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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالاله تائاالنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن

ــابى جىمــى ههمــدۇ ســاناالر ئالهملهرنىــڭ  پهرۋەردىگــارى ۋە مۆمىنلهرنىــڭ مهدەتكــارى جان
 ههق . ئــالاله تائاالغــا مهۋجۇداتنىــڭ ســانىچه ههمــدۇ ســانا ئېيــتىمهن . ئــالاله تائاالغــا خاســتۇر

ــڭ ــۇپرى، زااللهت ۋە ئازغۇنلۇقنىـ ــۇالرنى كـ ــارقىلىق ئـ ــۈزۈش ئـ ــسانىيهتكه يهتكـ ــى ئىنـ  دىننـ
 ىقهتنىـــڭ نۇرىغـــا يېـــتهكلىگهن قاراڭغۇلۇقلىرىـــدىن قۇتۇلـــدۇرۇپ، ئىمـــان، هىـــدايهت ۋە ههق

 ـ ــائىله ــڭ ئــ ــساالمغا، ئۇنىــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــى مــ ــز ههزرىتــ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــ  ســ
 تاۋابىئاتلىرىغـــا ۋە ئۇنىـــڭ يـــولىنى داۋامالشـــتۇرۇپ بىـــزلهرگىچه يهتكـــۈزگهن ســـاهابىلىرىغا،

 . شۇنداقال تا قىيامهتكىچه ههق يولدا يۈرگهن مۆمىنلهرگه ساالم يولاليمهن

ــتىن بىــر ە يىلــدىن كــۆپر ئــون ــاش ك ۋاقىت   ى مۇســۇلمان ئۇيغــۇر خهلقىمــگه، خۇسۇســهن ي
ــڭ ئهقىــدە ــسالم دىنىمىزنى ــت بىــلهن ئى ــگهن ئۈمى ــۇپ قــاالر دې ــسى بول ــمۈرلهرگه پايدى  ئۆس

 بــۇ . بىلگىــنىمچه بهزى كىتــابالرنى ئــاددى تىلــدا يېزىــپ چىققــان ئىــدىم پرىنــسىدىن باشــالپ
ــپ كه ــدا نهشـــىر قىلىـ ــابالر ئـــۆز ۋاقتىـ ــدى كىتـ ــسىغا تارقىلىتىلغـــان ئىـ  . ڭ مۇســـۇلمان ئاممىـ

 كىتــابلىرىمنى بىــر تــوم قىلىــپ تــوپالپ نهشــىر قىلدۇرۇشــنى ئۇزۇنــدىن بىــرى ئويلىغـــان
 . بولساممۇ تۈرلۈك سهۋەبلهر بىلهن كېچىكىپ كهلدى

ــوپالپ ــابلىرىمنى ت ــۈن كىت ــدى بۈگ ــا ئهم ــپ مان ــدىلىرى، « ، چىقىى ــسالم ئهقى ــاز ۋە « ئى  نام
 روزا ۋە ئۇنىـــــڭ « ، » ئههكـــــاملىرى ئۇنىـــــڭ ۋە ى پهرز زاكـــــات « ، » رى ئۇنىـــــڭ ئههكـــــاملى

 بــويىچه » ئىـسالمدىكى ئــائىله تــۈزۈمى « ، » ههج ۋە ئــۆمرە قىلىــش قولالنمىــسى « ، » ئههكـاملىرى
 . رەتلهپ چىقتىم ۋە ههممىنى بىر توپالم ئىچىگه كىرگۈزۈپ نهشىرگه تهييارلىدىم

ــۇ خهيرلىـــك ئىـــشنىڭ م ــالاله تائـــاالدىن بـ  ۇســـۇلمان خهلقىمـــگه مهنپهئهتلىـــك جانـــابى ئـ
 . بولىشى تىلهيمهن

 مۇههممهد يۈسۈپ

 جامادى ئهۋۋەل  21 هىجرىيه يىلى  1430

ي ما  16 يىلى  2009
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 247 ............................. قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ پايدىسى

 250 ............. ................................ لهت ئالالهتىن هىدايهت ۋە زاال
 250 ............... ................................ هىدايهت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 254 ................ ................................ تهۋەككۈل ۋە ئۇنىڭ شهرتى

 254 ........................... قازا ۋە قهدەرگه مۇناسىۋەتلىك سوئالالرغا جاۋاب
 256 ................................ ئىنساننىڭ ئىختىيارىدا بولمايدىغان ئىشالر

 258 ......................... كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش ئالتىنچى باب قىيامهت
 259 قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئىككى ههقىقهت

 260 .......................... پايدىلىرى قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ
 260 .............................. قايتا تىرىلىشكه ئىنكار قىلغۇچىالرغا رەددىيه

 264 ............ ................................ قىيامهت ۋە ئۇنىڭ ئاالمهتلىرى
 266 .. ................................ قهبىردىكى تىرىلىش ۋە ئۇنىڭ دەلىللىرى

 267 .............................. ................................ بهرزەخ ئالهمى
 268 ................ ................................ قهبىرنىڭ نېمىتى ۋە ئازابى

 269 ........................ قهبىردىكى تىرىلىسكه ئىنكار قىلغۇچىالرغا رەددىيه
 272 ............. ................................ ئۆلگهنلهرنىڭ روهلىرى نهدە؟

 272 .................... ................................ قىيامهتنىڭ باشلىنىشى
 273 ......... ................................ قىيامهت كۈنىدە بولىدىغان ئىشالر

 274 ....................... ................................ ئىنساننىڭ تهركىبى
 277 ............................ جهننهت بىلهن دوزاخ ۋە ئۇالرنىڭ مهڭگۈلىكى

 280 ................... ................................ پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر
 ناماز كىتابى

 284 .... ................................ ................................ مۇقهددىمه
 287 ........ ................................ ئىبادەت ههققىدە قىسقىچه مهلۇمات

 287 ................ ................................ ئىبادەت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 287 .............. ................................ ههممه ئىبادەتكه چاقىرىلغان
 288 ................ ................................ ئىبادەت ئالالهقىال قىلىنىدۇ

 289 ........... ................................ ئىنسان ئىبادەت قىلىشقا مۇهتاج
 290 ...................... ................................ ئىبادەتنىڭ ماهىيىتى

291 ........ ................................ ئىبادەت ئالاله تائاالنىڭ ههققىدۇر
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 292 ................ ................................ ئهڭ ئۇلۇغ ئىبادەت نامازدۇر
 293 ............................ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسىي مهنبهلىرى

 298 ... ................................ ................................ ئىسالم فقهى
 298 ........................... ................................ فىقهنىڭ تهرىپى

 299 ................. ................................ ئىسالم فىقهىنىڭ ماۋزۇسى
 299 ............. ................................ ئىسالم فىقهىنىڭ خىزمهتلىرى

 300 ... ................................ فىقه ئىلمىنىڭ كېلىپ ـ چىقىش تارىخى
 300 ................. فىقهى ئىلمىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەب

 301 ........ ................................ قىش تارىخى مهزههبنىڭ كېلىپ چى
 301 ............................ مهزههپلهرنىڭ كۆپ بولغانلىقىنىڭ سهۋەبلىرى

 303 .......... ئىسالم دۇنياسىدىكى تۆت مهزههب ۋە ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشى
 303 . ................................ ................................ ئىمام ئهزەم

 304 ............. ................................ ههنهفىي مهزهىبىنىڭ نوپۇزى
 304 .................. ................................ ئىمام ئهزەمنىڭ پرىنسىپى

 305 ............... ................................ ئىمام ئهزەمنىڭ شاگىرتلىرى
 305 .......... ئهبۇ يۇسۇف بىلهن مۇههممهدنىڭ ههنهفىي مهزهىبىدىكى ئورنى

 306 ........................... ههنهفىي مهزهىبىنىڭ ئىماملىرى ئارا پرىنسىپى
 307 .......................... يۇقىرىقى بايانالر بىلهن بۇ كىتابنىڭ مۇناسىۋىتى

 308 ..................... ................................ هپ چۈشهنچىسى مهزه
 309 ......................... ................................ تهقلىد مهسىلىسى

 310 ........ ................................ تهقلىد قىلىشقا بولمايدىغان ئىشالر
 312 .......... ................................ تهقلىد قىلىشقا بولىدىغان ئىشالر

 312 ........ ................................ تهقلىد قىلىشقا بولىدىغان كىشىلهر
 313 .......... ................................ ئادالهتلىك مۇجتههىدالر كىملهر؟
 313 ........... ................................ مهزههپكه ئهگىشىشنىڭ هۆكمى

 314 ........................ رۇخسهت ئىزدەپ باشقا مهزههپكه ئۆتۈش جائىزمۇ؟
 315 ......... ................................ مهزههبكه ئهگهشمهسلىك دەۋاسى

 316 .... ................................ بۇ كىتابنى يېزىپ چىقىشتىكى مېتودىم
 316 ....................... ................................ مۇكهللهپنىڭ تهرىپى

 316 ............................. شهرىئهت ئىستىالهلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مهنىسى
317 ........ ................................ ................................ پهرز
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 318 ..... ................................ ................................ ۋاجىب
 319 .... ................................ ................................ سۈننهت

 320 ....... ................................ ................................ هارام
 320 .......................... ................................ مهكرۇه تههرىمى
 321 ........................... ................................ مهكرۇه تهنزىهى

 321 ...... ................................ ................................ مۇباه
 321 ................................ مۇباه ئىشالرنىڭ ئىبادەت قاتارىغا ئۆتۈشى

 324 ..... ................................ ئىسالم دىنىدىكى ناماز : بىرىنچى بۆلۈم
 325 ..................... ................................ ئىسالم دىنىدىكى ناماز

 325 .......... ................................ نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى
 326 ......................... ................................ نامازنىڭ پهزىلىتى
 327 ........................... ................................ نامازنىڭ هۆكمى

 331 ...... ................................ كۈندىلىك بهش ۋاخ نامازنىڭ سىرى
 334 .. ................................ نامازنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

 334 ........... ................................ نامازنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى
 336 ........... ................................ نامازنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى
 336 ............ ................................ ناماز پاكىزىلىق ۋە گۈزەللىكتۇر

 337 ................. ىنى ئاشۇرىدۇ ناماز ئىنساننىڭ سهۋىرچانلىقى ۋە چىداملىق
 338 .. ................................ ناماز ئهخالقنى كۈچهيتىدىغان قۇۋۋەتتۇر

 339 ....................... نامازدىكى ههرىكهتلهر گىمناستىكىدىن پايدىلىقتۇر
 341 ............ ................................ ناماز روماتىزىمنىڭ شىپاسىدۇر

 342 ........ ................................ ئىسالم دىنىدا تهلهب قىلىنغان ناماز
 343 ....................... ................................ همهللىرى ئهقىلنىڭ ئ

 343 ........................ ................................ قهلبنىڭ ئهمهللىرى
 343 ............. ................................ هېسسى ئهزاالرنىڭ ئهمهللىرى
 344 ............... ................................ تاشقى ئهزاالرنىڭ ئهمهللىرى

 344 ............... ................................ نامازنىڭ جېنىدۇر » خۇشۇئ «
 344 .......... ................................ نىڭ ئههمىيىتى » خۇشۇئ « نامازدا

 345 .................... ................................ دېگهن نېمه؟ » خۇشۇئ «
 345 ..................... ................................ نىڭ هۆكمى » خۇشۇئ «

347 ................................ دەرىجىسىگه قاراپ بولىدۇ » خۇشۇئ « ساۋاب
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 348 .................. ................................ نىڭ ئامىللىرى » خۇشۇئ «
 349 ................................ نى هاسىل قىلىشنىڭ چارىلىرى » خۇشۇئ «

 351 .. ................................ ىمنى قانداق ئاڭالش كېرەك؟ قۇرئان كهر
 352 .............. ................................ غا زىيانلىق ئامىلالر » خۈشۇئ «

 355 ............... ................................ نامازدا بۇرۇلۇشنىڭ مهنىسى
 356 ................................ ئىنسان پىسخولوگىيىسى ۋە بهش ۋاخ ناماز

 357 .............................. ................................ پىشىن ۋاقتى
 357 ............................... ................................ ئهسىر ۋاقتى
 358 .. ................................ ................................ شام ۋاقتى

 358 ............................. ................................ خۇپتهن ۋاقتى
 358 ........... ................................ نامازنى تهرك ئېتىشنىڭ گۇناهى

 361 ........................... ................................ كۇپرىنىڭ تۈرلىرى
 361 ......... ................................ ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ هۆكمى
 362 ........ ................................ ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى
 364 .......... ................................ ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ هۆكمى
 364 .......... ................................ ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى

 367 ...... ................................ نامازنىڭ شهرتلىرى : ئىككىنچى بۆلۈم
 367 ............................... نامازنىڭ بىرىنچى شهرتى پاكلىقنىڭ بايانى
 367 ................................ تاشقى پاكلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ هېكمهتلىرى
 369 ................................ ئىچكى پاكلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ هېكمهتلىرى

 369 ............... ................................ پاكلىنىشقا بولىدىغان سۇالر
 371 ......................... ................................ سۇالرنىڭ تۈرلىرى

 372 .................... ................................ تۇرغۇن سۇنىڭ هۆكمى
 373 .............................. ئستىنجا ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 373 ....................... ................................ ئستىنجانىڭ هۆكمى
 374 ............................ ئستىنجادا قوللىنىشقا جائىز بولىدىغان ماددىالر

 374 .......................... ئىز بولمايدىغان ماددىالر ئستىنجادا قوللىنىشقا جا
 374 ... ................................ ................................ ئىستىبرا

 375 ........ ................................ هاجهتخانىغا كىرىشنىڭ ئهدەپلىرى
 376 ......... ................................ نىجاسهتلهر ۋە ئۇالردىن پاكلىنىش

376 ...................... ................................ نىجاسهتنىڭ تۈرلىرى
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 376 .............................. نىجاسهتلهردىن كهچۈرۈم قىلىنىش مىقدارى
 377 ................ نىجاسهتلهردىن پاكلىنىش ۋە كىيىملهرنى پاكالش ئۇسۇلى

 379 ............................ نامازنىڭ ئىككىنچى شهرتى تاهارەتنىڭ بايانى
 379 ...................... ................................ تاهارەتنىڭ پهرزلىرى

 380 ................... ................................ تاهارەتنىڭ سۈننهتلىرى
 381 .................... ................................ تاهارەتتىكى مهكرۇهالر

 381 ..................... تهرتىبلىرى  تاهارەت ئېلىشنىڭ ئهدەبلىرى ۋە قائىدە
 382 .............. ................................ مىسۋاك ۋە ئۇنىڭ ئههمىيىتى

 383 ........................... ................................ شۈبهه تاهارەتته
 384 ...................... ................................ تاهارەتنىڭ هېكمىتى

 385 ... ................................ تاهارەتنىڭ گۈزەللىككه بولغان پايدىسى
 387 ............................ تاهارەتنىڭ ئىنسان ساقلىقىغا بولغان پايدىسى

 390 .............. ................................ تاهارەتنى بۇزىدىغان ئامىلالر
 390 ............. ................................ تاهارەتنى بۇزمايدىغان ئىشالر

 391 ......... ................................ ئاياقالرغا مهسهى قىلىشنىڭ بايانى
 391 ....... ................................ ئاياقالرغا مهسهى قىلىشنىڭ هۆكمى
 391 ........ ................................ ئاياقالرغا مهسهى قىلىشنىڭ شهرتى

 391 ...................... ................................ مهسهىنىڭ قائىدىسى
 392 ....................... ................................ مهسهىنىڭ مۇددىتى

 392 ............... ................................ مهسهىنى بۇزىدىغان ئامىلالر
 393 ........ ................................ تېڭىقنىڭ ئۈستىگه مهسهى قىلىش

 393 .. ................................ ئۆزۈرلۈك كىشىلهر قانداق قىلىشى كېرەك
 394 .......... ................................ ئۆزۈر قوبۇل قىلىنىشنىڭ شهرتى

 394 ............... ................................ ئايالالرنىڭ ئاياللىق هاللىرى
 394 .................... ................................ ايالالرنىڭ ئايلىق هالى ئ

 394 ................ ................................ ئايالالرنىڭ توغۇتلۇق هالى
 395 ...... ئايالالر ئۈچۈن ئايلىق ۋە توغۇتلۇق هاللىرىدا مهنئى قىلىنغان ئىشالر

 395 ... ئايلىق ۋە توغۇتلۇق هاللىرىدىكى ئايالالرغا يېقىنلىق قىلىش مهسىلىسى
 396 ................. ................................ ئايالالرنىڭ ئۆزۈرلۈك هالى

 397 ............ ئايالالر ههيزدار ياكى ئۆزۈرلۇك ئىكهنلىكىنى قانداق بىلهلهيدۇ؟
397 ....................... تاهارەتسىز كىشىلهر ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر
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 398 ............................. جۇنۇپ كىشى ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر
 399 ............................. ................................ غۇسلىنىڭ بايانى

 399 .............................. غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سهۋەبلهر
 400 ........................ ................................ غۇسلىنىڭ تۈرلىرى
 400 ........................ ................................ پهرز بولغان غۇسلى

 400 ............................... قىلمايدىغان ئىشالر غۇسلى قىلىشنى كېرەك
 400 ..... ................................ غۇسلىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 401 .................... ................................ سۈننهت بولغان غۇسلى
 402 ................. ................................ مۇستهههب بولغان غۇسلى

 403 ....................... ................................ غۇسلىنىڭ پهرزلىرى
 404 .................... ................................ غۇسلىنىڭ سۈننهتلىرى

 404 ............... ................................ غۇسلى قىلىشنىڭ قائىدىسى
 405 ....................... ................................ غۇسلىنىڭ هېكمىتى
 405 ...................... ................................ غۇسلىنىڭ پايدىلىرى

 406 ... ................................ غۇسلىنىڭ تىببىي جهههتتىكى پايدىسى
 406 .......................... ................................ تهيهممۇمنىڭ بايانى

 406 .... ................................ بلهر تهيهممۇمنى كېرەك قىلىدىغان سهۋ
 407 .. ................................ تهيهممۇمنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 408 ............ ................................ تهيهممۇم قىلىشنىڭ شهرتلىرى
 409 .................... ................................ تهيهممۇمنىڭ پهرزلىرى
 410 .................... ................................ تهيهممۇمنىڭ قائىدىسى

 410 ...... ................................ تهيهممۇم قىلىشقا بولىدىغان ماددىالر
 410 ............ ................................ تهيهممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 411 .................... ................................ تهيهممۇمنىڭ هېكمىتى
 411 ....................... از ۋاقتىنىڭ كىرىشى نام : نامازنىڭ ئۈچىنچى شهرتى

 411 .............. ................................ بهش ۋاخ نامازنىڭ ۋاقىتلىرى
 412 ................... ................................ ئهڭ پهزىلهتلىك ۋاقىتالر

 414 ............................. ناماز ۋاقىتلىرىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى
 415 .......................... ناماز ۋاقىتلىرىنىڭ كۆپ بولغانلىقىنىڭ هېكمىتى

 416 . ................................ رى ههققىدە ئىجتىهاد قىلىش ناماز ۋاقىتلى
417 ...... ................................ ناماز ئوقۇش مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالر
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 419 ... ۋەبى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بهش ۋاقىتتا ناماز ئوقۇماسلىقنىڭ سه
 419 ............................ ................................ ئهزاننىڭ بايانى

 419 .................. ................................ ئهزان ئوقۇشنىڭ هۆكمى
 420 ............... ................................ شنىڭ شهرتلىرى ئهزان ئوقۇ

 421 ...... ................................ ئهزاننىڭ بۇيرۇلغانلىقىنىڭ هېكمىتى
 422 ............. ................................ تهكبىر ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى

 422 ................ ................................ تهكبىر ئېيتىشنىڭ هۆكمى
 424 .............. نامازنىڭ تۆتىنچى شهرتى ئهۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ بايانى

 424 ...... ................................ چېگرىسى – ك ئهۋرەت جايالرنىڭ چه
 424 ............... ................................ ئهرلهرنىڭ ئهۋرەت جايلىرى
 424 ............... ................................ ئايالالرنىڭ ئهۋرەت جايلىرى

 425 .... ................................ باالغهتكه يهتمىگهنلهرنىڭ ئهۋرەتلىرى
 425 ..... ................................ ئهۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ هېكمىتى
 426 .... ................................ ئهۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ ئهدەپلىرى

 427 ........................ نامازنىڭ بهشىنچى شهرتى قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش
 427 ............ قىبلىگه قاراشقا ئىمكانىيهت بولمىغاندا قانداق قىلىش كېرەك؟

 428 .......................... قىبلىنى تاپالمىغان چاغدا قانداق قىلىش كېرەك؟
 429 .......... ................................ قىبلىگه يۈزلىنىشنىڭ ئهدەپلىرى

 429 ........ ................................ نامازدا قىبلىگه يۈزلىنىشنىڭ سىرى
 430 ......................... نامازدا نېمه ئۈچۈن كهبه تهرەپكه يۈز كهلتۈرىمىز؟

 431 ......... ................................ نىيهت : نامازنىڭ ئالتىنچى شهرتى
 432 ............................ ................................ نىيهتنىڭ ۋاقتى

 432 ..................... ................................ نىيهت قىلىش ئۇسۇلى
 434 .......................... تهرتىبلىرى – ائىدە نامازنىڭ ق : ئۈچىنچى بۆلۈم

 435 ............ ................................ بهش ۋاخ نامازنىڭ رەكئهتلىرى
 435 ...... ................................ بهش ۋاخ نامازنىڭ ئوقۇلۇش تهرتىبى

 436 .................. بهش ۋاخ نامازنىڭ سۈننهتلىرىنى ئوقۇشنىڭ ئههمىيىتى
 439 ......................... ................................ نامازنىڭ پهرزلىرى

 439 ................................ هكبىر تههرىمى ت : نامازنىڭ بىرىنچى پهرزى
 440 ......... ................................ قىيام : نامازنىڭ ئىككىنچى پهرزى
441 ....... ................................ قىرائهت : نامازنىڭ ئۈچىنچى پهرزى
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 442 ........... ................................ رۇكۇ : نامازنىڭ تۆتىنچى پهرزى
 442 ........ ................................ سهجدە : نامازنىڭ بهشىنچى پهرزى
 443 .... ................................ قهئدە ئاخىر : نامازنىڭ ئالتىنچى پهرزى

 445 ....................... ................................ نامازنىڭ ۋاجىبلىرى
 446 ..................... ................................ نامازنىڭ سۈننهتلىرى

 447 ....................... ................................ ەپلىرى نامازنىڭ ئهد
 448 ...... ................................ تهرتىبلىرى – ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە

 448 .. ................................ بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى
 451 .............. ................................ ئهرلهرنىڭ ئولتۇرۇش شهكلى
 451 ............. ................................ ئايالالرنىڭ ئولتۇرۇش شهكلى
 453 ............... ................................ پىشىن نامىزىنىڭ ئوقۇلىشى
 454 ................ ................................ ئهسىر نامىزىنىڭ ئوقۇلىشى
 454 .................. ................................ شام نامىزىنىڭ ئوقۇلىشى
 454 .............. ................................ ۇلىشى خۇپتهن نامىزىنىڭ ئوق

 455 .......... ................................ ۋىتىر نامىزى ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى
 456 ...... ................................ نامازدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئاالر

 459 ..................... ................................ نامازنىڭ مهكرۇهلىرى
 461 ................. ................................ نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 463 ..... ................................ نامازغا مۇناسىۋەتلىك بهزى مهسىلىلهر
 463 .. نامازنى توختىتىش ياكى كهينىگه سۈرۈشنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر
 464 ... نامازنى توختىتىش ياكى كهينىگه سۈرۈشنى جائىز قىلىدىغان سهۋەبلهر

 464 .............................. ................................ نامازدا شۈبهه
 466 ................... ................................ سهجدە سههۋىنىڭ بايانى

 466 ............................. ان سهۋەبلهر سهجدە سههۋىنى ۋاجىب قىلىدىغ
 467 ..... ................................ پهرزنىڭ كېچىكتۈرۈلگهنلىكىگه مسال

 467 ......................... ۋاجىبنىڭ سههۋەنلىكتىن تهرك قىلىنغىنىغا مسال
 468 ....................... ۋاجىبنىڭ سههۋەنلىكتىن كېچىكتۈرۈلگىنىگه مسال

 468 ............... سهجدىنى ۋاجىب قىلىدىغان سههۋەنلىكنىڭ تهكرارلىنىشى
 468 ...... ................................ سهجدە سههۋىنىڭ قىلىنىش ئۇسۇلى

 469 .............................. سهجدە سههۋى كهچۈرۈم قىلىنىدىغان هالالر
469 ............... ................................ نامازدا تاهارەتنىڭ بۇزۇلىشى
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 469 .................. سۈترە ۋە ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈش مهسىلسى
 470 ....................... ................................ قىرائهت خاتالىقلىرى

 470 ............... ................................ تىالۋەت سهجدىسىنىڭ بايانى
 470 ......... ................................ تىالۋەت سهجدىسىنىڭ بۇيرۇلىشى

 471 ........ تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىشقا ساالهىيهتلىك بولۇشنىڭ شهرتلىرى
 471 ............... تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىشنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر

 472 .. ................................ تىالۋەت سهجدىسىنىڭ قىلىنىش ئۇسۇلى
 472 .............. ................................ تىالۋەت سهجدىسىنىڭ ۋاقتى

 472 ................... تىالۋەت سهجدىسى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان شهرتلهر
 ئايىتىنىڭ  قىالمدۇ؟ سهجدە  الزىم  قىلىشنى  سهجدە  قېتىم  كۆپ  تهكرارلىنىشى

................................ ................................ .................. 473 
 473 ................ سهجدە ئايهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سۈرىلهر ۋە ئايهتلهر

 474 ................. ................................ نىڭ پهزىلىتى قۇرئان ئوقۇش
 477 .............. ................................ قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئهدەپلىرى
 478 ............... ................................ قۇرئان يادالشنىڭ پهزىلىتى

 479 .................... ................................ قۇرئاننى خهتمه قىلىش
 479 .... ................................ قۇرئان كهرىمنى تهرتىل بىلهن ئوقۇش

 479 .. ................................ قۇرئان كهرىمنى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇش
 480 ......... ................................ قازا نامازالر ههققىدىكى مهسىلىلهر

 480 .... ................................ نامازالرنى كېچىكتۈرۈشنىڭ ئۆزۈرلىرى
 481 .................... نامازنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىغا تۈرتكه بولغان ئۆزۈرلهر

 482 ............. ................................ قازا نامازالرنى ئوقۇش ئۇسۇلى
 482 ......... ................................ قازا نامازالرنى ئوقۇشنىڭ تهرتىبى

 483 ...................... قازا نامازالرنى ئوقۇشتا تهرتىبنىڭ ئهمهلدىن قېلىشى
 484 ............... ................................ قازاسى ئوقۇلىدىغان نامازالر

 484 ............................ مېيىتتىن ناماز ۋە روزىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشى
 485 .. ................................ ئوقۇيالمىغان نامازالرنىڭ كاپارىتى بارمۇ؟

 485 ............................... ئى قىلىپ ئوقۇش مهسىلىسى نامازالرنى جهم
 489 .... ................................ نامازالرنى جهمئى قىلىشنىڭ شهرتلىرى

 490 ....... ................................ نامازالرنىڭ تۈرلىرى : تۆتىنچى بۆلۈم
492 .............................. ................................ جامائهت نامىزى
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 492 ................ ................................ جامائهت نامىزىنىڭ هۆكمى
 493 . ................................ جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى
 494 . ................................ جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنىڭ هېكمىتى

 495 .. ................................ () جامائهت نامىزى ئهسكىرىي تهربىيىدۇر
 496 ............ ................................ مهسجىد ئومۇمنىڭ مهكتىبىدۇر

 496 .......... ................................ مهسجىدكه بېرىشنىڭ ئهدەپلىرى
 497 ............................. ئىماملىق ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 497 .............. ................................ ئىماملىققا ههقلىق بولغۇچىالر
 498 ............ ................................ ئىماملىقى مهكرۇه بولىدىغانالر

 500 .............................. ئىسالم ئۇممىتىنى چهتكه قېقىشنىڭ خاتالىقى
 501 ........... ................................ ئىمامغا ئهگىشىشنىڭ شهرتلىرى

 501 ......... ................................ جامائهت توغرىسىدىكى مهسىلىلهر
 502 ................ ................................ جامائهت سېپىنىڭ تهرتىبى

 502 ....... ................................ ئالدىنقى سهپته تۇرۇشنىڭ پهزىلىتى
 503 ..................... ه ئۆزى يالغۇز تۇرغان كىشىنىڭ مهسىلىسى ئارقا سهپت

 504 ............................. ................................ جامائهت سانى
 505 .......................... ................................ جامائهتنىڭ تۈرى

 505 ............ ................................ مۇدرىك ههققىدىكى مهسىلىلهر
 507 .............. ................................ الهىق ههققىدىكى مهسىلىلهر

 508 ............ ................................ مهسبۇق ههققىدىكى مهسىلىلهر
 510 ................................ جامائهت نامىزى توغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر

 511 .............. ................................ جامائهتنىڭ ساۋابىنى تېپىش
 512 .............. ................................ هتكه ئۈلگۈرۈش بىرىنچى رەكئ

 512 قايسى هالهتته ئىمامنىڭ نامىزى بۇزۇلۇپ، جامائهتنىڭ نامىزى بۇزۇلمايدۇ؟
 513 ........................ ىشلىرى جامائهتنىڭ ئىمامدىن كېيىن قىلىدىغان ئ

 514 .............................. ئىمام قىلمىسا جامائهتمۇ قىلمايدىغان ئىشالر
 514 .. ................................ ئىمام قىلسا جامائهت قىلمايدىغان ئىشالر

 515 ............................... ئىمام قىلمىسىمۇ جامائهت قىلىدىغان ئىشالر
 515 ................................ سهجدە سههۋى توغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر

 517 .. ................................ ................................ امىزى جۈمه ن
517 ................... ................................ جۈمه نامىزىنىڭ هۆكمى
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 518 ................... ................................ جۈمه كۈنىنىڭ پهزىلىتى
 519 ......... ................................ ه نامىزى ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى جۈم

 519 .. ................................ جۈمه نامىزىنىڭ بۇيرۇلۇشىنىڭ هېكمىتى
 520 ..... ................................ جۈمه نامىزى پهرز بولىدىغان كىشىلهر

 520 ........................... جۈمه نامىزىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شهرتلىرى
 522 ................. ................................ جۈمه نامىزىنىڭ پهرزلىرى

 522 ................................ ۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر خۇتبه ۋە ئ
 522 ...................... ................................ خۇتبىنىڭ شهرتلىرى

 523 .............. ................................ خۇتبه ئوقۇشنىڭ كهيپىيىتى
 523 ......... ................................ جۈمه كۈنىدىكى سۈننهت ئهمهللهر

 525 .... ................................ جۈمه كۈنىدە مهكرۇه بولىدىغان ئىشالر
 526 ... ................................ ى جۈمه نامىزىنى تهرك ئېتىشنىڭ گۇناه

 527 ............................... ................................ يولۇچى نامىزى
 527 ............... ................................ يولۇچىالرغا ئائىت هۆكۈملهر

 529 ... ................................ امازنى قهسر قىلىشنىڭ دەلىلى سهپهردە ن
 530 ....................... مۇقىمنىڭ يولۇچى هۆكمىگه كىرىشىنىڭ شهرتلىرى

 531 .................... يولۇچىنىڭ مۇقىملىق هۆكمىگه كىرىشىنىڭ شهرتلىرى
 531 ........ ................................ قهسر توغرۇلۇق مهزههپ قاراشلىرى

 533 .............................. ................................ هېيت نامازلىرى
 533 . ................................ زلىرىنىڭ بۇيرۇلىشىنىڭ دەلىلى هېيت ناما

 534 ................................ هېيت نامازلىرى كىملهرگه ۋاجىب بولىدۇ؟
 534 ........................ هېيت نامازلىرىنىڭ دۇرۇس بولىشىنىڭ شهرتلىرى

 534 ................. ................................ هېيت نامازلىرىنىڭ ۋاقتى
 535 .. ................................ هېيت نامازلىرىدا سۈننهت بولغان ئىشالر
 535 .. ................................ هېيت نامازلىرىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى

 536 ............... هېيت نامازلىرىدىكى ئارتۇق تهكبىرلهر توغرۇلۇق مهسىلىلهر
 537 ....................... ................................ تهشرىق تهكبىرلىرى

 538 .......... ................................ تهشرىق تهكبىرلىرىنىڭ تېكىستى
 538 ....................... تهشرىق تهكبىرلىرىنىڭ قازاسى توغرۇلۇق مهسىلىلهر

 540 ................................ ................................ تهراۋىه نامىزى
540 ................. ................................ تهراۋىه نامىزىنىڭ هۆكمى
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 541 ................... ................................ تهراۋىه نامىزىنىڭ ۋاقتى
 541 .............. ................................ تهراۋىه نامىزىنىڭ بۇيرۇلىشى

 541 ........... ................................ تهراۋىه نامىزىنىڭ رەكئهت سانى
 542 .... ................................ تهراۋىه نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى

 543 . ................................ تهراۋىه نامىزى توغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر
 545 ............................. ................................ كېسهللهر نامىزى

 546 .............. ................................ ئىشارەت دېگهن نېمه؟  ئىما
 قىلىدۇ؟  ئىما  قانداق  كىشى  يهتمىگهن  تاقىتى  ئوقۇشقا  ناماز  بىلهن  ئىشارەت

................................ ................................ .................. 547 
 547 ................... ماز ئوقۇش توغرۇلۇق مهسىلىلهر ئىشارەت بىلهن نا  ئىما
 549 .............. ................................ نامىزى ) سۇ تىلهش ( ئىستىسقا

 549 ........................... ئىستىسقا نامىزىنىڭ بۇرۇنقى دىنالردىمۇ بارلىقى
 550 ............ ................................ ئىستىسقا نامىزىنىڭ كهيپىيىتى

 551 ................ ................................ كۇسۇف ۋە خۇسۇف نامازلىرى
 552 ..................... امازلىرىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى كۇسۇپ ۋە خۇسۇف ن

 553 .................... ................................ نامىزى ) خهۋف ( قورقۇنچ
 554 ............. ................................ قورقۇنچ نامىزىنىڭ كهيپىيىتى

 556 ........................... ................................ مۇستهههب نامازالر
 556 ...... ................................ تههىيهتۇل مهسجىد نامىزىنىڭ ۋاقتى

 557 ....................... ................................ چاشگاه نامىزى  2
 558 ............ ................................ نامىزى ) كېچه ( تهههججۇد  3

 559 .......... ................................ تهههججۇد نامىزىنىڭ كهيپىيىتى
 560 ............... ................................ ۋاقتى تهههججۇد نامىزىنىڭ

 561 ........................... بارائهت كېچىسىدە ئىبادەت قىلىشنىڭ پهزىلىتى
 561 ........... ................................ بارائهت كېچىسىدىكى بىدئهتلهر

 562 .......................... ................................ تاۋاپ نامىزى  4
 563 ....... ................................ نهپله نامىزى ههققىدىكى مهسىلىلهر

 564 ................................ نهپله ناماز ئوقۇش مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالر
 565 ................. ................................ نهپله نامازالرنىڭ تۈرلىرى

 565 ....................... ................................ ئستىخارە نامىزى  2
565 ......................... ................................ ە دۇئاسى ئىستىخار
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 566 ......................... ................................ هاجهت نامىزى  3
 567 ...................... ................................ ئهۋۋابىين نامىزى  4

 569 ............................... نامىزى ههققىدىكى بهزى مهسىلىلهر تهسبىه
 570 . ................................ ................................ جىنازە نامىزى

 571 ....................... ................................ ئۆلۈمنىڭ ههقىقىتى
 571 ................. ................................ ئۆلۈمگه تهييارلىق كۆرۈش

 571 ............................ ................................ كېسهل يوقالش
 572 ............................... سهكهراتتىكى كىشىنىڭ تهۋبىسى ۋە ئىمانى

 573 ..................... بىراۋ سهكهراتقا چۈشكهندە قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر
 575 ......... مېيىتنى دەپنه قىلىشتىن ئاۋۋال قىلىشقا تېگىشلىك مۇهىم ئىشالر

 576 ............. ................................ هوقۇقلىرى – مېيىتنىڭ ههق
 577 ............. ................................ مېيىتنى يۇيۇش : بىرىنچى پهرز

 577 . ................................ مېيىتنى يۇغۇچىالر ههققىدىكى مهسىلىلهر
 578 ................. ................................ مېيىتنى يۇيۇشنىڭ ئۇسۇلى

 579 ............. ................................ مېيىتنى يۇيۇشنىڭ شهرتلىرى
 580 ....... ................................ چى پهرز مېيىتنى كېپهنلهش ئىككىن

 580 ........................ ................................ كېپهننىڭ ئۆلچىمى
 581 ........................ ................................ كېپهنلهش ئۇسۇلى

 582 .......................... ئۈچىنچى پهرز مېيىتنىڭ جىنازە نامىزىنى ئوقۇش
 582 .................. ................................ جىنازە نامىزىنىڭ هۆكمى

 582 ............................ جىنازە نامىزىنىڭ ئىماملىقىغا ههقلىق كىشىلهر
 583 ..... ................................ جىنازە نامىزى ئوقۇلمايدىغان كىشىلهر

 583 ............... ................................ جىنازە نامىزىنىڭ شهرتلىرى
 584 ................ ................................ جىنازە نامىزىنىڭ پهرزلىرى

 584 ............. ................................ جىنازە نامىزىنىڭ سۈننهتلىرى
 584 .................. ................................ ئهر جىنازىسىنىڭ نىيىتى

 584 ................ ................................ ئايال جىنازىسىنىڭ نىيىتى
 584 ............ ................................ ئوغۇل باال جىنازىسنىڭ نىيىتى
 585 ............... ................................ قىز باال جىنازىسنىڭ نىيىتى

 585 ..... ................................ جىنازە نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى
587 ..... ................................ جىنازىلهرنى بىرلهشتۈرۈش مهسىلىسى
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 587 ........... ................................ جىنازە نامىزى قاچان ئوقۇلىدۇ؟
 588 ............. ................................ جىنازە نامىزى نهدە ئوقۇلىدۇ؟
 588 ............... ................................ مېيىتنى يۆتكهش مهسىلىسى

 590 ....... ................................ تۆتىنچى پهرز مېيىتنى دەپنه قىلىش
 591 ............... ................................ مېيىت نهدە دەپنه قىلىنىدۇ؟

 591 ........................ ................................ قهبرىنىڭ ئۆلچىمى
 592 ............. ................................ مېيىتنى دەپنه قىلىش ئۇسۇلى
 593 .............. ................................ قهبرە قانچىلىك كۆتۈرۈلىدۇ؟

 593 .......... ................................ هبرىلهرنىڭ هۆرمىتىنى ساقالش ق
 594 ........ ................................ تاۋۇت ياكى ساندۇقتا دەپنه قىلىش

 594 .... ................................ قهبرىلهرنى زىيارەت قىلىشنىڭ هۆكمى
 595 ..... ................................ قۇرئان ئوقۇپ ساۋابىنى مېيىتقا ئاتاش

 596 ......... ................................ شېهىد ۋە ئۇنىڭغا خاس ئههكامالر
 597 .......... ................................ نداق دەپنه قىلىنىدۇ؟ شېهىدالر قا

 599 .................... پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نامىزىدىن ئۆرنهكلهر
 599 .................... ................................ قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش

 599 .................. ................................ نامازغا باشالش تهكبىرى
 600 ................ ................................ تهكبىردە قولىنى كۆتۈرۈش

 602 .. ................................ ئوڭ قولنى سول قولنىڭ ئۈستىگه قويۇش
 602 .................... ئىككى قولنى كىندىك ئاستىدا ياكى كۆكسىدە تۇتۇش

 603 ............................... ................................ سانا ئوقۇش
 606 ............................. ................................ قىيامدا تۇرۇش

 607 . ................................ خۇشۇئ ۋە سهجدە قىلىدىغان جايغا قاراش
 607 .... ................................ ................................ قىرائهت

 608 .................. ................................ فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇش
 608 .............................. ................................ ئامىن دېيىش

 608 ........................... ئامىننى مهخپى ياكى ئاشكارا دېيىش مهسىلىسى
 609 .............. ................................ فاتىههدىن كېيىنكى قىرائهت
 609 ................ ................................ بامدات نامىزىنىڭ قىرائىتى
 610 ................ ................................ پىشىن نامىزىنىڭ قىرائىتى

611 ................................ ههر بىر رەكئهتته فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇش
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 611 ................. ................................ ئهسىر نامىزىنىڭ قىرائىتى
 612 .................... ................................ شام نامىزىنىڭ قىرائىتى

 612 ............... ................................ خۇپتهن نامىزىنىڭ قىرائىتى
 613 .................. ................................ ۋىتىر نامىزىنىڭ قىرائىتى

 614 ............ ................................ تهههججۇد نامىزىنىڭ قىرائىتى
 615 .................. ................................ جۈمه نامىزىنىڭ قىرائىتى

 615 ............... ................................ هېيت نامازلىرىنىڭ قىرائىتى
 615 ............. بهش ۋاخ نامازنىڭ قىرائهتلىرىنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئوقۇش

 616 ............................... ................................ رۇكۇ قىلىش
 616 ....................... ................................ رۇكۇنىڭ كهيپىيىتى

 617 .......................... رۇكۇ بىلهن سهجدىنى تهمكىنلىك بىلهن قىلىش
 617 ...... ................................ رۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئا ۋە زىكىرلهر

 618 ...................... ................................ رۇكۇ قىلىش مىقدارى
 618 .. ................................ رۇكۇ ۋە سهجدىلهردە قۇرئان ئوقۇماسلىق

 619 .......................... ................................ رۇكۇدىن تۇرۇش
 620 ..... ................................ ................................ سهجدە

 621 .............. ................................ سهجدىنى ئالدىرىماي قىلىش
 622 .... ................................ دۇئاالر سهجدىدە ئوقولىدىغان زىكىر ۋە
 623 ............. ................................ سهجدىدە قۇرئان ئوقۇماسلىق

 624 .................. ................................ سهجدىنى ئۇزۇن قىلىش
 624 ........................ ................................ سهجدىدىن تۇرۇش

 625 ..... ................................ ئىككى سهجدە ئارىسىدىكى ئولتۇرۇش
 625 ... ................................ ئىككى سهجدە ئارىلىقىدا زىكىر ئېيتىش

 626 .............. ................................ ئىككىنچى سهجدىگه بېرىش
 626 .............. ................................ سهجدىدىن رەكئهتكه تۇرۇش

 626 ........... ................................ بىرىنچى تهشهههۇدتا ئولتۇرۇش
 627 ......................... ................................ تهشهههۇد ئوقۇش

 627 .................. تهشهههۇد ئوقۇغاندا كۆرسهتكۈچ بارمىقىنى مىدىرلىتىش
 628 ........................ ................................ ئاخىرقى ئولتۇرۇش

 628 .................... ................................ تهشهههۇدنىڭ تېكستى
629 .. ................................ دىن كيىن دۇرۇد ئوقۇش » ئهتتههىياتۇ «
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 630 .............................. دۇئادىن ئاۋۋال تۆت نهرسىدىن پاناه تىلهش
 630 ........ ................................ ساالم بېرىشتىن بۇرۇن دۇئا قىلىش

 633 ............................... ................................ ساالم بېرىش
 زاكات كىتابى

 645 ... ................................ ئىسالم دىنىدىكى زاكات : بىرىنچى بۆلۈم
 645 ......... ................................ زاكاتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

 646 ................. ................................ زاكات بېرىشنىڭ پهزىلىتى
 646 ....................... ................................ زاكاتنىڭ بۇيرۇلۇشى

 647 .......................... زاكاتنىڭ پهرز بولۇشىنىڭ سهۋەبلىرى ۋە غايىسى
 648 .... ................................ مالنىڭ ماهىيىتى  ئىسالم نهزىرىدە پۇل
 649 .... ................................ مالنىڭ ۋەزىپىسى  ئىسالم نهزەرىدە پۇل

 650 ..... ................................ ئىسالم نهزەرىدە ئىشلهشنىڭ قىممىتى
 651 .................... ................................ دۇنيا غايه ئهمهس  مال

 652 ............... ................................ زاكات بېرىشنىڭ پايدىلىرى
 652 .. ................................ : زاكات بېرىشنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

 653 ........... ................................ زاكاتنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى
 655 ................................ مال كېمهيمهيدۇ  ل زاكات بېرىش بىلهن پۇ

 657 ............. ................................ زاكات بهرمهسلىكنىڭ گۇناهى
 660 ...... ................................ زاكاتنىڭ پهرزلىكى : ئىككىنچى بۆلۈم

 660 ...... ................................ زاكاتنىڭ پهرز بولۇشىنىڭ شهرتلىرى
 660 .............................. مۇسۇلمان بولۇش : زاكاتنىڭ بىرىنچى شهرتى
 661 .................... باالغهتكه يهتكهن بولۇش : ى زاكاتنىڭ ئىككىنچى شهرت
 661 ................. هوشى جايىدا بولۇش  ئهقىل : زاكاتنىڭ ئۈچىنچى شهرتى
 662 ......... الغا ئىگه بولۇش م  مهلۇم مىقداردا پۇل : زاكاتنىڭ تۆتىنچى شهرتى
 663 ..... مالغا ئىگه بولغانغا بىر يىل ئۆتۈشى  پۇل : زاكاتنىڭ بهشىنچى شهرتى
 664 ............................. ىق قهرزدار بولماسل : زاكاتنىڭ ئالتىنچى شهرتى

 665 ............. ................................ زاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ شهرتى
 666 .............. ................................ زاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ ۋاقتى

 667 ...................... زاكاتنى يىل توشۇشتىن بۇرۇن ئادا قىلىشقا بوالمدۇ؟
 ههققىدە  كىشى  ئۆلگهن  هالدا  قالغان  زاكات  تېگىشلىك  قىلىشقا  ئادا  ئۈستىدە

................................ ................................ .................. 667
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 669 .............................. ................................ : ئۈچىنچى بۆلۈم
 669 ...................... ................................ زاكات كېلىدىغان مالالر

 670 .................... ................................ زاكات كېلىدىغان مالالر
 670 ............. ................................ زاكىتىنىڭ مىقدارى  نهق پۇل

 671 ................ ................................ تىجارەت ماللىرىنىڭ زاكىتى
 673 ............... ................................ خاتا چۈشهنچىلهرگه رەددىيه

 674 ...... ................................ يىل ئىچىدىكى كىرىمنىڭ مهسىلىسى
 675 .... ................................ ئايالالرنىڭ زىننهت بۇيۇملىرى ههققىدە

 679 . ................................ ئۈستىدىكى قهرزنىڭ زاكىتى باشقىالرنىڭ
 680 ................... ................................ چارۋا ماللىرىنىڭ زاكىتى

 681 .............................. چارۋا ماللىرىغا زاكات كېلىشىنىڭ شهرتلىرى
 682 .................. ................................ تۆگىنىڭ زاكات مىقدارى

 682 .............. ................................ زاكات مىقدارى ۋە تۆگه سانى
 684 ............................ ................................ كالىنىڭ زاكىتى

 685 .......................... ................................ قويالرنىڭ زاكىتى
 686 ................... ................................ ئاتالرغا زاكات كېلهمدۇ؟

 687 ........................ ماللىرىنىڭ زاكىتى تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان چارۋا
 687 ........ ................................ زاكاتقا بېرىشكه يارىمايدىغان مالالر

 688 .............. ................................ ئاشلىق ۋە مېۋىلهرنىڭ زاكىتى
 689 ............. ................................ خىراج بېرىش ئۇسۇلى  ئۆشرە

 689 ......................... ئاشلىق ۋە مېۋىلهرگه زاكات كېلىشىنىڭ ئۆلچىمى
 690 ........................ ................................ كۆكتاتالرنىڭ زاكىتى

 692 ............... ................................ كۆكتاتالرنىڭ زاكات مىقدارى
 693 ............ ................................ يهر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى

 694 .. ................................ يهر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكات مىقدارى
 696 ................. ................................ دېڭىز بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى

 696 ......................... ................................ ههسهلنىڭ زاكىتى
 مالالرنىڭ  تېپىلغان  كېيىن  يۈتۈرۈلگهندىن  ۋە  ئوغۇرالنغان  كېتىلگهن،  بوالپ

 697 ........... ................................ ................................ زاكىتى
 698 ...... ................................ شېرىكهت ههسسىدارلىقىنىڭ زاكىتى

699 .............. ................................ زاكات ههققىدە بهزى سوئالالر
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 699 ............... زاكاتتا بېرىلىدىغان مالالرنىڭ قىممىتىنى بېرىشكه بوالمدۇ؟
 700 ................................ الر زاكاتنىڭ ئورنىدا تۇرامدۇ؟ سېلىق – باج

 701 ......... زاكاتنى بىر دۆلهتتىن ئىككىنچى بىر دۆلهتكه يۆتكهشكه بوالمدۇ؟
 703 ........... زىيادە قىلىشقا بوالمدۇ؟ – هم بهلگىلهنگهن زاكات مىقدارىدىن ك

 704 ................................ ................................ تۆتىنچى بۆلۈم
 704 ............... ................................ زاكات بېرىلىدىغان شهخسلهر
 705 .............. ................................ زاكات بېرىلىدىغان شهخسلهر

 705 .......... ................................ زاكات ئالىدىغانالرنىڭ تهپسىالتى
 710 ........................ دېگهننىڭ مهنىسى ۋە مهقسىتى » ئالالهنىڭ يولى «

 712 .................. خىل شهخسنىڭ ههممىسىگه بېرىش شهرتمۇ؟ 8 زاكاتنى
 714 ...................... ................................ زاكات بېرىلمهيدىغانالر

 718 ............... زاكات توغرۇلۇق كۆپرەك سورىلىدىغان سۇئالالرغا جاۋابالر
 كىتابى روزا

 731 .............. ................................ رامىزان روزىسى : بىرىنچى بۆلۈم
 732 ............... ................................ ئېيىنىڭ پهزلهتلىرى رامىزان

 736 ................ ................................ رامىزان روزىسىنىڭ هۆكمى
 736 .......... ................................ روزىنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

 738 ........................ ................................ روزىنىڭ پايدىلىرى
 738 ........... ................................ روزىنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى
 740 ............ ................................ روزىنىڭ بۇدۇنيالىق پايدىلىرى

 742 ............................ روزا تۇتۇشنىڭ تىببىي جهههتتىكى پايدىلىرى
 742 ..... ................................ روزا تۇتۇشنىڭ ئىجتىمائىي پايدىلىرى

 743 ........................ روزا ئىنساننى گۇناهالردىن ساقاليدىغان قالقاندۇر
 744 .......... ................................ روزا گۈزەل ئهقالقنى يېتىلدۈرىدۇ

 744 .............. ................................ روزا تۇتۇش ئىرادىنى تاۋاليدۇ
 745 .......... ................................ روزا ئىنسانغا پهرهىزنى ئۈگىتىدۇ

 746 ............................ رامىزان روزىسىنىڭ بۇيرۇلۇشنىڭ هېكمهتلىرى
 747 .... ................................ رامىزان روزىسى قاچان پهرز قىلىنغان؟

 748 ........... ................................ روزىنى تهرك قىلىشنىڭ گۇناهى
 750 .............................. ................................ ئىككىنچى بۆلۈم

750 ............. ................................ رامىزان ئېيىنىڭ ئىسپاتلىنىشى
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 751 ...................... رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكى قانداق ئىسپاتلىنىدۇ؟
 752 . ................................ ۆرۈش ئۈچۈن ئىزدىنىش ئىبادەتتۇر ئاي ك

 بىر دۆلهتته كۆرۈنگهن ئاي باشقا دۆلهتلهردىكى كىشىلهرنىڭمۇ روزا تۇتۇشلىرى
 752 .............................. ................................ ئۈچۈن يېتهرلىكمۇ؟

 755 ................. روزا تۇتۇش كۈنىنى دۆلهت تهرەپتىن بهلگىلىشى شهرتمۇ؟
 755 ............ ................................ شهۋۋال ئېيىنىڭ ئىسپاتلىنىشى

 756 ........ بېرىشى يېتهرلىكمۇ؟ ئاي كۆرۈنگهنلىكىگه بىر ئادەمنىڭ گۇۋاهلىق
 757 ..................... ................................ ئاي كۆرۈشنىڭ ۋاقتى

 758 ............................... ................................ ئۈچىنچى بۆلۈم
 758 ........................ ................................ روزىنىڭ ئههكاملىرى
 759 ......................... ................................ روزىنىڭ مهنىىسى
 759 ........................ ................................ روزىنىڭ ههقىقىتى

 760 ................ ................................ روزا كىملهرگه پهرز بولىدۇ؟
 761 ................. ................................ روزا تۇتۇشنىڭ شهرتلىرى

 761 ......................... ................................ روزىنىڭ پهرزلىرى
 763 ............................ نىيهتته روزىنىڭ تۈرىنى تهيىنلهش مهسىلىسى

 763 ................. ................................ روزىنى بۇزىدىغان ئامىلالر
 767 ...................... ان ئىشالر روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مهكرۇه بولىدىغ

 768 ........... روزىدا ئېسىدە يوق يهپ ياكى ئىچىپ قويغان كىشىنىڭ هۆكمى
 768 ............................... روزا تۇتقۇچىالرغا رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر

 770 ................... روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مۇستهههب بولىدىغان ئىشالر
 773 .................... ئايلىق ئادىتى ئىچىدىكى ۋە تۇغۇتلۇق ئايالالر ههققىدە

 774 ....... ................................ مۇساپىر ۋە كېسهل كىشىلهر ههققىدە
 776 .................. مۇساپىر ئۈچۈن روزا تۇتۇش ئهۋزەلمۇ ياكى تۇتماسلىقمۇ؟

 777 ... امىلدار، باال ئېمىتىدىغان ئايالالرۋە ياشىنىپ قالغان كىشىلهر ههققىدە ه
 كىشى  كهتكهن  ئۆلۈپ  هالدا  قالغان  روزىسى  تېگىشلىك  تۇتۇشقا  ئۈستىدە

 778 ......... ................................ ................................ ههققىدە
 780 .......... ................................ روزىنىڭ تۈرلىرى : تۆتىنچى بۆلۈم

 781 .......................... ................................ روزىنىڭ تۈرلىرى
 781 ........................ ................................ پهرز بولغان روزىالر
781 ......................... ................................ ۋاجىب بولغان روزا
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 781 .................... ................................ سۈننهت بولغان روزىالر
 782 ................ ................................ ئهرەفات كۈنىنىڭ پهزىلىتى

 786 ........................ ................................ هارام قىلىنغان روزا
 787 .................... ................................ مهكرۇه بولىدىغان روزا

 789 ............................. ................................ نهپلىي روزىالر
 790 ............................... ................................ بهشىنچى بۆلۈم

 790 ........... ................................ رامىزاندىكى پهزىلهتلىك ۋاقىتالر
 791 .................. ە قۇرئان تىالۋەت قىلىش ئېيىدۇر رامىزان ئېيى ئىبادەت ۋ

 792 ............................. ................................ تهراۋىه نامىزى
 793 . ................................ تهراۋىه نامىزى توغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر

 793 ....... رامىزان ئېيىدا جىبرىلنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تهلىم بېرىشى
 794 ............. رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ئىبادەت قىلىشنىڭ پهزىلىتى

 795 ........... ................................ قهدىر كېچىسىنىڭ پهزىلهتلىرى
 796 ................... قهدىر كېچىسى ئىسالم مىللىتىگه بېرىلگهن ئىمتىيازدۇر

 798 .............. ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى ) سهدەقايى پىترى ( دىقىسى فىتىر سه
 798 .. ................................ فىتىر سهدىقىسى بېرىش ۋاجىب بولغانالر

 798 ........... ................................ فىتىر سهدىقىسىنى بېرىش ۋاقتى
 798 ............ ................................ فىتىر سهدىقىسى بېرىلىدىغانالر

 799 ................................ ................................ ئالتىنجى بۆلۈم
 799 ........................... ................................ ئېتىكاپ توغرىسىدا

 800 . ................................ ئېتىكاپنىڭ ۋە ئۇنىڭ قائىدە ـ تهرتىبلىرى
 800 .................... ................................ ئېتىكاپنىڭ بۇيرۇلۇشى

 800 .................. ................................ ئېتىكاپنىڭ پهزىلهتلىرى
 801 ....................... ................................ ئېتىكاپنىڭ تۈرلىرى

 801 ..................... ................................ ئېتىكاپنىڭ شهرتلىرى
 803 .............. ................................ ئېتىكاپنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 804 ................. ئېتىكاپ قىلغان كىشى ئۈچۈن مۇستهههب بولغان ئىشالر
 804 .................... چۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر ئېتىكاپ قىلغان كىشى ئۈ

 804 .............. ................................ ئايالالر نهدە ئېتىكاپ قىلىدۇ؟
 806 ......... ................................ روزا ههققىدە كۆپرەك سورىلىدىغان

806 ............................ ................................ سۇئالالرغا جاۋابالر
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 810 ................... ................................ پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر
 810 .................... ................................ : ئهرەبچه ئهسهرلهردىن `

 810 ..................... ................................ : تۈركچه ئهسهرلهردىن
 ههج كىتابى

 811 .................... ................................ قولالنمىسى ههج ۋە ئۆمرە
 13 8 ..... ................................ ................................ مۇقهددىمه

 815 ........................... ................................ ههجنىڭ پهرزلىكى
 815 ..... ................................ ههج ۋە ئۆمرە قىلىشىنىڭ پهزىلهتلىرى

 816 ............... ................................ ههج كىملهرگه پهرز بولىدۇ؟
 817 .................. ................................ ههج قاچان پهرز بولىدۇ؟

 817 ......................... ................................ ههج قىلىش ۋاقتى
 819 .......... ................................ ) مىقات ( ىرى ئىهرام باغالش ئورۇنل

 820 ... ................................ ................................ زۇلههلىفه
 820 .. ................................ ................................ : زۇلههلىفه
 820 ..... ................................ ................................ جۇهفه

 820 ............................ ................................ قهرنۇل مهنازىل
 820 ... ................................ ................................ يهلهملهم

 820 .. ................................ ................................ زاتى ئىرق
 820 ................. ................................ مىقات ههققىدە مهسىلىلهر

 821 ..................... ................................ ئىهرام باغالش ئۇسۇلى
 822 .......................... ................................ ههجنىڭ تۈرلىرى
 823 ......................... ................................ ههجنىڭ پهرزلىرى
 826 ........................... ................................ ئۆمرەنىڭ بايانى

 827 ........................ ................................ ئۆمرەنىڭ پهرزلىرى
 827 ...................... ................................ ئۆمرەنىڭ ۋاجىبلىرى

 827 . ................................ ههج بىلهن ئۆمرە پائالىيهتلىرىنىڭ پهرقى
 828 ......... ................................ نگهن ئىشالر ئىهرام ئىچىدە چهكله

 829 ............................... ................................ جازا مىقدارى
 830 ......... ................................ ۋاجىبنى تهرك ئهتكهننىڭ جازاسى

 830 ......... ئىهرام ئىچىدە تۇرۇپ جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهننىڭ جازاسى
830 ........... قۇرۇقلۇق هايۋانلىرىدىن بىرەر جانلىقنى ئۆلتۈرگهننىڭ جازاسى
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 831 .. ................................ هرام ئىچىدە رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر ئى
 831 ...................... ................................ ئۆمرە قىلىش ئۇسۇلى
 834 ....................... ................................ ههج قىلىش ئۇسۇلى

 835 .................... ................................ قۇربانلىق قىلىدىغانالر
 838 .................. ................................ ئايالالرغا خاس ئههكامالر

 838 ............................... ئهرەفات كۈنىنىڭ ئىسالم نهزەرىدىكى ئورنى
 842 ......... ................................ بهزى مۇهىم مهسىلىلهرنىڭ بايانى

 843 ............ مهككىگه كهلگۈچىلهردە كۆرۈلىدىغان خاتالىقالر ۋە مهسىيهتلهر
 848 ......... ههج پائالىيىتى جهريانىدا سادىر بولىدىغان بهزى خاتالىقالر

 849 ........... ................................ ئىهرامدا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر
 849 ............................. تاۋاپ قىلىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر كهبىنى

 850 ..... ................................ سهئى قىلىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر
 851 ........... ................................ ئهرەفاتتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

 852 ........ ................................ مۇزدەلىفهدە كۆرىلىدىغان خاتالىقالر
 852 ....... ................................ شهيتانغا تاش ئېتىشتىكى خاتالىقالر

 853 ............. ................................ مىنادا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر
 854 . ................................ ههرەمدىن چىقىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىق

 854 .............. ................................ مهدىنه زىيارىتىنىڭ ئهدەپلىرى
 856 ....... ................................ ههج جهريانىدا ئوقۇلىدىغان دۇئاالر

 857 ... ................................ كهبىنى تاۋاب قىلىشتا ئوقۇلىدىغان دۇئا
 858 ................. ................................ هرەفاتتا ئوقۇلىدىغان دۇئا ئ

 859 ........ ................................ قۇرئان كهرىمدىن تالالنغان دۇئاالر
 864 .............. ................................ ههدىسلهردىن تاالنغان دۇئاالر

 868 ................. مهسجىدى ههرەم ۋە مهسجىد نهبهۋىي ههققىدە مهلۇمات
 868 ........................ ................................ مهسجىدى ههرەم

 868 ................................ رقى كۆلىمى مهسجىدى ههرەمنىڭ هازى
 869 .......................... مهسجىدى ههرەمنىڭ بىنا قىلىنىش تارىخى

 869 ................................ ئىسالمدىن كېيىنكى مهسجىدى ههرەم
 870 .................... ................................ ههرەمنىڭ چىگرىسى

 870 ............ ................................ ههرەمنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
871 .. ................................ كهبه ۋە ئۇنىڭ تارىخىي باسقۇچلىرى
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 872 .............................. كهبىنىڭ رېمونت قىلىنىش باسقۇچلىرى
 872 ....................... ههجهرۇل ئهسۋەدنى ئورنىغا قويۇش قىسسىسى

 873 ........................ ................................ هۇجرە قىسسىسى
 873 ............................ كهبىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى رېمونت قىلىنىشى

 874 ........................ ................................ كهبىنىڭ ئىشىكى
 874 ... ................................ ................................ مۇلتهزەم
 874 ..... ................................ ................................ هۇجرە
 875 ..... ................................ ................................ ههتىم

 875 ......................... ................................ كهبىنىڭ يوپۇغى
 876 ........ ................................ كهبىنىڭ يوپۇغىنىڭ خىراجىتى

 876 ................................ كهبىنىڭ يوپۇغىنى توقۇش فابرىكىسى
 876 ................................ كهبىنىڭ يوپۇغىنىڭ رەڭگى ۋەشهكلى

 877 .............. ................................ كهبىنىڭ هازىرقى يوپۇقى
 877 .......................... ................................ مهقامۇ ئىبراهىم

 877 ................ مهقامۇ ئىبراهىمدىكى گۈمبهزنىڭ ئېلىپ تاشلىنىشى
 878 .............................. ................................ زەمزەم سۈيى

 878 ..................... ە ئورنى زەمزەم قۇدۇقىنىڭ قايتىدىن ئېچىلىشى ۋ
 879 ................ ................................ زەمزەم قۇدۇقىنىڭ ئورنى

 879 ............. ................................ زەمزەم سۈيىنىڭ خاسىيىتى
 879 ...... ................................ زەمزەم سۈيىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى

 880 ............. ................................ زەمزەم سۈيىنىڭ مۆجىزىسى
 881 ............................ تهتقىقاتچىالرنى ههيران قالدۇرغان مۆجىزە

 881 ...... ................................ زەمزەم سۈيى ئىچىشنىڭ پايدىسى
 882 . ................................ قىبله ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئههكامالر

 883 .... ................................ قىبلىگه يۈزلىنىشنىڭ سىرى نامازدا
 884 .......................... ................................ ههجهرۇلئهسۋەد

 884 ......... ههجهرۇل ئهسۋەدنى سۆيۈش ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىق ئهمهس
 885 ....................... ههجهرۇلئهسۋەدنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن ۋەقهلهر

 885 ..................... ههجهرۇل ئهسۋەدنىڭ كۈمۈش بىلهن قاپلىنىشى
 886 ............................ ................................ نى يهمانى رۇك

887 .............................. مهدىنه مۇنهۋۋەرە شههىرى ههققىدە مهلۇمات
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 887 .............. ................................ مهدىنه مۇنهۋۋەرە شههىرى
 887 ......................... ................................ مهسجىد نهبهۋى

 888 ................................ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنبىرى
 888 ............................. ................................ رەۋزە شهرىپ

 888 ..... ................................ ................................ سۇففه
 889 ........................... ................................ هۇجرە شهرىپ

 889 ............... ................................ هازىرقى مهسجىد نهبهۋى
 890 ................................ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى

 891 ...... پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسىگه قىلىنغا سۇيىقهستلهر
 900 ................... ................................ لغان ماتېرىيالالر پايدىلىنى

 ئىسالمدىكى ئائىله تۈزۈمى
 905 .......... ................................ بىرىنچى نهشىرنىڭ مۇقهددىمىسى

 907 ....... ................................ ئىككىنچى نهشىرنىڭ مۇقهددىمىسى
 909 ................................ ................................ بىرىنچى بۆلۈم

 909 ......................... ................................ ئائىلىنىڭ قۇرۇلۇشى
 909 .. ................................ ................................ ئۆيلىنىش

 911 ...................... ................................ ئۆيلىنىشنىڭ غايىسى
 912 ....... ................................ ئائىله قۇرۇشنىڭ ئومۇمىي غايىلىرى

 913 .. ................................ ي غايىسى ئائىله قۇرۇشنىڭ ئىجتىمائى . 1
 914 ..... ................................ ئائىله قۇرۇشنىڭ سىياسىي غايىسى . 2
 916 .. ................................ ئائىله قۇرۇشنىڭ ئىقتىسادىي غايىسى . 3
 917 .... ................................ ئائىله قۇرۇشنىڭ ئهخالقىي غايىسى . 4
 917 .................... ئائىله قۇرۇشنىڭ ساغلىق تهرەپتىن بولغان غايىسى . 5
 919 ..................... ه قۇرۇشنىڭ روهىي تهرەپتىن بولغان غايىسى ئائىل . 6

 920 .................... ................................ ئۆيلىنىشنىڭ هېكمىتى
 922 ..................... ................................ ئۆيلىنىشنىڭ پايدىلىرى

 922 .......................... ................................ پهرزەنىت كۆرۈش
 923 .............................. : پهرزەنت كۆرۈشنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى

 924 ....................... ................................ هارامدىن ساقلىنىش
 925 ................. ................................ كۆڭۈلنى راههتلهندۇرۇش

925 ............ ................................ ئۆي ئىشلىرىدىن ئازات بولۇش
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 926 ....................... ................................ ئۆزىنى چېنىقتۇرۇش
 926 ...................... تۇرمۇش قۇرغۇچىالردا بولۇشقا تېگىشلىك سۈپهتلهر

 928 . ................................ تۇرمۇش قۇرۇشتا ئهرلهرنىڭ جور تاللىشى
 933 . ................................ تۇرمۇش قۇرۇشتا ئايالالرنىڭ جور تاللىشى

 934 . ................................ ................................ مۇههببهت
 936 ...... ................................ ................................ ئىشق

 936 ... ................................ ................................ كۈنلهش
 938 .... ................................ ئىسالم دىنىدىكى كۈنلهشنىڭ مهنىسى

 939 .......................... ................................ ئالدانغان ئىشهنچ
 940 ......................... غۇرۇرنىڭ يۇقالغانلىقى ئهرلىكنىڭ ئۆلگهنلىكىدۇر
 941 .......................... يامان ئاقىۋەتلهرگه سهۋەب بولىدىغان بوشلۇقالر

 943 ................ ................................ ئايالالرنىڭ ئهۋرەت ئهزالىرى
 944 ................... ................................ مههرەم دېگهن كىملهر ؟
 944 ................... ................................ ئايالالرنىڭ مههرەملىرى

 945 .................. ................................ ئهركىشىنىڭ مههرەملىرى
 945 ......... ................................ ئايالالرنىڭ ئاۋازى ئهۋرەت ئهمهس

 946 .......... ى چهكلىمىلهر مۇسۇلمانالرنىڭ تۇرمۇش قۇرۇش مهسىلىسىدىك
 946 ......... مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهس ئايالالر بىلهن ئۆيلىنىشى

 949 .... لىق بواللماسلىقى مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ مۇسۇلمان ئهمهس ئهرلهرگه يات
 950 ....... ................................ ۋاقىتلىق نىكاهلىنىشنىڭ هاراملىقى

 950 ............................. نىكاهلىنىشتا مهڭگۈلۈك بولۇش نىيىتى شهرت
 952 ....................... ئىسالم دىنى ۋە كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش مهسىلىسى
 955 .......................... كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشنڭ چهكلىمىسى ۋە شهرتى

 956 ................... كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشقا رۇخسهت قىلنىشنىڭ هېكمىتى
 957 ............ ئۆيلىنىشتىن بۇرۇن قىز ـ ئوغۇلالرنىڭ بىر ـ بىرىنى كۆرۈشى

 957 ............................ چرىشىشنىڭ چهكلىمىلىرى تويدىن بۇرۇنقى ئۇ
 زورلىماسلىق  ئۆيلىنىشكه  بىلهن  بىرسى  خالىمىغان  ئۆزلىرى  ئوغۇلالرنى  ـ  قىز

................................ ................................ .................. 958 
 959 ............... ................................ ئۆيلىنىشتىكى قىيىنچىلىقالر

 961 .......... ................................ نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر
961 .............................. مهڭگۈلۈك نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر
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 962 .................. نهسهب سهۋەبى بىلهن نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر
 962 ............ ئېمىلداشلىق سهۋەبى بىلهن نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر

 963 ................................ ئېمىلداشلىق سابىت بولۇشنىڭ شهرتلىرى
 964 ............ قۇدا ـ باجىلىق سهۋەبى بىلهن ئۆيلىنىشكه بولمايدىغان ئايالالر

 965 ......................... قىتقىچه نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر مهلۇم ۋا
 966 ............................... ................................ سۆز سېلىش
 966 ................ ................................ ) گۈل قويۇش ( نىشانلىنىش

 967 ...................... ئىددەت ئىچىدىكى ئايالالرغا نىشانلىنىش مهسىلىسى
 969 ................ بىراۋنىڭ نىشانالنغىنىغا نىشانلىنىشنىڭ جائىز ئهمهسلكىى

 970 .......... ................................ تويدىكى خوشاللىق تهنتهتىنىسى
 971 ...................... ................................ توينى نامايان قىلىش

 973 ....................... تويدا ناخشا ئېيتىش ۋە چالغۇ ئهسۋابلىرىنى چېلىش
 975 ................ ................................ نىكاه ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى

 975 ...................... ................................ نىكاهنىڭ شهرتلىرى
 976 ...................... ................................ نىكاهنىڭ لهۋزىلىرى

 976 ........ ................................ هوقۇقالر  نىكاهتىن كېيىنكى ههق
 978 ........................ ................................ خوتۇنلۇق هاياتى  ئهر

 978 ....................... ................................ چرىشىش ئاۋۋالقى ئۈ
 979 .............................. ................................ جىنسى ئاالقه

 980 ............ ................................ يېقىنچىلىقنىڭ مۇقهددىمىلىرى
 981 .............................. : ل كىشىلهرنىڭ زىننهتلىرى تۆۋەندىكىچه ئايا

 982 ..................... ................................ ئهر كىشىنىڭ زىننىتى
 982 ................. ................................ يېقىنچىلىقنىڭ ئهدەپلىرى
 984 ................ ................................ ئايالالرنىڭ ئاياللىق هاللىرى
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ـِٰن ٱلرِحيِم ب  سِم اللَِّه ٱلرحم
ــۇالرنى تۈر ــارقىلىق ئ ــش ئ ــا قىلى ــى ئات ــۇغ دىنن ــسانالرغا ئۇل ــۈ ئىن ــسىزلىكلهردىن ل  ك بهخت

ــابى قۇتۇلـــدۇ ــدايهتكه باشـــلىغان، ئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردىگـــارى جانـ  رغان ۋە مـــۆمىنلهرنى هىـ
 ههق . ئــالاله تائاالغــا مهۋجۇداتنىــڭ ســانىچه ههمــدۇ ســانا ئېيــتىمهن . ئــالاله تائاالغــا خاســتۇر

ــڭ ــۇپرى، زااللهت ۋە ئازغۇنلۇقنىـ ــۇالرنى كـ ــارقىلىق ئـ ــۈزۈش ئـ ــسانىيهتكه يهتكـ ــى ئىنـ  دىننـ
 رۇپ، ئىمـــان، هىـــدايهت ۋە ههقىقهتنىـــڭ نۇرىغـــا يېـــتهكلىگهن قاراڭغۇلۇقلىرىـــدىن قۇتۇلـــدۇ

ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىـــــز ههزرىتـــــى مـــــۇههممهد ئهلهيهىســـــساالمغا دۇرۇد، دۇئـــــا ۋە  ســـ
ــولاليمه ــاالملىرىمنى ي ــتۇرۇپ . س ــولىنى داۋامالش ــڭ ي ــا ۋە ئۇنى  ـ تاۋابىئاتلىرىغ ــائىله ــڭ ئ  ئۇنى

ــا قى ــۇنداقال تـ ــاهابىلىرىغا، شـ ــۈزگهن سـ ــزلهرگىچه يهتكـ ــۈرگهن بىـ ــدا يـ ــامهتكىچه ههق يولـ  يـ
 . مۆمىنلهرگه مهڭگۈلۈك ئامانلىق تىلهيمهن

ــات ــۇر هاي ــ ئىمــان ۋە كــۈرەش دېمهكت ــدىكى مهخلۇقاتالرنىــڭ ئهڭ شــهرەپلىكى . ـ  يهر يۈزى
 ئىنـــسان، ئىنـــساندىكى ئهڭ شـــهرەپلىك نهرســـه ئۇنىـــڭ قهلبـــى، قهلبتىكـــى ئهڭ شـــهرەپلىك

 گۈلىـستانغا، ئىمانـدىن خـالىي قالغـان قهلـب ئىمـان بىـلهن بېـزەلگهن قهلـب . نهرسه ئىمانـدۇر
ــشايدۇ ــارابىگه ئوخ ــرى ئالالهقــا . خ ــڭ جهۋهى ــۇش، ئۇنى ــى ئــالالهنى تون ــڭ ئىبتداس  ئىماننى
ــۈرۈش ــان كهلتــ ــهرتلىرىنى . ئىمــ ــك شــ ــڭ كېرەكلىــ ــاننى ۋە ئۇنىــ ــان ئىمــ ــا بولغــ  ئالالهقــ

 بىـــلهن ســـابىت ههدىـــسلهر تۇلۇقلىمـــاقچى بولغـــان ههرقانـــداق كىـــشى، قۇرئـــان ۋە ســـههى
ــان كهلتۈرۈشــتىن ــسىگه ئىم ــىلىلهرنىڭ ههممى ــان مهس ــكه بۇيرۇلغ ــان كهلتۈرۈش ــۇپ، ئىم  بول

 چـۈنكى ئىمـان كامىـل، ئېتىقـاد تـوغرا بولماسـتىن قىلىنغـان ههر قانـداق . بىهاجهت بواللمايـدۇ
 ـ ئىبادەتلهر بېكـاردۇر  ئېتىقـادى تـوغرا بولمىغـان كىـشىنىڭ ئالالهقـا قىلغـان ئىخالسـى . ئهمهل

 چــۈنكى ههر . ۇ، ئــالاله دەرگاهىــدا ههقىقىــي ئىخــالس ۋە مــۇههببهت بواللمايــدۇ ۋە مۇههببىتىمــ
ــدەك، ئىخــالس ۋە ئهمهل ئىبادەتنىــڭ ــۆزىگه اليىــق سىستېمىــسى بولغىنى  قانــداق نهرســىنىڭ ئ

 پهيغهمبىرىمىــز . ئىــسالم دىنىــدا كۆرســىتىلگهن سىستېمىــسى تــوغرا ئىتىقــادتىن ئىبــارەتتۇر
ــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ــى م ــداق دەپ كۆرســهتكهن ههزرىت ــسىدە مۇن ــر ههدى ــادى » : بى  ئېتىق

 ـ ئىبــادىتى قوبــۇل قىلىنمايــدۇ  ئهگهر ئــۇ، ئۇهــۇد . تــوغرا بولمىغــان كىــشىنىڭ قىلغــان ئهمهل
 تېغىـــدەك ئـــالتۇننى ئـــالاله يولىـــدا ســـهرپ قىلغـــان تهقـــدىردىمۇ، ئۇنىـــڭ ئېتىقـــادى تـــوغرا

 شـۇڭا . « ) هلىنـى قوبـۇل قىلمايـدۇ يهنـى ئۇنىـڭ ئهم ( بولمايدىكهن، ئالاله ئۇنىڭـدىن بىهـاجهت
 ئالالهقـا اليىقىـدا شـۈكۈر ئېيـتىش ۋە ئۇنىڭغـا ئـۆزى كۆرسـهتكهن بـويىچه بهنـدىچىلىكنى ئـادا
قىلىــپ، ئۇنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرىــشىش ئۈچــۈن، دىنىمىــزدا كۆرســىتىلگهن تــوغرا ئېتىقــادالرنى
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 . ئۈگىنىش ههر بىر مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئاالهىدە بۇرچىدۇر

 ردىـــن بېـــرى مهملىكىتىمىـــزدە، هـــازىرقى زامـــان ئۇيغـــۇر تىلىغـــا تهرجىـــمه يېقىنقـــى يىلال
ــى ــسىمۇ، دىنىمىزدىكـ ــگهن بولـ ــا كهلـ ــابالر بارلىققـ ــي كىتـ ــاندىكى بهزى دىنىـ ــان ئازسـ  قىلىنغـ
 ئېتىقـــاد مهســــىلىلىرىگه ئائىــــت نوپۇزلــــۇق بىـــرەر ئهســــهرنىڭ ئۆتتۇرىغــــا چىقمىغــــانلىقى

 . تولدۇرۇشقا تېگىشلىك بىر بوشلۇق ئىدى

 كهتــته بولغــان چاغلىرىمــدا، دوســتلىرىمنىڭ ســورىغان ســوئاللىرى ئاساســهن ئېتىقــاد مهملى
 شـــۇڭا قۇرئـــان كهرىـــم ۋە ههدىـــسنىڭ روهىغـــا مۇۋاپىـــق . مهســـىلىلىرى توغرىـــسىدا بولـــدى

 بولغــان، بىــرەر ئهقىــدە كىتــابى يېزىــپ چىقىــشنىڭ تولىمــۇ زۆرۈر ئىكهنلىكىنــى هــېس قىلغــان
 بـۇ ههقـته كـۆپ . ۇ ئـارزۇيۇمنى ئىـشقا ئاشـۇرغان ئوخـشايدۇ مانا بۈگۈن ئالاله مېنىڭ بـ . ئىدىم

 بهلكـى بۈگـۈنكى . ۋاقت ئىـزدىنىش نهتىجىـسىدە، بۈگـۈن بـۇ كىتـابنى يېزىـشنى باشـالۋاتىمهن
 كۈندە، خهلقىمىزنىـڭ دىنىمىزدىكـى تـوغرا ئېتىقادالرغـا ئىـگه بولۇشـقا بولغـان ئېهتىيـاجى ئهڭ

 . زور ئېهتىياجالردىن بىرى بولسا كېرەك

 نـاملىق بۇكىتــاب بىـر مـۇقهددىمه ۋە ئــالته بـابتىن تهركىـب تاپقــان » م ئهقىـدىلىرى ئىـسال «
ــردىن بابقــا ــى بى ــڭ ههر بىرىن ــالته ئىماننى ــان ئ ــسىپى بولغ ــى پرىن ــڭ ئاساس ــۇپ، ئىماننى  بول

 : چۈشهندۈردۈم ئايرىپ

 ئالالهقا ئىمان كهلتۈرۈش : بىرىنچى بۆلۈم

 پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش : ئىككىنچى بۆلۈم

 روهىي ئالهملهرگه ئىمان كهلتۈرۈش : ئۈچىنچى بۆلۈم

 ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈش : تۆتىنچى بۆلۈم

 قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش : بهشىنچى بۆلۈم

 قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش :: ئالتىنچى بۆلۈم

ــۇق ۋە هه ــىدىكى ئهڭ نوپۇزل ــسالم دۇنياس ــشتا ئى ــپ چىقى ــابنى يېزى ــۇ كىت ــمه بىــردەك ب  م
 ئېتىــراپ قىلىــدىغان مهنــبهلهردىن پايدىالنــدىم ههمــدە ئهســته قالدۇرۇشــقا ئۇڭــايلىق بولــسۇن

 بـــۇ كىتابنىــڭ ههر بىـــر مۇســـۇلمان ئائىلىـــسىدە بىـــرەر . جـــاۋابلىق قىلـــدىم  ئۈچــۈن ســـوئال
ــارزۇ ــا ئالـــدۇرۇپ ئوقۇتۇلۇشـــىنى ئـ  ـ ئۆســـمۈرلهرگه يادقـ  نۇســـخىدىن ساقلىنىـــشى ۋە يـــاش

 . قىلىمهن

ــۇ كى ــالىقالر ۋە ب ــدىن بهزى خات ــڭ يوقلىقى ــۆۋەنلىكى ۋە تهجرىبهمنى ــابنى ســهۋىيهمنىڭ ت ت
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ــدۇ ــى بولماي ــالىي دېگل ــهۋەنلىكلهردىن خ ــۈك س ــشىنى . تۈرل ــىتىپ بېرى ــڭ كۆرس  كىتابخانالرنى
 بـۇ كىتابنىــڭ ئـالاله رازىلىقــى ئۈچـۈن بولــۇپ، ئۇنىـڭ دەرگاهىــدا . سـهمىمىي قارشـى ئــالىمهن

ــۇل قىلىنىـــشىنى ۋە بـــۇ كىتـــا  بنى ئوقۇغـــان مۇســـۇلمان قېرىنداشـــالرغا مهنپهئهتلىـــك قوبـ
 . بولۇشىنى جانابى ئالالهتىن تىلهيمهن

 ياخشىلىقتىن هېچ ئىزىم يوق، ئۆمرۈم ئۆتتى ۋەيران بۇپ،

 . ئوقۇغاندىن نهپ بېرەلمهي، چۆللهر ئارا سهرسان بۇپ

 بۇ سهۋەبتىن ههسىرىتىم كۆپ، يۈرىكىمدە دەرت ـ ئهلهم،

 . دەپ، قولغا زالدىم مهن قهلهم بىلگىنىمنى يهتكۈزەي

 . نهسىب بولدۇم بۇ شهرەپكه، ئۆزۈم ئاسىي ـ گۇناهكار

 رەهمىتىدىن ئول خۇدانىڭ، دىلدا ئۆچمهس ئۈمىد بار،

 ، ) تاپقىنى گۈل كهلتۈرەر تاپالمىغان بىرباش پىياز (

 . تهڭ دېمهيمهن شۇ پىيازغا، تاپقانلىرىم بهكمۇ ئاز

 . دېسهم ئهرزىمهس شۇنداقتىمۇ هىممهت قىلىدىم، تۆهپه

 . خهلقىم ئۈچۈن تهر تۆكهلسهم، شۇ كۇپايه بولدى ـ بهس

 ۈسۈپ مۇههممهد ي

تۈركىيه ـ ـ يانۋار ئىستانبۇل 27 ـ يىل 1995



46



47 

 مۇقهددىمه

 ئىنسان ۋە دىن

 . ئىنسانىيهتنىڭ يارىتىلىشى بىـلهن بىـرگه ئۇنىـڭ ئهقلـى ۋە ئهقىدىـسى تهڭـال يارىتىلغـان
 سانىيهت ئهقلـــى تهرققــى قىلىـــش ۋە تاكامۇللىـــشىش يولىــدا ئۆرلىگهنـــسېرى، ئۇالرنىـــڭ ئىنــ

 ئهقىدىــسىمۇ، پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئالالهقــا باشــاليدىغان ئىالهىــي دەۋەتلىــرىگه ئهگىــشىپ ئــۇالر
ــدى ــرگه تاكامۇللىــشىش يولىغــا كىرىــپ كهل ــانالر، ههق دىننىــڭ . بىــلهن بى ــر زام  ئىنــسانالر بى

 اقلىـــشىپ، كـــۇپرى، زااللهتنىـــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىـــدا تىڭىرقىغـــان روهىـــدىن پۈتـــۈنلهي يىر
 ـ ئارقىــدىن پهيغهمبهرلهرنــى ئهۋەتىــشى نهتىجىــسىدە، ئــۇالر  بولــسىمۇ، ئــالاله تائاالنىــڭ ئارقــا

ــدى ــپ كهلـ ــا قايتىـ ــا . يهنه ههق دىنغـ ــڭ تهرەققىياتىغـ ــسانالر جهمئىيىتىنىـ ــاال ئىنـ ــالاله تائـ  ئـ
ــدا ت ــي هال ــۇ تهدرىجى ــتۈرۈپ، دىننىم ــسانالرنىڭ ئهگهش ــۇنى ئىن ــدى ۋە ئ ــتۇرۇپ كهل  اكامۇلالش

 ســـهرخىلى، پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئاخىرقىـــسى ۋە ئىـــسالم دىنىنىـــڭ پهيغهمبىـــرى ههزرىتـــى

 ٱلْيـوم ﴿ . مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا يېتپ كېلىشى بىـلهن ئهڭ ئـاخىرقى كامالىغـا يهتكـۈزدى
مِنع كُملَيع تممأَتو كُمِدين لَكُم لْتِدينـاً أَكْم ـالَمٱِألس لَكُم ِضيتربۈگـۈن « يهنـى ﴾ ِتي و 
ــدىم ــۈن قىل ــى پۈت ــىلهرنىڭ دىنىڭالرن ــدىم . س ــى تاماملى ــىلهرگه نېمىتىمن ــى . س ــسالم دىنىن  ئى

 . ) 1 ( » هرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم سىل

 ئىنــسان ئــۆز تهبىئىتىــدە مهدەنىــي مهخلۇقــات بولغىنىــدەك، ئــۇ توغۇلۇشــىدىن دىيانهتلىــك
 . تتۇر مهخلۇقا

 ئالالهنىــڭ بارلىقىغــا ئىــشىنىش ئهقىدىــسى ئىنــسانىيهتنىڭ يارىتىلىــشىدىنال ئــۇالر بىــلهن
 : ئالاله بۇ ههقىقهتنى ئېالن قىلىپ مۇنداق دەيدۇ . بىرگه ههمراه بولۇپ كهلدى

 ل دىـنالردىن باتىـ « يهنـى ﴾ فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفاً ِفطْرةَ ٱللَِّه ٱلَِّتي فَطَر ٱلناس علَيهـا ﴿
 نــسانالرنى ئــالاله ئى ) ئهگهشــكىنكى ( بۇرۇلــۇپ، ئىــسالم دىنىغــا يــۈزلهنگىن، ئالالهنىــڭ دىنىغــا

 . ) 2 ( » شۇ دىن بىلهن ياراتقان

 ههرقانــداق كىــشى ئالالهنىــڭ دىنــى بىــلهن « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن

 . ـ ئايهت 3 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 30 رۇم سۈرىسى ) 2 (
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 . ) 1 ( » توغۇلىدۇ

ــگهن ــداق دې ــاد مۇن ــقازانن « : مهرهــوم ئۇســتاز ئاقق ــدەك، ئاش ــاجى بولغىنى ــا ئېهتىي  ىڭ تائامغ
 . » ئىنسان تهبىئىتىنىڭمۇ ئېتىقادقا ئېهتىياجى باردۇر

 دىن ئىجتمائىي زۆرۈرىيهتتۇر

ــى ــخهتهر ئۆتكۈزۈشـ ــىنى بىـ ــائىي تۇرمۇشـ ــشىلىك ۋە ئىجتىمـ ــڭ كىـ ــسانالر ئۆزلىرىنىـ  ئىنـ
 چــۈنكى . ئــۆزلىرىگه رەهبهرلىـك قىلىــدىغان بىـرەر تــوغرا دىنغـا ئىنتــايىن موهتاجـدۇر ئۈچـۈن،

 يهر يۈزىــدە قانۇنغـــا هـــۆرمهت قىلىـــش، جهمئىــيهت ئامـــانلىقىنى ســـاقالش ۋە ئىنـــسانالرنىڭ
ــۈچ ــرەر كـ ــدىغان بىـ ــۈچىگه تهڭ كېلهلهيـ ــڭ كـ ــته دىننىـ ــاتىرجهملىكىنى كاپالهتلهندۈرۈشـ  خـ

 . يوقتۇر

 ئىنـسان كائىنـاتتىكى پۈتـۈن مهخلۇقـاتالردىن ئاالهىـدە پهرقلىـق : بۇنىڭدىكى سىر شـۇكى
ــ ــان ئۇلـ ــرى ۋە يارىتىلغـ ــڭ ههرىكهتلىـ ــلهن، ئۇنىـ ــۈپىتى بىـ ــۇش سـ ــۇدات بولـ ــر مهۋجـ  ۇغ بىـ

 ئىختىيارى تهسـهررۇپاتلىرى، كـۆز بىـلهن كـۆرگىلى، قـۇالق بىـلهن ئـاڭلىغىلى ۋە قـول بىـلهن
 ئـۇ بولـسىمۇ، ئىنـساندىكى . تۇتقىلى بولمايـدىغان بىـر نهرسـىنىڭ باشقۇرۇشـى ئاسـتىدا بولىـدۇ

 . ، دەپ ئاتىلىدۇ ۋىجدان ۋە ئهقىدە ئۇ، ! ئىنسانىي روهتۇر

 ـ ــدىن  ـ ۋىجدانى ــىدىن ــى دۇنياس ــى ئىچك ــىدىن ئهمهس، بهلك ــقى دۇنياس ــسانالر تاش  ئىن
ــقورىلىدۇ ــسىزلىككه يــول . باش ــايه قىلىــدىغان، ههق ــۇقلىرىنى هىم  ـ هوق ــشىلهرنىڭ ههق  كى

ــا قىلىــــشتا، دۆلهت  قويمايــــدىغان، ئادالهتلىــــك ۋە مهدەنىيهتلىــــك بىــــر جهمئىيهتنــــى بهرپــ
ــ ــانۇنلىرى ۋە هۆكـ ــك ئهمهس قـ ــرى يېتهرلىـ ــدىن ۋە . ۈمهت دائىلىـ ــازادىن، تۈرمىـ ــۈنكى جـ  چـ

 ـ هوقۇقالرغـا هــۆرمهت  جهرىمانىـدىن قورقـۇپ ۋەزىـپه ئۆتهيــدىغانالر ۋە قورقـۇپ تـۇرۇپ، ههق
 قىلىـــدىغانالر، قانۇننىـــڭ ئارغامچىـــسىدىن قۇتۇلـــۇش ئۈچـــۈن چىقىـــش يـــولى تاپقىچىلىـــك

ــدۇ ــۇنداق قىلى ــدىن چى . ش ــڭ كونتروللى ــۇالر قانۇننى ــى ئ ــڭ بىلگىنىن ــان، ئۆزلىرىنى ــان هام  قق
ــدۇ ــۆز . قىلىـ ــان ۋە ئـ ــتىن قورققـ ــۋىگه يولۇقۇشـ ــڭ غهزىـ ــپ، ئۇنىـ ــالالهتىن ئهيمىنىـ ــا ئـ  ئهممـ

 ـ هوقــــۇقالرنى قوغدايــــدىغانالر ۋە  ۋىجــــدانىنىڭ ئاۋازىغــــا قــــۇالق ســــالغان هالــــدا، ههق
ــدىغانال ــادا قىلى ــۇق ئ ــۈن تول ــى ئۈچ ــالاله رازىلىق ــى ئ ــۆز ۋەزىپىلىرىن ــاتلىقتىكى ئ ــى هاي  ر، مهيل

 ئاشــكارا، مهيلــى يوشــۇرۇن بولــسۇن، ئۆزلىرىنىــڭ هــېچ ۋاقىــت ئالالهنىــڭ كونتروللىــدىن
ــش، ــا ئاســىيلىق قىلى ــۇالر ئالالهق ــا، ئ ــي ئىمــانى بولغاچق ــدىغانلىقىغا ههقىقى  قېچىــپ كېتهلمهي
 ـ هوقۇقلرىغــا تاجــاۋۇز ــشىلهرنىڭ ههق ــق قىلــش ۋە كى ــيهت ئامانلىقىغــا بوزغۇنچىلى  جهمئى

ــات ــادا قىلىــشتىن ق ــۇرچلىرىنى ئ ــڭ ئىنــسانىي ب ــشتا، ئۆزلىرىنى  ـ دە، ههر ئى  تىق ههزەر قىلىــدۇ

. بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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 . قىلىشىنى ئاۋۋالقى ئورۇندا قويىدۇ

 شۇنىمۇ ئهسكهرتىش كېرەككـى، دىنىـي تهربىـيه بىـلهن ئهخالقنـى كۈچهيتمهسـتىن، ئىلىـم
 ا ــــ پهن ۋە مهدىنىيهتنـــى تهرەققىـــي قىلدۇرۇشـــنىڭ ئـــۆزىال جهمئىيهتـــته ئامـــانلىق، تۇرمۇشـــت
 . باياشــات ۋە خاتىرجهملىــك يارىتىــشقا كاپالهتلىــك قىالاليــدۇ، دەپ ئــويالش ئىنتــايىن خاتــادۇر
 ـ پهن ئىككــى بىــسلىق پىچاققــا ئوخــشايدۇ، ئۇنىــڭ بىــلهن ئىــساله قىلغىلــى  چــۈنكى، ئىلىــم

 خـۇددى ئىلىـم ـ پهن سايىـسىدا، دۇنيـانى بىـر ئانـدا دىمـار . بولغىنىدەك، بۇزىۋەتكىلىمۇ بولىـدۇ
ــشىلهرگه قىلىۋېت ــتا كىــ ــدەك، تۇرمۇشــ ــىغىلى بولغىنىــ ــسىنى ياســ ــاتوم بومبىــ ــدىغان ئــ  هلهيــ

 ـ تېخنىكىالرنــى، قاتنــاش قــوراللىرىنى ۋە ئۇچــۇر ــدىغان پهن  ئۇڭــايلىقالرنى تۇغــدۇرۇرپ بېرى
ــدۇ ــاراتقىلىمۇ بولى ــىتىلىرىنى ي ــاهىدتۇر . ۋاس ــا ش ــسى بۇنىڭغ ــانىمىز پهن تېخنىكى ــۋال . زام  ئهه
ــ  ـ پهنن ــم ــكهن، ئىلى ــداق ئى ــڭ بۇن ــى ۋە جهمئىيهتنى ــسانالرنىڭ مهنپهئهت  ـ ئىن ــدا ــۆز يولى  ى ئ

ــرەر ــۈن، ئۇنىـــڭ يېنىـــدا ئهخالقىـــي جهههتـــتىن بىـ  ـ قـــوللىنىش ئۈچـ ــدا ــاتى يولىـ  تهرەققىيـ
 ئهخـالق » شـۇڭا، . ۋە ئىمانـدۇر ئـۇ بولـسىمۇ، ئهقىـدە . كۈزەتچىنىڭ بولۇشـى ئىنتـايىن زۆرۈردۇر

 ەر لىــك، خــۇددى يېقىلغىلــى ئــاز قالغــان بىــلهن دىيــانهتكه يــۆلهنمىگهن ههرقانــداق ۋەتهنــپهرۋ
 دىيانهتنىــڭ تۇرمۇشــتىكى رولــى خــۇددى : دېــمهك . ، دەپ تــوغرا ئېيتىلغــان « بىناغــا ئوخــشايدۇ

 . يۈرەكنىڭ بهدەندىكى رولىغا ئوخشاشتۇر

 ئالالهنىڭ دىنى بىردۇر

ــگهن  دىيانهتنىــڭ ئاساســى ئىنــساننىڭ توغۇلۇشــىدىن بېــرى ئۇنىڭغــا ههمــراه بولــۇپ كهل
 . قىدىنىڭ نېگىزى ئالالهنىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكىگه چىن ئىشىنىشتۇر ئهقىدە، ئه

 ئىنــسانىيهتنىڭ يارىتىلىــشى بىــلهن بىــرگه مهيــدانغا كهلــگهن ۋە ئــادەم ئهلهيهىســساالمدىن
ــان پۈتــۈن پهيغهمــبهرلهرگه ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغىچه بولغ ــى م  قىلىنىــپ كهلــگهن ۋەهي

 . دىن ـ ئىسالم دىنىدۇر

 بىــز پهيغهمــبهرلهر جامائهســى، « : ســساالم بــۇ ههقــته مۇنــداق دېــگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهى
ــۇر ــهرىئهتلىرىمز پهرقلىقتــ ــر، شــ ــز بىــ ــالىلىرىمىز، دىنىمىــ ــڭ بــ ــشاشمىغان ئانىالرنىــ  . » ئوخــ

 دەپ ئاتىلىــپ، ئۇنىڭغــا » ئىــسالم « ئــۇ، . ئالالهنىــڭ دىنــى ئهزەلــدىن تــا قىيــامهتكىچه بىــردۇر
 » مۇســـۇلمان « ئـــالاله تائـــاال ئهزەلـــدىن انالرنى ئېىتقـــاد قىلغـــان ۋە شـــهرىئىتىگه ئهمهل قىلغـــ

ـٰذَا ﴿ . دەپ ئاتاپ كهلگهن ) يهنى بويسۇنغۇچى (  ﴾ هو سماكُم ٱلْمسِلِمني ِمن قَبـلُ وِفـي هـ
مۇســۇلمان دەپ ) يهنــى قۇرئانــدىن ئىلگىرىكــى كىتــابالردا ( ئــالاله ســىلهرنى ئىلگىــرى « يهنــى
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 ) 1 ( » ئاتىدى، قۇرئاندىمۇ شۇنداق ئاتىدى

 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئېلىــپ كهلــگهن دىــنغىال؛ » ئىــسالم « : ىڭــدىن ئوچۇقالنــدىكى بۇن
ــۇلمان « ــاس » مۇســ ــۇچىالرغىال خــ ــاد قىلغــ ــا ئېتىقــ ــساالمنىڭ دىنىغــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ  مــ

ــى ــتىن، بهلك ــسالم « بولماس ــا، » ئى ــداق دىنغ ــگهن ههرقان ــالالهتىن كهل ــۇلمان « ئ ــالاله » مۇس  ئ
 . هشكهن مۆمىنلهرگه قۇيۇلغان ئىسىمدۇر ئهۋەتكهن ههرقانداق پهيغهمبهرگه ئهگ

ــويىچه ــستېمالى ب ــان كهرىمنىــڭ ئى ــامهتكىچه » مۇســۇلمان « : قۇرئ ــا قىي ــدىن ت  ســۆزى ئهزەل
 ئالالهنىـــــڭ بىـــــرلىكىگه ۋە ئـــــالاله تهرىپىـــــدىن ئهۋەتىلـــــگهن پهيغهمـــــبهرلهرگه ئىمـــــان

 . كهلتۈرگهنلهرنىڭ ههممىسىگه قۇيۇلغان ئورتاق ئىسىمدۇر

 ئاساسـي نوقتىـسى ن ههر قانـداق بىـر پهيغهمبهرنىـڭ دەۋىتىنىـڭ ئالاله تهرىپىـدىن كهلـگه

 ﴿ومآ أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمـن رسـوٍل . ئالالهنىڭ بىرلىكىگه ئېتىقاد قىلىش ئهقىدىسى ئىـدى
ـٰه ِإالَّ أَناْ فَٱعبدوِن  انـداق سـهندىن ئىلگىـرى ئهۋەتـكهن ههرق « يهنـى ﴾ ِإالَّ نوِحۤي ِإلَيِه أَنه ۤال ِإلَ

ــالر، دەپ ــادەت قىلىڭ ــاڭىال ئىب ــوق، م ــاله ي ــي ئى ــدىن باشــقا ههقىقى ــبهرگه مهن ــى پهيغهم  ۋەهي
 . » قىلدۇق

 دىنىغـــا مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمدىن بـــۇرۇن ئهۋەتىلـــگهن پهيغهمـــبهرلهر ۋە ئۇالرنىـــڭ
 ئـالاله نــۇه ئهلهيهىســساالمنىڭ سـۆزىنى هېكــايه قىلىــپ . ئىــدى » مۇســۇلمانالر « ئهگهشـكهنلهر

 : دەيدۇ مۇنداق

﴿ ِلِمنيــس ٱلْم ــن ــونَ ِم  يهنــى ئالالهقــا ( مهن مۇســۇلمانالردىن « يهنــى ﴾ وأُِمــرت أَنْ أَكُ
 ) 2 ( » بولۇشقا بۇيرۇلدۇم ) بويسۇنغۇچىالردىن

 : ئىبراهىم ئهلهيهىسساالم مۇنداق دۇئا قىالتتى

﴿ يِمن ذُرو ِن لَكيِلمسا ملْنعٱجا ونبةً رِلمـسـةً مآ أُمپهرۋەردىگـارىمىز « يهنـى ﴾ لَّـك ِتن ! 
 بىزنىـــڭ ئهۋالدلىرىمىزدىنمـــۇ . ئىككىمىزنــى ئـــۆزەڭگه ئىتـــائهتمهن مۇســۇلمانالردىن قىلغىـــن

 . ) 3 ( » ئۆزەڭگه ئىتائهتمهن مۇسۇلمان ئۇممهت چىقارغىن

 : يۇسۇف ئهلهيهىسساالم مۇنداق دۇئا قىالتتى

 . ـ ئايهت 78 رىسى ههج سۈ ) 1 (
 . ـ ئايهت 72 يۇنۇس سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 128 بهقهرە سۈرسى ) 3 (
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 ن تأِْويِل ٱَألحاِديِث فَـاِطر ٱلـسماواِت وٱَألرِض رب قَد آتيتِني ِمن ٱلْملِْك وعلَّمتِني ِم ﴿
اِلِحنيأَلِْحقِْنـي بِٱلـصِلماً وسفَِّني موِة تٱآلِخرا ويني ِفي ٱلدِليو پهرۋەردىگـارىم « يهنـى ﴾ أَنت ! 

ماڭـا ههقىــقهتهن پادىــشاهلىق ئاتــا قىلــدىڭ، چــۈش تهبىــرى بىلــدۈردۈڭ، ئــى ئاســمانالرنى ۋە
 دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته مېنىــڭ ئىگهمــسهن، مېنــى مۇســۇلمان ! ىننــى ئۆرنهكــسىز ياراتقــان زات زېم

 . ) 1 ( » پېتىمچه ۋاپات قىلدۇرغىن، مېنى ياخشى بهندىلهر قاتارىدا قىلغىن

 : مۇسا ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

 ئهگهر ! ئـى قهۋمىـم « يهنـى ﴾ سِلِمني ٰيقَوِم ِإن كُنتم آمنتم ِبٱللَِّه فَعلَيِه توكَّلُۤواْ ِإن كُنتم مـ ﴿
 ئالالهقــا ئىمــان ئېيتقــان بولــساڭالر، ئالالهقــا بويــسۇنۇڭالر، مۇســۇلمان بولــساڭالر ئۇنىڭغــا

 . ) 2 ( » تهۋەككۇك قىلىڭالر

 : ئهلهيهىسساالمغا ئهگهشكهن مۆمىنلهرمۇ مۇسۇلمانالر ئىدى ئىسا

 ههۋارىـالر « يهنـى ﴾ ِبٱللَِّه وٱشهد ِبأَنـا مـسِلمونَ قَالَ ٱلْحواِريونَ نحن أَنصار ٱللَِّه آمنا ﴿
ــسا ( ــۆمىنلهر ئى ــى م ــى ) ئهلهيهىســساالمغا ئهگهشــكهن ههقىق ــز : " ئېيتت ــالاله ئۈچــۈن ســاڭا بى  ئ

 . ) 3 ( » ياردەم بىرىمىز، ئالالهقا ئىمان ئېيتتۇق گۇۋاه بولغىنىكى، بىز مۇسۇلمانالرمىز

 : مۇههممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيتتى

﴿ ِلِمنيـسلَ ٱلْمَألنْ أَكُونَ أَو تأُِمرمۇسـۇلمانالرنىڭ ) بـۇ ئۇممهتنىـڭ ئىچىـدە ( « يهنـى ﴾ و 
 . ) 4 ( » ئهۋۋىلى بولۇشقا بۇيرۇلدۇم

 قى ئايهتلهردىن بىلىنىـدۇكى، ئىـسالم دىنـى پۈتـۈن پهپغهمبهرلهرنىـڭ ئورتـاق دىنـى يۇقىرى
 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم . يهتتــى بولــۇپ، ئــۇ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا كهلگهنــدە كامالىغــا

 مۇســتهقىل، يېڭــى بىــر دىــن ئېلىــپ كهلــگهن ئهمهس، بهلكــى ئــۇ، ئالالهنىــڭ دىنىنــى ئىــساله
 زامــانىمىزدىكى يههۇدىيلىــق . قىلــپ، ئــۇنى تــا قىيــامهتكىچه داۋامالشــتۇرۇش ئۈچــۈن كهلــگهن

 دېــگهن » رىــستىئان خ « ۋە » يههــۇدىي « ان دىــنالر بولــۇپ، لىق ئهســلى بۇزۇلغــ خرىــستىئان بىــلهن
ــان ــدىن قويۇلغـ ــشىلهر تهرىپىـ ــالغۇالرمۇ كىـ ــا ۋە . ئاتـ ــۇنكى مۇسـ ــسا چـ ــساالمالرغا ئىـ  ئهلهيهىسـ

 . ئىدى » ئىسالم « كهلگهن ساماۋىي دىنالرنىڭ روهى

 . ـ ئايهت 101 يۈسۈپ سۈرسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 84 يۇنۇس سۈرىسى ) 2 (
 . ـ ئايهت 52 ئال ئىمران سۈرىسى ) 3 (
. ـ ئايهت 12 زۈمهر سۈرىسى ) 4 (
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 ئىسالم دىنى
 ـ ئــالاله تائــاال مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى ئۇنىــڭ بىــلهن پهيغهمــبهر 1  ـ ئىــسالم دىنــى

ــارقىلىق باشــقا ســاما ــا قىلىــپ ئهۋەتىــش ئ  خــاتىمه بهرگهن ۋە ئىنــسانالرغا ئۇنىــڭ ۋىي دىنالرغ

ـِٰكن . بىلهن نېمىتىنى تاماملىغان بىـر دىنـدۇر  ﴿ما كَانَ محمد أَبآ أَحٍد مـن رجـاِلكُم ولَـ
نيِبـيٱلن ماتخولَ ٱللَِّه وسمـۇههممهد ئـاراڭالردىكى ئهرلهردىـن بىرسـىنىڭ ئاتىـسى « يهنـى ﴾ ر 

 . ) 1 ( » ى ئۇ ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسىدۇر ئهمهس، بهلك

 ـ ئىسالم دىنى ـ ئـالاله ئـۇنى تـا قىيامهتكىچىلىـك پۈتـۈن ئىنـسانىيهتنىڭ دىنـى بولۇشـقا 2

 م ٱلْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتـي ورِضـيت لَكُـ ﴿ . تاللىغان بىر دىنـدۇر
 سـىلهرگه نېمىتىمنـى . بۈگـۈن سـىلهرنىڭ دىنىڭالرنـى پۈتـۈن قىلـدىم « يهنـى ﴾ ٱِألسالَم ِديناً
 . ) 2 ( » ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولوشقا تاللىدىم . تاماملىدىم

 ـ ئىسالم دىنى ـ ئالالهقـا قوبـۇل بولغـان بىـرال دىـن بولـۇپ، بونىڭـدىن باشقىـسى قهتئىـي 3

 ئالالهنىـڭ نهزىرىـدە قوبـۇل « يهنـى ﴾ الدين ِعنـد ٱللَّـِه ٱِإلسـالَم ﴿ِإنَّ . قۇبـۇل قىلىنمايـدۇ

 ومن يبتِغ غَير ٱِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبلَ ِمنه وهـو ِفـي ﴿ . ) 3 ( » دۇر ) دىنـى ( بولغان دىـن ئىـسالم
﴾اِسـِرينٱلْخ ِة ِمندىكهن، ئـۇ كىمكـى ئىـسالم دىىنىـدىن غهيـرى دىننـى تىلهيـ « يهنـى ٱآلِخر 

 . ) 4 ( » قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىدۇر ) يهنى ئۇنىڭ ئهمهلى (

 ـ پۈتــۈن ئىنــسانىيهت ئۇنىڭغــا ئېتىقــاد قىلىــشقا چاقىرىلغــان دۇنيــاۋىي 4  ـ ئىــسالم دىنــى

 ك ٱلـسماواِت وٱَألرِض ۤال قُلْ ٰيأَيها ٱلناس ِإني رسولُ ٱللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً ٱلَِّذي لَه ملْ ﴿ . دىندۇر
ـٰه ِإالَّ هو يحِيـي ويِميت فَآِمنواْ ِبٱللَِّه ورسوِلِه ٱلنِبي ٱُألمي ٱلَِّذي يؤِمن ِبٱللَّـِه وكَِلماِتـِه  ِإلَ

 ههقىـقهتهن مهن ! ئېيتقىنكـى؛ ئـى ئىنـسانالر ! ئـى مـۇههممهد « هنـى ي ﴾ وٱتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
 ســـىلهرنىڭ ههممىڭالرغـــا ئـــالاله تهرىپىـــدىن ئهۋەتىلـــگهن ئهلچىـــمهن، ئاســـمانالرنىڭ ۋە

 ئۇنىڭــدىن باشــقا هــېچ ئىالهىــي مهبــۇد يوقتــۇر، . زېمىنالرنىــڭ پادشــاهلىقى ئالالهقــا خاســتۇر
ــدۇ ــالاله تىرىلدۈرىـــدۇ ۋە ئۆلتۈرىـ ــدىغان . ئـ ــۆزلىرىگه ئىمـــان كهلتۈرىـ ــا ۋە ئۇنىـــڭ سـ  ئالالهقـ

 . ـ ئايهت 40 ئههزاب سۈرسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 3 مائىدە سۈرىسى ) 2 (
 . ـ ئايهت 19 ال ئىمران سۈرىسى ئ ) 3 (
. ـ ئايهت 85 ئالى ئىمران سورىسى ) 4 (
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ــو ــان كهلتــۈرۈڭالر ئهلچىــسى ئ ــبهرگه ئىم ــا . ممى پهيغهم ــدايهت تېپىــشىڭالر ئۈچــۈن ئۇنىڭغ  هى
 . ) 1 ( » ئهگىشىڭالر

 ـ ئۆزىــدىن بــۇرۇنقى پۈتــۈن ســاماۋىي دىنالرنىــڭ ئاساســلىق غايىــسىنى 5  ـ ئىــسالم دىنــى
 ئــۆزئىچىگه ئالغــان، مهقــسهتلىرىنى ئورۇنلىغــان ۋە ئۆزىنىــڭ ههرقانــداق زامــان ۋە ههرقانــداق

 ق، كىــشىلهرنىڭ مهنپهئهتلىــرىگه ئويغــۇن كېلىــشتهك ئاالهىــدە خۇسۇســىيىتى ماكانغــا مۇۋاپىــ

 وأَنزلْنآ ِإلَيك ٱلِْكتاب ِبٱلْحق مصدقاً لِّما بـين يديـِه ﴿ . ونۇلغان، ئهڭ ئىلغار بىر دىنـدۇر بىلهن ت
 ) سـاماۋىي ( ن ئىلگىركـى بىـز سـاڭا ئۆزىـدى ! ئـى مـۇههممهد « هنـى ي ﴾ ِمن ٱلِْكتاِب ومهيِمناً علَيِه

ــابنى ــراپ قىلغــۇچى ۋە ئۇالرغــا شــاهىد بولغــۇچى ههق كىت ــابالرنى ئېتى ــاننى ( كىت ــى قۇرئ  ) يهن
 . ) 2 ( » نازىل قىلدۇق

 ئىــسالم دىنىنىـــڭ ههرقانـــداق زامـــان، ههرقانــداق ماكانغـــا مۇۋاپىـــق ۋە ههر مىللهتنىـــڭ
 ـ ئىـسالم دىنىنىـڭ قــا  ـ پرىنــسىپلىرى مهنپهئىـتىگه ئۇيغـۇن كېلىــدىغانلىقىنىڭ مهنىـسى  نۇن

 دونيانىــڭ ههر قايــسى جايلىرىــدا ۋە ئوخــشاش بولمىغــان ئهســىرلهر ههم زامــانالردا تهتبىــق
ــر ــر دەۋردە، هېچبى ــش هېچبى ــهرىئىتىگه ئهمهل قىلى ــڭ ش ــدۇ، ئۇنى ــامهن ئهرزىي ــشقا تام  قىلىنى
ــدۇ،  ـ ســائادىتىگه توســقۇنلۇق قىلماي ــتىگه يــاكى بهخــت  جايــدا، هېچبىــر مىللهتنىــڭ مهنپهئى

ــرىگه تو ب ــائادەتلىرىگه ۋە مهنپهئهتلى  ـ س ــڭ بهخــت ــى ئۇالرنى ــك قىلىــدۇ، هلك  لــۇق كاپالهتلى
 . تۇر دېگهنلىك

 ـ ئىسالم دىنـى ـ ئـالاله ئۇنىڭغـا ههقىقىـي ئېتىقـاد قىلغۇچىالرغـا يـاردەم قىلىـدىغانلىقىغا 6

ــ ﴿ . ۋە بــۇ دىننــى باشــقا دىــنالردىن ئۈســتۈن قىلىــدىغانلىقىغا ۋەدە قىلغــان بىردىنــدۇر ٱلْي مو 
 مۇشـرىكلهر « هنـى ي ﴾ أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم ٱِألسالَم ِدينـاً

ــارلىق دىــنالر ئۈســتىدىن غالىــب قىلىــش ــالاله ههق دىنىنــى ب  يامــان كــۆرگهن تهقــدىردىمۇ، ئ

هو ٱلَّـِذۤي أَرسـلَ ﴿ . ) 3 ( » بىلهن ۋە ههق دىن بىلهن ئهۋەتتـى ئۈچۈن پهيغهمبىرىنى هىدايهت
 ئـالاله « يهنـى ﴾ رسولَه ِبٱلْهدٰى وِديِن ٱلْحق ِليظِْهره علَى ٱلديِن كُلِِّه ولَو كَـِره ٱلْمـشِركُونَ

 ئىچىڭالردىكـى ئىمــان ئېيتقــان ۋە ياخـشى ئهمهللهرنــى قىلغــان كىـشىلهرگه، ئــۇالردىن بــۇرۇن
ــۈمران ــۆتكهنلهرنى زېمىنــدا هۆك ــۇالر ئ ــۇم هۆكــۈمران قىلىــشنى، ئ ــدەك، ئۇالرنىمــۇ چوق  قىلغان

ــسنى ــڭ قورقۇنچى ــشنى ۋە ئۇالرنى ــپ بېرى ــۇم مۇســتههكهم قىلى ــى چوق ــان دىنن  ئۈچــۈن تاللىغ

 . ـ ئايهت 158 ئهئراف سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 48 مائىدە سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 9 سهف سۈرىسى ) 3 (
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 . ) 1 ( » ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى

 ـ ئىسالم دىنـى ـ ئهقىـدە ۋە شـهرىئهتتىن ئىبـارەت بولـۇپ ئـۇ، ئهقىـدە ۋە شـهرىئىتىدە ئهڭ 7
 . اكامۇلالشقان بىردىندۇر ت

 ئىسالم دىنىنىڭ ئهقىدە ۋە شهرىئىتى

 : ئىسالم دىنى كىشىلهرنى تۆۋەندىكىلهرگه بۇيرۇيدۇ

ــېرىك  1 ــا ش ــدۇ، ئۇنىڭغ ــشقا بويرۇي ــاد قىلى ــگه ئېتىق ــر ئىكهنلىكى ــڭ بى ــالاله تائاالنى  ئ
 . كهلتۈرۈشتىن مهنئى قىلىدۇ

 . لىدۇ راستچىللىققا بويرۇيدۇ، يالغانچىلىقتىن مهنئى قى  2

 . ئادالهتلىك بولۇشقا بۇيرۇيدۇ، ههقسىزلىك قىلىشتىن مهنئى قىلىدۇ  3

 . ئىشهنچلىك بولۇشقا بويرۇيدۇ، خىيانهت قىلىشتىن مهنئى قىلىدۇ  4

 . ۋاپادارلىققا بويرۇيدۇ، ۋاپاسىزلىقتىن مهنئى قىلىدۇ  5

 . قىلىدۇ ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشقا بويرۇيدۇ، ئۇالرنى قاخشىتىشتىن مهنئى  6

 ـ رهىـم قىلىـشنى بويرۇيـدۇ، ئـۇنى ئـۈزۈپ قۇيۇشـتىن مهنئـى  7  ئۇرۇق ـ تۇغقاتالرغـا سـىله
 . قىلىدۇ

 . خوشنىالرغا ياخشىلىق قىلىشقا بويرۇيدۇ، ئۇالرغا جهۋر سېلىشتىن مهنئى قىلىدۇ  8

 . پاكىزىلىققا بويرۇيدۇ، پاسكىنىلىقتىن مهنئى قىلىدۇ  9

 . بويرۇيدۇ، شهپقهتسىزلىك قىلىشتىن مهنئى قىلىدۇ رەهىم ـ شهپقهتلىك بولۇشقا  10

 . مهرد، سېخى بولۇشقا بويرۇيدۇ، قورقۇنچاقلىق ۋە بېخىللىقتىن مهنئى قىلىدۇ  11

ــى  12 ــشاقلىقتىن مهنئ ــاهىللىق ۋە قاش ــدۇ، ج ــقا چاقىرى ــك بولۇش ــك، مهدەنىيهتلى  بىلىملى
 . قىلىدۇ

ــدۇ، بۇزغۇنچ  13 ــقا بويرۇيـ ــك بولۇشـ ــشىلهرگه مهنپهئهتلىـ ــى كىـ ــشتىن مهنئـ ــق قىلىـ  ىلىـ
 . قىلدۇ

 . پائالىيهتچان بولۇشقا بويرۇيدۇ، هورۇنلۇق ۋە تهييارتاپلىقتىن مهنئى قىلىدۇ  14

. ـ ئايهت 55 نۇر سۈرىسى ) 1 (



55 

ــا ــارلىق ئېـــسىل ۋە گـــۈزەل ئهخالقالرغـ ــشىلهرنى بـ ــدا، ئىـــسالم دىنـــى كىـ ــه قىلغانـ  خۇالسـ
 لىق بويرۇيدۇ، ئـۇالرنى پۈتـۈن رەزىللىـك، پهسكهشـلىك ۋە ناچـارلىقالردىن مهنئـى قىلىـدۇ، بـار

 ِإنَّ ٱللَّه يـأْمر ِبٱلْعـدِل ﴿ . ياخشى ئىشالرغا بويرۇيدۇ ۋە بارلىق يامان ئىشالردىن مهنئى قىلىدۇ
 ﴾ وٱإلحساِن وِإيتآِء ِذي ٱلْقُربٰى وينهٰى عِن ٱلْفَحشاِء وٱلْمنكَِر وٱلْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تـذَكَّرونَ

 ياخــشىلىق ) جىمــى خهلقــقه ( ئارىــسىدا، ئادىــل بولۇشــقا ) كىــشىلهر ( هن ئــالاله ههقىــقهت « يهنــى
ــدۇ  ـ ئهقرىباالرغــا ســىله رەهىــم قىلىــشقا بويرۇي ــلهر ( قهبىــه . قىلىــشقا خىــش  ـ ههرىكهت  ) ســۆر

 نهســىههتنى قوبــۇل قىلــسۇن دەپ، . دىــن، يامــان ئىــشالردىن ۋە زۇلــۇم قىلىــشتىن توســىدۇ
 . ) 1 ( » ئالاله سىلهرگه پهندە نهسىههت قىلىدۇ

 ـ ئۇنىڭـــدا ئىمـــان كهلتۈرۈشـــكه بۇيرۇلغـــان پۈتـــۈن  ئىـــسالم دىنىغـــا مهنـــسۇب بولـــۇش
ــهرىئهت ئههكــاملىرىنى ــڭ ش ــرگه، ئۇنى ــلهن بى ــش بى ــاد قىلى ــشىنىپ ئېتىق ــىلىلهرگه ئى  مهس

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تاغىــسى . قوبــۇل قىلىــپ، ئهمهل قىلىــش بىــلهن بولىــدۇ  شــۇڭا پهيغهم
 ئهلهيهىســساالمنىڭ ههق پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىــگه ۋە ئهبــۇ تالىــب ئــۆز ۋاقتىــدا، مــۇههممهد

ــر دىـــن ــنالردىن ههق ۋە تـــوغرا بىـ ــڭ پۈتـــۈن دىـ ــشهنگهن ئۇنىـــڭ دىنىنىـ ــگه ئىـ  ئىكهنلىكىـ
ــۇلمان ــسۇنمىغانلىقى ئۈچــۈن مۇس ــا بوي ــپ، ئۇنىڭغ ــۇل قىلى ــى قوب ــسالم دىنىن ــۇ ئى ــسىمۇ، ئ  بول

 . بواللمىغان

 ىرى غهيرى دىندىكىلهردىن ئىسالم دىنى ههققىدە ئېيتقانل

ــازىرقى ــان ه ــدىكى نۇرغۇنلىغ ــي دىن ــارلىقىنى غهيرى ــى ۋە ئىلغ ــڭ ههقلىقىن ــسالم دىنىنى ئى
ــان ــا زام ــۇلمان بولماقت ــپ مۇس ــۇپ يېتى ــالىملىرىمۇ تون  ـ پهن ئ ــم ــاهه ئىلى  ئــۇالردىن . ههر س

 بهزىــسىنىڭ نــېمه ئۈچــۈن مۇســۇلمان بولغــانلىقى توغرىلىــق ســورالغان ســوئالالرغا بهرگهن
 : چىنى نهقىل كهلتۈرۈشنى خااليمىز جاۋابلىرىدىن بىر قان

ــداق 1 ــوگىيه مۇتهخهسسىــسى پروفېســسور لېيــون مۇن  ـ ئهنگىلىيىلىــك تىلــشۇناس ۋە بيول
 ئىــسالم دىنىنىــڭ ئهڭ ئهۋزەللىكــى شــۇ يهردىكــى، ئــۇ ئهقلىــي بىلىــش ئۈســتىگه « : دەيــدۇ

ــپ ــسىنى توڭلىتىـ ــي ئېنېرگىيىـ ــكۈچىلىرىنىڭ پىكرىـ ــۇپ، ئهگهشـ ــن بولـ ــر دىـ ــان بىـ  قۇرۇلغـ
 . » قا ئهمهس، بهلكى تهرەققى قىلدۇرۇشقا چاقىرىدۇ قويۇش

 : مېلمـا مۇنـداق دەيـدۇ . ل . ـ هولالنـدىيىلىك تارىخـشۇناس ۋە تـاالنتلىق شـائىر دوكتـۇر ر 2
ــدا « ــۇكى، ئۇنىڭ ــرى ش ــدىن بى ــڭ دەلىللىرى ــن ئىكهنلىكىنى ــر دى ــار بى ــڭ ئىلغ ــسالم دىنىنى  ئى

ــدا ــدۇ، ئۇنىڭــ ــب قىلىنمايــ ــدۇنيالىق تهرغىــ ــنال تهركىيــ ــقا دىــ ــي باشــ ــدەك، دىنىــ  ردا بولغانــ

. ـ ئايهت 90 نههل سۈرىسى ) 1 (
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ــان، ــى ئىزدەشــكه چاقىرىلغ ــسۇن ههقىقهتن ــال بولمى ــادەم نهدى ــوق، مۇســۇلمان ئ  بېــسىمدارلىق ي
 ئىــسالم دىنىــدا قېرىنداشــلىق بىــلهن باراۋەرلىــك ئاساســلىق ئورۇنغــا قويۇلغــان، ئىــسالم دىنــى

 . » ئهقىلنى قهدىرلهيدۇ، هاراقنى ۋە زەههرلىك چېكىملىكلهرنى هارام قىلغان

 . م . اپونىيىلىــك ئىقتىــسادشۇناس ۋە ئىجتىمــائىي ئىــشالر مۇتهخهسسىــسى دوكتــۇر ئــې ـ ي 3
 ئىــسالم تهلىماتلىرىنىـڭ ئهقىلغـا مۇۋاپىــق ۋە ئۇڭـايلىقى يۈزىـسىدىن، ئــاددى « : مۇنـداق دەيـدۇ

 شــۇڭا ئىــسالم دىنىــدا . چۈشــىنهلهيدۇ ۋە تۇرمۇشــتا ئهمهلىيلهشــتۈرەلهيدۇ كىــشىلهرمۇ ئــۇنى
ــدەك دىن ــقا دىنالردىكى ــتۈن باش ــدە ئۈس ــقىالردىن ئاالهى ــۆزلىرىنى باش ــسىمدارالرنى ۋە ئ ــي بې  ى

 . » تۇتىدىغانالرنى تاپقىلى بولمايدۇ

 نوتــاكى مۇنــداق . ـ ياپونىيىلىــك ئىچكــى كېــسهللىكلهر مۇتهخهسسىــسى دوكتــۇر ش 4
ــدۇ ــسالم « : دەي ــپ ئى ــي تهرك ئېتى ــۇددا دىنىنى ــگهن ب ــپ كهل ــاد قىلى ــدىن ئېتىق  مهن بالىلىقىم

 ىلهن كهڭ كهتـكهن بىـر روهىـي ئـالهمنى كهشـىپ قىلغـان بولـدۇم ۋە ئـۆمرۈم دىنىغا كىرىشىم ب
 . » ئىچىدە تۇنجى قېتىم هاياتنىڭ تهمىنى تېتىدىم

 ئىمان ۋە ئىسالم

 ئىمان دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ئىمـان ـ ئالالهنىـڭ بارلىقىغـا ۋە بىـرلىكىگه چىـن ئىـشىنىپ، ئېتىقـاد قىلىـش، تىـل : جاۋاب
 . ۋە ئهمهللهر ئارقىلىق ئۇنى ئىسپاتالش دېمهكتۇر بىلهن ئۇنىڭغا ئىقرار قىلىش

 ـ ئــاغزاكى ئارمــان « : ههسهنۇلبهســرىي رەزىيهلالهــو ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن ئىــكهن  ئىمــان
ــه ئهمهس، ــدىغان نهرس ــلهن هاســىل بولى ــىتىش بى ــۆزىنى مۇســۇلمانچه كۆرس ــاكى ئ ــش ي  قىلى

 . » اتاليدىغان نهرسىدۇر بهلكى ئۇ، دىلدا ئۇرۇن ئالىدىغان، ئۇنىڭ راستلىقىنى ئهمهل ئىسپ

 ئىماننىڭ ئاساسىي پرىنسىپى

 ئىماننىڭ ئاساسىي پرىنسىپى نېمه؟ : سوئال

 ههقىقهتـكه چىــن ئىـشىنىپ ئېتىقــاد 6 تۆۋەنــدىكى ئىماننىـڭ ئاساســىي پرىنـسىپى : جـاۋاب
 : قىلىشتىن ئىبارەت

 . ـ ئالالهنىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكىگه چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش 1

 . پهيغهمبهرلىرىگه چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش ـ ئالالهنىڭ 2

 . ـ ئالالهنىڭ پهرىشتىلىرىنىڭ بارلىقىغا چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش 3

. ـ ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش 4
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 . ـ قىيامهت كۈنىنىڭ بولىدىغانلىقىغا چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىش 5

 نىــڭ تهقــدىرى بىــلهن بولىــدىغانلىقىغا چىــن ئىــشىنىپ ـ ياخــشىلىق ۋە يامــانلىق ئالاله 6
 . ئېتىقاد قىلىش

 ههقىقهتــكه چىــن دىلىــدىن ئىــشىنىپ، ئۇنىــڭ تهقهززاســى بــويىچه ئهمهل 6 قى يــۇقىرى
 . دەپ ئاتىلىدۇ » مۆمىن « قىلغان ئادەم

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دېگهن

 ِلِه وٱلِْكتاِب ٱلَِّذي نزلَ علَٰى رسوِلِه وٱلِْكتاِب ٱلَِّذۤي يا أَيها ٱلَِّذين آمنواْ آِمنواْ ِبٱللَِّه ورسو ﴿
 ﴾ أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِبٱللَِّه ومآلِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه وٱلْيوِم ٱآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيـداً

 ه ۋە ئۇنىڭغــا نازىـل قىلىنغـان كىتابقــا ئالالهقــا، ئالالهنىـڭ پهيغهمبىـرىگ ! ئـى مـۆمىنلهر « يهنـى
ــان ( ــا ئىمــان كهلتــۈرۈڭالر ) يهنــى قۇرئ ــالاله چۈشــۈرگهن كىتابالرغ ــا ۋە ئىلگىــرى ئ  كىمكــى . غ

ــۈنىنى ــاخىرەت ك ــى ۋە ئ ــابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىن ــشتىلىرىنى، كىت ــڭ پهرى ــالالهنى، ئالالهنى  ئ
 . ) 1 ( ﴾ ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ

 ـ ئالالهقــا، ئالالهنىــڭ پهرىــشتىلىرىگه، « : هلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ پهيغهمــبهر ئ  ئىمــان
ــڭ ــانلىق ئالالهنىـ  ـ يامـ ــشىلىق ــۈنىگه ۋە ياخـ ــامهت كـ ــا، قىيـ ــرىگه، كىتابلىرىغـ  پهيغهمبهرلىـ

 . ) 2 ( » تهقدىرى بىلهن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ، قوبۇل قىلىشتىن ئىبارەت

 ئىسالم دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ ئىبـادەتلهر بىــلهن ئۇنىڭغــا ئىــسالم : جـاۋاب  ـ ئالالهقــا ئـۆزىنى تاپــشورۇش، يهنــى تـائهت
 پهيغهمبرىمىــز مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا ئــالاله تهرىپىــدىن كهلــگهن . بويــسۇنۇش دېمهكتــۇر

 . دەپ ئاتىلىدۇ » ئىسالم « دىن

 : ئالاله ئىسالمنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

﴿ م وهللَِّه و ههجو لَمأَس نون منزحي مالَ هو ِهملَيع فوالَ خِه وبر ِعند هرأَج فَلَه ِسنح ﴾ 
ــى ــشۇرىدىكهن « يهن ــا تاپ ــۆزىنى ئالالهق ــدا ئ ــان هال ــى قىلغ ــشى ئهمهللهرن ــى ياخ ــى ( كىمك  يهن

ــۈن قىلىـــدىكهن ــالىس ئـــالاله ئۈچـ ــسۇنۇپ، ئهمهلىنـــى خـ ــڭ ئهمـــرىگه بويـ  ئـــۇ، ) ئالالهنىـ
 ئۇالرغــا ئــاخىرەتته هــېچ قورقــۇنچ . ا ســاۋابتىن بههــرىمهن بولىــدۇ پهرۋەدىگارىنىــڭ دەرگاهىــد

 . ـ ئايهت 136 نىسا سۈرىسى ) 1 (
. تى ئىمام مۇسلىم رىۋايى ) 2 (
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 . ) 1 ( » ۋە غهم قايغۇ بولمايدۇ

 ئاساسي پرىنسىپلىرى ئىسالمنىڭ

 ئاساسي پرىنسىپلىرى قايسىالر؟ ئىسالمنىڭ : سوئال

 : ئاساسي پرىنسىپلىرى تۆۋەندىكىچه ئىسالمنىڭ : جاۋاب

ــ 1 ــان مهبـ ــق بولغـ ــادەتكه ههقلىـ ــقا ئىبـ ــالالهتىن باشـ ــي ( ۇد بهرههق ـ ئـ ــى ههقىقىـ  يهنـ
ــا باشــالش ئۈچــۈن، ) ئىــاله ــوغرا يولغ ــسانالرنى ت ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىن  يوقلىقىغــا، م

ــا ــشىنىپ، ئۇنىڭغ ــن ئى ــگه چى ــبهر ئىكهنلىكى ــگهن بهرههق پهيغهم ــدىن ئهۋەتىل ــالاله تهرىپى  ئ
 . گۇۋاهلىق بېرىش

 . ن بويىچه ئادا قىلىش ـ ههركۈنى بهش ۋاخ نامازنى، ئىسالم شهرىئىتىدە كۆرسىتىلگه 2

 . ـ يىلدا بىر ئاي رامىزان روزىسىنى تۇتۇش 3

ــڭ 4  ـ مېلىنى ــۇل ــتىم پ ــر قې ــدا بى ــسه، يىل ــۆلچىمىگه يهت ــرىش ئ ــات بې ــى زاك  ـ مېل ــۇل  ـ پ
 . زاكىتىنى ئايرىش

 ـ ئىقتىــسادى يېتهرلىــك بولــۇپ قــودرىتى يهتــسه، ئۆمــۈر ئىچىــدە بىــر قېــتىم بهيتولالهقــا 5
 . بېرىپ ههج تاۋاپ قىلىش

 قى بهش چــــوڭ ئاساســـــىي پرىنــــسىپىغا ئهمهل قىلغــــان ئـــــادەم يــــۇقىرى ئىــــسالمنىڭ
 . دەپ ئاتىلىدۇ » مۇسۇلمان «

 ـ ئــالالهتىن « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئىــسالمنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ  ئىــسالم
ــساالمنىڭ ــۇههممهد ئهلهيهىس ــا، م ــۇد بهرههق يوقلىقىغ ــان مهب ــق بولغ ــادەتكه ههقلى ــقا ئىب  باش

 ىــڭ ههق ئهلچىــسى ئىكهنلىكىــگه گۇۋاهلىــق بېــرىش، نامــاز ئوقــۇش، روزا تۇتــۇش، ئالالهن
 . ) 2 ( » زاكات بېرىش ۋە قۇدرىتى يهتسه بهيتۇلالهنى ههج قىلىشتىن ئىبارەت

 ئىسالمنىڭ ئىمان ۋە ئهمهل بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

 ئىسالمنىڭ ئىمان ۋە ئهمهل بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــس : جـ ــى ئىـ  ـ بىرىنـ ــر  ـ بىـ ــىۋىتى ــان مۇناسـ ــلهن بولغـ ــان ۋە ئهمهل بىـ  المنىڭ ئىمـ
 ـ بىرىــدىن ئايرىاللمايــدىغان زىــچ باغلىنىــشلىق مۇناســىۋەتتۇر  ـ . تولۇقاليــدىغان، بىــر  ئىــسالم

 . ـ ئايهت 112 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 . چــۈنكى ئىمــان ئېتىقادقــا، ئهمهل شــهرىئهتكه ۋەكىللىــك قىلىــدۇ . ئىمــان ۋە ئهمهل دېمهكتــۇر
ــسى ــلهن شــهرىئهت ئىككى ــاد بى ــدۇ ئېتىق ــك قىلى ــسالمغا ۋەكىللى ــرلىكته ئى ــان . بى  شــۇڭا قۇرئ

 . كهرىمدە، ئىمان ههمىشه ياخشى ئهمهللهر بىلهن بىرلىكته بايان قىلىنغان

 ئــالاله ئىــسالمنىڭ ئىمــان ۋە ئهمهلــدىن ئىبــارەت ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق
 : دەيدۇ

﴿ عجـياِت ساِلحِملُواْ ٱلصعواْ ونآم اً ِإنَّ ٱلَِّذيندو ـٰن  ئىمـان « هنـى ي ﴾ لُ لَهـم ٱلرحمـ
ــالاله ههقىــقهتهن ــدا ( ئېيتقــان ۋە ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلغــانالر ئۈچــۈن ئ  ) ئۇالرنىــڭ دىللىرى

 . ) 1 ( » مۇههببهت پهيدا قىلىدۇ

ــدۇر ــسالمنىڭ ئاالمىتىـ ــى ئىـ ــدا بولۇشـ ــڭ پهيـ ــالردا مۇههببهتنىـ ــى، دىللـ ــالاله . ئېنىقكـ  ئـ
 هقهت ئىـــسالمنىڭ يهنـــى ئىمـــان ئېيـــتىش ۋە ياخـــشى ئـــاخىرەتته جهننهتنـــى قـــازىنىش پ

ــِذين ﴿ : ئهمهللهرنــى قىلــشنىڭ نهتىجىــسى ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ  ِإنَّ ٱلَّ
 خاِلِدين ِفيها الَ يبغـونَ عنهـا * آمنواْ وعِملُواْ ٱلصاِلحاِت كَانت لَهم جنات ٱلِْفردوِس نزالً

ــوالً ــڭ « يهنـــى ﴾ ِحـ  شۈبهىـــسىزكى، ئىمـــان ئېيتقـــان ۋە ياخـــشى ئهمهللهرنـــى قىلغانالرنىـ
 ئـــۇالر ئــــۇ جهنــــنهتلهردىن يۆتكىلىــــشنى . مهنزىلگـــاهى فىــــردەۋس جهننهتلىــــرى بولىــــدۇ

 . ) 2 ( » خالىمايدۇ

 كىشىلهر ئىسالم دىنىغا قانداق كىرىدۇ؟ : سوئال

 الئىـالهه ئىللهلالهـو، « ﴾ الإله إال اهللا حممـد رسـول اهللا ﴿ كىشىلهر ئىـسالم دىنىغـا : جاۋاب
ــۇلۇلاله ــۇههممهدۇن رەسـ ــى » مـ ــۇههممهد ( يهنـ ــوق، مـ ــاله يـ ــي ئىـ ــقا ههقىقىـ ــالالهتىن باشـ  ئـ

ــسى ــڭ بهرههق ئهلچى ــساالم ئالالهنى ــپ ) ئهلهيهىس ــسنى بىلى ــى مهنى ــمه تهييىبهن ــگهن كهلى  دې
 . ئوقۇپ، ئۇنىڭغا ئىشىنپ، ئىقرار قىلىش بىلهن كىرىدۇ

 ىيىتى ئههم نىڭ مهنىسى ۋە كهلىمه تهييىبه

 بۇ كهلىمه تهييىبهنىڭ مهنىسى نېمه؟ : سوئال

ــسى : جــاۋاب ــڭ مهنى ــمه تهييىبهنى ــۇ كهلى ــان : ب ــق بولغ ــادەتكه ههقلى ــالالهتىن باشــقا ئىب  ئ
 ههقىقىـي ئىــاله يـوق، مــۇههممهد ئهلهيهىسـساالم ئالالهنىــڭ ئهلچىـسى ۋە بهرههق پهيغهمبىــرى

 . ـ ئايهت 96 مهريهم سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 107 كههف سۈرىسى ) 2 (
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ــمه ئىمــان ۋە ئىــسالمنىڭ مهنىلىرىنــ . دېگهنلىكىتــۇر ــۇ كهلى ــايىن ب ــۆز ئىچىــگه ئالغــان ئىنت  ى ئ
 ئىخچام بىر كهلىـمه بولغـانلىقتىن، كىـشىلهر ئىـسالم دىنىغـا كىرىـشته، ئالـدى بىـلهن ئـۇالردىن

ــداق . مۇشــۇ كهلىــمه تهلهپ قىلىنىــدۇ ــمه تهييىــبه ههققىــدە مۇن  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كهلى

 الإلـه إال اهللا ﴿ لىـدىن باشـقا مهبـۇدالرنى ئىنكـار قىلىـپ، چىـن دى كىمكى ئـالالهتىن « : دەيدۇ
ــى ي ﴾ ــوق « هنـ ــاله يـ ــي ئىـ ــقا ههقىقىـ ــالالهتىن باشـ ــان » ئـ ــۇرۇن قىلغـ ــڭ بـ ــدىكهن، ئۇنىـ  دەيـ

ــال گۇنـــاهل ــڭ مـ ــدۇ، ئۇنىـ ــۈرۇم قىلىنىـ ــڭ ىرى كهچـ ــدۇ، ئۇنىـ ــى قوغدىلىـ ــۈلكى ۋە جېنـ ــ مـ  ــ
 . ) 1 ( » هېسابى ئالالهقىدۇر ) ههقىقىي ئىمان ئېيتقان ياكى ئالدامچىلىق قىلغانلىقىنىڭ (

 ه تهييىبهنىڭ پهزىلىتى نېمه؟ كهلىم : سوئال

 كهلىــمه تهييىــبه ههرقانــداق كىــشى ئۇنىــڭ مهنىــسىگه ئىقــرار قىلىــپ، كۆڭلىــدىن : جــاۋاب
 تهســدىق ۋە قوبــۇل قىلىــش بىــلهن مۇســۇلمان بولىــدىغان ۋە ئۇنىڭغــا ئىنكــار قىلىــش بىــلهن
 ـ چېگرىـــسىدىن چىقىـــپ كېتىـــدىغان بىردىنبىـــر ئههمىيهتلىـــك  مۇســـۇلمانلىقنىڭ چهك

 ئــالالهتىن « يهنـى ﴾ الإلــه إال اهللا ﴿ چـۈنكى ئىـسالم دىنىنىــڭ شـۇئارى ۋە روهـى . دۇر كهلىمىـ
ــوق ــرار ۋە » باشــقا ههقىقىــي ئىــاله ي ــۇل قىلىــپ ئىق ــۇنى قوب ــۇپ، ب ــارەت بول  دېگهنلىكــتىن ئىب

 . تهسدىق قىلغان كىشى ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسىي مهقسىتىنى ئۇرۇنلىغان بولىدۇ

 » هد ئهلهيهىسـساالم ئالالهنىـڭ بهرههق پهيغهمبىـرى مـۇههمم « يهنـى ﴾ حممد رسـول اهللا ﴿

 دېـــگهن شـــاهادەتنى ﴾ الإلـــه إال اهللا ﴿ دەپ ئېتىـــراپ قىلىـــپ، گۇۋاهلىـــق بېـــرىش بولـــسا،
ــانلىقتور ــى شــاهادەت . تولۇقلىغ ــۇ ئىكك ــمه تهييىــبه ( ب ــى كهلى ــڭ روهــى ) يهن ــسالم دىنىنى  ئى

 ـ ئىبادەتلهرنىــڭ دۇرۇســلىقى ۋ ــۈن ئهمهل ــدا بولغىنىنىــڭ ســىرتىدا، پۈت  ە ئالالهنىــڭ دەرگاهى
ــدۇر ــىنىڭ كاپالىتىـ ــۇل بولۇشـ ــۇههممهد . قوبـ ــتىن ۋە مـ ــالس قىلماسـ ــا ئىخـ ــۈنكى، ئالالهقـ  چـ

 ـ ئىبـــادەتلهر ههرگىـــز قوبـــۇل  ئهلهيهىســساالمنىڭ يولىغـــا ئهگهشمهســـتىن قىلىنغـــان ئهمهل

 دېــگهن شـــاهادەت ﴾ الإلــه إال اهللا ﴿ ئالالهقــا چىــن ئىخــالس قىلىــش بىـــلهن . بولمايــدۇ
ــد ــشىش بىــلهن . ۇ ئورۇندىلى ــي رەۋىــشته ئهگى ــا ههقىقى ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ يولىغ  م

 . دېگهن شاهادەت ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ هللا« مچمد رسول ا »

 ئــاخىرەتته ئــازابتىن ســاقلىنىش ۋە جهنــنهتكه ئېرىــشىش ئۈچــۈن كاپــالهت قىلغۇچىمــۇ
«” : اق دەيـــدۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇ ههقـــته مۇنـــد . بىردىنبىـــر كهلىـــمه تهييىـــبهدۇر

ــسى ۋە ــڭ بهندى ــساالم ئالالهنى ــۇههممهد ئهلهيهىس ــوق، م ــاله ي ــي ئى ــقا ههقىقى ــالالهتىن باش  ئ

. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 ئــادەم دەپ چىــن قهلبىــدىن ئىــشىنىپ، گوۋاهلىــق بهرگهن ههرقانــداق “ بهرههق پهيغهمبىــرى
 . ) 1 ( » ئۈچۈن ئالاله دۇزاخنى هارام قىلدى

 كهلىمه تهييىبهنىڭ پايدىلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 كهلىــمه تهييىبهنىــڭ ئهڭ چــوڭ . كهلىــمه تهييىبهنىــڭ پايــدىلىرى ئىنتــايىن كــۆپ : ب جــاۋا
ــسى، كىــــشىلهرنى مهخلۇقاتقــــا چۇقۇنۇشــــنىڭ قۇللۇقىــــدىن ۋە پهيغهمبهرلهرنىــــڭ  پايدىــ
ــادەت ــاد ۋە ئىب ــالالهقىال ئېتىق ــر ئ ــدۇرۇپ، بى ــدىن قوتۇل  باشقىــسىغا ئهگىشىــشنىڭ هاالكهتلىرى

 ارقىلىق، ئــۇالرنى ئىككــى ئالهمــدە بهختلىــك قىلىــشتىن قىلىــشتهك، تــوغرا يولغــا يېــتهكلهش ئــ
 . ئىبارەتتۇر

 قانداق كىشى ههقىقىي مۆمىن ۋە مۇسۇلمان بۇالاليدۇ؟ : سوئال

 ئىمانغـــا، ئۇنىڭـــدىن باشـــقا قۇرئـــان كهرىـــم ۋە ســـههى ههدىـــسلهر 6 قى يـــۇقىرى : جـــاۋاب
ــارقىلىق ئىمـــان كهلتۈرۈشـــكه بۇيرۇلغـــان پۈتـــۈن مهســـىلىلهرگه چىـــن ئىـــشىنىپ ئى  مـــان ئـ

 كهلتــۈرگهن ۋە ئىــسالم شــهرىئىتىدە بۇيرۇلغــان جىمــى ئههكــامالرنى قوبــۇل قىلىــپ، ئهمهل
 . قىلغان كىشى ههقىقىي مۆمىن ۋە مۇسۇلمان بوالاليدۇ

 : ئالاله ههقىقىي مۆمىنلهر توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

﴿ ي لَم وِلِه ثُمسرواْ ِبٱللَِّه ونآم ونَ ٱلَِّذينِمنؤا ٱلْممِفي ِإن أَنفُِسِهمو اِلِهموواْ ِبأَمداهجواْ وابتر 
ـِٰئك هم ٱلـصاِدقُونَ  ـ ئالالهقـا ۋە « يهنـى ﴾ سِبيِل ٱللَِّه أُولَ  شۈبهىـسىزكى، ههقىقىـي مـۆمىنلهر

 شــهك كهلتــۈرمىگهن، مــاللىرى ) ئىمانىــدا ( ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىمــان كهلتــۈرگهن، ئانــدىن
 ئهنه شــۇالر ئىمــان دەۋاســىدا . ئالالهنىــڭ يولىــدا جىهــاد قىلغــانالردۇر بىــلهن جــانلىرى بىــلهن

 . ) 2 ( » راستچىلالردۇر

 امدۇ ىم ئىسالم دىنى كىشىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا زورل

 ئىسالم دىنى كىشىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا زورالمدۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــي رەت قى : ج ــنى قهتئى ــقا زورالش ــۇلمان بولۇش ــشىلهرنى مۇس ــى كى ــسالم دىن ــدۇ ئى  . لى
ــۇلى ــر ئۇسـ ــشتىكى بىردىنبىـ ــا دەۋەت قىلىـ ــشىلهرنى ئالالهقـ ــڭ كىـ ــسالم دىنىنىـ ــاۋۋال : ئىـ  ئـ

 ئىـــسالمنىڭ مـــاهىيىتىنى كىـــشىلهرگه تۇلـــۇق بايـــان قىلىـــش ۋە قۇرئـــان كهرىمنـــى ئۇالرغـــا
 چۈشهندۈرۈپ ئوقۇپ بېـرىش، ئۇنىڭـدىن كېـيىن، ئـۇالرنى خالىـسا ئىـسالمنى قوبـۇل قىلىـش،

 . مۇسلىم ۋە بۇخارى رىۋايىى ) 1 (
. ـ ئايهت 15 هوجۇرات سۈرىسى ) 2 (
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 ئـــالاله . يـــارى بىـــلهن ئـــۆز هاللىرىغـــا قويۇۋېتىـــشتىن ئىبـــارەت خالىـــسا تهرك ئېـــتىش ئىختى
ــشنىڭ ــا دەۋەت قىلى ــشىلهرنى دىنغ ــساالمغا، كى ــۇههممهد ئهلهيهىس ــى م ــز ههزرىت  پهيغهمبىرىمى

 : ئۇسۇلىنى تهلىم بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

 قۇرئـاننى « يهنـى ﴾ الً وقُرآناً فَرقْناه ِلتقْرأَه علَى ٱلنـاِس علَـٰى مكْـٍث ونزلْنـاه تنـِزي ﴿
 كىـشىلهرگه دانه ـ دانه ئوقـۇپ بېرىـشىڭ ئۈچـۈن ئـۇنى بۆلـۈپ ـ بۆلـۈپ نازىـل قىلـدۇق، ئـۇنى

ــشهنمهڭالر ــاكى ئىـ ــشىنىڭالر يـ ــا ئىـ ــدۇق، قۇرئانغـ ــل قىلـ ــي نازىـ ــىلهرنىڭ ( تهدرىجىـ ــۇ سـ  بـ
 . ) 1 ( » دېگىن ) ئىختىيارىڭالر

ــساڭالر كۇپرىلىــق هــالى ــتىڭالر، خالى ــى خالىــساڭالر ئىمــان ئېي ــېلىڭالر، يهن  تىڭالر بىــلهن ق
ــېڭىش ــادنى ت ــر ئېتىق ــان بى ــۆزۈڭالر خالىمىغ ــىلهرگه ئ ــۇر س ــوق، دېگهنلىكت ــى . ي ــسالم دىن  ئى

ــا كىرشــــكه هــــېچ ۋاقــــت زورلىغــــان ئهمهس ۋە زورلىمايــــدۇ  بهلكــــى . كىــــشىلهرنى ئۇنىڭغــ
 چــۈنكى ئىــسالم دىنــى بىــر . كىــشىلهرنى مۇســۇلمان بولۇشــقا چىــرايلىقچه دەۋەت قىلىــدۇ، بهس

 ئىــشىنىدۇكى، ئــۇ بولــسىمۇ ئىــسالم دىنىنىــڭ ههقلىقــى، تهلىماتلىرىنىــڭ ئىلغــارلىقى نهرســىگه
 ! ۋە قانۇن ـ پرىنسىپلىرىنىڭ ئادىللىقىدۇر

 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ

 ِد الَ ِإكْراه ِفي ٱلديِن قَد تبين ٱلرشد ِمن ٱلْغي فَمن يكْفُر ِبٱلطَّاغُوِت ويؤِمن ِبٱللَّـِه فَقَـ ﴿
 . زورالش يـوق ) ئۇنىڭغـا كىرشـكه ( دىنـدا « يهنـى ﴾ ٱستمسك ِبٱلْعروِة ٱلْوثْقَٰى الَ ٱنِفصام لَهـا

 ) يهنــى ئــالالهتىن باشــقا مهبــۇد ( كىمكــى تــاغوت . هىــدايهت گــۇمراهلىقىتىن ئېنىــق ئايرىلــدى
ــۇتقىنى تۇ ــكهم ت ــۇنماس، مهه ــۇ، س ــدىكهن ئ ــان ئېيتى ــا ئىم ــپ، ئالالهق ــار قىلى ــى ئىنك ــان ن  تق

 . ) 2 ( » بولىدۇ

ــاغالردىمۇ، ــگهن چـ ــب كهلـ ــا غالىـ ــۇلمانالر كۇففارالرغـ ــاتى مۇسـ ــڭ تهلىمـ ــان كهرىمنىـ  قۇرئـ
 بـۇ ههقـته ئـالاله تائـاال پهيغهمبىرىمىـز . ئۇالرنى دىنغـا كىرشـكه زورالشـنى قهتئـى رەت قىلىـدۇ

 : ههزرىتى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دېگهن

 ﴾ ني ٱستجارك فَأَِجره حتٰى يسمع كَالَم ٱللَِّه ثُـم أَبِلغـه مأْمنـه وِإنْ أَحد من ٱلْمشِرِك ﴿
 ئهگهر مۇشــرىكلهردىن بىــرەر كىــشى ســهندىن ئامــانلىق تىلىــسه، تــاكى ئــۇ، ئالالهنىــڭ « يهنــى

ــم ( كــاالمىنى ــان كهرى ــى قۇرئ ــا ) يهن ــى ئاڭلىغانغ ــتىگه ( ن ــڭ ههقىقى ــپ، ئۇنى ــر قىلى ــى پىكى  يهن

 . ئايهت 106 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 256 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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ــگه ــدىن ) يهتكهن ــن، ئان ــانلىق بهرگى ــا ئام ــسا ( قهدەر ئۇنىڭغ ــان ئېيتمى ــۇ، ئىم ــى، ) ئ ــۇنى جېن  ئ
 . ) 1 ( » مېلى ئامان تاپىدىغان جايغا يهتكۈزۈپ قويغىن

 ولىشى ـ زىيادە ب كهم نىڭ ئىمان

 ـ زىيادە بۇالمدۇ؟ ئىمان كهم : سوئال

 ىلىـش ئـالالهنى يـاد ئېـتىش ۋە ياخـشى ئهمهللهرنـى ق . ئىمـان كهم ـ زىيـادە بۇلىـدۇ : جـاۋاب
ــشالرنى ــان ئى ــاه، يام ــۇش ۋە گۇن ــالالهنى ئۇنۇت ــشىدۇ ۋە كۈچىيىــدۇ، ئ  بىــلهن ئىمــان زىيادىلى

 ـ زىيـــادە . قىلىــش بىـــلهن ئىمـــان ناقىسلىـــشىدۇ ۋە ئاجىزلىـــشىدۇ  مانـــا بـــۇ، ئىماننىـــڭ كهم
 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ . بولغىنىدۇر

 ت قُلُوبهم وِإذَا تِليت علَيِهم آياته زادتهم ِإميانـاً ِإنما ٱلْمؤِمنونَ ٱلَِّذين ِإذَا ذُِكر ٱللَّه وِجلَ ﴿
ــونَ ــم يتوكَّلُ ــٰى ربِه  پهقهت ئــالاله يــاد ئېتىلــسه دىللىرىــدا قورقــۇنچ پهيــدا « يهنــى ﴾ وعلَ

ــشىلهرال ــدىغان كىـ ــانى كۈچىيىـ ــسا ئىمـ ــالۋەت قىلىنـ ــايهتلىرى تىـ ــڭ ئـ ــدىغان، ئالالهنىـ  بولىـ
 . ) 2 ( » ردۇر مۆمىنله ) كامىل (

ــلهن ــېلىش بىـ ــدىن غاپىـــل قـ ــدۇ ۋە ئۇنىڭـ ــرى بىـــلهن كۈچىيىـ ــڭ زىكـ  ئىمـــان ئالالهنىـ
 ئـالاله ئىماننىــڭ ياخـشى ئهمهلـلهر بىــلهن زىيادىلىـشىدىغانلىقى توغرۇلــۇق يهنه . ئاجىزلىـشىدۇ
 : مۇنداق دەيدۇ

 هنـى ي ﴾ ِإميانـاً مـع ِإميـاِنِهم هو ٱلَِّذۤي أَنزلَ ٱلسِكينةَ ِفي قُلُوِب ٱلْمـؤِمِنني ِليـزدادۤواْ ﴿
 مۆمىنلهرنىڭ ئىمانىغا ئىمـان قوشۇلۇشـى ئۈچـۈن ئـالاله ئۇالرنىـڭ دىللىرىغـا تهمكىنلىكىنـى «

 . ) 3 ( » چۈشۈردى

 ئامىلالر ئىماننى كۈچهيتىدىغان

 ئىماننى كۈچهيتىدىغان ۋە ئۇنى زىيادە قىلىدىغان ئامىلالر قايسىالر؟ : سوئال

ــاۋاب ــاننى كۈچلهندۈر : جـــ ــدىغان ئـــــامىلالر ئىمـــ ــادە قىلىـــ ــۇنى زىيـــ ــدىغان ۋە ئـــ  ىـــ
 : تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

 ـ ئىلىم 1

 . ـ ئايهت 6 تهۋبه سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 2 ئهنفال سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 4 فهته سۈرىسى ) 3 (
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 ئـــالالهنى تونـــۇش ئېتىقـــادنى كۈچهيتىـــدۇ، . ئىلىــم ئـــالالهنى تونۇشـــنىڭ ۋاسىتىـــسىدۇر
 . ئېتىقادنىڭ كۈچىيىشى ئىماننىڭ كۈچىيىشى دېمهكتۇر

 : ئالاله ئىلىم توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ

 ئـى ( « يهنـى ﴾ ِذين يعلَمونَ وٱلَِّذين الَ يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُو ٱَأللْباِب قُلْ هلْ يستِوي ٱلَّ ﴿
ــاراۋەر بۇالمـــدۇ ؟ " ئېيتقىنكـــى، !) مـــۇههممهد  پهقهت " بىلىـــدىغانالر بىـــلهن بىلمهيـــدىغانالر بـ

 . ) 1 ( » هقىل ئېگىلىرى ئىبرەت ئالىدۇ ساغالم ئ

 ـ ئهمهل 2

ــلهر بهنــدىنىڭ  ئــالاله بىــلهن بولغــان يېقىنلىقىنــى زىــچ بــاغالپ تۇرىــدىغان ياخــشى ئهمهل
 ئالالهقـا تېخىمـۇ بىر چوڭ ۋاسىته بولۇپ، ئىنـسان ياخـشى ئهمهللهرنـى كـۆپ قىلىـش ئـارقىلىق

 ئالالهقـــا يېقىنلىـــشىش ئىمـــاننى كامـــالهتكه . يېقىنلىـــشىش پۇرســـىتىگه ئىـــگه بوالاليـــدۇ
 . يهتكۈزىدۇ

 ـ تهپهككۇر 3

ــاتتىكى ــڭ كائىنـ ــشىنى ئالالهنىـ ــۇر قىلىـــش كىـ ــتىدە تهپهككـ ــهنئهتلىرى ئۈسـ ــۈزەل سـ  گـ
ــدۇ ــدا . تونــۇش ئىمــاننى كۈچهيتىــدۇ ئــالالهنى . ئــالالهنى تېخىمــۇ تونۇشــقا ئېلىــپ بارى  قۇرئان

ــدىغان ئــايهتلهر ئىنتــايىن كــۆپ  ئالالهنىــڭ كامــالىي قــۇدرەتلىرى . تهپهككــۇر قىلىــشقا چاقىرى
 . ئۈستىدە تهپهككۇر قىلىش ئىبادەتنىڭ جهۋهىرىدۇر

 ـ ئالالهنى ياد قىلىش 4

 ـ تههلىللهرنــى ئېيــتىش بىــلهن ئــالالهنى يــاد ئېــتىش  قۇرئــان تىــالۋەت قىلىــش، تهســبىه
 چــۈنكى ئــالالهنى يــاد ئېــتىش ئالالهقــا بولغـــان . ئىماننىــڭ كۈچىيىــشىگه ۋاســىته بولىــدۇ
ــاننى كۈچهيتىــــدۇ ۋە . ئىخــــالس ۋە مــــۇههببهتنى ئاشــــۇرىدۇ  ئىخــــالس ۋە مــــۇههببهت ئىمــ

 . تكۈزىدۇ كامالهتكه يه

 ئىماننىڭ ئاالمهتلىرى

 ئىماننىڭ ئاالمهتلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 : ئىماننىڭ ئاالمهتلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت : جاۋاب

 ـ گۈزەل ئهخالق 1

. ـ ئايهت 9 مهر سۈرىسى ۇ ز ) 1 (
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ــۇر ــۇش دېمهكت ــوغرا بول ــالىيهتلهردە ت  ـ پائ ــكهت ۋە ئىــش  ـ ههرى  ـ ســۆز  . گــۈزەل ئهخــالق
 ئهخــالق ئىماننىــڭ كــامىللىقىنى نامايــان گــۈزەل . گــۈزەل ئهخالقنىــڭ پادىــشاهى توغرىلىقتــۇر

 وِإنـك ﴿ : ئالاله پهيغهمبىرىمىـز مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنى ماختـاپ مۇنـداق دەيـدۇ . قىلىدۇ
 . ) 1 ( » سهن ههقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن « يهنى ﴾ لَعلَٰى خلٍُق عِظيٍم

 مىن ئهڭ ئهخالقلىــق ئىمــانى ئهڭ كامىــل مــۆ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ
 . ) 2 ( » كىشىدۇر

 ـ ئالاله ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سۆيگۈسى 2

ــۈن ــۇ ســۆيگۈنىڭ پۈت ــدىن ســۆيۈملۈك بولۇشــى ۋە ب ــڭ پهيغهمبىــرى ههممى ــالاله ۋە ئۇنى  ئ
 پهيغهمـبهر . ئىـش ـ پائـالىيهت ۋە گهپ ـ سـۆزلهردە ئىپادىلىنىـشى ئىماننىـڭ ئاالمهتلىرىدىنـدۇر

 كىمكــى ئۇنىڭـدا ئــۈچ خىـل خىــسلهت تېپىلـسا، ئــۇ، ئىماننىــڭ : ۇ ئهلهيهىسـساالم مۇنــداق دەيـد
ــان بولىـــدۇ، ئـــۇالر ــا : هـــاالۋىتىنى ۋە تهمىنـــى تېتىغـ ــالاله ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىـــرى ئۇنىڭغـ  ئـ

 ههممىــدىن ســۆيۈملۈك بولۇشــى، بىراۋنــى دۆســت تۇتــسا، ئــۇنى پهقهت ئــالاله ئۈچــۈن دوســت
 ئۈچـۈن دۆشـمهن بىلىـشى، ئىمانـدىن تۇتۇشى، بىراۋنـى دۈشـمهن بىلـسه، ئـۇنى پهقهت ئـالاله

 . ) 3 ( » يېنىپ كېتىشنى، گويا ئوتقا تاشالنغاندىنمۇ يامان كۆرۈشى

 ـ ئالالهتىن قورقۇش 3

ــڭ ــدۇ، ئالالهنىـ ــۇقىنى تونۇيـ ــڭ ئۇلۇغلـ ــشى ئالالهنىـ ــان كىـ ــي تۇنۇغـ ــالالهنى ههقىقىـ  ئـ
ــ ــى ئېتـ ــدا قهدىرلىيهلمىگهنلىكىنـ ــالالهنى اليىقىـ ــڭ ئـ ــدۇ ۋە ئۆزىنىـ ــدىن ئهيمىنىـ  راپ ههيۋىتىـ

 ِإنما يخشى ٱللَّـه ِمـن ﴿ : ئالاله مۇنـداق دەيـدۇ . مانا بۇ، ئىماننىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر . قىلىدۇ
ــاُء لَمــاِدِه ٱلْع ــى ﴾ ِعب ــالىمالرال « يهن ــالالهتىن پهقهت ئ ــدە ئ ــدىلىرى ئىچى ــڭ بهن  ئالالهنى

 . ) 4 ( » قورقىدۇ

ــرەك بېرىــدۇ ــڭ كامىللىقىــدىن دې ــالالهتىن قورقــۇش ئىماننى  ـ ئــالال . ئ ــۇش  هتىن قورق
 . ئالالهقا ئاسىيلىق قىلىپ ئۇنىڭ غهزىبىگه ئۇچراپ قېلىشتىن ههزەر قىلىش دېگهنلىكتۇر

 ـ ياخشى ئهمهللهر 4

 . ـ ئايهت 4 نۇن سۈرىسى ) 1 (
 . ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
 . ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 3 (
. ـ ئايهت 28 فاتىر سۈرىسى ) 4 (
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 روهالرنــــى پاكاليــــدىغان، هايــــاتنى گۈللهندۈرىــــدىغان ياخــــشى ئهمهلــــلهر ئىماننىــــڭ
 ن شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن قورئانـــدا ئىمـــان ههمىـــشه ياخـــشى ئهمهلـــلهر بىـــله . ئاالمهتلىرىدىنـــدۇر

ــرلىكته كهلتــۈرۈلگهن ــشى ئهمهللهردىــن ئايرىلىــپ قالىــدىغان . بى  چــۈنكى ئىمــان ئهگهر ياخ
ــسىز دەرەخــكه ــدىغان پايدى ــدىالنغىلى بولماي ــسىدىن، نه سايىــسىدىن پاي ــۇ، نه مېۋى ــسا، ئ  بول

 ـ ئىبــادەتلهرمۇ رىيــا ۋە نىفــاقتۇر . ئوخــشاپ قالىــدۇ  ئــالاله مۇنــداق . ئىمانــسىز قىلىنغــان ئهمهل
 : دەيدۇ

ـِٰئك لَهم ٱَألمـن وهـم مهتـدونَ ٱلَّ ﴿  هنـى ي ﴾ ِذين آمنواْ ولَم يلِْبسۤواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَ
ــرىكلىكنى « ــا مۇشـ ــان، ئىمانىغـ ــان ئېيتقـ ــاقلىنىش ئىمـ ــتىن سـ ــا يولۇقۇشـ ــانى ( ئازابقـ  ) ۋە رىيـ

 . ) 1 ( » ئارىالشتۇرمىغان ئادەملهرگه مهنسۇپتۇر

 تهسىراتلىرى كى ىدى ئىماننىڭ ئىنسان هايات

 ئىماننىڭ ئىنسان هاياتىغا كۆرسىتىدىغان تهسىراتلىرى نېمه؟ : سوئال

 ئىماننىڭ ئىنسان هاياتىغـا بېرىـدىغان تهسـىراتلىرى ئىنتـايىن كـۆپ، بىـز تۆۋەنـدە : جاۋاب
 . پهقهت بىر قانچىسىنى بايان قىلىمىز

 ـ هىدايهت 1

ــۇنى ئىككــ ــارقىلىق، ئ ــوغرا يولغــا باشــالش ئ  ى ئالهمنىــڭ ســائادەتلىرىگه ئىمــان كىــشىنى ت
ــشتۈرىدۇ ــۈنكى . ئېرىـ ــڭ چـ ــشى ئهمهللهرنىـ ــان ۋە ياخـ ــپىش ئىمـ ــدايهت تېـ ــا هىـ ــوغرا يولغـ  تـ

 ئــالاله . نهتىجىــسى، شــۇنىڭدەك، ئــاخىرەتته جهننهتنــى قازىنىــشمۇ هىــدايهتنىڭ نهتىجىــسىدۇر
 : مۇنداق دەيدۇ

﴿ ر ِديِهمهاِت ياِلحِملُواْ ٱلصعواْ ونآم ِفـي ِإنَّ ٱلَِّذين ارهٱَألن ِتِهمحِري ِمن تجت اِنِهمِبِإمي مهب 
 شۈبهىـسىزكى، ئىمـان ئېيتقـانالرنى ۋە ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلغـانالرنى « يهنـى ﴾ جناِت ٱلنِعيِم

 پهرۋەردىگارى ئۇالرنىـڭ ئىمـانى سـهۋەبىدىن ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان، نـازۇ
 . ) 2 ( » هكلهيدۇ نېمهتلىك جهننهتلهرگه يېت

 ـ شۇجائهت 2

 ئىمان مۇسۇلمان كىـشىدە، ئـالاله تائاالنىـڭ غهيرىـدىن قورقمايـدىغان، ئېـسىل خىـسلهتنى

 . ئايهت ـ 82 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
. د ـ ئايهت 9 يۇنۇس سۈرىسى ) 2 (
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 چـۈنكى ئىماننىـڭ ههقىقىتـى، كىـشىگه پايـدا ـ زىيـان يهتكـۈزۈش، ئۆلتـۈرۈش ـ . يېتىلدۈرىـدۇ
ــشنى ــاد قىلى ــدا، دەپ ئېتىق ــڭ قولى ــر ئالالهنى ــرىش پهقهت بى ــزق بې ــدۈرۈش ۋە رى  تهلهب تېرىل

 . قىلىدۇ

 مۇسۇلمان كىـشى مۇشـۇ ئېتىقـادى بىـلهن، ئۆزىنىـڭ ئهزەلـدىن هـۆر ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇ
 ئــــالاله . ۋە هـــۆررىيىتىنى قوغــــداش يولىـــدا، ئــــالالهتىن باشــــقا هېچكىمـــدىن قورقمايــــدۇ

 : مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا تهلىم بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

 ئېيتقىنىكـى، بىـزگه پهقهت « هنـى ي ﴾ ه لَنـا هـو موالَنـا قُل لَّن يِصيبنآ ِإالَّ ما كَتب ٱللَّ ﴿
 . ) 1 ( » ئالالهنىڭ تهقدىر قىلغان نهرسىسى يېتىىدۇ، ئۇ بىزنىڭ مهدەتكارىمىز

 ـ غهلىبه 3

ــشىتۈرىدۇ ــبىگه ئېرىـ ــشىلهرنى غهلىـ ــۆمىن كىـ ــان مـ ــۆمىنلهرنى . ئىمـ ــي مـ ــالاله ههقىقىـ  ئـ
ــتىدىن غ ــمهنلىرى ئۈسـ ــاقاليدۇ ۋە دۈشـ ــاالكهتلهردىن سـ ــدۇ هـ ــب قىلىـ ــڭ . الىـ ــۇ ئالالهنىـ  بـ

 : بۇ ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ . ۋەدىسىدۇر

﴿ ِمننيؤٱلْم رصا ننلَيقّاً عكَانَ حمـۆمىنلهرگه يـاردەم قىلىـش بىـزگه تېگىـشلىك « هنـى ي ﴾ و 
 . ) 2 ( » بولدى

ــاردەملهردىن مههــرۇم قېلىــپ، خــار ــالاله ۋەدە قىلغــان ي ــانىمىزدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ئ  زام
ــالاله تهلهب ۋە زەب ــڭ ئ ــهۋەبى ئۇالرنى ــر س ــڭ بىردىنبى ــۈپ قالغانلىقىنى ــا چۈش ــۇق گىرداۋىغ  ۇنل

 » مـــۆمىن « چـــۈنكى، . قىلغـــان رەۋىـــشته ههقىقىـــي مـــۆمىنلهردىن بواللمىغانلىقىـــدىن ئىـــدى
 . ســۆزى ئوتتۇرىــسىدا ئومــۇم ۋە خاســلىق جهههتــتىن پهرق بــاردۇر » مۇســۇلمان « سـۆزى بىــلهن

ــۆمىن مۇســۇلمان دېيىل ــداق م ــدۇ ههرقان ــۆمىن دېيىلمهي ــداق مۇســۇلمان م ــا ههرقان ــدۇ، ئهمم  . ى
 : بۇنىڭ دەلىلى مۇنۇ ئايهت

ـِٰكن قُولُۤواْ أَسلَمنا ولَمـا يـدخِل ٱِإلميـانُ ِفـي ﴿  قَالَِت ٱَألعراب آمنا قُل لَّم تؤِمنواْ ولَ
( ” ئېيتقىنكـى، ) رغـا ئۇال ( دەيـدۇ، “ ئىمـان ئېيتىـپ مـۆمىن بولـدۇق ” ئهئـرابىالر « يهنـى ﴾ قُلُوِبكُم 
ــدۇق دەڭــالر، ئىمــان ) تېخــى ــېكىن ســىلهر بويــسۇنۇپ مۇســۇلمان بول  ئىمــان ئېيتمىــدىڭالر ۋە ل

 . ) 3 ( » تېخى دىلىڭالرغا كىرمىدى

 . ـ ئايهت 51 تهۋبه سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 47 رۇم سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 14 هۇجۇرات سۈرىسى ) 3 (
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ــۇر ــدە ئىـــزدەنگهن كىـــشى ئالالهنىـــڭ مهزكـ  ئالالهنىـــڭ قۇرئانـــدىكى ۋەدىلىـــرى ههققىـ
 . ەلهيدۇ ۋەدىلىرىنىڭ ههممىسى مۆمىنلهرگىال خاس قىلغانلىقىنى ئوچۇق كۆر

 ـ قانائهت 4

ــشتۈرىدۇ ــى يېتى ــسىل پهزىلهتلهرن ــائهت ۋە ئې ــدە، قان ــشىنىڭ قهلبى ــۇلمان كى ــان مۇس  . ئىم
 چــۈنكى ههقىقىـــي چىـــن ئىمــان رىـــزق پهقهت ئالالهنىـــڭ قولىــدا، ئـــالالهتىن باشـــقا رىـــزق
 بهرگــۈچى يــوق، ئــالالهتىن كهلــگهن رىزقنــى توســىۋالغۇچى ههم يــوق، دەپ ئېتىقــاد قىلىــشنى

 . ىلىدۇ تهقهززا ق

 : بۇ ههقته قۇرئان كهرىم مۇنداق دەيدۇ

﴿ قَِدريآُء وشي نِلم قزطُ ٱلرسبي ئۆزىنىـڭ هېكمىـتىگه ئاساسـهن ( ئـالاله « يهنـى ﴾ ٱللَّه ( 
 . ) 1 ( » تار قىلىدۇ ) خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى ( خالىغان ئادەمنىڭ رىزقىنى كهڭ قىلىدۇ ۋە

 خاتىرجهملىك ـ 5

ــشاليدۇ ئىمــان مۇســۇلمان كىــشى ــانلىق بېغى ــك ۋە ئام  چــۈنكى . نىڭ كــۆڭلىگه خاتىرجهملى
 ـ زۇلــۇم ۋە ههقــسىزلىكلهرگه ئۇچرايــدۇ  لــېكىن ئىنتىقــام . دۇنيــادا نۇرغــۇن كىــشىلهر جهۋر

 ـ زەخمهتـــلهرگه . كۆپىنچىـــسىنىڭ كـــۈچى يهتمهيـــدۇ ئېلىـــشقا  مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى زىيـــان
ــدۇ ــى كۆرەلم . ئۇچرايـ ــڭ بهدىلىنـ ــالالردا ئۇنىـ ــۆپ هـ ــېكىن كـ ــدۇ لـ ــۇالر . هيـ ــهۋەبتىن ئـ ــۇ سـ  بـ

 هۇزۇرســىز ۋە خاتىرجهمــسىز ياشاشــقا يــۈز تۇتىۋاتقانــدا، ئىمــان ئــۇالرنى، ئۇالرنىــڭ بــۇ دۇنيــادا
ــدۇرۇپ ــدىغا ئايالن ــانىلرىنى پاي ــان زىي ــدىغان، تارتق ــپ بىرى ــاملىرىنى ئېلى ــان ئىنتىق  ئااللمىغ

 ، خـــاتىرجهم، بېرىـــدىغان كهرەملىـــك ئالالهنىـــڭ ئـــادالىتىگه ئىـــشىنىپ، ئـــاخىرەتنى كۈتـــۈپ
 . بههۇزۇر ئۆمۈر سۈرۈشكه ئۈندەيدۇ

 ـ چىدام ۋە سهۋىرچانلىق 6

 ـ قــازا ۋە مۇســىبهتلهر ئالدىــدا  ئىمــان مۇســۇلمان كىــشىدە، باشــقا كهلــگهن ههرقانــداق بــاال
ــشتۈرىدۇ ــى يېتى ــداملىق ئىرادىن ــدىغان، چى ــقا . تهۋرەنمهي ــان باش ــن ئىم ــي چى ــۈنكى ههقىقى  چ

 ســىبهتلهر ئالالهنىــڭ تهقــدىر قىلىــشى بىــلهن بولىــدۇ، دەپ كهلــگهن پۈتــۈن بااليىئــاپهت ۋە مۇ
ــدۇ ــشنى تهلهپ قىلىـ ــاد قىلىـ ــگهن ههرقانـــداق . ئېتىقـ ــشىغا كهلـ ــشى بېـ ــۇڭا مـــۆمىن كىـ  شـ

 بىـلهن ئـۆزىنى ئوڭۇشسىزلىقالر ۋە مۇسىبهتلهرنى قهيـسهرلىك بىـلهن قارشـى ئالىـدۇ ۋە سـهۋىر
 ئىماننىــڭ ئىنــسان هاياتىغــا . ۇ تۇتىۋېلىــپ، تۇرمۇشــىنى يهنىــال بههــۇزۇر ئۆتكــۈزۈپ كېتهلهيــد

. ـ ئايهت 26 رەئد سۈرىسى ) 1 (
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ــدىن ــدىغان مۇن ــقا بېرى ــىرلىرى باش ــابىي تهس ــۆپ ئىج ــايىن ك ــۇش . ئىنت ــاناپ بول ــۇالرنى س  ئ
 . مۇمكىن ئهمهس

 ئامىلالر رىدىغان ئىماندىن چىقى ئادەمنى

 ئىمان ۋە ئىسالمدىن چىقىپ كېتىشكه سهۋەب بولىدىغان ئامىلالر قايسىالر؟ : سوئال

 : ىن ئىبارەت ئۇالر تۆۋەندىكىلهرد : جاۋاب

 . ـ ئىسالم دىنىغا ئىنكار قىلىش 1

 . ـ ئالالهقا شېرىك كهلتۈرۈش 2

 ـ مۇنــاپىقلىق، يهنــى ئېغىزىــدا مۇســۇلمانلىقىنى ســۆزلهپ قويــۇپ، دىلىــدا ئىــشهنمهسلىك 3
 . ياكى ئۇنىڭغا شهك قىلىش

 ا ـ ئىبـادەتنى يـاكى دۇئـانى ئالالهنىـڭ غهيـرىگه قىلىـپ، ئـۇالر ئـارقىلىق ئالالهقـ ـ ئهمهل 4
 . يېتىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىش

 . ـ كۇففارالرنىڭ ئېتىقادلىرىغا ۋە تۇتقان يوللىرىغا كۆڭۈلدىن رازىلىق بىلدۈرۈش 5

ــدىن ئهۋزەل 6 ــساالمنىڭ يولىـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــوللىرىنى مـ ــان يـ ــقىالرنىڭ تۇتقـ  ـ باشـ
 . كۆرۈش

ــههى 7 ــان ۋە سـ ــسلهر ـ قۇرئـ ــڭ ههدىـ ــسالم ئههكاملىرىنىـ ــان ئىـ ــابىت بولغـ ــلهن سـ  بىـ
 . بىرەرسىگه ئىنكار قىلىش

 ـ مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنـى ئىنكـار قىلىـش يـاكى ئـۇنى مهســخىرە 8
 . قىلىش

 . ـ مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا كۇففارالر بىلهن بىرلىشىش 9

 . ـ باشقا قانۇنالرنى ئىسالم شهرىئىتىدىن ئهۋزەل كۆرۈش 10

 . نىش ـ سېهرىگهرلىك قىلش ياكى سېهىرگه ئىشى 11

 . ـ ئىسالم تهلىماتلىرىدىن يۈز ئۆرۈش ياكى ئۇالرنى مهسخىرە قىلش 12

ــويىچه 13 ــسلىرى ب ــههى ههدى ــساالمنىڭ س ــبهر ئهلهيهىس ــابى ۋە پهيغهم ــڭ كىت  ـ ئالالهنى
 ئـۇنى هـازىرقى زامانغـا هۆكۈم قىلىشقا قايىل بولماسـلىق يـاكى شـهرىئهتنى كهمـسىتىش، يهنـى

. ماسالشمايدۇ، دېيىش
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ــان، 14 ــشىنىش ـ داخـ ــۆزلىرىگه ئىـ ــۆزلىگهن سـ ــتىن سـ ــڭ غهيبـ ــالچى ۋە رامچىالرنىـ  . پـ
ــبهر ئهلهيهىســساالم  كىمكــى داخــان، كاهىنالرىنــڭ ســۆزلىرىگه ئىــشىنىدىكهن، ئــۇ « : پهيغهم

 . ) 1 ( دەپ كۆرسهتكهن » كهلگهن دىنغا كاپىر بولغان بولىدۇ ) يهنى ماڭا ( مۇههممهتكه

 ىلىـش، يهنـى ههقىقهتـكه ئىقـرار قىلىـپ ـ ئالالهنىڭ ئهمرــ پهرمـانلىرىنى ئاشـكارا رەت ق 15
 شــهيتانالرنىڭ ئاتىــسى ئىبلىــسمۇ ههقىقهتنــى . تــۇرۇپ، ئۇنىڭغــا بويــسۇنۇشتىن بــاش تــارتىش

 بىـراق ئىـبلىس تهكهببۇرلـۇقتىن ئالالهنىـڭ پهرمانىغــا . بىلهتتـى ۋە ئـالالهنى ئېتىـراپ قىالتتـى
 كهن ۋە ئالالهنىـــڭ ئاشـــكارا قارشـــى چىققـــانلىقى ســـهۋەبتىن، ئـــۇ كـــاپىرالردىن بولـــۇپ كهتـــ

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . رەهمىتىدىن مهڭگۈلۈك قوغالنغان

﴿ كَـانَ ِمـنو ركْبـتٱسـٰى وأَب ِلـيسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجالَِئكَِة ٱسا ِللْمِإذْ قُلْنو 
ــاِفِرين ــدا پهرىــشتىلهرگه « يهنــى ﴾ ٱلْكَ ــهجدە قىل ” : ئــۆز ۋاقتى  دېــدۇق، “ ىڭــالر ئــادەمگه س

ــبلىس ــدى، ئى ــسى ســهجدە قىل ــشتىن ( ئىبلىــستىن باشــقا ههممى ــارتتى، ) ســهجدە قىلى ــاش ت  ب
 . ) 2 ( » تهكهببۇرلۇق قىلدى، ئۇ، كاپىرالردىن بولۇپ كهتتى

 دا بايــان قىلىنغــان كۇپرىنىــڭ تۈرلىرىــدىن قايــسى بىرىنــى ســادىر قىلغــان كىــشى يۇقىرىــ
ــدۇ ــان بولىـ ــدىن چىققـ ــسالم ۋە ئىمانـ ــالاله . ئىـ ــكهم ئـ ــانىمىزدا مههـ ــى ئىمـ ــاال ههممىمىزنـ  تائـ

 قهلبىمىزنــى ســېنىڭ دىنىڭغــا ! ئــى ئــالاله !!! ( م ڭبــت قلوبنــا ىلــۈ دينــك هللا ا ! قىلــسۇن، ئــامىن
 !!!) مههكهم قىلغىن

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ـ ئايهت 34 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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 ئالالهقا ئىمان كهلتۈرۈش : بۆلۈم بىرىنچى

 ئالالهنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكى دەلىل ـ ئىسپاتقا موهتاجمۇ؟ : سوئال

 ـ ئىــسپاتلىرى بىـــلهن كۆرســـىتىش ئالالهنىـــڭ مهۋ : جــاۋاب  جــۇد ئىكهنلىكىنـــى دەلىــل
ــسىز ــسىز ئــاالمهتلهر . هاجهت ــى كۆرســىتىدىغان سان ــڭ مهۋجــۇد ئىكهنلىكىن  چــۈنكى ئالالهنى

ــاالمهت . ئهتراپىمىــزدا ههر ۋاقىــت ئــۆزلىرىنى نامايــان قىلىــپ تۇرماقتــا  كائىنــاتتىكى ههر بىــر ئ
ــسپا ــارلىقىنى ئىـ ــڭ بـ ــۇدات ئالالهنىـ ــر مهۋجـ ــا ۋە ههر بىـ ــۇد . تالپ تۇرماقتـ ــڭ مهۋجـ  ئاالهنىـ

 ـ ئىــسپات تهلهب قىلىــش، خــۇددى ئوپئوچــۇق كۈنــدۈزدە، ئاســماندا  ئىكهنلىكىــگه دەلىــل
 . قۇياشنىڭ بارلىقىغا دەلىل ـ ئىسپات تهلهب قىلغانغا ئوخشاش بىمهنىلىكىتۇر

ــۆزلهرنى ــنىڭ ك ــدۈزدىكى قۇياش ــشىلهر كۈن ــا كى ــۇ، خــۇددى ئهم ــۇنداق تۇرۇپم  ئههــۋال ش
 ىغان پـــــارقىراق نـــــۇرىنى كۆرەلمىگىنىـــــدەك، بهزى ئىنـــــسانالرمۇ ئۆزلىرىنىـــــڭ چاقنىتىـــــد

ــۇپ تۇرغــان، ئالالهنىــڭ مهۋجــۇد ئىكهنلىكــى ۋە ــان بول ــدىلىك تۇرمۇشــىدا ههمىــشه ناماي  كۈن
 ئىنــسانالر . ئۇنىـڭ چهكــسىز قــۇدرىتىنى كۆرســتىدىغان سانــسىز ئــاالمهتلهرنى كۆرەلمهيۋاتماقتــا

ــدانغا كېل ــۇ ســهۋبتىن ئىــدى ئارىــسىدا كۇپرىنىــڭ مهي  شــۇ ۋەجىــدىن ئالالهنىــڭ . ىــشى مانــا ب
 ـ ئىــسپاتالردىن بهزىــسىنى كهلتۈرۈشــكه تــوغرا  مهۋجــۇد ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتاليدىغان دەلىــل

 . كېلىدۇ

 ئالالهنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 ئالالهنىڭ مهۋجۇد ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى نېمه؟ : سوئال

 ـ ئىــسپاتالرنى ئـالاله تائاالنىــڭ مهۋجـۇد ئى : جـاۋاب  كهنلىكىــگه دااللهت قىلىـدىغان دەلىــل
ــۈگىتىش مــۇمكىن ئهمهس ــڭ . ســاناپ ت ــلهر ئۇنى ــڭ مهخلۇقاتلىرىنىــڭ ســانىچه دەلىل ئالالهنى

ــدۇ ــكىن دااللهت قىلىــ ــا كهســ ــدىكى ۋە . بارلىقىغــ ــۇدات ئۆزىــ ــر مهۋجــ ــادىكى ههر بىــ  دۇنيــ
ــدىكى، ــا ئهتراپى ــانه ي  ـ يېگ ــكه ــڭ يهك ــڭ مهۋجــۇدلىقى ۋە ئۇنى ــگه ئالالهنى  راتقۇچى ئىكهنلىكى

 . دااللهت قىلىدىغان نۇرغۇن ئاالمهتلهرنى نامايان قىلىپ تۇرماقتا

 ههممىنىڭ ياراتقۇچىسى ئالالهتۇر

 : بۇ مهنادا ئالاله مۇنداق دەيدۇ

﴿ ِمِننيـؤاٍت لِّلْمِض آليٱَألراِت واومئاسـمانالردا ۋە زېمىنـدا مـۆمىنلهر « هنـى ي ﴾ ِإنَّ ِفي ٱلس
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 نۇرغــۇن دەلىلــلهر ) ه تائاالنىــڭ بــارلىقى، بىرلىكــى ۋە قــۇدرىتىنى كۆرســتىدىغان ئــالال ( ئۈچــۈن
 . ) 1 ( » بار

 : بىر ئهرەب شائىرى مۇنداق دېگهن

 تدل على أنه الواحد ويف كل شيئ له آية ،
 ههرنهرسىدە ئالاله ئۈچۈن بار ئاالمهت،

 . بىرلىكىگه قىلىدۇ شهكسىز دااللهت

 بـارلىق شـهيئىلهرنىڭ قانـداق پهيـدا بولغـانلىقى كائىنات ۋە ئۇنىڭـدىكى جـانلىق ـ جانـسىز
 ههققىـدە ئىزدىنىــپ، ئۇنىڭغــا جــاۋاب تاپمــاقچى بولغـان ههر قانــداق كىــشى، تۆۋەنــدىكى تــۆت

 : جاۋابتىن باشقىسىنى تاپالمايدۇ

 ـ كائىنـــات ۋە ئۇنىڭـــدىكى شـــهيئىلهر ئۆزلىكىـــدىن پهيـــدا بولغـــان، يهنـــى ماددىنىـــڭ 1
ــرى ــارچىلىرى ( زەررىلى ــل، ) پ ــۇش ئهقى ــگه بول ــابىلىيىتىگه ئى ــش ق ــۇر قىلى ــدراك ۋە تهپهكك  ئى

 بۇنــداق . ئــارقىلىق، كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى بــارلىق شــهيئىلهرنى ۋۇجۇتقــا چىقارغــان دېــيىش
 جاۋاب ئهقىلغا ههرگىزمـۇ مۇۋاپىـق كهلمهيـدۇ، چـۈنكى ، تـاش، سـۇ، هـاۋا، تـۇپراق ۋە ئـۇالردىن

ــۇر ق ــدارك ۋە تهپهكك ــل، ئى ــاددىالردا ئهقى ــقا م ــگه باش ــوقلىقى ههممى ــڭ ي ــش قابىلىيىتىنى  ىلى
ــۇم ــل، ئىــدراك ۋە تهپهككــۇر قىلىــش . مهل ــر زامــان ئۇالرنىــڭ ئهقى  تــارىختىن بېــرى، هېچبى

 ئههــۋال بۇنــداق . قـابىليىتىگه، شــۇنداقال يـارىتىش قــۇدرىتىگه ئىـگه بولغــانلىقى مهلـۇم ئهمهس
ــ ــگه بولمىغ ــۇۋۋەتكه ئى  ـ ق ــاكى كــۈچ ــدراك ي ــل، ئى ــداق ئهقى ــڭ ئىــكهن، هېچقان  ان ماددىالرنى

 شـــۇنىڭ . كائىنـــاتنى ئهمهس، بهلكـــى ئۆزلىرىنىمـــۇ بارلىققـــا كهلتۈرەلمهيـــدىغانلىقى ئېنىقتـــۇر
 . ئۈچۈن بۇ جاۋاب هېچقانداق ئىلمىي ئاساسقا ئىگه بولمىغانلىقى ئۈچۈن رەت قىلىنىدۇ

 ئهگهر بىـــز، بـــۇ . ـ كائىنـــات ۋە ئۇنىڭـــدىكى شـــهيئىلهرنى تهبىـــئهت ياراتقـــان دېـــيش 2
ــاۋابنى ب ــۇالردىن جـ ــساق، ئـ ــۇرايدىغان بولـ ــېمه دەپ سـ ــگهن نـ ــئهت دېـ ــۈچىلهردىن تهبىـ  هرگـ
ــلهر ــئهت « : بهزىـ ــى تهبىـ ــڭ مهنزىرسـ ــ كائىناتنىـ ــدۇ » ــ ــاۋاب بېرىـ ــۇم . دەپ جـ ــدىن مهلـ  بۇنىڭـ

 چــۈنكى بىـر نهرســىنىڭ مهنزىرىــسى . بولىـدۇكى، كائىنــات يـوق ئىــكهن تهبىئهتمـۇ يــوق ئىـدى
ــسىمۇ . بۇالاليــدۇ ئانــدىن مهۋجــۇد شــۇ نهرســه مهۋجــۇد بولغانــدىال  ئــۇ نهرســه بولمىــسا مهنزىرى

ــدۇ ــدىكى . بولماي ــات ۋە ئۇنىڭ ــداقمۇ كائىن ــۇرۇپ، قان ــوق ت ــۆزى ي ــۇرۇن ئ ــئهت ب ــداقتا تهبى  ئۇن
ــهيئىلهرنى يارىتالىــدى؟ ــۇرۇن بــار ئىــدى، دەپ پهرەز ش ــز تهبىئهتنــى كائىنــاتتىن ب  ئهگهر بى

. ـ ئايهت 3 جاسىيه سۈرىسى ) 1 (
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 كه ئىـگه بولمىغـان بىـر نهرسـه تـۇرۇپ، قىلغاندىمۇ، تهبىئهت ئهقىـل ـ ئىـدراك ۋە كـۈچ ـ قـۇۋۋەت
 قانــــداقمۇ كائىنــــاتنى ۋە ئۇنىڭــــدىكى شــــهيئىلهرنى، جۈملىــــدىن ئهقىللىــــق ئىنــــسانالرنى

 دەپ تهرىپلىــسه، » كائىناتنىــڭ ئــۆزى « ئۇلاردىن بەزىلەر تەبىئەتنى ! يارىتالىــسۇن؟
 قــۇدرىتى بـۇ يوشـۇرۇن كــۈچ ئالالهنىـڭ . دەپ تهرىپلىمهكــته » يوشــۇرۇن كـۈچ « بهزىـلهر ئـۇنى

 ئالالهنىــڭ كامــالىي قۇدرىتىنىــڭ دەپ چۈشهنــسه، بىــز » تهبىــئهت « بــۇنى بولمــاي نــېمه؟ ئــۇالر
 دېـمهك، كائىنــاتنى تهبىـئهت ياراتقــان دەيـدىغان بــۇ جــاۋابمۇ، . نامايهندىـسى، دەپ چۈشــىنىمىز

 . قىسىدىن قېلىشمايدىغان بىمهنه جاۋابتۇر يۇقىرى

ــادى 3 ــدىكى شــهيئىلهر تاس ــات ۋە ئۇنىڭ ــ كائىىن ــات ۋە ـ ــى كائىن ــان، يهن ــپ قالغ  پى يارىتىلى
ــۇالر ئۇشــتۇمتۇت ــۇپ، ئ ــارەت بول ــدىن ئىب ــاتوم زەررىلىرى ــلىدە ئ ــهيئىلهر، ئهس ــدىكى ش  ئۇنىڭ
ــسىدە ــشى نهتىجى ــادىپى پۈتۈنلىشى ــلهن تاس ــرى بى  ـ بى ــر ــارقىلىق بى ــېلىش ئ ــكه ك  ههرىكهت

 . كائىنات ۋۇجۇتقا كهلگهن دېيىش

 اددىالردىن ئىبــارەت بولــۇپ، قۇيــاش دۇنياغــا ئۇنــداقتا، قۇياشــنىڭ مــاددىلىرى ئىســسىق مــ
 يهرشــارى ۋە باشــقا پالنىتالرنىــڭ ماددىلىرىــدا ئىســسىقلىق . ئىســسىقلىق ۋە يورۇقلــۇق بېرىــدۇ

ــادىپى بولغـــان ئىـــشالرنىڭ پىالنـــسىز ۋە . ماددىـــسى يـــوق ئىكهنلىكـــى ههممىـــگه مهلـــۇم  تاسـ
ــ ــق بى ــدىغانلىقىمۇ ئېنى ــدانغا كېلى ــتۇمتۇت مهي ــدا، ئۇش ــسىز هال ــىله نىزام ــداقالرچه، . ر مهس  قان

 ئســسىقلىق مــاددىلىرى تاســادىپى هالــدا ههممىــسى بىــر يهرگه كېلىــپ قۇياشــقا ئايلىنىــپ
ــايالردا جانلىقالرنىـــڭ قالـــدى؟ ــقا پالنىـــتالردا ســـۇنىڭ يـــوقلىقى ۋە ئـــۇ جـ ــارىدىن باشـ  يهرشـ

 داق ياشــىمايدىغانلىقى ههممىــگه ئايــان بولغــان بىــر ئىلمىــي ههقىــقهت بولغــان يهردە، ســۇ قانــ
ــارىدىال ــايدىغان يهرش ــانلىقالر ياش ــادىپى ج ــتىن، تاس ــۇپ قالماس ــتالردا بول ــقا پالنى ــۇپ باش  بول
ــزام ۋە ــنچىكه نى ــل ئى ــر خى ــۇداتالر بى ــارلىق مهۋج ــدىكى ب ــات ۋە ئۇنىڭ ــان؟ كائىن ــۇپ قالغ  بول

 تاسـادىپى بولغـان ئىـشالر ـ بىـز . مۇكهممهل بىـر قـانۇن سىستېمىـسى بىـلهن ههرىـكهت قىلىـدۇ
ــ ــسىز بولىــدۇ دا ئ يۇقىرى  ـ نىزامــسىز ۋە پىالن ــدا، كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى . ېيتقانــدەك  بــۇ هال

ــدى؟ ــستېمىالر نهدىـــن كهلـ ــانۇن سىـ ــزام ۋە قـ ــكهت قىلىـــشىدىكى نىـ  مهۋجۇداتالرنىـــڭ ههرىـ
 تهسـادىپىلىق ئۆزىــدە بولمىغــان نىـزام ۋە قــانۇن سىــستېمىالرنى كائىناتقـا قانــداقمۇ بېرەلهيــدۇ؟

 كى شـهيئىلهرنى تاسـادىپى پهيـدا بولـۇپ قالغـان دېـگهن جـاۋاب، دېمهك، كائىنـات ۋە ئۇنىڭـدى
 . ههقىقهتكه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان، هېچقانداق ئىلمىي ئاساسقا يۆلهنمىگهن سهپسهتىدۇر

 . كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق شهيئىلهرنى ئالاله ياراتقان دېيش ـ 4

ــۇقىرى ــۆلهنمىگه ي ــي ئاساســقا ي ــڭ هېچبىــرى ئىلمى ــل جاۋابنى ــۈچ خى ــل، قى ئ  نلىكى ۋە ئهقى
 مهنتىققـا ئويغــۇن كهلمىگهنلىكــى ســهۋەبلىك رەت قىلىنغانلىقىــدىن مهلــۇم بولــدىكى، كائىنــات
ــسىز  ـ هېكمهتلىـــك ۋە چهكـ ــم ــارلىق شـــهيئىلهر ئىلىـ  ـ جانـــسىز بـ ــانلىق ۋە ئۇنىڭـــدىكى جـ
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ــلهن ــالر بى ــا پىالن ــزام ۋە پۇخت ــنچىكه نى ــايىن ئ ــدىن ئىنت ــر زات تهرىپى ــل بى ــك، كامى  قۇدرەتلى
 . ئـۇ زات بولـسىمۇ، ئـالالهتۇر . ىلغانلىقى شـهك قوبـۇل قىلمايـدىغان بىردىنبىـر ههقىقهتتـۇر يارىت

 ـ جانــسىز پۈتــۈن شــهيئىلهرنى  ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــالاله كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى جــانلىق
 : ئۇ مۇنداق دەيدۇ . ئۆزىنىڭ ياراتقانلىقىنى ئېالن قىلدى

ـٰه ِإالَّ ﴿  ﴾ هو خاِلق كُلِّ شيٍء فَٱعبدوه وهو علَٰى كُلِّ شيٍء وِكيـلٌ ٰذِلكُم ٱللَّه ربكُم ۤال ِإلَ
 ئـــالالهتىن بـــۆلهك هـــېچ مهبـــۇد . ئهنه شـــۇ ئـــالاله ســـىلهرنىڭ پهرۋەردىگـــارىڭالردۇر « يهنـــى

. ) 1 ( » بهرههق يوقتۇر، ئۇ ههممه نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر

 دەپ دەۋا « يــــاراتتىم كائىنـــاتنى مهن » تـــارىختىن بۇيـــان، ئـــالالهتىن باشــــقا هـــېچكىم
 !! چۈنكى ئالالهتىن باشقا ياراتقۇچى يوق ــ دە . قىلغىنى يوق

 ئــاالهتىن باشــقا بېــرى كائىنــات يــاكى ئۇنىڭــدىكى شــهيئىلهردىن بىرەرســىنى يــوقتىن بــار
ــا ــۆهرىتى دۇنياغ ــڭ ش ــان ۋە ئۇنى ــېالن قىلغ ــۆزىنى ئ ــۋەتته، ئ ــۇ ئهل ــدى، ئ ــسا ئى ــان بول  قىلغ

 ئۆزىنىــڭ تــوكنى ئىجــاد تــوكنى ئىجــاد قىلغــان ئىدىــسونمۇ : مهســىلهن . پــۇركهتكهن بــوالتتى
 ئهگهر ئــالالهتىن باشــقا قۇياشــنى يــاكى ئــاينى يــاكى . قىلغــانلىقىنى ئــېالن قىلمــاي قالمىغــان

 چـۈنكى . بىرەر جـانلىقنى ياراتقـان بىرسـى بولـسا ئىـدى، ئـۇ، ئـۆزىنى ئـېالن قىلمـاي قالمـايتتى
ــادىيىتىنى ــڭ ئىج ــار ئۆزىنى ــداق ئىجادك ــدۇ ههرقان ــا تونۇشتۇرۇشــنى خاالي ــۆزىنى دۇنياغ  . ۋە ئ

 مهۋجــۇداتالرنى يارىتىــشتا ئــالالهتىن باشــقا بىــرەر ياراتقۇچىنىــڭ بولمىغــانلىقى شــۇنى : دېــمهك
ــالالهتۇر ــالغۇز ئ ــسى ي ــڭ ياراتقۇچ ــسپاتاليدۇكى، ههممنى ــڭ ! ئى ــقا ياراتقۇچىنى ــالالهتىن باش  ئ
 ! دىنبىر ههقىقهتتۇر يوقلىقى مۇنازىرە قوبۇل قىلمايدىغان كهسكىنلهشكهن بىر

 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ

** ﴿ ا الَِعِبنيمهنيا بمو ضٱَألراِت واوما ٱلسلَقْنا خمو . ـِٰكن  ما خلَقْناهمآ ِإالَّ ِبٱلْحق ولَـ
 ئاسـمانالرنى، زېمىننـى ۋە ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىكى نهرسـىلهرنى « يهنـى ﴾ أَكْثَرهم الَ يعلَمـونَ

 ئـــۇالرنى بىـــز پهقهت ههق يـــاراتتۇق ۋە لـــېكىن . يـــاراتقىنىمىز يـــوق ) يهنـــى بىكارغـــا ( وينـــاپ ئ
 . ) 2 ( » ئىنسانالرنىڭ تولىسى بونى بىلمهيدۇ

 دېـگهن « كائىنـات ۋە ئۇنىڭـدىكى جـانلىق ـ جانـسىز پۈتـۈن شـهيئىلهرنى ئـالاله ياراتقـان »
ــشتىكى 4 ــڭ يارىتىلىـ ــۈچىلهر ئۆزلىرىنىـ ــاۋابنى بهرگـ ــ ـ جـ ــى سـ ــان ۋە تهبىئىتىنـ  اقالپ قالغـ

 . ـ ئايهت 102 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهتلهر 39 ـ 38 دۇخان سۈرىىسى ) 2 (
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 ئـۇالر ههممىنـى ئـالاله ياراتقانلىقىغـا ئىقـرار . ئهقىلنىڭ ساداسىغا ماسالشـقان مـۆمىن زاتـالردۇر
 مانـا بـۇ، . قىلىدۇ ۋە ئالالهتىن باشقا هېچقانـداق بىـر ياراتقۇچىنىـڭ يـوقلىقىنى ياخـشى بىلىـدۇ
 بولــۇپ، ئــۇ ئۇالرنىــڭ قهلــب قاتلىرىــدىن ئېتىلىــپ چىققــان ســهمىمىي ئېتىقــاد ۋە پــاك هــېس

 . بولسىمۇ، ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە بايان قىلغان مۇنۇ دىننىڭ ئىنكاسىدۇر

﴿ لِْق ٱللَّـِه ذَِلـكِديلَ ِلخبا الَ تهلَيع اسٱلن ةَ ٱللَِّه ٱلَِّتي فَطَرِنيفاً ِفطْريِن حِللد كهجو فَأَِقم 
ـِٰكن أَكْثَر ٱل  باتىـل دىـنالردىن بۇرۇلـۇپ، ئىـسالم « يهنـى ﴾ نـاِس الَ يعلَمـونَ ٱلدين ٱلْقَيم ولَ

 ئــالاله ئىنــسانالرنى شــۇ دىــن بىــلهن ) ئهگهشــكىنكى ( دىنىغــا يــۈزلهنگىن، ئالالهنىــڭ دىنىغــا
 بـۇ تـوغرا دىنـدۇر، لـېكىن ئىنـسانالرنىڭ . ياراتقان، ئالالهنىڭ ياراتقىنىـدا ئـۆزگىرىش بولمايـدۇ

 . ) 1 ( » تولىسى بىلمهيدۇ

ــا ــۇ ئ ــان ههق ب ــى ئاســاس قىلغ ــر ئىكهنلىكىن ــڭ بى ــساننىڭ ئالالهنى ــداق ئىن  يهت، ههرقان
 ئىنــسان تهبىئىتىــدە ئالالهقــا ئىــشىنىش ئېڭــى . دىــن بىــلهن توغولىــدىغانلىقىنى ئىپادىلهيــدۇ

ــاردۇر ــسانالرنىڭ . تۇغۇلۇشــتىن ب ــاغالردا ئىن ــك چ  ـ پاراغهتلى ــۇ راههت  بهزى چــاغالردا، بولۇپم
 بـۇ دىـن ئۇالرنىـڭ قهلبلىرىـدىن كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـدۇ، ههتتـا ئـۇالر غاپىللىقى سهۋەبى بىـلهن،

 ئهممـا ئۇالرنىـڭ باشـلىرىغا ئېغىـر كـۈنلهر كېلىـپ، ئۇنىڭـدىن . ئالاله تائاالنى ئۇنتۇپ كېتىـدۇ
ــدى ــدىن ئۈمىــ ــدىكىلهرنىڭ ياردىمىــ ــۈگىگهن ۋە ئهتراپىــ ــسى تــ ــۈن چارىــ ــۇش ئۈچــ  قوتۇلــ

 شـۇ ۋاقىتتـا، ئـۇالر . ىـدىن پـارتالپ چىقىـدۇ ئۈزۈلگهن ۋاقىتتـا، بـۇ دىـن ئۇالرنىـڭ قهلـب قاتلىر
ــدۇ، ــات قىلىـ ــا مۇناجـ ــپ، ئۇنىڭغـ ــا يۆزلىنىـ ــالاله تائاالغـ ــلهن ئـ ــالس بىـ ــالى ئىخـ  پۈتـــۈن كامـ

 قۇرئــان كهرىــم بــۇ ههقىقهتنــى . بــۇ ئىنــسانالرنىڭ خاراكتېرىــدۇر . ئۇنىڭــدىن يــاردەم ســورايدۇ
 : بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

﴿ د رانَ ضٱِإلنس سِإذَا مـِه وۤو ِإلَيعدا كَانَ يم ِسين هنةً ممِنع لَهوِإذَا خ ِه ثُمِنيباً ِإلَيم هبا رع 
 ـ زەخـمهت يهتـسه پهرۋەردىگارىغـا يـۈزلهنگهن هالـدا، « يهنـى ﴾ ُ قَبل ِمن  ئىنـسانغا بىـرەر زىيـان

 ئۇنىــڭ ( ا قىلغــان ئۇنىڭغــا دۇئــا قىلىــدۇ، ئانــدىن ئــالاله ئــۆز تهرىپىــدىن ئۇنىڭغــا نــېمهت ئاتــ
 چاغــدا، ئالالهقــا زىيــان زەخمهتنــى كوتىرىــۋېتىش ) بېــشىغا كهلــگهن كــۈلپهتنى كۆتىرىــۋەتكهن

 . ) 2 ( » توغرىلىق ئىلگىرى قىلغان دۇئاسىنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ

 . ـ ئايهت 30 رۇم سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 8 زۈمهر سۈرىسى ) 2 (
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 باشقا دىندىلهرنىڭ ئالاله ههققىدە ئېيتقانلىرى

ــارت ــهك مهزهىبىنىـــڭ قۇرغۇچىـــسى دېكـ  DESCARTES فىرانـــسىيىلىك پهيالســـوپ، شـ
ــكهن ــگهن ئى ــداق دې ــدا، « : مۇن ــېس قىلغىنىم ــىزلىكنى ه ــرەر يېتهرس ــدىكى بى ــۆز زاتىم  مهن ئ

 بــارلىق يېتهرســىزلىكلهردىن پــاك بولغــان كامالهتلىــك بىــر زاتنىــڭ بــارلىقىنى هــېس قىلىــمهن
 ۋە مهندىكى بۇ هېسنى بارچه ئـالىي سـۈپهتلهرگه ئىـگه بولغـان ئاشـۇ كامىـل زاتنىـڭ قهلـبىمگه

 ـ ســالغانلىقىنى ئېت ــسا ــۋاتىمهن، ئــۇ زات بول ــۇپ قالغــانلىقىنى كۆرى ــۇر بول ــشقا مهجب ــراپ قىلى  ى
 . » ! ئالالهتۇر

ــا ــسى ئ ــابىق رەئى ــسىنىڭ س ــپ بىرلهشمى ــا مائارى ــسون . ك . ئامېرىك  A.K.MORISON مورى
 ئالالهنىـڭ بارلىقىغـا بـۇ « : نـاملىق ئهسـىرىدە مۇنـداق دەيـدۇ » ئنسان ئۆزى يـالغۇز تۇرالمايـدۇ «

ــهيئى ــۈن ش ــادىكى پۈت ــۇق دۇني ــستېمىلهر ئوچ  ـ سى ــزام ــۇكهممهل نى  لهر ۋە ههر شــهيئىىدىكى م
ــۇر ــۇمكىن ئهمهس . گۇۋاهتـ ــاش مـ ــىز ياشـ ــۇپ . بۇالرسـ ــۇد بولـ ــدە مهۋجـ ــساننىڭ يهر يۈزىـ  ئىنـ

 . » تۇرۇشى ۋە ئۇنىڭ ئهقىلدىن ئالغان سائادىتىمۇ ئالالهنىڭ بېكىتكهن بىر نىزامىدۇر

 مونــداق DURKHEIM ېــيىم فىرانــسىيىلىك مهشــهۇر ئىجتىمــائىي پهنــلهر ئــالىمى دۇرك
 چــۈنكى ئىنــسانالر ههرگىزمــۇ بــۇ . ئالالهنىــڭ بارلىقىغــا ئىــشىنىش بىــر ههقىقهتتــۇر « : دېــگهن

 تــوغرا، ئىنــسانالر ئــالالهنى ئهقلــى . دۇنيانىــڭ ياراتقۇچىــسىنى ئويلىماســتىن ياشــاپ ئۆلمهيــدۇ
 ر بـــۇ بىــلهن تونۇيالماســـتىن، باشـــقا نهرســىلهرنى ئىـــاله بىلىـــپ چۇقۇنغــان بولـــسىمۇ، ئـــۇال

 . » نهرسىلهرنى ئالاله دەپ بىلىدۇ

ــسون ــوپ برېكـ ــهۇر پهيالسـ ــكهن BREKSON فىرانـــسىيىلىك مهشـ ــگهن ئىـ ــداق دېـ  : مۇنـ
ــۇمكىن، « ــشى م ــى تېپىلى ــسانالر جامائهس ــان ئىن ــسى بولمىغ  ـ پهن ۋە پهلسهپى ــم ــادا ئىلى  دۇني

 . » بىراق بىرەر دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان ئىنسانالر جهمئىيىتى تېپىلمايدۇ

ــان ئهرنىــ ــارىخى « E.R س رىن ــنالر ت ــدۇ » دى ــداق دەي ــاملىق ئهســىرىدە مۇن ــز « : ن ــادا بى  دۇني
ــانائهتلهرنى  ـ پهن ۋە سـ ــم ــل، ئىلىـ ــا ئهقىـ ــه، ههتتـ ــداق نهرسـ ــدىغان ههرقانـ ــشى كۆرىـ  ياخـ
 قوللىنىش ئهركىنلىكىمىزمـۇ يوقىلىـپ كېتىـشى مـۇمكىن، بىـراق دىنىـي ئېتىقادنىـڭ ئىنـسانالر

ــپ كې ــۈپ، يوقىلىــ ــدىن ئۆچۈرۈلــ ــۇمكىن ئهمهس قهلبىــ ــشى مــ ــسان . تىــ ــۇ، ئىنــ ــى ئــ  بهلكــ
ــرىگه قىــسقارتىپ قويمــاقچى بولغــان ــر دائى  تهپهككــۇرىنى زېمىــن هاياتىــدىكى كىچىككىــنه بى
 ماتېرىيالىزمچىالرنىڭ ئىدىيىـسىنىڭ خاتـا ئىكهنلىكىـگه جـانلىق دەلىـل بولغـان هالـدا، مهڭگـۇ

 . » داۋام قىلىدۇ

ــ  ـ يۇقىرىـ ــم ــل ئىلىـ ــلهر ههرخىـ ــۈرۈلگهن نهقىلـ ــق دا كهلتـ ــىدە ئهتراپلىـ ــلهر ساههسـ  پهنـ
دىنــدىكى ئالىمالرنىــڭ باشــقا يېتىــشكهن ۋە ئۇنىڭغــا ئىچكىــرلهپ كىرىــپ ههقىقهتــكه يهتــكهن
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 . ئالاله تائاالنىڭ بارلىقىغا بهرگهن گۇۋاهلىقلىرىدىندۇر

 سىز ياشىمىغان ن ئىنسانالر دى

ــال ــساق ئۆتمۈشــلهرگه نهزەر س ــسانىيهت بېــشىدىن كهچــۈرگهن ههرقا ىدىغان بول ــداق ، ئىن  ن
 ـ يېگـانه بىـر  بىر دىننىـڭ ئاساسـلىق دەۋىتـى ههممىنـى يـاراتقۇچى ۋە ئىـدارە قىلغـۇچى يهكـكه
ــشى، ــڭ ئۆتى ــسىمۇ، زامانالرنى ــان بول ــا قىلغ ــلىق نوقت ــشنى ئاساس ــا ئىشنى ــڭ بارلىقىغ  تهڭرىنى
 پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئۆلــۈپ تۆگىــشى، دىنــدارالرنىڭ ههق يولــدىن ئېزىــشى، كىــشىلهرنىڭ ههق

ــا ــڭ تهلىم ــڭ دىننى ــسىدە، ئۇالرنى ــشى نهتىجى ــۇپ كېتى ــامهن ئۇنت ــدىلىرىنى تام  تلىرى ۋە ئهقى
ــا ــاتالرنى ئالالهق ــى، بــۇتالرنى ۋە باشــقا ههرخىــل مهخلۇق ــوتنى، دەرەخلهرن ــۇپ، ئ  ئــالالهنى قوي

 رەســمىي يېقىنلىــشىش مهقــسىتى بىــلهن ئالالهقــا ۋاســىته قىلىۋالغــانلىقىنى، كېيىــنچه، ئۇالرغــا
 . مىز تۈردە چوقۇنغانلىقىنى كۆرى

ــۆز ۋاقتىــدىكى مهكــكه مۇشــرىكلىرىنىڭ بــۇ ههقتىكــى ســۆزلىرنى  قۇرئــان كهرىــم بىــزگه، ئ
 : هېكايه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 وِإذَا مس ٱِإلنسانَ ضر دعا ربه مِنيباً ِإلَيِه ثُم ِإذَا خولَه ِنعمةً منه نِسي ما كَانَ يدعۤو ِإلَيـِه ﴿
ــن ــل ِم بىزنىــڭ ئۇالرغــا ” ئــالالهنى قۇيــۇپ بــۇتالرنى هىمــايىچى قىلىۋالغــانالر « يهنــى ﴾ ُ قَب 

 . ) 1 ( » دەيدۇ “ چوقۇنىشىمز پهقهت ئۇالرنىڭ بىزنى ئالالهقا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر

ــالاله . ئــۇالر ئالالهنىــڭ ههممىنــى يــاراتقۇچى پهرۋەردىگــار ئىكهنلىكىــگه ئىقــرار قىالتتــى  ئ
 : ب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا خىتا

﴿ ِلـيمٱلْع ِزيـزٱلْع ـنلَقَهخ قُولُنلَي ضٱَألراِت واومٱلس لَقخ نم مهأَلْتلَِئن سهنـى ي ﴾ و 
 ئهلـۋەتته ” : ئهگهر سهن ئۇالردىن ئاسـمانالرنى ۋە زېمىننـى كىـم يـاراتتى دەپ سورسـاڭ، ئـۇالر «

 . ) 2 ( » دەيدۇ “ بىلگۈچى ئالاله ياراتتى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى غالىب، ههممىنى

ــىمىغانلىقىنى  تارىخـــشۇناسالر يهر يۈزىـــدە هېچقانـــداق بىـــر مىللهتنىـــڭ دىيانهتـــسىز ياشـ
 ئـــالالهتىن باشـــقا ههر خىـــل مهبۇدالرغـــا چوقۇنغـــانالرمۇ ئـــۆزلىرى چوقۇنغـــان . يهكۈنلىـــدى

 تهڭــرىگه ۋاســىته نهرســىلهرنى يــاراتقۇچى خــالىق دەپ ئاتىمــايتتى، بهلكــى ئــۇالرنى يــاراتقۇچى
 يېقىنقــى زامــانالرغىچه، . بولغــۇچى ئىالهلىرىمىــز يــاكى كىچىــك خــودالىرىمىز دەپ ئاتــايتتى

ــادەم ــگهن، ئ ــلهردە ياشــاپ كهل ــدە ئۆڭكــۈرلهردە، كهپى ــدائىي جهمئىــيهت هالىتى  ئاپرىقىــدا ئىپتى

 . ـ ئايهت 3 زۈمهر سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 9 زۇخرۇف سۈرىسى ) 2 (
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 قهبىلىلىرىمــــۇ، پۈتــــۈن » هوتېنتــــوت « گۆشــــىنى يهيــــدىغان ئىنتــــايىن ۋەهــــشىي قهۋم
ــڭ ــۇنى ئىالهالرنى ــى ۋە ئ ــاد قىالتت ــار، دەپ ئىېتىق ــاله ب ــر ئى ــالغۇز بى ــشىدا، ي ــڭ « بې  ئاتىالرنى

 . دەپ ئاتايتتى » ئاتىسى

 ئىنــسان تــوغرا يولــدىن ئېزىــپ، قانچىلىــك چــوڭ خۇراپاتالرغــا چۆكــۈپ كهتــسىمۇ، بهرىبىــر
ــۇ  ـ دە، ئ ــشىنىدۇ ــدىغانلىقىغا ئى ــا چىقماي ــسىز ۋۇجۇتق ــى هــېچ نهرســىنىڭ سهۋەب  ئۇنىــڭ ئهقل

 مۇشـــۇ ســـهۋەبلهر قانۇنىغـــا ئهگهشـــتۈرۈپ پىكىـــر يۈرگۈزىـــدىغان بولـــسا، ئهلـــۋەتته ئهقىلنــى
ــدۇ ــى تونۇي ــگه ئىكهنلىكىن ــۇدرەتكه ئى ــارلىقىنى ۋە چهكــسىز ق ــدا، . ئالالهنىــڭ ب  هــېچ بولمىغان

ــڭ ــدا ئۇنى ــگهن چاغ ــا كهلمى ــڭ ســهۋەبلىرى كارغ ــپ، دۇنيانى ــۈلپهتلهر كېلى ــشىغا ك  ئۇنىــڭ بې
ــا تونۇشـــتۇرىد ــا . ۇ ئهقلـــى ئـــۇنى ئالالهقـ ــۇ پۈتـــۈن ۋۇجـــۇدى بىـــلهن ئالالهقـ  شـــۇ ۋاقىتتـــا ئـ

. يالۋۇرىدۇ

ــه ــبىال : خۇالس ــڭ تهلى ــسان تهبىئىتىنى ــۈرۈش ئىن ــان كهلت ــا ئىم ــڭ بارلىقىغ ــالاله تائاالنى  ئ
 . كامالىتىدۇر ئهقىلنىڭ زۆرۈرىيىتى ۋە بولۇپ قالماستىن، بهلكى ئۇ،

 ـ يېگـــانه خـــالىق  ئىكهنلىكىنـــى ) يـــاراتقۇچى ( ئالالهنىـــڭ ههممىنـــى يـــاراتقۇچى يهكـــكه
 تونــۇپ، ئۇنىڭغــا ئىقــرار قىلغانــدىن كېــيىن، ئىنــسان ئۆزىنىــڭ نــېمه ئۈچــۈن يارىتىلغــانلىقى

 . ههققىدە ئويلىنىشى كېرەك

 ۋەزىپىسى ئىنساننىڭ

 ئىنسان نېمه ئۈچۈن يارىتىلغان؟ : سوئال

ــاۋاب ــاردۇر : ج ــۇلمانالردا تهيي ــاۋابى مۇس ــڭ ج ــۈن يارىتىلغانلىقىنى ــېمه ئۈچ ــساننىڭ ن  . ئىن
 قانــداق بىــر ئىجادكــار ئــۆزى ئىجــاد قىلغــان نهرسىــسىنىڭ ســىرىنى، ئــونى نــېمه ئۈچــۈن ههر

ــدىن ــڭ، جۈملىـ ــارلىق كائىناتنىـ ــدەك، بـ ــشى بىلگهنـ ــهۋەبىنى ياخـ ــڭ سـ ــاد قىلغانلىقىنىـ  ئىجـ
ــاال ــالاله تائ ــان ئ ــسى بولغ ــارى ۋە ياراتقۇچى ــساننىڭ ئىجادك ــسان « ئىن ــۇ » ئىن ــان ب  دەپ ئاتالغ

 . قانلىقىنىڭ سهۋەبىنى ئهلۋەتته ياخشى بىلىدۇ مهخلۇقاتنى نېمه ئۈچۈن يارات

ــايلى ــالالهتىن ســوراپ باق ــى ئ ــساننى : قېن ــالاله ئىن ــى ئ ــۇنى ئ ــڭ؟ ئ ــېمه ئۈچــۈن ياراتتى  ن
 ـــ ئىچــمهك ئۈچــۈنال يــاراتتىڭمۇ؟ يــاكى زېمىــن ئۈســتىگه تۇغۇلــۇپ، بىــرەر غــايه ۋە يــېمهك

ــاخىرى ــۈر ئۆتكــۈزۈپ، ئ ــلهن ئۆم  ـ تاماشــاالر بى ــۇن ــدا ئوي ــسىز هال ــڭ نىشان  يهنه شــۇ زېمىننى
ــۇنى ــسا، ئ ــۈپ تۈگىشىــشى ئۈچــۈنال يــاراتتىڭمۇ؟ ئهگهر شــۇنداق بولىــدىغان بول  تــېگىگه كۆمۈل
ــل ۋە ــڭ ۋە ئۇنىڭغــا روه، ئهقى ــك قىلىــپ ياراتقىنى ــدە هۆرمهتلى ــاتالردىن ئاالهى  باشــقا مهخلۇق

ئىرادە ئاتا قىلغىنىڭنىڭ سىرى نېمه؟
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 پ قۇرئــان كهرىمــدە، ئىنــساننى يهر يۈزىــدە ئــالاله بىزنىــڭ بــۇ ســوئاللىرىمىزغا جــاۋاب بېرىــ
 ـ پهرمـانلىرىنى يۈرگـۈزۈش ۋە ئۇنىـڭ ئىرادىـسىگه ۋارىـسلىق قىلىـش ئۈچـۈن،  ئالالهنىڭ ئهمر

 : ئۆزىدىن ئورۇن باسار قىلىپ ياراتقانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ

 اْ أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيهـا وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي ٱَألرِض خِليفَةً قَالُو ﴿
 ئـۆز « يهنـى ﴾ ويسِفك ٱلدمآَء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإنۤي أَعلَم ما الَ تعلَمونَ

ــشتىلهرگه ــڭ پهرى ــدا پهرۋەدىگارى ــارىتىمهن ” : ۋاقىتى ــورۇن باســار ي ــدە ئ ــدى “ مهن يهر يۈزى  . دې
ــدىغان ” پهرىــشتىلهر ــدىغان، قــان تۆكى ــدە بۇزۇقچىلىــق قىلى  ئورۇنباســار ) شهخــسنى ( يهر يۈزى

 قىالمـــسهن؟ هـــالبۇكى بىـــز بولـــساق ســـېنى پـــاك دەپ مهدهىيىلهيمىـــز، مـــۇقهددەس دەپ
 مهن ههقىــــقهتهن ســــىلهر بىلمهيــــدىغان نهرســــىلهرنى ” ئــــالاله . دېــــدى “ مهدهىيىلهيمىــــز

 . ) 1 ( » دېدى “ بىلىمهن

 ۇشــنىڭ ســاالهىيىتى ۋە ئهڭ ئالــدىنقى شــهرتى ئىنــساننىڭ ئــۆز يهر يۈزىــدە ئۇرۇنباســار بول
ــالاله ــپ، ئ ــان قىلى ــى باي ــشى ئىكهنلىكىن ــائهت قىلى ــا ئىت ــارىنى تونۇشــى ۋە ئۇنىڭغ  پهرۋەردىگ

 ٱللَّه ٱلَِّذي خلَق سبع سماواٍت وِمن ٱَألرِض ِمثْلَهن يتنزلُ ٱَألمـر بيـنهن ﴿ : تائاال مۇنـداق دەيـدۇ
 ئـالاله يهتـته « يهنـى ﴾ لِّتعلَمۤواْ أَنَّ ٱللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ ٱللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْمـا

 يــاراتتى، ئالالهنىــڭ ) يهتــته قىلىــپ ( ئاســماننى يــاراتتى، زېمىننىمــۇ ئاســمانالرغا ئوخــشاش
 ئالالهنىــڭ ) ىلهرگه بــۇنى بىلدۈرۈشــۈم ســ . ( ئهمــرى ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا جــارى بولــۇپ تۇرىــدۇ

ــدىغانلىقىنى ــۇق بىلىـ ــىنى تولـ ــمه نهرسـ ــڭ ههمـ ــى ۋە ئالالهنىـ ــادىر ئىكهنلىكىنـ ــگه قـ  ههممىـ
 . ) 2 ( » بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر

 جىنالرنـى ۋە ئىنـسانالرنى پهقهت ماڭـا « يهنـى ﴾ وما خلَقْت ٱلِْجن وٱِإلنس ِإالَّ ِليعبدوِن ﴿
 . ) 3 ( » ياراتتىم ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال

ــشى ئويلىنىــپ، تهپهككــۇر ــاتتىكى شــهيئىلهر ئۈســتىدە ياخ ــز ياشــاۋاتقان مۇشــۇ كائىن  بى
ــۈن ــسى ئۈچــ ــدىن باشقىــ ــىنىڭ، ئۆزىــ ــداق نهرســ ــاتتىكى ههرقانــ ــشى كائىنــ ــان كىــ  قىلغــ

 ســـۇ : مهســـىلهن . يارىتىلغـــانلىقى ۋە باشقىـــسى ئۈچـــۈن خىـــزمهت قىلىۋاتقـــانلىقىنى كۆرىـــدۇ
ــاتالرنى چىقىــرىش ئۈچــۈت، ناباتــاتالر ئىنــسانالر ۋە زېمىننــى ياشــارتىش ئۈچــۈن، ز  ېمىــن نابات

ــۈر  هايۋانــاتالرنى ئوزۇقالقــدۇرۇش ئۈچــۈن، هايۋانــاتالر ئىنــسانالرنىڭ مهنپهئىتــى ئۈچــۈن ئۆم

 . ـ ئايهت 30 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 13 تاالق سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 56 زارىيات سۈرىسى ) 3 (
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 . سۈرىۋاتقانلىقىنى ۋە ئۇالر ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز

 ئهمدى ئىنسان كىم ئۈچۈن؟

ــۆرمىتىگه ئىنـــساننىڭ پۈتـــۈن كائىناتتىكىل ــانلىق هـ ــۇغراقى بولـــۇپ يارىتىلغـ  هرنىـــڭ ئولـ
 مۇۋاپىــق، ئهقىلــگه ئۇيغــۇن كېلىــدىغان بىردىنبىــر ئهڭ تــوغرا جــاۋاب شــۇكى، ئىنــسان ئــالاله

ــان : ئۈچــۈن ــۈن يارىتىلغ ــش ئۈچ ــادەت قىلى ــاد ۋە ئىب ــا ئېتىق ــۇش، ئۇنىڭغ ــالالهنى تۇن ــۇ . ئ  ش
ــۇداتالر پهقه ــارلىق مهۋجـ ــدىكى بـ ــات ۋە ئۇنىڭـ ــدىن، كائىنـ ــى ۋەجىـ ــساننىڭ مهنپهئىتـ  ت ئىنـ

 . ئۈچۈن يارىتىلغان ۋە ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بېرىلگهن

ــۋەتته، ــسان ئهل ــۇقىرى ئىن ــدۇر ي ــهيئىلهردىن ئۇلۇغ ــۈن . قى ش ــسان ئۈچ ــداقمۇ ئىن ــۇالر قان  ب
 شـــۇڭا ئىنـــساننىڭ قۇيــــاش، ئـــاي، يۇلتـــۇز، ئـــوت، كـــاال ۋە باشــــقا ! ئىـــاله بواللىـــسۇن؟

 نلىق هــــۆرمىتىنى هــــايۋانلىق دەرىجىــــسىگه مهخلۇقاتالرغــــا چوقۇنۇشــــى ئۆزىنىــــڭ ئىنــــسا
ــاد ۋە ئىبـــادەت قىلىـــشتىن باشقىـــسى . چۈشـــۈرگهنلىكىدۇر ــا ئېتىقـ  ئىنـــسان ئۈچـــۈن ئالالهقـ

 . ياراشمايدۇ

 ئالالهنى تونۇشنىڭ ۋاسىتىلىرى

 ئالالهنى تونۇشنىڭ ۋاسىتىلىرى قايسىالر؟ : سوئال

ــاۋاب ــۇ : ج ــا ئ ــۆپ، ئهمم ــايىن ك ــىتىلىرى ئىنت ــنىڭ ۋاس ــالالهنى تونۇش ــدىكى ئ  الرنى تۆۋەن
 بىــرى، ئهقىــل بىــلهن ئىلىــم، يهنه بىــرى، : ئىككىــگه قىــسقارتىپ چۈشــهندۈرۈش مــۇمكىن

 . ئالالهنىڭ سۈپهتلىرىدىن ئىبارەت

 ئهقىلنىڭ رولى

 ئارقىلىق قانداق تونۇغىلى بولىدۇ؟ ئالالهنى ئهقىل ۋە ئىلىم : سوئال

 ئىنـــسان . ئهمهس ئىنـــساندىكى ئورگانالرنىـــڭ هېچبىـــرى بىكارغـــا يارىتىلغـــان : جـــاۋاب
 ـ تهپهككـــۇر : ۋۇجۇدىنىــڭ يېتهكچىـــسى بولغـــان ئهقىلنـــى ئــااليلۇق  ئهقىلنىـــڭ ۋەزىپىـــسى

 ئهگهر ئىنــــسان ئهقلىنـــى ئىـــشلىتىپ، ئهتراپىــــدىكى . قىلىـــش ۋە ئىزدىنىـــشتىن ئىبـــارەت
ــر ــۇ، ئهقىلنىــڭ ۋەزىپىــسىنى جــارى شــهيئىلهر ئۈســتىدە پىكى ــدىكهن، ئ  يۈرگــۈزۈپ، ئىزدەنمهي

 ـ بــارا ئهقىلنىــڭ رولىنــى تامــامهن يوقاتقــان بولىــدۇ قىلــدۇرمىغان، ههت  ئىــسالم دىنــى . تــا بــارا
ــڭ دەۋىتــى پهقهت ئهقىلالرغــا ــن بولــۇپ، ئۇنى ــتىگه قۇرۇلغــان بىــر دى ــي بىلىــش ئۈس  ئهقلى

ــدۇ ــاب قىلىـ ــدۇ . خىتـ ــشكه چاقىرىـ ــۈزۈپ ئىزدىنىـ ــر يۈرگـ ــشىلهرنى پىكىـ ــى . كىـ ــسالم دىنـ  ئىـ
 ئــۇ كىــشىلهرنى . لىــشىنى قهتئىــي رەت قىلىــدۇ كىــشىلهرنىڭ ئۇنىڭغــا قــارىغۇالرچه ئېتىقــاد قى

ــا ــسالم دىنىغ ــدىن ئى ــىنىپ، ئان ــشى چۈش ــۈزۈپ، ياخ ــر يۈگ ــويالپ، پىكى ــشلىتىپ ئ ــل ئى ئهقى
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 شــۇڭا، قۇرئــان كهرىمــدە، ئالالهنىــڭ ئاســمان، زېمىــن ۋە ئۇالرنىــڭ . كىرىـشىنى تهلهپ قىلىــدۇ
 ئىبادەتنىـــڭ ئارىـــسىدىكى گـــۈزەل ســـهنئهتلىرى ئۈســـتىدە ئويلىنىـــپ، پىكىـــر يۈرگۈزۈشـــنى

ــدىغانلىقىغا ۋەدە ــاۋاب بېرىلىـ ــۆپ سـ ــايىن كـ ــا ئىنتـ ــانلىقتىن، ئۇنىڭغـ ــرى دەپ قارىغـ  جهۋهىـ
 . قىلىنغان

 : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ تائاال ئالاله

 ئاسـمانالردىكى ۋە ئېيتىنقىنكـى، « هنـى ي ﴾ قُِل ٱنظُرواْ ماذَا ِفـي ٱلـسماواِت وٱَألرِض ﴿
 . ) 1 ( » مىندىكى نهرسىلهرنى كۆزىتىڭالر زې

ــۇدرەتلىرى ۋە ــاتتىكى ئاجايىــب ق ــسهت، ئالالهنىــڭ كائىن ــايهتتىكى كۆزىتىــشتىن مهق ــۇ ئ  ب
ــر يۈرگــۈزۈش ئــارقىلىق ئــالالهنى تونۇشــتىن  كامالىغــا يهتــكهن ســهنئهتلىرى توغرىــسىدا پىكى

 . ئىبارەت

 : يهنه مۇنداق دەيدۇ تائاال ئالاله

﴿ كُم مجرأَخ ٱللَّهو ارـصٱَألبو عمٱلْـس لَ لَكُـمعجئاً ويونَ شلَمعالَ ت اِتكُمهطُوِن أُمن ب 
 ئـالاله سـىلهرنى ئاناڭالرنىـڭ قارنىـدىن هـېچ نهرسـىنى « يهنـى ﴾ وٱَألفِْئدةَ لَعلَّكُم تـشكُرونَ

 قـۇالق، كـۆز بىلمهيدىغان هـالىتىڭالر بىـلهن چقـاردى، ئـالاله سـىلهرگه شـۈكۈر قىلـسۇن دەپ،
 . ) 2 ( » ۋە يۈرەكلهرنى ئاتا قىلدى

ــرەت ــاتتىكى ئۆزىنىـــڭ قـــۇدرىتىگه دااللهت قىلىـــدىغان ئـــاالمهتلهردىن ئىبـ ــالاله كائىنـ  ئـ
 : ئالمىغانالر ههققىدە مۇنداق دەيدۇ

 ا فَِإنهـا الَ أَفَلَم يِسريواْ ِفي ٱَألرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ ِبهآ أَو آذَانٌ يسمعونَ ِبهـ ﴿
ـِٰكن تعمٰى ٱلْقُلُوب ٱلَِّتـي ِفـي ٱلـصدوِر  ئـۇالر زېمىنـدا سـهير « يهنـى ﴾ تعمى ٱَألبصار ولَ

 چۈشــىنىدىغان دىلالرغــا، يــاكى ) يهنــى ســهير قىلىــپ ( قىلمىــدىمۇ؟ شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر
ــ ــور بولمايـ ــۆزلهر كـ ــقهتهن كـ ــدىمۇ؟ ههقىـ ــگه بولمىـ ــا ئىـ ــدىغان قۇالقالرغـ ــېكىن . دۇ ئاڭاليـ  لـ

 . ) 3 ( » كۆكرەكلهردىكى قهلبلهر كوردۇر

 ئـــــالاله ئىنـــــساندىكى قـــــۇالق، كـــــۆز ۋە يـــــۈرەك قاتـــــارلىق ئورگانالرنىـــــڭ بىكارغـــــا

 . ـ ئايهت 101 يۇنۇس سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 78 نههل سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 46 ههج سۈرىسى ) 3 (
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 : يارىتىلمىغانلىقى توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ

ـِٰئك كَانَ عنه مسؤوالً إ ﴿  دىـل قـۇالق، كـۆز، « يهنـى ﴾ ِنَّ ٱلسمع وٱلْبصر وٱلْفُؤاد كُلُّ أُول
 . ) 1 ( » نىڭ قىلمىشلىرى ئۈستىدە سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ ) يهنى سهزگۈ ئهزالىرى (

ــمهك ــدىغان : دې ــۈن قىلى ــسان ئۈچ ــڭ ئىن ــهزگۈ ئهزاالرنى ــارلىق س ــب قات ــۆز، قهل ــۇالق، ك  ق
ــر ــئۇلىيىتى ئېغىــ ــدىكى مهســ ــڭ ئالدىــ ــڭ ئالالهنىــ ــۇ ئهزاالرنىــ ــۆپ ۋە بــ ــرى كــ  خىزمهتلىــ

 چــۈنكى . رئانـدا بىــر قـانچه يهردە تهكـرار بايـان قىلغـان بولغانلىقىـدىن، ئـالاله بـۇ ئهزاالرنـى قۇ
 ئىنــسان قــۇلىقى بىــلهن ئالالهنىــڭ كــاالمىنى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ههدىــسلىرىنى

ــدۇ ــارلىقى ۋە . ئاڭالي ــڭ ب ــاتتىكى گــۈزەل ســهنئهتلىرىنى، ئۇنى ــلهن ئالالهنىــڭ كائىن  كــۆزى بى
ــاالمهتلهر ــۈك ئ ــدىغان تۈرل ــان قىلى ــى ناماي ــدۇ بىرلىكىن ــۆرگهن ۋە . نى كۆرى ــلهن، ك ــى بى  قهلب

ــدۇ ــان ئېيتىـ ــا ئىمـ ــشىنىپ، ئالالهقـ ــلهرگه ئىـ ــان ههقىقهتـ ــۇقىرى . ئاڭلىغـ ــى يـ ــۈچ ئهزانـ  قى ئـ
 ئهقىـل ئـۆز يولىـدا ئىـشلىتىلگهندىال، . ئىشلىتىش پهقهت ئهقىلنىـڭ ۋاسىتىـسى بىـلهن بولىـدۇ

 . قى ئۈچ ئهزامۇ ئۆز ۋەزىپىلىرىنى ئادا قىالاليدۇ يۇقىرى

 ى تونۇشنىڭ قورالى ئهقىل ئالالهن

 نـى، ئـالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە » ئهقىـل « ئالاله تائاالنى تونۇشـنىڭ ۋاسىتىـسى بولغـان
 ئالالهنىـڭ بـارلىقى ۋە بىرلىكىنـى . ئورۇنـدا ماختىغـان 10 نـى » ئهقىـل ئىگىلىـرى « ئورۇندا، 50

 نىــڭ كۆرســتىدىغان كائىنــاتتىكى تۈرلــۈك ئــاالمهتلهر بايــان قىلىنغــان كــۆپلىگهن ئايهتلهر

ــات لقــوم يعقلــون ﴿ ئــاخىرلىرىنى  چۈشــىنىدىغان قهۋم ئۈچــۈن « يهنــى ﴾ إن يف ذلــك آلي

 أفـال ﴿ . » ئـاالمهتلهرنى بايـان قىلـدۇق ) ئالالهنىڭ بـارلىقى ۋە بىـرلىكىگه دااللهت قىلىـدىغان (
 « يهنـى ﴾ فاعتربوا يـاأوىل األلبـاب ﴿ . » ئهقىل ئىشلىتىپ چۈشهنمهمـسىلهر؟ « يهنى ﴾ تعقلون

 . دېگهنــگه ئوخــشاش جــۈملىلهر بىــلهن تــۈگهتكهن » ! ئهقىــل ئىگىلىــرى ئىبــرەت ئــېلىڭالر ئــى
 ئىنــساندىكى بــۇ خىـل تهبىــئهت يــاكى . ئىنـساننىڭ ئهســلى تهبىئىتـى ئــونى ئالالهقــا باشـاليدۇ

 قــابىلىيهت يــالغوز ۋىجــدانال ئهمهس يــاكى يــالغوز ئهقىلــال ئهمهس، بهلكــى ئــۇ ۋىجــدان بىــلهن
ــشىدۇر ــڭ بىرىكىـ ــۆ . ئهقىلنىـ ــالغۇز ئـ ــل يـ ــي ئهقىـ ــنى تهبىئىـ ــان كهلتۈرۈشـ ــا ئىمـ  زىال ئالالهقـ
 ئىنــــسان ئهقلــــى شـــۇنداقكى، ئــــۇ هــــېچ ئوقۇماســــتىن يــــاكى . زۆرۈرىـــيهت دەپ بىلىــــدۇ

ــا ــهۋەبلهر قانۇنىغ ــاۋۋال س ــتىن ئهڭ ئ ــا ( ئۆگهنمهس ــسىز ۋۇجۇدق ــىنىڭ سهۋەب ــېچ نهرس ــى ه  يهن
 ئــارقىلىق كهلمهيــدىغانىلىقىغا ۋە ههرقانــداق بىــر ســهنئهتنىڭ بىــرەر ســهنئهتكارنىڭ مېهنىتــى

. ـ ئايهت 36 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
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ــدىغانىلقىغا ــا كېلىـ ــشنىدۇ ) بارلىققـ ــشىگه . ئىـ ــا كېلىـ ــهيئىنىڭ ۋۇجۇدقـ ــرەر شـ ــسىز بىـ  سهۋەبـ
ــشهنمهيدۇ ــادەم ئــالاله . ئى ــر ئ ــىغان ســههرالىق بى ــراق ياش  ـ پهن ۋە مهدەنىيهتــتىن يى ــم  ئىلى

ــلهن ــابىلىيىتى بى ــا ق ــڭ تۇغم ــپ، ئۆزىنى ــانۇنىنى قوللىنى ــورالغىنىدا، ســهۋەبلهر ق ــق س  توغرىلى
 قۇملــۇقتىكى تــۆگه ئىــزى بــۇ جايــدىن تۆگىنىــڭ « : جــاۋاب بهرگهن ئىــكهن مۇنــداق دەپ

ــدۇ ــۆتكهنلىكىگه ئىــشارەت قىلى ــدىن كارۋانالرنىــڭ ئ ــۇ جاي ــۇالق ئىزلىــرى ب ــۆتكهنلىكىگه، ئ  . ئ
 يۈلتــۈزالر بىــلهن قاپالنغــان ئاســمان، قىتــئهلهر ۋە تۈرلــۈك يــولالر بىــلهن كــېڭهيگهن زېمىــن ۋە

 ـ ئالالهقــا دولقــۇنالرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان  ـ يېگــانه زات  دېڭىــزالر ئــۇالرنى ياراتقــان يهكــكه
 » ؟ ! قانداقمۇ دااللهت قىلمسىۇن

ــېچكىم ــادا ه ــرەر « دۇني ــه بى ــوق نهرس ــۆزى ي ــدۇ ئ ــش قىاللماي ــي » ئى ــارەت ئهقلى ــن ئىب  دى
 بـۇ ئهقلىـي پرىنـسىپنى تهتبىقاليـدىغان بولـساق تۆۋەنـدىكى بىـز . پرىنسىپنى ئىنكار قىاللمايـدۇ

ــگه ئېرىـــش ــان يـــېڭىلىقالر، : ىمىز نهتىجىـ ــا، ههر لههزىـــدە مىليونلىغـ ــۇ پايانـــسىز كائىناتتـ  بـ
ــسىلهر ۋە ۋەقهلهر يـــۈز بېرىـــپ تۇرىـــدۇ  ئاددىـــسى، مىڭـــالرچه جـــانلىق ئۆلـــۇپ يهنه . هادىـ

ــا يېڭىـــدىن كـــۆز ئېچىـــپ تۇرىـــدۇ  بىزنىـــڭ ئهقلىمىـــز شـــۇنداق جهزم . مىڭالرچىـــسى هاياتقـ
 ىلغۇچىــسى ۋە ههرقانــداق بىــر ســهنئهتنىڭ قىلىــدۇكى، ههرقانــداق هادىــسىنىڭ بىــرەر پهيــدا ق

 ئــۇ . بىــرەر ســهنئهتكارى بولغىنىــدەك، ئــالهمنىڭمۇ ياراتقۇچىــسى ۋە ئىــدارە قىلغۇچىــسى بــاردۇر
 ! چۈنكى يوق نهرسه بىرەر نهرسىنى پهيدا قىاللمايدۇ ! بولسىمۇ ئالالهتۇر

 ى ئـۇالر ياراتقۇچىـسىز يـاك « يهنـى ﴾ أَم خِلقُواْ ِمـن غَيـِر شـيٍء أَم هـم ٱلْخـاِلقُون ﴿
 . ) 1 ( » ئۆزلىرى ياراتقۇچىالرمۇ؟ يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئۇالر

 ههرقانــداق ئــادەم ئۇنىــڭ توختــاش يولــدا كېتىۋاتقــان ئــاپتوموبىلنى يىــراقتىن كــۆزەتكهن
 ئىــشارەتلىرىدە توختــاپ، تــار كــوچىالردا بىــرەر نهرســىگه ئورۇلــۇپ بهرمهســتىن، قائىــدە بــويىچه

ــۆ ــانلىقىنى كـ ــپ بارغـ ــوپىرنىڭ كېتىـ ــر شـ ــاالهىيهتلىك بىـ ــۇم سـ ــدە چوقـ ــڭ ئىچىـ  رۈپ، ئۇنىـ
ــدۇ ــارلىقىنى جهزم قىلىـ ــق . بـ ــدىغانلىقىنى ئېنىـ ــىز يۈرمهيـ ــڭ شوپىرسـ ــۈنكى ئاپتوموبىلنىـ  چـ

ــدۇ ــگهن . بىلى ــڭ بهلگىلهن ــقا پالنېتالرنى ــن ۋە باش ــاي، زېمى ــاش، ئ ــۇنىڭدەك، قۇي ــۇددى ش  خ
 لىقى، كــېچه بىــلهن كۈنــدۈز ۋە سىــستېما بــويىچه ئىنتىزامچــانلىق بىــلهن ههرىــكهت قىلىۋاتقــان

 تــوغرا ههرىكهتــلهر ئارقىــسىدا ئــۆز ۋاقتىــدا ئالمىــشىپ تۇرىۋاتقــانلىقىنى پهســىللهرنىڭ بــۇ
 بىلــگهن ههر قانــداق ئــادەم بــۇ كائىنــاتنى باشــقۇرۇپ ۋە ههرىكهتلهنــدۈرۈپ تۇرىــدىغان ئىلىــم

 ۇ ئهمهسمۇ؟ ـ هېكمهتلىك ۋە كۈچ ـ قۇدرەتلىك بىر زاتنىڭ بارلىقىنى چوقۇم جهزم قىلىد

. ـ ئايهتلهر 36 ـ 35 تۇر سۈرىسى ) 1 (
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 دەيـدىغان ئهقلىـي قائىـدە بـويىچه ئېيقانـدىمۇ، » ئۆزى يوق نهرسه بىـرەر ئىـش قىاللمايـدۇ «
ــدى، ــسا ئى ــان بول ــۇد بولمىغ ــالاله مهۋج ــدى؟ يۇقىرى ئهگهر ئ ــى مۇمكىنمى ــار بولۇش ــڭ ب  قىالرنى

ــالاله تائاالنىــڭ ــۇپ تۇرغــانلىقى ئ ــارلىق شــهيئىلهرنىڭ مهۋجــۇد بول  كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى ب
 ! دلىقىنىڭ دەلىلى ئهمهسمۇ؟ مهۋجۇ

 دەيــدىغان ئهقلىــي » سهنئهتكارىــسىز ســهنئهت ۋە ئاپتورىــسىز ئهســهر ۋۇجۇتقــا چىقمايــدۇ «
 قائىـدە بـويىچه ئېيتقانـدىمۇ، كائىنـات ۋە ئۇنىڭـدىكى جـانلىق ـ جانـسىز بـارلىق شـهيئىلهرنىڭ

 ! مدۇ؟ بارلىققا كهلگهنلىكى ئۇالرنى ياراتقان ئالالهنىڭ بارلىقىغا دەلىل بواللما

 ئۆزىنىـــڭ شـــهك مهزهىبىنــــى پهيـــدا قىلىـــپ چىققىنىــــدىن DESKARTES دىكـــارت
 بـۇ شـهك ئـاخىرى ئـۆزىگه يهتكهنـدىن كېـيىن، ئۆزىنىـڭ . باشالپ، ههر نهرسىگه شهك قىلىـدۇ

ــدۇ ــداق دەي ــۇ مۇن ــدۇ ۋە ئ ــهك قىاللماي ــېچ ش ــا ه ــق » : مهۋجۇدلىقىغ ــۆزۈم توغرىلى  ئهگهر مهن ئ
 تـۇرۇپ قانـداقمۇ شـهك قىالاليـمهن؟ مهن ئويالشـقا ئىـگه شهك قىلىـدىغان بولـسام، ئـۆزۈم يـوق

ــدى ــان بول ــهك قالمىغ ــېچ ش ــدە ه ــۇد ئىكهنلىكىم ــڭ مهۋج ــۈن مېنى ــولغىنىم ئۈچ ــداقتا، . ب  ئۇن
ــدراكقا ــۇ ئهقىــل ئى ــاراتتىمۇ؟ ئهگهر مېنــى ب ــو مــاددىي كائىنــات ي ــاراتتى؟ مېنــى ب  مېنــى كىــم ي

 قىلنـى كىـم بهردى؟ كائىنـات ئۆزىـدە ئىگه بولمىغان بـۇ كائىنـات ياراتقـان بولـسا، مهنـدىكى ئه
ــا بېرەلهمــدۇ؟ ــان ئهقىلنــى ماڭ ــشى ئــۇ نهرســىنى ! بولمىغ ــگه بولمىغــان كى ــر نهرســىگه ئى  بى

 » ! باشقىسىغا قانداق بېرەلىسۇن؟

ــېىل ــدىن هېرشـ ــهۇر ئالىملىرىـ ــڭ مهشـ ــۈز يىلنىـ ــهككىزىنچى يـ ــون سـ  HERSCHELL ئـ
ــكهن ــگهن ئى ــداق دې ــسې « : مۇن ــدانى كېڭهيگهن ــڭ مهي  ـ پهننى ــم ــا ئىلى ــڭ بارلىقىغ  رى ئالالهنى

 . » بولغان كۈچلۈك دەلىللهر تېخىمۇ كۆپىيىدۇ

ــى ــڭ تهرەققـ ــسان ئهقلىيىتىنىـ ــى ئىنـ ــدانىنىڭ كېڭهيگهنلىكـ  ـ پهن مهيـ ــم ــوغرا، ئىلىـ  تـ
 ـ پهننىـڭ تهرەققـى ! چـۈنكى ئهقىـل ئىلىمنىـڭ قۇرالىـدۇر . قىلغانلىقىنىڭ نهتىجىسىدۇر  ئىلىـم

ــق ــاالهنى تېخىمــۇ ئېنى ــزمهت قىلىــدۇ قىلىــشى كىــشىلهرنىڭ ئ  چــۈنكى . تونۇشــى ئۈچــۈن خى
 . ئىلىم ـ ئالالهنى تونۇشنىڭ ۋاسىتىسىدۇر

 : ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

 ﴾ أَفَمن يعلَم أَنمآ أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك ٱلْحق كَمن هو أَعمٰى ِإنما يتذَكَّر أُولُواْ ٱَأللْبـاِب ﴿
ــى مــۇههممهد « يهنــى  ەردىگارىــڭ تهرىپىــدىن ســاڭا چۈشــۈرۈلگهن نهرســىلهرنىڭ ههق پهرۋ ! ئ

ــادەم ــدىغان ئ ــى بىلى ــدىغان ( ئىكهنلىكىن ــى كۆرمهي ــلهن ئوخــشاش ) ههقن ــادەم بى ــور ئ ــى ك دىل
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 . ) 1 ( » بوالمدۇ؟ ئالالهنىڭ ئايهتلىرىدىن پهقهت ئهقىل ئېگىلىرىال پهند ـ نهسىههت ئالىدۇ

ــون ــسىس بىك ــكهن . F.B فىران ــگهن ئى ــداق دې ــازراق « : مۇن ــشىنى ئ ــۇش كى ــسهپه ئوق  پهل
 ئهممــا پهلــسهپىگه ئىچكىــرىلهپ كىــرىش ئهقىلنــى ئالالهقــا ئىمــان . دىنــسىزلىققا مايىــل قىلىــدۇ
 . » كهلتۈرۈشكه مهجبۇر قىلىدۇ

 ـ پهن دارۋېــن ۋە ماركىـسالر ئۆتتۇرىغــا قويغـان نهزەرىيهلهرىنىــڭ ئىلمىــي  بۈگـۈنكى ئىلىــم
ــالالرغىال ئاس ــى خىي ــقا ئهمهس، پهقهت تهخمىن ــهۋەبلىك ئاساس ــالنغانلىقى س ــۈز اس ــتكه ي  تهنقى
 . توتقان چۈپهي نهزەرىيهلهر ئىكهنلىكىنى جاكارلىماقتا

ــدۇ «  ـ پهن نامىــدىن ئالالهنىــڭ بارلىقىغــا ئىنكــار قىاللماي  . زامــانىمىزدىكى ئــالىمالر ئىلىــم
 ـ پهن تهرەققــى قىلــدى ۋە ئۇنىــڭ  چــۈنكى بــۇرۇنقى ئهســىرلهرگه قارىغانــدا زامــانىمىزدا ئىلىــم

 . ) 2 ( » انى كېڭهيدى مهيد

 بىلىشنىڭ يولى ئالالهنىڭ سۈپهتلىرىنى

 ئالالهنىڭ سۈپهتلىرىنى قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟ : سوئال

ــر يۈرگــۈزۈش ۋە : جــاۋاب ــاتلىرى ئۈســتىدە پىكى ــڭ مهخلۇق ــڭ ســۈپهتلىرىنى ئۇنى  ئالالهنى
 . بىلگىلى بولىدۇ ئۇنىڭ پهيغهمبىرىدىن ئۈگىنىشتىن ئىبارەت ئىككى يول بىلهن

 ئالالهنىــڭ ســـۈپهتلىرىنى ئۇنىــڭ مهخلۇقــاتلىرى ئۈســـتىدە پىكىــر يۈرگـــۈزۈش : ســوئال
 ئارقىلىق قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟

ــاۋاب ــىتىپ « : جـ ــارىتىنى كۆرسـ ــۈپهتلىرىنى ۋە ماهـ ــهنئهتكارنىڭ بهزى سـ  ـ سـ ــهنئهت  سـ
 بىــز بــۇ قائىــدىنى تهتــبىقالپ . دەيــدىغان ئهقلىــي قائىــدىنى ههركىــم ياخــشى بىلىــدۇ » بېرىــدۇ

 : زدە، تۆۋەندىكىلهرنى بىلهلهيمىز كۆرگىنىمى

ــدىغانلىقىنى، ــش قىلىــ ــك ئىــ ــهنئهتكارنىڭ هېكمهتلىــ ــانلىق ســ ــهنئهتتىكى ئۇيۇمچــ  ســ
ــادىر ئىكهنلىكىنـــى،  ســـهنئهتتىكى گۈزەللىـــك ســـهنئهتكارنىڭ گـــۈزەللىكلهرنى يارىتىىـــشقا قـ
ــم ۋە ــرادە، ئىلى ــك ئى ــشقا يېتهرلى  ســهنئهتتىكى ئۆزگىچىلىــك ســهنئهتكارنىڭ خــالىغىنىنى قىلى

 .... ۋاهاكازاالر كۈچ ـ قۇۋۋەتكه ئىگه ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ــل ئىگىــسى كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى بــارچه ــۋال بۇنــداق ئىــكهن، ههر قانــداق ئهقى  ئهه
 شــهيئىلهر ئۈســتىدە تهپهككــۇر قىلىــدىغان بولــسا، ئهلــۋەتته، بۇالرنىــڭ ياراتقۇچىــسى ۋە ئىــدارە

 . ـ ئايهت 19 رەئد سۈرىسى ) 1 (
. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى « ئىلىم ۋە ئىمان » نهقىللهر ئۇستاز رەهمهتۇلال ئىنايهتۇلالنىڭ ) 2 (
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ــڭ هېكمهتلىـــك  ـ ئالالهنىـ ــان زات ــادىر، قىلغۇچىـــسى بولغـ ــگه قـ  ئىـــش قىلغـــۇچى، ههممىـ
 ئۇلــۇغ زات .... . ههممىنــى بىلگــۈچى، خالىغــاننى يــاراتقۇچى، ههممىنــى پهرۋىــش قىلغــۇچى

 . ئىكهنلىكىنى بىلهلهيدۇ

ــىلهن ــڭ : مهســ ــۈزگىنىمىزدە، ئاپتوموبىلنىــ ــر يۈرگــ ــق پىكىــ ــل توغرىلىــ ــر ئاپتوموبىــ  بىــ
 ۋە ئــۇنى تهرلىــك تۆمـۈرلهرگه قۇرۇلمىـسى ئـاپتوموبىلنى ياســىغان ئىنژىنېرنىـڭ ئاپتوموبىلغـا يې

 مۇناســىپ شــهكىلدە كېــسىدىغان هــۈنهرگه ئىــگه ۋە ئــۇنى چىرايلــق قۇراشــتۇرۇپ ئاپتوموبىــل
 . قىلىشقا قادىر ئىكهنلىك سۈپىتىنى كۆرسىتىدۇ

ــا ــڭ ئاپنوموبىلغــ ــىغان ئىنژىنېرنىــ ــاپتوموبىلنى ياســ ــرى، ئــ ــڭ ئهينهكلىــ  ئاپتوموبىلنىــ
ــى ئا ــنهكلهرگه ۋە ئهينهكلهرنـ ــك ئهيـ ــهكىلدە يېتهرلىـ ــىپ شـ ــسىغا مۇناسـ ــڭ مودىـ  پنوموبىلنىـ

 . كېسهلهيدىغان هۈنهرگه ئىگه ئىكهنلىك سۈپىتىنى كۆرسىتىدۇ

 ئاپتوموبىلــدىكى پۈتــۈن زاپچاســالر، ئــاپتوموبىلنى ياســىغان ئىنژىنېرنىــڭ بــۇ زاپچاســالرنى
 ئــۆز ئورۇنلىرىغــا ئورۇنالشــتۇرااليدىغان هــۈنهر ۋە تهجــرىبىگه ئىــگه ئىكهنلىــك ســۈپىتىنى

 . تىدۇ كۆرسى

 مۇنــدىن باشــقا، ئاپتوموبىلنىــڭ موتورىــدىن باشــالپ، ئۇنىــڭ چىراقلىــرىغىچه بولغــان ههر
ــاهىرلىقى، ئۇســتىلىقى ۋە ــۇنى ياســىغان ئىنژىنېرنىــڭ م ــر پارچىــسى، رەڭگــى ۋە مودىــسى، ئ  بى

 . باشقا كۆپلىگهن سۈپهتلىرىنى كۆرسىتىدۇ

ــارق ــر يۈرگــۈزۈش ئ ــق پىكى ــر ئاپتوموبىــل توغرىلى ــاددى بى ــۇ ئ ــز ب ــۇنى ياســىغان بى  ىلىق، ئ
ــاتتىكى ــالاله تائاالنىــڭ كائىن ــا ئوخــشاش، ئ  ئىنژىنېرنىــڭ بهزى ســۈپهتلىرىنى بىلىۋالغىنىمىزغ
ــالاله ــارقىلىقمۇ، ئـ ــۈزۈش ئـ ــر يۈرگـ ــتىدە پىكىـ ــهنئهتلىرى ئۈسـ ــۈزەل سـ ــاتلىرى ۋە گـ  مهخلۇقـ

ــااليمىز ــان شــهيئىلىرىد : مهســىلهن . تائاالنىــڭ بهزى ســۈپهتلىرىنى تونۇي  ىكى ئالالهنىــڭ ياراتق
ــايقىغىنىمىزدا،  ئىنتـــايىن مـــۇكهممهل ئورۇنالشـــتۇرۇلغان ئاجايىـــب ئىـــشالردىن بىرەرســـىنى بـ

 . ئاالهنىڭ هېكمهت بىلهن ئىش قىلىدىغانلىق سۈپىتىنى تونۇيااليمىز

ــسىدىكى ــكهت سىستېمى ــهييارىلهرنىڭ ههرى ــقا س ــۇالردىن باش ــن ۋە ئ ــاي، زېمى ــاش، ئ  قۇي
ــالال ــزدە، ئ ــانۇنىيهتنى بىلگىنىمى ــۇكهممهل ق ــۇكهممهل م ــۇنداق م ــهيئىنى ش ــڭ ههر ش  ه تائاالنى

 . يارىتىش ۋە بېكىتىشنى بىلىدىغان، ههممىگه قادىر ئىكهنلىك سۈپىتىنى تونۇيااليمىز

ــزام ۋە سىــــستېمىلهرنىڭ نۇقسانــــسىز داۋام  كائىنــــاتتىكى ئــــالاله تائــــاال بېكىــــتكهن نىــ
ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــۈزگىنىىمىزدە، ئـ ــر يۈرگـ ــتىدە پىكىـ ــانلىقى ئۈسـ ــك قىلىۋاتقـ ــشه تىرىـ  ههمىـ

ــاك ئىكهنلىــك ــارچه كهمچىلىكلهردىــن پ ــدارە قىلىــپ تۇرغــۇچى ۋە ب  بولغــۇچى ۋە ههممىنــى ئى
. سۈپهتلىرىنى تونۇيااليمىز
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ــسقا ــاقچىلىقتىن ئىستى ــا قورغ ــى، ههتت ــابهت قىلغىن ــاالرنى ئىج ــڭ دۇئ ــالاله تائاالنى ــۇ ( ئ  س
 هرگىنىـدىن، ئۇنىـڭ ياغـدۇرۇپ ب نامىزى ئوقـۇپ ئـالالهتىن سـۇ تىلىگهنـلهرگه يـامغۇر ) سوراش

 . ههر قانداق دۇئا ۋە مۇناجاتالرنى ئاڭالپ تۇرىغانلىق سۈپىتىنى تونۇيااليمىز

ــالاله ــۆرگىنىمىزدە، ئ ــسىنى ك ــۈزەل مهنزىرى ــدۇرارلىق گ ــران قال ــادەمنى ههي ــڭ ئ  تهبىئهتنى
 يارىتىــشقا قــادىر ئىكهنلىــك تائاالنىـڭ شــهيئىىلهرنى خالىغــانچه ههرخىــل گـۈزەل شــهكىللهردە

 . تونۇيااليمىز سۈپىتىنى

ــالغىنىمىزدا، ــپ قـ ــشۇقىغا كېلىـ ــڭ تۇمـ ــتىم ئۆلۈمنىـ ــۆپ قېـ ــاكى كـ ــرەر يـ ــاتىمىزدا بىـ  هايـ
 ـ خهتهرلهردىـــن  ئۇنىڭــدىن ئامــان قــالغىنىمىزنى ئــويلىغىنىمىزدا، ئــالاله تائاالنىــڭ خهۋپ

 . ساقلىغۇچى ئىكهنلىك سۈپىتىنى تونۇيااليمىز

ــرەر ۋەقهگه ــاكى بى ــسهللىك تارتماســتىن ي ــداق كې ــدىال هېچقان ــان يېرى  ئۇچرىماســتىن ياتق
 ئۆلــۈپ كهتــكهن بىراۋنــى كــۆرگىنىمىزدە، ئــالاله تائاالنىــڭ ئۆلتۈرۈشــكه قــادىر ئىكهنلىــك

 . سۈپىتىنى تونۇيااليمىز

ــارتىپ ــا ياشــ ــلهن قايتــ ــامغۇر بىــ ــى، يــ ــاقچىلىقتىن ئــــۆلگهن زېمىننــ  ئالالهنىــــڭ قۇرغــ
ــدى ــۈكلهرنى تىرىلدۈرىــ ــڭ ئۆلــ ــۆرگىنىمىزدە، ئۇنىــ ــدۈرگىنىنى كــ ــۈپىتىنى تىرىلــ  غانلىق ســ

 . تونۇيااليمىز

 مۇنـــدىن باشـــقا، كائىنـــاتتىكى ههر بىـــر مهخلۇقـــات ئۈســـتىدە پىكىـــر يۈرگـــۈزگىنىمىزدە،
 . ئالاله تائاالنىڭ كۆپلىگهن ئالىي سۈپهتلىرىنى تونۇيااليمىز

 : ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

﴿ ِمِننيؤاٍت لِّلْمِض آليٱَألراِت واومِف . ِإنَّ ِفي ٱلسو ـاتـٍة آيآبثُّ ِمن دبا يمو لِْقكُمي خ 
 وٱخِتالَِف ٱللَّيِل وٱلنهاِر ومآ أَنزلَ ٱللَّه ِمن ٱلسمآِء من رزٍق فَأَحيـا ِبـِه ٱَألرض . لِّقَوٍم يوِقنونَ

 ك آيات ٱللَِّه نتلُوها علَيك ِبـٱلْحق فَِبـأَي تلْ . بعد موِتها وتصِريِف ٱلرياِح آيات لِّقَوٍم يعِقلُونَ
 ئاسـمانالردا ۋە زېمىنـدا ئالالهقـا ئىـشهنگۈچىلهر « يهنـى ﴾ حِديٍث بعد ٱللَِّه وآياِتـِه يؤِمنـونَ

ــۇن ــىتىدىغان ( ئۇچ ــۇدرىتىنى كۆرس ــالىي ق ــڭ كام ــار ) ئۇنى ــلهر ب ــۇن دەلىل ــقهتهن نۇرغ  . ههقى
ــشىڭال ــىلهرنىڭ يارىتىلىـ ــانىۋارالردا سـ ــارقىتىۋەتكهن جـ ــدا تـ ــالاله زېمىنـ ــڭ ( ردا ۋە ئـ  ئالالهنىـ

ــۇدرىتىگه ــار ) قـ ــلهر بـ ــۇن دەلىلـ ــۈن نۇرغـ ــشىنىدىغان قهۋم ئۈچـ ــلهن . جهزمهن ئىـ ــېچه بىـ  كـ
ــامغۇر ياغـــدۇرۇپ ) كـــۆكتىن ( كۈنـــدۈزنىڭ نۆۋەتلىـــشىپ تۇرىـــشىدا، ئالالهنىـــڭ بۇلـــۇتتىن  يـ

ىـشىدە ۋە شـامالالرنىڭ يۈزلىنىـشىنى ئۇنىـڭ بىـلهن رىزىقالنـدۇرۇپ ئـۆلگهن زېمىننـى تىرىلدۈر
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 ) ئالالهنىــڭ بىرلىكىنــى كۆرســىتىدىغان ( ئۆزگهرتىــپ تۇرۇشــىدا، چۈشــىنىدىغان قهۋم ئۈچــۈن
 ئــۇنى ســاڭا ! ئــى مــۇههممهد . ئهنه شــۇالر ئالالهنىــڭ ئايهتلىرىــدۇر . نۇرغــۇن دەلىلــلهر بــار

 يهتلىرىنى قويــۇپ كۇففــارالر ئــالالهنى ۋە ئۇنىــڭ ئــا . ههقلىــق بىــلهن تىــالۋەت قىلىــپ بېرىمىــز
 . ) 1 ( » قايسى سۆزگه ئىشىنىدۇ؟

 ئـالاله تائاالنىـڭ مهخلۇقـاتلىرى ئۈسـتىدە تهپهككـۇر قىلىـش ئـارقىلىق ئالالهنىـڭ : سوئال
 ههممه سۈپهتلىرىنى تونۇغىلى بوالمدۇ؟

 . تهپهككــۇر ئــارقىلىق ئالالهنىــڭ ســۈپهتلىرىنىڭ ههممىــسىنى تونــۇغىلى بولمايــدۇ : جــاۋاب
 ىــسىدا تهپهككــۇر قىلغىنىمىــزدا، مهزكــۇر ئــاپتوموبىلنى ياســـىغان خــۇددى ئاپتوموبىــل توغر

 ئىنژىنېرنىـــڭ ئـــاپتوموبىلنى ياســـاپ چىقىــــشتىكى مـــاهىرلىقى، ئۇســـتىلىقى ۋە بۇســــاههدە
 يېتىــشكهن ئىنژىنېــر ئىكهنلىكىــگه ئوخــشىغان بهزى ســۈپهتلىرىنى تونۇيالىغــان بولــساقمۇ،

 بېخىلمــۇ، ئۇنىــڭ ئهخالقــى ياخــشىمۇ ئۇنىــڭ بــويى ئىگىزمــۇ يــاكى پاكــارمۇ، ئــۇ مهرتمــۇ يــاكى
ــالاله تائاالنىـــڭ ــشاش، ئـ ــزگه ئوخـ ــقا ســـۈپهتلىرىنى بىلهلمىگىنىمىـ ــارمۇ ۋە باشـ ــاكى ناچـ  يـ
ــۇق ــسىنى تولـ ــۈپهتلىرىنىڭ ههممىـ ــارچه سـ ــڭ بـ ــارقىلىق ئۇنىـ ــهنئهتلىرى ئـ ــاتتىكى سـ  كائىنـ

 . بىلهلمهيمىز

 ىلهلمىـــگهن ئالالهنىـــڭ مهخلۇقـــاتلىرى ئۈســـتىدە تهپهككـــۇر قىلىـــش بىلهنمـــۇ ب : ســوئال
 سۈپهتلىرىنى قانداق بىلىمىز؟

 ئالالهنىــــڭ پهيغهمبىرىنىــــڭ ۋاسىتىــــسى بىــــلهن، يهنــــى قۇرئــــان كهرىــــم ۋە : جــــاۋاب
ــات قىلىــش بىــلهن بىلىمىــز ههدىــسلهر ــسىدە . غا مۇراجىئ ــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدى  : پهيغهم

ــڭ جهمئــى ــالاله تائاالنى ــ 99 ئ ــان قىلغ ــى باي ــار ئىكهنلىكىن  ـ ســۈپهتلىرى ب ــسىم ــالاله . ان ئى  ئ
 : قۇرئان كهرىمدە يهنه مۇنداق دەيدۇ

 ئـالالهنى . ئالالهنىـڭ گـۈزەل ئىـسىملىر بـار « يهنى ﴾ وللَِّه ٱَألسمآُء ٱلْحسنٰى فَٱدعوه ِبها ﴿
 . ) 2 ( » بىلهن ئاتاڭالر ) گۈزەل ئىسمىلىرى ( شۇ

ــان ۋە ــڭ قۇرئـ ــسلهردە ئالالهنىـ ــسىملىرى ههدىـ ــۈزەل ئىـ ــان گـ ــان قىلىنغـ ــسىل بايـ  ۋە ئېـ
 ســۈپهتلىرى توغرىلىــق پىكىــر يۈرگــۈزگهن ههرقانــداق ئــادەم، ئالالهنىــڭ بــارچه كامــالهتلهرگه

 . ئىگه، نهقهدەر كاتتا ۋە ئۇلۇغ زات ئىكهنلىكىنى تونۇيدۇ

 . ـ ئايهتلهر 6 ـ 3 جاسىيه سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 180 ئهئراف سۈرىسى ) 2 (
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 سۈپهتلىرىدىن تونۇغىلى بولىدۇ ئالالهنى ئۇنىڭ

ــان ۋە : ســوئال ــڭ قۇرئ ــاالنى ئۇنى ــالاله تائ ــسلهردە ئ ــگهن ههدى ــۈپهتلىرى كهل  ـ س ــسىم  ئى
 رقلىق قانداق تونۇغىلى بولىدۇ؟ ئا

ــاۋاب ــاددىي شــهيئىلهرنى : ج ــاتتىكى بهزى م ــسىي ئهزا بولــۇپ، كائىن ــساندا بهش هېس  ئىن
ــىلهن ــدۇ، مهس ــارقىلىق بىلى ــرى ئ ــسىي ئهزالى ــۇ هېس ــهيئىلهرنى : ش ــلهن ش ــۆزى بى ــسان ك  ئىن

 ۇ، كۆرۈپ بىلىـدۇ، قـولىقى بىـلهن ئـاۋازىنى ئـاڭالپ بىلىـدۇ، قـولى بىـلهن ئـۇنى توتـۇپ بىلىـد
ــدىنى پــۇراپ بىلىــدۇ ۋە تىلــى بىــلهن تهمىنــى تېتىــپ بىلىــدۇ بــۇرنى بىــلهن ــۇ . هى  ئىنــسان ب

ــارقىلىق ــارقىلىق بىلهلمىــگهن شــهيئىلهرنى ئىــشهنچلىك خهۋەرلهر ئ  بهش هېســسىي ئهزاســى ئ
 مهككىنـــى كـــۆرمىگهن كىـــشىمۇ، ئۇنىـــڭ خهۋىرىنـــى ئـــاڭالش : مهســـىلهن . ئـــاڭالپ بىلىـــدۇ

ــهئۇدى ئهر ــڭ س ــارقىلىق مهككىنى ــدۇ ئ ــهك قىلماي ــېچ ش ــا ه ــستاندا بارلىقىغ  بىرىنچــى ۋە . ەبى
ــك ــۇپ ئۆتكهنلى ــۇ ئۇرۇشــالرنىڭ بول ــساقمۇ، ب ــا ئۇرۇشــلىرىنى كــۆرمىگهن بول  ئىككىنچــى دۇني
 . خهۋىرىنــى ئــاڭالش ئــارقىلىق بــۇ ئۇرۇشــالرنىڭ يــۈز بهرگهنلىكىــدىن هــېچ شــهك قىلمــايمىز

 ئىنكـار قىلىـش قهتىئىـي تـوغرا هېسسىي ئهزاالر ئـارقىلىق بىلهلمىـگهن شـهيئىلهرنى يـوق دەپ
ــار، ئهممــا رادىئــو بولمىــسا : مهســىلهن . ئهمهس ــۇنلىرى ههر ۋاقىــت ۋە ههر جايــدا ب  رادىئــو دولق

 تــوك ســىمىدا توكنىــڭ بــارلىقىنى كــۆرگىلى بولمايــدۇ، پهقهت . ئــۇنى ئــاڭلىغىلى بولمايــدۇ
ــدۇ ــۆرگىلى بولى ــارلىقىنى ك ــڭ ب ــدىال توكنى ــا چاتقان ــۇچكىنى ئۇنىڭغ ــا . المپ ــسىي دۇني  دا هېس

ــار ــهيئىلهر ب ــۇن ش ــدىغان نۇرغ ــۆرگىلى بولماي ــى ۋە ك ــارقىلىق بىلگىل ــز ئ ــازىرقى . ئهزالىرىمى  ه
ــهيئىلهرنىڭ پهقهت ــاددىي ش ــادىكى م  ـ پهن دۇني ــم ــۆرگىلى 3.5 % ئىلى ــلهن ك ــۆز بى ــال ك  نى

ــان ــدىغانلىقى ۋە قالغ ــسپاتلىدى 96.5 % بولى ــدىغانلىقىنى ئى ــۆرگىلى بولماي ــى ك  هــاۋادىن . ن
ــدا ن ــۇرىمىز ههر ئانـ ــپ تـ ــز . هپهس ئېلىـ ــسىي ئهزالىرىمىـ ــاهىيىتىنى هېسـ ــڭ مـ ــېكىن هاۋانىـ  لـ

 شـۇنىڭغا ئوخـشاش، ئىنــسان هېسـسىي ئهزالىـرى ئـارقىلىق ئالالهنىــڭ . ئـارقىلىق بىلهلمهيمىـز
 چــــۈنكى هېســــسىي ئهزاالر ئــــارقىلىق پهقهت بهزى مــــاددىي . زاتىنــــى ئىــــدراك قىاللمايــــدۇ
 شــۇڭا، ئىنــساننىڭ . الالهنىــڭ زاتــى مــاددا ئهمهس هــالبۇكى ئ . شــهيئىلهرنىال بىلگىلــى بولىــدۇ

ــۆرۈپ ــلهن ك ــۆزى بى ــالالهنى ك ــۇ، ئ ــهۋەبتىن، ئ ــانلىقى س ــك بولغ ــدارى چهكلى  كــۆرۈش ئىقتى
ــدۇ ــارقىلىق تونۇي ــشهنچلىك خهۋەرلهر ئ ــالالهنى ئى ــانلىقى ئۈچــۈن، ئ ــادىر بواللمىغ  . تونۇشــقا ق

ــههىي ــم ۋە س ــان كهرى ــشهنچلىك خهۋەر قۇرئ ــادا ئهڭ ئى ــ ( دۇني  بهر ئهلهيهىســساالمدىن پهيغهم
ــشهنچلىك ــسپاتالنغان، ئىـ ــدە ئىـ ــسىز دەرىجىـ ــى شۈبهىـ ــسلهرنىڭ بهرگهن ) كهلگهنلىكـ  ههدىـ

ــدۇر ــشنى . خهۋەرلىرىـ ــپلهپ بېرىـ ــالالهنى تهرىـ ــساالمدىن ئـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــرىكلهر مـ  موشـ
 : سورىغاندا، ئالاله مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ

﴿ دأَح ٱللَّه وٱ . قُلْ ه دمٱلص للَّه . ولَدي لَمو ِلدي لَم . ـدكُفُـواً أَح لَّـه كُني لَميهنـى ﴾ و
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 ئــالاله بــاال تاپقــانمۇ ئهمهس، . ئــۇ ئــالاله بىــردۇر، ههمــمه ئالالهقــا موهتاجــدۇر ” ئېيىتقىنكــى، «
 . ) 1 ( “» تۇغۇلغانمۇ ئهمهس، هېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ

 ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ ئالالهقا قانداق : سوئال

 ئۇنىـڭ پۈتـۈن كائىنـاتنى يارىتىـشتا . ئالاله ئهزەلـدىن بـار بولغـان يـالغۇز ئىالهتـۇر : جاۋاب
 ئـۇ، ئۆزىنىـڭ كامـالى سـۈپهتلىرى بىـلهن . ۋە ئۇنى پهرۋىش قىلىشتا هېچ بىـر شـېرىكى يوقتـۇر

 ن ئهلـۋەتته ئـۇ بـارلىق ئهيـب ـ نوقـسان ۋە كهمچىلىكلهردىـ . ههمىشه سـۈپهتلىنىپ تۇرغۇچىـدۇر
 . پاكتۇر، دەپ ئىمان ئېيتىش كېرەك

 ئالالهنىڭ كامالى سۈپهتلىرى

 ئالالهنىڭ كامالى سۈپهتلىرى قانچه ۋە ئۇالر قايسىالر؟ : سوئال

 . ئالالهنىڭ كۆپلىگهن كامالى سۈپهتلىرى بار : جاۋاب

ــنىڭ بىــر ــان كهلتۈرۈش ــا ئىم ــۈرۈش ئاالهق ــان كهلت ــالى ئىم ــسىگه ئىجم ــڭ ههممى  ئۇالرنى
 تۆۋەنـــدە، بىزنىــڭ تهپـــسىلىي بىلىــپ ئىمـــان كهلتۈرىــشىمىزگه زۆرۈر بولغـــان . دۇر پارچىــسى

 : سهككىز سۈپهتنى بايان قىلىش بىلهن كۇپايىلىنىمىز

 ) ههمىشه تىرىك بولغۇچى ( حي ـ 1

 ) ههممىنى بىلگۈچى ئالىم ( عاِلم ـ 2

 ) ههممىگه كۇچى يېتىدىغان قادىر ( قَاِدر ـ 3

 ) ى ئىرادە قىلغۇچ ( مِريد ـ 4

 ) ئىجاد قىلغۇچى ( مكَونٌ ـ 5

 ) سۆزلىگۈچى ( متكَلِّم ـ 6

 ) ئاڭلىغۇچى ( سِميع ـ 7

 ) كۆرگۈچى ( بِصري ـ 8

 ئالالهنىڭ تىرىك ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

. ئىخالس سۈرىسى ) 1 (
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ــۇپ، ئــۇ ههرگىــز ئۆلمهيــدۇ : جــاۋاب  ئالالهنىــڭ تىرىكىلىكــى . ئــالاله ئهزەلــدىن تىرىــك بول
ــۇر جــان ۋە ــلهن تىرىكت ــق ســۈپىتىى بى ــۆزىگه اليى ــۇ، ئ ــتىن، بهلكــى ئ ــلهن بولماس ــسىم بى  . جى

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

﴿ ـومٱلْقَي ـيٱلْح ـوِإالَّ ه ـٰه  بىـر ئـالالهتىن باشـقا ههقىقىـي ئىـاله « يهنـى ﴾ ٱللَّه الَ ِإلَ
 . ) 1 ( » ۇچىدۇر ههممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغ . ئالاله ههمىشه تىرىكتۇر . يوقتۇر

 ئالالهنىڭ ئالىم ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

 ئــالاله ههممىنــى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر، كائىنــاتتىكى شــهيئىلهرنىڭ هېچبىــرى : جــاۋاب
ــتۇر ــىرتىدا ئهمهسـ ــڭ سـ ــڭ ئىلمىنىـ ــلهن . ئۇنىـ ــن بىـ ــل ۋە زېهىـ ــشى ئهقىـ ــڭ بىلىـ  ئالالهنىـ
 بـۇ ههقـته ئـالاله مۇنـداق . ىتى بىـلهن بىلگۈچىـدۇر بولماستىن، بهلكـى ئـۇ، ئـۆزىگه اليىـق سـۈپ

 : دەيدۇ

﴿ ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وه2 ( » ئالاله ههممه نهرسىنى بىلگۈچىدۇر « يهنى ﴾ و ( . 

 ئالالهنىڭ ههممىگه قادىر ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

ــاۋاب ــمه نهرســـىگه كـــۈچى يهتكۈچىـــدۇر : جـ ــالاله ههمـ  رســـىدىن ئـــاجىز ئـــۇ، هـــېچ نه . ئـ
 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . كهلمهيدۇ، هېچ نهرسه ئۇنىڭغا غالىب كېلهلمهيدۇ

﴿ ٍء قَِديريلَٰى كُلِّ شع وه3 ( » ئالاله ههممه نهرسىگه قادىردۇر « يهنى ﴾ و ( . 

 ئالالهنىڭ ئىرادە قىلغۇچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

ــ : جــاۋاب ــالاله م ــلهن ئ ــسى بى ــڭ ئىرادى ــمه ئالالهنى ــۇپ، ههم ــسى بول ــار ئىگى  وتلهق ئىختىي
ــدۇ ــا چىقماي ــه ۋۇجۇدق ــېچ نهرس ــسىز ه ــسى ۋە خاهىشى ــڭ ئىرادى ــدۇ، ئالالهنى ــۇ . بولى ــالاله ب  ئ

 : ههقته مۇنداق دەيدۇ

﴿ ِريدا يالٌ لِّم4 ( » ئالاله خالىغىنىنى قىلىغۇچىدۇر « يهنى ﴾ فَع ( . 

 كهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ ئالالهنىڭ سۆزلىگۈچى ئى : سوئال

 . ـ ئايهت 255 بهرقهرە سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 29 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
 . ـ ئايهت 2 ههدىد سۈرىسى ) 3 (
. ـ ئايهت 16 بۇرۇج سۈرىسى ) 4 (
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 . ئـــالاله ئهزەلـــدىن ســـۆزلىگۈچى بولـــۇپ، قۇرئـــان كهرىـــم ئالالهنىـــڭ ســـۆزىدۇر : جـــاۋاب
ــق ســۈپىتى ــۆزىگه اليى ــۇ، ئ ــلهن بولماســتىن، بهلكــى ئ ــز بى ــل ۋە ئېغى ــشى تى ــڭ سۆزلى  ئالالهنى

 : ئالاله بو ههقته مۇنداق دەيدۇ . بلهن سۆزلىگۈچىدۇر

﴿ ٱللَّه كَلَّمٰى ووس1 ( » سۆز قىلدى ) بىۋاسته ( ئالاله مۇساغا « يهنى ﴾ كِْليماً ت م ( . 

 ئالالهنىڭ ئىجاد قىلغۇچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

 كائىنـــات ۋە ئۇنىڭـــدىكى . ئـــالاله پۈتـــۈن مهخلۇقاتنىـــڭ پهيـــدا قىلغۇچىـــسىدۇر : جــاۋاب
 بــۇ ههقــته . قىلىــشى بىــلهن پهيـدا بولغانــدۇر بـارلىق شــهيئىلهر ئالالهنىــڭ يارىتىـشى ۋە ئىجــاد

 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ

 . ) 2 ( » ئالاله ههممه نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر « يهنى ﴾ ٱللَّه خاِلق كُـلِّ شيٍء ﴿

 ئالالهنىڭ ئاڭلىغۇچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

ــاۋاب ــاالرنى ۋە : جـ ــاۋازالرنى، دۇئـ ــداق ئـ ــالاله ههر قانـ ــاتالرنى ئاڭلىغۇچىـــدۇر ئـ  . مۇناجـ
ــلهن ــۈپىتى بى ــق س ــۆزىگه اليى ــۇ، ئ ــى ئ ــلهن بولماســتىن، بهلك ــۇالق بى ــشى ق ــڭ ئاڭلى  ئالالهنى

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . ئاڭلىغۇچىدۇر

﴿ ــيم ــسِميع ٱلْعِل ــو ٱل ه ــه ــدۇر، « يهنــى ﴾ وٱللَّ ــاڭالپ تورغۇچى ــى ئ ــالاله ههممىن  ئ
 . ) 3 ( » پ تۇرغۇچىدۇر بهندىلىرىنىڭ ئههۋالىنى بىلى

 ئالالهنىڭ كۆرگۈچى ئىكهنلىكىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

ــاۋاب ــاش : جـ ــارا تـ ــاراڭغو كېچىـــدە قـ ــا قـ ــۆرۈپ تۇرغۇچىـــدۇر، ههتتـ ــالاله ههممىنـــى كـ  ئـ
ــدۇر ــۆرۈپ تۇرغۇچى ــق ك ــۇ ئېنى ــڭ ههرىكهتلىرىنىم ــارا چۈمۈلىلهرنى ــتىدىكى ق ــۇ . ئۈس ــالاله ب  ئ

 : ههقته مۇنداق دەيدۇ

﴿ ــاِد وِبٱلِْعب ــِصريب ئــالاله بهنـدىلىرىنى ۋە ئۇالرنىــڭ ههمـمه ئىــشلىرىنى « يهنـى ﴾ ٱللَّــه 
 . ) 4 ( » كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

 . ـ ئايهت 164 نىسا سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 62 زۈمهر سۈرىسى ) 2 (
 . ـ ئايهت 76 مائىدە سۈرىسى ) 3 (
. ـ ئايهت 15 ئال ئىمران سۈرىسى ) 4 (
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 كه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ئالاله تائاالغا ئىمان كهلتۈرۈش

 ئالاله تائاالغا ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ : سوئال

 ههقىقهتــكه ئىمــان كهلتۈرۈشــنى 4 كهلتــۈرۈش تۆۋەنــدىكى ئــالاله تائاالغــا ئىمــان : جــاۋاب
 : ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 . ـ ئالاله تائاالنىڭ بار ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈش 1

ــۇتلهق 2 ــۇچى مـ ــدارە قىلغـ ــى ئىـ ــاراتقۇچى ۋە ههممىنـ ــى يـ ــڭ ههممىنـ ــالاله تائاالنىـ  ـ ئـ
 . پهرۋەدىگار ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈش

﴿ بر ٱللَّه ِكيـلٌ ٰذِلكُمٍء ويلَٰى كُلِّ شع وهو وهدبٍء فَٱعيكُلِّ ش اِلقخ وِإالَّ ه ـٰه  ﴾ كُم ۤال ِإلَ
 ئهنه شــۇ ئـــالاله ســىلهرنىڭ پهرۋەردىگـــارىڭالردۇر، ئــالالهتىن بـــۆلهك هــېچ مهبـــۇد « يهنــى

 ر بهرههق يوقتــۇر، ئــۇ ههمــمه نهرســىنى ياراتقۇچىــدۇر، ئۇنىڭغــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، ئـــۇ هه
 . ) 1 ( » نهرسىگه هامىيدۇر

 ـ يىېگــانه ئىـاله، بىــرال ههقىقىـي ئىــاله ئىكهنلىكىـگه ئىمــان 3  ـ ئــالاله تائاالنىـڭ يهكــكه
 . كهلتۈرۈش

﴿ ِحيمٱلـر ـٰن ـٰه ِإالَّ هـو ٱلرحمـ ـٰه واِحد الَّ ِإلَـ ـٰهكُم ِإلَ  سـىلهرنىڭ « يهنـى ﴾ وِإلَ
ــالر بىــر ئىالهتــۇر، ئۇنىڭــدىن باشــقا ــېچ مهبــۇد ئىالهىڭ  ئــۇ ناهــايىتى . يوقتــۇر ) بهرههق ( ه

 . ) 2 ( » شهپقهتلىكتۇر، ناهايىتى مېهرىباندۇر

 ـ ئـالاله تائاالنىـڭ ئىـسىم ـ سـۈپهتلىرىگه ئىمـان كهلتـۈرۈش، يهنـى ئـالاله تائـاال قۇرئـان 4
 كهرىــم يــاكى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ههدىــسلىرى ئــارقىلىق ئــۆزىگه مهنــسۇپ قىلغــان

ــۈپهتلهر  ـ س ــسىم ــدا ئى ــق هال ــا اليى ــالىي ماقامىغ ــڭ ئ ــالاله تائاالنى ــتىن، ئ  نى ئۆزگهرتىۋەتمهس
 ـ ســۈپهتلىرى بىــلهن ئاتــاش  ئــالاله تائــاال بــۇ . ئۇنىڭغـا مهنــسۇب قىلىــش ۋە ئــۇنى شــۇ ئىــسىم

 : ههقته مۇنداق دەيدۇ

 سـمآِئِه سـيجزونَ مـا وللَِّه ٱَألسمآُء ٱلْحسنٰى فَٱدعوه ِبها وذَرواْ ٱلَِّذين يلِْحدونَ ِفۤي أَ ﴿
 ) گـۈزەل ئىـسىملىرى ( ئالالهنىـڭ گـۈزەل ئىـسمىلىرى بـار، ئـالالهنى شـۇ « يهنى ﴾ كَانواْ يعملُونَ

ــدىغانالرنى تهرك ــمهس قوللىنىـ  ـ كهلـ ــسه ــسىملىرىنى كهلـ ــڭ ئىـ ــاڭالر، ئالالهنىـ ــلهن ئاتـ  بىـ

 . ـ ئايهت 102 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 163 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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 . ) 1 ( » قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ ) ئاخىرەتته ( ئۇالر . ئېتىڭالر

 ئالالهقا ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ غايىسى نېمه؟ : سوئال

 ـ ئهقىــــل، فىتــــرەت : جــــاۋاب  ( ئالالهقــــا ئىمــــان كهلتۈرۈشــــنىڭ ئاساســــلىق غايىــــسى
 ۋە ههقىهتنىـڭ چاقىرىقىغــا ئهگهشـكهن هالــدا، ) يارىتىلىـشتىن ئالالهقـا ئېتىقــاد قىلىـش ئېڭــى

 بــۇرچىنى ئــۆتهش ئــارقىلىق، ئاالهقــا ئېتىقــاد ۋە ئىبــادەت قىلىــپ، ئىنــسان بولــۇپ يارالغــانلىق
 . ئىككى ئالهملىك بهخت ـ سائادەتلهرنى قولغا كهلتۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر

 ئالالهنىڭ ئىنسانالر ئۈستىدىكى ههققى نېمه؟ : سوئال

 ـ ئىنـــسانالرنىڭ ئالالهقـــا خـــالىس : جــاۋاب  ئالالهنىـــڭ ئىنـــسانالر ئۈســـتىدىكى ههققـــى
 : دۇ ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەي . ئىبادەت قىلىشىدۇر

 جىنالرنـى، ئىنـسانالرنى پهقهت ماڭـا « يهنـى ﴾ وما خلَقْت ٱلِْجن وٱِإلنس ِإالَّ ِليعبـدوِن ﴿
 . ) 2 ( » ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم

 ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ئىبادەت
 ئىبادەت دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــرى : جــ ــڭ ههرىكهتلىــ ــب ۋە بهدەننىــ ــل، قهلــ  ـ تىــ ــادەت ــا ئىبــ ــلهن ئالالهقــ  بىــ
ــۇر ــش دېمهكت ــادا قىل ــدىچىلىكنى ئ ــاب قىلىــپ . بهن ــساالمغا خىت ــبهر ئهلهيهىس ــالاله پهيغهم  ئ

 : مۇنداق دەيدۇ

﴿ الَِمنيٱلْع باِتي للَِّه رممو اييحمِكي وسنالَِتي وئېيتقىنكـى، مېنىـڭ « يهنـى ﴾ قُلْ ِإنَّ ص 
ــاتىم ــاتىم ۋە مام ــانلىقىم، هاي ــامىزىم، قۇرب  ـ ( ن ــائهت ــشىلىقىم ۋە ت ــان ياخ ــادا قىلغ ــى دۇني  يهن

 . ) 3 ( » ئالهملهرنىڭ پهرۋەدىگارى بولغان ئالاله ئۈچۈندۇر ) ئىبادەتلىرىم

 دائىرىسى ئىبادەتنىڭ

 ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 ئىــسالمدا ئىبادەتنىــڭ دائىرىــسى ئىنتــايىن . ئىبادەتنىــڭ تــۈرلىرى ئىنتــايىن كــۆپ : جــاۋاب
ــ ــۇپ، ئىبـ ــى كهڭ بولـ ــسالم دىنىنـ ــۈن ئىـ ــر پۈتـ ــدىن، بىـ ــمه ادەت بىرىنچىـ ــڭ ههمـ  ۋە هاياتنىـ

 . ـ ئايهت 180 ئهئراق سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 56 زارىيات سۈرسىى ) 2 (
. ـ ئايهت 162 ئهنئام سۈرىسى ) 3 (
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ــقى ــى ۋە تاشــ ــساننىڭ ئىچكــ ــدىن، ئىنــ ــدۇ، ئىككىنچىــ ــگه ئالىــ ــۆز ئىچىــ ــى ئــ  تهرەپلىرىنــ
 : بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه . پائالىيهتلىرىنىڭ ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 لىدىغانلىقى ـ ئىبادەتنىڭ بىر پۈتۈن ئىسالم دىنىنى ئۆز ئىچىگه ئا 1

ــيه ــبن تهيمى ــسالم ئى ــۆز شهيخۇلئى ــى ئ ــڭ نېمىلهرن ــى ۋە ئۇنى ــېمه ئىكهنلىك ــڭ ن  ئىبادەتنى
ــدۇ ــاۋاب بېرى ــورالغىنىدا، مونــداق دەپ ج ــق س ــدىغانلىقى توغرىلى ــگه ئالى  ـ « : ئىچى ــادەت  ئىب

 ـ ههرىــــكهت ۋە قهلبنىــــڭ  ئــــالاله ياقتۇرىــــدىغان ۋە رازى بولىــــدىغان ههرقانــــداق ســــۆز
 نامـاز ئوقۇمـاق، روزا تۇتمـاق، زاكـات بهرمهك، . ىچىـگه ئالغـان بىـر ئىـسىمدۇر ئهمهللىرىنى ئـۆز ئ

ــاق، ــا ياخــشىلىق قىلم  ـ ئانىغ ــا ــاق، ئات ــادا قىلم ــانهتنى ئ  ههج قىلمــاق، راســت ســۆزلىمهك، ئام
ــىههت  ـ نهس  ـ مهرۇپ، ۋەز ــر ــاق، ئهم ــا قىلم ــگه ۋاپ ــاق، ۋەدى ــم قىلم  ـ رەهى ــىله ــا س  تۇغقانالرغ

ــ ــدا جىه ــالاله يولى ــاق، ئ ــشىلىق قىلم ــتىملهرگه ياخ ــنىالرغا، يې ــاق، خوش ــم ئالم ــاق، بىلى  اد قىلم
ــبهر ئهلهيهىســساالمغا مــۇههببهت ــا ۋە پهيغهم ــان ئوقۇمــاق، ئالالهق ــا قىلمــاق، قۇرئ  قىلمــاق، دۇئ
ــۈپ، ــد كۈت ــدىن ئۈمى ــڭ رەهمىتى ــاق، ئالالهنى ــۈل قىلم ــا تهۋەكك ــاق، ئالالهق  ۋە ئىخــالس قىلم

 ـ قازاغـــا  رازى بولمـــاق قاتارلىقالرنىـــڭ ههممىـــسى ئىبـــادەت ئازابىـــدىن ههزەر قىلمـــاق، بـــاال
 . خۇالسه قىلغاندا، دىن دېمهك ئىبادەت دېمهكتۇر . » تۈرىگه كىرىدۇ

 ـ ئىبادەتنىڭ هاياتنىڭ ههممه تهرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقى 2

 ئهدناسـى ئـادەتتىكى يېـيىش ـ ئىچىـش ۋە ئولتـۇرۇش ـ قوپـۇش قائىدىلىرىـدىن ئىبـادەت ـ
 سى دۆلهت سىياســـىتى ۋە دۆلهتنىـــڭ باشـــقا ئهلـــلهر بىـــلهن ئـــاالقه قىلىـــش يۇقىرىـــ باشــالپ،

ــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ  ـ تهرتىبلهرنىــڭ ههممىنــى ئ ــدە ــۈن قائى ــر پۈت  . ئۇســۇللىرىغىچه بولغــان بى
 ـ يـۇقىرى  قى پائــالىيهتلهر تــوغرا نىــيهت بىــلهن مۇسـۇلماندىن ســادىر بولغــانىكهن، ئــۇالر تــائهت

ــورۇن ــدىن ئـ ــادەت قاتارىـ ــدۇ ئىبـ ــائىي . ئالىـ ــان ئىجتىمـ ــدىلىق بولغـ ــقا، پايـ ــدىن باشـ  ئۇنىڭـ
ــى ــڭ دۇرۇس بولۇش ــشلهش نىيهتنى ــۈن ئى ــش ئۈچ ــىل قىلى ــزق هاس ــاالل رى ــالىيهتلهر ۋە ه  پائ

 بىــرال ســۈرە بهقهرەدە مۇســۇلمانالرغا بۇيرۇلغــان . شــهرتى بىــلهن ئىبــادەت قاتارىغــا كىرىــدۇ
ــشا ــارلىق ئوخـ ــاد قاتـ ــاز، جىهـ ــىيهت، روزا، نامـ ــساس، ۋەسـ ــان ئىبادەتلهرنىـــڭ قىـ  ش بولمىغـ

 بىـــلهن بايـــان قىلىنغانلىقىـــدىن شـــۇ دېـــگهن بىرخىـــل ئىبـــارە » ســـىلهرگه پهرز قىلىنـــدى «
 ههقىــقهت ئاشــكارا بولىــدۇكى، كــۆپلىگهن مۇســۇلمانالر ئىبــادەت ســۆزىدىن پهقهت نامــاز، روزا،

ــادەتنىال چۈشـــىنىدۇ  ، ئـــۇالر ئىبادەتنىـــڭ ئهخـــالق . زاكـــات ۋە ههج قاتـــارلىق بهش چـــوڭ ئىبـ
 ـ پرىنــسىپ ۋە باشــقىالرنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه  ـ يوســۇن، مۇئــامىله ئىــشلىرى، قــانۇن  قائىــدە

ــدۇ ــز . ئالىــدىغانىلىقىنى هــېس قىلماي ــال يــۇقىرى ئىبــادەت ههرگى  قى بهش چــوڭ ئىبــادەت بىلهن
ــدۇ ــپ قالماي ــان ئىبادەتلهرنىــڭ . چهكلىنى ــالاله بويرىغ ــشى ئ ــۈرگهن كى ــا كهلت ــۇالرنىال بهج  ئ
بهلكـى بـۇ بهش چــوڭ ئىبـادەت، ئىـسالمنىڭ قۇرۇلۇشــىدىكى . بولمايــدۇ ههممىنـى ئـادا قىلغـان
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 ئاساسـلىق ئىبــادەتلهر بولــسىمۇ، يهنىــال ئــۇالر ئــالاله بويرۇغــان ئىبادەتلهرنىــڭ بىــر قىــسمىدۇر،
 ! ههممىسى ئهمهس

 ـ ئىبادەتنىــڭ ئىنــساننىڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى پائالىيهتلىرىنىــڭ ههمــمه تهرەپلىرىنــى ئــۆز 3
 لىقى ئىچىگه ئالىدىغان

ــگه ــۆز ئچى ــى ئ ــمه تهرەپلىرىن ــنىڭ ههم ــڭ ۋە تۇرمۇش ــادەتلهر دىننى ــدىكى ئىب ــسالم دىىن  ئى
ــدۇ ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــى ئ ــڭ ههممىن ــى ۋە تاشــقى پائالىيهتلىرىنى ــساننىڭ ئىچك ــدەك، ئىن  . ئالغان
 مۇســۇلمان كىــشى ئالالهقــا تهپهككــۇر قىلىــش بىــلهن، قهلبــى بىــلهن، قــۇلىقى بىــلهن، كــۆزى

ــلهن ــسىي ( بى ــقا هېس ــلهن باش ــرى بى ــلهن، ) ئهزالى ــى بى  ـ مېل ــۇل ــلهن، پ ــى بى ــۈن بهدىن  ، پۈت
 . جېنىنى پىدا قىلىش بىلهن، يۇرتىدىن ئايرىلىش بىلهن ئىبادەت قىلىدۇ

 ئىبادەت قىلىش يوللىرى

 ـ تهپهككۇر بىلهن ئىبادەت قىلىش 1

ــاتلىرى،  ـ ئاســمان ۋە زېمىنــدىكى ئالالهنىــڭ مهخلۇق تهپهككــۇر بىــلهن ئىبــادەت قىلىــش
ــاالمهتلهر ئىنـــسا ــۇدرەتلىرىنى كۆرســـىتىدىغان ئـ ــالى قـ ــدىكى ئالالهنىـــڭ كامـ  ننىڭ ئـــۆز زاتىـ

ــۇدرەتلىرى ۋە ــالى ق ــڭ كام ــارقىلىق ئالالهنى ــش ئ ــۇالهىزە قىلى ــۈزۈپ م ــر يۈرگ ــتىدە پىكى  ئۈس
 . گۈزەل سهنئهتلىرىنى تونۇش دېمهكتۇر

ــايهتلهر ــان ئـ ــشكه چاقىرغـ ــى ئىشلىتىـ ــش ۋە ئهقىلنـ ــۇر قىلىـ ــدە تهپهككـ ــان كهرىمـ  قۇرئـ
 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ . ىنتايىن كۆپتۇر ئ

﴿ وِقِننيلِّلْم اتِض آيِفي ٱَألرونَ * وـِصربأَفَـالَ ت ِفـۤي أَنفُـِسكُمزېمىنـدا ۋە « يهنـى ﴾ و 
 ئالالهنىــڭ بىرلىكىنــى ۋە قــۇدرىتىنى ( ئــۆزەڭالردا ئالالهقــا چىــن ئېتىقــاد قىلىــدىغانالر ئۈچــۈن

 . ) 1 ( » كۆرمهمسىلهر؟ ) بۇنى ( نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار ) كۆرستىدىغان

 بىــر ســائهتلىك تهپهككــۇر بىــر « : ئـبن ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن ئىــكهن
 . » ئۇخلىماي ناماز ئوقۇغاندىن ئهۋزەلدۇر كېچه

 ـ قهلب بىلهن ئىبادەت قىلىش 2

 ئـالاله ۋە ئۇنىـڭ . قهلـب بىـلهن ئىبـادەت قىلىـش ـ هېسـسىيات ۋە تۇيغـۇالر بىـلهن بولىـدۇ
ــاردىمى ۋە پهيغه ــڭ ي ــش، ئۇنى ــق قىلى ــا تهقۋالى ــش، ئالالهق ــالس قىلى ــۆيۈش، ئىخ ــى س  مبىرىن

. ايهتلهر ـ ئ 21 ـ 20 زارىيات سۈرىسى ) 1 (
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 رەهمىتىــدىن ئۈمىــد كۈتــۈش، غهزىــبىگه ئۇچراشــتىن ههزەر قىلىــش، ئۇنىــڭ هــۆكمىگه ۋە
 ـ  تهقــسىماتىغا رازى بولــۇش، نېمهتلىــرىگه شــۈكۈر قىلىــش، ئۇنىڭغــا تهۋەككــۈل قىلىــش، بــاال

 ئـالاله بـۇ ههقـته . ڭ ههممىـسى قهلبنىـڭ ئىبادەتلىرىدىنـدۇر قازاغا سهبىر قىلىـش قاتارلىقالرنىـ
 : مۇنداق دەيدۇ

 ئـۇالر ئىبـادەتنى پهقهت « يهنـى ﴾ ومآ أُِمرۤواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ٱللَّه مخِلِصني لَه ٱلدين حنفَـآَء ﴿
ــدا ــان هال ــاد قىلغ ــا ئېتىق ــان، ههق دىنغ ــالىس قىلغ ــا خ ــالغۇز ( ئالالهق ــالالهقىال ئى ) ي ــادەت ئ  ب

 . ) 1 ( » قىلىشقا بۇيرۇلدى

 ـ تىل بىلهن ئىبادەت قىلىش 3

 ئـالالهنى ( تىل بىـلهن ئىبـادەت قىلىـش ـ قۇرئـان ئوقـۇش، ئالالهقـا ههمـدۇ سـانا ئېيـتىش
 ـ تهسـبىه ) مهدهىيىلهش  ئېيـتىش، دۇئـا ) ئالالهنىـڭ نۇقـسانالردىن پـاك ئىكهنلىكىنـى ( ، زىكىر

 ئــالالهتىن باشــقا ههقىقىــي ( ـــ تههلىــل ) هش ئالالهنىــڭ ئۇلــۇغلىقىنى ســۆزل ( قىلىــش، تهكبىــر
 ئــالاله بــۇ ههقــته . ئېيــتىش دېمهكتــۇر ) ئىــاله يــوق، ئۇنىــڭ شــېرىكى ههم يــوق ئىكهنلىكىنــى

 : مۇنداق دەيدۇ

 ئـى « يهنـى ﴾ أَيها ٱلَِّذين آمنواْ ٱذْكُرواْ ٱللَّه ِذكْراً كَـِثرياً وسـبحوه بكْـرةً وأَِصـيالً ﴿ٰ 
 . ) 2 ( » نى كۆپ ياد قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ئهتىگهن ـ ئاخشامدا تهسبىه ئېيتىڭالر ئالاله ! مۆمىنلهر

 ـ بهدەن بىلهن ئىبادەت قىلىش 4

ــدىن ــاكى بهدەننىــڭ لهززەتلىرى  ـ بهدەننىــڭ ههرىكىتــى ي  بهدەن بىــلهن ئىبــادەت قىلىــش
ــدۇ ــارقىلىق بولىـ ــېچىش ئـ ــق ۋاز كـ ــىلهن . ۋاقىتلىـ ــڭ : مهسـ ــدا بهدەننىـ ــدا روزا تۇتقانـ  رامىزانـ

ــگه، نامــاز ئوقۇغانــدا پۈتــۈن بهدەننىــڭ لهزز  ەتلىــرى ۋە نهپىــسنىڭ ههۋەســلىرىدىن ۋازكهچكهن
ــلىق ــا بهرداشـ ــسىق ئازابىغـ ــول ۋە ئىسـ ــڭ يـ ــدا بهدەننىـ ــا ۋە ههج قىلغانـ ــشتىراك قىلغىنىغـ  ئىـ

 دىـــن مهقـــسهت، ئىنـــساننىڭ « بهدەن » بـــۇ يهردىكـــى . بهرگىـــنىگه ئوخـــشاش ئىبـــادەتلهردۇر
 كــى ئۇنىــڭ ئهقلــى، تىلــى، قهلبــى ۋە باشــقا ئورگانلىرىــدىن مــاددىي جىــسىمالر بولماســتىن، بهل

 . ئىبارەت بىر پۈتۈن ۋۇجۇدى دېمهكتۇر

 ـ پۇل ـ مال بىلهن ئىبادەت قىلىش 5

 ـ  ـ زاكــات، ســهدىقه بېــرش، هــاجهتمهنلهرگه خهيــر  ـ مــال بىــلهن ئىبــادەت قىلىــش  پــۇل

 . ـ ئايهت 5 بهييىنه سۈرسى ) 1 (
. ـ ئايهتلهر 42 ـ 41 ئههزاب سۈرىسى ) 2 (
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 ـ مــال  ـ ئــۆمرە ئۈچــۈن پــۇل  ســهرپ قىلــش ئېهـسان قىلىــش، ئىلىــم تههــسىل قىلىــش ۋە ههج
 . دېگهنلىكتۇر

 ـ جاننى پىدا قىلىش بىلهن ئىبادەت قىلىش 6

 ـ ئالالهنىـڭ يولىـدا جىهـاد قىلىـش، ئىـسالم  جـاننى پىـدا قىلىـش بىـلهن ئىبـادەت قىلىـش
 دەۋىتىنــى تهشــۋىق قىلىــش ۋە ههقىقهتنــى قوغــداش يولىــدا جــاننى پىــدا قىلىــش بىـــلهن

 . بولىدۇ

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

﴿ ِفي ِإن أَنفُِسِهمو اِلِهموواْ ِبأَمداهجواْ وابتري لَم وِلِه ثُمسرواْ ِبٱللَِّه ونآم ونَ ٱلَِّذينِمنؤا ٱلْمم 
ـِٰئك هم ٱلـصاِدقُونَ  شۆبهىـسىزكى، ههقىقىـي مـۆمىنلهر ئالالهقـا ۋە « يهنـى ﴾ سِبيِل ٱللَِّه أُولَ
 شــهك كهلتــۈرمىگهن، مــاللىرى ) ئىمانىــدا ( ۈرگهن، ئانــدىن ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىمــان كهلتــ

ــانالردۇر ــاد قىلغـ ــدا جىهـ ــڭ يولىـ ــلهن ئالالهنىـ ــانلىرى بىـ ــلهن، جـ ــۇالر . بىـ ــان ( ئهنه شـ  ئىمـ
 . ) 1 ( » راستچىلالردۇر ) دەۋاسىدا

 ـ ۋەتهندىن ئايرىلىش بىلهن ئىبادەت قىلىش 7

 ـ ئــۆمرە  ـ جىهــاد، ههج  ۋە ئىلىــم تههــسىل ۋەتهنــدىن ئــايرىلىش بىــلهن ئىبــادەت قىلىــش
 : بۇ ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ . قىلىش يولىدا ۋەتهندىن ئايرىلىش دېمهكتۇر

 وما كَانَ ٱلْمؤِمنونَ ِلينِفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ِفي ٱلـديِن ﴿
 ) يهنـى مۇسـۇلمانالرنىڭ ( ئۇالرنىـڭ « يهنـى ﴾ رجعۤواْ ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ وِلينِذرواْ قَومهم ِإذَا

ــۇالر قهۋمىنىــڭ ــالىم بولــۇپ، ئ ــي ئ ــر تۈركــۈمى دىنى ــر جامــائهدىن يهنه بى ــدىكى ههربى  ئىچى
ــۈن، ــى ئۈچ ــدىن بولۇش ــۋا بهندىلىرى ــڭ تهق ــڭ ئالالهنى ــيىن، قهۋمىنى ــدىن كې ــشىغا قايتقان  قې

 . ) 2 ( » چىقمىدى ) ئىلىم تههسىل قىلىشقا ( رۇش مهقسىتىدە نېمىشقا ئۇالرنى ئاگاهالندۇ

ــتىدە پهرز ــۇلمانالرنىڭ ئۈس ــۈن مۇس ــش پۈت ــش ئۈچــۈن چىقى ــم تههــسىل قىلى ــى، ئىلى  يهن
 . ) 3 ( كىپايه بولۇپ، بىر تۈركۈم كىشىلهرنىڭ ئونى ئورۇنلىشى بىلهن بۇ پهرز ئادا تاپىدۇ

 . ـ ئايهت 15 هۇجۇرات سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 122 تهۋبه سۈرسى ) 2 (
. ناملىق كىتابىدىن » ئىسالمدا ئىبادەت « دوكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ ) 3 (
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 سىرى نىڭ ئىبادەت قىلىش ئالاله تائاالغا

 الاله تائاالغا نېمه ئۈچۈن ئىبادەت قىلىمىز؟ ئ : سوئال

ــاۋاب ــدۇ : جـ ــدا يهتمهيـ ــر پايـ ــا هېچبىـ ــدىن ئالالهقـ ــان ئىبادەتلىرىـ ــدىلهرنىڭ قىلغـ  . بهنـ
 . ئالالهقــا هېچبىـــر زىيـــان يهتمهيـــدۇ ئاســـىيلىقلىرىدىنمۇ، ئىبــادەتتىن يـــۈز ئۆرۈگهنلهرنىـــڭ

ــۈنكى ئــالاله پۈتــۈن مهخلۇقــاتالردىن ۋە ئۇالرنىــڭ ئىبادەتلىرىــدىن  ههمــمه . بېهــاجهتتۇر چ
ــدۇر ــا موهتاجـ ــۇ . ئالالهقـ ــاركى، ئـ ــك ئىـــش قىلغـــۇچى پهۋەردىگـ ــالاله شـــۇنداق هېكمهتلىـ  ئـ

ــۆزلىرى ــڭ ئـ ــى ئۇالرنىـ ــدۇ، بهلكـ ــشالرغا بۇيرۇمايـ ــسىز ئىـ ــسىز ۋە هېكمهتـ ــسانالرنى پايدىـ  ئىنـ
 ئىبادەتلهرنىــڭ پايدىــسىمۇ . ئۈچــۈن ياخــشىلىق ۋە پايــدىلىق بولىــدىغان ئىــشالرغىال بۇيرۇيــدۇ

 ! ت ئىنسانالرنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈندۇر پهقه

ــڭ ــدە بىزنى ــان كهرىم ــالاله قۇرئ ــۇقىرى ئ ــساالمنىڭ ي ــۇاليمان ئهلهيهىس ــوئاللىمىزغا س  قى س
 : تىلى ئارقىلىق مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىدۇ

ـٰذَا ِمن فَضِل ربي ِليبلُوِنۤي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شكَر فَِإنما يشكُر ِلنفِْس ﴿ ه ن كَفَـرمِه و 
كَـِرمي ي غَِنـيبئېهـسانى، ئـۇ شـۈكۈر ) ماڭـا قىلغـان ( بـۇ پهرۋەردىگارىمنىـڭ « يهنـى ﴾ فَِإنَّ ر 

ــۈكۈر ــى شـ ــىنىدى، كىمكـ ــى سـ ــلهن مېنـ ــڭ بىـ ــدىم، بۇنىـ ــۇق قىالمـ ــا تۇزكورلـ ــدىم، يـ  قىالمـ
 قىلىدىكهن، ئـۇ ئۆزىنىـڭ پايدىـسى ئۈچـۈن شـۈكۈر قىلىـدۇ، كىمكـى تۇزكورلـۇق قىلىـدىكهن،

 ئالالهنىـــڭ كهرەمـــى ) ئۇنىـــڭ شـــۈكۈر قىلىــشىدىن بېهـــاجهتتۇر ( هقىــقهتهت پهرۋەدىگـــارىم ه
 . ) 1 ( » كهڭدۇر، دېدى

 : ئالاله يهنه مۇنداق دەيدۇ

 ولَقَد آتينا لُقْمانَ ٱلِْحكْمةَ أَِن ٱشكُر للَِّه ومن يشكُر فَِإنما يشكُر ِلنفِْسِه ومن كَفَر فَـِإنَّ ﴿
ــي حِميــد ٱللَّــه غَ  ئۇنىڭغــا ( بىــز لوقمانغــا ههقىــقهتهن هېكمهتنــى ئاتــا قىلــدۇق « يهنــى ﴾ ِن

ــۇقكى ــۈكۈر ) ئېيتت ــۈن ش ــۆزى ئۈچ ــدىكهن، ئ ــى شــۈكۈر قىلى ــن، كىمك ــا شــۈكۈر قىلغى  ئالالهق
ــالاله ــسىزكى ئـ ــدىكهن، شۆبهىـ ــق قىلىـ ــى كۇپرىلىـ ــدۇ، كىمكـ ــان بولىـ ــدىلهردىن ( قىلغـ  ) بهنـ

 . ) 2 ( » مهدهىيىگه اليىقتۇر . بېهاجهتتۇر

 ئالالهقا قانداق ئىبادەت قىلىش كېرەك؟ : سوئال

 . ـ ئايهت 40 نهمل سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت ـ 12 لوقمان سۈرىسى ) 2 (
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ــاۋاب ــويىچه : ج ــهتكهن ب ــۇالر كۆرس ــپ، ئ ــائهت قىلى ــرىگه ئىت ــڭ پهيغهمبى ــا ۋە ئۇنى  ئالالهق
 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . ئىبادەت قىلىش كېرەك

﴿ الَ تـولَ وسواْ ٱلرأَِطيعو واْ اللَّهۤواْ أَِطيعنآم ا ٱلَِّذينهٰيأَي ـالَكُممِطلُـۤواْ أَعئـى « يهنـى ﴾ ب 
ــۆمىنلهر ــى ! مـ ــالر، ئهمهلىڭالرنـ ــائهت قىلىڭـ ــبهرگه ئىتـ ــالر، پهيغهمـ ــائهت قىلىڭـ ــا ئىتـ  ئالالهقـ

 . ) 1 ( » بىكار قىلىۋەتمهڭالر ) كۇپرى، نىفاق ۋە رىيا بىلهن (

ــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دەيـــدۇ ــى ئهمهلىنـــى بىزنىـــڭ دىنىمىـــزدا « : پهيغهمـ  كىمكـ
 . ) 2 ( » ىچه قىلمايدىكهن، ئۇنىڭ قىلغان ئهمهللىرى بىكاردۇر كۆرستىلگهن بوي

 ئىبادەت قىلىش پرىنسىپى

 ئىبادەتنىڭ ئالاله كۆرسهتكهن سىستېمىسى قايسى؟ : سوئال

ــاۋاب ــن : جـ ــا چىـ ــادەتنى ئالالهقـ  ـ ئىبـ ــسى ــهتكهن سىستېمىـ ــالاله كۆرسـ ــڭ ئـ  ئىبادەتنىـ
 . قىلىــشتىن ئىبــارەتتۇر ئىخــالس، مــۇههببهت ۋە ئهڭ كهمتهرلىــك بىــلهن ئېهــسان تهرىقىــسىدە

 . شۇنداق قىلىنغان ئىبادەتال ئالاله دەرگاهىدا قوبۇل بولىدۇ

 ئېهسان دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ : جـاۋاب  ـ ئىبــادەتلهرنى، خــۇددى ئــالالهنى كـۆرۈپ تۇرغانــدەك هــېس  ـ ئهمهل  ئېهــسان
 . تۇيغۇ بىلهن ئادا قىلىش دېمهكتۇر

 ـ خــۇددى ســهن « : داق دەيــدۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئېهــسان توغرىلىــق مۇنــ  ئېهــسان
ــسهڭمۇ، ــالالهنى كورمى ــهن ئ ــشىڭدۇر، گهرچه س ــادەت قىلى ــدەك ئىب ــۆرۈپ تۇرغان ــالالهنى ك  ئ

 . ) 3 ( » ئالاله سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ

 ئىخالس دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ ئىبـادەتلهرنى رىيـا : جـاۋاب  ئۈچـۈن ئهمهس، ) كىـشىلهرگه كۆرسـىتىش ( ئىخـالس ـ ئهمهل
 . ه رازىلىقىغـا ئېرىـشىش نىيتىـدە، ئـۇنى ئالالهقـا خـالىس قىلىـش دېمهكتـۇر بهلكى پهقهت ئـالال

 : ئالاله ئىخالس ههققىدە مۇنداق دەيدۇ . ئىخالسنىڭ ئهكسى رىيادۇر

 سـاپ ) نىفـاق ۋە رىيـادىن ( دىنىڭنـى شـېرىكتىن « يهنـى ﴾ فَٱعبِد ٱللَّه مخِلصاً لَّه ٱلـديِن ﴿

 . ـ ئايهت 33 مۇههممهد سۈرىسى ) 1 (
 . ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 . ) 1 ( » قىلغان هالدا ئالالهقا ئىبادەت قىلغىن

ــا ــى پهقهت ئالالهق ــۇل بولۇش ــدا قوب ــڭ دەرگاهى ــڭ ئالالهنى  ـ ئىبادەتنى ــداق ئهمهل  ههرقان
 ـ ئىنـساننىڭ بهدىـنىگه . بولغـان ئىخـالس ۋە مـۇههببهتكه بـاغلىقتۇر  چـۈنكى ئىبـادەت دېـگهن

 يــاكى تاشــقى قىيــاپىتىگه قارىتىلغــان بىــر نهرســه ئهمهس، بهلكــى ئــۇ قهلــب يۈكــسهكلىكىدىن
 ئالالهقــا چىــن قهلبىــدىن ئىخــالس ۋە . ن رازىمهنلىــك ۋە ســهمىمىيهتتۇر ئۇرغــۇپ چىقىــدىغا

ــال ــرى پهقهتـ ــشى ئهمهللىـ ــادەتلىرى ۋە ياخـ ــان ئىبـ ــشىنىڭ قىلغـ ــان كىـ ــۇههببىتى بولمىغـ  مـ
 بۇنــــداق پائــــالىيهتلهردىن ئــــالاله . پايدىــــسىز پائــــالىيهتلهردىن ئىبــــارەت بىــــر نهرســــىدۇر

ــۋەتته  ـ كىــدا ئۆتمىگىنىــدەك، ئىخالســسىز خــۇددى ســاختا پۇلنىــڭ بان . بېهــاجهتتۇر، ئهل  ئهمهل
 . ئىبادەتلهرنىمۇ ئالاله قوبۇل قىلمايدۇ

 نىيهت دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــۇر : ج ــسهت دېمهكت ــدىكى مهق  ـ دىل ــيهت ــڭ دەرگاهىــدا . نى ــڭ ئالالهنى  ئهمهللهرنى
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم . قوبـۇل بولۇشـى يـاكى رەت قىلىنىــشى پهقهت نىـيهتلهرگه بـاغلىقتۇر

 ههرقانــداق . ئهمهللهرنىــڭ قوبــۇل بولۇشــى پهقهت نىــيهتلهرگه بــاغلىقتۇر « : ۇنــداق دەيــدۇ م
 . ) 2 ( » كىشى ئۆزىنىڭ نىيهت قىلغان نهرسىسىگه ئېرىشىدۇ

 كىمكـى هاياتىنىـڭ غايىـسىنى، ـ ئۆزىنىـڭ يهر يۈزىـدىكى ئورۇنباسـارلىق سـۈپىتى بىـلهن ـ
 ـ پهرمــانلىرىنى ئۇرۇنالشــتىن ئىبــارەت ئ  ۇلۇغــۋار مهقــسهتكه بېغىــشاليدىكهن، ئالالهنىــڭ ئهمــر

ــا ــالىيهت ۋە ههتتـ  ـ پائـ  ـ ههرىـــكهت، ئىـــش ــادىر بولغـــان ههرقانـــداق ســـۆز  ئۇنىڭـــدىن سـ
ــسابلىنىدۇ ــادەت هې ــدا ئىب ــڭ دەرگاهى ــسى ئالالهنى ــۇكۇناتالرنىڭ ههممى ــالاله . س ــۇ، ئ ــا ب  مان

 دېـگهن « ىم ئىبـادەت قىلىـش ئۈچـۈ نـال يـاراتت ماڭـا جىنالرنـى، ئىنـسانالرنى پهقهت » تائاالنىڭ
 چــۈنكى بىــز ئىبادەتنىــڭ مهنىــسنى بىــر قــانچه مىنــۇتالر . مــۇقهددەس ســۆزىنىڭ تهقهززاســىدۇر

ــۇ ــدىغان بولــساق، ب ــادەتلهرگىال قىــسقارتىپ قويى ــدىغان كۈنــدىلىك ئىب  ئىچىــدىال ئــادا قىلىنى
 . ئايهتتىكى يارىتىلىشنىڭ غايىسى قىلىنغان چوڭقۇر مهنىنى چۈشهنمىگهن بولىمىز

 ـ زىيـادە « : مۇههممهد غازالى بـۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ مهرهوم ئۇستاز  ئىـسالم دېـمهك ـ كهم
 قىلىــشقا بولمايـــدىغان، ههتتـــا بارمـــاقالر بىــلهن ســـانىغىلى بولىـــدىغان ئـــازغىنه ئىبـــادەتلهر
ــاالهىيهتلىك ــكه سـ ــسىنى ئۆتهشـ ــۆز ۋەزىپىـ ــاتتىكى ئـ ــساننىڭ هايـ ــۇ، ئىنـ ــى ئـ  ئهمهس، بهلكـ

 نــــى ياســــىماقچى بولغــــان ئېنژىنېــــر ئــــۇ زاۋۇتــــتىن بىــــرەر زاۋۇت . بولۇشــــىدىن ئىبــــارەتتۇر
 ئىــشلهپچىقىرىلىدىغان مههـــسۇالتالرنى كــۆزدە توتماســـتىن، بهلكــى بـــۇ زاۋۇتنىــڭ ههمىـــشه

 . ـ ئايهت 2 زۈمهر سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسىلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 . ئىشلهپچىقىرىشقا ساالهىيهتلىك بولۇشىنى كۆزدە تۇتىدۇ

ــڭ ــى، قهلهمنىـ ــازىر بولۇشـ ــۈن هـ ــۇش ئۈچـ ــڭ ئۇچـ  ـ ئۇنىـ ــاالهىيىتى ــڭ سـ  ئايروپىالننىـ
ــ يېــزىش ســاالهىيىتى  ـ ئىبادىتىنىــڭ ههمىــشه ـ  ئۈچــۈن هــازىر بولۇشــى، ئىنــساننىڭمۇ ئهمهل

 ئالالهقــا يــارارلىق بولــۇپ، قوبــۇل بولۇشــى پهقهت ئۇنىــڭ نىيىتىنىــڭ دۇرۇس بولۇشــى بىــلهن
ــدۇ ــساننىڭ . بولى ــارەت ئىن ــشتىن ئىب ــادا قىلى ــويرۇقلىرىنى ئ ــڭ ب ــشتا ئالالهنى ــى ههرئى  نىيىت

ــۈن ئىــشلىر ــاتتىكى پۈت ــادەتكه ئايلىنىــپ قالىــدۇ بولىــدىكهن، ئۇنىــڭ هاي  . ى ئۆزلىكىــدىن ئىب
 پــۇل چىقىرىــدىغان زاۋۇتمــۇ ئۇنىڭغــا كىــرگهن قىممهتــسىز خــام ئهشــياالرنى قىممهتلىــك پــۇل
 قىلىپ چىقىارغىنىـدەك، ئىنـساننىڭ نىيىتـى سـاالهىيهتلىك بولـسا، ئۇنىـڭ هايـاتتىكى پۈتـۈن

 . ) 1 ( » ئىشلىرى كاتتا ئىبادەتلهرنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ

ــدۇ، مۇ ــي ئايرىلماي ــالالهتىن قهتئى ــاتى ئ ــڭ ســۇلمان كىــشىنىڭ هاي ــڭ ئىــشى ئالالهنى  ئۇنى
ــان ــى قۇرئ ــش، ئۇنىــڭ دەلىل ــالالهنى رازى قىل ــسى ئ ــش، غايى ــادا قىلى ــانلىرىنى ئ  ـ پهرم ــر  ئهم

 . بىلهن ههدىستۇر

 ئېتىقاد قهلبنىڭ، ئهمهل بهدەننىڭ ئىشى

 ئهمهل قىلماســــلىقى دېـــگهن دەۋا بىـــلهن » دىـــن قهلبىمىـــزدە « كىـــشىلهرنىڭ : ســـوئال
 توغرىمۇ؟

 ـ ئىبـادەتلهرنى ئـادا : جاۋاب  بـۇ سـۆز بهزى كىـشىلهرنىڭ، ئىـسالم دىنىـدا بۇيرۇلغـان ئهمهل
ــۆزدۇر ــمهنه سـ ــگهن بىـ ــپ كهلـ ــلهن ئېيتىـ ــسىتى بىـ ــاچۇرۇش مهقـ ــۆزلىرىنى قـ ــشتىن ئـ  . قىلىـ

 ئىچىـگه مهلۇمكى، دىن ـ ئهقىـدە، ئىبـادەت، ئهخـالق ۋە مۇئـامىله قاتارلىقالرنىـڭ ههممىنـى ئـۆز
 ـ ئىبــادەتلهر، مۇئــامىالتالر ۋە باشــقا ئهقىــدە مهســىلىلىرى قهلبــته بولــسىمۇ، . ئالىــدۇ  ئهمهل

ــڭ بىــردەك ــب بىــلهن بهدەننى ــلهر قهل ــدۇ ئهمهل ــشى بىــلهن بولى ــشتىراك قىلى  بۇنىڭــدىن . ئى
 دا بايـان قىلغانـدەك ـ دىـن يۇقىرىـ بهلكـى ـ بىـز . مهلۇمكى، دىن ـ ئهقىـدە بىلهنـال ئـادا تاپمايـدۇ

 . مهك ـ ئهمهل ـ ئىبادەت دېمهكتۇر دې

 بــۇ دەۋاســى راســت بولىــدىغان بولــسا، قهلبتىكــى دېگۈچىىلهرنىــڭ » دىــن قهلبىمىــزدە «
ــىدا ــڭ تۇرمۇش ــۆرۈلگهن ۋە ئۇالرنى ــدە ك ــقى پائالىيهتلىرى ــڭ تاش ــاالمهتلىرى ئۇالرنى ــڭ ئ  دىننى

 لىڭالركــى، بى « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بـۇ ههقــته مۇنــداق دەيــدۇ . ئهكـس ئهتــكهن بــوالتتى
ــدە ــۇ، بهدەنـ ــدۇ، ئهگهر ئـ ــۈن بهدەن تۈزۈلىـ ــسه پۈتـ ــۇ، تۈزۈلـ ــۇپ، ئـ ــۆش بولـ ــارچه گـ ــر پـ  بىـ

. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى » بۇ بىزنىڭ دىنىمىز « ئۇلۇغ ئۇستاز مۇههممهد غازالىينىڭ ) 1 (
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 . ) 1 ( » بۇزۇلىدىكهن، بهدەننىڭ ههممىسى بۇزۇلىدۇ، بىلىڭالركى، ئۇ بولسىمۇ، قهلىبتۇر

 ـ ههرىكهتلىرىمــۇ  بۇههدىــسنىڭ مهنىــسىگه كــۆرە، قهلبــى تــۈزۈك بولغــان كىــشىنىڭ ئىــش
 بىراۋنىـڭ يـۈرۈش ـ تۇرۇشـىدىكى . ىنىڭ ئىـشلىرىمۇ بـۇزۇق بولىـدۇ تۈزۈك، قهلبـى بـۇزۇق كىـش

 يـاكى ۋە قىلىقلىرىدىكى ئېـسىللىك يـاكى ناچـارلىق ئۇنىـڭ ئىچكـى دۇنياسـىنىڭ ئېـسىللىكى
 . ناچارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

 ئهڭ ئۇلۇغ ئىبادەت قايسى؟ : سوئال

 ۈن ئىبادەتلهرنىـڭ ئهڭ ئۇلۇغ ۋە ئهڭ كاتتـا ئىبـادەت تهۋهىـد بولـۇپ، تهۋهىـد پۈتـ : جاۋاب
ــد « . جهۋهىرىــدۇر ــدا قهتئىــي ســىز » تهۋهى ــادەتلهر ئالالهنىــڭ دەرگاهى  ـ ئىب  قىلىنغــان ئهمهل
 . تهۋهىدنىڭ ئهكسى شېرىكتۇر . قوبۇل بولمايدۇ

 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى تهۋهىد

 تهۋهىد دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ ئــالالهنى بىــر بىلىــش ۋە ئىبــادەتلهرنى ئــۇنىڭغىال خــالىس : جــاۋاب  قىلــش تهۋهىــد
 . دېمهكتۇر

 تهۋهىدنىڭ تۈرلىرى قانچه ۋە ئۇالر قايسىالر؟ : سوئال

 : تهۋهىد ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه : جاۋاب

 . ـ تهۋهىد رۇبۇبىيه 1

 ). ئۇلۇهىيه ( ـ تهۋهىد ئۇبۇدىيه 2

 . ـ تهۋهىد ئهسما ۋە سىفات 3

 تهۋهىد رۇبۇبىيه دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ههممىنـى يـاراتقۇچى بىـر ئـالاله ئىكهنلىكىـگه ئېتىـراپ قىلىـش تهۋهىد رۇبـۇبىيه ـ : جاۋاب
 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . دىمهكتۇر

 ئـالاله ههمـمه نهرسـىنى « يهنـى ﴾ ٱللَّه خاِلق كُـلِّ شيٍء وهو علَٰى كُلِّ شيٍء وِكيـلٌ ﴿
 . ) 2 ( » ) ۇ خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىد ( ياراتقۇچى ۋە ئۇ، ههممه نهرسىگه هامىيدۇر

 . ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ـ ئايهت 62 زۈمهر سۈرىسى ) 2 (
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 تهۋهىد ئۇلۇهىيه دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــش : جـ ــالىس قىلىـ ــالالهقىال خـ ــر ئـ ــادەتلهرنى بىـ  ـ ئهمهل، ئىبـ ــۇهىيه ــد ئۇلـ  تهۋهىـ
ــۇر ــۇق . دېمهكت ــۆزى توغرۇل ــۆزىدە، ئ ــان س ــاب قىلغ ــساالمغا خىت ــا ئهلهيهىس ــاال مۇس ــالاله تائ  ئ

 : مۇنداق دەيدۇ

ـٰه ِإۤال أَ ﴿  ) ئىبـادەتكه اليىـق ( مهن ههقىـقهتهن « يهنـى ﴾ نـاْ فَٱعبـدِني ِإنِنۤي أَنا ٱللَّه ۤال ِإلَ
 . ) 1 ( » يالغۇز ماڭا ئىبادەت قىلغىن . مهندىن باشقا ههقىقىي ئىاله يۇقتۇر . ئالالهدۇرمهن

 تهۋهىد ئهسما ۋە سىفات دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــههى : جــاۋاب ــم ۋە س ــان كهرى ــڭ قۇرئ  ـ ئالالهنى ــىفات ــد ئهســما ۋە س ــسلهردە تهۋهى  ههدى
 ـ ان قىلىنغــان بايـ  گـۈزەل ئىــسىملىرى ۋەئېــسىل سـۈپهتلىرىگه ئىمــان كهلتــۈرۈش ۋە بـۇ ئىــسم

ــالالهنى  ســۈپهتلهرنى باشــقىالرنىڭ ئىــسىملىرىغا ۋە ســۈپهتلىرىگه ئوخــشاتماسلىق، شــۇنداقال ئ
 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . هېچ بىر شهيئىگه ئوخشاتماسلىق دېمهكتۇر

 . ) 2 ( » هېچ شهيئى ئالالهقا ئوخشاش ئهمهستۇر « يهنى ﴾ لَيس كَِمثِْلِه شيٌء ﴿

 تهۋهىدنىڭ پايدىسى نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــدىن : ج ــاخىرەتته ئازاب ــپىش، ئ ــول تې ــوغرا ي ــادا ت ــۇ دۇني  ـ ب ــسى ــدنىڭ پايدى  تهۋهى
 ئـالاله . قۇتۇلۇش ۋە جهنـنهتكه كىـرىش بىـلهن ئالالهنىـڭ مۇكاپاتىغـا ئېرىشىـشتىن ئىبـارەتتۇر

 : بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

ـِٰئك لَهم ٱَألمـن وهـم مهتـدونَ ﴿  يهنـى ﴾ ٱلَِّذين آمنواْ ولَم يلِْبسۤواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَ
ــرىكلىكنى ئارىالشـــتۇرمىغان « ــا مۇشـ ــان، ئىمانىغـ ــان ئېيتقـ ــۇش ئىمـ ــن بولـ ــازابتىن ئهمىـ  ئـ

 . ) 3 ( » ئۇالر هىدايهت تاپقۇچىالردۇر . ئادەملهرگه مهنسۇبتۇر

 تهۋهىدنىڭ ئههمىيىتى نېمه؟ : سوئال

 ـ ئىبادەتلهرنىـــڭ جهۋهىـــرى، ئـــالاله تهرىپىـــدىن : جـــاۋاب  ـ ئىمـــان ۋە ئهمهل  تهۋهىـــد
ــدۇر ــڭ ئۇلىـ ــسالم دىنىنىـ ــاقىرىقى ۋە ئىـ ــاق چـ ــڭ ئورتـ ــاماۋىي دىنالرنىـ ــگهن سـ ــالاله . كهلـ  ئـ

 تهرىپىــدىن ئهۋەتىلــگهن پهيغهمبهرلهرنىــڭ ههممىــسى كىــشىلهرنى ئالــدى بىــلهن تهۋهىــدكه

 . ـ ئايهت 14 تاها سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 11 شۇرا سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 82 ئهنئام سۈرىسى ) 3 (
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ــ ــدىكى . ان چاقىرغــ ــساالمنىڭ مهككىــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــۇ پهقهت 13 مــ ــق دەۋىتىمــ  يىللىــ

 ومـآ ﴿ : ئالاله بـۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ . كىشىلهرنى تهۋهىدكه چاقىرىشتىن ئىبارەت بولغان
ـٰه ِإالَّ أَنـاْ فَٱعبـدو  ئـى « يهنـى ﴾ ِن أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نوِحۤي ِإلَيِه أَنـه ۤال ِإلَـ

ــدىن باشــقا » ســهندىن ئىلگىــرى ئهۋەتىلــگهن پهيغهمبهرلهرنىــڭ ههممىــسىگه ! مــۇههممهد  مهن
 . ) 1 ( » قىلدۇق ۋەهيى دەپ ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر، . يوقتۇر ) بهرههق ( مهبۇد

ــدا ــڭ دەرگاهى ــادەتلهر ئالالهنى  ـ ئىب ــان ئهمهل ــان ۋە قىلىنغ ــان ئىم ــىز ئېيتىلغ  تهۋهىدس
 ! ايدۇ قهتئىي قوبۇل قىلىنم

 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى شېرىك

 ئهڭ چوڭ گۇناه قايسى؟ : سوئال

 . ئهڭ چوڭ گۇناه ـ ئالالهقا شېرىك كهلتۈرۈشتۇر : جاۋاب

 شېرىك دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ ئىبــادەتلهر ۋە دۇئــاالردا ئالالهقــا باشــقا بىرســىنى : جــاۋاب  ـ ئېتىقــاد، ئهمهل  شــېرىك
 . ىڭ ئهكسىدۇر شېرىك تهۋهىدن . شېرىك قىلىپ قوشۇش دېگهنلىكتۇر

 شېرىكنىڭ تۈرلىرى قانچه ۋە ئۇالر قايسىالر؟ : سوئال

 يهنه بىــرى ) چــوڭ شـېرىك ( شـېرىك ئىككــى تۈرلـۈك بولــۇپ، بىـرى شـېركۇلئهكبهر : جـاۋاب
 . لهردىن ئىبارەتتۇر ) كىچىك شېرىك ( شېركۇلئهسغهر

 ۋە ئۇنىڭ هۆكمى شىركۇلئهكبهر

 شىركۇلئهكبهرنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 : شىركۇلئهكبهرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت : جاۋاب

 ـ ئىبــادەتلهر ۋە دۇئــاالردا ئالالهقــا باشــقا بىرســىنى : جــاۋاب  ـ ئېتىقــاد، ئهمهل  شــېرىك
 . شېرىك تهۋهىدنىڭ ئهكسىدۇر . شېرىك قىلىپ قوشۇش دېگهنلىكتۇر

 شېرىكنىڭ تۈرلىرى قانچه ۋە ئۇالر قايسىالر؟ : سوئال

 يهنه بىــرى ) چــوڭ شـېرىك ( رلـۈك بولــۇپ، بىـرى شـېركۇلئهكبهر شـېرىك ئىككــى تۈ : جـاۋاب
 . لهردىن ئىبارەتتۇر ) كىچىك شېرىك ( شېركۇلئهسغهر

. ـ ئايهت 25 ئهنبىيا سۈرىسى ) 1 (
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 شىركۇلئهكبهرنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 : شىركۇلئهكبهرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت : جاۋاب

ــالالهتىن 1 ــشتا ئ ــدارە قىلى ــاتنى ئى ــقا ـ كائىن ــاد بهزى باشــقۇرغۇچىال باش ــار، دەپ ئېتىق  ر ب
ــاتتىكى بهزى : مهســىلهن . قىلىــش  ـ ماشــايىخالر كائىن ــازايى ــرلهر ۋە م ــۇبالر، پى ــاالر، قۇت  ئهۋلىي

ــشاش ــا ئوخـ ــاد قىلغانغـ ــدۇ، دەپ ئېتىقـ ــهررۇپ قىالاليـ ــشالرنى تهسـ ــېرىك . ئىـ ــل شـ ــۇ خىـ  بـ
 . ئالالهنىڭ تهسهررۇپاتىغا باشقىالرنى شېرىك قىلىۋالغانلىقتۇر

 ئهۋلىيــا، : مهســىلهن . هقــا خــاس ســۈپهتلهرگه باشــقىالرنى ئوخــشىتىش ـ ئالالهقــا ۋە ئالال 2
ــاد قىلغانغــا ئوخــشاش ــالچىالر ۋە داخــانالرنى غهيبنــى بىلىــدۇ، دەپ ئېتىق  بۇخىــل . قۇتــۇبالر، پ
 چـــۇنكى . شـــېرىك ئالالهنىـــڭ كامـــالى ســـۈپهتلىرىگه باشـــقىالرنى شـــېرىك قىلىۋالغـــانلىقتۇر

 : ه بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ئالال . غهيبلهرنى بىلىش ئاالهقا خاس سۈپهت

 وِعنده مفَاِتح ٱلْغيِب الَ يعلَمهآ ِإالَّ هو ويعلَم ما ِفي ٱلْبر وٱلْبحِر وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإالَّ ﴿
 يهنـى ﴾ ِبٍني يعلَمها والَ حبٍة ِفي ظُلُماِت ٱَألرِض والَ رطٍْب والَ يـاِبٍس ِإالَّ ِفـي ِكتـاٍب مـ

 ئــــۇنى پهقهت ئــــالاله بىلىــــدۇ، . غهيبنىــــڭ خهزىنىلىــــرى ئالالهنىــــڭ دەرگاهىدىــــدۇر «
 قۇرۇقلـۇقتىكى، دېڭىزدىكــى نهرسـىلهرنىڭ ههممىــسىنى ئـالاله بىلىــدۇ، دەرەخـتىن تۆكــۈلگهن
ــرەر دانه ــتىدىكى بى ــاراڭغۇ يهر ئاس ــى ق ــوق، مهيل ــىمۇ ي ــدىغان بىرەرس ــالاله بىلمهي ــاپراقتىن ئ  ي

 سۇن، مهيلى هال يـاكى قـۇرۇق نهرسـىلهر بولـسۇن، ههممىـسى ئالالهقـا مهلـۇم بولـۇپ ئۇرۇق بول
 . ) 1 ( » لهۋهۇلمههپۇزدا يېزىقلىقتۇر

 كىمكــــى، داخــــان، پــــالچى، رامچــــى ۋە « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم مۇنــــداق دەيــــدۇ
 كاهىنالرنىڭ غهيبـتىن سـۆزلىگهن سـۆزلىرىگه ئىـشىنىدىكهن، ئـۇ، ماڭـا كهلـگهن دىنغـا كـاپىر

 . ) 2 ( » لغان بولىدۇ بو

ــت 3 ــۇالردىن كېــسهللهرگه شــىپالىق ســوراش، پهرزەن ــلهش ۋە ئ ــۈكلهردىن مهدەت تى  ـ ئۆل
ــلهش ۋە بهرىــكهت تىــلهش، شــۇنداقال مهيلــى تىرىــك بولــسۇن، مهيلــى ئۆلــۈك بولــسۇن،  تى
ــشىلهرگه ــىرتىدا كى ــڭ س ــي چارىالرنى ــهۋەبلهر ۋەتهبىئى ــي س ــى تهبىئى ــقا بىراۋن ــالالهتىن باش  ئ

ــارد ــاد قىلىـــش غهيبـــتىن يـ ــاردەم . ەم قىالاليـــدۇ، دەپ ئېتىقـ ــادەتته ۋە يـ ــل شـــېرىك ئىبـ  بۇخىـ
 چــــۈنكى پهيغهمــــبهر . سوراشـــتا ئالالهقــــا باشـــقىالرنى شــــېرىك قىلىــــپ قوشـــىۋالغانلىقتۇر

 . ـ ئايهت 59 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــسىدە ــر ههدى ــادەتتۇر » : ئهلهيهىســساالم بى  ـ ئىب ــا ــهتكهن « دۇئ ــش . ) 1 ( دەپ كۆرس ــداق قىلى  بۇن
ــقىرى، م ــدىن تاش ــېرىك كهلتۈرگهن ــا ش ــۇلمانلىقنىڭ ئالالهق ــز ۋە « ۇس ــادەت قىلىمى ــاڭىال ئىب  س

 ئـالاله تائـاال قۇرئـان . دېـگهن ئاساسـىي پرىنـسىپىغا زىـت كېلىـدۇ » سهندىنال يـاردەم سـورايمىز
ــك ــېرىك كهلتۈرگهنلىـ ــۇالرنى شـ ــا ئـ ــنىڭ ئالالهقـ ــه سوراشـ ــۈكلهردىن نهرسـ ــدە، ئۆلـ  كهرىمـ

 عواْ دعـآَءكُم ولَـو سـِمعواْ مـا ِإن تدعوهم الَ يسم ﴿ : ئىكهنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلىـدۇ
ِكـكُمونَ ِبـِشركْفُـرِة يامٱلِْقي مويو واْ لَكُمابجتئهگهر ئـۇالرنى چاقىرسـاڭالر، « يهنـى ﴾ ٱس 

ــدۇ ــاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايــ ــىلهرنىڭ چــ ــاۋاب . ســ ــىلهرگه جــ ــدىردىمۇ ســ ــان تهقــ  ئاڭلىغــ
 شــــېرىك قىلغـــانلىقىڭالرنى ئىنكــــار ) رنى ئالالهقــــا ئـــۇال ( قايتۇرالمايـــدۇ، قىيــــامهت كـــۈنى

 . ) 2 ( » قىلىدۇ

ــكهرتىش ــان : ئهس ــۆپ تارقالغ ــدا ك ــڭ ئېغىزى ــاۋام خهلقنى ــاپىرىم » ئ ــاكى « ! ي  مهدەت يــا » ي
ــرىم ــۆزلهردۇر « ! پى ــۇپرى س ــېرىك ۋە ك ــۆزلهر ش ــگهن س ــۆزىنىڭ . دې ــۇ س ــان ب ــشىلهر دەۋاتق  كى

ــدۇ ــدىن چىقىرى  ىڭ ئهرەب تىلىــدىكى ســۆزىن » مهدەت « . مهنىــسىنى بىلىــپ، بىلــمهي ئېغىزلىرى
 ئهرەب « يــا » دېــگهن ســۆزدىكى » يــا پىــرىم « دېگهنلىكتــۇر ، » يــاردەم ســورايمهن « مهنىــسى
 دېــگهن جۈملىنىــڭ قىسقارتىلمىــسى بولــۇپ، بىــراۋدىن » مهدەت ۋە يــاردەم ســورايمهن « تىلىــدا

ــدۇ ــداق كــۇپرى ســۆزنى ئېيتىــشتىن ســاقلىنىش . مهدەت ســورىۋاتقانلىقنى ئىپادىلهي  شــۇڭا بۇن
 ئېـــسىل دېــيىش تولىمـــۇ تــوغرا مۇناجــات ۋە » مهدەت يـــا ئــالاله « بۇنىــڭ ئورنىغــا . ۇر زۆرۈرد
 . دۇئادۇر

ــڭ ۋە 4 ــڭ، پىرلهرنى ــى ئهۋلىياالرنى ــش، يهن ــانلىق قىلى ــرى ئۈچــۈن قۇرب ــڭ غهي  ـ ئالالهنى
 ـ ماشـــايىخالرنىڭ قوللىـــشىغا ئېرىـــشىمىز، دېـــگهن گۇمـــان بىـــلهن، ئۇالرغـــا ئاتـــاپ  مـــازايى

 ـ چىـراغ ئۆتكـۈزۈش، ههتتـا مازارالرغـا بېرىـپ ئۇالرنىـڭ قهبىرلىـرىگه قۇربانلىق قىلىش، نهزىـر
 ـ ئىبــادەت بولغــانلىق ســۈپىتى بىــلهن، ئــۇ . ئاتـاپ مــال كېــسىش قهتئىــي هارامــدۇر  قۇربــانلىق

 ئـــالاله پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا خىتـــاب قىلىـــپ، مۇنـــداق . پهقهت ئـــالالهقىال قىلىنىـــدۇ
 : دەيدۇ

 پهرۋەدىگارىـڭ ئۈچـۈن نامـاز ئۇقـۇغىن ۋە قۇربـانلىق « يهنـى ﴾ ر فَصلِّ ِلربـك وٱنحـ ﴿
 . ) 3 ( » قىلغىن

 . ى تىرمىزى رىۋايىت ) 1 (
 . ـ ئايهت 14 فاتىر سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 2 كهۋسهر سۈرىسى ) 3 (
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 ئالالهنىــڭ غهيـرى ئۈچـۈن قۇربـانلىق قىلغــان « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دەيـدۇ
 . ) 1 ( » ! كىشىگه ئالاله لهنهت قىلسۇن

 ســـــېهىرگهرلىك ئهڭ چـــــوڭ گۇنـــــاهالردىن بولـــــۇپ، . ـ ســـــېهىرگهرلىك قىلىـــــش 5
 ئـــااله تائـــاال قۇرئــان كهرىمـــدە مۇنـــداق . قىلغـــۇچىالر شهكـــسىز كــاپىرالردۇر ســېهىرگهرلىك

 : دەيدۇ

﴿ رحٱلـس اسونَ ٱلنلِّمعواْ يكَفَر اِطنييٱلش ـِٰكن  سـۇاليمان « يهنـى ﴾ وما كَفَر سلَيمانُ ولَ
ــلهن ( ــۆگىنىش بى ــېهىر ئ ــولغىنى ۋە س ــېهىرگهر ب ــهيتا ) س ــېكىن ش ــوق، ل ــولغىنى ي ــاپىر ب  نالر ك

 . ) 2 ( » كىشىلهرگه سېهىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى

ــدۇ ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــېچىڭالر « : پهيغهمـ ــاالكهتتىن قـ ــته هـ ــا : يهتـ  ئالالهقـ
 . ) 3 ( » ... شېرىك كهلتۈرۈش، سېهىر قىلىش

 ـ ئهڭ ئۇلـۇغ ۋە . ـ ئـالالهتىن باشقىـسىنىڭ نـامىنى ئاتـاپ قهسـهم قىلىـش 6  چـۈنكى قهسـهم
ــشىدىن قو ــشنىڭ ئۇنىــڭ جازالى ــرەر ئى ــارقىلىق، بى ــاش ئ ــامىنى ئات ــڭ ن ــر زاتنى ــدىغان بى  رقىلى

 ئهگهر مهن يالغــان ئىـــشقا « : ئۇنىــڭ مهنىـــسى . راســت ئىكهنلىكىنــى تهكىـــتلهش دېمهكتــۇر
 شۈبهىــسىزكى، . دېگهنلىكتــۇر » قهســهم قىلغــان بولــسام، نــامى ئاتالغــان بــو زات مېنــى ئۇرســۇن

 لىـــك جـــازا بهرگـــۈچى ۋە ئازابىـــدىن ئۇلۇغلۇقنىـــڭ يېگـــانه ئىگىـــسى، قىلمىـــشالرغا يېتهر
ــالالهتۇر  ـ ئـ ــۇچى زات ــۇچى، . قورقۇلغـ ــهم قىلغـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــسنىڭ نـ ــالالهتىن باشقىـ  ئـ

ــۈپهتلهرگه ــالىي سـ ــشتهك ئـ ــازا بېرىـ ــشالرغا جـ ــان ئولۇغلـــۇق ۋە قىلمىـ ــالالهقىال خـــاس بولغـ  ئـ
 كىمكـــى، « : شـــۇڭا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . باشـــقىالرنى شـــېرىك قىلىۋالغـــان بولىـــدۇ

 الالهتىن باشقىــسىنىڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىــدىكهن، ئــۇ، ئالالهقــا شــېرىك كهلتــۈرگهن ئــ
 . ) 4 ( دېگهن » بولىدۇ

ــگهن ــداق دېـ ــۇ يهنه مۇنـ ــهم « : ئـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــسىنىڭ نـ ــالالهتىن باشقىـ ــى ئـ  كىمكـ
 . ) 5 ( » قىلىدېكهن، ئۇ مۇشرىك ۋە كاپىر بولۇپ كېتىدۇ

ــان قهســــهم ــلهن قىلىنغــ ــامى بىــ ــسىنىڭ نــ ــالالهتىن باشقىــ ــڭ ئــ ــېرىك ۋە كۇپرىنىــ  شــ
ــسابالنمايدۇ ــهم هې ــسىمۇ، ئــۇ قهس ــسىدىن سانال ــڭ مۇبــارەك . جۈملى ــهم ئالالهنى  چــۈنكى قهس

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ـ ئايهت 102 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
 . ئىمام مۇسىلىم رىۋايىتى ) 3 (
 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 4 (
. تىرمىزى رىۋايىتى ) 5 (
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ــدۇ ــال قىلىنى ــېلىش بىلهن ــۇالر . ئىــسىملىرىنى تىلغــا ئ ــۇپ، ئ ــۈچ بول ــارىلىرى ئ  : قهســهمنىڭ ئىب
 شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن . دىـــن ئىبـــارەت ) بىلالهـــى ( هللا ۋە بـــا ) تهلالهـــى ( هللا تـــا ) ۋەلالهـــى ( هللا وا

ــشىلهرنىڭ ــۇن « كى ــى نــان ئۇرس ــتهي، ۇ ئ « ، » مېن ــۇپ كې ــۇپ كېــتهي م نــداق بول  » ۇنــداق بول
 . دېگهنگه ئوخشاش سۆزلىرى قهسهمگه ياتمايدۇ

 دېگهنــگه ئوخــشاش » مهن كــاپىر بولــۇپ كېــتهي « : ئهممــا كىــشى قهســهم قىلــدىم دەپ
 سۆزلهرنى قىلغان ۋە قهسىمىدە يالغـان ئىـشقا قهسـهم قىلغـان بولـسا، ئـۇ ئۆزىنىـڭ دېگىنىـدەك

 كىمكــى ئىــسالم مىللىتىنىــڭ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ . كېتىــدۇ بولــۇپ
ــۇپ ــدەك بولـ ــڭ دېگىنىـ ــۇ، ئۆزىنىـ ــدىكهن، ئـ ــهم قىلىـ ــشقا قهسـ ــان ئىـ ــلهن يالغـ ــرى بىـ  غهيـ

 . ) 1 ( » كېتىدۇ

ــسى ــسنىڭ مهنى ــۇ ههدى ــهم : ب ــىمىدە قهس ــۇچى قهس ــان ، قىلغ ــۇنداق بولمىغ ــش ش  ئهگهر ئى
ــسا، مهن ــتهي ” بول ــۇپ كې ــاپىر بول ــ “ ك ــتهي ” اكى ي ــۇپ كې ــاكى “ يههــۇدىي بول ــستىئان ” ي  خرى

ــتهي ــۇپ كې ــا “ بول ــىمىدە يالغانغ ــۇ قهس ــان ۋە ش ــۆزلهرنى قىلغ ــشاش س ــگه ئوخ ــهم دېگهن  قهس
 يهنـى كـاپىر بولـۇپ كېتىـدۇ . قىلغان بولسا، ئـۇ ئۆزىنىـڭ دېگىـنىگه ئوخـشاش بولـۇپ كېتىـدۇ

 . دېگهنلىكتۇر

ــگهن ــداق دې ــساالم يهنه مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــ » : پهيغهم ــىمىدە، كىمك ــسالمدىن " ى قهس  مهن ئى
 دەيدېكهن، ئهگهر ئـۇ يالغـان ئىـشقا قهسـهم قىلغـان بولـسا، ئـۆزى دېگىنىـدەك " چىقىپ كېتهي

ــسىمۇ، مۇســۇلمانلىقىغا  بولــۇپ كېتىــدۇ، ئهگهر راســت ئىــشقا شــۇنداق دەپ قهســهم قىلغــان بول
 . ) 2 ( » ساالمهت قايتالمايدۇ

 ـ ماشــايىخالر 7  غا ئالالهقــا ئهقىـــدە قىلغانــدەك ئهقىـــدە ـ ئهۋلىيــاالر، پىـــرلهر ۋە مــازايى
 قىلىــش، ئــۇالرنى ئــالالهنى ســۆيگهندەك ســۆيۈش، ئــۇالردىن ئــالالهتىن قورققانــدەك قورقــۇش

 . ۋە ئۇالرغا ئالالهقا ئىبادەت قىلغاندەك چوقۇنۇش

 : بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ تائاال ئالاله

 يِحبونهم كَحب ٱللَِّه وٱلَِّذين آمنواْ أَشد حبـاً وِمن ٱلناِس من يتِخذُ ِمن دوِن ٱللَِّه أَنداداً ﴿
ــِه ــۇالرنى . بهزى ئــادەملهر ئــالالهتىن غهيرىلهرنــى ئالالهقــا شــېرىك قىلىۋالىــدۇ « يهنــى ﴾ للَّ  ئ

 ) يهنــى ئۇلۇغاليـدۇ ۋە بويــسۇنىدۇ ( مۆمىنلهرنىـڭ ئـالالهنى دوســت توتقىنىـدەك دوســت توتىـدۇ

 . ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ي رىۋايىتى ئهبۇ داۋۇد ۋە نهسائى ) 2 (
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 . ) 1 ( » ىن بهك دوست توتىدۇ مۆمىنلهر ئالالهنى ههممىد

 بــۇ ئــايهتته، ئــالالهتىن غهيرىلهرنــى، ئــالالهنى دوســت توتقانــدەك دوســت توتــۇپ، ئهقىــدە
ــانىغان ــسىدىن سـ ــڭ جۈملىـ ــېرىك كهلتۈرگهنلىكنىـ ــا شـ ــشنى ئالالهقـ ــڭ . قىلىـ ــۇ ئايهتنىـ  بـ

ــۇش ۋە ــدەك قورق ــالالهتىن قورققان ــۇددى ئ ــسىدىن خ ــالالهتىن باشقى ــهن، ئ ــا ئاساس  مهزمۇنىغ
ــا ــانىلىدۇ، ئۇالرغـ ــېرىكنىڭ جۈملىـــسىدىن سـ ــادەت قىلغانـــدەك چوقۇنۇشـــمۇ شـ ــا ئىبـ  ئالالهقـ
 . ئهلۋەتته

 بولـۇپ كهتـسۇن ـ ئۆلۈكلهرنى ـ مهيلى ئـۇالر پهيغهمـبهر بولـۇپ كهتـسۇن، مهيلـى ئهۋلىيـا 8
 ـ زىيـان يهتكۈزەلهيـدۇ، هـاجهتلهرنى راۋا قىالاليـدۇ، دەپ ئېتىقـاد قىلىـش  . ــ كىـشىلهرگه پايـدا

 : قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ ئالاله تائاال

ـٰه مع ٱللَّـِه ﴿  أَمن يِجيب ٱلْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف ٱلسۤوَء ويجعلُكُم حلَفَآَء ٱَألرِض أَِإلَ
 ) ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى ( بېـشىغا كـۈن چۈشـكهن ئـادەم دۇئـا قىلـسا « يهنـى ﴾ قَِليالً ما تـذَكَّرونَ
 غان، ئۇنىـڭ بېــشىغا كهلــگهن ئېغىرچىلىقنـى كۆتۈرۈۋېتىــدىغان ۋە ســىلهرنى ئىجـابهت قىلىــدى

 ـ ــازغىنه ۋەز ــارمۇ؟ ســىلهر ئ ــم؟ ئــالالهتىن باشــقا ئىــاله ب  زېمىننىــڭ ئورۇنباســارى قىلغــان كى
 . ) 2 ( » نهسىههت ئالىسىلهر

﴿ ِبخ كسسمِإن يو وِإالَّ ه لَه فَالَ كَاِشف رِبض ٱللَّه كسسمِإن يٍء وـيلَٰى كُلِّ شع وٍر فَهي 
يرئهگهر ئـالاله سـاڭا بىـرەر كـۇلپهت يهتكۈزسـه، ئـۇنى ئـالالهتىن باشـقا هـېچكىم « يهنـى ﴾ قَد 

ــرەر ــاڭا بىـ ــالاله سـ ــدۇ، ئهگهر ئـ ــه كۆتۈرۈۋېتهلمهيـ ــشىلىق يهتكۈزسـ ــا ( ياخـ ــدا ئۇنىڭغـ  ئۇچاغـ
 . ) 3 ( » ، چۈنكى ئالاله ههر نهرسىگه قادىردۇر ) هېچكىم ئارىلىشالمايدۇ

 شىركۇلئهكبهرنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

 بـۇرۇن قىلغـان شىركۇلئهكبهرنى سـادىر قىلغـان ئـادەم ئىمانـدىن چىقىـدۇ، ئۇنىـڭ : جاۋاب
ــۇپ كېتىــدۇ  ـ ئىبــادەتلىرى بىكــار بول ــدۇ، . پۈتــۈن ئهمهل ــاهى كهچــۈرۈم قىلىنماي  ئۇنىــڭ گۇن

ــۈزۈپ، قايتــا ئىمــ  ان ئېيتىــشى ۋە پهقهت شــېرىك كهلتۈرگۈچىنىــڭ شــېرىكتىن قهتئىــي قــول ئ
 . گۇناهلىرىغا ههقىقىي رەۋىشته تهۋبه قىلىشى ئارقىلىق ئالاله خالىسا كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

 . ـ ئايهت 165 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 62 نهمل سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئابهت 17 ئهنئام سۈرىسى ) 3 (
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 ِإنَّ ٱللَّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ٰذِلك ِلمن يشآُء ومـن ﴿ : ئالاله مۇنداق دەيدۇ
 ئـالاله ئـۆزىگه بىـرەر نهرسـىنىڭ شـېرىك « يهنـى ﴾ يـداً يشِرك ِبٱللَِّه فَقَد ضـلَّ ضـالَالً بِع

ــشىنى ــاهىنى ( كهلتۈرىلى ــرىكلىك گۇن ــى مۇش ــدۇ ) يهن ــرەت قىلماي ــۋەتته مهغپى ــدىن . ئهل  بۇنىڭ
ــسىنى ــۆزى ( باشقى ــالاله ئ ــدۇ ) ئ ــرەت قىلى ــادەمگه مهغپى ــان ئ ــېرىك . خالىغ ــا ش ــى ئالالهق  كىمك

 .) 1 ( » كهلتۈرىدىكهن، ئۇ ههقىقهتهن قاتتىق ئازغان بولىدۇ

 هۆكمى نىڭ ۋە ئۇ شىركۇلئهسغهر

 شىركۇلئهسغهرنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 : شىركۇلئهسغهرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت : جاۋاب

ــاۋاپ 1  ـ ئۆلۈكلهرنىــڭ ۋاسىتىــسى بىــلهن ئالالهقــا يېقىنلىــشىش مهقــسىتىدە مــازارالرنى ت
 بهيتــۇلالهتىن . گىــال خاســتۇر » كهبه « چــۈنكى تــاۋاپ قىلىــش پهقهت بهيتــۇلالهتىكى . قىلىــش

ــا ــشى ئالالهق ــان كى ــاۋاپ قىلغ ــاينى ت ــقا ج ــىك باش ــدۇ ش ــۈرگهن بولى  ـ . كهلت ــاۋاپ ــۈنكى ت  چ
 كهلتۈرگهنلىـك شـىك ئىبـادەتنى ئـالالهتىن باشقىـسى ئۈچـۈن قىلىـشنىڭ ئالالهقـا . ئىبادەتتۇر

 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ . ئىكهنلىكى ئېنىقتۇر

 تـاۋاپ ) يهنـى بهيتـۇلالهنى ( قهدىمـى بهيـت ) هـاجىالر ( « يهنـى ﴾ ٱلْعِتيِق ولْيطَّوفُواْ ِبٱلْبيِت ﴿
 .) 2 ( » قىلسۇن

ــېلىش ۋە مــازاردا ياتقــان ــارقىلىق ئۆلــۈمنى ئهســكه ئ ــارەت قىلىــش ئ  ئهممــا قهبىرلهرنــى زىي
 . يېقىنالرغا دۇئا قىلىش ئۈچۈن مازارالرغا بېرىش ساۋابلىق ئىشتۇر

ــ 2 ــادەتلهرنى خ  ـ ئىب ــى ئهمهل ــا، يهن ــقىالرغا ـ رىي ــتىن، باش ــۈن قىلماس ــالاله ئۈچ  الىس ئ
 ـ ئىبـادەتلىرىنى كـۈزىتىش . كۆرسـىتىش نىيىتـى بىـلهن قىلىـش  چـۈنكى بهنـدىلهرنىڭ ئهمهل

 ـ ئىبـــادەتلهرنى باشــــقىالرغا . ، ئۇالرغـــا ســـاۋاب بېــــرىش پهقهت ئالالهقـــا خاســـتۇر  ئهمهل
ــاۋاب بېـــرىش ۋ  ە ئـــۇالرنى كۆرســـىتىش ئۈچـــۈن قىلىـــش بولـــسا، ئالالهنىـــڭ ئهمهلـــلهرگه سـ
ــدۇ ــپ قوشـــىۋالغانلىق بولىـ ــقىالرنى شـــېرىك قىلىـ ــۈزىتىش ســـۈپىتىگه باشـ  پهيغهمـــبهر . كـ

ــۇ ههقـــته مۇنـــداق دەيـــدۇ  مېنىـــڭ ســـىلهر ئۈچـــۈن ئهڭ قورقىـــدىغىنىم، « : ئهلهيهىســـساالم بـ
 .) 3 ( » نىمۇ كهلتۈرۈپ قويۇشىڭالردۇر، ئۇ بولسىمۇ، رىيادۇر شىك ئالالهقا ئهڭ كىچىك

 . ـ ئايهت 116 نىسا سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت 29 ههج سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
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 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ

 يهنـى ﴾ فَمن كَانَ يرجو ِلقَآَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاً والَ يشِرك ِبِعبـادِة ربـِه أَحـدا ﴿
 يهنـى سـاۋاب ئۈمىـد قىلىـپ، ( كىمكى، پهرۋەردىگارىغا مۇالقـات بولۇشـنى ئۈمىـد قىلىـدىكهن، «

 دىغان ئىبـــادەتكه ياخـــشى ئىـــش قىلـــسۇن، پهرۋەردىگارىغـــا قىلىـــ ) ئازابىـــدىن قورقىـــدىكهن
 .) 1 ( » كهلتۈرمىسۇن شىك هېچكىمنى

 پهيغهمــــبهر . ـ ئالالهقــــا ئاســــىيلىق بولىــــدىغان ئىــــشالردا باشــــقىالرغا بويــــسۇنۇش 3
ــدۇ ــداق دەي ــسۇنۇشقا « : ئهلهيهىســساالم مۇن ــدىگه بوي ــشتا بهن ــدىغان ئى ــا ئاســىيلىق بولى  ئالالهق

 شـــۇنىڭ . هقىال بولىـــدۇ چـــۈنكى ئىتـــائهت قىلىـــش، بويـــسۇنۇش پهقهت ئـــالال . ) 2 ( » بولمايـــدۇ
 شـهرىئهتته مهنئـى ــ پهزرلهرنـى تهرك ئېـتىش، ئۈچۈن، ئالالهقا ئاسـىيلىق بولىـدىغان ئىـشالردا

 ـ  قىلىنغــان ئىــشالرنى قىلىــش ۋە هــارامنى هــاالل ئورنىــدا قــوللىنىش قاتــارلىق ئىــشالردا
 ىلىــپ بىـراۋدىن قورقــۇپ يـاكى ئۇنىــڭ يـۈز خاتىرىــسى ق يهنــى ( باشـقىالرغا بويــسۇنغان كىـشى

ــشى ــونداق قىلغــان كى ــىك ئالالهقــا ئىتــائهتته ) ش ــدۇ ش  چــۈنكى، ئالالهقــا . كهلتــۈرگهن بولى
 ئاســىيلىق قىلىــپ، باشــقىالرغا بويــسۇنغۇچىالر ئــۆزلىرى بويــسۇنغان كىــشىلىرىنى ئالالهقـــا

 ! كۆرگهن بولىدۇ ئهمهسمۇ؟ يۇقىرى ئوخشاش، بهلكى ئاالهتىن

 تۇمار ئېسىش ۋە دەم سېلىش مهسىلىسى

 مۇ؟ شىك ۇمار ئېسىش ۋە دەم سېلىش ت : سوئال

ــشنىڭ : ج ــسىش ۋە دەم سېلىـ ــار ئېـ ــىك تۇمـ ــائىز شـ ــدىغانلىرىمۇ ۋە جـ ــسىگه كىرىـ  دائىرىـ
 : بۇنىڭغـا بىنـائهن، تۇمـار ئېـسىش ۋە دەم سـېلىش ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇ . بولىدىغانلىرىمۇ بار

 . ىنى دائىرىسىگه كىرىدىغىنى، يهنه بىرى، جائىز بولۇپ، رۇخسهت قىلىنغ شىك بىرى

 : دەم سېلىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

 ـ 1  ـ كېــسهللهرگه، ههتتـا ســاقالرغىمۇ قۇرئــان كهرىـم ئــايهتلىرى يــاكى ئالالهنىـڭ ئىــسىم
 پهيغهمـــبهر . ســـۈپهتلىرىنى ئوقـــۇش بىـــلهن بولىـــدىغان دەم ســـېلىش بولـــۇپ، بـــۇ جـــائىزدۇر
ــالغانلىقى ۋە ــۇپ دەم س ــدىن ئوق ــم ئايهتلىرى ــان كهرى ــساالمنىڭ قۇرئ ــقىالرنىڭمۇ ئهلهيهىس  باش

ــانلىقى توغرىـــسىدا رىـــۋايهت قىلىنغـــان ههدىـــسلهر بـــۇ  شـــۇنداق قىلىـــشىغا رۇخـــسهت قىلغـ
 ئهۋف ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالهــۇ . خىلــدىكى دەم سېلىــشنىڭ جــائىز ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتاليدۇ

ــدۇ ــۋايهت قىلى ــداق دەپ رى ــسالمدىن ئىلگىرىكــى دەۋر ( بىزجــاهىلىيهت « : ئهنهــۇ مۇن  ته دەم ) ئى

 . ـ ئايهت 110 كههف سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايتى ) 2 (
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ــاالتتۇق ــساالمدىن . سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنى پهيغهمـ ــر كـ ــۇلهلاله ” بىـ ــېمه ! يارەسـ ــشقا نـ  دەم سېلىـ
 ـ ئـاۋۋال قانـداق دەم سـالىدىغانلىقىڭالرنى ماڭـا كۆرسـىتىڭالر،  ـ دەپ سـورىۋىدىم، ئـۇ  دەيـسىز؟

ــا  ـ ئالالهق  كهلتۈرگهنلىــك دائىرىــسىگه كىرىــدىغان نهرســىلهردىن خــالىي شــىك دەم ســېلىش
 .) 1 ( » لىدۇ ـ دېدى بولسىال جائىز بولغان بو

ــداق دېيىلىــدۇ ــاملىق كىتابتــا مۇن ــالىملىرى ئــۈچ شــهرت بىــلهن : فهتهۇلمهجىــد ن  ئىــسالم ئ
ــشنى جـــائىز كـــۆردى ــسى، دەم سېلىـــشتا پهقهت قۇرئـــان ئـــايهتلىرى ۋە : دەم سېلىـ  بىرىنچىـ

 ـ سـۈپهتلىرىال ئوقۇلىـشى، ئىككىنچىـسى، سـېلىنغان دەمنىـڭ ئهرەب تىلىــدا  ئالالهنىـڭ ئىـسىم
 مهنىــسى چۈشىنىــشلىك بولۇشــى، ئۈچىنچىــسى، دەم ئۆزلىكىــدىن تهســىر قىلماســتىن، بولــۇپ،

ــشتىن ــاد قىلىـ ــدۇ، دەپ ئېتىقـ ــىر قىلىـ ــال تهسـ ــسى بىلهنـ ــى ۋە ئىرادىـ ــڭ ئىزنـ ــى ئاالهنىـ  بهلكـ
 .) 2 ( » ئىبارەت

 دەم سېلىشنىڭ ئۇسـۇلى ـ قۇرئـان ئايهتلىرىـدىن يـاكى ئالالهنىـڭ ئىـسىم ـ سـۈپهتلىرىدىن
ــۆزىگه يــاكى باشــقىالرغا ســۈفلهش يــاكى ســۇغا ئوقــۇپ ئىچكــۈزۈش خالىغــانلىرىنى ئوقــۇپ  ، ئ

 . ياكى ئىچىشتۇر

 دائىرىـــسىگه كىرىـــدىغان تـــۈرى بولـــۇپ، پهيغهمبهرلهرنىـــڭ، شـــىك ــــ دەم سېلىـــشنىڭ 2
ــسى ــاكى مهنىـ ــاش يـ ــسىملىرىنى ئاتـ ــڭ ئىـ ــاكى جىنالرنىـ ــڭ يـ  پهرىـــشتىلهرنىڭ، ئهۋلىياالرنىـ

 بۇنــداق قىلىــشتىن پهيغهمــبهر . ىدىغان دەم چۈشىنىكــسىز تىلــسىمالرنى ئوقــۇش بىــلهن ســېلىن
 . ئهمىلىدۇر شىك چۈنكى ئۇ . ئهلهيهىسساالم مهنئى قىلغان

 : تۇمارمۇ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

ــار 1 ــان تۇم ــۈپهتلىرىدىن يېزىلغ  ـ س ــسىم ــڭ ئى ــايهتلىرى ۋە ئالالهنى ــم ئ ــان كهرى  ـ قۇرئ
 ئــــالىملىرى بولـــۇپ، ئۇنىــــڭ جــــائىزلىقى يــــاكى جـــائىز ئهمهســــلىكى توغرىــــسىدا ئىــــسالم

 : ئىختىالپالشقان

 ـ بۇ تۈردىكى تۇمـارنى جـائىز دېگـۈچىلهر، مهشـهۇر سـاهابىالردىن ئابـدۇلال ئىبنـى ئـۆمهر 1
ــام ــۇ ئهنهانىـــڭ ســـۆزلىرى ۋە ههنبهلىـــي مهزهىبىنىـــڭ پېـــشىۋاسى ئىمـ  ۋە ئائىـــشه رەزىيهلالهـ

 ۆرسـىتىش ئههمهد ئىبنى ههنبهلنىـڭ پهتىۋاسـىغا يـۆلهنگهن ۋە تۇمـارنى ئۆزلىكىـدىن تهسـىر ك
 كــۈچىگه ئىــگه ئهمهس، پهقهت ئاالهنىــڭ ئىزنــى ۋە ئىرادىــسى بىلهنــال تهســىر كۆرســىتهلهيدۇ،

 أَعـوذُ ﴿ ئابدۇلال ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇنىـڭ، . دەپ ئېتىقاد قىلىشنى شهرت قىلغان

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ـ بهت 135 فهتهۇلمهجىد ) 2 (
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ِمناِدِه وِعب رشِعقَاِبِه وِبِه وغَض اِت ِمناماِت اللَِّه التوِن ِبكَِلمرـضحأَنْ ياِطِني وياِت الشزمه ﴾ 
ــى ــڭ « يهنـ ــىدىن، مهخلۇقاتنىـ ــڭ جازاسـ ــدىن، ئۇنىـ ــڭ غهزىبىـ ــىغىنپ، ئالالهنىـ ــا سـ  ئالالهقـ

 » شـهررىدىن، شــهيتانالرنىڭ ماڭـا يېقىنلىشىــشىدىن ۋە ۋەسۋەسـه قىلىــشىدىن پانـاه تىلهيــمهن
ــ ــپ ئوقۇتىـ ــا ئۆگىتىـ ــكهن بالىلىرىغـ ــاالغهتكه يهتـ ــانى بـ ــاالغهتكه دېـــگهن دۇئـ  دىغانلىقى ۋە بـ

 يهتمىگهنلىــرى ئۈچــۈن، ئــۇنى قهغهزگه يېزىــپ ئۇالرنىــڭ بوينىغــا ئېــسىپ قويىــدىغانلىقى
 .) 1 ( » رىۋايهت قىلىنىدۇ

 ـ ئــۇالر  بۇههدىـستىن، چوڭالرغــا ئايهتلهرنىــڭ ئــۆزىنى ئوقۇتــۇش، نارىــسىدىلهرگه بولــسا،
ــدىن ــان ئايهتلىرى  ـ قۇرئ ــۈن ــانلىقلىرى ئۈچ ــۆزلىرى ئوقۇيالمىغ  ـ ئ ــسىم ــڭ ئى ــاكى ئاالهنى  ي

ــائىزلىقى ــنىڭ جــ ــسىپ قويۇشــ ــا ئېــ ــپ بويۇنلىرىغــ ــار قىلىــ ــپ، تۇمــ ــۈپهتلىرىدىن يېزىــ  ســ
ــدۇ ــسالم . ئىپادىلىنىـ ــدا ئىـ ــشىنىڭ هاراملىقىـ ــار ئېسىـ ــڭ تۇمـ ــاالغهتكه يهتكهنلهرنىـ ــا بـ  ئهممـ

 . ئالىملىرى بىردەك ئىتتىپاقتۇر

ــۇالر ئىب 2 ــائىز ئهمهس دېگــۈچىلهر بولــۇپ، ب  نــى مهســئۇد، ئىبنــى ـ تۇمــار ئېسىــشنى ج
ــۆلهنگهن ــارلىق مهشــهۇر ســاهابىالرنىڭ ســۆزلىرىگه ي ــاس . ئاببــاس ۋە هــۇزەيفه قات  ئىبنــى ئابب
 مهن پهيغهمــــبهر « : رەزىيهلالهـــۇ ئهنهــــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىــــدۇكى ئـــۇ مۇنــــداق دېـــگهن

 ـ بىــرىگه ئــامراق ” ئهلهيهىســساالمنىڭ  ـ خوتــۇتالرنى بىــر  دەم ســېلىش، تۇمــار ئېــسىش ۋە ئهر
 دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان “ تۇر شــىك نىيىتــى بىــلهن يېزىلغــان تىلــسىمالرنىڭ بهزىــسى قىلىــش
 .) 2 ( » ئىدىم

 : تۇمار ئېسىشنى جائىز ئهمهس دېگۈچىلهرنىڭ بهزى دەلىللىرى تۆۋەندىكىچه

ــېلىش ) 1 ( ــسىش، دەم سـ ــار ئېـ ــساالم تۇمـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشنىڭ پهيغهمـ ــسىم يېزىـ  ۋە تىلـ
ــايى شــىك . تىن ســانىغان شــىك بهزىــسىنى ــاه بولغــانلىقتىن، ئۇنىڭــدىن ئىنت  ن خهتهرلىــك گۇن

 . ساقلىنىش ئۈچۈن بۇ ئىشالرنى تهرك ئېتىش زۆرۈر

 ـ بـارا . خۇراپاتنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش مۇهىمـدۇر ) 2 (  ئىـشالرغا يــول شـىك بـۇ ئىـشالر بــارا
 . شۇنىڭ ئۈچۈن تۇمار ئېسىش ۋە يېزىش هارامدۇر . ئاچىدۇ

 قۇرئـــان ئايهتلىرىنىـــڭ هـــۆرمىتىنى تۇمــار ئاســـقانالرنىڭ كۆپىنچىـــسى تۇمـــاردىكى ) 3 (
 . گۇناهكار بولىدۇ ساقلىيالمىغانلىقتىن

 ـ پهيغهمبهرلهرنىــڭ، پهرىــشتىلهرنىڭ، ئهۋلىياالرنىــڭ، پىرلهرنىــڭ، جىنالرنىــڭ ۋە باشــقا 2

 . تىرمىزى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــارالرنى ــدىكى تۇم ــۇ خىل ــۇپ، ب ــارالر بول ــان تۇم ــسىملىرى يېزىلغ ــڭ ئى ــداق مهخلۇقنى  ههرقان
 ئىــسالم ئـــالىملىرى كهلتۈرگهنلىــك بولىـــدىغانلىقىغا شـــىك ئېــسىش ۋە يېزىـــشنىڭ ئالالهقــا

 كىمكـى تۇمـار ئاســىدىكهن « : ئـۇالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ . ههمـمه بىـردەك ئىتتىپــاقتۇر
 .) 1 ( » كهلتۈرگهن بولىدۇ شىك ئۇ، ئالالهقا

ــلهن تهرك « ۋە ــارى بىــ ــۇ تۇمــ ــسىۋالغان شــ ــۇ ئېــ ــسىۋالىدىكهن، ئــ ــار ئېــ ــى تۇمــ  كىمكــ
 . ههدىسلىرىنىڭ ئومۇمىي مهنىسىنى ئاساس قىلىدۇ دېگهن .) 2 ( » ئېتىلىدۇ

ــشنى جــائىز ئهمهس ــۇنى ئېسى ــار بولمىــسۇن، ئ ــۈردىكى تۇم ــدا، قانــداق ت ــه قىلغان  خۇالس
 . دېگۈچىلهرنىڭ دەلىلى كۈچلۈكتۇر

 تۇمار ئاسماستىنمۇ بااليى ـ قازاالردىن ساقلىنىش چارىلىرى بارمۇ؟ : سوئال

ــار : جــاۋاب ــۋەتته ب ــشقا هــا . ئهل ــار ئېسى ــان تۇم ــازاالردىن ۋە يام  ـ ق ــاال  جهت بولماســتىنمۇ، ب
 كـــــۆز، يامـــــان تىلالرنىـــــڭ، ههســـــهتخورالرنىڭ شـــــهررىدىن ساقلىنىـــــشنىڭ دىنىمىـــــزدا

ــار ــارىلىرى بـ ــشى چـ ــىتىلگهن ياخـ ــۋايهت . كۆرسـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالهـ ــۇ هـ  ئهبـ
 مېنـى ! ۇلهلاله يارەسـ ” : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىغـا بىـر ئـادەم كېلىـپ « : قىلىنىدۇكى

ــدى ــالن چېقىۋالـ ــېچه ئىـ ــساالم “ كـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدى، پهيغهمـ ــشام ” دېۋىـ ــهن ئاخـ  ئهگهر سـ
 : ياتىدىغان ۋاقتىڭدا

﴿ لَـقـا خم ـرش ـاِت ِمـنامـاِت اِهللا التوذُ ِبكَِلمئالالهقـا سـىغىنىپ ( « يهنـى ﴾ أَع 
 ـــ هېچقانـداق زىيـان ولــسا ئىـدىڭ سـاڭا دېـگهن ب ) مهخلۇقاتنىـڭ شـهررىدىن پانـاه تىلهيـمهن

 .) 3 ( » دېدى “ زەخمهت يهتمىگهن بوالتتى

 ســـىلهر « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه بىــر ههدىـــسىدە، ســـاهابىلىرىغا تهلىــم بېرىـــپ
 : ئاخشاملىرى يېتىشتىن بۇرۇن

﴿ زمه ِمناِدِه وِعب رشِعقَاِبِه وِبِه وغَض اِت ِمناماِت اللَِّه التوذُ ِبكَِلمأَنْ أَعاِطِني وياِت الـش 
 ئالالهقـــا ســـىغىنپ، ئالالهنىـــڭ غهزىبىـــدىن، ئۇنىـــڭ جازاســـىدىن ۋە ( يهنـــى ﴾ يحـــضروِن

ــا يېقىنلىشىــشىدىن ۋە ۋەسۋەســه قىلىــشىدىن ــڭ شــهررىدىن، شــهيتانالرنىڭ ماڭ  مهخلۇقاتنى
ــمهن ــاه تىلهي ــسىلهر ) پان ــازاالردىن ساقلىنى  ـ ق ــاال ــساڭالر، ب  دەپ » دەڭــال، ئهگهر شــۇنداق قىل

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 .) 1 ( كۆرسهتكهن

ــگهن ــداق دې ــۇ مۇن ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــبهر « : ئائى  پهيغهم
ــتۈرۈپ ــالقىنىنى بىرلهشـ ــدا، ئىككـــى ئـ ــا بارغىنىـ  ئهلهيهىســـساالم ههر ئاخـــشىمى ياتـــاق جايىغـ
ــڭ ــۇپ ئالقانلىرىغــا ســۈفلهپ بهدىنىنى ــاس ســۈرىلىرىنى ئوق ــاچقىنىچه، ئىخــالس، فهلهق ۋە ن  ئ

ــاۋۋال قــولى ــاتتى، سىالشــنى ئ ــلهن ســىالپ چىق ــالقىنى بى ــال يېرىنــى ئىككــى ئ ــكهن ههممى  يهت
 .) 2 ( » بېشى بىلهن يۈزىدىن باشاليتتى ۋە ههر ئهزانى ئۈچ قېتىمدىن سىاليتتى

ــگهن ــداق دې ــا يهنه مۇن ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــدە « : ئائى ــساالم، بهدىنى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــدا، ئ ــېس قىلغىنىـ ــسىزلىك هـ ــرەر راههتـ ــۇپ، بىـ ــۈرىلىرىنى ئوقـ ــاس سـ ــالس، فهلهق ۋە نـ  ىخـ

ــاالتتى ــلهن دەم س ــش بى ــى ســىالپ چىقى ــال يېرىن ــكهن ههممى ــولى يهت ــڭ ق ــاغرىقى . بهدىنىنى  ئ
ــلهن ــولى بى ــارەك ق ــڭ مۇب ــۇپ، ئۇنى ــۈرىلهرنى مهن ئوق ــۇر س ــاغالردا، مهزك ــان چ ــاتتىق بولغ  ق

ــلهن ( ــولى بىـ ــۆز قـ ــدا، ئـ ــان هالـ ــولىنى تۇتقـ ــى قـ ــى ) يهنـ ــمه يېرىنـ ــڭ ههمـ ــىالپ بهدىنىنىـ  سـ
 .) 3 ( » چىقاتتىم

 ركۇلئهسغهرنىڭ هۆكمى نېمه؟ ى ش : سوئال

 ـ گۇنـاهى كهبىــرىلهر ى ش : جـاۋاب  دىـن بولــۇپ، ئــۇنى ســادىر ) چــوڭ گۇنــاهالر ( ركۇلئهســغهر
 تىن يىــراق بولــۇش بىــلهن ئــۆزىنى هــاالكهتلهردىن شــىك قىلغــۇچى ئالالهقــا تهۋبه قىلىــپ

 پىر بولـۇپ كهتمهيـدۇ، ئۇنىـڭ باشـقا شىركۇلئهسـغهرنى سـادىر قىلغـان كىـشى كـا . قۇتقۇزااليدۇ
ــدۇ ــۇپ كهتمهي ــار بول ــۇ بىك ــشى ئهمهللىرىم ــالهتته . ياخ ــېكىن ههر ه ــىك ل ــاتتىق ههزەر ش  تىن ق

 . قىلىش زۆرۈردۇر

 نىڭ زىيانلىرى قايسىالر؟ ك ر شى : سوئال

 : ئۇالردىن . نىڭ زىيانلىرى ئىنتايىن كۆپ شىك : جاۋاب

 گۈچىنىـڭ جهننهتـتىن مههـرۇم كهلتۈر شـىك نىڭ ئهڭ چـۆڭ زىيىنـى شـۈكى، ئـۇ ـ شـىك ـ 1
 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . بولۇشىغا، دۇزاختا مهڭگۈ قېلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

﴿ ِ ـارٱلن اهـأْومةَ ونلَيِه ٱلْجع ٱللَّه مرح ِبٱللَِّه فَقَد ِركشن يم هكىمكـى، ئالالهقـا « يهنـى ﴾ ن 
ــىك ــا جهنن شـ ــالاله ئۇنىڭغـ ــۈردىكهن، ئـ ــدۇ كهلتـ ــارام قىلىـ ــى هـ ــايى دوۋزاخ . هتنـ ــڭ جـ  ئۇنىـ

 . ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 3 (
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 .) 1 ( » بولىدۇ

 كهلتـــۈرگهن كىـــشىنىڭ پۈتـــۈن ياخـــشى ئهمهللىـــرى بىكـــار بولـــۇپ شـــىك ـ ئالالهقـــا 2
 : ئالاله بۇههقته مۇنداق دەيدۇ . كېتىدۇ

 كهلتۈرسـه شـىك ئهگهر ئـۇالر « يهنـى ﴾ ولَو أَشركُواْ لَحِبطَ عنهم ما كَـانواْ يعملُـونَ ﴿
 .) 2 ( » دى، ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى، ئهلۋەتته، بىكار بولۇپ كېتهتتى ئى

 ـ ئالالهقــا مهخلۇقــاتالرنى ئوخــشاتقانلىق بولــۇپ، ئۇنىــڭ گۇنــاهى ههقىــقهتهن شــىك ـ 3

 ﴾ ِإنَّ ٱلـشرك لَظُلْـم عِظـيم ﴿ : دەپ ئاتىغـا » ئهڭ چـوڭ زۇلـۇم « ئېغىردۇر، ئۇنى ئالاله تائاال
 .) 3 ( » هن ئهڭ چوڭ زۇلۇمدۇر رۈش ههقىقهت كهلتۈ شىك « يهنى

ــۇر ــوللىنىش دېگهنلىكتـ ــا قـ ــقا ئورۇنغـ ــدىن باشـ ــۆز ئورنىـ ــىنى ئـ ــر نهرسـ  ـ بىـ ــۇم  . زۇلـ
ــا ــادەتلهردە، ئالالهقـ ــىك ئىبـ ــادەتنى شـ ــان ئىبـ ــاس بولغـ ــالالهقىال خـ ــادەم، ئـ ــۈرگهن ئـ  كهلتـ

 م باشقىــسىغا مهنــسۇپ قىلىـــش ئــارقىلىق، ئالالهنىـــڭ ههققىــگه خىيـــانهت ۋە ئــۆزىگه زۇلـــۇ
 . قىلغان بولىدۇ

ــى ـ 4 ــانىلىدۇ ك ر شـــ ــاهالردىن ســـ ــساالم « . ـ ئهڭ زور گۇنـــ ــبهر ئهلهيهىســـ  پهيغهمـــ
 دېگهنــدە، ســاهابىرالر “ مهن ســىلهرگه ئهڭ زور گۇنــاهالرنى ئېيتىــپ بېرەيمــۇ؟ ” : ســاهابىلىرىغا

 ئهڭ ” دەيـدۇ، بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم “ ئهلۋەتته ئېيتىـپ بهرسـىله يارەسـۇلۇلاله ”
ــا زور  ـ ئالالهقـ ــىك گۇنـــاهالر ــشىتىش شـ ــانىنى قاخـ  ـ ئـ ــا ــۈرۈش ۋە ئاتـ ــاۋاب “ كهلتـ  دەپ جـ

 .) 4 ( » بېرىدۇ

 ساۋابى قهبىرلهرنى زىيارەت قىلىشنىڭ

 قهبىرلهرنى زىيارەت قىلىشنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

ــى زىيــارەت قىلىــش ســاۋابلىق ئىــشتۇر : جــاۋاب ــر ۋاقىتتــا بولمىــسۇن، قهبىرلهرن ــسى بى  . قاي
 ســىلهرنى بــۇرۇن قهبىرلهرنــى زىيــارەت قىلىــشتىن « : هىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ پهيغهمــبهر ئهلهي

 . ) 5 ( » قهبىرلهرنى زىيارەت قىلىڭالر . توسقانىدىم

 . ـ ئايهت 72 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 88 م سۈرىسى ئهنئا ) 2 (
 . ـ ئايهت 13 لوقمان سۈرىسى ) 3 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايتى ) 5 (
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ــدۇ ــداق دەيــ ــۇ مۇنــ ــش « : يهنه ئــ ــارەت قىلىــ ــى زىيــ ــاخىرەتنى قهبىرلهرنــ ــىلهرگه ئــ  ســ
 .) 1 ( » يادالندۇرىدۇ

 قهبىرلهرنى قانداق زىيارەت قىلىش كېرەك؟ : سوئال

ــۈكلهرگه قهبىرله : جــاۋاب ــويىچه، ئۆل ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ كۆرسهتمىــسى ب  ـ پهيغهم ــى  رن
ــرەك ــلهن زىيــارەت قىلىــش كې ــالالهتىن مهغپىــرەت تىــلهش بى  ئۆلــۈكلهردىن بىــر نهرســه . ئ

ــدۇ ــقا بولمايـ ــارەت قىلىـــش . سوراشـ ــى زىيـ ــاهابىالرغا قهبىرلهرنـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــم بهرگهن ــداق تهلى ــق مۇن ــارد « : توغرىلى ــۇ دىي ــۇلمانالر ب ــۆمىن، مۇس ــان م ــىلهرگه ! ا يېتىۋاتق  س

 بىــزگه ۋە . ئالالهنىــڭ ســاالمى بولــسۇن، بىزلهرمــۇ خــۇدا خالىغــان ۋاقىتتــا ســىلهرگه يېتىــشىمىز
 .) 2 ( » گه ئالالهتىن ئامانلىق تىلهيمهن سىلهر

 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى بىدئهت

 بىدئهت دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ڭىلىقالرنــى ئىجــاد، ئىختىــرا ۋە پهيــدا ـــ لــۇغهت ئېتىبــارى بىــلهن، يې بىــدئهت : جــاۋاب
 . قىلىش دېمهكتۇر

 : يېڭىلىق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

ــشلىرىغا ــا ئى ــشاش، دۇني ــا ئوخ ــا يېڭىلىقلىرىغ  ـ تېخنىك ــانىمىزدىكى پهن ــسى، زام  بىرىنچى
ــدا ــسالم دىنىـ ــش ئىـ ــرا قىلىـ ــاد ۋە ئىختىـ ــۇالرنى ئىجـ ــۇپ، ئـ ــېڭىلىقالر بولـ ــىۋەتلىك يـ  مۇناسـ

 . ئىشالردىندۇر تهشهببۇس قىلىنغان ياخشى

 ئىككىنچىــسى، دىنــدا يېڭىلىــق پهيــدا قىلىــش بولــۇپ، ئــۇ قهتئىــي چهكلىنىــدۇ ۋە ئۇنىڭغــا
 چـۈنكى، دىـن ئـۆز ۋاقتىـدىال تاكامۇللىـشىپ بولغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ . ههرگىز يـول قويۇلمايـدۇ

 چـــۈنكى . هېچقانـــداق يېڭىلىـــق يـــاكى ئۆزگهرتىـــشنى قوبـــۇل قىلمايـــدىغان بىـــر كامـــالهتتۇر
ــا ــدۇ كامالىغ ــۇل قىلماي ــادىنى قوب ــكهن نهرســه زىي ــشىلهرنى . يهت ــبهر ئهلهيهىســساالم كى  پهيغهم

 كىمكـى بىزنىـڭ بـۇ دىنىمىزغـا، ئۇنىڭـدا بولمىغـان « : بىدئهت پهيـدا قىلىـشتىن مهنئـى قىلىـپ
 .) 3 ( دەپ كۆرسهتكهن » ! نهرسىلهرنى پهيدا قىلىۋالىدىكهن، ئۇ قهتئىي رەت قىلىنىدۇ

 بىدئهتلهر قايسىالر؟ دىندا پهيدا قىلىنغان : سوئال

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام مۇسلىم رىۋايتى ) 2 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 3 (



119 

 دىنــدا پهيــدا قىلىنغــان بىــدئهتلهر ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، بىرىنچــى تۈردىكىــسى، : جــاۋاب
ــن ــازغۇن مهزههبلهردى ــسالمدىكى ئ ــۇپ، ئى ــدئهتلهر بول ــادتىكى بى ــۆز ۋە ئېتىق ــيه، : س  جهههمى

 . رافىزە، خاۋارىج ۋە بهزى شىئهلهرنىڭ ئېتىقاد سىستېمىلىرىدىكى بىدئهتلهردۇر

 ـــــ ئىبـــــادەتلهرگه ئىــــسالم دىنىــــدا بهلگىلهنــــگهن ئهمهل ى تۈردىكىــــسى، ئىككىنچــــ
ــهتكهن ــالاله كۆرس ــادەتلهرنى ئ  ـ ئىب ــۇپ، ئهمهل ــدئهتلهر بول ــادا مۇناســىۋەتلىك بى ــۇندا ئ  يوس

 . قىلماسلىق ياكى يېڭى ئىبادەت سىستېمىلىرىنى بهلگىلىۋېلىش قاتارلىقالردۇر

 ېكمىتى ئىسالم دىنىنىڭ بىدئهتلهرنى مهنئى قىلىشىنىڭ ه

 ئىــسالم دىنىنىــڭ بىــدئهتلهرنى قهتئىيلىــك بىــلهن مهنئــى قىلىــشىنىڭ هېكمىتــى : ســوئال
 نېمه؟

 ـ قــانۇنالرنى : جــاۋاب  ئىــسالم دىنــى ئــالاله ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى بهلگىلىمىــگهن قائىــدە
 كىــشىلهرنىڭ بــۇ دىنىغــا بهلگىلىۋېلىــشىنى ۋە ئالالهقــا يېقىنلىــشىش نىيىتــى بىــلهن بولــسىمۇ

ــۇ دىنغــا كىرگۈزۈۋېلىــشىنى قهتئىيلىــك دىنــدا بۇي ــاپ ب  رۇلمىغــان ئىــشالرنى ئىبــادەت دەپ ئات
 ههتتــا ناهــايىتى ئوچــۇق ۋە . بىــلهن، كهســكىن مهنئــى قىلىــشتا ناهــايىتى هېكمهتلىــك ئىــدى

 دەپ ئــېالن » بىـدئهتنىڭ ههرقانــدىقى زااللهتتـۇر « يهنــى » كــل بدعــة ضــاللة « كهسـكىن هالــدا
 ولــسىمۇ خهۋىــرى بولغــان ههرقانــداق ئــادەم، ئىــسالم دىــنالر تارىخىــدىن ئــازراق ب . قىلــدى

 دىنىنىـــڭ بىـــدئهتلهرنى قهتئىـــي تـــۈردە مهنئـــى قىلغانلىقىـــدىكى هېكمهتلهرنـــى ئوچـــۇق ۋە
 . ئاشكارا كۆرەلهيدۇ

 تارىختىن بېرى پۈتـۈن دىنالرنىـڭ بۇزۇلىـشىغا ۋە ئـاخىرى بېرىـپ زاۋاللىققـا يـۆز تۇتۇشـىغا
 . ـ بىدئهتتۇر بىردىنبىر سهۋەب بولۇپ كهلگهن نهرسه ـ

ــن دۈشــمهنلىرىنىڭ دىنــدارالرنى ئــۆز غايىلىرىــدىن ئاداشــتۇرۇش ۋە 1  ـ دى  ـ بىــدئهت
 دىـــن دۈشـــمهنلىرى . دىنـــدىن يىراقالشـــتۇرۇش ئۈچـــۈن قولالنغـــان قـــۇرالى بولـــۇپ كهلـــدى

ــته ــڭ كۆرۈنۈشـ ــا ئۆزلىرىنىـ ــدارالردىن بهزى نادانالرغـ ــپ، دىنـ ــېپىگه كىرىۋېلىـ ــدارالر سـ  دىنـ
 ئهممــا غايىـــسى ئــۇالرنى دىننىـــڭ كۆرســهتمىلىرىدىن چىقىرىـــشتىن ئالالهقــا يېقىنلىـــشىش،

 ـ ســائادىتىنى  ئىبــارەت مېكىرلىــرىگه قايىــل قىلۋالغانــدىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ دىنىنــى، بهخــت
ــدى ــاراپ قىلـ ــسا خـ ــادەتلىرىنى بولـ ــاد ۋە ئىبـ ــلىدى، ئېتىقـ ــۇزۇپ تاشـ ــي . بـ ــڭ دىنىـ  ئۇالرنىـ

ــۆز شــهرىئهتلىرىنى ســاقالپ قېلىــشلىرىغ ــي پۈرســهت بهرمهســتىن، ههدەپ تۇرمۇشــىدا ئ  ا قهتئى
 بـارلىق خۇراپـات . تۈرلۈك خۇراپاتالرنى ئىبادەت نـامى بىـلهن دىنغـا ئېلـپ كىرىـشكه باشـىلدى

 كېيىـــنچه ئـــۇالر بىـــدئهتلهرنىڭ . ۋە پاســـاتچىلىقالرنىڭ ئىـــشكىنى شـــۇ بىـــدئهت ئېچىـــۋەتتى
ــدى ــدىغان هالغــا چۈشــۈپ قال ــدىنى ئااللماي ــنالر . ئال ــدە، مهزكــۇر دى ــۈپ ئاساســىدىن نهتىجى ت
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 . بۇزۇلدى

ــا 2 ــاماۋىي دىنالرغ ــلهن، س ــولى بى ــدئهت ي ــىك ـ بى ــدىلىرى ههدەپ ش ــستلىق ئهقى  ، بۇددى
ــا ــدىن ئېزىــپ، ئالالهق ــدارالر ئۆزلىرىنىــڭ ههق دىنلىرى ــدە دىن ــدى، نهتىجى  شــىك كىرىــپ كهل

 كهلتـــۈرۈش يوللىرىغـــا كىرىـــپ كهتتـــى ۋە ئـــالالهتىن باشـــقا مهبۇدالرغـــا چوقۇنـــۇش بىـــلهن
ــساق، . تۈگهشــتى ــدىغان بول ــى مىــسال قىلى ــستىئان دىنىن ــن بولغــان خرى  ئهســلى ســاماۋىي دى

ــستىئانالر ــسا خرىـ ــرى، دەپ ئىـ ــڭ بىـ ــۈچ ئىالهنىـ ــوغلى ۋە ئـ ــڭ ئـ ــساالمنى ئالالهنىـ  ئهلهيهىسـ
ــدۇ ــاد قىلى ــالبۇكى، . ئېيتىق ــسا ه ــان ئى ــوغلى دەپ ئېيتق ــڭ ئ ــۆزىنى ئالالهنى ــساالم ئ  ئهلهيهىس

 مهتتـــا . ندىـــسى ۋە پهيغهمبىـــرى دەپ ئـــېالن قىلغـــان ئهمهس، بهلكـــى ئـــۆزىنى ئالالهنىـــڭ به
ــگهن ئىــسا ـ تېكىــستته 20 ـ بــاب 18 ئىنجىلــى  : ئهلهيهىســساالم ئــۆزى توغرىلىــق مۇنــداق دې

 ، يهنه شـۇ بابنىـڭ » بېـشىنى قويىـدىغان يېـرى يـوق ) يهنـى مېنىـڭ ( ئهمما ئىنسان ئوغلىنىـڭ «
ــستىدە 64 ــسا « ـ تېكى ــۇن : ئى ــىلهرگه ش ــالپ س ــازىردىن باش ــ مهن ه ــىلهر ـ ــى، س  ى ئېيتىمهنك

 . دەپ قهيت قىلىنغان » كۆرۈپ تۇرغان كىشى ئىنسان ئوغلىدۇر ـ دېدى

ــا باغلىنىـــپ » كرېـــست « ئهلهيهىســـساالمنى ئىـــسا الر خرىـــستىئان بـــۇرۇنقى  ئۆلتـــۈرۈلگهن قـ
 نــى ئولۇغلىغـان بولــسا، هــازىرقىلىرى ئــۆزلىرى ئىــاله دەپ » كرېــست « دېـگهن ئېتىقــاد بىــلهن،

 . نىڭ ئۆزىگه چوقۇنماقتا » كرېست « االمنى قويۇپ، ئهلهيهىسس ئىسا بىلىدىغان

 ـ بىدئهت يـولى بىـلهن دىنـدا چېكىـدىن ئېـشىش، دىنـدارالرغا ئـۇالر تـاقهت قىاللغۇسـىز، 3
ــهلبى ــارلىق سـ ــۈرۈش قاتـ ــدىن زىرىكتـ ــۇالرنى دىنـ ــارقىلىق ئـ ــۇش ئـ ــى قويـ ــر تهلهپلهرنـ  ئېغىـ

 . نهتىجىلهر كېلىپ چىقتى

ــادەتلهرنى ـ بىـــدئهت يـــولى بىـــلهن كىـــشىلهر دىـــنالر 4 ــانچه شـــهرىئهت ۋە ئىبـ  دا خالىغـ
ــى ــا . ئويـــدۇرۇپ چىقتـ ــان دۇنيـ ــاالل قىلغـ ــالاله هـ ــشىپ ئـ ــدىن ئېـ ــادەملىرى ههددىـ ــن ئـ  دىـ

ــدى ــارام قىل ــدارالرغا ه ــرى ۋە خوشــبۇيالرنى دىن ــۇالر . زىننهتلى ــن ” ئ ــا “ دى ــلهن دۇني ــامى بى  ن
 ـ . ئىـــشلىرىغا ســـهلبى نهزەردە قارىـــدى  ئىمــــان دەۋاســـى بىـــلهن كىــــشىلهرنىڭ بهخـــت

ــائادەتلىرىنى بوغــدى ــگهن گۇمــان بىــلهن بهنــدىلهرنى ئازابلىــدى . س  . ئالالهقــا يېتىمىــز دې
ــۆزلىرىنى خــاراب قىلــدى ــا تورســۇن، ئ ــالالهنى رازى قىلىــش ئۇياقت ــدە، ئ ــدا . نهتىجى ــۇ ئورۇن  ب

ــا يېقىنلىـــــشىش دەۋاســـــى بىـــــلهن، ــسا خرىـــــستىئان دىـــــن ئادەملىرىنىـــــڭ ئالالهقـــ  ئىـــ
ــالپ ه ــا خىـ ــدىغان ئهلهيهىســـساالمنىڭ دىنىغـ ــىپ كهلمهيـ ــتىگه موناسـ ــسان تهبىئىـ ــدا، ئىنـ  الـ

 تهرغىبــاتىنى ئهۋجىــگه چىقىرىـــشى ئــارقىلىق پۈتــۈن ياۋروپــا خهلقىنـــى « تهركىيــدۇنيالىق »
 دىننـــى سىياســـهتتىن « SECULARESM دىنـــدىن زىرىكتـــۈرگهنلىكى، ئاخىرىـــدا ياۋروپـــادا

. لىك سهۋەب بولغانلىقىنى بايان قىلىش يېتهر ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا » ئايرىش
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 ـ پهنـــگه ۋە ههر قانـــداق 5 ــا، ئىلىـــم  ـ دىـــنالردا تهرەققىياتقـ  ـ بىـــدئهت يـــولى بىـــلهن
 ههتتـا ياۋروپـا خهلقـى خىرسـتىئان . كهشپىياتالرغا قارشى يېڭـى نىـزامالر ئويـدۇرۇپ چىقىلـدى

ــدى ــا كهل ــدىغان هالغ ــارزۇ قىلى ــسىمدارلىقىدىن قۇتۇلۇشــنى ئ ــڭ بې ــن ئادەملىرىن ــۈنكى . دى  چ
ــادەملىرى ئىل ــن ئ ــپ دى ــۈم قىلى ــا هۆك ــپىياتچىالرنى كاپىرلىقق ــادىملىرىنى، كهش  ـ پهن خ ــم  ى
ــۇردى ــۈرۈپال ت ــالىم . ئۆلت ــان ئ ــسپاتالپ چىقق ــى ئى ــهكىللىك ئىكهنلىكىن ــوپ ش ــارىنىڭ ت  يهرش
ــالېليونى ــا ئۆلـــۈم خرىـــستىئان گـــالېلى گـ  چىركاۋىـــدىن كاپىرلىققـــا هۆكـــۈم قىلىـــپ ئۇنىڭغـ

 . الى جازاسى ئىجرا قىلىنغانلىقىمۇ بۇنىڭ تىپىك مىس

 بىدئهتلهرنى مهنئى قىلغانلىقىنىڭ نهتىجىلىرى

 ئىسالم دىنىنىڭ بىدئهتلهرنى مهنئى قىلغانلىقىنىڭ نهتىجىلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 ئىـسالم دىنىنىـڭ بىـدئهتلهرنى قهتئىـي مهنئـى قىلىـپ كهلگهنلىكـى نهتىجىــسىدە، : جـاۋاب
ــالىيهتلىرىم ــۈن پائـ ــادەتلرىمىز ۋە پۈتـ ــدىلىرىمىز، ئىبـ ــى ئهقىـ ــى دىنـ ــز ههزرىتـ  ىز پهيغهمبىرىمىـ

 مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ دەۋرىـــدىن باشـــالپ تـــا مۇشـــۇ كـــۈنگىچه هـــېچ قانـــداق
 ــــ زىيـــادە قىلىنماســـتىن داۋام قىلىـــپ ە بۇزۇلۇشـــالرغا ئۇچرىماســـتىن، كهم ئـــۆزگهرتىش ۋ

 . كهلمهكته

 ئىــــسالم دىنىــــدا بۇيرۇلغــــان ئېتىقــــادالر ۋە ئىبادەتلهرنىــــڭ ئاساســــلىق جهۋهىــــرى
ــىلىل ــاقتۇر ىرىدە مهس ــردەك ئىتتىپ ــرى بى ــسالم مهزههبلى ــۈن ئى ــىلهن . پۈت  دىنىمىزدىكــى : مهس

ــارلىق  ئېتىقــــاد مهســــىلىلىرى ۋە شــــهرىئىتىمىزدىكى نامــــاز، روزا، زاكــــات، ههج ۋە باشــــقا بــ
 ئىبادەتلهر پۈتـۈن كهيپىيهتلىـرى بىـلهن شـىئه بولـسۇن، سـۈننى بولـسۇن ۋە باشـقا مهزههبـلهر

 مهزههبلهرنىــــڭ ئارىــــسىدىكى ئىخــــتىالپالر پهقهت . ۇر بولــــسۇن، ههممىــــسىدە بىــــر خىلــــد
 قاتــارلىق كىچىــك ) يامــان ســانالغان ئىــشالر ( مهكــروه ) ياخــشى ســانالغان ئىــشالر ( مۇســتهههپ

ــكهن ــامىله ۋە . مهســسىلىلهرگىال مهركهزلهش ــارام، مۇئ  ـ ه ــادەت، هــاالل ــاد، ئهخــالق، ئىب  ئېتىق
ــىدا ئى ــلهر ئارس ــىلىلىرىدە مهزههب ــسىپ مهس  ـ پرىن ــانۇن ــۇر ق ــتىالپ يوقت ــسالم . خ ــۇ، ئى ــا ب  مان

ــازدۇر ــر ئىمتىيـ ــاس بىـ ــنىغىال خـ ــى . دىـ ــسالم دىنـ ــن ئىـ ــر دىـ ــداق بىـ ــدىكى هېچقانـ  يهر يۈزىـ
 باشـقا ههرقانـداق بىردىنـدا ئىبـادەتلهر ههتتـا . ئېرىشكهن بـۇ ئىمتىيازغـا ئېرىـشهلىگهن ئهمهس

ــگهن ــۇپ كهل ــلهن بۇزۇل ــىرلهر بى ــپ، ئهس ــلهن ئۆزگىرى ــالر بى ــادالر يىل ــۈن . ئېتىق ــسالم چ  كى ئى
ــاتتىق تهلهپ قويۇلمىغــان ــدا، بىــدئهتلهرنى مهنئــى قىلىــشتا ق  ئهممــا . دىنىــدىن باشــقا بىــر دىن

 ـ نىــزام ۋە ههرخىــل  ئىــسالم دىنــى ئىــشنىڭ بېــشىدىال ئىنــسانالر تهرىپىــدىن بــۇ دىنغــا قائىــدە
 دىنىــي يېڭىلىقالرنــى، دىنــدا بۇيرۇلمىغــان ئىبــادەت شــهكىللىرىنى كىرگۈزۈشــكه قهتئىــي يــول

 ئىـــسالم دىنىـــدا ئهزەلـــدىن تـــا هـــازىرغىچه خرىـــستىئان دىنىـــدا بولغىنىغـــا . رمهي كهلـــدى به
. دەپ ئاتىلىدىغان دىنىي بېسىمدارالر مهۋجۇد ئهمهس » دىن ئادەملىرى « ئوخشاش
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 ئــالالهتىن باشــقا هېچكىمنىــڭ دىننــى ئــۆزگهرتىش ۋە كىــشىلهرنىڭ گۇنــاهلىرىنى ئــالاله
ــالاله هــاالل ــېمهتلهردىن دىنــداالرنى مهنئــى قىلىــش نامىــدىن كهچــۈرۈم قىلىــش، ئ  قىلغــان ن

 ئىـسالم دىنىـدا ئىبـادەتلهر بىۋاسـىته ئـالالهقىال قىلىنىـدۇ، ئـۇنى پهقهت ئـالاله . هوقۇقى يوقتۇر
 بــۇ مـــاۋزۇدا . گۇنــاهالرنى پهقهت ئــالاله ئــۆزى خالىــسا كهچۈرىــدۇ . ئــۆزىال قوبــۇل قىلىــدۇ

ــستىئان ــدىغان خرى ــساق دىنىنىــڭ هــازىرقى شــهرىئىتىگه قاراي ــستىئان ئۇنىــڭ : بول ــن خرى  دى
ــۇن ــدىكى نۇرغـــ ــانلىقىنى ۋە ئىنجىلـــ ــپ كېلىۋاتقـــ ــدىن ئۆزگهرتىلىـــ ــادەملىرى تهرىپىـــ  ئـــ

ــدە ــدۇرۇلغانلىقىنى، ههم ــدىن قال ــى ” ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىــسا ئههكامالرنىــڭ ئهمهل  مهن دىنن
ــدىم ــتىش ئۈچــۈن ئهمهس، تولــۇقالش ئۈچــۈن كهل  دەپ ئــېالن قىلغــان مــۇقهددەس “ كېمهي

 . ىغا خىالپلىق قىلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئوچۇق كۆرىمىز دەستۇر

ــان ۋە ــشىلهر قۇرئ ــسمهن كى ــۇلمانالردىن قى ــدىمۇ بهزى دەۋرلهردە مۇس ــسالم دىنى ــوغرا، ئى  ت
 بۇيرۇلمىغان بىـر قىـسىم بىـدئهتلهرنى ئىبـادەت نـامى بىـلهن دىنغـا كىرگۆزۈشـكه ههدىسلهردە

 ۈرلــۈك بورمىالشــالردىن قوغــداپ تۇرىــدىغان ئۇرۇنغــان بولــسىمۇ، ههر دەۋردە ئىــسالم دىنىنــى ت
ــدى ــپ كهل ــدىال رەت قىلىن ــۆز ۋاقتى ــدئهتلهر ئ ــداق بى ــا، بۇن ــپهرۋەرلهر كهم بولمىغاچق  . ههقىقهت
 چۈنكى بـۇ دىننـى تـا قىيـامهتكىچه ههر قانـداق بىـر ئـۆزگهرتىش ۋە كهم ـ زىيـادە قىلىـشالردىن

ــاخىرغىچه ــدا ئ ــاقلىغان هال ــپ، س ــاپ قىلى ــدۇرۇش ئ س ــدى داۋام قىلى ــسى ئى ــڭ ۋەدى  . الالهنى
 ئـالاله تائـاال پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تىلـى ئـارقىلىق بــۇ ۋەدىـسىنى مۇنـداق دەپ ئــېالن

 بـــۇ ئـــۇممهتكه ئـــالاله تائـــاال ههر يـــۈز يىلنىـــڭ بېـــشىدا ئۇالرنىـــڭ دىنىنـــى « . قىلغـــان
ــدىغان ــدىغان ( يېڭىالي ــدئهتلهردىن تازىالي ــى بى ــپ تۇرىــدۇ ) يهن ــۇم ئهۋەتى ــى چوق  . ) 1 ( » بىرىن

 قۇرئـاننى بىـز نازىـل « هنـى ي ﴾ ِإنا نحن نزلْنا ٱلذِّكْر وِإنا لَـه لَحـاِفظُونَ ﴿ ئالاله يهنه قۇرئانـدا
 .) 2 ( » قىلدۇق، ئۇنى چوقۇم قوغدايمىز

 مۇســۇلمانالرنىڭ مــۇقهددەس دەســـتۇرى بولغــان قۇرئــان قۇغـــدالغان . دەپ ۋەدە قىلغــان
 . دەتلىرى ۋە پۈتـۈن ئىـشلىرى قوغدىلىـدۇ دېمهكتــۇر ئىـكهن، ئۇالرنىـڭ دىنـى، ئېتىقـادى، ئىبــا

 . ئالالهنىڭ بۇ ۋەدىسى ئهمهلىيهتته ئهمهلگه ئېشىپ كهلمهكته

 ســـىلهرگه ئالالهنىـــڭ كىتـــابى بىـــلهن « پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن
ــيىن ــدىن كې ــساڭالر، مهن ــڭ تۇت ــسىنى چى ــۇ ئىككى ــتىم، ســىلهر ب ــۇپ كهت  ســۈننهتلىرىمنى قوي

 .) 3 ( » زىپ كهتمهيسىلهر ههرگىزمۇ ئې

 . ئىمام ئهبۇداۋود رىۋايىتى ) 1 (
 . ـ ئايهت 9 هىجر سۈرىسى ) 2 (
. تى يۇخارىي رىۋايى ) 3 (
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 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن . مۇســۇلمانالر مۇشــۇ پرىنــسىپقا چىــن ئهمهل قىلىــپ كهلــدى
ــابىئىنالر ــپىلهر، تـ ــاهابىالر، خهلىـ ــۈن سـ ــالپ پۈتـ ــى ئهۋدالر ( باشـ ــاهابىالردىن كېيىنكـ  ۋە ) سـ

ــۆردى، ــش ك ــلهن ئى ــيارلىق بى ــايىن هوش ــشتا ئىنت ــى قىل ــدئهتنى مهنئ ــالىملىرى بى  مهزههب ئ
ــدى ئــا ــدئهتنىمۇ ئــۆز ۋاقتىــدا رەت قىلىــپ كهل ــداق چــوڭ ئىــشالر . ددى بىــر بى  چــۈنكى ههرقان

 . كىچىكتىن باشلىنىدۇ

ــام مالىـــك بىـــدئهت توغرىلىـــق مۇنـــداق دېـــگهن  يهنـــى ســـاهابى ۋە ( بـــورۇنقىالردا « : ئىمـ
 بولمىغــان بىــرەر ئىــشنى مۇشــۇ ئۇممهتنىــڭ دىنىغــا كىرگــۈزمهكچى ) تــابىئىنالر دەۋرلىرىــدە

ــان كىــشى  يهنــى ( ، ههقىــقهتهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى دىنغــا خىيــانهت قىلغــان بولغ
ــۈزمىگه ــۇق يهتك ــى تول ــدۇ ) دىنن ــان بولى ــوهمهت قىلغ ــاال . دەپ ت ــالاله تائ ــۈنكى ئ ــۈن ﴿ چ  بۈگ

ــدىم ــۈن قىل ــى پۈت ــىلهرنىڭ دىنىڭالرن ــدۇ ﴾ س ــكهن . دەي ــا يهت ــدا كامالىغ ــۆز ۋاقتى ــن ئ ــۇ . دى  ش
 . » مۇ دىندىن سانالمايدۇ ۋاقىتتا دىندىن سانالمىغان نهرسه هازىر

 ىكى مهسىلىلهر ۋەسىله ههققىد
 ۋەسىله دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ دۇئانىــڭ ئىجــابهت بولۇشــى، ئىبادەتلهرنىــڭ قوبــۇل بولۇشــى يــاكى : جــاۋاب  ۋەســىله
ــرەر  بىـــرەر هاجهتنىـــڭ راۋا بولۇشـــى ئۈچـــۈن، ئـــۆزى بىـــلهن ئالالهنىـــڭ ئوتتۇرســـىدا بىـ

 . دېگهنلىكتۇر پ ئارىغا سېلىش قىلى ۋاسىته ياكى بىرەر شهخسنى نهرسىنى

 ئىككىنچىـسى، يۇلغـان ۋەسـىلىلهر، و بولـۇپ، بىـرى يـول ق تۈرلـۈك 3 ) يهنـى ۋاسـىته ( ۋەسىله
 . ۋەسىلىدۇر شهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغان قىلىنغان ۋەسىلىلهر، ئۈچىنچىسى، مهنئى

 ۋەسىله بۇيرۇلغان

 ۋەسىله قايسى؟ بۇيرۇلغان : سوئال `

 ـ قۇرئــان ن بۇيرۇلغــا : جــاۋاب  بۇيرۇلغـــان ۋە ههدىــسلهردە كهرىمــدە يــاكى ۋەســىله
 : ساهابىالر قولالنغان ۋەسىلىلهر بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

ــم . الهقــا بولغــان چىــن ئىمــانىنى ۋەســىله قىلىــشى ل ههركىــم ئۆزىنىــڭ ئا ) 1 (  قۇرئــان كهرى
 ىــشىلهرنىڭ قىسسىــسىنى ئۆزلىرىنىــڭ ئىمــانىنى ۋەســىله قىلىــپ، ئالالهقــا دۇئــا قىلغــان ك

 بىـــز ههقىـــقهتهن چاقىرغۇچىنىـــڭ ! پهرۋەردىگـــارىمىز ﴿ : هېكـــايه قىلىـــپ مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــا ئىمـــان ئېيـــتىڭالر « ) يهنـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ( ــا » رەببىڭالرغـ  دەپ ئىمانغـ

ــۇق ــان ئېيتت ــدۇق، ئىم ــانلىقىنى ئاڭلى ــاهلىرىمىزنى . چاقىرغ ــڭ گۇن ــارىمىز بىزنى پهرۋەردىگ
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ــرەت ق ــارغىن مهغپى ــا چىق ــانلىقىلىرىمىزنى يوقق ــن، يام ــدا . ىلغى ــشىالرنىڭ قاتارى ــى ياخ  بىزن
 ) 1 ( ﴾ . ۋاپات قىلدۇرغىن

ــداق دەيــــدۇ ــايهتلهرگه ئهگهشــــتۈرۈپ يهنه مۇنــ ــىنى ﴿ : يــــۇقىرىقى ئــ  ئۇالرنىــــڭ دۇئاســ
 ) 2 ( ﴾ پهرۋەدىگارى ئىجابهت قىلدى

 لىش ئالالهنىڭ بىرلىكىنى ۋە نۇقسانالردىن پاك ئىكهنلىكىنى ۋەسىله قى ) 2 (

 ئــالاله، يۇنـــۇس ئهلهيهىســساالمنىڭ بېلىقنىـــڭ قارنىــدا تـــۇرۇپ، ئالالهنىــڭ بىرلىكىنـــى
ــا قىلغـــان دۇئاســـىنى هېكـــايه قىلىـــپ مۇنـــداق دەيـــدۇ  ئـــۇ، ﴿ : ۋەســـىله قىلىـــپ، ئالالهقـ

 ســهندىن بــۆلهك هــېچ مهبــۇد ! پهرۋەردىگــارىم ) يهنــى بېلىقنىــڭ قارنىــدا ( قاراڭغۇلۇقتــا
 ئــۆز ( مهن ههقىــقهتهن . ىلىكلهردىــن پاكتۇرســهن ســهن جىمــى كهمچ . يوقتــۇر ) بهرههق (

 . ) 3 ( ﴾ زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم، دەپ نىدا قىلدى ) نهپسىمگه

 بېلىــق ( ئۇنىــڭ دۇئاســىنى ئىجــابهت قىلــدۇق، ئــۇنى ﴿ : كېيىنكــى ئــايهتته مۇنــداق دېــگهن
 . ) 4 ( ﴾ غهمدىن خاالس قىلدۇق ) يۇتقان چاغدىكى

 ئــالاله بىــزگه ۋەســىله قىلىــشنىڭ . قىلىــش ئالالهنىــڭ مۇبــارەك ئىــسىملىرىنى ۋەســىله ) 3 (
 ئالالهنىــڭ گــۈزەل ئىــسىملىرى بــار، ئــالالهنى شــۇ ﴿ : ئۇســۇلىنى ئۆگىتىــپ مۇنــداق دەيــدۇ

 . ) 5 ( ﴾ بىلهن ئاتاڭالر ) گۈزەل ئىسىملىرى (

ــالى ســــۈپهتلىرىنى ۋەســــىله قىلىــــش ) 4 (  پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم . ئالالهنىــــڭ كامــ
ــىل ــۈپهتلىرىنى ۋەس ــالى س ــڭ كام ــى ئالالهنى ــا قىالتت ــداق دۇئ ــپ مۇن ــشه « : ه قىلى ــى ههمى  ئ

 ســېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭنىــڭ ! تىرىــك تۇرغــۇچى ۋە ههممىنــى ئىــدارە قىلىــپ تۇرغــۇچى ئــالاله
 ) 6 ( » هۆرمىتى بىلهن، سېنىڭدىن ياردەم سورايمهن

 ـ ئىبـــادەتلىرىنى ۋەســـىله قىلىـــشى ) 5 (  . ههركىـــم ئۆزىنىـــڭ ياخـــشى قىلغـــان ئهمهل
ــان : مهســىلهن ــۇش، قۇرئ ــاز ئوق ــش، نام ــا ياخــشىلىق قىلى  ـ ئانىغ ــا ــش، ئات ــالۋەت قىلى  تى

 ـ رەهىـم قىلىـش، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا دۇرۇد ئوقـۇش ۋە  ئـۇرۇق ـ تۇغقانالرغـا سـىله

 ـ ئايهت 193 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
 ـ ئايهت 195 ئال ئىمران سۈرىسى ) 2 (
 ـ ئايهت 87 ئهنبىيا سۈرىسى ) 3 (
 ـ ئايهت 88 ئهنبىيا سۈرسى ) 4 (
 ـ ئايهت 180 ئهئراف سۈرىسى ) 5 (
تىرمىزى رىۋايىتى ) 6 (
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ــشى ــقا ياخ ــۇش ۋە باش ــشهنچلىك بول ــانهتكه ئى ــش، ئام ــا قىلى ــگه ۋاپ ــۆيۈش، ۋەدى ــۇنى س  ئ
 ىتىلگهن ۋەسـىلىلهرنىڭ قىلىنغـان ئهمهل ـ ئىبـادەتلهرنى ۋەسـىله قىلىـش دىنىمىـزدا كۆرسـ

 . جۈملىسىدىندۇر

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بىـــر ههدىـــسىدە، ئـــۈچ نهپهر ئـــادەم يولـــدا كېتىۋاتقىنىـــدا
 ئۇشتۇمتۇت قاتتىق يـامغۇر يېغىـپ كېتىـپ، ئۇالرنىـڭ بىـر ئۆڭكـۈرگه كىرىۋالغـانلىقى، تـاغ

 ۋالغــانلىقى ئۈســتىدىن بىــر يوغــان تاشــنىڭ دومىــالپ چۈشــۈپ ئۆڭكۈرنىــڭ ئېغىزىنــى يېپى
ــشكه ــپ كېتى ــپ، ئۇنىڭــدىن چىقى ــۇلىنىپ قېلى ــگه س ــڭ ئۆڭكــۈر ئىچى  ســهۋەبلىك ئۇالرنى
ــان ــالاله ئۈچــۈن قىلغ ــڭ ئ ــرى ئۆزىنى ــڭ ههر بى ــدا، ئۇالرنى ــسى قالمىغان ــداق چارى  هېچقان
 ياخــشى ئهمهللىرىنــى ۋەســىله قىلىــپ، كامــالى ئىخالســى بىــلهن ئالالهقــا دۇئــا قىلغانــدىن

ــيىن، ئۇالرنىــڭ دۇئــالىر  ى ئىجــابهت بولــۇپ، ئۆڭكۈرنىــڭ ئېغىــزى ئېچىلغــانلىقى ۋە كې
 ) 1 ( . ئۇالرنىڭ ئۆڭكۈردىن ساالمهت چىقىپ كهتكهنلىكى هېكايه قىلىنغان

ــش ) 6 ( ــىله قىلى ــى ۋەس ــىيهتلهرنى تهرك ئهتكهنلىكىن  ـ مهس ــاه ــۇپ، گۇن ــالالهتىن قورق  . ئ
ــدۇ ــلهرگه كىرى ــتىش ياخــشى ئهمهل ــشالرنى تهرك ئې ــان ئى ــس . يام ــدا قىسسى ــان يۇقىرى  ى باي

 قىلىنغـان ئۆڭكــۈردىكى ئـۈچ ئادەمنىــڭ بىـرى زىنــا قىلىـش ئۈچــۈن هـازىر بولــۇپ بولغــان
ــانى تهرك  ۋاقتىـــدا، ئـــالالهنى ئېـــسىگه ئېلىـــپ، ئۇنىـــڭ غهزىبىـــدىن قورققـــانلىقتىن زىنـ

 نهتىجىـــدە، ئۇنىـــڭ دۇئاســـى ئىجـــابهت بولغـــان ۋە . ئهتكهنلىكىنـــى ۋەســـىله قىلغانىـــدى
 . هن ئۆڭكۈردىن ساالمهت چىقىپ كهتك

 ـ ئانـا ۋە تىرىـك ئـالىم ) 7 (  ئۆلىمـا، تهقـۋا كىـشىلهرنىڭ ئالالهقـا دۇئـا  تىرىـك بولغـان ئاتـا
 مۇســۇلمانالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نــى دۇئالىرىــدا ۋەســىله . قىلىــپ بېرىــشىنى ســوراش

 قىالتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولغانـدىن كېـيىن، سـاهابىالر بىـر كـۈنى ئۇنىـڭ
 ! ئـى ئــالاله « : ئاببـاس رەزىيهلالهـۇ ئهنهــۇنى ۋەسـىله قىلىـپ مۇنـداق دۇئــا قىلغـان تاغىـسى

 بىز پهيغهمبىرىمىز ههزرىتـى مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنى ۋەسـىله قىلىـپ تـۇرۇپ سـهندىن
ــدى ــدىڭ، ئهمـ ــدۇرۇپ بهرگهن ئىـ ــامغۇر ياغـ ــزدا، بىـــزگه يـ ــا قىلغىنىمىـ ــلهپ دۇئـ ــۇ تىـ  سـ

 دەپ » ! ۇق، بىــزگه يــامغۇر ياغــدۇرۇپ بهرگىــن پهيغهمبىرىمىزنىــڭ تاغىــسىنى ۋەســىله قىلــد
 ) 2 ( . دۇئا قىلغاندا، ئالاله تائاال ئۇالرغا يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگهن

 قىلىنغان ۋەسىله مهنئى

 قايسى؟ قىلىنغان ۋەسىله مهنئى : سوئال

 ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 ئىــسالم دىنىنىــڭ روهىغــا ئويغــۇن كهلمهيــدىغان،  مهنئــى قىلىنغــان ۋەســىله : جــاۋاب
ــۇپ ســـساالم پهيغهمـــبهر ئهلهيهى ــى قىلغـــان ۋەســـىله بولـ ــاتتۇر ۋە شـــىك ئـــۇ ، مهنئـ  . خۇراپـ

ــپ، ئۇنىڭــدىن : مهســىلهن ــىگه قىلى ــۈكلهردى بىرەرس ــانى ئۆل ــرىم ” دۇئ ــا پى ــاكى “ ! ي ــا ” ي  ي
ــاكى “ ! ئىمــام غهۋســۇلئهزەم ــۆت ئىمــاملىرىم ” ي ــا ت ــاكى “ ! ي ــران ” ي  “ ! يــا ئىمــام جهپىــرى تهي

ــلهپ ــن، بــايلىق تى ــت تىــلهپ بهرگى ــالالهتىن ماڭــا پهرزەن ــىپالىق تىــلهپ ئ  بهرگىــن، ش
 . بهرگىن، دەپ سورىغانغا ئوخشاش

 شهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغا ۋەسىله

 شهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغا ۋەسىله دېگهن قايسى؟ : سوئال

ــاۋاب ــى : جـ ــهرىئهتتىن دەلىلـ ــا شـ ــول قويۇلغانلىقىغـ ــىله يـ ــان ۋەسـ ــان – بولمىغـ  قۇرئـ
 لىرىدە يــــاكى ئۆلگىلىــــك كهرىمــــدە يــــاكى پېيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ههدىــــس

 ! ئـــى ئـــالاله « ســـاهابىالرنىڭ دۇئالىرىـــدا ئـــۆرنىكى كهلمىـــگهن ۋەســـىله تـــۈرى بولـــۇپ،
 هـــــۆرمىتى بىـــــلهن مېنىـــــڭ دۇئـــــايىمنى قوبـــــۇل قىلغىـــــن، – پاالنىنىـــــڭ ههققـــــى

ــن ــى بهرگىـ ــشاش » تىلىگهنلىرىمنـ ــا ئوخـ ــا قىلغانغـ ــىلنى بهزى . ، دەپ دۇئـ ــل ۋەسـ  بۇخىـ
 يامــان ئاقىۋەتلهرنىــڭ كېلىــپ « ئىــسالمنىڭ ئــالىمالر ئــالىمالر جــائىز دەپ قارىــسا بهزى

ــدىغان ئىــشالرنى  » قىلىــش مهنئــى چىقىــشىدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ئېلىــپ بارى
ــدۇ  شــىك بۇنــداق دۇئــا . دەيــدىغا ئومــۇمىي پرىنــسىپىغا ئاساســهن تــوغرا ئهمهس دەپ قاراي

 بۇيرۇلمىغـان يـول چـۈنكى دۇئـا ئالالهقـا قىلىنغـان، پهقهت ۋەسـىله . دائىرىسىگه كىرمهيـدۇ
 . بىلهن قىلىنغان، بهس

ــالاله ” دىكـــى ئۆلىمـــاالر » ئىـــشالر كـــومىتېتى پهتىـــۋا « ســـهئۇدى ئهرەبىـــستاننىڭ  ! ئـــى ئـ
ــا قىلــــسا بوالمــــدۇ؟ دەپ “ .... . پهيغهمبىرىڭنىــــڭ ههققــــى هــــۆرمىتى بىــــلهن  دەپ دۇئــ

ــگهن ــپ مۇنــــداق دېــ ــاۋاب بېرىــ ــوئالغا جــ ــورالغان ســ ــادا « : ســ ــى ئــــالاله ” دۇئــ  ! ئــ
ــڭ پهيغهمبىرى ــسىدىن مېنى ــۇغلىقى يۈزى ــا ئۇل ــى ي ــاكى بهرىكىت ــۆرمىتى ي ــى ه ــڭ ههقق  ڭنى

ــن ــن، تىلهكلىرىمنـــى بهرگىـ ــايىمنى قوبـــۇل قىلغىـ ــش “ دۇئـ  شـــىك دەپ ۋەســـىله قىلىـ
 كه بېرىــپ قېلىــشتىن ســاقلىنىش يۈزىــسىدىن مۇنــداق ۋەســىلىنى شــىك ســانالمايدۇ، ئهممــا
 . ) 1 ( » قىلماسلىق كېرەك

 قىلىش ۋەسىله پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قانداق ۋەسىله قىلىش كېرەك؟ : سوئال

) 1 ( www.islamQA.com
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 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ۋەســىله قىلىــشتا، ئۇنىڭغــا بولغــان چىــن ئىمــانىمىز، : جــاۋاب
 چـــۈنكى، . ئىخالســىمىز، مـــۇههببىتىمىز ۋە چوڭقـــۇر ئهقىـــدىمىزنى ۋەســىله قىلىـــشمىز كېـــرەك

ــان كه ــساالمغا ئىم ــبهر ئهلهيهىس ــدە پهيغهم ــۇههببهت ۋە ئهقى ــالس، م ــا ئىخ ــۈرۈش ۋە ئۇنىڭغ  لت
 ـ ئىبادەتلهرنىــڭ جۈملىــسىدىندۇر  شــۇڭا بــۇ ئهمهللهرنــى ۋەســىله . قىلىــش ئهڭ ياخــشى ئهمهل

 ـ ئۆزىنىــڭ . قىلىــش جــائىزدۇر ــان كهرىمنىــڭ كۆرسهتمىــسى بــويىچه  ـ قۇرئ  بۇنــداق قىلىــش
 . ياخشى ئهمهللىرىنى ۋەسىله قىلغانلىقتۇر

 هلهيهىسساالمنىڭ شاپائىتىنى كىمدىن سوراش كېرەك؟ پهيغهمبهر ئ : سوئال

ــاۋاب ــرەك : ج ــوراش كې ــالالهتىن س ــاپائىتىنى ئ ــساالمنىڭ ش ــبهر ئهلهيهىس ــۈنكى . پهيغهم  چ
ــالالهتۇر ــۈچى ئ ــسىتىنى بهرگ ــش رۇخ ــاپائهت قىلى ــساالمغا ش ــبهر ئهلهيهىس ــبهر . پهيغهم  پهيغهم

ــورا ــداق س ــدىن، قان ــاپائهتنى كىم ــاهابىگه ش ــر س ــساالم بى ــى ئهلهيهىس ــرەك ئىكهنلىكىن  ش كې
 دەپ ســـورىغىن، دەپ » رەســـۇلۇلالهنى ماڭـــا شـــاپائهت قىلـــدۇرغىن ! ئـــى ئـــالاله « : ئۆگىتىـــپ

 .) 1 ( كۆرسهتكهن

 مۇهتاج ئهمهس ئالالهقا دۇئا قىلىش بىراۋنىڭ ۋاسىتىسىغا

 ئالالهقا دۇئا قىلىش بىراۋنىڭ ۋاسىتىسىغا موهتاجمۇ؟ : سوئال

 ئـالال ههرقانـداق . ۋاسىتىـسىغا موهتـاج ئهمهس ئالالهقـا دۇئـا قىلىـش هېچكىمنىـڭ : جاۋاب
 شـۇڭا ههر . بهندىنىڭ دۇئاسنى ئـاڭالپ ۋە پۈتـۈن ئههـۋالىنى ئـۆزى بىۋاسـىته كـۆرۈپ تۇرىـدۇ

ــىته ــانى بىۋاسـ ــداق دۇئـ ــدۇ قانـ ــشقا بۇيرۇيـ ــۆزىگىال قىلىـ ــڭ ئـ ــالاله مـــۇههممهد . ئالالهنىـ  ئـ
 : ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

﴿ أَلَكِإذَا سـاِن وعاِع ِإذَا دةَ ٱلـدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عمېنىـڭ « يهنـى ﴾ ِعب 
ــدىلىرىم ســهندىن مهن توغرىلىــق سورســا، ــا ئېيتقىنكــى ( بهن ــا ) ئۇالرغ ــقهتهن ئۇالرغ  مهن ههقى

 ماڭــا دۇئــا قىلــسا مهن ) يهنــى ئۇالرنىــڭ ئههـۋالىنى، ســۆزلىرىنى بىلىــپ تـۇرىمهن ( يـېقىن مهن
 .) 2 ( » ىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن دۇئا ق

 ئالاله ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنى قانداق دوست تۇتۇش كېرەك؟ : سوئال

ــدىغان : جــاۋاب ــا ئىتــائهت قىلىــپ، ئــۇالر رازى بولى  ئــالاله ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنــى ئۇالرغ
ــڭ ــتىش، ئۇالرنىــ ــشالرنى تهرك ئېــ ــدىغان ئىــ ــۇالر رازى بولمايــ ــش ۋە ئــ ــى قىلىــ  ئهمهللهرنــ

 . ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
. ـ ئايهت 186 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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 ئــالاله . وســتلىرىغا دوســت، دۈشــمهنلىرىگه دۈشــمهن بولــۇش بىــلهن دوســت تۇتــۇش كېــرەك د
 : بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

﴿ ِحـيمر غَفُور ٱللَّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو ٱللَّه كُمِببحوِني يِبعفَٱت ونَ ٱللَّهِحبت مقُلْ ِإن كُنت ﴾ 
 ئېيتقىنكــى، ئهگهر ســىلهر ئــالالهنى دوســت تۇتــساڭالر، ماڭــا ئۇالرغــا !) ئــى مــۇههممهد ( « يهنــى

 . ئهگىـشىڭالر، ئـالال سـىلهرنى دوسـت تۇتىـدۇ، ئـۆتكهنكى گۇنـاهلىرىڭالرنى مهغپىـرەت قىلىــدۇ
 .) 1 ( » ئالاله ناهايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر

ــدۇ ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۆز « : پهيغهمـ ــى ئـ ــى مېنـ ــىلهرنىڭ هېچبىرىڭالرنـ  سـ
ــسىدىن ــۆمىن ئاتى ــۆيمىگىچه م ــۇپ س ــت تۇت ــشىلىرىدىن بهك دوس ــۈن كى ــسىدىن ۋە پۈت  ، بالى
 .) 2 ( » بواللمايدۇ

 ئىبادەت ئىككى ئىسالمدا ۋاقتى بهلگىلهنمىگهن ئهڭ چوڭ

 ئىسالمدا ۋاقتى بهلگىلهنمىگهن ئهڭ چوڭ ئىبادەتلهر قايسىالر؟ : سوئال

 ى بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بهلگىلهنمىــگهن ئهڭ چــوڭ ئىبــادەتلهر ئىككــ ئىــسالمدا ۋاقتــى : جــاۋاب
 . بىرى، ئهمر ـ مهرۇپ، ۋەز ـ نهسىههت، يهنه بىرى ئالاله يولىدا جىهاد قىلىشتۇر

 ئهمر ـ مهرۇپ، ۋەز ـ نهسىههت دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــشىلهرنى ياخــشىلىققا : جــاۋاب ــارقىلىق كى ــسالمنى تهشــۋىق قىلىــش ئ  ـ ئى  ـ مهرۇپ ــر  ئهم
ــاخىرەتنى ــشىلهرگه ئ  ـ كى ــىههت ــاقىرىش، ۋەز نهس ــان چ ــۇالرنى يام ــارقىلىق ئ ــدۇرش ئ  يادالن

 . ئىشالردىن قايتۇرۇش دېگهنلىكتۇر

 ئهمر ـ مهرۇپ، ۋەز ـ نهسىههت قىلىشنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

 ـ نهســىههت قىلىــش، ههر : جــاۋاب  ـ مهرۇپ، ۋەز  كىــشىلهرگه قۇدرىتىنىــڭ يېتىــشچه ئهمــر
ــى ــس : بىــر مۇســۇلماننىڭ يهن ــالىم بول ــسۇن، ئ ــال بول ــسۇن، ئاي ــسۇن ههر ئهر بول  ۇن، جاهىــل بول

ــدۇر ــي بۇرچى ــسنىڭ دىنى ــر شهخ ــدۇر . بى ــدا، پهرز ئهينى ــويىچه ئېيتقان ــستېمالى ب ــهرىئهت ئ  . ش
 بـۇ . ئهمر ـ مهرۇپ، ۋەز ـ نهسـىههت قىلىـش ئىـسالم مىللىـتىگه خـاس ئاالهىـدە بىـر خىـسلهتتۇر

 : ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ

 يهنـى ﴾ مرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللّـِه كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْ ﴿
ــۇممىتى ( «  سىلهرئىنــسانالرنىڭ مهنپهئىتــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان، ) ئــى مــۇههممهد ئ

 . ـ ئايهت 31 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايتى ) 2 (
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ــا ئىمـــان ئېيتىـــدىغان ئهڭ ياخـــشى  ياخـــشىلىققا بـــۇيرۇپ يامـــانلىقتىن توســـىدىغان، ئالالهقـ
 .) 1 ( » ئۇممهتسىلهر

ــشنىڭ ــىههت قىلىـ  ـ نهسـ  ـ مهرۇپ، ۋەز ــر ــشىلهرگه ئهمـ ــساالم كىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــدۇ ــداق دەيـ ــپ مۇنـ ــان قىلىـ ــى بايـ ــۇلمانغا پهرز ئىكهنلىكىنـ ــداق مۇسـ ــىلهرنىڭ « : ههرقانـ  سـ
ــسۇن ــلهن ئۆزگهرتـ ــولى بىـ ــۇنى قـ ــه، ئـ ــانلىقنى كۆرسـ ــرەر يامـ ــرىڭالر بىـ ــانلىق ( بىـ ــى يامـ  يهنـ

 گهر ئۇنىڭغـــا كــۈچى يهتمىـــسه، تىلــى بىـــلهن ، ئه ) قىلغــۇچىنى ئۇنىڭــدىن مهنئـــى قىلــسۇن
 ئۆزگهرتـــسۇن، ئهگهر ئۇنىڭغىمــــۇ كـــۈچى يهتمىــــسه، قهلبـــى بىــــلهن ئۇنىڭغـــا نــــارازىلىق

 .) 2 ( » بىلدۈرسۇن، بۇ ئىماننىڭ ئهڭ ئاجىزلىقىدۇر

 جىهاد دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــاد ” : ج ــۆزى ئهرەب تىلىــدىكى “ جىه ــد ” س ــگهن بولــۇپ، “ جهه  ســۆزىدىن كهل
ــسى ــشىش كۈ « مهنىــ ــرىچه تىرىــ ــڭ بېــ ــىتىش « ، » چىنىــ ــشچانلىق كۆرســ ــېن زور تىرىــ  » ئــ

ــۇر ــۇپ، . دېگهنلىكتـ ــگه بولـ ــاتالملىق مهنىـ ــى قـ ــىتىش ئىككـ ــشچانلىق كۆرسـ ــرىش ۋە تىرىـ  تىـ
ــشچانلىقىنى، ــى تىرىــ ــۋىي جهههتتىكــ ــسنىڭ مهنىــ ــسى شهخــ ــدىكى مهنىــ ــى قاتالمــ  بىرىنچــ

ــۇپ، ئىككىنچــى قاتالمــدىكى مهنىــسى شهخــسنىڭ مــاددىي تىرىــشچانلىقىنى ئىپــ  ادىلىگهن بول
 . ههققانىي ئۇرۇشالردا تىرىشىپ كۈرەش قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ

ــىتىش ــشچانلىق كۆرس ــسىدىكى تىرى ــاتالم مهنى ــى ق ــڭ بىرىنچ ــاد « جىهادنى ــوڭ جىه  » چ
 مهســىيهت ۋە – بــۇ شهخــسنىڭ بــارلىق كــۆچىنى ســهرپ قىلىــپ بــارلىق گۇنــاه . دەپ ئاتىلىــدۇ

 ىـــــشى ۋە تۈرلـــــۈك گۇنـــــاهالردىن، ئـــــازغۇنلۇقالرنى ســـــۈپۈرۈپ تاشـــــالپ، قهلبىنـــــى پاكل
ــلىك، ــانخورلۇق، كۆرەلمهس ــدامچىلىق، گۇم ــانچىلىق، ئال ــسىزلىقالردىن، خۇسۇســهن يالغ  ئهخالق
 ئــاچكۆزلۈك ۋە ئــۆچمهنلىكلهرگه ئوخــشىغان يامــان ئىللهتلهردىــن يىــراق بولــۇپ نهپــسىنى

ــشى، قهلـــــبىگه ســـــۆيگۈ  شـــــهپقهت، ئادالهتپهرۋەرلىـــــك،  مـــــۇههببهت، مېهـــــرى  پاكلىـــ
 ئــالاله يهرلىكلهرگه ئوخــشىغاسن ئېــسىل خىــسلهتلهرنى يهرلهشــتۈرۈش ئــارقىلىق ياردەمــسۆ

 . تائاالنىڭ مهرههمىتىگه، ئىلتىپاتىغا ۋە رازىلىقىغا ئېرىشىشىنى كۆرسىتىدۇ
 دەپ » كىچىــك جىهــاد « جىهادنىــڭ ئىككىنچــى قــاتالم مهنىــسىدىكى ههققــانىي ئــۇرۇش

 . رىشنى كۆرسىتىدۇ ئاتىلىپ، ههققانىي ئۇرۇشنى توغرا يوسۇندا ئېلىپ بې
 ، نهپــسىنى » كىچىــك جىهــاد « ئۆلــۈمگه ئــۆزىنى ئېتىــشنى تهقهززا قىلىــدىغان ئۇرۇشــنىڭ

ــۆزىنى ئىــساله قىلىــشنىڭ ــالغۇچىالر » چــوڭ جىهــاد « پــاكالپ، ئ ــران ق  دەپ ئاتالغانلىقىغــا ههي

 . ـ ئايهت 110 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــادەم ئىــچ دۇنياســىنى ئىــساله قىلىــپ، نهپــسىي شــهيتاننىڭ ههر بولــس ــا دەيمىزكــى، ئ  ا، ئۇالرغ
ــۈك ــۇرۇش تۈرلـ ــدىغان ئـ ــنى تهقهززا قىلىـ ــان تۆكۈشـ ــۇرۇپ، قـ ــمهي تـ ــىلىرىنى يهڭـ  ۋەسۋەسـ

 . مهيدانىغا ئۆزىنى ئاتالمايدۇ

 جىهادنىڭ هۆكىمى نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــايه دۇر : ج ــش پهرز كىف ــاد قىلى ــدا جىه ــالاله يولى ــارائىتالردا ) 1 ( . ئ ــاد بهزى ش  جىه
 . لگىلىنىدۇ بولۇپ به ) 2 ( خۇددى بهش ۋاخ نامازغا ئوخشاشال پهرز ئهين

 جىهادنىڭ پهرز ئهينغا ئۆزگىرىشى

 جىهاد قىلىش قايسى ۋاقىتالردا پهرز ئهين بولىدۇ؟ : سوئال

 : شارائىتتا پهرز ئهينگه ئۆزگىرىدۇ 3 جىهاد تۆۋەندىكى : جاۋاب

 جىهادقــا تهيىنلىنىــپ مۇجاهىــدالرنىڭ ســېپىگه قوشــۇلۇپ بولغــان كىــشى ئۈچــۈن ) 1 (
 . جىهاد قىلىش پهرز ئهيندۇر

 مۇســـۇلمانالر تۇرىۋاتقـــان رايـــون يـــاكى دۆلهتـــكه دۈشـــمهنلهر بېـــسىپ كىـــرگهن ) 2 (
 . ۋاقىتتا، پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا جىهاد قىلىش پهرز ئهين بولۇپ بهلگىلىنىدۇ

ــا، ) 3 ( ــا چىقىـــشقا بهلگىلىـــگهن ۋاقىتتـ  دۆلهت تهرىپىـــدىن مهلـــۇم شهخـــسلهر جىهادقـ
 . جىهاد قىلىش پهرز ئهيندۇر شهخسلهر ئۈچۈن شۇ مهلۇم چىقىشقا بهلگىلهنگهن

 جىهادنىڭ بۇيرۇلۇش سهۋەبى

 جىهاد قىلىش نېمه ئۈچۈن بۇيرۇلغان؟ : سوئال

 3 ئىـــسالم دىنىـــدا جىهادنىـــڭ بۇيرۇلغـــانلىق ســـهۋەبىنى تۆۋەندىكىـــدەك : جـــاۋاب
 . مهقسهتكه قىسقارتىشقا بولىدۇ

 . زۇلۇمغا ۋە ههر تۈرلۈك ههقسىزلىكلهرگه قارشى تۇرۇش ) 1 (

ــقىالر تهرىپىـــدىن زورلـــۇق بىـــلهن تارتىـــپ ئېلىنغـــان ههق با ) 2 (  هوقـــۇقالرنى  شـ
 . قايتۇرۇپ ئېلىش

 پۈتـۈن مۇسـۇلمانالر ئاممىـسىنىڭ ئۈسـتىگه بۇيرۇلغـان ههر بىر مۇسـۇلماننىڭ ئۈسـتىگه ئهمهس، بهلكـى  پهرز كىفايه ) 1 (
ــلهن باشــقىالرنىڭ گهردىنىــدىن ــۇنى ئورۇنلىــشى بى ــر تۈركــۈم كىــشىلهرنىڭ ئ ــۇپ، مۇســۇلمانالر ئاممىــسىدىن بى  بول

 . ساقىت بولدىغان پهرز
. ههربىر كىسى ئۆزى بىۋاسىته ئورۇنالشقا بۇيرۇلغان پهرزدۇر – پهرز ئهين ) 2 (
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ــسىنى ۋە مۇســۇلمانالرنى ) 3 ( ــيه قوغــداش، ئىــسالم ئهقىدى ــا رەددى  هۇجــۇم قىلغۇچىالرغ
 هۇجــۇم قىلىنغۇچىالرغــا، زۇلۇمغــا « : مۇنــداق دېــگهن ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە . بېــرىش

 ) 1 ( » رۇخسهت قىلىندى ) قارشىلىق كۆرسىتىشكه ( ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن

 ئىسالمىي جىهادنىڭ پرىنسىپلىرى

 ئىسالمىي جىهادنىڭ پرىنسىپلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 : ئىسالمىي جىهادنىڭ پرىنسىپلىرى تۆۋەندىكىچه : جاۋاب

ــۇرۇش ئاچماســلىق ) 1 ( ــى بولــۇپ ئ ــان كهرىــم مۇنــداق . بىرىنچ ــۇ پرىنــسىپنى قۇرئ  ب
 سـىلهرگه ئـۇرۇش ئاچقـان ئـادەملهرگه قارشـى ئـالاله يولىـدا جىهـاد قىلىڭـالر، « : بايان قىلغان

 ) 2 ( » تاجاۋۇز قىلماڭالر، تاجاۋۇزچىالرنى ئالاله راستىنال ياقتۇرمايدۇ

ــان . تاجــاۋۇز قىلغۇچىالرغــا زەربه بېرىــشته ئاشۇرىۋەتمهســلىك ) 2 (  بــۇ پرىنــسىپنى قۇرئ
 نچىلىــك چېقىلغـــان بولـــسا، ســـىلهرمۇ بىـــراۋ ســـىلهرگه قا « : كهرىــم مۇنـــداق بايـــان قىلغــان
 ) 3 ( » ئۇنىڭغا شۇنچىلىك چېقىلىڭالر

ــاۋۇزچىلىقنى ) 3 ( ــاكى تاجـــ ــى يـــ ــل ئىكهنلىكـــ ــا مايىـــ ــمهنلهرنىڭ تىچلىققـــ  دۈشـــ
ــتىن ــۇرۇش قىلماسـ ــلهن ئـ ــۇالر بىـ ــا، ئـ ــنگهن ۋاقىتتـ ــدىغانلىقى بىلىـ ــىلىنى ، توختىتىـ  مهسـ

ــق ن تى ــلهن ههل چلىـ ــولى بىـ ــش يـ ــسىپنى . قىلىـ ــۇ پرىنـ ــم بـ ــان كهرىـ ــان قۇرئـ ــداق بايـ  مۇنـ
 ئهگهر ئــۇالر تىچلىققــا مايىــل بولــسا، ســهنمۇ تىچلىققــا مايىــل بــولغىن، ئالالهقــا « : قىلغــان

 ) 4 ( » تهۋەككۇل قىلغىن

ــۇرۇش قىلمىغانالرغـــا چېقىلماســـلىق ) 4 ( ــبهر ئهلهيهىســـساالم ههر قېـــتىم . ئـ  پهيغهمـ
 تىــغ ســىلهرگه « : ئۇرۇشــقا چىقىــشتىن ئــاۋۋال مۇســۇلمان ئهســكهرلىرىگه تهلىمــات بېرىــپ

ــۈرمهڭالر ــالىالرنى ئۆلت ــالالرنى، ب ــى، ياشــانغانالرنى، ئاي ــابۇت ! تهڭلىمىگهنلهرن ــى ن  زىرائهتلهرن
ــىرلهرنى خورلىمــاڭالر ــى پارچىلىمــاڭالر، ئهس ــاڭالر، دۈشــمهنلهرنىڭ بهدەنلىرىن  دەپ ) 5 ( » قىلم

 . جېكىلهيتتى قاتتىق

 ئايهت  39 ههج سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  190 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  194 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
 ئايهت . 61 ئهنفال سۈرىسى ) 4 (
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 5 (
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 لماســـلىق، مۇســـۇلمان ئهمهس كىـــشىلهردىن ئـــۇرۇش قىلمىغانالرغـــا يامـــانلىق قى ) 5 (
ــۇش ــك بولـ ــا ئادالهتلىـ ــان . ئۇالرغـ ــان قىلغـ ــداق بايـ ــم مۇنـ ــان كهرىـ ــسىپنى قۇرئـ ــۇ پرىنـ  : بـ

ــدەپ ﴿ ــىلهرنى يۇرتـــۇڭالردىن ههيـ ــلهن ئـــۇرۇش قىلمىغـــان ۋە سـ ــارالردىن ســـىلهر بىـ  كۇففـ
ــا ئادالهتلىــك ــشىڭالردىن، ئۇالرغ ــشىلىق قىلى ــالاله ئۇالرغــا ياخ ــسهك، ئ ــا كهل  چىقارمىغانالرغ

 . ) 1 ( ﴾ دۇ بولۇشۇڭالردىن توسماي

 قانچىلىـك ئىنــساپلىق ن، قانچىلىـك ئىلغــار ۋە دۇنيـادا قايـسىبىر دىــن، قايـسىبىر قــانۇ
ــى بې ــسالم دىن ــىدا ئى ــۇرۇش ماۋزۇس ــسۇن، ئ ــۇپ كهت ــسىپالرغا بول ــوالتتهك پرىن ــۇ پ ــتكهن ب  كى

 جـــرا قىلىـــش ۋاقتىـــدا، ئـــۇرۇش ئى قهغهزدە يېزىلغـــان تهقـــدىردىمۇ پرىنـــسىپالر . يېتهلمهيـــدۇ
 . تارىخ بۇنىڭغا گۇۋاه . دەك بواللىشى مۇمكىن ئهمهس انالر مهيدانىدا مۇسۇلم

 سۆزىنىڭ قۇرئان كهرىمدىكى مهنىسى “ جىهاد ”

 ئىسالمدا قانچه تۈرلۈك جىهاد بار؟ : سوئال

 3 ســۆزى قۇرئــان كهرىمــدە تۆۋەندىكىــدەك » جىهــاد « ئهرەب تىلىــدىكى : جــاۋاب
 : خىل مهنىدە كهلگهن

 مــۆمىنلهردىن ئۆزرىــسىز ﴿ . زات قىلىــش ئــالاله يولىــدا قولغــا قــورال ئېلىــپ غــا  1
 تۇرۇپ جىهادقا چىقمىغـانالر، ئـالاله يولىـدا مـاللىرىنى، جـانلىرىنى تىكىـپ جىهـاد قىلغـۇچىالر

 . ) 2 ( ﴾ بىلهن باراۋەر بولمايدۇ
 قۇرئــان ئــارقىلىق ئۇالرغــا ﴿ . ههقىقهتنــى جاكــارالپ ســۆز بىــلهن كــۈرەش قىلىــش  2

 . ) 3 ( ﴾ كۈچۈڭ بىلهن كۈرەش قىلغىن بارلىق ) پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ( قارشى
 ئىبــادەتلهرنى ئورۇنالشــتا تىرىــشچانلىق – ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــش ۋە ئهمهل  3

 جىهــاد قىلىــدىكهن، ئۇنىــڭ ) ياخــشى ئهمهللهرنــى ئــورۇنالش يولىــدا ( كىمكــى ﴿ . كۆرســىتىش
 . ) 4 ( ﴾ قىلغان جىهادى ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر

ــد « ــا ق » مۇجاهىـ ــۇم ۋە زۇراۋانلىقالرغـ ــشى زۇلـ ــۇچى كىـ ــاد قىلغـ ــدا جىهـ ــالاله يولىـ ــى ئـ  ارشـ
 . دېگهنلىكتۇر

 ئايهت  8 مۇمتههىنه سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  95 نىسا سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  52 فۇرقان سۈرىسى ) 3 (
. ئايهت  52 ئهنكهبۇت سۈرىسى ) 4 (
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 بولۇش پرىنسىپى قوبۇل ۋە ئۇنىڭ تهۋبه

 ئالالهقا قانداق قىلىنغان تهۋبه قوبۇل بولىدۇ؟ : سوئال

 ـ مهســىيهتلهر ۋە قىلمىــشالر، ئالالهنىــڭ : جــاۋاب  ئىنــسانالردىن ســادىر بولىــدىغان گۇنــاه
 ـ مهســـىيه  تلهر ۋە مهخلۇقاتقـــا قارشـــى ئىـــشلهنگهن ههققىـــگه قارشـــى ئىـــشلهنگهن گۇنـــاه

ــدۇ ــگه بۆلۈنىـ ــشالر، دەپ ئىككىـ ــڭ : قىلمىـ ــل « ئالالهنىـ ــا « ۋە » قىـ  ـ » قىلمـ ــر ــگهن ئهمـ  دېـ
 . پهرمانلىرىغــا خىالپلىــق قىلىــش ئۇنىــڭ ههققىــگه قارشــى گۇنــاه ســادىر قىلغــانلىق بولىــدۇ
ــڭ ــا يهر يۈزىنىـ ــپ، ئۇنىڭغـ ــهكىلدە يارىتىـ ــۈزەل شـ ــۇنچه گـ ــساننى شـ ــالاله ئىنـ ــۈنكى ئـ  چـ
ــپ ــۇغراقى قىلى ــڭ ئۇل ــۇنى هــۈرمهتلهپ مهخلۇقاتنى ــڭ ســىرتىدا، ئ  خوجــايىنلىقىنى بهرگهننى

ــدۇردى ــلهن رىزىقالن ــېمهتلهر بى ــسىل ن ــۈك ئې ــڭ . بهلگىلىــدى، تۈرل ــۇ ســهۋەبتىنمۇ، ئالالهنى  ب
ــدۇر ــۋەتته چوڭـ ــى ئهلـ ــتىدىكى ههققـ ــسانالر ئۈسـ  ـ . ئىنـ ــر ــڭ ئهمـ ــسانالرنىڭ ئالالهنىـ  ئىنـ

ــارقىل ــادەت قىلىــشى، ئۇالرنىــڭ ئالالهقــا ئۆتهشــكه پهرمــانلىرىنى ئــورۇنالش ئ  ىق ئۇنىڭغــا ئىب
ــدۇر ــتىدىكى ههققىـ ــۇالر ئۈسـ ــڭ ئـ ــۇرچى ۋە ئالالهنىـ ــشلىك بـ ــاتنى، . تېگىـ ــا مهخلۇقـ  ئهممـ

 ـ زەخمهتـلهرگه ئـۇچرىتىش، ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلىـش، ئۇالرنىـڭ  خۇسۇسهن ئىنسانالرنى زىيـان
ــۈش قا ــابرويلىرىنى تۆك ــڭ ئ ــش ۋە ئۇالرنى ــى يهۋېلى ــڭ ههقلىرىن ــشالر، ئۇالرنى ــارلىق قىلمى  ت

 تاجـاۋۇز ـ زەخمهتكه ئۇچرىتىلماسـتىن بههـۇزۇر ياشاشـتىن ئىبـارەت تهبىئىـي ههققىـگه زىيان
 . قىلغانلىق بولىدۇ

ــسى ــىيهتلهرنىڭ تۆبىـ  ـ مهسـ ــاه ــشلهنگهن گۇنـ ــى ئىـ ــڭ ههققىـــگه قارشـ ــالاله تائاالنىـ  ئـ
 : ئۇالر . شهرت بىلهن قوبۇل قىلىنىدۇ 3 تۆۋەندىكى

 غان گۇناه ـ يامان ئىشلىرىغا پۇشايمان قىلىش، ـ بۇرۇن قىل 1

 ـ گۇناه ـ يامان ئىشالردىن قهتئىي قول ئۈزۈش، 2

 ـ بۇرۇن قىلغان گۇناه ـ يامان ئىشالرنى قايتا قىلماسلىققا چىن ئىرادە باغالش 3

ــسىزلىق، ــۇم، ههقـ ــشلهنگهن زۇلـ ــى ئىـ ــا قارشـ  ـ هوقۇقلىرىغـ ــسانالرنىڭ ههق ــا ئىنـ  ئهممـ
ــارامخ ــمهنلىك، ه ــسى، دۈش ــڭ تهۋبى ــقا يامانلىقالرنى ــۇقىرى ورلۇق ۋە باش ــلهن 3 قى ي ــهرت بى  ش

 ههقـــسىزلىق قىلىنغـــۇچى يـــاكى تاجـــاۋۇز قىلىنغۇچىـــدىن كهچـــۈرۈم ( ــــ شـــهرت 4 بىـــرلىكته،
 بىلهنـال قوبـۇل ) سوراش، ههققى بولـسا ئـۇنى قـايتۇرۇپ بېرىـپ، ههق ئىگىـسىنى رازى قىلىـش

 ـ مهســـىيهتلهرنىڭ چـــۈنكى ئـــالاله ئـــۆز ههققىـــگه قارشـــى ئىـــ . قىلىنىـــدۇ  شلهنگهن گۇنـــاه
 ـ هوقۇقلىرىغـا . شـهرت بىـلهن قوبـۇل قىلىـدۇ 3 تهۋبىـسنى يـۇقرىقى  ئهممـا كىـشىلهرنىڭ ههق

 قارشــى ئىــشلهنگهن قىلمىــشالرنىڭ تهۋبىــسىنى، يامــانلىق قىلىنغــۇچى ۋە ههق ئىگىــسى رازى
. ڭ ئادالىتىدۇر مانا بۇ، ئالالهنى . بولۇپ ئۆتمىگىچه، ئالاله قوبۇل قىلمايدۇ ۋە ئۆتمهيدۇ
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 كى ههق ههققىدىن كېيىن نىڭ ئالاله

ــوئال ــساننىڭ ئۈســتىدىكى : س ــيىن ئىن ــدىن كې ــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ ههققى ــالاله ۋە ئۇنى  ئ
 ئهڭ چوڭ ههق قايسى؟

 ـ : جــاۋاب ـــ ئاتــا  ئالالهنىــڭ ههققىــدىن قالــسا، ئىنــساننىڭ ئۈســتىدىكى ئهڭ چــوڭ ههق ـ
ــ . ئانىنىــڭ ههققىــدۇر  ـ ئــانىالر بىزنى  ڭ دۇنياغــا كېلىــشىمىزگه ســهۋەب بولغــان، چــۈنكى ئاتــا

 ـ مۇشــهققهتلهرگه چىــداپ، بېقىــپ چــوڭ قىلغــان كىــشىلهردۇر  ئــالاله بــۇ ههقــته . بىزنــى جاپــا
ــدۇ ــداق دەي  ـ « : مۇن ــا ــشىڭالرنى ۋە ئات ــادەت قىل ــۆزىگىال ئىب ــڭ ئ ــڭ پهقهت ئۇنى  پهرۋەردىگارى

 اكى ئىككىلىــسى ئۇالرنىــڭ بىــرى يــ . ئاناڭالرغــا ياخــشلىق قىلــشىڭالرنى تهۋســىيه قىلــدى
 يهنــى مــاالللىقنى ( ســېنىڭ قــول ئاســتىڭدا بولــۇپ، ياشــىنىپ قالــسا، ئوالرغــا ئۇهــوي دېمىگىــن

ــا يۇمــشاق ســۆز ) چىلىك ســۆزنىمۇ قىلمىغىــن شــۇن بىلدۈرىــدىغان ــۇالرنى دۈشــكهلىمه، ئۇالرغ  ئ
 .) 1 ( » قىلغىن

. هت ـ ئاي 23 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
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 پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش : بۆلۈم ئىككىنچى

 داق زاتالر؟ پهيغهمبهرلهر قان : سوئال

ــاۋاب ــۆز : جـ ــپ، ئـ ــالالپ چىقىرىـ ــسىدىن تـ ــسانالر ئارىـ ــڭ ئىنـ  ـ ئالالهنىـ ــبهرلهر  پهيغهمـ
 ـ نوقـــسان ۋە . تهرىپىــدىن ئۇالرغــا ئهۋەتــكهن ئهلچىلىرىــدۇر  پهيغهمــبهرلهر بــارلىق ئهيىــب

 كهمچىلىكلهردىن ئهلـۋەتته پـاك، مهسـۇم زاتـالردۇر، ئۇالرنىـڭ ههر بىـر ئىـش ـ ئىزلىـرى پۈتـۈن
 . ت ئۈچۈن ئالىي پهزىلهت ۋە گۈزەل ئهخالقالرغا ئۈلگىدۇر ئىنسانىيىه

 پهيغهمبهرلهر نېمه ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن؟ : سوئال

 پهيغهمـبهرلهر ئىنـسانالرغا ئالالهنىـڭ دىنىنـى يهتكـۈزۈش ئـارقىلىق ئـۇالرنى تـوغرا : جاۋاب
 يولغا باشـالش ۋە گۇنـاه ـ يامـان ئىـشالردىن قـايتۇرۇپ ياخـشى ئهمهلـلهرگه چـاقىرىش ئۈچـۈن

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ . ئهۋەتىلگهن

﴿ ـواْ ٱلْطَّـاغُوتِنبتٱجو واْ ٱللَّـهـدبوالً أَِن ٱعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدبىـز « يهنـى ﴾ و 
ــۇممهتكه ــر ئ ــقهتهن ههر بى ــادەت قىلىڭــالر، شــهيتاندىن ” : ههقى ــا ئىب ــى شــهيتانغا، ( ئالالهق  يهن

 دەپ “ يىــراق بولــۇڭالر ) ئوخــشاش ههرقانــداق مهبۇدقــا چوقۇنۇشــتىن بۇتالرغــا، كاهىنالرغــا
 .) 1 ( » پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق

 پهيغهمبهرلهرنىڭ سانى

 پهيغهمبهرلهرنىڭ سانى قانچه ۋە ئۇالر قايسىالر؟ : سوئال

ــۇم : جــاۋاب ــڭ كهلگهنلىكــى مهل ــۇن پهيغهمبهرلهرنى ــرى نۇرغ ــدىن بې ــسانالر يارىتىلغان  . ئىن
ــان قىلىنمىغــان، قۇرئــان كهرىمــدە ئهممــا ئۇالرنىــڭ ههممىــسى  نىڭ ئىــسىملىرى تهپــسىلىي باي

 . پهيغهمبهرنىڭ ئىسىملىرى تىلغا ئېلىنغان 25 پهقهت

 ئـادەم، ئىـدرىس، نـوه، هـۇد، سـالىه، ئىبـراهىم، لـۇت، ئىـسمائىيل، ئىـسهاق، يهئقـۇب، : ئۇالر
ــاس، ئهل ــۇس، ئىلي ــۇاليمان، يۇن ــارۇن، داۋۇد، س ــا، ه ــۇئهيب، مۇس ــۇب، ش ــۈپ، ئهيي ــه، يۈس  يهس

 . ۋە مۇههممهد ئهلهيهىسساالمالردۇر ئىسا زۇلكىفل، زەكهرىيا، يههيا،

ــارلىق ئـــۈچ زاتنىـــڭ ئىـــسىملىرى ــقا، ئـــۇزەير، لوقمـــان ۋە زۇلقهرنهيـــن قاتـ  بـــۇالردىن باشـ

. ـ ئايهت 36 نههل سۈرىسى ) 1 (
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 قۇرئانـــدا تىلغـــا ئېلىنغـــان بولـــسىمۇ، بۇالرنىـــڭ پهيغهمـــبهر ئىكهنلىكـــى يـــاكى ئهمهســـلىكى
ــاكى ــم ي ــان كهرى ــسله توغرىلىــق قۇرئ ــرىلمىگهن ردە ههدى ــسمهن . ئېنىــق مهلۇمــات بې  شــۇڭا قى

ــۇقىرى ئــالىمالر ــسىمۇ، كــۆپ ســاندىكى ئىــسالم ي ــبهرلهردىن ســانىغان بول  قى ئــۈچ زاتنــى پهيغهم
ــۋا، ئهۋلىياالرنىــــڭ  ئــــالىملىرى ئــــۇالرنى پهيغهمــــبهرلهردىن ئهمهس، بهلكــــى ياخــــشى، تهقــ

 ن قىلىنمىغــان پهقهت شــۇنىڭدەك، قۇرئــان كهرىمــدە ئىــسىملىرى بايــا . جۈملىــسىدىن ســانايدۇ
ــسلهردە بهزى ــبهر ههدىــ ــان ۋە پهيغهمــ ــان قىلىنغــ ــسملىرى بايــ ــدا ئىــ ــارىخ كىتابلىرىــ  ۋە تــ

ــۇالر ــۇپ، ئ ــشىلهر بول ــۆزلهنگهن بهزى كى ــرى س ــىر، : ئىكهنلىكلى ــر، بهش ــهئ، خىزى ــىش، يۇش  ش
 . دانىيال، ئىشموئىل، ئهرمىيا، ههزقهل، جىرجىس، ههبقوق ۋە ههنزەله ئهلهيهىسساالمالردۇر

ــه خۇال ــان : سـ ــان قىلىنغـ ــق بايـ ــسىملىرى ئېنىـ ــدە، ئىـ ــان كهرىمـ ــبهرگه 25 قۇرئـ  پهيغهمـ
 تهپـــسىلىي ۋە قۇرئانـــدا ئىـــسىملىرى بايـــان قىلىنمىغـــان جىمـــى پهيغهمـــبهرلهرگه ئىجمـــالىي

 . ئىمان كهلتۈرۈش ئىماننىڭ شهرتلىرىدىن بىرىدۇر

ــالال ــدە ئ ــبهرلهر ههققى ــان پهيغهم ــان قىلىنمىغ ــسىملىرى باي ــدە ئى ــان كهرىم ــداق قۇرئ  ه مۇن
 : دەيدۇ

 ﴾ ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبِلك ِمنهم من قَصصنا علَيك وِمنهم من لَّم نقْصص علَيـك ﴿
ــى ــۇههممهد ( « يهنـ ــى مـ ــى ) ئـ ــۇن پهيغهمبهرلهرنـ ــقهتهن نۇرغـ ــز ههقىـ ــرى بىـ ــهندىن ئىلگىـ  سـ

ــپ بهرگهن ــاڭا بايـــان قىلىـ ــسىدا سـ ــڭ ئارىـ ــۇق، ئۇالرنىـ ــان قىلىـــپ ئهۋەتتـ ــۇ، بايـ  لىرىمىزمـ
 .) 1 ( » بهرمىگهنلىرىمىزمۇ بار

 ئــالاله مۆمىنلهرنىــڭ . مۇســۇلمانالر جىمــى پهيغهمــبهرلهرگه ئىمــان كهلتۈرۈشــكه بۇيرۇلغــان
 : سۆزلىرىنى هېكايه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 ئالالهنىـڭ پهيغهمبهرلىرىنىــڭ ” ) ئـۇالر ( « يهنـى ﴾ الَ نفَـرق بـين أَحــٍد مـن رســِلِه ﴿
ــايرىۋەتمهيمىز ه ــى ئ ــان ( ېچبىرىن ــسىگه ئىم ــپ، بهزى ــان ئېيتى ــسىگه ئىم ــڭ بهزى ــى ئۇالرنى  يهن

 .) 2 ( » دەيدۇ “ ) ئېيتماي قالمايمىز

 پهيغهمبهرلهرنىــڭ بهزىــسىگه ئىمــان ئېيتىــپ، بهزىــسىگه ئىمــان ئېيتمىغــان كىــشىنىڭ
 : ق دەيدۇ ئالال بۇ ههقته مۇندا . نهتىجىدە، ئۇ مۇسۇلمان بواللمايدۇ . ئىمانى مهقبۇل ئهمهس

﴿ ِمنـؤيقُولُـونَ نِلِه وسرٱللَِّه و نيقُواْ بفَرونَ أَن يِريديِلِه وسرونَ ِبٱللَِّه وكْفُري ِإنَّ ٱلَِّذين 

 . ـ ئايهت 78 غافىر سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 285 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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ـِٰئك هـم ٱلْكَـاِفرونَ حقّـاً ِببعٍض ونكْفُر ِببعٍض ويِريدونَ أَن يتِخذُواْ بين ٰذِلك سِبيالً  أُولَ
 شۈبهىـسىزكى، ئـالالهنى ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبهرلىرىنـى « يهنـى ﴾ وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَاباً مِهينـاً

ــسىنى ــڭ ئارى ــڭ پهيغهمبهرلىرىنى ــلهن ئۇنى ــالاله بى ــانالر، ئ ــار قىلغ ــشىنىپ، ( ئىنك ــا ئى  ئالالهق
ــلهن ــيىش بىــــ ــشهنمهيمىز دېــــ ــرىگه ئىــــ ــانالر، ) پهيغهمبهرلىــــ ــاجرىتىۋەتمهكچى بولغــــ  ئــــ

 ـ ئۇنىـــڭ ) غهمبهرلهرنىــڭ پهي (  بهزىـــسىگه ئىــشىنىمىز، بهزىـــسىگه ئىـــشهنمهيمىز دېگــۈچىلهر
 ئىمــاننى ( ئوتتۇرســىدا يــول تۇتمــاقچى بولغــانالر، ئهنه شــۇالر ) يهنــى ئىمــان بىــلهن كۇپرىنىــڭ (

 كاپىرالرغـــــا خورلىغـــــۇچى ئـــــازاب . راســـــتىنالر كـــــاپىرالردۇر ) دەۋا قىلغـــــان تهقـــــدىردىمۇ
 .) 1 ( » تهييارلىدۇق

 دەلىللىرى لهرنىڭ پهيغهمبهر

 پهيغهمبهرلهرنىڭ ههق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ئاالمهتلهر قايسىالر؟ : سوئال

ــاۋاب ــبهرلهر : جـــ ــگهن بهرههق پهيغهمـــ ــدىن كهلـــ ــالاله تهرىپىـــ ــڭ ئـــ  پهيغهمبهرلهرنىـــ
ــدىغان  ئىكهنلىكلىرىنــى ئىــسپاتاليدىغان ۋە ئۇالرنىــڭ پهيغهمبهرلىــك ئههــۋالىنى كۈچلهندۈرى

 ئـــالاله ههرقانـــداق . ا ئـــالاله تهرىپىـــدىن ئاتـــا قىلىنغـــان مۆجىزىلىرىـــدۇر ئۇالرغـــ دەلىللىــرى
ــۆجىزىلهرنى ــدا م ــىپ هال ــا مۇناس ــڭ ئههۋالىغ ــڭ ۋە ئۇممىتىنى ــشته، ئۇنى ــى ئهۋەتى  پهيغهمبهرن

 بىــز ههقىــقهتهن « يهنــى ﴾ لَقَــد أَرســلْنا رســلَنا ِبٱلْبينــاِت ﴿ . يارىتىــپ بهرگهن
 .) 2 ( » ىزىلهر بىلهن ئهۋەتتۇق پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆج

 مۆجىزە

 مۆجىزە دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــشايدىغان : جــاۋاب ــا ئوخ ــشىلهرنى ئۇنىڭغ  ـ كى ــلهن ــارى بى ــۇغهت ئېتىب ــۆزى ل ــۆجىزە س  م
 بىرىنــى ئىجــاد قىلىــشتىن ئــاجىز قالــدۇرغۇچى بىردىنبىــر خــارىقى ئــادەت ئىــش دېگهننــى

 دەپ ئاتالغـــــان » مـــــۆجىزە يهتـــــته چـــــوڭ « بۇنىڭغـــــا بىنـــــائهن، دۇنيـــــادا . ئىپادىلهيـــــدۇ
ــستاندىكى ــدا، جۇڭگــودىكى ســهددىچىن ســېپىلى، هىندى  يادىكــارلىقالردىن مىــسىردىكى پرامى

ــاجمهههل ۋە ــسىمۇ، تـــ ــگهن بولـــ ــدىن كهلـــ ــڭ قولىـــ ــۇنداقال بۇرۇنقىالرنىـــ ــقىالر، شـــ  باشـــ
ــشالر ــىرلىق ئىـ ــانالغان سـ ــاددە سـ ــدە پهۋقۇلئـ ــڭ نهزەرىـ ــشىلىرى كېيىنكىلهرنىـ ــانىمىز كىـ  زامـ

 . ىزە دەپ ئاتىلىپ كهلمهكته نهزەرىدە مۆج

 . ـ ئايهت 150 ـ 151 نىسا سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 25 ههدىد سۈرىسى ) 2 (
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 ـ ئىنــسانالرنى تــوغرا يولغــا باشـــالش  مۆجىزىنىــڭ شــهرىئهت ئىــستېمالىدىكى مهنىــسى
ــدا، ئــالاله تهرىپىــدىن ئهۋەتىلــگهن پهيغهمبهرلهرنىــڭ،  ۋەزىپىــسىنى ئــۆز ئۈســتىگه ئالغــان هال
 ئۆزلىرىنىـــڭ راســـتىنال ئالالهنىـــڭ ئهلچىلىـــرى ئىكهنلىكلىرىنـــى كىـــشىلهرگه ئىـــسپاتالپ

 . ېرىشلىرى ئۈچۈن، ئۇالرغا ئالاله ئاتا قىلغان دەلىل، ئىسپات ۋە پاكىت دېمهكتۇر ب

 پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاۋۋالقىسى كىم ۋە ئهڭ ئاخىرقىسى كىم؟ : سوئال

ــاۋاب ــسى ههزرىتـــى ئـــادەم : جـ ــسى ئىنـــسانالرنىڭ ئاتىـ  پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئهڭ ئاۋۋالقىـ
ــاماۋىي دىن ــدە ســـ ــسى ههمـــ ــساالم ۋە ئهڭ ئاخىرقىـــ ــى ئهلهيهىســـ ــڭ پهيغهمبهرلىكىنـــ  الرنىـــ

ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدۇر ــز ههزرىتــى م ــاملىغۇچى، بىزلهرنىــڭ پهيغهمبىرىمى ــۇههممهد . تام  م
 ئهلهيهىســـساالمدىن كېـــيىن پهيغهمـــبهر كهلمهيـــدىغانلىقى ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئهڭ

ــۇر ــر ههقىقهتتـ ــدىغان بىردىنبىـ ــۇل قىلمايـ ــازىرە قوبـ ــى مۇنـ ــسى ئىكهنلىكـ ــۈنكى . ئاخىرقىـ  چـ
ــڭ ئهڭ ــاماۋىي دىنالرنىـ ــۈن سـ ــگهن پۈتـ ــدىن كهلـ ــالاله تهرىپىـ ــساالم ئـ  مـــۇههممهد ئهلهيهىسـ

 ئـالاله بـۇ ههقـته مۇنـداق . ئۇنىـڭ بىـلهن پهيغهمبهرلىـك تامامالنغـان . ئاخىرقى پهيغهمبىرىدۇر
 مـــۇههممهد ئـــاراڭالردىكى ئهرلهردىـــن هېچبىرىنىـــڭ ئاتىـــسى ئهمهس، لـــېكىن ئـــۇ، « : دەيـــدۇ

 .) 1 ( » ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى

 پهيغهمبهرلهرگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

 پهيغهمبهلهرنىــڭ ئـالاله تهرىپىــدىن ئىنـسانالرغا تــوغرا يـولنى كۆرســىتىش ئۈچــۈن : جـاۋاب
ــتتۇر ــرى ههق ۋە راسـ ــادە . كهلگهنلىكلىـ  ـ زىيـ ــشىلهرگه كهم ــى كىـ ــڭ دىنىنـ ــۇالر ئالالهنىـ  ئـ

 لاله كۆرسـهتكهن بـويىچه تولـۇق يهتكـۈزۈش ئـارقىلىق، ئۆزلىرىنىـڭ ئهلچىلىـك قىلماستىن، ئـا
 . ۋەزىپىلىرىنى كامىل ئادا قىلغان ئۇلۇغ زاتالردۇر

 ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىشالر پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش

 پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ : سوئال

 ه ئىمــــان كهلتــــۈرۈش تۆۋەنــــدىكى تــــۆت مهســــىلىگه ئىمــــان پهيغهمــــبهرلهرگ : جــــاۋاب
 . كهلتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــنالر 1  ـ پهيغهمــبهرلهرگه كهلــگهن دىنالرنىــڭ ئــالاله تائــاال تهرىپىــدىن كهلــگهن ههق دى
ــۈرۈش ــان كهلتـ ــردەك ئىمـ ــسىگه بىـ ــڭ ههممىـ ــگه ۋە پهيغهمبهرلهرنىـ ــڭ . ئىكهنلىكىـ  ئالالهنىـ

ــانلىق پهيغهمبهرلىرىنىــڭ بىرەرســىگه ــسىگه ئىنكــار قىلغ ــانلىق، ئۇالرنىــڭ ههممى  ئىنكــار قىلغ

. ـ ئايهت 45 ئههزاب سۈرىسى ) 1 (
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 ﴿كَذَّبت قَـوم نـوٍح املُرسـلني﴾ شۇڭا ئالاله نۇه ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمى توغرىلىـق . هېسابلىنىدۇ
 دېــيىش ئــارقىلىق، بىــرال نــۇه » نوهنىــڭ قهۋمــى پهيغهمــبهرلهرگه ئىنكــار قىلــدى « هنــى ي

ــانال ــار قىلغ ــساالمغا ئىنك ــۈم ئهلهيهى ــانلىق، دەپ هۆك ــار قىلغ ــبهرلهرگه ئىنك ــۈن پهيغهم  رنى پۈت
ــان ــساالمدىن . قىلغ ــوه ئهلهيهىس ــگه ن ــساالمنىڭ قهۋمى ــوه ئهلهيهىس ــا، ن ــۇ ۋاقىتت ــالبۇكى، ئ  ه

ــار قىلغـــان ــۇه ئهلهيهىســـساالمغىال ئىنكـ ــقا پهيغهمـــبهر كهلمىـــگهن ۋە ئـــۇالر نـ ــا . باشـ  بۇنىڭغـ
 مغا ئىنكـــار قىلىــپ، ئۇنىـــڭ دىنىغـــا الرنىڭ مــۇههممهد ئهلهيهىســـساال خرىـــستىئان ئاساســهن،

 ئهلهيهىســـساالمغىمۇ ئىـــسا ئهگهشـــمىگهنلىكلىرى ئهينـــى ۋاقىتتـــا، ئۆزلىرىنىـــڭ پهيغهمبىـــرى
ــا ئهگهشـــمىگهنلىكى بولـــۇپ هېـــسابلىنىدۇ ــانلىقى ۋە ئۇنىـــڭ دىنىغـ  چـــۈنكى، . ئىنكـــار قىلغـ
ــب ــبهر ئىكهنلىكــى بىلىــنگهن پهيغهم  هرلهردىن قۇرئــان كهرىمــدە نــامى تىلغــا ئېلىنىــپ، پهيغهم

 . بىرەرسىگه ئىنكار قىلغانلىق پۈتكۈل پهيغهمبهرلهرگه ئىنكار قىلغانلىقتۇر

ــان 2 ــان قىلىنغـ ــسىملىرى بايـ ــدە ئىـ ــان كهرىمـ ــڭ 25 ـ قۇرئـ ــبهرگه ۋە ئۇالرنىـ  پهيغهمـ
ــا، ــراهىم، مۇسـ ــوه ، ئىبـ ــىدىكى نـ ــسا ئارسـ ــارەت ئىـ ــساالمالردىن ئىبـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  ۋە مـ

 ىلىي؛ قۇرئـــــان كهرىمــــــدە ئىــــــسىملىرى بايــــــان ئىرادىلىـــــك پهيغهمــــــبهرلهرگه تهپــــــس
 قىلىنمىغــانلىقتىن، ئىــسىملىرى بىــزگه مهلــۇم بولمىغــان پۈتــۈن پهيغهمــبهرلهرگه ئىجمــالىي

 . ئىمان كهلتۈرۈش

 ـ 3 ــسپاتالنغان ــپ ئى ــق بىلىنى ــانلىقى ئېنى ــادىر بولغ ــۇالردىن س  ـ ئ ــڭ  ـ پهيغهمبهرلهرنى
 . خهۋەرلىرىگه چىن ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرۈش

ــهرىئىتىگه ـ ب 4 ــڭ ش  ـ نى ــساالم ــۇههممهد ئهلهيهىس  ـ م ــبهر ــگهن پهيغهم ــزگه ئهۋەتىىل  ى

 فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتٰى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجـدواْ ِفـۤي ﴿ . ئهمهل قىلىـش
 پهرۋەدىگارىـڭ بىـلهن !) ئـى مـۇههممهد ( « ى يهنـ ﴾ أَنفُِسِهم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً

ــۇالر ئــۆز ئارســىدىكى دەتاالشــقا ســېنى هۆكــۈم چىقىرىــشقا تهكلىــپ قىلمىغىــچه،  قهســهمكى، ئ
ــسىمۇ ــوم بولـ ــچه غـ ــدىكى قىلـ ــڭ دىللىرىـ ــۆكمىڭگه ئۇالرنىـ ــان هـ ــېنىڭ چىقارغـ ــدىن سـ  ئانـ

 .) 1 ( » ۇنمىغىچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ يوقالمىغىچه ۋە ئۇالر پۈتۈنلهي بويس

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالم

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالم كىم؟ : سوئال

 ـ بىزلهرنىــڭ پهيغهمبىرىمىــز، : جــاۋاب  پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئهڭ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم

. ـ ئايهت 65 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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 ئاخىرقىـسى، ئىنـسانالرغا ئــالاله تهرىپىـدىن ئــسالم دىنىنـى ئېىلىـپ كــېلىش بىـلهن، ســاماۋىي
ــڭ غاي ــۇ دىنالرنىـ ــان ۋە بـ ــى تولۇقلىغـ ــهرەپلىك دىنالرنـ ــۇرغان ئهڭ شـ ــگه ئاشـ ــسىنى ئهمهلـ  ىـ

ــالاله تهرىپىـــدىن كهلـــگهن ههر بىـــر پهيغهمـــبهر بىـــر مهخـــسۇس مىلـــلهت . پهيغهمـــبهردۇر  ئـ
 پهيغهمبىرىمىــز مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم پۈتــۈن ئىنــسانىيهتكه ئارىــسىغا ئهۋەتىلــگهن بولــسا،

 همگه پهيغهمــبهر قارىتىلغــان ئومۇميۈزلــۈك بــۇرچىنى زىممىــسىگه ئالغــان هالــدا پۈتــۈن ئــال
ــگهن ــۇپ ئهۋەتىل ــانلىقى . بول ــبهر بولغ ــدە پهيغهم ــۇنداق ئاالهى ــساالم مۇش ــۇههممهد ئهلهيهىس  م

ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا ــسىدا، مۇســۇلمانالرنىڭ م ــى ئارقى ــاددە رول ــڭ پهۋقۇلئ  ئۈچــۈن، ئۇنى
ــدۇ ــاراۋەر بولىـ ــلهن بـ ــانلىق بىـ ــۆرمهت قىلغـ ــبهرلهرگه هـ ــارلىق پهيغهمـ ــشى بـ ــۆرمهت قىلىـ  هـ

 . ان ئورۇنغا كۆتىرىلگهن دەيدىغ

 ـ ئاپرىـل، فىـل يىلـى رەبىئـولئهۋۋەل 20 ـ يىلـى 571 مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالم مىالدىنىـڭ
ــڭ ــۈنى 9 ئاينى ــر ( ـ ك ــۆرە، يهنه بى ــۋايهتكه ك ــۈنى 12 رى ــازىرقى ) ـ ك ــۈكته، ه ــهنبه كۈنل  دۈش

 ســــهئۇدى ئهرەبىــــستاننىڭ مهكــــكه شــــههىرىدىكى قــــۇرەيش قهبىلىــــسىنىڭ ئهڭ مۆتىــــۋەر
 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ . دۇنياغــا كهلــگهن سى بولغــان بهنــى هاشــىم ئائىلىــسىدە ئائىلىــ

 بـــۇ . نهســـهبى ئىبـــراهىم ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئـــوغلى ئىـــسمائىل ئهلهيهىســـساالمغا تۇتىـــشىدۇ
ــدۇ ــداق دەي ــساالم مۇن ــۇههممهد ئهلهيهىس ــته م ــانه « : ههق ــدىن كهن ــسمائىل ئوغۇللىرى ــالاله ئى  ئ

ــان ــدى، كهن ــسىنى تاللى ــوللىرىنى، قهبىلى ــىم ئوغ ــشتىن هاش ــشنى، قۇرەي ــسىدىن قۇرەي  ه قهبىلى
 .) 1 ( » هاشىم ئوغوللىرىدىن مېنى تاللىدى

 مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم كىچىكىـــدىنال ئۆزىنىـــڭ گـــۈزەل ئهخالقـــى ۋە ئالىيجانــــاپ
 پهزىلىتـــى بىـــلهن خهلـــق ئارىـــسىدا ئاالهىـــدە تونۇلغـــان، ههتتـــا ئـــۇ، كىـــشىلهر تهرىپىـــدىن

ــۇههممه « ــشهنچلىك م ــۇههممهد « ، » د ئى ــتچىل م ــا » راس ــسىل ئۇنۋانالرغ ــشاش ئې ــگه ئوخ  دېگهن
 . ئېرىشكهن

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى

ــش ــشتىنى ئهۋەتى ــسىملىك پهرى ــل ئى ــالاله جىبرىئى ــدا ئ ــكهن چېغى ــقا يهت ــق ياش ــۇ قىرى  ئ
ــشۇرغان ــك ۋەزىپىـــسىنى تاپـ ــارقىلىق، ئۇنىڭغـــا پهيغهمبهرلىـ  مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم . ئـ

 يىـل ئاشـكارا، 10 هيغهمبهر بولغانـدىن كېـيىن مهككىـدە ئـاۋۋال ئـۈچ يىـل يوشـۇرۇن، كېـيىن پ
 كېــيىن مهكــكه . يىــل ئىــسالم دەۋىتىنــى تهشــۋىق قىلىــش بىــلهن مهشــغۇل بولىــدۇ 13 جهمــى

ــويرۇقى ــڭ ب ــدىن ئالالهنى ــۇملىرى تۈپهيلى  ـ زۇل ــقان جهۋر ــدىن ئاش ــرىكلىرىنىڭ ههددى  مۇش
 ئــۇ، مهدىـــنىگه كهلگهنـــدىن . هدىــنىگه هىجـــرەت قىلىـــدۇ بىــلهن مهككىنـــى تهرك ئېتىـــپ، م

. ئىمام مۇسلىم رىۋايتى ) 1 (
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ــۇدرەت ــڭ ق ــسالم دىنىنى ــشى ۋە ئى ــۇلمانالر ســانىنىڭ كۆپىيى ــۈنگه مۇس  ـ ك ــدىن ــيىن، كۈن  كې
 مـــــۇههممهد . تېپىــــشى نهتىجىـــــسىدە، مهدىنىـــــدە تـــــۇنجى ئىـــــسالم دۆلىتىنـــــى قۇرىـــــدۇ

ــدە مهدىنىــدە تهشــكىللهنگهن ئــون مىــڭ كىــشىلى  ك ئىــسالم ئهلهيهىســساالمنىڭ يېتهكچىلىكى
 ـ يىلــى مهكــكه شــههىرىنى مۇشــرىك كۈچلىرىنىــڭ قولىــدىن ئــازات 8 قوشــۇنى هىجرىيهنىــڭ

 . قىلىپ، ئۇنى مهدىنه ئىسالم دۆلىتىنىڭ تهركىبىگه كىرگۈزىدۇ

ــسىنى  پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئۆزىنىــڭ پهيغهمبهرلىــك ۋەزىپى
ــڭ ــيىن، مىالدىنىـ ــدىن كېـ ــادا قىلغانـ ــۇق ئـ ــڭ 632 تولـ ــى، هىجرىيهنىـ ــى 11 ـ يىلـ  ـ يىلـ

 . يېشىدا ئالهمدىن ئۆتكهن 63 ـ كۈنى دۈشهنبه كۈنلۈكته 12 رەبىئولئهۋۋەل ئاينىڭ

 ههرقانــداق مۇســۇلماننىڭ پهيغهمبىرىمىــز مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ههققىــدە بـــۇ قهدەر
 ه بولۇشــنى بۇنىڭــدىن كــۆپرەك مهلۇماتقــا ئىــگ . مهلۇماتالرغــا ئىــگه بولۇشــى ئىنتــايىن زۆرۈردۇر

ــشى ــۇراجىئهت » مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ تهرجىمىهــالى « خالىغــان كى ــا م ــگهن كىتابق  دې
 . قىلسۇن

ــوئال ــى : سـ ــبهر ئىكهنلىكىنـ ــساالمنىڭ ههق پهيغهمـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــز مـ  پهيغهمبىرىمىـ
 ئىسپاتاليدىغان دەلىللهر قايسىالر؟

ــاۋاب ــساالمنىڭ ئالال : جــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــز مــ ــسى پهيغهمبىرىمىــ ــڭ ههق ئهلچىــ  هنىــ
ــار ــالپ ب ــلهر مىڭ ــسپاتاليدىغان دەلىل ــى ئى ــدا . ئىكهنلىكىن ــساالمنىڭ قولى ــۇههممهد ئهلهيهىس  م

 مـــۆجىزىلهر، غهيبـــتىن خهۋەر بېرىـــشى، باشـــقا مهيـــدانغا كهلـــگهن هېســـسىي ۋە مهنىـــۋى
ــرىلگهن ــدا بېـ ــڭ كىتابلىرىـ ــشارەت دىنالرنىـ ــانلىق بىـ ــدىكى جـ ــانلىق هاياتىـ ــڭ شـ  لهر ۋە ئۇنىـ

 . هقىقهتهن ئۇنىڭ ئالاله ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ پاكىتالر ه

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى

 پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى قايسىالر؟ : سوئال

ــاۋاب ــان : ج ــۆجىزىلىرى بولغ ــۆپلىگهن م ــساالمنىڭ ك ــۇههممهد ئهلهيهىس ــز م  . پهيغهمبىرىمى
ــۇههممهد ئهلهيهى  ـ م ــۆجىزە ــۈك م ــۇغ ۋە مهڭگۈل ــدىكى ئهڭ ئۇل ــۆجىزىلىرى ئىچى ــساالمنىڭ م  س
 . قۇرئان كهرىم مهنىۋى مۆجىزىدۇر . قۇرئان كهرىمدۇر

ــارائىتىغا مۇناســـىپ مـــۆجىزە  پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئهۋەتىلـــگهن زامـــان ۋە ماكانلىرىنىـــڭ شـ
 ا ئـــوت ئــالاله ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمغ : هالــدا ههرخىــل، ههر تۈرلــۈك بولغــان، مهســىلهن

 تهســـىر قىلمايـــدىغان مـــۆجىزىنى يارىتىـــپ بهرگهن، ههتتـــا ئـــونى زالىـــم نهمـــرۇد ئوتقـــا
يۈســـۈپ ئهلهيهىســـساالمغا چۈشـــلهرگه تـــوغرا تهبىـــر . تاشـــلىغاندىمۇ، ئـــۇ، ئۆتتـــا كـــۆيمىگهن
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ــا ئهلهيهىســــساالمغا قولىــــدىكى هاسىــــسى . بېــــرىش مۆجىزىــــسىنى يارىتىــــپ بهرگهن  مۇســ
 ئهلهيهىســــساالمغا، ئــــاق ئىــــسا . نى يارىتىــــپ بهرگهن ئهجـــدىرهاغا ئايلىنىــــدىغان مــــۆجىزى

ــا ئالالهنىـــڭ ئىزنـــى بىـــلهن ئۆلۈكلهرنىمـــۇ  كىـــسهلنى، تۇغمـــا كـــورنى ســـاقايتىدىغان، ههتتـ
 بىزنىــڭ پهيغهمبرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد . تىرىلدۈرەلهيــدىغان مــۆجىزىنى يارىتىــپ بهرگهن

ــاالم ب ــا س ــشاق تاشــالرنىڭ ئۇنىڭغ ــسا، ئۇش ــا ئهلهيهىســساالمغا بول ــڭ ئۇنىڭغ ــشى، دەرەخنى  ېرىى
 يېغلىــشى، ئــاز تاماقنىــڭ ئۇنىــڭ دۇئاســى بىــلهن كــۆپ كىــشىنى تويغۇزۇشــى، بارماقلىرىنىــڭ
 ئارىــسىدىن ســۇ چىقىــشى ۋە باشــقىالر قاتــارلىق هېســسىي مــۆجىزىلهر، قۇرئــان كهرىمــدىن

 . ئىبارەت دائىملىق مهنىۋى مۆجىزىنى يارىتىپ بهرگهن

ــشى بـــويى  ـ ئالالهنىـــڭ خاهىـ ــۇ مـــۆجىزە ــاراپ، شـ ــارائىتىغا قـ ــر دەۋرنىـــڭ شـ  چه، ههر بىـ
ــۇ ــلهن، ش ــارتۇقچىلىقلىرى بى ــىدىغان ئ ــسىپ چۈش ــاتنى بې ــسهك تهرەققىي ــى ئهڭ يۈك  دەۋردىك

 مۇســـا : مهســـىلهن . دەۋردىكـــى ئهڭ تهرەققـــى قىلغـــان نهرســـىنىڭ جىنـــسىدىن كهلـــگهن
ــانلىقت ــان دەۋر بولغ ــى قىلغ ــالاله ئهلهيهىســساالمنىڭ دەۋرى، ســېهىرگهرلىكته ئهڭ تهرەقق  ىن، ئ

ــولىنى ــدىغان، قـ ــدىرهاغا ئايالندۇرااليـ ــدا ئهجـ ــر ئانـ ــسىنى بىـ ــساالمغا هاسىـ ــا ئهلهيهىسـ  مۇسـ
ــۈن ــدىكى پۈت ــۇ زامان ــارقىلىق، ش ــرىش ئ ــپ بې ــۆجىزىنى يارىتى ــدىغان م ــراقتهك ياندۇراالي  چى
 ســېهىرلهرنى بهربــات قىلىــپ تاشــالپ، ســېهىرگهلهرنىڭ ههممىــسىنى ئالالهقــا ئىمــان ئېيتىــشقا

 . غا چۈشۈرگهن مهجبۇر هال

ــابهت ئىلمــى پهۋقۇلئــاددە ئىــ ــر دەۋر سا ئهلهيهىســساالمنىڭ دەۋرى، تىب  تهرەققــى قىلغــان بى
ــاقايتىدىغان ۋە ــورنى سـ ــا كـ ــسهلنى ۋە تۇغمـ ــاق كېـ ــا ئـ ــالاله ئۇنىڭغـ ــۈن، ئـ ــانلىقى ئۈچـ  بولغـ
ــش ــا قىلىـ ــۆجىزىلهرنى ئاتـ ــدىغان مـ ــۇ تىرىلدۈرەلهيـ ــلهن ئۆلۈكلهرنىمـ ــى بىـ ــڭ ئىزنـ  ئالالهنىـ

 . سرائىل قهۋمىنى ئىمانغا كىرگۈزگهن ئارقىلىق، ئى

ــات ۋە ــلهر ئهدەبىي ــى ئهرەب ــۇ دەۋردىك ــسهك، ب ــگه كهل ــساالمنىڭ دەۋرى ــۇههممهد ئهلهيهىس  م
 شـــېئىرىيهتته ئىنتـــايىن زور تهرەققـــى تاپقـــان بولـــۇپ، رەقىبلىـــرىگه شـــېئىر بىـــلهن تاقابىـــل

ــى ــلهن پهخىرلىنهتت ــسىش بى ــگه ئې ــي شــېئىرلىرىنى كهبى ــۇراتتى، بهزى بهدىئى ــۇالر . ت ــا ئ  ههتت
 » ئهجهم « ، ئهرەب بولمىغــــان باشــــقا مىللهتلهرنــــى ) تىلــــى راۋان ( يهنــــى » ئهرەب « ئــــۆزلىرىنى

 ئـالاله تائـاال مۇشـۇنداق بىـر دەۋرگه مۇناسـىپ هالـدا، مـۇههممهد . دەپ ئاتـايتتى ) تىلـسىز ( يهنى
ــىدىغان ــسىپ چۈش ــى بې ــاالغهت، پاســاههت ۋە بهدىئىيلىكلهرن ــداق ب  ئهلهيهىســساالمغا ههر قان

ــان ۋە ئ  ـ قۇرئ ــۈك مــۆجىزە ــويى كۈچىــدىن قالمايــدىغان مهڭگول  ۇنىــڭ مۇنازىرســى ئهســىرلهر ب
 . كهرىمنى چۈشـۈرۈش ئـارقىلىق، ئهرەبلهرنىـڭ ئهدەبىيـاتتىكى ئۈسـتۈنلىكىنى يوققـا چىقـاردى

ــته  قۇرئانغــا ئوخــشايدىغان بىــرەر ســۈرىنى ئهمهس، ههتتــا ئــۇالر بــاالغهت ۋە پاســاههت جهههت
شىـــشىنى ئىجـــاد قىلىـــشتىن ئـــاجىز قالغـــانلىقىلىرىنى ئـــۆزلىرى بهلكـــى ئـــون ئايهتنىـــڭ ئوخ
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ــدى ــراپ قىلــــ ــت . ئېتىــــ ــڭ ههق ۋە راســــ ــڭ دەۋالىرىنىــــ ــۇالر پهيغهمبهرلهرنىــــ ــا بــــ  مانــــ
 . ئىكهنلىكهنلىكىنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر

 مۆجىزىسى قۇرئان

 : قۇرئاننىڭ مۆجىزىسىنى تۆۋەندە تۆتكه قىسقارتىپ چۈشهندۈرۈش مۇمكىن

 لىنىشتىكى ئۈستۈنلىكى ـ قۇرئاننىڭ تهركىب 1

 قۇرئان ئايهتلىرىدىكى ههر بىـر سـۆز ئـۆزى ئىخچـام، مهنىـسى چوڭقـۇر سـۆزلهردىن بۇلـۇپ،
ــاددە ــشچانلىق پهۋقۇلئ ــارا باغلىنى ــدىكى ئۆزئ ــ كهلىمىلىرى ــارىلىرىمۇ . دۇر يۇقىرى ــڭ ئىب  قۇرئاننى

 وقــۇش ، ئ يــۇقىرى ئىنتــايىن ســىلىق، چاققــان، مهنىــگه دااللهت قىلىــش ئۈســتۈنلىكى ئاالهىــدە
 قۇرئـــان ئوقۇشـــنى بىلمهيـــدىغان . ۋە يــادالش ئۈچـــۈن شـــۇنچىلىك ئهپلىـــك ههم ئۇڭايـــدۇر

 ههتتــا ئــۇالر ئاڭلىۋاتقــان ئهرەبــچه ســۆزلهر ئىچىــدىن قۇرئــان . ئــادەممۇ بــۇنى هــېس قىالاليــدۇ
 قۇرئــــان ئايهتلىرىـــــدىكى ههر بىــــر ســـــۆزدە، ئهرەب . ئــــايهتلىرىنى تېــــزال بايقىۋاالاليـــــدۇ

 ئهرەبـلهر . ئـۈلگىلىرى تېپىلىـدۇ يـۇقىرى بهدىئىيلىـك تۈرلىرىنىـڭ ئهڭ ئهدەبىياتىدىكى بـارچه
 ههتتـا يۇنـان، هندىـستان ۋە . قۇرئان كهرىـم چۈشۈشـتىن بـۇرۇن قهتئىـي سـۆزدە يېڭىلمـايتتى

 ئىراننىــــڭ ئاتــــاغلىق ئهدىبلىــــرى ۋە شــــائىرلىرى ئهرەبلهرنىــــڭ ئالدىــــدا هــــېچ نهرســــىگه
 قۇرئـان . نىـڭ دېمـى ئىچىـگه چۈشـۈپال كهتتـى قۇرئاننىـڭ كېلىـشى بىـلهن ئۇالر . ئهرزىمهيتتى

 ئهرەبلهرگه مۇنازىرە ئـېالن قىلىـپ، دەسـلهپته ئـۇالردىن بهدىئىيلىكـته قۇرئانغـا ئوخـشاش بىـر
 ئانــدىن ئــۇالردىن ئــون . ئــۇالر كهلتۈرەلمىــدى . كىتــابنى مهيــدانغا كهلتۈرۈشــنى تهلهب قىلــدى

 ئاخىرىــدا . هنه كهلتۈرەلمىــدى ئــۇالر ي . سـۈرىنىڭ ئوخشىــشىنى مهيــدانغا كهلتۈرۈشــنى ســورىدى
ــدى ــنى تهلهب قىلـ ــشىنى كهلتۈرۈشـ ــڭ ئوخشىـ ــون ئايهتنىـ ــدى . ئـ ــۇنىڭ . يهنه كهلتۈرەلمىـ  شـ

 بىلهن ئـالاله تائـاال ئـاخىرقى هۆكـۈمنى چىقىـرىش بىـلهن ئهرەبلهرنىـڭ قۇرئانغـا قهتئىـي تهڭ
 : كېلهلمهيدىغانلىقىنى جاكارلىدى

﴿ ٱلِْجنو سِت ٱِإلنعمتقُل لَِّئِن ٱج لَـوونَ ِبِمثِْلِه وأْتآِن الَ يـٰذَا ٱلْقُر واْ ِبِمثِْل هأْتلَٰى أَن يع 
 ئېيتقىنكـى، ئهگهر ئىنـسانالر، جىـنالر بـۇ ! ئـى مـۇههممهد « يهنـى ﴾ كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهرياً

 ـ بىـرىگه ياردەملهشــكهن  قۇرئاننىـڭ ئوخشىـشىنى مهيـدانغا كهلتــۈرۈش ئۈچـۈن يىغىلىـپ بىــر
 .) 1 ( » وخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرەلمهيدۇ قدىردىمۇ، ئۇنىڭ ئ ته

 قۇرئاننىڭ ئۇسلۇبىدىكى ئاجايىبلىقى ـ 2

. ـ ئايهت 88 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
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 قۇرئاننىــــڭ ئۇســــلۇبى ئىنــــسانالرغا تونۇشــــلۇق بولغــــان هېچقانــــداق بىــــر ئۇســــلۇبقا
 ئــــۇ شــــېئىر ئهمهس، نهســـىر ئهمهس، داســــتان ئهمهس ۋە باشــــقا ئىنــــسانىي . ئوخـــشىمايدۇ

 شــۇڭا ئــۆز . س، بهلكــى ئالالهقــا خــاس بولغــان ئىالهىــي ئۇســلۇبتۇر ئۇســلۇبالردىن بىــرى ئهمه
 ۋاقتىــدىكى ئهرەب مۇشــرىكلىرى دەســلهپته قۇرئــاننى مۇههممهدنىــڭ ســۆزى دەپ دەۋا قىلغــان
ــران ــا ههيـ  بولـــسا، ئـــۇالر قۇرئاننىـــڭ كهســـكىن مۇنازىرىـــسى ئالدىـــدا يـــېڭىلگهن ۋە ئۇنىڭغـ

ــۇههممهد ئه ــېهىر، م ــاننى س ــيىن، قۇرئ ــدىن كې ــېهىرگهر دەپ قالغىنى ــسا س ــساالمنى بول  لهيهىس
 چــۈنكى ئــۇالر شــۇ ۋاقىتتــا، قۇرئاننىــڭ راســتىنال مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ . دەۋا قىلىــشتى

ــدى ــان ئى ــلىكىگه جهزم قىلغ ــۆزى ئهمهس ــڭ . س ــېهىر دېگهنلىكىنى ــاننى س ــڭ قۇرئ  ئهرەبلهرنى
 لۇبقا ســــهۋەبىمۇ، قۇرئاننىــــڭ ئىنــــسانالرغا تونۇشــــلۇق بولغــــان بىــــرەر ئهدەبىــــي ئۇســــ

 قۇرئاننىــڭ ئــايهتلىرى، . ئوخــشىمايدىغانلىقى ۋە ئۇنىــڭ تهســىر كۈچىنىــڭ زورلىقىــدىن ئىــدى
 ئهرەبـــــلهر ئـــــادەتته قوللىنىۋاتقـــــان ئهرەب ههربلىـــــرى ا، ب ، ت، ڭ، ج ۋە باشـــــقىالردىن
 تهركىبلهنگهن تـۇرۇپ، ئهرەبلهرنىـڭ مۇشـۇ قۇرئـان ئـايهتلىرىگه ئوخـشايدىغان ئـون ئـايهتنى

ــا چىقىر ــۆزى ئوتتۇرىغــ ــالاله ســ ــڭ ئــ ــسىزكى، قۇرئاننىــ ــهۋەبمۇ شۈبهىــ ــدىكى ســ  المىغانلىقىــ
 . ئىكهنلىكى ئىدى

ــۇغىنىڭىزدا، ئۇنىــڭ ســېهرىي كــۈچى ســىزنى ــرەر بهدىئىــي ئهســهرنى دەســلهپ ئوق  ســىز بى
 ئهممـــا ئـــۇنى قـــايتىالپ ئوقـــۇغىنىڭىزدا . ئـــۆزىگه جهلـــب قىلىـــدۇ، ئـــۇنى تويمـــاي ئوقۇيـــسىز

ــ ــانلىقتىن، ئـــۇنى ســـىزدىكى هاياجـــان يوقىلىـــدۇ، ســـىزگه بىـ  رەر يېڭىلىـــق هـــېس قىلىنمىغـ
ــايتىالپ ئوقۇشــتىن ــرىكىش هــېس قىلىــسىز ق ــداق خۇسۇســىيهتلهر . زى ــدا بۇن ــالبۇكى قۇرئان  ه

 ئهكــسىچه، سـىز قۇرئــاننى قانچىلىـك كــۆپ قـايتىالپ ئوقۇغانــسېرى ئۇنىـڭ جــازىبىيىتى . يـوق
 ـ هـــاالۋىتى ســـ . شـــۇنچىلىك ئاشـــىدۇ، ئـــۇنى تويمـــاي ئوقۇيـــسىز  ىزنى ئۇنىـــڭ هـــۇزۇر

 ـ . زوقالندۇرىــدۇ  ئهينــى ئــايهت يــاكى ســۈرىنى ههر قېــتىم قايتــا ئوقــۇغىنىڭىزدا ســىزگه يېڭــى
ــدۇ ــسالرنى بېرى ــاز . يېڭــى مهنه ۋە هې ــسىنى ئ ــاتىهه سۈرى ــادەم ف ــدىغان ئ ــاز ئوقۇي  بهش ۋاخ نام

 بۇنىڭــدىن هېچقانــداق زىــرىكىش يــاكى مــاالللىق هــېس . قېــتىم ئوقۇيــدۇ 32 دېگهنــدە كۈنــدە
 ـ هـاالۋەت بېـرىش نىـسبىتى ئاشـىدۇ ئه . قىلمايدۇ بـۇ . كسىچه، قۇرئاننىـڭ كۆڭـۈللهرگه هـۇزۇر

 ـ هـــاالۋەتنى قۇرئاننىـــڭ مهنىـــسىنى بىلىـــدىغانالرال ئهمهس، بهلكـــى ئېلىپنىـــڭ  هـــۇزۇر
 . چومىقىنى بىلمهيدىغان مۇسۇلمان كىشىمۇ ـ ئهگهر ئىخالسى بولسا ـ ئهلۋەتته تېتىيااليدۇ

 ر بېرىشتىكى راستچىللىقى ـ قۇرئاننىڭ غهيبلهردىن خهۋە 3

ــگهن ــدانغا كهلـ ــته مهيـ ــشالر ئهمهلىيهتـ ــۇن ئىـ ــرىلگهن نۇرغـ ــدە خهۋەر بېـ  . قۇرئـــان كهرىمـ
 دۇنيانىــڭ شــۇ ۋاقىتتىكــى ئىككــى چــوڭ ئىمپىراتــورلىرى بولغــان رىملىقــالر بىــلهن : مهســىلهن

يىن، ئىرانلىقالر ئوتتۇرىـسىدا قـاتتىق ئـۇرۇش بولـۇپ، ئىـرانلىقالر رىملىقالرنـى يهڭگهنـدىن كېـ
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ــۇبىيهت ــشاش مهغلـ ــا ئوخـ ــاقىۋىتىنىڭمۇ رىملىقالرغـ ــۇلمانالرنىڭ ئـ ــرىكلىرى مۇسـ  ئهرەب مۇشـ
 چــۈنكى . بــۇ ئههــۋال مۇســۇلمانالرنى غهمكىــن قىلىــدۇ . بولىــدىغانلىقىنى سۆزلهشــكه باشــاليدۇ

ــدىغان ــاد قىلى ــالر ســاماۋىي دىنغــا ئېتىق ــلهرگه ئوخــشاش بۇددىــست، رىملىق ــرانلىقالر ئهرەب  ئى
 : بۇۋاقىتتا قۇرئان رىملىقالرنىڭ كېيىنكى غهلىبىسىدىن خهۋەر بېرىپ . ىدى الر ئ خرىستىئان

﴿ ومِت ٱلرونَ غُِلبِلبغيس ِد غَلَِبِهمعن بم مهِض وى ٱَألرنِفۤي أَد . ـرِللَِّه ٱَألم ِع ِسِننيِفي ِبض 
 ﴾ صِر ٱللَِّه ينصر من يشآُء وهو ٱلْعِزيز ٱلـرِحيم ِبن . ِمن قَبلُ وِمن بعد ويومِئٍذ يفْرح ٱلْمؤِمنونَ

 ئــۇالر يېڭىلگهنــدىن كېــيىن بىــر . يېڭىلــدى ) پهلهســتىندە ( رىملىقــالر يــېقىن بىــر جايــدا « يهنــى
 ئىلگىــرى ۋە كېــيىن ههمــمه ئىــش ئالالهنىــڭ باشقۇرىــشىدىدۇر، . قــانچه يىــل ئىچىــدە يېڭىــدۇ

ــڭ بهرگه ــۆمىنلهر ئالالهنى ــدە م ــۇ كۈن ــدۇ ب ــال بولى ــلهن خۇش ــاردىمى بى ــالال . ن ي ــان ئ  ه خالىغ
 .) 1 ( » كىشىگه ياردەم بېرىدۇ

 . يىل ئۆتكهندىن كېيىن رىملىقالر ئىرانلىقالرنى يېڭىدۇ 7 ئارىدىن تولۇق

 مۇشــرىك ئهرەبــلهر بىــلهن يههــۇدىيالر مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى يــوق قىلىــش ئۈچــۈن
ــتىم سۈ ــدۇ، كــۆپ قې ــۈك چــارىلىرىنى قوللىنى ــدۇ تۈرل ــان . يقهســتلهرنى پىالنالي  شــۇۋاقىتتا قۇرئ

 : مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا دۈشمهنلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزەلمهيدىغانلىقىنى ئېالن قىلىپ

﴿ ٱللَّـهو هـالَتِرس ـتلَّغا بلْ فَمفْعت ِإن لَّمو كبِمن ر كآ أُنِزلَ ِإلَيلِّغْ مولُ بسا ٱلرهـۤأَي ي 
كِصمعاِس يٱلن پهرۋەردىگارىـڭ تهرىپىـدىن سـاڭا چۈشـۈرۈلگهن ! ئـى پهيغهمـبهر « يهنـى ﴾ ِمن 

ــشۇرغان ــالاله تاپـ ــسهڭ ئـ ــۈزگىن، ئهگهر تولـــۇق يهتكۈزمىـ  ئههكامالرنىـــڭ ههممىـــسىنى يهتكـ
 ئــــالاله ســــېنى كىــــشىلهرنىڭ زىيانكهشــــلىكىدىن . ۋەزىپىنــــى ئــــادا قىلمىغــــان بولىــــسهن

ــارقىلىق ئالال ) 2 ( » ســاقاليدۇ ــيىش ئ ــدىغانلىقىنى دې ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى قوغداي ــڭ م  هنى
 بـــــۇ ئـــــايهت چۈشـــــكهن هامـــــان مـــــۇههممهد ئهلهيهىســـــساالم ئۆزىنىـــــڭ . ۋەدە قىلىـــــدۇ

 « بىــزدىن يىــراق تــۇرۇڭالر، بىزنــى ئــالاله ئــۆزى قوغدايــدۇ ! ئهي خــااليىق » : قوغــدىغۇچىلىرىغا
 . دەپ ئېالن قىلىدۇ ۋە ئهمهلىيهتته سۈيقهستلهردىن ئامان قالىدۇ

ــدىن ــرىكلهرنىڭ چاڭگىلى ــى مۇش ــاهابىلىرى مهككىن ــلهن س ــساالم بى ــۇههممهد ئهلهيهىس  م
 : قۇرئان ئۇالرغا خۇشخهۋەر بېرىپ . ئازات قىلىشنى تولىمۇ ئازرۇ قىالتتى

﴿ آِمـِنني ـآَء ٱللَّـهِإن ش امرٱلْح ِجدسٱلْم لُنخدلَت قا ِبٱلْحيؤٱلر ولَهسر ٱللَّه قدص لَّقَد 

 . ـ ئايهتلهر 5 ـ 2 رۇم سۈرىسى ) 1 (
ـ ئايهت 37 مائىدە سۈرىسى ) 2 (
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 محلِِّقني رُءوسكُم ومقَصِرين الَ تخافُونَ فَعِلم ما لَم تعلَمواْ فَجعـلَ ِمـن دوِن ذَِلـك فَتحـاً
ــاً  ســهن ســاهابىلىرىڭ ئــالاله خالىــسا دۈشــمهندىن خــاتىرجهم ! ئــى مــۇههممهد « يهنــى ﴾ قَِريب

ــدا، ــدا ) بهزىلىــرىڭالر ( باشــلىرىڭالرنى چۈشــۈرگهن ۋە ) بهزىلىــرىڭالر ( بولغــان هال  قىرقىغــان هال
 دەيــدۇ ۋە ئارىــدىن ئــۇزۇن ۋاقىــت ، ) 1 ( » قورقمــاي چوقــۇم مهســجىدى ههرەمــگه كىرىــسىلهر

 . ئۆتمهيال ئىسالم قوشۇنى مهككىنى تىنچلىق بىلهن پهتهى قىلىدۇ

 : ى ساقاليدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىپ ئالاله قۇرئاننى ئۆز

 قۇرئـاننى بىـز چۈشـۈردۇق، بىـز ئـۇنى « يهنـى ﴾ لَه لَحـاِفظُونَ ِإنا نحن نزلْنا ٱلذِّكْر وِإنا ﴿
ــدايمىز ــۇم قوغـ ــدى ) 2 ( » چوقـ ــنىگه . دېگهنىـ ــا كهلگىـ ــڭ دۇنياغـ ــۆتكهن 14 قۇرئاننىـ ــىر ئـ  ئهسـ

ــى ــۇ ۋاقىتتىكـ ــتىن، شـ ــاغلىق ئۆزگهرتىلمهسـ ــرەر ههرپ چـ ــازىرغىچه بىـ ــان هـ ــسىمۇ، قۇرئـ  بولـ
ــڭ ههق ــى قۇرئاننىـ ــپ كهلگهنلىكـ ــويىچه داۋام قىلىـ ــالىتى بـ ــۆزى هـ ــڭ سـ ــقهتهن ئالالهنىـ  ىـ

ــسپاتاليدۇ ــى ئىـ ــته . ئىكهنلىكىنـ ــتىن بهرگهن ۋە ئهمهلىيهتـ ــقا غهيبـ ــدىن باشـ ــڭ مۇنـ  قۇرئاننىـ
 . مهيدانغا چىققان خهۋەرلىرى ئىنتايىن كۆپتۇر

ــۇممى پهيغهمــــبهرگه 4 ــۈگهنمىگهن بىــــر ئــ ــشنى ئــ ــڭ ئوقــــۇش ۋە يېزىــ  ـ قۇرئاننىــ
 چۈشۈرۈلگهنلىكى

ــد ــۆمرى ئىچى ــساالم ئ ــۇههممهد ئهلهيهىس ــۇش ۋە م ــهۋەبتىن ئوق ــۇ س ــان، ب ــېچ ئوقۇمىغ  ە ه
ــدى ــر زات ئىــ ــۈگهنمىگهن بىــ ــشنى ئــ ــى . يېزىــ ــدا، ئىلگىرىكــ ــكهن قۇرئانــ ــا چۈشــ  ئۇنىڭغــ

ــزى قالمىغــان ــېچ ئى ــدە ه ــارىخ يۈزى ــا ت ــرى، ههتت ــڭ ۋەقهلىكلى ــبهرلهر ۋە ئۇممهتلهرنى  پهيغهم
 ي بايــان قهدىمىــي مىللهتلهرنىڭمــۇ كهچۈرمىــشلىرى، ئېتىقــادلىرى ۋە ئــاقىۋەتلىرى تهپــسىلى

 قى مىللهتلهرنىــڭ قىســسىلىرىنى بىــر ئۆمــۈر ئىــزدەنگهن تارىخــشۇناسالرنىڭ يــۇقىرى . قىلىنغـان
ــى ــاكى بىلمهيتتـ ــى يـ ــرى بىلهتتـ ــۈزدىن بىـ ــسىلهرنى . يـ ــۇ قىسـ ــساالم بـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  مـ

ــيىن، مهزكــۇر قىســسىلهر ــدىن كې ــپ بهرگهن ــان قىلى ــويىچه باي ــايه قىلىــشى ب  قۇرئاننىــڭ هېك
 ئالىملىرىنىــڭ قولىـــدىكى ســـاماۋىي كىتابالرنىـــڭ ) خرىـــستىئان ىي، يههـــۇد ( ئههلــى كىتـــاب

 بــۇ ســهۋەبتىنمۇ شــۇ زامــانالردا ئىــسالم دىنىنــى قوبــۇل . قىسـسىلىرى بىــلهن ئوخــشاش چىققــان
 . ئالىملىرى كۆپ بولغان خرىستىئان قىلغان يههۇدىي ۋە

 قى قىرى يــۇ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدەك ئوقــۇش ۋە يېزىــشنى بىلمهيــدىغان بىــر ئادەمنىــڭ
 ئههـۋال بۇنـداق . قىسسىلهرنى شۇ ههقىقىتـى بىـلهن بايـان قىلىـپ بېرەلىـشى مـۇمكىن ئهمهس

 . ـ ئايهت 27 فهته سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 9 هىجر سۈرىسى ) 2 (
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! ئىكهن، قۇرئان ئالالهنىڭ سۆزى ئىكهنلىكىدە هېچ شهك يوق

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇرئاندىن باشقا مۆجىزىلىرى

 نغا كهلگهنمۇ؟ مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇرئاندىن باشقا مۆجىزىلىرى مهدا : سوئال

 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ قۇرئانــدىن باشــقا كــۆپلىگهن مــۆجىزىلىرى مهدانغــا : جـاۋاب
 : مهسىلهن . كهلگهن

 ـ ئاينىڭ يېرىلىشى 1

 ئهگهر ســــهن راســــتىنال پهيغهمــــبهر « مۇشـــرىك ئهرەبــــلهر مــــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمغا
 ئــالاله تائــاال ئــاينى دېگهنــدە، » بولىــدىغان بولــساڭ، ئــاينى ئىككىــگه بۆلــۈپ بېرەلهيــسهن

ــاپىر . ئىككىـــگه بۆلـــۈپ كۆرســـىتىپ بهرگهن  بـــۇ ۋەقهلىكنـــى شـــۇ ۋاقىتتىكـــى مۇســـۇلمان، كـ
 ههممىسى ئۆز كـۆزلىرى بىـلهن كـۆرگهنلىكىنى مهشـهۇر سـاهابىالردىن ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب،

 بۇخــارى ئىمــام . ئبنــى مهســئۇد، ئبنــى ئــۆمهر، ئىبنــى ئاببــاس، ئهنهس ۋە باشــقىالر ســۆزلىگهن
ــۈك « بۇخارى هىهۇل ســه » ــى تۈرل ــۈز بهرگهنلىكىن ــڭ ي ــۇ ۋەقهلىكنى ــىرىدە ب ــاملىق شــانلىق ئهس  ن

 : ئالاله تائاال بۇ ۋەقهلىك توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ . دەلىللهر بىلهن ئىسپاتلىغان

 قىيـامهت يېقىنالشـتى، ئـاي يېرىلـدى، « يهنـى ﴾ ِإنا نحن نزلْنا ٱلذِّكْر وِإنا لَه لَحـاِفظُونَ ﴿
 داۋامالشــقۇچى ” يـۈز ئــۆرۈپ، بــۇ ) ئىمانــدىن ( ەيش كۇففــارلىرى بىــرەر مـۆجىزىنى كۆرســىال قـۇر (

 .) 1 ( » دېيىشىدۇ “ سېهىر

 ـ ئىسرا ـ مىراج 2

ــدىكى مهســـجىدى ــدىال مهككىـ ــر كېچىـ ــساالمنى بىـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــاال مـ ــالاله تائـ  ئـ
 يهنـــى « ئىـــسرا » بـــۇ ۋەقه . ههرەمـــدىن پهلهســـتىندىكى مهســـجىدى ئهقـــساغا ئېلىـــپ بارغـــان

ــدە يــۈرۈش (  يهنه شــۇ كېچىــدە ئــۇنى يهتتىنچــى ئاســمانغىچه ئېلىــپ . دەپ ئاتالغــان ) كېچى
ــان ــازنى پهرز قىلغـ ــۇممهتلىرىگه بهش ۋاخ نامـ ــا ۋە ئـ ــدا ئۇنىڭغـ ــۇ جايـ ــان، شـ ــۇ ۋەقه . چىققـ  بـ

ــراج » ــى « مى ــۆرلهش ( يهن ــان ) ئ ــڭ . دەپ ئاتالغ ــى » بهش ۋاخ نامازنى  دەپ « مۇســۇلماننىڭ مىراج
 ىن ـ ئۇنىـڭ مىـراج كېچىـسى يهتتىنچـى ئاسـماندا پهرز قىلىنغـانلىقى ئاتالغـانلىقىمۇ بـۇ سـهۋەبت

 : ئالاله بۇ ۋەقهلىكنى قۇرئاندا مۇنداق بايان قىلىدۇ . سهۋەبتىن ـ ئىدى

 سبحانَ ٱلَِّذي أَسرٰى ِبعبِدِه لَيالً من ٱلْمسِجِد ٱلْحراِم ِإلَٰى ٱلْمسِجِد ٱَألقْصى ٱلَِّذي باركْنا ﴿

. ـ ئايهتلهر 2 ـ 1 قهمهر سۈرىسى ) 1 (
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وح ِصريٱلب ِميعٱلس وه هآ ِإناِتنآي ِمن هِريِلن بىـر كېچىـدە، ئۇنىڭغـا قۇدرىتىمىزنىـڭ « يهنـى ﴾ لَه 
 دەلىللىرىنــــى كۆرســــىتهيلى دەپ، بهندىــــسى مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمنى مهســـــجىدى
 ههرەمــدىن ئهتراپىنـــى بهرىكهتلىـــك قىلغـــان مهســجىدى ئهقـــساغا ئېلىـــپ كهلـــگهن ئـــالاله

ــارچه ( ــن بـ ــالاله ههممىنـــى ئـــاڭالپ . پـــاكتۇر ) نوقـــسان ۋە كهمچىلىكلهردىـ  ههقىـــقهتهن ئـ
 .) 1 ( » ههممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر . تۇرغۇچىدۇر

 : ئالاله مىراج توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ

 . أَدنـٰى فَكَانَ قَـاب قَوسـيِن أَو . ثُم دنا فَتدلَّٰى . وهو ِبٱُألفُِق ٱَألعلَٰى . ذُو ِمرٍة فَٱستوٰى ﴿
 ) يهنـى جىبرائىلنىـڭ ( ئۇنىـڭ « يهنـى ﴾ ٰ فَأَوحٰى ِإلَٰى عبِدِه مآ أَوحٰى ما كَذَب ٱلْفُؤاد مـا رأَٰى

 ـ ئاسـتا . ئۇپۇقتـا تـۇردى يـۇقىرى كۆرۈنۈشـى چىرايلىـق بولـۇپ،  مـۇههممهد ( ئانـدىن ئـۇ ئاسـتا
ــساالمغا ــاڭگىلىدى ) ئهلهيهىسـ ــۆۋەنگه سـ ــشىپ تـ ــۇ . يېقىنلىـ ــۇههمم ( ئـ ــساالمغا مـ  ) هد ئهلهيهىسـ

 جىبرائىـل ( ئـالاله بهندىـسىگه . ئىككى ياچاق مىقـدارى يـاكى ئۇنىڭـدىن يېقىنـراق يېقىنالشـتى
ــشلىك ــارقىلىق تېگىـ ــدى ۋەهيى ) ئـ ــى ۋەهيـــى قىلـ ــار . لهرنـ ــى ئىنكـ ــڭ كـــۆرگىنىنى دىلـ  ئۇنىـ

 .) 2 ( » ) راست كۆردى يهنى ( قىلمىدى

 د ئهلهيهىســساالمغا يـــاردەم ـ بــوران ۋە كـــۆزگه كۆرۈنمهيــدىغان قوشــۇننىڭ مـــۇههممه 3
 قىلغانلىقى

ــۇن ــايىن زور قوش ــرلىكته، ئىنت ــلهن بى ــلىرى بى ــارلىق ئىتتىپاقداش ــرىكلىرى ب ــكه مۇش  مهك
 تهييــارالپ مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــههىرىگه بېــسىپ كهلگهنــدە، مۇســۇلمانالر مهدىنىنــى مــۇداپىئه

ــر تهرى ــۆزلىرى ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا كولىغــان خهنــدەكنىڭ بى ــدە، مۇشــرىك قىلىــش ئۈچــۈن، ئ  پى
ــۇراتتى ــدە ت ــى تهرىپى ــڭ قارش ــۇنلىرى ئۇنى ــلهن . قوش ــشى بى ــوران چىقى ــاتتىق ب ــاتتىن ق  توس

ــا  ـ ئــوالقلىرى ئهجهللىــك ۋەيرانچىلىقق  مۇشــرىك قوشــۇنلىرىنىڭ چېــدىرلىرى، ســۇلىرى، ئــات
 مۇشـــرىك قوشـــۇنلىرىنىڭ كۆپىنچىـــسى ئـــالاله ئهۋەتـــكهن نـــامهلۇم قوشــــۇن . ئۇچرايـــدۇ

 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم بىــلهن ســاهابىلىرى . قالغــانلىرى قاچىــدۇ . ۇ تهرىپىــدىن ئۆلتۈرىلىــد
 : ئالاله بۇ ۋەقهلىكنى مۇسۇلمانالرغا ئهسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ . بولسا غهلىبه قىلىدۇ

 م ِرحيـاً ٰيأَيها ٱلَِّذين آمنواْ ٱذْكُرواْ ِنعمةَ ٱللَِّه علَيكُم ِإذْ جآَءتكُم جنود فَأَرسـلْنا علَـيِه ﴿
 ئالالهنىـڭ سـىلهرگه ! ئـى مـۆمىنلهر « يهنـى ﴾ وجنوداً لَّم تروها وكَانَ ٱللَّه ِبما تعملُونَ بِصرياً

 . ـ ئايهت 1 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهتلهر 11 ـ 6 نهجم سۈرىسى ) 2 (
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 ) كۇففـارالردىن ئۇيۇشـقان ئۇرۇشـچى ( قىلغان نېمىتىنـى ئهسـلهڭالر، ئـۆز ۋاقتىـدا ئۈسـتۈڭالرغا
ــدى ــگهن ئى ــۇن كهل ــىلهرگه . قوش ــوران ۋە س ــى ب ــا قارش ــز ئۇالرغ ــۇن بى ــدىغان قوش  كۆرۈنمهي

 .) 1 ( » ئالاله سىلهرنىڭ قىلغان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر . ئهۋەتتۇق ) پهرىشتىلهرنى (

ــاردەم 4 ــشتىلهرنىڭ ي  ـ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ هىجــرەت ئهسناســىدا ئۇنىڭغــا پهرى
 قىلغانلىقى

 ان مهكــكه مۇشــرىكلىرى مــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى ئۆلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ياتقـــ
ــدۇ ــۆيىگه كىرى ــۇ . ئ ــۇ ئهنه ــۇبهكرى رەزىيهلاله ــى ئهب ــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ههمراه ــا م  ئهمم

 قـــۇرەيش كـــاتتىلىرى . بىـــلهن ئاللىقاچـــان مهدىـــنىگه قـــاراپ يولغـــا چىقىـــپ بولغـــان ئىـــدى
ــادەمگه ــگهن ئـ ــك تۇتـــۇپ كهلـ ــۈك يـــاكى تىرىـ ــۆگه 100 مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى ئۆلـ  تـ

ــېال ــدىغانلىقىنى ئ ــات بېرى  شــۇنىڭ بىــلهن ئۇالرنىــڭ ســههرا يولباشــچىلىرى . ن قىلىــدۇ مۇكاپ
 مهشــهۇر . تـۆگىگه ئىــگه بولۇشـنىڭ مهســتانىلىكىدە، بـۇ ئىككىــسىنى قوغالشـقا كىرىــشىدۇ 100

 ســـههرا يولباشچىـــسى ســـۇراقه مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم بىـــلهن ههمراهـــى ئهبۇبهكرىنىـــڭ
ــاردىن چىققىنىنـــى كـــۆرۈپ ئارقىـــسىدىن قوغ  ســـۇراقه پهيغهمـــبهر . اليـــدۇ يوشـــۇرىنىۋالغان غـ

ــپ ــا پېتى ــۇتى قۇرســىقىغىچه قۇمغ ــڭ ئىككــى پ ــلهن ئېتىنى ــشى بى  ئهلهيهىســساالمغا يېقىنلىشى
 : ئالاله بۇ قىسسىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ . قالىدۇ

 ِفي ٱلْغاِر ِإذْ يقُولُ ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره ٱللَّه ِإذْ أَخرجه ٱلَِّذين كَفَرواْ ثَاِني ٱثْنيِن ِإذْ هما ﴿
 يهنـى ﴾ ِلصاِحِبِه الَ تحزنْ ِإنَّ ٱللَّه معنا فَأَنزلَ ٱللَّه سِكينته علَيِه وأَيده ِبجنـوٍد لَّـم تروهـا

 ، ئــالاله ) ئــالاله يــاردەم قىلىــدۇ ( ئهگهر ســىلهر ئالالهنىــڭ پهيغهمبىــرىگه يــاردەم قىلمىــساڭالر «
 قـوغالپ ) مهككىـدىن ( ئـۆز ۋاقتىـدا كـاپىرالر ئـۇنى . نىڭغـا يـاردەم قىلغـان ئىـدى ههقىقهتهن ئۇ

 ئهينـــى زامانـــدا ئـــۇ . ههمـــراه ئىـــدى ) ئهبـــۇبهكرى ( ئۇنىڭغـــا بىـــر كىـــشى . چىقارغـــان ئىـــدى
 “ غهم قىلمـا، ئـالاله چوقـۇم بىـز بىـلهن بىلـله ” ههمراهىغـا ) رەسـۇلۇلاله . ( ئىككىسى غاردا ئىدى

 پهرىــــشتىلهردىن ( ئۇنىڭغـــا . خاتىرجهملىــــك بېغىـــشلىدى ئـــالاله پهيغهمبىـــرىگه . دەيتتـــى
 .) 2 ( » ئۇالرنى سىلهر كۆرمىدىڭالر . قوشۇنالر بىلهن مهدەت بهردى ) بولغان

 ـ مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ چىققانلىقى 5

ــر ــان بى ــۋايهت قىلىنغ ــوپ ســاهابىالردىن رى ــر ت ــك باشــچىلىقىدىكى بى ــى مالى  ئهنهس ئىبن
 نامــاز ئهســىرنىڭ ۋاقتــى كىرىــپ قالغانىــدى، تاهــارەت ئېلىــشقا « : هدىــسته مۇنــداق دېيىلىــدۇ ه

 . ـ ئايهت 9 ئههزاب سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 40 ۋبه سۈرىسى ته ) 2 (
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 بىـز بـۇ سـۇنى پهيغهمـبهر . يېتهرلىك سۇ يـوق، پهقهت بىـر قاچىـدىال ئـازراق سـۇ قالغـان ئىـكهن
 ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئالـدىغان ئېلىــپ كېلىۋىـدۇق، پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم قاچىـدىكى ســۇغا

ــ ــېلىپ تـ ــولىنى سـ ــى قـ ــېلىڭالر ” ۇرۇپ، بىزلهرنـ ــارەت ئـ ــېلىڭالر، تاهـ ــدى “ كـ ــبهر . دېـ  پهيغهمـ
ــۇراتتى ــۇالقتهك ســۇالر چىقىــپ ت ــز . ئهلهيهىســساالمنىڭ بارماقلىرىنىــڭ ئارىــسىدىن ب  ههممىمى

 .) 1 ( » دىن كۆپرەك كىشى ئىدى 300 سانىمىز . تاهارەت ئالدۇق

ــدىن ــڭ مۇن ــۇ مۆجىزىنى ــتىم تهك باشــقا ب ــىۋەتلهردە كــۆپ قې ــل مۇناس ــانلىقى ههرخى  رارالنغ
 . مۇ بار ههدىسلهر توغرىلىق باشقا

 ـ ئازغىنه تاماقنىڭ كۆپ كىشىنى تويغۇزغانلىقى 6

ــدە ــردەك رىۋايىتى ــاهابىالرنىڭ بى ــقان س ــالىيىتىگه قاتناش ــوالش پائ ــدەك ك ــدە خهن  مهدىنى
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن خهنــدەك كولىۋاتــاتتۇق، پهيغهمــبهر « : مۇنــداق دېيىلىــدۇ

 جــابىر . المدىن باشــالپ ههممىمىزنىــڭ قۇرســىقى قــاتتىق ئېچىــپ كهتــكهن ئىــدى ئهلهيهىســسا
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنى بىــر قـانچه ســاهابىلىرى بىــلهن غىزاالنـدۇرۇش ئۈچــۈن بىــر قــوي

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم خهنـــدەك مهيدانىـــدىكى ههممىمىزنـــى غىزاغـــا . ســـويىغان ئىـــكهن
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تاماققــا . ەك ئىــدى دىــن كــۆپر 1000 ســانىمىز . تهكلىــپ قىلــدى

 ـ كهتلىـــك بولـــۇپ كهتتىكـــى، بىـــز ئارقاـــ دۇئـــا قىلىـــشى بىـــلهن بـــۇ تامـــاق شـــۇنچىلىك بهرى
 .) 2 ( » ئارقىدىن جابىرنىڭ ئۆيىگه كىرىپ تويغىچه غىزاالندۇق

 ـ ياغاچنىڭ يىغلىغانلىقى 7

ــدۇكى ــۋايهت قىلىنى ــدۇلالهتىن رى ــى ئاب ــابىر ئىبن ــۇلۇلالهن « : ج ــا رەس  ىڭ مهســجىدى خورم
ــدى ــان ئى ــلهن تۇرغۇزۇلغ ــرى بى ــشه . دەرەخلى ــۇلۇلاله ههمى ــۈۋرۈككه مهســجىد رەس ــر ت  تىكى بى

 كه مىنـــبهر ياســـىلىپ، رەســـۇلۇلاله مهســـجىد كېيىـــنچه . يۆلىنىـــپ تـــۇرۇپ خـــۇتبه ئوقـــۇيتتى
 بىـر كـۇنى . هېلىقى تۈۋرۈككه يۆلهنمهستىن، شـۇ مىنـبهردە تـۇرۇپ خـۇتبه ئوقۇيـدىغان بولـدى

ــۇلۇلال ــڭ يىغىــسىغا رەس ــك بالىنى ــۇددى كىچى ــاچتىن خ ــى ياغ ــدا هېلىق ــۇتبه ئوقۇۋاتقىنى  ه خ
ــى، ــپ كهتت ــا چىقى ــاتتىق يىغ ــدىغان ق ــشاپ كېتى ــجىد ئوخ ــاالقىزادە مهس ــلهپته ئ ــى دەس  ئههل

ــۇ يىغالشــقا باشــلىدى ــشتى، كېيىــنچه ئۇالرم ــۇپ كېتى ــا . بول ــۇ ياغاچق ــا رەســۇلۇلاله ب ــۇ ۋاقىتت  ب
 .) 3 ( » ڭ يىغىسى بېسىلدى مۇبارەك قولىنى قويىشى بىلهن ئۇنى

 ـ قهتادەنىڭ كۆزىنىڭ شىپا تاپقانلىقى 8

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 3 (
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ــۇپ ــر كــۆزى قۇيۇل ــدارلىنىپ بى ــدا يارى ــۇد غازىتى ــر ســاهابىنىڭ ئۇه ــسىملىك بى ــادە ئى  قهت
ــۆزىنى ــساالمنىڭ ئۇنىـــڭ قۇيۇلـــۇپ كهتـــكهن كـ  كهتكهنـــدىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ

 لهن، ئۇنىــڭ كــۆزى خــۇددى مۇبــارەك قــولى بىــلهن تۇتــۇپ ئورنىغــا ســېلىپ قويۇشــى بىــ
 بـۇ كـۆزۈم يهنه بىــر ” هېچنهرسـه بولمىغانـدەكال ئهســلىدىكى هـالىتىگه كهلگهنلىكـى ۋە ئۇنىــڭ

ــدى ــدىغان بۇپقال ــرەك كۆرى ــدىنمۇ بهك ــۋايهت “ ســاق كۆزۈم ــى كــۆپ ســاهابىالر رى  دېگهنلىكىن
 . قىلغان

ــۇقىرى ــساالمنىڭ ههق پهيغهمـــبه يـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــرى مـ ــڭ ههر بىـ  ر قى مۆجىزىلهرنىـ
 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ قولىـدا مهيــدانغا كهلــگهن مهزكــۇر . ئىكهنلىكىنـى ئىــسپاتلىماقتا

 مۆجىزىلهرنىڭ هېچبىرىنى ئۆز ۋاقتىدا ـــ مهيلـى مۇسـۇلمان بولـسۇن، مهيلـى كـاپىر بولـسۇن ـــ
 . هېچكىم ئىنكار قىاللمىغان

 قهدىمقى كىتابالرنىڭ بىشارەتلىرى

 لهر ارەت بىش بۇرۇنقى دىنىي كىتابالردىكى

ــدىغانلىقى ــان پهيغهمبىــــرى بولــــۇپ كېلىــ  مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئــــاخىر زامــ
 ، هىنــدۇس، بىرەهمــا ۋە باشــقا ) ئاتهشــپهرەس ( ، مهجــۇس خرىــستىئان توغرىــسىدا يههــۇدىي،

 لهرنى بىـــشارەت هـــېچكىم بـــۇ . لهر كهلـــگهن بىـــشارەت دىنالرنىـــڭ كىتابلىرىـــدا كـــۆپلىگهن
 چــۈنكى . كىتابلىرىغــا يېزىۋالغــان دەپ گۇمــان قىاللمايــدۇ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئۇالرنىــڭ

 لهر مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم دۇنياغـــا كېلىـــشتىن بىرقـــانچه ئهســـىرلهر بـــۇرۇن بىـــشارەت بــۇ
ــرىلگهن ــۇقىرى . بېــ ــۆزگهرتىلىش ۋە يــ ــق ئــ ــۇن قېتىملىــ ــابلىرى نۇرغــ ــڭ كىتــ  قى دىنالرنىــ

 تۆۋەنــــدە مهزكــــۇر . لهر ســــاقلىنىپ قالغــــان بىــــشارەت يهڭگۈشنىلىــــشلىرىگه قارىمــــاي بهزى
 : لهردىن بىرقانچه مىسال بېرىلىدۇ بىشارەت

 لىرى بىشارەت تهۋراتنىڭ

 : بايان قىلىنىدۇ بىشارەت تۆۋەندە تهۋراتتىن بهش

 ئـــۇالر ئۈچــۈن ئـــۆز قېرىنداشــلىرى ئىچىــدىن ســـاڭا ئوخــشاش بىـــر ” رەب مۇســاغا « ـــ 1
 .) 1 ( » دېدى “ پهيغهمبهر چىقىرىمهن ۋە سۆزلىرىمنى ئۇنىڭ ئاغزىغا قۇيىمهن

 رەب ” مۇســا مۇنــداق دېــگهن « : تهۋراتنىــڭ بــۇ تېكىــستى ئىنجىلــدىمۇ تىلغــا ئېلىنغــان
ــدۇ ــبهر چىقىرى ــر پهيغهم ــېمه . ســىلهرگه قېرىنداشــلىرىڭالر ئارىــسىدىن ماڭــا ئوخــشاش بى ــۇ ن  ئ

. ـ تېكىست 18 بابى » تهسنىيه « تهۋرات ) 1 (
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 .) 1 ( “ » دېسه شۇنى ئاڭاليسىله

 مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېـيىن ( دىـن ئـالىمى بۇشـرا زۇخـارى مېخائىـل خرىـستىئان مهشهۇر
ــان ــرى ئىكهنلىكــــى توغرىــــسىدا ئىنجىلنىــــڭ « ) يازغــ  مــــۇههممهد ئالالهنىــــڭ پهيغهمبىــ
ــشارەت ــڭ » لىرى بى ــاملىق ئهســىرىدە، تهۋرات ۋە ئىنجىلالرنى ــت باشــقا ن ــۆپلهپ قهي ــدا ك  بابلىرى

 ئىبـــــراهىم « : ىن خۇالســـــه چىقىرىـــــپ مۇنـــــداق دەيـــــدۇ قى تېكىـــــستت يـــــۇقىرى قىلىنغــــان
ــسهاق ئهلهيهىســس ــوغلى ئى ــى ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ ــگهن يهن ــدانغا كهل  االمنىڭ نهســلىدىن مهي

ــسرائىل ــۇللىرى ( ئىــ ــسرائىل ئوغــ ــساالمنىڭ ) ئىــ ــا ئهلهيهىســ ــا مۇســ ــلىرىڭالر ” غــ  قېرىنداشــ
 دېــــگهن ســــۆزى، ئىــــسهاقنىڭ قېرىندىــــشى ئىــــسمائىل ئهلهيهىســــساالمنىڭ “ ئارىــــسىدىن

ــۇال . ئهۋالدلىرىغــا ئىــشارەتتۇر  ردىن ئىــسمائىل ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهۋالدلىــرى ئهرەب بولــۇپ، ئ
ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدۇر ــالغۇز م ــبهر ي ــگهن پهيغهم ــدا . كهل ــا ئهلهيهىســساالمنىڭ زامانى  مۇس
 ئهلهيهىســـــساالم ئىـــــسمائىل ئىـــــسا ئـــــۆتكهن يۇشـــــه ۋە ئۇنىڭـــــدىن كېـــــيىن كهلـــــگهن

ــاقۇب ــسهاق ۋە يــــ ــلىرى ئىــــ ــڭ قېرىنداشــــ ــى ئۇنىــــ ــساالمنىڭ ئهمهس، بهلكــــ  ئهلهيهىســــ
ــسرائىل ( ــدۇر ) ئى ــڭ ئهۋالدلىرىدىن ــۇ ســهۋ . نى ــلهن ب ــه بى ــسا ەبتىن يۇش  ئهلهيهىســساالمنىڭ ئى

ــرى ــۇ هېچبىـ ــشارەت بـ ــدۇ بىـ ــبهر بواللمايـ ــشارەت ئهگهر . تىكى پهيغهمـ ــۇالر مهقـــسهت بىـ  تىن ئـ
ــان ــدى، قىلىنغـ ــسا ئىـ ــشارەت بولـ ــستى بىـ ــدىن ” نىڭ تېكىـ ــلىرىڭالر ئىچىـ  ئهمهس، “ قېرىنداشـ

 . دېيىلگهن بوالتتى “ سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن ”

ــساالمنىڭ ــا ئهلهيهىســـ ــشاش « يهنه مۇســـ ــا ئوخـــ ــۇههممهد » ماڭـــ ــۆزى مـــ ــگهن ســـ  دېـــ
 ئهلهيهىســــساالم مۇســــا ئىـــسا يۇشــــه بىــــلهن چـــۈنكى . ئهلهيهىســـساالمنى كــــۆزدە تۇتىــــدۇ
ــشىمايتتى ــساالمغا ئوخــــ ــۈن . ئهلهيهىســــ ــساالم پۈتــــ ــۇههممهد ئهلهيهىســــ ــسىچه، مــــ  ئهكــــ

 خۇسۇســىيهتلىرىدە، ئېلىــپ كهلــگهن شــهرىئىتىدە ۋە باشــقا كــۆپلىگهن مهســىلىلهردە مۇســا
 مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم مهكـــكه مۇشـــرىكلىرىگه : مهســـىلهن . المغا ئوخـــشايدۇ ئهلهيهىســـسا

 مۇســا ئهلهيهىســساالممۇ پىــرئهۋنگه قارشــى جىهــاد . قارشــى جىهــاد قىلــدى ۋە ئــۇالرنى يهڭــدى
ــدى ــۇنى يهڭ ــدى ۋە ئ ــاد، . قىل ــهرىئىتى جىه ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ش ــقا م ــدىن باش  مۇن

 ـ پرىنــسىپ، جــازا قـــانۇنلىرى ۋە  گه يــېقىن خۇسۇســـىيهت ۋە 20 باشــقىالر قاتــارلىق قــانۇن
 هـــالبۇكى، يۇشـــه . ئـــۆزگىچىلىكلهردە مۇســـا ئهلهيهىســـساالمنىڭ شـــهرىئىتىگه ئوخـــشايدۇ

ــلهن ــساالم بىـ ــسا ئهلهيهىسـ ــشىمايدۇ ئىـ ــساالمغا ئوخـ ــا ئهلهيهىسـ ــساالم مۇسـ ــه . ئهلهيهىسـ  يۇشـ
 ئهلهيهىسـساالم ئىـسا . ئهلهيهىسساالمغا بىـرەر كىتـاب چۈشـكىنى يـوق، ئـۇ جىهـاد قىلغىنـى يـوق

ــا ــلهن دۇنياغ ــسى بى ــڭ ۋاسىتى ــا ئهلهيهىســساالم ئاتىنى ــسا، مۇس ــگهن بول ــا كهل ــسىز دۇنياغ  ئاتى
 مۇسـا ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولـۇپ دەپىــن . بـۇ ئىككىـسىنىڭ ئۆلۇمىمـۇ ئوخــشىمايدۇ . كهلـگهن

. ـ تېكىست 22 بابى » پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىشلىرى « مهتتا ئىنجىلى ) 1 (



153 

ــان بولــسا، ــتىلگهن ئىــسا قىلىنغ ــساالم ئاســمانغا ئېلىــپ كې  شــۇنىڭدىن كېــيىن « . ئهلهيهىس
 .) 1 ( » ىسرائىل ئهۋالدىدىن مۇساغا ئوخشاش بىرەر پهيغهمبهر كهلگىنى يوق ئ

ــڭ ــستتىكى ئالالهنى ــۇ تېكى ــۇيىمهن « ب ــا ق ــڭ ئاغزىغ ــۆزلىرىمنى ئۇنى ــۆزى، » س ــگهن س  دې
ــڭ ــدىغان، پهقهت ئالالهنىــ ــشنى بىلمهيــ ــۇش ۋە يېزىــ ــساالمنىڭ ئوقــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ  مــ

 ىنى يادلىۋېلىــــپ شــــۇ بــــويىچه پهرىـــشته جىبرائىلنىــــڭ ۋاسىتىــــسى بىــــلهن ســــۆزلىگهنلىر
 . پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىشارەت قىلىدۇ ) ساۋاتسىز ( ئۇممهتلىرىگه يهتكۈزىدىغان ئۇممىي

ــا ئىـــسا ــرىلگهن بىـــشارەت ئهلهيهىســـساالمنىڭ زامانىـــدا ئـــۆتكهن يههـــۇدىيالر تهۋراتتـ  بېـ
ــۈتهتتى ــشىنى ك ــڭ كېلى ــبهر . پهيغهمبهرنى ــۈتكهن پهيغهم ــۇالر ك ــسا ئ ــ ئى ــساالم ي  اكى ئهلهيهىس
 چــۈنكى يۇشــه مۇســا ئهلهيهىســساالمنىڭ زامانىــدا ئــۆتكهن . يۇشــهلهردىن بىــرى ئهمهس ئىــدى

ــشى، ــسا كى ــبهر ئى ــاۋاتقان پهيغهم ــله ياش ــلهن بىل ــۇدىيالر بى ــا يهه ــۇ ۋاقىتت ــساالم ش  . ئهلهيهىس
 ئۇنـــداقتا ئــــۇالر كىمنــــى كــــۈتهتتى؟ شۈبهىــــسىزكى، ئــــۇالر مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمنى

 . « كۈتهتتى

 نادىن كهلـدى، ئۇالرغـا سـائىردىن ئاشـكارا بولـدى، پـاران تاغلىرىـدا پارلىـدى رەب سـى « ـ 2
 ئۇالرنىــڭ ئـوڭ تهرىپىــدە ئوتلـۇق پهرمــان . ۋە ئـون مىڭــالرچه مۇقهددەسـلهرنى ئېلىــپ كهلـدى

 .) 2 ( » بار ئىدى

 دېـــگهن ســـۆز مۇســـا ئهلهيهىســـساالمغا » ســـىنادىن كهلـــدى « قى تېكىـــستتىكى يـــۇقىرى
ــدا ئىال ــىنا تېغى ــسىرنىڭ تۇرس ــرىلگهنلىكىگه، مى ــڭ بې ــي تهلىماتالرنى ــكارا « هى ــائىردىن ئاش  س

 ئهلهيهىســساالمغا ئورشــىلىمغا يــېقىن بولغــان ســائىر دېــگهن جايــدا ئىــسا ســۆزى » بولــدى
 ســـــۆزى مـــــۇههممهد » پـــــاران تاغلىرىـــــدا پارلىـــــدى « ئىنجىلنىـــــڭ بېرىلىـــــدىغانلىقىغا ۋە

ــدۇ ــشارەت قىلى ــدىغانلىقىغا ئى ــدىن چىقى ــساالمنىڭ مهككى ــاران « . ئهلهيهىس ــچه » پ ــڭ ئهرەب  نى
 تهۋراتنىــــڭ . بولــــۇپ، مهككىنىــــڭ قهدىمىــــي ئىــــسىملىرىدىن بىــــرى » فــــاران « ئوقۇلىــــشى

 ـ تېكىــستىدە، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهجدادلىرىــدىن بولغــان 21 » يــارىتىلىش بــابى «
 . ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ فاران چۆللىرىدە هايات كهچۈرگهنلىكى قهيت قىلىنغان

ــۇقىرى ــستتىكى قى تېك ي ــدى « ى ــار ئى ــان ب ــۇق پهرم ــدە ئوتل ــوڭ تهرىپى ــسالم » ئ ــۆزىمۇ ئى  س
 . دىنىدا بۇيرۇلغان جىهادقا ئىشارەت قىلىدۇ

 مۇســـۇلمان بولغانـــدىن ( پوپلىرىـــدىن ئىبـــراهىم خهلىـــل ئههـــمهد خرىـــستىئان هـــازىرقى

 . ـ تېكىست 34 « تهسنىيه » تهۋرات ) 1 (
. ـ تېكىست 33 » تهسنىيه « تهۋرات ) 2 (
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 : تهۋراتنىــڭ بــۇ تېكىــستى توغرىلىــق مۇنــداق دەيــدۇ ) كېــيىن ئىــسمىنى شــۇنداق دەپ ئاتىغــان
 ۋە مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالم قاتــــارلىق ئــــۈچ ئىــــسا كىــــستتىكى خهۋەرلهر مۇســــا، بــــۇ تې «

ــورۇنلىرىنى بهلگىلىــگهن ــڭ چىقىــدىغان ئ ــشارەت پهيغهمبهرنى ــان كهرىمنىــڭ . تۇر بى  بــۇ قۇرئ
 : مۇنۇ ئايىتىگه مۇۋاپىقلىشىدۇ

ـٰذَا ٱلْبلَِد ٱَألِمِني . وطُوِر ِسيِنني . وٱلتِني وٱلزيتوِن ﴿ هئهنجـۈر بىـلهن ۋە زەيتـۇن « يهنـى ﴾ و 
 بىـــلهن ) مهكـــكه ( شـــهههر بىـــلهن قهســـهمكى، ســـىنا تېغـــى بىـــلهن قهســـهمكى بـــۇتىنچ

ــهمكى ــا، 1 » . . قهسـ ــايهتلهر مۇسـ ــسا بۇئـ ــدىغان ئىـ ــساالمالرنىڭ چىقىـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  ۋە مـ
 ئهلهيهىسـساالم توغۇلغـان پهلهسـتىن تـارىختىن بېـرى ئىـسا چـۈنكى . ئورۇنلىرىنى بهلگىلىگهن

 مۇســا ئهلهيهىســساالمغا ئىالهــي تهلىمــاتالر ۋە تهۋرات . لهن زەيتۇنغــا مهشــهۇردۇر ئهنجــۈر بىــ
 بېــرىلگهن جاينىــڭ نــامى تــۇرى ســىنا تېغــى ۋە مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم دۇنياغــا كهلــگهن ۋە

 . » پهيغهمبهر بولۇپ ئهۋەتىلگهن جاينىڭ نامى مهككىدۇر

 ئـۇالر مېنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ « : ـ ئـالاله تهۋراتتـا مۇسـا ئهلهيهىسـساالمغا مۇنـداق دېـگهن 3
ــدۈردى ــى غهزەپلهن ــارقىلىق مېن ــۇش ئ ــىلهرگه چوقۇن ــاله ئهمهس نهرس ــامىمنى . ئى ــۇ ئىنئ  مهنم
 . ) 2 ( » بىلىمسىز، قاالق بىر قهۋمگه ئاتا قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى قىزغاندۇرىمهن

 دېـــگهن ئىبارىـــدە ئهرەبـــلهر كـــۆزدە » بىلىمـــسىز ۋە قـــاالق قهۋم « قى تېكىـــستتىكى يــۇقىرى
ــاالق، ت ــادا ئهڭ ق ــرى دۇني ــا كېلىــشتىن ئىلگى ــى دۇنياغ ــلهر ئىــسالم دىن ــۇپ، ئهرەب  ۇتۇلغــان بول

ــرەر ــۇرۇن بى ــساالمدىن ب ــۇههممهد ئهلهيهىس ــا م ــدى، ئۇالرغ ــر قهۋم ئى ــشى بى ــسىز ۋە ۋەه  بىلىم
 يههــۇدىيالر ئهرەبلهرنــى دېــدەك ئايالنىــڭ ئهۋالدى دەپ ئهيىباليتتــى . پهيغهمبهرمــۇ كهلمىــگهن

ــسان قاتا ــۆرمهيتتى ۋە ئىنـــ ــدا كـــ ــۇههممهد . رىـــ ــدىن مـــ ــڭ، جۈملىـــ ــۈنكى ئهرەبلهرنىـــ  چـــ
 ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهجــدادى بولغــان ئىــسمائىل ئهلهيهىســساالم ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمنىڭ

ــاجهر ــالى ه ــى ئاي ــرىلگهن ( ئىككىنچ ــۇپ بې ــدىن قوش ــدۇلمهلىك تهرىپى ــشاهى ئاب ــسىر پادى  مى
ــال ــى ئاي ــ ) خىزمهتچ ــسرائىل ئهۋالدىنى ــان، ئى ــن تۇغۇلغ ــساالم دى ــسهاق ئهلهيهىس ــسى ئى  ڭ ئاتى

 بولـسا، ئىبـراهىم ئهلهيهىسـساالمنىڭ بىرىنىچـى ئايــالى سـارەدىن تۇغۇلغـان بولغـانلىقى ئۈچــۈن
 . يههۇدىيالر ئۆزلىرىنى ئهرەبلهردىن ئۈستۈن كۆرەتتى

ــۇقىرى ــستتىكى يـ ــشارەت قى تېكىـ ــسا بىـ ــا ئىـ ــدۇ، ئۇنىڭغـ ــۆزدە تۇتمايـ ــساالمنى كـ  ئهلهيهىسـ
 . ئهلهيهىســساالم ئىــسرائىل ئهۋالدىــدىن ئىــدى ئىــسا چــۈنكى . هيــدۇ ههرگىزمــۇ مۇناســىپ كهلم

 قىــــزغىنىش پهقهت ياتالرغــــا، خۇسۇســــهن . ئىنــــسان ئۆزىنىــــڭ ئهۋالدىــــدىن قىزغانمايــــدۇ

 ـ ئايهتلهر 3 ـ 1 ۈرىسى تىن س 1
. 21:32 » تهسنىيه « تهۋرات ) 2 (
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ــامهتنى كۆرەلمهســلىكتىن بولىــدۇ ــگهن ئ ــۆۋەن ســانالغانالرغا كهل ــدە ت ــالاله . ئۆزىنىــڭ نهزىرى  ئ
 : تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

﴿ اِتـِه لَقَدآي ِهملَـيلُـواْ عتي فُـِسِهمأَن نوالً مسر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ؤِمِننيلَى ٱلْمع ٱللَّه نم 
 ئـالاله « يهنـى ﴾ ويزكِّيِهم ويعلِّمهم ٱلِْكتاب وٱلِْحكْمةَ وِإن كَانواْ ِمن قَبلُ لَِفي ضـالٍل مـِبٍني

 پـــاك ) گۇنـــاهالردىن ( تلىرىنى تىـــالۋەت قىلىـــدىغان، ئـــۇالرنى مـــۆمىنلهرگه ئالالهنىـــڭ ئـــايه
 ئۆگىتىــدىغان، ) يهنـى قۇرئــان بىــلهن ســۈننهتنى ( قىلىـدىغان، ئۇالرغــا كىتــابنى ۋە هېكمهتنــى

 ر ئۆزلىرىــدىن بولغــان بىــر پهيغهمــبهر ئهۋەتىــپ، ئۇالرغــا چــوڭ ئېهــسان قىلــدى؛ هــالبۇكى ئــۇال
 .) 1 ( » بۇرۇن ئوچۇق گۇمراهلىقتا ئىدى

ــساالمغا قى ته ـ 4 ــراهىم ئهلهيهىسـ ــڭ ئىبـ ــا ئالالهنىـ ــت ۋراتتـ ــسى قهيـ ــۇ ۋەدىـ ــان مۇنـ  لغـ
 ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىككىنچــى ( ســېنىڭ نهســلىڭدىن بولغــان ئىــسمائىل « : قىلىنغــان

ــوغلى ــڭ ئـ ــالى هاجهرنىـ ــۇممهت ) ئايـ ــشى ئـ ــدىغان ياخـ ــچى بولىـ ــشىلهرگه يولباشـ ــن كىـ  دىـ
 ن مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدىن باشــقا ئىــسمائىل ئهلهيهىســساالمنىڭ نهســلىدى . » چىقىــرىمهن

 پهيغهمــبهر كهلمىگهنــدەك، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇممىتىــدەك كىــشىلهرگه يولباشــچى
 : بۇ قۇرئان كهرىمدىكى . بولىدىغان ياخشى ئۇممهت مهيدانغا كېلىپ باققان ئهمهس

 ﴾ ِف وتنهونَ عِن ٱلْمنكَِر وتؤِمنونَ ِبٱللَّـِه كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبٱلْمعرو ﴿
 سـىلهر ئىنـسانالر مهنپهئىتـى ئۈچـۈن ئوتتۇرىغـان چىقىرىلغـان، ! ئى مۇههممهد ئـۇممىتى « يهنى

ــا ئىمـــان ئېيتىـــدىغان ئهڭ ياخـــشى  ياخـــشىلىققا بـــۇيرۇپ يامـــانلىقتىن توســـىدىغان، ئالالهقـ
ــايهتكه مۇۋاپىقلىــشىد 2 » ئۇممهتــسىلهر ــگهن ئ ــراهىم ئهلهيهىســساالم . ۇ دې ــۇ ئهينــى ۋاقىتتــا ئىب  ب

 بىـــلهن ئـــوغلى ئىـــسمائىل ئهلهيهىســـساالمنىڭ كهبىنـــى بىنـــا قىلىۋېتىـــپ ئالالهقـــا قىلغـــان
 ! پهرۋەردىگــارىمىز ..... « ئــۇالر مۇنــداق دۇئــا قىلغــان . دۇئاســىنىڭ ئىجــابهت بولغــانلىقى ئىــدى

 تىــالۋەت قىلىــپ بېرىــدىغان، ئىچىــدىن ئــايهتلىرىڭنى ئۇالرغــا ) يهنــى ئهۋالدلىرىمىــز ( ئــۇالر
ــڭ ــان ( كىتابىـ ــېكمهت ) قۇرئـ ــى، هـ ــۈننهت ( نـ ــاك سـ ــۇالرنى ) پـ ــدىغان، ئـ ــا ئۆگىتىـ ــى ئۇالرغـ  نـ

 .) 3 ( » پاك قىلىدىغان بىر پهيغهمبهر ئهۋەتكىن ) مۇشرىكلىق ۋە گۇناهالردىن (

ــق بهرگهن ــڭ ئــاخىر زامــان پهيغهمبىــرى توغرىلى  لىرىدە، ئۇنىــڭ نــامى بىــشارەت تهۋراتنى
 ى، ئۆزىنىــڭ تــۆگىگه مېنىــدىغانلىقى، قىلىــچ تۇتــۇپ جىهــاد قىلىــپ ئــۆزى ئۇلۇغلىنىــدىغانلىق

 . ـ ئايهت 164 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 110 ئال ئىمران سۈرىسى 2
. ـ ئايهت 129 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
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 بـــۇ ( ۋە ســـاهابىلىرى غهلىـــبه قىلىـــدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغـــا ههر كـــۈنى دۇرۇد ئوقۇلىـــدىغانلىقى
ــادىلهنمهكته ــدىكى تهشــــهههۇدلىرىدا ئىپــ ــى ) مۇســــۇلمانالرنىڭ بهش ۋاخ نامازلىرىــ  ۋە ئىككــ

ــ ــارلىقى قهيـــت قىلىنغـــان تارغىقىنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدا پهيغهمبهرلىـــك ئـ  پهيغهمـــبهر . االمىتى بـ
 . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىككى تارغىقى ئارىسىدا پهيغهمبهرلىك ئاالمىتى بار ئىدى

ــساالمغا مۇنــداق دېــگهن 5  ئهممــا تهكهببۇرلــۇق .... « : ـ تهۋراتتــا ئــالاله مۇســا ئهلهيهىس
 ن مهبۇدالرنىـــڭ قىلىــدىغان ۋە مهن بۇيرۇمىغـــانالرنى مېنىـــڭ نامىمـــدىن يـــاكى باشـــقا يالغـــا

 .) 1 ( » نامىدىن سۆزلىگهن پهيغهمبهر ئۆلتۈرۈلىدۇ

 چوقــۇم قى تېكىـست يالغانـدىن پهيغهمبهرلىــك دەۋاسـى قىلىـدىغان ئالـدامچىالرنىڭ يـۇقىرى
ــۇ ئــالاله تائاالنىــڭ قۇرئــان كهرىمــدىكى مۇنــۇ ســۆزىگه . ئۆلتۈرىلىــدىغانلىقىنى ئىپادىلهيــدۇ  ب

 : مۇۋاپىقلىشىدۇ

 يهنـى ﴾ ثُم لَقَطَعنا ِمنـه ٱلْـوِتني . َألخذْنا ِمنه ِبٱلْيِمِني . ينا بعض ٱَألقَاِويِل ولَو تقَولَ علَ ﴿
 ئهگهر ئــۇ بىزنىــڭ نــامىمىزدىن يالغــاننى توقۇيــدىغان بولــسا، ئهلــۋەتته ئــۇنى قــۇدرىتىمىز «

 .) 2 ( » ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسىي قىزىل تومۇرىنى كېسىپ تاشاليتتۇق . بىلهن جازااليتتۇق

ــۇقىرى ــدىن يــــ ــساالم يالغانــــ ــۇههممهد ئهلهيهىســــ ــسپاتالندىكى، ئهگهر مــــ  قىالردىن ئىــــ
ــۈرۈلگهن ــان ئۆلت ــۇ ئاللىقاچ ــدى، ئ ــسا ئى ــشى بول ــر كى ــان بى ــپ چىقق ــك دەۋا قىلى  پهيغهمبهرلى

ــۈرۈش . بـــوالتتى ــمهنلىرى ئـــۇنى ئۆلتـ ــرىكلهردىن بولغـــان ئۇنىـــڭ دۈشـ  يههـــۇدىيالر ۋە مۇشـ
 مــۇههممهد ئهلهيهىسـساالم جىهادالرغــا ئـۆزى بېۋاســىته . هن ئۈچـۈن بولـسىمۇ ئــۇنى ئۆلتـۈرەلمىگ

ــدار  قومانـــدانلىق قىلىـــپ ئالـــدىنقى ســـهپته بولغـــان ۋاقىتلىرىـــدىمۇ دۈشـــمهنلهر ئـــۇنى يارىـ
 ههتتــا ئــالاله تائــاال ئــۇنى دۈشــمهنلهرنىڭ قهســتلىرىدىن . قىاللىغــان بولــسىمۇ ئۆلتــۈرەلمىگهن

ــه ي ﴿ . ســاقاليدىغانلىقىغا ۋەدە قىلغــان ــاِس وٱللَّ ٱلن ــن ــِصمك ِم ئــالاله ســېنى « يهنــى ﴾ ع 
 .) 3 ( » كىشىلهرنىڭ زىيانكهشلىكلىرىدىن ساقاليدۇ

 پهيغهمبىرىمىــــــز مــــــۇههممهد ئهلهيهىســــــساالم دۈشــــــمهنلهرنىڭ كــــــۆپ قېتىملىــــــق
 . سۈيقهستلىرىدىن ساقلىنىپ قالغان هالدا ئاخىرى ئۆز ئهجىلى بىلهن ۋاپات بولغان

 لىرى بىشارەت ئىنجىلنىڭ

ــاللىبۇرۇن يهر ئهله ئىــسا ــرىلگهن ئهســلى ئىنجىلنىــڭ ئ ــالاله تهرىپىــدىن بې  يهىســساالمغا ئ

 . 21 : 18 » تهسنىيه « تهۋرات ) 1 (
 . ـ ئايهتلهر 46 ـ 44 هاققه سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 67 مائىدە سۈرىسى ) 3 (
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ــازىرقى ــى ۋە ه ــپ كهتكهنلىك ــدىن يوقىلى ــستىئان يۈزى ــدىكى ئىنجىلالرنىــڭ، خرى  الرنىڭ قولى
ــشىلهر ئىـــسا ــدىن كېـــيىن كىـ ــۆپ ۋاقىـــت ئۆتكهنـ ــدىن خېلـــى كـ  ئهلهيهىســـساالمنىڭ زامانىـ

 الر ۋە مۇســۇلمانالر ئوتتۇرىــسىدا بىــردەك ستىئان خرىــ تهرىپىــدىن يېزىــپ چىقىلغــانلىقى پۈتكــۈل
 ئهلهيهىســـساالم نامىـــدىن كـــۆپلىگهن ئىـــنجىلالر ئىـــسا . ئىتتىپاققـــا كېلىـــنگهن ههقىقهتتـــۇر

ــدۇ ــپ چىقىلىـــــ ــڭ . يېزىـــــ ــستانتىن 325 مىالدىيهنىـــــ ــور كونىـــــ ــى ئېمپراتـــــ ــ يىلـــــ  ــــــ
) KONSTANTIN ( ــۇيرىقى بىــلهن هــازىرقى تۈركىيىنىــڭ ــدە » ئىزنىــك « نىــڭ ب ــگهن يېرى  دې

 . دىنىــي ئــالىملىرى يىغىلىــپ بىــر چــوڭ قۇرۇلتــاي ئاچىــدۇ خرىــستىئان دىن كــۆپرەك مىڭــ
ــويىچه، شــۇ ۋاقىتتىكــى ــارارى ب ــر 70 قۇرۇلتاينىــڭ ق ــاپتورلىرى بى ــدىن ئ  تىــن كــۆپرەك ئىنجىل

 . ئىنجىلنــى تــالالپ چىقىــدۇ ۋە قالغــانلىرىنى كۆيــدۈرۈپ تاشــاليدۇ 4 قهدەر مهشــهۇرراق بولغــان
 » مــۇقهددەس كىتــاب « ئىنجىلنــى 4 پ تــالالپ چىقىلغــان مهشــهۇر شــۇ ۋاقىتتــا كــۈچكه ئىــگه دە

 ئىنجىــل يۇههننــا 4 الرنىڭ قولىــدىكى خرىــستىئان هـازىرقى . دەپ ئاتايــدۇ « يېڭــى ئههــد » يـاكى
 شــۇ . شهخــسنىڭ يېزىــپ چىققــان ئىنجىللىرىــدۇر 4 ، مهتتــا، لۇقــا ۋە مــاركۇس ئىــسىملىك

 دەپ ئاتىلىـدىغان بىـر ئىنجىلمـۇ بـار ۋاقىتتا چهكلهنـگهن ئىـنجىلالر ئىچىـدە بهرنابـا ئىنجىلـى
 دىـــن ئـــادەملىرى يوشـــۇرۇپ خرىـــستىئان بـــۇ ئىنجىلنـــى شـــۇ ۋاقىتـــتىن ئېتىبـــارەن . ئىـــدى

ــهۇر ــۇ مهش ــهۋەبتىن ئ ــۇ س ــگهن ۋە ب ــسىمۇ، 4 كهل ــان بول ــورۇن ئااللمىغ ــدىن ئ ــل قاتارى  ئىنجى
 ىنجىلـدا بـۇ ئ . كېيىنچه ئۇ مهشهۇر پوپ فرامېنـۇ دېـگهن كىـشى تهرىپىـدىن ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ

 ئهلهيهىســساالم ئۆزىنىــڭ ئالالهقــا بهنــدە ۋە پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنــى ئوچــۇق ئــېالن ئىــسا
 ئىــــسا قىلغـــانلىقى ۋە مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئىــــسمى قهيـــت قىلىنغــــان ههمــــدە

ــدىن ــڭ كېلىدىغانلىقى ــاپ ئۇنى ــامىنى ئات ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ن  ئهلهيهىســساالمنىڭ م
 هــازىرقى زامــان مهشــهۇر پوپلىرىــدىن دوكتــۇر . ۇ قهيــت قىلىنغــان بهرگهنلىكىمــ بىــشارەت

 نـــاملىق ئهســـىرىدە » دىن كېـــيىن يوقالغـــان ههقىقهتـــلهر ئېچىلماقتـــا ئىـــسا « چـــارلىز فـــرانس
ــدۇ ــداق دەپ يازى ــاۋالر ئــۇنى « : مۇن ــتالردا چىرك ــلهپكى ۋاقى ــى يېزىلغــان دەس ــا ئىنجىل  بهرناب

 ان قوليـــازمىالر بهرنابـــا ئىنجىلىنىـــڭ ئۆلـــۈك دېڭىـــز ئهتراپىـــدىن يېڭـــى قېزىلغـــ . يوشـــۇرغان
 . » راستلىقىنى ئىسپاتلىماقتا

 ئۆلــۈك دېڭىـــز ئهتراپىـــدىن قېزىلغــان ســـاپال كـــوزىالر ئىچىــدىن قهدىمكـــى قوليـــازمىالر
ــان ــته . چىقق ــۇ ههق ــۇپ، ب ــۈرگهن بول ــا چۈش ــشاهلىقى قولغ ــوردانىيه پادى ــازمىالرنى ئ ــۇ قولي  ب
 رنــى تهتقىـق قىلىـش ئىلمىــدە مـۇهىم ئــورۇن برايـت بــۇ قوليازمىالرنىـڭ ئىنجىلال . ف . دوكتـۇر د

 بــۇ قوليازمىالرىنىــڭ راســت ئىكهنلىكىــدە دۇنيــادا هــېچكىم « : تۇتىــدىغانلىقىنى تهكىــتلهپ
 الر توغرىـــسىدىكى كـــۆز خرىـــستىئان بـــۇ قوليـــازمىالر بىزنىـــڭ . قىلـــچه شـــهك قىاللمىـــدى

 . پــوپ ئــا ۋاشــىنگتون چىركاۋلىرىنىــڭ بــاش رەئىــسى . » قارىــشىمىزدا ئىــنقىالپ قوزغىماقتــا
ئۆلــۈك دېڭىــز « : نــاملىق ئهســىرىدە مۇنــداق يازىــدۇ » ئۆلــۈك دېڭىــز قوليــازمىلىرى « پــاۋۇل
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ــرى ــپىياتالرنىڭ بى ــوڭ كهش ــك چ ــانقى ئههمىيهتلى ــن بۇي ــۇزاق يىلالردى ــازمىلىرى ئ ــۇ . قولي  ئ
 . » بىزنىڭ ئىنجىلغا بولغان تهقلىدىي چۈشهنچىمىزنى ئۆزگهرتمهكته

ــۇ قولياز ــان بـ ــزدىن تېپىلغـ ــۈك دېڭىـ ــدە ئۆلـ ــڭ بىرىـ ــسا « : مىالرنىـ ــستىئان ئىـ  الرنىڭ خرىـ
 بــۇ تېكىــستمۇ . دەپ قهيــت قىلىنغــان » يهنه بىــر پهيغهمــبهر بــار باشــقا ئۇنىڭــدىن . پهيغهمبىــرى

 ئىــــــسا چــــــۈنكى . مــــــۇههممهد ئهلهيهىــــــساالمنىڭ كېلىدىغانلىقىــــــدىن خهۋەر بهرگهن
 . مدۇر ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن كهلگهن پهيغهمبهر يالغۇز مۇههممهد ئهلهيهىسساال

ــمه ــڭ ههم ــا ئىنجىلىنى ــستىئان بهرناب ــانلىقى خرى ــراپ قىلىنمىغ ــردەك ئېتى ــدىن بى  الر تهرىپى
ــدە بىــشارەت ئۈچــۈن ئۇنىڭــدىكى  لهر توغرىلىــق توختىلىــشنى هاجهتــسىز دەپ قــارايمىز ۋە تۆۋەن

ــراپ قىلىــدىغان مهشــهۇر خرىــستىئان پۈتكــۈل  ئىنجىلــدە ســاقلىنىپ 4 دۇنياســى بىــردەك ئېتى
 . لهر ئۈستىدە توختىلىمىز ارەت بىش قالغان بهزى

 ) ئهلهيهىسـساالم يهسـۇئ دەپ قهيـت قىلىنغـان ئىـسا ئىـنجىلالردا ( ـ مهتتا ئىنجىلىدا يهسـۇئ 1
 مهن ســىلهرگه بىناكــار قويــۇپ كهتــكهن تــاش بىنــادىكى بىــر بــوش ئــورۇن « : مۇنــداق دېــگهن

 ۆرنىــڭ تهرىپىــدىن ت ) پهرۋەردىگــار ( بــۇ بــوش ئــورۇن رەب . توغرىلىــق ســۆزلهپ بهرگهن ئىــدىم
 . بـۇ بىـزگه نىـسبهتهن ههيـران قـاالرلىق بىـر ئىـش . بولۇپ قالىـدۇ ) هۆرمهتكه سازاۋەر ( ئىگىسى

ــڭ پادىــشاهلىقى ــاقچىمهنكى، ئالالهنى ــپ قويم ــۇنى ئېيتى ــىلهرگه ش ــۈن مهن س ــۇنىڭ ئۈچ  ش
 .) 1 ( » چوقۇم سىلهردىن ئېلىنىپ، ئۇنىڭ نهتىجىسىنى چىقىرىدىغان بىر مىللهتكه بېرىلىدۇ

ــۇقىرى ــ ي ــپ، قى تېكى ــدىن ئېلىنى ــسرائىل ئهۋالدلىرى ــڭ ئى ــك نۆۋىتىنى  ستلهردە پهيغهمبهرلى
ــۇ مىللهتنىــڭ ــدىغانلىقى ۋە ب ــكه بېرىلى ــدىغان بىــر مىللهت ــويىچه ئهمهل قىلى  ئۇنىــڭ روهىــي ب

 پهيغهمــــبهر . شــــۇنىڭ بىــــلهن هــــۆرمهتكه ســــازاۋەر بولــــۇپ قالىــــدىغانلىقى ئىپادىلىنىــــدۇ
 دىن بــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىــڭ مىــسالى بىــر مېنىــڭ ۋە مهنــ « : لهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن ئه

 ۋە ئېــسىل ســېلىنغان، لــېكىن ئۇنىــڭ تــۆر بىناغــا ئوخــشايدۇكى، بــۇ بىنــا ناهــايىتى چىرايلىــق
 مۇشــۇ بــوش ” تهرىپىــدە بىــر خىــشنىڭ ئــورنى بــوش قويۇلغــان، بــۇ بىنــانى كــۆرگهن كىــشىلهر

 شـۇ بـوش ئورۇنغـا . ىـشىدۇ دېي “ ئورۇنغا بىرال خىش قويۇلغان بولسا بۇ بىنـا تولـۇق پـۈتهر ئىـكه
 .) 2 ( » مېنىڭ كېلىشىم بىلهن پهيغهمبهرلىك تامامالندى . قويۇلغان خىش مانامهن

 مهن ســىلهرگه شــۇنى ئېيتىــپ قويــايكى، بــۇ ســىلهر ئۈچــۈن ” يهســۇئ مۇنــداق دېــدى « ـ 2
ــشى ــايرىلىمهن . ياخــ ــىلهردىن ئــ ــۇم ســ ــىلهرگه . مهن چوقــ ــسام رەب ســ  ئهگهر مهن ئايرىلمىــ

 . ـ تېكىستلهر 13 ـ 12 ـ 11 مهتتا ئىنجىلى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 .) 1 ( » “ يدۇ فاراكلېتنى ئهۋەتمه

ــۇقىرى ــستتىكى ي ــت « قى تېكى ــدىكى » فاراكلې ــۇههممهد « ســۆزى ئهرەبچى  » ئههــمهد « ۋە » م
 الرغا خرىــستىئان ئىــسالم ئــالىملىرى بــۇ ســۆزنى . دېــگهن ئىــسىمالرنىڭ مهنىــسىگه يېقىنلىــشىدۇ

 دېــگهن » فاراكلېـت « ئالىملىرىغـا كـۆرە، خرىـستىئان ئهممــا . قارشـى دەلىـل قىلىـپ كۆرسـىتىدۇ
 ســـۆزىنىڭ بـــۇزۇپ قوللىنىلىـــشى بولـــۇپ، » پرېكلىتـــوس « گرېـــك تىلىـــدىكى ســـۆز ئهســـلىدە

ــڭ مهنىـــسى ــازاۋەر بولغـــۇچى « ئۇنىـ ــۇئهللىم « يـــاكى » هـــۆرمهتكه سـ  دېـــگهن مهنىنـــى » مـ
ــدىكى ئىــسمى ئههــمهد . ئىپادىلهيــدۇ ــان كهرىمــدە مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىنجىل  قۇرئ

 . ئىكهنلىكى بايان قىلىنغان

ــدا قىب 3 ــا ئىنجىلىــ  لىنىــــڭ بهيتۇلمۇقهددەســــتىن ئۆزگهرتىلىدىغانلىقىــــدىن ـ يۇههننــ
 قىبلىنىـــڭ ئۆزگهرتىلىـــشى پهقهت پهيغهمبهرنىـــڭ ۋاسىتىـــسى بىـــلهن . بېـــرىلگهن بىـــشارەت
ــدۇ ــالبۇكى، . بولى ــسا ه ــى ئى ــۆزگهرتىلگهن ئهمهس، بهلك ــبله ئ ــدە قى ــساالمنىڭ دەۋرى  ئهلهيهىس

ــۆزگهرتىلگهن ــدىال ئــ ــساالمنىڭ زامانىــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــى يۇههن . مــ ــا ئىنجىلــ ــسا نــ  ئىــ
ــا، ــالى ئوتتۇرىــــسىدا ئــــۆتكهن دىئالوگتــ  ئىــــسا ئهلهيهىســــساالم بىــــلهن ســــامىرىيهنىڭ ئايــ

 ئهلهيهىســساالمنىڭ كىــشىلهر يــۈز كهلتــۈرۈپ نامــاز ئوقۇيــدىغان قىبلىنىــڭ مهلــۇم بىــر ۋاقىتتــا
 ســـامىرىيهنىڭ ئايـــالى يهســـۇئ « . مهلـــۇم بىـــر جايغـــا ئۆزگهرتىلىدىغانلىقىـــدىن خهۋەر بهرگهن

 ســىلهر ســهجدە قىلىــشقا . بىزنىــڭ ئهجــدادلىرىمىز بــۇ تاغقــا قــاراپ ســهجدە قىالتتــى ” غــا ) ئىــسا (
ــالىم ــاي ئېروس ــق ج ــۇقهددەس ( اليى ــسىلهر ) بهيتۇلم ــدى “ دا دەۋاتى ــا . دې ــۇئ بۇئايالغ  ههي ” يه س

 ئىــشهنگىنكى بىــر زامــان كېلىــدۇ، شــۇ ۋاقىتتــا ســىلهر ئېروســالىمدىمۇ ئهمهس، بـــۇ ! ئايــال
 .) 2 ( » دېدى “ ۇم بىر جايدا ئالالهقا سهجدە قىلىسلهر تاغدىمۇ ئهمهس، بهلكى مهل

 : ئالاله قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

 قَد نرٰى تقَلُّب وجِهك ِفي ٱلسمآِء فَلَنولِّينك ِقبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر ٱلْمـسِجِد ﴿
جلُّواْ وفَو متا كُنثُ ميحاِم ورٱلْح ـقٱلْح ـهونَ أَنلَمعلَي ابواْ ٱلِْكتأُوت ِإنَّ ٱلَِّذينو هطْرش كُمِوه 

 كهبه قىـبلهڭ بولۇشـنى ( بىـز سـېنىڭ « يهنـى ﴾ ِمن ربِهم وما ٱللَّـه ِبغاِفـٍل عمـا يعملُـونَ
 ـ قايتــا ئاســمانغا قارىغــانلىقىڭنى كــۆرۈپ تۇرىــۋاتىمىز ) تىــلهپ  زۈڭالرنى نامــازدا يــۈ . قايتــا

ــالر ــكه قىلىڭـ ــجىدى ههرەم تهرەپـ ــاب . مهسـ ــى كىتـ ــقهتهن ئههلـ ــۇدىيالر ۋە ( ههقىـ ــى يههـ  يهنـ
ــڭ ) الر خرىــــستىئان ــشىنىڭ ( بۇنىــ ــڭ كهبىــــگه ئۆزگهرتىلىــ ــارى ) يهنــــى قىبلىنىــ  پهرۋەردىگــ

 . 18:16 يۇههننا ئىنجىلى ) 1 (
. ـ تېكىستلهر 24 ـ 20 ـ باب 4 يۇههننا ئىنجىلى ) 2 (
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ــدۇ ــۇم بىلى ــى چوق ــقهت ئىكهنلىكىن ــگهن ههقى ــدىن كهل ــڭ . تهرىپى ــااله ئۇالرنى ــى ( ئ  ههقىقهتن
 .) 1 ( » دىن غاپىل ئهمهس قىلمىشى ) يوشۇرۇشتىن ئىبارەت

ــدا 4 ــا ئىنجىل ــسا ـ مهتت ــا ئى ــساالم تهۋراتت ــا ئهلهيهىس  ـ مۇس ــساالمنىڭ ــشارەت ئهلهيهىس  بى
ــڭ ــپ، ئۇنىـ ــدىن ئېلىنىـ ــسرائىل ئهۋالدلىرىـ ــڭ ئىـ ــك نۆۋىتىنىـ  ـ پهيغهمبهرلىـ ــدەك  بهرگىنىـ

ــدىغانلىقىنى ــكه بېرىلىـ ــر مىللهتـ ــقا بىـ ــشتۈرىدىغان باشـ ــسىنى يېتىـ ــشارەت مېۋىـ  لىگهنلىكى بىـ
ــ ــان قهي ــداق دېــگهن ئىــسا . ت قىلىنغ ــساالم مۇن ــۈن مهن ســىلهرگه « : ئهلهيهىس ــۇنىڭ ئۈچ  ش

ــشاهلىقى ــڭ پادىـ ــى، ئالالهنىـ ــى ( ئېيتىمهنكـ ــا نېمىتـ ــشتهك كاتتـ ــبهر ئهۋەتىـ ــى پهيغهمـ  ) يهنـ
 .) 2 ( » سىلهردىن ئېلىنىپ، ئۇنىڭ مېۋىسىنى يېتىشتۈرىدىغان بىر مىللهتكه بېرىلىدۇ

ــدا 5 ــاخىر زامــان پهيغهمبىــرى ههزرىتــى ئهلهيهىســ ئىــسا ـ يۇههننــا ئىنجىلى  ساالمنىڭ ئ
 : بېرىــپ مۇنــداق دېگهنلىكــى قهيــت قىلىنغــان بىــشارەت مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم توغرىلىــق

 لــېكىن ســىلهر هــازىر بــۇ . مېنىــڭ ســىلهرگه دېمهكچــى بولغــان نۇرغــۇن ســۆزلىرىم بــار ئىــدى «
ــاقهت قىاللمايــــسىهن ــتۈڭلهرگه ئېلىــــشىقا تــ ــي روه . ســــۆزلهرنى ئۈســ ــۇههممهد ( ههقىقىــ  مــ

ــى ئۆگىتىــدۇ ) ئهلهيهىســساالمنى دېمهكچــى ــمه ههقىقهتلهرن ــۇ ســىلهرگه ههم ــدە، ئ ــۇ . كهلگهن  ئ
ــۆزلىمهيدۇ ــويىچه ســ ــشى بــ ــۆز خاهىــ ــۆزلهيدۇ . ئــ ــانلىرىنى ســ ــى ئاڭلىغــ ــىلهرگه . بهلكــ  ســ

 .) 3 ( » كهلگۈسىدىن خهۋەر بېرىدۇ

ــۇقىرى ــستلهردە ي ــسا قى تېكى ــ ئى ــۆز خاهى ــدىغان، ئ ــيىن كېلى  شىدىن ئهلهيهىســساالمدىن كې
ــگهن ــالالهتىن كهلـ ــىدە بولىـــدىغان ۋەهيىـــ ئهمهس، پهقهت ئـ ــۆزلهيدىغان ۋە كهلگۈسـ  نىال سـ

 ئىــــــسا . بېـــــرىلگهن بىـــــشارەت ئىـــــشالردىن خهۋەر بېرىـــــدىغان بىـــــر پهيغهمـــــبهردىن
ــىدىن خهۋەر ــساالمدەك كهلگۈســــ ــۇههممهد ئهلهيهىســــ ــيىن، مــــ ــساالمدىن كېــــ  ئهلهيهىســــ

 ! ە كهلمهيدۇ بېرەلهيدىغان بىرەر پهيغهمبهر كهلگىنى يوق ۋ

 » ئــۇ ئــۆز خاهىــشى بــويىچه ســۆزلىمهيدۇ « قى تېكىــستىدىكى يــۇقىرى يۇههننــا ئىنجىلىنىــڭ
 : دېگهن سۆز ئالالهنىڭ قۇرئان كهرىمدە مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى تهرىپلهپ

 ئـۇ ئـۆز نهپـسى خاهىـشى بـويىچه « يهنـى ﴾ ِإنْ هو ِإالَّ وحي يوحٰى . وما ينِطق عِن ٱلْهوٰى ﴿
ــۆز ــۆزلهيدۇ . لىمهيدۇ ســـ ــنىال ســـ ــكهن ۋەهىـــ ــا چۈشـــ ــۆزىگه 4 » پهقهت ئۇنىڭغـــ ــگهن ســـ  دېـــ

 . مۇۋاپىقلىشىدۇ

 . ـ ئايهت 144 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
 . ـ تېكىست 42 ـ باب 21 ئنجىل مهتتا ) 2 (
 . ـ تېكىستلهر 13 ـ 12 ـ باب 6 ئنجىل يۇههننا ) 3 (
ـ ئايهتلهر 4 ـ 3 نهجم سۈرىسى 4
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ــلهن ــرىلگهن ئهســـلى تهۋرات بىـ ــا ئهلهيهىســـساالمغا بېـ ــالاله تهرىپىـــدىن مۇسـ  ئىـــسا ئـ
ــشىدىن ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ كېلى ــڭ م ــلى ئىنجىلنى ــرىلگهن ئهس  ئهلهيهىســساالمغا بې

 ىـدىن يـوق قىلىنغـانلىقى ۋە هـازىرقى تهۋرات ۋە ئىنجىـل خېلى كـۆپ ئهسـىرلهر بـۇرۇن يهر يۈز
 نۇســخىلىرىنىڭ ئىنــسانالر تهرىپىــدىن يېزىــپ چىقىلغــان كىتــابالر ئىكهنلىكىــگه يههــۇدىيالر،

ــستىئان ــاقتۇر خرىـ ــردەك ئىتتىپـ ــمه بىـ ــۇلمانالر ههمـ ــپ . الر ۋە مۇسـ ــدىن يېزىـ ــشىلهر تهرىپىـ  كىـ
 ئۆتۈشـــــى بىـــــلهن ههرخىـــــل چىقىلغـــــان مهزكـــــۇر تهۋرات ۋە ئىنجىلالرمـــــۇ يىلالرنىـــــڭ

ــساالم ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــهن مـ ــانلىقى، خۇسۇسـ ــشالرغا ئۇچرىغـ ــۆزگهرتىلىش ۋە بورمىلىنىـ  ئـ
 الرنىڭ دىنىــي ئــالىملىرى خرىــستىئان پهيغهمــبهر بولــۇپ ئهۋەتىلگهنــدىن كېــيىن، يههــۇدىي ۋە

 مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمنىڭ تهۋرات ۋە ئىنجىلالردىكــــى ئوچــــۇق ئىــــسمىنى ئۆچــــۈرۈپ
ــۇپ كېلىــدىغانلىقى ههققىــدىكى روشــهن تاشــلىغا ــان پهيغهمبىــرى بول  ن ۋە ئۇنىــڭ ئــاخىر زام
 هىندىـــستانلىق دىـــنالر تهتقىقـــاتى مۇتهخهسسىـــسى مهشـــهۇر . لهرنى يوقىتىـــۋەتكهن بىـــشارەت

ــدىي ــۇلال هىن ــالىم رەهمهت ــشى « ئ ــڭ ئىسپاتلىنى ــڭ » ههقىقهتنى ــاملىق ئهســىرىدە بۇههقىقهتنى  ن
ــى بول ــهك قىلغىلـ ــچه شـ ــتلىقىنى قىلـ ــلهن راسـ ــاكىتالر بىـ ــل ۋە پـ ــكىن دەلىـ ــدىغان كهسـ  مايـ

 . ئىسپاتالپ چىققان

ــتىم ــانچه قې ــر ق ــا بى ــڭ تارىخت ــلهن ئىنجىلالرنى ــۆزگهرتىلگهنلىكىگه هــازىرقى تهۋرات بى  ئ
 بۇشــرا زۇخــارى . ئىقــراردۇر پــوپلىرى ۋە ئــالىملىرىمۇ خرىــستىئان هــازىرقى زامــان يههــۇدىي ۋە

ــ « مېخائىـــل ــى مۇههممهدنىـــڭ ئالالهنىـــڭ پهيغهمبىـ  رى ئىكهنلىكـــى ههققىـــدە ئىنجىلالردىكـ
ــشارەت ــدۇ » لهر بىـ ــداق دەيـ ــىرىدە مۇنـ ــاملىق ئهسـ ــۋەتتى « : نـ ــى ئۆزگهرتىـ ــوپالر ئىنجىلالرنـ  . پـ

ــشلىرىنىڭ ــلهش ئى ــۆزگهرتىش ۋە يهڭگۈش ــارقىلىق ئ ــشتۇرۇش ئ ــى سېلى ــل ئىنجىلالرن  ههرخى
ــدۇ ــايقىۋالغىلى بولىـ ــقانلىقىنى بـ ــگه ئاشـ ــلهن ئهمهلـ ــولى بىـ ــوپالر قـ ــدۇلئههه . » پـ  د داۋۇد ئابـ

 نـــاملىق ئهســـىرىدە » ئىنجىـــل ۋە كرېـــست « ) ئهســـلى ئىـــسمى مېتىـــرات مهۋســـهل ( ئهشـــۇرىي
ــستىئان ــۋەتكهنلىكىگه مىــسال كهلتــۈرۈپ بىــشارەت الرنىڭ ئىنجىلالردىكــى خرى  لهرنى ئۆزگهرتى

ــدۇ ــداق دەپ يازى ــستىئان « : مۇن ــان الرنىڭ ئې خرى ــۇپ كېلىۋاتق ــارى بول ــدا ج ــاش ” غىزلىرى  ماخت
 لالهقـــا، تىنچلىــق زېمىــن ئههلىـــگه ۋە خوشــاللىق كىــشىلهرگه يـــار مهرتىۋىلىــك ئا يــۇقىرى
ــسۇن ــسى “ بول ــستنىڭ ئهسلى ــگهن تېكى ــاش ” دې ــۇقىرى ماخت ــسالم ي ــا، ئى ــك ئالالهق  مهرتىۋىلى

ــار بولـــسۇن ــاال . » ئىـــدى “ زېمىـــن ئههلىـــگه بولـــسۇن ۋە ئههـــمهد كىـــشىلهرگه يـ ــالاله تائـ  ئـ
 غـانلىقىنى بايـان قىلىـپ قۇرئـان دەپ ئاتال » ئههـمهد « مۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئىنجىلـدا

 : كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

﴿ ِمـن يدي نيا بقاً لِّمدصكُم مولُ ٱللَِّه ِإلَيسي راِئيلَ ِإنرِني ِإسٰيب ميرم نى ٱبِإذْ قَالَ ِعيسو 
دمأَح همِدي ٱسعأِْتي ِمن بوٍل يسراً ِبرشبماِة وروئىـسا ئـۆز ۋاقتىـدا مهريهم ئـوغلى « هنـى ي ﴾ ٱلت :
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 مهن ســـىلهرگه ههقىـــقهتهن ئـــالاله ئهۋەتـــكهن، مهنـــدىن بـــۇرۇن ! ئـــى ئىـــسرائىل ئهۋالدى ”
ــگهن تهۋراتنــى تهســدىق قىلغــۇچى، مهنــدىن كېــيىن كېلىــدىغان ئههــمهد ئىــسىملىك  كهل

 .) 1 ( » دېدى “ خۇشخهۋەر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن پهيغهمبهر بىلهن

 لهر بىشارەت ردىن باشقا دىنىي كىتابالردىكى تهۋرات ۋە ئىنجىلال

ــابى 1 ــا دىنىنىــڭ مــۇقهددەس كىت ــدا « ـ بىراهم ــداق دېيىلىــدۇ » ســاما فې  ئههــمهد « : دا مۇن
 .) 2 ( » ئۇ پهقهت هېكمهت بىلهن تولغان . پهرۋەردىگارىدىن بىر دىن تاپشۇرۇپ ئالىدۇ

 » ا زېنــــد ئافىــــست « دىنىنىــــڭ مــــۇقهددەس كىتـــابى ) ئاتهشپهرەســـلهر ( ـ مهجۇســــىي 2
ــان ــت قىلىنغـ ــداق قهيـ ــۈپهتلىرى مۇنـ ــساالمنىڭ سـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــۈن « : دامـ ــالاله پۈتـ  ئـ

ــرى ــسىملىك بى ــۇلهههب ئى ــا ئهب ــدۇ، ئۇنىڭغ ــبهر ئهۋەتى ــر پهيغهم ــپ بى ــمهت قىلى ــالهمگه رەه  ئ
 دۈشـــمهنلىك كۆرســــىتىدۇ، بــــۇ پهيغهمـــبهر كىــــشىلهرنى بىــــر ئىالهقـــا ئېتىقــــاد قىلىــــشقا

 .) 3 ( » چاقىرىدۇ

 انلىقالر ئېتىقـــاد قىلغــان زەرادەشـــت دىنىنىـــڭ مـــۇقهددەس كىتابىـــدا ـ قهدىمقـــى ئىـــر 3
 ئهرەب ســــههرالىرىدىن چىقىـــدىغان قىزىــــل تۆگىلىــــك « : مۇنـــداق دەپ قهيــــت قىلىنغـــان

 بــــۇ . » پهيغهمـــبهر كهلگىچىلىـــك ســـىلهر مهن ئــــۈگهتكهن تهلىمـــاتالرنى چىـــڭ تۇتـــۇڭالر
ــتاز مـــۇ بىـــشارەت  اففار ههممهد ئابـــدۇلغ نى پارىـــسچىدىن ئهرەبچىـــگه تهرجىـــمه قىلغـــۇچى ئۇسـ

 شۈبهىـسىزكى، بـۇ ئىرانلىــق پهيغهمبهرنىـڭ مهزكـۇر بېــشارىتى « : هاشـىمى مۇنـداق دەپ يازغــان
 . » قىزىل تۆگىسى بىلهن تونۇلغان ههزرىتى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى كۆرسىتىدۇ

 دە، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم » ئېدهرۇۋىــدېم « هىنــدۇس دىنىنىــڭ مــۇقهددەس كىتــابى ـــ 4
 ســــۆزۈمنى ئــــاڭالڭالر ۋە ! ئهي خــــااليىق « : نــــداق دەپ قهيــــت قىلىنغــــان توغرىلىــــق مۇ
ــا ! چۈشـــىنىڭالر  مـــۇههممهد ئىـــسىملىك بىـــر پهيغهمـــبهر كېلىـــدۇ، ئۇنىـــڭ ئۇلـــۇغلىقى ههتتـ

 .) 4 ( » جهننهتتىمۇ مهدهىيىلىنىدۇ، ئۇ ههمىشه ماختىلىدۇ

ــدۇس دىنىنىــڭ  نــاملىق مــۇقهددەس كىتابىــدا مۇنــداق دەپ » بهوشــى بــرانېم « يهنه هىن
 شــۇ ۋاقىتتــا مــۇههممهد ئىــسىملىك بىرســى پهيغهمــبهر بولــۇپ ئهۋەتىلىــدۇ، « : قهيــت قىلىنغــان

 .) 5 ( » ئۇ دۇنيانىڭ ئۇستازى دەپ ئاتىلىدۇ، ئۇ كىشىلهرنى بهش پهرز ئارقىلىق پاكاليدۇ

 . ـ ئايهت 6 سهف سۈرىسى ) 1 (
 . ـ تېكىستلهر 8 ـ 6 ـ توم 2 ساما فېدا ) 2 (
 . ـ تېكىست 10 ـ توم 1 زېند ئافىستا ) 3 (
 . ـ تېكىستلهر 3 ـ 1 : ـ بۆلۈم 70 ـ توم 2 ئېدهرۇۋىدېم ) 4 (
. ـ تېكىستلهر 4 ـ 3 : ـ بۆلۈم 3 ـ توم 2 بهوشى برانېم ) 5 (
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 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېلىچهكتىن خهۋەر بېرىشى

 : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

﴿ داً عِبِه أَحلَٰى غَيع ظِْهرِب فَالَ ييٱلْغ ـوٍل . اِلمسٰى ِمـن رـضتِن ٱرئـالاله « يهنـى ﴾ ِإالَّ م 
ــدۇ ــادەمنى خهۋەردار قىلمايـ ــدىن هېچبىـــر ئـ ــدۇر، ئۇزىنىـــڭ غهيبىـ  پهقهت . غهيبنـــى بىلگۈچىـ

 .) 1 ( » ) بهزى غهيبنى بىلدۈرىدۇ ( ئالاله ئۆزى مهمنۇن بولغان پهيغهمبىرىگىال

ــۇ ــبلهر م ــشالر ( ههممهد ئهلهيهىســساالم خهۋەر بهرگهن غهي ــدىغان ئى ــته بولى ــڭ ) كېلىچهك  نى
ــان ئــاالمهتلىرى بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ــسىدىن قىيامهتنىــڭ هــازىرقى زامانــدا كۆرىلىۋاتق  جۈملى
 ههممىــسى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ههقىــقهتهن ئالالهنىـــڭ ئهلچىـــسى ئىكهنلىكىنـــى

 مىزدا بارلىققـــا كهلـــگهن قىيـــامهت ئاالمهتلىرىـــدىن بىرقـــانچه تۆۋەنـــدە زامـــانى . ئىـــسپاتلىماقتا
 . مىسال بېرىلىدۇ

 ـ كىشىلهرنىڭ خىيالىغا كېلىپ باقمىغان ئاجايىب ئىشالر 1

 ـ پهننىــڭ تهرەققــى قىلىــشى بىــلهن تېخــى مۇنــدىن يــۈز يىــل بــۇرۇنقى  زامــانىمىزدا ئىلىــم
ــپىي ــرى، كهشـ  ـ تېخنىكىلىـ ــگهن پهن ــا كهلمىـ ــسانالرنىڭ خىيالىغـ ــادىيهتلهر ئىنـ  اتالر ۋە ئىجـ

 تېلىــۋىزىيه، ئانتېنــا، كومپيــۇتېر، ئىنتېرنېــت، تــور ئۇچــۇرلىرى ۋە باشــقا . مهيــدانغا كهلــدى
ــشالردىندۇر ــب ئى ــگهن ئاجايى ــدانغا كهل ــانىمىزدا مهي ــېڭىلىقالر زام ــى . ي ــز ههزرىت  پهيغهمبىرىمى

 ر بېرىــپ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئــۆز ۋاقتىــدا كېلىچهكتىكــى ئاجايىــب ئىــشالردىن خهۋە
ــامهت قــايىم بولمايــدۇ « : مۇنــداق دېــگهن  ســىلهر . ســىلهر ئاجايىــب ئىــشالرنى كــۆرمىگىچه قىي

 . » خىيالىڭالرغا كهلتۈرۈپمۇ باقمىغان ئاجايىب ئىشالر مهيدانغا كېلىدۇ كۆرۈپ باقمىغان ۋە

 ـ ياالڭتۆشلهرنىڭ ئېسىل قهسىرلهرگه ئىگه بولۇشى 2

 االمهتلىرىــدىن بىــرى، چوپــانلىقتىن باشــقا هــۈنهر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قىيامهتنىــڭ ئ
 ـــ كهســىبنى بىلمهيــدىغان، نــامراتلىقتىن موهتاجلىقتــا كــۈن ئۆتكۈزىــدىغان ياالڭتۆشــلهرنىڭ

 ئـــالاله تائـــاال مۇســـۇلمانالرغا . ئېـــسىل قهســـىرلهرگه ئىـــگه بولىدىغانلىقىـــدىن خهۋەر بهرگهن
 يىن، ئهســىرلهر بــويى چوپــانلىقتىن پېترولــدىن ئىبــارەت كاتتــا بــايلىقنى ئاتــا قىلغىنىــدىن كېــ

 باشـــقا كهســــىب بىلمهيـــدىغان، نامراتلىقتــــا ئـــۆتكهن ئهرەبلهرنىــــڭ خـــۇددى پهيغهمــــبهر
ــانلىقى ۋە ــگه بولغــ ــىرلهرگه ئىــ ــدەك، ئېــــسىل قهســ ــدىن خهۋەر بهرگهنــ  ئهلهيهىســــساالم ئالــ
 تۇرمۇشــــىنىڭ موهتــــاجلىقتىن ئۆزگىرىــــپ، باشــــقا موهتاجالرغــــا خهيــــرىيهت قىلىــــدىغان

. ايهتلهر ـ ئ 27 ـ 26 جىن سۈرىسى ) 1 (
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 : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن . يهتكهنلىكـى بۇنىڭغـا مىـسال بوالاليـدۇ دەرىجىـگه
 ـ يالىڭــاچ چوپانالرنىــڭ ئېــسىل قهســىرلهرگه ئىــگه «  موهتاجلىقتــا كــۈن ئۆتكۈزىــدىغان، ئــاچ

 .) 1 ( » بولغىنىنى كۆرگىنىڭدە قىيامهتنى كۈتسهڭ بولىدۇ

 لغــان ئــازغۇن ۋە ئــازدۇرغۇچى ـ يېــرىم يالىڭــاچ كىيىنىــدىغان، باشــلىرىغا تــاج تاقىۋا 3
 ئايالالرنىڭ مهيدانغا كېلىدىغانلىقى

ــدىن ــساالمنىڭ مۇنــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــڭ 14 مــ ــۇرۇن خهۋەر بهرگهنلىرىنىــ ــىر بــ  ئهســ
ــهكلهنمهيدۇ ــېچكىم ش ــدىن ه ــدانغا كهلگهنلىكى ــانىمىزدا مهي ــۋېزىيه . زام ــدە تېلى ــازىرقى كۈن  ه

ــ ــى، كۆڭــ ــان پروگراممىالردىكــ ــدىن بېرىلىۋاتقــ ــدىكى قاناللىرىــ ــېچىش كېچىلىكلىرىــ  ۈل ئــ
ــالالر، ــدىغان ئايـ ــاچ كىينىىـــپ يۈرىـ ــرىم يالىڭـ ــتىلهردە يېـ ــالالر ۋە رەسـ ــا « ناخـــشىچى ئايـ  دۇنيـ

ــۈزىلى ــسالىدۇر » گـ ــڭ مىـ ــالالر بۇنىـ ــان ئايـ ــاجلىرىنى تاقىۋالغـ ــك تـ ــلىرىغا گۈزەللىـ  . دەپ باشـ
 ن مېنىـــڭ ئۇممىتىمـــدىن دۇزاخقـــا كىرىـــدىغا « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن

 بىـــرى، قوللىرىـــدا كالىنىـــڭ قۇيرىقىغـــا : ئىككـــى خىـــل كىـــشىلهرنى تېخـــى كـــۆرگىنىم يـــوق
 يهنــى ( ئوخــشايدىغان قــامچىالرنى تۇتىۋالغــان بولــۇپ، كىــشىلهرنى ئۇنىــڭ بىــلهن ئۇرىــدىغان

 ـ هوقۇقلىرىغـا تاجـاۋۇز قىلىـپ، ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلىـدىغان  الر، يهنه بىـرى، ) كىـشىلهرنىڭ ههق
ــاچ كىيى ــرىم يالىڭـ ــازغۇن ۋە يېـ ــان، ئـ ــاجلىرىنى تاقىۋالغـ ــك تـ ــلىرىغا گۈزەللىـ ــان، باشـ  نىۋالغـ

 ) 2 ( » ئازدۇرغۇچى ئايـالالر بولـۇپ، ئـۇالر جهنـنهتكه كىرمهيـدۇ ۋە ئۇنىـڭ هىـدىنىمۇ پۇرىيالمايـدۇ

. 

 جانسىز نهرسىلهرنىڭ سۆزلهيدىغانلىقى ـ 4

 توختىلىــپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە قىيامهتنىــڭ ئــاالمهتلىرى توغرىلىــق
ــگهن ــداق دېـ ــپ « : مۇنـ ــدىن چىقىـ ــادەم ئۆيىـ ــۇكى، ئـ ــرى شـ ــدىن بىـ ــڭ ئاالمهتلىرىـ  قىيامهتنىـ

ــۆزلهپ ــسى س ــايىغى ۋە قامچى ــڭ ئ ــۆزلىرىنى ئۇنى ــسىدىكىلىرىنىڭ س ــڭ ئائىلى ــايتقىچه، ئۇنى  ق
 .) 3 ( » بېرىدۇ

 بىـر زامـانالر كېلىـپ جانـسىز نهرسـىلهردىن . ئاياغ جانسىز نهرسـه، قـامچىمۇ جانـسىز نهرسـه
ــاۋاز ــهۋۋۇرىغىمۇ ئـ ــسانالر تهسـ ــۇرۇنقى ئىنـ ــل بـ ــۈز يىـ ــى يـ ــدىن تېخـ ــدىغانلىقىنى مۇنـ  چىقىـ

ــدى ــان ئى ــشىلهر ســىرتتا . كهلتــۈرۈپ باقمىغ ــلهن كى ــشى بى ــانفۇن ئىجــاد قىلىنى ــانىمىزدا ي  زام
ــدى ــاۋازلىرىنى ئاڭاليـــدىغان بولـ ــسىدىكىلىرىنىڭ ئـ ــپ ئائىلىـ ــدىن كېـــيىن . كېتىۋېتىـ  مۇنـ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
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 نىــڭ بىــر تهرىــپىگه يــاكى ئاياقالرنىــڭ ئىچىــگه مهخپىيهتلىــك ئۈچــۈن يــانفۇنالرنى قامچى
 . ئورۇنالشتۇرۇشال قالدى

ــز 5 ــشى، ۋاقىتنىــڭ تې ــۆگهپ كېتىــشى، يهرتهۋرەشــنىڭ كــۆپ بولى ــي ئالىمالرنىــڭ ت ــ دىنى  ـ
ــا كېلىـــشى ــز بىناالرنىـــڭ بارلىققـ ــاتچىلىقنىڭ كۆپىيىـــشى ۋە ئېگىـ  پهيغهمـــبهر . ئۆتىـــشى، پاسـ

ــگهن ــداق دېــ ــساالم مۇنــ ــۆگ « : ئهلهيهىســ ــالىمالر تــ ــۆپ ئــ ــچه، يهر تهۋرەش كــ  هپ كهتمىگىــ
ــولمىغىچه، ــ ب ــمىغىچه، پىتنه ــانالر يېقىنالش ــز زام ــشىلهر ئېگى ــۆپهيمىگىچه ۋە كى ـ پاســاتچىلىق ك

 .) 1 ( » بىناالرغا ئورۇنالشمىغىچه قىيامهت قايىم بولمايدۇ

ــستىكى ــالىمالر « ههدىــ ــدۇ » ئــ ــۆزدە تۇتۇلىــ ــالىمالر كــ ــي ئــ ــن دىنىــ ــڭ « . دىــ  زامانالرنىــ
 شــنىڭ قىيىنچىلىقىـــدىن ئىــشنىڭ كـــۆپلىكى ۋە هادىـــسىلهرنىڭ دىـــن تۇرمۇ » يېقىنلىشىــشى

ــۈپ ــز ئۆتــ ــائهتلهردەكال تېــ ــۇددى ســ ــڭ خــ ــهۋەبلىك، كۈنلهرنىــ ــشى ســ ــۈز بېرىــ ــۆپ يــ  كــ
 . كېتىدىغانلىقى مهقسهت قىلىنىدۇ

ــى، ــۆگهپ كهتكهنلىكــ ــڭ تــ ــي ئالىمالرنىــ ــۆزلهيدىغان دىنىــ ــاي ســ ــى قورقمــ  ههقىقهتنــ
ــلهن پاســاتچىلىقالرنىڭ ــسىلىرى بى ــانلىقى، تىرىكچىلىكنىــڭ يهرتهۋرەش هادى ــۆپ بولىۋاتق  ك

ــز ــشىلهرنىڭ ئېگى ــشى ۋە كى ــېس قىلىنى ــدەك ه ــز ئۆتكهن ــڭ تې ــهۋەبلىك ۋاقىتنى ــى س  قىيىنلىق
 . بىناالردا ئولتۇرىشى قاتارلىق ئىشالرنىڭ ههممىسى زامانىمىزدا كۆرىلىۋاتماقتا

 ـ جازانىخورلۇقنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى 6

 : االمهتلىرىــدىن خهۋەر بېرىــپ مۇنــداق دېــگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قىيامهتنىــڭ ئ
ــا جــازانه « ــۇ ۋاقىتت ــدۇكى، ب ــر زامــان كېلى ــدۇ ) ئۆســۈم ( كىــشىلهرگه بى ــادەم قالماي ــېمىگهن ئ  . ي

 .) 2 ( » جازانه يېمىگهن ئادەمگىمۇ ئۇنىڭ چاڭ توزانلىرى يېتىدۇ

 زامــانىمىزدا بانكىالرنىــڭ كۆپىيىــشى ۋە تهرەققــى قىلىــشى بىــلهن ئۆســۈمنىڭ ههممىــال
ــت جا ــڭ راســـ ــساالم بهرگهن خهۋەرلهرنىـــ ــبهر ئهلهيهىســـ ــقانلىقى پهيغهمـــ ــدا ئومۇمالشـــ  يـــ

 . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقتا

 كېلىچهكــتىن بهرگهن خهۋەرلىــرى كــۆپ باشــقا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــدىن
 بولــۇپ، نۇرغــۇنلىرى زامــانىمىزدا مهيــدانغا كهلمهكــته ۋە نۇرغــۇنلىرىنى كــېلىچهك مهيــدانغا

 . ى چىقارغۇس

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
. ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شانلىق هاياتى ئۇنىڭ ئالاله ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى
 . ئىسپاتاليدۇ

 مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ شـــانلىق هايـــاتى ئۇنىـــڭ ههق پهيغهمـــبهر ئىكهنلىكىـــگه
 گۇۋاهتۇر

 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ شــانلىق هايــاتى، گــۈزەل ئهخالقــى ۋە باشــقا تهرەپلىــرى
ــقه ــڭ ههقى ــسپاتاليدۇ ئۇنى ــى ئى ــسى ئىكهنلىكىن ــالاله ئهلچى ــ . تهن ئ ــرەك تۆۋەن  دە ئههمىيهتلىك

 : مهسىله ئۈستىدە توختىلىمىز 3 دەپ قارالغان

 ـ راستچىللىق 1

ــۆزلهپ ــان س ــۇ يالغ ــرەر قېتىمم ــدا بى ــتچىللىقىغا، هاياتى ــساالمنىڭ راس ــۇههممهد ئهلهيهىس  م
 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم . ن گۇۋاهلىــق بهرگه باقمىغانلىقىغــا ئۇنىــڭ قهۋمــى ههمــمه بىــردەك

ــدە ــى ئىچىـ ــۇرۇن قهۋمـ ــتىن بـ ــبهر بولۇشـ ــۇههممهد « پهيغهمـ ــتچىل مـ ــشهنچلىك « ۋە » راسـ  ئىـ
ــدى » مـــۇههممهد ــلهن تونۇلغـــان ئىـ ــۋانالر بىـ ــشاش ئېـــسىل ئۇنـ ــگه ئوخـ ــۇههممهد . دېگهنـ  مـ

ــۇههممهد ــهتكهن ۋە م ــىلىق كۆرس ــلهن قارش ــى بى ــا جېن ــگهن دىنغ ــپ كهل ــساالم ئېلى  ئهلهيهىس
 ئهســـلى ئىـــسمى ( نىڭ ئهشـــهددىي دۈشـــمىنىگه ئايالنغـــان ئهبـــۇ جههىـــل ئهلهيهىســـساالم

 بىــز ســېنىڭ راســتچىللىقىڭغا « : مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا مۇنــداق دېــگهن ) ئهبــۇلههكهم
 ) 1 ( » ئىنكار قىلغىنىمىـز يـوق، پهقهت سـهن ئېلىـپ كهلـگهن يېڭـى دىنىڭغـا ئىنكـار قىلىـۋاتىمىز

. 

 هيهىســـساالمغا خىتــاب قىلىـــپ مۇنـــۇ ئـــايهتنى شــۇ ۋاقىتتـــا ئـــالاله تائــاال پهيغهمـــبهر ئهل
 ئىنكـــار قىلمايـــدۇ، لـــېكىن ) يهنـــى ســـېنىڭ راســـتچىللىقىڭنى ( ئـــۇالر ســـېنى ﴿ : چۈشـــۈرگهن

 .) 2 ( ﴾ زالىمالر ئالالهنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ

ــكهن ــس ئهت ــا ئهك ــۈل هاياتىغ ــڭ پۈتك ــتچىللىقى ئۇنى ــساالمنىڭ راس ــۇههممهد ئهلهيهىس  م
ــاپى ــۇلمان، كـ ــۇم بولـــۇپ، مۇسـ ــى مهلـ ــانچىلىق بىـــلهن ئهيىبلىغىنـ ــڭ ئـــۇنى يالغـ  ر هېچكىمنىـ

ــدىغان مــۇههممهد 40 . ئهمهس ــا كىــشىلهر پىشــشىق بىلى  ياشــقا كهلگىچىلىــك بولغــان ئارىلىقت
ــاتىقمۇ ئهمهس ئىــدى ــاكى ن ــسىمۇ ي ــشىلهر . ئهلهيهىســساالم سىياســىيونمۇ، دىــن تهرغىباتچى  كى

 ـ ئهخـــالق تهلىمـــاتى، قان  ۇنـــشۇناسلىق، سىياسهتـــشۇناسلىق، ئۇنىـــڭ مېتافىزىكـــا، ئهدەب
ــرەر مهســـىله ــىلىلهردىن بىـ ــارلىق مهسـ ــشۇناسلىق قاتـ ــاكى جهمئىيهتـ ــسادشۇناسلىق يـ  ئىقتىـ

 . تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ۋەقهلىك ) 1 (
. ـ ئايهت 33 ئهنئام سۈرىسى ) 2 (
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 ئۇنىـــڭ ئهخالقـــى ههم . ئۈســـتىدە ســـۆز ئېچىـــپ بـــاققىنىنى زادى كـــۆرۈپ باقمىغـــان ئىـــدى
ــشىمۇ ــق، تهربىيىلىنى ــب قىالرلى ــلىرى جهل  ـ تۇرۇش ــۈرۈش ــۇكهممهل، ي ــايىن م ــى ئىنت  پهزىلىت

ــ ــاب ئىــدى ئىنت ــدۇرغۇدەك . ايىن ئالىيجان ــران قال ــاددە ههي ــېكىن ئۇنىــڭ كىــشىلهرنى پهۋقۇلئ  ل
 كىــشىلهرمۇ ئۇنىــڭ كهلگۈســىدە ئۇلــۇغ ئىنقىالبــى ئىــشالرنى . ئاالهىــدىلىكىمۇ يــوق ئىــدى

 . ۋۇجۇدقا كهلتۈرەلىشىدىن ئۈمىدمۇ كۈتمهيتتى

 ، پۈتــۈنلهي سىنى ئېلىــپ چىققانــدىن كېــيىن ۋەهيىــ لــېكىن ئــۇ هىــرا غارىــدىن ئالالهنىــڭ
 قېنـى ئـويالپ باقـايلى، مۇشـۇنداق ئالىيجانـاب خىـسلهتلىك بىـر . باشقىچه ئادەم بولـۇپ قالـدى

 بولـۇپ كېتىـپ، ئـۆزىنى يالغانـدىن » يالغـانچى « گـرادوس ئۆزگىرىـپ 180 ئادەم تۇيۇقـسىزدىن
ــشى ــى قوزغىتىۋېتى ــا غهزىبىن ــۆزىگه قارىت ــشىلهرنىڭ ئ ــاپ كى ــرى دەپ ئات ــڭ پهيغهمبى  ئالالهنى

 نمۇ؟ مۇمكى

 ـ ئىنتىزامچانلىق 2

 مـۇههممهد ئهلهيهىســساالم كىــشىلهرنى چاقىرغــان نهرسىـسىگه ئالــدى بىــلهن ئــۆزى تولــۇق
ــدۇ . ئهمهل قىالتتــى ــى قويۇشــنى ياقتۇرماي ــۆزىگه چهكلىمىلهرن ــسان نهپــسى ئ  خۇسۇســهن . ئىن

ــدۇ ــيىن تۇيۇلى ــۇ قى ــش تېخىم ــۇ ئى ــۈن ب ــادەم ئۈچ ــر ئ ــان بى ــورنى بولغ ــۇم ئ ــته مهل  . جهمئىيهت
 ممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئههۋالىغـــا نهزەر ســـالىدىغان بولـــساق، ئۇنىـــڭ كىـــشىلهرنىڭ مـــۇهه

 ئهڭ تهقۋاســــى، ئهڭ ئهخالقلىقــــى، ئىبـــــادەتلهرنى بىجــــا كهلتۈرۈشــــته ئهڭ ئالدىنقىـــــسى
ــايمىز ــى بايق ــرى . ئىكهنلىكىن ــاتتى، كېچىلى ــۆپ روزا تۇت ــۇ ك ــدىن باشــقا ۋاقىتالردىم ــۇ رامىزان  ئ

ــانلقىت ــازدا تۇرغ ــاي نام ــى ئۇخلىم ــشىپ كېتهتت ــۇتلىرى ئىش ــۇ . ىن پ ــشه رەزىيهلاله ــا ئائى  ههتت
 يـــا رەســـۇلهلاله نېمـــانچه ئـــۆزىڭىزنى قىينايـــسىز، ســـىزنىڭ ئىلگىرىكـــى ۋە ” : ئهنهـــا ئۇنىڭغـــا

ــا ــارلىق گۇنــــاهلىرىڭىز مهغپىــــرەت قىلىنغــــان تۇرســ  دېگهنــــدە، پهيغهمــــبهر “ كېيىنكــــى بــ
ــلهن ــك بىـ ــايىن كهمتهرلىـ ــساالم ئىنتـ ــۈ « : ئهلهيهىسـ ــڭ شـ ــسى ئالالهنىـ ــۇچى بهندىـ  كۈر قىلغـ

 .) 1 ( دەيتتى » ! بولمايمهنمۇ

 ئۆيىــدە ئــۆزى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم شــۇنچه كــۆپ ســهدىقه قىالتتىكــى، كــۆپ هــالالردا
 ئـۇ ۋاپـات بولغىنىـدا، ئۇنىـڭ تۆمـۈر كىيىمـى بىـر يههۇدىينىـڭ . يهيدىغان بىر نهرسه قالمـايتتى

 رگه دىننــى تهشــۋىق قىلغــۇچى، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم كىــشىله . يېنىــدا گــۆرەدە ئىــدى
ــدى ــدان ئىـ ــازاتالردا قومانـ ــام، غـ ــۆپلىگهن . مۇســـۇلمانالرغا ئىمـ ــساالم كـ  مـــۇههممهد ئهلهيهىسـ

 ههتتـا بىـر . غازاتالرغا ئـۆزى بېۋاسـىته قومانـدانلىق قىلىـپ، ئالـدىنقى سـهپتىن ئـورۇن ئالغـان
 ئـــۆزى ئـــۇ . ئىككـــى چىـــشى چۈشـــۈپ كهتـــكهن ئىـــدى غازاتتـــا ئـــۇ ئېغىـــر يارىـــدارالنغان ۋە

. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــدىنقى ســهپته ــداق بىــر ئىــشنى ئورۇنالشــتا ههمىــشه ئال  كىــشىلهرگه تهشــۋىق قىلغــان ههر قان
ــدى ــدى . ئى ــۆلگه ئى ــشتىمۇ ئ ــۈم قىلى ــك هۆك ــسىدا ئادالهتلى ــشىلهر ئوتتۇرى ــتىم . كى ــر قې ــۇ بى  ئ

 ئهگهر مۇههممهدنىــڭ قىــزى فــاتىمه ئوغۇرلــۇق « : مۇنــداق بىــر ئــۆچمهس ســۆزنى قالــدۇرغا
 .) 1 ( » وقۇم ئۇنىڭ قولىنى كېسىدۇ قىلىدىكهن، مۇههممهد چ

ــۈلگه ــر ئ ــكهن بى ــتىن كامالىغــا يهت ــۇ ههر تهرەپ ــر . ئ ــدىن ئهڭ ئۇنىــڭ ههر بى  ـ ئىزى  ئىــش
ــااليمىز ــۈلگىلىرىنى بايقىي ــۇلمانلىقنىڭ ئ ــل مۇس ــى . كامى ــڭ ئهخالقىن ــاال ئۇنى ــالاله تائ ــۇڭا ئ  ش

ــيم ﴿ : ماختىغــان ــٍق عِظ ــٰى خلُ ــك لَعلَ ِإنبۈيــۈك ئهخالققــا ســهن ههقىــقهتهن « هنــى ي ﴾ ٍ و 
 .) 2 ( » ئىگىسهن

 لَّقَـد ﴿ : شۇ سـهۋەبتىن ئۇنىـڭ پۈتـۈن ئىنـسانىيهتكه ئـۈلگه ئىكهنلىكىنـى ئـېالن قىلغـان
ٱللَّـه ذَكَـرو ٱآلِخـر مـوٱلْيو و ٱللَّـهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حووِل ٱللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم 

 ى ۋە ئـاخىرەت كـۈنىنى ئۈمىـد قىلغـان ۋە ئـالالهنى كـۆپ يـاد سىلهرگه ـــ ئـالالهن « هنى ي ﴾ كَِثرياً
 .) 3 ( » ۇلۇلاله ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر ئهتكهنلهرگه ــ رەس

 ـ قايتماس ئىرادە 3

ــتىكى قهتئىـــي ــشىلهرگه يهتكۈزۈشـ ــى كىـ ــڭ دىنىنـ ــساالم ئالالهنىـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  مـ
ــدى ــاپ قالمى ــۇ بوش ــسىدىن ههرگىزم ــدا بىركۈن . ئىرادى ــۇ دەۋەت يولى ــدى، ئ ــاپ قالمى ــۇ توخت  م

ــدى ــارىلهرنى قولالن ــارلىق چ ــى ب ــىزلهنمىدى، بهلك ــۈن . ئۈمىدس ــش ئۈچ ــۋىق قىلى ــى تهش  دىنن
ــا ــاپهتكه، گــاه يىغىنغ ــۇالرنى زىي ــاردى، گــاه ئ ــر قهبىلىنىــڭ يېنىغــا ب ــۆزى بېۋاســىته ههر بى  ئ

ــى ــى ئهۋەتت ــا ئهلچىلىرىن ــاقىردى، ئۇالرغ ــاهابىلىرى ئهرەب . چ ــساالم ۋە س ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 كۇففارلىرىنىـــڭ تۈرلـــۈك جىـــسمانىي ئازابالشــــلىرىغا ئۇچرىـــدى، مۇشـــرىكلهر تهرىپىــــدىن
 قويۇلغان ئـۈچ يىللىـق ئىقتىـسادىي جـازا جهريانىـدا مۇسـۇلمانالر ئاچـارچىلىقتىن تېرىلهرنـى ۋە

ــدى ــۇر بولــ ــشكه مهجبــ ــاقالرنى يېيىــ ــاهابىلىرىنى . يوپۇرمــ ــۇلۇلاله ســ ــۇقتىن رەســ  مهجبۇرلــ
 ـ زۇلۇمنىــڭ دەســتىدىن مهدىــنىگه ههبهشىــستانغا هىجــرەت قىل  ىــشقا بۇيرىــدى، ئۆزىمــۇ جهۋر

 مهكـكه مۇشــرىكلىرى . ئاخىرىـدا ئالالهنىــڭ بـۇيرۇقى بىـلهن جىهــاد قىلـدى . هىجـرەت قىلـدى
 ئۇنىــڭ ئىــسالم دىنىنــى تهشــۋىق قىلىــشتىن ۋازكېچىــشى شــهرتى بىــلهن، ئۇنىڭغــا ســورىغان

 ش ۋە پۈتــۈن بــايلىقلىرىنى ئۇنىڭغــا نهرسىــسىنى بېــرىش، ههتتــا ئــۆزلىرىگه پادىــشاه قىلىــۋېلى

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ـ ئايهت 4 قهلهم سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 21 ئههزاب سۈرىسى ) 3 (



169 

 يـــاكى ئهگهر دىـــن تهشـــۋىقاتىنى تاشلىمىـــسا ئۇنىڭـــدىن قـــاتتىق ئىنتىقـــام يىغىـــپ بېـــرىش
ــشىغا ــېمه بولى ــڭ ن ــۇ هاياتىنى ــۇنغاندا، ئ ــا س ــارنى ئۇنىڭغ ــى ئىختىي ــارەت ئىكك ــشتىن ئىب  ئېلى

 منىڭ ئـۆز مـۇههممهد ئهلهيهىسـساال . قارىماي ئالالهنىـڭ دىنىنـى يهتكۈزۈشـنى تاللىغـان ئىـدى
ــسمانىي ــمهنلىكلىرى ۋە جىـــ ــانلىرى، دۈشـــ ــۈك بوهتـــ ــشىلهرنىڭ تۈرلـــ ــدىكى كىـــ  قهۋمىـــ
ــسى ــي ئىرادى ــى يهتكۈزۈشــتىكى قهتئى ــڭ دىنىن ــشى ۋە ئالالهنى ــا بهرداشــلىق بېرى  هۇجۇملىرىغ
 ئىــــسالم دىنىنىــــڭ ئــــاخىردا چوقــــۇم ئىنــــسانالرنىڭ بىردىنبىــــر تۇرمــــۇش يــــولى بولــــۇپ

 . گهنلىكىدىن ئىدى كۆتىرىلىدىغانلىقىغا چوڭقۇر ئىشهن

ــسى يۇقىرى ــالاله ئهلچىـ ــتىنال ئـ ــساالمنىڭ راسـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــسى مـ ــڭ ههممىـ  قىالرنىـ
ــۈزگهنلىكىنى رەت ــلهن يهتكـ ــولىقى بىـ ــسىنى تـ ــك ۋەزىپىـ ــڭ ئهلچىلىـ ــى ۋە ئۆزىنىـ  ئىكهنلىكـ
 قىلغىلـــى بولمايـــدىغان پـــاكىتالر ئهمهســـمۇ؟ ئـــۇ ئېلىپنىـــڭ ســـۇنىقىچىلىكمۇ خهت تونۇمـــاي

 يىلنـى ئۆتكـۈزگهن ۋە ئۇنىڭغـا پهيغهمبهرلىـك ۋەزىپىـسى 40 الـدا تىنچقىـنه ئىنتايىن ئـاددى ه
ــران ــى ههي ــۈن ئهرەبلهرن ــردىن ئېــشىپ پۈت ــابىلىيىتى بى ــال ئۇنىــڭ ســۆز ق  تاپــشۇرۇلۇشى بىلهن

ــۇدى، ــبلهر ۋە يههـ ــائىرالر، ئهدىـ ــاغلىق شـ ــدىكى ئاتـ ــۆز ۋاقتىـ ــدۇرغانلىقى، ئـ ــستىئان قالـ  خرىـ
ــسى ئالد ــڭ مۇنازىرىـ ــڭ ئۇنىـ ــڭ ئالىملىرىنىـ ــڭ ئالالهنىـ ــر ئۇنىـ ــى بىردىنبىـ ــدا يېڭىلهنلىكـ  ىـ

 قوللىشى بىلهن غهلىبه قىلغانلىقىنى ئىسپاتلىمامدۇ؟

 ئۆز ۋاقتىدىكى ههقىقهتچىلهرنىڭ ئېتىراپلىرىدىن بىر قانچه مىسال

 ـ كهينىـدە ئۇنىـڭ راسـتىنال  مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمغا پهيغهمبهرلىـك كېلىـشنىڭ ئالـدى
 خرىـــستىئان ىكهنلىكـــى توغرىلىـــق كـــۆپلىگهن يههـــۇدىي ۋە ئالالهنىـــڭ ههق پهيغهمبىـــرى ئ

 ئۆزلىرىنىـــڭ ســـاماۋىي كىتابلىرىـــدا بېـــرىلگهن دىـــن ئالىملىرىـــدىن بولغـــان ههقىقهتچىـــلهر
 . تهرەپسىزلىك مهيدانىدا تۇرۇپ ئوچۇق جاكارلىغان لهر ئارقىلىق بىلگهنلىرىنى بىشارەت

 را ى ه ه ـ راهىب ب 1

ــۇههممهد ئهله ــى مـ ــز ههزرىتـ ــرى پهيغهمبىرىمىـ ــتىن ئىلگىـ ــبهر بولۇشـ ــساالم پهيغهمـ  يهىسـ
ــۇههممهد ــهپىرىدە، مـ ــق سـ ــۇنجى قېتىملىـ ــان تـ ــامغا قىلغـ ــلهن شـ ــب بىـ ــۇ تالىـ ــسى ئهبـ  تاغىـ

ــب ب ــان راهىـ ــۆزىنى ئىزدەۋاتقـ ــساالم ئـ ــ ئهلهيهىسـ ــتى ههىـ ــلهن ئۇچراشـ ــۇههممهد . را بىـ ــۇ مـ  ئـ
 لىرىنى ئهلهيهىســساالمنىڭ يۈزىــدىكى ۋە ئىككــى تــارغىقى ئارىــسىدىكى پهيغهمبهرلىــك ئــاالمهت

 : كۆردى ۋە ئهبۇ تالىبتىن سورىدى

 ــ بۇ باال سېنىڭ نېمهڭ بولىدۇ؟

. ــ بۇ مېنىڭ ئوغلۇم بولىدۇ ــ دېدى ئهبۇ تالىب
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 ــ بۇ بالىنىڭ دادىسى هايات ئهمهس، شۇنداقمۇ؟

ــسىنىڭ قۇرســىقىدىكى ــاال ئانى ــۇ ب ــڭ دادىــسى ب ــوغلى، ئۇنى ــشىمنىڭ ئ ــاال قېرىندى ــۇ ب ـــ ب  ـ
 . ۋاقتىدا ۋاپات بولغان

 ـــــ تـــوغرا ئېيتتىـــڭ، شـــههىرىڭگه قايتقانـــدىن كېـــيىن بـــۇ بـــالىنى يههۇدىيالرنىـــڭ
 ! سۈيقهستىدىن قاتتىق قوغدىغىن

 ـ راهىب نېستورا 2

ــڭ ــستورا ئۇنىـ ــب نېـ ــهپهرلىرىدىن بىرىـــدە، راهىـ ــام سـ ــساالمنىڭ شـ  مـــۇههممهد ئهلهيهىسـ
 ابالردا بېــشىدا ئــاق بۇلۇتنىــڭ ســايه تاشــالپ تۇرغــانلىقىنى كــۆرۈپ ئۇنىــڭ ســاماۋىي كىتـــ

 . بېرىلگهن ئاخىر زامان پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهن ئىدى بىشارەت

 ـ ههبهشسىتاننىڭ پادىشاهى نهجاشى 3

ــى ــشاه نهجاش ــسى پادى ــڭ يېتهكچى ــۇلمانالر توپىنى ــان مۇس ــرەت قىلغ ــستانغا هىج  ههبهشى
 يارســىز جهپهر ئىبنــى ئهبۇتالىــب ئوقــۇپ بهرگهن قۇرئــان ئــايهتلىرىنى ئاڭلىغــان ۋاقتتــا ئىختى
 ســىلهر « : هالــدا يىغــالپ كېتىــدۇ، ســاقاللىرى هــۆل بولــۇپ كېتىــدۇ ۋە جهپهرگه مۇنــداق دەيــدۇ

 . » غا كهلگهن دىن ئىككىسى بىر مهنبهدىن چىققان ئىسا ئېتىقاد قىلغان بۇ دىن بىلهن

 بــۇ ســهۋەبتىن ههبهشىــستان زېمىنــى مۇســۇلمانالرنىڭ بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى قېتىملىــق
 مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ نهجاشـــىنى ئىـــسالمغا . گـــاهى بولغـــان هىجرەتلىرىـــدە پانـــاه

ــتىن ــلهن تهخت ــك بى ــۇ كهمتهرلى ــدە، ئ ــا يهتكۈزۈلگهن ــۇبى ئۇنىڭغ ــان مهكت ــپ يازغ  دەۋەت قىلى
ــانلىقىنى ئـــېالن قىلىـــدۇ  . چۈشـــىدۇ ۋە ئۆزىنىـــڭ مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمغا ئىمـــان ئېيتقـ

ــا ــساالمنىڭ مهكتۇبىغــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــۇ مــ ــدىن ئــ ــپ، ئانــ ــاۋاب يېزىــ ــستىئان جــ  خرىــ
ــكىللهنگهن ــدىن تهشــــ ــۇههممهد 14 ئالىملىرىــــ ــۆمىكىنى مــــ ــلهر ئــــ ــشىلىك ئهلچىــــ  كىــــ

 نهپىــرى شــام 8 نهپىــرى ههبهشىــستاندىن قالغـان 6 ئهلچىلهرنىـڭ . ئهلهيهىسـساالمغا ئهۋەتىــدۇ
 ئهلچىـلهرگه مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالم ياسـىن سۈرىـسىنى تىـالۋەت قىلىــپ . ئههلىـدىن ئىـدى

ــدە ــشىپ بهرگىنىـ ــاتتىق يىغلىـ ــىرلىنىپ قـ ــدىن تهسـ ــان ئايهتلىرىـ ــان قۇرئـ ــۇالر ئوقۇلىۋاتقـ  ، ئـ
 خرىــستىئان ئـالاله تائـاال شـۇ ۋاقىتتـا قۇرئــان ئـايهتلىرىنى ئـاڭالپ يـاش تۆكۈشـكهن . كېتىـدۇ

 : ئالىملىرى ههققىدە مۇنۇ ئايهتنى چۈشۈرىدۇ

 يهود وٱلَِّذين أَشركُواْ ولَتِجدنَّ أَقْربهم مـودةً لَتِجدنَّ أَشد ٱلناِس عداوةً لِّلَِّذين آمنواْ ٱلْ ﴿
. لِّلَِّذين آمنواْ ٱلَِّذين قَالُۤواْ ِإنا نصارٰى ٰذِلك ِبأَنَّ ِمنهم ِقسيِسني ورهباناً وأَنهـم الَ يـستكِْبرونَ
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ترۤى أَعينهم تِفيض ِمن ٱلدمِع ِمما عرفُواْ ِمن ٱلْحق يقُولُـونَ وِإذَا سِمعواْ مآ أُنِزلَ ِإلَى ٱلرسوِل
اِهِدينٱلـش ـعـا منبا فَٱكْتنآ آمنبيههـۇدىيالر ۋە مۇشـرىكلهرنىڭ ! ئـى مـۇههممهد « يهنـى ﴾ ر 

ان خرىــستىئ مــۆمىنلهرگه ههممىــدىن قــاتتىق دۈشــمهن ئىكهنلىكىنــى چوقــۇم بايقايــسهن، بىــز
ــۇ ــېقىن ئىكهنلىكىنىم ــدىن ي ــۆمىنلهرگه ههممى ــته م ــتلۇق جهههت ــشىلهرنىڭ دوس ــگهن كى  دې

 الرنىڭ ئىچىـــدە ئۆلىمـــاالر، راهىـــبالر بولغــــانلىقى ۋە خرىـــستىئان چوقـــۇم بايقايـــسهن، بـــۇ،
ــى ( ــدۇر ) ههقىقهتنــ ــدىغانلىقلىرى ئۈچۈنــ ــۇق قىلمايــ ــشتا تهكهببۇرلــ ــۇل قىلىــ ــۇالر . قوبــ  ئــ

ــاننى ئ ــكهن قۇرئـ ــدىن، پهيغهمـــبهرگه چۈشـ ــى تونۇغانلىقلىرىـ ــان چاغلىرىـــدا ههقىقهتنـ  اڭلىغـ
 ! پهرۋەردىگــارىمىز : ئــۇالر ئېيتىــدۇكى . ئۇالرنىــڭ كۆزلىرىــدىن يــاش قۇيۇلغــانلىقىنى كۆرىــسهن

ــى ــۇق، بىزن ــان ئېيتت ــز ئىم ــابىڭنى ( بى ــى، كىت ــدىن ) پهيغهمبىرىڭن ــۇچىالر قاتارى ــراپ قىلغ  ئېتى
 .) 1 ( » قىلغىن

 ئهلچىلهر ئۆمىكى خرىستىئان ـ مهككىگه ئهۋەتىلگهن 4

 مۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ دەۋىتـى باشـلىنىپ ئـۇزاق ۋاقىـت ئـۆتمهيال ئۇنىـڭ خهۋىـرى
 بــۇ ســهۋەبتىن . ئهتراپتىكــى دۆلهتــلهرگه پــۇر كهتتــى ۋە ئۇالرنىــڭ دىققىتىنــى قوزغىــۋەتتى

ــهههرلهردىكى ــېقىن شــ ــگه يــ ــستىئان مهككىــ ــهههرلهردىن خرىــ ــسى دۆلهت ۋە شــ  الر ههر قايــ
ــكىللهنگهن ــشىلىك 20 تهش ــستىئان كى ــگه خرى ــۆمىكىنى مهككى ــلهر ئ ــالىملىرى ئهلچى ــن ئ  دى

 ئهۋەتىـپ، مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئههــۋالىنى كـۆزىتىش ۋە ئـۇ دەۋەت قىلىۋاتقـان يېڭــى
ــدۇ ــا كېلى ــۆرۈش قارارىغ ــشۈرۈپ ك ــى تهك ــشىلىك 20 . دىنن ــستىئان كى ــالىملىرى خرى ــن ئ  دى

 ىـپ ئولتۇرىـدۇ ۋە مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالم ئـۆمىكى مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىغـا كېل
 تىـــالۋەت قىلىـــپ بهرگهن قۇرئـــان ئـــايهتلىرىنى ئـــاڭالپ كـــۆز يېـــشى قىلىـــشىدۇ، ســـورىغان

 ئاخىرىــدا ســوئاللىرىغا مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدىن قانائهتلىنهرلىــك جــاۋابالرنى ئاڭاليــدۇ ۋە
ــشىدۇ ــېالن قىلىـ ــانلىقلىرىنى ئـ ــۇلمان بولغـ ــڭ مۇسـ ــۇالر . ئۆزلىرىنىـ ــۇههممهد ئـ ــدە مـ  مهككىـ

ــر ــۇ جههــل باشــچىلىقىدىكى بى ــدە، ئهب ــڭ بىرى ــان كۈنلىرىنى ــدا تۇرغ  ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنى
 سـىلهرنى ئـالاله « : توپ قـۇرەيش كۇففـارلىرى ئـۇالردىن قـاتتىق نـارازى بولـۇپ مۇنـداق دەيـدۇ

 ىن خورلىـسۇن، ســىلهر ئـۆز دىنىڭالرغــا ۋە قېرىنداشـلىرىڭالرغا ئاســىيلىق قىلىـپ، ســىلهر مۇنــد
 گه ئىــشىنىپ كهتــتىڭالر، ئۇنىــڭ ) مــۇههممهد ( بــۇرۇن بىــرگه بولــۇپ باقمىغــان بــۇ كىــشى

ــز ســىلهردەك ــنىڭالردىن ئايرىلــدىڭالر، بى ــسىلهر، ســىلهر دى ــى قهۋمىڭالرغــا يهتكۈزى  خهۋىرىن
 : ئهلچىـــلهر ئۇالرغـــا جـــاۋاب بېرىـــپ مۇنـــداق دەيـــدۇ . » ئاخمــاقالرنى كـــۆرۈپ باقمـــاپتىكهنمىز

 بىزنىــڭ ئىــشلىرىمىز . ۇن، بىــز ســىلهر بىــلهن تالىــشىپ ئولتۇرمــايمىز ســىلهرگه ئامــانلىق بولــس «

. ـ ئايهتلهر 83 ـ 82 مائىدە سۈرىسى ) 1 (



172 

 بىــز ئــۆزىمىزگه ياخــشىلىق بولىــدىغان . ئــۆزىمىزگه، ســىلهرنىڭ ئىــشلىرىڭالرمۇ ئۆزۈڭالرغــا
 : ئالاله تائـاال شـۇ ۋاقىتتـا بـۇ ئهلچىـلهر ههققىـدە مۇنـۇ ئـايهتنى چۈشـۈرىدۇ . » ئىشالرنى قىلىمىز

ــى تهۋرات، ئىنجىــل ( قۇرئانــدىن ئىلگىــرى بىــز كىتــاب ﴿  يهنــى يههــۇدىي ( چۈشــۈرگهنلهر ) يهن
 ئۇالرغـــا قۇرئـــان تىـــالۋەت . قۇرئانغـــا ئىـــشىنىدۇ ) الردىن بولغـــان مـــۆمىنلهر خرىـــستىئان ۋە

 بىـــز قۇرئانغـــا ئىـــشهندۇق، شۈبهىـــسىزكى، ئـــۇ پهرۋەردىگـــارىمىز ” : قىلىنغـــان چاغـــدا، ئـــۇالر
ــۇر ــدىن چۈشــكهن ههقىقهتت ــۇ . تهرىپى ــقهتهن بۇنىڭــدىن ب ــز ههقى ــدۇق بى  “ رۇن مۇســۇلمان ئې

 ـ تــاقىتى ئۈچــۈن ئۇالرغــا قــوش ســاۋاب بېرىلىــدۇ . دەيــدۇ  ئــۇالر ياخــشىلىق . ئۇالرنىــڭ ســهۋر
ــدۇ ــى قىلىـ ــانلىقنى دەپئـ ــارقىلىق يامـ ــىلهردىن . ئـ ــپ بهرگهن نهرسـ ــزق قىلىـ ــا رىـ  بىـــز ئۇالرغـ
ــدۇ ــا ســهرپ قىلى ــشىلىق يوللىرىغ ــدىن يــۈز . ياخ ــۆزلهرنى ئاڭلىغانــدا ئۇنىڭ ــۈدە س  ئــۇالر بىه

 بىزنىـــڭ ئهمهللىرىمىــــز ئـــۆزىمىز ئۈچـــۈن، ســــىلهرنىڭ ” : ۈپ يهنـــى قــــۇالق ســـالماي ئـــۆر
ــادانالردىن دوســتلۇق ــز ن ــسۇن، بى ــانلىق بول ــۆزۈڭالر ئۈچــۈن، ســىلهرگه ئام ــۇ ئ  ئهمهللىرىڭالرم

 .) 1 ( ﴾ دەيدۇ “ تىلىمهيمىز

 ـ ئابدۇلال ئبنى ساالم 5

 يــۈك ئۆلىماســى ۋە ئابــدۇلال ئىبنــى ســاالم ئــۆز ۋاقتىــدا مهدىنىــدىكى يههۇدىيالرنىــڭ بۈ
 . ههمـــمه ئېتىـــراپ قىلغـــان، خهلـــق ئىچىـــدە چـــوڭ ئىنـــاۋەت تاپقـــان بىـــر كاتتـــا زات ئىـــدى
ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى ــۇ م ــيىن، ئ ــنىگه كهلگهنــدىن كې ــساالم مهدى ــۇههممهد ئهلهيهىس  م

ــدۇ ــدۇ ۋە مۇســۇلمان بولى ــۇپ يېتى ــاالمهتلىرىنى تون ــك ئ ــدۇ، پهيغهمبهرلى ــراق . ســىناپ كۆرى  بى
ــدۇ ۋە ئۆزىنىــڭ مۇ ــانلىقىنى ۋاقتىــنچه مهخپــى تۇتۇشــىنى رەســۇلۇلالهتىن ئۆتىنى  ســۇلمان بولغ

ــدۇ ــاس قىلى ــاڭالپ بېقىــشنى ئىلتىم ــى ئ ــق پىكرىن ــبهر . يههۇدىيالرنىــڭ ئ ۆزى توغرىلى  پهيغهم
ــساالم ــاالم ئهلهيهىسـ ــى سـ ــدۇلال ئىبنـ ــدۇ ۋە ئابـ ــا توپاليـ ــر جايغـ ــپ بىـ ــۇدىيالرنى چاقىرىـ  يههـ

 ئابـدۇلال ئىبنــى سـاالم بـۇ ۋاقىتتـا ئۇالرغـا يــېقىن . نى سـورايدۇ توغرىلىـق نـېمه دەيـدىغانلىقلىرى
 ئـۇ بىزنىـڭ « : يههـۇدىيالر ئابـدۇلال ئىبنـى سـاالمنى تهرىـپلهپ . بىر جايدا يوشـۇرۇنۇپ تـۇراتتى

ــر ــارىمىزدىكى بىردىنبى ــوغلى، ئــۇ ئ ــالىم يولباشــچىمىز ۋە يولباشــچىمىزنىڭ ئ  كىــشىمىز دىنىــي ئ
 شــۇ ۋاقىتتــا ئابــدۇلال ئىبنــى ســاالم يوشــۇرۇنغان . ىــشىدۇ دېي » ۋە دىنىــي ئالىمىمىزنىــڭ ئــوغلى

 بىـــشارەت يېرىـــدىن چىقىـــپ، ئـــۇالرنى ئىـــسالم دىنىغـــا دەۋەت قىلىـــدۇ ۋە ئـــۇالرنى تهۋراتتـــا
 . بېــرىلگهن ئــاخىر زامــان پهيغهمبىــرى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا ئهگىشىــشكه چاقىرىــدۇ

ــشىپ كېت ــان سېلى ــتىن چوق ــۇدىيالر غهزەپ ــان يهه ــۇنى ئاڭلىغ ــپ ب ــۇق قىلى ــدۇ ۋە تهكهببۇرل  ى
 شـۇ ۋاقىتتـا ئــالاله ئهرەبـلهرگه خىتـاب قىلىــپ . ههقىقهتنـى ئېتىـراپ قىلىـشتىن بــاش تارتىـدۇ

. ـ ئايهتلهر 54 ـ 52 قهسهس سۈرىسى ) 1 (
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 : بۇ يههۇدىي ئالىمى ههققىدە تۆۋەندىكى ئايهتنى چۈشۈرىدۇ

 ِإسراِئيلَ علَـٰى ِمثِْلـِه قُلْ أَرأَيتم ِإن كَانَ ِمن ِعنِد ٱللَِّه وكَفَرتم ِبِه وشِهد شاِهد من بِنۤي ﴿
ٱلظَّـاِلِمني مِدي ٱلْقَوهالَ ي ِإنَّ ٱللَّه متركْبتٱسو نمۇشـرىكالرغا ! ئـى مـۇههممهد ( « يهنـى ﴾ فَآم ( 

 قۇرئــان ئــالاله تهرىپىــدىن چۈشــكهن تۇرســا، ســىلهر ! ئېيتقىنكــى، ســىلهر ئېيتىــپ بېقىڭالرچــۇ
 ئىــسرائىل ئهۋالدىــدىن بىــر گــۇۋاهچى ) بولمــاقچى؟ هــالىڭالر قانــداق ( ئۇنىڭغــا ئىشهنمىــسهڭالر

ــاالم ( ــى س ــدۇلال ئىبن ــپ ) ئاب ــق بېرى ــكهنلىكىگه گۇۋاهلى ــدىن چۈش ــالاله تهرىپى ــڭ ئ  قۇرئاننى
ــساڭالر ــاش تارت ــدىن ب ــپ ئىمان ــۇق قىلى ــان كهلتۈرســه، ســىلهر تهكهببۇرل ــېمه ( ئىم ــالىڭالر ن  ه

 .) 1 ( » ايدۇ زالىم قهۋمنى هىدايهت قىلم شۈبهىسىزكى، ئالاله ) بولماقچى؟

 ـ سهلمان فارسىي 6

ــۇنى  ســهلمان فارســىي مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ مهدىــنىگه كهلگهنلىكىنــى ئــاڭالپ، ئ
 بــۇ ئــۈچ تۈرلــۈك . تۈرلــۈك ئــۆزگىچىلىكى بىــلهن ســىناپ بــېقىش مهقــسىتىدە يولغــا چىقىــدۇ 3

 ئۆزگىچىلىكنىـــڭ بىرىنچىــــسى مــــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســــهدىقه يېمهيــــدىغانلىقى،
ــارغىقى ئى ــى تـ ــسى ئىككـ ــۇل قىلىـــدىغانلىقى، ئۈچىنچىـ ــوۋغىنى قوبـ ــڭ سـ  ككىنىچىـــسى ئۇنىـ

 . ئارىسىدىكى پهيغهمبهرلىك بهلگىسى ئىدى

ــدىن ــام راهىبلىرىـ ــۆزگىچىلىكلىرىنى شـ ــۇ ئـ ــساالمنىڭ بـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــهلمان مـ  سـ
 . ئاڭلىۋالغان ئىدى

 نى ئۇنىــڭ ســهلمان مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى ســىناش ئۈچــۈن، بىــر ئــۇۋۇچ خــورمى
ــۇ ــدۇ ۋە ب ــپ كېلى ــا ئېلى ــهدىقه « يېنىغ ــۇنىدۇ » س ــا س ــساالم . دەپ ئۇنىڭغ ــۇههممهد ئهلهيهىس  م

. خورمىدىن ئۆزى بىرەر تالمۇ يېمهستىن يېنىدىكىلىرىگه تارقىتىۋېتىدۇ

 بـۇ . دەيـدۇ » ههدىـيه « سهلمان يهنه بىر ئۇۋۇچ خـورمىنى ئۇنىـڭ يېنىغـا ئېلىـپ كېلىـپ بـۇ
 . االم خورمىالرنى قوبۇل قىلىپ يهيدۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

ــك ــارغىقى ئارىـــسىدىكى پهيغهمبهرلىـ ــساالمنىڭ ئىككـــى تـ  ســـهلمان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ
ــۈرۈپ ئــاخىرى ئــۇنى كۆرىــدۇ ۋە هامــان ــسىنى كــۆرۈش ئۈچــۈن پۇرســهت ئىــزدەپ ي  بهلگى

 . مۇسۇلمان بولىدۇ

ــۇقىرى ــقا قىالردىن يـ ــۆپلىگهن باشـ ــقا كـ ــۇههيرەق ۋە باشـ ــد، مـ ــۇدىي ، زەيـ ــالىملىرى يههـ  ئـ
ــۇنى ــهن ئـ ــۈپهتلىرىگه ئاساسـ ــان سـ ــان قىلىنغـ ــا بايـ ــساالمنىڭ تهۋراتتـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  مـ

. ـ ئايهت 10 ئههقاف سۈرىسى ) 1 (
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 تهكـشۈرۈش ۋە سـىناپ كـۆرۈش ئـارقىلىق مۇســۇلمان بولغانـدەك، ئىـدرىس، ئهشـرەف، ســهمامه،
ــارلىق ــد قاتــ ــستىئان ئهيــــمهن ۋە دۇرەيــ ــالىملىرىمۇ خرىــ ــساالمنىڭ ئــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ  مــ

ــپله ــۇنى تهكــشۈرۈش ۋە ســىناپ كــۆرۈش ئىــنجىلالردا تهرى  نگهن ســۈپهتلىرىگه ئاساســلىنىپ ئ
 . نهتىجىسىدە مۇسۇلمان بولغان ئىدى

 ئالىملىرىنىــڭ قۇرئانغــا ۋە مــۇههممهد خرىــستىئان قى يههــۇدىي ۋە يــۇقىرى ئــالاله تائــاال
ــكه ئهگهشــمىگهنلهرنىڭ ــانىي پۇزىتسىيىــسىنى ههقىقهت ــان ههقق ــا تۇتق  ئهلهيهىســساالمغا قارىت

 : قىلىپ كهلتۈردى دەلىل ـ پاكىت قىغا ئازغۇنلى

 يهنـى ئىـسرائىل « يهنـى ﴾ أَو لَم يكُن لَّهم آيـةً أَن يعلَمـه علَمـاُء بِنـۤي ِإسـراِئيلَ ﴿
ــاننى بىلىــــشى مۇشــــرىكالرغا  قۇرئاننىــــڭ راســــتىنال ئــــالاله ســــۆزى ( ئۆلىمالىرىنىــــڭ قۇرئــ

 .) 1 ( » ! دەلىل بولمامدۇ؟ ) ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان

﴿ ـقـونَ ٱلْحمكْتلَي مهنِإنَّ فَِريقاً مو ماَءهنِرفُونَ أَبعا يكَم هِرفُونعي ابٱلِْكت ماهنيآت ٱلَِّذين 
ــونَ لَمعي ــم هــلهر « هنــى ي ﴾ و ــستىئان يهنــى يههــۇدىيالر بىــلهن ( بىــز كىتــاب بهرگهن  ) الر خرى

 ئۇالرنىــڭ بىــر پىرقىــسى، . غانــدەك تونۇيــدۇ ئــۆز ئوغــۇللىرىنى تونۇ ) يهنــى مــۇههممهدنى ( ئــۇنى
 .) 2 ( » شۈبهىسىزكى، ههقىقهتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرىدۇ

 هازىرقى زامان پاۋروپالىق ئالىمالرنىڭ مۇههممهد ئهلهيهىسساالم توغرىلىق
 ئېيتقانلىرى

ــدۇ 1 ــداق دەپ يازى ــسنتو مۇن ــانى بى ــڭ « : ـ ئ ــۇغ پهيغهمبىرىنى ــۇ ئۇل ــڭ ب  ئهرەب مىللىتىنى
 ۋە پهزىلىتىنــى تهتقىــق قىلغــان ههر قانــداق كىــشى بــۇ ئالىيجانــاب پهيغهمــبهرگه تهرجىمىهـالى

ــاي تۇرالمايــدۇ ــۆرمهت قىلم ــۇش جهريــانىنى . ه ــۋىقاتى ۋە تۇرم ــڭ دىــن تهش ــۇ پهيغهمبهرنى  ب
ــۇغ ــر ئۇلـ ــگهن بىـ ــسانالرغا ئهۋەتىلـ ــدىن ئىنـ ــالاله تهرىپىـ ــۇههممهد ئـ ــشى مـ ــهنگهن كىـ  چۈشـ

ــۇمكىن ــى مـ ــكهن، دەپ تونۇشـ ــبهر ئىـ ــشالر گ . پهيغهمـ ــۆپ ئىـ ــان كـ ــىزگه ئېيتقـ  هرچه مهن سـ
 نۇرغـۇن كىــشىلهرگه تونۇشــلۇق بولــسىمۇ، لـېكىن مهن ههر قېــتىم ئۇنىــڭ تــارىخىنى قــايتىالپ
 ئوقۇغىنىمــدا، بــۇ ئالىيجانــاب ئهرەب يولباشچىــسىغا نىــسبهتهن مېنىڭــدە قايتىــدىن ئهقىــدە

ــراپ ق ــاي بــــاغالش ۋە هــــۆرمهت بىلــــدۈرۈش هېســــسىياتى قوزغىلىــــدىغانلىقىنى ئېتىــ  ىلمــ
 .) 3 ( » تۇرالمايمهن

 . ـ ئايهت 197 شۇئهرا سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 146 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
. ـ بهت 4 ناملىق ئهسىرى » ڭ تهرجىمىهالى ۋە ئۇنىڭ دىنىي تهلىماتلىرى مۇههممهدنى » ئانى بىسنتونىڭ ) 3 (
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 ئهگهر نىـشانى ئۇلـۇغ، قولالنغـان ۋاسىتىـسى كىچىـك، « : ـ رەمـادېنى مۇنـداق دەپ يازىـدۇ 2
 لـېكىن نهتىجىـسى قـالتىس بولــۇش ئادەمنىـڭ تۇغمـا قــابىلىيىتىنى ئۆلچهيـدىغان ئـۈچ ئــۆلچهم
ــلهن ــشى بىــ ــۇغ كىــ ــۇههممهدتهك ئۇلــ ــادا كىممــــۇ مــ ــازىرقى دۇنيــ ــداقتا هــ  دېيىلــــسه، ئۇنــ

 ـ جابــدۇق، قــانۇن تهڭلى  شهلىــسۇن؟ ئهڭ ئاتــاغلىق دەپ ســانالغان شهخــسلهرمۇ پهقهت قــۇرال
 ئۇالرنىـڭ يـاراتقىنى پهقهتـال كۈچلـۈك مـاددىي هوقـۇق بولـۇپ، بـۇالر . ۋە ئېمپىرىيه يارىتالىدى

 لــېكىن بــۇ . هامــان ئۆزلىرىنىــڭ كــۆز ئالدىــدىال تــۈگهپ، ئۇنىڭــدىن بىــرەر ئهســهرمۇ قالمىــدى
ــشى ــۇههممهد ( كىـ ــارم ) مـ ــۆزگهرتىپال ئـ ــشاهلىقنى ئـ ــلهت ۋە پادىـ ــرىيه، مىلـ ــانۇن، ئېمپىـ  ىيه، قـ

ــسمىنى ــا ئاهالىـــسىنىڭ ئـــۈچتىن بىـــر قىـ ــۇ چاغـــدىكى پۈتـــۈن دۇنيـ  قالماســـتىن، بهلكـــى شـ
ــاد ۋە قهلبلهرنـــى ئۆزگهرتىـــۋەتتى . ئۆزگهرتهلىـــدى ــۇ يهنه ئېتىقـ ــبه . بـــۇال ئهمهس، ئـ ــۇ غهلىـ  ئـ

ــدى ــهۋرچان بول ــايىن س ــدا ئىنت ــس . ئالدى ــڭ يۈك ــۇ ئۆزىنى ــرىيه ئ ــرەر ئېمپى ــسىنى بى  هك ئىرادى
ــشلىدى ــا بېغى ــرال ئېتىقادق ــى بى ــۈن ئهمهس، بهلك ــۇرۇش ئۈچ ــتىن . ق ــۇ توختىماس ــۇ بىركۈنم  ئ

 ئۇنىــڭ ئــالاله بىـلهن ئېلىــپ بارغــان سـىرلىق ســۆهبهتلىرى، ۋاپــاتى . داۋاملىـق نامــاز ئوقـۇدى
 ىــڭ ههممىـسى ئــۇ ۋە ۋاپاتىـدىن كېيىنمـۇ داۋاملىــق قولغـا كهلتــۈرگهن غهلىبىلىـرى، مانـا بۇالرن

 ـ ئـــابروي قـــازانغۇچى بولماســـتىن، ئهكـــسىچه بىـــر قهتئىـــي  ههرگىزمــۇ ئهلنـــى ئالـــداپ نـــام
 . ) 1 ( » ئىرادىلىك ئېتىقادچى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ

ــر 3 ــارىختىكى تهســىرى ئهڭ زور » هــارت . خ . ـ مېكى ــاب 100 ت ــاملىق ئهســىرىنىڭ « ئهرب  ن
ــدۇ ــداق دەپ يازىـ ــسىگه مۇنـ ــ » : مۇقهددىمىـ ــىرى ئهڭ زور مهن مـ ــادىكى تهسـ  ۇههممهدنى دۇنيـ

 بۇنىڭغــا بهزى كىتابخــانالر ههيــران . ئهربــابالر تىزىملىكىنىــڭ ئهڭ بېــشىغا قويۇشــنى تاللىــدىم
 بىــراق ئــۇ ههقىــقهتهن تــارىختىكى دىــن . قېلىــشى ۋە بهزىــلهر بــۇنى چۈشهنمهســلىكى مــۇمكىن

 . ) 2 ( » ئۇلۇغ ئهربابتۇر ۋە هاكىمىيهت جهههتته تهڭال ئاجايىب نهتىجه ياراتقان بىردىنبىر

ــۆزلهر ــان س ــل يالغ ــۇ خى ــانالردا، خىلم ــان زام ــاۋۇز قىلغ ــهرققه تاج ــسى ش ــست ئارمىيى  كرې
ــان ــۆهمهت چاپالنغ ــساالمغا ت ــۇههممهد ئهلهيهىس ــپ م ــدۇرۇپ چىقىرىلى ــۇرۇنقى . ئوي ــازىردا ب  ه

ــيهت ئۆزگىرىــــپ، دىنغــــا نىــــسبهتهن كهڭچىلىــــك ۋە ئىــــدىيه ئهركىنلىكىنىــــڭ  جهمئىــ
ــا ــاتى ۋە تهرەققىياتىغـ ــساالمنىڭ هايـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــڭ مـ ــشىپ، غهرب ئالىملىرىنىـ  ئهگىـ

ــسىمۇ، ــگهن بول ــدانغا كهل ــشلهر مهي ــايهت زور ئۆزگىرى ــدا غ ــسىدىكى بايانلىرى ــى توغرى  پهزىلىت
ــساالمنىڭ پهيغهمــــبهر ئىكهنلىكىنــــى ــهمىمىي ههم لــــېكىن ئــــۇالر مــــۇههممهد ئهلهيهىســ  ســ

 غهرب . ىرىـــشچانلىق كۆرســـهتكىنى يـــوق ئوبىكتىـــپ هالـــدا چۈشىنىـــشكه ههر قانـــداق بىـــر ت
 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالىيجانــاب خىــسلىتىنى، راســتچىللىقىنى، ئهمهلىيهتچــانلىقىنى

 . ـ بهتلهر 277 ـ 276 ناملىق ئهسىرى » تۈرك تارىخى « رەمادېنىينىڭ ) 1 (
. ـ بهت 33 ناملىق ئهسىرى » ئهرباب 100 تارىختىكى تهسىرى ئهڭ زور « هارتنىڭ . خ . مېكىر ) 2 (
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 لـــېكىن ئۇنىــڭ ئالالهنىـــڭ . ۋە قولغــا كهلتـــۈرگهن ئۇلۇغــۋار نهتىجىلىرىنـــى مهدهىــيىلىگهن
 ـ ئـۆزىگه بـۇ . پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىنى ئاشكارا يـاكى يوشـۇرۇن ئېتىـراپ قىلمىغـان  خىـل ئـۆز

ــران قالدۇرىــدۇ ــۋال كىــشىنى ههي ــت كېلىــدىغان ئهه ــسىزكى، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ . زى  شۈبهى
 پىــسخىكا هــالىتىنى مۇهــاكىمه قىلىــپ، يهنه بىــر قهدەم مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا قارىتــا

ــسانالرغا ــدىن ئىنـ ــالاله تهرىپىـ ــساالمنىڭ ئـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــدىن مـ ــدىال ئانـ  ئىلگىرلىگهنـ
 . ههق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى چوقۇم بايقايدۇ لگهن ئهۋەتى

 ئالدىنقى پهيغهمبهرلهردىن پهرقى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ

ــوئال ــداق : ســـ ــبهرلهردىن قانـــ ــى پهيغهمـــ ــساالمنىڭ ئىلگىرىكـــ ــۇههممهد ئهلهيهىســـ  مـــ
 ئارتۇقچىلىقلىرى بار؟

 الالهنىـــڭ مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ئىلگىرىكـــى پهيغهمـــبهرلهرگه ئوخـــشاشال ئ : جـــاۋاب
 ههق پهيغهمبىــرى بولغىنىنىــڭ ســىرتىدا، ئىىلگىرىكــى پهيغهمــبهرلهر ئېرىــشكىنىدىن پهرقلىــق

 : بولغان ئىمتىيازالرغا ئېرىشكهن زاتتۇر

 ـ ئىلگىرىكـــى پهيغهمـــبهرلهردىن ههر بىـــرى ئۆزىنىـــڭ قهۋمىگىـــال پهيغهمـــبهر بولـــۇپ 1

 ىـڭ بىــر هىــدايهت قىلغــۇچى ههر قهۋمن « هنــى ي ﴾ وِلكُــلِّ قَــوٍم هــاٍد ﴿ . ئهۋەتىلـگهن ئىــدى
 .) 1 ( » پهيغهمبىرى بولىدۇ

﴿ ـِذيرـا نالَ ِفيهٍة ِإالَّ خأُم نِإن مقانـداقال بىـر ئـۇممهت بولمىـسۇن، ئۇنىڭغـا « هنـى ي ﴾ و 
 .) 2 ( » پهيغهمبهر كهلگهن

ــدى ــۇپ ئهۋەتىل ــبهر بول ــا پهيغهم ــۇههممهد ئهلهيهىســساالم پۈتكــۈل دۇنياغ ــا م ــالاله . ئهمم  ئ

 سـېنى بىـز پۈتـۈن ! ئـى مـۇههممهد « هنـى ي ﴾ ومآ أَرسلْناك ِإالَّ رحمةً لِّلْعالَِمني ﴿ : مۇنداق دەيـدۇ
 .) 3 ( » جاهان ئههلى ئۈچۈن پهقهت رەهمهت قىلىپال ئهۋەتتۇق

 پۈتـۈن جاهـان « هنـى ي ﴾ تبارك ٱلَِّذي نزلَ ٱلْفُرقَانَ علَٰى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعـالَِمني نـِذيراً ﴿
ــسى مــۇههممهد ئهه ــۈن، بهندى ــى ئۈچ ــدىن ئاگاهالنــدۇرغۇچى بولۇش ــڭ ئازابى ــى ئالالهنى  لىن

ــايرىغۇچى قۇرئــــاننى چۈشــــۈرگهن ئالالهنىــــڭ  ئهلهيهىســــساالمغا ههق بىــــلهن بــــاتىلنى ئــ

 . ـ ئايهت 7 رەئد سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 24 فاتىر سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 107 ئهنبىيا سۈرىسى ) 3 (
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 .) 1 ( » بهرىكىتى بۈيۈكتۇر

 ـ ئىلگىرىكـــى پهيغهمبهرلهرنىــڭ مـــۆجىزىلىرى ئۇالرنىـــڭ هايــات ۋاقتىـــدىال كـــۈچىنى 2
 پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئالهمــدىن ئۆتۈشــى بىــلهن ئۇالرنىــڭ مۆجىزىلىرىمــۇ ئــۇالر . كۆرســىتهلهيتتى

ــلهن بىــرگه تۈگىــشهتىتى ــا ئهلهيهىســساالمنىڭ هاسىــسىنى ئهجــدىهارغا : مهســىلهن . بى  مۇس
 ئهلهيهىســـساالمنىڭ تۇغمـــا كـــورنى ساقايتىـــشى قاتـــارلىق مـــۆجىزىلهر، ئىـــسا ئايالندۇرۇشـــى،

 ى كۆرســىتهلىگهن بولــسىمۇ، ئــۇالردىن كېـــيىن مهزكــۇر پهيغهمبهرلهرنىــڭ قولىــدىال كـــۈچىن
ــشاش ــۆرۈلمىگىنىگه ئوخـ ــسى . كـ ــوڭ مۆجىزىـ ــساالمنىڭ ئهڭ چـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــا مـ  ئهممـ

ــرىگه ــۇچى ۋە رەقىبلى ــان قىلغ ــسىنى ناماي ــڭ مۆجىزى ــامهتكىچه ئۆزىنى ــا قىي ــان ت ــان قۇرئ  بولغ
 نىــڭ تــاالنتلىق ئــۆز ۋاقتىــدىكى ئهرەبلهر . ئۆزىنىــڭ مۇنازىرىــسىنى ئــېالن قىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر

ــاجىز ــدانغا كهلتۈرۈشــتىن ئ ــايهتنى مهي ــايهتلىرىگه ئوخــشاش بىــرەر ئ  ئهدىبلىــرى قۇرئاننىــڭ ئ
ــېچكىم ــازىرغىچه ه ــۇنداق، ه ــۋال ش ــازىرمۇ ئهه ــسا، ه ــان بول ــراپ قىلغ ــى ئېتى  كهلگهنلىكلىرىن

 . بىرەر ئايهتنىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا چىقىرالىغىنى يوق

ــ 3 ــڭ شــ ــى پهيغهمبهرلهرنىــ ــيىن كهلــــگهن ـ ئىىلگىرىكــ ــۇالردىن كېــ  هرىئهتلىرى، ئــ
 پهيغهمبهرلهرنىـــــڭ ۋاسىتىـــــسى بىــــــلهن يېڭىلىنىـــــپ كهلــــــگهن بولـــــسا، مــــــۇههممهد

 چـــۈنكى . ئهلهيهىســساالمنىڭ شـــهرىئىتى تــا قىيـــامهتكىچه يېڭىالنمايــدۇ ۋە ئۆزگهرتىلمهيـــدۇ
 ! مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن پهيغهمبهر كهلمهيدۇ

ــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم 4 ــسىدۇر ـ مـ ــاپائهتنىڭ ئىگىـ ــوڭ شـ ــدىكى چـ ــامهت كۈنىـ  . قىيـ
ــسى ــازدىن نېسىۋى ــۈك ئىمتىي ــۇ بۈي ــڭ ب ــقا پهيغهمبهرلهرنى ــساالمدىن باش ــۇههممهد ئهلهيهىس  م

 . يوق

 پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى دوست تۇتۇش نېمه بىلهن بولىدۇ؟ : سوئال

 ـ ئۇنىڭغــا ئىتـــائهت قىلىـــش : جــاۋاب  ۋە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالمنى دوســـت تۇتــۇش
ــا ئىزچىـــل ئهگىـــشىش بىـــلهن بولىـــدۇ ــائهت قىلماســـتىن، . ئۇنىـــڭ يولىغـ  پهيغهمـــبهرگه ئىتـ

 ئۇنىڭغا ئهگهشمهسـتىن ئـۇنى دوسـت تـۇتىمهن، دېگهنلىـك پهقهت قـۇرۇق دەۋادىـنال ئىبـارەت
 . بىرنهرسىدۇر

 : ئالاله مۇنداق دەيدۇ

﴿ ٱللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسِطِع ٱلري نهمـبهرگه ئىتـائهت قىلىـدىكهن، كىمكـى پهيغ « يهنـى ﴾ م 

. ـ ئايهت 1 فۇرقان سۈرىسى ) 1 (
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 .) 1 ( » ئۇ ئالالهقا ئىتائهت قىلغان بولىدۇ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى قانداق دوست تۇتۇش كېرەك؟ : سوئال

ــاۋاب ــشى : جـ ــارتۇق ياخـ ــدىن ئـ ــقا ههممىـ ــالالهتىن باشـ ــساالمنى، ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــۇنى ــش، ئ ــۇههببهت قىلى ــۇر م ــالس ۋە چوڭق ــسىز ئىخ ــا چهك ــۆرۈپ، ئۇنىڭغ ــتىن ك ــن قهلب  چى

ــت تۇتــۇش كېــرەك ــۆيۈش ئــارقىلىق دوس ــۇ ههقــته مۇنــداق . س ــبهر ئهلهيهىســساالم ب  پهيغهم
 ســىلهرنىڭ هــېچ بىــرىڭالر مېنــى ئاتىــسىدىن، بالىــسىدىن ۋە دۇنيــادىكى ههرقانــداق « : دەيــدۇ

 .) 2 ( » تىن سۆيمىگىچه مۆمىن بواللمايدۇ كىشىلهردىن بهك دوست تۇتۇپ، يۈرەك

 ىتى ۋە ئۇنىڭ ئههمىي سۈننهت

 دېگهن نېمه؟ سۈننهت : سوئال

 ئهممـــا ئۇنىـــڭ . يـــول دېگهنلىـــك : ســـۆزىنىڭ لـــۇغهتتىكى مهنىــسى » ســـۈننهت « : جــاۋاب
ــسى ــستېمالىدىكى مهنى ــساالمنىڭ : شــهرىئهت ئى ــۇههممهد ئهلهيهىس ــى م ــز ههزرىت  پهيغهمبىرىمى

 ـ پائــالىيهتلىرى ۋە باشــقىالردىن ســـادىر بولغــان ئىــشالردىن شـــهرىئهتكه  ســۆزلىرى، ئىــش
 . پىق كېلىدىغانلىرىنى جائىز سانىغانلىرى دېمهكتۇر مۇۋا

 بۇنىڭغـــا بىنــــائهن، . مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ســــۆزلىرى دېمهكتـــۇر  ههدىـــس
ــدۇ ــسا خاســلىقنى ئىپادىلهي ــس بول ــۇقنى، ههدى ــشۇناس . ســۈننهت ئومۇمل ــسالم فىقهى ــا ئى  ئهمم

 . بىلهن بىر مهنىدە ئىستېمال قىلىدۇ » سۈننهت « نى » ههدىس « ئالىملىرى

 سۈننهتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى نېمه؟ : سوئال

ــۈننهت : جــاۋاب ــس ( س ــاكى ههدى ــتۇرىنىڭ ) ي ــلىق دەس ــى ئاساس ــڭ ئىكك ــسالم دىنىنى ــ ئى  ـ
 ئىككىنچىــسى، ئىــسالم قانۇنــشۇناسلىقىنىڭ ئــۈچ ئاساســلىق مهنبىئىنىــڭ ئىككىنچىــسى ۋە

 . قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمانىدۇر

 . ســلىق دەســتۇرى قۇرئــان، ئانــدىن ســۈننهتتۇر مهلــۇمكى، ئىــسالم دىنىنىــڭ بىرىنچــى ئاسا
 بولـــۇپ، بىرىنچىـــسى قۇرئـــان كهرىـــم، 3 ئىـــسالم قانۇنـــشۇناسلىقىنىڭ ئاساســـىي مهنبهلىـــرى

 ئورتــاق كېڭىــشىش ئــارقىلىق ( ، ئۈچىنچىــسى ئىجمــا ) يــاكى ههدىــس ( ئىككىنچىــسى ســۈننهت
 . كېلىدۇ ) قارار قىلىش

 : توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ ئالاله تائاال سۈننهتكه ئهمهل قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكى

 . ـ ئايهت 80 نىسا سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 ومآ آتاكُم ٱلرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَٱنتهواْ وٱتقُواْ ٱللَّه ِإنَّ ٱللَّه شِديد ٱلِْعقَـاِب ﴿
 پهيغهمـــبهر ســـىلهرگه بهرگهننـــى ئـــېلىڭالر، پهيغهمـــبهر چهكلىـــگهن نهرســـىدىن « يهنـــى

 .) 1 ( » هقىقهتهن ئالالهنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر چهكلىنىڭالر، ئالالهتىن قورقۇڭالر، ه

ــارقىلىق ــش ئـ ــۈننهتلىرىگه ئهمهل قىلىـ ــساالمنىڭ سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــاال پهيغهمـ ــالاله تائـ  ئـ
 ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىـشنىڭ ئالالهقـا ئىتـائهت قىلغـانلىق ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلىـپ مۇنـداق

 : دەيدۇ

 كىمكـى پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت قىلىـدىكهن، « يهنـى ﴾ ن يِطِع ٱلرسولَ فَقَد أَطَاع ٱللَّه م َّ ﴿
 .) 2 ( » ئۇ ئالالهقا ئىتائهت قىلغان بولىدۇ

 قۇرئانغىال ئهمهل قىلىش سۈننهتتىن بىهاجهت قىلىدۇ دېگۈچىلهرگه رەددىيه

ــوئال ــداق : س ــۈچىلهرگه قان ــدۇ دېگ ــاجهت قىلى ــۈننهتتىن بىه ــش س ــانغىال ئهمهل قىلى  قۇرئ
 رەددىيه بېرىلىدۇ؟

ــاۋاب ــ : ج ــى س ــڭ ئىككىنچ ــسالم دىنىنى ــسا ئى ــدىن قال ــان كهرىم  ۈننهت قۇرئ
 ئههكـاملىرىنى شـهرهلىگۈچى ۋە ئۇنىـڭ ههقىقىـي قۇرئاننىـڭ ئاساسىي دەستۇرى،

 قۇرئانــدىكى شــهرىئهت ئههكــاملىرىنى شــهرهلهيدىغان ۋە بايــان . تهرجىمانىــدۇر
 ه ئـالال : مهسـىلهن . قىلىپ چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان بىردىنبىـر مهنـبه سـۈننهتتۇر

 تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇسۇلمانالرغا ناماز ئوقۇشنى پهرز قىلغان بولسىمۇ، نامازنى
 پهيغهمــبهر . قانــداق، قــانچه ۋاخ ۋە قايــسى ۋاقىــتالردا ئوقۇشــنى بايــان قىلمىغــان

 ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ ۋەهيىسىگه تايىنىپ سـۈننهتلىرى ئـارقىلىق قۇرئاننىـڭ
 ـ ئىبادەتلهرنىــڭ قائىــدە مـۈجمهللىرىنى ئايدىڭالشــتۇرۇپ، نا  مــاز ۋە باشــقا ئهمهل

 ههمـدە پهيغهمـبهر . تهرتىبلىرى، سـانى ۋە ئـادا قىلىـنىش ۋاقىتلىرىنـى بېكىـتكهن
 . دەپ ئـۆگهتكهن ) 3 ( » نامازنى خۇددى مهن ئوقۇغاندەك ئوقۇڭالر « : ئهلهيهىسساالم

 . زاكات، روزا، ههج ۋە باشقا بارلىق ئىبادەتلهرمۇ شۇنداق

 قۇرئــان ئـــۆزىال كۇپـــايه « ، » بىــز پهقهت قۇرئـــانغىال يـــۆلىنىمىز « ، » مىز بىــز قۇرئـــانچىالر «
 دېگهنــگه ئوخــشىغان، ئاڭلىنىــشى چىرايلىــق، ئهممــا باتىــل مهقــسهت قىلىنغــان » قىلىــدۇ

 بـۇ . شۇئارالرنى توۋالپ يۈرگـۈچىلهر ئىـسالم دىنىنـى يىقىتىـشتىن باشـقىنى ئويلىمىـسا كېـرەك

 . ـ ئايهت 7 ههشىر سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 80 نىسا سۈرىسى ) 2 (

ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (3)
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 دېـگهن » بىـز قۇرئـانچىالرمىز « چـۈنكى . لهردۇر » باتىـل مهقـسهت قىلىنغـان ههق سـۆز « سۆزلهر
ــۆز ــۆز – سـ ــدۇر . ههق سـ ــۇلمان قۇرئانچىـ ــر مۇسـ ــداق بىـ ــۆيىدۇ، . ههر قانـ ــاننى سـ ــۇ قۇرئـ  ئـ

 ئهممــا بــۇ ســۆزنى كــوزىر قىلىــپ تــۇرۇپ، ئىــسالم . هۆرمهتلهيــدۇ، ئۇنىڭغــا ئىمــان كهلتۈرىــدۇ
 نى ئىنكــــار قانۇنــــشۇناسلىقىنىڭ ئاساســــلىرىدىن بولغــــان ســــۈننهت، ئىجمــــا ۋە قىياســــالر

 ئــۇالر بــۇ چىرايلىــق ســۆزى ئــارقىلىق ههمــمه . قىلمــاقچى بولغانالرنىــڭ نىيىتــى تــوغرا ئهمهس
 ئــۇ باتىــل . كىــشى بىلىــدىغان ههقىقهتنــى ئهمهس، بهلكــى بــاتىلنى مهقــسهت قىلغــۇچىالردۇر

ــدىن ــان ســــۈننهتنى ئۇنىڭــ ــانى بولغــ ــي تهرجىمــ ــدە، قۇرئاننىــــڭ ههقىقىــ  قايــــسى دېگهنــ
ــتۇرىۋەتكهندىن ــانچه يىراقالش ــتۇرۇپ خالىغ ــشلىرىغا مۇۋاپىقالش ــۆز خاهى ــاننى ئ ــيىن، قۇرئ  كې

 تهۋىــل ۋە تهپــسىر قىلىــش ئــارقىلىق ئىــسالم دىنىنــى پۈچهكلهشتۈرۈشــتىن ئىبــارەت نىجىــس
ــتۇر ــگه ئاشۇرۇشـ ــسهتلىرىنى ئهمهلـ ــۇل ! مهقـ ــانى قوبـ ــڭ ئىمـ ــۈننهتنى رەت قىلغۇچىالرنىـ  سـ

 . ئهمهس

 ىقىـــدىن ئالـــدىن خهۋەر بېرىـــپ ىدىغانل پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداقالرنىڭ چىق
ــگهن ــداق دېـ ــڭ « : مۇنـ ــۇرۇپ، مېنىـ ــۈپ ئولتـ ــاپاغا يۆلۈنـ ــراۋ سـ ــدۇكى، بىـ ــان كېلىـ ــر زامـ  بىـ

ــسل ــدا، ههدى ــسنى ئوقۇغىنى ــر ههدى ــڭ ” ىرىمدىن بى ــارىمىزدا ئالالهنى ــلهن بىزنىــڭ ئ  ســىلهر بى
 رنـى هـارام كىتابى قۇرئـان بـار، ئۇنىڭـدا هـااله دېگهنلهرنـى هـاالل ۋە ئۇنىڭـدا هـارام دېگهنله

 بىلىڭالركـى، ئالالهنىـڭ پهيغهمبىـرى هـارام قىلغـانالرمۇ . دەيـدۇ “ دەپ بىلسهك بىـزگه يېتىـدۇ
 ) 1 ( » ! ئالاله هارام قىلغانالرغا ئوخشاشتۇر

 قۇرئــــانغىال ئهمهل قىلىــــپ، ســــۈننهتتىن بىهــــاجهت بــــولىمىز دېــــگهن دەۋا بىــــلهن
ــۆزلىرىنى ــانچىالرمىز ” ئ ــ “ قۇئ ــاتىۋالغۇچىلهر ئهمهلىيهت ــانچىالر ئهمهس دەپ ئ ــۈنكى . ته قۇرئ  چ

 قۇرئــان كهرىــم پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلىــشقا بۇيرۇغــان ۋە ئۇنىــڭ ســۈننىتىگه ئهگىشىــشنى
ــان ــدۇ « . پهرز قىلغ ــان بولى ــائهت قىلغ ــا ئىت ــشى ئالالهق ــان كى ــائهت قىلغ ــبهرگه ئىت  . پهيغهم

 ) 2 ( » دۇق بىــز ســېنى ئۇالرغــا كــۈزتچى قىلىــپ ئهۋەتمىــ ) بىلگىنكــى ( كىمكــى يــۈز ئۆرۈيــدىكهن،

ــم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننىتىنى چىــڭ تۇتۇشــقا بۇيرىغــا ۋە ــان كهرى  بهلكــى قۇرئ
ــانىغان ــوق س ــانىنى ي ــڭ ئىم ــاش تارتقۇچىالرنى ــشتىن ب ــائهت قىلى ــبهرگه ئىت ــى ( ﴿ . پهيغهم  ئ

ــۇههممهد ــقا ســېنى !) م ــسىدىكى دەتاالش ــۆز ئارى ــهمكى، ئــۇالر ئ ــلهن قهس ــڭ بى  پهرۋەردىگارى
 كلىــپ قىلمىغــۇچه، ئانــدىن ســېنىڭ چىقارغــان هــۆكىمىڭگه ئۇالرنىــڭ هۆكــۈم چىقىرىــشقا ته

 ئىمام تىرمىزىي رىۋايىتى ) 1 (
ايهت ئ  80 نىسا سۈرىسى ) 2 (
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ــان ــسۇنمىغىچه ئىم ــۈنلهي بوي ــۇالر پۈت ــالمىغىچه ۋە ئ ــسىمۇ يوق ــۇم بول ــچه غ ــدىكى قىل  دىللىرى
 . ) 1 ( ﴾ ئېيتقان بولمايدۇ

ــى ههزم ــام « ) 2 ( ئىبن ــى ئهل ئههك ــام ف ــىرىدە » ئهل ئىهك ــاملىق ئهس ــزگه « : ن ــى بى  كىمك
 انــــدىكىلهرنىال ئــــالىمىز دەيــــدىكهن، ئــــۇ پۈتــــۈن ئىــــسالم قۇرئـــان كهرىــــم يېتىــــدۇ، قۇرئ

ــلهن كــاپىر بولىــدۇ ــاقى بى ــگهن » ئۆلىمالىرىنىــڭ ئىتتىپ ــاجىرىي . دې ــاملىق » شــهرىئهت « ) 3 ( ئ  ن
ــىرىنىڭ ــوم  1 ئهسـ ــگهن  412 تـ ــداق دېـ ــدە مۇنـ ــڭ « : بېتىـ ــدىكى پهرزلهرنىـ ــان كهرىمـ  قۇرئـ

ــۇالرنى پهقهت پهي ــدۇ، ئــــ ــى بولمايــــ ــۈملىرىنى بىلگىلــــ ــسىنىڭ هۆكــــ ــبهر ههممىــــ  غهمــــ
ــدۇ ــى بولىــ ــارقىلىقال بىلگىلــ ــۈننهتلىرى ئــ ــساالمنىڭ ســ ــسالم . ئهلهيهىســ ــارچه ئىــ ــۇ بــ  بــ

 ئۆلىمالىرىنىـڭ سـۆزلىرى بولــۇپ، بۇنىڭـدىن باشقىـسىنى ســۆزلىگهن ئـادەم ئىـسالم مىللىــتىگه
 . » مهنسۇپ بولۇشتىن چىقىپ كهتكهن بولىدۇ ۋە كۇپپارالردىن سانىلىدۇ

ــابىق مۇپتىـــسى ــاز مۇنـــداق دېـــگهن ســـهئۇدى ئهرەبىـــستاننىڭ سـ  ســـۈننهتكه « : ئىبنـــى بـ
 چـۈنكى سـۈننهتكه ئىنكـار . هاجىتىمىز يوق دېگـۈچىلهر مـۇرتهد بولغـان شهكـسىز كـاپىرالردۇر

 قىلغــانلىق قۇرئانغــا ئىنكــار قىلغــانلىق، قۇرئــان بىــلهن ســۈننهت ئىككىــسىنىن قايــسىبىرىگه
 ) 4 ( » كاپىر بولىدۇ ئىنكار قىلغان ئادەم پۈتۈن ئۆلىماالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن

 دېگۈچىلهرگه رەددىيه غا ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ ههدىسلهر

 دېـــگهن دەۋاســـىغا “ غا ئىـــشهنچ قىلغىلـــى بولمايـــدۇ ههدىـــسلهر ” ئۇالرنىـــڭ : ســـوئال
 قانداق رەددىيه بېرىلىدۇ؟

 مۇ ئـــورۇن ههدىـــسلهر ئارىـــسىدا يالغـــان ههدىـــسلهر ” ئۇالرنىـــڭ : اۋاب جـــ
 دېگهن سۆزى ئىـسالم “ ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ ئالغانلىقى سهۋەبلىك، ههدىسقا

 ئايهت  65 نىسا سۈرىسى ) 1 (
ــى ههزم ) 2 ( ــدۇلۇس ) م 994 ه 384 ( – ئىبنـ ــسپانىيه ( ئهنـ ــازىرقى ئىـ ــڭ ) هـ ــرى مهزهىبىنىـ ــگهن، زاهىـ ــا كهلـ  دە دۇنياغـ

ــام ــشكهن، ئىمـ ــق يېتىـ ــدە ئهتراپلىـ ــسهپه ئىلملىرىـ ــېئىرىيهت ۋە پهلـ ــات، شـ ــس، ئهدەبىيـ ــه، ههدىـ ــشىۋاسى، فىقـ  پېـ
ــان ــاپ يازغـ ــۆپ كىتـ ــسا ئهڭ كـ ــدىن قالـ ــك تهبهرىيـ ــوڭ ههجىملىـ ــسالم 12 ، چـ ــاپتورى، ئىـ ــڭ ئـ ــارچه كىتابنىـ  پـ

 ئۆلىمالىرىدىن بىرى، جمقلىقچىلىكـكه قارشـى تـۇرۇپ، ئهركىـن پىكىـر قىلىـش ۋە قۇرئـان كهرىـم بىـلهن ههدىـسنىڭ
 دۇنيـا بېرىـپ ئـۆزلىرىگر تارتىـشىغا – روهىغا ئىزچىل ئهگىشىش پىكرىنـى جانالنـدۇرغان، زالىـم پادىـشاهالرنىڭ مـال

 ئىيـۇل – 15 يىلـى – 1064 مىالدىـيه ( كـۇنى  28 يىلـى شـهبان ئاينىـڭ – 456 هىجـرىيه . ، ئاتاقلىق ئـالىم كهلمىگهن
 . كۈنى ئالهمدىن ئۆتكهن )

ــاجىرى ) 3 ( ــاجىرى – ئ ــدۇلال ئ ــهين ئاب ــى هۈس ــۇههممهد ئىبن ــۇبهكرى م ــهۇر 280 ئهب ــگهن مهش ــا كهل ــدادتا دۇنياغ  ه باغ
ــشۇناس ئــالىم، ــشۇناس، ههدىس ــې 10 فىقهى ــا ي ــاب يازغــان، پارچىغ ــك كىت ــى مهكــكه  360 قىن چــوڭ ههجىملى  يىل

 . مۇكهررەمه شههىرىدە ۋاپات بولغان
. بهت  403 توم  2 » پهتىۋاالر مهجمۇئهسى « ) 4 (
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 چۈنكى . ئۆلىمالىرى، خۇسۇسهن ههدىسشۇناس ئالىمالر تهرىپىدىن رەت قىلىنىدۇ
ــۆز ئهمهس ــۇ ئورۇنلــۇق س ــالىرى . ب ــدىن راســت ههدىــسلهر ئىــسالم ئۆلىم  ئىچى

ــسلهر ــۇپ، ههدى ــۆلگهن بول ــۈل ب ــاددە كۆڭ ــشىغا پهۋقۇلئ ــرىش ئى ــالالپ چىقى  نى ت
ــل ــامى بى ــس ن ــۈبهىلىك ههدى ــاكى ش ــان ي ــداق يالغ ــان ههرقان ــپ قالغ  هن ئاتىلى

ــۋايهت ــسنى رى ــۇ ههدى ــشتا، ش ــۇل قىلى ــسنى قوب ــرەر ههدى ــا بى ــسنى، ههتت  ههدى
ــۋايهت ــاكى رىــ ــاغلىنىش يــ ــىمان بــ ــسىدىكى زەنجىرســ ــۇچىالر ئوتتۇرىــ  قىلغــ
 قىلغــۇچىالردىن بىرەرســىنىڭ راســتچىللىقىدا يــاكى تهقۋالىقىــدا ئــازراق شــهك

ــۇ ــان ئـ ــۆرۈلگهن هامـ ــگهن كـ ــپ كهلـ ــي رەت قىلىـ ــسنى قهتئىـ ــسالم . ههدىـ  ئىـ
 ئۆلىمالىرىنىــڭ بــۇ ههدىــس يــاكى قانــداقال بىــر خهۋەرنــى ئېنىقالشــتىكى ۋايىغــا
 يهتكهن ئېهتىياتچانلىقى ۋە ئىنتـايىن هۇشـيارلىقىغا ئىـسالم دىنىغـا دۈشـمهنلىك

 . نهزەرى بىلهن قارايدىغان باشقا دىننىڭ ئالىملىرىمۇ قايىل بولۇپ كهلمهكته

 همبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىش پهيغ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىشنىڭ قانداق ئههمىيىتى بار؟ : سوئال

ــدۇر : جــاۋاب ــك ئىبادەتلهردىن ــتىش ئهڭ پهزىلهتلى ــبهر ئهلهيهىســساالمغا دۇرۇد ئېي  . پهيغهم
 : ئالاله بىزلهرنى ئۇنىڭغا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ

 ﴾ ـته يصلُّونَ علَى ٱلنِبي ٰيأَيها ٱلَِّذين آمنواْ صلُّواْ علَيِه وسلِّمواْ تـسِليماً ِإنَّ ٱللَّه ومالَِئكَ ﴿
ــالاله ههقىـــقهتهن پهيغهمـــبهرگه رەهـــمهت يولاليـــدۇ « يهنـــى  يهنـــى شـــهنىنى ئۇلۇغاليـــدۇ، ( ئـ

 ت تهلهپ مهغپىــرە ) پهيغهمــبهرگه ( پهرىــشتىلهرمۇ ههقىــقهتهن ) كۆتۈرىــدۇ يــۇقىرى دەرىجىــسىنى
 .) 1 ( » سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر ! ئى مۆمىنلهر . قىلىدۇ

ــدۇ ــداق دەي ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــا « : پهيغهم ــا، ماڭ ــداق دۇئ ــان ههر قان ــا قىلىنغ  ئالالهق
 .) 2 ( » دۇرۇد ئېيتىلمىغىچه قوبۇل قىلىنمايدۇ

ــاالردا ــساالمغا دۇئ ــبهر ئهلهيهىس ــس پهيغهم ــۇ ههدى ــتالردا دۇرۇد ب ــداق ۋاقى  ۋە باشــقا ههرقان
 بـــۇ ههدىـــس ههرگىزمـــۇ . ئېيتىـــشنىڭ ئىنتـــايىن ئههمىيهتلىـــك ئىكهنلىكىنـــى كۆرســـىتىدۇ

ــى ــتىدىكى ههققـ ــسانالر ئۈسـ ــساالمنىڭ ئىنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنكى پهيغهمـ ــالىغه ئهمهس، چـ  مۇبـ
ــوڭ ــايىن چـ ــڭ . ئىنتـ ــۇالرنى كۇپرىنىـ ــارقىلىق، ئـ ــاقىرىش ئـ ــا چـ ــسانىيهتنى ئىمانغـ ــۇ ئىنـ  ئـ

 زولمهتلىــردىن قۇتۇلــدۇرۇپ، ئىمــان، هىــدايهتنىڭ نۇرىغــا ئېرىــشتۈرگهن ۋە ئىككــى دۇنيــالىق

 . ـ ئايهت 56 ئههزاب سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام بهيههقى رىۋايهت قىلغان ) 2 (
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ــۇر ــك زاتتـ ــلىغان قهدىرلىـ ــا باشـ ــداق . بهختىلىـــك يولىغـ ــساالم يهنه مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 ئـۇالر ماڭـا ئۇممىتىمنىـڭ . ئالالهنىـڭ زېمىنـدا كېزىـپ يۈرىـدىغان پهرىـشتىلىرى بـار « : دېگهن
 .) 1 ( » رىنى يهتكۈزۈپ تۇرىدۇ ۋە ساالملى دۇرۇد

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېيتىلىدىغان ئهڭ ئهۋزەل دۇرۇد قايسى؟ : سوئال

ــاۋاب ــۇ : جـ ــۆگهتكهن مۇنـ ــاهابىلهرىگه ئـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  ئهڭ ئهۋزەل دۇرد پهيغهمـ

 على ِإبراهِْيم وعلـى آِل أَلَّلهم صلِّ على محمٍد، وعلى آِل محمٍد، كَما صلَّيت ﴿ : دۇرۇدتـۇر
لـىع كْـتارـا بٍد، كَممحآِل م لىعٍد ومحم لىع اِركب مألَّله ،دِجيم دِميح كِإن ماِهيرِإب 

دِجيم دِميح كِإن نالَِميِفيْ الع ماِهيرآِل ِإب لىعو ماِهير2 ( ﴾ ِإب (. 

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (



184 

 روهىي ئالهملهرگه ئىمان كهلتۈرۈش : ۆلۈم ب ئۈچىنچى
 روهىي ئالهملهر دېگهن نېمىلهر؟ : سوئال

 ـ ئىنــسانالر ئىـــدراك قىاللمايــدىغان يوشـــۇرۇن ئـــالهملهر : جــاۋاب  روهىـــي ئــالهملهر
ــۇر ــۇر . دېمهكتـ ــى تۈرلۈكتـ ــهيئىلهر ئىككـ ــاتتىكى شـ ــساندىكى . كائىنـ ــرى، ئىنـ ــڭ بىـ  ئۇالرنىـ

ــ ــارقىلىق بىلگىل ــۇالر هېســسىىي ئهزاالر ئ ــۇپ، ئ ــهيئىلهر بول ــدىغان ش ــايۋان، : ى بولى ــادەم، ه  ئ
ــهيئىلهر، يهنه بىــرى، هېســسىي ــداق مــاددىي ش ــرىم، دەرەخ ۋە باشــقا ههر قان ــاغ، دەريــا، تې  ت

 پهرىـــشتىلهر، جىـــنالر، : ئهزاالر ئـــارقىلىق بىلگىلىـــى بولمايـــدىغان شـــهيئىلهر بولـــۇپ، ئـــۇالر
ــقىالر ــهيتانالر ۋە باش ــسا . ش ــهيئىلهرنى ئىن ــل ش ــدراك بۇخى ــلهن ئى ــرى بى ــسىي ئهزالى  نالر هېس

 . قىاللمىغانلىقلىرى ئۈچۈن، بۇالر غهيبىي ئالهملهر ياكى روهىي ئالهملهر، دەپ ئاتىلىدۇ

ــوئال ــداق : س ــهيئىلهرنى قان ــگهن ش ــارقىلىق بىلهلمى ــرى ئ ــسىي ئهزالى ــسانالر هېس  ئىن
 بىلىدۇ؟

ــاۋاب ــهيئىل : جــ ــارقىلىق بىلهلمىــــگهن شــ  هرنى ئىنــــسانالر هېســــسىي ئهزالىــــرى ئــ
 ئـــامېرىكىنى كـــۆرمىگهن ئـــادەم : مهســـىلهن . ئىـــشهنچلىك خهۋەرلهر ئـــارقىلىق بىلهلهيـــدۇ

ــاڭالش ئــارقىلىق، ئامېرىكىنىــڭ بارلىقىــدىن  ئامېرىكــا دېــگهن دۆلهتنىــڭ بــار ئىكهنلىكىنــى ئ
ــلهن ــرى بى ــسىي ئهزالى ــالهملهرنى هېس ــي ئ ــۇلمانالر غهيبى ــدەك، مۇس ــهك قىلمىغىنى ــي ش  قهتئى

ــسىمۇ، ــان ۋە بىلهلمىــگهن بول ــسلهر قۇرئ ــارلىقىنى ههدى ــارقىلىق ئۇالرنىــڭ ب  نىڭ خهۋەرلىــرى ئ
 . بىلىدۇ ۋە ئىشىنىدۇ

 غهيب ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 غهيب دېگهن نېمه؟ : سوئال

 هېســسىي ئورگــانالر بىــلهن بىلگىلــى بولمايــدىغان، مېتافىزىكــا — غهيــب : جــاۋاب
 . اله تائــاالدىن باشــقا هــېچكىم بىلمهيــدۇ غهيىبلهرنــى ئــال . ئــالىمىگه ئائىــت ئىــشالردۇر

 . ) 1 ( ﴾ يىبنى بىلمهيدۇ ه ئالالهتىن باشقا هېچكىم ئاسمان ۋە زېمىندىكى غ ﴿

 قُل الَّ يعلَم مـن ﴿ : بۇ ههقته ئـالاله مۇنـداق دەيـدۇ . بىلىدۇ غهيبلهرنى پهقهت ئالاله ئۆزىال
ِإالَّ ٱللَّــه ــبيِض ٱلْغاواِت وٱَألرمهتىن بــۆلهك ئاســمانالردىكى ۋە ئــالال « هنــى ي ﴾ ِفــي ٱلــس 

ئايهت  65 همل سۈرىسى ن ) 1 (
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 .) 1 ( » زېمىندىكى غهيبنى بىلمهيدۇ

 دا ئېيتىــپ ئۆتكهنــدەك، ئىنــسانالر هېســسىي ئهزالىــرى ئــارقىلىق بىلهلمىــگهن يۇقىرىــ بىــز
ــدۇ ــارقىلىق بىلهلهي ــۆرمىگهن : مهســىلهن . شــهيئىلهرنى ئىــشهنچلىك خهۋەرلهر ئ ــامېرىكىنى ك  ئ

ــار ئىك ــڭ بـ ــگهن دۆلهتنىـ ــا دېـ ــادەم ئامېرىكـ ــڭ ئـ ــارقىلىق، ئامېرىكىنىـ ــاڭالش ئـ ــى ئـ  هنلىكىنـ
 بارلىقىدىن قهتئىي شـهك قىلمىغىنىـدەك، مۇسـۇلمانالر غهيبىـي ئـالهملهرنى هېسـسىي ئهزالىـرى

 نىڭ خهۋەرلىــرى ئــارقىلىق ئۇالرنىـــڭ ههدىــسلهر بىــلهن بىلهلمىــگهن بولــسىمۇ، قۇرئــان ۋە
ــشىنىدۇ ــدۇ ۋە ئىـ ــارلىقىنى بىلىـ ــۈرۈش ئىمان . بـ ــان كهلتـ ــبلهرگه ئىمـ ــدۇر غهيـ ــڭ كامالىتىـ  . نىـ

ــپ ــڭ بىرىنچــى ســۈپىتى قىلى ــشنى مۆمىنلهرنى ــبكه ئىشىنى ــاال غهي ــالاله تائ  شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئ
ــشهنگۈچىلهردۇر « ــۇالر غهيــبكه ئى ــۇالرنى قۇرئاننىــڭ ئىپتىداســىدىال » ئ  دېــيىش ئــارقىلىق ئ

 . ماختايدۇ

 نېمه ئۈچۈن غهيبكه بۇنچىلىك زور ئههمىيهت بېرىلگهن؟ : سوئال

ــاتتىكى : جــاۋاب ــدۇ كائىن ــار قىلماي ــۇالرنى . ئاشــكارا شــهيئىلهرنى هــېچكىم ئىنك  چــۈنكى ئ
ــدۇ ــۆرۈپ تۇرى ــپ ۋە ك ــارقىلىق بىلى ــرى ئ ــسىي ئهزالى ــسانالر هېس ــسىي . ئىن ــۇالر هېس ــا ئ  ئهمم
 قىلىـش ئـارقىلىق ۋەهيـى ئهزالىرى ئارقىلىق بىلهلمىـگهن شـهيئىلهرنى ئـالاله پهيغهمـبهرلهرگه

ــشن . بىلــدۈرگهن ــبكه ئىشىنى ــى چــوڭ شــۇنىڭ ئۈچــۈن غهي ــبلهرگه . ىڭ ئههمىيىت  چــۈنكى غهي
 . ههق ۋە راست دەپ تهسدىق قىلغانلىقتۇر ئىشىنىش ئالالهنىڭ بهرگهن خهۋەرلىرىنى

 گه ئىمان كهلتۈرۈش پهرىشتىلهر
 پهرىشتىلهر قانداق بهندىلهر؟ : سوئال

ــاۋاب ــدۇر : ج ــي ئالهم  ـ روهى ــشتىلهر ــسمى . پهرى ــڭ بىرقى ــدىغان دۇنيانى ــۇالر كۆرۈنمهي  . ئ
 ههتته، ئـۇالردا بىـرەر نهرسـه ئىـستېمال قىلىـش يـوق ههمـدە ئۇخالشـقىمۇ موهتـاج ماهىيهت جه

 پهرىــــشتىلهردە، ئىنــــسان ۋە هــــايۋانالردا . ئــــۇالرنى ئهر يــــاكى ئايــــال دېيىلمهيــــدۇ . ئهمهس
ــۇر ــدەك، شــههۋانىيلىق يوقت ــڭ ئاساســلىق . بولغىنى ــۈرۈش ئىماننى ــان كهلت ــشتىلهرگه ئىم  پهرى

 . ئىنكار قىلىش كۇپرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر ئۇالرغا . ماددىلىرىدىن بىرىدۇر

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

 يا أَيها ٱلَِّذين آمنواْ آِمنواْ ِبٱللَِّه ورسوِلِه وٱلِْكتاِب ٱلَِّذي نزلَ علَٰى رسوِلِه وٱلِْكتاِب ٱلَِّذۤي ﴿
 ﴾ وكُتِبِه ورسِلِه وٱلْيوِم ٱآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيـداً أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِبٱللَِّه ومآلِئكَِتِه

. ـ ئايهت 65 نهمل سۈرىسى ) 1 (
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 ئالالهقــا، ئالالهنىـــڭ پهيغهمبىــرىگه ۋە ئــالاله ئۇنىڭغــا چۈشـــۈرگهن ! ئــى مــۆمىنلهر « يهنــى
ــا ــان ( كىتابق ــى قۇرئ ــا ) يهن ــۈرگهن كىتابالرغ ــالاله چۈش ــرى ئ ــا ۋە ئىلىگى ــدىن ( غ ــى قۇرئان  يهن

ــان ــل قىلىنغـ ــۇرۇن نازىـ ــا بـ ــاماۋىي كىتابالرغـ ــۈرۈڭالر ) سـ ــان كهلتـ ــالالهنى، . ئىمـ ــى ئـ  كىمكـ
ــار ــۈنىنى ئىنكـ ــاخىرەت كـ ــى ۋە ئـ ــابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنـ ــشتىلىرىنى، كىتـ ــڭ پهرىـ  ئالالهنىـ

 .) 1 ( » قىلىدىكهن، ئۇ، قاتتىق ئازغان بولىدۇ

 پهرىشتىلهرگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

 ـ ئالالهنىـڭ پهرىــشتىلىرىنى : جـاۋاب  ڭ بـارلىقى ههقتــۇر، ئـۇالر ههمىــشه ئالالهنىـڭ تــائهت
 . ئىبادىتى بىلهن مهشغۇل بولغۇچى هۆرمهتلىك، ئىتائهتچان ۋە مهسۇم بهندىلهردۇر

 : ئالاله پهرىشتىلهرنى تهرىپلهپ مۇنداق دەيدۇ

 مهتلىـك ئالالهنىـڭ پهرىـشتىلىرى هۆر « يهنـى ﴾ الَ يسِبقُونه ِبـٱلْقَوِل بلْ ِعباد مكْرمونَ ﴿
 .) 2 ( » بهندىلهردۇر، ئۇالر ئالالهقا ئالدى بىلهن سۆز قىلىشقا پېتىنالمايدۇ

 پهرىشتىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ههقىقهتلهر

 پهرىشتىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ : سوئال

 ه ئىــشىنىپ ئېتىقــاد مهســىلىگ 4 پهرىــشتىلهرگه ئىمــان كهلتــۈرۈش تۆۋەنــدىكى : جــاۋاب
 : قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 چــۈنكى، پهرىـشتىلهرنىڭ بـار ئىكهنلىكىـگه ئىــشىنىش . ـ ئۇالرنىـڭ بارلىقىغـا ئىـشىنىش 1
 . ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق ئهقىدىلىرىدىن سانىلىدۇ

 ـ جىبرىئىــل، ئىــسرافىل، مىكائىــل ۋە ئهزرائىلالرغــا ئوخــشاش بىــزلهرگه ئىــسىملىرى 2
ــ  ان پهرىـــشىتلهرگه تهپـــسىلىي، ئىـــسىملىرى بىـــزلهرگه مهلـــۇم بولمىغـــان جىمـــى مهلـــۇم بولغـ

 . پهرىشتىلهرگه ئىجمالىي ئىمان كهلتۈرۈش

 ـ جىبرائىلغـا ئوخـشاش بىـزگه سـۈپهتلىرى مهلـۇم بولغـان پهرىـشتىلهرنىڭ سـۈپهتلىرىگه 3
ــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە جىبرائىلنــى ئهســلى ســۈرىت . ئىمــان كهلتــۈرۈش  ىدە پهيغهم

 . كـــۆرگهنلىكىنى بايـــان قىلغـــان ) قـــانىتى بىـــلهن ئۇپـــۇقنى يـــورگىگهن هالىتىـــدە 600 (
ــۈرىتىدىمۇ كۆرۈنىــدۇ ــدا ئــادەم س ــشتىلهر گاهى ــا كېلىــپ، . پهرى ــى مهريهمنىــڭ يېنىغ  ههزرىت

ــا  بهرگهن پهرىـــشتىمۇ، ئهر بىـــشارەت ئهلهيهىســـساالمنىڭ توغۇلىدىغانلىقىـــدىن ئىـــسا ئۇنىڭغـ

 . ـ ئايهت 136 نىسا سۈرسى ) 1 (
. ـ ئايهت 27 ئهنبيا سۈرىسى ) 2 (
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ــگهن ــۈرىتىدە كهلـ ــشىنىڭ سـ ــشىنىڭ . كىـ ــل ئهر كىـ ــساالمغىمۇ جىبرائىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . سۈرىتىدە بىر قانچه قېتىم كۆرۈنگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان

 ـ پهرىـــشتىلهرنىڭ ئـــالاله تهرىپىـــدىن تاپـــشۇرىۋالغان ۋەزىپىلىـــرى ۋە ئهمهللىرىـــدىن 4
ــشىنىش ــۇم بولغانلىرىغــا ئى ــزگه مهل ــالاله ب : مهســىلهن . بى ــڭ ۋەزىپىــسى، ئ  ىــلهن جىبرىئىلنى

ــش ــك قىلى ــسىدا ئهلچىلى ــرى ئوتتۇرى ــڭ پهيغهمبهرلى ــى . ئۇنى ــسى، ئهجهل ــڭ ۋەزىپى  ئهزرائىلنى
ــېلىش ــانلىرىنى ئـ ــقانالرنىڭ جـ ــلهن . توشـ ــرى بىـ ــڭ ئهمـ ــسى، ئالالهنىـ ــڭ ۋەزىپىـ  مىكائىلنىـ

ــان ــالاله خالىغ ــڭ ئ ــدۈرۈپ، زېمىننى ــۇتالرنى ههرىكهتلهرن ــارقىلىق بۇل ــاش ئ ــامالالرنى قوزغ  ش
 ئىـسرافىلنىڭ ۋەزىپىــسى، قىيـامهت قـايىم بولـۇش ئالدىــدا، . ياغـدۇرۇش جايلىرىغـا يـامغۇرالرنى

ــقانلىقىنى ۋە ــڭ ئاخىرالش ــا هاياتىنى ــۇ دۇني ــارقىلىق ب ــۈۋلهش ئ ــۈرگه پ ــق س  بىرىنچــى قېتىملى
 ئاخىرەت ئـالىمى باشـالنغان كۈنىـدە، ئىككىنچـى قېتىملىـق سـۈرگه پـۈۋلهش بىـلهن ئىنـسانالر

 . قىلىشتۇر ئېالن تىرىلدۈرۈلۈشكه باشلىغانلىقىنى

 پهرىشتىلهر نېمىدىن يارىتىلغان؟ : سوئال

ــشىتىلهر : جــاۋاب ــسا، پهرى ــان بول ــۇپراقتىن يارىتىلغ ــسانالر ت ــۇر « ئىن ــۇق ( » ن ــى يورۇقل  ) يهن
ــان ــن يارىتىلغــ ــسىدە . دىــ ــر ههدىــ ــسىاالم بىــ ــبهر ئهلهيهېــ ــۇردىن « پهيغهمــ ــشتىلهر نــ  پهرىــ

ــ . دەپ بايــان قىلغــان )1 ( » ياىتىلغــان  سانالر هېسىــسىي ئهزالىــرى هېــسىىي بولمىغــان يهنــى ئىن
 چــۈنكى بىــز . ئــارقىلىق بىلهلمىــگهن شــهيئىلهرنى يــوق، دەپ ئىنكــار قىلىــش تــوغرا ئهمهســتۇر

 بوالرغــا ئىنكــار قىلمــاقچى بولــساق، كۆڭــۈل، جــان، ئهقىــل ۋە ۋىجــدان قاتــارلىقالرغىمۇ ئىنكــار
ــوغرا كېلىــدۇ ــدۇ چــۈنكى بۇالرنىمــۇ هېســسىي ئهزاالر ئــارقىلىق بىلگى . قىلــشىمىزغا ت  لــى بولماي

 . كۆڭــۈل، جــان، ئهقىــل قاتارلىقالرنىــڭ قانــداق ئىكهنلىكىنــى كــۆرگهن كىــشى يــوق . ئهمهســمۇ
 هالبۇكى دۇنيـادا هـېچكىم تىرىـك نهرسـىدە جاننىـڭ، ئهقىـل ـ هۆشـى جايىـدا بولغـان ئادەمـدە

 . ئهقىل ۋە كۆڭۈلنىڭ بارلىقىنى ئىنكار قىلمايدۇ

 پهرىشتىلهرنىڭ خاراكتېرى ۋە ۋەزىپىلىرى

 پهرىشتىلهرنىڭ خاراكتېرى قانداق؟ : ال سوئ

ــارەتتۇر : جــاۋاب ــائهت قىلىــشتىن ئىب ــۇتلهق ئىت ــا م  ـ ئالالهق ــشتىلهرنىڭ خــاراكتېرى  . پهرى
ــۇر ــيىلىق قىلىــش يوقت ــا ئاس ــك ئۆتكــۈزۈش ۋە ئالالهق ــۇالردا كهمچىلى ــالاله پهرىــشتىلهر . ئ  ئ

 : توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ

مۇسلىم رىۋايىتى 1
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﴿ و مهرآ أَمم ونَ ٱللَّهصعونَ الَّ يرمـؤـا يلُونَ مفْعئـۇ پهرىـشتىلهر ئالالهنىـڭ « يهنـى ﴾ ي 
 .) 1 ( » نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ . بۇيرىقىدىن چىقمايدۇ

 پهرىشتىلهرنىڭ ۋەزىپىلىرى نېمه؟ : سوئال

 پهرىـشتىلهردىن ههر بىرىنىـڭ ئـالاله تهرىپىـدىن تاپـشۇرۇلغان ئـايرىم ۋەزىپىلىـرى : جاۋاب
 ـ يامــان ئهمهللىرىنــى خــاتىرلهش بىــلهن ئۇالرنىــڭ . بــاردۇر  بهزىلىــرى بهنــدىلهرنىڭ ياخــشى

 ـ  ـ ئــاپهتلىرى ۋە خهۋپ  ـ كۈنــدۈزنىڭ بــااليى  مهشــغۇل بولــسا، بهزىلىــرى ئىنــسانالرنى كــېچه
ــدىن مۇهــاپىزەت قىلىــش بىــلهن مهشــغۇلدۇر ــدىلهرنىڭ جــانلىرىنى . خهتهرلىرى  بهزىلىــرى بهن

 ـ سـوئال قىلىـش قهبزى روه قىلىـش بىـلهن مهشـغۇل بولـسا،  بهزىلىـرى ئـۆلگهنلهردىن سـوراق
 ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى قۇرئــان ئۇقۇلغــان، ئــالاله يــاد قىلىنغــان ئۇرۇنالرغــا . بىــلهن مهشــغۇلدۇر

ــشه مهســجىد ۋە ــرى ههمى ــسا، بهزىلى ــلهن مهشــغۇل بول ــۇش بى ــا ســامى بول ــپ ئۇالرغ  لهرگه بېرى
 . مهشــــغۇلدۇر ئالالهقــــا ســــهجدە قىلىــــش ئــــارقىلىق ئــــالالهنى مهدهىــــيىلهش بىــــلهن

 جىبرائىــــــل، ئهزرائىـــــــل، مىكائىــــــل ۋە ئىـــــــسرافىل : پهرىــــــشتىلهرنىڭ مهشـــــــهۇرلىرى
 . ئهلهيهىسساالمالردۇر

 : ئالاله پهرىشتىلهرنىڭ ۋەزىپىلىرى توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ

 ِلمِن ٱرتضٰى وهـم يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم والَ يشفَعونَ ِإالَّ وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ ﴿
 ئالالهنىـڭ ئهمـرى بـويىچه ئىـش ) يهنـى پهرىـشتىلهر ( ئـۇالر « يهنـى ﴾ من خـشيِتِه مـشِفقُونَ

ــدۇ ــدۇ . قىلى ــپ تۇرى ــانلىرىنى بىلى ــاقچى بولغ ــان ۋە قىلم ــڭ قىلغ ــالاله ئۇالرنى ــالاله . ئ ــۇالر ئ  ئ
 .) 2 ( » ترەپ تۇرىدۇ ئالالهنىڭ ههيۋىتىدىن تى . رازى بولغانالرغىال شاپائهت قىلىدۇ

 پهرىشتىلهر نهدە؟ : سوئال

 ئالالهنىــڭ بهلگىلىمىــسى بــويىچه، پهرىــشتىلهرنىڭ كــۆپ قىــسمى ئاســمانالردا : جــاۋاب
 ـ پهرمــانلىرىنى ئىجــرا قىلـسا، ئۇالرنىــڭ بىــر قىــسمى زېمىنــدا يــۈرۈپ  تـۇرۇپ ئالالهنىــڭ ئهمــر

 لهن زېمىـن ئارسـىدا ئالالهقـا دېـمهك، ئـۇالر ئاسـمانالر بىـ . ئالالهنىڭ بويرۇقلىرىنى يۈرگۈزىـدۇ
 . ئىتائهت قىلىش يولىدا سهير قىلىدۇ

 ۋە ئۇالرنىڭ خاراكتېرى جىنالر

 جىنالر قانداق تائىپىلهر؟ : سوئال

 . ـ ئايهت 6 تههرىم سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 28 ئهنبىيا سۈرسى ) 2 (
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ــشتىلهرنى : جــاۋاب ــۇپ، پهرى ــالهملهردىن بول ــي ئ ــشتىلهرگه ئوخــشاش غهيبى  ـ پهرى  جىــنالر
ــا ئىـــشىنىش جىنالرنىـــڭ . كـــۆرگىلى بولمىغانـــدەك، ئۇالرنىمـــۇ كـــۆرگىلى بولمايـــدۇ  بارلىقىغـ

ــڭ ــشىنىش ئىماننى ــا ئى ــڭ بارلىقىغ ــسىمۇ، ئۇالرنى ــدىن بولمى ــلىق ماددىلىرى ــڭ ئاساس  ئىماننى
ــانىلىدۇ ــسىدىن سـ ــڭ جۈملىـ ــش كۇپرىنىـ ــار قىلىـ ــرى، ئىنكـ ــدىن بىـ ــك ماددىلىرىـ  . كېرەكلىـ

 ئۇالرنىــڭ بارلىقىغــا . چــۈنكى، قۇرئــان كهرىمــدە جىنالرنىــڭ بــارلىقى ئوچــۇق بايــان قىلىنغــان
ــار ق ــانلىقتۇر ئىنك ــار قىلغ ــرىگه ئىنك ــڭ خهۋەرلى ــان كهرىمنى ــش قۇرئ ــڭ . ىلى ــان كهرىمنى  قۇرئ

 . خهۋەرلىرىگه ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر بولىدۇ

 جىنالر نېمىدىن يارىتىلغان؟ : سوئال

ــاۋاب  پهرىــــشتىلهر يورۇقلــــۇقتىن يارىتىلغــــان بولــــسا، جىــــنالر ئــــوت يالقۇنىــــدىن : جــ
 : شى توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ ئالاله جىنالرنىڭ يارىتىلى . يارىتىلغان

 جىنالرنـى ئىلگىـرى تۈتۈنـسىز ئـوت « يهنـى ﴾ وٱلْجآنَّ خلَقْناه ِمن قَبلُ ِمن ناِر ٱلـسموِم ﴿
 .) 1 ( » يالقۇنىدىن ياراتقان ئىدۇق

ــسانالردىن ــڭ ئىن ــانلىقى ۋە ئۇالرنى ــدىن يارىتىلغ ــوت يالقۇنى ــڭ ئ ــايهتتىن جىنالرنى ــۇ ئ  ب
 . پادىلىنىدۇ بورۇن يارىتىلغانلىقى ئى

 جىنالرنىڭ خاراكتېرى قانداق؟ : سوئال

 جىنالرنىــــڭ خــــاراكتېرىمۇ ئىنـــسانالرنىڭ خــــارەكتېرىگه ئوخــــشاشتۇر، يهنــــى : جـــاۋاب
 ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا ئىنــسانالرغا ئوخــشاش مۇســۇلمان، ياخــشى تهقۋاالرمــۇ، يامــان، گۇناهكــار،

 . ئاسىيالرمۇ باردۇر

 : پ مۇنداق دەيدۇ ئالاله جىنالرنىڭ سۆزلىرىنى هېكايه قىلى

 بىـزدىن مۇسـۇلمانالر ۋە ههق يولـدىن « يهنـى ﴾ وأَنا ِمنا ٱلْمسِلمونَ وِمنـا ٱلْقَاِسـطُونَ ﴿
 .) 2 ( » چىققۇچىالرمۇ بار، مۇسۇلمان بولغانالر توغرا يولنى ئىزدېگهن بولىدۇ

 جىنالرمۇ قىلمىشلىرىدىن جاۋابكارلىققا تارتىالمدۇ؟ : سوئال

 ـ جىنالرمــۇ : جـاۋاب  قىيــامهت كۈنىـدە ئىنــسانالرغا ئوخــشاش بۇدۇنيـادىكى بــارلىق ياخــشى
 ئۇالرنىـــڭ ئارســـىدىنمۇ ياخـــشى . يامــان قىلمىـــشلىرىدىن ئهلـــۋەتته جاۋابكارلىققـــا تارتىلىــدۇ

 . ـ ئايهت 27 هىجر سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 14 جىن سۈرىسى ) 2 (
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 ئىشالرنى قىلىـپ ئـالالهنى رازى قىلغـانلىرى سـاۋابقا ئېرىـشكىنىدەك، يامـان ئىـشالرنى قىلىـپ
 چــۈنكى ئۇالرمــۇ ئىنــسانالرغا ئوخــشاش . ابقــا دۇچــار بولىــدۇ ئالالهقــا ئاســىيلىق قىلغــانلىرى ئاز

ــالاله . ئالالهقــا ئىبــادەت قىلىــشقا چاقىرىلغــان ۋە ئىبــادەت ئۈچــۈن يارىتىلغــان مهخلۇقــاتتۇر  ئ
 : بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

 جىنالرنـى، ئىنـسانالرنى پهقهت ماڭـا « يهنـى ﴾ وما خلَقْت ٱلِْجن وٱِإلنس ِإالَّ ِليعبـدوِن ﴿
 .) 1 ( » ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم

 جىنالر غهيبنى بىلهمدۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــدۇ : جـ ــى بىلمهيـ ــشاش غهيبلهرنـ ــسانالرغا ئوخـ ــۇ ئىنـ ــى . جىنالرمـ ــۈنكى غهيبلهرنـ  چـ
 . ئالالهتىن باشقا هېچكىم بىلمهيدۇ

ــايه قىلىـــش  ئـــالاله قۇرئـــان كهرىمـــدە، ســـۇاليمان ئهلهيهىســـساالمنىڭ قىسسىـــسنى هېكـ
ــارقىلىق، جىن ــدىغانلىقلىرىنى ئـ  الرنىـــڭ غهيبلهرنـــى بىلمىگهنلىكلىـــرى ۋە ههرگىزمـــۇ بىلمهيـ

 : جاكارالپ مۇنداق دەيدۇ

 ما دلَّهم علَٰى موِتِه ِإالَّ دابةُ اَألرِض تأْكُلُ ِمنسأَته فَلَما خر تبينِت ٱلِْجن أَن لَّـو كَـانواْ ﴿
 ) هاسىـسىنى قـۇرۇت يهپ ( سـۇاليمان « يهنـى ﴾ ِفي ٱلْعـذَاِب ٱلْمِهـِني يعلَمونَ ٱلْغيب ما لَِبثُواْ

ــار ــدى، خ ــسا ئى ــدىغان بول ــى بىلى ــۇالر غهيبن ــدىكى، ئهگهر ئ ــق بول ــا ئېنى ــدا جىنالرغ  يېقىلغان
 .) 2 ( » قالمىغان بوالتتى ) چه ۋاقت ئۇزاق ئهمگهكته شۇن يهنى ( قىلغۇچى ئازابتا

ــا ئـــۇال . دېـــمهك، جىـــنالر غهيبنـــى بىلمهيـــدۇ  ر بىزلهرنـــى كۆرەلهيـــدۇ، بىـــز ئـــۇالرنى ئهممـ
 : بۇ ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ . كۆرەلمهيمىز

﴿ مهنورثُ الَ تيح ِمن قَِبيلُهو وه اكُمري هۋە ئۇنىـڭ قـول ) يهنـى ئىـبلىس ( ئـۇ، « يهنـى ﴾ ِإن 
 .) 3 ( » ئاستىدىكىلىرى سىلهرنى كۆرەلهيدۇ، سىلهر ئۇالرنى كۆرەلمهيىسلهر

ــۈنكى ئ ــسى چ ــان ماددى ــڭ يارىتىلغ ــۇپ، ئۇالرنى ــان بول ــپ چىقق ــنالردىن كېلى ــبلىس جى  ى
 . ئۇ بولسىمۇ، ئوت يالقۇنى . بىردۇر

 . ـ ئايهت 56 ى زارىيات سۈرس ) 1 (
 . ـ ئايهت 14 سهبهئ سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 27 ئهئراف سۈرىسى ) 3 (
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 ۋە ئۇالرنىڭ ۋاراكتېرى شهيتانالر

 شهيتانالر قانداق مهخلۇقالر؟ : سوئال

 ـ جىــنالردىن كېلىــپ چىققــان كــاپىرالر بولــۇپ، ئــۇالر ئىنــسانىيهتنىڭ : جــاۋاب  شــهيتانالر
 شــهيتانالر ههمىــشه ئىنــسانالرنى تــوغرا يولــدىن ئــازدۇرۇش ئۈچــۈنال . ىدۇر ئهشــهددى دۈشــمىن

 شـهيتانالرمۇ جىنالرغـا ئوخـشاش جىسىمــسىز مهخلۇقـات بولـۇپ، ئـۇالرنى كــۆرگىلى . تىرىـشىدۇ
ــدۇ ــدۇ . بولماي ــى كۆرى ــۇالر بىزلهرن ــا ئ ــسانالرنى . ئهمم ــلهن ئىن ــولالر بى ــداق ي ــهيتانالر ههرقان  ش

ــازدۇرۇپ، ئۆزلى ــدىن ئ ــوغرا يول ــشىدۇ ت ــشقا تىرى ــڭ تهۋەلىرىــدىن قىلىۋېلى ــۇڭا ئــالاله . رىنى  ش
 ) يهنــــى يامــــانلىقلىرى ۋە ئازدۇرۇشـــــلىرىدىن ( ئىنــــسانالرنى شــــهيتانالرنىڭ شــــهررىدىن

 ئــالاله بىــزگه . ساقلىنىــشقا ۋە ئــالالهتىن ئۇالرنىــڭ شــهررىدىن پانــاه تىلهشــكه چاقىرىــدۇ
 : دۇ شهيتانالردىن ساقلىنىشنىڭ ئۇسۇلىنى ئۆگىتىپ مۇنداق دەي

﴿ ِلـيمٱلْع ِميعٱلـس وه هِعذْ ِبٱللَِّه ِإنتغٌ فَٱسزطَاِن نيٱلش ِمن كرتَغَنا يِإمئهگهر « يهنـى ﴾ و 
ــه قىلىـــپ ــهيتان ســـېنى ۋەسۋەسـ ــسه ( شـ ــان ئىـــشالرغا كۈشكۈرتـ  ئالالهقـــا ســـىغىنىپ ) يامـ

 .) 1 ( » پاناه تىلىگىن ) شهيتاننىڭ شهررىدىن (

 : تانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرىگه ئهگىشىشىتن توسۇپ مۇنداق دەيدۇ ئالاله ئىنسانالرنى شهي

﴿ وـدع لَكُم مهوِني وآَء ِمن دِليأَو هتيذُرو هِخذُونتمېنـى قويـۇپ ئىـبلىس ۋە « يهنـى ﴾ أَفَت 
ــى ــڭ ئهۋالدىن ــهيتانالرنى ( ئۇنى ــى ش ــىلهرگه ) يهن ــۇالر س ــالبۇكى، ئ ــسىلهر؟ ه  دوســت قىلىۋاالم

 .) 2 ( » دۈشمهندۇر

 ئىبلس دېگهن كىم؟ : سوئال

 ـ شـــهيتانالرنىڭ ئاتىـــسى : جـــاۋاب  جىـــنالردىن كېلىـــپ چىققـــان رەزىـــل ئـــۇ . ئىـــبلىس

ــۇر ــپ . مهخلۇقت ــشى ههققىــدە توختىلى ــپ چىقى ــالاله ئىبلىــسنىڭ كېلى ــن ﴿ : ئ ــانَ ِم  كَ
3 ( دەيدۇ » ئىبلىس جىنالردىن ئىدى « ﴾ ٱلِْجن (. 

 ـ ئهڭ ئهشــهددى كــاپىر بولــۇپ، ئۇنىــڭ كــاپىر ــبلىس  بولــۇپ كېتىــشىنىڭ ســهۋەبى ئى
 ئــالاله ئــادەم ئهلهيهىســساالمنى يارىتىــپ بولغىنىــدىن كېــيىن، ئىبلىــسنى پۈتــۈن : مۇنــداق

ــهجدە ــۈن س ــدۈرۈش ئۈچ ــۆرمهت بىل ــساالمغا ه ــادەم ئهلهيهىس ــرلىكته ئ ــلهن بى ــشتىلهر بى  پهرى

 . ـ ئايهت 36 فۇسسىلهت سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 50 كههف سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 50 كههف سۈرىسى ) 3 (
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ــمه پهرىـــشتىلهر ســـهجدە قىلـــسا، ئىـــبلىس تهكهببۇرلـــۇق قىلىـــپ ــدا، ههمـ  قىلىـــشقا بويرۇغانـ
ــدۇ ئال ــا كهلتۈرمهي ــۇيرۇقىنى بهج ــڭ ب ــسىدىن . الهنى ــۆز هىمايى ــۇنى ئ ــالاله ئ ــهۋەبتىن ئ ــۇ س ب

ــدۇ ــدىن قىلىۋېتى ــڭ قاتارى ــوغالپ، كاپىرالرنى ــهۋەبى . ق ــساالمنىڭ س ــادەم ئهلهيهىس ــبلىس ئ  ئى
 بىــــلهن ئالالهنىــــڭ لهنىــــتىگه ئــــۇچراپ، كــــاپىر بولــــۇپ كهتكىنــــى ئۈچــــۈنال، ئــــادەم

ــدۇ ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهشــهددىي دۈشــمىنىگ ــڭ . ه ئايلىنى ــازدۇرۇپ، ئۇنى ــۇنى ئ ــدە، ئ  نهتىجى
 شــــۇندىن باشــــالپ ئىبلىــــسنىڭ . جهننهتــــتىن چىقىــــپ كېتىــــشىگىمۇ ســــهۋەبچى بولىــــدۇ

ــسانالرغا ــان ئىن ــرى بولغ ــساالمنىڭ ئهۋالدلى ــادەم ئهلهيهىس ــهيتانالرمۇ ئ ــان ش ــرى بولغ  ئهۋالدلى
 . مهڭگۈلۈك دۈشمهن بولۇپ كهلمهكته

 : ئۆز ۋاقتىدا پهرىشتىلهرگه « : نى مۇنداق بايان قىلىدۇ ئالاله قۇرئان كهرىمدە بۇ قىسسى

﴿ ٱلْكَـاِفِرين كَانَ ِمنو ركْبتٱسٰى وأَب ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجالَِئكَِة ٱسا ِللْمِإذْ قُلْنو 
ـِٰذِه وقُلْنا ياآدم ٱسكُن أَنت وزوجك ٱلْجنةَ وكُالَ ِمنها رغَد  اً حيثُ ِشـئْتما والَ تقْربـا هـ

ٱلْظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَترجِبطُـواْ ٱلشـا ٱهقُلْنا ِفيِه وا كَانا ِمممهجرا فَأَخهنطَانُ عيا ٱلشملَّهفَأَز 
وــدٍض ععِلــب كُمــضعقىلىڭــالر ئـادەمگه سـهجدە ” : ئـۆز ۋاقتىـدا پهرىــشتىلهرگه « يهنـى ﴾ ب “ 

ــبلىس . دېــدۇق ــاش ) ســهجدە قىلىــشتىن ( ئىبلىــستىن باشــقا ههممىــسى ســهجدە قىلــدى، ئى  ب
 ئـى ئـادەم سـهن ” ) ئـادەمگه ( بىـز . تهكهببۇرلۇق قىلدى، ئۇ كـاپىرالردىن بولـۇپ كهتتـى . تارتتى

ــى ههۋۋا ( ئايالىـــــڭ ــته تـــــورۇڭالر ) يهنـــ ــىلهردىن ! بىـــــلهن جهننهتـــ ــى نهرســـ  جهننهتتىكـــ
 ـ ئىچىڭــالر، بــۇ دەرەخــكه يېقىنالشــماڭالر خــالىغىنىڭالرچه، كهڭتا  يهنــى مېۋىــسىدىن ( شــا يهپ

 شــهيتان . دېــدۇق “ زۇلــۇم قىلغــۇچىالردىن بولــۇپ قالىــسىلهر ) ئۆزۈڭالرغــا ( ، بولمىــسا ) يــېمهڭالر
 يهنـــى مهنئـــى قىلىنغـــان دەرەخنىـــڭ مېۋىـــسىنى يېگـــۈزۈپ، ( ئـــۇ ئىككىـــسىنى تېيىلـــدۇردى

ــتۇردى ــا ) خاتاالش ــتىن چىق ــان جهننهت ــسقا . ( ردى ، تۇرىۋاتق ــا، ئىبلى ــادەمگه، ههۋۋاغ  ـ ” ) ئ ــر  بى
 ) 1 ( » دېدۇق “ چۈشۈڭالر ) جهننهتتىن يهر يۈزىگه ( بىرىڭالر بىلهن دۈشمهن بولۇشقان هالدا

ــسىمۇ، ــدىن بولمىـ ــلىق ماددىلىرىـ ــڭ ئاساسـ ــشىنىش ئىماننىـ ــا ئىـ ــهيتانالرنىڭ بارلىقىغـ  شـ
ــۈن، ئۇال ــانلىقى ئۈچـ ــان قىلىنغـ ــدە بايـ ــان كهرىمـ ــارلىقى قۇرئـ ــڭ بـ ــا ئۇالرنىـ ــڭ بارلىقىغـ  رنىـ

ــڭ ــار قىلىــــش كۇپرىنىــ  ئىــــشىنىش ئىماننىــــڭ كېرەكلىــــك ماددىلىرىــــدىن بىــــرى، ئىنكــ
 . جۈملىسىدىندۇر

 شهيتانالرنىڭ خاراكتېرى قانداق؟ : سوئال

. ـ ئايهتلهر 36 ـ 35 ـ 34 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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ــۇپ، شــهيتانالر : جــاۋاب ــارەت بول ــانلىقتىن ئىب ــۈنلهي يام  ـ پۈت  شــهيتانالرنىڭ خــاراكتېرى
 ه يامانلىقنىــــڭ، ئازغۇنلىقنىـــــڭ ههرخىــــل يــــولالر بىــــلهن ئىنــــسانالرنىڭ كۆڭــــۈللىرىگ

 ئـالاله بــۇ . ۋەسۋەسـىلىرىنى سـېلىىش ئـارقىلىق، ئــۇالرنى تـوغرا يولـدىن ئازدۇرۇشــقا تىرىـشىدۇ
 : ههقته مۇنداق دەيدۇ

 ﴾ ِإنَّ ٱلشيطَانَ لَكُم عدو فَٱتِخذُوه عدواً ِإنما يدعو ِحزبه ِليكُونواْ ِمن أَصحاِب ٱلـسِعِري ﴿
 شـــهيتان . ئـــۇنى دۈشـــمهن تۇتـــۇڭالر . شـــهيتان ههقىـــقهتهن ســـىلهرگه دۈشـــمهندۇر « يهنـــى

 .) 1 ( » ئۆزىنىڭ تهۋەلىرىنى ئههلى دۇزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ

 شهيتانالر كىملهرنى ئازدۇرااليدۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــقان، ئىمـــانى ئـــاجىز، ئىرادىـــسى : جـ  شـــهيتانالر ئالالهنىـــڭ تائىتىـــدىن يىراقالشـ
ــتههكهم بولمى ــدۇ مۇسـ ــشىلهرنى ئـــازدۇرۇپ كېتهلهيـ ــشه ئالالهنىـــڭ . غـــان كىـ  ئهممـــا ههمىـ

ــول ــر ي ــى شــهيتانالر هېچبى ــۋادار، ئىرادىلىــك ۋە ئىخالســمهن زاتالرن ــۇچى، تهق ــدە بولغ  ئىتائىتى
 ئــالاله تائــاال شــهيتانالرنىڭ ئاتىــسى ئىبلىــسنىڭ بــۇههقتىكى . بىــلهن ئــازدۇرۇپ كېتهلمهيــدۇ

 : ئىقرارىنى هېكايه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

﴿ ِعنيمأَج مهنُألغِْوي ِتكقَالَ فَِبِعز * لَـِصنيخٱلْم مهِمـن كـادئىـبلىس ( « يهنـى ﴾ ِإالَّ ِعب 
ــى ــازدۇرىمهن، ) ئېيتتىكـ ــۇم ئـ ــسىنى چوقـ ــڭ ههممىـ ــهمكى، ئۇالرنىـ ــلهن قهسـ ــڭ بىـ  ئىززىتىـ

ــنا ــدىن مۇستهســـ ــدىلىرىڭال بۇنىڭـــ ــان بهنـــ ــۇالردىن پهقهت تالالنغـــ ــۇالرنى ( ئـــ ــى ئـــ  يهنـــ
 .) 2 ( » ) دۇرالمايمهن ئاز

ــڭ تالالنغــان بهنــدىلىرى ئىمــانى كامىــل، تهقــۋادار، ئىرادىلىــك ۋە ئىخالســمهن  ئالالهنى
 . زاتالردۇر

 ئالاله نېمه ئۈچۈن شهيتانالرنىڭ ئىنسانالرنى ئازدۇرۇشىغا يول قويغان؟ : سوئال

ــانلىق بولمىــسا ياخــشىلىقنىڭ قهدىــر : جــاۋاب  ـ بــۇ دۇنيــا ئىمتىهــان دۇنياســى بولــۇپ، يام
ــان . قىممىتــى بىلىنمهيــدۇ  . شــۇڭا ئــالاله جهننهتنــى يــارىتىش بىــلهن بىــرگه دۇزاخنىمــۇ ياراتق

 ـ قىممىتـــى بىلىنمهيتتـــى ــر ــالاله ئـــۆز . چـــۈنكى دۇزاخ بولمىـــسا جهننهتنىـــڭ قهدىـ  شـــۇڭا ئـ
 هېكمىتىگه ئاساسهن ئىنسانالرنى بـۇ ئىمتىهـان دۇنياسـىغا ئهۋەتىـش بىـلهن بىـرگه ئۇالرنىـڭ

ــهيتانال ــا شـ ــابىلىيىتىنى زىيىنىغـ ــازدۇرۇش قـ ــهيتانالرغا ئىنـــسانالرنى ئـ  رنىمۇ ئهۋەتـــكهن ۋە شـ

 . ـ ئايهت 6 فاتىر سۈرىسى ) 1 (
. ئايهتلهر ـ 83 ـ 82 ساد سۈرىسى ) 2 (
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ــشىلىقنىڭ، ئىـــبلىس بولـــسا . بهرگهن ــساالم تـــوغرا يـــول ۋە ياخـ ــدە ئـــادەم ئهلهيهىسـ  قهدىمـ
ــادەم ــازىرمۇ ئـ ــيىن ۋە تاهـ ــسا، كېـ ــۆتكهن بولـ ــۇپ ئـ ــى بولـ ــڭ ۋەكىلـ ــازغۇنلىق ۋە يامانلىقنىـ  ئـ

ــسى ــر قىـ ــدىن بىـ ــا ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئهۋالدلىرىـ ــبهرلهر ۋە ئۇالرغـ ــى پهيغهمـ  م كىـــشىلهر، يهنـ
 ئهگهشكهن مـۆمىن زاتـالر تـوغرا يـول ۋە ياخـشى ئىـشالرغا، شـهيتانالر ئـازغۇنلۇق بىـلهن يامـان

 بىـــز ئهتراپىمىزدىكـــى شـــهيئىلهر ۋە . ئىـــشالرغا ۋەكىللىـــك قىلغـــان هالـــدا ئۆمـــۈر ســـۈرمهكته
ــددىيهت ــدىن زىـ ــسا، هايـــاتلىق ئهزەلـ ــدىغان بولـ ــا قارايـ ــال داۋام قىلىـــپ تارىخالرغـ  لهر بىلهنـ

ــڭ ــسىز جهمئىيهتنىـ ــسىز، زىددىيهتـ ــدە قارشىلىقـ ــر يېرىـ ــڭ هېچبىـ  كهلگهنلىكىنـــى ۋە دۇنيانىـ
ــىلىقالر ئارىــسىدا دەۋر ــددىيهت ۋە قارش ــيهت زى ــر جهمىئ ــداق بى ــدىغانلىقىنى، ههرقان  تېپىلماي

 نلىكىنـى ههمـدە زىـددىيهت هاياتنىـڭ قـانۇنىيىتى ئىكه . سۈرىۋاتقانلىقىنى ئوچـۇق كـۆرەلهيمىز
 . بىلهلهيمىز

 شــــهيتانالر ههر زامــــان ئىنــــسانالرنىڭ ! زىددىيهتــــسىز جهمىئــــيهت بولمايــــدۇ : دېــــمهك
ــمهنلىرىدۇر ــهددىي دۈشـ ــۈچالر . ئهشـ ــددىيهتلىك كـ ــى زىـ ــرىگه قارشـ  ـ بىـ ــر ــادىكى بىـ  دۇنيـ

 ـ بىــرىگه دوســت بولۇشــۇپ كېتىــشى  زامانالرنىــڭ ئۆتۈشــى يــاكى باشــقا ســهۋەبلهر بىــلهن بىــر
ــ . مـــۇمكىن ــى شـ ــار بهلكـ ــانالرمۇ بـ ــهيتانالرنىڭ . ۇنداق بولغـ ــلهن شـ ــادەم ئهۋالدى بىـ ــا ئـ  ئهممـ

 ئوتتۇرىــــسىدىكى بــــۇ زىــــددىيهت مهڭگــــۈ ههل بولمايــــدىغان ۋە ئهبهدى شـــــۇنداق داۋام
 شــۇڭا ئــالاله ئــادەم ئهلهيهىســساالمدىن باشــالپ . قىلىــدىغان ئاالهىــدە چــوڭ زىــددىيهتتۇر

ــۇممهتلىرىگه ــڭ ئ ــبهرلهرگه ۋە ئۇالرنى ــۈن پهيغهم  ـ پۈت ــا ــنى قايت ــراق بولۇش ــهيتانالردىن يى  ش
 كىمكـى شـهيتانالرغا ئالـدىنىپ كهتمهسـتىن، ئـالاله تهرەپـكه . قايتا تهۋسـىيه قىلىـپ كهلمهكـته

ــسى ئاســتىغا ــۇ، ئالالهنىــڭ هىمايى ــا بېغىــشاليدىكهن، ئ ــۆزىنى ئالالهنىــڭ دىنىغ ــۇپ ئ  بۇرۇل
ــرگهن بولىـــدۇ ــا . كىـ ــسىدە بولغـــانىكهن، ئۇنىڭغـ ــۇ ئالالهنىـــڭ هىمايىـ  شـــهيتان زىيـــان ئـ

ــدۇ ــرىگه . يهتكۈزەلمهي ــىلىرىگه ۋە نهيرەڭلى ــهيتانالرنىڭ ۋەسۋەس ــۇپ ش ــالالهنى ئۇنت ــى ئ  كىمك
ــپ ــرىگه ئايلىنى ــۇ، شــهيتانالرنىڭ تهۋەلى ــۆزىنى ئاتىــدىكهن، ئ ــدىنىپ، ئۇالرنىــڭ قوينىغــا ئ  ئال

 . شهيتانالر بىلهن بىرگه دۇزاخقا مهڭگۈلۈك تهۋە بولىدۇ قالىدۇ ـ دە،

 : مۇنداق دەيدۇ ئالاله بۇ ههقته

﴿ قَِرين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَيـِٰن ن محن ِذكِْر ٱلرع شعن يمـِن * وع مهوندصلَي مهِإنو 
 يهنـى ( كىمكـى مېهرىبـان ئـالالهنى يـاد ئېتىـشتىن « يهنـى ﴾ ٱلسِبيِل ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

 كهن، بىــز ئۇنىڭغــا شــهيتاننى مۇســهللهت قىلىمىــز، شــهيتان ئۇنىڭغــا يــۈز ئۆرۈيــدى ) قۇرئانــدىن
ئـۇالر بولـسا . شۈبهىـسىزكى شـهيتانالر ئـۇالرنى تـوغرا يولـدىن توسـىدۇ . ههمىشه ههمراه بولىدۇ
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 .) 1 ( » ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ

ـ ئايهتلهر 37 ـ 36 زۈخرۇف سۈرىسى ) 1 (
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 ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈش : بۆلۈم تۆتىنچى
 ڭ كىتابلىرى قانداق كىتابالر؟ ئالالهنى : سوئال

ــاۋاب ــۇقهددەس : جـ ــۈرگهن مـ ــبهرلهرگه چۈشـ ــالاله پهيغهمـ ـــ ئـ ــابلىرى ــ ــڭ كىتـ  ئالالهنىـ
 . ئۇالر ساماۋىي كىتابالر دەپ ئاتىلىدۇ . كىتابالردۇر

 ئالاله بۇ كىتابالرنى نېمه ئۈچۈن چۈشۈرگهن؟ : سوئال

 ـ پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋاسىتىـسى ئـار : جاۋاب  قىلىق ئىنـسانالرنى يامـان ئـالاله بـۇ كىتـابالرنى
 يـولالردىن قـايتۇرۇپ ، بىـر ئـالالهقىال ئىبـادەت قىلىــشتهك تـوغرا يولغـا باشـالپ، ئـۇالرنى دۇنيــا

 . ۋە ئاخىرەتنىڭ سائادەتلىرىگه ئېرىشىتۈرۈش ئۈچۈن چۈشۈرگهن

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

 ظُّلُماِت ِإلَى ٱلنوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَٰى ِصراِط ٱلْعِزيِز ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج ٱلناس ِمن ٱل ﴿
ــِد ــى ﴾ ٱلْحِمي ــابتۇركى، « يهن ــر كىت ــۇنداق بى ــان ش ــۇ قۇرئ ــۇههممهد ( ب ــى م ــاڭا !) ئ ــۇنى س  ئ

 كىــــشىلهرنى پهۋەردىگارىڭنىــــڭ ئىزنــــى بىــــلهن كۇپرىنىــــڭ قاراڭغۇلۇقىــــدىن ئىماننىــــڭ
 مهدهىـــيىلهنگهن ئالالهنىـــڭ ) همـــمه تىلـــالردا ه ( يۇرۇقلۇقىغـــا چىقرىـــشىڭ ئۈچـــۈن، غالىـــب،

 .) 1 ( » چۈشۈردۇق ) باشلىشىڭ ئۈچۈن ( يولىغا

 ئالاله چۈشىۈرگهن كىتابالر

 ئالاله چۈشۈرگهن كىتابالردا نېمىلهر سۆزلهنگهن؟ : سوئال

 ئــالاله چۈشــۈرگهن كىتــابالردا، كائىناتنىــڭ ياراتقۇچىــسى ۋە ئۇنىــڭ پهرۋىــش : جــاۋاب
 ىكهنلىكــى ۋە ئــالالهتىن باشــقا ئىبــادەتكه ههقلىــق بولغــان مهبــۇد يــالغۇز ئــالاله ئ قىلغۇچىــسى

ــائادەتلىرى ــك سـ ــا ۋە ئاخىرەتلىـ ــسانالرنىڭ دۇنيـ ــانى، ئىنـ ــڭ بايـ ــوق ئىكهنلىكىنىـ  بهرههق يـ
 ئۈچــۈن كېرەكلىــك مهســىلىلهر، ئىلگىرىكــى پهيغهمــبهرلهر ۋە ئۇممهتلهرنىــڭ قىســـسىلىرى،

 ـ نهســــىههتلهر، ئــــاخىرەت  ئالهمىنىــــڭ خهۋەرلىــــرى، دۇئــــا ۋە ههرتۈرلــــۈك پايــــدىلىق ۋەز
ــڭ قـــانۇن، ــائىي ۋە كىـــشىلىك هاياتنىـ ــۇل ۋە سىـــستېملىرى، ئىجتىمـ ــڭ ئۇسـ  ئىبادەتلهرنىـ

 . پرىنسىپلىرى قاتارلىقالر سۆزلهنگهن

 پهيغهمبهرلهرنىڭ ههممىسىگه كىتاب چۆشۈرۈلگهنمۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــى ئۇال : ج ــۈرۈلگهن ئهمهس، بهلك ــاب چۆش ــسىگه كىت ــڭ ههممى ــڭ پهيغهمبهرلهرنى  رنى

. ـ ئايهت 1 ئىبراهىم سۈرىسى ) 1 (
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ــالالهتىن ــسىگه ئ ــسىمۇ، كۆپىنچى ــۈرۈلگهن بول ــاب چۆش ــسمىغا كىت ــاز قى ــيى ئ ــى ۋەه  . ال كېلهتت
ــگهن ــۇالرنى ۋەهيى ئــۇالر ئــالالهتىن كهل ــۇممهتلىرىگه يهتكــۈزۈش ئــارقىلىق، ئ  نىــڭ روهىنــى ئ

 . دىنغا دەۋەت قىالتتى

 ئالاله تهرىپىدىن چۆشۈرۈلگهن كىتابالر قايسىالر؟ : سوئال

ــاۋاب ــالاله تهرىپ : ج ــان قىلىــشى ئ ــڭ باي ــان كهرىمنى ــۈرۈلگهن كىتــابالر قۇرئ ــدىن چۆش  ى
 : بويىچه تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

 ﴾ ِإنآ أَنزلْنا ٱلتوراةَ ِفيها هـدى ونـور ﴿ . ـ تهۋرات ـ مۇسا ئهلهيهىسساالمغا چۆشۈرۈلگهن 1
 لغـــا تـــوغرا يو ( تهۋراتنـــى نازىـــل قىلـــدۇق، تهۋراتتـــا ) مۇســـاغا ( بىـــز ههقىـــقهتهن « يهنـــى

 .) 1 ( » هىدايهت ۋە نۇر بار ) يېتهكلهيدىغان

 ـ داۋۇد ئهلهيهىسـساالمغا چۆشـۈرۈلگهن 2  وآتينـا ﴿ ). تهۋراتـتىن ئـورۇن ئالماقتـا . ( ـ زەبـۇر
 .) 2 ( » داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق « يهنى ﴾ داوود زبوراً

 ى ٱبـِن مـريم وآتينـاه وقَفَّينا ِبِعيس ﴿ . ئهلهيهىسـساالمغا چۆشـۈرۈلگهن ئىسا ـ ئىنجىل ـ 3
ــلَ  نى ئهۋەتتــۇق، ئۇنىڭغــا ئىنجىلنــى ئاتــا ئىــسا ئارقىــدىن مهريهم ئــوغلى « يهنــى ﴾ ٱِإلِجني

 .) 3 ( » قىلدۇق

 ـ مۇههممهد ئهلهيهىسـساالمغا چۆشـۈرۈلگهن 4  ِإنآ أَنزلْناه قُرآناً عرِبيـاً لَّعلَّكُـم ﴿ . ـ قۇرئان
 ى، ســىلهرنى چۈشهنـسۈن دەپ ئــۇنى ئهرەبـچه قۇرئــان قىلىــپ شۈبهىـسىزك « يهنــى ﴾ تعِقلُــونَ

 .) 4 ( » چۈشۈردۇق

 بهزى باشــــقا قىالردىن يــــۇقىرى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ههدىــــسلىرىغا كــــۆرە،
 ئـــۇالر تۆۋەنـــدىكىلهردىن . پهيغهمـــبهرلهرگه ســـاماۋىي كىتـــابالر چۆشـــۈرۈلگهنلىكى مهلـــۇم

 : ئىبارەت

ــساالمغا ــادەم ئهلهيهىسـ ــك، ئى 10 ئـ ــساالمغا بهتلىـ ــراهىم ئهلهيهىسـ ــىش 10 بـ ــك، شـ  بهتلىـ
 بهتلىـــــك كىتــــــابالر 30 بهتلىـــــك، ئىــــــدىرىس ئهلهيهىســـــساالمغا 50 ئهلهيهىســـــساالمغا

 . ـ ئايهت 44 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 163 نىسا سۈرىسى ) 2 (
 . ـ ئايهت 27 ههدىد سۈرىسى ) 3 (
. ـ ئايهت 2 يۈسۈپ سۈرسى ) 4 (
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 . چۆشۈرۈلگهن

 بۇ كىتابالر ئالالهتىن قانداق رەۋىشته چۆشۈرۈلگهن؟ : سوئال

ــاۋاب ــالاله : جـ ــبهرلهرگه ئـ ــابالر پهيغهمـ ــاماۋىي كىتـ ــى سـ ــدىن ئىلگىرىكـ ــان كهرىمـ  قۇرئـ
 ن دىۋان قىلىنغـان هالـدا، بىـر يـولى چۆشـۈرۈلگهن بولـسا، قۇرئـان كهرىـم ئالالهنىـڭ تهرىپىدى

 ئهمـــرى بىـــلهن جىبرائىـــل ئهلهيهىســـساالمنىڭ مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمغا ۋەقهلهرنىـــڭ
 ـ ئــازدىن ئوقــۇپ بېرىــشى ــاز ــبىگه ۋە شــارائىتالرنىڭ تهقهززاســىغا مۇناســىپ هالــدا، ئ  تهلى

ــسىدە، ــى نهتىجىـ ــلهن ۋەهيـ ــولى بىـ ــۇق يـ ــۈرۈلگهن 23 تولـ ــي چۆشـ ــدە تهدرىجىـ ــل ئىچىـ  . يىـ
 مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالم جىبرائىــــل ئهلهيهىســــساالمنىڭ ۋاستىــــسى بىــــلهن ئــــالالهتىن
ــتىن، ــادە قىلماس  ـ زىي ــى كهم ــكهن پېت ــالالهتىن چۈش ــى ئ ــان كهرىمن ــان قۇرئ ــشۇرۇپ ئالغ  تاپ

ــنهن يه ــۇممىتىگه ئهيـ ــسالم ئـ ــتىن ئىـ ــاغلىق ئۆزگهرتىۋەتمهسـ ــپكه چـ ــرەر ههرىـ ــۈزۈش بىـ  تكـ
 . ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئهلچىلىك بۇرچىنى تولىقى بىلهن ئادا قىلغان

 دېگهن نېمه؟ ۋەهيى : سوئال

 . سۆزىنىڭ لۇغهتتىكى مهنىسى ـ ئىلهام دېمهكتۇر ۋەهيى : جاۋاب

 ئالالهنىــڭ پهيغهمــبهرگه بېۋاســىته : نىــڭ شــهرىئهت ئىــستېمالىدىكى مهنىــسى ۋەهيى ئهممــا
 ئـالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە . سـۆز قىلىـشى دېمهكتـۇر ياكى پهرىـشتىنىڭ ۋاسىتىـسى بىـلهن

 : مۇنداق دەيدۇ

﴿ ـوِحيـوالً فَيسِسلَ رري اٍب أَوآِء ِحجرِمن و ياً أَوحِإالَّ و ٱللَّه هكَلِّمٍر أَن يشا كَانَ ِلبمو 
 قىلىق يـاكى پهردە ئـار ۋەهيـى ئـالاله ههرقانـداق ئـادەمگه پهقهت « يهنـى ﴾ ِبِإذِْنِه مـا يـشآُء

ــا ــلهن ئۇنىڭغ ــى بى ــۆز ئىزن ــپ ئ ــى ئهۋەتى ــر ئهلچىن ــان بى ــشتىدىن بولغ ــاكى پهرى ــسىدا ي  ئارقى
 .) 1 ( » نى قىلىش ئارقىلىقال سۆز قىلغان ۋەهيى خالىغان

 ىغان ههقىقهتلهر ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈش ئۆز ئىچىگه ئالىد

 هلتۈرۈش كېرەك؟ ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا قانداق ئىمان ك : سوئال

 ئالالهنىـڭ پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋاسىتىـسى بىـلهن ئىنـسانالرنى تـوغرا يولغـا باشـالش : جاۋاب
 ئۈچۈن ئۇالرغا كىتـابالرنى چۈشـۈرگهنلىكى ۋە بـۇ كىتـابالر ئـارقىلىق ئىنـسانالرغا تـوغرا يـولنى
 كۆرســـىتىپ، ئـــۇالرنى ئۇنىڭغـــا چاقىرغـــانلىقى، ئـــۇالرنى يامـــان يـــولالردىن توســـۇپ ئۇنىـــڭ

. ـ ئايهت 51 شۇرا سۈرىسى ) 1 (
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 . ئاقىۋىتىدىن ئاگاهالندۇرغانلىقى ههق ۋە راستتۇر

 ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــدىكى : ج ــۈرۈش تۆۋەن ــان كهلت ــا ئىم ــڭ كىتابلىرىغ ــشىنىپ 4 ئالالهنى ــىلىگه ئى  مهس
 : ئېتىقاد قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــ 1 ــگهن سـ ــبهرلهرگه كهلـ ــالاله تهرىپىـــدىن ـ پهيغهمـ ــتىنال ئـ ــڭ راسـ  اماۋىي كىتابالرنىـ
 . چۆشۈرۈلگهن ههق كىتابالر ئىكهنلىكىگه چىن ئىشىنىش

ــۇر 2 ــل ۋە زەب ــان، تهۋرات، ئىنجى ــدۈرگهن قۇرئ ــسىملىرىنى بىل ــزگه ئى ــاال بى ــالاله تائ  ـ ئ
 قاتـــارلىق ســـاماۋىي كىتابالرغـــا تهپـــسىلىي؛ ئىـــسىملىرى بىـــزگه مهلـــۇم بولمىغانلىرىنىـــڭ

 . گه ئىجمالىي ئىمان كهلتۈرۈش ههممىسى

ــڭ 3 ــاماۋىي كىتابالرنىــ ــقا ســ ــرىگه ۋە باشــ ــۈن خهۋەرلىــ ــڭ پۈتــ ــان كهرىمنىــ  ـ قۇرئــ
 ئۆزگهرتىلىــــشتىن ســــاقلىنىپ قالغــــان خهۋەرلىرىــــدىن قۇرئاننىــــڭ تهســــدىقلىغانلىرىغا

 . ئىشىنىپ، ئۇنى تهسدىق قىلىش

 . ئهمهل قىلىش ـ ساماۋىي كىتابالرنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغان ئههكاملىرىغا 4

 ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ پايدىسى

 ئالالهنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ پايدىسى نېمه؟ : سوئال

 ئالالهنىــڭ كىتابلىرىغــا ئىمــان كهلتۈرۈشــنىڭ ئهڭ چــوڭ پايدىــسى ئىماننىــڭ : جــاۋاب
ــشىدۇر ــۈرمىگهن . تولۇقلىنى ــان كهلت ــا ئىم ــڭ كىتابلىرىغ ــۈنكى ئالالهنى ــشىنىڭ ئىمــانى چ  كى

 يا أَيها ٱلَِّذين آمنواْ آِمنواْ ِبٱللَّـِه ورسـوِلِه ﴿ . نهتىجىـدە، مۇسـۇلمان بواللمايـدۇ . تولۇقالنمايدۇ
 وٱلِْكتاِب ٱلَِّذي نزلَ علَٰى رسوِلِه وٱلِْكتاِب ٱلَِّذۤي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِبٱللَّـِه ومآلِئكَِتـِه

ِعيداً والَالً بلَّ ضض ِم ٱآلِخِر فَقَدوٱلْيِلِه وسرِبِه وئالالهقـا، ئالالهنىـڭ ! ئـى مـۆمىنله « يهنـى ﴾ كُت 
 پهيغهمبىرىگه ۋە ئـالاله ئۇنىڭغـا چۈشـۈرگهن كىتـاب قۇرئانغـا ۋە ئىلگىـرى ئـالاله چۈشـۈرگهن

ــا ــاماۋىي كىتابالرغــا ( كىتابالرغ ــان كهلتــۈرۈڭالر ) يهنــى س ــى ئــال . ئىم  الهنى، ئالالهنىــڭ كىمك
 پهرىــشتىلىرىنى، كىتــابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنــى ۋە ئــاخىرەت كــۈنىنى ئىنكــار قىلىــدىكهن، ئــۇ

 .) 1 ( » قاتتىق ئازغان بولىدۇ

 : ئۇالردىن . مۇندىن باشقا پايدىلىرىمۇ كۆپتۇر

. ـ ئايهت 136 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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 ـ ئالالهنىــڭ ههرقانــداق بىــر قهۋمــگه پهيغهمبهرلهرنىــڭ ۋاسىتىــسى بىــلهن كىتــابالرنى 1
 ، ئـۇالرنى دۇنيـا ۋە ئاخىرەتنىـڭ سـائادەتلىرىگه باشـلىغانلىقىنى تونـۇپ، ئالالهنىــڭ چۈشـۈرۈپ

 . ئىنسانالرغا قىلغان رەهمهت ۋە شهپقهتلىرىنى بىلىش ۋە ئۇنىڭغا اليىق شۈكۈر ئادا قىلىش

ــا ۋە 2 ــارقىلىق دۇني ــدىكى ئىالهىــي دەســتۇرالرغا ئهمهل قىلىــش ئ ــڭ كىتابلىرى  ـ ئالالهنى
 . لىرىگه ئېرىشىش ئاخىرەتنىڭ سائادەت

ــهرىئهت 3 ــدا شــ ــىب هالــ ــا مۇناســ ــڭ ئههۋالىغــ ــگه ئۇالرنىــ ــڭ ههر قهۋمــ  ـ ئالالهنىــ
 . بهلگىلىگهنلىكىدىكى ئۇلۇغ هېكمىتىنى تونۇش

 ـ ئالالهنىڭ يۇقىرىقى نېمهتلرىگه اليىقىدا شۈكۈر ئادا قىلىش 4

 قۇرئان كهرىم

 قۇرئان كهرىم قانداق كىتاب؟ : سوئال

 يغهمبىرىمىـز ههزرىتـى مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ قۇرئان كهرىم په : جاۋاب
ــسالم ــتۇرى ۋە ئىـــ ــلىق دەســـ ــڭ ئهڭ ئاساســـ ــسالم دىنىنىـــ ــسى، ئىـــ  مۆجىزىـــ

 بۇنىڭغا پۈتۈن ئىسالم ئههلـى . مهنبىئىدۇر قانۇنشۇناسلىقىنىڭ بىرىنچى ئاساسلىق
 ﴿ئـى : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمنى تهرىپلهپ مۇنـداق دەيـدۇ . بىردەك ئىتتىپاقتۇر

ــۇهه ــى !) ممهد م ــدىن ئىلگىرىك ــاڭا ئۆزى ــز س ــاماۋىي ( بى ــراپ ) س ــابالرنى ئېتى  كىت
 . نـى چۈشــۈردۇق ) قۇرئـان ( قىلغـۇچى ۋە ئۇالرغـا شـاهىت بولغـۇچى ههق كىتـاب
 بويىچه هۆكـۈم ) ئههكاملىرى ( ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئالاله ساڭا چۈشۈرگهن قۇرئان

ــ ــسىي خاهى ــڭ نهپ ــۇپ، ئۇالرنى ــتىن بۇرۇل ــگهن ههق ــاڭا كهل ــن، س  شلىرىغا قىلغى
 . ) 1 ( ئهگهشمىگىن﴾

 قۇرئان كهرىم قاچان ۋە قانداق توپالنغان؟ : سوئال

ــدە ئوقۇمىغــان، : جــاۋاب ــۆمرى ئىچى ــر مهكــتهپ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئ  كــۆرمىگهن بى
 ههر قېـــتىم جىبرائىـــل . زات بولغـــانلىقتىن، ئـــۇ خهت يېـــزىش ۋە ئوقۇشـــنى ئـــۈگهنمىگهن

ــساالمغا ــۇههممهد ئهلهيهىس ــساالم م ــان ئايهتلىرىــدىن ۋەهيــى ئهلهيهىس ــپ، قۇرئ ــپ كېلى  ئېلى
 ئوقــۇپ بهرگهنــدە، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئــۇنى پىشــشىق يادلىۋېلىــپ ســاهابىلىرىغا ئــۆزى

 لهرنــى يــازغۇچى ۋەهيى ( » كۇتتــابۇلۋەهيى « يــادلىغىنى بــويىچه يادقــا ئالــدۇرۇش بىــلهن بىــرگه
ــاتىبالر ــرىلهرگه ۋ ) ك ــىلىق تاشــالرغا، تې ــۇيرۇپ ئــۇالرنى س  ە خورمىنىــڭ يۇپۇرماقلىرىغــا غــا ب

ــاقالتتى ــڭ يېنىــدا س ــازدۇرۇپ ئۆزىنى ــاهابىالرنىڭ ئهڭ بىلىملىــك ۋە » كۇتتــابۇلۋەهيى « . ي  س

ئايهت  48 ائىدە سۈرىسى م ) 1 (
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 لهرنــى ۋەهيى ئىقتىدارلىقلىرىــدىن تهشــكىللهنگهن چــوڭ بىــر كومىتېــت بولــۇپ، كومىتېتتــا
ــۇغۇللىنىدىغان ــلهن ش ــشلىرى بى ــاتىرلهش ئى ــپ خ ــار 40 يېزى ــب ب ــسۇس كاتى ــېقىن مهخ ــا ي  ق

ــد ــدى . ى ئى ــابىت ئى ــى س ــد ئىبن ــسى زەي ــڭ رەئى ــساالم . كومىتېتنى ــبهر ئهلهيهىس ــۇالر پهيغهم  ئ
ــدا ــۆز ۋاقتى ــويىچه ئ ــايهتلهر ۋە ســۈرىلهرنى، شــۇ ب ــۇپ بهرگهن ئ ــزچه ئوق ــپ ئېغى ــنهن يېزى  ئهي

 شــۇنداق قىلىــپ، قۇرئــان كهرىــم مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدىن مۇســۇلمانالرغا ئــۇنى . تــۇراتتى
 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ۋە . ۇرۇش ئـــارقىلىق يىېتـــپ كهلـــگهن يــادلىتىش ۋە يېزىـــپ قالـــد

ــدى ــۆپ ئى ــايىن ك ــارىيالرمۇ ئىنت ــان ق ــۇق يادلىۋالغ ــاننى تول ــدە، قۇرئ ــاهابىلىرىنىڭ دەۋرى  . س
 بىرىنچـــى خهلىـــپه ههزرىتـــى ئهبـــۇبهكرى رەزىيهلالهـــۇ ئهنهۇنىـــڭ دەۋرىـــدە، پهيغهمبهرلىـــك

 رۇنغـان كاززابالرغـا قارشـى ئۇرۇشـتا بىـر دەۋاسى قىلىپ چىقىـپ كىـشىلهرنى قايمۇقتۇرۇشـقا ئو
ــدىال ــان 70 كۈنـ ــۇق يادلىغـ ــاننى تولـ ــانالردا قۇرئـ ــۇ زامـ ــانلىقى شـ ــههىد بولغـ ــڭ شـ  قارىينىـ

 مــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ . قارىيالرنىــڭ تولىمـــۇ كــۆپ ئىكهنلىكىـــدىن دېــرەك بېرىـــدۇ
ــسهت قىلىنمىغان ــپ قالدۇرۇشــقا رۇخ ــسلىرىنى يېزى ــدا ئۆزىنىــڭ ههدى ــات ۋاقتى  لىقىنىــڭ هاي

 غا ئارىالشـتۇرۇپ قويۇشــىدىن ههدىــسلهر سـهۋەبىمۇ، كىــشىلهرنىڭ قۇرئـان كهرىــم ئـايهتلىرىنى
ــدى ــدىن ئىـ ــات قىلغانلىقىـ ــدا . ئېهتىيـ ــات ۋاقتىـ ــساالمنىڭ هايـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــا پهيغهمـ  ئهممـ

 قۇرئاننىڭ بارلىق ئـايهت ۋە سـۈرىلىرى يېزىلىـپ ۋە رەتلىنىـپ بولغـان بولـسىمۇ، ئـۇ توپلىنىـپ
ــا قۇرئـــان . ىنمىغـــان ئىـــدى دىـــۋان قىل  چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم هايـــات بولغاچقـ

 . ئايهتلىرىدىن يهنه چۈشۈشىدىن ئۈمىدۋار ئىدى

ــۇ خهلىپىلىــك ــرى رەزىيهلالهــۇ ئهنه ــوپ، ئهبــۇ بهك ــساالم ۋاپــات بول ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 لغـان ئورۇشـتا، قىلىۋاتقان ۋاقىتتا، پهيغهمبهرلىـك دەۋاسـى قىلىـپ چىققـان كـاززابالر بىـلهن بو

ــيىن، ــدىن كې ــۇپ كهتكهن ــات بول ــشى ۋاپ ــارىيالردىن كــۆپ كى ــان ق ــۇق يادلىۋالغ ــاننى تول  قۇرئ
ــايهتلىرىنى ــان ئ ــنچه، قۇرئ ــسه، كېيى ــۆگهپ كهت ــارىيالر ت ــۇ ق ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهلاله ــۇ بهك  ئهب
 تـــوپالپ دىـــۋان قىلىـــشنىڭ قىـــيىن بولىدىغانلىقىـــدىن ئهنـــسىرەپ، پۈتـــۈن ســـاهابىالرنىڭ

ــدا مــۇۋاپىقهتچىل ــوپالپ، ئــۇنى كىتــاب قىلىــپ ئــۆز يېنى  ىكى بىــلهن قۇرئاننىــڭ ئــايهتلىرىنى ت
 تــــوپالش ئىــــشىنى پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ مهخــــسۇس كـــــاتىبى ۋە . ســــاقاليدۇ

ــابۇلۋەهيى » ــت « كۇتت ــۇ كومىتې ــد ئىبنــى ســابىت رەزىيهلالهــۇ ئهنه ــڭ رەئىــسى زەي  كومىتېتىنى
 ئهبـــۇبهكرى رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ ۋاپـــات . ئهزالىـــرى بىـــلهن بىـــرلىكته ئـــۆز ئۈســـتىگه ئالغـــان

 . بولغانــدىن كېــيىن، قۇرئــاننى ئىككىنچــى خهلىــپه ئــۆمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ يېنىــدا ســاقاليدۇ
ــزى ــڭ قىــ ــيىن، ئۇنىــ ــدىن كېــ ــات بولغانــ ــۇ ۋاپــ ــۇ ئهنهــ ــۆمهر رەزىيهلالهــ ــبهر ( ئــ  پهيغهمــ

 ئـۈچىنچى خهلىـپه . ههفـسه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـا ئـۆز ئۆيىـدە سـاقاليدۇ ) ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى
 ئوســمان رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ ۋاقتىغــا كهلگهنــدە، مۇســۇلمانالر ئارىــسىدا قۇرئــاننى قىــرائهت

ــدۇ ــتىالپالر چىقىـ ــسىدا بهزى ئىخـ ــۇلى توغرىـ ــشنىڭ ئۇسـ ــۆپلىگهن . قىلىـ ــان كـ ــا قۇرئـ ههتتـ
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ــالىقالر ــتىن بهزى خاتــ ــد تهرەپــ ــرائهت، تهجۋىــ ــۇپ، قىــ ــىۋىلىرىدە ئوقۇلــ ــڭ شــ  قهبىلىلهرنىــ
ــادىن . كۆرىلىــدۇ ــۇ ئهنه ــاننى ههفــسه رەزىيهلاله ــۇ ئهنهــۇ قۇرئ ــا ئوســمان رەزىيهلاله ــۇ ۋاقىتت  ب

ــدۇلاله ــايتۇرۇپ ئېلىـــپ زەيـــدئىبنى ســـابىت ۋە ئابـ  ئىبنـــى زوبهيـــرلهر باشـــچىلىقىدىكى قـ
ــابۇلۋەهيى « ــازدۇرۇپ » كۇتت ــر نۇســخا ي ــسىدە بى ــۇرەيش شىۋى ــى ق ــان كهرىمن ــۇيرۇپ، قۇرئ  گه ب

 ســۈرىلهرنىڭ تهرتىبلىرىنــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۆز قۇرئانــدىكى ئــايهتلهر ۋە . ( چىقىــدۇ
 گه » كۇتتــــابۇلۋەهيى « ۋاقتىــــدا جىبرائىــــل ئهلهيهىســــساالمنىڭ كۆرسهتمىــــسى بــــويىچه،

 نۇســخىغا 7 ئوســمان رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ بــۇ بىــر نۇســخىنى ). يــازدۇرۇپ ســاقلىغان ئىــدى
 ه نۇسخىــسىنى مهكــكه، شــام، ئــۆز يېنىــدا ســاقالپ قالىــدۇ، قالغــان ئــالت كۆپهيتكــۈزۈپ، بىرىنــى

ــپ ــر نۇســخىدىن ئهۋەتى ــسالم شــهههرلىرىگه بى ــارلىق ئى  يهمهن، كــۇفه، بهســرە ۋە بههــرەين قات
 . بېرىدۇ

 قۇئان كهرىمنىڭ ئايهت ۋە سۈرىلىرى

 قانچه سۈرە ۋە قانچه ئايهتتىن تهركىب تاپقان؟ قۇرئان كهرىم : سوئال

ــاۋاب ــا : جـ ــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمغا ئـ ــز مـ ــۈرۈلگهن پهيغهمبىرىمىـ  لاله تهرىپىـــدىن چۆشـ
ــم ــان كهرىـ ــۈرە، 114 قۇرئـ ــايهت، 6236 سـ ــۆز ۋە 77439 ئـ ــب 325743 سـ ــتىن تهركىـ  ههرىپـ

 ئۇنىـڭ ههر بىـر پارىـسى ئىككـى هىزبىغـا، . پارىغـا بۆلۈنىـدۇ 30 قۇرئـان كهرىـم بـاراۋەر . تاپقان
ــر هىزبىــسى تــۆت روبئىغــا بۆلۈنىــدۇ  240 هىــزب، ۋە 60 پــارا، 30 نهتىجىــدە قۇرئــان . ههربى

 . روبئىدىن تهركىب تاپقان بولىدۇ

 قۇرئان كهرىمنىڭ ئىلگىرىكى ساماۋىي كىتابالردىن ئارتۇقچىلىقى

 قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئىلگىرىكــى ســاماۋىي كىتــابالردىن قانــداق ئــارتۇقچىلىقلىرى : ســوئال
 بار؟

ــاۋاب ــارتوقچىلىقى كۆپتــۇر، : ج ــاماۋىي كىتــابالردىن ئ ــڭ ئىلگىرىكــى س  قۇرئــان كهرىمنى
ــا ــڭ ئهممـ ــۇيهردە قۇرئاننىـ ــز بـ ــك دەپ 7 بىـ ــۇ يېتهرلىـ ــساق شـ ــان قىلـ ــدىلىكىنىال بايـ  ئاالهىـ

 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . ئوياليمىز

ــدىن 1 ــسانالر تهرىپى ــسى ئىن ــڭ ههممى ــاماۋىي كىتابالرنى ــقا س ــدىن باش ــان كهرىم  ـ قۇرئ
ــان ــشالرغا ئۇچرىغـ ــۆزگهرتىلىش ۋە بورمىلنىـ ــۈدەك ئـ ــالالهتىن . دېگـ ــڭ ئـ ــدە، ئۇالرنىـ  نهتىجىـ

ــان چۈشــۈ ــى، : مهســىلهن . رۈلگهن ئهســلى يوقالغ ــستىئان يههــۇدىيالر تهۋراتن ــى خرى  الر ئىنجىلن
 . ئۆزگهرتىۋەتكهن

ــلهن ــرىلگهن ئهســـلى تهۋرات بىـ ــا ئهلهيهىســـساالمغا بېـ ــالاله تهرىپىـــدىن مۇسـ ئىـــسا ئـ
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ــۆز ــارقىلىق ئ ــورمىلىنىش ئ ــۆزگهرتىلىش ۋە ب ــل ئ ــلى ئىنجى ــرىلگهن ئهس ــساالمغا بې  ئهلهيهىس
ــان ــلىنى يۇقاتقـ ــازىرقى ئهسـ ــيىن، هـ ــدىن كېـ ــامهن يوقالغانـ ــدىن تامـ ــنچه يهر يۈزىـ  ۋە كېيىـ

 كېــيىن، يىــل 750 يههۇدىيالرنىــڭ قولىــدىكى تهۋرات مۇســا ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپاتىــدىن
ــۇرۇنقى ــيهدىن بـ ــدىن يېزىـــپ 622 مىالدىـ ــاهىن تهرىپىـ ــسىملىك بىـــر كـ ــى ئهزرا ئىـ  ــــ يىلـ
ــۇم ــانلىقى مهل ــدى . چىقىلغ ــستىئانالرنىڭ قولى ــازىرقى خرى ــى « كى ه ــا ئىنجىل ــاركۇس « ، » لۇق  م

ــا ئىنجىلـــى « ، » ئىنجىلـــى ــا « ۋە » مهتتـ  دەپ ئاتىلىـــدىغان تـــۆت ئىنجىـــل » ئىنجىلـــى يۇههننـ
ــان ــپ چىقىلغ ــدىن يېزى ــشىلهر تهرىپى ــان 70 كى ــپ چىقىلغ ــدىن تاللىنى ــۆپرەك ئىنجىل ــن ك  تى

ــنجلالردۇر ــۆزگهرتىىش ۋە . ئىـ ــداق ئـ ــالاله ههرقانـ ــونى ئـ ــسا، ئـ ــم بولـ ــان كهرىـ ــا قۇرئـ  ئهممـ
ــان بۇزۇ ــاقالپ قالغـ ــالردىن سـ ــم . لۇشـ ــان كهرىـ ــهۋەبتىن قۇرئـ ــۇ سـ ــرى 14 بـ ــىردىن بېـ  ئهسـ

 ـ زىيــادە قىلىــشالرغا ئۇچرىمىغــان هالــدا، بىــر خىــل نۇســخىدا  هېچقانــداق ئــۆزگهرتىش ۋە كهم
ــته ــپ كهلمهك ــاپىزەت . داۋام قىلى ــامهتكىچه مۇه ــۆزى قىي ــقا ۋە ئ ــۇنى ساقالش ــالاله ئ ــۈنكى ئ  چ

 قۇرئـاننى ههقىـقهتهن « هنـى ي ﴾ نحن نزلْنا ٱلذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ ِإنا ﴿ : قىلىـشقا ۋەدە قىلغـان
 .) 1 ( » بىز نازىل قىلدۇق ۋە چۇقۇم ئونى قوغدايمىز

 ـ پــاكىتالر بولمىغــان  ئىـسالم دىنىنىــڭ ههق ئىكهنلىكىنـى ئىــسپاتالشقا هېچقانـداق دەلىــل
 ر ههرپـــــكه چـــــاغلىق ئهســـــىردىن بېـــــرى بىـــــرە 14 تهقـــــدىردىمۇ، قۇرئـــــان كهرىمنىـــــڭ

 ئۆزگهرتىلمهســـتىن بىرخىـــل داۋام قىلىـــپ كهلگهنلىكـــى ۋە ئالالهنىـــڭ ۋەدىـــسنىڭ ئهمهلـــگه
 چـۈنكى تـارىختىن . ئاشـقانلىقى دىنىمىزنىـڭ ههقلىقىـگه ئهڭ كۈچلـۈك ۋە يېتهرلىـك دەلىلـدۇر

 بېرى قۇرئاندىن باشـقا بىـرەر كىتابنىـڭ شـۇنچىلىك ئهسـىرلهر داۋامىـدا ئـۆزگهرمهي كهلگىنـى
 نۇسـخىغا 7 تهرىپىـدىن » كۇتتـابۇلۋەهيى « ئـۈچىنچى خهلىـپه ههزرىتـى ئوسـمان دەۋرىـدە . يوق

ــستانبۇل ــازىرمۇ ئى ــسى ه ــر نۇسخى ــسىنىڭ بى ــان نۇسخى ــۈرۈلگهن قۇرئ ــاراي » كۆچ ــاپى س  توپق
 قۇرئاننىـــڭ . ســـاقالنماقتا تىكى دىنىـــي ئىدارىـــدا دە، يهنه بىـــر نۇسخىـــسى تاشـــكهنت « مـــۇزىيى

ــۇلمانال ــسى مۇسـ ــان بهش نۇسخىـ ــاپهتلهر قالغـ  ـ ئـ ــااليى ــۈك بـ ــگهن تۈرلـ ــشىغا كهلـ  رنىڭ بېـ
ــۇم ــى مهل ــپ كهتكهنلىك ــدىن . ســهۋەبلىك يوقىلى  ـ بىرى ــر ــان بى ــى نۇســخا قۇرئ ــۇر ئىكك  مهزك

ــان ــدا كهڭ تارقىلىۋاتقـ ــسى جايلىرىـ ــڭ ههر قايـ ــازىر دۇنيانىـ ــدەك، هـ ــچه پهرقلهنمىگىنىـ  قىلـ
 . قۇرئان نۇسخىلىرىنىڭ ئۆز ئهينىسىدۇر

ــاما 2  ـ س ــم ــان كهرى ــى ـ قۇرئ ــۇ، ئىلگىرىك ــۇپ، ئ ــسى بول ــڭ ئهڭ ئاخىرقى  ۋىي كىتابالرنى
 ســاماۋىي كىتابالرنىــڭ ئهسلىــسىنى ئېتىــراپ قىلغــۇچى ۋە مهزكــۇر كىتــابالردىكى ئىالهىــي
 تهلىمــاتالر ۋە شــهرىئهت هۆكۈملىرىنىــڭ ئــۆزگهرتىلمهي قالغــانلىرىنى كــۈچكه ئىــگه قىلغــۇچى

. ـ ئايهت 9 هىجر سۈرىسى ) 1 (
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 ِكتاب ِبٱلْحق مصدقاً لِّما بين يديِه ِمن ٱلِْكتـاِب وأَنزلْنآ ِإلَيك ٱلْ ﴿ . ههم تهسـدىق قىلغۇچىـدۇر
 ئۆزىـدىن ئىلگىرىكـى سـاماۋىي كىتـابالرنى ! ئـى مـۇههممهد « يهنـى ﴾ ومهيِمناً علَيِه  بىـز سـاڭا

 . ) 1 ( » . . ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاهىد بولغۇچى ههق كىتاب قۇرئاننى چۈشۈردۇق

ــم هې ـ 3 ــان كهرى ــكه زىــت كهلمهيــدۇ قۇرئ ــر ئىلمىــي ههقىقهت  بهلكــى ئۇنىــڭ . چقانــداق بى
ــشىدۇ ــامهن ماسلىـ ــۇنى . بىـــلهن تامـ ــلهر بـ ــي ههقىقهتـ ــگهن ئىلمىـ ــدانغا كهلـ ــانىمىزدا مهيـ  زامـ

 . ئىسپاتلىماقتا

 . ـ قۇرئان كهرىم ـ مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بىردىنبىر دائىملىق مۆجىزىسىدۇر 4

ــا 5 ــۈملىرى تــ ــڭ هۆكــ ــان كهرىمنىــ ــي ـ قۇرئــ ــدۇ ۋە قهتئىــ ــامهتكىچه داۋام قىلىــ  قىيــ
 . ئۆزگهرتىلمهيدۇ

 ـ ئوقــۇش ۋە يادالشـقا تولىمــۇ ئۇڭـاي كىتــابتۇر 6  ئـۇ، تىلغــا ئېغىـر سۆزـــ . ـ قۇرئـان كهرىــم
 . كهلىمىلهردىن ئهلۋەتته خالىيدۇر

 ـ ئۇنىــڭ ئههكــاملىرى بىــلهن ئهمهل قىلىنىــدىغان، تىالۋىتــى بىــلهن 7  ـ قۇرئــان كهرىــم
 . غان ئاالهىدە بىر دەستۇردۇر ئىبادەت قىلىنىدى

ــشاش  8 ــته ئوخـ ــاراكتېر جهههتـ ــۆجىزىلهر خـ ــرىلگهن مـ ــبهرلهرگه بېـ  پهيغهمـ
 مــۇههممهد : مهســىلهن . بولمىغانــدەك، قىمــمهت جهههتتىمــۇ ئوخــشاش بولمىغــان

ــسىي ــۆجىزىلىرى هېسـ ــۈن پهيغهمبهرلهرنىـــڭ مـ ــقا پۈتـ  ئهلهيهىســـساالمدىن باشـ
 قايىـل بولـۇپ ئىـشىنىدىغان، هنلهر كـۆرگ مۆجىزىلهردىن بولۇپ، شـۇ ۋاقىتتـا ئـۇنى

ــسه ئورنىــدا بولــۇپ ــۈن تــارىخ يــاكى قىس ــۇنى كــۆرمىگهن كېيىــنكىلهر ئۈچ  ئ
 ئهممـا . قالغانلىقتىن، خالىغانالر ئىشىنىپ، خالىغانالر ئىـشهنمهيدىغان ئىـشالردۇر

ــڭ ــم زامانالرنى ــان كهرى ــان قۇرئ ــسى بولغ  مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ مۆجىزى
 قۇرئـان . يوقاتمايـدىغان مهڭگۈلـۈك ئهقلىـي مۆجىزىـدۇر ئۆتىشى بىلهن كۈچىنى
 مانـا بـۇ مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ” ئـۇنى ههركىـم . كهرىم ههممىال يهردە بار

 . دەپ كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ “ مۆجىزىسى

 بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـڭ مـۆجىزىلىرىگه نهزەر سـالغىنىمىزدا، ئۇالرنىـڭ
 چىقارغـان ئىـشلىرى ئىكهنلىكىنـى، قۇرئـان ئالاله تائاالنىـڭ شـۇ ۋاقىتتـا روياپقـا

 . كهرىمنىڭ ئالاله تائاالنىڭ سـۈپهتلىرىدىن بىـر سـۈپهت ئىكهنلىكىنـى بايقـايمىز

. ـ ئايهتنىڭ بىرقىسمى 48 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
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بــۇ . ههرىــكهت بىــر يــاكى بىــر قــانچه قېــتىم تهكرارلىنىــپ ئاخىرلىــشىدۇ – ئىــش
 خــۇددى ئــوت ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالم تاشــالنغان ۋاقىتتــا ئــۇنى كۆيــدۈرمىگهن

 ىن يهنه ئۆزىنىڭ ئهسـلى خۇسۇسـىيىتىگه قايتقـانلىقى بىـلهن مۇسـا بولسىمۇ، كېي
ــلى ــيىن يهنه ئهسـ ــۈيىنىڭ كېـ ــز سـ ــان دېڭىـ ــدە يېرىلغـ ــساالم ئۆتكهنـ  ئهلهيهىسـ

 ئهمما سۈپهت ئۇنىڭ ئىگىـسى داۋام قىلغـان . خۇسۇسىيىتىگه قايتقىنىغا ئوخشاش
ــدۇ ــرگه داۋام قىلى ــشه بى ــڭ بىــلهن ههمى ــالاله . مــۇددەتكىچه ئۇنى ــۇ خــۇددى ئ  ب

 . تائاالنىڭ كاالم سۈپىتىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن مهڭگۈگه داۋام قىلغىنىغا ئوخشاش

 قۇرئــان كهرىمنىــڭ بــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىــڭ مۆجىزىلىرىــدىن پهرقىلىنىــپ
 تۇرىدىغان يهنه بىر تهرىپـى شـۇكى، ههر قانـداق بىـر پهيغهمبهرنىـڭ مۆجىزىـسى

 ىسـساالمنىڭ مۆجىزىـسى مۇسـا ئهلهيه : مهسىلهن . ئايرىم ۋە دەستۇرى ئايرىم ئېدى
 ئىــسا ئهلهيهىســساالمنىڭ مۆجىزىــسى . هاســا بولــسا، دەســتۇرى تهۋرات ئېــدى

 ئهممـا مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ . مېدىتسىنا بولسا، دەستۇرى ئىنجىل ئېـدى
 بـۇ قۇرئـان كهرىمـدىن ئىبـارەت ئۇلـۇغ . مۆجىزىسى ئۇنىڭ دەستۇرىنىڭ ئۆزىـدۇر

 ڭگــۈگه داۋام قىلىــشى ۋە مۆجىزىنىــڭ دەســتۇرنىڭ مــۆجىزە بىــلهن قوغــدىلىپ مه
 بۇنىڭـــدىن مهلـــۇمكى، بـــۇرۇنقى . دەســـتۇردا ههمىـــشه بولىـــشى ئۈچـــۈن ئېـــدى

 پهيغهمبهرلهرنىـــڭ كىتـــابلىرى شـــۇ پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئـــۇممهتلىرىگه ئامـــانهت
 ئهممـا قۇرئــان . قىلىنغـان ۋە ئـۇالر كىتــابلىرىنى چىـڭ ساقالشــقا ئهمـر قىلىنغــان

 رتىش ۋە بورمىالشالردىن قوغداش ئىـشىنى ئـالاله كهرىمنى ساقالش، ئۇنى ئۆزگه
 ﴿قۇرئاننى ههقىقهتهن بىز چۈشۈردۇق ۋە چوقـۇم ئـۇنى . تائاال ئۆز ئۈستىگه ئالغان

 . ) 1 ( قوغدايمىز﴾

 نېمه ئۈچۈن؟ چۈنكى بىرىنچىدىن، قۇرئان كهرىم تا قىيـامهتكىچه مهڭگۈلـۈك
 ى ئـۆز پېـتىچه ئۇ مۆجىزە بولغـان ئىـكهن، ئۇنىـڭ تېكـستلىر . جانلىق مۆجىزىدۇر
 . ئۇنداق بولمىغانـدا ئۇنىـڭ مـۆجىزىلىكى يوقالغـان بولىـدۇ . داۋام قىلىشى كېرەك

ــدىلىرىنىڭ ــاال بهنـ ــالاله تائـ ــدىن، ئـ ــۇرۇنقى ئىككىنچىـ ــابالرنى بـ ــاماۋىي كىتـ  سـ
ــۆردى ــپ كـ ــرىبه قىلىـ ــاجىزلىقلىرىنى تهجـ ــتىكى ئـ ــۇقهددەس . قوغداشـ ــۇالر مـ  ئـ

 رمىلىــدى، بهزىــسىنى خهلقــتىن كىتابلىرىنىــڭ بهزىــسىنى ئۇنــۇتتى، بهزىــسىنى بو
 شــۇ ســهۋەبتىن . شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ئامــانهتلهرگه خىيــانهت قىلــدى . يوشــۇردى

 ئالاله تائاال قۇرئـان كهرىمـدىن ئىبـارەت ئهڭ ئـاخىرقى ۋە مهڭگۈلـۈك دەسـتۇرنى
 . قوغداش ئىشىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان

ئايهت  9 هىجر سۈرىسى 1
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 مۆجىزىسى بار؟ قۇرئان كهرىمنىڭ ئهدەبىي مۆجىزىسىدىن باشقا يهنه قانداق : سوئال

 ، ئىلمىـي ۋە كىــشىلهرنى ئــۆزىگه باشــقا قۇرئــان كهرىمنىـڭ ئهدەبــى مۆجىزىـسىدىن : جـاۋاب
 . تارتىشتهك سېهرىي مۆجىزىسى باردۇر

 قۇرئــان كهرىمنىــڭ كىــشىلهرنى ئــۆزىگه تارتىــشتىكى ســېهرى كــۈچىگه قهدىمــدىن تــا
ــار قىاللىغــــان ئهمهس ــازىرغىچه هــــېچكىم ئىنكــ ــم . هــ  مــــۇههممهد بۇلۇپمــــۇ قۇرئــــان كهرىــ

ــلۇبلىرىغا ــي ئۇسـ ــلهر ئهرەب تىلىنىـــڭ بهدىئىـ ــكهن ۋاقىتتىكـــى ئهرەبـ  ئهلهيهىســـساالمغا چۈشـ
 پهۋقۇلئـاددە مـاهىر بولغــانلىقى سـهۋەبلىك ئــۇالر قۇرئـان كهرىمنىــڭ بهدىئىيلىكىنـى ناهــايىتى

ــىنهتتى ــالاله . ياخــشى چۈش ــڭ ئ ــادەم ئۇنى ــان ئ ــتىم ئاڭلىغ ــرەر قې ــى بى ــان كهرىمن  شــۇڭا قۇرئ
 بــۇ ســهۋەبتىن . هنلىكىــگه ئىمــان ئېيتىــشقا مهجبــۇر بولــۇپ قالغــانلىقىنى ســېزەتتى كــاالمى ئىك

 ئــالاله . ئهرەب كۇففارلىرىنىــڭ كاتتىباشــلىرى ئــۆز تهۋەلىرىنــى قۇرئــاننى ئاڭالشــتىن توســاتتى

ـٰذَا ٱلْقُـرآِن وٱلْغـ ﴿ : تائاال بۇههقته مۇنداق دەيدۇ واْ ِلهعمسواْ الَ تكَفَر قَالَ ٱلَِّذيناْ ِفيـِه وو 
 بـۇ قۇرئانغـا قـۇالق سـالماڭالر، ئـۇنى ئېلىـشتۇرىۋېتىڭالر، ” كـاپىرالر « يهنـى ﴾ لَعلَّكُم تغِلبـونَ

 .) 1 ( » دەيدۇ “ سىلهر غهلىبه قىلىشىڭالر مۇمكىن

 كۇففـــار ئهرەبـــلهر قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ كىـــشىلهرگه تونۇشـــلۇق بىـــرەر ئۇســـلۇب بىـــلهن
 ۇســــلۇب بىــــلهن كهلگهنلىكــــى ســــهۋەبلىك، ئهمهس، بهلكــــى ئالالهقــــا خــــاس ئىالهىــــي ئ

 ئۆزلىرىنىــڭ ئاتــاغلىق ئهدىــب ۋە تــاالنتلىق شــائىرلىرىنى ئىــشقا ســېلىپمۇ قۇرئــان ســۈرىلىرىگه
ــدىن كېــيىن، ــرەر ســۈرىنى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــپ قۇرئانغــا تاقابىــل تۇرالمىغان  ئوخــشايدىغان بى

ــمه بىــردەك قۇ ــان كهرىمنــى ئــۇالر تهۋەلىــرىگه چــوڭ يىغىــن چاقىرىــپ، يىغىنــدا ههم  ســېهىر رئ
 قـۇرەيش كۇففارلىرىنىــڭ مۇشـاۋىرى ۋەلىــد ئىبنـى مــۇغىرە ههققىــدە . دېيىـشكه ئىتتىپاقلىــشىدۇ

ـٰذَآ ِإالَّ ِسحر يـؤثَر . ثُم أَدبر وٱستكْبر ﴿ : ئالاله تائاال مۇنداق دەيـدۇ ـٰذَآ . فَقَالَ ِإنْ ه  ِإنْ هـ
ــشِر لُ ٱلْبــو ــى ي ﴾ ِإالَّ قَ ــدىن ئى « هن ــدى ئان ــۈز ئۆرى ــدىن ي ــبهرگه ئهگىشىــشتىن ( مان  ) پهيغهم

 تهكهببۇرلۇق قىلىـپ بـاش تـارتتى، بـۇ ئـالاله سـۆزى ئهمهس، پهقهت ئـۈگىنىلگهن سـېهىردۇر،
 . ) 2 ( » بۇ پهقهت ئىنسان سۆزىدۇر دېدى

ــل ــۈچىگه قايى ــېهرى ك ــڭ س ــان كهرىمنى ــلهر قۇرئ ــۈن ئهرەب ــدىكى پۈت ــۆز ۋاقتى ــمهك، ئ دې
 ههتتـا . اكى ئىككـى قېـتىم ئـاڭالش بىـلهن مۇسـۇلمان بولغـان نۇرغۇنلىرى ئۇنى بىـر يـ . بولغان

 مۇســـۇلمان بولۇشـــتىن ئىلگىـــرى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا ئهڭ قـــاتتىق دۈشـــمهنلىك

 . ـ ئايهت 26 فۇسسىلهت سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهتلهر 25 ـ 23 مۇددەسىر سۈرىسى ) 2 (
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ــان ــسىدىن قۇرئ ــابمۇ سىڭلى ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــان ئ ــۈرەك دەپ ئاتالغ ــاش ي ــهتكهن ۋە ت  كۆرس
ــردىن ــۆڭلى بى ــيىن، ك ــدىن كې ــاڭالپ قالغان ــى ئ ــڭ تىالۋىتىن ــشاپ كهتــكهن ۋە كهرىمنى  ال يۇم

 ئهممـا ههقىــقهت خـۇددى كۈنــدۈزدىكى قۇياشــتهك . هامـان ئىمــان ئېيتىـپ مۇســۇلمان بولغــان
ــۈز ــڭ تهكهببــــۇرلىقى ســــهۋەبلىك ئىمانــــدىن يــ  روشــــهن كۆرىنىــــپ تۇرســــىمۇ، ئۆزلىرىنىــ

 : ئالاله تائاال ئۇالر توغرىلىق مۇنداق دەيدۇ . ئۆرۈگهنلهرمۇ ئاز بولمىغان

﴿ ا وواْ ِبهدحجاً ولُوعظُلْماً و مهآ أَنفُسهتقَنيتئـۇالر ئـۇ ئـايهتلهرنى « يهنـى ﴾ ٱس 
 ئىچىــدە ئېتىــراپ قىلــدى، لــېكىن ئــۇالر ئــۇنى زۇلــۇم ۋە تهكهببۇرلــۇق يۈزىــسىدىن ئىنكــار

 .) 1 ( » قىلدى

 قۇرئان كهرىمنىڭ ئىلمىي مۆجىزىلىرى قايسىالر؟ : سوئال

ــاۋاب ــي ههقىقه : جــ ــان كهرىمنىــــڭ ئىلمىــ ــۆجىزىلىرى تل قۇرئــ  هردىــــن خهۋەر بهرگهن مــ
 : ئىنتايىن كۆپ تۆۋەندە بهزىسى بايان قىلىنىدۇ

 تهبىئى پهن دەلىللىرى : بىرىنچى

 شامال ۋە بۇلۇتالرنىڭ قوزغىلىشى ) 1 (

ــا كهلتۈرىـــدىغان ۋە ئـــۇالرنى ــۇتالرنى بارلىققـ ــشى بۇلـ ــڭ يۆنىلىـ  بۇلۇتالرنىـ
 تهتقىقـاتچى ئـالىمالر . ههرىكهتلهندۈرىدىغان شامالالرنىڭ سهۋەبى بىلهن بولىـدۇ

 شامالالرنىڭ دېڭىز يۈزىگه كۆتۈرۈلگهن سۇ پـارلىرىنى يۇقىرىغـا كۆتـۈرۈپ بۇلـۇت
ـ توزانالرنى ۋە بىر قىسىم تـۇپراق ىغانلىقى، شۇنداقال شامالنىڭ چاڭ هاسىل قىلىد

 ئۇالر يهنه شامالالر كۆتىرىپ . دانچىلىرىنىمۇ يۇقىرىغا كۆتىرىدىغانلىقىنى بايقىدى
ــۈملۈك يۇقىرىغـــا ــۇپراق دانچىلىـــرى، ئۆسـ  ـ تـــوزان، تـ ــان چـــاڭ  ئېلىـــپ چىققـ

ــۇ پارلىرىغــا ــۈرۈلگهن س ــارلىقالرنى دېڭىــزدىن كۆت ــان قات ــۇرۇقچىلىرى ۋە تۇم  ئ
 ـ  ئارىالشتۇرىدىغانلىقىنى ۋە بۇ دانچىالرنىڭ ئهتراپىنى سـۇ پـارلىرى ئـوراپ ئاسـتا
ــ ــڭ بارلىققــ ــۇت پارچىلىرىنىــ ــر بۇلــ ــسىدە ئېغىــ ــشى نهتىجىــ ــتا چوڭىيىــ  ا ئاســ

 . كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى

. ـ ئايهت 14 نهمل سۈرىسى ) 1 (
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ــامالالر ئـــارقىلىق قوزغىلىـــدىغانلىقىنى بايـــان قىلىـــپ  قۇرئـــان كهرىـــم بۇلۇتنىـــڭ شـ
 ئــالاله شــامالالنى ئهۋەتىــپ بۇلــۇتنى قوزغايــدۇ، ئانــدىن ئــۇنى ئاســماندا ﴿ : مۇنــداق دەيــدۇ

 . ) 1 ( ﴾ خالىغىنىچه تارقىتىدۇ

ــامالالرنىڭ ســـۇپارلىرىنى ههيدەيـــدى ــدىن قۇرئـــان يهنه، شـ  غانلىقىنى، ئانـــدىن ئۇنىڭـ
ــان ــىدىغانلىقىنى باي ــامچىلىرى چۈش ــامغۇر ت ــدىن ي ــۇپ، ئۇنىڭ ــىل بول ــۇت هاس ــر بۇل  ئېغى

 بىـــز بۇلـــۇتتىن يـــامغۇر . بىـــز يـــامغۇرنى ههيدەيـــدىغان شـــامالالرنى ئهۋەتتـــۇق ﴿ : قىلىـــدۇ
 . ) 2 ( ﴾ ياغدۇرۇپ سىلهرنى سۇغاردۇق، سىلهر ههرگىز ئۇنى ساقالشقا قادىر ئهمهسسىلهر

 ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئهسلىدە تۇمان ئىكهنلىكى ) 2 (

 . كىـــشىلهر ئاســـمان جىـــسىملىرىنىڭ ئهســـلىدە تۇمـــان ئىكهنلىكىنـــى بىلمهيتتـــى
ــسىملىرىدىكى ــمان جىـ ــسىدا ئاسـ  ـ پهننىـــڭ سايىـ ــم ــانىمىزدىكى ئىلىـ ــاتچىالر زامـ  تهتقىقـ

ــا ــۇالردىن يېڭــى پالنېتالرنىــڭ تهركىــب بولىۋاتق ــاددىلىرىنى ۋە ئ ــۈن م  نلىقىنى قالــدۇق تۈت
ــۆردى ــان . ك ــۇرۇن قهيــت قىلغ ــدىن ب ــم بــۇههقىقهتنى مۇن ــا قۇرئــان كهرى  ئــالاله ﴿ . ئهمم

 . ) 3 ( ﴾ ئاندىن ئاسماننى يارىتىشقا يۈزلهندى، هالبۇكى، ئۇ تۇمان هالىتىدە ئىدى

 ئاي نۇرىنىڭ ئۈچۈرۈلگهنلىكى ) 3 (

 لــۇپ، تهتقىقــاتچىالر ئاينىــڭ ئهســلىدە قۇياشــقا ئوخــشاش يانىــدىغان نۇرلــۇق مــاددا بو
ــى ــڭ پهقهت قارش ــاي نۇرىنى ــدىكى ئ ــۈرۈلگهنلىكىنى ۋە كېچى ــۇرى ئۆچ ــڭ ن ــيىن ئۇنى  كې

ــكهن ــس ئهت ــدىن ئهك ــنىڭ نۇرى ــى قۇياش ــان ( تهرەپتىك ــى ) قايتۇرغ ــۇق ئىكهنلىكىن  يورۇقل
ــدى ــېالن قىلغــان . بايقى ــۇههقىقهتنى ئــاللىبۇرۇن ئ ــان كهرىــم ب  كــېچه ﴿ : هــالبۇكى قۇرئ

ــۇرىنى ( كېچىنىـــڭ ئـــاالمىتىنى بىـــلهن كۈنـــدۈزنى ئىككـــى ئـــاالمهت قىلـــدۇق،  ) يهنـــى نـ
 . ) 4 ( ﴾ كۆتىرىۋەتتۇق

 قۇرئـــان كهرىـــم يهنه قۇياشـــنى يـــانغۇچى چىـــراق، ئـــاينى يورۇقلـــۇق بهرگـــۈچى دەپ
 نــى ۋە نۇرلــۇق ) قۇيــاش ( ئاســماندا بــۇرۇجلهرنى، يېنىــپ تۇرىــدىغان چىــراق ﴿ : تهرىــپلىگهن

 . ) 5 ( ﴾ ئاينى ياراتقان ئالالهنىڭ بهرىكىتى بۈيۈكتۇر

 ـ ئايهت 47 رۇم سۈرىسى ) 1 (
 ـ ئايهت 22 هىجر سۈرىسى ) 2 (
 ـ ئايهت 11 فۇسسىلهت سۈرىسى ) 3 (
 ـ ئايهت 12 ئىسرا سۈرىسى ) 4 (
ـ ئايهت 61 فۇرقان سۈرىسى ) 5 (
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 رد، ئاينىـڭ يورۇقلـۇقنى قۇياشـتىن قوبـۇل قىلىـدىغانلىقى ئېنىـق ئوتتۇرىغـا بۇ ئايهتله
ــان ــاينى . قويۇلغـــ ــلهن ئـــ ــاش بىـــ ــڭ قۇيـــ ــالاله تائاالنىـــ ــراغ ” ئـــ ــى چىـــ  دەپ “ ئىككـــ

ــنى ــراغ ” تونۇشتۇرماســتىن، قۇياش ــاينى “ چى ــۇق ” ، ئ ــڭ “ نۇرل ــۈپهتلىگهنلىكى بۇنى  دەپ س
ــدۇر ــدىك . دەلىلى ــان كهرىم ــلىق كېرەككــى، قۇرئ ــۆز شــۇنى ئونۇتماس ــر ســۆزنىڭ ئ  ى ههر بى

ــۇنداق كهم ــا شـــ ــدا – ئورنىغـــ ــۇكهممهل هالـــ ــايىن مـــ ــتىن، ئىنتـــ ــادە قىلىنماســـ  زىيـــ
 ئهرەب تىلىنىــــڭ زەۋققىنـــــى . ئورۇنالشــــتۇرۇلغانلىقى ههرگىزمــــۇ مهقسهتــــسىز ئهمهس

 . تېتىغانالر بۇنى ئهلۋەتته بىلىدۇ

 هاۋا بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كهملىكى ) 4 (

 ـ ــم ــان كىــشىلهر هــازىرقى ئىلى ــۇرۇن، بىــز نهپهس ئېلىۋاتق ــا كېلىــشتىن ب  پهن بارلىقق
 ئــايروپىالن . ئوكــسېگىننى هاۋانىــڭ يــۇقىرى قاتالملىرىــدىمۇ بــار، دەپ گۇمــان قىلىــشاتتى

 ئىجــاد قىلىنىــپ كىــشىلهر ئاســمانغا ئۆرلىگهنــدىن كېــيىن، هاۋانىــڭ يــۇقىرى قاتالملىرىــدا
ــايالردا نهپ ــۇ ج ــهۋەبتىن ئ ــۇ س ــى، ب ــسېگىننىڭ كهملىكىن ــىقىلىدىغانلىقىنى ئوك ــنىڭ س  هس

ــدى ــان . بىل ــېالن قىلغ ــۇرۇن ئ ــدىن ب ــى مۇن ــۇ ههقىهتن ــان ب ــا قۇرئ ــى ﴿ : ئهمم ــالاله كىمن  ئ
ــى ــالاله كىمن ــدۇ، ئ ــۈن ئاچى ــسالم ئۈچ ــسىنى ئى ــڭ كۆك ــسا، ئۇنى ــاقچى بول ــدايهت قىلم  هى

 ) ئىمـــان ئېيـــتىش ( ئازدۇرمـــاقچى بولـــسا، ئۇنىـــڭ كۆكـــسىنى شـــۇنچه تارايتىۋېتىـــدۇكى،
 . ) 1 ( ﴾ مانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ ئۇنىڭغا گويا ئاس

ــاۋا  بـــۇ ئـــايهتته، ئىمـــان ئېيـــتىش قىـــيىن كهلگهنلىكـــتىن كۆكـــسى تارايغـــان كىـــشى هـ
ــشىگه ــىقىلغان كىــ ــسى ســ ــدىن نهپىــ ــسېگىننىڭ كهملىكىــ ــدا ئوكــ ــلۇقىغا چىققانــ  بوشــ

 بـــۇ ئـــايهتته، هـــاۋا بوشـــلۇقىدا ئوكـــسېگىننىڭ كهملىكىـــدىن نهپهس . ئوخـــشىتىلغان
 . ىقىغا ئىشارەت قىلىنغان ئېلىشنىڭ قىيىنل

 ههر شهيئىنىڭ جۈپ ئىكهنلىكى ) 5 (

ــى ــۈپ ئىكهنلىكىنــ ــشاش جــ ــا ئوخــ ــۈملۈكلهرنىڭمۇ جانلىقالرغــ ــاتچىالر ئۆســ  تهتقىقــ
 پۈتـــۈن شــهيئىلهرنى جـــۇپ ياراتقـــان، ﴿ : قۇرئـــان كهرىــم مۇنـــداق دېــگهن . ئىــسپاتلىدى

ــۆزلىرىنى ۋە ئــۇ ــۈپ چىقىــدىغان نهرســىلهرنى، ئۇالرنىــڭ ئ ــدىغان زېمىنــدىن ئۈن  الر بىلمهي
 . ) 2 ( ﴾ نهرسىلهرنىڭ ههممىسىنى جۈپ ياراتقان ئالاله بارچه نوقسانالردىن پاكتۇر

 سېزىمنىڭ تېرىدە ئىكهنلىكى ) 6 (

 ـ ئايهت 125 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
ـ ئايهت 36 ياسىن سۈرىسى ) 2 (
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ــى ــدە ئىكهنلىكىنـ ــش پهقهت تېرىـ ــېس قىلىـ ــاغرىقنى هـ ــسلهر ئـ ــي مۇتىخهسسىـ  تىببىـ
 پ بهدەنــگه ئوكــۇل ســېلىنغاندىمۇ ئوكــۇل تېرىــدىن گۆشــكه ئۆتــۈ . ئىــسپاتالپ چىقتــى

 ئهممــا ئوكــۇل گۆشــكه ئۆتــۈپ بولغانــدىن كېــيىن . بــولغىچه ئــاغرىق هــېس قىلىنىــدۇ
 قۇرئـــان بـــۇ ئىلمىـــي ههقىقهتنـــى ئـــۆز . كۆيۈكمـــۇ شـــۇنداق . ئــاغرىق هـــېس قىلىنمايـــدۇ
ــان ــېالن قىلغ ــدىال ئ ــانالرنى ﴿ : ۋاقتى ــار قىلغ ــايهتلىرىمىزنى ئىنك ــڭ ئ ــسىزكى، بىزنى  شۈبهى

 پىــشىپ تــۈگىگهن چاغــدا ئــازاپنى تېــتىش دوزاخقــا كىرگــۈزىمىز، ئۇالرنىــڭ تېرىلىــرى
 . ) 1 ( ﴾ ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە يهڭگۈشلهيمىز

 دېڭىزنىڭ ئىچكى دولقۇنلىرى ) 7 (

ــقا ئىچكــى دولقۇنالرنىڭمــۇ ــۇ ئۈســتى دولقۇنلىرىــدىن باش ــشىلهر دېڭىزالرنىــڭ س  كى
ــكهن ــدىن چۈشـ ــڭ يۇقىرىـ ــتى دولقونلىرىنىـ ــۇ ئۈسـ ــۇنداقال سـ ــى، شـ ــارلىقىنى بىلمهيتتـ  بـ

ــى يورۇق ــدىغانلىقىنى بىلمهيتت ــدا قىلى ــاراڭغۇلۇق پهي ــدە ق ــۇ تېگى ــۇۋېلىپ، س ــۇقنى توس  . ل
 ـ تېخنىكــــا بــــۇنى ئىــــسپاتلىدى  ئهممــــا قۇرئــــان ئهڭ ئــــاۋۋال بــــۇنى . هـــازىرقى پهن

ــارا ﴿ : ئىــسپاتلىغان ئىــدى ــۇنالر ۋە دولقۇنالرنىــڭ ئۈســتىدىكى ق ــاتمۇ قــات دولق ــى ق  دېڭىزن
 . ) 2 ( ﴾ بۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ

 ىيه ئــــالىملىرى ئىلمىــــي تهكــــشۈرۈش ئېلىــــپ بېــــرىش ئــــارقىلىق چــــۇغراپ ) 8 (
 پهلهســتىننىڭ ئېرۇســالىم رايــونىنى دۇنيــا بــويىچه يهر يــۈزى ئهڭ چوڭقــۇر، ئهڭ تــۆۋەن

 بــــۇ ههقىــــقهت قۇرئــــان كهرىمــــدە مۇنــــداق بايــــان . رايــــون دەپ هېــــسابالپ چىقتــــى
 يېڭىلــدى، ) ە زېمىننىــڭ ئهڭ تــۆۋەن يېرىــد ( رىملىقــالر ئهڭ يــېقىن بىــر جايــدا ﴿ : قىلىنغــان

 . ) 3 ( ﴾ ئۇالر يېڭىلگهندىن كېتىن بىر قانچه يىل ئىچىدە يېڭىدۇ

ــالىم ــۇپ، ئېرۇس ــدا ئۇرۇشــقان بول ــرانلىقالر هــازىرقى پهلهســتىن رايونى ــلهن ئى ــالر بى  رىملىق
 . نۇرغۇن مهپهسسىرلهرمۇ شۇنداق قاراشتا . رايونىغا توغرا كېلىدۇ

 تاغالرنىڭ قوزۇق ئىكهنلىكى ) 9 (

 ه ئـــالىملىرى تاغالرنىــــڭ يهر ئاســـتىدىكى قىـــسمى يهر ئۈســــتىدىكى ئـــارخېئولوگوي
 قىــسمى بىـــلهن ئوخـــشاش بولـــۇپ قېقىلغـــان قوزۇققـــا ئوخـــشايدىغانلىقىنى، ئۇنىـــڭ يهر
ــۇئهييهن رول ــتا مـ ــنى ئاجىزالشتۇرۇشـ ــاكى يهر تهررەشـ ــېلىش يـ ــدىنى ئـ ــنىڭ ئالـ  تهۋرەشـ

 ـ ئايهت 56 نىسا سۈرىسى ) 1 (
 ـ ئايهت 40 نۇر سۈرىسى ) 2 (
ئايهتلهر  4  2 رۇم سۈرىسى ) 3 (
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 زېمىننىــڭ ( ﴿ : ق دېـيىلگهن قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـدا . ئوينايـدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـا قويماقتـا
 يهر تهۋرەپ ﴿ ، ) 1 ( ﴾ تـــــاغالرنى قـــــوزۇق قىلمىـــــدۇقمۇ؟ ) تهۋرەپ كهتمهســـــلىكى ئۈچـــــۈن

 . ) 2 ( ﴾ ئۇالرنىڭ خاتىرجهمسىز بولماسلىقى ئۈچۈن، بىز زېمىندا تاغالرنى ياراتتۇق

 يهرشارىنىڭ ئايلىنىش قانۇنىيىتى ) 10 (

 ىلهنـگهن جايىغـا قـاراپ سـهير كـۈن بهلگ ﴿ : قۇرئان كهرىمدە ئالاله تائاال مۇنـداق دەيـدۇ
ــدۇ ــشىدۇر . قىلىـ ــگهن ئىـ ــدىنئاال بهلگىلىـ ــڭ ئالـ ــالاله تائاالنىـ ــپ ئـ ــهير . بۇغالىـ ــا سـ  ئايغـ

 . ) 3 ( ﴾ ههر بىرى پهلهكته ئۈزۈپ يۈرىدۇ . قىلىدىغان مهنزىللهرنى بهلگىلىدۇق

 مىليـون مىـل يىراقلىقتـا بولـۇپ، ئـۇ 93 بىز ياشاۋاتقان يهر شـارىنىڭ ئـورنى قۇياشـتىن
ــۆز ئوق ــدا ئ ــى 24 ى ــنىڭ ئهتراپىن ــدۇ ۋە قۇياش ــتىم ئايلىنى ــر قې ــر 365 ســائهتته بى ــدە بى  كۈن

ــدۇ ــپ بولىـ ــتىم ئايلىنىـ ــائهتلىك . قېـ ــر سـ ــڭ بىـ ــۇپ، ئۇنىـ ــهكىللىك بولـ ــار شـ ــن شـ  زېمىـ
ــل ــڭ مىـ ــشى مىـ ــومېتر 1500 ( ئايلىنىـ ــر ) كىلـ ــدىكى بىـ ــاش ئهتراپىـ ــڭ قۇيـ ــۇپ، ئۇنىـ  بولـ
 ئۆزىنىــڭ هــازىرقى شــهكلى ۋە ئهگهر يهر شــارى . مىــڭ مىلــدۇر 65 ســائهتلىك ئايلىنىــشى

 ههجمىــدىن چــوڭ يــاكى كىچىــك بولغــان بولــسا، زېمىنــدىكى هايــاتلىق باشــقىچه بولغــان
 چــۈنكى يهر شــارىنىڭ شــهكلى بىــلهن ههجمــى ئۇنىــڭ تېزلىكــى ۋە ئايلىنىــشىغا . بــوالتتى

 ئهگهر ئۇنىــڭ ئــايلىنىش ســۈرئىتى بىــر ســائهتته مىــڭ مىــل بولماســتىن، . مۇناســىپتۇر
 . يــاكى زىيــادە بولغــان بولــسا يهنه هايــاتلىق باشــقىچه بولغــان بــوالتتى ئۇنىڭــدىن كهم

 ئۇنىـڭ ئـايلىنىش سـۈرئىتى هازىرقىـدىن زىيـادە بولـۇپ يـۈز مىـڭ مىـل بولغـان : مهسىلهن
ــرائهتلهر كۆيـــۈپ 120 بولـــسا، كۈنـــدۈزنىڭ ئـــۇزۇنلىقى ــائهتكه ســـوزۇلۇپ كېتىـــپ، زىـ  سـ

 بولـــۇپ يـــۈز مىـــل بولغـــان بولـــسا، ئهگهر كهم . كهتـــكهن ۋە جـــانلىقالرمۇ هـــاالك بـــوالتتى
 مىنۇتقــا قىــسقىراپ كېتىــپ، زىــرائهتلهر پىــشمىغان 20 ســائهت 1 كۈنــدۈزنىڭ ۋاقتــى ئــاران

ــوالتتى ــاش ئهتراپىــدىكى يىللىــق ئايلىنىــشى . ب  18 شــۇنىڭدەك، ئهگهر يهرشــارىنىڭ قۇي
 پهسـىلدە جىـددىي ئـۆزگىرىش بولــۇپ، 4 زىيـادە بولغـان بولـسا، دۇنيـادىكى  مىلـدىن كهم

 شــۇنداقال، ئهگهر يهرشــارىنىڭ قۇيــاش . يامغۇرنىــڭ يــېغىش نىزامــى بۇزۇلغــان بــوالتتى
ــارىدىكى ــسا، يهرش ــان بول ــېقىن بولغ ــدىن ي ــازىرقى مىقدارى ــسى ه ــان مۇساپى ــلهن بولغ  بى

ــان دەرەخ، ئۆســۈملۈك ۋ – ئىنــسان، هــايۋان، دەل ــۈپ كــۈل بولغ ــرائهت ههممىــسى كۆي  زى
 ى هــازىرقى مىقدارىــدىن يىــراق بولغــان بولــسا، بــوالتتى، ئهگهر بــۇ ئىككىــسىنىڭ مۇساپىــس

 ايهت ئ  7 نهبه سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  31 ئهنبىيا سۇرىسى ) 2 (
ئايهتلهر  40  39 سۈرە ياسىن ) 3 (
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 دېـــمهك، بـــۇ ئىـــشالرنىڭ . يۇقىرىقىالرنىــڭ ههممىـــسى تـــوڭالپ نـــابۇت بولغــان بـــوالتتى
ــۇنداق ــدە ش ــلهن ئهزەل ــى بى ــا پىالن ــى ۋە پۇخت ــسىز ئىلم ــڭ چهك ــالاله تائاالنى ــسى ئ  ههممى

 . بېكىتىلگهن قانۇنىيهتلهردۇر

 ى زەررىدىن كىچىك نهرسىلهرنىڭ بارلىق ) 11 (

 چـاغلىق نهرسـه ۋە ) ئـاتوم ( زېمىنـدىكى زەررە  ئاسـمان ﴿ : قۇرئان كهرىـم مۇنـداق دەيـدۇ
 ئۇنىڭـــدىن كىچىـــك يـــاكى چـــوڭ نهرســـه بولـــسۇن، هـــېچ قايسىـــسى ئـــالاله تائاالنىـــڭ

 ئۇالرنىــــڭ ههممىــــسى ئــــالاله تائاالنىــــڭ كىتابىــــدا . بىلىـــشىدىن چهتــــنهپ قالمايــــدۇ
ــ . ) 1 ( ﴾ خــاتىرلهنگهن ــك نهرس ــايهت ئهڭ كىچى ــۇ ئ ــدىنمۇ  ه ب ــى ئاتوم ــاتومال ئهمهس، بهلك  ئ

 ئهســــىرگه  19 ماتېرىيــــالىزمچىالر . كىچىـــك نهرســــىلهرنىڭ بارلىقىــــدىن خهۋەر بهرگهن
ــگهن ــۇرۇپ كهلـ ــڭ تـ ــۆزىدە چىـ ــگهن سـ ــاتوم دېـ ــه ئـ ــك نهرسـ  . كهلگۈچىلىـــك ئهڭ كىچىـ
 هــازىرقى زامــان ئىلمىــي تهتقىقــاتچىلىرى ئاتومــدىن كىچىــك نهرســىلهرنىڭ بــارلىقىنى

ــدىن . چىقتــى ئىــسپاتالپ ــرون ۋە ئېلېكترون ــون، نېىت ــارچىلىرى پروت ــك پ  ئاتومنىــڭ كىچى
 . ئىبارەت

 ههرنهرسىنىڭ ئۆلچهملىك يارىتىلغانلىقى ) 12 (

ــدۇ ــداق دەيـ ــاال يهنه مۇنـ ــالاله تائـ ــدۇق ﴿ : ئـ ــپ كهڭ قىلـ ــۈزىنى يېيىـ ــا . يهر يـ  ئۇنىڭغـ
 نى يهر يۈزىــــدە ههر خىــــل تهكــــشى ئۆلچهملىــــك ئۆســــۈملۈكلهر . تــــاغالرنى ئورنــــاتتۇق

 دۇنيـــادىكى بــارلىق مهۋجۇداتالرنىـــڭ هايــاتى ئۈچـــۈن ههر نهرســه مهلـــۇم . ) 2 ( ﴾ يــاراتتۇق
 بولمــاي 21 % ئوكــسىگېننىڭ مىقــدارى : مهســىلهن . مىقــداردا ئۆلچهملىــك بولۇشــى كېــرەك

ــلهن هــاالك 50 % ــامال بى ــر ش ــك بى ــۇداتالر ئهڭ كىچى ــادىكى مهۋج ــسا، دۇني ــان بول  بولغ
ــوالتتى ــادىكى جــانلىق . بولغــان ب ــات دۇني ــارقىلىق هاي ــېلىش ئ  الر ئوكــسىگېندىن نهپهس ئ

 ئوكــــسىدىنى ســــىرتقا 4 ئــــۇالر ئوكــــسىگېندىن نهپهس ئېلىــــپ، كــــاربۇن . كهچۈرىــــدۇ
 ئوكـــسىدىنى نهپهس 4 دەرەخـــلهر كـــاربون  زىـــرائهتلهر، ئۆســـۈملۈكلهر ۋە دەل . چىقىرىــدۇ

 ئهگهر بـــۇ . ئـــېلىش ئـــارقىلىق ئۆزلىرىـــدىكى ســـاپ ئوكـــسىگېننى ســـىرتقا چىقىرىـــدۇ
 نىيهت ئهزەلــدىن مۇشــۇنداق ئورۇنالشــتۇرۇلمىغان بولــسا ئېــدى، جــانلىقالر ۋە جانــسىز قــانۇ

ــوالتتى ــىمىغان بـ ــۈملۈكلهر ياشـ ــايهتتىكى . ئۆسـ ــۇ ئـ ــك ﴿ بـ ــۆزنىڭ ﴾ ئۆلچهملىـ ــگهن سـ  دېـ
ــسى ــاراۋەرلىكى « مهنى ــسبهتنىڭ ب ــۇر » نى ــالىملىرى . دېگهنلىكت ــيه ئ ــان خېمى ــازىرقى زام  ه

 ئايهت  16 سۈرە يۇنۇس ) 1 (
ئايهت  19 هىجىر سۈرىسى ) 2 (
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 نــازۇك ئۆلچهمــدە تهڭپۇڭالشــقان نهرســىلهردىن زىرائهتلهردىكــى بــارلىق ماددىالرنىــڭ ئهڭ
 . مۇرەككهپ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقتا

 بارماق ئىزلىرىنىڭ ئوخشاش ئهمهسلىكى ) 13 (

 ) يهنــــى ئىنــــسانالرنىڭ ( بىــــز ئۇالرنىــــڭ ﴿ : ئــــالاله تائــــاال يهنه قۇرئــــان كهرىمــــدە
ــادىرمىز ــشقا قــ ــشاش قىلىــ ــاقلىرىنىمۇ ئوخــ ــگهن ) 1 ( ﴾ بارمــ ــسانالردىكى . دېــ ــۈن ئىنــ  پۈتــ

 كـۆز كـۆزگه، قـۇالق قۇالققـا، قــول : مهسـىلهن . بىـرىگه ئوخـشاپ كهتىـدۇ  ئورگـانلىرى بىـر
  بىــراق، بارماقالرنىـــڭ ســـىزىقلىرى ههرگىزمـــۇ بىـــر . قولغــا، بـــۇرۇن بۇرۇنغـــا ئوخـــشايدۇ

ــدۇ ــشاش چىقماي ــرىگه ئوخ ــىنىڭ . بى ــزى يهنه بىرس ــاق ئى ــڭ بارم ــر ئادەمنى ــى هېچبى  بهلك
ــۇ ئـــايهتتىكى . بارمـــاق ئىزىغـــا ئوخـــشىمايدۇ  بارمـــاقلىرىنىمۇ ئوخـــشاش ﴿ ئـــالاله تائـــاال بـ

  دېــگهن ســۆزى ئــارقىلىق ئىنــسانالرنىڭ بارمــاق ئىزلىرىنىــڭ بىــر ﴾ قىلىــشقا قــادىرمىز
ــشىمايدىغانلىقىدىن خهۋەر بهرگهن ــرىگه ئوخـ ــقهت . بىـ ــۇ ههقىـ ــپ  1884 بـ ــى كهشـ  يىلـ

ــر ــاق ئىزلىــرى ئىنــسانالرنى بى  ايرىش ئۈچــۈن بىرىــدىن ئــ  قىلىنىــپ، شــۇندىن بېــرى بارم
 . قوللىنىلماقتا

ــي ــم ئالــــدىن خهۋەر بهرگهن نۇرغۇنلىغــــان ئىلمىــ ــقا قۇرئــــان كهرىــ  مۇنــــدىن باشــ
ــېقىن  ـ پهن سايىــسىدا ئىــسپاتالندى ۋە نۇرغۇنلىرىنىــڭ ي ــم ــانىمىزدا، ئىلى ــلهر زام  ههقىقهت

 . كېلهچهكته ئىسپاتلىنىشىغا ئىشىنىمىز

 ئارخېئولوگىيىلىك دەلىللهر : ئىككىنچى

 ن ۋەقهسى تۇپا ) 1 (

 ئهلهيهىســساالم ۋە ئۇنىڭغــا ئىمــان ) Noah ( قۇرئانــدا ۋە باشــقا ســاماۋىي كىتــابالردا نــۇه
ــان ــان قىلىنغـ ــسه بايـ ــدىكى قىسـ ــېمه ههققىـ ــالغان كـ ــۈن ياسـ ــۇه . كهلتـــۈرگهنلهر ئۈچـ  نـ

 يىـل ئۆمـۈر سـۈرگهن بولـۇپ، ئـۇ ئۆمـۈر بـويى قهۋمىنـى ئالالهقـا ئىمـان 950 ئهلهيهىسساالم
 . بولــسىمۇ، ئۇنىڭغــا ئهگهشــكهنلهرنىڭ ســانى ناهــايىتى ئــاز ئېــدى كهلتۈرۈشــكه چاقىرغــان

 نــۇه ئهلهيهىســساالم كېمىنــى ئــالاله بۇيرىغــان . ئــالاله ئــۇنى كــېمه ياساشــقا بۇيرۇيــدۇ
ــر جـــۈپتىن ــانلىقتىن بىـ ــا ئهگهشـــكهنلهرنى ۋە ههر جـ  شـــهكىلدە ياســـاپ بولـــۇپ، ئۇنىڭغـ

 ئالالهنىــڭ « امغۇر يېغىــپ بىــر مــۇددەتتىن كېــيىن شــىددەتلىك بىــر يــ . كېمىــسىگه ئالىــدۇ
ــسهن؟ ــۇنى كۆرسهتمهمـــ ــازابى نهدە؟ ئـــ ــخىرە » ئـــ ــساالمنى مهســـ ــۇه ئهلهيهىســـ  دەپ نـــ

 . قىلغانالرنىڭ ههممىسى سۇدا غهرق بولۇپ تۈگىشىدۇ

ئايهت – 4 قىيامهت سۈرىسى ) 1 (
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ــدا ــسى جايلىرى ــڭ ههرقاي ــدە دۇنيانى ــۇ ۋەقه ههققى ــتان 68 ب ــۆپرەك داس ــدىن ك  پارچى
 زامــانىمىزدا ئــارخېئولوگىيه . هن بۇالرنىــڭ ههممىــسى ئهينــى ۋەقهلىكنــى ســۆزلىگ . يېزىلغــان

ــسپاتالنغان ــدە ئى ــدىغان دەرىجى ــۇل قىلماي ــۇ ۋەقه شــهك قوب ــسىدا ب ــى سايى ــى . ئىلم  يېقىنق
 يىلالردىكــى ئــارخېئولوگىيه دەلىللىرىغــا ئاساســالنغاندا بــۇ هادىــسىنىڭ پۈتــۈن يهرشــارىغا

 . ئومۇم بولغانلىق ئېهتىمالى كۈچلۈكتۇر

 ككــى ئــارخېئولوگ تهرىپىــدىن مېكــسىكا قولتۇقىــدا ـ يىللىرىــدا ئــامېرىكىلىق ئى 1960
ــانىزم ــانلىق ماكروئورگ ــدىكى ج ــۇ جاي ــۆرە، ب ــسىگه ك ــات نهتىجى ــان تهتقىق ــپ بېرىلغ  ئېلى

 مىيــامى . ماددىلىرىنىـڭ قهدىمكـى زامانالرغـا ئائىــت قالـدۇقلىرى ئىكهنلىكـى ئىـسپاتالنغان
ــىتېتىدىن ــارخېئولوگ، ئ Cesare ، Rodhe ئۇنىۋېرســ ــى ئــ ــسىملىك ئىككــ ــسالند ئىــ  ىــ
 James ئۇنىۋېرســـىتېتىدىن Kannet ۋەكـــامبرج ئۇنىۋېرســـىتېتىدىن Nicolas الردىـــن 

ــسىكا ــان مېكــ ــق قىلىنغــ ــدىن تهتقىــ ــسى تهرىپىــ ــات گۇرۇپپىــ ــكىللهنگهن تهتقىقــ  تهشــ
ــۆزگىرىش بايقالغــان ــوڭ ئ ــك بىــر چ ــر تۇزلۇقتــا درامماتى ــدىكى بى ــۇ بولــسىمۇ، . قولتۇقى  ب

 ا قولتۇقىنىــڭ تــاتلىق ســۇ هۇجۇمىغــا يىــل بــۇرۇن مېكــسىك 12000 ـ 11600 مۇنــدىن
ــدى ــانلىقى ئې ــك . ئۇچرىغ ــۇ ۋەقهلى ــابالردا ب ــاماۋىي كىت ــۈيى « س ــان س ــپ » تۇپ  دەپ ئاتىلى

 ) 1 ( . كهلگهن

 ئاد، سهمۇد قهۋملىرىنىڭ شهههرلىرى ) 2 (

 ئــاد، ســهمۇد قهۋملىرىنىــڭ شــهههرلىرىنىڭ بــارلىقى قۇرئــان كهرىمــدە ســۆزلهنگهن
ــالىقالر رەت قىلىـــپ كهلـــگهن بولـــسىمۇ، يېقىـــنغىچه بۇالرنىـــڭ بـــ  ار ئىكهنلىكىنـــى ياۋروپـ

 تېخنىكىنىــڭ سايىــسىدا ئارخېئولوگىيىلىــك قېزىــشالر بىــلهن بــۇ شــهههرلهر  پهن . ئېــدى
 ســـهمۇد قهۋمــى چــوڭ ئـــاد قهۋمىنىــڭ بىــر بۆلـــۈكى بولــۇپ، بـــۇالر . ئوتتۇرىغــا چىققــان

 ، » هئـــراف ئ « ســـهمۇد قهۋمـــى قۇرئاننىـــڭ . مهككىـــدىن ســـىناغىچه هۆكۈمرانلىـــق قىالتتـــى
ــۇد « ــر « ، » هـ ــان » قهمهر « ۋە » هىجـ ــا ئېلىنغـ ــۈرىلىرىدە تىلغـ ــارىخى « . سـ ــاتاليمۇس تـ  » پـ

 نـــاملىق قهدىمكـــى زامانالرغـــا ئائىـــت تـــارىخىي ئهســـهر تېپىلغانـــدىن كېـــيىن، قېزىـــشالر
 . بۇنىڭغا ئاساسهن باشالنغان ۋە ئهمهلىيهتته بۇ قوۋمالرنىڭ شهههرلىرى تېپىلغان

ــايته  ختى رىيــاد ئۇنىۋېرســىتېتى ئهدەبىيــات فاكۇلتېتىنىــڭ ســهئۇدى ئهرەبىــستاننىڭ پ
ــدىن ــسارىي تهرىپىــ ــدۇراهمان ئهنــ ــۇر ئابــ ــالىمى دوكتــ ــقه ئــ ــارە ئهتىــ ــۇدىرى، ئاســ  مــ

 دېـگهن يېرىـدە ئېلىـپ بېرىلغـان » مهدائىنـى سـالىه « ئهرەبىستاننىڭ غهربىـي شـىمالىدىكى
ــان ــهههرلىرى بايقالغ ــڭ ش ــهمۇد قهۋمىنى ــشتا، س ــدىن . قېزى ــهههر مىالدىيى ــۇ ش ــۇرۇنقى ب  ب

. ناملىق كىتابتىن » دىنالر تارىخى « تۈركچه ) 1 (
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 ـ يىلالرغـــا ئائىــت بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدىن قــۇم دۆۋىـــسى ئاســتىدا قالغـــان، تاشـــتىن 2000
 ياسالغان كاتتا سارايالر ۋە شـۇ ۋاقىتتىكـى سـهمۇدىيه يېزىقلىـرى بىـلهن يېزىلغـان تـارىخىي

 ) 1 ( . ۋەسىقىلهرمۇ تېپىلغان

 ئىرەم شههىرى ) 3 (

 ىــرى ياشــىغان بولــۇپ، قۇرئــان ئىــرەم شــههىرىدە هــۇد ئهلهيهىســساالم ۋە ئۇنىــڭ قهۋمل
 كهرىمدە هـۇد قهۋمىنىـڭ ئالالهقـا ئىمـان كهلتۈرۈشـتىن بـاش تارتىـپ، كـۇپرى ـ زااللهت ۋە
 ئىنــسانالرغا زۇلــۇم قىلىــش بىــلهن ئــۆتكهنلىكى، ئۇالرنىــڭ ئىــرەم شــههىرىدە ئــۆتكهنلىكى

ــڭ ــدا ئۇالرنىـ ــهر « ۋە ئاخىرىـ ــر » سهرسـ ــلهن بىـ ــوران بىـ ــر بـ ــۈك بىـ ــان كۈچلـ  دەپ ئاتالغـ
 پهرۋەردىگارىڭنىـڭ ئـاد قهۋمىنـى، يۈكـسهك ﴿ . دىال هـاالك قىلىنغـانلىقى سـۆزلهنگهن كېچى

 تاسـالرنى ) 2 ( بىنالىرى بىلهن ئوخشىـشى يارىتىلىـپ باقمىغـان ئىـرەم شـههىرىنى، ۋادىقـۇرادا
ــا قىلغـــان ( كېـــسىپ ــانلىقىنى ) ئـــۆيلهرنى بىنـ ــالاله قانـــداق جازالىغـ ــهمۇد قهۋمىنـــى ئـ  سـ

 . ) 3 ( ﴾ كۆرمىدىڭمۇ؟

ــ 1982 ــز ـ يىل ــر ئىنگىلى ــامىنى بى ــسى ن ــشۈرۈش گۇرۇپپى ــر تهك ــك بى  ى كالىفورنىيىلى
 جاسۇســىدىن ئاڭلىغــان قهدىمىــي شــهههر يــوللىرىنى تهكــشۈرۈپ چىققــان بولــسىمۇ، بــۇالر

 كېيىــــنچه ئــــۇالر مهخــــسۇس رادارالرنــــى ئىــــشقا ســــېلىپ . نهتىجىــــگه ئېرىــــشهلمىگهن
ــدۇ ــۆللىرىگه تارقىلىـ ــان چـ ــستان ۋە ئوممـ ــۇ . ئهرەبىـ ــاۋۋال ئـ ــهههر ئهڭ ئـ ــي شـ  الر قهدىمىـ

 » پــاتالميۇس « نهتىجىــدە ئــۇالر، ئىككىنچــى ئهســىردە ئــۆتكهن . يــوللىرىنى تېپىــپ چىقىــدۇ
ــرەم ــان ئى ــان قىلغ ــارىخچى باي ــگهن ت ــان ( دې ــرېم دەپ ئاتىغ ــارىخچى ئى ــههىرىنى ) ت  12 ش

 يىللىـق تارىخقـا ئىـگه 4800 . مېتىر قېلىنلىقتىكـى قۇملۇقنىـڭ ئاسـتىدىن تېپىـپ چىقىـدۇ
 Atlantic ( » چۆللهرنىــڭ ئاتلىــسى « ههرنىڭ تېپىلغــانلىقى بولغــان بــۇ شــه of  the  Sand ُ ( 

 ) 4 ( . گېزىتلىرىدە ئېالن قىلىنغان » Newsweek « ۋە » Times « سهرلهۋهىسى ئاستىدا

ــچه ) 1 ( ــدىغان ئهرەب ــدا نهشــىر قىلىنى ــشرق الۆوســط « لوندون ــۇرا شــهر ( » ال ــى ) ق ئوتت ــل 2001 گېزىت ــاي 2 ـ يى  ـ 25 ـ ئ
 . سانىدىن

 ئهال دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ، هــازىرقى ســهئۇدى ئهرەبىــستاننىڭ مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــههىرىنىڭ شــىمالىدىكى – ۋادى قــۇرا ) 2 (
 . قهدىمــدە ســهمۇد قهۋمــى ياشــىغان . خهيــبهر رايــونى بىــلهن ئهلتىمــا رايــونى ئوتتۇرىــسىغا جايالشــقان تــاغىلق رايــون

 ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا بۇ جـاي مۇسـۇلمانالر تهرىپىـدىن پهتهـى قىلىنىـپ، مهدىـنه ئىـسالم دولىتىنىـڭ پهيغهمبهر
 . تهركىبىگه ئۆتكهن

 ئايهتلهر  9  6 فهجر سۈرىسى ) 3 (
ـ سانىدىن ئېلىندى ــ تۈركچه 5 ـ يىللىق 98 » سىزىنتى ژۇرنىلى « ) 4 (
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 يــۇقىرىقى شــهههرلهر ۋە بــۇ شــهههرلهرنىڭ قهۋملىــرى قۇرئــان چۈشــكهن ۋاقىتالردىمــۇ
ــى ــڭ ئ . بىلىنمهيتت ــان ئۇالرنى ــۇپ قۇرئ ــدىن خهۋەر بىرىنچــى بول ــدىن ۋە ئاقىۋەتلىرى  ههۋالى

 . بهرگهن

 پىرئهۋننىڭ جهسىدى ) 4 (

ــدۇ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كهرىم ــالاله قۇرئ ــزدىن ﴿ : ئ ــى دېڭى ــسرائىل ئهۋالدلىرىن ــز ئى  بى
 . ئـۇالرنى پىــرئهۋن ۋە ئۇنىـڭ قوشــۇنى زۇلـۇم ۋە زوراۋانلىــق بىـلهن قوغلىــدى . ئۆتكـۈزدۇق

 ئېيتتىمكــى، ئىــسرائىل ئهۋالدلىــرى ئىمــان ئىمــان ” پىــرئهۋن غهرق بولىــدىغان ۋاقتىــدا
 ئۇنىڭغــا .( دېــدى “ مهن مۇســۇلمانالردىنمهن . ئېيتقــان ئىالهــتىن باشــقا ههق ئىــاله يوقتــۇر

 ئىلگىــرى ) ئىمــان ئېيتامــسهن؟ ( ئهمــدى ) هايــاتتىن ئۈمىــد ئۈزگىنىڭــدە ( ” ) ئېيتىلــدىكى،
 ىـــنكىلهرگه ســهندىن كېي . ئالالهقــا ئاســىيلىق قىلغـــان ۋە بۇزغــۇنچىالردىن بولغانىـــدىڭ

 يهنــى جهســىدىڭنى ( ئىبــرەت بولۇشــۇڭ ئۈچــۈن، بۈگــۈن ســېنىڭ جهســىدىڭنى قۇتقــۇزىمىز
 . ) 1 ( ﴾ ) “ دېڭىزدىن چىقىرىپ قويىمىز

 دېــگهن جايــدىن » جهبهلهيــن « ئهســىرلهر ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ئىنگلىــزالر تهرىپىــدىن
ــتىلگهن ــپ كېـ ــيىگه ئېلىـ ــپ، ئهنگىلىـ ــىدى تېپىلىـ ــهتنىڭ . پىرئهۋننىـــڭ جهسـ ــۇ جهسـ  بـ

 ىنى بىلىــــش ئۈچــــۈن، جهســــهتلهرنىڭ ئۆمــــۈرلىرىنى بىلىــــشته قوللىنىلىــــدىغان ئــــۆمر
 مېتودىمـــۇ 14 ههرتۈرلـــۈك مېتودالرنىـــڭ ههممىـــسى قوللىنىلغاننىـــڭ ســـىرتىدا، كـــاربون

 يىللىـق بولـۇپ چىققـان بولـسىمۇ، 3000 ئهجهپلىنهرلىككـى، بـۇ جهسـهت . ئىشقا سـېلىنغان
 جهسـهد ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، بـۇ . زۇلمىغـان ئۇنىڭ تىرىسىال چۈرۈگهن، ئهممـا ئورگـانلىرى بۇ

 چـۈنكى مۇميـا قىلىنغـان جهسـهتلهرنىڭ ئىچكـى ئورگـانلىرى . مۇمىيـا قىلىنمىغـان ئىـكهن
 هـــازىر بـــۇ جهســـهت . بۇنىـــڭ ئىچكـــى ئورگـــانلىرى جايىـــدا ئېـــدى . ئېلىـــپ تاشـــلىنىدۇ

 . ئهنگلىيه مۇزېيىدا كۆرگهزمىگه قويۇلماقتا

 هر دەلىلل ىلىق تېخنىك : ئۈچىنچى

 بىــلهن مۇناســىۋەتلىك تهتقىقــاتالرنى ) تۆرەلمهشۇناشــلىق ئىلمــى ( بىرىئولــوگىيه ئېم ) 1 (
 ) Maurese ( ئېلىـــپ بارغـــان فرانـــسىيه تىببىـــي ئىنـــستىتۇتىنىڭ پروفېســـسورى دوكتـــور

ــان ــدە ئېلىــپ بارغ ــاال ههققى ــا قورســىقىدىكى ب ــارقىلىق ئان ــاراتالر ئ ــانىۋى تىببىــي ئاپپ  زام
ــدە ــدۈرۈلگهن تهتقىقـــــات نهتىجىـــــسىنىڭ، قۇرئـــــان كهرىمـــ  ئهســـــىرلهر بـــــۇرۇن بىلـــ

 ههقىقهتلهرنىــڭ ئهينىــسى بولــۇپ چىققانلىقىغــا ههيــران قالغــان ۋە ياۋروپانىــڭ ئهڭ كــۆپ

ـ ئايهتلهر 91 ـ 89 يۇنۇس سۈرىسى ) 1 (
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 the ( تىراژلىـــق گېزىـــت، ژۇرناللىرىـــدا Quran  and  Modern  science ( » قۇرئـــان ۋە 
ــسىنا ــقان مېدىتـ ــالىالرنى » زامانىۋىيالشـ ــي ماقـ ــۆپلىگهن ئىلمىـ ــتىدا كـ ــسى ئاسـ  سهرلهۋهىـ

 . قىلغان ئېالن

 ئـــالاله ســـىلهرنى ئاناڭالرنىـــڭ قارنىـــدا بىـــر ﴿ : قۇرئـــان كهرىمـــدە مۇنـــداق كهلـــگهن
 يهنـى ئـۈچ قـات پهردە ( هالهتتىن يهنه بىر هـالهتكه تهرەققىـي قىلـدۇرۇپ، ئـۈچ قـاراڭغۇلۇق

ــدە يارىتىــدۇ ) ــۈچ قــات پهردە . ) 1 ( ﴾ ئىچى  . بــاال ههمراهىنىــڭ پهردىــسى  بــۇ ئــايهتتىكى ئ
 يېقىنقـــى زامـــان . قورســـىقىدىن ئىبـــارەت ئـــۈچ قـــات پهردىـــدۇر بهچچىـــدان ۋە ئانىنىـــڭ

 مېدىتسىنا ۋە تهبىئهت مۇتهخهسسىـسلىرى بـۇ ئـۈچ قـات پهردىنـى تهتقىـق قىلىـپ كـۆرۇپ،
ــا ئاالهىـــدە نـــامالرنى بهرگهن ــائىفى ” ، “ خوربـــۇن ” ، “ مىنبـــارى ” ئـــۇالر . ئۇالرغـ  دەپ “ لهفـ

 . ئاتىلىدۇ

ــالىمى ) 2 ( ــاتى ئ ــۇ تهتقىق ــسۇز س  Jac فران Cousteau ــلهن ئاتالنتىــك ــز بى ــاق دېڭى  ئ
 ـ بىرىـــدىن ئايرىـــپ تۇرىـــدىغان  كـــۆزگه ( بوغۇزىـــدا » جهبهلىتـــارىق « ئوكيـــاننى بىـــر

 بىـــر ســـۇ توسمىـــسىنىڭ بـــارلىقىنى، ئىككـــى پهرقلىـــق ئىســـسىقلىققا ۋە ) كۆرۈنمهيـــدىغان
 تۇزلۇق ئورانىغـا ئىـگه بولغـان بـۇ دېڭىـز سـۈيىنىڭ بىـر ـ بىـرىگه ئارىلىـشىپ كهتمهسـتىن،

 ـ ب ــر ــان بىـ ــىپ قىلغـ ــانلىقىنى كهشـ ــېقىن ئېقىۋاتقـ ــرىگه يـ ــل . ىـ ــۇقىنى قىزىـ  ئهدەن قولتـ
 دېڭىــزدىن ئايرىــپ تۇرىــدىغان مهنــدەب بوغۇزىــدىمۇ ســۇ توسمىــسىنىڭ بــارلىقى كهشــىپ

ــان ــان . قىلىنغـ ــىپ قىلغـ ــانىيىلىكلهر كهشـ ــسىنى گېرمـ ــۇ قېتىمقىـ ــڭ كـــۆپ . بـ  دۇنيانىـ
ــان ــارلىقى بايقالغـ ــسىنىڭ بـ ــۇ توسمىـ ــدە سـ ــ . مهملىكهتلىرىـ ــا ۋە : ىلهن مهسـ ــال، بېرمـ  بېنگـ

ــارلىقى  هىندىـــستاندىمۇ بـــۇ تـــۈردىكى ســـۇ توســـمىلىرى بولغـــان دېڭىـــز، دەرياالرنىـــڭ بـ
 . كېيىنكى يىلالردا كهشىپ قىلىنغان

ــىپىياتنى ــۇقىرىقى كهشـ ــسور Cousteau يـ ــا ئېيتىـــپ M.Bukail دوســـتى پروفېسـ  غـ
 ۋە ئۆزىنىـــڭ بهرگهنـــدە، ئـــۇ، بـــۇ كهشـــىپاتنىڭ يېڭـــى كهشـــىپىياتالردىن ئهمهســـلىكىنى

 بۇرۇنال قۇرئان كهرىمدىن بـۇالرنى ئوقۇغـانلىقىنى سـۆزلهپ بېرىـپ مۇنـۇ ئـايهتنى تىـالۋەت
ــاتلىق، بىـــرى ئـــاچچىق ( ئـــۇ، ئىككـــى دېڭىزنـــى ﴿ : قىلىـــدۇ  ئـــۇالر . ئاققۇزىـــدۇ ) بىـــرى تـ

 . ) 2 ( ﴾ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا توسما بولۇپ، بىر ـ بىرىگه قوشۇلۇپ كهتمهيدۇ . ئۇچرىشىدۇ

 ئايهت  6 سى زۇمهر سۈرى ) 1 (
ـ ئايهتلهر 20 ـ 19 رەهمان سۈرىسى ) 2 (
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 ومىيىلىك دەلىللهر ئاسترون : تۆتىنچى

 يۇلتۇزالرنىڭ ههرىكىتى ) 1 (

 بهلگىلهنـگهن جايىغـا قـاراپ سـهير قىلىـدۇ، بـۇ، قۇيـاش ﴿ : ئالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ
ــى بىلگــۈچى ــب، ههممىن ــشىدۇر ئالاله غالى ــدىنئاال بهلگىلىــگهن ئى ــڭ ئال ــا ســهير . نى  ئايغ

 ) ېتىـــپ بارغانـــدا ئـــاخىرقى مهنـــزىلگه ي ( قىلىـــدىغان مهنزىللهرنـــى بهلگىلىـــدۇق، ئـــۇ
 كۈننىـڭ ئايغــا يېتىۋېلىــشى . خورمىنىـڭ قــۇرۇپ قالغـان شــېخىغا ئوخــشاش بولـۇپ قالىــدۇ

 ، كېچىنىــڭ كۈنــدۈزدىن ئېــشىپ كېتىـــشى ) يهنــى ئىككىــسىنىڭ جهم بولــۇپ قېلىـــشى (
ــشى ( ــورنىنى ئېلى ــدۈزنىڭ ئ ــتىن كۈن ــى كهلمهس ــى ۋاقت ــرى ) يهن ــۇمكىن ئهمهس، ههر بى  م

 . ) 1 ( ﴾ پهلهكته ئۈزۈپ يۈرىدۇ

 ۇ ئىبارىلهر ئىلگىرىكـى ئىنـسانالرنىڭ نهزىرىـدىمۇ ئـانچه ههيـران قـاالرلىق ئىبـارىلهر ب
ــتالردا . ئهمهس ئىـــــدى ــى، بهزى ۋاقىـــ ــڭ ههرىكهتلىرىنـــ ــۇالر يۇلتۇزالرنىـــ ــۈنكى ئـــ  چـــ

ــۇراتتى ــۆرۇپ تــ ــقانلىقىنى كــ ــڭ يىراقالشــ ــڭ . ئورۇنلىرىنىــ ــر يۇلتۇزنىــ ــېكىن ههر بىــ  لــ
ــى ــېمه ئىكهنلىكىنـ ــڭ نـ ــدىغان پهلهكىنىـ ــى ئايلىنىـ ــنىڭ ههرىكىتـ ــدەك، قۇياشـ  بىلمىگهنـ

 . ههققىدىمۇ هېچنهرسىنى بىلمهيتتى

 قۇرئـان كهرىمنىـڭ بـۇ ئايىتىنىـڭ شــۇ ئهسـىردە تونۇلمىغـان يېڭـى مهرىـپهتلهر بىــلهن
 كهلگهنلىكـى بــۇ ســۆزلهرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغـان قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئىنــسانالرنىڭ ســۆزى

 . كهنلىكىگه ئوچۇق دااللهت قىلىدۇ بولماستىن بهلكى ئالاله تائاالنىڭ سۆزلىرى ئى

ــايهت ههققىـــدە مۇنـــداق دەيـــدۇ ــۇ ئـ  قۇرئـــان كهرىـــم « : دوكتـــۇر مـــوررىس بوكـــاي بـ
ــدا ــڭ ئهتراپىــــ ــنىڭ ئۇنىــــ ــى، قۇياشــــ ــا ئىكهنلىكــــ ــي نوقتــــ ــڭ مهركىزىــــ  زېمىننىــــ
ــتىن ــان قىلماس ــهنچىنى باي ــا چۈش ــدىكى كون ــارەت پهلهك ههققى ــدىن ئىب  ئايلىنىدىغانلىقى

ــاي، يۇلت ــاش، ئ ــى قوي ــرى بهلك ــۇئهييهن پهلهكلى ــگهن م ــڭ بهلگىلهن ــڭ ههر بىرىنى  ۇزالرنى
 ) 2 ( » ئىچىدە سهير قىلىدىغانلىقىنى يېڭى دەۋرى ئىلمىگه ئويغۇن هالدا بايان قىلماقتا

 ئايهتلهر  40 ،  39 ،  38 سۈرە ياسىن ) 1 (
ــبىگه ) 2 ( ــك مهزهى ــنىن كاتۇلى ــستىئان دىنى ــدىن خرى ــۇپ، كىچىكى ــۇر بول ــسىيىلىك مهشــهۇر دوخت ــاي فران  مــۇررىس بۇك

ــكهن ــپ ئۆس ــات قىلى ــى ئ . ئېتىق ــسهل ئىبن ــشاهى فهي ــابىق پادى ــستانىنىڭ س ــهئۇدى ئهرەبى ــز س ــدۇل ئهزى   1906 ( اب
ــان ) 1975 ــورى بولغ ــسۇس دوخت ــشاهنىڭ مهخ ــپ، پادى ــستانىغا كهلى ــهئۇدى ئهرەبى ــهن س ــپىگه ئاساس ــڭ تهكلى  . نى

ــابلىرىنى، پىــرئهۋن قىســسىلىرىنى ــدا يههــۇدىي ۋە ئىــسالم دىنلىرىنىــڭ مــۇقهددەس كىت ــۇ جهريان  مــۇررىس بۇكــاي ب
 نـاملىق مهشـهۇر » پهن – قۇرئـان ۋە هـازىرقى ئىلىـم ئىنجىـل، « ئوقۇپ تهتقىق قىلىـپ چىقىـپ مۇسـۇلمان بولغـان ۋە

. تىلغا تهرجىمه قىلىنغان 17 بۇ ئهسهر هازىرغىچه دۇنيادىكى نوپۇزلۇق تىلالردىن . ئهسهرنى يازغان
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ــدۇ ــداق دەي ــۇ يهنه مۇن ــگهن پهلهك « : ئ ــڭ بهلگىلهن ــر يۇلتۇزنى ــم ههر بى ــان كهرى  قۇرئ
ــىرل ــارەت ئىلگىرىكــى ئهس ــدە ئايلىنىدىغانلىقىــدىن ئىب ــى بىــر ئىچى  هردە تونۇلمىغــان يېڭ

ــدى ــدىم قىل ــى . چۈشــهنچىنى تهق ــشى، يېڭ ــنىڭ ئايلىنى ــم ســۆزلىگهن قۇياش ــان كهرى  قۇرئ
 كىلــو مېتىـر تىزلىــك بىـلهن ئــۆز ئــوقى 250 ئىلىـم ئىــسپاتلىغاندەك قۇياشـنىڭ ســېكونتىغا

 . » ئهتراپىدا ئايلىنىدىغانلىقىدۇر

 لىنىــدۇ، ئۇنىــڭ ئهكىــسچه زېمىــن قۇياشــنىڭ ئهتراپىــدا ئاي « دوكتــۇر مــوررىس بوكــاي
ــساالممۇ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــۆزلىگهندەك، مـ ــالىملىرى سـ ــان پهلهك ئـ ــدۇ دەپ قارىغـ  بولمايـ

 دېــگهن » قويـاش ۋە ئايالرنىــڭ ههرىكهتلىرىـدىن ســۆزلهپ ئۇلــۇغ مۇتهپهككۇرغـا ئايالنغــان
 پهلهك ئـالىملىرى بـۇ يهردە تـوغرا دېـيهلىگهن بولــسىمۇ، « : سـۆزگه مۇنـداق رەددىـيه بهرگهن

ــگهن قو ــدۇ دې ــز ههرىكهتلهنمهي ــۇ ههرگى ــۇپ، ئ ــسى بول ــي نوقتى ــڭ مهركىزى ــاش ئالهمنى  ي
 دېــمهك پهلهك ئــالىملىرى خاتــا ۋە تــوغرا نهزەرىيىلهرنىمــۇ ئوتتۇرىغــا . قارىــشىدا خاتاالشــقان

 خاتـا ۋە تـوغرا نهزەرىيىلهرنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان پهلهك ئالىملىرىنىـڭ سـۆزلىرىنى، . قويغان
ــا ســـۆزلىمهيدى ــۈ خاتـ ــشاتقىلى مهڭگـ ــۆزلىرىگه قانـــداقمۇ ئوخـ ــان كهرىمنىـــڭ سـ  غان قۇرئـ

 . » بولسۇن؟

 . بۇ ئىنساپلىق بىر تهتقىقاتچىنىڭ ئهمهلىيهتكه ئويغۇن، ههققانىي گوۋاهلىقىدۇر

 يۇنــان پهلــسهپىلىرى، رىــم قــانۇنلىرى، هىندىــستان هېكمهتلىــرى، ئهرىــستۇتىل ۋە
ــههرادا ــدا، س ــراق هال ــدىن يى ــڭ نهزەرىيىلىرى ــڭ ئهپالتۇننى ــر زاتنى ــتىلگهن بى ــۈپ يې  ئۈس

ــدا  20 كائىنـــات نىزاملىـــرى ههققىـــدە  ئهســـىرنىڭ مائارىـــپ سهۋىيىـــسىگه ئويغـــۇن هالـ
 . بهدىئىــي ئىبــارىلهر بىــلهن ســۆزلىگهنلىكى ئىنــساننى ههقىــقهتهن ههيــران قالدۇرىــدۇ
 بۇنىڭغـا نهزەر سـالغان ئىنــسان، ئـۇ زاتنىـڭ ســۆزلىرىنىڭ ئىلمىـي تهرەققىيـات ئهســىرىدىن

 نچه ئهســىر ئىلگىرىكــى مهرىپهتلهرنــى قوشــۇمچه قىلىــش بىــلهن بىــرگه، ئىلگىركــى بىــر قــا
 . ەلهيدۇ ر پهلسهپىلهردىن كېلىپ چىققان خاتا قاراشالرغا تۈزۈتۈش بهرگهنلىكىنى كۆ

 قۇرئــان كهرىــم مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىجــادىيىتى « : يــۇقىرىقىالردىن كىــيىن
 . دېيىش ئهقىلغا سىغامدۇ؟ » ياكى ئىلگىرىكى ئىنسانالرنىڭ تهلىماتى

 ئهگهر شـۇنداق بولغـان بولـسا ئىـدى، مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالم شـۇ ئهسـىرنىڭ ئىلىــم
ــۋەتته  لــېكىن مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم . ۋە مهرىپهتلىــرى بــويىچه ســۆزلىگهن بــوالتتى، ئهل

ــۇ ــا ئـ ــۆزلىگهن ۋاقىتتـ ــدى، سـ ــىز ئىـ ــدىن خهۋەرسـ ــم ۋە مهرىپهتلىرىـ ــىرنىڭ ئىلىـ ــۇ ئهسـ  ئـ
 ىڭ ئىلىـم ۋە مهرىپهتلىرىنىــڭ قارشىـسىغا سـۆزلهتتى، ئــۇ ئهسـىردىكى خاتــالىقالرنى ئهسـىرن

. پاش قىالتتى
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ــى ــلهر بىزنــ ــۇ ههقىقهتــ ــا بــ ــاتى ۋە ” مانــ ــسانىيهتنىڭ تهلىمــ ــم ئىنــ ــان كهرىــ  قۇرئــ
 ئىجـــادىيهتلىرى بولماســــتىن، بهلكــــى ئاســــمان ۋە زېمىننــــى يــــاراتقۇچى، يوشــــۇرۇن ۋە

 . دېيىشىمىزگه مهجبۇر قىلدى “ نىڭ سۆزىدۇر ئاشكارىنى بىلگۈچى، ئالاله تائاال

 زېمىننىڭ شار شهكىللىك ئىكهنلىكى ) 2 (

ــايىتى ــدەك ناه ــار قىاللمىغى ــېچكىم ئىنك ــدە ه ــدۈز ههققى ــچه، كۈن ــم كى ــان كهرى  قۇرئ
 بـــــۇ، قۇرئـــــان كهرىـــــم مـــــۇههممهد . ئوچـــــۇق چۈشـــــهنچىلهرنى ئوتتۇرىغـــــا قويـــــدى

ــ ــامهن ئهلهيهىســـساالمغا چۈشـــكهن ۋاقىتتىكـــى خهلقنىـــڭ ئىلىـ ــۇ تامـ  م ۋە مهرىپهتلىرىگىمـ
 لـــېكىن قۇرئــان كهرىـــم زېمىننىـــڭ شــار شـــهكىللىك ئىكهنلىكـــى ۋە . ئويغــۇن كهلـــگهن

 ئۇنىـــڭ ئايلىنىــــپ تورىدىغانلىقىــــدىن ئىبــــارەت ئىلگىرىكــــى ئهســــىردىكى ئىنــــسانالر
 بايقىيالمىغـــان باشـــقا ئىلىـــم ۋە مهرىـــپهتلهرگه بولغـــان ئىـــشارەتلهرنى ههم ئـــۆز ئىچىـــگه

 . ا چۈشكهن ئالغان هالد

 ئالالهنىــڭ كېچىنــى كۈنــدۈزگه ۋە ﴿ : قۇرئــان كهرىــم مۇنــداق دەيــدۇ ئــالاله تائــاال
ــسۇندۇرىدىغانلىقىنى ــاينى بوي ــلهن ئ ــۈن بى ــدىغانلىقىنى، ك ــېچىگه كىرگۈزى ــدۈزنى ك  كۈن

ــاش ( كۆرمهمــسهن؟ ــۇئهييهن مــۇددەت ) بىــلهن ئاينىــڭ قۇي ــامهت ( ههر بىــرى م ــى قىي  ) يهن
ــچه ــدە ( كىـ ــۆز پهلىكىـ ــهير قى ) ئـ ــدۇ سـ ــۇق . لىـ ــشىڭالردىن تولـ ــىلهرنىڭ قىلمىـ ــالاله سـ  ئـ

 . ) 1 ( ﴾ خهۋەرداردۇر

ــلهن ﴿ ــېچه بى ــالاله ك ــلهن ( ئ ــاراڭغۇلۇقى بى ــڭ ق ــى كېچىنى ــدۇ، ) يهن ــدۈزنى ياپى  كۈن
 يهنـــى داۋاملىـــق ئـــورۇن ئالمىـــشىپ ( بىرىنـــى قوغلىـــشىدۇ  كـــېچه بىـــلهن كۈنـــدۈز بىـــر

 . ) 2 ( ﴾ ) تۇرىدۇ

 ئــالاله كېچىنــى كۈنــدۈزگه . ســىدا يــاراتتى ئــالاله ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى ههق ئاسا ﴿
 بهنــدىلهرنىڭ ( كىرگۈزىـدۇ ۋە كۈنـدۈزنى كــېچىگه كىرگۈزىـدۇ، ئــالاله كـۈن بىــلهن ئـاينى

ــپهئهتىگه ــتقىچه ) مهن ــۇئهييهن ۋاقى ــرى م ــڭ ههر بى ــسۇندۇرۇپ بهردى، ئۇالرنى ــى ( بوي  يهن
ــدا ــۆز ئوقى ــامهتكىچه ئ ــۇ ) قىي ــى، ئ ــدۇ، بىلىڭالرك ــهير قىلى ــۆز ( س ــالاله ئ ــى ئ ــشىدا يهن  ) ئى

 . ) 3 ( ﴾ مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر ) بهندىلىرىنىڭ گۇناهلىرىنى تولىمۇ . ( غالىبتۇر

 ئايهت  29 سۈرە لۇقمان ) 1 (
 ئايهت  54 سۈرە ئهئراف ) 2 (
ئايهت  5 سۈرە زۇمهر ) 3 (
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 بـــۇ ئــــايهتلهر ئىنـــسانالرغا كۈنــــدۈزدىن كىـــيىن كېچىنىــــڭ، كېچىـــدىن كىــــيىن
 . كۈندۈزنىڭ كېلىشىنىڭ سىرىنى ئېچىپ بىرىدۇ

 ڭ ئىلگىرىكــى ئهســىرلهردە ياشــىغان ههر بىــر ئىنــسان بــۇ ههقىقهتنــى بىلهتتــى، شــۇنى
 ئهممــا هـازىرقى ئىنــسانالر . ئۈچـۈن ئـۇالر بــۇ ئـايهتتىن ئــانچه ههيرانلىـق هــېس قىلمىغـان

 بۇ ئـايهتته زېمىننىـڭ ئايلىنىـدىغانلىقى، ئۇنىـڭ شـار شـهكىللىك ئىكهنلىكىـدىن ئىبـارەت
ــۇپ يهتتــى  ئىنــسانالر . ئىلگىرىكــى ئىنــسانالر بايقىيالمىغــان ئىــشارەتلهرنىڭ بــارلىقىنى تون

 . ت يېڭى ئهسىردىال بايقىدى بۇ ههقىقهتنى پهقه

 دېــگهن ســۆزى ﴾ بىرىنــى قوغلىــشىدۇ  كــېچه بىــلهن كۈنــدۈز بىــر ﴿ : ئــالاله تائاالنىــڭ
ــر ــاكى بى ــتىن ي ــۇ توختىماس ــدۈزنىڭ بىردەمم ــلهن كۈن ــېچه بى ــتىن  ك ــرىگه ساقلىماس  بى

 . بىرىنىــڭ كهينىـــدىن قوغلىــشىپ ماڭىـــدىغانلىقىغا ئىــشارەت قىلماقتـــا  داۋاملىــق بىـــر
 ر قهيهرگىچه ۋە قانداق قوغلىشىپ ماڭىدۇ؟ لېكىن ئۇال

ــر ــدا بىـ ــسىز، ئـــوزۇن يولـ ــوق، چهكـ ــدۈز ئاخىرىـــسى يـ ــلهن كۈنـ ــى  كـــېچه بىـ  بىرىنـ
ــر ــر كــېچه ۋە بى  قوغلىــشىپ ماڭامــدۇ؟ شــۇنداق پهرەز قىلىنغــان ۋاقىتتــا زېمىنــدا پهقهت بى

ــدۇ ــوغرا كېلى ــىگه ت ــدۈزنىڭال ئوتۈش ــ . كۈن ــدۈزنىڭ بى ــلهن كۈن ــېچه بى ــز ك ــالهنكى بى  ر ۋاه
 بىرىنىــڭ كهينىــدىن قوغلىــشىپ مېڭىۋاتقــانلىقىنى، قۇياشــنىڭ شــهرق  خىــل نىزامــدا بىــر

 . تهرەپتىن چىقىپ، غهرب تهرەپته غايىپ بولىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز

 قۇرئان كهرىمـدىكى بـۇ تېخنىكىلىـك سـۈرەت ههققىـدە ئويلۇنـۇپ، ئۇنىڭـدىن كىـيىن
ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــى كۈ ﴿ : ئـ ــالاله كېچىنـ ــېچىگه ئـ ــدۈزنى كـ ــدۇ ۋە كۈنـ ــدۈزگه كىرگۈزىـ  نـ

 دېـــگهن ســـۆزىدىكى يهنه بىـــر ســـۈرەتكه يـــۆتكهلگىنىمىزدە، بـــۇ ئايهتنىـــڭ ﴾ كىرگۈزىـــدۇ
ــايىتى ئوچــۇق ــدىغانلىقى ههققىــدە ناه ــپ تۇرى ــى ۋە ئۇنىــڭ ئايلىنى ــڭ ههرىكىت  زېمىننى

 . ۈپ يېتهلهيمىز شۇن ئىشارەت بېرىۋاتقانلىقىنى چۈ

ــۇرۇپ، كېچ ــدۈزنى يوش ــمهك، كۈن ــدۈز دې ــۇ يهردە كۈن ــۈن ب ــش ئۈچ ــار قىلى ــى ئىزه  ىن
 كېچىنـى ئۆچـۈرۈپ، كۈنـدۈزنى ئىزهـار قىلىـش ئۈچـۈن . كېچىنىڭ ئىچىـگه كىرگۈزىلىـدۇ

 . كېچه كۈندۈزنىڭ ئىچىگه كىرگۈزىۋېتىلىدۇ

 بــۇ ئىككــى كىرگۈزۈشــنىڭ ئوتتۇرىــسىدا شــار شــهكىللىك بىــر جىــسىمنىڭ ههرىــكهت
ــز، ئهن ــهۋۋۇر قىلىمى ــدىغانلىقىنى تهس ــر قىلى ــدۈزنى بى ــلهن كۈن ــېچه بى ــسىم ك ــۇ جى   ه ش

ــدىن يوشــۇرىدۇ ــى يهنه بىرى ــدۇ، بىرىن ــگه كىرگۈزى ــڭ ئىچى ــى . بىرىنى ــڭ يهنه بىرىن  بىرىنى
ــار ــۇ پهقهت ش ــدۇ، ب ــىل بولماي ــلهن هاس ــسىم بى ــهكىللىك جى ــۈز ش ــادەتتىكى ت ــشى ئ  يېپى

. شهكىللىك بىر جىسىمنىڭ ههرىكىتىدىن هاسىل بولىدۇ
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ــان كهرىمنىــڭ ــم دېــمهك، قۇرئ ــايهتلىرى يېڭــى دەۋر ئىلى  مهرىپهتلىــرى ئىــشىنىپ،  ئ
 باش ئهگكهن ئىلمىـي ههقىقهتلهرنـى ئېچىـپ بېرىـپ، ئۇنىـڭ ئىلمىـي ههقىقهتـلهر بىـلهن

 . ههرگىزمۇ زىتلىشىپ قالمايدىغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم ئىسپاتالپ بهرگهن بولدى

 ئىنـــسانىيهتنىڭ مانــا بـــۇ ههقىقهتلهرنـــى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغـــان قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ
 ئىجادىيىتى بولىشى مۇمكىنمۇ؟

 ئهسـىر بـۇرۇن قۇرئـان كهرىـم سـۆزلىگهن ئىـكهن، 14 يۇقىرىقى ئىلمىـي ههقىقهتلهنـى
ــېالن قىلىــپ، هــازىرقى ئهســىردىكىگه ــۇالرنى شــۇ ۋاقىتــتىال ئ  نــېمه ئۈچــۈن مۇســۇلمانالر ب

 بى مۇنـداق، ئوخشاش ههممه كىـشى قوبـۇل قىلىـدىغان هالغـا كهلتـۈرمىگهن؟ بۇنىـڭ جـاۋا
 قۇرئــان كهرىـــم تــا قىيـــامهتكىچه ههرقانــداق زامانالرنىـــڭ ئىلىــم سهۋىيىـــسى ۋە ئهقىـــل

ــاب ــانه كىت ــدىغان يېگ ــۇن كېلى ــابىلىيىتىگه ئويغ ــي . ق ــۆزلىگهن ئىلمى ــم س ــان كهرى  قۇرئ
 ههقىقهتـلهر ئۆتمۈشــلهردىكىلهرنىڭ ئهقلـى ۋە ئىلىــم سهۋىيىـسىگه مۇۋاپىقالشــقان ۋە ئــۇالر

ــم ــان كهرىـ ــلهن قۇرئـ ــازىر بىـ ــدەك، هـ ــۈز بهرمىگهنـ ــق يـ ــداق زىتلىـ ــسىدا هېچقانـ  ئوتتۇرىـ
ــۇنداق ــامهتكىچه شـ ــا قىيـ ــشىدۇ، تـ ــلهن ماسلىـ ــپىياتالر بىـ ــي كهشـ ــسپاتالنغان ئىلمىـ  ئىـ

 – قۇرئــان كهرىمــدە هــازىرقى ئىنــسانالرنىڭ ئىلىــم سهۋىيىــسى ۋە ئاقىـــل . ماسلىــشىدۇ
 نالردا چوقـۇم ئوتتۇرىغـا قابىلىيىتى ئىـدراك قىاللمىغـان ئىلمىـي ههقىقهتـلهر كېيىنكـى زامـا

 . چىقىدۇ

 ـ تېخنىكـا  شۇنى قهتئىـي ئهسـتىن چىقارماسـلىق كېرەككـى، قۇرئـان كهرىـم بېـرەر پهن
ــدۇر ــامىله كىتابىـ ــالق ۋە مۇئـ ــادەت، ئهخـ ــدە، ئىبـ ــۇ ئهقىـ ــى ئـ ــابى ئهمهس، بهلكـ ــۇ . كىتـ  ئـ

ــڭ ــپ، ئۇالرنىـ ــۇچى بېرىـ ــپ ئـ ــاۋزۇالردا يىـ ــۇم مـ ــدىن مهلـ  ـ تېخنىكىـ ــسانالرغا پهن  ئىنـ
ــزدىن ــدۇ ئى ــپ بېرى ــولىنى ئېچى ــڭ . ىش ي ــۇمىي قانۇنىيهتلهرنى ــم ئوم ــان كهرى ــمهك، قۇرئ  دې

 . خۇسۇسىي يىپ ئۇچىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ــان ۋە كېيىـــنچه كهشـــىپ ــازىر كهشـــىپ قىلىنغـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ هـ  پهيغهمـ
 قىلىنىــدىغان پۈتــۈن ئىلمىـــي ههقىقهتلهرنــى شـــهرهلهپ بهرمىگهنلىكىنىــڭ ســـهۋەبىگه

ــۇ ئىل ــسهك، بـ ــدە، ئـــۇ كهلـ ــهرهلهپ بهرگهنـ ــويىچه شـ ــازىرقى بـ ــى هـ ــي ههقىقهتلهرنـ  مىـ
 چــاغالردىكى ئىنــسانالرنىڭ ئهقلــى قوبــۇل قىاللمــايتتى، بــۇ ئههۋالنىــڭ ئاساســلىق مهســىله
ــدى ــار ئى ــالى ب ــېلىش ئېهتىم ــۇپ ق ــىرى بول ــهلبىي تهس ــىلىلهرگه س ــي مهس ــان دىنى  . بولغ

ــۇدر ــڭ ق ــالاله تائاالنى ــساالمنىڭ ئ ــبهر ئهلهيهىس ــۈنكى پهيغهم ــدە چ ــر كېچى ــلهن بى  ىتى بى
ــۇ ــك قىسسىـــسىنى شـ ــجىد ئهقـــساغا بېرىـــپ كهلگهنلىـ  مهككىـــدىن پهلهســـتىندىكى مهسـ
 ۋاقىتتىكـــى ئىنـــسانالرنىڭ كـــوپ ســـانلىقى قوبـــۇل قىاللمىغـــان يهردە، هـــازىرقى ئىلمىـــي

ههتتــا مۇنــدىن يــۈز يىــل . كهشــپىياتالردىن ســۆز ئېچىــشقا ههرگىزمــۇ ئــورۇن يــوق ئىــدى
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 – مپىئـــوتېر، ئېنتېرنېـــت، ئانتېننـــا قاتـــارلىق هــــازىرقى پهن بـــۇرۇنقى ئىنـــسانالرغا كو
 تېخنىكىــدىن ســۆز ئاچقــان ئــادەم ههرقــانچه ئىــشهنچلىك، ئــالىم كىــشى بولــۇپ كهتــسىمۇ،

 . ئىنسانالر هامان ئۇنى يالغانغا چىقىراتتى

 تىببىي دەلىللهر : بهشىنچى

 ههسهلنىڭ شىپالىق ئىكهنلىكى ) 1 (

 ههسـهل ههرىـسىنىڭ قارنىـدىن ئىنـسانالرغا شـىپالىق ﴿ : قۇرئـان كهرىمـدە تائاال ئالاله
ــك ــك ئىچىملى ــل رەڭلى ــۇ خى ــدىغان خىلم ــهل ( بولى ــدۇ ) ههس ــدا . چىقى ــڭ ( بۇنىڭ  ئالالهنى

 . دەيدۇ ) 1 ( ﴾ چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچۈن ئىبرەت بار ) قۇدرىتىنىڭ چوڭلىقىنى

ــق ــۇزۇن يىللىـ ــى ئـ ــىپالىق ئىكهنلىكىنـ ــهلنىڭ شـ ــسانالر ههسـ ــرى ئىنـ ــارىختىن بىـ  تـ
 هلىـــي تهجرىبىلىـــرى بىـــلهن ئىـــسپاتلىغان بولـــسىمۇ، كـــۈنىمىزدىكى زامانىۋىيالشـــقان ئهم

 مېدىتـسىنا ئىلمـى سايىـسىدا ئـۇنى قهتئىـي شـهك قوبـۇل قىلمايـدىغان ئىلمىـي ههقىقهتـكه
 قىسىقىــسى، دوختــۇرالر . ههســهلنىڭ شــىپالىق تهرەپلىــرى ناهـايىتى كۆپتــۇر . ئايالنـدۇرغان

ــسهللهرن ــل كېـ ــۆپلىگهن ههرخىـ ــۇنى كـ ــا ئـ ــىيه قىلماقتـ ــشىنى تهۋسـ ــستېمال قىلىـ  . ىڭ ئىـ
 ههســهلدە مېكروبالرغــا قارشــى مــاددىمۇ بولغاچقــا ئــۇنى كۆيــۈكلهرگه، يارىالرغــا سۇۋاشــنىڭ

ــۆزلىمهكته ــۇ سـ ــشى ۋە . پايـــدىلىق ئىكهنلىكىنىمـ ــڭ ئهت ئېلىـ ــقا بۇۋاقالرنىـ ــدىن باشـ  مۇنـ
ــا ههســهل يېگۈزۈشــنى تهۋســىيه قىلماق ــشى ئۈچۈنمــۇ ئۇالرغ ــا ســاقلىقىنى ساقلى ــي . ت  تىببى

ــداردا ــۇم مىق ــدە مهل ــرىگه كۈن ــر جــۈپ ئىككىزەكنىــڭ بى  مۇتهخهسسىــسلىرى تهرىپىــدىن بى
ــسىدە، ئىككــى ــان تهجــرىبه نهتىجى ــپ بېرىلغ ــلهن ئېلى ــدۇرۇش بى ــستېمال قىل  ههســهل ئى
 ئــايلىق مــۇددەت ئىچىــدە كۈنلــۈكى مهلــۇم مىقــداردا ههســهل ئىــستېمال قىلغــان بۇۋاقنىــڭ

ــستېمال ــهل ئىـ ــى، ههسـ ــدىن ئېغىرلىقـ ــڭ ئېغىرلىقىـ ــان بۇۋاقنىـ ــارتۇق 2 قىلمىغـ ــو ئـ  كىلـ
 . كهلگهن

 بۇۋاققا ئانا سـۈتىنى ئهڭ ئـاز ئىككـى يىـل ئېمىـتىش الزىـم ئىكهنلىكىنـى دەسـلهپ ) 2 (
 يىــل بـۇرۇنال ئــۆزلىرى ياسـاپ چىققــان ســۈنئىي 10 ـ 5 تېخــى . قىلىـپ قۇرئــان سـۆزلىگهن

 ەۋا قىلغــان ياۋروپــالىقالر، دەپ د » ئهمــدى ئانــا ســۈتىنىڭ كېرىكــى يــوق « ســۈتنى ماختــاپ،
ــدىلىكته، پهن ــسىدا بـــۇ ههقىقهتنـــى چۈشـــىنىپ، – ئهمـ  تېخنىكىنىـــڭ يـــاردىمى ئارقىـ

 يىـــل بېرىـــشنىڭ زۆرۈر ئىكهنلىكىنـــى 2 ــــ 1 بۇۋاقالرغــا ئانـــا ســـۈتىنى ئهڭ ئـــاز دېگهنــدە
 . تهكىتلىمهكته

ـ ئايهت 69 نههل سۈرىسى ) 1 (
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ــيه ) 3 ( ــۇلمانالردا مىالدى ــاكىزلىق مۇس ــازىلىق، پ ــلىرىدىن ب 6 ت ــىرنىڭ باش ــرى ـ ئهس  ى
 ـ يىللىرىغـا 1800 ئهڭ مـۇقهددەس سـانىلىپ كهلـگهن بىـر ئهنـئهنه بولـسا، ياۋروپـادا تېخـى

 . كهلگىچه تهرەتخانا، مۇنچـا دەيـدىغان نهرسـىلهرنىڭ يـوق ئىكهنلىكـى تـارىخالردىن مهلـۇم
ــدە 1500 ــا ئاالهى ــۇلمانالرنىڭ تازىلىقق ــالىقالر مۇس ــهرقنى كهزگهن بهزى ياۋروپ ــى ش  ـ يىل

 غانلىقىنى ۋە ههر بىــر ئۆينىــڭ مهخــسۇس تهرەتخانىــسى، مهخــسۇس ئههمىــيهت بېرىــدى
 . مۇنچىسى بارلىقىنى كۆرۈپ، شهرق توغرۇلۇق ئىجابىي ئهسهرلهرنى يازغان ئىكهن

 ئهممــا مۇســۇلمانالر قۇرئاننىــڭ تهربىيىــسى بىــلهن، پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى ههزرىتــى
 ـ ئــۈچ قېــتىم مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ باشــچىلىغىدا، ئــاز دېگهنــدە ه  هپتىــدە ئىككــى

ــدە ــاقلىرىنى ههپتى ــڭ تىرن  ـ پۇتالرنى ــول ــۇرۇتالرنى ۋە ق  ـ ب ــشنىڭ، ســاقال ــا كىرى  مۇنچىغ
ــۈن ــاز ئۈچ ــدە بهش ۋاخ نام ــنىڭ، كۈن ــازىالپ تۇرۇش ــسقارتىپ، ت ــتىم قى ــرەر قې ــتىم 5 بې  قې

ــۈزلىرىنى ــۇت ۋە ي ــۇرۇن، قــول، پ ــز، ب ــپ، ئېغى ــدا 5 تاهــارەت ئېلى ــتىم يۇيۇشــنىڭ، گاهى  قې
ــ ــۇپ چىرايلىــق، پۈت ــسىمۇ، يۇي ــشنىڭ،كىيىم كونــا بول ــلى قىلى ــى يۇيــۇپ غۇس  ۈن بهدىنىن

ــدىغان نامازالرغــا ــلهن ئوقۇلى ــائهت بى ــالىيهتلهرگه، جام ــاممىۋىي پائ ــشنىڭ، ئ ــاكىز كىيى  پ
ــشنىڭ ــۇمالرنى چېچىـــپ بېرىـ ــۇپ، ئـــۆزىگه خۇشـــپۇراقلىق بۇيـ  بېرىـــشتىن بـــۇرۇن يۇيۇنـ

ــيهت ــسىل مهدەنى ــئهنه ۋە ئې ــۇهىم ئهن ــپ نهقهدەر م ــپ ۋە ئهمهل قىلى ــى ئۆگىنى  ئىكهنلىكىن
 . كهلگهن

 هاراقنىــــڭ تهن ســـــاقلىقىغا زىيــــانلىق ئىكهنلىكىنـــــى ئهڭ ئــــاۋۋال قۇرئـــــان ) 4 (
 ههتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم هاراقنىـڭ ئېـزى ۋە كـۆپى بهرىبىـر ئوخـشاشال . سۆزلىگهن

 ا، هــاراقنىن هــازىرقى پهن تهخنىكىــنىن سايىــسىد . زىيــانلىق ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلغــان
ــسپاتالنماقتا ــدە ئىـ ــدىگان دەرىجىـ ــۇل قىلمايـ ــهك قوبـ ــق ۋە شـ ــايىتى ئهنىـ ــى ناهـ  . زىيىنـ
ــك ــوزۇلما خاراكتېرلىـ ــدە سـ ــېڭه هۈجهيرىلىرىـ ــهن مـ ــۈجهيرىلهردە، خۇسۇسـ ــڭ هـ  هاراقنىـ

 ئــاز . كېــسهللىكلهرنى پهيــدا قىلىــدىغانلىقى زامــانىمىزدا ئىلمىــي ههقىقهتــكه ئايالنغــان
 ـ مىقــداردا ئىــستېمال قىلىنغــ  ان هــاراقنىڭمۇ، تهســىرى هامــان بىلىــنمىگهن بىــلهن ئاســتا

ــول ــسهللىكلهرگه يـ ــۈك كېـ ــتۇرىدىغانلىقى ۋە ههرتۈرلـ ــسمىنى ئاجىزالشـ ــادەم جىـ ــتا ئـ  ئاسـ
ــۇر ــر ئىلمىــــي ههقىقهتتــ ــۆپ . ئاچىــــدىغانلىقىمۇ بىــ ــۇق كــ ــڭ زىيىنــــى توغرۇلــ  هاراقنىــ
ــارايمهن ــانلى . سۆزلهشــــنىڭ هــــاجىتى يــــوق، دەپ قــ  ق چــــۈنكى ههركىــــم ئۇنىــــڭ زىيــ

ــدۇ ــدان بىلى ــى ئۇب ــر ناچــار . ئىكهنلىكىن ــداقال بى ــدە قان ــسى، ئىنــسانالر جهمئىيىتى  قىسقى
 . ئىللهت ۋە ئهخالقسىزلىق بولسا، ئۇنىڭ ئارقىسىدا چوقۇم هاراقنىڭ بارلىقى بايقالماقتا

ــدىن ــى مۇنــ ــي ههقىقهتلهرنــ ــۇقىرىقى ئىلمىــ ــڭ 14 يــ ــۇرۇنقى زامانالرنىــ ــىر بــ  ئهســ
ســساالمدەك ئوقــۇش ۋە يېزىــشنى بىلمهيــدىغان، ئىلمىــي شــارائىتىدا، مــۇههممهد ئهلهيهى
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 ـ پهنــگه يــاكى هازىرقىــدەك زامــانىۋىي ئاپپــاراتالر ئىــگه  كهشــپىياتالرنى ئاچىــدىغان ئىلىــم
 بولمىغـــان، ساۋاتـــسىز بىرســـىنىڭ بىلهلىـــشى مۇمكىنمـــۇ؟ بۇنىڭـــدىن مهلـــۇمكى، قۇرئـــان

 . كهرىمنىڭ ئالاله سۆزى ئىكهنلىكىدە قىلچه شهك يوق

 ئىجتىمائىي دەلىللهر : نچى ئالتى

 بالىالر هوقۇقى ) 1 (

ــيه ــددىي  6 مىالدى ــز بولۇشــى جى ــڭ قى ــان بۇۋاقالرنى ــك تۇغۇلغ ــىرگه كهلگۈچىلى  ئهس
ــب ئېــدى ــر ئهيى ــۆپىنچه ئهلــلهردە . بى ــى ك ــرىم ئارىلىــدىال ئهمهس، بهلك ــالغۇز ئهرەب يې  ي

 ۈپتىن نىــڭ كېلىــشى بــۇ ۋەزىيهتنــى تــ ) ئىــسالم دىنــى ( پهقهت يېڭــى دىــن . شــۇنداق ئېــدى
 . ئۆزگهرتىۋەتتى

 : قۇرئان كهرىمنىڭ كۆرسهتمىسىگه ئاساسهن

 ــ بالىالر هـۆردۇر، قىـز ـ ئوغـۇلالر هـۆرمهتته ئوخـشاش تۇغۇلىـدۇ ۋە ئوخـشاش مۇئـامىله
 . قىلىنىدۇ

 ـ مۈلــۈك ئىگىــسى بوالاليــدۇ  ئــۇالر ئۈچــۈن كهلــگهن ههدىــيهلهر، . ــــ بــالىالر مــال
ــاتىۋېتىلگه ــا ئ ــاردەملهر ۋە ئۇالرغ  ـ ي ــل ــپ ئهقى ــاالغهتكه يېتى ــۇالر ب ــۈكلهر ئ  ـ مۈل ــال  ن م

ــاقلىنىدۇ ــپ سـ ــاپىزەت قىلىنىـ ــشى مۇهـ ــا قهدەر ياخـ ــگه بولغانغـ ــدراكقا ئىـ ــۇ . ئىـ  كېيىنمـ
 . ئۇالرنىڭ رۇخسىتىسىز قوللىنىلمايدۇ

 . ــ بالىالرغا گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش كېرەك

 ـ ئانىالر  نىـڭ ئۈسـتىدىكى مـۇهىم ـــ بـالىالرنى ئوقۇتـۇش ۋە ياخـشى تهربىـيىلهش ئاتـا
 . پهرزلهرنىڭ بىرى

 . ياشقا كىرگهنگه قهدەر ئۇرۇشقا بولمايدۇ 10 بالىالرنى 

ــسىنىڭ ــرى ئاتى ــارلىق چىقىملى ــا قهدەر ب ــاقلىق بولغانغ  ـ ئۇچ ــۈك ــڭ ئۆيل ـــ بالىالرنى  ـ
ــدۇ ــتىگه يۈكلىنىـ ــېرىك . ئۈسـ ــرىگه شـ ــشهتنىڭ تىرىكچىلىكلىـ ــالىالرنى مهئىـ ــك بـ  كىچىـ

 . دۇ قىلىۋېلىشقا بولماي

 . ــ بالىالرغا زىيانكهشلىك قىلىنمايدۇ

 . ــ بالىالر ئۈچۈن بهددۇئا قىلىنمايدۇ

 ـ بـالىالر ئارىـسىدا ئادالهتلىـك بولـۇش كېـرەك، بىرىنـى دەپ باشـقىلىرىنى رەنجىتىـشكه
. بولمايدۇ
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ــېالن قىلىنىــشى “ بــالىالر هوقــۇقى باياننامىــسى ” دۇنيــادا ــر 20 نىــڭ ئ  ـ ئهســىرنىڭ بى
 . ولدى يېڭىلىقى ب

ــى دۇنيــادىكى ــۆرمىتى ۋە ئههمىيىت ــۈن بهرگهن ه ــالىالر ئۈچ ــڭ ب ــۇمكى، قۇرئاننى  مهل
 ـ ئانىالرنىـــڭ بـــالىلىرىنى . هېچقانـــداق بىـــر قانۇنـــدا تېپىلمايـــدۇ  تهبىئىيكـــى، ئاتـــا

ــك ــۈن يهرلى ــشى ئۈچ ــادا قىلى ــۇق ئ ــۇقلىرىنى تول  ـ هوق ــڭ ههق  خورلىماســلىقى ۋە ئۇالرنى
ــانۇنالر ئىــشقا يارىمايــدۇ ــڭ قــانۇنلىرى ئــۆي ئىچىــگه يارىمايــدۇ چــۈن . ق  . كى دۆلهتلهرنى

ــم  ـ ئانىالرنىــڭ يۈرىكىــدىن چىقىــشى الزى ــا ــانۇن پهقهت ئات ــساب . ق ــسىمۇ، بىــر هې ــۇ بول  ب
ــۇقلىرىنى  ـ هوقــــ ــڭ ههق ــشىنىش ۋە بالىالرنىــــ ــدىغانلىقىغا ئىــــ ــڭ بولىــــ  كۈنىنىــــ
 قوغدىماســـلىقنىڭ جازاســـىنى چوقـــۇم كۆرىـــدىغانلىقىنى بىلىـــش ئـــارقىلىق ئهمهلـــگه

 . ئاشىدۇ

 ئايالالر هوقۇقى ) 2 (

ــدىن ــالالرنىڭمۇ ئهرلهرگه 14 مۇن ــتىم ئاي ــى قې ــدا بىرىنچ ــا تارىخى ــۇرۇن دۇني ــىر ب  ئهس
 ـ  ئوخـشاش هــۆر ۋە هۆرمهتلىــك ئىنـسان ئىكهنلىكــى، ئۇالرنىــڭ ئهرلهرگه ئوخــشاش ههق

 . هوقۇققا ئىگه ئىكهنلىكى ئېالن قىلىندى

ــڭ ــس 1700 تېخــى مىالدىيهنى ــرى فران ــى ـ يىللى ــسان ئىكهنلىك ــڭ ئىن  ىيىدە ئايالالرنى
 ياكى باشقا بىر جىـنس ئىكهنلىكـى توغرۇلـۇق جىـددىي تـاالش ـ تارتىـشالر بولـۇپ ئـۆتكهن

ــكهن ــۇل 6 . ئى ــسۇن، ق ــدە بولمى ــداقال يېرى ــڭ قان ــالالر دۇنيانى ــارائىتىدا ئاي ــىرنىڭ ش ــ ئهس  ـ
ــۆرۈلهتتى ــدا ك ــۈرى دە . ئورنى ــر ت ــهيتانالرنىڭ بى ــالالر ش ــدا ئاي ــۇدىي دىنى ــان يهه  پ قارالغ

 هىنـــدىيالرنىڭ دىنىــدا بولـــسا، ۋابـــا، . بولــسا، بۇددىزمـــدا ئايـــالالر جىــن، دەپ قـــارىالتتى
 . بهختــسىزلىكلهر ئايالالرنىــڭ ســهۋەبىدىن بولىــدۇ، دەپ قــارىالتتى باشــقا كېــسهللىك ۋە

ــدۈرەتتى ــرگه كۆي ــرى بىــلهن بى ــالنى تىرىــك تۇرغــۇزۇپ ئې ــۆلگهن ئاي ــدىيالر ئېــرى ئ  . هىن
 پهقهت، ئىــسالم . ت ئۇالرنىــڭ قىــسمهن مهزههبلىرىــدە هۆكــۈم ســۈرمهكته هــازىرمۇ بــۇ ئــادە

 دىنــى بارلىققــا كهلگهنــدىن كېــيىن، قۇرئاننىــڭ ئىجتىمــائىي ئىــشالر قانۇنىــدا، ئايالالرنىــڭ
 شـۇ ۋاقىتالرنىـڭ . ههق ـ هوقـۇقلىرى بهلگىلىنىـپ، ئۇالرنىـڭ شـان ـ شـهرىپى كۆتۈرۈلـدى

 سۇســهن ئهرەب يېــرىم ئارىلىــدا ئايــالالر مىــراس شــارائىتىدا دۇنيانىــڭ ههممىــال يېرىــدە، خۇ
ــراس . ئورنىــدا قــوللىنىالتتى  ـ مۈلــۈكلهردىن مى  ـ ئانىــسى قالــدۇرغان مــال  ئۇالرنىــڭ ئاتــا

ــدى ــوق ئې ــۇقى ي ــېلىش هوق ــۇ . ئ ــا مۇن ــيىن، ئۇالرغ ــدىن كې ــى كهلگهن ــسالم دىن ــا ئى  ئهمم
: هوقۇقالرنى بهلگىلىدى
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 ل ـ مۈلـۈكلىرىنى ئېرىنىـڭ رۇخسىتىـسىز، ــ ئايالالرنىڭ مىـراس ئـېلىش ۋە ئۆزىنىـڭ مـا
 . خالىغىنىچه تهسهررۇپ قىلىش هوقۇقى بار

 ـ ئهرنىڭ ئىقتىسادىي شـارائىتى يېتهرلىـك بولـسا ئايالىغـا خىزمهتچـى تۇتـۇپ بهرگىنـى
 . ياخشى

 ــــ ئايــالالر قانــداقال شــارائىتتا بولمىــسۇن، ئۇالرنىــڭ ئوقــۇش، ئــۆگىنىش ئهركىنلىكــى
 . بار

 ىــڭ ئهرلهرگه ئوخــشاش ئــۆزى خالىغــان بىرســى بىــلهن تۇرمــۇش قــۇرۇش، ــــ ئايالالرن
 . ئهگهر بهختلىك بواللمىغان هالهتته يېتهرلىك ئۆزۈر بىلهن ئاجرىشىش هوقۇقى بار

 . ــ ئايالالرنى ئۇرۇپ، تىلالشقا ۋە خورالشقا بولمايدۇ

 . ــ ئايالالر تۇغۇشنى خالىسا، ئۇالرنى تۇغۇشتىن مهنئى قىلىشقا بولمايدۇ

 . ــ ئايالالرنى پۇل تېپىشقا زورالشقا بولمايدۇ

 . ــ ئايالالر ئائىلىنىڭ ئېهتىياجلىرىنى قامداشقا زورالنمايدۇ

ــيه ــۇقالر مىالدى ــۇقىرىقى هوق ــادا ۋە 6 ي ــسىمۇ، ياۋرۇپ ــېالن قىلىنغــان بول  ـ ئهســىرىدە ئ
 ەك ئېتىــراپ ـ ئهســىرگه قهدەر بىـرد 18 ئىـسالم دائىرىـسىنىڭ ســىرتىدىكى ئهلـلهردە، تېخــى

 . قىلىنماي كهلگهنىدى

ــسفورد ۋە 1940 ــىتېتالردىن ئوكـ ــق ئۇنىۋېرسـ ــا داڭلىـ ــالپ، دۇنياغـ ــن باشـ ــ يىلالردىـ  ــ
 كـامبىرچ ئۇنىۋېرسـىتېتلىرى قىزالرنىڭمـۇ ئوقـۇش، ئـۆگىنىش هوقـۇقىنى ئهتىـراپ قىلىـپ،

ــدىغان ئوقۇغــۇچىالر ســانىنىڭ ــۇل قىلىنى ــلهن 25 % مهزكــۇر ئۇنىۋېرســىتېتالرغا قوب  % بى
 ـ 6 نــى قىــزالردىن ئــېلىش قــارارىنى چىقارغــان بولــسا، ئىــسالم دىنــى 40  ـــ ئهســىردىال قىــز

ــپال ــگه ئىكهنلىكىنـــى ئـــېالن قىلىـ ــا ئىـ ــشتا ئوخـــشاش هوقۇققـ  ئوغۇلالرنىـــڭ تهلىـــم ئېلىـ
ــتىن، ــداق مۇســۇلمان « قالماس ــسۇن، ههر قان ــال بول ــسۇن، ئاي ــۆگىنىش ئهر بول ــۇش، ئ  ئوق

 . دەپ بهلگىلىگهن » كىشى ئۈچۈن پهرزدۇر

ــيه ــداق ههرقايـــسى 6 مىالدىـ ــدىغان بولـــساق، بۇنـ ــارائىتىغا قارايـ  ـ ئهســـىرنىڭ شـ
 ئهســىرلهرنىڭ شــارائىتىغا ۋە كىــشىلهرنىڭ مهنــپهئهتىگه ئويغــۇن كېلىــدىغان، ئادالهتلىــك
ــي ــڭ ئىالهىـ ــساالمدەك، ئالالهنىـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــى مـ ــانۇنالرنى، ههزرىتـ ــسىل قـ  ۋە ئېـ

 ( ، ئوقــۇش ۋە يېزىــشنى ئــۆگهنمىگهن بىــر ئــۇممى كــۆرمىگهن مهكــتهپ مهكتىبىــدىن باشــقا
 بهلكـــى شـــۇۋاقىتتىكى ! پهيغهمبهرنىـــڭ اليىهىــلهپ چىقىـــشى مــۇمكىن ئهمهس ) ساۋاتــسىز

ئاالهىدە تهلىـم كـۆرگهن ۋە بـۇ سـاههدە پهۋقۇلئـاددە ئهتراپلىـق يېتىـشكهن ئىنـسانالرنىڭمۇ
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 ئۇنـداقتا . ئهلـۋەتته بۇنداق ئېـسىل قـانۇنالرنى اليىهىـلهپ چىقالىـشى تهسـهۋۋۇردىن يىـراق،
 قۇرئـــان كهرىـــم بهلگىلىـــگهن بـــۇ قـــانۇنالر نهدىـــن كهلـــدى؟ شۈبهىـــسىزكى، ئـــالالهتىن

 ! كهلدى

 شــۇنى ئېنىــق چۈشــىنىش كېرەككــى، ئۆتمۈشــتىكى ۋەقهلىكلهرنــى زامانىمىزغــا قىيــاس
ــۈپ ــا چۈش ــوڭ خاتالىقالرغ ــۆرە چ ــسىگه ك ــارىخ پهلسهپى ــساق، ت ــىنىدىغان بول ــپ چۈش  قىلى

 هر قانــداق ۋەقهلىــك ۋە هادىــسىلهرنى شــۇ زامانالرنىــڭ شــارائىتىغا قــاراپ شــۇڭا ه . قــالىمىز
ــدۇر ــڭ مېتودىـ ــم ئههلىنىـ ــوڭ . چۈشـــىنىش ئىلىـ ــته چـ ــارىخنى يهكۈنلهشـ ــهن، تـ  خۇسۇسـ

 زامــانىمىزدا ئــاددى ســانالغان ئىــشالر، ئۆتمۈشــتىكىلهر ئۈچــۈن چــوڭ بىلىمــلهر . ئاساســتۇر
ــدى  ، ئۈنئــالغۇ، كومپيــۇتېر، ئانتېننــا، چــۈنكى، زامــانىمىزدىكى تېلېــۋىزىيه، ســىنئالغۇ . ئې

ــۇمكىن ــگه كــۆرە م ــۇرۇنقى ئىنــسانالرنىڭ ئهقلى ــل ب ــۈز يى  ئىنتېرنېــت ۋە باشــقىالر تېخــى ي
 . بۇئىشالر ئۇالرنىڭ خىيالىغىمۇ كىرمهيتتى . ئهمهس ئىشالردىن ئېدى

 ئهمــا ئۇلــۇغ . ياشــلىق بــالىالر مىكــروب ۋە بــاكتېرىيىلهرنى بىلىــدۇ 7 ـــ 6 زامــانىمىزدىكى
 فــارابىي ياشــىغان زامــانالردا، مىكــروب بىــلهن باكتېرىيىنىــڭ مهۋجــۇد ئىكهنلىكىنــى ئــالىم

 . تهتقىق قىلىش ئىشىمۇ ئاالهىدە چوڭ بىلىم سانىالتتى

 قۇرئان كهرىمنىڭ غهيبلهردىن خهۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى

 قۇرئان كهرىمنىڭ غهيبلهردىن خهۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى قايسىالر؟ : سوئال

 قۇرئــان كهرىمنىــڭ غهيــبلهردىن خهۋەر بېرىــشتىكى مۆجىزىــسىنىڭ بهزىلىــرى : جــاۋاب
 : تۆۋەندىكىچه

 دۇنيانىـڭ شـۇ ۋاقىتتىكــى ئىككـى چــوڭ ئىمپىراتـورلىرى بولغــان رىملىقـالر بىــلهن ) 1 (
ــرانلىقالر رىملىقالرنــى يهڭگهنــدىن ــاتتىق ئــۇرۇش بولــۇپ، ئى ــرانلىقالر ئوتتۇرىــسىدا ق  ئى

ــرىكلىرى ــيىن، ئهرەب مۇشـ ــشاش كېـ ــا ئوخـ ــاقىۋىتىنىڭمۇ رىملىقالرغـ ــۇلمانالرنىڭ ئـ  مۇسـ
ــدىغانلىقىنى سۆزلهشــكه باشــاليدۇ ــۇبىيهت بولى ــن . مهغل ــۇ ئههــۋال مۇســۇلمانالرنى غهمكى  ب

 چــۈنكى ئىــرانلىقالر ئهرەبــلهرگه ئوخــشاش بۇددىــست، رىملىقــالر ســاماۋىي دىنغــا . قىلىــدۇ
ــدى ــستىئانالر ئى ــدىغان خرى ــاد قىلى ــان . ئېتىق ــا قۇرئ ــۇ ۋاقىتت ــڭ كېيىنكــى ب  رىملىقالرنى

 ئــۇالر . يېڭىلــدى ) پهلهســتىندە ( رىملىقــالر يــېقىن بىــر جايــدا ﴿ : غهلىبىــسىدىن خهۋەر بېرىــپ
 ئىلگىـرى ۋە كېـيىن ههمـمه ئىـش . يېڭىلگهندىن كېـيىن بىـر قـانچه يىـل ئىچىـدە يېڭىـدۇ

ــاردىمى بىــلهن ــڭ بهرگهن ي ــۆمىنلهر ئالالهنى ــدە م ــۇ كۈن ــشىدىدۇر، ب ــڭ باشقۇرى ئالالهنى
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 7 دېـگهن ۋە ئارىـدىن تولــۇق ) 1 ( ﴾ ئـالاله خالىغـان كىـشىگه يـاردەم بېرىـدۇ . بولىـدۇ خۇشـال
 . يىل ئۆتكهندىن كېيىن رىملىقالر ئىرانلىقالرنى يهڭگهن

 مۇشــرىك ئهرەبــلهر بىــلهن يههــۇدىيالر مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى يــوق قىلىــش ) 2 (
 شــۇ . پىالناليــدۇ ئۈچــۈن تۈرلــۈك چــارىلىرىنى قوللىنىــدۇ، كــۆپ قېــتىم سۈيقهســتلهرنى

ــمهنلىرىنىڭ زىيـــــــان ــساالمغا دۈشـــــ ــان مـــــــۇههممهد ئهلهيهىســـــ ــا قۇرئـــــ  ۋاقىتتـــــ
 پهرۋەردىگارىــڭ تهرىپىـــدىن ! ئــى پهيغهمــبهر ﴿ : يهتكۈزەلمهيــدىغانلىقىنى ئــېالن قىلىــپ

 ســـــاڭا چۈشـــــۈرۈلگهن ئههكامالرنىـــــڭ ههممىـــــسىنى يهتكـــــۈزگىن، ئهگهر تولـــــۇق
ــادا ــالاله تاپـــشۇرغان ۋەزىپىنـــى ئـ ــېنى . قىلمىغـــان بولىـــسهن يهتكۈزمىـــسهڭ ئـ ــالاله سـ  ئـ

ــلىكىدىن ســاقاليدۇ ــشىلهرنىڭ زىيانكهش ــۇههممهد ) 2 ( ﴾ كى ــڭ م ــارقىلىق ئالالهنى ــيىش ئ  دې
ــدۇ ــدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىــ ــساالمنى قوغدايــ ــان . ئهلهيهىســ ــكهن هامــ ــايهت چۈشــ ــۇ ئــ  بــ
 بىــزدىن يىــراق ! ئهي خــااليىق « : مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئۆزىنىــڭ قوغــدىغۇچىلىرىغا

ــۇرۇڭالر ــدۇ تــ ــۆزى قوغدايــ ــالاله ئــ ــى ئــ ــته » ، بىزنــ ــان ۋە ئهمهلىيهتــ ــېالن قىلغــ  دەپ ئــ
 . سۈيقهستلهردىن ئامان قالغان

ــرىكلهرنىڭ ) 3 ( ــلهن ســــاهابىلىرى مهككىنــــى مۇشــ  مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالم بىــ
 : قۇرئــان ئۇالرغـا خۇشــخهۋەر بېرىــپ . چاڭگىلىـدىن ئــازات قىلىـشنى تولىمــۇ ئــازرۇ قىالتتـى

 ابىلىرىڭ ئــالاله خالىــسا دۈشــمهندىن خــاتىرجهم بولغــان ســهن ســاه ! ئــى مــۇههممهد ﴿
ــدا، ــدا ) بهزىلىـــرىڭالر ( باشـــلىرىڭالرنى چۈشـــۈرگهن ۋە ) بهزىلىـــرىڭالر ( هالـ  قىرقىغـــان هالـ

 دېـگهن ۋە ئارىـدىن ئـۇزۇن ئـۆتمهيال ) 3 ( ﴾ قورقماي چوقۇم مهسـجىدى ههرەمـگه كىرىـسىلهر
 . ئىسالم قوشۇنى مهككىنى تىنچلىق بىلهن ئازات قىلغان

ــپ ) 4 ( ــاقاليدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىــ ــۆزى ســ ــاننى ئــ ــالاله قۇرئــ ــز ﴿ : ئــ ــاننى بىــ  قۇرئــ
 قۇرئاننىــڭ دۇنياغــا كهلگىــنىگه . دېگهنىــدى ) 4 ( ﴾ چۈشـۈردۇق، بىــز ئــۇنى چوقــۇم قوغـدايمىز

ــاغلىق 14 ــرەر ههرپ چــــ ــازىرغىچه بىــــ ــان هــــ ــسىمۇ، قۇرئــــ ــۆتكهن بولــــ ــىر ئــــ  ئهســــ
 لىــپ كهلگهنلىكــى قۇرئاننىــڭ ئۆزگهرتىلمهســتىن، شــۇ ۋاقىتتىكــى هــالىتى بــويىچه داۋام قى
 قۇرئاننىــڭ مۇنــدىن باشــقا . ههقىــقهتهن ئالالهنىــڭ ســۆزى ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتاليدۇ

 . غهيبتىن بهرگهن ۋە ئهمهلىيهتته مهيدانغا چىققان خهۋەرلىرى ئىنتايىن كۆپتۇر

 ئايهتلهر  4  1 رۇم سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  67 مائىدە سۈرىسى ) 2 (
 ـ ظايةت 27 فةته سىرعسع ) 3 (
ـ ظايةت 9 هعجر سىرعسع ) 4 (
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 لىقىنىڭ سهۋەبى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىسى قۇرئان بولغان

 ههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىسى قۇرئان بولغان؟ نېمه ئۈچۈن مۇ : سوئال

 مــۆجىزىلهر ئهزەلــدىن ههر بىــر دەۋرنىــڭ ۋە جهمئىيهتنىــڭ شــارائىتىغا قــاراپ، : جــاۋاب
 شـــۇ ۋاقىتتىكـــى ئهڭ تهرەققـــى قىلغـــان نهرســـىنىڭ جىنـــسىدىن بولـــۇپ، ئـــۇنى بېـــسىپ

 لالهنىـــڭ مانـــا بـــۇ، ئا . چۈشـــىدىغان ئاالهىـــدە پهرقلىـــق ئۈســـتۈنلىكى بىـــلهن كهلـــگهن
 ئهگهر بۇنــداق بولمىغانــدا مــۆجىزە . پهيغهمــبهرلهرگه مــۆجىزە ئاتــا قىلىــشتىكى پرىنــسىپىدۇر

 چـۈنكى بىـر پهننـى بىلمىـگهن خهلقـقه باشـقا . ئهۋەتىشنىڭ هېچبىـر ئههمىيىتـى بولمـايتتى
 بهلكــى دۇئېـل ئۇالرنىــڭ . بىـر پهن بىـلهن دۇئېــل ئـېالن قىلغاننىــڭ ئههمىيىتـى بولمايـدۇ

ــڭ تهرەققـــى قىلىـــپ ــان نهرسىـــسىنىڭ جىنـــسىدىن بولغانـــدىال ئۇنىـ ــا چىققـ  ئهڭ ئۇچىغـ
ــدۇ ــا چىقى ــى ئوتتۇرىغ ــىلهن . قىممىت ــايىن : مهس ــېهىرگهرلىك ئىنت ــدا س ــڭ زامانى  پىرئهۋننى

ــتۇرغان ــڭ تهقهززاســىغا ماسالش ــالاله شــۇ زاماننى ــانلىقتىن، ئ ــى قىلغ ــدە تهرەقق  زور دەرىجى
ــدا، مۇســا ئهلهيهىســساالمغا پۈتــۈن ســېهىرلهرنى  بهربــات قىلىــپ، ســېهىرگهرلهرنى مــات هال

ــان ــا قىلغ ــۆجىزە ئات ــدىغان م ــته زور . قىلى ــي جهههت ــسا ئهلهيهىســساالمنىڭ دەۋرى تىببى  ئى
ــتا ــڭ ئهڭ ئۇس ــسا ئهلهيهىســساالمغا شــۇ دەۋرنى ــالاله ئى ــانلىقتىن، ئ ــر دەۋر بولغ  ئاشــقان بى

 الهنىــڭ دوختۇرلىرىمــۇ ســاقايتالمىغان ئــاق كېــسهلنى، تۇغمــا كــورنى ســاقايتىدىغان ئال
 . ئىزنى بىلهن ئۆلۈكلهرنىمۇ تىرىلدۈرىدىغان مۆجىزىنى ئاتا قىلغان

ــدە، ئهرەبـــلهردە ــساالمنىڭ زامانىغـــا كهلگهنـ ــى مـــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــا ههزرىتـ  ئهممـ
ــدە تهرەققــى قىلغانىــدى ــات، شــېئىرىيهت ناهــايىتى زور دەرىجى  ـ . ئهدەبىي ــلهر چــوڭ  ئهرەب

 ئـۇالر ههر يىلـى مهلـۇم بىـر كـۈننى . ئېـدى كىچىك ههممىسى بىـردەك شـېئىر خۇمـار خهلـق
 بازىرىــدا پۈتــۈن ئهدىــبلهر ۋە » ئوكــاز « بهلگىــلهپ هــازىرقى ســهئۇدى ئهرەبىــستاندىكى

 ئهينــى » ئوكــاز « . شــائىرالرنىڭ ئىــشتىراك قىلىــشى ئاســتىدا شــېئىر ماهــارىتى كۆرســىتهتتى
 هتكه ئهرەبلهرنىــــڭ شــــېئىرىي . زامانــــدا شــــائىرالرنىڭ شــــېئىر ســــورۇنىغا ئايالنغانىــــدى

ــهۋەبلهرنىڭ بىـــرى ــشىدىكى سـ ــيهت بېرىـ ــۇالر : بۇنچىلىـــك زور ئههمىـ ــتىن، ئـ ــر تهرەپـ  بىـ
 قۇملـــۇق ســـههراالر ۋە يـــايالقالردا هايـــات كهچۈرىـــدىغان خهلـــق بولغاچقـــا، تهبىئهتنىـــڭ
ــدەيتتى ــشقا ئۈن ــى ئېيتى ــشقا ۋە غهزەللهرن ــۇر قىلى ــۇالرنى تهپهكك ــرى ئ ــل مهنزىرىلى  . ههرخى

 دە ئومـۇمىي بىرلىـك بولماسـتىن، ئـۇالر قهبىلىـلهرگه بۆلۈنـۈپ، يهنه بىر تهرەپتىن، ئهرەبـلهر
ــارقىلىق ئىپــادىلهپ ــلهر ئ ــېئىر ۋە غهزەل ــارتۇقچىلىقلىرىنى ش ــڭ ئ ــله ئۆزىنى ــر قهبى  ههر بى
 ـ بىــرىگه  پهخىـرلىنىش ۋە شــېئىر بىــلهن رەقىبلىرىنــى ســۆكۈش، ههتتــا بــۇ ســهۋەبتىن بىــر

 شــۇڭا . الر بىــلهن ئۆمــۈر ســۈرەتتى قارشــى چــوڭ ئۇرۇشــالرنى باشــلىتىش قاتــارلىق مۇددىئــا
. ئــۇالر باالغهتلىــك، بهدىئىــي شــېئىرالرغا ۋە تــاالنتلىق شــائىرالرغا زور ئېهتىيــاجلىق ئېــدى
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ــلهن ــېئىر بىـ ــۇالر شـ ــسى، ئـ ــۈرىلهتتى قىسقىـ ــهتتى كۆتـ ــلهن چۈشـ ــېئىر بىـ  بهزى . ، يهنه شـ
 . بهدىئىي شېئىرلىرىنى كهبىكه ئېسىش بىلهن پهخىرلىنهتتى

 تـــته، قۇرئـــان كهرىـــم ئۆزىنىـــڭ پـــارالق نـــۇرى بىـــلهن پۈتـــۈن شـــۇنداق بىـــر ۋەزىيه
 ئىقلىمالرنـى يورۇتقـان، بـاالغهت، پاســاههت جهههتتىكـى بهدىئىيلىكـته ئهڭ ئۈســتۈنلۈكنى
 ئىگىلىـگهن هالـدا، ئـالاله تهرىپىـدىن ههزرىتـى مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمغا چۈشۈرۈلىـشى

 ( » ئهجهم « باشــقا مىللهتلهرنــى ) تىلــى راۋان ( » ئهرەب « بىــلهن ئهرەبلهرنىــڭ ئــۆزلىرىنى
 دەپ مهغرۇرالنغــــان ئاتــــاغلىق ئهدىبلىــــرى بىــــلهن تــــاالنتلىق شــــائىرلىرىنى ) تىلــــسىز

 بــۇ ئهينــى ۋاقىتتــا قۇرئــان كهرىمنىــڭ جىمــى ئهرەبــلهرگه دۇئېــل . ســههنىدىن چۈشــۈردى
 ئـۇالر قۇرئاننىـڭ ئالدىـدا خـۇددى چـۈش ۋاقتىـدا قۇياشـقا تىكىلىـپ . ئېالن قىلىشى ئېدى

ــا ــارچه قارىغـ  ن كىـــشىنىڭ كـــۆزى خىرەلىـــشىپ قالغىنىـــدەك، ئهقىللىـــرى خىرەلىـــشىپ بـ
 . ماهارەتلىرىنى پۈتۈنلهي يوقاتقان هالدا گاڭگىراپ قالدى

 قىلىدۇ ئىنسانىيهتكه دۇئېل ئېالن قۇرئان كهرىم پۈتۈن

 قۇرئــان كهرىــم جىمــى ئهرەبــلهرگه دۇئېــل ئــېالن قىلغىنىــدەك، پۈتــۈن ئىنــسانىيهتكه
 قۇرئــــان بــــۇ خۇسۇســـــتا نۇرغۇنلىغــــان ئىـــــشالرنىڭ . غانىـــــدى دۇئېــــل ئــــېالن قىل

ــان ــا چىققــ ــته ئوتتۇرىغــ ــشالر ئهمهلىيهتــ ــۇ ئىــ ــدىن خهۋەر بهرگهن ۋە بــ  . بولىدىغانلىقىــ
ــۇرۇش : مهســـىلهن ــا ئـ ــسىدا قايتـ ــرانلىقالر ئوتتۇرىـ ــلهن ئىـ ــم رىملىقـــالر بىـ  قۇرئـــان كهرىـ

ــدىن ئالـــــدىن خهۋەر ب ــدىغانلىقى ۋە رىملىقالرنىـــــن يېڭىدىغانلىقىـــ  هرگهنـــــدە، چىقىـــ
ــۇلمانالر ــت « مۇسـ ــستلىرى ۋە » ههق ۋە راسـ ــشتى، ئهرەب، ئهجهم بۇددىـ ــتىق قىلىـ  دەپ تهسـ

 قايــسىمىزنىڭ كــۈتكىنى . بــۇ يالغــان گهپ، كــۆرىمىز قېنــى « ئۇالرنىــڭ يانداشــلىرى بولــسا،
ــگه ئاشــىدىكهن ــزار » ئهمهل ــۇ كېلهچهكتىكــى ئۇرۇشــنى ئىنتى ــرقه ب  دېيىــشتى ۋە ئىككــى پى

 يىـل ئۆتكهنـدىن كېـيىن، رىملىقـالر خـۇددى قۇرئاننىـڭ 7 ۇق ئارىـدىن تولـ . بىلهن كۈتتى
ــدى ــى يهڭـ ــدەك ئىرانلىقالرنـ ــدىنئاال خهۋەر بهرگىنىـ ــم . ئالـ ــان كهرىـ ــۋال قۇرئـ  ئهگهر ئههـ

 خهۋەر بهرگهنـدەك بولماســتىن ئۇنىــڭ ئهكــسىچه بولـۇپ رىملىقــالر يــېڭىلگهن بولــسا يــاكى
ــسىزكى ــدى؟ شهكـ ــاقچى ئېـ ــېمه بولمـ ــسا نـ ــگهن بولـ ــۈز بهرمىـ ــۇرۇش يـ ــڭ ئـ  ، ئهرەبلهرنىـ

ــڭ ” مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى ــان، شــۇڭا ئۇنى ــدىن پهيغهمبهرلىــك دەۋاســى قىلغ  يالغان
 شــارائىت – دەپ تــۆهمهت قىلىــشى ئۈچــۈن يېتهرلىــك شــهرت “ گهپلىــرى يالغــان چىقتــى
ــوالتتى ــان بـــ ــۇههممهد . هازارالنغـــ ــتۇرى ۋە مـــ ــىي دەســـ ــڭ ئاساســـ ــسالم دىنىنىـــ  ئىـــ

ــدىن ئهلهيهىســساالمنىڭ راســتلىقىنى ئىــسپا ــم يالغانغــا چىقىرىلغان ــان كهرى  تاليدىغان قۇرئ
 ئهممــا خهۋەر بهرگــۈچى ئــالاله تائــاال . كېــيىن، بــۇ يېڭــى دىــن ئهجهلــگه يولۇققــان بــوالتتى

يىلـــدىن كېـــيىن بولىـــدىغان سوقۇشـــنىڭ 7 . مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ئهمهس . ئېـــدى
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ــساالمنىڭال ئهمهس، هه ــرىش مـــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــي نهتىجىـــسىدىن خهۋەر بېـ ــا ههربىـ  تتـ
ــدانالرنىڭمۇ ــي قومانـ ــشكهن ههربىـ ــق يېتىـ ــىدە ئهتراپلىـ ــسى ساههسـ ــشالر ئىستراگىيىـ  ئىـ

 . قولىدىن كهلمهيدىغان ئىش ئىدى

 پهيغهمــــبهرلهرگه بېــــرىلگهن مــــۆجىزىلهر تهبىــــئهت قــــانۇنىيهتلىرىنى بۆســــۈپ
ــارىقى ــدىغان خ ــدى ئۆتى ــشالر ئې ــادەت ئى ــىلهن . ئ ــا : مهس ــساالم بۇتالرغ ــراهىم ئهلهيهىس  ئىب

ــدى چ ــبهر ئېـ ــگهن پهيغهمـ ــگه ئهۋەتىلـ ــر قهۋمـ ــدىغان بىـ ــراهىم . وقۇنىـ ــۇالر ئىبـ ــۇڭا ئـ  شـ
 ئهلهيهىسـساالمنى كۆيـدۈرۈپ جازالىمـاقچى بولغىنىــدا، ئـۇنى ئىالهلىرىنىـڭ ئالـدىغا ئېلىــپ

 ئۇالرنىـڭ ئېتىقـادى بـويىچه بولغانــدا، ئۇالرنىـڭ ئىالهلىـرى ئـۆزلىرىگه هاقــارەت . كهلـگهن
 منى جازالىـــشى ۋە ئۇنىڭــدىن ئىنتىقـــام ئېلىــشى كېـــرەك قىلغــان ئىبـــراهىم ئهلهيهىســساال

ــدۈرۈش . ئېــدى ــوت ئۆزىنىــڭ كۆي ــا تاشــالنغىنىدا، ئ ــراهىم ئهلهيهىســساالم ئوتق ــېكىن ئىب  ل
 خۇسۇســىيىتىنى يوقــاتتى، ئۇالرنىــڭ ئىالهلىــرى ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمدىن ئىنتىقــام

 . ئااللمىغانلىقتىن ئۇالرنى مات قىلىپ قويدى

 ئىبـــراهىم ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۆجىزىـــسى ئـــوتتىن قۇتۇلـــۇپ ئامـــان شـــۇ ئېنىقكـــى،
 قـــېلىش ئهمهس، بهلكـــى ئوتنىـــڭ كۆيـــدۈرۈش قـــانۇنىيىتىنى بېكـــار قىلىـــش ئـــارقىلىق

ــدى ــسپاتالش ئې ــى ئى ــاجىز ئىكهنلىكىن ــتىن ئ ــڭ جازاالش ــاختا ئىالهالرنى ــالاله . س  ئهگهر ئ
ــ ــوتتىن قۇتقۇزۇشــنىال مهق ــراهىم ئهلهيهىســساالمنى ئ ــسا ئېــدى، تائــاال ئىب  سهت قىلغــان بول

 قهۋمــــى ئــــۇنى خــــۇددى ئىــــسا ئهلهيهىســــساالم بىــــلهن مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمنى
 سۈيقهســتچى قهۋمــلهر تۇتالمىغانـــدەك تۇتالمىغــان يــاكى يـــامغۇر يېغىــپ ئــوت ئۆچـــۈپ

ــۇزااليتتى ــۇنى قۇتق ــۇ ئ ــهۋەبلهر بىلهنم ــان س ــپ . قالغ ــساالم قېچى ــراهىم ئهلهيهىس  ئهگهر ئىب
ــا ــاكى ي ــى قۇتۇلغــان ي ــدى، قهۋم ــسا ئې ــان بول ــوت ئۆچــۈپ قالغ ــز ” مغۇر يېغىــپ ئ  ئهگهر بى

 ئىبراهىمنى تۇتالىغان بولـساق، ئهلـۋەتته ئىالهلىرىمىـز ئۇنىڭـدىن ئىنتىقـام ئالغـان ۋە ئـوت
 دەپ كۆرەڭلىــشى مــۇمكىن “ ئۆچــۈپ قالمىغــان بولــسا، ئهلــۋەتته كۆيــدۈرۈلگهن بــوالتتى

ــالقۇنالپ تۇرغــــان ئــــوت دۆۋىــــسى ئۇنى . ئېــــدى ــا يــ ــراهىم ئهممــ ــا تاشــــالنغان ئىبــ  ڭغــ
ــدى ــۇنى جازالىيالمى ــان ئىالهــالر ئ ــان قىلغ ــۇالر گۇم ــدى، ئ  . ئهلهيهىســساالمنى كۆيدۈرەلمى

ــۇالر ــدە، ئ ــز ” نهتىجى ــان “ ئىالهلىرىمى ــاكى زىي ــدا ي ــا پاي ــڭ بىراۋغ ــان بۇتالرنى  دەپ چوقۇنغ
 زەخمهتلهردىــــن قوغدىيالمايــــدىغان – يهتكۈزەلمهيــــدىغان ههتتــــا ئۆزلىرىنىمــــۇ زىيــــان

 . هللهر ئىكهنلىكى ئۆز كۆزلىرى بىلهن كۆردى ههيك

 دېـگهن ئهمـرىگه “ هاسـاڭ بىـلهن دېڭىزغـا ئـۇر ” مۇسا ئهلهيهىسـساالم ئـالاله تائاالنىـڭ
ــدەك ــوڭ تاغ ــى چ ــۇددى ئىكك ــۈيى خ ــز س ــدى، دېڭى ــلهن ئۇرىۋى ــسى بى ــهن، هاسى  ئاساس

ــدى ــول هاســىل بول ــدىن ي ــكه ئايرىلىــپ، ئوتتۇرى ــشى . ئىككــى تهرەپ ــداق بولى ســۇنىڭ بۇن
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 بــۇ مۇســا . لــېكىن مــۆجىزە ئــۇنى شــۇنداق قىاللىــدى . ئۇنىـڭ قــانۇنىيىتىگه زىــت بىــر ئىــش
ــدا ــۇ ئارقىـ ــى ئـ ــارامىتى ئهمهس، بهلكـ ــسىنىڭ كـ  ئهلهيهىســـساالمنىڭ خاســـىيهتلىك هاسىـ
ــپ، ــسىدا قېلىـ ــسىنىڭ ئوتتۇرىـ ــز ئىككىـ ــسىز دېڭىـ ــدا پايانـ ــۇنلىرى، ئالدىـ ــرئهۋن قوشـ  پىـ

 تــۈگىگهن بىــر ۋاقىتتــا، قۇتۇلۇشــتىن تولــۇق قۇتۇلۇشــنىڭ ئىنــسانىي چــارىلىرى پۈتــۈنلهي
ــشۇرغانىدى ــا تاپ ــالاله تائاالغ ــسىنى ئ ــشنىڭ چارى ــلهن ئى ــدۋارلىق بى ــڭ . ئۈمى ــۇڭا ئۇنى  ش

 ئـۇ . ئـالاله مېنىـڭ بىـلهن بىللىـدۇر ! يـاق ” دېگهنـدە، ئـۇ “ بىـز ئهمـدى تۈگهشـتۇق ” قهۋمى
ــدۇ ــا يېتهكلهي ــك “ مېنــى نىجاتلىقق ــۇق ئىــشهنچ ۋە خاتىرجهملى ــلهن دېــگهن ســۆزنى تول  بى

ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــهۋەبلهردىن ئـ ــسانىي سـ ــشىنىڭ ئىنـ ــۇش ئىـ ــارقىلىق قۇتۇلـ ــتىش ئـ  ئېيـ
 . قۇدرىتىگه يۆتكهلگهنلىكىنى جاكارلىغان ئېدى

 ئاالهىدىلىكى قۇرئان كهرىمنىڭ بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرىدىن

ــوئال ــداق : سـ ــدىن قانـ ــڭ مۆجىزىلىرىـ ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـ ــڭ بـ ــان كهرىمنىـ  قۇرئـ
 ئاالهىدىلىكلىرى بار؟

 پهيغهمـــبهرلهرگه بېـــرىلگهن مـــۆجىزىلهر خـــاراكتېر جهههتـــته ئوخـــشاش : جـــاۋاب
ــان ــشاش بولمىغــ ــۇ ئوخــ ــمهت جهههتتىمــ ــدەك، قىمــ ــىلهن . بولمىغانــ ــۇههممهد : مهســ  مــ

 ئهلهيهىســـــساالمدىن باشــــــقا پۈتـــــۈن پهيغهمبهرلهرنىــــــڭ مـــــۆجىزىلىرى هېســــــسىي
 هنلهر قايىــل بولــۇپ ئىــشىنىدىغان، ئــۇنى مــۆجىزىلهردىن بولــۇپ، شــۇ ۋاقىتتــا ئــۇنى كــۆرگ

ــانلىقتىن،  كـــۆرمىگهن كېيىـــنكىلهر ئۈچـــۈن تـــارىخ يـــاكى قىســـسه ئورنىـــدا بولـــۇپ قالغـ
ــشالردۇر ــشهنمهيدىغان ئىــ ــانالر ئىــ ــشىنىپ، خالىغــ ــانالر ئىــ ــۇههممهد . خالىغــ ــا مــ  ئهممــ

ــلهن ــشى بىـ ــڭ ئۆتىـ ــم زامانالرنىـ ــان كهرىـ ــان قۇرئـ ــسى بولغـ ــساالمنىڭ مۆجىزىـ  ئهلهيهىسـ
ــۈچىنى ــدۇر ك ــي مۆجىزى ــۈك ئهقلى ــدىغان مهڭگۈل ــال يهردە . يوقاتماي ــم ههممى ــان كهرى  قۇرئ

 دەپ كۆرســىتىپ “ مانــا بــۇ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ مۆجىزىــسى ” ئــۇنى ههركىــم . بــار
 . بېرەلهيدۇ

ــالاله ــڭ ئـ ــالغىنىمىزدا، ئۇالرنىـ ــۆجىزىلىرىگه نهزەر سـ ــڭ مـ ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـ  بـ
ــا ــۇ ۋاقىتتــا روياپق ــڭ ش ــان كهرىمنىــڭ تائاالنى ــى، قۇرئ ــان ئىــشلىرى ئىكهنلىكىن  چىقارغ

 ههرىــكهت – ئىــش . ئــالاله تائاالنىــڭ ســۈپهتلىرىدىن بىــر ســۈپهت ئىكهنلىكىنــى بايقــايمىز
 بــۇ خــۇددى ئــوت ئىبــراهىم . بىــر يــاكى بىــر قــانچه قېــتىم تهكرارلىنىــپ ئاخىرلىــشىدۇ

ــ ــسىمۇ، كې ــدۈرمىگهن بول ــۇنى كۆي ــا ئ ــڭ ئهلهيهىســساالم تاشــالنغان ۋاقىتت  يىن يهنه ئۆزىنى
 ئهســلى خۇسۇســىيىتىگه قايتقــانلىقى بىــلهن مۇســا ئهلهيهىســساالم ئۆتكهنــدە يېرىلغــان

ــشاش ــا ئوخـ ــىيىتىگه قايتقىنىغـ ــلى خۇسۇسـ ــيىن يهنه ئهسـ ــۈيىنىڭ كېـ ــز سـ ــا . دېڭىـ  ئهممـ
ســۈپهت ئۇنىــڭ ئىگىــسى داۋام قىلغــان مــۇددەتكىچه ئۇنىــڭ بىــلهن ههمىــشه بىــرگه داۋام
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ــالال . قىلىــدۇ ــۇ خــۇددى ئ  ه تائاالنىــڭ كــاالم ســۈپىتىنىڭ ئۇنىــڭ بىــلهن مهڭگــۈگه داۋام ب
 . قىلغىنىغا ئوخشاش

ــپ ــدىن پهرقىلىنىــ ــڭ مۆجىزىلىرىــ ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىــ ــڭ بــ ــان كهرىمنىــ  قۇرئــ
 تۇرىدىغان يهنه بىـر تهرىپـى شـۇكى، ههر قانـداق بىـر پهيغهمبهرنىـڭ مۆجىزىـسى ئـايرىم ۋە

ــدى ــايرىم ئې ــتۇرى ئ ــىلهن . دەس ــا ئهل : مهس ــسا، مۇس ــا بول ــسى هاس ــساالمنىڭ مۆجىزى  هيهىس
 ئىــــسا ئهلهيهىســــساالمنىڭ مۆجىزىــــسى مېدىتــــسىنا بولــــسا، . دەســــتۇرى تهۋرات ئېــــدى
ــدى ــل ئېـ ــڭ . دەســـتۇرى ئىنجىـ ــسى ئۇنىـ ــساالمنىڭ مۆجىزىـ ــا مـــۇههممهد ئهلهيهىسـ  ئهممـ

 بـۇ قۇرئـان كهرىمـدىن ئىبـارەت ئۇلـۇغ دەسـتۇرنىڭ مـۆجىزە بىـلهن . دەستۇرىنىڭ ئۆزىـدۇر
ــدىلىپ ــۈن قوغ ــشى ئۈچ ــشه بولى ــتۇردا ههمى ــڭ دەس ــشى ۋە مۆجىزىنى ــۈگه داۋام قىلى  مهڭگ
 بۇنىڭـــــدىن مهلـــــۇمكى، بــــــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىـــــڭ كىتـــــابلىرى شــــــۇ . ئېـــــدى

 پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئــۇممهتلىرىگه ئامـانهت قىلىنغــان ۋە ئــۇالر كىتـابلىرىنى چىــڭ ساقالشــقا
 زگهرتىش ۋە بورمىالشــالردىن ئهممــا قۇرئــان كهرىمنــى ســاقالش، ئــۇنى ئــۆ . ئهمــر قىلىنغــان

ــۆز ئۈســـتىگه ئالغـــان ــاال ئـ ــالاله تائـ ــز ﴿ . قوغـــداش ئىـــشىنى ئـ ــاننى ههقىـــقهتهن بىـ  قۇرئـ
 . ) 1 ( ﴾ چۈشۈردۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز

 نــېمه ئۈچــۈن؟ چــۈنكى بىرىنچىــدىن، قۇرئــان كهرىــم تــا قىيــامهتكىچه مهڭگۈلــۈك
ــدۇر ــ . جــانلىق مۆجىزى ــان ئىــكهن، ئۇنىــڭ تېك ــۇ مــۆجىزە بولغ ــتىچه داۋام ئ ــۆز پې  ستلىرى ئ
ــرەك ــشى كېــ ــان بولىــــدۇ . قىلىــ ــڭ مــــۆجىزىلىكى يوقالغــ ــدا ئۇنىــ  . ئۇنــــداق بولمىغانــ

ــابالرنى قوغداشــتىكى ــۇرۇنقى ســاماۋىي كىت ــدىلىرىنىڭ ب ــاال بهن ــالاله تائ  ئىككىنچىــدىن، ئ
 ئــۇالر مــۇقهددەس كىتابلىرىنىــڭ بهزىــسىنى . ئــاجىزلىقلىرىنى تهجــرىبه قىلىــپ كــۆردى

ــسى ــۇتتى، بهزى ــۇردى ئۇن ــتىن يوش ــسىنى خهلق ــدى، بهزى ــۇ . نى بورمىلى ــپ ب ــۇنداق قىلى  ش
 شــۇ ســهۋەبتىن ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدىن ئىبــارەت . ئامــانهتلهرگه خىيــانهت قىلــدى

 . ئهڭ ئاخىرقى ۋە مهڭگۈلۈك دەستۇرنى قوغداش ئىشىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان

 قۇرئان كهرىمنى ئالاله ساقلىماقتا

ــۇلمانالرنىڭ ق ــز مۇس ــهتمىلىرىگه ئهمهل بى ــڭ كۆرس ــداش ۋە ئۇنى ــى قوغ ــان كهرىمن  ۇرئ
 قىلىــش ئههۋالىغــا نهزەر ســالىدىغان بولــساق، قۇرئــان كهرىمنىــڭ كۆرســهتمىلىرىگه ئهمهل
 قىلىــش ئىــشىنىڭ زامـــان ئۆتكهنــسېرى ئــاجىزالپ بېرىۋاتقـــانلىقىنى ۋە ئــۇنى قوغـــداش

ــۆر ــانلىقىنى ك ــپ بارغ ــلهن كۈچىيى ــشى بى ــڭ ئۇزىرى ــشىنىڭ زاماننى ــدىن . ىمىز ئى ــۇ نېمى  ب
ــڭ ــالاله تائاالنى ــشىنىڭ ئ ــداش ئى ــى قوغ ــان كهرىمن ــسىزكى، قۇرئ ــدۇ؟ شۈبهى ــرەك بېرى  دې

ئايهت  9 هىجر سۈرىسى 1
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ــدۇ ــرەك بېرى ــدىن دې ــدا ئىكهنلىكى ــسىدىال . قولى ــى مۇســۇلمانالر ئارى ــان كهرىمن  شــۇڭا قۇرئ
 ئهمهس، بهلكــى دۇنيانىــڭ ههر قايــسى جايلىرىــدا مۇســۇلمان ئهمهس قهۋمــلهر ئارىــسىدىمۇ

ــاپقىلى بولغى ــانلىقىنى تـ ــداپ كېلىۋاتقـ ــۇنى قوغـ ــانالرنىڭمۇ ئـ ــۇلمان بولمىغـ ــدەك، مۇسـ  نىـ
 مۇسـۇلمان بولمىغـان دۆلهتـلهر قۇرئـان باشـقا نـېمه ئۈچـۈن يـانونىيه، ئىتـالىيه ۋە . كـۆرىمىز

 كهرىمنــى ئهڭ ئېــسىل ۋە ســۈپهتلىك نهشــىر قىلىــش ئۈچــۈن شــۇنچه كــۆپ خىــراجهت
 هس بىـر شـهخس قۇرئـان كهرىمنـى چىقىرىدۇ؟ نـېمه ئۈچـۈن گېرمانىيىلىـك مۇسـۇلمان ئهم

 هۆسنخهت بىلهن بىـر بهتـكه يېزىـپ چىقىـشقا ئالدىرايـدۇ؟ نـېمه ئۈچـۈن قۇرئـان كهرىمنـى
 نهشــىر قىلىــدىغان مۇســۇلمان ئهمهس مىللهتــلهر ئۆزلىرىنىــڭ مــۇقهددەس كىتــابلىرىنى
ــدەك قۇرئــان كهرىمنــى بىــرەر ههرپىــگه چــاغلىق ئۆزگهرتهلمهيــدۇ؟ چــۈنكى  ئۆزگهتكىنى

ــالاله ت ــۇنداق ئـ ــۇالرنى شـ ــدۇ ۋە ئـ ــنى خااليـ ــۇنداق قوغداشـ ــى شـ ــان كهرىمنـ ــاال قۇرئـ  ائـ
ــانلىقىنى ــداپ كېلىۋاتق ــۆزى قوغ ــاال ئ ــالاله تائ ــى ئ ــان كهرىمن ــارقىلىق قۇرئ ــدۇرۇش ئ  قىل

ــدۇ ــا . دەللىلهي ــسالم دىنىغ ــلهر ئى ــداپ كهلگهن ــان كهرىمنــى قوغ ــۇمكى، قۇرئ  بۇنىڭــدىن مهل
 ! ال ئۆزىدۇر ئهمهل قىلغۇچىالر ئهمهس، بهلكى ئالاله تائا

 پۈتۈن ئىنسانىيهت ئۈچۈن مۆجىزە قۇرئان كهرىم

 قۇرئان كهرىم ئهرەبلهر ئۈچۈنال مۆجىزىمۇ؟ : سوئال

 قۇرئــان كهرىــم ئهرەبلهرگىــال دۇئېــل ئــېالن قىلىــش ئۈچــۈن كهلــگهن مــۆجىزە : جــاۋاب
 ئـــۇ زامـــان ۋە ماكانالرنىـــڭ . ئهمهس، بهلكـــى ئـــۇ پۈتـــۈن ئـــالهم ئۈچـــۈن مۆجىزىـــدۇر

 . ى بۆسۈپ تاشلىدى توساقلىرىن

 توساقلىرىنى بۆسۈپ ئۆتكهنلىكى الرنىڭ زامان ئۆتمۈش قۇرئان كهرىمنىڭ ) 1 (

ــشنى ــۇش، يېزىــ ــان ۋە ئوقــ ــېچ ئوقۇمىغــ ــساالم هــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــى مــ  ههزرىتــ
 . سى بىـــلهن تهربىـــيىلهنگهن بىـــر زات ئېـــدى ۋەهيىـــ ئـــۆگهنمىگهن، پهقهتـــال ئالالهنىـــڭ

 ـ ئىلگىرىكــى ئۇنىڭغــا چۈشــۈرۈلگهن بــۇ قۇرئانــدا،  ئۇنىڭــدىن بــۇرۇن ئۆتكهنلهرنىــڭ
ــدىن ــارىخ يۈزى ــا ت ــرى، ههتت  ـ ئىزلى ــش ــڭ ئى ــڭ قهۋملىرىنى ــلهن ئۇالرنى ــبهرلهر بى  پهيغهم
ــاقىۋەتلهر ــادلىرى ۋە ئـ ــشلىرى، ئېتىقـ ــۇ كهچۇرمىـ ــان مىللهتلهرنىڭمـ ــزى قالمىغـ ــېچ ئىـ  هـ

ــان ــان قىلىنغـ ــسىلىي بايـ ــر ئۆ . تهپـ ــسىنى بىـ ــسىلىرىنىڭ بهزىـ ــڭ قىسـ ــۈر يۇقىرىقىالرنىـ  مـ
 پهيغهمــبهر . ئىــزدەنگهن تارىخــشۇناشالردىن مىڭــدىن بىــرى بىلهتتــى يــاكى بىلمهيتتــى

 ئهلهيهىســـساالم بـــۇ قىســـسىلهرنى قۇرئاننىـــڭ هېكـــايه قىلىـــشى بـــويىچه بايـــان قىلىـــپ
ــى كىتـــاب ــۇر قىســـسىلهر ئههلـ ــدىن كېـــيىن، مهزكـ ــۇدىي، ( بهرگهنـ  ) خرىـــستىئان يههـ

ــ ــاماۋىي كىتابالرنىــ ــدىكى ســ ــڭ قولىــ ــهۇر ئهلالمىلىرىنىــ ــانالردىكى مهشــ ــۇ زامــ ڭ ۋە شــ
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 شـۇ سـهۋەبتىنمۇ ئهينـى . تارىخچىالرنىڭ هېكـايه قىلغانلىرىنىـڭ ئهينىـسى بولـۇپ چىققـان
 زامــانالردا ئىــسالم دىنىغــا كىــرگهن ئههلــى كىتــاب ئــالىملىرى ۋە باشــقا ئىلىــم ئههلىلىــرى

 كۆپ بولغان

ــا ــر ق ــپ بى ــاب قىلى ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا خىت ــڭ م ــان كهرىمنى ــدا قۇرئ  نچه ئورۇن
 دېـــگهن ئـــايهتلىرى قۇرئـــان ﴾ ســـهن ئۇالرنىـــڭ يېنىـــدا يـــوق ئىـــدىڭ ﴿ بايـــان قىلغـــان

ــسىنى ــۇغ مۆجىزى ــتهك ئۇل ــۈپ ئۆتۈش ــاقلىرىنى بۆس ــڭ توس ــۆتكهن زامانالرنى ــڭ ئ  كهرىمنى
ــۇر ــسپاتالشقا يېتهرلىكت ــۇههممهد ( ﴿ . ئى ــى م ــۇ !) ئ ــۋاتقىنىمىز  ب ــى قىلى ــاڭا ۋەه ــب  س  غهيى

 مهسىلىـــسىدە ( الرنىـــڭ قايسىـــسى تهربىيـــسىگه ئـــېلىش مهريهمنـــى ئۇ . خهۋەرلىرىدىنـــدۇر
 تاشـلىغان چاغـدا، سـهن ئۇالرنىـڭ يېنـدا ) سـۇغا ( قهلهملىرىنـى ) چهك تاشالش يۈزىـسىدىن

 ئــــۆز ئــــارا جاڭجــــال ) مهريهمنىــــڭ كىمنىــــڭ تهربىيــــسىدە بولۇشــــىنى ( يــــوق ئىــــدىڭ،
 هربىــي بىــز غ !) ئــى مــۇههممهد ( ﴿ ، ) 1 ( ﴾ قىلىــشقانلىرىدا ســهن ئۇالرنىــڭ يېنىــدا يــوق ئىــدىڭ

 ئـۆز ) بـۇنى ( تاغنىـڭ بىـر تهرىپىـدە مۇسـاغا ۋەهـى نازىـل قىلغىنىمىـزدا سـهن يـوق ئىـدىڭ،
 . ) 2 ( ﴾ كۆزۈڭ بىلهنمۇ كۆرمىگهن ئىدىڭ

 قۇرئان كهرىمنىڭ ماكان توساقلىرىنى بۆسۈپ تاشلىشى ) 2 (

ــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ــلهن مـ ــى بىـ ــشىلهرنىڭ ئىـــسالم دىنـ ــم كىـ ــان كهرىـ  قۇرئـ
ــۆز ــۇق ئــ ــۆز – تۇغرۇلــ ــقىرى، ئــ ــشتىن تاشــ ــدىن خهۋەر بېرىــ ــى ئېيتقانلىرىــ  ىگه مهخپــ

 . كىــــشىلهرنىڭ كۆڭــــۈللىرىگه كهچۈرگهنلىرىــــدىنمۇ تهپــــسلى ۋە ئېنىــــق خهۋەر بهرگهن
 . ) 3 ( ﴾ دەيدۇ “ ! ئالاله نېمىشقا بۇ سۆزىمىز بىلهن بىزنى جازالىمايدۇ ” : ئۇالر ئۆز ئىچىدە ﴿

ــۇههمم ــرىكلىرىنىڭ مـ ــايهتته، ئهرەب مۇشـ ــۇ ئـ ــم بـ ــان كهرىـ ــساالمغا قۇرئـ  هد ئهلهيهىسـ
ــۆز ــدە ئ ــى ئىچى ــۆزلىگهنلىرىدىن خهۋەر بهرگهن – قارش ــۆزىگه س ــۇنداق . ئ ــۇالر ش  ئهگهر ئ

ــايهتكه قارشــى چىقىــپ مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ــۇ ئ ــۋەتته ب ــسا، ئهل  ” غا ســۆزلىمىگهن بول
 ئۇنىـڭ سـۆزىنى دەپ “ بىـز ئۇنـداق ئويلىغـان ئهمهس، سـهن يالغانچىـسهن ! ئهي مۇههممهد
 ئهممـــا ئـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ ئىچكـــى رەزىللىكلىرىنـــى پـــاش . قارغـــان بـــوالتتى يالغانغـــا چى

 . قىلغان بۇ قۇرئان كهرىم ئايىتى ئالدىدا الم، جىم دېيهلمىدى

 بـــۇ قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ كىـــشىلهر كۆڭلىـــدە بولـــۇپ ئـــۆتكهنلهردىن خهۋەر بېرىـــشى
ــشال ــدىغان ئى ــۇم كهلتۈرى ــۈرمىگهن ۋە چوق ــۆڭلىگه كهچ ــى ك ــشىلهر تېخ ــۇپ، كى  ردىنمۇ بول

 ئايهت  44 ئال ئىمران سۈرىسى 1
 ئايهت  44 قهسهس سۈرىسى 2
ئايهت  8 مۇجادەله سۈرىسى 3
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 بهزى ئهخــــمهق . خهۋەر بېــــرىش ئــــارقىلىق ئۆزىنىــــڭ مۆجىزىــــسىنى نامايــــان قىلغــــان
 قـــاراپ ) يهنـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــلهن مـــۆمىنلهرنى ( ئـــۇالرنى ” : كىـــشىلهر

 نــــېمه يــــۈز ئۆرۈگۈزگهنــــدۇ؟ ) يهنــــى بهيتۇلمۇقهددەســـتىن ( كېلىۋاتقـــان قىبلىــــسىدىن
 . ) 1 ( ﴾ دەيدۇ “

ــبله بهيتۇلمۇق ــايهت، قى ــۇ ئ ــكهن ب ــۇرۇن چۈش ــشتىن ب ــگه ئۆزگهرتىلى ــتىن كهبى  هددەس
ــوڭ ئۆزگىرىــشكه كىــشىلهرنىڭ ــگه ئاشــىدىغان بــۇ چ ــۇپ، يــېقىن كېلهچهكــته ئهمهل  بول

ــدىنئاال خهۋەر بهرگهن ــۇق ئالــ ــى توغرۇلــ ــدىغان مهۋقىئهســ ــدىن . تۇتىــ  كهبه ئۆزگهرگهنــ
 . كېيىن، ئۇالر راستىنال شۇنداق دېيىشكهن

 يېنىغـــا قايتىـــپ بـــارغىنىڭالردا، ئـــۇالر ســـىلهرنىڭ نىـــڭ ) يهنـــى مۇنـــاپىقالر ( ئـــۇالر ﴿
ــۈن ــلىكىڭالر ئۈچ ــۇالرنى ئهيىبلىمهس ــپ ( ئ ــان قىلى ــۆزرىلهر باي ــان ئ ــلهن ) يالغ ــالاله بى  ، ئ

 يهنــــى ئـــۇالر بىــــلهن سۆزلهشــــمهڭالر ۋە ( قهســـهم قىلىــــدۇ، ئـــۇالردىن يــــۈز ئـــۆرۈڭالر
 ۈچــــۈن ، ئــــۇالر ههقىــــقهتهن نىجىــــستۇر، قىلمىــــشلىرىنىڭ جازاســــى ئ ) ساالمالشــــماڭالر

ــدىغان جــايى جهههننهمــدۇر ــپ ئايرىلىــپ ) 2 ( ﴾ ئۇالرنىــڭ بارى ــايهت، جىهــادتىن قېچى ــۇ ئ  ب
 قالغـــان مۇناپىقالرنىـــڭ مۇســـۇلمانالر جىهـــادتىن قايتىـــپ كهلگهنـــدە، ئۇالرنىـــڭ ئالـــدىغا
 . چىڭىـــپ يالغانـــدىن ئـــۆزۈرلهرنى ئويـــدۇرۇپ قهســـهم قىلىدىغانلىقىـــدىن خهۋەر بهرگهن

ــايهتلهر ــۇ ئـ ــ » س « مهلـــۇمكى بـ ــدا ههرپـ ــۇپ، ئهرەب تىلىـ ــالنغان بولـ  » س « ى بىـــلهن باشـ
 ههرىكهتنىـڭ – ههرپى كېلىدىغان زامـان پېئىللىرىنىـڭ ئالـدىغا كـېلىش ئـارقىلىق ئىـش

 . تېخى يۈز بهرمىگهنلىكىنى ۋە كېلهچهكته بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

 قۇرئان كهرىمنىڭ كېلهچهك توساقلىرىنى بۆسۈپ تاشلىشى ) 3 (

 بـۇ ئـايهت مهككىـدە ) 3 ( ﴾ مهغلـۇپ قىلىنىـدۇ، ئارقىغـا قـاراپ قاچىـدۇ مۇشرىكالر تـوپى ﴿
 مۇســۇلمانالر ســان ۋە كــۈچ جهههتــته ئىنتــايىن ئــازلىقنى تهشــكىل قىلىــدىغان بىــر ۋاقىتتــا

 قايـسى « : ههتتا ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ بـۇ ئـايهت چۈشـكهندە . چۈشكهن
ــدىغان ــۇب بولى ــزدىن مهغل ــۇ بى ــوپ ئ ــۆزىمى . ت ــز ئ ــان بى ــاجىز كېلىۋاتق ــتىنمۇ ئ  زنى قوغداش

ــگه . دېــگهن » تۇرســاق ــر قــانچه يىــل كېــيىن ئهمهل ــۇ ئــايهت ئــارقىلىق بى ــان كهرىــم ب  قۇرئ
 ) م 626 ( يىلـــى – 6 ئهگهر هىجرىيهنىـــڭ . ئاشـــىدىغان بىـــر ههقىقهتـــتىن خهۋەر بهرگهن

ــېڭىلمىگهن ۋە ــدە يــ ــوپى مهدىنىــ ــكهن ئهرەب تــ ــرىيه – 8 بىرلهشــ ــى ) م 630 ( هىجــ  يىلــ

 ئايهت  142 بهقهرە سۈرىسى 1
 ئايهت  94 تهۋبه سۈرىسى 2
ئايهت  45 سۈرىسى قهمهر 3
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ــۇلمانال ــسا مۇس ــان بول ــۇب قىلمىغ ــۈس مهغل ــى تهلتۈك ــپ ههممىن ــى قىلى ــى فهته  ر مهككىن
ــشقا ــۇ ئــايىتى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى يالغــانچى قىلىــپ چىقىرى  قۇرئــان كهرىمنىــڭ ب

 . يېتهرلىك ئېدى

ــى ــد ئىبنـ ــان ۋەلىـ ــا چىققـ ــۇپ ئوتتۇرىغـ ــمىنى بولـ ــهددى دۈشـ ــسالمنىڭ ئهڭ ئهشـ  ئىـ
ــان كه ــۇق قۇرئ ــاقىۋىتى توغرۇل ــڭ ئ ــگهن مۇغىرەنى ــداق دې ــپ مۇن ــدىن خهۋەر بېرى ــم ئال  : رى

 كېـيىن بهدىـر غـازىتى بولغـان كۈنىـدە ۋەلىـد . ) 1 ( ﴾ ئۇنىڭ بۇرنىنى داغـالپ بهلـگه سـالىمىز ﴿
 ئۇنىـڭ بۇرنىغـا ئۇرۇلـۇپ ئۆلىــدىغانلىقىنى . ئىبنـى مـۇغىرە بۇرنىـدىن قىلىچلىنىـپ ئۆلىـدۇ

 هىســـساالم بـــۇ ئىـــش يـــۈز بهرمهســـتىن كىـــم ئېيتىـــپ بېرەلهيـــدۇ؟ ئهگهر مـــۇههممهد ئهلهي
ــدىن ــڭ خهۋەر بهرگىنى ــش ئۇنى ــيىن ئى ــسا ۋە كې ــشىدىن بهرگهن بول ــۆز خاهى ــى ئ  خهۋەرن
ــداق بولمــاقچى ئىــدى؟ ئىــسالم دىنىنىــڭ تهقــدىرى ــسا ئىــش قان  باشــقىچىرەك بولغــان بول

 نېمه بولماقچى ئىدى؟

ــبهر ئهلهيهىســساالمغا جېنــى بىــلهن دۈشــمهنلىك كۆرســهتكهن ــم پهيغهم ــان كهرى  قۇرئ
 ئهبـۇ لهههبنىــڭ ﴿ . هبـۇ لهههبنىـڭ كـاپىر پېتـى ئۆلىدىغانلىقىـدىن خهۋەر بېرىـدۇ تاغىـسى ئ

 مــۈلكى ۋە  ئۇنىڭغــا مــال . قــۇرۇپ كهتتــى ) ئهمهلــدە ! ( ئىككــى قــولى قــۇرۇپ كهتــسۇن
 . كىرىـدۇ ) يهنـى دوزاخقـا ( ئـۇ الۋۇلـداپ تۇرغـان ئوتقـا . ئېرىشكهن نهرسىلىرى ئهسقاتمىدى

 . خوتۇنىمـۇ الۋۇلـداپ تۇرغـان ئوتقـا كىرىـدۇ ) يهنـى سـۇخهنچى ( ئۇنىڭ ئوتۇن توشـۇغۇچى
ــدۇ ــا بولى ــشىلگهن ئارغامچ ــكهم ئې ــدا مهه ــڭ بوينى ــساالمنى . ) 2 ( ﴾ ئۇنى ــۇههممهد ئهلهيهىس  م

ــان ئهبــــۇ لهههب ــمىنىگه ئايالنغــ ــدىغان ئهشــــهددىي دۈشــ ــسىمۇ دەردى چىقمايــ  يهۋاتــ
 ه تهدبىــر ۋە هىــيل – مـۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ دىنىنــى توسـۇش ئۈچــۈن تۈرلــۈك چـارە

ــپ – ــدىغا چىقى ــڭ ئال ــا، خااليىقنى ــشنىڭ ئورنىغ ــى ئىشلىتى ــۇههممهد : مىكىرلهرن ــى م  مېن
 دېــدى، گــۇۋاه بولــۇڭالركى، “ مۇســۇلمان بولمــاي كــاپىر پېتــى ئۆلىــدۇ ۋە دوزاخقــا كىرىــدۇ ”

ــدۇم ــدىغان بولـ ــدە دوزاخقـــا كىرمهيـ ــدۇم، نهتىجىـ ــۇلمان بولـ  دەپ يالغانـــدىن ، مهن مۇسـ
 لىقىنى ئـــېالن قىلغـــان بولـــسا ئېـــدى، مـــۇههممهد بولـــسىمۇ ئۆزىنىـــڭ مۇســـۇلمان بولغـــان

ــىدىن ــۈپ ئاساس ــى ت ــسالم دىنىن ــشقا ۋە ئى ــۆهمهت قىلى ــانچى دەپ ت  ئهلهيهىســساالمنى يالغ
 لــېكىن ئــالاله تائــاال ئۇنىڭغــا شــۇنى پىالنلىغــۇدەك ئهقىــل . ئــۆرۈپ تاشالشــقا قــادىر ئېــدى

 . تى ئۆلدى نهتىجىدە خۇددى قۇرئان كهرىم خهۋەر بهرگهندەك كاپىر پې . بهرمىدى

 ئايهت  16 نۇن سۈرىسى 1
. مهسهد سۈرىسى 2
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ــدانغا ــشالرنىڭ مهيــ ــب ئىــ ــۇنداق ئاجايىــ ــدە شــ ــان كهرىمــ ــقا قۇرئــ ــدىن باشــ  مۇنــ
 كېلىدىغانلىقىــدىن خهۋەر بېرىلگهنكـــى، قۇرئــان كهرىـــم چۈشــكهن زامـــانالردا بىــراۋ بـــۇ

 ئهممـــا . ئىـــشالر توغرۇلـــۇق ئېغىـــز ئاچـــسا ئـــۇ چوقـــۇم ســـاراڭ دەپ ئېيـــبلهنگهن بـــوالتتى
 رنىــڭ ئهقلــى يهتمىــگهن بــۇ ئىــشالرنىڭ بهزىلىــرى زامانالرنىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن بۇرۇنقىال

 بـۇ تـا . پهن تهرەققـى قىلغـان ۋە ئهقىلـالر يېـتىلگهن بـۇ دەۋردە مهيـدانغا كهلمهكـته – ئىلىم
 . قىيامهتكىچه شۇنداق داۋام قىلىدۇ

ــان ــر ئوكي ــسىز بى ــم پايان ــان كهرى ــمهك قۇرئ ــك . دې ــۇق قانچىلى ــم توغرۇل ــان كهرى  قۇرئ
 . كۇپايه قىلمايدۇ يازساقمۇ ئازلىق قىلىدۇ ۋە

 باشقا دىندىكىلهرنىڭ قۇرئان كهرىم ههققىدە ئېيتقانلىرى

 دىندىكى هازىرقى زامان ئالىملىرى قۇرئانغا قانداق باها بېرىدۇ؟ باشقا : سوئال

ــاۋاب ــشىلهر : ج ــۇن كى ــدىن نۇرغ ــاهه ئالىملىرى ــان ههرس ــازىرقى زام ــدىكى ه ــي دىن  غهيرى
 م ههققىـدە تهتقىقـات ئېلىـپ بارغانـدىن كېـيىن، ئـۇالر راستچىل مهيداندا تۇرۇپ قۇرئـان كهرىـ

 . قۇرئان كهرىم توغرىلىق چۈشهنگهنلىرىنى دادىل ئوتتۇرىغا قويغان

 قۇرئــان كهرىمنىــڭ مۆجىزىــسى توغرىلىــق غهيرىــي دىنــدىكى ئالىمالرنىــڭ مهدهىيىلىــرىگه
 هربلىــك بهزى هېچبىــر هــاجهت بولمىــسىمۇ، ئوقۇرمهنلهرنىــڭ پايدىلىنىــشى ئۈچــۈن تۆۋەنــدە غ

 شهرقـشۇناسالرنىڭ قۇرئــان كهرىــم توغرىلىـق ئېيتقانلىرىــدىن بىــر قـانچىنى نهقىــل كهلتــۈرۈپ
 . ئۆتۈشنى خااليمىز

ــدۇ 1 ــداق دەيـ ــېل مۇنـ ــشۇناس سـ ــسىل ۋە « : ـ شهرقـ ــۇ ئېـ ــلۇبى تولىمـ ــڭ ئۇسـ  قۇرئاننىـ
 ۋە ئۈستۈندۇركى، ئۇ ئۆزىنىـڭ قـالتىس ئۇسـلۇبى ۋە تىالۋىتـى بىـلهن ئۇنىڭغـا ئىمـان ئېيتقـان

 الرنىڭ زېهنىلىرىنـى ئـۆزىگه جهلـب خرىـستىئان ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتماي قارشـى سـهپته تۇرغـان
 . » قىلىۋالماقتا

 قۇرئـان ـــ ئىالهىـي هـېكمهت « : مۇنـداق دەيـدۇ بۇكـاي مـۇرىس دوكتـور ـ فرانـسىيىلىك 2
ــابتۇر ــا كهلتــــۈرگهن ئهڭ ئهۋزەل كىتــ ــڭ ههق . ئىنــــسانالر ئۈچــــۈن شــــۇنداق دۇنياغــ  ئۇنىــ

 . » ىدە شهك يوق ئىكهنلىك

 . ئهسـىر ئــۆتتى 14 قۇرئـان دۇنياغـا كهلگىــنىگه « : ـ شهرقـشۇناس لېيــون مۇنـداق دەيــدۇ 3
 ئهممــــا ئۇنىــــڭ ئۇســــلۇبىدىكى ئۈســــتۈنلىكى خــــۇددى ئــــۇ دەســــلهپ دۇنياغــــا كهلــــگهن

 . « ۋاقىتتىكىدەك داۋام قىلماقتا، ئۇنىڭدىكى هېچ نهرسه ئۆزگهرگىنى يوق

قى بايــانالر مــۇههممهد قۇرئاننىــڭ يــۇقىرى ..... « : ـ مــۇرىس بۇكــاي مۇنــداق دەپ يازىــدۇ 4
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ــرەپ ــۇت تېــ ــڭ پــ ــل پهرەزلهرنىــ ــۇ خىــ ــان خىلمــ ــا قويغــ ــۈچىلهر ئوتتۇرىغــ ــاپتورى دېگــ  ئــ
 خهت تونۇمايــــدىغان بىــــر ئــــادەم قانــــداقالرچه . تۇرالمايــــدىغانلىقىنى تولــــۇق ئىــــسپاتاليدۇ

 رۇنــدا تۇرىــدىغان ئهدەبىيــات ساههســىدە، پۈتكــۈل ئهرەب ئهدەبىيــاتى تارىخىــدا ئهڭ مــۇهىم ئو
ــى قىلچىمــۇ خاتاالشماســتىن شــۇنداق ــسۇن؟ ئۇنىــڭ پهننــى ههقىقهتلهرن ــۇپ قال ــازغۇچى بول  ي
ــۇنداق ــشى مۇش ــداق كى ــۇ دەۋردىكــى باشــقا ههرقان ــۇ؟ ش ــشى مۇمكىنم ــوغرا شــهرهلهپ بېرەلى  ت

 قىاللىغانمۇ؟

 قۇرئاننى زامانىۋى بىلىمـلهرگه ئاساسـلىنىپ سـاپ ئوبىكتىـپ قـانۇنىيهت بـويىچه تههلىـل
 قىلغىنىمىزدىمــۇ، ئۇنىڭــدىكى مهزمــۇنالر بىــلهن هــازىرقى زامــان پهننــى بىلىملهرنىــڭ شــۇنچه

ــايمىز ــى بايق ــردەك ئىكهنلىكىن ــۇههممهد . بى ــدۇكى، م ــگه قىلى ــقا ئى ــۇنداق تونۇش ــى ش ــۇ بىزن  ب
 ياشـــىغان دەۋردىكـــى بىلىـــم ئههـــۋالىنى نهزەرگه ئالغانـــدا، ئـــۇ دەۋردىكـــى كىـــشىلهرنىڭ

ــهرنى يې ــر ئهس ــۇنداق بى ــۇمكىن ئهمهس مۇش ــشى م ــپ چىقالى ــۇنداق . زى ــىلىگه مۇش  ئهگهر مهس
ــدۇ ــى بولى ــا بهرگىل ــر باه ــدە بى ــايىن ئاالهى ــا ئىنت ــسا، قۇرئانغ ــسىيه . قارال ــل پۇزىت ــى ئادى  بهلك

ــۇ ــپ بـ ــالىزغىال تايىنىـ ــستىك ئانـ ــادىملىرىمۇ پهقهت ماتېرىيالىـ  ـ پهن خـ ــم ــدىغان ئىلىـ  تۇتىـ
 . ) 1 ( » ر بولماي تۇرالمايدۇ هادىسىنى چۈشهندۈرۈش مۇمكىن ئهمهسلىكىگه ئىقرا

 قۇرئــاننى ئــادەم قــانچه كــۆپ ئوقۇســىمۇ ئۇنىڭــدىن « : خــۇئىس مۇنــداق دەيــدۇ . ت . ـ پ 5
 ههر بىر قېـتىم ئـۇنى ئوقۇغانـدا، دەسـلهپ تهمـسىزدەك بىلىنـسىمۇ، لـېكىن ئـۇزۇن . زىرىكمهيدۇ

 ئۇنىڭـــدا كىـــشىنى ههيـــران . ئـــۆتمهيال ئـــادەمنى پۈتـــۈنلهي ئـــۆزىگه جهلـــب قىلىۋالىـــدۇ
ــا هـــۈرمهت قا  لدۇرىـــدىغان ئاجايىـــب مهزمـــۇنالر بولـــۇپ، ئادەمنىـــڭ قهلبىـــدە ئۇنىڭغـــا قارىتـ

ــدۇ ــدا قىلىـ ــى پهيـ ــرىگه . تۇيغۇسـ  ـ بىـ ــر ــسهتلهر بىـ ــۇنالر، مهقـ ــي مهزمـ ــدىكى ئهدەبىـ  ئۇنىڭـ
 قىسقىـسى ئۇنىــڭ . كهسـكىن، ههيۋەتلىــك جـايلىرىمۇ ۋە سـۈرلۈك جــايلىرىمۇ بـار . ئوخـشىمايدۇ

 شــۇڭا دەيمىزكــى، بــۇ دەســتۇر كهلگۈســى .... . ۇمكىن ئهمهس تهنتهنىلىكىنــى ئىنكــار قىلىــش مــ
 . ) 2 ( » دۇنياغا ئىنتايىن چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكۈسى

ــاپېللى مۇنـــداق دەيـــدۇ . ج . ـ ئـــاجىس 6 ــلهن « : ئـ  ـ پاراســـىتىم بىـ  مهن بـــارچه ئهقىـــل
ــۇ خىـــل ۋەزىـــنلهر ئۈســـتىدە ئىزدەنـــدىم  ئۇنىڭـــدىكى . قۇرئانـــدىكى مـــول بىلىمـــلهر ۋە خىلمـ

ــۆ ۋەهيى ــڭ ئـ ــتىن لهرنىـ ــارىلهر جهههتـ ــك ئىبـ ــداش ههم ۋەزىنلىـ ــقا قاپىـ ــدىن باشـ  ز مهزمۇنىـ
 ئالغانــدىمۇ، قۇرئــان ئىنــسانىيهتنىڭ قىممهتلىــك مهدەنىــي بايلىقىــدىكى ئىنتــايىن ئهتىۋارلىــق

ــشلىك ــقا تېگىــ ــهر بولۇشــ ــل . ئهدەبىــــي ئهســ ــسى پىكىتخوئېــ ــۇددى ئىــــسالم ئېتىقادچىــ  خــ

 . ـ بېتىدىن 125 دېگهن كىتابىنىڭ » ئىنجىل، قۇرئان ۋە پهن « نىڭ مۇرىس بۇكاي ) 1 (
. ـ بهت 526 ناملىق ئهسىرى » ئىسالمۇللۇغهت « خۇئىسنىڭ . ت . پ ) 2 (
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ــۇ ــىمفونىيه، ئـ ــسىز سـ ــر تهڭداشـ ــان بىـ ــدەك، قۇرئـ ــدىغان ههم ئېيتقانـ ــشىلهرنى يىغلىتىـ  كىـ
 لــېكىن ئۇنىــڭ بۇخىــل ئاالهىــدىلىكىگه . پۈتــۈنلهي ئــۆزىگه تارتىــدىغان كــۈي ناۋاســىدۇر

 شـــۇڭا ئۇالرنىـــڭ تهرجىــــمه . بـــۇرۇنقى تهرجىمىـــشۇناسلىرىمىز ئاساســـهن ســـهل قارىغـــان
ــڭ ئۆلــۈك ههم ئادەتتىكىــدەك بولــۇپ ــهرلىرىنى ئهسلىــسىگه سېلىــشتۇرغاندا، تهرجىمىنى  ئهس

 . ) 1 ( » نلىغا ئانچه ههيران بولۇپ كهتمىسهكمۇ بولىدۇ قالغا

 غا ئىمان كهلتۈرۈش ) قازا ۋە قهدەر ( تهقدىر ۋە قازا : بۆلۈم بهشىنچى

 دېگهن نېمه؟ ) تهقدىر ( قهدەر : سوئال : سوئال

 ـ ئالالهنىــــڭ كائىناتتــــا بولىــــدىغان ههرقانــــداق ۋەقه ۋە : جــــاۋاب  قهدەر
 ئىنــسانالرنىڭ قىلىــدىغان بــارلىق ۇسۇســهن خ هادىــسىلهرنى ۋە مهخلۇقاتالرنىــڭ،

 سـۆز ۋە ئىـش ـ ههرىكهتلىرىنىـڭ ههممىـسىنى ئالـدىنئاال – ياخشى ـ يامان گهپ
 . بىلىپ شۇنداق يارىتىشى ۋە ئۇالرنى شۇ بويىچه بهلگىلىشى دېمهكتۇر

ــدىكى ــان كهرىم ــڭ قۇرئ ــالاله تائاالنى ــىنى : ئ ــمه نهرس ــقهتهن ههم ــز ههقى  ﴿بى
ــك يـــاراتتۇق﴾  ، زېمىنـــدىكى زەررە چـــاغلىق نهرســـه ۋە ئاســـمان ە ﴿ ۋ ) 2 ( ئۆلچهملىـ

 ئۇنىڭــدىن كىچىــك يــاكى چــوڭ نهرســه بولــسۇن، هېچقايسىــسى ئالالهنىــڭ
ــۇزدا ــسى لهۋهۇلمههپــ ــڭ ههممىــ ــدۇ، ئۇالرنىــ ــنهپ قالمايــ ــشىدىن چهتــ  بىلىــ

 . دېگهن سۆزلىرى بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ ) 3 ( خاتىرىلهنگهن﴾

 قازا دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــڭ : جـ ــۇ ئالالهنىـ ــا شـ ــهن، كائىناتتـ ــنىگه ئاساسـ ــى ۋە بهلگىلىگىـ ــدىنئاال بىلگىنـ  ئالـ
 ـ ــارلىق هادىــــسلهر ۋە ئىنــــسانالر تهرىپىــــدىن ســــادىر بولىــــدىغان ئىــــش  بولىــــدىغان بــ

 . پائالىيهتلهرنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشى دېمهكتۇر

 . ن ناملىق ئهسهرنىڭ كىرىش سۈزىدى « قۇرئاننىڭ رولى » ئاپېللى . ج . ئاجىس ) 1 (
 ئايهت  49 قهمهر سۈرىسى ) 2 (
ئايهت  61 يۇنۇس سۈرىسى ) 3 (
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 قازا ۋە قهدەرنىڭ مهنىسى

 قازا ۋە قهدەرنىڭ مهنىسىنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟ : سوئال

 : كېرەك ش قازا ۋە قهدەرنىڭ مهنىسىنى مۇنداق چۈشىنى : اب جاۋ

ــك ) 1 ( ــول دېگهنلى ــرال ي ــدىغان بى ــارى بولماي ــالالش ئىختىي ــسىنى ت ــمهك باشقى ــدىر دې  تهق
 بهلكــى تهقــدىر ئىنــساننىڭ تاللىــشىغا قــاراپ بىــر قــانچه تارمــاقلىق يولغــا ئوخــشاش . ئهمهس

 ىــسبهتهن قــاراڭغۇلۇق كۆرۈنــسىمۇ، بولــۇپ، ههر بىــر يولنىــڭ ئــاخىرقى مهنزىلــى ســىزگه ن
 : مهســىلهن . ئــالاله تائاالغــا نىــسبهتهن خــۇددى خهرىــتىگه ئوخــشاش ناهــايىتى ئېنىقتــۇر

ــپ ــا يېتى ــاالنى جايغ ــسىڭىز پ ــكه ماڭ ــا، غهرب تهرەپ ــاالنى جايغ ــسىڭىز پ ــكه ماڭ ــهرق تهرەپ  ش
ــسىز ــز يې . بارى ــاۋادىن ماڭــسىز تې ــسىز، ه ــپ بارى ــخهتهر يېتى ــۇقتىن ماڭــسىڭىز بى ــپ قۇرۇقل  تى

ــارقىلىق ماڭـــسىز خېـــيىمخهتهرگه ئۇچرىـــشىڭىز مـــۇمكىن، دەپ ســـىزىپ  بارىـــسىز، دېڭىـــز ئـ
ــشاش ــىتىلگهنگه ئوخ ــگهن . كۆرس ــۇنداق بهلگىلى ــدىرنى ئهنه ش ــاال تهق ــالاله تائ ــسانالر . ئ  ئىن

ــدۇر ــۇتلهق ئهركىن ــشتا م ــداق ســهۋەبلهرنى قوللىنى ــالالش ۋە قان ــول ت ــاال . ي ــالاله تائ  چــۈنكى ئ
ــالالش ــارىنى بهرگهن ئىنــسانالرغا ت ــسىبىر مهقــسهتكه . ئىختىي ــاال ئىنــسانالرنىڭ قاي ــالاله تائ  ئ

 يېــتىش ئۈچـــۈن قانــداق ســـهۋەبلهرنى قوللىنىــدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىـــڭ نهتىجىــسنى ئېنىـــق
 چـــۈنكى ئـــالاله تائاالغـــا نىـــسبهتهن بۇالرنىـــڭ ههممىـــسى خـــۇددى ۋىـــدىيو . بىلگۈچىـــدۇر

 ســىز قايــسىبىر يــولنى تاللىمــاڭ . وخــشاشتۇر پالســتىنكىلىرىغا ئېلىنىــپ ســاقالنغان ئارخىپقــا ئ
ــش كــۆرگهن ــويىچه ئى ــدىرى ب ــالاله تائاالنىــڭ تهق ــداق ســهۋەبلهرنى قولالنمــاڭ ســىز ئ  ۋە قان

ــسىز ــدىغان ســهۋەبلهر، . بولى ــشالر ۋە قوللىنى ــدىغان ئى ــولالر، قىلى ــدىغان ي  چــۈنكى ســىز تالالي
ــارە ــور  چـ ــدىن ئـ ــسىنىڭ ئىچىـ ــدىر خهرىتىـ ــسى تهقـ ــڭ ههممىـ ــان ۋە تهدبىرلهرنىـ  ۇن ئالغـ

ــرىلگهن ــىزگه بې ــارى س ــالالش ئىختىي ــسىنى ت ــىلهن . قايسى ــهههردە : مهس ــسى ش ــىزنىڭ قاي  س
 ئوچـــاقلىق – ئولتۇراقلىشىـــشىڭىز، قايـــسى خىزمهتنـــى قىلىـــشىڭىز ، كىـــم بىـــلهن ئـــۆي

ــارلىق ئىـــشالرنىڭ ههممىـــسى ســـىزگه  بولىـــشىڭىز، كىمـــلهر بىـــلهن دوســـت بولىـــشىڭىز قاتـ
 . سمى بولـۇپ، باشقىـسىنى تـالالش ئىختىيـارىڭىزمۇ بـار ئىـدى بېرىلگهن ئىختىيارنىـڭ بىـر قىـ

ــق ــرى ئېنى ــڭ ههممىــسىنىڭ نهتىجىلى ــان ئىختىيارالرنى  تهقــدىردە ســىز تاللىغــان ۋە تاللىمىغ
ــسا، . يېزىلغــان بولىــدۇ ــۇنى تاللىغــان بول ــوالتتى، ب ــداق ب ــسا، نهتىــجه مۇن ــان بول ــۇنى تاللىغ  ئ

ــدى، ــۇنى تاللى ــا ب ــوالتتى، ئهمم ــداق ب ــجه بۇن ــدۇ، دەپ نهتى ــداق بولى ــسى مۇن ــڭ نهتىجى  ئۇنى
 » ئــالاله تائاالنىــڭ تهقدىرىــدىن تاشــقىرى قىــل تهۋرىمهيــدۇ « مانــا بــۇ . يېزىلغانغــا ئوخــشاش

 . دېگهن سۆزنىڭ مهنىسىدۇر

ــسىگه ) 2 ( ــگهن نهرسى ــۆزى بهلگىلى ــڭ ئ ــدىر ئالالهنى ــهنگهندەك، تهق ــشىلهر چۈش  بهزى كى
ىـــڭ ئهكـــسىچه، ئىنـــسان خالىغـــان ئىـــشنى بهلكـــى ئۇن . بهنـــدىلهرنى زورلىغـــانلىقى ئهمهس
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 ئــالاله شـۇڭا ئىنــسانغا ههرقانــداق ئىــشالرنى . قىلىـش يــاكى قىلماســلىقتا مـۇتلهق ئهركىنــدۇر
ــرادە ــن ئى ــشته ئهركى ــاكى تهرك ئېتى ــش ي ــل ۋە  قىلى ــك ئهقى ــا يېتهرلى ــشنى ۋە ئۇنىڭغ  خاهى

ــابىلىيهتنى بهرگهن ــدىغان . قـ ــته قىلىـ ــدىنىڭ كېلهچهكـ ــرەر بهنـ ــڭ بىـ ــشلىرىنى ئالالهنىـ  ئىـ
 ئالــدىنئاال بىلىــپ ئــۇنى شــۇنداق بهلگىلىگهبلىكــى ۋە ئهمهلىيهتــته بــۇ ئىــشالرنىڭ ئالالهنىــڭ
 بىلگىنــى ۋە بهلگىلىگىنــى بــويىچه ۋۇجۇدقــا چىقىــپ ئهمهلــگه ئاشــقانلىقى ئــۇ بهنــدىنىڭ

ــش ئهمهس ــان ئى ــىرتىدا بولغ ــشىنىڭ س ــسى ۋە خاهى ــسى ۋە . ئىرادى ــدىنىڭ ئىرادى ــى بهن  بهلك
 چــۈنكى ئىنــساندا ههر قانــداق بىــر ئىــشنى قىلىــش . همهلــگه ئاشــقان ئىــش خاهىــشى بىــلهن ئ

 . ياكى تهرك ئېتىشته ئهركىن ئىرادە بار

 ئالاله تائاال ئىنـسانالرنىڭ ياخـشى ئىـش قىلىـشىنى ياقتۇرىـدۇ، يامـان ئىـش قىلىـشىنى ) 3 (
ــ . ياقتۇرمايـــدۇ ــالاله تائـ ــدا، ئـ ــا بهل باغلىغانـ ــانلىقنى خـــاالپ، ئۇنىڭغـ ــا ئىنـــسان يامـ  اال ئهممـ

 بـۇ ئـالاله تائاالنىـڭ يامـان ئىـشقا رازى بولغانلىقىـدىن ئهمهس، بهلكـى . ئۇنىڭغـا يـول قويىـدۇ
 شــۇڭا . شــۇ ئىنــساننىڭ شــۇ يامــانلىقنى قىلىــش ئىختىيارىنىــڭ بولغــانلىقى ســهۋەبتىندۇر

 . دېــگهن ) 1 ( ﴿ئــالاله خالىغانــدىال، ئانــدىن ســىلهر خااليــسىلهر﴾ : ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە
 يامــان قانــداقال بىــر ئىــشقا ئــالاله  ســىلهر قىلمــاقچى بولغــان ياخـشى : تنىــڭ مهنىــسى بـۇ ئايه

 . تائاال يول قويمىغىچه سىلهر ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرالمايسىلهر، دېگهنلىكتۇر

 ِإن تكْفُرواْ فَِإنَّ ٱللَّه غَِني عنكُم والَ يرضٰى ِلِعبـاِدِه ﴿ : بۇ ههقته مۇنـداق دەيـدۇ تائاال ئالاله
ــم ــه لَكُ ضرواْ يكُرــش ِإن تو ــر  ئهگهر كــاپىر بولــساڭالر، ئــالال ســىلهردىن « يهنــى ﴾ ٱلْكُفْ

 ئهگهر ســـىلهر شـــۈكۈر . ئـــالاله بهنـــدىلىرىنىڭ كـــاپىر بولۇشـــىغا رازى بولمايـــدۇ . بىهـــاجهتتۇر
 .) 2 ( » قىلساڭالر، ئالال سىلهرنىڭ قىلغان شۈكۈرۈڭالردىن رازى بولىدۇ

 : هيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ئالاله پهيغهمبهر ئهل

﴿ لَكُـم ـهضرواْ يكُرشِإن تو اِدِه ٱلْكُفْرٰى ِلِعبضرالَ يو نكُمع غَِني واْ فَِإنَّ ٱللَّهكْفُرِإن ت ﴾ 
ــى ــۇههممهد ( « يهن ــى م ــۇ ههق ” !) ئ ــان ( ب ــدۇ ) قۇرئ ــل بولى ــدىن نازى ــارىڭالر تهرىپى  . پهرۋەدىگ

ــادەم ئىمــا ــسۇن خالىغــان ئ ــادەم كــاپىر بول ــقهتهن “ ن ئېيتــسۇن، خالىغــان ئ  دېگىــن، بىــز ههقى
 .) 3 ( » كاپىرالر ئۈچۈن پۈتۈن پهردىلىرى ئۇالرنى ئورىۋالغان ئوتنى تهييارلىدۇق

ــالته ــان ئ ــان كهلتۈرۈشــكه بۇيرۇلغ ــدا ئىم ــسالم دىنى ــۈرۈش ئى ــان كهلت ــازا ۋە قهدەرگه ئىم  ق

 ئايهت  29 تهكۋىر سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 7 زۈمهر سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 29 كههف سۈرىسى ) 3 (
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ــدۇر ــڭ بىرى ــ . ئىماننى ــان كهلت ــازا ۋە قهدەرگه ئىم ــڭ ق ــشهنمىگهن ئادەمنى ــانى ۈرمىگهن، ئى  ئىم
 . قوبۇل ئهمهس

 ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ههقىقهتلهر قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش

 قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ : سوئال

 ئىمان كهلتۈرۈش تۆۋەندىكى تۆت ههقىقهتـكه ئىـشىنىپ قهدەرگه قازا ۋە : جاۋاب
 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . ېتىقاد قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئ

 : كائىناتتــا بولــۇپ تۇرغــان ههرقانــداق پايــدىلىق هادىــسلهر، مهســىلهن ) 1 (
 يامغۇرنىڭ يېغىشى، زىرائهتلهرنىڭ مول هوسۇل بېرىشى، مېۋىلىك دەرەخلهرنىـڭ
ــانلىق ــان ههر قانــداق زىي ــپ تۇرغ ــۈز بېرى ــادا ي ــۇنداقال دۇني ــشى، ش ــۋە بېرى  مې

 يهر تهۋرەش، ۋابا، قۇرغاقچىلىق، سۇ ئـاپىتى قاتارلىقالرنىـڭ : هادىسلهر، مهسىلهن
 بــۇ هادىــسىلهرنى ۋە . ههممىــسى ئالالهنىــڭ تهقــدىرى ۋە قازاســى بىــلهن بولىــدۇ

 ئـالاله بـۇ . ئۇالرنىڭ سهۋەبلىرىنىڭ ههممىسىنى ئـالاله ياراتقـان، دەپ ئىـشىنىش
 هادىـسىلهر ۋە ئـۆزۈڭالر ئۇچرىغـان ﴿يهر يۈزىـدىكى پۈتـۈن : ههقته مۇنداق دەيدۇ

 ) ئىـش ( مۇسىبهتلهر بىز ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن لهۋهۇلمههپۇزغا يېزىلغان، بـۇ
 . ) 1 ( شۈبهىسىزكى، ئالالهقا ئاساندۇر﴾

 تىنچلىـق، ئامـانلىق، تهن : دۇنيادىكى ههر قانداق ياخـشىلىقالر، مهسـىلهن ) 2 (
 كى ههر قانـداق بهختـسىزلىكلهر، ساقلىقى، خاتىرجهملىك، باياشاتلىق ۋە ئۇنىڭدى

 ـ مۇشــهققهتلهر ههممىــسى : مهســىلهن  ئــۇرۇش، ئۆلــۈم، كېــسهللىك، دەرت، جاپــا
 ئالالهنىڭ تهقدىرى ۋە قازاسى بىلهن بولىدۇ، بۇالرنى ۋە بۇالرنىڭ سهۋەبلىرىنىڭ

 ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيـدۇ . ههممىسىنى ئالاله ئۆزى ياراتقان، دەپ ئىشىنىش
 اله ساڭا بىـرەر كـۈلپهت يهتكۈزسـه، ئـۇنى ئـالالهتىن باشـقا هـېچكىم ﴿ئهگهر ئال :

ــالاله ســاڭا بىــرەر ياخــشىلىق يهتكۈزســه . كۆتۈرۈۋېتهلمهيــدۇ  ئــۇ چاغــدا ( ئهگهر ئ
 . ) 2 ( ، چۈنكى ئالاله ههر نهرسىگه قادىردۇر﴾ ) ئۇنىڭغا هېچكىم ئارىلىشالمايدۇ

 ـ ئىچىــش ۋە ) 3 (  ـ تــۇرۇش، يېــيىش  باشــقا بــارلىق مهخلۇقاتالرنىـڭ يــۈرۈش
ــلهن بولىــدۇ ــى بى ــڭ تهقــدىرى ۋە قازاس ــشلىرى پهقهت ئالالهنى ــالاله بــۇ . ئى  ئ

 ئىشالرنى يارىتىش بىلهن بىرگه ئىنسانالرغا ئـۇالرنى قانـداق يوسـۇندا قـوللىنىش

 ـ ئايهت 22 ههدىد سۈرىسى ) 1 (
ـ ئايهت 17 ئهنئام سۈرىسى ) 2 (
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ــابىلىيىتىنى بهرگهن، دەپ ئىــشىنىش ــارىنى ۋە ق ــدۇ . ئىختىي ــداق دەي ــالاله مۇن  : ئ
 . سان قىلدى، زېمىننىـڭ ئهتراپىـدا مـېڭىڭالر ﴿ئالاله سىلهرگه زېمىننى مېڭىشقا ئا

 رىزقىدىن يهڭالر، سـىلهر تىرىلگهنـدىن كېـيىن ئالالهنىـڭ ) بهرگهن ( ئالالهنىڭ
 . ) 1 ( دەرگاهىغا قايتۇرىلىسىلهر﴾

 ئىنسانالرنىڭ قولىدىن كېلىـدىغان ههر قانـداق ياخـشىلىق ۋە يامـانلىقنى ) 4 (
 ڭ ههرقايسىـسىنى قىلىـش يـاكى لېكىن بۇ ئىـشالرنى . تهقدىر قىلغۇچى ئالالهدۇر

 تهرك ئېــتىش ئىنــسانالرنىڭ ئىختىيارىــدا بولــۇپ، بــۇ ئىختىيــارنى ئۇالرغــا ئــالاله
 . بهرگهن، دەپ ئىشىنىش

 ـ يامــان ههر  ئــالاله ئهزەلــدە ئىنــسانالرنىڭ كېلهچهكــته قىلىــدىغان ياخــشى
 قانــداق ئىــشلىرىنى ئېنىــق بىلگهنلىكــى ئۈچــۈن، ئــۇالرنى شــۇ بــويىچه بولۇشــقا
 بهلگىلىــگهن ۋە ئىنــسانالرنى خالىغــانلىرىنى قىلىــش يــاكى قىلماســلىقتا ئهركىــن

 ئىنــسانالر بىــرەر . ئىختىيــار ۋە ئىــرادە بىــلهن بــۇ ئىمتىهــان دۇنياســىغا ئهۋەتــكهن
ــگه ــرادىگه ئىـ ــار ۋە ئىـ ــن ئىختىيـ ــلىقتا ئهركىـ ــاكى قىلماسـ ــش يـ ــشنى قىلىـ  ئىـ

 لمىـشلىرىدىن جاۋابكارلىققـا بولغانلىقلىرى ئۈچۈنال ئۇالر بۇ دۇنيادىكى بـارلىق قى
ــدۇ ــۈرلىرىنى . تارتىلى ــوللىرىنى ۋە ت ــسانالرغا ياخــشىلىقنىڭ ي ــالاله ئىن ــۈنكى ئ  چ

 كۆرسىتىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنى شۇ ياخشىلىقالرنى قىلىشقا تهرغىب قىلـدى،
 يامانلىقنىڭ يوللىرىنى ۋە تۈرلىرىنى بايـان قىلىـپ بېـرىش ئـارقىلىق ئـۇالرنى بـۇ

ــدىن يامــانلىقالرنى ت  هرك ئېتىــشكه بــۇيرۇپ، ئــۇالرنى يامانلىقالرنىــڭ ئاقىۋەتلىرى
 . ئاگاهالندۇردى

 بىلهن سهۋەبنىڭ مۇناسىۋىتى قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش

 ؟ سهۋەب بىلهن مۇناسىۋى نېمه قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ : سوئال

 : ن مۇناسىۋىتى مۇندا سهۋەب بىلهن بىلغا قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ : جاۋاب

 ـ ئهلهم، بااليىئـاپهت، يوقـسۇللۇق ۋە 1  ـ ئىنـسانالرنىڭ بېـشىغا كهلـگهن كېـسهللىك، دەرت
ــدۇ، دەپ ــلهن بولى ــسى بى ــدىرى ۋە ئىرادى ــڭ تهق ــى ئالالهنى  ـ مۇشــهققهتلهرنىڭ ههممىن ــا  جاپ
 ئىـــشىنىش بىـــلهن بىـــرگه بـــۇالردىن قۇتۇلـــۇش ئۈچـــۈن قولىـــدىن كهلـــگهن ســـهۋەبلهرنىڭ

 قىلىــش، ئالالهقــا ئــۇالرنى كۆتۈرىۋېتىــشىنى ســوراپ دۇئــا قىلىــش ۋە بۇالرنىــڭ ههممىنــى
 تارتقــان جاپاالرنىــڭ بهدىلىــگه ) يهنــى يــۇقىرىقى كۈلپهتلهرنىــڭ ســهۋەبىدىن ( ســهۋەبىدىن

ـ ئايهت 15 مۇلك سۈرىسى ) 1 (



246 

 بىـراق كــېلىچهككه . ئالالهنىـڭ سـاۋاب بېرىـدىغانلىقىغا ئىـشىنىش ئىماننىـڭ جۈملىـسىدىندۇر
ــشالرنى ــت ئى ــڭ تهقدى » ئائى ــدىغۇ ئاالهنى ــۇ بولى ــسا ش ــېمه بول ــدە ن ــشلىمهستىن، « رى  ، دەپ ئى

ــا چـــۈش » ســـهۋەب قىلماســـتىن  دەپ ئولتۇرىـــۋېلىش ئىنـــسانلىقنىڭ « ئـــۈژمه پىـــش ئاغزىمغـ
ــڭ هېـــسابىغا ــاپلىق ۋە ئىنـــسانلىق هۈرمهتنىـ ــۇ ياراشـــمايدىغان تهييارتـ ــهنىگه ههرگىزمـ  شـ

 . ئىشلهنگهن كهچۈرۈلمهس جىنايهتتۇر

ــسهللى 2 ــكهن كېــ ــسۇللۇقالرنى ـ ئىنــــسانالرغا يهتــ ــاجىزلىق ۋە يوقــ ــڭ » ك، ئــ  ئالالهنىــ
 چــۈنكى . ، دەپ ئـۇالردىن قۇتۇلــۇش ئۈچـۈن ســهۋەب قىلماسـلىق چــوڭ خاتـالىقتۇر « تهقـدىرىغۇ

ــاراتتى ــل بىــلهن ئىرادىنىمــۇ ي ــسا، ئىنــساندا ئهقى ــان بول ــۇقىرىقى كــۈلپهتلهرنى ياراتق ــالاله ي  . ئ
 قىلىـــشىمۇ ئىماننىــــڭ ئىنـــساننىڭ ئـــالاله بهرگهن بــــۇ ئهقىـــل، ئىــــرادە بىـــلهن ســــهۋەب

 ، دەپ ســهۋەب قىلماســتىن ئۆلــۈش « تهقــدىر بىــلهن كېــسهل بولــدۇمغۇ » . جۈملىــسىدىندۇر
 ، دەپ ئوغۇرلـۇق قىلىـش ئېغىـر گۇنـاه ههمـدە « تهقدىر بىـلهن ئـوغرى بولـۇپ قالـدىمغۇ » ياكى

 چــۈنكى ئــالاله قانــداقال بىــر كېــسهللىكنى يــاكى دەرتنــى . ئالالهقــا تــۆهمهت قىلغــانلىقتۇر
ــا ــان ياراتق ــڭ شىپاســىنى ياراتق ــۋەتته ئۇنى ــسا، ئهل ــل . ن بول ــرادە ۋە ئهقى ــدىكى ئى ــسان ئۆزى  ئىن

ــانلىقنى . بىــلهن ســهۋەب قىلىــش ئــارقىلىق ئۇنىــڭ شىپاســىنى تېپىــشقا بۇيرۇلغــان ــالاله يام  ئ
 ياراتقــان بولــسا، ئۇنىــڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتتىكى ئېچىنىــشلىق ئــاقىۋەتلىرى ۋە جازالىرىــدىن

 ۇرۇپ، ئــۇالرنى ئۇنىڭــدىن يىــراق بولۇشــقا بۇيرىــدى ۋە بۇنــداق يامــان ئىنــسانالرنى ئاگاهالنــد
 . ئىشالرنى قىلىش ياكى ئۇالردىن يېنىش ئىختىيارىنىمۇ ئىنساننىڭ ئۆزىگه بهردى

ــوغرىنى ــر ئ ــدىغا بى ــۇ ئهنهۇنىــڭ ئال ــاب رەزىيهلاله ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــپه ئ  ئىككىنجــى خهلى
 نـــېمه ئۈچـــۈن « ئهنهـــۇ ئوغىرىـــدىن ســـوراق ئۈســـتىدە ئـــۆمهر رەزىيهلالهـــۇ . ئېلىـــپ كىرىـــدۇ

ــوغرى » ق قىلــدىڭ؟ رىلىــ ئوغ ــۇق « دەپ ســورىغاندا ئ ــدىر قىلغــانىكهن شــۇڭا ئوغۇرل  ئــالاله تهق
ــدىم ــدۇ » قىل ــاۋاب بېرى ــوغرىنى . دەپ ج ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلاله ــلهن ئ ــڭ بى  دەررە 30 بۇنى

ــيىن ــدىن كې ــۇرۇپ ئان ــدە، ئ ــۇيرۇق بهرگهن ــشكه ب ــولىنى كېسى ــۆ ق ــرى ئ ــاهابىالردىن بى  مهر س
ــۇدىن ــدۇ؟ » رەزىيهلالهــۇ ئهنه ــايىتىگه ئىككــى جــازا بېرىلى ــق جىن ــر ئوغرىلى ــېمه ئۈچــۈن بى  « ن

ــپ ــاۋاب بېرىـ ــا جـ ــۇ ئۇنىڭغـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالهـ ــورايدۇ، ئـ ــدىن « : دەپ سـ ــا يالغانـ  ئالالهقـ
ــانلىقى ئۈچـــۈن ــانلىقى ئۈچـــۈن قـــولىنى 30 تـــۆهمهت قىلغـ ــقا، ئوغۇرلـــۇق قىلغـ  دەررە ئورۇشـ

 چـۈنكى ئــالاله ئـۇنى ئوغۇرلــۇق قىلىـشقا بۇيرۇغــان . پ جـاۋاب بېرىــدۇ دە » كېسىـشكه بۇيرىــدىم
 .) 1 ( » ئهمهس، بهلكى ئۇ، ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئوغۇرلۇق قىلغان

 قازا ۋە قهدەرگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى » ئىلىم ۋە ئىمان « النىڭ ئۇستاز رەهمهتۇلال ئىنايهتۇل ) 1 (
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 ـ : جـاۋاب  كائىناتتـا بولىـدىغان ههرقانـداق هادىـسه، ئىنـسانالرنىڭ قىلىـدىغان ياخـشىلىق
 ئىنـــسان . ىق ههرقانــداق ئىـــشلىرى ئالالهنىــڭ تهقـــدىرى ۋە قازاســى بىـــلهن بولىــدۇ يامــانل

ــدۇر ــار بىــلهن ئهركىن ــالاله بهرگهن ئىختىي ــاكى قىلماســلىقتا ئ ــشتا ي ــداق ئىــشنى قىلى  . ههرقان
 . لېكىن ئالاله ياخشى ئىشالرغا رازىكى، يامان ئىشالرغا رازى ئهمهستۇر

 ڭ هېكىمىتى نېمه؟ قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشنى : سوئال

ــاۋاب ــارلىق : جـ ــدىكى بـ ــات ۋە ئۇنىڭـ ــشى كائىنـ ــۈرگهن كىـ ــان كهلتـ ــازا ۋە قهدەرگه ئىمـ  قـ
 بىـــر ئىالهىـــي قانۇننىـــڭ هىمايىـــسى ئاســـتىدا ههرىـــكهت شـــهيئىلهرنىڭ ئهڭ كۈچلـــۈك

 قىلىۋاتقانلىقىغــا ۋە ههمــمه ئىـــش ئالالهنىــڭ تهقــدىرى ۋە قازاســـى بىــلهن بولىـــدىغانلىقىغا
 جىدە، ئۇنىڭ بېـشىغا بىـرەر بـاال ـ قـازا يـاكى ئېغىـر كـۈلپهتلهر كهلـسه ئـاه نهتى . چىن ئىشىنىدۇ

 ئـــۇرۇپ ئـــۆزىنى يوقىتىـــپ قويمايـــدۇ، بىـــرەر مـــۇۋەپپهقىيهت قازانـــسا خوشـــاللىقتىن ئـــۆزىگه
 شـۇڭا ئـۇ، بـاال . چـۈنكى ئـۇ ههممىنـى ئـالالهتىن دەپ بىلىـدۇ . ئىشىنىپ كۆرەڭلهپ كهتمهيـدۇ

 ئىنــسان . ۇۋەپپهقىيهت قازانغانــدا ئالالهقــا شــۈكۈر قىلىــدۇ ـــ قــازا يهتكهنــدە ســهبىر قىلىــدۇ، مــ
ــدىغان ــۆرەڭلهپ كهتمهيـ ــۇۋەپپهقىيهتكه كـ ــدىغان ۋە مـ ــۇرۇپ كهتمهيـ ــاه ئـ ــۇبىيهتكه ئـ  مهغلـ

ــدۇ ــتىلگهن بولى ــشىپ يې ــى پى ــۇ ههقىق ــدە، ئ ــگه يهتكهن ــسىل . دەرىجى ــان ئهنه شــۇنداق ئې  ئىم
 : بۇ ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ . ئهرلهرنى يارىتىدۇ

 ﴾ أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإالَّ ِبِإذِْن ٱللَِّه ومن يؤِمن ِبٱللَِّه يهِد قَلْبه وٱللَّه ِبكُلِّ شـيٍء عِلـيم مآ ﴿
 كىمكــى . كىــشىگه يهتــكهن ههر قانــداق مۇســىبهت ئالالهنىــڭ قازاســى بىلهنــال يېتىــدۇ « هنــى ي

ــا ــلهن ( ئالالهق ــڭ قازاســى بى ــداق مۇســىبهت ئالالهنى ــى ههر قان ــگهن ســۆزگه يهن ــدۇ، دې  ) يېتى
ــى ــڭ قهلبىنـ ــالاله ئۇنىـ ــشىنىدىكهن، ئـ ــهبىرگه ( ئىـ ــدۇ ) سـ ــىنى . يېتهكلهيـ ــالاله ههر نهرسـ  ئـ

 .) 1 ( » بىلگۈچىدۇر

 پايدىسى قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ

 قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ پايدىسى نېمه؟ : سوئال

 ـ مۇســـۇلمان قـــازا ۋە قهدەرگه ئىمـــان كهلتۈرۈشـــنىڭ ئهڭ : جـــاۋاب  چـــوڭ پايدىـــسى
 چــۈنكى قــازا ۋە قهدەرگه ئىمــان . ئىماننىــڭ تولۇقلىنىــشىدۇر 6 بولۇشــنىڭ شــهرتى بولغــان

 قــازا ۋە قهدەرگه ئىمــان كهلتۈرۈشــنىڭ باشــقا . كهلتــۈرمىگهن كىــشى مۇســۇلمان بواللمايــدۇ
 : پايدىلىرى تۆۋەندىكىچه

. ـ ئايهت 11 تاغابۇن سۈرىسى ) 1 (
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 ـ مهغپىرەت 1

 . نــــاهلىرى مهغپىــــرەت قىلىنىــــدۇ قــــازا ۋە قهدەرگه ئىمــــان كهلتــــۈرگهن كىــــشىنىڭ گۇ
ــدۇ ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــداق « : پهيغهم ــكهن ههرقان  مــۆمىن كىــشىگه يهت

ــشىنىڭ ــۇ كى ــگه ئ ــسىزلىكلهرنىڭ بهدىلى ــا كۆڭۈل ــك، ههتت ــسهللىك، غهمكىنلى ــىبهت، كې  مۇس
 .) 1 ( » گۇناهلىرى مهغپىرەت قىلنىدۇ

 ـ ساۋابلىق 2

 ئــالاله بــۇ ههقــته مۇنــداق . كىــشىگه ســاۋاب بېرىلىــدۇ قــازا ۋە قهدەرگه ئىمــان كهلتــۈرگهن
 : دەيدۇ

ـِٰئك علَيِهم صلَوات من ﴿  ٱلَِّذين ِإذَآ أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُواْ ِإنا للَِّه وِإنـآ ِإلَيِه راِجعونَ أُولَ
ـِٰئك هـم ٱلْمهتـدونَ  ـ زەخـمهت، بېـشىغا ( « هنـى ي ﴾ ربِهم ورحمةٌ وأُولَـ  كهلـگهن زىيـان

ــا ) مۇســىبهتلهرگه ــنهت بىــلهن ( ســهبىر قىلغۇچىالرغ ــرەر . خۇشــخهۋەر بهرگىــن ) جهن ــا بى  ئۇالرغ
ــۇالر ــدا ئ ــگهن چاغ ــىبهت كهل ــڭ ” مۇس ــۇم ئالالهنى ــدىمىز، چۇق ــڭ ئېگىدارچىلىقى ــز ئالالهنى  بى

 ئهنه شـــۇالر پهرۋەردىگارىنىـــڭ مهغپىرىتـــى ۋە رەهمىـــتىگه . دەيـــدۇ “ دەرگاهىغـــا قـــايتىمىز
 .) 2 ( » ئهنه شۇالر هىدايهت تاپقۇچىالردۇر . ئېرىشكۈچىلهردۇر

 ـ قانائهت ۋە كهڭ قۇرساقلىق 3

 . بولىــــدۇ قــــازا ۋە قهدەرگه ئىمــــان كهلتــــۈرگهن كىــــشى قانائهتلىــــك ۋە كهڭ قۇرســــاق
 ئــالاله ســاڭا تهقــدىر قىلغــان قىــسمهتكه رازى « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ

 .) 3 ( » بايلىرىدىن بولىسهن شلهرنىڭ ئهڭ بولغىن، كى

ــايلىقتۇر ــائهت ئهڭ زور ب ــساالم . چــۈنكى قان ــبهر ئهلهيهىس ــڭ « پهيغهم  ـ مالنى ــۇل ــايلىق پ  ب
 دەپ » بايلىقىـــدۇر ) قانـــائهت بىـــلهن بولغـــان ( كۆپلىكىـــدىن ئهمهس، بهلكـــى نهپىـــسنىڭ

 . كۆرسهتكهن

 ـ شۇجائهت 4

 چىلىققـــا شـــۇجائهت قـــازا ۋە قهدەرگه ئىمـــان كهلتـــۈرگهن كىـــشى ههر قانـــداق بىـــر قىيىن
 ـ هوقــۇقىنى قوغــداش يولىــدا ئالالهنىــڭ غهيرىــدىن  بىــلهن تاقابىــل كېلىــدۇ، ئۆزىنىــڭ ههق

 . ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهتى ) 1 (
 . ـ ئايهته 157 ـ 156 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى ) 3 (
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ــدۇ  ـ دە، . قورقماي ــشىنىدۇ ــن ئى ــدە ئىكهنلىكىــگه چى ــڭ ئىلىكى ــۈنكى ئــۇ، ئهجهل ئالالهنى  چ
ــۇپ غان خهۋپ باشـــقىالرنىڭ قولىـــدىن كېلىـــدى  ـ زەخمهتلهردىـــن قورقـ  ــــ خهتهر ۋە زىيـــان

 . قالمايدۇ

 ئهگهر پۈتــۈن ئــۇممهت ! بىلگىنكــى « : هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ههقــته مۇنــداق دەيــدۇ پ
ــدىر ــڭ تهقـ ــۇالر پهقهت ئالالهنىـ ــسىمۇ، ئـ ــۈزمهكچى بولـ ــدا يهتكـ ــرەر پايـ ــاڭا بىـ ــشىپ سـ  بىرلىـ
 ـ زەخــمهت ــان ــرەر زىي ــدۇ، ئهگهر ئــۇالر ههممىــسى بىرلىــشىپ ســاڭا بى  قىلغىنىــنىال يهتكۈزەلهي

 قهلهمــلهر . الر پهقهت ئالالهنىــڭ تهقــدىر قلغىنىــنىال يهتكۈزەلهيــدۇ يهتكــۈزمهكچى بولــسىمۇ، ئــۇ
 .) 1 ( » كۆتىرىلىپ بولدى، سههىپىلهر يېزىلىپ بولدى

 ـ سهۋرچانلىق 5

 ـ  قــازا ۋە قهدەرگه ئىمــان كهلتــۈرۈگهن كىــشى ســهۋرچان بولىــدۇ، ئــۆتكهنلهرگه ههســرەت
ــدۇ ــادامهت چهكمهي ــدىرى . ن ــڭ تهق ــشنىڭ ئالالهنى ــمه ئى ــۇ ههم ــۈنكى ئ ــلهن چ ــى بى  ۋە قازاس

 كۈچلـــۈك مـــۆمىن « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دەيـــدۇ . بولىــدىغانلىقىغا ئىـــشىنىدۇ
ــا ئهڭ يېقىملىقتــۇر ــدىن ياخــشى ۋە ئالالهق ــاجىز مۆمىن ــار، ســاڭا . ئ ــسىدە ياخــشىلىق ب  ههممى

 سـاڭا . مهنپهئهتلىك بولغان ئىـشقا قىـزىققىن، ئـالالهتىن يـاردەم سـورىغىن، ئـاجىز كهلمهيـسهن
 دېمىگىــن، بهلكــى » ئهگهر ئۇنــداق قىلغــان بولــسام مۇنــداق بــوالتتى « بىــرەر مۇســىبهت يهتــسه

 ئۆتــۈپ كهتــكهن ئىــشالرغا . دېگىــن “ ئــالاله شــۇنى تهقــدىر قىلغــان ئىــكهن شــۇنداق بولــدى ”
 .) 2 ( » دېيىش شهيتاننىڭ ئىشىنى ئاچىدۇ « ئهگهر »

 ـ ئۈمىدۋارلىق 6

 ۆڭلى خـــاتىرجهم ۋە روهـــى ئۈمىـــدۋار قـــازا ۋە قهدەرگه ئىمـــان كهلتـــۈرگهن كىـــشىنىڭ كـــ
 چـۈنكى بۇنـداق كىـشىلهر ههر قانـداق قىينچىلىقـتىن كېـيىن ئوڭايلىقنىـڭ بارلىقىغـا، . بولىـدۇ

 ـ  ـ مۇشـهققهتلهرنىڭ بهدىلىـگه سـاۋابنىڭ بارلىقىغـا ئىـشىنىدۇ  باشقا كهلـگهن مۇسـىبهت، جاپـا
ــشلهرگه ئ ــدىن بېرىـ ــوڭ قولـ ــۈلپهتلهرگه ۋە چـ ــسىزلىقالرغا، كـ ــاه دە، ئوڭۇشـ ــدىمۇ، ئـ  ۇچرىغانـ

 بهلكــى ئۈمىــد بىــلهن تهمكىــن هالــدا خــاتىرجهم ئۆمــۈر . ئــۇرۇپ ئــۆزلىرىنى يوقىتىــپ قويمايــدۇ

 مآ أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي ٱَألرِض والَ ِفۤي أَنفُـِسكُم ﴿ : ئالاله بۇ ههقته مۇنـداق دەيـدۇ . سۈرىدۇ
 لِّكَيالَ تأْسواْ علَٰى مـا فَـاتكُم والَ . ﴾ ك علَى ٱللَِّه يِسري ِإالَّ ِفي ِكتاٍب من قَبِل أَن نبرأَهآ ِإنَّ ذَِل

ـاكُمـآ آتواْ ِبمحفْريهر يۈزىـدىكى بـارلىق هادىـسىلهر ۋە ئـۆزەڭالر ئۈچرايـدىغان « هنـى ي ﴾ ت 

 . ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايتى ) 2 (
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ــورۇن ــشتىن بـ ــۇالرنى يارىتىـ ــز ئـ ــىبهتلهر، بىـ ــان ( مۇسـ ــا يېزىلغـ ــش ) لهۋهۇلمههپۇزغـ ــۇ ئىـ  بـ
 ) ئالالهنىـــــڭ ئــــۇالرنى لهۋهۇلمههپۇزغـــــا يېزىـــــشى ( هقـــــا ئاســــاندۇر شۈبهىــــسىزكى، ئالال

 قولـــۇڭالردىن كهتـــكهن نهرســـىگه قـــايغۇرۇپ كهتمهســـلىكىڭالر ۋە ئـــالاله بهرگهن نهرســـىگه
 .) 1 ( » كهتمهسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر ) ئۇنىڭ نېمهت ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ ( خوش بولۇپ

 هىدايهت ۋە زااللهت ئالالهتىن

 يولغــا هىـــدايهت قىلىـــش يــاكى ئۇنىڭـــدىن ئـــازدۇرىۋېتىش بهنـــدىلهرنى تـــوغرا : ســوئال
 ئالالهتىنمۇ؟ راستتىنال

توغرا، بهنـدىلهرنى تـوغرا يولغـا هىـدايهت قىلىـش يـاكى ئۇنىڭـدىن ئـازدۇرىۋېتىش : جاۋاب
ــقا هــــېچكىم ئۇنىــــڭ ئىزنىــــسىز هىــــدايهت قىاللمايــــدۇ ۋە . ئالالهتىنــــدۇر ــالالهتىن باشــ  ئــ

 ﴾ فَِإنَّ ٱللَّه يِضلُّ من يشآُء ويهِدي من يـشآُء ﴿ : نـداق دەيـدۇ ئالاله بۇ ههقته مۇ . ئازدۇرالمايدۇ
 ئــالاله ههقىــقهتهن خالىغــان كىــشىنى ئــازغۇن قىلىــدۇ ۋە خالىغــان كىــشنى هىــدايهت « يهنــى
 .) 2 ( » قىلىدۇ

 بۇنىڭغــا ئاساســهن، شــهيتانالرنىڭ ئىنــسانالرنى ئازدۇرۇشــى پهقهت ئالالهنىــڭ تهقــدىرى
ــلهن بو ــى بى ــدۇ ۋە ئىزن ــان بولى ــشنى . لغ ــدايهت قىلى ــادەمنى هى ــر ئ ــداقال بى ــالاله قان  چــۈنكى ئ

 ئــالاله . بــۇ ئــارقىلىق ئــۇ هىــدايهت تاپىــدۇ . خالىــسا ئۇنىــڭ قهلبىنــى تــوغرا يولغــا يېتهكلهيــدۇ
 ـ دە،  قانــداقال ئادەمنىــڭ ئــازغۇن بولۇشــىنى خالىــسا ئۇنىڭغــا شــهيتانالرنى مۇســهللهت قىلىــدۇ

 ان ئىــشلىرىنى ياخــشى كۆرســىتىش ئــارقىلىق ئــۇنى ئــازدۇرۇپ شــهيتانالر ئۇنىڭغــا ئۇنىــڭ يامــ
 ئـالاله مۇنـداق . ن بولىـدۇ نهتىجىدە هىـدايهت قىلىـش ۋە ئـازدۇرۇش ئـالالهتىن بولغـا . كېتىدۇ

ـِٰن نقَيض لَه شيطَاناً فَهو لَه قَِرين ﴿ : دەيدۇ محن ِذكِْر ٱلرع شعن يمـ . وع مهوندصلَي مهِإنِن و 
 يهنـى ( كىمكـى مېهرىبـان ئـالالهنى يـاد ئېتىـشتىن « هنـى ي ﴾ ٱلسِبيِل ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ

 يــۈز ئۆرۈيــدىكهن، بىــز ئۇنىڭغــا شــهيتاننى مۇســهللهت قىلىمىــز، شــهيتان ئۇنىڭغــا ) قۇرئانــدىن
 .) 3 ( » شۈبهىسىزكى، شهيتان ئۇالرنى توغرا يولدىن توسىدۇ . ههمراه بولىدۇ

 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى هىدايهت

 هىدايهت قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ : سوئال

 . ـ ئايهتلهر 23 ـ 22 ههدىد سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 8 فاتىر سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهتلهر 37 ـ 36 زۇخرۇپ سۈرىسى ) 3 (
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ــاۋاب ــدۇ : جـ ــۈك بولىـ ــى تۈرلـ ــدايهت ئىككـ ــىتىش : هىـ ــول كۆرسـ ــرى يـ  بىـ
 مهنىـسىدىكى هىـدايهت، يهنه بىــرى مـۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىـشتۈرۈش مهنىــسىدىكى

 سورىغان كىشىنىڭ سىزگه سىز بارماقچى بولغـان يول ئالدىنقىسى، سىز . هىدايهت
 ئېلىــپ بارىــدىغان تــۈز يــولنى ئېنىــق شــهرهلهپ كۆرســىتىپ قويغىنىغــا، جايغــا

 كېيىنكىسى، ئۇنىڭ سىزنىڭ قولىڭىزدىن تۇتۇپ، سـىزنى سـىز بارمـاقچى بولغـان
 . جايغا ئاپىرىپ قويغىنىغا ئوخشاشتۇر

 ههر ئىككى هىدايهت ئالالهنىڭ قولىدىنال كېلهمدۇ؟ : سوئال

 سىدىكى هىــــدايهت پهقهت مــــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىــــشتۈرۈش مهنىــــ : جــــاۋاب
 ئـالاله . ههتتا پهيغهمبهرنىڭمـۇ قولىـدىن كهلمهيـدۇ . ئالالهنىڭال قولىدىن كېلىدۇ

 شۈبهىـسىزكى، » : بۇ مهنىنى ئىپادىلهپ مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دېگهن
 سهن خالىغان ئادىمىڭنى هىدايهت قىاللمايسهن، لېكىن ئالاله خالىغـان ئـادەمنى

 . ) 1 ( » لاله هىدايهت تاپقۇچىالرنى ئۇبدان بىلىدۇ هىدايهت قىلىدۇ، ئا

 ئهمما يول كۆرسـىتىش مهنـسىدىكى هىـدايهت پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋە ئۇالرنىـڭ
ــسلىرى بولغــان ئۆلىماالرنىــڭ، دەۋەتچىلهرنىــڭ قولىــدىن كېلىــدۇ  چــۈنكى . ۋارى

 جهننهتنىـڭ يـولىنى كۆرسـىتىپ بېرىــپ، كىـشىلهرگه پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋەزىپىـسى
 ئـالاله بـۇ مهنىنـى ئىپـادىلىگهن هالـدا، . يولغا چاقىرىـشتىن ئىبـارەت ئۇالرنى شۇ

 ﴿شۈبهىـسىزكى، سـهن : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ
 . ) 2 ( ﴾ ) باشاليسهن ( كىشىلهرنى توغرا يولغا هىدايهت قىلىسهن

 الرنى پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋەزىپىـسى كىـشىلهرگه جهننهتنىـڭ يـولىنى كۆرسـىتىپ بېرىـپ، ئـۇ
 ئــــالاله بـــۇمهنىنى ئىپــــادىلىگهن هالـــدا، پهيغهمــــبهر . شـــۇ يولغـــا چاقىرىــــشتىن ئىبـــارەت

 هنـى ي ﴾ وِإنك لَتهِدۤي ِإلَٰى ِصـراٍط مـستِقيٍم ﴿ : ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
 .) 3 ( » ) باشاليسهن ( شۈبهىسىزكى، سهن كىشىلهرنى توغرا يولغا هىدايهت قىلىسهن «

 مهنىـــسىدىكى هىــدايهت ئـــالالهتىن باشقىـــسىنىڭ ا مـــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىــشتۈرۈش ئهممــ
ــدىن كهلمهيــدۇ ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا خىتــاب قىلىــپ مۇنــداق . قولى  بــۇههقته ئــالاله م

 : دەيدۇ

 ـ ئايهت 56 قهسهس سۈرىسى ) 1 (
 ـ ئايهت 52 شۇرا سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 52 شۇرا سۈرىسى ) 3 (
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ـِٰكن ٱللَّه يهِدي من يشآُء وهو أَعلَم ِبٱلْمهتـ ﴿  هنـى ي ﴾ ِدين ِإنك الَ تهِدي من أَحببت ولَ
ــان « ــالاله خالىغ ــېكىن ئ ــسهن، ل ــدايهت قىاللماي ــادىمىڭنى هى  شۈبهىــسىزكى، ســهن خالىغــان ئ

 .) 1 ( » ئادەمنى هىدايهت قىلىدۇ، ئالاله هىدايهت تاپقۇچىالرنى ئۇبدان بىلىدۇ

ــدىغان، ــدىن كېلىــ ــالالهنىڭال قولىــ ــدايهت پهقهت ئــ ــان هىــ ــز توختىلىۋاتقــ ــازىر بىــ  هــ
 . مهنىسىدىكى هىدايهتتۇر مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشتۈرۈش

ــادەملهرنى : ســوئال ــداق ئ ــدايهت قىلىــدۇ ۋە قان ــوغرا يولغــا هى ــادەملهرنى ت ــداق ئ ــالاله قان  ئ
 هىدايهت قىلمايدۇ؟

ــاۋاب  ئــالاله تــوغرا يولغــا هىــدايهت تېپىــشنى خالىغــان كىــشىنى ئۇنىڭغــا هىــدايهت : ج
 ايالشـــتۇرۇپ قىلىـــش بىـــلهن بىـــرگه ئۇكىـــشىگه تـــوغرا يـــول تېپىـــشنىڭ ۋاســـىتىلىرىنى ئوڭ

 هىـدايهتنى خالىمـاي ئـالاله » ئـالاله هىـدايهت تـاپقۇچىالرنى ئۇبـدان بىلىـدۇ » چۈنكى . بېرىدۇ
 ئازغۇنلۇقنى ئۆزىگه راۋا كـۆرگهن كىـشىگه ئـازغۇنلۇقنى نهسـىب قىلىـدۇ ۋە ئۇنىـڭ يـوللىرىنى

 ﴾ الَ يهـِدي ٱلْقَـوم ٱلْفَاِسـِقني فَلَما زاغُۤواْ أَزاغَ ٱللَّه قُلُوبهم وٱللَّه ﴿ . ئوڭايالشتۇرۇپ بېرىدۇ
ــى ي ــى « هنـ ــڭ دىللىرىنـ ــالاله ئۇالرنىـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ ــۇپ كهتكهنـ ــتىن بۇرۇلـ ــۇالر ههقىقهتـ  ئـ

 .) 2 ( » هىدايهتتىن بۇرىۋەتتى، ئالاله پاسىق قهۋمنى هىدايهت قىلمايدۇ

ــڭ ــشى ئهمهللهرنى ــيهت ۋە ياخ ــشى نى ــپىش پهقهت ياخ ــدايهت تې ــا هى ــوغرا يولغ ــۈنكى ت  چ
ــشىگه ئهڭ . دۇر نهتىجىــسى ــۇ كى ــانلىقى ئ ــدايهت قىلغ ــوغرا يولغــا هى ــادەمنى ت ــر ئ  ئالالهنىــڭ بى

 . دۇنيـادا تـوغرا يولغـا هىـدايهت تېپىـشتىن زور ئۇتـۇق يوقتـۇر . كاتتا نېمهت ئاتا قىلغانلىقىـدۇر
 قىلىنماســـتىن ۋە ئالالهنىـــڭ بـــۇ كاتتـــا نېمىتـــى ههرگىزمـــۇ ئۇنىڭغـــا ئىنتىلمهســـتىن، ئـــارزۇ

ــتىن بېرىلمه ــدۇ سورالماسـ ــا . يـ ــڭ يولىغـ ــپ ئالالهنىـ ــا تهۋبه قىلىـ ــالاله، گۇناهلىرىغـ ــۇڭا، ئـ  شـ

 ويهـِدۤي ِإلَيـِه مـن ﴿ : ئـالاله بـۇههقته مۇنـداق دەيـدۇ . ئهگهشكۈچىلهرنى هىدايهت قىلىـدۇ
اب3 ( » ئالاله تهۋبه قىلغانالرنى هىدايهت قىلىدۇ « هنى ي ﴾ أَن (. 

ــاي، ئۆزلى ــدايهت تېپىــشنى خالىم ــا هى ــوغرا يولغ ــالاله، ت ــر يوللىرىغــا رازى ئ ــڭ قىڭغى  رىنى
ــدىغانلىقى ههققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ ــۇپ، دىنــدىن ئۆزاقالشــقۇچىالرنى هىــدايهت قىلماي  : بول

﴿ ٱلْفَاِسـِقني مـِدي ٱلْقَـوهالَ ي ٱللَّهيهنـى دىننىـڭ چهك ـ ( ئـالاله پاسـىق قهۋمنـى « هنـى ي ﴾ و 

 . ـ ئايهت 56 قهسهس سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 5 سهف سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 27 رەئد سۈرىسى ) 3 (
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 .) 1 ( » هىدايهت قىلمايدۇ ) چېگرىسىدىن چىقىپ كهتكۈچىلهرنى

 . ه ههقىقهتـتىن يـۈز ئـۆرۈپ، باتىلغــا يـۈزلهنگهنلهرنى تـوغرا يولغـا هىـدايهت قىلمايــدۇ ئـالال
 ومن يشاِقِق ٱلرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه ٱلْهدٰى ويتِبع غَير سِبيِل ٱلْمؤِمِنني نولِّـِه مـا تـولَّٰى ﴿

 كىمكـى ئـۆزىگه تـوغرا يـول ئېنىـق بولغانـدىن كېـيىن، « ى هنـ ي ﴾ ونصِلِه جهنم وسآَءت مِصرياً
 مۇخالىپهتچىلىــك قىلىــدىكهن، مۆمىنلهرنىــڭ يولىــدىن ) يهنــى ئۇنىــڭ ئهمــرىگه ( پهيغهمــبهرگه

ــېمه دېــگهن يامــان ــۇپ بېرىمىــز، جهههنــنهم ن ــۇنى ئــۆز يولىغــا قوي  غهيــرىگه ئهگىــشىدىكهن، ئ
 .) 2 ( » ! جاي

 هۋەب قىلىشقا زىت كىلهمدۇ؟ قازا ۋە قهدەرگه ئىمان كهلتۈرۈش س : سوئال

ــاۋاب ــدۇ : ج ــت كهلمهي ــز زى ــشقا ههرگى ــهۋەب قىلى ــۈرۈش س ــان كهلت ــازا ۋە قهدەرگه ئىم  . ق
 ـ زىيانالرنىــڭ  ـ خوشــاللىق، پايــدا  ـ يامــانلىق، مۇســىبهت  كىــشىگه يهتــكهن ياخــشىلىق
ــلهن ــدىرى بى ــڭ تهق ــشنى ئالالهنى ــر ئى ــداق بى ــۆتكهن ههر قان ــۇپ ئ ــۇنداقال بول ــى، ش  ههممىن

ــدى، ــسىدۇر بولـ ــر پارچىـ ــڭ بىـ ــش ئىماننىـ ــاد قىلىـ ــدىغان ههر . دەپ ئېتىقـ ــته بولىـ  كېلىچهكـ
ــدىن ــش ئىمان ــاد قىلى ــدۇ، دەپ ئېتىق ــلهن بولى ــدىرى بى ــڭ تهق ــشالرنىمۇ ئالالهنى ــداق ئى  . قان

 دەپ ســهۋەب قىلماسـلىق ئىمانــدىن » ئالالهنىـڭ تهقدىرىــدە نـېمه بولــسا شـۇ بولىـدىغۇ « بىـراق
 . ئهمهس، بهلكى چوڭ خاتالىقتۇر

 ـ يامــان پۈتــۈن ئىــشلىرى ئالالهنىــڭ  گهرچه ئىنــساننىڭ رىزقــى، ئهجهلــى ۋە ياخــشى
 تهقدىرى بىـلهن بولىـسىمۇ، ئىنـسان شـۇ رىزقنـى هاسـىل قىلىـش، جېنىنـى قوغـداش ۋە ئـۆزى
 ههم جهمئىيىـــتىگه پايـــدىلىق ئىـــشالرنى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇش ئۈچـــۈن ســـهۋەب قىلىـــشقا

 دەپ ســهۋەبنى قولــدىن بېرىــدىكهن، ئــۇ » قىلــدىم ئالالهقــا تهۋەككــۈل « ئهگهر ئــۇ، . بۇيرۇلغــان
 چــۈنكى . چوقــۇم گۇناهكــار بولىــدۇ ۋە تهۋەككۈلنىــڭ مهنىــسىنى سۇيئىــستېمال قىلغــان بولىــدۇ

ــان ــشنى ســهۋەبلهرگه باغلىغ ــمه ئى ــادا ههم ــۇ دۇني ــالاله ب ــى . ئ ــا ســهۋەب دۇنياس ــۇ دۇني  ههر . ب

 وأَن ﴿ : ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ ئـالاله بـۇ . كىشى سهۋەب قىلىـپ ئىـشلىگىنىگه يارىـشا قازىنىـدۇ
ــعٰى ــا س اِن ِإالَّ مــس ــيس ِلِإلن  ئىنــسان پهقهت ئۆزىنىــڭ ئىــشلىگهن ئىــشىنڭ « هنــى ي ﴾ لَّ

 .) 3 ( » نهتىجىسىنى كۆرىدۇ

 . ـ ئايهت 24 تهۋبه سۈرىسىى ) 1 (
 . ـ ئايهت 115 نىسا سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 39 نهجم سۈرىسى ) 3 (
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 ۋە ئۇنىڭ شهرتى تهۋەككۈل

 تهۋەككۈل قىلىش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ : سوئال

ــشنى : جــاۋاب ــرەر ئى  ـ بى ــسى ــوغهتتىكى مهنى ــۈل ســۆزىنىڭ ل ــقا تهۋەكك ــگه ئاشۇرۇش  ئهمهل
 ئهممـــا ئۇنىـــڭ شـــهرىئهت ئىـــستېمالىدىكى مهنىـــسى ـــــ . كاپــالهت تهلهپ قىلىـــش دېمهكتـــۇر

 . ئالالهقا چىن ئىشهنچ بىلهن يۆلىنىش دېمهكتۇر

 تهۋەككۈل قىلىشنىڭ شهرتى نېمه؟ : سوئال

 ـ تهۋەككــۈل قىلمــاقچى بولغــان ههر قانــداق ئىــش : جــاۋاب  تهۋەككــۈل قىلىــشنىڭ شــهرتى
ــاۋۋ ــش، ئۇنىڭــدىن ئۈچــۈن ئ ــشچه ســهۋەبلهرنى قىلى ــڭ يېتى ــشى ۋە كۈچىنى ــدىن كېلى  ال قولى

 كېـــيىن ئۇنىـــڭ ئهمهلـــگه ئېشىـــشىنى ئالالهقـــا تاپـــشۇرۇپ، ئالالهقـــا چىـــن ئىـــشهنچ بىـــلهن
 ئــاددى بىــر دېهقــان ئالالهقــا تهۋەككــۈل قىلىــشتا، ئالــدى : مهســىلهن . يۆلىنىــشتىن ئىبــارەتتۇر

 ا يېتهرلىـك ئـۇرۇق ۋە ئۇغـۇتالرنى چاچىـدۇ، سـۇنى بىلهن يهرنـى ههيـدەپ يۇمىـشتىدۇ، ئۇنىڭغـ
ــقا ــدىن باشـ ــدۇ، مۇنـ ــپ تۇرىـ ــدا بېرىـ ــۇق ۋاقتىـ ــهرتلىرىنى تولـ ــۈن شـ ــڭ پۈتـ  دېهقانچىلىقنىـ

 شـــۇنىڭدىن كېـــيىن زىرائهتنىـــڭ ســـاالمهت ئۈنـــۈپ چىقىـــشى ۋە مـــول هۇســـۇل . ئۇرۇناليـــدۇ
ــشۇرۇپ تهۋەككــۈل قىلىــدۇ ــا تاپ ــۇنى ســاال . بېرىــشىنى ئالالهق ــدۈرۈپ ئــالاله خالىــسا ئ  مهت ئۈن

 ـ دە، . مــول هوســۇل چىقىرىــپ بېرىــدۇ  خالىــسا تهبىئهتنىــڭ تۈرلــۈك ئــاپهتلىرىگه ئهمــر قىلىــدۇ
 شـۇڭا ههر قانـداق ئىـش سـهۋەب قىلىـش بىـلهن . زىرائهتلهرنى بىر ئانـدىال نـابۇت قىلىۋېتىـدۇ

ــارقىلىق ئهمهلـــگه ئاشـــىدۇ ــا يـــۆلىنىش ئـ ــپ . بىـــرگه ئالالهقـ  ســـهۋەبلهرگىال چوقۇنـــۇپ كېتىـ
 نى ئۇنتـــۇپ قـــېلىش تـــوغرا بولمىغانـــدەك، ئالالهقـــا تهۋەككـــۈل قىلـــدىم دەپ ســـهۋەب ئـــالاله

ــلىق تېخىمـــۇ تـــوغرا بولمايـــدۇ  ئالالهقـــا . تهۋەككـــۈل پهقهت ئـــالالهقىال قىلىنىـــدۇ . قىلماسـ
ــسىدىندۇر ــڭ جۈملىـ ــش ئىبادەتنىـ ــۈل قىلىـ ــۈل . تهۋەككـ ــا تهۋەككـ ــى ئۇنىڭغـ ــالاله بىزلهرنـ  ئـ

 هنـى ي ﴾ ن يتوكَّلْ علَى ٱللَِّه فَهو حسبه ِإنَّ ٱللَّه باِلغُ أَمـِرِه وم ﴿ : قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيـدۇ
 كىمكــى ئالالهقــا تهۋەككــۈل قىلــسا، ئــالاله ئۇنىڭغــا كۇپــايه قىلىــدۇ، ئــالاله ههقىــقهتهت «

 .) 1 ( » مهقسىتىگه يېتهلهيدۇ

 قازا ۋە قهدەرگه مۇناسىۋەتلىك سوئالالرغا جاۋاب

 مهسلىك ۋە يامان ئىشالنى تهقدىردىن كۆرۈش توغرىمۇ؟ توغرا يولغا ئهگهش : سوئال

 تــوغرا يولغــا ئهگهشــمىگهنلىكىنى ۋە باشــقا يامــان ئىــشالرنى تهقــدىردىن كــۆرۈش : جــاۋاب

. ـ ئايهت 3 تاالق سۈرىسى ) 1 (
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ــانلىقتۇر ــۆهمهت قىلغ ــا ت ــا ئالالهق ــى ۋاقىتت ــسىزلىق ۋە ئهين ــقهتهن ئهقىل ــالاله . ههقى  چــۈنكى ئ
 رۈپ بېرىـپ، بـۇ كىتـابالر بىـلهن ئۇالرغـا ئىنسانالرغا پهيغهمبهرلهر ئـارقىلىق كىتـابالرنى چۈشـۈ

ــكه ــدۈردى ۋە ههقىقهتـ ــق بىلـ ــانلىقنى ئېنىـ ــلهن يامـ ــشىلىق بىـ ــاتىلنى، ياخـ ــلهن بـ  ههق بىـ
ــاقىردى ــشقا چـ ــشالرنى قىلىـ ــشى ئىـ ــشىپ ياخـ ــرادە ۋە . ئهگىـ ــل، ئىـ ــسانالرغا ئهقىـ ــالاله ئىنـ  ئـ

 دە هىــدايهتنى نهتىجىـ . ئىخىتىيـارنى بېـرىش ئــارقىلىق ئـۇالرنى يــول تالالشـتا ئهركىـن يــاراتتى
ــالاله ــشىلهر ئـ ــشلهتكهن كىـ ــدا ئىـ ــسىنى يولىـ ــل ۋە ئىرادىـ ــۆرۈپ ئهقىـ ــتىن ئهۋزەل كـ  زااللهتـ

ــتى ــا ئهگهش ــوغرا يولغ ــان ت ــشىلهر . چاقىرغ ــۆرگهن كى ــى ئهۋزەل ك ــدايهتتىن زااللهتن ــا هى  ئهمم
ــوللىرىنى ــان ي ــڭ تۇتق ــدى، ئۆزلىرىنى ــاكى ئىزدەنمى ــدى ي ــشنى خالىمى ــا كىرى ــدايهت يولىغ  هى

ــ ــوغرا دەپ ه ــدى ت ــدى . ېس قىل ــدىن بول ــڭ قاتارى ــۇالر ئازغۇنالرنى ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ــالاله . ش  ئ
 : مۇنداق دەيدۇ

 ئىنـسان ئۈچـۈن ئىككـى « هنـى ي ﴾ أَلَم نجعل لَّه عينيِن وِلساناً وشفَتيِن وهديناه ٱلنجديِن ﴿
ــلهن ي ــول بى ــا ياخــشى ي ــدۇقمۇ؟ ئۇنىڭغ ــالپۇك، ياراتمى ــل، ئىككــى ك ــر تى ــۆز، بى ــولنى ك ــان ي  ام

 .) 1 ( » كۆرسهتمىدۇقمۇ؟

ــڭ ئالالهقـــا ــرىكلهرنىڭ، ئۆزلىرىنىـ ــالاله مۇشـ ــىك ئـ ــۈرگهنلىكىنى تهقـــدىردىن شـ  كهلتـ
 : كۆرگهنلىكىگه كايىپ مۇنداق دەيدۇ

﴿ ٍء كَـٰذِلكـيا ِمن شنمرالَ حا وناؤالَ آبا وكْنرآ أَشم آَء ٱللَّهش كُواْ لَورأَش قُولُ ٱلَِّذينيس 
 ئهگهر ئـالاله خالىـسا ئىـدى ” مۇشـرىكلهر « هنـى ي ﴾ كَذَّب ٱلَِّذين ِمن قَبِلِهم حتٰى ذَاقُواْ بأْسـنا

 ـ بـۇۋىلىرىمىز  . دەيـدۇ “ كهلتۈرمهيتتـۇق ۋە هـېچ نهرسـىنى هـارام قىلمـايتتۇق شـىك بىز ۋە ئاتـا
 ېتىغانغــا قهدەر ئــازابىمىزنى ت ) تــاكى بىزنىــڭ ئــازابىمىز چۈشــۈپ ( ئــۇالردىن بــورۇنقى كىــشىلهر

 . ) 2 ( » مۇشۇنداق ئىنكار قىلغان ئىدى ) سىنى مۇشرىكلهر ئىنكار قىلغاندەك (

ــۇمكىن، ــى مـ ــوئال قويۇشـ ــداق دەپ سـ ــله مۇنـ ــڭ بهزىـ ــشنى ئالالهنىـ ــدىغان ئىـ  مهن قىلىـ
ــشقا ــشنى قىلىـ ــۇ ئىـ ــى شـ ــۋەتكهنلىكى مېنـ ــۇنداق يېزىـ ــلهپ شـ ــپ ۋە بهلگىـ ــدىنئاال بىلىـ  ئالـ

 ئوقۇغۇچىلىرىنىـــڭ ئههـــۋالىنى ياخـــشى : ابى مۇنـــداق زورلىغـــانلىقى ئهمهســـمۇ؟ بۇنىـــڭ جـــاۋ
ــارالش ــوئاللىرىنى تهييـ ــۇئهللىم ئىمتىهـــان سـ ــر مـ ــك ۋە ئهقىللىـــق بىـ  بىلىـــدىغان تهجرىبىلىـ
ــدىن ئــۆتهلمهي ســىنىپتا قالىــدىغانلىرى ــدا، ئوقۇغــۇچىلىرى ئىچىــدىن بــۇ ئىمتىهان  جهريانى

 ىـشىگه ئاساسـهن ئايرىـپ ئۆتـۈپ سـىنىپ كۆچىـدىغانلىرىنى ئۆزىنىـڭ بىل بىلهن ئىمتىهاندىن

 . ـ ئايهتلهر 10 ـ 8 بهلهد سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 148 ئهنئام سۈرىسى ) 2 (
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 چىقىــپ، شــۇ بــويىچه بىــر قهرغهزگه يېزىــپ قويغــان بولــسا، كېــيىن ئىمتىهــان باشــلىنىپ
ــسا، ــازغىنى بــــويىچه چىقــ ــڭ بىلگىنــــى ۋە يــ ــسى خــــۇددى مۇئهللىمنىــ  ئىمتىهــــان نهتىجىــ
ــدىن ــى كۆرگهن ــان قهرغهزن ــۇئهللىم يازغ ــڭ م ــان ئوقۇغۇچىالرنى ــۆتهلمهي قالغ ــدىن ئ  ئىمتىهان

ــۇنى با ــيىن، ئ ــۇرۇپ، كې ــپ ت ــانه قىلى ــان « ه ــدۇ دەپ يازمىغ ــى ئۆتهلمهي ــۇئهللىم بىزن  ئهگهر م
 دەپ دەۋالىشىــشى توغرىمـــۇ؟ » بولــسا ئىــدى، بىــز ئىمتىهانــدىن ئۆتـــۈپ كهتــكهن بوالتتــۇق

ــۇم ــاۋاب چوق ــدىغان ج ــا بېرىلى ــدۇ؟ ئۇالرغ ــاۋاب بېرىلى ــېمه دەپ ج ــا ن ــدۇ ئۇالرغ ــداق بولى  : مۇن
ــازغىنى ســىلهرنىڭ ئىمتىها « ــۆز مۇئهللىمنىــڭ ي ــسىدىكى ئ ــدىغانلىقىڭالر توغرى ــدىن ئۆتهلمهي  ن

 ئهممــا ســىلهرنىڭ ئهمهلىيهتــته ئىمتىهانــدىن ئــۆتهلمىگىنىڭالر . ئىلمىــگه مۇناســىۋەتلىك ئىــش
ــىله ــىۋەتلىك مهس ــا مۇناس ــارلىق قىلمىغانلىقىڭالرغ ــۇپ تهيي ــشى ئوق ــڭ ياخ ــۇنى . ئۆزۈڭالرنى  ب

 » ! ئۆزۈڭالردىن كۆرۈڭالر

 ـ يوشــۇرۇن ههمــمه ئــالاله تائــاال جىمــى مهخلۇقاتنىــڭ  ياراتقۇچىــسى ۋە ئۇالرنىــڭ ئاشــكارا
 . ئههۋالىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

﴿ ـِبريٱلْخ ٱللَِّطيف وهو لَقخ نم لَمعمهخلۇقـاتنى ياراتقـان زات بىلمهمـدۇ؟ » هنـى ي ﴾ أَالَ ي 
 . ) 1 ( » ئۇ شهيئىلهرنىڭ ئهڭ نازۇك تهرەپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، ههممىدىن تولۇق خهۋەرداردۇر

 بىزنـــى مۇشـــۇ ئىمتىهـــان دۇنياســـىغا ئهۋەتـــكهن ئـــالاله، بـــۇ ئىمتىهاننىـــڭ نهتىجىـــسىنى
 . ئۆزىنىڭ ئهزەلىي ئىلمى بىلهن ئىنتايىن ياخشى بىلىدۇ

ــۇئهللىم ئۆزىنىــڭ ــهۋەبلىك ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ئههــۋالىنى تولــۇق م  ئىنــسان بــولغىنى س
 ! اتاالشمايدۇ ئهمما ئالاله ههرگىز خ . بهزىدە خاتالىشىشى مۇمكىن بهلگىلهشته

 ئىنساننىڭ ئىختىيارىدا بولمايدىغان ئىشالر

ــسانالر ــاال ئىن ــالاله تائ ــۇالرنى ئ ــاركى، ئ ــشالر ب ــسىدىن بهزى ئى ــڭ جۈملى ــازا ۋە قهدەرنى  ق
ــسۇن ئۇنىڭـــدىن ــاكى هـــېس قىاللمىـ ــېس قىلـــسۇن يـ ــاكى خالىمىـــسۇن، هـ ــسۇن، يـ  خالىـ

 ســىزنىڭ نهدە : مهســىلهن . ن قهتئىيــنهزەر هالــدا، بېۋاســىته ئــۆز خاهىــشى بىلهنــال بېكىتىــۋەتكه
 ـ ئانىڭىزنىــڭ كىمــلهر بولىــشى، بويىڭىزنىــڭ ئېگىــز يــاكى پاكــار  ۋە قاچــان تۇغۇلىــشىڭىز، ئاتــا
 بولىـشى، چىرايىڭىزنىـڭ چىرايلىــق يـاكى كۆرۈمــسىز بولىـشى، ئهقلىڭىزنىــڭ ئۆتكـۈر يــاكى كهم

ــشى ۋە ــك بولى ــڭ قانچىلى ــشى، ئۆمرىڭىزنى ــداق بولى ــڭ قان ــشى، خاراكتېرىڭىزنى ــقىالر بولى  باش
ــسانالر ــانلىقتىن، ئىنـ ــشالر بولغـ ــىرتىدىكى ئىـ ــارى سـ ــدىنىڭ ئىختىيـ ــشالر بهنـ ــارلىق ئىـ  قاتـ

. ـ ئايهت 14 مۇلك سۈرىسى ) 1 (
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 هو ٱلَِّذي يصوركُم ِفي ٱَألرحـاِم كَيـف يـشآُء الَ ﴿ . ئۇنىڭدىن جاۋابكـار ئهمهس، ئهلـۋەتته
ــيم ــز ٱلْحِك ــو ٱلْعِزي ِإالَّ ه ـٰه ــ  رنىــڭ قۇرســىقىدىكى ئــالاله ســىلهرنى ئاناڭال « يهنــى ﴾ ِإلَ

 .) 1 ( » چېغىڭالردا ئۆزى خالىغان شهكىلگه كىرگۈزىدۇ

﴿ ِكـيمٱلْح ِزيـزٱلْع وِإالَّ ه ـٰه  يهنـى ﴾ هو ٱلَِّذي يصوركُم ِفي ٱَألرحاِم كَيف يشآُء الَ ِإلَ
 پهيغهمـــبهرلىككه ۋە ( ئـــالاله مهخلۇقاتىـــدىن خـــالىغىنىنى يارىتىـــدۇ، خالىغـــان ئـــادەمنى «
 جىمــى نۇقــسانالردىن ( تالاليــدۇ، تــالالش هوقــۇقى ئــۇالردا ئهمهس، ئــالاله ) الىغــان ئىــشقا خ

 .) 2 ( » كهلتۈرگهنلىرىدىن ئۈستۈندۇر شىك پاكتۇر، ئۇالرنىڭ ) ئهلۋەتته

 لهۋهۇلمههپۇز دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ ئـالاله ئهزەلـدە تهقـدىر قىلىـپ بهلگىلىـگهن كائىناتتـا بولىـدىغان : جـاۋاب  لهۋهۇلمههپـۇز
 هر قانــداق هادىــسىلهر، مهخلۇقاتالرنىــڭ ئههــۋالى ۋە ئىنــسانالرنىڭ قىلىــدىغان ههر قانــداق ه

ــۇر ــۈك دىــۋان دېمهكت ــارلىق ئىــشىلىرى خــاتىرىلهنگهن بۈي  ـ يامــان ب ــورنى . ياخــشى  ئۇنىــڭ ئ
ــسىدە ــۇقىرى تهبىقىــ ــمانالرنىڭ يــ ــساالمغا . ئاســ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــۇ مــ ــان كهرىممــ  قۇرئــ

 ئــالاله بـۇ ههقــته مۇنــداق . پۇزغـا يېزىلىــپ ســاقالنغان ئىـدى چۈشىـشتىن ئىلگىــرى لهۋهۇلمهه

 بهلكـى ئـۇ، لهۋهۇلمههپـۇزدا « هنـى ي ﴾ ِفـي لَـوٍح محفُـوٍظ . بلْ هو قُرآنٌ مِجيد ﴿ : دەيـدۇ
 .) 3 ( » ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر

 . ـ ئايهت 6 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 68 قهسهس سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهتلهر 22 ـ 21 بۇرۇج سۈرىسى ) 3 (
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 قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش ئالتىنچى باب
 ؟ قىيامهت كۈنى دېگهن قانداق كۈن : سوئال

ــقا : جــاۋاب ــالالهتىن باش ــشىپ، ئ ــۈنلهي ئاخىرلى ــاتى پۈت ــا هاي ــۇ دۇني  ـ ب ــۈنى ــامهت ك  قىي
ــشى ــڭ باشلىنى ــر هاياتنى ــى بى ــسىملىك يېڭ ــاخىرەت ئى ــيىن، ئ ــدىن كې ــانىي بولغان ــمه پ  ههم

 . دېمهكتۇر

 ۋە » ئــاخىرەت كــۈنى « ، » دىــن كــۈن « ، » هېــساب كــۈنى « قىيــامهت كــۈنى قۇرئــان كهرىمــدە
 ـ جـازا كـۈنى «  گهن ههرخىـل ئىـسىمالر بىـلهن نۇرغـۇن ئورۇنـدا بايـان قىلىنىـپ دېـ » مۇكاپات

 . كهلمهكته

 قىيامهت كۈنىدە قانداق ئىشالر بولىدۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــۇالرنى : ج ــيىن ئ ــدىن كې ــا تىرىلدۈرگهن ــسانالرنى قايت ــالاله ئىن ــدە ئ ــامهت كۈنى  قىي
ــدۇ ــدانىغا توپالي ــساب مهي ــۇ دۇن . هې ــڭ ب ــسان ئۆزىنى ــر ئىن ــدا ههر بى ــساب مهيدانى ــادىكى هې  ي

ــساب بېرىــدۇ ــدىن تهپــسىلىي هې ــان بــارلىق ئهمهللىرى  ـ يام ــشى ــدا قىلغــان ياخ  بــۇ . هاياتى
 ئـالاله بـۇ كۈنـدە زەررە چـاغلىق ياخـشىلىقى . كۈندىكى هېسابنى ئالاله ئـۆزى بېۋاسـىته ئالىـدۇ

ــانلىقى ــاغلىق يام ــىتىدۇ ۋە زەررە چ ــاتىنى كۆرس ــشىلىقىنىڭ مۇكاپ ــۇ ياخ ــادەمگىمۇ ش ــان ئ  بولغ
 . دەمگىمۇ شۇ يامانلىقىنىڭ جازاسىنى تېتىتىدۇ بولغان ئا

 قىيـــامهت كـــۈنى ههققىـــدە زىكىـــر . بـــۇ كۈنـــدە هـــېچكىمگه ئـــازراقمۇ زۇلـــۇم قىلىنمايـــدۇ
ــايهت ۋە ــسلهر قىلىنغــان ئ ــۇ كۈننىــڭ چۇقــۇم ههدى ــۈر، ئۇالرنىــڭ ههممىــسى ب ــايىن كۆپت  ئىنت

ــته ــدىغانلىقىنى تهكىتلىمهكـ ــي پهن . بولىـ ــاهه تهبىئىـ ــان ههرسـ ــازىرقى زامـ ــڭ هـ  ئالىملىرىنىـ
 تهتقىقـات نهتىجىلىرىمـۇ، دۇنيانىــڭ بىـر كـۈنى پۈتــۈنلهي تارمـار بولـۇپ، ههمــمه يـوق بولۇشــى

 قىيـــامهت كۈنىنىـــڭ بولىـــدىغانلىقى . بىـــلهن هاياتلىقنىـــڭ تۈگهيـــدىغانلىقىنى جاكارلىماقتـــا
 . ئهقىل ۋە ئادالهتنىڭ بىردەك تهقهززاسىدۇر

 زعم ٱلَِّذين كَفَـرۤواْ أَن لَّـن ﴿ : ۇنـداق دەيـدۇ ئالاله قىيامهتنىڭ بولىدىغانلىقى توغرىلىق م
 كـاپىرالر « هنـى ي ﴾ عِملْتم وذَِلك علَى ٱللَّـِه يـِسري يبعثُواْ قُلْ بلَٰى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ ِبما

ــى ــشتى، ئېيتقىنكـ ــان قىلـ ــدۈرۈلمهيمىز دەپ گۇمـ ــز تىرىلـ ــداق ئهمهس، ” ههرگىـ ــز ئۇنـ  ههرگىـ
ــىلهرگه ــدىن سـ ــسىلهر، ئانـ ــۇم تىرىلدۈرۈلىـ ــىلهر چوقـ ــهمكى، سـ ــلهن قهسـ ــارىم بىـ  پهرۋەدىگـ

 .) 1 ( » بۇ ئالالهقا ئاساندۇر . قىلمىشىڭالردىن خهۋەر بېرىلىدۇ

. ـ ئايهت 7 تاغابۇن سۈرىسىى ) 1 (
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ـٰمِة ﴿ ِم ٱلِْقيوِبي ِة * الَ أُقِْسمامفِْس ٱللَّوِبٱلن الَ أُقِْسمو * ـعمجأَلَّـن ن ـٰن ٱِإلنس بسحأَي 
ـِٰدِرين علَٰى أَن نـسوى بنانـه * ظَامه ِع  قىيـامهت كـۈنى بىـلهن قهسـهمكى، « يهنـى ﴾ بلَٰى قَ

 ســىلهر چوقــۇم تىرىلدۈرىلىــسىلهر، ( ئــۆزىنى مــاالمهت قىلغــۇچى نهپــس بىــلهن قهســهمكى،
ــۇم ســىلهردىن هېــساب ئېلىنىــدۇ  چىرىــپ ( بىزنــى ئۆزىنىــڭ ) يهنــى كــاپىر ( ئىنــسان ). چوق

ــك ــداق ئهمهس ) هن تارقىلىــپ كهت ــدۇ؟ ئۇن ــان قىالم ــدۇ دەپ گۇم  ســۆڭهكلىرىنى تىرىلدۈرەلمهي
ــۆڭهكلىرىنى تـــــوپاليمىز ( ــى ئۇنىـــــڭ ســـ ــڭ ) يهنـــ  ئهڭ ئىـــــنچىكه، ئهڭ نـــــازۇك ( ، ئۇنىـــ

 .) 1 ( » بارماقلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرەلهيمىز ) بولغان

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم جىبرائىلنىـــڭ ئىمـــان توغرىلىـــق ســـورىغان ســـوئالىغا جـــاۋاب
 ــــ ئالالهقـــا، ئۇنىـــڭ پهرىـــشتىلىرىگه، كىتابلىرىغـــا، ئىمـــان « : پ مۇنـــداق دېـــگهن بېرىـــ

ــلهن ــدىرى بى ــڭ تهق ــانلىق ئالالهنى  ـ يام ــشىلىق ــۈنىگه ۋە ياخ ــامهت ك ــرىگه، قىي  پهيغهمبهرلى
 .) 2 ( » بولىدىغانلىقىغا چىن ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىشتۇر

ــۇالردىن ــدىغانلىقى توغ باشــقا ب ــامهت كۈنىنىــڭ چوقــۇم بولى ــر قىلىنغــان ، قىي  رىلىــق زىكى
 . ئىنتايىن كۆپتۇر ههدىسلهر ئايهت ۋە

 قىيامهت كۈنىگه قانداق ئىمان كهلتۈرۈش كېرەك؟ : سوئال

ــاۋاب ــم ئۆزىنىــڭ بــۇ دۇنيــادا : ج ــدىغانلىقى، ئــۇ كۈنــدە ههركى  قىيــامهت كۈنىنىــڭ بولى
 ىقى ۋە قىلغان ياخـشى ـ يامـان بـارلىق ئهمهللىرىنىـڭ مۇكاپـاتىنى يـاكى جازاسـىنى كۆرىـدىغانل

ــنهتكه مۇيهســـسهر بولغـــانالر جهننهتـــته، دۇزاخقـــا مهنـــسۇب بولغـــانالر دۇزاختـــا ئـــۆز  جهنـ
ــتتۇر ــدىغانلىقى ههق ۋە راس ــورۇنلىرىنى تاپى ــسالم . ئ ــۈرۈش ئى ــان كهلت ــۈنىگه ئىم ــامهت ك  قىي

ــسىدۇر ــلىق نوقتىـ ــڭ ئهڭ ئاساسـ ــدىن بىـــرى ۋە ئىماننىـ ــۇهىم تهركىبلىرىـ  . ئهقىدىـــسىنىڭ مـ
 . كۇپرىلىقتۇر ئۇنىڭغا ئىنكار قىلىش

 ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئىككى ههقىقهت قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش

 قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش نېمىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ؟ : سوئال

 قىيـــامهت كـــۈنىگه ئىمـــان كهلتـــۈرۈش تۆۋەنـــدىكى ئىككـــى ههقىقهتـــكه چىـــن : جـــاۋاب
 : ئىشىنىپ ئېتىقاد قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ـ قىيامهت كۈنىـدە بولىـدىغان بهئـس، ههشـىر، مىـزان، جـازا، هېـساب، سـىرات، جهنـنهت 1

 . ـ ئايهتلهر 4 ـ 1 قىيامهت سۈرىسى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 . ۋە دۇزاخنىڭ ههق ۋە راست ئىكهنلىكىگه چىن ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرۈش

ــالهمىگه ئائىــت ئىــشالرغا، 2 ــدىغان بهرزەخ ئ ــردە بولى ــايىم بولغىچىلىــك قهبى ــامهت ق  ـ قىي
 سـوئال قىلىنىـدىغانلىقىنىڭ، قهبىرنىـڭ ۋە سـوراق ـ يهنـى مېيتنىـڭ قهبىـردە تىرىلىـدىغانلىقى

 . ئازابى ۋە نېمىتىنىڭ ههق ۋە راست ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈش

 قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ پايدىلىرى

 قىيامهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ پايدىلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 رى ئىنتـــايىن كـــۆپ بولـــۇپ، قىيـــامهت كـــۈنىگه ئىمـــان كهلتۈرۈشــنىڭ پايـــدىلى : جــاۋاب
 ئىماننىــــڭ 6 ئۇنىــــڭ ئهڭ چــــوڭ پايدىــــسى مۇســــۇلمان بولۇشــــنىڭ شــــهرتى بولغــــان

 . چـۈنكى قىيـامهت كـۈنىگه ئىــشهنمىگهن كىـشىنىڭ ئىمـانى قوبـۇل بولمايــدۇ . تولۇقلىنىـشىدۇر
ــدە ــدىلىرىنى تۆۋەنـ ــقا پايـ ــنىڭ باشـ ــان كهلتۈرۈشـ ــۈنىگه ئىمـ ــامهت كـ ــشقا 3 قىيـ  كه قىسقارتىـ

 . بولىدۇ

ــ 1 ــادەتلهرنى ـ ئ  ـ ئىب ــائهت ــۆزلهپ ت ــدىغان ســاۋابىنى ك ــاخىرەتته بېرى ــڭ ئ  الاله تائاالنى
 . ئورۇنالشقا ئالدىراش

ـ قىيامهت كۈنىـدىكى ئـازابتىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن گۇنـاه، يامـان ئىـشالرنى قىلىـشتىن 2
 . توسۇلۇش

ــىبهتلهرن 3 ــسىزلىكلهر ۋە مۇس ــان ههق ــاالر، يولۇقق  ـ جاپ ــان جهۋر ــادا تارتق ــۇ دۇني  ىڭ ـ ب
ــېس ــك ه ــشىنىپ، خاتىرجهملى ــشىدىغانلىققا ئى ــاۋابقا ئېرى ــر ۋە س ــاخىرەتته ئهجى ــگه، ئ  بهدىلى

 . قىلىش

 قايتا تىرىلىشكه ئىنكار قىلغۇچىالرغا رەددىيه

 ئۆلگهندىن كېيىنكى تىرىلىشكه ئىنكار قىلغۇچىالرغا قانداق رەددىيه بېرىلىدۇ؟ : سوئال

 ئۇالرنىـڭ بـۇ . ئىنكـار قىلىـپ كهلمهكـته كاپىرالر ئۈلگهنـدىن كېيىنكـى تىرىلىـشنى : جاۋاب
 ، ئهقىــل ۋە هېســسىي دەلىلــلهر بىــلهن رەت ) قۇرئــان ۋە ههدىــس دەلىللىــرى ( ئىنكــارى نهقىــل

 . قىلىنىدۇ

 ـ نهقلىي دەلىل 1

 قۇرئــان كهرىمنىــڭ كــۆپلىگهن ئــايهتلىرى ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ههدىــسلىرى
ــۇم بولىـــدىغانلىقىنى ت ــڭ چۇقـ ــامهت كۈنىنىـ ــته قىيـ ــقا ســـاماۋىي . هكىتلىمهكـ ــدىن باشـ  مۇنـ

ــدە ــۇ كۈنـ ــدىغانلىقىغا ۋە ئـ ــدانغا چىقىـ ــۇم مهيـ ــڭ چۇقـ ــۇ كۈننىـ ــسى بـ ــڭ ههممىـ كىتابالرنىـ
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 . ئۆلۈكلهرنىڭ تىرىلدۈرىلىدىغانلىقىغا بىردەك ئىتتىپاقتۇر

 ـ ئهقلىي دەلىل 2

 : ئهقلىي دەلىللهر ئىككى يول بىلهن قىيامهتنىڭ بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ

ــ 1 ــڭ ئارىــسىدىكى پۈتكــۈل مهۋجــۇداتنى ـ ئ ــاال ئاســمانالرنى، زېمىننــى ۋە ئۇالرنى  الاله تائ
ــار قىلغــان تهڭداشــسىز ياراتقۇچىــدۇر ــار قىلىــش . يــوقتىن ب ــاتالرنى يــوق قىلىــش ۋە ب  مهخلۇق

 مهۋجــۇداتنى يــوقتىن بــار قىلىــشقا قــادىر بولغــان زات ئــۇالرنى ئۆلگهنــدىن . ئالالهقــا ئاســاندۇر

ــو ﴿ : ئــالاله تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ . رىلدۈرۈشــكه ئهلــۋەتته قــادىردۇر كېــيىن، قايتىــدىن تى هو 
 بـار ) يـوقتىن ( مهخلۇقـاتنى دەسـلهپته « يهنـى ﴾ ٱلَِّذى يبدأُ ٱلْخلْق ثُم يِعيـده وهـو أَهـونُ

ــۇنى ــدىن ئ ــدىغان، ئان ــيىن ( قىلى ــدىن كې ــۇ ) ئۈلگهن ــۇدۇر، ئ ــالاله ئهنه ش ــدىغان ئ  تىرىلدۈرى
 . ) 1 ( » ئوڭايــدۇر ) هرنى تىرىلــدۈرۈش دەســلهپته يــوقتىن بــار قىلغانغــا قارىغانــدا يهنــى ئــۆلگهنل (

 : ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ

﴿ ـِٰعِلني  مهخلۇقـاتنى دەسـلهپته « هنـى ي ﴾ كَما بدأْنآ أَولَ خلٍْق نِعيده وعداً علَينآ ِإنا كُنا فَ
ــ ــۇهالىتىدە ئهس ــساق، ش ــان بول ــداق ياراتق ــايتۇرىمىز، قان ــۇ ( لىگه ق ــان ) ب ــتىمىزگه ئالغ ــز ئۈس  بى

 .) 2 ( » ئۇنى چۇقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز . ۋەدىدۇر

ــدە بولىــدۇ 2 ــۈك هالىتى ــالىي ئۆل ــشىللىقالردىن خ  ـ دەرەخ ۋە يې ــلىدە دەل  . ـ زېمىــن ئهس
 ـ دەرەخـلهر  ئۇنىڭغـا يـامغۇر ياغقانـدىن كېـيىن، قاقـاس زېمىـن تىرىلىـپ ئۇنىڭـدا تۈرلـۈك دەل

 ئۆلـۈك زېمىننـى يـامغۇر بىـلهن تىرىلدۈرۈشـكه قـادىر بولغـان . سۈملۈكلهر ئۆسـىدۇ ۋە يېشىل ئۆ
 ئــالاله ئهلــۋەتته، ئــۆلگهن جــانلىقالرنىمۇ تىرىلــدۈرۈپ ئهســلىدىكى هــالىتىگه كهلتۈرۈشــكه

ـٰـِشعةً فَـِإذَآ ﴿ : ئالاله بۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ . قادىردۇر خ ضى ٱالٌّررت كـِٰتِه أَن َءاي ِمنو 
ـٰها لَمحِى ٱلْموتٰى ِإنه علَٰى كُلِّ شىٍء قَـِدير أَن يِإنَّ ٱلَِّذۤى أَح تبرو تزتآَء ٱها ٱلْمهلَيا علْنز ﴾ 

ــۇ ( « يهنــى  ئاالمهتلىرىدىنــدۇركى، ) بىرلىكىنــى ۋە قــودرىتىنى كۆرســىتىدىغان ( ئالالهنىــڭ ) بۇم
 اغـدۇرغان ۋاقتىمىـزدا، زېمىـن كۆتۈرىلىـدۇ سهن زېمىننـى قاقـاس كۆرىـسهن، ئۇنىڭغـا يـامغۇر ي

ــۈكلهرنى ئهلـــــۋەتته ــدۈرگهن زات ئۆلـــ ــسىزكى، زېمىننـــــى تىرىلـــ ــشىدۇ، شۈبهىـــ  ۋە كۆپىـــ
 .) 3 ( » ئۇ ههقىقهتهن ههر نهرسىگه قادىردۇر . تىرىلدۈرگوچىدۇر

 . ـ ئايهت 27 رۇم سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 104 ئهنبىيا سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 39 فۇسسىلهت سۈرىسى ) 3 (
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 هېسسىي دەلىل ـ 3

 ئـــالاله تائـــاال ئۆلـــۈكلهرنى تىرىلدۈرۈشـــنىڭ مـــۇمكىن ئىكهنلكىنـــى بهنـــدىلىرىگه مۇشـــۇ
ــهتكهن د ــادىال كۆرس ــادىر . ۇني ــڭ ق ــكه ئالالهنى ــۈكلهرنى تىرىلدۈرۈش ــۈرە بهقهرەدە ئۆل ــرال س  بى

 . مىسال كۆرسىتىلكهن 5 ئىكهنلىكىگه

 بىــز ئــالالهنى ئاشــكارا هالــدا كۆرمىــسهك ســاڭا « ـ مۇســا ئهلهيهىســساالمنىڭ قهۋمــى 1
 ه ئــۇالرنى دەپ، مۇســا ئهلهيهىســساالمغا ئهگىشىــشتىن بــاش تارتقانــدا، ئــالال » ئىــشهنمهيمىز

ــدۈرگهن ــدىن تىرىل ــۈرۈپ قايتى ــپ . ئۆلت ــاب قىلى ــا خىت ــسرائىل ئهۋالدىغ ــته ئى ــۇ ههق ــالاله ب  ئ

ـِٰعقَةُ ﴿ : مۇنداق دەيـدۇ ٱلـص كُمذَتةً فَأَخرهج ى ٱللَّهرٰى نتح لَك ِمنؤٰى لَن نوسـٰم ي مِإذْ قُلْتو 
ــرون ــتم تنظُ  ئــالالهنى ئوپئوچــۇق كــورمىگىچه ســاڭا ! ســا ئــى مۇ ” ئــۆز ۋاقتىــدا « يهنــى ﴾ وأَن

 ـ دە، “ ههرگىـز ئىــشهنمهيمىز  كــۆرۈپ تــۇرغىنىڭالر ) ســىلهرگه چۈشــۈرۈلگهن ئـازابنى ( دېـدىڭالر
 هالــــدا ســــىلهرنى چاقمــــاق ســــوقتى، ئانــــدىن كېــــيىن ســــىلهرنى شــــۈكۈر قىلــــسۇن دەپ

 .) 1 ( » ئۆلگىنىڭالردىن كېيىن قايتا تىرىلىدۈردۇق

ــۈ 2 ــنمىگهن ئۆلـ ــاتىلى بىلىـ ــدەل ـ قـ  ـ جېـ ــى ــسرائىل ئهۋالدى جهڭگـ ــق ئىـ  ك توغرىلىـ
ــانلىق قىلىــشقا ــاال قۇرب ــۈن ئــۇالرنى ك ــشى ئۈچ ــڭ قــاتىلنى تېپى ــالاله ئۇالرنى ــشقاندا، ئ  قىلى

 فَقُلْنا ٱضـِربوه ِببعـِضها كَـذَِٰلك ﴿ : بۇيرىغانلىقى ههققىدىكى قىسسىدە ئالاله مۇنداق دەيدۇ
ِريكُميٰى وتوٱلْم ِى ٱللَّهحِقلُـونَ يعت لَّكُـمـِٰتِه لَع ۋاقتىـدا سـىلهر بىركىـشىنى ئـۆز « هنـى ي ﴾ آي 

ــۈرگهن ۋە ــى ( ئۆلتـ ــڭ كىملىكـ ــدىڭالر ) قاتىلنىـ ــشقان ئىـ ــاالش قىلىـ ــسىدا دەتـ ــىلهر . توغرىـ  سـ
ــىنى ــان نهرسـ ــۇرماقچى بولغـ ــشنى ( يوشـ ــڭ ئىـ ــى قاتىلنىـ ــالاله ئاشـــكارىلىغۇچىدۇر ) يهنـ  . ئـ

 ئــۇ ( ىـڭ بىــر پارچىـسى بىـلهن ئۆلــۈكنى ئـۇرۇڭالر دېـدۇقكى، كالىن ) سـىلهرگه مۇسـا ئــارقىلىق (
 يهنــى كــۆز ئالــدىڭالردا بــۇ ( ئۆلــۈكلهرنى شــۇنداق ، ئــالاله ) تىرىلىــپ قــاتىلنى ئېيتىــپ بېرىــدۇ

ــدەك ــۈكنى تىرىلدۈرگهنــ ــدۇ ) ئۆلــ ــڭ . تىرىلدۈرىــ ــسۈن دەپ قۇدرىتىنىــ ــىلهرنى چۈشهنــ  ســ
 .) 2 ( » كۆرسىتىدۇ ئاالمهتلرىنى سىلهرگه

ــ 3 ــۇپ ۋەتىنى ــدىن قورق ــۇالرنى ـ ئۆلۈم ــاال ئ ــالاله تائ ــيىن، ئ ــدىن كې ــپ چىققان  دىن قېچى
ــدۇ ــداق دەي ــالاله مۇن ــدە ئ ــسى ههققى ــڭ قىسسى ــدۈرگهن قهۋمنى ــدىن تىرىلى ــۈرۈپ قايتى  : ئۆلت

﴿ ـوا ثُـموتم اللَّـه مِت فَقَالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو اِرِهمِدي وا ِمنجرخ ِإلَى الَِّذين رت أَلَم 

 . ـ ئايهت 56 ـ 55 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 73 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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 ئـۆزلىرى « يهنـى ﴾ هم ِإنَّ اللَّه لَذُو فَضٍل علَى الناِس ولَِكن أَكْثَـر النـاِس ال يـشكُرونَ أَحيا
ــشىلهردىن ــان كىـ ــپ چىققـ ــدىن قېچىـ ــۇپ يۇرتلىرىـ ــدىن قورقـ ــۇق ئۆلۈمـ ــالرچه تۇرۇقلـ  مىڭـ

ــۇالرنى ــالاله ئ ــۈڭالر ” خهۋىرىــڭ يوقمــۇ؟ ئ ــدى “ ئۆل ــدى ( دې ــۇالر ئول ــالال ) ئ ــدىن كېــيىن ئ  ، ئان
ــ ــسانالرغا ههقىــــقهتهن مهرههمهتلىكتــــۇر ۋە لــــېكىن . ۇالرنى تىرىلــــدۈردى ئــ  ئــــالاله ئىنــ

 .) 1 ( » شۈكۈر قىلمايدۇ ) ئالالهنىڭ نېمىتىگه ( ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى

ــان 4 ــارابىگه ئايلىنىـــپ قالغـ  ـ ئـــۆگزىلىرى يېقىلىـــپ خـ ــام  ـ ئـــۇزەير ئهلهيهىســـساالم تـ
ــۇ ــدا، ئ ــۆتكهن ۋاقتى ــههىرىدىن ئ ــۇقهددەس ش ــسىنى ” بهيتۇلم ــۆلگهن ئاهالى ــۇ شــهههرنىڭ ئ  ب

ــدۈرەر؟ ــداق تىرىل ــالاله قان ــۇنى “ ئ ــدە ئالالهنىــڭ ئ ــۈرۈپ دەپ ئهجهپلهنگهن ــدىن 100 ئۆلت  يىل

 أَو كَٱلَّـِذى مـر علَـٰى ﴿ : كېيىن تىرىلدۈرگهنلىكى توغرىلىق قۇرئان كهرىم مۇنـداق دەيـدۇ
ٰى يا قَالَ أَنوِشهرلَٰى عةٌ عاِويخ ِهىٍة ويقَر ـاٍم ثُـمِماْئَةَ ع ٱللَّه هاتا فَأَمِتهوم دعب ـِٰذِه ٱللَّه ِى هح 

اِمـكِإلَـٰى طَع اٍم فَٱنظُرِماْئَةَ ع ل لَِّبثْتٍم قَالَ بوي ضعب ا أَوموي قَالَ لَِبثْت لَِبثْت قَالَ كَم ثَهعب 
 ِحماِرك وِلنجعلَك َءايةً ِللناِس وٱنظُر ِإلَى ٱلِعظَاِم كَيف ننـِشزها وشراِبك لَم يتسنه وٱنظُر ِإلَٰى

ٍء قَِديريلَٰى كُلِّ شع أَنَّ ٱللَّه لَمقَالَ أَع لَه نيبا تا فَلَمما لَحوهكْسن يـاكى سـهن تـام « يهنـى ﴾ ثُم 
ــان شــهههر ــران بولغ ــپ ۋەي ــۆگزىلىرى يېقىلى ــ ئ ــۇقهددەس ب ( ـ ــشىنى ) هيتۇلم ــۆتكهن كى ــن ئ  دى

ــۆزەيرنى ( ــۇ ) ئ ــدىڭمۇ؟ ئ ــپ ( كورمى ــهههرنىڭ ” ؛ ) ئهجهبلىنى ــۇ ش ــالاله ب ــسنى ئ ــۆلگهن ئاهالى  ئ
ــدۈرەر؟ ــداق تىرىل ــدى “ قان ــۇنى . دې ــالاله ئ ــدىن 100 ئ ــۇزۇپ ئان ــدە تۇرغ ــۈك هالىتى ــل ئۆل  يى

 ) ق پهرىـــشته ئـــارقىلى ( ئـــالاله . تىرىلـــدۈردى ) كامـــالى قـــودرىتىنى كۆرســـىتىش ئۈچـــۈن (
ــدىن ــالهتته ( ” : ئۇنىڭـ ــۇ هـ ــۇردۇڭ؟ ) بـ ــك تـ ــورىدى “ قانچىلىـ ــۇ، . دەپ سـ ــاكى ” ئـ ــۈن يـ  بىركـ

ــۇردۇم ــت ت ــدىغان ۋاقى ــۈنگه يهتمهي ــدى “ بىرك ــى . دې ــالاله ئېيتت ــداق ئهمهس ” ئ ــوق ( ئۇن  ) تول
ــۇردۇڭ 100 ــارىغىنكى ! يىــل ت ــشگىڭگه ق ــان؛ ئى ــارىغىنكى، بۇزۇلمىغ  ـ ئىچمىكىڭــگه ق ــېمهك  ي

 ســاڭا يۇقىرىقىــدەك ئــادەتتىن تاشــقىرى ئىــشالرنى ( ، ) ن ئۇنىــڭ ســۆڭهكلىرى چىرىــپ كهتــكه (
 بـــۇ . دەلىلــى قىلىــش ئۈچۈنــدۇر ) قۇدرىتىمىزنىـــڭ ( ســېنى بىــز كىــشىلهرگه ) قىلغــانلىقىمىز

 . ئانــدىن ئۇنىڭغــا گــۆش قونــدۇرىمىز . ســۆڭهكلهرگه قــارىغىنكى، ئــۇنى قانــداق قۇراشــتۇرىمىز
 روشــهن مــۆجىزىلهرنى كــۆرگهن يهنــى ئــۇ ( ئۇنىڭغــا ئېنىــق بولغــان چاغــدا ) يــۇقىرىقى ئىــشالر (

 .) 2 ( » دېدى “ مهن ئالالهنىڭ ههممه نهرسىگه قادىر ئىكهنلىكىنى بىلدىم ” ئۇ، ) چاغدا

 ـ ئــــالالهتىن ئۆلــــۈكلهرنى قانـــداق تىرىلدۈرىــــدىغانلىقىنى كورســــىتىپ بېرىــــشىنى 5

 . ـ ئايهت 243 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 259 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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ــدۇ ــداق دەي ــالاله مۇن ــپ ئ ــان قىلى ــسىنى باي ــساالمنىڭ قىسسى ــراهىم ئهلهيهىس ــورىغان ئىب  : س
ـِٰكن لِّيطْمـِئن وِإ ﴿  ذْ قَالَ ِإبرِٰهيم رب أَِرِنى كَيف تحِى ٱلْموتٰى قَالَ أَولَم تؤِمن قَالَ بلَٰى ولَـ

عٱد ًءا ثُمزج نهنٍل مبلَٰى كُلِّ جلْ ععٱج ثُم كِإلَي نهرِر فَصٱلطَّي نةً معبذْ أَرقَلِْبى قَالَ فَخ ـنه 
ِكيمح ِزيزع أَنَّ ٱللَّه لَمٱعا ويعس كأِْتينئـى پهرۋەردىگـارىم ” : ئـۆز ۋاقتىـدا ئىبـراهىم « يهنـى ﴾ ي ! 

ــا كۆرســـــهتكىن ــالاله . دېـــــدى “ ئۆلـــــۈكلهرنى قانـــــداق تىرىلدۈرىـــــدىغانلىقىڭنى ماڭـــ  ئـــ
 هندىم، ئىـــش ” : دېـــدى، ئىبـــراهىم “ ئىـــشهنمىدىڭمۇ ) ئۆلـــۈكلهرنى تىرىلدۈرەلهيـــدىغانلىقىمغا ( ”

 ئــالاله . دېــدى “ ) كۆرۈشــنى تىلهيــمهن ( قــارار تاپــسۇن ئۈچــۈن ) تېخىمــۇ ( لــېكىن كۆڭلــۈم
ــى ــوپلىغىن ” ئېيتت ــۆزەڭگه ت ــۇالرنى ئ ــالغىن، ئ ــۆتنى ئ ــتىن ت ــارچىالپ ( قۇش ــۇالرنى پ ــى ئ  يهن

 ، ئانـدىن ههر بىـر تاغقـا ئـۇالردىن بىـر بـۆلىكىنى ) پهيلىرى بىـلهن گۆشـلىرىنى ئارىالشـتۇرغىن
ــدىن ــسان كېلىــدۇ قــويغىن، ئان ــدىڭغا ئــۇالر چاپ ــۇالرنى چــاقىرغىن، ســېنىڭ ئال  بىلگىنكــى . ئ

 .) 1 ( “» ئالاله غالىبتۇر، هېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

ــۇقىرى ــگه يــ ــادىر ئىكهنلىكىــ ــكه قــ ــۈكلهرنى تىرىلدۈرۈشــ ــڭ ئۆلــ ــسالالر ئالالهنىــ  قى مىــ
 . كۆرسىتىلگهن هېسسىي ۋە ئهمهلىي مىسالالردۇر

 قىيامهت ۋە ئۇنىڭ ئاالمهتلىرى

 قىيامهت قاچان بولىدۇ؟ : سوئال

ــدۇ : جــاۋاب ــالالهتىن باشــقا هــېچكىم بىلمهي ــالالهقىال خــاس . قىيامهتنىــڭ ۋاقتىنــى ئ ــۇ ئ  ئ
 : بۇ ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ . ئىلىمدۇر

﴿ ـا ِلولِّيهجـي الَ يبر دا ِعنها ِعلْمما قُلْ ِإنـٰه سرانَ مِة أَياعِن ٱلسع كألُونسـآ ِإالَّ يقِْته 
ـٰوِٰت وٱالٌّرِض الَ تـأِْتيكُم ِإالَّ بغتـةً مِفى ٱلـس وثَقُلَتئـۇالر !) ئـى مـۇههممهد ( « يهنـى ﴾ ه 

ــورايدۇ ــان بولىـــدىغانلىقىنى سـ ــهندىن قىيامهتنىـــڭ قاچـ ــڭ قاچـــان . سـ  ئېيتقىنكـــى، ئۇنىـ
ــدۇ ــارىم بىلى ــدىغانلىقىنى پهقهت پهرۋەردىگ ــگهن . بولى ــۇنى پهقهت بهلگىلى ــدانغا ئ ــا مهي  ۋاقىتت

 ئـــۇ ســـىلهرگه . قىيـــامهت ئاســـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـــڭ ئههلىـــگه ئېغىـــر ۋەقهدۇر . چىقىرىـــدۇ
 .) 2 ( » تۇيۇقسىز كېلىدۇ

ــدۈرمىگهن ــېچكىمگه بىلـ ــى هـ ــڭ ۋاقتىنـ ــالاله قىيامهتنىـ ــدىكى . ئـ ــڭ ئالدىـ ــا ئۇنىـ  ئهممـ
 . ئاالمهتلىرىدىن خهۋەر بهرگهن

 . ـ ئايهت 260 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 187 ئهئراف سۈرىسى ) 2 (
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 قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى قايسىالر؟ : سوئال

 قىيامهتنىــڭ ئــاالمهتلىرى، كىچىــك ئــاالمهتلهر ۋە چــوڭ ئــاالمهتلهر دەپ ئىككىــگه : اۋاب جــ
 : بۆلۈنىدۇ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه

 ـ مهرىپهتنىـڭ يوقىلىـشى، جاهـالهت، زىنـا ۋە : ـ قىيامهتنىـڭ كىچىـك ئـاالمهتلىرى 1  ئىلـم
ــش ــشىلهرنىڭ ئىــ ــسىز كىــ ــشى، الياقهتــ ــڭ يۇقىتىلىــ ــشى، يههۇدىيالرنىــ ــڭ كۆپىيــ  هاراقنىــ
 باشقۇرىــشى، ياالڭتۆشـــلهرنىڭ ئېــسىل قهســـىرلهرگه ئىـــگه بولۇشــى، ئايالالرنىـــڭ كۆپىيىـــپ

 . كېتىشى ۋە باشقىالر

ــگهن ــداق دې ــاالمهتلىرى توغرىلىــق مۇن  : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قىيامهتنىــڭ كىچىــك ئ
 ئالىمالرنىـڭ تـۆگهپ كېتىــشى، جاهالهتنىـڭ كۆپىيىـشى، ئهرلهرنىــڭ ئـازالپ كېتىـشى، ههتتــا «

 .) 1 ( » تىن ئايالنىڭ توغرا كېلىشى قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر 50 ىر ئهركىشىگه ههر ب

 مۇســـۇلمانالر بىـــلهن يههــــۇدىيالر « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه مۇنـــداق دېــــگهن
ــدۇ ــامهت بولماي ــمىغىچه قىي ــدۇ . ئورۇش ــار قىلى ــۇلمانالر تارم ــۇدىيالرنى مۇس ــرەر . يهه ــا بى  ههتت

ــاچقىلى يهر تاپ ( يههــۇدىي ــاي ق ــسا، ) الم ــسىغا يوشۇرىنىۋال ــڭ ئارقى  چــوڭ تاشــالر ۋە دەرەخلهرنى
ــپ ــاۋاز كېلى ــن ئ ــاش ۋە دەرەخلهردى ــۇلمان ” ت ــۇنى ! ئهي مۇس ــار، كهل ئ ــۇدىي ب ــدا يهه  ئارقىم

 نــــاملىق يههــــۇدىي دەرىخىــــدىنال ئــــاۋاز “ غهردەق ” پهقهت . دەيــــدۇ ۋە ئۆلتۈرىــــدۇ “ ئۆلتــــۈر
 .) 2 ( » كهلمهيدۇ

ــ ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلاله ــۇ ه ــدۇ ئهب ــداق دەي ــساالمدىن « : ۇ مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــراۋ پهيغهم  بى
 قىيــامهت قاچــان بولىــدىغانلىقىنى ســورىغىنىدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق جــاۋاب

ــدۇ ” بهرگهن ــسهڭ بولى ــامهتنى كۆت ــدا قىي ــانهت يوقالغان ــدۇ “ ئام ــداق يوقىلى ــانهت قان ــۇ، ئام  ئ
 .) 3 ( » دەپ جاۋاب بهرگهن “ اندا الياقهتسىز كىشىلهر ئىش باشقۇرغ ” دەپ سورالغىنىدا

 : ـ قيىامهتنىڭ چوڭ ئاالمهتلىرى تۆۋەندىكىچه 2

 ـ دەججالنىڭ چىقىشى 1

ــۆزىگه ــشىلهرنى ئ ــۆپ كى ــپ ك ــى قىلى ــق دەۋاس ــۇ خۇدالى ــيىن، ئ ــدىن كې ــال چىققان  دەجج
ــدۇ ــپ . ئىـــشهندۈرۈپ كېتىـ ــدىن ئايرىلىـ ــشى ئىمانـ ــشهنگهن كىـ ــۆزلىرىگه ئىـ ــڭ سـ  دەججالنىـ

 ئهلهيهىســساالم بىـزلهرگه ئالالهقــا سـىغىنىپ دەججالنىــڭ شــهررىدىن شــۇڭا پهيغهمـبهر . قالىـدۇ

 . ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ى ئىمام مۇسلىم ۋە ترمىزى رىۋايىت ) 2 (
. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 . پاناه تىلهشنى تهۋسىيه قىلغان

 ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاسماندىن چۈشىشى ئىسا ـ 2

ــسا ــدۇ ئى ــۈپ،دەججالنى يوقىتى ــماندىن چۈش ــقاندا ئاس ــامهتكه يېقىنالش ــساالم قىي  ئهلهيهىس
 . ىئىتىنى قايتىدىن گۈللهندۈرىدۇ ۋە ئالالهنىڭ ئهمرى بىلهن يهر يۈزىدە ئىسالم شهر

 ـ قۇياشنىڭ مهغرىبتىن چىقىشى 3

ــدۇ، ــۈگىگهن بولى ــى ت ــڭ ۋاقت ــان ۋە تهۋبىنى ــلهن ئىم ــشى بى ــرىبتىن چىقى ــنىڭ مهغ  قۇياش
 ئــالاله بــۇ ههقــته . يهنــى بــۇ ۋاقىتتــا ئېيتقــان ئىمــان ۋە قىلغــان تهۋبىنىــڭ پايدىــسى بولمايــدۇ

ـِٰت هلْ ينظُرونَ ِإالَ أَن ﴿ : مۇنداق دەيـدۇ ـِٰئكَةُ أَو يأِْتى ربك أَو يأِْتى بعـض َءايـ  تأِْتيهم ٱلْملَ
ـِٰت ربك الَ ينفَع نفْسا ِإميانها لَم تكُن َءامنت ِمن قَبلُ أَو كَسبت ِفۤى َءاي ضعأِْتى بي موي كبر 

ـِٰنها خيرا بهزى ) مهغـرىبتىن چىقىـشىدىن ئىبـارەت ( ىـڭ قۇيـاش پهرۋەردىگارىڭن « يهنـى ﴾ ِإمي 
 ئـاالمهتلىرى كهلـگهن كۈنـدە ئىلگىـرى ئىمـان ئېيتمىغانالرنىـڭ يـاكى ئىمـان ئېيتىـپ ياخــشى

 .) 1 ( » ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان ئىمانى پايدىسىز بولىدۇ

 قهبىردىكى تىرىلىش ۋە ئۇنىڭ دەلىللىرى

 ؟ قهبىردە مېيتتىن نېمه دەپ سورىلىدۇ : سوئال

 مېيت دەپىـن قىلىنىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئـالاله تهرىپىـدىن ئهۋەتىلـگهن ئىككـى : جاۋاب
 ن يېرىـــدىن تۇرغۇزىـــدۇ ۋە پهرىـــشته قهبىـــردە مېيتنىـــڭ يېنىغـــا هـــازىر بولـــۇپ، ئـــۇنى ياتقـــا

 . دېـگهن سـوئالالرنى سـورايدۇ “ بىرىـڭ كىـم؟ رەببىڭ كىم؟ دىنىـڭ نـېمه؟ ۋە پهيغهم ” ئۇنىڭدىن
ــۇلمان بو ــت ئهگهر مۇسـ ــوئالالرغا مېيـ ــۇقىرىقى سـ ــسا، يـ ــسالم، ” لـ ــنىم ئىـ ــالاله، دىـ ــبىم ئـ  رەبـ

ــدىن ئۇنىڭغــا دۇزاخــتىن . دەپ جــاۋاب بېرەلهيــدۇ “ پهيغهمبىــرىم مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم  ئان
ــپ ــان ئېيتى  ـ ئهگهر ئىم ــۇڭ ــېنىڭ ئورن ــۈش كۆرســىتىپ، س ــر كۆرۈن ــان بى ــۇلمان بولمىغ  مۇس

 ـ بــۇ ئىــدى  بى بىــلهن ئورنــۇڭنى جهنــنهتكه ئــالاله ســېنىڭ ئىمانىڭنىــڭ ســهۋە . بولــساڭ
ــپ ــكه قارىتى ــۇ تهرەپ ــۈزىنى ش ــىتىدۇ ۋە ي ــۈش كۆرس ــر كۆرۈن ــتىن بى ــدى، دەپ جهننهت  بهلگىلى

ــا . قويىــدۇ ــدۇ، ئۇنىڭغ ــۇقىرىقى ســوئالالرغا جــاۋاب بېرەلمهي ــت ئهگهر مۇســۇلمان بولمىــسا ي  مېي
 جهننهتـــتىن بىـــر كۆرۈنـــۈش كۆرســـىتىپ، ئهگهر ســـهن ئىمـــان ئېيتىـــپ مۇســـۇلمان بولغـــان
 بولـساڭ ئورنــۇڭ مۇشــۇ ئىــدى، ئهمــدى ســېنىڭ ئورنــۇڭ دۇزاخ بولىــدۇ، دەپ يــۈزىنى دوۋزاخقــا

 مېيـت دەپىـن قىلىنىـپ بولـۇپ، « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن . قارىتىپ قويىدۇ

. ـ ئايهت 158 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
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ــڭ ههمراهلىــرى قايتقانــدا، مېيــت تىرىلىــپ ئۇالرنىــڭ ئايــاق تېۋىــشلىرىنى ئاڭاليــدۇ  . ئۇنى
ــشت ــى پهرى ــدىن ئىكك ــدىن ئان ــۇزۇپ، ئۇنىڭ ــۇنى ئولتۇرغ ــپ ئ ــشىنى ” ه كېلى ــۇ كى ــۇههممهد ( ب  م

 مــۇههممهد ” مېيــت مــۆمىن بولــسا، . دەپ ســورايدۇ “ نــېمه دەپ بىلىــسهن؟ ) ئهلهيهىســساالمنى
 ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالالهنىــڭ بهندىــسى ۋە بهرههق پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىــگه گۇۋاهلىـــق

ــدىن ئۇنىڭغــا، . دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ “ بېــرىمهن ــالاله دۇزاختى ” ئان ــاراپ بــاق، ئ  كــى ئورنۇڭغــا ق
 يهنـى ( دەيـدۇ، ئـۇالر ههممىـسى “ سېنىڭ بـۇ ئورنـۇڭنى جهننهتتىكـى مۇنـۇ ئورۇنغـا ئـۆزگهرتتى

 ئانـدىن ئۇنىـڭ قهبرىـسى . بـۇ ئىككـى ئـورۇننى ئېنىـق كۆرىـدۇ ) ئىككى پهرىشته بىلهن مېيـت
ــدۇ ــشتىلهرنىڭ . كېڭهيتىلى ــاپىقالر پهرى ــلهن مۇن ــاپىرالر بى ــا ك ــشىنى ” ئهمم ــۇ كى  نــېمه دەپ ب

ــوئالىغا، ــگهن س ــسهن؟ دې ــتىم ” بىلى ــى دەيت ــشىلهرنىڭ دېگىنىن ــمهن، كى ــاۋاب “ بىلمهي  دەپ ج
 ـ دە، ئۇنىــڭ چىقىرىغــان ئــاۋازىنى . بېرىـدۇ  ئانــدىن ئــۇنى بازغــان بىــلهن قــاتتىق بىــر ئۇرىــدۇ

 .) 1 ( » ئىنسان بىلهن جىندىن باشقا ههممه جانلىقالر ئاڭاليدۇ

 ٱللَّه ٱلَِّذين َءامنواْ ِبٱلْقَوِل ٱلثَّاِبِت ِفى ٱلْحيـٰوِة ٱلـدنيا وِفـى يثَبت ﴿ : ئالاله مۇنداق دەيدۇ
 ئـالاله مـۆمىنلهرنى مۇسـتههكهم ئىمـان بىـلهن دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته مههـكهم « هنـى ي ﴾ ٱالٌِّخرِة

 .) 2 ( » تۇرغۇزىدۇ

 ئــايهت بــۇ « رىــۋايهت قىلغــان بىــر ههدىــستا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بۇخــارى ئىمــام
 . دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ » قهبىردىكى سوراق ـ سوئالالر ههققىدە چۈشكهن

 ســـىلهردىن بىـــرىڭالر ئۆلگىنىـــدە، ئۇنىڭغـــا « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــىتىلىدۇ، ــورنى كۆرس ــان ئ ــتىن بولغ ــاكى دۇزاخ ــنهت ي ــڭ جهن ــشاملىرى ئۇنى ــگهن ۋە ئاخ  ئهتى

ــنه ــى جهنـ ــورنى ئههلـ ــڭ ئـ ــۇ ئههلـــى ئهگهر ئۇنىـ ــسا، ئـ ــىتىلگهن بولـ  ت قاتارىـــدىن كۆرسـ
ــدۇ ــتىن بولغــان بولى ــى دۇزاخ قاتــاردىن كۆرســىتىلگهن . جهننهت  ئهگهر ئۇنىــڭ ئــورنى ئههل

 كۆرســـىتىپ بولغانـــدىن كېـــيىن ئۇنىڭغـــا . ئههلـــى دۇزاخـــتىن بولغـــان بولىـــدۇ بولـــسا، ئـــۇ،
 .) 3 ( » قىيامهتكىچىلىك سېنىڭ ئورنۇڭ مۇشۇ، دېيىلىدۇ

 بهرزەخ ئالهمى

 بهرزەخ ئالهمى دېگهن قايسى ئالهم؟ : ال سوئ

 ـ بــۇ دۇنيــا ئالهمىــدىن : جـاۋاب  ئايرىلىــپ، ئــاخىرەت ئــالهمىگه يېتىــپ بارغىچىلىــك بهرزەخ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ـ ئايهت 27 ئىبراهىم سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام بۇخارى ۋە موسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 ئۆلــۈكلهر تــا قىيــامهت قــايىم بولغــان كــۈنگه قهدەر . بولغــان ئــارىلىقتىكى ئــالهم دېمهكتــۇر
ــدۇ ــدە بولىـ  ـ . بهرزەخ ئالهمىـ ــسىمۇ ــۇغهتتىكى مهنىـ ــۆزىنىڭ لـ ــىنىڭ بهرزەخ سـ ــى نهرسـ  ئىككـ

 . ئوتتۇرىسىنى ئايرىپ تۇرىدىغان توساق ياكى توسما دېگهنلىكتۇر

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

 ئـۇالر قهبىرلىرىـدىن تۇرغۇزۇلغـان كـۈنگه « يهنـى ﴾ وِمن ورآِئِهم برزخ ِإلَٰى يوِم يبعثُونَ ﴿
 ) توســـما ( بهرزەخ ) ىدىغان دۇنياغـــا قايتىـــشىدىن توســـ ( قهدەر ئۇالرنىـــڭ ئالدىـــدا ئـــۇالرنى

 .) 1 ( » بولىدۇ

 : ئۇالر . ئىنسان تۆت خىل ئالهمنى باشتىن كهچۈرىدۇ

 ) يهنى ئانىسىنىڭ قۇرسىقىدىكى ئالهم ( ـ قاراڭغۇلۇق ئالهمى 1

 ـ دۇنيا ئالهمى 2

 ـ بهرزەخ ئالهمى 3

ــاخىرەت ئــالهمى 4 ــۇر . ـ ئ ــدىغان چېكــى يوقت ــاخىرەت ئالهمىنىــڭ تۈگهي ــۈك . ئ ــۇ مهڭگۈل  ئ
 . هم ئال

 ئازابى نېمىتى ۋە قهبىرنىڭ

 قهبىرنىڭ ئازابى كىملهرگه بولىدۇ؟ : سوئال

 ـ : جــاۋاب  ـ كاپىرالرغــا، مۇناپىقالرغــا ۋە مۇســۇلمانالردىن بولغــان ئاســىي  قهبىرنىــڭ ئــازابى
ــدۇ ــسىگه بولىـ ــشىلهرنىڭ بهزىـ ــار كىـ ــرلهرگه . گۇناهكـ ــهتلىرى قهبىـ ــڭ جهسـ ــى ئۇالرنىـ  مهيلـ

ــۇپ كۆمۈلمهســـتىن كۈيـــۈپ كـــۈل بولـــۇپ كه ــا يهم بولـ  تـــكهن بولـــسۇن، مهيلـــى يىرتقۇچالرغـ
 تۈگهشــكهن بولــسۇن، مهيلــى قانــداقال هــالهتته بولمىــسۇن، ئــالاله ههر هــالهتته ئۇالرنىــڭ

 ٱلنـار يعرضـونَ ﴿ : ئـالاله مۇنـداق دەيـدۇ . جانلىرى بىلهن جهسهتلىرىنى ئازابالشقا قادىردۇر
قُومت موياً وِشيعاً ووا غُدهلَيـذَاِب عٱلْع ـدنَ أَشـوعِخلُۤواْ آلَ ِفرةُ أَداعئـۇالر « هنـى ي ﴾ ٱلس 

 ـ ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىـدۇ، قىيـامهت قـايىم بولغـان كۈنـدە  ئـى پىـرئهۋن ” ئهتىگىنى
 .) 2 ( » كىرىڭالر دېيىلىدۇ ) دۇزاخقا ( ئازابنىڭ ئهڭ قاتتىقىغا “ جامائهسى

 لىدۇ؟ قهبىرنىڭ نېمىتى كىملهرگه بو : سوئال

 . ـ ئايهت 100 مۆمىنون سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 46 غاپىر سۈرىسى ) 2 (
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ــاۋاب ــدۇ : ج ــۆمىنلهرگه بولى ــي م ــى ههقىقى ــى ۋە راهىت ــڭ نېمىت ــۇ . قهبىرنى ــاال ب ــالاله تائ  ئ

 ِإنَّ ٱلَِّذين قَالُواْ ربنا ٱللَّه ثُم ٱستقَامواْ تتنـزلُ علَـيِهم ٱلْمالَِئكَـةُ أَالَّ ﴿ : ههقته مۇنـداق دەيـدۇ
 شۈبهىـسزكى، « هنـى ي ﴾ ٱلْجنـِة ٱلَِّتـي كُنـتم توعـدونَ تخافُواْ والَ تحزنـواْ وأَبـِشرواْ ِب

ــالالهتۇر ” ــارىمىز ئـ ــا پهرىـــشتىلهر “ پهرۋەردىگـ ــدا بولغانالرغـ ــوغرا يولـ ــلهر، ئانـــدىن تـ  دېگهنـ
ــۈپ ــن ” : چۈش ــان جهن ــىلهرگه ۋەدە قىلىنغ ــاڭالر، س ــاڭالر، غهم قىلم ــال قورقم ــۈن خوش  هت ئۈچ
 .) 1 ( » دەيدۇ “ بولۇڭالر

 لالهــۇ ئهنهــۇدىن رىـۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بهرا ئبنـى ئازىــب رەزىيه
 قهبىـردە ئىككـى پهرىـشتىنىڭ سـوئاللىرىغا جـاۋاب بېـرەلىگهن مـۆمىن كىـشى ههققىـدە مۇنــداق

ــدى ــگهن ئىـ ــماندىن « : دېـ ــورۇن ” ئاسـ ــتىن ئـ ــا جهننهتـ ــۆزلىدى، ئۇنىڭغـ ــت سـ ــدەم راسـ  بهنـ
ــى كى ــى جهننىتىنىــڭ كىيىمىن ــا ئههل ــازىرالڭالر، ئۇنىڭغ ــڭ قهبرىــسىدىن ه ــۈزۈڭالر، ئۇنى  يگ

 ئۇنىڭغـا جهننهتنىـڭ هىــدى ۋە . دەپ نىـدا كېلىـدۇ “ جهنـنهتكه بىـر ئىـشىك ئېچىـپ قويــۇڭالر
 ) 2 ( » ئۇنىــڭ قهبرىـسى كــۆزى يهتــكهن يهرگه قهدەر كېڭىيىــدۇ . خۇشـپۇراقلىرى كېلىــپ تۇرىــدۇ

. 

 قهبىردىكى تىرىلىسكه ئىنكار قىلغۇچىالرغا رەددىيه

 ـ قهبىـردە مېيتنىـڭ تىرىلىـشىگه، قهبىرنىـڭ ئـازابى ۋە بهزى ئازغۇن كىـشىلهرنى  نېمىـتىگه
ــا ئويغـــۇن ئهمهس، قهبىردىكـــى مېيتنـــى ئاچقانـــدىن كېـــيىن ئـــۇ  بۇنـــداق بولـــۇش رىئاللىققـ
ــتىن ــشىش جهههت ــاكى تارلى ــيىش ي ــۇ كېڭى ــان، قهبىرم ــدە ياتق ــۈلگهن هالىتى  ئهســلىدىكى كۆم

 ـ ئىنكــار قلىــپ كهلمهكــته ب هېچقانــداق ئــۆزگهرمىگهن دېــگهن ئاخمــاقالرچه ســۆزلىرى  . ىــلهن
 . ئۇالرنىڭ بۇ ئىنكارى نهقىل، ئهقىل ۋە هېس دەلىللىرى بىلهن رەت قىلىنىدۇ

 نهقلىي دەلىل

ــى ــازابى ۋە نېمىتىنىـــڭ ههق ۋە راســـت ئىكهنلىكىنـ ــرىلىش، قهبىرنىـــڭ ئـ  قهبىردىكـــى تىـ
ــايهت ۋە ــدىغان ئ ــسلهر تهكىتلهي ــلهر ههدى ــ دىن بهزى دەلىل ــپ يۇقىرى ــان قىلىنى ــۆتتى دا باي  . ئ

 : ســههىهۇلبۇخارىدا ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــۇ ههدىــسى رىــۋايهت قىلىنغــان
ــساالم « ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــپ ئىكك ــسىدىن چىقىۋېتى ــڭ ئارى ــڭ بهزى تاملىرىنى  مهدىنىنى

 ئادەمنىڭ قهبىرلىرىـدە ئازابلىنىۋاتقـان ئـاۋازىنى ئـاڭالپ قالـدى، ئۇالرنىـڭ بىـرى سـۈيدۈكتىن
ــدىغان پاكلىنال ــۇپ يۈرىـ ــسىدا گهپ توشـ ــشىلهرنىڭ ئارىـ ــرى، كىـ ــادەم، يهنه بىـ ــدىغان ئـ  مايـ

 . ئايهت ـ 30 فۇسسىلهت سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 .) 1 ( » سۇخهنچى ئادەم ئىدى

 هېسسىي دەلىل

ــالهم ــر ئ ــايرىم بى ــدىن ئ ــا ئالهمى ــالهمى بۇدۇني ــڭ . بهرزەخ ئ ــدە ئۆزىنى ــۇ ئالهم ــسان مۇش  ئىن
ــدىغان تۇ ــېس قىاللماي ــشالرنى بىلمهيــدىغان ۋە ه ــۇن ئى ــان نۇرغ ــدا بولىۋاتق ــا، ئــۇ ئهتراپى  رس

 ! باشقا بىر ئالهمدە بولىدىغان ئىشالرنى قانداقمۇ بىلهلىسۇن؟

 ئانىنىڭ قۇرسىقىدىكى بـۇۋاق تۇغـۇلغىچه باشـقا بىـر ئـالهمگه ئائىـت بولغـانلىقتىن، ئۇنىـڭ
 چـۈنكى ئـۇ باشـقا بىـر . ئههۋالىنى، خوشاللىقىنى، دەرتلىرىنـى ۋە باشـقا ئىـشلىرىنى بىلهلمهيمىـز

 ! الهمدە ئهمهسمۇ؟ ئالهمدە، بىز باشقا بىر ئ

 گاهىـــــدا ئـــــادەم چۈشـــــىدە، ئۆزىنىـــــڭ كهڭـــــرى بىـــــر جـــــايالردا نـــــېمهتلهردىن
 هۇزۇرلىنىۋاتقــانلىقىنى يــاكى تــار بىــر جايــدا ئازابلىنىۋاتقــانلىقى ۋە قورقۇنچىــدىن يــۈرىكى

 ئويغىنىـپ كـۆرگهن چۈشـىدىن قورققىنىـدىن چۆچـۈپ . ئاغزىغا كېلىـپ قالغـانلىقىنى كۆرىـدۇ
ــۆزىنى ــسا ئ ــپ قارى ــدۇ كېتى ــان كۆرى ــدە بههــۇزۇر يېتىۋاتق ــان يېرى ــدەكال ياتق ــڭ . بۇرۇنقى  ئۇنى

 ئۇيقــۇ . يېنىـدا ياتقــان كىشىــسىمۇ ئۇنىڭغــا نــېمه ئىــشالرنىڭ بولىۋاتقــانلىقىنى هــېس قىلمايــدۇ
ــسىدۇر ــۇنى . ئۆلۈمنىــڭ جۈرى ــدە ئۇيق ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ ــاە « شــۇڭا ئ ــۈم ( » وف  دەپ ) ئۆل

 : رىسىدە مۇنداق دەيدۇ ئالاله تائاال زۈمهر سۈ . ئاتىغان

 ئىنـسانالر ئۆلىـدىغان چاغـدا ئـالاله تائـاال « هنـى ي ﴾ ٱللَّه يتوفَّى ٱالْنفُس ِحـني ِموِتــها ﴿
 . ئۆلمىگهنلهرنىــڭ جــانلىرىنى ئۇخلىغــان چاغلىرىــدا ئالىـــدۇ ئۇالرنىــڭ جــانلىرىنى ئالىــدۇ،
 تــۇپ قېلىــپ، نىــڭ جــانلىرىنى تۇ ) يهنــى ئهجىلــى يهتكهنــلهر ( ئۆلــۈمگه هۆكــۈم قىلىنغــان

 .) 2 ( » قويۇپ بېرىدۇ ) يهنى ئهجىلى يهتكىچه ( قالغانالرنىڭ جانلىرىنى مۇئهييهن ۋاقىتقىچه

 ئهقلىي دەلىل

ــدۇ ــلهرنىمۇ كۆرى ــق ههق چۈش ــا مۇۋاپى ــىدە رىئاللىقق ــشى چۈش ــان كى ــا بهزى . ئۇخلىغ  ههتت
 كىـشى لـېكىن ئـۇ . كىشىلهر چۈشىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنى ئـۆز سـۈرىتى بىـلهن كۆرىـدۇ

 ـ ئۆزىنىــڭ  ئويغانغانـدىن كېــيىن ئــۆزىنى چۈشــىدە كۆرگهنلىرىــدىن بهكمــۇ يىــراق بىــر جايــدا
ــدۇ  ـ كۆرى ــاخىرەت . ياتــاق جايىــدا ــادا رىئاللىقتــا بولىۋاتقــان تۇرســا، ئ  مۇنــداق ئىــشالر بــۇ دۇني

 ؟ ! ئالهمىدە قانداقمۇ بولمىسۇن

 . ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
. ـ ئايهت 24 زۈمهر سۈرىسى ) 2 (
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 ىدىكىدەك ياتقـان، قهبىرلهرنـى ئېچىـپ كۆرگهنـدىن كېـيىن مېيـت ئهسـل « ئهمما ئۇالرنىـڭ
 دەيـــدىغان » قهبىرمـــۇ كېڭىـــيىش يـــاكى تارلىـــشىش جهههتـــتىن هېچقانـــداق ئـــۆزگهرمىگهن

 : گۇمانلىرىغا مۇنداق جاۋاب بېرىلىدۇ

ــان ۋە 1 ــسلهردە ـ قۇرئـ ــسىي ئهزاالر ههدىـ ــى هېسـ ــگهن غهيبلهرنـ ــپ كهلـ ــان قىلىنىـ  بايـ
 ار قىلغــــۇچىالر ئىنكــــ . ئــــارقىلىق بىلهلمىگهنلىــــك ســــهۋەبتىن ئىنكــــار قىلىــــشقا بولمايــــدۇ

 ئىنــساننىڭ بىلىــشى ۋە كۆرىــشى چهكلىــك بولغــانلىقتىن بۇدۇنيــادىكى نۇرغۇنلىغــان مــاددىي
ــشالرغا ئىنكــار ــۇ ئى ــدى، ب ــانلىقىنى بىلــسه ئى ــۆرەلمهي كېلىۋاتق ــمهي، ك ــىلهرنىمۇ بىلهل  نهرس

 . قىلمىغان بوالتتى

ــد 2 ــلهن بىلگىلــى بولماي ــي ـ بهرزەخ ئالهمىنىــڭ ئههــۋالى هېســسىي ئهزاالر بى  ىغان غهيبى
ــشالردىندۇ ــان . ئى ــبكه ئىم ــدى، غهي ــسا ئى ــدىغان بول ــلهن بىلىنى ــېس بى ــشالر ه ــۇ ئى  ئهگهر ب

ــۇچىالر ــار قىلغ ــلهن ئىنك ــشهنگۈچىلهر بى ــبكه ئى ــان ۋە غهي ــى بولمىغ ــنىڭ ئههمىيىت  كهلتۈرۈش
 . ئوخشاش بولۇپ قالغان بوالتتى

ــشى ۋە تارلىشىــشىنى 3 ــى، ئۇنىــڭ كېڭىيى ــڭ ئــازابى، نېمىت ــڭ ئــۆزىال م ـ قهبىرنى  ېيتنى
 خــۇددى ئوخلىغــان كىــشىنىڭ چۈشــىدە تــار بىــر جايــدا . باشــقىالر ئــۇنى بىلهلمهيــدۇ . بىلىــدۇ

 ـ پهريـاد قىلغــانلىقىنى ئۇنىـڭ قوينىــدا ياتقــان  ئازابلىنىۋاتقـانلىقى، ههتتــا قورقۇنچىـدىن نــاله
 ڭ جۈرىــسىمۇ بىلمىگىنىــدەك، ئۆلۈكنىــڭ يېنىــدا تۇرغــان كىــشىلهرمۇ ئۇنىڭغــا نــېمه ئىــشالرنى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا گاهىــدا ســاهابىلىرى بىــلهن . بولىۋاتقــانلىقىنى قهتئىــي بىلمهيــدۇ
ــا ــدا، ئۇنىڭغ ــان ۋاقىتلىرى ــرگه ئولتۇرىۋاتق ــى بى ــېس ۋەهي ــۇنى ه ــاهابىالر ئ ــا س ــى ئهمم  كېلهتت

 . قىلمايتتى

ــڭ 4 ــانلىقتىن، مهۋجۇداتنى ــك بولغ ــابىلىيىتى چهكلى ــش ق ــدراك قىلى ــسانالرنىڭ ئى  ـ ئىن
ــۇمكىن ئهمهس ههمم ــشى م ــدراك قىاللى ــى ئى ــانلىق، . ىن ــدىكى ج ــمان ۋە زېمىن ــات ئاس ــته ق  يهت

ــا ههمــدۇ ــالاله تائاالغ ــسىز مهخلۇقاتالرنىــڭ ههممىــسى ئ ــڭ . ســانا ئېيتىــدۇ جان ــالاله ئۇالرنى  ئ
 شـۇنداقتىمۇ بـۇ ئىـشالر بىـزلهرگه مهلــۇم . ههمـدۇ سـانالىرىنى خالىغـان بهنـدىلىرىگه ئاڭلىتىـدۇ

ـٰوٰت ٱلسبع وٱالٌّرض ومـن ِفـيِهن ﴿ : هقته مۇنداق دەيدۇ ئالاله بۇ ه . ئهمهس مٱلس لَه حبست 
مهِبيحـسـونَ تفْقَهـِٰكن الَّ ت  يهتـته ئاسـمان ـ « يهنـى ﴾ وِإن من شىٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَـ

ــاك دەپ بى ــالالهنى پ ــاتالر ئ ــسىدىكى مهخلۇق ــڭ ئارى ــن ۋە ئۇالرنى ــدۇ، زېمى  ) كائىنــاتتىكى ( لى
ــدۇ ــاك دەپ مهدهىيىلهيـ ــالالهنى پـ ــسۇن، ئـ ــه بولمىـ ــداقلىكى نهرسـ ــڭ . ( قانـ ــى ئالالهنىـ  يهنـ

ئۇالرنىــڭ ) تىلىڭــالر ئوخــشاش بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن ( لــېكىن ســىلهر ) ئۇلــۇغلىقىنى ســۆزلهيدۇ
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 .) 1 ( » مهدهىيىسىنى سهزمهيسىلهر

ــ ــۇپ تاش ــدە تول ــال يېرى ــڭ ههممى  ـ شــهيتانالر يهر يۈزىنى ــۇالرنى جىــن ــز ئ ــسىمۇ، بى  قان بول
ــوغرا ــشىمىز تـ ــار قىلىـ ــا ئىنكـ ــڭ بارلىقىغـ ــۈن ئۇالرنىـ ــۆرەلمىگهنلىكىمىز ئۈچـ ــۆرەلمهيمىز، كـ  كـ
ــوغرا ــشىمىز تـ ــار قىلىـ ــشالرنىمۇ ئىنكـ ــان ئىـ ــزگه پىنهـ ــدىكى بىـ ــدەك، بهرزەخ ئالهمىـ  بولمىغانـ

ــدۇ ــساالمنى . بولماي ــبهر ئهلهيهىس ــرى پهيغهم ــانچه نهپى ــر ق ــنالردىن بى ــدا جى ــۆز ۋاقتى ــاز ئ  ڭ نام
 بامداتتا ئوقۇغـان قىرائىتىنـى ئـاڭالپ مۇسـۇلمان بولغـان ۋە قهۋملىرىنـى ئىمانغـا چاقىرغـانلىقى

 . قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىنماقتا

 ؟ ئۆلگهنلهرنىڭ روهلىرى نهدە

 ـ ســوئال قىلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ : ســوئال  ئــۆلگهنلهر قهبىرلىرىــدە ســوراق
 ؟ جانلىرى نهدە قارار تاپىدۇ

 تهبىقىلىرىــــدە يــــۇقىرى پهيغهمبهرلهرنىــــڭ جــــانلىرى جهننهتلهرنىــــڭ ئهڭ : جــــاۋاب
ــدۇ، . نېمهتلىنىــدۇ  شــههىدالردىن بهزىلىرىنىــڭ جــانلىرى جهنــنهتلهردە ئهركىــن ئۇچــۇپ يۈرى

ــۇپ، ئــۇنى ئــادا ــاكى ئامــانىتى بول ــۇالردا باشــقىالرنىڭ قهرزى ي  ـ ئ ــڭ جــانلىرى  بهزىلىرىنى
 ـ جه  تهقـــۋا . ننهتنىـــڭ ئىـــشىكى ئالدىـــدا توختىلىـــپ تۇرىـــدۇ قىلمىغــانلىقلىرى ســـهۋەبلىك

ــدۇ ــسىدا هۇزۇرلىنى ــپۇراقالر ئارى ــنهتلهردە خۇش ــانلىرى جهن ــڭ ج ــشى زاتالرنى ــادەتتىكى . ياخ  ئ
 . مۇسۇلمان كىشىلهرنىڭ جـانلىرى ئۆزلىرىنىـڭ ئهمهللىـرىگه اليىـق جهننهتـتىن ئـورۇن ئالىـدۇ

 ـ گۇناهكارالرنىـــڭ جـــانل  ىرى زېمىنـــدىن كـــۆتىرىلمىگهن مۇســـۇلمانالردىن بولغـــان ئاســـىي
ــدۇ ــلهن قالىـ ــالىتى بىـ ــتىن . هـ ــڭ ئهڭ ئاسـ ــانلىرى دۇزاخنىـ ــڭ جـ ــارالر ۋە مۇناپىقالرنىـ  كۇففـ

 . قېتىدىكى هىدى ئىنتايىن سېسىق بولغان قان ۋە يىرىڭ دېڭىزىغا غهرق بولىدۇ

 قىيامهتنىڭ باشلىنىشى

 قىيامهت قانداق باشلىنىدۇ؟ : سوئال

 ۇميۈزلـــۈك چـــوڭ ئۆزگىرىـــشنىڭ يـــۈز بېرىـــشى بىـــلهن قىيـــامهت، كائىناتتـــا ئوم : جـــاۋاب
ــلىنىدۇ  ـ . باش ــر ــڭ بى ــقا پالنېتالرنى ــڭ ۋە باش ــشى، يۇلتۇزالرنى ــماننىڭ يېرىلى ــدە ئاس ــۇ كۈن  ئ

 ـ پـارچه بولــۇپ كېتىــشى،  بىـرىگه ئورۇلــۇش نهتىجىـسىدە يوقىلىــشى، زېمىنىـڭ تهۋرەپ پــارچه
 . قاتارلىق ۋەقهلهر يۈز بېرىدۇ تاغالرنىڭ كۈكۈنتالقان بولۇپ، بىر دۆۋە قۇمغا ئايلىنىشى

 يوم تبـدلُ ٱالٌّرض غَيـر ٱالٌّرِض ﴿ : ئالاله قىيامهتنىڭ باشلىنىش ههققىدە مۇنداق دەيـدۇ

. ـ ئايهت 44 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
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ـٰوٰت وبرزواْ للَّـِه ٱلْواِحـِد الْقَهـاِر مٱلسئۇكۈنـدە زېمىنمـۇ باشـقا بىـر زېمىنغـا، « يهنـى ﴾ و 
ــمانالرغ ــر ئاس ــقا بى ــدۇ ئاســمانالرمۇ باش ــۇالر . ا ئايلىنى ــدىن ( ئ ــااليىق قهبىرلىرى ــۈن خ ــى پۈت  يهن

 .) 1 ( » هازىر بولىدۇ ) يهنى مههشهرگاهدا ( يېگانه، قۇدرەتلىك ئالالهنىڭ دەرگاهىدا ) چىقىپ

 وِإذَا ٱلِْجبـالُ * وِإذَا ٱلنجوم ٱنكَدرت * ِإذَا ٱلشمس كُورت ﴿ : ئالاله يهنه مۇنداق دەيـدۇ
تريِإ * سو طِّلَتع ارذَا ٱلِْعش * تـِشرح وشحِإذَا ٱلْوو * ترـجس ـارِإذَا ٱلِْبحِإذَا * وو 

تجوز فُوسٱلن * ِئلَتةُ سُءودوِإذَا ٱلْمو * ِبأَى ذَنٍب قُِتلَت * تـِشرن فحِإذَا ٱلصِإذَا * وو 
آُء كُِشطَتمٱلس * ِحيمِإذَا ٱلْجو ترعس * ِلفَتةُ أُزنِإذَا ٱلْجو * ترـضآ أَحم فْسن تِلمع ﴾ 

 كۈننىــڭ نــۇرى ئــۆچكهن چاغــدا، يۇلتــۇزالر تۆكــۈلگهن چاغــدا، تــاغالر گــۇمران بولغــان « يهنــى
 چاغــدا، بوغــاز تــۆگىلهر تاشــلىۋېتىلگهن چاغــدا، يــاۋايى هــايۋانالر توپالنغــان چاغــدا، دېڭىــزالر

ــۇپ الۋۇ ــوت بولـ ــانالر ئـ ــدا، جـ ــدىغان چاغـ ــلىرىغا ( لـ ــۆز قاياشـ ــك ) ئـ ــدا، تىرىـ ــۇلغان چاغـ  قوشـ
ــدا، ــورالغان چاغ ــدۈڭ؟ دەپ س ــلهن ئۆلتۈرۈل ــاه بى ــسى گۇن ــهن قاي ــزدىن س ــۋېتىلگهن قى  كۆمى
ــدا، دوزاخ قىزىتىلغــان ــالنغان چاغ ــمان ئېچىــپ تاش ــدا، ئاس ــالالر ئېچىلغــان چاغ  ـ ئهم ــامه  ن

 ـ ( چاغـدا، ههر ئـادەم ئۆزىنىــڭ قىلغـان چاغـدا، جهنـنهت تهقۋاالرغـا يېقىنالشــتۇرۇلغان  ياخـشى
 .) 2 ( » ئىشلىرىنى بىلىدۇ ) يامان

 قىيامهت كۈنىدە بولىدىغان ئىشالر

 بهئس دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــسرافىل ئهلهيهىســساالم ئىككىنچــى : ج ــايىم بولغــان كــۈنى ئى  ـ قىيــامهت ق  بهئــس
 ىـــشى بىـــلهن پۈتـــۈن بىرىنچـــى قېتىملىـــق پۈۋل ( قېتىملىـــق ســـۈرگه پۈۋلىگىنىـــدىن كېـــيىن

ــدۇ ــااليىق ئۆلى ــشى دېمهكتــۇر ) خ ــسانالرنىڭ تىرىلى ــۇ كۈنــدىكى . پۈتــۈن ئىن ــڭ ئ  كاپىرالرنى

 ﴾ قَالُواْ ٰيويلَنا من بعثَنا ِمن مرقَـِدنا هـذَا ﴿ : ههيرانلىقىنى هېكايه قىلىپ ئالاله مۇنداق دەيدۇ
 يهنـى ( ۇخالۋاتقـان يېرىمىـزدىن بىزنـى ئ ! ۋاي ئىـست ” ) ئـۇالر يهنـى كـاپىرالر ) ئۇ كۈندە ( « هنى ي

 .) 3 ( » دەيدۇ “ كىم ئويغاتتى ) قهبرىمىزدىن

 قىيامهت كۈنىدىكى تىرىلىش قانداق ههيئهتته بولىدۇ؟ : سوئال

 . ـ ئايهت 48 ئبىراهىم سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهتلهر 14 ـ 1 تهكۋىر سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 52 ياسىن سۈرىىسى ) 3 (
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ــدۇ : جـــاۋاب ــلهن بولىـ ــرىلىش جـــان ۋە بهدەن بىـ ــدىكى تىـ ــامهت كۈنىـ ــا . قىيـ ــۇ ئالالهقـ  بـ
 ئـالاله مهيلـى ئۇنىـڭ ئىنساننى دەسـلهپته يـوق يهردىـن بـار قىلغـان . ههرگىزمۇ قىيىن ئهمهس

 جهســىدى چىرىــپ توپراققــا ئايلىنىــپ كهتــكهن بولــسۇن، مهيلــى يىرتقۇچالرغــا يهم بولــۇپ
 تۆگىشىپ كهتـكهن بولـسۇن، مهيلـى كۆيـۈپ كـۈل بولـۇپ كهتـكهن بولـسۇن، مهيلـى تىتىلىـپ
 ـ پــارچه بولــۇپ كهتــكهن بولــسۇن، ههر هــالهتته ئــۇنى بىرلهشــتۈرۈپ ئهســلىدىكى  پــارچه

 . رۈشكه ئهلۋەتته قادىردۇر هالىتىگه كهلتۈ

 ئىنساننىڭ تهركىبى

 : ئىنسان ئۈچ ئاساسلىق ماددىدىن تهركىب بولغان بولۇپ، ئۇالر

ــپ كهلـــگهن ئـــۇرۇق 1 ــادەم ئهلهيهىســـساالم نهســـىلىدىن داۋام قىلىـ ــدا، ( ـ ئـ  ئهرەب تىلىـ
 ). دەپ ئاتىلىدۇ » ئهجهبۇززەنهب «

 . ۇقالر ـ ئىنسان جىسمىنى ئۆستۈرگهن تۇپراق ئهسىللىك ئۇزۇقل 2

 . ـ ئىنسان ئانىسىنىڭ قۇرسىقىدىكى ۋاقتىدا ئالاله تهرىپىدىن ئاتا قىلىنغان جان 3

ــۇقىرى ــلهن ي ــشى بى ــڭ تهركىبلىنى ــۈچ ماددىنى ــسان « قى ئ ــاڭلىق » ئىن ــدىغان ئ  دەپ ئاتىلى
 مهخلۇقات بـۇ قىـسقىغىنه ئىمتىهـان دۇنياسـىغا ئهۋەتىلـگهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئهجىلـى توشـقان

ــالهمىگه يۆتكىلىــدۇ ۋە ئۇنىڭــدا بىرىنچــى قېتىملىــق هامــان، بــۇ دۇنيــادىن  ئايرىلىــپ بهرزەخ ئ
 . ئانــدىن قىيــامهت قــايىم بولغــان كــۈنى قايتــا تىرىلدۈرىلىــدۇ . كىچىــك هېــسابنى بېرىــدۇ

 ئىنسان ئۆلگهندىن كېيىن، ئـۇ دەسـلهپته تهركىـبلهنگهن ئـۈچ مـاددا ئهسـلىگه قايتىـدۇ، يهنـى
 پهقهت ئىنــساننىڭ بىرىنچــى تهركىبــى . جايغــا قايتىـدۇ تـۇپراق تۇپراققــا، جــان ئـالاله خالىغــان

ــۇرۇق ــڭ ئاشــقازانلىرىدا بولغــان ئ ــاكى يىرتقۇچالرنى ــۆيگهن ي ــا ك ــا چىرىمهســتىن، ئوتت  تۇپراقت
 بـۇ ئـالاله ئۈچـۈن قىـيىن . ئېزىلگهن بولسىمۇ يوقالماسـتىن تـا قىيـامهتكىچه سـاقلىنىپ قالىـدۇ

ــش ئهمهس ــسانالرنى خال . ئىـ ــسىزمۇ، ئىنـ ــالاله ئۇنىڭـ ــدۈرۈپ ئـ ــلهن تىرىلـ ــۇل بىـ ــان ئۇسـ  ىغـ
ــادىردۇر ــۋەتته ق ــۇرۇقىنى . ئهســلىگه كهلتۈرۈشــكه ئهل ــڭ دەســلهپكى ئ ــۇ جانلىقالرنى ــۈنكى ئ  چ

 ! يوقتىن بار قىلغان زات ئهمهسمۇ؟

 ئىنسان قىيامهت كۈنىدە قايسى تهرىقه بىلهن ئهسلىگه كهلتۈرىلىدۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــامغۇر : ج ــاتتىق ي ــۈنى ق ــان ك ــايىم بولغ ــامهت ق ــدۇ قىي ــۇددى . ياغى ــا، خ ــۇ ۋاقىتت  ش
 زىــرائهتلهر يهرگه تىكىلــگهن ئــۇرۇقتىن ئۈنــۈپ چىققانــدەك، ئىنــساننىڭ تهركىبىلىنىــشىدىكى

 بــۇههقته . ئــۈچ ئاساســلىق ماددىنىــڭ بىرىنچىــسى بولغــان ئــۇرۇقتىن ئىنــسان ئۈنــۈپ چىقىــدۇ
ــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن ر ئانـــدىن ئاســـماندىن قـــاتتىق يـــامغۇ .... « : پهيغهمـ
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ــرائهت ئۈنــۈپ چىققانــدەك ئۈنــۈپ ــااليىق، خــۇددى يهردىــن زى ــى بىــلهن جىمــى خ  چۈشۈش
ــدۇ ــۇ . چىقى ــۇپ، ب ــكهن بول ــپ كهت ــى چىرى ــۈن بهدىن ــقا پۈت ــۇرۇقتىن باش ــرال ئ ــساننىڭ بى  ئىن
 قىيــامهت كۈنىــدە . ئىنــسان دەســلهپته ئۇنىڭــدىن تهركىــب بولغــان بىرىنچــى ماددىــدۇر ئــۇرۇق

 .) 1 ( » كىبلىنىدۇ ئىنسانالر شۇ ئۇرۇقتىن قايتا تهر

 ـ دەرەخـــلهر، زىـــرائهتلهر ۋە ــۇ دۇنيـــادىكى دەل ــامهت كۈنىـــدىكى بـــۇ ئههـــۋال بـ  قىيـ
 بۇالرمــۇ يهرگه تىكىلــگهن ئۇرۇقچىالرنىــڭ . ئۆســۈملۈكلهرنىڭ ئههۋالىغــا ئوخــشاپ كېتىــدۇ

 . ئۈنۈپ چىقىشى ئارقىسىدا بارلىققا كېلىدۇ

ـٰن أَن ﴿ : ئالاله مۇنداق دەيدۇ ٱِإلنس ري لَمأَو ـِبنيم ـِصيمخ وطْفٍَة فَِإذَا هِمن ن ـٰه لَقْنا خ * 
ِميمر ِهىو ـٰم  قُلْ يحِييها ٱلَّـِذۤى أَنـشأَهآ * وضرب لَنا مثَالً ونِسى خلْقَه قَالَ من يحِى ٱلِْعظَ

ِلـيملْـٍق عِبكُـلِّ خ وهٍة ورلَ مبىـز ههقىـقهتهن ئـۇنى ئىنـسان بىلمهمـدۇكى، « هنـى ي ﴾ أَو 
 ئـۇ، . ئاشـكارا خۇسـۇمهتچى بولـۇپ قالـدى ) پهرۋەردىگارىغـا ( ئهمـدى ئـۇ . ئابىمهنىدىن ياراتتۇق

 مىــسال قىلىــپ ) ئىنــساننىڭ قايتــا تىرىلىــشىنى يىــراق ســاناپ چىــرىگهن ســۆڭهكلهرنى ( بىــزگه
 نى چىرىـپ كهتـكهن سـۆڭهكلهر ” : ئـۇ . ئۆزىنىـڭ يارىتىلغـانلىقىنى بولـسا ئۇنتـۇدى . كۆرسهتتى

ــدۇ؟ ــم تىرىلدورەلهيــ ــى، “ كىــ ــدى، ئېيتقىنكــ ــۇالرنى ” دېــ ــان زات ئــ ــلهپته ياراتقــ  ئهڭ دەســ
 .) 2 ( » ئۇ ههر بىر مهخلۇقاتنى بىلگۈچىدۇر . “ تىرىلدۈرىدۇ

 ههشىر دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ قىيــــامهت كــــۈنى ئىنــــسانالر تىرىلگهنــــدىن كېــــيىن، ئۇالرنىــــڭ : جــــاۋاب  ههشــــىر
ــساب مه ــپ هې ــۇپ چىقى ــدىن قوزغۇل ــۇر قهبىرلىرى ــشى دېمهكت ــدانىغا توپلىنى ــىر . ي ــالاله ههش  ئ

 : ههققىدە مۇنداق دەيدۇ

ـِٰن وفْداً ﴿ محِإلَى ٱلر ِقنيتٱلْم رشحن موداً * يِور مـنهِإلَٰى ج ِرِمنيجٱلْم وقسنهنـى ي ﴾ و 
ــله « ــززەت بى ــا ئى ــڭ دەرگاهىغ ــك پهرۋەردىگارنى ــۋادارالرنى مهرههمهتلى ــۈنى تهق ــامهت ك  ن قىي

 . ) 3 ( » گۇناهكارالرنى ئۇالر چاڭقىغان هالدا جهههننهمگه ههيدەيمىز . يىغىمىز

 مىزان دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ قىيـامهت كـۈنى بهنـدىلهرنىڭ ياخـشى ۋە يامـان ئهمهللىرىنـى تارتىـدىغان : جـاۋاب  مىـزان

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ـ ئايهتلهر 79 ـ 78 ـ 77 ن سۈرىسى ياسى ) 2 (
. ـ ئايهتلهر 86 ـ 85 مهريهم سۈرىسى ) 3 (
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 . تارازى دېمهكتۇر

 : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

ـٰمِة فَالَ تظْلَم نفْس شيئاً وِإن كَانَ ِمثْقَالَ حبـٍة مـن ونضع ٱلْموِٰزين ٱلِْقسطَ ﴿ ِم ٱلِْقيوِلي 
ـٰـِسِبني ا حكَفَٰى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدرئهمهلـلهر تارتىلىـدىغان ( قىيـامهت كـۈنى بىـز « هنـى ي ﴾ خ ( 

 ئهگهر قىچـا چـاغلىق . هـېچ ئـادەمگه قىلـچه ئـۇۋال قىلىنمايـدۇ . ئادالهت تارازىسىنى ئـورنىتىمىز
ــز ــازىر قىلىمى ــۇنى ه ــسىمۇ ئ ــى بول ــز . ئهمهل ــشقا بى ــساب ئېلى ــدىن هې ــدىلهرنىڭ ئهمهللىرى  بهن

 .) 1 ( » يېتهرلىكمىز

 هېساب دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ بهنــدىلهرنى، ئۆزلىرىنىــڭ قىلمىــشلىرىغا ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، : جــاۋاب  هېــساب
 ـ  ئۇالرنىـڭ قولىغـا بېرىـپ ئـۆزلىرىگه ئوقۇتـۇش ئهمـاللىرى يېزىلغـان كىتـابنى ئۇالرنىـڭ نـامه

ــۇر ــېلىش دېمهكت ــساب ئ ــۇالردىن هې ــارقىلىق ئ ــنى . ئ ــادەم ئوقۇش ــمه ئ ــدە ههم ــامهت كۈنى  قىي
 . بىلىدىغان هالغا كهلتۈرىلىدۇ

ـٰبه ِبيِميِنِه ﴿ : ئالاله بۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ ِكت أُوِتى نا ماباً * فَأَمِحـس باسحي فوفَس 
ـٰبه ورآَء ظَهِرِه * وينقَِلب ِإلَٰى أَهِلِه مسروراً * اً يِسري ِكت أُوِتى نا مأَموراً * وو ثُبعدي فوفَس 

 نـامه ـ ئهمـالى ئـوڭ تهرىپىـدىن بېـرىلگهن ئادەمـدىن ئاسـان هېـساب « هنى ي ﴾ ويصلَٰى سِعرياً *
 ـ ئهمــالى . ايتىــدۇ ئائىلىــسىگه خوشــال ق ) ئــۇ جهننهتتىكــى . ( ئېىلنىــدۇ  ئارقــا تهرىپىــدىن نــامه

 .) 2 ( » دۇزاخقا كىرىدۇ ) ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدۇ يهنى ( دەپ توۋاليدۇ “ ۋاي ” بېرىلگهن ئادەم

 جازا دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ : جـاۋاب  ـ بهنـدىلهرنىڭ بـۇ دۇنيـادا قىلغـان ياخـشى  يامـان ئهمهللىـرىگه بېـرىلگهن جـازا
 : بۇ ههقته ئالاله مۇنداق دەيدۇ . ى دېمهكتۇر ئېالن قىلىنىش مۇكاپات ۋە جازانىڭ

﴿ ـِبنيٱلْم قٱلْح وه ونَ أَنَّ ٱللَّهلَمعيو قٱلْح مهِدين ٱللَّه فِّيِهموِئٍذ يموشـۇ كۈنـدە « هنـى ي ﴾ ي 
ــدۇ ــىنى بېرىـ ــشلىك جازاسـ ــۇق تېگىـ ــا تولـ ــالاله ئۇالرغـ ــكارا ههق . ئـ ــڭ ئاشـ ــۇالر ئالالهنىـ  ئـ

 . ـ ئايهت 47 ئهنبىيا سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهتلهر 12 ـ 7 ئىنشىقاق سۈرىسى ) 2 (



277 

 .) 1 ( » ۇ ئىكهنلىكىنى بىلىد

 سىرات دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ـ دۇزاخنىڭ ئۈسـتىگه قويۇلغـان كـۆۋرۈك بولـۇپ، جىمـى ئىنـسانالر هېـساب : جاۋاب  سىرات
ــدۇ ــتىدىن ئۆتى ــڭ ئۈس ــۇ كۆۋرۈكنى ــپ ش ــدىن قايتى ــانالر . مهيدانى ــسهر بولغ ــنهتكه مۇيهس  جهن

 گه مهنــــسۇپ بولغــــانالر ) يهنــــى دۇزاخ ( جهههنــــنهم . جهنــــنهتكه ئــــۇدۇل ئۆتــــۈپ كېتىــــدۇ
 . كۆۋرۈكتىن ئۆتهلمهيدۇ ۋە دۇزاخقا چۈشۈپ كېتىدۇ

 ﴾ وِإن منكُم ِإالَّ واِردها كَانَ علَٰى ربك حتمـاً مقْـِضياً ﴿ : ئالاله بۇ ههقته مۇنـداق دەيـدۇ
ــى ي ــا « هن ــاراڭالردا دۇزاخق ــى دۇزاخنىــڭ ئۈســتىدىكى ســىراتقا ( ســىلهرنىڭ ئ ــدىغان ) يهن  بارماي

ــدۇ ــشىمۇ قالمايــ ــرەر كىــ ــ . بىــ ــدۇر بــ ــۆزگهرمهس هۆكمىــ ــڭ ئــ ــدىن . ۇ پهرۋەردىگارىڭنىــ  ئانــ
 .) 2 ( » زالىمالرنى دۇزاخقا تىزلىنپ ئولتۇرغان هالدا قويىمىز . تهقۋادارالرنى قۇتقۇزىمىز

 جهننهت بىلهن دوزاخ ۋە ئۇالرنىڭ مهڭگۈلىكى

 دۇزاخ قانداق جاي؟ : سوئال

 ـ دەهشهتلىك ئـوت قاينىمىـدىن : جاۋاب  ىرالر، مۇنـاپىقالر ۋە ئىبـارەت بولـۇپ، ئـۇ كـاپ دۇزاخ
 ـ گۇناهكارنىــڭ بىــر قىــسمى بارىــدىغان جايــدۇر ــۇ . مۇســۇلمانالردىن بولغــان ئاســىي  ئــالاله ب

 ٰيأَيها ٱلَِّذين َءامنواْ قُۤواْ أَنفُـسكُم وأَهِلـيكُم نـاراً وقُودهـا ٱلنـاس ﴿ : ههقته مۇنداق دەيدۇ
ـِٰئكَةٌ ِغالَ  ـ چاقـاڭالرنى ! ئـى مـۆمىنلهر « هنـى ي ﴾ ظٌ ِشداد وٱلِْحجارةُ علَيها ملَ  ئـۆزەڭالر ۋە بـاال

ــشتىلهر ــول پهرىـ ــاتتىق قـ ــدىغان قـ ــم قىلمايـ ــدىغان، رەهىـ ــۇ بولىـ ــالر يېقىلغـ ــسان ۋە تاشـ  ئىنـ
 .) 3 ( » مۇئهككهل بولغان دۇزاختىن ساقالڭالر

 جهننهت قانداق جاي؟ : سوئال

 ـ باراقــستان بوســتانلىق، گــۈزەل : جــاۋاب ــۈك  ـ ب  غچه بولــۇپ، ئــۇ، مۇســۇلمان بــا جهنــنهت
ــارار گاهىــدۇر ــدۇ . تهقــۋادار زاتالرنىــڭ مهڭگۈلــۈك ق  : ئــالاله جهننهتنــى تهرىــپلهپ مۇنــداق دەي

ـٍٰت وعيوٍن * ِإنَّ ٱلْمتِقني ِفى مقَاٍم أَِمٍني ﴿ نِفى ج * ـِٰبِلني  * يلْبسونَ ِمن سندٍس وِإستبرٍق متقَ
ـٰه نجوزو وٍر ِعٍني كَذَِلكم ِبح * ٍة َءاِمِننيـِٰكه  الَ يذُوقُونَ ِفيها ٱلْمـوت * يدعونَ ِفيها ِبكلِّ فَ

 . ـ ئايهت 25 نۇر سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهتلهر 72 ـ 71 مهريهم سۈرىسى ) 2 (
. ـ ئايهت 6 تههرىم سۈرىسى ) 3 (
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ـٰهم عذَاب ٱلْجِحيِم  يهنـى ﴾ فَضالً من ربك ذَِلك هو ٱلْفَوز ٱلْعِظـيم * ِإالَّ ٱلْموتةَ ٱالٍّولَٰى ووقَ
 ئـۇالر . بـاغالردا بۇالقالرنىـڭ ئارىـسىدا بولىـدۇ . ايـدا بولىـدۇ تهقۋادارالر ههقىقهتهن بىـخهتهر ج «

 ـ  ـ يېــپهك كىيىملهرنــى كىيىــپ، بىــر  ـ يۇپقــا  ئــۇالر . ( قارىــشىپ ئولتۇرىــشىدۇ بىــرىگه قــېلىن
ــا . مۇشــۇنداق ئىكــرام قىلىنىــدۇ ) تۈرلــۈك هــۆرمهتلهر بىــلهن  شــههال كۆزلــۈك هــۆرلهرنى ئۇالرغ

ــز ــته . جــۈپ قىلىمى ــۇالر جهننهت ــدە ئېغ ( ئ ــسهللىكلهردىن مهي ــشىش ۋە كې ــان ) ىرلى ــن بولغ  ئهمى
ــدۇ ــىنى تهلهپ قىلىـ ــۋىلهرنى كهلتۈرۈشـ ــمه مېـ ــزمهتچىلهردىن ههمـ ــدا خىـ ــۇ . هالـ ــۇالر مۇشـ  ئـ

 ئــالاله ئــۇالرنى دۇزاخ . دۇنيـادىكى ئۆلۈمــدىن باشــقا جهننهتـته هېچقانــداق ئۆلــۈمنى تېتىمايـدۇ
 .) 1 ( » ور مۇۋەپپهقىيهتتۇر بۇ ز . بۇ پهرۋەردىگارىڭنىڭ مهرهىمىتىدۇر . ئازابىدىن ساقاليدۇ

 جهننهت بىلهن دۇزاخ مهڭگۈلۈكمۇ؟ : سوئال

ــاۋاب ــڭ : جــ ــۇپ، بوالرنىــ ــۈك بولــ ــسى مهڭگۈلــ ــلهن دۇزاخ ههر ئىككىلىــ ــنهت بىــ  جهنــ
ــۇر ــى يوقتـ ــشىدىغان چېكـ ــۇر . ئاخىرلىـ ــۈم يوقتـ ــا ئۆلـ ــلهن دۇزاختـ ــنهت بىـ ــنهتكه . جهنـ  جهنـ

ــدۇ ــۈك قالى ــرگهنلهر ئۇنىڭــدا مهڭگۈل ــرگهن كــاپىرال . كى ــا كى ــا ر دۇزاخق ــاپىقالرمۇ دۇزاخت  ۋە مۇن
 ئهممـا مۇسـۇلمانالردىن بولغـان ئاسـىي ـ گۇناهكـارالر دۇزاختـا گۇناهلىرىغـا . مهڭگۈلۈك قالىـدۇ

 تېگىـــشلىك ئازابلىنىـــپ بولغانـــدىن كېــــيىن، ئۇالرنىـــڭ ئىمـــانلىرى ســـهۋەبىدىن ئــــۇالر
 ىمىـــز پهيغهمبىر بـــۇ ئالالهنىـــڭ پهزلـــى ۋە . دۇزاخـــتىن چىقىرىلىـــپ جهنـــنهتكه كىرگۈزۈلىـــدۇ

 ئــالاله بــۇ ههقــته مۇنــداق . ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ شــاپائىتى بىــلهن بولىــدۇ

ـِٰلِدين ِفيهـآ ﴿ : دەيدۇ ـِٰب وٱلْمشِرِكني ِفى نـاِر جهـنم خـ ِل ٱلِْكتأَه واْ ِمنكَفَر ِإنَّ ٱلَِّذين 
ـِٰئك هم شر ٱلْبِريِة ـِٰئك هم خير ٱلْبِريـِة ِإنَّ ٱلَِّذين َء * أَولَ ـِٰت أُولَ ـِٰلح ِملُواْ ٱلصعواْ ونام * 

ٱللَّـه ِضىداً رآ أَبِفيه ـِٰلِدين خ ـٰر ها ٱالٌّنِتهحت ِرى ِمنجٍن تدع ـٰت نج ِهمبر ِعند مهآؤزج 
هبر ِشىخ نِلم ذَِلك هنواْ عضرو مهنئههلـى كىتـابتىن ۋە مۇشـرىكلهردىن كـاپىر « هنـى ي ﴾ ع 
ــدۇ ــا كىرى ــقهتهن دۇزاخق ــانالر ههقى ــدۇ . بولغ ــۈ قالى ــا مهڭگ ــڭ . دۇزاخت ــۇالر مهخلۇقاتنى  ئهنه ش

 ـ ئهنه شــۇالر مهخلۇقاتنىــڭ . يامىنىــدۇر  ئىمــان ئېيتقــان ۋە ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلغــانالر
 تــۇرار ) ئۇالرنىــڭ ( لىــدىغان مۇكاپــات ئۇالرغــا پهرۋەردىگارىنىــڭ دەرگاهىــدا بېرى . ياخشىــسىدۇر

ــۇالر ــتهڭلهر ئېقىــــپ تۇرىــــدىغان جهننهتلهردۇركــــى، ئــ ــايى بولغــــان، ئاســــتىدىن ئۆســ  جــ
 ئۇالرمـــۇ ئـــالالهتىن مهمنـــۇن . ئـــالاله ئــۇالردىن رازى بولىـــدۇ . جهنــنهتلهردە مهڭگـــۈ قالىـــدۇ

 .) 2 ( » بولىدۇ، بۇنىڭغا پهرۋەردىگارىدىن قورققان ئادەم ئېرشىدۇ

 . ئايهتلهر ـ 57 ـ 51 دۇخان ) 1 (
. ـ ئايهتلهر 8 ـ 6 بهييىنه سۈرىسى ) 2 (
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 : اخنىڭ مهڭگۈ ئىكهنلىكى توغرسىدا ئالاله مۇنداق دەيدۇ جهننهت ۋە دۇز

﴿ ِهيقشو ِفريا زِفيه ماِر لَهقُواْ فَِفى ٱلنش ا ٱلَِّذينفَأَم * تٰـٰو مِت ٱلساما دا مِفيه ـِٰلِدين خ 
ِريدا يالٌ لِّمفَع كبِإنَّ ر كبآَء را شِإالَّ م ضٱالٌّرأَ * وو ـِٰلِدين  ما ٱلَِّذين سِعدواْ فَِفى ٱلْجنِة خـ

ـٰوٰت وٱالٌّرض ِإالَّ مـا شـآَء ربـك عطَـآًء غَيـر مجـذُوٍذ مِت ٱلساما دا ميهنـى ﴾ ِفيه 
ــدۇ، ئــۇالر دۇزاختــا « ــتلهرگه كهلــسهك، ئــۇالر دۇزاخقــا كىرى  ) ئېــشهك هاڭرىغانــدەك ( بهتبهخ

 ـ پهريـاد چې  ـ زېمىنـى يوقالمـايال تۇرسـا ئـۇالر ) دۇزاخنىـڭ . ( كىـدۇ تـوۋالپ نـاله  يهنـى ( ئاسـمان
 . دۇزاختــــا پهرۋەردىگارىــــڭ خالىغــــان زامــــانغىچه داۋاملىــــق تۇرىۋېرىــــدۇ ) بهتبهخــــتلهر

ــدۇر ــالىغىنىنى قىلغۇچىـ ــۋەتته، خـ ــڭ ئهلـ ــۇالر . پهرۋەردىگارىـ ــسهك، ئـ ــائادەتمهنلهرگه كهلـ  سـ
 يوقالمــايال تۇرســـا، ئــۇالر جهننهتـــته ــــ زېمىنــى ئاســمان ) جهننهتنىـــڭ . ( جهنــنهتكه كىرىــدۇ

ــانغىچه داۋاملىــق تۇرىۋېرىــدۇ ــا قىلىنغــان . ( پهرۋەردىگارىــڭ خالىغــان زام ــۇ ئۇالرغ ــۈپ ) ب  ئۈزۈل
 .) 1 ( » قالمايدىغان ئىنئامدۇر

 ئــالاله بــۇ كىتــابتىكى ئىــسالم ئهقىــدىلىرى بــويىچه ئهمهل قىلغــۇچىالرنى جهنــنهتلهردە
 ... مهڭگۈ قالغۇچىالردىن قىلسۇن ئامىن

. ـ ئايهتلهر 108 ـ 107 هۇد سۈرىسى ) 1 (



280 

 پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر

 ئاپتورى كىتاب ئىسمى

 السيد سابق العقائد اإلسالمية
 حممد مجيل زينو رسائل التوجيهات اإلسالمية

 الشيخ عبد العزيزبن باز العقيدة الصحيحة

 حممد الغزاىل عقيدة املؤمن

 حممد الغزاىل هذا ديننا

 وى يوسف القرضا العبادة يف اإلسالم

 رمحة اهللا عناية اهللا أمحد العلم واإلميان

 عبدالقادر دامولالم عقائد ضرورية

 حممدبن صاحل العثيمني اإلميان

 أمحد هادى مقصودي عبادات إسالمية

 عبد ايد الزنداين توحيد اخلالق

 عبد ايد الزنداين كتاب اإلميان

 أبوبكر اجلزائري منهاج املسلم

 صاحل بن فوزان الفوزان وحيد كتاب الت

حممد متويل الشعراوي دلة املادية على وجود اهللا األ



 ناماز
تهرتىبلىرى  قائىدە ئههكاملىرى ۋە





 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ﴾ تاً موقُو الْمؤِمِنين ِكتابا ى إنَّ الصالَةَ كَانت علَ ﴿
 ) القرآن الكرمي (

 » ز مۆمىنلهرگه ۋاقتى بهلگىلهنگهن پهرز قىلىندى شۈبهىسىزكى، ناما «

 ) قۇرئان كهرىم (

 ﴾ صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي ﴿
 ) احلديث (

 » نامازنى مهن ئوقۇغاندەك ئۇقۇڭالر «

) ههدىس شهرىف (
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالاله تائاالنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن

ــابى جىمــ ــارى جان ــڭ مهدەتك ــڭ پهرۋەردىگــارى ۋە مۆمىنلهرنى ــدۇ ســاناالر ئالهملهرنى  ى ههم
 ههق . ئــالاله تائاالغــا مهۋجۇداتنىــڭ ســانىچه ههمــدۇ ســانا ئېيــتىمهن . ئــالاله تائاالغــا خاســتۇر

ــڭ ــۇپرى، زااللهت ۋە ئازغۇنلۇقنىـ ــۇالرنى كـ ــارقىلىق ئـ ــۈزۈش ئـ ــسانىيهتكه يهتكـ ــى ئىنـ  دىننـ
 دۇرۇپ، ئىمـــان، هىـــدايهت ۋە ههقىقهتنىـــڭ نۇرىغـــا يېـــتهكلىگهن قاراڭغۇلۇقلىرىـــدىن قۇتۇلـــ

 ـ ــائىله ــڭ ئــ ــساالمغا، ئۇنىــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــى مــ ــز ههزرىتــ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــ  ســ
 تاۋابىئاتلىرىغـــا ۋە ئۇنىـــڭ يـــولىنى داۋامالشـــتۇرۇپ بىـــزلهرگىچه يهتكـــۈزگهن ســـاهابىلىرىغا،

 . گه ساالم يولاليمهن شۇنداقال تا قىيامهتكىچه ههق يولدا يۈرگهن مۆمىنلهر

 ئىككىنچـــى نامـــاز ئىمانـــدىن قالـــسىال ئىبادەتلهرنىـــڭ ئهڭ كاتتىـــسى، ئىـــسالم دىنىنىـــڭ
 ، مۇســۇلمانلىقنىڭ بهلگىــسى، پۈتــۈن ياخــشىلىقالرنىڭ باشالمچىــسى ۋە ) تــۈۋرۈكى ( ئاساســى

ــالاله ــى، ئ ــر ئهمهل ــدىغان بىردىنبى ــساب بېرى ــاۋۋال هې ــدىلهرنىڭ ئهڭ ئ ــدە بهن ــامهت كۈنى  قىي
 ا بولغــان ئىخـــالس ۋە ئىتائهتمهنلىكىنىــڭ ئهڭ ئوبرازلىـــق ئىپادىــسى بولغانلىقىـــدىن تائاالغــ

ــسالم دىنــى نامــازنى ناهــايىتى ــك ئورۇنــدا قويــدى ههمــدە نامــاز يــۇقىرى ئى  ۋە ئههمىيهتلى
ــخهۋەر بهردى ــلهن خۇشـ ــنهت بىـ ــا جهنـ ــۇنچىلىك . ئوقۇغۇچىالرغـ ــازنى شـ ــى نامـ ــسالم دىنـ  ئىـ

ــك ــۇقىرى ئههمىيهتلى ــان ي ــا قويغ ــز ئورۇنغ  ـ دىلىمى ــان ــازنى ج ــۇ نام ــۋەتته بىزم ــكهن، ئهل  ئى
 ـ تهرتىبلىرىنـى ياخـشى ئۆگىنىـپ، ئالالهقـا  بىلهن ئورۇنالشـقا، ئورۇنلىغانـدىمۇ ئۇنىـڭ قائىـدە

 . قوبۇل بولىدىغان شهكىلدە ئادا قىلىشقا ئاالهىدە ئههمىيهت بېرىشىمىز زۆرۈردۇر

 تائاالنىـــڭ دەرگاهىـــدا قوبـــۇل مهلـــۇمكى، نامـــاز ۋە باشـــقا پۈتـــۈن ئىبادەتلهرنىـــڭ ئـــالاله
ــى ـــ بولۇشـ ــدە ــ ــىتىلگهن قائىـ ــدا كۆرسـ ــسالم دىنىـ ــڭ ئىـ ــشى پهقهت ئۇنىـ ــاكى رەت قىلىنىـ  يـ

 شـۇڭا ئىبادەتلهرنىـڭ قائىـدە . پرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن كـېلىش يـاكى كهلمهسـلىكىگه بـاغلىقتۇر
 . ــ تهرتىبلىرىنى ئۆگىنىش ناهايىتى زۆرۈردۇر

 بــۇ كىتــاب نامــاز ههققىــدە تهپــسىلى يېزىلغــان قــولىڭىزدىكى ! كىتابخــان هۆرمهتلىــك
ــارلىق ــلهرگه بولغــان ب ــاز ههققىــدىكى بىلىم ــۇپ، ســىزنىڭ نام ــاب ئهســهر بول  ههممىــگه ئاممىب
 ئېهتىيــــاجىڭىزنى قاندۇرىــــدۇ، بىلمهيــــدىغانالرغا ئۆگىتىــــدۇ، بىلىــــدىغانالرنىڭ بىلىمىنــــى

ــدىكى نۇرغــۇ ــاز ههققى ــتۈرىدۇ ۋە ئــۇالرنى نام ــۇرىدۇ، مۇكهممهللهش ــىر ئاش  ئهســرارالرغا  ن س
. ئىگه قىلىدۇ
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 : بۇ كىتاب ههققىدە قىسقىچه چۈشهندۈرۈش بېرىشنى خااليمهن

 بــۇ كىتــاب پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ نامــاز ههققىــدە  1
ــۇ ــام ئهزەم ئهب ــۆلهنگهن ۋە ئىم ــسلىرىگه ي ــشهنچلىك ههدى ــهتكهن ئهڭ ئى ــۆگهتكهن ۋە كۆرس  ئ

 . نى ئاساس قىلغان هالدا يېزىلدى ههنىفهنىڭ مهزهىبى

ــقا  2 ــڭ ۋە باش ــسى مهزههب مۆتىۋەرلىرىنى ــڭ ههممى ــهرىئهت ئههكاملىرىنى ــابتىكى ش  كىت
 . كاتتا ئۆلۈماالرنىڭ ئهڭ توغرا ۋە ئهڭ ئىلغار قاراشلىرىدىن تالالپ ئېلىندى

 كىتابتــا نهقىــل كهلتــۈرۈلگهن ئــايهت ۋە ههدىــسلهر بىــلهن بايــان قىلىنغــان شــهرىئهت  3
ــڭ ئ ــرى ههكاملىرىنىـ ــۋايهت ( مهنبهلىـ ــسنىڭ رىـ ــومىرى، ههدىـ ــايهت نـ ــلهن ئـ ــامى بىـ ــۈرە نـ  سـ

 بهت ئاســـىتاغا ) قىلغۇچىـــسى ۋە بايـــان قىلىنغـــان مهســـىلىلهرنىڭ نهدىـــن ئېلىنغـــانلىقى
 . بېرىلدى

ــمه  4 ــا تهرجىـــ ــى ئۇيغۇرچىغـــ ــبهلهر تېخـــ ــان مهنـــ ــا ئېلىنغـــ ــامى تىلغـــ ــا نـــ  كىتابتـــ
 تىلىنـــــى بىلىـــــدىغانالرال پايدىلىنااليـــــدۇ ۋە قىلىنمىغـــــانلىقتىن، بـــــۇالردىن پهقهت ئهرەب
ــدۇ ــۇق ئىزدىنى ــبهلهر توغرۇل ــۇ مهن ــۇنداقالرال ب ــرىلگهن . ش ــدە بې ــاق ئىچى ــهۋەبتىن تىرن ــۇ س  ش

 بهلكــى . مهنــبهلهر ئۇيغۇرچىغــا تهرجىــمه قىلىنماســتىن، ئهرەبــچه ئــۆز ئهســلى بــويىچه بېرىلــدى
 . بولىشى مۇمكىن بۇ مهزكۇر ئهسهرلهرنى ئىزدىگۈچىلهر ئۈچۈن تېخىمۇ قواليلىق

ــۇل ــۇپ قوب ــالاله رازىلىقــى ئۈچــۈن بول ــۇ ئىــشىمنىڭ خــالىس ئ ــاالدىن ب ــالاله تائ ــابى ئ  جان
ــشىنى ــىنى قىلىنىـ ــك بولۇشـ ــۈن مهنپهئهتلىـ ــسى ئۈچـ ــۇلمانالر ئاممىـ ــهرنىڭ مۇسـ ــۇ ئهسـ  ۋە بـ

 . سورايمهن

 مۇههممهد يۇسۇف

 زىلههججه  19 يىلى  1426 هىجرىيه

يانۋار  19 يىلى  2006 مىالدىيه
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 ئىبادەت ههققىدە قىسقىچه مهلۇمات
 ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى ئىبادەت

 كىشىلهر مۇسـۇلمان بولـۇپ، ئىـسالم دىنىغـا كىرگهنـدىن كېـيىن، ئۇالرغـا ئـالاله تائاالنىـڭ
ــادەتتۇر ــان نهرسىــسى ئىب ــاۋۋال بۇيرىغ ــان ئىمــاننى ― ئىبــادەت . ئهڭ ئ ــالاله تائاالغــا بولغ  ئ

ــش ــان قىلى ــان ناماي ــان س ــا قىلغ ــاال ئات ــالاله تائ ــېمهتلهرگه  ۋە ئ ــسىز ن ــسىز ۋە هېساب  ساناق
 شــۈكۈر ئــادا قىلىــش يۈزىــسىدىن، ئــالاله تائاالنىــڭ ئهمــرىگه ئىتــائهت قىلغــان هالــدا، ئۇنىــڭ

 . بۇيرۇقىنى ئورۇنالش نىيىتى بىلهن قىلىنىدۇ

 ئالغىنىـدەك، ههمـمه تهرەپلىرىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئىبـادەت دىننىـڭ، شـۇنداقال هاياتلىقنىـڭ «
ــۆز ــى ئ ــڭ ئهمهللىرىن ــى ۋە دىلىنى ــشلىرىنى، تىل ــۈن ئى ــۇرۇن پۈت ــكارا ۋە يوش ــساننىڭ ئاش  ئىن

 .) 1 ( » ئىچىگه ئالىدۇ

 ئــالاله تائــاال ياخــشى كۆرىــدىغان ۋە رازى بولىــدىغان ههرقانــداق ئاشــكارا ۋە ― ئىبــادەت «
ــش ــۇرۇن ئى ــكهت، گهپ  يوش ــوي  ههرى ــۆز ۋە ئ ــگه ئ  س ــۆز ئىچى ــى ئ ــر پىكىرلهرن ــان بى  الغ

 . ئىسىمدۇر

 نامـاز ئوقـۇش، زاكـات بېـرش، روزا تۇتـۇش، : ئـۇالر . ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى ناهـايىتى كۆپتـۇر
 ئــۆمرە قىلىــش، تــوغرا ۋە راســت ســۆزلهش، ئامــانهتنى ئــادا قىلىــش، ئىلىــم ئــۆگىنىش، – ههج
ــا ســىله  ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش، ئــۇرۇق  ئاتــا ــا رەهىــم قىلىــش، ۋەدىــگه ۋ  تۇغقانالرغ اپ

 قىلىــش، باشــقىالرنى ياخــشىلىقالرغا بــۇيرۇش، يامــانلىقالردىن توســۇش، هــاالل رىزىــق ئۈچــۈن
ــش، خوشــنىالرغا، ــاد قىلى ــدا جىه ــالاله يولى ــيىلهش، ئ ــى ياخــشى تهربى  ئىــشلهش، پهرزەنتلىرىن
 پېقىرالرغــا، يېتىمالرغــا، مۇســاپىرالرغا ياخــشىلىق قىلىــش، هايۋانالرغــا رەهىــم قىلىــش، قۇرئــان

 وئــا قىلىــش، زىكىــر ئېيــتىش، ئــالاله تائاالغــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه مــۇههببهت، ئوقــۇش، د
 ئىخـــالس قىلىـــش، ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئازابىـــدىن قورقـــۇش، رەهمىتىـــدىن ئۈمىـــد كۈتـــۈش،

ــاردەم ســوراش، بــاال ــا تهۋەكــكهل قىلىــپ يــۆلىنىش، ئۇنىڭــدىن ي  قازاالرغــا ســهبىر  ئۇنىڭغ
 .) 2 ( » ىلىش ۋە باشقىالردۇر قىلىش، ئۇنىڭ نېمهتلىرىگه شۈكۈر ق

 ههممه ئىبادەتكه چاقىرىلغان

 يـابِنى أدم ﴿ : مۇنـداق دەيـدۇ ئالاله تائاال پۈتـۈن ئىنـسان ئهۋالدىنـى ئىبـادەتكه چاقىرىـپ

 . ناملىق ئهسىرىدىن » العبادة في اإلسالم « دوكتۇر يۇسۇف ئهل قهرداۋىينىڭ ) 1 (
. بهت  2 ناملىق ئهسىرى » العبودية « شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيهنىڭ ) 2 (
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يا الشودبعا ط أنْ الَّتذَا ِصـره ِنىودبأِن اعو ،نِبيم ودع لَكُم هط انَ إن مِقيتـسئـى « : هنـى ي ﴾ م 
 شـهيتانغا چوقۇنمـاڭالر، ئـۇ ههقىـقهتهن سـىلهرگه ئاشـكارا دۈشـمهندۇر، مـاڭىال ! ئادەم بالىلىرى

 .) 1 ( » ئىبادەت قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر

 ئــالاله تائــاال ئىنــساننىڭ يارىتىلىــشىنىڭ غايىــسى ئــالاله تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــشتىن

 وماَ خلَقْت اِجلن واإلنس إالَّ ِليعبـدونَ، ﴿ : ئىبارەت ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ
أنْ ي دماَ أُِريٍق وِرز ِمن مهِمن دنَ طْ ماَ أُِريـوپهقهت ماڭـا جىنالرنـى، ئىنـسانالرنى « : يهنـى ﴾ ِعم 
ــاراتتىم ــۈنال ي ــش ئۈچ ــادەت قىلى ــى . ئىب ــڭ مېن ــمهن ۋە ئۇالرنى ــق تىلىمهي ــۇالردىن مهن رىزى  ئ

 .) 2 ( » ى تىلىمهيمهن ئوزۇقالندۇرۇشىن

ـــرىقى ــاق چاقىــــ ــگهن پهيغهمبهرلهرنىــڭ ههممىــسىنىڭ ئورت ــاال تهرىپىــدىن كهل ــالاله تائ  ئ
 ئـالالهقىال ئىبـادەت قىلىڭـالر، سـىلهرگه ئـالاله « : يهنـى ﴾ ماَ لَكُم ِمن إلٍَه غَيـره واعبدو اَهللا ﴿

 . ئىالهىي پرىنسىپ ئىدى دېيىشتىن ئىبارەت 3 » يوقتۇر ) بهرههق ( ن باشقا مهبۇد تائاالدى

 ئىبادەت ئالالهقىال قىلىنىدۇ

ــارك « ــارىخچى بلوت ــهۇر ت ــانلىق مهش ــۆتكهن يۇن ــرى ئ ــل ئىلگى ــڭ يى ــى مى ــدىن ئىكك  مۇن
ــگهن ــداق دې ــيىن، مۇن ــسىدىن كې ــات نهتىجى ــنچىكه تهتقىق ــسىدىكى ئى ــارىخى توغرى ــنالر ت  دى

ــسىز « : ئىــــكهن ــسىز، بايلىقــــسىز، مهدەنىيهتــ ــادا چېگرىــــسىز، پادىشاهــ ــىز دۇنيــ  ۋە تىياتىرســ
 شــهههرلهرمۇ تېپىلىــشى مــۇمكىن، بىــراق ئىنــسانالر جهمئىيىتــى يــاكى تــارىخى ئىبادەتخانىــسى

ــۇغۇلالنمايد ــلهن شـ ــالىيهتلهر بىـ ــي پائـ ــى دىنىـ ــڭ ئههلـ ــاكى ئۇنىـ ــان، يـ ــرەر بولمىغـ  ىغان بىـ
 .) 4 ( » شهههرنى كۆرگىنى يوق

 ۈرلـۈك نېمهتلهرنـى ئىنساننىڭ ئهسلى تهبىئىتى ئـۇنى يـوق يهردىـن بـار قىلىـپ، ئۇنىڭغـا ت
 ئـالاله تائاالغـا ئىبـادەت قىلىـشنى ئۆتهشـكه تېگىـشلىك ― ئاتا قىلغـان شـهپقهتلىك ئىگىـسى

ــۇههممهد ــالپ مـ ــدىن باشـ ــساالمنىڭ دەۋرىـ ــادەم ئهلهيهىسـ ــدۇ، ئـ ــۇرچ دەپ تونۇيـ ــي بـ  تهبىئىـ
 ئهلهيهىســــساالمغا قهدەر كهلــــگهن پۈتــــۈن پهيغهمــــبهرلهر ۋە ئۇالرنىــــڭ ئهينــــى زامانــــدىكى

ــالاله تائاالغـــــا ئىبـــــادەت قىلىـــــپ ئـــــۆتكهن بولـــــسىمۇ، ئۈممهتلىر  ىنىـــــڭ ههممىـــــسى ئـــ
ــڭ زامانىــدىن كېــيىن كهلــگهن ئىنــسانالر بۇرۇنقىلىرىنىــڭ تۇتــۇپ ماڭغــان  پهيغهمبهرلهرنى

 . ئايهتلهر – 61  60 ياسن سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهتلهر  57  56 زارىيات سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت – 59 ئهئراف سۈرىسى 3
. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى » العبادة في اإلسالم « دوكتۇر يۇسۇف ئهل قهرداۋىينىڭ ) 4 (
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ــاي، ــاش، ئ ــۇپ قۇي ــاالنى ئۇنت ــالاله تائ ــرى ئ ــتىن، بهزىلى ــۇپ كهتكهنلىك ــوللىرىنى ئۇنت  ههق ي
ــاال ــارلىق تهبىــئهت كــۈچلىرىگه ۋە ك ــوت، ســۇ قات ــا چوقۇنغــان بولــسا، ئ  قاتــارلىق هايۋانالرغ

ــۇتالرنى، ــپ، بـ ــۇپ كېتىـ ــوللىرىنى ئۇنتـ ــشنىڭ يـ ــادەت قىلىـ ــا ئىبـ ــالاله تائاالغـ ــرى ئـ  بهزىلىـ
 شـۇنداق قىلىـپ ئىنـسانالر ئـالاله كۆرســهتكهن . قىلىۋالغـان شـىك ئىنـسانالرنى ئـالاله تائاالغـا

ــاد ۋە ئىبــادەت سىــستېمىلىرىدىن ئۇزاقلىــشىپ كهتكهنلىكــتىن  ئــالاله تائاالنىــڭ ههق ئېتىق
 ئىنـسانالر ههق دىننــى ئونتــۇپ، كۇپرىلىققـا يــۈز تۇتقــان ههر بىــر . دىنىـدىن ئايرىلىــپ قالغــان

 ئارقىــدىن ئهۋەتىــش ئــارقىلىق ئــۇالرنى ههق – دەۋردە ئــالاله تائــاال پهيغهمبهرلهرنــى ئارقــا
 ئىنـسانالر يهنه دىنغا قـايتۇرۇپ تۇرغـان بولـسىمۇ، پهيغهمـبهرلهر ئالهمـدىن ئۆتكهنـدىن كېـيىن

ــان ــپ تۇرغ ــا قايتى ــۇرۇنقى كۇپۇرلۇقلىرىغ ــدىن ب ــى . قايتى ــڭ هېكمىت ــالاله تائاالنى ــدا، ئ  ئاخىرى
ــپ ــن قىلىـ ــۈك دىـ ــاس، مهڭگۈلـ ــۆزگهرمهس، ۋە بۇزۇلمـ ــامهتكىچه ئـ ــا قىيـ ــى تـ ــسالم دىنىنـ  ئىـ
 بهلگىــلهپ، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى بــۇ ئــاخىرقى دىنغــا، ئــاخىرقى پهيغهمــبهر قىلىــپ

ــا ــش ئــ ــڭ ئهۋەتىــ ــارەت زااللهتنىــ ــتىن ئىبــ ــا چوقۇنۇشــ ــسانىيهتنى مهخلۇقالرغــ  رقىلىق ئىنــ
 قاراڭغۇلۇقلىرىدىن ئۆزۈلكېـسىل ئـازات قىلىـپ، ئـالاله تائاالغـا ئىبـادەت قىلىـدىغان ههقىـقهت
 نۇرىغا چىقىرىـشنى تهقهززا قىلغـان بولـۇپ، شـۇندىن بېـرى ئىـسالم دىنـى پۈتـۈن ئىنـسانىيهت

 بــۇ مهشــئهل تاقىيــامهتكىچه مهڭگــۈ . چاقنــاپ كهلمهكــته ئۈچــۈن ئىالهىــي بىــر مهشــئهل بولــۇپ
 . ئۆچمهيدۇ، بۇ ئالاله تائاالنىڭ ۋەدىسىدۇر

 ئىنسان ئىبادەت قىلىشقا مۇهتاج

ــساننىڭ ــدا، ئىنـ ــان چاغـ ــۇق قاپلىۋالغـ ــلهت ۋە مهغرۇرلـ ــى غهپـ ــۋى جهۋههرنـ ــۇ مهنىـ  مۇشـ
 هتلىك بــاالالر ئهممــا ئىنــسان دەهــش . قهلبىنــى شــهك ۋە كۇپرىلىقنىــڭ پهردىلىــرى يۆرگىۋالىــدۇ

 ۋە ئهڭ قىــيىن لههــزىلهرگه دۇچ كېلىــپ، ســهۋەبلهر كارغــا كهلمىگهنــدە، بــۇ پهردە ئۆزلىكىــدىن
 تېــزال ئېچىلىــپ، ئىنــسان يهنه ئهســلىدىكى تهبىئىــتىگه قايتىــدۇ ۋە پهرۋەردىگارىغــا يۈزلىنىــپ،

 ه خــاس مانــا بــۇ ئىنــسان تهبىئىــتىگ . ئۇنىــڭ مهرهىمىــتىگه ئېسىلىــشقا ۋە يالۋۇرۇشــقا باشــاليدۇ

 وإذاَ مس اإلنـساَنَ ضـر ﴿ : قۇرئان كهرىم بۇ ههقىقهتنى مۇنداق بايان قىلىـدۇ . خاراكتېردۇر
 ئىنـسانغا « : تهرجىمىـسى ﴾ م إذاَ خولَه ِنعمةً ِمنه نِسي ماَ كاَنَ يدعوا إلَيـِه ثُ دعاَ ربه مِنيباً إلَيِه

ــرەر زىيــان  . گارىغــا يــۈزلهنگهن هالــدا ئۇنىڭغــا دۇئــا قىلىــدۇ زەخــمهت يهتــسه پهرۋەردى  بى
 ئۇنىــڭ بېــشىغا كهلـــگهن ( ئانــدىن ئــالاله ئــۆز تهرىپىـــدىن ئۇنىڭغــا نــېمهت ئاتــا قىلغـــان

زەخمهتنـــى كۆتۈرىـــۋېتىش  چاغـــدا، ئـــالاله تائاالغـــا زىيـــان ) كـــۈلپهتلهرنى كۆتۈرىـــۋەتكهن
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 .) 1 ( » لغان دۇئاسىنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ توغرۇلۇق ئىلگىرى قى

ــمهك ــا : دېـ ــالاله تائاالغـ ــىنى ئـ ــاج تۇيغۇسـ ــان ئېهتىيـ ــا بولغـ ــالاله تائاالغـ ــساندىكى ئـ  ئىنـ
 يېقىنلىــشىش ئــارقىلىق ئۇنىــڭ بىــلهن مهنىــۋى ئۇچرىشىــشتىن باشــقا هېچقانــداق نهرســه

 ئـــالاله تائاالغـــا يېقىنلىـــشىش ۋە ئۇنىـــڭ مهرهىمىـــتىگه ئېرىشىـــشنىڭ بىـــرال . تولدۇرالمايـــدۇ
 .) 2 ( » ۋاسىتىسى ئىبادەتتۇر

 تنىڭ ماهىيىتى ئىبادە

 ئــالاله تائاالغــا ئهڭ كهمتهرلىــك ۋە ― ئىـسالم دىنىــدىكى ئىبادەتنىــڭ ههقىقىــي مــاهىيىتى
 . ئهڭ سهمىمى مۇههببهت ههم ئىخالس بىلهن ئىتائهت قىلىش دېمهكتۇر

 ئـالاله تائاالغـا بولغـان ئېهتىيـاجنى چوڭقـۇر هـېس ― كهمتهرلىكنىڭ ههقىقىـي ئىپادىـسى
 اله تائـاال قۇدرەتلىـك، ئىنـسان ئـاجىز، ئـالاله تائـاال ههممىنىـڭ چـۈنكى ئـال . قىلىش دېمهكتـۇر

 ئىگىــسى، ئىنــسان پېقىــر، ئــالاله تائــاال ئــالىم، ئىنــسان جاهىــل، ئــالاله ههممىــدىن بىهــاجهت،
ــۇت ۋە ههر . ئىنـــسان هاجهتلىـــك ــسان ههر ۋاقىـــت، ههر مىنـ ــۋال بۇنـــداق ئىـــكهن، ئىنـ  ئههـ

 . ىسىگه موهتاجدۇر سېكونت ئالاله تائاالنىڭ ياردىمىگه ۋە هىماي

 ئـالاله تائاالغـا بولغــان سـۆيگۈنىڭ دۇنيــادىكى ههر ― مۇههببهتنىـڭ ههقىقىـي ئىپادىــسى
 ئـــالاله تائـــاال . ئاالهىـــدە ئـــارتۇق بولىـــشى دېمهكتـــۇر قانـــداق بىـــر ســـۆيگۈ ۋە مـــۇههببهتتىن

 ئىنــساننى ئهڭ گـــۈزەل شـــهكىلدە يــاراتتى، ئـــۇنى هۆرمهتلىـــك قىلــدى، ئـــۇنى كائىناتنىـــڭ
ــسى قى ــسىل نــازۇ خوجى ــا قىلــدى  لــدى، ئهڭ ئې ــى ئۇنىڭغــا ئات ــدىن باشــقا . نېمهتلهرن  بۇن

 ئههـۋال شـۇنداق بولغـان ئىـكهن، . كۆپلىگهن ئىمتىيازالرنى پهقهت ئىنـسانالرغىال ئاتـا قىلـدى
 ! ئىنسانغا ئالاله تائاالدىن سۈيۈملۈك زات بارمۇ؟

ــۆيىدۇ ــۇم س ــۇنى چوق ــشى ئ ــان كى ــاالنى تونۇغ ــالاله تائ ــشىنىڭ . ئ ــا ههر كى ــالاله تائاالغ  ئ
 ئـالاله تائـاالنى ههقىقىـي . ئۇنىـڭ ئـالاله تائـاالنى تونۇغىنىغـا قـاراپ بولىـدۇ بولغان سۆيگۈسى

 . مهنىدە تونىغان كىشىنىڭ ئالاله تائاالغا بولغان سۆيگۈسى چهكسىز بولىدۇ

ــسى ــي ئىپادىــ ــنىڭ ههقىقىــ ــا ― ئىخالســ ــڭ رازىلىقىغــ ــالاله تائاالنىــ ــادەتلهردە ئــ  ئىبــ
 بونىڭغـا بىنـائهن، نامـازنى . غهرەزنـى كۆزلىمهسـلىك دېمهكتـۇر ا هېچقانـداق ئېرىشىشتىن باشـق

 تهن ســاغالملىقىنى ســاقالش مهقــسىتى بىــلهن ئوقۇغــان، ههرەمــگه ســودا قىلىــپ پــۇل تېــپىش
ــاكى ــاجى « ي ــلهن » ه ــامىزى بى ــۇ ن ــشىنىڭ ب ــان كى ــۈن بارغ ــازىنىش ئۈچ ــابروي ق ــپ ئ  ئاتىلى

 . ئايهت – 8 زۈمهر سۈرىسى ) 1 (
. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى » العبادة في اإلسالم « دوكتۇر يۇسۇف ئهل قهرداۋىينىڭ ) 2 (
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ــدا قوبـــۇل ق ــڭ دەرگاهىـ ــالاله تائاالنىـ ــدۇ ههججىـــسى ئـ ــڭ . ىلىنمايـ ــالاله تائاالنىـ ــۈنكى ئـ  چـ
 رازىلىقىغــا ئېرىشىــشتىن ئىبــارەت بولغــان ئاساســلىق غــايىنى مهقــسهت قىلمىغــان ههر قانــداق

 . ئىبادەتلهر بېكاردۇر  ئهمهل

 ئىبادەت ئالاله تائاالنىڭ ههققىدۇر

 . ئــالاله تائاالغــا ئىبــادەت قىلىــش، ئــالاله تائاالنىــڭ ئىنــسانالر ئۈســتىدىكى ههققىــدۇر
ــ ــقهتهن چ ــسانلىرى ههقى ــرى ۋە ئېه ــان نېمهتلى ــا قىلغ ــسانالرغا ئات ــڭ ئىن ــالاله تائاالنى  ۈنكى ئ

 : تهرجىمىـسى ﴾ وِإن تعـدواْ ِنعمـت اللّـِه الَ تحـصوها ﴿ . ساناقسىز ۋە هساپسىزدۇر  سان
 .) 1 ( » سىلهر ئالالهنىڭ نېمىتىنى ساناپ تۈگىتهلمهيسىلهر «

 انــداق ئهقلــى بــار ئىنــساننى نــېمهت بهرگــۈچىگه شــۈكۈر بــۇ نــېمهتلهر ۋە ئېهــسانالر ههر ق
ــدۇ ــۇر قىلى ــشقا مهجب ــادا قىلى ــى . ئ ــۇ نېمهتلىرىن ــڭ مۇن ــالاله تائاالنى ــدىكى ئ ــساننىڭ زاتى  ئىن

 : ئالساقمۇ، ئۇالر ئهلۋەتته شۈكۈرنى الزىم قىلىدۇ

ــانلىق  1 ــپ ياراتق ــق قىلى ــدە گــۈزەل ۋە چىرايلى ــاتالردىن ئاالهى ــارچه مهخلۇق  ئىنــساننى ب
 . مىتى نې

 . نۇقسانالردىن ساالمهت قىلىپ ياراتقان نېمىتى  ئىنسان ئورگانلىرىنى ئهيىب  2

 ئىنـسان ئورگــانلىرىنى قوللىنىـشقا يۇمــشاق ۋە ههر ئىـشقا يــاراملىق قىلىـپ ياراتقــانلىق  3
 . نېمىتى

 . ئهقىل بهرگهنلىك نېمىتى  4

 . كۆرىدىغان قىلغانلىق نېمىتى  5

 . ق نېمىتى سۆزلهيدىغان قىلغانلى  6

 . ئاڭاليدىغان قىلغانلىق نېمىتى  7

 . لهززەتلهرنى تېتىيااليدىغان قىلغانلىق نېمىتى  8

 . خۇشبۇيالرنى پۇرىيااليدىغان قىلغانلىق نېمىتى  9

 . ـ تهپهككۇر قىلىپ ئويلىيااليدىغان قىلغانلىق نېمىتى 10

ــايىنلى  11 ــاالاليدىغان خوجـ ــرىگه سـ ــاتالرنى خىزمهتلىـ ــارچه مهخلۇقـ ــك بـ  قنى بهرگهنلىـ

. ئايهت  34 ئىبراهىم سۈرىسى ) 1 (
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 . نېمىتى

 . ئىچمهكلهرنى ئاتا قىلىپ، ئوزۇقالندۇرغانلىق نېمىتى  كۈندىلىك تازا يېمهك  12

 . ئىنساننى كائىناتتىكىلهردىن ئهڭ ئۇلۇغ ۋە هۆرمهتلىك قىلغانلىق نېمىتى  13

 ئىنــسانغا بېــرىلگهن سانــسىز نــېمهتلهر ۋە ئاالهىــدە ئىمتىيازالرنىــڭ باشــقا قىالردىن يــۇقىرى
 ! ممىسى ئىنساننىڭ ئالاله تائاالغا شۈكۈر ئادا قىلىشىنى الزىم قىلىدۇ ئهمهسىمۇ؟ هه

ــېمهت ــنى، نــ ــشىلىق قايتۇرۇشــ ــشىلىققا ياخــ ــاراكتېرى ياخــ ــى ۋە خــ ــساننىڭ ئهقلــ  ئىنــ
 . بهرگۈچىنى ئۇلۇغالش ۋە هۈرمهتلهشنى ئىنسانىي بۇرچ دەپ بىلىدۇ

ــ ــى ئاتــا قىلغــان ئىگ ــۇنچىلىك سانــسىز ۋە هساپــسىز نېمهتلهرن  ئــالاله تائاالغــا ― سى ش
 شـــۈكۈر ئـــادا قىلىـــشنى ئـــۆزى ئۈچـــۈن مـــۇقهددەس بـــۇرچ دەپ بىلمىـــگهن ۋە ئۇنىڭغـــا

 ! ئىنتىلمىگهن ئىنساننى قانداقمۇ ئىنسان دېگىلى بولسۇن؟

ــالاله يــــۇقىرى ئــــالاله ئۆزىنىــــڭ  قى نېمهتلىرىنىــــڭ بهدىلىــــگه ئىنــــسانالردىن پهقهت ئــ
ــور ــشلىرىنى س ــادەت قىلى ــۆزىگىال ئىب ــڭ ئ ــادەت . ايدۇ تائاالنى ــۆزىگه ئىب ــسانالرنى ئ ــالاله ئىن  ئ

 ياَأيهاالناَس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَـبِلكُم ﴿ : قىلىشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ
 تهقـۋادارالردىن بولۇشـۈڭالر ئۈچـۈن، سـىلهرنى ۋە سـىلهردىن ! ئـى ئىنـسانالر « ﴾ لَعلَّكُم تتقُونَ

 .) 1 ( » دىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر الرنى ياراتقان پهرۋەر بۇرۇنقى

 ئهڭ ئۇلۇغ ئىبادەت نامازدۇر

ــۇهىم ئىبــادەتتۇر ــسا ئهڭ ئۇلــۇغ ۋە تولىمــۇ م ــاز ئىمانــدىن قال ــۇ ههقــته پهيغهمــبهر . نام  ب

 دىننىـڭ بېـشى ئىـسالم، « يهنـى ﴾ رأس األمِر اإلسالم وعمـوده الـصالةُ ﴿ : ئهلهيهىسـساالم
 . ) 2 ( دېگهن » لىق تۈۋرۈكى نامازدۇر ئۇنىڭ ئاساس

ــڭ ئهڭ ــان ئىماننى ــا بولغ ــالاله تائاالغ ــۇغى ۋە ئ ــڭ ئهڭ ئۇل ــى، ئىبادەتلهرنى ــۇڭا دەيمىزك  ش
 نامـــاز . جــانلىق گۇۋاهچىـــسى، ئىتائهتمهنلىكنىـــڭ ئهڭ كۆرىنهرلىــك نامايهندىـــسى نامـــازدۇر

 . پۈتۈن ياخشىلىقالرنىڭ بېشى ۋە مۇسۇلمانلىقنىڭ ئىپادسىدۇر

 ىــدىكى ئاساســى ماۋزۇغــا كىرىــشتىن ئــاۋۋال، بىلىــۋېلىش مــۇهىم بولغــان بهزى نامــاز ههقق
 . مهسىلىلهرنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ

 . ئايهت  21 بهقهر سۈرىسى ) 1 (
. تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
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 ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسىي مهنبهلىرى

ــشۇناسلىقىنىڭ ــسالم قانۇن ــويىچه، ئى ــاقى ب ــردەك ئىتتىپ ــڭ بى ــسالم ئۆلۈمالىرىنى ــۈن ئى  پۈت
 : تۆت بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه ئاساسىي مهنبهلىرى

 قۇرئان كهرىم  1

ــسى، ــساالمنىڭ مۆجىزىـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــى مـ ــز ههزرىتـ ــم پهيغهمبىرىمىـ ــان كهرىـ  قۇرئـ
ــى ئاساســلىق ــسالم قانۇنــشۇناسلىقىنىڭ بىرىنچ ــۇغ دەســتۇرى ۋە ئى ــۇلمانالرنىڭ ئهڭ ئۇل  مۇس

 نِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم والَ تتِبعواْ ِمن دوِنـِه اتِبعواْ ما أُ ﴿ : ئالاله تائاال مۇنداق دەيـدۇ . مهنبىئىدۇر
 سـىلهر پهرۋەردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن سـىلهرگه نازىـل !) ئـى ئىنـسانالر ( « : تهرجىمىسى ﴾ أَوِلياء

ــا ــا ( قىلىنغــــان كىتابقــ ــالالهنى قويــــۇپ، ) يهنــــى قۇرئانغــ  جىــــنالردىن ۋە ( ئهگىــــشىڭالر، ئــ
 .) 1 ( » دوستالرغا ئهگهشمهڭالر ) زدۇرىدىغان ئىنسانالردىن بولغان، سىلهرنى ئا

 ِتلْك حدود اللِّه فَـالَ تعتـدوها ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمنى تهرىپلهپ مۇنـداق دەيـدۇ
 ئهنه شـۇالر ئالالهنىـڭ « : تهرجىمىـسى ﴾ ومن يتعد حدود اللّـِه فَأُولَِئـك هـم الظَّـاِلمونَ

 خىالپلىـــق قىلمـــاڭالر، ئالالهنىـــڭ بهلگىلىمىلىـــرىگه خىالپلىـــق بهلگىلىمىلىرىـــدۇر، ئۇنىڭغـــا
 .) 2 ( » قىلغۇچىالر زالىمالردۇر

 ئـــالاله تائـــاال مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى كىـــشىلهر ئارىـــسىدا قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ
 كۆرســهتمىلىرى ۋە ئههكــاملىرى بــويىچه هۆكــۈم قىلىــشقا ۋە شــۇ بــويىچه ئىــش كۆرۈشــكه

 نزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا لِّما بين يديـِه ِمـن الِْكتـاِب وأَ ﴿ : بـۇيرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ
ـقالْح ِمـن ـاءكـا جمع ماءهـوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيكُم بِه فَاحلَيا عِمنيهمو ﴾ 

ــاڭا ئۆزىـــدىن ئى !) ئـــى مـــۇههممهد « : تهرجىمىـــسى ــاماۋىي ( لگىرىكـــى بىـــز سـ ــابالرنى ) سـ  كىتـ
 نازىـــل ) يهنـــى قۇرئـــاننى ( ئېتىـــراپ قىلغـــۇچى ۋە ئۇالرغـــا شـــاهىت بولغـــۇچى ههق كىتـــابنى

 ) ئههكـامى ( ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا ئـالاله سـاڭا نازىـل قىلغـان قۇرئـان !) ئى مۇههممهد . ( قىلدۇق
 شلىرىغا بــويىچه هۆكــۈم قىلغىــن، ســاڭا كهلــگهن ههقــتىن بۇرۇلــۇپ، ئۇالرنىــڭ نهپــسىي خاهىــ

 .) 3 ( » ئهگهشمىگىن

 . ئايهت  3 ئهئراف سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  229 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
. ئايهت  48 مائىدە سۈرىسى ) 3 (
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ــان ــا قىلىنغـــان تهرجىمىلىـــرى ۋە تهپـــسىرلىرى قۇرئـ ــقا تىلالرغـ  قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ باشـ
بهلكــى قۇرئــان كهرىــم ئهرەب تىلىــدىكى ئهســلى تېكىــستى بىلهنــال قۇرئــان ۋە . هېــسابالنمايدۇ

 شـــۇنداقال قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ تهرجىمىـــسىدىن دىنىـــي مهســـىلىلهرنىڭ . مـــۆجىزە دېيىلىـــدۇ
 چـــۈنكى ئـــايهتلهردىن چۈشـــىنىلگهن مهنىلهرنىـــڭ . كـــاملىرىنى ئىزدەشـــكه بولمايـــدۇ ئهه

ــدۇ ــالى كـــۆپ بولىـ ــالىق ئېهتىمـ ــڭ . خاتـ ــا قۇرئـــان كهرىمنىـ ــرائهت ئورنىغـ ــازدا قىـ  شـــۇڭا نامـ
ــۈن ــقا پۈت ــدىن باش ــام ئهزەم ــدا ئىم ــادا تاپمايدىغانلىقى ــاز ئ ــلهن نام ــۇش بى ــسىنى ئوق  تهرجىمى

ــا ــردەك ئىتتىپــ ــالىرى بىــ ــسالم ئۆلۈمــ ــڭ . قتۇر ئىــ ــان كهرىمنىــ ــازدا قۇرئــ ــام ئهزەم نامــ  ئىمــ
 ئۇنىـڭ بـۇ پهتىۋاسـىدىن ۋاز تهرجىمىسىنى ئوقۇسـىمۇ بولىـدۇ، دەپ قارىغـان بولـسىمۇ، كېـيىن

 . كهچكهنلىكىنى ئىسالم ئۆلۈمالىرى سۆزلىمهكته

 سۈننهت  2

 ئىزلىــرى، بۇيرىغــانلىرى، توســقانلىرى – پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىــش ― سـۈننهت
 ســـــۈننهت ئىـــــسالم قانۇنـــــشۇناسلىقىنىڭ ئىككىنچـــــى ئاساســـــلىق . ســـــۆزلىگهنلىرىدۇر ۋە

ــدۇر ــدۇ . مهنبىئى ــداق دەي ــپ مۇن ــشكه چاقىرى ــۈننهتكه ئهگىشى ــاال مۇســۇلمانالرنى س ــالاله تائ  : ئ
 پهيغهمـبهر سـىلهرگه « : تهرجىمىـسى ﴾ وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا ﴿

 .) 1 ( » ى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن چهكلىنىڭالر بهرگهنن

ــا ئىتــائهت ــالاله تائاالغ ــائهت قىلىــشنىڭ ئ ــساالمغا ئىت ــاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىس ــالاله تائ  ئ

 ﴾ من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَـاع اللّـه ﴿ : قىلغانلىق ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ
 غهمــبهرگه ئىتــائهت قىلىــدىكهن، ئــۇ ئالالهقــا ئىتــائهت قىلغــان كىمكــى پهي « : تهرجىمىــسى

 .) 2 ( » بولىدۇ

ــۇجمهل ــگهن مــ ــدە كهلــ ــۈننهتلىرى قۇرئــــان كهرىمــ ــساالمنىڭ ســ  پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســ
ــان ــسىلى باي ــهرهلهش ۋە تهپ ــسىنى چۈشــهندۇرش، ش ــڭ مهنى ــامالرنى ئوچــۇقالش، ئۇنى  ئههك

 » كهرىمنىـڭ ههقىقىـي تهرجىمـانى قۇرئـان » قىلىشتهك ئاالهىـدە مـۇهىم خۇسۇسـىيىتى بىـلهن

 : تهرجىمىـسى ﴾ وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّـرونَ ﴿ . دېيىلىـدۇ
 بـۇ ( بىز سـاڭا قۇرئـاننى ئىنـسانالرغا چۈشـۈرۈلگهن شـهرىئهتنى بايـان قىلىـپ بهرسـۇن، ئـۇالر «

 .) 3 ( » دەپ چۈشۈردۇق ) نهسىههت ئالسۇن  ئۇنىڭدىن ۋەز ( قىلىپ پىكىر ) قۇرئاننى

 . ئايهت  7 ههشر سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  80 نىسا سۈرىسى ) 2 (
. ئايهت  44 نههل سۈرىسى ) 3 (
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ــۈرۈش بىــلهن بىــرگه ــساالمغا قۇرئــان كهرىمنــى چۈش ــالاله تائــاال مــۇههممهد ئهلهيهىس  ئ
ــا ــېكمهت « ئۇنىڭغـ ــان » هـ ــا قىلغـ ــۈننهتنىمۇ ئاتـ ــلهن سـ ــامى بىـ ــاال . نـ ــالاله تائـ ــبهر ئـ  پهيغهمـ

 واذْكُـرنَ مـا يتلَـى ِفـي ﴿ : اق دەيـدۇ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا قىلغان خىتابىـدا مۇنـد
 ئـۆيلىرىڭالردا ئالالهنىـڭ ئايهتلىرىـدىن ۋە « : تهرجىمىـسى ﴾ بيوِتكُن ِمن آياِت اللَِّه والِْحكْمـِة

 .) 1 ( » هېكمهتتىن ئوقۇلىۋاتقان نهرسىلهرنى ياد ئېتىڭالر

 هتتىكى قى ئـــاي يـــۇقىرى ئۆلۈمـــاالر باشـــقا ئىمـــام شـــافىئىي، ئىبنـــى كهســـىر، قهتـــادە ۋە
 چــۈنكى پهيغهمــبهر . ســۆزىدىن ســۈننهت مهقــسهت قىلىنىــدىغانلىقىنى ســۆزلىگهن « هــېكمهت »

 . ) 2 ( قۇرئان كهرىم ياكى سۈننهت ئىدى « ئوقۇلىدىغان نهرسىلهر » ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىدە

ــۈننهتتۇر ــولى س ــر ي ــشنىڭ بىردىنبى ــايىلىرىنى چۈشىنى ــسهت ۋە غ ــڭ مهق ــان كهرىمنى  . قۇرئ
 مــۇههممهد ئهلهيهىسـساالمغا قۇرئــان كهرىمنـى چۈشــۈرۈپ، ئـۇنى قۇرئــان چـۈنكى ئــالاله تائـاال

 كهرىمنىـــڭ كۆرســـهتمىلىرى بـــويىچه كىـــشىلهرنى تـــوغرا يولغـــا يېتهكلهشـــكه ئهمـــر قىلغـــان
 بولــــۇپ، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم كىــــشىلهرگه قۇرئــــان كهرىمنىــــڭ كۆرســــهتمىلىرىنى،

 نى گـاه ئهمهلىيىتــى بىـلهن، گــاه ســۆزى بۇيرىغـانلىرىنى، توســقانلىرىنى ۋە جىمـى ئههكــاملىرى
ــا ــا قىلغانلىرىغ ــشى، خات ــۇكۇت قىلى ــشلىرىغا س ــان ئى ــوغرا قىلغ ــقىالرنىڭ ت ــاه باش ــلهن، گ  بى

 . ئاگاهالندۇرۇش بېرىشى بىلهن يهتكۈزگهن

 ـ ئىجما 3

 ئىــسالم ئۈممىتىــدىن بولغــان زامانــداش ئۆلۈماالرنىــڭ ههممىــسىنىڭ شــهرىئهت ― ئىجمــا
 . ) 3 ( سىله ئۈستىدە بىردەك ئىتتىپاققا كېلىشى دېگهنلىكتۇر مهسىلىلىرىدىن بىرەر مه

 ئىجمـــا قۇرئـــان . ئىجمــا ئىـــسالم قانۇنــشۇناسلىقىنىڭ ئـــۈچىنچى ئاساســـلىق مهنبىئىــدۇر
ــان يېڭــى مهســىلىلهر ئۈســتىدىال بولىــدۇ ــاكى ســۈننهتلهردە هــۆكمى بولمىغ ــم ي  چــۈنكى . كهرى

 لىلهرگه هېچكىمنىــڭ چىــشى قۇرئــان كهرىــم يــاكى ســۈننهتته هــۆكمى بايــان قىلىنغــان مهســى
 بــــار كـــۈچىنى ســـهرپ قىلىـــپ شــــهرىئهت ( ئىجمـــا قىلىـــش پهقهت ئىجتىهـــاد . پاتمايـــدۇ

ــرىش ــاملىرىنى چىقىـ ــىلىلهرنىڭ ئههكـ ــي مهسـ ــدىن دىنىـ ــقان ) دەلىللىرىـ ــاالهىيىتىگه توشـ  سـ
 . ئۆلۈماالرغىال خاستۇر

 نـــى ئىجمــا ئىككـــى تۈرلـــۈك بولـــۇپ، بىرىنچىــسى، ئۆلۈمـــاالردىن ههر بىرىنىـــڭ ئـــۆز رەيى

 . ئايهت  34 ئههزاب سۈرىسى ) 1 (
 . بهت  78 بةت، الرسالة  17 جامع بيان العلم وفضله ) 2 (
. بةت  196 توم  1 بةت، اإلحكام لآلمدي – 63 بةت، إرشاد الفحول  439 توم  2 روضة الناظر ) 3 (
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ــۇ ــا، ب ــدىغان ئىجم ــارقىلىق بولى ــشى ئ ــكارا سۆزلى ــهرىه « ئاش ــا س ــا ( » ئىجم ــكارا ئىجم  دەپ ) ئاش
 ئىككىنچىـــسى، ئۆلۈمـــاالردىن بهزىـــسى يـــاكى بىرەرســـى بىـــرەر مهســـىلىدە پهتىـــۋا . ئاتىلىـــدۇ

 چىقارغـان بولـۇپ، ئـۇنى ئاڭلىغـان باشـقا ئۆلۈمــاالر ئـۇنى ئىنكـار قىلماسـتىن، سـۇكۇت قىلــسا،
 . ) 1 ( دەپ ئاتىلىدۇ ) مۇۋاپىقالشقان ئىجما ( » ي ئىجما سۇكۇتى « بۇ

 كۆپ سانلىقنىڭ ئـۆز ئـارا كېڭىـشىپ ئىـش كۆرىـشىدە خاتالىـشىش نىـسبىتىنىڭ ئىنتـايىن
 ئـــالاله تائـــاال بـــۇ « : شـــۇڭا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . ئـــاز بولىـــدىغانلىقى بىـــر رېئـــاللىقتۇر

 . ) 2 ( دېگهن » ئۈممهتنى خاتا ئىشقا توپلىمايدۇ

 قىياس  4

ــاس ــۇ ― قىيـ ــىلىگه بـ ــرەر مهسـ ــان بىـ ــۆكمى بولغـ ــۈننهتته هـ ــاكى سـ ــم يـ ــان كهرىـ  قۇرئـ
ــش ــاس قىلى ــىلىنى قىي ــر مهس ــگهن بى ــۆكمى كهلمى ــسىدە ه ــشتىش ( ئىككى ــارقىلىق ) ئوخشى  ئ

 . هۆكۈم چىقىرىش دېگهنلىكتۇر

 هاراقنىـــڭ هــاراملىقى ۋە قهتئىـــي مهنئـــى قىلىنغــانلىقى قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ : مهســىلهن
ــتى ــلهن بېكى ــايىتى بى ــكىن ئ ــۈم كهس ــشنىڭ . لگهن هۆك ــاق چېكى ــۇن ۋە ئ ــه، ئهپي ــا نهش  ئهمم

 هــاراملىقى ۋە مهنئــى قىلىنغــانلىقى توغرۇلــۇق قۇرئــان كهرىــم يــاكى ســۈننهتته ئوچــۇق هۆكــۈم
ــوق ــات . ي ــساالم هاي ــبهر ئهلهيهىس ــكهن ۋە پهيغهم ــم چۈش ــان كهرى ــىلهر قۇرئ ــۇ نهرس ــۈنكى ب  چ

 اقتىن كېلىـپ چىقىـدىغان دىنىـي، ئىـسالم ئۆلۈمـالىرى نهشـه، ئهپيـۇن ۋە ئـ . ۋاقتىدا يوق ئىدى
 ئىقتىــــسادىي ۋە تهن ســــاقلىقىغا زىيــــان يهتكۈزۈشــــى قاتــــارلىق ئهخالقىــــي، ئىجتىمــــائىي،

ــڭ ــارقىلىق بۇالرنى ــۆرۈش ئ ــشتۇرۇپ ك ــپ سېلى ــاس قىلى ــا قىي ــڭ زىيىنىغ ــانالرنى هاراقنى  زىي
 چــــۈنكى هاراقنىــــڭ هــــارام قىلىنىــــشىغا تــــۈرتكه بولغــــان . هاراملىقىغــــا ئىتتىپاقالشــــقان

 . ۋەبلهرنىڭ ههممىسى بۇالردا ئارتۇقى بىلهن تېپىلىدۇ سه

 قىياســنىڭ ئىــسالم . قىيــاس ئىــسالم قانۇنــشۇناسلىقىنىڭ تــۆتىنچى ئاساســلىق مهنبىئىــدۇر
ــم، ســۈننهت ۋە ســاهابىالرنىڭ  قانۇنــشۇناسلىقىنىڭ مهنبهلىرىــدىن ئىكهنلىكىــگه قۇرئــان كهرى

 . سۆزلىرى دااللهت قىلماقتا

ــٍق نِعيــده ﴿ : كهرىمــدە ئــالاله تائــاال قۇرئــان  1 ــدأْنا أَولَ خلْ ــا ب تهرجىمىــسى ﴾ كَم : 
 .) 3 ( » مهخلۇقاتالرنى دەسلهپته قانداق ياراتقان بولساق، شۇ هالىتىدە ئهسلىگه قايتۇرىمىز «

 . بةت  252 توم  1 مدي ـ بةت، اإلحكام لآل 75 – 74 ـ بةتلةر، إرشاد الفحول 496 – 492 توم  2 روضة الناظر ) 1 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
. ئايهت  104 ئهنبىيا سۈرىسى ) 3 (
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 ئالاله تائـاال بـۇ ئـايهتته، قىيـامهت كۈنىـدە مهخلۇقـاتنى تىرىلدۈرۈشـنى ئـۇالرنى دەسـلهپته
 . مانا بۇ، قىياستۇر . وخشاتقان يوقتىن پهيدا قىلغىنىغا ئ

 ئۆلــۈپ كهتـكهن ئانىـسى ئۈچــۈن روزا تۇتۇشـنىڭ هــۆكمىنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم  2
 ئهگهر ئانىڭىزنىـڭ ئۈسـتىدە بىراۋنىـڭ قهرزى قالغـان ! قـاراڭچۇ « : سوراپ كهلـگهن بىـر ئايالغـا

 » گهن بــوالتتىم ههئه، ئهلــۋەتته تــۆلى « : ئايــال . دەپ ســورايدۇ » بولــسا، ئــۇنى تۆلهيتتىڭىزمــۇ؟
ــا ــساالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــدە، پهيغهم ــاۋاب بهرگهن ــۈن روزا « : دەپ ج ــانىڭىز ئۈچ ــداقتا ئ  ئۇن

 . ) 1 ( دەپ جاۋاب بېرىدۇ » تۇتسىڭىز بولىدۇ

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بــۇ ههدىـسته، ئايالنىـڭ ئــۆلگهن ئانىـسىنىڭ گهردىنىـدە قالغــان
 . مانا بۇ، قىياستۇر . زگه ئوخشاتقان روزىنى، تۆلىيهلمهستىن زىممىسىدە كهتكهن قهر

ــى  3 ــپه ئىككىنچـ ــا ئهل خهلىـ ــۇ مۇسـ ــۇ ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالهـ ــى خهتتـ ــۆمهر ئىبنـ  ئـ
ــان ــداق دەپ يازغ ــدە مۇن ــان خېتى ــا يازغ ــۇ ئهنهۇغ ــئهرىي رەزىيهلاله ــان كهرىــم ۋە « : ئهش  قۇرئ

ــوراپ ــۈم سـ ــهندىن هۆكـ ــشىلهر سـ ــۇق كىـ ــىلىلهر توغرۇلـ ــان مهسـ ــۆكمى بولمىغـ ــۈننهتته هـ  سـ
 لگهنــدە، ئــۇ مهســىلىلهرنى ســهن هــۆكمىنى بىلىــدىغان مهســىلىلهرگه قىيــاس قىلغىــن، كه

 ئانــدىن ئــالاله تائاالغــا ئهڭ يېقىملىــق كېلىــدىغان، ههقىقهتــكه ئهڭ ئويغــۇن رەۋىــشته هۆكــۈم
 .) 2 ( » چىقارغىن

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. بةتلةر  38 – 17 بةتلةر، مقدمة في الفقه  79 – 17 بةت، أصول التشريع اإلسالمي  70 توم  1 أخبار القضاة ) 2 (
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 ئىسالم فقهى
 فىقهنىڭ تهرىپى

ــه ــۇپ، ئىمــام ئهزەم ― فىق ــش دېگهنلىــك بول ــۇغهتته چۈشــىنىش ۋە بىلى ــۇ ههنىــفه ل  ئهب
 دەپ « زىيىنىنــى بىلىــش – ئۆزىنىــڭ پايــدا » فىقهىنىــڭ شــهرىئهت ئىــستىالهىدىكى مهنىــسىنى

 بــۇ ئىــسالمدىكى ئېتىقــاد، ئىبــادەت، مۇئــامىله، ئهخــالق ۋە باشــقا مهســىلىلهرنىڭ . تهرىــپلىگهن
 چــــۈنكى شــــهرىئهت ئىلىملىــــرى . ههممىنــــى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالغــــان ئومــــۇمىي تهرىپتــــۇر

 . دەپ ئاتىالتتى » فىقهى « رلىنىشتىن بۇرۇن ههممىسى تهخهسسۇسالرغا تۈ

ــىلىلىرى ــاد مهس ــپ، ئېتىق ــرى تۈرلىنى ــهرىئهت ئىلىملى ــنچه، ش ــاكى « كېيى ــاالم ي ــى ك  ئىلم
 ، زاهىـدلىق، سـهبىرچانلىق، رازىمهنلىـك ۋە تهقۋادارلىققـا ئوخـشاش ۋىجـدانىي » تهۋهىد ئىلمـى
ــىلىلهر ــى « مهسـ ــهۋۋۇف ئىلمـ ــاكى تهسـ ــالق يـ ــادە – ، ئهمهل » ئهخـ ــقا ئىبـ ــامىله ۋە باشـ  ت، مۇئـ

ــى « شــهرىئهت مهســىلىلىرى ــى ئىلم ــان » فىقه ــدىغان بولغ ــدا . دەپ ئاتىلى  شــۇڭا هــازىرقى زامان
 ئىبــــادەت، مۇئــــامىله، ئــــائىله، دۆلهت – ســــۆزىدىن پهقهت شــــهرىئهتنىڭ ئهمهل » فىقهــــى «

 . تۈزۈمى ۋە جازا قانۇنى قاتارلىق مهسىلىلىرىال مهقسهت قىلىنىدۇ

ــافىئىي فىقه ــام شـ ــسىنى شـــۇڭا ئىمـ ــهرىئهت ئىـــستىالهىدىكى مهنىـ ــڭ شـ ــهرىئهت « ىنىـ  شـ
ــش ــاملىرىنى بىلى ــڭ ئههك ــي ئهمهللهرنى ــدىن دىنى ــپلىگهن » دەلىللىرى ــپ . دەپ تهرى ــۇ تهرى  ب

 . بىردەك تونۇلغان ئهڭ مهشهۇر تهرىپتۇر

 . ئالاله تائاالنىڭ ئىنسانالرغا تۈزۈپ بهرگهن قانۇنى دېمهكتۇر ― شهرىئهت

 . ن مهسىلىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈ ― شهرىئهت

 ئىسالم فىقهىنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى

 بـارلىق قـانۇنالردىن ئاالهىـدە ئۈسـتۇن، ئادالهتلىـك ) يـاكى ئىـسالم قـانۇنى ( ئىسالم فىقهـى
 : بۇنى ئىخچامالپ ئېيتقاندا . ۋە هېكمهتلىك قانۇندۇر

 ۇنالردىن ئهڭ ئىـــسالم فىقهىنىـــڭ ئىنـــسانالر تهرىپىـــدىن تـــۈزۈلگهن ههرقانـــداق قـــان  1
 چـــوڭ ئاالهىدىلىكلىرىـــدىن بىـــرى شـــۇكى، ئۇنىـــڭ مهنبىئـــى قۇرئـــان كهرىـــم ۋە ســـۈننهتته

 ئىجمــا بىــلهن قىيــاس ئىككىــسىمۇ قۇرئــان . مۇجهســسهم بولغــان ئــالاله تائاالنىــڭ ۋەهىــسىدۇر
 . كهرىم ۋە سۈننهتته مۇجهسسهملهنكهن ۋەهىگه يۆلىنىدۇ

ــارلىق تهلهپ  2 ــڭ بـ ــى هاياتلىقنىـ ــسالم فىقهـ ــدۇ ئىـ ــاجلىرىنى قاندۇرىـ ــرى ۋە ئېهتىيـ . لىـ
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ــش ــارلىق ئى ــساننىڭ ب ــى ئىن ــسالم فىقه ــۈنكى ئى ــاال – چ ــالاله تائ ــڭ ئ ــالىيهتلىرىنى، ئۇنى  پائ
ــسىنى، شــۇنداقال دىــن ۋە ــلهن بولغــان ئاالقى ــىۋىتىنى، جهمئىيىتــى بى ــلهن بولغــان مۇناس  بى

 . ) 1 ( الىدۇ دۇنيالىق بارلىق ئىشلىرىنى ئهڭ توغرا ۋە ئهڭ ئهۋزەل شهكىلدە رەتكه س

 ئىسالم فىقهىنىڭ ماۋزۇسى

ــهرىئهت تهكلىبلىرىنـــى ئورۇنداشـــقا ــى يـــاكى مهيـــدانى شـ ــسالم فىقهىنىـــڭ ماۋزۇسـ  ئىـ
 مهيلــى نامازغــا ئوخــشاش . ســاالهىيهتلىك بولغــان كىــشىلهرنىڭ ئىــشلىرى دائىرىــسىدە بولىــدۇ

ــتىش تهلهپ ــشاش تهرك ئېـ ــا ئوخـ ــى ئوغۇرلۇققـ ــسۇن، مهيلـ ــش بولـ ــان ئىـ ــشقا بۇيرۇلغـ  قىلىـ
 لىنغــان ئىــش بولــسۇن، مهيلــى يېــيىش ۋە ئىچىــشكه ئوخــشاش ئىختىيــارى ئىــش بولــسۇن، قى

ــان ــدا، ئوچــۇق ۋە تهپــسىلى باي  ئىــسالم فىقهــى بــۇ ئىــشالرنىڭ ههممىــسىنى سىــستېمىلىك هال
 . ) 2 ( قىلىپ بېرىدۇ

 ئىسالم فىقهىنىڭ خىزمهتلىرى

ــدى، ه ــراهىم ئورى ــوغۇردى، ئىب ــقهمه س ــدى، ئهل ــئۇد تېرى ــى مهس ــى ئىبن ــاد دان فىقهىن  همم
 چىقــاردى، ئهبــۇ ههنىــفه تــارتتى، ئهبــۇ يۇســۇف خېمىــر قىلــدى، مــۇههممهد نــان قىلــدى،

 . باشقىالر ئۇنىڭ نېنىدىن يىدى

 : شهرهلهر

 يهنــى فىقهــى مهســىلىلىرىنى ئهڭ دەســلهپ ئوتتۇرىغــا قويغــان كىــشى پهيغهمــبهر : تېرىــدى
ــ ــدىن بىـــرى بولغـ ــا ئۆلۈمالىرىـ ــاهابىلىرىنىڭ كاتتـ ــى ئهلهيهىســـساالمنىڭ سـ  ان ئابـــدۇلال ئىبنـ

 . دۇر ) ئالاله ئۇنىڭدىن رازى بولغاي ( مهسئۇد رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ : ســوغۇردى ــدۇرغان كىــشى پهيغهم ــى فىقهــى ئىلمىنــى راۋاجالن  يهن
ــشه ۋە ــۇ تالىــب، ئائى ــى ئىبنــى ئهب ــى مهســئۇد، ئهل ــان، ئىبن ــۆز ئاچق ــا ك ــدا دۇنياغ ــات ۋاقتى  هاي

ــۆمهر ــۇالردىن ( ئ ــالاله ئ ــاي ئ ــاقلىق ) رازى بولغ ــشكهن، ئات ــدا يېتى ــاهابىالرنىڭ قولى ــارلىق س  قات
 . فىقهىشۇناس ئالىم ئهلقهمه ئىبنى ئابدۇلاله ئىبنى مالىك ئهل نهخهئىي دېگهن كىشىدۇر

ــدىغان هالغــا : ئورىــدى ــكه ســېلىپ كىــشىلهر پايدىلىناالي ــى فىقهــى مهســىلىلىرىنى رەت  يهن
 ىقهىـشۇناس ئـالىمى ئىبـراهىم ئىبنـى يهزىـد كهلتۈرگهن كىـشى كـۇفه شـههىرىنىڭ تونۇلغـان ف

 . ئىبنى قهيس ئىبنى ئهل ئهسۋەد ئهبۇ ئىمران ئهل نهخهئىي دېگهن كىشىدۇر

 . بةتلة  19 – 18 توم  1 الفقه اإلسالمي وادلته ) 1 (
. بةتلةر  17 توم  1 الفقه اإلسالمي وادلته ) 2 (
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ــاردى ــزمهت : دان چىقـ ــوڭ خىـ ــشلىرىدا چـ ــۇقالش ئىـ ــىلىلىرىنى ئوچـ ــى مهسـ ــى فىقهـ  يهنـ
 . كۆرسهتكهن كىشى ئىمام ئهزەمنىڭ ئۇستازى ههمماد ئىبنى مۇسلىم دېگهن كىشىدۇر

 ى فىقهــى مهســىلىلىرىنى ۋە فىقهىــشۇناسلىق قائىــدىلىرىنى شــاخالندۇرغان يهنــ : تــارتتى
ــى ــهندۈرگهن، فىقه ــپ چۈش ــۈملهرگه ئايرى ــۇپ بۆل ــۇنجى بول ــىلىلىرىنى ت ــى مهس ــشى، فىقه  كى
 توغرۇلــۇق كىتــابالرنى يازغــان، شــۇنداقال مهشــهۇر تــۆت چــوڭ مهزههپنىــڭ بىــرى بولغــان

 . ىبنى سابىت ئىمام ئهزەمدۇر ههنهفىي مهزهىبىنى تهسىس قىلغان كىشى ئۇئمان ئ

ــۈزگهن فىقهــى قائىــدىلىرى ۋە فىقهــى مهســىلىلىرىنى : خېمىــر قىلــدى  يهنــى ئىمــام ئهزەم ت
ــتۇرغان ــىلىلهرنى ئايدىڭالشـ ــۆپلىگهن مهسـ ــاخالندۇرغان ۋە كـ ــپ شـ ــق قىلىـ ــنچىكه تهتقىـ  ئىـ

 يهئقــۇب ئىبنـــى ) قازىالرنىــڭ كاتتىـــسى ( كىــشى ئىمــام ئهزەمنىـــڭ شــاگىرتى، قـــازى قــۇزات
 . ىم ئهبۇ يۇسۇف دېگهن كىشىدۇر ئىبراه

 يهنـى ئىمـام ئهزەم ئوتتۇرىغــا قويغـان فىقهـى مهسـىلىلهرەنى رەتـلهپ چىققــان : نـان قىلـدى
 ۋە بهزى مهســىلىلهرنىڭ شــاخچىلىرىنى كــۆپهيتكهن، شــۇنداقال ههنهفىــي مهزهىبىنىــڭ فىقهــى

 ههمــمه كىــشى ئىمــام ئهزەمنىــڭ شــاگىرتى، بىــرلهپ تههرىــرلهپ چىققــان – مهســىلىلىرىنى بىــر
 بىــردەك ئېتىــراپ قىلغــان كاتتــا ئــالىم مــۇههممهد ئىبنــى ههســهن ئهل شــهيبانىي دېــگهن

 . كىشىدۇر

ــدىن يېــدى ــشقا ئوڭايالشــتۇرۇپ : باشــقىالر ئۇنىــڭ نېنى ــام مــۇههممهد پايدىلىنى ــى ئىم  يهن
 . ) 1 ( هازىرلىغان فىقهى مهسىلىلىرىدىن ئومۇم خهلق مهنپهئهت ئالدى

 ارىخى فىقه ئىلمىنىڭ كېلىپ ـ چىقىش ت

ــز ــدا يىلتى ــى هال ــدىال تهدرىج ــات ۋاقتى ــساالمنىڭ هاي ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــى ئىلم  فىقه
ــلىغان ــشقا باش ــات . تارتى ــۈردە قان ــمىي ت ــى رەس ــى ئىلم ــدە فىه ــاهابىالرنىڭ دەۋرى ــنچه س  كېيى

 . ) 2 ( يايغان

 فىقهى ئىلمىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەب

ــپ چ ــڭ كېلى ــى ئىلمىنى ــسىزكى، فىقه ــهۋەب شۈبهى ــر س ــان بىردىنبى ــۈرتكه بولغ ــشىغا ت  ىقى
 شـــهرىئهت يېڭـــى مهيـــدانغا چىقىـــپ تۇرغـــان مهســـىلىلهر ههققىـــدە – كىـــشىلهرنىڭ يېڭـــى

 كىــــــشىلهرنىڭ ئىجتىمــــــائىي . ئههكــــــاملىرىنى بىلىــــــشكه بولغــــــان زور ئېهتىياجىــــــدۇر
ــسلهرنىڭ ههق ــشى، شهخـــ ــكه سېلىـــ ــىۋەتلىرىنى رەتـــ ــشقا  مۇناســـ ــۇقلىرى ۋە قىلىـــ  هوقـــ

 . بةت  270 توم  2 التسهيل الضروري لمسائل القدوري ) 1 (
. بةت – 18 توم  1 الفقه اإلسالمي وادلته ) 2 (
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ــشلىكلىر ــىلىلهرنى تېگى ــى مهس ــدىغان يېڭ ــپ تۇرى ــدانغا كېلى ــان مهي ــشى ۋە ههر زام  ىنى بىلى
 شــهرىئهت سىستېمىــسى بــويىچه ههل قىلىــشى ئۈچــۈن فىقهــى ئىلمىــگه بولغــان ئېهتىيــاج

 . ) 1 ( ناهايىتى زوردۇر

 چىقىش تارىخى مهزههبنىڭ كېلىپ

 لـــۇغهتته بارىـــدىغان جـــاي دېگهنلىـــك بولـــۇپ، شـــهرىئهت ئىــــستىالهىدا ― مهزههپ
 . ) 2 ( دىنىي مهسىلىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئههكامالر دېمهكتۇر ― هزههپ سۆزى م

 مهزههپـــلهر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمدىن كېـــيىن، ســـاهابىالرنىڭ زامانىـــدىال بـــاش
ــا، ئابـــدۇلاله ئىبنـــى ئـــۆمهر، : مهســـىلهن . كۆتۈرۈشـــكه باشـــلىغان  ئائىـــشه رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـ

 رنىڭ يېڭىــدىن مهيــدانغا كهلــگهن مهســىلىلهرنى قۇرئــان ئابــدۇلاله ئىبنــى مهســئۇد ۋە باشــقىال
 كهرىــم ۋە ســۈننهتنىڭ روهــى بــويىچه جاۋابالندۇرۇشــتا، ههر بىرىنىــڭ ئــۆز ئالــدىغا ئــايرىم

ــشى ( مهزهىبــى ــى ۋە قارى ــان ) رەي ــابىئىن . بولغ ــنچه ت ــڭ ) ســاهابىالرنى كــۆرگهن ئهۋالد ( كېيى  نى
 مـۇنهۋۋەرە شـههىرىدىال يهتـته چـوڭ ههتتـا مهدىـنه . دەۋرىدە، مهزههبلهر كۆپىيىـشكه باشـلىغان

 . ) 3 ( ئالىمنىڭ مهزهىبى ئوتتۇرىغا چىققان

 مهزههپلهرنىڭ كۆپ بولغانلىقىنىڭ سهۋەبلىرى

 : ئىسالم دىنىدا مهزههپلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەبلهر تۆۋەندىكىچه

ــى  1 ــى بىلدۈرۈشــ ــۆپ مهنىلهرنــ ــۆزلهرنىڭ كــ ــدىكى ســ ــۆزنىڭ . ئهرەب تىلىــ ــۇ ســ  بــ
 جمهللىكى ياكى ئومـۇم ۋە خاسـلىق ئوتتۇرىـسىدا ئىپادىلىنىـشى يـاكى ههقىقىـي مهنه بىـلهن مۇ

ــازىي ــان ( مهجـ ــسهت قىلىنمىغـ ــقىالردۇر ) مهقـ ــشى ۋە باشـ ــسىدا ئىپادىلىنىـ ــسى ئوتتۇرىـ  . مهنىـ
ــىلهن ــدىكى : مهســـ ــۇرۇئ « ئهرەب تىلىـــ ــشىنى » قـــ ــز كۆرىـــ ــڭ ههيـــ ــۆزىنىڭ ئايالالرنىـــ  ســـ

ــزدىن پاك ــڭ ههي ــدەك، ئۇالرنى ــادىلىنىگه، ئىپادىلىگىنى ــانلىقىنىمۇ ئىپ ــر « النغ ــۆزىنىڭ » ئهم  س
ــتهههب ــاكى مۇسـ ــدەك، ۋاجىـــب يـ ــى ئىپادىلىگىنىـ ــش ( پهرزنـ ــۆرۈلگهن ئىـ  نـــى ) ياخـــشى كـ

ــادىلىگىنىگه، ــارامنى ئىپادىلىگىنىـــــدەك، مهكرۇهنىمـــــۇ » نههيـــــى « ئىپـــ  ســـــۆزىنىڭ هـــ
 . ئىپادىلىگىنىگه ئوخشاش

 دېـــگهن ئايهتنىـــڭ ﴾ زورالش يـــوق ) ئۇنىڭغـــا كىرىـــشكه ( دىنـــدا ﴿ : قۇرئـــان كهرىمـــدىكى
ــسى ــاڭالر ﴿ مهنىـ ــشكه زورلىمـ ــشىلهرنى دىنغـــا كىرىـ ــدىكى چهكلهشـــنى ﴾ كىـ  دېـــگهن مهنىـ

 . بةت  270 توم  2 التسهيل الضروري لمسائل القدوري ) 1 (
 . بةت – 18 توم  1 الفقه اإلسالمي وادلته ) 2 (
. بةت  18 توم  1 سالمي وادلته الفقه اإل ) 3 (
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 دېـگهن مهنىــدىكى ئهمهلىــي ﴾ كىــشىلهرنى دىنغـا كىرىــشكه زورلىمىــدۇق ﴿ ئىپادىلهمـدۇ؟ يــاكى
 ئههۋالــدىن خهۋەر بېرىــشنىمۇ؟ ئىــسالم ئۆلۈمــالىرى بۇنىڭغــا ئوخــشاش ئايهتلهرنىــڭ ههقىقىــي

 قــسهت قىلىنغــان مهنىــسىنى چۈشىنىــشته بىــر خىــل بولمىغــانلىقتىن مهزههپــلهر دااللىتــى ۋە مه
 . ههتتا ساهابىالرنىڭمۇ چۈشىنىشى بىر خىل بولمىغان . كېلىپ چىققان

 : بۇ مۇنداق . رىۋايهتلهرنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى  2

ــپ ) 1 ( ــقىلىرىغا يېتىـ ــسىمۇ، باشـ ــان بولـ ــپ بارغـ ــا يېتىـ ــسلهر بهزى ئۆلۈماالرغـ  بهزى ههدىـ
 چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســاهابىلىرى دىــن تــارقىتىش ئۈچــۈن . مىغــانلىقى بارال

ــگهن ۋە ــڭ بىل ــشىلهرگه ئۆزىنى ــرى كى ــۇالردىن ههر بى ــاپ كهتكهنلىكــتىن، ئ ــئهلهرگه تارق  قىت
 . ئاڭلىغانلىرىنىال يهتكۈزەتتى

 ئۆلۈمـاالردىن بىرەرســىگه ههدىـس يېتىــپ كهلـگهن بولــسىمۇ، ئۇنىـڭ ئىشهنچــسىز يــول ) 2 (
 بىــلهن يېتىــپ كهلگهنلىكىــدىن ئۇنىڭغــا ئههمىــيهت بهرمىگهنلىكــى ۋە باشــقا بىــرىگه شــۇ

 . ههدىس ئىشهنچلىك يول بىلهن يېتىپ كېلىپ ئۇنىڭغا كۆرە ئىش كۆرگهنلىكى

 ئۆلۈماالردىن بىرەرسـىگه ههدىـس ئىـشهنچلىك يـول بىـلهن يېتىـپ كهلـگهن بولـسىمۇ، ) 3 (
ــۈن ب ــش ئۈچــ ــامىله قىلىــ ــسلهرگه مۇئــ ــڭ ههدىــ ــوغرا ئۇنىــ ــهرتلىرىگه تــ ــگهن شــ  هلگىلىــ

 ئىمـــام ئهزەم مهيـــدانغا چىققـــان ۋاقىتتىكـــى ئىراقتـــا يالغـــان : مهســـىلهن . كهلمىگهنلىكـــى
 ههدىــسلهرنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نامىــدىن ئويــدۇرۇپ چىقىــش دولقــۇنى ئهۋجىــگه

 ڭ شــۇڭا ئىمــام ئهزەم ههدىــسنى قوبـۇل قىلىــشتا شــهرتنى بهكمــۇ ئېغىــر ۋە چىــ . چىققـان ئىــدى
ــۇل . قويغـــان ــام ئهزەم قوبـ ــسلهرنى ئىمـ ــان ههدىـ ــۇل قىلغـ ــاالر قوبـ ــك ئۆلۈمـ ــا كۆپچىلىـ  ههتتـ

 چــۈنكى شــۇ ۋاقىتتىكــى ئىراقنىــڭ شــارائىتىدا راســت ههدىــس بىــلهن يالغــان . قىلمــايتتى
 . ههدىسلهرنى ئايرىپ چىقىش ئىشى ناهايىتى قىيىن ئىدى

ــسلهردى  3 ــم ۋە ههدىـ ــان كهرىـ ــڭ قۇرئـ ــاالردىن ههر بىرىنىـ ــرىش ئۆلۈمـ ــانۇن چىقىـ  ن قـ
 . پرىنسىپىنىڭ يهنه بىرىنىڭ پرىنسىپىغا ئوخشاش بولمىغانلىقى

 قىياســقا كــۆرە ئىجتىهــاد قىلىــش ئۇســۇلىنىڭ ههر بىــر ئۆلۈمانىــڭ نهزەرىــدە ئوخــشاش  4
 . بولمىغانلىقى

ــمه  5 ــش مهسىلىــسىدە ههم ــرىگه ئۈســتۈن قىلى ــڭ بىرىنــى يهنه بى  شــهرىئهت دەلىللىرىنى
 . ) 1 ( ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۆلۈمانىڭ پرىنسىپى

. بةت  29 توم  1 الفقه اإلسالمي وادلته ) 1 (
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 ب ۋە ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشى تۆت مهزهه ىكى ئىسالم دۇنياسىد

 ههنهفىــي، شــافىئىي، مــالىكىي ۋە ههنبهلىــي مهزهىبىــدىن ئىبــارەت مهشــهۇر تــۆت مهزههپ
 ئوتتۇرىغــا چىققــان دەۋر فىقهــى ئىلمــى گــۈللهنگهن ۋە ههر قايــسى مهملىكهتــلهرگه تارقىلىــشقا

ــر دەۋر ئ ــلىغان بى ــدى باش ــنهن . ى ــۇ دەۋر تهخمى ــدىن  119 ب ــرىيه يىلى ــرىيه  241 هىج  هىج
 يىلىغىــچه، يهنــى ههنبهلىــي مهزهىبىنىــڭ قۇرغۇچىــسى ئىمــام ئههــمهد ئىبنــى ههنبهلنىــڭ

 . ) 1 ( ۋاپاتىغىچه داۋام قىلغان

 ئىمام ئهزەم

 – ههنهفىــي مهزهىبىنىــڭ پېــشىۋاسى ۋە قۇرغۇچىــسى ئىمــام ئهزەمنىــڭ تولــۇق ئىــسمى
ــوغلى نۇئ ــابت ئ ــههىرىدە س ــۇفه ش ــڭ ك ــازىرقى ئىراقنى ــۇپ، ه ــان بول ــى  80 م ــرىيه يىل  هىج
 ئانىــسى هــازىرقى ئافغانىــستاندىن بولــۇپ، پــارىس  ئىمــام ئهزەمنىــڭ ئاتــا . دۇنياغــا كهلــگهن

ــدى ــن ئى ــشىدىغان خهلقلهردى ــدا سۆزلى ــىيالردىن . تىلى ــلهن ئابباس ــلهر بى ــام ئهزەم ئهمهۋى  ئىم
 هىجــرىيه يىلــى ئالهمــدىن  150 اشــتىن كهچــۈرۈپ ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ ئىمپېراتورلــۇقنى ب

 ئۆتكهن

ــانىلىدۇ ــدىن ســ ــڭ كېيىنكىلىرىــ ــام ئهزەم تابىئىينالرنىــ ــابىئىينلهردىن . ئىمــ ــڭ تــ  ئۇنىــ
ــۆزلىنىدۇ ــۇ س ــۇ . ئىكهنلىكىم ــى ئهنهس رەزىيهلاله ــك ئىبن ــڭ ســاهابىالردىن مالى  چــۈنكى ئۇنى

ــدىن ــۆرگهنلىكى ۋە ئۇنىڭــ ــۇنى كــ ــۆگىنىش ئهر ۋە ئ « : ئهنهــ ــم ئــ ــداق ئىلىــ ــال ههر قانــ  ايــ
 . دېگهن ههدىسنى رىۋايهت قىلغانلىقى قهيت قىلىنغان » مۇسۇلمانغا پهرزدۇر

ــام ئهزەم ــۇغۇلالنغان 18 ئىم ــال ش ــش بىلهن ــسىل قىلى ــم تهه ــل پهقهت ئىلى ــام ئهزەم . يى  ئىم
 . پۈتۈن فىقهىشۇناسالرنىڭ پېشىۋاسى هېسابلىنىدۇ

 ئىمام ئهزەمنىڭ ئىسالم فىقهىشۇناسلىقىدىكى ئورنى

ــگهن ئىمــ ــداق دې ــى جهرراه مۇن ــئ ئىبن ــدىن « : ام شــافىئىينىڭ ئۇســتازى ۋەكى ــام ئهزەم  ئىم
 ) 2 ( » ئالىمراق ۋە ئۇنىڭدەك ياخشى ناماز ئوقۇيدىغان بىرىنى كۆرگىنىم يوق

ــان قىلىــپ ــڭ ئىلمىــي مهرتىبىــسىنى باي ــدا « : ئىمــام شــافىئىي ئىمــام ئهزەمنى  فىقهــى ئىلمى
 . ) 3 ( ئىكهن دېگهن » ههممىمىز ئىمام ئهزەمگه موهتاجمىز

 : ئاتــاقلىق تىلــشۇناس ۋە فىقهىــشۇناس ئــالىم نهزر ئىبنــى شــهمىل مۇنــداق دېــگهن ئىــكهن

 . بةتلةر  33 – 331 توم  1 بةت، الفكر السامي  101 مقدمة الفقه ) 1 (
 . بةت  345 توم  13 تاريخ بغداد ) 2 (
. بهت  135 بهت، اإلنتقاء  323 توم  3 تاريخ بغداد ) 3 (
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ــۇالرنى « ــلهن ئـ ــارىتى بىـ ــڭ ماهـ ــام ئهزەم ئۆزىنىـ ــدى، ئىمـ ــۇدا ئىـ ــسى ئۇيقـ ــشىلهر ههممىـ  كىـ
 .) 1 ( » ئويغاتتى

ــگهن ــداق دې ــارەك مۇن ــى مۇب ــالىم ئىبن ــشۇناس ئ ــاقلىق فىقهى ــام « : ئات ــدە ئىم ــى ئىلمى  فىقه
ــا يهتــــكهن بىرىنــــى كۆرمىــــدىم، تهقۋادارلىقتىمــــۇ ئۇنىڭــــدەك بىرىنــــى ئهزەمــــ  دەك كامالىغــ

 .) 2 ( » كۆرمىدىم

ــڭ .... « ــام ئهزەمنىـ ــاردى ۋە ئىمـ ــا بـ ــيىن ئىراققـ ــالىكتىن كېـ ــام مـ ــافىئىي ئىمـ ــام شـ  ئىمـ
 مهكــكه، ( شــاگىرتلىرى بىــلهن ئۇچرىــشىپ ئــۇالردىن كــۆپلهپ ئىلىــم هاســىل قىلــدى، هىجــاز

ــهههرلىرى ــنه شـ ــ ) مهدىـ ــودىنى ئههلىنىـ ــڭ مېتـ ــراق ئههلىنىـ ــلهن ئىـ ــودى بىـ ــي مېتـ  ڭ ئىلمىـ
 بىرلهشــتۈرۈپ، ئىمــام مالىكنىــڭ مهزهىــبىگه ئوخــشىمايدىغان يېڭــى مهزههپ تهســىس قىلىــپ

 ئــۇ ئىمــام . ئانــدىن ئىمــام ئههــمهد ئىبنــى ههنــبهل كهلــدى، ئــۇ ههدىســشۇناس ئىــدى . چىقتــى
 .) 3 ( » ئاساس سالدى ئهزەمنىڭ شاگىرتلىرىدا ئوقۇپ يېتىشتى ۋە ههنبهلىي مهزهىبىگه

 ههنهفىي مهزهىبىنىڭ نوپۇزى

ــستان، ــاي، ئافغانىــستان، پاكىــستان، هىندى  ئىمــام ئهزەمنىــڭ مهزهىبــى تۈركىــستان، خىت
ــۇپ، ــان بول ــايالردا كهڭ تارقالغ ــقا ج ــراق ۋە باش ــۈركىيه، ئى ــرى، ت ــىيا مهملىكهتلى ــۇرا ئاس  ئوتت

ــارلىق دۆ ــراق قات ــوردانىيه ۋە ئى ــۋان، ســۈرىيه، ئېئ ــمه شــهرئىيلهر مىــسىر، لى  لهتلهردىكــى مههكى
 ئومـۇمهن ئوسـمان ئىمپېرىيىـسى . هازىرمۇ ئىمـام ئهزەمنىـڭ مهزهىبـى بـويىچه ئىـش كـۆرمهكته

ــان ــورۇن ئالغ ــى ئ ــڭ مهزهىب ــام ئهزەمنى ــسىدە ئىم ــڭ ههممى ــان جايالرنى ــق قىلغ  . هۆكۈمرانلى
ــا مۇســـۇلمانلىرىنىڭ ئـــۈچتىن بىرىنىـــڭ كـــۆپرەكى ههنهفىـــي مهزهىـــبىگه ئهگىـــشىدۇ  . دۇنيـ

 مىليونــــدىن كــــۆپرەك مۇســــۇلمان ههنهفىــــي مهزهىــــبىگه 25 جهنــــۇبىي ئامېرىكىــــدىمۇ
 . ) 4 ( ئهگىشىدۇ

 ئىمام ئهزەمنىڭ پرىنسىپى

 مهن قانــداقال بىــر هۆكــۈمنى ئــالاله تائاالنىــڭ كىتــابى « : ئىمــام ئهزەم مۇنــداق دېــگهن
ــساال ــبهر ئهلهيهىس ــسام پهيغهم ــدىن تاپالمى ــالىمهن، ئۇنىڭ ــدىن ئ ــان كهرىم ــان قۇرئ  منىڭ بولغ

 ســـۈننىتىدىن مهشـــهۇر بولـــۇپ تارقالغـــان ۋە ئهڭ ئىـــشهنچلىك يـــول بىـــلهن كهلگهنلىرىنـــى
ــان كىــشىنىڭ ســۆزىنى ــسام ســاهابىالرنىڭ ســۆزلىرىدىن خالىغ ــالىمهن، ســۈننهتتىنمۇ تاپالمى  ئ

 ؟ . بةت  135 بةت، اإلنتقاء  323 توم  3 تاريخ بغداد ) 1 (
 . بةت  604 بةت  5 تهذيب التهذيب ) 2 (
 . بةتلةر  448 – 447 مقدمة ابن خلدون ) 3 (
. بةت  129 تاريخ الفقه اإلسالمي ) 4 (
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ــان كىــشىنىڭ ســۆزىنى ئالمــايمهن ــالىمهن، خالىغ ــدە، . ئ ــنكىلهرگه كهلگهن  ســاهابىالردىن كېيى
 .) 1 ( » غاندەك مهنمۇ ئىجتىهاد قىلىمهن ئۇالر ئىجتىهاد قىل

ــگهن ــداق دېــ ــام ئهزەم يهنه مۇنــ ــۇ مېنىــــڭ « : ئىمــ ــدىكهن، ئــ ــتال بولىــ ــس راســ  ههدىــ
 .) 2 ( » مهزهىبىمدۇر

 ئىمام ئهزەمنىڭ شاگىرتلىرى

 ئىمــام ئهزەمنىـــڭ شـــاگىرتلىرى كـــۆپ بولــۇپ، مهشـــهۇرلىرى ئهبـــۇ يۇســـۇف، مـــۇههممهد،
 دىكى ئـــورنى ۋە نوپـــۇزى ئاالهىـــدە چـــوڭ بـــۇالردىن ههنهفىـــي مهزهىبىـــ . زۇفهر، ههســـهندۇر

 : بولغان ئالدىنقى ئىككىسىنىال تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز

  113 كــۇفه شــههىرىدە . ئىبــراهىم ئــوغلى يهئقــۇب ئهل ئهنــسارىي : ئىمــام ئهبــۇ يۇســۇف  1
 ئهبـۇ يۇسـۇف ئىمـام . هىجـرىيه يىلـى ئالهمـدىن ئـۆتكهن  182 هىجرىيه يىلى دۇنياغـا كېلىـپ

 رىدىن ئهڭ كامالىغــا يهتــكهن ئــالىم بولــۇپ، ئىمــام ئهزەمنىــڭ مهزهىبىــدە ئهزەمنىــڭ شــاگىرتلى
 نــى ئىجــاد قىلغــان، باغــداتتا ) قانۇنــشۇناسلىق پرىنــسىپى ( تــۇنجى بولــۇپ ئۇســۇلى فىقهــى

 قــازىلىق قىلغــان، كېيىــنچه، خهلىــپه هــارۇن رەشــىدنىڭ زامانىــدا پۈتــۈن قازىالرنىــڭ رەئىــسى
 . بولۇپ تالالنغان زاتتۇر

 هىجـرىيه يىلـى ئىراقتـا  132 . ههسـهن ئـوغلى مـۇههممهد شـىيبانىي : هممهد ئىمام مۇه  2
 ئىمــام مــۇههممهد ئىلىمــدە كامــال . هىجــرىيه يىلــى ئالهمــدىن ئــۆتكهن  187 دۇنياغــا كېلىــپ،

ــشمايدۇ ــۇ يۇســۇفتىن قېلى ــۇپ، ئىمــام ئهب ــانالردىن بول ــڭ ئهڭ مهشــهۇر . تاپق ــۇ شــۇ زاماننى  ئ
 . ) 3 ( ئۆلۈمالىرىدىن ئىدى

 ف بىلهن مۇههممهدنىڭ ههنهفىي مهزهىبىدىكى ئورنى ئهبۇ يۇسۇ

ــڭ شــاگىرتلىرىدىن ــام ئهزەمنى ــۇههممهد گهرچه ئىم ــام م ــلهن ئىم ــۇف بى ــۇ يۇس ــام ئهب  ئىم
 شــهرىئهت دەلىللىرىــدىن مهســىلىلهرنىڭ ( بولــسىمۇ، بــۇالر ئــۆز ئالــدىغا مۇســتهقىل مۇجتههىــد

ــارغۇچى ــاملىرىنى چىق ــدى ) ئههك ــ . لهردىــن ئى ــۇڭا بۇالرنىــڭ ههر بى ــام ئهزەمنىــڭ ش  رى ئىم
ــل ــشىلهرنى قايىـ ــپ كىـ ــېالن قىلىـ ــل ئـ ــلىرىنى دادىـ ــۆز قاراشـ ــۇزااليتتى ۋە ئـ ــۋالىرىنى بـ  پهتىـ

 شـــۇ ســـهۋەبتىن ههنهفىـــي مهزهىبىـــدىمۇ ئىمـــامالر ئـــارا بهزى مهســـىلىلهردە . قىالاليتتـــى
 . ئىختىالپالر بار

 . بةت  401 توم  6 سير أعالم النبالء ) 1 (
 . بةت  401 توم  6 سير أعالم النبالء ) 2 (
. بةت  30 توم  1 الفقه اإلسالمي وادلته ) 3 (
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 تىلگهن ههنهفىي مهزهىبىنىڭ كـۆپىنچه مهسـىلىلىرى ئىمـام ئهزەمنىـڭ رەيـى بـويىچه بېكىـ
 بولـــسىمۇ، ئىمـــام ئهزەمـــگه خىـــالپ هالـــدا مهزكـــۇر ئىككـــى شـــاگىرتنىڭ رەيـــى بىـــلهن

ــاز ئهمهس ــۇ ئـ ــىلهن . بېكىتىلگهنلىرىمـ ــنىڭ پهرز : مهسـ ــان ئوقۇشـ ــازدا قۇرئـ ــام ئهزەم نامـ  ئىمـ
ــان مىقــدارىنى ــت – ُقــْل « بولغ ــسمىنى ئالغــان بىــرەر ســۆزنى » ئېي  قــا ئوخــشاش قۇرئــان ئى

ــ ــادا بولى ــۇ پهرز ئ ــۇش بىلهنم ــدۇ ئوق ــاز . دۇ، دەي ــۇههممهد ئهڭ ئ ــلهن م ــۇف بى ــۇ يۇس ــا ئهب  ئهمم
ــان ــازدىكى قۇرئ ــان ئوقــۇمىغىچه نام ــايهت مىقــدارى قۇرئ ــۈچ ئ  دېگهنــدە قىــسقا ئــايهتلهردىن ئ

 ههنهفىــي مهزهىبــى بــۇ مهســىلىدە مهزكــۇر ئىككــى . ئوقــۇش پهرزى ئــادا تاپمايــدۇ، دەيــدۇ
 . شاگىرتنىڭ رەيى بويىچه ئىش كۆرۈپ كهلمهكته

ــا ــدە يهنه ئىمـ ــالش تهكبىرىـ ــا باشـ ــۆرە، نامازغـ ــگه كـ ــرب ﴿ م ئهزەمـ ــالاله ئهڭ  اهللا أكـ  ئـ

 ئـالاله ئهڭ ئۇلۇغــدۇر﴾ – اهللا أَعظَــم ﴿ چوڭـدۇر﴾دەپ تهكبىـر ئېيــتىش شـهرت ئهمهس، بهلكـى

ــاكى ــى ﴿ ي ــاالنى  اهللا أَعلَ ــالاله تائ ــشاش ئ ــگه ئوخ ــتۈندۇر﴾ دېگهن ــدىن ئۈس ــالاله ههممى  ئ
ــسىب ــارىلهردىن قاي ــدىغان ئىب ــۇر ئۇلۇغالي ــتىش يېتهرلىكت ــر ئېي ــلهن تهكبى ــۇ . ىرى بى ــا ئهب  ئهمم

ــرب ﴿ : يۇســۇف بىــلهن مــۇههممهدكه كــۆرە، تهكبىــردە  بۇنىڭــدىن . دېــيىش شــهرتتۇر ﴾ اهللا أك
 ههنهفىــي مهزهىبــى بــۇ مهســىلىدىمۇ مهزكــۇر . باشقىــسى بىــلهن تهكبىــر دۇرۇس بولمايــدۇ

 . ئىككى شاگىرتنىڭ رەيى بويىچه ئىش كۆرۈپ كهلمهكته

 هزهىبىنىڭ ئىماملىرى ئارا پرىنسىپى ههنهفىي م

ــۇههممهد ــام مـ ــۇ يۇســـۇف ۋە ئىمـ ــام ئهبـ ــام ئهزەم، ئىمـ  ههنهفىـــي مهزهىبـــى ئاساســـهن ئىمـ
ــڭ مههــسۇلىدۇر ــي ئهمگىكىنى ــڭ ئىلمى ــۈچ ئىمامنى ــارلىق ئ ــان ئۇســۇلى . قات ــڭ قولالنغ  بۇالرنى

 : مۇنداق

 ئهڭ كۈچلــۈك ـ ئىمــام ئهزەم بىــلهن مهزكــۇر ئىككــى شــاگىرت ئىتتىپاقالشــقان مهســىله 1
 . مهسىله هېسابلىنىپ، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىش شهرتسىز زۆرۈردۇر

ــام 2 ــدا، كـــۆپىنچه ئىمـ  ـ ئىمـــام ئهزەم بىـــلهن ئىككـــى شـــاگىرت ئىختىالپلىـــشىپ قالغانـ
 خۇسۇسـهن ئىبـادەت مهسـىلىلىرىدە ئۇنىـڭ رەيـى شهرتـسىز . ئهزەمنىڭ رەيى هېسابقا ئېلىنىـدۇ

 . كۈچكه ئىگه

ــراس، گۇۋاهل 3 ــۇ ـ دەۋا، مىـ ــام ئهبـ ــۆپىنچه ئىمـ ــىلىلىرىدە كـ ــش مهسـ ــۇل قىلىـ ــق قوبـ  ىـ
ــى ئېلىنىــدۇ ــاتى ۋە ئالغــان . يۇســۇفنىڭ رەي ــازىلىق هاي ــۇزۇن مۇددەتلىــك ق  چــۈنكى ئۇنىــڭ ئ

. تهجرىبىسى شۇنى تهقهززا قىالتتى
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 تۇغقـانچىلىق ۋە ئــائىلىگه مۇناسـىۋەتلىك شـهرىئهت مهسـىلىلىرىدە كــۆپىنچه – ـ ئـۇرۇق 4
 . ئېلىنىدۇ ئىمام مۇههممهدنىڭ رەيى

ــۇ 5 ــام ئهبـ ــاۋۋال ئىمـ ــگهن بولـــسا، ئـ ــه دېمىـ ــام ئهزەم بىـــر نهرسـ ــىلىدە ئىمـ ــرەر مهسـ  ـ بىـ
ــى ــهننىڭ رەي ــدىن ههس ــڭ، ئان ــدىن زۇفهرنى ــڭ، ئان ــام مۇههممهدنى ــدىن ئىم ــۇفنىڭ، ئان  يۇس

 . قوبۇل قىلىنىدۇ

ــدە 6 ــي مهزهىبى ــۈپ 17 ـ ههنهفى ــش كۆرۈل ــويىچه ئى ــى ب ــڭ رەي ــام زۇفهرنى  مهســىلىدە ئىم
 . ) 1 ( كهلمهكته

 قى بايانالر بىلهن بۇ كىتابنىڭ مۇناسىۋىتى يۇقىرى

ــۇقىرى مهن ــراپ ي ــردەك ئېتى ــسالم دۇنياســىدا بى ــدىن ئى ــۆزلهپ ئۆتۈشــته بىرىنچى  قىالرنى س
ــى ــۈننهت ئىكهنلىكىنـ ــم ۋە سـ ــان كهرىـ ــى قۇرئـ ــڭ مهنبىئـ ــهۇر مهزههپلهرنىـ ــان مهشـ  قىلىنغـ

 تىبىـــــــسىگه كىتابخانالرغـــــــا تونۇشتۇرۇشـــــــنى، ئىككىنچىـــــــدىن مۇجتههىـــــــدلىق مهر
ــكه ــوغرا مهزههپ ــان ت ــسۇپ بولغ ــۆزلىرى مهن ــڭ ئ ــاۋام خهلقنى ــهن ئ ــڭ، خۇسۇس  يهتمىگهنلهرنى

ــانمهن ــسهت قىلغ ــنى مهق ــى بىلدۈرۈش ــىنىڭ زۆرۈرلىكىن ــش كۆرۈش ــۆرە ئى ــمه . ك ــۈنكى ههم  چ
ــسالم ــۈن ئىــ ــشى ئۈچــ ــى چۈشىنهلىــ ــۈننهت دەلىللىرىنــ ــم ۋە ســ ــان كهرىــ ــڭ قۇرئــ  ئادەمنىــ

 شــۇڭا قۇرئــان . كامالىغــا يهتــكهن ئــالىم بواللىــشى ناتــايىن قانۇنــشۇناسلىقىدا ئىمــام ئهزەمــدەك
 . كهرىم ۋە سۈننهتنىڭ ئالىمالر يورۇتۇپ بهرگهن يولى بىلهن مېڭىشتىن باشقا چارىمىز يوق

ــا ــشى دىنغـ ــان كىـ ــكه ئهمهل قىلمىغـ ــى، مهزههپـ ــۈش الزىمكـ ــكهرتىپ ئۆتـ ــۇنىمۇ ئهسـ  شـ
ــدۇ ــان بولمايـ ــىيلىق قىلغـ ــۇ مهز . ئاسـ ــلىرى شـ ــۈنكى مهزههپ قاراشـ ــشىۋالىرىنىڭ چـ  ههپ پېـ

ــم ۋە ســۈننهتتىن چۈشــهنگهنلىرى ۋە بىلگهنلىــرى خــاالس ــان كهرى ــك . قۇرئ  مهزههپ دېگهنلى
ــك ئهمهس ــان چۈشــهنچه، بهس . دىــن دېگهنلى ــان . بهلكــى دىنــدىن ئالغ  مهزههپ پهقهت قۇرئ

 شــۇڭا . كهرىــم ۋە ســۈننهتنىڭ روهىغــا ئويغــۇن كــېلىش شــهرتى بىلهنــال قوبــۇل قىلىنىــدۇ
 بـــــۇ مېنىـــــڭ قۇرئـــــان كهرىـــــم ۋە ســـــۈننهتتىن « : ىرىنىڭ ههر بىـــــرى مهزههپ پېـــــشىۋال

ــم ــان رەيى ــهن ئېيتق ــا ئاساس ــسىنىڭ روهىغ ــۇ ئىككى ــاكى ب ــهنگهنلىرىم ي ــڭ . چۈش  ئهگهر مېنى
 ئېيتقــانلىرىم قۇرئـــان كهرىـــم يـــاكى ســـۈننهتكه ئويغــۇن كهلمىـــگهن بولـــسا، ئـــۇنى چـــۆرۈپ

ــ . دەپ جاكارالشــنى ئۇنۇتمىغــان » تاشــالڭالر ــى شــۇڭا شــىئهلهر بى  لهن خاۋارىجالرنىــڭ مهزهىب
 قۇرئــان كهرىــم ۋە ســۈننهتنىڭ روهىغــا ئويغــۇن كهلمىگهنلىكــتىن، بــۇ مهزههپــلهر ئىــسالم

 . دۇنياسىدا بىردەك قوبۇل قىلىنمىغان

. بةت  118 مقدمة في الفقه ) 1 (
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 مهزههپ چۈشهنچىسى

ــراپ ــىدا بىـــردەك ئېتىـ ــى، ئىـــسالم دۇنياسـ ــۇنى ئۇنۇتماســـلىق كېرەككـ  ئالـــدى بىـــلهن شـ
ــۆ ــۇل قىلىنغــان مهشــهۇر ت ــوق قىلىنىــپ قوب ــدا شــهك ي  . ت مهزههپنىــڭ ههقلىقــى ۋە توغرىلىقى
ــشاشتۇر ــۇ ئوخ ــبه جهههتتىم ــۇالر مهرتى ــان . ب ــى قۇرئ ــسىنىڭ مهنبىئ ــڭ ههممى  چــۈنكى بۇالرنى

ــۈننهتتۇر ــم ۋە ســـ ــى بهزى . كهرىـــ ــڭ كۆرۈشـــ ــىلىلهردە بهزى مهزههپنىـــ  پهقهت بهزى مهســـ
ــار ــرى بـ ــان يهرلىـ ــرەك بولغـ ــدىن ئهۋزەلـ ــم ۋە . مهزههپنىڭكىـ ــان كهرىـ ــۇالر قۇرئـ ــۈننهتته بـ  سـ

 كهلگهنلهرنـى چۈشـىنىش تهرزىنىـڭ ههركىمــدە ئوخـشاش بولمىغـانلىقى يـاكى ههدىــسلهرنىڭ
ــلهن ــول بىـ ــشهنچلىك يـ ــدىمۇ ئىـ ــاكى بارغانـ ــانلىقى يـ ــپ بارمىغـ ــشاش يېتىـ ــگه ئوخـ  ههممىـ

 . يهتمىگهنلىكىدىن ئىدى

ــبىگه ــان مهزهىـ ــسۇب بولغـ ــۆزى مهنـ ــڭ ئـ ــاۋام خهلقنىـ ــشته، ئـ ــكه ئهگىشىـ  شـــۇڭا مهزههپـ
ــالىم بولـــۇپ يېتىـــشكهنلهر . زىـــم ئهگىشىـــشى ال ــا دىنىـــي ســـاههلهردە ئـ  ئهگهر باشـــقا ― ئهممـ

 مهزههپــلهر بىــلهن ئــۆز مهزهىبىنىـــڭ دەلىللىرىنــى سېلىــشتۇرۇپ، ئهڭ ئهۋزىلىنــى ئايرىـــپ
 چىقىــش سهۋىيىــسىدە بولــسا، ئــۆزى ئىلىــم يــولى بىــلهن ئىزدىنىــپ ئهڭ ئهۋزەل، دەپ قانــائهت

 قۇغـان ئـادەم بىلـگهن ئىلمىنـى تـوغرا يـول تېـپىش چـۈنكى ئو . قىلغىنىغا ئهگىشىـشى شـهرتتۇر
 ! ۋە توغرا ئىش قىلىشنى ئۆگىنىش ئۈچۈن ئىشلهتمىسه نېمىگه ئىشلىتىدۇ؟

 ئـۇ مۇنـداق . ئىمام ئهزەممـۇ مهزههپنـى قـارىغۇالرچه تهقلىـد قىلغـۇچىالرنى يامـان كـۆرەتتى
ــگهن ــۇرۇپ هېچكىمن « : دې ــمهي ت ــانلىقىمىزنى بىل ــن ئالغ ــى نهدى ــڭ رەيىمىزن ــۇنى بىزنى ــڭ ئ  ى

 .) 1 ( » قوبۇل قىلىشى جائىز ئهمهس

ــداق دېـــگهن ــۇ يهنه مۇنـ ــشىنىڭ « : ئـ ــگهن كىـ ــۈرگهن دەلىللىرىمنـــى بىلمىـ ــڭ كهلتـ  مېنىـ
 .) 2 ( » مېنىڭ سۆزۈم بويىچه پهتىۋا بېرىشى قهتئىي توغرا ئهمهس

ــر  ئىككــى ههدىــسنى بىلىــۋېلىپال، ههدىســشۇناسلىق ۋە فىقهىــشۇناسلىق ئىلمــى  ئهممــا بى
ــسىپلىرى ــدۇ ۋە پرىنـ ــشقا بولمايـ ــۇم قىلىـ ــا هۇجـ ــۇرۇپ مهزههپ ئۆلۈمالىرىغـ ــىز تـ  . دىن خهۋەرسـ

 . مۇنداقالرمۇ هازىرقى زاماندا كۆپىيىپ كهتكهن

 شۇنىڭدەك، مهزههپ رەيىنـى دىننىـڭ رەيـى دەپ قـاراپ، باشـقىالرنىڭ تۇتقـان يـولى ئـۆزى
 ىنىـڭ ئهگهشكهن مهزههپنىـڭ رەيىـدىن ئهۋزەل يـاكى تـوغرا ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ تـۇرۇپ، ئۆز

ــر ئىــش ــارىغۇالرچه تهئهســسۇبلۇق قىلىــشمۇ ئىلىــم ئههلىــگه ياراشــمايدىغان بى  . مهزهىــبىگه ق

 . بهت  145 بةت  145 اإلنتقاء في فضائل ثالثة األئمة الفقهاء ) 1 (
. يۇقىرىقى مهنبهدىن ) 2 (
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 چۈنكى ههقىقىي ئىلىم ئههلـى بولغـان ئـادەم ههقىـقهت گهرچه قارشـى تهرەپـته بولـسىمۇ ئـۇنى
 . ئېتىراپ قىلىشتىن باش تارتمايدۇ

ــىتىلىرى تهرە ــۇر ۋاســـ ــاش ۋە ئۇچـــ ــلهردە قانتـــ ــۇمكى، ئۆتمۈشـــ ــگه مهلـــ ــى ههممىـــ  ققـــ
ــشى ــسىدىن خهۋەردار بواللى ــڭ ههممى ــار ئىلىملهرنى ــادا ب ــڭ دۇني ــانلىقتىن، ئۆلۈماالرنى  قىلمىغ
ــۇمكىن ئهمهس ــشى مـ ــپ بواللىـ ــسىنى بىلىـ ــسلهرنىڭمۇ ههممىـ ــدەك، ههدىـ ــۇمكىن بولمىغانـ  مـ

 ئۆتمۈشـــلهردىكى كاتتـــا ئۆلۈمـــاالر، مهزههپ پېـــشىۋالىرى، شـــۇنداقال ههدىســـشۇناس، . ئىـــدى
ــسىرشۇن ــشۇناس، تهپــ ــسالم فىقهىــ ــسىنىڭ ئىــ ــڭ تولىــ ــم ئههلىلىرىنىــ ــقا ئىلىــ  اسالر ۋە باشــ

 دىيــارلىرىنى ئايلىنىــپ يــۈرۈپ ئىلىــم تههــسىل قىلىــشىغا تــۈرتكه بولغــان بىردىنبىــر ســهۋەبمۇ
ــدى ــۇ ئىـ ــافىئىينىڭمۇ . شـ ــام شـ ــۇڭا ئىمـ ــا « شـ ــى « ۋە » كونـ ــى » يېڭـ ــدىغان ئىككـ  دەپ ئاتىلىـ

 ىـسى مىـسىرغا كهلگىنىـدە ئوتتۇرىغـا ئاۋۋالقىـسى ئىراقتىكـى ۋاقتىـدا، كېيىنك . مهزهىبى بولغـان
ــان ــس بىــلهن ئۇچرىــشىش پۇرســىتىگه . چىقق ــدە كــۆپرەك ههدى ــسىرغا كهلگىنى ــۇ مى  چــۈنكى ئ

 . ئېرىشكهن بولىشى ئېهتىمال

 . ئهممــا هــازىرقى ئۇچــۇر دەۋرىــدە، ئىــزدىنىش ۋە مهلۇمــات ئــېلىش ۋاســىتىلىرى كېڭهيــدى
ــسىبىر كۇ ــڭ قاي ــدىال دۇنيانى ــۇت ئىچى ــانچه مىن ــا بىرق ــلهن ههتت ــابالر بى ــسىدىكى كىت  تۇبخانى

ــدۇ ــقىلى بولى ــسۇن ئىزدەنگــۈچىلهر . ئۇچراش ــدە بولمى ــسىبىر يېرى ــڭ قاي ــسلهرمۇ دۇنيانى  ههدى
ــدى ــدىغان بول ــان قالماي ــۈن پىنه ــسىنى . ئۈچ ــشۈرۈپ توغرى ــسىنى تهك ــسلهرنىڭ ههممى  ههدى

 نكــى مهزههپ پېــشىۋالىرىغا يېتىــپ بارالمىغــان نۇرغــۇن ههدىــسلهرنىڭ كېيى . تــاپقىلى بولىــدۇ
ــالرغا ــىلىلهر ۋە بهزى قاراشـ ــى بهزى مهسـ ــارقىلىق مهزههپتىكـ ــشى ئـ ــپ كېلىـ ــا يېتىـ  ئالىمالرغـ

ــۇ كــۆپ ــرىلگهن ئههۋالالرم ــار . تــۈزىتىش بې ــۇرۇنقىالر شــۇ چهكلىــك شــارائىتىنىڭ ي  چــۈنكى ب
ــپ ــائهت قىلغــانلىرىنى باشــقىالرغا ئۆگىتى ــوغرا، دەپ قان ــۆزى ت ــشا ئىزدىنىــپ ئ ــشىگه يارى  بېرى

ــۆتكهن ــدۇرۇپ ئ ــۇر . قال ــسىمۇ ئۆزۈرلۈكت ــىلىلهردە خاتاالشــقان بول ــۇالر بهزى مهس ــڭ . ئ  ئۇالرنى
 چـۈنكى ئىجتىهـاد قىلغـۇچى . ئۆزۈرلىرى ئـالاله تائاالنىـڭ دەرگاهىـدا چوقـۇم قوبـۇل قىلىنىـدۇ

ــاۋابقا ــر ســ ــسا بىــ ــقان بولــ ــاۋابقا، خاتاالشــ ــى ســ ــسا ئىككــ ــان بولــ ــسىنى تاپقــ  ئهگهر توغرىــ
 . الىرى بىردەك ئىتتىپاقتۇر ئېرىشىدىغانلىقىدا پۈتۈن ئىسالم ئۆلۈم

 تهقلىد مهسىلىسى

 . قىلىـش دەپ ئاتىلىـدۇ » تهقلىـد « بىراۋغا ئهگىـشىپ ئۇنىـڭ رەيىنـى قوبـۇل قىلىـش ئـۇنى
 . دەپ ئاتىلىدۇ » مۇقهللىد « باشقىالرنىڭ رەيى بويىچه ئىش كۆرگهن كىشى

 نىــڭ باشــقا بىرى ― مۇقهللىــد : تونۇشــتۇرغان نــى مۇنــداق دەپ » مۇقهللىــد « بهزى ئۆلۈمــاالر
ــل ــۆزىنى دەلىـ ــۇر – سـ ــۇچى دېمهكتـ ــۇل قىلغـ ــتىن قوبـ ــسپات تهلهب قىلماسـ ــام . ئىـ ــۇ ئىمـ بـ
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 . ) 1 ( ههرەمهين، ئىمام غازالىي ۋە باشقىالر ئېيتقان تهرىپ

 تهقلىد قىلىشقا بولمايدىغان ئىشالر

 ئــالاله تائاالنىــڭ بــارلىقىنى بىلىــش ۋە ئۇنىــڭ بىرلىكىنــى ئىــسپاتالشقا مۇناســىۋەتلىك  1
ــىلىلهردە ــاالر مهســ ــلىكىدە ئۆلۈمــ ــاكى ئهمهســ ــائىز يــ ــشنىڭ جــ ــد قىلىــ ــقىالرنى تهقلىــ  باشــ

ــد . ئىختىالپالشـــقان ــۇ مهســـىلىلهردە تهقلىـ ــالىرى بـ ــاندىكى ئىـــسالم ئۆلۈمـ  مـــۇتلهق كـــۆپ سـ
 بۇنىڭغـا بىنـائهن، ئــالاله تائاالنىـڭ بــارلىقىنى . قىلىـشنىڭ جـائىز ئهمهســلىكىنى قـارار قىلغــان

 ىۋەتلىك مهســىلىلهردە ههر قانــداق مۇســۇلمان ئــادەم بىلىــش ۋە بىرلىكىنــى ئىــسپاتالشقا مۇناســ
 . ) 2 ( ئۆز ئهقلى بىلهن ئىزدىنىشى پهرزدۇر

 ئالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە، ئـالاله تائاالنىـڭ بـارلىقى ۋە بىرلىكىنـى نامايـان قىلىـدىغان
 . شــهيئىلهر ئۈســتىدە پىكىــر يۈرگــۈزۈش، ئىــزدىنىش ۋە ئهقىــل ئىشلىتىــشكه ئهمــر قىلغــان

 . االنىڭ بۇ ئهمرى بۇيرۇلغان ئىشنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى تهقهززا قىلىدۇ ئالاله تائ

 « : تهرجىمىـسى ﴾ أَولَم ينظُرواْ ِفي ملَكُوِت السماواِت واَألرِض وما خلَق اللّه ِمن شيٍء ﴿
ــاتلىرى ــان مهخلۇق ــڭ ياراتق ــۇالر ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــڭ ســهلتهنىتى ئۈســتىدە، ئالالهنى  ئ

 .) 3 ( » تىدە پىكىر يۈرگۈزمهمدۇ؟ ئۈس

﴿ وِقِننيلِّلْم اتِض آيِفي الْأَرأَفَلَ . و ِفي أَنفُِسكُمونَ ا وـِصربۋە « : تهرجىمىـسى ﴾ ت   زېمىنـدا
 ئالالهنىــڭ قــۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنــى ( ئــۆزەڭالردا ئالالهقــا چىــن ئېتىقــاد قىلىــدىغانالر ئۈچــۈن

 .) 4 ( » كۆرمهمسىلهر ) بۇنى ( نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار، ) كۆرسىتىدىغان

 ﴾ ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض واخِتالَِف اللَّيِل والنهاِر آليـاٍت لِّـأُوِلي األلْبـاب ﴿
ــسى ــلهن « : تهرجىمىـ ــېچه بىـ ــشىدا، كـ ــڭ يارىتىلىـ ــمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـ ــسىزكى، ئاسـ  شۈبهىـ

ــلهر كۈنــدۈزنىڭ نۆۋەتلىــشىپ تۇرۇشــىدا، ئهقىــل ئىگىلىــرى ئۈ ــۋەتته، روشــهن دەلىل  چــۈن، ئهل
 .) 5 ( » بار

 بـۇ ئـايهتلهرنى ئوقـۇپ پىكىـر يۈرگـۈزمىگهن كىـشىنىڭ هالىغـا « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

 . بةت  387 توم  2 بةت، المستصفى  1357 توم  2 البرهان ) 1 (
  4 بةتلـةر، تيـسير التحريـر  460 – 457 ول بـةت، المحـص  300 تـوم  4 بـةت، اإلحكـام  312 تـوم  2 روضة الناظر ) 2 (

 . بةت  402 توم  2 بةت، فواتح الرحموت  243 توم
 . ئايهت  185 ئهئراف سۈرىسى ) 3 (
 . ئايهتلهر  21 – 20 زارىيات سۈرىسى ) 4 (
. ئايهت – 190 ئال ئىمران سۈرىسى ) 5 (
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 . ) 1 ( دېگهن سۆزنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىغان » ۋاي

 پۈتــۈن ئىــسالم ئۆلۈمــالىرى ئىــسالم دىنىنىــڭ راســتلىقى توغرۇلــۇق باشــقىالرنى تهقلىــد  2
 چـــۈنكى تهقلىـــدچىلىك شـــهرىئهتته . ئهمهســـلىكىدە ئىتتىپاققـــا كهلـــگهن قىلىـــشنىڭ جـــائىز

 بىــر ئىــشنىڭ ســۆكۈلگهنلىكى ئۇنىــڭ قهتئىــي تــوغرا ئهمهســلىكىنى . ســۆكۈلىدىغان بىــر ئىــش

 وقَــالُوا ﴿ : ئـالاله تائــاال كۇففارالرنىـڭ سـۆزىنى هېكــايه قىلىـپ مۇنــداق دېـگهن . كۆرسـىتىدۇ
ا ونتادا سنا أَطَعا ِإننبِبيلَا راالـسلُّونا فَأَضاءنربىـز ! پهرۋەردىگـارىمىز ” : ئـۇالر « : تهرجىمىـسى ﴾ كُب 

ــدىن ــوغرا يول ــى ت ــۇالر بىزن ــدۇق، ئ ــائهت قىل ــا ئىت ــقهتهن باشــلىقلىرىمىزغا، كاتتىلىرىمىزغ  ههقى
 .) 2 ( » دەيدۇ “ ئازدۇردى

 ال ئههــۋ . بــۇ ئىــسالم دىنىنىــڭ پرىنــسىدۇر . چــۈنكى هــېچكىم دىنغــا كىرىــشكه زورالنمايــدۇ
 بۇنــداق ئىــكهن، ههركىــم ئــۆز ئهقلــى بىــلهن ئــويالپ ههقىقهتنــى تېپىــپ، ئــۇنى ئــۆز قانــائىتى

 تهقلىـد قىلغۇچىنىـڭ ئىمـانى دۇرۇس « شـۇڭا ئىـسالم دىنىـدا . بىلهن قوبۇل قىلىـشى شـهرتتۇر
 . دېگهن قائىدە بار » ئهمهس

ــىي ئهقىد  3 ــڭ ئاساس ــسالم دىنىنى ــۆرە، ئى ــا ك ــسالم ئۆلۈمالىرىغ ــاندىكى ئى ــۆپ س ــسى ك  ى
 چــۈنكى بــۇ مهســىله . بولغــان ئــالته ئىمــان مهسىلىــسىدە تهقلىــدچىلىك قىلىــش جــائىز ئهمهس

 هــازىرغىچه بىــر خىــل داۋام قىلىــپ كهلــگهن ئهڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ زامانىــدىن تــا
ــىلىدۇر ــكهن مهس ــۆزگهرمهس ۋە قهتئىيلهش ــاۋام . ئ ــلهن ئ ــاالر بى ــشته ئۆلۈم ــۇ مهســىلىنى بىلى  ب

 . ) 3 ( شۇنىڭدەك بۇ مهسىلىنى بىلىشنىڭ يولىدىمۇ ههممه باراۋەردۇر . وقتۇر خهلقنىڭ پهرقى ي

ــدئهت  4 ــالىرى بىـ ــسالم ئۆلۈمـ ــۈن ئىـ ــانالمايدىغان ( پۈتـ ــدىن سـ ــد ) دىنـ ــشالردا تهقلىـ  ئىـ
 چـۈنكى دىـن ئـۆز ۋاقتىـدا كامالىغـا . قىلىشنىڭ قهتئىي خاتا ئىكهنلىكىـدە بىـردەك ئىتتىپـاقتۇر

ــان ــپ بولغ ــكهن نهر . يېتى ــا يهت ــدۇ كامالىغ ــۇل قىلماي ــادىنى قوب ــداق . ســه زىي ــاال مۇن ــالاله تائ  ئ

 ﴾ الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم اِإلسـالَم ِدينـا ﴿ : دېـگهن
ــسى ــىلهرگه نېمىتىمنـــى « : تهرجىمىـ ــدىم، سـ ــۈن قىلـ ــى پۈتـ ــىلهرنىڭ دىنىڭالرنـ ــۈن سـ  بۈگـ

 .) 4 ( » ىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم تاماملىدىم، ئىسالم د

 . ههدىس » سههىه « ئىبنى هىببان رىۋايهت قىلغان ) 1 (
 . ئايهت  67 سى ئههزاب سۈرى ) 2 (
  398 تـوم  4 بـةت، التمهيـد  458 بـةت، المـسودة  337 تـوم  2 بـةت، نـشر البنـود  538 توم  4 الكوكب المنير ) 3 (

 . بةت
. ئايهت  3 مائىدە سۈرىسى ) 4 (
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ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــدئهتنى « : پهيغهم ــزدا بى ــۇ دىنىمى ــڭ ب ــى بىزنى  كىمك
 .) 1 ( » پهيدا قىلىدىكهن، ئۇ قهتئىي رەت قىلىنىدۇ

 تهقلىد قىلىشقا بولىدىغان ئىشالر

 لىق دىنىــي مهســىلىلهردە دا تهقلىــد قىلىــش مهنئــى قىلىنغــان ئىـشالردىن باشــقا بــار يۇقىرىـ
 . ) 2 ( باشقىالرنى تهقلىد قىلىشنىڭ جائىزلىقىدا پۈتۈن ئىسالم ئۆلۈمالىرى ئىتتىپاقتۇر

 تهقلىد قىلىشقا بولىدىغان كىشىلهر

 ئادالهتلىــك مۇجتههىــدنى تهقلىـــد قىلىــشنىڭ جائىزلىقىــدا پۈتـــۈن ئىــسالم ئۆلۈمـــالىرى
 . ) 3 ( بىردەك ئىتتىپاقتۇر

ــاد قىلىـــ ― مۇجتههىـــد  ش ســـاالهىيىتىگه يهتـــكهن ۋە شـــهرىئهت دەلىللىرىـــدىن ئىجتىهـ
 . ) 4 ( دىنىي مهسىلىلهرنىڭ هۆكۈملىرىنى توغرا يوسۇندا چىقىرااليدىغان كىشى دېمهكتۇر

 بىـــرىگه زىـــت كهلمىـــگهن، شـــهرىئهتته – ســـۆزى بىـــلهن قىلغـــانلىرى بىـــر ― ئـــادالهت
ــ ــى بىـ ــراق بولۇشـ ــانالردىن يىـ ــى قىلىنغـ ــورۇنالش ۋە مهنئـ ــانالرنى ئـ ــان بۇيرۇلغـ  لهن تونۇلغـ

 . ) 5 ( ئۈلگىلىك ئالىمنىڭ سۈپىتىدۇر

 وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَـر ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيـدۇ
 ا رجعـواْ ِإلَـيِهم لَعلَّهـم ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ِفي الديِن وِلينِذرواْ قَـومهم ِإذَ

ــذَرونَ حــسى ﴾ ي ــق ئهمهس « تهرجىمى ــشى اليى ــا چىقى ــسىنىڭ جىهادق ــڭ ههممى  مۆمىنلهرنى
ــى ( ــا چىقت ــر تۈركــۈمى جىهادق ــڭ بى ــائهدىن يهنه ) ئۇالرنى ــر جام ــدىكى ههر بى ــڭ ئىچى  ، ئۇالرنى

ــي ــدىن كې ــۇپ، ئــۇالر قهۋمىنىــڭ قېــشىغا قايتقان ــالىم بول  ىن، قهۋمنىــڭ بىــر تۈركــۈمى دىنىــي ئ
ــشقا ــسىتىدە نېمى ــدۇرۇش مهق ــۇالرنى ئاگاهالن ــۈن، ئ ــى ئۈچ ــالالهتىن قورقۇش ــم تهلهپ ( ئ  ئىلى

 ) 6 ( » چىقمىدى؟ ) قىلىشقا

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بةت - 204 بةت، إمتاع العقول – 486 - 7 أضواء البيان ) 2 (
 . بةت - 402 توم - 2 بةت، فواتح الرحموت - 38 توم - 3 بةت، شرح المنار - 384 توم - 2 روضة الناظر ) 3 (
 . بەت - 250 إرشاد الفحول ) 4 (
 . بەت - 593 توم – 7 بةت، حاشية الروض المربع - 473 توم، – 3 غاية المنتهى ) 5 (
. ئايهت  122 تهۋبه سۈرىسى ) 6 (
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 ئادالهتلىك مۇجتههىدالر كىملهر؟

ــۇپ بىــردەك ئېتىــراپ قىلىنغــان  ئادالهتلىــك مۇجتههىــدالر ئىــسالم دۇنياســىدا مهشــهۇر بول
ــسا، ههر بىــر مهزههپنىــڭ مۆتىــۋەر مۇجتههىــدلىرى مهزههپلهرنىــڭ پېــشىۋالىرى، ئــۇالردىن قا  ل

ــقا ۋە ــالىمالردۇر باشــ ــاالهىيهتلىك مۇجتههىــــد ئــ ــڭ : مهســــىلهن . ســ ــي مهزهىبىنىــ  ههنهفىــ
 پېــشىۋاسى ئىمـــام ئهزەم بولــۇپ، بـــۇ مهزههپنىــڭ مۆتىـــۋەرلىرى ئىمــام ئهبـــۇ يۇســۇف، ئىمـــام

 . مۇههممهد ۋە ئىمام زۇفهرلهردۇر

 مهزههپكه ئهگىشىشنىڭ هۆكمى

 : تۆۋەندىكى ئۈچ مهسىلىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ زۇ بۇ ماۋ

 ئاۋام خهلقنىڭ مهزههپكه ئهگىشىش مهسىلىسى  1

ــۇئهييهن ــاۋام خهلقنىــڭ م ــاقى بــويىچه، ئ  ئىــسالم ئۆلۈمالىرىنىــڭ كــۆپ ســانلىقىنىڭ ئىتتىپ
 . جائىز بولۇپال قالماستىن، بهلكى ياخشىدۇر ) ئهگىشىشى ( بىر مهزههپنى تهقلىد قىلىشى

 ال قۇرئـان كهرىمــدە بىلمهيـدىغان كىــشىلهرنى بىلىـدىغان ئۆلۈمــاالردىن ســوراپ ئـالاله تائــا

 ئهگهر « : تهرجىمىـسى ﴾ فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ تعلَمـونَ ﴿ : ئۆگىنىشكه ئهمـر قىلغـان
 ) 1 ( » بىلمىسهڭالر، ئىلىم ئههلىلىرىدىن سوراڭالر

ــشتى ــوراپ ئۆگىنى ــساالم س ــبهر ئهلهيهىس ــداق پهيغهم ــپ مۇن ــدىغانالرغا كايى ــۇس قىلى  ن نوم
 ئــــۇالر بىلمىگهنلىرىنــــى ســــوراپ ئۆگهنــــسه بولىــــدۇ ئهمهســــمۇ؟ ههقىــــقهتهن « : دېــــگهن

 ) 2 ( » يېتهرسىزلىكنىڭ شىپاسى سوئالدۇر

 شـهرىئهت . ئاۋام خهلقمـۇ ئـالاله تائاالنىـڭ شـهرىئىتى بـويىچه ئىـش كۆرۈشـكه چاقىرىلغـان
ــا ــۆرۈش ئۈچـــۈن شـــهرىئهت ئههكـ ــڭ . ملىرىنى ئـــۆگىنىش شـــهرت بـــويىچه ئىـــش كـ  ئۇالرنىـ

 شــۇنىڭ . شـهرىئهت ئههكــاملىرىنى ئۆگىنىــشىنىڭ بىــرال يـولى بىلگهنلهرنــى تهقلىــد قىلىــشتۇر
 . ئۈچۈن ئاۋام خهلقنىڭ مۇئهييهن بىر مهزههپنى تهقلىد قىلىشى ۋاجىبتۇر

 ئىجتىهاد قىاللمايدىغان ئالىمنىڭ مهزههپكه ئهگىشىش مهسىلىسى  2

ــپ شــهرىئهت ئههكاملىرى ــاكى زەئى ــۈك ي ــلهن كۈچل ــادى بى ــۆز ئىجتىه ــى ئ ــڭ دەلىللىرىن  نى
 دەپ ئايرىيااليــدىغان مهرتىــبىگه يهتمىــگهن ئۆلۈمانىــڭ مــۇئهييهن بىــر مهزههپنــى تهقلىــد
ــشۇناس ــسالم فىقهى ــىلىدە ئى ــگهن مهس ــمۇ؟ دې ــاكى ئهمهس ــائىزمۇ ي ــشى ج ــڭ تۇرى ــشتا چى  قىلى

 . ئايهت  43 نههل سۈرىسى ) 1 (
. ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ئهبۇداۋۇد، هاكىم ) 2 (
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 . قى جـائىز دېــگهن قارارغـا كهلــگهن ئـالىملىرى ئىختىالپالشـقان بولــۇپ، ئۇالرنىـڭ كــۆپ سـانلى
 بـــۇ، شـــهرىئهت ئههكـــاملىرىنى بىلىـــش ئۈچـــۈن ئۇنىڭـــدىن باشـــقا يـــولى بولمىغـــان كىـــشى

 ئهممــا ئــۇ بىــرەر مهســىلىنىڭ دەلىلىنــى بىلىــپ، ئــۆزى تهقلىــد قىلىــپ ئهگهشــكهن . ئۈچۈنـدۇر
ــۇ ــسا، ئ ــى بايقى ــالپ ئىكهنلىكىن ــا خى ــۇر دەلىلغ ــارارى مهزك ــىلىدىكى ق ــۇ مهس ــڭ ش  مهزههپنى
ــش ــويىچه ئى ــى ب ــڭ تهقهززاس ــۇ دەلىلنى ــى ش ــويىچه ئهمهس، بهلك ــى ب ــۆز مهزهىب ــىلىدە ئ  مهس

 . ) 1 ( كۆرىشى پهرزدۇر

 هــارامنى هــاالل ۋە هــااللنى هــارام » : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهدى ئىبنــى هــاتهمگه
 قىلىـشتا ئۆلۈماالرنىـڭ سـۆزىگه ئىتــائهت قىلغـان كىـشى ئۇنىڭغــا چوقۇنغـان ۋە ئـالاله تائاالغــا

 . ) 2 ( دېگهن سۆزى بۇ مهنىنى ئىپادىلىسه كېرەك « كهلتۈرگهن بولىدۇ شىك

 ئىجتىهاد قىالاليدىغان كىشىنىڭ باشقىسىنى تهقلىد قىلىشى  3

ــهرىئهت دەلىللىرىنـــى ــلهن شـ ــادى بىـ ــۆرە، ئـــۆز ئىجتىهـ ــا كـ ــانلىق ئۆلۈماالرغـ ــۆپ سـ  كـ
 ۇش سهۋىيىـسىگه تهكشۈرۈپ چىقىـپ، ئـۇالردىن مهسـىلىلهرنىڭ هۆكـۈملىرىنى ئوتتۇرىغـا قويـ

ــكهن كىــشىنىڭ كــۈچى يهتمىــگهن بهزى مهســىلىلهردە باشــقا بىرىنــى تهقلىــد قىلىــشى  يهت
 . ) 3 ( جائىزدۇر

ــۇل ــڭ رەيىنــى قوب ــر مهزههپنى ــشىنىڭ باشــقا بى ــكه ئهگهشــكهن كى ــر مهزههپ ــۇئهييهن بى  م
 قىلىشى جائىزمۇ؟

ــكه ئهگ ــر مهزههپ ــۇئهييهن بى ــويىچه، م ــاقى ب ــڭ ئىتتىپ ــانلىق ئۆلۈماالرنى ــۆپ س ــكهن ك  هش
 بــۇ، . كىــشىنىڭ بهزى مهســىلىلهردە باشــقا بىــر مهزههپنىــڭ رەيىنــى قوبــۇل قىلىــشى جــائىزدۇر

ــشى ــگهن كىـ ــى بىلـ ــولى ئهۋزەل ئىكهنلىكىنـ ــان يـ ــڭ تۇتقـ ــقا مهزههپنىـ ــىلىدە باشـ ــۇ مهسـ  شـ
 ئهممـــا قايسىـــسىنىڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكىنـــى بىلهلمىـــگهن كىـــشىنىڭ مۇنـــداق . ئۈچۈنـــدۇر

 . ) 4 ( هىبىگه چىڭ ئېسىلىشى الزىم ئۇ ئۆز مهز . قىلىشىغا يول يوق

 رۇخسهت ئىزدەپ باشقا مهزههپكه ئۆتۈش جائىزمۇ؟

 پۈتـــۈن ئىـــسالم ئۆلۈمـــالىرى ئاۋامنىـــڭ ئوڭـــايلىق ئىـــزدەپ ئۆلۈماالرنىـــڭ رۇخـــسهتلىرى
ــاقتۇر ــردەك ئىتتىپ ــۆزى . ئارقىــسىدىن چېپىــشىنىڭ قهتئىــي جــائىز ئهمهســلىكىدە بى  چــۈنكى ئ

ــوم  4 بــةت، اعــالم المــوقعين  574 تــوم  4 شــرح الكوكــب المنيــر ) 1 ( ــاوى  331 ت ــوم  4 بــةت، مجمــوع الفت   253 ت
 . بهت

 . تىرمىزى، ئىبنى جهرىر رىۋايهت قىلغان ههدىس ) 2 (
 . بهت  384 توم  2 بةت، المستصفى  402 توم  2 فواتح الرحموت ) 3 (
. بهت  بةت، إرشاد الفحول  152 ول غاية الوص ) 4 (
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 بىــر مهزههپــكه رۇخـسهت ئىــزدەپ ئۆتــۈش ئۆلۈماالرنىــڭ مهنـسۇب بولغــان مهزهىبىــدىن باشـقا
ــۇق ــىلىلهرنى ئويۇنچ ــي مهس ــك ۋە دىنى ــتۈن بىلگهنلى ــدىن ئۈس ــهرىئهت دەلىللىرى ــۆزىنى ش  س

ــسابلىنىدۇ ــۇپ هې ــك بول ــدا كۆرگهنلى ــهۋەب . ئورنى ــكه س ــى چۈشۈرۈش ــڭ ههيبىتىن ــۇ، دىننى  ب
ــشالردۇر ــدىغان ئى ــدا رۇخــسهت . بولى ــهرىئهت ئههكاملىرى ــقا ش ــدىن باش ــۈرۈش مۇن ــزدەپ ي  ئى

 . ) 1 ( كىشىنى كۆپلىگهن خاتالىقالرغا ئېلىپ بارىدۇ

ــ ــى خهلى ــگهن پ ئىككىنچ ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــاب رەزىيهلاله ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــۈچ « : ه ئ  ئ
ــدۇ ــى يېقىتىــ ــه دىننــ ــسى، : نهرســ ــشى، ئىككىنچىــ ــپ كېتىــ ــڭ ئېزىــ ــسى، ئالىمنىــ  بىرىنچىــ

 ) 2 ( » ئازغۇن يول باشچىالر مۇناپىقالرنىڭ قۇرئان توغرۇلۇق جېدەل قىلىشى، ئۈچىنچىسى،

 مهزههبكه ئهگهشمهسلىك دەۋاسى

ــاز ــڭ تولىــسى ئ ــلىك دەۋاســىنى قىلغۇچىالرنى ــانىمىزدا مهزههپــكه ئهگهشمهس  تــوال – زام
 ههدىــــس ئۆگىنىــــۋېلىپال ئــــۆزلىرىنى مۇجتههىــــد ئــــالىمالردىن ســــانىغان ئــــاز ســــاندىكى

ــۇمكىن ــى مــ ــى بولۇشــ ــڭ دەۋاســ ــدە م . كالتهپهملهرنىــ ــهرىئهت ئىلىملىرىــ ــدلىق شــ  ۇجتههىــ
 مهرتىبىــسىگه يهتمىگهنلهرنىــڭ مــۇئهييهن بىــر مهزههپنىــڭ رەيــى بــويىچه ئىــش كۆرۈشــى

 چـــۈنكى شـــهرىئهت دەلىللىرىـــدىن دىنىـــي . ئهقىـــل ۋە شـــهرىئهتنىڭ بىـــردەك تهقهززاســـىدۇر
ــدىن ــڭ قولىـ ــال ئالىمنىـ ــرىش ههممىـ ــۇندا چىقىـ ــوغرا يوسـ ــاملىرىنى تـ ــىلىلهرنىڭ ئههكـ  مهسـ

 ئهڭ ياخشىــسى ئــۆزى قانــائهت قىلغــان، تــوغرا مهزههپنىــڭ شــۇڭا . كېلىــدىغان ئىــش ئهمهس
ــتۇر ــش كۆرۈش ــويىچه ئى ــى ب ــاقلىنىپ . رەي ــالىقالردىن س ــۈك خات ــشى تۈرل ــان كى ــداق قىلغ  مۇن

 ههر قانداق ئـالىم مهزههپـتىن بىهـاجهت بوالاليـدىغان ئىـش بولـسا ئىـدى، ئهڭ ئـاۋۋال . قالىدۇ
 ۆلهتلىرىنىــڭ دىنىــي ماقاملىرىــدىكى كاتتــا زامــانىمىزدىكى ئاتــاقلىق ئۆلۈمــاالر، ههتتــا ئىــسالم د

ــوالر ــان ب ــدىغانلىقىنى ئېيتمىغ ــد قىلى ــى تهقلى ــر مهزههپن ــۇئهييهن بى ــڭ م ــاالر ئۆزلىرىنى  ئۆلۈم
ــدى ــشمايدىغان . ئى ــدىن قېلى ــام ئهزەم ــۇ ئىم ــام مۇههممهدلهرم ــلهن ئىم ــۇف بى ــۇ يۇس ــام ئهب  ئىم

 د ئىبنــى ههنبهللهرنــى ئــۇالر ئىمــام شــافىئىي ۋە ئىمــام ئههــمه . مۇجتههىــد ئــالىمالر ئىــدى
ــپ ــدىن ئايرىلى ــام ئهزەم ــلهن ئىم ــارى بى ــانلىقى ئېتىب ــتازالر بولغ ــان ئۇس ــشتۈرۈپ چىقارغ  يېتى

ــدى ــالر ئى ــدارلىق زات ــامهن ئىقتى ــشقا تام ــۇنداق . مۇســتهقىل مهزههپ تهســىس قىلى  ئههــۋال ش
 . تۇرۇپمۇ، ئۇالر يهنىال ئۆزلىرى قانائهت قىلغان ههنهفىي مهزهىبىدىن ۋاز كهچمىگهن

ــر ) 1 ( ــوم  4 شــرح الكوكــب المني ــاب بهت  272 ، إرشــاد الفحــول بهت  577 ت ــذاء اللب ــوم  1 ، غ  ، روضــة بهت  193 ت
 . بهت  117 توم  11 الطالبين

. دارىمىي رىۋايىتى ) 2 (
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 ۇ كىتابنى يېزىپ چىقىشتىكى مېتودىم ب

ــاس  1 ــى ئاس ــي مهزهىبىن ــان ههنهفى ــى بولغ ــڭ مهزهىب ــام ئهزەمنى ــابنى ئىم ــۇ كىت  مهن ب
ــتىم ــپ چىقــ ــپ يېزىــ ــقا . قىلىــ ــىلىلهردە باشــ ــاندىكى بهزى مهســ ــاز ســ ــايىن ئــ  پهقهت ئىنتــ

ــڭ ــۇ مهزههپنىــ ــلىرىنى شــ ــۈكرەك قاراشــ ــدىن كۈچلــ ــي مهزهىبىــ ــڭ ههنهفىــ  مهزههپلهرنىــ
 ههنهفىـي مهزهىبىـدە : مهسـىلهن . لىللىـرى بىـلهن بىـرگه بايـان قىلىـپ قويـدۇم كهلتۈرگهن دە

 هاجىالرنىڭ ئهرەفاتتا ۋە مـۇزدەلىفهدە ئىككـى نامـازنى جهمئـى قىلىـپ بىـر ۋاقىتتـا ئوقۇشـىدىن
ــدۇ ــازالرنى جهمئــى قىلىــپ ئوقۇشــنى دۇرۇس ئهمهس، دەپ قاراي ــسىبىر هــالهتته نام  . باشــقا قاي

 هپهردە، قـــاتتىق ســـوغۇق كـــۈنلهردە ۋە ئۆزۈرلـــۈك ئههـــۋالالردا ئهممـــا باشـــقا مهزههپـــلهردە ســـ
ــتۇر ــش دۇرۇس ــداق قىلى ــگهن . بۇن ــساالمدىن كهل ــبهر ئهلهيهىس ــته پهيغهم ــۇ ههق ــههىه « ب  – س

 دېـــگهن ماۋزۇغـــا » نامـــازنى جهمئـــى قىلىـــپ ئوقـــۇش « . ( ههدىـــسلهر بـــار » ئهڭ ئىـــشهنچلىك
 ). قاراڭ

ــسىدىمۇ به  2 ــۋەرلىرى ئارىـ ــڭ مۆتىـ ــي مهزهىبىنىـ ــتىالپالر ههنهفىـ ــىلىلهردە ئىخـ  زى مهسـ
ــل ــىلىلهرنىڭ دەلى ــق مهس ــانلىقتىن، ئىختىالپلى ــۈك دەپ – بولغ ــته ئهڭ كۈچل ــسپات جهههت  ئى

ــۇل ــوغرا، دەپ قوبــ ــالىرى ئهڭ تــ ــا ئۆلۈمــ ــڭ كاتتــ ــي مهزهىبىنىــ ــانلىرىنى ۋە ههنهفىــ  قارالغــ
ــدىم  قــارىمۇ بهزى مهســىلىلهردە ئىمــام ئهزەم بىــلهن شــاگىرتلىرىنىڭ . قىلغــانلىرىنى تــالالپ ئال

 مهزههپ – كىتابىمــــدىكى – ئهممــــا . قارشــــى كۆرۈشــــلىرىنى ئهيــــنهن بايــــان قىلــــدىم
 مۆتىۋەرلىرىنىــڭ رەيــى بايــان قىلىنمىغــان مهســىلىلهر ههمــمه بىــردەك ئىتتىپاققــا كهلــگهن

ــانلىق ــازىرە ئىتتىپاققــــا كهلگهنلىكــــى ئۈچــــۈن بهس مهســــىلىلهر يــــاكى كــــۆپ ســ  ـــــ مۇنــ
 . قىلىشمايدىغان مهسىلىلهردۇر

 هپنىڭ تهرىپى مۇكهلل

 . شهرىئهت تهكلىبلىرىنى ئورۇنالشقا ساالهىيهتلىك كىشى دېمهكتۇر ― مۇكهللهپ

 مۇسـۇلمان بولـۇش، بـاالغهتكه يهتـكهن بولـۇش ۋە ئهقلـى ― مۇكهللهپ بولۇشـنىڭ شـهرتى
ــارەتتۇر ــدا بولۇشــتىن ئىب ــۇلالر . جايى ــلهن 12 ئوغ ــاش بى ــزالر 15 ي ــسىدا، قى ــاش ئارى ــاش 9 ي  ي

 . ىدا باالغهتكه يېتىدۇ ياش ئارىس 15 بىلهن

 ۋە ئۇالرنىڭ مهنىسى شهرىئهت ئىستىالهلىرى
بىلىش زۆرۈر بولغان شهرىئهت ئىستىالهلىرى قايسىالر؟ : سوئال
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ــادەتكه ســـاالهىيهتلىك بولغـــان ههر قانـــداق كىـــشىنىڭ بىلىـــشى زۆرۈر : جـــاۋاب  ئىبـ
ــستىالهلىرى ــهرىئهت ئىـ ــان شـ ــۇالر 7 بولغـ ــۇپ، ئـ ــۈننهت، : بولـ ــب، سـ ــارام، پهرز، ۋاجىـ  هـ

 . مهكرۇه تههرىمى، مهكرۇه تهنزىهى، مۇباهتۇر

 پهرز

 پهرز دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــم ۋە مــــۇتهۋاتىر  پهرز : جــ ــانلىقى قۇرئــــان كهرىــ  راســــتىنال ( ئۇنىــــڭ بۇيرۇلغــ
 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدىن كهلگهنلىكـى بىـر تـوپ جامـائهت تهرىپىـدىن بىرخىـل ئىبـارە

 ههدىــسلهرنىڭ ئېنىــق ۋە ) شۈبهىــسىز دەرىجىــدە ئىــسپاتالنغان بىــلهن رىــۋايهت قىلىنىــپ،
 . كهسكىن دەلىللىرى بىلهن بېكىتىلگهن ئهمهللهر دېمهكتۇر

ــىلهن ــات، : مهس ــاز، زاك ــتىلگهن بهش ۋاخ نام ــلهن بېكى ــرى بى ــڭ دەلىللى ــان كهرىمنى  قۇرئ
ــتىلگه ــلهن بېكىـ ــرى بىـ ــسلهرنىڭ دەلىللىـ ــۇتهۋاتىر ههدىـ ــا، مـ  ن روزا ۋە ههج قاتارلىقالرغـ

 . نامازدا قۇرئان ئوقۇش ۋە باشقىالرغا ئوخشاش ئهمهللهر

 پهرزنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــۆكمى : ج ــڭ ه ــورۇنالش زۆرۈردۇر : پهرزنى ــۇنى ئ ــاۋاب . ئ ــشى س ــان كى  ئورۇنلىغ
 ئۇنىڭغــا ئههمىــيهت بهرمىگهنلىكــتىن ئورۇنلىمىغــان كىــشى ئــالاله تائاالنىــڭ . تاپىــدۇ

 ئۇنىـڭ . بولىـدۇ ۋە ئـۆزىنى ئاخىرەتنىـڭ ئازابىغـا تۇتقـان بولىـدۇ ئالدىدا قـاتتىق گۇناهكـار
 . پهرز ئىكهنلىكىگه ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر بولىدۇ

 پهرز قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ : سوئال

 ئۇالرنىــڭ بىــرى، پهرز ئهيىــن، يهنه بىــرى، پهرز . پهرز ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ : جــاۋاب
 . كىفايهدۇر

 رز ئهين دېگهن نېمه؟ په : سوئال

ــاۋاب ــن : جـ ــىته ئـــۆزى ― پهرز ئهيىـ ــسنىڭ بىۋاسـ ــۇلمانالردىن ههر بىـــر شهخـ  مۇسـ
 بهش ۋاخ نامـــاز ئوقـــۇش، هـــارام ۋە : مهســـىلهن . ئورۇنلىـــشىغا بۇيرۇلغـــان پهرز دېمهكتـــۇر

 يامـــان ئىـــشالردىن يىـــراق بولۇشـــقا ئوخـــشاش ههر بىـــر شهخـــسنىڭ ئـــۆزىگه بۇيرۇلغـــان
 . ئهمهللهردۇر

پهرز ئهيننىڭ هۆكمى نېمه؟ : ل سوئا
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 پهرز ئهيىــن دەپ ئاتالغــان ئهمهللهرنــى مۇســۇلمانالردىن ههر بىــر شهخــسنىڭ : جــاۋاب
 . باشقىالرنىڭ ئورۇنالپ قويۇشى بىلهن ئادا تاپمايدۇ . ئۆزى ئورۇنلىشى شهرتتۇر

 پهرز كىفايه دېگهن نېمه؟ : سوئال

 . الرنىڭ ئۈســـتىگه بۇيرۇلغـــان پهرزدۇر ئومـــۇمىي مۇســـۇلمان  پهرز كىفـــايه : جـــاۋاب
 ئــالاله يولىــدا جىهــاد قىلىــش، كىــشىلهرگه نهســىههت قىلىــپ، ئــۇالرنى ياخــشى : مهســىلهن

ــاكى پهن تېخنىكـــا ــم يـ ــى ئىلىـ ــشالردىن توســـۇش، دىنـ ــان ئىـ ــۇيرۇپ، يامـ ــشالرغا بـ  ئىـ
ــشىش ــا قاتنىــ ــازا نامىزىغــ ــۇش، جىنــ  ســــاههلىرىدىن قايــــسىبىرىدە مۇتهخهســــسىس بولــ

 . ا ئوخشاش ئهمهللهردۇر قاتارلىقالرغ

 پهرز كىفايه بولغان ئىشالر پهرز ئهينغا ئايلىنامدۇ ؟ : سوئال

 : مهسـىلهن . پهرز كىفـايه بولغـان ئىـشالر گاهىـدا پهرز ئهينغـا ئايلىنىـپ قالىـدۇ : جاۋاب
 مهلـۇم بىــر مهههللىـدە يــاكى بىــرەر شـهههردە بىــر كىــشىدىن باشـقا دىننىــڭ ئههكــاملىرىنى

ــدىغان ــقه ۋەز بىلىـ ــسا، خهلقـ ــادەم چىقمىـ ــا – ئـ ــوغرا يولغـ ــۇالرنى تـ ــپ، ئـ ــىههت قىلىـ  نهسـ
ــدۇ ــۇپ بهلگىلىنى ــن بول ــتىگه پهرز ئهي ــڭ ئۈس ــۇ ئادەمنى ــاقىرىش ش ــرەر . چ ــۇنىڭدەك، بى  ش

 ئىلىــم ساههســىدە ئوقــۇپ مۇتهخهســسىس بولــۇش ئــادەتته پهرز كىفــايه بولــۇپ، مهلــۇم بىــر
 . ساههدە ئوقۇش پهرز ئهينغا ئايلىنىدۇ ئىلىم ساههسىدە ئوقۇشقا تالالنغانالر ئۈچۈن شۇ

 پهرز كىفايهنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

 پهرز كىفـايه ئهمهللىرىنـى مۇسـۇلمانالر ئاممىـسىدىن بىـر تۈركـۈم كىــشىلهرنىڭ : جـاۋاب
ــادا ــۇرچى ئ ــورۇنالش ب ــى ئ ــۇ پهرزن  ئورۇنلىــشى بىــلهن ئورۇنلىمىغانالرنىــڭ ئۈســتىدىكى ب

 الردىن هېچبىرســـى بـــۇ پهرزنـــى ئورۇنلىمىغـــان بولـــسا، پۈتـــۈن ئهگهر مۇســـۇلمان . تاپىـــدۇ
 مۇســۇلمان ئاممىـــسى گۇناهكـــار بولىـــدۇ ۋە تهرك قىلىنغــان بـــۇ پهرز ئۈچـــۈن ههممىـــسى

 . جاۋاپكارلىققا تارتىلىدۇ

 ۋاجىب

 ۋاجىب دېگهن نېمه؟ : سوئال

 النغان بۇيرۇلغــانلىقى قۇرئــان كهرىــم دەلىللىــرى بىــلهن ئىــسپات  ۋاجىــب : جــاۋاب
 بولــسىمۇ، شــۇ مهســىلىگه نىــسبهتهن دااللىتــى كهســكىن بولمىغــان ئــايهتلهر ۋە غهيــرى

ــۇتهۋاتىر  مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمدىن كهلگهنلىكـــى بىـــر يـــاكى ئىككـــى ســـاهابه ( مـ
ــدىن  ـ ئىــسپاتالر قاتارى ــل ــانلىقى ســهۋەبلىك، كهســكىن دەلى ــۋايهت قىلىنغ تهرىپىــدىن رى
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 : مهســـىلهن . ن بېكىـــتىلگهن ئهمهلـــلهر دېمهكتـــۇر ههدىـــسلهر بىـــله ) ئـــورۇن ئااللمىغـــان
 . قۇربانلىق قىلىش، فىتىر سهدىقىسى، هېيت نامازلىرى، ۋىتىر نامىزى قاتارلىقالر

 ۋاجىبنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

 ۋاجىـــــب . ۋاجىبنـــــى ئـــــورۇنالش خـــــۇددى پهرزگه ئوخـــــشاش زۆرۈردۇر : جـــــاۋاب
 ئــۇنى تهرك ئهتــكهن كىــشى پهرزنــى تهرك . ئهمهللهرنــى ئورۇنلىغــان كىــشى ســاۋاب تاپىــدۇ

 ۋاجىبقـا ئىنكـار قىلغـان . ئهتكهننىڭ گۇناهىـدىن بىـر دەرىجىـدە تـۆۋەن گۇناهكـار بولىـدۇ
 . كىشى كاپىر بولمايدۇ، بهلكى قاتتىق گۇناهكار بولىدۇ

 سۈننهت

 سۈننهت دېگهن نېمه؟ : سوئال

 ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۆزلىرى، پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد  ســۈننهت : جــاۋاب
ــالىيهتلىرى، ئهمهل  ـ پائ ــشالردىن  ئىــش ــان ئى ــادەتلىرى ۋە باشــقىالردىن ســادىر بولغ  ئىب

 . شهرىئهتكه ئويغۇن كېلىدىغانلىرىنى مۇۋاپىق كۆرگهنلىرى دېمهكتۇر

ــڭ ــب ئهمهللهرنىـ ــساالم پهرز، ۋاجىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسى پهيغهمـ ــر مهنىـ ــۈننهتنىڭ يهنه بىـ  سـ
ــا ــادەتلهردۇر ســىرتىدا قىلغ ــان ئىب ــشقا تهۋســىيه قىلغ ــۇ قىلى ــىلهن . ن ۋە بىزنىم  بهش : مهس

ــشقا ئوخــشىغان ــدا مىــسۋاك قوللىنى  ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننهتلىرىنى ئوقــۇش، تاهــارەت ئالغان
 . ئهمهللهر

 سۈننهت قانچه تۈرلۈك بولىدۇ؟ : سوئال

 سـۈننهت، يهنه ئۇالرنىـڭ بىـرى، تهكىتلىـك : سـۈننهت ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇ : جاۋاب
 . بىرى، تهكىتسىز سۈننهتتۇر

 تهكىتلىك سۈننهت دېگهن نېمه؟ : سوئال

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ههمىـــشه ئورۇنالشـــقا  تهكىتلىـــك ســـۈننهت : جـــاۋاب
 بهش : مهســىلهن . ئــادەتلهنگهن ۋە ئۆزۈرســىز قهتئىــي تهرك ئهتمىــگهن ئهمهلــلهر دېمهكتــۇر

 . ى ئوقۇش، تاهارەتته مىسۋاك قوللىنىشقا ئوخشاش ئهمهللهر ۋاخ نامازنىڭ سۈننهتلىرىن

 تهكىتلىك سۈننهتنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــشى ســـاۋابقا : جـ ــان كىـ ــى ئورۇنلىغـ ــان ئهمهللهرنـ ــۈننهت بولغـ ــك سـ  تهكىتلىـ
ــشىدۇ ــدۇ . ئېرىـ ــار بولمايـ ــشى گۇناهكـ ــكهن كىـ ــشىغا . تهرك ئهتـ ــڭ كايىـ ــراق ئالالهنىـ  بىـ

. خهۋپى بار كايىشىغا ئۇچراش
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 تهكىتسىز سۈننهت دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــسىز ســۈننهت : جــاۋاب ــادەتلهنمىگهن  تهكىت ــبهر ئهلهيهىســساالم ئورۇنالشــقا ئ  پهيغهم
ــۇر ــكهن ئهمهلـــلهر دېمهكتـ ــدا ئۆزۈرســـىز تهرك ئهتـ ــدا ئورۇنلىغـــان، گاهىـ  . بولـــۇپ، گاهىـ

 هت ســـۈننهتنى ئوقۇشـــقا ئهســـىر نامىزىنىــڭ پهرزىـــدىن بــۇرۇنقى تـــۆت رەكــئ : مهســىلهن
 . دەپ ئاتىلىدۇ » مۇستهههب « تهكىتسىز سۈننهت . ئوخشاش ئهمهللهر

 تهكىتسىز سۈننهتنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

 تهكىتـــسىز ســـۈننهت بولغـــان ئهمهللهرنـــى ئورۇنلىغـــان كىـــشى ســـاۋابقا : جـــاۋاب
ــار بولمايـــدۇ ــالاله تائاالنىـــڭ . ئېرىـــشىدۇ، تهرك ئهتـــكهن كىـــشى گۇناهكـ  كايىـــشىغىمۇ ئـ

 . ئۇچرىمايدۇ

 هارام

 هارام دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــارام : جـ ــم ۋە  هـ ــانلىقى قۇرئـــان كهرىـ ــۈردە مهنئـــى قىلىنغـ ــڭ قهتئىـــي تـ  ئۇنىـ
 مــۇتهۋاتىر ههدىــسلهرنىڭ دەلىللىــرى بىــلهن شۈبهىــسىز ۋە كهســكىن هالــدا ئىــسپاتالنغان

 ئىچىــش، ئۆســۈم يېــيىش قاتارلىقالرغــا زىنــا قىلىــش، هــاراق : مهســىلهن . ئىــشالر دېمهكتــۇر
 . ئوخشاش گۇناهالر

 هارامنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

ــاتتىق گۇناهكــار بولىــدۇ : جــاۋاب  تهۋبه . هــارام قىلىنغــان ئىــشالرنى قىلغــان كىــشى ق
ــدۇ ــار بولى ــا دۇچ ــڭ ئازابىغ ــسا دوزاخنى ــپ قايتمى ــشى . قىلى ــكهن كى ــارامالرنى تهرك ئهت  ه

 . ارامنى هاالل سانىغان كىشى كاپىر بولىدۇ ه . ساۋابقا ئېرىشىدۇ

 مهكرۇه تههرىمى

 مهكرۇه تههرىمى دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاۋاب ــۇپ، مهكــرۇه تههرىمــى  مهكــرۇه : ج ــدىغان ئىــش دېگهنلىــك بول  ياقتۇرۇلماي
ــشالر ــسپاتالنغان ئىـ ــارقىلىق ئىـ ــسلهر ئـ ــۇتهۋاتىر ههدىـ ــرى مـ ــانلىقى غهيـ ــى قىلىنغـ  مهنئـ

 . ۇه تههرىمــى هــارام تهرەپــكه ئېهتىمــالى كۈچلــۈكرەك بولغــان ئىــشالردۇر مهكــر . دېمهكتــۇر
ــىلهن ــوللىنىش، : مهس ــاز ق ــدىن ئ ــاكى نورمال ــش ي ــسراپ قىلى ــۇنى ئى ــدا س ــارەت ئالغان  تاه

 نامازدا تۇرغانـدا كـۆزىنى يومـۇۋېلىش يـاكى ئۇيـاق ـ بۇياققـا قـاراش قاتارلىقالرغـا ئوخـشاش
ــس . ئىــشالر ــائىي تۇرمۇشــتا بول ــا ئىجتىم ــسىنىڭ ئۈســتىگه ســودا ئهمم ا، باشــقىالرنىڭ سودى
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ــۇزۇش ( قىلىــش ــسىنى ب ــى باشــقىالرنىڭ سودى ــان ) يهن ــاقچى بولغ  ، باشــقا بىــرى نىكاهالنم
 . ئايالغا ئۇنىڭ ئىزنىسىز نىكاهلىنىۋېلىش قاتارلىقالرغا ئوخشاش ئىشالر

 مهكرۇه تههرىمىنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

 گهن كىــشى هــارامنى ئىــشلىگهندىن بىــر دەرىــجه مهكــرۇه تههرىمىنــى ئىــشلى : جــاۋاب
 مهكــرۇه . ئــۇنى تهرك ئهتــكهن كىــشى ســاۋابقا ئېرىــشىدۇ . تــۆۋەنرەك گۇناهكــار بولىــدۇ

 . بهلكى گۇناهكار بولىدۇ . تههرىمىنى هاالل سانىغان كىشى كاپىر بولمايدۇ

 مهكرۇه تهنزىهى

 مهكرۇه تهنزىهى دېگهن نېمه؟ : سوئال

 مهنئــى قىلىنغــانلىقى غهيــرى مــۇتهۋاتىر ههدىــسلهر ― هنزىهىــى مهكــرۇه ت : جــاۋاب
 مهكــرۇه تهنزىهىــى هــاالل تهرەپــكه ئېهتىمــالى . بىــلهن بېكىــتىلگهن ئىــشالر دېمهكتــۇر

ــشالردۇر ــان ئىـ ــۈكرەك بولغـ ــىلهن . كۈچلـ ــجىدلهرگه : مهسـ ــورۇنالرغا ۋە مهسـ ــاممىۋى سـ  ئـ
ــش ــا ئوخ ــساق ۋە خــام پىيازغ ــام سام ــشىلهرنىڭ خ ــدىغان كى ــپ تۇرى ــد بېرى ــۇيى  اش هى  ب

 . يېقىمسىز نهرسىلهرنى ئىستېمال قىلغىنىغا ئوخشاش ئىشالر

 مهكرۇه تهنزىهىنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

 ئهممـا ئـۇنى تهرك . مهكـرۇه تهنزىهىنـى ئىـشلىگهن كىـشى گۇناهكـار بولمايـدۇ : جاۋاب
 . ئېتىش ئهۋزەلدۇر

 مۇباه

 مۇباه دېگهن نېمه؟ : سوئال

ــاه : جــاۋاب ــۆز ئىختىيارىغــا  مۇب ــۇنى قىلىــش يــاكى تهرك ئېــتىش ههر كىــشىنىڭ ئ  ئ
ــۇر ــشالر دېمهكت ــشۇرۇلغان ئى ــىلهن . تاپ ــيىش : مهس ــۇرۇش  يې ــالرغا  ئىچــش، ئولت  قوپۇش

 . ئوخشاش ئىختىيارىي ئىشالر

 مۇباهنىڭ هۆكمى نېمه؟ : سوئال

ــتىش ب : جــاۋاب ــاكى تهرك ئې ــشلهش ي ــشالرنى ئى ــان ئى ــاه بولغ ــداق مۇب ــلهن هېچقان  ى
 . گۇناه ياكى ساۋاب بولمايدۇ

 مۇباه ئىشالرنىڭ ئىبادەت قاتارىغا ئۆتۈشى

قانداق قىلغاندا مۇباه ئىشالرنى ئىبادەت قاتارىغا ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ؟ : سوئال
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 مۇبـــاه ئىـــشالرنى ياخـــشى نىـــيهت بىـــلهن ئىبـــادەت قاتارىغـــا ئۆتكـــۈزگىلى : جـــاۋاب
ــىلهن . بولىــــدۇ ــال : مهســ ــادەتلهردە ئــ ــورۇنالش ۋە ئىبــ ــانلىرىنى ئــ  اله تائاالنىــــڭ بۇيرىغــ

 پائالىيهتچــان بولــۇش نىيىتــى بىــلهن يېــيىش ۋە ئىچىــش، مېڭىنــى ياخــشى دەم ئالــدۇرۇش
 ئارقىلىق ئالاله تائاالنىڭ ئهمرلىرىنـى تېخىمـۇ ياخـشى ئـورۇنالش نىيىتـى بىـلهن ئـۇخالش

 لىرىنى ياخـــشى ئـــورۇنالش ۋە تهن ســاقلىقىنى ســـاقالش ئـــارقىلىق شـــهرىئهت كۆرســـهتمى
 نىيىتــى بىــلهن تهن ههرىــكهت قىلىــش قاتــارلىق ئىــشالرنىڭ ههممىــسى ئىبــادەتكه ياتىــدۇ

 . چوقۇم ئىبادەتنىڭ ساۋابىنى بېرىدۇ  ئۆز پهزلىدىن  ۋە بۇ ئىشالرغا ئالاله تائاال

ــوئال ــستىالهلىرىنىڭ ئهمهل : س ــلهن بولغــان مۇناســىۋىتى  شــهرىئهت ئى  ئىبــادەتلهر بى
 مه؟ نې

 ئىبـــادەتلهر بىـــلهن بولغـــان  يـــۇقىرىقى شـــهرىئهت ئىـــستىالهلىرىنىڭ ئهمهل : جــاۋاب
 : مۇناسىۋىتى تۆۋەنكىدەك ئىپادىلىنىدۇ

 ئىبــادەتلهردىكى پهرز ئىــسمىنى ئالغــان ئىــشالردىن بىرەرســى  ههر قانــداق ئهمهل ) 1 (
 قىلىنــسا بىـلهن تهرك ) ئۇنتـۇپ قالغـانلىق يــاكى بىلمىگهنلىـك ( قهسـتهن يـاكى ســهۋەنلىك

 ئىبـادەتلهر بۇزۇلغـان بولىـدۇ، ئـۇنى قايتىـدىن  ياكى نۇقسان بىـلهن قىلىنـسا، شـۇ ئهمهل
 . ئورۇنالشقا توغرا كېلىدۇ

 نامازنىـــــڭ پهرزلىرىـــــدىن بولغـــــان پائـــــالىيهتلهردىن رۇكـــــۇ يـــــاكى : مهســـــىلهن
ــا  ســـهجدىلهردىن بىرەرســـىنىڭ تهرك قىلىنىـــشى بىـــلهن نامازنىـــڭ ئىناۋەتـــسىز بولغىنىغـ

 . اش ئوخش

 ئىبـــادەتلهردىكى ۋاجىـــب ئىـــسمىنى ئالغـــان ئىـــشالردىن  ههر قانـــداق ئهمهل ) 2 (
ــۇ ئهمهل ــسا، بـ ــدۇ  بىرەرســـى تهرك قىلىنـ ــسىزمۇ بولمايـ ــدۇ، ئىناۋەتـ ــادەتلهر بۇزۇلمايـ  . ئىبـ

 . ئهمما ۋاجىبنى تهرك ئهتكهنلىكى ئۈچۈن گۇناهكار بولىدۇ

 چــى رەكئىتىــدىن كېيىنكــى ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىن : مهســىلهن
 ئولتۇرۇشــنى ســهۋەنلىكتىن تهرك ئهتــكهن كىــشىنىڭ نامازنىــڭ ئاخىرىــدا ســهجدە ســههۋە

 ئهممـــا ۋاجىبنـــى قهســـتهن تهرك . قىلىـــشى بىـــلهن نـــامىزى تولۇقالنغانغـــا ئوخـــشاش
 نامازنىـڭ ۋاجىبلىرىـدىن بولغـان ههر رەكئهتـته فـاتىهه سۈرىـسنى : ئهتكهنلىكنىڭ مىـسالى
ــتهن ــنىڭ قهسـ ــسىز ئوقۇشـ ــۇزۇلغىنى ۋە ئىناۋەتـ ــڭ بـ ــلهن نامازالرنىـ ــشى بىـ  تهرك قىلىنىـ

. بولغىنىغا ئوخشاش
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 ئىبــــادەتلهردىكى ســــۈننهت نــــامىنى ئالغــــان ئىــــشالردىن  ههر قانـــداق ئهمهل ) 3 (
ــلهن ــشى بى ــهۋەنلىكتىن تهرك قىلىنى ــاكى س ــتهن ي ــسىنىڭ قهس ــاكى ههمم ــىنىڭ ي  بىرەرس

 . ان بىلهنمۇ سۈپهتلهنمهيدۇ ئىبادەتلهر بۇزۇلمايدۇ ۋە نۇقس  شۇ ئهمهل

 نامازنىـــڭ ســـۈننهتلىرىدىن بولغـــان ههر رەكئهتنىـــڭ بېـــشىدا بىـــسملاله : مهســـىلهن
 دېيىـــشنىڭ تهرك قىلىنىـــشى بىـــلهن نامازنىـــڭ نۇقـــسانلىق بىـــلهن ســـۈپهتلهنمىگىنىگه

 . ئوخشاش

 ـ ئىبــادەتلهردىكى مهكــرۇه دېــگهن ئىــشالردىن بىرەرســىنى ) 4 (  ههر قانــداق ئهمهل
ــ  ـ ئىبادەتلهرنىــڭ دۇرۇســلىقىغا يــاكى بى  ردىن كــۆپىنى ســادىر قىلىــش بىــلهن شــۇ ئهمهل

 . تهسىر يهتمهيدۇ

ــان : مهســىلهن ــئهتكه ئوقۇغ ــازالردا بىرىنچــى رەك ــسىدىن باشــقا ( پهرز نام ــاتىهه سۈرى  ) ف
ــۇر ــۇش مهكرۇهت ــئهتكه ئوق ــدا، ئىككىنچــى رەك ــىز هال ــۆزىنى ئۆزۈرس ــۈرىنىڭ ئ  ئهممــا . س

ــۈپى ــڭ سـ ــلهن نامازنىـ ــڭ بىـ ــدۇ ئۇنىـ ــىر يهتمهيـ ــي تهسـ ــشىغا قهتئىـ ــۇل بولىـ  . تىگه ۋە قوبـ
 ـ ياقتۇرۇلمىغـــان ئىـــش » مهكـــرۇه « چـــۈنكى  ـ يۇقىرىـــدا ئېيتىلغانـــدەك  نىـــڭ مهنىـــسى

 . دېگهنلىك بولۇپ، ئىبادەتنى بۇزمايدۇ، سۈپىتىگىمۇ تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ

ــهرت ― شــهرت ) 5 ( ــشى ئۈچــۈن مهۋجــۇد بولۇشــى ش ــگه ئېشى ــڭ ئهمهل ــرەر ئهمهلنى  بى
 . ان، ئهممـــا شـــۇ ئهمهلنىـــڭ ماهىيىتىـــدىن ســـانالمايدىغان نهرســـه دېمهكتـــۇر قىلىنغـــ

ــىلهن ــهرتىدۇر : مهس ــڭ ش ــارەت نامازنى ــدۇ . تاه ــۇغىلى بولماي ــاز ئوق ــسا نام ــارەت بولمى  . تاه
 . بىراق تاهارەت نامازنىڭ قاتارىدىن سانالمايدۇ

ــائىز ) 6 ( ــۇر ― جــ ــدۇ، دېگهنلىكتــ ــسا بولىــ ــى قىلــ ــىلهن . دۇرۇس يهنــ ــاز : مهســ  نامــ
ــۇ ئوق ــارقىلىق ب ــوقىتىش ئ ــازىالپ، ئهســىرىنى ي ــۇنى ت ــسا، ئ ــدا نىجاســهت بول ــدىغان جاي  ۇي

. دېگهنلىكتۇر » دۇرۇس « جايدا ناماز ئوقۇش جائىز دېگهنلىك



324 

 ئىسالم دىنىدىكى ناماز : بۆلۈم بىرىنچى

 ئىسالم دىنىدىكى ناماز 

 نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى 

 ىتى نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى پهزىل 

 نامازنىڭ هۆكمى بهش ۋاخ 

 نامازنىڭ سىرلىرى كۈندىلىك بهش 

 نامازنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى 

 نامازنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى 

 ئىسالم دىنىدا تهلهب قىلىنغان ناماز 

 نىڭ ئههمىيىتى » خۇشۇئ « ـ نامازدا

 ـ ئىنسان پىسخولوگىيىسى ۋە بهش ۋاخ ناماز

ڭ گۇناهى نامازنى تهرك ئېتىشنى 
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 ئىسالم دىنىدىكى ناماز

 شـهكلى . پۈتۈن ساماۋىي دىـنالردا ئورتـاق بۇيرۇلـۇپ كهلـگهن قهدىمـى ئىبـادەتتۇر ― ناماز
 ۋە ئوقۇلـۇش تهرتىبلىــرى ئىــسالم دىنىــدىكى نامازغـا ئوخشىمىــسىمۇ، پۈتــۈن پهيغهمبهرلهرنىــڭ

ــالاله تائــــاال قۇرئــــان ك . ئــــۈممهتلىرىگه نامــــاز پهرز قىلىنىــــپ كهلــــگهن ــا ئــ  هرىمــــدە مۇســ

 ِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّـا أَنـا ﴿ : ئهلهيهىسساالمغا قىلغان خىتابىنى هېكايه قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
أَِقِم الصِني ودبئـالالهتۇرمهن، ) ئىبـادەتكه اليىـق ( مهن ههقىـقهتهن « يهنـى ﴾ ةَ ِلـِذكِْري الَ فَاع 

ــۇد ــدىن باشــقا هــېچ مهب ــوق، ) بهرههق ( مهن ــال ( ي ــن، مېنــى زىكــرى ) غۇز ي ــادەت قىلغى ــا ئىب  ماڭ
 . ) 1 ( » ناماز ئوقۇغىن قىلىش ئۈچۈن

 ئـــالاله تائـــاال يهنه ئهڭ كـــۆپ پهيغهمـــبهر ئهۋەتىلـــگهن ئىـــسرائىل ئهۋالدى توغرۇلـــۇق

 وِإذْ أَخذْنا ِميثَاق بِني ِإسـراِئيلَ الَ تعبـدونَ ِإالَّ اللّـه ﴿ : توختالغان قىسسىدە مۇنداق دېگهن
 واِلديِن ِإحساناً وِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وقُولُواْ ِللناِس حسناً وأَِقيمـواْ الـصالَةَ وِبالْ

 ئـۆز ۋاقتىـدا بىـز ئىـسرائىل ئهۋالدىـدىن ئـالاله تائـاالدىن باشـقىغا « يهنـى ﴾ .. وآتواْ الزكَـاةَ
ــا ــلىققا، ئاتـ ــادەت قىلماسـ ــا، خىـــش  ئىبـ ــسكىنلهرگه  ئانىغـ ــتىملهرگه، مىـ ــا، يېـ  ئهقرىباالرغـ

ــات بېرىــشكه ــاز ئۆتهشــكه، زاك ــشقا، نام ــشى ســۆز قىلى ــشقا، كىــشىلهرگه ياخ ــشىلىق قىلى  ياخ
 .) 2 ( » ئههدە ئالدۇق

  ئهممــــا ئىــــسالم دىنىــــدا بۇيرۇلغــــان نامــــاز كــــۆپلىگهن خاســــىيهتلىرى ۋە هــــېكمهت
ــازالردىن ئاالهىــدە ــر ئهســرارلىرى بىــلهن باشــقا دىنالردىكــى نام  پهرقلىــق بولــۇپ تونۇلغــان بى

 هېچقانــداق دىنــدىكى نامــاز ئىــسالم دىنىــدىكى نامازنىــڭ كاتتــا ئورنىغــا ۋە . ئۇلــۇغ ئىبــادەتتۇر
 . ئالىي پهزىلىتىگه يېتهلمهيدۇ

 نامازنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

 ئىـسالم دىنىـدا . ئىماندىن كېيىـنال مۇسـۇلمانالرغا ئهڭ ئـاۋۋال بۇيرۇلغـان ئىبـادەت نامـازدۇر
 . نامازنىڭ مهرتىۋسىگه ۋە ئۇلۇغلىقىغا يېتهلهيدىغان ئىككىنچى بىر ئىبادەت يوقتۇر

ــىدۇر  1 ــڭ ئاساسـ ــسالم دىنىنىـ ــاز ئىـ ـــدۇ . نامـ ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ  : پهيغهمـ

 . ئايهت  14 تاها سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت  83 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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 .) 1 ( » دىننىڭ بېشى ئىسالم، ئۇنىڭ ئاساسلىق تېرىكى نامازدۇر «

ــ  2 ــساب ئېلىنىـ ــاۋۋال هېـ ــۈنى ئهڭ ئـ ــامهت كـ ــاز قىيـ ــادەتتۇر نامـ ــر ئىبـ  . دىغان بىردىنبىـ

 إنَّ أولَ ماَ أُفْتـِرض علـى النـاَِس ِمـن ﴿ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ
 : تهرجىمىـسى ﴾ وأَولُ مـاَ يحاَسـب ِبـهِ الـصالَةُ الـصالَةُ ي ِديِنِهم الصالَةُ وأَِخر ماَ يبقـ

ــاۋۋا « ــدا ئهڭ ئــ ــسانالرغا دىنــ ــازدۇر ئىنــ ــادەت نامــ ــان ئىبــ ــاخىرغىچه . ل پهرز قىلىنغــ  ئهڭ ئــ
ــادەتمۇ نامـــازدۇر ــاۋۋال هېـــساب ئېلىنىـــدىغان . داۋاملىـــشىدىغان ئىبـ  قىيـــامهت كـــۈنى ئهڭ ئـ

 .) 2 ( » ئهمهلمۇ نامازدۇر

ــاز  3 ــادەتتۇر ― نامـ ــدىغان ئىبـ ــى يوقالمايـ ــدىكهن قهتئـ ــن يوقالمايـ ــاز . دىـ ــۈنكى نامـ  چـ
 . دىننىڭ شۇئارىدۇر

ــ  4 ــاخىرقى ۋەســىيىتىدۇر نامــاز پهيغهم ــۋايهت . بهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ  ئىمــام ئههــمهد رى
 قىلغــان بىــر ههدىــسته، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپــات بولــۇش ئالدىــدا، ســهكهراتتا

ــۇرۇپ ــالر « ت ــازنى تهرك ئهتمهڭ ــالر ! نام ــازنى تهرك ئهتمهڭ ــانلىقىنى » ! نام ــىيهت قىلغ  دەپ ۋەس
 . بايان قىلىدۇ

ــڭ پهرز بو  5 ــسىمۇ، نامازنى ــانلىق قىسسى ــادەت لغ ــۇهىم ئىب ــۇغ ۋە م ــڭ نهقهدەر ئۇل  نامازنى
ــدۇر ــايرىم دەلىل ــگه ئ ــسا، . ئىكهنلىكى ــان بول ــدا پهرز قىلىنغ ــادەتلهر زېمىن ــۈن ئىب ــۈنكى پۈت  چ

 مىــراج كېچــسى ئــالاله مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى ئاســمانغا ئېلىــپ  بهش ۋاخ نامــاز ئىــسرا
ــ ــش ئـ ــر قىلىـ ــىته ئهمـ ــا بىۋاسـ ــپ ئۇنىڭغـ ــان چىقىـ ــماندا پهرز قىلىنغـ ــادەتته، . ارقىلىق ئاسـ  ئـ

ــۇهىم ــاددە مـ ــى پهۋقۇلئـ ــسى دۆلهتلهردىكـــى ئهلچىلىرىنـ ــڭ ههر قايـ ــۇ ئۆزلىرىنىـ  هۆكۈمهتلهرمـ
 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالممۇ ئــالاله تائاالنىــڭ . ئىــشالر ئۈچــۈنال ئــۆز دۆلىــتىگه چاقىرتىــدۇ

ــۇنى هۇزۇر ــڭ ئ ــالاله تائاالنى ــسى، ئ ــكهن ئهلچى ــسانالرغا ئهۋەت ــا ۋە ئىن ــپ ئۇنىڭغ ــا چاقىرتى  ىغ
ــدە ــڭ نهزىرىـ ــالاله تائاالنىـ ــانلىقى، ئـ ــازنى پهرز قىلغـ ــۈممهتلىرىگه بهش ۋاخ نامـ ــڭ ئـ  نامازنىـ

 نامــاز مىــراج كېچىــسى پهرز قىلىنغــانلىقى . نهقهدەر ئۇلــۇغ ئىبــادەت ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ
 . دېيىلگهن » مۇسۇلماننىڭ مىراجى « ئۈچۈن شۇڭا ئۇ،

 نامازنىڭ پهزىلىتى

ــسال ــۇر ئى ــايىن كۆپت ــى ئىنت ــڭ پهزىلىت ــدا نامازنى ــايىن . م دىنى ــا ئىنت ــى نامازغ ــسالم دىن  ئى
 ئـۇنى ئـادا قىلىـشقا . ئههمىيهت بېرىپ، ئۇنى بـارلىق ئىبـادەتلهردىن ئالـدىنقى ئورۇنغـا قويـدى

 . ى رىۋايىتى تىرمىز ) 1 (
. ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
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 ئــــۇنى تهرك ئهتكــــۈچىلهرنى قــــاتتىق ئــــازاب بىــــلهن . بۇيرۇشــــتا قــــاتتىق تهلهب قويــــدى
 ىـسالم دىنىنىـڭ ئاساسـلىق تـۈۋرۈكى، جهننهتنىـڭ ئـاچقۇچى، چـۈنكى نامـاز ئ . ئاگاهالندۇردى

ــي مۇســۇلمانلىقنىڭ ــسى ۋە ههقىقى ــڭ ئىپادى ــشى، تهقۋادارلىقنى ــشالرنىڭ بې ــۈن ياخــشى ئى  پۈت
 ئالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە نامـاز ئوقۇشـنى مۆمىنلهرنىـڭ ئىمانـدىن كېيىنكـى . نىشانسىدۇر

 متِقـين الَّـِذين يؤِمنـونَ ِللْ ى هد ﴿ : ايـدۇ بىرىنچى سۈپىتى قىلىپ كۆرسـىتىپ، ئـۇالرنى ماخت
ــصالَةَ ا ب ــونَ ال مِقييــِب و يئــۇالر . تهقۋادارالرغــا يېتهكچىــدۇر ) قۇرئــان ( « : تهرجىمىــسى ﴾ لغ 

 .) 1 ( » غهيىبكه ئىشىنىدۇ، نامازنى ئادا قىلىدۇ

ــانى نامـــاز بىـــله  ن ئـــاخىرەتته بهخـــتكه ئېرىـــشىدىغان مۆمىنلهرنىـــڭ ســـۈپهتلىرىنىڭ بايـ

 قَد أفْلَح املُؤِمنـونَ الَّـِذين هـم ِيف صـالَِتِهم ﴿ : باشلىنىپ يهنه ناماز بىـلهن خۇالسـىالنغان
 والَِّذين هم ِلفُـروِجِهم . والَِّذين هم ِللزكاَِة فاَِعلُونَ . والَِّذين هم عِن الَّغِو معِرضونَ . خاَِشعونَ

لىحاَِفظُونَ إالَّ ع نلُوِميم رغَي مهفَإن مهماَنأي لَكَتماَ م أو واَِجِهمراَ . أزو غىتِن ابء فَم ذاَِلـك 
 والَِّذين هـم علـى صـلَواَِتِهم . والَِّذين هم ألَِماَنِتِهم وعهِدِهم راَعونَ . فَاُولئك هم العاَدونَ

ــاَِفظُونَ ــسى ﴾ حـ ــۆمىنل « : تهرجىمىـ ــشتى مـ ــتكه ئېرىـ ــقهتهن بهخـ ــۇنداق . هر ههقىـ ــۇالر شـ  ئـ
ــتىن ــسىپ كهتكهنلىكـ ــۈر بېـ ــدىن سـ ــڭ ئۇلۇغلىقىـ ــالاله تائاالنىـ ــدا ئـ ــۆمىنلهركى نامازلىرىـ  مـ

 ئــۇالر . ئـۇالر بىهــۈدە ســۆز ۋە بىهـۈدە ئىــشتىن يىـراق بولغــۇچىالردۇر . ئهيمىنىـپ تۇرغــۇچىالردۇر
ــۈچىلهردۇر ــاقل . زاكـــات بهرگـ ــدىن سـ ــى هارامـ ــلهن . ىغۇچىالردۇر ئـــۇالر ئهۋرەتلىرىنـ ــۇالر بىـ  بـ

 بۇنىـــڭ ســـىرتىدىن جىنـــسىي تهلهبنـــى . يېقىنچىلىـــق قىلغـــۇچىالر مـــاالمهت قىلىنمايـــدۇ
 ئــۇالر يهنــى مــۆمىنلهر ئــۆزلىرىگه . قاندۇرۇشــنى تهلهب قىلغــۇچىالر ههددىــدىن ئاشــقۇچىالردۇر

 ىرىنى ئــۇالر نامــازل . تاپــشۇرۇلغان ئامــانهتلهرگه ۋە بهرگهن ئههــدىگه رىئــايه قىلغــۇچىالردۇر
 .) 2 ( » ۋاقتىدا تولۇق ئادا قىلغۇچىالردۇر

 نامازنىڭ هۆكمى

ــاز ئوقــۇش پهرز ــالىغ، ئاقىــل بولغــان مۇســۇلمان كىــشگه كۈنــدە بهش ۋاخ نام  ههرقانــداق ب
 . ئهيندۇر

 إنَّ ﴿ : ئىكهنلىكىنــى ئــېالن قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ ئــالاله قۇرئــان كهرىمــدە نامازنىــڭ پهرز

 . ئايهت  3 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. ئايهتلهر  9  1 مۇئمىنۇن سۈرىسى ) 2 (
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 شۈبهىـسىزكى، نامـاز مـۆمىنلهرگه « : تهرجىمىـسى ﴾ موقُوتـا ِمِنين ِكتابا الْمؤ ى الصالَةَ كَانت علَ
 .) 1 ( » ۋاقتى بهلگىلهنگهن پهرز قىلىندى

 خمس صلَواٍت كَتبهن اللَّه علَى الِْعبـاِد مـن « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن
 سِتخفَافا ِبحقِِّهن كَانَ لَه ِعند للَِّه عهد أَنْ يدِخلَه الْجنةَ ومن لَم جاَء ِبِهن لَم يضيع ِمنهن شيئا ا

 ئـالاله « : تهرجىمىـسى » شاَء عذَّبه وإنْ شاَء أَدخلَه الْجنةَ يأِْت ِبِهن فَلَيس لَه ِعند اللَِّه عهد إنْ
 رز قىلــدى، كىمىكــى بهش ۋاخ نامــازنى ئههمىيهتــسىز بهنــدىلهرگه بهش ۋاخ نامــاز ئوقۇشــنى په

 سـاناپ، ئــۇالرنى زايــا قىلىۋەتمهسـتىن، تولــۇق ئــادا قىلىــدىكهن، ئـالاله تائاالنىــڭ ئــۇ كىــشىنى
ــاردۇر ــسى ب ــكه ئههدى ــنهتكه كىرگۈزۈش ــدىكهن، . جهن ــادا قىلماي ــازنى ئ ــى بهش ۋاخ نام  كىمك

 ازاباليــدۇ، خالىــسا گۇنــاهىنى ئهپــۇ ئــالاله تائاالنىــڭ ئــۇ كىــشىگه ئههدىــسى يوقتــۇر، خالىــسا ئ
 .) 2 ( » قىلىپ جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

 جاَء رجـلٌ ِإىل رسـوِل اللّـِه « : تهلهه ئبنى ئابدۇلالهتىن رىۋايهت قىلىنپ مۇنداق دەيدۇ
 صلى اهللا عليه وسلم ِمن أهِل نجٍد ثائر الرأِْس يسمع دِوي صوِته وال يفْقَه ما يقـولُ، حـىت

 خمس صـلَواٍت يف : ا هو يسألُ عِن اِإلسالم، فقال رسولُ اللِّه صلى اهللا عليه وسلم دنا، فِإذ
 قال رسولُ اللِّه صلى اهللا عليـه . ال، ِإالّ أنْ تطَوع : هل علَي غَيرها؟ قال : فقال . الْيوِم والليلِة

 قال وذَكر لـه رسـولُ . الّ أن تطَوع ال، ِإ : هلْ علَي غَريه؟ قال : قالَ . وِصيام رمضانَ : وسلم
 ر قـال فـأدب . ال، ِإالّ أن تطَوع : اللِّه صلى اهللا عليه وسلم الزكاةَ، قال هلْ علَي غَريها؟ قال

 : قال رسولُ اللِّه صلى اهللا عليه وسـلم . واللِّه ال أِزيد علَى هذا وال أنقُص : الرجلُ وهو يقولُ
 يىـراقتىن نهجـدىلىك بىـر ئـادەم چېچـى چۇۋۇلغـان قىيـاپهتته « : تهرجىمىـسى » نْ صدق أفْلَح ِإ

ــاتتى ــه دەۋاتـ ــر نهرسـ ــشىپ . بىـ ــۇ يېقىنلىـ ــىنهلمىدۇق، ئـ ــى چۈشـ ــېمه دېگهنلىكىنـ ــڭ نـ  ئۇنىـ
 ئـــــۇ پهيغهمـــــبهر . كېلىۋىـــــدى، ئۇنىـــــڭ ئىـــــسالم توغرۇلـــــۇق ســـــورىغانلىقىنى بىلـــــدۇق

 ئــالاله ماڭــا نامــازدىن نېمىنــى پهرز قىلــدى؟ ه يارەســۇلهلال : ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ
ــبهر ئهلهيهىســساالم ــر كــېچه ” ئۇنىڭغــا، دەپ ســورىدى، پهيغهم ــاز – بى ــدۈزدە بهش ۋاخ نام  كۈن

 ماڭــا ئۇنىڭــدىن باشــقا پهرزمــۇ بــارمۇ؟ دىـــدى، : ئهرابىــي . دەپ جــاۋاپ بهردى “ ئوقۇيــسهن

 . ئايهت – 103 نىسا سۈرىسى ) 1 (
. نهسائىي رىۋايىتى ) 2 (
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ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــله ” پهيغهمـ ــوق، پهقهت نهپـ ــڭ ( يـ ــۆز ئىختىيارىـ ــدىغان ئـ ــلهن ئوقۇيـ  بىـ
ــازالر ــار ) نام ــسى ب ــزان روزى ــي “ ۋە رامى ــدى ئهرابى ــارمۇ؟ : دې ــسىمۇ ب ــدىن باشقى ــدى، “ ئۇنىڭ  دې

 ، دېــدى “ يــوق، پهقهت نهپــله روزىالرنــى تۇتــساڭ بولىــدۇ ” : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا
 ر دېــدى، پهيغهمــبه “ ئۇنىڭــدىن باشقىــسىمۇ بــارمۇ؟ ” ۋە زاكــاتنى چۈشــهندۈردى، ئهرابىــي يهنه

ــۆز ئىختىيارىــڭ بىــلهن ســهدىقه ۋە ئېهــسانالرنى ” : ئهلهيهىســساالم يهنه ئۇنىڭغــا  يــوق پهقهت ئ
ــي “ قىلــساڭ بولىــدۇ ــدى، ئهرابى ــا ” دې ــامى بىــلهن قهســهمكى، مهن ئۇنىڭغ ــالاله تائاالنىــڭ ن  ئ

 ـ زىيـادە قىلمـايمهن  بـۇ ئــادەم ” دېگىــنىچه قـايتتى، بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم “ كهم
 .) 1 ( » دېدى “ راستچىل بولسىال، نىجاتلىققا ئېرىشتى سۆزىدە

 ئالاله تائاال مۇسۇلمانالرنى مهيلـى ئـۇالر ئۆيىـدە بولـسۇن، مهيلـى سـهپهردە بولـسۇن، مهيلـى
 ئوڭۇشــلۇقتا بولــسۇن، مهيلــى قىيىنچىلىقتــا بولــسۇن، مهيلــى ئامانلىقتــا بولــسۇن، مهيلــى جهڭ

ــارائىتتا نامــاز ــسۇن، ههر قانــداق ش ــدا بول ــۇيرۇپ مۇنــداق مهيدانى ــادا قىلىــشقا ب ــۇم ئ  نى چوق

 فَإنْ ِخفْـتم فَِرجـاَالً أو . ى وقُوموا هللا قاَِنتين ط حاَِفظُوا على الصلَواَِة والصالَِة الوس ﴿ : دەيـدۇ
ــاً ــسى ﴾ ركْباَن ــامىزىنى داۋامالشــتۇرۇڭالر ) بهش ( « : تهرجىمى ــازنى بولۇپمــۇ ئهســىر ن ــى ( نام  يهن

ــۈن شــهرتلىرى بىــلهن ــادا قىلىڭــالر پۈت ــۇق ئ ــدا تول ــدا ). ۋاقتى ــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرى ــى ( ئ  يهن
ــازدا ــۇرۇڭالر ) نام ــلهن ت ــك بى ــق . ئىتائهتمهنلى ــاكى ئۇالغلى ــادە ي ــالغىنىڭالردا، پىي ــا ق  قورقۇنچت

 .) 2 ( » كېتىۋاتقىنىڭالردىمۇ نامازنى ئادا قىلىڭالر

 لىرى ئۈســتىدىمۇ، يهنــى قورقۇنچلــۇق هــالالردىمۇ، ئــۇرۇش مهيدانلىرىــدىمۇ، قاتنــاش قــورال
 ئىـــشارەت بىـــلهن بولـــسىمۇ، نامـــازنى داۋامالشـــتۇرۇڭالر  رۇكـــۇ ۋە سهجدىـــسىز هالـــدا، ئىمـــا

 . دېگهنلىكتۇر

 ئالاله تائـاال مۇسـۇلمانالرنى قىـبلىگه قاراشـقا ئىمكـانىيهت بولمىغـان شـارائىتالردا، قىـبلىگه

 وِِهللا املَـشِرق ﴿ : ەيـدۇ قاراشنى شهرت قىلماسـتىن نامـازنى داۋامالشتۇرۇشـقا بـۇيرۇپ مۇنـداق د
 يهنـى پۈتـۈن يهر ( مهشـرىقمۇ، مهغرىپمـۇ « : تهرجىمىـسى ﴾ م وجـه اِهللا ث واملَغِرب فَأينماَ تولُّوا فَ

ــارى ــدۇر ) شـ ــۈلكى . ئالالهنىڭـ ــڭ مـ ــۇ، ئالالهنىـ ــسهڭالرمۇ، ئـ ــكه يۈزلهنـ ــسى تهرەپـ ــى ( قايـ  يهنـ
 .) 3 ( » دۇر ) ئالالهنىڭ سىلهرگه ئىختىيار قىلغان قىبلىسى

 : امــازنى بىپهرۋالىــق بىــلهن ئوقۇيــدىغان كىــشىلهرنى ئاگاهالنــدۇرۇپ مۇنــداق دەيـــدۇ ن

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
 . ئايهت – 139  138 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
. ئايهت  115 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
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﴿ نلِّيـصلُ لِّلْمينَ . فَووـاهس ـلَاِتِهمص ـنع ـمه نشـۇنداق نامـاز « : تهرجىمىـسى ﴾ الَّـِذي 
 .) 1 ( » ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى، ئۇالر نامازنى غهپلهت بىلهن ئوقۇيدۇ

 ظَ افَ حـ ن مـ ﴿ : امازنىڭ ئههمىيىتـى توغرۇلـۇق مۇنـداق دەيــدۇ ن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
لَ ع ي ا كَ ه ان لَ ت ه ن ا وور ب ر ه ا وان ن ج اةً ي و ِق الْ م ي ِة ام و ، م لَ ن م ي ظْ اِف ح لَ ع ي ا لَـ ه م كُـ ي لَـ ن ـ هن ور 
الَ و ب ر انٌ ه الَ و ن اةٌ ج انَ كَ ، و ي و ِق الْ م ي ِة ام م قَ ع ار ون و ـ هانَ ام ِف و ـ رع و َّـ أُ ن وـ ِا ي بب ِف لَـ ن خ ﴾ 

ــوغرا « : تهرجىمىــسى ــا ت ــاز ئۇنىڭغ ــدىكهن، نام ــادا قىلى ــۇق ئ ــدا، تول ــۆز ۋاقتى ــازنى ئ  كىمكــى نام
 نىجـــاتلىق ) ئـــازابتىن ( دەلىــل ۋە قىيـــامهت كۈنىـــدە ) مۇســـۇلمانلىقىغا ( يولــدا مېڭىـــشتا نـــۇر،

 يـوق، دەلىلمـۇ يـوق، قىيـامهت كۈنىـدە كىمكى ئـۇنى تهرك ئېتىـدىكهن، ئۇنىڭغـا نۇرمـۇ . بولىدۇ
 ئــۇ، قىيــامهت كــۈنى قــارۇن، پىــرئهۋن، هامــان ۋە ئــۇبهي ئبنــى . ئــازابتىن نىجــاتلىقمۇ يوقتــۇر
 .) 2 ( » خهلهپلهر بىلهن بىرگه قوپىدۇ

 ههتتـا نامـاز ئوقۇشـقا ئىمـا . ناماز تېنى ساق مۇسـۇلمان كىـشىدىن قهتئـى سـاقىت بولمايـدۇ
 بـــۇ . ەزىيهتتىكـــى كېـــسهل كىـــشىدىنمۇ ســـاقىت بولمايـــدۇ ئىـــشارەتكه چـــامى يېتىـــدىغان ۋ –

 كېــسهل كىــشى ئورنىــدىن تۇرۇشــقا « : ههقتىكــى ئىــسالم شــهرىئىتىنىڭ بهلگىلىمىــسى مۇنــداق
 ماجــالى بولــسا، نامــازنى ئادەتتىكىــدەك ئــۆرە تــۇرۇپ ئوقۇيــدۇ، ئهگهر ئورنىــدىن تۇرالمايــدىغان

 ۇ قــادىر بواللمايـدىغان هــالهتته بولــسا، هـالهتته بولــسا، ئولتـۇرۇپ ئوقۇيــدۇ، ئهگهر ئولتۇرۇشـقىم
 ئهگهر كېـسىلى ئېغىـر بولــۇپ، . ئىــشارەت قىلىـپ ئوقۇيـدۇ  ياتقـان يېرىـدە بېـشى بىـلهن ئىمـا

 ئىـشارەت قىاللمايـدىغان يـاكى سـۆزنى چۈشـهنمهيدىغان هـالهتته بولـسا،  بېشى بىلهنمـۇ ئىمـا
 .) 3 ( » شۇ ۋاقىتتىال ناماز ئۇنىڭدىن كېچىكتۈرىلىدۇ

 ســهۋەبىدىن نامــاز ئوقۇشــقا ئامالــسىز قالغـان كىــشىنىڭ هــالى شــۇنداق بولغــان كېـسهللىك
 ـ هوشـى جايىــدا تــۇرۇپ نامـاز ئوقۇمىغــان كىـشىنىڭ هــالى قانــداق  يهردە، تېنـى ســاق، ئهقلـى

 ؟ .. . بوالر

 بــالىالرنى كىچىكىــدىن نامازغــا ئادەتلهنــدۈرۈش ئۈچــۈن ئــۇالرنى يهتــته ياشــتا نامازغــا
 نــدىمۇ نامــاز ئوقۇمىــسا، نامازغــا كۆنــدۈرۈش يۈزىــسىدىن يېنىــك بــۇيرۇش، ئــون ياشــقا كىرگه

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ههقــته مۇنــداق . ئــۇرۇش ئىــسالم شــهرىئىتىنىڭ بهلگىلىمــسىدۇر

 . ئايهتلهر – 5  4 رىسى مائۇن سۈ ) 1 (
 . ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  375 توم  1 بةت، فتح القدير  100 توم  1 الهداية، اللباب شرح الكتاب ) 3 (
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 بـالىلىرىڭالرنى يهتـته « يهنـى » ٍر ش ع ا ِل ه ي لَ ع م وه ب ِر اض و ٍع ب س ِل ِة الَ لص اَوالَدكُم ِبا وا ر م « : دەيـدۇ
 .) 1 ( » ئون ياشقا كىرگهندىمۇ ناماز ئوقۇمىسا يېنىك ئۇرۇڭالر . نامازغا بۇيرۇڭالر يېشىدا

 شۇنىمۇ ئهسـتىن چىقارماسـلىق كېرەككـى، ئىـسالم دىنىـدا بـالىالرنى نامـازدىن باشـقا بىـرەر
 بۇمــۇ ئىــسالم نهزەرىــدە نامازنىــڭ نهقهدەر مــۇهىملىقىنى . مهسـىله ئۈچــۈن ئــۇرۇش چهكلىنىــدۇ

 . تۇر ئىسپاتالشقا يېتهرلىك

 نامازنىڭ سىرى كۈندىلىك بهش ۋاخ

 ـ ئــالاله مۇســۇلمانالرغا پهرز قىلىنغــان بهش ۋاخ  نامازنىــڭ ئــورۇنالش ۋاقىتلىرىنــى كــېچه
ــدى ــائهتلىرىگه بهلگىلىـ ــان سـ ــشاش بولمىغـ ــدۈزنىڭ ئوخـ ــته . كۈنـ ــاز ههقىقهتـ  بهش ۋاخ نامـ

ــاهلىرىنى يۇيــــ ــالىقلىرى ۋە گۇنــ ــادىر قىلغــــان خاتــ ــدىلىك ســ ــۇلمانالرنىڭ كۈنــ  ۇپ مۇســ
ــۇ . پاكاليــدىغان مهنىــۋى مۇنچىــسىدۇر  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاهابىالرغا بــۇ مهنىنــى مۇن

 أَرأَيتم لَو أَنَّ نهراً ِبباِب أَحِدكُم يغتـِسلُ ِمنـه كُـلَّ « : مىسال بىلهن ئىپادىلهپ كۆرسهتكهن
 فَٰذِلك مثَـلُ : قَالَ . الَ يبقَٰى ِمن درِنِه شيٌء : الُوا هلْ يبقَٰى ِمن درِنِه شيٌء؟ قَ . يوٍم خمس مراٍت

 ئهگهر سـىلهردىن ! ئېيتىىڭالرچـۇ « : تهرجىمىـسى » يمحو اهللا ِبِهن الْخطَايا . الصلَواِت الْخمِس
ــسا ــتىم يۇيۇن ــۈنى بهش قې ــدا ههر ك ــۇپ، ئۇنىڭ ــتهڭ بول ــدا ئۆس ــڭ ئالدى ــڭ ئۆيىنى  بىرىڭالرنى

ــدە ــڭ بهدىنى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنى ــدۇ؟ دەپ ســورىدى پهيغهم ــر قاالم ــاق، ” ســاهابىالر . كى  ي
ــاۋاپ بېرىـــشتى “ قالمايـــدۇ ــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . دەپ جـ  بهش نامازنىـــڭ ” بـــۇ ۋاقىتتـ

 “ مىـــسالى شـــۇنىڭغا ئوخـــشاشتۇركى، ئـــالاله ئۇنىـــڭ بىـــلهن خاتـــالىقالرنى يوققـــا چىقىرىـــدۇ
 .) 2 ( » دېدى

ــسان شـــۇنداق ئاجايىـــب يار ــر مهۋجـــۇداتكى، ئۇنىڭـــدا پهرىـــشتىلهردە ئىنـ  ىتىلغـــان بىـ
 بولىــــدىغان روهــــانىيلىق، هــــايۋانالردا بولىــــدىغان شــــههۋانىي ههۋەس ۋەيىرتقــــۇچالردا

 . باردۇر ) ئاچچىق ( بولىدىغان غهزەپ

 كـــــۆپىنچه ۋاقىـــــتالردا ئۇنىڭـــــدىكى شـــــههۋانىي ههۋەس يـــــاكى غهزەپ ئۇنىڭـــــدىكى
ــۈك خ ــۇنى تۈرلـ ــپ، ئـ ــب كېلىـ ــا غالىـ ــدۇ روهانىيلىققـ ــالپ كېتىـ ــا باشـ ــساننىڭ . اتالىقالرغـ  ئىنـ
 . ههر قانـــداق ئــادەم بالـــسى خاتالىـــشىدۇ . خاتالىشىــشى ئهيىـــب ســانىلىدىغان ئىـــش ئهمهس

 لــېكىن ئهڭ چــوڭ خاتــالىق ئىنــساننىڭ خاتــالىقالر ئۈســتىگه خاتــالىقالرنى ســادىر قىلىــش

 . ئىمام ئههمهد رىۋايتى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 لــــۇپ ئــــارقىلىق، خاتــــالىقالر دېڭىزىغــــا چۆكــــۈش نهتىجــــسىدە، هايۋانالرغــــا ئوخــــشاش بو
 بهش نامــازدا خاتاالشــقانالرنىڭ خاتــالىقلىرىنى تۈزىتىــپ تــوغرا يــول تېپىــشى، . كېتىــشىدۇر

 غهپلهتتىكىلهرنىـــڭ ئۇيقۇلىرىـــدىن ئويغىنىـــشى، ئازغانالرنىـــڭ ئـــۆز پهرۋەردىگـــارى تهرەپـــكه
 بـۇ مهنىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق . قايتىشى ئۈچۈن ناهايىتى ياخـشى پۇرسـهت بـار

 ا وه م ت د قَـ و ى اَ ِتـ الَّ م كُ اِن ر يـ ى ِن لَ وا ِا وم قُ م ى آد ِن ا ب ي : ٍة الَ ص ِ لّ كُ د ن ِع ي اِد ن ا ي كً لَ م ِهللا ِ نَّ ِا : دەيدۇ
 ئـۆزۈڭالر ! ئـى ئـادەم بـالىلىرى " ئـالاله تائاالنىـڭ ههر نامـاز ۋاقتىـدا، « : تهرجىمىسى » ا وه ؤ ِف طْ ا فَ

 دەپ چاقىرىـــدىغان " تـــۇرۇڭالر يانـــدۇرغان ئوتـــۇڭالرنى ئۆچـــۈرۈش ئۈچـــۈن نامـــاز ئوقۇشـــقا
 .) 1 ( » مهخسۇس پهرىشتىلىرى بار

ــۈرۈش بىلهنــال بهش ۋاخ « ــاه ۋە خاتــالىقلىرىنى ئۆچ ــىرى ئىنــساننىڭ گۇن ــڭ تهس  نامازنى
ــار ــۆپلىگهن ئىجــابىي تهرەپلىــرى ب ــاز . چهكلىنىــپ قالماســتىن، بهلكــى ئۇنىــڭ ك  بهش ۋاخ نام

ــۈر ــاالهىيىتىگه كۆتـ ــسانلىق سـ ــساننى ئىنـ ــاۋۋال ئىنـ ــا ئهڭ ئـ ــشتىلهرنى ئۇنىڭغـ  گهن ۋە پهرىـ
 كۈنـدىلىك بهش ۋاخ نامـاز . سهجدە قىلىـشقا اليىـق قىلغـان ئىنـسانلىق روهنـى غىزاالندۇرىـدۇ

ــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرىغــا ــازات بولــۇپ، ئ ــهنچىلهردىن مــۇتلهق ئ ــساننىڭ مــاددىي چۈش  ئىن
ــۈن ئهڭ ياخـــشى ــى يۈكسهلدۈرەلىـــشى ئۈچـ ــارقىلق ئۆزىنىـــڭ روهىنـ ــات قىلىـــش ئـ  مۇناجـ

ــادەتتۇر ئى ــاكى ئهدىپلهرنىـــڭ . بـ ــڭ ئىلىمـــى، يـ ــىنى ئالىمالرنىـ ــساننىڭ روهىـــي غىزاسـ  ئىنـ
 ئـــۇنى پهقهت ئــــالاله . ئهدەبىيـــاتى يـــاكى پهيالســـوپالرنىڭ پهلـــسهپهسى تهمىنلىيهلمهيـــدۇ

 تائاالنىــــــڭ مهرىپىتــــــى ۋە ئــــــالاله تائاالغــــــا بولغــــــان يېقىــــــنلىقال تهمىنلىيهلهيــــــدۇ ۋە
 ئېهتىيــاجى كۈنــدىلىك ئــۈچ ۋاخ غىــزالىنىش بىــلهن خــۇددى ئاشــقازاننىڭ . يۈكــسهلدۈرەلهيدۇ

ــن ــلهن تهمى ــاز بى ــۇ بهش ۋاخ نام ــاجىمۇ ب ــدىلىك ئېهتىي ــڭ كۈن ــدەك، روهنى ــن ئېتىلگهن  تهمى
ــالهملهردىن . ئېتىلىــدۇ  مۇنــدىن باشــقا ئىنــسان يهنه، بــۇ بهش ۋاخ نامــاز ئهسناســىدا مــاددىي ئ

ــلهن ئــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرىغــ . روهىــي ئــالهمگه تهرەققــى قىلىــدۇ ــۇپ، ئۇنىــڭ بى  ا هــازىر بول
ــالاله تائـــاالدىن پۈتـــۈن هـــاجهتلىرىنى خىجىـــل بولماســـتىن . ئۇچرىىـــشىدۇ ــارقىلىق ئـ ــۇ ئـ  بـ

 .) 2 ( » سورايدۇ، ئالاله تائاالمۇ زىرىكمهستىن ئۇنىڭ هاجهتلىرىنى راۋا قىلىدۇ

 ت قَـسم : قَـالَ اهللا تعـالَى ﴿ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ههدىس قۇدسىدا مۇنـداق دەيـدۇ
 الْحمـد هللا رب ﴿ : فَـِإذَا قَـالَ الْعبـد . وِلعبِدي ما سأَلَ . الصالَةَ بيِني وبين عبِدي ِنصفَيِن

الَِمنيالَى ﴾ الْععِدي : قَالَ اهللا تبِني عِمدِإذَا قَالَ . حِحيِم ﴿ : وٰمِن الرحـالَى . ﴾ الرعقَـالَ اهللا ت : 

 . تهبهرانى رىۋايىتى ) 1 (
. ناملىق ئهسىرىدىن » العبادة في اإلسالم « دوكتۇر يۇسۇف ئهل قهرداۋىينىڭ ) 2 (
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ع لَيٰى عِدي أَثْنِإذَا قَالَ . بيِن ﴿ : وِم الدواِلِك يِدي : قَالَ ﴾ مبِني عدجةً ( مرقَالَ مو : ِإلَـي ضفَو 
 . ٰهذَا بيِني وبين عبِدي وِلعبِدي ما سـأَلَ : قَالَ . ﴾ ِإياك نعبد وِإياك نستِعني ﴿ : فَِإذَا قَالَ ) عبِدي

 هِدنا الصراطَ الْمستِقيم ِصراطَ الَِّذين أَنعمت علَيِهم غَيِر الْمغضوِب علَـيِهم والَ ا ﴿ : فَِإذَا قَالَ
الِّنيـأَلَ : قَالَ . ﴾ الضا سِدي مبِلعِدي وبنامـازنى مهن ” ئـالاله تائـاال « : تهرجىمىـسى ﴾ ٰهذَا ِلع 

 “ دەم ئۈچـــۈن ســـورىغىنىنى بېـــرىمهن بهنـــ . بىـــلهن بهنـــدەمنىڭ ئارىـــسىدا ئىككىـــگه بۆلـــدۈم

 هنـى ي ﴾ الْحمـد للّـِه رب الْعـالَِمني ﴿ ) فـاتىهه سۈرىـسنى ئوقۇشـقا باشـالپ ( بهنـدە . دېدى
 دېگهنــدە، ئــالاله » يۈتـۈن ههمدۇســانالهر ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگــارى ئـالاله تائاالغــا خاسـتۇر «

 ئـالاله ناهــايىتى « يهنـى ﴾ ِحيِم الرحمـــِن الــر ﴿ ئـۇ . دەيــدۇ » بهنـدەم مېنـى مهدهىيىلىـدى «
 . دەيـــدۇ » بهنــدەم ماڭـــا ههمــدۇ ســـانا ئېيتتــى » : دېگهنــدە، ئـــالاله » مىهــرى شـــهپقهتلىكتۇر

 : دېگهنـدە، ئـالاله » ئـالاله قىيـامهت كۈنىنىـڭ ئىگىـسىدۇر « يهنـى ﴾ ماِلِك يـوِم الـديِن ﴿ ئـۇ

 سـاڭىال ! ئـى ئـالاله « : يهنـى ﴾ تِعني ِإياك نعبد وِإياك نس ﴿ ئـۇ . دەيـدۇ » بهندەم مېنى ئۇلۇغلىدى «
ــاردەم ســورايمىز ــز ۋە ســهندىنال ي ــالاله » ئىبــادەت قىلىمى ــدە، ئ ــدەم « : دېگهن ــۇ مهن بىــلهن بهن  ب

 اهِدنـــــا الـصراطَ ﴿ ئـۇ . دەيدۇ » ئوتتۇرىسىدىكى ئىش، بهندەم ئۈچۈن سورىغىنى بار
ِقيمغَِري املَ . املُست لَيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينِصر الِّنيالَ الـضو لَـيِهموِب عبىزنـى « : يهنـى ﴾ غض 

 تــوغرا يولغــا باشــلىغىن، غهزەپ قىلىنغانالرنىــڭ ۋە ئازغانالرنىــڭ يولىغــا ئهمهس، ســهن ئىنئــام
 . بهنـدەمنىڭ بـۇ تىلىكىنـى قوبـۇل قىلـدىم « : دېگهنـدە، ئـالاله » قىلغانالرنىڭ يولىغا باشـلىغىن

 .) 1 ( » دۇ دەي » بهندەم ئۈچۈن سورىغىنىنى بېرىمهن

ــىتىپ ــى كۆرس ــازدىكى يېقىنلىقىن ــدىنىڭ نام ــلهن بهن ــالاله بى ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 ِإنَّ الرجلَ ِإذَا قَام يصلِّي أَقْبلَ اللَّه علَيِه ِبوجِهِه، حتـى ينقَِلـب أَو يحـِدثَ « : مۇنداق دەيدۇ
 ۇرغانــدىن باشــالپ، نــامىزىنى ههقىــقهتهن ئىنــسان نامازغــا ت « هنــى ي » حــدثَ ســوٍء

ــا ــالاله ئۇنىڭغ ــا قهدەر، ئ ــازدىن چىققىنىغ ــپ نام ــۈز بېرى ــۋال ي ــرەر ئهه ــاكى بى ــۈگهتكىنىگه ي  ت
 .) 2 ( » نهزەر سېلىپ تۇرىدۇ

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئىبنى ماجه رىۋايتى ) 2 (
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 نامازنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك پايدىلىرى
 نامازنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

ــيىن ــۇش قى ــاناپ بول ــدىلىرىنى س ــك پاي ــڭ ئاخىرەتلى ــۈنك . نامازنى ــسالمنىڭ چ ــاز ئى  ى نام
ــارى ــانلىقى ئېتىب ــادەت بولغ ــۇغ ئىب ــدىكى ئهڭ ئۇل ــڭ نهزەرى ــالاله تائاالنى ــدىنقى پهرزى، ئ  ئال

ــدۇر ــاتلىرىمۇ كاتتىـ ــاخىرەتتىكى مۇكاپـ ــڭ ئـ ــلهن ئۇنىـ ــسى . بىـ ــوڭ پايدىـ ــڭ ئهڭ چـ  نامازنىـ
ــشتۇر ــى قازىنى ــارقىلىق جهننهتن ــشىش ئ ــا ئېرى ــاخىرەتته نىجاتلىقق ــقهتهن « . ئ ــۆمىنلهر ههقى  م

ــشتى بهخــت ــدىن . كه ئېرى ــالاله تائاالنىــڭ ئۇلۇغلىقى ــدا ئ ــۆمىنلهركى، نامازلىرى ــۇالر شــۇنداق م  ئ
 .) 1 ( » سۈر بېسىپ كهتكهنلىكتىن ئهيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر

 : نامازنىڭ ئاخىرەتلىك باشقا پايدىلىرى تۆۋەندىكىچه

ــدە – 1 ــارلىق قائىـ ــلهن – بـ ــالس بىـ ــن ئىخـ ــپ، چىـ ــايه قىلىـ ــۇق رىئـ ــرىگه تولـ  تهرتىبلىـ
ــ ــدۇ ئوقۇلغ ــلهرگه كۆتۈرى ــسهك دەرىجى ــۇنى يۈك ــدۇ ۋە ئ ــى پاكالي ــساننىڭ روهىن ــاز ئىن  . ان نام

 ـ ههۋەســلىرى  ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلىــپ، چــۈنكى ئىنــساننىڭ روهــانىيلىقى ئۇنىــڭ نهپــسىي
 يـــۇقىرى يۈكــسهلگهن ۋاقتىـــدا ئىنـــسان پهرىـــشتىلهرنىڭ مهرتىۋســـىگه، گاهىـــدا ئۇالردىنمـــۇ

 سىچه بولغانـدا، يهنـى ئىنـساننىڭ نهپـسىي ـ ههۋەسـلىرى ئهكـ . مهرتىـۋىلهرگه تهرەققـى قىلىـدۇ
ــشاش ــا ئوخـ ــسان هايۋانالرغـ ــكهن ۋاقتىـــدا ئىنـ ــسىپ چۈشـ ــانيلىقىنى بېـ ــاكى ئۇنىـــڭ روهـ  يـ

 نامـــاز ئـــالاله تائـــاال بىـــلهن ئىنـــسان . ئۇالردىنمـــۇ تـــۆۋەن دەرىجىـــگه چۈشـــۈپ قالىـــدۇ
ــالىق ــسىدىكى خ ــاراتقۇچى ( ئوتتۇرى ــۇق ) ي ــلهن مهخل ــارىتىلغۇچى ( بى ــىۋىتىنىڭ ئهڭ مۇنا ) ي  س

ــسىدۇر ــك نامايهندى ــشى لههــزىلهر . كۆرۈنهرلى ــدا ئهڭ ياخ ــان ۋاقىتلىرى ــسان نامــازدا تۇرغ  ئىن
 . ئىچىدە تۇرغان بولىدۇ ۋە بۇ ئهسنادا ئالاله تائاالنىڭ ههققىنى ئادا قىلغان بولىدۇ

ــايغۇلىرى ۋە  2  ـ ق ــڭ غهم ــدا، دۇنيانى ــا تۇرغان ــلهن نامازغ ــۇدى بى ــۈن ۋۇج ــسان پۈت  ئىن
ــۈن ــانلىق، پۈت ــدا ئام ــڭ هۇزۇرى ــالاله تائاالنى ــدا، ئ ــان هال ــازات بولغ ــسىزلىكلىرىدىن ئ  كۆڭۈل

ــدۇ ــېس قىلىـــ ــائادەتمهنلىك هـــ ــك ۋە ســـ ــايغۇالرنى ۋە . خاتىرجهملىـــ  ـ قـــ ــۈنكى غهم  چـــ
 . كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ۋاقىتلىق ئونتۇشنىڭ ئۆزىمۇ ئىنسانغا راههت بېرىدۇ

 چـۈنكى نامـاز ئوقۇغـان . ن سـاقاليدۇ ههقىقىي ناماز ئىنساننى گۇنـاه، يامـان ئىـشالردى – 3
ــسىنى ــا يۈزلىنىــپ، ئۇنىڭغــا ئههدى ــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرىغ ــتىم ئ ــدە بهش قې ــر كۈن  كىــشى بى

 ئـالاله بىرىنـى ئـۆز . يېڭىالپ تۇرغان ئىكهن، ئالاله تائاال ئـۇ كىـشىنى ئـۆز هىمايىـسىگه ئالىـدۇ
ــوللىرىنى ئو ــشالرنىڭ ي ــشى ئى ــا ياخ ــدىكهن، ئۇنىڭغ ــسىگه ئالى ــدۇ، هىمايى ــتۇرۇپ بېرى  ڭايالش

. ئايهت  1 مۇئمىنۇن سۈرىسى ) 1 (
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 نهتىجىــــدە، شــــهيتان ئــــۇ كىــــشىگه زىيــــان . ئــــۇنى يامــــان ئىــــشالردىن ئۇزاقالشــــتۇرىدۇ

 إنَّ الـصالَةَ تنهـى عـِن ﴿ : ئالاله قۇرئان كهرىمدە بـۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ . يهتكۈزەلمهيدۇ
ــشا ــِر ء الفَح ــاه « : تهرجىمىــسى ﴾ واملُنكَ  الردىن نامــاز ههقىــقهتهن قهبىــه ئىــشالردىن ۋە گۇن
 .) 1 ( » توسىدۇ

 ئهممــا چىــن ئىخالســتىن يىــراق هالــدا، بىپهرۋالىــق بىــلهن ئوقۇلغــان نامــاز كىــشىنى يامــان
 . مانا بۇ، زامانىمىزدىكى كۆپىنچه مۇسۇلمانالرنىڭ هالىدۇر . ئىشالردىن توسالمايدۇ

 چــۈنكى ههر . نامــاز ئــارقىلىق ئىنــساننىڭ گۇنــاه ۋە خاتــالىقلىرى كهچــۈرۈم قىلىنىــدۇ  4
 ئـــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە مۇنـــداق . يۇيىـــدۇ داق ســـاۋابلىق ئىـــشالر يامـــانلىقالرنى قانـــ

 ياخـشى ئىـشالر « : تهرجىمىـسى ﴾ ِهبن السيئــاِت ذ ِانَّ احلَسناِت ي ﴿ : دېـگهن  شۈبهىـسىزكى،
 .) 2 ( » ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ

 گۇنـاه، يامـان ئىـشالرنىڭ ناماز ياخشى ئىـشالرنىڭ ئاساسچىـسى بولغاچقـا، ئۇنىـڭ بىـلهن
 . يۇيۇلىشى تهبىئىيدۇر

 الـصالَةُ الْخمـس والْجمعـةُ ِإلَـى : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ مهنىدە مۇنـداق دەيـدۇ
اِئرالْكَب شغت ا لَمم نهنيا بةٌ ِلمِة كَفَّارعمنامازنىـڭ ۋە جـۈمهدىن بهش ۋاخ « : تهرجىمىـسى الْج 

 ئهگهر چـوڭ ― ان ۋاقىتالرنىـڭ ئارىـسىدا سـادىر بولغـان گۇنـاه ۋە خاتـالىقالر جـۈمهگىچه بولغـ
 . ) 3 ( گۇناهالردىن بولمىسا ـــ بۇ نامازالر بىلهن يۇيۇلىدۇ

ــڭ  5 ــالاله تائاالنى ــۇنى ئ ــسدە، ئ ــتۇرۇش نهتىجى ــا يېقىنالش ــالاله تائاالغ ــشىنى ئ ــاز كى  نام

ــدا ئــالىي مهرتىــۋىلهرگه كۆتۈرىــدۇ ــاال . دەرگاهى  واســجد ﴿ : قۇرئــان كهرىمــدە ئــالاله تائ
ــِرب اقْتــالاله تائاالغــا ســهجدە قىلغىــن « : تهرجىمىــسى ﴾ و ــا . ( ئ ــارقىلىق ئــالاله تائاالغ  ) شــۇ ئ

 . ) 4 ( دەيدۇ » يېقىنلىق هاسىل قىلغىن

 ئالاله تائاالغا چىن ئىخـالس ۋە سـهمىمى سـۆيگۈ بىـلهن سـهجدە قىلىـپ نامـاز ئـادا قىلغـان
 ئىنـسان ئـالاله تائاالنىـڭ يېقىنىغــا . قىنلىـق هاســىل قىالاليـدۇ كىـشى ئـالاله تائاالغـا چوقـۇم يې

 . ـ ئايهت 45 ئهنكهبۇت سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت – 114 هۇد سۈرىسى ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. ئهلهق سۈرىسى ئاخىرقى ئايهت ) 4 (
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ــدۇ ۋە ــاجهتلىرى راۋا بولىـ ــۈن هـ ــك پۈتـ ــا ۋە ئاخىرەتلىـ ــڭ دۇنيـ ــيىن، ئۇنىـ ــدىن كېـ  ئايالنغانـ
 . ئاخىرەتتىكى مهرتىبىسىمۇ ئۆسىدۇ

 نامازنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى

ــدۇ ــسىدىن ئوقۇلى ــورۇنالش يۈزى ــى ئ ــڭ ئهمرىن ــالاله تائاالنى ــاز ئ ــدىلىرىنى . نام ــالاله بهن  ئ
 ئىنــسان بولغـانلىقىمىز ئۈچــۈن . پايدىـسىز ۋە هېكمهتــسىز ئهمهلـلهرگه ئهســال بۇيرىغـان ئهمهس

ــۈن ــان پۈتــ ــهرىئىتىدە بۇيرۇلغــ ــسالم شــ ــا، ئىــ ــك بولغاچقــ ــدراكىمىز چهكلىــ ــز، ئىــ  ئىلمىمىــ
ــاجىزمىز ــقا ئـ ــپ بولۇشـ ــىرلىرىنى بىلىـ ــېكمهت ۋە سـ ــڭ هـ ــالاله . ئههكامالرنىـ ــۇنداقتىمۇ، ئـ  شـ

 نىــڭ ئىلمىــگه نىــسبهتهن دېڭىــزدىن بىــر تــامچه بولغــان چهكلىــك ئىلمىمىــز ۋە ئــاجىزانه تائاال
ــگهن ــز بىـــلهن ئىبادەتلهرنىـــڭ هـــېكمهت ۋە ســـىرلىرىدىن مىڭـــدىن بىرىنـــى بىلهلىـ  ئهقلىمىـ

 نَّ واَ ﴿ . بولساقمۇ، بىـزلهرگه مهلـۇم بولمىغانلىرىنىـڭ ههممىـسى ئـالاله تائاالغـا ئېنىـق مهلۇمـدۇر
 ههقىـقهتهن ئـالاله ههمـمه نهرسـىنى تولـۇق « : تهرجىمىـسى ﴾ كُلِّ شيئ ِعلْمـاً ِب ط اهللا قَد أحاَ
 .) 1 ( » بىلگۈچىدۇر

 .) 2 ( » سىلهر ئازال ئىلىم بېرىلدىڭالر « : تهرجىمىسى ﴾ ِعلِْم إالَّ قَِليالً وماَ اُوِتيتم ِمن الْ ﴿

 تۆۋەنـدە . ئهقلىمىز ۋە ئىدراكىمىز چهكلىـك بـولغىنى ئۈچـۈن بىـزگه ئـازال ئىلىـم بېـرىلگهن
 . ىق پايدىلىرىنىڭ مىڭدىن بېرىدۇر نامازنىڭ بۇ دۇنيال بايان قىلىنىدىغان پايدىالرمۇ

 ناماز پاكىزىلىق ۋە گۈزەللىكتۇر

ــان بهش ۋاخ ــدا پهرز قىلىنغـ ــسالم دىنىـ ــلهت ۋە ئىـ ــر، غهپـ ــى كىبىـ ــسان روهىنـ ــاز ئىنـ  نامـ
ــسان ــۇ، ئىنـ ــدەك، ئـ ــازىلىق بولغىنىـ ــۋى تـ ــدىغان مهنىـ ــۇقتىن پاكاليـ ــى مهغرۇرلـ  ۋە بهدىنىنـ

ــدىغان ئهمهلىــي ــرالردىن ۋە يېقىمــسىز هىــدالردىن پاكالي  كىيىملىرىنــى پاســكىنىلىقالردىن، كى
 ئــالاله تائــاال مۇســۇلمانالرنى نامــاز ئوقــۇش ئۈچــۈن بهدىنىنــى، كىيىملىرىنــى . چـوڭ تــازىلىقتۇر

 گه ۋە نامــاز ئوقۇيــدىغان جــاينى پــاكىز تۇتۇشــقا ۋە تاهــارەت ئــېلىش ئــارقىلىق پــاكلىق ئۈســتى
 . پـاكلىق نامازنىـڭ شـهرتىدۇر . نامازنىـڭ ئـاچقۇچى پـاكلىقتۇر . پاكلىق قوشۇشقا ئهمـر قىلغـان

 االَّـِذين آمنـوا إذاَ قُمـتم إىلَ ه ياَاَي ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىــمــــــــــــــــدە مۇنداق دەيـدۇ
 كُـم إىل الكَعبـيِن امسحوا ِبرؤِسكُم وأرجلَ اَِفِق و الصالَِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم واَيِديكُم إىلَ املَر

 . ئايهت  12 تاالق سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت  85 ئىسرا سۈرىسى ) 2 (
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 بولـۇپ ! ( ئـى مـۆمىنلهر « : تهرجىمىـسى ﴾ وا ر ه طَّ وإنْ كُنتم جنوباً فَا  تاهارەتـسىز  نامـــاز ) سـىلهر
 قولــۇڭالرنى جهيــنىكىڭالر بىــلهن قوشــۇپ . ، يــۈزۈڭالرنى يۇيــۇڭالر ) ئوقۇمــاقچى بولــساڭالر (

ــۇڭالر ــۇڭالر . رغا مهســهى قىلىڭــالر بېــشىڭال . يۇي ــۇڭالرنى ئوشــۇقۇڭالر بىــلهن قوشــۇپ يوي  . پۇت
 .) 1 ( » پاكىزلىنىڭالر ) غۇسلى قىلىپ ( ئهگهر جۇنۇپ بولساڭالر

 ِإنَّ اهللا طَيب يِحـب الطِّيـب، نِظيـف يِحـب : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيـدۇ
ــةَ ــالاله پــاك « : تهرجىمىــسى النظَافَ ــدۇ ههقىــقهتهن ئ ــۇ پــاكلىقنى ياقتۇرى ــاكىزدۇر، . تۇر، ئ  ئــۇ پ

 . ) 2 ( » پاكىزلىقنى ياقتۇرىدۇ

ــاممىۋى  شـــۇڭا ئىـــسالم دىنـــى مۇســـۇلمانالرنى جـــۈمه ۋە هېيـــت نامازلىرىغـــا، شـــۇنداقال ئـ
ــان ــشقا بۇيرۇغــ ــپ پاكىزلىنىــ ــلى قىلىــ ــۇرۇن غۇســ ــشتىن بــ ــورۇنالرغا بېرىــ ــۇ، . ســ ــا بــ  مانــ

 ـ بىرىنــى يېقىمــسىز هىــدلىرى ــر  ـ مۇســۇلمانالرنىڭ بى ــسىزلهندۈرمهسلىكى، بىــر  بىــلهن راههت
 پـــاكىزلىق، . بىرىنىـــڭ ۋە باشـــقىالرنىڭ كۆزىـــدە پـــاكىز، گـــۈزەل بولۇشـــلىرى ئۈچـــۈن ئىـــدى

ــدىلىق ئىــشتۇر ــايىتى پاي ــۆزىگه ۋە باشــقىالرغا ناه ــان . كىــشىنىڭ ئ ــاكىز بولغ ــۆزى پ  چــۈنكى ئ
 نىـــدەك، كىــشى مىكـــروبالردىن ئــۇزاق تـــۇرغىنى ئۈچــۈن كېـــسهللىكلهردىن ســاقلىنىپ قالغى

 گـــۈزەل قىياپهتلىـــك ئادەمـــدىن كىـــشىلهر نهپـــرەت . چىرايلىـــق، گـــۈزەل قىيـــاپهتكه كىرىـــدۇ
ــدۇ ــۇنى هۆرمهتلهي ــى ئ ــدۇ، بهلك ــدىن . قىلماي ــڭ مۇن ــقا پاكىزلىقنى ــدىلىرى باش ــۆپلىگهن پاي  ك

 . باردۇر

 ئاشۇرىدۇ ناماز ئىنساننىڭ سهۋىرچانلىقى ۋە چىداملىقىنى

ــي ن « ــان ههقىقى ــى تهلهب قىلغ ــسالم دىن ــۇۋۋەتلهر ئى ــسىي ق ــي ۋە نهپ ــساننى روهى ــاز ئىن  ام
ــداملىقىنى ئاشــۇرىدۇ ــڭ ســهۋىرچانلىقى ۋە چى ــارقىلىق ئۇنى ــنلهش ئ  شــۇنىڭدەك . بىــلهن تهمى

 شــۇڭا . نامــاز كىــشىگه دۇنيانىــڭ قىينچىلىقلىــرى ۋە مۇســىبهتلىرى ئۈچــۈن تهســهللى بېرىــدۇ

 ﴾ لصبِر والـصالَِة ا ين آمنوا استِعينوا ب ياَاَيها الَِّذ ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ
ــسى ــۆمىنلهر « : تهرجىمىـ ــارقىلىق ئـــالالهتىن يـــاردەم ! ئـــى مـ ــارقىلىق ۋە نامـــاز ئـ  ســـهۋىر ئـ

 . ) 3 ( » تىلهڭالر

ــاز « ــان نام ــان هام ــپ قالغ ــىلىگه دوچ كېلى ــيىن مهس ــرەر قى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 . ئايهت – 6 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
. ئايهت  153 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
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 . ) 1 ( » ئوقۇيتتى

 ىنــدىكى كىــشىلهردىنمۇ كــۆپلىگهن ئــالىمالر ۋە تىببىــي بۈگــۈنكى كــۈنىمىزدە غهيرىــي د
ــۋى ــسىي ۋە مهنى ــان هېس ــتىن قانچىلىغ ــاز ئوقۇش ــۇلمانالرنىڭ نام ــسلهرنىڭ، مۇس  مۇتىخهسسى

 ئــۇالردىن دوكتـۇر كېــسس . پايـدىالرنى كۆرىـدىغانلىقىنى ئــسپاتالپ بېرىۋاتقـانلىقىنى كـۆرىمىز
 ۇشـــتا، بۈگـــۈنكى كـــۈنىمىزگه قهدەر نامـــاز پائالىيهتچـــانلىقنى ئاشۇر « : كـــارل مۇنـــداق دەيـــدۇ

 مهن دوختۇرلــۇق ســۈپىتىم بىــلهن داۋاالش . تونۇلـۇپ كهلــگهن ئهڭ چــوڭ قــۇۋۋەت مهنبىئىــدۇر
 ئۈنـــۈم بهرمىـــگهن كـــۆپلىگهن كېـــسهللهرنىڭ نامازغـــا باشـــلىغاندىن كېـــيىن، ياخـــشىلىنىپ

ــۆردۈم ــدۇر . كهتكهنلىكىنــى ك  ـ قۇۋۋەتنىــڭ كاپالىتى ــاز كــۈچ ــۆ . نام ــامىزىمىزدا ئ ــز ن  زىمىزنى بى
ــاردەم ســورايمىز ــاغاليمىز، ئۇنىڭــدىن ي ــا ب ــر زاتق ــان بى ــۇك بولغ ــڭ . ئهڭ كۈچل ــدە بىزنى  نهتىجى

ــدۇ ــسىلهپ بېرىلى ــورىغانلىرىمىز ههس ــانلىقىمىز . س ــلهن ههرىكهتچ ــاز بى ــقا نام ــدىن باش  ئۇنىڭ
ــىدۇ ــۇمىي » ئاش ــان ئوم ــاق بولغ ــۇ ئورت ــقا دىنالردىم ــۇ، باش ــا ب ــسى مان ــڭ پايدى ــا . نامازنى  ئهمم
 . ) 2 ( » نامازنىڭ پايدىلىرىنى تولۇق تهسۋىرلهپ بولۇش قىيىن ىنىدىكى ئىسالم د

 ناماز ئهخالقنى كۈچهيتىدىغان قۇۋۋەتتۇر

ــۇر ــي قۇۋۋەتت ــۈن ئهخالقى ــشى ئۈچ ــۇلمان كى ــاز مۇس ــشالرنى . نام ــان ئى ــداننى يام ــۇ، ۋىج ئ
 دۇنيانىــڭ قــاتتىقچىلىقلىرى . تهرك ئېىتــپ، ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــشقا ئۇندەيــدىغان تــۈرتكه

ــمهي تاقابىــل تۇرۇشــقا مهدەتكــاردۇر ۋە ــاپهتلىرىگه تهۋرەن  ـ ئ ــارقىلىق هاســىل . بــااليى ــاز ئ  نام
ــۇش ــاالدىنال قورقـ ــالاله تائـ ــدە پهقهت ئـ ــشىنىڭ قهلبىـ ــۇۋۋەت كىـ ــي قـ ــۇ ئهخالقىـ ــان بـ  بولغـ
ــۇق، ــلىق، هورۇنلـــ ــايه قىلماســـ ــا رىئـــ ــساندىكى ۋاقىتقـــ ــدۇ ۋە ئىنـــ  تۇيغۇســـــىنى ئۈندۈرىـــ

ــسا ــارلىق ئىنـ ــسىزلىك قاتـ ــان، پائالىيهتـ ــڭ پائالىيهتچـ ــپ، ئۇنىـ ــاجىزلىقالرنى ئۆزگهرتىـ  نىي ئـ
ــدۇ ــشىنى كاپالهتلهندۈرى ــق، شــۇجائهتلىك بولى ــدۇ . ئىنتىزاملى ــداق دەي ــدە مۇن ــۇ مهنى ــالاله ب  : ئ

﴿ رالش هسلُوعاً، ِاذاَ مه ِلقساَنَ خِانَّ اإلن راخلَي هسِاذاَ موعاً، وزا ج ،نلِّيوعاً، ِاالَّ املُصنم نلَِّذي 
 . ئىنـسان ههقىـقهتهن چىدامـسىز يارىتىلـدى « : تهرجىمىـسى ﴾ مـونَ ئ هم علـى صـالَِتِهم داَ

ــا ــاكى قورقــۇنچتهك ( ئۇنىڭغ ــاكى كېــسهللىك ي ــرەر كۆڭۈلــسىزلىك يهتــكهن ) يوقــسۇللۇق ي  بى
ــدا، زارالنغۇچىــدۇر  پهقهت . بىــرەر ياخــشىلىق يهتــكهن چاغــدا، بېخىللىــق قىلغۇچىــدۇر . چاغ

 . ) 3 ( » ئۇالر بولسا نامازغا ههمىشه رىئايه قىلغۇچىالردۇر : سوئال ئۇنداق ئهمه ) هر تۆۋەندىكىل (

ــايهتتىن ــۇ ئــ ــشه بــ ــۇنى ههمىــ ــپ، ئــ ــايه قىلىــ ــهرتلىرىگه رىئــ ــۈن شــ ــڭ پۈتــ  نامازنىــ

 . ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . ناملىق ئهسىرىدىن » العبادة في اإلسالم « دوكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ ) 2 (
. ئايهت – 23  19 مهئارىج سۈرىسى ) 3 (
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 ئوقۇيــدىغانالرنىڭ ئهخالقىــي جهههتــته، نامــاز ئوقۇمايــدىغانالردىن پهرقلىــق ئىكهنلىكىنــى

 : تهرجىمىـسى ﴾ واملُنكَـِر ء ةَ ِانَّ الصالَةَ تنهى عِن الفَحـشاَ واَِقمِ الصالَ ﴿ ئـالاله يهنه . كۆرىمىز
 نامــاز ههقىــقهتهن قهبىــه ئىــشالردىن . ئۇقــۇغىن ) نامــازنى شــهرتلىرىگه رىئــايه قىلغــان هالــدا «

 . ) 1 ( » دەيدۇ ) ۋە گۇناهالردىن توسىدۇ

 خالقىـدىكى ئـايهتكه ئاساسـهن، بهش ۋاخ نامـاز ئوقۇۋاتقـان بىـر قىـسىم كىـشىلهرنىڭ ئه بـۇ
 ۋە ئىــستېلىدىكى ناچــارلىقالر ۋە بۇزۇقلــۇقالر ئۇالرنىــڭ ئوقۇغــان نامازلىرىنىــڭ مهنىـــسىز ۋە

 ئهگهر ئـــۇالر . بىـــر نهســـه ئىكهنلىكىـــدىن دېـــرەك بېرىـــدۇ پايدىــسىز ههرىكهتتىـــنال ئىبـــارەت
ــلهن ــالس بى ــويىچه، ئىخ ــاهىيىتى ب ــي م ــازنى ههقىقى ــالاله نام ــازلىرى ئ ــۇپ، نام ــان بول  ئۇقۇغ

ــۇالرنى تائاالن ــازلىرى ئ ــڭ نام ــۋەتته، ئۇالرنى ــدى، ئهل ــسا ئى ــان بول ــۇل بولغ ــدا قوب ــڭ دەرگاهى  ى
ــوالتتى ــالىغان ب ــان ئىــشالردىن توس ــاال . ئهخالقــسىزلىقالردىن ۋە يام ــالاله تائ ــاز ئ ــي نام  ههقىقى

ـــدۇر ــڭ نامىزىـــ ــۇ مۆمىنلهرنى ــۈپهتلىگهن مۇن ــدە س ــان كهرىم ــالِتِهم ﴿ : قۇرئ ِيف ص نــِذي  الَّ
 مـۆمىنلهركى ( ئـۇالر « : هرجىمىـسى ت ﴾ خاَِشعونَ  ئۇلۇغلىقىـدىن ) شـۇنداق  ئالالهنىـڭ  نامازلىرىـدا

 . ) 2 ( » سۈر بېسىپ كهتكهنلىكتىن ئهيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر

 مانـــا بـــۇ، ئـــالاله تائاالنىـــڭ دەرگاهىـــدا مهقبـــۇل بولىـــدىغان ۋە ئوقۇغۇچـــسىنىمۇ يامـــان
 . ئىشالردىن ۋە ئهخالقسىزلىقالردىن توسااليدىغان نامازدۇر

 گـۈزەل ئهخالقنىـڭ ئـۆز ئىگىـسگه . هك، نامـاز ئىنـسانغا گـۈزەل ئهخالقالرنـى ئۆگىتىـدۇ دېم
 بىراۋنىــڭ گـۈزەل ئهخالقــى يۈزىـسىدىن ئومــۇمىي . ۋە باشـقىالرغا ناهــايىتى كـۆپ پايدىــسى بـار

 . نامازنىڭ پايدىسى مانا بۇ . خهلق مهنپهئهت ئالىدۇ

 نامازدىكى ههرىكهتلهر گىمناستىكىدىن پايدىلىقتۇر

 مالدىكى گىمناسـتىكا بىـلهن نامـازدىكى ههرىكهتـلهر ئوتتۇرىـسىدا دەرهـال كـۆرگىلى نور «
 : بولىدىغان بهش چوڭ پهرق بار

 رەكــئهت ۋە ههر 40 پۈتــۈن ســۈننهتلىرى بىــلهن تولــۇق ئوقۇلغــان بهش ۋاخ نامــازدا  1
 ههركـۈنى قـانچه گىمناسـتىكىچى . سـهجدە بـار 80 دىـن سـهجدە بولـۇپ، جهمـى 2 بىر رەكئهتته

 قېـــتىم بېـــشىنى يهرگه قويـــۇپ، يهنه تـــۇرۇپ بۇنچىلىـــك 80 قېـــتىم يهرگه ئېگىلىـــپ، 40
 ! ههرىكهتلهرنى قىالاليدۇ؟

 . ئايهت  45 ئهنكهبۇت سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت  2 مۇئمىنۇن سۈرىسى ) 2 (
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 ـ ئاســتا، تهمكىــن ههرىكهتــلهر بىــلهن ئوقۇلغــانلىقتىن بهدەن بىــلهن  2  نامــاز ئاســتا
ــدۇ ــدۇ ۋە . يـــۈرەك چارچىمايـ ــۈرەك چارچايـ ــلهن يـ ــسا، ئومـــۇمىي بهدەن بىـ ــتىكىدا بولـ  گىمناسـ

 . شىدۇ هارغىنلى

ــدا ئوقۇلىــدۇ  3 ــايرىم ۋاقىتلىرى ــاز كۈننىــڭ بهش ئ ــانچه گىمناســتىكىچى ههركــۈنى . نام  ق
 ! بهش قېتىم ئايرىم ـ ئايرىم، بهلگىلىك ۋاقىتالردا مۇنتىزم هالدا گىمناستىكا قىالاليدۇ؟

 قــانچه گىمناســتىكىچى ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغــا . نامــاز ئۆمرىمىزنىــڭ ئــاخىرىغىچه پهرزدۇر  4
ــسۇن، قهدەر گىمن ــاز ســهپهردە بول ــدا داۋامالشــتۇرااليدۇ؟ يهنه تېخــى نام ــۇنتىزم هال  اســتىكىنى م

ــر ــسۇن هېچبى ــسهللىكته بول ــسۇن، كې ــدا بول ــسۇن، جهڭ مهيدانى ــدە بول ــسىزلىقالر ئىچى  ئوڭۇش
ــدۇ ــا تهرك قىلىنمايـــ ــارائىتالردا . ۋاقىتتـــ ــداق شـــ ــتىكىچىالر بۇنـــ ــتىكىنى گىمناســـ  گىمناســـ

 ! داۋامالشتۇراالمدۇ؟

 هــالبۇكى، . وقـۇش ئۈچـۈن تاهـارەت ئــېلىش، گاهىـدا غۇسـلى قىلىـش شـهرتتۇر نامـاز ئ  5
 . گىمناستىكا ئويناش ئۈچۈن بۇنداق بىر شهرت يوق

 : ئهمدى باشقا قايتايلى

 تهكىتــسىز ( رەكــئهت، ئهســىر نــامىزى 10 بامــدات نــامىزى تــۆت رەكــئهت، پىــشىن نــامىزى
 مىزى بهش رەكــئهت، خــۇپتهن ســهككىز رەكـئهت، شــام نــا ) تـۆت رەكــئهت ســۈننىتىنى قوشــقاندا

 رەكــئهت، ههممىـــسى 13 ) ئالدىــدىكى تـــۆت رەكــئهت تهكىتــسىز ســـۈننىتى بىــلهن ( نــامىزى
ــۇپ ــدۇ 40 بولـ ــئهت بولىـ ــدىن بهش ۋاخ . رەكـ ــى قېتىمـ ــدە ئىككـ ــر رەكئهتىـ ــڭ ههر بىـ نامازنىـ

ــدە ــشى كۈن ــۇلمان كى ــان مۇس ــهجدە قىلغ ــى 80 س ــۇرۇش ههرىكىتىن  ـ ت ــپ ــتىم يهرگه يېتى  قې
 . نـــداق بىـــر گىمناســـتىكىچى مـــۇنتىزم هالـــدا بـــۇ ههرىكهتلهرنـــى قىاللمايـــدۇ هېچقا . قىلىـــدۇ

ــرى ــسا ئهتىگهنلىـ ــۆپ ئوينىـ ــتىكىچىالر كـ ــاكى 20 گىمناسـ ــدۇ 30 يـ ــكهت قىلىـ ــتىم ههرىـ  . قېـ
ــۈرەكلىرىنى ــا گىمناســتىكىچىالرنىڭ كۆپىنچىــسى ي  گىمناســتىكا ههرىكهتلىــرى تېــز قىلىنغاچق

 ئـــۇالر گىمناســـتىكىنى . ئېغىرلىـــق باســـىدۇ ههرىكهتـــتىن كېـــيىن بهدەنلىرىنـــى . چارچىتىــدۇ
 بىرەركـۈن داۋام قىلـدۇرالماي قالــسا، بهدەنلىرىـدە سـېمىزلىك ۋە مــاي تـوپلىنىش كهيپىيــاتلىرى

 ـ ئاسـتا، تهمكىـن هالـدا قىلىنغاچقـا يۈرەكمـۇ . يۈز بېرىـدۇ  ئهممـا نامـازدىكى ههرىكهتـلهر ئاسـتا
ــان ــشاش بولمىغ ــڭ ئوخ ــلهر كۈننى ــۇ ههرىكهت ــدۇ ۋە ب ــانلىقتىن چارچىماي ــائهتلىرىدە قىلىنغ  س

 . ئىنساننى ههمىشه تىنچ تۇتىدۇ، ئارتۇق سېمىزلىك ۋە ماي توپلىنىشقا توسقۇن بوالاليدۇ

 يـۈرەك قـاننى بهدەننىـڭ ئهڭ كىچىـك . ئىنسان هاياتىـدا قاننىـڭ رولـى ناهـايىتى چوڭـدۇر
ــ ــۈدەپ، ماڭ ــاننى پ ــشه ق ــرىگه ئۇالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ههمى ــمه يې  دۇرۇپ تومۇرلىرىغــا قهدەر ههم

يۈرەكنىـڭ بـۇ ۋەزىپىـسىنى تولـۇق ئورۇنلىيالىـشى ئۈچـۈن ئـۇ تىنچلىققـا ئېهتىيـاجلىق . تۇرىدۇ
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ــلهرگه موهتاجــدۇر ــر قىــسىم ههرىكهت ــۇ ههرىكهتــلهر هۇجهيرىلهرنىــڭ قــان . بولغىنىــدەك، بى  ب
 . بىلهن بويۇلۇپ تۇرۇشى ئۈچۈن خىزمهت قىلغانلىقتىن، بهدەننىڭ ساقلىقى داۋام قىلىدۇ

 بهش . ئهتلهردە قىلىنغــان تهن ههرىكهتنىــڭ پايدىــسى ناهــايىتى كۆپتــۇر مــۇئهييهن ســا
 چـــۈنكى نامـــاز ۋاقىتلىـــرى تىببىـــي مۇتىخهسسىـــسلىرىنىڭ . ۋاخ نامـــازدا بـــۇ هـــالهتلهر كـــۆپ

ــدۇر ــڭ ئۆزى ــان ۋاقىتلىرىنى ــىيه قىلغ ــقا تهۋس ــكهت ئويناش ــشىلهرنى تهنههرى ــهههر . كى ــاڭ س  ت
 دىن، چـــۈش ۋاقتـــى ئىـــشتىن قايتىـــپ قۇيــاش چىقىـــشتىن بـــۇرۇن ئۇيقۇنىـــڭ مهســتانىلىكى

 ۋۇجۇدنىــڭ هارغىنلىقىــدىن، ئهســىر ۋاقتــى بىــر كۈنلــۈك ئىــشنىڭ ئاخىرلىشىــشى ئالدىــدا
ــېچه ــپ ك ــشالرنى تۈگىتى ــى ئى ــام ۋاقت ــدىن، ش ــقا تۇتۇلغانلىقى ــر چارچاش ــر بى ــڭ ئېغى  بهدەننى
 ئىـــستىراهىتىگه تهييارلىنىـــشنىڭ باشلىنىـــشى ســـهۋەبىدىن، خـــۇپتهن ۋاقتـــى بىـــر كۈننىـــڭ

ــان ئا ــۈرۈش ســهۋەبىدىن، ق ــى كۆت ــلهن ۋۇجۇدنىــڭ هــارغىنلىقى ۋە ئېغىرلىقىن  خىرلىشىــشى بى
ــكهت ــساننىڭ تهن ههرى ــۈن ئىن ــدۇرۇش ئۈچ ــنى جانالن ــنلهش ۋە تهنهپپۇس ــشنى تهمى  يۈرۈشى

 . قىلىشىغا ناهايىتى مۇناسىپ ۋاقىتالردۇر

ــان ــانالرنى جانالنــــدۇرغاننىڭ ســــىرتىدا، قــ ــۈن ئورگــ  رۇكــــۇ بىــــلهن ســــهجدىلهر پۈتــ
ــدۇ ئاي ــزمهت قىلىـ ــۈن خىـ ــشىالش ئۈچـ ــسىنى ياخـ ــىرت ۋە ئاشـــقازاننى . النمىـ ــۇ يهنه سـ  رۇكـ

 ســهجدە . كۈچلهندۈرۈشــتىن باشــقا، ئهينــى ۋاقىتتــا ئاشــقازان ئهتراپىــدىكى مــايالرنى يوقىتىــدۇ
 بولـــسا، ئۈچهينىـــڭ پائـــالىيهتلىرىنى ياخـــشىلىغاننىڭ ســـىرتىدا، قاننىـــڭ بهدەننىـــڭ ههر

 . تىپ بېرىشىنى تهمىن ئېتىدۇ تهرەپلىرىگه، خۇسۇسهن مېڭىگه يې

ــانالردىن مـــايالرنى چۈشـــۈرۈش يـــۇقىرى نامـــاز ئومـــۇمهن بهدەننىـــڭ  قىـــسمىدىكى ئورگـ
ــدۇ ــالىيىتىنى ئۆتهي ــۇ ســهۋەبتىن قــان بېــسىمى . پائ ــدىغان بىمــارالر يۇقىرى ب  لىقىــدىن ئازابلىنى

 قىالر تىببىـي يـۇقىرى . نامازنىـڭ پايدىـسىنى هامـان كۆرەلهيـدۇ نامازنى ۋاقتىدا ئادا قىلسا، ئـۇالر
 . ساههدىكى مهشهۇر مۇتىخهسسىسلهرنىڭ يهكۈنلىرىدۇر

 ناماز روماتىزىمنىڭ شىپاسىدۇر

ــى » gunaydin « تۈركيهنىـــڭ ــل 1983 گېزىتـ ـــدا 5 ـ يىـ ــت سانىــ ــسوز « ـ ئاۋغۇسـ  فىرانـ
 دېــگهن مــاۋزۇدا بىــر » دوختۇرالرنىــڭ ئىسپاتلىــشىچه، روماتىزىمنىــڭ شىپاســى بهش ۋاخ نامــاز

ــاتىزىم، بهل ۋە « : ئۇنىڭــدا مۇنــداق دېــيىلگهن . غــان ماقــاله ئــېالن قىل  فىرانــسوز دوختــۇرالر روم
ــۇددى ــتىم خـ ــسهللهرگه، كۈنـــدە بهش قېـ ــان كېـ ــدىن شـــىكايهت قىلىۋاتقـ  ســـىرت ئاغرىقلىرىـ
ــشنى ــسىنى قىلىــ ــۆز ئهينىــ ــڭ ئــ ــدىكى ههرىكهتلهرنىــ ــۇلمانالرنىڭ بهش ۋاخ نامازلىرىــ  مۇســ

 غرىقالرغــا ناهــايىتى ياخــشى بىــر شــىپا قى ئا يــۇقىرى بۇنــداق قىلىــشنىڭ . تهۋســىيه قىلىــدۇ
ــڭ ئهڭ ــازدىكى ههرىكهتلهرنىــ ــۇرالر نامــ ــسۇز دوختــ ــتلىگهن فرانــ ــانلىقىنى تهكىــ بولىۋاتقــ
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ــا ــېالن قىلماقت ــى ئ ــتىكا ئىكهنلىكىن ــر گىمناس ــان بى ــدىلىق بولغ ــق ۋە پاي ــسوز . ئنتىزاملى  فىران
 اپاقلىرىــدىكى دوختــۇرالر نامــاز ئهسناســىدا يهرگه قــاراپ ئىگىلىــپ، يهنه تۇرۇشــنىڭ تىــز ق

ــكۇللىرىنى ــىرت مۇس ــهن س ــشنىڭ خۇسۇس ــهجدە قىلى ــدىغانلىقىنى، س ــوق قىلى ــاغرىقالرنى ي  ئ
 . ) 1 ( » كۈچلهندۈرۈشته ئاالهىدە چوڭ پايدىلىرى بولىدىغانلىقىنى تهكىتلىمهكته

 ئىسالم دىنىدا تهلهب قىلىنغان ناماز
ــدا تىــل بىــلهن ئىــسالم دىنىــدا تهلهب قىلىنغــان نامــاز ئهقىــل بىــلهن قهلــب پهرۋاســىز ها  ل

 بهلكــى ههقىقىــي مهقبــۇل . بهدەننىــڭ ههرىكىتــى بىلهنــال ئورۇندىلىــدىغان ههرىــكهت ئهمهس
ــالاله ــرى هېســسىي ئهزاالرنىــڭ ئ ــۈن هېســسىي ۋە غهي ــب ۋە پۈت ـــ ئۇنىڭــدا ئهقىــل، قهل  نامــاز ـ
ــازدۇر ــان نام ــسىنى ئااللىغ ــۆز نېسىۋى ــان ئ ــارەت بولغ ــشىدىن ئىب ــا يۈزلىنى ــڭ هۇزۇرىغ  . تائاالنى

 ئىبــادەتلهرنى قىلىــشتىن ــــ ئاساســلىق مهقــسهت ئــالاله تائــاالنى باشــقا ــــ ۋە ز ئوقۇشــتىن نامــا
 . ياد ئېتىشتۇر

 ئــالاله تائــاال موســا ئهلهيهىســساالمغا قىلغــان ۋەهىــسىنى قۇرئــان كهرىمــدە هېكــايه قىلىــپ

 مېنـى يـاد قىلىـش ئۈچـۈن نامـاز « : تهرجىمىـسى ﴾ وأِقِم الـصالَةَ ِلـِذكِْرى ﴿ : مۇنـداق دەيـدۇ
 . ) 2 ( » ئوقۇغىن

 ج ح لْ ا ِبـ ر اُِمـ و ةُ الَ الـص ت ض ِر ا فُ م ن ِا : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنـداق دەيـدۇ
اُ و ِع ش ر الْ ت م اِس ن قَ ِإل ِ ك اِهللا ِر كْ ِذ ِة ام ت ههجنىـڭ « : تهرجىمىـسى ى الَ ع   قىلىنىـشى،  نامازنىـڭ پهرز

ــشى ــڭ بهلگىلىنىـ ــقا ئىبادەتلهرنىـ ــشى ۋە باشـ ــش بۇيرۇلىـ ــاد قىلىـ ــاالنى يـ ــالاله تائـ  پهقهت ئـ
 . ) 3 ( » ئۈچۈندۇر

ــ ــى ۋە يۇقىرى ــاق تۇرۇش ــڭ ئويغ ــازدا قهلبنى ــس نام ــلهن ههدى ــايهت بى ــان ئ ــان قىلىنغ  دا باي
ــاد بىــلهن، ســهگهك تۇرۇشــنىڭ نهقهدەر ــۋاتىمهن دېــگهن ئېتىق  ئــالاله تائاالنىــڭ ئالدىــدا تۇرى

ــادىلىمهكته ــازدا ئهقىلن . ئههمىيهتلىــك ئىكهنلىكىنــى ئىپ  ىــڭ هۇشــيار ۋە ئويغــاق تۇرۇشــى نام

 ياَاَيها الَِّذين آمنوا الَتقْربوا الصالَةَ واَنـتم سـكَرى حتـى ﴿ : ههققىدە مۇنۇ ئايهت يېتهرلىـك
ــونَ ــاَ تقُول ــوا م ــسى ﴾ تعلَم ــۆمىنلهر « : تهرجىمى ــى م ــېمه ! ئ ــساڭالر ن ــىلهر مهس بول  س

) 1 ( ibadetin getirdikleri « تۈركچه . ناملىق ئهسهردىن . 
 . ئايهت  14 تاها سۈرىسى ) 2 (
. ئهبۇ داۋۇت رىۋايىتى ) 3 (
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 . ) 1 ( » قىنالشماڭالر گه قهدەر نامازغا يې دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگهن

 قانچىلىغـــان كىـــشىلهر نامازلىرىـــدا ئۆزلىرىنىــــڭ نـــېمه ئوقۇۋاتقـــانلىقلىرى ۋە قانــــداق
ئــۇالر . پائــالىيهتلهرگه يۆتكهلگهنلىكلىرىــدىن غاپىــل هالــدا، بىپهرۋالىــق بىــلهن نامــاز ئوقۇيــدۇ

ــال ــلهت ۋە م ــق، غهپ ــسىمۇ، بىپهرۋالى ــان بول ــۇپ قالمىغ ــپ مهس بول ــته هــاراق ئىچى  ـ ئهمهلىيهت
ــان ــۇالرنى مهس قىلىۋاتق ــسى ئ  ـ ئهندىشى ــاكى غهم ــى ي ــڭ سۆيگۈس ــدا . دۇنيانى ــسالم دىنى  ئى

ــقىرى ــستىن تاش ــسى ۋە هې ــب، هېس ــل، قهل ــازدا ئهقى ــۇل نام ــي مهقب ــان ههقىقى  تهلهب قىلىنغ
 . ئهزاالرنىڭ ههممىسى ئالاله تائاالنىڭ ههققىنى ئادا قىلىشتا بىرگه ئىشتىراك قىلىدۇ

 ئهقىلنىڭ ئهمهللىرى

 نامازدا ئهقىل ئالاله تائاالنىـڭ ئالدىـدا ئۆزىنىـڭ ئـاجىزلىقىنى ئېتىـراپ قىلغـان هالـدا،  1
 . پۈتۈن خىيالىنى يىغىپ ئالاله تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقىنى ئويالپ تۇرىدۇ

 ـ نامــازدا ئهقىـل بــارلىق هىممىتــى ۋە كـۈچىنى ئــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرىـدىكى بــۇ ئۇلــۇغ 2
 . مۇالقاتقا بېغىشالپ تۇرىدۇ

ــان هالــدا كهمتهرلىــك بىــلهن 3 ــالالهتىن باشــقا ههممىــدىن ئايرىلغ ــ نامــازدا ئهقىــل ئ  ـ
 . تۇرىدۇ

 ـ نامازدا ئهقىـل دۇنيـالىق ئىـشالردىن قهتئىـي قـول ئـۆزگهن هالـدا، بىـر ئـالالهقىال قـاراپ 4
 . تۇيغۇ بىلهن ئهيمىنىپ تۇرىدۇ  تۇرغاندەك هېس

 قهلبنىڭ ئهمهللىرى

 . النغان هالدا، ئۇنىڭ بىلهنال بولىدۇ نامازدا قهلب ئالالهقىال بېغىش

 . نامازدا قهلب ئالاله تائاالنىڭ ههيبىتىدىن ئهيمهنگهن هالدا تۇرىدۇ  2

 . نامازدا قهلب ئالاله تائاالغا يېلىنىش ۋە يالۋۇرۇش بىلهن تۇرىدۇ  3

 . نامازدا قهلب ئالاله بىلهن بىۋاسىته مۇالقاتتا بولۇپ تۇرىدۇ  4

 للىرى هېسسى ئهزاالرنىڭ ئهمه

 . نامازدا تىل ئالاله تائاالنى زىكىر قىلىش بىلهن مهشغۇل بولۇپ تۇرىدۇ  1

 نامــازدا كــۆز پۈتــۈن ههرىكهتلىرىنــى يىغىــپ، ســهجدە قىلىــدىغان يهرگه تىكىلىــپ  2
 . دىققهت بىلهن تۇرىدۇ

. ئايهت – 43 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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ــاس  3 ــتىن گ ــاۋازالرنى ئاڭالش ــارلىق ئ ــقا ب ــرائهتتىن باش ــازدىكى قى ــۇالقالر نام ــازدا ق  نام
 . ن هالدا تۇرىدۇ بولغا

 نامـازدا ئىككـى قـول ئـالاله تائاالغـا ئهڭ ئـالى ئېهتىـرام بىلـدۈرگهنلىكنى ئىپـادىلىگهن  4
 . هالدا كىندىكنىڭ ئۈستىدە باغلىنپ تۇرىدۇ

 تاشقى ئهزاالرنىڭ ئهمهللىرى

ــى  1 ــازىر ئىكهنلىكىن ــا ه ــداق پهرمانىغ ــڭ ههر قان ــالاله تائاالنى ــۇت، ئ ــى پ ــازدا ئىكك  نام
 . هالدا تۈپتۈز ۋە راۋۇرۇس تۇرىدۇ ئىپادىلىگهن

 نامــازدا بــاش ئــالاله تائاالغــا چوڭقــۇر هــۆرمهت بىلــدۈرگهن هالــدا كهمتهرلىكـــتىن  2
 ئانــدىن رۇكــۇدا ئــالاله تائاالغــا تېخىمــۇ چوڭقــۇرراق هــۆرمهت بىلــدۈرۈپ . ســاڭگىالپ تۇرىــدۇ
 بولغـــان ا ئانـــدىن ســـهجدىدە يهرگه تـــېگىش ئـــارقىلىق ئـــالاله تائاالغـــ . تـــۆۋەنگه ئىگىلىـــدۇ

 . قۇلچىلىقنى ۋايىغا يهتكۈزىدۇ

 ســهجدىدە بولــسا، . نامــازدا يــۈز ئــالاله تائاالنىــڭ مهنىــۋى مۇالقاتىغــا يۈزلىنــپ تۇرىــدۇ  3
ــادىلهش ــۇلچىلىقنى ئىپ ــي ق ــۇغالش ۋە ههقىقى ــشته ئۇل ــك رەۋى ــاالنى ئهڭ كۆرۈنهرلى ــالاله تائ  ئ

 . گه قويۇلىدۇ ئالته ئهزا بىلهن بىرلىكته يهر يۈزىسىدىن بۇ هۆرمهتلىك يۈز

نامـــازدا رۇكــــۇ قىلغانـــدا بهل ئــــالاله تائاالغـــا هــــۆرمهت بىلـــدۈرۈش يۈزىــــسىدىن  4
 بــۇالردىن باشــقا، ئىنــساندىكى پۈتــۈن ئورگــانالرمۇ نامــازدا ئــالاله تائاالغــا ئهڭ . ئىگىلىــدۇ

 . ئىتائهتچانلىق بىلهن تۇرۇپ يۇقىرىقى ئهزاالرغا ئىشتىراك قىلىدۇ

 نامازنىڭ جېنىدۇر » ۇئ ش خۇ «
 نىڭ ئههمىيىتى » خۇشۇئ « نامازدا

 ناماز نېمه ئۈچۈن بىزگه ئېغىر تۇيۇلىدىغان بولۇپ قالغان؟

 نامــاز نــېمه ئۈچــۈن كۆڭــۈل ئىــشتىياقىمىز بىــلهن قىلىنىــدىغان ئىبــادەت بولماســـتىن،
 ئۆزىمىزنى زورالپ قىلىدىغان ۋەزىپىگه ئايلىنىپ قالغان؟

ــاز نــېمه ئۈچــۈن دۇنيــالىق خــام  ېــساباليدىغان هېــسابات ۋاقتــى چــۆتلىرىمىزنى ه – نام
 بولۇپ قالغان؟

ــانلىقىنىمۇ ــۈرىنى ئوقۇغ ــسى س ــڭ قاي ــۇلمانالر ئىمامنى ــاندىكى مۇس ــۆپ س ــۈن ك ــېمه ئۈچ  ن
 بىلمهستىن، نامازغا كىرگهن پېتى چىقىدىغان بولۇپ قالغان؟

مهسىيهتلهردىن توسالمايدۇ؟ – نېمه ئۈچۈن ناماز بىزنى يامان ئىشالردىن ۋە گۇناه
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ــۇقىرى ــو يـ ــردۇر قى سـ ــاۋابى پهقهت بىـ ــسىنىڭ جـ ــازدا . ئالالرنىڭ ههممىـ ــسىمۇ، نامـ ــۇ بولـ  ئـ
 . نىڭ يوقالغانلىقىدۇر » خۇشۇئ «

 دېگهن نېمه؟ » خۇشۇئ «

 نامــازدا تۇرغانــدا، ئــالاله تائاالنىــڭ ئۇلــۇغلىقى ۋە ههيبىتىــدىن ئهيمهنــگهن، ― » خۇشــۇئ «
 ه تائــاالغىال خىيــالىنى ئــالال – كۆڭــۈلنى نامــاز بىلهنــال مهشــغۇل قىلغــان ۋە پۈتــۈن پىكىــر

 . بېغىشلىغان هالدا، كهمتهرلىك ۋە هۇشيارلىق بىلهن تۇرۇش دېگهنلىكتۇر

 چــۈنكى . نىــڭ ئــورنى قهلــب، ئۇنىــڭ مېۋىــسى ئىنــسان ئورگانلىرىــدا كۆرۈلىــدۇ » خۇشــۇئ «
 غهپلهتـــته نامـــازدا بىراۋنىـــڭ كـــۆڭلى . ئىنـــساننىڭ بـــارچه ئورگـــانلىرى قهلـــبكه ئهگىـــشىدۇ

 الرغــا چۆكــۈش ۋە شــهيتان ۋەسۋەســىلىرى تــۈپهيلى ئۇنىــڭ خىيال – قــېلىش، دۇنيــالىق پىكىــر
 ســـى بۇزۇلغـــان ۋاقتىـــدا، پۈتــــۈن ئورگانالرنىـــڭ ئـــالاله تائاالغـــا قىلىۋاتقــــان » خۇشـــۇئ «

 قومانــدىنى . چــۈنكى قهلــب قومانــدان، باشــقا ئورگــانالر ئهســكهرلهردۇر . قۇلچىلىقىمــۇ بۇزۇلىــدۇ
 رىغىنىـــــدەك، قهلـــــب ســـــاالهىيهتلىك بولمىغـــــان ئهســـــكهرلهرنىڭ مهغلـــــۇبىيهتكه ئۇچ

 . ساالهىيهتتىن قالغاندا، باشقا ئورگانالرنىڭ ساالهىيىتىمۇ يوقىلىدۇ

ــازدىكى « : تهپــسىرى ئىبنــى كهســىردە مۇنــداق دەيــدۇ  پهقهت نامــاز ئۈچــۈن » خۇشــۇئ « نام
ــدۇ ــىل بولى ــشىگىال هاس ــشلىغان كى ــۈنلهي بېغى ــۆڭلىنى پۈت ــاز . ك ــۈل نام ــتىال كۆڭ ــۇ ۋاقىت  ش

ــان بولىــدۇ ــارام تاپق ــازدىكى ههقىقىــي هــۇزۇر بىــلهن ئ  . هــاالۋەتنى تېتىغىلــى بولىــدۇ – ۋە نام
ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــدى » : شــۇڭا پهيغهم ــارامىم قىلىن ــۈل ئ ــاللىقىم ۋە كۆڭ ــڭ خوش ــاز مېنى  « نام

 . ) 1 ( » دېگهن

 شـهنى ئۇلـۇغ، يوقىلىـشى تېـز، هـازىرقى زامانـدا تېپىلىـشى ئىنتـايىن ئـاز بولغـان » خۇشۇئ «
ــىدۇ ــسا . نهرس ــبهر ئهلهيهىس ــه « : الم پهيغهم ــدىغان نهرس ــاۋۋال يوقىلى ــۈممهتتىن ئهڭ ئ ــۇ ئ  مۇش

ــازلىرىنى . دۇر » خۇشــــــۇئ « ــا نامــــ  بىــــــلهن ئوقۇيــــــدىغان كىــــــشىنى » خۇشــــــۇئ « ههتتــــ
 . ) 2 ( دېگهن » كۆرەلمهيسهن

 نىڭ هۆكمى » خۇشۇئ «

 شهيخۇلئىــسالم ئىبنــى تهيمىــيه . بىــلهن ئوقــۇش پهرزدۇر » خۇشــۇئ « شۈبهىــسىزكى نامــازنى

 واستِعينواْ ِبالصبِر والصالَِة وِإنهـا لَكَـِبريةٌ ﴿ : قۇرئـان كهرىمـدە ئالاله تائاال « : مۇنداق دېگهن

 . بهت  456 توم  5 تهپسىرى ئىبنى كهسىر ) 1 (
. غان ههدىس باهالى دەپ » سههىه « تهبهرانىي رىۋايىتى ) 2 (
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ــِعني ــى الْخاِش  ) ئــالالهتىن ( ســهۋر قىلىــش، نامــاز ئوقــۇش ئــارقىلىق « : تهرجىمىــسى ﴾ ِإالَّ علَ
ــالر ــاردەم تىلهڭــــ ــدىن ئهيمىنىــــــپ . يــــ ــۇغلىقى ۋە ههيبىتىــــ ــاز ئالالهنىــــــڭ ئۇلــــ  نامــــ

 تهن مۇشــهققهتلىك ۋە ئېغىـــر ۇچىالردىن باشــقىالرغا ههقىــقه تۇرغـــ ) بىــلهن » خۇشــۇئ « يهنــى (
 . ) 1 ( » ئىشتۇر

ــدا، ــدىن ئهيمهنــــگهن هالــ ــڭ ههيبىتىــ ــالاله تائاالنىــ ــايهت، ئــ ــۇئ » بۇئــ ــلهن « خۇشــ  بىــ
 مهلــۇمكى، سـۆكۈش پهرزنــى تهرك ئهتــكهن يــاكى . تۇرمىغـۇچىالرنى سۆكۈشــنى تهقهززا قىلىــدۇ

 نــــى تهرك » خۇشــــۇئ « نامــــازدا . مهنئــــى قىلىنغــــان ئىــــشالرنى قىلغــــانالرغىال خاســــتۇر
 مۇئمىنــۇن . نىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ » خۇشــۇئ « ئهتكۈچىلهرنىــڭ ســۆكۈلگهنلىكى

 يهنـى ﴾ قَد أفْلَح املُؤِمنـونَ الَّـِذين هـم ِيف صـالَِتِهم خاَِشـعونَ ﴿ سۈرىسىنىڭ بېـشىدىن
ــشتى « ــتكه ئېرى ــقهتهن بهخ ــۆمىنلهر ههقى ــۆمىنلهركى، . م ــۇنداق م ــۇالر ش ــالاله ئ ــدا ئ  نامازلىرى

ــۇچىالردۇر ــپ تۇرغ ــتىن ئهيمىنى ــسىپ كهتكهنلىك ــۈر بې ــدىن س ــڭ ئۇلۇغلىقى ــگهن » تائاالنى  دې

 ئهنه « يهنـى ﴾ الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلـدون . أُولَِئك هم الْواِرثُونَ ﴿ ئايىتىـدىن
 ) نېمهتلىـــك جهننهتنىــــڭ يهنـــى يـــۇقىرىقى ســـۈپهتلهرگه ئىــــگه مـــۆمىنلهر نـــازۇ ( شـــۇالر

 فىردەۋســـكه ۋارىـــسلىق قىلــــدۇ، ) دەرىجىلىــــك جهنـــنهت يـــۇقىرى ( ئـــۇالر . ۋارىـــسلىرىدۇر
ــدۇ ــۈ قالى ــته مهڭگ ــازدا » فىردەۋس ــايهتلهرمۇ، نام ــان ئ ــايهتلىرىگىچه بولغ ــگهن ئ ــۇئ « دې  » خۇش

 نىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى ئىپــادىلهش بىــلهن بىــرگه، ئۇنىــڭ جهننهتلهرنىــڭ ئهڭ ئېــسىلى
 فىردەۋســكه . دەۋســكه ۋارىــسلىق قىلىــشنىڭ ۋاسىتىــسى ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ بولغــان فىر

 دا ســــۈپهتلهنگهنلهر ئۈچــــۈنال خــــاس بولغــــانلىقى، ئــــۇالردىن يۇقىرىــــ ۋارىــــسلىق قىلىــــش
ــدىغانلىقىنى تهقهززا قىلىــدۇ ــسلىق قىاللماي ــازدا پهرز بولغــان . باشــقىالرنىڭ ۋارى  » خۇشــۇئ « نام

 يبىتىــدىن ئهيمهنــگهن هالــدا تۇرۇشــتىن باشــقا، نامــازدىكى ئــالاله تائاالنىــڭ ئۇلــۇغلىقى ۋە هه
 ههر بىــر پائــالىيهتنى ئالدىرىماســتىن تهمكىنلىــك بىــلهن قىلىــشنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان
 ئىـــكهن، ســـهجدىنى توخـــۇ دان چوقۇغانــــدەك ئالـــدىراپ قىلغـــان ۋە رۇكـــۇدىن بېــــشىنى

 نـى تهرك ئهتـكهن » ۇشـۇئ خ « كۆتۈرگهندە رۇسالنماسـتىنال ئالـدىراپ سـهجدىگه كهتـكهن ئـادەم
ــازدىكى . بولىــدۇ ــازنى تهمكىنلىــك بىــلهن ئالدىرىماســتىن ئوقــۇش دېگهنلىــك نام  چــۈنكى نام

ــشتۇر ــارام ئېلى ــك ئ ــپ بولغىچىلى ــۇق كېلى ــا تول ــۆز ئورنىغ ــانالر ئ ــشته ئورگ ــر يۆتكىلى  . ههر بى
 ىل تهمكىنلىكنـى تهرك ئهتـكهن ئـادەم ئـارام ئېلىـشنى هاسـىل قىاللمايـدۇ، ئـارام ئېلىـشنى هاسـ

ــۇ ۋە ســهجدىلهردە ــان ئــادەم رۇك ــۇئ « قىاللمىغ ــىل قىاللمايــدۇ، » خۇش ــۇئ « نــى هاس  نــى » خۇش
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نامــازدا ئاســمانغا . هاســىل قىاللمىغــان ئــادەم گۇناهكــار بولىــدۇ

. ئايهت  45 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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 . نىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ » خۇشــۇئ « قارىغــان ئــادەمگه كايىغــانلىقىمۇ، نامــازدا
 نىـڭ » خۇشـۇئ « بۇياققـا قـاراش  رۇپ كىچىـك ههرىـكهت قىلىـش ۋە ئۇيـاق چـۈنكى نامـازدا تـۇ

 . ) 1 ( » ئهكسىدۇر

 دەرىجىسىگه قاراپ بولىدۇ » خۇشۇئ « ساۋاب

 نامازنىـــڭ جېنـــى بولـــۇپ، ئۇنىڭــدىن نېسىۋىـــسىنى ئااللمىغـــان نامـــاز ئۆلـــۈك » خۇشــۇئ «
ــازدۇر ــازدىن ئالىـــدىغان نېسىۋىـــسى پهقهت ئۇنىڭـــدا ئهقلـــى . نامـ  چـــۈنكى ههركىمنىـــڭ نامـ

ــدۇ ــال چهكلىنى ــسمى بىلهن ــان قى ــاق تۇرغ ــۇ . ئويغ ــاس رەزىيهلاله ــى ئابب ــى ئىبن ــۇڭا ههزرىت  ش
ــۇ ــپ « : ئهنه ــپ، هــېس قىلى ــۋاتقىنىڭنى بىلى ــېمه قىلى ــگهن ۋە ن ــېمه دې  نامىزىڭــدىن پهقهت ن

 . ) 2 ( دېگهن » تۇرۇپ ئوقۇغىنىڭال ساڭا ئائىتتۇر

ــدىغان ســاۋاب ــاراپ بولىــدۇ » خۇشــۇئ « نامــاز ئوقۇغانغــا بېرىلى ــا ق ــاز ئوقۇغانالرنىــڭ . غ  نام
 بهزىــسى تولــۇق ســاۋابقا ئېرىشــسه، بهزىــسى يېــرىم ســاۋابقا ۋە بهزىــسى يېرىمــدىنمۇ ئــاز ســاۋابقا

 ئهممـا نامـازدا نـېمه ئوقۇلغـان ۋە نـېمه ئىـش قىلىنغـانلىقىنىمۇ بىلمهسـتىن ئۇنىڭغـا . ئېرىشىدۇ
 نــى » خۇشــۇئ « چــۈنكى ئــۇ، . كىـرگهن پېتــى چىققــان كىــشى هېچقانــداق سـاۋابقا ئېرىــشهلمهيدۇ

 إنَّ : شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . پۈتــۈنلهي تهرك ئهتــكهن كىــشىدۇر
 ، ها س مخُـ ، سها د س ، بعها س ، ا نه م ثُ ، ا ه ع س ِت ، ا ه ر ش ا إالّ ع ه ن ِم ه لَ ب ت كْ ا ي الة م ي الص لِّ ص ي لَ د ب ع الْ
ر ثُ لُ ثُ ، ا بعه ئوقۇغـان بىـلهن ئۇنىڭغـا يېزىلىـدىغان سـاۋاب بهنـدە نامـاز « : تهرجىمىسى ا نصفها ه 

ــا ــرى، ي ــدىن بى ــا يهتتى ــرى، ي ــهككىزدىن بى ــا س ــرى، ي ــۇزدىن بى ــا توقق ــرى، ي ــدىن بى ــا ئون  ي
 . ) 3 ( » ئالتىدىن بىرى، يا بهشتىن بىرى، يا تۆتتىن بىرى، يا ئۈچتىن بىرى، يا يېرىمىدۇر

 ادا قىلىـــشقا بىـــلهن ئـــ » خۇشـــۇئ « شـــۇ ســـهۋەبتىن بـــۇرۇنقى ئۈلگىلىـــك زاتـــالر نامـــازنى
 ئــۇالر نامازغـا تۇرغانلىرىــدا پۈتـۈن ۋۇجــۇدىنى ئـالاله تائــاال . ناهـايىتى زور ئههمىــيهت بېرەتتـى

ــىرتىدىكىلهرنى ــڭ سـ ــشلىغانلىقتىن، نامازنىـ ــۆهبىتىگه بېغىـ ــان سـ ــپ بېرىۋاتقـ ــلهن ئېلىـ  بىـ
 . غا غهرق بولغان هالدا تۇراتتى » خۇشۇئ « ئىشتمهس، تۇيماس، بىلمهس بولۇپ،

ــدۇلاله ئى « ــدا، ئابـ ــوپ ئېتىلغانـ ــىدا تـ ــاز ئهسناسـ ــا نامـ ــۇ ئهنهۇغـ ــر رەزىيهلالهـ ــى زۇبهيـ  بنـ
ــۈرمىگهن ــشىنى كۆت ــازدىن بې ــان بولــسىمۇ، نام ــۈپ بولغ ــى كۆي ــڭ يېرىم  مهســلهمه . كىيىمىنى

 بهتلهردىـــن  558 – 553 تـــوم  22 نـــاملىق ئهســـىرى » مجمـــوع الفتـــاوى « شهيخۇلئىــسالم ئىبنـــى تهيمىيهنىـــڭ ) 1 (
 . ئېلىندى

 . بهت  612 توم  22 ناملىق ئهسىرى » مجموع الفتاوى « ئىبنى تهيمىيهنىڭ ) 2 (
. ن ههدىس دەپ باهاالنغا » سههىه « ئىمام ئههمهد رىۋايىتى، ) 3 (
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 ئىبنـــى بهشـــشار رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ نامـــاز ئوقۇۋاتقـــان ۋاقتىـــدا مهســـجىدنىڭ بىـــر تهرىپـــى
 ىۋاتقــان چاغــدا، ئــۇ ئهتراپىــدا بولىۋاتقــان پهريــاد چاقىر – ئۆرۈلــۈپ كېتىــپ كىــشىلهر نــاله

ــۋەرگهن ــا داۋام قىلىـ ــدا نامازغـ ــىز هالـ ــشلهردىن خهۋەرسـ ــارەت . ئۆزگىرىـ ــالىهالر تاهـ  بهزى سـ
 مهن ” : بۇنىــڭ ســهۋەبىنى ســورىغاندا ئالغىنىــدا چىرايــى ســارغىيىپ كهتكهنلىكــتىن، كىــشىلهر

ــازىر هۇزۇرىغــا بارىــدىغان زاتنىــڭ كىــم ئىكهنلىكىنــى بىلىــمهن ئهمه  دەپ جــاۋاب “ ؟ ســمۇ ه
 نامازنىــڭ ۋاقتــى كىرىــشى بىــلهن  كهررەمهلالهــۇ ۋەجهههـۇ  ههزرىتــى ئهلــى . ىـكهن ئ بهرگهن

 كىـــشىلهر بۇنىــڭ ســـهۋەبىنى . تىترەشــكه باشــاليدىكهن ۋە چىرايـــى ئۆزگىرىــپ كېتىــدىكهن
 ئــالاله تائــاال ئاســمان، زېمىــن ۋە تاغالرغــا تهڭلىگهنــدە، ئــۇالر هۆددىــسىدىن ” : ســورىغاندا، ئــۇ

ــادا قىلىــش ) شــهرىئهت تهكلىپىنــى ( الماســلىقىدىن قورقــۇپ قوبــۇل قىلمىغــان ئامــانهتنى چىق  ئ
 ئهلـــالمه ســـهئىد تهنـــۇخىي ههر قېـــتىم نامـــاز . دەيـــدىكهن “ ! پهيتـــى كهلـــدى ئهمهســـمۇ؟

 . ) 1 ( » ياشلىرى ساقىلىقىنى هۆلدەپ تۇرىدىكهن – ئوقۇۋاتقىنىدا، ئۇنىڭ كۆز

 نىــدا ۋۇجــۇدىنى تىتــرەك باســقانلىقتىن، نامازغــا تۇرغى شهيخۇلئىــسالم ئىبنــى تهيمىــيه «
 . ) 2 ( » سولغا تهۋرىنىپ كېتهتتى – ئىختىيارسىز هالدا، ئوڭ

ــۇقىرى ــازنى يـ ــڭ نامـ ــهك بىزنىـ ــشتۇرۇپ كۆرسـ ــۋالىمىزنى سېلىـ ــڭ ئههـ ــلهن بىزنىـ  قىالر بىـ
ــانلىقىمىزنى كــۆرەلهيمىز ــان . قانچىلىــك بىپهرۋالىــق بىــلهن ئــادا قىلىۋاتق  چــۈنكى هــازىرقى زام

 ڭ بهزىـسى نامـازدا سـائىتىگه قارىـسا، بهزىـسى كىيىمىنـى قېقىۋاتقـان، بهزىــسى مۇسـۇلمانلىرىنى
 كــۆزىنى قاشلىــسا، بهزىــسى بــۇرنىنى كوالۋاتقــان، بهزىــسى ئالغــان ۋە ســاتقانلىرىنىڭ – بــاش

ــۈزەتكهن ــى ك ــشىنىڭ ههرىكىن ــان كى ــدا تۇرغ ــسى يېنى ــسابىنى چىقارســا، بهزى ــشقىلىپ . هې  ئى
 شـــۇ ســـهۋەبتىن . ئـــۆز نېسىۋىـــسىنى ئااللمايۋاتماقتـــا تىـــن » خۇشـــۇئ « بىزنىـــڭ نامـــازلىرىمىز

 . دۇئالىرىمىز ئىجابهت بولمىغان ۋە هالىمىز ئىساله قىلىنمىغان

 نىڭ ئامىللىرى » خۇشۇئ «

ــكهن، ــان ئىــ ــى بولغــ ــسى ۋە ئهڭ ئههمىيهتلىكــ ــڭ ئالدىنقىــ ــسالم پهرزلىرىنىــ ــاز ئىــ  نامــ
ــدا ــسى ئىـــبلىس ئىنـــسانىيه . پهرزدۇر » خۇشـــۇئ « ئۇنىڭـ ــهددىي شـــهيتانالرنىڭ ئاتىـ  تنىڭ ئهشـ

 دۈشـــمىنى بولغـــانلىقتىن، ئـــۇ ئـــادەم بـــالىلىرىنى قايـــسىبىر يـــول بىـــلهن بولمىـــسۇن چوقـــۇم
 ئازدۇرۇش ئۈچۈن بـارلىقىنى ئاتايـدىغانلىقى توغرۇلـۇق ئـالاله تائاالنىـڭ هۇزۇرىـدا قهسـهميات

 ن أَيماِنِهم وعـن شـمآِئِلِهم ثُم آلِتينهم من بيِن أَيِديِهم وِمن خلِْفِهم وع ﴿ قىلغـان مهخلۇقتـۇر

 . ناملىق ئهسىرىدىن » سببًا للخشوع في الصالة 33 « مۇههممهد سالىه ئهل مۇنهججىدنىڭ ) 1 (
. بېتىدىن  83 ناملىق ئهسهرنىڭ » كواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية « ) 2 (
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اِكِرينش مهأَكْثَر ِجدالَ تئارقىـسىدىن، ئانـدىن ئۇالرغـا « : تهرجىمىـسى ﴾ و   ئالدىـدىن،  چوقـۇم
 شـــۈكۈر ) نېمىـــتىڭگه ( ئوڭىـــدىن، ســـولىدىن هۇجـــۇم قىلىـــمهن، ئۇالرنىـــڭ كۆپچىلىكىنىـــڭ

 . ) 1 ( » قىلغۇچىالر ئهمهسلىكىنى كۆرىسهن

 الاله تائاالغــا ئۇالشــتۇرىدىغان ئىبادەتلهرنىــڭ ئهڭ كاتتىــسى ۋە ئهڭ مۇســۇلمان كىــشىنى ئــ
 كاپــالهتلىكى نامــاز بولغــانلىقتىن، شــهيتانالر ئــۇالرنى بىــر ئامــال قىلىــپ نامــازدىن غاپىــل

ــارقىلىق ئــــۆزلىرىگه ئهگهشــــتۈرۈش ئۈچــــۈن هارمــــاي تىرىــــشىدۇ  شــــهيتانالر . قىلىــــش ئــ
ــتۇرۇش ئۈ ــاالدىن يىراقالشـ ــالاله تائـ ــشىلهرنى ئـ ــدۇ كىـ ــارىلىرىنى قوللىنىـ ــارچه چـ ــۈن بـ  . چـ

 تىــن مههــرۇم قىلىــشتىن » خۇشــۇئ « كىـشىلهرنى نامــازدىن غاپىــل قالدۇرۇشــنىڭ يــولى ئـۇالرنى
ــلىنىدۇ ــۇڭا . باش ــۇئ « ش ــلهن » خۇش ــۈچىمىز بى ــارچه ك ــۈن ب ــلىقىمىز ئۈچ ــرۇم بولماس ــن مهه  تى

 تىـــن نېـــسىۋىمىزنى » خۇشـــۇئ « بـــۇ ســـهۋەبتىن بىـــز نامـــازدا . تىرىـــشىش بىزنىـــڭ بـــۇرچىمىز
 . ئېلىشنىڭ ئامىللىرىغا موهتاجمىز

 نـى هاسـىل قىلىـشنىڭ » خۇشـۇئ « نىڭ ئامىللىرى ئىككى تۈرلـۈك بولـۇپ، بىـرى، » خۇشۇئ «
 نىــڭ يوقىلىــشىغا يــاكى ئاجىزلىشىــشىغا ســهۋەب بولىــدىغان » خۇشــۇئ « چــارىلىرى، يهنه بىــرى،

 . ئىشالردۇر

 نى هاسىل قىلىشنىڭ چارىلىرى » خۇشۇئ «

 : رىلىرى تۆۋەندىكىچه نى هاسىل قىلىشنىڭ چا » خۇشۇئ «

ــۇئ « . 1 ــشى » خۇش ــان كى ــازدا تۇرىۋاتق ــسى نام ــدىنقى چارى ــشنىڭ ئهڭ ئال ــىل قىلى ــى هاس  ن
 ئۆزىنىــڭ نــېمه دەۋاتقــانلىقى ۋە نــېمه قىلىۋاتقــانلىقىنى بىلىــشى، خــۇددى ئــالاله تائــاالنى

 . تۇيغـــۇ بىـــلهن ئۇنىڭغـــا مۇناجـــات قىلىـــشتىن ئىبـــارەتتۇر  كـــۆرۈپ تۇرىۋاتقانـــدەك هـــېس
ــسان ن ــان ئىنـ ــا بولغـ ــڭ نامازغـ ــسېرى ئۇنىـ ــۆپ تېتىغانـ ــك كـ ــاالۋىتىنى قانچىلىـ ــڭ هـ  امازنىـ

 شــۇڭا پهيغهمــبهر . بــۇ ئىماننىــڭ كــۈچىگه قــاراپ بولىــدۇ . ئىــشتىياقى شــۇنچىلىك زور ئاشــىدۇ
 شـۇڭا ئـۇ مـۇئهززىن بىـالل . دېـگهن » ناماز مېنىڭ كۆڭـۈل شـادلىقىم قىلىنـدى « : ئهلهيهىسساالم

 . دېگهن » بىزنى ناماز بىلهن راههتلهندۈرگىن ! ئى بىالل « : رەزىيهلالهۇ ئهنهۇغا

ــشلهرنى ئالدىرىماســــتىن . 2 ــسىدىكى يۆتكىلىــ ــهجدىلهر ئارىــ ــۇ ۋە ســ ــازدىكى رۇكــ  نامــ
ــك بىــلهن قىلىــش، ههر بىــر يۆتكىلىــشته ئورگــانالر ئــۆز ئورنىغــا تولــۇق كېلىــپ  تهمكىنلى

ــېلىش ــارام ئ ــك ئ ــساالم « . بولغىچىلى ــبهر ئهلهيهىس ــر ي ( پهيغهم ــازدىكى ههر بى ــشته نام  ) ۆتكىلى

. ئايهت  17 ئهئراف سۈرىسى ) 1 (



350 

 . ) 1 ( » ههر بىر سۆڭهك ئۆز ئورنىغا كېلىپ بولغىچىلىك ئارام ئاالتتى

ــدۇكى ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــادە رەزىيهلاله ــۇ قهت ــساالم « : ئهب ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــدىغانالردۇر ” ــامىزىنى ئوغۇرالي ــڭ ن ــامىنى ئۆزىنى ــڭ ئهڭ ي ــدە، ســاهابىالر، “ ئوغرىالرنى  دېگهن
ــۇلهلاله ” ــ ! يارەســ ــدۇ؟ بىــــراۋ نــ  دەپ سورىــــشىدۇ، پهيغهمــــبهر “ امىزىنى قانــــداق ئوغۇراليــ

ــپ ــاۋاب بېرىــ ــا جــ ــساالم ئۇالرغــ ــۇق ” : ئهلهيهىســ ــهجدىلىرىنى تولــ ــۇ ۋە ســ ــڭ رۇكــ  نامازنىــ
 . ) 2 ( » دەيدۇ “ قىلمايدىغانالر ئۆزلىرىنىڭ نامازلىرىنى ئوغۇرلىغۇچىالردۇ

ــدىراپ ئوقۇغــان كىــشىنىڭ ــى هاســىل قىلىــشى مــۇمكىن » خۇشــۇئ « نامــازنى ئال  . ئهمهس ن
 . غا پۇرسهت بهرمهيدۇ » خۇشۇئ « چۈنكى نامازدىكى تېزلىك

 : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر سـاهابىگه مۇنـداق دېـگهن . نامازدا ئۆلۈمنى يـاد ئېـتىش . 3
ــامىزىنى « ــاد ئهتــكهن كىــشى ن  نامىزىڭــدا ئۆلــۈمنى يــاد ئهتكىــن، چــۈنكى نامىزىــدا ئۆلــۈمنى ي

ــادا قىالاليــدۇ ــشى ئ ــۇددى . ياخ ــامىزىڭنى خ ــق نــامىزىنى ن ــاخىرقى قېتىملى  ئۆمرىنىــڭ ئهڭ ئ
 . ) 3 ( » ئوقۇغان كىشىدەك ئوقۇغىن

 تهبىئىيكــى، ئۆلــۈش ئالدىــدىكى ئهڭ ئــاخىرقى قېتىملىـــق نامــازنى ئوقۇغــان ئــادەم بـــۇ
 . بىلهن ئوقۇيدۇ » خۇشۇئ « نامازنى چوقۇم ۋايىغا يهتكهن

ــويالپ . 4 ــپ، ئ ــبىهلهرنى بىلى ــا ۋە تهس ــرائهت، دۇئ ــان قى ــازدا ئوقۇلغ ــۇالر نام ــۇش ۋە ب  ئوق
ــۈزۈش ــر يۈرگ ــتىدە پىكى ــرەت ۋە ۋەز . ئۈس ــۈزۈپ ئىب ــر يۈرگ ــم پىكى ــان كهرى ــىههت – قۇرئ  نهس

 ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيـك مبـارك لِّيـدبروا آياِتـِه ﴿ . ئېلىش ئۈچۈن چۈشـكهن ئىالهىـي كىتـاب
 قىلىـشلىرى ئۇالرنىـڭ ئـ ) بـۇ ( « : تهرجىمىـسى ﴾ وِليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبـاِب  ايهتلهرنى تهپهككـۇر

 نهســىههت ئېلىــشلىرى ئۈچــۈن بىــز ســاڭا نازىــل قىلغــان  ئۈچــۈن، ئهقىــل ئىگىلىرىنىــڭ ۋەز
 . ) 4 ( » مۇبارەك كىتابتۇر

 قۇرئان كهرىم ئـايهتلىرى ئۈسـتىدە تهپهككـۇر قىلىـش ئۈچـۈن بـۇ ئايهتلهرنىـڭ مهنىـسىنى
 ر نامـازدا ئوقۇلىۋاتقـان قىـرائهتكه شـۇڭا ئايهتلهرنىـڭ مهنىـسىنى بىلمهيـدىغانال . بىلىش شـهرت

 – دېــگهن هــېس » مهن ئــالاله تائاالغــا مۇناجــات قىلىــۋاتىمهن، ئــۇ ماڭــا خىتــاب قىلىۋاتىــدۇ «
 ئـــۆزى يـــالغۇز نامـــاز ئوقۇغـــان كىـــشىمۇ، ئـــۆزى . تۇيغـــۇ بىـــلهن قـــۇالق سالـــسا يېتهرلىكتـــۇر

 . هدىس دەپ باهاالنغان ه » سههىه « بهت،  308 توم  2 فهتهۇلبارىي ) 1 (
 . ئىمام ئههمهد ۋە هاكىم رىۋايىتى ) 2 (
 . ههدىس  1421 دىن » سههىه ههدىسلهر توپلىمى « شهيخ ئهلبانىنىڭ ) 3 (
. ئايهت  29 ساد سۈرىسى ) 4 (
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 . تۇيغۇ بىلهن ئوقۇشى تهلهب قىلىنىدۇ – ئوقۇغانلىرىنى شۇنداق هېس

 ن كهرىمنى قانداق ئاڭالش كېرەك؟ قۇرئا

ــرەك ــاڭالش كې ــشاش ئ ــۆمىنلهرگه ئوخ ــۈپهتلهنگهن م ــايهتته س ــۇ ئ ــى مۇن ــان كهرىمن  : قۇرئ
 ئالالهنىـڭ رەهمىـتىگه « يهنـى ﴾ وِإذَا قُِرئ الْقُرآنُ فَاستِمعواْ لَه وأَنِصتواْ لَعلَّكُم ترحمـون ﴿

ــ ــدا، ئ ــان چاغ ــان ئوقۇلغ ــۈن، قۇرئ ــشىڭالر ئۈچ ــقهت ئېرىشى ــم ۇنى دىق ــاڭالڭالر ۋە جى ــلهن ئ  بى
 . ) 1 ( » تۇرۇڭالر

 ئۇممـۇ سـهلهمه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـا . ئـايهت ئوقـۇش – نامازدا ئوقۇلغـان قۇرئـاننى ئـايهت . 5
ــالى ( ــساالمنىڭ ئايـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــان ) پهيغهمـ ــى بايـ ــساالمنىڭ قىرائىتىنـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 ىــرائهت قىلغانــدا ههر بىــر ئــايهتنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ق » : قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن

 ِبـسِم اللَّـِه ﴿ . ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن توختـايتتى، ئانـدىن ئىككىنچـى ئـايهتنى باشـاليتتى
 نـى ئوقـۇپ ﴾ الْحمـد للّـِه رب الْعـالَِمني ﴿ دىن كېيىن توختاپ، ئاندىن ﴾ الرحمِن الرِحيِم

 ماَِلـكِ يـوِم ﴿ نـى ئوقـۇپ توختـايتتى، ئانـدىن ﴾ الرحمِن الرِحيِم ﴿ توختـايتتى، ئانـدىن يهنه
 . ) 2 ( » نى ئوقۇپ بولۇپ توختايتتى، سۈرىنىڭ ئاخىرىغىچه شۇنداق ئوقۇيتتى ﴾ الديِن

 گهرچه ئالــدىنقى ئايهتنىــڭ مهنىــسى . ههر بىــر ئايهتنىــڭ بېــشىدا توختــاش ســۈننهتتۇر
ــ ــايهت ئوتتۇرى ــۇ ئىككــى ئ ــسىمۇ، ب ــايهت بىــلهن مۇناســىۋەتلىك بول ــاش كېيىنكــى ئ  سىدا توخت

ــدۇر ــۇش . ئهۋزەل ــاپ ئوق ــيىن توخت ــايهتتىن كې ــر ئ ــۇئ « ههر بى ــشى » خۇش ــىل بولى ــڭ هاس  نى
 . ئۈچۈن پايدىلىقتۇر

 پهيغهمــبهر « . انه چىقىرىــپ تهرتىــل بىــلهن ئوقــۇش د – قۇرئــاننى ههر بىــر ههرپنــى دانه . 6
 . ) 3 ( » ههرپ تهپسىر قىلغاندەك ئوچۇق ئوقۇيتتى – ئهلهيهىسساالم قىرائهتنى ههرپ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــرەر ســۈرىنى قىــرائهت قىلغانــدا، ئــۇنى ئهڭ ئــۇزۇن ئوقۇغــان «
 . ) 4 ( » ههر قانداق كىشىدىنمۇ ئۇزۇن ئوقۇيتتى

 چۈنكى قىرائهتنى تهرتىـل بىـلهن قىلىـش شـۇ ئـايهت ئۈسـتىدە تهپهككـۇر قىلىـشقا تـۈرتكه
 . غا تۈرتكه بولىدۇ » خۇشۇئ « بولىدۇ، تهپهككۇر

 . ئايهت  204 ئهئراف سۈرىسى ) 1 (
 . دەپ باهاالنغان ههدىس ” » سههىه « ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
 . االنغان ههدىس دەپ باه » سههىه « ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
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ــالاله . 7 ــازدا ئ ــگهن هــېس نام ــدۇ، دې ــۆز قىلىۋاتى ــا س ــاال ماڭ ــۇرۇش  تائ ــلهن ت ــۇ بى  . تۇيغ
 نامــازنى مهن بىــلهن ” ئــالاله « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ههدىــس قۇدســىدا مۇنــداق دېــگهن

 بهنـدە . دېـدى “ بهنـدەم ئۈچـۈن سـورىغىنىنى بېـرىمهن . بهندەمنىڭ ئارىسىدا ئىككىـگه بۆلـدۈم
﴿ ـالَِمنيالْع بللّـِه ر دمئـۇ . دەيـدۇ » بهنـدەم مېنـى مهدهىيهلىـدى « دېگهنـدە، ئـالاله ﴾ الْح 

 ئـالاله ﴾ الرحمـِن الـرِحيِم ﴿  ئېيتتـى « : دېگهنـدە،  ههمـدۇ سـانا  ماڭـا  ئـۇ . دەيـدۇ » بهنـدەم

 ِإيـاك نعبـد ﴿ ئـۇ . دەيـدۇ » بهنـدەم مېنـى ئۇلۇغلىـدى « : دېگهنـدە، ئـالاله ﴾ ماِلِك يوِم الديِن ﴿
ِعنيتـسن اكئـالاله دې ﴾ وِإي   بـۇ مهن بىـلهن بهنـدەم ئوتتۇرىـسىدىكى ئىـش، بهنـدەم « : گهنـدە،

 ِصراطَ الَِّذين أَنعمـت . اهِدنــــا الصراطَ املُستِقيم ﴿ ئـۇ . دەيـدۇ » ئۈچۈن سورىغىنى بـار
الِّنيالَ الـضو لَـيِهموِب عغَِري املَغض لَيِهمئـالاله ﴾ ع   بهنـدەمنىڭ بـۇ تىلىگىنـى « : دېگهنـدە،

 . ) 1 ( » دەيدۇ » بهندەم ئۈچۈن سورىغىنىنى بېرىمهن . بۇل قىلدىم قو

 ماڭــا ســۆز قىلىۋاتىــدۇ مهن ئۇنىڭغــا نامـازدا تۇرغــان ئــادەم فــاتىهه سۈرىــسىنى ئـالاله تائــاال
 تۇيغـــۇ بىـــلهن – مۇناجــات قىلىـــۋاتىمهن، ئـــالاله تىلىگهنلىرىمنـــى بېرىــدۇ، دېـــگهن هـــېس

 . يدۇ ۋە تىلىگهنلىرىگه ئېرىشىدۇ نى هاسىل قىالال » خۇشۇئ « ئوقۇيدىكهن، چوقۇم

 غا زىيانلىق ئامىلالر » خۈشۇئ «

ــۇئ « ــشالر » خۇشــ ــدىغان ئىــ ــهۋەب بولىــ ــشىغا ســ ــاكى ئاجىزلىشىــ ــشىغا يــ ــڭ يوقىلىــ  نىــ
 : تۆۋەندىكىچه

ــۇرۇش . 1 ــا تــ ــانفونالرنى يېپىۋەتمهســــتىن نامازغــ ــازدىكى . يــ  تېلېفــــۇن ئاۋازىنىــــڭ نامــ
ــسىزدۇر » خۇشــۇئ « ــدىغانلىقى شۈبهى ــى بۇزى ــاۋازى خۇسۇســهن، . ن ــڭ مۇزىكىلىــق ئ  يانفونالرنى

 شــۇڭا مهيلــى . نــى يــوق قىلىــدۇ » خۇشــۇئ « نهتىجىــدە، نامــازدىكى . ئهلــۋەتته دىققهتنــى بۇزىــدۇ
 مهسجىدته، مهيلى ئۆز ئۆيىـدە، مهيلـى جامـائهت بىـلهن، مهيلـى ئـۆزى يـالغۇز نامـاز ئوقۇمـاقچى

 نى يېپىۋېتىـــشى بولغـــان ههر قانـــداق ئـــادەم نامازغـــا تۇرۇشـــتىن بـــۇرۇن يېنىـــدىكى يـــانفونى
 . بىلهن ئادا تېپىشى ئۈچۈن شهرتتۇر » خۇشۇئ « نامازنىڭ

ــتىن ــانفونالرنى يېپىۋەتمهسـ ــۆرمىتىنى يـ ــجىدنىڭ هـ ــڭ ۋە مهسـ ــۇرۇش نامازنىـ ــا تـ  نامازغـ
ــدۇ ــاقلىمىغانلىق بولى ــادەم . س ــرگهن ئ ــتىن كى ــانفونىنى يېپىۋەتمهس ــجىدكه ي ــهن مهس  خۇسۇس

ــۈن جامائهتنىــڭ  ىنــى بۇزغــان ۋە مهســجىد ئههلىــگه » ئ خۇشــۇ « ئــۆزىنىڭال ئهمهس، بهلكــى پۈت

. مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــار بولىــــدۇ . ئــــازار بهرگهن بولىــــدۇ ــادەتتىكى ۋاقىــــتالردا . نهتىجىــــدە، گۇناهكــ  چــــۈنكى ئــ
 ىنـــى » خۇشـــۇئ « كىـــشىلهرگه ئـــازار قىلىـــش هـــارام بولغـــان يهردە، كىـــشىلهرنىڭ نامـــازدىكى

ــاتمۇ قــات هارامــدۇر ــۆزلىرىنى ئــالاله تائاالنىــڭ ئ . بــۇزۇش ق  ازابىغــا هــارامنى ئىــشلىگۈچىلهر ئ
 . تۇتقۇچىالردۇر

 . ناهـــايىتى ئههمىيهتلىـــك ئىـــشتۇر نامازغـــا تۇرۇشـــتىن ئـــاۋۋال يـــانفونالرنى يېپىـــۋېتىش
ــا ــشىنىڭ نامازغ ــداق كى ــدىغان ههر قان ــۆزلهپ ئوقۇي ــى ك ــڭ رازىلىقىن ــالاله تائاالنى ــازنى ئ  نام

 . تۇرۇشتا يانفونىنى يېپىۋېتىپ تۇرۇشى الزىم

 . ى تارتىــدىغان نهرســىلهرنى ئېلىــپ تاشــالش نامــاز ئوقۇيــدىغان جايــدىكى دىققهتنــ . 2
ــازالردا ــشلهنگهن جاينام ــائهن، نهقى ــا بىن ــۈرۈلگهن – بۇنىڭغ ــۈرىتى چۈش ــڭ س ــا كهبىنى  ههتت

ــازالردىمۇ ــۇش ياخـــشى ئهمهس – جاينامـ ــاز ئوقـ ــدىكى . نامـ ــاز ئوقۇيـــدىغان جايـ  چـــۈنكى نامـ
 لىـشقا توســالغۇ نـى هاسـىل قى » خۇشـۇئ « نهتىجىـدە، . نهقىـشلهر ۋە سـۈرەتلهر دىققهتنـى بۇزىـدۇ

ــدۇ ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئائىـــشه . بولىـ ــك رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ  ئهنهس ئىبنـــى مالىـ
ــبهر ــدى، پهيغهم ــار ئى ــشلهنگهن پهردە ب ــدە نهقى ــر تهرىپى ــڭ بى ــڭ ئۆيىنى ــۇ ئهنهانى  رەزىيهلاله

ــا ــساالم ئۇنىڭغـ ــۆزۈمگه « : ئهلهيهىسـ ــدا كـ ــشلىرى نامىزىمـ ــڭ نهقىـ ــڭ، ئۇنىـ ــۇنى ئېلىۋېتىـ  ئـ
 . ) 1 ( دېگهن » ى چېلىقىپال تۇرد

ــورۇنالردا ۋە ــشىۋاتقان س ــشىلهر پاراڭلى ــايالردا، كى ــدىغان ج ــۈپ تۇرى ــادەم ئۆت ــۇنداقال، ئ  ش
 . چۇرۇڭ بولىۋاتقان ئورۇنالردا ناماز ئوقۇشمۇ ياخشى ئهمهس – ۋاراڭ

ــلهن . 3 ــيىملهر بى ــان كى ــاكى خهت يېزىلغ ــۈرۈلگهن ي ــۈرەت چۈش ــاكى س ــشلهنگهن ي  نهقى
ــۇش ــاز ئوقــ ــ . نامــ ــشه رەزىيهلالهــ ــدۇكى ئائىــ ــۋايهت قىلىنىــ ــادىن رىــ ــبهر « : ۇ ئهنهــ  پهيغهمــ

ــۇپ ــاز ئوق ــپ نام ــى كىيى ــر كىيىمن ــان بى ــش قىلىنغ ــلهن نهقى ــىزىقچىالر بى ــساالم س  ئهلهيهىس
ــيىن، ــدىن كې ــپ ” بولغان ــشىگه ئاپىرى ــگهن كى ــۇزەيفه دې ــى ه ــم ئىبن ــۇ جهه ــى ئهب ــۇ كىيىمن  ب

ــىزىقچ ــدىكى سـ ــۇ كىيىمـ ــېلىڭالر، بـ ــپ كـ ــيىم ئېلىـ ــاددا كىـ ــا سـ ــرىڭالر ۋە ماڭـ ــازدا بېـ  ىالر نامـ
 . ) 2 ( » دەپ بۇيرىدى “ دىققىتىمنى بۇزدى

ــۈرەتلىك ــان يهردە، سـ ــشى بولمىغـ ــۇش ياخـ ــاز ئوقـ ــلهن نامـ ــيىملهر بىـ ــشلهنگهن كىـ  نهقىـ
ــاز ــلهن نام ــيىملهر بى ــيىملهر بىــلهن، خۇسۇســهن جانلىقالرنىــڭ ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگهن كى  كى

 . ئوقۇش تېخىمۇ ياخشى ئهمهس

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (



354 

 غا تۇرۇش تائام هازىر بولغان ۋاقىتتا ناماز . 4

 تائـام هازىرالنغـان ۋاقىتتـا نامـاز « هنـى ي لَاصلَاةَ ِبحـضرِة طَعـاٍم پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم
 . ) 1 ( دەپ كۆرسهتكهن » ئوقۇش يوق

 تِ الـصالةُ وأُقيم م ا وِضع عشاُء أحِدكُ ِإذَ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم يهنه مۇنـداق دېـگهن
 سـىلهرنىڭ بېرىڭالرنىـڭ ئالـدىغا « : تهرجىمىـسى ه نـ حىت يفرغَ ِم لْ ِج ع ي ال العشاِء، و دأوا ِب اب فَ

ــدى بىــلهن تائامغــا باشلىــسۇن، ــا نامــاز باشالنــسا، ئال ــك تائــام كهلتــۈرۈلگهن ۋاقىتت  كهچلى
 . ) 2 ( » ئۇنىڭدىن ئېهتىياجىنى قاندۇرۇپ بولمىغىچه نامازغا ئالدىرىمىسۇن

ــا ت ــپ نامازغ ــۇرۇپ كېتى ــدىن ت ــان تائام ــۈنكى هازىرالنغ ــدۇ چ ــۈل تىنجىماي ــدا، كۆڭ  . ۇرغان
 . نى هاسىل قىاللمايدۇ » خۇشۇئ « كۆڭلى تائامدا بولۇپ قالغان ئادەم نامازدا

 شۈبهىـسىزكى، تهرىتـى قىـستاپ قالغـان ئـادەم . تهرىتى قىستاپ قالغاندا نامازغـا تـۇرۇش . 5
 چــۈنكى ئۇنىــڭ كــۆڭلى ئــۆزىنى تېــزرەك بوشــىتىپ . نــى هاســىل قىاللمايــدۇ » خۇشــۇئ « نامـازدا

 بىـلهن ئــادا » خۇشـۇئ « هتلىـنىش بىـلهن مهشـغۇل بولىۋاتقـان تۇرسـا، ئــۇ قانـداقمۇ نـامىزىنى راه
 شـۇ ســهۋەبتىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم ئالـدى يـاكى كهينــى قايـسىبىر تهرىتــى ! قىاللىـسۇن؟

 ِإذَا . قىــستاپ قالغــان كىــشىنىڭ ئــۆزىنى بوشاتماســتىن نامازغــا تۇرۇشــىنى مهنئــى قىلغــان
 سـىلهرنىڭ بىـرىڭالر « : تهرجىمىـسى ووجد أَحدكُم الْخالََء فَلْيبـدأْ ِبـاخلالِء أُِقيمِت الصالَةُ

ــدىن ــشنى هاجهتخانىـ ــسه، ئىـ ــلىنىپ كهتـ ــاز باشـ ــدا نامـ ــاراي دەپ تۇرغىنىـ ــا بـ  هاجهتخانىغـ
 . ) 3 ( » باشلىسۇن

 نـى هاسـىل قىاللىـشى » خۇشـۇ « نامازنى مۈگـدەپ ئوقۇغـان كىـشىنىڭ . نامازدا مۈگدەش . 6
ــۇ ــساالم مۈگــدەك باســقان كىــشىنىڭ . مــۇمكىن ئهمهس ههرگىزم  شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىس

 أُ ر قْـ ى يعلـم مـا ي تـ إذَا نعس احدكم يف الصالِة فليـنم ح ناماز ئوقۇشىنى مهنئى قىلغـان
ــسى ــسا، « : تهرجىمىـ ــۇ بېسىۋالـ ــازدا ئۇيقـ ــى نامـ ــىلهرنىڭ بىرىڭالرنـ ــپ ( سـ ــازنى توختىتىـ  ) نامـ

 . ) 4 ( » ئوقۇسۇن مه ئوقۇۋاتقانلىقىنى بىلگىدەك هالغا كهلگهندە ئۇخلىسۇن، نامازنى نې

ــامىلدۇر ــا ش ــداق نامازغ ــارلىق ههر قان ــله قات ــۈننهت ۋە نهپ ــب، س ــس پهرز، ۋاجى ــۇ ههدى  . ب

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
 . مۇسلىم ۋەتىرمىزى رىۋايىتى ) 3 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 4 (
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 . بىراق پهرز نامازالرنىڭ ۋاقتى چىقىپ كهتمهسلىكى شهرتتۇر

ــۈز . 7 ــاكى ت ــازىالش ي ــاكى ت ــۈرتۈش ي ــاينى س ــدىغان ج ــهجدە قىلى ــۇرۇپ س ــازدا ت  لهش نام
 نـى هاسـىل قىلىـشقا » خۇشـۇئ « بۇنـداق ههرىكهتلهرنـى كـۆپ قىلىـش . بىلهن مهشغۇل بولۇش

 شـۇڭا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نامـازدا تـۇرۇپ سـهجدە قىلىـدىغان . ئهلۋەتته توسـالغۇ بولىـدۇ

ــدةً : يېرىنــى تۈزلهۋاتقــان بىــر ئــادەمنى كــۆرۈپ، ئۇنىڭغــا ــاِعالً، فَواِح ــد فَ الَ ب ــت ِإنْ كُن 
 . ) 1 ( دېگهن » ئهگهر زادى قىلمىساڭ بولمىسا بىرال قېتىم قىلغىن « : رجىمىسى ته

 پهيغهمــبهر . نــى بۇزىــدىغان ئامىلالردىنــدۇر » خۇشــۇئ « نامــازدا يــۈز ۋە پىــشانىنى سۈرتۈشــمۇ
 ئهلهيهىسساالم گاهىدا سـۇ يـاكى تۇپراققـا سـهجدە قىلغىنىـدىمۇ پىشانىـسىنى تـازىالش ئۈچـۈن

 . بۇنداق قىلىشنىمۇ ئۇنتۇلدۇرىدۇ » خۇشۇئ « چۈنكى نامازدىكى . سىلىمىغان

ــاق . 8 ــازدا ئۇي ــاراش – نام ــا ق ــازدا . بۇياقق ــداق قىلىــش نام ــشقا » خۇشــۇئ « بۇن  هاســىل قىلى
 قهلــب . چــۈنكى كۆزنىــڭ ههرىكىتــى قهلبنــى مهشــغۇل قىلىــدۇ . ئهلــۋەتته توســالغۇ بولىــدۇ
 : مۇنـداق دېـگهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم . يوقىلىـدۇ » خۇشـۇئ « مهشغۇل بولغانـدا نامـازدىكى

 ه نـ ع ف ر ص ن ِا ه ه ج و ف ر ا ص إذَ ، فَ ت ِف ت لْ ي ْ ملَ ماَ ِه اِت لَ د يف ص ب الع لى الً ع ِب قْ لَّ م ج ز و اهللا ع لُ زاَ ي الَ
 بۇياققــا قارىماســتىن تۇرغانــدا، ئــالاله تائــاال ئۇنىڭغــا – بهنــدە نامىزىــدا ئۇيــاق « : تهرجىمىــسى

ــدۇ ــ . نهزەر ســېلىپ تۇرى ــۇ بى ــدىن ئ ــۇنى نهزىرى ــاال ئ ــالاله تائ ــال ئ ــشى بىلهن ــكه بۇرۇلى  رەر تهرەپ
 . ) 2 ( » ساقىت قىلىدۇ

 نىڭ مهنىسى نامازدا بۇرۇلۇش

 بىـرى، قهلـب بىـلهن بۇرۇلـۇش، يهنه بىـرى كـۆز : نامـازدا بۇرۇلـۇش ئىككـى تۈرلـۈك بولىـدۇ
 كۆڭــۈلنى نامازنىــڭ ســىرتىدىكى ئىــشالر ― قهلــب بىــلهن بۇرۇلــۇش . بىــلهن بۇرۇلۇشــتۇر

 ههر ئىككــى . بۇياققــا قاراشـتۇر – ئۇيـاق ― كــۆز بىـلهن بۇرۇلــۇش . هن مهشــغۇل قىلىـشتۇر بىـل
ــۈك بۇرۇلــۇش مهنئــى قىلىنغانــدۇر  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نامــازدىكى بۇرۇلۇشــتىن . تۈرل

ــورالغىنىدا ــدۇر « : سـ ــامىزىنى ئوغۇرلىغىنىـ ــڭ نـ ــهيتاننىڭ بىراۋنىـ ــۇپ، شـ ــق بولـ ــۇ ئوغرىلىـ  » ئـ
 . ) 3 ( دېگهن

 بۇياققـــا بۇرۇلغــان ئـــادەم ئـــالاله – قهلبــى يـــاكى كــۆزى بىـــلهن ئۇيــاق نامــازدا تـــۇرۇپ
 پادىـــشاه يـــاكى رەئىـــس جۇمهـــۇر بىراۋنـــى . تائاالنىـــڭ هۇزۇرىـــدىن يـــۈز ئـــۆرىگهن بولىـــدۇ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « تى، ئهبۇداۋۇد رىۋايى ) 2 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 3 (
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ــا تىكىلىــپ ــشىش ئۈچــۈن ئۇنىڭغ ــلهن سۆهبهتلى ــڭ بى ــپ، ئۇنى ــپ ئهكىلى ــا چاقىرتى  هۇزۇرىغ
ــا ــۇ ئۇياقق ــاراپ تۇرســا، ئ ــۆزى س – ق ــۇپ ئ ــا بۇرۇل  ۆهبهتلىــشىۋاتقان كىشىــسىگه كۆڭــۈل بۇياقق

 يهنه تېخــى ئــۇنى بهرمىــسه، ئــۇنى هۇزۇرىغــا چاقىرتقــان كىــشى ئۇنىڭــدىن مهمنــۇن بوالمــدۇ؟
ــا چاقىرتقــان پادىــشا يــاكى رەئىــس جۇمهــۇر ئۇنىڭغــا ســۆزلهۋاتقاندا، ئــۇ ئۇيــاق  – هۇزۇرىغ
 زىنى بۇياققــا بۇرۇلــۇش ســهۋەبلىك ئۇنىــڭ ســۆزىگه دىققىتىنــى بېغىشلىمىــسا، ئۇنىــڭ ســۆ

 ! ئاڭلىياالمدۇ؟ سۆهبهتكه قۇالق سالمىغان ئادەم ئۇنىڭدىن مهنپهئهت ئاالالمدۇ؟

 ئىنـــسانالر ئوتتۇرىـــسىدىكى ئىـــشالر بۇنـــداق بولغـــان يهردە، پادىـــشاهالرنىڭ پادىـــشاهى،
ــالاله ــان ئـ ــايىنى بولغـ ــرال خوجـ ــڭ بىـ ــۈن كائىناتنىـ ــۇنداقال پۈتـ ــسى، شـ ــڭ كاتتىـ  كاتتىالرنىـ

ــۇرۇپ، ــدا ت ــالى تائاالنىــڭ هۇزۇرى ــاردىمىگه تهلمــۈرگهن كىــشىنىڭ ه ــتىگه ۋە ي  ئۇنىــڭ رەهمى
 . ) 1 ( ! قانداق بولىشى كېرەك؟

ــۇرۇنقى » خۇشـــۇئ « ئهپـــسۇسكى، ــىمۇ، بىزنىـــڭ بـ ــۇنچه ئههمىيهتلىـــك بىـــر پهرز تۇرسـ  شـ
 . توغرۇلــۇق ئاالهىـدە مــاۋزۇ قويـۇپ تهپــسىلىي توختالمىغــان » خۇشـۇئ « فىقهىـي كىتــابلىرىمىزدا

ــشىل ــانالردا كى ــۇ زام ــى ئ ــاز بهلك ــسبهتهن ئ ــا نى ــازىرقى زامانغ ــىتىلهر ه ــازدۇرغۇچى ۋاس  هرنى ئ
ــدىن ــانىمۇ بىزلهرنىڭكىـ ــشىلهرنىڭ ئىمـ ــانلىقى ۋە كىـ ــسا بولغـ ــدىن بولـ ــۈك بولغانلىقىـ  كۈچلـ

 دىــن ئىبــارەت بــۇ مــۇهىم مــاۋزۇ توغرۇلــۇق ئىــزدىنىش مۇناســىۋىتى » خۇشــۇئ « پېقىرمــۇ . كېــرەك
 هت بېرىـــشتىن بهكمـــۇ غهپلهتـــته بىـــلهن ئۆزۈمنىـــڭ نامـــازدىكى بـــۇ مـــۇهىم پهرزگه ئههمىـــي

 ئىكهنلىكىمنــى هــېس قىلــدىم ۋە ئــۆتكهنكى گۇنــاهلىرىم، غــاپىللىقىم ههمــدە نوقــسانلىرىم
ــدىم ــى يېڭىلى ــلىرىمغا . ئۈچــۈن تهۋبىن ــۇلمان قېرىنداش ــى مۇس ــدىن جىم ــۆزۈمگه، ئان ــاۋۋال ئ  ئ

 . نى هاسىل قىلىشقا ئههمىيهت بېرىشنى تهۋسىيه قىلىمهن » خۇشۇئ « نامازدا

 سخولوگىيىسى ۋە بهش ۋاخ ناماز ئىنسان پى

ــڭ « ــۇپ، ئۇنى ــر مهۋجــۇدات بول ــسىز بى ــر ســىناقالرغا چىدام ــشىدىنال ئېغى  ئىنــسان يارىتىلى
ــايىتى كۆپتـــۇر ــمهنلىرى ناهـ ــدىغان بـــااللىرى ۋە دۈشـ ــۇپتىال بولىـ ــگه ئىـــگه . مـ ــۇ ههممىـ  ئـ

ــۇ  . ر بواللمايــدىغان هــاجهتمهن بىــر مهۋجــۇدات بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئېهتىيــاجلىرى ناهــايىتى كۆپت
ئىنـساندىكى ئهقىـل بىـلهن . هـالبۇكى، هاياتنىـڭ يـۈكلىرى ئىنتـايىن ئېغىـردۇر . ئۇ ئـاجىزدۇر

ــدۇ ــائادەتلهرگه چاقىرى ــۈك س ــايىلهر ۋە مهڭگۈل ــۋار غ ــۇنى ئۇلۇغ ــالبۇكى، ئىنــساننىڭ . روه ئ  ه
 ئههـۋال بۇنـداق . قولى قىسقا، ئـۆمرى چهكلىـك، ئىقتىـدارى يېتهرسـىز، سـهبىر ـ تـاقىتى ئـازدۇر

 نـساننىڭ كۈنـدۈزنىڭ مهشـغۇلىيهتلىرى باشلىنىـشتىن بـۇرۇن، تـاڭ سـهههر تـۇرۇپ ئىكهن، ئى
 ― بامــدات نــامىزىنى ئوقـــۇش ئــارقىلىق ئهڭ قۇدرەتلىـــك ۋە ئهڭ مهرههمهتلىــك خوجىـــسى

. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى » سببًا للخشوع في الصالة 33 « مۇههممهد سالىه ئهل مۇنهججىدنىڭ ) 1 (
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 ئـــالاله تائاالنىـــڭ هوزۇرىغـــا مـــۇراجىئهت قىلىـــپ، ئۇنىڭـــدىن ئىـــشلىرىغا مـــۇۋەپپهقىيهت ۋە
 هنلىكــــى ۋە باشـــلىنىۋاتقان كۈنـــدۈز هاياتىــــدا مهدەت تىلهشـــكه نهقهدەر ئېهتىيـــاجلىق ئىك

ــشتا ــشالرنى يېڭى ــدىغان ئى ــتىگه يۈكلىنى ــدىغان، ئۈس ــشىغا كېلى ــۇهىم بې ــڭ نهقهدەر م  نامازنى
 . بىر يۆلىنىش نوقتىسى بولىدىغانلىقى ئوچۇق مهيداندىدۇر

 پىشىن ۋاقتى

 پ كۈنــدۈز كامالىغــا يېتىــپ قۇيــاش ئاســماننىڭ دەل ئوتتۇرىــسىغا كېلىــ ― پىــشىن ۋاقتــى
 بولغانـدىن كېــيىن، كــۈن پېــتىش تهرەپــكه ئــېگىلگهن بىـر ئانــدۇر ههمــدە بــۇ ۋاقىــت كۈنلــۈك

ــى ــېلىش ۋاقتــ ــق دەم ئــ ــدىن ۋاقىتلىــ ــغۇلىيهتلهرنىڭ هارغىنلىقىــ ــڭ . مهشــ ــانى دۇنيانىــ  پــ
 تۈگىمهيــــدىغان ئېغىــــر ئىــــشلىرى ۋە مهشــــغۇلىيهتلىرى ئېلىــــپ كهلــــگهن غهپــــلهت ۋە

ــېمهتلهر . جلىق بولغــان بىــر ۋاقتــى بىپهرۋالقــتىن روهنىــڭ تهنهپپۇســقا ئېهتىيــا  بــۇ، ئىالهىــي ن
 ئىنـساننىڭ روهىـي تـارلىقالردىن ۋە غهپلهتلهردىـن قوتۇلـۇپ، بـۇ . ئىزهار قىلغان بىـر ۋاقىتتـۇر

ــالاله ــان ئ ــاقىي بولغ ــۈك ب ــۈزۈپ، مهڭگۈل ــول ئ ــغۇلىيهتلىرىدىن ق ــسىز مهش ــڭ ئاقىۋەت  دۇنيانى
 تائاالنىــڭ پۈتــۈن نېمهتلىــرىگه تائاالنىــڭ هوزۇرىغــا كېلىــپ قــول بــاغالپ تــۇرۇپ، ئــالاله

ــق هالــدا، رۇكــۇ بىــلهن يهرگه ئېگىلىــپ ــۈكۈر ئىزهــار قىلىــش، ئۇنىــڭ ئۇلۇغلىقىغــا اليى  ش
ــايهن ــۇههببىتىنى نامـ ــى ۋە مـ ــۈن ئىخالسـ ــارقىلىق پۈتـ ــهجدە ئـ ــدۈرۈش ۋە سـ ــۈرمهت بىلـ  هـ
ــدىلىق ۋە ــارەت بولغــان پىــشىن نــامىزىنى ئوقۇشــى نهقهدەر مــۇهىم، نهقهدەر پاي  قىلىــشتىن ئىب
ــدىكهن چوقـــۇم ــسان بولىـ ــى ئىنـ ــي تهنهپپـــۇس ئىكهنلىكىنـ ــر روهىـ ــىپ بىـ ــۇ مۇناسـ  تولىمـ

 . چۈشىنهلهيدۇ

 ئهسىر ۋاقتى

ــى ــىر ۋاقت ــڭ غهمكىــن ― ئهس ــلىنى، قېرىلىقنى ــۈز پهس ــدىغان ك ــازان بولى ــه خ  ههر نهرس
ــت ــر ۋاقىـ ــلىتىدىغان بىـ ــى ئهسـ ــڭ ۋاقتىنـ ــاخىر زاماننىـ ــالىنى ۋە ئـ ــۈك . هـ ــت، كۈنلـ ــۇ ۋاقىـ  بـ

ــى ــشالرنىڭ خۇالس ــدۇر ئى ــان . لىنىش ۋاقتى ــاراپ ماڭغ ــشقا ق ــۈن پېتى ــنىڭ ك ــا قۇياش ــۇ ۋاقىتت  ب
 ههمــمه نهرســىنىڭ پــانى ئىكهنلىكىنــى ۋە ― ئــالاله تائــاالدىن باشــقا ― سهيرىــسى، كائىناتتــا

 ئىنـــساننىڭمۇ بىـــر كـــۈنى خـــۇددى قۇيـــاش پاتقانـــدەك هايـــاتلىقتىن كـــۆز يۇمىـــدىغانلىقىنى
ــدۇر ــر مهنزىرى ــلىتىدىغان بى ــته، . ئهس ــۇ پهيت ــڭ ب ــالاله تائاالنى ــدىغان ئ ــانىي بولماي ــۈ پ  مهڭگ

ــسهك ئىپادىــسى بولغــان ئهســىر نــامىزىنى ــا ئېلتىجــا قىلىــپ، قۇللۇقنىــڭ ئهڭ يۈك  هوزۇرىغ
 ئوقــۇش نهقهدەر مۇۋاپىــق ۋە مۇناســىپ بولغــان قۇللــۇق بــۇرچى ئىكهنلىكىنــى ئهقىــل ئىگىــسى

. بىلهلهيدۇ
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 شام ۋاقتى

 نـساننىڭ ئـاخىرى بىـر كـۈن پۈتـۈن ياخـشى قۇياشنىڭ پېتىشى ئـارقىلىق ئى ― شام ۋاقتى
ــۇر ــر ۋاقىتت ــدىغان بى ــدىغانلىقىنى خاتىرىلىتى ــرىگه كىرى ــپ قهب ــدىن ئايرىلى ــۇ . كۆرگهنلىرى  ب

ــي ــڭ ئهبهدىـ ــپ، ئۇنىـ ــا يۈزلىنـ ــسىلىپ، ئۇنىڭغـ ــا ئېـ ــر زاتقـ ــان بىـ ــۈك بولغـ ــت مهڭگۈلـ  ۋاقىـ
ــاخىرەتته ــائادەت ۋە ئ ــادا س ــشىش ئــارقىلىق دۇني ــتىگه ئېرى ــدىغان رەهمى  مهڭگۈلــۈك يوقالماي

ــدۇ ــدىغانلىقىنى خاتىرىلىتىــ ــشكىلى بولىــ ــا ئېرىــ ــك هاياتقــ ــدىغان بهختلىــ ــازان بولمايــ  . خــ
 مۇشۇنداق بىر ۋاقىتتـا شـام نـامىزىنى ئوقـۇش ئـارقىلىق ئالالهقـا يۈزلىنىـشنىڭ نهقهدەر ياخـشى
ــانالر ــاغالم بولغـ ــى سـ ــى قهلبـ ــۇرچى ئىكهنلىكىنـ ــدىچىلىك بـ ــر بهنـ ــدىلىق بىـ ــۇ پايـ  ۋە تولىمـ

 . بىلهلهيدۇ

 پتهن ۋاقتى خۇ

ــى ــۇپتهن ۋاقتـ ــالهمنى ― خـ ــپ ئـ ــهرلىرى يوقىلىـ ــۈن ئهسـ ــۇقتىكى پۈتـ ــدۈزنىڭ ئۇپـ  كۈنـ
 بـۇ ۋاقىـت كۈنـدۈز بىـلهن كېىچىنـى ئالماشـتۇرۇپ تۇرغـۇچى . قاراڭغۇلۇق قاپلىغان بىر ۋاقىـت

ــر ــقا بى ــپ باش ــادىن ئايرىلى ــۇ دۇني ــڭ ب ــاخىرەتكه كهتكهنلهرنى ــى، ئ ــي ئىجراس ــڭ ئىالهى  زاتنى
 مۇشــۇنداق بىــر پهيتــته، ئىنــساننىڭ . كىنى خاتىرىلىتىــدىغان بىــر ۋاقىــت ئــالهمگه يــۆتكهلگهنلى

 ئــالاله تائاالغــا يــۈزلهنگهن، ئۇنىــڭ چهكــسىز قــۇدرىتىنى تونۇغــان ۋە ئۆزىنىــڭ نهقهدەر ئــاجىز،
ــامىزىنى ئوقــۇش چىدامــسىز، ــدا، خــۇپتهن ن ــراپ قىلغــان هال  بىچــارە بهنــدە ئىكهنلىكىنــى ئېتى

ــا ي ــك زاتق ــارقىلىق ئهڭ قۇدرەتلى ــادەت ئ ــر ئىب ــوغرا، نهقهدەر ئويغــۇن بى ــشى نهقهدەر ت  ېقىنلىشى
 . ) 1 ( » ئىكهنلىكىنى ئىبرەت ئالىدىغانالر چۈشىنىدۇ

 نامازنى تهرك ئېتىشنىڭ گۇناهى

 نامازالرنىـــڭ پهرز ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــپ تـــۇرۇپ، قهســـتهن تهرك ئېتىـــشنىڭ ئهڭ چـــوڭ
 نــايهت ئىكهنلىكىـدە، نامــازنى گۇنـاه ۋە ئـالاله تائاالنىــڭ ههققىـگه ئىــشلهنگهن ئهڭ ئېغىـر جى

 ـ  تهرك ئهتكۈچىلهرنىــڭ ئــالاله تائاالنىــڭ قــاتتىق ئازابىغــا دۇچــار بولىدىغانلىقىــدا شــهك
 نامــازنى . بــۇ مهســىلىدە ئىــسالم ئۆلۈمــالىرى ئارىــسىدا هېچبىــر ئىخــتىالپ يــوق . شــۈبهه يوقتــۇر

 : تهرك ئهتكۈچىلهرنىڭ هۆكمى تۆۋەندىكىدەك ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

 ىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنـــى ئىنكــار قىلغـــانلىق ۋە ئۇنىــڭ ئىبـــادەت ئىكهنلىكىنـــى نامازن  1
 شهكــسىز ئېتىــراپ قىلمىغــانلىق يۈزىــسىدىن نامــازنى تهرك ئهتكــۈچىلهر بولــۇپ، مۇنــداقالر

ــاپىرالردۇر ــههىه . كـ ــم ۋە سـ ــان كهرىـ ــۈنكى قۇرئـ ــشهنچلىك ( چـ ــارقىلىق ) ئهڭ ئىـ ــسلهر ئـ  ههدىـ

. تۈركچه – ناملىق ئهسىرىدىن » sozler « بهدىئۇززامان سهئىد نۇرسىينىڭ ) 1 (
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 . ر قىلغان كىشى كاپىر بولىدۇ ئىنكا بېكىتىلگهن ئههكامالرنىڭ بىرەرسىگه

 نامازنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى بىلمىگهنلىكـــتىن نامــاز ئوقۇمىغـــان كىــشىلهر بولـــۇپ،  2
ــشىلهردۇر ــل كى ــى خى ــدىكى ئىكك ــۇالر تۆۋەن ــسىز : ب ــۈنلهي ئاالقى ــادىن پۈت ــسى، دۇني  بىرىنچى

ــانلىقالردا ياشــ ــاغالردا ۋە ئورم ــراق چــۆللهردە، ت ــدىغان يى ــادەمىزات بارماي ــدا، ئ  ىغانلىقىدىن، هال
 نامازنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى بىلمىگهنلىكــى، ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا ســوراپ ئــۆگىنىش ئۈچــۈن،
ــهۋەبىدىن، هاياتىــدا ــالىمنىڭمۇ بولمىغــانلىقى س ــرەر ئ ــاملىرىنى بىلىــدىغان بى ــڭ ئههك  دىننى
 بىـــرەر قېـــتىم بولـــسىمۇ نامازنىـــڭ پهرز ئىكهنلىكىنـــى ئـــاڭالپ باقمىغـــانلىقى تـــۈپهيلى نامـــاز

 . مىغان كىشىلهر ئوقۇ

 نامازنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى يهنه بىــرى، ئىــسالم دىنىنــى ئهمــدىال قوبــۇل قىلغــان بولــۇپ،
 ـ تهرتىبلىرىنــى ئۆگىنىــپ بولغىچىلىــك ئۆلــۈپ كهتكهنلىـــك  ۋە ئــۇنى ئوقۇشــنىڭ قائىــدە

 قى ئىككــى تۈرلــۈك كىــشىلهرنىڭ نامــاز يــۇقىرى . ســهۋەبىدىن نامــاز ئوقۇيالمىغــان كىــشىلهر
 قتىكى ئـــۆزۈرلىرى قوبـــۇل قىلىنىـــپ، ئـــۇالردىن نامـــازنى تهرك ئهتكهنلىكىنىـــڭ ئوقۇمىغـــانلى

 حـىت معـذِِّبين وماَكُناَّ ﴿ : ئالاله قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ . گۇناهى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ
عبالً ث نسـوتـۇرۇپ « : تهرجىمىـسى ﴾ ر   ئهۋەتـمهي  ئـادەمنى ( پهيغهمـبهر  جـازالىغىنىمىز ) هـېچ
 . ) 1 ( » يوق

ــا قىيامهتكىچىلىـــك پهيغهمـــبهر ئـــا  لاله مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى پۈتـــۈن ئـــالهمگه، تـ
 مــۇههممهد ئهلهيهىسـساالم ئېلىــپ كهلـگهن بــۇ ئىـسالم دىنــى پۈتـۈن دۇنيــا . قىلىـپ ئهۋەتـكهن

 خهلقىنىڭ ئورتاق دىنـى بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن كهلـگهن بىـر دىـن بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ دەۋىتـى
 رنىڭ ئىـــسالم دىنىنـــى قوبـــۇل قىلمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن يهتمىـــگهن جـــايالردىكى ئىنـــسانال

 جازاالنمايـــدىغانلىقىغا ئوخـــشاش، ئىـــسالم دىنىنىـــڭ دەۋىتىنـــى ئـــاڭالپ مۇســـۇلمان بولغـــان
ــسىمۇ، ــدا بولـ ــى ئاڭلىمىغانلىقىـ ــڭ پهرز ئىكهنلىكىنـ ــۇقىرى ― نامازنىـ ــۈك يـ ــى تۈرلـ  قى ئىككـ

ــشىلهردەك ــانلى ― كىـ ــاز ئوقۇمىغـ ــشىلهرمۇ نامـ ــۈرك كىـ ــي ئۆزۈرلـ ــالاله ههقىقىـ ــۈن ئـ  قى ئۈچـ
 . مانا بۇ، ئىسالم دىننىڭ ئادالىتىدۇر . تائاالنىڭ ئالدىدا جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ

 ـ پۇچقىقىـــدا ياشـــىغان  بىـــراق هـــازىرقى ئۇچـــۇر دەۋرىـــدە، دۇنيانىـــڭ قايـــسىبىر بولـــۇڭ
ــسۇن ــۇلماننىڭ بولمىـ ــرەر مۇسـ ــان بىـ ــگهن ۋە ئاڭلىمىغـ ــى بىلمىـ ــڭ پهرز ئىكهنلىكىنـ  نامازنىـ
 . هسهۋۋۇردىن يىراق، ئهلۋەتته تېپىلىشى ت

 نامازنىـــڭ پهرز ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــپ، ئـــۇنى ئېتىـــراپ قىلىـــپ تـــۇرۇپ، نامازغـــا  3

. ئايهت  15 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (



360 

ــار ــاتتىق گۇناهكـ ــازنى تهرك ئهتكـــۈچىلهر بولـــۇپ، ئـــۇالر قـ  ئههمىـــيهت بهرمىگهنلكـــتىن نامـ
 نلىقتىكى ئۇالرنىـڭ نامـاز ئوقۇمىغـا . ئاخىرەتته ئالاله تائاالنىـڭ ئازابىغـا دۇچـار بولىـدۇ . بولىدۇ

 ئهممــا ههيىـزدار ۋە نىفاسـدار ئايـالالر ههيىزدارلىــق ۋە . هېچقانـداق ئۆزرىـسى قوبـۇل قىلىنمايـدۇ
ــدۇ ــدۇ، روزا تۇتمايـ ــاز ئوقۇمايـ ــدا نامـ ــدارلىق ۋاقىتلىرىـ ــىنى كېيىنمـــۇ . نىفاسـ ــڭ قازاسـ  نامازنىـ

 . بىراق رامىزان روزىسىنىڭ قازاسىنى پاك بولغاندىن كېيىن ئادا قىلىدۇ . قىلمايدۇ

 مازنى تهرك ئهتكۈچىلهرنىـڭ ئـاخىرەتته تارتىـدىغان ئـازابلىرى توغرۇلـۇق ئـالاله مۇنـداق نا

 عـِن . لُونَ ء ِيف جنـاَِّت يتـساَ . ِني كُلُّ نفٍْس ِبماَ كَسبت رِهينةٌ إالَّ أصـحاَب الْـيِم ﴿ : دەيدۇ
 ﴾ ِعـم اِملـسِكين ط مـصلِّين ولَـم نـك ن قاَلُوا لَم نك ِمن الْ . الْمجِرِمين ماَ سلَكَكُم يفْ سقٍَر

ــسى ــدىن « : تهرجىمىــ ــشلىرى تۈپهيلىــ ــسان قىلمىــ ــا ( ههر ئىنــ ــتۇر ) دوزاختــ  پهقهت . مههبۇســ
ــن ــهابى يهمى ــۆمىنلهر ( ئهس ــائادەتمهن م ــنا ) س ــدىن مۇستهس ــۇپ، . بۇنىڭ ــنهتلهردە بول ــۇالر جهن  ئ
ــارالردىن ــېمه؟ ” گۇناهك ــا كىرگــۈزگهن ن ــۇالر . دەپ ســورايدۇ “ ســىلهرنى دوزاخق ــاز ” ئ ــز نام  بى

 . ) 1 ( » دەپ جاۋاپ بېرىدۇ “ ئوقۇمىدۇق، مىسكىنلهرگه تائام بهرمىدۇق

 ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمىــتىگه ئېرىــشىش ئــارقىلىق جهنــنهتكه كىرىــشنىڭ ئهڭ كاپالهتلىــك

 وأَِقيموا الـصلَاةَ وآتـوا ﴿ : ۋەسىلىسى ناماز ئىكهنلىكى توغرۇلۇق ئالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ
ـون الزمحرت لَّكُـمـولَ لَعسوا الرأَِطيعئـالاله تائاالنىـڭ رەهمىـتىگه « : تهرجىمىـسى ﴾ كَاةَ و 

 . ) 2 ( » ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر، پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر

ش ئــالاله تائــاال بــۇ ئــايهتته، نامــاز ئوقــۇش، زاكــات بېــرىش ۋە پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلىــ
ــپ ــالىتى قىلىــ ــشنىڭ كاپــ ــتىگه ئېرىشىــ ــڭ رەهمىــ ــالاله تائاالنىــ ــى ئــ ــارلىق ئهمهللهرنــ  قاتــ

 الَّـِذين ِاذَا ذُكِّـروا ِبهـا خـروا ِانما يؤِمن ِباَياِتنا ﴿ : ئالاله يهنه مۇنداق دەيدۇ . كۆرسهتكهن
 بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزگه « : ىمىـسى تهرج ﴾ سجدا وسبحوا ِبحمِد ربِهم وهـم الَيـستكِْبرونَ

 ـ  ههقىـــقهتهن شـــۇنداق كىـــشىلهر ئىمـــان ئېيتىىـــدۇكى، ئۇالرغـــا شـــۇ ئـــايهتلهر بىـــلهن ۋەز
ــسا، ــىههت قىلىن ــا ( نهس ــالاله تائاالغ ــسىدىن ئ ــۇغالش يۈزى ــايهتلىرىنى ئۇل ــڭ ئ ــالاله تائاالنى  ) ئ

 پهرۋەردىگارىنىــڭ ( ســهجدە قىلغــان هالــدا يېقىلىــدۇ، پهرۋەردىگارىغــا تهســبىه ئېيتىىــدۇ، ئــۇالر
 . ) 3 ( » چوڭلىق قىلمايدۇ ) تائهت ـ ئىبادىتىدىن

 . ئايهت  44 – 38 مۇددەسىر سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت – 56 نۇر سۈرىسى ) 2 (
. ئايهت – 15 سهجدە سۈرىسى ) 3 (
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 بــۇ ئـــايهتته، ئــالاله تائـــاال، ئـــالاله رازىلىقــى ئۈچـــۈن نامـــاز ئوقــۇش ئـــارقىلىق ســـهجدە
 قىلمىغان، ئـالاله تائاالنىـڭ ئۇلـۇغلىقىنى مهدهىـيىلهپ ئۇنىڭغـا تهسـبىه ئېيتىمىغـان ۋە ئـالاله

 بـــاش تارتقــان كىـــشىلهرنى ئىمــان ئېيتىمىغـــان تائاالنىــڭ ئىبادىتىــدىن چوڭلـــۇق قىلىــپ
ــپ كۆرســهتكهن ــۇق . هېــسابتا قىلى ــاهى توغرۇل ــشنىڭ گۇن ــازنى تهرك ئېتى ــدىن باشــقا نام  مۇن

 . كهلگهن ئايهتلهر ناهايىتى كۆپتۇر

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نامــازنى تهرك ئېتىــشنىڭ گۇناهىنىــڭ ئېغىرلىقــى ههققىــدە يهنه

 مۇسـۇلمانلىق « : تهرجىمىـسى وبين الشرِك والْكُفِْر تـرك الـصالَِة بين الرجِل : مۇنـداق دەيـدۇ
 . ) 1 ( » بىلهن مۇشرىكلىك ۋە كۇپرىلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پهرق نامازدۇر

 د هــ ع لْ اَ : قى مهنىنــى يهنه تهكىـتلهپ مۇنــداق دەيـــــــــدۇ يـۇقىرى پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم
 كـاپىرالر بىـلهن بىزنىـڭ « : تهرجىمىـسى ر فَـ كَ د قَـ ا فَ ه كَ ر ت منَ ، ف ةُ الَ الص م ه ن ي ب ا و ن ن ي ب ي ِذ الَّ

 . ) 2 ( » نامازنى تهرك قىلغان كىشى كاپىر بولغان بولىدۇ . ئارىمىزدىكى پهرق نامازدۇر

 قى ئـــايهتلهر ۋە ههدىــسلهردىن نامـــازنى تهرك ئېتىــشنىڭ گۇناهىنىـــڭ ئىنتـــايىن يــۇقىرى
ــازنى ــى ۋە نامــــ ــوڭ ئىكهنلىكــــ ــدىن چــــ ــڭ قاتارىــــ ــڭ كاپىرالرنىــــ  تهرك ئهتكۈچىلهرنىــــ

ــدۇ ــانىلىدىغانلىقى ئىپادىلىنىـ ــلىك . سـ ــېلىش ۋە كهلمهسـ ــت كـ ــا زىـ ــۇپرى ئىمانغـ ــېكىن كـ  لـ
 . ئېتىبارى بىلهن تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

 كۇپرىنىڭ تۈرلىرى
ــرى، ــق، يهنه بى ــادتىكى كۇپرىلى ــرى، ئېتىق ــڭ بى ــۇپ، ئۇالرنى ــۈك بول ــى تۈرل ــۇپرى ئىكك  ك

ــۇر ئه ــدىكى كۇپرىلىقت ــدۇ . مهل ــت كېلى ــا زى ــق ئىمانغ ــادتىكى كۇپرىلى ــدىكى . ئېتىق ــا ئهمهل  ئهمم
 . كۇپرىلىق ئىمانغا زىت كهلمهيدۇ

 ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ هۆكمى

ــپ كېــتىش ــدىن چىقى ــادەم ئىــسالم ۋە ئىمان ــان ئ ــۇپرىلىقنى ســادىر قىلغ ــادتىكى ك  ئېتىق
ــدۇ ــاپىر بولى ــارقىلىق ك ــادتىكى كۇپ . ئ ــۈنكى ئېتىق ــان چ ــدۇ ۋە ئىم ــت كېلى ــا زى ــق ئىمانغ  رىلى

 ئېتىقــادتىكى كۇپرىمــۇ تۆۋەندىكىــدەك بىــر قــانچه تـــۈرگه . بىــلهن ههرگىــز بىرلىــشهلمهيدۇ
 . بۆلۈنىدۇ

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى

 كۇپرى ئىنكار  1

 قۇرئان كهرىمگه ياكى سههىه ههدىـسىلهرگه يـاكى ئـۇالردا ― كۇپرى ئىنكار
 ئۇالر ئارقىلىق سابىت بولغان بهش ۋاخ نامـاز، روزا، ياكى ە كهلگهن هۆكۈملهرگه ۋ

 . زاكات قاتـارلىق پهرزلهر ۋە ئههكامالرنىـڭ بىرەرسـىگه ئىنكـار قىلىـش دېمهكتـۇر
 ﴿ئـالاله تائاالغـا يالغـاننى چاپلىغـان : بۇنىڭ دەلىلى ئالاله تائاالنىڭ مۇنـۇ سـۆزى

ــ ــدىنمۇ زالى ــان ئادەم ــار قىلغ ــۇنى ئىنك ــدە ئ ــاكى ههق كهلگهن ــارمۇ؟ ي ــادەم ب  م ئ
 . ) 1 ( ﴾ ) ئهلۋەتته بار ( جهههننهمدە كاپىرالرغا جاي يوقمىدۇ؟

 كۇپرى تهكهببۇر  2

 ئىـسالم ئههكاملىرىنىـڭ ههق ئىكهنلىكىـگه ئىقـرار قىلىـپ  كۇپرى تهكهببۇر
 بـۇ خىلـدىكى . تۇرۇپ، چوڭلۇق قىلغانلىقتىن ئۇنىڭغا بويـسۇنماسلىق دېمهكتـۇر

ــ ــا ئوخ ــسنىڭ كاپىرلىقىغ ــۇپرى ئىبلى ــدۇر ك ــالاله . شاش كۇپرى ــى ئ ــڭ دەلىل  بۇنى
ــۆزى ــۇ سـ ــڭ مۇنـ ــشتىلهرگه : تائاالنىـ ــدا پهرىـ ــۆز ۋاقتىـ ــهجدە « ﴿ئـ ــادەمگه سـ  ئـ

 سـهجدە ( دېدۇق، ئىبلىستىن باشقا ههممىسى سهجدە قىلـدى، ئىـبلىس » قىلىڭالر
 . ) 2 ( باش تارتتى، تهكهببۇرلۇق قىلدى، ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كهتتى﴾ ) قىلىشتىن

 الاله تائاالنىــڭ ئهمــرىگه بويــسۇنمىغانلىقى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ كــاپىر دېــمهك، ئىبلىــسنىڭمۇ ئــ
ــان ــان قىلىنغـ ــق بايـ ــايهتته ئېنىـ ــۇ ئـ ــى بـ ــۇپ كهتكهنلىكـ ــرىگه . بولـ ــڭ ئهمـ ــالاله تائاالنىـ  ئـ

 . بويسۇنمىغان مۇتهكهببىرلهرنىڭ ئاقىۋىتى ئىبلىسنىڭ ئاقىۋىتى بىلهن بىردۇر

 ـ كۇپرى شهك 3

 ىــدىلىرى بولغــان ئــالته ئىــسالم دىنىنىــڭ ئاساســىي ئهق ― كــۇپرى شــهك
ــۇر ــۈرۈش دېمهكت ــرىگه شــهك كهلت ــسى بى ــالاله . ئىماننىــڭ قاي ــى ئ  ئۇنىــڭ دەلىل

 قىيــامهت بولمايــدۇ دەپ ) كــاپىر ئــادەم مۇنــداق دېــدى ( ﴿ : تائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزى
ــا قايتۇرۇلغانــــدىمۇ ــامهت ( ئــــوياليمهن، ئهگهر مهن پهرۋەردىگارىمغــ  يهنــــى قىيــ

 ) مـۆمىن ( ئۇنىڭغـا . ىراق جـاينى تـاپىمهن ئهلـۋەتته بـۇ باغـدىن ياخـش ) بولغاندىمۇ
ــېنى ـــدا، سـ ــكهن هالـــ ــۇرادىرى مۇنازىرلهشـ ــلىدە ( بـ ــدىن ) ئهسـ ــۇپراقتىن، ئانـ  تـ

 ئابىمهنىــدىن يارىتىــپ، ئانــدىن ســېنى راۋۇرۇس ئىنــسان قىلغــان زاتنــى ئىنكــار

 ئايهت – 68 ئهنكهبۇت سۈرىسى ) 1 (
ئايهت – 34 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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 . ) 1 ( قىالمسهن؟ دېدى﴾

 ائـاالنى ئىنكــار بـۇ ئـايهتته، قىيامهتنىـڭ بولىــدىغانلىقىغا شـهك كهلتـۈرگهن كىــشى ئـالاله ت
ــانلىق ســۈپىتىدە ــىتىلگهن قىلغ ــان كىــشىنىڭ كــاپىر . كۆرس ــاالنى ئىنكــار قىلغ  ئــالاله تائ

 . بولىدىغانلىقى شهكسىزدۇر

 كۇپرى ئېتىراز  4

 ئىسالم دىنىدا بۇيرۇلغان ئهمهللهرگه قارشـىلىق بىلـدۈرۈش ― كۇپرى ئېتىراز
 ئــايهتلىرى بــۇنى قۇرئــان كهرىمنىــڭ مۇنــۇ . ۋە ئــۇالردىن يــۈز ئــۆرۇش دېمهكتــۇر

 بۇيرۇغـــان چېغىمـــدا نېمىـــشقا ســـهجدە قىلىـــشقا ﴿ســـېنى ســـهجدە : ئىپادىلهيـــدۇ
 مېنـى ئـوتتىن، ئـۇنى . مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇقمهن ” : ئىبلىس . قىلمىدىڭ؟﴾ دېدى
ــڭ ــدىن ياراتتى ــدى﴾ “ الي ــۈز ) 2 ( دى ــدۇرۇلغان نهرســىلهردىن ي ــاپىرالر ئاگاهالن  ، ﴿ك
 ) 3 ( » ئۆرۈگۈچىلهردۇر

 » كـاپىرالر « م دەۋىتىـدىن يـۈز ئۆرۈگۈچىلهرنىـڭ شهكـسىز بۇ ئايهتلهردە، ئىسال

 . ئىكهنلىكى ئىپادىلىنىدۇ
ــايهتته، ئىــــسالم دەۋىتىــــدىن يــــۈز ئۆرۈگۈچىلهرنىــــڭ ــۇ ئــ ــاپىرالر « بــ  ئىكهنلىكــــى » كــ

 . ئىپادىلىنىدۇ

 كۇپرى نىفاق  5

ــاق ــۇپرى نىفـ ــشهنمهسلىك ― كـ ــدا ئىـ ــۇپ، دىلىـ ــۇلمان دەپ قويـ ــۆزىنى مۇسـ ــدا ئـ  تىلىـ
 كىـشىلهر ئارىـسىدا ئـالاله تائاالغـا ۋە ﴿ : ەلىلى ئـالاله تائاالنىـڭ مۇنـۇ سـۆزى بۇنىڭ د . دېمهكتۇر

 . ) 4 ( ﴾ ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهندۇق دېگۈچىلهر بار، ههقىقهتته ئۇالر ئىشهنمهيدۇ

 دەۋا دەپ قانچىلىــك » مۇســۇلمان « بــۇ ئــايهتته، مۇنــاپىقالر ئېغىزلىــرى ئــارقىلىق ئــۆزلىرىنى
 ســۇلمانالردىن ئهمهس، بهلكــى كۇففــارالردىن ئىكهنلىكــى قىلــسىمۇ، ئهمهلىيهتــته، ئۇالرنىــڭ مۇ

 . ئىپادىلىنىدۇ

 ئايهتلهر – 37  36 كههف سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  12 ئهئراف سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت – 3 سۈرىسى ئههقاف ) 3 (
ئايهت – 8 بهقهرە سۈرىسى ) 4 (
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 ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ هۆكمى

 ئهمهلــدىكى كـــۇپرىلىقنى ســادىر قىلغـــان كىــشى ئىـــسالمدىن يــاكى ئىمانـــدىن چىقىـــپ
 چــۈنكى ئهمهلــدىكى كۇپرىلىــق ئىمانغــا زىــت . نهتىجىــدە، ئــۇ، كــاپىر بولمايــدۇ . كهتمهيــدۇ

 . گۇناهكار بولىدۇ ى سادىر قىلغۇچى قاتتىق كهلمهيدۇ، بىراق ئۇن

 ئهمهلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى

 كۇپرى نېمهت  1

ــالاله تائاالنىــڭ بهرگهن نېمهتلىرىنــى تونــۇپ تــۇرۇپ، ― كــۇپرى نــېمهت  ئ
 بۇنىڭ دەلىلـى . ئۇنىڭغا شۈكۈر ئادا قىلماستىن كۇپرانى نېمهت قىلىش دېمهكتۇر

 نېمىـتىمگه شـۈكۈر « : ۋاقتىـدا پهرۋەردىگـارىڭالر ﴿ئۆز : سۆزى مۇنۇ ئالاله تائاالنىڭ
 تېخىمـۇ زىيـادە قىلىـمهن، ئهگهر كـۇپرانى نـېمهت قىلـساڭالر، ) ئـۇنى ( قىلساڭالر،

 ). 1 ( دەپ جاكالىدى﴾ » مېنىڭ ئازابىم، ئهلۋەتته، بهكمۇ قاتتىق بولىدۇ

 مهئسىيهت كۇپرى  2

 نگهن ههرقانــداق ئىــسالم شــهرىئىتىدە كۇپرىلىــق بىــلهن ســۈپهتله ― كــۇپرى مهئــسىيهت
 : ئۇالردىن . ۋە يامان ئىشالر دېمهكتۇر مهسيهتلهر گۇناه ـ

 ئىسالم شهرىئىتىدە كۇپرىلىق بىلهن سـۈپهتلهنگهن ― كۇپرى مهئسىيهت ) 1 (
 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . ههرقانداق گۇناه ـ مهسيهتلهر ۋە يامان ئىشالر دېمهكتۇر

ــۈرۈش ) 2 ( ــاههق ئۆلتـــ ــۇلماننى نـــ ــى . مۇســـ ــڭ دەلىلـــ ــبهر بۇنىـــ  پهيغهمـــ
 ﴿مۇسۇلماننى هاقارەتلهش ئېغىر گۇنـاهتۇر، ئـۇنى : ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنۇ سۆزى
 . ) 2 ( ناههق ئۆلتۈرۈش كۇپرىلىقتۇر﴾

ــق قىلىــش ۋە زىنــا قىلىــش ) 3 ( ــاراق ئىچىــش، ئوغرىلى  بۇنىــڭ دەلىلــى . ه
 ﴿زىنـا قىلغـۇچى مۆمىنلىـك هالىتىـدە : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنـۇ سـۆزى

 ىلمايدۇ، ئوغرى مۆمىنلىك هالىتىدە ئوغرىلىق قىلمايدۇ ۋە هاراق ئىچكـۈچى زىنا ق
 . ) 3 ( مۆمىنلىك هالىتىدە هاراق ئىچمهيدۇ﴾

 بۇنىڭ دەلىلى . ناماز، روزا، زاكات قاتارلىق پهرز ئهمهللهرنى تهرك ئېتىش ) 4 (

 ئايهت – 7 ئىبراهىم سۈرىسى ) 1 (
 بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 ﴿كاپىرالر بىـلهن : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ باشتا بايان قىلىنغان مۇنۇ سۆزى
 نامـازنى تهرك قىلغـان كىـشى كـاپىر بولغـان . بىزنىڭ ئارىمىزدىكى پهرق نامازدۇر

 ). 1 ( بولىدۇ﴾

 كۇپرى هۆكۈم  3

ــرار  كــۇپرى هۆكــۈم  ئىــسالم شــهرىئهت قانۇنىنىــڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكىــگه ئىق
 قىلىــپ تــۇرۇپ، باشــقا قــانۇنالرنى دەســتۇر قىلىــپ، ئــۇالر بىــلهن ئىــش كــۆرۈش

 ﴿كىملهركـى، ئـالاله نازىـل : سـۆزى مۇنـۇ لاله تائاالنىڭ بۇنىڭ دەلىلى ئا . دېمهكتۇر
 . ) 2 ( قىلغان ئايهتلهر بويىچه هۆكۈم قىلمايدىكهن، ئۇالر كاپىرالردۇر﴾

 دېــگهن ئېتىقــاد » بــۇ ئهســىرگه ئۇيغــۇن كهلمهيــدۇ « ئهممــا ئــالاله تائاالنىــڭ شــهرىئىتىنى
ــل ــالاله بىـــلهن يـــاكى يهرلىـــك قـــانۇنالرنى ئۇنىڭـــدىن ئهۋزەل بىلگهنلىـــك ســـهۋەب بىـ  هن ئـ

ــادتىكى ــۈچىلهر ئېتىق ــۈز ئۆرۈگ ــهرىئىتىدىن ي ــڭ ش ــدۇ تائاالنى ــۆكمىگه كىرى ــڭ ه  . كۇپرىلىقنى
 . چــۈنكى بــۇ خىــل كــۇپرى ئېتىقــادىي كۇپرىنىــڭ جۈملىــسىدىن بولــۇپ ئىمانغــا زىــت كېلىــدۇ

 . ) 3 ( شۇڭا بۇنى سادىر قىلغۇچىالر كاپىر بولىدۇ

ــ ــشن يۇقىرى ــۆتكىنىمزدەك، نامــازنى تهرك ئېتى ــۇ ئېغىــردۇر دا كــۆرۈپ ئ  . ىڭ گۇنــاهى بهكم
ــرىلگهن ــسمى بېـ ــۇپرى ئىـ ــا كـ ــۇڭا ئۇنىڭغـ ــت . شـ ــا زىـ ــۇپرى گهرچه ئىمانغـ ــدىكى كـ  ئهمهلـ

 كېلىدىغان بىـر كـۇپرى بولمىـسىمۇ، ئۇنىـڭ كـۇپرى ئىـسمىنى ئالغـانلىقى ئۇنىـڭ گۇناهىنىـڭ
 نامــــازنى تهرك ئهتكۈچىلهرنىـــــڭ هــــالى ئىنتـــــايىن . ئېغىرلىقىغــــا يېتهرلىــــك دەلىلـــــدۇر

 . بۇالتتى بۇنداق بولمىسا ئىدى، ئۇالر كاپىرلىق بىلهن سۈپهتلهنمىگهن . خهتهرلىكتۇر

ــر « ــر ۋە چــوڭ بولۇشــىنىڭ يهنه بى ــك ئېغى ــشنىڭ گۇناهىنىــڭ بۇنچىلى ــازنى تهرك ئېتى  نام
ــقانلىقتۇر ــلهن زىتالشـ ــانۇنىيىتى بىـ ــڭ قـ ــتىش كائىناتنىـ ــازنى تهرك ئېـ ــۇكى، نامـ ــىرى شـ  . سـ

 ت ئـــالاله تائـــاالنى ئـــۆز تىللىـــرى بىـــلهن چـــۈنكى كائىنـــاتتىكى ههر قانـــداق بىـــر مهۋجـــۇدا
 ئــالاله تائــاال بــۇ توغرۇلــۇق قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئىــسرا سۈرىــسى . مهدهىيىلهيــدۇ ۋە ئۇلۇغاليــدۇ

ـيئ إالَّ يـسبح ِبحمـِدِه ولَِكـن ﴿ : ئايىتىدە مۇنـداق دەيــــدۇ  44 ش إنْ ِمنو 
مـهحِبيسونَ تفْقَهبولمىـسۇن، ) ىكى كائىنـاتت ( « : تهرجىمىـسى ﴾ الَت   نهرسـه  قانـداقلىكى

ــدۇ ــاك دەپ مهدهىيىلهي ــاالنى پ ــالاله تائ ــىلهر . ئ ــېكىن س ــانلىقى ( ل ــشاش بولمىغ ــالر ئوخ  تىلىڭ

 ئههمهت رىۋايىتى ) 1 (
 ئايهت – 44 مائىدە سۈرىسى ) 2 (
. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى » ئىسالمدا ئىبادەت « دۇكتۇر يۈسۈپ ئهل قهرداۋىينىڭ ) 3 (
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 . ) 1 ( » ئۇالرنىڭ مهدهىيىسىنى سهزمهيسىلهر ) ئۈچۈن

. ناملىق ئهسىرىدىن ئېلىندى » مجموع الصلوات في اإلسالم ئىلياننىڭ شهۋكهت . م ) 1 (
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 نامازنىڭ شهرتلىرى : بۆلۈم ئىككىنچى

 ). پاكىز بولىشى  بهدەننىڭ، كىيىمنىڭ ۋە ناماز ئوقۇيدىغان جاينىڭ پاك ( پاكلىق – 1

 ). غۇسلى بىلهن تهيهممۇمنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ( تاهارەت  2

 ناماز ۋاقتىنىڭ كىرشى  3

 ئهۋرەت جايالرنى يۆرگهش  4

 قىبلىگه يۈزلىنىش  5

 نىيهت  6

 نامازنىڭ بىرىنچى شهرتى پاكلىقنىڭ بايانى

 پاكلىقنىڭ تۈرلىرى

 . كلىق، يهنه بىرى، ئىچكى پاكلىق بىرى، تاشقى پا : پاكلىق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

 بهدەننىـــڭ، كىيىمنىـــڭ ۋە نامـــاز ئوقۇيـــدىغان جاينىـــڭ ― تاشـــقى پـــاكلىق دېگىنىمىـــز
 . نىجاسهت ۋە كىرالدىن پاك بولىشى دېمهكتۇر

 نهپـسنىڭ ۋە قهلبنىـڭ يامـان غهرەز ۋە ناچـار ئهخالقالردىـن ― ئىچكى پـاكلىق دېگىنىمىـز
 . پاك بولىشى دېمهكتۇر

 نامازنىــڭ دۇرۇس بولۇشــى . ســۇلمانالرنى ههر ئىككــى پاكلىققــا چاقىرىــدۇ ئىــسالم دىنــى مۇ
 . ئۈچۈن ههر ئىككى پاكلىق شهرتتۇر

 تاشقى پاكلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ هېكمهتلىرى

 ئىـــسالم دىنىنىـــڭ پاكلىققـــا ئههمىـــيهت بېرىـــپ، مۇســـۇلمانالرنى تازىلىققـــا ۋە پاكىزلىققـــا
ــايىن پايــدىلىق بولغــان نۇرغۇنلىغــان بۇيرۇشــىدا، ئىنــساننىڭ تهن ســاقلىقىغا ۋە روهىغــا  ئىنت

 قىسقىـــسى، بهدەننـــى ســـۇ بىـــلهن يويـــۇپ ئۇنىڭـــدىكى . ئـــالىي مهقـــسهتلهر غـــايه قىلىنغـــان
 بهدەننىــــڭ ― تببىــــي مۇتىخهسسىــــسلهرنىڭ ئىــــسپاتلىغىنىدەك ― كىرالرنــــى يوقىتىــــشتا

 ئىنـــساننىڭ ئىچكـــى قىـــسمىدىن مىكـــروبالر ۋە يېپىلىـــپ قالغـــان تۆشـــۈكچىلىرى ئېچىلىـــپ
 يــانلىق تهرلهرنىـــڭ چىقىـــپ كېتىــشىگه، نهپهس ئېلىـــشىنىڭ ئوڭايلىشىـــشىغا، بهدەننىـــڭ زى

ــار ــلهر ب ــان ئىجــابىي نهتىجى ــدىلىق بولغ ــدە پاي ــشگه ئاالهى ــاكلىنىش . راههتلىنى ــلهن پ ســۇ بى
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 ئىبـــادەت ۋە . پائالىيهتچـــانلىقنى ئاشـــۇرىدۇ . بهدەنـــدىكى يېقىمـــسىز هىـــدالرنى يوقىتىـــدۇ
 شــۇڭا ئىــسالم . ننىڭ هىممىتىنــى، جوشــقۇنلىقىنى يېڭىاليــدۇ دۇنيــالىق ئىــشالر ئۈچــۈن ئىنــسا

ــدى ۋە ــاكىزلىقنى پهرز قىلـ ــازىلىقنى، پـ ــا تـ ــۇيرۇپ، ئۇالرغـ ــا بـ ــۇلمانالرنى پاكلىققـ ــى مۇسـ  دىنـ
ــاكلىقنى شــهرت قىلــدى ــادەتلهر ئۈچــۈن پ ــسانالرنىڭ . كــۆپلىگهن ئىب ــادەتلهر ئىن  چــۈنكى ئىب

ــادا قىلىــــدىغان بهنــــدىچىلىك ــاال ئالدىــــدا ئــ ــالاله تائــ ــڭ ۋە ئــ  بــــۇرچى ههم كهمتهرلىكنىــ
ــدۇر ــڭ ئۇنۋانى ــانه . ئىتائهتمهنلىكنى ــسى ۋە يېگ ــڭ ياراتقۇچى ــكهن، ئۆزىنى ــان ئى ــداق بولغ  بۇن

 ئىگىــسى بولغــان ئــالاله تائاالنىــڭ هوزۇرىغــا ئىبــادەت بىــلهن مــۇراجىئهت قىلمــاقچى بولغــان
 ولــۇق ئــادا كىــشىنىڭ ئىبــادەتنى ئهڭ كامىــل دەرىجىــدە ئــادا قىلىــپ، بهنــدىچىلىك بــۇرچىنى ت

 . قىلىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئهڭ پاكىز هالهتكه كېلىشى تهلهب قىلىنىدۇ

ــسا، باشــقىالرنىڭ ــر بول ــى پاســكىنا، كى ــاكى كىيىم ــى ي ــساننىڭ بهدىن ــۇمكى، ئهگهر ئىن  مهل
ــزال بۇرۇلىــــدۇ ــدۇ، كــــۆزلىرى ئۇنىڭــــدىن تېــ ــادەتته، . كۆڭــــۈللىرى ئۇنىڭــــدىن يىرگىنىــ  ئــ

ــاكى رەئىــس ــلهن ي ــى بى ــلىقالردىن بىرەرس ــمهكچى بولغــان باش ــۈز كۆرۈش ــلهن ي ــۇر بى  جۇمه
 ئۈچـۈن ئادەم، ئۇنىـڭ نهپرىتىنـى قوزغـاپ قويماسـلىق، ئۇنىـڭ نهزىرىـدە يېقىملىـق كۆرۈنـۈش

 بهدىنىــــدىكى . ئهڭ چىرايلىــــق، ئهڭ پــــاكىز ۋە ئهڭ يېڭــــى كىيىملىرىنــــى كىيىــــپ بارىــــدۇ
ــدۇ ــاكىزە تازىاليـ ــاك پـ ــدالرنى پـ ــسىز هىـ ــى ۋە يېقىمـ ــۆز . كىرالرنـ ــسانالرنىڭ ئـ ــسىدا ئىنـ  ئارىـ

 بولىــــدىغان مۇناســــىۋەتلهرگه شــــۇنچىلىك ئههمىــــيهت بېــــرىلگهن يهردە، پادىــــشاهالرنىڭ
 پادىــشاهى، كاتتىالرنىــڭ كاتتىــسى ۋە كائىناتنىــڭ يېگــانه ئىگىــسى بولغــان ئــالاله تائاالنىــڭ
 ئالـــدىغا كېلىـــپ، ئۇنىـــڭ هوزۇرىغـــا تهلمـــۈرمهكچى بولغـــان كىـــشىنىڭ تهييـــارلىقى قانـــداق

 بولىشى كېرەك؟

ــۇڭ ــسىز شـ ــرالردىن ۋە يېقىمـ ــدا، كىـ ــان ۋاقتىـ ــادا قىلىۋاتقـ ــاز ئـ ــساننىڭ نامـ ــالاله ئىنـ  ا ئـ
 پــاكىز تــۇرۇپ، ئــالاله تائاالنىــڭ نهزىرىــدىن ئۆتۈشــى ۋە  هىــدالردىن تازىالنغــان هالــدا پــاك

ــدە رازىلىقىغــا ئېرىشىــشى ئۈچــۈن پــاكلىقنى پهرز قىلــدى ــتىگه ههم ــا ﴿ : ئۇنىــڭ رەهمى  ياَاَيه
 ذاَ قُمتم إىلَ الصالَِة فاَغِْسلُوا وجوهكُم واَيِديكُم إىلَ الْمراَِفِق وامسحواْ ِبرؤِسكُم الَِّذين آمنوا إ

ــيِن﴾ بإىلَ الْكَع ــم  ســىلهر تاهارەتــسىز تــۇرۇپ نامــاز ! ( ئــى مــۆمىنلهر « : تهرجىمىــسى واَرجِلكُ
ــۇپ قولـــۇڭالرنى . يـــۈزۈڭالرنى يويـــۇڭالر ) ئوقۇمـــاقچى بولـــساڭالر  جهيـــنىكىڭالر بىـــلهن قوشـ

ــۇڭالر ــالر . يويــ ــهى قىلىڭــ ــشىڭالرغا مهســ ــۇپ . بېــ ــلهن قوشــ ــۇقۇڭالر بىــ ــۇڭالرنى ئوشــ  پۇتــ
 . ) 1 ( » يويۇڭالر

. ئايهت – 6 مائىدە سۈرىسى ) 1 (



369 

ــتا ــشقا بۇيرۇش ــدا پاكلىنى ــاقچى بولغانلىرى ــاز ئوقۇم ــۇالر نام ــۇلمانالرنى ئ ــاال مۇس ــالاله تائ  ئ
ــا نېم ــش ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى ئۇالرغ ــپ قىلى ــۇالرنى مۇشــهققهتكه تهكلى ــامالپ ئ ــى تام  ىتىن

ــپ، ــان قىلى ــانلىقىنى باي ــسهت قىلغ ــشنى مهق ــۇقىرى بېرى ــدۇ ي ــداق دەي ــۇالپ مۇن ــايهتكه ئ  : قى ئ
ِلي ـدِريي لَِكـنٍج ورح ِمن كُملَيلَ ععجاُهللا ِلي دِريط ﴿ماَي كُملَـيع ـهتمِنع ـِتمِليو كُمـره ﴾ 

ــسى ــهققهتنى خالى « : تهرجىمىـ ــىلهرگه مۇشـ ــالاله سـ ــدۇ ئـ ــېكىن . مايـ ــاك لـ ــىلهرنى پـ ــالاله سـ  ئـ
 . ) 1 ( » قىلىشنى ۋە نېمىتىنى سىلهرگه تولۇقالپ بېرىشنى خااليدۇ

 ئىچكى پاكلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ هېكمهتلىرى

ــلهن ــى بىـ ــڭ قهلبـ ــىرتىدا، ئۇنىـ ــڭ سـ ــاك بولغىنىنىـ ــڭ پـ ــقى ئهزالىرىنىـ ــساننىڭ تاشـ  ئىنـ
 لىك، دۈشــمهنلىك ۋە نهپــسىدىن ئىبــارەت ئىچكــى دۇنياســىنىڭمۇ تهكهببۇرلــۇق، كۆرەلمهســ

 باشقا سهلبىي ئهخالقالردىن پاك بولغـان هالـدا، بىـر پۈتـۈن پـاكلىق ئىچىـدە، ئـالاله تائاالنىـڭ
 هوزۇرىغــا يۈزلىنىــشى ئــارقىلىق ئــالاله تائاالنىــڭ نېمىــتىگه ۋە رەهمىــتىگه ئېرىشىــشى ئۈچــۈن

ــر قىلغــان ــا ئهم ــبهر شــۇڭا . ئىــسالم دىنــى مۇســۇلمانالرنى ئىچكــى ۋە تاشــقى پاكلىقالرغ  پهيغهم
 . ) 2 ( » پاكلىق ئىماننىڭ يېرىمىدۇر « : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ــاددىي ۋە مهنىــۋى ــاكلىق م ــۆزدە تۇتۇلغــان پ ــسته ك ــۇ ههدى ــۇپ، ب ــاكلىق بول ــداق پ  ههر قان
ــدا ــشه ۋە ههر جايـ ــشى ههمىـ ــۇلمان كىـ ــار مۇسـ ــال ۋە ناچـ ــان خىيـ ــسىنى يامـ ــى ۋە نهپـ  قهلبىنـ

 ســىيهتلهردىن تهۋبه ۋە پۇشــايماننىڭ ســۈيى بىـــلهن مه  ئهخالقالردىــن، ئهزالىرىنــى گۇنــاه
 نهتىجىــدە . يويــۇپ، پــاكالپ تۇرۇشــى ئــارقىلىقال ئىماننىــڭ بــۇ پارچىــسىنى تولۇقلىيااليــدۇ

ـــ ئىبــادەتلىرىمۇ ئــالاله تائاالنىــڭ نهزىرىــدە  ئىمــانى كامىــل بولغــان بولىــدۇ ۋە قىلغــان ئهمهل ـ
ــۇل بولىــدۇ ــادەتلهر . قوب ــقى پــاكلىق ئهمهل ــــ ئىب ــان بولــسا، ئىچكــى تاش  ئۈچــۈنال پهرز بولغ

 پهرزلهردىــن پـاكلىق ئىماننىـڭ تاكامۇللىشىــشى ئۈچـۈن ههر زامـان تهلهب قىلىنــدىغان مـۇهىم
 . بىرىدۇر

 پاكلىنىشقا بولىدىغان سۇالر

ــدۇر  ههر . پــاكلىغۇچى ماددىالرنىــڭ ئهڭ ياخشىــسى ســۇدۇر . ســۇ ئهســلىدە ئهڭ پــاك ماددى
 پهقهت ئهسـلىدىكى ئـۆز تهبىئىتىنـى يوقىتىـپ قويۇشـى سـۇ . قانداق كىر سۇ بىـلهن پاكلىنىـدۇ

 سـۇنىڭ پـاكلىغۇچى مـاددا بولغـانلىقىمۇ ئـالاله تائاالنىـڭ . بىلهنال پاكلىقىنى يوقاتقـان بولىـدۇ
ــدۇر ــا ئىنئامى ــان كاتت ــا قىلغ ــزلهرگه ئات ــا . بى ــسانالرغا ئات ــدە ئىن ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ  ئ

 . ئايهت  6 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 وأَنزلْنـا ِمـن الـسماء مـاء ﴿ : دە مۇنـداق دەيـدۇ قىلغان ئىنئاملىرىنى بايان قىلغـان سـۆزى
 . ) 1 ( » بۇلۇتتىن پاكلىغۇچى سۇنى چۈشۈرۈپ بهردۇق « : تهرجىمىسى ﴾ طَهورا

 تاهــارەت ئــېلىش يــاكى غۇســلى قىلىــش ئــارقىلىق پاكلىنىــشقا ۋە كىيىملهرنــى يويــۇپ
 : ر سۇالر تۆۋەندىكى يهتته خىل سۇدۇ پاكالشقا، شۇنداقال ئىچىشكه بولىدىغان

 يامغۇرسۈيى  1

 دېڭىز، دەريا، ئېرىق، ئۆستهڭ سۇلىرى  2

 قۇدۇق سۈيى  3

 بۇالق سۈيى  4

 قار ۋە مۇزدىن ئېرىگهن سۇ  5

 كۆل سۈيى  6

تۇرۇبىدىن كهلگهن سۇ  7

ــۇش قى يهتــته خىــل ســۇنىڭ يــۇقىرى ــاكى تهمــى يــاكى هىــدى ئــۆزگهرمىگهن بول  رەڭگــى ي
ــاكل ــۈن پ ــۇالرنى پۈت ــۇ س ــلهن، ب ــهرتى بى ــدۇ ش ــشقا بولى ــۈن قوللىنى ــۇنىڭ . ىقالر ئۈچ  ئهگهر س

 تهمـى يـاكى رەڭگـى يـاكى هىـدى ئۆزىنىــڭ ئهسـلىدىكى تهبىئىتىـدىن ئـۆزگهرگهن بولـسا، بــۇ

ــاَء الَ : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . ۋاقىتتــا ئــۇنى قوللىنىــشقا بولمايــدۇ ِإنَّ الْم 
 سـۇنى ئۇنىـڭ رەڭگىنـى « : تهرجىمىـسى ِحيِه وطَعِمِه ولَوِنـِه ينجسه شيٌء، ِإالَّ ما غَلَب علَى ِر

ــدىنى ــاكى هى ــى ي ــاكى تهمىن ــۇرىقىنى ( ي ــداق ) پ ــۋەتمىگهن نهرســىدىن باشــقا هېچقان  ئۆزگهرتى
 . ) 2 ( » نهرسه پاسكىنا قىاللمايدۇ

 ئهمما سۈت ۋە زەپهرگه ئوخشاش پـاك نهرسـىلهر ئارىلىـشىپ قـېلىش تـۈپهيلى مهزكـۇر ئـۈچ
 ئهممـا ئارىالشـقان . ئىـشلىتىش جـائىزدۇر بىرەرسـى ئۆزگىرىـپ قالغـان سـۇنى خىل سۈپىتىدىن

 نهرســه ســۇنىڭ تهبىئىتىنــى ئۆزگهرتىــۋەتكهن يــاكى ســۇنىڭ ههجمىــدىن كــۆپ بولغانــدا،
 . بولمايدۇ مۇنداق سۇنى ئىشلىتىش جائىز

 شــۇنداقال، ئاقمايــدىغان ســۇالردىن قانــداقال بىــر ســۇغا پاســكىنا نهرســه چۈشــۈپ كهتــكهن

 . ئايهت  48 فۇرقان سۈرىسى ) 1 (
. دەپ باها بهرگهن ههدىس « سههىه » ئىبنى ماجه رىۋايىتى، ئىمام ئههمهد ) 2 (
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 . ىـراۋ سـىيىپ قويغـان سـۇنى تاهـارەت ۋە باشـقا پـاكلىقالر ئۈچـۈن قوللىنىـشقا بولمايــدۇ يـاكى ب

 الَ يبولَن أَحدكُم ِفي الْماِء الداِئِم ثُم يغتـِسلُ ِمنـه : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن
ــسى ــۇدا « : تهرجىمىــ ــداق ســ ــسۇن ۋە ئۇنــ ــۇغا سىيمىــ ــۇن ســ ــرىڭالر تۇرغــ ــىلهرنىڭ بىــ  ســ
 . ) 1 ( » يويۇنمىسۇن

ــشلىرىغا ــاكلىنىش ئىـ ــۇنىمۇ پـ ــاز سـ ــدارى ئـ ــان مىقـ ــول تىقىلغـ ــكىنا قـ ــۇنىڭدەك، پاسـ  شـ
 پهيغهمـــبهر . بۇنـــداق بولغـــان ئىـــكهن ئىچىـــشكه تېخىمـــۇ بولمايـــدۇ . ئىشلىتىـــشكه بولمايـــدۇ

 ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر كېچىــدە تۇرغىنىــدا، قــولىنى ئــۈچ « : ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
ــۇپ پاكىز ــتىم يۇيـ ــسۇن قېـ ــا تىقمىـ ــتىن قاچىغـ ــۇدا قول . ىلىماسـ ــۈنكى ئۇيقـ  ىنىـــڭ نهلهردە چـ
. ) 2 ( » بولغىنىنى بىلمهيدۇ

ــا ۋە ئېرىــق ــكهن نىجاســهتنىڭ – ئهممــا دەري  ئۆســتهڭلهردىكى ئــېقىن ســۇغا چۈشــۈپ كهت
پۇرىقىغـا يـاكى رەڭگىـگه تهسـىر كۆرسـىتهلمىگهن بولـۇش شـهرتى  سۇنىڭ تهمىگه ياكى هىد

 ت ئـــېلىش، غۇســـلى قىلىـــش ۋە ئـــۇنى جىمـــى پاكلىنىـــشالرغا بىـــلهن مۇنـــداق ســـۇدا تاهـــارە
 . چۈنكى ئېقىن سۇغا چۈشكهن نىجاسهت بىر يهردە توختىمايدۇ . ئىشلىتىش جائىزدۇر

 شــۇنداقال بىــر تهرىپىنــى ههرىكهتلهنــدۈرۈش بىــلهن يهنه تهرىپــى مىدىرلىمايــدىغان كــۆپ
 ولــسىمۇ، يهنه بىــر مىقــداردىكى تۇرغــۇن ســۇنىڭ بىــر تهرىــپىگه نىجاســهت چۈشــۈپ كهتــكهن ب

ــش جــائىزدۇر ــېلىش ۋە غۇســلى قىلى ــداق كــۆپ . تهرىپىــدىن تاهــارەت ئ ــدا مۇن  چــۈنكى نورمال
ــر  مىقـــداردىكى ســـۇنىڭ بىـــر تهرىـــپىگه چۈشـــكهن نىجاســـهتنىڭ ئهســـىرى ســـۇنىڭ يهنه بىـ

 . تهرىپىگه يېتىپ بارمايدۇ

ــ ــارەتلهر، يى ــدىغان هاش ــى ئاقماي ــشاش قېن ــگه ئوخ ــا، ههرى ــۋىن، پاش ــۇنىڭدەك، چى  الن ش
 . ) 3 ( چۈشۈپ ئۆلگهن ۋە بېلىق، پاقا، راكقا ئوخشاش سۇ هايۋانلىرى ئۆلگهن سۇ پاكتۇر

 سۇالرنىڭ تۈرلىرى

 : سۇ بهش تۈرلۈك بولۇپ، ئۇالر

 مۇنــداق ســـۇ مــۇتلهق پـــاكتۇر ۋە پـــاكالش . هېچنهرســه ئارىالشـــمىغان تهبىئىــي ســـۇ  1
 ىلغــان ســۇنى تاهــارەت ۋە ئهممــا دەرەخــتىن يــاكى مېۋىــدىن چىقىر . خــارەكتېرىگه ئىــگه ســۇدۇر

 . باشقا پاكالش ئىشلىرىغا ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

 . رىۋايىتى مۇسلىم ) 1 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  1 بةت، نور اإليضاح ونجاة األرواح  2 بةت، قدوري  2 مراقي الفالح ) 3 (
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 . چــېلهك، تــۇڭ ۋە كوزىالرغـــا قاچىالنغــان ســۇالردىن مۈشـــۈك ئىچىــپ قويغــان ســـۇ  2
 . مۇنداق سۇ پاكتۇر، بىراق تاهارەت ۋە باشقا پاكلىنىش ئىشلىرىغا ئىشلىتىش مهكرۇهتۇر

ــ  3 ــۇپ، مۇن ــشلىتىلگهن ســۇ بول ــارەتكه ئى ــارەت ۋە تاه ــۇنى تاه ــراق ئ ــاكتۇر، بى  داق ســۇ پ
 . باشقا پاكلىنىش ئىشلىرىغا ئىشلىتىشكه بولمايدۇ

 مىقــدارى ئــاز بولــۇپ، ئۇنىڭغــا پاســكىنا نهرســىلهر چۈشــۈپ كهتــكهن يــاكى جــانلىقالر  4
 تاهــارەت ۋە باشـــقا پــاكلىنىش ئىـــشلىرىغا مۇنـــداق ســۇنى . چۈشــۈپ ئــۆلگهن تۇرغـــۇن ســۇ

 . ۇ ئىشلىتىشكه قهتئىي بولمايد

 تـۆت : سـۇ مىقـدارىنىڭ ئـاز يـاكى كـۆپلىكى مۇنـداق ئۆلچىلىـدۇ : ههنهفىي مهزهىبىگه كۆرە
ــۇرلىقى بىــر گهز ــر كۆلنىــڭ چۇڭق ــۆت تهرىپىنىــڭ ههر ) ســانتمېتىر 46 ( بۈرجهكلىــك بى  دىــن، ت

 بىـر تهرىپىنىـڭ ئــۇزۇنلىقى ئـاز دېگهنــدە ئـون گهزدىـن كهلمىــسه يـاكى كــۆل يومـۇالق بولــۇپ،
ــۇمىي م ــداق ســۇ 44 ۇساپىــسى ئهتراپىنىــڭ ئوم ــسا، مۇن ــن كهم بول ــاز ســۇ « گهزدى ــدارى ئ  » مىق

ــدۇ ــاكى . دېيىلى ــسۇن ي ــىرى كۆرۈل ــهتنىڭ ئهس ــكهن نىجاس ــۇغا چۈش ــاز س ــدارى ئ ــداق مىق  بۇن
 ). بهت  53 توم  1 فتح القدير ( . كۆرۈلمىسۇن، ئۇ پاسكىنا سۇدۇر

ــسى ــڭ مۇساپى ــا كۆلنى ــۇقىرى ئهمم ــا ي ــدا، ئۇنىڭغ ــارتۇق بولغان ــدىن ئ ــكهن قى ئۆلچهم  چۈش
 . نىجاسهتنىڭ ئهسىرى كۆرۈلمىگهن بولۇش شهرتى بىلهن ئۇنى ئىشلىتىشكه بولىدۇ

 ، “ ئـۇۋۇچالپ ســۇ ئالــسا تېگـى كۆرۈنىــدىغان ســۇ ” نــى » مىقــدارى ئـاز ســۇ « بهزى ئۆلۈمـاالر
ــتۇرغان ــدىن . دەپ تونۇشـ ــسا، ئۇنىڭـ ــۇ بولـ ــدىغان سـ ــدا ئاقمايـ ــر جايـ ــسى، بىـ ــڭ مهنىـ  بۇنىـ

 بۇنىڭغـا . دەپ قارىلىـدۇ “ مىقـدارى كـۆپ سـۇ ” نمىـسه، ئـۇ ئۇۋۇچالپ ئالـسا ئۇنىـڭ تېگـى كۆرۈ
 ئهگهر ئۇنىڭـــدىن . ئاساســهن، مۇنــداق ســـۇنى تاهــارەت يــاكى غۇســـلىغا ئىشلهتــسه بولىــدۇ

 دەپ » مىقـــدارى ئـــاز ســـۇ « ئـــۇۋۇچالپ ســـۇ ئالغانـــدا ســـۇنىڭ تېگـــى كۆرۈنـــسه مۇنـــداق ســـۇ
 . نهتىجىدە ئۇنى پاكلىنىش ئىشلىرىغا ئىشلىتىشكه بولمايدۇ . قارىلىدۇ

ــان  5 ــپ قويغ ــر ئىچى ــاكى خېچى ــشهك ي ــۇ ئى ــۇپ، ئ ــاكلىقى شــۈبهىلىك بولغــان ســۇ بول  پ
 . ) 1 ( سۇ

 تۇرغۇن سۇنىڭ هۆكمى

 ئاز بولۇپ، ئۇنىڭدىن هايۋانالر ئىچىپ قويغان تۇرغۇن سۇنىڭ هۆكمى مىقدارى

 ئـاز بولــۇپ، ئۇنىڭــدىن هـايۋانالر ئىچىــپ قويغــان ) دا تونۇشــتۇرۇلغاندەك يۇقىرىــ ( مىقـدارى

. بهت  2 ح مراقي الفال ) 1 (
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 : ۇالرنىڭ هۆكمى تۆت تۈرلۈك بولىدۇ تۇرغۇن س

 ئـۇنى . ئادەم، ئات ۋە باشـقا گۆشـى يېيىلىـدىغان هـايۋانالر ئىچىـپ قويغـان سـۇ پـاكتۇر  1
 پـاكالش ئۈچــۈن ) كىيىملهرنـى يويــۇپ ( پــاكلىنىش ۋە ) تاهـارەت ئېلىــپ يـاكى غۇســلى قىلىـپ (

 . قوللىنىشقا بولىدۇ

 ئـۇنى قوللىنىـشقا . سـۇ نىجىـستۇر ئىت ياكى چوشـقا يـاكى يىرتقـۇچالر ئىچىـپ قويغـان  2
 . قهتئىي بولمايدۇ

ــارلىقالر  3 ــدىغان ئۇچ ــۆش يهي ــاكى گ ــۇ ي ــان توخ ــپ بېقىلغ ــۇپ بېرى ــاكى قوي ــۈك ي  مۈش
 . بىراق باشقا سۇ بولغان يهردە، بۇنى ئىشلىتىش مهكرۇهتۇر . ئىچىپ قويغان سۇ پاكتۇر

ــۇدۇر  4 ــاكلىقى شــۈبهىلىك س ــۇ پ ــان س ــپ قويغ ــر ئىچى ــاكى خېچى ــشهك ي ــۇ . ئې  باشــقا س
 بىـراق بـۇ سـۇ بىـلهن ئالغـان . تېپىلمىغان شارائىتالردا، بۇ سـۇنى تاهـارەتكه قوللىنىـشقا بولىـدۇ
 . ) 1 ( تاهارەتنىڭ ئۈستىگه تهيهممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇش الزىم كېلىدۇ

 ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ئستىنجا

 . تهرەت قىلىدىغان ئورگانالرنى پاكالش دېمهكتۇر ― ئستىنجا

 ئستىنجانىڭ هۆكمى

 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . ئستىنجانىڭ هۆكمى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

ــدىن  1 ــش ئورگىنىـ ــى تهرەت قىلىـ ــارەت ئىككـ ــدىن ئىبـ ــدى ۋە كهينىـ ــساننىڭ ئالـ  ئىنـ
 چىققــان نىجاســهتلهر بــۇ ئىككــى ئورگانــدىن بهدەننىــڭ باشــقا جايلىرىغــا تهگمىــگهن هــالهتته

 . ئىستىنجا قىلىش سۈننهتتۇر

 ئورگانــدىن چىققــان نىجاســهتلهر بىــر تهڭــگه مىقدارىــدا بهدەننىــڭ باشــقا ئىككــى  2
 جايلىرىغــا تهكــكهن بولــسا، بــۇ هــالهتته ســۇ بىــلهن يويــۇپ ئــستىنجا قىلىــش ئــارقىلىق ئــۇنى

 . پاكالش ۋاجىبتۇر

 بهدەنــگه تهكــكهن نىجاســهت بىــر تهڭــگه مىقدارىــدىن كــۆپرەك بولــسا، بــۇ هــالهتته ســۇ  3
 . ) 2 ( ئستىنجا قىلىشتا سول قول ئىشلىتىلىدۇ . هرز بولىدۇ بىلهن ئستىنجا قىلىش پ

ــۈن ــشى ئۈچـ ــۇنغان كىـ ــارىتى سـ ــۈپهيلى تاهـ ــانلىق تـ ــاكى يهل چىقارغـ ــانلىق يـ  ئۇخلىغـ

  55 تـوم – 1 بـةت، فـتح القـدير  1 بـةت، نـور اإليـضاح ونجـاة األرواح  2 بـةت، مراقـي الفـالح  78 توم،  1 الهداية ) 1 (
 . بهت

. بهت  7 بةت، مراقي الفالح  76 توم  1 بةت، تبيين الحقائق  3 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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ــاقتۇر ــردەك ئىتتىپ ــالىمالر بى ــشۇناس ئ ــۈن فىقهى ــلىكىدە پۈت ــم ئهمهس ــش الزى ــستىنجا قىلى  . ئى
 نىلىقالرنى پـــاكالش چـــۈنكى ئىـــستىنجا پهقهت ئىككـــى تهرەت ئورگىنىـــدىن چىققـــان پاســـكى

 . ) 1 ( ئۈچۈنال بۇيرۇلغان

ــدىن ــش ئورگىنىـ ــى تهرەت قىلىـ ــساننىڭ ئىككـ ــااليمىزكى، ئىنـ ــهن ئېيتـ ــا ئاساسـ  بۇنىڭغـ
 ئهممـا بـۇ . چىققان يهلـدىن باشـقا ههرقانـداق نهرسـه ئۈچـۈن ئىـستىنجا قىلىـش الزىـم كېلىـدۇ

 ىــلهن تاهــارىتى ئىككــى ئورگانــدىن يهلــدىن باشــقا بىــر نهرســه چىقماســتىن باشــقا ســهۋەبلهر ب
 . بۇزۇلغان كىشىنىڭ ئىستىنجا قىلىشى الزىم كهلمهيدۇ

 ئستىنجادا قوللىنىشقا جائىز بولىدىغان ماددىالر

 سـۇدىن . ئىستىنجا قىلىش ئۈچـۈن جـائىز بولىـدىغان ماددىالرنىـڭ ئهڭ ياخشىـسى سـۇدۇر
 غانــدا، ســۇ بىــلهن ئىــستىنجا قىلىــشقا ئىمكــانىيهت بولمى . ياخــشى پــاكلىنىش ماددىــسى يوقتــۇر

ــارلىق ــۇن قاتـ ــاچ ۋە ئوتـ ــدا ياغـ ــسىز قالغانـ ــسى، قهغهز ۋە ئامالـ ــت پارچىـ ــاش، رەخـ ــا، تـ  چالمـ
ــدۇ ــشقا بولىـ ــستىنجا قىلىـ ــلهن ئـ ــسىبىرى بىـ ــڭ قايـ ــشتا ئهۋرەت . ماددىالرنىـ ــستىنجا قىلىـ  ئىـ

 . ) 2 ( چۈنكى مۇنداق قىلىش هارامدۇر . جايالرنى كىشىلهرگه كۆرسىتىشكه بولمايدۇ

 ئىز بولمايدىغان ماددىالر ئستىنجادا قوللىنىشقا جا

 كېـرپىش، كۆمــۈر، تۆمـۈر، ئهيـنهك، هــاك، : ئىـستىنجا قىلىـشقا جـائىز بولمايــدىغان مـاددىالر
 بۇالرنىــڭ قايــسىبىرى بىــلهن ئىــستىنجا قىلىــشقا . ئىنــسان يــاكى هــايۋانالر يهيــدىغان تائــامالر

 . ) 3 ( بولمايدۇ

ــال ۋە ــاب، ژۇرن ــى بىــلهن يېزىلغــان كىت ــى شــۇنداقال، ئهرەب ههرپ  گېزىتلهرنىــڭ ۋاراقلىرىن
 . ئىستىنجادا قوللىنىشقا بولمايدۇ

 ئهممــا ئهرەب ههرپــى بىــلهن ئهمهس، بهلكـــى التىــن، رۇس، خىتــاي ۋە باشــقا ههرپـــلهر
ــشقا ــستىنجادا قوللىنى ــى ئ ــال ۋە گېزىتلهرن ــاب، ژۇرن ــان كىت ــي بولمىغ ــان، دىنى ــلهن يېزىلغ  بى

 . بولىدۇ

 ئىستىبرا

 ۋۋال جىنــسىي ئورگانــدىن كهلــگهن ســۈيدۈكنىڭ تاهــارەت ئېلىــشتىن ئــا ― ئىــستىبرا
ــدىن تولــۇق پــاكلىنىش دېمهكتــۇر  قايــسى ئۇســۇل بىــلهن بولمىــسۇن ســۈيدۈك . قالدۇقلىرى

 . بهت  194 توم – 1 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
 . بهت  1 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
. بهت  9 مراقي الفالح ) 3 (
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ــاكلىنىش پهرزدۇر ــۈيدۈك قالدۇقلىرىـــدىن تولـــۇق پـ ــېزىپ كېلىـــدىغان سـ  . تۇرۇبىـــسىدىن سـ
ــاي ــاالس بولم ــۇق خ ــدىن تول ــۈيدۈك قالدۇقلىرى ــگهن س ــېزىپ كهل ــسىدىن س ــۈيدۈك تۇرۇبى  س

 . ) 1 ( تۇرۇپ تاهارەتكه باشالشقا بولمايدۇ

 چـــۈنكى ســـۈيدۈك تامچىلىرىـــدىن پـــاكلىنىش تاهارەتنىـــڭ دۇرۇس بولىـــشىنىڭ شـــهرتى
ــسىدۇر ــر چارى ــشنىڭ بى ــدىن ساقلىنى ــر ئازابى ــدەك، قهبى ــۇ . بولغىنى ــاس رەزىيهلاله ــى ئابب  ئىبن
 ن ئۆتـــۈپ ئىككــى قهبرىـــدى « ئهنهــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم

 چــۈنكى بۇالرنىـڭ ئازابلىنىـشىغا سـهۋەب بولغــان . بـۇ ئىككىـسى ئازابلىنىۋاتىـدۇ ” كېتىۋېتىـپ،
 ئهممــا ئالالهنىــڭ نهزەرىــدە ( چــوڭ گۇنــاهالردىن ئهمهس، ) كىــشىلهرنىڭ نهزەرىــدە ( نهرســه

 ، بۇالرنىــڭ بىــرى ســۈيدۈكىدىن پاكلىنالمــايتتى، يهنه بىــرى، كىــشىلهر ئارىــسىدا ) چــوڭ ئىــدى
 . ) 2 ( » دېدى “ يۈرەتتى گهپ توشۇپ

 هاجهتخانىغا كىرىشنىڭ ئهدەپلىرى

 : هاجهتخانىغا كىرىشنىڭ ئهدەپلىرى تۆۋەندىكىچه

 ئهئـۇزۇ بىلالهـى « ﴾ اَِن الـرِجيِم ط اَعوذُ بأِهللا ِمن الشي ﴿ : هاجهتخانىغا كىرىشتىن ئاۋۋال  1
ــيم ــشهيتانىر رەجىـ ــېغىنىپ ( مىنهشـ ــا سـ ــهررىدىن ئالالهقـ ــهيتاننىڭ شـ ــدى شـ ــاه قوغالنـ  پانـ

 ِث ن الْخبـ ك ِمـ وذُ ِبـ م إني أَعـ اللّه : دېىيىش، ئاندىن هاجهتخانىغا كىرىـشته » ) تىلهيمهن
ــ ب خ والْ ــسى ِث اِئ ــالاله « : تهرجىمى ــى ئ ــهيتانالرنىڭ ! ئ ــشى ش  ـ چى ــېغىنىپ ئهركهك ــاڭا س  س

 . دېگهن دۇئانى ئوقۇش 3 » زىيانكهشلىكىدىن پاناه تىلهيمهن

 ىغــا ئايــاق كىيىــپ كىــرىش ۋە يېنىــدا ئــالاله تائاالنىــڭ هاجهتخانىغــا كىرىــشته پۇت  2
 . سۈپهتلىرى ياكى قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى يېزىلغان نهرسىلهر بولسا ئېلىۋېتىش – ئىسىم

 . هاجهتخانىغا سول پۇت بىلهن كىرىش  3

 . هاجهتخانىدا سول قولنى ئىشلىتىش  4

ــايالردا – 6 ــان ج ــاق بولمىغ ــدا توس ــد ئارى ــكه ئال ــبله تهرەپ ــپ قى ــى قىلى ــاكى كهينىن  ىنى ي
 . تۇرۇپ هاجهت قىلماسلىق

ــاجهت  7 ــاراپ ه ــامالغا ق ــتىغا ۋە ش ــڭ ئاس ــك دەرەخلهرنى ــتىگه، مېۋىلى ــول ئۈس ــۇغا، ي  س

 . بهت  7 مراقي الفالح ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
ۇخارى رىۋايىتى ب 3
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 . قىلماسلىق

 . ئۆرە تۇرۇپ تهرەت قىلماسلىق ئۆزۈرسىز  8

 . هاجهتخانىدىن چىقىشتا ئوڭ پۇت بىلهن چىقىش  9

 الْحمدِ ِهللا الَّذِي اَذْهب عنـِي اَْألذَى وعافَـاِني ، غُفْرانك : هاجهتخانىـدىن چىقىـشتا  10
 ـ زەخمهتنـى يـوق قىلغـان ۋە ! ئى ئالاله « يهنى  گۇنـاهلىرىمنى كهچۈرگهيـسهن، مهنـدىن زىيـان

 . ) 2 ( دېگهن دۇئانى ئوقۇش 1 » ئالالهقا ههمدۇ سانا ئېيتىمهن مېنى ساالمهت قىلغان

ــۇقىرى ــش ي ــرىش ۋە چىقى ــا كى ــش قىالر هاجهتخانىغ ــويىچه ئى ــۇپ، شــۇ ب ــرى بول  نىڭ ئهدەبلى
 . ئهمما بۇالرغا رىئايه قىلمىغان كىشى گۇناهكار بولمايدۇ . كۆرۈش سۈننهت ۋە ئهدەپتۇر

 نىجاسهتلهر ۋە ئۇالردىن پاكلىنىش
 نىجاسهتنىڭ تۈرلىرى

ــهت ــكىنىلىق ( نىجاس ــرى، ) پاس ــهت، يهنه بى ــر نىجاس ــرى، ئېغى ــۇپ، بى ــۈك بول ــى تۈرل  ئىكك
 . يېنىك نىجاسهتتۇر

 هـــاراق، قـــان، هـــارام بولغــان مالنىـــڭ گۆشـــى ۋە تېرىـــسى، گۆشـــى : ئېغىــر نىجاســـهتلهر
 يېيىلمهيــدىغان هايۋانالرنىــڭ ســۈيدۈكى، ئىتنىــڭ، چوشــقىنىڭ ۋە يىرتقۇچالرنىــڭ تهرىتــى ۋە
ــدىن ــساننىڭ بهدىنىـ ــاقلىرى ۋە ئىنـ ــڭ مايـ ــاز قاتارلىقالرنىـ ــۆردەك، غـ ــۇ، ئـ ــالوكلىرى، توخـ  شـ

ــد ــارەتنى بۇزى ــلهن تاه ــشى بى ــىلهن چىقى ــىلهر، مهس ــداق نهرس ــك : ىغان ههرقان ــوڭ  كىچى  چ
 جىنـــسى ههۋەس قوزغالغانـــدا ئېتىلمـــاي چىقىـــدىغان، ( تهرەت، قـــان، ســـپېرم، يىرىـــڭ، مهزى
 گاهىــدا كىچىــك تهرەتــتىن كېــيىن چىقىــدىغان ( ، ۋەدى ) ســپېرمىغا ئوخــشاپ كېتىــدىغان ســۇ

 . قاتارلىقالر ) دۇغا، ئاق سۇ

ــ : يېنىـــك نىجاســـهتلهر ــڭ ئـــات ۋە ئۇنىڭغـ  ا ئوخـــشاش گۆشـــى يېيىلىـــدىغان هايۋانالرنىـ
 . ) 3 ( ماياقلىرى، سۈيدۈكلىرى، ئۇچارلىقالرنىڭ ماياقلىرى قاتارلىقالردۇر

 نىجاسهتلهردىن كهچۈرۈم قىلىنىش مىقدارى

 غــا، يېنىــك نىجاســهتلهردىن ) گــرام 3.17 ( ئېغىــر نىجاســهتلهردىن بىــر تهڭــگه مىقــدارى

 بۇخارى رىۋايىتى 1
 . بهتلهر – 317  316 توم،  1 الدر المختار ) 2 (
. بهت  79 توم  1 مغني المحتاج ) 3 (
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 بــۇ ئورۇنــدىكى . تمىگىنــى كهچــۈرۈم قىلىنىــدۇ كىيىمنىــڭ يــاكى بهدەننىــڭ تــۆتتىن بىــرىگه يه
ــسى ــشنىڭ مهنىـ ــۈرۈم قىلىنىـ ــدىكى : كهچـ ــاكى كىيىمىـ ــى يـ ــشى بهدىنـ ــان كىـ ــاز ئوقۇغـ  نامـ

ــهت ئېغىــر ــسا، بــۇ نىجاس ــاز ئوقۇغــان بول ــڭ بىــلهن نام ــهتنى كــۆرمىگهنلىكتىن ئۇنى  نىجاس
 يېنىــك نىجاســهتتىن بولــۇپ، ئۇنىــڭ مىقــدارى بىــر تهڭــگه مىقــدارىغا يهتمىــگهن بولــسا، يــاكى

 نىجاســـهتتىن بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ مىقـــدارى ئهڭ كـــۆپ بولغانـــدا كىيىمنىـــڭ يـــاكى بهدەننىـــڭ
 تــۆتتىن بىرىــدىن ئــاز بولغــان بولــسا، ئــۇ كىــشىنىڭ بــۇ نىجاســهتلهر بىــلهن ئوقۇغــان نــامىزى
ــازنى ــاز ئوقۇغــانلىقىنى بىلگهنــدىن كېــيىن ئــۇ نام  ئــادا تاپقــان بولىــدۇ، نىجاســهت بىــلهن نام

قى يـــۇقىرى ئهگهر نامـــاز ئوقۇغـــان كىـــشى . ئهمهس دېگهنلىكتـــۇر قايتـــا ئوقۇشـــى كېـــرەك
 مىقداردىن ئاز نىجاسهت بولسىمۇ، ئـۇنى كـۆرۈپ تـۇرۇپ، ئۆزۈرسـىز هالـدا ئۇنىـڭ بىـلهن نامـاز

ــامىزى دۇرۇس ئهمهس ــڭ ن ــسا، ئۇنى ــان بول ــا . ئوقۇغ ــازنى قايت ــپ نام ــهتلهردىن پاكلىن  نىجاس
 . ) 1 ( ئوقۇشى الزىم كېلىدۇ

 پاكالش ئۇسۇلى ىنىش ۋە كىيىملهرنى پاكل نىجاسهتلهردىن

ــلهن  1 ــدىغان نىجاســهتلهر بى ــۆرگىلى بولى ــكه ئوخــشاش ك ــوڭ تهرەت ــڭ ۋە چ ــان، يىرى  ق
ــوقىتىش ئــارقىلىق ــلهن يويــۇپ ي ــۆزىنى ســۇ بى ــىلهر نىجاســهتنىڭ ئ ــس بولغــان نهرس  نىجى

ــدۇ ــڭ پاكلىقىغــا تهســىر . پاكلىنى ــڭ ئهســىرىنىڭ قېلىــشى ئۇنى  يويۇلغانــدىن كېيىنمــۇ ئۇنى
ــدۇ يهت ــىلهن . كۈزمهي ــڭ : مهس ــيىن، قاننى ــدىن كې ــۇپ تازىلىغان ــى يوي ــان كىيىمن ــا بويالغ  قانغ

ــسىمۇ، ــان بولـ ــدىن يوقالمىغـ ــېرىق رەڭ كىيىمـ ــان سـ ــىرىدىن قالغـ ــس ئهسـ ــيىم نىجىـ ــۇ كىـ  ئـ
 . دېيىلمهيدۇ، بهلكى پاكتۇر

 هــاراق، كىچىــك تهرەت ۋە باشــقىالرغا ئوخــشاش قــۇرۇپ قالــسا كــۆرگىلى بولمايــدىغان  2
 هر بىـلهن نىجىـس بولغـان نهرسـىلهر ئـاز دېگهنـدە ئـۈچ قېـتىم يۇيـۇش ۋە ههر قېـتىم نىجاسهتل
 . ئۇنى سىقىش بىلهن پاكلىنىدۇ يوغاندا

ــان زېمىنــدىن نىجاســهتنىڭ ئهســىرىنى  3 ــلهن نىجىــس بولغ ــر نىجاســهت بى ــداقال بى  قان
ــان بولىــدۇ ــاك بولغ ــۇ زېمىــن پ ــلهن ب ــوقىتىش بى ــد . ي ــاز ئوقۇشــقا بولى ــڭ ئۈســتىدە نام  . ۇ ئۇنى

 زېمىننـى تـازىالش ئۇسـۇلى مۇنـداق، زېمىنـدىكى . بىراق ئـۇ جايـدا تهيهممـۇم قىلىـشقا بولمايـدۇ
 ئهگهر يۇمــشاق نىجاســهتتىن بولــسا، ئۇنىڭغــا ســۇ تۆكــۈش بىــلهن ئۇنىــڭ ئهســىرى نىجاســهت

 كـوالپ ئهگهر ئېغىـر نىجاسـهتتىن بولـسا، مهزكـۇر نىجاسـهت زېمىنـدىن . يوقالغىچه تازىلىنىـدۇ
 . دۇ ۋە ئورنىغا ئۈچ قېتىم سۇ چېچىپ تازىلىنىدۇ ئېلىپ تاشلىنى

  309 تـوم  1 بـةت، وحاشـية ابـن عابـدين  295 تـوم – 1 بةتلـةر، الـدر المختـار  146 – 140 تـوم – 1 فتح القـدير ) 1 (
. بهت
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 قانداقال بىر نىجاسـهت بولمىـسۇن، ئـۇ ئـۆز ئهسـلىدىن ئۆزگىرىـشى بىـلهن پـاك بولغـان  4
ــدۇ ــڭ ســۈيدۈكلىرىنىڭ : مهســىلهن . بولى ــايۋانالر ۋە هايۋانالرنى ــا، ه ــا ئايالنغىنىغ ــۇرۇپ تۇزغ  ق

 تــۇز . گه ئايالنغىنىغــا ئوخــشاش ئىنــسانالرنىڭ چــوڭ تهرەتلىرىنىــڭ كۆيــدۈرۈلۈش بىــلهن كــۈل
 . بىلهن كۈل پاك ماددىالردۇر

 قــورۇق هالىتىــدە ئــۇۋۇالپ ئهســىرىنى . ســپېرم هۆللــۈك هالىتىــدە ســۇ بىــلهن يويۇلىــدۇ  5
ــدۇ ــلهن پاكلىنىـ ــوقىتىش بىـ ــگهن . يـ ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــشه رەزىيهلالهـ ــبهر « : ئائىـ  پهيغهمـ

ــۇرۇ ــپېرم ئهگهر ق ــان س ــيىمىگه يۇقق ــساالمنىڭ كى ــۇۋۇالپ ئهلهيهىس ــۇنى ئ ــسا، ئ ــان بول  پ قالغ
 . ) 1 ( » ە بولسا يۇيۇش بىلهن تازىاليتتىم ئهسىرىنى يوق قىلىش بىلهن، هۆل هالىتىد

 ئىــت ۋە چوشــقىنىڭ نىجاســهتلىرى بىــر قېــتىم تــۇپراق بىــلهن ئــالته قېــتىم ســۇ بىــلهن  6
 منىڭ بــۇ مهســىله پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال . جهمئــى يهتــته قېــتىم يۇيــۇش ئــارقىلىق پاكلىنىــدۇ

 بىرىڭالرنىــڭ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . ههدىــسى بىــلهن ســابىت بولغــان
 تـۇپراق قېتىمىنـى ئـاۋۋالقى . قاچىسىنى ئىت ياالپ قويغـان بولـسا، ئـۇنى يهتـته قېـتىم يويـۇڭالر

 . ) 2 ( » بىلهن يويۇڭالر

ــار ــاددا بــ ــۈچىگه ئىــــگه مــ ــدە مىكروبالرنــــى ئۆلتــــۈرۈش كــ  چــــۈنكى تــــۇپراق تهركىبىــ
 ولغـــانلىقتىن، قـــاچىنى تـــۇپراق بىـــلهن بىـــر قېـــتىم ســـۈرتۈش ئـــارقىلىق ئۇنىڭغـــا ئىتنىـــڭ ب

 سـۇ بىـلهن يهنه ئـالته قېـتىم يۇيـۇش ئـارقىلىق قاچىـدا . شالۇكىدىن يۇققـان مىكـروبالر ئۆلىـدۇ
 پهيغهمبىرىمىــــــز ههزرىتــــــى مــــــۇههممهد . مىكروبنىــــــڭ ئهســــــىرى قالمىغــــــان بولىــــــدۇ

ــېك ــسىدىكى ه ــۇ ههدى ــسلىرى ئهلهيهىســساالمنىڭ ب ــي مۇتىخهسسى ــدىال تىببى  مهت، تېخــى ئهم
ــان ــۈزگهن . تهرىپىـــدىن بايقالغـ ــۆكمىگه كىرگـ ــڭ هـ ــقىنىمۇ ئىتنىـ ــالىملىرى چوشـ ــسالم ئـ  . ئىـ

 ههر ئىككىــــسىنىڭ . چــــۈنكى چوشــــقا مىكروبالرنــــى يېتــــشتۈرۈشته ئىتــــتىن پاســــكىنىدۇر
 . شالۇكىدا مىكروپالر كۆپ ئورۇن تۇتىدۇ

ــ  7 ــال غىزالىنى ــۈتى بىلهن ــسىنىڭ س ــۇل ئانى ــان ئوغ ــۈچى بولمىغ ــاق يىگ ــى تام  دىغان تېخ
ــاك ــيىم پ ــلهن كى ــڭ ئۈســتىگه ســۇ تۆكــۈش بى ــان كىيىمنى ــۇپ قالغ ــڭ ســۈيدۈكى يۇق  بۇۋاقنى

ــاك . بولىــدۇ ــارقىلىقال پ ــۇش ئ ــان كىــيىم ســۇ بىــلهن يۇي ــز بوۋاقنىــڭ ســۈيدۈكى يۇقق ــا قى  ئهمم
 بىـلهن يۇيـۇش ئهمما ههر ئىككىـسىنىڭ تهرىتـى تېگىـپ قالغـان نهرسـىلهر پهقهت سـۇ . بولىدۇ

 . ئارقىلىقال پاكلىنىدۇ

 : ئىمام تىرمىزى رىـۋايهت قىلغـان بىـر ههدىـسته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن

 . ى دار قۇتنىي ۋە بهززاز رىۋايىت ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــز « ــلهن، قى ــۇ تۆكــۈش بى ــڭ ئۈســتىگه س ــكهن نهرســه ئۇنى ــڭ ســۈيدۈكى تهك ــۇل بۇۋاقنى  ئوغ
 . ) 1 ( » بۇۋاقنىڭ سۈيدۈكى تهككهن نهرسه يۇيۇش بىلهن پاكىزىلىنىدۇ

 تاهارەتنىڭ بايانى ككىنچى شهرتى نامازنىڭ ئى

 تاهارەتنىڭ تۈرلىرى

 . تاهارەت ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

ــۈن  1 ــۇش ئۈچـ ــاننى تۇتـ ــش ۋە قۇرئـ ــسىنى قىلىـ ــڭ سهجدىـ ــۇش، تىالۋەتنىـ ــاز ئوقـ  نامـ
 . تاهارەت ئېلىش پهرزدۇر

 . كهبىنى تاۋاپ قىلىش ئۈچۈن تاهارەت ئېلىش ۋاجىپتۇر  2

 ت، يالغــان ســۆز ۋە بــارلىق خاتــالىقالردىن، تاهــارەت بىــلهن يېــتىش ئۈچــۈن، غهيــۋ  3
 . مېيىتنى يۇغان ۋە كۆتۈرگهندىن كېيىن تاهارەت ئېلىش سۈننهتتۇر

 تاهارەتنىڭ پهرزلىرى

 : تاهارەتنىڭ پهرزلىرى تۆت بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهر

 يۈزنىــڭ چــاچ ئــۈنگهن يېرىــدىن باشــالپ زاڭاقنىــڭ ئاســتىغىچه ۋە ئىككــى قۇالقنىــڭ  1
 . چه بولغان جايلىرىنى يۇيۇش يۇمشاقلىرىغى

 . ئىككى قولنى جهينهكلىرى بىلهن قوشۇپ يۇيۇش  2

 . ئىككى پۇتىنى ئوشۇقلىرى بىلهن قوشۇپ يۇيۇش  3

 . ) 2 ( ) سۇ بىلهن سىالش ( باشنىڭ تۆتتىن بىرىگه مهسهى قىلىش  4

 آمنـوا إذاَ ياَاَيهـا الَّـِذين ﴿ : تاهارەتنىڭ پهرز ئىكهنلىكى ههققىدە ئالاله مۇنـداق دەيـدۇ
 قُمتم إىلَ الصالَِة فاَغِْسلُوا وجوهكُم واَيِديكُم إىلَ الْمراَِفِق وامسحواْ ِبرؤِسكُم واَرجِلكُـم إىلَ

ــيِن بــى مــۆمىنلهر « : تهرجىمىــسى ﴾ الْكَع ــۇرۇپ نامــاز ئوقۇمــاقچى ! ( ئ ــىلهر تاهارەتــسىز ت  س
ــساڭالر ــۇڭالر ) بولـ ــۈزۈڭالرنى يويـ ــۇڭالر ق . يـ ــۇپ يويـ ــلهن قوشـ ــنىكىڭالر بىـ ــۇڭالرنى جهيـ  . ولـ

 – 153 تـوم – 1 بـةت، الفقـه اإلسـالمي وادلتـه  30 تـوم  1 بـةت، اللبـاب شـرح الكتـاب  89 توم – 1 بدائع الصنائع ) 1 (
 . بهتلهر  162

. بهت  5 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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 . ) 1 ( » ر پۇتۇڭالرنى ئوشۇقۇڭالر بىلهن قوشۇپ يويۇڭال . بېشىڭالرغا مهسهى قىلىڭالر

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نامــاز ئوقــۇش ئۈچــۈن تاهــارەت ئېلىــشنىڭ شــهرت ئىكهنلىكــى

 تاهارەتـسىز « : تهرجىمىـسى ٍر ـــــو ه طُ ِر يـ غ ِب ةٌ الَ صـ لُ ب قْ ت الَ : ههققىـدە مۇنـداق دەيـدۇ
 . ) 2 ( » ئوقۇلغان ناماز قوبۇل بولمايدۇ

 تاهارەتنىڭ سۈننهتلىرى

 : تاهارەتنىڭ سۈننهتلىرى تۆۋەندىكىچه

 . ـ تاهارەت ئېلىشنى نىيهت قىلىش 1

 . بىلهن باشالش « بىسملاله » ـ تاهارەتنى 2

 . ـ ئىككى قولنى بىلهكلىرىگىچه يۇيۇش 3

 . ىسۋاك بولمىسا بارماق بىلهن تازىالش ـ چىشالرنى مىسۋاك بىلهن، م 4

 . ـ ئېغىزغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ چايقاش 5

 . ـ بۇرۇنغا ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىپ تازىالش 6

 . ـ بارماقالرنىڭ ئارىسىنى سۇ بىلهن سىالپ يۇيۇش 7

 . ـ ههر ئهزانى ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇش 8

 . ـ ئىككى قۇالققا مهسهى قىلىش 9

 . ئېلىش ـ تاهارەتنى تهرتىب بىلهن 10

 . ـ ئهزاالرنى يۇيۇشتا ئوڭ تهرەپتىن باشالش 11

 . ـ گهردەنگه مهسهى قىلىش 12

 . ـ ساقىلى بار كىشىنىڭ ساقىلىنىڭ ئارىلىرىنى سۇ بىلهن سىلىشى 13

 . ـ ههر ئهزانى يۇيۇشتا ئۇۋۇالپ پاكىز يۇيۇش 14

 . ـ باشنىڭ ههممىنى بىر قېتىم مهسهى قىلىش 15

 . ئارقىدىن يۇيۇش – ئهزاالرنى يۇيۇشتا ئارقا ـ تاهارەتته يويۇلىدىغان 16

 . ئايهت – 6 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــتىن باشــالش 17 ــوڭ تهرەپ ــنى ئ ــىلهن . ـ يۇيۇش ــول : مهس ــدىن س ــولنى ئان ــوڭ ق ــاۋۋال ئ  ئ
 . قولنى يوغانغا ئوخشاش

 ـ روزا تۇتمىغان ۋاقىتالردا ئېغىـز بىـلهن بۇرۇنغـا سـۇ ئېلىـشتا ئاشـۇرۇپ ئـېلىش، ئهممـا 18
ــ ــدىن ئۆت ــتالردا ســۇنىڭ گال ــان ۋاقى ــلهن روزا تۇتق ــز بى  ۈپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن ســۇنى ئېغى

 . ) 1 ( بۇرۇنغا دىققهت بىلهن ئېلىش

 تاهارەتتىكى مهكرۇهالر

 : تاهارەت ئېلىشتا مهكرۇه بولىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه

 . سۇنى ههددىدىن ئارتۇق ئىسراپ قىلىش  1

 . سۇنى نورمالدىن ئاز قوللىنىش  2

 . سۇ بىلهن يۈزگه ئۇرۇش  3

 . لىۋاتقاندا دۇنيالىق سۆزلهرنى دېيىشىش تاهارەت ئې  4

 . تاهارەت ئېلىۋاتقاندا ئۆزۈرسىز باشقىالردىن تاهارەتكه ياردەم سوراش  5

 . ) 2 ( بىر قېتىم قىلىدىغان مهسهىنى يېڭى سۇ بىلهن بىر قېتىمدىن ئارتۇق قىلىش  6

 تهرتىبلىرى  تاهارەت ئېلىشنىڭ ئهدەبلىرى ۋە قائىدە

 . نىيهت قىلىمىز ت ئېلىشنى كۆڭلىمىزدە تاهارە  1

 . ئىمكانىيهت بولسا، ئىگىزرەك جايدا قىبلىگه قاراپ ئولتۇرىمىز  2

 . دەيمىز » بىسمىلالهىر رەهمانىر رەهىيم «  3

ــويىمىز  4 ــاكىز ي ــتىم پ ــۈچ قې ــولىمىزنى ئ ــسىنى . ق ــڭ ئارى ــدا بارماقلىرىنى ــولالرنى يوغان  ق
 . ئارىالپ پاكىز يويىمىز

ــلهن ئ  5 ــولىمىز بى ــوڭ ق ــايمىز ئ ــپ چايق ــۇ ئېلى ــتىم س ــۈچ قې ــا ئ ــسا . ېغىزىمزغ ــسۋاك بول  مى
 . ئۇنىڭ بىلهن، مىسۋاك بولمىسا بارمىقىمىز بىلهن چىشلىرىمىزنى تازىاليمىز

 بۇرنىمىزغـــا ئـــۈچ قېـــتىم ئـــوڭ قـــولىمىز بىـــلهن ســـۇ ئېلىـــپ، ســـول قـــولىمىز بىـــلهن  6
 . تازىاليمىز

 . بهت  5 يضاح ونجاة األرواح نور اإل ) 1 (
. بهت  5 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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 دىن زاڭاقنىــڭ ئاســتىغىچه ۋە يــۈزىمىزنى پىــشانىمىزنىڭ چــاچ ئۈنــۈپ توختىغــان يېرىــ  7
ــۈچ ــاكىز ئ ــۇق ۋە پ ــڭ يۇمــشىقىغىچه ههممىنــى تول ــشىقىدىن ســول قۇالقنى ــوڭ قۇالقنىــڭ يۇم  ئ

 ). ساقىلى بار كىشى ساقىلىنىڭ ئارىلىرىنى سۇ بىلهن سىالپ چىقىدۇ . ( قېتىم يۇيىمىز

ــلهن ســول  8 ــولىمىز بى ــوڭ ق ــيىن ئ ــوڭ قــولىمىزنى، كې ــلهن ئ ــولىمىز بى ــول ق ــاۋۋال س  ئ
 . ىزنى جهينهكلىرى بىلهن قۇشۇپ يويىمىز قولىم

ــاكى  9  ئــوڭ قولىمىزنىــڭ ئــالقىنىنى قايتــا هــۆل قىلىــپ، بېــشىمىزنىڭ تــۆتتىن بىرىنــى ب
 . ههممىسىنى ساليمىز

 ئىككـى قولىمىزنىــڭ بىگىــز يـاكى كىچىــك بارمــاقلىرى بىـلهن ئىككــى قولىقىمىزنىــڭ  10
 ېـشىنى، قالغـان ئـۈچ بارمـاق بىـلهن ئىچىنى، بـاش بارمـاقلىرى بىـلهن ئىككـى قولىقىمىزنىـڭ ت

 . گهردەننى سىاليمىز

 . ئاۋۋال ئوڭ، ئاندىن سول پۇتىمىزنى ئوشىقى بىلهن قوشۇپ يويىمىز  11

 تاهـارەت ئېلىـپ بولغانـدىن كېـيىن، ئـۆرە تـۇرۇپ تاهـارەتتىن ئاشـقان سـۇدىن ئىچىـش ۋە
 : مۇنۇ دۇئاالرنى ئوقۇش سۈننهتتۇر

 ﴾ ك لَه وأَشهد أَنَّ محمـداً عبـده ورسـولُه اللّه وحده الَ شِري أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ ﴿  1
 يــالغۇز بىــر ئــالالهتىن باشــقا ههقىقىـي ئىــاله يوقلىقىغــا، ئۇنىــڭ شــېرىكى يوقلىقىغــا ۋە « يهنـى

 مــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئالالهنىـــڭ بهندىـــسى ۋە بهرههق پهيغهمبىـــرى ئىكهنلىكىـــگه
 . ) 1 ( » بېرىمهن گۇۋاهلىق

 مېنـى تهۋبه ! ئـى ئـالاله « هنـى ي ن تطَهـِري م ن، واجعلِْني ِمن الْ ي ِمن التوابي ِن اَللَّهم اجعلْ ـ 2
 . ) 2 ( » قىلغۇچىالردىن ۋە گۇناهالردىن پاك بولغۇچىالردىن قىلغىن

 دا كۆرســـىتىلگهن بـــويىچه تاهـــارەت ئالغـــان كىـــشى تاهارەتنىـــڭ پهرزلىـــرى، يۇقىرىـــ
 . تهرتىبلىرىنى تولۇق ئورۇنلىغان بولىدۇ – سۈننهتلىرى، ئهدەبلىرى ۋە پۈتۈن قائىدە

 ۋە ئۇنىڭ ئههمىيىتى مىسۋاك

 ـ  دەرىخىنىــڭ يــاش نوتىــسدىن » ئىــراك « دەپ ئاتىلىــدىغان » ســالۋادورا پېرســكا « مىــسۋاك
ــۇر ــدىغان هــۆل ياغــاچ دېمهكت ــدا كېــسىپ، . كېــسىپ ئېلىنى ــر غېــرىچ مىقدارى  بــۇ ياغــاچتىن بى

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. تىرمىزىي رىۋايىتى ) 2 (
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ــۇچىنى ــڭ ئـ ــاكى 1 ئۇنىـ ــشىتىش ئـــارقىلىق 2 يـ ــالپ يۇمـ ــۇغا چىـ ــۇچالپ سـ ــانتىمېتىر ئـ  سـ
 مىــسۋاك ســۇدا يۇمــشىغاندىن كېــيىن خــۇددى چىــش چوتكىــسىدەك پۇرشــىلىق . قوللىنىلىــدۇ

 تهۋســـىيه قىلغـــان مىـــسۋاك دەل بـــۇ دەرەخنىـــڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . هالغـــا كېلىـــدۇ
 . يېتىشىدۇ هىندىستانغىچه بولغان مهملىكهتلهردە بۇ دەرەخ شهرقىي ئافرىقىدىن، . ئۆزىدۇر

 تولــۇق ۋە تــوغرا سۆزلهشــنىڭ بىردىنبىــر ۋاسىتىــسى بولغــان چىــشالرنى ئاســراش ئىنــسان «
ــۇر ــۇ ئههمىيهتلىكتـ ــۈن بهكمـ ــسخولوگىيىلىك . ئۈچـ ــدا پـ ــۇق بولمىغانـ ــشالر تولـ ــزدا چىـ  ئېغىـ

 رىلىقىــدا تاماقنىــڭ چىــشالرنىڭ ئهڭ چــوڭ دۈشــمىنى چىــشالرنىڭ ئا . ســهلبىياتالرمۇ كۆرىلىــدۇ
ــاكتېرىيهلهردۇر ــان بـ ــدىن توپالنغـ ــدىكى . قالدۇقلىرىـ ــشالرنىڭ ئهتراپىـ ــش ۋە چىـ ــز، چىـ  ئېغىـ

ــوللىنىش ــسىنى قـــ ــش چوتكىـــ ــۈن چىـــ ــاقالش ئۈچـــ ــاكتېرىيهلهردىن ســـ ــلهرنى بـــ  گۆشـــ
ــۇر ــتىلىرى . ئههمىيهتلىكتـ ــش پاسـ ــشلىتىلىدىغان چىـ ــلهن ئىـ ــسى بىـ ــش چوتكىـ ــراق چىـ  بىـ

ــاگوالر ( ــارتۇق تهمل ) ي ــدىن ئ ــا، نورمال ــك بولغاچق ــدۇ ى ــى بۇزى ــز تهمىن ــۇ، ئېغى ــسۋاك . ئ  ئهممــا مى
ــا، ــگه بولغاچق ــدە خۇسۇســىيهتكه ئى ــلهن ئاالهى ــى بى ــۇرىقى ۋە ياخــشى تهم ــال پ  ئۆزىنىــڭ نورم

ــدۇ ــى بۇزماي ــۇر . ئېغىزنىــڭ تهمىن ــى كۆپت ــسىدىن مىــسۋاكنىڭ ئههمىيىت  . شــۇڭا چىــش چوتكى
 چوتكىــــسىغا بۇنىــــڭ تېخىمــــۇ چــــوڭ ئاالهىــــدىلىكى، مىــــسۋاكنى ئــــادەتتىكى چىــــش

 : سېلىشتۇرغاندا، مىسۋاكنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئارتۇقچىلىقلىرىنى كۆرىمىز

ــدىن  1 ــاكتېرىيهلهرنى ئۆزلىكىــ ــدە بــ ــڭ تهركىبىــ ــۇ ياغاچنىــ ــيىلگهن بــ ــسۋاك دېــ  مىــ
 . يوقىتىدىغان ماددىالر بار

 بـۇ ياغاچنىــڭ هىــدى تۈكـۈرۈكنى كــۆپهيتىش خۇسۇســىيىتىگه ئىـگه بــولغىنى ئۈچــۈن  2
 . نهتىجىدە ئېغىز قۇرۇپ قالمىغاچقا پۇرىمايدۇ . كىنى ساقالپ قالىدۇ ئېغىزنىڭ هۆللى

ــڭ  3 ــك بولغىنىنى ــال تهملى ــشاق ۋە نورم ــسىدىن يۇم ــش چوتك ــادەتتىكى چى ــاچ ئ ــۇ ياغ  ب
 . ) 1 ( » ئۈستىگه، ئېغىزنىڭ تهمىنى بوزىدىغان ياكى قۇرىتىدىغان ماددىالردىن خالىيدۇر

 تاهارەتته شۈبهه

 تاهـارەتته . ىـدىن شـۈبهىلهنگهن كىـشى قايتـا تاهـارەت ئالىـدۇ تاهارەتنىڭ بار يـاكى يوقلىق
ــۇپ ــسىنى يوي ــڭ بهزى ــدىغان ئهزاالرنى ــشى، ئهگهر  يويۇلى ــدىن شــۈبهىلهنگهن كى  يۇمىغانلىقى

ــا يۇيىــدۇ ــى قايت ــسا، شــۈبهىلهنگهن ئهزاالرن ــسه بول ــۇنجى قېتىملىــق هادى  ئهگهر ئۇنىــڭ . بــۇ ت
ــادىتى بولـــسا ــۈبهىلىنىدىغان ئـ ــدۇ ههمىـــشه مۇشـــۇنداق شـ ــا ئېلىنمايـ ــۇ شـــۈبهه ئىتىبارغـ  . ، بـ

 . تاهارىتى دۇرۇستۇر

) 1 ( » ibadetin getirdikleri « تۈركچه . ناملىق ئهسهردىن .
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ــا ئۇنىـــڭ بۇزۇلغـــان ــار، ئهممـ ــالغىنى ئېـــسىدە بـ ــارەت ئـ ــراۋ تاهـ ــدىن  بىـ  بۇزۇلمىغانلىقىـ
 ئهگهر تاهارەتنىــڭ بۇزۇلغــانلىقى ئېــسىدە بــار، ئهممــا . شۈبهىلهنـسه تاهــارەت بــار هېــسابلىنىدۇ

ــان ــارەت ئالغــ ــيىن تاهــ ــدىن كېــ ــد  ئۇنىڭــ ــوق ئالمىغانلىقىــ ــارىتى يــ ــسه تاهــ  ا شۈبهىلهنــ
 . هېسابلىنىدۇ

 تاهارەتنىڭ هېكمىتى

 ئـــالاله بهنـــدىلىرىنى . تاهـــارەت ئېلىـــپ پاكلىنىـــشنىڭ هېكمهتلىـــرى ناهـــايىتى كۆپتـــۇر
ــان ئهمهس ــشالرغا بۇيرىغ ــسىز ئى ــسىز ۋە مهنى ــان هېكمهت ــلهن . هېچقاچ ــز بى ــاجىزانه ئهقلىمى  ئ

 : ئۇالر . م كېلىدۇ ئىدراك قىاللىغان بهزى هېكمهتلهرنى سۆزلهپ ئۆتكۈ

ــاڭ  1 ــادەتته چــ ــدىغان ئهزاالر ئــ ــدا يويۇلىــ ــارەت ئالغانــ ــۇمكى، تاهــ ــوزانالر ۋە  مهلــ  تــ
 شۈبهــسىزكى، بــۇ ئهزاالرنــى تاهــارەت . كىرلىنىــشلهرگه ئــۇچراپ تۇرىــدىغان ئوچــۇق ئهزاالردۇر

ــدۇ ــۇپ پــاكىزىلهش ئىنــساننىڭ پــاكلىقىنى تامامالي   نهتىجىــدە قىلغــان ئهمهل . ئــارقىلىق يوي
 ئـــۇ پـــاكلىقنى . چـــۈنكى ئـــالاله پـــاكتۇر . ىبادەتلهرنىـــڭ قوبـــۇل بولۇشـــىغا ۋەســـىله بولىـــدۇ ئ

 . ياقتۇرىدۇ ۋە پاكلىق بىلهن قىلىنغان ئهمهللهرنىال قوبۇل قىلىدۇ

 تاهـــارەت ئـــېلىش ئىنـــساندىكى هـــارغىنلىق، هورۇنلـــۇق ۋە بوشـــاڭلىقالرنى يېڭىـــپ  2
ــا يېتهكلهيـــدۇ  سان تهبىئىتىـــدە پـــاكىزىلىق تهرەپـــتىن ئىنـــ . تاشـــالپ، ئـــۇنى پائالىيهتچانلىققـ

 بهدەن كىرالشـــقان ۋاقىتتـــا . بهدەن بىــلهن روهنىـــڭ ئوتتۇرىــسىدا ئاالهىـــدە بـــاغلىنىش بــار
 ئــادەتته چارچىغــان . بهدەن پــاكىز بولغــان ۋاقىتتــا روهمــۇ جانلىنىــدۇ . روهمــۇ چۈشكۈنلىــشىدۇ

ــارغىنلىقى ۋە ئويق ــڭ ه ــا، ئۇنى ــۈزىنى يوس ــادەم ي ــگهن ئ ــى كهل ــاكى ئويقۇس ــپ، ي ــى يوقىلى  ۇس
 ئههـۋال بۇنـداق ئىـكهن، ئويغـاق ۋە نورمـال . ئۇنىڭ ههرىكهتچانلىقى ۋە جوشـقۇنلىقى ئاشـىدۇ

 هـالهتلهردە يـۈز، قـول ۋە پـۇتالرنى يۇيۇشـنىڭ ئىنـسانغا بېرىـدىغان ئىجـابىي تهسـىرى تېخىمــۇ
 . چوڭ بولىدۇ

 تاهـــارەت ئـــېلىش ئـــارقىلىق كىـــشىنىڭ كىچىـــك گۇنـــاهلىرى بىـــرگه يويۇلــــۇپ  3
 چۈنكى ئىنـسان گۇنـاه قىلـسا، كـۆزى بىـلهن كـۆرۈپ، قـولى بىـلهن تۇتـۇپ، پـۇتى . لىنىدۇ پاك

ــدۇ ــويالپ قىلى ــلهن ئ ــسى بى ــپ، كاللى ــلهن مېڭى ــۇش . بى ــلهن يۇي ــى ســۇ بى ــۇ ئهزاالرن  شــۇڭا ب
ــدۇ ــاك بولىـ ــۇپ پـ ــشلىگهن گۇنـــاهلىرى يويۇلـ ــڭ ئىـ ــۇ ئهزاالرنىـ ــارقىلىق، بـ  پهيغهمـــبهر . ئـ

ــداق ــسته مۇن ــر ههدى ــساالم بى ــدۇ ئهلهيهىس ــارەتنى « : دەي ــشى تاه ــر كى ــداقال بى ــىلهردىن قان  س

 الَّ اللّه وأَنَّ محمداً عبـد اللّـِه ورسـولُه ِإ ِإٰله أَشهد أَنَّ الَ : تولۇق ئېلىـپ بولغانـدىن كېـيىن
 ئــالالهتىن باشــقا مهبــۇد بهرههق يــوق ئىكهنلىكىــگه، ئۇنىــڭ هــېچ شــرىكى يوقلىقىغــا « : هنـى ي

ــۇههممهد ئهلهيه ــساالمنىڭ ۋە مــ ــرى ىســ ــسى ۋە بهرههق پهيغهمبىــ ــڭ بهندىــ ــالاله تائاالنىــ ئــ
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 دەيـــدىكهن، ئۇنىڭغـــا ســـهككىز جهننهتنىـــڭ ئىـــشىكى » ئىكهنلىكىـــگه گۇۋاهلىـــق بېـــرىمهن
 . ) 1 ( » جهننهتكه ئۆزى خالىغان ئىشىكتىن كىرەلهيدۇ ) ئاخىرەتته ( ئۇ . ئېىچىلىدۇ

ــاهادەت ــۇرۇپ شـ ــتىدە تـ ــارەت ئۈسـ ــاك تاهـ ــدىن، پـ ــس بىرىنچىـ ــۇ ههدىـ ــسىنى بـ  كهلىمىـ
ــارقىلىق ــېلىش ئـــ ــارەت ئـــ  ئوقۇشـــــنىڭ پهزىلىتىنـــــى ئىپادىلـــــسه، ئىككىنچىـــــدىن، تاهـــ

ــدۇ ــدىغانلىقىنى ئىپادىلهي ــۇپ كېتى ــاهالرنىڭمۇ يويۇل ــاالهىيهتلىك . گۇن ــنهتكه س ــۈنكى جهن  چ
 . بولۇش گۇناهالرنىڭ يويۇلۇپ يوققا چىقىشىنى تهقهززا قىلىدۇ

 تاهارەتنىڭ گۈزەللىككه بولغان پايدىسى

رەت ئــېلىش ئىنــساننىڭ گــۈزەللىكى ۋە پــاكىزىلىقى ئۈچــۈن ئىنتــايىن پايــدىلىق بىــر تاهــا
 . پائالىيهتتۇر

 ئىككى قول

 ئــۇ، گاهىــدا نىجىــس، كىــر . ئىككــى قــول ههمىــشه ئىنــسان ئۈچــۈن ئىــشلهپ تۇرىــدۇ
 تاهــارەتته ئىككــى قــولنى يۇيــۇش ئــارقىلىق قــولالر ئــۆز . نهرسـىلهرنى تۇتۇشــقا مهجبــۇر بولىــدۇ

 باشـقىالر بىـلهن كۆرۈشـكهندىمۇ قـولالر پـاكىز، گـۈزەل بولغاچقـا قارشـى . قايتىـدۇ گۈزەللىكىگه
ــدۇ ــسىز قىلماي ــاكىز، گــۈزەل تۇرســا، . تهرەپنــى راههت ــا پ ــادەتته ئىككــى قــول ئۇچــۇق تۇرغاچق  ئ

 . كىشىنىڭ بهدىنى ۋە باشقا ئهزالىرىنىڭمۇ گۈزەل ۋە پاكىز ئىكهنلىكىنى نامايان قىلىدۇ

 ئېغىز

ــۇ ــاقلىنىپ ئېغىــــزدا، بولۇپمــ ــدۇقلىرى ســ ــڭ بهزى قالــ ــشالرنىڭ ئارىــــسىدا تاماقنىــ  چىــ
 . يېقىمــسىز هىــدالرنى پهيــدا قىلىــپ باشــقىالرغا ئــازار بېرىــدۇ قالغــانلقتىن، ئــۇالر ئېغىــزدا

ــدۇ ــىر بېرى ــا ســهلبىي تهس ــۇ پاكىزىلىقىغ ــۈچ . ئۆزىنىڭم ــارقىلىق ئ ــېلىش ئ ــارەت ئ ــى تاه  ئېغىزن
ــله ــاكىز ســۇ بى ــدىن كېــيىن، پ ــاكىز يۇغان  ن ئېغىزنىــڭ يېقىمــسىز هىــدلىرى يوقىلىــپ قېــتىم پ

 . پاكىز هالغا كېلىدۇ

 بۇرۇن

ــونالرچه ــرگهن مىلي ــىرتتىن كى ــۈنى س ــۇ ههر ك ــۇپ، ئ ــزدىن بول ــۇرۇن نهپهس ئهزالىرىمى  ب
ــدۇ ــوزانالرنى ســاقالپ قالى  ـ ت ــى ۋە چــاڭ ــدالرنى . مىكروبالرن ــسىز هى ــدە، ســىرتقا يېقىم  نهتىجى

 لىنىپ قالغــان مىكــروبالر نهپهس يــولى ئــارقىلىق ئهڭ يامــان بــولغىنى بۇرۇنــدا ســاق . چىقىرىــدۇ
 ئىالهىـي . گاهىدا ئـۆپكىگه بېرىـپ يېتىـدۇ ۋە ئۆپكىـدە كېـسهل پهيـدا بولۇشـقا سـهۋەب بولىـدۇ

. مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــى ــدىكى قىلچىالرنــ ــۇرۇن ئىچىــ ــېكمهت بــ ــۈكلهرنى ( هــ ــگهن ) تــ ــپ كهلــ ــىرتتىن كىرىــ  ســ
 ياراتقـان مىكروبالرنىڭ ئۆپكىگه ئۆتـۈپ كېتىـشىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن توسـاق قىلىـپ
 تـــوزانالر – بولـــۇپ، بـــۇرۇن تازىالنماســـتىن تۇرىۋەرگهنـــدە، ئۇنىڭـــدىكى مىكـــروبالر ۋە چـــاڭ

ــدۇ ــپ يېتى ــۆپكىگه بېرى ــارقىلىق ئ ــولى ئ ــۈچ . نهپهس ي ــا ئ ــارقىلىق بۇرۇنغ ــېلىش ئ ــارەت ئ  تاه
 قېتىم سۇ ئېلىـپ تـازىالش بىـلهن ئۇنىڭـدىكى مىكـروبالر، چـاڭ ـ تـوزانالر ۋە يېقىمـسىز هىـدالر

 . ى چىقىپ كېتىپ، پاكىز هالغا كېلىدۇ ههممىس

 يۈز

ــاڭ ــۇپراق ۋە چ ــدا ت ــۇ گاهى ــانلىقتىن، ئ ــان بولغ ــدىغان ئورگ ــۇق تۇرى ــۈز ئوچ ــوزانالر  ي  ت
 كىــــشىلهرنىڭ گــــۈزەللىكى ۋە پــــاكىزىلىقى . بىــــلهن، گاهىــــدا تهرلهش بىــــلهن كىرلىنىــــدۇ

 ىنا بولغــان باشــقا ئهزالىــرى پــاكىز بولــسىمۇ، يــۈزى كىــر ۋە پاســك . يۈزىــدىن ئىــسپاتلىنىدۇ
 . نهتىجىـدە، ئـۇ كىـشىلهرنىڭ هۆرمىتىـدىن قالىـدۇ . بىراۋغا كىـشىلهرمۇ ياخـشى باهـا بهرمهيـدۇ

 تاهـــارەت ئـــېلىش ئـــارقىلىق يـــۈزنى يۇغانـــدا يـــۈز گـــۈزەللىكىنى ۋە پـــاكىزىلىقىنى ئهســـلىگه
 . شۇنىڭ بىلهن سهلبىي تهسىرلهردىن ساقالنغىلى بولىدۇ . كهلتۈرەلهيدۇ

 باش

 تاهــارەتته ئــۇنى پــاكىز ســۇ . تــوزانالردا كىرلىنىــدۇ  ۇ، گاهىــدا چــاڭ بــاش گاهىــدا تهرلهيــد
 . تــوزان ۋە تهر يوقىلىــپ، چــاچمۇ پــارالق هالىغــا كېلىــدۇ – بىــلهن ســىلىغاندا، باشــتىكى چــاڭ

 ههر تاهـارەتته باشـنى يۇيـۇش كىـشىلهرگه ئېغىــر كهلمىـسۇن دېـگهن مهقـسهت بىـلهن ئىــسالم
 . ا بۇيرۇش بىلهن كۇپايه قىلغان دىنى ئۇنى پهقهت هۆل قول بىلهن سىالشق

 قۇالقالر

ــۇ چــاڭ ــا، ئوم ــۇ ئوچــۇق ئهزا بولغاچق ــدۇ  قۇالقالرم ــلهن كىرلىنى ــوزانالر بى ــڭ . ت  قۇالقالرنى
ــانلىقتۇر ــته زي ــۈزەللىكىگه ئهلبهت ــساننىڭ گ ــرالر ئىن ــىرتىدىكى كى ــدىكى ۋە س ــارەت . ئىچى  تاه

 ىالش ئـارقىلىق قـۇالق تـازىلىقى ئالغاندا قۇالقالرنى بارماقالرنىـڭ ئـۈچلىرى بىـلهن سـىالپ تـاز
 . ۋە گۈزەللىكى ئهسلىگه كېلىدۇ

 ئىككى پۇت

ــىرتقا . ئىككـــى پـــۇت گاهىـــدا تهرلهيـــدۇ ــدىن كېـــيىن يېقىمـــسىز هىـــدالرنى سـ  تهرلىگهنـ
 ئۆزىمــۇ . پــۇتلىرى تهرلهيـدىغان كىــشىلهر باشـقىالرنى راههتــسىزلهندۈمهي قويمايـدۇ . پۇرىتىـدۇ

 تاهـــارەت ئـــېلىش ئـــارقىلىق . ههت هـــېس قىاللمايـــدۇ ئــاممىۋىي ســـورۇنالردا ئولتۇرغىنىـــدا را
. پۇتالرنى پاكىز يۇغاندا، پۇتالردىكى يېقىمسىز هىدالر يوقىلىپ پاكىز هالغا كېلىدۇ
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 قى ئهزاالرنـى تاهـارەت ئالمىـساقمۇ، تـازىلىق يـۇقىرى بىـز : بهزىلهر مۇنـداق دېيىـشى مـۇمكىن
 ئۈچۈن ههمىشه يويۇپ پاكىز تۇتىمىزغۇ؟

ــد ــاۋابى مۇن ــڭ ج ــۈن تــازىلىق : اق بۇنى ــۈرۈش ئۈچ ــاكىز ي ــك، تهن ســاقلىقى ۋە پ  گۈزەللى
 قىلىش ههر كىشىنىڭ ئـۆز ئختىيارىـدىكى ئىـش بولغـانلىقتىن، كىـشىلهر ئـۆز ئىختىيارىـدىكى

ــدۇ ــسا قىلمايـ ــدۇ، خالىـ ــسا قىلىـ ــشالرنى خالىـ ــهن . ئىـ ــاكى خۇسۇسـ ــان، يـ ــۈل خالىمىغـ  كۆڭـ
ــجهزى بولم ــاكى مى ــان ي ــتىدە بولغ ــاكى ســهپهر ئۈس ــان ي ــۇ چارچىغ ــشىلهر ب ــالالردا، كى ــان ه  ىغ

ــدۇ ــدا قىاللمايـ ــۇنتىزىم هالـ ــازىلىقالرنى مـ ــۇلمان . تـ ــدىغان مۇسـ ــاز ئوقۇيـ ــا بهش ۋاخ نامـ  ئهممـ
 نامــاز ئوقــۇش، قۇرئــان . كىــشىلهر تاهــارەتنى قانــداق شــارائىتالردا بولمىــسۇن، مــۇتلهق ئالىــدۇ

ــسۇن ئوقــۇش ۋە باشــقا ئىبــادەتلهر ئۈچــۈن كــۆڭلى خالىــسۇن يــاكى خالمىــسۇن، مىــجهزى  بول
 يــاكى بولمىــسۇن، ئۆيىــدە بولــسۇن يــاكى ســهپهر ئۈســتىدە بولــسۇن، چارچىغــان بولــسۇن يــاكى

ــدۇ ــشنى تهرك قىلماي ــارەت ئېلى ــالالردا تاه ــداق ه ــسۇن ههرقان ــداق بولمى ــاز، . ئۇن ــۈنكى نام  چ
ــهرتتۇر ــېلىش ش ــارەت ئ ــۈن تاه ــادەتلهر ئۈچ ــۇش ۋە بهزى ئىب ــان ئوق ــشى . قۇرئ ــۇلمان كى  مۇس

 تاهارەتنىــڭ . زىلىقالرنى ئــالاله تائاالنىــڭ ئهمـرى بــولغىنى ئۈچـۈن قىلىــدۇ تاهـارەتتىكى بــۇ تـا
 گۈزەللىــك ۋە تهن ســاقلىقى ئۈچــۈن بولغــان پايــدىلىرى بولــسا، ئىبادەتنىــڭ بــۇ دۇنيــالىق

 . مۇكاپاتىدۇر

ــتىن ــر تهرەپ ــدىلىك : يهنه بى ــشى، كۈن ــۇلمان كى ــدىغان مۇس ــاز ئوقۇي ــدە بهش ۋاخ نام  كۈن
ــۈن بهش ق ــاز ئۈچ ــدۇ بهش ۋاخ نام ــپ پاكلىنى ــارەت ئېلى ــتىم تاه ــان . ې ــقا قۇرئ ــدىن باش  ئۇنىڭ

 يهنه . ئوقۇش ۋە باشـقا ئىبـادەتلهر، گاهىـدا نهپلـى نامـاز ئوقـۇش ئۈچـۈن يهنه تاهـارەت ئالىـدۇ
 دېــمهك، مۇســۇلمان . بهزى تهقــۋا كىــشىلهر تاهــارەت بىــلهن يېــتىش ئۈچۈنمــۇ تاهــارەت ئالىــدۇ

 سىدىن بهش قېـتىم، ئـۆز ئىختىيـارى بىـلهن كىشى بىر كۈنـدە بهش پهرزنـى ئـادا قىلىـش يۈزىـ
 قايـسى بىـر مهدەنىيهتلىـك پـاكىز كىـشى بىـر . بىرقانچه قېتىم تاهارەت ئېلىـپ تـازىلىق قىلىـدۇ

 ! كۈندە بۇنچىلىك كۆپ تازىلىق قىالاليدۇ؟

 ئـــۇالرنى قىالاليـــدۇ دەپ پهرەز قىلغانـــدىمۇ، ئـــۇالر تـــازىلىقلىرىنى ئىـــسالم دىنىـــدىكى
 مانــا بــۇ، . مـۇمكىن ئهمهس !... ىلىــك ۋاقىـتالردا مــۇنتىزىم قىالالمــدۇ؟ تاهـارەتكه ئوخــشاش بهلگ

 . ) 1 ( ىڭ ئىلغارلىقى ۋە ئهۋزەللىكىدۇر ئىسالم دىنىن

 تاهارەتنىڭ ئىنسان ساقلىقىغا بولغان پايدىسى

 . تاهــارەت ئېلىــپ پاكلىنىــشنىڭ ئىنــسان ســاقلىقىغا بولغــان پايــدىلىرى ناهــايىتى كۆپتــۇر
 : ە بايان قىلىنىدۇ ئۇالردىن بىر قىسمى تۆۋەند

) 1 ( ibadetin getirdikleri ناملىق ئهسهردىن، تۈركچه .
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 قول

ــىدە كهڭ ئـــۇچراپ تۇرىـــدۇ ــلهن . مىكـــروبالر دۇنيـــادىكى ههر قانـــداق نهرسـ  باشـــقىالر بىـ
ــارلىق ئىــشالرنىڭ ههممىــسى قولنىــڭ  كۆرىــشىش، يېــيىش  ئىچىــش، تۇتــۇش ۋە ئــېلىش قات

ــى ــلهن بولغاننىــڭ ســىرتىدا، يېمهكلىكلهرن ــۇرۇن ۋە ۋاسىتىــسى بى ــز، ب ــارالش، كــۆز، ئېغى  تهيي
 بـــۇ ســـهۋەبتىن . زاالرنـــى ئـــۇۋۇالش ۋە ســـۈرتۈش ئۈچۈنمـــۇ يهنه قـــول ئىـــشلىتىلىدۇ باشـــقا ئه

ــشىدىغان ــۆپ ئارىلى ــلهن ئهڭ ك ــروبالر بى ــولنى مىك ــسلىرى ق ــاقالش مۇتىخهسسى  ســاقلىقنى س
 تهرەققـى قىلغــان . ئورگـان دەپ قارايـدۇ ۋە قــولنى ههمىـشه يويــۇپ تۇرۇشـنى تهۋسـىيه قىلىــدۇ

 بۇرۇنغـا  سى بىـلهن، ئىـسالم دىنىنىـڭ قـولالرنى ئېغىـز هازىرقى مېدىتسىنا ئىلمىنىـڭ ۋاسىتىـ
ــاكىز، ــۇنىڭ پ ــدىغان س ــلهن قوللىنىلى ــانلىقى بى ــقا بۇيرىغ ــاكىز يۇيۇش ــۇرۇن پ ــشتىن ب  كۆتۈرى
 رەڭگى، تهمـى ۋە پـۇرىقى ئـۆزگهرمىگهن بولىـشىنى شـهرت قىلغانلىقىنىـڭ سـىرى ۋە هېكمىتـى

 . مهيدانغا چىقماقتا

 ئېغىز

 ـ تــۈكرۈكلهرنى، چىــشال ــدۇر ئېغىــز ــۆز ئىچىــگه ئالغــان بىــر ئورگان ــز . رنى ۋە تىلنــى ئ  ئېغى
 ئىچـمهك ۋە تــۈكرۈكلهر بىــلهن  پـاكىز توتۇلمىغانــدا، ئېغىـزدا پهيــدا بولغــان مىكـروبالر يــېمهك

 ئاشـــقازان . بىــرلىكته ئاشــقازانغا بېرىــپ، ئۇنىــڭ ههزىــم قىلىــشتىكى نورمــاللىقىنى بوزىــدۇ
 رالرنىـــڭ ئېغىزلىرىنـــى پـــاكىز تۇتــــۇش ۋە كېـــسىلىگه دوچـــار بولغـــان ئاغرىقالرغــــا دوختۇ

 چىشلىرىنى تـازىالپ تورۇشـنى تهۋسـىيه قىلىۋاتقـانلىقى ۋە ئېغىزنـى پۈتـۈن بۆلـۈملىرى بىـلهن
ــاللۇغى ــقازان ي ــلىكىنىڭ ئاش ــيهت بهرمهس ــقا ئههمى ــاكىز تۇتۇش ــۈرۈپ پ ــسهللىكلىرىنى كهلت  كې

ــۇ ســـهۋەبت ــدۇرغانلىقىمۇ بـ ــڭ . ىن ئىـــدى چىقىـــدىغانلىقى توغرۇلـــۇق ئـــۇالرنى ئاگاهالنـ  بۇنىـ
ــڭ ــقا بۇيرىغىنىنىـ ــى چايقاشـ ــارەتته ئېغىزنـ ــۇلمانالرنى تاهـ ــڭ مۇسـ ــسالم دىنىنىـ ــلهن، ئىـ  بىـ

 چىـشالرنى پـاكىز يۇيۇشـقا بۇيرىغانلىقىنىـڭ هېكمىتـى  سىرتىدا، ههر تامـاقتىن كېـيىن ئېغىـز
 . ئوتتۇرىغا چىقماقتا

 بۇرۇن

 . غان بىـر ئورگانـدۇر پـۇراش ۋە نهپهس ئېلىـپ، چىقىـرىش ۋەزىپىـسىنى ئۆتهيـدى ― بۇرۇن
 ئـالاله ئىنـسانالرنى بـۇ . تـوزانالرنى بـۇرۇن ئـارقىلىق ئـۆپكىگه تارتىـدۇ  مىكروبلۇق چاڭ هاۋا

 بــۇ تۈكلهرنىــڭ . مىكــروبالردىن ســاقالش ئۈچــۈن، بۇرۇننىــڭ ئىچىــدە تــۈكلهرنى ياراتقــان
 قاناللىرىنىـــڭ بىرەرســـىگه ۋەزىپىــسى بۇرۇنغـــا كىـــرگهن مىكروبالرنـــى ئــۆپكىگه يـــاكى قـــان

 پهن مۇتىخهسسىـــسلىرى بۇرۇنغـــا هـــاۋا ئـــارقىلىق  ئىلىـــم . كىرىـــپ كېتىـــشتىن توسۇشـــتۇر
ــان نهرســـىلهرنى ــاپ قالغـ ــپ توختـ ــق ســـىرىتتىن كىرىـ ــۆرۈپ تهتقىـ ــلهن كـ ــكوپ بىـ مېكروسـ
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 قىلغانــــدىن كېــــيىن، ئىــــسالم دىنىنىــــڭ بــــۇرۇننى ههركــــۈنى بهش قېــــتىم يۇيۇشــــقا
 . بۇيرىغانلىقنىڭ هېكمهتلىرى مهيدانغا چىققان

 يۈز

 يــــۈزنى يۇيــــۇش تېرىنــــى كۈچلهندۈرىــــدۇ، باشــــتىكى ئېغىرلىــــق ۋە چارچاشــــالرنى
 چــۈنكى يــۈز . تــۇرۇپ قالغــان قانالرنىــڭ ههرىكهتلىنىــشىگه يــاردەمچى بولىــدۇ . يهڭگىللىتىــدۇ

 . يويۇلغانـدىن كېـيىن، ئـادەم ۋۇجۇدىـدىكى ئورگـانالر قايتىـدىن پائالىيهتچـانلىقىنى ئاشــۇرىدۇ
 يـۈزدىكى تهرلهرنـى . لىنىـپ، قـان قانـاللىرى پائـالىيهتكه ئۆتىـدۇ تۇرۇپ قالغان قـانالر ههرىكهت

 ۋە تېرە يۈزىـدىكى تۆشـۈكچىلهردە سـاقلىنىپ قالغـان كىرلهرنـى سـۇ بىـلهن تـازىالش ئـارقىلىق
 ئــادەمنى . مۇنــدىن باشــقا، يــۈزنى يۇيــۇش ئويقــۇنى قاچۇرىــدۇ . يۈزنىـڭ تېرىــسى سىلىقلىــشىدۇ

ــد ــدۇ . ۇ تېتىــك، جوشــقۇن ۋە روهلــۇق هالغــا كهلتۈرى  ســاقلىق ســاقالش . هــارغىنلىقنى چىقىرى
ــانالرنى، ــۈن ئورگـ ــۈزدىكى پۈتـ ــۈزنى ۋە يـ ــىيهلىرىدە، يـ ــى تهۋسـ ــسلىرىنىڭ يېڭـ  مۇتىخهسسىـ
ــشنىڭ ــيهت بېرىـ ــدە ئههمىـ ــقا ئاالهىـ ــازىالپ تۇرۇشـ ــلهن تـ ــۇ بىـ ــۆزلهرنى سـ ــهن كـ  خۇسۇسـ

 . زۆرۈرلىكى تهكىتلهنمهكته

 باش

 مـېڭه ههمىـشه . چـوڭ پايدىـسى بـار تاهارەت ئالغاندا باشـنى هـۆل قـول بىـلهن سىالشـنىڭ
ــوي ــان ئ ــا  نۇرغۇنلىغ ــان هۇجۇملىرىغ ــدا ق ــشىدۇ، گاهى ــدۇ، ئاجىزلى ــلهن چارچاي ــرلهر بى  پىكى

 بۇنىڭ ئۈچـۈن بىـر ئـاز سـۇ بىـلهن باشـنى سـىالش ئـارقىلىق مـېڭه راههتلىنىـدۇ ۋە . ئۇچرايدۇ
 . ئۆز پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن ياخشى بىر ۋەزىيهتكه ئۆتىدۇ

 الر الق قۇ

 قۇالقالرنىــڭ ئىچــى ۋە ســىرتىنى، بويۇننىــڭ ئىككــى تهرپىنــى ســۇ بىــلهن ســىالش بــۇ
 . جــايالردىكى كىرلهرنــى يوقاتقاننىــڭ ســىرتىدا، زۇكامنىــڭ ئالــدىنى ئېلىــشقا يــاردەمچى بولىــدۇ

 . مۇندىن باشقا مېڭىگه كهتكهن تومۇرالرغا مهسهىنىڭ كۆپ پايدىسى باردۇر

 پۇت

 ۇتالر ۋە بارمــاقالر پــاكىز بولغىنىنىــڭ ســىرتىدا، بارماقالرنىــڭ پــۇتالرنى يۇيــۇش ئــارقىلىق پــ
 چــۈنكى بارماقالرنىــڭ . ئارىــسىدىكى تېــرە مىكروبالرنىــڭ ئۇۋۇســى بولۇشــتىن قۇتۇلــۇپ قالىــدۇ
 « ئىلمىـي تهتقىقـاتالردا، . ئارىسىدىكى تېرە مىكـروبالر ئهڭ تېـز ئـورۇن تۇتىـدىغان بىـر جايـدۇر

 چى ئاغرىقنىــڭ مىكروبلىرىنـى بارماقالرنىــڭ ئارىــسىدىكى دەپ ئاتالغــان هـاالك قىلغــۇ » تېتنـوز
مۇنـــدىن باشـــقا، ئاخـــشاملىرى پـــۇتالرنى يويـــۇپ . تېرىنىـــڭ تارقىتىـــدىغانلىقى ئـــسپاتالنغان
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 . ) 1 ( يېتىش ئۇيقۇنىڭ ساغالم بولىشىغا پايدىلىقتۇر

 تاهارەتنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 : تاهارەت تۆۋەندىكىلهرنىڭ بىرەرسى بىلهن بوزۇلىدۇ

 ئىنـــساننىڭ ئالـــدى ۋە كهينىـــدىن ئىبـــارەت ئىككـــى تهرەت ئورگىنىـــدىن ســـۈيدۈك،  1
 . چوڭ تهرەت، يهل، سپېرم، ۋەدى، مهزى ۋە باشقىالرنىڭ چىقىشى

 . بهدەننىڭ قايسىبىر يېرىدىن قان، يىرىڭ ۋە سېرىق سۇنىڭ ئېقىشى  2

 . ئېغىز توشقىچه قۇسۇش  3

ــشى  4 ــان چىقى ــزدىن ق ــ ( ئېغى ــۈكرۈكتىن ئ ــا ت ــى ئهمم ــڭ رەڭگ ــاكى تۈكرۈكنى ــسا ي  از بول
 ). قىزارمىسا زىيىنى يوق

 . هوشىدىن كېتىش  5

 . مهس بولۇش  6

 بىــرىگه – ئايالالرنىــڭ جىنــسىي ئورگانلىرىنىــڭ ئارىــدا توســاق بولماســتىن بىــر – ئهر  7
 . تېگىشى

ــۇخالش  8 ــر يهرگه . ( ئـ ــدا بىـ ــتىن، ئولتۇرغانـ ــدا ئېگىلمهسـ ــۆرە تۇرغانـ ــازدا ئـ ــا نامـ  ئهممـ
 .) هستىن مۈگدەش تاهارەتنى بۇزمايدۇ يۆلهنم

 . ) 2 ( نامازدا قاهقاهالپ كۈلۈش  9

 تاهارەتنى بۇزمايدىغان ئىشالر

 : تاهارەتنى بۇزمايدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه

 بهدەننىـڭ قايــسىبىر يېرىــدىن قــان چىقىــپ، ئاقماسـتىن ئــۆز ئورنىــدا توختــاپ قالغــان  1
 بولسا؛

ــۆش  2 ــدىن گ ــسىبىر يېرى ــڭ قاي ــان بهدەننى ــان چىقمىغ ــسىمۇ، ق ــكهن بول ــاجراپ چۈش  ئ
 بولسا؛

 بهدەندىكى يارىدىن قۇرۇت چىققان بولسا؛  3

) 1 ( » ibadetin getirdikleri « ناملىق ئهسهردىن، تۈركچه . 
. بهت  6 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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 ئېغىز تولمىغان مىقداردا قۇسقان بولسا؛  4

 تۇتقان بولسا؛ ههر قانداق بىر ئايالنى تۇتقان – 5

 جىنسىي ئورگاننى تۇتقان بولسا؛  6

 . ) 1 ( رەت بۇزۇلمايدۇ ئۆرە ياكى ئولتۇرۇپ مۈگدەپ قالغان بولسا تاها  7

 ئاياقالرغا مهسهى قىلىشنىڭ بايانى
ــهى قىلىــش ــا مهس ــارەت ― ئاياقالرغ ــا تاه ــنىڭ ئورنىغ ــۇتالرنى يۇيۇش ــدا پ ــارەت ئالغان  تاه

ــىالش ــلهن سـ ــول بىـ ــۆل قـ ــتىنى هـ ــڭ ئۇسـ ــاالهىيهتلىك ئاياقالرنىـ ــيىلگهن، سـ ــلهن كىـ  بىـ
 . دېگهنلىكتۇر

 ئاياقالرغا مهسهى قىلىشنىڭ هۆكمى

 . ) 2 ( ئايال ههرقانداق مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن جائىزدۇر  سهى قىلىش ئهر ئاياقالرغا مه

 ئاياقالرغا مهسهى قىلىشنىڭ شهرتى

 : ئاياقالرغا مهسهى قىلىشنىڭ شهرتى تۆۋەندىكىچه

 . ئاياقالرنىڭ كامىل تاهارەت ئۈستىگه كېيىلگهن بولىشى  1

 . ئاياقالر ئوشۇقالرنى تولۇق ياپااليدىغان بولىشى  2

 . مېڭىشقا چىداملىق، پۇختا بولىشى اقالرنىڭ ئاي  3

 . بولماسلىقى ئاياقالردا ئۈچ بارماقنىڭ ئۇچلىرى سىغقۇدەك يىرتىق  4

 . ئاياقالرنىڭ پۇتالرغا سۇ ئۆتگۈزمهيدىغان بولىشى  5

ــهى  6 ــشىنىڭ مهس ــان كى ــۇپ قالغ ــشى پهرز بول ــلى قىلى ــى غۇس ــلىق، يهن ــۇپ بولماس  جۇن
 لىــپ ئــايىغىنى پــاكلىق ئۈســتىگه كىــيگهن بولــسا، ئانــدىن غۇســلى قى . قىلىــشى جــائىز ئهمهس

 . ) 3 ( ئۇنىڭغا مهسهى قىلسا بولىدۇ

 مهسهىنىڭ قائىدىسى

 ئاياقالرغـا مهسـهى قىلىـشتا، قـولالرنى هـۆل قىلىــپ، ئـوڭ قولنىـڭ بارمـاقلىرى بىـلهن ئــوڭ

 . بهت  6 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
 . بهت  9 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
. بهت  9 بةت، نور اإليضاح ونجاة األرواح  24 توم  1 اللباب شرح الكتاب ) 3 (
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ــدىن باشــالپ پۇتالرنىــڭ ــڭ ئۇچلىرى ــاقلىرى بىــلهن ســول پۇتنى  پۇتنىــڭ، ســول قولنىــڭ بارم
 . ىلىدىغان بېغىشلىرىغىچه بىر قېتىم سىلىنىدۇ ئاير

 ئهسكهرتىش

ــلهن ــاق بى ــۈچ بارم ــدىن ئ ــك بارماقلىرى ــشتا، قولالرنىــڭ ئهڭ كىچى ــا مهســهى قىلى  ئاياقالرغ
 ئهممـا بارماقالرنىـڭ . ههر بىر ئاياقنىڭ ئۈسـتىنى بىـرال قېـتىم سـىالش بىـلهن پهرز ئـادا بولىـدۇ

 ن باشـالپ پۇتنىـڭ ئايرىلىـدىغان بېغىـشىغىچه ههممىسنى ئاچقـان هالـدا، ئاياقالنىـڭ ئۇچىـدى
 . سىالش سۈننهتتۇر

 مهسهىنىڭ مۇددىتى

 كۈنـدۈز، مـۇقىمالر ئۈچـۈن بىـر كـېچه  مهسهىنىڭ مۇددىتى يولۇچىالر ئۈچـۈن ئـۈچ كـېچه
 بۇنىڭغـــا بىنــائهن، يولـــۇچىالر ئايــاقلىرىنى تاهـــارەت ئۈســتىگه كىيگهنـــدىن . كۈنــدۈزدۇر –

ــيىن، شــۇ تاهــارىتى بۇزۇلغــان  ـ كۈنــدۈز كې ــالپ ئــۈچ كــېچه  ، ) ســائهت 72 ( ۋاقىتــتىن باش
ــېچه كۈنـــدۈز ــائهت 24 ( مـــۇقىمالر بىـــر كـ ــهى ) سـ ــاقلىرىنى يهشمهســـتىن، ئۈســـتىگه مهسـ  ئايـ

 ســائهت توشۇشــتىن بــۇرۇن 24 بىــراۋ مۇقىملىــق هالىتىــدە ئايىغىغــا مهســهى قىلىــپ، . قىلىــدۇ
ــېچه ــهىنى ئـــۈچ كـ ــۇ مهسـ ــسا، شـ ــ – ســـهپهرگه چىققـــان بولـ  ئهگهر . تۇرىدۇ كۈنـــدۈز داۋامالشـ

 مۇساپىرلىق هالىتىـدە ئايىغىغـا مهسـهى قىلىـپ، ئـۈچ كـۈن تولۇشـتىن بـۇرۇن يۇرتىغـا قايتىـپ
ــېچه ــر ك ــلىغىنىغا بى ــشنى باش ــهى قىلى ــسا، مهس ــگهن بول ــنال – كهل ــدىن كېيى ــدۈز ئۆتكهن  كۈن

ــدۇ ــهى بۇزۇلى ــدۇ . مهس ــى الزىــم كېلى ــشىپ يۇيۇش ــا ئــايىغىنى يې  ئهگهر ئــايىغىنى . بــۇ ۋاقىتت
ــيگهنگه ــمىغىچه مهســهى كى ــۇددەت توش ــۇ م ــسا، ش ــدۈز بولمىغــان بول ــېچه كۈن ــر ك ــى بى  تېخ
 ]. بهت  10 اإليضاح وجناة األرواح بةت، نور  26 توم  1 اللباب شرح الكتاب . بۇزۇلمايدۇ

 مهسهىنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 بــۇ ۋاقىتتــا تاهــارەت ئېلىــپ، . تاهــارەتنى بۇزىــدىغان ئــامىلالر مهســهىنىمۇ بۇزىــدۇ  1
 . اقالرنىڭ ئۈستىگه قايتا مهسهى قىلىنىدۇ ئاي

ــاكى  2 ــسىنىڭ ئايـــاقالردىن چىقىـــپ كېتىـــشى يـ  پۇتالرنىـــڭ بىرەرســـى يـــاكى ئىككىلىـ
 پۇتالرنىـــڭ ئايـــاقالردىن ئـــازراق قىــسمى چىقىـــپ كېتىـــشى بىلهنمـــۇ مهســـهى . چىقىرىلىــشى

 . بۇزۇلىدۇ

 . مهسهى مۇددىتىنىڭ تۈگىشى  3

 ىرەرســــى يــــاكى كــــۆپ قــــسىمى ســــۇ ئۆتــــۈپ ئاياقالرنىــــڭ ئىچىــــدە پۇتالرنىــــڭ ب  4
. كهتكهنلىكتىن هۆل بولۇپ كېتىشى
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ــۇقىرى ــيىن ئايــاق  4 – 3 – 2 قى ي ــدىن كې ــارقىلىق يويۇلغان ــۇتالر تاهــارەت ئ ــالالردا پ  ه
 . ) 1 ( قايتا كىيىلىدۇ

 تېڭىقنىڭ ئۈستىگه مهسهى قىلىش

 ئاســتىنى يــارا، ســۇنۇق ۋە چېقىقالرنىــڭ ئۈســتىگه تېڭىلغــان تېڭىقالرنــى يېــشىپ، ئۇنىــڭ
 يۇيۇش يـاكى هـۆل قىلىـش زىيـانلىق بولغـان هـالالردا، تېڭىقنىـڭ ئۈسـتىنى هـۆللهنگهن قـول

ــدۇ ــدا تۇرى ــتىم ســىالش يۇيۇشــنىڭ ئورنى ــر قې ــلهن بى ــدە . بى ــاز دېگهن ــر 3 ئ ــلهن بى ــاق بى  بارم
 . قېتىم سىالش شهرتتۇر

 رگــان يهنــى تېڭىلغــان ئو . تېڭىقالرنىــڭ ئۈســتىگه قىلىنغــان مهســهىنىڭ مــۇددىتى يوقتــۇر
 تېڭىقالرغـــا مهســـهى . باشـــتا قىلغـــان بىـــر قېتىملىــق مهســـهى يېتهرلىكتـــۇر ســاقايغانغا قهدەر

ــهرت ئهمهس  . قىلىـــش ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ تاهارەتلىـــك بولغـــان هالـــدا تېڭىلغـــان بولىـــشى شـ
 يهنــى قايتــا . شــۇنداقال، تېڭىقنــى ئالماشــتۇرۇش بىلهنمــۇ، مهســهىنى يــېڭىالش الزىــم كهلمهيــدۇ

 . ) 2 ( مهس مهسهى قىلىش كېرەك ئه

 تاهــارەت ئالغانــدا يويۇلىــدىغان ئهزاالرنىــڭ يېرىمىــدا يــاكى كۆپرەكىــدە ســۇ تهگــسه زىيــان
 ئهگهر . قىلىــدىغان ئۆزرىـــسى بـــار كىــشىلهر تاهـــارەت ئالماســـتىن تهيهممــۇم قىلىـــشى الزىـــم

 تاهـارەتته يويۇلىـدىغان ئهزاالرنىـڭ كــۆپ قـسمى سـاغالم بولـۇپ، ئــاز قـسىمى ئۆزۈرلـۈك بولــسا،
 بـۇ . لغان قـسمىنى يويـۇپ، ئۆزۈرلـۈك بولغـان قـسمىغا مهسـهى قىلىـش الزىـم كېلىـدۇ ساغالم بو

 چـۈنكى يۇيـۇش بىـلهن تهيهممـۇم قىلىـش ئىككىـسى بىـر ۋاقىتتـا . ۋاقىتتا تهيهممۇم قىلىنمايدۇ
 يهنــى ئۆزۈرلــۈك بولمىغــان ئهزاالرنــى يويــۇپ، ئۆزۈرلــۈك بولغــان ئهزاالر ئۈچــۈن . بىرلهشــمهيدۇ

 . ) 3 ( ئهمهستۇر تهيهممۇم قىلىش دۇرۇس

 ئۆزۈرلۈك كىشىلهر قانداق قىلىشى كېرەك

 توختىماســتىن بـــۇرنى قانايـــدىغان يـــاكى تهرىتـــى توختىمايـــدىغان يـــاكى كۆزىـــدىن يـــا
ــۈك كىــشىلهر دېيىلىــدۇ ــدىغان كىــشىلهر ئۆزۈرل ــداق . قۇلىقىــدىن ســېرىق ســۇ ئېقىــپ تۇرى  بۇن

 هــالهتلهردىمۇ تاهـــارەت بهلكـــى بــۇ . كىــشىلهرنى بــۇ ئـــۆزۈرلهر ئىبــادەتتىن چهكلىيهلمهيــدۇ
 پهقهت ئۇالر، بىـر ۋاخ نامـاز ئۈچـۈن ئالغـان تاهـارەت بىـلهن يهنه بىـر . ئېلىپ ناماز ئوقۇيااليدۇ
 . ) 4 ( بىر ۋاخ ناماز ئۈچۈن ئايرىم تاهارەت ئېلىشى الزىم بهلكى ههر . ۋاخ نامازنى ئوقۇيالمايدۇ

 . بهت  10 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
 . بهت  30 بةت، مراقي الفالح  109 توم  1 بةت، فتح القدير  260 توم – 1 الدر المختار ) 2 (
 . بهت  258 توم – 1 الدر المختار ) 3 (
. بهت  12 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 4 (
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 ئۆزۈر قوبۇل قىلىنىشنىڭ شهرتى

 ئۆزۈرلـــۈك هالنىـــڭ بىـــر ― بـــۇل قىلىـــشنىڭ شـــهرتى ئىـــسالم شـــهرىئىتىدە ئـــۆزۈرنى قو
 نامازنىــــڭ ۋاقتــــى تــــۈگىگهنگه قهدەر داۋام قىلىــــشى ۋە تاهــــارەت ئېلىــــپ، نامــــاز ئوقــــۇپ

 ― ئۆزۈرنىـڭ قوبــۇل قىلىنىـشى دېگهنلىــك . بولغىچىلىـك ئۆزۈرنىـڭ ئۈزۈلــۈپ قالماسـلىقىدۇر
ــارە ــا، تاهـ ــان ۋاقىتتـ ــالى داۋام قىلىۋاتقـ ــۈك هـ ــاز ئۆزۈرلـــۈك كىـــشىنىڭ ئۆزۈرلـ  ت ئېلىـــپ، نامـ

 . ) 1 ( ئىبادەتلهرنى قىلىشىنىڭ دۇرۇس بولىشى دېمهكتۇر باشقا ئوقۇشى ۋە

 ئايالالرنىڭ ئاياللىق هاللىرى

 . ئۆزلىرىگه خاس ئۈچ هال باردۇر ئايالالردا

 ). ههيىزدارلىق هالى ( ئايلىق هالى  1

 ). نىفاسلىق هالى ( توغۇتلۇق هالى  2

 ). مۇستههازىلىك هالى ( ئۆزۈرلۈك هالى  3

 ئايلىق هالى ئايالالرنىڭ

ــايلىق هــالى ــڭ،  ئايالالرنىــڭ ئ ــڭ قېنىنــى كــۆرۈش يېــشىدىكى ئايالالرنى ــايلىق ئادەتنى  ئ
 كېــسهللىكتىن ئهمهس، بهلكــى نورمالــدىكى ئــايلىق ئــادىتى بــويىچه بــاال ياتقۇلىرىــدىن ئــايلىق

 . دەپ ئاتىلىدۇ » ههيز « دېگهنلىك بولۇپ، ئهرەب تىلىدا قېنىنىڭ كېلىشى

 ادەتنىڭ مۇددىتى ئايلىق ئ

 كــۈن، نورمــال 10 ئايــالالردىكى ئــايلىق ئــادەت مۇددىتىنىــڭ ئېــزى ئــۈچ كــۈن، كــۆپى
 . ) 2 ( مۇددىتى بهش كۈن بىلهن يهتته كۈن ئارىسىدا بولىدۇ

 توغۇتلۇق هالى ئايالالرنىڭ

 توغــۇتتىن كېــيىن، توغۇتنىــڭ قېنىــدىن پاكالنغىچىلىــك ― ئايالالرنىــڭ توغۇتلــۇق هــالى
 . . دەپ ئاتىلىدۇ » نهفاس « گهنلىك بولۇپ، ئهرەب تىلىدا ې بولغان مهزگىل د

 توغۇتلۇق هالىنىڭ مۇددىتى

 قاننىــڭ . ئايالالرنىــڭ توغۇتلــۇق هــالى توغۇتنىــڭ قېنىنىــڭ تۈگىــشى بىــلهن تاماملىنىــدۇ
ــانچه مىنــۇت، كــۆپى ــۈگهش مۇددىتىنىــڭ ئېــزى بىرق ــدۇر 40 ت ــدىن ئېــشىپ . كۈن  قىرىــق كۈن

 . بهت  12 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
. بهت  11 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (



395 

 . ) 1 ( دۇ كهتكىنى ئۆزۈرلۈك هالى هېسابلىنى

 ئايالالر ئۈچۈن ئايلىق ۋە توغۇتلۇق هاللىرىدا مهنئى قىلىنغان ئىشالر

ــالالر ــدىن پاكالنمىغـــان مـــۇددەت ئىچىـــدىكى ئايـ ــايلىق ئادەتنىـــڭ ۋە توغۇتنىـــڭ قېنىـ  ئـ
 : ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه

 . ناماز ئوقۇش  1

 . روزا تۇتۇش  2

 ). قاپچۇقى بىلهن تۇتسا بولىدۇ ئهگهر . ( قۇرئاننى تۇتۇش ۋە ئوقۇش  3

 . مهسجىدكه كىرىش  4

 . تىالۋەت سهجدىسى قىلىش  5

 . ئېتىكاپ قىلىش  6

 . كهبىنى تاۋاپ قىلىش  7

 . جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش  8

 . كىندىكى بىلهن ئىككى تىزىنىڭ ئارىسىدىن ئهرلىرىنىڭ هۇزۇرلىنىشى  9

 . ) 2 ( غۇسلى قىلىشى ۋاجىبتۇر ئايالالر قانلىرىدىن پاكالنغاندىن كېيىنال

 . قى هــالالر ســـهۋەبلىك ئوقۇيالمىغـــان نامازلىرىنىــڭ قازاســـىنى قىلمايـــدۇ يـــۇقىرى ئايــالالر
 ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا مۇنــداق . ئهممــا تۇتالمىغــان رامىــزان روزىــسىنىڭ قازاســىنى قىلىــدۇ

 ز كهلــگهن ۋاقىــتالردا بىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ دەۋرىــدە، ئــايلىق ئــادىتىمى « : دېــگهن
 روزا تۇتمـــايتتۇق، نامـــاز ئوقۇمـــايتتۇق، پاكالنغانـــدىن كېـــيىن روزىنىـــڭ قازاســـىنى تۇتۇشـــقا

 . ) 3 ( » بۇيرىالتتۇق، ئهمما نامازنىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا بۇيرۇلمايتتۇق

 هاللىرىدىكى ئايالالرغا يېقىنلىق قىلىش مهسىلىسى ئايلىق ۋە توغۇتلۇق

 ىــدىكى ئايالالرنىــڭ قېنــى توختــاپ، تولــۇق پــاكالنمىغىچه، ئــايلىق ۋە توغۇتلــۇق هاللىر
 بــۇ ههقــته ئــالاله تائــاال مۇنــداق . ئۇالرغــا جىنــسىي تهرەپــتىن يېقىنلىــشىش قهتئىــي هارامــدۇر

 . بهت  11 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
 . بهت  11 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 ويسأَلُونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُواْ النساء ِفي الْمِحـيِض والَ تقْربـوهن ﴿ : دەيـدۇ
ىتح ِحـبيو اِبنيـوالت ِحـبي ِإنَّ اللّـه اللّه كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهي 

ــِرين طَهتــسى ﴾ الْم ــۇههممهد ( « : تهرجىمى ــى م ــۇق !) ئ ــز توغرۇل ــهندىن ههيى ــۇالر س ــى ( ئ  يهن
ــلىقى ــشنىڭ دۇرۇس ــاالقه قىلى ــسىي ئ ــلهن جىن ــال بى ــزدار ئاي ــلىكى ههيى ــاكى دۇرۇس ئهمهس  ي

ــۇق ــز زىيــانلىقتۇر ” ئېيتقىنكــى، . ســورايدۇ ) توغرۇل ــز مهزگىلىــدە جىنــسىي ( ههيى  يهنــى ههيى
ــالىڭالردىن ) خوتــۇن ههر ئىككىــسىگه زىيــانلىقتۇر  ئــاالقه قىلىــش ئهر  ، ههيىــز مهزگىلىــدە ئاي
ــۇرۇڭالر، ــرى ت ــزدىن ( نې ــاك بو ) ههيى ــاڭالر، پ ــق قىلم ــا يېقىنچىلى ــۇچه ئۇالرغ ــاك بولغ ــدا، پ  لغان

ــالاله بۇير ــالاله ههقىــــقهتهن تهۋبه “ ىغــــان جايــــدىن يېقىنچىلىــــق قىلىڭــــالر ئۇالرغــــا ئــ  ئــ
ــقهتهن ) هارامــدىن ۋە نىجاســهتتىن . ( قىلغــۇچىالرنى دوســت تۇتىــدۇ ــاك بولغــۇچىالرنى ههقى  پ

 . ) 1 ( » دوست تۇتىدۇ

ــدۇ ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــالالرنىمۇ ئ ــدىكى ئاي ــۇق هالى ــۇنى، توغۇتل ــڭ مهزم ــۇ ئايهتنى  چــۈنكى . ب
ــه، ــان نهرسـ ــهۋەب بولغـ ــشىغا سـ ــى قىلىنىـ ــىۋەتتىن مهنئـ ــسىي مۇناسـ ــشىنىڭ جىنـ ــال كىـ  ئايـ
ــگهن ــدىن كهلـ ــاال ياتقۇلىرىـ ــڭ بـ ــالهتته، ئۇالرنىـ ــى هـ ــق ههر ئىككـ ــۇق ۋە ههيىزدارلىـ  توغۇتلـ

 . قان توختىمىغان مۇددەت ئىچىدە، ئۇالر جىنسىي مۇناسىۋەتتىن چهكلىنىدۇ . قاندۇر

ــدى ــدىكى ئادىتى ــى نورمال ــڭ قېن ــچه ههيىزنى ــلى قىلمىغى ــال غۇس ــان ئاي ــۇرۇن توختىغ  ن ب
 ئهگهر ئۇنىــڭ قېنــى ههر ئايــدىكى نورمــال ئــادىتى . جىنــسىي مۇناســىۋەتتىن مهنئــى قىلىنىــدۇ

ــشى ــىۋەتته بولىـ ــسىي مۇناسـ ــتىن جىنـ ــلى قىلماسـ ــڭ غۇسـ ــسا، ئۇنىـ ــان بولـ ــويىچه توختىغـ  بـ
 . جائىزدۇر

 لــېكىن . تلهق جــائىزدۇر ئهممــا هامىلــدار ئايــالالر بىــلهن جىنــسىي مۇناســىۋەتته بولــۇش مــۇ
ــمىغان ــتىن يېقىنالش ــسىي تهرەپ ــا جىن ــايالردا، ئۇالرغ ــا يېقىنالشــقان ئ ــال توغۇتىغ ــدار ئاي  هامىل

 . ) 2 ( ياخشىدۇر

 ئۆزۈرلۈك هالى ئايالالرنىڭ

ــۈك هــالى ــڭ  ئايالالرنىــڭ ئۆزۈرل ــادەت كــۆرۈش مــۇددىتى ئىچىــدىكى ئايالالرنى ــايلىق ئ  ئ
 توغۇتلــۇق مــۇددىتى ئىچىــدىكىلهردىن قىرىــق ئــۈچ كۈنــدىن ئــاز يــاكى ئــون كۈنــدىن كــۆپ،

 كۈنــدىن كــۆپ، قىــزالردىن توققــۇز ياشــقا تولۇشــتىن بــۇرۇن ۋە چــوڭ ئايــالالردىن ئـــادەت
 كـۆرۈش يېــشىدىن ئۆتــۈپ كهتكهنــدىن كېــيىن، بــاال ياتقۇلىرىــدىن قــان كېلىــشى ئايالالرنىــڭ

 . ئايهت  222 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. بهت  12 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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 . ئۆزۈرلۈك هالى دېيىلىدۇ

 ههتتــا قــان توختىمــاي ئېقىـــپ . ى قىالاليـــدۇ ئايــالالر ئۆزۈرلــۈك هاللىرىــدا، ئىبــادەتلهرن
 نامازنىــڭ ۋاقتــى . تۇرســىمۇ، ههر بىــر نامــاز ئۈچــۈن ئاالهىــدە تاهــارەت ئېلىــپ نامــاز ئوقۇيــدۇ

 ئائىـشه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت . چىقىشى بىـلهن ئۇالرنىـڭ تاهـارىتى سـۇنغان بولىـدۇ
ــبهر ئهلهي « : قىلىنىــدۇكى ــال پهيغهم ــر ئاي ــاتىمه ئىــسىملىك بى ــپ، ف ــا كېلى  هىســساالمنىڭ يېنىغ

ــۇلهلاله ” ــر ئايـــالمهن، بۇســـهۋەبلىك نامـــازنى تهرك ! يارەسـ  مهن قېـــنىم توختىمايـــدىغان بىـ
 ســـىزدىكى ” دەپ ســـورىۋىدى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭغـــا “ ئېتىـــشىم كېرەكمـــۇ؟

 ههيىزنىـــڭ قېنـــى ئهمهس، ئـــۇ پهقهت تهرگه ئوخـــشاش ســـۇ، ئـــايلىق ئـــادىتىڭىز كهلگهنـــدە،
 ى توختۇتــۇڭ، ئــادىتىڭىز تۈگىگهنــدىن كېـــيىن، غۇســلى قىلىــپ پاكلىنىــپ نامازغـــا نامــازن
 . ) 1 ( » دېدى “ باشالڭ

 . ) 2 ( ئايالالر ئۆزۈرلۈك هاللىرىدىمۇ جىنسىي مۇناسۋەتته بوالاليدۇ

 ههيزدار ياكى ئۆزۈرلۇك ئىكهنلىكىنى قانداق بىلهلهيدۇ؟ ئايالالر

 چـۈنكى . ك هالىنىـڭ قېنىنـى ئايرىيااليـدۇ ئايالالر ئـايلىق ئادىتىنىـڭ قېنـى بىـلهن ئۆزۈرلـۈ
 ئــايلىق ئادەتنىــڭ قېنــى قــارامتۇل، قويــۇقراق كېلىــدۇ، ئهممــا ئۆزۈرلــۈك ۋاقتىــدا كهلــگهن قــان

 ئايــالالر بۇنىڭغــا قــاراپ ئۆزىنىــڭ ئــادەت كــۆرگهن يــاكى باشــقا . قىپقىزىــل، ســۇيۇقراق كېلىــدۇ
ــ ــۇپ قالغــانلىقىنى بىلى ــۈك بول ــۈپهيلى ئۆزۈرل ــسهللىك ت ــرەر كې ــش بى ــاراپ ئى  دۇ ۋە شــۇنىڭغا ق

 . كۆرىدۇ

 تاهارەتسىز كىشىلهر ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر

 : تاهارەتسىز كىشىلهر ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر

ــه : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . نامــاز ئوقــۇش  1 ــوَء لَ ضال و ــن ــالةَ ِلم يهنــى ال ص 
 . ) 3 ( كۆرسهتكهن دەپ « تاهارتسىز ناماز ئوقۇلمايدۇ »

 هنـى ي ﴾ يمسه ِإلَّـا الْمطَهـرونَ الَ ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئـان كهرىمـدە . قۇرئاننى تۇتۇش  2
 . ) 4 ( دەيدۇ « قۇرئاننى پهقهت پاك بولغانالرال تۇتىدۇ »

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  12 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
 . د، تىرمىزى ۋە نهسائىيالر رىۋايىتى ئىمام ئههمه ) 3 (
. ئايهت  79 ۋاقىئه سۈرىسى ) 4 (
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 ئــۇنى تاهارەتــسىز تۇتــۇش ئۇنىڭغــا هۆرمهتــسىزلىك . چــۈنكى قۇرئــاننى ئۇلــۇغالش پهرزدۇر
ــسىغا ئوقۇشــقا ئهم . قىلغــانلىق بولىــدۇ ــان كهرىمنــى قــاپچۇقى بىــلهن تۇتۇشــقا ۋە يادى ــا قۇرئ  م

ــدۇ ــۆگىنىش يــاكى . بولى ــى ئ ــڭ قۇرئــان كهرىمن ــگهن بالىالرنى ــۇنىڭدەك، بــاالغهتكه يهتمى  ش
 . ) 1 ( يادالش ئۈچۈن تاهارەتسىز تۇتۇشى ۋە ئوقۇشى جائىزدۇر

 بىنــى تــاۋاپ كه « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . كهبىنــى تــاۋاپ قىلىــش  3
 . ) 2 ( » تاۋاپ ئهسناسىدا سۆزنى ئاز قىلىڭالر . نامازدۇر – قىلىش

 شــۇڭا كهبىنــى . كهبىنــى تــاۋاپ قىلىــشتا تاهــارەت شــهرت ئهمهس، بهلكــى ۋاجىبتــۇر ئهممــا
 . ) 3 ( ئهمما قىلغان تاۋاپ دۇرۇستۇر . تاهارەتسىز تاۋاپ قىلىش مهكرۇه تههرىمىدۇر

 ر جۇنۇپ كىشى ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشال

 ئۈچـــۈن، تاهارەتـــسىز كىـــشىلهر ) غۇســـلى قىلىـــشى پهرز بولـــۇپ قالغـــان كىـــشى ( جۇنـــۇب
ــۇقىرى ئۈچــۈن مهنئــى قىلىنغــان ــش ي ــدىكى ئىككــى ئى ــرلىكته، تۆۋەن ــلهن بى ــش بى ــۈچ ئى  قى ئ

 : مهنئى قىلىنىدۇ

ــۇش  4 ــسىمۇ ئوق ــسىغا بول ــاننى يادى ــسىغا . قۇئ ــايهتنىمۇ يادى ــرەر ئ ــشىنىڭ بى ــۇپ كى  جۇن
 ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت . هتئىـي مهنئـى قىلىنىـدۇ ياكى قـاراپ ئوقۇشـى ق

 الَ تقْرإ الْحاِئض، والَ الْجنـب شـيئاً : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن
ــرآِن ــن القُ ــدىن « : تهرجىمىــسى ِم ــز ۋە نىفاســتىكى ئايــالالر، جۇنــۇپ كىــشىلهر قۇرئان  ههيى
 . ) 4 ( » ىسۇن هېچنهرسه ئوقۇم

ــن رىـــــۋايهت قىلىنىـــــدۇكى  كهررەمهلالهـــــۇ ۋەجهههـــــۇ – ئهلـــــى ــبهر « : دىـــ  پهيغهمـــ
 . ) 5 ( » ئهلهيهىسساالم جۇنۇبلىقتىن باشقا ههر قانداق ۋاقىتتا بىزگه قۇرئان ئوقۇپ بېرەتتى

ــدۇ ــاه بولماي ــسا گۇن ــوق ئىختىيارســىز ئوقــۇپ سال ــۇپلىقى ئېــسىدە ي  شــۇنداقال، . ئهممــا جۇن
ــام ــۇپ كىــشىنىڭ تائ ــاد جۇن ــاالنى ي ــالاله تائ ــدا، ئ ــرەر ئىــشنى باشــالش ئالدى ــاكى بى  يېــيىش ي

ـِٰن ٱلرِحيِم ﴿ : ئېتىش مهقـسىتى بىـلهن  دېيىـشى، ئـالاله تائاالغـا شـۈكۈ ئـادا ﴾ ِبسِم اللَِّه ٱلرحم

 . بهت  295 توم  1 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « ئىمام ئههمه، نهسائىي، تىرمىزى ۋە هاكىمالر رىۋايىتى، ) 2 (
 . بهت  12 ، نور اإليضاح ونجاة األرواح 165 – 160 توم  1 الدر المختار ) 3 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 4 (
. بهت  88 توم – 1 سبل السالم دەپ باهاالنغان ههدىس، » سههىه « تىرمىزى رىۋايىتى، ) 5 (
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 دېيىـشى، قاتناشـقا ئولتۇرغانـدا زىكـرى ﴾ الْحمد للّـِه رب الْعـالَِمني ﴿ قىلىش نىيىتى بىلهن

 نـى ﴾ وِإنا ِإلَى ربنا لَمنقَِلبـونَ ن مقِْرِني انَ الَِّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه سبح ﴿ : لهن نىيىتى بى

 ۋە » فـاتىهه « نـى، » ئايهتۇلكۇرسـى « دېيىـشى، ﴾ ِإنا ِللِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ ﴿ ئوقۇشـى، مۇسـىبهتته
ــالس « ــله » ئىخــ ــسىتى بىــ ــرى مهقــ ــۈرىلىرىنى زىكــ ــافىئىي ســ ــي ۋە شــ ــى ههنهفىــ  ن ئوقۇشــ

ــائىزدۇر ــلهن جـ ــاقى بىـ ــڭ ئىتتىپـ ــۇ . مهزهىبىنىـ ــشه رەزىيهلالهـ ــلىم ئائىـ ــام مۇسـ ــۈنكى ئىمـ  چـ
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ههممىـال ۋاقىتتـا ئـالاله « : ئهنهادىن رىۋايهت قىلغـان بىـر ههدىـسته

ــاتتى ــرى ئېيتـ ــا زىكـ ــگهن » تائاالغـ ــۇقىرى . دەپ كهلـ ــزدار ۋە يـ ــامالر ههيىـ ــۇق قى ئههكـ  تۇغۇتلـ
 . ) 1 ( ئايالالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 جۇنـــۇپ كىـــشىنىڭ قايـــسىبىر . مهســـجىدكه كىـــرىش ۋە ئۇنىڭـــدا ئېتىكـــاپ قىلىـــش  5
 ســـهۋەب بىـــلهن بولمىـــسۇن، مهســـجىدكه كىرىـــشى ۋە ئۇنىڭـــدا ئولتۇرۇشـــى قهتئىـــي مهنئـــى

 . ) 2 ( ئهمما ئولتۇرماستىن ئۆتۈپ كېتىشكه بولىدۇ . قىلىنىدۇ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم « زىيهلالهــۇ ئهنهــادىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئۇممــۇ ســهلهمه رە
 جۇنــــۇپ ۋە ههيىزدارالرنىــــڭ ” ئــــاۋاز بىــــلهن يــــۇقىرى مهســــجىدنىڭ مۇنارىغــــا چىقىــــپ،
 . ) 3 ( » دەپ نىدا قىلغان ئىدى “ مهسجىدكه كىرىشى مهنئى قىلىندى

 غۇسلىنىڭ بايانى
 مىي چــوڭ تــازىلىق قىلىــش پۈتــۈن بهدەننــى پــاكىز يۇيــۇش ئــارقىلىق ئومــۇ  غۇســلى
 . دېمهكتۇر

 غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سهۋەبلهر

 : غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سهۋەبلهر تۆۋەندىكىچه

ــۈزۈش  1 ــىۋەت ئۆتكـ ــسىي مۇناسـ ــدىردىمۇ، ئهر . ( جىنـ ــان تهقـ ــپېرم چىقمىغـ   گهرچه سـ
 ). ئايال ههر ئىككىسى ئۈچۈن غۇسلى قىلىش پهرزدۇر

 . ەب بىلهن سپېرمىنىڭ ئېتىلىپ چىقىشى قايسىبىر سهۋ  2

 . ئۇيقۇدا قانداقال بىر كهيپىيات بىلهن بولمىسۇن، سپېرمنىڭ چىقىشى  3

 . بهت  30 بةت، تحفة الفقهاء  384 توم  1 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
 . تلهر به  161 – 158 توم  1 بةت، الدر المختار  12 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
. دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « بهيههقىي ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى، ) 3 (
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 . ـ توغۇت ۋە ئايلىق ئادەتنىڭ قانلىرىنىڭ توختىشى 4

ــپېرم  5 ــدە ســ ــشىنىڭ ئۆزىــ ــگهن كىــ ــلىگه كهلــ ــسىزلىقتىن ئهســ ــلىكتىن، هۇشــ  مهســ
 . جىنسىدىن بىر هۆللۈكنى بايقىشى

 . ) 1 ( ر غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سهۋەبلهردۇر قىال يۇقىرى

 غۇسلىنىڭ تۈرلىرى

ــۇپ، بىــرى ــۈك بول ــۈچ تۈرل ــان : غۇســلى ئ  پهرز بولغــان غۇســلى، يهنه بىــرى، ســۈننهت بولغ
 . غۇسلى، ئۈچىنچىسى مۇستهههب بولغان غۇسلىدۇر

 پهرز بولغان غۇسلى

 . ىلىش پهرزدۇر غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان سهۋەبلهردىن كېيىن غۇسلى ق

 غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلمايدىغان ئىشالر

 : غۇسلى قىلىشنى كېرەك قىلمايدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىلهر

ــڭ چىقىــشى » مهزى « ) 1 (  ئايــالالردىن چىقىــدىغان ســېرىقراق، – چــوڭ ئهر  » مهزى « . نى
ــۇدۇر ــدۇ . ســـۇيۇق سـ ــتىن چىقىـ ــدا، ئېتىلماسـ ــسىي ههۋەس قوزغالغانـ ــۇ، جىنـ  مهزى پهقهت . ئـ

 تېگىــپ كهتــكهن « مهزى » . ارەتنى ســۇندۇرىدۇ، ئهممــا غۇســلى قىلىــشنى كېــرەك قىلمايــدۇ تاهــ
 . كىيىمنى ۋە بهدەننى سۇ بىلهن يويۇپ تازىالش الزىم كېلىدۇ

 ســۈيدۈكتىن كېــيىن چىقىــدىغان دۇغــا، ئــېقىش،  » ۋەدى « . نىــڭ چىقىــشى » ۋەدى « ) 2 (
ــۇدۇر ــۇقراق س ــد » ۋەدى « . قوي ــدە، ئىنجىقلىغان ــه كۆتۈرگهن ــر نهرس ــدۇ ئېغى ــۇ » ۋەدى « . ا چىقى  م

ــۇددى ــدۇ » مهزى « خ ــرەك قىلماي ــلىنى كې ــا غۇس ــۇندۇرىدۇ، ئهمم ــارەتنى س ــشاشال تاه ــا ئوخ  . غ
 . تېگىپ كهتكهن كىيىمنى ۋە بهدەننى سۇ بىلهن يويۇپ تازىالش الزىم كېلىدۇ » ۋەدى «

ــاكى ) 3 ( ــى ي ــسىمۇ، بهدىن ــسىي مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزگهنلىكىنى چۈشــىدە كــۆرگهن بول  جىن
 مىغــان يــاكى ســپېرمنىڭ ئهســىرى تېپىلمىغــان بولــسا غۇســلى قىلىــش الزىــم كىيىمــى هــۆل بول

 . ) 2 ( كهلمهيدۇ

 غۇسلىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 غۇســلى قىلىـــش پهرز بولغـــان هـــالالردا غۇســلى قىلىـــشنىڭ پهرز ئىكهنلىكـــى توغرۇلـــۇق

 . بهت  12 بةت، نور اإليضاح ونجاة األرواح  6 مراقي الفالح ) 1 (
. بهت  7 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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 الـصالَِة فاَغْـِسلُوا وجـوهكُم ياَايهاالَِّذين آمنوا إذاَ قُمتم إىلَ ﴿ : ئالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ
 ﴾ هروا ط وأيِديكُم إىلَ املَراَِفِق واَمسحوا ِبرؤِسكُم وأرجِلكُم إىل الكَعبيِن وإنْ كُنتم جنبـاً فـأَ

 ) ئوقۇمـــاقچى بولـــساڭالر ( نامـــاز ) ســـىلهر تاهارەتــسىز بولـــۇپ !( ئـــى مـــۆمىنلهر « : تهرجىمىــسى
ــۇڭالر ــۈزۈڭالرنى يويـ ــۇڭالر . يـ ــۇپ يويـ ــلهن قوشـ ــنىكىڭالر بىـ ــۇڭالرنى جهيـ ــشىڭالرغا . قولـ  بېـ

 ئهگهر جۇنــۇپ بولغــان . پۇتــۇڭالرنى ئوشــۇقۇڭالر بىــلهن قوشــۇپ يويــۇڭالر . مهســهى قىلىڭــالر
 . ) 1 ( » ) يهنى غۇسلى قىلىڭالر ( بولساڭالر كامىل پاكلىنىڭالر

ــۈن ت ــۇش ئۈچ ــاز ئوق ــۇلمانالرنى، نام ــڭ مۇس ــالاله تائاالنى ــايهتته، ئ ــۇ ئ ــشقا، ب ــارەت ئېلى  اه
 . ئهگهر جۇنۇپ بولسا غۇسلى قىلىشقا بۇيرىغانلىقى ئىپادىلىنىدۇ

 سۈننهت بولغان غۇسلى

 . تۆۋەندىكى تۆت ئىش ئۈچۈن غۇسلى قىلىش سۈننهتتۇر

 جــۈمهگه « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . جــۈمه نامىزىغــا بېــرىش ئۈچــۈن . 1
 . ) 2 ( » ويۇنۇپ بېرىش ئهڭ ئهۋزەلدۇر تاهارەت بىلهن بېرىش ياخشى بولغاندەك، ي

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تـۆت ئىـش ئۈچـۈن « : ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنها مۇنـداق دېـگهن
 جىنــــابهتتىن پــــاكلىنىش ئۈچـــۈن، جــــۈمهگه بېــــرىش ئۈچــــۈن، قــــان : غۇســـلى قىالتتــــى

 . ) 3 ( » ئالدۇرغاندىن كېيىن ۋە مېيىتنى يۇغاندىن كېيىن

ــان يۇيۇنۇشــنىڭ ۋا ــى ســۈننهت بولغ ــتىغىچه : قت ــڭ ۋاق ــدىن جۈمهنى ــۈنى ئهتىگهن  جــۈمه ك
 . بولىدۇ

 هېيــت نامــازلىرىمۇ جامــائهت بىــلهن ئوقۇلىــدىغان . هېيــت نامازلىرىغــا بېــرىش ئۈچــۈن . 2
ــۈننهتتۇر ــرىش ســ ــۇپ بېــ ــازالرغىمۇ يويۇنــ ــۇ نامــ ــانلىقتىن، بــ ــازالر بولغــ ــبهر » . نامــ  پهيغهمــ

 . ) 4 ( » كۈنلىرىدە يويۇناتتى ئهلهيهىسساالم جۈمه، ئهرەفات، روزا هېيت ۋە قۇربان هېيت

ــۈن . 3 ــاغالش ئۈچـ ــرام بـ ــۋايهت . ئېهـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىت رەزىيهلالهـ ــى سـ ــد ئىبنـ  زەيـ
 . ) 5 ( » پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېهرام باغلىغان ۋاقتىدا يويۇنغانىدى « : قىلىنىدۇكى

 . ئايهت  6 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
 . بۇخارى، مۇسلىم ۋە باشقىالر رىۋايىتى ) 2 (
 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « ۇد رىۋايىتى، ئهبۇ داۋ ) 3 (
 . دەپ باهاالنغان « ئاجىز » ئىمام ئههمهد ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى، بۇ ههدىس ) 4 (
. دەپ باهاالنغان » سههىه « تىرمىزى رىۋايىتى، بۇ ههدىس ) 5 (
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ــدىن . 4 ــكه قايرىلغانـ ــتىش تهرەپـ ــۈن پېـ ــاش كـ ــا، قۇيـ ــشىنىڭ ئهرەپاتتـ ــان كىـ  ههج قىلغـ
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهرەفاتتـا يويۇنغــانلىقىنى . ســلى قىلىـشى ســۈننهتتۇر كېـيىن، غۇ

ــدا ــاجه ههدىــس توپلىمى ــۇپ، ئىبنــى م ــان بول ــۋايهت قىلغ ــۇ ئهنهــۇ رى ــۆمهر رەزىيهلاله  ئىبنــى ئ
 رىــۋايهت قىلغــان ۋە ئىمــام شــاپىئىيمۇ ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن ئهينــى

 . ) 1 ( لىپ قهيت قىلغان ۋەقهلىكنى رىۋايهت قى

 مۇستهههب بولغان غۇسلى

 : غۇسلى قىلىش مۇستهههب بولغان ئىشالر تۆۋەندىكىجه

ــلى قىلىـــش ــۈن غۇسـ ــرىش ئۈچـ ــگه كىـ ــجىدى ههرەمـ ــساالم « . مهسـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 ى قىلغــان، ئانــدىن مهككىــگه دېــگهن جايــدا غۇســل » زىــي تــۇۋا « مهككىــگه كىرىــشتىن بــۇرۇن

 . ) 2 ( » كىرگهن

 . ۋۋەرەدىكى پهيغهمبهر مهسجىدىگه كىرىش ئۈچۈن غۇسلى قىلىش مهدىنه مۇنه

 . ئىمكانىيهت بولسا، مۇزدەلىفهدىمۇ غۇسلى قىلىش

ــش ــلى قىلىـ ــيىن غۇسـ ــدىن كېـ ــى يۇغانـ ــساالم . مېيىتنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــى « : پهيغهمـ  كىمكـ
ــارەت ــسا تاهـ ــۈرگهن بولـ ــۇنى كۆتـ ــى ئـ ــسۇن، كىمكـ ــلى قىلـ ــسا، غۇسـ ــان بولـ ــى يۇغـ  مېيىتنـ

 . ) 3 ( دېگهن » ئېلىۋەتسۇن

 نــاملىق » نهيلــۇل ئهۋتــار « مېيىتنــى يۇغــان كىــشىنىڭ غۇســلى قىلىــشىنى ئىمــام شــهۋكانىي
 . ئهسىرىدە مۇستهههب دەپ قارىغان

ــش . 5 ــلى قىلىـ ــيىن غۇسـ ــدىن كېـ ــان ئالدۇرغانـ ــداق . قـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــاكلىنىش : تــۆت ئىــشقا غۇســلى قىلىنىــدۇ « : دېــگهن  جــۈمهگه بېــرىش ئۈچــۈن، جىنــابهتتىن پ

 . ) 4 ( » چۈن، قان ئالدۇرغاندىن كېيىن، مېيىتنى يۇغاندىن كېيىن ئۈ

 . ئهممـا ئىبنـى خـۇزەيمه سـههىه دېـگهن . بهزى ئالىمالر بۇ ههدىـسنى ئـاجىز دەپ باهالىغـان
 قــان ئالدۇرغانــدىن كېــيىن غۇســلى قىلىــش « : ئهلــى كهررەمهلالهــۇ ۋەجهههــۇ مۇنــداق دېــگهن

ــوم  1 بــةت، فــتح القــدير  7 نــور اإليــضاح ونجــاة األرواح ) 1 ( ــدر المختــار  44 ت ــو  1 بــةت، ال  بةتلــةر،  157 – 156 م ت
 . بهت  23 توم  1 اللباب شرح الكتاب

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 3 (
. ئىمام ئههمهد ۋە دارىقۇتنى رىۋايىتى ) 4 (
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 . ) 1 ( » ۇ كىچىك تاهارەت ئېلىۋەتسىمۇ بولىد . سۈننهتتۇر

 . قهدىر كېچىسىنى ئۇچراتقاندا غۇسلى قىلىش . 6

ــش . 7 ــلى قىلىـ ــيىن غۇسـ ــدىن كېـ ــلىگه كهلگهنـ ــپ ئهسـ ــىدىن كېتىـ ــبهر « . هۇشـ  پهيغهمـ
 ـ ئارقىـدىن ئـۈچ قېـتىم  ئهلهيهىسساالم ئاخىرقى كېـسىلىدە نامازغـا چىقمـاقچى بولغىنىـدا، ئارقـا

 ئــــۈچ قېــــتىم هۇشــــىدىن كېتىــــپ، ههر قېــــتىم ئهســــلىگه كهلگىنىــــدە يۇيۇنــــۇپ جهمــــى
 . ) 2 ( » يۇيۇنغان

 . ساراڭلىقتىن ئوڭشالغاندىن كېيىن غۇسلى قىلىش . 8

 . مهسلىكتىن يېشىلگهندىن كېيىن غۇسلى قىلىش . 9

 ـ ئوغــۇلالر ئــادەت يــاكى ئېهــتىالم كۆرمهســتىن . 10  ياشــقا كىرســه، ئــۇالرنى 15 ســهبى قىــز
 . مۇستهههبتۇر باالغهتكه يهتتى دەپ قارالغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ غۇسلى قىلىشى

ــشى . 11 ــيىن غۇســلى قىلى ــدىن كې ــشى مۇســۇلمان بولغان ــى قاســىم . كــاپىر كى  قهيــس ئىبن
ــدۇكى ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــبهر « : رەزىيهلالهـ ــدا، پهيغهمـ ــۇلمان بولغىنىمـ  مهن مۇسـ

 . ) 3 ( » ىر بىلهن غۇسلى قىلىشقا بۇيرىغان ئهلهيهىسساالم مېنى سۇ ۋە سىد

 ، گۇناهلىرىغــا تهۋبه قىلغانــدا، قـاتتىق بــۇران چىققانــدا، سـهپهردىن قايتىــپ كهلگهنـدە . 12
 نــامىزى ) ســۇ تىــلهش ( بــارائهت كېچىــسىدە، كــۈن ۋە ئــاي تۇتۇلــۇش نــامىزى ۋە ئىستىــسقا

ــڭ ( ئوقــۇش ئۈچــۈن، مۇســتههازىنىڭ ــۈك ئايالنى ــدىن كېــيىن غۇســلى ) ئۆزۈرل  قېنــى توختىغان
 لىـــش مۇســـتهههب قى هـــالالردا غۇســـلى قى يـــۇقىرى . قىلىـــش مۇســـتهههب، دەپ قارالغـــان

ــابىت بولغــان ــسته س ــسا، بهزىلىرىــدە ههدى ــس بول ــى بهزىلىرىــدە ههدى ــڭ دەلىل  ئىكهنلىكىنى
 . ) 4 ( ئههكامالرغا قىياس قىلىشتۇر

 ى لىر غۇسلىنىڭ پهرز

 : غۇسلىنىڭ پهرزى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر

 . ئېغىزغا سۇ ئېلىپ تولۇق چايقاش  1

 . بۇرنىغا سۇ ئېلىپ تازىالش  2

 . ناملىق ئهسىرىدىن » نهيلۇل ئهۋتار « شهۋكانىينىڭ ئىمام ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . ىزىالر رىۋايىتى ئههمهد ۋە تىرم ) 3 (
. بهت  7 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 4 (
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 . ) 1 ( اكىز يۇيۇش پۈتۈن بهدەننى پ  3

 غۇسلىنىڭ سۈننهتلىرى

 : غۇسلىنىڭ سۈننهتلىرى يهتته بولۇپ، ئۇالر

 . غۇسلى قىلىشنى نىيهت قىلىش  1

 . بسمىلالهىر رەهمانىر رەهىم دېيىش  2

 . ئىككى قولنى بېغىشىغىچه يۇيۇش  3

 . بهدەندە سپېرم ياكى باشقا نىجاسهت بولسا ئۇنى يويۇپ تازىالش  4

 . ى يۇيۇش جىنسىي ئهزان  5

 . نامازغا تاهارەت ئالغاندەك تاهارەت ئېلىش  6

 . پۈتۈن بهدەننى ئاز دېگهندە ئۈچ قېتىم يۇيۇش  7

 غۇســلى قىلىـــشنىڭ ئهدەبلىــرى بىـــلهن مهكرۇهلىـــرى تاهــارەت ئېلىـــشنىڭ ئهدەبلىـــرى
ــبلىگه قـــاراش تهرغىـــب ــسى بولـــۇپ، پهقهت غۇســـلىدا قىـ ــلهن مهكرۇهلىرىنىـــڭ ئهينىـ  بىـ

ــۈنك ــدۇ، چ ــدۇ قىلىنماي ــاچ بولى ــادەتته يالىڭ ــشى ئ ــان كى ــبلىگه . ى يويۇنغ ــالهتته قى ــداق ه  بۇن
 . ) 2 ( ئالدىنى قىلىش ياخشى ئهمهس

 غۇسلى قىلىشنىڭ قائىدىسى

 . غۇسلى قىلىش تۆۋەندىكى تهرتىب بويىچه ئورۇندىلىدۇ

 . نى تولۇق ئوقۇيمىز » بىسمىلاله « ئاۋۋال غۇسلى قىلىشنى نىيهت قىلىپ،  1

 پـاكىز يۇغانـدىن كپـيىن جىنـسىي ئهزانـى يـويىمىز، ئانـدىن بهدەنـدە ئىككى قولىمىزنى  2
 . سپېرم ياكى باشقا نىجاسهتلهر بولسا، ئۇنى تازىاليمىز

 . قىالرنى ئورۇندىغانــدىن كېــيىن، نامازغــا تاهــارەت ئالغانــدەك تاهــارەت ئــالىمىز يــۇقىرى  3
 . يمىز ئهگهر يۇيۇنغان يهر سۇ توپالشقان يهر بولسا، ئىككى پۇتىمىزنى يۇما

ــول  4 ــوڭ ۋە سـ ــدىن ئـ ــشىمىزغا ئانـ ــاۋۋال بېـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــارەت ئېلىـ  تاهـ
ــۈن ــدا بهدەننىــڭ پۈت ــتىم ســۇ قۇيغان ــۇپ، ههر قې ــۈچ قېــتىم ســۇ قوي ــاز ئ  مــۈرىلىرىمىزگه ئهڭ ئ

 . بهت  7 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
. بهت  7 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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 بهدەنـــدە يىڭنىنىـــڭ ئـــۇچى چـــاغلىق قـــورۇق يهر قالماســـلىقى . ئهزالىرىنــى ئـــۇۋۇالپ يـــويىمز
 . ى تاماملىغان بولىمىز بۇنىڭ بىلهن غۇسلىن . شهرت

 . ئاقىدىغان سۇ ياكى چوڭ كۆلگه شۇڭغۇش غۇسلىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ

 غۇســــلى قىلغانــــدا، ئهرلهرنىــــڭ چاچلىرىنىــــڭ ههمــــمه يهرلىــــرىگه ســــۇنى : مــــۇالهىزە
 . ئهممــا ئايالالرنىــڭ ئــۆرەلگهن چــاچلىرىنى يېشىــشى شــهرت ئهمهس . يهتكۈزۈشــى شــهرتتۇر

ــۇر پهقهت چاچنىــڭ ئاســتىغا ســۇ يهتكۈزۈ  ئــۆرەلگهن چــاچنى هــۆل قىلمىــسىمۇ . شــى يېتهرلىكت
 . بولىدۇ

 غۇســلىنى مۇشــۇ تهرىقىــدە قىلغــان ئــادەم غۇســلىنىڭ پهرز، ســۈننهت ۋە ئهدەبلىرىنىــڭ
 . ههممىسىنى ئورۇنلىغان بولىدۇ

 غۇسلىنىڭ هېكمىتى

 تىببىـــي ئىلمـــى سايىـــسىدا ئىـــسپاتالنغان . غۇســـلىنىڭ هېكمهتلىـــرى ناهـــايىتى كۆپتـــۇر
 بىـــرى شـــۇكى، غۇســـلى قىلىـــشنى الزىـــم قىلىـــدىغان ئىـــشالردىن كېـــيىن، هـــېكمهتلهردىن

ــگهن هــارغىنلىق ــدانغا كهل  ۋە ماغدۇرســىزلىقنى بېغىــشالرنىڭ بوشاشــقانلىقى نهتىجىــسىدە مهي
ــۇر ــسى كۆپت ــلىنىڭ پايدى ــتا غۇس ــانالرنى جانالندۇرۇش ــپ ئورگ ــر . يوقىتى ــۇمىي بى ــلى ئوم  غۇس

ــارقىلىق به ــۈرۈش ئ ــدانغا كهلت ــى مهي ــدۇ تېتىكلىكن ــى راههتلهندۈرى ــى ۋە روهن ــسان . دەنن  ئىن
ــۆزىگه ــسۇن ئـ ــك بولـ ــى ئاخىرەتلىـ ــسۇن، مهيلـ ــالىق بولـ ــى دۇنيـ ــسىدە مهيلـ ــڭ نهتىجىـ  بۇنىـ

 روهىـي . ۋە كامىـل ئـادا قىلىـش ئىقتىـدارىغا ئېرىـشىدۇ تېگىشلىك بولغـان ۋەزىپىـسىنى تولـۇق
ــا  نلىقى ۋە جـــسمانىي جهههتـــتىن ئـــۆزىنى راههتلىـــك هـــېس قىلغـــان كىـــشىنىڭ پائالىيهتچـ

ــۋەتته، ئهمهل . ئاشــىدۇ ــالىق ئىــشلىرىنى  پائالىيهتچــان كىــشى ئهل  ئىبــادەتلهرنى كامىــل، دۇني
ــدۇ ــۇق ئورۇنالي ــۈن . تول ــادەتلهر ئۈچــۈنال ئهمهس، بهلكــى پۈت ــالاله مۇســۇلمانالرنى ئىب  شــۇڭا ئ

 . ۋاقىتالردا، غۇسلىنى كېرەك قىلغان ئىشالردىن كېيىن غۇسلى قىلىشنى پهرز قىلدى

 ايدىلىرى غۇسلىنىڭ پ

 بهدەننىـڭ كىرلىرىنـى يوقىتىـپ، ئىنـساننى پـاكىز قىلغاننىـڭ سـىرتىدا، ― غۇسلى قىلىش
ــدۇ ــلىگه كهلتۈرى ــسىزلىقىنى ئهس ــڭ هال ــڭ ۋە مېڭىنى ــى سىلىقالشــتۇرىدۇ . بهدەننى ــان . تېرىن  ق

 . ئۇيقــۇنى ياخـــشىاليدۇ . ئىنــساننىڭ ئىـــشتىهاسىنى ئاچىــدۇ . ئايالنمىــسىنى ئوڭايالشــتۇرىدۇ
 بهدەن ســۇ بىــلهن يويۇلغانــدىن كېــيىن، ئادەمنىــڭ پائالىيهتچــانلىقى بىــردىن مۇنــدىن باشــقا،

 . ئاشىدۇ

ــايلىق ئـــادەت كـــۆرۈش هاللىرىـــدىن كېيىنكـــى يويۇنىـــشى، ئايالالرنىـــڭ تۇغۇتلـــۇق ۋە ئـ
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ــڭ ــسمانىي قــۇۋۋىتىنى ئهســلىگه يــۇقىرى ئۇالرنى ــپ قويغــان جى ــاللىرى ئىچىــدە يوقىتى  قى ه
 . ۇرىدۇ ۋە ئۇالرنى يېقىمسىز هىدالردىن پاكالپ چىقىدۇ كهلتۈرىدۇ، پائالىيهتچانلىقىنى ئاش

 پايدىسى جهههتتىكى غۇسلىنىڭ تىببىي

 : تىببىي مۇتىخهسسىسىلهرنىڭ ئىسپاتلىشى بويىچه

 مىكـــروب ۋە بـــاكتېرىيهلهر كــــۆپىنچه ئىنـــساننىڭ تېرىــــسىدە ئورۇنلىـــشىش ئــــارقىلىق
 بهدەننـى يۇيـۇش ئـارقىلىق شۈبهىـسىزكى، . تهدرىجىي هالدا، بهدەننىـڭ ئىـچ قىـسمىغا ئۆتىـدۇ

 تېرىنــى تـــازىالپ تـــۇرۇش مىكـــروبالر ۋە بــاكتىرىيهلهردىن ســـاقلىنىش ئۈچـــۈن ئهڭ ياخـــشى
ــگه . قالقانـــدۇر ــۇرۇپ مىكروبالرنـــى بهدەننىـــڭ ئىچىـ ــرە كىـــرالردىن قۇتۇلمـــاي تـ  چـــۈنكى تېـ

ــالمايدۇ ــشتىن توسـ ــى . كېرىـ ــۇهىم خىزمهتلهرنـ ــۈن مـ ــقا بهدەن ئۈچـ ــدىن باشـ ــرە يهنه مۇنـ  تېـ
ــدۇ ــشىدۇر . ئۆتهي ــى ســىرتقا چىقىرى ــن تهرلهرن ــونالرچه بهزلهردى ــدىكى مىلي ــسىمۇ، ئۆزى ــۇ بول  . ئ

ــانلقتىن، بهدەننـــى ههمىـــشه يويـــۇپ  تهرلهر مـــايلىق ۋە تۇزلـــۇق مـــاددىالرنى ئـــۆزئىچىگه ئالغـ
ــيىن، ــدىن كې ــرە كىرلهنگهن ــلهن تې ــۇزالر بى ــايلىق ت ــان م ــدا، تهردىــن چىقق ــاكىزالپ تۇرمىغان  پ

 . شـــۈكچىلهر ئېتىلىـــپ قـــېلىش هادىسىـــسى يـــۈز بېرىــــدۇ تېرىـــدىكى تهر چىقىـــدىغان تۆ
 ـ ئىچمهكــلهر ئــارقىلىق ئادەمنىــڭ ئىچىــگه . كېــسهللىك شــۇندىن باشــلىنىدۇ  چــۈنكى يــېمهك

ــدۇ ــارغىلى بولىـ ــال ســـىرتقا چىقـ ــى پهقهت تهر بىلهنـ ــدىكى . كىـــرگهن مېكروبالرنـ  ئهگهر بهدەنـ
ــادەمنى تۆشـــۈكچىلهر ئېتىلىـــپ قالـــسا، بهدەنـــدىكى مىكـــروبالر ســـىرتقا چىقال  مىغـــانلىقتىن ئـ

ــدۇ ــسهللىككه ســهۋەب بولى ــدۇ ۋە كې ــسىز قىلى ــادەممۇ شــۇ ســهۋەبتىن . راههت ــام تهكــكهن ئ  زۇك
 ـ ئاســـتا . تهرلىنىـــشكه موهتـــاج بولىـــدۇ  مۇنـــدىن باشـــقا، تېرىنىـــڭ كىرلىنىـــشى ئاســـتا

ــدانغا ــسىزلىكلىرى مهيـ ــقازان راههتـ ــۈن ئاشـ ــانلىقى ئۈچـ ــۈرۈپ چىقارغـ ــشنى كهلتـ  زەههرلىنىـ
ــدۇ ــۇ شۈبه . كېلىـ ــۈن تولىمـ ــاقلىقى ئۈچـ ــازىلىقى تهن سـ ــڭ تـ ــرە ۋە تىرناقالرنىـ ــسىزكى، تېـ  ىـ
 . مۇهىمدۇر

 تهيهممۇمنىڭ بايانى
 سـۇ بىـلهن تاهـارەت ئېلىـشقا يـاكى غۇسـلى قىلىـشقا ئىمكـانىيهت بولمىغانـدا، ― تهيهممۇم

 قولالرنى پاكىز تۇپراققـا ئـۇرۇپ مهلـۇم ئهزاالرنـى سـىالش ئـارقىلىق پـاكلىق هـۆكمىگه كىـرىش
 . كتۇر دېمه

 سهۋبلهر تهيهممۇمنى كېرەك قىلىدىغان

 : تۇۋەندىكى هالالردا تاهارەت ياكى غۇسلى قىلىشنىڭ ئورنىغا تهيهممۇم قىلىنىدۇ

تاهارەت ياكى غۇسلى ئۈچۈن يېتهرلىك سۇ تېپىلمىسا؛  1
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 : سۇ تېپىلغاندىمۇ  2

 سۇ بار جايدا هاالكهت بولسا؛  1

 يىراقلىقتا بولسا؛ ) ېتىر م 1848 ( سۇ ئهڭ ئاز دېگهندە بىر مىل  2

ــاكى  3 ــشى يـ ــسهلنىڭ ئېغىرلىشىىـ ــاكى كېـ ــۇش يـ ــسهل بولـ ــلهن كېـ ــوللىنىش بىـ ــۇ قـ  سـ
 ساقىيىشىنىڭ كېىچىكىشىدىن قورقۇلسا؛

 هايۋانلىرىنىـڭ مهۋجۇد سۇ تاهارەت يـاكى غۇسـلى ئۈچـۈن قوللىنىلـسا ئۆزىنىـڭ يـاكى  4
 سۇسىز قېلىشىدىن قورقۇلسا؛

 زا ۋە هېيـت نامازلىرىغـا ئۈلگۈرەلمهسـلىكىدىن ئهنسىرىـسه؛ تاهـارەت ئـاالي دېـسه، جىنـا  5
ــدۇ ( ــۈنكى بــۇ نامازالرغــا ئۈلگۈرەلمىــسه قايتــا ئوقۇيالماي  ئهممــا جــۈمه نامىزىغــا تهيهممــۇم . چ

 شـۇنىڭدەك، . چـۈنكى جـۈمه نـامىزىنى قايتـا ئوقۇشـقا ئىمكـانىيهت تېپىلىـدۇ . قىلىشقا بولمايـدۇ
ــ ــدۇ مېيىتنىــڭ ئېگىلىــرى ئۈچــۈن تهيهممــۇم قىلى ــازا . ش جــائىز بولماي  چــۈنكى ئۇالرنىــڭ جىن

 ). نامىزىنى كېچىكتۈرۈش هوقۇقى بار

ــۇقىرى  قى هالالرنىــڭ قايــسىبىرىگه دۇچ كهلگهنــدە، تهيهممــۇم قىلىــش تاهــارەت بىــلهن ي
ــدۇ ــدا تۇرىــ ــلىنىڭ ئورنىــ ــدىغان . غۇســ ــشقا بولمايــ ــسىز قىلىــ ــلهن تاهارەتــ ــۇم بىــ  تهيهممــ

 . ) 1 ( ئىبادەتلهرنىڭ ههممىسىنى قىلىشقا بولىدۇ

 تهيهممۇمنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 قى هالالرنىـڭ بىرىـدە تاهـارەت ۋە يـا غۇسـلىنىڭ ئورنىغـا تهيهممـۇم قىلىـشنىڭ پهرز يۇقىرى

 ياَأيهاالَِّذين آمنواُ الَتقْربـوا الـصالَةَ وأنـتم ﴿ : ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ ئالاله مۇنداق دەيـدۇ
 ماَتقُولُونَ والَجنباً إالَّ عاَِبِرى سِبيٍل حتى تغِسلُوا وإنْ كُنـتم مرضـى أو سكَرى حتى تعلَموا

 فَتيممـوا صـِعيداً ءاً فَلَم تِجدوا ماَ ء أو الَمستم النساَ ئط أحد ِمنكُم ِمن الغاَ َء على سفٍَر أو جاَ
 ئـى « : تهرجىمىـسى ﴾ غَفُــوراً وأيـِديكُم إنَّ اَهللا كـاَنَ عفُـواً يباً فاَمسحوا ِبوجوِهكُم ط

 ســىلهر مهس بولــساڭالر، نــېمه دەۋاتقىنىڭالرنــى بىلگهنــگه قهدەر، جۇنــۇپ بولــساڭالر ! مــۆمىنلهر
 غۇســـــلى قىلمىغىـــــچه نامازغـــــا  مۇستهســـــنا ) بۇنىڭـــــدىن ( يــــول ئۈســـــتىدە بولغـــــانالر 

ــاكى ســه . يېقىنالشــماڭالر ــساڭالر، ئهگهر كېــسهل ي ــاكى هــاجهت قىل ــساڭالر، ي  پهر ئۈســتىدە بول
 ســــۇ ) مۇشـــۇنداق ئههـــۋال ئۈســـتىدە ( يـــاكى ئايـــالالر بىـــلهن مۇناســـىۋەت ئۆتكۈزســــهڭالر

. بهت  23 توم – 1 بةتلةر، اللباب شرح الكتاب  49 – 46 توم  1 بدائع الصنائع ) 1 (
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ــۇم قىلىڭــالر ــا ســۈرتۈپ تهيهمم ــۇپراقنى يۈزۈڭالرغــا، قولۇڭالرغ ــساڭالر، پــاك ت  ئــالاله . تاپالمى
 . ) 1 ( » ههقىقهتهن ئهپۇ قىلغۇچىدۇر، مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر

 هممۇم قىلىشنىڭ شهرتلىرى تهي

 : تهيهممۇ قىلىشنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه

ــش  1 ــش ئۈچــۈن نىــيهت قىلى ــيهت قىلماســتىن، . تهيهممــۇم قىلى ــۇم قىلىــشنى نى  تهيهمم
 . تۇپراققا ئۇرۇلغان ئالقانالر بىلهن قول ۋە يۈزلهرنى سىلىغانلىق تهيهممۇمغا ياتمايدۇ

ــشك ــاكلىق هــۆكمىگه كىرى ــارقىلىق پ ــۇم ئ  : ه ســاالهىيهتلىك بولۇشــنىڭ شــهرتلىرى تهيهمم
ــسىنى بىلىـــشتىن ــان نهرسىـ ــۇش ۋە نىـــيهت قىلغـ ــل بولـ ــۇش، بـــالىغ، ئاقىـ ــۇلمان بولـ  مۇسـ

 . ئىبارەتتۇر

ــشنى ــۆكمىگه كىرى ــاكلىق ه ــارقىلىق پ ــۇم ئ ــشتا، تهيهمم ــيهت قىلى ــشنى نى ــۇم قىلى  تهيهمم
 تنىــڭ نىيىتىنــى يـاكى نامــاز ئوقۇشــقا سـاالهىيهتلىك بولۇشــنى يــاكى قىلمـاقچى بولغــان ئىبادە

 . كۆڭۈلگه پۈتۈش يېتهرلىكتۇر

 مهلۇم بىر ئىبادەتنى ئورۇنالش ئۈچـۈن تهيهممـۇم قىلغـان ئـادەم بـۇ تهيهممـۇم بىـلهن ئـۆزى
 نامــازنى نىــيهت قىلىــپ تهيهممــۇم : مهســىلهن . نىــيهت قىلغــان شــۇ ئىبــادەتنىال قىالاليــدۇ

 بىـراق قۇرئـان ئوقۇشـنى . يـدۇ قىلغان ئـادەم بـۇ تهيهممـۇم بىـلهن ههر قانـداق نامـازنى ئوقۇياال
 شـــۇنىڭدەك، . نىــيهت قىلىــپ تهيهممــۇم قىلغــان ئــادەم ئۇنىــڭ بىــلهن نامــاز ئوقۇيالمايــدۇ

ــۇم ــۇ تهيهمم ــۇپ ب ــان جۇن ــۇم قىلغ ــپ تهيهمم ــيهت قىلى ــنى نى ــاكى ئوقۇش ــۇش ي ــاننى تۇت  قۇرئ
 . بىلهن ناماز ئوقۇيالمايدۇ ۋە ئۆزى نىيهت قىلغىنىدىن باشقا ئىبادەتلهرنى قىاللمايدۇ

ــان ــۇم قىلغ ــيهت بىــلهن تهيهمم ــۇتلهق نى ــارەت م ــشتىن ئىب ــاكلىق هــۆكمىگه كىرى ــا پ  ئهمم
 . ئادەم خالىغان ئىبادەتلهرنى قىالاليدۇ

 . نىيهتنىڭ ۋاقتى تهيهممۇم قىلىش ئۈچۈن قولالرنى تۇپراققا ئۇرغان ۋاقىتتۇر

 . تهيهممۇم قىلىش ئۈچۈن ههقىقىي ئۆزۈرنىڭ تېپىلىشى  2

 . جىنسىدىن بولغان پاكىز ماددىالر بىلهن قىلىش تهيهممۇمنى تۇپراق  3

 . تهيهممۇم قىلغاندا قول بىلهن يۈزنى تولۇق سىالش  4

ــاز  5 ــاكى ئـ ــسى يـ ــڭ ههممىـ ــانالرنى بارماقالرنىـ ــىاليدىغان ئورگـ ــدا سـ ــۇ قىلغانـ  تهيهممـ

. ئايهت  43 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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 . دېگهندە ئۈچ بارماق بىلهن سىالش

 . ئالقان بىلهن يهرگه ئىككى قېتىم ئۇرۇش  6

ــادەتلهر . يــاكى نىفاســدار بولماســلىق ههيىــزدار  7  چــۈنكى بــۇ هــالهتتىكى ئايــالالردىن ئىب
 . ساقىتتۇر

ــا  8 ــشاش ئۇنىڭغـ ــقىالرغا ئوخـ ــام ۋە باشـ ــاي، شـ ــسىدە، مـ ــڭ تېرىـ ــلهن يۈزنىـ ــولالر بىـ  قـ
 . ) 1 ( تۇپراقنى تهككۈزۈشكه توسقۇن بولىدىغان نهرسىلهرنىڭ بولماسلىقى

 تهيهممۇمنىڭ پهرزلىرى

 : ككى بولۇپ، ئۇالر تهيهممۇمنىڭ پهرزى ئى

 . تۇپراققا ئۇرۇلغان قولالر بىلهن يۈزنى سىالش  1

 . ) 2 ( تۇپراققا ئۇرۇلغان قولالر بىلهن ئىككى قولنى جهينهكلىرىگىچه سىالش  2

 تهيهممۇمنىڭ سۈننهتلىرى

 : تهيهممۇمنىڭ سۈننهتلىرى يهتته بولۇپ، ئۇالر

 . نى تولۇق ئوقۇش » بسىملاله «  1

 . ىرىنى ئېچىپ، يېيىش قولالرنىڭ بارماقل  2

 . ئىككى ئالقاننى تۇپراققا ئۇرۇش  3

ــدى ۋە كهيـــنىگه ههرىكهتلهنـــدۈرۈش ئـــارقىلىق  4 ــا ئۇرۇلغـــان قـــولالرنى ئالـ  تۇپراققـ
 . تۇپراققا سۈرتۈش

ــېقىش يـــاكى  5 ــاۋۋال قـــولالرنى قـ  تۇپراققـــا ئۇرۇلغـــان قـــولالرنى يـــۈزگه ئاپىرىـــشتىن ئـ
 . بۇ يۈزنى كىرلهتمهسلىك ئۈچۈندۇر . وقىتىش سىلكىش ئارقىلىق تۇپراقنىڭ ئهسىرىنى ي

 تهيهممـــۇم تامامالنغانغـــا قهدەر، باشـــقا مهشـــغۇالتالر بىـــلهن تهيهممۇمنىـــڭ ئارىـــسىنى  6
 . ئايرىۋەتمهسلىك

 . ) 3 ( تهرتىبكه رىئايه قىلىش  7

 . بهت  19 بةتلةر، مراقي الفالح  328 – 313 توم  1 بةت، الدر المختار  52 توم  1 ئع بدائع الصنا ) 1 (
 . بهت  8 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
. بهت  9 بةت، نور اإليضاح ونجاة األرواح  20 بةت، مراقي الفالح  213 توم  1 الدر المختار ) 3 (
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 تهيهممۇمنىڭ قائىدىسى

 . تهيهممۇم ئۈچۈن نىيهت قىلىمز  1

 . نى تولۇق ئوقۇيمىز » بىسملاله «  2

ــاكىز نهرســىلهرگه  3 ــسىدىن بولغــان پ ــۇپراق جىن ــاكى ت ــۇپراق ي ــاكىز ت ــانلىرىمىزنى پ  ئالق
 ئانــدىن . بــۇ سۈرتۈشــته، ئالقــانالرنى ئــاۋۋال ئالــدىغا، ئانــدىن كهيــنىگه ماڭــدۇرىمىز . سـۈرتىمىز

 . ئاندىن ئالقانالر بىلهن يۈزىمىزنىڭ ههممه يېرىنى سىاليمىز . ئالقانالرنى سىلكىيمىز

ــانلىرىمى  4 ــۇرۇپ، ئالقـــ ــا ئـــ ــيىن يۇقىرى زنى يهنه تۇپراققـــ ــۈرتكهندىن كېـــ ــدەك ســـ  قىـــ
 . قــوللىرىمىزنى بارماقلىرىمزنىــڭ ئۇچىلىرىـــدىن باشــالپ، جهينهكلىرىمىــزگه قهدەر ســـىاليمىز

ــازراقمۇ جـــاي قالماســـلىقى شـــهرتتۇر  بۇنىـــڭ بىـــلهن . قـــولالردا يـــاكى يـــۈزدە ســـىالنمىغان ئـ
 . تهيهممۇمنى تاماملىغان بولىمىز

 قا بولىدىغان ماددىالر تهيهممۇم قىلىش

 تهيهممــۇمنى تــۇپراق بىــلهن قىلغانغــا ئوخــشاش زېمىــن جىنــسىدىن بولغــان تــاش، قۇمغــا
ــدۇ ــشقىمۇ بولىـ ــلهن قىلىـ ــاددىالر بىـ ــاكىز مـ ــشاش پـ ــاك ۋە . ئوخـ ــۈر، هـ ــۇن، كۆمـ ــا ئوتـ  ئهممـ

 كۆيدۈرۈش بىلهن كـۈلگه ئايلىنىـدىغان يـاكى ئېرىيـدىغان مـاددىالر بىـلهن تهيهممـۇم قىلىـش
 . همهس جائىز ئ

ــدىغان ئىبادەتلهرنىــڭ ههممىــسىنى تهيهممــۇم بىلهنمــۇ  تاهــارەت ۋە غۇســلى بىــلهن قىلىنى
 . بىـــراق تهيهممـــۇم بىـــلهن تاهـــارەت ئىككىـــسى بىـــر ۋاقىتتـــا توپالنمايـــدۇ . قىلىـــشقا بولىـــدۇ

ــاكى يېرىمــى يارىالنغــان كىــشى تاهارەتنىــڭ ئورنىغــا  شــۇنىڭدەك بهدىنىنىــڭ كــۆپ قىــسمى ي
ــد ــسا بولى ــۇم قىل ــتىگىال . ۇ تهيهمم ــڭ ئۈس ــسا، يارىنى ــاق بول ــسمى س ــۆپ قى ــڭ ك  ئهگهر بهدەننى

 . ) 1 ( مهسهى قىلىدۇ ۋە تاهارەت ئالىدۇ

 تهيهممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 : تهيهممۇمنى بۇزىدىغان ئامىلالر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهر

 . تاهارەتنى بۇزىدىغان ههرقانداق ئامىلالر  1

 . سۇنىڭ تېپىلىشى  2

 . قوللىنىشقا توسالغۇ بولغان ئۆزۈرنىڭ يوقىلىشى سۇنى  3

. بهت  8 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
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 . ) 1 ( قى هالالرنىڭ قايسىبىرىدە تهيهممۇم بۇزۇلىدۇ يۇقىرى

 تهيهممۇمنىڭ هېكمىتى

ــش ــلى قىلى ــاكى غۇس ــېلىش ي ــارەت ئ ــلهن تاه ــۇ بى ــۈن س ــۇش ئۈچ ــق بول ــادەتكه اليى  ئىب
 ارقىلىق پــاكلىق ئــارقىلىق پاكلىنىــشقا ئىمكــانيهت بولمىغــان شــارائىتالردا تهيهممــۇم قىلىــش ئــ

ــۇلمانالرنىڭ كــــۈچى ــدا مۇســ ــانلىقى، ئىــــسالم دىنىــ ــشنىڭ پهرز قىلىنغــ ــۆكمىگه كىرىــ  هــ
 يهتمهيـدىغان ئىـشالرغا بۇيرۇلمىغانلىقىنىـڭ بىـر ئىپادىـسى ۋە ئـالاله تائاالنىـڭ مۇسـۇلمانالرنى
ــۈن ــلىرى ئۈچـ ــادەتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇشـ ــڭ ئىبـ ــپ، ئۇالرنىـ ــازات قىلىـ  قىيـــنچىلىقالردىن ئـ

ــايلى ــسىدۇر ئوڭ ــر ئىپادى ــڭ بى ــدۇرۇپ بهرگهنلىكىنى ــڭ، . ق تۈغ ــالاله تائاالنى ــۇقىرى يهنه ئ قى ي
 شــارائىتالر ئاســتىدا، باشــقا نهرســىلهر بىــلهن تهيهممــۇم قىلىــشقا بۇيرۇماســتىن، بهلكــى تــۇپراق
 ۋە تــۇپراق جىنــسىدىكى نهرســىلهر بىــلهن تهيهممــۇم قىلىــشقا بۇيرۇغــانلىقى، ئىــسالم دىنىنىــڭ

ــايلى ــا كىـــشىلهرگه ئۇڭـ ــى قايتـ ــر دىـــن ئىكهنلىكىنـ ــار بىـ ــهببۇس قىلىـــدىغان، ئىلغـ  قنى تهشـ
 . چۈنكى تۇپراق ههرقانداق جايدا كهڭ تېپىلىدىغان بىر ماددا . ئسپاتلىماقتا

 ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى : نامازنىڭ ئۈچىنچى شهرتى

 بهش ۋاخ نامازنىڭ ۋاقىتلىرى

ــاز، ــان بهش ۋاخ نامـ ــۇلمانالرغا پهرز قىلىنغـ ــدا مۇسـ ــسالم دىنىـ ــدۈزنىڭ ئىـ ــېچه ۋە كۈنـ  كـ
 : بۇ ۋاقىتالر تۆۋەندىكىچه . بهلگىلىك بهش ۋاقتىغا بهلگىلهنگهن

 بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى  1

ــى ــدات نامىزىنىــڭ ۋاقت ــلهن باشــلىنىپ، قۇيــاش : بام ــڭ ئاقىرىــشى بى  ئىككىنچــى تاڭنى
 جـائىز بىرىنچـى تـاڭ ئاقارغـان ۋاقتىـدا بامـدات نـامىزىنى ئوقـۇش . تۇغقانغا قهدەر داۋام قىلىـدۇ

ــتۇر ــدۇ . ئهمهسـ ــيىن يوقىلىـ ــازدىن كېـ ــاقلىق بىرئـ ــدىكى ئـ ــى تاڭـ ــڭ . بىرىنچـ ــۇ، كېىچىنىـ ئـ
 ) يالغــان تــاڭ ( ئاخىرىــدا، ئاســماندا ئۇزۇنــسىغا كــۆرۈنگهن ئــاقلىق بولــۇپ، ئــۇ ســۈبهى كازىــب

 ئىككنچــى تـاڭ بولــسا، ئاســماندا توغرىـسىغا كــۆرۈنگهن ئــاقلىق بولـۇپ، ئــو ســۇبهى . دېيىلىـدۇ
 بامــدات نامىزىنىــڭ ۋاقتــى ســۈبهى ســادىقتىن باشــلىنىپ، . دېيىلىــدۇ ) ههقىقىــي تــاڭ ( ســادىق

 قۇيـــاش چىقىـــشتىن بـــۇرۇن بامـــدات نامىزىنىـــڭ . قۇيـــاش تۇغۇشـــى ئالدىـــدا ئاخىرلىـــشىدۇ
 پهرزىــدىن بىــر رەكــئهت ئوقۇشــقا ئۈلگــۈرەلىگهن كىــشى نــامىزىنى داۋام قىلىــدۇ ۋە بامــدات

ــادا قىلغـــان بولىـــدۇ ــامىزىنى ۋاقتىـــدا ئـ ــىر شـــۇنىڭدەك، . نـ  قۇيـــاش پېتىـــشتىن بـــۇرۇن ئهسـ
ــدا ــامىزىنى ۋاقتى ــر رەكــئهت ئوقۇشــقا ئۈلگــۈرەلىگهن كىــشى ئهســىر ن ــدىن بى  نامىزىنىــڭ پهرزى

. بهتلهر  336 – 334 توم  1 الدر المختار ) 1 (
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 كىمكــى كــۈن چىقىــشتىن « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دىــگهن . ئــادا قىلغــان بولىــدۇ
ــدا ئـــاۋۋال بامـــدات نامىزىـــدىن بىـــر رەكـــئهت ئوقۇشـــقا ئۈلگۈرســـه، بامـــدات نـــامىزىنى ۋ  اقتىـ

ــر رەكــئهت ئوقۇشــقا . ئوقۇغــان بولىــدۇ ــدىن بى ــاۋۋال ئهســىر نامىزى  كىمكــى كــۈن پېتىــشتىن ئ
 . ) 1 ( » ئۈلگۈرسه، ئۇ ئهسىر نامىزىنى ۋاقتىدا ئوقۇغان بولىدۇ

 پىشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى  2

ــى ــڭ ۋاقت ــشىن نامىزىنى ــالپ، ههر : پى ــدىن باش ــكه ئېگىلگهن ــتىش تهرەپ ــۈن پې ــاش ك  قۇي
 زىنىـڭ بىـر يـاكى ئىككـى ههسسىـسىگه قهدەر ئۇزارغـان ۋاقىـتقىچه داۋام نهرسىنىڭ سايىسى ئۆ

ــدۇ ــۇههممهدلهرگه . ( قىلى ــۇ يۇســۇف ۋە م ــسى ئهب ــۆرە، ئىككىنچى ــگه ك ــام ئهزەم ــسى ئىم  ئالدىنقى
 ). كۆرەدۇر

 ئهسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى  3

 پىــشىن نامىزىنىـــڭ ۋاقتــى چىققانـــدىن باشــلىنىپ، قۇيـــاش : ئهســىر نامىزىنىــڭ ۋاقتـــى
 . قهدەر داۋام قىلىدۇ پاتقانغا

 شام نامىزىنىڭ ۋاقتى  4

 قۇيـاش پاتقانـدىن باشـلىنىپ، قۇيـاش پاتقـان يهردىكـى قىزىللىـق : شام نامىزىنىـڭ ۋاقتـى
ــاقلىق ( ــدۇ ) يــــاكى ئــ ــا قهدەر داۋام قىلىــ ــۆرە، . ( يوقالغانغــ ــگه كــ ــام ئهزەمــ  ئالدىنقىــــسى ئىمــ

 ). ىغا ئهمهل قىلىنىدۇ ئالدىنقىس . ئىككىنچىسى ئهبۇ يۇسۇف ۋە مۇههممهدلهرگه كۆرەدۇر

 خۇپتهن نامىزىنىڭ ۋاقتى  5

ــى ــڭ ۋاقت ــى : خــۇپتهن نامىزىنى ــلىنىپ، ئىككىنچ ــدىن باش ــى چىققان ــڭ ۋاقت ــام نامىزىنى  ش
 . قهدەر داۋام قىلىدۇ ) بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتىغا ( تاڭ ئاقارغانغا

 ۋىتىر نامىزىنىڭ ۋاقتى

 . ه داۋام قىلىدۇ خۇپتهندىن كېيىن باشلىنىپ، بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتىغىچ

 ئهڭ پهزىلهتلىك ۋاقىتالر

ــتهههپ  1 ــۇش مۇس ــا ئوق ــان ۋاقىتت ــاڭ يورىغ ــامىزىنى، ت ــدات ن ــۈن بام ــى ( ئهرلهر ئۈچ  يهن
 بامـدات نـامىزىنى بىـر ئـاز كېچىكتــۈرۈپ « پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم . تـۇر ) تهكىتـسىز سـۈننهت

. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 . ) 1 ( دەپ كۆرسهتكهن » ئوقۇڭالر، ساۋابى كۆپ بولىدۇ

ــالال ــا ئاي ــا ئهمم ــدات نــامىزىنى قاراڭغۇلۇقت ــپ تــاڭ ( ر ئۈچــۈن، بام ــڭ ۋاقتــى كىرى  نامازنى
ــرى ــشتىن ئىلگىــ ــازالرنى ئهرلهر ) ئاقىرىــ ــقا نامــ ــدەك، باشــ ــتهههپ بولغىنىــ ــۇش مۇســ  ئوقــ

 » حتفــة الفقهــاء « . مهســجىدتىن تارقىغــان ۋاقىــتقىچه كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇش مۇســتهههبتۇر
 ]. بهت  34 ناملىق ئهسهر

ــا  2 ــامىزىنى جا ئســـسىق بهلۋاغقـ  يالشـــقان مهملىكهتلهرنىـــڭ يـــاز كۈنلىرىـــدە، پىـــشىن نـ
 . ســايىدا يۈرۈشــكه بولىــدىغان ســۈرۈنلۈك چۈشــكىچه كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇش مۇســتهههپتۇر

 پىــشىننى يــازدا هــاۋا ســالقىندىغىچه كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇڭالر، « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
 . ) 2 ( سهتكهن دەپ كۆر » ههقىقهتهن قاتتىق ئىسسىق جهههننهمنىڭ ئوتىدۇر

ــاۋۋالقى  ئهممــا قىــش، كــۈز ۋە باهــار پهســىللىرىدە پىــشىن نــامىزىنى كېىچىكتۈرمهســتىن ئ
ــتهههپتۇر ــۇش مۇس ــدا ئوق ــدىن . ۋاقىتلىرى ــاۋۋالقى ۋاقتى ــۈنلهردىال، ئ ــۇق ك ــاۋا بۇلۇتل  پهقهت ه
 . ) 3 ( كېچىكتۈرۈپ ئوقۇش مۇستهههبتۇر

 ن، ئهسـىر نـامىزىنى قىـش، يـاز، نهپله نامازالرنى ئوقۇشـقا ئىمكـانىيهت يـارىتىش ئۈچـۈ  3
ــڭ ــاش ســارغىيىپ، ئۇنى ــۈنلهردە قۇي ــان ك ــاۋا ئوچــۇق بولغ ــمه پهســىلدە ه ــۈز ۋە باهــار ههم  ك
 كـــۆزنى چىرماشـــتۇرىدىغان شولىـــسى تېخـــى يوقىلىـــپ بولمىغـــان ۋاقىـــتقىچه كېچىكتـــۈرۈپ

 . ) 4 ( ئوقۇش مۇستهههپتۇر

 نامــاز ئوقۇشــقا چــۈنكى ئهســىر نــامىزىنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، شــامغىچه باشــقا
ــى . بولمايـــدۇ ــدا نهپلـ ــدا، ئۇنىـــڭ ئالدىـ ــدىن كېچىكتـــۈرۈپ ئوقۇغانـ ــامىزىنى ۋاقتىـ ــىر نـ  ئهسـ

ــدۇ ــان بولىـ ــهت يارىتىلغـ ــۈن پۇرسـ ــۇۋېلىش ئۈچـ ــازالرنى ئوقـ ــامىزىنى . نامـ ــىر نـ ــۇڭا ئهسـ  شـ
 . كېچىكتۈرۈپ ئوقۇش مۇستهههپ دېيىلگهن

 ىن، ئهزان ئوقۇلغانــدىن شــام نــامىزىنى ههر قانــداق پهســىلدە مــۇتلهق كېىچىكتۈرمهســت  4
 . ) 5 ( كېيىنال ئوقۇش مۇستهههپتۇر

ــڭ  5 ــۈچتىن بىرىنىـ ــڭ ئـ ــۈنلهردە، كېچىنىـ ــسىز كـ ــمان بۇلۇتـ ــامىزىنى ئاسـ ــۇپتهن نـ  خـ

 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « تىرمىزى رىۋايىتى، ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
 . بهت  14 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 3 (
 . بهت  35 ناملىق ئهسهر » اللباب شرح الكتاب « ) 4 (
. بهت  14 جاة األرواح نور اإليضاح ون ) 5 (
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 ئهممــــا بۇلۇتلــــۇق كــــۈنلهردە، . ئــــاۋۋالقى ۋاقىتلىرىغــــا قهدەر كېچىكتــــۈرۈش مۇســــتهههپتۇر
 قا ئـادەتلهنگهن كىـشىنىڭ كـېچه نامـازلىرىنى ئوقۇشـ . ئهزاندىن كېيىنال ئوقـۇش مۇسـتهههپتۇر

ــا ــڭ ئاخىرىغـــ ــامىزىنى كېىچىنىـــ ــر نـــ ــسا، ۋىتىـــ ــسى بولـــ ــشىغا ئىشهنچىـــ  قهدەر ئويغىنالىـــ
 . ) 1 ( كېچىكتۈرۈشى مۇستهههپتۇر

 كـــېچه ئويغىنالىـــشىغا ئىـــشهنچ قىاللمىغـــان كىـــشى ۋىتىـــر « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
ــۇن ــدا ئوقۇس ــاۋۋالقى ۋاقتى ــامىزىنى ئ ــشىغا . ن ــدە تۇرالى ــسا، ئــۇنى ئهگهر كېچى ــشهنچ قىاللى  ئى

ــدا ــاخىرقى ۋاقتى ــاۋۋال ( ئ ــشتىن ئ ــى كىرى ــداتنىڭ ۋاقت ــى بام ــش ) يهن ــداق قىلى ــۇن، بۇن  ئوقۇس
 چــۈنكى كېچىنىـــڭ ئــاخىرقى ۋاقتىــدىكى نامـــاز پهرىــشتىلهر هــازىر بولىـــدىغان . ئهۋزەلــدۇر
 . ) 2 ( » شۇڭا بۇ ئهۋزەلدۇر . نامازدۇر

 ناماز ۋاقىتلىرىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 : تهرجىمىـسى ﴾ إنَّ الصالَةَ كاَنت على املـؤِمِنين ِكتاَبـاً موقُوتـاً ﴿ : اله مۇنداق دەيـدۇ ئال
 . ) 3 ( » قىلىندى شۈبهىسىزكى، ناماز مۆمىنلهرگه ۋاقتى بهلگىـلـهنـگهن پهرز «

ــدىلىك بهش ۋاخ ــارقىلىق، كۈن ــايهت ئ ــۇ ئ ــاال ب ــالاله تائ ــۈن ئ ــۇلمانالر ئۈچ ــڭ مۇس  نامازنى
 پهيغهمـــبهر . ۋاقىتلىرىغـــا بهلگىلهنـــگهن پهرز ئىكهنلىكىنـــى ئـــېالن قىلىـــدۇ كۈننىـــڭ مهلـــۇم

ــان ــق باي ــۇلمانالرغا ئېنى ــى مۇس ــۇ ۋاقىتالرن ــارقىلىق ب ــى ئ ــۆزى ۋە ئهمهلىيىت ــساالم س  ئهلهيهىس
 . قىلىپ بهرگهن

 ِيف حمـد الْ ولَـه . بحاَنَ اِهللا ِحين تمسونَ وِحين تصِبحونَ فَس ﴿ : ئالاله يهنه مۇنداق دەيدۇ
 سـىلهر ئاخـشامدا ۋە ئهتىگهنـدە « : تهرجىمىـسى ﴾ السمواَِت واألرِض وعِشيا وِحين تظِْهـرونَ

ــبىه ئېيـــتىىڭالر ــا تهسـ ــالاله تائاالغـ ــانا، كهچ ۋە . ئـ ــدىكى ههمـــدۇ سـ  ئاســـمانالردىكى ۋە زېمىنـ
 . ) 4 ( » پىشىن ۋاقىتلىرىدىكى ههمدۇ سانانىڭ ههممىسى ئالاله تائاالغا خاستۇر

 بـۇ ئـايهت، نامـاز ۋاقىتلىرىنـى بهلگىلىـگهن ئهڭ ئېنىــق « : ئىمـام بهغهۋىـي مۇنـداق دېـگهن
 دېگىنـى ئـالاله ﴾ ئـالاله تائاالغـا تهسـبىه ئېيـتىىڭالر ﴿ ئالاله تائاالنىـڭ بـۇ ئـايهتتىكى . ئايهتتۇر

ــاز ئوقــۇڭالر دېگهنلىكىــدۇر ــازلىرىنى ﴾ ئاخــشامدا ﴿ . ئۈچــۈن نام  دېگىنــى، شــام ۋە خــۇپتهن نام
 كهچــته دېگىنــى ﴾ كهچ ﴿ دېگىنــى، بامــدات نــامىزىنى ئوقۇڭـــــالر، ﴾ ئهتىگهنــدە ﴿ وقــۇڭالر، ئ

 . بهت  14 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . ئايهت  103 نىسا سۈرىسى ) 3 (
. ئايهت  17 – 16 رۇم سۈرىسى ) 4 (
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ــۇڭالر ۋە ــامىزىنى ئوقـ ــىر نـ ــدا ﴿ ئهسـ ــشىن ۋاقتىـ ــۇڭالر ﴾ پىـ ــامىزىنى ئوقـ ــشىن نـ ــى، پىـ  دېگىنـ
 . » دېگهنلىكىدۇر

 ِإذَا صــلَّيتم : پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم نامــاز ۋاقىتلىرىنــى بايــان قىلىــپ مۇنـداق دەيـــــدۇ
 ثُم ِإذَا صليتم الظُّهر فَِإنه وقْـت ِإلَـى أَنْ . الْفَجر فَِإنه وقْت ِإلَى أَنْ يطْلُع قَرنُ الشمِس اَألولُ

رصالْع رضحي . سمالش فَرصِإلَى أَنْ ت قْتو هفَِإن رصالْع متلَّيالْ . فَِإذَا ص متلَّيفَِإذَا ص هفَِإن ِربغم 
فَققُطَ الشسِإلَى أَنْ ي قْتـِل . وِف اللَّيِإلَى ِنص قْتو هاَء فَِإنالِْعش متلَّيتهرجىمىـسى فَِإذَا ص : » 

ــساڭالر، ــاقچى بول ــامىزىنى ئوقۇم ــدات ن  ) ئىككىنچــى تاڭــدىن ( ئۇنىــڭ ۋاقتــى ) بىلىڭالركــى ( بام
ــدىن پىــشى ــتقىچه، ئان ــان ۋاقى ــساڭالر، قۇيــاش چىقق ــاقچى بول ــامىزىنى ئوقۇم  ) بىلىڭالركــى ( ن ن

ــى ــدىن ( ئۇنىــڭ ۋاقت ــشقا ئېگىلگهن ــاش كــۈن پېتى ــتىغىچه، ئهســىر ) قۇي ــڭ ۋاق  ئهســىر نامىزىنى
 پىــشىننىڭ ۋاقتــى چىققانــدىن ( ئۇنىــڭ ۋاقتــى ) بىلىڭالركــى ( نــامىزىنى ئوقۇمــاقچى بولــساڭالر،

ــاقچ ) باشــالپ ــامىزىنى ئوقۇم ــام ن ــتقىچه، ش ــارغايغان ۋاقى ــۈن س ــساڭالر، ك ــى ( ى بول  ) بىلىڭالرك
ــى ــڭ ۋاقت ــدىن باشــالپ ( ئۇنى ــۈن پاتقان ــۇپتهن ) ك ــك، خ ــق يوقالغىچىلى ــماندىكى قىزىللى  ئاس

ــساڭالر، ــاقچى بول ــامىزىنى ئوقۇم ــى ) بىلىڭالركــى ( ن ــڭ ۋاقت ــدىن ( ئۇنى ــى چىققان  شــامنىڭ ۋاقت
 . ) 1 ( » كېىچىنىڭ يېرىمىغىچه داۋام قىلىدۇ ) باشالپ

 بـۇرۇن بامـدات يـاكى ئهسـىر نامىزىنىـڭ پهرزىـدىن بىـر قۇياش چىقىشتىن ياكى پېتىشتىن
ــدىغانلىقى توغرســىدا ــادا تاپى ــشقا ئۈلگــۈرەلىگهن كىــشىنىڭ نامىزىنىــڭ ئ  رەكهئهتنــى ئۇقۇۋېلى

 كىمىكــى، كــۈن چىقىــشتىن بــۇرۇن بامــدات « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
 دات نــامىزىنى ۋاقتىـدا ئوقۇغــان نامىزىنىـڭ پهرزىــدىن بىـر رەكــئهت ئوقۇشـقا ئۈلگۈرەلىــسه، بامـ

ــدۇ ــقا . بولىـ ــئهت ئوقۇشـ ــر رەكـ ــدىن بىـ ــىر نامىزىـ ــۇرۇن ئهسـ ــشتىن بـ ــۈن پېتىـ ــى، كـ  كىمىكـ
 . ) 2 ( » ئۈلگۈرەلىسه، ئهسىر نامىزىنى ۋاقتىدا ئوقۇغان بولىدۇ

ــسىگه ئۈلگــۈرەلىگهن ــڭ بىرىنچــى سهجدى ــاۋۋال نامازنى ــاكى پېتىــشتىن ئ ــش ي  كــۈن چىقى
 نامازنىــڭ بىــر رەكــئهتىگه ئۈلگــۈرگهن ئــادەم شــۇ . بولىــدۇ كىــشى بىــر رەكهئهتــكه ئۈلگــۈرگهن

 . نامازنى ۋاقتىدا ئوقۇغان بولۇپ هېسابلىنىدۇ

 ناماز ۋاقىتلىرىنىڭ كۆپ بولغانلىقىنىڭ هېكمىتى

ــا يـــۇقىرى كـــېچه ۋە كۈنـــدۈز ئۈچـــۈن پهرز قىلىنغـــان بهش ۋاخ نامازنىـــڭ  قى بهش ۋاقىتقـ

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (



416 

 : بهلگىلهنگهنلىكىنىڭ هېكمهتلىرى

ــالاله بىـــل  1 ــالىق ۋە مهخلـــۇق مۇناســـىۋىتىنىڭ ئـ ــدىنىڭ ئوتتۇرىـــسىدىكى خـ  هن بهنـ
 چـــۈنكى نامـــاز ئـــالاله بىـــلهن بهنـــدىنىڭ . ههمىـــشه داۋام قىلىـــپ تۇرىـــشى ئۈچـــۈن ئىـــدى

ــسىدۇر ــك ئىپادىــ ــڭ ئهڭ كۆرۈنهرلىــ ــىۋەتنىڭ ۋە يېقىنلىقنىــ ــسىدىكى مۇناســ ــۇ . ئوتتۇرىــ  بــ
 غــان بولــسا ئىــدى، ئىنــسانالرنىڭ نامازالرنىــڭ ههممىــسىنى بىــرال ۋاقىتتــا ئــادا قىلىــشقا بۇيرۇل

 چـــۈنكى ئىنـــساننىڭ . دۇنيـــالىق ئىـــشلىرىغا توســـقۇن بولـــۇش ئېهتىمـــالى بـــۇالر ئىـــدى
ــۇر ــغۇالتلىرى كۆپتـ ــالىق مهشـ ــاجلىرى ۋە دۇنيـ ــارچىلىق ۋە . ئېهتىيـ ــدا تـ ــسالم دىنىـ ــۇ، ئىـ  بۇمـ

 . قىيىنچىلىقالرنىڭ يوقلىقىغا بىر دەلىلدۇر

ــدۈز ۋاقىتلى  ئىنــسانالرنىڭ كــېچه  2 ــۇ بهش كۈن ــڭ ب ــان گۇناهلىرىنى ــدا ســادىر قىلغ  رى
 . چۈنكى ناماز گۇناهالرنى يۇيۇدۇ . ۋاخ ناماز بىلهن يويۇلۇپ تۇرىشى ئۈچۈن ئىدى

ــاالنى ئۇنتــۇپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن  3 ــالاله تائ ــدە قېلىــپ ئ ــلهت ئىچى  ئىنــساننىڭ غهپ
 . چۈنكى ناماز ئالاله تائاالنى ياد قىلىش ئۈچۈن ئوقۇلىدۇ . ئىدى

ــسان  4 ــاتلىق ئىنـ ــوراش ۋە هايـ ــاالدىن سـ ــالاله تائـ ــاجلىرىنى ئـ ــدىلىك ئېهتىيـ  نىڭ كۈنـ
 تــاقهت هاســىل قىلىــش ئۈچــۈن  مۇساپىــسىدە بېــشىغا كهلگهنــلهرگه نامــاز بىــلهن ســهبر

 . ئىدى

 ئىنساننىڭ نامازغا تاهارەت ئـېلىش ئـارقىلىق پـاكىز بولىـشى ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن سـاغالم  5
 ئـادەم بهش ۋاخ نامـاز ئۈچـۈن نورمالـدا بهش قېـتىم چـۈنكى مۇسـۇلمان . بولىشى ئۈچۈن ئىـدى

ــيهت بهرگهن بولىــدۇ ــتىم تازىلىققــا ئههمى ــر كۈنــدە بهش قې ــېلىش ئــارقىلىق بى ــارەت ئ  . تاه
 . كېسهللىكلهر كۆپىنچه تازىلىققا ئههمىيهت بهرمىگهنلىكتىن بولىدۇ

ــاه  6 ــسىدا گۇن ــازلىرى ساي ــ  ئىنــسانالر نام ــشالردىن ســاقلىنىپ قاالالي ــان ئى  ههر . دۇ يام
 كۈنى بهش قېتىم نامـاز ئوقـۇش ئـارقىلىق ئـالاله تائاالغـا ئههدىـسىنى يـېڭىالپ تۇرغـان ئـادەم

 بــۇ بهش ) ئهگهر نامـازلىرىنى قوبـۇل بولـۇش تهرىقىـسىدە، ئىخـالس بىـلهن ئوقۇيـدىغان بولـسا (
ــشهلهيدۇ ــۇش پۇرســىتىگه ئېرى ــراق بول ــاهالردىن يى ــۋەتته گۇن ــالاله . ۋاخ سايىــسىدا ئهل  شــۇڭا ئ

 قى بهش يــۇقىرى االنىـڭ ئىالهـى هېكمىتــى، كـېچه ۋە كۈنــدۈز ئۈچـۈن بۇيرۇلغــان نامـازالرنى تائ
 . ۋاقىتقا بهلگىلىگهن

 ناماز ۋاقىتلىرى ههققىدە ئىجتىهاد قىلىش

ــا ــۇپ قــېلىش قاتارلىقالرغ ــدە مههبــۇس بول ــاكى قــاراڭغۇ ئۆي  هاۋانىــڭ بۇلۇتلــۇق بولىــشى ي
ىڭ يــوللىرى كېــسىلگهن، يېنىــدا ۋاقىتنــى ئوخــشاش شــارائىتالردا باشــقىالر بىــلهن كۆرۈشۈشــن
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ــائهتنىڭ ــدىغان سـ ــى بهلگىلهيـ ــاكى ۋاقىتنـ ــانلىقى، يـ ــشىنىڭ بولمىغـ ــرەر كىـ ــدىغان بىـ  بىلىـ
 بولمىغـانلىقى ۋە ئهزاننىــڭ ئاڭالنماسـلىقى ســهۋەبىدىن نامازنىـڭ ۋاقتىنــى بىلهلمىـگهن كىــشى

 ئهگهر مۇنــداق ). ئــۆز قانــائىتىگه تايىنىــپ ۋاقىتنــى بهلگىلهيــدۇ يهنــى ( ئىجتىهــاد قىلىــدۇ،
ــانىيىتىگه ــش ئىمك ــى بىلى ــاز ۋاقتىن ــدىمۇ، نام ــۈپ باققان ــپ كۈت ــهبىر قىلى ــاز س ــر ئ ــشى بى  كى

 ئۇنىــڭ ئــۆز ئىجتىهــادى بىــلهن ۋاقىــت بهلگىــلهپ ئېرىشىــشتىن پۈتــۈنلهي ئۈمىدســىز بولــسا،
 . ناماز ئوقۇشى ۋاجىپتۇر

ــسىدا ئىككىلى ــاكى كىرمىگهنلىكــى توغرى ــرگهن ي ــسا، ئهگهر كىــشى، ۋاقىتنىــڭ كى  نىــپ قال
ــدۇ ــامىزىنى كېىچىكتۈرى ــك ن ــىل قىلغىچىلى ــائهت هاس ــق قان ــرگهنلىكىگه ئېنى ــڭ كى  . ۋاقىتنى

ــائهت هاســـىل بولغانـــدا نـــامىزىنى ئوقۇيـــدۇ ــازنى . ئېنىـــق قانـ ــارائىتتا نامـ  پهقهت بۇنـــداق شـ
ــتهههپتۇر ــۈرۈش مۇسـ ــائهت . كېچىكتـ ــۈكرەك قانـ ــا كۈچلـ ــاز ۋاقتىغـ ــهۋەب نامـ ــدىكى سـ  بۇنىڭـ

 ئهگهر ئـۇ كىـشى نامـاز ۋاقتىنىـڭ ئۆتـۈپ كېتىـشىدىن ئهنسىرىـسه . ر هاسىل قىلىـش ئۈچۈنـدۇ
. ) 1 ( نامىزىنى كېىچىكتۈرمهسلىكى الزىم

 ناماز ئوقۇش مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالر

 نامــاز ئوقــۇش مهنئــى قىلىنغــان ۋاقىــتالر بهش بولــۇپ، قانــداقال بىــر نامــازنى ئوقــۇش
 نغـان ۋاقىـت ئـۈچ ۋە نهپـله نامـاز ئۈچۈن سـاالهىيهتلىك بولمىغـانلىقى سـهۋەبلىك مهنئـى قىلى

 . ئوقۇشقا مۇناسىپ بولمىغانلىقى سهۋەبلىك مهنئى قىلىنغان ۋاقىت ئىككىدۇر

 قانـداقال بىـر نامـازنى ئوقـۇش ئۈچـۈن سـاالهىيهتلىك بولمىغـانلىقى سـهۋەبلىك مهنئـى  1
 : قىلىتغان ۋاقىتالر

 . قۇياش چىقىۋاتقاندا، ئۇ نهيزە بويى كۆتۈرۈلگهنگه قهدەر ) 1 (

 چىـــپ ئوتتۇرىـــسىغا كهلـــگهن يهنـــى قۇيـــاش ئاســـماننىڭ ( كـــۈن قىيـــام بولغـــان ) 2 (
 . تىن، كۈن پېتىش تهرەپكه ئېگىلگهنگه قهدەر ) ۋاقىت

 . قۇياش سارغايغان ۋاقىتتىن، قۇياش پاتقانغا قهدەر ) 3 (

ــۇقىرى ــۈننهت ي ــى س ــسۇن، مهيل ــپ بول ــى ۋاجى ــسۇن، مهيل ــى پهرز بول ــا، مهيل ــۈچ ۋاقىتت  قى ئ
ــسۇن بولــسۇن، مهيلــى نهپــل ــسۇن، مهيلــى جىنــازا نــامىزى بول ــسۇن، مهيلــى قــازا نامــاز بول  ه بول

ــدۇ ــۇش مهنئــى قىلىنى ــر نامــازنى ئوق ــداقال بى ــاۋزۇدىكى . قان ــڭ ئــادا « مهنئــى » بــۇ م  نامازنى
 . تاپماسلىقىنى تهقهززا قىلىدۇ

. بهت  127 توم  1 محتاج المغني ال بهت،  518 توم  1 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
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ــامىزىنى ــامىزىنى ئوقــۇش، شــۇ كۈننىــڭ ئهســىر ن ــازا ن  ئهممــا هــازىر قىلىنىــپ بولغــان جىن
 . ۋاقىتتـا ئوقۇلغـان سـهجدە ئايىتىنىـڭ تىـالۋەت سهجدىـسىنى قىلىـش جـائىزدۇر شۇ ئوقۇش ۋە

ــدۇ ــادا تاپى ــلهن ئ ــۇق بى ــراق مهكرۇهل ــپ . بى ــازىر قىلىنى ــساالم ه ــبهر ئهلهيهىس  چــۈنكى پهيغهم
ــان ــى قىلغ ــتىن مهنئ ــامىزىنى كېچىكتۈرۈش ــازا ن ــان جىن ــامىزىنى . بولغ ــىر ن ــڭ ئهس ــۇ كۈننى  ش

 تىــالۋەت . وقۇۋالمىغانــدا، ئــۇ قــازا بولــۇپ كېتىــدۇ مهكــرۇه بولغــان شــۇ ۋاقىتتــا بولــسىمۇ ئ
ــۇپ، گهردەنــگه ــب بول ــڭ ئۆزىــدە ۋاجى ــۇ ۋاقىتنى ــايىتى ئوقۇلغــان ش ــهجدە ئ ــسىمۇ س  سهجدى
ــسىمۇ،  يــۈكلهنگهنلىكى ئۈچــۈن، گهرچه بــۇ ۋاقىــت نامــاز ئوقــۇش مهكــرۇه بولغــان ۋاقىــت بول

 . تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىش جائىزدۇر

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىزنـى « : هـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن ئۇقبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلال
 : مۇنــۇ ئــۈچ ۋاقىتتــا نامــاز ئوقۇشــىمىزنى ۋە ئۆلــۈكلىرىمىزنى يهرلىــشىمىزنى مهنئــى قىلغــان

ــۈرۈلگهنگه قهدەر ــتىن ئــۇ تولــۇق كۆت ــاش چىققــان ۋاقىت ــام بولغانــدىن كــۈن . قۇي  كــۈن قىي
 . ) 1 ( » ن ۋاقىتتىن، قۇياش پاتقانغا قهدەر قۇياش سارغايغا . پېتىش تهرەپكه ئىگىلگهنگه قهدەر

 : نهپله ناماز ئوقۇشقا مۇناسىپ بولمىغانلىقى سهۋەبلىك مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالر  2

 . بامدات نامىزىدىن كېيىن، قۇياش نهيزە بويى كۆتۈرۈلگهنگه قهدەر ) 1 (

 . ئهسىر نامىزىدىن كېيىن، قۇياش پاتقانغا قهدەر ) 2 (

ــداقال ــا قان ــى ۋاقىتت ــۇ ئىكك ــدۇ ب ــى قىلىنى ــۇش مهنئ ــاز ئوق ــله نام ــر نهپ ــا . بى ــراق ئوقۇس  بى
 ئهممـا بـۇ ئىككـى ۋاقىتتـا قـازا نامـازالرنى ئوقـۇش، قـازا بولغـان . مهكرۇهلۇق بىلهن ئادا تاپىدۇ

 لــېكىن . تىــالۋەت سهجدىــسىنى قىلىــش ۋە جىنــازا نــامىزى ئوقــۇش مهكرۇهــسىز جــائىزدۇر
 هرتى قۇيـــاش سارغىيىـــشتىن بـــۇرۇن ئهســـىر نامىزىـــدىن كېـــيىن قـــازا نامـــاز ئوقۇشـــنىڭ شـــ

ــيىن، . ئوقۇلىـــشىدۇر ــارغايغاندىن كېـ ــاش سـ ــامىزىنى ― قۇيـ ــىر نـ ــڭ ئهسـ  گهرچه شـــۇ كۈننىـ
 . قازا ياكى نهپله ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ ― ئوقۇپ بولمىغان بولسىمۇ

 شــۇنىڭدەك، قۇيــاش ســارغايغان يــاكى پېتىۋاتقــان ۋاقىتتــا، شــۇ كۈننىــڭ ئهســىر نــامىزىنى
 شــۇنداقال، بامــدات نامىزىنىــڭ ســۈننىتىنى ئوقۇيالمىغــان كىــشى ئــۇنى . ئوقــۇش جــائىزدۇر

 بىـراق ههنهفىـي مهزهىـبىگه كـۆرە مهكرۇهلـۇق بىـلهن ئـادا . پهرزىدىن كېـيىن ئوقۇسـا بولىـدۇ
 . ) 2 ( تاپىدۇ، شافىئىي مهزهىبىگه كۆرە مهكرۇهسىز ئادا تاپىدۇ

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. بهتلهر  349 – 343 توم  1 بةت، الدر المختار  14 بةت، نور اإليضاح ونجاة األرواح  37 تحفة الفقهاء ) 2 (
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 سهۋەبى دا بايان قىلىنغان بهش ۋاقىتتا ناماز ئوقۇماسلىقنىڭ يۇقىرى

ــى ــهۋەبى ۋە هېكمىت ــڭ س ــى قىلىنغانلىقىنى ــنىڭ مهنئ ــاز ئوقۇش ــا نام ــۈچ ۋاقىتت ــاۋۋالقى ئ  ئ
 چـــۈنكى . شـــۇكى، قۇياشـــقا چوقۇنىـــدىغان كاپىرالرغـــا ئوخـــشاپ قالماســـلىق ئۈچـــۈن ئىـــدى

 ئهمـر ئىبنـى ئــاس رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىــۋايهت . كـاپىرالر بـۇ ۋاقىـتالردا قۇياشــقا چوقۇنىـدۇ
ــدۇكى، پهيغ ــگهن قىلىنى ــداق دې ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــدا، شــهيتاننىڭ « : هم  قۇيــاش تۇغقان

 قۇيـــاش . بـــۇ ۋاقىتتـــا، كـــاپىرالر قۇياشـــقا چوقۇنىـــدۇ . ئىككـــى مۈڭگـــۈزى ئارىـــسىدا توغىـــدۇ
ــوتى يېقىلىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ ئىــشىكلىرى ــا دوزاقنىــڭ ئ ــسىغا كهلــگهن ۋاقىتت  ئاســماننىڭ ئوتتۇرى

ــا . ئىككــى مۈڭگــۈزى ئارىــسىغا پاتىــدۇ قۇيــاش پاتقانــدا يهنه شــهيتاننىڭ . تاقىلىــدۇ  بــۇ ۋاقىتت
 . ) 1 ( » كاپىرالر يهنه قۇياشقا چوقۇنىدۇ

 ئهممــا بامــدات نــامىزى بىــلهن ئهســىر نامىزىــدىن كېــيىن نهپلــى نامــاز ئوقۇشــنىڭ مهنئــى
 ۋاقىتتىكـــى بىـــر ســـهۋەبتىن ئهمهس، بهلكـــى بـــۇ ۋاقىتالرنىـــڭ : قىلىنغانلىقىنىـــڭ هېكمىتـــى

ــ ــانلىقى هۆكـــۈم تهرەپـــتىن شـــۇ ۋاقىتنىـ  ڭ پهرزلىـــرى بىـــلهن مهشـــغۇل بولـــۇش ۋاقتـــى بولغـ
 . ) 2 ( چۈنكى شۇ ۋاقىتنىڭ پهرزنى ئادا قىلىش نهپلى نامازالردىن ئهۋزەلدۇر . سهۋەبىدىندۇر

 ئهزاننىڭ بايانى

 . ناماز ۋاقتىنىڭ كىرگهنلىكىنى ئېالن قىلىش دېمهكتۇر  ئهزان

 نىڭ هۆكمى ئوقۇش ئهزان

 ئهرلهرنىــڭ جامــائهت بولــۇپ ئوقۇشــلىرى ئۈچــۈن بهش ۋاخ نامــاز بىــلهن جــۈمه نــامىزىنى
 هېيــت ۋە جىنـازا نامـازلىرى ۋە باشـقا پهرز بولمىغــان . ئهزان ئوقـۇش تهكىتلىـك سـۈننهتتۇر

 ئهزان ئوقــۇش ئهرلهر ئۈچــۈن ســۈننهت، . نامــازالر ئۈچــۈن ئهزان ئوقۇشــقا هــاجهت يوقتــۇر
ــدور ــادا . ئايــالالر ئۈچــۈن هارام ــ ( ، مهيلــى ئ ــدا ئوقۇلغــان نام ــازا ) از ۋاقتى ــسۇن، مهيلــى ق  بول

 بولـسۇن ، سـهپهر ئۈسـتىدە ) ۋاقتىدا ئوقۇيالماي ۋاقتى چىققانـدىن كېـيىن ئوقۇلغـان نامـاز (
ــۈن ئهزان ــازالر ئۈچ ــداق شــارائىتتا، پهرز نام ــسۇن ههر قان ــدا بول ــۆز يۇرتى ــاكى ئ ــسۇن ي  بول

 . ئوقۇش سۈننهتتۇر

 قايسى؟ ئهزاننىڭ تېكستى : سوئال . 1

 : ئهزاننىڭ تېكستى تۆۋەندىكىلهر : جاۋاب

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. بهت  51 اللباب شرح الكتاب ) 2 (
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 . ئالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر أَكْبر ُهللا اَ أَكْبر ُهللا اَ

 . ئالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر أَكْبر ُهللا اَ أَكْبر ُهللا اَ

 . ئهشههدۇ ئهنالئىالهه ئىللهلاله أَشهد أَنْ ال ِإله ِإالَّ اهللا

 . ئهشههدۇ ئهنالئىالهه ئىللهلاله نْ ال ِإله ِإالَّ اهللا أَشهد أَ

داً رحمأَنَّ م دهأَش ئهشههدۇ ئهننه مۇههممهدەن رەسۇلۇلاله ولُ اِهللا س . 

داً رحمأَنَّ م دهأَش ئهشههدۇئهننه مۇههممهدەن رەسۇلۇلاله ولُ اِهللا س . 

ع يح الَِة لىههييه ئهلهسسااله الص . 

يح ع الَِة لىههييه ئهلهسسااله الص . 

ع يح ههييه ئهلهلفهاله الْفَالَِح لى . 

ع يح ههييه ئهلهلفهاله الْفَالَِح لى . 

 . ئالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر أَكْبر ُهللا اَ أَكْبر ُهللا اَ

 . الئىالهه ئىللهلاله ِإله ِإالَّ اُهللا الَ

ــد ــدات نامىزىـ ــۇقىرىقىالر بامـ ــۈن يـ ــرى ئۈچـ ــڭ ۋاقىتلىـ ــۈن پهرز نامازالرنىـ ــقا پۈتـ  ىن باشـ

 لـى حـي ع ﴿ ئهممـا بامـدات نامىزىنىـڭ ۋاقتـى ئۈچـۈن . ئوقۇلىدىغان ئهزاننىڭ تېكـستى
 دىن كېـيىن دېـگهن جۈملىـ ) نامـاز ئـارقىلىق نىجـات تېپىـشقا ئالـدىراڭالر ( يهنـى ﴾ الْفَالَِح

 دىن ئـاۋۋال دېـگهن جۇملىـ ) ىن چوڭـدۇر ههممىـد ئـالاله ( يهنـى ﴾ أَكْبـر ُهللا اَ ﴿ ۋە ئاخىرقى
 دېـگهن ) نامـاز ئۇيقـۇدىن ياخـشى ( يهنـى ﴾ ِم و النـ ن ِم ر ي خ ةُ الَ لص اَ ، ِم و الن ن ِم ر ي خ ةُ الَ لص اَ ﴿

 . ىلهر ئوقۇلىدۇ جۈمل

 ئهزان ئوقۇشنىڭ شهرتلىرى

ئهزان ئوقۇشنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ : سوئال . 2

: ئهزاننىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه : جاۋاب
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 . ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى ) 1 (

 . ئهزاننىڭ ئهرەب تىلىدا ئوقۇلۇشى ) 2 (

 . ئهزاننىڭ ئۈنلۈنك ئوقۇلىشى ) 3 (

 . ئهزان تېكىستلىرىنىڭ ههممىسى بىر مۇئهززىن تهرىپىدىن ئوقۇلۇشى ) 4 (

 . مۇئهززىننىڭ مۇسۇلمان، ئهر، ئاقىل، بالىغ بولۇشى ) 5 (

ــرىگه رىئـــايه قىلىـــش ۋە ئارقـــا ) 6 ( ــدا ئوقۇلىـــدىغان تېكىـــستلهرنىڭ تهرتىبلىـ  – ئهزانـ
 . ئارقىدىن ئوقۇش

 ئهزان ئوقۇلىۋاتقاندا نېمه قىلىش كېرەك؟ : سوئال . 3

 ئهزاننــى ئاڭلىغــان كىــشىنىڭ مۇئهززىننىــڭ ئېيتقــانلىرىنى قايتىلىــشى يهنــى : جــاۋاب
ــشاش مـــۇئهززىن ئ ــا ئوخـ ــۇئهززىن ئوقۇغانغـ ــستىنىڭ ههممىـــسىنى مـ ــان ئهزان تېكـ  ېيتىقـ

 ﴿ دېگهنـدە، ﴾ الْفَـالَِح لى حي ع ، الصالَِة لى حي ع ﴿ شهكىلدە قـايتىالپ ئوقۇشـى، پهقهت
 ئالالهنىڭ يـاردىمى بولمىـسا قـولىمىز هـېچ ئىـش كهلمهيـدۇ ( يهنى ﴾ اِهللا ِب الَّ ِا ةَ و قُ الَ و لَ و ح الَ
 . پ ئىككى قېتىم قايتىلىشى مۇستهههپتۇر ، دە )

 ئهزاندىن كېيىن قايسى دۇئا ئوقۇلىدۇ؟ : سوئال . 4

 ةَ، لَ ي ِض فَ الْ ةَ و لَ ي ِس و داً الْ م ح ِة آِت م م قاِئ الصالِة الْ و امِة ِة الت و ع الد ِه ب ٰهِذ ر اَللَّهم ﴿ : جـاۋاب
و اب ع ثْه قَ م اماً م ح لَّـِذ وداً ا م عي و ـهتئـى مۇشـۇ ئۇلـۇغ چاقىرىقنىـڭ ۋە « : تهرجىمىـسى ﴾ د 

 پهيغهمبىرىمىـــــز ههزرىتـــــى مـــــۇههممهد ! ئوقۇلىــــدىغان نامازنىـــــڭ ئىگىـــــسى ئـــــالاله
ــالىي ــان ئ ــۇنى ســهن ۋەدە قىلغ ــن ۋە ئ ــى بهرگى ــش پهزلىن  ئهلهيهىســساالمغا شــاپائهت قىلى

 ) 1 ( » ماقامغا ئېرىشتۈرگىن

 ۇيرۇلغانلىقىنىڭ هېكمىتى ئهزاننىڭ ب

ــرى ــڭ هېكمهتلى ــنى بۇيرۇغانلىقىنى ــۈن ئهزان ئوقۇش ــازالر ئۈچ ــڭ پهرز نام ــسالم دىنىنى ئى
 : ئۇالردىن . كۆپتۇر

 ئىــسالم دىنىنىــڭ ئاساســلىق تېرىكــى ۋە مۇســۇلمانلىقنىڭ ئونــۋانى بولغــان، شــههادەت  1
ــۇ ئهزاننىـــڭ كۈنلـــۈك بهش ۋاخ  زنىـــڭ ۋاقىتلىـــرى ناما كهلىمىلىرىنـــى ئـــۆزئىچىگه ئالغـــان بـ

بۇخارى رىۋايىتى (1)
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ــى ــڭ هېكمىت ــا : ئۈچــۈن ئوقۇشــقا بۇيرۇلغانلىقىنى ــشىلهرنى نامازغ ــارقىلىق كى ــلهر ئ ــۇ كهلىمى  ب
ــساالمنىڭ ــۇههممهد ئهلهيهىس ــى، م ــڭ بىرلىكىن ــالاله تائاالنى ــلهن ئ ــىۋىتى بى ــاقىرىش مۇناس  چ

ــارەتتۇر ــشتىن ئىبـ ــېالن قىلىـ ــى ئـ ــبهر ئىكهنلىكىنـ ــسالم زادى . بهرههق پهيغهمـ ــدە ئىـ  يهر يۈزىـ
 نامـــاز يوقالمىغـــان ئىـــكهن، ئهزان قهتئـــى . ى يوقالمايـــدىكهن، نامـــاز قهتئـــى يوقالمايـــدۇ دىنـــ

ــدۇ ــامهتكىچه شــۇنداق . يوقالماي ــا قىي ــڭ شــۇئارى ت ــسالم دىنىنى ــكهن، ئى ــان ئى  ئهزان يوقالمىغ
 . جاراڭلىق ئېالن قىلىنىپ، غهپلهتتىكىلهرنى ئويغىتىپ، ئاخىرىغىچه داۋام قىلىدۇ

ــي ع ﴿ ىــدە كىــشىلهرنى ئهزان تېكىــستلىرى ئىچ – 2 ح ــى ــصالَِة ل  ههيــيه « ﴾ ال

ــا كــېلىڭالر ( يهنــى » ئهلهســسااله ــۇرۇن، ئهزاننىــڭ بېــشىدىال ) نامازغ  ُهللا اَ ﴿ دەپ چاقىرىــشتىن ب
ربۇنىـڭ . دەپ ئـېالن قىلىنىـدۇ ) ئـالاله ههممىـدىن ئۇلۇغـدۇر ( يهنـى » ئـالالهۇ ئهكـبهر « ﴾ أَكْب 

ــالاله ههممىــدىن ئۇلــۇغ بولغــان ئ : مهنىــسى  ىــكهن، بــۇ دۇنيانىــڭ باقاســىز مهنپهئهتلىــرى ۋە ئ
 تـــۈگىمهس مهشـــغۇالتلىرىنى ۋاقىتلىـــق تاشـــالپ نامـــازنى ئـــادا قىلىـــشقا كـــېلىڭالر، دېـــيىش
ــۇهىملىقىنى ــاز ئوقۇشــنىڭ م ــاد ئېــتىش ئۈچــۈن نام ــاالنىى ي ــالاله تائ ــارقىلىق كىــشىلهرگه ئ  ئ

 . قايتا ئېالن قىلغانلىقتۇر

 كىــشىلهرنى ئــويغىتىش ئــارقىلىق، ئۇالرنىــڭ ئــالاله ئهزان غهپلهتتىكــى ۋە ئۇيقــۇدىكى  3
 . تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقىنى تهپهككۇر قىلىشى ۋە ناماز ئوقۇشى ئۈچۈن يېتهكچى بولىدۇ

ــدە  4 ــان ۋە ئاالهىـــ ــدا بولمىغـــ ــر دىنـــ ــداق بىـــ ــدىكى ئهزان هېچقانـــ ــسالم دىنىـــ  ئىـــ
 ىكهنلىكـى ۋە ئىـسالم بـۇ، ئـالاله تائاالنىـڭ بىـر ئ . خۇسۇسىيهتلهرگه ئىگه بولغان بىـر ئېالنـدۇر

ــامهتكىچه ــا قىيــ ــى تــ ــۈك دىنــــى ئىكهنلىكىنــ ــسانىيهتنىڭ مهڭگۈلــ ــۈن ئىنــ  دىنىنىــــڭ پۈتــ
 . جاكاراليدىغان بىردىنبىر شۇئاردۇر

 ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى تهكبىر

 ئهزانــدىن كېــيىن، پهرز نامــازالرنى ئوقــۇش ئالدىــدا، نامازنىــڭ باشــلىنىدىغانلىقىنى  تهكبىــر
 . ه تائاالنى ئۇلۇغالش دېمهكتۇر ئېالن قىلغان هالدا ئالال

 نىڭ هۆكمى ئېيتىش تهكبىر

ــاۋاب ــشاشتۇر : ج ــۆكمىگه ئوخ ــڭ ه ــۆكمى ئهزاننى ــڭ ه ــازالر . تهكبىرنى ــى پهرز نام  يهن
 ئۈچۈن، مهيلـى ئـادا بولـسۇن، مهيلـى قـازا بولـسۇن، مهيلـى يـول ئۈسـتىدە بولـسۇن، مهيلـى

 تهكبىرنىـڭ . قۇشـى سـۈننهتتۇر ئۆز يۇرتىدا بولـسۇن پۈتـۈن هـالالردا ئهرلهرنىـڭ تهكبىـر ئو
: ئهزانغا ئوخشمايدىغان تهرەپلىرى تۆۋەندىكىچه
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 تهكبىـر بولـسا، . ئهزان پهرز نامازالرنى جامـائهت بىـلهن ئـادا قىلىـش ئۈچـۈن ئوقۇلىـدۇ ) 1 (
ــۈن ــازالر ئۈچـ ــۈن پهرز نامـ ــسۇن پۈتـ ــالغۇز ئوقۇلـ ــاكى يـ ــسۇن يـ ــلهن ئوقۇلـ ــائهت بىـ  جامـ

 . ئوقۇلىدۇ

ــڭ ههرپل ) 2 ( ــر، ئۇنى ــدۇ تهكبى ــز ئوقۇلى ــشته تې ــدىغان رەۋى ــرى بىلىنى ــان . ى ــر ئېيتق  تهكبى
 كىــشى ئىككــى ســۆزنى بىــرال نهپهس بىــلهن بىرلهشــتۈرگهن هالــدا، كېيىنكــى ســۆزنى بىــر

 . ئاۋاز بىلهن ئوقۇيدۇ

ــاكى ) 3 ( ــدا ي ــز جاي ــا ئوخــشاش ئېگى ــدا ۋە مۇنارىغ ــى، ئهزاننىــڭ ئهكــسىچه، مۇنارى  تهكبىرن
 . مېكروفوندا ئوقۇش شهرت ئهمهس

تهكبىرنىڭ شهرتلىرى قايسىالر؟ : سوئال . 5

 . تهكبىرنىڭ شهرتلىرى ئهزاننىڭ شهرتلىرىنىڭ ئهينىسىدۇر : جاۋاب

تهكبىرنىڭ تېكستى قايسى ؟ : سوئال . 6

 : تهكبىرنىڭ تېكستى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ : جاۋاب

 . ئالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر أَكْبر ُهللا اَ ر أَكْب ُهللا اَ

 . ئالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر أَكْبر ُهللا اَ أَكْبر ُهللا اَ

 . ئهشههدۇ ئهنالئىالهه ئىللهلاله أَشهد أَنْ ال ِإله ِإالَّ اهللا

 . ئهشههدۇ ئهنالئىالهه ئىللهلاله أَشهد أَنْ ال ِإله ِإالَّ اهللا

هأَش داً رحمأَنَّ م د ئهشههدۇ ئهننه مۇههممهدەن رەسۇلۇلاله ولُ اِهللا س . 

داً رحمأَنَّ م دهأَش ئهشههدۇئهننه مۇههممهدەن رەسۇلۇلاله ولُ اِهللا س . 

ع يح الَِة لىههييه ئهلهسسااله الص . 

ع يح الَِة لىههييه ئهلهسسااله الص . 

ع يح هييه ئهلهلفهاله ه الْفَالَِح لى . 

ع يح ههييه ئهلهلفهاله الْفَالَِح لى .
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 قهد قامهتىسسااله، قَد قاَمت الصالَةُ

 قهد قامهتىسسااله، قَد قاَمت الصالَةُ

 . ئالالهۇ ئهكبهر، ئالالهۇ ئهكبهر أَكْبر ُهللا اَ أَكْبر ُهللا اَ

 . الئىالهه ئىللهلاله ِإله ِإالَّ اُهللا الَ

 ئهۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ بايانى مازنىڭ تۆتىنچى شهرتى نا

ــا  ئهۋرەت ــا قاراشـــتىن هايـ  ئىنـــساننىڭ ئېچىلىـــپ قالـــسا ئهيىـــب بولىـــدىغان ۋە ئۇنىڭغـ
 نامــازدا يۆرگهشــكه تېگىــشلىك : شــهرىئهت ئــستىالهىدا . قىلىنىــدىغان ئورگــانلىرى دېمهكتــۇر

 نامــاز . مىــسى ئهۋرەت دېيىلىــدۇ بولغــان ۋە ئۇنىڭغــا قــاراش هــارام بولغــان ئهزاالرنىــڭ ههم
 . نامازنىڭ قوبۇل بولۇشىنىڭ شهرتلىرىدىن بېرىدۇر ئوقۇغاندا، ئهۋرەت ئهزاالرنى يۆرگهش

 چېگرىسى – ئهۋرەت جايالرنىڭ چهك

 ئهرلهرنىڭ ئهۋرەت جايلىرى

 بۇنىڭغــا . كىنــدىكىنىڭ ئاســتىدىن تىزىنىــڭ ئاســتىغا قهدەر  ئهرلهرنىــڭ ئهۋرەت جــايلىرى
ــائهن، ئهرله ــدا ئهۋرەت ئهزالىرى بىنـ ــا تۇرغىنىـ ــ ر نامازغـ ــڭ ههر بىرىـ ــرىگه نىـ ــڭ بىـ  دىن تۆتنىـ

 . ) 1 ( يهتكىچىلىك ئورگان ئوچۇق قالسا، ئۇنىڭ نامىزى ئادا تاپمايدۇ

 ا مـ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهرلهرنىڭ ئهۋرەت جايلىرىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ
ت ح ت الس لَ ِإ ِة ر كْ ى الر ِم ِة ب الْ ن ع و كىنـدىكنىڭ ئاسـتىدىن تىـزغىچه بولغـان « : تهرجىمىـسى ِة ر 

 . ) 2 ( » جايالر ئهۋرەت جايالردىندۇر

 ئايالالرنىڭ ئهۋرەت جايلىرى

 يــۈزى، ئىككــى قــولى ۋە ئىككــى پۇتىــدىن باشــقا پۈتــۈن ― ئايالالرنىــڭ ئهۋرەت جــايلىرى
 . ) 3 ( بهدىنى ئهۋرەتتۇر

 جــايالرنى نامــازدا بولــسۇن، يــاكى ئايالالرنىــڭ ئهۋرەت جــايلىرىنى بايــان قىلىــپ ۋە بــۇ
 نامازنىــڭ ســىرتىدا بولــسۇن، پۈتــۈن ۋاقىــتالردا يېپىــشقا ئهمــر قىلىــپ ئــالاله قۇرئانــدا مۇنــداق

 . بهتلهر  379 – 375 توم  1 بةت، الدر المختار  17 ح نور اإليضاح ونجاة األروا ) 1 (
 . ئههمهد، ئهبۇداۋۇد ۋە دار قۇتنىي رىۋايىتى ) 2 (
. بهتلهر  379 – 375 توم  1 بةت، الدر المختار  17 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 3 (
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 قُلْ ِللمؤِمناَِت يغضضن ِمن أبصاَِرِهن ويحفَظْن فُروجهن والَيبِدين ِزينـتهن إالَّ مـاَ ﴿ : دەيـدۇ
 مــۆمىن ئايالالرغـا ئېيتقىنكــى، ئـۇالر نــامههرەملهرگه تىكىلىــپ « : جىمىـسى تهر ﴾ ظَهــر ِمنهــا
ــسۇن ــسۇن . قارىمى ــى ياپ ــى . ئهۋرەتلىرىن ــقا زىننهتلىرىن ــسمىدىن باش ــدىغان قى ــۈپ تۇرى  كۆرۈن

 . ) 1 ( » ئاشكارىلىمىسون

 ئالاله بـۇ ئـايهت ئـارقىلىق ئايـالالرنى كۆرۈنـۈپ تۇرىـدىغان ئهزالىـرى يهنـى يـۈزى، ئىككـى
ــولى ۋە ئىك ــامههرەم قـ ــقا ئهزالىرىنـــى نـ ــى پۇتىـــدىن باشـ ــسى، بـــالىلىرى ۋە ( كـ  ئېـــرى، ئاتىـ

ــقا ــلىرىدىن باشـ ــڭ ) قېرىنداشـ ــارقىلىق، ئۇالرنىـ ــۇيرۇش ئـ ــلىققا بـ ــشىلهرگه ئاشكارىلىماسـ  كىـ
 . قى ئــۈچ ئورگىنىــدىن باشــقا پۈتــۈن بهدىنىنىــڭ ئهۋرەت ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلغــان يــۇقىرى

ــاز ئوقۇمـــاقچى ــالاله مۇســـۇلمانالرنى نامـ ــپ، ئېـــسىل ئـ ــدا، ئهۋرەت جـــايلىرىنى يېپىـ  بولغانـ

 ياَبِنى آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُـلِّ ﴿ : كىيىنگهن هالدا نامازغا تۇرۇشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ
 . ) 2 ( » ههر ناماز ۋاقتىدا كىيىمىڭالرنى كىيىڭالر ! ئى ئادەم بالىلىرى « : تهرجىمىسى ﴾ مسِجٍد

 ىنىڭ ئهۋرەت جـــايلىرىنى نـــا مههـــرەملهر ئالدىـــدا يېپىـــپ ئايـــال ههر قانـــداق كىـــش  ئهر
ــۈن ۋاقىــتالردا پهرزدۇر ــڭ دۇرۇس . يۈرۈشــى نامازنىــڭ ســىرتىدىكى پۈت ــسا، نامازنى ــازدا بول  نام

ــهرتىدۇر ــشىنىڭ شـ ــ . بولىـ ــى يۇقىرىـ ــېىچىش مهنئـ ــايالرنى ئـ ــان ئهۋرەت جـ ــان قىلىنغـ  دا بايـ
 . هتئىي چهكلىنىدۇ قىلىنغىنىدەك، باشقىالرنىڭ ئهۋرەت جايلىرىغا قاراشمۇ ق

 باالغهتكه يهتمىگهنلهرنىڭ ئهۋرەتلىرى

 : باالغهتكه يهتمىگهن سهبى بالىالرنىڭ ئهۋرەت جايلىرى تۆۋەندىكىلهر

 يهنـــى ئۇالرنىـــڭ پۈتـــۈن . تـــۆت ياشـــقا تولمىغـــان بالىالرنىـــڭ ئهۋرەت جـــايلىرى يوقتـــۇر
ــاهتۇر ــاراش مۇب ــنىگه ق ــۇالر . بهدى ــ ئ ــيىن، ئۇالرنى ــقاندىن كې ــتىن ئاش ــۆت ياش ــدى ۋە ت  ڭ ئال
 نامــاز ئــۇالر ئـون ياشـتىن ئاشـقاندىن كېــيىن، ئۇالرنىـڭ نامـازدا ۋە . كهينـى تهرىپـى ئهۋرەتتـۇر

ــسى ــۆز ئهينى ــڭ ئ ــڭ ئهۋرەت جايلىرىنى ــوڭ ئهرلهرنى ــايلىرى چ ــدىغان ج  ســىرتىدا ئهۋرەت بولى
 . ) 3 ( ئوغۇل ـ قىزالر بۇ هۆكۈمدە ئوخشاش . يهنى كىندىكى بىلهن تىزىنىڭ ئارىسىدۇر

 ايالرنى يېپىشنىڭ هېكمىتى ئهۋرەت ج

 ئهۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ هېكمهتلىرى

 . ئايهت – 31 نۇر سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  31 ئهئراف سۈرىسى ) 2 (
. بهت  378 توم  1 د المحتار الدر المختار ور ) 3 (
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 ئىنــــسانالرنىڭ كــــۆرۈپ قېلىــــشىدىن هايــــا قىلىنىــــدىغان ئهۋرەت جايالرنىــــڭ،  1
 . ئىنسانالرنىڭ ئىگىسى بولغان ئالاله تائاالنىڭ ئالدىدا ئېچىلىپ تورۇشىدىن هايا قىلىش

ــاغالردا ئاشكار  2 ــادەتتىكى چــ ــايالرنى ئــ ــالاله ئهۋرەت جــ ــان يهردە، ئــ ــقا بولمىغــ  ىالشــ
 . تائاالنىڭ هۇزۇرىغا يۈزلهنگهن نامازدا، ئۇنى پېيىش تېخىمۇ زۆرۈردۇر

 ئىنــسانالر ئــادەتته . ئىنــساننىڭ زىننىتــى گــۈزەل ۋە تولــۇق كىيىملىــرى بىــلهن بولىــدۇ  3
ــۇكهممهل ــۈزەل ۋە مـ ــسا، ئهڭ گـ ــمهكچى بولـ ــلهن كۆرۈشـ ــس بىـ ــاكى رەئىـ ــلىق يـ ــرەر باشـ  بىـ

 بىــلهن مهنىــۋى ئــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرىغــا كېلىــپ ئۇنىــڭ . كىيىــشىپ بارىــدۇ كىيىملىرىنــى
 ؟ ! مۇالقاتتا بولماقچى بولغان كىشى قانداق زىننهتلىنىشى كېرەك

 ئىنــــساننىڭ ئهۋرەت جــــايلىرىنى يېپىــــپ، ئېــــسىل، گــــۈزەل كىــــيىملهر بىــــلهن  4
 . سىل خىسلهتتۇر زىننهتلىنىشى، ئۇنى باشقا مهخلۇقاتالردىن ئايرىپ تۇرىدىغان بىر ئې

 ئايـــال ههر قانـــداق كىـــشىنىڭ  نامـــازدا بولـــسۇن ۋە باشـــقا ۋاقىـــتالردا بولـــسۇن، ئهر  5
 پاسـاتالردىن ۋە يامـان نىيهتلىـك كــۆزلهردىن  ئۆزىنىـڭ ئهۋرەت جـايلىرىنى يۆرگىـشى، پىتــنه

 . ساقلىنىشنىڭ بىر كاپالىتىدۇر

 ئهۋرەت جايالرنى يېپىشنىڭ ئهدەپلىرى

 هۋرەتلىرىنـى يېپىـشى پهرز بولغـان ئىـكهن، ئۇنىـڭ ئىچكـى ئهۋرىتىنـى ئىنساننىڭ تاشقى ئ
 قهلبىــدىكى باشــقىالر كــۆرۈپ قالــسا ئۇيــات بولىــدىغان ناچــارلىقالرنى يېپىــشى ئهلبهتــته : يهنــى

 ئــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرىغــا بېرىــشتا ― قهلبتىكــى ناچــارلىقالرنى يېــپىش دېگهنلىــك . پهرزدۇر
ــاكالپ، ئهۋرەت ــى پـ ــقى ئهزاالرنـ ــڭ تاشـ ــى گۇناهالرنىـ ــىرتىدا، قهلبتىكـ ــڭ سـ ــى ياپقاننىـ  لهرنـ

 كىرلىرىنــى تهۋبه ۋە پۇشــايماننىڭ ســۈيى بىــلهن يۇيــۇش بىــلهن بىــرگه، ئــالاله تائاالنىــڭ
 ئالدىـــــدا كۆرۈنـــــۈپ قېلىـــــشىدىن هايـــــا قىلىنىـــــدىغان كۆرەلمهســـــلىك، تهكهببۇرلـــــۇق،

ــالىي ــن خــ ــار ئىللهتلهردىــ ــارلىق ناچــ ــاچكۆزلۈك قاتــ ــاداۋەت، ئــ ــمهنلىك، ئــ ــۇش دۈشــ  بولــ
ــۇر ــالاله . دېگهنلىكت ــلهن ئ ــلهر بى ــار ئىللهت ــۇ ناچ ــى ب ــدا، قهلبتىك ــا تۇرغان ــهن، نامازغ  خۇسۇس

ــا تهۋبه قىلىـــپ، ــانلىق يۈزىـــسىدىن گۇناهالرغـ ــا قىلغـ ــا كېلىـــشتىن هايـ  تائاالنىـــڭ هۇزۇرىغـ
ــۇ زۆرۈردۇر ــار . قهلبنــــى پــــاكالپ تــــورۇش تېخىمــ  چــــۈنكى كىــــشىلهر قهلبلىرىــــدىكى ناچــ

ــقىالرن ــى باش ــشىلهرگه ئىللهتلهرن ــۇمكىن قهدەر كى ــدۇ ۋە م ــا قىلى ــشىدىن هاي ــپ قىلى  ىڭ بىلى
 ئاشـــكارا قىلماســـلىققا تىرىـــشىدۇ يـــۇ، قهلبلهردىكىلهرنـــى ئهيـــنهن بىلىـــپ تۇرغـــۇچى ئـــالاله

 ئالاله تائـاالدىن هايـا قىلىـش باشـقىالردىن هايـا قىلىـشتىن ئهلـۋەتته . تائاالدىن هايا قىلمايدۇ
! زۆرۈر ئهمهسمۇ؟
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 شهرتى قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش نامازنىڭ بهشىنچى

ــۈز كهلتــۈرۈش ــبلىگه ي ــۈن ۋۇجــۇدىنى  قى ــۈزىنى ۋە پۈت ــازدا ي ــدىكى نام  مهســجىدى ههرەم
 . كهبه تهرەپكه قارىتىش دېمهكتۇر

ــۈزىنى ۋە ــشىلهرنىڭ يـ ــان كىـ ــدا تۇرغـ ــڭ ئهتراپىـ ــدىغان ۋە ئۇنىـ ــۆرۈپ تۇرىـ ــى كـ  كهبىنـ
 دىغان ۋە يىراقالردىكــى كۆكــسىنى كهبىــگه قارىتىــپ تۇرىــشى، كهبىنىــڭ ئــۆزىنى كۆرەلمهيــ

 نامازنىــــڭ دۇرۇس بولىــــشىنىڭ كىــــشىلهرنىڭ كهبىنىــــڭ تهرىــــپىگه يۈزلىنىــــپ تۇرىــــشى
ــدۇر ــهرتلىرىدىن بىرىـ ــهرت . شـ ــنىڭ شـ ــۈز كهلتۈرۈشـ ــبلىگه يـ ــدا، قىـ ــاز ئوقۇغانـ ــالاله نامـ  ئـ

 ا كُنـتم فَولِّ وجهك شطْر الْمسِجِد الْحراِم وحيثُ مـ ﴿ : ئىكهنلىكى ههققىدە مۇنداق دەيـدۇ
هطْرش كُمِوهجلُّواْ ونامـازدا ( « : تهرجىمىـسى ﴾ فَو   يـۈزۈڭنى مهسـجىدى ههرەم ) ئـى مـۇههممهد

ــازدا ( قهيهردە بولمـــاڭالر !) ئـــى مـــۆمىنلهر . قىلغىـــن گه ) قىـــبله (  يـــۈزۈڭالرنى مهســـجىدى ) نامـ
 . ) 1 ( » ههرەم تهرەپكه قىلىڭالر

 ىش كېرەك؟ غاندا قانداق قىل بلىگه قاراشقا ئىمكانىيهت بولمى قى

ــاش ــانلىق، قاتن ــات قىلغ ــمهندىن ئېهتىي ــانلىق، دۈش ــدا بولغ ــورۇش مهيدانى ــسهللىك، ئ  كې
 قوراللىرىنىــڭ ئۈســتىدە بولغــانلىق ســهۋەبلهردىن قىــبلىگه قــاراپ نامــاز ئوقۇشــقا ئىمكــانىيهت
ــسۇن، شــۇ ۋاقىتتىكــى ــدا بول ــاكى قاتنــاش قوراللىرى ــسۇن ي ــادە بول  بولمىغــان شــارائىتالردا، پىي

 ا قـاراپ، ئىمكـان قهدەر قىـبلىگه، ئىمكـانىيهت بولمىـسا قايـسىبىر تهرەپـكه قـاراپ نامـاز شارائىتق
 . ) 2 ( ئوقۇسا بولۇۋېرىدۇ

 ى وقُومـوا ِهللا ط الْوسـ ِ حاِفظُوا علَىالصلَواِت والصالَة ﴿ : ئالاله بۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ
ِتنا . قَاِنيانكْبراالً اَوفَِرج منـامىزىنى ) بهش ( « : تهرجىمىـسى ﴾ فَِانْ ِخفْت   نامـازنى بولۇپمـۇ ئهسـىر

 ئــالاله ). يهنــى پۈتــۈن شــهرتلىرى بىــلهن ۋاقتىــدا تولــۇق ئــادا قىلىڭــالر ( داۋامالشــتۇرۈڭالر
ــدا ــڭ هۇزۇرىــ ــازدا ( تائاالنىــ ــى نامــ ــۇرۇڭالر ) يهنــ ــلهن تــ ــك بىــ ــا . ئىتائهتمهنلىــ  قورقۇنچتــ

 . ) 3 ( » ز ئوقۇڭالر ناما ( قالغىنىڭالردا، پىيادە ياكى ئۇالغلىق كېتىپ بېرىپ

ــۇقىرى ــشىلهرنىڭ ي ــبلىگه قاراشــقا ئىمكــانىيىتى بولمىغــان كى  قى شــارائىتالر ســهۋەبىدىن قى
 قايـسىبىر تهرەپـكه بولمىــسۇن ئۇنىڭغـا قـاراپ نامــاز ئوقۇشـى قىبلىنىـڭ ئورنىــدا بولـۇپ قوبــۇل

 . ئايهت  144 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
 . بهت  17 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
. ئايهت  139 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
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 . قىلىنىدۇ

 ﴾ م وجـه اِهللا ثَ مـا تولُّـوا فَـ وِهللا املَشِرق واملَغِرب فَاَين ﴿ : ئالاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ
ــسى ــۇ « : تهرجىمى ــۈزى ( مهشــرىقمۇ، مهغرىپم ــۈن يهر ي ــى پۈت ــسى ) يهن ــالاله تائاالنىڭــدۇر، قاي  ئ

ــى ــڭ تهرىپ ــالاله تائاالنى ــۇ ئ ــسهڭالرمۇ، ئ ــكه يۈزلهن ــار قىلغــان ( تهرەپ ــىلهرگه ئىختىي ــى س  يهن
 . ) 1 ( » دۇر ) قىبلىسى

 ېرەك؟ قىبلىنى تاپالمىغان چاغدا قانداق قىلىش ك

 ســهپهر ئۈســتىدە قــاراڭغۇلۇق يــاكى هاۋانىــڭ بۇلۇتلــۇق بولغــانلىقى ســهۋەبى بىــلهن قىــبله
ــقا ــاكى كومپاس ــان ي ــادەم تاپالمىغ ــشكه ئ ــوراپ بىلى ــى س ــشى قىبلىن ــگهن كى ــى بىلهلمى  تهرىپىن
ــايمانلىرىمۇ بولمىغـــان شـــارائىتتا، قىبلىنـــى تېـــپىش  ئوخـــشاش تهرەپلهرنـــى كۆرســـهتكۈچ سـ

 ئۇنىـڭ بــۇ . انـائىتىگه كـۆرە قىــبله تهرەپنـى بهلگىـلهپ نامـاز ئوقۇيـدۇ ئۈچـۈن ئىزدىنىـپ ئـۆز ق
 دەپ « قىــبله » نامــاز ئوقۇلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ . ۋاقىتتىكــى نــامىزى دۇرۇس بولىــدۇ

ــان هالــدىمۇ، ئۇنىــڭ ــبله ئهمهســلىكى ئېنىقالنغ ــاز ئوقۇغــان تهرىپــى قى ــا قــاراپ نام  ئۇنىڭغ
 . ئوقۇمايدۇ ئۇنى قايتا . ئوقۇغان نامىزى دۇرۇستۇر

 ئهممــا ئـــۇ كىــشى، ئـــۆز قانـــائىتىگه كــۆرە قىـــبله دەپ بهلگىـــلهپ ئۇنىڭغــا قـــاراپ نامـــاز
 ئوقۇۋاتقــان ئهســنادا، قــاراپ نامــاز ئوقۇۋاتقــان بــۇ تهرەپنىــڭ قىــبله ئهمهســلىكى ئېنىقلىنىــپ،
ــتىن، نامــازدا ــامىزىنى بۇزماس ــۇ، ن ــارائىتتا، ئ ــان بولغــان ش ــشىگه ئاي ــۇ كى ــبله ئ ــي قى  ههقىقى

ــۇرۇپ، ــبله « تـ ــدۇ » قىـ ــكه چۆرۈلىـ ــنگهن تهرەپـ ــۈن . دەپ بىلىـ ــپىش ئۈچـ ــى تېـ  ئهگهر قىبلىنـ
 دەپ گۇمــان قىلىـــپ نامــاز ئوقۇغـــان بولـــۇپ، « قىـــبله » ئىزدەنمهســتىن، قايـــسىبىر تهرەپنــى

 كېـيىن ئۇنىــڭ قـاراپ نامــاز ئوقۇغــان تهرىپىنىـڭ قىــبله ئهمهســلىكى بىلنـسه، ئۇنىــڭ نــامىزى
 . ) 2 ( ىدۇ قايتا ئادا قىلىشقا توغرا كېل . باتىلدۇ

 ― پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مهككىــدىن مهدىـنىگه هىجـرەت قىلىــپ كهلگهنـدىن كېينمــۇ
ــويىچه ــادىتى ب ــدىكى ئ ــاراپ ― مهككى ــاي پهلهســتىندىكى بهيتۇلمۇقهددەســكه ق ــته ئ ــون يهت  ئ

 چــۈنكى ئــۇ . ئــۇ بىــزگه ئهگىــشىدۇ « يههــۇدىيالر مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى . نامــاز ئوقۇيــدۇ
ــزگ ــڭ قىبلىمىـ ــدۇ بىزنىـ ــاز ئوقۇيـ ــاراپ نامـ ــبهر » ه قـ ــلىغاندا، پهيغهمـ ــكه باشـ  دەپ ئهيىبلهشـ

 كېىچىلىـرى سـىرتقا چىقىـپ ئۇپۇققـا قـاراپ، قىـبله . ئهلهيهىسساالم ناهـايىتى پهرىـشان بولىـدۇ
 شــۇنداق قىلىــپ نامــاز ۋاقتــى كىرگهنــدىن . كۈتىــدۇ ۋەهيــى ههققىــدە ئــالاله تائــاالدىن بىــرەر

 . ئايهت  115 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. بهت  18 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
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 ىدىدە پىــشىن نامــازدىن ئىككــى رەكــئهت ئوقۇلــۇپ كېــيىن مهدىنىــدىكى بهنــى ســهلىمه مهســچ
 بولغــان ۋاقىتتــا، پهرىــشته جىبرىــل ئهلهيهىســساالم ئــالاله تائاالنىــڭ ئهمــرى بىــلهن مــۇههممهد
ــكه ــدە كهبه تهرەپــ ــان هالىتىــ ــازدا تۇرغــ ــۇنى نامــ ــپ ئــ ــا كېلىــ ــساالمنىڭ يېنىغــ  ئهلهيهىســ

 قَــد نــرى تقَلُّــب ﴿ : ىــدۇ يۈزلهندۈرىـدۇ ۋە ئـالاله تائاالنىــڭ مۇنـۇ ســۆزىنى ئۇنىڭغـا يهتكۈز
 « : تهرجىمىـسى ﴾ ر املَسِجِد احلَراَم ط فَلَنولِّينك ِقبلَةً ترضاَها فَولِّ وجهك ش ِء وجِهك ِيف السماَ

 قايتــا ئاســمانغا قارىغــانلىغىڭنى كــۆرۈپ  قايتــا ) كهبه قىــبلهڭ بولۇشــنى تىــلهپ ( بىــز ســېنىڭ
ــۋاتىمىز ــۇم ســهن . تۇرى ــدۈرىمىز ســېنى چوق ــبلىگه يۈزلهن ــدىغان قى ــازدا .( ياقتۇرى ــۈزۈڭنى ) نام  ي

 . ) 1 ( » مهسجىدى ههرەم تهرەپكه قىلغىن

 قىبلىگه يۈزلىنىشنىڭ ئهدەپلىرى

 ناماز ئوقۇغاندا، كۆكسىنى ۋە يـۈزىنى قىـبله تهرەپـكه قاراتقـان كىـشى، ئهلـۋەتته قهلبىنىمـۇ،
 هالــدا، ئـــالاله تائاالنىـــڭ دۇنيــاۋىي غهرەزلهردىـــن، نهپـــسىي ههۋەســلهردىن ئـــازات قىلغـــان

 هۇزۇرىغــا يۈزلهندۈرۈشــى ۋە ئهقلىنــى، پىكرىنــى شــۇنداقال پۈتــۈن ۋۇجــۇدىنى ئــۆزى مۇناجــات
ــنىڭ ــۈز كهلتۈرۈشـ ــبلىگه يـ ــشى قىـ ــا بېغىشلىـ ــالاله تائاالغـ ــسى ئـ ــان ئىگىـ ــاقچى بولغـ  قىلمـ

 . ئهدەپلىرىدىندۇر

 نامازدا قىبلىگه يۈزلىنىشنىڭ سىرى

 : ىڭ سىرلىرىدىن نامازدا قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈشن

ــا قىلىــش  1 ــراهىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۈننىتىنى بهرپ  پهيغهمبهرلهرنىــڭ پېــشىۋاسى ئىب
 . ۋە قهلبلهردە ئۇنىڭ يادىنى داۋام قىلدۇرۇش

 ناماز ئوقۇغان كىـشى يـۈزىنى كهبه تهرەپـكه قـارىتىش بىـلهن ئۇنىـڭ پۈتـۈن ئهزالىـرى  2
 ئـالاله تائـاالدىن ئهيمهنـگهن هالـدا تـۇرۇپ، نهتىجىـدە، قهلـب . كهبه تهرەپكه يۈزلىنىپ تۇرىـدۇ

ــىتىدۇ ــى كۆرس ــۆز رولىن ــۈن ئ ــشى ئۈچ ــۇل بولى ــدا قوب ــالاله دەرگاهى ــڭ ئ ــۈز . نامازنى  چــۈنكى ي
 بىـلهن بهدەن مـۇئهييهن بىـر تهرەپـكه يۈزلهنمهسـتىن، ئـۆز هالىغـا قويـۇپ بېرىلىـدىغان بولـسا،

 ملىــدىن كــۆز ههر تهرەپــكه ئىنــساننىڭ بــارچه ئورگــانلىرى خالىغــانچه ههرىــكهت قىلىــشى، جۈ
 قارىشى بىلهن قهلبمـۇ شـۇالر بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ كېتىـپ، نامازنىـڭ دۇرۇس يوسـۇندا ئـادا

 شـــۇڭا قىـــبلىگه يـــۈزلىنىش پهرز قىلىنغـــان . قىلىنىـــشىغا ئهلـــۋەتته ســـهلبىي تهســـىر بېرىـــدۇ
 . بولىشى مۇمكىن

. ئايهت  144 بهقهر سۈرىسى ) 1 (
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ــارام  3 ــى ئ ــساننىڭ قهلب ــلهن ئىن ــۈرۈش بى ــۈز كهلت ــبلىگه ي ــازدا قى ــۈن نام ــدۇ ۋە پۈت  تاپى
 چــۈنكى يهر شــارىدىكى . مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئــارا قېرىنــداش ئىكهنلىكىنــى هــېس قىلدۇرىــدۇ

 بــۇ ههرقانــداق مۇســۇلمان كىــشىنى . پۈتــۈن مۇســۇلمانالر نامــازدا شــۇ كهبه تهرەپــكه يۈزلىنىــدۇ
ــاق ــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرى بىــلهن ئورت ــۇ ئىبــادەتته پۈت ــالغۇز ئهمهســلىكىنى ۋە ب  ئۆزىنىــڭ ي

 . ئىكهنلىكىنى هېس قىلدۇرىدۇ

ــا قۇلچىلىــق  4 ــى ئالالهق ــۈن ئهزاالرن ــارقىلىق قهلبنــى، ئهقىلنــى ۋە پۈت ــاراش ئ  قىــبلىگه ق
ــان ــرى بولغ ــڭ جهۋهى ــلهن ئىبادەتنى ــارىتىش بى ــسهتكه ق ــر مهق ــارەت بى ــشتىن ئىب ــادا قىلى  ئ

 . ئىخالسنى هاسىل قىلغىلى بولىدۇ

ــ  5 ــۈزلىنىش مۇســۇلمانالرنى گهرچه ئ ــبلىگه ي ــر قى ــتىن بى ــدىن  ۇالر مۇســاپه جهههت  بىرى
ــاق ــارەت ئورت ــشتىن ئىب ــادەت قىلى ــالالهقىال ئىب ــر ئ ــرى بى ــڭ قهلبلى ــسىمۇ، ئۇالرنى ــا بول  يىراقت

 . مهقسهتته بىر ئىكهنلىكىنى نامايان قىلىدۇ

 ىمىز؟ كهبه تهرەپكه يۈز كهلتۈر نامازدا نېمه ئۈچۈن

ــا ــۈز كهلتــۈرۈش ۋە ههج، ئــۆمرە ئ  دا قىلغانــدا، كهبىنىــڭ ئهتراپىنــى نامــازدا كهبه تهرەپــكه ي
ــاۋاپ قىلىــشتىكى مهقــسهت  كهبىــگه ― دىــن دۈشــمهنلىرىنىڭ ئويلىغىنىــدەك ― ئايلىنىــپ ت

ــڭ ــالاله تائاالنى ــى ئ ــسىدىن ئهمهس، بهلك ــۇش يۈزى ــازدا ( ﴿ چوقۇن ــجىدى ) نام ــۈزۈڭنى مهس  ي
ــن ــكه قىلغىـ ــش ﴾ ههرەم تهرەپـ ــادەت قىلىـ ــا ئىبـ ــائهن، ئالالهقـ ــرىگه بىنـ ــان ئهمـ  دەپ بۇيرىغـ

 يۈزىــسىدىن كهبه تهرەپــكه قــارايمىز ۋە ههج، ئــۆمرىنى كهبىنىــڭ ئهتراپىنــى تــاۋاپ قىلىــش
 كهبه ئـــالاله ئهمهس، يـــاكى ئـــالاله . ئىبـــادەت پهقهت ئـــالالهقىال قىلىنىـــدۇ . بىـــلهن قىلىمىـــز

ــايىمۇ ئهمهس ــدىغان جـ ــڭ تۇرىـ ــسۇس . تائاالنىـ ــلهرگه مهخـ ــاي ۋە تهرەپـ ــالاله جـ ــۈنكى ئـ  چـ
 . تته بولۇشتىن ئۈستۈندۇر، ئهلۋە

 ئــالاله مۇســۇلمانالرنىڭ يــۈزىنى بىــر يهرگه مهركهزلهشــتۈرۈش، ئىبادەتنىــڭ پهقهت بىــر
 ئـالالهقىال قىلىنىـدىغانلىقىنى بىلـدۈرۈش ۋە هـېس قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن، ئـۇالرنى كهبىـگه يـۈز

 شــۇڭا . بــۇ ههرگىزمــۇ كهبىــگه ئىبــادەت قىلىڭــالر دېگهنلىــك ئهمهس . كهلتۈرۈشــكه بۇيرىغــان

 « : تهرجىمىـسى ﴾ فاَعبـِد اَهللا مخِلـصاً لَـه الـديِن ﴿ : لاله مۇسـۇلمانالرغا كۆپ ئايهتلهردە ئـا
ــادەت قىلغىــن ــالالهقىال ئىب ــدا ئ ــان هال ــارقىلىق » دىنىڭنــى خــالىس قىلغ ــر قىلىــش ئ  دەپ ئهم

 قايتـــا بۇيرىغـــان، ئانـــدىن نامازغـــا  ئىبـــادەتنى ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئـــۆزىگىال قىلىـــشقا قايتـــا
ــادەت ــان ئوخــشاش بهزى ئىب ــنى شــهرت قىلغ ــۈز كهلتۈرۈش ــكه ي ــۈن كهبه تهرەپ ــالاله . لهر ئۈچ  ئ

 نامـازدا، يـۈزۈڭنى مهسـجىدى « : تهرجىمىـسى ﴾ راملَسِجِد احلَراَِم ط فَولِّ وجهك ش ﴿ : تائاالنىـڭ
دېــگهن ســۆزىدىن مهســجىدى ههرەمــگه ئىبــادەت قىلغىــن، دېــگهن » ههرەم تهرەپــكه قىلغىــن
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ــايهت پهقهت . مهنه چىقمايـــدۇ  نامـــازدا قىـــبلىگه قاراشـــنىڭ الزىملىقىنـــى ئىپادىلهيـــدۇ، بـــۇ ئـ
ــشىمۇ، . بهس ــاۋاپ قىلى ــى ت ــڭ ئهتراپىن ــڭ، كهبىنى ــۆمرە قىلغۇچىالرنى ــاجىالر ۋە ئ  شــۇنداقال، ه

ــانلىقتىن ــسىدىن كهبىــگه چوقۇنغ ــورۇنالش يۈزى ــى ئ ــالاله تائاالنىــڭ ئهمرىن  ئهمهس، بهلكــى ئ
 شـۇڭا ئـالاله . پهرزلىرىـدىن بىرىـدۇر چۈنكى كهبىنـى تـاۋاپ قىلىـش ههج ۋە ئۆمرىنىـڭ . ئىدى

 « : تهرجىمىـسى ﴾ اَع إلَيـِه سـِبيالً ط وِللِّه على الناَِس ِحج البيِت من إست ﴿ : ههج توغرســــىدا
 » قــادىر بۇاللىغــان كىــشىلهرنىڭ ئــالاله ئۈچــۈن بهيتــۇلالهنى ههج قىلىــشى پهرز قىلىنــدى

ــۇ ئىبادەتن ــارەت بـ ــارقىلىق ههجـــدىن ئىبـ ــۇنى دېـــيىش ئـ  ىـــڭ كهبىـــگه چوقۇنـــۇش يـــاكى ئـ
ــدە ــدىغانلىقىنى ئاالهىـ ــۈنال قىلىنىـ ــالاله ئۈچـ ــى پهقهت ئـ ــۈن ئهمهس، بهلكـ ــۇغالش ئۈچـ  ئۇلـ

 . تهكىتلىگهن

 كهبه پهيغهمبهرلهرنىـــڭ پېــــشىۋاسى ئىبــــراهىم ۋە ئـــوغلى ئىــــسمائىل ئهلهيهىســــساالمالر
 چوقۇنۇشـقا ئهمهس، ئـۇ، . ئالالهقا ئىبادەت قىلىش ئۈچـۈن بىنـا قىلغـان بىـر ئىبـادەت ئۆيىـدۇر

 ئـــادەتتىكى مهســـجىدلهرنىڭ هـــۆرمىتى ئـــۇ مهســـجىدلهرگه . پهقهت هـــۆرمهتكىال اليىقتـــۇر
 نــامىزى ئوقــۇش ئــارقىلىق ئىپادىلهنــسه، » تههىيهتــۇل مهســجىد « كىرگهنــدە ئىككــى رەكــئهت

ــى يهتــته ــڭ ئهتراپىن ــشىنىڭ كهبىنى ــرگهن كى ــگه كى ــجىدى ههرەم ــۆرمىتى مهس ــڭ ه  كهبىنى
 بـۇ، مهسـجىدى ههرەمـگه تـاۋاب نىيىتـى بىـلهن . ئـارقىلىق ئىپادىلىنىـدۇ قېتىم تـاۋاپ قىلىـشى

 نهســـىههت ئـــاڭالش ۋە يـــاكى – قۇرئـــان ئوقـــۇش، ۋەز ئهممـــا . كىـــرگهن كىـــشى ئۈچۈنـــدۇر
ــئهت ــشىنىڭ ئىككــى رەك ــرگهن كى ــگه كى ــجىدى ههرەم ــلهن مهس ــسهت بى ــر مهق ــداقال بى  « قان

ــجىد ــۇل مهسـ ــۈننهتتۇر » تههىيهتـ ــى سـ ــامىزى ئوقۇشـ ــاز ئ . نـ ــسىبىر نامـ ــۈن قايـ ــۇش ئۈچـ  وقـ
ــۇنى ــشى ئ ــادا قىلى ــازنى ئ ــۇ نام ــڭ ش ــرگهن ئادەمنى ــجىدكه كى ــجىد « مهس ــۇل مهس  » تههىيهت

 . نامىزى ئوقۇشتىن بىهاجهت قىلىدۇ

 نىيهت : نامازنىڭ ئالتىنچى شهرتى

 . قهلبتىكى مهقسهت دېمهكتۇر  نىيهت

 . ش دېمهكتــۇر ئـالاله رازىلىقـى ئۈچــۈن نامـاز ئوقۇشـنى كۆڭـۈلگه پۈتـۈ  نامازنىـڭ نىيىتـى
 نىيهتنىـــڭ ئـــورنى قهلـــب بولغاچقـــا، نامـــاز ئوقۇمـــاقچى بولغـــان كىـــشىنىڭ قايـــسى نامـــازنى

 نىيهتنــى تىـل بىــلهن سـۆزلهش شــهرت . ئوقۇمـاقچى بولغــانلىقىنى كـۆڭلىگه پۈتۈشــى شـهرتتۇر
 نامـــاز ۋە باشـــقا ئىبادەتلهرنىـــڭ ئـــالاله . ئهممـــا تىـــل بىلهنمـــۇ ســـۆزلهش ئهۋزەلـــدۇر . ئهمهس

 ۇل بولىــشى ئۈچــۈن نىيهتنىــڭ شــهرت ئىكهنلىكــى ههققىــدە كهلــگهن ئــايهتلهر دەرگاهىــدا قوبــ

 وماَ أُِمرواُ إالَّ ِليعبدواَهللا مخِلـِصين ﴿ : ئۇالدىن ئالاله تائاالنىڭ مۇنـۇ سـۆزى . ناهايىتى كۆپتۇر
ق ئـۇالر پهقهت ئىبـادەتنى، ئالالهقـا خـالىس قىلغـان، هه « : تهرجىمىـسى ﴾ ِء لَه الـدين حنفـاَ
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 . ) 1 ( » ئالالهقىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى ) يالغۇز ( دىنغا ئېتىقاد قىلغان هالدا

 قهلبـته شـۇنىال نىـيهت  ئىبادەتنى ئـالالهقىال خـالىس قىلىـشتىن ئىبـارەت بولغـان ئىخـالس
ــىدۇ ــگه ئاش ــلهن ئهمهل ــش بى ــشى . قىلى ــڭ دۇرۇس بولى ــساالم ئهمهللهرنى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 ِإنما األعمـالُ بالنيـات، : ىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنـداق دەيـدۇ ئۈچۈن نىيهتنىڭ شهرت ئ
 ئهمهللهرنىـڭ قوبـۇل بولىـشى پهقهت نىـيهتلهرگه « : تهرجىمىـسى وِإنما ِلكُلِّ امِرىٍء ما نـوى

 . ) 2 ( » ههركىم ئۆزىنىڭ نىيهت قىلغان نهرسىسىگه ئېرىشىدۇ . باغلىقتۇر

 بــۇ ههدىــس ئىمــان، نامــاز، زاكــات، روزا، ههج ۋە ئىمــام بۇخــارى بــۇ ههدىــسنى ئوچــۇقالپ،
 باشـــقا ههرقانـــداق بىـــر ئىبادەتنىـــڭ ئـــالاله تائـــاال دەرگاهىـــدا قوبـــۇل بولـــۇش پرىنـــسىپىنى

 . ئوچۇقلىغان ئاالهىدە ههدىستۇر، دەيدۇ

ــداق ئهمهل ــيهت ههر قانــ ــهرتتۇر  نىــ ــۈن شــ ــشى ئۈچــ ــۇل بولىــ ــڭ قوبــ  . ئىبادەتلهرنىــ
ــهرتلىكى ــڭ ش ــادەتلهردە نىيهتنى ــدۇر ئىب ــۈچكه ئىگى ــادەتكىچه ك ــا قىي ــڭ . ت ــۈنكى نىيهتنى  چ

 شــۇڭا نىــيهت ئىــشىدا ئــۆزۈر . ئــۇنى ئــورۇنالش هــېچكىمگه قىــيىن كهلمهيــدۇ . ئــورنى قهلبتــۇر
 . قوبۇل قىلىنمايدۇ

 نىيهتنىڭ ۋاقتى

ــى ــڭ ۋاقت ــازدىكى نىيهتنى ــۇر ― نام ــى ئالغــان ۋاقىتت ــا باشــالش تهكبىرىن ــى . نامازغ  نىيهتن
 ىـسىنىڭ ئارىـسىنى ئايرىۋېتىـدىغان ئىـش يـۈز بهرمهسـلىك شـهرتى نىيهت بىلهن تهكبىر ئىكك

 . ) 3 ( بىلهن تهكبىرنىڭ ئالدىدا قىلسىمۇ بولىدۇ

 نىيهت قىلىش ئۇسۇلى

ــۇپ ــام بول ــاكى ئىم ــالغۇز ي ــۆزى ي ــۇپ، ئ ــب بول ــاكى ۋاجى ــاز پهرز ي ــان نام ــاقچى بولغ  ئوقۇم
 هنلىــك تــۈرىنى ئوقۇمــاقچى بولــسا، ئوقۇمــاقچى بولغــان نامىزىنىــڭ پهرز يــاكى ۋاجىــب ئىك

ــرەك ــته تهيىنلىــشى كې ــاقچى بولــسا، : مهســىلهن . نىيهت ــشىننىڭ پهرزىنــى ئوقۇم  نىــيهت « پى
 پهرز يــاكى . دەپ نىــيهت قىلغانغــا ئوخــشاش » قىلــدىم مۇشــۇ ۋاقىتنىــڭ پهرزىنــى ئوقۇشــقا

ــته ــئهت ســانىنى نىيهت ــۈنىنى ۋە رەك ــامىنى، ك ــك ن ــاز ئىكهنلى ــسى نام ــڭ قاي  ۋاجىــب نامازالرنى
 بىــلهن ۋاقتىــنىال ) پهرز يــاكى ۋاجىــب ئىكهنلىكىنــى ( پهقهت تــۈرى . جهت يــوق تهيىنلهشــكه هــا

 . تهيىنلىسه يېتهلىكتۇر

 . ايهت ئ  5 بهييىنه سۈرىسى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  127 توم – 1 بدائع الصنائع ) 3 (
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 ئهممـا ســۈننهت، نهپـله، تهراۋىــه ۋە باشـقا نامازالرغــا ئـۇ نامازالرنىــڭ قايـسى نامــاز ۋە قــانچه
 ئــالاله ئۈچــۈن نامــاز ئوقۇشـــنى « رەكــئهت ئىكهنلىكىنــى نىيهتــته تهيىنلىمهســـتىن، پهقهت

ــيهت ــدىم نىـ ــۇر » قىلـ ــش يېتهرلىكتـ ــيهت قىلىـ ــا نىـ ــۇتلهق نامازغـ ــات . دەپ مـ ــا ئىهتىيـ  ئهممـ
ــسىدىن ــنلهش يۇقىرى يۈزىـ ــى تهيىـ ــئهت ئىكهنلىكىنـ ــانچه رەكـ ــاز ۋە قـ ــداق نامـ ــڭ قانـ  قىالرنىـ
 بۈگــۈنكى بامــدات » بامــداتنىڭ ســۈننىتىنى ئوقۇمــاقچى بولغــان كىــشى : مهســىلهن . ئهۋزەلــدۇر

ــۈننىتىنى ئوق ــئهت سـ ــى رەكـ ــڭ ئىككـ ــدىم نامىزىنىـ ــيهت قىلـ ــنى نىـ ــنلىگهنگه « ۇشـ  دەپ تهيىـ
 . ئوخشاش

― دا بايـان قىلغانـدەك يۇقىرىـ ― ئىمامغا ئىقتىدا قىلىپ نامـاز ئوقۇمـاقچى بولغـان كىـشى
 ئالدى بىـلهن ئۆزىنىـڭ ئۇقۇمـاقچى بولغـان نامىزىنىـڭ پهرز يـاكى ۋاجىـب ئىكهنلىـك تـۈرىنى

ــشن ــا ئىقتىــدا قىلى ــدىن باشــقا يهنه ئىمامغ ــدۇ، بۇنىڭ ــدۇ تهيىنلهي  : مهســىلهن . ى نىــيهت قىلى
ــشىنىڭ ــان كى ــدا قىلغ ــا ئىقتى ــر پهرز نامازغ ــداقال بى ــا « قان ــى ئىمامغ ــڭ پهرزىن ــۇ ۋاقىتنى  مۇش

 . دېگهننى كۆڭلىگه پۈككىنىگه ئوخشاش » ئىقتىدا قىلغان هالدا ئوقۇشنى نىيهت قىلدىم

ــڭ ۋاقتىنــى يــاكى كــۈنىن ــاقچى بولغــان كىــشى، بــۇ نامازالرنى ــا قــازا نامــاز ئوقۇم  ى ئهمم
ــدۇ ــىلهن . تهيىنلهيـ ــشىنىڭ : مهسـ ــان كىـ ــاقچى بولغـ ــىنى ئوقۇمـ ــڭ قازاسـ ــىر نامىزىنىـ  « ئهسـ

 . دەپ نىــيهت قىلغىنىغــا ئوخــشاش » بۈگــۈنكى ئهســىرنىڭ پهرزىنــى ئوقۇشــنى نىــيهت قىلــدىم
 بىراق، ئوقۇمـاقچى بولغـان نامازنىـڭ قـازا نـامىزى ئىكهنلىكىنـى نىيهتـته تهيىنلهشـكه هـاجهت

 . يوق

 ۇمــاقچى بولغـــان كىــشى ئىمــام بولـــۇپ نامــاز ئوقۇمــاقچى بولـــسا، شــۇنىڭدەك، نامــاز ئوق
ــاجهت ئهمهس ــشقا هـ ــيهت قىلىـ ــدىغانلىقىنى نىـ ــام بولىـ ــڭ ئهرلهرگه ئىمـ ــۇ . ئۆزىنىـ  ئهگهر ئـ

 ئايالالرغىمۇ ئىماملىق قىلمـاقچى بولـسا، بـۇ ۋاقىتتـا نامازنىـڭ نىيىتـى بىـلهن بىـرگه، ئۆزىنىـڭ
 . ) 1 ( قىلىشى شهرتتۇر ئايالالرغىمۇ ئىمام بولىدىغانلىقىنى نىيهت

. بهت  66 بةت، و اللباب شرح الكتاب  185 توم – 1 بةت، فتح القدير  127 توم – 1 الدر المختار ) 1 (
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 تهرتىبلىرى – نامازنىڭ قائىدە : بۆلۈم ئۈچىنچى
 نامازنىڭ رەكئهتلىرى بهش ۋاخ 

 نامازنىڭ پهرزلىرى 

 نامازنىڭ واجىبلىرى 

 نامازنىڭ سۈننهتلىرى 

 نامازنىڭ ئهدەپلىرى 

 تهرتىبلىرى  ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە 

 نامازنىڭ مهكرۇهلىرى 

 ان ئامىلالر نامازنى بۇزىدىغ 

 نامازغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر 

 ههققىدىكى مهسىلىلهر سهجدە سههۋى 

 تىالۋەت سهجدىسى ههققىدىكى مهسىلىلهر 

 قازا نامازالر ههققىدىكى مهسىلىلهر 

 نامازالرنى جهمئى قىلىش مهسىلىسى 

كېمه، ئايروپىالن ۋە ماشىنىدا ناماز ئوقۇش مهسىلسى 
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 رەكئهتلىرى نامازنىڭ بهش ۋاخ

 : بهش ۋاخ نامازدىكى رەكئهتلهرنىڭ بايانى تۆۋەندىكىچه

ــۆت ــامىزى ت ــئهت، ئهســىر ن ــۆت رەك ــامىزى ت ــشىن ن ــئهت، پى ــامىزى، ئىككــى رەك ــدات ن  بام
ــۈچ ــامىزى ئ ــر ن ــئهت، ۋىتى ــۆت رەك ــامىزى ت ــۇپتهن ن ــئهت، خ ــۈچ رەك ــامىزى ئ ــام ن ــئهت، ش  رەك

 . رەكئهتتۇر

 ئــالاله تائـــاال بۇيرىغـــان پهرزلىـــرى بولـــۇپ، بــوقىرىقىالر كۈنـــدىلىك بهش ۋاخ نامازنىــڭ
 بــارلىق شــهرتلىرىگه، پهرزلىــرىگه، ۋاجىبلىرىغــا ۋە جىمــى بــۇالرنى . بهش ۋاخ نامــاز مۇشــۇالردۇر

 تهرتىبلىرىگه تولۇق رىئـايه قىلغـان هالـدا، كامىـل ئـادا قىلغـان كىـشى ئىـسالم دىنىـدا  قائىدە
 . بۇيرۇلغان بهش ۋاخ نامازنى ئادا قىلغان بولىدۇ

 ئهقىــل، ئىـرادە ۋە بىلىــم جهههتـته قانچىلىـك يېتىــشكهن بولـسىمۇ، بهرىبىــر ئهممـا ئىنـسان
 بــــۇ ســــهۋەبتىن . كهمچىلىكلهردىـــن، خاتــــالىقالردىن ۋە نۇقــــسانالردىن خــــالىي بواللمايــــدۇ

 هـــېچكىم نامـــازلىرىنى ئـــالاله تائـــاال تهلهب قىلغـــان رەۋىـــشته تولـــۇق ئـــادا قىلـــدىم دەپ
ــقا زور شـــــۇڭا بهش ۋا . ئېيتالمايـــــدۇ ــازنى ســـــۈننهتلىرى بىـــــلهن قوشـــــۇپ ئوقۇشـــ  خ نامـــ

ــلهر ۋە . ئېهتىيـــاجلىقمىز  چـــۈنكى بهش ۋاخ نامازنىـــڭ ســـۈننهتلىرى پهرزلهردىكـــى كهمچىلىكـ
ــۇ . نوقــسانالرنى تولۇقاليــدۇ ۋە ئــايرىم ســاۋابقا ئېرىــشتۈرىدۇ  شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ب

 ۈننهتلىرىنى ئوقۇشــنى تهكىتلىــك ئىككــى مهقــسهتنى كــۆزلىگهنلىكتىن بهش ۋاخ نامازنىــڭ ســ
 . سۈننهت قىلىپ بېكىتكهن بولىشى مۇمكىن

 رەكئهت دېگهن نېمه؟

ــئهت ــهجدىنى ― رەك ــى س ــۇ ۋە ئىكك ــرائهت، رۇك ــام، قى ــدىن باشــالپ، قىي ــا كىرگهن  نامازغ
ــالالهۇ . تاماملىغۇچىلىـــك بولغـــان ههرىكهتلهرنىـــڭ ههممىـــسى رەكـــئهت دېيىلىـــدۇ  يهنـــى ئـ

 پ ئــۆرە تۇرۇشــىمىز، بــۇ ئارىــدا، قۇرئانــدىن ئــايهتلهرنى ئوقۇشــىمىز، ئهكــبهر دەپ نامازغــا باشــال
ــشىمىز ــتىم ســهجدە قىلى ــۇرۇپ، ئىككــى قې ــدىن رۇكــۇدىن ت ــشمىز، ئان ــا ئىگىلى ــدىن رۇكۇغ  ئان

 . ههممىسى بولۇپ بىر رەكئهت هېسابلىنىدۇ

 تهرتىبى نامازنىڭ ئوقۇلۇش بهش ۋاخ

 : بهش ۋاخ نامازنىڭ ئوقۇلۇش تهرتىبى تۆۋەندىكىچه

ــامىزى با ــدات نـ ــئهت پهرز : مـ ــى رەكـ ــيىن ئىككـ ــۈننهت، كېـ ــئهت سـ ــى رەكـ ــاۋۋال ئىككـ  ئـ
 . ئوقۇلىدۇ

ئـاۋۋال تـۆت رەكـئهت سـۈننهت، كېـيىن تـۆت رەكـئهت پهرز، ئهڭ ئاخىرىـدا : پىشىن نامىزى
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 . ئىككى رەكئهت سۈننهت ئوقۇلىدۇ

ــامىزى ــىر ن ــئهت پهرز : ئهس ــۆت رەك ــيىن ت ــۈننهت، كې ــسىز س ــئهت تهكىت ــۆت رەك ــاۋۋال ت  ئ
 . لىدۇ ئوقۇ

 . ئاۋۋال ئۈچ رەكئهت پهرز، كېيىن ئىككى رەكئهت سۈننهت ئوقۇلىدۇ : شام نامىزى

 ئــاۋۋال تــۆت رەكــئهت تهكىتــسىز ســۈننهت، ئانــدىن تــۆت رەكــئهت پهرز، : خــۇپتهن نــامىزى
 . كېيىن ئىككى رەكئهت سۈننهت، ئهڭ ئاخىرىدا ئۈچ رەكئهت ۋىتىر نامىزى ئوقۇلىدۇ

 ڭ ئههمىيىتى ئوقۇشنى بهش ۋاخ نامازنىڭ سۈننهتلىرىنى

 بهش ۋاخ نامازالرنىــڭ ســۈننهتلىرىنى تولــۇق ئوقۇشــنىڭ ئههمىيىتــى زور، پايدىــسى چــوڭ،
 : قىسقىچه بايانى تۆۋەندىكىچه بۇالرنىڭ . پهزىلىتى كۆپ ۋە ساۋابى ئارتۇقتۇر

ــي  1 ــساالمغا ئهمهلىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇش پهيغهمـ ــۈننهتلىرىنى ئوقـ ــڭ سـ  بهش ۋاخ نامازنىـ
 . لىكتۇر رەۋىشته ئهگهشكهن

ــدا بهش ۋاخ نامازالرنىــڭ ســۈننهتلىرىنى ئۆزۈرســىز هــېچ ــبهر ئهلهيهىســساالم هاياتى  پهيغهم
 دۇنيــــادا . شــــۇڭا بـــۇ ســــۈننهتلهر تهكىتلىـــك ســــۈننهت دەپ تونۇلغـــان . تهرك ئهتمىـــگهن

 چـۈنكى ئـۇالر . هېچقانداق مۇسۇلمان بـۇ سـۈننهتلهرنى تولـۇق ئوقۇشـتىن بىهـاجهت بواللمايـدۇ
ــازلىرىنى ــبهر پهرز نام ــز پهيغهم ــدىمۇ ههرگى ــدىم دېگهن ــادا قىاللى ــۇق ۋە كامىــل ئ  قانچىلىــك تول

 بــۇ ســۈننهتلهردىن بىهــاجهت بولــۇش مــۇمكىن بولىــدىغان . ئهلهيهىســساالمدەك ئــادا قىاللمايــدۇ
 بولــسا ئىــدى، ئالــدى بىــلهن ئــاۋۋالقى ۋە ئــاخىرقى پۈتــۈن گۇنــاهلىرى مهغپىــرەت قىلىنغــان،

 مــۇههممهد ― مچىلىكلهردىــن پــاك بولغــان، مهســۇم زات كىچىــك بــارلىق گۇنــاه ۋە كه  چــوڭ
ــدى ــوالر ئىـ ــان بـ ــاجهت بولغـ ــساالم بىهـ ــۇ . ئهلهيهىسـ ــاخىرىغىچه بـ ــڭ ئـ ــۇ ئۆمرىنىـ ــېكىن ئـ  لـ

 . داۋام قىلدۇرغان سۈننهتلهرنى

 بهش ۋاخ نامازنىـــڭ ســـۈننهتلىرىنى ئوقـــۇش جهننهتـــته قهســـىرگه ئىـــگه بولۇشـــنىڭ  2
 . يولىدۇ

ــۇل ــساالم مۇس ــبهر ئهلهيهىس ــهببۇس پهيغهم ــۈننهتلىرىگه تهش ــڭ س  مانالرنى بهش ۋاخ نامازنى
 رەكــئهت ســۈننهت ئوقۇيــدىكهن، بــۇالر بىــلهن 12 كىمكــى، كۈنــدە « : قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن

 . ) 1 ( » ئۇنىڭغا جهننهتته بىر قهسىر بىنا قىلىنىدۇ

 رەكـــئهت ســـۈننهت كۈنـــدىلىك بهش ۋاخ نامازنىـــڭ تهكىتلىـــك 12 بـــۇ ههدىـــستىكى

. مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــۈننهتلىرىدۇر ــۈنكى . س ــامنىڭ چ ــئهت، ش ــالته رەك ــشىننىڭ ئ ــئهت، پى ــى رەك ــداتنىڭ ئىكك  بام
ــقاندا ــى قوشـ ــۈننىتىنىڭ ههممىنـ ــئهت سـ ــى رەكـ ــڭ ئىككـ ــئهت ۋە خۇپتهننىـ ــى رەكـ  12 ئىككـ

 . رەكئهت بولىدۇ

 . بهش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننهتلىرىنى ئوقـــۇش ئــالاله تائاالغـــا ئىتــائهت قىلغـــانلىقتۇر  3
ــالاله ــش ئ ــائهت قىلى ــبهرگه ئىت ــۈنكى پهيغهم ــسابلىنىدۇ چ ــانلىق هې ــائهت قىلغ ــا ئىت  . تائاالغ

 كىمكـى « هنـى ي ﴾ من يِطـِع الرسـولَ فَقَـد أَطَـاع اللّـه ﴿ : ئالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە
 . ) 1 ( دەيدۇ » پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇ ئالالهقا ئىتائهت قىلغان بولىدۇ

ــ ــالاله تائ ــىدا ئ ــس قۇدس ــساالم ههدى ــبهر ئهلهيهىس ــداق پهيغهم ــپ مۇن ــۋايهت قىلى  االدىن رى

 ِإنَّ اللَّه قَالَ من عادى ِلي وِليا فَقَد آذَنته ِبالْحرِب وما تقَرب ِإلَي عبـِدي ِبـشيٍء ﴿ : دېـگهن
تاِفِل حوِبالن ِإلَي بقَرتِدي يبالُ عزا يمِه ولَيع تضرا افْتِمم ِإلَي بأَح ـهتببفَـِإذَا أَح ـهى أُِحب 

 كُنت سمعه الَِّذي يسمع ِبِه وبصره الَِّذي يبِصر ِبِه ويده الَِّتي يبِطش ِبها وِرجلَه الَِّتي يمـِشي
ـهاذَِني لَأُِعيذَنعـتاس لَِئنو هنِطيأَلَِني لَأُعِإنْ سا ومۇنـداق دېـدى، كىمكـى ئـالاله « يهنـى ﴾ ِبه 

 دىــن بىرەرســىگه دۈشــمهن بولىــدىكهن، مهن ئۇنىڭغــا ) ســالىه بهنــدىلىرىم ( مېنىــڭ دوســتلىرىم
ــاچىمهن ــۇرۇش ئ ــشالردىن . ئ ــان ئى ــا مهن پهرز قىلغ ــدەمنىڭ ماڭ ــقا بهن ــلهن باش ــلهر بى  ئهمهل

 ئىبـــادەتلهر بىــلهن ماڭـــا ) ئىختىيــارىي ( بهنــدەم نهپـــله . يېقىنلىشىــشى مېنــى ســـۆيۈندۈرىدۇ
ــشىدۇ يېق ــۇههببىتىمگه ئېرىـ ــڭ مـ ــۇ مېنىـ ــدىكهن، ئـ ــشقا داۋام قىلىـ ــۇنى – ىنلىشىـ  دە، مهن ئـ

ــۆرىمهن ــشى كـ ــولىقى، . ياخـ ــدىغان قـ ــڭ ئاڭاليـ ــدە، مهن ئۇنىـ ــشى كۆرگىنىمـ ــۇنى ياخـ  مهن ئـ
 بــۇ ۋاقىتتــا ئــۇ نــېمه . كۆرىــدىغان كــۆزى، تۇتىــدىغان قــولى ۋە ماڭىــدىغان پۇتىغــا ئــايلىنىمهن

 . ) 2 ( » هېمايهمگه ئالىمهن سورىسا بېرىمهن، پاناه تىلىسه

ــڭ  4 ــۇلماننىڭ ئهمهللىرىنىـ ــش مۇسـ ــادا قىلىـ ــۈننهتلىرىنى ئـ ــڭ سـ بهش ۋاخ نامازالرنىـ
ــۇپ ســاقلىغانغا ئوخــشاشتۇر . زاپىــسىدۇر ــۇل قوي ــاس پ ــدا زاپ ــۇ خــۇددى بانكى ــۇل . ب ــدا پ  بانكى

ــدۇ ــۇنى ئېلىــپ خهجلىيهلهي ــادەم ئۇنىڭغــا هــاجىتى چۈشــكهندە دەرهــال ئ  خــۇددى . قويغــان ئ
ــارىي شـــۇنىڭد ــادا قىلغاننىـــڭ ســـىرتىدا، ئىختىيـ ــى ئـ  ەك، مۇســـۇلمان كىـــشى پهرز ئهمهللىرىنـ

 دۇنيـا – دە، مـال  ئهمهللهرنى كۆپ قىلـسا، ئـۇنى ئـاخىرەت ئۈچـۈن زاپـاس سـاقلىغان بولىـدۇ
ــۇم ــسىنى چوقـ ــڭ پايدىـ ــۇ ئهمهللىرىنىـ ــدە بـ ــامهت كۈنىـ ــقاتمايدىغان قىيـ ــتلهر ئهسـ  ۋە پهرزەنـ

 . كۆرىدۇ

 . ئايهت  80 نىسا سۈرىسى ) 1 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 . سۈننهتلىرى پهرزنى ئادا قىلىشتىكى نۇقسانالرنى تولۇقاليدۇ بهش ۋاخ نامازنىڭ  5

 إنَّ أولَ ماَ أُفْتِرض على النـاَِس ِمـن ِديـِنِهم ﴿ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
 نظُـروا ِيف صـالَِة وأَولُ ماَ يحاَسب ِبهِ الـصالَةُ ويقُـولُ اُهللا أُ الصالَةُ ي الصالَةُ وأَِخر ماَ يبق

 وٍع طـ ِمـن ت ي ، فَإنْ كاَنت تاَمةً كَتبت تاَمةً، وإنْ كاَنت ناَِقصةً يقُولُ أُنظُروا هلْ ِلعبد ي عبد
ت لَه ِجدط فَإنْ و عو ِتمت الت ةُ ِمنضِع ط الفَِريئىنـسانالرغا دىنـدا ئهڭ ئـاۋۋال « : تهرجىمىـسى ﴾ و 

ــازدۇر پهرز ق ــازدۇر . ىلىنغـــان ئىبـــادەت نامـ ــادەتمۇ نامـ ــاخىرغىچه داۋاملىـــشىدىغان ئىبـ  . ئهڭ ئـ
ــازدۇر ــۇ نام ــدىغان ئهمهلم ــساب ئېلىنى ــاۋۋال هې ــۈنى ئهڭ ئ ــامهت ك ــالاله . قىي  بهنــدەمنىڭ ” ئ

 ئهگهر ئــۇ كىــشىنىڭ نــامىزى تولــۇق بولغــان بولــسا، ئۇنىــڭ پۈتــۈن . دەيــدۇ “ نامىزىغــا قــاراڭالر
 ) نــاقىس ( ئهگهر ئۇنىــڭ نــامىزى كهمچىــل . ن بولــۇپ قوبــۇل قىلىنىـدۇ ئهمهللىـرى تولــۇق بولغــا

ــالاله ــسا، ئ ــله ” بول ــدەمنىڭ نهپ ــۇ بهن ــاراڭالر ب ــلهن ( ق ــارى بى ــۆز ئىختىي ــقىرى ئ ــن تاش  پهرزدى
ــان ــارمىكهن ) ئوقۇغ ــامىزى ب ــدۇ “ ن ــله . دەي ــۇ نهپ ــسا، ئ ــان بول ــادەتلىرى بولغ ــله ئىب  ئهگهر نهپ

 . ) 1 ( » لىنىدۇ ئىبادەت بىلهن پهرزنىڭ نۇقسانلىرى تولۇق

 بهش ۋاخ نامازنىـــڭ ســـۈننهتلىرىنى ئـــادا قىلماســـلىق پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ  6
 . يولىــدىن ۋە ئۇنىـــڭ مۇههببىتىـــدىن يــۈز ئۆرۈگهنلىـــك بولـــۇپ قــېلىش قورقۇنچىـــسى بـــار

 « يهنـى ﴾ لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حـسنةٌ ﴿ : چۈنكى ئالاله تائاال قۇرئـان كهرىمـدە
 . ) 2 ( دەيدۇ » سىلهرگه رەسۇلۇلال ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر

ــش ــارلىق ئى ــڭ ب ــكهن، ئۇنى ــان ئى ــۈلگه بولغ ــدا ئ ــزگه دىن ــبهر ئهلهيهىســساالم بى  – پهيغهم
 ئىزلىرىنــى ئـــۆزىمىزگه ئـــۈلگه قىلىـــپ، ئۇنىڭغــا ههقىقىـــي رەۋىـــشته ئهگىشىـــشىمىز بىزنىـــڭ

ــىدۇر ــۇلمانلىقىمىزنىڭ تهقهززاسـ ــ . مۇسـ ــڭ ئۈسـ ــبهر ئۇنىـ ــى پهيغهمـ ــاال بىزنـ ــالاله تائـ  تىگه ئـ

 ومــا آتــاكُم ﴿ . ئهلهيهىسـساالمغا ئىتــائهت قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ يولىغــا ئهگىشىــشكه بۇيرىغــان
 پهيغهمـبهر « يهنـى ﴾ الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاب

ــى ــالالهتىن ســىلهرگه بهرگهنن ــنىڭالر، ئ ــىدىن چهكلى ــگهن نهرس ــبهر چهكلى ــېلىڭالر، پهيغهم  ئ
 . ) 3 ( » قورقۇڭالر، ههقىقهتهن ئالالهنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر

 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
 . ئايهت  21 ههزاب سۈرىسى ئ ) 2 (
. ئايهت  7 ههشر سۈرىسى ) 3 (
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 نامازنىڭ پهرزلىرى

 : نامازنىڭ پهرزلىرى ئالته بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهر

 .) نامازنى باشالش تهكبىرى ( تهكبىر تههرىمى  1

 .) رۇش نامازدا ئۆرە تۇ ( قىيام  2

 .) نامازدا قۇرئان سۈرىلىرىدىن ئوقۇش ( قىرائهت  3

 .) قولنى تىزغا قويۇپ يهرگه ئىگىلىش ( رۇكۇ  4

 .) نامازدا باشنى يهرگه قويۇش ( سهجدە  5

 .) نامازنىڭ ئاخىرىدىكى ئولتۇرۇش ( قهئدە ئاخىر  6

 نامازنىڭ پهرزلىرىنىڭ تهپسىلىي بايانى

 ىمى تهكبىر تههر : نامازنىڭ بىرىنچى پهرزى

 تهكبىرنـى . تهكبىر تههرىمـى نامازنىـڭ بىرىنچـى پهرزى بولـۇپ، ئۇنىڭـسىز نامـاز بولمايـدۇ
ــرب ــبهر ( اهللا أك ــالالهۇ ئهك ــهرت ) ئ ــتىش ش ــلهن ئېي ــى بى ــاز . دەپ ئهرەب تىل ــالغۇز نام ــۆزى ي  ئ

 . ئوقۇماقچى بولغان ئادەمنىـڭ تهكبىرنـى ئـۆزى ئىـشىتكىچىلىك ئـاۋازدا ئېيتىـشى يېتهرلىكتـۇر
 بولغــــان كىـــشىنىڭ جامــــائهت ئىـــشتكىچىلىك ئۈنلــــۈك ئـــاۋازدا ئېيتىــــشى ئهممـــا ئىمـــام
 تىلــسىز كىــشىلهردىن تهكبىــر ســاقىتتۇر، يهنــى ئۇالرنىــڭ تهكبىرســىز ئوقۇغــان . مۇســتهههبتۇر

 . نامازلىرى دۇرۇس بولىدۇ

 نامازدا تهكبىر تههرىمىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 پهرۋەردىگـارىڭنى « يهنـى ﴾ وربـك فَكَبـر ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ
 . ) 1 ( » ئۇلۇغال

 ِمفْتاح الصالَِة الطُّهـور، وتحِرميهـا التكْـِبري : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن
 . ) 2 ( » نامازنىڭ ئاچقۇچى تاهارەت، ئۇنىڭ باشلىنىشى تهكبىردۇر « يهنى

 « يهنـى كبـر ِة فَ الَ ى الـص لَـ ت ِإ مـ ا قُ إذَ : دېگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق

 . ئايهت  4 مۇددەسسىر سۈرىسى ) 1 (
. دەپ باهاالنغان » سههىه « تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
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 . ) 1 ( » نامازغا تۇرغىنىڭدا ئاۋۋال تهكبىر ئېيت

 قىيام : نامازنىڭ ئىككىنچى پهرزى

ــداتنىڭ ســۈننىتىنى ــازالردىن بام ــازالرنى، ســۈننهت نام ــاكى ۋاجىــب نام  ههر قانــداق پهرز ي
 بــۇ ئىمــام . پ ئوقــۇش پهرزدۇر ئــۆرە تــۇرۇ ) ئاالهىــدە مــۇهىم ســۈننهت بولغــانلىقى ئۈچــۈن (

 . ئهزەمنىڭ قارىشىدۇر

 نامــازدا ئـــۆرە تـــۇرۇش كهيپىيىتــى، قـــولنى سوزســـا تىزغــا يهتمهيـــدىغان شـــهكىلدە ئـــۆرە
 . تۇرۇشتۇر

 بۇنىڭغـا بىنـائهن، ئـۆرە . سۈننهت ۋە نهپله نامـازالرنى ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقـۇش پهرز ئهمهسـتۇر
 بىــراق ســاۋابى . ولتــۇرۇپ ئوقۇشــقا بولىــدۇ تۇرۇشــقا ماجــالى يېتىــدىغان تــۇرۇپ بــۇ نامــازالرنى ئ

ــدۇ ــرەك بولى ــۋەتته . كهم ــۇش ئهۋزەل، ئهل ــۇرۇپ ئوق ــۆرە ت ــشى ئۈچــۈن ئ ــى ســاق كى  . شــۇڭا تېن
ــشىنىڭ پهرز، ۋاجىـــب، ســـۈننهت ۋە ــۇنىڭدەك، ئـــۆرە تۇرالمايـــدىغان كېـــسهل كىـ  باشـــقا شـ

 . ) 2 ( ههرقانداق نامازالرنى ئۆلتۇرۇپ ئوقۇشى جائىزدۇر

 نىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى نامازدا قىيامدا تۇرۇش

 حاِفظُواْ علَى الصلَواِت والصالَِة الْوسـطَى ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمـدە مۇنـداق دەيـدۇ
واْ ِللِّه قَاِنِتنيقُوميهنـى ( نامـازنى بولۇپمـۇ ئهسـىر نـامىزىنى داۋامالشـتۇرۇڭالر ) بهش ( « يهنـى ﴾ و 

ــۇق ــدا تول ــۈن شــهرتلىرى بىــلهن ۋاقتى ــادا قىلىڭــالر پۈت ــدا ) ئ ــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرى ــى ( ، ئ  يهن
 . ) 3 ( » ئىتائهتمهنلىك بىلهن تۇرۇڭالر ) نامازدا

 صلِّ قائماً فإنْ لَـم تـستطع فقاِعـداً، فـإنْ مل : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
 ر نامـازنى ئــۆرە تـۇرۇپ ئوقــۇغىن، ئهگهر ئـۆرە تۇرۇشــقا قــادى « يهنــى جنــٍب لــى ع تــستطع فَ

 بواللمىــــساڭ ئولتــــۇرۇپ ئوقــــۇغىن، ئولتۇرۇشــــقىمۇ قــــادىر بواللمىــــساڭ يېنىــــسىغا يېتىــــپ
 . ) 4 ( » ئوقۇغىن

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  450 توم  1 بةت، كشاف القناع  307 توم  1 بةت، الشرح الصغير  104  1 تبيين الحقائق ) 2 (
 . ئايهت  238 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
. تىرمىزى، هاكىم رىۋايىتى ) 4 (



441 

 قىرائهت : نامازنىڭ ئۈچىنچى پهرزى

 قىرائهت يهنى نامـازدا قۇرئـان سـۈرىلىرىدىن ئوقـۇش ههرقانـداق سـۈننهت، نهپـله، ۋاجىـب
 زالرنىــڭ ههمــمه رەكئىتىــدە ۋە نامازالرنىـڭ پۈتــۈن رەكئهتلىرىــدە، ئىككــى رەكئهتلىـك پهرز ناما

ــدە پهرزدۇر ــى رەكئىتىـ ــدىنقى ئىككـ ــڭ ئالـ ــۆپ پهرز نامازالرنىـ ــتىن كـ ــى رەكئهتـ ــاز . ئىككـ  نامـ
 قى نامازالرنىــڭ يــۇقىرى ئوقۇغــۇچى مهيلــى ئىمــام بولــسۇن يــاكى ئــۆزى يــالغۇز نامــاز ئوقۇســۇن

ــشاشال ــۇش ئوخـ ــايهتلهرنى ئوقـ ــاكى ئـ ــۈرە يـ ــان سـ ــدىن خالىغـ ــدە قۇرئانـ ــۈن رەكئهتلىرىـ  پۈتـ
 . ئهمما ههر رەكئهتته فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇش بولسا ۋاجىبتۇر . پهرزدۇر

 قىرائهتنىڭ ئهڭ ئـاز مىقـدارى، قىـسقا ئـايهتلهردىن ئـۈچ ئـايهت يـاكى ئـۇزۇن ئـايهتلهردىن
ــايهت ئوقۇشـــتۇر  بۇنىڭـــدىن ئـــاز قۇرئـــان ئوقۇغـــان . ئـــۈچ ئـــايهتكه تهڭ كېلىـــدىغان بىـــر ئـ

 . وقۇشنىڭ چېكى يوقتۇر كۆپ ئ . كىشىنىڭ نامىزى قوبۇل بولمايدۇ

 چـۈنكى ئىمامنىــڭ . ئهممـا ئىمامغــا ئىقتىـدا قىلغــان كىـشىلهردىن قىــرائهت سـاقىت بولىــدۇ
 . ) 1 ( ئوقۇغىنى ئۇالر ئۈچۈن كۇپايىدۇر

 نامازدا قىرائهتنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 « يهنـى ﴾ قُـرآِن فَاقْرؤوا ما تيـسر ِمـن الْ ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ
 . ) 2 ( » قۇرئاندىن سىلهرگه قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر

 نامازغـا تۇرغىنىڭـدا ئـاۋۋال تهكبىـر ئېيـتقىن، « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن
 . ) 3 ( » ئاندىن قۇرئاندىن ساڭا قوالي بولغاننى ئوقۇغىن

 ئاننىــڭ قايــسىبىر نامــازدا پهرز بولغــان قىــرائهت مــۇتلهق قىــرائهت قىلىــش بولــۇپ، قۇر
 . سۈرىسىنى ياكى قايسىبىر ئايهتلىرىنى ئوقۇش بىلهن پهرز ئادا بولىدۇ

ــالاله تائاالنىــڭ ــدا قىلغانالرنىــڭ قۇرئــان ئوقۇماســلىقىنىڭ دەلىلــى ئ  ئهممــا ئىمامغــا ئىقتى

 ئـالاله « يهنـى ﴾ ونَ وأَنِصتواْ لَعلَّكُم ترحمـ فَاستِمعواْ لَه الْقُرآنُ وِإذَا قُِرئ ﴿ : مۇنـۇ سـۆزىدۇر
 تائاالنىڭ رەهمىـتىگه ئېرىشىـشىڭالر ئۈچـۈن، قۇرئـان ئوقۇلغـان چاغـدا، ئـۇنى دىقـقهت بىـلهن

 . ) 4 ( » ئاڭالڭالر ۋە جىم تۇرۇڭالر

 . بهت  415 توم  1 رد المحتار ) 1 (
 . ئايهت  20 مۇززەممىل سۈرىسى ) 2 (
 . فهتهۇلبارىي ) 3 (
. ئايهت  204 ئهئراف سۈرىسى ) 4 (
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 بۇئـايهت، قۇرئــان ئوقۇلغانــدا مهيلــى نامــازدا بولــسۇن، مهيلــى نامــاز ســىرتىدا بولــسۇن، ههر
ــاڭالش ۋە ــلهن ئ ــقهت بى ــۇنى دىق ــا ئ ــداق ۋاقىتت ــر نهرســه ئوقۇماســتىن جىــم تۇرۇشــنىڭ قان  بى

 . پهرزلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

 رۇكۇ : نامازنىڭ تۆتىنچى پهرزى

 ئــازادە يهتكىچىلىــك ئىگىــش دېگهنلىــك بــاش بىــلهن دۈمبىنــى قــولالر تىزالرغــا ― رۇكــۇ
 رۇكـۇدا باشـنى . بولۇپ، رۇكۇدا بويـۇن بىـلهن دۈمـبه تهكىـشى هالـدا بـاراۋەر بولۇشـى شـهرتتۇر

ــ ــۋېلىش ي ــاقلىرى ئېچىلغــان كۆتۈرى ــڭ بارم ــى قولنى ــدۇ، ئىكك ــشقا بولماي  اكى ساڭگىلىتىۋېلى
 . رۇكـــۇدا ئهرلهر جهينهكلىرىنـــى قۇرســـىقىغا تهككۈزمهيـــدۇ . هالـــدا تىزالرنـــى تۇتـــۇپ تۇرىـــدۇ

 . ) 1 ( ئهمما ئايالالر جهينهكلىرىنى قۇرسىقىغا چاپالپ تۇرىدۇ

 نامازدا رۇكۇنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 يا أَيها الَِّذين آمنـوا اركَعـوا واسـجدوا ﴿ : ۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ ئالاله تائاال ق
 بهخـتكه ئېرىشىـشىڭالر ! ئـى مـۆمىنلهر « يهنـى ﴾ واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفِْلحون
ــالر ــهجدە قىلىڭ ــالر، س ــۇ قىلىڭ ــۈن رۇك ــۇڭ ( ئۈچ ــاز ئوق ــلهن نام ــى تهزەررۇ بى ــالغۇز ( ، ) الر يهن  ) ي

 ئهقرىباالرغـا ســىلهر – يهنـى خىـش ( پهرۋەردىگارىڭالرغـا ئىبـادەت قىلىڭـالر، ياخـشى ئىـشالرنى
ــتىم – ــش، يې ــم قىلى ــامىزى – رەهى ــۇد ن ــسى تهههجج ــىالش، كېچى ــشىنى س ــسىرلهرنىڭ بې  يې

 . ) 2 ( » قىلىڭالر ) ئۆتهش قاتارلىق ئىشالرنى

ــبهر ئهلهيه ــۇ ئهنهــۇ پهيغهم ــد رەزىيهلاله ــۇ هۇمهي ــۇدىكى ئههــۋالىنى ئهب ــساالمنىڭ رۇك  ىس
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم رۇكۇغــا بارغىنىــدا، ئىككــى قولىنىــڭ « : ســۈپهتلهپ مۇنــداق دەيــدۇ

ــز ــشىنى ئىگى ــدىن بې ــدى، ئان ــا قوي ــدا تىزلىرىغ ــان هال ــاقلىرىنى ئاچق ــتىن – بارم  پهس قىلماس
 . ) 3 ( » دۈمبىسىنى بوينى بىلهن رۇس قىلدى

 ە سهجد : نامازنىڭ بهشىنچى پهرزى

ــهجدە ــدىكى ― سـ ــاال ئالدىـ ــالاله تائـ ــڭ ئـ ــارقىلىق ئۆزىنىـ ــۇش ئـ ــشانىنى يهرگه قويـ  پىـ
ــۇر ــش دېمهكت ــار قىلى ــى ئىزه ــاجىزلىقىنى ۋە كهمتهرلىكىن ــشۇناس . خــارلىقىنى، ئ ــۈن فىقهى  پۈت

 ئـالىمالر سـهجدىنىڭ يهتـته ئهزانـى يهرگه تهكــشى قويـۇش بىـلهن تولـۇق ئـادا تاپىــدىغانلىقىغا
 . پىشانه، بـۇرۇن، ئىككـى قـول، ئىككـى تىـز ۋە ئىككـى پـۇتتىن ئىبـارەت : بۇ ئهزاالر . ئىتتىپاقتۇر

 . بهت  193 توم  1 فتح القدير ) 1 (
 . ئايهت  77 ههج سۈرىسى ) 2 (
. ى ئهبۇ داۋۇد رىۋايىت ) 3 (
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ــۇپ، ــان بولـ ــابىت بولغـ ــلهن سـ ــسى بىـ ــساالمنىڭ ههدىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇ پهيغهمـ ــبهر بـ  پهيغهمـ

 علـى اجلَبهـِة ـ وأشـار : أُِمرت أن أسجد على سبعِة أَعظٍُم : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن
 مهن يهتـته چـوڭ ئهزا « : تهرجىمىـسى لركبتِني وأطراِف القَـدمِني بيدِه على أنفِه ـ واليديِن وا

ــدۇم ــشقا بۇيرۇل ــدۇ . ( بىــلهن ســهجدە قىلى ــشارەت قىلىــپ دەي ــلهن ئى ــولى بى ــۇالر ) ق ــشانه، : ئ  پى
 . ) 1 ( » بۇرۇن، ئىككى قول، ئىككى تىز ۋە ئىككى پۇتتۇر

 ئولتۇرىــدۇ ۋە ئىككــى ســهجدە ئارىلىقىــدىكى ئولتۇرۇشــتا، ئهرلهر ســول پۇتىنىــڭ ئۈســتىگه
 ئـــوڭ پـــۇتىنى تىكـــلهپ ئىككـــى پۇتىنىـــڭ بارمـــاقلىرىنى قىـــبلىگه قارىتىـــدۇ، بارماقالرنىـــڭ

ــدۇ ــسىپ ئولتۇرى ــاتقۇزۇپ، . ئاســتىنى يهرگه بې ــكه ي ــوڭ تهرەپ ــۇتىنى ئ ــالالر ئىككــى پ ــا ئاي  ئهمم
 ئىككــــى ســــهجدە ئارىلىقىــــدا ئالــــدىرىماي ئولتــــۇرۇش . پاقــــالچىقىنى بېــــسىپ ئولتۇرىــــدۇ

 . ) 2 ( ۋاجىبتۇر

 نامازدا سهجدىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 يا أَيها الَِّذين آمنـوا اركَعـوا واسـجدوا ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ
 بهخـتكه ئېرىشىـشىڭالر ! ئـى مـۆمىنلهر « يهنـى ﴾ واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفِْلحون

ــ ــالر ئۈچــۈن رۇك ــالر، ســهجدە قىلىڭ ــۇڭالر ( ۇ قىلىڭ ــاز ئوق ــلهن نام ــى تهزەررۇ بى ــالغۇز ( ، ) يهن  ) ي
 ئهقرىباالرغـا ســىلهر – يهنـى خىـش ( پهرۋەردىگارىڭالرغـا ئىبـادەت قىلىڭـالر، ياخـشى ئىـشالرنى

ــتىم – ــش، يې ــم قىلى ــامىزى – رەهى ــۇد ن ــسى تهههجج ــىالش، كېچى ــشىنى س ــسىرلهرنىڭ بې  يې
 . ) 3 ( » ىڭالر قىل ) ئۆتهش قاتارلىق ئىشالرنى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نامـــازنى نــاقىس ئوقۇغــان بىـــر ئــادەمگه مۇنــداق دەپ تهلىـــم
ــت ... « : بهرگهن ــدەك ۋاقىـ ــارام تاپقىـ ــۇدۇڭ ئـ ــهجدىنى ۋۇجـ ــهجدە قىلغىنكـــى، سـ  ئانـــدىن سـ

 ئالدىرىماســتىن قىلغىـــن، ئانــدىن ســـهجدىدىن بېــشىڭنى كۆتـــۈرۈپ ئولتــۇرغىنكى، پۈتـــۈن
 . ) 4 ( » ۋاقىت ئولتۇرغىن، ههممه نامازلىرىڭدا شۇنداق قىلغىن ۋۇجۇدۇڭ ئارام تاپقىدەك

 قهئدە ئاخىر : نامازنىڭ ئالتىنچى پهرزى

 قهئدە ئاخىر يهنـى نامازنىـڭ ئاخىرىـدىكى ئولتۇرۇشـتا خـۇددى ئىككـى سـهجدە ئارىلىقىـدا

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت – 432 توم  1 رد المحتار ) 2 (
 . ئايهت  77 ههج سۈرىسى ) 3 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 4 (
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 نامازنىـــڭ ئاخىرىـــدىكى ئولتۇرۇشـــنىڭ پهرز بولغـــان مىقـــدارى . ئولتۇرغانـــدەك ئولتۇرىلىـــدۇ
 ئۇنىڭـدىن . ۋاقىتتـۇر ) يهنـى ئهتتههىيـاتۇنى ئوقـۇپ بولغىچىلىـك ( نىڭ مىقدارىـدۇر تهشهههۇد

 ههتتـا تههىيـات دۇئاسـىنى . نـى ئوقـۇش ۋاجىبتـۇر » ئهتتههىيـاتۇ « ئهممـا . ئـارتۇقى سـۈننهتتۇر
ــدىن كېيىــنال، ــازدىن چىقىــشقا بولىــدۇ ئوقــۇپ بولغان ــسىبىر ســهۋەب بىــلهن نام ــدۇلاله . قاي  ئاب

 ئىمــــام » ەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئىبنـــى ئهمـــر ئىبنـــى ئـــاس ر
 تههىيــــات دۇئاســــىنى ئوقــــۇپ ( ســــهجدىدىن بېــــشىنى كۆتــــۈرۈپ، تهشــــهههۇد مىقــــدارى

 ئولتۇرغانــدىن كېــيىن، جامــائهت سۆزلىــسىمۇ يــاكى بىــر نهرســه يېــسىمۇ ) بولغىچىلىــك ۋاقىــت
 . ) 1 ( دېگهن سۆزىنى رىۋايهت قىلغان » ئۇنىڭ نامىزى تامام بولغان بولىدۇ

 شـۇنداقال، جامـائهت تهشـهههۇد مىقـدارى ئولتــۇرۇپ بولغانـدىن كېـيىن، ئىمامـدىن بــۇرۇن
 . ) 2 ( نامازدىن چىقسىمۇ ئۇالرنىڭ نامىزى تامامالنغان بولىدۇ

 تهشهههۇد دېگهن نېمه؟

 . نامـــــــــازدا تههىيـــــــــات دۇئاســـــــــىنى ئوقـــــــــۇش دېمهكتـــــــــۇر ― تهشـــــــــهههۇد
ــات ــاتۇ ( تههىي ــالاله تائاالنىــڭ ب ) ئهتتههىي  ىرلىكــى ۋە مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ دۇئاســى ئ

 » تهشـهههۇد « ههقلىقىنى جاكارلىغـان شـاهادەت كهلىمىـسىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـانلىقى ئۈچـۈن
 . دەپ ئاتالغان ) گۇۋاهلىق بېرىش (

 قهئدە ئاخىرنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى

 « يهنـى ي لِّ صـ ي أُ وِن م ت ي أَ ا ر م وا كَ لُّ ص : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساهابىلىرىغا تهلىـم بېرىـپ
 . ) 3 ( دەپ كۆرسهتكهن » نامازنى مهن ئوقۇغاندەك ئوقۇڭالر

ــدۇكى ــۋايهت قىلىنى ــن رى ــى ههجهردى ــل ئىبن ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ « : ۋائى  مهن پهيغهم
 قانــداق نامــاز ئوقۇيــدىغانلىقىنى كــۆزۈم بىــلهن كــۆرۈپ ئــۆگىنىش ئۈچــۈن مهدىــنىگه كهلــدىم

ــتىگه ۋە كـــۆردۈمكى، پهيغهمـــبهر ئهلهي ــازدا ئولتۇرغىنىـــدا ســـول پۇتىنىـــڭ ئۈسـ  هىســـساالم نامـ
 ئولتــــۇرۇپ، ســــول قــــولىنى ســــول يۇتىــــسىنىڭ ئۈســــتىگه قويىــــدىكهن ۋە ئــــوڭ پــــۇتىنى

 . ) 4 ( » تىكلهيدىكهن

 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  47 تحقة الفقهاء ) 2 (
 . ئىبنى هىببان رىۋايىتى ) 3 (
. دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « تىرمىزى رىۋايىتى، ) 4 (
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 نامازنىڭ ۋاجىبلىرى

 : نامازنىڭ ۋاجىبلىرى تۆۋەندىكىلهر

 . ىرنى ئېيتىش دېگهن تهكب ) ئالالهۇ ئهكبهر ( ﴾ ر ب كْ اَ ُهللا اَ ﴿ نامازغا باشلىغاندا  1

ــڭ  2 ــاتىهه  4 ۋە  3 پهرز نامازالرنىــ ــازالردا، فــ ــۈن نامــ ــقا پۈتــ ــدىن باشــ  رەكئهتلىرىــ
 . ئايهت ئوقۇش ئۈچ سۈرىسىدىن كېيىن، بىر سۈرە ئوقۇش ياكى ئاز دېگهندە

 . سهجدىدە، بۇرۇن بىلهن پىشانىنى باراۋەر يهرگه تهككۈزۈش  3

 . ئارقىدىن قىلىش  ئىككى سهجدىنى ئارقا  4

 . ئىككى رەكئهتتىن كۆپ نامازالرنىڭ ئىككىنچى رەكئىتىدىن كېيىن ئولتۇرۇش  5

 ئىككـى رەكئهتـتىن كـۆپ نامازالرنىـڭ ئىككىنچـى رەكئىتىـدىن كېيىنكـى ئولتۇرۇشـىدا  6
 . نى ئوقۇپ بولۇپال كېچىكمهستىن ئۈچىنچى رەكئهتكه تۇرۇش » ئهتتههىياتۇ «

ــالىيهتنى نامـــازدىكى پائالىيهتلهرنىـــڭ تهرتىبلىـــرى  7  گه رىئـــايه قىلىـــش ۋە ههر بىـــر پائـ
 . ئالدىرىماستىن قىلىش

 ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدىن كېيىنكــى ئولتۇرۇشــتا  8
 . نى ئوقۇش » ئهتتههىياتۇ « نامازنىڭ ئاخىرقى ئولتۇرۇشىدا ۋە

 . ۋىتىر نامىزىدا قۇنۇت تهكبىرىنى ئېيتىش ۋە قۇنۇت دۇئاسىنى ئوقۇش  9

 . نامازنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا، ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىش  10

 بامــدات، جــۈمه، هېيــت، تهراۋىــه، ۋە : جامــائهت بىــلهن ئوقۇلىــدىغان نامــازالردىن  11
ــى ــاۋۋالقى ئىككـ ــام، خـــۇپتهن نامازلىرىنىـــڭ ئـ  ۋىتىـــر نامازلىرىنىـــڭ ههر بىـــر رەكئىتىـــدە؛ شـ

ــسۇ ــاز بول ــان نام ــدا ئوقۇلغ ــى ۋاقتى ــدە، مهيل ــڭ رەكئىتى ــسۇن ئىمامنى ــاز بول ــازا نام ــى ق  ن، مهيل
 . ئاشكارا، ئاۋازلىق ئوقۇشى ) فاتىهه ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان سۈرىنى ( قىرائهتنى

ــدا  12 ــىر نامازلىرىـ ــلهن ئهسـ ــشىن بىـ ــازالردىن پىـ ــدىغان نامـ ــلهن ئوقۇلىـ ــائهت بىـ  جامـ
 . ئىمامنىڭ قىرائهتنى مهخپى ئوقۇشى

 . شقا سۈرىدىن ئاۋۋال ئوقۇش قىرائهتته فاتىهه سۈرىسىنى با  13

ــى ئوقۇلىــدىغان پىــشىن،  14 ــان كىــشىنىڭ قىرائىتــى مهخپ ــۆزى يــالغۇز نامــاز ئوقۇغ  ئ
ــى ــى مهخپـ ــازالردا قىرائهتنـ ــله نامـ ــۈننهتلىرى ۋە نهپـ ــڭ سـ ــر، بهش ۋاخ نامازنىـ ــىر، ۋىتىـ  ئهسـ
ــام ۋە خۇپتهننىـــڭ پهرزلىـــرىگه ئوخـــشاش قىرائىتـــى ــا بامـــداتنىڭ پهرزى، شـ ئوقۇشـــى، ئهممـ
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ــازا ― ارا ئوقۇلىــدىغان نامــازالردا ئاشــك ــدا ئوقۇلغــان نامــاز بولــسۇن، مهيلــى ق  مهيلــى ئــۇ ۋاقتى
 قىرائهتنـى مهخپـى ئوقـۇش يـاكى ئاشـكارا ئوقـۇش ئىختىيـارى بـويىچه ئىـش ― ناماز بولـسۇن

 ). ئهمما ئاشكارا ئوقۇش ئهۋزەلدۇر . ( كۆرۈشى

 . ئىهتىياج تېپىلغاندا سهجدە سههۋى قىلىش  15

 ىــــلهن ئوقۇلىــــدىغان نامــــازالردا ئىمامغــــا ئىقتىــــدا قىلىــــدىغانالن جامــــائهت ب  16
 . نىڭ ئىمام قىرائهت قىلغاندا جىم تۇرۇشى ) جامائهتلهر (

 . ) 1 ( هېيت نامازلىرىنىڭ ئارتۇق تهكبىرلىرىنى ئېيتىش  17

 نامازنىڭ سۈننهتلىرى

 : نامازنىڭ سۈننهتلىرى تۆۋەندىكىچه

ــڭ  1 ــر نامىزىنىـ ــلىغاندا، ۋىتىـ ــا باشـ ــت نامازغـ ــلىغاندا ۋە هېيـ ــقا باشـ ــۇتىنى ئوقۇشـ  قۇنـ
ــشىقىغا ــڭ يۇمـ ــوللىرىنى قۇالقلىرىنىـ ــدا، ئهرلهرنىـــڭ قـ ــى ئېيتىقانـ  نامازلىرىنىـــڭ تهكبىرلىرىنـ

 . قهدەر، ئايالالرنىڭ قوللىرىنى ئىككى مۈرىسىنىڭ باراۋىرىدە كۆتۈرۈشى

ــ ﴿ نامازنىــڭ بىرىنچــى رەكئىتىنىــڭ باشلىنىــشىدا مهخپــى هالــدا، ســانا ههر  2 س ب ح ان ك 
 . نى ئوقۇش ..) . سۇبهانهكهلالهۇممه ( ﴾ م له الَّ

 . نى تولۇق ئوقۇش » بىسملاله « بىلهن » ئهئۇزۇ « فاتىهه سۈرىسىدىن ئاۋۋال  3

 « ئــامىين » فــاتىهه سۈرىــسىنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، مهخپــى يــاكى ئاشــكارا – 4
 . دېيىش

ــدا  5 ــۆرە ( قىيام ــول قول ) ئ ــولىنى س ــوڭ ق ــڭ ئ ــدا ئهرلهرنى ــۇپ تۇرغان ــتىدە قوي ــڭ ئۈس  ىنى
 . كىندىكىنىڭ ئاستىدا تۇتۇشى، ئايالالر قوللىرىنى كۆكسىدە تۇتۇشى

ــڭ  6 ــى پۇتنى ــدا، ئىكك ــۆرە تۇرغان ــازدا ئ ــاق نام ــۆت بارم ــدە ت ــاز دېگهن ــارىلىقىنى ئهڭ ئ  ئ
 . ئازادە سىغقۇدەك ئوچۇق تۇتۇش

 ﴿ ۋە ) ىمهن ههمىـدەه سـهمىئهلالهۇل ( ﴾ ُ ه د ِمـ ح ن مـ ِل اُهللا ع ِم س ﴿ رۇكۇدىن تۇرغانـدا،  7
ر ب ا ن لَ و حلَ اْ ك م ـد  . دېيىش « ) رەببهنا ۋەلهكهلههمدۇ ( ﴾ـ 

. بهت  18 يضاح ونجاة األرواح نور اإل ) 1 (
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 رۇكـۇ ۋە سـهجدىلهرگه بېــرىش، بىرىنچـى سـهجدىدىن تــۇرۇش، ئىككىنچـى ســهجدىگه  8

ــسىدە، ــارلىق يۆتكىلىــشلهرنىڭ ههممى ــۇرۇش قات ــهجدىدىن ت ــرىش، يهنه س ــ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ بې ب ر 
 . ىر ئېيتىىش دەپ تهكب ) ئالالهۇ ئهكبهر ( ﴾

 ﴿ نـى، سهجدىــــــــــــدە ) سـۇبهانه رەببىـيهل ئهزىـم ( ﴾ م ي ِظـ ع الْ ي ب ر انَ ح ب س ﴿ رۇكۇدا – 9
س ب اَ ح ن ر ياْالَ ب ع ئهڭ ئاز ئۈچ قېتىمدىن دېيىش نى ) سۇبهانه رەببىيهل ئهال ( ﴾ لى . 

 هرلهر بېلىنـى تـۈز ئ ( قولالرنىـڭ بارمـاقلىرىنى ئاچقـان هالـدا تىزالرنـى تۇتـۇپ، رۇكۇدا  10
 . تۇرۇش ) قىلىپ

ــشانىنى يهرگه  11 ــدىن پى ــولالرنى، ئان ــدىن ق ــى، ئان ــاۋۋال تىزالرن ــشتا ئ ــهجدىگه بېرى  س
 . قويۇش، سهجدىدىن تۇرۇشتا بۇ تهرتىبنىڭ ئهكسىچه ئىش كۆرۈش

 نامــازدىكى ئولتۇرۇشــتا، ئهرلهرنىــڭ ســول پــۇتلىرىنى يــاتقۇزۇپ ئۈســتىگه ئولتۇرغــان  12
 نى قىــبلىگه قارىتىــپ تىكلىــگهن، ئايالالرنىــڭ ســول ۋە ئــوڭ پــۇتلىرىنى ئــوڭ ۋە ئــوڭ پــۇتلىرى

 تهرەپـــكه يـــاتقۇزۇپ ئۈســـتىگه ئولتۇرغـــان هالـــدا، قـــوللىرىنى تىزلىرىنىـــڭ ئۈســـتىدە قويـــۇپ
 . ئولتۇرۇشى

ــىدا،  13 ــاخىرقى ئولتۇرۇشــــ ــاتۇ « نامازنىــــــڭ ئهڭ ئــــ ــيىن » ئهتتههىيــــ ــن كېــــ  دىــــ
ــهللى ئهال « ــالالهۇممه با « ، » ئالالهۇممهسـ ــى ۋە » رىـــك ئهال ئـ ــ « دۇرۇدلىرىنـ ــىنى » ا رەببهنـ  دۇئاسـ

 . ئوقۇش

 ساالم بېرىشته ئاۋۋال ئـوڭ تهرەپـكه، ئانـدىن سـول تهرەپـكه باشـنى سـىلىق چـۆرىگهن  14

 . ) 1 ( دېيىش ) ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋەرەهمهتۇلاله ( ﴾ اِهللا ُ ة م ح ر و م كُ ي لَ ع م الَ لس اَ ﴿ : هالدا

 ولنىـڭ كۆرســهتكۈچ بـارمىقى بىــلهن قىـبلىگه ئىــشارەت تهشـهههۇد ئوقۇغانـدا، ئــوڭ ق  15
 . ) 2 ( قىلىپ ئولتۇرۇش

 نامازنىڭ ئهدەپلىرى

 : نامازنىڭ ئهدەپلىرى تۆۋەندىكىلهر

 ئىككــى قــولنى يهڭلهردىــن چىقارغــان ) نامازغــا باشــالش تهكبىرىــدە ( تهكبىــر تههرىمىــدە  1
 ئىككــى مۈرىـــسىنىڭ هالــدا، ئهرلهرنىــڭ ئىككــى قۇلىقىنىــڭ يۇمــشىقىغا قهدەر، ئايالالرنىــڭ

 . بهت  18 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
. بهت  158 صفة صالة النبي ) 2 (
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 . باراۋىرىدە كۆتۈرۈشى

 نامـازدا ئـۆرە تۇرغانـدا كــۆزنى سـهجدە قىلىـدىغا جايغــا، رۇكـۇدا پۇتالرنىـڭ ئۇچلىرىغــا،  2
ــدە ــاالم بهرگهنـ ــڭ ئارىـــسىغا، سـ ــى تىزنىـ ــا، ئولتۇرغانـــدا ئىككـ ــڭ ئۇچىغـ  ســـهجدىدە بۇرۇننىـ

 . ) 1 ( مۈرىسىگه قارىتىش

 . ۇرۇشى نامازدا، قهلب ئالالهقىال يۈزلىنىپ ت  3

 . نامازدا ئالالهقا بولغان ئىخالس ۋە مۇههببهتنىڭ ئهڭ چېكىگه يېتىشى  4

ــدا  5 ــان هال ــدىن قورقق ــۈتكهن، ئازابى ــد ك ــدىن ئۈمى ــڭ رەهمىتى ــالاله تائاالنى ــازدا ئ  نام
 . تۇرۇش

ــالاله  نامـــازدا دۇنيـــالىق ئـــوي  6 ــالالردىن قهتئـــى ئايرىلغـــان هالـــدا، ئـ  پىكىـــر ۋە خىيـ
 . هشغۇل بولۇش تۇيغۇسى بىلهنال م

 تهرتىبلىرى – ناماز ئوقۇشنىڭ قائىدە
 بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ــاكىز يهرگه ــلهن پـ ــارەت بىـ ــيىن، تاهـ ــدىن كېـ ــازىرالپ بولغانـ ــهرتلىرىنى هـ ــڭ شـ  نامازنىـ
ــارىمىز ــلىق . بــ ــاكىز بولماســ ــڭ پــ ــشلىتىمىز ئهگهر يهرنىــ ــاز ئىــ ــسا، جاينامــ ــالى بولــ  . ئېهتىمــ

ــشىنى ــڭ يۆنىلى ــبلىگه جاينامازنى ــپ، قى ــتىگه كېلى ــڭ ئۈس ــېلىپ، ئۇنى ــپ س ــبلىگه قارىتى  قى
ئـالاله رازىلىقـى ئۈچـۈن بامـدات نامىزىنىـڭ « يۈزلهنگهن هالدا تۈپتۈز ئۆرە تـۇرۇپ ئىچىمىـزدە

 ﴾ ر بـ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ دەپ نىـيهت قىلىمىـز ۋە » ئىككى رەكـئهت سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىـيهت قىلـدىم
 پ ئىككـــى قـــولىمىزنى ئىككـــى قۇالقنىـــڭ باراۋىرىـــدە دەپ تهكبىـــر ئېيتىـــ ) ئـــالالهۇ ئهكـــبهر (

ــۈرىمىز ــى . كۆتـ ــولىنى ئىككـ ــى قـ ــردە ئىككـ ــالالر تهكبىـ ــارىتىمىز، ئايـ ــبلىگه قـ ــانالرنى قىـ  ئالقـ
 . ئالقانلىرىنى ئهرلهرگه ئوخشاش قىبلىگه قارىتىدۇ . مۈرسىگىچه كۆتۈرىدۇ

ــتىغا ــدىكىمىزنىڭ ئاس ــۈرۈپ كىن ــوللىرىمىزنى چۈش ــدىن ق ــپ بولغان ــر ئېيتى ــۇپ تهكبى  قوي
 قــول بـــاغالپ تــۇرىمىز، يهنـــى ئـــوڭ قولىمىزنىــڭ ئـــالقىنىنى ســول قولىمىزنىـــڭ ئالقىنىنىـــڭ
ــلهن ســول ــاقلىرى بى ــاق بارم ــاش ۋە چىمىلت ــڭ ب ــوڭ قولىمىزنى ــپ، ئ  دۈمبىــسى ئۈســتىگه ئېلى

ــوڭ ــدۇ، ئ ــارپ تۇرى ــهجدىگاهقا ق ــۆزلهر س ــۇتىمىز، ك ــشىنى ت ــڭ بېغى ــاكى  قولىمىزنى ــولغا ي  س
ــۆۋەنگه قارا  يــۇقىرى ــدۇ ت ــدۇ . شــقا بولماي  ئىككــى . شــۇنداقال كــۆزلهرنى يۇمۇۋېلىــشقىمۇ بولماي

ــدۇ ــۇق قالدۇرىلىـ ــته ئوچـ ــىغقۇدەك كهڭلىكـ ــاق سـ ــۆت بارمـ ــارىلىقى تـ ــڭ ئـ ــى . پۇتنىـ  تىزالرنـ

. بهت  18 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
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ــوڭ ــاش گهۋدە ئ ــۇتىمىز، ب ــك ت ــتىن تى ــدۇ  ئهگمهس ــاڭگىالپ تۇرى ــتىن س ــولغا تهۋرەنمهس  . س
ــدۇ ئايــالالر قــول باغالشــتا، قــوللىرىنى كۆكرەكلىرىنىــڭ ــوللىرى . ئۈســتىگه قويــۇپ تۇرى  ئــوڭ ق

ــدۇ ــتىگه قويۇلى ــڭ ئۈس ــول قوللىرىنى ــم . س ــۇتلىرىنى هى ــپ، پ ــهجدىگاهقا قارىتى ــۆزلىرىنى س  ك
 . جۈپلهشتۈرىدۇ، تىزلىرى تىك تۇرىـــدۇ

 م لــه الَّ ك ان ح ب ســ ﴿ : تهكبىـر ئېيتىـپ قـول باغلىغانـدىن كېـيىن، مۇنــۇ سـانانى ئوقـۇيمىز
ِب و ح ِد م ك و ت ب ار ك اس م ك و ت الَ ع ى ج د ك لَ ِا الَ و ـ غَ هي سـۇبهانهكهلالهۈممه ۋەبىههمـدىكه ۋە ( ﴾ ُ ك ر 

 اِن طَ ي الـش ن هللا ِمـ ِبـا وذ أع ﴿ تهبارەكهسمۇكه ۋەتهئهال جهددۇكه ۋەال ئىالهه غهيرۇك﴾، ئاندىن
ــر ــ ﴿ ، ) ئهئــۇزۇ بىلالهــى مىنهشــشهيتانىر رەجىــيم ( ﴾ ِم ي ِج ال ــر ِم س ِب ــرّ ِن م ح اهللا ال  ﴾ ِم ي ِح ال

 . دەيمىز ) بىسمىلالهىر رەهمانىر رەهىيم (

 . ئاندىن فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇيمىز

 ● ماِلِك يومِ الـديِن ● الرحمـِن الرِحيِم ● الْحمد للِّه رب الْعالَِمني ﴿ : فاتىهه سۈرىـسى
ِعنيتسن اكوِإي دبعن اكاطَ املُس ● ِإيرــــا الصاهِدن ِقيمت ● لَـيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينِصر 

الِّنيالَ الـضو لَـيِهموِب عئهلههمـدۇ لىلالهـى رەببىـل ئـالهمىين « : ئوقۇلىـشى ﴾ غَِري املَغـض . 
ــيم ــانىر رەهىـ ــددىين . ئهررەهمـ ــالىكى يهۋمىـ ــتهئىين . مـ ــاكه نهسـ ــۇدۇ ۋە ئىييـ ــاكه نهئبـ  . ئىييـ

 ـ ســىراتهل مۇســتهقىيم، ســىراتهلله  زىينه ئهنئهمــته ئهلهيهىــم غهيرىــل مهغزۇبـــى ئىهــدىنهس
 ! ئامىين » اللىين دد ئهلهيهىم ۋەله

ــر ــيىن، يهنه بى ــدىن كې ــۇپ بولغان ــسى ئوقۇل ــاتىهه سۈرى ــۈچ ف ــدە ئ ــاز دېگهن ــاكى ئ ــۈرە ي  س

 فَـذَِلك الَّـِذي ● أَرأَيت الَِّذي يكَذِّب ِبالديِن ﴿ : مائۇن سۈرىـسى : ئايهت ئوقۇيمىز، مهسىلهن
الْي عدي ِكِني ● ِتيماِم الِْمسلَى طَعع ضحلَا يو ● لِّنيصلٌ لِّلْميفَو ● ـلَاِتِهمـن صع مه الَِّذين 
 ئهرە ئهيـتهللهزى « : ئوقۇلىـشى ﴾ ويمنعـونَ الْمـاعونَ ● الَِّذين هـم يـراؤونَ ● ساهونَ

 . يههـۇززۇ ئهال تهئامىـل مىــسكىين ۋەال . فهزالىكهلـلهزى يهدۇئئــۇل يهتىـيم . يۇكهززىبـۇ بىـددىين
ــهللىين ــۇن لىلمۇسـ ــاهۇۇن . فهۋەيلـ ــاالتىهىم سـ ــۇم ئهن سـ ــنه هـ ــۇم . ئهللهزىيـ ــنه هـ  ئهللهزىيـ

 . » ۋە يهمنهئۇنهل مائۇۇن . يۇرائۇۇن

ــ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ ئۇنىڭــدىن كېــيىن ب رۇكــۇ قىلىمىــز دەپ تهكبىــر ئېيتىــپ ) ئــالالهۇ ئهكــبهر ( ﴾ ر . 
تىزىمىزنـــى تۇتـــۇپ بـــاش بىـــلهن بهل قـــسىمىنى رۇكـــۇدا ئىككـــى قـــولىمىز بىـــلهن ئىككـــى
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 قـــوللىرىنى تىزلىرىنىـــڭ . ئايـــالالر يېـــرىم ئىگىلىـــدۇ . ئوخـــشاش تهكىـــشىلىكته تـــۈز ئىگىمىـــز

 ) سـۇبهانه رەببىـيهل ئهزىـيم ( ﴾ م ي ِظـ ع الْ ي ب ر انَ ح ب س ﴿ رۇكۇدا ئـۈچ قېـتىم . ئۈستىدە تۈز تۇتىدۇ
 . دەيمىز

ــ ﴿ رۇكــۇدىن تۇرۇشــتا ِم س ــ ِل اُهللا ع م ن ــ ح  دەپ ) ســهمىئهلالهۇلىمهن ههمىــدەه ( ﴾ ُ ه د ِم

ــد م حلَ اْ ك لَـ و ا ن ب ر ﴿ ئۆرە تۈپتۈز بولغاندىن كېـيىن رۇكۇدىن تۇرۇپ . تۇرىمىز  رەببهنـا ( ﴾ـ 
 . دەيمىز ۋە بىر ئاز تۇرىمىز ) ۋەلهكهل ههمدۇ

 سـهجدە . دەپ تهكبىـر ئېيتىـپ سـهجدىگه بـارىمىز ) ئـالالهۇ ئهكـبهر ( ﴾ ر بـ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ ئانـدىن
ــدا ــشانىمىزنى، ئهڭ ئاخىرى ــدىن پى ــوللىرىمىزنى، ئان ــدىن ق ــى، ئان ــاۋۋال تىزلىرىمىزن ــشتا ئ  قىلى

ــۈزىمىز ــدۇ . بــــۇرنىمىزنى يهرگه تهككــ ــسىغا توغرىلىنىــ ــى قولنىــــڭ ئوتتۇرىــ  . پىــــشانه ئىككــ
ــر . جهيــنهكلهر يهرگه تهگمهيــدۇ، يــوتىالر قۇرســىقىمىزغا تهككۈزۈلمهيــدۇ  ئىككــى پــۇتىمىزنى بى

ــرىگه جۈپلهشــت  ــۇرىمىز بى ــدۇ . ۈرۈپ ت ــبلىگه قارىتىلى ــاقلىرىمىز قى ــۇت بارم ــول ۋە پ ــالالر . ق  ئاي
ــدۇ ــپ ياتقۇزىـ ــانتۇ قىلىـ ــكه يـ ــوڭ تهرەپـ ــۇتلىرىنى ئـ ــدۇ . پـ ــرى يهرگه تهككۈزىلىـ  . جهينهكلىـ

 . تىزلىرىنى قۇرساقلىرىغا چاپالپ تۇرىدۇ

 دەيمىـز ) ل ئهال سـۇبهانه رەببىـيه ( ﴾ لـى ع اْالَ بي ن ر اَ ح ب س ﴿ سهجدە ئهسناسـىدا، ئـۈچ قېـتىم

ــ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ ۋە ب ســهجدىدىن تۇرۇشــتا . دەپ باشــنى كۆتــۈرۈپ ئولتــۇرىمىز ) ئــالالهۇ ئهكــبهر ( ﴾ ر 
ــدۇ ــزالر كۆتۈرىلى ــدىن تى ــولالر، ئان ــدىن ق ــۈز، ئان ــاۋۋال ي ــسىدىكى . ئ ــهجدە ئوتتۇرى ــى س  ئىكك

ــدە ــاز دېگهن ــتا ئهڭ ئ ــۇبهانهلاله « ئولتۇرۇش ــۇرىمىز » س ــت ئولت ــك ۋاقى ــ ( ، دېگۈچىلى  بهر پهيغهم

 رەببىغفىرلىـي، رەببىغفىرلىـي﴾دەپ ( ﴾ رب اغِْفرِلـي، رب اغِْفرِلـي ﴿ ئهلهيهىسساالم بـۇ ئارىـدا

ــ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ ئانــدىن قايتــا ). ئــالاله تائــاالدىن مهغپىــرەت تىلهيتتــى ب دەپ ) ئــالالهۇ ئهكــبهر ( ﴾ ر 

 ﴾ لـى ع اْالَ بـي ر ن اَ ح ب س ﴿ سهجدىدە يهنه ئـۈچ قېـتىم . تهكبىر بىلهن يهنه سهجدىگه بارىمىز
 . دەيمىز ) سۇبهانه رەببىيهل ئهال (

 دەپ تهكبىـــر ) ئـــالالهۇ ئهكـــبهر ( ﴾ ر بـــ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ ئىككىنچـــى ســـهجدىدىن كېـــيىن يهنه
ــئهتكه باشــــاليمىز  « ئىككىنچــــى رەكئهتــــته . ئېيتىىــــپ ئــــۆرە تــــۇرىمىز ۋە ئىككىنچــــى رەكــ

ــيم ــانىر رەهى ــسمىلالهىر رەهم ــۇيمىز » بى ــى ئوق ــاتىه . ن ــدىن ف ــۇپ، ئان ــوپ بول ــسىنى ئوق  ه سۈرى
ــۈچ . دەيمىــز » ئــامىين «  ئانــدىن قۇرئانــدىن خالىغــان ســۈرىدىن بىرىنــى يــاكى ئــاز دېگهنــدە ئ

ِإنَّ . فَصلِّ ِلربك وانحـر َ. ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر ﴿ كهۋسهر سۈرىـسى : مهسىلهن . ئايهت ئوقۇيمىز
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رتأَب  . فهسـهللى لىـرەببىكه ۋەنـههر . ئهئتهينـا كهلكهۋسـهر ئىننـا « : ئوقۇلىـشى ﴾ شاِنئَك هـو الـْ
 . » ئىننه شانىئهكه هۇۋەل ئهبتهر

 ئانـــدىن خـــۇددى بىرىنچـــى رەكئهتـــته قىلغىنىمىزغـــا ئوخـــشاش رۇكـــۇ ۋە ســـهجدىلهرنى

 . دەپ تهكبىر ئېيتىىپ ئولتۇرىمىز ) ئالالهۇ ئهكبهر ( ﴾ ر ب كْ اَ ُهللا اَ ﴿ تامامالپ بولۇپ،

 ئهرلهرنىڭ ئولتۇرۇش شهكلى

 بۇنىـڭ ئۈچـۈن . مـازدا ئولتۇرغانـدا، ئهرلهر ئـوڭ پۇتنىـڭ بارمـاقلىرىنى قىـبلىگه قارىتىـدۇ نا
ــاتقۇزۇپ ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ــكه ي ــوڭ تهرەپ ــوتىنى ئ ــۇتىنى تىــك تۇتىــدۇ، ســول پ ــوڭ پ  ئهرەلهر ئ

ــدۇ ــسىپ ئولتۇرى ــڭ . بې ــدا ئىككــى تىزىنى ــان هال ــن ئاچق ــاقلىرىنى ئهركى ــولىنى بارم  ئىككــى ق
 . نى قۇچىقىغا قارىتىدۇ قويىدۇ ۋە كۆزى ئۈستىگه

 ئايالالرنىڭ ئولتۇرۇش شهكلى

ــالچىقىنى بېـــسىپ ئولتۇرىـــدۇ ــاتقۇزۇپ، پاقـ ــالالر ئىككـــى پـــۇتىنى ئـــوڭ تهرىـــپىگه يـ  . ئايـ
 . قوللىرىنى تىزلىرىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ، كۆزلىرىنى ئىككى تىزىنىڭ ئارىسىغا قارىتىدۇ

 . دۇ دۇئاسى ئوقۇلى » ئهتتههىياتۇ « ئولتۇرغاندا ئاۋۋال تههىيات

 تههىيات دۇئاسى

 ام لَ اته، الس ةُ اِهللا وبركَ م ح ي ور ِب ك أَيها الن ي لَ م ع الَ الس ، ات والطيبات و لَ الص لِّه و ِل يات ِح لت اَ ﴿
لَ ع ي ن ا و ى ِع لَ ع ب ِح اِل اِد اِهللا الص ي ن أَش أنْ ه الَ د أَنَّ م دإالّ اُهللا، وأشه إٰله ح م داً ع ب و هد ر س ولُه ﴾ 

 ئهتتههىيــــاتۇ لىلالهـــى ۋەســــسهلهۋاتۇ ۋەتتهييىبـــاتۇ ئهســــساالمۇ ئهلهيــــكه، « : ئوقۇلىـــشى
  ئهييۇههننهبىييـــۇ ۋەرەهمهتـــۇلالهى ۋەبهرەكـــاتۇهۇ، ئهســـساالمۇئهلهينا ۋەئهال ئىبـــادىلالهىس

ــنه . ســالىهىين ــدۇهۇ ئهشــههدۇ ئهن الئىــالهه ئىللهلالهــۇ ۋە ئهشــههدۇ ئهن  ۋە مــۇههممهدەن ئهب
 . » رەسۇلۇهۇ

ــادەتلهر، « : تهرجىمىـــسى ــقا جىـــسمانىي ئىبـ ــاز ۋە باشـ  جىمـــى مهدهىـــيىلهر، بهش ۋاخ نامـ
 ئالالهنىــڭ ســاالمى، رەهمىتــى ۋە بهرىكىتــى ســىزگه . ياخــشى ئهمهلــلهر ئــالاله تائاالغــا خاســتۇر

 گه ) نامازغــا هـازىر بولغـان بــارلىق جامـائهت ۋە پهرىــشتىلهر ( بىـز ! بولـسۇن ئـى ئۇلــۇغ پهيغهمـبهر
ــاي ــانلىقى بولغ ــاپىيىتى ۋە ئام ــڭ ئ ــدىلىرىگىمۇ ئالالهنى ــڭ ياخــشى بهن ــالالهتىن . ۋە ئالالهنى  ئ

 باشـــقا ههقىقىـــي ئىـــاله يوقلىقىغـــا، مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئالالهنىـــڭ بهندىـــسى ۋە
. » چىن قهلبىمدىن گۇۋاهلىق بېرىمهن بهرههق پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىگه
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 : الر ئوقۇلىدۇ » رەببهنا « ، » بارىك لالهۇممه ئا « ۋە » ئالالهۇممه سهللى « ئاندىن

 ئالالهۇممه سهللى ئهال دۇرۇتى

 م ي اِه إبر آِل وعلَى يم اِه إبر لى ع ت لَّي ا ص م ، كَ ٍد م ح م ى آِل لَ ع و ٍد م ح م لى لِّ ع ص م له لَّ اَ ﴿
إن ك ِم ح ي م ِج د ي د ﴾ . 

 ۋەئهال ئـــالى مـــۇههممهدىن كهمـــا ئهلالهـــۇممه ســـهللى ئهال مـــۇههممهدىن « : ئوقۇلىـــشى
 . » سهللهيته ئهال ئىبراهىيمه ۋەئهال ئالى ئىبراهىيمه ئىننهكه ههمىيدۇن مهجىيد

 ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالم ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىــسىگه رەهــمهت ئاتــا ! ئــى ئــالاله « : تهرجىمىــسى
 سـهن . ىـن قىلغاندەك مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمغا ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىـسىگه رە ۋەهـمهت ئاتـا قىلغ

 . » ههقىقهتهن مهدهىيهگه اليىق ئۇلۇغ زاتسهن

 ئالالهۇممه بارىك ئهال دۇرۇتى

 م ي ِه آل إبراَ وعلَى يم اِه ى إبر لَ ع ت كْ ار ا ب م ، كَ ٍد م ح م ى آِل لَ ع و مٍد ح ى م لَ ع ك اِر ب م له لَّ اَ ﴿
كَ  إن ِم ح يد ِي جم د ﴾ . 

 هممهدىن ۋە ئهال ئـالى مـۇههممهدىن كهمـا بــارەكته ئـالالهۇممه بارىـك ئهال مــۇه « : ئوقۇلىـشى
 . » يمه ئىننهكه ههمىيدۇن مهجىيد ئهال ئىبراهىيمه ۋە ئهال ئالى ئىبراهى

 ئىبـراهىم ئهلهيهىسـساالمنىڭ ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىـسىنىڭ شــهنىنى ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى
 يــۇقىرى كۆتۈرگىنىڭــدەك مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىــسىنىڭ شــهنىنى

 . » سهن ههقىقهتهن مهدهىيهگه اليىق ئۇلۇغ زاتسهن . قىلغىن

 رەببهنا دۇئاسى

 . ﴾ ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر ﴿
 رەببهنــا ئاتىنــا فىــددۇنيا ههســهنهتهن ۋەفىــل ئــاخىرەتى ههســهنهتهن ۋەقىنــا « : ئوقۇلىــشى

 . » ر ئهزابهننا

ــسى ــالاله « : تهرجىمىـ ــى ئـ ــاخىرەتتىمۇ ! ئـ ــن، ئـ ــا قىلغىـ ــشىلىق ئاتـ ــادا ياخـ ــزگه دۇنيـ  بىـ
 . » بىزنى دۇزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن . ياخشىلىق ئاتا قىلغىن

﴿ ســىلىق چــۆرۈپ قىالر ئوقۇلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، باشــنى ئــاۋۋال ئــوڭ تهرەپــكه يــۇقىرى
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 دەيمىـز، ئانـدىن باشـنى ) هتـۇلاله المۇ ئهلهيكـۇم ۋە رەهم ئهسـسا ( ﴾ اِهللا ةُ مـ ح ر و م كُ ي لَ ع م الَ لس اَ

 مۇ ئهلهيكـۇم ۋە رەهـمه ئهسـساال ( ﴾ اِهللا ةُ مـ ح ر و م كُ ي لَ ع م الَ لس اَ ﴿ سول تهرەپكه سىلىق چـۆرۈپ
 . دەپ ساالم بېرىمىز ) تۇلاله

 . بۇنىڭ بىلهن بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىنى ئوقۇپ بولغان بولىمىز

 زىنىڭ ئوقۇلىشى بامدات نامىزىنىڭ پهر

 بامــدات نامىزىنىــڭ پهرزىنىــڭ ئوقۇلىــشىمۇ، خــۇددى ئۇنىــڭ ســۈننىتىنىڭ ئوقۇلىــشىغا
 چــۈنكى ســۈننهتكه ســۈننهت، پهرزگه پهرز دەپ . پهقهت نىــيهت پهرقلىــق بولىــدۇ . ئوخــشاشتۇر

 يهنه بىـر پهرقـى شـۇكى، بامـدات نامىزىنىـڭ پهرزىنـى ئوقـۇش ئالدىـدا . نىيهت قىلىـش كېـرەك
 بامــدات نامىزىنىــڭ ). ئايالالرغــا كېــرەك ئهمهس . ( تهكبىــر ئېيــتىىش ســۈننهتتۇر ئهرلهر ئۈچــۈن

 دەپ « ئـالاله رازىلىقـى ئۈچـۈن بامـدات نامىزىنىـڭ پهرزىنـى ئوقۇشـقا نىـيهت قىلـدىم » پهرزىگه
 . نىيهت قىلىنىدۇ

 نىڭ ئوقۇلىشى پىشىن نامىزى

 ئاۋۋالقى سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى پىشىننىڭ

ــۆت رەكــئهت ــشىننىڭ ت ــاۋۋال پى ــز ئ ــيهت قىلىمى ــۇش ئۈچــۈن نى ــدىن . ســۈننىتىنى ئوق  ئان
ــۇرىمىز ــئهت ئوقــۇپ ئولت ــڭ ســۈننىتىگه ئوخــشاش ئىككــى رەك ــدات نامىزىنى ــدا، . بام  ئولتۇرغان

ــات » ــۇرىمىز « تههىيـ ــئهتكه تـ ــۈچىنچى رەكـ ــدىن ئـ ــۇيمىز، ئانـ ــىنىال ئوقـ ــۈچىنچى ۋە . دۇئاسـ  ئـ
 ە ئوقــۇپ بولــۇپ، تــۆتىنچى رەكئهتلهرنىمــۇ ئــاۋۋالقى ئىككــى رەكــئهتكه ئوخــشاش شــهكىلد

 الرنــى تولـــۇق » رەببهنــا « ۋە » بارىـــك « ، » ســهللى « ، » تههىيــات « بــۇ ئولتۇرۇشـــتا . ئولتــۇرىمىز
 . ئاندىن ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىمىز . ئوقۇيمىز

 ئوقۇلىشى پىشىننىڭ پهرزنىڭ

ــۈننهتتۇر ــشى س ــر ئېيتى ــڭ تهكبى ــۇرۇن، ئهرلهرنى ــتىن ب ــا باشالش ــداق پهرز نامازغ  . ههر قان

ــز ۋە ــيهت قىلىمى ــقا نى ــى ئوقۇش ــشىننىڭ پهرزىن ــيىن پى ــدىن كې ــپ بولغان ــر ئېيتى  ُهللا اَ ﴿ تهكبى
 دەسـلهپكى ئىككـى رەكـئهت خـۇددى بامـدات . دەپ نامازغـا باشـاليمىز ) ئـالالهۇ ئهكـبهر ( ﴾ ر ب كْ اَ

ــدۇ ــشاش ئوقۇلىـ ــگه ئوخـ ــڭ پهرزىـ ــۇرىمىز . نامىزىنىـ ــيىن ئولتـ ــتىن كېـ ــى رەكئهتـ  . ئىككىنچـ
 ئــۈچىنچى ۋە . دۇئاســىنىال ئوقــۇيمىز ۋە ئــۈچىنچى رەكــئهتكه تــۇرىمىز » ىيــات تهه « ئولتۇرۇشــتا،

ــايمىز ــيىن ســۈرە ئوقۇم ــاتىهه سۈرىــسىدىن كې ــئهتلهردە پ ــۆتىنچى رەك ــڭ . ت ــۆتىنجى رەكئهتنى  ت
الرنـى ئوقـۇيمىز ۋە ئىككـى » رەببهنـا « ۋە » بارىـك « ، » سـهللى « ، » تههىيـات « ئاخىرىدا ئولتـۇرۇپ
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 . تهرەپكه ساالم بېرىمىز

 ڭ ئاخىرقى ئىككى رەكئىتىنىڭ ئوقۇلىشى پىشىننى

 ئانـدىن . ئاۋۋال پىشىننىڭ ئاخىرقى ئىككـى رەكـئهت سـۈننىتىنى ئوقۇشـقا نىـيهت قىلىمىـز
 . ئۇنى خۇددى بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىگه ئوخشاش ئوقۇيمىز

 نىڭ ئوقۇلىشى ئهسىر نامىزى

 ۇلىشى ئهسىر نامىزىنىڭ تهكىتسىز تۆت رەكئهت سۈننىتىنىڭ ئوق

ــز ــيهت قىلىمى ــقا نى ــۈننىتىنى ئوقۇش ــسىز س ــڭ تهكىت ــىر نامىزىنى ــاۋۋال ئهس ــۇ . ئ ــدىن ب  ئان
ــشاشال ــۈننىتىگه ئوخـ ــئهت سـ ــۆت رەكـ ــڭ ئالـــدىنقى تـ ــشىن نامىزىنىـ ــۇددى پىـ  ســـۈننهتنى خـ

 . ئوقۇيمىز

 ئهسىر نامىزىنىڭ پهرزىنىڭ ئوقۇلىشى

ــدىن كېــيىن، ئهســىر نامىزىنىــڭ پهرزىنــى  ئوقۇشــقا نىــيهت ئــاۋۋال تهكبىــر ئېيتىــپ بولغان
 . ئاندىن، ئۇنى خۇددى پىشىن نامىزىنىڭ پهرزىگه ئوخشاشال ئوقۇيمىز . قىلىمىز

 نىڭ ئوقۇلىشى شام نامىزى

 شام نامىزىنىڭ پهرزىنىڭ ئوقۇلىشى

ــيهت ــقا نى ــى ئوقۇش ــڭ پهرزىن ــام نامىزىنى ــيىن، ش ــدىن كې ــپ بولغان ــر ئېيتى ــاۋۋال تهكبى  ئ
 ولــۇپ، ئـــۇ، بامــدات نامىزىنىــڭ پهرزىـــگه شــام نامىزىنىــڭ پهرزى ئـــۈچ رەكــئهت ب . قىلىمىــز

ــيىن، ئولتۇرىلىـــدۇ ــۇپ بولغانـــدىن كېـ ــى رەكـــئهت ئوقۇلـ ــتا، . ئوخـــشاش ئىككـ ــۇ ئولتۇرۇشـ  بـ
ــات « ــۇرىمىز » تههىي ــئهتكه ت ــۈچىنچى رەك ــۇپ ئ ــىنىال ئوق ــاتىهه . دۇئاس ــته ف ــۈچىنچى رەكئهت  ئ

 ، ولتــۇرۇپ سۈرىــسىنىال ئوقــۇيمىز، ئانــدىن رۇكــۇ ۋە ســهجدىلهرنى قىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن، ئ
 . ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىمىز الرنى ئوقۇپ » رەببهنا « ۋە » بارىك « ، » سهللى « ، » تههىيات «

 شام نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

ــدىن ــز، ئان  ئــاۋۋال شــام نامىزىنىــڭ ئىككــى رەكــئهت ســۈننىتىنى ئوقۇشــنى نىــيهت قىلىمى
 . خۇددى بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىگه ئوخشاش ئوقۇيمىز ئۇنى

 نىڭ ئوقۇلىشى پتهن نامىزى خۇ

 خۇپتهن نامىزىنىڭ پهرزىنىڭ ئوقۇلىشى

ئاۋۋال تهكبىـر ئېيتىـپ بولغانـدىن كېـيىن، خـۇپتهن نامىزىنىـڭ پهرزىنـى ئوقۇشـقا نىـيهت
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 . ئاندىن ئۇنى، خۇددى پىشىن نامىزىنىڭ پهرزىنى ئوقۇغانغا ئوخشاش ئوقۇيمىز . قىلىمىز

 خۇپتهن نامىزىنىڭ سۈننىتىنىڭ ئوقۇلىشى

 ئانــدىن ئــۇنى خــۇددى . ال خــۇپتهن نامىزىنىــڭ ســۈننىتىنى ئوقۇشــقا نىــيهت قىلىمىــز ئــاۋۋ
 . بامدات نامىزىنىڭ سۈننىتىگه ئوخشاشال ئوقۇيمىز

 ۋە ئۇنىڭ ئوقۇلىشى ۋىتىر نامىزى

 ۋىتىـــر ئـــۈچ . ئـــۇ، خۇپتهنـــدىن كېـــيىن ئوقۇلىـــدۇ . ۋىتىـــر نـــامىزىنى ئوقـــۇش ۋاجىبتـــۇر
ــۇر ــامىزى يــالغۇ . رەكئهتت ــر ن ــادەتته ۋىتى ــدۇ ئ ــدىن كېــيىن . ز ئوقۇلى ــه نامىزى ــدا تهراۋى  رامىزان

 ۋىتىــر نــامىزى رامىزانــدىن باشــقا ۋاقىــتالردا جامــائهت بولــۇپ . جامــائهت بىــلهن ئوقۇلىــدۇ
 . ئوقۇش مهكرۇهتۇر

 ۋىتىر نامىزىنىڭ ئوقۇلشى

 ئانــدىن بامــدات نامىزىنىــڭ ســۈننىتىگه . ئــاۋۋال ۋىتىــر نــامىزىنى ئوقۇشــقا نىــيهت قىلىمىــز
 بـــۇ ئولتۇرۇشـــتا . ى رەكـــئهت نامــاز ئوقـــۇپ بولغانـــدىن كېــيىن ئولتـــۇرىمىز ئوخــشاش ئىككـــ

 ئــــۈچىنچى رەكئهتــــته . دۇئاســــىنىال ئوقــــۇپ، ئــــۈچىنچى رەكــــئهتكه تــــۇرىمىز « تههىيــــات »
 بىسمىلالهنى تولـۇق ئوقـۇپ، سـۈرە فـاتىهه ئوقۇلـۇپ بولغانـدىن كېـيىن يهنه بىـر سـۈرە ئوقـۇپ

ــۇپ ــا قوي ــى يانغ ــۆۋەنكى ئىكك ــولالرنى ت ــۇپ، ق ــدا، بول ــ كْ اَ ُهللا ﴿ بهرگهن هال ب ــالال ( ﴾ ر  هۇ ئ
ــبهر ــدە ) ئهك ــۇالق ئىگىزلىكى ــولىمىزنى ق ــپ ق ــر ئېيتى ــۇقىرى دەپ تهكبى ــۈرىمىز ي ــدىن . كۆت  ئان

 . دۇئاسىنى ئوقۇيمىز » قۇنۇت « قولالرنى قايتىدىن كىندىك ئاستىغا قويۇپ تۇرۇپ،

 قۇنۇت دۇئاسى

 ك ونؤِمن ِبك و نتوكَّلُ علَيك ونثِْني علَيك الْخير نـشكُرك ونستغِفر ِاناَ نستِعينك م له لَّ اَ ﴿
ككْفُرالَ نو نم لَعخنو كرفْجلَّ اَ . ي له ِإ م ي اك ن ع ب د لَ و ك ن لِّ ص ي و ن س ج د لَ ِإ و ي ك ن س ع ى و ن ِفـ ح د 

ن ر ج و ر ح م ت ك ى وَشخن ذَ ع اب ك لِْحقِبالْكُفَّاِر م كذاَبِانَّ ع ﴾ . 
ــشى ــكه ۋە « : ئوقۇلىـ ــۇ بىـ ــتهغفىرۇكه ۋە نۇئمىنـ ــتهئىينۇكه ۋە نهسـ ــا نهسـ ــالالهۇممه ئىننـ  ئـ

ــۇ ــۇرۇكه ۋە نهخلهئ ــكۇرۇكه ۋەال نهكف ــرە، نهش ــكهل خهي ــنى ئهلهي ــكه ۋە نۇس ــۇ ئهلهي  نهتهۋەككهل
ــهللى . مهن يهفجـــۇرۇكه  ۋە نهســـجۇدۇ ۋە ئىلهيـــكه ئـــالالهۇممه ئىييـــاكه نهئبـــۇدۇ ۋە لهكه نۇسـ

ــا ئهزابهكه بىـــل كۇففـــارى  نهســـئا ۋە نههفىـــدۇ نهرجـــۇ رەهـــمهتهكه ۋە نهخـــشا ئهزابهكه، ئىننـ
. » مۇلهىق
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ــسى ــالاله « : تهرجىمى ــى ئ ــز، ! ئ ــرەت تىلهيمى ــهندىن مهغپى ــاردەم سورايمىز،س ــېنىڭدىن ي  س
 يىلهيمىــز، ســاڭا ئىــشىنىمىز، ســاڭا تهۋەككــۇل قىلىمىــز، ســېنى ياخــشى تهرىــپلهر بىــلهن مهدهى

 . ســاڭا شــۈكۈر قىلىمىــز، ناشــۈكۈرلۈك قىلمــايمىز ۋە ســاڭا ئاســىيلىق قىلغانــدىن يــۈز ئــۆرۈيمىز
ــالاله ــى ئ ــز، ! ئ ــهجدە قىلىمى ــۇيمىز ۋە س ــاز ئوق ــۈنال نام ــهن ئۈچ ــز، س ــادەت قىلىمى ــاڭىال ئىب  س

ــت ــى ئۈمىـ ــدىرايمىز، رەهمىتىڭنـ ــشىمىز ۋە ئالـ ــۈن تىرىـ ــشىش ئۈچـ ــا ئېرىـ ــېنىڭ رازىلىقىڭغـ  سـ
 . » ههقىقهتهن سېنىڭ ئازابىڭ كۇففارالرغا يهتكۈچىدۇر . ە ئازابىڭدىن قورقىمىز قىلىمىز ۋ

 نامازدىن كېيىن ئوقۇلىدىغان دۇئاالر
﴿ اِإلكْـراَمالَل وياَذاَ الْج كْتباَرت ،الَمالس كِمن و ،الَمالس تاَن ماَهللا، اَللَهغِفرتاَهللا اَسغِفرتاَهللا اَسغِفرتاَس ﴾ 

ــسى ت ــمهن « : هرجىمىـ ــرەت تىلهيـ ــاالدىن مهغفىـ ــالاله تائـ ــالاله . ئـ ــى ئـ ــق ! ئـ ــهن تىنچلىـ  سـ
 ـ كهرەم ئىگىـــسى . بهرگۈچىـــسهن، تىچلىـــق زادى ســـېنىڭدىن  ئـــى ئۇلۇغلـــۇق ۋە پهزلـــى

 ) 1 ( » بولغان ئالاله سهن ههقىقهتهن كاتتىالرنىڭ كاتتىسىسهن

 جـد ا الْ ع ذَ فَ ن ي الَ ت، و نع ا م م ي ِل ِط مع الَ ت، و ي طَ ا أع م ع ِل اِن م الَ م له الَّ ،َ  ه ك لَ ي ِر ش الَ وحده اُهللا ه إالَّ إلَ الَ ﴿
 بىـر ئـالاله تائـاالدىن باشـقا ههقىقىـي ئىـاله يوقتـۇر، ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ د جـ ك الْ ن ِم

 ســهن ئاتــا قىلغــاننى توســىۋالغۇچى ! ئــى ئــالاله . يــالغۇزدۇر، ئۇنىــڭ هــېچ شــېرىكى يوقتــۇر
ــوق ۋە ــايلىقى يـ ــڭ بـ ــدا بايالرنىـ ــېنىڭ دەرگاهىڭـ ــوق، سـ ــۈچى يـ ــقاننى بهرگـ ــهن توسـ سـ

 ) 2 ( » ئهسقاتمايدۇ

 الَ ِإٰله ِإالَّ اللّه وحده الَ شِريك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، وهو علَٰى كُلِّ شيٍء قَِدير، الحـولَ وال ﴿
 لَه املَن، ولَه النعمة، ولَه الفَضلُ والثَّناُء الْحسن، لَا ِإٰله ِإلَّا اللَّه مخِلِصني نعبد ِإلَّا ِإياه، الَ قوةَ إال باهللا،

 . ﴾ لَه الدين، ولُو كَِره الْكَاِفرونَ
ــسى ــالاله « : تهرجىمى ــۇر، ئ ــاله يوقت ــي ئى ــقا ههقىقى ــاالدىن باش ــالاله تائ ــر ئ ــالغۇزدۇر، بى  ي

 پادىــشاهلىق ۋە ههمــدۇ ســاناالر ئۇنىڭغــا خاســتۇر، ئــۇ ههر تــۇر، ئۇنىــڭ هــېچ شــېرىكى يوق
ــادىردۇر ــىگه ق ــدۇر . نهرس ــالاله تائاالدىن ــۇۋۋەت پهقهت ئ  ـ ق ــۈچ ــالالهقىال . ك ــز پهقهت ئ  بى

 ـ كهرەم ئىگىــسىدۇر، ئــۇ ئهڭ ئېــسىل ههمــدۇ  ئىبــادەت قىلىمىــز، ئــۇ نــېمهت ۋە پهزلــى
 كــاپىرالر يامـــان . ىــي مهبــۇد يوقتـــۇر ئـــالاله تائــاالدىن باشـــقا ههقىق . ســاناالرغا اليىقتــۇر

ــاد ــا ئېتىقـ ــان، ههق دىنغـ ــاس قىلغـ ــا خـ ــادەتنى ئالالهقـ ــز ئىبـ ــدىردىمۇ بىـ ــۆرگهن تهقـ  كـ

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان (1)
ئىمام بۇخارى رىۋايىهت قىلغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى (2)
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 بـــۇنى ههر نامـــازدىن كېـــيىن « پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر ههدىـــسىدە، ) 1 ( » قىلىمىـــز
 » ئوقۇغان كىشىنىڭ دېڭىزنىـڭ كۆپۈكىـدەك كـۆپ گۇنـاهى بولـسىمۇ مهغپىـرەت قىلىنىـدۇ

 ) 2 ( . ۆرسهتكهن دەپ ك

﴿ ِتكنِِِِ ِعباَدسحو كِْركشو ذَكِْرك لىأِعناَّ ع ماَللَّه ﴾ . 
ــسى ــالاله « : تهرجىمى ــى ئ ــشى ! ئ ــش ۋە ياخ ــاڭا شــۈكۈر قىلى ــتىش، س ــاد ئې ــزگه ســېنى ي  بى

 . » ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن مهدەت بهرگىن
﴿ س ب لْ اَ ، انَ اِهللا ح ح ِل م أَكْ اَ ، لِّه د للّه ب ر ﴾ 
 ) 3 ( » ) قېتىمدىن 33 ( سۇنهانهلاله،ئهلههمدۇلىلاله، ئالالهۇ ئهكبهر « : وقۇلىشى ئ

 » ئالاله پاكتۇر، ههمدۇ سانا ئالالهقا خاستۇر، ئالاله ئهڭ بۈيۈكتۇر « : تهرجىمىسى
ـِٰن ٱلرِحيِم ﴿  ولَم يكُن لَّه كُفُـواً . لَد لَم يِلد ولَم يو . اللَّه الصمد . قُلْ هو اللَّه أَحد ، ِبسِم اللَِّه ٱلرحم

دأَح ﴾ . 
ــسى ــلهن « : تهرجىمىـ ــسمى بىـ ــڭ ئىـ ــالاله تائاالنىـ ــا ئـ ــهپقهتلىك ۋە مېهرىبـ ــايىتى شـ  ناهـ

 ئـــالاله بـــاال . ههمـــمه ئالالهقـــا موهتاجـــدۇر . ئـــالاله بىـــردۇر باشــاليمهن، ئېيتقىنكـــى، ئـــۇ
 ) 4 ( » ايدۇ هېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللم . تاپقانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغانمۇ ئهمهس

ـِٰن ٱلرِحيِم ﴿  . وِمن شر غَاِسـٍق ِإذَا وقَـب . ِمن شر ما خلَق . قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق ، ِبسِم اللَِّه ٱلرحم
 . ﴾ وِمن شر حاِسٍد ِإذَا حسد . وِمن شر النفَّاثَاِت ِفي الْعقَِد

ــسى ــهپقهتلىك ۋە مېهر « : تهرجىمىـ ــايىتى شـ ــلهن ناهـ ــسمى بىـ ــڭ ئىـ ــالاله تائاالنىـ ــا ئـ  ىبـ
 مهخلۇقاتنىـــڭ شـــهررىدىن، قـــاراڭغۇلۇقى بىـــلهن كىـــرگهن كېچىنىـــڭ " باشـــاليمهن،

ــۈبهىنىڭ ــهررىدىن ســ ــېهىرگهرلهرنىڭ شــ ــالغۇچى ســ ــۈنلهرگه دەم ســ ــهررىدىن، تۈگــ  شــ
 ) 5 ( » دېگىن " پهرۋەردىگارى ئالالهقا سېغىنىپ پاناه تىلهيمهن

﴿ ـِٰن ٱلر  ِمن شـر الْوسـواِس . ِإلَِه الناِس . مِلِك الناِس . قُلْ أَعوذُ ِبرب الناِس ، ِحيِم ِبسِم اللَِّه ٱلرحم
 . ﴾ ِمن الِْجنِة و الناِس . الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر الناِس . الْخناِس

ــسى ــلهن « : تهرجىمىـ ــسمى بىـ ــڭ ئىـ ــالاله تائاالنىـ ــا ئـ ــهپقهتلىك ۋە مېهرىبـ ــايىتى شـ  ناهـ
ــال ــسانالرنىڭ " يمهن، باشـ ــشاهى، ئىنـ ــسانالرنىڭ پادىـ ــارى، ئىنـ ــسانالرنىڭ پهرۋەردىگـ  ئىنـ

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان (1)
 . ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان (2)
 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان (3)
 ئىخالس سۈرىسى (4)
فهلهق سۈرىسى (5)
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ــنالردىن ۋە ــۇچى جى ــه قىلغ ــدا ۋەسۋەس ــشىلهرنىڭ دىللىرى ــېغىنىپ، كى ــا س  ئىالهــى ئالالهق
ــاه ــهررىدىن پانــ ــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىــــسىنىڭ شــ ــان يوشــــۇرۇن شــ  ئىنــــسانالردىن بولغــ

 ) 1 ( » دېگىن " تىلهيمهن

 هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه ِسنةٌ والَ نوم لَّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض مـن ذَا الَ ِإلَـه ِإالَّ اُهللا ﴿
 ِبما شاء الَِّذي يشفَع ِعنده ِإالَّ ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم والَ يِحيطُونَ ِبشيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ

ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هودؤالَ يو ضاَألراِت واومالس هِسيكُر ِسعو ﴾ . 
 بىـــر ئـــالاله تائـــاالدىن باشـــقا ههقىقىـــي ئىـــاله يوقتـــۇر؛ ئـــالاله ههمىـــشه « : تهرجىمىـــسى

ــ ــدەپ قالمايــدۇ، ئ ــۇ مۈگ ــپ تۇرغۇچىــدۇر؛ ئ ــى ئىــدارە قىلى ــۇر، ههممىن  ۇنى ئۇيقــۇ تىرىكت
 باسمايدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىنـدىكى ههمـمه نهرسـه ئـالاله تائاالنىـڭ مۈلكىـدۇر؛ ئـالاله
ــسۇن؛ ئــالاله ــاپائهت قىاللى ــڭ ئالدىــدا ش ــالاله تائاالنى ــسىز كىممــۇ ئ ــڭ رۇخسىتى  تائاالنى

 ) ئـــاخىرەت ئۈچـــۈن تهييارلىغـــان ( ، كهينىـــدىكى ) دۇنيـــادىكى ( ئۇالرنىـــڭ ئالدىـــدىكى
 سىنى بىلىــپ تۇرىــدۇ؛ ئــۇالر ئــالاله تائاالنىــڭ مهلۇماتىــدىن ئــالاله ئىــشالرنىڭ ههممىــ

 ئۇالرغــا بىلدۈرۈشــنى خالىغــان نهرســىلهردىن باشــقا هــېچ نهرســىنى بىلمهيــدۇ، ئــالاله
ــدۇ ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــى ئ ــمانالرنى ۋە زېمىنن ــاتى ئاس ــڭ مهلۇم ــى . تائاالنى  ـ زېمىنن ــمان  ئاس

 ) 2 ( » رتىبىلىكتــۇر، ههممىــدىن ئۇلۇغــدۇر ئــۇ يــوقىرى مه . ســاقالش ئۇنىڭغــا ئېغىــر كهلمهيــدۇ

 . يۇقىرىقى سۈرىلهر ههر نامازدىن كېيىن بىر قېتىمدىن ئوقۇلىدۇ
﴿ ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه ِريكالَ ش هدحو ِإالَّ اللّه الَ ِإٰله تِمييِي وحي ريِدِه الْخلَٰى كُـلِّ ِبيع وهو 

ٍء قَِديريش ﴾ . 
ــسى ــالغۇزدۇر، « : تهرجىمى ــالاله ي ــۇر، ئ ــاله يوقت ــي ئى ــقا ههقىقى ــاالدىن باش ــالاله تائ ــر ئ  بى

ــۇر، ــدۇ ســاناالر ئۇنىڭغــا خاســتۇر ئۇنىــڭ هــېچ شــېرىكى يوقت ــشاهلىق ۋە ههم ــالاله . پادى  ئ
ــدۇر ــڭ قولىدىــ ــشىلىق ئۇنىــ ــدۇ، ياخــ ــدۇ، تىرىلدۈرىــ ــىگه . ئۆلتۈرىــ ــالاله ههر نهرســ  ئــ

 . قېتىمدىن ئوقۇلىدۇ 10 لىرىدىن كېيىن بامدات ۋە شام ناماز ) 3 ( » قادىردۇر
 . ﴾ اللّهم إني أَسأَلُك ِعلْماً ناِفعاً، وِرزقاً طَيباً، وعمالً متقَبالً ﴿

 ســېنىڭدىن مهنپهئهتلىــك ئىلىــم، هــاالل رىزىــق ۋە دەرگاهىڭــدا ! ئــى ئــالاله « : تهرجىمىــسى
 ) 4 ( » قوبۇل بولىدىغان ئهمهلگه مۇيهسسهر قىلىشىڭنى تىلهيمهن

 ىسى ناس سۈر (1)
 ئايهت  255 بهقهرە سۈرىسى (2)
 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىمام تىرمىزى رىۋايهت قىلغان (3)
. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان (4)
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 بىـراق بـۇالرنى ئوقـۇش نامازنىـڭ . يۇقىرىقى دۇئاالرنى ئوقۇش ئهۋزەلدۇر
 دۇئاالر ئوقۇلـۇپ بولغانـدىن كېـيىن . بهلكى مۇستهههبتۇر . شهرتلىرىدىن ئهمهس

 . ) 1 ( دۇئاغا قول كۆتۈرۈپ ئۆزىمىزنىڭ تىلهكلىرىنى ئالاله تائاالدىن سورايمىز

 نامازنىڭ مهكرۇهلىرى

 نـدىكى ئىـشالردىن بىرەرسـى سـادىر بولـسا نامـاز مهكرۇهلـۇق بىـلهن ناماز ئوقۇۋاتقاندا تۆۋە
 . ئادا تاپقان بولىدۇ

 فــاتىهه : مهســىلهن . ۋاجىــب دېــيىلگهن ئىــشالردىن بىرەرســىنى قهســتهن تهرك ئېــتىش  1
 سۈرىسىنى ئوقۇشنى تهرك ئېتىش يـاكى ئـۇنى باشـقا سـۈرىدىن كېـيىن ئوقـۇش يـاكى مهخپـى

 . ئوقۇغانغا ئوخشاش ئوقۇلىدىغان نامازالرنى ئۈنلۈك

 . ســـۈننهت دېـــيىلگهن ئىـــشالردىن بىرەرســـىنى يـــاكى ههممىـــسىنى تهرك ئېـــتىش  2
 ســانا ئوقۇشــنى يــاكى رۇكــۇ ۋە ســهجدىلهردىكى تهســبىهلهرنى تهرك ئهتكهنــگه : مهســىلهن
 . ئوخشاش

 ســولغا تهۋرىــنىش ۋە قهســتهن  ئــۆرە تۇرغانــدا بىــر يهرگه يۆلىنىــۋېلىش، ئــوڭ نامــازدا  3
 . ىنى پۇراش بىر نهرس

 نامــازدا ئۆزۈرســىز بهدەشــقان قــورۇپ ئولتــۇرۇش ۋە ئىنــسان يــاكى باشــقا جانلىقالرنىــڭ  4
 . سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن كىيىملهر بىلهن ناماز ئوقۇش

 . توخۇ دان چوقۇغاندەك ئالدىراپ قىلىش رۇكۇ ۋە سهجدىلهرنى  5

 . نامازدا ئۆزۈرسىز كېرىلىش  6

 ئهگهر ســۆز بىــلهن ( بـاش ئىــشارىتى بىــلهن قـايتۇرۇش بىـراۋ ســاالم قىلـسا، قــول يــاكى  7
 ئهممـا جامـائهت بىـلهن ئوقۇلغـان نامـازدا ئىمـام قىـرائهتته خاتاالشـسا ). قايتۇرسا ناماز بۇزۇلىدۇ
 . لوقما سېلىش جائىزدۇر

 ســولغا يــاكى ئاســمانغا قــاراش ۋە ســاالمدىن – نامــازدا كــۆزنى يومــۇۋېلىش يــاكى ئــوڭ  8
 . ش كۆزنى سۈرتۈ  بۇرۇن باش

 . رۇكۇ ۋە سهجدىلهردىكى تهسبىهلهرنى تهرك ئېتىش  9

 باشــقىالرنىڭ يېنىغـــا كىيىـــپ چىققىلـــى بولمايـــدىغان ناچـــار كىيىملهرنـــى كىيىـــپ  10

. ناملىق ئهسىرىدىن » األذكار « ئىمام نهۋەۋىينىڭ ) 1 (
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 . نامازغا تۇرۇش

 رۇكـــۇ ۋە ســـهجدىلهرگه ئۆتۈشـــته تهكبىرلهرنـــى ئـــۆز ۋاقتىـــدا تهرتىـــب بـــويىچه  11
 . ئېيتماسلىق

 يهردىكـــى شـــېغىل يــاكى باشـــقا نهرســـىلهرنى نامــازدا تـــۇرۇپ ســـهجدە قىلىــدىغان  12
 . ئېلۋېتىش بىلهن بىر قېتىمدىن ئارتۇق مهشغۇل بولۇش

ــولالردا  13 ــۇنچىالردا، ي ــانىالردا، م ــاۋالردا، بۇتخ ــايالردا، چىرك ــۈبهىلىك ج ــاكىزىلىقى ش پ
 . ناماز ئوقۇش

ــازالردا  14 ــشىنىڭ ( پهرز نامـ ــدىغان كىـ ــۈرىلهرنىمۇ بىلىـ ــقا سـ ــت ) باشـ ــى رەكئهتـ  ه بىرىنچـ
ــڭ ــان كهرىمنىـ ــاكى قۇرئـ ــى يـ ــا ئوقۇشـ ــۇ قايتـ ــى رەكئهتتىمـ ــسىنى ئىككىنچـ ــان سۈرىـ  ئوقۇغـ

ــشى ــق قىلىـ ــبىگه خىالپلىـ ــىلهن . تهرتىـ ــئهتكه : مهسـ ــى رەكـ ــالس « بىرىنچـ ــسىنى، » ئىخـ  سۈرىـ
 . تهرتىب بۇنىڭ ئهكسىدۇر . سۈرىسىنى ئوقۇغانغا ئوخشاش » لهههب « ئىككىنچى رەكئهتكه

 ئارقــا ردا، ئالــدىنقى سـهپته بـوش ئــورۇن بولـسىمۇ، جامـائهت بىـلهن ئوقۇلغــان نامـازال  15
 . سهپته تۇرۇش

 . يېنىۋاتقان ئوتقا ياكى جانلىقالرنىڭ رەسىمىگه ياكى قهبرىگه قاراپ ناماز ئوقۇش  16

ــۈرىنى  17 ــدىكى سـ ــۈرىنىڭ ئالدىـ ــان سـ ــته ئوقۇغـ ــى رەكئهتـ ــدا بىرىنچـ ــىز هالـ  ئۆزۈرسـ
 . ئىككىنچى رەكئهتته ئوقۇش

 . غان ۋاقىتتا ناماز ئوقۇش ـ تهرىتى قىستاپ قال 18

 ـ نامــازدا تــۇرۇپ بارمــاقالرنى قىرىــسلىتىش، چىــۋىنلهرنى ئۈركۈتــۈش بىــلهن مهشــغۇل 19
ــارەتلهرنى نامـــازدا تـــۇرۇپ – ئهممـــا يىـــالن . بولـــۇش  چايـــان ۋە ههر قانـــداق زىيـــانلىق هاشـ

 . ئۆلتۈرۈش جائىزدۇر

 . ۈرە ئوقۇش ـ ئىككىنچى رەكئهتته بىرىنچى رەكئهتته ئوقۇغىنىدىن ئۇزۇن س 20

ــازىر 21 ــاناش ۋە ه ــلهن س ــول بى ــبىهلهرنى ق ــدىغان تهس ــهجدىلهردە ئوقۇلى ــۇ ۋە س  ـ رۇك
ــۇرۇش ــا ت ــۇپ نامازغ ــامنى قوي ــان تائ ــش . بولغ ــداق قىلى ــۈنكى مۇن ــۇئ « چ ــالغۇ » خۇش ــا توس  غ

 . بولىدۇ

 ـ ســهجدىدە پىــشانىنى يهرگه تهككۈزمهســتىن ســهللىنىڭ يــاكى دوپپــا، قوالقچىالرنىــڭ 22
 . قىلىش ئۈستىگه سهجدە

ــازدا 23 ــۇئ « ـ نام ــسىبىرىنى » خۇش ــشالردىن قاي ــدىغان ئى ــقۇن بولى ــشقا توس ــىل قىلى هاس
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 . ) 1 ( سادىر قىلىش مهكرۇهتۇر

 نامازنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 يهنــى باشــقىالرغا ســۆز قىلىــش يــاكى ( نامــازدا قهســتهن يــاكى ســهۋەنلىكتىن ســۆزلهش  1
ــاكى نامازغــا مۇناســىۋەتلىك بولمىغــان ســۆزلهرنى ســۆزلهش  يــاكى باشــقىالرغا ســاالم قىلىــش ي

 باشــقىالرنىڭ ســالىمىنى ســۆز بىــلهن قــايتۇرۇش يــاكى قــول ئېلىــپ كۆرۈشــۈش يــاكى بىراۋنــى
 ). چاقىرىش، ياكى ناماز سىرتىدىكى بىراۋنىڭ قىرائىتىگه لوقما سېلىش

ــۈش  2 ــاۋازدا كۈل ــدەك ئ ــۆزىگه ئاڭالنغى ــازدا ئ ــدەك . نام ــقىالر ئاڭلىغى ــازدا باش ــا نام  ئهمم
 . قاهالپ كۈلۈش بىلهن ناماز ۋە تاهارەت ههر ئىككىلىسى بۇزۇلىدۇ قاه

 . نامازدا ئاه ـ ئۇه، ۋاي ـ ۋۇي دېيىش  3

 . ئاۋازلىق هالدا يىغالش نامازدا دۇنيالىق ئىشالر ئۈچۈن  4

 نامــازدا تـــۇرۇپ ههرقانــداق بىـــر ســـوئالغا يــاكى چاقىرغۇچىغـــا ســۆز بىـــلهن جـــاۋاب  5
 . بېرىش

 . قىبله تهرەپتىن باشقا تهرەپكه چۆرۈش نامازدا كۆكسنى  6

 . نامازدا باشقىالرنىڭ قولىدىن بىر نهرسه ئېلىش  7

ــش،  8 ــيىش ۋە ئىچىـــ ــه يېـــ ــر نهرســـ ــهۋەنلىكتىن بىـــ ــاكى ســـ ــته يـــ ــازدا قهســـ  نامـــ
 ئهممــا چىـــشالرنىڭ ئارىلىقىــدا قالغـــان تامــاق قالدۇقلىرىـــدىن . چاينـــاش ) پوپۇرتــاڭ ( ســېغىز

 . تۇپ سېلىش بىلهن ناماز بۇزۇلمايدۇ نوقۇت مىقدارىدىن كىچىك نهرسىنى يۇ

 ئىمامنىـــڭ ( ئهممـــا ئىختىيارســـىز يـــاكى ئېهتىيـــاج . ئۆزۈرســىز هالـــدا گـــالنى قىـــرىش  9
 يۈزىــسىدىن ) خاتــالىقىنى ئهســكهرتىش يــاكى ئۆزىنىــڭ نامــازدا ئىكهنلىكىنــى بىلــدۈرۈرش

 . گالنى قىرىش بىلهن ناماز بۇزۇلمايدۇ

 . يهرلىرىنى قاشالش ياكى سىالش نامازدا ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق بىر  10

 . ههر قانداق بىر ئاغرىق ئۈچۈن ئاۋاز بىلهن ئاه تارتىش  11

 . نامازدا قايسىبىر سهۋەب بىلهن تاهارەتنىڭ بوزۇلىشى  12

ــار ) 1 ( ــدر المخت ــوم  1 ال ــصنائع  613 – 597 ت ــدائع ال ــةر، ب ــوم  1 بةتل ــاة – 220  215 ت ــضاح ونج ــور اإلي ــةر، ن  بةتل
. بهتلهر  24 – 23 األرواح
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ــش  13 ــۆپ قىلى ــى ك ــك ههرىكهتلهرن ــازدا كىچى ــى . نام ــلهن كىيىمىن ــول بى ــر ق ــا بى  ئهمم
 . تۈزەش بىلهن ناماز بۇزۇلمايدۇ

 . ئىككى پۇتنىڭ بىراقال يهردىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى سهجدىدە  14

ــڭ  15 ــالغۇز ئهرنى ــاز ي ــۇپ نام ــام بول ــا ئىم ــاكى ئۇنىڭغ ــۇرۇپ ي ــله ت ــلهن بىل ــال بى ــات ئاي  ي
 ئهمما ئهرنىـڭ ئۆزىنىـڭ ئايالىغـا يـاكى بىـرگه نىكـاهى باغالنمايـدىغان ئايـال . ئوقۇشى

 ) 1 ( . ۇر تۇغقانلىرىدىن بىرەرسىگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇشى جائىزد

ــۇرۇن قىلىــش  17 ــالىيهتنى ئىمامــدىن ب ــرەر پائ ــدا بى  ئىمامــدىن : مهســىلهن . قهســتهن هال
ــۆتكهنگه ئوخــشاش ــاكى ســهجدىگه ئ ــۇ ي ــۇرۇن رۇك ــپ . ب ــا ســههۋەنلىكتىن قىلى  ئهمم

 . سېلىپ دەرهال قايتىپ ئىمامغا ئهگهشسه ناماز بۇزۇلمايدۇ

 . نامازدا كىشىلهر بىلهن سۆزلهشكهندەك دۇئا قىلىش  18

 . جاۋاب مهقسىتى بىلهن قۇرئاندىن بىرەر ئايهت ئوقۇش  19

 . نامازدا ئهۋرەت جايالرنىڭ مهنئى قىلىنىدىغان دەىرىجىدە ئېچىلىپ قېلىشى  20

 . نامازدا ئايهتلهرنى مهنىسى بۇزۇلىدىغان دەرىجىدە خاتا ئوقۇش  21

 . نامازدا هوشىنى يوقىتىپ قويۇش  22

 ئهرنىـڭ ئايالىغــا يـاكى نىكــاهى باغالنمايـدىغان ئايــال تۇغقانلىرىـدىن بىرەرســىگه « : ئىمـام نهۋەۋىــي مۇنـداق دېــگهن ) 1 (
 . » ئهممــا يــات ئايــال بىــلهن نامــاز ئوقۇشــى هارامــدۇر . پىــدۇ ئىمــام بولــۇپ نامــاز ئوقۇشــى مهكرۇهلــۇق بىــلهن ئــادا تا

» islamqa.com اإلسالم سؤال وجواب « 
 ههنهفىـي مهزهىـبىگه . ئارقىـسىدا ئـايرىم سـهپ تـۈزۈپ تۇرۇشـىدۇر شۇنىڭدەك، قائىدە ئايالالرنىڭ نامازدا ئهرلهرنىـڭ

 شـۇنىڭدەك، ههنهفـى مهزهىـدە، . زۇلىـدۇ كۆرە، ئايال كىشىنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ نامـاز ئوقۇغـان كىـشىنىڭ نـامىزى بۇ
 ئايـال كىـشى ئهرلهر سـېپىدە نامـاز ئوقۇغانـدا، ئـۇ ئايالنىــڭ ئىككـى يېنىـدىكى ۋە ئارقىـسىدىكى جهمـى ئـۈچ ئهرنىــڭ

ــدۇ ــداق دېــگهن . نــامىزى بۇزۇلىــدۇ، دەي ــا ئىمــام نهۋەۋىــي مۇن ــاز « : ئهمم ــۇرۇپ نام ــر ســهپته ت ــلهن بى ــال كىــشى بى  ئاي
 يـاكى ) ۇ ئىمام بولـۇپ ئوقۇغـان بولـسۇن، مهيلـى جامـائهت سـۈپىتىدە ئوقۇغـان بولـسۇن مهيلى ئ ( ئوقۇغان كىشىنىڭ

 شـۇنداقال ئايـال كىــشىنىڭ ئارقىـسىدا تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇغـان كىـشىنىڭ نــامىزىمۇ . شـۇ ئايالنىـڭ نـامىزى بۇزۇلمايـدۇ
 لهرنىـڭ ئايـالالر سـېپىنىڭ بۇنىڭغـا بىنـائهن، هـازىرقى زامـان ئۆلىمـالىرى ئهر . » بۇزۇلمايدۇ، ئۇنىڭ نامىزى دۇرۇسـتۇر

ــاز ــۇرۇپ نام ــۇالر ئايالالرنىــڭ ئهرلهر ســېپىدە ت ــدۇ، شــۇنداقال ئ ــاز ئوقۇشــىنى جــائىز دەپ قاراي ــۇرۇپ نام  ئارقىــسىدا ت
ــدىغانلىقىنى ســۆزلىمهكته ــامىزى بۇزۇلماي ــادەم كــوپ : مهســىلهن . ئوقۇغىنىــدا هېچبىرىنىــڭ ن  مهســجىدى ههرەمــدە ئ

 . ىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇشىنىڭ جائىز سانالغىنىغا ئوخشاش بولغانلىقتىن، ئهرلهرنىڭ ئايالالرن
 دېـــگهن يېزىــسىدا دۇنياغـــا كهلـــگهن، فىقهـــى، » نهۋا « دىمهىـــشقنىڭ ) م 1300  1255 / ه 876  631 ( ئىمــام نهۋەۋىـــي

 ههدىــس ئىلىملىرىــدە كــۆپلىگهن قىممهتلىــك ئهســهرلهرنى يازغــان، ئــۆز زامانىــسىدا پۈتــۈن ئولىماالرنىــڭ ئۇســتازى
 نـاملىق ئهسـهرلىرى ئـاۋام » قىرىـق ههدىـسنىڭ شـهرهى « ، » ) ياخـشىالرنىڭ باغچىـسى ( رىيادۇسـسالىهىن « . ىالتتى سـان

. خهلق ئهڭ كوپ ئوقۇيدىغان ئهسهرلىرىدىن سانلىدۇ
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 . ئايلىق قېنىنى كۆرۈشى ئايالالرنىڭ ناماز ئۈستىدە  23

 : مهســـىلهن . نامــازدا پهرز دېــيىلگهن ئىــشالردىن بىرەرســىنى قهســتهن تهرك ئېــتىش  24
 . سهجدىنى ياكى رۇكۇنى تهرك ئهتكهنگه ئوخشاش

ــازدا تـــۇرۇپ ســـۇنى كۆرۈشـــى،  25 ــا تۇرغـــان كىـــشىنىڭ، نامـ  تهيهممـــۇم بىـــلهن نامازغـ
 ۈگىـشى، نامـازدىكى كىـشىنىڭ نامـاز ئاياقلىرىغا مهسهى قىلغـان كىـشىنىڭ مهسـهى مـۇددىتى ت

 ســىرتىدىكى بىرىــدىن بىــرەر ئــايهت ئۆگىنىــشى، بامــدات نــامىزىنى ئوقۇۋاتقانــدا كــۈن چىقىــپ
 قېلىشى، جۈمه نامىزىـدا ئهسـىر ۋاقتىنىـڭ كىرىـپ قېلىـشى، هېيـت نامىزىـدا پىـشىن ۋاقتىنىـڭ

 ېلىـپ قېلىـشى، كىرىپ قېلىشى، ئىشارەت بىـلهن نامازغـا تۇرغـان كىـشىنىڭ سـاقلىق هالىغـا ك
ــشى، ــۇنى ئهســكه ئېلى ــازدا ب ــار كىــشىنىڭ نام ــاز ب ــازا نام ــا يهتمىــگهن ق ــالته ۋاخق ــدە ئ  گهردىنى
ــڭ ــاقىيىپ تېڭىقنى ــسى س ــشىنىڭ يارى ــان كى ــاز ئوقۇغ ــپ نام ــهى قىلى ــتىگه مهس ــق ئۈس  تېڭى

 مهســىلىدە ئىمــام 12 چۈشــۈپ كېتىــشى، ئۆزۈرلــۈك كىــشىنىڭ ئۆزرىــسى تۈگىــشى قاتــارلىق
 ئهممــا ئۇنىــڭ شــاگىرتلىرىدىن ئىمــام مــۇههممهد ۋە . چه نامــاز بۇزۇلىــدۇ ئهزەمنىــڭ رەيــى بــويى

 . ) 1 ( ئىمام ئهبۇ يۈسۈپلهرنىڭ رەيى بويىچه ناماز بۇزۇلمايدۇ

 نامازغا مۇناسىۋەتلىك بهزى مهسىلىلهر

 نامازنى توختىتىش ياكى كهينىگه سۈرۈشنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر

ــا ئـــۈچراش، ســـۇغا چۆكـــۈپ يـــاكى يىرتقـــۇچ هايۋا بىـــرەر زالىمنىـــڭ  1  ننىـــڭ هۇجۇمىغـ
ــپ ــدا قىلى ــك ئههۋال ــۈپهيلى هاالكهتلى ــېلىش ت ــدە ق ــوت ئىچى ــېلىش، ئ ــۇپ ق ــتىش، بوغۇل  كې

ــازنى ــسا نامـ ــى تۇغۇلـ ــرىش زۆرۈرىىيتـ ــاردەم بېـ ــورىغانالرغا يـ ــاردەم سـ ــوختىتىش يـ ــال تـ  دەرهـ
 . ۋاجىبتۇر

 غـان بولـسا، پهرز بىرەرسـى جىـددىي يـاردەمگه ئېهتىيـاج بولـۇپ چاقىر ئانىـسنىڭ  ئاتـا  2
 . نامازدا تۇرغان بولسىمۇ ئۇنى توختىتىش ۋاجىبتۇر

ــازالرنى  ئهممـــا ئـــادەتتىكى ئىـــشالر ئۈچـــۈن چاقىرغـــان بولـــسا، پهرز نامـــازدىن باشـــقا نامـ
 . توختىتىشقا بولىدۇ

  بالــسىنىڭ ئۆلــۈپ كېتىــشى يــاكى بېــشىغا بىــرەر هادىــسه كېلىــشىدىن قورققــان ئاتــا  3
 . ىتىشى ياكى كهينىگه سۈرۈشى ۋاجىبتۇر ئانىنىڭمۇ نامازنى توخت

ــار ) 1 ( ــدر المخت ــوم  1 ال ــار 593 – 584 ت ــوم  1 ، رد المحت ــصنائع 588 ت ــدائع ال ــوم – 1 ، ب ــضاح 223  220 ت ــور اإلي  ، ن
. بهتلهر  23 – 22 واح ونجاة األر
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 يىرتقۇچالرنىڭ مالالرغـا هۇجـۇم قىلىـدىغانلىقىنى يـاكى بىـرەر ئهمانىـڭ قۇدۇققـا يـاكى  4
 تامـــدىن تـــۆۋەنگه چۈشـــۈپ كېتىـــدىغانلىقىنى ئېنىـــق تهخمىـــن قىلغـــان كىـــشىنىڭ ئـــۇنى

 . قۇتقۇزۇش ئۈچۈن نامازنى توختىتىشى ۋاجىبتۇر

 چلـۈك بولمىـسا، نامـازنى تـوختىتىش ۋاجىـب ئهمهس، بهلكـى ئهمما هـاالكهت ئېهتىمـالى كۈ
 . جائىز بولىدۇ، يهنى خالىسا توختىتىدۇ، خالىسا توختاتمايدۇ

 نامازنى توختىتىش ياكى كهينىگه سۈرۈشنى جائىز قىلىدىغان سهۋەبلهر

 ـ مۈلكىنىــــڭ ئوغۇرلىنىــــشىدىن ئهنــــسىرىگهن كىــــشىنىڭ  1  گهرچه مــــال ( مــــال
 . امازنى توختىتىشى جائىزدۇر ن ) باشقىالرنىڭ بولسىمۇ

ــنىگه  2 ــى كهي ــاز ۋاقتىن ــڭ نام ــان يولوچىنى ــدىن قورقق ــدىن، كهلكۈن ــدىن، قاراقچى  ئوغرى
 . سۈرىشى جائىزدۇر

ــشىدىن  3 ــڭ كۆيــــۈپ كېتىــ ــشىدىن يــــاكى تاماقنىــ ــاپ تېــــشىپ كېتىــ ــازىنى قاينــ  قــ
 . ئهنسىرىگهن ئايال كىشىنىڭ نامازنى توختىتىشى جائىزدۇر

 ن هــايۋاننى تۇتۇۋېلىــپ ئىگىــسىگه قــايتۇرۇش ئۈچــۈن نامــازنى قېچىــپ كېتىۋاتقــا  4
 . توختىتىش جائىزدۇر

 نامـــازدا تهرىتـــى قىـــستاپ قالغـــان كىـــشىنىڭ، يېڭىـــدىن تاهـــارەت ئېلىـــپ نامـــازنى  5
 . قايتىدىن ئوقۇش ئۈچۈن ئۇنى توختىتىشى جائىزدۇر

ــا – 6 ــازالرنى ئاتـ  ئۈچـــۈن ئانىـــسىدىن بىرەرســـىنىڭ قانـــداقال بىـــر ئىـــش – نهپلـــى نامـ
 . چاقىرىشى بىلهن توختىتىش جائىزدۇر

 ئـــوغرى يـــاكى قاراقچىنىـــڭ شهپىـــسىنى هـــېس قىلغـــان مۇســـاپىرنىڭ نـــامىزىنى  7
 . ) 1 ( توختىتىشى جائىزدۇر

 نامازدا شۈبهه

 نامــازنى قــانچه رەكــئهت ئوقۇغــانلىقىنى بىلهلــمهي، ئىككىلىنىــپ قالغــان كىــشى، ئهگهر بــۇ
 مهن يـۈز بهرگهن بولـسا، نامـازنى قايتىـدىن ئوقۇشـى قېـتىم يـاكى قىـس هالهت ئۇنىڭـدا تـۇنجى

ــرەك ــشه . كې ــۇ ههمى ــاكى ئ ــۈز بهرگهن ي ــتىم ي ــشى ئۈچــۈن كــۆپ قې ــۇ كى ــالهت ئ ــۇ ه ــادا، ب  مۇب
 شـــۇنداق نامـــاز رەكئهتلىرىـــدە خاتالىـــشىدىغان كىـــشى بولـــسا، ئـــۇ ۋاقىتتـــا كۆڭلىـــدە قـــانچه

. بهت  60 مراقي الفالح ) 1 (
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 پهيغهمــــبهر . رەكــــئهت ئوقۇغانلىقىغــــا هۆكــــۈم قىلــــسا شــــۇ رەكــــئهت هېــــسابقا ئېلىنىــــدۇ
ــهتكهن ــداق دەپ كۆرس ــساالم مۇن ــدا « : ئهلهيهىس ــرىڭالر نامىزى ــىلهرنىڭ بى ــئهت ( س ــانچه رەك  ق

 شــهك قىلىــپ قالــسا، توغرىــسىنى ئېــنىقالپ شــۇنىڭغا كــۆرە نــامىزىنى ) ئوقۇغــانلىقى توغرۇلــۇق
 . ) 1 ( » قىلسۇن تاماملىسۇن، ئاندىن سهجدە سههۋى

 . بهلگىلىيهلمىـسه، ئـازنى هېـسابقا ئالىـدۇ ئهگهر قانچه رەكـئهت ئوقۇغـانلىقىنى كۆڭلىـدىمۇ
 تـۆت رەكئهتلىـك نامـازدا، بىـر رەكـئهت ئوقۇدىمـۇ يـاكى ئىككـى رەكـئهت ئوقۇدىمـۇ، : مهسىلهن

 . ئوقـۇغىنىنى بىـر رەكـئهت دەپ هېـسابالپ، يهنه ئـۈچ رەكـئهت ئوقۇشـى الزىـم بۇنى بىلهلمىسه،
 غىنىنى ئىككـى رەكـئهت دەپ ئىككى رەكـئهت ئوقۇدىمـۇ يـاكى ئـۈچ رەكئهتمـۇ بىلهلمىـسه، ئوقـۇ

 بــۇ هــالهتتىكى كىــشى پهرز يــاكى ۋاجىــب بولغــان . هېــسابالپ، يهنه ئىككــى رەكــئهت ئوقۇيــدۇ
 ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ نامــازالردىكى . نامازنىــڭ ئاخىرىــدىكى ئولتــۇرۇش پهرز ( ئولتۇرۇشــنى

ــۇر ــۇرۇش ۋاجىبتـ ــى ئولتـ ــتىن كېيىنكـ ــى رەكئهتـ ــۈن ههر ) ئىككىنچـ ــلىك ئۈچـ  تاشلىۋەتمهسـ
 . قىلىدۇ هتنىڭ ئاخىرىدا ئولتۇرىدۇ ۋە ناماز ئاخىرىدا سهجدە سههۋى رەكئ

ــگهن ــداق دې ــسىدە مۇن ــر ههدى ــساالم يهنه بى ــبهر ئهلهيهىس ــرىڭالر « : پهيغهم ــىلهرنىڭ بى  س
ــهكنى ــسا، ش ــهكلىنىپ قال ــۇ؟ دەپ ش ــۆت رەكئهتم ــاكى ت ــۇ ي ــئهت ئوقۇدۇمم ــۈچ رەك ــدا ئ  نامىزى

 . ) 2 ( » قىلسۇن ىن ئاۋۋال سهجدە سههۋى تاشالپ ئازنى هېسابقا ئالسۇن، ئاندىن ساالمد

 شــۈبهه نامــاز ئارىلىقىــدا ئهمهس، ســاالمغا ئولتۇرغانــدىن يــاكى ســاالمدىن كېــيىن ئېــسىگه
 ســاالم بېرىــپ بولغانــدىن . نــامىزى دۇرۇســتۇر . كېلىــپ قالــسا، بۇنىڭغــا ئههمىــيهت بېرىلمهيــدۇ

ــ ــسىگه سال ــانلىقىنى ئې ــازنى كهم ئوقۇغ ــڭ نام ــۇق كېــيىن ســىرتتىن بىرســى ئۇنى ــۆزى تول  سا، ئ
 ئهگهر . ئوقۇغانلىقىـــدا قانائهتلىـــك بولـــسا، ئـــۇ كىـــشىنىڭ ســـۆزىگه ئههمىـــيهت بېرىلمهيـــدۇ

 ئۇنىـــڭ نامـــازنى كهم ئوقۇغـــانلىقىنى ئېـــسىگه ســـالغان كىـــشىلهر ئىككىـــدىن كـــۆپ بولـــسا،
 . ئۇالرنىڭ سۆزىنى قوبۇل قىلىشى كېرەك

 تۇرىـسىدا ئىخـتىالپ چىقىـپ، نامازنى كهم ئوقۇغانلىق ههققىـدە ئىمـام بىـلهن جامـائهت ئوت
 ئىمـــام تولـــۇق ئوقۇغانلىقىغـــا ئىشهنچىـــسى كامىـــل بولـــسا، جامائهتنىـــڭ ســـۆزى نهزەرگه

ــدۇ ــڭ دېگىنــى هېــساب . ئېلىنماي ــسى كامىــل بولمــسا جامائهتنى  ئهگهر ئىمــامنىڭمۇ ئىشهنچى
ــدۇ ــام قۇشــۇلغان تهرەپنىــڭ ســۆزى هېــساب . بولى  جامــائهت ئىچىــدە ئىخــتىالپ چىقــسا ئىم
 . ) 3 ( بولىدۇ

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  68 تحفة الفقهاء ) 3 (
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 سهجدە سههۋىنىڭ بايانى

 نامــازدا ســههۋەنلىكتىن ســادىر بولغــان نۇقــسانالرنى تولــۇقالش ئۈچــۈن  ســهجدە ســههۋى
 نامازنىــڭ ئاخىرىــدا قىلىنىــدىغان ئىككــى ســهجدە، بىــر ئولتــۇرۇش ۋە ئىككــى تهرەپــكه ســاالم

 . بېرىشتىن ئىبارەتتۇر

 سهجدە سههۋىنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر

 ىـڭ پهرزلىرىـدىن بىرەرسـىنى ئـۆز ئورنىـدىن كېچىكتـۈرۈپ قويـۇش نامازن سهجدە سـههۋى
ــۇش ــۈرۈپ قوي ــاكى كېچىكت ــتىش ي ــههۋەنلىكتىن تهرك ئې ــىنى س ــبالردىن بىرەرس ــاكى ۋاجى  ي

 . قىلىش ۋاجىبتۇر بۇنداق هالالردا سهجدە سههۋى . تۈپهيلى قىلىنىدۇ

ــههۋى ــانلىق ئۈ ســهجدە س ــادىر قىلغ ــك س ــازدا كهمچىلى ــههۋەنلىكتىن نام ــۈنال پهقهت س  چ
ــۇر ســهجدە ســههۋى . قىلىنىــدۇ ــش ۋاجىبت ــۇنى قىلى ــان هــالالردا ئ ــرەك بولغ ــشى . كې  ئهگهر كى

ــههۋى ــهجدە س ــا س ــا قايت ــسا ئۇنىڭغ ــادىر قىل ــالىق س ــههۋىدە خات ــهجدە س ــرەك س ــش كې  قىلى
ــههۋى . ئهمهس ــهجدە س ــهجدىنى س ــۇ س ــالالردا ب ــان ه ــرەك بولغ ــۇرۇپ ― كې ــىز ت  ― ئۆزۈرس

ــدۇ . قىلمىغــان كىــشى گۇناهكــار بولىــدۇ ــامىزى باتىــل بولماي ــراق ئۇنىــڭ ن ــامىزى . بى  بهلكــى ن
ــشالرنى . دۇرۇســتۇ ــان ئى ــى قىلىنغ ــدا مهنئ ــشىگه ئىهرام ــان كى ــرام باغلىغ  خــۇددى ههجــدە ئىه

ــۈن ــۇش ئۈچ ــاهىنى يۇي ــانلىق گۇن ــق قىلغ ــالىيىتىگه خىالپلى ــلهن ههج پائ ــش بى ــادىر قىلى  س
 الىقالرنى يۇيــۇش ئۈچۈنمــۇ قۇربــانلىق قىلىــش ۋاجىــب بولغانــدەك، نامــازدا ئۆتكــۈزۈلگهن خاتــ

ــدۇ ســهجدە ســههۋى ــرەك بولى ــش كې ــن ســهجدە ســههۋى . قىلى ــاز كهمچىلىكلهردى ــلهن نام  بى
 . تولۇقلىنىپ كامىل بولغان بولىدۇ

 ههرقانـداق « هنـى ي ﴾ م لِّ س ا يـ مـ ِد عـ ب اِن ت د ج س ٍو ه س لِّ كُ ِل ﴿ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم
 دەپ » ىــــش بىــــلهن تولۇقلىنىـــــدۇ نۇقــــسان ســــاالمدىن كېــــيىن ئىككـــــى ســــهجدە قىل

 . ) 1 ( كۆرسهتكهن

ــش ــان كىــشىگه ســهجدە سههۋىــسى قىلى ــسانلىق ســادىر قىلغ ــازدا قهســتهن نۇق ــا نام  ئهمم
 ئـــۇنى قايتـــا ئوقۇشـــى الزىـــم . چـــۈنكى ئۇنىـــڭ نـــامىزى بۇزۇلغـــان بولىـــدۇ . ۋاجىـــب ئهمهس

ــدۇ ــشى . كېلى ــان كى ــلهن ئوقۇغ ــسانلىق بى ــشنىال قهســتهن نۇق ــۈچ ئى ــدىكى ئ  نىڭ پهقهت تۆۋەن
ــههۋى ــهجدە س ــدۇ ۋە س ــامىزى بۇزۇلماي ــدۇ ن ــۇنى تولۇقلىياالي ــلهن ئ ــش بى ــسى، : قىلى  بىرىنچى

ــنى تهرك ــى ئولتۇرۇش ــتىن كېيىنك ــى رەكئهت ــڭ ئىككىنچ ــۆپ نامازالرنى ــتىن ك ــى رەكئهت  ئىكك

. ئىمام ئههمهد ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
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 ئېـتىش، ئىككىنچىـسى، بىرىنچـى رەكئهتنىــڭ سهجدىـسىنى كېچىكتـۈرۈپ نامازنىـڭ ئاخىرىــدا
ــازد ــسى، نام ــش، ئۈچىنچى ــك قىلى ــپ بولغىچىلى ــدىن بىرەرســىنى قىلى ــڭ پائالىيهتلىرى  ا نامازنى
 . ) 1 ( ۋاقىت قهستهن ئويغا چۆكۈش

 پهرزنىڭ كېچىكتۈرۈلگهنلىكىگه مسال

 ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ بولغــان پهرز، ۋاجىــب ۋە ســۈننهت نامازلىرىنىــڭ ئىككىنچــى  1
 » ۋە بارىــك ســهللى « دۇئاســىدىن كېــيىن، » تههىيــات « رەكئهتــتىن كېيىنكــى ئولتۇرۇشــىدا

ــهللى ئهال مـــۇههممهدىن : مهســـىلهن ( دۇرۇدلىرىـــدىن بىـــرەر جـــۈمله  ئوقۇلـــسا، ) ئـــالالهۇممه سـ
 . ئۈچىنچى رەكئهتنىڭ پهرزى بولغان قىيام كېچىكتۈرۈلگهن بولىدۇ

 ســههۋەنلىكتىن . نامازنىــڭ پهرزلىرىــدىن ســانىلىدۇ نامازنىـڭ ئاخىرىــدىكى ئولتــۇرۇش  2
ــىنچى ــاي بهش ــتا ئولتۇرم ــۇ ئولتۇرۇش ــسىنى ب ــاتىهه سۈرى ــشى ف ــكهن كى ــۇرۇپ كهت ــئهتكه ت  رەك

ــۇ  ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىــت ئۆتكهنــدىن كېــيىن ئېــسىگه كېلىــپ ئولتۇرســا، پهرز بولغــان ب
ــش بۇنىڭغــا ئوخــشاش هــالالردا ســهجدە ســههۋى . ئولتۇرۇشــنى كېىچىكتــۈرگهن بولىــدۇ  قىلى

 كېــيىن ئېــسىگه ئهگهر تۇرغــان رەكئهتنىــڭ سهجدىــسىنى قىلىــپ بولغانــدىن . كېــرەك بولىــدۇ
 ئـارتۇق بولغـان بـۇ ئىككـى رەكـئهت نهپـله . كهلگهن بولسا، يهنه بىر رەكـئهت قوشـۇپ ئوقۇيـدۇ

 . كېرەك بولىدۇ بۇ ۋاقىتتىمۇ سهجدە سههۋى . نامىزى بولۇپ هېسابلىنىدۇ

 ۋاجىبنىڭ سههۋەنلىكتىن تهرك قىلىنغىنىغا مسال

 . فاتىهه سۈرىسى ئوقۇشنى تهرك ئېتىش  1

 . كېيىن بىر سۈرە ئوقۇشنى تهرك ئېتىش فاتىههدىن  2

 . ۋىتىر نامىزىدا قۇنۇت ئوقۇشنى ياكى ئۇنىڭ تهكبىرىنى تهرك ئېتىش  3

ــى  4 ــازالردا قىرائهتن ــدىغان نام ــكارا ئوقۇلى ــى ئاش ــۈرىلىرىنى ( قىرائىت ــان س ــى ) قۇرئ  مهخپ
 . ئوقۇش ياكى مهخپى ئوقۇلىدىغان نامازالردا ئاشكارا ئوقۇش

 پ نامــازالردىكى ئىككىنچــى رەكئهتــتىن كېيىنكــى ئولتۇرۇشــنى ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆ  5
 . تهرك ئېتىش

 . ئوقۇشنى تهرك ئېتىش » ئهتتههىياتۇ « نامازنىڭ ئاخىرىدىكى ئولتۇرۇشتا ـ 6

ــى 7 ــدىن كېيىنكـ ــى رەكئىتىـ ــڭ ئىككىنچـ ــۆپ پهرز نامازالرنىـ ــتىن كـ ــى رەكئهتـ  ـ ئىككـ

. بهت  92 توم – 2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
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 . رەكئهتلىرىدە فاتىههدىن كېيىن سۈرە ئوقۇش

 بىـر رەكئهتـته بىــر : مهسـىلهن . پائالىيهتلىرىـدىن بىرەرسـىنى ئـارتۇق قىلىــش نامازنىـڭ  8
 . قېتىم رۇكۇ قىلىشنىڭ ئورنىغا ئىككى قېتىم رۇكۇ قىلغانغا ئوخشاش

 . سهجدە ئايىتىنى ئوقۇپ بولغان هامان تىالۋەت سهجدىسى قىلماسلىق  9

 . تهرك ئېتىش هېيت نامازلىرىنىڭ تهكبىرلىرىنىڭ ههممىسىنى ياكى بهزىسىنى  10

 قىلىـش قى هالالرنىڭ قايـسىبىرىنى سـادىر قىلغـان كىـشى ئۈچـۈن سـهجدە سـههۋى يۇقىرى
 . ۋاجىبتۇر

 ۋاجىبنىڭ سههۋەنلىكتىن كېچىكتۈرۈلگىنىگه مسال

 بــۇ ۋاقىتتــا فــاتىههنى ســۈرىدىن . فــاتىهه سۈرىــسىنى باشــقا ســۈرىدىن كېــيىن ئوقــۇش  1
 . بولىدۇ بۇرۇن ئوقۇشتىن ئىبارەت ۋاجىب كېچىكتۈرۈلگهن

ــتىن كېيىنكــى ئولتۇرۇشــتا  2  ئىككــى رەكئهتــتىن كــۆپ نامــازالردىكى ئىككىنچــى رەكئهت
ــڭ ۋاجىبلىرىدىنـــدۇر ئولتـــۇرۇش ــتىن، . نامازنىـ ــنى ئولتۇرماسـ ــۇ ئولتۇرۇشـ ــههۋەنلىكتىن بـ  سـ

 ئــۈچىنچى رەكــئهتكه تــۇرۇپ فــاتىهه سۈرىــسىنى ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىتــتىن كېــيىن يــاكى
 ) ئىككىنچـى رەكئهتــتىن كېيىـنال ئولتــۇرۇش ( سـا، بــۇ ئولتـۇرۇش يهنــى رۇكـۇدىن بــۇرۇن ئولتۇر
 قىلىــش الزىــم بــۇ ســهۋەبتىن، نامازنىــڭ ئاخىرىــدا ســهجدە ســههۋى . كېچىكتــۈرۈلگهن بولىــدۇ

 ئهگهر تۇرغان هامـان بىـر نهرسـه ئوقۇماسـتىنال ئېـسىگه كېلىـپ ئولتۇرىۋالغـان بولـسا، . كېلىدۇ
 . ) 1 ( يدۇ بۇ ۋاقىتتا سهجدە سههۋىگه كېرەك قالما

 سهجدىنى ۋاجىب قىلىدىغان سههۋەنلىكنىڭ تهكرارلىنىشى

 بىر نامازدا بىـر قـانچه قېـتىم سـهجدە سـههۋىنى كېـرەك قىلىـدىغان خاتـالىقالر يـۈز بهرگهن
 بـۇ مهسـىلىدە . قىلىـش يېتهرلىكتـۇر بولسىمۇ، ههممىـسى ئۈچـۈن بىـر قېـتىمال سـهجدە سـههۋى

 . ) 2 ( اقتۇر پۈتۈن فىقهىشۇناس ئالىمالر بىردەك ئىتتىپ

 سهجدە سههۋىنىڭ قىلىنىش ئۇسۇلى

 دۇئاســى ئوقۇلــۇپ بولغانـدىن كېيىــنال ئــوڭ » تههىيـات « نامازنىـڭ ئــاخىرىقى ئولتۇرۇشــىدا
 تهرەپــكه ســاالم بېرىــپ بولـــۇپ، ئادەتتىكىــدەك ئىككــى قېـــتىم ســهجدە قىلىنىــدۇ، ئانـــدىن

 . بهتلهر  94 – 92 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
. بهت  105 توم – 2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 2 (
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 ككـى تهرەپـكه سـاالم ئى الرنـى ئوقـۇپ » رەببهنـا « ، » بارىـك « ، » سـهللى « ، » تههىيات « ئولتۇرۇپ،
 . ) 1 ( بېرىلىدۇ

 كهچۈرۈم قىلىنىدىغان هالالر سهجدە سههۋى

ــههۋىنى  1 ــهجدە س ــيىن، س ــدىن كې ــپ بولغان ــاالم بېرى ــدا س ــڭ ئاخىرى ــدات نامىزىنى  بام
 . قىلىشتىن بۇرۇن قۇياشنىڭ چىقىشى

 ئهســـىر نامىزىنىـــڭ ئاخىرىـــدا ســـاالم بېرىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن، ســـهجدە ســـههۋى  2
 چـۈنكى كـۈن چىقىۋاتقـان ۋە قىزارغـان ۋاقىـتالردا نامـاز . ۇرۇن كۈننىـڭ قىزىرىـشى قىلىشتىن ب
ــا بــۇ ۋاقىــتالردا ســهجدە . ئوقۇلمايــدۇ  شــۇڭا ســهجدىمۇ نامازنىــڭ مــۇهىم بىــر ئاساســى بولغاچق

 قىاللمىغـــان ســـهجدە . نامـــازدىكى خاتـــالىقالرمۇ كهچـــۈرۈم قىلىنىـــدۇ . ســـههۋىمۇ قىلىنمايـــدۇ
 . سههۋىنىڭ قازاسى قىلىنمايدۇ

 ســــاالم بېرىــــپ بولغانــــدىن كېــــيىن نامازغــــا داۋام قىلىــــشقا توســــقۇن بولىــــدىغان  3
 . تاهارەت سۇنغانغا ئوخشاش : مهسىلهن . ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى

 نامازدا تاهارەتنىڭ بۇزۇلىشى

 ئىچمهسـتىن ۋە باشــقا ئىـشالر بىــلهن  سۆزلهشمهسـتىن، يهپ ― نامـازدا تاهـارەت بۇزۇلــسا
ــ ــسمىنى ارەت ئېلىـــپ مهشـــغۇل بولماســـتىن، تاهـ ــدىن قالغـــان قىـ ــڭ بۇزۇلغـــان يېرىـ  نامازنىـ

 . بۇ هالهتته ئهڭ ياخشىسى نامازنى قايتىدىن ئوقۇشتۇر . تولۇقلىسا بولىدۇ

 سۈترە ۋە ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈش مهسىلسى

 . نامـاز ئوقۇۋاتقــان كىـشىنىڭ ئالدىـدىن ئۆتكــۈچىلهرگه قارشـى توسـاق دېمهكتــۇر  سـۈترە
 نامـــاز . ئېگىـــزلىكته بولىـــشى شـــهرت ) ســـانتمېتىر 47 ( كهم دېگهنـــدە بىـــر گهز ســـۈترە ئهڭ

ــڭ ــڭ، مومىنى ــان يهرلهردە دەرەخنى ــالى بولغ ــۈش ئېهتىم ــادەم ئۆت ــدىن ئ ــڭ ئالدى  ئوقۇغۇچىنى
ــم ــدۇق قۇيــۇش الزى ــاكى ئورۇن ــدىغا خــادا تىكــلهش ي ــاكى ئال  ئهگهر يهر . ئارقىــسىدا ئوقــۇش ي

ــدەك قــاتتىق بولــۇپ خــادىنى قــاداش مــۇمكىن بول  مىــسا، خــادىنى يــاتقۇزۇپ قويــۇش، تىكلىگى
 نامازنىــڭ بۇنىڭــدىن مهقــسهت . خــادا تېپىلمىــسا ئالــدىغا بىــر ســىزىق ســىزىپ قويــۇش كېــرەك

ــۈترەنىڭ ئــــۇ ــڭ ســ ــاز ئوقۇغۇچىنىــ ــدۇرۇش ۋە نامــ ــۈچىلهرنى ئاگاهالنــ ــدىن ئۆتكــ  ئالدىــ
 . تهرىپىدىكى نهرسىلهرگه قاراپ كۆڭلىنى بۆلىۋەتمهسلىكى ئۈچۈن ئىدى

. بهت  71 تحفة الفقهاء ) 1 (
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 . بىـلهن نامــاز ئوقۇغانـدا، پهقهت ئىمامنىـڭ ئالــدىغىال سـۈترە قـاداش يېتهرلىكتــۇر جامـائهت
ــدۇ ــدىن ئۆتۈلمهيـ ــڭ ئالدىـ ــاز ئوقۇغۇچىنىـ ــڭ . نامـ ــاز ئوقۇغۇچىنىـ ــدىردە نامـ ــۈلگهن تهقـ  ئۆتـ

ــدۇ  ئۆتكــۈچىلهرنى توســۇش . قهســتهن ئۆتكــۈچىلهر گۇناهكــار بولىــدۇ . نامىزىغــا زىيــان بولماي
ــسا، ئــوڭ قــۇلى بىــلهن ســول ئۈچــۈن ئهرلهرنىــڭ قىرائهتنــى ئــا ــالالر بول  ۋازلىقراق ئوقۇشــى، ئاي
 . ) 1 ( قولىغا ئۇرۇشى جائىز كۆرۈلگهن

 قىرائهت خاتالىقلىرى

ــسا ــا ئوقۇل ــدە خات ــدەك دەرىجى ــپ كهتكى ــسى ئۆزگىرى ــۈرىلهر مهنى ــدىغان س ــازدا ئوقۇلى  نام
ــدۇ ــاز بۇزۇلى ــ . نام ــق بولمى ــى ۋە يېقىنلى ــرەج بىرلىك ــسىدا مهخ ــى ههرپ ئارى ــا ئىكك  سىمۇ، ئهمم

 ئــاۋام ئۈچــۈن بــۇالرنى بىــر ــــ بىرىــدىن ئــايرىش قىــيىن بولــسا، بىرىنىــڭ ئورنىغــا يهنه بىرىنــى

 ﴾ عين ل ؤةل ةززال ﴿ نـى ﴾ والَالـضاَِّلين ﴿ : مهسـىلهن . ئوقۇپ سېلىش بىلهن ناماز بۇزۇلمايدۇ
 دەپ ئوقۇغانغـــا ئوخــــشاش يـــاكى ههرپلهرنىــــڭ تهلهپپــــۇزىنى ﴾ ؤةل    ةدداللعين ﴿ اكى يـــ

ــتۇرۇپ ق ــۇپ، ئالماشــ ــى ﴾ ض ﴿ ويــ ــى ﴾ ظ ﴿ دەپ، ﴾ ذ ﴿ ههرپىنــ ــۇپ ﴾ ز ﴿ ههرپىنــ  دەپ ئوقــ
 بۇنــداق ئــۆزۈرلهر يېــزىش ۋە ئوقۇشــنى بىلمهيــدىغان ئــاۋام خهلقتىــنال . ســالغانغا ئوخــشاش

 . ئهمما ئوقۇمۇشلۇق كىشىلهر ئۆگىنىپ توغرىسىنى ئوقۇشى الزىم . قوبۇل قىلىنىدۇ

 نىڭ بايانى تىالۋەت سهجدىسى

 ىتىنى ئوقۇغــان يـاكى ئاڭلىغــان يــاكى ئــاڭالش نىيىتــى ســهجدە ئــاي  تىـالۋەت سهجدىــسى
 بــۇ هــالالردا . بىــلهن بولمىــسىمۇ ئىــشتىپ قالغــان ســهۋەبتىن قىلىنىــدىغان ســهجدە دېمهكتــۇر

 . ) 2 ( تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىش ۋاجىبتۇر

 تىالۋەت سهجدىسىنىڭ بۇيرۇلىشى

 رنى ســـۆكۈپ ئــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە قۇرئـــان ئوقۇلغانـــدا ســـهجدە قىلمىغـــۇچىال

 ئۇالرنىـڭ يېنىـدا قۇرئـان « يهنـى ﴾ يـسجدونَ وِإذَا قُِرئ علَيِهم الْقُرآنُ لَا ﴿ : مۇنداق دېگهن

 . بهت  24 تحفة الفقهاء ) 1 (
. بهتلهر  195 – 179 توم  1 بدائع الصنائع ) 2 (
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 . ) 1 ( » ئوقۇلغان چاغدا نېمىشقا سهجدە قىلمايدۇ؟

 « : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنغـان بىـر ههدىـسته مۇنـداق كهلـگهن
ــساال ــبهر ئهلهيهىس ــدە ســهجدە پهيغهم ــۇپ بهرگىنى ــۈرىنى ئوق ــار س ــهجدە ئــايىتى ب ــزگه س  م بى

ــۈن ــش ئۈچـ ــهجدە قىلىـ ــا سـ ــۇق، ههتتـ ــهجدە قىالتتـ ــال سـ ــرگه دەرهـ ــۇ بىـ ــى ۋە بىزمـ  قىالتتىـ
 . ) 2 ( » پىشانىمىزنى قويغىلى يهر تاپالمايدىغان چاغالرمۇ بوالتتى

 تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىشقا ساالهىيهتلىك بولۇشنىڭ شهرتلىرى

 سىنى قىلىــشقا ســاالهىيهتلىك بولۇشــىنىڭ شــهرتلىرى خــۇددى نامازنىــڭ تىـالۋەت سهجدىــ
 شــهرتلىرىنىڭ ئۆزىــدۇر، يهنــى مۇســۇلمان، بــالىغ، ئاقىــل بولــۇش، تاهارەتــسىزلىك، جۇنۇپلــۇق
ــيهت ــاراش، نى ــبلىگه ق ــۆرگهش، قى ــايالرنى ي ــۇش، ئهۋرەت ج ــالىي بول  ۋە پاســكىنىلىقالردىن خ

 سهجدىـــسىنى قىلىـــش كاپىرغـــا، بــــاالغهتكه تىـــالۋەت . قىلىـــش قاتـــارلىقالردىن ئىبـــارەت
 . ) 3 ( يهتمىگهن بالىالرغا، ساراڭالرغا ۋە ههيىزدار ياكى نىفاسدار ئايالالرغا ۋاجىب ئهمهستۇر

 تىالۋەت سهجدىسىنى قىلىشنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر

 : تىالۋەت سهجدىسىنى ۋاجىب قىلىدىغان سهۋەبلهر ئۈچ بولۇپ، ئۇالر

ــايىتىنى ئو  1 ــۇش ســهجدە ئ ــسۇن، . ق ــاز ســىرتىدا بول ــى نام ــسۇن، مهيل ــازدا بول ــى نام  مهيل
ــۇپ، ئوقۇغــانلىرىنى ئــۆزى ئاڭلىمىغــان بولــسۇن، ههر هــالهتته ســهجدە  مهيلــى ئــۆزى پــاڭ بول

 . ئايىتىنى ئوقۇغان كىشىگه تىالۋەت سهجدىسى قىلىش ۋاجىب بولىدۇ

ــېلىش  2 ــشتىپ ق ــىز ئى ــاكى ئىختىيارس ــاڭالش ي ــايىتىنى ئ ــهجدە ئ ــداق . س  ال ســهۋەب قان
 . بىلهن بولمىسۇن، سهجدە ئايىتىنى ئىشتكهن كىشى ئۈچۈن سهجدە قىلىش ۋاجىبتۇر

ــى  3 ــايىتىنى ئوقۇشـ ــهجدە ئـ ــڭ سـ ــدا ئىمامنىـ ــاز ئوقۇغانـ ــلهن نامـ ــائهت بىـ  گهرچه . جامـ
ــام ــسىمۇ، ئىم ــۇق ئاڭقىرالمىغــان بول ــانلىقىنى تول ــايىتىنى ئوقۇغ ــڭ ســهجدە ئ ــائهت ئىمامنى  جام

 . ) 4 ( ائهتنىڭ بىرگه سهجدە قىلىشى ۋاجىبتۇر سهجدە قىلغان هامان جام

 . ئايهت  21 ئىنشىقاق سۈرىسى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
 . بهت  34 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 3 (
. بهت  117 توم  2 دلته الفقه اإلسالمي وأ ) 4 (
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 تىالۋەت سهجدىسىنىڭ قىلىنىش ئۇسۇلى

ــۇش ئۈچــۈن ــازدىكى ســهجدىگه ئوخــشاش باشــنى يهرگه قوي ــ كْ اَ ُهللا اَ ﴿ نام ب ــالالهۇ ( ﴾ ر  ئ
 ســهجدىدە ئــادەتته نامازنىــڭ . ئهممــا قــولالر كۆتۈرۈلمهيــدۇ . دەپ تهكبىــر ئېيتىىلىــدۇ ) ئهكــبهر

 ئـۈچ قېـتىم ) سـۇبهانه رەببـيهل ئهئـال ( ﴾ لـى ع اْالَ بـي ن ر اَ ح ب س ﴿ سهجدىـسىدە ئوقۇلىـدىغان
 ســـهجدىگه بېـــرىش ۋە . ســـهجدىدىن تـــۇرۇش ئۈچـــۈن يهنه تهكبىـــر ئېيتىىلىـــدۇ . ئوقۇلىـــدۇ

ــۈننهتتۇر ــر سـ ــى تهكبىـ ــدىغان ههر ئىككـ ــۈن ئېيتىلىـ ــۇرۇش ئۈچـ ــسىدە . تـ ــالۋەت سهجدىـ  تىـ
 . هرســه ئوقــۇش ۋە ســاالم بېــرش يوقتــۇر ، بىــر ن ) ئهتتههىيــاتۇ ئوقــۇش ( تهشــهههوتتا ئولتــۇرۇش

 . تىالۋەت سهجدىسى بىرال سهجدىدۇر

 تىالۋەت سهجدىسىنىڭ ۋاقتى

 سـهجدە ئـايىتىنى ئوقۇغـان يـاكى ئاڭلىغـان كىـشى نامـازدا بولـسا دەرهـال تهكبىـر ئېيتقـان
 هالدا، بىر قېتىمال سـهجدە قىلىـدۇ، يهنه تهكبىـر بىـلهن ئورنىـدىن تـۇرۇپ، نامازنىـڭ كهلـگهن

ــىرتىدا بولـــسا ئـــۇنى دەرهـــال قىلىـــش زۆرۈر . ىن داۋامالشـــتۇرىدۇ يېرىـــد  ئهگهر نامازنىـــڭ سـ
ــدا قىلىۋاتـــسا بولىـــدۇ . ئهمهس  . بهلكـــى ئالدىرىماســـتىن، تاهـــارىتى بولمىـــسا تاهـــارەت ئالغانـ

 . ئهگهر بۇ سهجدىنى ئۇنتۇپ قالسا قازاسى كهلمهيدۇ

 تىالۋەت سهجدىسى قىلىشنى كېرەك قىلىدىغان شهرتلهر

 ىتىنى ئاڭلىغــان كىــشىنىڭ ســهجدە قىلىــشىنىڭ ۋاجىــب بولىــشى ئۈچــۈن ســهجدە ئــاي
 سـهجدە ئـايىتىنى ئوقۇغۇچىنىـڭ ئىنـسان بولۇشـى، ئويغـاق ۋە ئهقىـل ـ هۇشـى جايىـدا بولغـان

 شـۇنىڭدەك، سـهجدە ئـايىتىنى غۇسـلى قىلىـشى كېـرەك بولـۇپ قالغـان . بىرى بولىشى شـهرتتۇر
 يــــاكى نىفاســــدار ) كهلــــگهن ئــــايلىق ئــــادىتى ( جۇنــــۇپ كىــــشىدىن يــــاكى ههيىــــزدار

ــاكى ) تۇغۇتلــۇق ( ــدا بولغــان كىچىــك بالىــدىن ي ــاكى ئهقلــى جايى ــاكى كــاپىردىن ي ــدىن ي  ئايال
 . تىالۋەت سهجدىسى قىلىش ۋاجىبتۇر مهستىن ئاڭلىغان كىشىگىمۇ

 ئهگهر كىـشى ســهجدە ئـايىتىنى ســىنئالغۇ، ئــۈن ئـالغۇ پالســتىنكىلىرىدىن ۋە ســۆزلهيدىغان
ــ ــىدىن ئاڭلى ــاي قۇش ــدۇ پاپۇگ ــرەك قىلماي ــشنى كې ــسى قىلى ــالۋەت سهجدى ــۇنىڭدەك، . سا تى  ش

ــشىدىن ــان كى ــاكى هۇشــىنى يۇقاتق ــدىن ي ــان بىرى ــۇدا جۆيلــۈپ ئوقۇغ ــايىتىنى ئۇيق  ســهجدە ئ
 يــاكى تېخــى ئهقىــل تاپمىغــان نارىــسىدە بالىــدىن ئاڭلىغــان كىــشىگىمۇ تىــالۋەت سهجدىــسى

ــدۇ ــرەك بولماي ــدراك بولمىغــان . قىلىــش كې ــۇالردا ئى ــوغرا چــۈنكى، ب ــۇ ئوقــۇش ت لىقى ئۈچــۈن ب
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 . ) 1 ( ئوقۇش قاتارىغا كىرمهيدۇ

 سهجدە ئايىتىنىڭ تهكرارلىنىشى كۆپ قېتىم سهجدە قىلىشنى الزىم قىالمدۇ؟

ــشى ــان كى ــرار ئوقۇغ ــتىم تهك ــۆپ قې ــۇرۇپ ك ــدا ت ــر ئورۇن ــى بى ــدىن بىرىن ــهجدە ئايىتى  س
 يىتىنى بىرقــانچه ئهگهر شــۇ ســهجدە ئــا . ئۈچــۈن بىــر قېــتىمال ســهجدە قىلىــش كۇپــايه قىلىــدۇ

 ئورۇنــدا ئوقۇغــان كىــشىگه قــانچه قېــتىم ئوقۇغــان بولــسا شــۇنچه قېــتىم تىــالۋەت سهجدىــسى
 . قىلىش ۋاجىبتۇر

 ئهمما بىر ئورۇندا يـاكى بىرقـانچه ئورۇنـدا بىرقـانچه سـهجدە ئـايىتىنى ئوقۇغـان كىـشىنىڭ
 قۇغــۇچى ۋە ئو . قــانچه ســهجدە ئــايىتى ئوقۇغــان بولــسا شــۇنچىلىك ســهجدە قىلىــشى ۋاجىبتــۇر

 . ) 2 ( ئاڭلىغۇچى بۇ هۆكۈمدە ئوخشاشتۇر

ــدۇر ــرۇه تههرىمى ــۇش مهك ــۇپ ئوق ــدۇرۇپ قوي ــايىتىنى قال ــهجدە ئ ــدا س ــان ئوقۇغان  . قۇرئ
 . ) 3 ( چۈنكى بۇ قۇرئان كهرىمنىڭ تهرتىبىنى بۇزغانلىق بولىدۇ

 سهجدە ئايهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سۈرىلهر ۋە ئايهتلهر

 : ئايهت نومىرى سۈرە ئىسمى

 . ئايهت  206 ئهئراف  1

 . ئايهت – 15 رەئد  2

 . ئايهت  49 نههل  3

 . ئايهت  107 ئىسرا  4

 . ئايهت  58 مهريهم  5

 . ئايهت  18 ههج  6

 . ئايهت  60 فۇقان  7

 . ئايهت  24 نهمل  8

 . ئايهت  16 سهجدە – 9

 . بهت  111 توم  2 بةت، الفقه اإلسالمي  59 توم  1 اللباب شرح الكتاب ) 1 (
 . بهت  84 مراقي الفالح ) 2 (
. بهتلهر  732 – 729 توم  1 الدر المختار ) 3 (
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 . ئايهت  24 ساد  10

 . ئايهت  37 سسىلهت فۇ  11

 . ئايهت  62 نهجم  12

 . ئايهت  13 ئىنشىقاق  13

 . ئايهت  19 ئهلهق  14

 قۇرئان ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى

 ئـالاله تائاالنىـڭ مۇبـارەك سـۆزى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ شـانلىق  قۇرئان كهرىـم
مۆجىزىــسى ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ مــۇقهددەس دەســتۇرى، ئۇنىــڭ تهلىمــاتلىرى بــويىچه ئهمهل

 ىــش بىــلهن ئىككــى ئالهملىــك ســائادەتلهرگه، ئــۇنى تىــالۋەت قىلىــش بىــلهن ئىبادەتنىــڭ قىل
 قۇرئــان كهرىــم ئىنــسانالرنى كــۇپرى ۋە . ســاۋابىغا ئېرىــشكىلى بولىــدىغان بىــر ئۇلــۇغ كىتــابتۇر

ــالاله ــۈن ئ ــش ئۈچ ــپ چىقى ــا ئېلى ــدايهتنىڭ نۇرىغ ــان ۋە هى ــدىن ئىم ــڭ زۇلمهتلىرى  زااللهتنى
 مبىرىمىـــز ههزرىتـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمغا چۈشـــۈرۈلگهن تائـــاال تهرىپىـــدىن پهيغه

 قۇرئـاننى سـاڭا كىـشىلهرنى ! ئـى مـۇههممهد ﴿ : ئالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ . هىدايهت مهشئىلى
ــشىڭ ــا چىقىرى ــڭ نۇرىغ ــدىن ئىماننى ــڭ زۇلمهتلىرى ــلهن كۇپرىنى ــى بى ــڭ ئىزن  پهرۋەردىگارىنى

 ئــالاله تائاالهنىــڭ يولىغــا باشلىـــشىڭ ئۈچــۈن، غالىــب، ههمــمه تىلــالردا مهدهىـــيىلهنگهن
 . ) 1 ( ﴾ ئۈچۈن چۈشۈردۇق

ــگهن ــداق دې ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــالاله مۇشــۇ كىتــاب « : پهيغهم ــان ( ئ ــر ) قۇرئ ــلهن بى  بى
 قىلــــسا، يهنه بىـــر تۈركــــۈم كىــــشىلهرنىڭ يــــۇقىرى تۈركـــۈم كىــــشىلهرنىڭ مهرتىبىـــسىنى

 . ) 2 ( » مهرتىبىسىنى تۆۋەن قىلىدۇ

ــڭ ئۇلۇغلى ــان كهرىمنى ــڭ قۇرئ ــسىمۇن، ئۇنى  ـ بىلمى ــسۇن ــسىنى بىل ــڭ مهنى ــدىن ئۇنى  قى
ــشىدۇ ــاۋابقا ئېرى ــۇم س ــادەم چوق ــان ئ ــالۋەت قىلغ ــى تى ــدە . لهۋزىن ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ  ئ

 شۈبهىــسىزكى، ئالالهنىــڭ كىتــابىنى تىــالۋەت قىلىــپ تۇرىــدىغانالر، نامــازنى ﴿ : مۇنــداق دەيــدۇ
 ) ئالالهنىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن ( نهرســىلهرنى ئــادا قىلىــدىغانالر ۋە بىــز رىزىــق قىلىــپ بهرگهن

 . ئايهت  1 ئىبراهىم سۈرىسى ) 1 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــد ــارەتنى ئۈمى ــدىغان تىج ــات بولماي ــز كاس ــدىغانالر ههرگى ــهرپ قىلى ــكارا س ــۇرۇن ۋە ئاش  يوش
چـۈنكى ئـالاله ئۇالرنىـڭ مۇكاپـاتىنى تولـۇق بېرىـدۇ ۋە مهرههمىتىـدىن ئۇالرغـا . قىلسا بولىـدۇ

 لغۇچىــدۇر، ئــاز ياخــشىلىققا شۈبهىــسىزكى، ئــالاله ههقىـقهتهن مهغپىــرەت قى . ئاشـۇرۇپ بېرىــدۇ
 . ) 1 ( ﴾ كۆپ ساۋاب بهرگۈچىدۇر

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــۆزىنى « : پهيغهم ــم ئ ــان كهرى ــۇڭالر، قۇرئ ــان ئوق  قۇرئ
 . ) 2 ( » ئوقۇغانالرغا قىيامهت كۈنى شاپائهت قىلغان هالدا كېلىدۇ

 خــۇددى قۇرئــان ئوقــۇپ تۇرىــدىغان مــۆمىن « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
ــدۇ ــاتلىق كېلى ــى ت ــبۇي، تهم ــۇرىقى خۇش ــڭ پ ــشايدۇ، ئۇنى ــۋىگه ئوخ ــگهن مې ــۇترۇججه دې  . ئ
 قۇرئــان ئوقــۇپ تۇرمايــدىغان مــۆمىن خورمىغــا ئوخــشايدۇ، ئۇنىــڭ پــۇرىقى يــوق، ئهممــا تهمــى

 قۇرئان ئوقۇپ تۇرىـدىغان مۇنـاپىق رەيهانغـا ئوخـشايدۇ، ئۇنىـڭ پـۇرىقى خۇشـبۇي، . تاتلىقتۇر
 خهمهكــكه ئوخــشايدۇ، ) يــاۋا ( قۇرئــان ئوقــۇپ تۇرمايــدىغان مۇنــاپىق . قتۇر ئهممــا تهمــى ئــاچچى

 . ) 3 ( » ئۇنىڭ پۇرىقىمۇ يوق، تهمىمۇ ئاچچىقتۇر

ــسىدە ــر ههدى ــۇ يهنه بى ــر « : ئ ــشى بى ــان كى ــر ههرپ ئوقۇغ ــدىن بى ــڭ كىتابى ــالاله تائاالنى  ئ
 نـى » ،مىـم ئهلىـف، الم « . ساۋابقا ئېرىشىدۇ، بۇ بىـر سـاۋاب ئـون ههسـسىگه كۆپهيتىـپ بېرىلىـدۇ

ــى ــسابلىمايمهن، بهلك ــر ههرپ دەپ هې ــف « بى ــر ههرپ، » ئهلى ــر ههرپ، » الم « بى ــم « بى ــر » مى  بى
 . ) 4 ( دەپ كۆرسهتكهن » ههرپتۇر

ــادىنمۇ ئهۋزەل ــل، تهســبىه ۋە دۇئ ــر، تههلى ــش تهكبى ــان تىــالۋەت قىلى  شۈبهىــسىزكى، قۇرئ
ــادەتتۇر  قۇرئــان تىــالۋەت ” ئــالاله تائــاال « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . ئىب

 قىلىـــش ۋە ماڭـــا زىكىـــر ئېيـــتىش بىـــلهن مهشـــغۇل بولغـــانلىقتىن مهنـــدىن هـــاجىتىنى
ــورالمىغان بهنـــدەمگه، ســـورىغانالرغا بهرگىنىمـــدىنمۇ ياخـــشىراقىنى بېـــرىمهن  . دېـــدى “ سـ

ــۇددى ــۇغلىقى، خـ ــۆزلهردىن ئۇلـ ــقا سـ ــان كهرىمنىـــڭ باشـ ــان قۇرئـ ــاالمى بولغـ  ئالالهنىـــڭ كـ
 . ) 5 ( » ئۇلۇغلىقىغا ئوخشاشتۇر ئالالهنىڭ بهندىلىرىدىن

 جــاي ۋە چــاغالردا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئوقۇغــان ۋە باشــقا ئهممــا نامــازدىن كېــيىن ۋە
ــدۇر ــالۋەت قىلىــشتىن ئهۋزەل ــان تى ــدا قۇرئ ــۆز ئورنى ــرلهر ئ ــۆگهتكهن زىكى ــان . شــۇنداق ئ  قۇرئ

 . ـ ئايهتلهر 30 ـ 29 فاتىر سۈرىسى ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
 . تىرمىزىي رىۋايىتى ) 4 (
. دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « تىرمىزى رىۋايىتى ) 5 (
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 ىرىنىڭ بهزىــسى قۇرئــان ئــايهتلىرى ۋە ســۈرىل . كهرىــم ســاماۋىي كىتابالرنىــڭ ئهڭ ئهۋزىلىــدۇر
 فــاتىهه سۈرىــسى، ئىخــالس سۈرىــسى ۋە ئايهتۇلكۇرســىالرغا : مهســىلهن . بهزىــسىدىن ئهۋزەلــدۇر

 . ) 1 ( ئوخشاش

 ئــالاله تائــاال قۇرئــان . قۇرئــان كهرىمنــى ئاڭالشــمۇ كاتتــا ئىبــادەتلهر قاتارىــدىن ســانىلىدۇ
ــدۇ ــداق دەي ــان « : كهرىمــدە مۇن ــشىڭالر ئۈچــۈن، قۇرئ ــتىگه ئېرىشى ــڭ رەهمى ــان ئالالهنى  ئوقۇلغ

 . ) 2 ( » جىم تۇرۇڭالر ) سۆز قىلماستىن ( ۋە چاغدا، ئۇنى دىققهت بىلهن ئاڭالڭالر

 ـ نهســىههت قىلىــش ياخــشى ئهمهلــلهرگه ياتىــدۇ  ئــالاله تائــاال . قۇرئــان كهرىــم بىــلهن ۋەز
ــدۇ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كهرىم ــدىغانالرغا قۇ « : قۇرئ ــۇمدىن قورقى ــڭ ئاگاهالندۇرۇش ــان مېنى  رئ

 . ) 3 ( » هت قىلغىن بىلهن ۋەز ـ نهسىه

 قۇرئاننى ئوقـۇش، يـادالش، مهنىـسىنى چۈشـىنىش، ئـۇنى باشـقىالرغا ئـۆگىتىش ۋە ئۇنىـڭ
 ئههكـــاملىرىنى ئـــۆگىنىش ههم ئهمهل قىلىـــش بىـــلهن شـــۇغۇلالنغۇچىالر ئىنـــسانالرنىڭ ئهڭ

ــهرخىللىرىدۇر ــائادەتمهنلىرى ۋە ئهڭ ســ ــسىدە . ســ ــر ههدىــ ــساالم بىــ ــبهر ئهلهيهىســ  : پهيغهمــ
 دەپ » اخــــــشىلىرىڭالر قۇرئــــــاننى ئــــــۆگهنگهن ۋە ئــــــۆگهتكهنلهردۇر ســــــىلهرنىڭ ئهڭ ي «

 . ) 4 ( كۆرسهتكهن

ــهببۇس ــشكه تهشـ ــنى ئۆگىنىـ ــان ئوقۇشـ ــۇلمانالرنى قۇرئـ ــساالم مۇسـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــادەم هۈرمهتلىـــك « : قىلىـــپ مۇنـــداق دېـــگهن ــاننى مـــاهىرلىق بىـــلهن ئوقۇيـــدىغان ئـ  قۇرئـ

ــدۇ ــرگه بولى ــلهن بى ــشتىلهر بى ــسى . پهرى ــۈل قوي ــان كۆڭ ــپ ئوقۇغ ــلىكته قىينىلى ــۇنى تهس  مۇ ئ
 . ) 5 ( » كىشىگه ئىككى ههسسه ئارتۇق ساۋاب بېرىلىدۇ

ــدا كــۆز يېــشى قىلىــشنىڭ پهزىلىتــى چوڭــدۇر ــبهر ئهلهيهىســساالم . قۇرئــان ئوقۇغان  پهيغهم
 ههقىـقهتهن بـۇ قۇرئـان غهمكىنلىـك بىـلهن چۈشـتى، ئـۇنى ئوقـۇغىنىڭالردا « : مۇنداق دېگهن

ــارا يىغلىـــشىڭالر يىغـــالپ تـــۇرۇپ ئوقـــۇڭال ــسه، ئۆزئـ ــا كهلمىـ ــق . ر، ئهگهر يىغـ  ئـــۇنى چىرايلىـ
ــۇڭالر ــدا ئوقـ ــزدىن . ئاهاڭـ ــۇ بىـ ــدىكهن، ئـ ــدا ئوقۇمايـ ــق ئاهاڭـ ــاننى چىرايلىـ ــى قۇرئـ  كىمكـ

 . ) 6 ( » ئهمهس

 . بهت  81 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته بهت،  172 توم  2 المغني ) 1 (
 . ـ ئايهت 204 ئهئراف سۈرىسى ) 2 (
 . ـ ئايهت 45 قاف سۈرىسى ) 3 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 4 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 5 (
. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 6 (
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ــا ئهمهل ــڭ تهلىماتلىرىغ ــنى ۋە ئۇنى ــى ئوقۇش ــان كهرىمن ــرىگه قۇرئ ــاال پهرزەنتلى ــالاله تائ  ئ
 ـ ئــانىالرن  پهيغهمــبهر . ىڭمۇ مۇكاپــاتلىرىنى تولــۇق بهرگۈچىــدۇر قىلىــشنى ئــۆگهتكهن ئاتــا

ــاتلىرى « : ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن  كىمكـــى قۇرئـــان ئوقۇيـــدىكهن ۋە ئۇنىـــڭ تهلىمـ
 ـ ئانىــسىنىڭ بېــشىغا بــويىچه ئىــش كۆرىــدىكهن، ئــالاله تائــاال  قىيــامهت كۈنىــدە ئۇنىــڭ ئاتــا

 . ) 1 ( » قۇياشنىڭ نۇرىدىنمۇ نۇرلۇق تاجىنى كىيگۈزىدۇ

 ن ئوقۇشنىڭ ئهدەپلىرى قۇرئا

ــاننى تاهـــارەت بىـــلهن ئوقـــۇش 1 ــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە . ـ قۇرئـ  ـ ﴿ : ئـ  شـــهك
ــدۇر ــۇغ قۇرئانـ ــۇ ئۇلـ ــسىزكى، ئـ ــاقالنغاندۇر . شۈبهىـ ــۇزدا سـ ــاك . لهۋهۇلمههپـ ــۇنى پهقهت پـ  ئـ

 . ) 2 ( ﴾ بولغانالرال تۇتىدۇ

 دەپ شـهيتاننىڭ ﴾ ِم ي ِج الـر اِن طَ ي الـش ن ِمـ اِهللا وذُ ِبـ أع ﴿ ـ قۇرئان ئوقۇشتىن بۇرۇن 2
 ئـالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـداق . ۋەسۋەسه قىلىشىدىن ئالالهقا سـىغىنىپ پانـاه تىـلهش

ــدۇ ــهيتاننىڭ ﴿ : دەي ــدى ش ــدا، قوغالن ــاقچى بولغىنىڭ ــان ئوقۇم ــهن قۇرئ ــسىدىن ( س  ) ۋەسۋەسى
 . ) 3 ( ﴾ ئالالهقا سېغىنىپ پاناه تىلىگىن

 : هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن پ . ـ قۇرئــاننى چىرايلىــق ئــاۋازدا ئوقــۇش 3
 . ) 4 ( » ئاننى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇڭالر قۇر «

 ئــالاله تائــاال بىــرەر نهرســىگه قۇرئــاننى « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه مۇنــداق دېــگهن
ــۇقىرى ــۇالق ي ــۇالق ســالغىنىدەك ق ــبهرگه ق ــان پهيغهم ــلهن ئوقۇغ ــق ئاهــاڭ بى ــاۋازدا چىرايلى  ئ

 . ) 5 ( » سالغان ئهمهس

ــلهن  4 ــاد بى ــگهن ئېتىق ــا ســۆزلهۋاتىدۇ دې ــالاله ماڭ  قۇرئاننىــڭ مهنىــسىنى بىلمىــسىمۇ، ئ
ــۇش ــپ ئوق ــۇنى ئىخــالس قىلى ــلهن . ئ ــادەتنى ئىخــالس بى ــر ئىب ــداق بى ــاال ههر قان ــالاله تائ  ئ

ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــدىغانلىقىنى باي ــش تهلهب قىلىنى ــادەتنى ﴿ : قىلى ــۇالر پهقهت ئىب  ئ
ــا ــالىس قىلغ ــا خ ــدا ئالالهق ــان هال ــاد قىلغ ــا ئېتىق ــالغۇز ( ن، ههق دىنغ ــادەت ) ي ــالالهقىال ئىب  ئ

 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
 . ـ ئايهتلهر 79 ـ 77 ۋاقىئه سۈرىسى ) 2 (
 . ـ ئايهت 98 نههل سۈرىسى ) 3 (
 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 4 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
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 . ) 1 ( ﴾ قىلىشقا بۇيرۇلدى

ــشهتنىڭ  5 ــنى مهئى ــان ئوقۇش ــلىق قۇرئ ــك . كهســپىگه ئايالندۇرىۋالماس  پهقهت ئاخىرەتلى
 ئۆزىنىـڭ ( كىمكـى ﴿ : ئـالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـداق دەيـدۇ . ساۋابنى كـۆزلهپ ئوقـۇش

ــادە بېرىمىــز، كىمكــى ئ ) ئهمهلــى بىــلهن  اخىرەتنىــڭ ســاۋابىنى كۆزلىــسه، ئۇنىــڭ ســاۋابىنى زىي
ــلهن ( ــى بىـ ــسه، ) ئهمهلـ ــى كۆزلىـ ــڭ مهنپهئىتىنـ ــگهن ( دۇنيانىـ ــڭ تىلىـ ــڭ ) ئۇنىـ  مهنپهئىتىنىـ

 . ) 2 ( ﴾ هېچ نېسىۋە يوق ) ساۋابتىن ( بهزىسىنى بېرىمىز، ئۇنىڭغا ئاخىرەتته

 ئـالاله تائـاال . پ، ئوچـۇق ئوقـۇش ـ قۇرئـاننى قۇرئـان ئوقـۇش قائىـدىلىرىگه رىئـايه قىلىـ 6
ــدۇ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كهرىم ــلهن ﴿ : قۇرئ ــل بى  ـ دانه، ئوچــۇق ( قۇرئــاننى تهرتى ــى دانه  ) يهن

 . ) 3 ( ﴾ ئوقۇغىن

 قۇرئان يادالشنىڭ پهزىلىتى

 پهيغهمــــــبهر . قـــــارىيالر ئىـــــسالم ئۇممىتىنىـــــڭ ئهڭ شـــــهرەپلىك كىـــــشىلىرىدىندۇر
ــداق دېــگهن ــساالم مۇن ــڭ ئىنــ « : ئهلهيهىس ــشىلىرى بــار، ئالالهنى ــسىدا يــېقىن كى  سانالر ئارى

 . ) 4 ( » قارىيالر ئالالهنىڭ يېقىنلىرى ۋە ئاالهىدە بهندىلىرىدۇر

 مۇســــۇلمانالردىن ياشــــانغانالرنى، « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم يهنه مۇنــــداق دېــــگهن
ــك ئىــش باشــقۇرغۇچىالرنى هــۆرمهتلهش ــارىيالرنى ۋە ئادالهتلى ــڭ ق ــالالهنى ئۇلۇغلىغانلىقنى  ئ

 . ) 5 ( » ىسىدىندۇر جۈمل

 قــارىي جهنـنهتكه كىرسـه، ئۇنىڭغـا قۇرئــاننى « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن
ــادىكى چېغىڭــدا ئوقۇغىنىڭــدەك ــۇغىن ۋە دۇني ــۇقىرى ئۇق ــڭ ئهڭ ي ــۆرله، ســېنىڭ قارارگاهى  ئ

 . ) 6 ( » ئاخىرقى ئايهتنى ئوقۇپ تۈگهتكهن جايىڭدۇر، دېيىلىدۇ

ــان يادىلىغــان ك ــر بــۇ ههدىــس، قۇرئ ــاخىرەتته بى ــايىتىگه ئ ــر ئ  ىــشىنىڭ يادىلىغــان ههر بى
ــاراپ  دەرىـــــجه قازىنىـــــپ، ئۇنىـــــڭ دەرىجىـــــسى يادىلىغـــــان ئايهتلىرىنىـــــڭ ســـــانىغا قـــ

 . بهلگىلىنىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

 . ـ ئايهت 5 بهييىنه سۈرىسى ) 1 (
 . ـ ئايهت 20 ىسى شۇرا سۈر ) 2 (
 . ـ ئايهت 4 مۇززەممىل سۈرىسى ) 3 (
 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 4 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 5 (
. ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى، نهسائى رىۋايىتى ) 6 (
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 ئىــسالم . قــارىيالر ئــالاله تائاالنىــڭ ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ نهزەرىــدە هۆرمهتلىــك كىــشىلهردۇر
ــارىخت ــارىيالرنى تــ ــۇممىتى قــ ــگهن ئــ ــۆرمهتلهپ كهلــ ــۇنداق هــ ــان شــ ــبهر . ىن بويــ  پهيغهمــ
ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــام « : ئهلهيهىس ــشى ئىم ــدىغان كى ــشى ئوقۇي ــاننى ئهڭ ياخ ــازدا قۇرئ  نام

 . ) 1 ( » بولسۇن

 ئىچىــدە قۇرئانـــدىن هېچنهرســه بولمىغـــان « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم بىــر ههدىـــسته
 . ) 2 ( رسهتكهن دەپ كۆ » ئادەم خۇددى خاراب بولغان ئۆيگه ئوخشايدۇ

 قۇرئاننى خهتمه قىلىش

 كۈنــدىن كــۆپ ۋە ئــۈچ كۈنــدىن ئــاز ۋاقىتتــا تامــام قىلىــش مهكــرۇه 40 قۇرئــان كهرىمنــى
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئابــدۇلاله ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇغــا « : چــۈنكى . كــۆرۈلگهن

 . ) 3 ( » دەپ بۇيرىغان “ قۇرئان كهرىمنى يهتته كۈندە بىر قېتىم تامام قىلغىن ”

 قۇرئان كهرىمنـى ئـۈچ كۈنـدىن ئـاز ۋاقىتتـا تامـام قىلغـان « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه
 . ) 4 ( دېگهن » ئادەم ئۇنىڭدىن مهرىپهت هاسىل قىاللمايدۇ

 قۇرئان كهرىمنى تهرتىل بىلهن ئوقۇش

ــاز ــلهن ئ ــۇر بى ــدا، تهپهكك ــان هال ــايه قىلغ ــدىلىرىگه رىئ ــۇش قائى ــى ئوقۇل ــان كهرىمن  قۇرئ
ــۇش ــدۇر ئوق ــۋەتته ئهۋزەل ــدىن ئهل ــۆپ ئوقۇغان ــدىراپ ك ــڭ . ئال ــم ئۇنى ــان كهرى ــۈنكى قۇرئ  چ

 نهســىههت ئــېلىش ئۈچــۈن چۈشــۈرۈلگهن – مهنىــسىنى تهپهككــۇر قىلىــپ، ئۇنىڭــدىن ۋەز

 : ىمىـسى تهرج ﴾ ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُـوا الْأَلْبـاِب ﴿ . كىتـاب
  ئۇالرنىـــڭ ئـــايهتلهرنى تهپهككـــۇر قىلىـــشلىرى ئۈچـــۈن، ئهقىـــل ئىگىلىرىنىـــڭ ۋەز ) بـــۇ ( «

 . ) 5 ( دەيدۇ » نهسىههت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك كىتابتۇر

 قۇرئان كهرىمنى چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇش

 قۇرئـان ئوقۇشـنىڭ قۇرئان كهرىمنى چىرايلىـق ئـاۋاز بىـلهن ئوقـۇش سـاۋابلىق ئىـشتۇر ۋە
 قۇرئـــان كهرىمنـــى « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇههقته تهلىـــم بېرىـــپ . ئهدەبلىرىدىنـــدۇر

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 3 (
 . نغان ههدىس دەپ باهاال » سههىه « ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى ) 4 (
. ئايهت  29 ساد سۈرىسى ) 5 (
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 . ) 1 ( دەپ كۆرسهتكهن » چىرايلىق ئاۋازىڭالر بىلهن بېزەڭالر

ــگهن ــداق دې ــساالم يهنه مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــدا « : پهيغهم ــق ئاهاڭ ــى چىرايلى ــان كهرىمن  قۇرئ
 . ) 2 ( » ئوقۇمىغان ئادەم بىزدىن ئهمهس

 قازا نامازالر ههققىدىكى مهسىلىلهر

 . بهلگىلهنگهن ۋاقتى چىقىپ كهتكهن ئىبادەتلهرنى كېيىن ئورۇنالش دېمهكتۇر  قازا

 مۇسۇلمان كىشىنىڭ نامازالرنى ۋاقتىـدا ئـادا قىلىـشقا ئههمىـيهت بېرىـشى ناهـايىتى مـۇهىم
 دىن كهيـنىگه سـۈرۈش ئۆزۈرسـىز تـۇرۇپ نامـازالرنى ۋاقتىـ . بولغان بىـر دىنىـي مهجبۇرىيهتتـۇر

ــاهتۇر ــاال . گۇن ــالاله تائ ــگهن پهرز ﴿ : چــۈنكى ئ ــۆمىنلهرگه ۋاقتــى بهلگىلهن ــاز م ــقهتهن نام  ههقى
 دېــگهن ســۆزىدە، بهش ۋاخ نامازنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى ئــېالن قىلىــش بىــلهن ، ) 3 ( ﴾ قىلىنــدى

ــادا ــدە ئـ ــتالر ئىچىـ ــۇم ۋاقىـ ــۇ مهلـ ــگهن شـ ــتىن، بهلگىلهنـ ــازالرنى كېچىكتۈرمهسـ ــرگه، نامـ  بىـ
ــى جاكارلىغـــان ق ــالاله . ىلىـــشنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنـ ــايه قىلماســـلىق ئـ ــا رىئـ ــاز ۋاقىتلىرىغـ  نامـ

 . تائاالنىڭ بهلگىلىمىسىگه ئاسىيلىق قىلغانلىقتۇر

 نامازالرنى كېچىكتۈرۈشنىڭ ئۆزۈرلىرى

 ئۇيقــۇ يــاكى ئۇنتــۇپ قالغــانلىق ســهۋەبىدىن ۋاقتىــدا ئوقۇيالمىغــان نامازالرنىــڭ قازاســىنى
 ) كېىچىكتۈرگهنلىكنىـڭ ( ئېـسىگه ئالغـان هامـان ئوقۇسـا قـازا قىلغانلىقنىـڭ ئويغانغـان يـاكى

 چـۈنكى ئۇيقـۇ ۋە ئۇنتـۇش ئـۆزۈرلىرى شـهرىئهتته ئېتىـراپ قىلىنغـان . گۇناهى ئهپـۇ قىلىنىـدۇ
 نامـازنى ئۇنۇتقـان كىـشى « : بـۇ ههقـته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دەيـدۇ . ئۆزۈرلهردۇر

ــان ئوقۇســ ــگهن هام ــۇر . ۇن ئېــسىگه كهل ــارەت يوقت ــا ئۇنىڭــدىن باشــقا كاپ ــى . ) 4 ( » بۇنىڭغ  يهن
ــدا ئوقۇلغــان ــۇ، ۋاقتى ــا، ئ ــا ئوقۇس ــسىگه كهلــگهن ۋاقىتت ــسىمۇ، ئې ــان بول ــدا ئوقۇيالمىغ  ۋاقتى
 نامازغـا ئوخــشاش قوبــۇل قىلىنىـدۇ ۋە كېىچىكتۈرگهنلىكنىــڭ گۇنــاهىمۇ ئۇنىـڭ بىــلهن يوققــا

 . چىقىدۇ دېگهنلىكتۇر

 هنـى، هورۇنلـۇق، دۇنيـا ههلهكچىلىكـى، نامـاز ۋاقتىغـا ئههمىـيهت ي ( ئهمما نامازنى قهستهن
ــهۋەبىدىن ــدۇ ) بهرمهســلىك س ــار بولى ــشى گۇناهك ــان كى ــپ ئوقۇغ ــازا قىلى ــان . ق ــراق ئوقۇغ  بى

 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « ئههمهد، نهسائىي، ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
 ئايهت – 103 سۈرە نىسا ) 3 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 4 (
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 . نامىزى ئادا تاپقان بولىدۇ

 نامازنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىغا تۈرتكه بولغان ئۆزۈرلهر

 م قىلىنىدىغانلىقىــدا، بــارچه ئىــسالم نامازنىــڭ كهچــۈرۈ ههيىــز ۋە نىفاســدار ئايــالالردىن
 بــۇ ســهۋەبتىن، ههيىــز ۋە نىفاســلىق هاللىرىــدا بولغــان . مهزههپلىــرى بىــردەك ئىتتىپــاقتۇر

 . ئايالالرنىڭ بۇ ئهسنادا ئوقۇمىغان نامازلىرىنىڭ قازاسىنى ئوقۇمايدۇ

ــدە ــاپىرلىق هالىتىـ ــۇرۇن كـ ــۇ بـ ــشى ئۈچۈنمـ ــان كىـ ــۇلمان بولغـ ــدىال مۇسـ ــۇنداقال، ئهمـ شـ
 چــۈنكى ئــۇ بــۇرۇن نامــاز ئوقۇشــتىن جاۋابكــار . غــان نامازالرنىــڭ قازاســى يۈكلهنمهيــدۇ ئوقۇمى

ــانالمايدۇ ــاكى . س ــسىزلىقى ي ــشىنىڭ هۇش ــان كى ــاراڭ بولغ ــاكى س ــان ي ــىنى يوقاتق ــا هۇش  ئهمم
 . ســاراڭلىقى ئــالته ۋاخ نامازنىــڭ ۋاقتىغىچىلىــك داۋام قىلغــان بولــسا، ئۇنىڭغــا قــازا كهلمهيــدۇ

 ئهگهر بهش ۋاخ نامازنىـــڭ ۋاقتـــى ئۆتۈشـــتىن بـــۇرۇن ئوڭـــشالغان . بهلكـــى ئهپـــۇ قىلىنىـــدۇ
 . بولسا، ساراڭلىقىدا ياكى هۇشسىزلىقىدا ئوقۇيالمىغان نامازلىرىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ

 ) ئهســلىدە مۇســۇلمان كېــيىن دىنــدىن يېنىــپ كــاپىر بولغــان كىــشى ( شــۇنىڭدەك، مــۇرتهد
 تلىرىـــدىكى نامازالرنىـــڭ قازاســـىنى ئىمانغـــا قايتقانـــدىن كېـــيىن، بـــۇرۇنقى مۇرتهدلىـــك ۋاقى

ــدۇ ــۇددى . قىلمايـ ــۇپ، خـ ــار بولـ ــرى بېكـ ــارلىق ئهمهللىـ ــشى بـ ــان كىـ ــۇرتهد بولغـ ــۈنكى مـ  چـ
 ئــالاله تائــاال . كاپىرغــا نامــاز پهرز ئهمهس . ئهســلىدىن كــاپىر بولغــان كىــشىگه ئوخــشاشتۇر

 ر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفـي ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِف ﴿ : قۇرئان كهرىمـدە
 سـىلهردىن كىمكـى ئـۆز « يهنـى ﴾ الدنيا واآلِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيهـا خاِلـدونَ

ــۇپ ــاخىرەتته بىكــار بول ــا ۋە ئ ــسه، ئۇنىــڭ ئهمهللىــرى دۇني  دىنىــدىن قايتىــپ كــاپىر پېتــى ئۆل
 . ) 1 ( » ى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۇ قالغۇچىالردۇر بۇنداق ئادەملهر ئههل . كېتىدۇ

 شـۇنداقال، ئـۇ مــۇرتهد بولۇشـتىن ئىلگىـرى ههج قىلغــان بولـسا، بـۇ ههجنــى قايتـا قىلىــشى
ــدۇ ــم كېلى ــار . الزى ــلهن بېك ــهۋەبى بى ــۇش س ــۇرتهد بول ــسى م ــان ههججى ــۇرۇن قىلغ ــۈنكى ب  چ

 . ) 2 ( بولۇپ كهتكهن بولىدۇ

 ا بولغـان بولـسۇن، مهيلـى ئۆزۈرسـىز قـازا بولغـان بولـسۇن، ناماز مهيلـى ئـۆزۈر تـۈپهيلى قـاز
 ئــۇنى كېچىكتۈرمهســتىن دەرهــال ئــادا قىلىــش پۈتــۈن فىقهىــشۇناسالرنىڭ بىــردەك ئىتتىپــاقى

 . ئايهت  217 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. بهت  330 توم  1 بةت، الدر المختار  688 توم – 1 رد المحتار ) 2 (
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 . ) 1 ( بىلهن پهرزدۇر

 قازا نامازالرنى ئوقۇش ئۇسۇلى

 زاغـا بولـسۇن، قا ) ئـۆز يۇرتىـدا ( قازا نامازالر مهيلـى سـهپهر ئۈسـتىدە بولـسۇن، مهيلـى مـۇقىم
 سـهپهر ئۈسـتىدە ئوقۇمـاي قــازا : مهسـىلهن . قالـدۇرۇلغان ۋاقىتتىكـى ئۇسـۇلى بـويىچه ئوقۇلىـدۇ

ــهپهردىكى ــازالرنى س ــۇ نام ــشى ب ــان كى ــاقچى بولغ ــدە ئوقۇم ــۇقىم هالىتى ــازالرنى م ــان نام  قىلغ
 ، تـــۆت رەكئهتلىـــك پهرز نامـــازالرنى ئىككـــى ) قىـــسقارتىپ ( ئۇســـۇلى بـــويىچه قهســـىر قىلىـــپ

 ئهگهر مـۇقىم هالىتىـدە قـازا قىلغـان نامـازالرنى سـهپهردە ئوقۇمـاقچى . ۇيـدۇ رەكئهت قىلىپ ئوق
 . بولغاندا تۆت رەكئهت قىلىپ تولۇق ئوقۇيدۇ

ــدۇ ــويىچه ئوقۇلى ــسى ب ــازالر ئهســلىدىكى قائىدى ــان نام ــازا قىلىنغ ــىنى : مهســىلهن . ق  قازاس
ــدىغا ــى ئوقۇلى ــى مهخپ ــشاش قىرائىت ــا ئوخ ــشىن نامىزىغ ــاز پى ــان نام ــاقچى بولغ ــاز ئوقۇم  ن نام

 ئهگهر خـــۇپتهن نامىزىغـــا ئوخـــشاش قىرائىتـــى ئاشـــكارا . بولـــسا قىـــرائهت مهخپـــى ئوقۇلىـــدۇ
ــسا قىــرائهت ئاشــكارا ئوقۇلىــدۇ ــۇپ، ئــۆزى ئىمــام بول ــازالردىن بول ــۇ . ئوقۇلىــدىغان نام  ئهگهر ب

ــاۋازلىق ــاكى ئ ــۇش ي ــدە ئوق ــى ئىچى ــسا قىرائهتن ــاقچى بول ــالغۇز ئوقۇم ــدىغا ي ــۆز ئال ــازنى ئ  نام
 . ) 2 ( تىيارىدۇر ئوقۇش ئىخ

 قازا نامازالرنى ئوقۇشنىڭ تهرتىبى

ــايه ــبكه رىئ ــسىدىكى تهرتى ــاز ئارى ــى نام ــۇ ۋاقىتتىك ــڭ ش ــتا، قازانى ــازالرنى ئوقۇش ــازا نام  ق
 يهنى، ئاۋۋال ئۈسـتىمىزدىكى قـازا نامـازالرنى ئوقـۇپ بولـۇپ، ئانـدىن شـۇ ۋاقىتنىـڭ . قىلىنىدۇ

 ات نـامىزىنى ۋاقتىـدا ئوقۇيالمىغـان بولـۇپ، بامـد بىـراۋ : مهسـىلهن . نامىزىنى ئوقۇشىمىز كېـرەك
 ئۇنىڭ قازاسـىنى پىـشىن ۋاقتىـدا ئوقۇمـاقچى بولـسا، ئـاۋۋال ئۇنىـڭ قازاسـىنى ئوقـۇپ بولـۇپ،

 ). يهنى ۋاجىبتۇر ( ئاندىن كېيىن، پىشىن نامىزىنى ئوقۇشى كېرەك

 ئهگهر كىـشى قـازا قىلغــان نامـازنى بىلىــپ تـۇرۇپ ئـۇنى ئوقۇماســتىن ۋاقىتنىـڭ نــامىزىنى
ــدۇ ــسىدا تۇرى ــڭ ئارى ــلهن رەدنى ــۇل بى ــامىزى قوب ــان ن ــۇ ئوقۇغ ــڭ ب  : مهســىلهن . ئوقۇســا، ئۇنى

 بىــراۋ بامــدات نــامىزىنى قــازا قىلغــانلىقىنى بىلىــپ تــۇرۇپ، ئــاۋۋال ئــۇنى ئوقۇماســتىن پىــشىن
ــۇرۇپ قالىــدۇ ــامىزى قوبــۇل بىــلهن رەدنىــڭ ئارىــسىدا ت  . نــامىزىنى ئوقۇغــان بولــسا، پىــشىن ن

ــتىدى ــۇ، ئۈس ــان ئهگهر ئ ــامىزىنى ئوقۇغ ــىر ن ــتىن، يهنه ئهس ــىنى ئوقۇماس ــداتنىڭ قازاس  كى بام
ــدۇ ــۇرۇپ قالى ــسىدا ت ــڭ ئارى ــلهن رەدنى ــۇل بى ــامىزىمۇ قوب ــىر ن ــسا، ئهس ــدات . بول ــسى بام  ئهتى

 . بهت  137 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
. بهت  110 توم  1 اللباب شرح الكتاب ) 2 (
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 يهنـى ئوقۇغـان نامـازلىرى . نامىزىنىڭ ۋاقتى چىققۇچىلىك بـۇ هۆكـۈم مۇشـۇنداق داۋام قىلىـدۇ
ــدەك ئىككــى ئارىــدا قالىــدۇ يۇقىرى ــام ئهزەم ئهبــۇ ههنىپىنىــڭ كۆرىــشىچه ئ . قى  قى يــۇقىرى : ىم

 ئهبــۇ يۇســۇف . پهرز ئــادا تاپمايــدۇ . مــۇئهللهقته قالغــان نامــازالر نهپــله نامىزىغــا هېــساب بولىــدۇ
 . قى نامازالر باتىلدۇر يۇقىرى : ۋە مۇههممهدنىڭ كۆرىشىچه

ــسى ــنىڭ خۇالسىـ ــى قاراشـ ــۇقىرى ههر ئىككـ ــم يـ ــنى الزىـ ــدىن ئوقۇشـ ــازالرنى قايتىـ  قى نامـ
 . ) 1 ( قىلىدۇ

 قازا نامازالرنى ئوقۇشتا تهرتىبنىڭ ئهمهلدىن قېلىشى

 : تهرتىب تۆۋەندىكى ئۈچ هالدا ئهمهلدىن قالىدۇ

 ئـالته ۋاخقـا يېتىـپ قالغـان بولـسا، ) ۋىتىـردىن باشـقا ( قازا قىلىنغان نامازالرنىـڭ سـانى  1
ــسى يهنه ئهتىنىــڭ بىــر ۋاخ نــامىز ــى بىــر كۈنلــۈك بهش ۋاخ نامازنىــڭ ههممى  ى بولــۇپ، يهن

 جهمــى ئــالته ۋاخ نامــاز يــاكى ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ نامــاز قــازا بولغــان بولــسا، تهرتىــب ئهمهلــدىن
 بــۇ ئىــسالم . بــۇ نامــازالرنى قاچــان خالىــسا شــۇ ۋاقىتتــا ئوقــۇپ ئــادا قىلــسا بولۇۋېرىــدۇ . قالىــدۇ

شهرىئىتىنىڭ كىـشىلهرنى قىـيىن ئىـشقا تهكلىـپ قىلماسـلىقتىن ئىبـارەت كهڭچىلىكلىرىـدىن
 چــۈنكى قــازا . رى ۋە ئــالاله تائاالنىــڭ بهنــدىلىرىگه بولغــان شــهپقىتىنىڭ ئىپادىــسىدۇر بىــ

 قىلىنغان نۇرغۇن نامـازالرنى تهرتىـب بىـلهن ئوقـۇش تهلهب قىلىنغـان بولـسا ئىـدى، بـۇ نامـاز
 . كىشىلهرگه ئهلۋەتته ئېغىر كهلگهن بوالتتى

ــى  2 ــۇ ۋاقىتتىك ــى ش ــارلىقى يهن ــڭ ت ــا ۋاقىتنى ــى ق ــڭ ۋاقت ــۇ نامازنى ــلهن ش ــازالر بى  زا نام
ــىلهن ــسه، مهس ــار كهل ــقا ت ــامىزىنى ئوقۇش ــڭ ن ــى : ۋاقىتنى ــاخىرىقى ۋاقت ــڭ ئ ــشىن نامىزىنى  پى

 بولــۇپ قېلىــپ پىــشىندىن ئــاۋۋال قــازا نامــازالرنى ئوقــۇپ ئانــدىن پىــشىن نــامىزىنى ئوقۇشــقا
ــشمىگهنلىكتىن، ــت يېتى ــشىن ۋاقى ــان پى ــاقچى بولغ ــپ ئوقۇم ــپ كېتى ــى چىقى ــڭ ۋاقت  نامازنى

ــامى ــشىن ن ــاۋۋال پى ــتىن، ئ ــايه قىلماس ــبكه رىئ ــۈن تهرتى ــلىق ئۈچ ــپ قويماس ــازا قىلى  زىنىمۇ ق
 . ئاندىن قازا نامازلىرى ئوقۇلىدۇ

ــاز  3 ــازا نام ــتىمىزدە ق ــدا ئۈس ــدىغان چاغ ــازنى ئوقۇي ــى نام ــۇ ۋاقىتتىك ــى ش ــۇش يهن  ئۇنت
ــا ــڭ ن ــۇ ۋاقىتنى ــتىن ش ــادا قىلماس ــازانى ئ ــاۋۋال ق ــانلىقتىن، ئ ــۇپ قالغ ــارلىقىنى ئۇنت  مىزىنى ب

 چــۈنكى ئــالاله تائــاال . تهرتىــب ئهمهلــدىن قالغــان بولىــدۇ . ئوقۇغــان بولــساق نامــاز دۇرۇســتۇر
ــدۇ ــۇل قىلى ــسىنى قوب ــڭ ئۆزرى ــۇپ قالغاننى ــدۇ . ئۇنت ــىمۇ بولى ــيىن ئوقۇس ــازالرنى كې ــازا نام  . ق

 ئــالاله ئۇممىتىمنىــڭ خاتــالىقتىن، ئۇنۇتقــانلىقتىن « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسته

. بهت  75 بةتلةر، مراقي الفالح  685 – 679 توم  1 بةت، الدر المختار  131 توم  1 بدائع الصنائع ) 1 (
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 . ) 1 ( » ى زورالنغانلىقتىن ئىشلىگهن گۇناهلىرىنى كهچۈرىۋەتتى ياك

 چـۈنكى . قى ئـۈچ هـالهتته، قـازا نامـازالرنى ئوقۇشـتىكى تهرتىـبكه رىئـايه قىلىنمايـدۇ يۇقىرى
ــان بولىـــدۇ ــالهتته ئهمهلـــدىن قالغـ ــۈچ هـ ــۇ ئـ ــازا . تهرتىـــب بـ ــان ئىـــكهن، قـ  تهرتىـــب بۇزۇلغـ

ــادا تالر ســىرتىدا نامــازالرنى، نامــاز ئوقــۇش مهنئــى قىلىنغــان ۋاقىــ ــا ئوقۇســا ئ  قايــسىبىر ۋاقىتت
 . ) 2 ( تاپىدۇ

 قازاسى ئوقۇلىدىغان نامازالر

 نامازنىـــڭ پهرزلىـــرى، ۋىتىـــر نــــامىزى ۋە بامـــدات نامىزىنىـــڭ ســــۈننىتىنىڭ بهش ۋاخ
 ئهگهر پهرزى بىــلهن بىــرگه قــازا بولغــان بولــسا ۋە پىــشىن ۋاقــتىغىچه ئوقۇمــاقچى ( قازاســى
ــسا ــدۇ ) بولــ ــ . ئوقۇلىــ ــا، جــ ــازلىرى ۋە بهش ۋاخ ئهممــ ــازە نامــ ــت، جىنــ ــڭ ۈمه، هېيــ  نامازنىــ

 قــازا بولغــان نامــازالرنى نامــاز ئوقــۇش مهنئــى قىلىنغــان . ســۈننهتلىرىنىڭ قازاســى ئوقۇلمايــدۇ
 . ) 3 ( كۈندۈزنىڭ قايسىبىر ۋاقىتلىرىدا ئوقۇشقا بولىدۇ  ۋاقىتالردىن باشقا كېچه

 ۋە روزىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشى مېيىتتىن ناماز

 ئىــشارەت قىلىــپ بولــسىمۇ نامــاز  كىــشى ياتقــان يېرىــدە بېــشى بىــلهن ئىمــا كېــسهل
ــۇ ــسا، بـ ــكهن بولـ ــات ئهتـ ــتىن ۋاپـ ــاز ئوقۇيالماسـ ــۈپهيلى نامـ ــانلىق تـ ــاجىز قالغـ  ئوقۇشـــتىن ئـ
 . كىـــشىنىڭ نامـــاز ئوقۇشـــقا قـــادىر بواللمىغـــان شـــۇ هـــالهتتىكى نامـــازلىرى ئهپـــۇ قىلىنىـــدۇ

 ىزانـدا روزا تۇتمىغــان بولـۇپ، مۇسـاپىر يۇرتىغــا شـۇنىڭدەك، مۇسـاپىر بىـلهن كېــسهل كىـشى رام
ــۈرۈم ــاز كهچ ــۇالردىن روزا ۋە نام ــسا، ب ــۆلگهن بول ــۇرۇن ئ ــشتىن ب ــسهل ساقىيى ــشتىن، كې  قايتى

 . ) 4 ( قىلىنىدۇ

ــعها ﴿ : ئــالاله قۇرئــان كهرىمــدە ســساً إالَّ و ــف اُهللا نفْ ــالاله « : تهرجىمىــسى ﴾ الَيكَلِّ  ئ
 . ) 5 ( » تهكلىپ قىلمايدۇ هېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا

ــدۇ ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــادىر « : پهيغهم ــقا ق ــادەتلهرنى ئورۇنالش  ئىب
 . » بواللمىغان كىشىلهرنىڭ ئۆزۈرلىرىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ئالاله تولىمۇ ههقلىقتۇر

 . ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  75 بةت، مراقي الفالح  131 توم  1 بدائع الصنائع ) 2 (
 . بهت  32 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 3 (
 . بهت  675 توم  1 الدر المختار ) 4 (
. بهقهرە سۈرىسى ئاخىرقى ئايهت ) 5 (
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 ئوقۇيالمىغان نامازالرنىڭ كاپارىتى بارمۇ؟
ــسىبى : جــاۋاب ــدا قاي ــات ۋاقتى ــراۋ هاي ــا بى ــۆزى ئوقۇمىغــان نامازالرغ ــلهن ئ  ر ســهۋەب بى

 باشـقىالرنىڭ ئوقـۇپ قويۇشـى بىلهنمـۇ ئـادا . بېرىش بىـلهن ئـادا تاپمايـدۇ ) فىدىيه ( كاپارەت
ــدۇ ــهن . تاپماي ــدىن، خۇسۇس ــى ئۆلىمالىرى ــڭ كېيىنك ــافىئىي مهزههبلىرىنى ــي ۋە ش  ههنهفى

ــپ ــاس قىلى ــا قىي ــازنى روزىغ ــلهر نام ــدىن بهزى ــاۋارائۇننههر ئۆلىمالىرى ــان روزا م  ، تۇتالمىغ
ــازالر ــارەت بېـــرىش دۇرۇس بولغـــان ئىـــكهن، نامازنىـــڭ ئوقۇيالمىغـــان نامـ  ئۈچۈنمـــۇ كاپـ

 بهرســه بولىــدۇ، دەپ چىقارغــان پهتىۋاســى بولــۇپ كۆپچىلىــك ) فىــدىيه ( ئۈچۈنمــۇ كاپــارەت
ــدۇ ــدىن رەت قىلىنىـ ــاالر تهرىپىـ ــسى . ئۆلىمـ ــرىش مهسىلىـ ــارەت بېـ ــا كاپـ ــۈنكى روزىغـ  چـ

 االمنىڭ ههدىـــسى ئـــارقىلىق بېكىـــتىلگهن هۆكـــۈم، ئهممـــا نامـــاز پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـس
 . ههققىدە دەلىل يوق

 مهسىلىسى نامازالرنى جهمئى قىلىپ ئوقۇش

 شــاپىئىي، ههنبهلىــي ۋە مــالىكىي مهزههپلىــرىگه كــۆرە، ســهپهردە، يــامغۇرلۇق يــاكى قــاتتىق
 سـىر نـامىزىنى سۇغۇق كـۈنلهردە، هـاجىالر ئۈچـۈن ئهرەفـات كۈنىـدە پىـشىن نـامىزى بىـلهن ئه

ــۇپتهن ــاكى خ ــامىزىنى شــام ي ــۇپتهن ن ــلهن خ ــامىزى بى ــدا، شــام ن ــاكى ئهســىر ۋاقتى ــشىن ي  پى
 . ئوقــۇش جـــائىزدۇر ) ئارقىـــدىن بىــر ۋاقىتتـــا – ئىككىـــسىنى ئارقــا ( ۋاقتىــدا جهمئـــى قىلىــپ

 . مهزهىبىدىن باشقا پۈتۈن ئىسالم مهزههپلىرى بۇ مهسىلىدە بىردەك ئىتتىپاقتۇر ههنهفىي

 ، « جهمئــى تهقــدىم » ى ئالدىنقىــسىنىڭ ۋاقتىــدا جهمئــى قىلىــپ ئوقــۇش ئىككــى نامــازن
 دەپ « جهمئـــى تهخىـــر » ئىككـــى نامـــازنى كېيىنكىـــسىنىڭ ۋاقتىـــدا جهمئـــى قىلىـــپ ئوقـــۇش

 . ئاتىلىدۇ

 تــا ئهســـىر بىــلهن پىـــشىن » ئهرەفــات « ئهممــا ههنهپــى مهزهىـــبىگه كــۆرە، هاجىالرنىـــڭ
 هن خـۇپتهن نامـازلىرىنى خـۇپتهن ۋاقتىـدا دە شـام بىـل » مـۇزدەلىفه « نامازلىرىنى پىشىن ۋاقتىدا،

 بۇنىڭـدىن باشـقا ۋاقىـتالردا نامــازالرنى . ئوقۇشـى جـائىز بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى سـۈننهتتۇر
 . ) 1 ( جهمئى قىلىشقا بولمايدۇ

ــي ــدىكىلهرنىڭ ههنهفى ــۈن « مهزهىبى ــات ” ههج ئۈچ ــۇزدەلىفه ” ۋە “ ئهرەف ــدىن “ م  دە تۇرغان
 دېگهنلىكىنىـڭ دەلىلـى، » الپ بىـر ۋاقىتتـا ئوقۇشـقا بولمايـدۇ باشقا ۋاقىتتـا ئىككـى نامـازنى تـوپ

 بهش ۋاخ نامازنىــڭ ۋاقىتلىــرى شــهك قوبــۇل قىلمايــدىغان كهســكىن، ئېنىــق دەلىلــلهر بىــلهن

. بهتلهر  187  185 توم  1 اللباب شرح الكتاب ) 1 (
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 شـۇڭا ههدىـسلهرگىال تايىنىـپ تـۇرۇپ ۋاقتىـدا ئوقۇشـتىن ئىبـارەت پهرزنـى . بېكىتىلگهن پهرز
ــدۇ ــشكه بولماي ــام . تهرك ئېتى ــل بۇخــارى ئىم ــڭ ۋە مۇس ــۇ ئهنهۇنى ــئۇد رەزىيهلاله ــى مهس  ىم ئىبن

 ئـالاله بىـلهن قهسـهمكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم « : مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلغـان
 ئهرەفاتتا پىـشىن بىـلهن ئهسـىر نـامىزىنى، مۇزدەلىفىـدە شـام بىـلهن خـۇپتهن نـامىزىنى جهمئـى

ــق ــدىن باشـ ــازنى ئـــۆز ۋاقتىـ ــر نامـ ــقا هېچبىـ ــدىن باشـ ــان قىلىـــپ ئوقۇغانـ ــتالردا ئوقۇغـ  ا ۋاقىـ
 . ) 1 ( » ئهمهس

 ئهممــا ئهرەفــات ۋە مــۇزدەلىفهدىن باشــقا ۋاقىتالردىمــۇ ئىككــى نامــازنى بىــر ۋاقىتتــا جهمئــى
 قىلىــپ ئوقۇشــقا بولىــدۇ دېگۈچىلهرنىــڭ مهزهىبــى بــۇ مهســىلىدە كۈچلــۈك ۋە ئهمهل قىلىــشقا

 . ئهڭ اليىقتۇر

 نـاملىق ئهسـهرنىڭ ) ىللىـرى ئىـسالم فىقهـى ۋە ئۇنىـڭ دەل ( » الفقه اإلسـالمي وأدلتـه «
ــدۇ ــداق دەي ــىرىدە مۇن ــۇر ئهس ــي مهزك ــبه زۇههيلى ــۇر ۋەه ــاپتورى دوكت ــۇكى، » : ئ ــقهت ش  ههقى

 . نامــازالرنى جهمئــى قىلىــپ ئوقــۇش ههدىــسلهر بىــلهن ســابىت بولغــانلىقى ئۈچــۈن جــائىزدۇر
 چــۈنكى ههدىــس قۇرئــان كهرىمــگه ئوخــشاش ئىــسالم قانۇنــشۇناسلىقىنىڭ مهنبهلىرىــدىن

 . ) 2 ( » بىرىدۇر

 ئهرەفـات ۋە مـۇزدەلىفهدىن باشــقا ۋاقىتالردىمـۇ ئىككــى نامـازنى بىـر ۋاقىتتــا جهمئـى قىلىــپ
 : ئوقۇشقا بولىدۇ دېگۈچىلهرنىڭ دەلىلى ۋە بهلگىلىگهن شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهر

ــڭ  1 ــازا بولـــۇپ كېتىـــشىدىن ئهنسىرىـــسه بىرىنچـــى نامازنىـ  يولـــۇچىالر نامازالرنىـــڭ قـ
ــۈ ــاز كېچىكت ــر ئ ــى بى ــا ۋاقتىن ــر ۋاقىتت ــسىنى بى ــدىن ئىككىنچى ــسىنى ئان ــاۋۋال بىرىنچى  رۈپ، ئ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســهپهردە نامــازنى جهمئــى . جهمئــى قىلىــپ ئوقۇســا بولىــدۇ
ــۇر ــسلهر كۆپت ــۈك ههدى ــگهن كۈچل ــدە كهل ــانلىقى ههققى ــاس . قىلغ ــى ئابب ــام مۇســلىم ئىبن  ئىم

 أَنَّ رسولَ اللّـِه جمـع : مۇنداق كهلگهن رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان بىر ههدىسته
وكبِة توا، ِفي غَزهافَرٍة سفْرالَِة ِفي سالص نيِر . بصالْعِر والظُّه نيب عماِء . جالِْعـشِرِب وغالْمو 

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســهپهرگه چىققىنىــدا نامــازالرنى جهمئــى قىلىــپ « : تهرجىمىــسى
ــا ــدە، . ن ئوقۇغ ــان كۈنى ــازىتى بولغ ــۇك غ ــلهن تهب ــام بى ــامىزىنى ۋە ش ــىر ن ــلهن ئهس ــشىن بى  پى

 . ) 3 ( » خۇپتهن نامىزىنى جهمئى قىلىپ ئوقۇدى

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  351 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 2 (
. بهت  176 توم  5 » سههىه مۇسلىم « ) 3 (



487 

 ئىمــام مۇســلىم ئابـــدۇلاله ئىبنــى ئـــۇمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىـــۋايهت قىلغــان بىـــر

 ير، جمـع بـين الْمغـِرِب كَانَ رسولُ اللِّه ِإذَا عِجلَ ِبِه الـس : ههدىسته مۇنـداق دېـيىلگهن
 ئالدىرىغانـدا « : تهرجىمىـسى والِْعشاِء  بولـۇپ،  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـهپهر ئۈسـتىدە

 . ) 1 ( » شام بىلهن خۇپتهن نامازلىرىنى جهمئى قىلىپ ئوقۇيتتى

ــۋايهت قىلىــدۇكى ــت : يهنه ئىمــام مۇســلىم ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رى أَير 
اِء رالِْعشِرِب وغالْمِر، وصالْعِر والظُّه نيب عمولَ اللِّه جِقيٍق . سش ناللِّه ب دبِفـي : قَالَ ع اكفَح 

 مهن « : تهرجىمىـسى فَأَتيت أَبا هريـرةَ، فَـسأَلْته، فَـصدق مقَالَتـه . صدِري ِمن ٰذِلك شيٌء
ــام بىـــلهن خـــۇپتهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ــىر نـــامىزىنى ۋە شـ  نىڭ پىـــشىن بىـــلهن ئهسـ

ــۆردۈم ــۇغىنىنى ك ــپ ئوق ــى قىلى ــامىزىنى جهمئ ــدۇكى، . ن ــهقىق دەي ــى ش ــدۇلاله ئىبن  مهن ” ئاب
 ئىبنى ئابباسنىڭ بـۇ سـۆزىدىن بىرئـاز شـهكلىنىپ قېلىـپ، ئهبـۇ هـۇرەيرەدىن سـورىۋىدىم، ئـۇ

 . ) 2 ( » “ ئىبنى ئابباسنىڭ ئېيتقانلىرىنى تهستىقلىدى

 ىبنى ئابباس ۋە سهئىد ئىبنـى جـۇبهير رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇمالردىن رىـۋايهت قىلىنغـان بىـر ئ

 ي ِفـ ِن ي ت الَ الـص ن ي بـ ع مـ ج م لَّ س و ِه ي لَ ع اُهللا ى لَّ ص اِهللا لَ سو ر نَّ أَ : ههدىسته مۇنداق كهلگهن
ــس  جهمئــى قىلىــپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســهپهردە ئىككــى نامــازنى « : تهرجىمىــسى ِر فَ ال

 . ) 3 ( » ئوقۇيتتى

ــسهل ســهۋەبى بىــلهن نامــازالرنى جهمئــى قىلمىــسا مۇشــهققهت تارتىــپ قېلىــشى  2  كې
 ئىمـام مۇســلىم رىــۋايهت . ئېنىـق بولغــان كىـشىلهر ئىككــى نامـازنى بىــر ۋاقىتتــا ئوقۇسـا بولىــدۇ

 اللّـِه بـين جمع رسولُ : قىلغان بىر ههدىسته مۇنداق كهلگهن، ئىبنى ئابباس مۇنـداق دەيـدۇ
 « : تهرجىمىـسى الظُّهِر والْعصِر، والْمغِرِب والِْعشاِء، ِبالْمِدينِة، ِفي غَيـِر خـوٍف والَ مطَـٍر

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدىنىــدە پىــشىن بىــلهن ئهســىر نــامىزىنى ۋە شــام بىــلهن خــۇپتهن
 . ) 4 ( » قىلىپ ئوقۇغان نامىزىنى خهۋپسىز ۋە يامغۇرسىز ۋاقىتالردىمۇ جهمئى

ــڭ شــهرهىدە ــدى؟ « نهۋەۋىينى ــېمه ئۈچــۈن شــۇنداق قىل ــى ئابباســتىن رەســۇلۇلاله ن  ئىبن

 . ـ بهت 872 ـ توم 2 » فهتهۇلبارىي « بهت،  174 توم  5 » سههىه مۇسلىم « ) 1 (
 . بهت  88 توم  5 » سههىه مۇسلىم « ) 2 (
 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
. بهت  178 توم  5 » سههىه مۇسلىم « ) 4 (
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 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۈممىتىگه ئۇڭــايلىق كۆرســىتىش ئۈچــۈن ” دەپ ســورالغىنىدا، ئــۇ،
 . ) 1 ( دەپ قهيت قىلىنغان » دەپ جاۋاپ بهرگهن “ شۇنداق قىلغان

ــۈك  3 ــى ئ ( ئۆزۈرل ــشه قېن ــدىغان ههمى ــپ تۇرى ــا ) ېقى ــر ۋاقىتت ــازنى بى ــى نام ــالالر ئىكك  ئاي
 : ئىمـام مۇسـلىم رىـۋايهت قىلغـان بىـر ههدىـسته مۇنـداق دەپ قهيـت قىلىنغـان . ئوقۇسا بولىـدۇ

 ا تـ ان ا كَ مـ لَ ٍش حـ ج ِت نـ ة ِب ص مـ ح و ٍل ي ه س ِت ن ة ِب لَ ه س ر م اَ م لَّ س و ِه ي لَ ع ى اُهللا لَّ ص ي ِب الن نَّ اَ
م س ت ح اض ت ِب ِن ي ِر أْ تالظُّ ِخي ِر ه و ت ِج ع الْ ِل ي ع ِر ص الْ و ج م ِع ب ي ن ـ هـ ا ِب مغ س تهرجىمىـسى ٍد اِحـ ل و : » 

ــدا ــۈك ۋاقىتلىرى  ســۇههيل قىــزى ســههله بىــلهن جههــش قىــزى ههمــسه ئىككىــسىنىڭ ئۆزۈرل
 ىنــى ئالــدىغا پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇالرنى پىــشىننىڭ ۋاقتىنـى كهيــنىگه، ئهســىرنىڭ ۋاقت

ــان ــر قىلغـ ــقا ئهمـ ــلهن ئوقۇشـ ــارەت بىـ ــر تاهـ ــا، بىـ ــر ۋاقىتتـ ــازنى بىـ ــى نامـ ــۈرۈپ، ئىككـ  » سـ
 . ) 2 ( » سههىه مۇسلىم شهرهى « نهۋەۋىينىڭ

 باال ئېمىتىـدىغان ئايـال ئۈچـۈن بوۋىقىنىـڭ تهرەتلىرىـدىن كىيىمىنـى ههمىـشه يۇيـۇپ  4
ــانلىقتىن، ــيىن بولغـ ــۇش قىـ ــا – بولـ ــى ئـ ــڭ ۋاقتىنـ ــدىنقى نامازنىـ ــك ئالـ  خىرقى ۋاقتىغىچىلىـ

 ئىككــى نامــازنى جهمئــى قىلىــپ بىــر  كېچىكتــۈرۈپ، ئىككىنچــى نامازنىــڭ ئــاۋۋالقى ۋاقتىــدا
 . ) 3 ( ۋاقىتتا ئوقۇشنى ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى دۇرۇس سانايدۇ

 سۈيدۈكى توختىمايـدىغان ئۆزۈرلـۈك كىـشى ههر نامازغـا ئـايرىم تاهـارەت ئېلىـشقا ئـاجىز  5
 . ى نامــازنى بىــر ۋاقىتتــا بىــر تاهــارەت بىــلهن ئوقۇشــى جــائىز ســانالغان كهلــسه، ئۇنىــڭ ئىككــ

 مۇندىن باشقا قـاتتىق سـوغۇق يـاكى قـاتتىق يـامغۇرلۇق كـۈنلهردە نامـازالرنى جهمئـى قىلىـش
 جهمئــى قىلمىــسا مۇشــهققهت يــاكى تهن ســاقلىققا : بىــراق بۇنىــڭ شــهرتى . جــائىز كــۆرۈلگهن

ــى ــسا جهمئـ ــارائىتتا بولـ ــدىغان شـ ــان يېتىـ ــدۇ زىيـ ــشقا بولىـ ــائىز . قىلىـ ــسا جـ ــداق بولمىـ  ئۇنـ
 . ) 4 ( ئهمهس

ــگهن ــداق دې ــهۋكانىي مۇن ــام ش ــدە « : ئىم ــامغۇرلۇق كېىچى ــساالمنىڭ ي ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــان ــانلىقى ســابىت بولغ ــى قىلغ ــلهن خــۇپتهننى جهمئ ــۆمهر ۋە . شــام بى ــرى، ئ ــۇ بهك ــا ئهب  ههتت

 . ) 5 ( » ئوسمان قاتارلىق كاتتا ساهابىالرمۇ شۇنداق قىلغان

 . ـ بهت 215 ـ توم 5 » هى سههىه مۇسلىم شهر « ئىمام نهۋەۋىينىڭ ) 1 (
 . ـ بهت 214 ـ توم 5 ) 2 (
 islamway.com مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد اهللا فقيه ) 3 (
 . بهت  359 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 4 (
. بهت  216 توم  3 » نهيلۇل ئهۋتار « ) 5 (
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 امازالرنى جهمئى قىلىشنىڭ شهرتلىرى ن

 ـ ئارقىـدىن ئوقۇشـنىڭ  ئىككى نامازنى جهمئى قىلغـان هالـدا، ئـۇالرنى بىـرال ۋاقىتتـا ئارقـا
 : شهرتلىرى تۆۋەنكىچه

 . ـ نامازنى جهمئى قىلىدىغانلىقىنى نىيهت قىلىش 1

ــ 2 ــبكه رىئ ــارەت تهرتى ــتىن ئىب ــسىنى ئوقۇش ــدىن كېيىنكى ــسىنى، ئان ــاۋۋال ئالدىنقى  ايه ـ ئ
 . قىلىش

 . ـ ئىككى ناماز ئارىلىقىدا ۋاقىت ئۆتكۈزمهستىن، ئارقا ـ ئارقىدىن ئوقۇش 3

 كېمه، ئايروپىالن ۋە ماشىنىدا ناماز ئوقۇش مهسىلىسى

 پـاراخوت، كـېمه، ئـايرۇپىالن، پـويىز، ئاپتوموبىـل : ئىمام ئهزەم ئهبۇ ههنىپىنىـڭ كۆرۈشـىچه
ــۇراللىرى ئۈســتىدە ســهپهر قى ــاش ق ــارلىق قاتن ــاز قات ــۇرۇپ نام ــۇ ئولت ــدا، ئۆزۈرســىز تۇرۇپم  لغان

ــائىزدۇر ــقا . ئوقـــۇش جـ  پهرز، ۋاجىـــپ ۋە ههر قانـــداق نامـــازالرنى شـــۇنداق ئولتـــۇرۇپ ئوقۇشـ
 . بىراق رۇكۇ ۋە سهجدىلهر بىلهن ئوقۇش شهرتتۇر . بولىدۇ

 قى قاتنـــاش قوراللىرىـــدا ئۆزۈرســـىز يـــۇقىرى : ئهبـــۇ يۇســـۇف ۋە مۇههممهدنىـــڭ كۆرۈشـــىچه
 بــۇ ئورۇنــدىكى ئــۆزۈر ئــۆرە . بــۇ كــۆرۈش كۈچلۈكتــۇر . ئوقــۇش جــائىز ئهمهس ئولتــۇرۇپ نامــاز

 بۇنىڭغــا بىنـــائهن . تۇرســا بېـــشى قېــيىش يـــاكى يېقىلىــپ كېـــتىش خهۋپــى بولغانلىقىـــدۇر
 : كهسكىن ئېيتااليمىزكى

 چــۈنكى . پاراخۇتتــا يۈرگهنــدە، نامــازالرنى ئــۆرە تــۇرۇپ ئادەتتىكىــدەك ئوقــۇش كېــرەك  1
ــدۇ پاراخۇتتــا بــاش قېــيىش ــاكى يېقىلىــپ كېــتىش خهۋپــى بولماي ــۆيگه . ي  چــۈنكى پــاراخۇت ئ

 . ئوخشاشتۇر

 كېمىــدە يۈرگهنــدە كــېمه كىچىــك بولــۇپ، ئــۆرە تۇرســا بېــشى قېــيىش يــاكى يــېقىلىش  2
ــائىزدۇر ــۇش جـ ــۇرۇپ ئوقـ ــسا، ئولتـ ــالى بولـ ــداق . ئېهتىمـ ــۈننهت ۋە ههر قانـ ــپ، سـ  پهرز، ۋاجىـ

 . نامازنى ئولتۇرۇپ ئوقۇسا بولىدۇ

 ۇپىالنــدا يۈرگهنـــدە، ئورۇنـــدۇقتىن چىقىــپ بـــوش جـــايالردا ئــۆرە تـــۇرۇپ نامـــاز ئاير  3
ــانلىقتىن ( ئوقۇشــقا ــورۇن تېپىلمىغ ــوش ئ ــشى ) ب ــا بې ــۆرە تۇرس ــاكى ئ ــان ي ــانىيهت بولمىغ  ئىمك

 . قايىدىغان شارائىتالردا، ئولتۇرۇپ ئىشارەت بىلهن ناماز ئوقۇش جائىزدۇر

 ىـــقهتهن ئىمكانـــسىز بولغـــانلىقتىن، ماشــىنىدا يۈرگهنـــدە، ئـــۆرە تـــۇرۇپ ئوقـــۇش ههق  4
ئۇنىــڭ ۋاقتـى چىقىــپ كېـتىش ئېهتىمــالى بولغـان شــارائىتالردا، ئهگهر نامـازنى كېىچىكتۈرسـه
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 چـۈنكى ئــالاله . ئولتـۇرۇپ ئىـشارەت بىــلهن ماشـىنىنىڭ يۆنىلىــشىگه قـاراپ ئوقـۇش جــائىزدۇر

 تاقىتىڭالرنىـڭ يېتىـشىچه ئالالهقـا « : يهنـى ﴾ عتم طَ اَهللا ماَاست فاَتقُوا ﴿ : تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە
ــورۇنالڭالر ــى ئ ــڭ ئهمرىن ــالاله تائاالنى ــى ئ ــالر، يهن ــق قىلىڭ ــان » تهقۋالى ــداق . دەپ بۇيرىغ  بۇن

 . شارائىتتا كۈچىمىزنىڭ يهتكىنى ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇش بولغاچقا، بۇ ناماز دۇرۇستۇر

 پلىــگه ئوخــشاش پهرز، ۋاجىــپ، تهكىتلىــك ســۈننهت بولغــان نامــازالردىن باشــقا نه  5
ــۇش ــلهن ئوق ــشارەت بى ــاكى ئى ــۇرۇپ ي ــا ئولت ــسىبىر ۋاقىتت ــدىمۇ، قاي ــازالرنى ئۆزۈرســىز هال  نام

ــائىزدۇر ــدۇ . ج ــق بولى ــته پهرقلى ــاۋاب جهههت ــراق س ــبهر . بى ــۇق پهيغهم ــازالر توغرۇل ــله نام  نهپ
 ئولتـۇرۇپ . نهپـله نامـازالرنى ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقـۇش ئهۋزەلـدۇر « : ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن

 . ) 1 ( » وقۇغان كىشىگه ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇغان كىشى ئېرىشكهن ساۋابنىڭ يېرىمى بېرىلىدۇ ئ

 نامازالرنىڭ تۈرلىرى : بۆلۈم تۆتىنچى

 جامائهت نامىزى 

 جۈمه نامىزى 

 يولۇچى نامىزى 

 هېيت نامازلىرى 

 تهراۋىه نامىزى 

 كېسهل نامىزى 

 سۇ تىلهش نامىزى 

 كۇسۇف نامىزى 

 خهۋپ نامىزى 

 : نهپله نامازلىرى 

 تههىيهتۇل مهسجىد نامىزى  1

 چاشگاه نامىزى  2

. بهت  54 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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 تهههججۇد نامىزى  3

 تاۋاپ نامىزى  4

 تهۋبه نامىزى  5

 ئىستىخارە نامىزى  6

 هاجهت نامىزى  7

 ئهۋۋابىين نامىزى  8

 تهسبىه نامىزى  9

 جىنازە نامىزى 

كلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نامىزدىن ئۆرنه 
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 جامائهت نامىزى

 جامائهت ۋە جامائهت نامىزىنىڭ تهرىپى

ــسى ــۇغهتتىكى مهنى ــۆزىنىڭ ل ــائهت س ــر يهرگه جهم ― جام ــشىلهرنىڭ بى ــۈم كى ــر تۈرك  بى
 ئهمما ئىـسالم فىقهـى ئىـستىالهىدا جامـائهت، مهسـجىدته يـاكى ئۆيـدە يـاكى . بولىشى دېمهكتۇر

 . ىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ ههرقانداق بىر جايدا توپلىنىپ ناماز ئوقۇغان ك

 پهرز، ۋاجىـــب ۋە تهراۋىــه نامـــازلىرىنى ئىمامنىــڭ ئارقىـــسىدا – ئهممــا جامـــائهت نــامىزى
 . تۇرۇپ ئادا قىلىش دېمهكتۇر

 جامائهت نامىزىنىڭ هۆكمى

ــۈننهتتۇر ــك س ــۈن تهكىتلى ــۇش ئهرلهر ئۈچ ــاز ئوق ــلهن نام ــائهت بى ــلهن . جام ــائهت بى  جام
 ههســـسه ئـــارتۇق 27 يـــالغۇز ئوقۇغـــان نامـــازدىن نامازنىـــڭ ســـاۋابى ئـــۆز ئالـــدىغا ئوقۇغـــان

ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــساالم باي ــبهر ئهلهيهىس ــدىغانلىقىنى پهيغهم ــلهن « : بول ــائهت بى  جام
 . ) 1 ( » ههسسه ئارتۇق ساۋابقا ئىگىدۇر 27 ئوقۇغان ناماز يالغۇز ئوقۇغان نامازدىن

ــۇپال قالم ــائىز بول ــى ج ــاز ئوقۇش ــلهن نام ــائهت بى ــالالرنىڭمۇ جام ــۇ ئاي ــى تولىم ــتىن، بهلك  اس
 ئۇالرمۇ جامـائهت بىـلهن نامـاز ئوقۇغانـدا ئهرلهرنىـڭ ئېرىـشكهن سـاۋابىغا ئوخـشاش . ياخشىدۇ

 پاســـاتقا يـــېقىن دېـــگهن  پهقهت مهزههپ ئـــالىملىرى ئايـــالالرنى پىتـــنه . ســـاۋابقا ئېرىـــشىدۇ
 ئېتىقـــاد بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ جامـــائهت بىـــلهن نامـــاز ئوقۇشـــىنى ئـــانچه تهشـــهببۇس قىلىـــپ

ــگهن ك ــى . هتمى ــالالرنى مهســجىدلهردىن مهنئ ــارىمىزدا، ئاي ــۇر دىي ــڭ ئۇيغ ــۇ ســهۋەبتىن، بىزنى  ب
ــگهن ــته ئههــۋالالر تــا هــازىرغىچه داۋاملىــشىپ كهل  . قىلىــدىغان، ئىــسالم تهلىماتىغــا يــات، غهلى
ــىتىۋەتكهنكى، ــهت كۆرس ــۇنداق س ــشىلهرگه ش ــشىنى كى ــجىدكه كىرى ــڭ مهس ــا ئايالالرنى  ههتت

 ېرالرغــا بارســا، بــازارالردا دۇكــان ئېىچىــپ ســودا قىلــسا ئهيىبلىمهيــدىغان، ئايــالالر كىنــو، تىيات
ــسا، ــپ قال ــسىمۇ مهســجىدكه كىرى ــاي بول ــا ياشــانغان موم ــال، ههتت ــرەر مۇســۇلمان ئاي  ئهگهر بى

ــار ــاتالرمۇ ب ــدىغان ۋە ئهيىبلهيــدىغان كهيپىي ــادۇر . ئۇنىڭغــا سهســكىنىش بىــلهن قاراي ــۇ خات  . ب
ــر ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــسته پهيغهم ــرىش « : ههدى ــجىدلهرگه بې ــىلهردىن مهس ــاللىرىڭالر س  ئاي

. ارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخ ) 1 (
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 . ) 1 ( » دلهرگه بېرىشتىن مهنئى قىلماڭالر توغرۇلۇق رۇخسهت سورىسا، ئۇالرنى مهسجى

ــاڭالر، « : يهنه مۇنـــداق دېـــگهن ــشتىن مهنئـــى قىلمـ ــاللىرىڭالرنى مهســـجىدلهرگه بېرىـ  ئايـ
 . ) 2 ( » ئۆيلىرىدە ئوقۇغىنىمۇ ئۇالر ئۈچۈن ياخشى

ــاز ئوقۇشـــى ئهۋالدالرن  ىـــڭ تـــۇنجى ئۇســـتازلىرى بولغـــان ئانىالرنىـــڭ مهســـجىدلهردە نامـ
 تهربىيىلهرنــى ۋە قۇرئــان، – چهكلىنىــدىغان بــۇ غهلىــته ئــادەت تــۈپهيلى ئــانىالر دىنىــي تهلىــم

ــرۇم بولغــانلىقتىن، ئــۇالر ئىــسالم ــسلهرنىڭ تهلىمــاتلىرىنى ئــاڭالش پۇرســىتىدىن مهه  ههدى
ــيىلهش ــاال تهربى ــائىله، ب ــڭ ئ ــسىدىكى دىنىنى ــرى توغرى  ـ تهرتىبلى ــدە ــڭ قائى  ۋە ئىبادەتلهرنى

 ئىــسالم تهلىماتلىرىــدىن . پرىنــسىپلىرى ۋە ۋە كۆرســهتمىلىرىدىن پۈتــۈنلهي خهۋەرســىز قالــدى
ــالىالرمۇ ئاڭــسىز ئۆســۈپ ــسىدە ئۆســكهن ب ــڭ تهربىيى ــۇ ئاڭــسىز ئانىالرنى ــان ب  خهۋەرســىز قالغ

 ايرىم جــايالر ئايرىلـسا، ئۇالرمــۇ جامــائهت ئهگهر مهســجىدلىرىمىزدە ئايـالالر ئۈچــۈن ئـ . يېتىلـدى
 ـ مهرۇپ، ۋەز ــر ــسا، ئهم ــاۋابلىرىنى تاپ ــارتۇق س ــان ئ ــڭ تاپق ــۇپ ئهرلهرنى ــاز ئوق ــلهن نام   بى

ــويىچه ــسى بـ ــسالم تهربىيىىـ ــى ئىـ ــدىن پهرزەنتلىرىنـ ــۆزلىرىنى، ئانـ ــاڭالپ ئـ ــىههتلهرنى ئـ  نهسـ
ــال ــسىچه ئاي ــار؟ ئهك ــى ب ــېمه زىيىن ــڭ ن ــشتۈرسه، بۇنى ــيىلهپ يېتى ــجىدلهردىن تهربى  الرنى مهس

 ئايـــالالرنىڭمۇ جامـــائهتته بولىـــشى ئهۋالدالرنىـــڭ . توســـقىنىمىز ئۈچـــۈن زىيـــان تـــارتتۇق
 . تهربىيىىسى ئۈچۈن كهم بولسا بولمايدىغان بىر مۇهىم ئىشتۇر

 ئۇنىڭـــدىن ســـاقلىنىش ههركىمنىـــڭ ئـــۆزىگه . پاســـات ههر قانـــداق جايـــدا بـــار  پىتـــنه
ــد . بــاغلىق ئىــش ــالالر ئىــسالم دىنى ــاپهتته كىينىىــپ، باشــلىرىغا ئاي  ا كۆســىتىلگهن دىنىــي قىي

ــال ــى ) هىجــاب ( روم ــاكى زىيىن ــا، ئۇنىــڭ هــېچكىمگه پىتنىــسى ي  ئارتىــپ مهســجىدلهرگه بارس
 . بهلكى پايدىسى بولىدۇ . بولمايدۇ

 جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى

ــدۇكى ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــى مهســئۇد رەزىيهلاله ــ « : ئىبن ــى ئ ــا كىمك  الاله تائاالغ
 مۇسـۇلمان پېتــى ئۇچرىشىــشنى ئــارزۇ قىلىــدىكهن، ئاشــۇ نامازالرغــا چاقىرىلغــان هامــان هــازىر

 ئــالاله تائــاال ســىلهرنىڭ پهيغهمبىرىڭالرغــا هىــدايهتنىڭ يــوللىرىنى . بولــۇپ ئــادا قىلــسۇن
 ئهگهر ســـىلهر بـــۇ . مهزكـــۇر نامـــازالر ئهنه ئهشـــۇ هىـــدايهتنىڭ يوللىرىدىنـــدۇر . كۆرســـهتكهن

 مـــازالرنى جامـــائهتتىن ئايرىلغـــان كىـــشى ئۆيىـــدە ئوقۇغانـــدەك ئۆيـــۈڭلهردىال ئوقۇســـاڭالر نا
ــڭ ســۈننىتىنى تهرك ئهتــكهن بولىــسىلهر  پهيغهمبىرىڭالرنىــڭ ســۈننىتىنى . پهيغهمبىرىڭالرنى

 . ئىمام مۇسىلم ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــسىلهر ــپ كېتى ــسهڭلهر ئېزى ــجىدلهرنىڭ . تهرك ئهت ــۇ مهس ــپ ب ــارەت ئېلى ــل تاه ــى كامى  كىمك
ــول ئالىــدىكهن، ئ ــدۇ، بىرەرســىگه ي ــردىن ســاۋاب يېزىلى ــۋەتته ئۇنىــڭ ههر بىــر قهدىمىــگه بى  هل

 ههر بىر قهدىمـى ئۈچـۈن بىـر مهرتىـۋە قازىنىـدۇ ۋە ههر بىـر قهدىمـى ئۈچـۈن بىـردىن گۇنـاهى
 بىزنىـــڭ جامــــائىتىمىزنى كۆرىـــۋاتىمهنكى، جامـــائهتتىن پهقهت مۇنــــاپىقالرال . ئۆچۈرىلىـــدۇ

ــا ــپ قالماقت ــاپىقالر . ئايرىلى ــان مۇن ــۇالر تونۇلغ ــاجىز . دۇر ئ ــدىغان ئ ــجىدكه بارالماي ــزدە مهس  بى
 كىـشىلهرمۇ يـۆلهپ كهلتـۈرۈلهتتى، ئىككـى كىـشى ئۇنىـڭ ئىككـى تهرىپىـدىن يـۆلهپ جامـائهت

 . ) 1 ( » سېپىگه تۇرغۇزاتتى

 كىمكـى خــۇپتهن نــامىزىنى جامــائهت بىــلهن « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
 . ادەت بىـلهن ئۆتكۈزگهننىــڭ سـاۋابىنى تاپىــدۇ ئـادا قىلىــدىكهن، ئـۇ كېچىنىــڭ يېرىمىنـى ئىبــ

 كىمكــى خــۇپتهن بىــلهن بامــدات نــامىزىنى جامــائهت بىــلهن ئــادا قىلىــدىكهن، ئــۇ كېچىنىــڭ
 . ) 2 ( » ههممىنى ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزگهننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

 قـــــاراڭغۇالردا مهســـــجىدلهرگه « : پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم يهنه مۇنـــــداق دېـــــگهن
 . ) 3 ( » قىيامهت كۈنىدىكى تولۇق نۇردىن خۇشخهۋەر بهرگىن يۈرگۈچىلهرگه

ــگهن ــداق دېـ ــساالم يهنه مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــان « : پهيغهمـ ــان هامـ ــشىلهر ئهزان ئوقۇلغـ  كىـ
ــدى، ــا ســاۋابنى بىلــسه ئى ــورۇن ئېلىــشتىكى كاتت  مهســجىدكه بېــرىش ۋە بىرىنچــى ســهپتىن ئ

ــى ســهپتىن ئــورۇن تهگمىــسه ئۆزئــارا چهك تاشلىــشىپ بولــسى  مۇ بىرىنچــى ســهپتىن بىرىنچ
 ئــۇالر كۈننىــڭ ئىســسىقىدا مهســجىدكه بېرىــشتىكى كاتتــا . ئــورۇن ئېلىــشقا تىرىــشقان بــوالتتى

 ئــۇالر قــاراڭغۇالردا ۋە . ئهجىرنــى بىلــسه ئىــدى، مهســجىدكه بېرىــشتا مۇسابىقىالشــقان بــوالتتى
ــسىمۇ ــۆمىلهپ بول ــدى، ئ ــسه ئى ــا ســاۋابنى بىل ــشتىكى كاتت ــجىدكه بېرى ــاڭ ســهههرلهردە مهس  ت

 . ) 4 ( » بارغان بوالتتى

 جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشنىڭ هېكمىتى

ــسانالرنى ــيه ۋە ئىنــ ــائىي تهربىــ ــاز ئىجتىمــ ــان بهش ۋاخ نامــ ــدا بۇيرۇلغــ ــسالم دىنىــ  ئىــ
ــۇر ــر مهكتهپتـ ــدە بىـ ــشتۈرىدىغان ئاالهىـ ــاز . يېتـ ــۇلمانالرنى بهش ۋاخ نامـ ــى مۇسـ ــسالم دىنـ  ئىـ

ــازالرنى ئـــۆزلىرى ــاۋاتقان جهمئىـــيهت ئههلىنىـــڭ ئوقۇشـــقا بـــۇيرۇپ، ئۇالرنىـــڭ بـــۇ نامـ  ياشـ
 ) مهســجىدته ( ئىشتىراكىــسىز هالــدا ئــادا قىلىــشىغا كۇپــايه قىلماســتىن، ئــۇنى جامــائهت بىــلهن

 . مۇسلىم ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 3 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 4 (
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ــان ــهببۇس قىلغـ ــاتتىق تهشـ ــقا قـ ــرلىككه . ئوقۇشـ ــيهت بىـ ــر جهمئىـ ــداق بىـ ــۈنكى ههر قانـ  چـ
ــاجلىقتۇر ــۇر . ئېهتىيـ ــرىلمهس قۇۋۋەتتـ ــك ئهڭ يىمىـ ــۇش . بىرلىـ ــاز ئوقـ ــلهن نامـ ــائهت بىـ  جامـ

 مۇســــۇلمانالر ئهزان چاقىرىلغانــــدىن كېــــيىن، . بىرلىــــك ۋە ئىناقلىقنىــــڭ ۋاسىتىــــسىدۇر
ــدۇ ــتىم توپلىنى ــدە بهش قې ــپ بىركۈن ــجىدلهرگه بېرى ــدىكى مهس ــۆز مهههللىلىرى ــسى ئ  . ههممى
 ئانــدىن، ئۇنىڭــدىن كهڭــرەك دائىرىــدە، ههپتىــدە بىــر كــۈن جــۈمه نــامىزىنى ئوقــۇش ئۈچــۈن

 رنىڭ ههپتىلىــك قــۇرۇلتىيى بولــۇپ، بۇنىڭــدا مۇســۇلمانالر ۋەز مانــا بــۇ، مۇســۇلمانال . توپلىنىــدۇ
ــم  ــىههتلهرنى، تهلىـ ــلهرگه ئىـــگه  نهسـ ــي بىلىمـ ــارقىلىق دىنىـ ــى ئـــاڭالش ئـ  تهربىيىلهرنـ

ــائهت ــۈن جام ــى پۈت ــلىكىنى، بهلك ــسىز ئهمهس ــالغۇز، كۈچ ــڭ ي ــىرتىدا، ئۆزلىرىنى ــڭ س  بولغاننى
ــۈپىتىدە يىمىــ ــي جهههتــتىن ئۆزئــارا قېرىنداشــلىق س  رىلمهس بىــر كــۈچ ئىكهنلىكىنــى دىنى

ــدە ئىككــى هېيــت نامىزىغــا توپلىنىــدۇ . هــېس قىلىــدۇ ــدىن تېخىمــۇ كهڭ كۆلهم ــۇ، . ئان  مانــا ب
 بۇنىڭغـا پۈتـۈن مهههلـله، يېـزا ۋە شـهههر . مۇسۇلمانالردىكى يىللىق ئىككـى چـوڭ قۇرۇلتايـدۇر

ــشىلهرم ــدىغان كى ــادەتته باشــقا كــۈنلهردە مهســجىدلهرگه كهلمهي ــا ئ ــشتىراك ئههلــى، ههتت  ۇ ئى
ــدۇ ــر . قىلىــ ــرى بىــ ــتالردىن بېــ ــۇزۇن ۋاقىــ ــلهن ئــ ــىۋەت بىــ ــۇ مۇناســ ــلهن  بــ ــرى بىــ  بىــ

 كۆرۈشـــهلمىگهنلهر، ئارىـــدا رەنجىـــش يـــۈز بېرىـــپ كۆرۈشـــمىگهنلهر ههممىـــسى بـــۇ مۇبـــارەك
 قۇرۇلتايـــدىن كېـــيىن، ئـــۆز ئـــارا قۇچاقلىـــشىپ كۆرىـــشىدۇ ۋە بىـــرگه خوشـــاللىقنى تهنـــتهنه

ــشىدۇ ــ . قىلى ــى مۇش ــيهت ئههل ــۇم جهمئى ــۇالر چوق ــكهن، ئ ــان ئى ــاق بولغ ــاق، ئىتتىپ  ۇنداق ئىن
 . جهمئىيهتمۇ بۇ بىرلىكنىڭ بهرىكىتى بىلهن گۈللىنىدۇ . بهختكه ئېرىشىدۇ

 )1 ( دۇر ى جامائهت نامىزى ئهسكىرىي تهربىي

 جامــائهت بىــلهن ئوقۇلغــان نامــازدا ئىتائهتچــانلىق بىــلهن ئىنتىزامچــانلىقتىن ئىبــارەت
ــاردۇر ــيىه بـ ــكىرىي تهربىـ ــچىلىرىغا . ئهسـ ــڭ يولباشـ ــسى ئۆزىنىـ ــۇلمانالر ئاممىـ ــازىرقى مۇسـ  هـ

ــكه ــارقىلىق قهد كۆتۈرۈشـ ــشىش ئـ ــش ۋە بىرلىـ ــايه قىلىـ ــا رىئـ ــش، ئىنتىزامغـ ــائهت قىلىـ  ئىتـ
 دۇنيــــادا . مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ دەۋرىـــدىكى ئهرەبلهردىنمـــۇ زور ئېهتىيـــاجلىقتۇر

 نامــازدا ! كى ئىنتىزامغــا ئوخشىــسۇن ۋە ئىتائهتچــانلىق نامــازدى قانــداق بىــر ئهســكىرىي ئىنتىــزام
 ئىمـام . مـۈرىگه تېگىـپ تـۈز تۇرىـدۇ پـۇت پۇتقـا، مـۈرە . مۇسۇلمانالر باراۋەر، تۈز سهپكه تىزىلىدۇ

 ئىمــام . رۇكــۇ قىلــسا جامــائهت بىــرلىكته رۇكــۇ قىلىــدۇ، ســهجدە قىلــسا بىــرگه ســهجدە قىلىــدۇ
 . ههممىــسى ســاالم بېرىــدۇ ئىمــام ســاالم بهرســه . قىــرائهت قىلــسا ئــۇالر قــۇالق ســېلىپ تۇرىــدۇ

 . نامازدىكى بۇ ئىنتىزامغا رىئايه قىلمىغان كىشى گۇناهكار بولىدۇ

. ىرىدىن ئېلىندى ناملىق ئهس » العبادة في اإلسالم « دوكتۇر يۇسۇف ئهل قهرداۋىينىڭ ) 1 (
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 مهسجىد ئومۇمنىڭ مهكتىبىدۇر

ــر ــداق بى ــادا قان ــتهپ دۇني ــېچه مهك ــۈن ك ــق ئۈچ ــۇم خهل ــشاش ئوم ــجىدلهرگه ئوخ   مهس
ــاجلىق ــگه ئېهتىي ــك ههر كىم  ـ كىچى ــدا چــوڭ ــسىز هال ــدۇ ۋە رەسمىيهت ــۇق تۇرى ــدۈز ئوچ  كۈن

ــر ــداق بىـ ــدۇ؟ قانـ ــدە، مهكـــتهپ بىلىملهرنـــى بېرىـ ــشىلهرگه ئهقىـ ــشاش كىـ ــجىدكه ئوخـ  مهسـ
 ئىبـــادەت، ئهخـــالق، مۇئـــامىله مهســـىلىلىرىنى چهكلىمىـــسىز هالـــدا، ئهركىـــن، ئـــازادە بىلىـــم

 بېرەلهيدۇ؟

ــى ــۇنداق رولىنـ ــجىدلهر ئهنه شـ ــالپ مهسـ ــدىن باشـ ــساالمنىڭ دەۋرىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 » كۆپىنچه ئىسالم ئهللىرىدىمۇ هازىرغىچه شۇنداق بولىۋاتىدۇ جارى قىلدۇرۇپ كهلگهن ۋە

 مهسجىدكه بېرىشنىڭ ئهدەپلىرى

ــم ــاهى، تهلىـ ــۇلمانالرنىڭ ئىبادەتگـ ــۆيى، مۇسـ ــڭ ئـ ــالاله تائاالنىـ ــجىد ئـ ــيىه  مهسـ  تهربىـ
ــورنى ــۆگىنىش ئ ــورنى ۋە . ئ ــۇقهددەس ئ ــدە م ــۇلمانالرنىڭ قهلبى ــقا مهســجىد مۇس ــدىن باش  مۇن

ــا ــر ج ــان بى ــۆرمىتى بولغ ــدۇ . ي ه ــسىز كىرىلمهي ــجىدلهرگه تاهارەت ــۇڭا مهس ــۇش . ش ــاز ئوق  نام
 : ئۈچۈن مهسجىدكه كېلىشنىڭ ئهدەپلىرى تۆۋەندىكىلهر

 . كهمتهرلىك بىلهن ئالاله تائاالنىڭ ئۆيىگه كېرىش  1

 قايـسىبىر . ( مهسجىدكه كىـرگهن هامـان ئولتۇرماسـتىن ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇش  2
 ). ئوقۇيدۇ مهقسهت بىلهن كىرگهن كىشىمۇ

ــرىش  3 ــلهن بېـ ــالماق قهدەم بىـ ــجىدكه سـ ــۈن مهسـ ــشى ئۈچـ ــۆپرەك بولىـ ــاۋابنىڭ كـ  . سـ
 . چۈنكى مهسجىدكه بېرىش ئۈچۈن ئالغان ههر بىر قهدەمگه ئايرىم ساۋاب يېزىلىدۇ

ــڭ  4 ــالاله تائاالنى ــاراپ ئولتــۇرۇپ، ئ ــبلىگه ق ــاز باشــالنغىچىلىك قى ــلهن نام ــائهت بى  جام
 . زىكرى بىلهن مهشغۇل بولۇش

 . گۇناهالر ئۈچۈن تهۋبىنى يېڭىالش ههر قانداق چوڭ ـ كىچىك  5

 نامـازدا سـهپنى تـۈزەش . نامازدا تۇرغاندا سهپنى تـۈزەش، بـوش ئـورۇنالرنى تولـدۇرۇش  6
ــدۇر ــايىتى مۇهىم ــىله . ناه ــۇ مهس ــته ب ــۇ ههق ــۇپ، ب ــدار بول ــشىغا ئاالقى ــڭ دۇرۇس بولى  نامازنى

ــ ــۈزەڭالر « : هتكهن پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم مۇنـــــداق دەپ كۆرســـ  . ســـــهپلىرىڭالرنى تـــ
 . ) 1 ( » دېگهنلىكتۇر نامازنىڭ تولۇق ئادا بولىشى ههقىقهتهن سهپنىڭ تۈز بولىشى

. مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــرىش  7 ــپ بې ــق كىيىنى ــا چىرايلى ــى . نامازغ ــاكىزىلىق دىن ــك ۋە پ ــى گۈزەللى ــسالم دىن  ئى
 . بولغــــانلىقتىن، ئــــۇ كىــــشىلهرنى ههمىــــشه مهدەنىيهتلىــــك ۋە پــــاكىز بولۇشــــقا چاقىرىــــدۇ

ــدا خ ــشىملىق هال ــۈزەل يارى ــدە گ ــۈزەپ، ئاالهى ــى ت ــدا كىيىملهرن ــجىدكه بارغان ــهن، مهس  ۇسۇس

 ياَ بِين آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُـلِّ ﴿ : ئالاله قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ . بېرىش ساۋابتۇر
ــسِجٍد ــسى ﴾ م ــالىلىرى « : تهرجىمى ــادەم ب ــى ئ ــدا ! ئ ــاز ۋاقتى ــى يېپ ( ههر نام ــپ ئهۋرىتىڭالرن  ى

 . ) 1 ( » كىيىمىڭالرنى كىيىڭالر ) تۇرىدىغان، گۈزەل

 ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ئىماملىق

 جامائهتنىــڭ ئالدىــدا تــۇرۇپ ئۇالرغــا نامــازنى باشــالپ ئوقــۇپ بېرىــدىغان كىــشى  ئىمــام
 . دېمهكتۇر

 ئىماملىقنىڭ شهرتلىرى

 . ئىمام بولغان كىشىنىڭ مۇسۇلمان بولىشى  1

 . بولىشى ) يۇقىرى ياشتىن 15 ( بالىغ  2

 . بولىشى ) هۇشى جايىدا  ئهقلى ( ئاقىل  3

 . بولىشى ئهر  4

 . قۇرئان سۈرىلىرىنى يادا ۋە توغرا ئوقۇشنى بىلىدىغان بولىشى  5

ــۈك  6 ــدىغان ( ئۆزۈرل ــۈيدۈكىنى تۇتالماي ــاكى س ــدىغان ي ــۇرنى قاناي ــۆپ ب ــلىقى ) ك  بولماس
 . ) 2 ( شهرتتۇر

 ر ئىماملىققا ههقلىق بولغۇچىال

ــسمى ــۆپ قى ــاكى ك ــسى ي ــڭ ههممى ــۇقىرى جامائهتنى ــۇپ، ي ــك بول ــهرتلهرگه الياقهتلى  قى ش
 ههممىــسى ئوخــشاش ســهۋىيهدە بولــۇپ قالغانــدا، ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدىن ئىمــام بولىــدىغان

 ئهڭ ئــاۋۋال دىنىــي مهســىلىلهرنى، خۇسۇســهن نامــاز : كىــشى مۇنــۇ تهرتىــب بــويىچه تاللىنىــدۇ
ــادا ئههكــاملىرىنى باشــقىالردىن ياخــش ــۆپرەك ي ــدىن ك ــدىن قۇرئان ــولغىنى، ئان ــدىغان ب  ى بىلى

ــۋادار ــدىن ئهڭ تهقـ ــدىغىنى، ئانـ ــرائهت قىالاليـ ــوغرا قىـ ــق ههم تـ ــدىغان ۋە ئهڭ چىرايلىـ  بىلىـ

 . ئايهت  31 ئهئراف سۈرىسى ) 1 (
. بهت  156 توم  1 بةت، بدائع الصنائع  513 توم  1 الدر المختار ) 2 (
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ــدىن ــولغىنى، ئان ــوڭراق ب ــشى چ ــدىن يې ــولغىنى، ئان ــا ب ــولغىنى ئىماملىقق ــۈزەل ب ــى گ  ئهخالق
ــدۇ ــگهن . تاللىنى ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــى ئهڭ « : پهيغهم ــان كهرىمن ــائهتكه قۇرئ  جام

 ياخشى ئوقۇيدىغان كىـشى ئىمـام بولـسۇن، ئهگهر ئـۇالر قۇرئـان ئوقۇشـتا ههممىـسى ئوخـشاش
 . ) 1 ( » سهۋىيهدە بولغاندا، سۈننهتنى ئهڭ ياخشى بىلىدىغىنى ئىمام بولسۇن

 نامىزىڭالرنىـــڭ قوبـــۇل بولىـــشىدىن « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه مۇنـــداق دېـــگهن
ــلهن خوشال ــالاله بىـ ــۇالر ئـ ــۈنكى ئـ ــسۇن، چـ ــام بولـ ــالىرىڭالر ئىمـ ــىلهرگه ئۆلۈمـ ــساڭالر، سـ  نـ

 . ) 2 ( » سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى ئهلچىڭالردۇر

 قى ســۈپهتلهردە ئوخــشاش بولــۇپ قالغانــدا، ئــۇالر ئــۆز ئــارا يــۇقىرى جامائهتنىــڭ ههممىــسى
 ئىمـام . نلىنىـدۇ چهك تاشلىشىش ياكى جامائهتنىـڭ تاللىـشى ئـارقىلىق بىرسـى ئىماملىققـا تهيى

 ئۆيــدە . تالالشــتا جامــائهت ئىختىالپلىــشىپ قالــسا، كــۆپ ســانلىقنىڭ رەيــى هېــسابقا ئېلىنىــدۇ
 جامائهت بولـۇپ نامـاز ئوقۇغانـدا، ئـۆي ئىگىـسى ئىماملىققـا سـاالهىيهتلىك بولـسا ئـۆزى ئىمـام

ــدۇ ــگهن . بولى ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــش « : پهيغهم ــان كى ــۆيىگه بارغ ــڭ ئ  ى بىراۋالرنى
 . ) 3 ( » ئۇالرغا ئىمام بولمىسۇن، بهلكى شۇ ئۆينىڭ ئىگىسىدىن بىرسى ئىمام بولسۇن

ــدۇ ــام بولماي ــقىالر ئىم ــدىن باش ــار يهردە ئۇنىڭ ــسى ب ــدىن . دۆلهت مۇپتى ــاكى قازى ــۇپتى ي  م
 باشـقا قايـسىبىر مۇســۇلمان دىنىـي ئهمهلــدار مهسـجىدنىڭ رەسـمىي ئىمامىنىــڭ ئالـدىغا ئۆتــۈپ

 . ) 4 ( نكى رەسمىي ئىمام ئۆز مهسجىدىدە ئىماملىققا ئۇالردىن ئهۋزەلدۇر چۈ . ناماز ئوقۇيالمايدۇ

 ئىماملىقى مهكرۇه بولىدىغانالر

 : نامازالردا جامائهتكه ئىمام بولۇشى مهكرۇه سانالغانالر تۆۋەندىكىچه

 ئهممــا . شـهرىئهتنىڭ چهكلىمىلىـرىگه ئــانچه رىئـايه قىلىـپ كهتمهيــدىغان پاسـىق ئـالىم  1
ــشىنىڭ ئ ــداق كى ــامىزى دۇرۇســتۇر مۇن ــان ن ــۇپ ئوقۇغ ــام بول ــدىن . ىم ــا ئۇنىڭ  ئهگهر ئىماملىقق

ــتۇر ــۋەتته مهكرۇهــسىز دۇرۇس ــاملىقى ئهل ــڭ ئىم ــان شــارائىتتا، ئۇنى ــرى بولمىغ ــرەك بى  . ههقلىق
ــبهر ئهلهيهىســساالم ــسىدا « چــۈنكى پهيغهم ــار كىــشىنىڭ ئارقى ــداق ياخــشى ۋە گۇناهك  ههر قان

 . ) 5 ( دەپ كۆرسهتكهن » ناماز ئوقۇۋېرىڭالر

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . تهبهرانىي رىۋايىتى ) 2 (
 . ئىمام ئههمهد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى ) 3 (
 . بهتلهر  247 – 245 توم  1 بةتلةر، فتح القدير  522 – 520 توم  1 الدر المختا ) 4 (
. دار قۇتنىي رىۋايىتى ) 5 (
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ــا  2 ــڭ  ئهمـ ــهۋەبى، ئۇنىـ ــشىنىڭ سـ ــرۇه سانىلىـ ــڭ مهكـ ــشىنىڭ ئىماملىقىنىـ ــا كىـ  ئهمـ
 كۆرەلمىگهنلىكى ئۈچـۈن بهدىنـى ۋە كىيىمىنـى پاسـكىنىلىقالردىن ههمىـشه پـاك تۇتالىـشىنىڭ

ــا جامـــائهتته ئۇنىڭـــدىن ئـــالىمراق بىرەرســـى بولمىـــسا، ئۇنىـــڭ . قىيىنلىقىـــدىن ئىـــدى  ئهممـ
ــدۇر ــاملىقى ئهۋزەل ــاپىئى . ئىم ــسىز ش ــاملىقى مهكرۇه ــشىنىڭ ئىم ــا كى ــۆرە، ئهم ــبىگه ك  ي مهزهى

ــازدىكى . دۇرۇســـتۇر ــا كىـــشى نامـ  ئىـــشىدا ) ئـــالاله بىلهنـــال بولـــۇش ( » خۇشـــۇء « چـــۈنكى ئهمـ
 . باشقىالردىن هۇشيار كېلىدۇ

ــتىن ياقتۇرۇلمىغــان كىــشى  3 ــائهت تهرەپ ــاملىقى . ئىمــاملىقى جام ــداق كىــشىنىڭ ئىم  بۇن
 ه تههرىمــى ســانىلىدۇ، ئهممــا باشــقا مهزههپــلهردە مهكــرۇه ههنهفىــي مهزهىــبىگه كــۆرە، مهكــرۇ

ــسىدىدۇر ــى دەرىجىــ ــگهن . تهنزىهــ ــساالم مۇنــــداق دېــ  جامــــائهت « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســ
 . ) 1 ( » ياقتۇرمىسىمۇ ئۆزىچه ئىمام بولىۋالغان ئادەمنىڭ نامىزىنى ئالاله قوبۇل قىلمايدۇ

  لمانالردا تونۇلغــان قائىــدە ئــۆزى مۇســۇلمان بولــسىمۇ، پىكىــر ئېقىمــى ئومــۇمىي مۇســۇ  4
 شـــىئهلهرنىڭ پــۇتالرنى يۇيـــۇش ئورنىغـــا : مهســـىلهن . يوســۇندىن باشـــقىچه بولغـــان كىــشى

ــا ئوخــشاش ــشنى ئىنكــار قىلغىنىغ ــا مهســهى قىلى ــشى ۋە ئاياقالرغ ــۇ . مهســهى قىلى ــڭ ب  ئۇالرنى
ــى قىلغــانلىرى شــهرىئهتته بهلگىلهنگهنلهرنــى ئىنكــار قىلغــانلىقتىن ئهمهس، بهلكــى دەللىل  هرن

 . ) 2 ( تهۋىل قىلىش ئارقىلىق شۇ چۈشهنچىگه قانائهت قىلغانلىقىدىن ئىدى

ــاملىقى ــقا مهزههپـــلهردە، زىنـــادىن بولغـــان كىـــشىنىڭ ئىمـ  ههنبهلىـــي مهزهىبىـــدىن باشـ
ــوق، ــى ي ــېچ ۋەقهس ــسا ه ــام قىلىۋال ــالالپ ئىم ــۆزلىرى ت ــائهت ئ ــۇنى جام ــا ئ ــۇر، ئهمم  مهكرۇهت

 – ۇرئـــان كهرىـــم يـــاكى ههدىـــسلهردىن دەلىـــل بۇالرنىـــڭ مۇنـــداق دېيىـــشىدە ق . دېـــيىلگهن
ــوق ــسى . ئىـــسپات يـ ــڭ بهزىـ ــۇ مهزههپلهرنىـ ــشىلهر ” بـ ــادەتته كىـ ــادەم ئـ ــان ئـ  زىنـــادىن بولغـ

ــسه، بهزىــسى “ شــۇڭا ئۇنىــڭ ئىمــاملىقى مهكرۇهتــۇر . تهرىپىــدىن ياقتۇرۇلمايــدۇ ــادىن ” دې  زىن
 ئهخــالق – ئهدەپ ئانىــسىنىڭ تهربىيىــسىدىن مههــرۇم بولغــانلىقتىن، ئــۇ  بولغــان ئــادەم ئاتــا

ــۈپ تــۇرۇپتىكى، بۇالرنىــڭ . دەيــدۇ “ ۋە ئىلمىــي جهههتــته ياخــشى تهربىيىلىنهلمهيــدۇ  « كۆرۈن
ــۇر ــشى مهكرۇهت ــام بولى ــسىنىڭ ئىم ــا بالى ــدىغان » زىن ــهرگه ئولتۇرماي ــشى س ــۇ قارى ــگهن ب  دې

 ﴾ خــرى والَ تــِزر واِزرةٌ ِوزر أُ ﴿ : چــۈنكى ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە . پـۈچهك قاراشــتۇر
ــسى ــدۇ « : تهرجىمى ــا تارتىلماي ــدىن جازاغ ــڭ گۇنــاهى تۈپهيلى ــقا بىراۋنى ــراۋ باش  دېــگهن » بى
 ئانىــسى زىنــا قىلغــان بولــسا بالىــسىنىڭ نــېمه گۇنــاهى بــار؟ زىنــادىن بولغــان – تۇرســا، ئاتــا

 . ئهبۇداۋۇد، ئىبنى ماجه ۋە تىرمىزىيالر رىۋايىتى ) 1 (
  249 – 247 تـوم  1 بـةت، فـتح القـدير  156 تـوم  1 بةتلـةر، بـدائع الـصنائع  531 – 522 تـوم  1 الدر المختـار ) 2 (

. بهتلهر
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ــاملىقى ــشكهن بىـــرى بولـــسا، ئۇنىـــڭ ئىمـ ــا ســـاالهىيهتلىك بولـــۇپ يېتىـ  بولـــسىمۇ ئىماملىققـ
 بولىدىكهن؟ نېمىشكه مهكرۇه

 ئىسالم ئۇممىتىنى چهتكه قېقىشنىڭ خاتالىقى

ــائىپه ــل ت ــائهت ۋە ههرخى ــل جام ــل مهزههپ، ههرخى ــان ههر خى ــدىن بولغ  ئىــسالم ئۇممىتى
ــدئهت  دىنــدىن ســانالمايدىغان ( كىــشىلىرىنى ئۇالرنىــڭ ئىــسالم شــهرىئىتى رەت قىلىــدىغان بى

 كىرمهيــدىغان دەرىجىــدىكى نــى ســادىر قىلغــانلىقى يــاكى كۇپۇرلــۇق دائىرىــسىگه ) ئىــشالر
ــدۇ ــۇالرنى چهتــكه قېقىــشقا بولماي  « . پىكىــر ئېقىمــى ســهۋەبلىك كــاپىرالردىن ساناشــقا يــاكى ئ

ــا مۇســۇلمانالرنىڭ قېنىنــى ۋە مــال  مــۈلكىنى ئــۆزلىرى ئۈچــۈن هــاالل ســانايدىغان، – ههتت
ــدىغان ــار قىلىـ ــۈپهتلىرىگه ئىنكـ ــڭ بهزى سـ ــالاله تائاالنىـ ــاپىرالر ئـ ــاۋارىجالرنىمۇ كـ  دەپ خـ

ــدۇ ــقا بولمايــ ــڭ . قاراشــ ــشى ئۇالرنىــ ــۇل قىلىنىــ ــڭ قوبــ ــڭ گۇۋاهلىقىنىــ ــۈنكى ئۇالرنىــ  چــ
ــانلىرى شـــــهرىئهتنى رەت . كۇففـــــارالردىن ئهمهســـــلىكىنى كۆرســـــىتىدۇ  ئۇالرنىـــــڭ قىلغـــ

ــقانلىقتىن ــشتا خاتاالشـ ــل قىلىـ ــى تهۋىـ ــهرىئهت دەلىللىرنـ ــى شـ ــانلىقتىن ئهمهس، بهلكـ  قىلغـ
 . ) 1 ( » ئىدى

 ادىر قىلىــدىغان بىــرەر جامــائهت يــاكى مهزههپــكه مهنــسۇب بۇنىڭغــا بىنــائهن، بىــدئهت ســ
ــدۇ ــقا بولى ــاز ئوقۇش ــسىدا نام ــڭ ئارقى ــان ئىمامنى ــۇر . بولغ ــڭ ئۇيغ ــتالردا بىزنى ــى ۋاقى  كېيىنك

ــى ــهرىئهت دەلىللىرىنـ ــاكى شـ ــدئهت يـ ــسىم بىـ ــر قىـ ــۇلمانالردىكى بىـ ــارىمىزدا، بهزى مۇسـ  دىيـ
ــا پىكىرل ــان خات ــۇل قىلىنغ ــته شــۇنداق قوب ــۇالرنى چۈشــىنىش جهههت ــپ، ئ ــانه قىلى ــى باه  هرن

 مۇســـۇلمانلىقتىن چىقىرىـــپ تاشـــاليدىغان، ههتتـــا بىـــر جامـــائهت يهنه بىـــر جامائهتنىـــڭ
 ئارقىـسىدا نامـاز ئوقۇشــنى راۋا كۆرمهيـدىغان يېڭــى رادېكـالىزم ئېقىملىــرى ئوتتۇرىغـا چىقىــشقا

ــلىدى ــدۇر . باشـ ــك ئېقىمـ ــۈن خهتهرلىـ ــى ئۈچـ ــۇلمانالر جهمئىيىتـ ــۇ مۇسـ ــۇلمانالر . بـ  نىڭ مۇسـ
ــلهن پهرزدۇر ــرى بىـ ــكىن ئهمـ ــڭ كهسـ ــان كهرىمنىـ ــى قۇرئـ ــاقى ۋە بىرلىكـ ــرۇه . ئىتتىپـ  مهكـ

ــا ــى تهرك ســانالغان ئىــشالر يۈزىــسىدىن ههتت ــا قىلىــش ئۈچۈنمــۇ پهرزن ــرەر ســۈننهتنى بهرپ  بى
 ههر قانــــداق ياخــــشى ۋە « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ . ئېتىــــشكه قهتئىــــي بولمايــــدۇ

ــسىدا ــشىنىڭ ئارقىـ ــار كىـ ــۇۋېرىڭالر گۇناهكـ ــاز ئوقـ ــۇنى ) 2 ( » نامـ ــسىمۇ بـ ــگهن كۆرسهتمىـ  دېـ
ــۇمكىن ــشى مـ ــان بولىـ ــسهت قىلغـ ــاز . مهقـ ــسىدا نامـ ــشىنىڭ ئارقىـ ــار كىـ ــۇههدىس گۇناهكـ  بـ

 ئوقۇشـــنى تهشـــهببۇس قىلىـــش ئۈچـــۈن ئهمهس، بهلكـــى جامائهتنىـــڭ بىرلىكىنـــى ســـاقالپ
 . قېلىشنىڭ مۇهىملىقى سهۋەبتىن ئېيتىلغان بولىشى ئېهتىمال

 . بهت  187 توم  2 ي وأدلته الفقه اإلسالم ) 1 (
ۇتنى رىۋايىتى ق دار ) 2 (
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 ىشنىڭ شهرتلىرى ئىمامغا ئهگىش

 ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلمــاقچى بولغــان كىــشى . ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــشنى نىــيهت قىلىــش  1
 نامــازنى باشالشــتا تهكبىــر ئېيتىــشتىن بــۇرۇن ههم ئــۆز نامىزىغــا ههم ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــشقا

 ۈن نىـيهت قىلــدىم ئـالاله رازىلىقــى ئۈچــ « : مهســىلهن . نىــيهت قىلىـشى الزىــم ) ئويغۇنلىشىـشقا (
 . دەپ نىيهت قىلىش » شۇ ۋاقىتنىڭ پهرزىنى ئادا قىلىشقا، ئىقتىدا قىلدىم بۇ ئىمامغا

 ئىمامنىڭ ئارقىـسىدا ئايـال جامـائهتلهرمۇ بولـسا، ئىمامنىـڭ ئايالالرغـا ئىمـام بولۇشـنىمۇ  2
ــۇپ، . نىــيهت قىلىــشى كېــرەك ــۇش ئېهتىمــاللىقىنى كــۆزدە تۇت ــا ئايالالرنىــڭ مهۋجــۇد بول  ههتت

 ماڭــــا ئهگهشــــكهن جامائهتنىــــڭ ههممىــــسىنىڭ ( ا ئېهتىيــــات يۈزىــــسىدىن ههر نامــــازد
 . دەپ نىيهت قىلىشى الزىم ) ئىماملىقىغا

 . ئىمام بىلهن جامائهت ئوتتۇرىسىدا ئايالالر سېپى بولماسلىقى  3

 . جامائهت ئىمامنىڭ ئارقىسىدا بولىشى، ئارىلىقتا بوشلۇق قالدۇرلىشى كېرەك  4

 . نامازنىڭ پهرزىنى ئوقۇشى هينى ئىمام بىلهن جامائهت ئ  5

 . جامائهت ئىمامنى كۆرەلىشى ياكى هېچبولمىغاندا ئاۋازىنى ئاڭلىيالىشى  6

 . ئىمام بىر بىنادا، جامائهت باشقا بىر بىنادا بولماسلىقى الزىم  7

ــارۋا  8  ئىمـــام بىـــلهن جامائهتنىـــڭ ئارىـــسىدا قېيىـــق ئۆتهلىگىـــدەك ئۆســـتهڭ يـــاكى هـ
 . ماسلىقى ماڭالىغىدەك يول بول

 جامـائهت بىـر كىـشىدىن كـۆپ بولغانـدا، ئىمامنىـڭ جامـائهتتىن ئهڭ ئـاز دېگهنـدە بىـر  9
 پۇت مىقـدارى ئالدىـدا تۇرۇشـى، ئهگهر ئىمامـدىن باشـقا جامـائهت بىـرال كىـشى بولـسا، ئۇنىـڭ

 . ) 1 ( ئوشۇقى ئىمامنىڭ ئوشۇقىدىن ئارقىدا تۇرۇشى شهرتتۇر

 جامائهت توغرىسىدىكى مهسىلىلهر

 ىڭ ئايالغا يـاكى كىچىـك بالىغـا، ئۆزۈرسـىز كىـشىنىڭ ئۆزۈرلـۈك كىـشىگه، ئـالىم يـاكى ئهرن
ــرىگه ــاز ئههكــاملىرىنى بىلمهيــدىغان بى ــدا قىلىــشى جــائىز ئهمهس قارىينىــڭ نام  ئهممــا . ئىقتى

 تاهارت ئالغان كىشىنىڭ تهيهممۇم قىلغـان كىـشىگه، ئـۆرە تۇرغـان كىـشىنىڭ ئولتـۇرۇپ نامـاز
ــشىگه ــدىغان كىـ ــسا  ئوقۇيـ ــق بولـ ــدىن ههقلىـ ــائىزدۇر  ئهگهر ئۆزىـ ــشى جـ ــدا قىلىـ  . ئىقتىـ

  1 بةتلـةر، اللبـاب شـرح الكتـاب  146 – 138 تـوم  1 بةتلـةر، بـدائع الـصنائع  531 – 522 تـوم  1 الدر المختـار ) 1 (
. بهت  84 توم
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ــشى ــدا قىلى ــڭ ئىقتى ــان ئادەمنى ــاقچى بولغ ــله ئوقۇم ــادەمگه نهپ ــان ئ ــۇنداقال، پهرز ئوقۇۋاتق  ش
ــائىزدۇر ــقا بىــر پهرزنــى . ج ــان ئــادەمگه يهنه باش ــى ئوقۇمــاقچى بولغ ــقا بىــر پهرزن  ئهممــا باش

 . ) 1 ( جائىز ئهمهس ئوقۇماقچى بولغان ئادەمنىڭ ئىقتىدا قىلىشى

ــسىز ــڭ تاهارەت ــيىن ئىمامنى ــۇپ، كې ــۇپ بول ــاز ئوق ــپ نام ــدا قىلى ــا ئىقتى ــر ئىمامغ ــراۋ بى  بى
 . ئىكهنلىكىنى بىلسه، نامازنى قايتا ئوقۇشى الزىم كېلىدۇ

ــائهت بولــۇپ نامــاز ئوقۇغانــدا، ئىمــام بولغــان ئايــال ســهپنىڭ  ئايــالالر ئــۆزلىرى ئــايرىم جام
 ئۆزۈرســىز ئايالنىــڭ ئۆزۈرلـــۈك . پنىڭ ئوتتۇرىـــسىدا تۇرىــدۇ ئالــدىغا چىقمايــدۇ، بهلكــى ســه

 . ) 2 ( ئايالغا ئىقتىدا قىلىشى جائىز ئهمهس

 جامائهت سېپىنىڭ تهرتىبى

 ئىمامــدىن كېـــيىن ئــاۋۋالقى ســـهپته ئهرلهر، ئانــدىن كېيىنكـــى ســهپته بـــالىالر، ئانـــدىن
 الالرنىـــڭ ئهرلهر ئاي . ، ئهڭ ئاخىرىـــدا ئايـــالالر ســـهپ تۇتىـــدۇ ) ئىككـــى جىنـــسلىقالر ( خۇنـــساالر

 ئايـالالر ئهرلهرنىـڭ ئارقىـسىدا . بىلهن بىر سهپته تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇشـى قهتئىـي جـائىز ئهمهس
 ئــايرىم ســـهپ تۈزىـــشى ۋە ئهرلهر ســـېپى بىـــلهن ئايـــالالر ســـېپى ئارىلىقىـــدا توســـاق بولىـــشى

 . ) 3 ( الزىم

ــۇ ئهر شــ ــا تۇرغــان بولــسا، گهرچه ب ــر ســهپته تــۇرۇپ نامازغ  ۇ ئايالنىــڭ ئايــال بىــلهن ئهر بى
 بولـسىمۇ، ئايالنىـڭ يېنىـدا تۇرغـان مهزكـۇر ) ئاتىـسى يـاكى ئېـرى يـاكى قېرىندىـشى ( مههرىمى

 شــۇنداقال، ئايــال كىــشى ئهرلهر ســېپىنىڭ ئوتتۇرىــدا تــۇرۇپ نامــاز . ئهرنىــڭ نــامىزى بۇزۇلىــدۇ
ــشى ــدە تۇرغــان ئىككــى كى ــوڭ ۋە ســول تهرىپى ــال كىــشىنىڭ ئ  ـ ئاي ــۈچ كىــشىنىڭ  ئوقۇســا، ئ

 . ) 4 ( رقىسىدا تۇرغان كىشىنىڭ نامىزى بۇزۇلىدۇ بىلهن ئا

 ئالدىنقى سهپته تۇرۇشنىڭ پهزىلىتى

ــتهههب ــشىش مۇسـ ــقا تېرىـ ــهپته تۇرۇشـ ــدىنقى سـ ــاز ئوقۇغانـــدا ئالـ ــلهن نامـ ــائهت بىـ  جامـ
ــانىلىدۇ ــاۋابى كـــۆپ بولىـــدۇ . ئهمهللهردىـــن سـ ــبهر . چـــۈنكى مۇنـــداق قىلىـــشنىڭ سـ  پهيغهمـ

ــگهن ــداق دېــ ــساالم مۇنــ ــى ئهگهر « : ئهلهيهىســ ــنىڭ پهزىلىتىنــ ــهپته تۇرۇشــ ــدىنقى ســ  ئالــ
ــسهڭلهر ــسه ( بىلـ ــشىلهر بىلـ ــاكى كىـ ــۈن چهك ) يـ ــشىش ئۈچـ ــهپكه ئېرىـ ــدىنقى سـ ــدى، ئالـ  ئىـ

 . بهت  7 قدوري ) 1 (
 . بهت  40 اللباب شرح الكتاب ) 2 (
 . بهت  41 توم  1 الكتاب ح اللباب شر ) 3 (
. بهتلهر  537 – 535 ردالمحتار ) 4 (
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 . ) 1 ( » تاشالشقان بوالتتىڭالر

 ئهرلهر ســـېپىنىڭ ئهڭ ياخشىـــسى « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه مۇنـــداق دېـــگهن
ــامىنى ئاخىرقىــسىدۇر ــالالر ســېپى . ئالدىنقىــسى ۋە ئهڭ ي  نىڭ ئهڭ ياخشىــسى ئاخىرقىــسى ۋە ئاي

 . ) 2 ( » ئهڭ يامىنى ئالدىنقىسى دۇر

ــڭ ــهپنىڭ پهزىلىتىنى ــدىنقى س ــشىلىقى ئال ــىنىڭ ياخ ــهپته تۇرۇش ــدىنقى س ــڭ ئال  ئهرلهرنى
ــهپته تۇرۇشــىنىڭ ياخــشىلىقى ئۇالرنىــڭ ئهرلهرگه يۇقىرى ــدىن؛ ئايالالرنىــڭ ئــاخىرقى س  لىقى

 . ) 3 ( ۋزەللىكىدىن ئىدى ئارىلىشىپ ناماز ئوقۇشتىن يىراق بولىشىنىڭ ئه

 ئارقا سهپته ئۆزى يالغۇز تۇرغان كىشىنىڭ مهسىلىسى

 ئىــسالم فىقهىــشۇناسلىرى جامــائهت نامىزىنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى ســهپته ئــۆزى يــالغۇز تــۇرۇپ
 ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىــشىنىڭ نــامىزى قوبــۇل بوالمــدۇ يــاكى قوبــۇل بولمامــدۇ؟ دېــگهن

ــقان ــتىدە ئىختىالپالشـ ــىله ئۈسـ ــۆرە، . مهسـ ــلهرگه كـ ــقا مهزههپـ ــدىن باشـ ــي مهزهىبىـ  ههنبهلىـ
ــدۇ ــۇل بولىـ ــتۇر، قوبـ ــامىزى دۇرۇسـ ــشىنىڭ نـ ــداق كىـ ــرە . مۇنـ ــۇ بهكـ ــى ئهبـ ــڭ دەلىلـ  بۇالرنىـ

ــگهن ــداق دې ــۇپ، ئــۇ مۇن ــسى بول ــڭ ههدى ــۇ ئهنهۇنى ــبهر ئهلهيهىســساالم « : رەزىيهلاله  پهيغهم
 ش ئۈچـــۈن ئالـــدىنقى رۇكــۇ قىلىۋاتقـــان ۋاقىتتــا نامازغـــا ئۈلگــۈردۈم ۋە رۇكۇغـــا يېتىــشىۋېلى

 كېــيىن بــۇنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا . ســهپكه بارماســتىنال ئارقىــدا تــۇرۇپ رۇكۇغــا بــاردىم
 ئــالاله ســاڭا ســهن سـاناپ بواللمىغۇچىلىــك كــۆپ تىرىــشچانلىق ” ئېيتىـپ بىرىۋىــدىم ئــۇ ماڭـا

 . ) 4 ( » دېدى “ ئاتا قىلسۇن

 ڭ ئاخىرىــدا پهيغهمــبهر كېچىنىــ « : ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن
 ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ ۋە ئۇنىــڭ ئارقىــسىدا تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇۋىــدىم، پهيغهمــبهر

 . ) 5 ( » ئهلهيهىسساالم قولۇمدىن تۇتقىنىچه مېنى سۆرەپ يېنىغا ئهكىلىپ تۇرغۇزدى

ــاهابىنىڭ يـــۇقىرى ــۇر ئىككـــى سـ ــسته، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مهزكـ  قى ئىككـــى ههدىـ
 رىنى ئهيىبلىمىغــان، بهلكــى بىــرىگه دۇئــا قىلــسا، يهنه بىرىنىــڭ خاتــالىقىنى تۈزىتىــپ قىلغــانلى
 . دېمىگهن » نامىزىڭ دۇرۇس ئهمهس « لېكىن ئۇالرنىڭ هېچبىرىگه . قويغان

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . بهت  248 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 3 (
 . بۇخارى، ئههمهد، ئهبۇداۋۇد ۋە نهسائىي رىۋايىتى ) 4 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 5 (
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ــالغۇز ــۆزى ي ــائهن، ههنهفىــي ۋە شــافىئىي مهزههپلىــرى ســهپنىڭ ئارقىــسىدا ئ  بۇنىڭغــا بىن
ــامى ــدا قىلغــان كىــشىنىڭ ن ــۇرۇپ ئىمامغــا ئىقتى ــدۇ، دەپ ت ــادا تاپى ــلهن ئ  زىنى مهكرۇهلــۇق بى

 . قارايدۇ

ــاي ســهپنىڭ ئارقىــسىدا ــېپىدىن ئــورۇن تاپالم ــۆرە، جامــائهت س ــافىئىي مهزهىــبىگه ك  ش
 ئـــۆزى يـــالغۇز قالغـــان ئـــادەم ئالـــدىنقى ســـهپتىكىلهردىن بىرىنـــى تارتىـــپ ئهكىلىـــپ بىلـــله

 . تۇرۇشى الزىم

ــ ــسىدا ئــۆزى ي ــۆرە، ســهپنىڭ ئارقى ــي مهزهىــبىگه ك ــشى ســهپكه ههنهفى  الغۇز قالغــان كى
 ئۇنىڭــدىن . كىـرىش ئۈچـۈن نامــازدا تـۇرۇپ بىــر سـهپ مىقــدارى ماڭـسىمۇ نــامىزى بۇزۇلمايـدۇ

 . كۆپ ماڭسا نامىزى بۇزۇلىدۇ

 ئهممـا مـالىكى مهزهىـبىگه كـۆرە، جامـائهت سـېپىدىن ئـورۇن تاپالمـاي سـهپنىڭ ئارقىــسىدا
 دۇ، ئالــدىنقى سـهپتىكىلهردىن بىرىنــى ئـۆزى يـالغۇز قالغــان ئـادەم تۇرغــان يېرىـدە نامــاز ئوقۇيـ

 . تارتىپ ئهكهلمهيدۇ

 ســهپنىڭ ئارقىــسىدا ئــۆزى يــالغۇز تۇرغــان ئادەمنىــڭ ئهممــا ههنبهلىــي مهزهىــبىگه كــۆرە،
 . ) 1 ( ئۇنى قايتا ئوقۇشى الزىم كېلىدۇ . نامىزى بۇزۇلىدۇ

 جامائهت سانى

 امغــا ئىقتىــدا جامائهتنىــڭ ئهڭ ئــاز ســانى ئىككــى بولــۇپ، بىــرى ئىمــام يهنه بىــرى ئىم
ــاز ئوقۇســا، . قىلغــان كىــشىدۇر ــۇپ نام ــرىگه ئىمــام بول ــرى يهنه بى ــى ئىككــى ئادەمنىــڭ بى  يهن

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق . ئۇالر جامـائهت بىـلهن نامـاز ئوقۇغاننىـڭ سـاۋابىنى تاپىـدۇ
 . ) 2 ( » ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ كىشى جامائهتتۇر « : دېگهن

لغــۇچى ئهقلىــگه كهلــگهن كىچىــك بــاال بولــسىمۇ، ئىمــام بىــلهن ههتتــا ئىمامغــا ئىقتىــدا قى
 ئهممـا جـۈمه نـامىزى ئۈچـۈن ئىمامـدىن باشـقا ئـاز دېگهنـدە . ئىككىسى جامائهت هېـسابلىنىدۇ

 . ) 3 ( ئۈچ كىشى بولىشى شهرتتۇر

ــلهن ــائهت بى ــاز جام ــانى ئ ــاۋابى، س ــڭ س ــان نامازنى ــلهن ئوقۇغ ــائهت بى ــۆپ جام ــانى ك  س
ــڭ ســاۋابى ــگهن . دىن كــۆپ بولىــدۇ ئوقۇغــان نامازنى ــداق دې ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن  « : پهيغهم

 بىراۋنىــڭ ئــۆزى يــالغۇز نامــاز ئوقۇغىنىــدىن يهنه بىــر ئــادەم بىــلهن بىــرگه ئوقــۇغىنى ئهۋزەل،

 . بهتلهر  250 – 249 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  517 توم  1 الدر المختار ) 3 (
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 ئۇنىڭ بىر ئادەم بىـلهن نامـاز ئوقۇغىنىـدىن ئىككـى ئـادەم بىـلهن ئوقـۇغىنى ئهۋزەل، جامـائهت
 . ) 1 ( » لىك يېقىملىقتۇر قانچىلىك كۆپ بولسا، ئالالهقا شۇنچى

 يىراقتىكـــى مهســـجىدته ئوقۇلغـــان نامازنىـــڭ ســـاۋابى يېقىنـــدىكى مهســـجىدته ئوقۇلغـــان
 نامــــازدا « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم مۇنــــداق دېــــگهن . نامازنىڭكىــــدىن كــــۆپ بولىــــدۇ

 كىــشىلهرنىڭ ئهڭ كــۆپ ســاۋاب تاپىــدىغىنى مهســجىدكه ئــۆيى يىــراق بــولغىنى ۋە كــۆپ يــول
 . ) 2 ( » ۇر يۈرۈپ بارغىنىد

 جامائهتنىڭ تۈرى

 : ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان جامائهت تۆۋەندىكىدەك ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

 بۇالرنىـــڭ تهرىپلىـــرى ۋە تهپـــسىلىي بايـــانى . تـــۇر » مهســـبۇق « ۋە » الهىـــق « ، » مۇدرىـــك «
 : تۆۋەندىكىچه

 مۇدرىك ههققىدىكى مهسىلىلهر

ــۈن  مۇدرىــك ــاخىرىغىچه نامازنىــڭ پۈت  رەكئهتلىرىنــى ئىمــام نامازنىــڭ باشلىنىــشىدىن ئ
 بۇنــداق كىـــشىنىڭ نامىزىنىـــڭ تولـــۇق ئـــادا . بىــلهن بىـــرلىكته ئوقۇغـــان كىـــشى دېمهكتـــۇر

 . تېپىشىدا شهك يوق

 ئــۆز ئالــدىغا پهرز نامــاز ئوقۇۋاتقــان بىــر كىــشى بــار جايــدا، شــۇ پهرز نامــازنى : ســوئال
 جامائهت بىلهن ئوقۇش باشالنسا، ئۇ كىشى قانداق قىلىشى كېرەك؟

ــ : جــاۋاپ ــۇزۇپ ئ ــازنى ب ــسا، نام ــان بول ــى ســهجدە قىلمىغ ــا باشــالپ تېخ ــالغۇز نامازغ  ۆزى ي
 ئهگهر . ، جامــائهتكه قوشــۇلىدۇ ) يهنـى ئىككــى تهرىــپىگه ئـۆرە تۇرغــان پېتــى سـاالم بېرىۋېتىــپ (

 بىــر قېــتىم ســهجدە قىلىنغــان بولــسا، ئــۇ ۋاقىتتــا قــاراش كېــرەك، ئۇقۇۋاتقــان نــامىزى بامــدات
 ئهگهر بـــۇ نامازالرنىـــڭ . دە، ئىمامغـــا ئهگىـــشىدۇ – ۇرۇلىـــدۇ يـــاكى شـــام نـــامىزى بولـــسا قالد

ــدۇ، ــاز توختىتىلمايـ ــسا، نامـ ــان بولـ ــاش قويغـ ــهجدىگه بـ ــۈن سـ ــى ئۈچـ ــى رەكئىتـ  ئىككىنچـ
ــۈچ . تاماملىنىــدۇ ــدەك، ئ ــاز ئوقۇشــقا بولمىغىنى ــله نام ــيىن نهپ ــدىن كې ــدات نامىزى  چــۈنكى بام

ــدۇ ــپ ئوقۇلماي ــله قىلى ــاز نهپ ــك نام ــىر ئهگهر ئوقوۋات . رەكئهتلى ــاكى ئهس ــشىن ي ــاز پى ــان نام  ق
ــسا، ئوقۇلغــان بىــر رەكــئهتكه يهنه بىــر ــا ئوخــشاش تــۆت رەكئهتلىــك پهرز نامــاز بول  نامىزىغ

 نىـال ئوقـۇپ سـاالم بېرىـدۇ ۋە هامـان » تههىييـات « رەكئهت قوشۇپ ئىككى رەكئهتنـى تامـامالپ

 . دېگهن » سههىه « ئىمام ئههمهد، ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى، ئىبنى هىببان ) 1 (
. ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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ــا ئهگىــشىدۇ ــى رەكــئهت نــامىزى نهپــله نامــاز . ئىمامغ  بولــۇپ ئــۆزى يــالغۇز ئوقۇغــان ئىكك
 . هېسابلىندۇ

 نامازنىــڭ ئــۈچىنچى رەكئىتىنــى ئوقۇۋاتقــان كىــشى تېخــى ســهجدە قىلمىغــان بۇنــداق
ــامىزىنى ــدۇ ۋە ن ــاالم بېرى ــكه س ــى تهرەپ ــۇرۇپ ئىكك ــاكى ئولت ــى ي ــان پېت ــدا تۇرغ ــسا، قىيام  بول

 ئـۆز ئالـدىغا ئوقۇغـان بـۇ ئىككـى رەكـئهت نـامىزى نهپـله نامـاز . توختىتىپ ئىمامغـا ئهگىـشىدۇ
 . قوبۇل قىلىنىدۇ بولۇپ

 ئهگهر ئوقۇۋاتقــان شــۇ رەكئهتنىــڭ سهجدىــسىگه بارغــان بولــسا، بــۇ نامــازنى تاماماليــدۇ ۋە
 مۇبـادا ئوقۇۋاتقـان نـامىزى پىـشىن يـاكى خـۇپتهن نـامىزى بولـسا، . پهرزنى ئادا قىلغان بولىـدۇ

 ىزى ئىمــام بىــلهن ئوقۇغــان نــام . نــامىزى تۈگىگهنــدىن كېــيىن ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلــسا بولىــدۇ
 چــۈنكى . لــېكىن ئهسـىر نامىزىــدا ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلمايــدۇ . نهپـله نامــاز بولــۇپ هېــساپلىنىدۇ

 . ئهسىر نامىزىدىن كېيىن نهپله ناماز ئوقۇش مهكرۇهتۇر

 بامدات نامىزىنى جامائهت بىلهن كۆرگهن كىشى قانداق قىلىشى كېرەك؟ : سوئال

 سه دەرهـــال بامـــدات نامىزىنىـــڭ جامـــائهتكه ئۈلگۈرەلهيـــدىغانلىقىغا كـــۆزى يهتـــ : جـــاۋاپ
ــدۇ ــۈننىتىنى ئوقۇيـ ــۈن . سـ ــېجهش ئۈچـ ــى تـ ــسا ۋاقىتنـ ــتا خالىـ ــۈننهتنى ئوقۇشـ ــانا « سـ  ، » سـ

 يــالغۇز فــاتىهه سۈرىــسىنى ئوقۇيــدۇ، رۇكــۇ بىــلهن الرنــى ئوقۇمــايال » بىــسمىلاله « ۋە » ئهئــۇزۇ «
 نـى ) ئهال سـۇبهانه رەببىـيهل ئهزىـم ۋە سـۇبهانه رەببىـيهل ( سهجدىلهردە ئوقۇلىـدىغان تهسـبىهلهر

 . ساالمدىن كېيىنال دەرهال ئىمامغا ماسلىشىدۇ . بىر قېتىمدىنال ئېيتىدۇ

 ئهگهر جامـــائهتكه ئۈلگۈرىـــدىغانلىقىغا زادى كـــۆزى يهتمىـــسه ســـۈننهتنى باشلىماســـتىنال
 چــۈنكى جامــائهت بىــلهن نامــاز ئوقۇشــنىڭ ســاۋابى ســۈننهت ئوقۇشــتىن . ئىمامغــا ئهگىــشىدۇ
 چــۈنكى بامــداتنىڭ . ( بــۇ ســۈننهتنىڭ قازاســى قىلىنمايــدۇ ئوقۇيالمىغــان . چــوڭ، ئهلــۋەتته

ــان ــاقچى بولغ ــرگىچه ئوقۇم ــى كى ــشىننىڭ ۋاقت ــۇپ پى ــازا بول ــرگه ق ــلهن بى ــۈننىتى پهرز بى  س
 ئهگهر .) كىـــشىگه، پهرز، ســـۈننهت ههر ئىككىـــسىنىڭ قازاســـىنى قىلىـــشى الزىـــم كېلىـــدۇ

 . گه ئىقتىدا قىلىدۇ ئاندىن پهرز . سۈننهتنى باشالپ بولغان بولسا، ئۇنى تاماماليدۇ

ــداق ئهمهس ــازلىرى بۇن ــۇپتهن نام ــىر ۋە خ ــشىن، ئهس ــا پى ــى . ئهمم ــڭ پهرزىن ــۇ نامازالرنى  ب
ــۇ نامازالرنىــڭ ســۈننهتلىرىنى ئوقۇماســتىنال ــانلىقىنى كــۆرگهن كىــشى ب  جامائهتنىــڭ ئوقۇۋاتق

ــىلىدۇ ــائهتكه قوش ــۈننىتىنى . جام ــئهت س ــۆت رەك ــشىننىڭ ت ــيىن، پى ــدىن كې ــادا بولغان  پهرز ئ
 خــۇپتهن نامىزىنىــڭ پهرزىــدىن ئــاۋۋالقى تهكىتــسىز تــۆت رەكــئهت ســۈننىتى . ئۆتهيــدۇ ىــسا خال

 . بىـلهن ئهسـىر نامىزىنىـڭ ئالـدىنقى تــۆت رەكـئهت تهكىتـسىز سـۈننىتىنى ئوقۇمىـسىمۇ بولىــدۇ
چــۈنكى بهش ۋاخ نامازنىــڭ ســۈننهتلىرى ئــۆز ۋاقتىــدىن كېچىكتۈرۈلىــشى بىــلهن نهپــله نامــاز
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ــدۇ ــۈپ كېتى ــدۇ . قاتارىغــا ئۆت ــڭ قازاســى كهلمهي ــازالرنى . شــۇڭا ســۈننهت نامازالرنى ــله نام  نهپ
 نهپـله نامـاز ئوقۇمىغـان ئـادەم . ئوقۇش يـاكى ئوقۇماسـلىق ههركىمنىـڭ ئىختىيارىـدىكى ئىـش

 . جاۋابكارلىق ياكى كايىشقا ئۇچرىمايدۇ

 قى نامازالرنىـڭ سـۈننهتلىرىنى ئوقۇشـقا باشـالپ تېخـى تۈگىتىــپ يـۇقىرى ئهممـا مهسـجىدته
 ماســتىن شــۇ نامازالرنىــڭ پهرزى جامــائهت بىــلهن باشــلىنىپ كهتــسه، ئوقۇۋاتقــان شـــۇ بول

ــم ــش الزى ــدا قىلى ــال پهرزگه ئىقتى ــۇپ دەره ــئهتال ئوق ــى رەك ــازدىن ئىكك ــڭ . نام  ئهگهر پهرزنى
 بىرىنچــى رەكئىــتىگه ئۈلگۈرەلمهيدىغانــدەك بولــسا، نامــازدا تــۇرۇپال ئىككــى تهرەپــكه ســاالم

 . پهرزگه ئىقتىدا قىلىش الزىم بېرىۋېتىپ نامازدىن چىقىپ

 بىــراۋ بامــداتنىڭ پهرزىــدىن بىــر رەكــئهت ئوقــۇپ بولغانــدا جامــائهت شــۇ پهرزگه باشلىــسا،
ــدە . نامــازنى توختىتىــپ ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــش الزىــم  ئهگهر بامــداتنىڭ ئىككىنچــى رەكئىتى

ــائهتكه تۇرغىنىـــدا، جامـــائهت شـــۇ پهرزگه باشلىـــسا، بـــۇ نامـــازنى تاماملىـــشى كېـــرەك ۋە  جامـ
 . چۈنكى بامداتتىن كېيىن نهپله ئوقۇلمايدۇ . ئىقتىدا قىلمايدۇ

 شـــۇنداقال، ۋاقىـــت بىـــلهن جامـــائهت ئىككىـــسىنىڭ ههممىـــسىنى قـــاچۇرۇپ قويۇشـــتىن
 كهچـــۈرۈم قىلىـــنىش ( قورققـــان كىـــشى ســـۈننهتلهرنى ئوقۇمىغىنىـــدەك، ئۆزىـــدە بولغـــان

 مهشـغۇل بولماسـتىن نامازغـا تۇرسـا يېنىـك پاسـكىنىلىقالرنى يـوقىتىش بىلهنمـۇ ) مىقدارىدىكى
 باشــقا جامــائهت تېپىــشقا يــاكى ۋاقىتنىــڭ ئۆتــۈپ كهتمهســلىكىگه ئىــشهنچ قىاللىغــان . بولىــدۇ

 كىـــشىنىڭ ئـــازغىنه پاســـكىنلىق بولـــسىمۇ، ئۇنىڭـــدىن پاكلىنىـــپ بولـــۇپ، ئانـــدىن نامازغـــا
 . ) 1 ( تۇرۇشى كېرەك

 الهىق ههققىدىكى مهسىلىلهر

 هن تهڭ باشـلىغان بولـسىمۇ، ئـۇخالپ قالغـان يـاكى تاهـارىتى نامازنى ئىمـام بىـل ― الهىق
ــى ــاكى بهزى رەكئهتلىرىنـ ــمه يـ ــڭ ههمـ ــلهن نامازنىـ ــهۋەبلهر بىـ ــقا سـ ــاكى باشـ ــان يـ  بۇزۇلغـ

 . ئاخىرىغىچه ئىمام بىلهن ئوقۇيالماي كېيىن ئۆزى يالغۇز تولۇقلىغان كىشى دېمهكتۇر

ــاخىرىغىچه ئهگه  1  ـ ئ ــتىن ــا باش ــته ئىمامغ ــق ههقىقهت ــشاشتۇر الهى ــكۈچىلهرگه ئوخ  . ش
ــۇ ــا، الهىقم ــپ ســۈرە ئوقۇمىغاچق ــايه قىلى ــرائىتىگه كۇپ ــڭ قى ــكۈچىلهر ئىمامنى ــا ئهگهش  ئىمامغ
ــقا ــدىغا ئوقۇش ــۆز ئال ــيىن ئ ــدىن كې ــاالم بهرگهن ــام س ــى ئىم ــان رەكئهتلىرىن ــدا ئوقۇيالمىغ  ئارى

ــدۇ ــۈرە ئوقۇمايـ ــلىغاندا سـ ــدە . باشـ ــاز ئوقۇۋاتقانـ ــسىدا نامـ ــڭ ئارقىـ ــۇددى ئىمامنىـ ــۇ خـ  ك ئـ
 پائــالىيهتلهرنى قىلىــدۇ ۋە ئــۆز ئالــدىغا ئوقۇغــان رەكئهتلهردىكــى خاتــالىقلىرى ســـهۋەبلىك

. بهتلهر  342  335 توم  1 بةت، فتح القدير  77 بةت، مراقي الفالح  67 تحفة الفقهاء ) 1 (
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 . چۈنكى ئۇ ئىمامغا ئهگهشكهننىڭ هۆكمىدە هېسابلىنىدۇ . قىلمايدۇ سهجدە سههۋى

ــىلهن ــته قىيامــدا ئــۇخالپ : مهس ــشى، بىرىنچــى رەكئهت ــدا قىلغــان بىــر كى  ئىمامغــا ئىقتى
ــدىن ســهجدە قىلىــپ قېلىــپ، ئىمــام ســهجدىگه بارغــان ــا ئويغانــسا، دەرهــال روكــۇ، ئان  ۋاقىتت

 . ئىمامغا ماسلىشىدۇ

ــا  2  الهىـــق ئىمامغـــا يېتىـــشهلهيدىغانلىقىغا كـــۆزى يهتـــكهن تهقـــدىردە دەرهـــال ئىمامغـ
 . ئهگىشىدۇ، ناماز تۈگىگهندىن كېين ئۆزى ئوقۇمىغان رەكئهتلهرنى تولۇقاليدۇ

 نچى رەكئهتــته بــۇرنى قانىــسا، ســهپتىن ئىمامغــا ئهگهشــكهن بىركىــشىنىڭ تـۆتى : مهسـىلهن
 چىقىدۇ، نامازغـا زىـت كېلىـدىغان بىـرەر ئىـشنى سـادىر قىلماسـتىن، دەرهـال تاهـارەت ئېلىـپ،

 ئهگهر بــۇ ۋاقىتتــا ئىمــام ســاالم بهرگهن بولــسا، ئــۆز . يېتىــشكهن يېرىــدىنال ئىمامغــا ئهگىــشىدۇ
 ئارقىـسىدا تۇرىۋاتقانـدەك ئالدىغا شۇ تـۆتىنچى رەكئهتنـى هـېچ نهرسـه ئوقۇماسـتىن ئىمامنىـڭ

 چــۈنكى الهىــق هۆكــۈم تهرەپــتىن ئىمامنىــڭ ئارقىــسىدا نــامىزىنى تولــۇق ئوقۇغــان . تاماماليــدۇ
ــك « ــشاشتۇر » مۇدرى ــۆتىنچى . كه ئوخ ــام ت ــپ، ئىم ــۈز بېرى ــته ي ــۈچىنچى رەكئهت ــداق ۋەقه ئ  مۇن

 هرســه رەكئهتنــى باشــلىغان بولــسا، الهىــق تاهــارەت ئېلىــپ ئــاۋۋال ئــۈچىنچى رەكئهتنــى بىــر ن
 ئىمـام بىـلهن ئوقـۇپ ئوقۇماستىن ئوقۇيدۇ، كېـيىن ئىمامغـا ئهگىـشىدۇ ۋە تـۆتىنچى رەكئهتنـى

 . بىرگه ساالم بېرىدۇ

ــشهلمهسلىككه ــداقمۇ يېتى ــا بۇن ــدى ئىمامغ ــۇپ ( ئهم ــۆزى ئوق ــى ئ ــۈچىنچى رەكئهتن ــى ئ  يهن
 ال كـۆزى يهتـسه، دەرهـ ) ئاندىن تـۆتىنجى رەكئهتنـى ئىمـام بىـلهن ئوقۇشـقا يېتىـشهلمهسلىككه

ــشىدۇ ــا ئهگى ــى . ئىمامغ ــۈچىنچى رەكئهتن ــۇرۇپ ئ ــۆزى ت ــيىن، ئ ــدىن كې ــاالم بهرگهن ــام س  ئىم
ــدۇ ــۇپ، ئىمــام ســهجدە ســههۋى . هېچنهرســه ئوقۇماســتىن ئوقــۇپ ســاالم بېرى ــدىغان بول  قىلى

 نـامىزىنى ئوقـۇپ . الهىق تېخى نـامىزىنى تـۈگهتمىگهن بولـسا، بـۇ سـهجدىنى الهىـق قىلمايـدۇ
 . ىلهرنى قىلىدۇ بولغاندىن كېيىن بۇ سهجد

 دا كۆســىتىلگهن شــهكىلدە ههرىــكهت قىلىــشى ئۇڭــاي يۇقىرىــ ههر قانــداق الهىقنىــڭ  3
 ئهمهس، شــــۇڭا الهىقالرنىـــــڭ كهم قالغــــان نامـــــازلىرىنى يېڭىــــدىن باشـــــالپ ئوقۇشـــــى

 . ) 1 ( ئهۋزەلدۇر

 مهسبۇق ههققىدىكى مهسىلىلهر

ــدىن نامازنىــڭ بېــشىدا ئهمهس، بهلكــى كېــيىن ههرقا ئىمامغــا ― مهســبۇق ــداق بىــر يېرى  ن
ــۇر ــشى دېمهكتـ ــكهن كىـ ــشىگه . ئهگهشـ ــان كىـ ــاز ئوقۇغـ ــالغۇز نامـ ــدىغا يـ ــۆز ئالـ ــبۇق ئـ  مهسـ

. ـ بهتلهر 560 – 555 توم  1 الدرالمختار ) 1 (
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 . ئهمما ساۋاب تهرەپتىن جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇغانالردىن پهرقلهنمهيدۇ . ئوخشاشتۇر

 ئىمـام سـاالم بهرگهنـدىن كېـيىن، ئىمـام ) مهسـبۇق ( ئىمامغا كېـيىن ئهگهشـكهن كىـشى  1
ــقا ــلهن ئوقۇش ــاز بى ــدىغا نام ــۆز ئال ــالغۇز ئ ــۇددى ي ــتا خ ــى ئوقۇش ــۈرەلمىگهن رەكئهتلهرن  ئۈلگ

 . ئوقۇۋاتقاندەك ئوقۇيدۇ

ــسا، : مهســىلهن ــكهن بول ــدە ئهگهش ــى رەكئىتى ــڭ ئىككىنچ ــدات نامىزىنى ــا بام ــراۋ ئىمامغ  بى
 ئىمــام . تهكبىــر ئېيتىــپ ئىمامغــا ئهگهشــكهندىن كېــيىن، بىــر نهرســه ئوقۇشــتىن جىــم بولىــدۇ

 ئىمــام ســاالم بهرگهنــدىن . دۇئاســىنىال ئوقۇيــدۇ » تههىيــات « لتۇرغانــدا يــالغۇز بىــلهن بىــرگه ئو
ــى ــلهپكى رەكئهتن ــان دەس ــۇرۇپ ئوقۇيالمىغ ــدىن ت ــيىن، ئورنى ــسمىلاله، ( كې ــۇزۇ، بى ــانا، ئهئ  س

ــۈرە ــر ســـ ــسى، يهنه بىـــ ــاتىهه سۈرىـــ ــدۇ ) فـــ ــهجدە قىلىـــ ــۇ، ســـ ــۇپ رۇكـــ ــدىن . ئوقـــ  ئانـــ
 دۇئاســـىنى ئوقـــۇپ » رەببهنـــا « ۋە دۇرۇدلىـــرى » بارىـــك « ، » ســـهللى « ، » تههىيـــات « ئولتـــۇرۇپ

 . ساالم بېرىدۇ

 شــام نامىزىنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدە ئىمامغــا ئهگهشــكهن كىــشىمۇ، بىرىنچــى رەكئهتنــى
 . دا بايان قىلغان شهكىلدە ههرىكهت قىلىدۇ يۇقىرى تولۇقالشتا

ــسا،  2 ــشكهن بولــ ــا يېتىــ ــدە ئىمامغــ ــاخىرىقى رەكئىتىــ ــڭ ئــ ــام نامىزىنىــ ــبۇق شــ  مهســ
 ئىمـام سـاالم بهرگهنـدىن . ۋە ئىمـام بىـلهن بىـرلىكته شـۇ رەكئهتنـى تاماماليـدۇ ئوقۇيـدۇ » سانا «

 ، فــاتىهه بىـــلهن يهنه بىــر ســـۈرە » ســـانا، ئهئــۇزۇ، بىـــسمىلاله « كېــيىن، ئورنىـــدىن تۇرىــدۇ،
 ئانـدىن . دۇئاسـىنى ئوقۇيـدۇ » تههىييـات « ئوقۇپ، رۇكـۇ ۋە سـهجدىدىن كېـيىن ئولتۇرىـدۇ ۋە

 يـالغۇز بىـسمىلاله، فـاتىهه سۈرىـسى يهنه بىـر سـۈرە . ن تۇرىـدۇ دەپ ئورنىـدى » ئالالهۇ ئهكـبهر «
 ۋە » ســــهللى « ، » تههىيـــات « ئـــاخىرىقى ئولتۇرۇشـــتا، . ئوقـــۇپ، رۇكـــۇ ۋە ســـهجدە قىلىـــدۇ

ــا « دۇرۇدلىـــرى ۋە » بارىـــك « ــازدىن » رەببهنـ ــۇپ ســـاالم بېرىـــدۇ ۋە نامـ  دۇئاســـىنى تولـــۇق ئوقـ
 ئهگهر مهســبۇق . قۇغــان بولىــدۇ ئو » تههىيـات « بــۇ هــالهتته ئـۇ، ئــۈچ قېــتىم ئولتــۇرۇپ . چىقىـدۇ

 نـــى ئوقۇشــنى ئۇنۇتقـــان بولــسا ســـهجدە » تههىيــات « ئىككىنچــى رەكئهتنىــڭ ئاخىرىـــدىكى
 . قىلمايدۇ سههۋى

 نامازنىــڭ تــۆتىنچى رەكئىتىــدە ئىمامغــا يېتىــشكهن بولــسا، مهســبۇق تــۆت رەكئهتلىــك  3
 الم بهرگهنــدىن ئىمــام ســا . دۇئاســىنى ئوقۇيــدۇ » تههىيــات « ئىمــام بىــلهن بىــرلىكته ئولتــۇرۇپ

 ئانــدىن فــاتىهه . الرنــى ئوقۇيــدۇ » بىــسمىلاله « ، » ئهئــۇزۇ « ، » ســانا « كېــيىن ئورنىــدىن تــۇرۇپ،
ــۇرۇپ ــيىن ئولتـ ــهجدىلهردىن كېـ ــۇ، سـ ــۇپ رۇكـ ــۈرە ئوقـ ــر سـ ــسى يهنه بىـ ــات « سۈرىـ  » تههىيـ

 ، فـاتىهه سۈرىـسى ۋە يهنه بىـر سـۈرە ئوقـۇپ رۇكـۇ » بىـسمىلاله « ئانـدىن يهنه تـۇرۇپ . ئوقۇيدۇ
ــهجد ــلهن س ــئهت بى ــر رەك ــهكىلدە يهنه بى ــى ش ــۇرۇپ ئهين ــتىن ت ــدۇ ۋە ئولتۇرماس ىلهرنى قىلى
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ــدۇ ــۇرۇپ . ئوقۇي ــدىن ئولت ــات « ئان ــهللى « ، » تههىي ــك « ، » س ــا « ۋە » بارى ــۇق » رەببهن ــى تول  الرن
 . ئوقۇپ ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىدۇ

ــشكهن تـــۆت رەكئهتلىـــك  4 ــا يېتىـ ــۈچىنچى رەكئىتىـــدىن باشـــالپ ئىمامغـ  نامازنىـــڭ ئـ
 مـــــام بىـــــلهن بىـــــرلىكته تـــــۆتىنچى رەكئهتنىـــــڭ ئاخىرىـــــدا ئولتۇرغىنىـــــدا، مهســـــبۇق ئى

ــالغۇز ــات » ي ــدۇ « تههىي ــۇرۇپ، . دۇئاســىنىال ئوقۇي ــدىن كېــيىن ئورنىــدن ت ــام ســاالم بهرگهن  ئىم
ــدۇ ــاز ئوقۇي ــئهت نام ــدات نامىزىغــا ئوخــشاش ئىككــى رەك ــاخىرىقى ئولتۇرۇشــتا . خــۇددى بام  ئ

 . رنى تولۇق ئوقۇپ ساالم بېرىدۇ ال » رەببهنا « ۋە » بارىك « ، » سهللى « ، » تههىيات «

 مهســبۇق ئىمــام رۇكــۇ قىلىۋاتقــان چاغــدا ئىقتىــدا قىلغــان بولــسا، نامازغــا كىــرىش  5
 ئىمــــام رۇكــــۇدىن بېــــشىنى كۆتــــۈرۈپ . تهكبىرىنـــى ئېيتىــــدۇ ۋە دەرهــــال رۇكــــۇ قىلىــــدۇ

 . بولغىچىلىك رۇكۇ قىلىۋااللىغان كىشى شۇ رەكئهتكه ئۈلگۈرگهن بولۇپ هېسابلىنىدۇ

ــقىالرغا  6 ــڭ باشـ ــدا، ئۇنىـ ــى ئوقۇغىنىـ ــۈرەلمىگهن رەكئهتلهرنـ ــا ئۈلگـ ــبۇق ئىمامغـ  مهسـ
 . ئىقتىدا قىلىشى ۋە باشقىالرنىڭمۇ ئۇنىڭغا ئىقتىدا قىلىشىغا بولمايدۇ

ــى ــۈرەلمىگهن رەكئهتلهرن ــرى ئۈلگ ــشتىن ئىلگى ــاالم بېرى ــام س ــبۇقنىڭ ئىم ــۇنداقال، مهس  ش
 دىكى سـهۋەبلهر تـۈپهيلى ئىمـام تهشـهههۇد ئوقۇشقا تـۇرۇپ كېتىـشىگه بولمايـدۇ، پهقهت تۆۋەنـ

 : مىقدارى ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، مهسبۇق ساالمدىن ئىلگىرى تۇرۇپ كهتسه بولىدۇ

ــڭ  1 ــهى مۇددىتىنى ــان مهس ــا قىلغ ــسه ئايىغىغ ــك كۈت ــاالم بهرگىچىلى ــام س  مهســبۇق ئىم
 . ئۆتۈپ كېتىشىدىن قورقسا

ــارىتى نامـــاز ۋاقتىنىـــڭ ئۆتـــۈپ كېتىـــشىدىن قورقـــسا يـــا  2  كى ئۆزۈرلـــۈك بولـــۇپ، تاهـ
 . سۇنۇپ كېتىشىدىن قورقسا

 . جۈمهنىڭ ئاخىرقى ۋاقتى بولۇپ، ئهسىر ۋاقتىنىڭ كىرىپ قېلىشىدىن قورقسا  3

 . ) 1 ( بامدات نامىزىنىڭ ئاخىرقى ۋاقتى بولۇپ، كۈن چىقىپ قېلىشىدىن قورقسا  4

 جامائهت نامىزى توغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر

 ى جامائهت بىلهن قايتا ئوقۇش ئوقۇپ بولغان نامازن

 پۈتۈن فىقهىشۇناس ئـالىمالر ۋە مهزههپـلهر ئـۆزى يـالغۇز نامـاز ئوقۇغـان كىـشىنىڭ ئوقـۇپ
ــا ئوقۇشــىنىڭ جائىزلىقىــدا ــان شــۇ نــامىزىنى جامــائهت بىــلهن قايت  ۋە قايتــا ئوقۇلغــان بولغ

. بهت  560 توم – 1 الدر المختار ) 1 (
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 ئىبنــى ئهســۋەد يهزىــد . نامازنىــڭ نهپــله نامازغــا هېــساب بولىدىغانلىقىــدا بىــردەك ئىتتىپــاقتۇر
 مهن پهيغهمــــبهر « : رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ

ــاز بامــداتنى مهســجىدى خهيــف ــادىكى ( ئهلهيهىســساالم بىــلهن بىــرگه ههج قىلغىنىمــدا، نام  مىن
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نامـازدىن پـارىغ بولـۇپ، يـان تهرەپـكه . ته بىـرگه ئوقـۇدۇق ) مهسجىد
 دى، بىز بىلهن بىلـله نامـاز ئوقۇمىغـان ئىككـى كىـشىنى كـۆردى ۋە ئـۇالرنى چـاقىرىڭالر قارىۋى

ــۇالردىن ــدى، ئ ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا كهلتۈرىلىۋى ــۇالر پهيغهم ــدى، ئ  ســىلهرنىڭ ” دې
 دەپ ســورىدى پهيغهمــبهر “ بىــز بىــلهن بىلــله نامــاز ئوقۇشــۇڭالرغا نــېمه توســقۇنلۇق قىلــدى؟

ــۇالر . ئهلهيهىســساالم ــا رەســۇلهلاله ” ئ ــان ! ي ــازنى ســهپىرىمىز ئۈســتىدە ئوقــۇپ بولغ ــۇ نام ــز ب  بى
 ئۇنـــداق ” : ســـساالم ئۇالرغـــا ئانـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهى . دەپ جـــاۋاب بېرىـــشتى “ ئىـــدۇق

 قىلمـاڭالر، سـىلهر سـهپهر ئۈسـتىدە نامـازنى ئوقـۇپ بولـۇپ ئانـدىن مهسـجىدكه كهلگىــنىڭالردا
ــه ــانلىقىنى كۆرس ــاز ئوقۇۋاتق ــڭ نام ــا جامائهتنى ــۇڭالر، قايت ــا ئوق ــله قايت ــلهن بىل ــۇالر بى  ڭالر ئ

 . ) 1 ( » ئوقۇغان نامىزىڭالر سىلهر ئۈچۈن نهپله هېسابلىنىدۇ

 ئهمما ئۆزى يالغۇز ناماز ئوقۇغان كىـشىنىڭ ئوقـۇپ بولغـان شـۇ نـامىزىنى جامـائهت بىـلهن
 پىــشىن ۋە خــۇپتهنگه : قايتــا ئوقۇشــى توغرۇلــۇق ههنهفىــي مهزهىبىنىــڭ كۆرىــشى مۇنــداق

ــ ــامغا ئوخـ ــاز ئوقـــۇش مهكـــرۇه بولمايـــدىغان نامازالرنىـــڭ ۋە شـ  شاش كهينىـــدىن نهپـــله نامـ
 چــۈنكى ئــۈچ رەكئهتلىــك نهپــله نامــاز ( ئوخــشاش نهپلىــگه هېــسابالشقا بولمايــدىغان نامازنىــڭ

 پهرزىنـــى ئـــۆزى يـــالغۇز ئوقـــۇپ بولغانـــدىن كېـــيىن، جامائهتنىـــڭ شـــۇ پهرزنـــى ) يـــوق
 ى جامـائهت بىـلهن قايتـا ئوقۇيـدۇ ۋە بـۇ ئوقـۇغىنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى كـۆرگهن كىـشى بـۇ پهرزنـ

ــدىغا ئوقۇغــان نــامىزى بىــلهن پهرز ئــادا . نهپــله نامازغــا هېــسابلىنىدۇ  چــۈنكى ئۇنىــڭ ئــۆز ئال
 . بولغان بولىدۇ

 ئهممــا ئهســىر نامىزىنىــڭ پهرزىنــى ئــۆزى يــالغۇز ئوقــۇپ بولــۇپ، جامائهتنىــڭ شــۇ پهرزنــى
 چــۈنكى ئهسـىر نامىزىــدىن كېــيىن . قوشــۇلمايدۇ ئوقۇۋاتقـانلىقىنى كــۆرگهن كىــشى جامـائهتكه

 . بامدات نامىزىمۇ شۇنداق . نهپله ئوقۇشقا بولمايدۇ

 جامائهتنىڭ ساۋابىنى تېپىش

 ئىمــام بىرىنچــى ســاالمنى بېرىــشتىن بــۇرۇن جامــائهتكه يېتىــشپ نامازغــا قۇشــۇلغان كىــشى
ــسىمۇ ― ــان بول ــرگه بواللمىغ ــلهن بى ــام بى ــتىن ئىم ــائهتكه ئ ― گهرچه باش ــۈرگهن ۋە جام  ۈلگ

 چــۈنكى بــۇ كىــشى جامــائهت . جامــائهت بىــلهن بىــرلىكته نامــاز ئوقۇغاننىــڭ ســاۋابىنى تاپىــدۇ
ــسابلىنىدۇ ــۈرگهنگه هې ــئهتكه ئۈلگ ــر رەك ــۇپ، بى ــشكهن بول ــسىغا يېتى ــر پارچى ــڭ بى  . نامىزىنى

. تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
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ــا ــلهن ئوقۇغانغ ــائهت بى ــى جام ــمه رەكئهتن ــشى ههم ــتىگه ئۈلگــۈرگهن كى ــر رەكئى ــڭ بى  نامازنى
 . ) 1 ( ئوخشاشتۇر

 ئۈلگۈرۈش بىرىنچى رەكئهتكه

ــئهتكه ــۇ رەك ــادەم ش ــلىغان ئ ــا باش ــۇرۇن نامازغ ــتىن ب ــشىنى كۆتۈرۈش ــۇدىن بې ــام رۇك  ئىم
 بــۇ كىــشىدىن شــۇ رەكئهتنىــڭ قىرائىتــى . يېتىــشكهن بولىــدۇ ) يهنــى بىرىنچــى رەكــئهتكه (

 كى ئهمما ئىمـام رۇكـۇدىن بېـشىنى كۆتـۈرۈپ بـولغىچه رۇكۇغـا يېتىشهلمىـسه يـا . ساقىت بولىدۇ
 ئىمـــام ســـاالم بهرگهنـــدىن . يېتىــشهلىگىنىگه شۈبهىلهنـــسه بـــۇ رەكئهتنـــى هېــسابقا ئالمايـــدۇ
ــدۇ ــى تامامالي ــۈرەلمىگهن رەكئهتن ــۇرۇپ ئۈلگ ــدىن ت ــيىن، ئورنى ــساالم . كې ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

ــگهن ــداق دې ــڭ ههممىــسىگه « : مۇن ــشى نامازنى ــۈرەلىگهن كى ــتىگه ئۈلگ ــر رەكئى ــڭ بى  نامازنى
 . ) 2 ( » ئۈلگۈرگهن بولىدۇ

ــتىگه ــر رەكئى ــڭ بى ــشى نامازنى ــۈرگهن كى ــىغا ئۈلگ ــڭ رۇكۇس ــى رەكئهتنى ــۈنكى بىرىنچ  چ
ــدۇ ــۈرگهن بولىـ ــتىگه . ئۈلگـ ــمه رەكئىـ ــڭ ههمـ ــشى نامازنىـ ــۈرگهن كىـ ــئهتكه ئۈلگـ ــر رەكـ  بىـ

 . ) 3 ( بۇ مهسىلىدە پۈتۈن فىقهىشۇناسالر ئىتتىپاقتۇر . ئۈلگۈرگهنگه ئوخشاشتۇر

 جامائهتنىڭ نامىزى بۇزۇلمايدۇ؟ قايسى هالهتته ئىمامنىڭ نامىزى بۇزۇلۇپ،

ــا ئىمــام ۋە ــسا، بــۇ ۋاقىتت ــلىغان بول ــدا نامازغــا باش ــۇپ هال ــسىز يــاكى جۇن ــام تاهارەت  ئىم
 چــۈنكى جامائهتنىــڭ نــامىزى ئىمامنىــڭ نامىزىغــا . جامــائهت ههممىــسىنىڭ نــامىزى بۇزۇلىــدۇ

 ئهگهر . ىــدۇ بـاغلىق بولــۇپ، ئىمامنىـڭ نــامىزى دۇرۇس بولـسا جامائهتنىــڭ نـامىزى دۇرۇس بول
ــدۇ ــامىزى بۇزۇلى ــائهتنىڭمۇ ن ــسا جام ــامىزى بۇزۇل ــڭ ن ــاز . ئىمامنى ــلهن نام ــائهت بى ــۇڭا جام  ش

ــائهت ــسا، جام ــانلىقى ئېنىقالن ــاز ئوقۇغ ــسىز نام ــڭ تاهارەت ــيىن، ئىمامنى ــدىن كې ــۇپ بولغان  ئوق
 . نامازنى قايتا ئوقۇيدۇ

ــڭ ــيىن، ئىمامنىـ ــلىغاندىن كېـ ــازنى باشـ ــلهن نامـ ــارەت بىـ ــام تاهـ ــا ئىمـ ــڭ ئهممـ  نامازنىـ
ــانلىقى ــارىتى بۇزۇلغـ ــاكى تاهـ ــانلىقى يـ ــش قىلغـ ــالپ ئىـ ــرىگه خىـ ــاكى پهرزلىـ ــهرتلىرى يـ  شـ

 جامائهتنىـــڭ بـــۇ . ســـهۋەبلىك ئۇنىـــڭ نـــامىزى بۇزۇلـــسىمۇ جامائهتنىـــڭ نـــامىزى دۇرۇســـتۇر
 شـــۇنىڭدەك ئىمـــام نامـــازدا تـــۇرۇپ مـــۇرتهد بولـــۇپ . نامـــازنى قايتـــا ئوقۇشـــى الزىـــم ئهمهس

ــسا ( كهتــسه ــاپىر بول ــاكى ) ك ــا ي ــۇپ، يهنه جــۈمه نامىزىغ ــۇپ بول ــلهن ئوق ــائهت بى ــشىننى جام  پى

 . بهتلهر  546 – 540 توم  2 المغني ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  344 توم  1 فتح القدير ) 3 (
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 . ) 1 ( ئىمام بولغان بولسا ئىمامنىڭال نامىزى بۇزۇلىدۇ، جامائهتنىڭ نامىزى بۇزۇلمايدۇ

 جامائهتنىڭ ئىمامدىن كېيىن قىلىدىغان ئىشلىرى

 ئىمــام ســاالم بېرىــپ نامــازدىن چىققانــدىن كېــيىن جامائهتنىــڭ قىلىــدىغان ئىــشلىرى
 : دىكىچه تۆۋەن

 نـى ئوقـۇپ بولماسـتىن ئىمـام سـاالم بهرگهن بولـسا، جامـائهت » ئهتتههىيـاتۇ « ـ جامـائهت 1
ــتىن ــا ئهگهشمهس ــاتۇ « ئىمامغ ــاالم بېرىــدۇ » ئهتتههىي ــدىن س ــۇپ بولــۇپ ئان ــۇق ئوق  . نــى تول

 . نى ئوقۇش ههركىم ئۈچۈن مۇستهقىل ۋاجىبتۇر » ئهتتههىياتۇ « چۈنكى

ــائهت – 2 ــهللى « جام ــالالهۇممه س ــك « ۋە » ئ ــام » بارى ــولغىچه ئىم ــۇپ ب ــى ئوق  دۇرۇدلىرىن
 ســاالم بهرســه، جامـــائهت دۇرۇدنــى تهرك قىلىـــدۇ ۋە ئىمــام بىــلهن بىـــرلىكته ســاالم بېرىـــپ

 نـى ئوقـۇپ بولغىچىلىـك ۋاقىـت ئولتـۇرۇش بىـلهن » ئهتتههىيـاتۇ « چـۈنكى . نامازدىن چىقىـدۇ
 . نامازنىڭ ئاخىرقى ئولتۇرۇشنىڭ پهرزى ئادا بولىدۇ

 هتــتىن كــۆپ نامازالرنىــڭ ئىككىنچــى رەكئىتىــدىن كېيىنكــى ئولتۇرۇشــتا ئىككــى رەكئ  3
ــائهت ــام جام ــاتۇ « ئىم ــۇرۇپ » ئهتتههىي ــئهتكه ت ــۈچىنچى رەك ــۇرۇن ئ ــتىن ب ــۇپ بولۇش ــى ئوق  ن
 . نى ئوقۇپ بولۇپ، ئاندىن ئىمامغا ئهگىشىدۇ » ئهتتههىياتۇ « كهتسه، جامائهت

ــبىه ئېت  4 ــتىم تهس ــۈچ قې ــهجدىدە ئ ــاكى س ــۇدا ي ــائهت رۇك ــام جام ــك ئىم ــپ بولغىچىلى  ى
 . ئىمام بىلهن بىرگه تۇرىدۇ تۇرۇپ كهتسه، جاماتمۇ

 ئىمـــام ئىككـــى ســـهجدىدىن كېـــيىن يهنه بىـــر ســـهجدە قىلمـــاقچى بولـــسا، جامـــائهت  5
 . ئۇنىڭغا ئهگهشمهيدۇ

ــائهت  6 ــسه، جام ــۇرۇپ كهت ــتىن ت ــتا ئولتۇرماس ــدىكى ئولتۇرۇش ــڭ ئاخىرى ــام نامازنى  ئىم
ــامنى ــى ئىم ــدۇ، بهلك ــدۇ تۇرماي ــۆز . كۈتى ــائهت ئ ــسا جام ــۇرغىنىچه ئولتۇرمى ــۇ ت ــام ش  ئهگهر ئىم

 . ئالدىغا ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىدۇ

 نـى ئوقـۇپ بولـۇپ، ئىمامـدىن بـۇرۇن سـاالم بېرىـپ نامـازدىن » ئهتتههىيـاتۇ « جامائهت  7
 . ) 2 ( بىراق مهكرۇهلۇق بىلهن ئادا تاپىدۇ . چىقسىمۇ ئۇالرنىڭ نامىزى دۇرۇستۇر

 . بهت  553 توم  1 الدر المختار ورد المحتار ) 1 (
. بهت  50 بةت، مراقي الفالح  560 توم  1 لدر المختار ا ) 2 (
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 ىغان ئىشالر جامائهتمۇ قىلمايد ئىمام قىلمىسا

ــۇپ  1 ــۇت دۇئاســىنى ئوقۇشــنى ئۇنت ــدە ئىمــام قۇن ــاخىرقى رەكئىتى ــه نامىزىنىــڭ ئ  تهراۋى
ــدۇ ــۇ قىلى ــتىن رۇك ــائهتمۇ ئوقۇماس ــسا جام ــۇ قىل ــشهنچ . رۇك ــشىگه ئى ــا ئۈلگۈرەلى  ئهگهر رۇكۇغ

 . قىاللىسا ئوقۇغىنى ئهۋزەل

 . يدۇ قىلمىسا جامائهتمۇ قىلما ئىمام سهجدە سههۋى  2

 . ئىمام تىالۋەت سهجدىسى قىلمىسا جامائهتمۇ قىلمايدۇ  3

 . ئىمام هېيت نامازلىرىنىڭ ئارتۇق تهكبىرلىرىنى ئېيتمىسا جامائهتمۇ ئېيتمايدۇ  4

ــائهتمۇ ئىمـــام تـــۆت رەكئهتلىـــك  5  نامازنىـــڭ ئىككىنچـــى رەكئىتىـــدە ئولتۇرمىـــسا، جامـ
 . ئولتۇرمايدۇ

 . جامائهتمۇ قىلمايدۇ قى بهش ئىشنى ئىمام قىلمىسا يۇقىرى

 ىغان ئىشالر ئىمام قىلسا جامائهت قىلمايد

 . ئىمام جىنازا نامازلىرىدا تۆتتىن ئارتۇق تهكبىر ئېيتسا جامائهت ئېيتمايدۇ  1

ــائهت  2 ــسا جام ــر ئېيت ــارتۇق تهكبى ــۈچتىن ئ ــته ئ ــر رەكئهت ــدا بى ــت نامازلىرى ــام هېي  ئىم
 ســهجدىلهردىكى تهكبىرلهرنىــڭ ســىرتىدىكى بــۇيهردە، نامازغــا باشــالش، رۇكــۇ ۋە . ( ئېيتمايــدۇ

 ). ئارتۇق ئۈچ تهكبىر كۆزدە تۇتۇلىدۇ

ــۆت  3 ــى ت ــا، يهن ــئهتكه تۇرس ــۈچىنچى رەك ــاكى ئ ــىنچى ي ــقانلىقتىن، بهش ــام خاتاالش  ئىم
 نامازنىــڭ ئــاخىرقى ئولتۇرۇشــىنى ئولتۇرماســتىن بهشــىنچى رەكــئهتكه تــۇرۇپ رەكئهتلىــك

ــۈچىنچى نامازنىــڭ كهتــسه يــاكى ئىككــى رەكئهتلىــك ــاخىرقى ئولتۇرۇشــىدا ئولتۇرماســتىن ئ  ئ
ــدۇ ــائهت تۇرمايـ ــسه جامـ ــۇرۇپ كهتـ ــئهتكه تـ ــدۇ . رەكـ ــامنى كۈتىـ ــى ئىمـ ــام . بهلكـ  ئهگهر ئىمـ

 ئاخىرىـــدا ســـهجدە . جامائهتنىـــڭ ئاگاهالندۇرشـــىنى بىلىـــپ ئولتۇرســـا بـــۇ نامـــاز دۇرۇســـتۇر
 ارەت پهرزنـى تىـن ئىبـ ) قهئـدە ئهخىـر ( بـۇ ئـاخىرقى ئولتـۇرۇش . قىلىـش كېـرەك بولىـدۇ سههۋى

 . كېچىكتۈرگهنلىك ئۈچۈن ۋاجىب بولغان سهجدىدۇر

ــسىنى قىلغــان ــارتۇق رەكئهتنىــڭ سهجدى ــۇ ئ ــۇرغىنىچه قايتماســتىن، ب  ئهگهر ئىمــام شــۇ ت
 ئهگهر . بولــسا، جامــائهت ئىمامغــا ئهگهشمهســتىن ئــۆز ئالــدىغا ســاالم بېرىــپ نامــازدىن چىقىــدۇ

 رگه تــۇرۇپ ئــارتۇق رەكئهتنىــڭ سهجدىــسىنى ئىمــام خاتاالشــقاندا جامــائهتمۇ ئىمــام بىــلهن بىــ
 چـۈنكى بـۇ . قىلغان بولسا، بـۇ ۋاقىتتـا ئىمـام بىـلهن جامـائهت ههممىـسىنىڭ نـامىزى بۇزۇلىـدۇ

تىـــن ئىبــارەت پهرزىنـــى تۈگهتمهســـتىن، ) قهئـــدە ئهخىــر ( ۋاقىتتــا ئـــۇالر ئــاخىرقى ئولتـــۇرش
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 . بۇنداق قىلىش نامازنى بۇزىدۇ . نهپلىگه ئۆتۈپ كهتكهن بولىدۇ

 رەكــــئهتكه يهنه بىـــر رەكـــئهت قوشـــۇپ نــــامىزىنى  5 هر ئـــۇالر تـــۇرۇپ كهتـــكهن ئهگ
 ئـــارتۇق ئوقۇلغـــان ئىككـــى رەكـــئهت نهپـــله هېـــسابلىنىدۇ ۋە . تاماملىـــسا، پهرز ئـــادا بولىـــدۇ
 . ئاخىرىدا سهجدە سههۋە قىلىدۇ

 . ئىمام ئىككىدىن ئارتۇق سهجدە قىلسا جامائهت قىلمايدۇ  4

 . لسا جامائهت قىلمايدۇ قى تۆت ئىشنى ئىمام قى يۇقىرى

 ىغان ئىشالر ئىمام قىلمىسىمۇ جامائهت قىلىد

 . نامازغا باشالش تهكبىرلىرىدە قولالرنى كۆتۈرۈش  1

 . ئوقۇش « سانا » ـ 2

 . ئېگىلىشته تهكبىر ئېيتىىش رۇكۇغا  3

 . سهجدىلهرگه بارغاندا ۋە ئۇنىڭدىن تۇرغاندا تهكبىر ئېيتىىش  4

 . ه ئېيتىش رۇكۇ ۋە سهجدىلهردە تهسبى  5

ــدە ( ئىمــام  6 ــا ( دېمىــسىمۇ، جامــائهت ) ســهمىئهلالهۇ لىــمهن ههمى  ) ۋە لهكلهلههمــدۇ رەببهن
 . دېيىش

 . دۇئاسىنى باشقا دۇرۇد ۋە دۇئاالر بىلهن تولۇق ئوقۇش « تههىيات » ـ 7

 . نامازدىن كېيىن ساالم بېرىش  8

 . قۇربان هېيتنىڭ تهشرىق تهكبىرلىرىنى ئېيتىىش  9

 . قى توققۇز ئىشنى ئۆز ئالدىغا قىلىدۇ يۇقىرى ) جامائهت ( قىلغان كىشى ئىمامغا ئىقتىدا

 توغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر سهجدە سههۋى

ــرلىكته ســهجدە ــلهن بى ــام بى ــۈن ئىم ــى ئۈچ ــڭ خاتاس ــبۇق ئىمامنى ــلهن مهس ــك بى  مۇدرى
 چــــۈنكى ئــــۇالر ئىمامغــــا ئهگهشــــكهن ئىــــكهن، بــــۇ ســــهجدىنى ئــــۆز . قىلىــــدۇ ســــههۋى

ــا . مۇ قىلىـــــشقا مهجبـــــۇردۇر ســـــههۋەنلىكىدىن بولمىـــــسى  شـــــۇنىڭدەك مهســـــبۇق ئىمامغـــ
ــدىغان ــههۋىنى كېــــرەك قىلىــ ــدا، ســــهجدە ســ ــادا قىلغانــ  يېتىــــشهلمىگهن رەكئهتلهرنــــى ئــ

 چــۈنكى ئىمــام . قىلىــدۇ خاتـالىقالرنى ســادىر قىلــسا، نامازنىــڭ ئاخىرىــدا يهنه ســهجدە ســههۋى
ئهممــا الهىــق كېيىنكــى . بىــلهن قىلغــان بــۇرۇنقى ســهجدە كېيىنكــى خاتــالىقالرنى يۇيالمايــدۇ
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ــۆز خاتــالىقلىرى ئۈچــۈن ســهجدە ســههۋى  چــۈنكى ئــۇ نامــازنى ئىمــام بىــلهن . قىلمايــدۇ ئ
ــپ ــپ قېلى ــائهتتىن ئايرىلى ــۈپهيلى جام ــۆزرە ت ــرەر ئ ــيىن بى ــسىمۇ، كې ــلىغان بول ــرلىكته باش  بى
ــا مـــۇتلهق ــۇ ئىمامغـ  كېـــيىن يهنه يېتىـــشكهن يـــاكى ئـــۆزى تاماملىغـــان كىـــشى بولغاچقـــا، ئـ

 . قىلسا قىلىدۇ، قىلمىسا قىلمايدۇ ئىمام سهجدە سههۋى ئهگىشىدۇ،

ــم ــههۋىنى الزى ــهجدە س ــانى س ــۇش جهري ــاز ئوق ــلهن نام ــام بى ــۇ ئىم ــۇنىڭدەك، مۇدرىكم  ش
ــدۇ ــههۋى قىلماي ــهجدە س ــسىمۇ س ــان بول ــادىر قىلغ ــالىقالرنى س ــدىغان خات ــۇ . قىلى ــۈنكى ئ  چ

 هۋى قىلمـاقچى بولــسا ئهگهر ئـۇ ئــۆز خاتـالىقى ئۈچـۈن ســهجدە سـه . ئىمامىغـا ئهگهشـكۈچىدۇر
 . ئىمامىغا خىالپلىق قىلغان بولىدۇ

 . ) 1 ( جامائهتمۇ شۇنداق . قىلمايدۇ ئىمام جۈمه ۋە هېيت نامازلىرىدا سهجدە سههۋى

. بهت  33 بةت، نوراإليضاح ونجاة األرواح  281 توم  1 فتح القدير ) 1 (
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 جۈمه نامىزى

 ههپتىنىــڭ جــۈمه كۈنىــدە پىــشىن ۋاقتىــدا جامــائهت بولــۇپ ئوقۇلىــدىغان  جــۈمه نــامىزى
 ئوقۇلىــدىغان نامــاز بولغــانلىقى ئېتىبــارى بىــلهن نامـاز بولــۇپ، كىــشىلهر بىــر يهرگه توپلىنىــپ

 . دەپ ئاتالغان ) توپلىنىش، جهم بولۇش ( يهنى » جۇمۇئه – جۈمه ئهسلىسى «

 جۈمه نامىزىنىڭ هۆكمى

ــائهت بىــــلهن ئوقــــۇش پهرز ئهينــــدۇر  جــــۈمه نامىزىنىــــڭ پهرز . جــــۈمه نــــامىزىنى جامــ
 ۆلمىگهنلىكتىن ئـــادا ئـــۇنى كۆڭــۈل بـــ . ئىكهنلىكىنــى ئىنكـــار قىلغــان ئـــادەم كـــاپىر بولىــدۇ

ــدۇ ــشى گۇناهكــار بولى ــا . قىلمىغــان كى ــۈكتىكى پىــشىننىڭ ئورنىغ ــامىزى جــۈمه كۈنل  جــۈمه ن
ــتهقىل پهرزدۇر ــدىغا مۇس ــۆز ئال ــى ئ ــگهن پهرز ئهمهس، بهلك ــان . بهلگىلهن ــۈمه ئوقۇغ ــا ج  ئهمم

ــامىزى ســاقىت بولىــدۇ ــدىن . كىــشىدىن شــۇ كۈننىــڭ پىــشىن ن ــامىزى پىــشىن نامىزى  جــۈمه ن
 جــــۈمه نــــامىزى ههر قانــــداق نامــــازالردىن ئۇلــــۇغ ۋە . ىــــك ۋە ســــاۋابى كۆپتــــۇر ئههمىيهتل

 جـــۈمه نـــامىزى . جـــۈمه كۈنىمـــۇ باشــقا كـــۈنلهردىن ئهلـــۋەتته ئۇلــۇغ كۈنـــدۇر . شــهرەپلىكتۇر
ــدە پهرز ــرى مهككىــ ــشتىن ئىلگىــ ــرەت قىلىــ ــنىگه هىجــ ــساالم مهدىــ ــبهر ئهلهيهىســ  پهيغهمــ

 . ) 1 ( قىلىنغان

 ياَأيهـا ﴿ : ه نـامىزى ئوقۇشـقا ئهمـر قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ ئالاله تائاال مۇسـۇلمانالرنى جـۈم
 الَِّذين آمنوا إذاَ نوِدي ِمن يوِم اجلُمعِة فاَسعوا إىلَ ِذكِْر اِهللا وذَروا البيع ذاَِلكُم خيـر لَكُـم إنْ

 : تهرجىمىـسى ﴾ وابتغوا ِمن فَـضِل اِهللا فَإذاَ قُِضيت الصالَةُ فاَنتِشروا ِيف األرِض . كُنتم تعلَمونَ
ــۆمىنلهر « ــاد ئېتىــشكه ! ئــى م ــاالنى ي ــالاله تائ  جــۈمه كــۈنى جــۈمه نامىزىغــا ئهزان ئېيتىلــسا، ئ
ــامىزىنى ئوقۇشــقا ( ــى جــۈمه خۇتبــسىنى ئاڭالشــقا ۋە جــۈمه ن ــرىڭالر ) يهن ــدىراپ بې ــېلىم . ئال   ئ

ــۇپ تــۇرۇڭالر ــۇ ســىله . ســېتىمنى قوي ــۇپ . ر ئۈچــۈن ياخــشىدۇر ئهگهر بىلــسهڭالر ب ــاز ئوقۇل  نام
ــۇپ ( بولغانــدىن كېــيىن زېمىنغــا تارىلىــپ ــۆز مهشــغۇلىيىتڭالر بىــلهن بول ــالاله تائاالنىــڭ ) ئ  ئ

 . ) 2 ( » تهلهب قىلىڭالر ) رىزىقىڭالرنى ( پهزلىدىن

 چـۈنكى بـۇ قۇرئـان كهرىمنىـڭ كهسـكىن . بۇ ئـايهتتىن بىلىمىزكـى، جـۈمه نـامىزى پهرزدۇر

 . بهت  260 توم – 2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
. ئايهتلهر  10 – 9 جۇمۇئه سۈرىسى ) 2 (
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ــالاله تائاالنىــڭ جــۈمهگه . بهلگىلىمىــسىدۇر ــا كــېلىش ئ ــا دەرهــال نامازغ ــان ۋاقىتت  ئهزان چىقق
ــدۇر ــودا . ئهمرى ــلهن مهشــغۇل بولــۇش ههنهپــى  بــۇ ۋاقىتتــا س  ســېتىق ۋە باشــقا ئىــشالر بى

 ئهممــا باشــقا پۈتــۈن مهزههپــلهردە هــارام دەپ قهيــت . مهزهىــبىگه كــۆرە، مهكــرۇه تههرىمىــدۇر
ــان ــدىن . قىلىنغ ــۇپ بولغان ــامىزى ئوقۇل ــۈمه ن ــغۇلىيهتلىرىمىز ج ــۆز مهش ــپ ئ ــيىن، تارقىلى  كې

ــا . بىـــلهن بولـــۇش مۇبـــاهتۇر  بهزى كىـــشىلهر جـــۈمه كـــۈنى ئىـــشلهشكه بولمايـــدۇ، دەپ خاتـ
 ئـــايهتته كـــۆرۈپ ئـــۆتكىنىمىزدەك، جـــۈمه كـــۈنى نامـــاز . تهشـــۋىقاتالرنى تارقىتىـــپ كهلـــگهن

ــغۇلىيهتلىرىم ــۆز مهشـ ــدەك ئـ ــادەتتىكى كۈنلهردىكىـ ــتالردا ئـ ــقا ۋاقىـ ــدىن باشـ ــلهن ۋاقتىـ  ىز بىـ
 جــۈمه كــۈنىنى باهــانه قىلىــپ، باشــقا دۇنيــالىق ۋە ئاخىرەتلىــك ئىــشالرنى . بولــۇش دۇرۇســتۇر

 . كېچىكتۈرۈشكه بولمايدۇ

 جـۈمه نـامىزىنى جامـائهت بىـلهن ئوقـۇش ههر « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن
ــشىگه پهرزدۇر ــۇلمان كىـ ــداق مۇسـ ــدىن مۇسته . قانـ ــشىال بۇنىڭـ ــل كىـ ــۆت خىـ ــنا پهقهت تـ  : سـ

 بىراۋنىــڭ ئىگىدارچىلىقىــدىكى قــۇل، ئايــال كىــشى، بــاالغهتكه يهتمىــگهن بــاال ۋە كېـــسهل
 . ) 1 ( » كىشى

 جۈمه كۈنىنىڭ پهزىلىتى

ــبهر ــسته پهيغهمـ ــر ههدىـ ــان بىـ ــۋايهت قىلىنغـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالهـ ــۇ هـ  ئهبـ
ــداق دېـــگهن ــ « : ئهلهيهىســـساالم مۇنـ ــدە جـ ــان كۈنلهرنىـــڭ ئىچىـ ــاش چىقىـــپ، پاتقـ  ۈمه قۇيـ
 جـۈمه كۈنىــدە بىــر ۋاقىـت بــاركى، مــۆمىن بهنـدە شــۇ ۋاقىتنــى . كۈنىـدىن ئهۋزەل كــۈن يوقتــۇر

 تېپىپ ئالاله تائاالدىن ياخشىلىق تىـلهپ دۇئـا قىلـسا ئـالاله ئۇنىـڭ تىلكىنـى چوقـۇم بېرىـدۇ،
 . ) 2 ( » بىرەر نهرسىدىن ئالالهقا سېغىنىپ پاناه تىلىسه ئالاله ئۇنى چوقۇم هىمايه قىلىدۇ

ــ ــدۇ پهيغهم ــداق دەي ــساالم يهنه مۇن ــدىكى ئهڭ « : بهر ئهلهيهىس ــۈنلهر ئىچى ــۈنى ك ــۈمه ك  ج
 بــۇ كۈنـــدە ئـــادەم ئهلهيهىســساالم يارىتىلغـــان، بـــۇ كۈنــدە ئـــۇ جهنـــنهتكه . ياخــشى كۈنـــدۇر

ــتىن چىقىرىلغــان ــۇ جهننهت ــدە ئ ــۇ كۈن ــامهت چوقــۇم جــۈمه كۈنلــۈكته . كىرگــۈزۈلگهن ۋە ب  قىي
 . ) 3 ( » بولىدۇ

 نـاملىق ئهسـىرىدە، جـۈمه كۈنىنىـڭ » كۈنىنىـڭ خۇسۇسـىيهتلىرى جـۈمه « ئىمام سـۇيۇتىي
 خاسـىيىتىنى تهپـسىلىي 100 ئۇلۇغلىقىنى قهدىـرلىگهن هالـدا، جـۈمه نـامىزىنى ئـادا قىلىـشنىڭ

ــۇالر ــۇپ، مــۇهىملىرى مۇن ــان قىلغــان بول ــرلهر : باي  جــۈمه كۈنلــۈكته روهــالر جهم بولىــدۇ، قهبى

 . هت ب  226 توم – 3 ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى، نهيلۇل ئهۋتار ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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ــ ــدىن س ــر ئازابى ــت قهبى ــدۇ، مېيى ــارەت قىلىنى ــسى زىي ــاكى كېچى ــدۈزى ي ــۈمه كۈن  اقلىنىدۇ، ج
ــدۇ، جــۈمه ــنهم قىزىتىلماي ــدە جهههن ــدىن ســاقلىنىدۇ، جــۈمه كۈنى ــر ئازابى ــادەم قهبى ــۆلگهن ئ  ئ

 . ) 1 ( كۈنىدە جهننهت ئههلى ئالاله تائاالنى زىيارەت قىلىدۇ

 جۈمه نامىزى ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى

 اكىز بولغـان هالـدا جـۈمه كىمكـى يويۇنـۇپ پـ « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن
ــسىنى ــڭ خۇتبى ــدىن ئىمامنى ــا، ئان ــۈننهتلهرنى ئوقۇس ــچه س ــۈچى يهتكهن ــپ، ك ــا كېلى  نامىزىغ
ــۇ ــا، ئ ــى ئوقۇس ــڭ پهرزىن ــرلىكته جۈمهنى ــلهن بى ــام بى ــدىن ئىم ــسا، ئان ــۇپ ئاڭلى ــۈل قوي  كۆڭ
 كىشىنىڭ ئۆتكهن جـۈمه بىـلهن بـۇ جـۈمه ۋە كېلىـدىغان جـۈمه ئارىلىقىـدىكى، يهنه كېيىنكـى

 . ) 2 ( » چ كۈندىكى گۇناهلىرى ههم خاتالىقلىرى يوققا چىقىرىلىدۇ ئۈ

 جـــۈمه كۈنىـــدە دۇئـــا ئىجــــابهت « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه مۇنـــداق دېــــگهن
ــۇ ســائهتنى ــدە ش ــان هالىتى ــاز ئوقۇغ ــشى نام ــۇلمان كى ــاركى، مۇس ــائهت ب ــر س ــدىغان بى  بولى

ــسىال ــا قىلـ ــوراپ دۇئـ ــشىلىق سـ ــاالدىن ياخـ ــالاله تائـ ــپ ئـ ــا ئۇچرىتىـ ــۇم ئۇنىڭغـ ــالاله چوقـ  ئـ
 . ) 3 ( » سورىغىنىنى بېرىدۇ

 . جـۈمه كۈنىـدىكى دۇئـا ئىجـابهت بولىـدىغان سـائهت توغرۇلـۇق كـۆپلىگهن رىـۋايهتلهر بـار
ــا ئىجــابهت ــدە دۇئ ــۇ رىۋايهتلهرنىــڭ ئهڭ كۈچلــۈكرەكى، جــۈمه كۈنى ــدە ب  ئۆلۈماالرنىــڭ نهزەرى

 قــان ۋاقتــتىن باشــالپ نامــاز بولىــدىغان ســائهت ئىمــام خــۇتبه ئوقــۇش ئۈچــۈن مــۇنبهرگه چىق
 . ) 4 ( ئاخىرالشقانغا قهدەردۇر

 جۈمه نامىزىنىڭ بۇيرۇلۇشىنىڭ هېكمىتى

ــسابلىنىدۇ ــايرام هې ــر ب ــۈنى مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن بى ــدە . جــۈمه ك ــارەك كۈن ــۇ مۇب  چــۈنكى ب
 ههممىــسى . بىرىنىــڭ ئههۋالىــدىن خهۋەردار بولىــدۇ  مۇســۇلمانالر بىــر جايغــا جهم بولــۇپ، بىــر

 خــۇتبىالرنى تىڭــشايدۇ ۋە نامــازالرنى ئــادا قىلىــدۇ ههمــدە باشــقا ئىبــادەتلهرنىمۇ بىــرلىكته
 قـۇۋۋەت هاسـىل قىلىـدۇ، – بىـرگه ئـورۇنالپ سـاۋاب تاپىـدۇ، بـۇ توپلىشىـشتىن مهنىـۋى كـۈچ

 نهسـىههتلهرنى ئـاڭالپ ئـۆزلىرىنى ئىـساله قىلىـدۇ، گۇناهلىرىغـا ۋە خاتالىقلىرىغـا  دىنىـي ۋەز
ــ ــپ پاكلىنىـ ــسا ئـــۇالرنى . دۇ تهۋبه قىلىـ ــسهللهر بولـ ــائهتلهردىن كېـ ــيىن جامـ ــازدىن كېـ  نامـ

 . بهت  772 توم  1 الدر المختار ) 1 (
 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋە ) 3 (
. بهت  263 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 4 (
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ــر ــورايدۇ، بىـ ــال سـ ــدۇ، هـ ــشقا  يوقاليـ ــرگه ههل قىلىـ ــسا بىـ ــرى بولـ ــڭ قىيىنچىلىقلىـ  بىرىنىـ
 تىرىــشىدۇ ۋە مۇنــدىن باشــقا كــۆپلىگهن ئىجتىمــائىي ياخــشى ئىــشالرنى بــۇ مۇبــارەك كۈننىــڭ

 . شاراپىتى بىلهن قىلىشقا مۇۋەپپهق بولىدۇ

 امىزى پهرز بولىدىغان كىشىلهر جۈمه ن

 : جۈمه نامىزى تۆۋەندىكى يهتته شهرت هازىر بولغان كىشىگه پهرزدۇر

 . ئهمما ئوقۇسا ساۋابقا ئېرىشىدۇ . ئايالالرغا جۈمه نامىزى پهرز ئهمهس . ئهر بولۇش  1

 . ئهسىر ياكى سوالقتا بولغانالرغا جۈمه پهرز ئهمهس . هۆر بولۇش  2

 . يولۇچىالرغا جۈمه پهرز ئهمهس . ماسلىق سهپهر ئۈستىدە بول  3

 . كورالرغا جۈمه پهرز ئهمهس . بولماسلىق ) كۆزى كور ( ئهما  4

 . جىسمانىي مېيىپ كىشىلهرگه جۈمه پهرز ئهمهس . مېيىپ بولماسلىق  5

 . ماڭالمايدىغان ئېغىر بىمارالرغا جۈمه پهرز ئهمهس . كېسهل بولماسلىق  6

ــسى بو  7 ــمهن ۋەهىمىـ ــدە دۈشـ ــلىق كۆڭلىـ ــدكه . لماسـ ــاتى تههدىـ ــا هايـ ــۈمهگه بارسـ  جـ
 . ئۇچراش ئېهتىمالى بار كىشىلهرگه جۈمه پهرز ئهمهس

ــان ــى پهرز بولمىغـ ــۈمه ئوقۇشـ ــۇقىرى جـ ــۇالردىن يـ ــا، ئـ ــۈمه ئوقۇسـ ــشىلهر ئهگهر جـ  قى كىـ
 . شۇكۈننىڭ پىشىن نامىزى ساقىت بولىدۇ

 جۈمه نامىزىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شهرتلىرى

 باشــلىقىنىڭ يــاكى ئىــسالم دۆلىتــى تهركىبىــدىكى دىنىــي ۆلهت ئىــسالم دۆلىتىــدىكى د – 1
 ئىــشالرنى باشــقۇرىدىغان ئورگاننىــڭ جــۈمه ئوقــۇش شــهرتىگه توشــقان مهســجىدلهردە جــۈمه

 . ئوقۇشقا رۇخسهت قىلغان بولىشى

 جــۈمه نــامىزى ئوقۇلىـــدىغان جاينىــڭ جــۈمه نـــامىزىنى ئوقۇشــقا يېتهرلىــك ســـاندا،  2
 بــۇ جۈمهنىــڭ پهرز . ولغــان شــهههر، يېــزا يــاكى مهههلــله بولىــشى بهلگىلىــك جامــائهتكه ئىــگه ب

 ) بىزنىـــڭ مهزهىبىمىـــز ( مهزهىبـــى ههنهفىـــي . بولىـــشى ۋە دۇرۇس بولىـــشى ئۈچـــۈن شـــهرتتۇر
 ئاهالىــسىدىن جــۈمه . ئاهــاله ســانى ئــاز، كىچىــك يېــزىالردا جــۈمه ئوقۇشــنى دۇرۇس كۆرمهيــدۇ

ــجىد ــشىلىرى ئهڭ چــوڭ مهس ــقان كى ــاالهىيىتىگه توش ــۇش س ــدىال ئوق ــىغمايدىغان يېزى  ىگه س
 . جۈمه نامىزى ئوقۇشقا بولىدۇ، دەپ قارايدۇ

ــامىزى پىـــشىن ۋاقتىـــدىال ئوقۇلىـــدۇ . پىـــشىن ۋاقتىـــدا ئوقۇلىـــشى  3 پىـــشىن . جـــۈمه نـ
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 جـۈمه ۋاقتىـدا . ۋاقتىنىڭ چىقىپ كېتىـشى بىـلهن جۈمهنىڭمـۇ ۋاقتـى چىقىـپ كهتـكهن بولىـدۇ
ــدۇ ــى كهلمهيـ ــڭ قازاسـ ــسا، ئۇنىـ ــۈمهنى . ئوقۇلمىـ ــقىمۇ جـ ــۇرۇن ئوقۇشـ ــدىن بـ ــشىن ۋاقتىـ  پىـ

 . چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇنى ههمىــشه پىــشىن ۋاقتىــدىال ئوقــۇيتتى . بولمايــدۇ
ــدۇكى ــۋايهت قىلىنىــ ــۇ ئهنهــــۇدىن رىــ ــك رەزىيهلالهــ ــى مالىــ  پهيغهمــــبهر « : ئهنهس ئىبنــ

 . ) 1 ( » ئوقۇيتتىى ) پىشىن ۋاقتىدا ( ئهلهيهىسساالم جۈمه نامىزىنى كۈن ئىگىلگهن ۋاقىتتا

 نــى » ئهتتههىيــاتۇ « جــۈمه نامىزىنىــڭ ئــازال بىــر قىــسمىغا ئۈلگــۈرەلىگهن، ههتتــا ئىمــام
ــان ــادا قىلغـ ــامىزىنى ئـ ــۈمه نـ ــشىمۇ، جـ ــان كىـ ــدا قىلغـ ــا ئىقتىـ ــا نامازغـ ــان ۋاقىتتـ  ئوقۇۋاتقـ

 نامـــازدا ئۈلگـــۈرەلىگىنىڭالرنى « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن . هېـــسابلىنىدۇ
 . ) 2 ( » ر، سىلهر ئۈلگۈرەلمهي قالغانلىرىنى ئۆزۈڭالر تولۇقالڭالر ئوقۇڭال ) ئىمام بىلهن (

 خــــوتبه . خـــۇتبه جۈمهنىــــڭ پهرزىــــدىن ئىلگىـــرى ئوقۇلىــــدۇ . خـــۇتبه ئوقۇلىــــشى  4
ــادا تاپمايـــدۇ ــرەر . ئوقۇلمىغـــان جـــۈمه ئـ ــام بهيههقىـــي پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بىـ  ئىمـ

 . جۈمهنىمۇ خوتبىسىز ئوقۇمىغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــان  5 ــرىش رۇخــسهت قىلىنغ ــشىگه كى ــمه كى ــڭ ههم ــدىغان جاينى ــامىزى ئوقۇلى  جــۈمه ن
ــۇق جــاي بولىــشى ــدىغان جــاي خالىغــان ئــادەم كىرەلهيــدىغان، . ئوچ  چــۈنكى جــۈمه ئوقۇلى

ــوپلىنىش ــن ت ــكارا ۋە ئهركى ــوپلىنىش ئاش ــى ت ــۇ يهردىك ــسا، ب ــاي بولمى ــۇق ج ــگه ئوچ  ههممى
ــن توپلىنا . بواللمايــــدۇ ــكارا ۋە ئهركىــ ــدۇ ئاشــ ــقا بولمايــ ــۈمه ئوقۇشــ ــدا جــ ــدىغان جايــ  . لمايــ

 . ئوقۇغاندىمۇ ئادا تاپمايدۇ

 جــۈمه نامىزىنىــڭ ئـادا تېپىــشى ئۈچــۈن ئۇنىـڭ جامــائهت بولــۇپ ئوقۇلۇشــى . جامـائهت  6
 ئىمــام ئهزەم ئهبـۇ ههنىــفه جۈمهنىــڭ دۇرۇس بولىـشى ئۈچــۈن ئىمامـدىن باشــقا ئــۈچ . شـهرتتۇر

 جــۈمه ئوقۇشــى ( بــۇ ئـۈچ كىــشى . شــهرت قىلىــدۇ كىـشىنىڭ جامــائهت بولــۇپ هــازىر بولىـشىنى
ــان ــدۇ ) پهرز بولمىغ ــسىمۇ بولىۋېرى ــسهللهردىن بول ــاكى كې ــاپىر ي ــا . مۇس ــائهت نامازغ ــاۋادا جام  ن

ــۇالر ــۇرۇن، ئ ــشتىن ب ــسىگه بېرى ــڭ سهجدى ــى رەكئهتنى ــام بىرىنچ ــيىن، ئىم ــلىغاندىن كې  باش
ــامىزى بۇزۇلغــان ــۇپ نامــازدىن ئايرىلــسا، جــۈمه ن ــالغۇز قوي  چــۈنكى ئىمــام . بولىــدۇ ئىمــامنى ي

 بىرىنچـى رەكئهتنىـڭ سهجدىـسىگه بارغىچىلىـك ئـاز دېگهنـدە ئـۈچ جامائهتنىـڭ ئىمـام بىـلهن
 بىرىنچـــى رەكئهتنىـــڭ بىرىنچـــى سهجدىـــسىدىن كېـــيىن . بىـــرگه نامـــازدا بولىـــشى شـــهرتتۇر

 جامائهتنىـڭ ههممىـسى كېتىـپ قالغـان تهقـدىردىمۇ ئىمامنىـڭ يـالغۇز ئوقۇغـان جـۈمه نـامىزى

 . ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 . ) 1 ( تاپىدۇ ئادا

 جۈمه نامىزىنىڭ پهرزلىرى

 بىــرى، جۈمهنىــڭ ئىككــى رەكــئهت پهرزىنــى : جــۈمه نامىزىنىــڭ پهرزى ئىككــى بولــۇپ
 ) ئىككـــى خـــۇتبه ( جامـــائهت بىـــلهن ئوقـــۇش، ئىككىنچىـــسى، نامـــازدىن بـــۇرۇن خـــۇتبه

 . خۇتبىنى ئاڭالش پهرزدۇر . ئوقۇلۇشىدىن ئىبارەتتۇر

 لهر ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلى خۇتبه

 چـۈنكى . ئالاله تائاالنى يـاد ئېـتىش ۋە ئۇنىڭغـا ههمـدۇ سـانا ئېيـتىىش دېمهكتـۇر  خۇتبه
 تىـن ﴾ يـاد ئېـتىش ﴿ دېـگهن ئايىتىـدىكى ﴾ ئالاله تائاالنى ياد ئېتىـشكه ئالـدىراڭالر ﴿ قۇرئاننىڭ

 . مهقسهت پۈتۈن تهپسىرشۇناس ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن خۇتبىدۇر

 خۇتبىنىڭ شهرتلىرى

 : ئادا تېپىشىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه خۇتبىنىڭ

 . بۇرۇن ئوقۇلىشى ) جۈمهنىڭ ئىككى رەكئهت پهرزىدىن ( خۇتبه نامازدىن  1

 . خۇتبه خۇتبىنى نىيهت قىلغان هالدا ئوقۇلىشى  2

 . خۇتبىنىڭ پىشىن ۋاقتىدا ئوقۇلىشى  3

 . خۇتبىنى ئهڭ ئاز دېگهندە بىر كىشىنىڭ تىڭشىشى  4

 ئىچىــش ۋە يويۇنۇشــقا ئوخــشاش،  ه نامىزىنىــڭ ئارىــسىدا يېــيىش خــۇتبه بىــلهن جــۈم  5
 . نامازنىڭ سىرتىدىكى ئىشالرنىڭ يۈز بهرمهسلىكى شهرتتۇر

ــائىزدۇر ــمۇ ج ــدا ئوقۇش ــۆز تىلى ــلهت ئ ــدەك، ههر مىل ــقا بولغىنى ــچه ئوقۇش ــۇتبىنى ئهرەب  . خ
 ههمـــدۇ ســـانا بىـــلهن دۇرۇدالرنـــى ئهرەب . خـــۇتبىنى ئهرەب تىلىـــدا ئوقـــۇش شـــهرت ئهمهس

 نهســىههتلهرنى جامائهتنىــڭ چۈشىنىــشى  مهرۇپ، ۋەز  تىلىــدا ئېيتــسىمۇ، خۇتبىــدىكى ئهمــر
 . ) 2 ( ئۈچۈن ههر مىللهتنىڭ ئۆز تىلىدا سۆزلىشى تولىمۇ زۆۈردۇر

ــد ) 1 ( ــار ال ــوم  1 ر المخت ــتح القــدير  761 – 747 ت ــةر، ف ــوم  1 بةتل ــاب 416  408 ت ــةر، اللبــاب شــرح الكت   62 ـ بةتل
 . بهت

. بهت  87 بةتلةر مراقي الفالح  760 – 757 توم – 1 فتح القدير ) 2 (
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 كهيپىيىتى ئوقۇشنىڭ ه خۇتب

 ئىمــام ئــۇزۇن ســۈرىدىن بىرىنــى ئوقــۇپ بولغىچىلىــك ۋاقىــت ئىچىــدە ئىككــى خــۇتبه
 ئىككىنچــى . ارىــسىدا ئــۈچ ئــايهت ئوقۇغۇچىلىــك ۋاقىــت ئولتۇرىــدۇ ئىككــى خــۇتبه ئ . ئوقۇيــدۇ

ــدۇ ــلهن ئوقۇي ــاۋاز بى ــۆۋەنرەك ئ ــاز ت ــر ئ ــدىن بى ــى خۇتبى ــۇتبىنى بىرىنچ ــۇتبىنى . خ ــام خ  ئىم
 نىـڭ ) خـۇتبه ئوقۇغـۇچى ( خاتىـب . جامائهتكه قاراپ ئۆرە تـۇرۇپ ئىگىـزرەك بىـر جايـدا ئوقۇيـدۇ

 هۋرەت جـــايلىرى يېپىـــق بولىـــشى تهلهب تاهارەتلىـــك بولىـــشى، كىيىمـــى پـــاكىز بولىـــشى ۋە ئ
ــدۇ ــبهر . قىلىنىــ ــپ، پهيغهمــ ــانا ئېيتىــ ــدۇ ســ ــا ههمــ ــدە ئالالهقــ ــى خۇتبىــ ــب بىرىنچــ  خاتىــ

 ئىككــى  ئهلهيهىســساالمغا دۇرۇد ۋە ســاالم ئېيتىــپ بولــۇپ، قۇرئانــدىن ئهڭ ئــاز دېگهنــدە بىــر
ــدۇ ۋە كىــشىلهرگه ۋەز ــايهت ئوقۇي ــدۇ  ئ ــۇرۇپ يهنه . نهســىههت قىلى ــدىن ئولت  ئىككىنچــى ئان

ــانا ۋە پهيغهمــــبهر . خــــۇتبىنى باشــــاليدۇ ــا ههمــــدۇ ســ  ئىككىنچــــى خۇتبىــــدە، يهنه ئالالهقــ
ــدۇ ــا قىلى ــۆمىنلهرگه دۇئ ــۇپ، م ــپ بول ــاالم ئېيتى ــساالمغا دۇرۇد، س ــلهن . ئهلهيهىس ــۇنىڭ بى  ش

 ئىمــام ئهزەمنىــڭ نهزەرىــدە، خۇتبىنىــڭ ئهڭ . ئانــدىن نامازغــا باشــاليدۇ . خــۇتبه تامــام بولىــدۇ
 . دېـيىش بىلهنمـۇ ئـادا تاپىـدۇ » ال ئىـالهه ئىللهلـاله « يـاكى » ئهلههمـدۇ لىلـاله « رى قىسقا مىقـدا

 ئهممــا ئىمــام ئهبــۇ يۇســۇف ۋە مــۇههممهدلهرگه كــۆرە، خــۇتبىنى بهك . بىــراق مهكــرۇه ســانىلىدۇ
ــدۇ ــدارى تهشــهههۇد . قىــسقا ئوقۇشــقا بولماي ــسقا مىق ــاتۇ ( خۇتبىنىــڭ ئهڭ قى ــۇپ ) ئهتتههىي  ئوق
 ىڭدەك، خــۇتبىنى بهك ئــۇزۇن ئوقــۇپ جامــائهتنى زېرىكتۈرۈشــمۇ شــۇن . بولغىچىلىــك ۋاقىتتــۇر

 . ) 1 ( مهكرۇهتۇر

 كۈنىدىكى سۈننهت ئهمهللهر جۈمه

ــشالر ــۈمه ئوقۇغـــۇچىالر ئۈچـــۈن قىلىـــش ســـۈننهت بولغـــان ئىـ  جـــۈمه كۈنىـــدە يـــاكى جـ
 : تۆۋەندىكىچه

ــرىگه  1 ــۆزىگه ههم كىيىملىـ ــش، ئـ ــلى قىلىـ ــۇرۇن غۇسـ ــشتىن بـ ــا بېرىـ ــۈمه نامىزىغـ  جـ
 . رنى چېچىش ۋە چىرايلىق كىيىنىپ بېرىش خۇشبۇيال

ــۇپ، غۇســلىنى ــۈمه ۋاقــتىغىچه بول ــۈنى ســهههردىن ج ــى جــۈمه ك ــلى قىلىــش ۋاقت  غۇس
ــدۇر ــدا قىلىــش ئهۋزەل ــا بېــرىش ئالدى ــش . كېچىكتــۈرۈپ، جــۈمه نامىزىغ ــداق قىلى  چــۈنكى بۇن

 ســلىق يېقىمـسىز هىـدالر بىـلهن جامـائهتنى راههتــسىز قىلماسـلىقتىن ئىبـارەت غۇسـلىنىڭ ئاسا
ــۇرۇش ئۈچــۈن ياخــشىدۇر ــگه ئاش ــسىتىنى ئهمهل ــداق دەپ . مهق ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن  پهيغهم

. بهت  262 توم  1 بدائع الصنائع ) 1 (
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 . ) 1 ( » جۈمه نامىزىغا كهلگهن كىشى يويۇنۇپ كهلسۇن « : كۆرسهتكهن

ــبهر ئهلهيهىســساالم ــۇق پهيغهم ــنىش توغرۇل ــق كىيى ــوللىنىش ۋە چىرايلى  ئهممــا خۇشــبۇي ق
 نـۇپ، خۇشـبۇي نهرسـىلهرنى ئـۆزىگه چاچقـان كىمكـى جـۈمه كۈنلـۈكته يويۇ « : مۇنداق دېگهن

 ۋە ئهڭ چىرايلىـق كىيىمىنــى كىــيگهن هالــدا، تهمكىنلىــك بىــلهن مهســجىدكه كهلــسه، ئانــدىن
 سۈننهت نامىزىدىن خالىغـانچه ئوقۇسـا ۋە هـېچكىمگه ئـازار بهرمىـسه، ئانـدىن ئىمـام خـۇتبىگه

 جـۈمه بىـلهن بـۇ جـۈمه ۋە باشلىغاندىن نامازغا تۇرغىچه سـۆز قىلمـاي جىـم ئولتۇرسـا، ئـۆتكهن
 . ) 2 ( » كېلىدىغان جۈمه ئارىسىدىكى گۇناهلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

 جۈمه كۈنلـۈكته خۇتبىـدىن بـۇرۇن تـۆت رەكـئهت، جۈمهنىـڭ پهرزىـدىن كېـيىن تـۆت  2
 . رەكئهت سۈننهت ئوقۇش 8 رەكئهت، جهمئى

ــسته ــر ههدى ــان بى ــۋايهت قىلىنغ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلاله ــى ئابب ــبهر « : ئىبن  پهيغهم
 . ) 3 ( دېيىلگهن » ئهلهيهىسساالم جۈمهدىن ئىلگىرى تۆت رەكئهت سۈننهت ئوقۇيتتى

 ســـىلهر جـــۈمهدىن كېـــيىن ســـۈننهت « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن
 . ) 4 ( » ئوقۇماقچى بولساڭالر، تۆت رەكئهت ئوقۇڭالر

ــۆپى ــئهت، كـ ــى رەكـ ــزى ئىككـ ــۈننهتنىڭ ئېـ ــدىغان سـ ــيىن ئوقۇلىـ ــۈمهدىن كېـ ــالته جـ  ئـ
 ئىبنـــى ئــــۆمهر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ شــــۇنداق . رەكئهتتـــۇر

 . قىلغانلىقىنى رىۋايهت قىلغان

 . جۈمه كۈنلۈكته كههف سۈرىسىنى ئوقۇش  3

 كههـف ) يـاكى كۈندۈزىـدە ( جـۈمه كېچىـسىدە « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن
 . ) 5 ( » ىلهن ههرەم ئارىسىدا بىر نۇر بېرىلىدۇ سۈرىسىنى ئوقۇغان كىشىگه ئۆزى ب

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۆپلهپ دۇرۇد ئېيتىش  4

 ســىلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزەل كۈنــۈڭالر جــۈمه « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
ــدۇر ــان . كۈنىـ ــىلهرنىڭ ئېيتقـ ــقهتهن سـ ــتىڭالر، ههقىـ ــۆپلهپ دۇرۇد ئېيـ ــا كـ ــدە ماڭـ ــۇ كۈنـ  بـ

 . ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
 . ى ئىمام ئههمهد رىۋايىت ) 2 (
 . ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 3 (
 . مۇسلىم، ئههمهد، تىرمىزىيالر رىۋايىتى ) 4 (
. دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « دارمىي ۋە بهيههقىي رىۋايىتى، ) 5 (
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 . ) 1 ( » ماڭا كۆرسىتىلىپ تۇرىدۇ دۇرۇدلىرىڭالر

 جۈمه كۈنىدە مهكرۇه بولىدىغان ئىشالر

 : جۈمه كۈنىدە قىلىش مهكرۇه بولغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه

 جۈمه نامىزى ئوقـۇش شـهرتىگه توشـقان شـهههر، يېـزا ۋە مهههللىـدە پىـشىن نـامىزىنى  1
 ىـشتىن ئىبــارەت بـۇ جـۈمه كۈنىــدىكى جـۈمه ئوقـۇش ئۈچـۈن توپلىن . جامـائهت بولـۇپ ئوقـۇش

 ههتتــا . ئىــسالمىي ئهنــئهنىگه قارشــى ههرىــكهت ســۈپىتىدە كۆرۈنــۈپ قالغــانلىقتىن ئىــدى
ــۇر ــى مهكرۇهت ــۇپ ئوقۇش ــائهت بول ــشىننى جام ــدە پى ــۈمه كۈنى ــدىكىلهرنىڭمۇ ج ــا . تۈرمى  ئهمم

 . ئوقۇغان ناماز ئادا بولىدۇ

ــۈن مــۇنبهرگه چىققــان ۋاقتىــدا  2 ــۈمه كۈنىــدە ئىمــام خــۇتبه ئوقــۇش ئۈچ  – ســودا ج

 يا أَيها الَِّذين آمنـوا ِإذَا ﴿ : چۈنكى ئالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە . سېتىق بىلهن شۇغۇللىنىش
مِإن كُنـت لَّكُـم ريخ ذَِلكُم عيوا الْبذَرا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ووعِة فَاسعمِم الْجولَاِة ِمن يوِدي ِللصن 

 جـۈمه كــۈنى جــۈمه نامىزىغـا ئهزان ئېيتىلــسا، ئــالاله ! ئــى مــۆمىنلهر « : تهرجىمىـسى ﴾ تعلَمــونَ
ــېلىم ــدىراپ بېـــرىڭالر، ئـ ــاد ئېتىـــشكه ئالـ ــۇرۇڭالر، ئهگهر  تائـــاالنىى يـ ــۇپ تـ ــېتىمنى قويـ  سـ

 . ) 2 ( » بىلسهڭلهر بۇ سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر

 چــۈنكى مهســجىدلهر . مهســجىدته بىراۋنــى ئورنىــدىن تۇرغۇزىۋېتىــپ ئــۆزى ئولتــۇرۇش  3
ــ ــر ئ ــرگهنلهر بى ــا كى ــۇپ، ئۇنىڭغ ــۆيلىرى بول ــڭ ئ ــسهپ، – الاله تائاالنى ــم، مهن ــدىن ئىلى  بىرى

 مهرتىــۋە، بــايلىق ۋە باشــقا تهرەپلهردىــن قانچىلىــك پهرقلىــق بولــۇپ كهتــسۇن، ههممىــسى
ــداق دېـــگهن . ئوخـــشاشتۇر ــىلهرنىڭ « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـ  جـــۈمه كۈنلـــۈكته سـ

ــي قېرىن ــڭ دىنى ــرىڭالر ئۆزىنى ــسىمۇ، بى ــان بول ــدا ئولتۇرغۇزغ ــڭ ئورنى ــشىنى گهرچه ئۆزىنى  دى
ــائهتكه ــى جام ــسۇن، بهلك ــدىن تۇرغۇزىۋەتمى ــان يېرى ــۇنى ئولتۇرغ ــشىپ ئ ــورۇن تالى ــيىن ئ  كې

 . ) 3 ( » دېسۇن “ ئورۇن بېرىڭالر ”

 مهسـجىدته ئىمامـدىن باشـقىالرنىڭ جامائهتنىــڭ بوينىـدىن يـاكى مۈرىـسىدىن ئــاتالپ  4
ــى ــۇت . ئۆتۈش ــقىالرنىڭ مۈرىــسىدىن ئــاتالپ خۇسۇســهن ئىمــام خ  به ئوقۇۋاتقــان ۋاقىتتــا باش

 . چـۈنكى بۇنـداق قىلىـش ئولتۇرغـان جامـائهتكه ئـازار بهرگهنلىكتـۇر . ئۆتۈش قهتئىـي خاتـادۇر

 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « ئهبۇداۋۇد ۋە باشقىالر رىۋايىتى، ) 1 (
 . ئايهت  9 جۇمۇئه سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
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ــاه ــازار بېرىــپ گۇن ــازىنىمهن دەپ مهســجىدكه كىــرگهن كىــشىنىڭ باشــقىالرغا ئ  ياخــشىلىق ق
 هلهيهىســــساالم باشــــقىالرنىڭ پهيغهمــــبهر ئ . ئىشلىـــشى ههقىــــقهتهن ئېچىنىــــشلىق ئىــــشتۇر

ــا ــپ، ئۇنىڭغ ــۆرۈپ قېلى ــى ك ــان بىراۋن ــۆتمهكچى بولغ ــهپكه ئ ــدىنقى س ــاتالپ ئال ــدىن ئ  : بوينى
 . ) 1 ( دېگهن » جامائهتكه ئازار قىلدىڭ ! ئولتۇر »

ــدىنقى ــدىغان ۋە ئال ــورۇن تاپالماي ــجىدتىن ئ ــسه مهس ــهپكه ئۆتمى ــدىنقى س ــا زادى ئال  ئهمم
 . تتا، باشــقىالرغا ئــازار بهرمهســتىن ئۆتــۈش جــائىزدۇر ســهپلهردە بــوش ئــورۇنالر بولغــان شــارائى

 بىـراق ئىمـام خـۇتبه ئوقۇۋاتقـان ۋاقىتتـا قايــسىبىر سـهۋەب بىـلهن جامـائهتتىن ئـاتالپ ئۆتــۈش
 . جائىز ئهمهس

 هارامغــا ئېهتىمــالى ناهــايىتى كۈچلــۈك بولغــان مهكرۇهنــى » مهكــرۇه « بــۇ مــاۋزۇدىكى
ــادىر قى مهكــــر يــــۇقىرى بۇنىڭغــــا بىنــــائهن، . كۆرســــىتىدۇ  ۇه ئىــــشالرنىڭ قايــــسىبىرىنى ســ

 . ) 2 ( قىلغۇچىالر قاتىتق گۇناهكار بولىدۇ

 جۈمه نامىزىنى تهرك ئېتىشنىڭ گۇناهى

 پىـــشىن نـــامىزى ســـاقىت جـــۈمه نـــامىزىنى ئوقۇغانالرنىـــڭ ههممىـــسىدىن شـــۇ كۈننىـــڭ
ــسىپى . بولىــدۇ ــدۇرۇپ قويــۇش پرىن ــى قال ــر پهرزن ــر پهرز ئۈچــۈن يهنه بى  تېخىمــۇ ســاۋابلىق بى
 . چه، جۈمهنىـــڭ پهرزى پىـــشىن نامىزىنىـــڭ پهرزىـــدىن مـــۇهىم ۋە ئۇلـــۇغ هېـــسابلىنىدۇ بـــويى

 بۇنداق بولغـان ئىـكهن، جـۈمه نـامىزىنى تهرك ئېتىـشنىڭ گۇناهىنىـڭ باشـقا پهرز نامـازالردىن
 . بىرەرسىنى تهرك ئهتكهنلىكنىڭ گۇناهىدىن ئېغىر ۋە قاتتىق بولىدىغانلىقى تهبىئىيدۇر

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــدۇ پهيغهمـ ــداق دەيـ ــۇ « : مۇنـ ــۈچىلهر بـ ــامىزىنى تهرك ئهتكـ ــۈمه نـ  جـ
 پېچهتلىۋېتىـدۇ، ئانـدىن ئـۇالر بولمىـسا ئـالاله تائـاال ئۇالرنىـڭ قهلبىنـى ! قىلىقىنى تاشلىـسۇن

 . ) 3 ( » غاپىلالردىن بولۇپ كېتىدۇ

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  49 توم  2 بةت، كشاف القناع  270 توم – 1 بدائع الصنائع ) 2 (
. رىۋايىتى مۇسلىم ئىمام ) 3 (
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 يولۇچى نامىزى

ــاز 15 . شــهرىئهتته يولۇچىلىــق بهلگىلىــك بىــر مۇســاپىگه بېرىــشنى كۆرســىتىدۇ  كۈنــدىن ئ
 كىلومېتىرلىـق بىـر مۇسـاپىنى نىـيهت قىلىـپ يولغـا چىققـان كىـشى 85 تۇرۇش نىيىتـى بىـلهن

ــالپ يولـــۇچى هېـــسابلىنىدۇ ــدىن ئايرىلغانـــدىن باشـ ــڭ ئـــاخىرقى مهنزىللىرىـ 85 . يۇرتىنىـ
ــى باشــقا ــلهن، مهيل ــويىز بى ــى پ ــايروپىالن بىــلهن، مهيل ــى ئ ــۇ مۇســاپىنى مهيل  كىلومېتىرلىــق ب

 مهيلـــى پىيـــادە باســـسۇن، ههرهـــالهتته بـــۇ ســـهپهر يولۇچىلىـــق قاتنـــاش قـــۇراللىرى بىـــلهن،
 . هېسابلىنىدۇ

 فىقهىــشۇناسالر بــۇ مۇســاپىنى پىيــادە نورمــال يۈرۈشــته ئهڭ ئــاز ئــۈچ كۈنلــۈك يــول بولــۇپ،
 ـ كۈنــدۈز داۋاملىــق يــول مېڭىلمايــدۇ . سـائهتلىك مۇســاپه دەپ بېكىــتكهن 18  . ســهپهردە كـېچه

ــدۇ ــوغرا كېلى ــشقا ت ــڭ ئۈ . دەم ئېلى ــائهت بۇنى ــالته س ــنى ئ ــال يۈرۈش ــۈك نورم ــر كۈنل ــۈن بى  چ
 . دەپ بېكىتكهن ) پىيادە ياكى تۆگىنىڭ نورمال يۈرۈشى (

ــدۇ ــا ئۈچراي ــۇچىالر بهزى قىيىنچىلىقالرغ ــدە . ســهپهردە يول ــۇچىالر ههققى ــز يول  شــۇڭا دىنىمى
 كــۈن يــاكى ئۇنىڭــدىن 15 يولــۇچى بارىــدىغان يېرىــدە . بهزى ئوڭــايلىقالرنى كۆرســهتكهن

ــۇچى كــۆپرەك تۇ ــان بولــسا، ئــۇ، پهقهت يــول ئۈســتىدىال يول  رۇشــنى نىــيهت قىلىــپ يولغــا چىقق
 يولـۇچى بارىـدىغان . هېـسابلىنىدۇ ) يولۇچىنىـڭ ئهكـسى ( بارغـان يېرىـدە مـۇقىم . هېسابلىنىدۇ

 كۈنــدىن ئــاز تۇرۇشــنى نىــيهت قىلىــپ بارغــان بولــسا، ئــۇ يــول ئۈســتىدە ۋە بارغــان 15 يېرىــدە
 كـۈن يـاكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ تۇرۇشـنى نىـيهت 15 ئهگهر ئـۇ . دۇ يېرىدىمۇ مۇسـاپىر هېـسابلىنى

ــپ، ــلهن بېرى ــيهت بى ــگهن نى ــايتىمهن دې ــيىن ق ــدىن كې ــشىم تۈگىگهن  قىلماســتىن، بهلكــى ئى
 كۈنـدىن 15 كـۈن يـاكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ تۇرۇشـنى نىـيهت قىلماسـتىن، 15 بارغان يېرىـدىمۇ

ــال ــۇ، يهنى ــسىمۇ ئ ــۇرۇپ قال ــالرچه ت ــايالر، يىل ــا ئ ــارتۇق، ههتت ــدۇر ئ ــائهت . يولۇچى ــا بىن  بۇنىڭغ
 . ) 1 ( شهرىئهتنىڭ يولۇچىالرغا كۆرسهتكهن ئوڭايلىقلىرىدىن پايدىلىنااليدۇ

 يولۇچىالرغا ئائىت هۆكۈملهر

 : تۆۋەندىكىچه شهرىئهتنىڭ يولۇچىالرغا كۆرسهتكهن ئوڭايلىقلىرى

ــپ  1 ــر قىلىـ ــازالرنى قهسـ ــك پهرز نامـ ــۆت رەكئهتلىـ ــۇچىالر تـ ــى رەكـــئهتكه ( يولـ  ئىككـ
 ئهممــــا ئىككــــى رەكئهتلىــــك، ئــــۈچ رەكئهتلىــــك پهرزلهر ۋە تــــۆت . ئوقۇيــــدۇ ) ىــــسقارتىپ ق

 . رەكئهتلىك سۈننهتلهر قىسقارتىلمايدۇ، بهلكى تولۇق ئوقۇلىدۇ

. بهت  28 نوراإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
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ــا  2 ــلىقىمۇ، ئۇالرغـ ــازالرنى ئوقۇماسـ ــۈننهت نامـ ــڭ سـ ــسه، يولۇچىالرنىـ ــار كهلـ ــت تـ  ۋاقىـ
 . بېرىلگهن ئوڭايلىقالردىندۇر

 نامــازالرنى « . ( زنى جهمئــى قىلىــپ بىــر ۋاقىتتــا ئوقۇســا بولىــدۇ يولــۇچىالر ئىككــى نامــا  3
 ). دېگهن ماۋزۇدا تهپسىلى سۆزلهندى » جهمئى قىلىش

 ئاياقالرنىــڭ ) مهســهى قىلىــشقا ســاالهىيهتلىك ( يولــۇچىالر تاهــارەت بىــلهن كىــيىلگهن  4
 ـ كۈنـدۈز مهســهى قىلــسا بۇلىــدۇ  دېــگهن » ئاياقالرغـا مهســهى قىلىــش « . ( ئۈسـتىگه ئــۈچ كــېچه

 ). ماۋزۇدا تهپسىلىي سۆزلهندى

 يولـــــۇچىلىقى . يولـــــۇچىالر رامىزانـــــدا خالىـــــسا روزا تۇتىـــــدۇ، خالىـــــسا تۇتمايـــــدۇ  5
ــۇتقىنى . تامامالنغانـــدىن كېـــيىن قازاســـىنى تۇتىـــدۇ ــدا قىينىلىـــپ قالمىـــسا تـ ــا رامىزانـ  ئهممـ

 . ئهۋزەلدۇر

 كىــــشى ئــــۆز مهههللىــــسىنىڭ ئــــاخىرقى مهنزىلىــــدىن ― يولۇچىلىــــق مــــۇددىتى – 6
ــگه قهدەردۇر ئ ــپ كهلگهن ــا قايتى ــۆز يۇرتىغ ــاكى ئ ــالپ ت ــدىن باش ــاكى . ايرىلغان ــا ي ــۆز يۇرتىغ  ئ

 تۇغۇلغــان يــۇرتى بولمىــسىمۇ، ئولتۇراقلىــشىپ قالغــان يهردىكــى ئائىلىــسىگه قايتىــپ كېلىــشى
 بىلهن، ئۇنىڭ يولۇچىلىـق مـۇددىتى تـۈگىگهن بولىـدۇ ۋە نامـازالرنى قهسـر قىلماسـتىن تولـۇق

 . ئوقۇشقا باشاليدۇ

 سـهپهردە نامــازنى قــازا قىلغــان كىــشى يۇرتىغـا قايتقانــدىن كېــيىن، ئــۇنى ســهپهردىكى  7
ــپ ــويىچه قهســر قىلى ــپ ( ب ــئهت قىلى ــازالرنى ئىككــى رەك ــك پهرز نام ــۆت رەكئهتلى ــدۇ ) ت  . ئوقۇي

 مۇقىملىــق هالىتىــدە قــازا قىلغــان نامــازالرنى ســهپهردە ئــادا قىلمــاقچى بولــسا، تــۆت رەكئهتنــى
 شـۇنىڭدەك، ئولتۇراقلىـشىپ قالغـان يـۇرتتىن تۇغۇلغـان . تولـۇق ئوقۇيـدۇ تۆت رەكئهت قىلىـپ

ــر ــازالرنى قهسـ ــشىمۇ نامـ ــان كىـ ــۈن بارغـ ــش ئۈچـ ــارەت قىلىـ ــسىنى زىيـ ــدىكى ئائىلىـ  يۇرتىـ
 چــۈنكى، مۇنــداق كىــشى ئۈچــۈن ئولتۇراقلىــشىپ قالغــان يــۇرتى . قىلماســتىن تولــۇق ئوقۇيــدۇ
ــۇرتى ــان ي ــلهن تۇغۇلغ ــا ( بى ــالى ي ــسا ئهگهر ئۇنىڭــدا ئاي ــان بول ــالىلىرى قالغ ــۇرتى ) كى ب ــۆز ي  ئ

ــقا . ســانىلىدۇ ــۈپ باش ــۈنلهي كۆچ ــپ پۈت ــسىنى ئېلى ــدىن ئائىلى ــان يۇرتى ــراۋ تۇغۇلغ  ئهگهر بى
 يۇرتقـا كهتـكهن بولـۇپ، كېــيىن ئـۆز يـۇرتىنى زىيـارەت قىلىــش ئۈچـۈن بارسـا، بارغـان يېرىــدە

 . يولۇچى هېسابلىنىدۇ ۋە نامازالرنى قهسر قىلىپ ئوقۇيدۇ

 ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىـــپ نامــاز ئوقۇســا، تـــۆت ) يولــۇچى بولمىغـــان ( ى مــۇقىم يولــۇچ  8
 ئــارتۇق ئوقۇغــان كېيىنكــى ئىككــى رەكــئهت نامــاز نهپــله نــامىزى . رەكئهتنــى تولــۇق ئوقۇيــدۇ

 . بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ

ۋاقتـى ئۆتـۈپ كېتىـپ . يولۇچى مۇقىمغـا پهقهت شـۇ نامازنىـڭ ۋاقتىـدىال ئىقتىـدا قىالاليـدۇ
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ــدۇ قازاســـىنى ئ ــدا قىلمايـ ــا ئىقتىـ ــازدا مۇقىمغـ ــاقچى بولغـــان نامـ ــا، . وقۇمـ ــۇ ۋاقىتتـ  چـــۈنكى بـ
ــسىگه تهيىنلىنىــپ بولغــانلىقى ــى رەكــئهتال ئوقۇشــى زىممى ــڭ قهســر قىلىــپ ئىكك  يولۇچىنى

 . ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئوقۇمايدۇ

 يولــۇچى مۇقىمالرغــا ئىمــام بولــۇپ نامــاز ئوقۇمــاقچى بولــسا، نامازغــا تۇرۇشــتىن ئــاۋۋال  9
 جامـــائهتلهرگه ئۆزىنىـــڭ يولـــۇچى ئىكهنلىكىنـــى بىلـــدۈرۈپ قويۇشـــى يـــاكى ســـاالمدىن

ــيىن ــامىزىڭالرنى تولۇقل « كې ــۇچىمهن، ن ــۋېلى مهن يول ــۇچى . دەپ قويۇشــى ياخــشىدۇر » ڭالر ى  يول
ــدىن ــاالم بهرمهســتىن ئورنى ــائهت س ــدە، جام ــاالم بهرگهن ــيىن س ــتىن كې ــام ئىككــى رەكئهت  ئىم

 . ۆز ـ ئالدىغا تامامالپ ئاندىن ساالم بېرىدۇ تۇرۇپ، قالغان ئىككى رەكئهتنى ئ

 يولـۇچى بىـرەر ۋاخ نامازنىـڭ ۋاقتـى كىرىـپ بولغانـدىن كېـيىن، سـهپهرگه ئاتلىنىــپ،  10
 بـۇ نامــازنى يــول ئۈسـتىدە ئوقۇمــاقچى بولــسا، قهسـر قىلماســتىن، تــۆت رەكـئهت قىلىــپ تولــۇق

ــدۇ ــڭ زى . ئوقۇي ــدە ئۇنى ــق هالىتى ــڭ مۇقىملى ــاز ئۇنى ــۇ نام ــۈنكى ب ــئهت چ ــۆت رەك ــسىگه ت  ممى
 . ) 1 ( گهردەنگه بهلگىلىنىپ بولغان ئىبادەت ئۆزگهرمهيدۇ . بولۇپ تهيىنلىنىپ بولغان ئىدى

 سهپهردە نامازنى قهسر قىلىشنىڭ دەلىلى

ــسقارتىپ ــازالرنى قى ــك پهرز نام ــۆت رەكئهتلى ــپ ( ســهپهردە ت ــر قىلى ــئهت ) قهس ــى رەك  ئىكك
 ۈمالىرىنىــڭ بىــردەك ئىتتىپــاقى بىــلهن قىلىــپ ئوقــۇش قۇرئــان كهرىــم، ههدىــس ۋە ئىــسالم ئۆل

 وِإذَا ضـربتم ِفـي اَألرِض فَلَـيس ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېـگهن . جائىزدۇر
 « : تهرجىمىـسى ﴾ الَّـِذين كَفَـرواْ ِمن الصالَِة ِإنْ ِخفْتم أَن يفِْتنكُم تقْصرواْ علَيكُم جناح أَن
ــهپهرگه چىق ــان سـ ــتىڭالردا كاپىرالرنىـــڭ ئۆزەڭالرغـــا زىيـ  زەخـــمهت يهتكـــۈزۈپ  قـــان ۋاقـ

 . ) 2 ( » قويۇشىدىن قورقۇپ، نامازنى قهسر قىلىپ ئوقۇساڭالر سىلهرگه هېچ گۇناه بولمايدۇ

 ســهپهردە نامــازالرنى قهســر قىلىــپ ئوقــۇش مهيلــى قورقۇنچلــۇق، مهيلــى قورقۇنچــسىز ههر
 ته قهســرى قىلىــشنى قورقۇنچلــۇق هــالهتكه بــاغالپ ئــايهت . قانــداق هــالهتته مــۇتلهق جــائىزدۇر

ــدى ــانلىق ئى ــۆزدە تۇتق ــالهتلهرنى ك ــدىغان ه ــسهت كــۆپ ئۇچراي  چــۈنكى . كۆرسىتىــشتىن مهق
 . ) 3 ( پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سهپهرلىرىنىڭ تولىسى ئۇنىڭدىن خالى بواللمىغان

ــساالمدىن ــبهر ئهلهيهىســ ــاهابىالر پهيغهمــ ــڭ « : ســ ــدى كۇففارالرنىــ ــز ئهمــ ــان بىــ   زىيــ
 دېــگهن » زەخمىتىــدىن خــاتىرجهم بولــدۇق، يهنه نــېمه ئۈچــۈن نامــازلىرىمىزنى قهســر قىلىمىــز؟

 . بهت  399 توم  1 بةت، فتح القدير  740 توم  1 بةت، الدر المختار  72 بةت، مراقي الفالح  53 تحفة الفقهاء ) 1 (
 . ئايهت  101 نىسا سۈرىسى ) 2 (
. بهت  315 توم  2 بةت، الفقه اإلسالمي وادلته  254 توم  2 المغني ) 3 (
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 بـۇ ئـالاله تائاالنىـڭ « : مهنىدە سوراشـقىنىدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرغـا جـاۋاب بېرىـپ
 . ) 1 ( دېگهن » سىلهرگه قىلغان سهدىقىسىدۇر، ئالاله تائاالنىڭ سهدىقىسىنى قوبۇل قىلىڭالر

ــسىدە ــهپهرلىرىنىڭ ههممى ــقا س ــازات ۋە باش ــۆمرە، غ ــساالمنىڭ ههج، ئ ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــايىتى  نامـــازالرنى قهســـر قىلىـــپ ئوقۇغـــانلىقى توغرۇلـــۇق كهلـــگهن ســـههىه ههدىـــسلهر ناهـ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمغا « : ئىبنــى ئـــۆمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنـــداق دېــگهن . كۆپتــۇر
ــ ــراه بولـــدۇم، سـ ــازالرنى ( هپهرلهردە ههمىـــشه ههمـ ــى ) پهرز نامـ  هاياتىنىـــڭ ئـــاخىرىغىچه ئىككـ
 ئـالاله . ئهبـۇ بهكـرى، ئـۆمهر ۋە ئوسـمانالرمۇ شـۇنداق قىالتتـى . رەكئهتـتىن ئـارتۇق ئوقۇمـايتتى

 . ) 2 ( » ئۇالردىن رازى بولسۇن

ــرەت ــاكى هىج ــازات ي ــاكى غ ــۆمرە ي ــى ههج، ئ ــهپهر مهيل ــالىمالر س ــشۇناس ئ ــۈن فىقهى  پۈت
ــى ســودىگهرلىك ســهپهرلىرىگه ئوخــشاش ــسۇن، مهيل ــسهت قىلىنغــان ســهپهر بول ــادەت مهق  ئىب

 قىلىــش يــاكى ســاياههت قىلىــش ئۈچــۈن قىلىنغــان ســهپهرلهر بولــسۇن، ههر قانــداق ســهپهردە
ــنىڭ ــپ ئوقۇشـ ــئهت قىلىـ ــى رەكـ ــپ ئىككـ ــر قىلىـ ــازالرنى قهسـ ــك پهرز نامـ ــۆت رەكئهتلىـ  تـ

 مهســىيهت ئىــشلهش ئۈچــۈن – ههنهفىــي مهزهىــبىگه كــۆرە، گۇنــاه . جائىزلىقىغــا ئىتتىپــاقتۇر
 . ) 3 ( سهپهر قىلغان كىشىمۇ نامازالرنى قهسرى قىلىپ ئوقۇيدۇ

 مۇقىمنىڭ يولۇچى هۆكمىگه كىرىشىنىڭ شهرتلىرى

 مۇقىمنىڭ يولۇچىلىق هـۆكمىگه كىرىـپ نامـازالرنى قهسـر قىلىـپ ئوقۇشـقا سـاالهىيهتلىك
 : بولۇشىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه

 هپهر مهيلــى ئىبـادەت ئۈچــۈن بولـسۇن، مهيلــى ســاياههت سـ . ـ ســهپهرنى نىـيهت قىلىــش 1
 . ياكى تىجارەت ئۈچۈن بولسۇن، مهيلى گۇناه ئىشلهش ئۈچۈن بولسۇن پهرقى يوقتۇر

ــشى  2 ــدىن ئايرىلىــ ــاخىرقى مهنزىللىرىــ ــسىنىڭ ئــ ــپ مهههللىــ ــا چىقىــ ــا . يولغــ  يولغــ
 چىقماســــتىن، ســـــهپهرنى نىـــــيهت قىلغـــــان كىــــشى يولغـــــا چىقمىغىـــــچه شـــــهرىئهتنىڭ

 . ىلىكلىرىدىن بههرىمهن بوالاليدىغان يولۇچى بولۇپ هېسابالنمايدۇ كهڭچ

 ســهپهر مۇساپىـــسىنىڭ نورمـــال پىيـــادە يـــۈرۈش يـــاكى تۆگىنىـــڭ يۈرۈشـــى بـــويىچه،  3
ــېچه ــۈچ كـ ــدىكى ئـ ــسقا كۈنلىرىـ ــڭ قىـ ــلىقى – يىلنىـ ــاپىدىن كهم بولماسـ ــدۈزلۈك مۇسـ  كۈنـ

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  316 توم  2 الفقه اإلسالمي وادلته ) 3 (
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 . ) 1 ( شهرتتۇر ) كىلومېتىرلىك مۇساپه 85 زامانىمىزدا (

 ۇچىنىڭ مۇقىملىق هۆكمىگه كىرىشىنىڭ شهرتلىرى يول

ــۇش ــۇق ئوق ــتىن تول ــر قىلماس ــازالرنى قهس ــپ نام ــۆكمىگه كىرى ــق ه ــڭ مۇقىملى  يولۇچىنى
 : ساالهىيىتىگه ئىگه بولۇشىنىڭ شهرتلىرى مۇنۇالر

 . تۇرۇشنى نىيهت قىلىشى ـ بارغان يېرىدە 1

ــۇددىتىنى 2 ــۇرۇش م ــدە ت ــان يېرى ــى ( ـ بارغ ــۆپرەك 15 يهن ــدىن ك ــيهت ) تۇرۇشــنى كۈن  نى
 بىلهنـال مۇقىملىـق ) تۇرۇشـنى كـۆڭلىگه پۈتـۈش ( يولـۇچى مـۇقىملىقنى نىـيهت قىلىـش . قىلىشى

 كـۈن تـۇرۇش 15 ئهممـا . هۆكمىگه كىرىدۇ، شـۇ ۋاقىتـتىن باشـالپ نامـازالرنى تولـۇق ئوقۇيـدۇ
ــۆپ شـــهههرلهردە ــاكى ئۇنىڭـــدىن كـ ــتىن ئىككـــى يـ ــهههرگه مهخـــسۇس بولماسـ ــرال شـ  بىـ

ــسا، ــدىغان بول ــسابالنمايدۇ تۇرى ــۇقىم هې ــا م ــۇ ۋاقىتت ــىلهن . ب ــدىن : مهس ــۈك 15 ئۈرۈمچى  كۈنل
15 ســـهپهرنى نىـــيهت قىلىـــپ يولغـــا چىققـــان يولـــۇچى تۇرمـــاقچى بولـــۇپ نىـــيهت قىلغـــان

 كۈنىنىــڭ يېرىمىنــى خوتهنــدە، قالغــان يېرىمىنــى قهشــقهردە ئۆتكــۈزمهكچى بولــسا، ئــۇ، مــۇقىم
ــسابلىنىدۇ ــۇچى هېـ ــى يولـ ــۈنكى يولۇ . ئهمهس، بهلكـ ــڭ چـ ــدىن 15 چىنىـ ــاكى ئۇنىڭـ ــۈن يـ  كـ

 كــۆپرەك ۋاقىــت تۇرۇشــى بىــر شــهههرگىال مهخــسۇس بولغانــدا، ئانــدىن مــۇقىم هــۆكمىنى
 . ئاالاليدۇ

ــۇرۇش ئۈچــۈن ســاالهىيهتلىك بولۇشــى 3  ـ تۇرمــاقچى بولغــان يېرىنىــڭ مــۇقىم بولــۇپ، ت
ــاخى : مهســىلهن . شــهرتتۇر  رقى بىــراۋ ســهپهرگه ئاتلىنىــپ ئۆيىــدىن چىقىــپ، مهههللىــسىنىڭ ئ

ــاكى ــۈپ ي ــاش كۈت ــېكهتلهردە قاتن ــتىدىكى ب ــول ئۈس ــاكى ي ــدە ي ــڭ بىرى ــاش بېكهتلىرىنى  قاتن
ــى ــۇ تۇرۇشـ ــقا ئېهتىيـــاجلىرى ســـهۋەبلىك ۋاقىتلىـــق تـــۇرۇپ قالغـــان بولـــسا، ئۇنىـــڭ بـ  باشـ

ــازالرنى . يولۇچىلىــق هېــسابلىنىدۇ  بۇنىڭغــا بىنــائهن، كۈتــۈش جهريانىــدا ۋاقتــى كىــرگهن نام
 . ) 2 ( قهسرى قىلىپ ئوقۇيدۇ

 قهسر توغرۇلۇق مهزههپ قاراشلىرى

 ، » ئهسـلى هۆكـۈم « سهپهردە نامـازالرنى قهسـر قىلىـپ ئوقـۇش ههنهفىـي مهزهىـبىگه كـۆرە،
ــۆرە، ــرىگه ك ــي مهزههپلى ــدۇ » رۇخــسهت « ئهممــا شــافىئىي ۋە ههنبهلى ــۇل قىلىنى  . ســۈپىتىدە قوب

ــازنى ــك پهرز نام ــۆت رەكئهتلى ــى بىركىــشى ت ــي مهزههپتىك ــائهن، ههنهفى ــا بىن  قهســر بۇنىڭغ

 . ت به  71 بةت، مراقي الفالح  723 – 1 الدر المختار ) 1 (
. بهت  52 تحفة الفقهاء ) 2 (



532 

ــادا تاپىــدۇ  چــۈنكى قهســر . قىلماســتىن تولــۇق ئوقۇســا، ئۇنىــڭ نــامىزى مهكرۇهلــۇق بىــلهن ئ
 ئهگهر ئېــسىدە يــوق تولــۇق ئوقــۇپ . ۋاجىبنــى ئــورۇنالش زۆرۈردۇر . قىلىــپ ئوقــۇش ۋاجىبتــۇر

 قىلىــش شــهرتى بىــلهن ئۇنىــڭ نــامىزى ســالغان بولــسا، نامازنىــڭ ئاخىرىــدا ســهجدە ســههۋى
 ئهممــا شــافىئىي يــاكى ههنبهلىــي مهزههپتىكــى كىــشىنىڭ تــۆت . مهكرۇهــسىز ئــادا تاپىــدۇ

 رەكئهتلىــك پهرز نامــازنى قهســر قىلىــش يــاكى تولــۇق ئوقــۇش ئىختىيــارى بولغاچقــا، قهســرى
 . قىلماي تولۇق ئوقۇسىمۇ نامىزى مهكرۇهسىز ئادا تاپىدۇ

ــازالرنى قهســـر قىلىـــپ ئوقـــۇش « ههنهفىـــي مهزهىبىـــدىكىلهرنىڭ  ئهســـلى ســـهپهردە نامـ
ــ ــۇر . دۇر هۆكۈم ــورۇنالش ۋاجىبت ــۇنى ئ ــائهن، ئ ــا بىن ــى ئىمــام » بۇنىڭغ ــڭ دەلىل  دېگهنلىكىنى

ــارى ــۇ بۇخـ ــان مۇنـ ــۋايهت قىلغـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــشه رەزىيهلالهـ ــلىم ئائىـ ــام مۇسـ ــلهن ئىمـ  بىـ
 نامــاز دەســلهپ پهرز قىلىنغانــدا ئىككــى رەكــئه ئىــدى، يولــۇچى نــامىزى ئىككــى « : ههدىــستۇر

 . ) 1 ( » نامىزى تۆت رەكئهت قىلىپ تولۇقالندى رەكئهت هالىتىدە قالدى، مۇقىمالر

 « : ئىمام مۇسـلىم ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـۇ ههدىـسنى رىـۋايهت قىلغـان
 ئالاله تائـاال نامـازنى پهيغهمبىرىڭالرنىـڭ تىلـى ئـارقىلىق، مۇقىملىقتـا تـۆت رەكـئهت، سـهپهردە

 . ) 2 ( » ىپ پهرز قىلغان ئىككى رەكئهت ۋە قورقۇنچلۇق هالالردا بىر رەكئهت قىل

ــڭ ــي مهزههپلىرىنىـ ــافىئىي ۋە ههنبهلىـ ــا شـ ــپ « ئهممـ ــر قىلىـ ــازالرنى قهسـ ــهپهردە نامـ  سـ
ــۇش ــسهت « ئوق ــۇر » رۇخ ــۇش . ت ــۇق ئوق ــاكى تول ــش ي ــر قىلى ــازنى قهس ــائهن، نام ــا بىن  بۇنىڭغ

ــدۇر ــڭ ئىختىيارىـ ــدىكى » ههركىمنىـ ــان كهرىمـ ــى قۇرئـ ــڭ دەلىلـ ــان ( دېگهنلىكنىـ ــتا بايـ  باشـ
  ســهپهرگه چىققــان ۋاقــتىڭالردا كاپىرالرنىــڭ ئۆزەڭالرغــا زىيــان ﴿ : تۇر مۇنــۇ ئــايهت ) قىلىنغــان

 زەخــمهت يهتكــۈزۈپ قويۇشــىدىن قورقــۇپ، نامــازنى قهســر قىلىــپ ئوقۇســاڭالر ســىلهرگه هــېچ
 . ) 3 ( ﴾ گۇناه بولمايدۇ

ــپ ــر قىلى ــازالرنى قهس ــهپهردە نام ــايهت س ــۇ ئ ــۆرە، ب ــتىكىلهرگه ك ــى مهزههپ ــۇر ئىكك  مهزك
ــاكى . ىكىــگه دااللهت قىلىــدۇ ئوقۇشــنىڭ رۇخــسهت ئىكهنل ــائهن، قهســر قىلىــش ي  بۇنىڭغــا بىن

 . تولۇق ئوقۇش ههركىمنىڭ ئىختىيارىدۇر

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. ئايهت  101 نىسا سۈرىسى ) 3 (
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 هېيت نامازلىرى

ــۇغهتتىكى مهنىـــسى ــۇپ، : هېيـــت ســـۆزىنىڭ لـ ــايتىلىنىش دېگهنلىـــك بولـ ــايتىش ۋە قـ  قـ
ــستىالهىدا ــهرىئهت ئى ــايتىالپ – ش ــاللىقنى ق ــى خوش ــدىلىرىگه ههر يىل ــڭ بهن ــالاله تائاالنى  ئ

 . بېرىشى دېمهكتۇر

 بىر يىل ئىچىدە مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن ئىككـى هېيـت بولـۇپ، بىـرى روزا هېيتـى، يهنه بىـرى
 . ههر ئىككى هېيتتا ئىككى رەكئهت هېيت نامىزى ئوقۇش ۋاجىبتۇر . قۇربان هېيتىدۇر

 ېيت نامازلىرىنىڭ بۇيرۇلىشىنىڭ دەلىلى ه

 رىـــم، ههدىـــس ۋە ئىـــسالم ئىككـــى هېيـــت نامازلىرىنىـــڭ بۇيۇرۇلغـــانلىقى قۇرئـــان كه
ــابىتتۇر ــلهن س ــاقى بى ــردەك ئىتتىپ ــڭ بى ــشۇناس ئالىملىرىنى ــان . فىقهى ــڭ قۇرئ ــالاله تائاالنى  ئ

 پهرۋەردىگارىـڭ ئۈچـۈن نامـاز ئوقـۇغىن ۋە « : تهرجىمىـسى ﴾ فَصلِّ ِلربك وانحر ﴿ كهرىمـدىكى
 ۇربــانلىق دەپ دېــگهن ئــايهت مهشــهۇر تهپــسىرلهردە، قۇربــان هېيتــى ۋە ق » قۇربــانلىق قىلغىــن
 . ) 1 ( تهپسىر قىلىنغان

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئىككـــى هېيـــت نامـــازلىرىنى ئوقۇغـــانلىقى توغرۇلــــۇق
 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ تـــۇنجى . ههدىـــسلهر ناهـــايىتى كۆپتـــۇر » ســـههىه « كهلـــگهن

 يىلـــى مهدىنىـــدە  2 ئوقۇغـــان هېيـــت نـــامىزى روزا هېيـــت نـــامىزى بولـــۇپ، هىجرىيهنىـــڭ
 پهيغهمــبهر « : ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەپ رىــۋايهت قىلغــان . غــان ئوقۇ

ــۇدۇم ــازلىرىنى ئوق ــت نام ــلهن روزا هېي ــۆمهر ۋە ئوســمانالر بى ــرى، ئ ــۇ بهك  . ئهلهيهىســساالم، ئهب
ــدىن  ئۇالرنىــڭ ههممىــسى خۇتبىــدىن ئــاۋۋال ئىككــى رەكــئهت هېيــت نــامىزى ئوقــۇيتتى، ئان

 . ) 2 ( » خۇتبه ئوقۇيتتى

 پهيغهمـــبهر « : دەب ئىبنــى ســـۇفيان رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىــدۇكى جۇنــ
 ئـۇ جامـائهت بىـلهن نامــازنى . ئهلهيهىسـساالم بىـلهن قۇربـان هېيـت نـامىزىنى ئوقۇغـان ئىـدىم

ــدى ــداق دې ــۆردى ۋە مۇن ــوينى ك ــر ق ــان بى ــۇپ، بۇغۇزالنغ ــپ بول ــازدىن ” : تۈگىتى ــى نام  كىمك
 ئۇنىــڭ ئورنىغــا باشــقا بىــر قــوي قۇربــانلىق قىلــسۇن، بــۇرۇن قۇربــانلىق قىلغــان بولــسا،

 . ئايهت  367 توم  2 المغني ) 1 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 . ) 1 ( » “ قۇربانلىق قىلمىغانالر ئالاله تائاالنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ قۇربانلىق قىلسۇن

 هېيت نامازلىرى كىملهرگه ۋاجىب بولىدۇ؟

 ئىككـى هېيـت نامـازلىرى جــۈمه نـامىزى پهرز بولغـان كىــشىلهرگه ۋاجىبتـۇر، يهنـى ئىككــى
 خــۇددى جــۈمه نامىزىغــا ئوخــشاش ― قۇشــقا بۇيرۇلۇشــنىڭ شــهرتلىرى، هېيــت نامــازلىرىنى ئو

ــا بولماســـلىق، مېيىـــپ بولماســـلىق، ―  ئهر بولـــۇش، ئهركىـــن بولـــۇش، مـــۇقىم بولـــۇش، ئهمـ
 . ) 2 ( كېسهل بولماسلىق، دۈشمهن ۋەهىمىسىدىن ئهمىن بولۇش قاتارلىقالردۇر

 هېيت نامازلىرىنىڭ دۇرۇس بولىشىنىڭ شهرتلىرى

ــشى ۋە هېيـــت نامازلىرىن ــب بولىـ ــڭ ۋاجىـ ــۈمه ىـ ــهرتلىرى جـ ــشىنىڭ شـ ــادا تېپىـ  دۇرۇس ئـ
ــسالم ــى ئىـ ــدۇ، يهنـ ــهرتلىرىنىڭ ئۆزىـ ــشىنىڭ شـ ــادا تېپىـ ــشىنىڭ ۋە ئـ ــڭ پهرز بولىـ  نامىزىنىـ
 دۆلىتىنىـــڭ دۆلهت باشـــلىقى تهرىپىـــدىن هېيـــت نـــامىزىنى ئوقۇشـــقا رۇخـــسهت قىلىنىـــشى،

 ن باشــقا ئـــۈچ نهپهر هېيــت نــامىزى ئوقۇيــدىغان جاينىــڭ چــوڭ جــامى بولۇشــى، ئىمامــدى
ــاي ــۇق ج ــگه ئوچ ــڭ ههركىم ــدىغان جاينى ــاز ئوقۇي ــت نام ــشى، هېي ــازىر بولى ــڭ ه  جامائهتنى

ــدا . بولىــشى ۋە باشــقىالر ــت نامازلىرى ــۇش پهرز، ئىككــى هېي ــدا خــۇتبه ئوق ــراق جــۈمه نامىزى  بى
 هېيـــت نامازلىرىنىـــڭ خـــۇتبىلىرىنى تهرك ئهتـــسىمۇ نامـــاز . خـــۇتبه ئوقـــۇش ســـۈننهتتۇر

 . ) 3 ( دۇرۇستۇر

 هېيت نامازلىرىنىڭ ۋاقتى

 مىنـــۇتتىن 30 هېيــت نامازلىرىنىـــڭ ۋاقتــى قۇيـــاش تولــۇق چىقىـــپ بولــۇپ تهخمىـــنهن
 . كېيىن باشلىنىپ، پىشىن ۋاقتى كىرىشتىن ئالدىنقى ۋاقىتالرغىچه داۋام قىلىدۇ

ــنهت ــپ تهخمى ــاش چىقى ــۈنى قۇي ــى ك ــڭ بىرىنچ ــازلىرى هېيتنى ــت نام ــۇتتىن 30 هېي  مىن
ــيىن ئوقۇلىــدۇ ــۈن . كې ــت نــامىزى ئــادا ك ــۇرۇن ئوقۇغــان هېي ــپ بولۇشــتىن ب  تولــۇق چىقى

ــامىزى هېـــسابلىنىدۇ ــازدىن كېـــيىن خـــۇتبه ئوقۇلىـــدۇ . تاپمايـــدۇ، بهلكـــى ئـــۇ نهپـــله نـ  . نامـ
 . هېيــت نامـازلىرى جـامىالردا يــاكى چـوڭ مهيـدانالردا ئوقۇلىــدۇ . خـۇتبىنى ئـاڭالش سـۈننهتتۇر

 . ) 4 ( كىچىك مهسجىدلهردە ئوقۇش مهكرۇهتۇر

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  774 توم  1 بةت، الدر المختار  422 توم – 1 فتح القدير ) 2 (
 . بهت  275 توم  1 بدائع الصنائع ) 3 (
. بهت  779 توم  1 بةت، الدر المختار  90 مراقي الفالح ) 4 (
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ــشى ئىككىنچــى روا هې ــان كى ــۈنى ئوقۇيالمىغ ــۆزۈر ســهۋەبلىك بىرىنچــى ك ــامىزىنى ئ  يــت ن
ــدۇ ــا بولى ــۈنى ئوقۇس ــدىن . ك ــاز ئۇنىڭ ــۇ نام ــسا، ب ــكهن بول ــهۋەبلىك تهرك ئهت ــۆزۈر س  ئهگهر ئ

 ئهممــا قۇربــان هېيــت نــامىزىنى بىرىنچــى كــۈنى ئوقۇيالمىغــانالر ئىككىنچــى ۋە . ســاقىتتۇر
 قۇربــان هېيتنىــڭ ئـۈچىنچى كۈنىــدىن كېــيىن، مهيلــى . ئـۈچىنچى كۈنلىرىمــۇ ئوقۇســا بولىـدۇ

ــسۇن، هېيــت نــامىزى ئوقۇلمايــدۇ ــان . ئــۆزۈر داۋام قىلــسۇن يــاكى تــۈگىگهن بول  چــۈنكى قۇرب
ــدۇ ــدىال ئوقۇلى ــانلىق كۈنلىرى ــامىزى قۇرب ــت ن ــڭ . هېي ــان هېيتنى ــۈنلىرى قۇرب ــانلىق ك  قۇرب

 . ) 1 ( بىرىنچى كۈنىدىن ئۈچىنچى كۈنى ئهسىر ۋاقتىغىچىدۇر

 نامازلىرىدا سۈننهت بولغان ئىشالر هېيت

 . روزا هېيت نامىزىغا بېرىشتىن بۇرۇن بىر نهرسه يېيىش  1

 . قۇربان هېيت نامىزىغا بېرىشتىن بۇرۇن يېمهسلىك  2

 . ههر ئىككى هېيت نامىزىغا يويۇنۇپ، ئېسىل كېيىنىپ بېرىش  3

 . ههر ئىككى هېيتتا سهدىقىنى كۆپ بېرىش  4

 . ) 2 ( امىزىغا بېرىشتا، يولدا تهكبىر ئېيتىپ بېرىش ههر ئىككى هېيت ن  5

 ئىككى هېيـت نامىزىـدىن بـۇرۇن مهيلـى ئۆيـدە، مهيلـى مهسـجىدته نهپـله نـامىزى ئوقـۇش
ــۇر ــا . مهكرۇهت ــاز ئوقۇس ــله نام ــپ نهپ ــپ بېرى ــۆيىگه قايتى ــيىن ئ ــدىن كې ــت نامىزى ــا هېي  ئهمم
 . ) 3 ( جائىزدۇر

 هېيت نامازلىرىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى

 ك ان ح ب ســ ﴿ ەكئهتــتىن ئىبـارەت هېيــت نامازلىرىنىـڭ بىرىنچــى رەكئىتىــدە سـانا ئىككـى ر
 ﴾ اهللا أكــرب ﴿ دىــن كېــيىن، ئىمـام جــاراڭلىق ئـاۋازدا ئــۈچ قېــتىم ) سـۇبهانهكهلالهۇممه ( ﴾ م لــه الَّ
ــبهر ( ــالالهۇ ئهك ــدۇ ) ئ ــر تهكبىــردە . دەپ تهكبىــر ئېيتى ــشىپ ههر بى ــائهتمۇ ئىمامغــا ئهگى  جام

ــوللىرىنى قۇالقل ــوللىرىنى ئىككــى ق ــردىن كېــيىن ق ــر ئېيتىــدۇ ۋە تهكبى ــۈرۈپ تهكبى  ىرىغــا كۆت
ــۈرىدۇ ــپىگه چۈشـ ــان تهرىـ ــكه . يـ ــان تهرەپـ ــولالر يـ ــيىن قـ ــردىن كېـ ــۈچىنچى تهكبىـ  پهقهت ئـ

 ئانــدىن ئىمــام فــاتىهه سۈرىــسى يهنه بىــر . چۈشۈرۈلمهســتىن، كىنــدىكنىڭ ئۈســتىگه قويىلىــدۇ

 . بهت  57 تحفة الفقهاء ) 1 (
 . بهت  423 توم  1 فتچ القدير ) 2 (
. بهت  90 بةت، مراقي الفالح  777  1 الدر المختار ) 3 (
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 ، جامــائهتمۇ بىــرگه رۇكــۇ قىلىــدۇ ۋە بىــرگه ســۈرە ئوقــۇپ تهكبىــر بىــلهن رۇكۇغــا ئېگىلگهنــدە
ــۇپ، ئىككىنچــى رەكــئهتكه تۇرۇشــىدۇ ــپ بول ــام . ســهجدىلهرنى قىلى ــته ئىم  ئىككىنچــى رەكئهت

 نــى ئوقــۇپ بولــۇپ، رۇكۇغــا ئېگىلىــشتىن ئــاۋۋال يهنه ) فــاتىهه بىــلهن يهنه بىــر ســۈرە ( قىــرائهت
 امـائهتمۇ ئىمامغـا ئهگىــشىپ ج . دەپ تهكبىـر ئېيتىـدۇ ) ئـالالهۇ ئهكــبهر ( ﴾ اهللا أكـرب ﴿ ئـۈچ قېـتىم

ــدۇ ــدەك ئېيتى ــدىنقى رەكئهتتىكى ــى خــۇددى ئال ــۈچ تهكبىرن ــا . ئ ــولالر قۇالقالرغ ــدا ق  ههر قېتىم
ــۈرۈلىدۇ ــكه چۈش ــان تهرەپ ــى ي ــدىن ئىكك ــدۇ، ئان ــر . كۆتۈرۈلى ــر تهكبى ــام يهنه بى ــدىن ئىم  ئان

ــدۇ ــا ئېگىلى ــلهن رۇكۇغ ــامالپ ئو . بى ــۇ ۋە ســهجدىلهرنى تام ــرلىكته رۇك ــائهتمۇ بى ــدۇ جام  . لتۇرى
ــدىن ــات « ئان ــهللى « ، » تههىي ــك « ، » س ــا « ۋە » بارى ــيىن، » رەببهن ــدىن كې ــۇپ بولغان ــى ئوق  الرن

 . جامــائهتمۇ بىــرگه ســاالم بېرىــدۇ ۋە نامــازدىن چىقىــدۇ . ئىمــام ئىككــى تهرەپــكه ســاالم بېرىــدۇ
 بىرىنچـى خۇتبىـدىن . خـۇتبه ئىككـى قېـتىم ئوقۇلىـدۇ . نامازدىن كېيىن ئىمام خـۇتبه ئوقۇيـدۇ

 . ى خۇتبىنى بىر ئاز تۆۋەنرەك ئاۋازدا ئوقۇيدۇ ئىككىنچ

ــارتۇق ــلى تهكبىرلىرىـــدىن ئـ ــر رەكئىتىـــدە، نامازنىـــڭ ئهسـ  هېيـــت نامازلىرىنىـــڭ ههر بىـ
 چــۈنكى . دەپ ئاتىلىــدۇ ) ئــارتۇق تهكبىــرلهر ( » تهكبىــرى زەۋائىــد « ئېيتىلىــدىغان ئــالته تهكبىــر

ــهجدىلهر ــۇ ۋە س ــى، رۇك ــر تههرىم ــڭ تهكبى ــر نامازنى ــالته تهكبى ــۇ ئ ــۇرۇش ب ــرىش ههم ت  گه بې
 . ) 1 ( تهكبىرلىرىدىن ئىبارەت ئهسلى تهكبىرلىرىدىن ئارتۇق تهكبىرلهردۇر

 هېيت نامازلىرىدىكى ئارتۇق تهكبىرلهر توغرۇلۇق مهسىلىلهر

 هېيــت نــامىزى باشــلىنىپ بولغانــدىن كېــيىن، نامازغــا كىــرگهن كىــشى، ئهگهر ئىمــام  1
ــ ــۇرۇن ئىقتى ــى ئېيتىــشتىن ب ــارتۇق تهكبىرلهرن ــرلىكته ئ ــلهن بى ــسا، ئىمــام بى  دا قىلىۋالغــان بول

 . نامازغا داۋام قىلىدۇ

ــى  2 ــۇپ، قىرائهتنـ ــپ بولـ ــى ئېيتىـ ــارتۇق تهكبىرلىرىنـ ــڭ ئـ ــى رەكئهتنىـ ــام بىرىنچـ  ئىمـ
 باشـــلىغاندىن كېـــيىن، نامازغـــا كىرمهكچـــى بولغـــان كىـــشى، ئهگهر رۇكۇغـــا ئۈلگۈرەلىـــشىگه

 ۇپال ئـــارتۇق تهكبىرلهرنـــى ئېيتىـــدۇ، ئىشهنچىـــسى بولـــسا، تهكبىـــر تههرىمىنـــى ئېيتىـــپ بولـــ
 . ئاندىن ئىمامنىڭ قىرائىتىگه قۇالق سالىدۇ

 ئىمـام بىرىنچـى رەكئهتنىــڭ رۇكۇسـىغا بارغـان ۋاقىتتــا نامازغـا كىـرگهن كىــشى، ئهگهر  3
 رۇكۇغــا ئۈلگۈرەلمهســلىكىدىن قورقــسا، تهكبىــر تههرىمىنــى ئېيتىــپ بولــۇپ، رۇكــۇ قىلىــدۇ ۋە

ــارتۇق . دا ئـــۆز ئالـــدىغا ئېيتىـــدۇ رۇكـــۇ ئـــارتۇق تهكبىرلهرنـــى  رۇكـــۇدا تهســـبىهلهر بىـــلهن ئـ
 تهكبىرلهرنىــــڭ ههممىــــسىنى ئوقــــۇپ بواللماســــلىقىدىن قورققــــان كىــــشى تهســــبىهلهرنى

. بهت  58 تحفة الفقهاء ) 1 (



537 

 چــۈنكى ئــارتۇق تهكبىرلهرنــى ئېيــتىش ۋاجىــب، . ئېيتماســتىن، ئــارتۇق تهكبىــرلهرنىال ئېيتىــدۇ
ــتىش ســۈننهتتۇر ــادا قى . تهســبىهلهرنى ئېي  لىــش ســۈننهتنى ئورۇنالشــتىن چــۈنكى ۋاجىبنــى ئ

 . زۆرۈردۇر

 ئىمام رۇكۇدىن بېـشىنى كۆتـۈرۈپ بولغانـدىن كېـيىن نامازغـا كىـرگهن كىـشىدىن شـۇ  4
 . رەكئهتنىڭ ئارتۇق تهكبىرلىرى ساقىت بولىدۇ

ــدۇ  5 ــائهت ئېيتىۋېرى ــسا، جام ــشنى ئونۇت ــى ئېيتى ــارتۇق تهكبىرلهرن ــام ئ ــۇ . ئىم  چــۈنكى ب
ــارتۇق تهكبىرلهرنـــى ئېيـــتىش ن  امازنىـــڭ پائالىيهتلىرىـــدىن ئهمهس، بهلكـــى مۇســـتهقىل ئـ

 . ) 1 ( ئىبادەتتۇر

 تهشرىق تهكبىرلىرى

 هــاجىالر ئهرفاتتــا بولغــان، ئهته هېيــت ( قۇربــان هېيتنىــڭ ئهرفه ― تهشــرىق تهكبىرلىــرى
 كــۈنى ئهســىر نامىزىغىچىلىــك  4 كــۈنى بامــدات نامىزىــدىن باشــالپ هېيتنىــڭ ) دېــگهن
 بــۇ تهكبىرلهرنـــى . دىن كېـــيىن ئوقۇلىــدىغان تهكبىــرلهردۇر ۋاخ نامازنىــڭ پهرزىــ 23 جهمــى

 . ئوقۇش ههر قانداق مۇسۇلمان، ئاقىل، بالىغ ئهرلهر ئۈچۈن ۋاجىبتۇر

ــى ــسۇن، مهيلـ ــالغۇز بولـ ــى يـ ــيىن، مهيلـ ــازدىن كېـ ــى ههر پهرز نامـ ــرىق تهكبىرلىرىنـ  تهشـ
 داق جامــائهت بىــلهن بولــسۇن، مهيلــى يولــۇچى بولــسۇن، مهيلــى مــۇقىم بولــسۇن، ههر قانــ

 . كىشىنىڭ ئوقۇشى ۋاجىبتۇر

ــۆزىدۇر ــۇ سـ ــڭ مۇنـ ــالاله تائاالنىـ ــى ئـ ــڭ دەلىلـ ــڭ ۋاجىبلىقىنىـ ــرىق تهكبىرلىرىنىـ  : تهشـ
 سـاناقلىق كـۈنلهردە ئـالاله تائـاالنى يـاد « يهنـى ﴾ واذْكُرواْ اللّـه ِفـي أَيـاٍم معـدوداٍت ﴿

 . ) 2 ( » ئېتىڭالر

 مهقـسهت قىلىنغـان، دەپ تهپــسىر پۈتـۈن مۇپهسـسىرلهر بـۇ ئـايهتتىن تهشـرىق تهكبىرلىـرى
 . ) 3 ( قىلىدۇ

ــېڭىش ــپ مـ ــر ئېيتىـ ــدا تهكبىـ ــاۋازلىق هالـ ــدا، ئـ ــشتا يولـ ــا بېرىـ ــت نامىزىغـ ــان هېيـ  قۇربـ
ــائىز . ســـۈننهتتۇر ــام ئهزەم جـ ــاۋازلىق ئېيتىـــشنى ئىمـ ــا بېرىـــشتا ئـ ــا روزا هېيـــت نامىزىغـ  ئهممـ
 ئوقۇشــنى جــائىز بىــراق شــاگىرتلىرىدىن ئهبــۇ يۇســۇف بىــلهن مــۇههممهد ئــاۋازلىق . كۆرمهيــدۇ

 . بهت  60  58 تحفة الفقهاء ) 1 (
 . ئايهت  203 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
. بهت  59 تحفة الفقهاء ) 3 (
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 توغرىــسى ئىمــام ئهزەمنىــڭ قارىــشى بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قۇربــان . ســانىغان
 بىــراق روزا هېيــت . هېيــت نامىزىغــا بېرىــشتا تهكبىرنــى ئــاۋازلىق ئېيتقــانلىقى ســابىت بولغــان

 . ) 1 ( نامىزىغا بېرىشتا شۇنداق قىلغانلىقى سابىت ئهمهس

 ى تېكىست تهشرىق تهكبىرلىرىنىڭ

 ﴾ د م ح الْ ِه لَّ ِل للَّه أَكْبر و اَ ، اللَّه أَكْبر ، و للَّه أَكْبر، لَا إٰله إلَّا اللَّه للَّه أَكْبر، اَ اَ ﴿
 ئـــالالهۇ ئهكـــبهر، ئـــالالهۇ ئهكـــبهر، الئىـــالهه ئىللهلالهـــۇ ۋەلالهـــۇ ئهكـــبهر، « : ئوقۇلىـــشى
 » ۋە لىلالهىل ههمدۇ ئالالهۇ ئهكبهر

 ىڭ قازاسى توغرۇلۇق مهسىلىلهر تهشرىق تهكبىرلىرىن

 : تهشرىق تهكبىرلىرىنىڭ قازاسى توغرۇلۇق تۆت مهسىله بار، ئۇالر

 كـۈنى ئهسـىر نامىزىنىـڭ  4 ئهته هېيت دېـگهن كـۈنى بامـدات نامىزىـدىن هېيتنىـڭ  1
ــان پهرز ــازا بولغـ ــرىق كۈنلىرىـــدە قـ ــڭ ) بهش ۋاقىـــت ( ۋاقتىغىچىلىـــك بولغـــان تهشـ  نامازالرنىـ

 ىق كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە ئـادا قىلمـاقچى بولغـان ئـادەم، نامـازنى ئـادا قىلىـپ قازاسىنى شۇ تهشـر
 چـۈنكى بـۇ نامـازالر تهشـرىق تهكبىرلىـرى . بولغاندىن كېـيىن تهشـرىق تهكبىرلىرىنـى ئوقۇيـدۇ

 بىــلهن بىــرگه قــازا بولغــانلىقتىن، ئــۇالرنى ئــادا قىلىــشتا تهكبىرلىــرى بىــلهن بىــرگه ئــادا
 . قىلىنىدۇ

ــ  2 ــادا تهشـــرىق كۈنلىرىـ ــدە ئـ ــرىق كۈنلىرىـ ــازالرنى تهشـ ــان نامـ ــازا بولغـ ــۇرۇن قـ  دىن بـ
ــدۇ ــيىن، تهشــرىق تهكبىرلىرىنــى ئوقۇماي ــازدىن كې ــادەم، نام ــان ئ ــۇ . قىلمــاقچى بولغ  چــۈنكى ب

ــسىز ئــادا ــرىق تهكبىرلىرى ــۇالرنى تهش ــازا بولغــانلىقتىن، ئ ــسىز ق ــرىق تهكبىرلىرى ــازالر تهش  نام
 . قىلىدۇ

 ن نامـازالرنى تهشـرىق كۈنلىرىـدىن باشـقا كـۈنلهردە ئـادا تهشرىق كۈنلىرىدە قـازا بولغـا  3
ــدۇ ــى ئوقۇماي ــيىن تهشــرىق تهكبىرلىرىن ــازالردىن كې ــادەم، بۇنام  چــۈنكى . قىلمــاقچى بولغــان ئ

 مهزكــۇر قـــازا نامــازالرنى ئـــادا قىلغــان ۋاقىـــت تهشــرىق تهكبىرلىرىنـــى ئوقــۇش ۋاقىتلىـــرى
 . ئهمهس

ــ  4 ــرىق تهكبىرلىرىنـ ــدىكى تهشـ ــرىق كۈنلىرىـ ــشى تهشـ ــان كىـ ــشنى تهرك قىلغـ  ى ئېيتىـ
 كېلىدىغان يىلـى يهنه مۇشـۇ تهشـرىق كۈنلىرىـدە ئۇنىـڭ قازاسـىنى ئېيتامـدۇ يـاكى ئېيتمامـدۇ

. بهت  58 تحفة الفقهاء ) 1 (
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ــشقان ــتىالپ قىلىـ ــشۇناسالر ئىخـ ــىلىدە فىقهىـ ــگهن مهسـ ــى . دېـ ــۆرە، قازاسـ ــكه كـ ــر كۆرۈشـ  بىـ
ــدۇ ــدۇ . ئېيتىلى ــاقىت بولى ــدۇ ۋە س ــى ئېيتىلماي ــۆرە، قازاس ــكه ك ــر كۆرۈش ــى ئىكك . يهنه بى  ىنچ

 . ) 1 ( كۆرۈش كۈچكه ئىگىدۇر

. بهت  60 تحفة الفقهاء ) 1 (
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 تهراۋىه نامىزى

 20 رامىـــزان ئېيىـــدا ئاخـــشاملىرى خۇپتهنـــدىن كېـــيىن ئوقۇلىـــدىغان  تهراۋىـــه نـــامىزى
 . رەكئهتلىك نامازدۇر

ــه ــئهت  تهراۋى ــۆت رەك ــۇپ، ههر ت ــدە بول ــگهن مهنى ــۇس قىلىــش دې ــېلىش، تهنهپپ ــارام ئ  ئ
 . نامازدىن كېيىنكى ئارام ئېلىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ

 تهراۋىه نامىزىنىڭ هۆكمى

 پهيغهمــبهر . رامىــزان ئېيىــدا بىــر ئــاي تهراۋىــه نــامىزى ئوقــۇش تهكىتلىــك ســۈننهتتۇر
ــاال رامىـــزان روزىـــسىنى پهرز قىلـــدى « : نـــداق دىـــگهن 1 ئهلهيهىســـساالم مـــۇ  مهن . ئـــالاله تائـ

 . ) 1 ( » رامىزان كېچىلىرىنى ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزۈشنى سۈننهت قىلدىم مۇسۇلمانالرغا

ــستىكى ئ ــي ههدى ــام نهۋەۋى ــادەت « ىم ــى ئىب ــزان كېچىلىرىن ــۈزۈش رامى ــلهن ئۆتك ــن » بى  تى
ــڭ بىـــرلىككه ــسالم ئۆلۈمالىرىنىـ ــۈن ئىـ ــدىغانلىقىغا پۈتـ ــسهت قىلىنىـ ــامىزى مهقـ ــه نـ  تهراۋىـ

ــان ــان قىلغ ــى باي ــائهن، . كهلگهنلىكىن ــا بىن ــساالمنىڭ بۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــى « : پهيغهم  كىمك
ــادەت رامىزاننــى ئالالهنىــڭ ۋەدىــسىگه بو  لغــان چىــن ئىــشهنچ ۋە ســاۋاب كــۆزلىگهن هالــدا ئىب

 بىــــلهن ئۆتكۈزىـــــدىكهن، ئۇنىــــڭ ئـــــۆتكهنكى گۇناهلىرىنىــــڭ ههممىـــــسى مهغپىـــــرەت
ــى » قىلىنىــدۇ ــسىتىكى رامىزانن ــگهن ههدى ــلهن ئۆتكــۈزۈش « دې ــادەت بى ــن مهخــسهت » ئىب  : تى

 الۋەت نـــامىزى ئوقــۇش، قۇرئــان تىـــ زامىزاننــى كۈندۈزىــدە روزا تۇتـــۇش، كېچىــسى تهراۋىــه
 . قىلىش ۋە باشقا ئىبادەتلهر بىلهن ئۆتكۈزۈش دىگهنلىكتۇر

ــداق مۇســۇلمان كىــشى ئۈچــۈن ســۈننهتتۇر ــال ههر قان ــامىزىنى ئوقــۇش ئهر، ئاي  . تهراۋىــه ن
 بــۇ ئولتۇرۇشــتا . رەكئهتــتىن كېــيىن، ئــازراق ئولتــۇرۇپ ئــارام ئــېلىش مۇســتهههبتۇر 4 ههر بىــر

ــاكى قۇر ــتىش ي ــبىه ئېي ــا تهس ــالاله تائاالغ ــاكى ئ ــۇش ي ــان ئوق ــساالمغا ئ ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 4 ئوتتـــۇرا ئاســــىيا مهملىكهتلىـــرى ۋە تۈركىـــستاندا ههر بىــــر . دۇرۇد ئېيـــتىش ياخـــشىدۇر

 : رەكئهتتىن كېيىنكى ئارام ئېلىشتا مۇنۇ تهسبىه ئېيتىلىدۇ

. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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 تهراۋىه نامىزىنىڭ ۋاقتى

 . ئارىلىقىدا ئوقۇلىدۇ تهراۋىه نامىزى رامىزان ئاخشاملىرى خۇپتهن بىلهن ۋىتىر نامىزى

 تهراۋىه نامىزىنىڭ بۇيرۇلىشى

 ۋە مۇســلىم ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــادىن رىــۋايهت قىلغــان بىــر ههدىــسته بۇخــارى ئىمــام
ــگهن ــداق دى ــا مۇن ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــه « : ئائى ــلهپته تهراۋى ــساالم دەس ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

ــۇدى ــجىدته ئوق ــامىزىنى مهس ــ . ن ــاهابىالرمۇ ئى ــا س ــدى ئۇنىڭغ ــۈنى . شتىراك قىل ــى ك  ئىككىنچ
ــدى ــانى كۆپهي ــائهت س ــۇالر . جام ــى ۋە ئ ــپ كهتت ــۇ كۆپىيى ــانى تېخىم ــائهت س ــۈچىنچى جام  ئ
ــدى ــجىدكه توپلىنىۋى ــشىمى . مهس ــۇ ئاخ ــدى ب ــجىدكه چىقمى ــساالم مهس ــبهر ئهلهيهىس  . پهيغهم

ــدى ــا مۇنــــداق دىــ ــسى چىقىــــپ ئۇالرغــ ــبهر ئهلهيهىســــساالم ئهتىــ  ســــىلهرنىڭ ” پهيغهمــ
 ئاخـشام مېنـى مهسـجىدكه چىقىـشىمدىن توسـقان نهرسـه بـۇ نامازنىـڭ . كۆردۈم قىلغىنىڭالرنى

 . ) 1 ( » دىدى “ سىلهرگه پهرز بولۇپ قېلىش قورقۇنجىسى ئىدى

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ۋاپـات بولغانغـا « : رىۋايهت قىلغـان بىـر ههدىـسته بۇخارى ئىمام
 همــبهر ئهلهيهىســساالم پهيغ يهنــى . دەپ كهلــگهن » قهدەر بــۇ ئىــش شــۇ بــويىچه داۋام قىلــدى

 ئىمـام . تهراۋىـه نـامىزى بۈگۈنكىـدەك جامـائهت بىـلهن ئوقۇلمـايتتى، دېمهكچـى هايات ۋاقتىـدا
ــر ههدىــسته ــۋايهت قىلغــان بى ــمهد رى ــشىلهرنى تهراۋىــه « : ئهه ــبهر ئهلهيهىســساالم كى  پهيغهم

 . دەپ كهلگهن » نامىزى ئۈچۈن توپلىغان ئهمهس

 تهراۋىه نامىزىنىڭ رەكئهت سانى

 . فىقهىـــشۇناسلىرى تهراۋىــه نامىزىنىـــڭ رەكئهتلىــرى توغرۇلـــۇق ئىختىالپالشـــقان ئىــسالم
 ئهبــۇ ســهلهمه ئىبنــى ئابــدۇررەهمان رەزىيهلالهــۇدىن رىــۋايهت : ئىختىالپنىــڭ ســهۋەبى مۇنــداق

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ رامىــزان مهن ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــادىن « : قىلىنىــدۇكى
 ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ . از ئوقۇيــدىغانلىقى توغرۇلــۇق ســورىۋىدىم كېچىلىــرى قــانچه رەكــئهت نامــ

ــداق دەپ جــاۋاب بهردى ــا مۇن ــا ماڭ ــاكى ” ئهنه ــسۇن ي ــدا بول ــبهر ئهلهيهىســساالم رامىزان  پهيغهم
ــرى ــتالردا بولــسۇن، كېچىلى ــقا ۋاقى ــايتتى 11 باش ــارتۇق نامــاز ئوقۇم  4 ئــاۋۋال . رەكئهتــتىن ئ

 رەكــئهت 4 ئانــدىن يهنه . ئــۇوۇنلىقىنى ســورىماڭ ئۇنىــڭ كهيپىيىتىنــى ۋە . رەكــئهت ئوقــۇيتتى
 . ) 2 ( “» ئۇنىڭ كهيپىيىتى ۋە ئۇزۇنلىقىنى سورىماڭ . ئوقۇيتتى

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 3 رەكــئهت تهراۋىــه نــامىزى بولــۇپ، ۋىتىرنىــڭ 8 رەكئهتــتىن ئوقۇغــان 4 ههدىــستىكى،
 . رەكئهت بولىدۇ 11 رەكئىتى بىلهن

 11 نى ۋىتىــر بىــلهن قوشــۇپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تهراۋىــه نــامىزى مــۇۋەتتهءدە
 . رەكئهت ئوقۇغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

ــدۇررەهمان ــسته ئاب ــر ههدى ــان بى ــۋايهت قىلغ ــردىن رى ــى زۇبهي ــۇرۋە ئىبن ــى شــىهاب ئ  ئىبن
 مهن رامىــزان كېچىلىرىنىــڭ « : ئىبنـى ئابــدۇلقارىينىڭ مۇنـداق دىگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىـدۇ

ــرگه مه ــلهن بى ــاب بى ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــدە ئ ــتىم بىرى ــۆز . ســجىدكه چىق ــسى ئ ــشىلهر ههممى  كى
 مهن بـۇ جامائهتنىـڭ بىـر ” بـۇنى كـۆرگهن ئـۆمهر . ئـايرىم نامـاز ئوقۇۋاتـاتتىى – ئالدىغا ئايرىم

 دىــدى “ قارىنىــڭ ئارقىــسىدا تــۇرۇپ جامــائهت بىــلهن نامــاز ئوقۇشــىنى ئهۋزەل كــۆرىمكهن
 بولــۇپ نامــاز ئوقۇشــقا ئانــدىن ئــۇالرنى ئــۇبهييه ئىبنــى كهئبنىــڭ ئارقىــسىدا تــۇرۇپ جامــائهت

 ئانـــدىن يهنه بىـــر كېچىــسى ئـــۆمهر بىـــلهن بىـــرگه مهســـجىدكه . توپالشــقا غهيـــرەت قىلـــدى
 ئـۆمهر بـۇ ئىـشنى . جامائهت بىـر قارىغـا ئىقتىـدا قىلىـپ تهراۋىـه نـامىزىنى ئوقۇۋاتـاتىى . چىقتىم
 . ) 1 ( » بۇ نېمه دىدى ” كۆرۈپ

ــه كـــاالم  . رەكـــئهت ئوقۇغـــان 8 ىنى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم تهراۋىـــه نـــامىز : خۇالسـ
 ئىككىنچــى خهلىــپه ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ زامانىــدىن باشــالپ تهراۋىــه

 پهيغهمــــبهر كــــۆپىنچه ئىــــسالم مهزههبلىــــرى . رەكــــئهت ئوقۇلــــۇپ كهلمهكــــته 20 نــــامىزى
 ئهممــا . رەكــئهت قىلىــپ بېكىــتكهن 8 ئهلهيهىســساالمنىڭ ئوقــۇغىنى بــويىچه تهراۋىــه نــامىزىنى

 مهزهىبىــدە تهراۋىــه نــامىزى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ زامانىــدا نهفىــي هه
 رەكــــئهت ئوقۇشــــنى 20 ســــاهابىالرنىڭ مــــۇۋاپىقهتچىلىكى بىــــلهن بېكىــــتىلگهن بــــويىچه

ــۈلىگهن ــدىنقى . بهلگـ ــڭ ئالـ ــمهك، تهراۋىهنىـ ــى 8 دېـ ــساالمنىڭ رەكىئىتـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــائۇر راشـــىدۇن ( يولباشـــچى ســـاهابىالر رەكـــئهت ئوقـــۇش 20 ســـۈننىتى بولـــسا،  نىـــڭ ) خۇلهفـ

ــۈننىتىدۇر ــشنىڭ . سـ ــا ئهگىشىـ ــاهابىالرنىڭ يولىغـ ــچى سـ ــساالم يولباشـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــگهن ــداق دىـ ــۇق مۇنـ ــى توغرۇلـ ــاهابىلىرىمنىڭ « : زۆرۈرلىكـ ــچى سـ ــڭ ۋە يولباشـ ــىلهر مېنىـ  سـ

 . ) 2 ( » يولىدىن ئايرىلماڭالر

 تهراۋىه نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى

 تهراۋىــه . اۋىــه نــامىزى جامــائهت بىــلهن ئوقۇلغىنىــدەك، ئــۆز ئالــدىغا ئــايرىممۇ ئوقۇلىــدۇ تهر

 . بابىدىن » تهراۋىه نامىزى « فهتهۇلبارى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــۇش ــۇ ئوق ــاالم بېرىپم ــر س ــته بى ــۆت رەكئهت ــپ، ت ــاالم بېرى ــر س ــته بى ــى رەكئهت ــامىزىنى ئىكك  ن
 تهراۋىــه نــامىزىنى ئىككــى رەكئهتلىكــتىن قىلىــپ ئوقۇمــاقچى بولغانــدا، ئــۇ خــۇددى . مــۇمكىن

 تهراۋىــه نــامىزىنى تــۆت رەكئهتلىكــتىن . نىتىنى ئوقۇغانــدەك ئوقۇلىـدۇ بامـدات نامىزىنىــڭ ســۈن
 قىلىــپ ئوقۇمـــاقچى بولغانــدا، ئـــۇ خــۇددى پىـــشىن نامىزىنىــڭ تـــۆت رەكــئهت ســـۈننىتىنى

 . ئوقۇغاندەك ئوقۇلىدۇ

ــۈننهتتۇر ــر س ــايرىم بى ــش ئ ــمه قىلى ــى خهت ــان كهرىمن ــدا قۇرئ ــه نامىزى ــايلىق تهراۋى ــر ئ  . بى
ــائهت ــامىزىنى جامـ  تهراۋىـــه . نى زېرىكتۈرمهيـــدىغان يېنىكـــرەك ئوقـــۇش ياخـــشىدۇر تهراۋىـــه نـ

 تهراۋىـــه نـــامىزىنى . نـــامىزىنى رامىزانـــدا ئوقۇيالمىغـــان كىـــشىگه ئۇنىـــڭ قازاســـى كهلمهيـــدۇ
ــدىن . كېچىنىــڭ يېرىمىغــا قهدەر كېچىكتــۈرۈش مۇســتهههپتۇر ــامىزىنى تهراۋىــه نامىزى  ۋىتىــر ن

 . ) 1 ( بۇرۇن ئوقۇشمۇ جائىزدۇر

 وغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر تهراۋىه نامىزى ت

 بهنـى بىـر . تهراۋىه نـامىزىنى جامـائهت بولـۇپ، مهسـجىدته ئوقـۇش سـۈننهت كىفـايهدۇر  1
 مهههللىـدىكى جامائهتنىـڭ بىــر قىـسمى بــۇ نامـازنى جامــائهت بىـلهن ئوقــۇپ، قالغـانلىرى ئــۆز

ــدۇ ــاقىت بولى ــۈننىتى س ــۇش س ــلهن ئوق ــائهت بى ــۇالردىن جام ــىمۇ ئ ــدە ئوقۇس ــا . ئۆيلىرى  ئهمم
ــاۋابىنى ــڭ س ــۇپ ئوقۇغاننى ــائهت بول ــڭ ههم جام ــه نامىزىنى ــانالر ههم تهراۋى  مهســجىدته ئوقۇغ

 . ) 2 ( تاپىدۇ

 بــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىنىــڭ تهراۋىــه نامىزىغــا ئىمــام بولۇشــى توغرۇلــۇق ئىــسالم  2
 بهزىــسى دۇرۇس ئهمهس دىـــگهن قاراشــتا بولــسا، كـــۆپ . فىقهىــشۇناسلىرى ئىختىالپالشــقان

 بــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىالرنىــڭ تهراۋىــه نامىزىغــا ئىمــام . ســلىقىنى ســۆزلىگهن ســانلىقى دۇرۇ
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نهۋرىــسى ههســهن ئىبنــى ئهلــى بولۇشــىنى دۇرۇس دىگــۈچىلهر

ــا ــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنه ــڭ ئائى ــالى ( رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاي ــا ) پهيغهم  غ
 ئهممـا پهرز نامـازالردا . زى ئوقۇغـانلىقىنى دەلىـل قىلىـپ كهلتـۈرگهن ئىمام بولـۇپ تهراۋىـه نـامى

ــسالم ــلىكىدە ئىــ ــىنىڭ دۇرۇس ئهمهســ ــام بولۇشــ ــڭ ئىمــ ــگهن بالىالرنىــ ــاالغهتكه يهتمىــ  بــ
 . ) 3 ( فىقهىشۇناسلىرى بىرلىككه كهلگهن

 چــۈنكى بــۇ . ئــۇ تهراۋىــه هېــسابالنمايدۇ تهراۋىــه نــامىزىنى خۇپتهنــدىن بــۇرۇن ئوقۇســا  3
 ئهممـــا ۋىتىــر نـــامىزىنى تهراۋىهـــتىن . كېـــيىن ئوقـــۇش بهلگــۈلهنگهن نامـــازدۇر خۇپتهنــدىن

 . بهت  68 توم  1 اللباب شرح الكتاب ) 1 (
 . بهت  55 توم  2 رد المحتار ) 2 (
. بهت  99 توم  1 الحوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ) 3 (
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 . ) 1 ( بۇرۇن ئوقۇش جائىزدۇر

ــر قېـــتىم خهتـــمه قىلىـــش  4 ــدا قۇرئـــان كهرىمنـــى بىـ رامىـــزان ئىچىـــدە تهراۋىـــه نامىزىـ
 . ) 2 ( سۈننهتتۇر

 . بهت  268 العناية شرح الهداية ) 1 (
. بهت  269 العناية شرح الهداية ) 2 (
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 كېسهللهر نامىزى

ــسهللىك ــدانغا ― كې ــپ قويۇشــتىن مهي ــاللىقىنى يوقىتى ــڭ نورم ــر مىجهزنى ــدىغان بى  كېلى
  ئىــسالم دىنــى ئهقلىنــى يوقاتمىغــان كېــسهللهرگه ئهمهل . خىــل ئــاجىزلىق هــالىتى دېمهكتــۇر

ــايلىقالرنىمۇ ــۇالر ئۈچــۈن بهزى ئۇڭ ــرگه، ئ ــلهن بى ــۇيرۇش بى ــادەتلهرنى توختاتماســلىقنى ب  ئىب
ــهتكهن ــى . كۆرس ــۇ مهنبهن ــايلىقالرمۇ ب ــىتىلگهن ئۇڭ ــۈن كۆرس ــسهللهر ئۈچ ــدە كې ــاز ههققى  نام

 . سهت قىلغان مهق

 ئـۆرە تۇرالمايـدىغان يـاكى ئـۆرە . كېسهل كىشى كۈچىنىڭ يېتىـشىچه نامـاز ئوقۇشـى كېـرەك
ــشىگه ــاكى شــىپا تېپىــشىنىڭ كېچىكىــپ كېتى  تۇرســا، كېــسىلىنىڭ ئېغىرلىــشىپ كېتىــشىگه ي
ــال ــهجدىلهرنى نورمـ ــۇ ۋە سـ ــۇرۇپ رۇكـ ــار ئولتـ ــان بىمـ ــق بولغـ ــدىغانلىقى ئېنىـ ــهۋەب بولىـ  سـ

ــويىچه قى ــى ب ــدۇ كهيپىيىت ــاز ئوقۇي ــپ نام ــۇ . لى ــسىمۇ، رۇك ــان بول ــادىر بواللىغ ــقا ق ــۆرە تۇرۇش  ئ
 . بىــلهن ســهجدىلهرنى قىلىـــشتىن ئــاجىز كهلـــگهن بىمــار ئولتــۇرۇپ نامـــاز ئوقۇســا بولىـــدۇ
ــۇ ــار رۇك ــگهن بىم ــاجىز كهل ــشتىن ئ ــهجدىلهرنى قىلى ــۇ ۋە س ــازدا رۇك ــان نام ــۇرۇپ ئوقۇلغ  ئولت

ــا ــهجدىلهرنى ئىمـ ــلهن سـ ــلهن قىل  بىـ ــشارەت بىـ ــدۇ ئىـ ــا . ىـ ــاز – ئىمـ ــلهن نامـ ــشارەت بىـ  ئىـ
ــرەك ــشارەتته بهكـ ــان ئىـ ــهجدىگه قىلغـ ــشارەتتىن سـ ــان ئىـ ــا قىلغـ ــاش رۇكۇغـ ــدا، بـ  ئوقۇغانـ

ــدىغا ئورۇنــدۇق يــاكى ياســتۇق قويــۇپ . ئېگىلىــدۇ  ئهممــا ســهجدە قىلىــشى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ئال
ــدۇ ــهجدە پهقهت يهرگه . بېرىلمهيـ ــۈنكى سـ ــدۇ چـ ــاجىز . قىلىنىـ ــشتىن ئـ ــهجدە قىلىـ  يهرگه سـ

 ئىـــشارەت بىـــلهن قىلىـــدۇ ۋە باشـــقا نهرســـىگه ســـهجدە – گهن بىمـــار ســـهجدىنى ئىمـــا كهلـــ
ــدۇ ــدۇكى . قىلماي ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلاله ــساالم « : ج ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

ــاز ــپ نام ــهجدە قىلى ــتىگه س ــتۇق ئۈس ــڭ ياس ــدا، ئۇنى ــپ بارغىنى ــارەت قىلى ــارنى زىي ــر بىم  بى
 ياســتۇقنى ئېلىــپ تاشــلىۋەتتى، بىمــار بىــر تايــاقنى قويــۇپ ئوقۇۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ قېلىــپ،

 ئۇنىــڭ ئۈســـتىگه ســهجدە قىلمـــاقچى بولغىنىــدا تايـــاقنىمۇ ئېلىــپ تاشـــلىۋەتتى ۋە مۇنـــداق
 – كۈچــۈڭ يهتــسه ســهجدىنى يهرگه قىلغىــن، ئهگهر ئۇنىڭغــا كۈچــۈڭ يهتمىــسه ئىمــا ” : دېــدى

 ۇغــا قىلغىنىڭــدىن تــۆۋەنرەك ســهجدىگه قىلغــان ئىــشارىتىڭنى رۇك . ئىــشارەت بىــلهن قىلغىــن
 . ) 1 ( » دېدى “ قىلغىن

 ئىــشارەت  ئولتۇرۇشــقىمۇ ماجــالى بولمىغــان بىمــار ئوڭدىــسىغا يــاكى يېــنىچه يېتىــپ ئىمــا
ــدۇ ــاز ئوقۇي ــلهن نام ــپ . بى ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلاله ــى هۇس ــران ئىبن  ئىم

. بهيههقىي، بهززاز، تهبهرانىي رىۋايىتى ) 1 (
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 ئهلهيهســساالمدىن قانــداق پهيغهمــبهر . مېنىــڭ بوۋاســىر كېــسىلىم بــار ئىــدى « : مۇنــداق دەيــدۇ
ــداق دېــدى ــۇق ســورىۋىدىم، ئــۇ مۇن ــۆرە تــۇرۇپ ئوقــۇغىن، ” : نامــاز ئوقۇشــۇم توغرۇل  نامــازنى ئ

 يېــنىچه يېتىــپ ئۇنىڭغــا كۈچــۈڭ يهتمىــسه ئولتــۇرۇپ ئوقــۇغىن، ئۇنىڭغىمــۇ كۈچــۈڭ يهتمىــسه
 . ) 1 ( » “ ئوقۇغىن

 كـى پـۇتىنى قىـبله ئوڭدىسىغا يېتىپ ئىـشارەت بىـلهن نامـاز ئوقۇمـاقچى بولغـان بىمـار ئىك
 تهرەپــكه قارىتىــپ ياتىــدۇ، مۇمكىنچىلىــك بولــسا ئىككــى پــۇتىنى قىــبلىگه ئۇزارتماســلىقى
 ئۈچـــۈن ئىككـــى تىـــزى ئـــازراق كۆتۈرىلىـــدۇ ۋە بىمارنىـــڭ ئاســـمانغا قارىماســـتىن قىـــبلىگه

 . قارىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ بېشىغا ئىگىزرەك ياستۇق قويۇلىدۇ

ــ ــلهن نام ــشارەت بى ــپ ئى ــنىچه يېتى ــا يې ــى ئهمم ــوڭ تهرىپىن ــار ئ ــان بىم ــاقچى بولغ  از ئوقۇم
ــبلىگه قــاراپ ياتىــدۇ، رۇكــۇ بىــلهن ســهجدىلهرگه بېــشى بىــلهن ئىمــا  ئىــشارەت  بېــسىپ، قى

 . ) 2 ( ئهمما يېنىچه يېتىپ ئوقۇغاندىن ئوڭدىسىغا يېتىپ ئوقۇش ئهۋزەلدۇر . قىلىدۇ

 ئىشارەت دېگهن نېمه؟  ئىما

 لهرگه ئىـشارەت ئۈچـۈن كۈچىنىـڭ يېتىـشىچه نامـازدا رۇكـۇ ۋە سـهجدى ― ئىـشارەت  ئىما
ــۇر ــېگىش دېمهكت ــنى ئ ــا . باش ــلهن ئىم ــشى بى ــار بې ــاجىز  ئهگهر بىم ــشتىنمۇ ئ ــشارەت قىلى  ئى

ــق توختىتىلىــدۇ ــاز ۋاقىتلى ــسه، نام ــا . كهل ــاكى ئىككــى قــاش بىــلهن ئىم ــب ي ــاكى قهل   كــۆز ي

ــدۇ ــشقا بولماي ــدە . ئىــشارەت قىلى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ ــاَتقُ ﴿ : ئ ــت ف م طَ وا اَهللا ماَاستع ﴾ 
ــسى ــالر « : تهرجىمى ــق قىلىڭ ــا تهقۋادارلى ــشىچه ئالالهق ــڭ يېتى ــڭ ( تاقىتىڭالرنى ــى ئالالهنى  يهن

 . ) 3 ( دەيدۇ » ) ئهمرلىرىنى ئورۇنالڭالر

 ســـىلهرنى بىـــرەر ئىـــشقا بۇيرۇســـام، ئـــۇنى « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن
 . ) 4 ( » تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه ئورۇنالڭالر

ــۇقىرى ــازنى ي ــالهتته، نام ــداق ه ــااليمىزكى، ههرقان ــلىنىپ ئېيت ــقا ئاساس ــايهت ۋە ههدس  قى ئ
ــرەك ــش كې ــادا قىلى ــويىچه ئ ــى ب ــان كهيپىيىت ــالاله پهرز قىلىنغ ــگهن . ئ ــۈچى يهتمى ــا ك  ئۇنىڭغ
 كېـسهللىك هالىتىـدە ئىـشارەت . ئۆزۈرلۈك هـالالردا تاقىتىنىـڭ يېتىـشىچه ئـادا قىلىـشى كېـرەك

 نامازنىــڭ ســاۋابى ۋە ئهجــرى ســاق ۋاقتىــدا ئوقۇلغــان يېتىــشىچه ئوقۇلغــان بىــلهن تاقىتىنىــڭ

 . بهت  588 جىلد  2 بۇخارى رىۋايىتى، فهتهۇلبارىي ) 1 (
 . بهت  100 توم  1 ، اللباب شرح الكتاب بةت  375 توم  1 فتح القدير ) 2 (
 . ئايهت  16 تهغابۇن سۈرىسى ) 3 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 4 (
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 ۋە مۇشـــۇنداق بهلكـــى قىينىلىـــپ ئوقـــۇغىنى . نامازنىـــڭ ســـاۋابىدىن ههرگىـــز كهم بولمايـــدۇ
 هالسىز ۋاقىتالردىمۇ ئالالهنىڭ ئهمرىنـى ئـورۇنلىغىنى ئۈچـۈن، ئۇنىـڭ سـاۋابى ئهلـۋەتته كـۆپ

ــدۇ ــساالم مۇ . بولى ــبهر ئهلهيهس ــگهن پهيغهم ــداق دې ــتىدە « : ن ــاكى ســهپهر ئۈس ــسهل ي ــدە كې  بهن
 ئىبــادەتلهرنى بهلگىلهنــگهن كهيپىيىتــى بــويىچه قىاللمىــسىمۇ،  بولغــانلىق ســهۋەبلىك، ئهمهل

ــدە قىلغــــان ئهمهل ــا مــــۇقىم ۋە ســــاق هالىتىــ ــاۋاب  ئۇنىڭغــ ــادەتلىرىگه ئوخــــشاش ســ  ئىبــ
 . ) 1 ( » يېزىلىدۇ

 ؟ دۇ هتمىگهن كىشى قانداق قىلى ئىشارەت بىلهن ناماز ئوقۇشقا تاقىتى ي  ئىما

 هۇشـى يوقالغـان  ئىـشارەت بىلهنمـۇ نامـاز ئوقۇشـقا قـادىر بواللمىغـان يـاكى ئهقلـى  ئىما
 كۈنـدۈزگه يهتمىـگهن ۋاقىـت – بـۇ هـالهت بىـر كـېچه . بىمار، نامازنى ۋاقىتلىق قويۇپ قويىـدۇ

ــى چىقىــپ كهتكىــچه ســاق ــان بولــسا، يهنــى بهش ۋاخ نامازنىــڭ ۋاقت  ىيىپ قالــسا، داۋام قىلغ
ــدۇ ــڭ قازاســىنى ئوقۇي ــۇر نامازلىرىنى ــاكى . ئوقۇيالمىغــان مهزك ــسىلى ئېغىرالشــقان ي  ئهگهر كې

 ئىـشارەت بىلهنمـۇ نامـاز ئوقۇيالمىغـان ۋاقتـى بىـر  هۇشى يوقالغـان سـهۋەبلىك ئىمـا – ئهقلى
 . كۈنـدۈزدىن كـۆپرەك ۋاقىـت داۋام قىلغـان بولـسا، بـۇ نامازالرنىـڭ قازاسـى كهلمهيـدۇ – كېچه

ــۈرۈم ــدەك كهچـ ــۈرۈم قىلىنغانـ ــاز كهچـ ــالالردىن نامـ ــدار ئايـ ــزدار ۋە نىفاسـ ــۇددى ههيـ ــۇ خـ  بـ
 ئىـــشارەت  شــۇنداقال، ئهگهر بىمــار شــۇ كېـــسىلى بىــلهن ئۆلــۈپ كهتــسه، ئىمــا . قىلىنىــدۇ

 بىلهنمـــۇ نامـــاز ئوقۇشـــتىن ئـــاجىز كهلـــگهن هالىتىـــدە ئوقۇيالمىغـــان نامـــازلىرى ئۇنىڭـــدىن
 . ) 2 ( يه بېرىش الزىم كهلمهيدۇ ئۇنىڭغا فىدى . ساقىت بولىدۇ

 ئىشارەت بىلهن ناماز ئوقۇش توغرۇلۇق مهسىلىلهر  ئىما

ــۇرۇپ ئوقۇشــى ــشىنىڭ ئولت ــدىغان كى ــۇرۇپ ئوقۇشــقا كــۈچى يېتى ــۆرە ت ــازالرنى ئ  پهرز نام
 بىــراق . ئهممـا نهپـله نامــازالرنى سـاق كىـشىلهرنىڭمۇ ئولتــۇرۇپ ئوقۇشـى جـائىز . جـائىز ئهمهس

 . ساۋابى كهمرەك بولىدۇ

ــتىگه ــۇش ۋەزىيى ــاز ئوق ــلهن نام ــشارەت بى ــاكى ئى ــۇرۇپ ي ــۈن ئولت ــولغىنى ئۈچ ــسهل ب  كې
ــىنى، ــڭ قازاســ ــان نامازلىرىنىــ ــدا ئوقۇيالمىغــ ــسهللىك ۋاقتىــ ــار كېــ ــان بىمــ ــۈپ قالغــ  چۈشــ

 ئىــشارەت بىــلهن ئهمهس،  ســاقايغاندىن كېــيىن ئوقۇمــاقچى بولغانــدا، ئولتــۇرۇپ يــاكى ئىمــا
 چــــۈنكى، . دىكى كهيپىيىتــــى بــــويىچه ئوقۇيــــدۇ نامازنىــــڭ ئهســــلى بهلكــــى ئــــۆرە تــــۇرۇپ

ــۆزرە قالمىغــان بولىــدۇ ــازلىرىنى . ســاقايغاندىن كېــيىن ئ ــازا بولغــان نام ــدا ق ــا ســاق ۋاقتى  ئهمم

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
. بهت  105 م تو  1 بةت، بدائع الصنائع  30 نور االيضاح ونجاة االرواح ) 2 (
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 . ئىشارەت بىلهن ئوقۇسا بولىدۇ  كېسهللىكىدە ئوقۇماقچى بولسا، ئولتۇرۇپ ئىما

 ئۆزگىرىــپ قېلىــپ نامــازنى ســاق هالىتىــدە باشــلىغان بولــسىمۇ نامــاز ئهسناســىدا مــېجهزى
ــۇرۇپ ــالغىنىنى ئولت ــڭ ق ــار نامىزىنى ــان بىم ــۈپ قالغ ــالهتكه چۈش ــدىغان ه ــدىن تۇرالماي  ئورنى

ــدۇ ــا . تامامالي ــپ ئىم ــسه يېتى ــاجىز كهل ــدۇ  ئهگهر ئولتۇرۇشــتىنمۇ ئ ــلهن تامامالي ــشارەت بى  . ئى
 لىـپ ئهمما كېسهل هالىتىدە نامـازنى ئولتـۇرۇپ باشـلىغان بىمـار نامـاز ئهسناسـىدا سـاقىيىپ قې

 . ) 1 ( ئۆرە تۇرااليدىغان هالغا كهلسه نامىزىنىڭ قالغىنىنى ئۆرە تۇرۇپ تاماماليدۇ

. بهت  63 توم  1 بةت اللباب شرح الكتاب  57 تحفة الفقهاء ) 1 (
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 نامىزى ) سۇ تىلهش ( ئىستىسقا

 شـــهرىئهت ئىـــستىالهىدا . لـــۇغهت ئېتىبـــارى بىــلهن ســـۇ تىـــلهش دېمهكتــۇر  ئىستىــسقا
ــسقا ــالال  ئىستىـ ــارقىلىق ئـ ــاالر ئـ ــۇتبه ۋە دۇئـ ــاز، خـ ــسۇس نامـ ــدا مهخـ ــاج تۇيۇلغانـ  ه ئېهتىيـ

 . تائاالدىن مهغپىرەت ۋە يامغۇر تىلهش دېمهكتۇر

 قورغاقچىلىق ئـاپىتى يـۈز بهرگهن چاغـدا، شـهههرنىڭ سـىرتىغا چىقىـپ، ئىككـى رەكـئهت
 ئىستىـسقا نـامىزى ئوقـۇش ۋە ئـالالهتىن گۇناهالرغـا مهغپىـرەت تىـلهش بىـلهن بىـرگه، يــامغۇر

ــشىنى ســوراش تهكىتلىــك ســۈننهتتۇر ــۈچ ســۇ تىلهشــك . ياغــدۇرۇپ بېرى  ـ ئارقىــدىن ئ ــا  ه ئارق
ــشىدۇر ــش ياخ ــۈن چىقى ــتىم . ك ــسۇل، يې ــۇرۇن يوق ــشتىن ب ــكه چىقى ــۇ تىلهش ــسىىرالرغا  س  يې

ــدا  ســهدىقه بېــرىش ۋە چىقىــش جهريانىــدا، كهمتهرلىــك بىــلهن ئالالهقــا مۇناجــات قىلغــان هال
ــشى كــۆرۈلگهن ــش ياخ ــرى ۋە ههنهفىــي . چىقى ــالىكىي مهزههپلى ــافىئىي، ههنبهلىــي، م ــۇ ش  ب

 . ) 1 ( ىدىن ئىمام ئهبۇ يۇسۇف بىلهن ئىمام مۇههممهدلهرنىڭ ئورتاق قارىشىدۇر مهزهىب

 ئـالاله تائـاالدىن مهغپىـرەت ۋە يـامغۇر سـوراپ دۇئـا  ئهمما ئىمام ئهزەمگه كـۆرە، ئىستىـسقا
ــۇپ، ئهگهر ــۇش ســۈننهت بول ــلهن ئوق ــائهت بى ــسقا ئۈچــۈن جام ــارەتتۇر، ئىستى ــشتىن ئىب  قىلى

 . ) 2 ( ۆز ئالدىغا ناماز ئوقۇسا جائىزدۇر ئايرىم ئ – كىشىلهر ئايرىم

 دىنالردىمۇ بارلىقى بۇرۇنقى نىڭ ئىستىسقا نامىزى

ــدى ــار ئى ــدىمۇ ب ــڭ ئۇممهتلىرى ــۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنى ــامىزى ب ــسقا ن ــاال . ئىستى ــالاله تائ  ئ

 ئـۆز ۋاقتىـدا « : تهرجىمىـسى ﴾ ِلقَوِمـِه ى موسـ ى وِاذاستسق ﴿ : قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ
 . ) 3 ( » لهيهسساالم قهۋمى ئۈچۈن سۇ تهلهب قىلغان ئىدى مۇسا ئه

ــائىز ئىكهنلىكىــــگه ئىــــشارەت قىلىــــپ نــــوه  ئــــالاله تائــــاال ئىستىــــسقا نامىزىنىــــڭ جــ

 فَقُلْت استغِفروا ربكُم إنـه كـاَنَ غَفَّـاراً ﴿ : ئهلهيهىسساالمنىڭ قىسسىـسىدە مۇنـداق دەيـدۇ
 پهرۋەردىگـارىڭالردىن ” : ئېيتىـتىم ) ئۇالرغـا ( « : تهرجىمىـسى ﴾ اً علَيكُم ِمـدراَر َء يرِسلُ السماَ

 ئــۇ ســىلهرگه مــول يــامغۇرالرنى . مهغپىــرەت تىلهڭــالر، ئــۇ ههقىــقهتهن مهغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر

 . بهت  78 بةت، القوانين الفقهية  207 توم  1 بداية المجتهد ) 1 (
 . بهت  413 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته بهت،  67 توم  1 الكتاب ح اللباب شر ) 2 (
. ئايهت  60 بهقهر سۈرىسى ) 3 (
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 . ) 1 ( » “ ياغدۇرۇپ بېرىدۇ

 ئهبـۇ هـۇرەيرە رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ . ئىستىسقا نامىزى توغرۇلـۇق كهلـگهن ههدىـسلهرمۇ كـۆپ
ــ ــان بى ــۋايهت قىلغ ــان رى ــت قىلىنغ ــداق قهي ــسته مۇن ــر « : ر ههدى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهس  پهيغهم

 ئانــدىن قىـبلىگه يۈزلىنىــپ تـۇرۇپ دۇئــا قىلـدى ۋە تــونىنى . كـۈنى ئىستىـسقا ئۈچــۈن چىقتـى
ــاز . چۆرىــدى ــۇپ ، قىرائىتىنــى ئۈنلــۈك قىلىــپ ئىككــى رەكــئهت نام ــزگه ئىمــام بول ــدىن بى  ئان
 . ) 2 ( » ئوقۇدى

 تى ئىستىسقا نامىزىنىڭ كهيپىيى

ــة ﴿ : ئىمــام ئهزەمــدىن باشــقىالرغا كــۆرە، ئىستىــسقادا ئهزاننىــڭ ئورنىغــا  ﴾ الــصالة جامع
ــامىئهتۇن ( ــسهالتۇ جـ ــى ﴾ ي ئهسـ ــدۇر « : هنـ ــاز ئوقۇلىـ ــپ نامـ ــا » توپلىنىـ ــشىلهر نامازغـ  دەپ، كىـ

ــدۇ ــدۇ . چاقىرىلىـ ــاز ئوقۇلىـ ــدىن نامـ ــتىن . ئانـ ــر ئېيتماسـ ــامىزى ئهزان ۋە تهكبىـ ــسقا نـ  ئىستىـ
 . خـشاش قىرائىتـى ئۈنلـۈك ئوقۇلىـدىغان ئىككـى رەكـئهت نامـازدۇر خۇددى هېيـت نامىزىغـا ئو

ــازدىن كېــيىن ئىمــام هېيــت نامىزىغــا ئوخــشاش ئىككــى خــۇتبه ئوقۇيــدۇ  ئىمــام ئهبــۇ . نام
ــدۇر ــۇتبه كۇپايى ــرال خ ــۆرە، بى ــۇفكه ك ــا . يۇس ــوراپ دۇئ ــامغۇر س ــاالدىن ي ــالاله تائ ــدە ئ  خۇتبى

 . قىلىنىدۇ

 مهغپىـرەت، ئانــدىن يـامغۇر ياغـدۇرۇپ بېرىــشنى ههر كىـشى ئىـستىغفار ئېيتىــپ ئـالالهتىن
 . ئىمام قىبلىگه قـاراپ ئولتـۇرۇپ ئىككـى قـولىنى كۆتـۈرگهن هالـدا، دۇئاغـا باشـاليدۇ . سورايدۇ

 دۇئـادا ئـالاله تائاالنىـڭ مـول . دەيـدۇ » ئـامىين « جامائهت ئىمامنىـڭ ئارقىـسىدا تـۇرۇپ دۇئاغـا
 . ) 3 ( ى تىلىسه بولىدۇ يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىشىنى ۋە هاالكهتتىن ساقلىشىن

 . ئايهتلهر  11  10 سۈرىسى نوه ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  323 توم  1 بةت، مغني المحتاج  87 بةت، القوانين الفقهية  38 نور االيضاح ونجاة االرواح ) 3 (
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 ى ازلىر كۇسۇف ۋە خۇسۇف نام

 . ئاينىڭ تۇتۇلۇشى دېگهنلىكتۇر  كۈننىڭ تۇتۇلۇشى، خۇسۇف  كۇسۇف

 كــۈن تۇتۇلغانــدا، ئــالالهتىن گۇناهالرنىــڭ مهغپىــرەت قىلىنىــشىنى ســوراپ خــۇددى جــۈمه
ــۈ ــاز ئوقــۇش پۈت ــائهت بىــلهن ئىككــى رەكــئهت نام ــا ئوخــشاش جام ــاكى هېيــت نامازلىرىغ  ن ي

ــۈننهتتۇر ــلهن س ــاقى بى ــردەك ئىتتىىپ ــشۇناسالرنىڭ بى ــاال . فىقهى ــالاله تائ ــى ئ ــڭ دەلىل  بۇالرنى

 وِمن آياِتِه اللَّيـلُ ﴿ : ئايىتىـدىكى مۇنـۇ سـۆزىدۇر  37 قۇرئان كهرىمنىڭ فۇسسىلهت سۈرىسى
 سجدوا ِللَِّه الَِّذي خلَقَهن ِإن كُنتم والنهار والشمس والْقَمر لَا تسجدوا ِللشمِس ولَا ِللْقَمِر وا

 بىرلىكىنـى ( كـېچه بىـلهن كۈنـدۈز، كـۈن بىـلهن ئـاي ئالالهنىـڭ « : تهرجىمىسى ﴾ ِإياه تعبدونَ
ــىتىدىغان ــۇدرىتىنى كۆرسـ ــايغىمۇ ) ۋە قـ ــاڭالر، ئـ ــهجدە قىلمـ ــقا سـ ــدۇر، قۇياشـ  ئاالمهتلىرىدىنـ

 قـــا ســـهجدە قىلىڭـــالر، ئهگهر پهقهت ئـــالالهقىال ســـهجدە قىلمـــاڭالر، ئـــۇالرنى ياراتقـــان ئالاله
 . ) 1 ( » ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر

 كۈن تۇتۇلغاندا كۇسۇف نـامىزى ئوقـۇش مهيلـى سـهپهردە بولـسۇن، مهيلـى مـۇقىم بولـسۇن،
 مهيلــى ئهر بولــسۇن، مهيلــى ئايــال بولــسۇن، بهش ۋاخ نامــاز ئوقۇشــى پهرز بولغــان ههر قانــداق

 چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ كـۈن تۇتۇلغانـدا . ننهتتۇر مۇسۇلمان كىـشى ئۈچـۈن سـۈ
 » ســـههىه « ۋە مۇســـلىمالر رىـــۋايهت قىلغـــان بۇخـــارى كۇســـۇف نـــامىزى ئوقۇغـــانلىقى ئىمـــام

ــابىتتۇر ــلهن س ــسلهر بى ــان . ههدى ــات بولغ ــراهىم ۋاپ ــوغلى ئىب ــساالمنىڭ ئ ــبهر ئهلهيهس  پهيغهم
 مــبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئــوغلى ۋاپــات پهيغه « كۈنىـدە كــۈن تۇتۇلغـان بولــۇپ، بهزى كىـشىلهر

ــانلىقى ســـهۋەبلىك كـــۈن تۇتۇلـــدى ــۇتبه » بولغـ  دېيىـــشكهندە، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم خـ
ــگهن ــداق دېـ ــۇپ مۇنـ ــۈن « : ئوقـ ــۈمى ئۈچـ ــىنىڭ ئۆلـ ــسانالردىن بىرەرسـ ــاي ئىنـ ــۈن ۋە ئـ  كـ

ــدۇ ــسى . تۇتۇلمايـــ ــۇ ئىككىـــ ــېكىن ئـــ ــشى ( لـــ ــڭ تۇتۇلىـــ ــڭ ) نىـــ ــسانالرنى ( ، ئالالهنىـــ  ئىنـــ
ــ ــاالمهتلهردۇر ) دىغان ئاگاهالندۇرى ــان ئ ــدىن بولغ ــۇلغىنىنى . ئاالمهتلىرى ــڭ تۇت ــاي ۋە كۈننى  ئ

 . ) 2 ( » كۆرگىنىڭالردا، ئالاله ئۈچۈن ناماز ئوقۇشقا تۇرۇڭالر

 . بهت  280 توم  1 بةت، بدائع الصنائع  789 توم – 1 الدرالمختار ) 1 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 ش كهيپىيىتى لۇ ئوقۇ ازلىرىنىڭ نام ۋە خۇسۇف كۇسۇپ

 : ئهزاننىــڭ ئورنىغــا . كۇســۇف نامىزىــدا ئهزان ۋە تهكبىــر ئېيتىلمايــدۇ، خۇتبىمــۇ ئوقۇلمايــدۇ
ــة ﴿ ــصالة جامع ــى ( ﴾ ال ــدۇ « : ئهســسهالتۇ جــامىئهتۇن﴾ يهن ــاز ئوقۇلى ــپ نام  دەپ، » توپلىنى

ــدۇ ــا چاقىرى ــشىلهرنى نامازغ ــدۇ . كى ــۇزۇنراق ئوقۇلى ــرائهت ئ ــدا قى ــۇف نامىزى ــۇ . كۇس ــام ئهب  ئىم
 ئهممـا ئىمـام ئهزەمـگه . يۇسۇف بىلهن ئىمـام مـۇههممهدلهرگه كـۆرە، قىـرائهت ئۈنلـۈك ئوقۇلىـدۇ

 ههر ئىككــــى رەكئهتنىـــڭ رۇكـــۇ ۋە ســـهجدىلىرىنى ئــــۇزارتىش . كـــۆرە مهخپـــى ئوقۇلىـــدۇ
 نامازدىن كېيىن، ئىمـام قىـبلىگه قـاراپ ئولتـۇرۇپ يـاكى ئـۆرە تـۇرۇپ، تـاكى كـۈن . سۈننهتتۇر

 . دەيدۇ » ئامىين « ئېچىلغۇچه ئالالهتىن مهغپىرەت تىلهپ دۇئا قىلىدۇ، جامائهت دۇئاغا

 النماســتىن، ههركىــم ئــۆز ئۆيىــدە، ئــۆز ئهممــا ئــاي تۇتۇلغــان ۋاقىتتــا، جامــائهت بولــۇپ توپ
 ئالـــدىغا خـــۇددى نهپـــله نامازالرغـــا ئوخـــشاش ئىككـــى رەكـــئهت خۇســـۇف نـــامىزى ئوقـــۇش

 . ) 1 ( سۈننهتتۇر

ــدير ) 1 ( ــتح الق ــو  1 ف ــدرالمختار  436 – 433 م ت ــةر، ال ــوم – 1 بةتل ــاب  789 ت ــاب شــرح الكت ــةت، اللب ــوم  1 ب   66 ت
. بهت
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 نامىزى ) خهۋف ( قورقۇنچ

 دۈشــمهن يــاكى يىرتقۇچالرنىــڭ تۇيۇقــسىز هۇجــۇم قىلىــش ۋەهىمىــسى  قورقــۇنچ نــامىزى
ــازالر ــارائىتالردا، پهرز نام ــان ش ــق بولغ ــۇر ئېنى ــۇش دېمهكت ــلهن ئوق ــات بى ــايرىم كهيپىي  . نى، ئ

ــدۇ ــداق دەي ــدە مۇن ــان كهرىم ــالاله قۇرئ ــپ ئ ــان قىلى ــى باي ــڭ كهيپىيىتىن ــۇنچ نامىزىنى  : قورق
 وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْتقُم طَآِئفَةٌ منهم معك ولْيأْخـذُواْ أَسـِلحتهم فَـِإذَا ﴿

 اْ فَلْيكُونواْ ِمن ورآِئكُم ولْتأِْت طَآِئفَةٌ أُخرى لَم يـصلُّواْ فَلْيـصلُّواْ معـك ولْيأْخـذُواْ سجدو
 ِحذْرهم وأَسِلحتهم ود الَِّذين كَفَرواْ لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً
كُمتـِلحواْ أَسعـضى أَن تضرم مكُنت طٍَر أَون مأَذًى م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع احنالَ جةً واِحدو 

 سـهن !) ئـى مـۇههممهد ( « : تهرجىمىـسى ﴾ وخذُواْ ِحذْركُم ِإنَّ اللّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينـا
ــا ( مـــۆمىنلهر بىـــلهن ــدا، ب ) جىهادتـ ــاز ئوقۇمـــاقچى بولغىنىڭـ  ىلـــله بولـــۇپ، ئـــۇالر بىـــلهن نامـ

ــوراللىرىنى ــۇن، ق ــا تۇرس ــرلىكته نامازغ ــلهن بى ــهن بى ــسى س ــر پىرقى ــڭ بى ــات ( ئۇالرنى  ئېهتىي
 يېنىــدا تۇتـسۇن، ســهجدىگه بېرىـپ بولغانــدىن كېـيىن ئــۇالر ئارقاڭالرغـا ئۆتــۈپ ) يۈزىـسىدىن
 ردا كۈزەتچىلىــك قىلىــپ تۇرســـۇن، يهنــى نامــاز ئوقـــۇپ بولغــان پىــرقه ئارقـــاڭال ( تۇرســۇن

ــا ــرلىكته ) ئۇالرنىــڭ ئورنىغ ــلهن بى ــپ ســهن بى ــرقه كېلى ــر پى ــان ئىككىنچــى بى ــاز ئوقۇمىغ  نام
ــدا ( ــى ئارقاڭـ ــۇن، ) يهنـ ــاز ئوقۇسـ ــمهنلىرىدىن ( نامـ ــيار ) دۈشـ ــلهن هوشـ ــانلىق بىـ  ئېهتىياتچـ

 نىــدا قــوراللىرىنى يې ) دۈشــمهنلىرى بىــلهن ئۇرۇشۇشــقا تهييــار تــۇرۇش يۈزىــسىدىن . ( تۇرســۇن
ــاپىرالر ســــــىلهرنىڭ قــــــوراللىرىڭالردىن، ئهشــــــيالىرىڭالردىن غهپلهتــــــته  تۇتــــــسۇن، كــــ

ــردىنال ــلهن ســىلهرگه بى ــشىڭالرنى، شــۇنىڭ بى ــسىزدىن ( قېلى ــارزۇ ) تۇيۇق ــشنى ئ  هۇجــۇم قىلى
ــدۇ ــگه بواللماســلىقى ( قىلى ــىتىگه ئى ــش پۇرس ــۇم قىلى ــىلهرگه هۇج ــمهنلهرنىڭ س ــى دۈش  يهن

ــا ــاز ئوقۇمـــاي، يـــۇقىرىقى ئۇســـۇل بـــويىچه ئۈچـــۈن، ههممىڭـــالر بىـــرال ۋاقىتتـ  يىغىلىـــپ نامـ
ــۇڭالر ــسهل ). ئوقـ ــاكى كېـ ــسا يـ ــدىغان بولـ ــهۋەبلىك ههرەج بولىـ ــامغۇر سـ ــىلهرگه يـ  ئهگهر سـ
ــساڭالر، ــۇ چاغــدا ( بول ــدۇ، ) ب ــاه بولماي ــساڭالر ســىلهرگه هــېچ گۇن ــۇپ قوي ــوراللىرىڭالرنى قوي  ق

 رالر ئۈچــۈن خورقىلغــۇچى ئــازاب ئېهتىياتچــان ۋە هوشــىيار بولــۇڭالر، ئــالاله ههقىــقهتهن كــاپى
 . ) 1 ( » تهييارلىدى

. ئايهت  102 نسا سۈرىسى ) 1 (
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 قورقۇنچ نامىزىنىڭ كهيپىيىتى

ــلهن ــاقى بىـ ــردەك ئىتتىپـ ــڭ بىـ ــشۇناس ئالىملىرىنىـ ــسالم فىقهىـ ــدا، ئىـ ــۇنچ نامىزىـ  قورقـ
 : تۈۋەندىكى ئىككى ئىش جائىزدۇر

ــازالرنى  1 ــدالرنىڭ، پهرز نامـــ ــىدا مۇجاهىـــ ــۇرۇش ئهسناســـ ــۇقىرى ئـــ ــايهتته يـــ  قى ئـــ
 . هكلىدە ئوقۇشى جائىزدۇر كۆرسىتىلگهن ش

 شـىددەتلىك قورقـۇنچ تـۈپهيلى، مۇجاهىــدالرنىڭ بىـر يهرگه كېلىـپ، جامـائهت بولــۇپ  2
 نامــاز ئوقۇشــى مــۇمكىن بولمىغــان شــارائىتتا، ئۇالرنىــڭ نامــازالرنى ئــۆزلىرى تۇرغــان يېرىــدە،

 ۇپ، نامـازنى شـۇنداقال قاتنـاش قـۇراللىرى ئۈسـتىدە بولـ . يالغۇز ئۆز ئالـدىغا ئوقۇشـى جـائىزدۇر
ــدا، قاتنــاش ئۈســتىدە تۇرغــان پېتــى ئىمــا ــيىن بولغان   تولــۇق كهيپىيىتــى بىــلهن ئوقــۇش قى

ــسۇن . ئىــشارەت بىــلهن ئوقۇشــى جــائىزدۇر  ئۇالرنىــڭ يــۈزلهنگهن تهرىپــى قىــبلىگه تــوغرا كهل
ــۇر ــۈزلهنگهن بولــسا شــۇ تهرەپ . يــاكى كهلمىــسۇن پهرق يوقت  يهنــى قاتنــاش قايــسى تهرەپــكه ي

 . ىبلىسى بولۇپ بهلگىلهنگهن بولىدۇ ئۇالرنىڭ ق

ــا بۆلــۈدۇ  3 ــائهتنى ئىككــى پىرقىغ ــدا، ئىمــام جام ــامىزى ئوقۇمــاقچى بولغان ــۇنچ ن  . قورق
ــسا، ــامىزى بول ــاز بامــدات ن ــاكى ئوقۇمــاقچى بولغــان نام ــسا ي  ئوقۇمــاقچى بولغــانالر يولــۇچى بول

ــدۇ ــۇپ كېتى ــۇپ بول ــئهت ئوق ــر رەك ــرقه بى ــى پى ــان يه . بىرىنچ ــدىن ئوقۇمىغ ــرقه ئان ــر پى  نه بى
 ئىمـام سـاالم بهرگهنـدە بـۇ پىـرقه سـاالم . كېلىدۇ ۋە ئىمام بىـلهن نامازنىـڭ قـالغىنىنى ئوقۇيـدۇ

ــدۇ ــكه كېتىـ ــمهن تهرەپـ ــدۇ ۋە دۈشـ ــان . بهرمهيـ ــپ قالغـ ــرقه كېلىـ ــلهپتىكى پىـ ــدىن دەسـ  ئانـ
ــازلىرىنى قىرائهتـــسىز هالـــدا تاماماليـــدۇ ــدىن . ئانـــدىن دۈشـــمهن تهرەپـــكه كېتىـــدۇ . نامـ  ئانـ

 . ى پىرقه يهنه كېلىپ قالغان نامازلىرىنى قىرائهت بىلهن تامااليدۇ ئىككىنچ

 ئهگهر ئوقۇماقچى بولغان نامـاز تـۆت رەكئهتلىـك نامـاز بولـۇپ ئوقۇمـاقچى بولغـانالر مـۇقىم
ــرقه ــى پىـ ــسا، بىرىنچـ ــدۇ بولـ ــيىن كېتىـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــئهت ئوقـ ــى رەكـ ــدىن . ئىككـ  ئانـ

 ئىمـام سـاالم . بىـلهن نامازنىـڭ قـالغىنىنى ئوقۇيـدۇ ئوقۇمىغان يهنه بىر پىرقه كېلىـدۇ ۋە ئىمـام
 ئانـدىن دەسـلهپتىكى پىـرقه . بهرگهندە بۇ پىرقه سـاالم بهرمهيـدۇ ۋە دۈشـمهن تهرەپـكه كېتىـدۇ

 . ئانـدىن دۈشـمهن تهرەپـكه كېتىـدۇ . كېلىـپ قالغـان نامـازلىرىنى قىرائهتـسىز هالـدا تاماماليـدۇ
 . ازلىرىنى قىرائهت بىلهن تامااليدۇ ئاندىن ئىككىنچى پىرقه يهنه كېلىپ قالغان نام

ــدۇر ــۇش كهيپىيىتى ــڭ ئوقۇل ــك نامازالرنى ــۆت رەكئهتلى ــاكى ت ــوقىرقىالر ئىككــى ي ــا . ي  ئهمم
 شام نـامىزىنى ئوقۇشـتا، ئىمـام بىرىنچـى پىـرقه بىـلهن ئىككـى رەكئهتنـى ئوقۇيـدۇ، ئىككىنچـى

 . پىرقه بىلهن بىر رەكئهتنى ئوقۇپ نامازنى تاماماليدۇ

ــ ــۇش ســۈننهتتۇر قورقــۇنچ هالىتى ــازالرنى يېنىــك ئوق ــازدا . دىكى نام ــۇ ۋاقــت نام چــۈنكى ب
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 . ) 1 ( قىسقا سۈرىلهرنى ئوقۇش ۋە نامازنى يېنىكلىتىش ۋاقتىدۇر

  1 بـةت، اللبـاب شـرح الكتـاب  794 تـوم – 1 بـةت، الـدرالمختار  445 تـوم  1 بـةت، فـتح القـدير  60 تحفة الفقهاء ) 1 (
. بهت  70 توم
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 مۇستهههب نامازالر

 مۇستهههب نامازالر قانداق نامازالر ۋە ئۇالر قايسىالر؟ : سوئال . 7
ــاۋاب ــا : جـ ــتهههب نامـ ــاكى مۇسـ ــان يـ ــدە ئوقۇغـ ــساالم بهزىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  زالر پهيغهمـ

ــگهن ــۈننهت دەرىجىـــسىگه يهتمىـ ــول قويغـــان، تهكىتلىـــك سـ  باشـــقىالرنىڭ ئوقۇشـــىغا يـ
 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . نامازالر بولۇپ، تهكىتسىز سۈننهت قاتارىدىن سانىلىدۇ

 تههىيهتۇل مهسجىد نامىزى ) 1 (
 چاشگاه نامىزى ) 2 (
 ى تهههججۇد نامىز ) 3 (
 تاۋاپ نامىزى ) 4 (

 تههىيهتۇل مهسجىد نامىزى  1

 قانـــداقال بىـــر . مهســـجىدكه ســـاالم بېـــرىش دېمهكتـــۇر ― تههىيهتـــۇل مهســـجىد نـــامىزى
 ۋاقىتتـــا، قايـــسىبىر مهقـــسهت بىـــلهن مهســـجىدكه كىـــرگهن مۇســـۇلمان كىـــشىنىڭ ئىككـــى

ــۇل مهســجىد « رەكــئهت ــامىزى ئوقۇشــى ســۈننهتتۇر » تههىيهت ــبهر ئهلهيهىســ . ن ــۇ پهيغهم  ساالم ب
 ســـىلهرنىڭ بىـــرىڭالر مهســـجىدكه كىرگىنىـــدە ئىككـــى رەكـــئهت « : ههقـــته مۇنـــداق دەيـــدۇ

 . ) 1 ( » تههىيهتۇل مهسجىد نامىزى ئوقۇماستىن ئولتۇرمىسۇن

 تههىيهتۇل مهسجىد نامىزىنىڭ ۋاقتى

 ئــۇنى . تههىيهتــۇل مهســجىد نــامىزى مهســجىدكه كىرىــپ، ئولتۇرۇشــتىن بــۇرۇن ئوقۇلىــدۇ
ــۇ ــتىن ئولتـ ــدۇ ئوقۇماسـ ــا بولىـ ــۇرۇپ ئوقۇسـ ــۇ، يهنه تـ ــدىن كېيىنمـ ــجىدكه . رۇپ بولغانـ  مهسـ

 زىيـارەت، ئىلىــم تههـسىل قىلىــش ۋە باشــقا قانـداقال بىــر مهقــسهت بىـلهن كىــرگهن مۇســۇلمان
 ئهممـا مهسـجىدكه قانـداقال بىـر نامـازنى ئوقـۇش ئۈچـۈن كىـرىش . كىشى بـۇ نامـازنى ئوقۇيـدۇ

 يهنـى مهسـجىدكه نامـاز ئوقـۇش ئۈچـۈن . رىـدۇ تههىيهتۇل مهسجىد نامىزىنىـڭ ئـورنىنى تولدۇ
 . كىرگهن كىشى ۋاقىت تار كهلسه تههىيهتۇل مهسجىد نامىزىنى ئوقۇمىسىمۇ بولىدۇ

 مهسجىدته تهلىم ئېلىش يـاكى مهسـجىدنى رېمونـت قىلىـش يـاكى باشـقا سـهۋەبلهر بىـلهن
 مهســجىدكه كۈنـــدە بىـــر قـــانچه قېـــتىم كىرىـــشكه مهجبـــۇر بولىـــدىغان كىـــشى بىـــر قېـــتىمال

. ى بۇخارى رىۋايىت ) 1 (
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ــۇر ــا يېتهرلىكتـ ــامىزى ئوقۇسـ ــجىد نـ ــۇل مهسـ ــۈن . تههىيهتـ ــۇش ئۈچـ ــامىزىنى ئوقـ ــۈمه نـ  جـ
 مهسجىدكه كىرگهن كىـشىلهر ئولتۇرۇشـتىن بـۇرۇن يـاكى ئولتـۇرۇپ بولغـان بولـسىمۇ، تـۇرۇپ

 ئهممــا ئىمــام خــۇتبه ئوقــۇش ئۈچــۈن . ئىككــى رەكــئهت تههىيهتــۇل مهســجىد نــامىزى ئوقۇيــدۇ
 خـۇتبىنى قـوالق سـېلىپ . قۇشـقا ۋە سـۆز قىلىـشقا بولمايـدۇ مـۇنبهرگه چىقىـشى بىـلهن نامـاز ئو

 ئىمـــام « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهســـساالم بـــۇنى تهكىـــتلهپ مۇنـــداق دېـــگهن . ئـــاڭالش ۋاجىبتـــۇر
ــا ــدىكى ههمراهىڭغـ ــدا، يېنىڭـ ــسىنى ئوقۇۋاتقانـ ــڭ خۇتبىـ ــۇتبىنى ” جۈمهنىـ ــۇر، خـ ــم ئولتـ  جىـ

 . ) 1 ( » دۇ دېيىشىڭنىڭ ئۆزىمۇ خۇتبىغا قۇالق سالمىغانلىق بولى “ تىڭشا

 ئىمــام خــۇتبه ئوقۇۋاتقانــدا تههىيهتــۇل مهســجىد نــامىزى ئوقــۇش بىــلهن مهشــغۇل بولــۇش
ــدۇر ــرۇه تههرىمى ــشىلهرنىڭ . مهك ــدا، كى ــان ۋاقتى ــۇتبه ئوقۇۋاتق ــساالم خ ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 ئــازار ) جامــائهتكه ! ( ئولتــۇر « مۈرىلىرىــدىن ئــاتالپ يــۈرگهن بىراۋنــى كــۆرۈپ قېلىــپ، ئۇنىڭغــا
 . ) 2 ( كايىغان دەپ » بهردىڭ

 . چــۈنكى خــۇتبىنى تىڭــشاش ۋاجىــب، تههىيهتــۇل مهســجىد نــامىزىنى ئوقــۇش ســۈننهتتۇر
 شــۇڭا خــۇتبىنى . مهلــۇمكى ۋاجىبنــى ئــورۇنالش ســۈننهتنى ئورۇنالشــتىن مــۇهىم ۋە ئهۋزەلــدۇر

 . تىڭشاش تههىيهتۇل مهسجىد نامىزىدىن زۆرۈردۇر

 ام خــۇتبه ئوقۇۋاتقــان بولــسىمۇ ئهممــا شــافىئىي ۋە ههنبهلىــي مهزههپلىــرىگه كــۆرە، ئىمــ
 بــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــۇ . تههىيهتــۇل مهســجىد نــامىزىنى ئوقــۇش جــائىزدۇر

ــان ــل قىلغ ــسىنى دەلى ــام خــۇتبه « : ههدى ــدە، ئىم ــرىڭالر جــۈمه نامىزىغــا كهلگهن  ســىلهرنىڭ بى
 . ) 3 ( » ئوقۇپ تۇرغان بولسىمۇ، ئىككى رەكئهت تههىيهتۇل مهسجىد نامىزى ئوقۇسۇن

ــئهت ــى رەكـ ــڭ ئىككـ ــۆرمىتى كىرگۈچىلهرنىـ ــجىدلهرنىڭ هـ ــى مهسـ ــدىكى جىمـ  يهر يۈزىـ
 تههىيهتــۇل مهســجىد نــامىزى ئوقۇشــى بىــلهن ئىپادىلهنگىنىــدەك، مهســجىدى ههرەمنىــڭ

 . ) 4 ( هۆرمىتى كهبىنى يهتته قېتىم تاۋاپ قىلىش بىلهن ئىپادىلىنىدۇ

 چاشگاه نامىزى  2

ــا قۇيـــاش تولـــۇق چىقىـــپ بولغانـــ ― چاشـــگاه  مىنـــۇت 45 دىن باشـــالپ پىـــشىن ۋاقتىغـ
 چاشــگاه ۋاقتىــدا ئهڭ ئــاز دېگهنــدە ئىككــى رەكــئهت . قالغىچىلىــك بولغــان ۋاقىــتالر دېمهكتــۇر
ــسىز ســۈننهتتۇر ــۇش تهكىت ــاز ئوق ــداق دەيــدۇ . نام ــته مۇن ــساالم بــۇ ههق ــبهر ئهلهيهس  : پهيغهم

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئههمهد، نهسائىي، ئىبنى ماجه ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋابىتى ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. بهت  88 ح بهت، مراقي الفال  115 توم  1 الكتاب ح بهت، اللباب شر  158 توم  1 بدايه المجتهد ) 4 (
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ــدىك « ــادەت قىلى ــۆزىگه ئ ــامىزى ئوقۇشــنى ئ ــڭ كىمىكــى ئىككــى رەكــئهت چاشــگاه ن  هن، ئۇنى
 . ) 1 ( » گۇناهلىرى دېڭىزنىڭ كۆپۈكىدەك كۆپ بولسىمۇ مهغپىرەت قىلىنىدۇ

 . چاشگاه نامىزى ئىككى رەكئهت ئوقۇلغىنىدەك، تۆت ياكى سهككىز رەكئهتمۇ ئوقۇلىدۇ

 نامىزى ) كېچه ( تهههججۇد  3

ــۇد ــائهت ― تهههجج ــالاله تائاالنىــڭ ت ــلهن مهشــغۇل بولــۇش  كېچىــدە ئ  ئىبــادىتى بى
ــۇ ــدۇ . ر دېمهكتـ ــداق دەيـ ــاپ مۇنـ ــۆمىنلهرنى ماختـ ــاال مـ ــالاله تائـ ــاز ﴿ : ئـ ــسى ئـ ــۇالر كېچىـ  ئـ
 . ) 2 ( ﴾ ئۇخاليتتى

ــداق دەپ كۆرســهتكهن ــۇ . تهههججــۇدنى تهرك قىلمــاڭالر « : پهيغهمــبهر ئهلهيهســساالم مۇن  ئ
ــدۇر ــڭ ئادىتى ــشى زاتالرنى ــۆتكهن ياخ ــۇرۇن ئ ــىلهردىن ب ــېقىن . س ــا ي ــىلهرنىڭ ئالالهق ــۇ، س  ئ

ــۈن ۋەســ ــۇالردىن بولۇشــۇڭالر ئۈچ ــارغۇچى ههم ئ ــا چىق ــاهالرنى يوقق ــالىقالرنى ۋە گۇن  ىله، خات
 . ) 3 ( » يىراق قىلغۇچىدۇر

ــبهر ئهلهيهســساالم مۇنــداق دېــگهن ــڭ پهزىلىتــى توغرىــسىدا پهيغهم  پهرز « : تهههججۇدنى
ــان ــدا ئوقۇلغ ــاخىرقى يېرىمى ــڭ ئ ــاز كېچىنى ــسا، ئهڭ ئهۋزەل نام ــازالردىن قال ــۇد ( نام  ) تهههجج

 . ) 4 ( » نامىزىدۇر

 چــۈنكى قىيامــدا ئــۇزۇن . ىيامــدا ئــۇزۇن تــۇرۇش ســهجدىدە ئــۇزۇن تۇرغانــدىن ياخــشىدۇ ق
 تۇرۇش ئـارقىلىق قىـرائهت كـۆپرەك ئوقۇلىـدۇ، سـهجدىدە ئـۇزۇنراق تـۇرۇش ئـارقىلىق تهسـبىه

 . ) 5 ( شۈبهىسىزكى، قۇرئان ئوقۇش تهسبىه ئېيتقاندىن ئهۋزەلدۇر . كۆپرەك ئوقۇلىدۇ

 داق ئوقۇلغـــــان نامـــــاز ئهڭ ئهۋزەل نامـــــاز؟ دەپ پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمدىن قانـــــ
ــاز « : ســــورالغىنىدا ــۇزۇن تۇرۇلغــــان نامــ ــدا ئــ ــازدۇر – قىيامــ ــاۋاب » ئهڭ ئهۋزەل نامــ  دەپ جــ

 . ) 6 ( بهرگهن

 . تهههججۇد نامىزىدا مۇنۇ دۇئانى ئوقۇش ئهۋزەلدۇر

ــالاله « ــى ئ ــڭ ! ئ ــن ۋە ئۇالرنى ــمان، زېمى ــهن ئاس ــتۇر، س ــاڭا خاس ــانا س ــدۇ س ــى ههم  جىم

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . ئايهت  17 زارىيات سۈرىسى ) 2 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 3 (
 . بهت  176 جىلد  2 مۇسلىم، ئىبنى خۇزەيمه ) 4 (
 . بهت  48 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 5 (
. مۇسلىم، ئههمهد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 6 (
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ــسهن ئارىـــسىدىك ــهن . ىلهرنى باشـــقۇرۇپ تۇرغۇچىـ ــاڭا خاســـتۇر، سـ ــانا سـ ــدۇ سـ  جىمـــى ههمـ
 جىمــى ههمــدۇ ســانا ســاڭا . ئاســمان، زېمىــن ۋە ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدىكىلهرنىڭ پادىشاهىــسهن

ــسىدىكىلهرنىڭ نۇرىــسهن ــدۇ . خاســتۇر، ســهن ئاســمان، زېمىــن ۋە ئۇالرنىــڭ ئارى  جىمــى ههم
ــڭ ههق ــهن ههقـــسهن، ۋەدىلىرىـ ــاڭا خاســـتۇر، سـ ــانا سـ ــهن بىـــلهن سـ  ، ســـۆزۈڭ ههق، سـ

ــبهرلهر ههق، ــامهت ههق، پهيغهمـــ ــنهت ههق، دۇزاخ ههق، قىيـــ ــشىمىز ههق، جهنـــ  ئۇچرىشىـــ
ــۇههممهد ــساالم ( م ــۇر ) ئهلهيهىس ــالاله . ههقت ــى ئ ــاڭا ! ئ ــدىم، س ــاڭا يۆلهن ــسۇندۇم، س ــاڭا بوي  س

ــاڭا ــشلىرىمنى سـ ــتىم ۋە ئىـ ــۈن دەۋاالشـ ــېنىڭ ئۈچـ ــايتتىم، سـ ــاڭا قـ ــۈردۈم، سـ ــان كهلتـ  ئىمـ
 م، ئىلگىــرى قىلغــان ۋە كېــيىن قىلغــان، ئاشــكارا قىلغــان ۋە يوشــۇرۇن قىلغــان تاپــشۇردۇ

 سـېنىڭ باشلىنىــشىڭ يــوق، ســهن مهڭگۈلۈكــسهن، . جىمـى گۇنــاهلىرىمنى مهغپىــرەت قىلغىــن
 . ) 1 ( » ندىن باشقا ههقىقىي ئىاله يوقتۇر سه

 ش سـهههرلهردە ئــالاله تائــاالدىن كــۆپلهپ مهغپىــرەت تىــلهش ۋە ئىــستىغفارنى كــۆپ ئېيــتى
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئىــستىغفارنىڭ . مۇســتهههب ئهمهللىرىــدىن بولــۇپ، ســاۋابى كۆپتــۇر
 ئىــستىغفارنىڭ ئهڭ ( سهييىدۇلئىــستىغفار » : ئهڭ ئهۋزىلىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن

 نا على عهـدك وأ ك د ب ا ع أن ين و ت قْ لَ خ ت ن إله إال أَ ي الَ ب ر م أنت له لّ اَ ﴿ : مۇنـۇ ئىـستىغفاردۇر ) ئهۋزىلـى
 ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنيب فاغفر يل فإنه

 سـهن مېنىـڭ پهرۋەردىگارىمـسهن، سـهندىن ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىسى ﴾ ال يغفر الذنوب إال أنت
 پهيغهمبهرلهرنىــڭ ( باشــقا مهبــۇد يــوق، ســهن مېنــى ياراتتىــڭ، مهن ســېنىڭ بهنــدەڭمهن، مهن

ــان ــدىن ئالغ ــارقىلىق مهن ــى ئ ــشىچه ئهمهلــگه ) تىل ــڭ يېتى ــى كۈچۈمنى  ئههــدەڭنى ۋە ۋەدەڭن
 ماڭــا . ســاڭا ســېغىنىپ ئىــشلىرىمنىڭ يامانلىقىــدىن پانــاه تىلهيــمهن . ئاشۇرۇشــقا تىرىــشىمهن

 ! ئـــى ئـــالاله . ئاتــا قىلغـــان نېمهتلىرىڭنـــى تونـــۇيمهن ۋە گۇنـــاهلىرىمنى ئېتىـــراپ قىلىـــمهن
 قىلغىـــن، ههقىـــقهتهن گۇنـــاهالرنى ســـهندىن بـــۆلهك مهغپىـــرەت گۇنـــاهلىرىمنى مهغپىـــرەت

 . ) 2 ( » قىلغۇچى يوقتۇر

 تهههججۇد نامىزىنىڭ كهيپىيىتى

 . تهههججــۇد نــامىزى ئىككــى رەكئهتــته يــاكى تــۆت رەكئهتــته بىــر ســاالم بېرىپمــۇ ئوقۇلىــدۇ
 بــۇ ههقـــته پهيغهمـــبهر . ئهممــا ئىككـــى رەكئهتــته بىـــر ســاالم بېرىـــپ ئوقــۇش ئهۋزەلرەكتـــۇر

 . ) 3 ( دەپ كۆرسهتكهن » كېچه نامىزى ئىككى، ئىككى قىلىنىپ ئوقۇلىدۇ « : لهيهسساالم ئه

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (



560 

ــنىڭ ــپ ئوقۇش ــاالم بېرى ــر س ــته بى ــى رەكئهت ــامىزىنى ههر ئىكك ــۇد ن ــۇ ههدس، تهههجج  ب
 . ئهمما، ههر بىر تۆت رەكئهتته بىر ساالم بېرىپ ئوقۇسىمۇ بولىدۇ . ئهۋزەللىكنى كۆرسىتىدۇ

 . ) 1 ( تتىن سهككىز رەكئهتكىچه ئوقۇلىدۇ تهههججۇد نامىزى ئىككى رەكئه

 تهههججۇد نامىزىنىڭ ۋاقتى

ــۇ ههقـــته كهلـــگهن ههدىـــسلهرگه ئاساســـالنغاندا، تهههججـــۇد نامىزىنىـــڭ ئهڭ ئهۋزەل  بـ
 بـۇ ۋاقىـت دۇئاالرنىـڭ ئىجـابهت بولىــشى . ۋاقتـى كېچىنىـڭ ئـۈچتىن بىرىنىـڭ ئاخىرقىـسىدۇر

 پهيغهمـــبهر . ۇناســـىپ ۋاقىـــتالردۇر ۋە گۇناهالرنىـــڭ مهغپىـــرەت قىلىنىـــشى ئۈچـــۈن ئهڭ م
 ئــالاله كېىچىنىـڭ ئــۈچتىن بىـرى قالغانــدا، دۇنيـا ئاســمىنىغا « : ئهلهيهسـساالم مۇنــداق دېـگهن

 كىمكــى ماڭــا دۇئــا قىلىــدىكهن، ئۇنىــڭ دۇئاســىنى ” چۈشــىدۇ ۋە ) بىرىنچــى قهۋەت ئاســمانغا (
ــسى ــورىغان نهرسىـ ــورايدىكهن، سـ ــاجىتىنى سـ ــدىن هـ ــى مهنـ ــمهن، كىمكـ ــابهت قىلىـ  نى ئىجـ
ــرە ــاهلىرىنى مهغپىـ ــڭ گۇنـ ــدىكهن، ئۇنىـ ــرەت تىلهيـ ــدىن مهغپىـ ــى مهنـ ــرىمهن، كىمكـ  ت بېـ

 . ) 2 ( » دەپ نىدا قىلىدۇ “ قىلىمهن

ــر كېچىـــسىنىڭ شـــهرىپىگه نائىـــل بولـــۇش ئۈچـــۈن  ئىككـــى هېيـــت كېچىلىرىـــدە، قهدىـ
 ئـــون رامىزاننىـــڭ ئـــاخىرقى ئـــون كۈنىنىـــڭ كېچىلىرىـــدە، زۇلههجـــجه ئېيىنىـــڭ ئالـــدىنقى

 ئوخلىماســتىن ئىبــادەت ) كېچىــسى – 15 شــهبان ئېيىنىــڭ ( رىــدە ۋە بــارائهت كۈنىنىــڭ كېچىلى
 . قىلىشنىڭ ساۋابى ناهايىتى كۆپتۇر

 رامىزاننىــڭ ئـاخىرقى ئــون كـۈنى كىرگهنــدە « : ئائىـشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهـا مۇنــداق دېـگهن
ــاتتى ۋە  پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم كېچىــــسى ئۇخلىمــــايتتى، ئائىلىــــسىدىكىلهرنى ئويغىتــ

 . ) 3 ( » تكه بېلىنى باغاليتتى ئىبادە

ــۇق ــى توغرۇل ــڭ پهزىلىت ــون كۈنىنى ــدىنقى ئ ــڭ ئال ــساالم زۇلههججىنى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــگهن ــداق دې ــون « : مۇن ــاۋۋالقى ئ ــڭ ئ ــا زۇلههججىنى ــالاله تائاالغ ــۈن ئ ــش ئۈچ ــادەت قىلى  ئىب

 كۈنىــدىنمۇ يېقىملىــق كــۈن يوقتــۇر، ئۇنىــڭ ههربىــر كۈنىنىــڭ روزىــسى بىــر يىللىــق روزىغــا،
 . ) 4 ( » ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزۈلگهن ههربىر كېچىسى قهدىر كېچىسىگه تهڭ كېلىدۇ

 . يضاح نور اإل ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. تىرمىزى رىۋايىتى ) 4 (
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 قىلىشنىڭ پهزىلىتى بارائهت كېچىسىدە ئىبادەت

ــگهن ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇق پهيغهمـ ــسى توغرۇلـ ــارائهت كېچىـ ــهبان « : بـ  شـ
ــڭ ــدۈزىنى روزا  15 ئېيىنىـ ــلهن، كۈنـ ــادەت بىـ ــسىنى ئىبـ ــڭ كېچىـ ــدە، ئۇنىـ ــۈنى كهلگهنـ  كـ

ــۈزۈڭالر ــۇش بىــلهن ئۆتك ــالاله تائــاال بىرىنچــى . تۇت ــتىش بىلهنــال ئ ــشىمى كــۈن پې  ئــۇ ئاخ
 مهنــدىن مهغپىــرەت ســورايدىغانالر بولــسا، ” ئاســمانغا چۈشــىدۇ ۋە شــۇ كېچىــسى تــاڭ ئــاتقۇچه

ــرىمهن ــق بېــ ــسا رىزىــ ــدىغانالر بولــ ــق تىلهيــ ــدىن رىزىــ ــمهن، مهنــ ــرەت قىلىــ  دەپ “ مهغپىــ
 . ) 1 ( » جاكاراليدۇ

 ىدىكى بىدئهتلهر بارائهت كېچىس

ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــۋايهت قىلى ــا رى ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــساالم « : ئائى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــدەك كــۆپ رۇزا تۇتمــايتتى ــايالردا شــهئبان ئېيىدىكى ــۇق دېگــۈدەك رۇزا . باشــقا ئ  شــهئباندا تول

 . ) 2 ( » تۇتاتتى

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالهـ ــا ئهلئهشـ ــۇ مۇسـ ــداق ئهبـ  مۇنـ
ــۋايهت قىلىــدۇ ــاال شــهئبان ئېيــى يېرىمالشــقان كــۈنى كېچىــسى « : دېگهنلىكىنــى رى ــالاله تائ  ئ

ــاداۋەتخور، ههســهتخورلىرىدىن باشــقىلىرىنىڭ  بهنــدىلىرىگه كۆزىتىــپ، ئۇالرنىــڭ مۇشــرىك، ئ
 . ) 3 ( » بارلىق گۇناهلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ

 بـۇ كېچىـدە ئـالاله تائاالغـا شـىرىك يهنـى : بۇ ههدىسنى ئۆلىمـاالر تۆۋەنـدىكىچه ئىزاهاليـدۇ
ــاجىتىنى راۋا ــاتالردىن هـ ــا مهخلۇقـ ــنىڭ ئورنىغـ ــاجىتىنى تىلهشـ ــدىن هـ ــۈرگهن، ئۇنىڭـ  كهلتـ
ــشنى ــۆزى ئوتتۇرىــسىدا ۋاســىتىلىك رول ئوينــاپ بېرى ــالاله بىــلهن ئ ــشنى يــاكى ئ  قىلىــپ بېرى

 ن، قۇرئــان ســورىغان، ئىنــسانالر چىقارغــان قــانۇنالرنى ئالالهنىــڭ هۆكمىــدىن ئــارتۇق كــۆرگه
 كهرىـم كۆرســهتكهن بهلگىلىمىلهرنــى ئىنكـار قىلغــان يــاكى ئۇنىڭغـا مهســخىرە ئارىالشــتۇرغان،
ــۇنى ــاراپ، ئــ ــىز قــ ــا ئېتىبارســ ــات ۋە يوليۇرۇقلىرىغــ ــساالمنىڭ تهلىمــ ــبهر ئهلهيهىســ  پهيغهمــ

 يهنه بـۇ . نهزىرىدىن ساقىت قىلغان كىـشىلهرنى ئـالاله تائـاال بـۇ كېچىـدە مهغپىـرەت قىلمايـدۇ
ــس ــاۋۇرلۇق ههدىـ ــان، هاكـ ــۈمران بولىۋالغـ ــوتلىرى هۆكـ ــاداۋەت ئـ ــهت ۋە ئـ ــبىگه ههسـ  ته قهلـ

ــىۋە ــرەتتىن نهس ــدىكى مهغپى ــۇ كۈن ــشىلهرنىڭ ب ــان كى ــۆزلىرىنى قۇتقۇزالمىغ ــدىن ئ  ئازگاللىرى
 . ئااللمايدىغانلىقىغا ئىشارەت بېرىلىدۇ

 . ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. ههدىس » سههىه « ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان، ) 3 (
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ــاقلىنىپ ــشالر سـ ــدئهت ئىـ ــۇق بهزى بىـ ــسى توغۇرۇلـ ــارائهت كېچىـ ــسىدا بـ  خهلقىمىـــز ئارىـ
 : مهسىلهن . كهلمهكته

 . بارائهت كېچىسىدە بارائهت نامىزى دەپ، مهخسۇس يۈز رەكئهت ناماز ئوقۇش 

ــسىدە  ــارائهت كېچى ــاال ب ــدۇ، ب ــاجهت بولى ــشىلهردىن بىه ــدۇ ۋە  كى ــراق تۇرى ــازادىن يى  ق
 . ئۆمۈر ئۇزۇن بولىدۇ، دەپ ئالته رەكئهت ناماز ئوقۇش

 . ى دەپ، بۇ كېچىگه ئاتاپ دۇئا قىلىش بارائهت كېچىسىدە بارائهت كېچىسى دۇئاس 

 . بارائهت كېچىسىنى قهدىر كېچىسى دەپ ئېتىقاد قىلىش 

 . ئىسالم دىنى بۇ ئىشالرنىڭ هېچقايسىسىغا بۇيرىغان ئهمهس

 بـۇ ئايـدا قىلىـدىغان ئىبـادەتلهر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمغا ئوخـشاش كـۆپ رۇزا تۇتــۇش،
 بـارائهت كېچىـسى يـاكى باشـقا . هللهرنـى قىلىـشتۇر قۇرئان ئۇقۇش، كۆپلهپ ياخـشى سـالىه ئهم

ــان ــدە هــــېچ ئاساســــى بولمىغــ  كــــۈنلهرنى مۇئهييهنلهشــــتۈرۈپ، شــــهرىئهت بهلگىلىمىلىرىــ
ــار بهرگهن كــۈن ۋە ــڭ ئىمكــان ي ــاي ۋە باشــقا ئايالرنى ــۇ ئ ــلهن شــوغۇلالنماي، ب ــادەتلهر بى  ئىب

 ش ياخــشى ئهمهلــگه ۋاقىتلىرىــدا ئىبــادەت ۋە ياخــشى ئهمهلــلهر بىــلهن كــۆپرەك شــۇغۇللىنى
 . ياتىدۇ

ــا رەجهب ــيه ( ئهمم ــاي  7 قهمهرى ــب ) ئ ــدىغان رەغائى ــدە ئوقۇلى ــۈمه كۈنى ــاۋۋالقى ج ــڭ ئ  نى
 . ) 1 ( نامازدۇر ) دىندا بۇيرۇلمىغان ( نامىزى شهرىئهتتىن دەلىلى بولمىغان بىدئهت

 تاۋاپ نامىزى  4

 اهىمنىــڭ كهبىنــى تــاۋاپ قىلغــان كىــشىنىڭ تــاۋاپنى ئاخىرالشــتۇرۇپ بولــۇپ، مهقــامۇ ئىبر
 جــابىر رەزىيهلالهــۇ . ئارقىــسىغا كېلىــپ ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقۇشــى تهكىتــسىز ســۈننهتتۇر

ــان ههدىــسىدە مۇنــداق دەپ ــساالمنىڭ ههججىــسىنى بايــان قىلغ ــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهس  ئهنه
ــان ــۋايهت قىلغ ــپ بولــۇپ، « : رى ــاۋاپ قىلى ــتىم ت ــته قې ــى يهت ــساالم كهبىن ــبهر ئهلهيهس  پهيغهم
 . ) 2 ( » نىڭ ئارقىسىدا تۇرۇرپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇدى مهقامۇ ئىبراهىم

 ئهممـا مهســجىدى ههرەمــدە ئـادەم كــۆپ بولغــان قىـستىالڭغۇ چــاغالردا باشــقىالرنىڭ تــاۋاپ
ــدە ــسىبىر يېرى ــڭ قاي ــازنى مهســجىدى ههرەمنى ــۇ نام ــشىغا توســالغۇ بولماســلىق ئۈچــۈن ب  قىلى

 . ئوقۇش ئهۋزەلدۇر

 . بهت  49 توم  2 الفقه اإلسالمي وادلته ) 1 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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ــۇ ــاش تول ــيىن قۇي ــداتتىن كې ــاز بام ــيىن نام ــدىن كې ــىر نامىزى ــولمىغىچه، ئهس ــپ ب ق چىقى
 . ) 1 ( كۈن پاتقىچه تاۋاپ نامىزى ئوقۇش مهكرۇهتۇر

 نهپله نامازلىرى

ــۇغهتته ــۇر  نهپــله ل ــادە دېمهكت ــاكى ســۈننهت . زىي  شــهرىئهت ئىــستىالهىدا پهرز، ۋاجىــب ي
 نهپــله . ر ئىبــادەت دېمهكتــۇ  بولمىغــان، ئهممــا دىنىمىــزدا يولغــا قويۇلغــان، ئىختىيــارىي ئهمهل

 نهپـله ئىبــادەتلهر بهنــدىنىڭ ئالالهقـا تېخىمــۇ يېقىنلىشىــشىغا . ئىبادەتلهرنىـڭ ســاۋابى كۆپتــۇر
 ۋە پهرز، ۋاجىـــــب ئهمهللهرنـــــى ئـــــادا قىلىـــــشتىكى بهزى كهمچىلىـــــك، نۇقـــــسانالرنىڭ

 . ) 2 ( ” پۈتۈنلىنىشىگه ۋاسىته بولىدۇ

 وع خيـراً فَـإنَّ ط من ت ﴿ : ئالاله نهپله ئهمهللهرنىڭ مۇكاپاتلىرى ههققىـدە مۇنـداق دەيـدۇ
مــي ــاَِكر عِل ــسى ﴾ اَهللا ش ــشىلىق « : تهرجىمى ــرەر ياخ ــلهن بى ــارى بى ــۆز ئىختىي ــى ئ  كىمىك

ــدىكهن ــدۇ ( قىلى ــاتىنى بېرى ــڭ مۇكاپ ــالاله ئۇنى ــاتىنى ). ئ ــۈكۈرنىڭ مۇكاپ ــۋەتته ش ــالاله ئهل  ئ
 . ) 3 ( » ئالاله ههممىنى بىلگۈچىدۇر . بهرگۈچىدۇر

 مهسىلىلهر نهپله نامىزى ههققىدىكى

ــېچه  1 ــامىزىنى ك ــله ن ــدۈزنىڭ  نهپ ــڭ ( كۈن ــان ۋاقىتالرنى ــى قىلىنغ ــۇش مهنئ ــاز ئوق  نام
 نهپـله نامازلىرىنىـڭ بهلگىلىـك مهلـۇم ۋاقتــى . قايـسىبىر ۋاقىتلىرىـدا ئوقۇشـقا بولىــدۇ ) سـىرتىدا
 . بولمايدۇ

 بۇنـــدىن . نهپــله نــامىزىنى ئىككــى رەكــئهت يـــاكى تــۆت رەكــئهت ئوقۇشــقا بولىــدۇ  2
 . رەك ئوقۇماقچى بولسا، ئىككى رەكئهتته ياكى تۆت رەكئهتته ساالم بېرىپ ئوقۇيدۇ كۆپ

ــقا  3 ــى باشـ ــسۇن، مهيلـ ــى روزا بولـ ــسۇن، مهيلـ ــاز بولـ ــى نامـ ــادەتلىرى مهيلـ ــله ئىبـ  نهپـ
ــۈكلهنگهن بولىــدۇ ــۇنى باشــالش بىــلهن كىــشىنىڭ ئۈســتىگه ي ــسۇن، ئ ــادەتلهر بول ــى . ئىب  يهن

 هگهر نهپــله نامــاز يــاكى نهپــله روزىنــى باشــالپ بولــۇپ، ئ . ئــۇنى ئــادا قىلىــشى ۋاجىــب بولىــدۇ
ــۇ ۋاقىتتــا ئۇنىــڭ قازاســىنى ــاكى بۇزۇلــسا، ب ــسه ي ــاخىرىغىچه داۋام قىلماســتىن بۇزىۋەت  ئــۇنى ئ

 . قىلىش ۋاجىب بولىدۇ

ــارلىق قاتنـــاش قۇراللىرىنىـــڭ  4 ــىنا قاتـ ــايروپىالن، ماشـ ــاراخۇت، ئـ ــازالرنى پـ  نهپـــله نامـ

 . ت به  343 توم  1 الدر المختار ) 1 (
 . بهت  52 توم  1 بةت، اللباب شرح الكتاب  80 مراقي الفالح ) 2 (
. ئايهت  158 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
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ــۇرۇپ ئوقۇشــمۇ جــا ــگهن . ئىزدۇر ئۈســتىدە ئولت ــۇدۇل كهلمى ــبلىگه ئ ــشى قى  قاتناشــنىڭ يۆنىلى
 بــۇ ۋاقىتتــا قىــبلىگه قــاراش . بولــسىمۇ، قاتنــاش يــۈزلهنگهن تهرەپــكه قــاراپ ئوقۇســىمۇ بولىــدۇ

 وِللَّـِه ﴿ : ئـالاله قۇرئـان كهرىمـدە . چـۈنكى دىنىمىـزدا قىيىنچىلىـق يوقتـۇر . شهرت قىلىنمايدۇ
ومـاَ تنفَأي ـِرباملَغو ِرقاِهللا ثَ لُّـو فَـ املَش ـهجو مهشـرىقمۇ ۋە مهغرىپمـۇ « : تهرجىمىـسى ﴾ م 

 . ) 1 ( » ئالالهنىڭدۇر، قايسى تهرەپكه يۈزلهنمهڭالر ئۇ ئالالهنىڭ تهرىپىدۇر

ــۇرۇپ  5 ــالالردىمۇ ئولت ــدىغان ه ــۇدرىتى يېتى ــقا ق ــۇرۇپ ئوقۇش ــۆرە ت ــازالرنى ئ ــله نام  نهپ
 نىـڭ سـاۋابى، ئـۆرە تـۇرۇپ ئوقۇغاننىـڭ لـېكىن ئۆزۈرسـىز ئولتـۇرۇپ ئوقۇغان . ئوقۇش جائىزدۇر

 نهپـله نامـازنى ئـۆرە تـۇرۇپ باشـالپ، كېـيىن ئولتـۇرۇپ ئوقۇسـىمۇ . ساۋابىدىن كهمرەك بولىـدۇ
 . ىڭدەك نهپله نامازالرنى بىر نهرسىگه يۆلىنىپ تۇرۇپ ئوقۇسىمۇ جائىزدۇر شۇن . بولىدۇ

 نهپله ناماز ئوقۇش مهنئى قىلىنغان ۋاقىتالر

 : هنئى قىلىنغان ۋاقىتالر تۆۋەندىكىچه نهپله ناماز ئوقۇش م

 . ـ بامدات نامىزىدىن كېيىن 1

 . ـ ئهسىر نامىزىدىن كېيىن 2

 . ـ شام نامىزىدىن بۇرۇن 3

ــامىزى 4 ــائهت نـ ــاكى جامـ ــدا يـ ــاز قالغانـ ــى ئـ ــپ كهتكىلـ ــى چىقىـ ــڭ ۋاقتـ  ـ پهرز نامازنىـ
 . باشالنغاندا

 ئوقۇلــــۇپ ـ جــــۈمه كۈنلــــۈكته خاتىــــب مــــۇنبهرگه چىققانــــدىن جۈمهنىــــڭ پهرزى 5
 . بولغىچىلىك

 . ئهمما بامداتنىڭ سۈننىتىنى ئوقۇشقا بولىدۇ . ـ نامازغا تهكبىر ئېيتىلغاندىن كېيىن 6

 ـ هېيت نامىزى ئوقۇشتىن ئـاۋۋال مهيلـى ئۆيـدە، مهيلـى مهسـجىدته نهپـله نامـاز ئوقـۇش 7
 . ئهمما نامازدىن كېيىن مهسجىدته ئوقۇش مهكرۇه، ئۆيدە ئوقۇش جائىزدۇر . مهكرۇهتۇر

 . ـ تهرەت قىستاپ قالغاندا 8

 . ـ تائام هازىرلىنىپ قالغاندا 9

ــات «  10 ــتا » ئهرەف ــپ ئوقۇش ــى قىلى ــازنى جهمئ ــىر ئىككــى نام ــلهن ئهس ــشىن بى  تىكــى پى

. ئايهت  115 بهقهر سۈرىسى ) 1 (
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 دىكـى شـام بىـلهن خـۇپتهن ئىككـى » مـۇزدەلىفه « ئىككى ناماز ئارىسىدا نهپله نامـاز ئوقـۇش ۋە
 . ) 1 ( سىدا نهپله ناماز ئوقۇش مهكرۇهتۇر نامازنى جهمئى قىلىپ ئوقۇشتا ئىككى ناماز ئارى

 نهپله نامازالرنىڭ تۈرلىرى

 تهۋبه نامىزى  1

 تهۋبىــدىن كېــيىن، تاهــارەت . گۇنــاه ســادىر قىلغــان كىــشى دەرهــال تهۋبه قىلىــشى الزىــم
ــشى، ــرەت تىلى ــالالهتىن مهغپى ــاهى ئۈچــۈن ئ ــاز ئوقۇشــى ۋە گۇن ــئهت نام  ئېلىــپ، ئىككــى رەك

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهســـساالم بـــۇ ههقـــته . شىغا ۋاســـىته بولىـــدۇ گۇناهىنىـــڭ مهغپىـــرەت قىلىنىـــ
ــدۇ ــداق دەي ــدە « : مۇن ــار بهن ــر گۇناهك ــداقال بى ــپ ( قان ــايمان قىلى ــشلىگىنىگه پۇش ــاه ئى  ) گۇن

 تاهـــارەتنى ئوبـــدان ئېلىـــپ، ئىككـــى رەكـــئهت نامـــاز ئوقۇيـــدىكهن ۋە گۇناهىغـــا مهغپىـــرەت
 . ) 2 ( » ىرەت قىلىش ههققىدۇر مهغپ ― ئۆز پهزلى بىلهن ― سورايدىكهن، ئالالهنىڭ ئۇنى

 ئستىخارە نامىزى  2

ــستىخارە ــۇر ― ئ ــاالدىن ياخــشىلىق ســوراش دېمهكت ــالاله تائ ــك . ئ ــشنىڭ خهيرلى ــرەر ئى  بى
 بولماسـلىقى توغرۇلـۇق ئـالاله تائـاال تهرىپىـدىن مهنىـۋي ئىـشارەت ئېلىـشنى خالىغـان  بولۇپ

ــامىزى . ئوقۇيــدۇ كىــشى ياتىــدىغان ۋاقتىــدا ئىككــى رەكــئهت ئىــستىخارە نــامىزى  ئىــستىخارە ن
ــدۇ ــدەك ئوقۇلىـ ــۈننىتىنى ئوقۇغانـ ــداتنىڭ سـ ــۇددى بامـ ــدە . خـ ــلهپكى رەكئىتىـ ــڭ دەسـ  ئۇنىـ

ــافىرۇن « ــدە » كـ ــى رەكئىتىـ ــسىنى، ئىككىنچـ ــالس « سۈرىـ ــۇش ئهۋزەل » ئىخـ ــسىنى ئوقـ  سۈرىـ
ــيىلگهن ــدۇ ۋە تاهــارەت . دې ــستىخارە دۇئاســى ئوقۇلى ــدىن كېــيىن، ئى ــاز ئوقۇلــۇپ بولغان  نام

 ئىــستىخارە قىلغــان كىــشىنىڭ چۈشــىدە بىــر نهرســه كۆرۈشــى . گه قــاراپ ياتىــدۇ قىــبلى بىــلهن
ــهرت ئهمهس ــيىن، كۆڭۈلنىــڭ مــايىللىقى كۈچلــۈكرەك . ش  پهقهت ئىــستىخارە قىلغانــدىن كې

 ئىــستىخارە ئېــزى بىــر قېــتىم، كــۆپى يهتــته . بولغــان ئىــشقا تهۋەككــۇل قىلىــشتا زىيــان يوقتــۇر
 . قېتىمغىچه قىلىنىدۇ

 ى ئىستىخارە دۇئاس

﴿ ِخيتي أَسِإن ماَللَّه ِلكفَض ِمن أَلُكأَسو ِتكرِبقُد كقِْدرتأَسو ِبِعلِْمك كِم رِظيالْع و قِْدرت كالَ فَِإن 
و لَمعتو الَ أَقِْدر رذَا الْأَمه لَمعت تفَِإنْ كُن موِب اَللَّهيالْغ لَّامع تأَنو لَما ِلي ِفـي ِديِنـي أَعريخ 

 . بهت  15 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
. بهت  214 جىلت  2 ئىبنى خۇزەيمه ) 2 (
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 وآِجِلِه فَاقْدره ِلي ويسره ِلي ثُم باِرك ِلي ِفيِه اَللَّهمَ ِإنْ كُنت تعلَم ِه عاِجِل و ومعاِشي وعاِقبِة أَمِري
 عنه واقْدر ِلـي واصِرفِْني ي ن ه ع فْ وآِجِلِه فَاصِر ِه أَنه شر ِلي ِفي ِديِني ومعاِشي وعاِقبِة أَمِري عاِجِل

 . ﴾ الْخير حيثُ كَانَ ثُم رضِني ِبِه
ــالاله « : تهرجىمىــسى ــى ئ  ســېنىڭ چهكــسىز ئىلمىڭــگه ســېغىنىپ ســېنىڭدىن ياخــشلىق ! ئ

 ـ قــۇۋۋەت تىلهيــمهن، ســېنىڭ  ســورايمهن، ســېنىڭ قــۇدرىتىڭگه ســېغىنىپ ســېنىڭدىن كــۈچ
ــۇغ پهزلىڭــدىن ســوراي ــاجىزمهن . مهن ئۇل ــقهتهن ههر نهرســىگه قادىرســهن، مهن ئ  . ســهن ههقى

ــمهن ــى بىلىــسهن، مهن بىلمهي ــهن ههممىن ــسهن . س ــى بىلگۈچى ــهن پۈتــۈن غهيبلهرن  ئــى . س
ــۇ ئىــشىم ! ئــالاله ــاخىرەتلىكىم ) هــاجىتىنى ئېيتىــدۇ ( مېنىــڭ ب ــالىقىم ۋە ئ ــنىم، دۇني  مېنىــڭ دى

 ، ئـۇنى ماڭـا تهقـدىر قىلغىـن ۋە ماڭـا ئۈچۈن هـازىردا ۋە كېلىچهكـته ياخـشى بولىـدىغان بولـسا
 ئهگهر بـۇ ئىـشىم مېنىـڭ . ئۇنى ئاسـان قىلغىـن، ئانـدىن ئۇنىڭـدا ماڭـا بهرىـكهت ئاتـا قىلغىـن

ــۇنى ــسا، ئ ــانلىق بول ــته زىي ــازىردا ۋە كېلىچهك ــۈن ه ــاخىرەتلىكىم ئۈچ ــالىقىم ۋە ئ ــنىم، دۇني  دى
ــال ــراق قىلغىـــن، نهدىـ ــدىن يىـ ــۇ ئۇنىڭـ ــن ۋە مېنىمـ ــراق قىلغىـ ــا مهنـــدىن يىـ  بولمىـــسۇن ماڭـ

 . ) 1 ( » ئاندىن مېنى ئۇنىڭ بىلهن مهمنۇن قىلغىن . ياخشىلىقنى نهسىب قىلغىن

 ئالاله تائاالدىن ياخـشىلىق سـورىغان ۋە كىـشىلهر بىـلهن كېڭىـشىپ ئىـش كـۆرگهن ئـادەم
ــى ــدۇ كېيىنكـ ــايماندىن خـــالىي بولىـ ــدە مۇنـــداق دەپ . پۇشـ ــان كهرىمـ ــالاله تائـــاال قۇرئـ  ئـ

 ئىـشتا « : تهرجىمىـسى ﴾ َألمِر فَِإذَا عزمت فَتوكَّـلْ علَـى اِهللا م ِفي اْ وشاِوره ﴿ : كۆرسـهتكهن
 . ) 2 ( » ئــۇالر بىــلهن كېڭهشــكىن، ئانــدىن بىــر ئىــشقا بهل باغلىــساڭ ئالالهقــا تهۋەككــۇل قىلغىــن

ــا ــالاله تائاالغ ــشتا ئ ــرەر ئى ــش بى ــويىچه ئى ــان ب ــۈل تارتق ــيىن، كۆڭ ــدىن كې ــستىخارە قىلغان  ئى
 بهلكـــى بهزىـــدە خهيرلىـــك ئىـــش چۈشـــىدە ئايـــان بولىـــشىمۇ . ق بـــاردۇر كۆرۈشـــته ياخـــشىلى

 . مۇمكىن

 هاجهت نامىزى  3

ــاخىرەتكه مۇناســىۋەتلىك ئېهتىيــاجى بولغــان كىــشى تاهــارەتنى كامىــل ئېلىــپ  دۇنيــا ۋە ئ
ــبهر ــدۇ ســانا ۋە پهيغهم ــا ههم ــالال تائاالغ ــيىن ئ ــازدىن كې ــدۇ، نام ــاز ئوقوي ــئهت نام  ئىككــى رەك

ــساالمغا دۇ ــدۇ ئهلهيهسـ ــىنى . رۇد ئېيتىىـ ــاجهت دۇئاسـ ــدىن هـ ــدىغان ( ئانـ ــۆزى بىلىـ ــاكى ئـ  يـ
 . ئوقوپ بولۇپ، هاجىتىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىنى ئالالهتىن سورايدۇ ) دۇئاالرنى

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
. هت ـ ئاي 159 ئال ئىمران سۈرىسى ) 2 (
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ــگهن ــداق دې ــسىدە مۇن ــر ههدى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــاكى ئىنــسانالردىن « : پهيغهم ــا ي  ئالالهق
ــارەت ئېلىـــپ ــادەم، كامىـــل تاهـ ــاز بىرەرســـىگه هـــاجىتى بولغـــان ئـ  ئىككـــى رەكـــئهت نامـ

 ئوقۇســۇن، ئانــدىن ئالالهقــا ههمــدۇ ســانا، پهيغهمــبهرگه دۇرۇد ئېيتــسۇن ۋە مۇنــۇ دۇئــانى
 الَ إلَه إالّ اهللا الْحِليم الكَِرمي، سبحانَ اهللا رب العرِش العِظيِم، والْحمـد هللا رب ﴿ : ئوقۇسـۇن

اِملنيِت . العمحِجباَِت روم اَلُكاَس كُلِّ ِبر ةَ ِمنمِنيٍب والْغكُلِّ ذَن ةَ ِمنمالِْعصو ِتكِفرغاِئِم مزعو ك 
لَك ةً ِهيالَ حاَجو هتجاً ِاالَّ فَرمالَ هو هتباً ِاالَّ غّفّرلَناَ ذَن عدالَت مكُلِّ ِاثٍْم ، اَللَّه ةَ ِمنالَموالس 

جِرضاً ِاالَّ فَر ناِحِميالر محهاَ ياَ اَرت ﴾ . 

ــسى ــۇغ « : تهرجىمى ــدۇر، ئۇل ــۇ ههلىم ــۇ تولىم ــۇر، ئ ــاله يوقت ــي ئى ــقا ههقىقى ــالالهتىن باش  ئ
 ههمــدۇ ســانا ئالهملهرنىــڭ . ئهرشــىنىڭ ئىگىــسى بولغــان ئــالاله بــارچه نوقــسانالردىن پــاكتۇر

ــتۇر ــا خاسـ ــان ئالالهقـ ــالاله . پهرۋەردىگـــارى بولغـ ــېنىڭ ر ! ئـــى ئـ ــېنىڭدىن سـ ــتىڭگه سـ  ەهمىـ
 ئېرىـشتۈرىدىغان ئهمهلنــى، مهغپىــرىتىڭگه مۇيهســسهر قىلىـدىغان تهۋبىنــى، مېنــى ههر قانــداق
 گۇنــاهتىن ساقلىــشىڭنى، پۈتــۈن ياخــشىلىقالرغا ئېرىشتۈرىــشىڭنى ۋە ههرقانــداق يامــانلىقتىن

 مېنىــڭ پۈتــۈن گۇنــاهلىرىمنى مهغپىــرەت قىلغىــن، ! ئــى ئــالاله . ئامــان قىلىــشىڭنى تىلهيــمهن
 ق قىيىنچىلىقلىرىمنــى ههل قىلىــپ بهرگىــن ۋە ســېنىڭ رازىلىقىڭغــا ئېرىشىــشىم ئۈچــۈن بــارلى

ــپ بهرگىــــن ــاجهتلىرىمنى راۋا قىلىــ ــدىغان ههر قانــــداق هــ ــۈرتكه بولىــ ــى رەهىــــم . تــ  ئــ
 . » ! قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ شهپقهتلىكى بولغان ئالاله

 . ) 1 ( » يدۇ خالىغان هاجهتلىرىنى سورا ئاندىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئىشلىرىغا ئائىت

 ئهۋۋابىين نامىزى  4

ــيىن ــۇر ― ئهۋۋاب ــايتقۇچىالر دېگهنلىكت ــلهن ق ــكه تهۋبه بى ــاال تهرەپ ــالاله تائ ــين . ئ  ئهۋۋابى
 ســانى ئــالته رەكــئهت بولـۇپ، ئــالته رەكئهتــته بىــرال . نـامىزى شــام نامىزىــدىن كېــيىن ئوقۇلىـدۇ

 قۇرئــان . ش مــۇمكىن ســاالم بېرىــپ يــاكى ههر ئىككــى رەكئهتــته بىــردىن ســاالم بېرىپمــۇ ئوقــۇ

 ئـالاله ههقىـقهتهن تهۋبه قىلىـپ « : تهرجىمىـسى ﴾ فَِإنه كَـانَ ِلَألواِبـني غَفُـور ﴿ : كهرىمـدە
. ) 2 ( دەيدۇ » تۇرغۇچىالرنى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر

ــالته » : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن ــام نامىزىـــدىن كېـــيىن ئـ  كىمكـــى شـ
 ۇددى دېڭىزنىـڭ كۆپىكىــدەك كـۆپ گۇنـاهى بولــسىمۇ رەكـئهت نامـاز ئوقۇيـدىكهن، ئۇنىــڭ خـ

 . تىرمىزىي، نهسائىي ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
. ئايهت  25 ئىسرا سۈرىسى ) 2 (
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 . ) 1 ( مهغپىرەت قىلىنىدۇ

 تهسبىه نامىزى  5

ــالىرى ــسالم ئۆلىمـ ــدە ئىـ ــانلىقى ههققىـ ــاكى بۇيرۇلمىغـ ــان يـ ــڭ بۇيرۇلغـ ــبىه نامىزىنىـ  تهسـ
ــقان ــان نامــازالر . ئىختىالپالش ــبىه نــامىزى بۇيرۇلغ ــافىئىي مهزههبلىرىــدە تهس  ههنهفىــي ۋە ش

 ئهممــــا مــــالىكى ۋە ههنبهلىــــي . ۋە ئوقــــۇش تهشــــهببۇس قىلىنىـــدۇ قاتارىـــدىن ســــانىلىدۇ
ــدۇ ــاز رەت قىلىنىــ ــۇ نامــ ــان . مهزههبلىرىــــدە بــ ــازىرقى زامــ ــستانىنىڭ هــ  ســــهئۇدى ئهرەبىــ
 بـۇ ئىختىالپنىـڭ تـۈپ سـهۋەبى تهسـبىه نامىزىنىـڭ . ئۆلىمالىرىمۇ بۇ نامازنى ئېتىـراپ قىلمايـدۇ

 ههدىـــسلهر ېلىـــنگهن ئىـــشهنچلىك بۇيرۇلغـــانلىقى ههققىـــدە كهلـــگهن ههدىـــس بىـــرلىككه ك
ــدى ــانالمىغانلىقى ئى ــدىن س ــان . قاتارى ــدا باي ــازالر قاتارى ــامىزىنىمۇ نهپ؛ى نام ــبىه ن  مهن تهس

 . قىلىپ قويۇشنى اليىق تاپتىم

ــۆت ــۇ، ت ــاالم بېرىپم ــر س ــته بى ــى رەكئهت ــازنى ههر ئىكك ــۇ نام ــك ب ــڭ 4 رەكئهتلى  رەكئهتنى

بحانَ اللَّـِه « . ههر بىـر رەكئهتـته . لىـدۇ ئاخىرىدا بىر قېتىم ساالم بېرىپمۇ ئوقۇشقا بو سـ ـدمالْحو 
 رەكئهتـته جهمـى 4 قېتىمـدىن ئوقۇلـۇپ، 75 دىـگهن تهسـبىه » اُهللا واُهللا اَكْبـر إلَّـا ِالَـه ِللَِّه ولَـا

 . قېتىم ئوقۇلىدۇ 300

 تهسبىه نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى قانداق ۋە دەلىلى نېمه؟ : سوئال
ــاۋاب ــى ئ : ج ــا ئىبن ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلاله ــاي ( ابب ــسىدىن رازى بولغ ــۇ ئىككى ــالاله ب ــن ) ئ  دى

ــاس ــسى ئاببـ ــساالم تاغىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇپ، پهيغهمـ ــس بولـ ــۇ ههدىـ ــان مۇنـ ــۋايهت قىلىنغـ  رىـ
 مهن ســـىزگه ئهگهر شـــۇنداق قىلـــسىڭىز ! ئـــى تاغـــا « : رەزىيهلالهـــۇ ئهنهاغـــا مۇنـــداق دېـــگهن

 يوشــۇرۇن قىلغــان پۈتــۈن گۇنــاهلىرىڭىز بــۇرۇنقى ۋە كېيىنكــى، كىچىــك ۋە چــوڭ، ئاشــكارا ۋە
ــداق ــۇنى ســىزگه بېرەيمــۇ؟ ئۇن ــون خىــسلهتنى ئېيتىــپ بېرەيمــۇ؟ ئ ــدىغان ئ ــرەت قىلىنى  مهغپى

 ئۇنىــڭ ههر بىــر رەكئىتىــدە فــاتىهه سۈرىــسى بىــلهن يهنه . بولــسا، تــۆت رەكــئهت نامــاز ئوقــۇڭ
 نـى بىرىنچـى رەكئهتـته » اُهللا واُهللا اَكْبـر إلَّـا لَـه ِا والْحمد ِللَِّه ولَا سبحانَ اللَِّه « . بىردىن سۈرە ئوقۇڭ

 قېــتىم، 10 قېــتىم، رۇكــۇدا 15 فــاتىههنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، رۇكۇغــا بېرىــشتىن ئــاۋۋال
 قېــتىم، ســهجىدىدىن 10 قېــتىم، بىرىنچــى ســهجدىدە 10 رۇكــۇدىن تۇرغانــدا ئــۆرە تــۇرۇپ

ــدا ــتىم، ئىككىنچــى ســهجدىدە 10 تۇرغان ــتىم، 10 قې ــدا يهنه قې  ئىككىنچــى ســهجدىدىن تۇرغان
ــۇڭ 10 ــتىم ئوق ــته . قې ــر رەكئهت ــپ ههر بى ــۇپ، 75 شــۇنداق قىلى ــدىن ئوق ــك 4 قېتىم  رەكئهتلى

ــسىز ــۇنداق قىلى ــسىدە ش ــڭ ههممى ــۇڭ . نامازنى ــۈنى ئوق ــازنى ههر ك ــۇ نام ــسه ب ــۈچىڭىز يهت  . ك

. تىرمىزى، ئىبنى ماجه، تهبهرانىي رىۋايىتى ) 1 (
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 دا بىـر قېــتىم، كۈنـدە ئوقۇيالمىـسىڭىز ههر جـۈمه كۈنىـدە بىـر قېــتىم، مۇنـداق قىاللمىـسىڭىز ئايـ
ــتىم ــر قې ــدە بى ــۆمرىڭىز ئىچى ــۇ قىاللمىــسىڭىز ئ ــتىم، ئۇنىم ــر قې ــدا بى  ئۇنىمــۇ قىاللمىــسىڭىز، يىل

 ) 1 ( » ئوقۇڭ

 تهسبىه نامىزى ههققىدىكى بهزى مهسىلىلهر

ــبىگه كــۆرە، مۇســتهههبتۇر  1 ــى مهزهى ــۇش ههنهپ ــامىزىنى ئوق  ئوقۇســا ســاۋاب . تهســبىه ن
 نكى ســۈننهتنى تهرك ئېــيىش گۇنــاه بولمىغــان يهردە، چــۈ . ئوقۇمىــسا گۇنــاه بولمايــدۇ . بولىــدۇ

ــۇر ــايىتى ئېنىقتــ ــدىغانلىقى ناهــ ــاه بولمايــ ــشته گۇنــ ــشالرنى تهرك ئېيىــ ــتهههب ئىــ  . مۇســ
 . مۇستهههبنىڭ مهرتىبىسى سۈننهتتىن تۆۋەندۇر

 جدىلهردە تهســــبىه نامىزىنىـــــڭ رۇكـــــۇ ۋە ســــهجدىلىرىدە ئـــــاۋۋال رۇكـــــۇ ۋە ســـــه  2

 لـى ع اْالَ بـي ن ر اَ ح ب س ﴿ ۋە ) سـۇبهانه رەببىـيهل ئهزىـيم ( ﴾ م ي ِظ ع الْ ي ب ر انَ ح ب س ﴿ ئوقۇلىدىغان
 ِالَـه والْحمد ِللَِّه ولَـا سبحانَ اللَِّه ﴿ دىن كېـيىن تهسبىهلهر دېگهن ) سۇبهانه رەببىيهل ئهال ( ﴾
 . دىگهن تهسبىه ئوقۇلىدۇ ﴾ اُهللا واُهللا اَكْبر إلَّا

 ههۋىنى كېــرەك قىلىــدىغان خاتــالىقنى ســادىر قىلغــان تهســبىه نامىزىــدا ســهجدە ســ  3
ــدۇ ــا ئوقۇماي ــبىهلهرنى قايت ــۇ تهس ــههۋىدە ب ــهجدە س ــشى س ــۈنكى . كى ــۇپ 300 چ ــتىم ئوقۇل  قې

 . يهنه ئوقۇشنىڭ هاجىتى يوق . بولغان ئىكهن، سان تولۇقالنغان بولىدۇ

 تهسبىه نـامىزى ئوقـۇش جهريانىـدا تهسـبىه ئوقۇشـنى ئۇنتـۇپ ئۆتـۈپ كهتـكهن كىـشى  4
ــېقىن بولغـــان كېيىنكـــى ئوۇنـــدا ئوقۇۋەتـــسه بولىـــدۇ  بىرىنچـــى : مهســـىلهن . ئۇنىڭغـــا ئهڭ يـ

ــا ــۇپ ئوقۇس ــهجدىدە قوش ــى س ــشى ئىككىنچ ــان كى ــشنى تهرك قىلغ ــبىه ئېيتى ــهجدىدە تهس  س
ــدۇ ــى . بولىـ ــدا ئهمهس، بهلكـ ــۇدىن تۇرغانـ ــبىه رۇكـ ــان تهسـ ــاي قالغـ ــۇدا ئېيتىلمـ ــا رۇكـ  ئهممـ

 ســهجدىدە ئوقۇلمـــاي قالغــان تهســبىه ئىككـــى بىرىنچــى ســهجدىدە، شـــۇنىڭدەك، بىرىنچــى
 بــۇ . ســهجدە ئوتتۇرىــسىدىكى ئولتۇرۇشــتا ئهمهس، بهلكــى ئىككىنچــى ســهجدىدە ئوقۇلىــدۇ

 . قى ئىككى ئارىلىقنىڭ قىسقا بولغانلىقى سهۋەبتىن ئىدى يۇقىرى

 تهســـبىهلهرنى كۆڭۈلـــدە ســـاناش ئىمكـــانىيىتى بولـــسا، قـــول بىـــلهن ســـانىمىغان  5
 . ) 2 ( ياخشى

ــۇزەيمه (1) ــى خ ــان، ئىبن ــۋايهت قىلغ ــزىلهر رى ــاجه، تىرمى ــى م ــۇداۋۇد، ئىبن ــسلهر » ســههىه « ئهب ــان ههدى ــدا توپلىغ  قاتارى
 ههدىس

. بهت  27 توم  2 رد المحتار ) 2 (
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 ە نامىزى جىناز
 : مۇالهىزە

 ئىبــادەت بىــلهن ئــۆتكهن  ههرقانــداق بىــر مۇســۇلمان ئــادەم، مهيلــى ئــۇ هاياتىــدا تــائهت
 گۇناهكــار – تهقــۋادار بولــسۇن، مهيلــى ئــاخىرەتتىن بــېغهم، غهپــلهت ئىچىــدە ئــۆتكهن ئاســىي

 بهنــدە بولــسۇن، ئــۇ ئــۆلگهن ۋاقتىــدا، ئۆزىنىــڭ چوقــۇم ئىــسالمى يوســۇندا دەپــنه قىلىنىــشىنى
 تۇغفــانلىرىمۇ، ئــۇنى مۇســۇلمانچه يهرلهشــنى – اقتۇرىــدۇ ۋە ئۇنىــڭ پهرزەنتلىــرى ههم ئــۇرۇق ي

 . خااليدۇ

 مېيىتنــى يۇيــۇش، كېــپهنلهش، جىنــارە نــامىزىنى ئوقــۇش، قهبــرىگه ئېلىــپ بېــرىش، دەپــنه
 يوسـۇنالردىن كـۆپىنچه كىـشىلهرنىڭ خهۋىـرى – قىلىش قاتارلىق بىـر قاتـار ئىـسالمىي قائىـدە

ــوق ــاز . يـ ــۇر جىنـ ــازىرقى ئۇيغـ ــدىغانالرمۇ هـ ــدىغانلىقىنى بىلىـ ــداق ئوقۇلىـ ــڭ قانـ  ە نامىزىنىـ
 چـۈنكى . بـۇ تولىمـۇ ئېچىنىـشلىق ئىـش . كـۈنگه ئازىيىـپ بارماقتـا – جهمئىيىتىمىزدە كۈنـدىن

ــدە ــڭ قائىــ ــت نامازلىرىنىــ ــۈمه ۋە هېيــ ــاز، جــ ــدىلىك بهش ۋاخ نامــ ــى – كۈنــ  تهرتىبلىرىنــ
 شــۇڭا نامــاز ئوقۇشــنى خالىمىغــانالر . انالر موهتــاج ئۆگىنىــشكه بــۇ نامــازالرنى ئوقۇشــنى خالىغــ

 تهرتىبلىرىنــــى سۈرۈشــــته قىلىــــپ كهتمهيــــدۇ، ئۆگىنىــــشكىمۇ  بـــۇ نامازالرنىــــڭ قائىــــدە
 دەپ « مهن مۇســـۇلمانمهن » ئهممـــا جىنـــازە نـــامىزى باشـــقىچه، جهمئىيهتتىكـــى . ئىنتىلمهيـــدۇ

 باشـقا سـۆيۈملۈك، ئهزىـز ئانىـسىنى ۋە – يۈرگهن ههر قانداق ئۇيغـۇر ئۆزىنىـڭ قهدىرلىـك ئاتـا
 . يوسۇندا يهرلهشنى خااليدۇ – تۇغقانلىرىنى مۇسۇلمانچه قائىدە

ــچ ــسىگه ئى ــۆلگهن كىشى ــۇنىدۇ، ئ ــۆڭلى س ــشىنىڭ ك ــۆلگهن كى ــسى ئ ــر نهرسى ــۈنكى بى  چ
 بـۇ . ئاغرىتىدۇ، ئۇنىڭ ئـاخىرەتكه ئـالاله تائـاال كۆرسـهتكهن يوسـۇندا بېرىـشىنى ئـارزۇ قىلىـدۇ

 مىي يوســۇندا يويــۇپ كېـــپهنلهش، نــامىزىنى ئوقــۇش، قهبـــرىگه ســهۋەبتىن مېيىتنــى ئىـــسال
ــدۇ ــاجلىق بولىـ ــشكه زور ئېهتىيـ ــدىلىرىنى ئۆگىنىـ ــش قائىـ ــنه قىلىـ ــرىش ۋە دەپـ ــپ بېـ  . ئېلىـ
 خۇسۇســـهن، غهيـــرى ئىـــسالمىي مهملىكهتـــلهردە باشـــايدىغان ئۇيغـــۇر قېرىنداشـــلىرىمىز، ئـــۇ

ــانلىق ــاز بولغـ ــۇلمانالر ئـ ــيهتلهردە مۇسـ ــلهر ۋە جهمئىـ ــسالمىي مهملىكهتـ ــۈكلىرىنى ئىـ  تىن، ئۆلـ
 شـۇ ۋەجىـدىن . يوسۇندا دەپـنه قىلىـش قائىـدىلىرىنى ئۆگىنىـشكه تېخىمـۇ زور ئېهتىيـاجلىقتۇر

ــشقا ــسىلىي يېزىـ ــشلىك ۋە تهپـ ــپ، چۈشىنىـ ــان قهدەر كېڭهيتىـ ــامىزىنى ئىمكـ ــازە نـ  مهن جىنـ
. ئههمىيهت بهردىم
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 ئۆلۈمنىڭ ههقىقىتى

ــۈم ــۇپ، ― ئۆل ــشى بول ــدىن ئايرىلى ــڭ بهدەن ــالهم جاننى ــاقىي ئ ــلهن ب ــالهم بى ــانىي ئ ــۇ پ  ئ
 بـۇ دۇنيـادىكى هاياتىـدا . بۇدۇنيـا ئاخىرەتنىـڭ ئېكىنزارلىقىـدۇر . ئوتتۇرىسىدىكى بىـر كـۆۋرۈك

 ئىمــان ۋە ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلغــانالر ئاخىرەتنىــڭ ئازابىــدىن قۇتۇلــۇپ قالىــدۇ ۋە هېــساب
ــالغۇچىال . بېرىـــشى ئاســـان بولىـــدۇ ــا . ردىن بولىـــدۇ شـــۇنداقال، جهنـــنهتلهردە مهڭگـــۈ قـ  ئهممـ

ــاه ــۇپرى، زااللهت ۋە گۇنـ ــاتىنى كـ ــڭ – هايـ ــۈزگهنلهر ئاخىرەتنىـ ــلهن ئۆتكـ ــىيهتلهر بىـ  مهسـ
 . ئازابىغا دۇچار بولغۇچىالردۇر

ــۈم ــز مهڭگۈلــۈك ― ئۆل ــۇپ، ئــۇ ههرگى ــۆتكىلىش بول ــر ئــالهمگه ي ــر ئالهمــدىن يهنه بى بى
 . يوقىلىش ئهمهس

 ئۆلۈمگه تهييارلىق كۆرۈش

 ئېـسىگه ئېلىـپ، ئۇنىڭغـا تهييـارلىق كـۆرۈش يولىـدا تىرىـشىش كاتتــا ههر ۋاقىـت ئۆلـۈمنى
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىزنــى ئۆلــۈمنى يــاد ئېــتىش ۋە ئۇنىڭغــا . ئىبــادەتلهردىن ســانىلىدۇ

 . ) 1 ( » ئۆلۈمنى كۆپ ياد ئېتىڭالر « : تهييارلىق كۆرۈشكه تهشهببۇس قىلىپ مۇنداق دېگهن

 رنى تهرك ئېــتىش، گۇناهالرغــا تهۋبه قىلىــش ۋە ئۆلــۈمگه تهييــارلىق كــۆرۈش يامــان ئىــشال

 فَمـن ﴿ : ئالاله تائـاال بـۇ ههقـته مۇنـداق دېـگهن . ئىبادەتكه يۈزلىنىش بىلهن بولىدۇ – تائهت
 : تهرجىمىـسى ﴾ كَانَ يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا ولَا يـشِرك ِبِعبـادِة ربـِه أَحـدا

 يهنــى ســاۋابىنى ئۈمىــد ( ىگارىغــا مۇالقــات بولۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدىكهن كىمكــى، پهرۋەرد «
ــدىكهن ــدىن قورقىـ ــپ ئازابىـ ــسۇن ) قىلىـ ــش قىلـ ــشى ئىـ ــدىغان . ، ياخـ ــا قىلىـ  پهرۋەردىگارىغـ

 . ) 2 ( » ئىبادەتكه هېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن

 كېسهل يوقالش

 ا كېـــسهل يـــوقالش كاتتـــا ســـاۋابلىق ئىـــش بولـــۇپ، جهمئىـــيهت كىـــشىلىرى ئوتتۇرىـــسىد
ــلهت – مېهــرى ــر ئېــسىل پهزى ــدىغان بى ــاقلىقنى كاپالهتلهندۈرى ــبهر . مــۇههببهت ۋە ئىن  پهيغهم

ــگهن ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــر « : ئهلهيهىسـ ــشى بىـ ــۇلمان قېرىندىـ ــر مۇسـ ــۇلماننىڭ يهنه بىـ  مۇسـ
ــۇالر ــۇپ، ئ ــالته بول ــى ئ ــتىدىكى ههقق ــېنى : ئۈس ــشىڭ، س ــاالم بېرى ــقىنىڭدا س ــا ئۇچراش  ئۇنىڭغ

ــشىڭ، ــازىر بولى ــا ه ــشىڭ، چاقىرس ــىههت قىلى ــسا نهس ــشىڭنى سورى ــىههت قىلى ــهندىن نهس  س

 . تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
. ئايهت  110 كههف سۈرىسى ) 2 (
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 دېيىـشىڭ، ئاغرىـپ قالـسا يوقلىـشىڭ، ۋاپـات بولـسا جىنازىـسىغا » ئهلههمدۇ لىلـاله « تۈشكۈرسه
 . ) 1 ( » هازىر بولىشىڭدۇر

 لُ أَ سـ اَ ﴿ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېسهل يوقلىغاندا مۇنۇ دۇئانى يهتـته قېـتىم ئوقـۇيتتى
 ئۇلـۇغ ئهرشـنىڭ ئىگىـسى بولغـان « : تهرجىمىـسى ﴾ ك ي ِف ش ي نْ أَ ِم ي ِظ ع الْ ِش ر ع الْ ب ر م ي ِظ ع الْ اَهللا

 . ) 2 ( » ئۇلۇغ ئالالهتىن سىزگه شىپالىق تىلهيمهن

 سهكهراتتىكى كىشىنىڭ تهۋبىسى ۋە ئىمانى

 پۈتـــۈن ئىـــسالم ئۆلۈمـــالىرى بـــۇرۇن ئىمـــان ئېيتماســـتىن ســـهكهراتقا چۈشـــكهندە يـــاكى
 زىگه شهكــــسىز ئايــــان بولغــــان ۋاقىتتــــا ئېيتقــــان ئىماننىــــڭ قوبــــۇل ئۆلىــــدىغانلىقى ئــــۆ

 فَلَـم ﴿ : بۇ ئالاله تائاالنىڭ مۇنـۇ سـۆزىگه ئاساسـالنغان . بولمايدىغانلىقىدا بىردەك ئىتتىپاقتۇر
 بىزنىـڭ ئـازابىمىزنى كـۆرگهن چاغـدا « : تهرجىمىـسى ﴾ يك ينفَعهم ِإميانهم لَمـا رأَوا بأْسـنا

 . ) 3 ( » ىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولمىدى ئېيتقان ئ

 يۇ ئـايهتتىن، بـۇرۇن ئىمـان ئېيتماسـتىن جېنـى ههلقۇمغـا كېلىـپ قېلىـپ ئۆلـۈش ئالدىـدا
 . ئالاله تائاالنىڭ دەرگاهىدا قوبۇل بولمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ ئېيتقان ئىماننىڭ

 قىسسىــسىنى بايــان تۋەنــدىكى ئــايهتلهردە، پىرئهۋننىــڭ هــاالك بولغــانلىق قۇرئــان كهرىــم
ــڭ ــان ئىماننى ــۇپ ئېيتق ــدىن قورق ــدە، ئۆلۈم ــا يهتكهن ــارقىلىق جــان ههلقۇمغ ــش ئ ــالاله قىلى  ئ

ــڭ ــدۈرمهكته تائاالنىـ ــزگ بىلـ ــدىغانلىقىنى بىـ ــۇل بولمايـ ــدا قوبـ ــسرائىل ﴿ . دەرگاهىـ ــز ئىـ  بىـ
ــۇم ۋە ــكهرلىرى زۇل ــڭ ئهس ــرئهۋن ۋە ئۇنى ــۇالرنى پى ــۇق، ئ ــزدىن ئۆتكۈزىۋەتت ــى دېڭى  ئهۋالدىن

ــا . نلىـــق قىلىـــش يۈزىـــسىدىن قوغلىـــدى زوراۋا  ئىمـــان « : پىـــرئهۋن غهرق بولىـــدىغان ۋاقىتتـ
ــۇر، مهن ــاله يوقتـ ــي ئىـ ــتىن غهيرىـ ــان ئىالهـ ــان ئېيتقـ ــسرائىل ئهۋالدى ئىمـ ــى، ئىـ  ئېيتتىمكـ

 ئهمــدى ) هايــاتتىن ئۈمىــد ئۈزگىنىڭــدە ( « ) ئۇنىڭغــا دېيىلــدىكى . دېــدى » مۇســۇلمانالردىنمهن
ــا ئاســـىيلىق قىلغـــان ۋە بۇزغـــۇنچىالردىن بولغـــان ئىلگىـــرى ئالال ) ئىمـــان ئېيتامـــسهن؟ (  هقـ

ــدىڭ ــىتىڭنى . ئى ــېنىڭ جهس ــۈن، بۈگــۈن س ــۇڭ ئۈچ ــرەت بولۇش ــنكىلهرگه ئىب ــهندىن كېيى  س
 نۇرغــۇن كىــشىلهر، . » ) يهنــى ســېنىڭ جهســىتىڭنى دېڭىــزدىن چىقىرىــپ قــويىمىز ( قۇتقــۇزىمىز

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . تىرمىزىي ۋە هاكىم رىۋايىتى ) 2 (
. ئايهت  85 غافىر سۈرىسى ) 3 (
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 . ) 1 ( ﴾ شۈبهىسىزكى، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزدىن غاپىلدۇر  شهك

 تائـاال ۋەدىـسىگه ئاساسـهن، پىرئهۋننىـڭ جهسـىدىنى دېڭىـزدىن چىقىرىـپ سـاقالپ ئالاله
ــدا، . قالغـــان ــانىلى ئېچىلغانـ ــدىن مىـــسىرنىڭ ســـۇۋەيس قـ ــۇ جهســـهد ئىنگىلىـــزلهر تهرىپىـ  بـ

ــن « ــتىلگهن » جهبهلهي ــپ كې ــيىگه ئېلى ــپ، ئهنگىلى ــدىن تېپىلى ــگهن جاي ــهتنىڭ . دې ــۇ جهس  ب
 ىرىنى بىلىــشته قوللىنىلىــدىغان ههرتۈرلــۈك ئــۆمرىنى بىلىــش ئۈچــۈن، جهســهتلهرنىڭ ئۆمــۈرل

ــاربون ــسى قوللىنىلغاننىــڭ ســىرتىدا، ك ــشقا ســېلىنغان 14 مېتودالرنىــڭ ههممى  . مېتودىمــۇ ئى
ــهت ــۇ جهس ــى، ب ــسىال 3000 ئهجهپلىنهرلىكك ــڭ تېرى ــسىمۇ، ئۇنى ــان بول ــۇپ چىقق ــق بول  يىللى

 ميــا قىلىنمىغــان ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، بۇجهســهت مۇ . چــۈرۈگهن، ئهممــا ئورگــانلىرى بۇزۇلمىغــان
ــكهن ــلىنىدۇ . ئى ــپ تاش ــانلىرى ئېلى ــى ئورگ ــهتلهرنىڭ ئىچك ــان جهس ــا قىلىنغ ــۈنكى مۇمي  . چ

 دا » لونـدۇن تهبىـئهت مـۇزىيى « هـازىر بـۇ جهسـهت . جايىـدا ئېـدى بۇنىڭ ئىچكـى ئورگـانلىرى
ــا ــك . كـــۆرگهزمىگه قويۇلماقتـ ــۆجىزىلىرىنى بـــۇ ۋەقهلىـ  قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ ههقلىقىنـــى ۋە مـ

 . اقتا ئىسپاتالپ تۇرم

 جېنـى ههلقۇمغـا . مۇسۇلماننىڭ تهۋبىـسىمۇ سـهكهراتقا چۈشۈشـتىن بـۇرۇن بولىـشى كېـرەك
 ئـــالاله تائـــاال بـــۇههقته مۇنـــداق . كېلىــپ قالغـــان كىـــشىنىڭ تهۋبىـــسى قوبـــۇل قىلىنمايـــدۇ

 ئــالاله قوبــۇل قىلىــشنى ۋەدە قىلغــان تهۋبه يامــانلىقنى نــادانلىقتىن قىلىــپ ســېلىپ، « : دەيــدۇ
ــدىن ئۇزۇنغــا ق ــۇرۇن ( المــاي ئان ــۈم كېلىــشتىن ب ــى ئۆل ــسىدۇر؛ ) يهن  تهۋبه قىلغانالرنىــڭ تهۋبى

 . ) 2 ( » ۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ئالاله ئهنه ش

 ئــالاله تائــاال بهنــدىنىڭ تهۋبىــسىنى قوبــۇل « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
 . ) 3 ( » قىلىدۇ، ئهگهر ئۇنىڭ جېنى ههلقۇمغا كېلىپال قالمىغان بولسا

ــاكى ئۆلىــدىغانلىقى ئــۆزىگه ــڭ كۆرىــشىچه، ســهكهراتتىكى ي ــا ههنهفىــي مهزهىبىنى  ئهمم
 . ئېنىق ئايان بولغان مۇسۇلمان كىشىنىڭ تهۋبىسى قوبۇل قىلىنىدۇ، دەپ قارىلىدۇ

 بىراۋ سهكهراتقا چۈشكهندە قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر

ــشىپ سوزۇل ــڭ بوشىــ ــكهنلىكى ئۇنىــــڭ پۇتلىرىنىــ ــهكهراتقا چۈشــ ــشى، بىراۋنىــــڭ ســ  ىــ
 ســـۆزىنىڭ تىترىـــشى ۋە ئىككـــى چېكىـــسىنىڭ قورۇلــــۇپ – دىمىقىنىـــڭ قىـــسىلىپ گهپ

 . قېلىشىدىن بىلىنىدۇ

 . ئايهتلهر  92  90 يۇنۇس سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  17 نىسا سۈرىسى ) 2 (
. مىزى ۋە ئىبنى هىببانالر رىۋايىتى ئىمام ئههمهد، ئهبۇداۋۇد، تىر ) 3 (
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 : سهكهراتقا چۈشكهن كىشى ئۈچۈن قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر تۆۋەندىكىچه

 ئۇنى ئوڭ يېنىغا ياتقۇزۇش ۋە قىبلىگه قارىتىش  1

 پ، يـۈزى بىـلهن كۆكـسى قىــبله بىـراۋ سـهكهراتقا چۈشـكهندە، ئـۇ ئـوڭ تهرىــپىگه يـاتقۇزۇلۇ
 تىرىـــك ۋە « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مهســـجىدى ههرەم توغرۇلـــۇق . تهرەپـــكه قارىتىلىـــدۇ

 . ) 1 ( دېگهن » ئۆلۈك ههممه هالىتىڭالردا ئۇ سىلهرنىڭ قىبلهڭالردۇر

 يهرنىڭ تـارلىقى يـاكى باشـقا سـهۋەبلهر تـۈپهيلى ئۇنىـڭ يـۈزى بىـلهن كۆكـسىنى قىـبلىگه
ــاتقۇزۇپ، يــۈزى بىــلهن ئىككــى يۈزلهندۈرۈشــكه ــۇنى ئوڭدىــسىغا ي  ئىمكــانىيهت بولمىغانــدا، ئ

 بۇنـداق قىلىـشمۇ قىـيىن بولغانـدا، ياتقـان پېتـى . پۇتىنى قىبله تهرەپـكه قـارىتىش يېتهرلىكتـۇر
 . تهرك ئېتىلىدۇ

 شاهادەت كهلىمىسىنى تهلقىن قىلىش  2

 پهيغهمــبهر ). وقۇتىلىــدۇ ئ ( ســهكهراتتىكى كىــشىگه شــاهادەت كهلىمىــسى تهلقىــن قىلىنىــدۇ
 دېــگهن كهلىمىنــى « ئــالالهتىن باشــقا ئىالهىــي مهبــۇد يــوق « : ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن

 . ) 2 ( » تهلقىن قىلىڭالر

 ﴾ محمـد رسـولُ اهللا الَ ِإٰلـه ِإالَّ اللّـه ﴿  ههنهفىي مهزهىبىگه كـۆرە، ئىككـى شـاهادەت
ــۇههمم ( ــوق، مـ ــۇد يـ ــي مهبـ ــقا ئىالهىـ ــالالهتىن باشـ ــڭ بهرههق ئـ ــساالم ئالالهنىـ  هد ئهلهيهىسـ

ــسىدۇر ــدۇ  ) ئهلچىــ ــن قىلىنىــ ــۇق تهلقىــ ــى . تولــ ــاهادەت ئىككىنچــ ــى شــ ــۈنكى بىرىنچــ  چــ
 شـــاهادەت كهلىمىلىرىنــى تهلقىـــن قىلىــشتا، ســـىلىقلىق ۋە . شاهادەتــسىز قوبـــۇل قىلىنمايــدۇ

ــزار قىلماســلىق ئۈچــۈن شــاهائهتنى ــدۇ، ســهكهراتتىكى كىــشىنى بى  يۇمــشاقلىق بىــلهن قىلىنى
 بىــــر قېــــتىمال ئوقۇتــــسا . كـــۆپ تهكــــرارالش يــــاكى ئــــۇنى ئېيتىــــشقا زورالشــــقا بولمايــــدۇ

 . ) 3 ( يېتهرلىكتۇر

 ياسىن سۈرىسىنى ئوقۇش  3

 ســــــهكهراتتىكى كىــــــشىنىڭ يېنىــــــدا ياســــــىن سۈرىــــــسىنى ئوقــــــۇش پهيغهمــــــبهر
ــساالمنىڭ ــۇڭالر « : ئهلهيهىسـ ــسىنى ئوقـ ــىن سۈرىـ ــا ياسـ ــسىغا » ئۆلۈكلىرىڭالرغـ ــگهن ههدىـ  دېـ

ــهن پ ــلهن ئاساسـ ــاقى بىـ ــردەك ئىتتىپـ ــشىۋالىرىنىڭ بىـ ــشۇناسالر ۋە مهزههپ پېـ ــۈن فىقهىـ  ۈتـ
 ههنهفىــي ۋە شــافىئى مهزههپلىرىنىــڭ كېيىنكــى پېــشىۋالىرى ســهكهراتتىكى . مۇســتهههبتۇر

 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
 . مۇسلىم، ئههمهد، تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
. بهت  69 اللباب شرح الكتاب ) 3 (



575 

 . ) 1 ( ىسىنى ئوقۇشنىمۇ ئهۋزەل سانىغان سۈر » رەئد « كىشىنىڭ يېنىدا،

 مېيىتنىڭ كۆزلىرىنى يۇمدۇرۇش  4

 ۋە زاڭىقـى ئۈزگهنـدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ كـۆزلىرى يۇمدۇرىلىـدۇ سهكهراتتىكى كىـشى جـان
 ئالالهنىـــڭ نـــامى بىـــلهن ۋە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ دىنـــى ، بـــۇ ئهســـنادا . تېڭىلىــدۇ

ــۆرىمىز ــش ك ــويىچه ئى ــالاله ﴿ . ب ــى ئ ــى ! ئ ــن، كېيىنك ــان قىلغى ــشىنى ئاس ــڭ ئى ــۇ مهرهۇمنى  ب
 دەپ دۇئـا ﴾ هن بهختلىـك قىلغىـن ئىشلىرىنىمۇ ئۇڭايالشـتۇرغىن، ئـۇنى سـاڭا ئۇچرىـشىش بىـل

ــدۇ ــىيه قىلىنى ــش تهۋس ــدۇ . قىلى ــۇپ بېرىلى ــپىگه قوي ــى تهرى ــولى ئىكك ــى ق ــڭ ئىكك  . مېيىتنى
 . مېيىتنى دۈم ياتقۇزۇپ قويۇشقا بولمايدۇ

 مېيىتنـى يويـۇپ بولغىچىلىـك ئۇنىـڭ يېنىــدا قۇرئـان ئوقـۇش ۋە ههيـزدار يـاكى تۇغۇتلــۇق
 . ) 2 ( ئايالالرنىڭ تۇرۇشى مهكرۇه سانىلىدۇ

 مېيىتنى دەپنه قىلىشتىن ئاۋۋال قىلىشقا تېگىشلىك مۇهىم ئىشالر

 مېيىتنــى دەپــنه قىلىــشتىن ئــاۋۋال ئالــدىراپ قىلىــشقا تېگىــشلىك مــۇهىم ئىــشالر ئــۈچ
ــسا ــۈلهش، ۋەســىيهتلىرى بول ــسا ت ــۇپ كېــپهنلهش، ئۇنىــڭ قهزرلىــرى بول  بولــۇپ، مېيىتنــى يوي

 : بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه . ئورۇنالشتۇر

ــشلىرىنى  1 ــازىرالش ئىـــ ــقا هـــ ــامىزىنى ئوقۇشـــ ــپهنلهپ نـــ ــۇپ كېـــ ــى يويـــ  مېيىتنـــ
 بــۇ جهســهدنىڭ . كېچىكتۈرمهســتىن، ئالــدىراپ ئــورۇنالش ياخــشى ئهمهللهردىــن ســانىلىدۇ

ــدى ــۈن ئىــ ــلىقى ئۈچــ ــپ قالماســ ــاكى ئۆزگىرىــ ــۇپ يــ ــك . بۇزۇلــ ــام مالىــ ــى « ئىمــ  مېيىتنــ
 . دېگهن » ۇر قهدىرلىگهنلىك ئۇنى قارارگاهىغا تېزرەك ئۇزۇتۇپ قويۇشت

ــڭ  2 ــۈلهش مېيىتنىــ ــى تــ ــڭ قهرزلىرىنــ ــاۋۋال ئۇنىــ ــشتىن ئــ ــنه قىلىــ ــى دەپــ  مېيىتنــ
 : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن . مهســـئۇلىيىتىنى يېنىكلهشـــتۈرۈش ئۈچۈنـــدۇر

 . ) 3 ( » مۆمىن كىشىنىڭ جېنى ئۇنىڭ قهرزىسى ئادا قىلمىغىچه شۇ قهرزىگه باغالقلىقتۇر «

ــى تۈلهشــكه يېتهرل ــۇ قهرزىن ــۇل ب ــك پ ــۆلگهن – ى ــۇنى تۈلىمهســتىن ئ ــۇرۇپ، ئ ــار ت ــى ب  مېل
 كىـــشى ههققىـــدە كهلـــگهن ههدىـــس بولـــۇپ، قهرزىنـــى تۈلهشـــكه پـــۇلى يوقلىقىـــدىن ئـــۇنى
 تـۆلىيهلمىگهن بولــسىمۇ، قهرزنــى تــۈلهيمهن دېــگهن نىيهتـته يــۈرۈپ ئۆلــۈپ كهتــكهن كىــشىگه

 . بهت  404 توم  2 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 1 (
 . بهت  39 نور االيضاح ونجاة االرواح ) 2 (
. ىۋايتى ئىمام ئههمهد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجهلهر ر ) 3 (
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ــڭ قهرزىـــدىن ئۆتىۋېتىـــدىغانلىقى تو ــالاله تائاالنىـــڭ ئۇنىـ ــسلهر كهلـــسهك، ئـ  غرۇلـــۇق ههدىـ
ــبهر . كهلــگهن ــسته، پهيغهم ــۋايهت قىلىنغــان بىــر ههدى ــامه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رى ــۇ ئۇم  ئهب

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــۈرۈپ « : ئهلهيهىس ــدە ي ــۈلهش نىيىتى ــۇنى ت ــۇپ، ئ ــى قهرزدار بول  كىمك
 ئۆلۈپ كهتسه، ئالاله تائـاال ئـۇنى كهچۈرىـدۇ ۋە قهرز ئىگىـسىنى ئـۆزى خالىغـان نهرسـه بىـلهن

 كىمكـى قهرزدار بولــۇپ، ئـۇنى تۈلهشــنى كۆڭلىـدە ئويالپمــۇ قويماسـتىن ئــۆلگهن . رازى قىلىـدۇ
 دىـن ئېلىـپ ) سـاۋابى ( بولسا، ئالاله تائاال قىيامهت كۈنىـدە، قهرز ئىگىـسىنىڭ ههققىنـى ئۇنىـڭ

 . ) 1 ( » بېرىدۇ

 ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ يهنه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــۇ ههدىــسىنى
ــۈپ : قهرز ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ « : ۋايهت قىلغــان رىــ ــدە يــۈرۈپ ئۆل  قهرزىنــى تــۈلهش نىيىتى

ــى ــا قهرزىنـ ــپىلمهن، ئهممـ ــشىغا مهن كېـ ــۈرۈم قىلىنىـ ــڭ كهچـ ــشىنىڭ قهرزىنىـ ــكهن كىـ  كهتـ
 تۈلهشنى نىيهت قىلماسـتىن ئـۆلگهن كىـشىگه كهلـسهك، دىنـار يـاكى دىـرههم ئهسـقاتمايدىغان

 . ) 2 ( » ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرىدىن ئېلىپ بېرىلىدۇ قىيامهت كۈنىدە قهرز ئىگىسىگه

ــسلىرى ئۈســتىدىكى قهرزدۇر  3 ــڭ ۋارى  . مېيىتنىــڭ ۋەســىيهتلىرىنى يۈرگــۈزۈش، مېيىتنى
ــڭ ــى، ۋەســىيهت قىلىنغۇچىنى ــڭ ۋەســىيهتلىرىنى يۈرگۈزۈشــكه ئالدىراشــنىڭ هېكمىت  مېيىتنى

 ىيهت قىلغـــان ۋەســـىيهت قىلىنغـــان نهرســـىدىن تېـــزرەك پايدىلىنىـــشى ۋە مېيىتنىڭمـــۇ ۋەســـ
 . ) 3 ( نهرسىسىنىڭ ساۋابىغا تېزرەك ئېرىشىشى ئۈچۈندۇر

 هوقۇقلىرى – مېيىتنىڭ ههق

  تۇغقــــان، يــــېقىن – مېيىتنىـــڭ پهرزەنتلىــــرى ۋە قېرىنداشــــلىرى، شـــۇنداقال ئــــۇرۇق
 بـۇ تـۆت ههقنـى ئـادا قىلىـش مېيىتنىـڭ ۋارىـسلىرى . يورۇقلىرى ئۈستىدە تۆت ههققـى بولىـدۇ

 قلهرنىـڭ بىرىنچىـسى، مېيىتنـى يويـۇپ، كېـپهنلهپ نـامىزىنى ئوقـۇش، بـۇ هه . ئۈچۈن پهرزدۇر
ــسىدىن ــڭ ئارقى ــسى، جىنازىنى ــۈرۈش، ئۇچىنچى ــسىنى كۆت ــڭ جىنازى ــسى، مېيىتنى  ئىككىنچى

 . يۈرۈش، تۆتىنچى مېيىتنى دەپنه قىلىشتۇر

 مېيىــت ئهگهر يويۇلماســتىن يــاكى كېپهنلهنمهســتىن دەپــنه قىلىنغــان بولــسا، قهبرىنــى
 . نى چىقىرىپ كېرەكلىك ئىشالرنى تولۇقالپ ئاندىن قايتا دەپنه قىلىش الزىم ئېچىپ مېيىت

ــا ــتىدىكى مېيىتق ــسالر ئۈس ــۇنداقال ۋارى ــرى، ش ــتىدىكى ههقلى ــسلىرى ئۈس ــڭ ۋارى  مېيىتنى

 . تهبهرانىي رىۋايىتى ) 1 (
 . تهبهرانىي رىۋايىتى ) 2 (
 تـوم  1 بـةت، بدايـة المجتهـد  94 بـةت، مراقـي الفـالح  446 تـوم – 1 بةت، فتح القـدير  795 توم  1 الدر المختار ) 3 (

. بهت  218
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 : مۇناسىۋەتلىك پهرزلهرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه

 مېيىتنى يۇيۇش : بىرىنچى پهرز

ــدى ــايه ئهمهللىرىــ ــۇش پهرز كىفــ ــى يۇيــ ــساالم مېيىتنــ ــبهر ئهلهيهىســ ــۇپ، پهيغهمــ  ن بولــ
 ئــۇنى ســۇ ۋە ســىدىر بىــلهن « : تۆگىــسىدىن يېقىلىــپ چۈشــۈپ ئــۆلگهن بىــر ئــادەم توغرۇلــۇق
 . ) 1 ( دەپ بۇيرىغان » يويۇڭالر، ئاندىن ئۆزىنىڭ ئىككى كىيىمى بىلهن كېپهنلهڭالر

 دەپ ئاتىلىـــدىغان بىـــر خىـــل دەرەخنىـــڭ ئىـــسمى بولـــۇپ، » نهبهق « ئهرەبـــچه – ســـىدىر
ــېلىش خۇسۇســىيىتىگه ئىــگه بولغــانلىقتىن، ئۇ ــاقلىرى ســوپۇنغا ئوخــشاش كىــر ئ  نىــڭ يوپۇرم

 . ئۆتمۈشلهردە سىدىر سوپۇن ئورنىدا قوللىنىالتتى

 مېيىتنى يۇغۇچىالر ههققىدىكى مهسىلىلهر

 مېيىتنـــى يۇيۇشـــتا، ههر جىـــنس ئـــۆز جىنـــسىنى، يهنـــى ئهر مېيىتنـــى ئهر كىـــشى، ئايـــال
 ههتتـا بىـرەر ئهر مېيىتنـى يۇيـۇش ئۈچـۈن بىـر مۇسـۇلمان ئايـال . مېيىتنى ئايال كىـشى يويىـدۇ

 كىــشى بىــلهن بىــر كــاپىر ئهر كىــشىدىن باشــقا هــېچكىم بولمىغانــدا، بــۇ ئهر مېيىتنــى يۇيــۇش
 شــۇنداقال، . چــۈنكى ئــۇ ئهر . ئۈچــۈن كــاپىر ئهركىــشى مۇســۇلمان ئايــال كىــشىدىن ههقلىقتــۇر

 بــۇ پۈتــۈن . نىــڭ ئېرىــدىن ههقلىقتــۇر ئايــال مېيىتنــى يۇيــۇش ئۈچــۈن ئايــالالر شــۇ مېيىت
 . مهزههپلهر بىردەك ئىتتىپاققا كهلگهن مهسىلىدۇر

ــۇ ــسهك، ب ــىلىگه كهل ــگهن مهس ــدۇ؟ دې ــالىنى يوســا بوالم ــڭ ئاي ــشى ئۆزىنى ــدى، ئهر كى  ئهم
ــقان ــشۇناسالر ئىختىالپالش ــىلىدە، فىقهى ــالىنى . مهس ــڭ ئاي ــۆرە، ئهرنى ــبىگه ك ــي مهزهى  ههنهفى

 چـــۈنكى ئايالنىـــڭ ئۆلۈشـــى بىـــلهن ئىككىـــسىنىڭ . مهس يۇيۇشـــى ۋە تۇتىـــشى جـــائىز ئه
 شــۇندىن كېــيىن، ئېــرى ئايـالى ئۈچــۈن يــات كىــشىگه . ئارىـسىدىكى نىكــاه ئاجرىغــان بولىـدۇ

 مهلــۇمكى، يــات بىــر ئهرنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئايــالى بولمىغــان بىرســىنىڭ . ئوخــشاش بولــۇپ قالىــدۇ
 . جائىز ئهمهس بهدىنىنى تۇتۇشى جائىز بولمىغان يهردە، ئۇنى يۇيۇشى تېخىمۇ

ــى يۇيۇشــى جــائىزدۇر ــۆز ئېرىن ــشىنىڭ ئ ــال كى ــا ئاي ــرى . ئهمم ــال گهرچه ئې ــۇ ئاي  چــۈنكى ب
 ئۆلۈشــى بىــلهن ئۇنىــڭ نىكاهىــدىن ئاجرىغــان بولــسىمۇ، ئىــددىتى توشــمىغىچه شــۇ ئهرنىــڭ

ــدۇ ــاي . ئىگىدارچىلىقىــدىن چىقىــپ كېتهلمهي ــۆت ئ ــال ت ــكهن ئاي ــۈپ كهت  10 شــۇڭا ئېــرى ئۆل
 . شــۇ سـهۋەبتىن بــۇ ئايالنىـڭ ئېرىنــى يۇيۇشـى جــائىز . شــقا چىقالمايـدۇ كـۈن توشـمىغىچه تۇرمۇ

 قايتـا نىكـاه شـۇ تاالقنىـڭ ئىـددىتى تۆشـمىغان مـۇددەت ئىچىـدە ئايـالىنى ( ههتتا تاالق رەجئى

. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 بىـلهن تـاالق قىلىنغـان ئايـالنىڭمۇ، ئېرىنـى ) ئوقۇماستىن قايتۇرۇپ ئـالغىلى بولىـدىغان تـاالق
 . يۇيۇشى جائىز دېيىلگهن

ــا ــالىالرنى ئهر ئهمم ــگهن ب ــاالغهتكه يهتمى ــۇتلهق – ب ــشىنىڭ يۇيۇشــى م ــداقال كى ــال قان  ئاي
 . ) 1 ( جائىزدۇر

 ئايالالرنىـڭ بىـرى ئۆلگهنـدە، بىرىنىـڭ – ئهمما باشـقا كۆپچىلىـك مهزههپـلهرگه كـۆرە، ئهر
ــى جـــائىزدۇر ــى يۇيۇشـ ــلهن بېۋاســـىته . يهنه بىرىنـ ــى قـــول بىـ ــېكىن مېيىتنىـــڭ بهدىنىنـ  لـ

 فــاتىمه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا ۋاپــات . يــاكى پهلهي بىــلهن تۇتىــشى الزىــم تۇتماســتىن، لــۈڭگه
ــۇ ــۇ ئهنه ــانلىقى، ئوســمان رەزىيهلاله ــۇ ئهنهۇنىــڭ يۇغ ــى رەزىيهلاله ــۇنى ئېــرى ئهل ــدا، ئ  بولغان
ــۆزىنى يۇيۇشـــى ههققىـــدە ۋەســـىيهت قىلغـــانلىقى ۋە ــات بولـــۇش ئالدىـــدا، ئايالىغـــا ئـ  ۋاپـ

 . ) 2 ( قىلىنغان ئهمهلىيهتته شۇنداق قىلغانلىقى رىۋايهت

 مېيىتنى يۇيۇشنىڭ ئۇسۇلى
 مېيىتنــى يۇيۇشــتىن ئــاۋۋال، مېيىــت تۈپتــۈز ئۈســتهل ئۈســتىدە ئــۆلگهن پېتــى يــاتقۇزۇلۇپ،
ــۇرنىنى ــز، بـ ــۇنى ئېغىـ ــدىن ئـ ــدۇ، ئانـ ــى چىقىرىلىـ ــدۇ ۋە كىيىمـ ــرى يۆرگىلىـ  ئهۋرەت ئهزالىـ

 قلىرىـــدىن چايقىماســـتىن تاهـــارەت ئالـــدۇرۇپ بولـــۇپ، بهدىنـــى ســـىدىر دەرىخىنىـــڭ يوپۇرما
ــدۇ ــوپۇنالپ يويۇلى ــلهن س ــۇ بى ــي س ــاكىز تهبىئى ــاكى پ ــۇ ي ــوۋۇتۇلغان س ــپ س ــا . قاينىتى  ئهمم

 . باالغهتكه يهتمىگهن بالىالر تاهارەت ئالدۇرۇلمايدۇ

 مېيىتنـى يۇيـۇش جۇنـۇپ كىــشىنىڭ غۇسـلى قىلغىنىغـا ئوخــشاش بىـر غۇسـلى بولغــانلىقى
 ئهممـا . ۇش بىـلهن پهرز ئـادا بولىـدۇ ئۈچۈن، مېيىتنىـڭ ههر بىـر ئهزاسـىنى بىـر قېتىمـدىن يۇيـ

 ئهگهر مېيىــــت ئـــۈچ قېـــتىم يۇيـــۇش بىلهنمــــۇ . ئـــۈچ قېتىمـــدىن يۇيـــۇش مۇســـتهههبتۇر
 . پاكىزالنمىسا، بهش قېتىم ياكى يهتته قېتىم يۇيۇشقا بولىدۇ

 ئانـدىن مېيىتنـى ئـاۋۋال سـول تهرىـپىگه . مېيىتنى يۇيۇشتا، ئالـدى بىـلهن بېـشى يويۇلىـدۇ
ــۇرۇپ، ئۇن ــاتقۇزۇپ ت ــاتقۇزۇپ ي ــپىگه ي ــوڭ تهرى ــدىن ئ ــدۇ، ئان ــاكىز يويۇلى ــى پ ــۇڭ تهرىپ  ىــڭ ئ

 ئۈســتهلگه مېيىتنىــڭ ســول ۋە ئــوڭ تهرەپلىرىنىــڭ . تــۇرۇپ ســول تهرىپــى پــاكىز يويۇلىــدۇ
ــدۇ ــاكىز يويۇلى ــۈزۈپ پ ــۇق يهتك ــۇنى تول ــۇ س ــان يهرلىرىگىم ــپ تۇرغ ــدىن مېيىتنــى . تىگى  ئان

 ۇ ئىچىــدە چىقىــدىغان نهرســىلهر بولــسا بــ . ئولتۇرغـۇزۇپ قۇرســىقىنى يۇمــشاق ســىالپ يويۇلىــدۇ
 . چىقىپ كېتىشى ۋە يويۇپ بولغاندىن كېيىن كېپهننىڭ بۇلغانماسلىقى ئۈچۈن ئىدى

 . بهت  81 بةت، تحفة الفقهاء  800 توم  1 الدر المختار ) 1 (
. بهتلهر  409 – 408 توم  2 الفقه اإلسالمي وادلته ) 2 (
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 يۇيــۇش جهريانىــدا، مېيىتنىــڭ تهرەت جايىــدىن بىــر نهرســه چىقىــپ كهتــسه، شــۇ جــاينىال
ــتىن قايتــا باشــالش هاجهتــسىز ــدۇ، ئهممــا يۇيۇشــنى باش ــۇپ پاكىزىلهشــكه تــوغرا كېلى  . يوي

ــاي قالماســلىقى شــهرتتۇر ــڭ بهدىنىــدە ســۇ تهگمىــگهن بىرمــۇ ج  مېيىــت يويۇلــۇپ . مېيىتنى
 ئانـدىن كـافۇر . بولغاندىن كېيىن، ئۇنىـڭ جىمـى بهدىنـى پـاكىز ماتېرىيـال بىـلهن سـۈرتۈلىدۇ

 يــاكى باشــقا خۇشــپۇراقلىق ئهتىــرلهردىن مېيىتنىــڭ بېــشىدىن باشــالپ پۈتــۈن بهدىــنىگه،
ــى ــسى، ئىككـ ــهن پىشانىـ ــا خۇسۇسـ ــڭ بارماقلىرىغـ ــى پۇتىنىـ ــزى ۋە ئىككـ ــى تىـ ــولى، ئىككـ  قـ

 بىـراق مېيىتنىــڭ . كېپهنگىمـۇ خۇشــپۇراق چېچىلىـدۇ . ئانـدىن كېــپهنگه ئېلىنىـدۇ چېچىلىـدۇ،
 . ساقىلى تارالمايدۇ ۋە قىسقارتىلمايدۇ، شۇنداقال، تىرناقلىرىمۇ ئېلىنمايدۇ  چاچ

 ئهممـا ئهبــۇ يۇســۇفكه . هتــسىز ئۆلــۈك تۇغۇلغـان بــۇۋاقنى يۇيـۇش هاج ئىمـام ئهزەمــگه كـۆرە،
 ئهبــۇ يۇســۇفنىڭ بــۇ قارىــشى . كــۆرە، يويۇلىــدۇ ۋە ئىــسمى قويۇلىــدۇ، ئانــدىن دەپــنه قىلىنىــدۇ

ــۈچكه ئىــگه ــۈپ كهتــكهن بــۇۋاقنى يۇيۇشــنىڭ . ك ــك تۇغۇلغانــدىن كېيىــنال ئۆل  ئهممــا تىرى
 ىتى بــۇ ئىنــسان بالىــسىنىڭ ئۇلــۇغلىقى ۋە هــۆرم . الزىملىقىــدا ههمــمه بىــردەك ئىتتىپــاقتۇر

 . ) 1 ( ئۈچۈن ئىدى

 مېيىتنى يۇيۇشنىڭ شهرتلىرى

 : مېيىتنى يۇيۇشنىڭ شهرتلىرى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر

ــشى  1 ــڭ مۇســۇلمان بولى ــم . مېيىتنى ــۇش الزى ــى يۇي ــان بىراۋن  چــۈنكى مۇســۇلمان بولمىغ
 . ئهمهس

 . مېيىتنىــڭ جهســىدىنىڭ كــۆپرەك قىــسمى يــاكى بېــشى بىــلهن يېرىمــى هــازىر بولىــشى  2
ــ ــم ئهگهر مېيىتنى ــۇش الزى ــۇنى يۇي ــسا، ئ ــسمى بولمى ــۆپرەك قى ــدىن ك ــىدىنىڭ يېرىمى  ڭ جهس

 . ئهمهس

ــدا غــازات قىلىــپ . مېيىتنىــڭ شــېهىد بولماســلىقى شــهرتتۇر  3 ــالاله يولى  ئهگهر مېيىــت ئ
ــۇپ ئــۆز كىيىمــى ــدۇ، نــامىزى ئوقۇل ــۇ يويۇلمايــدۇ، كېپهنلهنمهي  شــېهىد بولغــانالردىن بولــسا، ئ

ــدۇ ــنه قىلىنىـ ــلهن دەپـ ــا ك . بىـ ــامىزىمۇ ئهممـ ــېهىدنىڭ نـ ــۆرە، شـ ــلهرگه كـ ــك مهزههپـ  ۆپچىلىـ
 . ) 2 ( ئوقۇلمايدۇ

 . بهت  69 بةت، اللباب شرح الكتاب  39 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
. بهت  800 توم  1 الدر المختار ) 2 (



580 

 ئىككىنچى پهرز مېيىتنى كېپهنلهش

ــۇلمانالر ــى ۋە مۇس ــت ههقق ــسلىرى ئۈســتىدىكى مېيى ــڭ ۋارى ــپهنلهش مېيىتنى ــى كې  مېيىتن
 . ئاممىسى ئۈچۈن پهرز كىفايىدۇر

 لىــش قاتــارلىق مېيىتنــى يۇيــۇش، كېــپهنلهش، قهبرىــستانلىققا ئېلىــپ بېــرىش ۋە دەپــنه قى
 دىــن تهمىــن ) دۇنياســى  قالــدۇرغان مــال ( ئىــشالرنىڭ پۈتــۈن چىقىمــى مېيىتنىــڭ تهرىكىــسى

ــدۇ ــدا . ئېتىلى ــدىنقى ئورۇن ــىيهتلىرىدىن ئال ــڭ قهرزى ۋە ۋەس ــرى ئۇنى ــۇ چىقىملى ــڭ ب  مېيىتنى
 . تۇرىدۇ، يهنى ئالدى بىلهن مېيىتنىڭ بۇ چىقىملىرىغا پۇل سهرپ قىلىنىدۇ

 دۇنياســى بولمىــسا، بـــۇ چىقىمــالر ئۇنىــڭ هايـــات – نــداق مـــال ئهگهر مېيىتنىــڭ هېچقا
 ئهگهر مېيىتنىـڭ بـۇ چىقىملىرىنـى . ۋاقتىدا چىقىملىرىنـى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالغانالرغـا يۈكلىنىـدۇ

 كۆتۈرىـــدىغان هېچقانـــداق ۋارىـــسى بولمىغـــان شـــارائىتتا، ئۇنىـــڭ مهزكـــۇر چىقىملىـــرى
 دۆلهت ( م دۆلىتىــدە بولـسا، بهيتـۇل مــال ئىـسال . مۇسـۇلمانالر جامائهسـىنىڭ ئۈســتىگه يۈكلىنىـدۇ

 . ) 1 ( دىن بېرىلىدۇ ) خهزىنىسى

 كېپهننىڭ ئۆلچىمى
 ئــۆلگهن كىــشنى يۇيــۇپ بولغانــدىن كېــيىن، ئۇنىڭغــا كىيگۈزىلىــدىغان مهخــسۇس – كېــپهن
 . كىيىمىدۇر ئۆلۈم

ــى ــڭ كېپىن ــزار « ئهر مېيىتنى ــس « ، » ئى ــافه « ۋە » قهمى ــدىن » لىف ــۈچ پارچى ــارەت ئ ــن ئىب  دى
 : تۆۋەندە بۇالرنىڭ تهرىپلىرى ۋە ئۆلچىمى . ۇ تهركىپ تاپىد

 مېيىتنىـڭ چوققىـسىدىن تارتىـپ ئىككـى پۇتىغـا يهتكىچىلىـك ئۇزۇنلـۇقتىكى » ئىزار « ) 1 (
 . ئىشتان دېمهكتۇر

 مېيىتنىـڭ بوينىـدىن ئىككـى پۇتىغـا يهتكىچىلىـك ئۇزۇنلـۇقتىكى كـۆڭلهك » قهمىس « ) 2 (
 . دېمهكتۇر

 ىككـــى پـــۇتىنى تولـــۇق يـــۆگهپ تۇرغىچىلىـــك مېيىتنىـــڭ بېـــشى بىـــلهن ئ » لىفـــافه « ) 3 (
 كه يـانچۇق يــاكى » قهمىـس « بىــلهن » ئىـزار « . مىقـداردا ئـۇزۇن ۋە كهڭ يــۆگهنجه دېمهكتـۇر

 . تۈگمه بېكىتىلمهيدۇ
 ، » قهمىـــس « ، » ئىـــزار « : ئـــۇالر . پارچىـــدىن تهركىـــب بولىـــدۇ 5 ئايـــال مېيىتنىـــڭ كېپىنـــى

 ڭ تهرىپلىـــرى ۋە ئـــۆلچىمى بۇالرنىـــ . دىـــن ئىبـــارەتتۇر » لىفـــافه « ۋە » خىـــرقه « ، » يـــاغلىق «
 : تۆۋەندىكىچه

. بهت  81 بةت، تحفة الفقهاء  40 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (



581 

ــدىغان ــا كىيدۈرۈلىــ ــال مېيىتقــ ــزار « ئايــ ــلهن » ئىــ ــس « بىــ ــى » قهمىــ ــال مېيىتنــ  ۋە ئايــ
ــدىغان ــافه « يۆرگهي ــڭ » لىف ــۆلچىمى ئهر مېيىتنى ــڭ ئ ــزار « نى ــلهن » ئى ــس « ى بى  ى ۋە » قهمى

 . سىگه ئوخشاش بولىدۇ » لىفافه «
ــاغلىق « ــۆگهپ تۇ » ي ــشىنى ي ــلهن بې ــۈزى بى ــڭ ي ــال مېيىتنى ــدىكى ئاي ــدىغان ئۆلچهم  راالي

 . كهڭرەك ياغلىقتۇر
 ئىككــى ئهمچىكىنىــڭ يۇقىرىــسىدىن كىنــدىكىنىڭ ئاســتىغىچه ئايــال مېيىتنىــڭ » خىــرقه «

 . بولغان ئورگىنىغا كىيدۈرۈلىدىغان ئۇزۇن ۋە كهڭرەك خالتىدۇر

ــلهن كېــپهنلهش ئــارقىلىق كېــپهنلهش ــر تــال كىــيىم بى ــيهت يۈزىــسىدىن بــۇ بى  زۆرۈرى
ــادا بول ــدۇ پهرزى ئ ــدا، . ى ــېهىد بولغىنى ــۇ ش ــۇ ئهنه ــۇمهير رەزىيهلاله ــى ئ ــۈنكى مۇســئهب ئىبن  چ

 بـۇ ۋەقهلىكنـى . تولۇق كېپهنلىك تېپىلمىغـانلىقتىن، ئـۇ بىـر تـال كىـيىم بىلهنـال كېـپهنلهنگهن
 . ) 1 ( لالهۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلغان كۆپچىلىك ههدىسشۇناسالر ئائىشه رەزىيه

 . ق ماتېرىيــال ئىــشلىتىش ئهۋزەل ســانالغان كېپهنلىــك ئۈچــۈن پاختىــدىن ئىــشلهنگهن ئــا
ــالالرنى ــۈرۈلگهن ماتېرىيــ ــاكى زەپهر ئۈچــ ــتىن ئىــــشلهنگهن يــ ــۈن يېپهكــ  ئهر مېيىــــت ئۈچــ

ــراق ئهر . ئهممــا ئايــال مېيىــت ئۈچــۈن ههر ئىككىــسى جــائىزدۇر . ئىــشلىتىش جــائىز ئهمهس  بى
 ئـــالتۇن يــاكى كۈمــۈش يىپتـــا توقۇلغــان ماتېرىيـــالالردا ۋە ئايــال ههر قانــداق بىـــر مېيىتنــى

 . كېپهنلهشكه بولمايدۇ

ــاكى باشــقا خۇشــپۇراقلىق نهرســىلهر ــى ســهندەل ي ــاۋۋال كېپهنن  مېيىتنــى كېپهنلهشــتىن ئ
 چـۈنكى بۇنـداق قىلىـش، يېقىمـسىز هىـدالرنى يـوق قىلىـدۇ . بىلهن ئىـسرىقالش مۇسـتهههبتۇر

 . ) 2 ( ۇ ۋە مېيىتنى قهدىرلىگهنلىك هېسابلىنىد

 كېپهنلهش ئۇسۇلى
 يېيىــپ ســېلىنىدۇ، ئانــدىن ئۇنىــڭ ئۈســتىگه » لىفــافه « ئهر مېيىتنــى كېپهنلهشــته، ئــاۋۋال

ــا » ئىــــزار « ــېلىنىدۇ، ئانــــدىن ئۇنىڭغــ  كىيگۈزۈلىــــدۇ، ئانــــدىن ئاســــتىغا » قهمىــــس « ســ
 يــۆگهش مېيىتنىــڭ ســول يېنىــدىن باشــلىنىپ ئــوڭ . بىــلهن يۆگىلىــدۇ » ئىــزار « ســېلىنغان

ــشىدۇ ــدا ئاخىرلى ــدىن . يېنى ــافه « ئان ــسىدىن باشــالپ » لىف ــشىنىڭ چوققى ــڭ بې ــلهن ئۇنى  بى
 مېيىتنىـڭ بـاش تهرىپـى بىـلهن » لىفـافه « . ئىككى پۇتىنىـڭ ئـۇچلىرىغىچه تولـۇق يۆگىلىـدۇ

ــاق تهرىپىـــدىن ئېـــشىپ تۇرىـــدۇ  جهســـهدنىڭ ئېچىلىـــپ قېلىـــشىدىن قورقۇلـــسا . ئايـ

 . بهت  36 توم  4 » نهيلۇل ئهۋتار « ) 1 (
. بهت  224 بةتلةر، بداية المجتهد  810 – 806 توم  1 بةت، رد المحتار  71 اللباب شرح الكتاب ) 2 (
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 ئــوراش مهكــرۇه مېيىتنىــڭ بېــشىغا ســهلله . كېپهننىــڭ ئۈســتىدىن بــاغالپ قويــسا بولىــدۇ
 . سانىلىدۇ

 يېيىـپ سـېلىنىدۇ، ئانـدىن ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه » لىفـافه « ئايال مېيىتنى كېپهنلهشـته، ئـاۋۋال
 سېلىنىدۇ، ئاندىن ئايـال مېيىـت بـۇ ئىككىـسىنىڭ ئۈسـتىگه ياتقۇزىلىـدۇ، ئانـدىن » ئىزار «

ــا ــس « ئۇنىڭغـ ــشىغا » قهمىـ ــدىن بېـ ــدۇ، ئانـ ــاغلىق « كىيگۈزۈلىـ ــدىن » يـ ــدۇ، ئانـ  تېڭىلىـ
ــرق «  كۆڭلىكىنىـــڭ ئۈســـتىدىن كۆكـــسىگه كىيگۈزۈلىـــدۇ، چېچـــى ئىككـــى بوغـــۇم » ه خىـ

 بىـلهن » ئىـزار « قويۇلىـدۇ، ئانـدىن ) كـۆڭلهك ئۈسـتىگه ( قىلىپ ئـۆرەلگهن هالـدا كۆكـسىگه
 . ) 1 ( بىلهن يۆگىلىدۇ » لىفافه « يۆگىلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن

 نامىزىنى ئوقۇش ئۈچىنچى پهرز مېيىتنىڭ جىنازە

 . ئۈچۈن ئوقۇلىدىغان دۇئا دېمهكتۇر مېيىت  جىنازە نامىزى

 جىنازە نامىزىنىڭ هۆكمى

ــۈن ــسلىرى ئۈچ ــڭ ۋارى ــۇش مېيىتنى ــامىزىنى ئوق ــازە ن ــڭ جىن ــان مېيىتنى ــېهىد بولمىغ  ش
 . مېيىتنىڭ ههققى ۋە ئومۇمىي مۇسۇلمانالر ئۈچۈن پهرز كىفايىدۇر

ــايه ــقىالردىن  پهرز كىف ــسا باش ــادا قىل ــلهر ئ ــىدىن بهزى ــۇلمانالر جامائهس ــادا مۇس ــۇنى ئ  ئ
 بىــرەر ئــادەم ئــادا قىلــسىمۇ . قىلمىغانلىقنىــڭ جاۋابكــارلىقى ســاقىت بولىــدىغان پهرز دېمهكتــۇر

ــدۇ ــاقىت بولى ــقىالردىن س ــرەر . باش ــامىزىنى بى ــازە ن ــۇلماننىڭ جىن ــرەر مۇس ــدە بى ــر مهههللى  بى
 كىــشىمۇ ئوقۇمىــسا، شــۇ مهههللىــدىكى مۇســۇلمانالر جامائهســى ۋە ئــۇنى ئاڭلىغــان پۈتــۈن

 . ) 2 ( انالر گۇناهكار بولىدۇ مۇسۇلم

 جىنازە نامىزىنىڭ ئىماملىقىغا ههقلىق كىشىلهر

 . ئوقۇيـدۇ ) خـاتىبى ( مېيىتنىڭ جىنـازا نـامىزىنى شـۇ شـهههردىكى چـوڭ جامىينىـڭ ئىمـامى
 ئىمــام كهلمىــسه مېيىتنىــڭ . ئــۇ بولمىغانــدا، شــۇ مهههللىــدىكى مهســجىدنىڭ ئىمــامى ئوقۇيــدۇ

ــوغلى ــاكى ئ ــى ئاتىــسى ي ــرى يهن ــۇپ جىنــازە ئىگىلى ــى ئىمــام بول ــسىدىن بىرەرس  يــاكى تاغى
ــدۇ ــامىزىنى ئوقۇي ــامىزى . ن ــازە ن ــۇرۇن جىن ــشىدىن ب ــان كى ــك بولغ ــا ئهڭ الياقهتلى  ئىماملىقق

ــدۇ ــىمۇ بولى ــا ئوقۇس ــازنى قايت ــۇ نام ــسا، ب ــان بول ــۇپ بولغ ــان . ئوقۇل ــق بولغ ــا ههقلى  ئىماملىقق

 بةتلـةر، بدايـة المجتهــد  810 – 806 تــوم  1 بـةت، رد المحتـار  82 بـةت، تحفـة الفقهــاء  72 اللبـاب شـرح الكتــاب ) 1 (
 . بهت  224

. بهت  98 بةتلةر، مراقي الفالح  814 – 811 توم  1 الدر المختار ) 2 (
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ــامىزىنى ئو  قۇشــقا ۋەســىيهت قىلغــان ههر ســاالهىيهتلىك ئىمــام مېيىتنىــڭ ئۆزىنىــڭ جىنــازە ن
 مېيىــت ئهگهر نــامىزى ئوقۇلماســتىن دەپــنه قىلىنغــان بولــسا، . قانــداق كىشىــسىدىن ئهۋزەلــدۇر

 مېيىـت چىـرىمىگهن هــالهتتىال بولـسا قهبرىــسىنىڭ ئۈسـتىگه بېرىـپ جىنــازە نـامىزىنى ئوقــۇش
 . ) 1 ( ستۇر مېيىت يويۇلمىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ قهبرىسىگه ئوقۇلغان ناماز دۇرۇ . جائىزدۇر

 جىنازە نامىزى ئوقۇلمايدىغان كىشىلهر

ــڭ، مۇناپىقالرنىـــڭ، جىنـــايهت ئۈســـتىدە ئـــۆلگهن  قاراقچىالرنىـــڭ، ئىـــسالم كاپىرالرنىـ
ــا ــڭ، ئاتـ ــدا ئۆلگهنلهرنىـ ــش يولىـ ــى چىقىـ ــاكىمىيىتىگه قارشـ ــك هـ ــڭ ئادالهتلىـ   دۆلىتىنىـ

ــدۇ ــامىزى ئوقۇلماي ــازە ن ــڭ جىن ــۈرگهن قاتىلنى ــىنى ئۆلت ــسىدىن بىرەرس ــازە . ئانى ــۈنكى جىن  چ
 ئهممـا ئـۆزىنى . قىالر دۇئاغـا اليىـق ئهمهس يـۇقىرى نامىزى مېيىتقا قىلىنىـدىغان دۇئـا بولغاچقـا،

ــۇ قىلىقــى ســهۋەبلىك . ئۆلتۈررىۋالغــان مۇســۇلمان كىــشىنىڭ نــامىزى ئوقۇلىــدۇ  چــۈنكى ئــۇ، ب
 ىزى قاتتىق گۇناهكار بولغـان بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ مۇسـۇلمان بولغـانلىقى يۈزىـسىدىن ئۇنىـڭ نـام

 . ) 2 ( ئوقۇلىدۇ

 جىنازە نامىزىنىڭ شهرتلىرى

 : جىنازە نامىزىنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهردۇر

 مېيىتنىڭ مۇسۇلمان بولىشى،  1

ــشى  2 ــرى بولى ــان بى ــك تۇغۇلغ ــڭ تىرى ــۈنى . مېيىتنى ــى ك ــاكى ۋاقت ــان ي ــۈك تۇغۇلغ  ئۆل
 . توشۇشتىن بۇرۇن چۈشۈپ كهتكهن بالىنىڭ نامىزى ئوقۇلمايدۇ

 يويۇپ تازىالنغان ۋە كېپهنگه ئېلىنغان بولىشى، مېيىتنىڭ  3

 مېيىتنىڭ قىبلىگه قارىتىلىپ جامائهت ئالدىدا هازىر قىلىنىشى،  4

 مېيىتنىــڭ جهســىدىنىڭ تولــۇق هــازىر قىلىنىــشى يــاكى جهســهدنىڭ كــۆپرەك قىــسمى،  5
 هېچ بولمىغاندا بېشى بىلهن يېرىم بهدىنى هازىر قىلىنىشى،

 ۇراللىرى يــاكى كىــشىلهرنىڭ مۈرىــسىدە بولماســلىقى، بهلكــى مېيىتنىــڭ قاتنــاش قــ  6
ــۇرۇپ . يهرگه قويۇلىــشى شــهرتتۇر ــۇپ ت ــسىدە قوي ــشىلهرنىڭ مۈرى ــاكى كى ــاش ي ــى قاتن  مېيىتن

 . بهت  83 تحفة الفقهاء ) 1 (
. بهت  83 بةت، تحفة الفقهاء  814 توم  1 الدر المختار ) 2 (
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 . ) 1 ( ئوقۇلغان ناماز ئادا بولمايدۇ

 جىنازە نامىزىنىڭ پهرزلىرى

 : جىنازە نامىزىنىڭ پهرزلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر

 تـۆت تهكبىرنىـڭ ههر بىـرى بىـر ). هنـى تـۆت تهكبىـر ئېيـتىىش ي ( تهكبىرلهرنى ئـېلىش  1
 . رەكئهت نامازنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ

 ). ئۆرە تۇرۇش ( قىيام  2

 جىنازە نامىزىنىڭ سۈننهتلىرى

 ئىمامنىــڭ مېيىــت مهيلــى ئهر بولــسۇن، مهيلــى ئايــال بولــسۇن، ئۇنىــڭ كۆكــسىگه  1
 ئۇدۇللىنىپ تۇرىشى،

 . ئوقۇش ..) . سۇبهانهكهلالهۇممه ( ﴾ م له الَّ ك ان ح ب س ﴿ نا بىرىنچى تهكبىردىن كېيىن سا  2

 م لـه لَّ اَ .. . لـى لِّ ع صـ م لـه لَّ اَ ﴿ ئىككىنچى تهكبىردىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمغا  3
اِر ب ك ئوقۇش ..) . ئالالهۇممه ۋە بارىك ئهال . . ئالالهۇممه سهللى ئهال ﴾ .. ى لَ ع . 

 . ) 2 ( ن، مېيىتقا ۋە پۈتۈن مۆمىنلهرگه دۇئا قىلىش ئۈچىنچى تهكبىردىن كېيى  4

 ئهر جىنازىسىنىڭ نىيىتى

 ئالاله رازىلىقى ئۈچۈن ئىقتىـدا قىلـدىم هـازىر ئىمامغـا شـۇ مهرهۇمنىـڭ جىنـازە نـامىزىنى «
 . دەپ نىيهت قىلىنىدۇ » ئوقۇشقا

 ئايال جىنازىسىنىڭ نىيىتى

 ۇ مهرهۇمهنىـــڭ جىنـــازە ئـــالاله رازىلىقـــى ئۈچـــۈن ئىقتىـــدا قىلـــدىم هـــازىر ئىمامغـــا شـــ «
 . دەپ نىيهت قىلىنىدۇ » نامىزىنى ئوقۇشقا

 ئوغۇل باال جىنازىسنىڭ نىيىتى

 ئــالاله رازىلىقــى ئۈچــۈن ئىقتىــدا قىلــدىم هــازىر ئىمامغــا شــۇ ســهبىنىڭ جىنــازە نــامىزىنى «

 . بهت  811 توم  1 بةت، الدر المختار – 40 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
. بهت  41 اح نور اإليضاح ونجاة األرو بهت، – 814 توم  1 الدر المختار ) 2 (
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 . دەپ نىيهت قىلىنىدۇ » ئوقۇشقا

 قىز باال جىنازىسنىڭ نىيىتى

 م هـازىر ئىمامغـا شـۇ سـهبىيهنىڭ جىنـازە نـامىزىنى ئالاله رازىلىقى ئۈچـۈن ئىقتىـدا قىلـدى «
 . دەپ نىيهت قىلىنىدۇ » ئوقۇشقا

 جىنازە نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش كهيپىيىتى

ــدەك ئوقۇلىــدۇ ــۇرۇپ تۆۋەندىكى ــۆرە ت ــامىزى ئ ــازە ن ــلهن : جىن ــدى بى ــى « ئال ــالاله رازىلىق  ئ
ــ ــامىزىنى ئوقۇش ــازە ن ــڭ جىن ــۇ مهرهۇمنى ــا، ش ــازىر ئىمامغ ــدىم ه ــدا قىل ــۈن ئىقتى  دەپ » قا ئۈچ

 ﴾ اهللا أكـرب ﴿ ئانـدىن ئىمـام بىـلهن بىـرلىكته ). بۇ نىيهت ئهر مېيىت ئۈچۈنـدۇر ( نىيهت قىلىنىدۇ
ــبهر ( ــالالهۇ ئهك ــدۇ ) ئ ــر ئېلىنى ــى تهكبى ــدەك . دەپ بىرىنچ ــقا نامازالردىكى ــۇددى باش ــولالر خ  ق

ــشىقىغا قهدەر كۆتۈرىلىــدۇ ــدۇ ۋە . ئىككــى قوالقنىــڭ يۇم ــدىكنىڭ ئاســتىدا تۇتۇلى ــدىن كىن  ئان
 سانا ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن، ئىمـام بىـلهن بىـرلىكته قـولالرنى قۇالقالرغـا . ئوقۇلىدۇ » انا س «

 دۇرۇدلىــرى » ئــالالهۇممه ســهللى ۋە بارىــك « ئاپارماســتىن، ئىككىنچــى تهكبىــر ئېلىنىــدۇ ۋە
 ئانـدىن يهنه ئىمـام بىـلهن بىـرلىكته ئىككىنچـى تهكبىردىكىـدەك ئـۈچىنچى تهكبىـر . ئوقۇلىـدۇ

 ئانـدىن تـۆتىنچى تهكبىـردىن كېـيىن ئىمـام بىـلهن بىـرلىكته . قا دۇئا قىلىنىـدۇ ئېلىنىپ مېيىت
 . شۇنىڭ بىلهن ناماز ئاخىرلىشىدۇ . ئىككى تهرەپكه ساالم بېرىلىدۇ

ــى ــدۇ، بهلكـ ــائهت ئېيتمايـ ــسا، جامـ ــى ئېيتـ ــىنچى تهكبىرنـ ــشىپ بهشـ ــام خاتالىـ  ئهگهر ئىمـ
 . ئىمامنىڭ ساالم بېرىشىنى كۈتىدۇ

ــۈن مــ ــازە نــامىزى ئۈچ ــهرت ئهمهس جىن ــانى ئوقــۇش ش  ههركىــم ئــۆز . ۇئهييهن بىــر دۇئ
 جىنــازە نامىزىــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . تىلىــدا، ئۆزىنىــڭ بىلگىــنىچه دۇئــا قىلــسا بولىــدۇ

 : ئوقۇغان تۆۋەندىكى دۇئاالردىن قايسىبىرىنى ئوقۇش ئهۋزەلدۇر

 واغِْسلْه ِبالْماِء والثَّلِْج والْبرِد، ونقِِّه . ووسع مدخلَه . وأَكِْرم نزلَه . واعف عنه . اَللَّهم اغِْفر لَه وارحمه وعاِفِه 1
 خيراً وأَهالً خيراً ِمن أَهِلِه وزوجاً . وأَبِدلْه داراً خيراً ِمن داِرِه . ِمن الْخطَايا كَما نقَّيت الثَّوب اَألبيض ِمن الدنِس

 . ِمن عذَاِب الناِر و وأَدِخلْه الْجنةَ وأَِعذْه ِمن عذَاِب الْقَبِر . ِمن زوِجِه
 ئۇنىڭغـا مهغپىــرەت قىلغىــن، ئۇنىڭغـا رەهىــم قىلغىــن، ئۇنىڭغــا ! ئــى ئــالاله « : تهرجىمىـسى

 برىــسىنى ئامـانلىق ئاتــا قىلغىــن، ئـۇنى كهچــۈرگىن، ئۇنىــڭ قارارگـاهىنى ياخــشى قىلغىــن، قه
 كهڭ قىلغىــن، ئــاق كىيىمنــى كىــرلهردىن پاكلىغىنىڭــدەك، ئــۇنى ســۇ، قــار ۋە مــۇز بىــلهن

ــۇپ، خاتالىقلىرىــدىن پــاكلىغىن ئۇنىڭغــا دۇنيــادىكى ئۆيىــدىن ياخــشىراق قــارار گــاه، . يۇي
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ــن ــا قىلغىـ ــۈرە ئاتـ ــشىراق چـ ــسىدىن ياخـ ــائىله ۋە چۈرىـ ــشىراق ئـ ــسىدىن ياخـ ــۇنى . ئائىلىـ  ئـ
 . ) 1 ( » ۋە دۇزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن نى قهبرە جهننهتكه كىرگۈزگىن، ئۇ

 ِرنا، وذَكَِرنا وأُنثَانا، اَللَّهم من أَحييته ِمنا فَأَحِيِه ِرنا وكَبي اَللَّهم اغِْفِر ِلحينا وميِتنا، وشاِهِدنا وغَاِئِبنا، وصِغي ـ 2
الِم ى اْ لَ عإلس نمو ، هتفَّيوو ِم تا فَتفِِّه ن ِإل ى اْ لَ ع ي اِن م . 

 بىزنىـڭ تىرىكلىرىمىــزگه، ئۆلـۈكلىرىمىزگه، بـۇ نامازغـا كهلــگهن ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى
ــزگه، ــا، ئهرلىرىمىـ ــزگه، چوڭلىرىمىزغـ ــلىرىمىزغا، كىچىكلىرىمىـ ــۈن دىنداشـ ــگهن پۈتـ  ۋە كهلمىـ

ــن ــرەت قىلغى ــا مهغپى ــالاله . ئاياللىرىمىزغ ــى ئ ــى ها ! ئ ــزدىن كىمنىك ــۇنى بى ــاڭ ئ ــات قالدۇرس  ي
ــات ــات قىلدۇرســاڭ ئــۇنى ئىمــان بىــلهن ۋاپ  ئىــسالم بىــلهن ياشــاتقىن، بىــزدىن كىمنىكــى ۋاپ

 . ) 2 ( » قىلدۇرغىن

ــۇقىرى ــۇرچه تهرجىمىـــسىنى يـ ــلهر ئۇيغـ ــچه تېكىـــستىنى بىلمىگهنـ ــڭ ئهرەبـ  قى دۇئاالرنىـ
 . ئوقۇسىمۇ كۇپايه قىلىدۇ

 ربنـا آِتنـا ِفـي ﴿ : ى ئوقۇسـىمۇ بولىـدۇ قى دۇئاالرنى بىلمىگهنلهر مۇنۇ دۇئـاالرن يۇقىرى ئهمما
 بىـزگه دۇنيـادا ياخـشىلىق ئاتـا ! ئـى ئـالاله « يهنـى ﴾ الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر

ــى ددۇزاخ ئازابىــدىن ســاقلىغىن ــا قىلغىــن، بىزن ــاخىرەتتىمۇ ياخــشىلىق ئات ــاكى » قىلغىــن، ئ  ي
 ! پهرۋەردىگـارىمىز « يهنـى ﴾ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا وهب لَنا ِمن لَّدنك رحمةً ِإنك أَنت الْوهاب ربنا الَ تِزغْ ﴿

ــزگه ــۋەتمىگىن، بى ــدىن بۇرى ــوغرا يول ــى ت ــيىن دىللىرىمىزن ــدايهت قىلغىنىڭــدىن كې ــى هى  بىزن
 بهكمــۇ ) ىڭگه ئاتــاالرنى بهنـدىلىر ( دەرگاهىڭـدىن رەهــمهت بېغىـشلىغىن، شۈبهىــسىزكى، ســهن

ــسهن ــنى . « بېغىشلىغۇچىـ ــاالرنى ئوقۇشـ ــۇ دۇئـ ــشىۋالىرى بـ ــڭ بهزى پېـ ــي مهزهىبىنىـ  ههنهفىـ
 . ئهۋزەل سانايدۇ

ــۇر ــالىالر بىــلهن ســاراڭالر ئۈچــۈن مهغپىــرەت تىلهشــكه هــاجهت يوقت  چــۈنكى . نارىــسىدە ب
 م لـه لَّ اَ ﴿ : ۋزەلـدۇر ئۇالرنىـڭ جىنـازە نامازلىرىـدا مۇنـۇ دۇئـانى ئوقـۇش ئه . بۇالر گۇناهسىزالردۇر

اج لْ ع لَ ه ا فَ ن ر ذُ طاً و خ راً و فِّ ش ع ـ فيِْ هبـۇ مهرهـۇم يۈزىـسىدىن بىـزگه سـاۋاب ئاتـا ! ئـى ئـالاله « هنـى ي ﴾ ا ن 
 . ) 3 ( » قىلغىن، ئۇنى بىز ئۈچۈن شاپائهت قىلدۇرغىن

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 بــةت،  459 تــوم  1 بــةت، فــتح القــدير  41 ـ بــةت، نــور اإليــضاح ونجــاة األرواح 816  814 تــوم  1 الــدر المختــار ) 3 (

. بهت  496 توم  8 عون المعبود
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 جىنازىلهرنى بىرلهشتۈرۈش مهسىلىسى

 ههممىـــسىگه بىـــرال قېـــتىم جىنـــازە بىـــردىن ئـــارتۇق جىنـــازە هـــازىر بولغانـــدا، ئۇالرنىـــڭ
ــايرىم ــا ئـ ــر جىنازىغـ ــا ههر بىـ ــلىقىدا، ئهممـ ــنىڭ دۇرۇسـ ــنىڭ، – ئوقۇشـ ــاز ئوقۇشـ ــايرىم نامـ  ئـ

ــنىڭ ــش كۆرۈش ــويىچه ئى ــى ب ــۇش تهرتىب ــاۋۋال ئوق ــامىزىنى ئ ــشىنىڭ ن ــۇنداقال، ئهۋزەل كى  ش
ــدە پۈتــۈن فىقهىــشۇناسالر ۋە مهزههپ پېــشىۋالىرى بىــردەك ئىتتىپــاقتۇر  ۈنكى چــ . ئهۋزەللىكى

ــايرىم ــازلىرىنى ئـ ــشى ۋە – كـــۆپ جىنازىلهرنىـــڭ نامـ ــاۋابنىڭ كـــۆپ بولىـ ــايرىم ئوقـــۇش سـ  ئـ
 . نامازنىڭ قوبۇل بولىشى ئۈچۈن ياخشىدۇر

 كـــۆپ جىنـــازە هـــازىر بولغانـــدا، جىنـــازىالر توغرىـــسىغا تىزىلىـــدۇ، ئىمـــام ئهڭ ئهۋزەل
 هرنى قىــبلىگه جىنازىنىــڭ كۆكــسىگه ئۇدۇللىنىــپ تــۇرۇپ نامــازنى باشلىــسىمۇ يــاكى جىنــازىل

 قارىتىــپ ئۇزۇنىــسىغا تىزىــپ، ئىمــام ههر بىرىنىــڭ كۆكــسىگه ئۇدۇللىنىــپ تــۇرۇپ ئوقۇســىمۇ
ــدۇ ــڭ، . بولى ــدىن بالىالرنى ــسى، ئان ــڭ جىنازى ــاۋۋال ئهرلهرنى ــدىغا، ئ ــڭ ئال ــا ئىمامنى ــۇ ۋاقىتت  ب

  99 الفـالح مراقـي ـ بةت، 822  821 توم  1 الدر املختار . ئاندىن ئايالالرنىڭ جىنازىسى تىزىلىدۇ
 ]. بهت

 جىنازە نامىزى قاچان ئوقۇلىدۇ؟

 مهنئـى قىلىنمىغـان ۋاقىتالرنىـڭ سـىرتىدا قايـسىبىر ۋاقىتتـا نامـاز ئوقـۇش جىنازا نـامىزىنى
 . ئوقۇسا بولىدۇ

 نامـــاز ئوقـــۇش مهكـــرۇه ســـانالغان بهش ۋاقىتتـــا جىنـــازە نـــامىزى ئوقـــۇش مهكـــرۇه
 : بۇ ۋاقىتالر . تههرىمىدۇر

 . ن ۋاقىت قۇياش چىقىۋاتقا  1

 . بامدات نامىزىدىن كېيىن كۈن چىقىپ بولغىچىلىك ئارىلىقتىكى ۋاقىت  2

 . قۇياش ئاسماننىڭ ئوتتۇرسىغا كهلگهن چۈش ۋاقتى  3

 . ئهسىر نامىزىدىن كېيىن كۈن پاتقىچىلىك بولغان ئارىلىقتىكى ۋاقىت  4

 . كۈن پېتىۋاتقان ۋاقىت  5

ــۇقىرى ــداقال ۋ يـ ــقا قانـ ــتىن باشـ ــۇتلهق قى بهش ۋاقىتـ ــۇش مـ ــامىزى ئوقـ ــازە نـ ــا جىنـ  اقىتتـ
 . ) 1 ( جائىزدۇر

. بهت  136 توم  1 اللباب شرح الكتاب ) 1 (
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 جىنازە نامىزى نهدە ئوقۇلىدۇ؟

ــدۇ ــدانالردا ئوقۇلى ــرى مهي ــامىزى كهڭ ــازە ن ــدە . جىن ــجىدنىڭ ئىچى ــامىزىنى مهس ــازە ن  جىن
 جىنــازە مهيلــى مهســجىدنىڭ ئىچىــگه ئېلىــپ كىــرىلگهن بولــسۇن، يــاكى . مهكرۇهتــۇر ئوقــۇش

 ە نـامىزىنى مهسـجىدته ئوقــۇش ههنهفىـي مهزهىـبىگه كــۆرە سـىرتىدا قويۇلغـان بولـسۇن، جىنــاز
 . ، مــالىكىي مهزهىــبىگه كــۆرە مهكــرۇه تهنزىهىــدۇر ) هارامغــا يــېقىن مهكــرۇه ( مهكــرۇه تههرىمــى

 . ئهمما شافىئىي ۋە ههنبهلىي مهزههپلىرىگه كۆرە جائىزدۇر

ــۇش مهكــرۇه دېگهنلىكىنىــڭ ــازە نــامىزىنى مهســجىدته ئوق ــي مهزهىبىنىــڭ جىن  ههنهفى
 ىلــى شــۇكى، مهســجىدلهر بهش ۋاخ نامــازالر، جــۈمه ۋە هېيــت نامــازلىرىنى ئوقــۇش، دىنىــي دەل

ــۆگىنىش ۋە ۋەز ــىلىلهرنى ئ ــورۇنالر – مهس ــان ئ ــا قىلىنغ ــۈن بىن ــاڭالش ئۈچ ــىههتلهرنى ئ  نهس
ــق ــهنىگه اليىـ ــجىدنىڭ شـ ــۇش مهسـ ــامىزىنى ئوقـ ــازە نـ ــورۇنالردا جىنـ ــۇ ئـ ــانلىقتىن، بـ  بولغـ

 دنىڭ پــاكلىقى ۋە پاكىزىلىقىغــا تهســىر يېــتىش ئېهتىمــالى چــۈنكى بۇنىڭــدا مهســجى . كهلمهيــدۇ
 . بار

ــۇر ــمۇ مهكرۇهتــ ــستانلىقالردا ئوقۇشــ ــامىزىنى قهبرىــ ــازە نــ ــۇنداقال جىنــ ــبهر . شــ  پهيغهمــ
 قهبرىــستانلىق بىــلهن مۇنچىــدىن باشــقا زېمىننىــڭ ههمــمه « : ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن

 . ) 1 ( » ) يهنى ناماز ئوقۇشقا ساالهىيهتلىكتۇر ( يېرى مهسجىدتۇر

 بـــۇ ههدىــــس، ههر قانـــداق نامــــازنى قهبرىــــستانلىقتا ۋە مۇنچىـــدا ئوقۇشــــنىڭ جــــائىز
 . ) 2 ( ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدۇ

 مهسىلىسى مېيىتنى يۆتكهش

 ). مۇســتهههپتۇر ( مېيىتنــى ۋاپــات بولغــان مهههللىنىــڭ مازىرىغــا دەپــنه قىلىــش ياخــشىدۇر
 انالرنى مهدىنىنىــڭ قهبرىــستانلىقى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالممۇ ئۇهــۇد غازىتىــدا شــېهىد بولغــ

 شــۇنچه يــېقىن تۇرســىمۇ، قهبرىــستانلىققا ئېلىــپ كهلمىــگهن، بهلكــى ئــۆزلىرى شــېهىد بولغــان
 . جايدا دەپنه قىلىشقا ئهمر قىلغان ۋە شۇنداق قىلىنغان

 ئهگهر مېيىتنـــى باشـــقا جايغـــا يـــۆتكىمهكچى بولغانـــدا، ئـــۇنى دەپـــنه قىلىـــشتىن بـــۇرۇن
ــسه بولىــدۇ ــر مىــل يۆتك . يۆتكى ــزدا 1609 قۇرۇقلۇقتــا ( ىگهنــدىمۇ بى  دىــن ) مېتىــر 1852 ، دېڭى

ــدۇ ــسه بولىــ ــاپىگىه يۆتكىــ ــك مۇســ ــى مىلغىچىلىــ ــۇ . ( ئىككــ ــانالردا، توڭالتقــ ــۇرۇنقى زامــ  بــ
ــهرت ــۇ شـ ــېلىش ئۈچـــۈن بـ ــدىنى ئـ ــۇپ كېتىـــشىنىڭ ئالـ ــڭ بۇزۇلـ ــانلىقتىن، مېيىتنىـ  بولمىغـ

 . ، ئىبنى هىببان رىۋايىتى تىرمىزى، ئهبۇداۋۇد ) 1 (
. بهت  42 بةت، نور اإليضاح ونجاة األرواح  463 توم  1 بةت، فتح القدير  829 توم  1 الدر المختار ) 2 (



589 

 ىتنـــى دۇنيانىـــڭ قايـــسىبىر ئهممـــا هـــازىرقى زامانـــدا، مېي . بهلگىلهنـــگهن بولىـــشى ئېهتىمـــال
 چـــۈنكى . يېـــرىگه، ههتتـــا ئـــۇزۇن مۇســـاپىلهرگىچه يۆتكهشـــكه بولىـــدۇ، دەپ ئـــوياليمهن

ــار ــۇالر ب ــاقاليدىغان مهخــسۇس توڭالتق ــى س ــانىمىزدا مېيىتن ــبىگه ). زام ــا شــافىئىي مهزهى  ئهمم
ــۆلگهن يېرىــدىن باشــقا شــهههرگه يــۆتكهش هــارام ــنه قىلىــشتىن بــۇرۇن ئ  كــۆرە مېيىتنــى دەپ

 بۇنىــــڭ ســــهۋەبى، مېيىتنـــــى دەپــــنه قىلىــــش ئىــــشىنى كېچىكتۈرۈشـــــكه . لگهن دېــــيى
 . بولمايدىغانلىقىدىن ئىدى

ــۆتكهش جــائىز ــا ي ــۇنى باشــقا مازارغ ــيىن، ئ ــدىن كې ــنه قىلىنىــپ بولغان ــت دەپ ــراق مېيى  بى
ــردەك هـــارام دەپ قارايـــدۇ . ئهمهس ــسالم پىـــشىۋالىرى بـــۇ مهســـىلىگه بىـ  ئهگهر دەپـــنه . ئىـ

 نىڭ تهييـــارالپ قويغــان يهرلىكــى بولغـــان بولــسا يــاكى ههقـــسىز قىلىنغــان جــاي باشــقىالر
 ئېلىۋېلىنغــان يهر بولــسا، بــۇ هــالهتته ههق ئىگىــسىگه ئۇنىــڭ يهرلىكىنىــڭ ههققىنــى تــۈلهپ،

 . ) 1 ( مېيىت قهبرىدىن چىقىرىلمايدۇ . ئۇنى رازى قىلىدۇ

 مېيىتنى دەپنه قىلىشقا ئالدىراش

ــزرەك يهرلىكــكه ئېل ــازىنى يۈگۈرمهســتىن، تې ــشقا ئالــدىراش مۇســتهههبتۇر جىن  . ىــپ بېرى
 مېيىتنـــى يهرلهشـــكه ئالـــدىراڭالر، ئهگهر ئـــۇ « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن

 ئهگهر ئــۇ ئهكــسىچه بولــسا، مــۈرەڭلهردىكى . ياخــشىالردىن بولــسا، ســاۋابىغا تېــزرەك ئېرىــشىدۇ
 . ) 2 ( » يامان بىر نهرسىدىن تېزرەك قۇتۇلغان بولىسىلهر

 ۈرۈش جىنازىنى كۆت

ــلهن پهرز ــشۇناسالرنىڭ بىــــردەك ئىتتىپــــاقى بىــ ــازىنى كۆتــــۈرۈش پۈتــــۈن فىقهىــ  جىنــ
ــدۇ ــى . كىفايىــــ ــشىلىق ۋە مېيىتنــــ ــادەت، ياخــــ ــۈرۈش ئىبــــ ــازىنى كۆتــــ ــۈنكى جىنــــ  چــــ

 . هۆرمهتلىگهنلىكتۇر

 جىنازىنى كۆتۈرۈش ئۇسۇلى

 مېيىــت يويــۇپ كېپهنلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن، جىنــازا ئىچىــگه ســېلىپ ئوڭدىــسىغا
 جىنــازىنى تــۆت كىــشىنىڭ كۆتۈرۈشــى ســۈننهت بولغىنىــدەك، مهزكــۇر تــۆت . ىــدۇ ياتقۇزىل

 . كىشىنىڭ ئورۇن ئالماشتۇرۇپ كۆتۈرۈشى ياخشىدۇر

 جىنـــازىنى كۆتۈرگـــۈچى جىنازىنىـــڭ بـــاش : ئـــورۇن ئالماشـــتۇرۇش مۇنـــداق بولىـــدۇ
 ئانــدىن بــۇ ئــورۇننى باشقىــسىغا . قىــسمىنىڭ ســول تهرىپىنــى ئــوڭ مۈرىــسىگه ئېلىــپ ماڭىــدۇ

 . بهت  43 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 . ىــپ، جىنازىنىــڭ ئايــاق قىــسمىنىڭ ســول تهرىپىنــى يهنه ئــوڭ مۈرىــسىگه ئېلىــپ ماڭىــدۇ بېر
ــوڭ تهرىپىنــى ســول ــورۇننى باشقىــسىغا بېرىــپ، جىنازىنىــڭ بــاش قىــسمىنىڭ ئ  ئانــدىن بــۇ ئ

ــۈرۈپ ماڭىــدۇ ــپ، . مۈرىــسى ئۈســتىگه ئېلىــپ كۆت ــورۇننى باشقىــسىغا بېرى ــۇ ئ ــدىن يهنه ب  ئان
ــول ت ــسمىنىڭ س ــاق قى ــڭ ئاي ــدۇ جىنازىنى ــۈرۈپ ماڭى ــپ كۆت ــسىگه ئېلى ــوڭ مۈرى ــى ئ  . هرىپىن

ــر ــدە ههر بى ــاز دېگهن ــشىش ئ ــورۇن ئالمى ــدۇ 10 ئ ــيىن بولى ــدىن كې ــى . قهدەم ــدۇلاله ئىبن  ئاب
 مهسئۇد رەزىيهلالهۇ ئهنهـۇ جىنـازىنى شـۇ تهرىقىـدە كۆتۈرۈشـنىڭ پهزىلىتـى توغرۇلـۇق مۇنـداق

ــگهن ــسا، ئۇنىــــڭ « : دېــ ــۈرمهكچى بولــ ــى جىنــــازىنى كۆتــ ــش ( كىمكــ  ىش تهرتىبــــى ئالمىــ
 ئۇنىڭـدىن كېـيىن . ههممه تهرىپىنـى كۆتۈرسـۇن، چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش سـۈننهتتۇر ) بويىچه

 . ) 1 ( » خالىسا داۋامالشتۇرسۇن، خالىسا كۆتۈرۈشنى باشقىالرغا بهرسۇن

 قى تهرىقىــدە كۆتــۈرۈش مېيىتنىــڭ هــۆرمىتىنى قىلغــانلىق ۋە ســاۋابنىڭ يــۇقىرى جىنــازىنى
 . ) 2 ( كۆپرەك بولىشى ئۈچۈن ۋەسىلىدۇر

 تۆتىنچى پهرز مېيىتنى دەپنه قىلىش

ــنه قىلىــش پهرز كىفايىــدۇر ــادەم . مېيىتنــى دەپ ــنه قىلىــش ههزرىتــى ئ ــادەم بالىــسىنى دەپ  ئ
 بــۇ ئـــادەم . ئهلهيهىســساالم دەۋرىـــدىن بېــرى داۋام قىلىـــپ كهلــگهن بىـــر دىنىــي يوســـۇندۇر

ــم ﴿ : كهرىمــدە ئــالاله تائــاال قۇرئــان . بالىــسىنىڭ هــۆرمىتى ئۈچــۈن يولغــا قويۇلغــان ئىــش  أَلَ
 زېمىننـى بىـز تىرىكلهرنـى ۋە ئۆلـۈكلهرنى ئـۆز « يهنـى ﴾ أَحيـاء وأَمواتـا نجعِل الْأَرض ِكفَاتا

 دېــيىش ئــارقىلىق زېمىننــى تىــرىكلهر ۋە ئۆلۈكلهرنىــڭ » ئىچىــگه ئالىــدىغان قىلمىــدۇقمۇ؟
ــى ــك نېمىتىن ــپ بهرگهنلى ــاهى قىلى ــق قارارگ ــدىغان ۋاقىتلى ــارام ئالى ــزگه ئ ــدۇرۇش بى  يادالن

 . ) 3 ( بىلهن بىرگه ئۆلگهنلهرنى يهرلهشنىڭ دىنىي قائىدە ئىكهنلىكىنى ئوچۇقلىغان

 مېيىتنــى جــان ئۈزگىنىــدىن كېيىــنال دەرهــال يويــۇپ، كېــپهنلهپ، نــامىزىنى ئوقــۇپ دەپــنه
 قىلىــشقا ئالدىراشــنىڭ پهزىلهتلىــك ئىكهنلىكــى توغرۇلــۇق پۈتــۈن فىقهىــشۇناسالر بىـــردەك

 . ) 4 ( ئىتتىپاقتۇر

 . ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  72 توم  1 اللباب شرح الكتاب بهت،  42 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
 . ئايهتلهر  26 – 25 مۇرسهالت سۈرىسى ) 3 (
. بهت  833 توم  1 رد المحتار ) 4 (
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 مېيىت نهدە دەپنه قىلىنىدۇ؟

ــاقتۇر ــلهر ئىتتىپ ــارچه مهزههپ ــدە ب ــشنىڭ ئهۋزەللىكى ــنه قىلى ــستانلىققا دەپ ــى قهبرى  . مېيىتن
ــۇلمانالرنى مهدىنىـــدىكى ــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇسـ ــئ » چـــۈنكى پهيغهمـ ــستانلىقىغا « بهقىـ  قهبرىـ

ــى ــنه قىالتتـ ــۇر . دەپـ ــسى كۆپتـ ــشنىڭ پايدىـ ــنه قىلىـ ــستانلىققا دەپـ ــى قهبرىـ ــۈ . مېيىتنـ  نكى چـ
ــا ــسىگه دۇئ ــۇلمانالرنىڭ ههممى ــسى قهبىرلهردىكــى مۇس ــڭ ههممى ــستانلىققا كهلگهنلهرنى  قهبرى
 . قىلغـــانلىقتىن، ههر قانـــداق مۇســــۇلمان مېيىـــت بـــۇ دۇئــــاالردىن بههـــرىمهن بوالاليــــدۇ
ــىدى ــڭ جهســ ــانلىقتىن، مېيىتنىــ ــايالر بولغــ ــدىغان جــ ــۆرمهت قىلىنىــ ــستانلىقالر هــ  قهبرىــ

 . ىتىلمايدۇ خورالنمايدۇ ۋە زىيانغا ئۇچر

 مېيىتنـــى قهبرىـــستانلىققا دەپـــنه قىلىـــش ئهۋزەل بولغانـــدەك، ئـــۆيلهرگه دەپـــنه قىلىـــشمۇ
ــائىزدۇر ــانلىقتىن، . جـ ــىيهت بولغـ ــاس خۇسۇسـ ــبهرلهرگه خـ ــش پهيغهمـ ــداق قىلىـ ــراق مۇنـ  بىـ

 . باشقىالر ئۈچۈن مهكرۇه سانىلىدۇ

ــالىهال ــۆرە، س ــدىن ك ــنه قىلغان ــستانلىقالرغا دەپ ــادەتتىكى قهبرى ــى ئ ــېهىدالر ۋە مېيىتن  ر، ش
ــستانلىقالرغا دەپــنه قىلىــش ئهۋزەلــدۇر ــنه قىلىنغــان قهبرى ــپه ئىككىنچــى « . ئۆلۈمــاالر دەپ  خهلى

 ئۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇمـۇ ئائىـشه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـادىن ئۆزىنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم
 رىغان ۋە بىـلهن ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ ئىككىـسىنىڭ يېنىغــا دەپــنه قىلىنىــشىنى ســو

 . ) 1 ( » بۇ تهلىبى ئورۇندالغان

 بىـراۋ دېڭىــز سـهپىرىدە بولــۇپ، پـاراخوت يــاكى كـېمه ئىچىــدە ئـۆلگهن بولــسا، ئـۇ يويۇلــۇپ
 بىــر يــاكى ئــۇنى دەپــنه قىلىــش ئۈچــۈن قۇرۇقلۇققــا . كېــپهنگه ئېلىنىــدۇ ۋە نــامىزى ئوقۇلىــدۇ

 گه ئىــشهنچ بولــسا ئىككــى كۈنــدە يېتىــپ بــارغىلى بولــسا ۋە مېيىتنىــڭ بۇزۇلــۇپ كهتمهســلىكى
 ئهگهر . قۇرۇقلۇققا يېتىـپ بارغۇچىلىـك مېيىتنـى دەپـنه قىلىـش ئىـشى كېچىكتۈرۈلـسه بولىـدۇ

ــدا، ــۇ بولمىغانـ ــاقاليدىغان توڭالتقۇمـ ــتىن سـ ــى بۇزۇلۇشـ ــۇپ، مېيىتنـ ــراق بولـ ــۇق يىـ  قۇرۇقلـ
ــدۇ ــه بولى ــۇپ بهرس ــا قوي ــېلىپ دېڭىزغ ــا س ــۇنى تاۋۇتق ــدىن ئ ــاغالپ، ئان ــشى ب ــى ياخ  . كېپهنن

ــا ــدا دېڭىزغ ــپىگه ياتقۇزۇلغــان هال ــوڭ تهرى ــبلىگه قارىتىلغــان ۋە ئ ــشته مېيىــت قى ــۇپ بېرى  قوي
 . ) 2 ( بۇمهسىلىدە پۈتۈن فىقهىشۇناسالر بىردەك ئىتتىپاقتۇر . قويۇپ بېرىلىدۇ

 قهبرىنىڭ ئۆلچىمى

 قهبرىنــى نورمــال بويلــۇق ئادەمنىــڭ كۆكــسىگه كهلگىچىلىــك چوڭقۇرلۇقتــا، مېيىتنىــڭ

 . ئىمام بۇخارى ۋە باشقىالر رىۋايهت قىلغان ههدىس ) 1 (
. بهت  96 بةت، القوانين الفقهية  500 توم – 2 بةت، المغني  836 توم  1 الدر المختار ) 2 (
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ــازادە تۇرغىچ ــايىغى ئـ ــاش ئـ ــك بـ ــڭ يېرىمىغىچىلىـ ــڭ بويىنىـ ــا ۋە مېيىتنىـ ــك ئۇزۇنلۇقتـ  ىلىـ
 بــۇ مىقــداردىن تېخىمــۇ . بۇنىــڭ بىــلهن پهرز ئــادا بولىــدۇ . كهڭلىكــته كــوالش كۇپايىــدۇر

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇهـــۇد . چوڭقـــۇرراق، ئـــۇزۇنراق ۋە كهڭـــرەك كـــوالش ئهۋزەلـــدۇر
ــا ــى قازغۇچىالرغـ ــېهىدلىرىنىڭ قهبرىلىرىنـ ــوالڭالر قهبرىلهرنـــى كه » : شـ ــۇر كـ  دەپ « ڭ ۋە چوڭقـ

 . ) 1 ( كۆرسهتكهن

 لهههدنىــڭ . كوالنغــان قهبرىنىــڭ ئىچىــدىن ئۇنىــڭ قىــبله تهرىــپىگه لهههد كولىنىــدۇ
 . ) 2 ( ئۆلچىمى مېيىت سىغقۇچىلىك ۋە ئۇنىڭ پۈتۈن جىسمىنى يېپىپ تۇرغۇچىلىك بولىدۇ

 مېيىتنى دەپنه قىلىش ئۇسۇلى

ــدۇ ــدە قويۇلى ــبله تهرىپى ــڭ قى ــازە قهبرىنى ــبله م . جىن ــشته قى ــپ كىرى ــى لهههدكه ئېلى  ېيىتن
 مېيىــت لهههدكه كىرگۈزۈلــۈپ بولغانــدىن كېــيىن، ئــۇ ئـــوڭ . تهرەپــتىن ئېلىــپ كىرىلىــدۇ

 تهرىپىگه ياتقۇزۇلغان هالـدا يـۈزى بىـلهن كۆكـسى قىـبلىگه قارىتىلىـدۇ ۋە كېپهننـى باغلىغـان
 ۇنىــڭ دۈمبىــسىگه مېيىتنىــڭ ئوڭدىــسىغا يېتىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئ . يىــپالر يېــشىۋېتىلىدۇ

 ئايــال مېيىتنــى لهههدكه ئېلىــپ كىرىــشته . خــام قىــشالردىن يــاكى تــۇپراقتىن يــۆلهك قويۇلىــدۇ
ــرەم ــاكى مهه ــرى ي ــڭ ئې ــدىغان ( ئۆزىنى ــاهى باغالنماي ــدۇ ) نىك ــرى كۆتۈرى ــدىن بى  . تۇغقانلىرى

 ى اُهللا لَّ صـ ِهللا ِبسِم اِهللا وعلَى سنةِِ رسـوِل ا ﴿ : مېيىتنى لهههدكه قويغان كىشى ئـۇنى قويۇشـتا
لَ ع ِه ي و لَّ س ئالالهنىـڭ نـامى بىـلهن رەسـۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ « : يهنـى ﴾ م 

 . ) 3 ( دەيدۇ » . . سۈننىتى بويىچه

 ئوتتــــا پۇشــــۇرۇلغان . ئانــــدىن لهههدنىــــڭ ئېغىــــزى خــــام قىــــشالر بىــــلهن تاقىلىــــدۇ
ــۇر ــشلىتىش مهكرۇهت ــاچالرنى ئى ــشالرنى ۋە ياغ ــڭ . كىرپى ــۇپ، لهههدنى ــپ بول ــزى تاقىلى  ئېغى

ــولى ــايىغىغىچه ق ــالپ ئ ــشىدىن باش ــڭ بې ــڭ مېيىتنى ــاۋۋال، جامائهتنى ــتىن ئ ــى كۆمۈش  قهبرىن
 ئهبـۇ هـۇرەيرە رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت . بىلهن ئۈچ قېتىم تـۇپراق چېچىـشى سـۈننهتتۇر

ــۇپ، مېيىتنىــڭ « : قىلىنىــدۇكى ــامىزىنى ئوقــۇپ بول ــازە ن ــبهر ئهلهيهىســساالم جىن ــرە پهيغهم  قهب
 . ) 4 ( » بېشىغا كهلدى، ئاندىن ئۇنىڭ باش تهرىپىدىن ئۈچ قېتىم تۇپراق چاچتى

 مېيىـت دەپــنه قىلىنىــپ بولغانـدىن كېــيىن، جامائهتنىــڭ مېيىتقـا دۇئــا قىلىــشى ۋە ئۇنىــڭ

 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
 . بهت  42 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 2 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 3 (
. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 4 (
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ــتهههبتۇر ــشى مۇسـ ــشىنى تىلىـ ــرەت قىلىنىـ ــڭ مهغپىـ ــساالم . گۇناهىنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 قېرىندىـــشىڭالر ئۈچـــۈن « كېـــيىن ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ، مېيىتنـــى دەپـــنه قىلىـــپ بولغانـــدىن

ــوراق ــۇ سـ ــازىر ئـ ــالر، هـ ــتههكهملىك تىلهڭـ ــدا مۇسـ ــا ئىمانـ ــتىڭالر، ئۇنىڭغـ ــستىغفار ئېيـ  ئىـ
 . ) 1 ( دەيتتى » قىلىنىۋاتىدۇ

 قهبرە قانچىلىك كۆتۈرۈلىدۇ؟

 بـــۇ . ئىگىـــزلىكته كۆتۈرىلىـــدۇ ) ســـانتىمېتىر 22.5 تهخمىـــنهن ( قهبـــرە پهقهت بىـــر غېـــرىچ
 چـۈنكى . ئۇنىڭ قهبرە ئىكهنلىكىنـى بىلىـشى ۋە تونـۇپ دۇئـا قىلىـشى ئۈچۈنـدۇر كىشىلهرنىڭ

 . ) 2 ( » پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى بىر غېرىچ مىقدارىدا كۆتۈرۈلگهن «

 چــۈنكى . قــاتۇرۇش مهكـرۇه ســانىلىدۇ قهبرىلهرنـى بىــر غېـرىچتىن ئىگىــز كۆتــۈرىش يـاكى
 ئهممـا ئىمـام ئهزەمـگه . ننىتىگه خىـالپ ئىـش بۇنداق قىلىش پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۈ

 بىــراق ئىمــام ئهزەمنىــڭ . كــۆرە، زۆرۈرىــيهت تېپىلــسا، قهبــرە ئۈســتىگه خهت يېــزىش جــائىزدۇر
 حتفة الفقهـاء ، ب ةت  73 توم  1 اللباب شرح الكتاب . شاگىرتلىرىدىن ئهبۇ يۇسۇف بۇنى راۋا كۆرمهيدۇ

 ]. بهتلهر  839 – 835 توم  1 ، الدر املختار ت بة  42 نور اإليضاح وجناة األرواح بةت،  86

 قهبرىلهرنىڭ هۆرمىتىنى ساقالش

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىســ ــى پهيغهمــ ــنىڭ زۆرۈرلىكــ ــۆرمىتىنى ساقالشــ ــڭ هــ  قهبرىلهرنىــ
 . ســــۈننهتلىرى ۋە فىقهىــــشۇناسالرنىڭ قــــارارلىرى بىــــلهن مۇقهررەرلهشــــكهن بىــــر مهســــىله

 : ىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىلهر ئاستى قىل – قهبرىلهرنىڭ هۆرمىتىنى ئاياق

ــېلىش  1 ــارام ئ ــتىش ۋە ئ ــش، يې ــوخالش، تهرەت قىلى ــۇش، ئ ــاز ئوق ــتىدە نام ــرە ئۈس  قهب
ــۇرۇش ــلهن ئولتـ ــى بىـ ــگهن . نىيىتـ ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ « : پهيغهمـ  قهبرىلهرنىـ

 . ) 3 ( » ئۈستىدە ئولتۇرماڭالر ۋە ئۇنىڭغا قاراپ ناماز ئوقۇماڭالر

 . ) 4 ( لىش ۋە قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن ئولتۇرۇش جائىزدۇر ئهمما مېيىتقا دۇئا قى

ــشقا  2 ــۇنى ئېچى ــسا، ئ ــالهتته بول ــگهن ه ــۈرۈپ كهتمى ــى چ ــۆڭهكلىرى تېخ ــڭ س  مېيىتنى
ــبهر ئهلهيهىســساالم . بولمايــدۇ ــۇنى « : پهيغهم  مېيىتنىــڭ ســۆكهكلىرىنى ســۇندۇرۇش خــۇددى ئ

 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
 . دار قۇتنى رىۋايىتى ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. بهت  43 نور اإليضاح ونجاة األرواح ) 4 (
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 . ) 1 ( دېگهن » تىرىك تۇرغۇزۇپ سۇندۇرغانغا ئوخشاشتۇر

ــائىز ئهمهســـتۇر مېيىتنـــى  3  . دەپـــنه قىلىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن يـــۆتكهش مـــۇتلهق جـ
 . بۇنىڭدا پۈتۈن فىقهىشۇناسالر ئىتتىپاقتۇر

 بىــر قهبــرىگه بىــردىن ئــارتۇق ئــادەمنى دەپــنه قىلىــش ههقىقىــي زۆرۈرىــيهت تېپىلغــان  4
 بۇنىڭــدىمۇ پۈتـــۈن فىقهىـــشۇناسالر . ۋاقىـــتالردا قهتئــى جـــائىز ئهمهســـتۇر چــاغالردىن باشـــقا

 . ىردەك ئىتتىپاقتۇر ب

ــكهت  5  قهبرىــستانلىقالرغا بېرىــپ ئۆلــۈكلهردىن مهدەت ســوراش، پهرزەنــت تىــلهش، بهرى
 بـۇ ئىمانغـا دەخلـى يېتىـدىغان . تىلهش، كېـسهللهرگه شـىپالىق تىـلهش قهتئىـي تـوغرا ئهمهس

 . بۇنىڭدىمۇ پۈتۈن ئىسالم ئۆلۈمالىرى بىردەك ئىتتىپاقتۇر . خهتهرلىك مهسىله

 ساندۇقتا دەپنه قىلىش تاۋۇت ياكى

 يهرلىكنىـڭ قۇملـۇق يـاكى ئىنتـايىن يۇمــشاق جـاي بولغـانلىقتىن، لهههدنىـڭ بېــسىۋېلىش
ــنه ــلهن دەپ ــاندۇق بى ــاكى س ــاۋۇت ي ــى ت ــدا مېيىتن ــيهت تېپىلغان ــۈپ زۆرۈرى ــالى كۆرۈل  ئېهتىم

 ههتتـا تۆمــۈردىن يـاكى تاشــتىن ياسـالغان تــاۋۇت يـاكى ســاندۇققا ســېلىپ . قىلىـش جــائىزدۇر
 تــاۋۇت بۇنــداق قىلغانــدا . ئايــال مېيىــت ئۈچــۈن مــۇتلهق جــائىزدۇر . قىلىــشقىمۇ بولىــدۇ دەپــنه

 . ياكى ساندۇقنىڭ ئىچىگه تۇپراق چېچىپ مېيىتنى ئۇنىڭ ئۈستىگه قويۇش سۈننهتتۇر

 قهبرىلهرنى زىيارەت قىلىشنىڭ هۆكمى

 هر قهبرىلهرنــى زىيــارەت قىلىــش ئهرلهر ئۈچــۈن مۇســتهههب ئىكهنلىكىــدە پۈتــۈن مهزههپــل
 ئهممـا ئايالالرنىـڭ قهبرىلهرنـى زىيـارەت قىلىـش مهسىلىـسىدە مهزههپـلهر . بىردەك ئىتتىپـاقتۇر
ــقان ــى . ئىختىالپالش ــي مهزهىب ــز ( ههنهفى ــڭ مهزهىبىمى ــى زىيــارەت ) بىزنى ــۆرە، قهبرىلهرن  گه ك

 . ) 2 ( قىلىش ئهر ۋە ئايال ههر قانداق مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن ئوخشاشال مۇستهههبتۇر

ــار ــى زىي ــبهر قهبرىلهرن ــى شــۇكى، پهيغهم ــشنىڭ مۇســتهههب ئىكهنلىكىنىــڭ دەلىل  ەت قىلى
 ئىبنــــى ئهبــــۇ شــــهيبه . ئهلهيهىســــساالم مۇســــۇلمانالرنىڭ قهبرىلىرىنــــى زىيــــارەت قىالتتــــى

ــدۇكى ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــشىدا » : رەزىيهلاله ــل بې ــساالم ههر يى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 سالَم علَيكُم ِبما صـبرتم فَـِنعم ﴿ : ۋە ئۇالرغـا ئۇهۇد شېهىدلىرىنىڭ قهبرىستانلىقىغا بـاراتتى

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. بهت  43 إليضاح ونجاة األرواح نور ا ) 2 (
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 ! سـهبىرنى دوسـت تۇتقـانلىقىڭالر ئۈچـۈن سـىلهرگه ئامـانلىق بولـسۇن « يهنـى ﴾ عقْبى الـداِر
 . ) 1 ( دەيتتى » ! ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى نېمىدېگهن ئوبدان

 ر قېــتىم زىيــارەت قهبرىــستانلىقىنى هه « بهقــى » پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدىنىــدىكى

 ن السالَم علَٰى أَهـلِ الـدياِر ِمـن الْمـؤِمِني ﴿ : قىلغىنىدا، ئۇالرغا مۇنداق دەپ دۇئـا قىالتتـى
ِلِميسالْماللَّ و محريو ن ه قِْدِميتسالْم أِْخِريتسالْما وِمن ن لَالَِحقُـون . ن ِبكُـم ،اَء اللّها ِإنْ شِإنو 

ــ ــةَ اَس اِفيالْع ــم ــا ولَكُ بــۇ جايــدا ياتقــان مــۆمىن ئالالهنىــڭ ئامــانلىقى « يهنــى ﴾ اَلُ اَهللا لَن 
ــسۇن ــالاله . مۇســۇلمانالرغا بول ــات قالغانالرنىــڭ ههممىــسىگه ئ ــات بولغــانالر ۋە هاي ــزدىن ۋاپ  بى

 ن ئـالاله تائـاالدى . بىزمـۇ خـۇدا خالىغـان ۋاقىتتـا ئهلبهتـته سـىلهرگه قوشـۇلىمىز . رەهىم قىلغـاي
 . ) 2 ( » بىزگه ۋە سىلهرگه ئامانلىق تىلهيمهن

ــهببۇس ــشقا تهشـ ــارەت قىلىـ ــى زىيـ ــۇلمانالرنى قهبرىلهرنـ ــساالم مۇسـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 ســىلهرنى قهبرىلهرنــى زىيــارەت قىلىــشتىن توســقان ئىــدىم، ئهمــدى « : قىلىـپ مۇنــداق دېــگهن

 . ) 3 ( » زىيارەت قىلىڭالر

 چــۈنكى پهيغهمــبهر . ئــا قىلىــش ســۈننهتتۇر قهبرىلهرنــى زىيــارەت قىلغانــدا ئــۆرە تــۇرۇپ دۇ
ــساالم ــۇرۇپ دۇئــا قىالتتــى » بهقــى « ئهلهيهىس ــارەت قىلغىنىــدا ئــۆرە ت  . قهبرىــستانلىقىنى زىي

 . ئهمما ئولتۇرۇپ دۇئا قىلسىمۇ گۇناه بولمايدۇ

ــشهنبه كــۈنلىرى ــهنبه ۋە پهي ــهنبه، دۈش ــۈمه، ش ــۈن ج ــش ئۈچ ــارەت قىلى ــى زىي  قهبرىلهرن
 . ئهۋزەلدۇر

 ساۋابىنى مېيىتقا ئاتاش قۇرئان ئوقۇپ

 قۇرئان ئوقۇپ، سـهدىقه بېرىـپ، ئۇنىـڭ سـاۋابىنى مېيىتقـا ئاتـاش، مېيىتنىـڭ گۇنـاهلىرى
ــا  ئۈچــۈن ئــالاله تائــاالدىن مهغپىــرەت تىــلهش ۋە ۋاكــالهت بىــلهن قىلغىلــى بولىــدىغان زاكاتق
ــۈن ــت ئۈچ ــادەتلهرنى مېيى ــي ئىب ــشاش بهدەنى ــگه ئوخ ــادەتلهرنى، ههج ــالىي ئىب ــشاش م ئوخ

 رۇنالپ قويۇشــنىڭ جــائىزلىقى ۋە بــۇ ئهمهللهردىــن مېيىتنىــڭ مهنــپهئهت ئاالاليدىغانلىقىــدا ئــو
 . پۈتۈن ئىسالم ئۆلۈمالىرى ههممه بىردەك ئىتتىپاقتۇر

 ههنهفىـــي مهزهىـــبىگه كـــۆرە، قـــارىيالرنى تهكلىـــپ قىلىـــپ قهبـــرىلهردە قۇرئـــان كهرىـــم

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 امـاز، روزا، زاكـات، ههج ۋە باشـقا شـۇنىڭدەك، بىـراۋ ئـۆزى ئورۇنـدىغان ن . ئوقۇتۇشمۇ جـائىزدۇر
 ههرقانداق بىر ئىبادەتنىـڭ سـاۋابىنى باشقىـسىغا ئاتىـسا بولىـدۇ ۋە بـۇ سـاۋاب ئۇنىـڭ ئاتىغـان

ــدۇ ــسىگه يېتى ــېچ . كىشى ــاۋابىدىنمۇ ه ــدىغان س ــڭ ئالى ــادەتلهرنى قىلغۇچىنى ــۇ ئىب ــدا ب  بۇنىڭ
 . ) 1 ( بههرىمهن بولىدۇ يهنى قىلغان ئهمهللىرىدىن ئۆزىمۇ تولۇق . نهرسه كېمىيىپ كهتمهيدۇ

ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ــادەم پهيغهم ــا رەســۇلهلاله « بىــر ئ ــكهن ئىــدى، ! ي ــۈپ كهت ــام ئۆل  ئان
 ئهگهر مهن ئانــام ئۈچــۈن ســهدىقه قىلــسام، ئۇنىــڭ ســاۋابى ئانامغــا يېتهمــدۇ؟ دەپ ســورىغاندا،

 . ) 2 ( دەپ جاۋاب بهرگهن » ههئه، يېتىدۇ « پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــ ــىنىپ ! يارەســـۇلهلاله « : بهر ئهلهيهىســـساالمدىن بىـــر ئايـــال پهيغهمـ ــايىتى ياشـ ــام ناهـ  ئاتـ
ــپ ــام ئۈچــۈن ههج قىلى ــدۇ، مهن ئات ــشقا چــامى كهلمهي ــادا قىلى ــى ئ ــانلىقتىن ههج پهرزىن  قالغ

ــا » قويـــسام بوالمـــدۇ؟ ــاراڭچۇ، ئهگهر « : دەپ ســـورىغاندا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭغـ  قـ
ــ ــان بول ــدە قهرز بولغ ــڭ گهردىنى ــۇ؟ ئاتىڭىزنى ــۇنى تۆلهيتتىڭىزم ــال » سا، ئ ــى ئاي ــدۇ، هېلىق  : دەي

 ئالالهنىــڭ قهرزىنــى « : ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . دەيــدۇ » ههئه، ئهلــۋەتته تــۆلهيتتىم »
 . ) 3 ( دەيدۇ » تۈلهش ههممىدىن مۇهىمدۇر

 » سـههىه « قى ههدىـسلهر يـۇقىرى « : نىـڭ مـۇئهللىپى ئىبنـى قـۇدامه مۇنـداق دېـگهن » املنغين «
 مېيىتنىــڭ باشــقىالر تهرىپىــدىن قىلىنغــان ههر قانــداق ئىبــادەتلهردىن ههدىــسلهر بولــۇپ،

ــىتىدۇ ــدىغانلىقىنى كۆرسـ ــارلىقالر . مهنپهئهتلىنىـ ــستىغفار ۋە ههج قاتـ ــا، ئىـ ــۈنكى روزا، دۇئـ  چـ
 بهدەنىي ئىبادەتلهردىن بولـۇپ، ئـالاله تائـاال بـۇ ئىبادەتلهرنىـڭ سـاۋابىنى مېيىتقـا يهتكـۈزگهن

ــهدىقه ۋە ــات، س ــڭ ســاۋابىمۇ يهردە، زاك ــارلىق ئىجتىمــائىي ئىبادەتلهرنى ــاردەم قات  خالىــسانه ي
 . ) 4 ( » مېيىتقا ئهلۋەتته يېتىدۇ

 ۋە ئۇنىڭغا خاس ئههكامالر شېهىد

ــېهىد ــۇر  شـ ــشى دېمهكتـ ــۈرۈلگهن كىـ ــپ ئۆلتـ ــازات قىلىـ ــدا غـ ــالاله يولىـ ــۇنداقال، . ئـ  شـ
 دۈزدە ئــۆز ئۆيىــدە قـاراقچىالر يــاكى بــوالڭچىالر يــاكى ئــوغرىالر تهرىپىــدىن كېچىــدە يــاكى كۈنــ
ــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈلگهن ــلهن ئ ــر نهرســه بى ــداقال بى ــاكى بىــسلىق قان ــاتتىق ي ــادەممۇ شــېهىد ق  ئ

 . هېسابلىنىدۇ

 . بهت  191 توم  2 بةت، كشاف الفناع  844 توم  1 الدر المختار ) 1 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
 . ئىمام ئههمهد، نهسائىي راۋايىتى ) 3 (
. بهتلهر  570 – 566 توم – 2 المنغني ) 4 (
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 پهرىشتىلهرنىڭ ئۇنىڭ ئۆلـۈمىگه گـۇۋاه بولـۇپ، يېنىغـا هـازىر بولغـانلىقى يـاكى – شېهىد
ــدا ــڭ دەرگاهىـ ــانلىقى يـــاكى ئالالهنىـ ــالهتكه ئېلىنغـ ــات جهنـــنهتكه كىرىـــدىغانلىقى كاپـ  هايـ

 . دەپ ئاتالغان » شېهىد « ئىكهنلىكى سهۋەبلىك

ــسىدە يهرلهشــنىڭ شــهرتى بهشــتۇر ــى شــېهىد تهرىقى ــدە، بىرۋان ــي مهزهىبى ــۇالر . ههنهفى  : ئ
 ئۆلگۈچىنىــڭ مۇســۇلمان، بــالىغ، ئاقىــل بولىــشى، جىنــابهتتىن پــاك بولىــشى ۋە يارىالنغــان

ــۆلگهن بولىــشىدۇر ــدا ئــۆلگهن مۇســۇلمان كىــ . هامــان ئ ــاكى چهڭ مهيدانى  شى مهيلــى جــاننى ي
 مۈلۈكنى مۇداپىئه قىلىـش يولىـدا ئـۆلگهن بولـسۇن، مهيلـى هۇجـۇم هارپىـسىدا ئـۆلگهن – مال

ــېهىدتۇر ــۇ ش ــسۇن، ئ ــۈرۈلگهن بول ــاههق ئۆلت ــى ن ــسۇن، مهيل ــا . بول ــائهن، ئۇنىڭغ ــا بىن  بۇنىڭغ
ــدۇ ــامالر يۈرگۈزۈلى ــاس ئههك ــېهىدقا خ ــپ . ش ــپ كېتى ــك چىقى ــدىن تىرى ــا جهڭ مهيدانى  ئهمم

 ئـالاله گهرچه ئـۇالر – ن ئـۆلگهن يـاكى جۇنۇپلـۇق هالىتىـدە شـېهىد بولغـان كىـشىلهرگه كېيى
ــسىمۇ ــېهىد سانالـــ ــدە شـــ ــڭ نهزەرىـــ ــامالر  تائاالنىـــ ــاس ئههكـــ ــېهىدقا خـــ ــادا شـــ  دۇنيـــ

 . ) 1 ( يۈرگۈزۈلمهيدۇ

 شېهىدالر قانداق دەپنه قىلىنىدۇ؟

 ههيــز، نىفاســتىن شــېهىد بولغــان كىــشى ئۆلتــۈرۈلگهن ۋاقتىــدا جۇنــۇپلىقتىن، ئايــال بولــسا
 پـاك بولغـان بولـسا، ئـۇ يويۇلماسـتىن، قـانلىرىمۇ سۈرتۈلمهسـتىن ئـۆز كىـيىمىگه ئـوراپ تـۇرۇپ

 ئهگهر جۇنـۇپ يـاكى ههيـزدار يـاكى نىفاسـدار . نـامىزى ئوقۇلىـدۇ ۋە شـۇ پېتـى دەپـنه قىلىنىـدۇ
 ئىمــام بــۇ . بولـسا، ئــۇ يويۇلــۇپ كېــپهنگه ئېلىنىــدۇ، ئانــدىن نــامىزى ئوقۇلــۇپ دەپــنه قىلىنىــدۇ

 ئهزەمنىــڭ رەيــى، ئهممــا ئۇنىــڭ شــاگىرتلىرى ئهبــۇ يۇســۇف بىــلهن مــۇههممهد شــېهىد جۇنــۇپ
 . ياكى ههيزدار ياكى نىفاسدار بولسىمۇ يۇيۇلمايدۇ، دەپ قارايدۇ

 جــابىر ئىبنـى ئابـدۇلال رەزىيهلالهــۇ . بـۇ مهسـىلىدە ئىمـام ئهزەمنىــڭ رەيـى كـۈچكه ئىگىـدۇر
ــر ههدىــ ــان بى ــۋايهت قىلىنغ ــۇدىن رى ــساالم ئهنه ــبهر ئهلهيهىس ــزەله شــېهىد « سته پهيغهم  ههن

ــدى ــۆردۈم . بول ــانلىقىنى ك ــشتىلهرنىڭ يۇيۇۋاتق ــۇنى پهرى ــداق . ئ ــۇ قان ــوراڭالر، ئ ــدىن س  ئايالى
ــكهن ــكهن ئىـ ــپ كهتـ ــدىن چىقىـ ــالهتته ئۆپـ ــدۇ » هـ ــدىن . دەيـ ــڭ ئايالىـ ــاهابىالر ههنزەلهنىـ  سـ

ــال ــورىغاندا، ئايـ ــان ئ « : سـ ــتۇقتا بولغـ ــر ياسـ ــلهن بىـ ــزەله بىـ ــېچه ههنـ ــدۇق كـ ــقا . ىـ  يۇيۇنۇشـ
ــدى ــكهن ئىـ ــپ كهتـ ــتىن چىقىـ ــدۇ » ئۈلگۈرەلمهسـ ــاۋاب بېرىـ ــا . دەپ جـ ــۇ ۋاقىتتـ ــبهر بـ  پهيغهمـ

 . ) 2 ( دەيدۇ » شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى پهرىشتىلهر يۇغان ئىكهندە « : ئهلهيهىسساالم

 . بهت  103 بةت، مراقي الفالح  848 توم  1 الدر المختار ) 1 (
. ههدىس » سههىه « ئىبنى هىببان رىۋايهت قىلغان ) 2 (
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 شېهىدنىڭ قېنى يويۇلمايـدۇ، كىيىمـى چىقىرىلمايـدۇ، نـامىزى ئوقۇلـۇپ شـۇ پېـتىچه دەپـنه
ــدۇ ــڭ . قىلىنىـ ــدىغان پهقهت ئۇنىـ ــپهنلىككه يارىمايـ ــقا كېـ ــۇرال ۋە باشـ ــاقلىرى، كهمهر، قـ  ئايـ

ــلىنىدۇ ــپ تاش ــىلىرى چىقىرى ــپهنلىككه . نهرس ــگهن كې ــى بهلگىلهن ــتىدىكى كىيىم ــى ( ئۈس  يهن
ــۈننهگه ــى س ــدۇ ) كهفهن ــۇپ تولۇقلىنى ــسه، قوش ــپ . يهتمى ــارتۇقى ئېلى ــسا ئ ــارتۇق بول  ئهگهر ئ

 . ) 1 ( تاشلىنىدۇ

 شـــېهىدالرنى ئــۆز قـــانلىرى بىــلهن دەپـــنه « : ن پهيغهمــبهر ئهلهيهســساالم مۇنـــداق دېــگه
 . ) 2 ( » قىلىڭالر

ــدۇكى ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇلال رەزىيهلالهـ ــى ئابـ ــابىر ئىبنـ ــبهر « : جـ  پهيغهمـ
 ئهلهيهىســـــساالم ئۇهـــــۇد غازىتىـــــدا شـــــېهىد بولغانالرنىـــــڭ جهســـــهدلىرىنى توپلىغانـــــدا،

 تېپىـپ، ئـاۋۋال شـۇالرنى، شېهىدالردىن قايسىـسىنىڭ كـۆپرەك قۇرئـان يادلىغـانلىرىنى سـوراپ
 مهن ” ئانــدىن باشــقىالرنى ئــۆز قــانلىرى بىــلهن يۇيۇماســتىن دەپــنه قىلىــشقا بۇيرىــدى ۋە

 . ) 3 ( » دىدى “ قىيامهت كۈنىدە ئۇالرنىڭ شېهىدلىقىغا گۇۋاه بولىمهن

 . بهت  250 توم  2 رد المحتار مع الدر المختار ) 1 (
 . ئىمام شافىئىي، ئههمهد، نهسائىي رىۋايىتى ) 2 (
. ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 3 (
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 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نامىزىدىن ئۆرنهكلهر

 يهىســــساالم ئوقۇغانــــدەك نامــــازنى خــــۇددى پهيغهمــــبهر ئهله ! هۆرمهتلىــــك كىتابخــــان
 ئۇنــداقتا، تۆۋەنــدىكىلهرنى ياخــشى ئوقــۇڭ . ئوقۇشــنى ئارمــان قىلىــدىغانلىقىڭىزدا شــهك يــوق

ــان . ۋە ئۇبــــدان ئۆگىنىــــڭ ــازىرقى زامــ ــاۋزۇالر ۋە ههدىــــسلهرنى هــ ــتا، مــ  بــــۇنى هازىرالشــ
ــڭ ــىرۇددىن ئالبانىينىـــ ــۇههممهد ناســـ ــالمه مـــ ــالىم ئهلـــ ــشۇناس ئـــ ــبهر « ههدىســـ  پهيغهمـــ

 نــاملىق ئهســىرىدىن ئهيــنهن تهرجىــمه قىلىــپ » ىڭ نامــاز ئوقــۇش كهيپىيىتــى ئهلهيهىســساالمن
 ئىــسالم فىقهــى ۋە ئۇنىــڭ « فىقهىــي مهســىلىلىرىنى دوكتــۇر ۋەهــبه زۇههيلىينىــڭ . ئالــدىم

ــرى ــدىم » دەلىللى ــاملىق ئهســىرىدىن ئال ــدەك . ن ــازنى تۆۋەندىكى ــبهر ئهلهيهىســساالم نام  پهيغهم
 : ئوقۇيتتى

 قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈش

 همـبهر ئهلهيهىســساالم ههر قانــداق نامــازنى قىــبلىگه قــاراپ ئوقــۇيتتى ۋە باشــقىالرنىمۇ پهيغ
 نامـاز ئوقۇمـاقچى بولـساڭ، ئـاۋۋال تاهـارەت « : قىبلىگه قاراپ ئوقۇشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق دېـگهن

 . ) 1 ( » ئالغىن، ئاندىن قىبلىگه قاراپ تهكبىر ئېيت

 ۋە ۋىتىـر نامـازلىرىنى ئـۇالغ ئۈسـتىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم سـهپهردە بولغىنىـدا نهپـله «
 . ) 2 ( » ئىشارەت بىلهن ئوقۇيتتى – ئولتۇرۇپ، ئۇالغنىڭ يۆنىلىشىگه قاراپ ئىما

ــدا، « ــاقچى بولغىنىـ ــازالرنى ئوقۇمـ ــتىدە پهرز نامـ ــهپهر ئۈسـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . ) 3 ( » ئۇالغدىن چۈشۈپ قىبلىگه قاراپ تۇرۇپ ئوقۇيتتى

 نامازغا باشالش تهكبىرى

ــا باشالشــتا پ « ــرب هللا ا ﴿ : هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نامازغ ــر ئېيتــاتتى ﴾ أك ــۇ . ) 4 ( » دەپ تهكبى  ئ
ــگهن ــداق دې ــازنى « : مۇن ــدىن نام ــرب هللا ا ﴿ كامىــل تاهــارەت ئېلىــپ، ئان  دەپ باشــلىمىغىچه ﴾ أك

 . ) 5 ( » هېچكىمنىڭ نامىزى تولۇق بولمايدۇ

ــى ــداق دەيتت ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــارەت « : پهيغهم ــاچقۇچى تاه ــڭ ئ ــشى نامازنى  ، باشلىنى

 . م رىۋايىتى بۇخارى ۋە مۇسلى ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . بۇخارى ۋە ئههمهد رىۋايىتىي ) 3 (
 . مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 4 (
. دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « تهبهرانىي رىۋايىتى، ) 5 (
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 . ) 1 ( » تهكبىر ۋە ئاياقلىشىشى ساالمدۇر

 ﴾ أكـرب هللا ا ﴿ دەپ تهكبىـر ئېيتقانـدا سـىلهرمۇ ﴾ أكـرب هللا ا ﴿ ئىمـام « : ئۇ يهنه مۇنداق دەيتتـى
 . ) 2 ( » دەپ تهكبىر ئېيتىڭالر

 تهكبىردە قولىنى كۆتۈرۈش

ــدا « ــر بىـــلهن بىـــرگه، گاهىـ  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئىككـــى قـــولىنى گاهىـــدا تهكبىـ
 . ) 3 ( » ردىن كېيىن ۋە گاهىدا تهكبىردىن بۇرۇن كۆتۈرەتتى تهكبى

ــدە « ــسىگه قهدەر، بهزى ــى مۈرى ــولىنى ئىكك ــى ق ــردە ئىكك ــساالم تهكبى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 . ) 4 ( » ئىككى قولىقىنىڭ يۇمشىقىغا قهدەر كۆتۈرەتتى

ــالىمالر ئىختىالپالشـــقان  . ئىككـــى قـــولىنى كۆتـــۈرۈش ۋاقتـــى توغرۇلـــۇق فىقهىـــشۇناس ئـ
ــدۇ ههنهفىــي م ــاۋۋال كۆتۈرىلى ــردىن ئ ــول تهكبى ــۆرە، ئىككــى ق ــبىگه ك ــداق . هزهى  چــۈنكى مۇن

 قىلىــشتا، ئــالاله تائـــاالدىن باشــقا بىرىنىــڭ چـــوڭلىقىنى رەت قىلىــش ۋە پۈتــۈن دۇنيـــالىق
 . نهرسىلهرنى ئارقىسىدا تاشالپ پهقهت ئالالهقىال يۈزلىنىش ئۆزئىپادىسىنى تاپىدۇ

 . كبىر بىلهن بىرلىكته كۆتۈرىلىدۇ مالىكى مهزهىبىگه كۆرە، ئىككى قول ته

 ئهمما شافىئىي ۋە ههنبهلىـي مهزههپلىـرىگه كـۆرە، ئىككـى قـولنى كۆتـۈرۈش ۋاقتـى تهكبىـر
 تهكبىرنىــڭ تۈگىــشى بىــلهن ئىككــى قــول . ئېيتىــشتىن باشــالپ تهكبىــر تــۈگىگهنگه قهدەردۇر

 . چۈشۈرىلىدۇ

 ىككـــى قولنىــــڭ ههنهفىـــي، شــــافىئىي ۋە مـــالىكىي مهزههپلىــــرىگه كـــۆرە، تهكبىــــردە ئ
 ئهممـا ههنبهلىـي مهزهىـبىگه كـۆرە، بارمـاقالرنى ئاچماسـتىن . بارماقلىرىنى ئـېچىش سـۈننهتتۇر

 . ) 5 ( ئۇزۇنىسىغا سوزۇش سۈننهتتۇ

 نامازغا باشالش تهكبىرىدىن باشقا تهكبىرلهردە ئىككى قولنى كۆتۈرۈش

ــا باشـــالش تهكبىرىـــدىال قـــولىنى كۆتـــۈرەتت « ــقا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم نامازغـ  ى، باشـ

 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە هاكىمالر رىۋايىتى، ) 1 (
 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « قى رىۋايىتى، ئههمهد ۋە بهيهه ) 2 (
 . بۇخارى، نهسائىي ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 3 (
 . بۇخارى، نهسائىي ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 4 (
. بهتلهر  685 – 684 توم  1 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 5 (
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 . ) 1 ( » تهكبىرلهردە بۇنى قايتىلىمايتتى

ــگهن ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيۈلاله ــى مهس ــساالمنىڭ ۋە « : ئىبن ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 ئهبــۇ بهكــرى بىــلهن ئۆمهرنىــڭ ئارقىــسىدا نامــاز ئوقــۇدۇم، ئــۇالر بىرىنچــى تهكبىــردىن باشــقا

 . ) 2 ( » تهكبىرلهردە قوللىرىنى كۆتۈرمهيتتى

ــي ۋە ههنب ــپ نامازغــا باشــالش ههنهفى ــسلهرنى دەلىــل قىلى ــرى بــۇ ههدى  هلىــي مهزههپلى
ــدۇ ــوق، دەي ــۈرۈش ي ــولنى كۆت ــرلهردە ق ــقا تهكبى ــدىن باش ــلهرگه . تهكبىرى ــۇ مهزههپ ــۈنكى ب  چ

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نامازغــا كىــرىش تهكبىرىــدىن باشــقا تهكبىرلهردىمــۇ قــولىنى  پهيغهم
 پ كهلمىـــگهن يــاكى كهلگهنـــدىمۇ ههدىــسلهر يېتىــ » ســـههىه « كۆتــۈرگهنلىكى ههققىــدىكى

 . ئىشهنچلىك يول بىلهن كهلمىگهن بولۇشى ئېهتىمال

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم نامازغـــا باشـــلىغىنىدا ئىككـــى قـــولىنى ئىككـــى مۈرىـــسىنىڭ «
ــى ــدا يهنه ئىكك ــاقچى بولغىنى ــۇ قىلم ــاتتى، رۇك ــر ئېيت ــدىن تهكبى ــۈرەتتى، ئان ــدە كۆت  باراۋىرى

ــهك ــۇددى ئاۋۋالقىـــدەك شـ ــدىمۇ قـــولىنى خـ ــۇدىن بېـــشىنى كۆتۈرگىنىـ  ىلدە كۆتـــۈرەتتى، رۇكـ
 . ) 3 ( » ئىككى قولىنى شۇنداق كۆتۈرەتتى

 شـــافىئىي ۋە ههنبهلىـــي مهزههپلىرىـــدە، نامازغـــا باشـــالش، رۇكۇغـــا بېـــرىش ۋە رۇكـــۇدىن
ــتا ئېيتىلىـــدىغان تهكبىرلهرنىـــڭ ههممىـــسىدە قـــولنى كۆتـــۈرۈش ســـۈننهتتۇر  بـــۇالر . تۇرۇشـ

ــۇقىرى ــقا، ي ــستىن باش ــۋايهت قىلىنغــان 21 قى ههدى ــلهن رى ــارە بى ــشاش ئىب ــاهابىدىن ئوخ  س
 . ) 4 ( ههدىسلهرنى دەلىل قىلىپ كهلتۈرىدۇ ) تىنمۇ كۈچلۈك » سههىه « ( مۇتهۋاتىر

 شــــافىئىي مهزهىبىـــــدە، يهنه ئىككـــــى رەكئهتــــتىن كـــــۆپ نامازالرنىـــــڭ ئىككىنچـــــى
ــۇ ئىككـــــى قـــــولنى كۆتـــــۈرۈش  رەكئىتىـــــدىكى ئولتۇرۇشـــــتىن تۇرۇشـــــتىكى تهكبىردىمـــ

ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى . ۇر مۇســـتهههبت  پهيغهمـــبهر « : ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالهـ
 ئهلهيهىســساالم نامازغــا باشــلىغىنىدا تهكبىــر ئېيتىــپ ئىككــى قــولىنى كۆتــۈرەتتى، رۇكۇغــا

ــولىنى كۆتــۈرەتتى، رۇكــۇدىن تۇرۇشــتا ــ ﴿ بېرىــشتىمۇ ئىككــى ق ِم س ــ ِل اُهللا ع م ن ح هــد  ﴾ ِم
ــتا يهنه دېگهنـــدىمۇ ئىككـــى قـــولىنى كۆتـــۈر  ەتتى، ئىككىنچـــى رەكئهتـــتىن كېيىنكـــى تۇرۇشـ

 . ) 5 ( » ئىككى قولىنى كۆتۈرەتتى

 . بهت  176 توم  2 » ر نيل األوطا « دەپ باهالىغان « ئويدۇرما ههدىس « هافىز ئىبنى ههجهر بۇ ههدىسنى ) 1 (
 . بهت  394 توم  1 نصب الراية دەپ باهاالنغان ههدىس، » ئاجىز « دار قۇتنى ۋە بهيههقىي رىۋايىتى، ) 2 (
 . بهتلهر  182 – 179 توم  » نيل األوطار « بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بىرلىككه كېلىنگهن ههدىس، ) 3 (
 . بهتتىن  85 تر النظم المتناثر من الحديث المتوا ) 4 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 5 (
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ــشنىڭ ئهۋزەل يـــاكى ئهمهســـلىكى ههققىـــدىكى ــۇ ئىخـــتىالپالر پهقهت شـــۇنداق قىلىـ  بـ
ــانالر قىلغــــانالرنى ئهيبلهشــــكه ــانالر قىلمىغــــانالرنى ۋە قىلمىغــ  ئىخــــتىالپالر بولــــۇپ، قىلغــ

 اۋادا سـۈننهت بولـۇپ قالغـان تهقـدىردىمۇ، سـۈننهتنى چـۈنكى تهرك ئهتـكهن ئىـش نـ . بولمايدۇ
ــتىش ئهمهل ــىر كۆرســهتمهيدۇ – تهرك ئې ــاكى ســۈپىتىگه تهس ــشىغا ي ــڭ ئــادا تېپى  . ئىبادەتنى

 . ئهمما ئهۋزەلنى قىلىشنىڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكىدە شهك يوق

 ئوڭ قولنى سول قولنىڭ ئۈستىگه قويۇش

 ڭ قـولىنى سـول قولىنىـڭ ئۈسـتىگه قويـۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازدا تۇرغىنىـدا ئـو «
 . ) 1 ( » تۇراتتى

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نامـاز ئوقۇۋاتقـان بىـر ئادەمنىـڭ يېنىـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىــپ، «
ــوڭ ــوڭ قولىنىــڭ ئۈســتىدە قويغــانلىقىنى كــۆرۈپ قالــدى ۋە ئۇنىــڭ ئ  ئۇنىــڭ ســول قــولىنى ئ

 . ) 2 ( » قولىنى تارتىپ ئېلىپ سول قولىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ قويدى

 ئىككى قولنى كىندىك ئاستىدا ياكى كۆكسىدە تۇتۇش

نامـازدا تۇرغانـدا ئـوڭ قـولنى « : ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىـب رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن
 . ) 3 ( » سول قولنىڭ ئۈستىگه قويۇپ كىندىكنىڭ ئاستىدا تۇرۇش سۈننهتتۇر

ــۇ ههدىـــسقا ئاساســـهن، نامـــازدا ئ  ىككـــى قـــولنى ههنهفىـــي ۋە ههنبهلىـــي مهزههپلىـــرى بـ
 . كىندىكنىڭ ئاستىدا تۇتۇپ تۇرۇش سۈننهت، دەپ قارار قىلغان

 ئهمما شافىئىي مهزهىبىـدە ئىككـى قـولنى كۆكـسىنىڭ ئاسـتى ۋە كىنـدىكنىڭ ئۈسـتىدىكى
 چـۈنكى بــۇ ئــورۇن يــۈرەك جايالشــقا ئــورۇن . ئورۇننىـڭ ســول تهرىپىــدە تۇتــۇش مۇســتهههبتۇر
 بۇالرنىــڭ . ك جايــدا تۇتقــان بــولىمىز، دەيــدۇ بولغــانلىقتىن، ئىككــى قــولنى ئهڭ هۆرمهتلىــ

ــس ــۇ ههدىـ ــان مۇنـ ــۋايهت قىلغـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇجر رەزىيهلالهـ ــى هـ ــل ئىبنـ ــى ۋائىـ  رەيىنـ
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نامــازدا تۇرغىنىــدا ئىككــى قــولىنى كۆكــسىدە « : كۈچلهندۈرىــدۇ

 . ) 4 ( » تۇتقىنىنى كۆرگهن ئىدىم

 ئاسـتىدا تۇتـايلى، مهيلـى كۆكـسىمىزدە تۇتـايلى، نامازدا مهيلى ئىككى قـولىمىزنى كىنـدىك

 . مۇسلىم، ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « ئههمهد ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى، ) 2 (
 « دەپ باهالىغــان، ئهلبــانىي » غهرىــب ههدىــس « ئىمــام ئههــمهد ۋە ئهبــۇداۋۇد رىــۋايىتى، ئىمــام نهۋەۋىــي بــۇ ههدىــسنى ) 3 (

 . دەپ باهالىغان » جىز ئا « ناملىق ئهسىرىدە » صفة صالة النبي
. ئىمام مۇسلىم، ئههمهد ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 4 (
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 بهلكـــى بىـــزلهرگه . مـــۇهىم بـــولغىنى ئـــالاله تائاالغـــا ئهڭ ئـــالىي ئېهتىـــرام بىلدۈرۈشـــتۇر
ــى ــالى ئېهتىرامن ــۇرۇش ئهڭ ئ ــۇپ ت ــتىدا تۇت ــدىكىمىز ئاس ــولىمىزنى كىن ــى ق ــسبهتهن، ئىكك  نى

 قــول بــاغالپ « اننى شــۇڭا بىــزدە بىراۋغــا هــۆرمهت بىلــدۈرۈپ تۇرغــ . ئىپادىلىــشى مــۇمكىن
ــۇردى ــدۇ » ت ــۇرۇش . دەي ــاغالپ ت ــول ب ــنى ― ق ــۇپ، باش ــدىك ئاســتىدا تۇت ــولنى كىن  ئىككــى ق

 مانـــا بـــۇ، نامـــازدا ئهڭ ئوبرازلىـــق هالـــدا ئىپادىـــسىنى . ســـاڭگىلىتىپ تـــۇرۇش دېگهنلىكتـــۇر
 . تاپىدۇ

 سانا ئوقۇش

ــلهن ــاالر بىـ ــۆپلىگهن دۇئـ ــان كـ ــشاش بولمىغـ ــازنى ئوخـ ــساالم نامـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــۇيرۇيتتى ــشقا ب ــۇنداق قىلى ــقىالرنىمۇ ش ــاليتتى ۋە باش ــا . باش ــانا « : ههتت ــدۇ س ــر ۋە ههم  تهكبى

ــۇق ــامىزى تولـ ــڭ نـ ــۇمىغىچه هېچكىمنىـ ــولغىنىنى ئوقـ ــوالي بـ ــدىن قـ ــتمىغىچه ۋە قۇرئانـ  ئېيـ
 . ) 1 ( دەپ كۆرسهتكهن ئىدى » بولمايدۇ

ــ ــدە بى ــدىكىلهرنىڭ ههممىــسىنى، بهزى ــدە تۆۋەن ــبهر ئهلهيهىســساالم بهزى ــسمىنى پهيغهم  ر قى
 : ئىككىسىنى ئوقۇيتتى – ۋە بهزىدە بىر

1  ﴿ ب ماَللَّه ب اِعد ِن ي ي و ب طَ يخ ن كَ اي اي م ا ب اع د ب ت الْ ي ن م ِر ش الْ ِق و م ِر غ َن مي ِم قِِّن ِب، اَللَّه ن 
 ﴾ . بـرِد ِج والْ لْ الثَّ و اِء م الْ اي ِب ي طاَ خ ِسلْ ، اَللَّهم اغْ ض ِمن الدنِس ي ب الَ ب اْ و قَّى الثَّ ا ين م ا كَ ي طاَ خ الْ

ــسى ــالاله « : تهرجىمىـ ــى ئـ ــڭ ! ئـ ــلهن مهغرىپنىـ ــرىق بىـ ــۇددى مهشـ ــالىقالردىن خـ ــى خاتـ  مېنـ
 خــۇددى ئــاق كىــيىم پاســكىنىلىقتىن ! ئــى ئــالاله . ئارىــسىنى يىــراق قىلغانــدەك يىــراق قىلغىــن

ــاكلىغىن ــدىن پــ ــى خاتالىقلىرىمــ ــدەك مېنــ ــپ پاكالنغانــ ــالاله . تازىلىنىــ ــى ئــ ــڭ ! ئــ  مېنىــ
 . ) 2 ( » خاتالىقلىرىمنى سۇ بىلهن، قار بىلهن ۋە مۇز بىلهن تازىالپ يوق قىلغىن

2  ﴿ بِب سو ماَللَّه كانح ح ِد م ،الَ كو ،كـدـالَى جعتو ،كماس كاربتو كـرغَي إٰلـه ﴾ 
 پـــاك دەپ ئېتىقـــاد بىـــز ســـېنى جىمـــى نۇقـــسانالردىن ! ئـــى پهرۋەردىگـــارىمىز « : تهرجىمىـــسى

 نامىـڭ ئۇلـۇغ، شـهنىڭ ئۈسـتۈندۇر ۋە سـېنىڭدىن . پۈتۈن ههمدۇ سـانا سـاڭا خاسـتۇر . قىلىمىز
 . ) 3 ( » ئۆزگه ههقىقىي ئىاله يوقتۇر

 ِإنَّ . ن فاً وما أَنا ِمـن الْمـشِرِكي وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض حِني ﴿ ـ 3

 . دېگهن ههدىس » سههىه « ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى، هاكىم ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. دېگهن ههدىس « سههىه » ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى، هاكىم ) 3 (
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نالَِتي واِتي صممو اييحمِكي وِللَِّه س الَِميالْع بر ن . ِريالَ ش ـا ِمـنأَنو تأُِمـر ِبٰذِلكو لَه ك 
ِلِميسالْم ن ، تِإالَّ أَن الَ ِإٰله ِلكالْم تأَن ماَللَّه . كدبا عأَني وبر تأَن . فْـترتاعفِْسي ون تظَلَم 
 الَ . َألخـالَِق َألحـسِن اْ واهِدِنيِ  . ِإنه الَ يغِفر الذُّنوب ِإالَّ أَنت . عاً اغِْفر ِلي ذُنوِبي جِمي ِبذَنِبي فَ
 . لَبيـك . الَ يصِرف عنـي سـيئَها ِإالَّ أَنـت . واصِرف عني سيئَها . َألحسِنها ِإالَّ أَنت يهِديِ 

كيدعسو كيدِفي ي كُلُّه ريالْخو . كِإلَي سلَي رالشو . ـكِإلَيو ا ِبكأَن . ـتالَيعتو كْـتاربت . 
كِإلَي وبأَتو كِفرغتئاسـمانالر « : تهرجىمىـسى ﴾ . أَس   ئېتىقـاد قىلغـان هالـدا  دىنغـا  مهن تـوغرا

ــدىم ــا يۈزلهنـ ــان ئالالهقـ ــى ياراتقـ ــلهن زېمىننـ ــا مهن ئا . بىـ ــىك لالهقـ ــۈچىلهردىن شـ  كهلتۈرگـ
ــمهن ــڭ پهرۋەردىگــارى . ئهمهس ــاتىم ۋە مامــاتىم ئالهملهرنى ــانلىقىم، هاي ــڭ نــامىزىم، قۇرب  مېنى

ــۇر . ئــالاله ئۈچۈنــدۇر ــدۇم . ئالالهنىــڭ شــېرىكى يوقت  . مهن مۇشــۇنداق ئېتىقــاد قىلىــشقا بۇيرۇل
 سـېنىڭدىن ئـۆزگه سـهن يهكـكه ـ يېگـانه پادىشاهـسهن، ! ئـى ئـالاله . مهن مۇسـۇلمانالردىنمهن
 ســــهن مېنىـــڭ پهرۋەردىگـــارىم، مهن ســـېنىڭ بهنــــدەڭمهن، مهن . ههقىقىـــي ئىـــاله يـــوق

 گۇنــاهلىرىم ئـــارقىلىق ئـــۆزۈمگه زۇلـــۇم قىلــدىم ۋە گۇناهلىرىمغـــا تهۋبه قىلـــدىم، تهۋبهمنـــى
 چـۈنكى گۇنـاهالرنى سـهندىن باشـقا . قوبۇل قىلىـپ جىمـى گۇنـاهلىرىمنى مهغپىـرەت قىلغىـن

 مېنــى ئهڭ گــۈزەل ئهخالقالرغــا ئىــگه قىلغىــن، گــۈزەل ! ئــى ئــالاله . چى يــوق مهغپىــرەت قىلغــۇ
 ئهخالقالرغـــا ســـهندىن باشـــقا هـــېچكىم ئىـــگه قىاللمايـــدۇ، ناچـــارلىقالرنى مېنىڭـــدىن يىـــراق
ــدۇ ــراق قىاللماي ــارلىقالردىن يى ــى ناچ ــېچكىم مېن ــقا ه ــېنىڭدىن باش ــقهتهن س ــن، ههقى  . قىلغى

ــائا ــدىم، ســ ــوش دەپ كهلــ ــرىڭگه خــ ــېنىڭ ئهمــ ــېنىڭ ســ ــشىلىقالر ســ ــۈن ياخــ  دەت ۋە پۈتــ
 مهن ســـېنىڭ مۈلكـــۈڭمهن ۋە ســـهن تهرەپـــكه . قولۇڭدىـــدۇر، يامـــانلىق ســـاڭا اليىـــق ئهمهس

 ســهن تولىمـــۇ مۇبــارەك ۋە ئۇلــۇغ ئىگهمـــسهن، گۇنــاهلىرىم ئۈچــۈن ســـاڭا تهۋبه . قــايتىمهن
 اق بـــۇ دۇئـــاالرنى پهرز، نهپـــله ۋە ههر قانـــد » قىلىـــمهن ۋە ســـېنىڭدىن مهغپىـــرەت تىلهيـــمهن

 . ) 1 ( نامازدا ئوقۇيتتى

 دېـگهن يېـرىگىچه ئوقـۇيتتى ۋە ﴾ ن وأَنـا ِمـن الْمـسِلِمي ﴿ قى دۇئانىڭ يۇقىرى بهزىدە  4

 . َألحـسِنها ِإالَّ أَنـت الَ يهِديِ  و أَحسِن اَألعماَِل، َألخالَِق َألحسِن اْ هِدِنيِ  ا اَللَّهم ﴿ : ئۇنىڭغـا
ئَ ويالَِق اْ قَِني سماَِل َألخاَألعو قِي الَ ي تا ِإالَّ أَنئَهيمېنـى ئهڭ ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ س 

 ئهڭ گــۈزەل ئهخالقالرغــا . ۋە ئهڭ ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــشقا يېــتهكلىگىن گــۈزەل ئهخالقالرغــا
ــدۇ، مېنــى ناچــار ئهخــالق ۋە  ۋە ئهڭ ياخــشى ئىــشالرغا ســهندىن باشــقا هــېچكىم ئىــگه قىاللماي

. ۋايىتى مۇسلىم ، ئهبۇداۋۇد، نهسائىي، ئىبنى هىببان ۋە ئههمهد رى ) 1 (
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 الردىن سـاقلىغىن، ههقىــقهتهن ســېنىڭدىن باشـقا هــېچكىم مېنـى يامــان ئهخالقــالر يامـان ئىــش
 . ) 1 ( دېگهنلهرنى قوشاتتى » ۋە يامان ئىشالردىن ساقلىيالمايدۇ

 : تهرجىمىـسى ﴾ اهللا أَكْبر كَِبيراً والْحمدِ ِهللا كَِثيراً وسـبحاَِن اِهللا بكْـرةً وأَِصـيالً ﴿  5
ــا ئـــالالهنى ههممىـــدىن چـــوڭ » ــانا ئالالهقـ  دەپ ئۇلـــۇغاليمهن، قانچىلىـــك كـــۆپ ههمـــدۇ سـ

 بىـر ئـادەم نامازغـا « . خاستۇر، ئالالهنىـڭ پـاكلىقىنى ئهتىـگهن ۋە ئاخـشام ههمىـشه سـۆزلهيمهن
 ههيـران قالــدىمكى، بــۇ دۇئاغــا » باشـلىغىنىدا بــۇ دۇئــانى ئوقۇغانـدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

 . ) 2 ( گهن دې » ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىپ كهتتى

 سـاڭا ! پهرۋەردىگـارىمىز « : تهرجىمىـسى ﴾ ِه يـ ِف كاً ار ب م راً طيباً ي ِث داً كَ م ح ِللَِّه د م ح الْ ﴿  6
ــتىمهن ــدۇ ســانا ئېي ــۆپلهپ ههم ــانى ئوقۇغانــدا، » ك ــلىغىنىدا بــۇ دۇئ ــا باش ــر ئــادەم نامازغ  بى

 12 ىپ بـــۇ دۇئـــانى ئاســـمانغا كۆتـــۈرۈش شـــهرىپىنى تالىـــش « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
 . ) 3 ( دېگهن » پهرىشتىنىڭ ئالدىراۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

 : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهههججۇد نامىزىنى تۆۋەندىكى دۇئاالر بىلهن باشاليتتى

 عـاِلم الْغيـِب . فَاِطر السماواِت واَألرِض . للَّهم رب جبراِئيلَ وِميكَاِئيلَ وِإسراِفيلَ اَ ﴿  7
الشِة وادِلفُونَ . هتخوا ِفيِه يا كَانِفيم اِدكِعب نيب كُمحت تأَن . ـقالْح ِفيِه ِمن ِلفتا اخِدِني ِلماه 

 ئـى ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ ِبِإذِْنك ِإنك تهِدي مـن تـشاُء ِإلَـٰى ِصـراٍط مـستِقيٍم
ــسرافىلنىڭ پ ــڭ، ئىـــ ــڭ، مىكائىلنىـــ ــڭ جىبرىئىلنىـــ ــمان ۋە زېمىننىـــ ــارى، ئاســـ  هرۋەردىگـــ

 بهنـدىلىرىڭ ئىختىالپالشــقان ! ياراتقۇچىـسى، ئاشـكارا ۋە يوشــۇرۇن ههممىنـى بىلگـۈچى ئــالاله
 ئىـشالر ئۈسـتىدە هۆكـۈم قىلغۇچىـسهن، ئـۆز پهزلىــڭ بىـلهن مېنـى ئـۇالر ئىخـتىالپ قىلىــشقان

 نى تــوغرا يولغــا ههقىــقهتهن ســهن خالىغــان كىــشى . ئىــشالرنىڭ ئىچىــدە ههقىقهتــكه باشــلىغىن
 . ) 4 ( » باشاليسهن

ــبهر ئهلهيهىســساالم  8 ــر 10 پهيغهم ــتىم تهكبى ــر ﴿ قې ــدۇ ســانا 10 ، ﴾ اُهللا أَكْب ــتىم ههم  قې
 وحـده الَ ِالًـه ِاالَّ اهللا ﴿ قېـتىم تههلىـل 10 ، ﴾ سبحاَنَ اِهللا ﴿ قېتىم تهسبىه 10 ، ﴾ اَلْحمد ِللًِه ﴿

 . ههدىس » سههىه « نهسائىي، دار قۇتنىي رىۋايىتى، ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
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 ئېيتىـپ بولغانـدىن نـى ﴾ أَسـتغِفراَهللا وأَتـوب ِالَيـِه ﴿ قېتىم ئىـستىغفار 10 ، ﴾ الَ شِريك لَه

 مېنـى ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ اغِْفرِلـي واهـِدِني وارزقِْنـي وعـاَِفِني للَّهم اَ ﴿ : كېيىن
ــى ســاالمهت قىلغىــن ــلىغىن، رىزىقالنــدۇرغىن ۋە مېن ــوغرا يولغــا باش ــرەت قىلغىــن، ت  » مهغپى

 ﴾ ِإني أَعوذُِبك ِمن الضيِق يـوم الِْحـساَِب للَّهم اَ ﴿ : يهنه . ئوقـۇيتتى قېتىم 10 دېگهن دۇئانى
ــسى ــالاله « : تهرجىمىـ ــى ئـ ــاه ! ئـ ــدىن پانـ ــڭ تارچىلىقىـ ــامهت كۈنىنىـ ــېغىنىپ قىيـ ــاڭا سـ  سـ

 . ) 1 ( قېتىم ئوقۇيتتى 10 دېگهن دۇئانى » تىلهيمهن

 ﴾ ذُوالْملَكُوِت والْجبروِت والِْكبِريـآِء والْعظَمـِة ، ر ب للّه أَكْ اَ ، ر ب للّه أَكْ اَ ، ر ب للّه أَكْ اَ ﴿  9
ــسى ــدىن « : تهرجىمى ــالاله ههممى ــدۇر، ئ ــدىن چوڭ ــالاله ههممى ــدۇر، ئ ــدىن چوڭ ــالاله ههممى  ئ

 . ) 2 ( » قۇۋۋەت ۋە كاتتىلىق ئىگىسىدۇر – چوڭدۇر، ئالاله چوڭلۇق، ئۇلۇغلۇق، كۈچ

 قىيامدا تۇرۇش

ــاِنِتني ﴿ : تائاالنىــڭ ئــالاله پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ــِه قَ ــواْ ِللّ قُومتهرجىمىــسى ﴾ و : 
ــدا « ــڭ هۇزۇرىـ ــازدا ( ئالالهنىـ ــۇرۇڭالر ) نامـ ــلهن تـ ــك بىـ ــرىگه . ) 3 ( » ئىتائهتمهنلىـ ــگهن ئهمـ  دېـ

 . ئاساسهن، ههرقانداق نامازنى ئۆرە تۇرۇپ ئوقۇيتتى

 ارەت ئىـش – ئهمما سهپهر ئۈستىدە نهپـله نامـاز ئوقۇمـاقچى بولغىنىـدا، ئـۇالغ ئۈسـتىدە ئىمـا
 . بىلهن ئولتۇرۇپ ئوقۇيتتى

 . ) 4 ( » پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاخىرقى كېسىلىدە نامازالرنى ئولتۇرۇپ ئوقۇغان ئىدى «

ــۇزۇن « ــۇرۇپ ئـ ــۆرە تـ ــرى ئـ ــساالم بهزى كېچىلىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــاز – پهيغهمـ ــۇزۇن نامـ  ئـ
 مــاز ئــۆرە تــۇرۇپ نا . ئــۇزۇن نامــاز ئوقــۇيتتى – بهزى كېچىلىــرى ئولتــۇرۇپ ئــۇزۇن . ئوقــۇيتتى

ــۇرۇپ ــۇنى ئولت ــدا رۇك ــاز ئوقۇغىنى ــۇرۇپ نام ــى، ئولت ــۇرۇپ قىالتت ــۆرە ت ــۇنى ئ ــدا رۇك  ئوقۇغىنى
 . ) 5 ( » قىالتتى

 . ههدىس ) سههىهتىن بىر دەرىجه تۆۋەن ( » ههسهن « ، كېيىنكىسى » سههىه « ئىمام ئههمهد رىۋايىتى، ئالدىنقىسى ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى، ) 2 (
 . ئايهت  238 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « ئىمام ئههمهد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، ) 4 (
. مۇسلىم ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 5 (
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 خۇشۇئ ۋە سهجدە قىلىدىغان جايغا قاراش

 تــۆۋەن ( پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم نامــازدا قىيامــدا تۇرغىنىــدا، بېــشىنى ســاڭگىلىتىپ «
 . ) 1 ( » يهرگه قاراپ تۇراتتى ) قىلىپ، سهجدە قىلىدىغان

 . ) 2 ( » پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازدا تۇرۇپ ئاسمانغا قاراشتىن مهنئى قىلغان «

ــساالم ــوڭ « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســ ــشى ئــ ــان كىــ ــاز ئوقۇۋاتقــ ــايال – نامــ ــولغا بۇرۇلمــ  ســ
 تۇرىــدىكهن، ئــالاله ئۇنىڭغــا نهزەر ســېلىپ تۇرىــدۇ ۋە ئــۇ يــۈزىنى چــۆرۈگهن هامــان ئــالالهمۇ

 . ) 3 ( دېگهن » ىلىدۇ نهزەرىنى ئۇنىڭدىن ساقىت ق

 قىرائهت

 أَعوذُ ِباِهللا ِمن الـشيطاَِن ﴿ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازدا قىـرائهتكه باشالشـتىن ئـاۋۋال «
 ئالالهقـا سـېغىنىپ قوغالنـدى شـهيتاننىڭ « هنـى ي ﴾ الرِجيِم ِمـن همـِزِه ونفَِخـِه ونفَِثـِه

 . ) 4 ( دەيتتى » ىشىدىن پاناه تىلهيمهن شهررىدىن، ئازدۇرۇشىدىن ۋە يامان ئىشقا كۈشكۈرت

 أَعوذُ ِباِهللا السِميِع الْعِليِم ِمن الشيطاَِن الرِجيِم ِمن همِزِه ونفَِخـِه ﴿ : بهزىدە مۇنداق دەيتتى
 دۇئــاالرنى ئــاڭالپ ۋە ههممىنــى كــۆرۈپ تۇرغــۇچى ئالالهقــا ســېغىنىپ « هنــى ي ﴾ ونفَِثــِه

ــدى شــهيتاننىڭ شــهررىدىن، ــاه قوغالن ــان ئىــشقا كۈشكۈرتىــشىدىن پان  ئازدۇرۇشــىدىن ۋە يام
 . ) 5 ( » تىلهيمهن

 . ) 6 ( » نى مهخپى ئوقۇيتتى ﴾ ِبسِم اهللا الرحمِن الرِحيِم ﴿ ئاندىن «

 قالغــــان . بىرىنچــــى رەكئهتــــتىال ئېيتىلىــــدۇ » ئهئــــۇزۇ « ههنهفىــــي مهزهىــــبىگه كــــۆرە،
ــئهتلهردە ــسمىلاله « رەك ــدۇ » بى ــافىئىي ۋە ههنبه . ال ئېيتىلى ــا ش ــۆرە، ئهمم ــرىگه ك ــي مهزههپلى  لى

 . ) 7 ( نى مهخپى ئېيتىش سۈننهتتۇر » ئهئۇزۇ « ههر بىر رەكئهتته قىرائهتتىن ئاۋۋال

 . بهيههقىي رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى، ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
 . ههدىس » سههىه « ئهبۇداۋۇد، ئىبنى خۇزەيمه رىۋايىتى، ) 3 (
 . دېگهن ههدىس » سههىه « ئىبنى ماجه، هاكىم رىۋايىتى، ئىبنى هىببان ۋە هاكىم ئهبۇداۋۇد، ) 4 (
 . ههدىس ) سههىهتىن بىر دەرىجه تۆۋەن ( » ههسهن « ئهبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، ) 5 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 6 (
. بهت  695 توم  1 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 7 (
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 فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇش

 . ) 1 ( » فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇمىغان كىشىنىڭ نامىزى دۇرۇس ئهمهس «

ــامىزى « ــدا فـــاتىهه سۈرىـــسىنى ئوقۇمايـــدىكهن، ئۇنىـــڭ نـ ــاز ئوقـــۇپ ئۇنىڭـ  كىمكـــى نامـ
 . ) 2 ( » ناقىستۇر

ــاتىهه ــازدا ف ــلهردە، نام ــقا مهزههپ ــدىن باش ــي مهزهىبى ــائهن، ههنهفى ــسلهرگه بىن ــۇ ههدى  ب
ــۇش پهرزدۇر ــسىنى ئوق ــۇش . سۈرى ــسىنى ئوق ــاتىهه سۈرى ــۆرە، ف ــبىگه ك ــي مهزهى  ئهممــا ههنهفى

 فَـاقْرؤوا مـا ﴿ : چۈنكى ئالاله تائاالنىـڭ قۇرئـان كهرىمـدىكى . پهرز ئهمهس، بهلكى ۋاجىبتۇر
 دېـگهن سـۆزى » سـىلهرگه قـوالي بولغـاننى ئوقـۇڭالر قۇرئانـدىن « هنـى ي 3 ﴾ ن الْقُرآِن تيسر ِم

 قۇرئانــدىن قايــسىبىر ســۈرە ۋە قانــداقال ئــايهتلهرنى ئوقــۇش بىــلهن پهرز ئــادا تاپىــدىغانلىقىنى
ــدە . ئىپادىلهيـــــدۇ ــسلهردىكى يـــــۇقىرى ههنهفىـــــي مهزهىبىـــ  ۋە » دۇرۇس ئهمهس « قى ههدىـــ

ــارىلهر » ناقىــستۇر « ــگهن ئىب ــدىغانلىقىنى ئهمهس، بهلكــى ئهڭ ئهۋزەل دې ــادا بولماي ــڭ ئ  نامازنى
 . شهكىلدە ئادا تاپمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

 ئامىن دېيىش

ــگهن ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــام « : پهيغهمـ ــامىين ﴿ ئىمـ ــن ( ﴾ ئـ ــابهت قىلغىـ  ) ئىجـ
ــىلهرمۇ ــدە سـ ــامىين ﴿ دېگهنـ ــالر ﴾ ئـ ــڭ . دەڭـ ــامىين ﴿ بىراۋنىـ ــشتىلهرنىڭ ﴾ ئـ ــى پهرىـ  دېگىنـ

 دېگىـنىگه ئـودۇل كېلىـپال قالـسا، ئۇنىـڭ ئـۆتكهنكى بـارلىق گۇنـاهلىرى مهغپىـرەت ﴾ مىين ئا ﴿
 . ) 4 ( » قىلىنىدۇ

 ئامىننى مهخپى ياكى ئاشكارا دېيىش مهسىلىسى

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم فـــاتىهه سۈرىـــسىنى ئوقـــۇپ بولغانـــدىن كېـــيىن، جـــاراڭلىق «
 . ) 5 ( » دەيتتى ﴾ ئامىين ﴿ ئاۋازدا

ــدە بۇههدىــسكه كــۆرە، شــافىئ  نــى ئاشــكارا ئېيــتىش ﴾ ئــامىين ﴿ ىي ۋە ههنبهلــى مهزههپلىرى
ــۈننهتتۇر ــدە . سـ ــالىكى مهزههپلىرىـ ــي ۋە مـ ــا ههنهفىـ ــامىين ﴿ ئهممـ ــتىش ﴾ ئـ ــى ئېيـ ــى مهخپـ  نـ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . مۇسلىم ۋە ئهبۇ ئهۋانه رىۋايىتى ) 2 (
 ئايهت  20 مۇززەممىل سۈرىسى 3
 . بۇخارى، مۇسلىم، نهسائىي ۋە دارمىي رىۋايىتى ) 4 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 5 (
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 ئىمــام « : بۇالرنىــڭ دەلىلــى ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــۇ ســۆزىدۇر . ســۈننهتتۇر
 رەببهنــا ۋەلهكهل ( امىين ۋە ههمــدۇ ســانا ئهئــۇزۇ، بىـسمىلاله، ئــ : تـۆتنى مهخپــى ئېيتىــدۇ، ئــۇالر

 . ) 1 ( » دۇر ) ههمدۇ

ــۇكى ــي مهزهىبىنىــڭ يهنه بىــر دەلىلــى ش  دۇئــانى . دېــگهن دۇئــادۇر ﴾ ئــامىين ﴿ : ههنهفى
ــدۇر ــش ئهۋزەلـ ــى قىلىـ ــدىن مهخپـ ــكارا قىلغانـ ــانى . ئاشـ ــساالمنىڭ دۇئـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . مهخپى قىلىش توغرىسىدىكى ههدىسلىرى سابىتتۇر

 نكى قىرائهت فاتىههدىن كېيى

ــۈرىلهرنى ــۇزۇن سـ ــدە ئـ ــيىن بهزىـ ــسىدىن كېـ ــاتىهه سۈرىـ ــساالم فـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــان ــشى بواللمىغـ ــېجهزى ياخـ ــان، مـ ــتىدە بولغـ ــهپهر ئۈسـ ــهن سـ ــدە، خۇسۇسـ ــۇيتتى، بهزىـ  ئوقـ

 ئهنهس ئىبنــى . ۋاقىــتالردا، مهســجىدته كىچىــك بــاال يىغلىغانــدا قىــسقا ســۈرىلهرنى ئوقــۇيتتى
ــۋايهت قىلىنىــدۇكى مالىــك رەزىيهلالهــۇ ئهن ــر كــۈنى « : هــۇدىن رى ــبهر ئهلهيهىســساالم بى  پهيغهم

ــۇدى ــۈرىلهرنى ئوقــ ــسقا ســ ــدا ئهڭ قىــ ــدات نامىزىــ ــاهابىالر . بامــ ــيىن ســ ــازدىن كېــ  – نامــ
 دەپ ســـــورىۋىدى، پهيغهمـــــبهر ســـــىز بهك قىـــــسقا ســـــۈرە ئوقۇدىڭىزغـــــۇ؟ ! يارەســـــۇلهلاله
ــساالم ــپ ― ئهلهيهىسـ ــاڭالپ قېلىـ ــسىنى ئـ ــڭ يىغىـ ــك بالىنىـ ــر كىچىـ ــسى بىـ ــڭ ئانىـ  ، ئۇنىـ

 مهســجىدته بىــز بىــلهن بىــرگه نامازغــا تۇرغــان بولــسا، ئانىــسى تېــزرەك بالىــسىغا بارســۇن دەپ
 . ) 2 ( » دېدى ― قىسقا سۈرىلهرنى ئوقۇدۇم

 بامدات نامىزىنىڭ قىرائىتى

ــسقا « ــۇ قىـ ــى بهكمـ ــۈننىتىدە قىرائهتنـ ــڭ سـ ــدات نامىزىنىـ ــساالم بامـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــۇيتتى ــشه » ئوق ــا ئائى ــا ، ههتت ــۇ ئهنه ــداق؟ دەپ « رەزىيهلاله ــۇ قان ــسىنى ئوقۇدىم ــاتىهه سۈرى  ف
 . ) 3 ( دېگهن » قاالتتىم

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بهزىــدە بامــدات نامىزىنىــڭ ســۈننىتىنىڭ بىرىنچــى رەكئىــتىگه «
 . ) 4 ( » نى ئوقۇيتتى ﴾ قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿ نى، كېيىنكى رەكئىتىگه ﴾ يا أَيها الْكَاِفرونَ قُلْ ﴿

ــا ــۇيتتى ئهمم ــۈرىلهرنى ئوق ــۇزۇن س ــايىتى ئ ــدە ناه ــڭ پهرزى ــدات نامىزىنى ــبهر « . بام  پهيغهم

 . بهت  204 توم  1 فتح القدير ئىبنى ئهبۇ شهيبه رىۋايىتى، ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « ئىمام ئههمهد رىۋايىتى، ) 2 (
ــام ) 3 ( ــسى ئىمـ ــان ئاۋۋالقىـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد رىـ ــههىه « ئههـ ــۋايهت » سـ ــلىم رىـ ــارى ۋە مۇسـ ــسى بۇخـ ــس، كېيىنكىـ  ههدىـ

 . ئىكهنلىكىدە بىرلىككه كېلىنگهن ههدىس » سههىه « قىلغان،
. مۇسلىم ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 4 (
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 ئـــۇزۇن مۇپهســـسهل ( » تۇۋالـــۇ مۇفهســـسهل « ئهلهيهىســـساالم بامـــدات نامىزىنىـــڭ پهرزىـــدە
 . ) 1 ( » نى ئوقۇيتتى ) سۈرىلهر

 52 ( ﴾ الطـور ﴿ ، ) سـۈرە  51 ( ﴾ الزاريـات ﴿ ، ) سـۈرە  50 ( ﴾ ق ﴿ : تۇۋالۇ مۇفهسسهل سـۈرىلهر
 56 ( ﴾ الواقعـة ﴿ ، ) سـۈرە  55 ( ﴾ الـرمحن ﴿ ، ) سـۈرە  54 ( ﴾ القمر ﴿ ، ) سۈرە  53 ( ﴾ النجم ﴿ ، ) سۈرە 
 . قاتارلىق يهتته سۈرىدۇر ) سۈرە 

 ﴾ الـنجم ﴿ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهزىدە بامـداتنىڭ پهرزىنىـڭ ههر ئىككـى رەكئىـتىگه «
 . ) 2 ( » سۈرىسى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى

 نـــى ﴾ ِإذَا الــشمس كُــورت ﴿ ساالم بهزىــدە بامــداتنىڭ پهرزىــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســ «
 . ) 3 ( » ئوقۇيتتى

ــى « ــۈرە ئوقـــۇيتتى، ئىككىنچـ ــئهتكه ئـــۇزۇن سـ ــساالم بىرىنچـــى رەكـ  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ
 . ) 4 ( » رەكئهتكه بولسا ئاۋۋالقىسىدىن قىسقىراق سۈرە ئوقۇيتتى

 كه ئــۇزۇن، كېيىنكــى رەكــئهتكه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بىرىنچــى رەكــئهت : مــۇالهىزە
 قىــسقىراق ســۈرە ئوقۇشــى بامــدات نامىزىنىــڭ پهرزىگىــال خــاس بولماســتىن، بهلكــى باشــقا پهرز

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بۇنـــداق قىلىـــشتا كىـــشىلهرنىڭ . نامـــازالردىمۇ شـــۇنداق قىالتتـــى
 . يېتىشىۋېلىشىنى كۆزدە تۇتقان بولىشى ئېهتىمال جامائهتكه

 قىرائىتى پىشىن نامىزىنىڭ

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم پىـــشىننىڭ ئالـــدىنقى ئىككـــى رەكئىتىـــدە فـــاتىهه سۈرىـــسى «
ــۇيتتى ــۈرە ئوق ــى س ــرگه ئىكك ــلهن بى ــسىدىن . بى ــى رەكئهتتىكى ــته ئىككىنچ ــدىنقى رەكئهت  ئال

 . ) 5 ( » ئۇزۇن سۈرە ئوقۇيتتى

 اتىهه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم پىــشىننىڭ ئالــدىنقى ئىككــى رەكئىتىنىــڭ ههر بىــرىگه فــ «

 تِرتيلُ الِْكتـاِب لَـا . امل ﴿ : مهسىلهن . ئايهت مىقدارىدا قۇرئان ئوقۇيتتى 30 سۈرىسىدىن باشقا

 . ههدىس » سههىه « نهسائىي ۋە ئههمهد رىۋايهت قىلغان ) 1 (
 . دەپ باهالىغان ههدىس » سههىه « ئههمهد، ئىبنى خۇزەيمه رىۋايىتى، هاكىم ) 2 (
 . مۇسلىم ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 3 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
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الَِمنيالْع بِفيِه ِمن ر بي1 ( » گه ئوخشاش ) ئايهتلىك سۈرە 30 سۈرە،  32 ( ﴾ ر ( . 

ــدە « ــى رەكئىتى ــدىنقى ئىكك ــشىننىڭ ئال ــدە پى ــساالم بهزى ــبهر ئهلهيهىس ــسما ﴿ پهيغهم  ء وال
ــاِرِق ــروِج ﴿ ، ﴾ والطَّ اء ذَاِت الْبمــس ــشى ﴿ ، ﴾ وال غــِل ِإذَا ي اللَّيۋە بۇالرغــا ئوخــشاش ســۈرىلهرنى ﴾ و 
 . ) 2 ( » ئوقۇيتتى

ــساالم « ــبهر ئهلهيهىس ــاتىهه پهيغهم ــدە، ف ــى رەكئىتى ــاخىرقى ئىكك ــڭ ئ ــشىننىڭ پهرزىنى  پى
 . ) 3 ( » سۈرىسىنىال ئوقۇيتتى

 پهيغهمــــبهر « : لغــــان بىــــر ههدىــــسته ئىمــــام مۇســــلىم بىــــلهن ئهبــــۇداۋۇد رىــــۋايهت قى
ــاتىههدىن  ئهلهيهىســساالم پىــشىننىڭ پهرزىنىــڭ ئــاخىرقى ئىككــى رەكئىتىنىــڭ ههر بىرىــدە، ف

ــيىن ــۇيتتى 15 كېـ ــۈرە ئوقـ ــدا سـ ــايهت مىقدارىـ ــگهن » ئـ ــداق . دەپ كهلـ ــانى مۇنـ ــالمه ئالبـ  ئهلـ
ــشنى ــۈننهت « قىلى ــچىلىقىدىكى » س ــۇ باش ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهلاله ــۇ بهك ــدۇ ۋە ئهب ــر دەپ قاراي  بى

 بۇنىڭغـا بىنـائهن، پىـشىننىڭ . توپ سـاهابه شـۇنداق قىلىـشقا ئىتتىپاقالشـقانلىقىنى سـۆزلهيدۇ
 پهرزىنىڭ ئـاخىرقى ئىككـى رەكئىتىـدە فـاتىههدىن كېـيىن سـۈرە ئوقـۇش خاتـا ئهمهس، بهلكـى

 . ياخشىدۇر

 ههر بىر رەكئهتته فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇش

 ۇغــان بىراۋغـــا تهلىــم بېرىـــپ، ههر بىـــر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم نامــازنى نـــاقىس ئوق «
 . ) 4 ( » رەكئهتته فاتىهه سۈرىسىنى ئوقۇشقا بۇيرىغان

 ئهسىر نامىزىنىڭ قىرائىتى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئهســىر نامىزىنىــڭ ئالــدىنقى ئىككــى رەكئىتىنىــڭ ههر بىــر «
ــقا، ــسىدىن باش ــاتىهه سۈرى ــدە ف ــى پىــشىن 15 رەكئىتى ــۈرىلهرنى يهن ــدىكى س ــايهت مىقدارى  ئ

ــۈرىلهرنىڭ يېرىمىغــا تهڭ كېلىــدىغان ــى رەكئىتىــدە ئوقۇغــان س ــڭ ئالــدىنقى ئىكك  نامىزىنى
ــۇيتتى ــدىنقى ئىككــى « ، » ســۈرىلهرنى ئوق ــدە، ئال ــاخىرقى ئىككــى رەكئىتى ــڭ ئ  ئهســىر نامىزىنى

ــدىغان ــا تهڭ كېلىـ ــڭ يېرىمىغـ ــا ئۇنىـ ــسقىراق، ههتتـ ــۈرىلهردىن قىـ ــان سـ ــئهتكه ئوقۇغـ  رەكـ

 . مۇسلىم ۋە ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . دەپ باهالىغان ههدىس » سههىه « ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى، ئىبنى خۇزەيمه ) 2 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
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 . ) 1 ( » سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى

ــڭ په « ــى ئۇنى ــدا ئوقۇغــان قىرائىت ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ پىــشىن ۋە ئهســىر نامازلىرى  يغهم
 . ) 2 ( » ساقىلىنىڭ تىترىگىنىدىن بىلىنهتتى

 شام نامىزىنىڭ قىرائىتى

ــدە، فــاتىهه سۈرىــسىدىن كېــيىن قىــسقا «  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم شــام نامىزىنىــڭ پهرزى
ــۇيتتى ــا ســاهابىالر پهيغه « ، » ســۈرىلهرنى ئوق ــامىزىنى ههتت ــلهن شــام ن ــبهر ئهلهيهىســساالم بى  م

 . ) 3 ( » ئوقۇپ بولۇپ سىرتقا چىقىنىدا، ئوقيالىرى قويۇلغان جايالرنى ئېنىق كۆرەلهيتتى

ــاتىهه « ــدە فـ ــى رەكئىتىـ ــڭ ئىككىنچـ ــام نامىزىنىـ ــهپهردە شـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . ) 4 ( » نى ئوقۇغان ﴾ والتِني والزيتوِن ﴿ سۈرىسىدىن كېيىن،

ــۇزۇن ۋە ئوتتۇراهــال ســۈرىلهرنى ئوقــۇيتتى پهيغه ــدە « . مــبهر ئهلهيهىســساالم بهزىــدە ئ  بهزى
 . ) 5 ( » نى ئوقۇيتتى ) سۈرە  77 ( ( ﴾ ملرسالت ا ﴿ بهزىدە « ، » نى ئوقۇيتتى ) سۈرە  52 ( ﴾ الطور ﴿

 ﴾ قُـلْ يـا أَيهـا الْكَـاِفرونَ ﴿ : شـام نامىزىنىـڭ ئىككـى رەكـئهت سـۈننىتىدە « ئهمما كـۆپىنچه
 . ) 6 ( » نى ئوقۇيتتى ﴾ هو اللَّه أَحد قُلْ ﴿ بىلهن

 خۇپتهن نامىزىنىڭ قىرائىتى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم خــۇپتهن نامىزىنىـــڭ ئالـــدىنقى ئىككــى رەكئىتىـــدە، فـــاتىهه «
ــيىن، ــسىدىن كېـ ــسقىمۇ ئهمهس ( سۈرىـ ــۇ ئهمهس، بهك قىـ ــۈرىلهرنى ) ئۇزۇنمـ ــال سـ  ئوتتۇراهـ

 . ) 7 ( » ئوقۇيتتى

 . ) 8 ( » نى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلهرنى ئوقۇيتتى ﴾ ا والشمِس وضحاه ﴿ : بهزىدە «

 نــى ئوقـۇيتتى ۋە ئۇنىڭـدىكى ســهجدە ئـايىتىگه كهلگهنــدە ﴾ ِإذَا الــسماء انــشقَّت ﴿ : بهزىـدە «

 . مۇسلىم ۋە ئههمهد رىۋايىتىي ) 1 (
 . بۇخارى ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
 . دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « نهسائىي ۋە ئههمه رىۋايىتى، ) 3 (
 . ههدىس » سههىه « ئههمهد رىۋايهت قىلغان ) 4 (
 . ههر ئىككى ههدىسنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ) 5 (
 . ههدىس » سههىه « سائىي ۋە ئههمهد رىۋايهت قىلغان نه ) 6 (
 . ههدىس » سههىه « نهسائىي ۋە ئههمهد رىۋايهت قىلغان ) 7 (
. ههدىس ) سههىهتىن بىر دەرىجه تۆۋەن ( » ههسهن « ئههمهد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى، ) 8 (
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 . ) 1 ( » تىالۋەت سهجدىسى قىالتتى

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم خۇپتهننىـڭ پهرزىـدە ئىمامنىــڭ ئـۇزۇن سـۈرە ئوقۇشـىنى مهنئــى
ــۈنى « . قىلغــان ــر ك ــدا بى ــائهتكه خــۇپتهن نامىزى ــۇ جام ــى جهبهل رەزىيهلالهــۇ ئهنه ــاز ئىبن  مۇئ

ــپ ــازدىن ئايرىلى ــاش نام ــر ي ــدىن بى ــائهت ئىچى ــدا، جام ــۈرە ئوقۇغان ــۇزۇن س ــۇپ، ئ ــام بول  ئىم
ــدۇ ــپ كېتى ــاز . چىقى ــدە، مۇئ ــدىن خهۋەر بهرگىنى ــا ئههۋال ــائهت مۇئازغ ــيىن جام ــازدىن كې  نام
 ىقــى يــاش پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئههــۋالنى هېل . دەيــدۇ “ ئــۇ مۇنــاپىقتۇر ” ئاچچىقلىنىــپ

ــا ــپ، ئۇنىڭغ ــازنى چاقىرتىــپ كېلى ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇئ ــدىن كېــيىن، پهيغهم ــان قىلغان  : باي
ــشىلهرگه » ــسا، كى ــداق بول ــاز؟ ئۇن ــب قىلىــشنى خاالمــسهن ئهي مۇئ ــۆزۈڭگه جهل  كىــشىلهرنى ئ

 ﴾،﴿ اقْرأْ ِباسِم ربـك الَّـِذي خلَـق ﴾،﴿ ربك الْأَعلَى سبِح اسم ﴾،﴿ والشمِس وضحاها ﴿ ئىمـام بولغىنىڭـدا
 سـېنىڭ ئارقاڭـدا ياشـىنىپ قالغـان، ئـاجىز ۋە . قاتـارلىق سـۈرىلهرنى ئوقـۇغىن ﴾ واللَّيِل ِإذَا يغشى

 . ) 2 ( دەيدۇ « . ئىشى ئالدىراش كىشىلهرمۇ تۇرىدۇ

 ۋىتىر نامىزىنىڭ قىرائىتى

 ســبِح اســم ﴿ ۋىتىــر نامىزىنىـڭ بىرىنچـى رەكئىتىــدە » ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كـۆپىنچه
 قُلْ هو اللَّـه ﴿ ، ئـۈچىنچى رەكئىتىـدە ﴾، قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ ﴿ نى، ئىككىنچى رەكئىتىدە ﴾ ربك الْأَعلَى

د3 ( » نى ئوقۇيتتى ﴾ أَح ( . 

 نـى قوشـۇپ ﴾ وذُ ِبـرب النـاِس قُـلْ أَعـ ﴿ بىـلهن ﴾ قُلْ أَعـوذُ ِبـرب الْفَلَـِق ﴿ : بهزىدە ئۇنىڭغا «
 . ) 4 ( » ئوقۇيتتى

 ئــــايهت 100 بهزىــــدە ۋىتىرنىــــڭ بىرىنچــــى رەكئىتىــــدە فــــاتىهه سۈرىــــسىدىن باشــــقا «
 قُـلْ ﴿ بىـلهن ﴾ ِإذَا زلِْزلَِت الْأَرض ِزلْزالَه ﴿ ئهمما ئىككىنچى ۋە ئـۈچىنچى رەكـئهتلهردە « ، » ئوقۇيتتى

 . ) 5 ( » نى ئوقۇيتتى ﴾ يا أَيها الْكَاِفرونَ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . ههدىس » سههىه « ايهت قىلغان نهسائىي ۋە هاكىم رىۋ ) 3 (
 . ههدىس » سههىه « تىرمىزى ۋە هاكىم رىۋايهت قىلغان ) 4 (
ــان ) 5 ( ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــسى نهســائىي ۋە ئهه ــۇزەيمه ۋە » ســههىه « ئالدىنقى ــى خ ــمهد، ئىبن ــسى ئهه ــس، كېيىنكى  ههدى

. ههدىس » ههسهن « ئىبنى هىببان رىۋايهت قىلغان
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 تهههججۇد نامىزىنىڭ قىرائىتى

ــدە « ــدە ئاشـــكارا، بهزىـ ــدا قىرائهتنـــى بهزىـ ــۇد نامىزىـ  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم تهههججـ
 . ) 1 ( » مهخپى ئوقۇيتتى

 شــۇنىڭدەك قىــرائهتته بهزىــدە قىــسقا ســۈرىلهرنى، بهزىــدە ئــۇزۇن ســۈرىلهرنى، بهزىــدە
ــۇيتتى ــۈرىلهرنى ئوق ــۇزۇن س ــۇ ئ ــى . بهكم ــدۇلاله ئىبن ــا ئاب ــۇ ههتت ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلاله  مهس

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئارقىـسىدا بىـر كېچىـسى تهههججـۇد نـامىزى « : مۇنداق دېـگهن
 قىرائهتنـــى بهكمـــۇ ئـــۇزۇن ئوقۇغانلىقىـــدىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنى ئـــۆرە . ئوقۇۋىــدىم

 . ) 2 ( » تۇرغان پېتى تهرك ئېتىپ ئولتۇرىۋېلىشتهك يامان خىيالغىمۇ كهلگهن ئىدىم

ــداق دەيــدۇ ــامه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇن ــۇزەيفه ئىبنــى يهم ــر كېچىــسى پهيغهمــبهر « : ه  بى
 نـى ) سـۈرە  2 ( ﴾ البقـرة ﴿ . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسىدا تـۇرۇپ تهههججـۇد نـامىزى ئوقۇۋىـدىم

 . ئــايهتكه كهلگهنــدە رۇكۇغــا بېرىــشى مــۇمكىن دەپ تهخمىــن قىلىۋېــدىم  100 . باشــلىدى
 بهلكـــى بـــۇ ســـۈرىنى ئىككـــى رەكـــئهتكه ئوقۇشـــى مـــۇمكىن دەپ ئوقۇشـــقا داۋام قىلىـــۋەردى،

ــران ﴿ ئهممــا . ئويلىــدىم ــساء ﴿ نــى باشــلىدى، ئانــدىن ) ســۈرە  3 ( ﴾ ال عم  نــى ) ســۈرە  4 ( ﴾ الن
 ئوقۇشــتا تهســبىه ئــايهتلىرىگه كهلگهنــدە تهســبىه ئېيتتــى، ســوئال ئــايهتلىرىگه . باشــلىدى

 نــى ئېيتىـپ پانــاه » ئهئـۇزۇ « هنــدە كهلگهنـدە، سـوئال قويــدى، پانـاه تىــلهش ئـايهتلىرىگه كهلگ
 . ) 3 ( » .. تىلىدى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر كېچىـــسى تهههججۇدتـــا ئـــۆزى كېـــسهل تـــۇرۇپ يهتـــته «
 . ) 4 ( » ئۇزۇن سۈرىنى ئوقۇغان

ــلهن ــى بىـ ــرائهت قىلغىنـ ــۇزۇن قىـ ــۇنداق ئـ ــۆزى شـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــا پهيغهمـ  ئهممـ
ــان ــى قىلغـ ــشتىن مهنئـ ــداق ئاشۇرىۋېتىـ ــقىالرنى ئۇنـ ــرگه . باشـ ــى ئهمـ ــدۇلاله ئىبنـ ــۇ ئابـ  : ئـ

ــام قىلغىــن « ــتىم تام ــر قې ــدا بى ــر ئاي ــاننى بى ــر » قۇرئ ــدۇلاله ئىبنــى ئهم ــدە، ئاب ــڭ « : دېگهن  مېنى
 كۈنــدە بىــر قېــتىم 20 « : ئانــدىن ئۇنىڭغــا . دەيــدۇ » ئۇنىڭــدىن كــۆپ ئوقۇشــقا تــاقىتىم يېتىــدۇ

 ئانـدىن . ەيـدۇ د » مېنىـڭ ئۇنىڭـدىن كـۆپ ئوقۇشـقا تـاقىتىم يېتىـدۇ « : ئۇ . دەيدۇ » تامام قىلغىن
 . ) 5 ( » دەيدۇ » ئۇنىڭدىن ئارتۇق قىلما . كۈندە بىر قېتىم تامام قىلغىن 7 « : ئۇنىڭغا

 . ههدىس » سههىه « نهسائىي رىۋايهت قىلغان ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . مۇسلىم ۋە نهسائىي رىۋايىتى ) 3 (
 . دېگهن، زەههبىي مۇۋاپىق كهلگهن ههدىس » سههىه « ئهبۇ يهئال رىۋايىتى، هاكىم ) 4 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
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 كىمكــى بىــر كېچىلىــك تهههججــۇد نامىزىــدا « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
 . ) 1 ( » ئايهت ئوقۇيدىكهن، ئۇ ئىتائهتمهن مۇخلىسالر قاتارىدىن يېزىلىدۇ 200

  39 ( ﴾ الزمـر ﴿ بىـلهن ) سـۈرە  17 ( ﴾ ء آ سـر إل ا ﴿ م ههر كېچىـسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساال «
 . ) 2 ( » نى ئوقۇيتتى ) سۈرە

 جۈمه نامىزىنىڭ قىرائىتى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم بهزىــدە جـــۈمه نامىزىنىـــڭ بىرىنچــى رەكئىتىـــدە فـــاتىههدىن «
ــيىن، ــة ﴿ كې ــۈرە  62 ( ﴾ اجلمع ــدە ) س ــى رەكئىتى ــى، ئىككىنچ ــافقون ﴿ ن ــۈرە  63 ( ﴾ املن ــى ) س  ن
 ، بهزىــدە بىرىنچــى » نــى ئوقــۇيتتى ) ســۈرە  88 ( ﴾ الغاشــية ﴿ ، بهزىــدە ئۇنىــڭ ئورنىغــا » تى ئوقـۇيت

 نـى ﴾ هـلْ أَتـاك حـِديثُ الْغاِشـيِة ﴿ : نـى، ئىككىنچـى رەكئهتـته ﴾ سبِح اسم ربك الْأَعلَى ﴿ : رەكئهتـته
 . ) 3 ( » ئوقۇيتتى

 هېيت نامازلىرىنىڭ قىرائىتى

 ېيـــت نامازلىرىنىـــڭ بىرىنچـــى رەكئىتىـــدە، فـــاتىهه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم بهزىـــدە ه «
 هـلْ أَتـاك حـِديثُ ﴿ : نـى، ئىككىنچـى رەكئىتىـدە ﴾ سبِح اسم ربك الْـأَعلَى ﴿ سۈرىسىدىن كېـيىن،

 اقْتربـِت الـساعةُ ﴿ بىـلهن ﴾ ق والْقُرآِن الْمِجيـِد ﴿ : بهزىدە ئىككى رەكئهتته « ، » نى ئوقۇيتتى ﴾ الْغاِشيِة
قانشو ر4 ( » نى ئوقۇيتتى ﴾ الْقَم ( . 

 بهش ۋاخ نامازنىڭ قىرائهتلىرىنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئوقۇش

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بامــدات نامىزىنىــڭ ئىككــى رەكــئهت پهرزىــدە، شــام نامىزىنىــڭ «
ــڭ ــڭ پهرزىنىـ ــى ۋە خـــۇپتهن نامىزىنىـ ــى رەكئىتـ ــڭ ئالـــدىنقى ئىككـ ــئهت پهرزىنىـ  ئـــۈچ رەكـ

 ئهممــا پىــشىن، ئهســىر . دە قىرائهتنــى ئاشــكارا ۋە ئۈنلــۈك ئوقــۇيتتى ئالــدىنقى ئىككــى رەكئىتىــ
ــدە ــى رەكئىتىـ ــاخىرقى ئىككـ ــڭ ئـ ــدە ۋە خۇپتهننىـ ــۈچىنچى رەكئىتىـ ــامنىڭ ئـ ــدا، شـ  نامازلىرىـ

 . ) 5 ( » قىرائهتنى مهخپى ئوقۇيتتى

 . دېگهن، زەههبىي مۇۋاپىق كهلگهن ههدىس » سههىه « دارمىي ۋە هاكىم رىۋايىتى، هاكىم ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « ىمام ئههمهد رىۋايىتى، ئ ) 2 (
ــۇ داۋۇد رىــۋايهت قىلغــان ) 3 (  ههدىــس، ئــۈچىنچى ههدىــس » ســههىه « بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى ههدىــس مۇســلىم ۋە ئهب

 . ههدىس » سههىه « مۇسلىم رىۋايهت قىلغان
 . ههر ئىككى ههدىسنى ئىمام مۇسلىم بىلهن ئهبۇداۋۇد رىۋايهت قىلغان ) 4 (
. بهت  758 ههدىسلهر توپلىمى « سههىه » ئهبۇداۋۇد ) 5 (
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ــدىمۇ قىرائهتنــى ئۈنلــۈك ئاشــكارا « شــۇنداقال  جــۈمه، هېيــت، ئىستىــسقا، كۇســۇف نامازلىرى
 . ) 1 ( » ئوقۇيتتى

 رۇكۇ قىلىش

ــۇراتتى « ــاز ت ــر ئ ــدا، بى ــارىغ بولغىنى ــرائهتتىن پ ــساالم قى ــبهر ئهلهيهىس ــدىن « ، » پهيغهم  ئان
 ، » تهكبىـر ئېيتـاتتى « ، » ئىككى قـولىنى خـۇددى نامازغـا باشـالش تهكبىرىدىكىـدەك كۆتـۈرەتتى

 . ) 2 ( » رۇكۇغا باراتتى «

 رۇكۇنىڭ كهيپىيىتى

 ئــالقىنىنى ئىككـى تىزىنىــڭ ئۈســتىگه پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم رۇكــۇ قىلغىنىـدا ئىككــى «
ــۇيرۇيتتى « ، » قويــاتتى ــشقا ب ــولىنى ئىككــى تىزىنىــڭ « ، » باشــقىالرنىمۇ شــۇنداق قىلى  ئىككــى ق

 . ) 3 ( » ئۈستىگه قويغىنىدا، خۇددى ئىككى تىزىنى قامالالپ تۇتقاندەك تۇراتتى

ــۇراتتى « ــپ تـ ــاقلىرىنى ئېچىـ ــڭ بارمـ ــۇدا قوللىرىنىـ ــساالم رۇكـ ــبهر ئهلهيهىسـ  ۋە » پهيغهمـ
 رۇكـــۇ قىلغىنىڭـــدا، ئىككـــى « : بىـــلهن ئوقۇغــان بىـــرىگه تهلىـــم بېرىــپ لىق امــازنى نوقـــسان ن

ــسىنى ــڭ ئارىـ ــدىن بارماقلىرىڭنىـ ــويغىن، ئانـ ــتىگه قـ ــڭ ئۈسـ ــى تىزىڭنىـ ــالىقىنىڭنى ئىككـ  ئـ
 . ) 4 ( » ئاچقىن، ئاندىن ههر بىر ئورگان ئۆز ئورنىغا چۈشۈپ بولغانغا قهدەر تۇرغىن

ــۇدا « ــساالم رۇك ــبهر ئهلهيهىس ــراق پهيغهم ــدىن يى ــان تهرەپلىرى ــى ي ــدا، بىلهكلىرىن  تۇرغىنى
ــاتتى ــاتتى « ، » تۇتـ ــۈز تۇتـ ــسىنى تۈپتـ ــۇدا دۈمبىـ ــسىمۇ « ، » رۇكـ ــۇ تۆكـ ــسىگه سـ ــا دۈمبىـ  ههتتـ

 . ) 5 ( » ئورنىدىال تۇرۇپ قالغۇدەك تۈز تۇتاتتى

 مـــۇ يۇقىرى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم رۇكـــۇدا بېـــشىنى دۈمبىـــسىدىن تۆۋەنمـــۇ ئهمهس، «
 . ) 6 ( » ىنىڭ ئارىسىدا تۇتاتتى بهلكى ئىككىس « ، » ئهمهس

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئالدىنقى ههدىسنى ئهبۇداۋۇد ۋە هاكىم رىۋايهت قىلغان، قالغانلىرىنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ) 2 (
 . ن بىرىنچىسى بىلهن تۆتىنچىسىنى بۇخارى ۋە ئهبۇداۋۇد، ئۈچىنچىسىنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغا ) 3 (
ــۇداۋۇد ) 4 ( ــۋايهت قىلغــان، ئهب ــسىنى » ســههىه « ئالدىنقىــسىنى هــاكىم رى  ههدىــسلهر توپلىمىــدا قهيــت قىلغــان، كېيىنكى

 . ههدىسلهر توالملىرىدا قهيت قىلغان » سههىه « ئىبنى خۇزەيمه ۋە ئىبنى هىببانالر
 ىنى بۇخـارى ۋە بهيههقىـي، دېـگهن، كېيىنكىـس » سـههىه « ئالدىنقىسىنى تىرمىزى رىـۋايهت قىلغـان ۋە ئىبنـى خـۇزەيمه ) 5 (

 . ئاخىرقىسىنى تهبهرانىي ۋە ئىبنى ماجهلهر رىۋايهت قىلغان
. ئالدىنقىسىنى بۇخارى ۋە ئهبۇ داۋۇد، كېيىنكىسىنى مۇسلىم ۋە ئهبۇ ئهۋانه رىۋايهت قىلغان ) 6 (
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 رۇكۇ بىلهن سهجدىنى تهمكىنلىك بىلهن قىلىش

ــشنىڭ ــلهن قىلىـ ــك بىـ ــهجدىنى تهمكىنلىـ ــلهن سـ ــۇ بىـ ــساالم رۇكـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــگهن ــداق دې ــۇق مۇن ــى توغرۇل ــالر، « : پهرزلىك ــادا قىلىڭ ــۇق ئ ــهجدىلهرنى تول ــلهن س ــۇ بى  رۇك

 قىلىمهنكـى، سـىلهرنىڭ مېنىـڭ كهينىمـدە جېنىم ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نـامى بىـلهن قهسـهم
 . ) 1 ( » تۇرۇپ رۇكۇ ۋە سهجدە قىلغىنىڭالرنى كۆرۈپ تۇرىمهن

ــازغىال خاســـتۇر  . بـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۆجىزىلىرىـــدىن بىـــرى بولـــۇپ، نامـ
 . ) 2 ( ئۇنىڭ ناماز سىرتىدا ئارقىسىدىكىلهرنى كۆرەلهيدىغانلىقى توغرۇلۇق دەلىل يوق

 هىســساالم نامــازدا تــۇرۇپ بىــر ئادەمنىــڭ رۇكــۇنى تولــۇق ئــادا قىلمىغــان، پهيغهمــبهر ئهلهي «
 بـۇ ئــادەم ئهگهر مۇشــۇ ” سـهجدىلهرنى خــۇددى توخــۇ دان چوقۇغانـدەك قىلغــانلىقىنى كــۆرۈپ

 رۇكـۇنى تولـۇق ئـادا . هالىتى بىلهن ئۆلـسه مۇههممهدنىـڭ ئـۇممىتى بولمىغـان هـالهتته ئۆلىـدۇ
 چوقۇغانـدەك قىلىـدىغان كىـشى بىـر يـاكى ئىككـى تـال قىلمايدىغان، سهجدىلهرنى توخـۇ دان

ــشىگه ئوخـــشاشتۇر ــدۇرالمىغان كىـ ــاچلىقىنى قانـ ــيىش بىـــلهن ئـ ــدىراپ يېـ ــورمىنى ئالـ  » خـ
 . ) 3 ( دېگهن

 رۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئا ۋە زىكىرلهر

ــا ۋە زىكىـــرلهردىن ههر  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم رۇكـــۇدا تۆۋەنـــدىكى ههر تۈرلـــۈك دۇئـ
 : ىنى ئېيتاتتى قېتىمدا خالىغانلىر

 . ) 4 ( ) ئۈچ قېتىم ( ﴾ م ي ِظ ع الْ ي ب ر انَ ح ب س ﴿ ـ 1

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهزىدە ئۈچ قېتىمدىن ئارتۇق ئېيتاتتى

2  ﴿ س ب انَ ح ر ب الْ ي ِظ ع ي م ِبحو 5 ( ) ئۈچ قېتىم ( ِه﴾ ِد م ( . 

 . ) 6 ( ﴾ ِئكَِة والروِح الَ لْم سبوح قُدوس رب ا ﴿  3

4  ﴿ بس ح ان ك ماَللَّه نرب ِبحا و م ،ِدك مِلـ اَللَّه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ دۇئـانى رۇكـۇ ﴾ ي اغِفر 

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئهلالمه ئهلبانىي ) 2 (
 . دېگهن ههدىس » سههىه « ان، ئىبنى خۇزەيمه بهيههقى، تهبهرانىي رىۋايهت قىلغ ) 3 (
 . ئههمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 4 (
 . ههدىس « سههىه » ئهبۇ داۋۇد، دارقۇتنىي، ئههمهد، تهبهرانىي رىۋايهت قىلغان ) 5 (
. مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ) 6 (
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 فَسبح ِبحمِد ربـك واسـتغِفره ِإنـه كَـانَ ﴿ : ۋە سهجدىلىرىدە كۆپ ئېيتاتتى ۋە قۇرئان كهرىمدىكى
ــا ابوــى ي ﴾ ت ــت « هن ــبىه ئېي ــا تهس ــرەت رەببىڭغ ــتقىن ۋە ئۇنىڭــدىن مهغپى ــدۇ ســانا ئېي  قىن، ههم

 دېـــگهن ئايهتنىـــڭ » ئـــالاله ههقىـــقهتهن تهۋبىنـــى بهك قوبـــۇل قىلغۇچىـــدۇر . تىلىگىـــن
 . ) 1 ( تهقهززاسى بويىچه ئىش كۆرەتتى

5  ﴿ تكَعر لَك ماللَّه . تنآم ِبكو . تلَمأَس لَكِري . وـصبِعي وـمس لَـك عشخ . ـي وخمظِْمـي وع 
 ســاڭا رۇكــۇ قىلـــدىم، ســاڭا ئىمــان ئېيتــتىم، ســـاڭا ! ئـــى ئــالاله « : تهرجىمىــسى ﴾ وعــصِبي

ــرىم ســاڭا هــۆرمهت ــارچه ســهزگۈ ئهزالى ــولىقىم، كــۆزۈم، مــېڭهم، ســۆڭهكلىرىم، ب ــسۇندۇم، ق  بوي
 . ) 2 ( » بىلدۈرمهكته

6  ﴿ كلَيعو تلَمأَس لَكو تنآم ِبكو تكَعر لَك مِمـي اللَّهدِري وصبِعي ومس عشـي خبر تأَن كَّلْتوت 
ـالَِمنيالْع بِبـي للَّـِه رـصعظِْمي وعِمي ولَحسـېنىڭ ئۈچـۈن رۇكـۇ ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ و 

ــڭ ــهن مېنى ــدىم، س ــۇل قىل ــاڭا تهۋەكك ــسۇندۇم، س ــاڭا بوي ــتىم، س ــان ئېيت ــاڭا ئىم ــدىم، س  قىل
ــولىقىم، كـــ ــسهن، قـ ــهزگۈ ئهزالىـــرىم رەببىمـ ــۆڭىكىم ۋە بـــارچه سـ ــنىم، گۆشـــۈم، سـ  ۆزۈم، قېـ

 . ) 3 ( » ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالهقا هۆرمهت بىلدۈرمهكته

 – پـاك ئـالاله كـۈچ « : تهرجىمىـسى الْملَكُوِت والِْكبِريـآِء والْعظَمـِة﴾ و سبحانَ ِذي الْجبروِت ﴿  7
 . ) 4 ( » ئىگىسىدۇر قۇۋۋەت، پادىشاهلىق، چوڭلۇق ۋە كاتتىلىق

 رۇكۇ قىلىش مىقدارى

ــۇدىن كېيىنكــــى تۇرۇشــــى، « ــۇ قىلىــــشى، رۇكــ ــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ رۇكــ  پهيغهمــ
ــر ــا بى ــى ئۇزۇنلۇقت ــدا ئولتۇرۇش ــهجدە ئارىلىقى ــى س ــهن  ســهجدىلىرى ۋە ئىكك ــرىگه ئاساس  بى

 . ) 5 ( » ئوخشاپ كېتهتتى

 رۇكۇ ۋە سهجدىلهردە قۇرئان ئوقۇماسلىق

ــۇ » م رۇكـــۇ ۋە ســـهجدىلهردە قۇرئـــان ئوقۇشـــتىن توســـقان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساال «  ، ئـ
ــى ــداق دەيتتـ ــى « : مۇنـ ــتىن مهنئـ ــان ئوقۇشـ ــهجدىلهردە قۇرئـ ــۇ ۋە سـ ــى، مهن رۇكـ  بىلىڭالركـ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ى مۇسلىم، ئههمهد، تىرمىزى رىۋايىت ) 2 (
 . نهسائىي رىۋايىتى ) 3 (
 . ههدىس » سههىه « ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى، ) 4 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
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 رۇكـــۇدا ئـــالاله تائـــاالنى ئۇلـــۇغالڭالر، ئهممـــا ســـهجدىدە دۇئـــانى كـــۆپ قىلىـــشقا . قىلىنـــدىم
 . ) 1 ( » هڭ يېقىندۇر تىرىشىڭالر، سهجدىلهردە قىلىنغان دۇئا ئىجابهت بولۇشقا ئ

 رۇكۇدىن تۇرۇش

ــ ﴿ : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇمۇرتقىــسىنى رۇكــۇدىن كۆتــۈرگهن هالــدا « ِم س ــ ِل اُهللا ع م ن 
ح هنامـازنى نـاقىس . دەيتتـى » ئۇنىڭغـا ههمـدۇ سـانا ئېيتقـاننى ئاڭلىغۇچىـدۇر ئالاله « هنى ي ﴾ ِمد 

ــگهن ــرىگه ئاگاهالنــدۇرۇش بېرىــپ مۇنــداق دې  ر ئېيتىــپ ئانــدىن رۇكــۇ تهكبىــ « : ئوقۇغــان بى
ــ ﴿ قىلمىغىــچه ۋە رۇكــۇدىن تۈزلهنگىچىلىــك ِم س ــ ِل اُهللا ع م ن ح هــد  دېمىگىــچه هېچكىمنىــڭ ﴾ ِم

 . ) 2 ( » نامىزى تولۇق بولمايدۇ

 ههر بىــر ئورگــان ئــۆز جايىغــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم رۇكــۇدىن بېــشىنى كۆتۈرگىنىــدە «
 . ) 3 ( » بېرىپ بولغانغا قهدەر ئۆرە تۈپتۈز تۇراتتى

 سـاڭا كـۆپلهپ ههمـدۇ ! پهرۋەردىگـارىمىز « هنـى ي ﴾ د مـ ح ك الْ لَ ا و ربن ﴿ : ئـۆرە تـۇرۇپ « ئاندىن
 . ) 4 ( دەيتتى » سانا ئېيتىمهن

 ن مـ ِل اُهللا ع ِم سـ ﴿ : ئىمـام . ئىمام ئۇنىڭغا ئىقتىدا قىلىش ئۈچۈن تۇرىـدۇ « : ئۇ مۇنداق دەيتتى
ح هــد ــىلهر ﴾ ِم ــدە، س ــ ﴿ : دېگهن نرب ــ ا و ــ ح ك الْ لَ م ــالر دە ﴾ د ــۆزى . ڭ ــڭ س ــقهتهن كىمنى  ههقى

 پهرىـشتىلهرنىڭ سـۆزىگه ئـۇدۇل كېلىـدىكهن، ئۇنىـڭ ئـۆتكهن بـارلىق گۇنـاهلىرى مهغپىــرەت
 . ) 5 ( » قىلىنىدۇ

ــولىنى « ــى قـ ــدا، ئىككـ ــر ئېيتقىنىـ ــتا تهكبىـ ــۇدىن تۇرۇشـ ــساالم رۇكـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . ) 6 ( » خۇددى نامازغا كىرىش تهكبىرىدە كۆتۈرگهن شهكىلدە كۆتۈرەتتى

ــۇنى رۇ ــدە بـ ــۇنى، بهزىـ ــدە ئـ ــدىكىلهردىن بهزىـ ــۇرۇپ تۆۋەنـ ــۇدىن تـ ــانلىرىنى ( كـ  ) خالىغـ
 : ئېيتاتتى

 . مۇسلىم ۋە ئهبۇ ئهۋانه رىۋايهتلىرى ) 1 (
 . ئالدىنقىسى بۇخارى بىلهن مۇسلىم، كېيىنكىسى ئهبۇ داۋۇد ۋە هاكىم رىۋايىتى ) 2 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 3 (
 . ىتى بۇخارى ۋە ئههمهد رىۋاي ) 4 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 6 (
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1  ﴿ نرب الْ لَ ا و ك ح م 1 ( ﴾ د ( . 

2  ﴿ نالْ لَ ا رب ك ح م 2 ( ﴾ د ( . 

 . ) 3 ( سۆزىنى قوشۇپ ئېيتاتتى ﴾ اَللَّهم ﴿ : قى ئىككىسىگه يۇقىرى بهزىدە  3

4  ﴿ دمالْح ا لَكنبر ماللَّه ـدعٍء بيش ِمن ا ِشئْتِملَْء ما ومهنيا بِملَْء مِض وِملَْء اَألراِت واومِملَْء الس ﴾ 
ــى ي ــارىمىز « هن ــولغىچه ۋە ! پهرۋەردىگ ــسىدىكىلهر ت ــڭ ئارى ــن ۋە ئۇالرنى ــمانالر، زېمى ــاڭا ئاس  س

 . ) 4 ( » تىمهن سهن ياراتقان ههمدە يارىتىدىغان جىمى مهۋجۇداتنىڭ سانىچه ههمدۇ سانا ئېي

 ﴾ اللَّهم الَ ماِنع ِلما أَعطَيت، والَ معِطي ِلما منعت، والَ ينفَع ذَا الْجد ِمنك الْجـد . أَهلُ الثَّناِء والْمجِد ﴿  5
ــۇر « يهنــى ــشقا ۋە ئۇلۇغالشــقا ههقلىقت ــدۇ ســانا ئېيتى ــالاله . ئــالاله ههم  ســهن توســقاننى ! ئــى ئ

 ســـېنىڭ دەرگاهىڭـــدا بايالرنىـــڭ . ق ۋە ســـهن بهرگهننـــى توســـىۋالغۇچى يـــوق بهرگــۈچى يـــو
 . ) 5 ( » بايلىقى ئهسقاتمايدۇ

6  ﴿ نرب الْ لَ ا و ك ح م ح د ِث داً كَ م بـاً يراً طي م ب ـ ِف كـاً ارسـاڭا كـۆپلهپ ! پهرۋەردىگـارىمىز « هنـى ي ﴾ ِه ي 
 . ) 6 ( » ههمدۇ سانا ئېيتىمهن

 : مىزىدا مۇنۇ سانانى تهكراراليتتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهههججۇد نا

7  ﴿ دمالْح ـيبِلر ، ـدمالْح ــيبپهرۋەردىگارىمغـا ههمـدۇ سـانا ئېيـتىمهن، « هنـى ي ي ةنع ﴾ ِلر 
ــتىمهن ــانا ئېي ــدۇ س ــا ههم ــى، رۇكــۇدىن » پهرۋەردىگارىمغ ــۆپ تهكراراليتتىك ــۇنچه ك ــۇنى ش  ب

 يـېقىن بولغـان رۇكۇنىـڭ مىقـدارىغا تۇرغاندىكى بـۇ قىيامنىـڭ مىقـدارى قىرائهتنىـڭ قىيامىغـا
 . ) 7 ( قىرائهتنىڭ قىيامىدا بهقهرە سۈرىسىنى ئوقۇغان ئىدى . يېقىنلىشىپ قاالتتى

 سهجدە

ــر ئېيتـــاتتى « ــهجدىگه بېرىـــشتا تهكبىـ ــبهر ئهلهيهىســـساالم سـ  ۋە باشـــقىالرنىمۇ » پهيغهمـ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
 . بۇخارى، ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
 . بۇخارى رىۋايىتى ) 6 (
. نهسائى ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ) 7 (
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ــى ــداق دەيتتـ ــۇيرۇپ مۇنـ ــشقا بـ ــۇنداق قىلىـ ــتا « : شـ ــۇدىن تۇرۇشـ ــ ﴿ رۇكـ ــ ِل اُهللا ع ِم سـ  ن مـ
ح هدېمىگىچه، ئانـدىن ئـۆرە تۈپتـۈز تـۇرمىغىچه، ئانـدىن ﴾ ِمد ﴿ ـردەپ تهكبىـر ئېيتىـپ ﴾ اهللا أَكْب 

 ســـهجدىگه بــــارمىغىچه ۋە ســــهجدىدە بوغــــۇملىرى ئورنىغـــا چۈشــــۈپ ئــــارام ئالغىچىلىــــك
 . ) 1 ( » ئالدىرىماي تۇرمىغىچه هېچكىمنىڭ نامىزى تولۇق بولمايدۇ

 . ) 2 ( » رىشتا بهزىدە ئىككى قولىنى كۆتۈرەتتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهجدىگه بې «

ــهجدىدە « ــساالم س ــبهر ئهلهيهىس ــالقىنىنى ، پهيغهم ــى ئ ــاتتى، ئىكك ــا تايىن ــى ئالقىنىغ  ئىكك
 . ) 3 ( » قىبلىگه قارىتاتتى « ، » بارماقلىرىنى يىغقان هالدا « ، » يهرگه يېيىپ

ــدا «  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ســـهجدىدە ئىككـــى قـــولىنى ئىككـــى مۈرىـــسىنىڭ ئۇدۇلىـ
 بــۇرنى بىــلهن پىشانىــسىنى « ، » ئىككــى قولىقىنىــڭ ئۇدۇلىــدا تۇتــاتتى « ، بهزىــدە » تۇتــاتتى

 . ) 4 ( » ئىككى قولىنى ئىككى بېقىنىدىن يىراق تۇتاتتى « ، » يهرگه تولۇق تهككۈزەتتى

 ئىككـى تىــزى بىـلهن ئىككـى پـۇتىنى يهرگه تولــۇق « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم سـهجدىدە
ــ « ، » تهككــــۈزەتتى ــبلىگه پۇتلىرىنىــــڭ ئالــ ــلهن بىــــرگه قىــ ــاقلىرى بىــ  دى تهرىپىنــــى بارمــ

 . ) 5 ( » ئىككى پۇتىنى تىكلهپ تۇراتتى « ، » قارىتاتتى

 ئىنـسان سـهجدە قىلغانـدا، يهتـته ئورگـان ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه « : ئۇ يهنه مۇنداق دەيتتـى
 . ) 6 ( » يۈز، ئىككى ئالىقان، ئىككى تىز ۋە ئىككى پۇتتۇر : ئۇالر . سهجدە قىلىدۇ

 ي قىلىش سهجدىنى ئالدىرىما

 ههتتـا بـۇ . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رۇكـۇ ۋە سـهجدىلهرنى تولـۇق ئـادا قىلىـشقا بـۇيرۇيتتى
ــدىراپ ــاكى ئىككــى خــورمىنى ئال ــر ي ــاچلىقتىن بى ــادا قىلمىغــۇچىالرنى ئ ــۇق ئ  ئىككىــسىنى تول
ــگهن ــداق دېــ ــشاتقان ۋە مۇنــ ــشىگه ئوخــ ــدالمىغان كىــ ــاچلىقى قامــ ــسىمۇ ئــ ــېگهن بولــ  : يــ

 رۇكــۇ ۋە سـهجدىلهرنى تولـۇق ئـادا قىلماســلىق ( ىنى ئۆزىنىـڭ نـامىزىنى ئوغرىالرنىـڭ ئهڭ يـام «

 . دېگهن ههدىس » سههى « ئالدىنقىسى بۇخارى ۋە مۇسلىم، كېيىنكىسى ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ۋە هاكىم ) 1 (
 . نهسائىي، دارقۇتنىي رىۋايىتى ) 2 (
 دېـگهن، ئىككىنچىـسىنى ئىبنـى خـۇزەيمه ۋە بهيههقىـي » سـههىه « ئالدىنقىسىنى ئهبـۇ داۋۇد رىـۋايهت قىلغـان، هـاكىم ) 3 (

 . ههدىس » سههىه « دېگهن، ئاخىرقىسىنى بهيههقىي رىۋايهت قىلغان » سههىه « رىۋايهت قىلغان، هاكىم
ــزى ) 4 ( ــان ۋە تىرمىـ ــزى رىـــۋايهت قىلغـ ــۇ داۋۇد ۋە تىرمىـ ــسىنى ئهبـ ــلهن ئۈچىنچىـ ــههىه « بىرىنچىـــسى بىـ ــگهن، » سـ  دېـ

 ههدىـس، تۆتىنچىـسىنى ئىبنـى خـۇزەيمه رىـۋايهت » سـههىه « ئىككىنچىسىنى ئهبۇ داۋۇد ۋە نهسائىي رىـۋايهت قىلغـان
 . دەپ باهالىغان ههدىس » سههىه « ىلغان ۋە ق

 . بىرىنچىسى بىلهن ئۈچىنچىسىنى بهيههقىي، ئىككىنچىسىنى بۇخارى بىلهن ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ) 5 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 6 (



622 

 . ) 1 ( » ئوغرىاليدىغان كىشىدۇر ) بىلهن

 ئــالاله تائــاال رۇكــۇ ۋە ســهجدىلهردە ئۇمۇرتقىــسىنى تــۈز تۇتالمىغــان « : ئــۇ مۇنــداق دېــگهن
 . ) 2 ( » كىشىنىڭ نامىزىغا نهزەر سالمايدۇ

 سهجدىدە ئوقولىدىغان زىكىر ۋە دۇئاالر

ــبهر ــا ۋە پهيغهم ــۈك دۇئ ــدىكى كــۆپلىگهن ههرتۈل ــدا، تۆۋەن  ئهلهيهىســساالم ســهجدە قىلغىنى
 : زىكىرلهردىن تالالپ بهزىدە ئۇنى، بهزىدە بۇنى ئوقۇيتتى

 . ) 3 ( ) ئۈچ قېتىم ( ﴾ َألعلَٰى سبحانَ ربي اْ ﴿  1

ــي اْ ﴿ بهزىــدە « پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بانَ رحــب ــٰى س  پرەك نــى ئــۈچ قېتىمــدىن كــۆ ﴾ َألعلَ
 بۇههدىـــسلهردىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ رۇكـــۇ بىـــلهن ســـهجدىلهرنىڭ ( » ئېيتــاتتى

 ). مىقدارىنى ئوخشاش قىلىدىغانلىقى ئىپادىلىنىدۇ

 . ) 4 ( ) ئۈچ قېتىم ( ﴾ ِه ِد م وِبح َألعلَٰى سبحانَ ربي اْ ﴿  2

 . ) 5 ( ﴾ ِئكَِة والروِح مالَ سبوح قُدوس رب الْ ﴿  3

4  ﴿ كبحانس ماللَّه نرب ِبحا و م ِدك مِل اغْ اَللَّه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ دۇئـانى رۇكـۇ ۋە ﴾ ي ِفر 
 . ) 6 ( سهجدىلىرىدە ناهايىتى كۆپ ئوقۇيتتى

5  ﴿ لَك ماللَّه تدجس . تنآم ِبكو . تلَمأَس لَكي، وبر تأَنو ِهـي ِللَّـِذي خجو دجس لَقَـه 
 . ) 7 ( ﴾ ن أَحسن الْخاِلِقي وصوره، وشق سمعه وبصره تبارك اُهللا

 . ) 8 ( ﴾ للَّهم اغِْفر ِلي ذَنِبي كُلَّه ِدقَّه وِجلَّه، وأَولَه وآِخره، وعالَِنيته وِسره اَ ﴿  6

7  ﴿ نآمِخيِاِلي، وواَِدي وس لَك دجس لـىع ـتينمـاَ جـدِي وذِي يه ،لَيع ِتكمُء ِبِنعفُؤاَِدي أَبو ِبك 

 . دېگهن ههدىس « سههىه » تهبهرانى ۋە هاكىم رىۋايهت قىلغان، هاكىم ) 1 (
 . ئههمهد، تهبهرانىي رىۋايىتى ) 2 (
 . مهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئىبنى خۇزەيمه رىۋايىتى ئهه ) 3 (
 . ئههمهد، تهبهراني، ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ) 4 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم ) 6 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 7 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 8 (
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 . ) 1 ( ﴾ نفْسي

 : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهههججۇد نامازلىرىدا مۇنۇ دۇئاالرنى ئوقۇيتتى

 – الاله كـۈچ پـاك ئـ « : تهرجىمىـسى الْملَكُوِت والِْكبِريـآِء والْعظَمـِة﴾ و ﴿سبحانَ ِذي الْجبروِت  8
 . ) 2 ( » قۇۋۋەت، پادىشاهلىق، چوڭلۇق ۋە كاتتىلىق ئىگىسىدۇر

9  ﴿ كبحانس ماللَّه ِبحو م ِدك تِاالَّ أَن 3 ( ﴾ الَِالَه ( . 

 . ) 4 ( ﴾ ماَ أَسررت وماَ أَعلَنت للَّهم اغِْفر ِلي اَ ﴿  10

 مِعي نوراً، وِفي بصِري نوراً، وِمـن فَـوِقي ِلساِني نوراً، وِفي س اللَّهم اجعلْ ِلي ِفي قَلِْبي نوراً، وِفي ﴿  11
 نوراً، وِمن تحِتي نوراً، وعن يِميِني نوراً، وعن ِشماِلي نوراً، وِمن بيِن يدي نوراً، وِمن خلِْفي نوراً، واجعـلْ ِفـي

 دىلىمنـى ئـاق قىلغىـن، كـۆزۈمنى نۇرلـۇق ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ راً نفِْسي نوراً، وأَعِظم ِلي نو
ــۇق قىلغىــن، ئۈســتى ۋە ــوڭ ۋە ســول تهرىپىمنــى نۇرل ــۇق قىلغىــن، ئ ــۇلىقىمنى نۇرل  قىلغىــن، ق
 ئاستى تهرىپىمنى نۇرلـۇق قىلغىـن، ئالـدى ۋە ئارقـا تهرىپىمنـى نۇرلـۇق قىلغىـن، مېنـى نۇرلـۇق

 . ) 5 ( » نى كاتتا قىلغىن قىلغىن ۋە ماڭا ئاتا قىلغان نۇرۇڭ

 ، الَ أُحِصي ثَناًء علَيـك . وأَعوذُ ِبك ِمنك ، وِبمعافَاِتك ِمن عقُوبِتك ، للَّهم أَعوذُ ِبِرضاك ِمن سخِطك اَ ﴿  12
فْــِسكلَــى نع ــتيــا أَثْنكَم ــتســېنىڭ رازىلىقىڭغــا ســېغىنىپ ! ئــى ئــالاله « : تهرجىمىــسى ﴾ أَن 

ــمه غهزىبىڭــ ــاه تىلهي ــاپىيىتىڭگه ســېغىنىپ ئازابىڭــدىن پان ــمهن، ســېنىڭ ئ ــاه تىلهي  . دىن پان
 سـېنى سـهن ئـۆزۈڭنى مهدهىـيىلىگهن رەۋىـشته . ساڭا سـېغىنىپ سـېنىڭدىن پانـاه تىلهيـمهن

 . ) 6 ( » مهدهىيىلهشتىن ئاجىزمهن

 سهجدىدە قۇرئان ئوقۇماسلىق

ــان ئوقۇ ــهجدىلهردە قۇرئ ــۇ ۋە س ــساالم رۇك ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــى قىالتت ــنى مهنئ ــۇ . ش  ب
ــداق دەيتتــى ــشقا بــۇيرۇيتتى ۋە مۇن ــانى كــۆپ قىلى ــا ئهڭ « : ئىككىــسىدە دۇئ ــدىنىڭ ئالالهق  بهن
 ســهجدىدە دۇئــانى كــۆپ . يــېقىن بولىــدىغان چېغــى ئۇنىــڭ ســهجدە قىلىۋاتقــان ۋاقتىــدۇ

 . دېگهن » سههىه « بهززاز رىۋايىتى، هاكىم ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « ئهبۇ داۋۇد، نهسائىي رىۋايىتى، ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
 . دېگهن « سههىه » نهسائىي رىۋايىتى، هاكىم ) 4 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 5 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 6 (
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 . ) 1 ( » قىلىڭالر

 سهجدىنى ئۇزۇن قىلىش

ــۇزۇن قىلىــشتا رۇ ــبهر ئهلهيهىســساالم ســهجدىنى ئ ــاالتتى پهيغهم ــا يېتىــشىپ ق  بهلكــى . كۇغ
 . بهزىدە بهزىبىر سهۋەبلهر تۈپهيلى سهجدىنى رۇكۇدىنمۇ ئۇزۇنراق قىالتتى

ــگهن ــداق دې ــسته مۇن ــان بىــر ههدى ــۋايهت قىلغ ــى شــهدداد ئاتىــسىدىن رى ــدۇلاله ئىبن  : ئاب
ــام « ــام ههســــهن يــــاكى ئىمــ  بىــــر كــــۈنى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم نهۋرىلىرىــــدىن ئىمــ

 نـــى كۆتـــۈرگىنىچه بىــزگه پىـــشىن يـــاكى ئهســـىر ) الردىن رازى بولغــاي ئـــالاله ئـــۇ ( هۇســهين
 . نـامىزىنى ئوقـۇپ بېرىـشكه چىقىـپ، مىهرابقـا ئـۆتتى، ئـۇنى ئـوڭ يېنىـدا ئولتۇرغـۇزۇپ قويـدى

 ســهجدىنى شــۇنداق ئــۇزۇن قىلــدىكى، بېــشىمنى . ئانــدىن تهكبىــر ئېيتىــپ نامازغــا باشــلىدى
ــك بالىن ــالدىم ۋە هېلىقـــى كىچىـ ــاراپ سـ ــۈرۈپ قـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ كۆتـ ــڭ پهيغهمـ  ىـ

 پهيغهمـبهر . ئانـدىن هامـان سـهجدىگه قـايتتىم . دۈمبىـسىگه مىنىـپ ئويناۋاتقـانلىقىنى كـۆردۈم
ــاهابىالر ــيىن، س ــدىن كې ــازنى تۈگهتكهن ــساالم نام ــۇلهلاله ” ئهلهيهىس ــا رەس ــهجدىلهرنىڭ ! ي  س

ــرەر ئىـــش يۈزبهرگهنمىـــدۇ يـــاكى ۋ ــى بهكمـــۇ ئـــۇزۇن قىلـــدىڭىزكى، بىـــز بىـ  ەهـــى بىرىنـ
ــدۇق ــپ “ كهلگهنمىـــدۇ، دەپ قالـ ــاۋاب بېرىـ ــا جـ ــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇالرغـ ــدى، پهيغهمـ  دېۋىـ

ــدى ” ــسى يۈزبهرمىــ ــان قىلغانالرنىــــڭ هېچقايسىــ ــتۈمگه . ســــىلهر گۇمــ ــاالم ئۈســ ــا بــ  ئهممــ
 . ) 2 ( » دېدى “ مىنىۋالغانىدى، ئۇنىڭ ئويۇنى تۈگىمهستىن تۇرۇپ كېتىشنى ياقتۇرمىدىم

ــساال ــبهر ئهلهيهىسـ ــس پهيغهمـ ــۇ ههدىـ ــۇزۇن بـ ــۇنچىلىك ئـ ــهجدىنى شـ ــدە سـ  منىڭ بهزىـ
 شــهپقهتلىك، خۇسۇســهن – قىلىــدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهنــدەك، ئــۇ زاتنىــڭ ئىنتــايىن مېهــرى

ــۇ مېهرىبـــان ئىكهنلىكىنـــى ئىپادىلهيـــدۇ ــا بهكمـ ــدارالرنىڭ . كىچىـــك بالىالرغـ  كـــۆپىنچه دىنـ
ــرانمهن ــسىزلىكىگه ههيـ ــاللىقى ۋە رەهىمـ ــساال . قوپـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇالر پهيغهمـ ــۈزەل منىڭ ئـ  گـ

ــاق ــانمۇ؟ ي ــشكه بۇيرۇلغ ــادەتلىرىگىال ئهگىشى ــڭ ئىب ــتىن، ئۇنى ــا ئهگهشمهس ــۈزەل ! ئهخالقىغ  گ
 . ئىبادەتلهرنىڭ جهۋهىرىدۇر – ئهخالق ئىماننىڭ ئاالمىتى ۋە ئهمهل

 سهجدىدىن تۇرۇش

ــۈرەتتى « ــدا كۆت ــان هال ــر ئېيتق ــهجدىدىن تهكبى ــشىنى س ــبهر ئهلهيهىســساالم بې  ۋە » پهيغهم
 سـهجدىنى بوغـۇملىرى ئـۆز ئورنىغـا « : شـۇنداق قىلىـشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق دېـگهن باشقىالرنىمۇ

ــپ، ــر ئېيتىـ ــدىن تهكبىـ ــچه، ئانـ ــدىرىماي قىلمىغىـ ــك ئالـ ــارام تاپقىچىلىـ ــپ ئـ ــۇق كېلىـ  تولـ

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. دېگهن ههدىس » سههىه « نهسائى ۋە ئىبنى ئهساكىر رىۋايىتى، هاكىم ) 2 (
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 ســهجدىدىن بېــشىنى كۆتــۈرۈپ تولــۇق ئورنىــشىپ ئولتــۇرمىغىچه هېچكىمنىــڭ نــامىزى تولــۇق
 . ) 1 ( » بولمايدۇ

ــ « ــساالم س ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــرگه ئىكك ــلهن بى ــر بى ــدە تهكبى  هجدىدىن تۇرۇشــتا بهزى
 . ) 2 ( » قولىنى كۆتۈرەتتى

 ئـــوڭ « ، » ســـول پۇتىنىـــڭ ئۈســـتىگه ئولتـــۇراتتى ۋە ئـــوڭ پـــۇتىنى تىكلهيتتـــى « ئانـــدىن
 . ) 3 ( » پۇتىنىڭ بارماقلىرىنى قىبلىگه قارىتاتتى

 ئىككى سهجدە ئارىسىدىكى ئولتۇرۇش

ــهجدە ئا « ــى س ــساالم ئىكك ــبهر ئهلهيهىس ــۆڭهك پهيغهم ــر س ــتا ههر بى ــسىدىكى ئولتۇرۇش  رى
ــا ــۆز ئورنىغــ ــۇراتتى ئــ ــك ئولتــ ــاتىرجهم بولغىچىلىــ ــدىن خــ ــۈپ بولغىنىــ ــۇق چۈشــ  ۋە » تولــ

 شــــۇنداق قىلمىغىــــچه « : باشــــقىالرنىمۇ شــــۇنداق قىلىــــشقا بــــۇيرۇپ مۇنــــداق دەيتتــــى
 . ) 4 ( » هېچبىرىڭالرنىڭ نامىزى تولۇقالنمايدۇ

 ئىككى سهجدە ئارىلىقىدا زىكىر ئېيتىش

ــب ــدىكى پهيغهمــ ــتا تۆۋەنــ ــسىدىكى ئولتۇرۇشــ ــهجدە ئارىــ ــى ســ ــساالم ئىككــ  هر ئهلهيهىســ
 : زىكىرلهرنى ئېيتاتتى

 گۇنـاهلىرىمنى مهغپىـرەت ! ئـى پهرۋەردىگـارىم « : تهرجىمىـسى رب ِاغِْفرِلي، رب ِاغِْفرِلي﴾ ﴿  1
 . ) 5 ( » گۇناهلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن ! قىلغىن، ئى پهرۋەردىگارىم

 ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ فِِرِلي وارحمِني واهِدِني واجبرِني وعاَِفِني وارزقِني وارفَعني اَللَّهم اغْ ﴿  2
 گۇناهلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىـن، ماڭـا رەهىـم قىلغىـن، مېنـى تـوغرا يولغـا هىـدايهت قىلغىـن،

 غىـــن، مېنــى ياخـــشى ئىـــشالرغا مۇيهســسهر قىلغىـــن، ماڭـــا ســاقلىق ۋە كهڭ رىزىـــق ئاتـــا قىل
 . ) 6 ( » قىلغىن يۇقىرى مهرتىبهمنى

 . دېگهن « سههىه » ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى، هاكىم ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « د ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ئههمه ) 2 (
 . ئالدىنقىسىنى بۇخارى، كېيىنكىسىنى نهسائىي رىۋايهت قىلغان ) 3 (
 . ههدىسلهر » سههىه « ئالدىنقىسى ئهبۇ داۋۇد بىلهن بهيههقىي، كېيىنكىسى ئهبۇ داۋۇد ۋە هاكىم رىۋايهت قىلغان ) 4 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 5 (
. باشقىالر رىۋايىتى بۇخارى، مۇسلىم ۋە ) 6 (
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 ئىككىنچى سهجدىگه بېرىش

 . ) 1 ( » تهكبىر ئېيتىپ ئىككىنچى سهجدىگه باراتتى « ئاندىن

 . ) 2 ( » بۇ تهكبىر بىلهن بىرگه بهزىدە ئىككى قولىنى كۆتۈرەتتى «

 بهزىـدە ئىككـى قــولىنى « ، » سـهجدىدىن بېـشىنى كۆتـۈرەتتى ۋە تهكبىـر ئېيتـاتتى « ئانـدىن
 . ) 3 ( » كۆتۈرەتتى

 سهجدىدىن رەكئهتكه تۇرۇش

ــئهتكه « ئانــــدىن ــى رەكــ ــان هالــــدا ئىككىنچــ ــبهر ئهلهيهىســــساالم يهرگه تايانغــ  پهيغهمــ
 . ) 4 ( » تۇراتتى

ــپ « ــا تايىنىـ ــى قولىغـ ــتا ئىككـ ــئهتكه تۇرۇشـ ــى رەكـ ــساالم ئىككىنچـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . ) 5 ( » تۇراتتى

 بىرىنچى تهشهههۇدتا ئولتۇرۇش

ــبهر ئهلهيهىســساالم ئىككىنچــى ــتىن كېيىنكــى ئولتۇرۇشــتا خــۇددى ئىككــى پهيغهم  رەكئهت
 . ) 6 ( » سول پۇتىنىڭ ئۈستىگه ئولتۇراتتى « سهجدە ئارىلىقىدىكى ئولتۇرشقا ئوخشاش

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مېنـــى « : ئهبـــۇ هـــۇرەيرە رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دېـــگهن
 . ) 7 ( » ئىتنىڭ ئولتۇرغىنىدەك ئولتۇرۇشتىن مهنئى قىلغان ئىدى

ــ ــۇ ئۇبهيـ ــقىالر ئهبـ ــۇرۇش « دە ۋە باشـ ــدەك ئولتـ ــڭ ئولتۇرغىنىـ ــهندۈرۈپ » ئىتنىـ ــى چۈشـ  نـ
ــگهن ــداق دې ــۇرۇش « : مۇن ــدەك ئولت ــڭ ئولتۇرغىنى ــسىنى يهرگه ― ئىتنى ــشىنىڭ ساغرى  ئهر كى

 » چاپالپ، ئىككى پۇتىنى تىكلهپ ۋە ئىككى قولىنى يهرگه قويۇپ ئولتۇرۇشىتۇر

 ئولتۇرغىنىـدا، ئــوڭ ) ى ئوقۇشــقا نـ » ئهتتههىيـاتۇ « ( پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم تهشــهههۇدتا «
 ئــالىقىنىنى ئــوڭ تىزىنىــڭ ئۈســتىگه، ســول ئــالىقىنىنى ســول تىزىنىــڭ ئۈســتىگه قويــۇپ،

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « ئهبۇ داۋۇد ۋە ئهبۇ ئهۋانه رىۋايهت قىلغان ) 2 (
 . ههدىسلهر » سههىه « ئالدىنقىسى ئهبۇ داۋۇد بىلهن هاكىم، كېيىنكىسى ئهبۇ داۋۇد ۋە ئهبۇ ئهۋانه رىۋايهت قىلغان ) 3 (
 . بۇخارى ۋە شافىئىي رىۋايىتى ) 4 (
 . ههدىس » سههىه « ئىسهاق، بهيههقىي رىۋايهت قىلغان ئهبۇ ) 5 (
 . ههدىس » سههىه « نهسائىي رىۋايهت قىلغان ) 6 (
. ئههمهد رىۋايىتى ) 7 (
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 . ) 1 ( » بارماقلىرىنى يېيىپ ئولتۇراتتى

ــۇرغىنىنى « ــپ ئولت ــا تايىنى ــول قولىغ ــازدا س ــڭ نام ــر ئادەمنى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــى قىل ــتىن مهنئـــ ــۇنى مۇنـــــداق ئولتۇرۇشـــ ــڭ « غـــــان ۋە كـــــۆرۈپ، ئـــ ــۇ يههۇدىيالرنىـــ  ئـــ

 . ) 2 ( دېگهن » ئولتۇرۇشىدۇر

 تهشهههۇد ئوقۇش

ــيىن « ــدىن كېـ ــى رەكئىتىـ ــڭ ئىككىنچـ ــداق نامازنىـ ــساالم ههر قانـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . ) 3 ( » ئوقۇيتتى ) ئهتتههىياتۇ ( تهشهههۇد

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم ئىككىنچــى رەكئهتــتىن كېــيىن تهشــهههۇد ئوقۇشــنى ئۇنۇتــسا، «
 . ) 4 ( » اخىرىدا سهجدە سههۋى قىالتتى نامازنىڭ ئ

 تهشهههۇد ئوقۇغاندا كۆرسهتكۈچ بارمىقىنى مىدىرلىتىش

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تهشــهههۇدتا ئولتۇرغىنىــدا، ســول قولىنىــڭ ئــالىقىنىنى يايغــان «
ــايتتى، ــسا، ئاچم ــاقلىرىنى بول ــڭ بارم ــوڭ قولىنى ــاتتى، ئ ــتىگه قوي ــڭ ئۈس ــول تىزىنى ــدا، س  هال

ــهتكۈچ ــز بىگ ( كۆرسـ ــا ) ىـ ــۆزىنى ئۇنىڭغـ ــى ۋە كـ ــشارەت قىالتتـ ــبلىگه ئىـ ــلهن قىـ ــارمىقى بىـ  بـ
 . ) 5 ( » تىكهتتى

ــشارەت قىلغىنىــدا، بــاش بــارمىقىنى ئوتتــۇرا « ــهتكۈچ بــارمىقى بىــلهن قىــبلىگه ئى  كۆرس
 . ) 6 ( » بارمىقىنىڭ ئۈستىگه قوياتتى

 . ) 7 ( » پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى ئىككى تهشهههۇدنىڭ ههممىسىدە قىالتتى «

 كۆرســـهتكۈچ بارمـــاق بىـــلهن قىلىنغـــان بـــۇ ئىـــشارەت شـــهيتانغا « : اق دەيتتـــى ئـــۇ مۇنـــد
 . ) 8 ( » تۆمۈردىنمۇ قاتتىق زەربه هېسابلىنىدۇ

 هازىرقى زامـان ئاتـاغلىق ههدىشـسۇناس ئـالىمى ئهلـالمه مـۇههممهد ناسـىرۇددىن ئهلبـانىي

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . دېگهن ههدىس » سههىه « بهيههقىي رىۋايهت قىلغان ۋە هاكىم ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
 . بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
 . ۇزەيمه ۋە ئهبۇ ئهۋانه رىۋايىتى مۇسلىم، ئىبنى خ ) 5 (
 . مۇسلىم ۋە ئهبۇ ئهۋانه رىۋايىتى ) 6 (
 . ههدىس » سههىه « نهسائىي ۋە بهيههقىي رىۋايهت قىلغان ) 7 (
. ئههمهد ۋە بهززاز رىۋايىتى ) 8 (
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 : دەيــدۇ نــاملىق ئهســىرىدە مۇنــداق » پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نامــاز ئوقــۇش كهيپىيىتــى «
ــه الَ ﴿ ئهممــا ئىــشارەتتىن كېــيىن بارمــاقنى چۈشــۈرۈش يــاكى ئهتتههىيــاتۇدىكى «  دېــگهن ﴾ إٰل

ــۈرۈپ ــارمىقىنى كۆت ــڭ كۆرســهتكۈچ ب ــوڭ قولنى ــدە، ئ  دا » ) ئىللهلالهــۇ ( ﴾ اُهللا إالَّ ﴿ يهرگه كهلگهن
 . ) 1 ( » چۈشۈرۈش توغرۇلۇق سۈننهتتىن ئاساس يوق

 ئاخىرقى ئولتۇرۇش

 م نامازنىــڭ ئــاخىرقى ئولتۇرىـشىدىمۇ خــۇددى ئىككــى رەكئهتــتىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساال
ــشقا ــقىالرنىمۇ شـــۇنداق قىلىـ ــشاش ئولتـــۇراتتى ۋە باشـ ــقا ئوخـ ــى ئولتۇرۇشـ  كېيىنكـــى بىرىنچـ

 ئــاخىرقى ئولتۇرۇشــنىڭ ئالــدىنقى ئولتۇرۇشــتىن پهرقىلىنىــدىغان بىــرال يېــرى . بــۇيرۇيتتى
ــت ــاخىرقى ئولتۇرۇش ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس ــۇكى، پهيغهم ــڭ « ا ش ــوڭ پۇتىنى ــسىنى ئ ــوڭ ساغرى  ئ

ــلهپ ــۇتىنى تىكـ ــوڭ پـ ــۇراتتى، ئـ ــاپالپ ئولتـ ــسىنى يهرگه چـ ــول ساغرىـ ــۇپ، سـ ــتىگه قويـ  ئۈسـ
 بهزىــدە « ، » بارمـاقلىرىنى قىـبلىگه قارىتــاتتى، ئهممـا ســول پـۇتىنى ئـوڭ تهرىپىــدىن چىقىراتتـى

 . ) 2 ( » ئوڭ پۇتىنى تىكلىمهستىن، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئولتۇراتتى

 تهشهههۇدنىڭ تېكستى

ــاتۇ « ― تهشــهههۇد ــۇر » ئهتتههىي ــۇش دېگهنلىكت ــى ئوق ــڭ . ن ــۇش نامازنى ــهههۇد ئوق  تهش
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاهابىلىرىغا ههرتۈرلــۈك تهشــهههۇدالرنى . پهرزلىرىــدىن ســانىلىدۇ

 ئـــۆگهتكهن بولــــۇپ، ئهڭ ئۆلگىلىــــك تهشــــهههۇد ئىبنـــى مهســــئۇد رەزىيهلالهــــۇ ئهنهۇغــــا
 . ئۆگهتكهن تهشهههۇدتۇر

ــى مهســ ــگهن ئىبن ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــڭ « : ئۇد رەزىيهلاله ــبهر ئهلهيهىســساالم مېنى  پهيغهم
ــۇددى ــهههۇدنى خ ــۇ تهش ــا مۇن ــۇرۇپ ماڭ ــپ ت ــسىغا ئېلى ــڭ ئارى ــى ئالىقىنىنى ــۇمنى ئىكك  قول

 : قۇرئان سۈرىلىرىنى ئۆگهتكهندەك ئۆگهتكهن ئىدى

 اِد بـ ى ِع لَ ع ا و ن ي لَ ام ع لَ اته، الس ةُ اِهللا وبركَ م ح ي ور ِب يها الن ك أَ ي لَ م ع الَ الس : ات والطيبات و لَ الص لِّه و ِل يات ِح لت اَ ﴿
ِح اِل اِهللا الص ـ ، ن يأَش أنْ ه الَ د أَنَّ م دإالّ اُهللا، وأشـه إٰلـه ـ حم ـ داً عب و هد ـ رس جىمـى « : تهرجىمىـسى ﴾ ولُه 

 هر، ياخــشى ئهمهلــلهر ئــالاله تائاالغــا مهدهىــيىلهر، بهش ۋاخ نامــاز ۋە باشــقا جىــسمانىي ئىبــادەتل
ــبهر . خاســتۇر ــۇغ پهيغهم ــسۇن ئــى ئۇل  ! ئالالهنىــڭ ســاالمى، رەهمىتــى ۋە بهرىكىتــى ســىزگه بول

ــز ــشتىلهر ( بىـ ــائهت ۋە پهرىـ ــارلىق جامـ ــان بـ ــازىر بولغـ ــا هـ ــشى ) نامازغـ ــڭ ياخـ  گه ۋە ئالالهنىـ

 . بهت  159 صفة صالة النبي ) 1 (
. ۋايهت قىلغان ئالدىنقىسىنى بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، كېيىنكىسىنى مۇسلىم ۋە ئهبۇ ئهۋانه رى ) 2 (
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ــاپىيىتى ۋە ئامــانلىقى بولغــاي ــالالهتىن با . بهنــدىلىرىگىمۇ ئالالهنىــڭ ئ  شــقا ههقىقىــي ئىــاله ئ
ــسى ۋە بهرههق پهيغهمبىـــرى ــڭ بهندىـ ــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئالالهنىـ ــا، مـ  يوقلىقىغـ

 . ) 1 ( » ئىكهنلىكىگه چىن قهلبىمدىن گۇۋاهلىق بېرىمهن

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم « : ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ يهنه مۇنـــداق دېـــگهن
 هنـى ي ﴾ ي ِبـ ك أَيهـا الن يـ لَ م ع الَ الـس ﴿ نى ئوقۇغانـدا، » ۇ ئهتتههىيات « ئارىمىزدا هايات ۋاقتىدا بىز

 پهيغهمــــبهر . دەيتتــــۇق » ! ئالالهنىـــڭ ســــاالمى ســـىزگه بولــــسۇن ئـــى ئۇلــــۇغ پهيغهمـــبهر «
ــس ﴿ ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولغانــدىن كېــيىن، ــ م ع الَ ال ــ الن ى لَ  ئالالهنىــڭ ســاالمى « يهنــى ﴾ ي ِب

 . ) 2 ( » دەيدىغان بولدۇق » ! پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولسۇن

ــانىي ــىرۇددىن ئهلب ــۇههممهد ناس ــالمه م ــۇقىرى ئهل ــدۇ ي ــداق دەي ــىرىدە مۇن ــى » : قى ئهس  ئىبن
ــۇ ههدىـــسى ســـاهابىالرنىڭمۇ شـــۇنداق قىلغـــانلىقىنى ئىپادىلهيـــدۇ  چـــۈنكى . مهســـئۇدنىڭ بـ

 دېگهنلىكـى، ﴾ ي ِبـ ك أَيهـا الن ي لَ م ع الَ الس ﴿ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم هايات چاغالردا ساهابىالرنىڭ
گه ﴾ ي ِبـ الن ى لَـ م ع الَ الـس ﴿ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغانـدىن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ بـۇنى

ــگه ــسى بىـــلهن ئهمهلـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ كۆرسهتمىـ  ئـــۆزگهرتكهنلىكى ئهلـــۋەتته پهيغهمـ
ــرەك ــشى كې ــش بولى ــقان ئى ــا » . ئاش ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــبهر ئهلهيه ( ئائى ــساالمنىڭ پهيغهم  ىس

 ههدىـسمۇ » سـههىه « دېـگهن » دەپ ئـۆگىتهتتى ﴾ ي ِبـ الن ى لَـ م ع الَ الـس ﴿ نىڭ ساهابىالرغا ) ئايالى
 . ) 3 ( » دېگهنلىرىمىزنى كۈچلهندۈرىدۇ

 دىن كيىن دۇرۇد ئوقۇش » ئهتتههىياتۇ «

ــتا ــدىكى ئولۇتۇرشـ ــڭ ئاخىرىـ ــاتۇ « نامازنىـ ــيىن، » ئهتتههىيـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــى ئوقـ  نـ
 بــۇ ههنهفىــي . االمغا دۇرۇد ئېيتىــشنىڭ ئههمىيىتــى ناهــايىتى چوڭــدۇر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس

 . ) 4 ( ۋە مالىكىي مهزههپلىرىگه كۆرە، سۈننهتتۇر

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم بىـر ئادەمنىــڭ نامــازدا ئـالاله تائاالغــا ههمـدۇ ســانا ۋە پهيغهمــبهر
ــاڭالپ قې ــانلىقىنى ئ ــا قىلىۋاتق ــتىنال دۇئ ــساالمغا دۇرۇد ئېيتماس ــپ ئهلهيهىس ــدىراپ « : لى ــۇ ئال  ب

 ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر نامــاز « : دېــگهن، ئانــدىن ئۇنىڭغــا ۋە باشــقىالرغا خىتــاب قىلىــپ » كهتتــى
ــسۇن، ــبهرگه دۇرۇد ئېيت ــدۇ ســانا، پهيغهم ــا ههم ــلهن ئالالهق ــدى بى ــدا، ئال ــاقچى بولغىنى  ئوقۇم

 . بۇخارى، مۇسلىم ۋە باشقا بارلىق ههدىسشۇناسالر رىۋايهت قىلغان ههدىس ) 1 (
 . بۇخارى، مۇسلىم ۋە ئهبۇ شهيبه رىۋايىتى ) 2 (
 . بهت  54 توم  11 الفوائد ) 3 (
. بهت  665 توم  1 الفقه اإلسالمي وأدلته ) 4 (
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 . ) 1 ( » ئاندىن خالىغان دۇئاسىنى قىلسۇن

 نامـــازدا ئـــالاله تائاالغـــا ههمـــدۇ ســـانا ۋە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه بىـــر ئادەمنىـــڭ
ــپ ــاڭالپ قېلى ــانلىقىنى ئ ــساالمغا دۇرۇد ئېيتق ــبهر ئهلهيهىس ــابهت « : پهيغهم ــن ئىج ــا قىلغى  دۇئ

 . ) 2 ( دېگهن » بولىدۇ، سورىغىن ئېرىشىسهن

 دۇئـــا قىلغانـــدا، ئالـــدى بىـــلهن ئـــالاله تائاالغـــا ههمـــدۇ ســـانا، ئانـــدىن پهيغهمـــبهر
 شنىڭ زۆرۈرلىكــى نامــازدىكى دۇئــاالرغىال خــاس ئهمهس، بهلكــى ئهلهيهىســساالمغا دۇرۇد ئېيتىــ

 . قانداقال بىر ۋاقىتتا قىلىنغان دۇئاالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 دۇئادىن ئاۋۋال تۆت نهرسىدىن پاناه تىلهش

ــى ــداق دەيتت ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــتا » : پهيغهم ــدىكى ئولتۇرۇش ــڭ ئاخىرى ــىلهر نامازنى  س
ــولغىنى ــۇپ بـ ــهههۇدنى ئوقـ ــۆت تهشـ ــۇ تـ ــېغىنىپ مۇنـ ــا سـ ــالاله تائاالغـ ــيىن، ئـ  ڭالردىن كېـ

 ا يـ ح م ِة الْ نـ ت ِف ن وِمـ ِ، ر ب قَ الْ اِب ذَ ع ن ِم و جهنِم اِب ذَ ع ِمن ك وذُ ِب ي أع اَللَّهم إن ﴿ : نهرسىدىن پاناه تىلهڭالر
 سـاڭا سـېغىنىپ دۇزاخ ! ئـالاله ئـى « : تهرجىمىـسى ﴾ ِل لـدجا ِح ا ي ِس مـ ِة الْ نـ ت فِِ شـر ن وِم ِ، ات مم لْ وا

 ئازابىــــدىن، قهبــــرى ئازابىــــدىن، هايــــات ۋە ماماتلىقنىــــڭ پىتنىــــسىدىن، دەججالنىــــڭ
 ئانــــدىن ئــــۆزۈڭالر ئۈچــــۈن خالىغــــان « . پىتنىــــسىنىڭ يامانلىقىــــدىن پانــــاه تىلهيــــمهن

 . ) 3 ( » دۇئالىرىڭالرنى قىلىڭالر

 ساالم بېرىشتىن بۇرۇن دۇئا قىلىش

 مـازدا كـۆپلىگهن ههرخىـل دۇئـاالردىن گـاه ئـۇنى، گـاه بــۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نا
 . ) 4 ( » ناماز ئوقۇغۇچىنى بۇ دۇئاالردىن خالىغانلىرىنى ئوقۇشقا بۇيرۇيتتى » ئوقۇيتتى ۋە

 : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساالم بېرىشتىن ئاۋۋال ئوقۇغان دۇئاالر تۆۋەندىكىلهر

1  ﴿ إن ماَللَّه ِم وذُ ِب ي أع ك ن قَ الْ اِب ذَ ع ِر ب أَعِم ِب وذُ و ك فِِ ن ت ِة الْ ن ِس م ا ِح ا يجلد أَعِم وذُ ِب ِل، و ك ِف ن ت ِة الْ ن م ـ حا ي 
ِف و ت ِة الْ ن ماِت م ، إن ماَللَّه الْ وذُ ِب ي أع ِمن الْ مـأْثَمِِ كِم وـرغسـاڭا سـېغىنىپ ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ م 

 دەججالنىـڭ پىتنىـسىدىن پانـاه تىلهيـمهن، سـاڭا سـېغىنىپ قهبرى ئازابىـدىن پانـاه تىلهيـمه،
ــاه تىلهيــمهن ــى ئــالاله . هايــات ۋە ماماتلىقنىــڭ پىتنىــسىدىن پان ــا ! ئ  ســاڭا ســېغىنىپ گۇناهق

 . ئههمهد، ئهبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى خۇزەيمه رىۋايىتى ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « نهسائىي رىۋايهت قىلغان ) 2 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 4 (
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 . ) 1 ( » چۆمۈشتىن ۋە قهرزدارلىقتىن پاناه تىلهيمه

2  ﴿ ا لَمم رش ِمنو ِملْتا عم رش ِمن وذُ ِبكي أَعإن ملْ اللَّهمسـاڭا ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ أَع 
 . ) 2 ( » سېغىنىپ قىلغانلىرىمنىڭ ۋە قىلمىغانلىرىمنىڭ يامانلىقىدىن پاناه تىلهيمه

 اةَ اللَّهم ِبِعلْمك الْغيب وقُدرِتك علَى الْخلِْق أَحِيين ما عِلمت الْحياةَ خيراً ِلي وتوفَِّني إذَا عِلمت الْوفَـ ﴿  3
دالْقَـص أَلُكأَسِب وضالْغا وضِفي الر قةَ الْحكَِلم أَلُكأَسِة وادهالشِب ويِفي الْغ كتيشخ أَلُكأَسو مراً ِلي اللَّهيخ 

نٍن الَ تيةَ عقُر أَلُكأَسفَذُ ونِعيماً الَ ين أَلُكأَسى والِْغنِفي الْفَقِْر و دـرب ـأَلُكأَساِء والْقَض دعاَء بضالر أَلُكأَسو قَِطع 
ـمِضلٍَّة اللَّهٍة منالَ ِفتٍة وضراَء مرِر ضِفي غَي إلَى ِلقَاِئك قوالشو ِهكجظَِر إلَى ولَذَّةَ الن أَلُكأَسِت ووالْم دعِش بيالْع 

 سـېنىڭ غهيبىـي ئىلمىـڭ، ! ئـى ئـالاله « : تهرجىمىـسى ﴾ مياِن واجعلْنـا هـداةً مهتـِدين زينا ِبزينِة اِإل
ــسا ماڭــا ــدىغان بول ــاتلىقىم مېنىــڭ ئۈچــۈن ياخــشى بولى  چهكــسىز قــۇدرىتىڭگه ســېغىنىپ هاي
 هايــات بېغىشلىــشىڭنى، ۋاپــاتىم مېنىــڭ ئۈچــۈن ياخــشى بولــسا مېنــى ۋاپــات قىلدۇرۇشــىڭنى

 ـ يـوق ههرقانــداق جايـدا ســهندىن قورقىــدىغان ســېنىڭدىن ! ه ئــى ئـالال . تىلهيـمهن  ئـادەم بــار
 رازىمهنلىــك ۋە غهزەبلىـــك ههرقانــداق هالىتىمـــدە ههق ! ئــى ئـــالاله . تهقــۋالىقنى تىلهيـــمهن

ــالاله . ســـۆزنى ئېيتىـــشىمنى ســـهندىن ســـورايمهن  ســـهندىن ئوتتۇراهـــال تۇرمۇشـــنى ! ئـــى ئـ
ــمهن ــالاله . تىلهي ــى ئ ــېمهت ! ئ ــۈگىمهس ن ــېنىڭدىن ت ــورايمهن س ــالاله . س ــى ئ ــېنىڭدىن ! ئ  س

 سـېنىڭدىن قــازا ۋە قهدەرگه رازى بولۇشــۇمنى ! ئــى ئــالاله . ئـۈزۈلمهس خۇرســهنلىك سـورايمهن
ــورايمهن ــالاله . سـ ــى ئـ ــسهر ! ئـ ــقا مۇيهسـ ــات تۇرمۇشـ ــۇ باياشـ ــدىن كېيىنمـ ــېنىڭدىن ئۆلۈمـ  سـ

ــمهن ــشىڭنى تىلهي ــالاله . قىلى ــى ئ ــېن ! ئ ــكه ئۇچرىماســتىن س  ـ زەخمهت ــان ــېنىڭدىن زىي  ىڭ س
 بىزنـى ! ئـى ئـالاله . جامالىڭغـا قـاراش لهززىتىنـى ۋە سـاڭا ئۇچرىـشىش ئىـشتىياقىنى سـورايمهن

ــزىگىن ــلهن بې ــى بى ــڭ زىننىت ــالاله . ئىماننى ــى ئ ــا ! ئ ــدا يۈرگــۈچى ۋە ئۇنىڭغ ــوغرا يول ــى ت  بىزن
 . ) 3 ( » باشلىغۇچىالردىن قىلغىن

 مېنىـڭ هېـساب بېرىـشىمنى ! ى ئـالاله ئـ « : تهرجىمىـسى ﴾ راً اباً يـِسي ي ِحـس بِن اسِِ م ح له لَّ اَ ﴿  4
 . ) 4 ( » ئاسان قىلغىن

ــا مۇنـــداق دەپ تهلىـــم  5 ــۇ ئهنهۇغـ  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئهبـــۇ بهكـــرى رەزىيهلالهـ
 ت ك أنـ ةً إن ر ِف غ م ن ِعنِدك ي ِم ِفر ِل اغْ ت فَ أن وب إالَّ ن ر الذُُّ ِف يغ الَ راً و ي ِث ماً كَ لْ ي ظُ ِس فْ ت ن م لَ ي ظَ اَللَّهم إن ﴿ : بهرگهن

ــ غ الْ ــرِح ر و فُ  مهن ئــۆزۈمگه كــۆپ زۇلــۇم قىلــدىم، گۇنــاهالرنى ! ئــى ئــالاله « : تهرجىمىــسى ﴾ م ي ال

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ههدىس » سههىه « نهسائىي رىۋايهت قىلغان ) 2 (
 . نهسائىي ۋە ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
. ههدىس » سههىه « ئههمهد ۋە هاكىم رىۋايهت قىلغان ) 4 (
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 ســـهنال مهغپىـــرەت قىلىـــسهن، مهرههمهت قىلىـــپ ماڭـــا كهڭ مهغپىـــرەت ۋە رەهىـــم پهقهت
 . ) 1 ( » قىلغىن، سهن ههقىقهتهن مهغپىرەت قىلغۇچى ۋە شهپقهت قىلغۇچىسهن

 ِبـاَني اَشـهد اَللَّهم ِإني أَسـأَلُك ﴿ : يغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ساهابىنىڭ تهشهههۇدتا په «  6
اَن اللَّه تأَن ك تإَالَ أَن اْ الَِإلَه دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي الَِّذي لَم دمالص دِب َألحِلي ذُنوِفرغي، ، أَنْ ت ِإن ك 
الْ أَن ت فُ غ ِح ورالر ي مهن ههقىـقهتهن، سـېنىڭ ههمـمه سـاڭا موهتـاج بولغـان، ! ئى ئـالاله « هنى ي ﴾ م 

 يېگـانه  پهرزەنتكه ۋە ئانىغا موهتـاج بولمىغـان، هـېچكىم سـاڭا تهڭـداش بولمايـدىغان يهكـكه
ــدا، گۇنــاهلىرى  منى مهغپىــرەت ئىــاله ئىكهنلىكىڭــگه چىــن قهلبىمــدىن گۇۋاهلىــق بهرگهن هال

ــسهن . قىلىــشىڭنى ســورايمهن ــۇچى ۋە شــهپقهت قىلغۇچى ــرەت قىلغ ــقهتهن مهغپى  » ســهن ههقى
 » ئۇنىـــڭ گۇنـــاهلىرى مهغپىـــرەت قىلىنـــدى « : دەپ دۇئـــا قىلىۋاتقـــانلىقىنى ئـــاڭالپ قېلىـــپ

 . ) 2 ( دېگهن سۆزنى ئىككى قېتىم تهكرارلىغان

ــا  7 ــۇ ئهنهاغ ــشه رەزىيهلاله ــساالم ئائى ــبهر ئهلهيهىس ــم بهرگهن پهيغهم ــداق دەپ تهلى  : مۇن
 ا لَم أَعلَم، وأَعوذُ ِبك ِمن الشر كُلِّـِه عاِجِلـِه ا عِلمت ِمنه وم اِجِلِه وآِجِلِه م ِري كُلِِّه ع خ ي أَسأَلُك ِمن الْ للّهم إن اَ ﴿

ةَ واجلَن أَلُكأَسو ،لَمأَع ما لَمو هِمن تِلموآجله ما ع ا م ماِر والن ِمن كوذُ بأَعٍل، ومع ٍل أَوقَو إليها ِمن بقَر با قر 
 ا خيِر ما سأَلَك عبدك ورسولُك حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأَستِعيذُك ِممـ إليها ِمن قَوٍل أَو عمٍل، وأَسأَلُك ِمن الْ

سرو كدبع هِمن عاذَكتاس ص حممد لَّ ولُك لَ ى اهللا ع ِه ي و لَّ س م أَلُكأَسم، و لَ ععجٍر أَنْ تأَم يل ِمن تيـداً ا قَضشر هتاِفي ﴾ 
 ســېنىڭدىن مهن بىلــگهن ۋە بىلمىــگهن، هــازىرقى ۋە كېيىنكــى ! ئــى ئــالاله « : تهرجىمىــسى

ــورايمهن ــسىنى سـ ــشىلىقالرنىڭ ههممىـ ــگهن ۋە . ياخـ ــېغىنىپ مهن بىلـ ــاڭا سـ ــگهن، سـ  بىلمىـ
 ســېنىڭدىن ! ئـى ئـالاله . هـازىرقى ۋە كېيىنكـى يامانلىقالرنىــڭ ههممىـسىدىن پانـاه تىلهيــمهن

ــورايمهن ــى س ــۆز ۋە ئهمهلن ــدىغان س ــق قىلى ــى اليى ــشىمگه مېن ــنهتكه كىرى ــى ۋە جهن  . جهننهتن
 ســاڭا ســېغىنىپ دۇزاخ ئازابىــدىن ۋە مېنىــڭ دۇزاخقــا كىرىــشىمگه ســهۋەب بولىــدىغان ســۆز ۋە

ــدىن ــمهن ئهمهل ــاه تىلهي ــۇههممهد . پان ــڭ م ــدەڭ ۋە پهيغهمبىرى ــشىلىقتىن بهن ــېنىڭدىن ياخ  س
 ســاڭا ســېغىنىپ يامــانلىقتىن بهنــدەڭ . ئهلهيهىســساالم ســورىغانالرنىڭ ههممىــسىنى ســورايمهن

ــاه ــسىدىن پانـ ــڭ ههممىـ ــاه تىلىگهنلهرنىـ ــساالم پانـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــڭ مـ  ۋە پهيغهمبىرىـ
ــمهن ــدىر ق . تىلهي ــا تهق ــدا ســېنىڭدىن ماڭ ــوغرا يول ــشىڭدىن ئۇنىــڭ ياخــشىلىقىنى ت ــان ئى  ىلغ

 . ) 3 ( » يۈرۈش قىلغىن

 . مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى، ) 1 (
 . تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 2 (
 دە قهيـــت قىلغـــان ۋە هـــاكىم » ئهدەبـــۇل مـــۇفرەد « ئههـــمهد، تىرمىـــزى، ئىبنـــى مـــاجه رىـــۋايهت قىلغـــان، بۇخـــارى ) 3 (

. دېگهن ههدىس » سههىه «
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 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ تهشـــهههۇد بىـــلهن ســـاالم ئارىلىقـــدا قىلىـــدىغان  8
 ا مـ ت و رر اأس م ، و ت أخر ا م ت و اقدم ي م ر ِل ِف غْ اَللَّهم ا ﴿ : دۇئالىرىنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى مۇنۇ دۇئـا ئىـدى

لَ أع ن ت ، فْترماَ اَسو لَماَع تماَ اَنو تي اَنِالْ ِبِه ِمن م و مقد أن الْ ت م ؤ خ إلَـ ، الَ ر ـ إالَّ هأن ئـى « : تهرجىمىـسى ﴾ ت 
 ئــــۆتكهن ۋە كېيىنكــــى، يوشــــۇرۇن ۋە ئاشـــكارا قىلغــــان بــــارلىق گۇنــــاهلىرىمنى، ! ئـــالاله

ــدىغان خاتــ ــرەت قىلغىــن ههددىمــدىن ئاشــقانلىرىمنى ۋە مهن بىلمهي  ســهن . الىقلىرىمنى مهغپى
ــۇد بهرههق ــۆزگه مهب ــېنىڭدىن ئ ــسهن، س ــدىغان زات ــۈگه قالى ــان ۋە مهڭگ ــار بولغ ــدىن ب  ئهزەل

 . ) 1 ( » يوقتۇر

 ساالم بېرىش

 دەپ سـاالم بهرگىنىـدە، ﴾ اِهللا ةُ مـ ح ر و م كُ ي لَ ع م الَ لس اَ ﴿ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوڭ تهرىپىگه «
 م الَ لـس اَ ﴿ پىـدىكى ئـاقلىقنى كـۆرگىلى بـوالتتى، ئـۇ سـول تهرىـپىگه ئۇنىڭ يۈزىنىـڭ ئـوڭ تهرى

ــ ع ــ ح ر و م كُ ي لَ ــاقلىقنى ﴾ اِهللا ةُ م ــدە، ئۇنىــڭ يۈزىنىــڭ ســول تهرىپىــدىكى ئ  دەپ ســاالم بهرگىنى
 . ) 2 ( » كۆرگىلى بوالتتى

 . ) 3 ( » نى قوشۇپ ئېيتاتتى ﴾ وبركاَته ﴿ بهزىدە بىرىنچى ساالمدا «

 االم بېـــرىش بىـــلهن چىقىـــش ههنهفىـــي مهزهىبىـــدە نامـــازدىن ئىككـــى تهرەپـــكه ســـ
 . ) 4 ( ۋاجىبتۇر

ــى ــداق دەيتت ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــشى « : پهيغهم ــارەت، باشلىنى ــاچقۇچى تاه ــڭ ئ  نامازنى
 . ) 5 ( » تهكبىر ۋە ئاياقلىشىشى ساالمدۇر

ــهتكهن ــساالم كۆرس ــۇههممهد ئهلهيهىس ــى م ــز ههزرىت ــازنى پهيغهمبىرىمى ــالاله نام ــابى ئ  جان
 ئـادا قىلغـۇچىالرنى مهڭگۈلـۈك بهخـتكه ئېرىـشكۈچىلهرنىڭ قاتارىـدىن قىلغـاي بويىچه تولـۇق

 . ۋە مۇههممهد ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه قىلغايِِ، ئامىين

ــۇالهىزە ــام : مـ ــارى ئىمـ ــسلهرنىڭ بۇخـ ــان ههدىـ ــۋايهت قىلغـ ــلىم رىـ ــام مۇسـ ــلهن ئىمـ  بىـ
 ىــۋايهت شــۇڭا بــۇ ئىككــى ئىمــام ر . ئىكهنلىكىــدە شــهك يــوق ) ئهڭ ئىــشهنچلىك ( » ســههىه «

 مهرتىبىــسى بايــان ) دېگهنــگه ئوخــشاش » ههســهن « يــاكى » ســههىه « ( قىلغــان ههدىــسلهرنىڭ

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسائىي رىۋايىتى ) 2 (
 . رىۋايىتى ئهبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى ) 3 (
 . بهت  671 توم – 1 الفقه اإلسالمي وادلته ) 4 (
. دەپ باهاالنغان ههدىس » سههىه « ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە هاكىمالر رىۋايىتى، ) 5 (
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ــدى ــۇ . قىلىنمى ــزى، نهســائىي، ئهب ــمهد، تىرمى ــام ئهه ــدىن باشــقا، ئىم ــى ئىمام ــۇ ئىكك ــا ب  ئهمم
ــسلهرنىڭ ــان ههدى ــۋايهت قىلىنغ ــدىن رى ــقىالر تهرىپى ــۇزەيمه ۋە باش ــى خ ــاكىم، ئىبن  داۋۇد، ه

. ى مهرتىبىلىرى بېرىلد



 زاكات
ئادا قىلىش ئۇسۇسلى ئههكاملىرى ۋە
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 . ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالهنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن

 جىمــى ههمدۇســاناالر ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ۋە مۆمىنلهرنىــڭ مهدەتكــارى جانــابى
ــا خاســتۇر ــتىمهن ئالالهقــا ههم . ئالالهق  ههق دىننــى ئىنــسانىيهتكه يهتكــۈزۈش . دۇســانا ئېي

ــان ۋە ــارقىلىق ئــــۇالرنى كــــۇپرى ۋە زااللهتنىــــڭ ئازغۇنلۇقلىرىــــدىن قۇتۇلــــدۇرۇپ ئىمــ  ئــ
ــۇههممهد ــى مــ ــز ههزرىتــ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــ ــتهكلىگهن ســ ــا يېــ ــدايهتنىڭ نۇرىغــ  هىــ

 ـ  تاۋابىئاتلىرىغـــا، ئهلهيهســـســاالمغا دۇرۇد، دۇئـــا ۋە ســـاالم يـــولاليمهن، ئۇنىـــڭ ئـــائىله
 شــــۇنداق كىچه ســــاهابىلىرىغا ۋە ئۇنىــــڭ يــــولىنى داۋامالشــــتۇرۇپ كهلــــگهن ۋە تاقىيــــامهت

 . داۋامالشتۇرىدىغان مۆمىنلهرگه ئهڭ ئالى ساالم يولاليمهن ۋە مهڭگۈ ئامانلىق تىلهيمهن
ـــ ئىــسالم شــهرىئىتىدە بۇيرۇلغــان ئاساســلىق پهرزلهرنىــڭ ئىككىنچىــسى، ئىجتىمــائىي زاكــات ـ

ــي مۆمىنلىكنىــــڭ ههم ئىب ــش ههقىقىــ ــاتنى ئــــادا قىلىــ ــسى ۋە زاكــ ــڭ بىرىنچىــ  ادەتلهرنىــ
ــسىدۇر ــڭ ئىپادىــ ــڭ ئهڭ . ئىتائهتمهنلىكنىــ ــان پهرزلهرنىــ ــدا بۇيرۇلغــ ــسالم دىنىــ ــاز ئىــ  نامــ

ــگه ــشىپ كهل ــا ياندى ــسا، ئۇنىڭغ  نىڭ ئۈچــۈن شــۇ . ن ئىككىنچــى پهرز زاكــاتتۇر ئاۋۋالقىــسى بول
 . زاكات نامازغا ياندىشىپ كهلگهن قۇرئان كهرىمنىڭ كۆپلىگهن ئايهتلىرىدە

 ـ زۆرۈر بولغــان بىــر ئىجتىمــائىي ئىبــادەتتۇر  ئىــسالم دىنــى زاكــاتنى چىقىــش يــولى . زاكــات
 مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـارا يـاردەم قىلىـشىش، بىـر ـ بىرىنىـڭ غېمىنـى يېـيىش، قىلىش ئارقىلىق

ــۆلهك بو  ـ ي ــار ــرىگه ي  ـ بى ــر ــش ۋە بى ــرگه ههل قىلى ــى بى ــارەت قىيىنچىلىقلىرىن ــتىن ئىب  لۇش
ــان ــسهت قىلغـ ــىنى مهقـ ــۈر سۈرۈشـ ــدە ئۆمـ ــك ئىچىـ ــك، باراۋەرلىـ ــهرىئىتى . بىرلىـ ــسالم شـ  ئىـ

ــدىك  ـ ماللىرى ــۇل ــاج ئىگىلىرىنىــڭ ا ى پېقىرالرنىــڭ ۋە باشــق بايالرنىــڭ پ ــاال ئېهتىي ــالاله تائ  ئ
 . بهلگىلىگهن ههقلىرىنى تۆۋەندىكى ئىككى يول بىلهن ئادا قىلىشقا بۇيرىغان

 ههقىـــقهتهن، ﴿ : اردەم بولـــۇپ، ئـــالاله تائاالنىـــڭ قۇرئـــان كهرىمـــدىكى ئىختىيـــارىي يـــ  1
 دېــگهن ســۆزىدىكى قېرىنداشــلىق بــۇرچىنى ئــادا قىلىــش ﴾ مــۆمىنلهر ئــۆز ئــارا قېرىنداشــالردۇر

 ئېهــسان، ســهدىقه ۋە  خهيــر ئېهتىيــاج ئىگىلىــرىگه ا بايالرنىــڭ پېقىرالرغــا ۋە باشــق يۈزىـسىدىن،
 . گىشلىك بولغان ماددىي ياردىمىدۇر ساخاۋەت ناملىرى بىلهن قىلىشىغا تې

 ئــۆز ( نامــازنى ئــادا قىلىڭــالر، زاكــاتنى ﴿ : ئــالاله تائاالنىـڭ مهجبـۇرىي يــاردەم بولــۇپ، بــۇ  2
ــپ ــۈزۈپ بېرى ــا يهتك ــالر ) جايىغ ــادا قىلىڭ ــسكىنلهرگه، ﴿ ۋە ﴾ ئ ــا، مى  ـ پهقهت پېقىرالرغ ــات  زاك

 ۇلغانالرغـا، قـۇلالرنى ئـازات زاكات خادىملىرىغـا، دىللىرىنـى ئىـسالمغا مايىـل قىلىـش كـۆزدە تۇت
ــهبىللهر ــا، ئىــــبن ســ ــالاله تائاالنىــــڭ يولىغــ ــا، ئــ  پۇلــــسىز قالغــــان ( قىلىــــشقا، قهرزدارالرغــ

دېــگهن ئهمــرىگه ئاساســهن، جهمئىيهتتىكــى بايالرنىــڭ ئــايهتته ﴾ گه بېرىلىــدۇ ) مۇســاپىرالر
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 ـ ماللىرىــدىن مهلــۇم مىقــداردا زاكــات بېرىــشتىن ئى  بــارەت بايــان قىلىنغــان شهخــسلهرگه پــۇل
 . بولغان مهجبۇرىيىتىدۇر

ــادىكى ههر ــلهن دۇني ــش بى ــاتنى پهرز قىلى ــا زاك ــۇلمانالرنىڭ بايلىرىغ ــى مۇس ــسالم دىن  ئى
ــاكى ــن ي ــر دى ــداق بى ــك ئىقتىــساد قانۇنل قان ــ يهرلى ــار ىرى ــق ئىلغ ــدە پهرقلى ــان ئاالهى  دا بولمىغ

 ئىــــسالم دىنىنىــــڭ بــــۇ . ئىجتىمــــائىي ههمكارلىــــشىش قــــانۇنىنى بهرپــــا قىلغــــان بولــــدى
ــدىكىلهرمۇ ــا ئهۋزەللىكىنــى باشــقا دىن ــراپ قىلماقت ــڭ . ئېتى ــۇ توغرىلىــق غهرب يازغۇچىلىرىنى  ب

ــاردۇر ــهرلىرى ب ــك ئهس ــىلهن . قىممهتلى ــك : مهس ــازغۇچى غهربلى ــدى WEELES.G.H ي  ئهپهن
 ههقىـقهتهن ئىـسالم دىنـى ههر قانـداق بىـر ئىجتىمـائىي تهڭـسىزلىكتىن « : مۇنداق دەپ يازىـدۇ
 ئاتـاغلىق ئىجتىمـائىي ئىـشالر . » تلىـك بىـر جهمئىيهتنـى بهرپـا قىلغانىـدى ئازات بولغان، ئاداله

ــانى « : مۇنـــداق دەپ يازىـــدۇ ئهپهنـــدى LUDORS.J مۇتهخهسسىـــسى دوكتـــۇر  پۈتـــۈن دۇنيـ
 : يقىـدىم ئىـسالم دىنىنىـڭ ههل قىلغـانلىقىنى با چـوڭ قىيىنچىلىقنـى ئاۋارە قىلىۋاتقـان ئىككـى

 دېــگهن دەســتۇر؛ يهنه بىــرى، ﴾ ا قېرىنداشــالردۇر مــۆمىنلهر ئۆزئــار ﴿ ئۇنىــڭ بىــرى، قۇرئانــدىكى
ــرىگه زاكــاتنى پهرز قىلغانلىقىــدۇر  ـ مــال ئىگىلى ــازغۇچى . » ئىــسالم دىنىنىــڭ پــۇل  مهشــهۇر ي

MARKOS.L ــدى ــدۇ ئهپهن ــداق دەپ يازى ــال « : مۇن  ـ م ــات ــدىكى زاك ــسالم دىنى ــۈك  ئى  مۈل
 ئـــۇ زۆرۈر بولغـــان ســاهىبى بولغـــان پۈتــۈن مۇســـۇلمانالرغا بۇيرۇلغـــان دىنىــي بـــاج بولــۇپ،

 زاكــات . بــۇ ئىــسالم دۆلىتىنىــڭ يوقــسۇلالرنى يۆلهشــتىكى مهنبهســىدۇر . ئىجتىمــائىي قانۇنــدۇر
ــۇنجى . ئادالهتلىــك پرىنــسىپالر بىــلهن ئېلىــپ بېرىلىــدۇ  بــۇ قــانۇننى ئىنــسانىيهت تارىخىــدا ت

 نىـڭ بـۇ قـانۇن ئادالهتلىـك ۋە شـهپقهتلىك بىـر جهمئىيهت . بولۇپ ئىـسالم دىنـى ئىجـاد قىلغـان
ــدۇ ــك قىلىـ ــشگه كاپالهتلىـ ــدانغا كېلىىـ ــسالم . مهيـ ــدىكى، ئىـ ــشقا بولىـ ــۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىـ  شـ

. » دىنىنىڭ بۇ قانۇنى هېكمهت ئۈستىگه قۇرۇلغان
ــدۇ ــگه بۆلۈنىـ ــدارچىلىق ئىككىـ ــۇمكى ئىگىـ ــرى، : مهلـ ــسىي بىـ ــدارچىلىق، يهنه شهخـ  ئىگىـ

ــپ ئىگىدارچىلىقىدۇر ــرى، كوللېكتى ــسىي بى ــز، شهخ ــدارچىلىق دېگىنىمى  جهمئىيهتتىكــى ئىگى
ــهخس ۋە ــۇئهييهن شـ ــۈككه مـ  ـ مۈلـ ــال ــدا مـ ــتهقىل هالـ ــدىغا مۇسـ ــۆز ئالـ ــسلهرنىڭ ئـ  شهخـ
ــشى ــدارچىلىق قىلى ــۈمهت، دۆلهت . ئىگى ــز، هۆك ــدارچىلىقى دېگىنىمى ــپ ئىگى ــا كوللېكتى  ئهمم

ــقا ۋە ــسهسهلهرنىڭ باشـ ــدىكى ئىگىـــدارچىلىقتۇر ئىلك مۇئهسـ ــدارچىلىقى . ىـ ــپ ئىگىـ  كوللېكتىـ
 تـاالش ـ . اقال يېرىـدە بولمىـسۇن بىـردەك ئېتىـراپ قىلىنىـپ كهلمهكـته تـۈزۈمى دۇنيانىـڭ قانـد

ــارتىش پهقهت ــسىي تـــ ــشىدۇ شهخـــ ــسىگه مهركهزلىـــ ــدارچىلىق مهسىلىـــ ــك . ئىگىـــ  يهرلىـــ
ــانۇنالردىكى ــسىي قـ ــۈنمهكته شهخـ ــى تـــۈرگه بۆلـ ــدىكى ئىككـ ــى . ئىگىـــدارچىلىق تۆۋەنـ  ئهينـ

 . ئىدى بۇالر بىر ـ بىرىگه زىت ئىككى قان ۋاقىتتا
الىزم قانۇنى سوتسىي  1
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 ئىگىـدارچىلىقنى ۋە تهبىــقه ئايرىـشنى تـۈپتىن ئېلىـپ تاشــالپ، شهخـسىي ماركىـسىزمچىالر
ــشىنىڭ ــۈن ههر كى ــدىن پۈت ــشىنى، ئان ــلهن ئىشلى ــشلىگىنىگه ” كــۈچى بى ــم ئى ــاراپ ههركى  ق

 بـويىچه ئىـش كۆرۈشـنى پرىنـسىپ دەيـدىغان “ يهيدۇ، ههركىمـگه هـاجىتىگه قـاراپ بېرىلىـدۇ
 سوتسىيالىــستىك . مهلــۇمكى، بۇنىــڭ بىــلهن كىــشىلهرنىڭ تۇرمۇشــى بېيىمايــدۇ . قــارار قىلىــدۇ

ــدا ــسادىي قانۇنـ ــسىي ئىقتىـ ــانلىقتىن شهخـ ــلهر قويۇلغـ ــل چهكلىمىـ ــدارچىلىققا ههرخىـ  ئىگىـ
 ) ئهمهلىيىتىنـــى ( يۈرگۈزۈلىـــشىنى ئىنـــسانالر بـــۇ قانۇننىـــڭ . مايـــدۇ ل جهمئىـــيهت تهرەققـــى قىال

ــسىزم گهرچه . باشــتىن كهچــۈرۈپ كــۆردى ــگهن ماركى ــۇرىمىز دې  چىالر تهڭــسىزلىككه قارشــى ت
ــپ ۋە مۇ دەۋا ــاراج قىلى  ـ ت ــاالن ــانچه ت ــۈكلىرىنى خالىغ  ـ مۈل ــال ــڭ م ــلهن بايالرنى ــادىرە بى  س

 ، بـايالرمۇ يوقـسۇل، بـۇرۇنقى يوقـسۇلالرمۇ يهنه يوقـسۇل بولـسىمۇ، نهتىجىـدە قىلىـپ ئېلىۋالغـان
ــۋەردى ــدى . بولى ــى قىاللمى ــۇ تهرەقق ــسۇلالرنى . جهمئىيهتم ــگهن يوق ــشىاليمىز، دې ــالىنى ياخ  ڭ ه

ــ ــانه بىــلهن بــايالردىن تارتىۋېلىنغــان ب  بــۇ ئۇنــداقتا . مىدى ايلىقالر يوقــسۇلالرغا ئهســقات باه
 ىڭ ئىنــسانىيهت هاياتىغــا زالىــم هۆكۈمــدارالرن بــۇ بــايلىقالر ئېنىقكــى، بــايلىقالر نهگه كهتتــى؟

 . نى ياساشقا كهتتى، بهس ر قورالال ى قىرغۇچ الىدىغان تههدىد س
ــى مه ــڭ تهرەقق ــۇمكى، جهمئىيهتنى ــ ل ــىنىڭ خهلق شى، تېپى ــۇش ساپاس ــشى ۋە تۇرم ــڭ بېيى  نى

ــى چوڭــدۇر يــۇقىرى ــا . كۆتىرىلىــشى ئۈچــۈن شــۇ جهمئىيهتتىكــى بايالرنىــڭ رول  نىمىزدىكى زام
ــدۇ ــسال بوالالي ــا مى ــرى بۇنىڭغ ــا دۆلهتلى ــان ياۋروپ ــى قىلغ ــسى . تهرەقق ــستىك بىر قاي  سوتسىيالى

 لغانــدىن كېــيىن، ئــۆزىنى ېلىۋا رچىلىقىنى چاڭگىلىغــا ئ ئىگىــدا شهخــسىي نىــڭ ئاممى دۆلهت
ــسىنى ــڭ تۇرمــــۇش سهۋىيىــ ــدى؟ قايسىــــسى پۇقرالىرىنىــ ــى قىلدۇرالىــ  يــــۇوقىرى تهرەققــ

 بهزىــسى ماركىــسنىڭ خىيــالى جهننىــتىگه يېــتىش يولىــدا تارمــار بولــدى، ! كۆتىرەلىــدى؟ يــوق
ــشىكنى ــپ ئىــ ــسىدىن ۋاز كېچىــ ــستىك نهزەرىيىــ ــڭ سوتسىيالىــ ــسى ئۆزىنىــ ــ بهزىــ  ىرتقا ســ
 . ئېچىۋېتىش ۋە بازار سودىسىنى يولغا قويۇش ئارقىلىقال ئۆزىنى بىر ئاز ئوڭشىۋااللدى

 ـ ئىگىــدارچىلىق ئهركىنلىكــى شهخــسىي كاپىتــالىزم تــۈزۈمى بولــۇپ، بۇنىڭــدا  2  چهك
 مۈلۈكـــدارالر باشـــقا بـــۇ تـــۈزۈم سايىـــسىدا، كاپىتالىـــستالر ۋە . چېگرىـــسىز قويـــۇپ بېـــرىلگهن

 پــول قىلىۋېلىــپ ئــۆز چاڭگىلىغــا ى ىرىش، ئىقتىــساد ۋە سىياســىتىنى مون دۆلهتنىــڭ ئىــشلهپچىق
 لىــستالرنىڭ ئىلكىــدە بولــۇپ كىرگۈزىۋالغــانلىقتىن پۇقراالرنىــڭ تهقــدىرى شــۇ بىــر ئۇچــۇم كاپا

 دۆلهتمـۇ شـۇ بايالرنىـڭ تههدىدلىرىـدىن قورقـۇپ يـاكى بهرگهن پارىلىرىغـا ئالـدىنىپ ، قالغان
ــى ئۈچــۈن ق ــۇپ ئومــۇم خهلقنىــڭ مهنپهئهت ــدىغان بول  ىلمــاقچى بولغــان ئىــشلىرىدىن ۋازكېچى

ــان ــاكى دۆلهت . قالغ ــيهت ي ــسىمۇ جهمئى ــپ قال ــا كېلى ــۈم گىرداۋىغ ــسۇللۇقتىن ئۆل ــرالر يوق  پېقى
 تهبىــقه نهتىجىــدە، جهمئىيهتــته بــايالر ۋە يوقــسۇلالردىن ئىبــارەت ئىككــى . ئــۇالرنى يــۆلىمىگهن

 ى بىـلهن جهمئىيهتنىـڭ مـۇقىملىقى بىـر ـ بىـرىگه ئۆچمهنلىـك، دۈشـمهنلىك قىلىـشىش سـهۋەب
. ش ئۈچۈن سوتسىيالىزم ئوتتۇرىغا چىققان يوقىتى بۇزۇلغان ۋە بايالرنى
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ــدىكى ــسالم قانۇنى ــا ئى ــسىي ئهمم ــسهك، شهخ ــا كهل ــدارچىلىقى قانۇنىغ ــپ ئىگى  ۋە كوللېكتى
ــسىدا ــدارچىلىق ئوتتۇرى ــۇ ئىككــى ئىگى ــوغرا ئىــسالم دىنــى ب ــول ت ــان ى ۋە ئادالهتلىــك ي  . نى تۇتق

ــسال ــى ئىـ ــسىي م دىنـ ــڭ شهخـ ــرگه، بايالرنىـ ــلهن بىـ ــش بىـ ــراپ قىلىـ ــدارچىلىقنى ئېتىـ  ئىگىـ
 باشـقا ئىگىدارچىلىقىدىكى پـۇل ـ مـالالردىن شـۇ جهمئىيهتتىكـى پېقىـر، يېـتىم ـ يېـسىر، تـۇل ۋە

ــان ــدىلىق بولغ ــپهئهتىگه پاي ــڭ مهن ــۇم خهلقنى ــرىگه، ئوم ــاج ئىگىلى ــشكه ئېهتىي ــشالرغا بېرى  ئى
ــشلىك مهج ــۇرىيهتلهرنى تېگىــ ــدى بــ ــ . بهلگىلىــ ــا بۇــ ــاتتۇر مانــ ــدە، . ـ زاكــ ــسالم نهزەرىــ  ئىــ

 كىــشىلىك هوقۇققــا ۋە جهمئىيهتتىكــى بىــر ئهزالىــق مۇســتهقىل جهمئىيهتتىكــى ههر بىــر پــۇقرا
 ئىككــى تىن ئىبــارەت ئىــسالم دىنىــدىكى كىــشىلىك ۋە كــوللېكتىپ . ســاالهىيىتىگه ئىگىــدۇر

 ـ بىـرىگه زىـت كهلمهيـدۇ  ، جهمئىيهتتىكـى كىـشىلهر داقال شـۇن . ئىگىدارچىلىق هېچ ۋاقىـت بىـر
ــرالر دەپ ئىككــى ــايالر ۋە پېقى ــ ب ــشمايدۇ، تهبىقى ــرىگه دۈشــمهنلىك قىلى  ـ بى ــر ــۈپ، بى  گه بۆلۈن

ــشمايدۇ ــۇرۇش ئېچى ــمىنىگه . ئ ــڭ دۈش ـــ بايالرنى ــدەك ـ ــسىيالىزم تۈزۈمىدىكى  ـ سوت ــسۇلالر  يوق
ــدۇ، ــايالرمۈ ئايالنمايـ ــۆز بـ  ـ ئـ ــدەك ــالىزم تۈزۈمىدىكىـ ـــ كاپىتـ ــدارچىلى ــ ــپ ئىگىـ  قىغا تايىنىـ

 . لىۋااللمايـــدۇ قى ۋە سىياســهت ئىـــشلىرىنى كـــونترول ئىـــشلهپچىقىرىش دۆلهتنىــڭ ئىقتىـــساد،
ــاراۋانلىق نهت ــمه ئوخــشاش پ ــدە، ههم ــاقلىق ، ىجى ــدە ئىن ــك ئىچى ــك ۋە باراۋەرلى ــات بهختلى  هاي

 . كهچۈرەلهيدۇ
ــد ــڭ ئىگىدارچىلىقىـ ــدە بايالرنىـ ــالىزم تۈزۈمىـ ــى كاپىتـ ــۈكتىن پېقىرالرنـ  ـ مۈلـ ــال  ىكى مـ

 بههــرىمهن قىلىــش قــانۇنى بولمىغــانلىقتىن، بــايالر تهبىقىــسى بىــلهن نــامراتالر تهبىقىــسى
 نهتىجىــدە بايالرنىــڭ بېــسىپ . ئوتتۇرىــسىدا ســوغۇق زىــددىيهتلهر جىــددىي بــاش كۆتــۈرگهن

 ىـلهن سوتـسىيالىزم ب سهپهسـهته مـاللىرىنى نامراتالرغـا تهڭـشهپ بېرىمىـز، دېـگهن ياتقان پۇل ــ
 ـ يوقاتقانــدىن سوتــسىيالىزمچىالر بــايالرنى . ن قــا ئوتتۇرىغــا چىق  كېــيىن، پۈتــۈن خهلقنــى ئــاچ

 ئهگهر مۇسـۇلمانالر ئـالاله تائـاال ئـۆزى . يالىڭاچ قالـدۇرۇپ، ههممىنـى ئـۆزلىرىگه چوقۇنـدۇردى
 بۇيرىغـان پهرزلهرنـى بىۋاسىته تـۈزۈپ بهرگهن شـهرىئهت قانۇنىغـا ئهمهل قىلىـپ، ئـالاله تائـاال

 بولــسا ئىــدى، مۇســۇلمانالر جهمئىيىتىــدە يوقــسۇللۇق، ئىشــسىزلىق ۋە جايىــدا ئــادا قىلغــان
ــدى ــوالر ئىـ ــرىلگهن بـ ــاتىمه بېـ ــاللىبۇرۇن خـ ــىزلىكلهرگه ئـ ــارلىق يېتهرسـ ــاجلىق قاتـ  . مۇهتـ
 نهتىجىـــدە، كاپىتـــالىزم ۋە سوتـــسىيالىزم تـــۈزۈملىرى مۇســـۇلمانالر جهمئىيىتىـــدىن ئـــۆزلىرىنى

 . سىغدۇرۇشقا بوشلۇق تاپالمىغان بوالر ئىدى
ــى ــسالم دىنــــ ــشلىرىدا ئىــــ ــاتلىق ئىــــ ــان ۋە هايــــ ــدە راۋاجالنغــــ ــسهك دەرىجىــــ  يۈكــــ
 ئـــالتۇن دەۋرلهردە، خۇسۇســـهن ئهمهۋىـــيلهر خهلىپىـــسى ئـــۆمهر ئىبنـــى ئهمهلىيلهشـــتۈرۈلگهن

ــر ــدىغان پېقىـــ ــاللىرىنى بېرىـــ ــات مـــ ــۇلمانالرنىڭ زاكـــ ــدە مۇســـ ــدۇلئهزىزنىڭ دەۋرىـــ  ئابـــ
ــۇۋاتىمىز ــارىخالردىن ئوقــ ــانلىقىنى تــ ــايالر ههق . تاپالمىغــ ــيهت، بــ ــسالمىي جهمئىــ ــي ئىــ  ىقىــ

 ـ بىرىنىـڭ دەرتلىرىنـى پېقىرالرغـا، كۈچلـۈكلهر ئاجىزالرغـا مېهـرى ـ شـهپقهت قىلىـدىغان، بىـر
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ــۇر ــر جهمئىيهتتـ ــك بىـ ــدىغان پهزىلهتلىـ ــۈكلىرىنى تهڭ كۆتىرىـ ــۇ . ۋە يـ ــدىكى بـ ــسالم دىنىـ  ئىـ
ــارلىق ــاقلىق ۋە ههمكــ ــۈزۈمى ئىنــ ــزدە تــ ــۈرۈلگهن دەۋرىمىــ ــبلهردىن كۆتــ ــ قهلــ  ۇلمانالر مۇســ
 مۇســـــۇلمانالرنىڭ بېـــــشىغا كېلىۋاتقـــــان ههرخىـــــل زامـــــانىمىزدا . چۆكۈشـــــكه باشـــــلىدى

ــشىش ۋە بىرلىـــشىش ــسى ئـــۇالردىكى ههمكارلىـ ــسىزلىكلهر ۋە ئېزىلىـــشلهرنىڭ ههممىـ  بهختـ
ــڭ يوقالغانلىقىــدىن ــدى روهىنى ــاقلىق ۋە . بول ــك، بىرلىــك، ئىن  ئۆزئــارا زاكــاتمۇ خاتىرجهملى

ــارلىق ــارلىق ياخــشى ههمك ــشالر قات ــى دا ئى ــدىغان جهمئىيهتن ــگه قىلى ــالهتكه ئى ــر كاپ ــل بى  خى
 ئــۇالر بــۇ . زاكــات مۇســۇلمان مۈلۈكــدارلىرىغا بۇيرۇلغــان بىــر دىنــى مهجبۇرىيهتتــۇر . ئىبــادەتتۇر

 زاكـاتنى مهمنۇنلــۇق بىــلهن هــېچ مىنــنهت قىلماسـتىن ئــادا قىلىــدۇ، ئــۇنى ئــالغۇچى ئېهتىيــاج
ــالاله ــتىن ئـ ــۈزىنى قىزارتماسـ ــۇ يـ ــشۇرۇپ ئىگىلىرىمـ ــى تاپـ ــان ههققىمنـ ــا بۇيرىغـ ــاال ماڭـ  تائـ

 نهتىجىـدە، بـۇالردا ـــ بـايالر بىـلهن پېقىـرالر ئوتتۇرىـسىدا . ئېلىۋاتىمهن دېگهن ئاساستا ئالىـدۇ
ــدەك ــسىزلىق دېگهن ــمهنلىك ۋە ئىناق ــددىيهت، دۈش ــڭ زى ــى ئۇالرنى ــدۇ، بهلك ــلهر بولماي  ئىللهت

ــدۇ ــارلىق كۈچىيى ــك ۋە ههمك ــسىدىكى دوســتلۇق، بىرلى ــلهن . ئارى ــڭ بى ــا بۇنى ــيهت مان  جهمئى
 : شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ مهنىنــى ئىپــادىلهپ مۇنــداق دېــگهن . گــۈللهپ ياشــنايدۇ

 ـ ماللىرىــــدا، ئۇالرنىــــڭ «  ئـــالاله تائــــاال مۇســـۇلمانالرنىڭ بايلىرىنىــــڭ قولىــــدىكى پـــۇل
ــدى ــاتنى پهرز قىلــ ــشته زاكــ ــك رەۋىــ ــا يېتهرلىــ ــڭ ئېهتىياجلىرىغــ ــۇلم . پېقىرلىرىنىــ  ان مۇســ

ــدۇ ــاچ قالماي ــاچ، يالىڭ ــرى ئ ــڭ پېقىرلى ــلهن ئۇالرنى ــاردىمى بى ــڭ ي ــۇ . بايلىرىنى ــايالر ب  ئهگهر ب
 ئــۇالردىن قــاتتىق هېــساب ئالىــدۇ ۋەزىپىــسىدىن يــۈز ئۆرۈيــدىكهن، بىلىڭالركــى، ئــالاله تائــاال

 . » ۋە ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ئېچىنىشلىق بولىدۇ
ــاال ــالاله تائ ــسان ئ ــۈن ئىن ــايلىقنى پۈت ــدە ب ــۇق قامداشــقا يهر يۈزى ــاجىنى تول  ىيهتنىڭ ئېهتىي

 يېتهرلىــك مىقــداردا ياراتقــان بولــسىمۇ، ئىنــسانالرنىڭ يولــسىزلىق ســهۋەبلىك بــۇ بــايلىقالر
ــدا قوللىنىلمىغـــانلىقتىن دۇنيـــادا ئاچـــارچىلىق، يوقـــسۇللۇق ۋە نـــامراتلىق دېگهنـــگه  جايىـ

ــشىغان بهخـــسىزلىكلهر  تۇخۇمنىـــڭ ” بـــرازىلىيه : مهســـىلهن . يـــۈز بېرىـــپ كهلمهكـــته ئوخـ
 دېــگهن دەۋا بىـلهن مىليــاردالرچه تۇخــۇمنى دېگىزغــا “ خهلقئـارادىكى باهاســىنى چۈشــۈرمهيمىز

ــا ۈ تۆك ــوننىالپ ك ــى ت ــر دۆلهت ههر يىل ــسه، يهنه بى ــشاش ىنى ف ۋەتمى ــا ئوخ ــلهن دېڭىزغ  دەۋا بى
 دېـــگهن دەۋا “ بۇغـــداينىڭ خهلقئـــارادىكى باهاســـىنى ســـاقالپ قـــالىمىز ” ئامېرىكـــا تۆكمىـــسه،

 ۋە ئــۆزىگه بېقىنىــدىغان دۆلهتلهردىكــى تېرىمچىالرغــا ههر يىلــى كــۆپ مىقــداردا بىــلهن ئــۆزى
 مههـسۇالتالرنى تېرىـشتىن مهنئـى قىلمىـسا، باشـقا دولالر بېرىش ئـارقىلىق ئـۇالرنى بۇغـداي ۋە

ــوالتتى ــان بـ ــارچىلىق بولمىغـ ــادا ئاچـ ــپهئهتلهنگهن ۋە دۇنيـ ــرالر مهنـ ــۇالردىن پېقىـ ــالاله . ئـ  ئـ
ــ ــسى بىـ ــڭ ئىرادىـ ــۇس تائاالنىـ ــشىپ لهن، دۇنيـــادا نوپـ ــشىغا ئهگىـ  ىرىش ئىـــشلهپچىق ئېشىـ

ــقا يېتهرلىـــك كـــۆلىمىنى ئاشۇر ــاد ۇشـ ــا ئۇســـۇللىرى شـــۇنچىلىك كـــۆپ ئىجـ  ـ تېخنىكـ  پهن
. قىلىنماقتا
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ــالاله تائـــاال  ياراتقـــان زېمىـــن ئىنـــسانالرنىڭ ههممىـــسىنىڭ تويغـــۇدەك ئوزۇقلىنىـــشى ئـ
ــ ئۈچــۈن ي ــك زىرائهتلهرنــى چىقىرى ــشكه يې پ ېتهرلى ــ بېرى ــاقچىلىق : مهســىلهن . ر ۇ تهرلىكت  قۇرغ

 بىـر مهملىكهتـته قۇرغـاقچىلىق يـۈز بهرگهن بولـسىمۇ، . ۇ بىر ۋاقىتتا ههمـمه جايـدا يـۈز بهرمهيـد
 بــۇ ۋاقىتتــا قۇرغــاقچىلىق يــۈز بهرمىــگهن . مهملىكهتــلهر ئۇنىڭــدىن ئامــان قالىــدۇ ، باشــقا

 تالردىن بىـــر بـــۇ مههـــسۇال مهملىكهتلهردىكـــى مـــول هوســـۇل ئادەتتىكىـــدىن كـــۆپ چىقىـــدۇ،
ــسمىنى ــگه قى ــسه ههممى ــۈن يۆتكى ــسانالر ئۈچ ــى ئىن ــۈز بهرگهن مهملىكهتتىك ــاقچىلىق ي  قۇرغ

ــۇ ئــالاله تائاالنىــڭ . يېتىــپ يهنه ئاشــىدۇ ــرال ۋاقىتتــا دۇنيانىــڭ ب  ئــادالىتى ۋە رەهمىتىــدۇر، بى
 تېرىمالرنىـــڭ ههممىـــسى تېرىلـــسا، مههـــسۇالتالر . ههممىـــال يېرىـــدە قۇرغـــاقچىلىق بولمايـــدۇ

ــاد ــدىغان ئــادەم ئ ــاچلىقتىن، يوقــسۇللۇقتىن زارلىنى ــسا دۇنيــادا ئ ــلهن تهقــسىم قىلىن  الهت بى
 ئــۆزلىرىنى ۋە باشــقىلىرىنىمۇ شــاقاۋەت گىرداۋىغــا ى لــېكىن ئىنــسانالرنىڭ يولــسىزلىق . قالمايــدۇ

 قانۇنىغــــا ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئۈچـــۈن ياشىــــشى ئىنـــسانالرنىڭ بهختلىـــك . چۈشـــۈرمهكته
 ! قتۇر قايتىشتىن باشقا يول يو

ـــخان ــك كىتاب ــولىڭىزدىكى ! هۈرمهتلى ــۇهىم ق ــى م ــڭ ئىككىنچ ــسالم دىنىنى ــاب ئى ــۇ كىت  ب
 نىڭ روهىغــا ئاساســالنغان هالــدا چۈشــهندۈرۈپ ههدىــسلهر پهرزى بولغــان زاكــاتنى قۇرئــان ۋە

 بۆلۈنگهن بولۇپ، بۆلۈمگه 4 بۇ كىتاب . بېرىدۇ
 . ئىسالم دىنىدىكى زاكات : بۆلۈم  1
 . لىكى زاكاتنىڭ پهرز : بۆلۈم  2
 زاكات كېلىدىغان مالالر بۆلۈم  3
 . زاكات بېرىلىدىغان شهخسلهر بۆلۈم  4

 ئىـسالم . مهنـبه قىلـدىم نى ههدىـسلهر سـههىه ۋە بۇ كىتابنى يېزىپ چىقىـشتا قۇرئـان كهرىـم
ــىدىكى ــدىم دۇنياس ــۇراجىئهت قىل ــهرلهرگه م ــۇق ئهس ــان نوپۇزل ــق يېزىلغ ــات توغرىلى ــۇ . زاك  ب

ــى ئ ــالاله رازىلىق ــشىمنىڭ ئ ــابى ئى ــشىنى جان ــدا قىلىنى ــان ياخــشى ئهمهل قاتارى  ۈچــۈن قىلىنغ
 . ئالاله تائاالدىن سورايمهن

 مۇههممهد يۈسۈپ

. ـ مارت 15 ــ يىل، 2002
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 ئىسالم دىنىدىكى زاكات : بۆلۈم بىرىنچى

 زاكاتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

ــات ــسالم  زاك ــڭ ئىككىنچ پهر دىنىــدىكى ئى ــاال زاكــاتنى زلىرىنى ــۇپ، ئــالاله تائ  ىــسى بول
ــگهن ــدىن . مۇســۇلمانالرنىڭ بايلىرىغــا پهرز قىلىــپ بهلگىلى ــدە ئىمان ــسا ئهڭ ئىــسالم نهزەرى  قال

ــاز ــاتتۇر دۇر بىرىنچــى پهرز نام ــادەت زاك ــۇغ ئىب ــيىن ئهڭ ئۇل ــازدىن كې ــۇ . ، نام ــز ب  پهيغهمبىرىمى
 : ســـتىگه قۇرۇلغـــان ئىـــسالم بهش ئاساســـنىڭ ئۈ « : ههقىقهتنـــى ئىپـــادىلهپ مۇنـــداق دېـــگهن

 ئالاله تائاالدىن باشـقا ههقىقىـي مهبـۇد يوقلىقىغـا، مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئـالاله تائـاال
ــدىن ئهۋەتىلــگهن ههق پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىــگه چىــن ئىــشىنىپ گۇۋالىــق بېــرىش،  تهرىپى
ــاۋاپ  نامــــاز ئوقــــۇش، زاكــــات بېــــرىش، روزا تۇتــــۇش ۋە قــــۇدرىتى يهتــــسه بهيتــــۇلالنى تــ

 ). ە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋ ( » قىلىش

 ئـــارقىلىق ى ىــدە نامــاز بىــلهن ياندىــشىپ كېلىــش ئايىت  82 رىمنىــڭ ه زاكــات قۇرئــان ك
ــى بىلـــدۈرۈلگهن ــسهك ئـــورنى ۋە زور ئههمىيىتـ ــسالم نهزەرىـــدىكى يۈكـ ــۈن . ئۇنىـــڭ ئىـ  كى چـ

ــادا قىلىـــشمۇ خـــۇددى ب ــاز ئوقۇشـــنىڭ زۆرۈر بولغىنىـــدەك، زۆرۈر ه زاكـــاتنى ئـ  ش ۋاقىـــت نامـ
 . ئىبادەتتۇر بولغان

ــات ــادەتتۇر  زاكـ ــائىي ئىبـ ــدە . ئىجتىمـ ــۇغهت تهركىبىـ ــڭ لـ ــۆزى ئهرەپ تىلىنىـ ــات سـ  زاكـ
ــدۇ » ئۆســتۈرۈش « ۋە » پــاكالش « ــگهن ئىككــى مهنىنــى بىلدۈرى ــۇ ئىككــى . دې  ئىــسالم دىنــى ب

 ات ســۆزىنى مهنىنىــڭ ههر ئىككىــسىنى بىــرگه ئىپــادىلهش مهقــسىتىدە بــۇ مــاۋزۇ ئۈچــۈن زاكــ
ــېكمهت ــايىتى ه ــلهن ناه ــ بى ــان ت ــۇل . الالپ ئالغ ــۈنكى، پ ــانلىق  چ ــى ئايرىغ ــڭ زاكىتىن  مالنى

 بېخىللىـــق دىكى ئـــۆز نهپـــسى نـــى ئـــايرىش ئـــارقىلىق هاجهتمهنلهرنىـــڭ ههقلىرى ههقىقهتـــته
 ئـــالاله تائـــاال مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى مۇســـۇلمانالرنىڭ . پاكلىغـــانلىقتۇر نـــى ئىللهتلىرى

ــ ــايهتته مۇن ــان ئ ــشقا بۇيرىغ ــدىن زاكــات ئېلى ــگهن بايلىرى ــر ﴿ : داق دې  ئۇالرنىــڭ ماللىرىنىــڭ بى
 گۇنـاهالردىن ۋە بېخىللىقنىـڭ ( قىسمىنى زاكـات هېـسابىدا ئـالغىنكى، ئۇنىـڭ بىـلهن ئـۇالرنى

ــدىن ــسهن، ) ئىللهتلىرى ــۇل ( پاكلىغاي ــشىلىقلىرىنى پ ــاللىرىنى  ياخ ــسهن ) م  تهۋبه ( ﴾ كۆپهيتكهي
). ئايهت  103 سۈرىسى
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 زاكات بېرىشنىڭ پهزىلىتى

 مالنىــڭ زاكىتىنــى ئىــسالم شــهرىئىتىدە كۆرســىتىلگهن بــويىچه  هرگهن پــۇل ئــالاله تائــاال ب
ــي ــدەك، ههقىقىـ ــرى بولغىنىـ ــڭ بىـ ــۇغ ئىبادەتلهرنىـ ــك ۋە ئۇلـ ــش ئهڭ پهزىلهتلىـ ــادا قىلىـ  ئـ

 ئــــالاله تائــــاال بهقهرە سۈرىــــسىنىڭ بېــــشىدىال ههقىقىــــي . مۇســــۇلمانلىقنىڭ ئىپادىــــسىدۇر
 ئـۇالر غهيـبكه ئىـشىنىدۇ، نامـازنى ﴿ : دەيـدۇ مۆمىنلهرنىڭ سـۈپهتلىرىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق

 بهقهرە سۈرىـسى . ( ﴾ هرپ قىلىـدۇ سـ مالـدىن ئـالاله يولىـدا  رگهن پـۇل ئادا قىلىدۇ، ئۇالر بىـز به
 ). ئايهت  3

 ئىبــادەتلهرگه ئوخــشىغان ئىقتىــساد تهلهپ قىلمايــدىغان ئىبــادەتلهرنى باشــقا نامــاز، روزا ۋە
  تهر تۆكــۈپ ئىــشلهپ تاپقــان مــال ا ئهممــ . قىلىــدۇ ههر قانــداق مۇســۇلمان كىــشى ئۇڭــايال ئــادا

ــا ــدىغان زاكاتقـ ــرەك قىلىـ ــشنى كېـ ــاجهتمهنلهرگه بېرىـ ــپ هـ ــسمىنى ئايرىـ ــادىن بىرقىـ  دۇنيـ
ــۇق ــشىلهرال تول ــان كى ــۆمىن بولغ ــي م ــادەتنى پهقهت ههقىقى ــائىي ئىب ــادا ئوخــشىغان ئىجتىم  ئ

 پــاك ) ئىللهتلهردىــن ناچــار ( وهىنــى ر ﴿ : شــۇڭا ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە . قىالاليــدۇ
 ). ئايهت  9 شهمس سۈرىسى . ( دەيدۇ ﴾ قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ

 مالنىــــڭ مۇشــــۇ دۇنيــــادا ههســــسىلهپ  ئــــالاله يولىــــدا ســــهرپ قىلىنغــــان پــــۇل
 كۆپىيىـــدىغانلىقىنى ۋە ســـهرپ قىلغۇچىنىڭمـــۇ ئالالهنىـــڭ دەرگاهىـــدا ههســـسىلهپ ســـاۋاپقا

ــرىم مۇ ــشىدىغانلىقىنى قۇرئــان كې ــلهن ئىپادىلهيــدۇ ئېرى ــر مىــسال بى  ئالالهنىــڭ ﴿ : نــداق بى
 يهتــته ) سـهرپ قىلغــان نهرسىـسى يهرگه تېرىلىـپ ( مېلىنـى ســهرپ قىلغانالرنىـڭ  يولىـدا پـۇل

 دىـن دان تۇتقـان بىـر دانغـا ئوخـشايدۇ، ئـالاله خالىغــان 100 چىقارغـان، ههر باشـىقىدا اق باشـ
 ). يهت ئا  261 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ بهندىسىگه ههسسىلهپ بېرىدۇ

 زاكاتنىڭ بۇيرۇلۇشى

 مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالم مهككىــــدىن مهدىــــنىگه ههزرىتــــى زاكــــات پهيغهمبىرىمىــــز
ــدىن ــيىن يهنـــى هىجرى  18 هىجـــرەت قىلغىنىـ ــهۋۋال ى ي ئـــاي كېـ ــى شـ ــڭ ئىككىنچـــى يىلـ  نىـ

 . دا پهرز قىلىنغان ) ئاي  10 قهمهرىيه (

 پىتى بىـلهن، زاكـات نىـڭ بىـرى بولغـانلىقى سـۈ پهرز بهش چـوڭ ئىـسالم دىنىـدىكى زاكات
 زاكاتنىـــڭ پهرز . بېـــرىش شـــهرتىگه توشـــقان ههرقانـــداق مۇســـۇلمان كىـــشىگه پهرز ئهينـــدۇر

 . ئىكهنلىكى قۇرئان، ههدىس ۋە ئىجما دەلىللىرى بىلهن تهكىتلهنگهن

 نامـــازنى ئـــادا ﴿ : ئـــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە مۇنـــداق دېـــگهن : قۇرئـــان دەلىلـــى  1
ــاتنى ــالر، زاك ــۆز جاي ( قىلىڭ ــا ئ ــۈزۈپ ىغ ــپ يهتك ــالر ) بېرى ــادا قىلىڭ  43 بهقهرە سۈرىــسى ( ﴾ ئ
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 ). ئايهت

 ئــاز ئىبنــى جهبهل رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇنى ۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم م : ههدىــس دەلىلــى  2
 سـهن ئههلـى « : يهمهنگه ۋالىي قىلىپ ئهۋەتكهنـدە، ئۇنىڭغـا تهۋسـىيه قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن

 ئـاۋۋال ئۇالرغـا، ئـالاله تائـاالدىن باشـقا . كېتىۋاتىـسهن كىتابتىن بولغان بىـر قوۋمنىـڭ يېـرىگه
ــى ئــۈگهتكىن ــسى ئىكهنلىكىمن ــڭ ئهلچى ــتىنال ئالالهنى ــڭ راس ــوقلىقىنى، مېنى ــاله ي  . ههق ئى

ــاقىرغىن ــشكه چ ــق بېرى ــشىنىپ گۇۋالى ــن ئى ــا چى ــۇالرنى بۇنىڭغ ــدىن ئ ــاهادەت . ئان ــۇالر ش  ئ
ــڭ ــاال نى ــالاله تائ ــيىن، ئ ــدىن كې ــۇلمان بولغان ــۈرۈپ مۇس ــېچه كهلت ــا ك ــدۈزنىڭ  ئۇالرغ  كۈن

 . مۇئهييهن ۋاقىتلىرىـدا ئـادا قىلىنىـدىغان بهش ۋاقىـت نامـازنى پهرز قىلغـانلىقىنى ئـۈگهتكىن
 ئــۇالر نامــازنى ئــادا قىلىــدىغان بولغانــدىن كېــيىن، ئۇالرغــا ئالالهنىــڭ ئۇالرنىــڭ بايلىرىــدىن

ــانلىقىنى بىلــدۈرگ ــدىغان زاكــاتنى پهرز قىلغ ــى . ىن ئېلىــپ پېقىرلىرىغــا بېرىلى ــۇ پهرزن ــۇالر ب  ئ
 زاكــات يىغىــشتا ئۇالرنىــڭ . قوبــۇل قىلغانــدىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ بايلىرىــدىن زاكــات ئــالغىن

ــڭ ــاقالنغىنكى، بېچارىلهرنىـــ ــشتىن ســـ ــالالپ ئېلىـــ ــشىلىرىدىن تـــ ــڭ ئهڭ ياخـــ  ماللىرىنىـــ
ــالغۇ . پهريادلىرىـــــدىن قـــــورققىن ــڭ ئارىـــــسىدا توســـ ــالاله بىـــــلهن ئۇالرنىـــ ــۈنكى ئـــ  چـــ

 ). ايىتى رىۋ بۇخارى ( » يوقتۇر

 پۈتــۈن ئىــسالم مىللىتــى زاكاتنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىــگه، ئۇنىــڭ ئىــسالم : ئىجمــا دەلىلــى  3
ــراپ قىلمىغـــان كىـــشىنىڭ ئىـــسالم  ئاساســـلىرىدىن بىـــرى، ئۇنىـــڭ پهرز ئىكهنلىكىنـــى ئېتىـ

ــاقتۇر ــردەك ئىتتىپ ــدىغانلىقىغا بى ــپ كېتى ــسىدىن چىقى ــات . دائىرى ــش زاك ــادا قىلى ــاتنى ئ  زاك
 زاكـــات بېرىـــشكه . شـــقان ههرقانـــداق مۇســـۇلماننىڭ ئۈســـتىگه پهرزدۇر بېـــرىش شـــهرتىگه تو

ــالاله ــارتقۇچىالر ئ ــاش ت ــادا قىلىــشتىن ب ــۇنى ئ ــۇرۇپ ئ ــار ت  نىــڭ ئازابىــدىن تائاال ئىقتىــدارى ب
 چــۈنكى زاكـاتنى ئــادا قىلىـش مهسىلىـسى ســهدىقه، ئېهـسانغا ئوخــشاش . قېچىـپ قۇتۇاللمايـدۇ

 مېلــى زاكــات  پــۇل دىنىنىــڭ لكــى ئــۇ ئىــسالم ش ئهمهس، به كىــشىلهرنىڭ ئىختىيارىــدىكى ئىــ
ــدىغان ــا بېرى ــكهن مۇســۇلماندىن ئېلىــپ، مۇســۇلمانالرنىڭ پېقىرلىرىغ ــۆلچىمىگه يهت  بېــرىش ئ

 . ئىقتىسادىي مهجبۇرىيىتىدۇر

 زاكاتنىڭ پهرز بولۇشىنىڭ سهۋەبلىرى ۋە غايىسى

 تىيــاجلىرىنى پېقىرالرنىــڭ ئېه . پېقىرلىــق مۇســۇلمانالر جهمئىيىتــى ئۈچــۈن بىــر نوقــساندۇر
 رلىككه ۋە ههل قىلىــپ جهمئىيهتتىكــى بــارلىق مۇســۇلمانالرنى ئوخــشاش پاراۋانلىققــا، بــاراۋە

 بىـر چارىـسى مۇسـۇلمان بايلىرىنىـڭ ئۈسـتىگه  ئىـگه قىلىـشنىڭ بىـردىن قا بهختلىك تۇرمۇشـ
 مهلــۇم مىقــداردا زاكــاتنى پهرز قىلىــپ بــۇيرۇپ، ئۇنىــڭ بىــلهن پېقىرالرنىــڭ هــاجهتلىرىنى راۋا

ــارەتتۇر قى ــلهش . لىـــشتىن ئىبـ ــى بهلگىـ ــۇ مـــۇقهددەس پهرزنـ ــى مۇســـۇلمانالرغا بـ  ئىـــسالم دىنـ
ــان ــسهت قىلغ ــشنى مهق ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــائىي ئ ــته ئىجتىم ــارقىلىق جهمئىيهت ــازىرقى . ئ ه
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 بـايالردىن زاكـاتنى يىغىـپ پېقىرالرغـا تـارقىتىش ئىـشىنى بېۋاسـىته ئـۆز ئۈسـتىگه دەۋرىمىـزدە،
 مىيىتى بولمىـسىمۇ، ئـالاله تائـاال بۇيرىغـان بـۇ پهرزنـى ههر قانـداق بىـر ئالىدىغان ئىسالم هـاكى

ــڭ ــشى، بۇنى ــادا قىلى ــۇق ئ ــلهن تول ــڭ تۈرتكۈســى بى ــۆز ۋىجــدانى ۋە ئىمانىنى  مۇســۇلماننىڭ ئ
ــي ــشى ههقىقىــــ ــاجلىرىنى ههل قىلىــــ ــڭ ئېهتىيــــ ــى پېقىرالرنىــــ ــلهن جهمئىيهتتىكــــ  بىــــ

 . مۇسۇلمانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر

ــات « ــر  زاك ــرى  بى ــر بى ــشىدىغان بى ــلهن ياردەملى ــ  بى ــى س ــك ۆ بىرىن  يىدىغان ئادالهتلى
ــدىنقى ئامىلىــدۇر  چــۈنكى، زاكــات . شــهپقهتلىك بىــر جهمئىيهتنــى قــۇرۇپ چىقىــشنىڭ ئهڭ ئال

 بى ە رنىــڭ هــالىنى ياخــشىلىغانلىقى ســهۋ بايالرنىــڭ ۋاسىتىــسى بىــلهن جهمئىيهتتىكــى پېقىرال
ــا قارى ــدىكى بايالرغــ ــڭ كۈڭۈللىرىــ ــلهن پېقىرالرنىــ ــمهنلىك ۋە بىــ ــك، دۈشــ ــا ئۆچمهنلىــ  تــ

ــۆيگۈ ۋە ــارا س ــسىدا ئۆزئ ــرالر ئوتتۇرى ــلهن پېقى ــايالر بى ــپ ب ــۇلىرىنى يېڭى ــلىك تۇيغ  كۆرەلمهس
ــڭ ــارقىلىق ئۇالرنىـ ــۈچهيتىش ئـ ــي قېرىنداشـــلىقنى كـ ــدا قىلىـــش ۋە دىنىـ ــارلىقنى پهيـ  ههمكـ

ــادەتتۇر ــسىل ئىب ــر ئې ــدىغان بى ــك قىلى ــات سۈرۈشــىگه كېپىللى ــوعة « ( » بهختلىــك هاي  موس
 ). مۇنئىم جامال . ئا . بهت  23 » قصاد اإلسالمي ا

 بىـر ئېـسىل جهمئىيهتنـى بهرپـا قىلىـش دەۋر سـۈرىدىغان قۇرئان كهرىم بىزگه پـاراۋانلىق
 يولىــدا ئىـــشلهپچىقىرىش ۋە تهقـــسىم قىلىــشنىڭ ئهڭ يۈكـــسهك ســـهۋىيىدىكى مهدەنىـــي ههم

ــۇپ، جهمىئىيهتتىكــى ئىقتىــسادى ــۈگهتكهن بول ــاددىي پرىنــسىپلىرىنى ئ  نى ههل مهســىلىلهر ي م
ــسىپالر ــدىكى ئهڭ مـــۇكهممهل پرىنـ ــان پرىنـــسىپلىرى يهر يۈزىـ ــسابلىنى قىلىـــشتا قۇرئـ  . دۇ هېـ

 مــۇمىي مۈلۈكچىلىــك ئوتتۇرىــسىدا ئهڭ ئادىــل و ى ئــۇ، شهخــسىي مۈلۈكچىلىــك بىــلهن ئ چــۈنك
 . ۋە مۇناسىپ يولنى تۇتقان

 مالنىڭ ماهىيىتى  ئىسالم نهزىرىدە پۇل

 مـال ئىگىـسى بولـسۇن ۋە بـۇالرنى  نـسانالر قانچىلىـك كـۆپ پـۇل ئىسالم دىنى نهزەرىدە، ئى
 مۈلۈكنىـڭ ئهسـلى  قانچىلىك جاپـا بىـلهن ئىـشلهپ تاپقـان بولـسۇن ئـۇالر قوللىرىـدىكى مـال

 قىلغــۇچى ۋە ســهرپ مـالالرنى  بهلكـى ئــۇالر قوللىرىغـا كهلــگهن بـۇ پــۇل . ئىگىلىـرى ئهمهســتۇر
ــلهر، بهس ــال . كىلـ ــۈنكى مـ ــلى ئى  چـ ــڭ ئهسـ ــا قىلغۇ مۈلۈكنىـ ــسى ۋە ئاتـ ــالاله گىـ ــسى ئـ  چىـ

 ئاســـمانالردىكى، ﴿ : ىـــم بـــۇ ههقىقهتنـــى جاكـــارالپ مۇنـــداق دېـــگهن هر قۇرئـــان ك ! تائـــاالدۇر
ــسى ــهيئىلهرنىڭ ههممىـــ ــتىدىكى شـــ ــسىدىكى ۋە يهر ئاســـ ــڭ ئارىـــ ــدىكى، ئۇالرنىـــ  زېمىنـــ

 ). ئايهت  6 تاها سۈرىسى ( ﴾ ئالالهنىڭدۇر

 بىــرى ئۇالرغــا : كــى مهقــسهت بىــلهن بېرىــدۇ دۇنيــانى ئىنــسانالرغا ئىك  ئــالاله تائــاال مــال
دۇنيـا بىــلهن سـىناش يۈزىــسىدىن  ئېهـسان ۋە ئىنئـام قىلىــش؛ يهنـى بىــرى، ئـۇالرنى بـۇ مــال
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 ئىـگه بولىـدىغان سـهۋەبلىك قـۇۋۋىتى  رى ۋە كـۈچ دۇنيـا كىـشىلهرنىڭ ئىقتىـدا  مـال . بېرىدۇ
ــڭ ئاتا ــالاله تائاالنى ــۇ ئ ــى ئ ــه ئهمهس، بهلك ــى ۋە نهرس ــسانىدۇر س ــدارغا، . ئېه ــشاش ئىقتى  ئوخ

 ئىــشتا ئىــشلهيدىغان ئىككــى ئادەمنىــڭ ۋە ئوخــشاش دەرىجىــگه ئىــگه، بىــر ئوخــشاش دىپلــوم
 بىرىنــى ئــالاله تائاالنىــڭ بــاي قىلىــدىغانلىقى يهنه بىرىنــى ئۇنىڭــدىن تــۇۋەنرەك يــاكى پېقىــر

 غان نهرســه دۇنيــا ئىقتىـدار بىلهنـال قولغـا كېلىـدى  ئهگهر مـال . قىلىـدىغانلىقى بىـر رېئـاللىقتۇر
ــدى، ــسا ئى ــدىغان بول ــۇقىرى بولى ــان ي ــته ئوخــشاش بولغ ــسادىي جهههت ــادەم ئىقتى  قى ئىككــى ئ

 مالنىـڭ  ، مۇسـۇلمان كىـشى ئـالاله تائـاال ئۇنىڭغـا ئاتـا قىلغـان پـۇل شـۇنىڭ ئۈچـۈن . بوالتتى
 مهن « شــۇڭا زاكــات بهرگۈچىنىــڭ . بــۇ بولــسىمۇ زاكــاتتۇر . ههققىنــى ئــادا قىلىــشقا مهجبــۇردۇر

ــر پېقىرالر ــدىن خهي ــۆز مۈلكۈم ــا ئ ــ ئې  غ ــۇ ه ــش » سان قىلىۋاتىمهنغ ــنهت قىلى ــى قا دەپ مىن  ههقق
 ى ئـالاله تائاالنىـڭ تـ ى ، ئۇنىـڭ بهرگهن زاك زاكـاتنى مىنـنهت بىـلهن بېرىـدىكهن ئهگهر . يوقتۇر

ــدۇ ــۇل قىلىنماي ــدا قوب ــۈنكى . دەرگاهى ــشى چ ــان كى ــادا قىلغ ــۇق ئ ــاتنى تول ــاال زاك ــالاله تائ  ئ
ــڭ تې ــشۇرغان ئامانهتنى ــڭ قولىــدا تاپ ــارقىلىق ئۆزىنى ــۈزۈش ئ ــشىلهرگه يهتك ــشلىكىنى كى  گى

ــدىن ــسمىنى هارام ــان قى ــدىن ( قالغ ــڭ ههققى ــى پېقىرالرنى ــشىدۇر ) يهن ــان كى ــالاله . پاكلىغ  ئ
 مېلىنـى كىـشىلهرگه كۆرسـىتىش  پـۇل ! ئـى مـۆمىنلهر ﴿ : تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ

ــۈ ــاخىرەت ك ــا ۋە ئ ــدىغان، ئالالهغ ــهرپ قىلى ــۈن س ــشى ئۈچ ــدىغان كى ــان كهلتۈرمهي  نىگه ئىم
ــار قىلىـــــۋەتكىنىگه ( ــات ۋە ( ئوخـــــشاش، بهرگهن ) نىـــــڭ قىلغـــــان ئهمهلىنـــــى بېكـــ  ) زاكـــ

 بۇنـداق . سـهدىقهڭالرنى مىنـنهت قىلىـش ۋە ئهزىـيهت يهتكـۈزۈش بىـلهن بېكـار قىلىـۋەتمهڭالر
ــا ــتىگه توپ ــۇددى ئۈس ــادەم خ ــيىن  ئ ــامغۇردىن كې ــاتتىق ي ــۇپ قالغان،ق ــاڭ قون ــۇپ ( چ  ) يۇيۇل

 ئــۇالر قىلغــان ئهمهللىــرى ئۈچــۈن . ۇرۇنقىــدەك بولــۇپ قالغــان ســىلىق تاشــقا ئوخــشايدۇ ي
 . ﴾ ئـالاله كـاپىر قـوۋمنى هىـدايهت قىلمايـدۇ . هېچقانـداق سـاۋابقا ئىـگه بواللمايـدۇ ) ئاخىرەتته (
 ). ئايهت  264 بهقهرە سۈرىسى (

 مالنىڭ ۋەزىپىسى  ئىسالم نهزەرىدە پۇل

ــى مۇســۇلمانالر جهمئىيى ــۇپ تۇرۇشــىنى ئىــسالم دىن ــڭ مهۋجــۇت بول ــدە پېقىرلىقنى  چــوڭ تى
ــر ــدۇ بى ــىزلىك دەپ قاراي ــۇڭ . يېتهرس ــدە ا ش ــك ئىچى ــاراۋانلىق، باراۋەرلى ــۇلمانالرنىڭ پ ــۇ مۇس  ئ

ــگهن ــسىپالرنى بهلگىلىـ ــۇكهممهل پرىنـ ــۈن ئهڭ مـ ــى ئۈچـ ــات كهچۈرۈشـ ــى . هايـ ــسالم دىنـ  ئىـ
 : ىسقارتىشقا بولىدۇ كه ق 3 دەك مۈلۈكنىڭ ۋەزىپىسىنى تۆۋەندىكى  شهرىئىتى بويىچه مال

 مــــالنى ئىـــسالم شــــهرىئىتىدە كۆرســـىتىلگهن ۋە بۇيرۇلغــــان يـــولالر بىــــلهن  پـــۇل  1
 . كۆپهيتىش

، مــالنى ئېهتىياجغــا قــاراپ ئىــسراپ قىلماســتىن، ههددىــدىن ئــاز قىــسىۋالماستىن  پــۇل  2
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 . نورمال هالدا قوللۇنۇش بېخىللىق قىلماستىن

 قه، يــاردەم، ئېهـــسانغا ئوخـــشاش ى ش ۋە ســـهد مالنىـــڭ زاكىتىنــى تولـــۇق ئــايرى  پــۇل  3
 . ئىختىيارى ياردەم ۋاسىتىلىرى بىلهن ئېهتىياج ئىگىلىرىگه ياخشىلىق قىلىش

 . مالنى تهسهررۇپ قىلىشتىكى كۆرسهتمىسىدۇ  يۇقىرىقىالر ئىسالم دىنىنىڭ پۇل

 ئىسالم نهزەرىدە ئىشلهشنىڭ قىممىتى

ــشلهشنى پهرز ق ــۇلمانالرغا ئىـ ــى مۇسـ ــشلىگهننىڭ ئىـــسالم دىنـ ــگهن ۋە ئىـ ــپ بهلگىلىـ  ىلىـ
ــهنىنى، قهدىــــر ــانه دىنــــدۇر  شــ ــى ئاالهىــــدە كۆتــــۈرگهن يېگــ  مۇســــۇلمانالر . قىممىتىنــ

 لىق رىقــابهتكه دادىــل كىرىــپ ئۆزىنىــڭ يۈكــسهك ا جهمئىيىتىنىـڭ قــۇدرەت تېپىــشى ۋە خهلقئــار
 ۇرئــام ئــالاله تائــاال ق . ئــورنىنى ســاقالپ قېلىــشى يولىــدا ئىــشلهشنىڭ رولــى ئاالهىــدە چوڭــدۇر

 دەپ ﴾ ئىنــسان پهقهت ئۆزىنىــڭ ئىــشلىگهن نهرسىــسىنىڭ نهتىجىــسىنى كۆرىــدۇ ﴿ : كهرىمــدە
 ). ئايهت  39 نهجم سۈرىسى . ( كۆرسهتكهن

 هــاالل رىزىــق تېــپىش . دەيــدىغان هــېكمهت بــار » ئىــشلىگهن چىــشلهيدۇ « : خهلقىمىزدىمــۇ
 يهتلىــك ۋە مۆتىــۋەر يولىــدا ئىــشلهش ئــالاله تائــاال بۇيرىغــان ئهمهللهرنىــڭ ئىچىــدە ئهڭ ئههمى

ــاال بۇيرىغــان زاكــات، ههج، ئىلىــم تههــسىل قىلىــش ۋە جىهــاد . ئىبــادەتتۇر ــالاله تائ  چــۈنكى ئ
 پهرزلهرنــى تولــۇق ئــادا قىلىــش باشــقا قاتــارلىق ئىقتىــساد بىــلهن قىلىنىــدىغان ئىبــادەتلهردىن

 ، تهن مهلــۇمكى . قـۇۋۋىتى تهلهپ قىلىنىـدۇ  لىقى ۋە بهدەننىــڭ كـۈچ ق ئۈچۈنمـۇ ئىنـساننىڭ سـا
ــېمهك   ســـاغالملىقىنى ۋە بهدەننىـــڭ قـــۇۋۋىتىنى ســـاقالش ئىـــشى كۈنـــدىلىك كېرەكلىـــك يـ

ــدىغان ئىقتىــسا ئى ــارقىلىق . قا مۇهتاجــدۇر د چمهكلهرنــى تهمىنلهي  ئىقتىــساد پهقهت ئىــشلهش ئ
  هرىـم پـۇل ك قۇرئـان ا شـۇڭ . ىـشنىڭ ئالـدىنقى ئامىلىـدۇر ئىـشلهش تهرەققـى قىل . قولغا كېلىدۇ

 شلهشنى ئالالهنىـــڭ پهزلىنـــى تهلهپ قىلىـــشتىن ئىبـــارەت بولغـــان مـــال تېـــپىش ئۈچـــۈن ئىـــ
 نامــاز ئوقۇلـۇپ بولغانــدا زېمىـنگه تارقىلىــپ ﴿ : ئىبـادەت دائىرىــسىدىن سـاناپ مۇنــداق دېـگهن

 جۇمــۇئه سۈرىــسى ( ﴾ ئالالهنىــڭ پهزلىنــى تهلهپ قىلىڭــالر ) ئــۆز مهشــغۇالتىڭالر بىــلهن بولــۇپ (
 ). ئايهت  10

ــشلهشنىڭ قهد ــاال ئى ــالاله تائ ــر ئ ــپ  ى ــان قىلى ــاتلىرىنى باي ــڭ مۇكاپ ــى ۋە ئۇنى  قىممىتىن
ــدۇ ــداق دەي ــۇنى  ئهر ﴿ : مۇن ــز ئ ــدىكهن، بى ــشى ئهمهل قىلى ــى ياخ ــۆمىنلهردىن كىمك ــال م  ئاي

ــادا ( ــدان ياشــىتىمىز ) دۇني ــۋەتته ئوب ــا . ئهل ــاخىرەتته ( ئۇالرغ ــدىنمۇ ياخــشىراق ) ئ  قىلغــان ئهمهلى
 ). ئايهت  97 نههل سۈرىسى ( ﴾ ساۋاپ بېرىمىز

م دىنىــدا ئىبادەتنىــڭ دائىرىــسى شــۇنچىلىك كهڭ بولــۇپ، ئــۇ هاياتلىقنىــڭ ههمــمه ئىــسال
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ــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ ــائىي . تهرەپلىرىنــى ئ ــداق ئىجتىم ــدىلىق بولغــان ههر قان ــسانىيهتكه پاي  ئىن
 خىـــزمهتلهر، دىـــن ئۈچـــۈن، ۋەتهن ئۈچـــۈن ۋە ئۆزىنىـــڭ تۇرمۇشـــىنى قامـــداش ئۈچــــۈن

ــالاله رازىلىقى ــسى ئ ــشلهشلهرنىڭ ههممى ــادەت ئى ــلهن ئىب ــهرتى بى ــۇش ش ــۆزلىگهن بول ــى ك  ن
ــدۇ ــبهر ئهلهيهىســساالم . دائىرىــسىگه كىرى ــش « : شــۇڭا پهيغهم ــاردەم قىلى ــا ي ــا، پېقىرالرغ  تۇلالرغ

ــسى ئىبــادەت ــدغا يــاكى كېچى ــدا جىهادقىلغــان مۇجاهى ــشى ئــالاله يولى ــدا يــۈرگهن كى  يولى
ــشاشتۇر ــدقا ئوخـ ــدىغان ئابىـ ــدۈزى روزا تۇتىـ ــپ، كۈنـ ــگهن » قىلىـ ــ ( دېـ ــلىم ارى بۇخـ  ۋە مۇسـ

 ). رىۋايىتى

 هــاالل « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم ئىــشلهشنىڭ ئههمىيىتىنــى ۋە پهزىلىتىنــى كۆرســىتىپ
 ). ئههمهت رىۋايىتى ( . دېگهن » رىزىق ئۈچۈن ئىشلهش پهرزدۇر

ــادتۇر « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه  » هـــاالل رىزىـــق تېـــپىش يولىـــدا ئىـــشلهش جىهـ
 ) سۇيۇتى رىۋايىتى ( دېگهن

ــكهن دۇ « ــالىقىنى تهرك ئهت ــاخىرەتلىكىنى دەپ دۇني ــاكى ئ ــاخىرەتلىكى ي ــالىقىنى دەپ ئ  ني
ــشىلىڭالر ئهمهس ــىلهرنىڭ ياخ ــشى س ــرەك . كى ــشلهش كې ــۈن ئى ــسى ئۈچ ــۈنكى . ههر ئىككى  چ

 » ئىـــشلهڭالر، كىـــشىلهرگه يـــۈك بولىۋالمـــاڭالر . دۇنيـــا ئـــاخىرەت يولىـــدىكى بىـــر قونـــالغۇدۇر
 ) دىلمىي رىۋايىتى ( . دېگهن

ــان « ــهرلىرى قۇرئــ ــڭ ئهســ ــسلىرى ۋە بۇرۇنقىالرنىــ ــڭ ههدىــ ــايهتلىرى، پهيغهمبهرنىــ  ئــ
ــر ــك قهدى ــدە قانچىلى ــسالم نهزەرى ــشلهشنىڭ ئى ــى  ئى ــادەت ئىكهنلىكىن ــگه ئىب ــكه ئى  قىممهت

ــۆزلىمهكته ــدا . س ــشلهش « قۇرئان ــارە » ئى ــگهن ئىب ــان 359 دې ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ ــسالم . ئورۇن  ئى
 ئىــشلهشكه قــادىر . هرەققـى قىلىــشقا چــاقىردى دىنـى كىــشىلهرنى ئىــشلهشكه ۋە شــۇ ئــارقىلىق ت
ــدى ــۈن ئىــــشلهشنى پهرز قىلــ ــانالر ئۈچــ ــڭ . بولغــ ــشلهش ههقىقىــــي ئىماننىــ  دېــــمهك، ئىــ

 « ئايهتلىرىـــدە پ شـــۇڭا ئـــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ كـــۆ . ئاساســـلىرىدىن بىرىـــدۇ
 ۇف يۇسـ » مـشكلة الفقـر « .( » نـى ئىمانغـا يانداشـتۇرۇپ بايـان قىلغـان » ) يهنى ئىـشلهش ( ئهمهل

 ) بهت  26 ئهل قهرداۋىي

 شـــۇڭا دەيمىزكــــى، ئىـــشلهش پېقىرلىققــــا خـــاتىمه بېــــرىش ۋە جهمئىيهتنـــى تهرەققــــى
 . قىلدۇرۇش يولىدىكى ئالدىنقى ئامىلدۇر

 دۇنيا غايه ئهمهس  مال

ــال ــدە م ــسالم نهزەرى ــا غــايه ئهمهس  ئى ــشنىڭ ۋاسىتىــسىدۇر . دۇني ــايىگه يېتى ــۇ غ ــى ئ  . بهلك
دۇنياسـىنى ئـالاله تائـاال بۇيرىغـان ياخـشى  لـدىن تاپقـان مـال مۇسۇلمان كىشى ئۆزىنىـڭ هاال
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ــشالرغا ســهرپ قىلىــش ئــارقىل  ئىبــارەت ئۆزىنىــڭ كه ئېرىشىــشتىن ىق ئــاخىرەتته جهنــنهت ئى
 : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن . ئۇلۇغۋار غايىـسىگه يېتىـشنىڭ ۋاسىتىـسى قىلىـدۇ

ــدىن تاپقــان ( « ــشى مــال ) هاالل ــشى  ياخ ــهرپ قىلىــشنى بىلىــدىغان دۇنيــا ياخ  ئىــشالرغا س
 ). هافىز ئىراقىي رىۋايىتى ( » ! هه  ياخشى ئادەم ئۈچۈن نېمه دېگهن ياخشى

ــال ــپ، هــاالل  كىمكــى م ــايه قىلىۋېلى ــۆزى ئۈچــۈن غ ــانى ئ ــتىن  دۇني ــارامنى ئايرىماس  ه
  يامـــاننى ئايرىماســتىن ســهرپ قىلىـــدىكهن، مۇنــداقالرنىڭ مـــال  توپاليــدىكهن ۋە ياخــشى

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . ى ئۆزىنىـــڭ دۇزاخـــتىن ئـــورۇن ئېلىـــشىغا يېتهرلىكتـــۇر دۇنياســـ
ــگهن ــداق دې ــۇههقته مۇن ــال « : ب ــدىن م ــى، هارام ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن   ئالالهنى

ــدۇ ــكهت بېرىلمهي ــا بهرى ــشىنىڭ تاپقانلىرىغ ــان كى ــا تاپق ــسىمۇ . دۇني ــان سهدىقى ــڭ قىلغ  ئۇنى
 ئۇنىــــڭ ئهۋالتلىرىغــــا هارامــــدىن قالــــدۇرغان . يــــدۇ ئالالهنىــــڭ دەرگاهىــــدا قوبــــۇل بولما

 يهنــى ( چــۈنكى نىجىــس . مىراســلىرى ئۇنىــڭ دۇزاخــتىن ئــورۇن ئېلىــشى ئۈچــۈن يېتهرلىكتــۇر
 ئههــمهد ۋە ( » پهقهت پــاكالر بىلهنــال نىجىــسالر پاكلىنىــدۇ . نىجىــسنى يــوق قىاللمايــدۇ ) هــارام

 ). بهيههقىي رىۋايىتى

 زاكات بېرىشنىڭ پايدىلىرى

: ىشنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى زاكات بېر

 : نوقتىغا قىسقارتىشقا بولىدۇ 5 زاكاتنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرىنى تۆۋەندىكى

ــال  1 ــلىق  م ــڭ ئاساس ــسالم دىنىنى ــشى ئى ــان كى ــادا قىلغ ــۇق ئ ــى تول ــڭ زاكىتىن  مۈلكىنى
 ىز پهرزلىرىدىن بولغان بىر ئىجتىمـائىي پهرزنـى بهرپـا قىلغـان بولـۇپ، ئـالاله تائاالنىـڭ چهكـس

ــدۇ ــرىتىگه ســازاۋەر بولى ــگهن . رەهــمهت ۋە مهغپى ــداق دې ــته مۇن ــۇ ههق ــاال ب ــالاله تائ ــان ﴿ : ئ  ئىم
ــاتنى ئــادا قىلغــان كىــشىلهر ــان، نامــاز ئوقۇغــان ۋە زاك ــان، ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلغ  ئېيتق

 قــايغۇ  هــېچ غهم ) ئــاخىرەتته ( ئۇالرغــا . پهرۋەردىگارىنىــڭ دەرگاهىــدا چــوڭ ســاۋاپقا ئېرىــشىدۇ
 ). ئايهت  277 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ بولمايدۇ ۋە قورقۇنچ

ــي  2 ــشىدىغان ههقىقى ــتكه ئېرى ــاخىرەتته بهخ ــا ۋە ئ ــشى دۇني ــان كى ــادا قىلغ ــاتنى ئ  زاك
 مــۆمىنلهر ﴿ : بــۇ ههقــته ئــالاله تائــاال مۇنــداق دېــگهن . مۆمىنلهرنىـڭ قاتارىــدىن ئــورۇن ئالىــدۇ

ــشتى ــتكه ئېرى ــقهتهن بهخ ــۈنكى ( ههقى ــ ) چ ــدا ئالالهنى ــۇالر نامازلىرى ــۈر ئ ــدىن س  ڭ ئۇلۇغلىقى
ــراق ــشالردىن يى ــۈدە ســۆز ۋە ئى ــۇالر بىه ــۇچىالردۇر، ئ ــپ تۇرغ ــسىپ كهتكهنلىكــتىن ئهيمىنى  بې

 ) ئايهلهر 4  1 مۇمىنۇن سۈرىسى . ( ﴾ ئۇالر زاكاتنى ئادا قىلغۇچىالردۇر . بولغۇچىالردۇر

ــانى كۈچلـــۈك بولىـــدۇ  3 ــادا قىلغـــان كىـــشىنىڭ ئىمـ ــاتنى ئـ ــڭ . زاكـ چـــۈنكى، خالىقنىـ
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ــ ( ــڭ ) ڭ ئالالهنى ــڭ ( ۋە مهخلۇقنى ــى پېقىرالرنى ــادا ) يهن ــدا ئ ــۇالرنى يولى ــۇپ ئ ــى تون  ههقلىرىن
 ئالالهنىــڭ ههققــى نامــاز ئوقۇشــقا ئوخــشاش . قىلمىغــان كىــشىنىڭ ئىمــانى تولۇقالنمايــدۇ

ــسا، ــادا تاپـ ــلهن ئـ ــادەتلهرنى ئـــورۇنالش بىـ ــدىنىڭ ئوتتۇرىـــسىدىكى ئىبـ ــالاله بىـــلهن بهنـ  ئـ
ــالاله ــى ئ ــڭ ههقق ــاال پېقىرالرنى ــان ب تائ ــادا تاپق ــلهن ئ ــرىش بى ــا بې ــاتنى ئۇالرغ ــان زاك  ۇيرىغ

 يۇقىرىقى ئىككـى خىـل ههقنـى يولىـدا ئـادا قىلغـان كىـشىنىڭ ئىمـانى تولۇقالنغـان ۋە . بولىدۇ
 . ئاخىرەتلىكىمۇ بهختلىك بولغان بولىدۇ – دۇنيا

 زاكـــــــات ئـــــــۇنى بهرگۈچىنىـــــــڭ قهلبىنـــــــى بېخىللىقنىـــــــڭ كىرلىرىـــــــدىن ۋە  4
 دۇنياســىنىمۇ هارامــدىن يهنــى  تلىرىــدىن پاكلىغانــدەك ئۇنىــڭ مــال شهپقهتــسىزلىكنىڭ ئىلله

ــدۇ ــدۇ ۋە بهرىـــكهت بىـــلهن كۆپهيتىـ ــڭ ههققىـــدىن پاكاليـ  زاكـــات ســـۆزىنىڭ . پېقىرالرنىـ
 . لۇغهتتىكى مهنىسىمۇ بۇ مهنىلهرنى ئىپادىلىمهكته

ــدىللىقنى  5 ــشنى، رەهىم ــارا ياردەملىشى ــېخىيلىقنى، ئۆزئ ــى، س ــشىگه مهرتلىكن ــات كى  زاك
 پىــداكارلىقنى ئــۈگىتىش ئــارقىلىق ئــۇنى ئىــسالمىي گــۈزەل ئهخالقالرغــا ئېرىــشتۈرۈشكه ۋە

 نهتىجىـــدە ئـــۇنى ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئۆلگىلىـــك بهندىلىرىـــدىن قىلىـــپ . كېپىللىـــق قىلىـــدۇ
 . يېتىشتۈرۈپ چىقىدۇ

 زاكاتنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى

 ات زۆرۈر بولغــان ئىجتىمــائىي زاكــ . زاكاتنىــڭ بــۇ دۇنيــالىق پايــدىلىرىمۇ ناهــايىتى كۆپتــۇر
ــالغۇچى ههر ــاتنى بهرگــۈچى ۋە ئ ــسى زاك ــڭ پايدى ــلهن ئۇنى ــارى بى ــانلىق ئېتىب ــادەت بولغ  ئىب

 چـۈنكى زاكـات . ئىككىسىگه ئورتاق بولغاننىـڭ سـىرتىدا، پۈتـۈن جهمئىـيهتكه مهنپهئهتلىكتـۇر
 دېـــگهن ئىككـــى مهنىنـــى » ئۆســـتۈرۈش « ۋە » پـــاكالش « ســـۆزى لـــۇغهت ئېتىبـــارى بىـــلهن

 بۇنىڭغـــا بىئـــائهن زاكاتنىـــڭ بـــۇ دۇنيـــالىق پايـــدىلىرىنى تۆۋەنـــدىكىلهرگه . بىلدۈرىـــدۇ
 : قىسقارتىشقا بولىدۇ

ــات  1 ــايالرنى بېخىللىقنىــڭ ئىللهتلىرىــدىن پــاكالپ،  زاك  پــاكالش مهنىــسى بىــلهن ب
 دۇنيــادا . ئــۇالرنى مهرتلىــك بىــلهن ســېخىيلىقتىن ئىبــارەت ئېــسىل ئهخالقالرغــا ئېرىــشتۈرىدۇ

ــ  ك ماختىلىــدىغان ئېــسىل ئهخــالق بولغىنىــدەك، بېخىللىــق ههرقانــداق مىللهتنىــڭ مهرتلى
 بېخىللىقنىــڭ ئهڭ يامــان بــولغىنى شــۇكى، ئــۇ . لۇغىتىــدە ســۇكىلىدىغان بىــر رەزىــل خۇلۇقتــۇر

ــۇل ــدا كىــشىلهرنى پ ــشىغا،  گاهى ــاتىنى هــاالك قىلى  مالغــا بېخىللىــق قىلىــپ ئۆزلىرىنىــڭ هاي
 بىـلهن جېنىغـا بېخىللىـق قىلىـپ، ۋەتىنىنـى سـېتىپ قويۇشـىغا نومۇسلىرىنى بۇلغىشىغا، پـۇلى

ــدۇ ــهۋەب بولى ــۇۋا . س ــارىخمۇ گ ــق ه ت ــادەم ۋە خهل ــداق ئ ــادەتلهنگهن ههر قان ــا ئ  كى، بېخىللىقق
ــان ئهمهس ــات تاپقـ ــداق . نىجـ ــدە مۇنـ ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالاله تائـ ــۇڭا ئـ ــگهن شـ ــۆز ﴿ : دېـ ئـ
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  11 تاغــابۇن سۈرىــسى ( ﴾ ىلهردۇر نهپــسىنىڭ بېخىللىقىــدىن ســاقالنغانالر مهقــسهتكه يهتكــۈچ
 . كىمكــى بېخىللىــق قىلىــدىكهن، ئــۇ ئۆزىنىــڭ زىيىنــى ئۈچــۈن بېخىللىــق قىلىــدۇ ﴿ ، ) ئــايهت
 ). ئايهت  38 مۇههممهد سۈرىسى ( ﴾ بېهاجهتتۇر ) مۈلكۈڭالردىن  سىلهرنىڭ مال ( ئالاله

ــتىم  2 ــلهن، يوقـــسۇلالرنىڭ، يېـ ــسى بىـ ــاكالش مهنىـ ــسىرالرنىڭ ۋە  زاكـــات پـ ــقا يېـ  باشـ
 مالــدىن ئۇالرغــا چىقىــم  ېهتىيـاج ئىگىلىرىنىــڭ كۆڭــۈللىرىنى ئــالاله تائــاال ئاتـا قىلغــان پــۇل ئ

ــمهنلىك ــاداۋەت ۋە دۈشــ ــا بولغــــان ئۆچلــــۈك، ئــ  قىلىــــشقا بېخىللىــــق قىلىــــدىغان بايالرغــ
ــدۇ ــدىن پاكالي ــسۇلالر . تۇيغۇلىرى ــى يوق ــلهن جهمئىيهتن ــسى بى ــاكالش مهنى ــات پ ــۇنداقال زاك  ش
ــلهن بايالرنىــڭ ئوتتۇ ــالردىن ۋە قــان بى ــدىغان زىــددىيهتلهردىن، توقۇنۇش ــسىدا يــۈز بېرى  رى
 . تۆكۈشلهردىن پاكاليدۇ

ــاللىرىنى يوقــــسۇلالرنىڭ  زاكــــات پــــاكالش مهنىــــسى بىــــلهن بايالرنىــــڭ پــــۇل  3  مــ
ــدىن پاكاليــدۇ  بېــرىلمىگهن مــال ىتــى زاك . چــۈنكى زاكــات يوقــسۇلالرنىڭ ههققــى . ههقلىرى

 . ناپاكتۇر

ــسى  4 ــاكالش مهنىـ ــات پـ ــدۇ زاكـ ــدىن پاكاليـ ــۈچىنى گۇناهلىرىـ ــات بهرگـ ــلهن، زاكـ  . بىـ
 ههر قانـــداق بىـــر ئىبـــادەتنى دۇرۇس شـــهكىلدە ئـــادا قىلغـــان . ئىبـــادەتتۇر  چـــۈنكى زاكـــات

 بـۇ ههقـته ئـالاله تائـاال مۇنـداق . كىشىنىڭ گۇناهلىرى شـۇ ئىبـادەت يۇزىـسىدىن ئۆچىرىلىـدۇ
 ). ئايهت  114 سۈرىسى هۇد ( ﴾ ياخشى ئىشالر گۇناهالرنى يوققا چىقىرىدۇ ﴿ : دېگهن

 دۇنياســىنى بهرىــكهت  زاكـات ئۆســتۈرۈش مهنىــسى بىــلهن، زاكــات بهرگۈچىنىــڭ مــال  5
 بېــــرىلگهن نهرســــه : بهزىــــلهر مۇنــــداق ســــۇئال قويۇشــــى مــــۇمكىن . بىــــلهن ئۆســــتۈرىدۇ

ــرىلگهن ــات بې ــى، زاك ــپ دەيمىزك ــا جــاۋاپ بېرى ــسۇن؟ ئۇالرغ ــداقمۇ كۆپهي ــستىن قان  كېمهيمهي
 قىتلىــق كېمىــيىش بولــسا، شــۇنداق تاشــقى كۆرۈنــۈش بولــۇپ، ئهممــا دۇنيــادىكى ۋا  مــال

 . ههقىقهتته ئۇنىڭ ئاقىسىدا بهرىكهت ۋە ئۆسۈش باردۇر

ــدۇ ــالاله تائــاال مۇنــداق دەي ــۇل ﴿ : ئ  مېلــى ئىچىــدە ئۆســتۈرۈش  ســىلهر كىــشىلهرنىڭ پ
 ئالالهنىـــڭ . مـــال بهرســـهڭالر، ئالالهنىـــڭ دەرگاهىـــدا ئـــۇ ئۆســـمهيدۇ  ئۈچـــۈن بېـــرەر پـــۇل

 ، ) ئايهت  39 رۇم سۈرىسى ( ﴾ ىلىقىنى كۆزلهپ بهرگهن زاكىتىڭالر ههسسىلهپ ئۆسىدۇ راز

ــالاله تولـــدۇرۇپ بېرىـــدۇ ﴿ ــسى ( ﴾ بهرگهن نهرســـهڭالرنىڭ ئـــورنىنى ئـ ــهبهئ سۈرىـ   39 سـ
 ) ئايهت

ــارىخىي ــق ت ــۇزۇن يىللى ــۇلمانالرنىڭ ئ ــۆزلىرى مۇس ــك س ــۇ هېكمهتلى ــڭ ب ــالاله تائاالنى  ئ
ئهمهلىيهتــته، ئــالاله . ىڭ نهزەرىــدە رېئاللىققــا ئايالنغــان تهجرىبىلىــرى ئــارقىلىق كىــشىلهرن
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 مالـدىن باشـقا ئېهتىيـاج ئىگىلىرىنىڭمـۇ ههقلىرىنـى ئـادا قىلىـپ كهلـگهن  تائاال بهرگهن پـۇل
 بايالرنىــڭ كــۆڭلى خــاتىرجهم، ئالالهنىــڭ ۋە ئىنــسانالرنىڭ ئالدىــدا يــۈزى يــورۇق بولـــۇپ

ــته ــويغۇنچىالر تهرىپ . كهلمهك ــان ۋە مــال رېكــورتېرالر ۋە س  دۇنياســىنىڭ  ىــدىن ئۇلتۈرۈلىۋاتق
ــل ــۇ بېخىـ ــال شـ ــۈرىۋاتقانالر يهنىـ ــۈر سـ ــدە ئۆمـ ــۇنچ ئىچىـ ــشهتلىك قورقـ ــسىدە دەهـ  ئهندىشىـ

 . بايالردۇر

ــۋىيىتىنى ئۆ  6 ــڭ مهنى ــلهن، زاكــات بهرگۈچىنى ــدۇ ل زاكــات ئۆســتۈرۈش مهنىــسى بى  . تۈرى
 يهيـدىغان ئـادەم ئۆزىنىـڭ چۈنكى، باشـقىالرغا ياخـشىلىق قىلىـدىغان، يوقـسۇلالرنىڭ غېمىنـى

ــۆڭلى ــۇپ  كــ ــتۈن بولــ ــى ئۈســ ــۇزۇن، روهــ ــولى ئــ ــى ۋە قــ ــسىنىڭ كېڭهيگهنلىكىنــ  كۆكــ
 . كۆتىرىلگهنلىكىنى بىردىن هىس قىلىدۇ

ــڭ ۋە  7 ــسۇلالرنىڭ، يېتىمالرنى ــلهن يوق ــسى بى ــاج باشــقا زاكــات ئۇســتۈرۈش مهنى  ئېهتىي
ــدۇ ــى كۇتىرى ــڭ روهىن ــۆزلىرىنى جهم . ئىگىلىرىنى ــۇ ئ ــار چــۈنكى، ئۇالرم ــته ي ــسىز،  ئىيهت  يۇلهك

ــتىن، ــۈمىتلىرىنى ئۈزمهسـ ــاتلىقتىن ئـ ــپ هايـ ــس قىلىـ ــانمىز، دەپ هىـ ــارىلىككه يارىتىلغـ  بېچـ
ــى ههل ــدىغانلىقىنى، قىيىنچىلىقلىرىنـ ــۈكلىرىنى يهڭگىللىتىـ ــۇ يـ ــڭ ئۇالرنىڭمـ  بۇرادەرلىرىنىـ

 . دە، ئۆزلىرىنى بهخىتلىك هىس قىلىدۇ  قىلىشقا ياردەملىشىدىغانلىقىنى هىس قىلىدۇ

 قى ههر ئىككــى مهنىــسى بىــلهن، ئىجتىمــائىي بــاراۋەرلىكنى قوغداشــنىڭ يــۇقىرى زاكــات  8
ــسىدۇر ــتىم . ۋاسىتىــ ــدە يېــ ــۇلمانالر جهمئىيىتىــ ــى مۇســ ــسالم دىنــ ــسى، ئىــ ــسىر،  قىسقىــ  يېــ

 يۈلهكـسىز قېلىـشىنى جىـددى بىـر ئىجتىمـائىي  باققۇچىسىز، ئـاجىز، مېيىـپ كىـشىلهرنىڭ يـار
 مۇســـۇلمان كىـــشى . بۇنىڭغـــا ههر گىزمـــۇ يـــول قويمايـــدۇ يېتهرســـىزلىك دەپ قارايـــدۇ ۋە

 هاياتلىققــا كېرەكلىــك بولغــان ئېهتىيــاجالرنى قامــداش يولىــدا ئــۆز مېهنىتــى ۋە هــاالل كهســپى
ــان ــشلهشكه بۇيرۇلغـ ــلهن ئىـ ــادىر . بىـ ــشلهشكه قـ ــانلىقتىن ئىـ ــاكى ئاغرىقچـ ــرىلىقتىن، يـ  قېـ

ــڭ ئېهتى ــسىز قالغانالرنىــ ــتىن چارىــ ــاكى يېتىملىقــ ــان يــ ــۇلمانالر بواللمىغــ ــاجلىرىنى مۇســ  يــ
 زاكـات ئهنه شــۇنداق پــاراۋانلىق ۋە باراۋەرلىــك . جامائهسـى ههمكارلىــشىپ قامداشــقا بۇيرۇلغــان

 . جهمئىيهتنىڭ كاپالىتىدۇر دەۋر سۈرگهن ئۈلگىلىك بىر

 مال كېمهيمهيدۇ  زاكات بېرىش بىلهن پۇل

 مـــال ســـهرپ  بهزىـــلهر بايالرنىـــڭ پېقىرالرغـــا زاكـــات يـــاكى يـــاردەم نـــامى بىـــلهن پـــۇل
 ۋە ئــۇنى ئۈســتۈرۈش يولىــدىكى توســقۇنلۇق، يهنه بىــر ش لدۈرۈ قىلىــشىنى ئىقتىــسادنى يۈكــسه

ــدىغان پــ تهرە ــا ئۈندەي ــى ئىــشلىمهستىن كــۈن ئۇتكۈزۈشــكه ۋە هورۇنلۇقق  تىن زاكــات پېقىرالرن
ــدۇ ــل دەپ جۆيلۈي ــر ئامى ــادۇر . بى ــۈپتىن خات ــرى ت ــۇ پىكىرلى ــڭ ب ــڭ . ئۇالرنى  چــۈنكى، بايالرنى

ــۈ ــرىم دىن ئى ز يـ ــى يېـ ــسادى ) 2.5 (% ككـ ــڭ ئىقتىـ ــا ئۇالرنىـ ــات ئايرىغىنىغـ ــهنت زاكـ ــر سـ پىـ
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ــدۇ ــداق بىــر چۆكۈشــكه ئۇچرىماي ــلهن كۆپىيىــشكه ئېلىــپ . هېچقان  ئهكــسىچه، بهرىــكهت بى
ــدۇ ا ب ــههى . رىـ ــم ۋە سـ ــان كهرىـ ــس ه قۇرئـ ــۇل له ههدىـ ــلهن پـ ــات بىـ ــى  ر زاكـ ــڭ ئۆسۈشـ  مالنىـ

ــڭ يــوقلىقىنى تهكى ــداق بىــر زىتلىقنى ــسىدا هېچقان ــته ئوتتۇرى ــاال قۇرئــان . تلىمهك  ئــالاله تائ
ــدۇرۇپ ىلىرىڭالرنىڭ ئالالهنىــڭ يولىــدا بهرگهن نهرســ ﴿ : كهرىمــدە  ئــورنىنى ئــالاله ئــۆزى تول
 ). ئايهت  39 سهبهئ سۈرىسى ( ﴾ بېرىدۇ

 دۇنياســى  زاكــات بىــلهن هېچكىمنىــڭ مــال « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە
 ). تىرمىزى رىۋايىتى .( دېگهن » كېمهيمهيدۇ

 قى ئـــايهت ۋە ههدىـــسنىڭ روهىغـــا ئهگهشـــكهن ۋە مهنىـــسىنى ياخـــشى چۈشـــهنگهن يـــۇقىرى
 ېمىــيىش بولــسا، ك مالــدىكى ۋاقىتلىــق  مــۆمىنلهرگه ئېنىقكــى، زاكــات ئۈچــۈن چىقارغــان پــۇل

ــېمىش ئهمهس، بهلكـــى بهرىـــكهت ۋە كۆپىيىـــشنىڭ باشلىنىـــشىدۇر ــۈنكى . ئهمهلىيهتـــته كـ  چـ
ــشىلهرنىڭ ئېڭ ــادەتته، تهجــرىبىلهر بىــلهن كى ــقهتهن شــۇكى، ئ ــا ئايالنغــان ههقى ــدا رېئاللىقق  ى

 باشـــقا مېلىنىــڭ زاكىتىنـــى تــولىقى بىــلهن ئـــادا قىلىــپ، ئۇنىڭــدىن  ئــالاله بهرگهن پــۇل
ــر ــداق بىـ ــايلىقى هېچقانـ ــڭ بـ ــگهن بايالرنىـ ــتۇرۇپ كهلـ ــاردەملهرنى داۋامالشـ ــارى يـ  ئىختىيـ

 ە ههســسىلهپ ئۆســۈپ كــۈنگه كۆپىيىــپ ۋ  ئىقتىــسادىي بۇهرانغــا ئۇچرىماســتىن كۈنــدىن
 بهرىــكهت ۋە . شــۆهرىتى ئاشــماقتا  ئۇالرنىــڭ ئــالاله تائــاال ۋە خهلــق ئالدىــدىمۇ نــام . تۇرماقتــا

ــا ــۈرۈپ،  ئات ــا كهلت ــى بىج ــڭ ئهمرىن ــاال ئۆزىنى ــالاله تائ ــدا، ئ ــڭ قولى ــالاله تائاالنى ــسان ئ  ئېه
ــلهر بىــلهن ــاج ئىگىلىرىنىــڭ ههقلىرىنــى ئــادا قىلىــپ كهلگهن  ههمىــشه جهمئىيهتتىكــى ئېهتىي

 . ۋاسته كېپىلدۇر ى ۈپ بېرىشكه ئالاله تائاال ئۆزى ب ماللىرىنى ئۈستۈر  ئۇالرنىڭ پۇل . بىلله

 ئهمــدى زاكــات پېقىرالرنىـــڭ ئىــشلىمهستىن كــۈن ئۆتكۈزۈشـــىگه ۋە هورۇنلىقىغــا ســـهۋەپ
ــڭ ــان كهرىمنى ــسلهر قۇرئ ــدىغان شهخ ــات بېرىلى ــسهك، زاك ــسهتىگه كهل ــگهن سهپ ــدۇ، دې  بولى

 مىــسى بــويىچه، پېقىــرالر، مىــسكىنلهر، قهرزدارالر، ئىقتىــسادتىن ئايرىلىــپ بېۋاســىته بهلگىلى
 قالغــان مۇســۇلمانالر، ئازاتلىققــا ئېرىــشىش ئۈچــۈن مهبلهغــگه ئېهتىيــاجلىق قــۇلالر ۋە باشــقىالر

 تىيــاجلىرىنى ئىــشلهپ تېپىــشقا قــۇدرىتى يهتمهيــدىغان ه بــۇالر ئې . خىــل شهخــستۇر 8 قاتــارلىق
ــاردەمگه ههقىق ــان شهخــسلهردۇر ۋە جىــددىي ي ــاجلىق بولغ ــي ئېهتىي ــا كــۈچ . ى ــۇۋۋىتى  ئهمم  ق

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ . قىلىنىـدۇ مهنئـى جايىدا، تېنى سـاق كىـشىلهرگه زاكـات بېـرىش
 ( » بايالرغــا ۋە ئىــشلهشكه قــادىر بولغانالرغــا زاكــات هــاالل بولمايــدۇ « : مــاۋزۇدا مۇنــداق دېــگهن

 ). تىرمىزى رىۋايىتى

ــشى ــى كى ــسالم دىن ــي ئى ــتىن قهتئى ــۈن ئۆتكۈزۈش ــپ ك ــاردىمىگه يۆلىنى ــقىالرنىڭ ي  لهرنى باش
 ئهڭ ياخــشى كهســپ كىــشىنىڭ ئــۆز « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ مهنىــدە . مهنئــى قىلىــدۇ

) سۇيۇتى مهجمۇئهسى ( » قولىنىڭ مېهنىتىدۇر
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 ). بهيههقىي رىۋايىتى ( » ئالاله كهسىپدار مۆمىننى سۆيىدۇ «

 . ) مۇسلىم رىۋايىتى ( دېگهن » لدىن ئهلۋەتته ئۈستۈندۇر بهرگۈچى قول ئالغۇچى قو «

 زاكات بهرمهسلىكنىڭ گۇناهى

ــۇل ــڭ  پ ــالاله تائاالنى ــسى ئ ــۇپ، قولىمىزدىكى ــاال بول ــالاله تائ ــسى ئ ــڭ ئهســلى ئىگى  مالنى
ــدۇر ــا قىلغىنى ــسىدە ئات ــىناق تهرىقى ــام ۋە س ــزگه ئىنئ ــۇل . بى ــا  پ ــشالرنى قولغ ــشى ئى ــال ياخ  م

ــۈن ئهڭ يا ــۈرۈش ئۈچ ــۈگىمهس كهلت ــۈن ت ــشى ئۈچ ــدا كى ــدەك، گاهى ــاردەمچى بولغان ــشى ي  خ
ــاپهت ۋە بهختىــــسىزلىكلهرنى ئېلىــــپ كېلىــــدۇ  مــــال  بۇنىــــڭ ســــهۋەبى، پــــۇل . بــــااليى ئــ

 هوقـــۇقالرنى  مالغـــا مۇناســـىۋەتلىك بولغـــان ههق  ئىگىلىرىنىـــڭ ئۆزقوللىرىـــدىكى پـــۇل
  ائـاال ئىنـسانالرغا مــال ئـالاله ت . تونۇماسـلىقى ۋە ئـۇنى يولىـدا ئىـشلهتمىگهنلىكلىرىدىن ئىـدى

ــاج ــشكه ېه ئېهتىيـ ــا ئىشلىتىـ ــشى يولالرغـ ــۇنى ياخـ ــرگه ئـ ــلهن بىـ ــا قىلىـــش بىـ ــانى ئاتـ  دۇنيـ
ــدىكى ههقلىرى ــڭ ئۇنىڭـ ــان ئىگىلىرىنىـ ــشقا بۇيرىغـ ــادا قىلىـ ــۇق ئـ ــى تولـ ــاڭا ﴿ . نـ ــالاله سـ  ئـ
 ياخــــشىلىق ) ئالالهنىــــڭ ئېهتىيــــاجلىق بهنــــدىلىرىگه ( ياخــــشىلىق قىلغانــــدەك، ســــهنمۇ

 ). ئايهت  77 هس سۈرىسى قهس ( ﴾ قىلغىن

 ئېهــسان قىلىــشقا  ئــالاله تائــاال مۇســۇلمان پــۇل ئىگىلىرىنــى ئېهتىيــاج ئىگىلىــرىگه خهيــر
 دۇنياسـىدىن مـۇئهييهن مىقـدارىنى ئۇالرغـا زاكـات يـولى  بۇيرىغىنىدىن باشـقا، ئۇالرنىـڭ مـال

 ل يهنـــى مۇســـۇلمان پـــۇ ( ئۇالرنىـــڭ ﴿ . بىـــلهن بۆلـــۈپ بېرىـــشىنى پهرز قىلىـــپ بهلگىلىـــگهن
ــشكه  پـــۇل ) ئىگىلىرىنىـــڭ ــا بېرىـ ــدىغان پېقىرغـ ــا ۋە تىلىمهيـ ــدا تىلهيـــدىغان پېقىرىغـ  مالىرىـ

  25  24 مهئـــارىج سۈرىـــسى ( ﴾ بـــاردۇر ) يهنـــى زاكـــات ( تېگىـــشلىك بولغـــان مـــۇئهييهن ههق
 ). ئايهتلهر

ــشنىڭ ــادا قىلىـ ــاتنى ئـ ــدە زاكـ ــۆپلىگهن ئايهتلىرىـ ــڭ كـ ــان كهرىمنىـ ــاال قۇرئـ ــالاله تائـ  ئـ
ــت ــى تىكى ــڭ زۆرۈرلىكىن ــاتنى نهرمىگۈچىلهرنى ــاخىرەتته ( لىگهن ۋە زاك ــىز ) ئ ــهۋۋۇر قىلغۇس  تهس

 . ئوقۇبهتلهرگه دۇچار بولىدىغانلىقىنى جاكارلىغان  قاتتىق ئازاب

ــۆمىنلهر ﴿ ــى م ــبلهردىن ! ئ ــستىئان ئۆلۈمالىرىــدىن ( هىبــرىلهر ۋە راهى  ) يههــۇدىي ۋە خرى
 ) كىـــشىلهرنى ( يـــدۇ، مـــاللىرىنى ههقىـــقهتهن هـــارام يه  نۇرغـــۇنلىرى كىـــشىلهرنىڭ پـــۇل

ــالتۇن ــشتىن توســىدۇ، ئ ــا كىرى ــڭ دىنىغ ــدا  ئالالهنى ــڭ يولى ــۇنى ئالالهنى ــپ، ئ ــۈش يىغى  كۈم
ــدىغانالرغا ــدىغان ( ســهرپ قىلماي ــا بولى ــشارەت بهرگىــن ) دۇزاخت ــازاب بىــلهن بى ــاتتىق ئ ــۇ . ق  ئ

ــدە ( كۈنــدە ــى قىيــامهت كۈنى ــۇ ئــالتۇن ) يهن ــدا قىزىتىلىــپ،  ئ  كۈمۈشــلهر جهههننهمنىــڭ ئوتى
بـــۇ ” : ئۇالرغــا . ڭ بىــلهن ئۇالرنىـــڭ پىــشانىلىرى، يـــانلىرى ۋە دۈمبىلىــرى داغلىنىـــدۇ ئۇنىــ
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ــىلهرنىڭ ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن يىغقــان ئــالتۇن  ســىلهر بــۇ دۇنيــايىڭالردىكى ( كۈمۈشــۈڭالر  س
ــدىڭالر ــادا قىلمى ــى ئ ــشلىك ههققىن ــشكه تېگى ــدىلىرىگه بېرىلى ــاجلىق بهن ــڭ ئېهتىي  ) ئالالهنى

  34 تهۋبه سۈرىـــسى . ( ﴾ دېيىلىـــدۇ “ ڭ ۋاباســـىنى تېـــتىڭالر كۈمۈشـــۇڭالرنى  يىغقـــان ئـــالتۇن
 ). ئايهت

 بېخىللىــق قىلىــدىغانالر ) مالغــا  يهنــى پــۇل ( ئــالاله ئــۆز پهزلىــدىن بهرگهن نهرســىلهرگه ﴿
ــى ئــۆزلىرى ئۈچــۈن پايــدىلىق دەپ گۇمــان قىلمىــسۇن، ئهمهلىيهتــته، بــۇ ئــۇالر  بېخىللىقىن

ــانلىقتۇر ــۈن زىي ــ . ئۈچ ــق قىلغ ــڭ بېخىللى ــدە ئۇالرنىــڭ ئۇالرنى ــامهت كۈنى ــسى قىي  ان نهرسى
 ). ئايهت  180 ئىمران سۈرىسى ئال ( ﴾ بوينىغا تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇ

 ئـــالتۇن، كۈمـــۈش ۋە باشـــقا « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇ مـــاۋزۇدا مۇنـــداق دېـــگهن
 بهرمىـگهن كىـشىگه قىيـامهت ) زاكىتىنـى ( بايلىقالرغا ئىگه بولـۇپ تـۇرۇپ، ئۇالرنىـڭ ههققىنـى

 ئۇنىــڭ . دۇنيــالىرى دۇزاختــا قىزىتىلغــان تۆمــۈرلهرگه ئايلىنىــپ كېلىــدۇ  ئۇنىــڭ مــال كــۈنى
ــۈرلهر بىــلهن داغلىنىــدۇ ــۈرلهر ســوغۇپ قالغــان . پىشانىــسى، مۆرىــسى ۋە ئۆشنىــسى بــۇ تۆم  تۆم

ــدۇ ــپ يېقىلى ــا قىزىتىلى ــان يهنه قايت ــوغرا . هام ــا ت ــڭ يىلىغ ــك مى ــڭ ئهللى ــۈنى دۇنيانى ــر ك  بى
 شــۇنداق ە، ئىنــسانالر ئارىــسىدا هۆكــۈم چىقىرىلىــپ بــولغىچه كېلىــدىغان قىيــامهت كۈنىــد

ــازاپلىنىش ــپ ئ ــدۇ داغلىنى ــۆز . داۋام قىلى ــان ئ ــكه بولغ ــاكى دۇزاخ تهرەپ ــنهتكه ي ــدىن جهن  ئان
 ) مۇسلىم رىۋايىتى ( » يولىنى كۆرىدۇ

 مالنىــڭ زاكىتىنــى بهرمىــگهن كىــشىگه قىيــامهت كــۈنى  ئــالاله تائــاال ئاتــا قىلغــان پــۇل «
 ۇنيـــالىرى ئىككـــى كۆزىنىـــڭ ئۈســـتىدە قورقۇنۇشـــلۇق قـــارا مېڭـــى بولغـــان د  ئۇنىـــڭ مـــال

ــپ ئۇنىــ ــك بىــر ئىالنغــا ئايلىنىــپ كېلى  مهن ” : ڭ بوينىغــا يۆرگىــشىدۇ ۋە ئۇنىڭغــا ههيۋەتلى
 ). رىۋايىتى بۇخارى ( » دەيدۇ “ دۇنيايىڭ  سېنىڭ دۇنيادا يىغقان مال

ــۇ مۇ ــدۇكى، ئـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالهـ ــدۇ ئهبـ ــداق دەيـ  مهن « : نـ
 ئــۇ كهبىنىــڭ . ههرەمنــى تــاۋاپ قىلىۋېتىــپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا كهلــدىم

 مۇشــۇ كهبىنىـڭ رەببـى بىــلهن قهسـهم قىلىمهنكــى، « : سايىـسىدا ئولتـۇراتتى، ئــۇ مېنـى كـۆرۈپ
 . دەپ تهكرارلىـدى » ! ئـۇالر چوقـۇم زىيـان تـارتقۇچىالردۇر ! ئۇالر چوقـۇم زىيـان تـارتقۇچىالردۇر

 دەپ  ئانـام سـىزگه پىـدا بولـسۇنكى، ئـۇالر زادى كىمـلهر؟  ئاتـا ! يارەسـۇلهلال  مهن ئۇنىڭدىن،
 دۇنياســـىدىن ئاشـــكارا ۋە يوشـــۇرۇن  پهقهت مـــال . ئىگىلىرىـــدۇر  ئـــۇالر پـــۇل  ســـورىۋىدىم،

 تــۆگه، كــاال، . ئهممــا بۇنــداقالر بهكمــۇ ئــاز . ئــالاله يولىــدا ســهرپ قىلغــانالر بۇالرنىــڭ ســىرتىدا
ــوي ۋە ــسۇن، باشــقا ق ــادەم بول ــداقال ئ ــگهن قان ــات بهرمى ــۇرۇپ زاك ــان ت ــگه بولغ ــا ئى  بايلىقالرغ

ــال ــدە چــ  ئۇنىــڭ م ــامهت كۈنى ــالىرى قىي ــپ و دۇني ــپ كېلى ــا ئايلىنى ــۈك هايۋانالرغ  ڭ مۈڭگۈزل
ئۇالرنىــڭ ئــاخىرى تــۈگىگهن . ئــۇنى مۈڭگــۈزلىرى بىــلهن ئۈســسۈپ يهنجىــشكه باشــاليدۇ
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). مۇسلىم رىۋايىتى ( . دىدى » يناشقا داۋام قىلىدۇ هامان باشتىكىلىرى قايتا كېلىپ قى
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 زاكاتنىڭ پهرزلىكى : بۆلۈم ئىككىنچى

ــات ــۇل – زاك ــۇلمان پ ــدا، مۇس ــسالم دىنى ــى  ئى ــپ جهمئىيهتتىك ــدىن ئېلى ــال ئىگىلىرى  م
ــي ــر دىنى ــگهن بى ــدىن بهلگىلهن ــاال تهرىپى ــالاله تائ ــۈن ئ ــرىش ئۈچ ــرىگه بې ــاج ئىگىلى  ئېهتىي

 . سېلىقتۇر

 ى لــۇغهت ئېتىبــارى بىــلهن، پــاكالش ۋە ئۆســتۈرۈش دېــگهن مهنىلهرنـــى زاكــات ســۆز
ــدۇ ــسى . بىلدۈرى ــستېمالىدىكى مهنى ــهرىئهت ئى ــسالم ش ــڭ ئى ــهرتلهرگه : زاكاتنى ــسۇس ش  مهخ

 . ئاساسهن، مۇئهييهن مىقداردىكى مالنى ههقلىق بولغان شهخسلهرگه تاپشۇرۇش دېمهكتۇر

 ىلىــــش كاتتــــا ئىبــــادەتلهردىن زاكـــاتتىن ئىبــــارەت بــــۇ ئىجتىمــــائىي پهرزنــــى ئــــادا ق
ــلىق ئهڭ ــادا قىلماس ــۇنى ئ ــۇرۇپ، ئ ــدىغان ت ــدارى يېتى ــشكه ئىقتى ــات بېرى  ســانالغىنىدەك، زاك

 . ئېغىر گۇناهتۇر

 زاكاتنىڭ پهرز بولۇشىنىڭ شهرتلىرى

 : زاكات تۆۋەندىكى شهرتلهرگه توشقان كىشىلهرگه پهرز بولۇپ بۇيرىلىدۇ

 . مۇسۇلمان بولۇش  1

 . كهن بولۇش باالغهتكه يهت  2

 . هوشى جايىدا بولۇش  ئهقىل  3

 . مالغا ئىگه بولۇش  مهلۇم مىقداردا پۇل  4

 . مالغا ئىگه بولىغىنىغا بىر يىل توشۇشى  پۇل  5

 . قهرزدار بولماسلىق  6

 : بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه

 مۇسۇلمان بولۇش : ى بىرىنچى شهرت زاكاتنىڭ

ــادەتنى ئورۇن ــر ئىب ــداق بى ــدى ههرقان ــادا قىلىــش ئۈچــۈن ئال ــۇنى ئ ــۇش ۋە ئ  الشــقا بۇيرۇل
 بىلهن مۇسۇلمان بولـۇش شـهرت بولغىنىـدەك، زاكـاتتىن ئىبـارەت بـۇ ئىجتىمـائىي پهرزنـى ئـادا

ــۇش شــهرتتۇر ــادەتلىرىگه . قىلىــش ئۈچۈنمــۇ مۇســۇلمان بول  مۇســۇلمان بولمىغــانالر ئىــسالم ئىب
. هتلىك ئهمهستۇر چۈنكى، ئۇالر بۇ ئىبادەتلهرگه ساالهىي . بۇيرۇلمىغان
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 باالغهتكه يهتكهن بولۇش : ى ئىككىنچى شهرت زاكاتنىڭ

 بـــاالغهتكه . زاكاتنىـــڭ پهرز بولۇشـــى ئۈچـــۈن بـــاالغهتكه يهتـــكهن بولـــۇش شـــهرتتۇر
ــۇل ــكهن پ ــۆلچىمىگه يهت ــرىش ئ ــات بې ــدىكى زاك ــڭ ئىلكى ــگهن بالىالرنى ــات  يهتمى ــا زاك  مالغ

 ىي ۋە ههنبهلىـــي شـــافىئىي، مـــالىك شى بولـــۇپ، قارىـــ مهزهىبىنىـــڭ ههنهفىـــي بـــۇ . كهلمهيـــدۇ
 ، بــاالغهتكه يهتمىـــگهن بالىالرنىـــڭ ئىلكىــدىكى زاكـــات بېـــرىش نىــڭ قارىـــشىچه مهزههبلىرى

ــۇل ــكهن پـ ــۆلچىمىگه يهتـ ــدۇ  ئـ ــات كېلىـ ــالغىمۇ زاكـ ــات . مـ ــۇكى، زاكـ ــى شـ ــڭ دەلىلـ  بۇالرنىـ
ــاالغهتكه ــى ئۈچــۈن ب ــڭ پهرز بولۇش ــلهن ئۇنى ــارى بى ــانلىقى ئېتىب ــادەت بولغ ــسادىي ئىب  ئىقتى

ــهرت ئهمهس ــكهن بولـــۇش شـ ــاالغهتكه يهتمىـــگهن بالىالرنىـــڭ . يهتـ  بۇنىڭغـــا بىنـــائهن، بـ
 ئۇالرنىــڭ زاكىتىنـى ئۇالرنىــڭ ئىگىلىــرى . مېلىـدىنمۇ زاكــات ئايرىلىـدۇ  ى پــۇل ك ئىگىلىكىـدى

 . ئۇالرنىڭ مهخسۇس مېلىدىن ئايرىپ بېرىدۇ

ــي ــاز، روزا، ههج ۋە ههنهفى ــاتمۇ نام ــسا، زاك ــى بول ــڭ دەلىل ــقا با مهزهىبىنى ــادەتلهرگه ش  ئىب
 ئوخــشاش ئىــسالم پهرزلىرىــدىن بىــرى بولغــانلىقتىن ئۇنىــڭ پهرز بولۇشــى ئۈچۈنمــۇ بــالىغ

ــۇش شــهرتتۇر ــالىغ . بول ــشى ئۈچــۈن ب ــادا قىلىنى ــدىكى ئىبادەتلهرنىــڭ ئ ــسالم دىنى  چــۈنكى ئى
 ئـۈچ خىـل كىـشى قىلمىـشلىرى « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن . بولۇش شهرتتۇر

ــدۇ ئۈچـــۈن جا ــا تارتىلمايـ ــك، : ۋاپكارلىققـ ــىغا كهلگىچىلىـ ــشى هوشـ ــىدىن كهتـــكهن كىـ  هوشـ
ــك ــاالغهتكه يهتكىچىلى ــالىالر ب ــك ب ــك ۋە كىچى ــشى ئويغانغىچىلى ــان كى ــۇ داۋۇد ( » ئۇخلىغ  ئهب

 ) رىۋايىتى

ــىلىدە ــۇ مهس ــي ب ــۇ ههنهفى ــۇ ب ــۈن بىزم ــانلىقى ئۈچ ــۈك بولغ ــى كۈچل ــڭ دەلىل  مهزهىبىنى
 . قوشۇلىمىز قارىشىغا مهزههبنىڭ

 هوشى جايىدا بولۇش  ئهقىل : ى ئۈچىنچى شهرت كاتنىڭ زا

ــۇل ــكهن پ ــۆلچىمىگه يهت ــرىش ئ ــات بې ــات پهرز  زاك ــاراڭالرغا زاك ــان س ــگه بولغ ــا ئى  مالغ
ــا . بولمايــــدۇ  چــــۈنكى ئىــــسالم دىنىــــدىكى ئبادەتلهرنىــــڭ پهرز بولۇشــــى ئۈچــــۈن ئۇنىڭغــ

 رمۇ بــۇ مهســىلىدە ســاراڭال . هوشــى جايىــدا بولغــان بولۇشــى شــهرتتۇر  بۇيرۇلغۇچىنىــڭ ئهقىــل
 . شىدۇر قارى مهزهىبىنىڭ ههنهفىي مانابۇ، . باالغهتكه يهتمىگهن بالىالرغا ئوخشاشتۇر

 ، ئهقىــل هوشــى جايىــدا بولمىغــان دە لىرىــ ئهممــا شــافىئىي، مــالىكى ۋە ههنبهلــى مهزههب
 مېلـى بولـسا ئۇالرنىڭمـۇ زاكـات بېرىـشى  ساراڭالرنىڭ زاكات بېرىش ئـۆلچىمىگه يهتـكهن پـۇل

ــدۇ پهرز بو مېلىنىــڭ زاكىتىنــى ئۇالرنىــڭ ئىگىلىــرى ئــۇالردىن ۋەكىــل  ئۇالرنىــڭ پــۇل . لى
. بولۇپ ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن بېرىدۇ
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 ههر ئىككــى مهزههبنىــڭ دەلىلــى يــۇقىرىقى، بــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىالرنىــڭ مهسىلىــسى
 مهزهىبىنىـــڭ ههنهفىـــي بـــۇ مهســـىلىدىمۇ . رنىـــڭ ئۆزىـــدۇر ه ل ل توغرىلىـــق كهلتـــۈرۈلگهن دەلى

 . شى ئهمهل قىلىشقا ئهرزىيدۇ قارى

 مالغا ئىگه بولۇش  مهلۇم مىقداردا پۇل : ى تۆتىنچى شهرت زاكاتنىڭ

 ئىــسالم شــهرىئىتى زاكاتنىــڭ پهرز بولۇشــى ئۈچــۈن بهلگىلىــگهن مىقــدارغا يهتمىـــگهن
ــشىگه زاكـــات پهرز ئهمهس  پـــۇل ــا ئىـــگه بولغـــان كىـ ــۈن . مالغـ ــايالر ئۈچـ  چـــۈنكى زاكـــات بـ

ــر پهرز ــان بى ــساالم . دۇر بۇيرۇلغ ــبهر ئهلهيهىس ــۇڭا پهيغهم ــات « : ش ــدىن  زاك ــۇلمان بايلىرى  مۇس
 ۋە بۇخـــارى ( . دەپ كۆرســـهتكهن » ئېلىـــپ ئۇالرنىـــڭ پېقىرلىرىغـــا بېرىلىـــدىغان بىـــر پهرزدۇر

 ) مۇسلىم راۋايىتى

ــڭ پهرز بولۇشــــى ئۈچــــۈن ــشىلهرنىڭ چۈشــــهنگىنىدەك  زاكاتنىــ  غلىق ئاتــــا – بهزى كىــ
ــاكى مىليــونېرالردى ــايالردىن ي ــهرت ئهمهس ب ــۇش ش ــاتنى پهرز قىلىــدىغان . ن بول  بهلكــى زاك

ــشىنىڭ نورمــال ــۇ بولــسىمۇ، كى ــۇپ، ئ ــانالغان مىقــدار بول ــهرىئهتته بــايلىق دەپ س ــدار ش  مىق
 دىنــار 20 مىــسقال يـاكى 20 كۈمــۈش يـاكى ) گـرام 595 ( دىــرههم 200 ئېهتىياجىـدىن تاشـقىرى

 مېلىنىــڭ بولۇشــىدىن  كى پــۇل ئالتۇننىــڭ قىممىتىــدى ) گــرام 85 ئىيــارلىق ئالتۇنــدىن 21 (
ــارەتتۇر ــدىن تاشــقىرى . ئىب ــسىنىڭ ئېهتىياجى ــڭ ۋە ئائىلى ــرام 85 ئۆزىنى ــاكى گ ــالتۇن ي  595 ئ

ــرام ــدۇ گ ــات پهرز بولى ــۈن زاك ــشى ئۈچ ــان كى ــگه بولغ ــسادقا ئى ــك ئىقتى ــۈش كهلگىچىلى  . كۈم
ــدا ــقىرى هال ــدىن تاش ــال ئېهتىياجى ــسىنىڭ نورم ــۈنكى ئائىلى ــۇقىرى چ ــات مىقــدارىغ ي  ا قى زاك

ــدە بـــاي ــهرىئىتى نهزەرىـ ــسالم شـ ــادەم ئىـ ــگه بولغـــان ئـ ــۆپرەكىگه ئىـ ــدىن كـ ــاكى ئۇنىڭـ  يـ
 . نهتىجىدە ئۇنىڭ زاكات بېرىشى پهرز بولۇپ بۇيرۇلغان بولىدۇ . هېسابلىنىدۇ

 قى ئـــالتۇن ۋە كۈمـــۈش يـــۇقىرى پېقىرالرنىــڭ مهنپهئهتىنـــى كـــۆزدە تۇتـــۇش مهقـــسىتىدە،
 گــرام 85 سا شــۇ هېــسابقا ئېلىنىــدۇ، يهنــى مىقــدارىنىڭ قايسىــسىنىڭ قىممىتــى ئهرزان بولــ

 كۈمۈشــنىڭ باهاســىدىن ئهرزان بولــسا، زاكاتنىــڭ پهرز بولۇشــى گــرام 595 ئالتۇننىــڭ باهاســى
ــدۇ ــا ئېلىنى ــدارى ئېتىبارغ ــڭ مىق ــرام 595 ئهگهر . ئۈچــۈن ئالتۇننى ــى گ  85 كۈمۈشــنىڭ باهاس

 چـــۈن كۈمۈشـــنىڭ ئالتۇننىـــڭ باهاســـىدىن ئهرزان بولـــسا، زاكاتنىـــڭ پهرز بولۇشـــى ئۈ گـــرام
 . مىقدارى ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ

ــدارنى ــدىغان مىقـ ــار قىلىنىـ ــىدا ئېتىبـ ــڭ پهرز بولۇشـ ــساالم زاكاتنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــار 20 يــاكى ( مىــسقال 20 « : بهلگىــلهپ ــالتۇن . غــا يهتمىــگهن ئالتۇنغــا زاكــات كهلمهيــدۇ ) دىن  ئ

 ، ئۇنىڭـدىن يېـرىم مىـسقال مىسقالغا يهتـسه ۋە ئۇنىـڭ مـۈلكىگه كىـرگهنگه بىـر يىـل ئۆتـسه 20
ــدۇ ــات بېرىلىـ ــساپ . زاكـ ــۇ هېـ ــا شـ ــۆپ بولغىنىغـ ــدىن كـ ــى ( ئۇنىڭـ ــرىم 20 يهنـ ــسقالغا يېـ مىـ
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ــرىش ــات بې ــدۇ ) مىــسقالدىن زاك ــات بېرىلى ــويىچه زاك ــۆتمىگهن . ب ــل ئ ــر يى ــا بى ــگه بولغىنىغ  ئى
 ) ئههمهد، بهيههقىي ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( » مالغا زاكات كهلمهيدۇ  پۇل

 بۇخــارى . ( دەپ كۆرســهتكهن » ا يهتمىــگهن كۈمۈشــكه زاكــات كهلمهيــدۇ بهش ئاۋاققــ «
 ). رىۋايىتى

ــاۋاق ــر ئـ ــرههمگه تهڭ 40 بىـ ــدە، . دىـ ــاۋاق 5 نهتىجىـ ــرههم 200 ئـ ــى ( دىـ  200 = 40 × 5 : يهنـ
ــر ــرههم 200 گه، ) ههم دى ــدۇ گرام 595 دى ــا تهڭ بولى ــۋايهت . غ ــادىن رى ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله  ئائى

ــرىم ) مىــسقال 20 يهنــى ( دىنــار 20 م ههر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال « قىلىنىــدۇكى،  ئالتۇنــدىن يې
ــۇيرۇيتتى 40 مىــسقال ۋە ههر ــشكه ب ــرههم زاكــات بېرى ــر دى ــرههم كۈمۈشــتىن بى ــزى ( » دى  تىرمى

 ). رىۋايىتى

 قىالر ئىــــسالم شــــهرىئىتىنىڭ زاكاتنىــــڭ پهرز بولۇشــــى ئۈچــــۈن بهلگىلىــــگهن يــــۇقىرى
 رهالالرنىــڭ مــاددىي يــاردىمى بىــلهن مــۇئهييهن مىقــدارى بولــۇپ، بۇنىڭــدا بايالرنىــڭ ۋە ئوتتۇ

ــۆزدە تۇتۇلغــان ــتىش ك ــڭ يــۈكلىرىنى يهڭگىللى ــاج ئىگىلىرىنى ــۇقىرى . ئېهتىي  قى مــۇئهييهن ي
 بىراۋنىـڭ زاكـات . مىقداردىن ئـاز ئىقتىـسادقا ئىـگه بولغـان كىـشىلهرگه زاكـات پهرز ئهمهسـتۇر
 اجىـدىن تاشـقىرى بېرىشكه سـاالهىيهتلىك بولۇشـى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ نورمالـدىكى ئـائىله ئېهتىي

 مېلـى بولۇشــى  قى زاكـات ئـۆلچىمىگه يهتـكهن يـاكى ئۇنىڭـدىن كـۆپرەك مىقـداردا پـۇل يـۇقىرى
ــيىم . شــهرتتۇر ــائهن، ئۇنىــڭ ۋە ئائىلىــسىنىڭ ئېهتىياجىــدىكى كى  كېچهكلىــرى،  بۇنىڭغــا بىن

ــۆي ــڭ  ئ ــڭ، كېلىنلىرىنى ــڭ، قىزلىرىنى ــشلىتىۋاتقان ماشــىنىلىرى ۋە ئايالىنى ــارەتلىرى، ئى  ئىم
  بهلكــى ئۇنىــڭ ئـــۆي . ىنــنهت بويــۇملىرى زاكاتنىـــڭ پهرز بولــۇش ئــۆلچىمىگه كىرمهيـــدۇ ز

ــمهت ــك قىمـ ــسى قانچىلىـ ــشلىتىۋاتقان ماشىنىـ ــهمهتلىك، ئىـ ــك ههشـ ــارەتلىرى قانچىلىـ  ئىمـ
 چــۈنكى بــۇالر ئېهتىياجنىــڭ ئىچىــدىكى . باهــالىق بولــۇپ كهتــسۇن ئۇالرغــا زاكــات كهلمهيــدۇ

 ماتېرىيــاللىرى ۋە  ىرى، ســانائهت ئهشــيالىرى، كىتــاب هــازل ا شــۇنىڭدەك، ئــۆي ج . شــهيئىلهردۇر
ــات ــدۇ ۋە زاكــ ــۆلچىمىگه كىرمهيــ ــۇش ئــ ــڭ پهرز بولــ ــۇراللىرى زاكاتنىــ ــدالرنىڭ قــ  مۇجاهىــ

 قىالر قـوللىنىش ئۈچـۈن ئهمهس، تىجـارەت ئۈچـۈن تۇتۇلغـان بولـسا، ئۇالرغـا يـۇقىرى . كهلمهيدۇ
 . ئهلۋەتته زاكات كېلىدۇ

 لغا ئىگه بولغانغا بىر يىل ئۆتۈشى ما  پۇل : ى بهشىنچى شهرت زاكاتنىڭ

ــدارىغا ــات مىق ــۇئهييهن زاك ــان م ــك بولغ ــشنىڭ پهرز بولۇشــى ئۈچــۈن يېتهرلى ــات بېرى  زاك
ــيه ــدىن باشــالپ قهمهرى ــر يىلنىــڭ ئۆتىــشى ) هىجــرىيه ( ئىــگه بولغان ــۇق بى  يىــل هېــسابىدا تول
ــدۇر ــهرتلىرىدىن بىرى ــڭ ش ــۇل . زاكاتنى ــمىغان پ ــۇق توش ــل تول ــر يى ــا بى ــگه بولغانغ ــا  ئى  مالغ

ــدۇ ــات كهلمهي ــساالم . زاك ــبهر ئهلهيهىس ــته پهيغهم ــۇ ههق ــل « : ب ــر يى ــۇق بى ــا تول ــگه بولغانغ ئى
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 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى . ( دەپ كۆرسهتكهن » مۈلۈككه زاكات كهلمهيدۇ  توشمىغان مال

ــايرىش ئۈچــۈن يىــل ئۆتۈشــى ــۋە ۋە كۆكتاتالرنىــڭ ئۆشــرە زاكىتىنــى ئ ــا ئاشــلىق، مې  ئهمم
ــدۇ ــهرت قىلىنماي ــسابتۇر . ش ــۈنى هې ــان ك ــۇالرنى يىغق ــى ئ ــۇالرنى . بهلك ــۇ ئ ــلهر ئۈچۈنم  مهدەن

 . چىقارغان كۈنى هېسابقا ئېلىنىدۇ

ــدۇ ــدا قويىـ ــى ئورۇنـ ــى بىرىنچـ ــشىلهرنىڭ مهنپهئهتىنـ ــى كىـ ــسالم دىنـ ــۇل . ئىـ ــال  پـ  مـ
 شـــۇڭا ئــۇ بايالرغـــا زاكــات چىقىرىـــشنى پهرز . ئىگىلىرىنــى زىيانغــا ئۇچرىتىـــشنى خالىمايــدۇ

ــر ــلهن بى ــش بى ــشى قىلى ــادا قىلى ــاتنى ئ ــت ت گه، زاك ــل ۋاقى ــر يى ــۇق بى ــا تول ــۇرۇن ئۇالرغ  ىن ب
 يوللــۇق ۋاســىتىلهر بىــلهن باشــقا مــاللىرىنى تىجــارەت ۋە  مانــابۇ، ئۇالرنىــڭ پــۇل . بهرگهن

 ئۆستۈرۈۋېلىـــشى، ئانــــدىن زاكــــاتنى دەســــمى مالــــدىن ئهمهس، بهلكــــى ئۇنىــــڭ چىققــــان
 ئهگهر پــۇل . ىــك بولۇشــى ئېهتىمــال پايدىــسىدىن بېرىــشى ئۈچــۈن پۇرســهت يارىتىــپ بهرگهنل

 ئىگىلىـــــرى ئۆزلىرىنىـــــڭ دەســـــمىلىرىنى بۇيرۇلغـــــان يـــــولالر بىـــــلهن ئۆستۈرۈشـــــكه
ــىزلىكىدىندۇر ــڭ يېتهرسـ ــۇ ئۆزلىرىنىـ ــسا، ئـ ــتۈرەلمىگهن بولـ ــشمىغانلىقتىن ئۆسـ ــا . تىرىـ  ئهممـ

 . زاكات بۇ هالهتتىمۇ ئۇالرنىڭ زىممىسىدىن ساقىت بولمايدۇ

 هرزدار بولماسلىق ق : ى ئالتىنچى شهرت زاكاتنىڭ

ــهرتتۇر ــلىق شــ ــۈن قهرزدار بولماســ ــى ئۈچــ ــڭ پهرز بولۇشــ ــات . زاكاتنىــ ــۈنكى زاكــ   چــ
ــۇل ــكهن پـ ــدارغا يهتـ ــۇئهييهن مىقـ ــقىرى مـ ــدىن تاشـ ــدىكى ئېهتىياجىـ ــگه  نورمالـ ــا ئىـ  مالغـ

ــان پهرزدۇر ــا بۇيرۇلغـ ــڭ . بولغانالرغـ ــاج ئىگىلىرىنىـ ــادەم ئېهتىيـ ــان ئـ ــالبۇكى، قهرزدار بولغـ  هـ
 ئهگهر بىراۋنىـــڭ . شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ئۇنىڭغـــا زاكـــات پهرز ئهمهســـتۇر . دۇ قاتارىـــدىن ســـانىلى

ــۇل ــدارىغا يېتىــپ ئاشــىدىغان پ ــائىله ئېهتىياجىــدىن تاشــقىرى زاكــات بېــرىش مىق   نورمــال ئ
 مېلــى بولــۇپ ئۈســتىدە بـــۇ مىقــدارنى بېــسىپ چۈشــىدىغان كۆلهمـــدە قهرز بولــسا ئــۇ بـــاي

 . نهتىجىــدە ئۇنىڭغــا زاكــات پهرز بولمايــدۇ . بهلكــى پېقىرنىــڭ قاتارىغــا كېرىــدۇ . هېــسابالنمايدۇ
ــۇل ــدىن تاشــقىرى پ ــال ئېهتىياجى ــدا نورم ــڭ قولى ــۇپ، ئۈســتى  ئهگهر بىراۋنى ــار بول ــى ب  دە مېل

ــاۋۋال قهرز ــۇ ئ ــسا، ئ ــۇ بول ــى قهرزم ــ ىن ــڭ پهرز قايتۇرى ــقىنى زاكاتنى ــن ئاش ــدىن قهرزدى  دۇ، ئان
ــدۇ ــات بېرى ــدىن زاك ــسه ئۇنىڭ ــدارىغا يهت ــۇش مىق ــ . بول ــۇ مىق ــه ئهگهر ئ ــۈدەك نهرس  دارغا يهتك

 . زاكــات بــايالردىن ئېلىنىــدۇ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . قالمىــسا ئۇنىڭغــا زاكــات كهلمهيــدۇ
 » مېلـى بولمىغـان ئـادەم بـاي هېـسابالنمايدۇ  زاكاتنىڭ پهرز بولۇش مىقـدارىغا يهتكـۈدەك پـۇل

 ). رىۋايىتى بۇخارى ( دەپ كۆرسهتكهن

 قولىــدا مىــڭ دىـــرههم پــۇلى بولغـــان « : مـــاۋزۇدا ئىبنــى ئــۇمهر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهــۇ بــۇ
ــتۇر ــات پهرز ئهمهسـ ــادەمگه زاكـ ــار ئـ ــسى بـ ــرههم قهرزىـ ــڭ دىـ ــتىدە مىـ ــسىمۇ، ئۈسـ دەپ » بولـ
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 . كۆرسهتكهن

 زاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ شهرتى

ــادەت ــۆزى ئىبـ ــشنىڭ ئـ ــادا قىلىـ ــى ئـ ــر پهرزنـ ــداق بىـ ــان ههر قانـ ــاال بۇيرىغـ ــالاله تائـ  ئـ
 ههر قانــداق بىــر ئىبــادەتنى ئــادا قىلىــش . ۇ كاتتــا ئىبــادەتتۇر بولغانـدەك، زاكــاتنى ئــادا قىلىــشم

 ئۈچــۈن ئالــدى بىــلهن ئۇنىڭغــا كۆڭۈلــدە نىــيهت بــاغالش شــهرت قىلىنغانــدەك، زاكــاتنى ئــادا
 ئـــۇ بولـــسىمۇ، زاكـــات بهرگۈچىنىـــڭ زاكـــاتنى . قىلىـــشتىمۇ ئـــۇنى نىـــيهت قىلىـــش شـــهرتتۇر

 دىن ئايرىغــان ۋاقتىــدا ئۆزىنىــڭ بهرگهن ۋاقتىــدا يــاكى ئــۇنى بېــرىش ئۈچــۈن مۇمــۇمىي مېلىــ
ــانلىقىنى كۆڭلىـــدە هىـــس قىلىـــشى دېمهكتـــۇر ــالغۇچى . زاكـــات بېرىۋاتقـ ــاتنى ئـ  لـــېكىن زاكـ

 ههتتــا زاكــات بهرگــۈچى . پېقىرالرنىــڭ ئۇنىــڭ زاكــات ئىكهنلىكىنــى بىلىــشى شــهرت ئهمــمهس
 زاكــات ئالغۇچىنىــڭ كــۆڭلىنى ئايىغــانلىقتىن ئىچىــدە زاكــاتنى نىــيهت قىلىــپ تــۇرۇپ، ئــۇنى

ــدۇ ــادا تاپى ــات ئ ــىمۇ زاك ــتىدا بهرس ــاملىرى ئاس ــاردەم ن ــاكى ي ــيه ي ــا ههدى  چــۈنكى . ئالغۇچىغ
 پهقهت ئۇنىـــڭ زاكـــات . ئـــۇنى ئـــېالن قىلىـــش شـــهرت ئهمهس . نىيهتنىـــڭ ئـــورنى قهلبتـــۇر

ــۇر ــشى يېتهرلىكت ــالاله تائاالنىــڭ بىلى ــى ئ ــان كهرىمــدە، ههر . ئىكهنلىكىن ــاال قۇرئ  ئــالاله تائ
 بولۇشـى ئۈچـۈن نىيهتنىـڭ شـهرت ئىكهنلىكىـگه ئىـشارەت قىلىـپ قانداق ئىبادەتنىـڭ قوبـۇل

 قىلغــان، ههق ) نىــيهت بىــلهن ( ئــۇالر پهقهت ئىبــادەتنى ئــالالهغىال خــالىس ﴿ : مۇنــداق دېــگهن
  4 بهييىــنه سۈرىــسى ( ﴾ دىنغــا ئېتىقــاد قىلغــان هالــدا ئــالالهغىال ئىبــادەت قىلىــشقا بۇيرۇلــدى

 ). ئايهت

ــداق ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــگهن پهيغهم ــۇل بولۇشــى « : دې ــقهتهن ئهمهللهرنىــڭ قوب  ههقى
 ۋە بۇخـارى ( » ههر كىـم ئۆزىنىـڭ نىـيهت قىلغـان نهرسىـسىگه يېتىـدۇ . نىيهتلهر بىـلهن بولىـدۇ

 ). مۇسلىم رىۋايىتى

ــۇقىرى ــدا يـ ــۇنى ۋاقتىـ ــۇپ، ئـ ــان بولـ ــىدىن قهرز ئالغـ ــراۋ بىرسـ ــائهن، بىـ ــهرتكه بىنـ  قى شـ
 . ۇر قهرزنــى زاكاتقــا هېسابلىــشى جــائىز ئهمهس قايتۇرالمىغــان بولــسا، قهرز بهرگۈچىنىــڭ مهزكــ

 چــۈنكى ئــۇ قهرزنــى بهرگهن ۋاقتىــدا زاكــاتنى نىــيهت قىلغــان ئهمهس، بهلكــى قهرز هېــسابىدا
ــان . بهرگهن ــرىش ئۈچـــۈن ئايرىغـ ــا بېـ ــۈچى ئۆزىنىـــڭ زاكاتقـ ــارائىتتا، قهرز بهرگـ  بۇنـــداق شـ

 ڭــدىن قهرزىــسىنى پــۇلىنى قهرزدارغــا زاكــات نىيىتــى بىــلهن بېرىــپ بولــۇپ، ئانــدىن ئۇنى
 . سورىسا ۋە ئالسا بولىدۇ

ــاكى زاكــات نىــڭ كۆرۈشــىچه، ههنبهلــى مهزهىبى  زاكاتنىــڭ نىيىتىنــى زاكــات بېرىــشتىن ي
ــۇرۇن قىلىــشمۇ ــۇددەت ب ــر م ــسقا بى ــشتىن قى ــدىن ئايرى ــۇمى مال ــدارنى ئۇم ــدىغان مىق  بېرىلى

يهتكـــۈزۈپ چــۈنكى، زاكـــاتنى ئۇنىڭغــا ههقلىـــق بولغــان ئېهتىيـــاج ئىگىلىــرىگه . جــائىزدۇر
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 » المغنـي « ئىبنـى قـۇدامه . بېرىش ئىشىدا ئـۆزى ئۈچـۈن باشقىـسىنى ۋەكىـل قىلىـش جـائىزدۇر
ــدۇ ــداق دەپ يازىـ ــىرىدە مۇنـ ــاملىق ئهسـ ــۇل « : نـ ــڭ پـ ــۈچى ئۆزىنىـ ــات بهرگـ ــڭ  زاكـ  مېلىنىـ

ــدا ــان هال ــيهت قىلغ ــاتنى نى ــرىش ئۈچــۈن زاك ــشۇرۇپ بې ــرىگه تاپ ــاج ئىگىلى ــى ئېهتىي  زاكىتىن
ــا بىراۋنـــى ئۆزىنىـــڭ ئورن ــا ئايرىلغـــان مىقـــدارنى ئۇنىـــڭ قولىغـ ــپ زاكاتقـ ــدا ۋەكىـــل قىلىـ  ىـ

ــهرت ئهمهس ــشى ش ــيهت قىلى ــا نى ــشىنىڭ قايت ــان كى ــل بولغ ــسا، ۋەكى ــشۇرغان بول  ئهگهر . تاپ
 زاكــات مېلىنىــڭ ئىگىــسى زاكــاتنى نىــيهت قىلمىغــان بولــسا ۋە كىلنىــڭ نىــيهت قىلغىنىنىــڭ

 ئىبنـى : بهت  88 جىلـد  4 » مغنـي ال « ( » چـۈنكى زاكـات بهرگـۈچى ئـۇ ئهمهس . پايدىسى يـوق
 ). قۇدامه

 زاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ ۋاقتى

ــدارىغا ــۇش مىق ــشكه تېگىــشلىك بول ــات بېرى ــدىن تاشــقىرى زاك ــائىله ئېهتىياجى ــال ئ  نورم
 مالغا ئىـگه بولغـان كىـشىنىڭ ئۇنىڭغـا ئىـگه بولغىنىغـا تولـۇق بىـر يىـل تولۇشـى  يهتكهن پۇل

 بـــۇ پۈتـــۈن . ىن ئـــادا قىلىـــشى بهلگىلىنىـــدۇ بىـــلهن ئۇنىـــڭ زاكىتىنـــى كېچىكتۈرمهســـت
ــشۇناس ــالىملىرى قىقهى ــىلىدۇر ئ ــگهن مهس ــرلىككه كهل ــشنىڭ . بى ــادا قىلى ــاتنى ئ  چــۈنكى، زاك

 ۋاقتــى بهلگىلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن ئــۇنى كېچىكتــۈرۈش زاكــات ئېلىــشقا ههقلىــق بولغــان
 ىن پهرز بولـــۇپ يهنه بىـــر تهرەپـــت . ئىهتىيـــاج ئىگىلىرىنىـــڭ مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن زىيـــانلىقتۇر

 بهلگىلىنىــپ بولغــان زاكــاتنى ۋاقتىــدا ئــادا قىلمىغــان كىــشى ئــۆزىگه ۋە باشــقىالرغا كــۆپ
 چــۈنكى، مۇبــادا ئــۇ زىيانغــا ئــۇچراپ يــاكى تىجــارىتى . هــالالردا زىيانكهشــلىك قىلغــان بولىــدۇ

 مالــدىن ئايرىلىـپ قالــسا، بهلگىلىنىـپ بولغــان مهزكـۇر زاكــات ئۇنىــڭ  بۇهرانغـا ئــۇچراپ پـۇل
 بــۇ ۋاقىتتــا ئــۇ ئــۆزىنى ۋە ئېهتىيــاج ئىگىلىرىنــى زىيانغــا . ىممىــسىدىن ســاقىت بولمايــدۇ ز

 شــۇڭا زاكــاتنى يىلنىــڭ توشۇشــى بىــلهن تهڭ كېچىكتۈرمهســتىن بېــرىش . ئۇچراتقــان بولىــدۇ
 مالغــا ئارىالشــقان زاكــات ئــاخىرى شــۇ مــالنى « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ههقــته . پهرزدۇر

 يهنــى ئىــگه بولغىنىغــا بىــر يىــل ) رىــۋايىتى بۇخــارى . ( دېــگهن » يــدۇ هــاالك قىلمــاي قالما
ــۇ زاكىتـــى ئايرىلمىغـــان پـــۇل  مـــال ئـــاخىرى هـــاالكهتكه يـــۈز تۇتىـــدۇ،  تولغانـــدىن كېيىنمـ

 . دېگهنلىك

ــۇل مالغــا ئىــگه بولغىنىغــا بىــر يىــل تولماســتىن،  زاكىتىنــى بېرىــشكه تېگىــشلىك پــۇل   پ
 مالغــا بىــر  چــۈنكى ئىــگه بولغــان پــۇل . هلمهيــدۇ دىن ئايرىلىــپ قالغــان كىــشىگه زاكــات ك مالــ

 ئهممــا يىــل توشــقاندىن . زاكاتنىــڭ پهرز بولــۇپ بهلگىلىنىــشى ئۈچــۈن شــهرتتۇر ى يىــل تولۇشــ
ــۇل ــان پ ــاالك بولغ ــۇرۇن ه ــشتىن ب ــپ بېرى ــرىگه چىقىرى ــاج ئىگىلى ــى ئېهتىي ــيىن زاكىتىن   كې

ــدۇ ــان بولى ــسىدا قالغ ــشىنىڭ زىممى ــۇ كى ــى ئ ــڭ زاكىت ــۇ پهقهت ب . مالنى ــادا ئ ــال ئ ــرىش بىلهن  ې
چــۈنكى، بــۇ زاكــات پۈتــۈن شــهرتلىرى تولــۇق بولغــان ۋە بېرىــشال قالغــان زاكــات . تاپىــدۇ
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 شـــۇڭىمۇ ئىـــسالم فىقهىـــشۇناس ئـــالىملىرى يىـــل . بولغـــانلىقتىن، ئـــۇ كهچـــۈرۈم قىلىنمايـــدۇ
 توشــقان هامــان زاكــاتنى كېچىكتۈرمهســتىن ئــادا قىلىــشنىڭ تولىمــۇ زۆرۈرلىكىنــى ههممىــسى

 . كىتلهيدۇ بىردەك ته

 بوالمدۇ؟ زاكاتنى يىل توشۇشتىن بۇرۇن ئادا قىلىشقا

 ئالـــدى بىـــلهن شـــۇنى كهســـكىن ئىېيـــتىش كېرەككـــى، ئىـــسالم دۇنياســـىدىكى پۈتـــۈن
 . فىقهىــشۇناس ئــالىملىرى زاكــاتنى ۋاقتىــدىن بــۇرۇن ئــادا قىلىــشنىڭ جائىزلىقىــدا ئىتتىپــاقتۇر

ــا ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ زاك ــاۋزۇدا پهيغهم ــۇ م ــۇالر ب ــشكه ئ ــۇرۇن بېرى ــل توشۇشــتىن ب  تنى يى
ــدۇ ــاس قىلىـ ــانلىقىنى ئاسـ ــان قىلغـ ــسهت قىلغـ ــاس رەزىيهلالهـــۇ . رۇخـ ــى ئاببـ  مهن « : ئىبنـ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن زاكــاتنى يىــل توشۇشــتىن بــۇرۇن ئــادا قىلىــش مهسىلىــسى
 ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى . ( دەيدۇ » ههققىدە سورىغىنىمدا، ئۇ بۇنىڭغا رۇخسهت قىلغان

ــڭ هه ــۇ ئهنهۇنى ــرىي رەزىيهلاله ــدىئاال بهرگهن 3 سهنۇلبهس ــدارىنى ئال ــات مىق ــق زاك  يىللى
ــادا تاپامــدۇ ــۇ زاكىتــى ئ ــادا تاپىــدۇ ۋە جــائىز، . كىــشىنىڭ بهرگهن ب ــۇنى ئ  دەپ ســورالغىنىدا، ئ

 . دەپ پهتىۋا بهرگهنلىكى قهيت قىلىنغان

ــۇ ــاال يۇقىرى بىزم ــالاله تائ ــى، ئ ــۇلۇپ دەيمىزك ــرىگه قوش ــڭ پىك ــدە قىالرنى ــان كهرىم  ﴿ : قۇرئ
 ) ئايهت  148 بهقهرە سۈرىسى .( دەيدۇ ﴾ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدىراڭالر

 ئىــسالم پهرزلىرىــدىن بىـــرى بولغــان زاكـــاتنى ئــادا قىلىـــش شۈبهىــسىزكى ئهڭ ياخـــشى
 بۇنــداق ئىــكهن، خالىغــان كىــشىنىڭ بىــر يىللىــق، ئىككــى يىللىــق يــاكى . ئىبــادەتتۇر  ئهمهل

 لنىـــڭ زاكىتىنـــى ئالـــدىنئاال بېرىـــشى جـــائىزدۇر ۋە ياخـــشى ئهمهلنـــى ئۇنىڭـــدىن كـــۆپرەك يى
ــدۇر ــشقا ئالدىرىغانلىقىــ ــشىغا قۇرغــــاقچىلىق يهر . قىلىــ ــۇلمانالرنىڭ بېــ ــهن، مۇســ  خۇسۇســ

ــارلىق پـــاالكهتلهر كهلـــگهن ۋاقىـــتالردا ئۇالرنىـــڭ  تهۋرەش، ســـهل، ســـوقۇش ۋە باشـــقىالر قاتـ
ــدىغان يىلالر ــۇش ئۈچــۈن كېلى ــان بول ــرىگه دەرم ــرىش دەرتلى ــدىنئاال بې ــاتلىرىنى ئال ــڭ زاك  نى

 پهيغهمـبهر . ئهلۋەتته ياخـشى ئىـش بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى ئۇلـۇغ ئىبـادەتلهردىن سـانىلىدۇ
ــاۋزۇدا ــۇ م ــساالم ب ــان « : ئهلهيهىس ــدىن بولغ ــڭ قىيىنچىلىقلىرى ــۇ دۇنيانى ــۇلماننى ب ــرەر مۇس  بې

ــامهت ــاال قىيـــ ــالاله تائـــ ــشىنى ئـــ ــان كىـــ ــتىن چىقارغـــ ــرەر قىيىنچىلىقـــ  كۈنىنىـــــڭ بېـــ
 . دەپ كۆرسهتكهن » قىيىنچىلىقلىرىدىن چىقىرىدۇ

 هالدا ئۆلگهن كىشى ههققىدە ئۈستىدە ئادا قىلىشقا تېگىشلىك زاكات قالغان

ــۇل ــرىش شــهرتىگه توشــقان پ ــۈپ  زاكــات بې ــۇرۇن ئۆل ــشتىن ب ــى ئايرى ــڭ زاكىتىن  مېلىنى
ــسلىرى بهر ــڭ ۋارى ــۇر زاكــاتنى ئۇنى ــان مهزك ــشىنىڭ ئۈســتىدە قالغ ــكهن كى ــدۇ؟ كهت ســه بوالم
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 : دېگهن مهسىله ئۈستىدە فىقهىشۇناس ئالىملىرى ئىختىالپقا چۈشكهن

ــشىچه شــافىئىي ۋە ههنبهلىــي مهزههبلىرى  ، زاكــات بېــرىش شــهرتلىرىگه توشــقان نىــڭ قارى
  مېلىنىــڭ زاكىتىنــى بېــرەلمهي ئــۆلگهن كىــشىنىڭ ۋارىــسلىرى ئۇنىــڭ قالــدۇرغان پــۇل  پــۇل

ــات بېر ــدا زاك ــڭ ئورنى ــدىن ئۇنى ــرەك مېلى ــشى كې ــۇدىن . ى ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلاله ــى ئابب  ئىبن
ــدۇكى ــۋايهت قىلىنىـ ــپ « : رىـ ــا كېلىـ ــساالمنىڭ يېنىغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــادەم پهيغهمـ ــر ئـ ــا  بىـ  يـ

ــۇلهلال ــايلىق پهرز روزا ! ه رەسـ ــر ئـ ــان بىـ ــتىدە تۇتالمىغـ ــڭ ئۈسـ ــدى، ئۇنىـ ــات بولـ ــام ۋاپـ  ئانـ
 رىۋىدى، پهيغهمـــبهر دەپ ســـو  ئۇنىـــڭ ئورنىغـــا مهن تۇتـــۇپ قويـــسام بوالمـــدۇ؟ . قالغانىـــدى

 دەپ  ههئه ئـــالاله تائاالنىـــڭ ههققىنــى ئـــادا قىلىـــش ههممىـــدىن ئهالدۇر – ئهلهيهىســساالم
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » ئىدى جاۋاپ بهرگهن

ــۇقىرى ــارقىلىق يـ ــش ئـ ــاس قىلىـ ــا قىيـ ــاتنى روزىغـ ــرى زاكـ ــى مهزههپ ۋەكىللىـ  قى ئىككـ
ــس ــادا قىل ــپ ئ ــۈن بېرى ــڭ ئۈچ ــسلىرى ئۇنى ــڭ ۋارى ــاتنىمۇ ئۇنى ــگهن زاك ــدۇ، دې ــقا ا بولى  قاراش

 . كهلگهن

 ، زاكــات بهرمهي ئــۆلگهن كىــشى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ نىــڭ قارىــشىچه مهزهىبى ههنهفىــي ئهممــا
ــم ئهمهس ــشى الزىـ ــسلىرىنىڭ بېرىـ ــادا . ۋارىـ ــاتنى ئـ ــان زاكـ ــتىدە قالغـ ــۈچى ئۈسـ  ئهگهر ئۆلگـ

ــڭ ــا ئۇنى ــۇ ۋاقىتت ــسا، ب ــان بول ــىيهت قىلغ ــسۇس ۋەس ــسلىرىغا مهخ ــۈن ۋارى ــۋېتىش ئۈچ قىلى
ــدىن زاكــات بېرىلىــدۇ  راس قالــدۇرغان پــۇل مىــ ــادا . مېلىنىــڭ ئــۈچته بىرى  چــۈنكى زاكــاتنى ئ

 ههر قانـداق بىـر ئىبادەتنىـڭ ئـالاله تائاالنىـڭ دەرگاهىـدا قوبـۇل بولۇشــى . قىلىـش ئىبـادەتتۇر
 ئۈچــۈن ئــۇنى ئورۇنلىغۇچىنىــڭ شــۇنىڭغا نىــيهت قىلىــشى شــهرت بولغانــدەك، زاكاتنىـــڭ

ــۇل بولۇشــى ئۈچۈنمــۇ ئۆل ــى قوب ــيهت قىلغــان، شــۇ نىيىتىن ــادا قىلىــشنى نى ــۇنى ئ ــڭ ئ  گۈچىنى
ــى شــهرتتۇر ــان بولۇش ــىيهت قىلغ ــته ۋەس ــۇ ههق ــسلىرىغا ب ــۈن ۋارى ــۇرۇش ئۈچ ــگه ئاش  . ئهمهل
ــشى ــڭ ئۆلى ــان ۋە ئۇنى ــق ۋەســىيهت قىلمىغ ــات توغرىلى ــتىدىكى زاك ــالبۇكى، ئۆلگــۈچى ئۈس  ه

 تۇرســا، ۋارىــسلىرىنىڭ دۇنياســى ۋارىــسلىرىنىڭ ههققىــگه ئايالنغــان  بىــلهن ئۇنىــڭ مــال
 ! بېرىــپ قويۇشــى بىــلهن ئۇنىــڭ ئۈســتىدىكى بــۇ قهرز، يهنــى زاكــات قانــداقمۇ ئــادا تاپــسۇن؟

بىــلهن قىلغــۇچى ئۇالرنىـڭ ئارىــسىدىكى ئىتـائهت : ئىبـادەتلهر ئهســلىدە ئىنـسانالرنى ســىناش
 سىز ئاسىينى ئـايرىش ئۈچـۈن پهرز قىلىنغـان تۇرسـا، ئۆلگۈچىنىـڭ ئـۆز ئىرادىـسى ۋە ۋەسىيىتىـ

ــدا باشقىــسىنىڭ ئــورۇنالپ قويغــان بــۇ ئىبــادىتى قانــداقمۇ قوبــۇل بولــسۇن؟  شــۇنىڭ ! هال
ــز مهزهىبىنىـــــڭ ههنهفىـــــي ئۈچۈنمـــــۇ بـــــۇ مهســـــىلىدە . كـــــۆز قارىـــــشىغا ئهمهل قىلىمىـــ
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 زاكات كېلىدىغان مالالر

 نهق پۇل  1

 تىجارەت ماللىرى  2

 ، مېۋە ۋە كۆكتاتالر ئاشلىق  3

 چارۋا ماللىرى  4

 يهر ئاستى بايلىقلىرى  5

 دېڭىز بايلىقلىرى  6

 شېرىكهت ههسسىدارلىقى  7

 زاكىتىنىڭ مىقدارى  نهق پۇل

 هلــق پــۇللىرى قاتــارلىق خ باشــقا ئــالتۇن، كۈمــۈش، يــۈەن، تهڭــگه، ســوم، رىيــال، دولــالر ۋە
ــدارى ــات مىق ــڭ زاك ــۈزدىن ئى ( 2،5 % نهق پۇلنى ــهنت ي ــرىم پىرس ــى يې ــۇر ) كك ــال . ت ــى نورم  يهن

ــڭ ســىرتىدا ــائىله ئېهتىياجىنى ــارلىق ئ 21 ئ ــاكى 85 التۇنــدىن ئىي ــرام ئــالتۇن ي  گــرام 595 گ
 2،5 % نهق پۇلىـدىن ئومـۇمىي يـاكى بۇنىـڭ قىممىتىـدە نهق پـۇلى بولغـان كىـشىنىڭ كۈمۈش

ــشى پهرزدۇر ــا بېرى ــى زاكاتق ــسبهت . ن ــۇ نى ــن 40 ب ــى ( گه تهڭ 1 تى ــڭ 40 يهن ــق مى ــۈەن خهل  ي
 مانــابۇ، ). پۇلىغــا ئىــگه بولغــان كىــشىگه مىــڭ يــۈەن زاكــات ئــايرىش پهرز بولــۇپ بهلگىلىنىــدۇ

 : ههدىسلهر بۇنىڭ دەلىلى تۆۋەندىكى . گه تهڭدۇر 2،5 %

 . كۈمۈشــنىڭ زاكىتىنــى ههر قىرىــق دىــرههمگه بىــر دىرههمــدىن هېــسابالپ كهلتــۈرۈڭالر «
ــا ز 200 كۈمــۈش ــرههمگه يهتمىگىچىلىــك ئۇنىڭغ ــدۇ دى ــدارى . اكــات كهلمهي  200 كۈمــۈش مىق

ــدىن ــسه ئۇنىڭ ــرههمگه يهت ــدۇ 5 دى ــات بېرىلى ــرههم زاك ــۇ . دى ــا ش ــۆپ بولغىنىغ ــدىن ك  ئۇنىڭ
ــساب ــى ههر ( هېـ ــرههمگه 200 يهنـ ــايرىش 5 دىـ ــدىن ئـ ــات ) دىرههمـ ــسابالپ زاكـ ــويىچه هېـ  بـ
 ). ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ( » بېرىلىدۇ

 ىڭغـا ئىـگه بولغانغـا تولـۇق بىـر يىـل دىـرههمگه يهتـسه ۋە ئۇن 200 كۈمۈشـنىڭ مىقـدارى «
 20 ئــالتۇن مىقــدارى . زاكــات كېلىــدۇ  دىــرههم كۈمــۈش پــۇل 5 ئــۆتكهن بولــسا، ئۇنىڭغــا

ــسقالغا ــاكى ( مى ــار 20 ي ــدۇ ) دىن ــات كهلمهي ــا زاك ــك ئۇنىڭغ ــا يهتمىگىچىلى ــۇ . غ ــسقالغا 20 ئ مى
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 ىم دىنـار ئـالتۇن يهتسه ۋە ئۇنىڭغا ئىـگه بولغانغـا تولـۇق بىـر يىـل ئـۆتكهن بولـسا، ئۇنىڭغـا يېـر
ــدۇ ــۇل . زاكــات كېلى ــل توشــمىغان پ ــر يى ــگه بولغىنىغــا بى ــدۇ  ئى ــا زاكــات كهلمهي ــۇ ( » مالغ  ئهب
 ). داۋۇد رىۋايىتى

 2.5 % دىــــن بىــــر يهنــــى 40 ر نهق پــــۇل زاكىتىنىــــڭ مىقــــدارى له قى ههدىــــس يــــۇقىرى
ــىتىدۇ ــى كۆرسـ ــۇل . ئىكهنلىكىنـ ــان نهق پـ ــدا ئېقىۋاتقـ ــساالمنىڭ زامانىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 نهق پـۇل ئۈچـۈن بـۇ ئىككىـسىال ههدىـسلهردە قى يـۇقىرى شـۇڭا . ئالتۇن بىـلهن كۈمـۈش ئىـدى
ــان ــا ئېلىنغ ــا . تىلغ ــازىر ئهمم ــتىن ه ــالتۇن، كۈمۈش ــۇل ئ ــان نهق پ ــقا قوللىنىلۋاتق ــۈەن، باش  ي

ــدۇ ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــۇ ئ ــق پۇللىرىنىم ــارلىق خهل ــقىالر قات ــالر ۋە باش ــال، دول ــوم، رىي  . تهڭــگه، س
 قى خهلـق پۇللىرىنىــڭ زاكىتــى ئـالتۇن بىــلهن كۈمۈشــنىڭ زاكــات يــۇقىرى ن، بۇنـداق بولغــانىكه
 . بېرىلىدۇ 2.5 % دىن بىر، يهنى 40 مىقدارى بويىچه

 : نـاملىق ئهسـىرىدە مۇنـداق دەپ يازىـدۇ » مىنهـاج المـسلم « شـهيخ ئهبـۇ بهكـرى جـازائىرىي
ــسىمۇ، بــۇ ئىككىــسىنىڭ هېچبىــر « ــۆز كىــشى ئــالتۇن بىــلهن كۈمۈشــكه ئىــگه بولغــان بول  ى ئ

ــسىنى ــۈش ئىككى ــلهن كۈم ــالتۇن بى ــسا، ئ ــگهن بول ــۆلچىمىگه يهتمى ــرىش ئ ــات بې ــدىغا زاك  ئال
ــسىدىن . بىرلهشــتۈرىدۇ ــسه ئىككى ــۆلچىمىگه يهت ــرىش ئ ــات بې ــدارى زاك ــسىنىڭ مىق ــۇ ئىككى  ب

ــدۇ ــويىچه زاكــات بېرى ــدارى ب ــات مىق ــايرىم زاك ــۇ . ههر بىرىنىــڭ ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم ب  پهيغهم
 بىـرىگه قوشـۇپ تـۇرۇپ ئىككىـسىنىڭ  ئـالتۇن بىـلهن كۈمۈشـنى بىـر » : ا توغرىلىق سورالغىنىد

 . ) ئىمام مالىك رىۋايىتى ) ( دەپ كۆرسهتكهن » ئومۇمى مىقدارىدىن زاكات بهرسهڭ بولىدۇ

 شـــۇنىڭدەك، ئـــالتۇن بىـــلهن كۈمۈشـــتىن ئىبـــارەت بـــۇ ئىككـــى نهق پۇلنىـــڭ بىرىنىـــڭ
ــدىن بېــرىش جــائىزدۇر ــشنىڭ ب : مهســىلهن . زاكىتىنــى يهنه بىرى ــالتۇن زاكــات بېرى ــار ئ ــر دىن  ى

 دىـرههم كۈمـۈش بېرىـشنىڭ ئورنىغـا بىـر دىنـار 10 دىرههم كۈمـۈش بېـرىش يـاكى 10 ئورنىغا
 . دىـرههم كۈمۈشــنىڭ قىممىتـى بىــر دىنـار ئالتۇنغــا تهڭ 10 چــۈنكى . ئـالتۇن بېــرىش جـائىزدۇر

 دەك، ئۇنىـڭ ئالتۇن بىـلهن كۈمۈشـنىڭ زاكىتـى ئۈچـۈن قهرغهز پۇلـدىن بېـرىش جـائىز بولغانـ
ــشمۇ ــتىن بېرىـ ــاكى كۈمۈشـ ــالتۇن يـ ــۈن ئـ ــى ئۈچـ ــڭ زاكىتـ ــق پۇلىنىـ ــى خهلـ ــسىمۇ، يهنـ  ئهكـ

 ). جازائىرىي . ئا » منهاج المسلم « ( » جائىزدۇر

 تىجارەت ماللىرىنىڭ زاكىتى

 قـــانۇنلۇق يـــولالر بىـــلهن ئۆســـتۈرۈش ئۈچـــۈن باشـــقا نىجـــارەت ۋە  تىجـــارەت مـــاللىرى
 فىقهىــشۇناس ئالىملىرىنىــڭ بىــردەك ئىتتىپــاقى بــويىچه پۈتــۈن . تهييارلىغــان مــالالر دېمهكتــۇر

 بىراۋنىــڭ ئــۆزى قوللۇنــۇش ئۈچــۈن ئهمهس، : مهســىلهن . تىجــارەت ماللىرىغــا زاكــات كېلىــدۇ
ــۆي ــن، ئ ــان زېمى ــۈن تۇتۇلغ ــۇش ئۈچ ــا قوي ــاكى كىراغ ــېتىش ي ــان،  بهلكــى س ــارەت، دۇك ئىم
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ــيىم ــقىالر قاتــارلىق ت  كى ــۇن، گــۈرۈچ، رەخــت ۋە باش  ىجــارەت ماللىرىنىــڭ كــېچهك، مــاي، ئ
 بــۇ مالالرغــا ئىــگه بولغانغــا بىــر يىــل توشــقان هامــان ئۇالرنىــڭ . ههممىــسىگه زاكــات كېلىــدۇ

 زاكــات 2،5 % ههممىـسى نهق پۇلغـا سـۇندۇرۇلۇپ، نهق پۇلغـا زاكـات بېـرىش مىقـدارى بـويىچه،
ــدۇر . بېرىلىـــدۇ ــاللىرىمۇ نهق پۇلنىـــڭ ئورنىدىـ ــارەت مـ ــۈنكى تىجـ ــان . چـ ــاال قۇرئـ ــالاله تائـ  ئـ

 ﴾ سـىلهر ئېرىـشكهن نهرسـىلهرنىڭ ياخـشىلىرىدىن زاكـات بېـرىڭالر ! ئـى مـۆمىنلهر ﴿ : هرىمدە ك
 ) ئايهت  268 بهقهرە سۈرىسى . ( دەيدۇ

 ئىسالم فىقهىـشۇناس ئـالىملىرى بـۇ ئـايهتنى تىجـارەت مـاللىرى ئۈچـۈن زاكـات بېرىـشنىڭ
 : كۆپتۇر مۇ ههدىسلهر بۇ ههقته كهلگهن . پهرز ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى، دەپ قارايدۇ

ــدۇكى ــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـ ــۇ ئهنهـ ــى جۇنـــدۇب رەزىيهلالهـ ــبهر « ســـهمرە ئىبنـ  پهيغهمـ
ــشىمىزگه ــى بېرى ــڭ زاكىتىن ــان ماللىرىمىزنى ــۈن تهييارلىغ ــېتىش ئۈچ ــى س ــساالم بىزن  ئهلهيهىس

 ). ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( » بۇيرىغان

ــبهر ئه ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالهـ ــساالم ئهبـ  : لهيهىسـ
ــۈن تهييارالنغـــان « ــش ئۈچـ ــدەك، تىجـــارەت قىلىـ ــات كهلگهنـ ــۆگه، قويغـــا زاكـ ــۇددى تـ  خـ

 ). بهيههقىي ۋە دارقۇتنى رىۋايىتى . ( دېگهن » كىيىملهرگىمۇ ئهلۋەتته زاكات كېلىدۇ

 ئىمام شـافىئىي بىـلهن ئىمـام ئههـمهد ئهبـۇ ئهمـرە ئىبنـى هاماسـنىڭ ئاتىـسىدىن رىـۋايهت
 مهن تېـــرە ۋە قـــازان قاتـــارلىق ئهشـــياالرنى « : ېكـــايه قىلىـــدۇ قىلغـــان مۇنـــۇ ســـۆزىنى ه

ــدىن، ــپ مېنىڭــ ــۈپ كېتىۋېتىــ ــدىن ئۆتــ ــاب يېنىمــ ــى خهتتــ ــۇمهر ئىبنــ ــېتىۋاتاتتىم، ئــ   ســ
 بــۇ پهقهت تېــرە بىــلهن  دەپ ســورىغانتى، مهن ئۇنىڭغــا،  ماللىرىڭنىــڭ زاكىتىنــى بهردىڭمــۇ؟

ــدىم،  قــازان تۇرســا  غــا ســۇندۇرۇپ، ئانــدىن ئۇنىــڭ ماللىرىڭنىــڭ ههممىــسىنى نهق پۇل  دېۋى
 ). ئىمام شافىئىي ۋە ئههمهد رىۋايىتى ( . » دىدى  زاكىتىنى بهرگىن

  مــالنى ئۆســتۈرۈش نىيىتــى بىــلهن تۇتۇلغــان يهر  قىالردىن ئوچۇقالنــدىكى، پــۇل يــۇقىرى
ــۆي ــن، ئ ــېمهك  زېمى ــارەت، ي ــيىم  ئىم ــمهك، كى ــت  ئىچ ــېچهك، رەخ ــاش  ك ــال، قاتن  ماتېرىي

 . انلىرى ۋە باشقىالرنىڭ ههممىسى ئۈچۈن زاكات ئايرىش پهرزدۇر قوراللىرى، ئۆي سايم

ــش ــايه قىلى ــدىلهرگه رىئ ــدىكى قائى ــشتا تۆۋەن ــادا قىلى ــى ئ ــڭ زاكىتىن ــارەت ماللىرىنى  تىج
 : تهلهپ قىلىنىدۇ

ــۈك  1 ــدىكى تۈرلـ ــيىن، قولـ ــقاندىن كېـ ــل توشـ ــر يىـ ــۇق بىـ ــلىغانغا تولـ ــارەتنى باشـ  تىجـ
 . ته ئېقىۋاتقان خهلق پۇلىغا سۇندۇرۇلىدۇ مالالرنىڭ ههممىسىنى قوشۇپ شۇ دۆلهت

تىجـارەت ماللىرىنىــڭ خهلــق پۇلىغــا سـۇندۇرۇلغان ئومــۇمىي پــۇل مىقــدارىغا يېنىــدىكى  2
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 . نهق پۇلالرنى قوشىدۇ

 زاكـات ) يـۈزدىن ئىككـى يېـرىم پىرسـهنت ( 2.5 % قى ئومـۇمىي پـۇل مىقدارىـدىن يۇقىرى  3
 . بېرىلىدۇ

ــتىدە ــات بهرگۈچىنىـــڭ ئۈسـ ــدىغان زاكـــات مىقـــدارىنى ئهگهر زاكـ  قهرز بولـــسا، بېرىلىـ
 ئهگهر . هېــسابالپ چىقىــشتىن بــۇرۇن ئۈســتىدىكى قهرز مىقــدارىنى هېــسابتىن چىقىرىۋېتىــدۇ

ــى ئومــۇمىي ــسا، بــۇ قهرزن ــڭ قهرزىــسى بول ــڭ ئۈســتىدە ئۇنى ــڭ ئورتاقلىرىــدىن بىرىنى  ئۇنى
ــدۇ ــات بېرى ــۇرۇپ زاك  ى الر ئۈســتىدىك ئهممــا ئۇنىــڭ باشــقى . پۇلىنىــڭ هېــسابىغا كىرگــۈزۈپ ت

 . قهدەر كېچىكتۈرسىمۇ بولىدۇ نى تاپشۇرۇپ ئالغانغا قهرزىسىنىڭ زاكىتىنى شۇ قهرزى

 خاتا چۈشهنچىلهرگه رەددىيه

 مــال ئىگىلىــرى زاكــات پهقهت ئــالتۇن بىــلهن كۈمــۈش ۋە  ئــاز ســانىدىكى بهزى پــۇل
 لمىـسا كېـرەك، ئهممـا تىجـارەت مـاللىرى ئۈچـۈن زاكـات بېـرىش پهرز بو . خهلق پۇلىغىال كېلىـدۇ

ــۇ . دەپ جۆيلۈيـــدۇ ــرى بـ ــڭ ئهرزىـــمهس پىكىرلىـ ــشتىن قاچىـــدىغان بېخىلالرنىـ  زاكـــات بېرىـ
 ال ئـــادەتته ئۆزىنىـــڭ ۋە ئائىلىـــسىنىڭ نورمـــ . مۇنـــداقالر ههقىـــقهتهن ئـــازغۇنالردۇر . خـــاالس

ــاكى 85 ئېهتىياجىــدىن تاشــقىرى ــالتۇن ي ــۇل گــرام 595 گــرام ئ ــدە پ ــۈش قىممىتى ــى  كۈم  مېل
 چــۈن زاكــات پهرز بولغــان يهردە، مىليونلىغــان خهلــق پۇلىنىــڭ قىممىتىــدىكى بولغــان ئــادەم ئۈ

ــا ۋە ــدىغان زاۋۇت، كارخان ــشلهپ چىقىرى ــالالرنى ئى ــقا م ــان باش ــگه بولغ ــسهسهلهرگه ئى  مۇئهس
 ! بايالرنىڭ ماللىرىغا قانداقمۇ زاكات كهلمىسۇن؟

 تىجـارەت ئۈچـۈن شـۇڭا دەيمىزكـى، . ئىسالم دىنى بۇنـداق بېمهنىلىكـتىن پـاكتۇر، ئهلـۋەتته
 تىجــارەت مــاللىرى بۇنــداق ئىــكهن، . تۇتۇلغــان ههرقانــداق نهرســه نهق پۇلغــا ئوخــشاشتۇر

 . بىلهن ئالتۇن، كۈمۈش ۋە خهلق پۇلى ئوتتۇرىسىدا هېچ پهرق يوقتۇر

ــات ــا زاك ــۇپ، تىجــارەت ماللىرىغ ــات پهرز بول ــق پۇلىغــا زاك ــۈش ۋە خهل ــالتۇن، كۈم  ئهگهر ئ
ــسا، بايالرن ــدىغان بول ــىرتىدا يهر كهلمهي ــا ئېهتىيــاج س ــسى نهق پۇللىرىغ  زېمىــن،  ىــڭ ههممى

ــاللىرى ۋە  ئـــۆي ــارەت مـ ــارەت، قاتنـــاش قـــوراللىرى، تىجـ ــقا ئىمـ ــېتىۋېلىش باشـ ــالالرنى سـ  مـ
 ئــارقىلىق زاكــات بېرىــشتىن قــېچىش پۇرســىتىگه ئىــگه بولغــان ۋە ئىــسالم دىنىنىــڭ زاكــاتنى

ــد ــوالر ئى ــمىغان ب ــگه ئاش ــسى ئهمهل ــشتىكى غايى ــا ئ . ى پهرز قىلى ــداق ئهمهس ۇ ئهمم ــسالم ! ن  ئى
 يېـسىر، تـۇل، باققۇچىـسىز  دىنى زاكاتنى پهرز قىلىـشتا جهمئىيهتتىكـى پېقىـر، مىـسكىن، يېـتىم

 ئېهتىيــاج ئىگىلىــرىگه مــاددىي يــاردەم قىلىــش ئــارقىلىق ئۇالرنىمــۇ باشــقا قېــرىالر، مېيىــپالر ۋە
ــشنى مهقـــــسهت قىلىـــــدۇ ــبهر . هاياتلىقنىـــــڭ نېمهتلىرىـــــدىن بههـــــرىمهن قىلىـــ  پهيغهمـــ

ــته ــۇ ههقـ ــساالم بـ ــۇل « : ئهلهيهىسـ ــۇلمانالرنىڭ پـ ــاال مۇسـ ــالاله تائـ ــڭ  ئـ ــدا ئۇالرنىـ ماللىرىـ
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 ۋە بۇخــارى .( دېــگهن » بايلىرىــدىن ئېلىــپ پېقىرلىرىغــا بېرىلىــدىغان زاكــاتنى پهرز قىلــدى
 ). مۇسلىم رىۋايىتى

ــۇد شــهلتۇت ــالمه مههم ــۋا « ئهل ــدۇ » پهتى ــداق دەپ يازى ــاملىق ئهســىرىدە مۇن ــارەت تى « : ن  ج
 ماللىرىغـــا زاكاتنىـــڭ پهرز ئىكهنلىكىـــدە فىقهىـــشۇناس ئـــالىملىرى بۇرۇنـــدىن هازىرغـــا قهدەر

ــاقتۇر ــردەك ئىتتىپ ــدارىغا . بى ــرىش مىق ــات بې ــاللىرى زاك ــشىنىڭ م ــۇلمان كى ــارەتچى مۇس  تىج
 يهتــسه، ئــۇ ههر يىلــى بىـــر قېــتىم بــارچه ماللىرىنىـــڭ ئومۇمىــسىنى نهق پۇلغــا ســـۇندۇرۇپ

ــات بې ــدىن زاك ــدۇ ئۇنىڭ ــان . رى ــان دۇك ــۈن تۇتۇلغ ــرىش ئۈچ ــشلىرىنى بېجى ــودا ئى ــا س   ئهمم
ــدۇ ــات كهلمهي ــېرەمجانالرغا زاك ــك س ــدىكى كېرەكلى ــاگېزىن ۋە ئۇنىڭ ــياالر . م ــۇ ئهش ــۈنكى ب  چ

ــدۇ ــسىگه كىرى ــوللىنىش دائىرى ــشاشتۇر . ق ــا ئوخ ــاللىرى نهق پۇلغ ــارەت م ــۇالر . تىج ــۈنكى ئ  چ
ــالالرد ــان مـ ــۈن تهييارالنغـ ــتۇرۇش ئۈچـ ــا ئالماشـ ــات . ۇر پۇلغـ ــا زاكـ ــارەت ماللىرىغـ  ئهگهر تىجـ

ــۇل ــدىلىنىپ پ ــۇ پۇرســهتتىن پاي ــايالر ب ــدى، كــۆپلىگهن ب ــسا ئى ــدىغان بول ــاللىرىنى  كهلمهي  م
ــ ــاچۇرۇپ ئال زاكــ ــوالتتى اتتىن قــ ــان بــ ــڭ . غــ ــسالم مهملىكهتلىرىنىــ ــتىگه، ئىــ ــڭ ئۈســ  ئۇنىــ

 بايالرنىــــڭ . كۆپۈنچىــــسىدە ئىقتىــــسادنىڭ مهنبىيــــى تىجــــارەت بىــــلهن زىرائهتچىلىكتــــۇر
ــشىغا ــۆز ۋەزىپىــسىنى يوقىتى ــشى زاكاتنىــڭ جهمئىيهتتىكــى ئ  كۆپلىرىنىــڭ زاكــاتنى تهرك قىلى

ــدۇ ــهۋەپ بولى ــهرىئهت . س ــۇنى ش ــشتىكى ۋە ئ ــاتنى پهرز قىلى ــڭ زاك ــسالم دىنىنى ــدە ئى  نهتىجى
 شـهيخ » الفتـاوى « . ( » يوقالغـان بولىـدۇ ىلهشـتىكى هېكمىتـى بىرى قىلىـپ بهلگ ئاساسلىرىنىڭ

 ). هتتىن ب  121 مههمۇد شهلتۇت

 يىل ئىچىدىكى كىرىمنىڭ مهسىلىسى

ــز ــ بى ــۇل يۇقىرى ــك پ ــۆلچىمىگه يېتهرلى ــڭ پهرز بولۇشــى ئۈچــۈن زاكــات ئ ــا  دا زاكاتنى  مالغ
 ئهممـا تىجـارەت ئهسناسـىدا قولغـا . ئىگه بولغانغا تولۇق بىـر يىـل توشۇشـى شـهرت دېگهنىـدۇق
 . ساناشــقا هــاجهت يــوق ئــايرىم يىـل  كىرىـپ تۇرىــدىغان مالالرنىــڭ ههر بىـرى ئۈچــۈن ئــايرىم

ــدۇ ــسابقا ئېلىنى ــاخىرى هې ــشى ۋە ئ ــل بې ــۇل . پهقهت يى ــگهن پ ــا كهل ــدا قولغ ــڭ ئاخىرى   يىلنى
 ئايـدا مىـڭ يـۈەن مائـاش ئالىـدىغان : مهسـىلهن . مالنىڭ ههممىـسىگه بىـراقال زاكـات بېرىلىـدۇ

 ن بىر كـادىر يـاكى ئىـشچىنىڭ ئالغـان مائاشـى ئۆزىنىـڭ ۋە ئائىلىـسىنىڭ ئـايلىق خىراجىتىـدى
 يۈەنـدىن ئېقتىـساد قىلغـان بولـسا، يىـل ئاخىرىـدا ئۇنىـڭ 500 يـاكى 400 ئېشىپ ئۇ ههر ئايدا

 1000 ئۇنىــڭ قولىــدا يىــل بېــشىدا . قولىــدا بولغــان ئومــۇمىي پــۇل مىقدارىــدىن زاكــات بېرىــدۇ
 يــۈەنگه يهتــكهن بولــسا، زاكــات 3000 يــۈەن بولــۇپ، يىــل ئاخىرىغــا كهلگهنــدە بــۇ مهبــلهغ

ــل ئاخىر ــشته يى ــى بېرى ــدۇ يهن ــساب قىلىنى ــلهغ هې ــان مهب ــۇت بولغ ــدا مهۋج ــدىكى قولى  300 ى
  چـۈنكى قولىغـا چۈشـكهن ههر بىـر قېتىملىـق مهبـلهغ ئۈچـۈن ئـايرىم . يۈەندىن زاكات بېرىـدۇ

ــشتۇر ــيىن ئى ــاناش قى ــل س ــايرىم يى ــاز . ئ ــا ئ ــشىنىڭ قولىغ ــدە كى ــۈنكى بهزى ــۇل  چ ــازدىن پ ئ
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 لنىـــڭ ۋاقتىنــى بىلىـــش ۋە ههر قېـــتىم قولىغـــا كىــرگهن ههر قېتىملىـــق پۇ . كىرىــپ تۇرىـــدۇ
ــشتۇر ــيىن ئى ــقهتهن قى ــاناش ههقى ــل س ــۈن يى ــۇل ئۈچ ــرگهن پ ــدا . كى ــڭ ئاخىرى ــۇڭا يىلنى  ش

ــدۇ ــدىن زاكــات بېرىلى ــان مهبلهغ ــۇت بولغ ــدا مهۋج ــۇنداق قىلىــدۇ . قولى ــارەتچىلهرمۇ ش  . تىج
ــتىم قولى ــدىغان تىجــارەتچى ئۈچــۈن ههر قې ــپ تۇرى ــرىم كىرى ــدا قولىغــا كى ــا چــۈنكى ههر ئاي  غ

ــۇل ــر  كهلــگهن پ ــايرىم بى ــۇل ئۈچــۈن ئ ــايرىم يىــل ســاناش ۋە ههر قېتىمــدا كىــرگهن پ  مالغــا ئ
 دارالر پ كهســ باشــقا شــۇڭا تىجـارەتچى، كــادىر، ئىـشچى ۋە . يىلنـى توشــقۇزۇش تولىمـۇ قىيىنــدۇر

ــۇل ــداردا پ ــك مىق ــىغا يېتهرلى ــڭ پهرز بولۇش ــل  زاكاتنى ــر يى ــۇق بى ــا تول ــگه بولغىنىغ ــا ئى  مالغ
ــي تولغانــدىن ــدارىنىڭ زاكىتىنــى ىن كې ــۇل مىق ــار بولغــان ئومــۇمىي پ ــدا ب ــدا قولى  ، يىــل ئاخىرى
ــدۇ ــسابقا ئېلىنمايــدۇ . چىقىرى ــشلهر هې ــاكى كېمىيى ــسىدىكى ئۆســۈش ي ــل ئوتتۇرى ــا يى  . ئهمم

 . پهقهت زاكات بېرىدىغان ۋاقىتتا قولىدا بولغىنى هېسابتۇر

 ئايالالرنىڭ زىننهت بۇيۇملىرى ههققىدە

ــ ــڭ ۋە يۇقىرى ــۇل دا، ئۆزىنى ــال ئېهتىياجىــدىن تاشــقىرى پ ــگه  ئائىلىــسىنىڭ نورم ــا ئى  مالغ
ــدىن  بولغــان كىــشى ئۈچــۈن زاكاتنىــڭ پهرز بولىــدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىــڭ نورمــال ئېهتىياجلىرى

ــدىغانلىقىنى ســۆزلىگهنىدۇق ــدارچىلىقىغا زاكــات كهلمهي ــۇ پرىنــسىپالرغا . ســانىلىدىغان ئىگى  ب
ــالىملىرى ئ ــشۇناس ئـ ــسالم فىقهىـ ــهن، ئىـ ــڭ ئاساسـ ــۇملىرى ئۇالرنىـ ــنهت بۇيـ ــڭ زىنـ  ايالالرنىـ

ــايلىقالردىن  نورمالــــدىكى ئېهتىياجلىرىــــدىن ســــانىالمدۇ يــــاكى ئىهتىيــــاج ســــىرتىدىكى بــ
ــشقان ــتىالپ قىلى ــدىي ئىخ ــتىدە جى ــىله ئۈس ــگهن مهس ــانىالمدۇ؟ دې ــنهت : س ــڭ زىن  ئايالالرنى

ــا زاكــات ــدىن ســانىغانالر ئۇالرغ ــال ئېهتىياجلىرى ــۇملىرىنى ئۇالرنىــڭ نورم ــدۇ، دەپ بۇي  كهلمهي
 ســـاهابىالردىن . بـــۇنى دېگهنــلهر شــافىئىي، مـــالىكى ۋە ههنبهلىمهزههبلىــرى . قــارار قىلغــان

ــابىرالردۇر ــا ۋە ج ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــۇمهر، ئائى ــى ئ ــۇملىرىنى . ئىبن ــنهت بۇي ــڭ زىن  ئايالالرنى
 ىــدۇ، ئۇالرنىـڭ نورمــال ئېهتىياجىنىــڭ سـىرتىدىكى بــايلىق دەپ قارىغــانالر ئۇالرغـا زاكــات كېل

ــان ــارار قىلغ ــلهر . دەپ ق ــۇنى دېگهن ــي ب ــئۇد، ههنهفى ــى مهس ــاهابىالردىن ئىبن ــى ۋە س  مهزهىب
 تۆۋەنــدە ههر ئىككــى مهزههبنىــڭ دەلىللىــرى . ئىبنــى ئاببــاس ۋە ســهئىد ئىبنــى مۇســىبالردۇر

 : قىسقىچه بايان قىلىنىدۇ

ــدۇ دېگۈچىل ــات كهلمهي ــۇملىرىگه زاك ــنهت بۇي ــڭ زىن ــڭ بىرىنچــى مهزههب، ئايالالرنى  هرنى
 : دەلىللىرىدىن

ــۈش ۋە  1 ــالتۇن، كۈمـ ــالالر ئـ ــقا ئايـ ــنهت باشـ ــالغان زىنـ ــۇمالردىن ياسـ ــك بۇيـ  قىممهتلىـ
 ئىچــمهك،  يـېمهك ڭ نورمـال بۇنـداق قىلىــش ئۇالرنىـ . بۇيـۇملهرنى قوللىنىـشقا ئېهتىيـاجلىقتۇر

ه ئــالال . زۆرۈر ئېهتىياجلىرىغــا ئوخــشاش ئېهتىياجلىرىــدىكى ئىــشتۇر باشــقا كــېچهك ۋە  كىــيىم
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 كهلتۈرگــۈچى مۇشــرىكالرغا ك ه شــ تائـاال قۇرئــان كهرىمــدە، قىزالرنــى ئالالهنىــڭ قىزلىــرى، دەپ
 ئــۇالر ئالالهغــا زىنــنهت بۇيــۇملىرى ئىچىــدە چــوڭ ﴿ : رەددىــيه بهرگهن ســۆزىدە مۇنــداق دېــگهن

 بولىـــدىغان، مۇنازىرىـــدە مهقـــسىتىنى ئوچـــۇق بايـــان قىاللمايـــدىغان قىزالرنـــى مهنـــسۇپ
 ). ئايهت  18 ۈرىسى زۇخرۇف س ( ﴾ قىالمدۇ؟

 قى ئـــايهتته زىنـــنهت بۇيـــۇملىرىنى ئايـــال جىنـــسىنىڭ كېرەكلىـــك يـــۇقىرى ئـــالاله تائـــاال
 باشــقا بۇنــداق ئىــكهن، ئايالالرنىــڭ ئــالتۇن، كۈمــۈش ۋە . ئهشــيالىرىدىن قىلىــپ كۆرســهتكهن

ــدىغان ــسا بولماي ــڭ كهم بول ــۇملىرى ئۇالرنى ــنهت بۇي ــك نهرســىلهردىن ياســالغان زىن  قىممهتلى
 ئهگهر . شـــۇڭا ئۇالرغـــا زاكــات كهلمهســـلىكى كېـــرەك . ىــي ئېهتىياجلىرىـــدىن ســانىلىدۇ تهبىئ

ــالالر ــۇقىرى ئاي ــان ۋە ي ــسىتىدە تۇتق ــلهن ئۆســتۈرۈش مهق ــۇملىرىنى تىجــارەت بى  قى زىنــنهت بۇي
 . ساقلىغان بولسا ئۇنىڭغا ئهلۋەتته زاكات كېلىدۇ

 هـــۇ ئهنهــا ئۆزىنىـــڭ ئائىــشه رەزتيهلال « نــاملىق ئهســـىرىدە، » ا مۇۋەتتـــ « ئىمــام مالىــك  2
 قېرىندىـــشى مۇههممهدنىـــڭ يېـــتىم قىزلىرىنـــى باقـــاتتى، ئۇالرنىـــڭ زىنـــنهت بۇيۇملىرىـــدىن

 ۋە ئابــدۇلال ئىبنــى ئۇمهرنىــڭ قىزلىــرى ۋە چــۆرىلىرى ئــالتۇن بۇيــۇملىرىنى » زاكــات بهرمهيتتــى
ــايتتى ــايتتى . تاق ــى چىقارم ــڭ زاكىتىن ــۇمهر بۇالرنى ــى ئ ــدۇلال ئىبن ــگهن . » ئاب ــسلهر دې  نى ههدى

 ) بهت  250 توم  1 » ا مۇۋەتت « . ( رىۋايهت قىلغان

ــۇقىرى ــسلهر قى يــ ــۆزلىرى ە د ههدىــ ــڭ ئــ ــاهابىالرمۇ ئاياالرنىــ ــۆرگىنىمىزدەك بهزى ســ  كــ
ــنهت ب ــان زىنـ ــدى و قوللىنۋاتقـ ــدە ئىـ ــدىغان پىكىرىـ ــدۇ دەيـ ــات كهلمهيـ ــا زاكـ  ئهگهر . يۇنلىرىغـ

 ۇپ ئـۇالرنى قولالنمىـسا ئايالالرنىڭ بۇ زىنـنهت بۇيـۇملىرى ئـۆز ئىهتىياجلىرىنىـڭ سـىرتىدا بولـ
 ياكى زاكات بېرىشتىن قېچىـپ نهق پۇللىرىغـا بـۇ بۇيـۇمالرنى ئېلىـپ سـاقلىغان بولـسا، پۈتـۈن

 . ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرىنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن ئۇنىڭغا زاكات كېلىدۇ

ــدۇ ــات پهرز بولىـ ــۈن زاكـ ــۇملىرى ئۈچـ ــنهت بۇيـ ــڭ زىنـ ــى مهزههب، ئايالالرنىـ  . ئىككىنچـ
 : چىلهرنىڭ دەلىللىرى مۇنداق دېگۈ

ــالتۇن بىلهيزۈكلىــــــرى بولغــــــان ئىككــــــى ئايــــــال پهيغهمــــــبهر «  1  قوللىرىــــــدا ئــــ
 : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالردىن سورىدى . ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىۋىدى

 بۇالرنىڭ زاكىتىنى بهردىڭالمۇ؟ 

 : لهيهىسساالم ئۇالرغا دېدى دېدى ئايالالر، بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئه  ياق، يارەسۇلهلال 

 سىلهر قىيامهت كۈنى قوللىرىڭالرغا ئوتتىن بىلهيزۈك سېلىنىشنى ياقتۇرامسىلهر؟ 

ياق، ئهلۋەتته ياقتۇرمايمىز يارەسۇلهلال، 
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 ) تىرمىزى رىۋايىتى .( دېدى  نداقتا بۇالرنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىڭالر ۇ ئ 

ــۋايهت ق  2 ــۇ ئهنهـــادىن رىـ ــساالم » ىلىنىـــدۇكى، ئائىـــشه رەزىيهلالهـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــۆرۈپ، ــۈزۈكلهرنى ك ــۈش ئ ــدىكى كۈم ــشه؟  قولۇم ــېمه ئهي ئائى ــۇ ن ــورىۋىدى، مهن  ب  دەپ س

 : ئۇنىڭغا

ــۇلهلال  ــدىم يارەس ــاتقان ئى ــسىتىدە ياس ــنىش مهق ــۈن زىننهتلى ــىز ئۈچ ــۇالرنى س  دەپ – ب
 : جاۋاپ بهردىم، ئاندىن ئۇ مهندىن سورىدى

 هردىڭىزمۇ؟ بۇالرنىڭ زاكىتىنى ب 

 . ياق 

ــك  ــۆزى يېتهرلىــ ــڭ ئــ ــۈن بۇنىــ ــشىڭىز ئۈچــ ــا كىرىــ ــبهر  دۇزاخقــ ــدى، پهيغهمــ  دىــ
 ). ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( » ئهلهيهىسساالم

 ئابــدۇلال ئىبنـــى مهســـۇد رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر  3
 ىنــنهت بۇيۇملىرىڭالرنىــڭ ز ! ئهي ئابــالالر جامائهســى « ئهلهيهىســساالم بىــزگه نوتــۇق ســۆزلهپ

ــۇڭالرغا ــدىن بولۇشـ ــڭ دۇزاخ ئههلىـ ــىلهرنىڭ كۆپلىرىڭالرنىـ ــلىكىڭالر سـ ــى بهرمهسـ  زاكىتىنـ
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( » دېدى . سهۋەپ بولىدۇ

 بـــــۇ ههدىـــــستىن پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالمنىڭ مۇســـــۇلمان ئايـــــالالرنى زىنـــــنهت
 . ىنىدۇ بۇيۇملىرىنىڭ زاكىتىنى بېرىشكه بۇيرۇغانلىقى ئىپادىل

 ئــــۇممه ســــهلىمه رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــادىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، مهن پهيغهمــــبهر  4
ــات ــۈن زاكــ ــۇملىرى ئۈچــ ــنهت بۇيــ ــڭ زىنــ ــساالمدىن ئايالالرنىــ ــدۇ؟ دەپ ئهلهيهىســ  كېلهمــ

ــا ــرەك « : ســورىۋىدىم، ئۇماڭ ــشىڭىز كې ــات بېرى ــۋەتته زاك ــدى » ئهل ــام .( دېگهنى ــۇ داۋۇد ۋە ئىم  ئهب
 ) مالىك رىۋايىتى

ــر  5 ــگهن ئهم ــداق دې ــپ مۇن ــۋايهت قىلى ــسىدىن رى ــۇئهيب بۇۋى ــى ش ــبهر « : ئىبن  پهيغهم
 نهســائىي ۋە ( » ئهلهيهىســساالم ئايالالرنىــڭ زىنــنهت بۇيــۇملىرى ئۈچۈنمــۇ زاكــاتنى پهرز قىلغــان

 ). تىرمىزى رىۋايىتى

ــ  6 ــۇ مۇســاغا د بهيههقىينىــڭ رىۋايىتى ــۇ ئهب ــالالهۇ ئهنه ــاب رەزىي ــى خهتت ــۇمهر ئىبن  « : ە، ئ
ــادا يېنىڭــدىكى ــى ئ ــڭ زاكىتىن ــنهت بۇيۇملىرىنى ــۇالر زىن ــۇيرىغىنكى، ئ ــا ب ــۇلمان ئايالالرغ  مۇس

) بهيههقىي رىۋايىتى . ( دەپ مهكتۇب يازغان » قىلسۇن
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 : خۇالسه

 قىالر ئىــسالم فىقهىــشۇناس ئالىملىرىنىــڭ ئايالالرنىــڭ زىنــنهت بۇيۇملىرىنىــڭ يــۇقىرى «
ــۇ زاكىتــى توغ  ۈن كهلتــۈرگهن دەلىللىــرى بولــۇپ، شــلىرىنى كۈچلهنــدۈرۈش ئۈچــ قارا ق ئــۆز رۇل

ــات ــا زاكـ ــنهت بۇيۇملىرىغـ ــڭ زىنـ ــڭ ئايالالرنىـ ــى مهزههبلىرىنىـ ــالىكى ۋە ههنبهلـ ــافىئى، مـ  شـ
 ههنهفىـي ئهممـا . دا ئايـالالر ئۈچـۈن ئۇڭـايلىق ۋە كهڭچىلىـك بـاردۇر قارىـشى كهلمهيدۇ دېـگهن

ــگهن ــدۇ دېـ ــات كېلىـ ــا زاكـ ــنهت بۇيۇملىرىغـ ــڭ زىنـ ــڭ ئايالالرنىـ ــشى مهزهىبىنىـ ــل قارىـ  دەلىـ
 . بۇنىڭدا ئېهتىياتچانلىق كۆزدە تۇتۇلغان . جهههتته كۈچلۈكتۇر

 ئاساســلىنىپ دەيمىزكــى، ئايالالرنىــڭ قاراشــلىرىغا قى ئوخــشاش بولمىغــان مهزههب يــۇقىرى
ــيىش، پۇرسهتپهرەســلهر ئۈچــۈن ــۇتلهق زاكــات كهلمهيــدۇ دې ــنهت بۇيــۇملىرى ئۈچــۈن م  زىن

 نهتىجىـــدە، بهزى كىـــشىلهر . هنلىكتـــۇر زاكــات بېرىـــشتىن قـــېچىش ئىـــشىكىنى ئېچىــپ بهرگ
 زىننهت بۇيۇملىرىغا زاكـات كهلمهيـدۇ دېگهننـى باهـانه قىلىـپ بـار پۇلىغـا ئـالتۇن، كۈمـۈش ۋە
ــاقالش ــېتىۋېلىپ سـ ــۇملىرىنى سـ ــنهت بۇيـ ــالغان زىنـ ــياالردىن ياسـ ــك ئهشـ ــقا قىممهتلىـ  باشـ

ــان بول ــبه قىلغ ــشتا غهلى ــاش تارتى ــشتىن ب ــادا قىلى ــى ئ ــات پهرزىن ــارقىلىق زاك ــدۇ ئ ــڭ . ى  بۇنى
 ئېهتىيــاج ئىگىلىرىنىــڭ ههقلىرىنــى زايــا باشــقا يېــسىر ۋە مۇنــدىن  بىــلهن پېقىــر ، يېــتىم

 . قىلغان بولىدۇ

 دەيمىزكــى، شــۇڭا ئىــسالم قىقهىــشۇناس ئالىملىرىنىــڭ دەلىللىرىنــى بىرلهشــتۈرگهن هالــدا
ــۈزۈك، بۇال ــزۈك، ئـ ــا ۋە بىلهيـ ــقا پكـ ــ باشـ ــادەتته ئايـ ــارەت ئـ ــدىن ئىبـ ــنهت بۇيۇملىرىـ  الالر زىنـ

ــنهت ــدىكى زىن ــگهن هال ــنهپ كهتمى ــاللىقتىن چهت ــدىغان ۋە نورم ــاجهت بولماي ــدىن بېه  ئۇنىڭ
 ئهممــا ئــادەتتىكى نورمــاللىقتىن ئېــشىپ كهتـــكهن، . بۇيــۇملىرى ئۈچــۈن زاكــات كهلمهيــدۇ

 نورمال ئېهتىياجنىڭ سـىرتىدا بولـۇپ، ئـۇنى قولالنماسـتىن نهق پـۇل ئورنىـدا سـاقلىغان يـاكى
ــاددە قىممىتـــى نورمـــال با ــا يۈزمىـــڭ دولالرلىـــق : يـــۇقىرى هـــادىن پهۋقۇلئـ  ئـــون مىـــڭ ههتتـ

 « ( . » اتنىـــڭ پهرز بولۇشـــى شۈبهىـــسىزدۇر قىممهتـــكه ئىـــگه زىنـــنهت بۇيـــۇملىرى ئۈچـــۈن زاك
 ) بهت  48 ئهلى سابۇنىي . م » زاكات پهرزى

ــابىي ــام خهتت ــرى « ئىم ــس ئىلىملى ــگهن » ههدى ــداق دې ــىرىدە مۇن ــاملىق ئهس ــان « : ن  قۇرئ
ــات ــڭ زاك ــۇملىرى كهرىمنى ــنهت بۇي ــڭ زىن ــايهتلىرى ئايالالرنى ــۇمىي ئ ــگهن ئوم ــدە كهل  ههققى

 . ئۈچــــۈن زاكــــات كېلىــــدۇ دەيــــدىغانالرنىڭ پىكىرلىرىنىــــڭ ههقلىقىنــــى كۈچلهندۈرىــــدۇ
ــسلهر ــۇنداق ههدى ــا . مۇ ش ــڭ ت ئېهتىي ــنهت بۇيۇملىرىنى ــڭ زىن ــسىمۇ ئايالالرنى ــسىدىن بول  يۈزى

 ) بهت  291 جىلد  1 خهتتابىي » علوم احلديث « .( » زاكىتىنى ئادا قىلىشى كېرەك

ــادەتته « : نـــاملىق ئهســـىرىدە مۇنـــداق دېـــگهن » المغنـــي « ئىبنـــى قـــۇدامه ئايالالرنىـــڭ ئـ
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 ئهممــا پۇلغــا ئېهتىيــاج . ئـۆزلىرى قوللىنىۋاتقــان زىنــنهت بۇيـۇملىرى ئۈچــۈ ن زاكــات كهلمهيـدۇ
 چــۈن تېپىلغانــدا ســېتىپ خهجــلهش نىيىتــى بىــلهن ســاقالپ قويۇلغــان زىنــنهت بۇيــۇملىرى ئۈ

ــېتىۋالغان زىنـــنهت قـــېچىش شـــۇنىڭدەك، زاكـــات بېرىـــشتىن . زاكـــات كېلىـــدۇ  نىيىتىـــدە سـ
ــدىنال ــۈن تۇتقانلىرى ــشلىتىش ئۈچ ــۆزى ئى ــۋەتته پهقهت ئ ــدۇ، ئهل ــات كېلى ــۇ زاك  بۇيۇملىرىغىم

ــاقىت بولىـــدۇ ــۈش ۋە . زاكـــات سـ ــالتۇن، كۈمـ ــدا ئـ ــادەتكه ئويغـــۇن هالـ ــان ئـ ــقا ئېقىۋاتقـ  باشـ
 پكــا ۋە باشــقىالر قاتــارلىق زىنــنهت لغان بىلهيــزۈك، ئــۈزۈك بۇال قىممهتلىــك ئهشــياالردىن ياســا
 ئهممـا ئېقىۋاتقـان ئـادەتكه خىـالپ بولغـان زىنـنهت بۇيۇملىرىغـا . بۇيۇملىرىغـا زاكـات كهلمهيـدۇ

 . ) ئىبنى قۇدامه : بهت  220 جىلد  4 » المغني « ( » زاكات كېلىدۇ

ــڭ يـــۇقىرى ــڭ ئايالالرنىـ ــشۇناس ئالىملىرىنىـ ــسالم فىقهىـ ــڭ قىالر ئىـ ــنهت بۇيۇملىرىنىـ  زىنـ
ــدىكى ــى ههققى ــكهن قارا زاكىت ــا چۈش ــتىدە ئىختىالپق ــىله ئۈس ــۇ مهس ــۇالر ب ــۇپ، ئ ــلىرى بول  ش

ــال ئېهتىياجلىرىنىــڭ ســىرتىدا بولغــان، پــۇل ئورنىــدا ســاالنغان ۋە  بولــسىمۇ، ئايالالرنىــڭ نورم
ــڭ پهرز ــۈن زاكاتنىـ ــۇملىرى ئۈچـ ــنهت بۇيـ ــان زىنـ ــك بولغـ ــاددە قىممهتلىـ ــى پهۋقۇلئـ  باهاسـ

 زاكـــات ئهســـلىدە مۇســـۇلمانالر جهمئىيىتىـــدىكى . هنلىكىـــدە ههمـــمه بىـــردەك ئىتتىپـــاقتۇر ئىك
ــدۈرۈش، باشــقا يېــسىرالرنىڭ ۋە  پېقىرالرنىــڭ، يېــتىم  ئېهتىيــاج ئىگىلىرىنىــڭ يــۈزلىرىنى كۈل

ــر ــۇهىم بى ــان م ــۈن پهرز قىلىنغ ــتىش ئۈچ ــسىمۇ يهڭگىللى ــاز بول ــر ئ ــۈكلىرىنى بى ــڭ ي  ئۇالرنى
 ئــالاله تائــاال قۇرئانــدا، . هرمىگهنــدىن ئهلــۋەتته ياخــشى ۋە ئهۋزەلــدۇر زاكــات بېــرىش ب . پهرزدۇر

ــۈەن ســهرپ قىلغــان كىــشىگه  ههســسه ۋە خالىــسا ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ 700 ئــالاله يولىــدا بىــر ي
ــان ــدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغ ــاۋاپ بېرى ــكهت ۋە س ــڭ . بهرى ــم ئۆزىنى ــىلىدە ههركى ــۇ مهس ــۇڭا ب  ش

 لىق ســۈپىتى بىـلهن شـۈبهىلهردىن يىـراق بولــۇپ ۋىجـدانى بىـلهن هېسابلىشىـشى ۋە مۇسـۇلمان
ــۇ زۆرۈردۇر ــشى تولىمــ ــش كۆرىــ ــلهن ئىــ ــات بىــ ــۈن . ئېهتىيــ ــنىش ئۈچــ ــالالر زىننهتلىــ  ئايــ

 دا بايـــان يۇقىرىــ قوللىنىــدىغان ئالمــاس، مهرۋايىــت ۋە زەبهرجهدلهرمـــۇ شــهرىئهت نهزەرىــدە،
ــۇ ــشاش بولــ ــا ئوخــ ــنهت بۇيۇملىرىغــ ــالغان زىنــ ــتىن ياســ ــالتۇن، كۈمۈشــ ــان ئــ  پ، قىلىنغــ

ــدۇ ــات كهلمهيــ ــا زاكــ ــدا . قوللىنىۋاتقانلىرىغــ ــۇل ئورنىــ ــۇپ پــ ــىرتىدا بولــ ــڭ ســ  ئېهتىياجنىــ
ــدۇ ــات كېلى ــاقالنغانلىرىغا زاك ــه . س ــدىن بهرس ــق پۇلى ــى خهل ــڭ زاكىتىن ــنهت بۇيۇملىرىنى  زىن

 يـــۈزدىن ( 2،5 % زاكـــات بېـــرىش مىقــدارى نهق پۇلنىـــڭ زاكـــات مىقــدارى بـــويىچه، . بولىــدۇ
 . دۇر ) ئىككى يېرىم پىرسهنت

 شقىالرنىڭ ئۈستىدىكى قهرزنىڭ زاكىتى با

 : باشقىالرنىڭ ئۈستىدىكى قهرز ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

ــشهنچىلىك، دىيانهت  1 ــك ئىـ ــڭ لىـ ــان بىرىنىـ ــراپ قىلغـ ــى ئېتىـ ــتىدىكى قهرزنـ ۋە ئۈسـ



680 

 ئۈســتىدىكى قهرز بولــۇپ، بۇنىڭغــا پۈتــۈن فىقهىــشۇناس ئالىملىرىنىــڭ بىــردەك ئىتتىپــاقى
ــدا چـــۈ . بـــويىچه، زاكـــات پهرزدۇر  نكى ئىـــشهنچىلىك قولىـــدىكى قهرز ئـــۆز ئىگىـــسىنىڭ قولىـ

  ئهممــا بۇخىــل قهرزنىــڭ زاكىتــى كىــشىنىڭ قولىــدىكى پــۇل . بولغــان نهق پۇلغــا ئوخــشاشتۇر
ــى ــاكى قهرزن ــۇ ي ــدىغان پهرزم ــادا قىلى ــزگه ئ ــدا بى ــان ۋاقتى ــادا قىلغ ــى ئ ــڭ زاكىتىن  ماللىرىنى

ــۇ؟ ــدىغان پهرزمـ ــادا قىلىنىـ ــيىن ئـ ــدىن كېـ ــشۇرۇپ ئالغانـ ــىلىدە مهزههب تاپـ ــگهن مهسـ  دېـ
 : پېشىۋالىرى ئىختىالپ قىلىشقان

 ، كىــشى باشــقىالردىكى قهرزىــسىنى تاپــشۇرۇپ ئالمىغــان نىــڭ قارىــشىچه شـافىئىي مهزهىبى
 ماللىرىنىــڭ زاكىتىنــى ئايرىغــان ۋاقىتتــا، ئىــشهنچلىك كىــشىدىكى  بولــسىمۇ قولىــدىكى پــۇل

ــد ــرال زاكــات ئايرىي ــسابالپ ههممىــگه بى ــسىنىمۇ هې ــشىدىكى . ۇ قهرزى ــشهنچلىك كى  چــۈنكى ئى
 ئـۇ خـۇددى سـاندۇقتا سـاقالنغان نهق پۇلغـا . قهرز هامان بىر كۈنى قولىغـا كېلىـدىغان پۇلـدۇر

 . ئوخشاشتۇر

 ، كىــشىنىڭ باشــقىالردىكى قهرزىــسىگه نىــڭ قارىــشىدا ۋە مــالىكى مهزههبلىرى ههنهفىــي
ــشى پهرز ــات بېرى ــش . زاك ــى تاپ ــى قهرزن ــش ۋاقتىن ــادا قىلى ــۇنى ئ ــراق ئ ــا بى ــان ۋاقىتق  ۇرۇپ ئالغ

ــدۇ ــىمۇ بولى ــڭ . قهدەر كېچىكتۈرس ــان مالنى ــدا نهق بولمىغ ــۇ قولى ــۈنكى ئ ــڭ ( چ ــى قهرزنى  ) يهن
ــشكه مهجبـــۇر ئهمهس ــيىن، . زاكىتىنـــى ئالـــدىن بېرىـ ــشۇرۇپ ئالغانـــدىن كېـ  قهرزلىرىنـــى تاپـ
 . ئۆتكهن يىلالرنىڭ زاكىتىنى بىراقال بهرسه بولىدۇ

 كىــشىنىڭ ئىــشهنچلىك ۋە « : ىدە مۇنــداق دېــگهن نــاملىق ئهســىر » المغنــي « ئىبنــى قــۇدامه
ــشۇرۇپ ــى تاپ ــۇ قهرزن ــسا، ب ــسى بول ــتىدە قهرزى ــڭ ئۈس ــان بىرىنى ــر بولغ ــكه قهدى ــۇنى ئۆتهش  ئ

ــتۇر ــش پهرز ئهمهسـ ــادا قىلىـ ــى ئـ ــڭ زاكىتىنـ ــك ئۇنىـ ــشۇرۇپ . ئالمىغىچىلىـ ــى تاپـ  قهرزلىرىنـ
 » المغنــي « ( . » رىــدۇ ئالغانــدىن كېــيىن، زاكىتىنــى ۋاقتىــدا بېــرەلمىگهن يىلالرنىــڭ زاكىتىنــى بې

 ). بهت  269 جىلد  4

 ئىشهنسىز يـاكى ئۈسـتىدىكى قهرزنـى تېخـى ئېتىـراپ قىلمىغـان بىرىنىـڭ ئۈسـتىدىكى  2
 ئــۇنى تاپــشۇرۇپ . قهرز بولــۇپ، بۇنىڭغــا ئــۇنى تاپــشۇرۇپ ئالمىغىچىلىــك زاكــات پهرز بولمايــدۇ

 ۇنــداق خىلــدىكى ب چــۈنكى . ئالغانــدىن كېــيىن، شــۇ بىــر يىلــنىڭال زاكىتىنــى بېرىــشى پهرزدۇر
ــدىن ــشۇرۇپ ئېلىنغان ــۇپ، تاپ ــدا بول ــڭ ئورنى ــۇرۇن يوقنى ــشتىن ب ــشۇرۇپ ئېلى ــۇنى تاپ  قهرز ئ

 شــۇڭا ئــۇ شــۇ بىــر يىلــنىڭال . كېــيىن قهرز بهرگۈچىنىــڭ ئىلكىــگه يېڭىــدىن كىــرگهن بولىــدۇ
 . زاكىتىنى ئادا قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ

 چارۋا ماللىرىنىڭ زاكىتى

ــا ــاۋزۇدىكى چـ ــۇ مـ ــدى رۋا بـ ــارلىق گ ماللىرىـ ــۆچكه قاتـ ــوي ۋە ئـ ــاال، قـ ــۆگه، كـ ــى ۆ ن تـ شـ
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ــان كهرىمــدە . يېيىلىــدىغان هــايۋانالر كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ  قــوي، ( ســىلهرگه ﴿ : ئــالاله تائــاال قۇرئ
ــارلىق ــۆچكه قات ــۆگه ۋە ئ ــاال، ت ــدى ) ك ــاالل قىلىن ــايۋانالر ه ــدۇ ﴾ ه ــسى . ( دەي ــدە سۈرى   1 مائى

 ) ئايهت

 يايالقتـا قويـۇپ بېرىـپ باققانلىرىغـا زاكـات بۇ ئـايهتته بايـان قىلىنغـان چـارۋا ماللىرىـدىن
ــرىش پهرزدۇر ــسا . بې ــان بول ــۈن تۇتۇلمىغ ــش ئۈچ ــق قىلى ــا بوداقچىلى ــدە باققانلىرىغ ــا ئۆي ئهمم

ــدۇ ــات كهلمهيــ ــدىغان . زاكــ ــى يېيىلمهيــ ــارلىق گۆشــ ــر قاتــ ــشهك، خېچىــ ــۇنىڭدەك، ئېــ  شــ
 ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىگه چـۈنكى ئـۇالر ئـالاله تائـاال ئىنـسانالرنىڭ . هايۋانالرغىمۇ زاكات كهلمهيـدۇ

 مىنىشى ۋە يۈكلىرىنى ئارتىشى ئۈچـۈن ياراتقـان جـانلىقالردۇر ئـالاله تائـاال بـۇ ههقـته مۇنـداق
ــگهن ــاراتتى ﴿ : دې ــۈن ي ــنهت ئۈچ ــشىڭالر ۋە زىن ــشهكنى مىنى ــى ۋە ئې ــاتنى، خېچىرن ــالاله ئ  ﴾ ئ

 ). ئايهت  8 نههل سۈرىسى (

 چارۋا ماللىرىغا زاكات كېلىشىنىڭ شهرتلىرى

 : بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه 3 لىرىغا زاكاتنىڭ پهرز بولۇشىنىڭ شهرتى چارۋا مال

ــان  1 ــپ بېقىلغ ــۇپ بېرى ــا قوي ــدە يايالقالرغ ــڭ كۆپرەكى ــاكى ئۇنى ــسىدە ي ــڭ ههممى  يىلنى
 . بولۇشى

 . كىگه ئۆتكىنىگه تولۇق بىر يىل توشقان بولۇشى ئىگىلى ئىگىسىنىڭ  2

 . لچهمگه يهتكهن بولۇشى زاكاتنىڭ پهرز بولۇشى ئۈچۈن بهلگىلهنگهن ئۆ  3

 : قى شهرتلهرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه يۇقىرى

ــان . 1 ــپ بېقىلغ ــۇپ بېرى ــايالقالردا قوي ــدە ي ــڭ كۆپرەكى ــاكى ئۇنى ــسىدە ي ــڭ ههممى  يىلنى
 يايالقتــا بېقىلغــان قوينىــڭ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ههقــته مۇنــداق دېــگهن . بولۇشــى
 ). رىۋايىتى بۇخارى ( » اكات بېرىلىدۇ گىچىلىك بىر قهي ز 120 تىن 40 زاكىتىدا

ــدە ــڭ كۆپرەكى ــاكى ئۇنى ــسىدە ي ــڭ ههممى ــڭ يىلنى ــدا، ئۇالرنى ــڭ زاكىتى ــارۋا ماللىرىنى  چ
ــۇكى، ــى ش ــڭ هېكمىت ــهرت قىلىنغانلىقىنى ــان بولۇشــىنى ش ــپ بېقىلغ ــۇپ بېرى ــايالقالردا قوي  ي

 ئهممـا . ىلمايـدۇ يايالقالردا قويـۇپ بېرىـپ بېقىلغـان مـالالر ئىگىـسىدىن ئـارتۇق چىقىـم تهلهپ ق
ــدۇ ــۆپ بولى ــالىرى ك ــرى جاپ ــڭ چىقىملى ــان مالالرنى ــدە بېقىلغ ــۇ . ئۆي ــال ڭا ش ــى م ــسالم دىن  ئى

 ئۆيــدە بېقىلغـان مالالرغــا زاكــات يۈكــسهك ئېتىبـار بهرگهنلىكــتىن، ئىگىلىرىنىـڭ مهنــپهئهتىگه
 . بېرىشنى پهرز قىلمىغان

شــى بولــۇپ، ئىــسالم دىنــى چــارۋا ماللىرىغــا ئىــگه بولغانغــا تولــۇق بىــر يىــل تولغــان بولۇ . 2
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ــل ــر يى ــاللىرىنى زاكــات ئۈچــۈن چىقىــم قىلماســلىقى، بهلكــى بى ــال ئىگىلىرىنىــڭ ئهســلىي م  م
 ئىچىــدە نهســىللىنىپ كۆپهيگهنلىرىنىــڭ بىرقىــسمى بىــلهن زاكــاتنى ئــادا قىلىــشىنى كــۆزلهپ

 . بۇ شهرتنى بهلگىلىگهن

 گه يهتـــكهن م ۆلچه تنىـــڭ پهرز بولۇشـــى ئۈچـــۈن يېتهرلىـــك ئـــ ى چـــارۋا ماللىرىنىـــڭ زاك . 3
 ئېتىبـارى بىـلهن ئۇالرغـا كېلىـدىغان زاكـات نىڭ بولۇشى بولۇپ، چارۋىالرنىـڭ تـۈرى ۋە سـانى

ــدۇ ــدارىمۇ ئوخــشاش بولماي ــدارى . مىق ــات مىق ــڭ زاك ــدىن ههر بىرىنى ــدە چــارۋا ماللىرى  نى تۆۋەن
 . مىز بايان قىلى

 تۆگىنىڭ زاكات مىقدارى

 تۆگىنىــڭ ســانى بهشــكه يهتكهنــدە، . ســانى بهشــكه يهتمىــگهن تــۆگىگه زاكــات كهلمهيــدۇ
 بهشــتىن يىگىــرمىگىچه . ئۇنىڭــدىن بىــر قــوي، ئونغــا يهتكهنــدە ئىككــى قــوي زاكــات بېرىلىــدۇ

 تىـــن 25 تۆگىنىـــڭ ســـانى . ههر بىـــر بهش تـــۆگه ئۈچـــۈن بىـــردىن قـــوي زاكـــات بېرىلىـــدۇ
 . ئاشقاندىن كېيىن ئههۋال باشقىچه بولىدۇ

 : تۆۋەندىكى جهدۋەلگه قاراڭ

 كات مىقدارى زا تۆگه سانى

 . زاكات كهلمهيدۇ 4  1

 قوي 9 1  5

 قوي 14 2  10

 قوي 19 3  15

 قوي 24 4  20

 1 ىشى تۆگىدىن چ 35  25

 1 ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن 45  36

 1 تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 60  46

 1 تۆگىدىن بهش ياشلىق چىشى 75  61

 2 ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن 90  76

2 تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 120  91
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 3 ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن 129  121

 2 ، ئۈچ ياشلىقتىن 1 تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 139  130

 2 ، ئۈچ ياشلىقتىن 2 تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 149  140

 3 تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 159  150

 4 اشلىق چىشى تۆگىدىن ئۈچ ي 169  160

 1 ، تۆت ياشلىقتىن 3 ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن 179  170

 2 ، تۆت ياشلىقتىن 2 ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن 189  180

 1 ، ئۈچ ياشلىقتىن 3 تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 199  190

 5 ، ئۈچ ياشلىقتىن 4 تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 209  200

 تــۆگه ئۈچــۈن تــۆت ياشــلىق 50 ن ئاشــقاندا، ههر قى مىقــداردى يــۇقىرى تۆگىلهرنىــڭ ســانى
 تــۆگه ئۈچــۈن ئــۈچ ياشــلىق چىــشى تۆگىــدىن بىــر تــۆگه 40 چىــشى تۆگىــدىن بىــر، ههر

ــدۇ ــات بېرىلىـ ــويىچه زاكـ ــسابى بـ ــدا . هېـ ــڭ زاكىتىـ ــۆرگىنىمىزدەك، تۆگىلهرنىـ ــدە كـ  جهدۋەلـ
 . بېرىلىدىغان تۆگىلهرنىڭ جىنسى پهقهت چىشى تۆگىلهردىن ئىبارەتتۇر

 بهلگىلىمىــــلهر ئىـــــسالم فىقهىــــشۇناس ئالىملىرىنىــــڭ ئىجتىهادلىرىـــــدىن قى يــــۇقىرى
 بولماســـتىن، بهلكـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئـــۆزى بېۋاســـىته بهلگىـــلهپ بهرگهن زاكـــات

 . بـۇ بهلگىلىمىـلهر قهيـت قىلىنغـان ه رىـۋايهت قىلغـان بىـر ههدىـست بۇخارى ئىمام . مىقدارىدۇر
 ولــساق، ئــالاله تائــاال ئــۆز هېكمىــتىگه ئاساســهن، قــوي، بــۇ بهلگىلىمىــلهرگه نهزەر ســالىدىغان ب

 كـاال ۋە ئـۆچكه قاتــارلىق چـارۋا ماللىرىنىــڭ زاكىتىنـى بــۇ مالالرنىـڭ ئــۆز جىنـسىدىن بېرىــشنى
 كه يهتمىـــگهن تۆگىنىـــڭ زاكىتـــى ئۈچـــۈن قـــويالردىن بېرىـــشنى 25 پهرز قىلغـــان بولـــسىمۇ،

 ههر ئىككــى تهرەپنىــڭ مهنپهئهتــى بۇنىڭــدا، پېقىــرالر ۋە بــايالردىن ئىبــارەت . بهلگىلىــگهن
 تــۆگىگه ئىــگه بولغــان كىــشى ئىــسالم نهزەرىــدە 5 كــۆزدە تۇتۇلغــان بولۇشــى مــۇمكىن، چــۈنكى

 1 تۆگىــدىن 5 ئهممــا . بــۇ ســهۋەپتىن ئۇنىڭغــا زاكــات بېــرىش پهرز بولىــدۇ . بــاي هېــسابلىنىدۇ
 ىغــانلىق تــۆگه زاكــات بېرىــشنى بهلگىــلهش تــۆگه ئىگىلىرىنىــڭ مهنــپهئهتىگه رىئــايه قىلم

ــاتنى بهلگىلىمهســـلىك بولـــسا پېقىرالرنىـــڭ ۋە 5 . بولىـــدۇ ــقا تۆگىـــسى بـــار ئـــادەمگه زاكـ  باشـ
 شــۇڭا ئــالاله تائــاال تۆگىلهرنىــڭ . ئېهتىيــاج ئىگىلىرىنىــڭ ههقلىرىنــى زايــا قىلغــانلىق بولىــدۇ
ــلهن ــسى بىـ ــڭ ۋاسىتىـ ــدارىنى پهيغهمبىرىنىـ ــات مىقـ ــۇقىرى زاكـ ــويىچه يـ ــدىكى بـ قى جهدۋەلـ
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 . بهلگىلىگهن

 لىنىڭ زاكىتى كا

ــۇر ــدىن پهرقلىقتـ ــڭ زاكىتىـ ــۆگه ۋە قويالرنىـ ــى تـ ــڭ زاكىتـ ــانى . كالىنىـ ــاال سـ ــا 30 كـ  غـ
ــدۇ ــات كهلمهي ــا زاك ــك ئۇنىڭغ ــانى . يهتمىگىچىلى ــڭ س ــگه 30 كالىالرنى ــا ئى ــسه، ئۇالرغ ــا يهت  غ

 بولغانغا تولـۇق بىـر يىـل ئـۆتكهن ۋە يىلنىـڭ ههممىـسىدە يـاكى كۆپرەكىـدە يـايالقالردا قويـۇپ
 . كاال زاكات بېرىدۇ 1 ياشلىق كالىدىن 2 كالىغا 30 لغان بولسا بېرىپ بېقى

 : تۆۋەندىكى جهدۋەلگه قاراڭ

 زاكات مىقدارى كاال سانى

 . زاكات كهلمهيدۇ 29  1

 1 ئىككى ياشلىق ئهركهك ياكى چىشى كالىدىن 39  30

 1 ئۈچ ياشلىق چىشى كالىدىن 59  40

 2 ئىككى ياشلىق ئهركهك ياكى چىشى كالىدىن 69  60

 1 ، ئىككى ياشلىق ئهركهكتىن 1 ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 79  70

 2 ئۈچ ياشلىق چىشى كالىدىن 89  80

 3 ئىككى ياشلىق چىشى كالىدىن 99  90

 2 ، ئىككى ياشلىق ئهركهكتىن 1 ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 109  100

 1 ، ئىككى ياشلىق ئهركهكتىن 2 ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 119  110

 . كاال زاكات بېرىلىدۇ 4 ىككى ياشلىقتىن ياكى ئ 3 ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 129  120

 ياشـــلىق 2 غـــا كالى 30 قى جهدۋەلـــدىكىلهردىن ئاشــقاندا، ههر يــۇقىرى كالىالرنىــڭ ســـانى
 كـــاال 1 ياشـــلىق چىـــشى كالىـــدىن 3 غـــا كالى 40 ، ههر كـــاال 1 چىـــشى يـــاكى ئهركهك كالىـــدىن
 . هېسابى بويىچه زاكات بېرىلىدۇ

ــۇقىرى ــۇ پهيغهمـــبهر ئهله يـ ــىته كۆرسهتمىـــسىگه قى بهلگىلىمىلهرمـ ــساالمنىڭ بېۋاسـ  يهىسـ
. ئاساسهن شۇنداق بهلگىلهنگهن
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 قويالرنىڭ زاكىتى

 چــۈنكى . ئىـسالم دىنىنىـڭ زاكـات سىستېمىـسى بــويىچه، قـوي بىـلهن ئـۆچكه ئوخـشاشتۇر
ــدىكى ــگه » غهنهم « ئهرەپ تىلىـ ــۆز ئىچىـ ــسنى ئـ ــى جىنـ ــۆچكه ههر ئىككـ ــوي ۋە ئـ ــۆزى قـ  سـ

 دۇ، ئهينـى ۋاقىتتـا بـۇ ئىبـارە قـوي بىـلهن قوللىنىلىـ رىـسى ئىبا » قـوي « شـۇڭا تۆۋەنـدە . ئالىدۇ
 . ئۆچكه ههر ئىككىسىنى ئىپادىلهيدۇ

ــگهن ــىته بهلگىلى ــۆزى بېۋاس ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس ــدارىنىمۇ پهيغهم ــات مىق ــڭ زاك  قويالرنى
ــۇپ، ســانى ــگهن قويغــا زاكــات كهلمهيــدۇ 40 بول ــڭ ســانى . قــا يهتمى  قــا يهتــسه، 40 قويالرنى

 اكى كــۆپرەك قىـــسمىدا يــايالقالردا قويــۇپ بېرىـــپ بېقىلغــان ۋە بـــۇ يىلنىــڭ ههممىــسىدە يـــ
ــسا ــۇق بىــر يىــل توشــقان بول ــا ئىــگه بولغانغــا تول  گىچىلىــك بولغــان 120 تىــن 40 قويالرغ

 . قوي زاكات بېرىلىدۇ 1 قويدىن

 : تۆۋەندىكى جهدۋەلگه قاراڭ

 زاكات مىقدارى قوي سانى

 . زاكات كهلمهيدۇ 39  1

 1 قان قويدىن بىر ياشتىن ئاش 120  40

 قوي 200 2  121

 قوي 399 3  201

 قوي 499 4  400

 قوي 599 5  500

 قوي 699 6  600

 . قوي زاكات بېرىلىدۇ 799 7  700

 1 قــوي ئۈچــۈن 100 قى جهدۋەلــدىكى مىقــداردىن ئاشــقاندا، ههر يــۇقىرى قويالرنىــڭ ســانى
 . قويدىن زاكات بېرىش هېسابى بويىچه زاكات بېرىلىدۇ

ــدۇ ــى ئاب ــڭ ســالىم ئىبن ــبهر ئهلهيهىســساالم قويالرنى ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهم  لالدىن رى
 قـوي، 1 گىـچه بولغـان قـويالر ئۈچـۈن 120 تىـن 40 سـانى « : زاكىتى ههققىدە مۇنـداق دېـگهن

ــن 120 ــچه 200 دىـ ــوي، 2 گىـ ــن 200 قـ ــانى 3 گىـــچه 300 دىـ ــوي سـ ــوي، قـ  دىـــن 300 قـ
ــيىن ههر ــقاندىن كې ــۈن 100 ئاش ــوي ئۈچ ــسابالپ 1 ق ــدىن هې ــدۇ قوي ــات بېرىلى ــات . زاك زاك



686 

 ) ئىبنى ماجا رىۋايىتى . ( » رۇق قويالرنى بېرىشكه بولمايدۇ و بېرىشته، قېرى ۋە قاتتىق ئ

 : ئهسكهرتىش

ــدىغان قويالرنىــڭ ــى ئۈچــۈن بېرىلى ــڭ 6 قوينىــڭ زاكىت ــايلىقتىن چــوڭ ۋە ئۆچكىلهرنى  ئ
 ۇنىڭــدىن ب . ياشــنى تــۆگهتكهن بولۇشــى شــهرتتۇر 1 زاكىتــى ئۈچــۈن بېرىلىــدىغان ئۆچكىنىــڭ

 . كىچىك بولغان قوزا يـاكى تېكهلهرنـى زاكاتقـا هېـسابالپ بېـرىش بىـلهن زاكـات ئـادا تاپمايـدۇ
 . قۇربانلىق قىلىنىدىغان قوي ۋە ئۆچكىلهر ئۈچۈنمۇ بۇ شهرت تهلهپ قىلىنىدۇ

 ئاتالرغا زاكات كېلهمدۇ؟

ــويىچه، ئاتالر  زاكــات غــا ئىــسالم فىقهىــشۇناس ئالىملىرىــدىن كۆپۈنچىــسىنىڭ ئىتتىپــاقى ب
 . تىجـارەت ئۈچـۈن تۇتۇلغـان بولـسا، بـۇ ۋاقىتتـا ئۇالرغـا زاكـات كېلىـدۇ پهقهت ئۇالر . كهلمهيدۇ

 . چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ئاتالر تىجارەت ماللىرى قاتارىدىن هېسابلىنىدۇ

 : ئاتقا زاكات كهلمهيدۇ دەيدىغان ئالىمالرنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچه

 ىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئهبۇ هـۇرەيرە رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇد  1
 مۇســـۇلمان كىـــشىنىڭ ئىلكىـــدىكى ئـــاتلىرى بىـــلهن قوللىرىغـــا زاكـــات « : مۇنـــداق دېـــگهن

 ). رىۋايىتى بۇخارى ( » كهلمهيدۇ

ــبهر  2 ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلاله ــۇ تالى ــى ئهب ــى ئىبن  ئهل
ــساالم ــاتل « : ئهلهيهىس ــىلهردىن ئ ــۈرۈم س ــرىش كهچ ــات بې ــوللىرىڭالردىن زاك ــلهن ق  ىرىڭالر بى

 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( دېگهن » قىلىندى

 ئهركهك ۋە چىــشىدىن ههنىــفه مهزهىبىنىــڭ پېــشىۋاسى ئىمــام ئهزەم ئهبــۇ ههنهفىــي ئهممــا
 ئىبـارەت ههر ئىككـى جىنــستىن ئـاتلىرى بولغـان ئادەمنىــڭ بـۇ ئـاتالر ئۈچــۈن زاكـات بېرىــشى

ــۆزلهيدۇ پهرز ئىكهنلىكى ــى س ــان . ن ــۆزدە تۇتۇلغ ــىللىنىدىغانلىقى ك ــڭ نهس ــدا ئاتالرنى  « . بۇنىڭ
ــدايه ــاملى » اله ــان ق ن ــت قىلىنغ ــداق دەپ قهي ــهردە مۇن ــات « : ئهس ــر ئ ــرى ههر بى ــات ئىگىلى  ئ

ــسا ــار، خالى ــر دىن ــسا بى ــدۇ 10 ئۈچــۈن خالى ــات بېرى ــرههم زاك ــ . دى ــۈنكى ئ ــۇ ۆ چ  مهر رەزىيهلاله
ــى ــۇنداق قىالتت ــۇ ش ــا ئا . ئهنهۇم ــان ئهمم ــى بولغ ــڭ دەلىل ــدۇ دېگۈچىلهرنى ــات كهلمهي ــا زاك  تق

 دېـــگهن ســـۆزدە غازاتقـــا “ ئاتنىـــڭ زاكىتـــى ســـىلهردىن كهچـــۈرۈم قىلىنـــدى ” ههدىـــستىكى
ــاتالر كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ ــۈن . ئىــشلىتىلىدىغان ئ ــدىغانلىقىغا پۈت ــا زاكــات كهلمهي  بۇنــداق ئاتالرغ

ــاقتۇر ــ . مهزههب ئىگىلىــرى ئىتتىپ ــۇالر نورمــال ئېهتىي  الهــدايه ( » اجالردىن ســانىلىدۇ چــۈنكى ئ
 ) مهرغىنانىي : بهت  108 جىلد  1

. دۇر ىــ دىغانالرنىڭ قاراشــلىرى كــۈچكه ئىگ خۇالســه قىلغانــدا، ئاتقــا زاكــات كهلمهيــدۇ دەيــ
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ــات تىجــارىتى قىلىــدىغانالرنىڭ ئاتلىرىغــا زاكــات ــا ئــات ئېلىــپ ســېتىش ئــارقىلىق ئ  ئهمم
ــۇر ــتىالپ يوقتـ ــېچ ئىخـ ــدا هـ ــۈنكى ب . كېلىدىغانلىقـ ــڭ چـ ــارەت ماللىرىنىـ ــاتالر تىجـ ــداق ئـ  ۇنـ

ــانىلىدۇ ــدىن س ــويىچه . قاتارى ــدارى ب ــات مىق ــڭ زاك ــاتالردىن تىجــارەت ماللىرىنى ــدە، ئ  نهتىجى
 . زاكات بېرىش پهرزدۇر 2.5 %

 زاكىتى تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان چارۋا ماللىرىنىڭ

ــارلىق  تىجـــارەت مهقـــسىدى بىـــلهن تۇتۇلغـــان تـــۆگه، كـــاال، ئـــات، قـــوي ۋە ئـــۆچكه قاتـ
 مالالرنىـڭ زاكىتىنـى ئـادا قىلىــشتا ئۇالرنىـڭ سـانى ۋە تــۈرى ئېتىبـارى بىـلهن ئهمهس، بهلكــى

 شـۇڭا تىجـارەت ئۈچـۈن . نهق پۇلغا سۇندۇرۇلغان فىممىتـى ئېتىبـارى بـويىچه زاكـات بېرىلىـدۇ
ــۇ مالالرنىـــڭ زاكىتىـــدا  دا ئـــۆتكهن جهدۋەللهردىكـــى ســـان ۋە مىقـــدارالر يۇقىرىـــ تۇتۇلغـــان بـ

 مالالرنىــڭ ئومــۇمىي . ســتىن، ئۇالرنىــڭ ئومــۇمىي قىممىتــى هېــساب قىلىنىــدۇ هېــسابقا ئېلىنما
 قىممىتــى نهق پۇلنىــڭ زاكــات ئــۆلچىمىگه يهتــكهن بولــۇش شــهرتى بىــلهن بــۇ مالالرغــا زاكــات

 . زاكات بېرىلىدۇ 2.5 % پهرز بولىدۇ ۋە نهق پۇل زاكىتىنىڭ مىقدارى بويىچه بۇ مالالردىن

 ماللىرىنىـڭ زاكىتىنــى ئـادا قىلمــاقچى بولغـان ئــادەم، تىجـارەت ئۈچــۈن تۇتۇلغـان چــارۋا «
 مالالرنىــــڭ قىممىتىنــــى هېــــسابالپ، ئۆزىنىــــڭ يېنىــــدىكى نهق پۇلىغــــا قوشــــۇپ تــــۇرۇپ

ــدىن ــۇل مىقدارى ــۇمىي پ ــسىنىڭ ئوم ــدۇ 2.5 % ههممى ــات بېرى ــدىكى . زاك ــڭ ئىلكى  ئهگهر ئۇنى
 ىمىگه يهتمىــگهن چارۋىلىرىنىـڭ خهلــق پۇلىــدىكى قىممىتــى نهق پۇلــدىن زاكــات بېــرىش ئــۆلچ

 بولــسىمۇ، ســان جهههتــتىن زاكــات بېــرىش ئــۆلچىمىگه يهتــكهن بولــسا بــۇ چــارۋىالر تىجــارەت
 قى يــــۇقىرى ئۈچـــۈن تۇتۇلمىغــــان ئـــادەتتىكى چارۋىالرغــــا ئوخـــشاش مۇئــــامىله قىلىنىـــپ،

ــة اتمــع « .( » جهدۋەللهردىكــى ســان ۋە مىقــدار بــويىچه زاكــات بېرىلىــدۇ  ســهييىد » الزكــاة وتنمي
 ) بهتتىن  139 خزەنچى ئههمهد مه

 زاكاتقا بېرىشكه يارىمايدىغان مالالر

 ئىــسالم شــهرىئىتى مـــال ئىگىلىرىنىــڭ مهنپهئهتىنـــى كــۆزدە تۇتقـــات هالــدا، ئۇالرنىـــڭ
ــدەك، ــشنى بۇيرىمىغان ــالالپ بېرى ــدىن ت ــڭ خىللىرى ــته ماللىرىنى ــاتنى بهلگىلهش ــا زاك  ماللىرىغ

 قوغـــداش مهقــسىدى بىـــلهن زاكـــات زاكــات ئـــالغۇچى ئېهتىيـــاج ئىگىلىرىنىــڭ ههقلىرىنـــى
 يىپلىــق، قېــرى، ئاغرىقچــان، بهك ئــۇرۇق ۋە چىــشلىرى چۈشــۈپ ه بېرىــشته مــال ئىگىلىرىنىــڭ ئ

 . قىلغــان ۋە ئوتتۇرهاللىرىــدىن بېرىــشىنى بۇيرىغــان مهنئــى كهتــكهن مــالالردىن بېرىــشىنى
ــرىش ئۈچ ــسابالپ بېـ ــا هېـ ــالالر زاكاتقـ ــدىغان مـ ــشقا يارىمايـ ــانلىق قىلىـ ــادەتته، قۇربـ ــۇ ئـ  ۈنمـ

 ئابــدۇلال ئىبنــى مۇئـاۋىيه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىـۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر . يارىمايـدۇ
ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــشى ئىماننىــڭ « : ئهلهيهىس ــدىغان كى ــشنى ئورۇن ــۈچ ئى ــدىكى ئ تۆۋەن
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 ئـالاله تائاالغـا شـېرىك كهلتۈرمهسـتىن ئۇنىڭغـا خـالىس ئىبـادەت : هاالۋىتىنى تېتىغان بولىـدۇ
ــال قىلغــان؛ ــان ۋە  م ــادا قىلغ ــۇق ئ ــى تول ــلهن ههر يىل ــۆز رىغبىتــى بى ــى ئ ــڭ زاكىتىن  مۈلكىنى

ــدىن ــالالردىن ئهمهس، بهلكــى ئوتتۇرهاللىرى ــاز م ــۇرۇق، ئاغرىقچــان، ســۈتى ئ ــا قېــرى، ئ  زاكاتق
 ههقىــقهتهن ئــالاله تائــاال ســىلهرنىڭ ماللىرىڭالرنىــڭ ئهڭ ياخــشىلىرىدىن . بهرگهن كىــشىدۇر

 ئهبــۇ داۋۇد . ( » ۋە ئهڭ ناچارلىرىــدىن بېرىــشىڭالرنىمۇ بۇيرىمايــدۇ بېرىــشىڭالرنى ســورىمايدۇ
 ) رىۋايىتى

 هيىــپ؛ىرى زاكاتقـا قېـرىلىقتىن چىـشلىرى چۈشـۈپ كهتـكهن يـاكى ئ « : يهنه بىـر ههدىـسته
 ) تىرمىزى رىۋايىتى ( . دەپ كۆرسىتىلگهن « ۇل قىلىنمايدۇ مالالر قوب بار

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىســ ــۇقىرى پهيغهمــ ــسلهر قى يــ ــال د ههدىــ ــهتمىلىرىدە مــ  ىكى كۆرســ
ــى ۋە ــڭ مهنپهئهتلىرىنــ ــى تهرەپنىــ ــارەت ههر ئىككــ ــرالردىن ئىبــ ــلهن پېقىــ ــرى بىــ  ئىگىلىــ

ــۋەتته ــان، ئهلـ ــسهت قىلىنغـ ــش مهقـ ــايه قىلىـ ــى هېمـ ــبهرگه . ههقلىرىنـ ــۇلمانالر پهيغهمـ  مۇسـ
 پهيغهمــبهر ســـىلهرگه ﴿ : ئــالاله تائـــاال بــۇ ههقـــته مۇنــداق دېـــگهن . ئهگىشىــشكه بۇيرۇلغـــان

ــې ــنىڭالر بهرگهننــى ئ  ههشــر سۈرىــسى . ( ﴾ لىڭالر، پهيغهمــبهر چهكلىــگهن نهرســىلهردىن چهكلى
 ) ئايهت  7

ــۇ ــشنى خالىــسا ب ــڭ ياخــشىلىرىدىن بېرى ــشته ماللىرىنى ــات بېرى ــال ئىگىلىــرى زاك  ئهگهر م
 ئهممـا ئـۇالر ماللىرىنىـڭ . بۇنىـڭ سـاۋابىمۇ ئهلـۋەتته كـۆپ بولىـدۇ . ئۆزلىرىنىڭ پىداكارلىقىـدۇر

 بهلكـــى ئوتتۇرهاللىرىـــدىن بهرســـه زاكـــات ئـــادا . ېرىـــشكه زورالنمايـــدۇ ئهڭ ياخـــشىلىرىدىن ب
 ياخــشى كــۆرگهن نهرســهڭالردىن ســهرپ ﴿ : ئــالاله تائــاال قۇرئانــدا مۇنــداق دەيــدۇ . تاپىــدۇ

  92 ئــال ئىمــران سۈرىــسى ( ﴾ ئېرىشهلمهيــسىلهر ) جهنــنهتكه ( قىلمىغىــچه ههرگىــز ياخــشىلىققا
 ). ئايهت

 ئاشلىق ۋە مېۋىلهرنىڭ زاكىتى

ــلىق ۋە نه ــات پهرز بولغانـــدەك، ئاشـ ــا زاكـ ــارۋا ماللىرىغـ ــاللىرى ۋە چـ ــارەت مـ  ق پـــۇل، تىجـ
ــات پهرزدۇر ــۇ زاك ــى . مېۋىلهرگىم ــڭ زاكىت ــلىق ۋە مېۋىلهرنى ــرە « ئاش ــراج  ئۆش ــرە « ، » خى  ئۆش

 . دېگهن نامالر بىلهنمۇ ئاتىلىدۇ » ئۆشرە « ۋە » زاكات

 بايــان تنىــڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە ئاشــلىق ۋە مېــۋىلهرگه زاكا
 مېــۋىلىرى، . ئــالاله بىدىــشلىك ۋە بىدىشــسىز بــاغالرنى بهرپــا قىلــدى ﴿ : مۇنــداق دەيــدۇ قىلىـپ

 رەڭگــى ۋە ( بىــرىگه ئوخــشىمايدىغان خورمــا دەرەخلىرىنــى، ئاشــلىق، مېــۋىلهرنى  دانلىــرى بىــر
. انـارنى يــاراتتى ئوخـشىمايدىغان زەيتـۇن ۋە ئ ) تهمــى ( بىـرىگه ئوخـشىمايدىغان،  بىـر ) شـهكلى
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 يهنــى يىغقــان ( يىغقــان كۈنــدە ) وســۇلىنى ه نىــڭ ( مېۋىــسى پىــشقاندا، ئــۇالردىن يهڭــالر، مېــۋە
ــا ــاڭالر ) ۋاقىتت ــسراپ قىلم ــالر، ئى ــادا قىلىڭ ــسىنى ئ ــڭ ئۆشرى ــقهتهن . ئۇنى ــاال ههقى ــالاله تائ  ئ

 ). ئايهت  141 ئهنئام سۈرىسى ( ﴾ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ

ــبهر ئهله ــۋە ۋە پهيغهم ــلىق، مې ــساالم ئاش ــقا يهىس ــدارىنى ۋە باش ــات مىق ــڭ زاك  تېرىلغۇالرنى
 يـامغۇر يـاكى بـوالق سـۈيى بىـلهن سـۇغۇرۇلغان « : كهيپىيىتىنى بايان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن

ــر ــدىن بىـ ــۇالردىن ئونـ ــى ( تېرىلغـ ــۇغۇرۇلغانلىرىدىن ) 10 % يهنـ ــلهن سـ ــۈچى بىـ ــادەم كـ  ، ئـ
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » خىراج بېرىلىدۇ  رە ئۆش ) 5 % يهنى ( ئوندىن بىرىنىڭ يېرىمى

 باشـقا بۇ ههدىستىن ئېنىقلىنىدۇكى، يـامغۇر سـۈيى بىـلهن سـۇغۇرۇلغان ئاشـلىق، مېـۋە ۋە
 چـــۈنكى يـــامغۇر بىـــلهن ســـۇغۇرۇلغان تېرىلغـــۇالردا . زاكـــات بېرىلىـــدۇ 10 % تېرىلغـــۇالردىن

ــدۇ ــاز بولى ــا ئ ــم ۋە جاپ ــانىۋى . چىقى ــاكى زام ــلهن ي ــۈچى بى ــادەم ك ــا ئ ــلهن ئهمم ــۇلالر بى  ي ئۇس
 مانــــا بــــۇ ئىــــسالم دىنىنىــــڭ دېهقانالرنىــــڭ . زاكــــات بېرىلىــــدۇ 5 % ســــۇغۇرۇلغانلىرىدىن

 . ئېتىبار بهرگهنلىكىدۇر مهنپهئهتىگه

 خىراج بېرىش ئۇسۇلى  ئۆشرە

 يـــامغۇر ســـۈيى بىـــلهن ســـۇغۇرىلىپ يېتىـــشكهن ئاشـــلىق ۋە مېۋىلهرنىـــڭ ئومـــۇمىي
ــا بۆلــۈپ، ئۇنىــڭ 10 هوســۇلىنى ــ 1 غ ــانىۋىي ئۇســۇلالر بۆلــۈكى، ئ ــلهن يــاكى زام  ادەم كــۈچى بى

ــۇلىنى ــۇمىي هوس ــڭ ئوم ــلىق، مېۋىلهرنى ــۈرۈلگهن ئاش ــۇغۇرۇپ يېتىت ــلهن س ــۈپ، 20 بى  گه بۆل
 بۆلــۈكى، ئهگهر بــۇ ئاشــلىق، مېــۋىلهر يــامغۇر ســۈيى ۋە ئــادەم كــۈچى ههر ئىككىــسى 1 ئۇنىــڭ

ــسا، ــۇغۇرۇلغان بول ــلهن س ــۇلىنى بى ــۇمىي هوس ــڭ ئوم ــۈپ، ئۇن 15 ئۇنى ــڭ گه بۆل ــۈكى، 1 ى  بۆل
 . ى زاكات ئېلىشقا ههقلىق بولغان ئېهتىياج ئىگىلىرىگه بېرىلىدۇ 7.5 % يهنى

 ئاشلىق ۋە مېۋىلهرگه زاكات كېلىشىنىڭ ئۆلچىمى

 ئىــسالم فىقهىــشۇناس ئــالىملىرى ئاشــلىق ۋە مېــۋىلهردىن زاكــات بېرىــشنىڭ پهرز بولۇشــى
 لۇشـى شـهرت قىلىنامـدۇ يـاكى ئـاز ئۈچۈن بۇ مههـسۇالتالرنىڭ مـۇئهييهن مىقـدارغا يهتـكهن بو

ــشقان ــگهن مهســىله ئۈســتىدە ئىخــتىالپ قىلى ــدۇ؟ دې ــات كېلهم ــسۇن زاك ــسۇن، كــۆپ بول  . بول
ــام ئهزەم ئهبــۇ ــ ههنىفه ئىم ــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ دە نىــڭ مهزهىبى  ، ئاشــلىق، مېۋىلهرنىــڭ زاكىت

ــدۇ ــهرت قىلىنمايـ ــى شـ ــكهن بولۇشـ ــۆلچهمگه يهتـ ــۇئهييهن ئـ ــان . مـ ــدىن چىققـ ــى زېمىنـ  بهلكـ
ــسۇن ههر ئىككــى هــالهتته ئــۇالردىن زاكــان بېــرىش مههــسۇال  ت ئــاز بولــسۇن يــاكى كــۆپ بول
 . پهرزدۇر

، زېمىنــدىن چىققــان ىنىــڭ قاراشــلىرىدا لىــي ۋە مــالىكىي مهزههبلىر ئهممــا شــافىئىي، ههنبه
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ــدارى ــۇمىي مىق ــڭ ئوم ــۈن ئۇالرنى ــى ئۈچ ــشنىڭ پهرز بولۇش ــات بېرى  675 مههــسۇالتالردىن زاك
ــدىن كهم بولما ــهرتتۇر كىلوگراممىــ ــلىقى شــ ــر . ســ ــساالم بىــ ــبهر ئهلهيهىســ ــۈنكى پهيغهمــ  چــ

ــسىدە ــدۇ « : ههدى ــات كهلمهي ــگهن مههــسۇالتقا زاك ــگهن » بهش ئهۋســهقكه يهتمى  بۇخــارى .( دې
 ) ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

ــهق « ــر » ئهۋس ــۇپ، بى ــۆلچهكلهردىن بول ــى ئ ــهق « قهدىمق ــا « 60 » ئهۋس ــر » س ــا، بى ــا « غ  » س
 . گىراممىغا تهڭ 250 كىلو 3

 : خۇالسه

ــۇ مه ــىلىدە بـ ــۇقىرى سـ ــڭ يـ ــۈچ مهزههبنىـ ــشى قى ئـ ــسىمۇ، قارىـ ــۇق بولـ ــي ئورۇنلـ  ههنهفىـ
 . ىشى ئېهتىياتچانلىق ۋە تهقۋالىققا يېقىندۇر قار مهزهىبىنىڭ

 كۆكتاتالرنىڭ زاكىتى

 ئىــسالم فىقهىــشۇناس ئــالىملىرى كۆكتاتالرغــا زاكــات كېلهمــدۇ يــاكى كهلمهمــدۇ؟ دېــگهن
 : ئىككى خىل قاراشتا بولغان مهسىله ئۈستىدە

 ، زېمىنــدىن چىقىــدىغان ئاشــلىق، مېــۋە ۋە كۆكتــاتالر ئــاز بولــسۇن قاراشــتىكىلهر بىرىنچــى
ــسۇن ههممىــسىگه زاكــات كېلىــدۇ ــدۇ يــاكى كــۆپ بول ــۇ . ، دەي ــۇ ئىمــام ئهزەم ئهب  نىــڭ ههنىفه ب
 : مهزهىبى بولۇپ، بۇالرنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچه

 بىدىـشلىك ۋە بىدىشـسىز بـاغالرنى ئـالاله ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـداق دەيـدۇ
 بىـــرىگه ئوخـــشىمايدىغان خورمـــا دەرەخلىرىنـــى،  مېـــۋىلىرى، دانلىـــرى بىـــر . بهرپـــا قىلـــدى

ــۋىلهرنى ــلىق، مېــ ــهكلى ( ئاشــ ــى ۋە شــ ــر ) رەڭگــ ــشىمايدىغان،  بىــ ــرىگه ئوخــ ــى ( بىــ  ) تهمــ
 نىـڭ ( مېۋىـسى پىـشقاندا، ئـۇالردىن يهڭـالر، مېـۋە . ئوخشىمايدىغان زەيتۇن ۋە ئانـارنى يـاراتتى

 ئۇنىـڭ ئۆشرىـسىنى ئـادا قىلىڭـالر، ئىـسراپ ) يهنـى يىغقـان ۋاقىتتـا ( يىغقان كۈندە ) هوسۇلىنى
ــدۇ . قىلمــاڭالر ــسراپ قىلغــۇچىالرنى ياقتۇرماي ــقهتهن ئى ــالاله ههقى ــسى ( ﴾ ئ ــام سۈرى   141 ئهنئ

 ). ئايهت

 بــۇ ئــايهت زېمىنــدىن چىقىــدىغان ئاشــلىق، مېــۋە ۋە كۆكتاتالرنىــڭ ههممىــسىدىن زاكــات
 . شنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ بېرى

 يـــامغۇر يـــاكى بـــوالق ســـۈيى بىـــلهن ســــۇغۇرۇلغان « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ
 ، ئـادەم كــۈچى بىــلهن ســۇغۇرۇلغانلىرىدىن ئونــدىن ) 10 % يهنــى ( تېرىلغـۇالردىن ئونــدىن بىــر

ــراج بېرىلىـــدۇ  ئۆشـــرە ) 5 % يهنـــى ( بىرىنىـــڭ يېرىمـــى دېـــگهن ههدىـــسى زېمىنـــدىن . » خىـ
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ــ چى ــسۇالتتىن زاكــات بېرى ــداق مۇه ــان ههر قان ــسپاتاليدۇ ش قق ــى ئى  بۇخــارى . ( نىڭ پهرزلىكىن
 ) رىۋايىتى

 بـۇ ههدىـس زېمىنــدىن چىقىـدىغان ئاشـلىق، مېــۋە ۋە كۆكتـات قاتـارلىق مههــسۇالتالرنىڭ
 . ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــى ــتىكىلهر ئىككىنچ ــڭ بۇ قاراش ــۈن ئۇالرنى ــشى ئۈچ ــات كېلى ــسۇالتالرغا زاك ــداي، ، مهه  غ
ــاقلىغىلى ــارتقىلى ۋە سـ ــوالپ تـ ــشاش كېلـ ــۈزۈمگه ئوخـ ــۇرۇق ئـ ــا ۋە قـ ــاق، خورمـ ــا، قونـ  ئارپـ

 ئهممـــا كۆكتـــاتالرنى كىلـــوالپ تـــارتقىلى بولـــسىمۇ، ئـــۇالرنى . بولىـــدىغان بولۇشـــى شـــهرتتۇر
 بـــۇ . ، دەپ قارايـــدۇ شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن كۆكتاتالرغـــا زاكـــات كهلمهيـــدۇ . ســـاقلىغىلى بولمايـــدۇ

 : نداق مهزههبنىڭ دەلىللىرى مۇ

ــسته « ــر ههدى ــان بى ــۋايهت قىلىنغ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلاله ــۇ تالى ــى ئهب ــى ئىبن  : ئهل
 ) دار قۇتنىي رىۋايىتى . ( دەپ كهلگهن » كۆكتاتالرغا زاكات كهلمهيدۇ «

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــادىن پهيغهم  كۆكتــاتالردىن زاكــات « : ئائى
 ). دار قۇتنى رىۋايىتى ( » هت قىلىنغان دېگهنلىكى رىۋاي » بېرىش پهرز ئهمهس

ــانلىقى قى ئىككـــى ههدىـــسنىڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمدىن يـــۇقىرى  رىـــۋايهت قىلىنغـ
 . ههدىسشۇناس ئالىملىرىنىڭ نهزەرىدە ئىشهنچكه ئېرىشهلمىگهن

 شــافىئىي، مــالىكى ۋە ههنبهلىــي مهزههبلىرىنىــڭ ئاشــلىق، : بــۇ ماۋزۇنىــڭ خۇالسىــسى
ــا ــوالپ ت ــدەك كىل ــدۇ مېۋى ــات كېلى ــرە زاك ــدىغانلىرىغا ئۆش ــاقلىغىلى بولى ــا . رتقىلى ۋە س  ئهمم

 چـۈنكى بـۇالرنى سـاقلىغىلى بولمايـدۇ دېـگهن كۆرىـشى تهتبىـق . كۆكتاتالرغا زاكات كهلمهيـدۇ
ــدۇر ــشقا ئۇڭاي ــا . قىلى ــي ئهمم ــسۇالتالرنىڭ ههر ههنهفى ــان مهه ــدىن چىقق ــڭ زېمىن  مهزهىبىنى

ــش ــگهن كۆرى ــدۇ، دې ــات كېلى ــدىقىغا زاك ــدىلىق ۋە قان ــۈن پاي ــى ئۈچ ــڭ مهنپهئهت  ى يېقىرالرنى
ــل جهههتتىنمـــۇ كۈچلۈكتـــۇر ــام ئهزەم ئهبـــۇ . دولىـ  نىـــڭ كهلتـــۈرگهن ههنىفه چـــۈنكى ئىمـ
ــدۇر ــڭ ئايهتلىرى ــرى قۇرئاننى ــدە . دەلىللى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ ــشكهن ﴿ : ئ ــىلهر ئېرى س

ــپ بهرگهن نهرســىلهرنىڭ ــدىن چىقىرى ــز ســىلهرگه زېمىن ــشىلىرىدىن نهرســىلهرنىڭ ۋە بى  ياخ
 ) ئايهت  266 بهقهرە سۈرىسى . ( دەپ بۇيرىغان ﴾ زاكات بېرىڭالر

 بـۇ ئـايهتمۇ زېمىنـدىن چىقىـدىغان ههر قانــداق بىـر مههـسۇالتتىن زاكـات بېرىــشنىڭ پهرز
 . ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

ــۇنىڭدەك، كۇۋ « ــڭ ە ش ــومىتېتى « يتنى ــشلىرى ك ــات ئى ــۇ » زاك ــڭ ههنىفه ئهب ــشىنى قار نى  ى
بــۇ كومىتېتنىــڭ زاكــات اليىههســىدە مۇنــداق دەپ قهيــت . قىلغــانلىقىنى بىلــدۈرگهن ئىختىيــار
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ــرىش پهرزدۇر « : قىلىنغـــان ــات بېـ ــسۇالتتىن زاكـ ــدىغان ههر قانـــداق مههـ ــدىن چىقىـ  . زېمىنـ
 » الزكـاة وتنميـة اتمـع « ( . » زېمىن مههسۇالتى ئاشلىق مېۋە ۋە كۆكتاتالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ

 ) بهت  146 ى سهييىد ئههمهد مهخزەنج

ــۇ ههنى ــام ئهزەم ئهبـ ــسى ئىمـ ــىلىدە، ئهڭ توغرىـ ــۇ مهسـ ــدۇر ف بـ ــڭ مهزهىبىـ ــۈنكى، . هنىـ  چـ
ــالر ــانالغان ئوتياش ــاددى س ــات دەپ ئ ــدا كۆكت ــازىرقى زامان ــوڭ ه ــى چ ــڭ خېل  بهزى ئهللهرنى

 باغۋەنچىلىـــك ۋە كۆكتـــاتچىلىق بىـــلهن كۆتـــۈرۈلگهن . ئىقتىـــساد مهنبىيـــى بولـــۇپ قالماقتـــا
 دېـــگهن باهـــانه » ســـاقلىغىلى بولمايـــدىغان ئوتياشـــالر « كۆكتـــاتالرنى . بـــايالرمۇ ئـــاز ئهمهس

ــايه ــرىگه رىئـــ ــڭ مهنپهئهتلىـــ ــلىق پېقىرالرنىـــ ــى چىقارماســـ ــڭ زاكىتىنـــ ــلهن بۇالرنىـــ  بىـــ
ــاقلىغىلى ل الپ تارتى و چــــۈنكى بــــۇرۇنقى زامــــانالردا كىلــــ . قىلمىغــــانلىقتۇر  مايــــدىغان ۋە ســ

ــاتالر ــۇ كۆكتـ ــدا بولمايـــدىغان بـ ــازىرقى زامانـ ــوالپ هـ ــانىۋىي كىلـ ــۇالرنى زامـ ــدۇ ۋە بـ  تارتىلىـ
ــدۇ ــاقلىغىلى بولىـ ــۇددەت سـ ــۇزۇن مـ ــلهن ئـ ــۇلالر بىـ ــ . ئۇسـ ــمهك، كۆكتـ ــات دېـ  اتالردىن زاكـ

 . يوقتۇر رە بهرمهسلىككه ئۆز

 كۆكتاتالرنىڭ زاكات مىقدارى

ــسى ــدارىنىڭ ئهينى ــات مىق ــڭ زاك ــلىق ۋە مېۋىلهرنى ــدارى ئاش ــات مىق ــڭ زاك  كۆكتاتالرنى
ــسۇن ــاز بولـ ــسۇالت ئـ ــۇپ، مههـ ــلهن بولـ ــۈيى بىـ ــامغۇر سـ ــالهتته، يـ ــسۇن، ههر هـ ــۆپ بولـ  ، كـ

ــاتالردىن ــۇغۇرۇلغان كۆكتـ ــۇغۇرۇلغانلىرىدىن 10 % سـ ــلهن سـ ــۈچى بىـ ــادەم كـ ــادەم 5 % ، ئـ  ، ئـ
 ى زاكــــات 7.5 % كــــۈچى ۋە يــــامغۇر ســــۈيى ههر ئىككىــــسى بىــــلهن ســــۇغۇرۇلغانلىرىدىن

 . بېرىلىدۇ

 : ئهسكهرتىش

 ئۈچــۈن بىــر يىـــل ى ئــادا قىلىــش ئاشــلىق، مېــۋە ۋە كۆكتاتالرنىــڭ ئۆشــرە زاكىتىنــ . 1
ــدۇ ــهرت قىلىنماي ــرە . ئۆتۈشــى ش ــت ئۆش ــان ۋاقى ــاتالرنى يىغق ــۋە ۋە كۆكت ــلىق، مې ــى ئاش  بهلك

 يــاكى ئۇنىڭــدىن كــۆپ قېــتىم هوســۇلى 2 بىــر يىلــدا . زاكــاتنى ئــادا قىلىــشنىڭ ۋاقتىــدۇر
ــدىغان ــ ئېلىنى ــا ئۆش ــان ۋاقىتت ــۇل يىغق ــتىم هوس ــاتالردىنمۇ ههر قې ــۋە ۋە كۆكت ــلىق، مې  رە ئاش

ــرىش پهرزدۇر ــى بې ــدۇ . زاكىتىن ــگه بۆلۈنى ــالالر ئىككى ــدىغان م ــات بېرىلى ــۈنكى، زاك ــرى، : چ  بى
ــا ــۇپ، بۇالرغ ــۋە ۋە كۆكتاتالرغــا ئوخــشاش ئۆزلىكىــدىن ئۆســىدىغان شــهيئىلهر بول  ئاشــلىق، مې

ــدۇ ــل ئۆتۈشــى شــهرت قىلىنماي ــۈن يى ــى ئۈچ ــڭ پهرز بولۇش ــان . زاكاتنى ــۇالرنى يىغق ــى ئ  بهلك
 يهنه بىــرى، خهلــق پــۇلى، ئــالتۇن، كۈمــۈش، تىجــارەت مــاللىرى، . هرز بولىــدۇ ۋاقىتــتىال زاكــات پ

ــالالر ــدىغان مـ ــشكه بولىـ ــدىن ئۆسمىـــسىمۇ ئۆستىرىـ ــارلىق ئۆزلىكىـ ــقىالر قاتـ ــارۋىالر ۋە باشـ چـ
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 بولۇپ، بۇالرغا زاكاتنىڭ پهرز بولۇشى ئۈچـۈن ئۇالرغـا ئىـگه بولغـان ۋاقىتـتىن تولـۇق بىـر يىـل
 . ۇ ئۆتكهن بولۇشى شهرت قىلىنىد

ــۈن . 2 ــى ئۈچـ ــشنىڭ پهرز بواۇشـ ــات بېرىـ ــرە زاكـ ــاتالردىن ئۆشـ ــۋە ۋە كۆكتـ ــلىق، مېـ  ئاشـ
ــهرت قىلىنمايــدۇ ــى ش ــدارغا يهتــكهن بولۇش ــۇئهييهن مىق ــڭ م ــول هوســۇل . بۇالرنى ــى م  بهلك

ــرىش ــات بې ــرە زاك ــۇالردىن ئۆش ــالهتته ئ ــسۇن ههر ه ــۆپ بول ــاكى ك ــسۇن ي ــاز بول ــدارى ئ  مىق
 . پهرزدۇر

ــۋە ۋە كۆكت . 3 ــلىق، مېـ ــدىن بېرىلىـــدۇ ئاشـ ــرە زاكىتىـــدا ئوتتۇرهاللىرىـ  . اتالرنىـــڭ ئۆشـ
 ناچــارلىرىنى تــالالپ بېــرىش بىــلهن زاكــات پهرزى ئــادا تاپمىغانــدەك، ئهڭ يلخــشىلىرىدىن

 . بېرىشكىمۇ زورالنمايدۇ

 ئاشـلىق، مېـۋە ۋە كۆكتاتالرنىــڭ ئۆشـرە زاكىتىنــى ئـادا قىلىــشتىكى ئهسـلى قائىــدە ههر . 4
 ئهممــا مههــسۇالتنىڭ ئــۆز جىنــسىدىن . ز جىنــسىدىن بېرىــشتۇر مههــسۇالتنىڭ ئۆشرىــسىنى ئــۆ

 . بهرمهستىن ئۇنىڭ قىممىتىنى هېسابالپ خهلق پۇلىدىن بهرسىمۇ بولىدۇ

 يهر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى

ــايلىقلىرىنى مهدەن ۋە رىكــاز دەپ ئىككىــگه ــشۇناس ئــالىملىرى يهر ئاســتى ب  بهزى فىقهى
 : ئايرىيدۇ

 . دۇر ېتالالر م باشقا ېپىلغان ئالتۇن، كۈمۈش، تۆمۈر، مىس ۋە يهر ئاستىدىن ت  مهدەن

ــات ــش  زاكـ ــى كېلىـ ــسالم دىنـ ــتىغا ت ئىـ ــشىلهرنىڭ يهر ئاسـ ــاغالردىكى كىـ ــۇرۇنقى چـ  ىن بـ
 چـــۈنكى قىممهتلىـــك . بـــايلىقلىرى دېمهكتـــۇر باشـــقا كۆمـــۈپ قويغـــان ئـــالتۇن، كۈمـــۈش ۋە

 ى كىــــشىلهرنىڭ نهرســــىلىرىنى يهر ئاســــتىغا كۆمــــۈپ ســــاقالش قهدىمقــــى زامــــانالردىك
 . ئادەتلىرىدىن ئىدى

 . ، مهدەن بىـلهن رىكازنىـڭ مهنىـسى بىـردۇر فهنىـڭ قارىـشىدا ا ئىمـام ئهزەم ئهبـۇ ههنى ئهمم
ــى ــسۇن، مهيلـ ــان بولـ ــۇنداق ياراتقـ ــتىدا شـ ــاال يهر ئاسـ ــالاله تائـ ــۇالرنى ئـ ــى ئـ ــۈنكى مهيلـ  چـ
ــسى يهر ئاســــتىدىن چىقىرىلغــــان ــان بولــــسۇن، ههر ئىككىــ ــلهر كۆمــــۈپ قويغــ  قهدىمقىــ

 . بايلىقالردۇر

ــشنىڭ پهرز ــات بېرىــ ــايلىقالردىن زاكــ ــان بــ ــاكى تېپىلغــ ــان يــ ــتىدىن قېزىلغــ  يهر ئاســ
ــى قۇرئــــان،  ۋە فىقهىــــشۇناس ئالىملىرىنىــــڭ ئىتتىپــــاقى بىــــلهن ههدىــــسلهر ئىكهنلىكــ

ــتىلگهن ــدۇ . بېكىـ ــداق دەيـ ــدە مۇنـ ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالاله تائـ ــۆمىنلهر ﴿ : ئـ ــى مـ ــىلهر ! ئـ سـ
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ــ ــىلهرنىڭ ۋە بىـ ــشكهن نهرسـ ــىلهرنىڭ ئېرىـ ــپ بهرگهن نهرسـ ــدىن چىقىرىـ ــىلهرگه زېمىنـ  ز سـ
 ) ئايهت  267 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ ياخشىلىرىدىن زاكات ئادا قىلىڭالر

 . بــۇ ئــايهت، زېمىنــدىن چىقىــدىغان ۋە چىقىرىــدىغانالرنىڭ ههممىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ
 ائـــاال يهنه ئـــالاله ت . شۈبهىـــسىزكى، مهدەنلهرمـــۇ زېمىنـــدىن چىقىرىلىـــدىغان بايلىقالردىنـــدۇر

 بىلىڭالركـــى، ســىلهر ئالغــان غهنىمهتنىــڭ بهشــته بىـــرى ! ئــى مــۆمىنلهر ﴿ : مۇنــداق دەيــدۇ
 ئالالهغــا، پهيغهمــبهرگه، پهيغهمبهرنىــڭ ئهقرىبالىرىغــا، يېــتىملهرگه، مىــسكىنلهرگه ۋە يولــدا

 ). ئايهت  41 ئهنفال سۈرىسى ( ﴾ قالغان مۇساپىرالرغا خاستۇر

 يهر ئاسـتىدىن چىقىرىلغـان بـايلىقتىن بهشـته « : هدىـسىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر ه
 ). رىۋايىتى بۇخارى . ( دېگهن » بىرى زاكات بېرىلىدۇ

ــق ــدارى توغرىلى ــات مىق ــڭ زاك ــتى بايلىقلىرىنى ــالىملىرى يهر ئاس ــشۇناس ئ ــسالم فىقهى  ئى
 ئىختىالپالشــقان بولــسىمۇ، يهر ئاســتى بايلىقلىرىــدىن زاكــات بېرىــشنىڭ پهرز ئىكهنلىكىــدە

 . هدىمدىن هازىرغا قهدەر بىردەك ئىتتىپاقتۇر ق

 يهر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكات مىقدارى

 : تۈرگه ئايرىيدۇ 3 يهر ئاستى بايلىقلىرىنى ههنىفه ئىمام ئهزەم ئهبۇ

ــى  1 ــلهن ئېرىتكىل ــوت بى ــشىغان ئ ــقىالرغا ئوخ ــۈر ۋە باش ــس، تۆم ــۈش، مى ــالتۇن، كۈم  ئ
 بولىدىغان مهدەنلهر،

 قىممهتلىـك تاشـالرغا ئوخـشىغان ئـوت باشـقا ، قاشتېـشى، مهرۋايىـت ۋە ياقۇت، مارجـان  2
 . بىلهن ئېرىتكىلى بولمايدىغان مهدەنلهر

 . نېفىتكه ئوخشىغان سۇيۇق ماددىالر  3

ــۇ ــى ههنىفه ئهبــ ــڭ مهزهىبــ ــويىچه نىــ ــدىغان بــ ــدارچىلىقىغا كىرمهيــ ــڭ ئىگىــ  ، بىراۋنىــ
 بولغـــان زېمىنـــدىن تېپىلغـــان ە تهۋ تـــاغالردىن، ســـههراالردىن قېزىلغـــان يـــاكى باشـــقىالرغا

ــلهن ئېرىت ــوت بى ــارلىق ئ ــقىالر قات ــۈر ۋە باش ــس، تۆم ــۈش، مى ــالتۇن، كۈم ــدىغان ئ ــى بولى  كىل
 بۆلــۈكى ئـــۇنى 4 قالغــان . زاكـــات بېرىلىــدۇ ) ى 20 % يهنــى ( بىــرى ىن مهدەنلهردىــن بهشــت

 ئهگهر بــۇ مهدەنلهرنــى كىــشى ئــۆز هويلىــسىدىن . قازغــان يــاكى تاپقــان كىــشىنىڭ ههققىــدۇر
ــۆزىگه ــاكى ئ ــرىش تهۋە ي ــات بې ــسا ئۇنىڭــدىن زاك ــان بول ــاكى قازغ ــان ي ــدىن تاپق ــان جاي  بولغ

ــرەك ئهمهس ــۆزىگه . كېـ ــڭ ئـ ــن ئۇنىـ ــۈنكى زېمىـ ــان تهۋە چـ ــدىن چىققـ ــانلىقتىن ئۇنىڭـ  بولغـ
 شــۇنىڭدەك، بىراۋنىــڭ ئىگىدارچىقىــدا بولمىغــان . بــايلىقالرمۇ ئۆزىنىــڭ مــۈلكى هېــسابلىنىدۇ

ــايلىقال ــان ب ــۇنى جــايالردىن تېپىلغ ــسا، ئ ــۈلگهن بول ــيىن كۆم ــدىن كې ــى كهلگهن ــسالم دىن ر ئى
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 . تېپىۋالغان كىشىنىڭ ئۇنىڭدىن زاكات بېرىشى الزىم كهلمهيدۇ

ــشى ۋە ــاقۇت، قاشتېـ ــا يـ ــقا ئهممـ ــلهن باشـ ــوت بىـ ــشىغان ئـ ــالرغا ئوخـ ــك تاشـ  قىممهتلىـ
ــات ــن زاك ــۇيۇق مهدەنلهردى ــشىغان س ــا ئوخ ــلهن نېفىتق ــلهر بى ــدىغان مهدەن ــى بولماي  ئېرىتكىل

 . بېرىشنىڭ پهرز ئهمهسلىكىدە ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى بىردەك ئىتتىپاقتۇر

 ئـالتۇن، كۈمـۈش، تۆمـۈر « : نـاملىق ئهسـىرىدە مۇنـداق دەپ يازىـدۇ « هىـدايه « مهرغىنانىي
ــن ــان مهدەنلهردى ــتىدىن چىقىرىلغ ــارلىق يهر ئاس ــس قات ــت مى ــدۇ ىن بهش ــات بېرىلى ــرى زاك  . بى

 بىــرى زاكــات ىن دىن چىقىرىلغــان مهدەنلهردىــن بهشــت يهر ئاســتى » : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
 چــۈنكى ئىــسالم . رىكــاز بىــلهن مهدەننىــڭ مهنىــسى بىــردۇر . دەپ كۆرســهتكهن « بېرىلىــدۇ

 كېلىــشىدىن بــۇرۇنقى جــاهىلىيهت دەۋرىــدە كۇففــارالر تهرىپىــدىن يهر ئاســتىغا كۆمــۈلگهن
 ىڭ قولىغـا غهنىـمهت ئورنىـدا ئـۆتكهن بايلىقالر ئىسالم دىنىنىـڭ كېلىـشى بىـلهن مۇسـۇلمانالرن

 بىــرى زاكــات بېــرىلگهنگه ئوخــشاش، ىن ا ئېلىنغــان غهنىمهتلهردىنمــۇ بهشــت غــازاتالرد . بولىــدۇ
ــشاشتۇر ــكه ئوخ ــۈن غهنىمهت ــشى ئۈچ ــان كى ــۇنى تاپق ــايلىقالرمۇ ئ ــان ب  . يهر ئاســتىدىن تېپىلغ

ــدى ــان ىن ن بهشــت شــۇڭا ئۇنىڭ ــدۇ، قالغ ــا بېرى ــى زاكاتق ــۆ 4 بىرىن ــۈكىنى ئ ــدۇ بۆل  . زىگه قالدۇرى
 بـويىچه زاكــات قارىـشى نىـڭ ههنىفه كىـشىنىڭ ئـۆز هويلىـسىدىن تېپىلغـان مهدەنـلهرگه ئهبـۇ

ــدۇ ــاگىرتلىرىدىن . كهلمهي ــڭ ش ــا ئۇنى ــ ئهمم ــۇف بهش ــۇ يۇس ــلهن ئهب ــۇههممهد بى ــرى تىن م  بى
 ) بهت  116 جىلد  1 الهدايه .( » زاكات بېرىلىدۇ دەپ قارايدۇ

 كــۆرە، يهر ئاســتىدىن قېزىــپ ئېلىنغــان مهدەنــلهرگه شــافىئىي ۋە ههنبهلــى مهزههبلىــرىگه
ــالتۇن، . زاكــات كېلىــدۇ ــدارى كىــشى ئىــشلهپ تاپقــان ئ ــراق ئۇنىڭــدىن زاكــات بېــرىش مىق  بى

ــشاش ــا ئوخـ ــڭ زاكىتىغـ ــق پۇلىنىـ ــۈش ۋە خهلـ ــدۇ 2.5 % كۈمـ ــات بېرىلىـ ــاز . زاكـ ــا رىكـ  ئهممـ
 . اكــات بېرىلىــدۇ يهنـى بهشــته بىـر ز 20 % تىــن ) ئىـسالمدىن بــۇرۇن يهرگه كۆمـۈلگهن بــايلىق (

ــراپ ــدە ئىكهنلىكىنــى ئېتى ــر مهنى ــۇ مهزههب، رىكــاز بىــلهن مهدەن ئىككىــسىنىڭ بى  چــۈنكى ب
 . شۇڭا بۇ ئىككىسىدىن زاكات بېرىش مىقدارى ئوخشاش بولمايدۇ . قىلمايدۇ

 : خۇالسه

ــۇ ــام ئهزەم ئهب ــىلىدە ئىم ــۇ مهس ــاكى قېزى ههنىفه ب ــان ي ــتىدىن تېپىلغ ــڭ يهر ئاس ــان نى  لغ
ــايلىقالردىن ــت ب ــدۇ، دەيــدىغان ىن بهش ــات بېرىلى ــش ئۈچــۈن قار بىــرى زاك ــشى ئهمهل قىلى  ى
 ە، كىـــشى تهر تۆكـــۈپ ئىـــشلهپ د ئىي ۋە ههنبهلىـــي مهزههبلىرىـــ چـــۈنكى، شـــافى . ئويغۇنـــدۇر

ــتىن ــر قىلماسـ ــېچ ئهجىـ ــلهن هـ ــى بىـ ــڭ زاكىتـ ــق پۇلىنىـ ــۈش ۋە خهلـ ــالتۇن، كۈمـ ــان ئـ  تاپقـ
 ن يهر ئاســتىدىن قېزىــپ ئالغــان هن يېرىــدىن تېپىۋالغــان يـاكى چهكلىــك ئهجىــر بىـله گ كۆمـۈل

زاكــات 2.5 % ئــالتۇن، كۈمۈشــنىڭ زاكىتىنــى ئوخــشاش قىلىــپ بهلگىــلهپ ههر ئىككىــسىدىن
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 . بېرىشنى پهرز قىلىدۇ

ــۇ ــا ئهب ــفه ئهمم ــك ههنى ــلهن، چهكلى ــۇل بى ــۈش ۋە نهق پ ــالتۇن، كۈم ــان ئ ــشلهپ تاپق  ئى
 قىالر كــۆمگهن ئهجىــر ســىڭدۈرۈپ يهر ئاســتىدىن قېزىــپ ئالغــان يــاكى ئىــسالمدىن بــۇرۇن

 بايلىقالرنىــــڭ زاكــــات مىقــــدارىنى باشــــقا جايــــدىن تېپىۋالغــــان ئــــالتۇن، كۈمــــۈش ۋە
ــسىدىن ــۇپ، ئاۋۋالقىـ ــدۈرگهن بولـ ــسىدىن 2.5 % پهرقلهنـ ــشنىڭ 20 % ، كېيىنكىـ ــات بېرىـ  زاكـ

 . پهرز ئىكهنلىكىنى قارار قىلغان

 دېڭىز بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى

ــرد ــڭ بىـ ــشۇناس ئالىملىرىنىـ ــسالم فىقهىـ ــۈن ئىـ ــزدىن پۈتـ ــلهن دېڭىـ ــاقى بىـ  ەك ئىتتىپـ
چـــۈنكى ئىـــسالم زاكـــات قانۇنىـــدا دېڭىـــز، . چىقىرىلغـــان بايلىقالرغـــا زاكـــات كهلمهيـــدۇ

 ئهممـا » ش توغرىـسىدا بېـرەر دەلىـل يوقتـۇر دەرياالردىن چىقىرىلغـان بـايلىقالردىن زاكـات بېـرى
ــزدىن چىقا ــۈن دېڭى ــانالر ئۈچ ــىپ قىلغ ــشنى كهس ــپ سېتى ــايلىقلىرىنى چىقىرى ــز ب ــان دېڭى  رغ

 چـــۈنكى دېڭىــز بـــايلىقلىرى بـــۇ ۋاقىتتـــا تىجـــارەت . رىدىن زاكـــات بېـــرىش پهرزدۇر ى نهرســىل
ــدۇ ــرىش پهرز بولىــدۇ 2،5 % شــۇڭا ئۇنىڭــدىن . ماللىرىغــا ئايالنغــان بولى ــاح . ( » زاكــات بې  املفت

 ) ئهبۇ يهزىد شهلهبىي : بهت  158 شرح نوراإليضاح

ــا ــدا ســ ــۇل ئورنىــ ــپ نهق پــ ــزدىن چىقىرىلىــ ــۇنىڭدەك، دېڭىــ ــك شــ  قالنغان قىممهتلىــ
ــايلىقالردىنمۇ ــۇقىرى بــ ــرىش پهرزدۇر يــ ــات بېــ ــويىچه زاكــ ــدار بــ ــال . قى مىقــ ــۈنكى نورمــ  چــ

 مالغــا زاكـــات كېلىـــدىغانلىقى  ئېهتىياجــدىن ئېـــشىپ ئۆيـــدە ســاقالنغان ههر قانـــداق پـــۇل
 . دۇر شۈبهىسىز

 ههسهلنىڭ زاكىتى

ــاكى كهلم ــدۇ ي ــات كېلهم ــهلگه زاك ــالىملىرى ههس ــشۇناس ئ ــسالم فىقهى ــگهن ئى ــدۇ؟ دې  هم
 . مهسىله ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشقان

 ، ههســهل ههرىــسى باققۇچىنىــڭ ههســهلدىن بــويىچه ۋە ههنبهلىــي مهزههبلىــرى ههنهفىــي
 . زاكــات بېرىــشى پهرزدۇر 10 % ئالغــان مههــسۇالتى مهيلــى ئــاز بولــسۇن، مهيلــى كــۆپ بولــسۇن

 ههر « : بهر ئهلهيهىســساالم ئىبنــى ئــۇمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــ
 ) تىرمىزىي رىۋايىتى ( . دېگهن » ئون قاچا ههسهلدىن بىر قاچا ههسهل زاكات بېرىلىدۇ

ــۇمهر رەزىيهلالهــ ــدۇلال ئىبنــى ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم ئاب  ههســهلدىن « دىن ۇ ئهنهــۇ پهيغهم
) ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( . دەپ رىۋايهت قىلغان » ئوندىن بىرىنى زاكات بېرىشكه بۇيرىغان
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 . ، ههسـهلدىن زاكـات بېــرىش پهرز ئهمهس بـويىچه ىئىي ۋە مـالىكى مهزههبلىـرى ئهممـا شـاف
 ئــۇمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز مېنىڭــدىن ههســهلنىڭ زاكىتــى توغرىلىــق « : نــافى مۇنــداق دېــگهن

ــا . ســورىۋىدى ــوق « مهن ئۇنىڭغ ــدىغان ههســهلمۇ ي ــات بېرى ــزدە زاك ــى . بى ــۇغىرە ئىبن ــراق م  بى
ــهلگه زاكــ ــڭ ههس ــمهن ههكهمنى ــدۇ دېگهنلىكىنــى بىلى ــدىن ئــۇمهر . دىــدىم » ات كهلمهي  ئان

 ) تىرمىزىي رىۋايىتى ( . غماسلىق ههققىدە بۇيرۇق چىقاردى ههسهلنىڭ زاكىتىنى يى

 ۋە ههنبهلىـــي مهزههبلىرىنىـــڭ ههســـهلدىن زاكـــات بېرىلىـــدۇ، ههنهفىـــي بـــۇ مهســـىلىدە
ــگهن ــدۇر قا دې ــۈچكه ئىگى ــشى ك ــ . رى ــات توغرىلى ــڭ زاك ــان كهرىمنى ــايىتى قۇرئ ــۇمىي ئ  ق ئوم

ــگه ئالىـــدۇ ــهلنىڭمۇ ئـــۆز ئىچىـ ــاال ئاتـــا قىلغـــان . ههسـ ــسى ئـــالاله تائـ  شـــۇڭا ئهڭ ياخشىـ
 ئـــالاله يولىـــدا بهرگهن ﴿ : ئـــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە . نـــېمهتلهردىن زاكـــات بېرىـــشتۇر

ــدۇ  ﴾ ئــۇ رىزىــق بهرگۈچىلهرنىــڭ ئهڭ ياخشىــسىدۇر . نهرســهڭالرنىڭ ئــورنىنى تولــدۇرۇپ بېرى
 ) ئايهت  39 سهبهئ سۈرىسى ( . دېگهن

 كېيىن تېپىلغان مالالرنىڭ زاكىتى بوالپ كېتىلگهن، ئوغۇرالنغان ۋە يۈتۈرۈلگهندىن

ــۇرالپ كېـــتىل ــۇل گ بىراۋنىـــڭ بـــوالپ كېـــتىلگهن يـــاكى ئوغـ   هن يـــاكى يۈتـــۈرۈلگهن پـ
ــۆپ  مېلىـــدىن ئـــۇنى تاپـــشۇرۇپ ئالغىچىلىـــك زاكـــات بېرىـــشى پهرز ئهمهس، دېگـــۈچىلهر كـ

ــش ــۇپ، بــۇ ســاندىكى فىقهى ــالىملىرى بول ــدۇر ههنهفىــي ۇناس ئ  چــۈنكى . ، شــافىئىي مهزههبلىرى
 . مـــال ئۇنىـــڭ ئىگىدارچىلىقىـــدا بولمىغـــانلىقتىن ئۇنىڭغـــا زاكـــات كهلمهيـــدۇ  بۇنـــداق پـــۇل

ــر ــۇ بى ــدىن ش ــدۇرۇپ ئان ــى تول ــر يىلن ــۇق بى ــيىن، تول ــدىن كې ــشۇرۇپ ئالغان ــۇنى تاپ  پهقهت ئ
ههنبهلىــي مهزهىبىنىــڭ پېـــشىۋاسى . ىنىــدۇ يىلنىــڭ زاكىتىنــى بېرىــشى پهرز بولــۇپ بهلگىل

 ئۇمــۇ بـــۇ ئىككـــى مهزههبنـــى ته، ئىمــام ئههـــمهد ئىبنـــى ههنبهلــدىن كهلـــگهن بىـــر رىـــۋايهت
ــان ب ــگهن با قوللىغـ ــدىن كهلـ ــسىمۇ، يهنه ئۇنىڭـ ــوالپ ولـ ــهن، بـ ــۋايهتكه ئاساسـ ــر رىـ ــقا بىـ  شـ

ــۇل ــۈرۈلگهن پ ــاكى يۈت ــان ي ــاكى ئوغۇرالنغ ــتىلگهن ي ــۇنى  كې ــدۇ، ئ ــات كېلى ــا زاك ــادا مالغ  ئ
ــۇل ــۇر پ ــشتا، مهزك ــكهن  قىلى ــپ كهت ــدىن چىقى ــيىن، قولى ــدىن كې ــشۇرۇپ ئېلىنغان ــال تاپ  م

ــتىن باشــالپ هېــسابالپ ئــۆتكهنكى يىلالرنىــڭ ههممىــسى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ زاكىتىنــى  ۋاقىت
ــرا ــشى پهرزدۇر ق بى ــۇل . ال بېرى ــۇر پ ــڭ مهزك ــۈنكى ئۇنى ــدىن  چ ــڭ قولى ــق ئۇنى ــى ۋاقىتلى  مېل

 . بۇ مالغا بولغان ئىگىدارچىلىقى يوقالغان ئهمهس چىقىپ كهتكهن بولسىمۇ، ئۇنىڭ

 مــال تاپــشۇرۇپ ئېلىنغانــدىن  ، مۇنــداق پــۇل نىــڭ قارىــشىچه ئهممــا مــالىكىي مهزهىبى
 . كېيىن، يىل توشمىسىمۇ ئۇنىڭ بىر يىللىق زاكىتىنى بېرىشى الزىم كېلىدۇ

ــڭ ــشۇناس ئالىملىرىنىـ ــك فىقهىـ ــىلىدە، كۆپچىلىـ ــۇ مهسـ ــاكى « بـ ــتىلگهن يـ ــوالپ كېـ  بـ
پهقهت ئـــۇنى تاپـــشۇرۇپ . مالغـــا زاكـــات كهلمهيـــدۇ  ئوغۇرالنغـــان يـــاكى يۈتـــۈرۈلگهن پـــۇل
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ــى ــق زاكىت ــر يىللى ــۇ بى ــڭ ش ــدىن ئۇنى ــدۇرۇپ ئان ــى تول ــر يىلن ــۇق بى ــيىن، تول ــدىن كې  ئالغان
 مـــال ئىگىـــسىنىڭ  چـــۈنكى مۇنـــداق پـــۇل . رىـــشى كـــۈچكه ئىگىـــدۇر قا دېـــگهن » بېرىلىـــدۇ

 ىـڭ ئىگىدارچىلىقىـدىنمۇ چىقىـپ كهتـكهن، ئـۇنى قولىدىن چىقىپ كېـتىش بىـلهن بىـرگه ئۇن
  شــۇڭا بۇنــداق پــۇل . تاپــشۇرۇپ ئالغــان ۋاقىتتــا قايتىــدىن ئۇنىــڭ مــۈلكىگه كىــرگهن بولىــدۇ

 . مالنى تاپشۇرۇپ ئالغانغا بىر يىل ئۆتكهندىن كېيىن ئۇنىڭدىن زاكات بېرىش پهرز بولىدۇ

 بولــۇپ، ه بىرىــدە قهرزى بىراۋنىــڭ يهن « : دە مۇنــداق دەپ قهيــت قىلىنغــان » هىــدايه «
ــسپاتالنغان ــى ئى ــڭ قهرزدارلىق ــنچه ئۇنى ــان، كېيى ــرى تېنىۋالغ ــن بې ــا يىلالردى  قهرزدار ئۇنىڭغ

 بولـسا، قهرزنـى تاپـشۇرۇپ ئـالغۇچى ئـۆتكهن يىلالرنىـڭ زاكىتىنـى ) يهنى قهرزنـى تاپـشۇرغان (
ــدۇ ــشكه بۇيرۇلماي ــپ ك . بېرى ــۇددى يوقىلى ــۇرۇن، خ ــشتىن ب ــشۇرۇپ ئېلىنى ــۇ قهرز تاپ ــپ ب  ېتى

 بــوالپ كېــتىلگهن، ئوغۇرالنغــان، . ئۇنىــڭ تېپىلىــشىدىن ئۈمىــت ئــۈزۈلگهن مالغــا ئوخــشاشتۇر
ــكهن ۋە ــورنىنى ئۇنتــۇپ كهت ــۇپ ئ ــۇم بىــر جايغــا كۆمــۈپ قوي ــكهن، مهل ــا چۈكــۈپ كهت  دېڭىزغ

 . مـالمۇ يوقىلىــپ كهتـكهن مالغـا ئوخــشاشتۇر  هۆكـۈمهت تهرىپىـدىن مۇسـادىرە قىلىنغــان پـۇل
ــات كېلىـــدى ــۇل چـــۈنكى زاكـ ــىدىغان ۋە  غان پـ ــان، ئۆسـ ــدا بولغـ ــسىنىڭ قولىـ  مالنىـــڭ ئىگىـ

ــالالردىن بولىـــشى شـــهرتتۇر ــالبۇكى، ئىگىـــسىنىڭ قولىـــدىن . ئۆستۈرۈشـــكه بولىـــدىغان مـ  هـ
ــۇل ــكهن پـ ــپ كهتـ ــق چىقىـ ــلهن ۋاقىتلىـ ــهۋەپلهر بىـ ــۈك سـ ــدا  تۈرلـ ــسىنىڭ قولىـ ــال ئىگىـ  مـ

 . ) بهت  104 جىلد  1 الهدايه ( » بولمىغانلىقتىن ئۇ ئۆستۈرۈشكه يارىمايدۇ

 بولغانلىقىغــا يېتهرلىــك ئىــسپاتى بولغــان بولــسىمۇ، مــا بىراۋنىــڭ باشــقا بىرىــدە قهرزى ئهم
ــشۇرۇپ ئېلىــشتىن ئ ــدىن كېــيىن، قهرزى ئــۇنى تاپ ــگهن ۈمىــدى ئۈزۈلگهن ــسا، ب قولىغــا كهل   ول

ــويىچه ــاقى ب ــۈن فىقهىــشۇناس ئالىملىرىنىــڭ ئىتتىپ ــيىن  پۈت ــدىن كې ــشۇرۇپ ئالغان ــۇنى تاپ  ئ
 . ىلالرنىڭ زاكىتىنى هېسابالپ بىراقال زاكات بېرىشى پهرزدۇر ئۆتكهنكى ي

 شېرىكهت ههسسىدارلىقىنىڭ زاكىتى

ــا پــاي ســالغان كىــشىنىڭ شــۇ ــداق بىــر شــىركهتكه ههســسىدار بولــۇپ ئۇنىڭغ  ههر قان
 زاكــات بېرىـشته پــاي سـالغان ۋاقتتىكــى نهق پـۇل ئېتىبــارى . پايىـدىن زاكــات بېرىـشى پهرزدۇر

ــلهن ئهمهس، بهل ــ بى ــڭ هې ــدىكى نهق پۇلنى ــل ئاخىرى ــى يى ــدۇ ك ــات بېرىلى ــويىچه زاك  . سابى ب
ــراۋ بېــرەر شــىرىكهتكه : مهســىلهن . زاكــات بېــرىش پهرزدۇر 2.5 % يىــدىن ې كهت پ شــىر  1000 بى

 يۈەن نهق پۇل پـاي سـېلىپ، ئۇنىڭغـا ههسـسىدار بولغـان بولـسا، بىـر يىلـدىن كېـيىن بـۇ پـاي
 ئهگهر پــاي ســـالغان . ىن زاكــات بېرىــدۇ يۈەنـــد 3000 يــۈەنگه يهتــكهن بولــسا، مۇشــۇ 3000
ــپ 1000 ــدا كېمىيى ــل ئاخىرى ــۇل يى ــۈەن پ ــۇ 500 ي ــسا، ئاش ــان بول ــۈپ قالغ ــۈەنگه چۈش  500 ي

. چۈنكى زاكات يىلنىڭ ئاخىرىدا قولدا قالغان مىقداردىن بېرىلىدۇ . يۈەندىن زاكات بېرىدۇ
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 نــــى شــــىرىكهت ههســــسىدارلىرى ئۆزلىرىنىــــڭ شــــىرىكهتتىكى ههســــسىلىرىنىڭ زاكىتى
 ئۇنىڭغــا ههقلىــق بولغــان شهخــسلهرگه يهتكــۈزۈپ بېــرىش ئىــشىدا شــىرىكهت مهســئۇللىرىنى

 بـــۇ ۋاقىتتـــا شـــىرىكهت مهســـئۇللىرى شـــىرىكهت . ئۆزلىرىـــدىن ۋەكىـــل قىلىـــشىمۇ جـــائىزدۇر
ــلهن ــدىلىرى بى ــدىكى تېگىــشلىك ههســسىلىرىنى ئۇنىــڭ پاي  ههســسىدارلىرىنىڭ يىــل ئاخىرى

 . اردىن زاكات ئايرىيدۇ قوشۇپ بىرلهشتۈرۈپ ئومۇمىي مىقد

 زاكات ههققىدە بهزى سوئالالر

 بوالمدۇ؟ زاكاتتا بېرىلىدىغان مالالرنىڭ قىممىتىنى بېرىشكه

 ، زاكــات بېرىــشته، ههر قانــداق بىــر نىــڭ قارىــشچه دىكى فىقهىــشۇناس ئالىملىرى كــۆپ ســان
 خهلـق ئۇنىـڭ بهدىلىـگه . مالنىڭ زاكىتىنى شۇ مالنىـڭ ئـۆز جىنـسىدىن بېـرىش الزىـم كېلىـدۇ

ــادەتتۇر . پۇلىــدىكى قىممىتىنــى بېرىــشكه بولمايــدۇ  ئىبــادەتلهر شــهرىئهتته . چــۈنكى زاكــات ئىب
 ئــاز ئىبنــى جهبهل ۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم م . كۆرسـىتىلگهن بــويىچه ئـادا قىلىنىــشى كېـرەك

ــدە، ئۇنىڭغــا ــگه ۋالىــي قىلىــپ ئهۋەتكىنى  ئاشــلىقتىن ئاشــلىق، « : رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇنى يهمهن
ــد ــن قوي ــات يىغقى ــۆگه زاك ــدىن ت ــاال ۋە تۆگى ــدىن ك ــوي، كالى ــان » ىن ق  ( . دەپ تهۋســىيه قىلغ

 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى

ــۇ ــام ئهزەم ئهب ــا ئىم ــفه ئهمم ــچىلى ههنى ــڭ ق باش ــشۇناس ئالىملىرىنى ــشى قا ىدىكى فىقهى  رى
ــداق مالنىــڭ زاكىتــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ قىممىتىنــى بېرىــشكه بولىــدۇ ــويىچه، ههر قان  چــۈنكى . ب

ــشتىن مهقــسه زاكــات بېر ــاج ئىگىلىرىنىــڭ هــاج باشــقا پېقىرالرنىــڭ ۋە ت ى  تلىرىنى راۋا ه ئېهتىي
 . قىلىــــش ۋە ئۇالرنىــــڭ ئىقتىــــسادىي قىيىنچىلىقلىرىنــــى يهڭگىللىتىــــشتىن ئىبــــارەتتۇر

  ئېهتىيــاج ئىگىلىرىنىــڭ هــاجهتلىرىنى ئاشــلىق، ئــۈزۈم، خورمــا، كىــيىم باشــقا پېقىرالرنىــڭ ۋە
 راۋا قىلغىلــى بولغانـدەك، بېرىــدىغانالرنىڭ بهدىلىـگه نهق پــۇل مــالالر بىـلهن باشـقا كـېچهك ۋە

ــدۇ ــى بولى ــۇ راۋا قىلغىل ــ . بېرىپم ــسى هاجهتمهنلهرنى ــى ئىككىنچى ــى ئۈچــۈن بهلك  ڭ مهنپهئهت
ــشى ــۇ ياخ ــاجلى . تېخىم ــڭ ئېهتىي ــا ئۆزلىرىنى ــاجهتمهنلهر نهق پۇلغ ــۈنكى ه ــىلى چ  رىنى ق نهرس

 لــى ئاشــلىق، مېــۋە ۋە كۆكتاتالرنىــڭ ئۆشــرە ، مهي ئاساســهن بۇنىڭغــا . خالىغــانچه ســېتىۋاالاليدۇ
ــڭ ــارۋا ماللىرىنى ــى چ ــسۇن، مهيل ــى بول ــنىڭ زاكىت ــالتۇن، كۈمۈش ــى ئ ــسۇن، مهيل ــى بول  زاكىت

 مالالرنىـــڭ زاكىتـــى بولـــسۇن، ئۇالرنىـــڭ خهلـــق باشـــقا زاكىتـــى بولـــسۇن، مهيلـــى ئـــۇالردىن
 ئـــى ( ﴿ : ى ئـــالاله تائاالنىـــڭ قۇرئـــان كهرىمـــدىك . پۇلىـــدىكى قىممىتىنـــى بېـــرىش جـــائىزدۇر

 ئۇالرنىــڭ ماللىرىنىــڭ بىــر قىــسمىنى زاكــات هېــسابىدا ئــالغىنكى، ئۇنىــڭ بىــلهن !) مــۇههممهد
ــدىن ( ئـــــۇالرنى ــاللىرىنى پېقىرالرنىـــــڭ ههقلىرىـــ  ) بېخىللىقنىـــــڭ ئىللهتلىرىـــــدىن ۋە مـــ

زاكاتنىــڭ دېــگهن بــۇيرىقى ﴾ كۆپهيتكهيــسهن ) مــاللىرىنى ههم ســاۋابلىرىنى ( ۋە . پاكلىغايــسهن
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 قانــــداق مالنىــــڭ زاكىتىــــدا ئۇنىــــڭ ىنــــى ئىپــــادىلهش بىــــلهن بىــــرگه ههر پهرز ئىكهنلىك
 . قىممىتىنى بېرىشنىڭ جائىزلىقىغا ئىشارەت قىلماقتا

ــام ــارى ئىم ــس بۇخ ــر ههدى ــان بى ــۋايهت قىلغ ــگه ۇ ه، م ت رى ــى جهبهل يهمهن ئههلى ــاز ئىبن  ئ
ــپ ــاب قىلى ــۈن كىــيىم « : خىت ــڭ زاكىتــى ئۈچ ــېچهكلهردىن بهرســهڭالرمۇ  ئارپــا، قوناقنى  ك

 چـۈنكى بـۇ سـىلهر ئۈچـۈن ئۇڭـاي، رەسـۇلۇلالنىڭ مهدىنىـدىكى پېقىـر سـاهابىلىرىنىڭ . بولىدۇ
 ) رىۋايىتى بۇخارى . ( دېگهن » مهنپهئهتى ئۈچۈن ياخشىدۇر

ــستىكى « ــۈرگهن ههدى ــل كهلت ــام شــافىئىي نهقى ــا ئىم ــدىن ... « ئهمم ــوي، كالى ــدىن ق  قوي
 ۈچــۈن دېــيىلگهن بولــسىمۇ، ئــۇ دېــگهن ســۆز كىــشىلهرگه ئۇڭــايلىق بولــسۇن ئ » كــاال ئــالغىن

ــدۇ ــى ئىپادىلىمهي ــشنىڭ زۆرۈرلىكىن ــات بېرى ــسىدىن زاك ــۆز جىن ــۈن ئ ــال ئۈچ ــۈنكى . ههر م  چ
ــتۇر ــا نهپ يهتكۈزۈشـ ــسهت پېقىرالرغـ ــاتتىن مهقـ ــى . زاكـ ــۇ بېجىرگىلـ ــۇل بىلهنمـ ــۇنى نهق پـ  بـ

 ) بهت  102 جىلد  1 اإلختيار ( . » بولىدۇ

 دىغان ئارپــا، بۇغــداي يــاكى باشــقا دانــالر بۇنىڭغــا بىنــائهن، فىتىــر سهدىقىــسىدىمۇ بېرىلىــ
 چـــۈنكى زاكاتتـــا جـــائىز . ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ خهلـــق پۇلىـــدىكى قىممىتىنـــى بېـــرىش جـــائىزدۇر

 . بولغانالر فىتىر سهدىقىسىدىمۇ جائىزدۇر

 سېلىقالر زاكاتنىڭ ئورنىدا تۇرامدۇ؟ – باج

ــڭ « ــا، تىجارەتچىلهرنىـ ــڭ تېرىملىرىغـ ــدىن دېهقانالرنىـ ــۈمهتلهر تهرىپىـ ــا، هۆكـ  ماللىرىغـ
ــڭ چارۋىلىرىغــا ۋە ــقا چارۋىچىالرنى ــىپلىرىگه بهلگىلهنــگهن بــاج باش   كهســىپدارالرنىڭ كهس

 قىالرنىــڭ زاكىتىنــى يۇقىرى ســېلىقالر ئىــسالم دىنىــدا بۇيرۇلغــان زاكــات ئۈچــۈن بهدەل بولــۇپ،
 ئادا قىلىـشتىن بېهـاجهت بولۇشـقا بوالمـدۇ؟ دېـگهن سـۇئالغا جـاۋاپ بېرىـشتىن ئـاۋۋال، زاكـات

 لهن باجنىــڭ خۇسۇســىيىتىنى ۋە بــۇ ئىككىــسى ئوتتۇرســىدىكى پهرقلهرنــى قىــسقىچه بايــان بىــ
 : قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

ــرىم يهرلىــــرىگه بهلگىلهنــــگهن بــــاج  1 ــېلىقالرنىڭ  هۆكــــۈمهتلهر تهرىپىــــدىن تېــ  ســ
ــۇر ــسىدىن پهرقلىقت ــڭ ۋەزىپى ــسى زاكاتنى ــىلهن . ۋەزىپى ــاج : مهس ــرى  ب ــرىم يهرلى ــېلىقالر تې  س

ــ ــدىن ئېلىنىــدۇ تېرىلغــان ي ــرىم ئىگىلىرى ــنهزەر تې ــان بولۇشــىدىن قهتئىي ــا . اكى تېرىلمىغ  ئهمم
 . زاكات پهقهت تېرىلغان يهرنىڭ مهۋسۇالتىدىن بېرىلىدۇ

ــاج  2 ــا  بــ ــۇمىي ئېهتىياجلىرىغــ ــڭ ئومــ ــلهغ دۆلهتنىــ ــان مهبــ ــېلىقالردىن يىغىلغــ  ســ
ــشلىتىلىدۇ ــا . ئى ــالاله تائ ــالالر ئ ــان مهبــلهغ ۋە م ــاتتىن يىغىلغ ــا زاك ــان كهرىمــدە ئهمم  ال قۇرئ
. خىل شهخسكىال بېرىلىدۇ 8 بهلگىلىگهن
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  ئهممـا بـاج . زاكـات بېرىـشكه شـهرتى توشـقان مۇسـۇلمان كىـشىدىن ئېلىنىـدۇ  زاكات  3
 ســېلىقالر مۇســۇلمان بولــسۇن ۋە غهيــرى مۇســۇلمان بولــسۇن، ههر قانــداق تېــرىم، تىجــارەت ۋە

 . كهسپ ئىگىلىرىدىن ئېلىنىدۇ

ــاج  4 ــېلىقالر د  بـ ــدۇ سـ ــدىن بهلگىلىنىـ ــاج . ۆلهت تهرىپىـ ــسا بـ ــدە بولـ ــسالم دۆلىتىـ   ئىـ
ــاكى بولماســلىق ــۇش ي ــدىلىق بول ــى ئۈچــۈن پاي ــۇمىي مهنپهئهت  ســېلىقالر مۇســۇلمانالرنىڭ ئوم

ــدۇ ــلهن بهلگىلىنى ــارى بى ــاج . ئېتىب ــۈن  ئهگهر ب ــى ئۈچ ــۇلمانالر جهمئىيىت ــېلىقالرنىڭ مۇس  س
 ســـېلىقالرنى  قراالرنىـــڭ ئۈســتىگه بـــاج بېــرەر پايدىـــسى بولمىـــسا ئىــسالم دۆلهتلىرىنىـــڭ پۇ

ــۇر ــشلىرى . بهلگىــلهش هوقــۇقى يوقت ــاللىرىنى ئومۇمنىــڭ ئى ــڭ زاكــات م  شــۇنىڭدەك، دۆلهتنى
 ئۈچۈن قوللۇنۇشى يـاكى بـاج بىـلهن كۇپـايه قىلىـپ زاكـاتنى ئهمهلـدىن قالدۇرۇشـى ئىنتـايىن

ــائىي زاكـــات ئـــالاله تائاالنىـــڭ بېۋاســـىته بـــۇيرىقى بىـــلهن بهلگىلهنـــگهن . خاتـــادۇر  ئىجتىمـ
 بۇنىڭغــا بىنــائهن، . ئىــسالم دۆلهتلىــرى زاكــات پهرزىنــى ئىجــرا قىلىــشقا بۇيرۇلغــان . ئىبــادەتتۇر

 بـــۇ . دۆلهتنىـــڭ زاكـــاتنى بېرىـــشتىن بـــاش تارتقۇچىالرغـــا بېـــسىم ئىشتىلىـــشىمۇ ههقلىقتـــۇر
 ئالالهنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم « : ه ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ پ خهلىــ  1 مــاۋزۇدا،

 لىمهنكــى، ئــۇالر زاكـــاتنى ئــادا قىلىـــشتىن بــاش تارتىــپ رەســـۇلۇلالنىڭ ۋاقتىــدا ئـــۆتهپ قى
ــشىمهن ــلهن ئېلى ــۇالر بى ــدىكهن، ئ ــاش تارتى ــشتىن ب ــامچىنىمۇ بېرى ــال ئاغ ــرەر ت ــگهن بې  » كهل

 . دېگهن مهشهۇر سۆزى يېتهرلىك

 نىـدا سـېلىقالر زاكاتنىـڭ ئور  قى بايـانالردىن كېـيىن كهسـكىن ئېيتـااليمىزكى، بـاج يۇقىرى
 شـــۇنىڭدەك، زاكـــات مۇســـۇلمانالر جهمئىيىتــى ئۈچـــۈن پايـــدىلىق بولـــۇپ، زۆرۈر . تۇرالمايــدۇ

 » الزكـاة وتنميـة اتمـع « ( » سـېلىقالرنى ئۆتهشـتىن توسـالمايدۇ  تېپىلغاندا بهلگىلهنـگهن بـاج
 ) بهت  162

ــا ــه بۇنىڭغـــ ــا، ئاساســـ ــڭ ماللىرىغـــ ــا، تىجارەتچىلهرنىـــ ــڭ تېرىملىرىغـــ  ن، دېهقانالرنىـــ
  كهســىپدارالرنىڭ كىرىملىــرىگه بهلگىلهنــگهن بـــاج باشــقا ىالرنىــڭ چارۋىلىرىغــا ۋە چارۋىچ

ــۈن بهدەل بواللمايـــدۇ ــدا بۇيرۇلغـــان زاكـــات ئۈچـ ــېلىقالر ئىـــسالم دىنىـ ــاج . سـ   نهتىجىـــدە، بـ
ــپ ــېلىقالرنى باهانهقىلىـ ــقا يۇقىرى سـ ــاجهت بولۇشـ ــشتىن بېهـ ــادا قىلىـ ــى ئـ ــڭ زاكىتىنـ  قىالرنىـ

 . بولمايدۇ

 يۆتكهشكه بوالمدۇ؟ تىن ئىككىنچى بىر دۆلهتكه زاكاتنى بىر دۆلهت

ــان ــدىن بولغ ــڭ پۇقرالىرى ــاللىرى شــۇ دۆلهتنى ــات م ــان زاك ــته توپالنغ  ئهســلىدە ههر دۆلهت
ــۆز . ئېهتىيــاج ئىگىلىــرى ئۈچــۈن ســهرپ قىلىنىــدۇ  ئهممــا باشــقا دۆلهتلهردىكــى مۇســۇلمانالر ئ

ــۇ دۆ ــاتنى ش ــسا، زاك ــاجلىق بول ــۆپرەك ئېهتىي ــدىكىلهردىن ك ــاجلىق دۆلىتى ــى ئېهتىي لهتلهردىك
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ــدۇر ــرىش ئهۋزەل ــۇلمانالرغا بې ــات توغ . مۇس ــساالمنىڭ زاك ــبهر ئهلهيهىس ــۈنكى پهيغهم ــۇ چ  ق رۇل
ــان ــى « : ئېيتق ــات پهرزىن ــدىغان زاك ــا بېرىلى ــپ پېقىرلىرىغ ــدىن ئېلى ــڭ بايلىرى ــالاله ئۇالرنى  ئ

 مۇســــۇلمانالرنىڭ پېقىرلىــــرى بولــــۇپ، » پېقىــــرالر « دېــــگهن ههدىــــسىدىكى » بهلگىلىــــدى
 مۇســۇلمانالر . دۇنيانىـڭ ههر قايـسى جايلىرىـدىكى پېقىرالرنىـڭ ههممىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ

ــر ــسى مهملىكهتلىــ ــڭ ههر قايــ ــۇالر ئۆز دۇنيانىــ ــسىمۇ ئــ ــان بولــ ــارا ىگه تارقالغــ  دىنىــــي ئــ
ــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە . قېرىنداشـــالردۇر ــارا ﴿ : شـــۇڭا ئـ  ههقىـــقهتهن مـــۆمىنلهر ئۆزئـ
 ) ئايهت  10 هۇجۇرات سۈرىسى ( . دېگهن ﴾ قېرىنداشالردۇر

 ماللىرىنىــڭ زاكىتىنــى ئــۆز  شـۇنىڭدەك، نېفىــت بايلىقىغــا ئىـگه بــاي دۆلهتلهرنىڭمــۇ پـۇل
 ئىقلىمىنىڭ پېقىرلىرىـدىن بهكـرەك يـاردەمگه ئېهتىيـاجلىق بولغـان باشـقا ئىـسالم دۆلهتلىـرىگه

 ان پېقىرلىققـا خــاتىمه بـۇ ئۇسـۇل بىـلهن ئىــسالم ئهللىرىنـى ئـاۋارە قىلىۋاتقـ . بېرىـشى ئهۋزەلـدۇر
 ئـۇمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ مهدىنىـدە ئاچـارچىلىق خهلىـپه  2 . بهرگىلى بولىـدۇ

 : يــۈز بهرگهن بىــر يىلــى مىــسىرنىڭ ۋالىــسى ئهمــر ئىبنــى ئاســقا مۇنــداق دەپ مهكتــۇپ يازىــدۇ
 ۋە مېنــى ۋە مېنىــڭ يېنىمـــدىكىلهرنى ئــاچلىقتىن هــاالك بولـــدى دەپ ئــويالپ، ئـــۆزۈڭ ... «

ــسىلهر؟ ــاچلىقتىن قۇتقۇزمامـ ــى ئـ ــسهن؟ بىزنـ ــدىكىلهر ياشامـ ــر . » ! يېنىڭـ ــاس ئى ئهمـ ــى ئـ  بنـ
 مهن سـىلهرگه شــۇنداق . ســىلهرگه يـاردەم كهلــدى ... « : ىنىـڭ مهكتۇبىغـا جــاۋاپ بېرىـپ پ خهلى

ــدۇ ــدە بولى ــاخىرى مېنىڭ ــىلهردە، ئ ــدى س ــڭ ئال ــى، ئۇالرنى ــۆگىلهرنى ئهۋەتىمهنك ــۈك ت  » يۈكل
ر مىــسىرنىڭ زاكىتــى مىــسىر پېقىرلىرىنىــڭ مهخــسۇس ههققــى ئهگه . دەپ مهكتــۇپ يازىــدۇ

 . ه ئــۇمهر مىــسىرنىڭ ۋالىــسىدىن زاكــات ســورىمىغان بــوالتتى پ بولىــدىغان بولــسا ئىــدى، خهلىــ
 ) هــازىرقى يهمهن جۇمهۇرىيىتىنىــڭ پــايتهختى ( ســهنئا « : ه ئــۇمهر ئىبنــى خهتتــاب يهنه پ خهلىــ

 نغــان زاكــاتتىن بولغــان ههققــى ئۇنىڭغــا تېغىــدىكى بىــر پــادىچىنىڭمۇ شــام ۋە ئىــراقتىن توپال
 ) بهت  165 الزكاة وتنمية اتمع . ( » دېگهن » يېتىپ بارىدۇ

 ئهگهر كىـــشىنىڭ ئـــۆز دۆلىتىـــدىكى پېقىرالرنىـــڭ يـــاردەمگه بولغـــان ئېهتىيـــاجى باشـــقا
ــاتنى ــسا، زاك ــۆپرەك بول ــدىن ك ــاكى ئۇنىڭ ــشاش ي ــا ئوخ ــۇلمان پېقىرلىرىغ ــى مۇس  دۆلهتلهردىك

ــلهر ــقا دۆلهتــ ــڭ باشــ ــسىنىڭ پېقىرلىرىنىــ ــڭ، مهههللىــ ــۆز دۆلىتىنىــ ــتىن، ئــ  گه يۆتكىمهســ
ــشىدۇر ــشى ياخـ ــاجلىرىنى ههل قىلىـ ــاجهتلىرىنى راۋا . ئېهتىيـ ــدىكىلهرنىڭ هـ ــۈنكى يېقىنـ  چـ

 پهيغهمــــبهر . قىلىــــش ئۇزاقتىكىلهرنىــــڭ هــــاجهتلىرىنى راۋا قىلىــــشتىن ئهۋزەل ۋە زۆرۈردۇر
ــگهن ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــۆزۈڭگه، « : ئهلهيهىسـ ــاۋۋال ئـ ــل ئـ ــم قىـ ــگه چىقىـ ــدىن ئههلىڭـ  . ئانـ

 ئۇنىڭــدىن ئاشــقاندا، تۇغقانلىرىڭغــا قىــل، ئــۇالردىن ئاشــسا، ئانــدىن ئۇنىڭغــا بۇنىڭغــا يــاردەم
 ) مۇسلىم رىۋايىتى ( . » قىل

ئهسـلىدە زاكــاتنى بىـر دۆلهتـتىن يهنه بىــر « : دا مۇنـداق دەپ قهيــت قىلىنغـان » اإلختيـار «
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 دۆلهتلهردىكــى ئۆزىنىــڭ تۇغقانلىرىغــا يــاكى ئهممــا تاشــقى . دۆلهتــكه يــۆكهش ياخــشى ئهمهس
ــدۇ ــشىلهرگه بهرســه بولى ــاجلىق كى ــۆپرەك ئېهتىي ــاردەمگه ك ــۇ . ي ــى جهبهلم ــاز ئىبن  چــۈنكى مهئ

 ). بهت  122 جىلد  1 اإلختيار ( » يهمهننىڭ زاكىتىنى مهدىنىگه ئهۋەتكهن

 قىلىشقا بوالمدۇ؟ زىيادە – بهلگىلهنگهن زاكات مىقدارىدىن كهم

ــ ــا دا با يۇقىرى ــۆتكهن ئ ــپ ئ ــان قىلىنى ــاللىرى، ل ي ــارەت م ــۇلى، تىج ــق پ ــۈش، خهل  تۇن، كۈم
 ئاشــلىق، مېــۋە، كۆكتــاتالر، چــارۋا مــاللىرى، يهر ئاســتى بــايلىقلىرى، دېڭىــز بــايلىقلىرى ۋە
ــالالر ئۈچـــۈن بهلگىلهنـــگهن ئوخـــشاش ــارلىق زاكـــات كېلىـــدىغان ههر خىـــل مـ  باشـــقىال قاتـ

ــدارلىرى شــهرىئهت ــرىش مىق ــات بې ــدە ئهڭ بولمىغــان زاك ــۆۋەن نهزەرى ــۇ ت ــۇپ، ب ــدارالر بول  مىق
ــرىلگهن زاكـــات قهتئـــى ئـــادا بولمايـــدۇ ــا ئۇنىڭـــدىن ئاشـــۇرۇپ . مىقـــدارالردىن ئـــاز بېـ  ئهممـ

ــدۇ ــكهت بولى ــاۋاپ ۋە بهرى ــۆپ س ــۇنچىلىك ك ــسه ش ــۆپ بېرىل ــك ك ــۇ . قانچىلى ــاال ب ــالاله تائ  ئ
ــان ــان قىلغ ــلهن باي ــسال بى ــر مى ــداق بى ــدە مۇن ــان كهرىم ــاۋزۇنى قۇرئ ــدا ئا ﴿ : م ــڭ يولى  لالهنى

ــۇل ــڭ  پ ــى ســهرپ قىلغانالرنى ــپ ( مېلىن ــسى يهرگه تىكىلى ــان نهرسى ــاق 7 ) ســهرپ قىلغ  باش
ــىقىدا ــان، ههر باشـ ــشايدۇ 100 چىقارغـ ــا ئوخـ ــان بىردانغـ ــن دان تۇتقـ ــان . دىـ ــالاله خالىغـ  ئـ

 ) ئايهت  261 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ بېرىدۇ ) ساۋاپ ۋە بهرىكهت ( بهندىسىگه ههسسىلهپ

ــى ئه ــى ئىبنـ ــڭ ئهلـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــب رەزىيهلالهـ ــۇ تالىـ ــرىمهن 2.5 % « : بـ ــات بېـ ــال زاكـ  نىـ
 . دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان » دېگۈچىلهرنىڭ زاكىتى بېخىلالرنىڭ زاكىتىدۇر

ــدارغا ــۇئهييهن مىقــ ــگهن مــ ــۈن بهلگىلهنــ ــى ئۈچــ ــڭ پهرز بۇلۇشــ  شــــۇنىڭدەك، زاكاتنىــ
 ئىختىيــارى بىــلهن زاكــات مالغــا ئىــگه بولغــانالرنىڭمۇ ئــۆز  يهتمىــگهن دەرىجىــدە ئــازراق پــۇل

ــانىلىدۇ ــك ئىــشالردىن س ــشى پهزىلهتلى ــدۇ . بېرى ــۆپ بولى ــالاله تائــاال . ســاۋابىمۇ ك  بهلكــى ئ
ــۇقىرى ــسىدىن يـ ــشىلىقلىرى يۈزىـ ــۇ ياخـ ــڭ بـ ــويىچه، ئۇالرنىـ ــسى بـ ــان ۋەدىـ ــايهتته قىلغـ  قى ئـ

. ماللىرىغا بهرىكهت بېرىپ كۆپهيتىپ بېرىدۇ  ئۇالرنىڭ پۇل
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 بۆلۈم تۆتىنچى

بېرىلىدىغان شهخسلهر زاكات
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 زاكات بېرىلىدىغان شهخسلهر

 : تۈرلۈك شهخسلهردۇر 8 زاكات ئېلىشقا ههقلىق بولغانالر تۆۋەندىكى

 پېقىرالر  1

 مىسكىنلهر  2

 كۆڭلىنى دىنغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالر  3

 قهرزدارالر  4

 زاكات خادىملىرى  5

 قۇلالرنىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن  6

 ئالالهنىڭ يولىدىكى مۇجاهىدالر  7

 يولدا قالغان پۇلسىز مۇساپىرالر  8

 زاكات ئالىدىغانالرنىڭ تهپسىالتى

ــالاله يۇقىرى ــۆز ئىچىــگه ئالغــان تائاال قىالرنىــڭ ههممىنــى ئ ــۇ ســۆزى ئ  زاكــات ﴿ : نىــڭ مۇن
ــش ــل قىلى ــسالمغا مايى ــى ئى ــا، دىللىرىن ــات خادىملىرىغ ــسكىنلهرگه، زاك ــا، مى  پهقهت پېقىرالرغ
ــدىن ــا، ۋەتىنى ــڭ يولىغ ــا، ئالالهنى ــشقا، قهرزدارالرغ ــازات قىلى ــۇلالرنى ئ ــا، ق ــۆزدە تۇتۇلغانالرغ  ك

ــدۇ ــاپىرغا بېرىلىـ ــان مۇسـ ــدا قالغـ ــپ يولـ ــالاله . ئايرىلىـ ــسىدۇر، ئـ ــڭ بهلگىلىمىـ ــۇ ئالالهنىـ  بـ
ــدان ( ــى ئۇب ــدىلىرىنىڭ مهنپهئهتىن ــد ) بهن ــدۇر . ۇر بىلگۈچى ــش قىلغۇچى ــلهن ئى  ﴾ هــېكمهت بى
 ) ئايهت  60 تهۋبه سۈرىسى (

ــا ــساالمنىڭ يېنىغ ــبهر ئهلهيهىس ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــستىن رى ــى هارى ــاد ئىبن  زەيي
ــادەم كېلىـــپ، ــا بىـــر ئـ ــا ئهگىـــشىدىغانلىقىمغا بهيـــئهت قىلـــدىم، بـــۇ ۋاقىتتـ  كېلىـــپ ئۇنىڭغـ
ــبهر ــورىۋىدى، پهيغهمــ ــشىنى ســ ــدىن بېرىــ ــات مېلىــ ــساالمدىن زاكــ ــبهر ئهلهيهىســ  پهيغهمــ

ــساالم ئۇنىڭغــا ــسىنى بهلگىلىــمه « ئهلهيهىس ــسىدە پهيغهمــبهر ۋە باشقى ــالاله زاكــات مهسىلى  ئ
ــاتنى ــلهپ، زاك ــۆزى بهلگى ــۇ مهســىلىنى ئ ــدى، بهلكــى ب ــشقا بۇيرىمى ــل شهخــسكه 8 چىقىرى  خى

ئهگهر سـهنمۇ بـۇ شهخـسلهرنىڭ ئىچىـدىن بولغـان بولـساڭ ئهلـۋەتته سـاڭىمۇ . تهقسىم قىلـدى
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 ). ىۋايىتى ئهبۇ داۋۇد ر ( دېدى » نېسىۋەڭنى بهرگهن بوالتتىم

 تۈرلـــۈك شـــهخس ههققىـــدە 8 تۆۋەنـــدە، زاكـــات ئېلىـــشقا ههقلىـــق بولىـــدىغان مهزكـــۇر
 . تهپسىلى سۆزلىنىدۇ

پېقىرالر  1

 ۋە كۈنـدىلىك تۇرمۇشـىدا يـاردەمگه قـادىر بواللمىغـان مالـدا زاكـات بېرىـشكه  پـۇل  پېقىـر
 . ههقلىقتۇر مۇنداق كىشىلهر زاكات ئېلىشقا . ئېهتىياجلىق بولغان ئادەم دېمهكتۇر

 مىسكىنلهر  2

 مىـسكىننىڭ هـالى . مۈلـۈكتىن هـېچ نهرسىـسى بولمىغـان ئـادەم دېمهكتـۇر  مال  مىسكىن
ــدۇر ــردىن تۆۋەن ــداق كىــشىلهر . پېقى ــدە مۇن ــان كهرىم ــسكىن « شــۇڭا قۇرئ ــان مى ــدا ياتق  » توپى
 . جايىمۇ بولمىغان ئادەمدۇر  چۈنكى مىسكىن ياتقۇدەك ئۆي . دەپ تهرىپلهنگهن

 بىــر ئىككــى  مىــسكىن « : ر ئهلهيهىســساالم مىــسكىننى مۇنــداق دەپ تهرىــپلىگهن پهيغهمــبه
 لوقمــا نــان، بىــر ئىككــى تــال خورمــا تىــلهپ كىــشىلهرنىڭ ئــۆيلىرىنى ئايلىنىــدىغانالر ئهمهس،
 بهلكـــى هـــاجىتىنى راۋا قىلغـــۇدەك بىـــر نهرسىـــسى بولمىغـــان، كىـــشىلهردىن ســـورىمىغان ۋە

 ) رىۋايىتى بۇخارى .( » قىلمىغان كىشىدۇر ئۇنىڭ هاجهتمهنلىكىنى كىشىلهرمۇ هىس

 زاكات خادىملىرى  3

ــادىملىرى ــات خ ــشقا  زاك ــات يىغى ــن زاك ــاي تهيى ــۇالر گهرچه ب ــۇپ، ئ ــادەملهر بول  لهنگهن ئ
 چـۈنكى زاكـات خـادىملىرى ۋاقىتلىرىنـى سـهرپ . بولـسىمۇ زاكـاتتىن نېـسىۋە ئېلىـشى هااللـدۇر

 يــاكى ئىــش ههققـى ئالغاننىــڭ ئورنىــدا، ئىــكهن، ئۇالمــۇ مائـاش كىرىـشكهن قىلىـپ بــۇ ئىــشقا
ــشقا ــداردا زاكــاتتىن نېــسىۋە ئېلى ــدەك مىق  ئۆزلىرىنىــڭ ۋە ئائىلىــسىنىڭ ئېهتىياجلىرىغــا يهتكى

 . ههقلىقتۇر

ــشا ههق بېرىلىــدۇ « ــرىگه يارى  چــۈنكى . زاكــات خادىملىرىغــا ئۇالرنىــڭ قىلغــان خىزمهتلى
 انلىقتىن ئۇالرنىــڭ ئېهتىيــاجلىرى لهنگهن كىــشىلهر بولغــ تهيىــن ئــۇالر زاكــات تــوپالش ئىــشىغا

ــدۇ ــدىن بېرىلى ــان مال ــاتتىن توپالنغ ــڭ . زاك ــسىمۇ ئۇالرنى ــاي بول ــات خــادىملىرى گهرچه ب  زاك
 ). بهت  268 جىلد  1 إلختيار، ( » زاكاتتىن نېسىۋە ئېلىشى هااللدۇر

ــك ۋە ــات خادىملىرىنىــــڭ دىيانهتلىــ ــۈش كېرەككــــى، زاكــ  شــــۇنىمۇ ئهســــكهرتىپ ئۆتــ
ــۇ ئىــــشقا . نالردىن بولۇشــــى شــــهرتتۇر ئىــــشهنچىلىك مۇســــۇلما  غهيــــرى مۇســــۇلمانالرنى بــ

. چۈنكى ئۇالر بۇ ئىشقا ساالهىيهتلىك ئهمهس . بهلگىلهشكه بولمايدۇ
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 كۆڭۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالر  4

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  كۆڭــۈللىرىنى ئىــسالمغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغــانالر
 ىدا دىللىرىنى يۇمـشىتىش، شـۇنىڭ بىـلهن مۇسـۇلمان بولىـشىنى يـاكى مۇسـۇلمان بولغـان زامان

 بولــسىمۇ دىنغــا مۇســتههكهم بولىــشىنى تهمىــن ئېــتىش ئۈچــۈن زاكــات ماللىرىــدىن بېــرىلگهن
 پهيغهمـــــبهر « : ســـــهفۋان ئىبنـــــى ئـــــۇمهييهدىن رىـــــۋايهت قىلىنىـــــدۇكى . شهخـــــسلهردۇر

ــدىن نېر ــات مېلى ــا زاك ــساالم ماڭ ــى ئهلهيهىس ــشىم . ەتت ــدىغان كى ــان كۆرى ــڭ ئهڭ يام ــۇ مېنى  ئ
ــا بېرىـــپ تۇرغـــانلىقتىن، ئـــاخىرى ئـــۇ ماڭـــا كىـــشىلهرنىڭ ئهڭ  بولـــسىمۇ، ههمىـــشه ئـــۇ ماڭـ

 ) ئىمام تهبهرى رىۋايىتى ( » ئىدى سۆيۈملۈكى بولۇپ قالغان

ــدىكى ــانالر تۆۋەنــ ــۆزدە تۇتۇلغــ ــل قىلىــــش كــ ــسالمغا مايىــ ــۈللىرىنى ئىــ ــل 3 كۆڭــ  خىــ
 : شهخسلهردۇر

 سـۇلمان بولۇشــى، ئانـدىن ئــۆز قـوۋملىرى ئىچىــدە ئىـسالم دىنىنــى تهشـۋىق قىلىــش مۇ  1
ــىغا ــۇلمان بولۇشـ ــۇ مۇسـ ــارقىلىق ئۇالرنىڭمـ ــهۋەبچى ئـ ــدا سـ ــان هالـ ــۆزدە تۇتقـ ــىنى كـ  بولۇشـ

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زاكات ماللىرى بىلهن تهمىنلىگهن كىشىلهر

ــانى كۈچلهنمىگهنلهرن  2 ــسىمۇ ئىمــ ــان بولــ ــۇلمان بولغــ ــا مۇســ ــى دىنغــ ــڭ دىللىرىنــ  ىــ
 . مۇستههكهم قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانلىقتىن زاكات بېرىلگهنلهر

ــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ دۈشــمهنلىكلىرىدىن ســاقلىنىش مهقــسىتىدە  3  مۇســۇلمان بولمىغــان بول
 ) بهت  103 جىلد  1 ، اللباب شرح الكتاب . ( زاكات بېرىلگهن كىشىلهردۇر

ــۆزدە تۇ ــش ك ــل قىلى ــسالمغا مايى ــۈللىرىنى ئى ــان كۆڭ ــۇقىرى تۇلغ ــسنىڭ 3 قى ي ــل شهخ  خى
 ئــۇمهر ئىبنـــى خهتتابنىــڭ زامانىـــدا ئۇنىـــڭ خهلىـــپه  2 زاكــاتتىن ئالىـــدىغان نېــسىۋىلىرى

 بــۇ . پىكىــرى ۋە بــارلىق ســاهابىالرنىڭ بىــردەك ئىتتىپــاقى بىــلهن ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلغان
 ىــڭ ئورتــاق پۈتــۈن فىقهىــشۇناس ئالىملىرىن . )1 ( ســاهابىالر تهرىپىــدىن قىلىنغــان ئىجمــا ئىــدى

 ئۆلىماالرنىــڭ ههممىــسىنىڭ شــهرىئهت ئىــسالم ئۇممىتىــدىن بولغــان زامانــداش، مۇجتههىــد  ئىجمــا ) 1 (
 ئىجمـا ئىـسالم ) 1 ( . ەك ئىتتىپاققـا كېلىـشى دېگهنلىكتـۇر مهسىلىلىرىدىن بىرەر مهسىله ئۈستىدە بىرد

 ئالاله تائاالنىڭ قۇرئـان كهرىمـدىكى مۇنـۇ . قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئۈچىنچى دەلىلى ۋە هۆججىتىدۇر
 سۆزى ئىجمانىڭ ئىسالم قانۇنشۇناسلىق ئاساسلىرى ۋە دەلىللىرىدىن بىرى ئىكهنلىكىگه ئىـشارەت

گه ) نىــڭ ئهمــرى ( ئېنىــق بولغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ﴿ كىمكــى ئــۆزىگه تــوغرا يــول : قىلىــدۇ
 مۇخالىپهتچىلىك قىلىدىكهن، مۆمىنلهرنىڭ يولىدىن باشقىسىغا ئهگىشىدىكهن، ئـۇنى ئـۆز يولىغـا

﴾ ! قويۇپ بېرىمىز، ئۇنى ئاخىرەتته جهههننهمگه كىرگۈزىمىز، جهههننهم نېمه دەگهن يامان جاي
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 قــارارىمۇ كۆڭــۈللىرىنى ئىــسالمغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغانالرنىــڭ زاكــاتتىن بولغــان
ــته ــدۇرۇلغانلىقىنى تهكىتلىمهك ــدىن قال ــسىۋىلىرىنىڭ ئهمهل ــسالم . نې ــاال ئى ــالاله تائ ــۈنكى ئ  چ

ــدۇ ۋە ــا قىلىنمايـ ــى تامـ ــۇلمان بولۇشـ ــڭ مۇسـ ــيىن ئۇالرنىـ ــدىن كېـ ــى كۈچلهندۈرگهنـ  دىنىنـ
 . ىدىن قورقۇشقىمۇ ئورۇن قالمىغان بولىدۇ دۈشمهنلىكلىر

ــۇدامه ــى ق ــي « ئىبن ــ » المغن ــىرىدە ئىم ــاملىق ئهس ــل ام زۇه ن ــۆزىنى نهقى ــۇ س ــڭ مۇن  رىينى
 كۆڭــۈللىرىنى ئىــسالمغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغــانالر ههققىــدىكى هۆكــۈم « : كهلتــۈرگهن

 لــدىن قالــدۇرغانلىق ئۇالرنىــڭ نېــسىۋىلىرىنى ئهمه . ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلغان دەپ ئويلىمــايمهن
ــان ۋە ــسلهر قۇرئ ــدۇ ههدى ــت كهلمهي ــا زى ــل . نىڭ روهىغ ــسالمغا مايى ــۈللىرىنى ئى ــۈنكى كۆڭ  چ

 ق كهلــگهن هۆكــۈمنى ۇلــۇ اجهت بولغــانلىق شــۇنداقالر توغر ىهــ قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغــانالردىن ب
ــدۇ ــم قىلماي ــدىن قادۇرۇشــنى الزى ــۇالر . ئهمهل ــان شــارائىتتا ئ ــاجهت بولغ ــۇالردىن بېه  پهقهت ئ

 قاچــانىكى، ئۇالرغــا زاكــات . كــاتتىن بولغــان نېــسىۋىلىرىنى ئېلىــشتىن مهنئــى قىلىنىــدۇ زا
 زاكـــات . بېرىـــشكه ئېهتىيـــاج تۇيۇلىـــدىكهن شـــۇ ۋاقىتتـــا ئۇالرغـــا يهنه بېرىـــشكه بولىـــدۇ

ــدۇ ــۇنداق قىلىنىـ ــۇ شـ ــسى ئۈچۈنمـ ــسلهرنىڭ ههممىـ ــۈردىكى شهخـ ــقا تـ ــدىغان باشـ  . بېرىلىـ
ــا : مهســىلهن ــق بولغ ــات ئېلىــشقا ههقلى ــسى 8 ن زاك ــپ بهزى  خىــل شهخــستىن بهزىــسى تېپىلى

ــدۇ ــسىۋىلىرى توختىتىلغــان بولى ــارائىتتا، تېپىلمىغانالرنىــڭ نې ــان ش  كېــيىن يهنه . تېپىلمىغ
 . » بۇ ئورىندىمۇ ئههۋال شۇنداق . شۇنداقالر تېپىلسا هۆكۈم قايتىدىن كۈچكه ئېرىشىدۇ

 ىرىدە مۇنــداق دەپ نــاملىق ئهســ » ئىــسالمدىكى زاكــات پهرزى « مــۇههممهد ئهلــى ســابۇنىي
 ئــــۇمهر ئىبنــــى خهتتابنىــــڭ كۆڭــــۈللىرىنى ئىــــسالمغا مايىــــل قىلىــــش كــــۆزدە « : يازىــــدۇ

ــر شـــهرئىي ــى ۋاقىتتـــا بىـ ــدىن قالـــدۇرغانلىقى ئهينـ ــڭ نېـــسىۋىلىرىنى ئهمهلـ  تۇتۇلغانالرنىـ
ــدى ــهت ئى ــشقا . سىياس ــل قىلى ــسالمغا مايى ــۈللىرىنى ئى ــپ، كۆڭ ــان كېلى ــر زام ــېكىن يهنه بى  ل
 ان ئىمــانى ئــاجىز كىــشىلهر بارلىققــا كهلــسه، ئــۇالرنى ئىــسالمغا يېــتهكلهش ئېهتىيــاجلىق بولغــ

ــدۇ ــشكه بولى ــدىن بېرى ــات ماللىرى ــۇ زاك ــتهملىكىچىلهر . ئۈچــۈن ئۇالرغىم ــۋاتىمىزكى، مۇس  كۆرى
ــرىگه ۋاقىتلىــق مــاددىي يــاردەم قىلىــش خرىــستىئان ۋە  تهشــۋىقاتچىلىرى مۇســۇلمان پهرزەنتلى

 مــالالرنى ســهرپ  ن چىقىــرىش يولىــدا هېسابــسىز پــۇل ئــارقىلىق ئــۇالرنى ئىــسالم دىنىــدى
ــا ــا مــاددىي . قىلماقت ــۈن ئۇالرغ ــانىنى كۈچلهنــدۈرۈش ئۈچ ــشىلهرنىڭ ئىم ــانى ئــاجىز كى  ئىم

 خۇسۇســـهن، خۇراپـــات ۋە دىنىـــي جهههتتىكـــى . هقلىقمىـــز ه يـــاردەم قىلىـــشتا ئـــۇالردىن بىـــز
ــسال ــى ئى ــڭ دىللىرىن ــدا ئۇالرنى ــۇ زامان ــان مۇش ــسىزلىك ئهۋج ئالغ ــكهم مغا بىلىم ــشقا مهه  قىلى

 ) بهت  109 ئهلى سابۇنىي . م » فريضة الزكاة يف اإلسالم « . ( » ىز بهكمۇ ئېهتىياجلىقم

 ئـۇمهر ئىبنـى خهتتــاب خهلىـپه  2 قى ئالىمالرنىـڭ پىكىرلىرىنـى قـولالپ دەيمىزكــى، يـۇقىرى
ــاتتىن ــڭ زاكـ ــۆزدە تۇتۇلغانالرنىـ ــش كـ ــل قىلىـ ــسالمغا مايىـ ــۈللىرىنى ئىـ ــچىلىقىدا كۆڭـ باشـ
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 دىغان نېــسىۋىلىرىنى توختىتىــشتىن ئىبــارەت بــۇ ئىجمــا ئــۇالر توغرىلىــق كهلـــگهن بېرىلىــ
 بهلكـــى بـــۇ هۆكۈمنىـــڭ . ئايهتنىـــڭ هۆكـــۈمىنى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرغانلىق ئهمهس، ئهلـــۋەتته

ــدۇر ــڭ بايانىــ ــڭ تۈگىگهنلىكىنىــ ــنىش دەۋرىنىــ ــلهردە . ئهمهل قىلىــ ــۇددى ئۆتمۈشــ ــۇ خــ  بــ
 هــازىرقى . تتىن نېــسىۋە ئېلىــشىغا ئوخــشاشتۇر قۇلالرنىــڭ ئازاتلىقىغــا ئېرىشىــشى ئۈچــۈن زاكــا

ــزدە ــوق جهمئىيىتىمى ــۇق ي ــسىۋىل . قۇلل ــان نې ــاتتىن بولغ ــڭ زاك ــكهن، قۇلالرنى ــداق ئى  ىرى بۇن
 ، يوقــــسۇللۇق ســــهۋىبىدىن ا زامــــانىمىزدا ئهممــــ . ۇ د بولىــــ ئۆزلىكىــــدىن ئهمهلــــدىن قالغــــان

 دىي يــاردەملىرىگه الرنىڭ ۋاقىتلىــق مــاد خرىــستىئان ئۆزلىرىنىــڭ پــارالق دىنىــدىن يــۈز ئــۇرۈپ
 ئالــدىنىپ ئۇالرنىــڭ قوينىغــا ئــۆزلىرىنى ئېتىۋاتقانالرغــا مــاددىي يــاردەم قىلىــش ئــارقىلىق
 ئـۇالرنى ئىــسالم دىنىغــا قايتۇرۇشــقا ئىمكــانىيهت بولــسا، ئۇالرغىمــۇ زاكــاتتىن نېــسىۋە بېرىــشكه

 . بولىدۇ

قۇلالرنىڭ ئازات بولىشىغا  5

ــۇل ــرى ئ  قـ ــڭ خىزمهتلىـ ــته بايالرنىـ ــۇر ئۆتمۈشـ ــادەم دېمهكتـ ــدىغان ئـ ــۈن تۇتۇلىـ  . ۈچـ
 دىـن مهقـسهت خوجايىنلىرىغـا مـۇئهييهن مىقـداردا پـۇل تـۇلهش بهدىلىـگه » قـۇلالر « ئايهتتىكى

ــۈزگهن قــۇلالر ئىــدى ــۇالر بىــلهن ئههــدە ت ــا ئېرىــشىش ئۈچــۈن ئ  شــۇڭا . قۇللــۇقتىن ئازاتلىقق
ــان ــشنى پهرز قىلغ ــسىۋە بېرى ــاتتىن نې ــداقالرغا زاك ــم مۇن ــان كهرى ــايىنلىرى ئه . قۇرئ ــا خوج  مم

 بىـــلهن مۇنـــداق بىـــر ئههدىـــسى بولمىغـــان ۋە شـــۇ خوجايىنلىرىنىـــڭ قولىـــدا ياشاشـــنى
 چـۈنكى مۇنـداقالر مۇسـتهقىل تۇرمۇشـقا ئىـگه . خااليدىغان قۇلالر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا ئىـدى

 . بولمىغانلىقتىن ئۇالرغا زاكات بېرىلگهن تهقدىردىمۇ خوجايىنلىرىنىڭ مۈلكىگه كىرەتتى

 لىدە ئىسالم دىننىـڭ ئهۋزەللىكىنـى تېخىمـۇ ياخـشى چۈشـىنىش پۇرسـىتىگه ئىـگه بۇ مهسى
ــشقا بــۇيرۇپ كهلــدى . بــوالاليمىز ــا . چــۈنكى ئىــسالم دىنــى ههمىــشه قــۇلالرنى ئــازات قىلى  ههتت

ــگهن ــشنى بهلگىلى ــازات قىلى ــۇل ئ ــشى ئۈچــۈن ق ــۇ قىلىنى ــڭ ئهپ ــاالر ۋە خاتالىقالرنى  بهزى گۇن
 چـــۈنكى ئــۇالرنى قۇللۇقنىــڭ خارلىقىــدىن ئـــازات . پتــۇر ناهــايىتى كۆ ههدىــسلهر ئــايهت ۋە

 . قىلىـپ هۆرلــۈككه چىقارغــانلىق ئۇالرنىــڭ ئىنــسانىي هــۆرمىتىنى ئهســلىگه كهلتۈرگهنلىكتــۇر
 قۇلالرنىڭ ئـازاتلىقى ئۈچـۈن زاكـات ماللىرىـدىن بېرىـشنى بهلگىلىگهنلىكمـۇ ئىـسالم دىنىنىـڭ

 . ئۇلۇغلىقى ۋە ئىلغارلىقىنىڭ بىر مىسالىدۇر

 رزدارالر قه  6

 ئهممــا . ئۈســتىدە باشــقىالرغا ئۆتهشــكه تېگىــشلىك ههق بولغــان ئــادەم دېمهكتــۇر  قهرزدار
 سـۆزى ئـادەتتىكى ههر قانـداق بىـر قهرزدارنـى » قهرزدارالر « قى ئايهتته تىلغـا ئېلىنغـان يۇقىرى

ــارائىتىي زادى ــاددىي ش ــڭ م ــى ئۆتهشــكه ئۆزىنى ــۈكلهنگهن قهرزن ــتىگه ي ئهمهس، بهلكــى ئۈس
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ــادەملهرنى يــار به ــاردەمگه ئېهتىيــاجلىق بولغــان ئ ــۈزۈش ئۈچــۈن جىــددىي ي  رمىــگهن، ئــۇنى ئ
 چـۈنكى . دېـگهن ئىبـارە قۇللىنىلغـان ) قهرزگه بوغۇلغـان ( » غـارىم « شـۇڭا ئـايهتته . كۆرسـىتىدۇ

 . بـــۇ ئالدىنقىـــسىدىن پهرقلىقتـــۇر . دەيـــدۇ » مهديـــۇن « ئهرەب تىلىــدا ئـــادەتتىكى قهرزدارنـــى
 رزلىرىنـــى ئۆتىـــشى ئۈچـــۈن زاكـــات ماللىرىـــدىن نېـــسىۋە بېـــرىش قهرزگه بوغۇلغانالرنىـــڭ قه

 چۈشـۈپ قالغـان غـا چـۈنكى قهرزىنـى ئـۆتىيهلمهي مۇهتـاجلىق هال . ائاالنىـڭ ئهمرىـدۇر ئالاله ت
 ئۇالرنىــڭ قهرزلىــرى قانچىلىــك كــۆپ بولــۇپ كهتــسۇن شــۇ . كىــشى پېقىرغــا ئوخــشاشتۇر

 . ه بولىدۇ قهرزلىرىنى ئۆتهشكه يېتهرلىك مىقداردا زاكاتتىن بېرىشك

 ئالالهنىڭ يولى  7

 ئالالهنىــــڭ دىنىنــــى ۋە مۇســــۇلمانالرنىڭ زېمىنلىرىنــــى قوغــــداش  ئالالهنىـــڭ يــــولى
ــادتۇر ــدىكى جىهـ ــشى، . يولىـ ــارلىقلىرىنى هازىرلىـ ــك تهييـ ــا يېتهرلىـ ــدالرنىڭ جىهادقـ  مۇجاهىـ

ــۇرال ــوق  قـ ــاراق، ئـ ــاجلىرىنى  يـ ــسىنىڭ ئېهتىيـ ــڭ ۋە ئائىلىـ ــشى، ئۆزلىرىنىـ  دورا سېتىۋېلىـ
 بـۇ ئىـسالم فىقهىـشۇناس ئالىمالرنىـڭ ئورتــاق . دىـشى ئۈچـۈن زاكـات ماللىرىـدىن بېرىلىـدۇ قام

 . پىكرىدۇر

 دېگهننىڭ مهنىسى ۋە مهقسىتى » ئالالهنىڭ يولى «

ــرى ــدىن بهزىلىـ ــان ئالىملىرىـ ــازىرقى زامـ ــولى » هـ ــڭ يـ ــڭ « ئالالهنىـ ــگهن ئىبارىنىـ  دېـ
 رېمونــت قىلىــش، يــولالرنى مهســجىدلهرنى بىنــا قىلىــش، مهكــتهپ، مهدرىــسىلهرنى ســېلىش ۋە

ــۆزلهپ ــى ك ــڭ مهنپهئهتىن ــارلىق ئومۇمنى ــقىالر قات ــېچىش ۋە باش ــانىالرنى ئ ــاش، دوختۇرخ  ياس
 قىلىنغــان ئىــشالرنىڭ ههممىــسىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغانلىقىنى ســۆزلىگهن بولــسىمۇ، ئهممــا

 يولىــدا دېــگهن ئىبارىنىـڭ پهقهت ئــالاله » ئالالهنىـڭ يــولى « ئىـسالم فىقهىــشۇناس ئــالىملىرى
ــدىغانلىقىنى ــگه ئالىــ ــۆز ئىچىــ ــاجلىرىنىال ئــ ــدالرنىڭ ئېهتىيــ ــدىغان مۇجاهىــ ــاد قىلىــ  جىهــ

ــتلىگهن ۋە پهي ــسى تهكىـ ــساالمنىڭ قايسىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــولى « غهمـ ــڭ يـ ــان » ئالالهنىـ  دا بولغـ
 كىمكــى ئالالهنىــڭ دىنىنــى ئۈســتۈن قىلىــش « : بولىــدۇ؟ دېــگهن ســۇئالغا جــاۋاپ بېرىــپ

 دېــگهن ســۆزىنى دەلىــل » الالهنىــڭ يولىــدا بولغــان بولىــدۇ ئۈچــۈن جىهــاد قىلىــدىكهن، شــۇ ئ
 ) رىۋايىتى بۇخارى . ( كهلتۈرگهن

ــازىرغىچه » ئالالهنىـــڭ يـــولى «  دىـــن مهقـــسهت مۇجاهىـــدالر ئىكهنلىكـــى قهدىمـــدىن هـ
 دىكى بــۇ مهســىلىنى بايــان كهرىمــ چــۈنكى، قۇرئــان . مهشــهۇر بولــۇپ كهلــگهن بىــر مهســىلىدۇر

 مهنىـــسى » ئىگىــدار قىلىــش « بىــلهن ئهمهس، بهلكــى مهنىــسى » بېــرىش « قىلغــان ئــايهت
 هــالبۇكى، . شهخـسلهر بولىــشى كېـرەك ق ئىـكهن، زاكــاتنى ئالىـدىغانالر مۇنــدا . بىـلهن كهلـگهن

ــا ۋە مهكـــتهپ مهســـچىد، ــقا ، دوختۇرخانـ ــايالردا ئىگىـــدارچىلىق قىلىـــش ســـاالهىيىتى باشـ جـ
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ــال « ( » چــۈنكى ئــۇالر شهخــسلهر ئهمهس . يوقتــۇر ــضة الزكــاة يف اإلس  ئهلىــي . بهت م  113 » م فري
 ) سابۇنىي

 « : نــاملىق ئهســىرىدە مۇنــداق دەپ يازىــدۇ » ئىــسالمىي مهســىلىلهر « شــهيخ شــهئراۋىي
 باشـقا لهرنـى بىنـا قىلىـش، دوختۇرخـانىالرنى ئـېچىش، يـولالرنى ياسـاش ۋە مهكتهپ مهسجىد ۋە

 لهت بـــۇ دۆ . ئىـــشالرنى قىلىـــش دۆلهتنىـــڭ ۋەزىپىـــسىدۇر ئومـــۇم خهلـــق مهنپهئهتلىنىـــدىغان
 بـــايالر بىـــلهن . ئىــشالرنى شهخـــسلهرنىڭ ئىقتىـــسادىغا هـــاجهت بولماســـتىن ئورۇنلىيااليـــدۇ

ــان ــى بولغ ــڭ ههقق ــۈن پېقىرالرنى ــشالر ئۈچ ــداق ئى ــدىغان بۇن ــاق مهنپهئهتلىنى ــرالر ئورت  پېقى
 چـــۈنكى زاكــاتتىن توپالنغـــان مــالالر پېقىرالرنىـــڭ . زاكــات مــاللىرىنى قوللىنىـــشقا بولمايــدۇ

ــدۇر ــڭ ئهمهس با . ههققى ــۇقىرى دۆلهت . يالرنى ــۆز ي ــۈن ئ ــۇرۇش ئۈچ ــگه ئاش ــشالرنى ئهمهل  قى ئى
ــاج ــان بـ ــتىن ئالغـ ــدا خهلقـ ــايه قىلمىغانـ ــسادىغا كۇپـ ــدۇ  ئىقتىـ ــېلىقالرنى قوللىنىـ ــۇڭا . سـ  شـ

ــجىد ۋە ــپ مهس ــاللىرىنى قوللىنى ــات م ــان زاك ــى بولغ ــڭ ههقق ــتهپ پېقىرالرنى ــالمايمىز مهك  . س
ــدۇ، پېقى ــايالرمۇ كىرى ــجىدكه ب ــۈنكى مهس ــدۇ چ ــۇ كىرى ــ . رالرم ــالىلىرىمۇ مهكتهپ ــڭ ب  ته بايالرنى
 پېقىرالرنىــڭ مهكـتهپ هــالبۇكى، مهسـجىد بىــلهن . ئوقۇيـدۇ، پېقىرالرنىـڭ بــالىلىرىمۇ ئوقۇيـدۇ

 بۇنـــداق ئىـــكهن، زاكـــات مـــاللىرى قۇرئانـــدا . هققـــى بولغـــان زاكـــات مېلىـــدىن ســـېلىنغان ه
 ئهگهر جهمئىيهتتىكــى بــارلىق . بهلگىلهنــگهن شهخــسلهردىن باشــقا تهرەپــلهرگه قوللىنىلمايــدۇ

 پېقىرالر ۋە ئېهتىيـاج ئىگىلىرىنىـڭ ئېهتىياجلىرىـدىن ئاشـقاندا يـاكى ئېهتىيـاجلىق شهخـسلهر
ــاللىرىنى ــات مـ ــدا زاكـ ــۇقىرى تېپىلمىغانـ ــدۇ يـ ــشكه بولىـ ــا ئىشلىتىـ ــضايا « ( » قى ئورۇنالرغـ  قـ

 ) مۇتهۋەللىي شهئراۋىي . م : بهت  76 » إسالمية

 « زكـى، بـۇ مهسـىلىدە ئىـسالم فىقهىـشۇناس ئالىملىرىنىـڭ بۇ مـاۋزۇنى خۇالسـىالپ ئېيتىمى
ــولى ــڭ يـ ــاد » ئالالهنىـ ــدا جىهـ ــتۈن قىلىـــش يولىـ ــى ئۈسـ ــڭ دىنىنـ ــارە ئالالهنىـ ــگهن ئىبـ  دېـ

 . رىـــشى كــۈچكه ئىگىـــدۇر قا قىلىــدىغان مۇجاهىــدالرنى هازىرالشـــنى ئىپادىلهيــدۇ، دېــگهن
 ىنـى تـارقىتىش ۋە تهشـۋىق دېـگهن ئىبـارە، ئىـسالم دىن » ئالالهنىـڭ يـولى « ، ئاساسهن بۇنىڭغا

ــسى ــۇالرنى ههر قايـ ــشتۈرۈش ۋە ئـ ــالىمالرنى يېتىـ ــي ئـ ــدارلىق دىنىـ ــۈن ئىقتىـ ــش ئۈچـ  قىلىـ
 مهملىكهتــلهرگه ئهۋەتىــش ئۈچـــۈن خىــراجهت چىقىرىـــشنى، شــهرىئهت ۋە پهن بىلىملىرىنـــى
ــۆز ــاجىالرنىمۇ ئ ــان ه ــدا قالغ ــپ يول ــسادىدىن ئايرىلى ــلهن ئىقتى ــۇچىالر بى ــدىغان ئوقۇغ  ئوقۇي

 . قىالرنى زاكـــات مـــاللىرى بىـــلهن تهمىنلهشـــكه بولىـــدۇ يـــۇقىرى نهتىجىـــدە، . ئالىـــدۇ ئىچىـــگه
 . ئىبارىسىنىڭ مهنىسىگه كىرىدۇ » ئالالهنىڭ يولى « قىالرمۇ يۇقىرى چۈنكى

 مۇساپىرالر  8

 قى ئــايهتته مهقــسهت يــۇقىرى ئهممــا . ۋەتىنىــدىن ئايرىلغــان ئــادەم دېمهكتــۇر  مۇســاپىر
ــاپىر ــان مۇس ــدى  قىلىنغ ــۇل ۋەتىنى ــدا پ ــقىالرنىڭ يۇرتى ــپ باش ــاجلىق  ن ئايرىلى ــا ئېهتىي مالغ
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 مېلىــدىن ئايرىلىــپ قېلىــپ  باشــقىالرنىڭ يېرىــدە پــۇل . بولــۇپ قالغــان ئــادەم دېمهكتــۇر
 يــاردەمگه مۇهتــاج بولغــان ئــادەم گهرچه ئــۆز ۋەتىنىــدە بــاي بولــسىمۇ ئۇنىڭغــا زاكــات بېرىــشكه

 اپىرغا زاكــات بېــرىش ئۈچــۈن ئۇنىـــڭ ئــاز ســاندىكى بهزى ئــالىمالر مۇنـــداق مۇســ . بولىــدۇ
ــا ــدۇ  ه گۇن ــشىنى شــهرت قىلىنى ــان بولى ــا . مهســىيهت ئۈچــۈن ســهپهر قىلمىغ  چــۈنكى ئالالهغ

 نى قىلغانغــا ه مهسـىيهتلهرگه يــاردەم قىلغــان كىـشى شــۇ گۇنــا – ئاسـىيلىق بولىــدىغان گۇنــاه
 . ئوخشاشتۇر

ــويىچ ــاقى بـ ــردەك ئىتتىپـ ــڭ بىـ ــشۇناس ئالىملىرىنىـ ــسالم فىقهىـ ــۈن ئىـ ــدىن پۈتـ  ه، يۇرتىـ
 مالغــا ئېهتىيــاجلىق بولــۇپ قالغــان مۇســاپىرغا ئۇنىــڭ ئېهتىياجىغــا يېتهرلىــك  ئايرىلىــپ پــۇل

 . مىقداردا زاكات بېرىش پهرزدۇر

 : ئهسكهرتىش

 خىــــل شهخــــسنىڭ مۇســــۇلمانالردىن بولىــــشى 8 قى زاكــــات بېرىلىــــدىغان يــــۇقىرى  1
 تهقـدىردىمۇ بۇنـداق زاكـات ئــادا بېـرىلگهن . چـۈنكى كۇففارالرغـا زاكـات بېرىلمهيـدۇ . شـهرتتۇر
ــدۇ ــاجلىق كىــشىلهرگ . تاپماي ــسىمۇ ئېهتىي ــاردەملهرنى كــاپىر بول ــشكه ه ئهممــا ســهدىقه ۋە ي  بېرى
 . بولىدۇ

ــۇقىرى  2 ــادىملىرى « قىالردىن ي ــات خ ــاش » زاك ــن ب ــات ئالغۇچىالر دى ــاج زاك ــڭ ئېهتىي  نى
ــشى شــهرتتۇر ــدىن بولى ــدۇ . ئىگىلىرى ــا زاكــات بېرىلمهي ــ . چــۈنكى بايالرغ ــبهر ب ــته پهيغهم  ۇ ههق

ــساالم ــاالل ئهمهس « : ئهلهيهىسـ ــات هـ ــا زاكـ ــر بولغانالرغـ ــشلهشكه قهدىـ ــا ۋە ئىـ  دەپ 1 » بايالرغـ
 زاكـاتتىن نېـسىۋە بېرىـشىتىكى  ئـۇالر بـاي بولـسىمۇ  ئهممـا زاكـات خادىملىرىغـا . كۆرسهتكهن

 . ، ئۇالرنىڭ ئىش ههققى ئۈچۈن ئىدى سهۋەب

 شهرتمۇ؟ بېرىش خىل شهخسنىڭ ههممىسىگه 8 زاكاتنى

 خىــل 8 پۈتــۈن فىقهىــشۇناس ئالىملىرىنىــڭ بىــردەك ئىتتىپــاقى بــويىچه، زاكــاتنى مهزكــۇر
 چـۈنكى ئـالاله تائـاال بىزنـى . شهخستىن بېرەرسىگه بېرىش بىلهنمـۇ زاكـات پهرزى ئـادا تاپىـدۇ

ــان ــان قىلىنغـ ــدا بايـ ــسىغا 8 قۇرئانـ ــۇالردىن باشقىـ ــشكه ۋە بـ ــات بېرىـ ــسكه زاكـ ــل شهخـ  خىـ
ــلىككه بۇي ــان بهرمهسـ ــۇر . رىغـ ــڭ مهزكـ ــولغىنى زاكاتنىـ ــۇهىم بـ ــسىغا 8 مـ ــستىن باشقىـ  شهخـ
ــى . بېرىلمهســلىكىدۇر ــان مېلىن ــات ئۈچــۈن ئايرىغ ــڭ زاك ــات بهرگۈچىنى ــكهن، زاك ــداق ئى  بۇن

ــدىغان 8 ــات ئالى ــدىن زاك ــۈپ، ئان ــهرت 8 گه بۆل ــشى ش ــسىم قىلى ــرىگه تهق ــسنىڭ ههر بى  شهخ
ــشتۇر . ئهمهس ــيىن ئى ــۇ قى ــى ب ــۈنىمىزدە ب . بهلك ــۇ ك ــۇمكىن ئهمهس بولۇپم ــش م ــداق قىلى  . ۇن

ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى 1
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ــىلهن ــوق : مهس ــۇل ي ــدىغان ق ــازات قىلى ــۈنىمىزدە ئ ــات . ك ــپىلهنگهن زاك ــشقا ۋەزى ــات يىغى  زاك
ــوق ــادىملىرى ي ــۇمكىن . خ ــلىقى م ــان تېپىلماس ــسىمۇ ههر زام ــقىلىرىنىڭ ههممى ــدىن باش  . مۇن

ــۇر ــى مهزك ــدىغان زاكىتىن ــۈچى بېرى ــات بهرگ ــۇڭا زاك ــرىگه 8 ش ــسى بى ــسنىڭ قاي ــل شهخ  خى
 چـۈنكى زاكـاتتىن مهقـسهت ئېهتىيـاج ئىگىلىرىنىـڭ هـاجهتلىرىنى راۋا قىلىـش . بولىـدۇ بهرسه

ــسا شــۇنداقالرغا ــاجلىرى كــۆپ بول ــاردەمگه ئېهتىي ــسى خىلــدىكىلهرنىڭ ي ــانلىقتىن، قاي  بولغ
ــدۇر ــۇ . بېــرىش ئهۋزەل ــام ئهزەم ئهب ــفه شــۇڭا ئىم ــا « : ههنى ــى ئۇنىڭغ ــات بهرگــۈچى زاكىتىن  زاك

ــ ــانالردىن قانـ ــق بولغـ ــدۇ ههقلىـ ــۇنىڭغا بېرىـ ــسا شـ ــشنى خالىـ ــشىگه بېرىـ ــگهن » داق كىـ  . دېـ
 ) بهت  119 جىلد  1 اإلختيار، (

 خىــل شهخــسنىڭ ههممىــسىگه تهقــسىم قىلىــش كېــرەك، 8 ئهممـا ئىمــام شــافىئىي زاكــاتنى
 شـۇڭا كۆپچىلىـك . بـۇ قىـيىن بولغىنىنىـڭ ئۈسـتىگه ئىمكانىيهتـسىز بىـر ئىـشتۇر . دەپ قارايدۇ
ــڭ ــدۇر قى كۆ يــۇقىرى ئالىمالرنى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭمۇ زاكــات . رىــشى كــۈچكه ئىگى

 مېلىنــى گاهىــدا پېقىرالرغــا، گاهىــدا كــۆڭلىنى ئىــسالمغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغانالرغــا،
. گاهىدا باشقا تۈردىكى ئېهتىياج ئىگىلىرىگه بهرگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان
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 زاكات بېرىلمهيدىغانالر

ــائىز . رىلمهيــــدۇ خىــــل شهخــــسكه بې 5 زاكــــات ــا زاكــــات بېــــرىش جــ ــۈنكى ئۇالرغــ  چــ
ــدۇ ــادا بولمايـ ــات پهرزى ئـ ــلهن زاكـ ــات بىـ ــرىلگهن زاكـ ــا بېـ ــانلىقتىن، ئۇالرغـ ــۇالر . بولمىغـ  ئـ

 : تۆۋەندىكىلهر

 بايالر  1

 كۇففارالر  2

 ئانىلىرى  زاكات بهرگۈچىنىڭ ئاتا  3

 زاكات بهرگۈچىنىڭ بالىلىرى  4

 زاكات بهرگۈچىنىڭ جورىسى  5

 : ڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه بۇالرنى

 بايالر  1

ــاي ــشكه  ب ــات بېرى ــدە، زاك ــسالم نهزەرى ــان ئى ــادىر بولغ ــ ( ق ــى نورم ــڭ يهن  ال ئېهتىياجىنى
 مېلـى  كۈمـۈش، پـۇلى، يـاكى ئۇنىـڭ قىممىتىـدە پـۇل گـرام 595 گرام ئالتۇن ياكى 85 سىرتىدا
 « : هيهىسـساالم بـۇ ههقـته پهيغهمـبهر ئهل . بايالرغـا زاكـات بېرىلمهيـدۇ . ئـادەم دېمهكتـۇر ) بولغان

ــدۇ ــا بېرىلمهي ــر بولغانالرغ ــشلهشكه قهدى ــا ۋە ئى ــات بايالرغ ــزى . ( دەپ كۆرســهتكهن » زاك  تىرمى
 ) رىۋايىتى

 كۇففارالر  2

 ئىسالم دىنىدىن باشقا بىـر دىنغـا ئېتىقـاد قىلىـدىغان يـاكى هېچقانـداق بىـر دىنغـا  كاپىر
 ئۇالرغــا . كاپىرالرغــا زاكـات بېرىلمهيــدۇ . ۇدۇر ئىـشهنمهيدىغان ئــادەملهرگه قويۇلغـان بىــر ئاتـالغ

ــدۇ ــادا تاپمايـ ــدا ئـ ــڭ دەرگاهىـ ــات ئالالهنىـ ــداق زاكـ ــدىردىمۇ بۇنـ ــرىلگهن تهقـ ــۈنكى . بېـ  چـ
ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىس ــا « : پهيغهم ــپ پېقىرلىرىغ ــدىن ئېلى ــڭ بايلىرى ــا، ئۇالرنى ــالاله ئۇالرغ  ئ

ــدى ــاتنى پهرز قىلـ ــدىغان زاكـ ــۆزىدىكى » بېرىلىـ ــگهن سـ ــايالر « دېـ ــلهن » بـ ــرالر « بىـ  » پېقىـ
ــىتىدۇ ــى كۆرس ــلهن پېقىرلىرىن ــايلىرى بى ــهدىقه، . مۇســۇلمانالرنىڭ ب ــاتتىن باشــقا س ــا زاك  ئهمم

 ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق . يــاردەم ۋە ئېهــسانالرنى كــاپىرالرغىمۇ بېرىــشكه بولىــدۇ
ــگهن ــاپىرالردىن ( « : دېـ ــۇڭالرد ) كـ ــىلهرنى يۇرتـ ــان ۋە سـ ــۇرۇش قىلمىغـ ــلهن ئـ ــىلهر بىـ ىن سـ
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 ههيـدەپ چىقارمىغانالرغــا كهلــسهك، ئــالاله ئۇالرغــا ياخــشىلىق قىلىــشىڭالردىن، ئۇالرغــا ئادىــل
 ). مۇمتههىنه سۈرىسى ( » بولۇشۇڭالردىن سىلهرنى توسمايدۇ

 ئهسما رەزىيهلالهۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ ئۆزىنىـڭ كـاپىر ئانىـسىغا مـاددىي
ــاكى ئه ــائىزلىقى ي ــشىنىڭ ج ــاردەم قىلى ــساالمدىن ي ــبهر ئهلهيهىس ــسىدا پهيغهم  مهســلىكى توغرى

 . دەپ بۇيرىغـــان » ئاناڭغـــا يـــاردەم قىـــل « : ســـورىغىنىدا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭغـــا
 ) مۇسلىم رىۋايىتى (

 ئانىسى  زاكات بهرگۈچىنىڭ ئاتا  3

ــا ــاۋزۇدىكى ئات ــۇ م ــانىالر  ب ــا  ئ ــڭ ئات ــات بهرگۈچىنى ــۇۋا  زاك ــسى، ب ــومىلىرى ۋە  ئانى  م
 . ىمى ئهجدادلىرى دېمهكتۇر ج

ــا ــا ۋە مومىلىرىغ ــسىغا، بۇۋىلىرىغ ــسىغا، ئانى ــڭ ئاتى ــاتنى ئۆزىنى ــڭ زاك ــات بهرگۈچىنى  زاك
 بۇنىڭــدىكى ســهۋەپ شــۇكى، كىــشى . بۇنــداق زاكــات ئــادا تاپمايــدۇ . بېرىــشى جــائىز ئهمهســتۇر

 ق چىقىملىرىنـى ئانىالرنىـڭ بـارلى  ئاتـا . مـومىلىرىنى بېقىـشقا بۇيرۇلغـان  ئانىسىنى، بـوۋا  ئاتا
ــتىدىكى ئۇنىڭــــدىن بــــاش ــشى بــــېقىش بالىلىرىنىــــڭ ئۈســ ــداش ۋە ئــــۇالرنى ياخــ  قامــ

ــر پهرزدۇر ــان بىـ ــك بولغـ ــدە ئههمىيهتلىـ ــدىغان، ئاالهىـ ــا . تارتالمايـ ــاتنى ئاتـ ــسىغا  زاكـ  ئانىـ
 ئانىــسىنى  چـۈنكى ئاتـا . بهرگهن ئـادەم خـۇددى ئـۆزىگه ئــۆزى زاكـات بهرگهنـگه ئوخــشاشتۇر

 ئانىغــا بېــرىلگهن زاكــات بىــلهن زاكــات پهرزى ئــادا  ئاتــا . ز بۇرچىــدۇر بـېقىش ئۆزىنىــڭ يــالغۇ
 . تاپمايدۇ، ئهلۋەتته

ــا ــۈن ئىــسالم فىقهىــشۇناس ئــالىملىرى زاكــاتنى ئۆزىنىــڭ ئات ــوۋا  شــۇڭا پۈت   ئانىــسىغا، ب
 مومىلىرىغـــا بېرىـــشنىڭ جـــائىز ئهمهســـلىكىگه ۋە بۇنـــداق زاكاتنىـــڭ ئـــادا تاپمايـــدىغانلىقىغا

 . تۇر بىردەك ئىتتىپاق

 زاكات بهرگۈچىنىڭ بالىلىرى  4

ــالىالر ــاۋزۇدىكى ب ــۇ م ــرى ۋە چهۋرىلىرىنىــڭ  ب ــالىلىرى، نهۋرىلى ــڭ ب ــات بهرگۈچىنى  زاك
 . ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــۆز ــشىنىڭ ئ ــويىچه، كى ــاقى ب ــردەك ئىتتىپ ــڭ بى ــشۇناس ئالىملىرىنى ــسالم فىقهى ــۈن ئى  پۈت
ــات ــرىگه زاك ــرىگه ۋە چهۋرىلى ــا، نهۋرىلى ــائىز ئهمهســتۇر بالىلىرىغ ــشى ج ــا . بېرى ــۈنكى ئۇالرغ  چ

ــادا تاپمايـــدۇ ــرىلگهن زاكـــات بىـــلهن زاكـــات پهرزى ئـ  بۇنىڭـــدىكى ســـهۋەب شـــۇكى، . بېـ
ــا ــداش ئات ــۇق قام ــاجلىرىنى تول ــارلىق ئېهتىي ــڭ ب ــڭ ۋە چهۋرىلهرنى ــڭ، نهۋرىلهرنى   بالىالرنى

ه ئــۆزى زاكــات زاكــاتنى ئۇالرغــا بهرگهن ئــادەم خــۇددى ئــۆزىگ . ئانىالرنىــڭ ئۈســتىگه پهرزدۇر
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 . نهتىجىدە بۇ زاكات مهقبۇل ئهمهستۇر . بهرگهنگه ئوخشاشتۇر

  ئانىالرغـا، بـوۋا  زاكـات ئاتـا « : نـاملىق ئهسـىرىدە مۇنـداق دەيـدۇ » المغنـي « ئىبنى قۇدامه
ــدۇ ــلهرگه بېرىلمهيـ ــلهرگه ۋە چهۋرىـ ــا، نهۋرىـ ــا، بالىالرغـ ــا . مومىالرغـ ــاتنى ئۇالرغـ ــۈنكى زاكـ  چـ

 نهتىجىــدە كىــشى ئــۆزىگه ئــۆزى . ن چىقىمالرنىــڭ ئورنىــدا تۇرىـدۇ بېـرىش ئۇالرغــا قىلىنىــدىغا
 ئـانىالردىن مهقـسهت، ئاتــا،  ئاتـا . شـۇڭا بۇنـداق زاكـات ئـادا تاپمايـدۇ . زاكـات بهرگهن بولىـدۇ

ــسىدۇر ــڭ ئانى ــسى ۋە ئۇنى ــڭ ئانى ــا، ئانىنى ــسى، ئان ــڭ ئاتى ــسى ۋە ئۇنى ــڭ ئاتى ــا . ئاتىنى  ئهمم
 ۇنىڭـدىن مىـراس ئااللمايـدىغان تۇغقانلىرىغـا زاكــات زاكـات بهرگۈچىنىـڭ قېرىنداشـلىرىغا ۋە ئ

 زاكــات بهرگۈچىنىــڭ ) ههنبهلــى مهزهىبىنىــڭ پېــشىۋاسى ( ئىمــام ئههــمهد . بېرىـشى جــائىزدۇر
 قېرىنداشـــلىرىغا، تاغـــا ئاكــــا ۋە تاغـــا ئاچىلىرىغـــا زاكــــات بېـــرىش مهسىلىـــسى ههققىــــدە

  بېرىــشى جــائىز، پهقهت ئاتــا زاكــات بهرگۈچىنىــڭ پۈتــۈن تۇغقانلىرىغــا زاكــات » ســورالغىنىدا،
 يهنـى بـالىلىرى، نهۋرىلىـرى ۋە ( ، بالىلىرىغـا ) مومىلىرىغـا  ئانىـسى، بـۇۋا  يهنى ئاتـا ( ئانىلىرىغا

 ) بهت  99 جىلد  4 المغني .( » دەپ جاۋاب بهرگهن ، بېرىشى جائىز ئهمهستۇر ) چهۋرىلىرىگه

ــا ــاردەمگه ئېهتىيـــاج ئاساســـهن بۇنىڭغـ ــى ئۆزىنىـــڭ يـ ــان ، ههر كىـــشى زاكىتىنـ  لىق بولغـ
 ســىڭىللىرىغا، تاغــا ئاكــا ۋە تاغــا ئاچىلىرىغــا بهرســه  ئۇكــا، ئاچــا  قېرىنداشــلىرىغا، يهنــى ئاكــا

ــدۇ ــدۇ . بولىـ ــۆپ بولىـ ــاۋابى كـ ــشنىڭ سـ ــداق قىلىـ ــى بۇنـ ــېقىن . بهلكـ ــڭ يـ ــۈنكى ئۆزىنىـ  چـ
 . تۇغقانلىرىغا قىلىنغان ياردەم ياتالرغا قىلىنغاندىن كۆپرەك ساۋاپقا ئىگىدۇر

 ىنىڭ جورىسى زاكات بهرگۈچ  5

 چـۈنكى ئـۇالر بىـر . بىـرىگه زاكـات بېرىـشى جـائىز ئهمهسـتۇر  ئايال ئىككىسىنىڭ بىر  ئهر
 ئايـــــال  ئهر . ئــــائىله كىــــشىلىرى بولغــــانلىقتىن ئىقتىـــــساد ههر ئىككىــــسىگه ئــــائىتتۇر

ــر ــسىنىڭ بى ــشاشتۇر  ئىككى ــگه ئوخ ــات بهرگهن ــۆزى زاك ــۆزىگه ئ ــشى ئ ــات بېرى ــرىگه زاك  . بى
 ىڭ پۈتـۈن چىقىملىرىنـى ۋە ئېهتىيـاجلىرىنى قامـداش ئېرىنىـڭ ئۈسـتىگه چۈنكى ئايال كىـشىن

ــات . پهرزدۇر ــداق زاك ــشى جــائىز ئهمهس ۋە بۇن ــات بېرى ــا زاك ــڭ ئايالىغ  شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئهرنى
 . بۇل ئهمهس و ق

 ئهمما ئايال كىشى باي بولۇپ، ئۇنىڭ ئېـرى پېقىـر بولـسا، بـۇ ئايالنىـڭ ئـۆز ئېـرىگه زاكـات
 همهســمۇ؟ دېــگهن مهســىلىدە فىقهىــشۇناس ئالىملىرىنىــڭ قاراشــلىرى بېرىــشى جــائىزمۇ يــاكى ئ

 بۇنـداق ئههـۋال ئاسـتىدا، ئايـالى ئېـرىگه زاكـات بهرسـه ئۇنىـڭ ئىمام شافىئىي . ردەك ئهمهس بى
 . ، دەيدۇ بهرگهن زاكىتى ئادا تاپىدۇ

 ، لهرنىــڭ قارىــشىچه ئىمــام ئههــمهد ئىبنــى ههنبهل بىــلهن ههنىــفه ئهممــا ئىمــام ئهزەم ئهبــۇ
ال كىـــشىنىڭ ئېـــرىگه زاكـــات بېرىـــشى جـــائىز ئهمهس، بۇنـــداق بېـــرىلگهن زاكـــات ئـــادا ئايـــ
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 . ههر ئىككى تهرەپنىڭ رايىنى كۈچكه ئىگه قىلغان دەلىللىرى باردۇر . تاپمايدۇ

 ئايــال كىــشىنىڭ ئــۆز ئېــرىگه « خۇالسـه قىلغانــدا، ئىمــام ئهزەم بىــلهن ئىمــام ئههمهدنىــڭ
ــشى جــائىز ئهمهس ــات بېرى ــگهن » زاك ــدۇر ر قا دې ــشى كــۈچكه ئىگى ــۇ . ى ــسالم مهملىكهتلىرىم  ئى
 . بۇنىڭغا كۆرە ئىش كۆرمهكته

. دى ىق ئهسىرىمىزدە بايان قىلىن نامل » زورا ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى « ىتىر سهدىقىسى ف
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 سۇئالالرغا جاۋابالر ق كۆپرەك سورىلىدىغان ۇلۇ زاكات توغر

ــۇنى ئ : ســوئال  1 ــدا، ئ ــۇ زاكــات » الغۇچىغــا زاكــات بهرگۈچىنىــڭ زاكــات بهرگهن ۋاقتى  « ب
 دەپ ئېيتىشى شهرتمۇ؟

ــۇنى ئالغۇچىغــا : جــاۋاب ــدا، ئ ــات » زاكــات بهرگۈچىنىــڭ زاكــاتنى بهرگهن ۋاقتى ــۇ زاك  « ب
 دەپ بىلدۈرىــشى شــهرت ئهمهس، بهلكــى كۆڭلىــدە زاكــاتنى نىــيهت قىلىــپ تــۇرۇپ، ئــۇنى

 چـۈنكى زاكـات . ۋەتته ههدىيه ياكى ياردەم نامى بىلهن ئاتـاپ بهرسـىمۇ زاكـات ئـادا تاپىـدۇ، ئهلـ
 بېرىــشته ئۇنىــڭ زاكــات ئىكهنلىكىنــى بىلــدۈرۈش شــهرت قىلىنمايــدۇ، بهلكــى نىــيهت شــهرت

 قهلبتىكــى نىيهتنـــى ئېغىـــز ئـــارقىلىق ئىپادىلهشـــكه . نىيهتنىـــڭ ئـــورنى قهلبتـــۇر . قىلىنىــدۇ
 شــۇڭا زاكــات ئالغۇچىالرنىــڭ يــۈزىنى قىزارتماســلىق ۋە ئۇالرنىــڭ ئــابرويىنى . هــاجهت يهق

 قېلىش ئۈچۈن زاكاتنى باشقا نامالر بىلهن ئاتاپ بېرىشمۇ ياخشىدۇر ساقالپ

 كېـــيىن، بىراۋنـــى پېقىــر دەپ ئـــويالپ زاكــاتنى ئۇنىڭغـــا بېرىــپ بولغانـــدىن : ســۇئال  2
 ئۇنىڭ پېقىر ئهمهسلىكى ئوتتۇرىغا چىققان بولسا، ئۇنىڭغا بېرىلگهن زاكات ئادا تاپامدۇ؟

ــ : جـــاۋاب  ا ههقلىـــق بولغـــانالرنى ئېـــنىقالپ، تېپىـــپ ئهســـلىدە زاكـــات بېرىـــشته ئۇنىڭغـ
 شـۇڭا ئـالاله تائـاال . شۇالرغىال بېرىش ئـارقىلىق زاكـات پهرزىنـى ئـادا قىلىـش تهلهپ قىلىنىـدۇ

 – ۆىطــوا الزكــاە » قۇرئــان كهرىمــدىكى مۇســۇلمانالرنى زاكــات بېرىــشكه بۇيرىغــان ئــايهتلهردە،
 دېـگهن ئىبـارىنى « نى ئـادا قىلىڭـالر زاكـات – ژتـوا الزكـاە » دېمهسـتىن، بهلكـى، « زاكات بېـرىڭالر

 زاكـاتنى ئۇنىڭغـا ههقلىـق بولغـان شهخـسلهرنى تېپىـپ، شـۇالرغا : بۇنىـڭ مهنىـسى . قولالنغان
 بــۇ نىڭغــا . يهتكــۈزۈپ بېــرىش ئــارقىلىق بــۇ پهرزنــى جايىــدا ئــادا قىلىڭــالر دېگهنلىكتــۇر

 هلكـــى زاكاتقـــا ب . بىنـــائهن، زاكـــاتنى قانـــداقال بىرســـىگه بېـــرىش بىـــلهن پهرز ئـــادا تاپمايـــدۇ
ــان ــادا تاپق ــات پهرزى ئ ــارقىلىقال زاك ــرىش ئ ــپ شــۇالرغا بې ــزدەپ تېپى ــانالرنى ئى  ههقلىــق بولغ

ــدۇ ــدىن . بولى ــا بېرگهن ــاتنى ئۇنىڭغ ــۇپ زاك ــر دەپ تون ــى پېقى ــۈچى بىراۋن ــات بهرگ ــا زاك  ئهمم
ــا چىققــــان بولــــسا، زاكــــات  كېــــيىن، زاكــــات ئالغۇچىنىــــڭ پېقىــــر ئهمهســــلىكى ئوتتۇرىغــ

ــ ــڭ زاك ــارى بهرگۈچىنى ــادى ئېتىب ــگهن ئېتىق ــر دەپ بىل ــۇنى پېقى ــدىكى ئ  اتنى بهرگهن ۋاقتى
 بــۇ ۋاقىتتــا زاكــات . بۇنــداق زاكــات ئــادا تاپىــدۇ . بىــلهن ئۇنىــڭ بهرگهن بــۇ زاكىتــى جــائىزدۇر

 بهلكــى، زاكــات بهرگــۈچى ئــۇنى بهرگهن . بهرگۈچىنىــڭ قايتــا زاكــات بېرىــشىگه هــاجهت يــوق
چــۈنكى كىمنىــڭ بــاي، كىمنىــڭ پېقىــر . رگهن بولـدى ۋاقتىـدا ئــۆز گۇمــانى بــويىچه پېقىرغــا به
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ــاي ئهمهس ــت ئۇڭ ــايرىۋېلىش ههر ۋاقى ــى ئ ــشقا . ئىكهنلىكىن ــات ئېلى ــشىلهرنىڭ زاك ــا كى  ئهمم
 ئېهتىيـاجلىق يـاكى ئهمهسـلىكىنى ئۆزىـدىن ســوراش شـهرت ئهمهس، بهلكـى بـۇ ياخـشى ئىــش

 . ه بولىـــدۇ ئۆزىـــدىن سورىماســـتىن باشـــقىالردىن ئۇنىـــڭ ئههـــۋالىنى ئىگىلهشـــك . ئهمهس
 . شۇنداق قىلىش ئهڭ ياخشى يولدۇر

 قهرزنى زاكاتقا هېسابالشقا بوالمدۇ؟ : سۇئال  3

 بىراۋنىــڭ باشــقا بىرســىدە قهرزىــسى بولــۇپ، قهرزدارنىــڭ پېقىرلىقــى ســهۋەب : جــاۋاب
 بىــلهن قهرزنــى تــۆلىيهلمىگهن بولــسا، بــۇ قهرزنــى قهرز ئىگىــسىنىڭ زاكاتقــا هېــساب قىلىــشىغا

 زاكــاتنى ئـادا قىلغۇچىنىــڭ ئــۇنى بهرگهن ۋاقىتتـا زاكــاتنى نىــيهت قىلىــشى چــۈنكى . بولمايـدۇ
 هـالبۇكى، قهرز بهرگـۈچى قهرزنـى بهرگهن ۋاقىتتـا زاكـاتنى نىـيهت قىلغــان ئهمهس، . شـهرتتۇر

ــسابالشقا ــا هېـ ــۇنى زاكاتقـ ــنچه ئـ ــانلىقتىن كېيىـ ــلهن بهرگهن بولغـ ــى بىـ ــى قهرز نىيىتـ  بهلكـ
 ڭ ئهڭ تـوغرا ئۇسـۇلى شـۇكى، زاكـات بهرگـۈچى زاكاتقـا بـۇ مهسـىلىنى ههل قىلىـشنى . بولمايدۇ

 ئــاتىغىنىنى قهرزدارغــا بېرىــپ زاكىتىنــى ئــادا قىلىــپ بولــۇپ، ئانــدىن ئۇنىڭــدىن قهرزىــسىنى
 چـۈنكى بـۇ ئۇسـۇل بىـلهن قهرزدار پۇلغـا ئىـگه بولغـان، ئانـدىن ئىـگه . سورىسا ۋە ئالسا بولىدۇ

 . ن بولىدۇ بولغان بۇ پۇلدىن ئۈستىدىكى قهرزىنى ئادا قىلغا

 قانداق نهرسىلهرگه زاكات كهلمهيدۇ؟ : سۇئال  4

ــان : جــاۋاب ــاجلىرى ئۈچــۈن كېرەكلىــك بولغ ــال ئېهتىي ــى كىــشىلهرنىڭ نورم  ئىــسالم دىن
ــشنى پهرز قىلمىـــــدى ــات بېرىـــ ــڭ . نهرســـــىلهردىن زاكـــ ــدىكى ئېهتىياجنىـــ  پهقهت نورمالـــ

 ا بىنــائهن، ئېيتىمىزكــى، بۇنىڭغــ . مالنىــڭ زاكىتىنــى ئــادا قىلىــشقا بۇيرىــدى  ســىرتىدىكى پــۇل
ــۆزى ۋە بـــالىلىرى ــىنىلىرىغا، ئـ ــسىدىكىلهر قوللىنىۋاتقـــان ماشـ ــۆزى ۋە ئائىلىـ ــشىنىڭ ئـ  كىـ

 ئىمــارەتلىرىگه، ئايــالى، قىزلىــرى، ۋە كېلىنلىــرى ئىــشلىتىۋاتقان ئــالتۇن،  ئولتۇرىۋاتقــان ئــۆي
 جىهازلىرىغـا، قىممهتلىـك مـاددىالردىن ياسـالغان زىنـنهت بۇيۇملىرىغـا، ئـۆي باشـقا كۈمۈش ۋە

ــاب ــۋابلىرىغا، كىتـ ــدىن  هـــۆنهر ئهسـ ــا ۋە مۇنـ ــقا ماتېرىياللىرىغـ ــسىنىڭ باشـ ــۆزى ۋە ئائىلىـ  ئـ
 قىالر قانچىلىــك يــۇقىرى . ئېهتىيــاجلىرى ئۈچــۈن ئىــشلىتىۋاتقان ئهشــيالىرىغا زاكــات كهلمهيــدۇ

 . قىممهت باهالىق ئهشياالر بولسۇن، ئىشلىتىۋاتقان ئىكهن ئۇالرغا زاكات كهلمهيدۇ

 تىجـــارەت ماللىرىنىـــڭ زاكىتــى ئۈچـــۈن بـــۇ مالالرنىــڭ قىممىتىنـــى بېـــرىش : ئال ســۇ  5
 كېرەكمۇ ياكى ئۆزىنىمۇ؟

 تىجارەت ماللىرىدىن زاكـات بهرگـۈچى ماللىرىنىـڭ ئـۆز جىنـسىدىن بېـرىش يـاكى : جاۋاب
 ئــۇن، مــاي، گــۈرۈچ، شــىكهر، : مهســىلهن . ئۇالرنىـڭ قىممىتىنــى بېــرىش ئىختىيارىغــا ئىگىــدۇر

ــۇز ۋە ــقا تـ ــيىم باشـ ــاددىلىرىنى، كېـ ــك مـ ــت  يېمهكلىـ ــچهك، رەخـ ــارلىق  كىـ ــال قاتـ ماتېرىيـ
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ــا بۇالرنىــــڭ ــاراپ ئۇالرغــ ــا قــ ــڭ ئېهتىياجىغــ ــاتىدىغان كىــــشى پېقىرالرنىــ  بۇيــــۇمالرنى ســ
ــدىكى ــق پۇلىـ ــڭ خهلـ ــاكى بۇالرنىـ ــدۇ يـ ــىمۇ بولىـ ــسىدىن بهرسـ ــاكى بهزىـ ــسىدىن يـ  ههممىـ

ــدۇ ــىمۇ بولىـ ــى بهرسـ ــاج ئىگ . قىممىتىنـ ــولغىنى ئېهتىيـ ــۇهىم بـ ــا مـ ــڭ ئېهتىياجلىرىغـ  ىلىرىنىـ
 . مۇناسىپ هالدا ئۇالرغا كېرەكلىك نهرسىلهردىن بېرىشتۇر

 كىچىك بالىالرغا زاكات بېرىشكه بوالمدۇ؟ : سۇئال  6

ــاۋاب ــائىز : ج ــرىش ج ــات بې ــتىمگه زاك ــداق يې ــسۇن ههر قان ــوڭ بول ــسۇن، چ ــك بول  كىچى
  ئهممــا ئاتــا . ش جــائىزدۇر بولغانـدەك، ئاتىــسى پېقىــر بولغــان كىچىــك بــالىالرغىمۇ زاكــات بېــرى

 چـۈنكى بۇنـداق بـالىالر . ئانىسى باي بولغان كىچىك بالىالرغـا زاكـات بېـرىش جـائىز ئهمهسـتۇر
 . ئانىسىنىڭ باي بولغانلىق ئېتىبارى بىلهن باي هېسابلىنىدۇ  ئاتا

 ئۆزى ياش، ئىشلهشكه قادىر كىشىلهرگه زاكات بېرىشكه بوالمدۇ؟ : سۇئال  7

 ىگىلىرىــدىن ئىــشلهشكه كــۈچى بــار، ئــۆزى يــاش كىــشىلهرگه زاكــات ئېهتىيــاج ئ : جــاۋاب
ــسىدە . هــاالل ئهمهســتۇر ــر ههدى ــبهر ئهلهيهىســساالم بى ــشلهشكه » : پهيغهم ــا ۋە ئى  زاكــات بايالرغ

ــدۇ ــشىلهرگه بېرىلمهي ــادىر كى ــهتكهن « ق ــشنىڭ . دەپ كۆرس ــات بېرى ــالرغا زاك ــار ياش ــۈچى ب  ك
 ستىن يېتىۋېلىــــشقا، هورۇنلۇققــــا مهنئـــى قىلىنىــــشىدىكى ســــهۋەب، كىـــشىلهرنى ئىــــشلىمه

 چــۈنكى بهزى تهييارتــاپالر ئۈچــۈن هورۇنلــۇق . كۆنــدۈرۈپ قويماســلىق ئۈچــۈن بولــسا كېــرەك
ــدۇ ــاچچىق تېتىيـ ــسا زەههردەك ئـ ــشلهش بولـ ــاتلىق، ئىـ ــهلدەك تـ ــاردەمگه . ههسـ ــداقالر يـ  مۇنـ

 ت بىزنىــڭ دىنىمىــز ئىــشلهشنى ئىبــادە . ئېهتىيــاجلىق بولــسىمۇ بۇالرغــا زاكــات بېرىلمهيــدۇ
ــدىغان بىــر ــي ياقتۇرماي ــدىغان، هورۇنلــۇقنى قهتئى ــاۋاپ بېرى ــاناپ ئۇنىڭغــا س ــدىن س  قاتارى

ــسه ئىــش تاپالمىغــان . ئىلغــار دىنــدۇر ــراق ئىــشلهي دى ــاش ۋە كۈچىمــۇ بــار، بى ــۆزى ي ــا ئ  ئهمم
ــدىيالمىغان ــاجلىرىنى قامــ ــسىنىڭ ئېهتىيــ ــلهن ئائىلىــ ــانلىرى بىــ ــسىمۇ تاپقــ ــاكى ئىشلىــ  يــ

 شـــــۇنىڭدەك، كېـــــسهللىك ســـــهۋىبى بىـــــلهن . ولىـــــدۇ كىـــــشىلهرگه زاكـــــات بېرىـــــشكه ب
ــدۇ ــشكه بولى ــات بېرى ــالرغىمۇ زاك ــشلىيهلمىگهن ياش ــۈنكى . ئى ــۇقىرى چ ــشقا ي ــات ئېلى  قىالر زاك

 . ههقلىق بولغانالردۇر

 تۇغقانالرغا زاكات بېرىشكه بوالمدۇ؟ : سۇئال  8

ــا : جــاۋاب ــوۋا  ئات ــرىگه، ئهر مومىلىرىغــا، بالىلىرىغــا، نهۋرىلىــرىگه، چهۋر  ئانىــسىغا، ب   ىلى
 چــۈنكى بۇالرغــا بېــرىلگهن زاكــات مهقبــۇل . بىــرىگه زاكــات بېرىــشكه بولمايــدۇ  خوتــۇنالر بىــر

  تۇغقانلىرىغــا باشــقا مۇنــدىن باشــقا قېرىنداشــلىرىغا، تاغــا ئاكــا، تاغــا ئاچىلىرىغــا ۋە . بولمايــدۇ
ــسا ــر بول ــۇالر پېقى ــائىزدۇر – ئهگهر ئ ــرىش ج ــات بې ــر تۇغقانلىرى . زاك ــڭ پېقى ــات ئۆزىنى ــا زاك  غ

پهيغهمـــبهر . رەهىـــم هېـــسابلىنىپ ســـاۋابى كـــۆپ بولىـــدۇ – بېـــرىش ههم زاكـــات ههم ســـىله
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ــاۋزۇدا ــۇ م ــر « : ئهلهيهىســساالم ب ــدۇ، پېقى ــا زاكاتنىــڭ ســاۋابى بولى ــرىلگهن زاكاتت ــا بې  پېقىرالرغ
ــڭ هه ــا ههم زاكاتنى ــرىلگهن زاكاتت ــا بې ــىله تۇغقانالرغ ــاردۇر  م س ــاۋابى ب ــڭ س  دەپ » رەهىمنى

 ) ئههمهد، نهسائىي ۋە تىرمىزى رىۋايىتى . ( كۆرسهتكهن

 . بىر ياكى ئىككى يىللىق زاكاتنى ئالدىن بېرىش جائىزمۇ : سۇئال  9

ــاۋاب ــرىش : جـ ــدىن بېـ ــى ئالـ ــڭ زاكىتىنـ ــۆپرەك يىلنىـ ــدىنمۇ كـ ــى ۋە ئۇنىڭـ ــر، ئىككـ  بىـ
ــدىرىغالىقتىن ســانىلىپ ئۇنىــڭ ســاۋابى . جــائىزدۇر  چــۈنكى بــۇ ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــشقا ئال

 خۇسۇســـهن مۇســۇلمانالرنىڭ بېـــشىغا يهر تهۋرەش، ســهل، قۇرغـــاقچىلىق ۋە . تۇق بولىــدۇ ئــار
ــقا ــاتلىرىنى باش ــق زاك ــانچه يىللى ــر ق ــڭ بى ــۇلمان بايلىرىنى ــا مۇس ــگهن ۋاقىتت ــاالكهتلهر كهل  پ

 چـۈنكى زاكاتنىـڭ پهرز بولىـشىدىكى سـهۋەبمۇ ئېهتىيـاج . ئالدىن بېرىـشى ئهۋزەلـدۇر، ئهلـۋەتته
ــاتل ــڭ هاجـ ــاردەمگه ئىگىلىرىنىـ ــۇنداق يـ ــانىكهن، مۇشـ ــارەت بولغـ ــشتىن ئىبـ  ىرىنى راۋا قىلىـ

 . ئېهتىياجلىق بولغان هالقىلىق پهيتته قىلىنغان ياردەمنىڭ ساۋابى ئهلۋەتته كۆپ بولىدۇ

 بانكىنىـــڭ چهكلىـــرى ۋە كارتىـــشكىلىرىگىمۇ نهق پۇلغـــا ئوخـــشاش زاكـــات : ســۇئال  10
 كېلهمدۇ؟

 ه بېــرىلگهن چهكــلهر ۋە كارتىــشكىالرغا ئهلــۋەتته بانكىــدىن نهق پۇلنىــڭ بهدىلىــگ : جــاۋاب
ــۇالر نهق پۇلغــا ئوخــشاشتۇر . زاكــات كېلىــدۇ ــدىن . چــۈنكى ئ ــق پۇلى ــڭ زاكىتىنــى خهل  بۇالرنى

 . بېرىلىدۇ

 بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى زاكاتقا هېسابالپ بېرىشكه بوالمدۇ؟ : سۇئال  11

ــاۋاب ــدۇر : جـ ــۈمى جازانىـ ــڭ ئۆسـ ــدۇر . بانكىنىـ ــس ۋە هارامـ ــازانه نىجىـ  پهيغهمـــبهر . جـ
 ئــالاله پــاكتۇر، ئــۇ پهقهت پــاك نهرســىلهردىن قىلىنغــان « : ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە

 ) رىۋايىتى بۇخارى . ( دېگهن » ئېهسانالرنىال قوبۇل قىلىدۇ  ير خه

ــدا ــاال قۇرئانـ ــالاله تائـ ــىلىرىڭالردىن بهرمىگىـــچه « : ئـ ــۆرگهن نهرسـ ــشى كـ  ســـىلهر ياخـ
 جازانىــدىن ئىبــارەت مۇنــداق . دەپ كۆرســهتكهن » لهر ئېرىشهلمهيــسى ) جهنــنهتكه ( ا ياخــشىلىقق

ــكه ــقىالرغا يىگۈزۈشـ ــۇنى باشـ ــان يهردە ئـ ــاالل بولمىغـ ــشكه هـ ــۆزى ئىشلىتىـ ــالنى ئـ ــارام مـ  هـ
ــدۇ ــۇ بولماي ــشكه تېخىم ــسابالپ بېرى ــا هې ــۇنى زاكاتق ــدۇ، ئ ــۇ . بولماي ــۈنكى ئ ــۇل – چ ــارام پ  . ه

ــارام مـــالالرنى زاكـــات يـــاكى باشـــقا شـــۇنىڭغا ئوخـــشاش، جازانىـــدىن  ســـهدەقه هېـــسابىدا هـ
 . كىشىلهرگه بېرىش هارامدۇر، يهنى ئۇ مهقبۇل بولمايدۇ

ــۇر : ســۇئال  12 ــدا قويۇشــقا مهجب ــۇللىرىنى ســاقالش ئۈچــۈن بانكى ــشىلهر نهق پ  بهزى كى
ــق ــاراملىقى ئېنى ــدۇ، ئۈســۈمنىڭ ه ــۈم كېلى ــدىن ئۇنىڭغــا ئۈس ــدۇ، ئان ــۇپ قالى ئانــداقتا . بول
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 ئۈسۈمنى قانداق قىلىش كېرەك؟

 بىـــرى، ئـــۆزى : يـــول بـــار 4 بانكىنىـــڭ ئۈســـۈمىنى قانـــداق قىلىـــش توغرىلىـــق : جـــاۋاب
ــاالردىن ســانىلىدۇ . خهشــلهش ــۇ جــائىز ئهمهس، چــۈنكى ئۇســۈمنى يېــيىش ئهڭ ئېغىــر گۇن  . ب

 ئىككىنچىــسى، بانكىــدا ئىئــانه . ئــۇ هــارام بولغانــدىمۇ ئهڭ نىجىــس هارامالرنىــڭ بىرىــدۇر
 كى جازانىغـــا يـــاردەم بېـــرىش ئېغىـــر چـــۈن . بۇمـــۇ جـــائىز ئهمهس . هېـــسابىدا قالـــدۇرۇش
 . بـۇ تـوغرا ئهمهس . ئۈچىنچىـسى، سـهدىقه هېـسابىدا پېقىرالرغـا بېـرىش . گۇناالردىن سـانىلىدۇ

 تۆتىنچىـسى، قولىـدىكى بـۇ هـارام . چۈنكى هـارام مـال سـهدىقىگه يارىمايـدۇ ۋە قوبـۇل بولمايـدۇ
 قى يــۇقىرى . ا بېرىـۋېتىش پۇلـدىن قۇتۇلـۇش نىيىتـى بىــلهن ئـۇنى بېـرەر پېقىرغـا بهدەلــسىز هالـد

 چـۈنكى ئىـسالم نهزەرىـدە هـارام . يولنىڭ ئاخىرقىسى بىلهن بـۇ هارامـدىن قۇتۇلۇشـقا بولىـدۇ 4
  هــارام ئهينىــي . بىــرى، هــارام ئهينــى، يهنه بىــرى، هــارام هۆكمىيــدۇر : ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ

ــارا ــان هــاراق، چوشــقا گۆشــىغا ئوخــشىغان ه ــلهن هــارام بولغ ــارى بى ــى ئېتىب ــۆز زات  . مالردۇر ئ
 ئــۆز زاتـى ئېتىبـارى بىـلهن ئهمهس، بهلكــى مۇئـامىله ئېتىبـارى بىــلهن  ئهممـا هـارام هـۆكمىي

 ئۈسـۈم ئــۆز زاتـى ئېتىبــارى . هـارام بولغـان ئۈســۈم، ئوغۇرالنغـان مالغـا ئوخــشىغان هـارامالردۇر
 . بىلهن هارام بولماسـتىن، بهلكـى مۇئـامىله يهنـى جـازانه قىلىـش بىـلهن هـارام بولغـان پۇلـدۇر
ــڭ ــر قهرغهز، قهرغهز دېگهننى ــدا، بى ــلهن ئېيتقان ــارى بى ــى ئېتىب ــۆز زات ــگهن ئ ــۇل دې  چــۈنكى پ

 يـۈەن پـۇلنى سـىز ئىـشلهپ تاپقـان بولـسىڭىز ئـۇ سـىز ئۈچـۈن 10 . هالىلى ۋە هارىمى بولمايـدۇ
ــسا بــۇ ــىزدىن ئوغۇرلىغــان بول ــراۋ ئــۇنى س ــاالل، ئهگهر بى ــوغرى ئۈچــۈن 10 ه ــۈەن پــۇل ئ  ي

 خــشاش، ئۈســۈمنى بېــرەر پېقىرغــا بهدەلــسىز بهرگهنــدە، ئــۇ ئالغۇچىــسى شــۇنىڭغا ئو . هارامــدۇر
 ئـــۇنى بهرگهن كىـــشىگه ســـاۋاپ يـــاكى گۇنـــا بولمايـــدۇ، پهقهت . ئۈچـــۈن هااللغـــا ئايلىنىـــدۇ

ــدۇ ــان بولىـ ــدىن قۇتۇلغـ ــارام پۇلـ ــۇ هـ ــارەت ئـ ــۈمدىن ئىبـ ــدىكى ئۈسـ ــان . قولىـ ــازىرقى زامـ  هـ
 « : بــۇ مهســىله توغرىلىــق توختىلىــپ مۇجتههىــد ئالىملىرىــدىن دوكتــۇر يۇســۇف ئهل قهردلــۋىي

ــسه ــى خهجلى ــاجهتمهنلهردىن بېرەرس ــقا ه ــشلهتمهستىن، باش ــۆزى ئى ــۈمىنى ئ ــڭ ئۈس  بانكىنى
ــدۇ ــڭ ئۈچــۈن هــاالل بولى ــسىنى قىلغــان ئــادەم ئــۇ ئهمهس . ئۇنى  . چــۈنكى جــازانه مۇئامىلى

ــسىغ ــدا باشقى ــسىز هال ــا بهدەل ــارام، ئهمم ــشى ه ــسىنىڭ پايدىلىنى ــۈمدىن ئىگى ــسى، ئۈس  ا قىسقى
 پهتىــۋا يۇســۇف ئهل  الفتـاوى . ( دەيــدۇ » بېرىۋەتـسه، ئــۇنى ئالغـان كىــشى ئۈچــۈن ئـۇ هااللــدۇر

 ) قهرداۋىي

ــۇئال  13 ــيىن هــاالك : س ــات پهرز بولغانــدىن كې ــهرتىگه توشــۇپ زاك ــات بېــرىش ش  زاك
 بولغان مالنىڭ زاكىتى ساقىت بوالمدۇ؟

 تلىرى تولــۇق بولغانــدىن ئىمــام ئهزەم ئهبــۇ ههنىــپىگه كــۆرە، زاكــات بېــرىش شــهر : جــاۋاب
كېيىن ئىگىـسىنىڭ قهستهنلىكىـسىز هـاالك بولـۇپ قولـدىن چىقىـپ كهتـكهن مالنىـڭ زاكىتـى
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ــال . ســاقىت بولىــدۇ  ئهممــا ئىمــام ئههــمهدگه كــۆرە، شــهرتلىرى توشــۇپ پهرز بولــۇپ بولغــان م
 قايسى بىر سهۋەب بىـلهن هـاالك بولمىـسۇن، ئۇنىـڭ زاكىتـى سـاقىت بولمايـدۇ ۋە ئىگىـسىنىڭ

ــسابىدا قالىــدۇ ز ــشىگه ئهمهل . ىممىــسىدا قهرز هې ــڭ كۆرى ــۇ مهســىلىدە، ئىككىنچــى مهزههبنى  ب
 . قىلىنىدۇ

 زاكــات ئۈچــۈن ئايرىغــان مــال زاكــات ئېلىــشقا ههقلىــق بولغــان كىــشىلهرگه : ســۇئال  14
 بېرىشتىن بۇرۇن هاالك بولغان بولسا قانداق قىلىش كېرەك؟

 چـۈنكى بېرىـدىغان زاكـاتنى ئايرىغـانلىق . لىـدۇ بۇنـداق هـالهتته زاكـات قايتـا بېرى : جاۋاب
 بهلكــى ئــۇنى زاكاتقــا ههقلىـق بولغانالرغــا يهتكــۈزۈپ بېــرىش . زاكـاتنى ئــادا قىلغانغــا ياتمايـدۇ

ــدۇ ــادا بولى ــات پهرزى ئ ــال زاك ــاق . بىلهن ــڭ ئورت ــشۇناس ئالىملىرىنى ــسالم فىقهى ــۈن ئى ــۇ پۈت  ب
 . قارارىدۇر

ــۇئال  15 ــا : س ــ  ئات ــسىمۇ ئ ــاي بول ــسى ب ــات ئانى ــشىگه زاك ــان كى ــا قالغ  ۆزى مۇهتاجلىقت
 بېرىشكه بوالمدۇ؟

 ئانىـــسى بـــاي بولـــسىمۇ ئۇالرنىـــڭ بايلىقىـــدىن مههـــرۇم بولغـــان يـــاكى  ئاتـــا : جـــاۋاب
ــائىزدۇر  . پايــــدىلىنالمىغان ۋە پېقىرلىققــــا قالغــــان كىــــشىگه زاكــــات مېلىــــدىن بېــــرىش جــ

 م بولغـان ۋە مۇهتاجلىقتـا شۇنىڭدەك، ئېـرى بـاي بولغـان بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ بايلىقىـدىن مههـرۇ
 . قالغان ئايال كىشىگىمۇ زاكات مېلىدىن بېرىش جائىزدۇر

 بالىـــسى بـــاي بولـــسىمۇ ئــۆزى مۇهتاجلىقتـــا ياشـــايدىغان ئـــادەمگه زاكـــات : ســۇئال  16
 بېرىش جائىزمۇ

ــاۋاب ــا : جــ ــاردىمىگه ئېىــــشهلمىگهن ۋە پېقىرلىقتــ ــاي بولــــسىمۇ، ئۇنىــــڭ يــ  بالىــــسى بــ
 چـۈنكى مۇنـداق كىـشى بالىـسىنىڭ بـايلىقى . تتىن بېـرىش جـائىزدۇر ياشايدىغان ئـادەمگه زاكـا

 ئېتىبــارى بىــلهن بــاي، ئهممــا ئۆزىنىــڭ مۇهتــاجلىقى ۋە بالىــسىنىڭ بايلىقىــدىن مههرۇملىقــى
 . ئېتىبارى بىلهن پېقىرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ

ــۇئال  17 ــشى : سـ ــشىلهردىن بولىـ ــك كىـ ــۋا، دىيانهتلىـ ــڭ تهقـ ــالغۇچى پېقىرنىـ ــات ئـ  زاكـ
 مۇ؟ شهرت

 زاكــات ئېلىــشقا ههقلىــق بولۇشــنىڭ شــهرتى، زاكــات ئالغۇچىنىــڭ مۇســۇلمان ۋە : جــاۋاب
ــاج ئىگىــسى بولۇشــتىن ئىبــارەتتۇر ــات ئالغۇچىنىــڭ تهقــۋا يــاكى پاســىق . ئېهتىي  ئهممــا زاك

ــدۇ ــته قىلىنماي ــۇل . بولۇشــى سۈرۈش ــان پ ــات ئالغ ــڭ زاك ــش،  ئهگهر ئۇنى ــاراق ئىچى ــالنى ه  م
ه ئوخـــشاش هـــارام ئىـــشالرغا خهجلهيـــدىغانلىقىنى ئېنىـــق قىمـــار ئوينـــاش، نهشـــه چېكىـــشك
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ــشى ئهمهســتۇر ــا زاكــات بېرىــشى ياخ ــگهن كىــشىنىڭ ئۇنىڭغ ــۈنكى بۇنــداق قىلىــش . بىل  چ
ــدۇ ــپ قالى ــا كىرى ــك قاتارىغ ــاردەم بهرگهنلى ــىيهتكه ي ــات . مهس ــرىلگهن زاك ــا بې ــا ئۇنىڭغ  ئهمم

ــاكى ب ــلهن ي ــان بى ــدىغانلىقىنى كۇم ــشالرغا خهجلهي ــۇلىنى هــارام ئى ــدىن پ  اشــقىالرنىڭ ئېغىزى
 چــۈنكى، . بىلــگهن تهقــدىردىمۇ زاكــاتنى ئۇنىڭغــا بېــرىش جــائىزدۇر ۋە بــۇ زاكــات ئــادا بولىــدۇ

ــزدا ــڭ دىنىمى ــش كــۆرۈش بىزنى ــا يۆلىنىــپ ئى ــسىز كىــشىلهرنىڭ ئىغۋالىرىغ  گۇمانغــا ۋە ئىشهن
 . چهكلهنگهن بىر يامان ئىشتۇر

 ىلىرى بارمۇ؟ ياردەم ۋاسىت باشقا ئىسالمدا زاكاتتىن : سۇئال  18

ــاۋاب ــاتتىن : ج ــقا زاك ــۇر باش ــتىلىرى كۆپت ــاردەم ۋاس ــىله . ي ــاردەم، س ــهدىقه، ي ــم،  س  رەهى
ئـالاله . ئاتـالغۇالر ئاسـتىدا بۇيرۇلغـان يـاردەم ۋاسـىتىلىرى ئۇنىـڭ مىـسالىدۇر باشـقا ئېهسان ۋە

 دەم تائــاال ئــۆز هېكمىــتىگه ئاساســهن، مۇســۇلمانالرغا زاكــاتتىن ئىبــارەت بولغــان مهجبــۇرى يــار
ــىله ــسان، س ــاردەم، ئېه ــهدىقه، ي ــرگه، س ــلهن بى ــۇيرۇش بى ــسىنى ب ــقىالر  ۋاستى ــم ۋە باش  رەهى

ــڭ ــۇلمانالر جهمئىيىتىنى ــارقىلىق مۇس ــۇيرۇش ئ ــىتىلىرىنى ب ــاردەم ۋاس ــارى ي ــارلىق ئىختىي  قات
ــدە گــۈللهپ ياشنىــشىنى مهقــسهت قىلغــان ــسالم . بىرلىــك، بىراۋەرلىــك، قېرىنداشــلىق ئىچى  ئى

 نىڭ ئۆزئــارا يـــاردەم قىلىشىـــشىنى ئىماننىــڭ كېرەكلىـــك ماددىلىرىـــدىن دىنــى مۇســـۇلمانالر
ــاچ « : ههتتــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە . قىلىــپ بهلگىلىــگهن  خوشنىــسىنىڭ ئ

 ياتقـــانلىقىنى بىلىـــپ تـــۇرۇپ، ئـــۇنى تويغۇزماســـتىن ئـــۆزى تـــوق ياتقـــان ئـــادەم مۇســـۇلمان
 ) رىۋايىتى بۇخارى . ( دەپ كۆرسهتكهن » ! ئهمهس

 رەهىم دېگهن نېمه؟  سىله : سۇئال  19

 رەهىــم  سـىله . تۇغقانالرغـا ياخـشىلىق قىلىـش دېمهكتـۇر  ئـۇرۇق  رەهىـم  سـىله : جـاۋاب
ــان ئهڭ ئههمىيهتلىــك ئىبادەتلهردىنــدۇر ــالاله تائــاال ئــۆزى بېۋاســىته بۇيرىغ  ئــۇنى تهرك . ئ

 ئـالاله تائاالغــا بهرگهن « : ئـالاله تائــاال قۇرئـان كهرىمــدە . ئېـتىش ئېغىــر گۇنـاالردىن ســانىلىدۇ
 ۋەدىنــى مۇســتههكهملىگهندىن كېــيىن بۇزغــانالر، يهر يۈزىــدە بۇزغۇنچىلىــق قىلغــانالر، ئــالاله

 رەهىـم قىلىـشتىن ئىبـارەت ئهمرىنـى تۇتمىغـانالر، ئهنه شـۇالر لهنهتـكه دۇچـار  تائاالنىڭ سـىله
 ) ئايهت  25 رەئد سۈرىسى . ( دەيدۇ » بولىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئاخىرەتلىكى يامان بولىدۇ

ــسىدە ــر ههدىـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــىله « : پهيغهمـ ــك  سـ ــى تهرك ئهتـ ــادەم رەهىمنـ  هن ئـ
 ) ئىمام ئههمهد رىۋايىتى . ( دەپ كۆرسهتكهن » جهننهتكه كىرمهيدۇ

ــرىش ئهڭ ــا بې ــر تۇغقانلىرىغ ــڭ پېقى ــاۋۋال ئۆزىنى ــاردەمنى ئهڭ ئ ــداق ي ــات ۋە ههر قان  زاك
ــا قى  ئـــۇرۇق . ئهۋزەلـــدۇر ــلهن ســـىله تۇغقانالرغـ ــدە ســـهدىقه بىـ ــم ههر  لىنغـــان ياردەمـ  رەهىـ

. ئىككىسىنىڭ ساۋابى باردۇر
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 زاكــات بېرىــشنىڭ پهرز بولىــشىغا يېتهرلىــك شــهرتلىرى تولۇقلىنىــپ بولغــان : ســۇئال  20
 مالنىڭ زاكىتىنى ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈش جائىزمۇ؟

ــۇل : جــاۋاب ــداردا پ ــك مىق ــشى ئۈچــۈن يېتهرلى ــڭ پهرز بولى ــا  زاكاتنى ــا مالغ ــگه بولغانغ  ئى
 هىجــرىيه هېــسابىدا تولــۇق بىــر يىــل ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ زاكىتىنــى ئــادا قىلىــش پهرز

 چــۈنكى، خــۇددى نامازنىــڭ . بولــۇپ بهلگىلىنىــدۇ ۋە هامــان ئــۇنى ئــادا قىلىــش الزىــم كېلىــدۇ
ــاتنىمۇ شـــهرتلىرى ــدەك، زاكـ ــش پهرز بولغانـ ــادا قىلىـ ــازنى ئـ ــان نامـ ــرگهن هامـ ــى كىـ  ۋاقتـ

ــڭ ــش پهرزدۇر تولۇقلىنى ــادا قىلى ــتىن ئ ــان كېچىكتۈرمهس ــگهن هام ــى كهل ــش ۋاقت ــادا قىلى  . ئ
 هت ئهقــبه ئىبنــى هارىــستىن رىــۋاي . زاكــاتنى ئۆزۈرســىز كېچىكتــۈرگهن ئــادەم گۇناهــار بولىــدۇ

ــدۇ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــدۇكى، ئـ ــامىزىنى « : قىلىنىـ ــىر نـ ــلهن ئهسـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 پ بولــۇپ ناهــايىتى ئالــدىرىغان هالــدا ئــۆيىگه كىرىــپ ئوقۇغانىــدىم، ئــۇ نامــازدىن ســاالم بېرىــ

 بـۇ ۋاقىتتـا، . كهتتى ۋە بىرئاز ۋاقىـت ئۆتكهنـدىن كېـيىن، ئۆيىـدىن چىقىـپ يېنىمىزغـا كهلـدى
 مهســـجىد ئـــۇ ئۆزىنىـــڭ ئالـــدىراپ ئـــۆيىگه تېـــز كىرىـــپ كهتكهنلىكىـــدىن ئهجهپلىنىۋاتقـــان

ــا ــۆرۈپ، ئۇالرغ ــى ك ــاز ” ئههلىن ــدە ئ ــدا ئۆيۈم ــازدا تۇرغىنىم ــارلىقىنى نام ــڭ ب ــام ئالتۇننى  راق خ
ــدىم ــسىمگه ئال ــدىراپ  ئې ــدىن، شــۇڭا ئال ــشىنى خالىمىغانلىقىم ــۇرۇپ قېلى ــزدە ت ــڭ بى  دە، ئۇنى

 . ( » دېــدى “ كىرىــپ ئــۇنى ئېهتىيــاج ئىگىلىــرىگه تهقــسىم قىلىــپ بېرىۋېتىــشنى بۇيرىــدىم
 ) رىۋايىتى بۇخارى

ــشنىڭ ز ــادا قىلى ــدا ئ ــاتنى ۋاقتى ــساالم زاك ــبهر ئهلهيهىس ــادىلهپ پهيغهم ــى ئىپ  « : ۆرۈرلىكىن
 مېلىڭغــا زاكــات پهرز بولغانــدىن كېيىنمــۇ ئــۇنى هامــان ئــادا قىلمىــساڭ، هــارام  ســېنىڭ پــۇل

 ) رىۋايىتى بۇخارى . ( دەپ كۆرسهتكهن » هااللنى هاالك قىلىدۇ

 دىـــن مهقـــسهت، هـــاجهت ئىگىلىرىنىـــڭ هـــاققى بولغـــان ۋە مـــال » هـــارام « ههدىـــستىكى
 دىــن مهقــسهت، مــال ئىگىــسىنىڭ » هــاالل « غــان زاكــات، ئىگىــسىنىڭ قولىــدىن چىقىــپ بواللمى

 . مېلىدۇر  زاكاتنىڭ سىرتىدىكى پۇل

 مالغــا ئارىالشــقان زاكــات ئۇمــالنى هــاالك « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه بىــر ههدىــسىدە
. ) رىۋايىتى بۇخارى . ( دەپ كۆرسهتكهن » قىلماي قالمايدۇ
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 پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر

 ورى ئاپت كىتاب ئىسمى

 مرغناين اهلداية - 1
 ابن مودود احلنفي اإلختيار لتعليل احملتار - 2
 إبن قدامة املغين - 3
 أبو يزيد شليب املفتاح شرح نور اإليضاح - 4
 عبد املنعم مجال موسوعة اإلقتصاد اإلسالمي - 5
 سيد أمحد املخزجني الزكاة وتنمية اتمع - 6
 حممد علي صابوين فريضة الزكاة يف اإلسالم - 7
 حممد متويل الشعراوي ايا إسالمية قض - 8
 حممود شلتوت الفتاوى - 9
 يوسف القرضاوي فتاوى معاصرة - 10
 يوسف القرضاوي العبادة يف اإلسالم - 11
 أبوبكر اجلزائري منهاج املسلم - 12
 خطايب علوم احلديث - 13
 إمام مالك املوطأ - 14
يوسف القرضاوي مشكلة الفقر - 15
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 روزا
تهرتىبلىرى ـ ىدە ئههكاملىرى ۋە قائ



728 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ
﴿ ِهدن شقَاِن فَمالْفُرى ودالْه ناٍت منيباِس وى لِّلندآنُ هأُنِزلَ ِفيِه الْقُر انَ الَِّذيضمر رهش 

فٍَر فَِعدلَى سع ِريضاً أَون كَانَ ممو همصفَلْي رهالش ِمنكُم رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي راٍم أُخأَي نةٌ م 
لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللّهركَبِلتةَ وكِْملُواْ الِْعدِلتو رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو ﴾ 

 ) من سورة البقرة 185 اآلية (
 الالهـــدىن مـــۇههممهد يهنـــى ئ ( رامىـــزان ئېيىـــدا قۇرئـــان نازىـــل بولۇشـــقا ﴿ : تهرجىمىـــسى

 باشــــلىدى، قۇرئـــان ئىنــــسانالرغا يېتهكچىــــدۇر، هىــــدايهت ) ئهلهيهىســـساالمغا چۈشۈشــــكه
 قىلغـــۇچى ۋە ههق بىـــلهن نـــاههقنى ئـــايرىغۇچى روشـــهن ئـــايهتلهردۇر، ســـىلهردىن كىمكـــى
 رامىزان ئېيىدا هازىر بولسا رامىـزان روزىـسىنى تۇتـسۇن؛كىمكى كېـسهل يـاكى سـهپهر ئۈسـتىدە

 ئـــالاله . باشـــقا كـــۈنلهردە تۇتـــسۇن ) مىغـــان بولـــسا، تۇتمىغـــان كـــۈنلهر ئۈچـــۈن تۇت ( بولـــۇپ
 ئــــاغزىڭالر ئوچــــۇق يــــۈرگهن ( ســــىلهرگه ئاســــانلىقنى خااليــــدۇ، تهســــلىكنى خالىمايــــدۇ،

 ســـانىنى تولدۇرۇشـــۇڭالرنى، ) كۈنلهرنىـــڭ قازاســـىنى قىلىـــش بىـــلهن رامىـــزان روزىـــسىنىڭ
ــالالهنى ئۇلۇغل ــدايهت قىلغانلىقىغــا ئ  شــۈكۈر ) ئۇنىــڭ ئىنئاملىرىغــا ( ىــشىڭالرنى، ســىلهرنى هى

 . ﴾ قىلىشىڭالرنى خااليدۇ

). ئايهت  185 بهقهرە سۈرىسى ( قۇرئان كهرىم
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 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِِ

ــابى  جىمــى ههمــدۇ ســاناالر ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ۋە مۆمىنلهرنىــڭ مهدەتكــارى جان
 ههق . غــا مهۋجۇداتنىــڭ ســانىچه ههمــدۇ ســانا ئېيــتىمهن ئــالاله تائاال . ئــالاله تائاالغــا خاســتۇر

ــڭ ــۇپرى، زااللهت ۋە ئازغۇنلۇقنىـ ــۇالرنى كـ ــارقىلىق ئـ ــۈزۈش ئـ ــسانىيهتكه يهتكـ ــى ئىنـ  دىننـ
 قاراڭغۇلۇقلىرىـــدىن قۇتۇلـــدۇرۇپ، ئىمـــان، هىـــدايهت ۋە ههقىقهتنىـــڭ نۇرىغـــا يېـــتهكلىگهن

ــساالمغا، ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــى مــ ــز ههزرىتــ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــ  ـ ســ ــائىله ــڭ ئــ  ئۇنىــ
 تاۋابىئاتلىرىغـــا ۋە ئۇنىـــڭ يـــولىنى داۋامالشـــتۇرۇپ بىـــزلهرگىچه يهتكـــۈزگهن ســـاهابىلىرىغا،

 . شۇنداقال تا قىيامهتكىچه ههق يولدا يۈرگهن مۆمىنلهرگه ساالم يولاليمهن

 روزا تۇتـــۇش ئىبـــادىتى ئـــالاله تهرىپىـــدىن كهلـــگهن ســـاماۋىي دىنالرنىـــڭ ههممىـــسىدە
 هلــگهن قهدىمىــي ئىبــادەتتۇر، ئهممــا ئىــسالم دىنىــدا مۇســۇلمانالرغا پهرز بــو ئورتــاق بۇيرۇلــۇپ ك

 بۇلغــان رامىــزان روزىــسى بولــسا، ئايالرنىــڭ ئىچىــدە ئهڭ هۆرمهتلىــك، مىــڭ ئايــدىن ياخــشى
 بولغــان قهدىــر كېچىــسىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ۋە قۇرئــان چۈشۈشــكه باشــلىغان بىــر مۇبــارەك

 . يهتلىك ئىبادەتتۇر ئايغا بهلگىلهنگهن كاتتا ۋە خاسى

ــرى ۋە ــسىپلىرىدىن بىـ ــىي پرېنـ ــڭ ئاساسـ ــسالم دىنىنىـ ــۇش ئىـ ــسىنى تۇتـ ــزان روزىـ  رامىـ
 . ههقىقى مۆمىنلىكنىڭ نامايهندىسىدۇر

ــشتۈرۈش ــسلهتلهرگه ئېرى ــانىي خى ــسهلتىپ، روه ــلهردىن يۈك ــساننى پهس ههۋەس  روزا ئىن
ــدا ــسانغا چى ــدىغان؛ ئىن ــۋىلهرگه كۆتىرى ــۇرى مهرتى ــۇنى يۇق ــارقىلىق ئ  م ۋە ســهبىرچانلىقنى ئ

 . ئۈگىتىش ئارقىلىق ئۇنى غهلىبىگه ئېرىشتۈرىدىغان تهربىيه خارەكتىرلىك ئىبادەتتۇر

 ـ تهرتىبلىـرى « قـولىڭىزدىكى ! هۆرمهتلىـك كىتابخـان  نـاملىق بــۇ » روزا ۋە ئۇنىــڭ قائىـدە
 كىتاب ههرقانـداق كىـشىنىڭ ئوقـۇپ پايدىلىنىـشىغا ئۇڭـاى ۋە چۈشىنىـشلىك هالـدا هـازىرقى

 بــۇ كىتــابنى يېزىــپ چىقىــشتا قۇرئــان كهرىــم ۋە ســههى . مــان ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىلــدى زا
ــسلهر ــبه قىلـــدىم ههدىـ ــۇق ئهســـهرلهرگه . نى ئاساســـىي مهنـ ــسالم دۇنياســـىدىكى نۇپۇزلـ  ئىـ

 فىقهـــى مهســـىلىلهردە ئىمـــام ئهزەم ئهبـــۇ ههنىفهنىـــڭ . مـــۇراجىئهت قىلىـــپ پايدىالنـــدىم
ــى ئاســاس قىلــدىم ــ . مهزهىبىن  ام ههم چۈشىنىــشلىك بولۇشــىغا ئههمىــيهت كىتابنىــڭ ئىخچ

. بهردىم
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 جانـــابى ئـــالالهتىن بـــۇ ئـــاددى ئهســـهرنىڭ مۇســـۇلمانالرغا پايـــدىلىق بولۇشـــىنى ۋە بـــۇ
 . ئىشىمنىڭ ئالاله رازىلىقى ئۈچۈن بولۇپ قوبۇل قىلىنىشىنى تىلهيمهن

 كۈنى  11  10  1999

مۇههممهد يۈسۈپ



731 

رامىزان روزىسى : بۆلۈم بىرىنچى



732 

 رامىزان ئېيىنىڭ پهزلهتلىرى

 ـ رامىزان ئېيى قۇرئان كهرىم نازىل بولغان ئايدۇر 1

ــاماۋىي ــارلىق ئايالرنىـــڭ كاتتىـــسى ۋە ئهڭ شـــهرەپلىكىدۇر، چـــۈنكى سـ  رامىـــزان ئېيـــى بـ
ــان ــان قۇرئـ ــئىلى بولغـ ــر مهشـ ــردىن بىـ ــدايهتنىڭ بىـ ــسى ۋە هىـ ــڭ ئهڭ ئاخىرقىـ  كىتابالرنىـ

 . باشلىنىــشى رامىــزان ئېيىــدا ئهمهلــگه ئاشــقان ) چۈشۈشــكه يهنــى ( كهرىمنىــڭ نازىــل بولۇشــقا
ــسانىيهتكه ــدىن ئىن ــاال تهرىپى ــالاله تائ ــانلىقى ئ ــل بولغ ــڭ نازى ــان كهرىمنى ــقهتهن قۇرئ  ههقى

ــدى ــانلىقى ئى ــڭ تامامالنغ ــۈك نېمهتنى ــشالنغان ئهڭ بۈي ــدە . بېغى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ  ئ
ــدۇ ــداق دەي ــم ن ﴿ : مۇن ــان كهرى ــدا قۇرئ ــزان ئېيى ــم رامى ــان كهرى ــل بولۇشــقا باشــلىدى، قۇرئ  ازى

ــايرىغۇچى روشــهن ــاههقنى ئ ــلهن ن ــۇچى ۋە ههق بى ــدايهت قىلغ ــدۇر، هى  ئىنــسانالرغا يېتهكچى
 ). ئايهت  185 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ ئايهتلهردۇر

 رامىـزان ئېيـى ئـالاله تائاالنىـڭ كـاالمى بولغــان قۇرئـان كهرىمنىـڭ نازىـل بولۇشـى بىــلهن
ــدە ــهرەپلهندۈرۈلگهن ئاالهىـ ــهرەپلىك، شـ ــايالردىن شـ ــقا ئـ ــڭ باشـ ــا ئۇنىـ ــاي بولغاچقـ ــر ئـ  بىـ

 « شـۇڭا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر ههدىـسىدە . بهرىكهتلىك ۋە ئۇلـۇغ بولۇشـى تهبىئىيـدۇر
 بهنــدىلهر ئهگهر رامىــزان ئېيىــدىكى ياخــشىلىقالرنى بىلــسه ئىــدى، مېنىــڭ ئــۇممىتىم يىلنىــڭ

 ). تهبهرانى رىۋايىتى ( دىگهن » بوالتتى ههممه ئېيىنىڭ رامىزان بولۇشىنى ئارزۇ قىلغان

 رامىزان ئېيى قهدىر كېچىسى بىلهن شهرەپلهنگهن ئايدۇر  2

 مىـڭ ئايـدىن خهيرلىـك بولغـان قهدىـر كېچىـسىنىڭ رامىـزان ئېيىغـا بهلگىلهنگهنلىكـى بـۇ
 ئـالاله . ئاينىڭ شهرەپ ئۈسـتىگه شـهرەپ قازانغـان ئهڭ قهدىرلىـك ئـاي بولۇشـىغا يېتهرلىكتـۇر

 مىـڭ ئايـدىن ) شـهرەپ ۋە پهزىلهتـته ( كېچىـسى قهدىـر ﴿ دەيـدۇ مۇنـداق قۇرئان كهرىمـدە تائاال
 ). ئايهت  3 قهدىر سۈرىسى ( ﴾ ئارتۇقتۇر

 رامىزان ئېيى مۇكاپات ئېيىدۇر  3

 داق دىگهنلىكىنــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ههدىــس قۇدىــسىدا ئــالاله تائاالنىــڭ مۇنــ
 همهللىـرى ئـۆزى ئۈچـۈن بولـۇپ، پهقهت ئۇنىـڭ ئىنسان ئوغلىنىـڭ پۈتـۈن ئ « : رىۋايهت قىلىدۇ

ــرىمهن ــۆزەمال بېـ ــاتىنى ئـ ــڭ مۇكاپـ ــدۇر، ئۇنىـ ــڭ ئۈچۈنـ ــسى مېنىـ ــان روزىـ ــارى ( » تۇتقـ بۇخـ
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 دىـگهن ئىبـارە ئـالاله » ئۇنىـڭ تۇتقـان روزىـسى مېنىـڭ ئۈچـۈن « : بۇ ههدىستىكى ). رىۋايىتى
ــدۇ ــانلىقىنى ئىپادىلىمهي ــا هــاجىتى بولغ ــڭ روزىغ ــالاله . تائاالنى ــى ئ ــدە بهلك ــڭ نهزىرى  تائاالنى

 قىممىتىنىـــڭ يۇقـــۇرى ئىكهنلىكىنـــى ۋە ئۇنىـــڭ مۇكاپاتىنىـــڭ ئاالهىـــدە  روزىنىـــڭ قهدىـــر
ــدۇ ــى ئىپادىلهي ــق ئىكهنلىكىن ــشىنىڭ ئههــۋالىنى . پهرقلى ــان كى ــۈنكى روزا تۇتق ــى روزا ( چ  يهن

ــانلىقىنى ــاكى تۇتمىغ ــان ي ــدۇ ) تۇتق ــۆزىال بىلى ــاال ئ ــالاله تائ ــق . پهقهت ئ ــدىن باش ــا روزى  ا ئهمم
ــا ــادەتلهرنى رىي ــۇ ئىب ــشىلهر ب ــۇڭا بهزى كى ــدۇ، ش ــقىالرمۇ كۆرى ــادەتلهرنى باش ــقىالرغا ( ئىب  باش

 شۇڭالشــقا روزا ئــالاله تائــاال . لــېكىن روزىــدا رىيــا يوقتــۇر . ئۈچۈنمــۇ قىلىــدۇ ) كۆرســىتىش
 يهنه بىـر رىـۋايهتته ئـالاله تائاالنىـڭ ههدىـس قۇدسـىدا مۇنـداق دىگهنلىكـى بايـان . ئۈچۈنـدۇر
 روزا تۇتقـان كىـشى يېمىكىنى،ئىچمىكىنـى ۋە جىنـسىي ههۋىـسىنى مېنىـڭ ئۈچـۈن « : قىلىنغان

 تهرك ئېتىــــدۇ، شــــۇڭا روزا تۇتقاننىــــڭ ) يهنـــى مېنىــــڭ رازىلىقىمغــــا ئېرىــــشىش ئۈچــــۈن (
 بۇخــارى ( » مۇكاپــاتىنى بېــرىش ماڭــا خاســتۇر، بىــر ياخــشىلىققا ئــون ههســسه ســاۋاب بېــرىمهن

 ). رىۋايىتى

 يىدۇر رامىزان ئېيى مهغپىرەت ئې  4

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلاله ــۇ ه  ئهب
 كىمكــى رامىـزان روزىـسىنى چىــن ئىمـانى بىـلهن، ئــالاله تائـاالدىن ســاۋاب « : مۇنـداق دىـگهن

 » غــان گۇنــاهلىرى مهغپىــرەت قىلىنىــدۇ كۈتــۈش مهخــسىتىدە تۇتىــدىكهن، ئۇنىــڭ بــۇرۇن قىل
ــۇ ههدىــستىكى . ) بۇخــارى رىــۋايىتى ( ــالاله : دىــگهن ســۆزنىڭ مهنىــسى » ئىمــانى بىــلهن « : ب  ئ

ــدە قىلغــان ــاۋابالر ههققى ــر ۋە س ــا قىلىــدىغان ئهجى ــدىلىرىگه ئات ــان بهن ــڭ روزا تۇتق  تائاالنى
ــۇر ــسا دىگهنلىكت ــدا روزا تۇت ــشهنگهن هال ــن ئى ــسىگه چى ــساالم يهنه . ۋەدى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 خ نامـــاز، جـــۈمهدىن جـــۈمهگىچه، رامىزانـــدىن بهش ۋا « : بىـــر ههدىـــسته مۇنـــداق دېـــگهن
ــا چىقىرىـــدىغان ۋاقىـــتالردۇر، ئ  هگهر چـــوڭ رامىـــزانغىچه بولغـــان ۋاقىـــتالر گۇنـــاهالرنى يوققـ

 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( » گۇناهالردىن ساقلىنىلسا

ــالاله تائاالغــا شــىرىك كهلتــۈرۈش، ئاتــا  چــوڭ گۇنــاهالر ــانىنى قاخــشىتىش، يالغانغــا  ئ  ئ
ــرىش، ز ــق بې ــقىالردۇر گۇۋاهلى ــش ۋە باش ــاراق ئىچى ــاقىلىش، ه ــا . ىن ــۇ مهن ــستىن ش ــۇ ههدى  ب

ــدىغان،رامىزان ــدا، دۇرۇس ئاداقىلى ــازلىرىنى ۋاقتى ــازنى ۋە جــۈمه نام ــدۇكى، بهش ۋاخ نام  چىقى
ــك ــڭ كىچىـ ــسا ئۇنىـ ــاهالردىن ساقلىنالىـ ــوڭ گۇنـ ــشى ئهگهر چـ ــدىغان كىـ ــسىنى تۇتىـ  روزىـ

ــسىدىن ــڭ يۈزىــ ــدىكى ئىبادەتلهرنىــ ــاهلىرى يۇقۇرىــ ــدۇ گۇنــ ــپ تۇرىــ ــۈرۈم قىلىنىــ  كهچــ
ــۇر ــته . دېگهنلىكت ــۆزىنى تهكىتلىمهك ــۇ س ــڭ مۇن ــالاله تائاالنى ــس ئ ــۇ ههدى ــىلهر ﴿ : ب  ئهگهر س

ــاهلىرىڭالرنى يوققـــا ــساڭالر كىچىـــك گۇنـ ــوڭ گۇنـــاهالردىن ساقالنـ ــى قىلىنغـــان چـ  مهنئـ
). ئايهت  31 نىسا سۈرىسى ( ﴾ چىقىرىمىز ۋە سىلهرنى ئېسىل جهننهتكه كىرگۈزىمىز
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 ن ئېيى بهرىكهت ئېيىدۇر رامىزا  5

ــ ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلاله ــۇ ه ــساالم ئهب  بهر ئهلهيهىس
 بهرىكهتلىـك رامىـزان ئېيـى سـىلهرگه يېتىـپ كهلـدى، بـۇ ئايـدا ئـالاله تائـاال « : مۇنداق دېـگهن

 ىــدۇ، ســىلهرنى رەهــمهت ۋە مهغپىــرەت بىــلهن قارشــى ئالىــدۇ، خاتــالىقلىرىڭالرنى ئهپــۇ قىل
  دۇئـايىڭالرنى ئىجــابهت قىلىــدۇ، بــۇ ئايــدا ئـالاله تائــاال ســىلهرنىڭ ياخــشى ئهمهلــلهرگه بهس
 بهســـته ئالدىرىـــشىڭالرغا نهزەرســـالىدۇ، پهرىـــشتىلهر ســـىلهردىن پهخىرلىنىـــدۇ، بـــۇ ئايـــدىكى

 ههقىقىيـي بهخىتـسىز ئـالاله تائاالنىـڭ ! ئـالاله تائاالنىـڭ ئىنئاملىرىغـا ئىرىشىـشكه ئالـدىراڭالر
 ). ئههمهد رىۋايىتى ( » ۇئايدىكى رەهمهتلىرىدىن مههرۇم قالغان كىشىدۇر ي

 تېنـى سـاق . ههقىقهتهن رامىزان ئېيـى مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن مهنىـۋى مـول هوسـۇل ئېيىـدۇر
ــرىمهن ــدىن بههـ ــڭ بهرىكهتلىرىـ ــارەك ئاينىـ ــۇ مۇبـ ــاي بـ ــسىنى تۇتمـ ــزان روزىـ ــۇرۇپ رامىـ  تـ

ــادەم بواللمىغـــان، نهتىجىـــدە گۇنـــاهلىرى مهغپىـــرەت قىلى  نمىغـــان ئادەمـــدىنمۇ بهخىتـــسىز ئـ
 ! بوالمدۇ؟

 ئىنــسان مۇشــۇ ئــاينى غهنىــمهت . مهلــۇمكى رامىــزان ئېيــى رەهــمهت ۋە مهغپىــرەت ئېيىــدۇر
 بىلىــپ ئــالاله تائاالغــا يېقىنلىــشىش ئــارقىلىق گۇنــاهالردىن پاكالنمىــسا، باشــقا قايــسى ئايــدا

ــا ــالاله تائاالغـ  رىـــشهلهيدۇ ۋە گۇنـــاهلىرىنى يېقىنلىـــشىش پۇرســـىتىگه ئې بۇئايـــدىكىچىلىك ئـ
 ! يۇيااليدۇ؟

 رامىزان ئېيى نىجاتلىق ئېيىدۇر  6

 ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــگهن ــداق دې ــۇ « : مۇن ــاال ب ــالاله تائ ــر كــۈن روزا تۇتىــدىكهن، ئ ــدا بى ــاال يولى ــالاله تائ  كىمكــى ئ

ــشىنى ــڭ يۈزىــسىدىن ئۇكى ــق مۇســاپىگه كۈننى  » اقالشــتۇرىدۇ يىر دوزاخــتىن يهتمىــش يىللى
ــۋايىتى ( ــدا ). بۇخــارى رى ــش « ئهرەپ تىلى ــته « ۋە » يهتمى ــالهتنى » يهت ــۈك ۋە كام  ســانلىرى كۆپل

 توققـــۇزى تهل « خـــۇددى ئۇيغۇرتىلىـــدىكى توققـــۇز ۋە توقـــسان ســـانلىرى . ئىپادىلهيـــدۇ
 هتنى ۋە كۆپلــــۈكنى دېــــگهن ئىبارىلهردىكىــــدەك كامــــال » توقــــسىنى تولــــدى « ۋە » بولــــدى

ــستىكى ــۇ ههدىـ ــدەك، بـ ــدۇ » يهتمىـــش « ئىپادىلىگهنـ ــۈكنى ئىپادىلهيـ ــۆپلىكنى ۋە مهڭگۈلـ  . كـ
 بۇنىڭغا بىنائهت، بـۇ ههدىـسىنىڭ مهنىـسى، ئـالاله تائـاال يولىـدا بىـر كـۈن روزا تۇتقـان كىـشى

ــۈ ــر دوزاخــتىن مهڭگ ــۇر يى ــدۇ دېگهنلىكت ــۇ . اق قىلىنى ــڭ مۇن ــالاله تائاالنى ــس ئ ــۇ ههدى ــا ب  مان
 ســائادەتكه تېگىــشلىك بولغــانالر  بىــز تهرەپــتىن بېــرىلگهن بهخــت ﴿ : زىنى تهكىتلىمهكــته ســۆ

 ). ئايهت  101 ئهنبىيا سۈرىسى ( ﴾ دوزاختىن يىراق قىلىنىدۇ

رامىزان ئېيى شهيتانالر باغلىنىدىغان ئايدۇر  7
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ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلاله ــۇ ه  ئهب
 رامىـــزان ئېيـــى كىرىـــشى بىـــلهن جهننهتنىـــڭ ئىـــشىكلىرى ئېچىلىـــدۇ، « : مۇنـــداق دېـــگهن

ــدۇ ــهيتانالر باغلىنىــ ــدۇ، شــ ــشىكلىرى تاقىلىــ ــڭ ئىــ ــۋايىتى ( » دوزاخنىــ ــارى رىــ ــۇ ). بۇخــ  بــ
 دىـــگهن ئىبــارە رامىـــزان ئېيىنىـــڭ شـــاراپىتى بىـــلهن » شـــهيتانالر باغلىنىـــدۇ « ههدىــستىكى

ــۈ ــازدۇرۇش كـ ــسانالرنى ئـ ــهيتانالرنىڭ ئىنـ ــشىلهرنىڭمۇ شـ ــشىدىغانلىقىنى ۋە كىـ  چى ئاجىزلىـ
ــا ههم چىـــن ئىـــرادىگه ئـــېگه ــدا شـــهيتانىي ههۋەســـلهرگه ئالدانمايـــدىغان تهقۋالىققـ  بۇئايـ

 . بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

 رامىزان ئېيى جهننهتنى قازىنىش ئېيىدۇر  8

ــبهر ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــائىدى رەزىيهلالهـ ــى سـ ــههل ئىبنـ  سـ
 ) ئۇســسۇزلۇق هــېس قىلىنمايـــدىغان ( جهننهتــته رەييــان « : ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن

 ئىــسىملىك بىــر ئىــشىك بــار بولــۇپ، روزا تۇتقــۇچىالر قىيــامهت كــۈنى بــۇ ئىــشىكتىن كىرىــدۇ،
ــۇ ئىـــشىكتىن كېرەلمهيـــدۇ  روزا تۇتقـــانالر قېنـــى؟ : قىيـــامهت كۈنىـــدە . ئـــۇالردىن باشـــقىالر بـ

 ئانــدىن ئــۇالر بــۇ . ىالر توپلىــشىپ بــۇ ئىــشىكنىڭ ئالــدىغا كېلىــشىدۇ دېيىلىــدۇ ۋە روزا تۇتقــۇچ
ــدۇ ــنهتكه كىرى ــدۇ . ئىــشىكتىن جهن ــشىكتىن كېرەلمهي ــۇ ئى ــۇالردىن باشــقا هــېچكىم ب ــۇالر . ئ  ئ

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » ئىشىك يېپىلىدۇ كىرىپ بولغاندىن كېيىن بۇ

 قــان كىــشىلهرگه ئــاخىرەتته مانــا بــۇ، بۇدۇنيــادا ئــالاله تائاالنىــڭ ئهمرىنــى تۇتــۇپ روزا تۇت
ــدۇر ــا ئىنئامالرنىــڭ بىرى ــدىغان كاتت ــدا . بېرىلى ــۇش جهريانى ــادا روزا تۇت ــۇالر بۇدۇني  چــۈنكى ئ

 ئۇســسۇزلۇق ۋە ئــاچلىق دەردى چهككهنلىكــى ئۈچــۈن ئــالاله تائاالنىــڭ ئــۇالرنى ئاالهىــدە
 . پهرقلىق مۇكاپاتلىشى ئهجهپلىنهرلىك ئهمهس

 ت بولىدىغان ئايدۇر رامىزان ئېيى دۇئاالر ئىجابه  9

 ئــــۈچ خىــــل كىــــشىنىڭ دۇئاســــى رەت « : بهر ئهلهيهىســــساالم مۇنــــداق دېــــگهن پهيغهمــــ
 روزا تۇتقان كىـشىنىڭ ئىپتـار ۋاقتىـدا قىلغـان دۇئاسـى، ئادالهتلىـك پادىـشاهنىڭ : قىلىنمايدۇ

 ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسى ۋە

 ۆمرە ههجگه تهڭدۇر رامىزان ئېيىدا قىلىنغان ئ  10

 رامىــزان ئېيىنىــڭ شــاراپىتى ۋە ئۇلۇغلىقىــدىن بۇئايــدا ئــادا قىلىنغــان ئــۆمرە خــۇددى ههج
ــادا قىلغانغــا ئوخــشاش ســاۋابلىقتۇر ــداق . پهرزىنــى ئ ــۇ ههقــته مۇن ــبهر ئهلهيهىســساالم ب  پهيغهم

 شتۇر ههج قىلغانغـا ئوخـشا ) سـاۋاب جهههتـته ( رامىـزان ئېيىـدا ئـادا قىلىنغـان ئـۆمرە « : دېـگهن
). بۇخارى رىۋايىتى ( »
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 رامىزان روزىسىنىڭ هۆكمى

ــالىغ ــداق مۇســۇلمان، ب ــۇش ههرقان ــاي روزا تۇت ــر ئ ــدا بى ــزان ئېيى ــى ( رامى  ياشــتىن 14 يهن
 بۇنىـڭ دەلىلـى . كىـشىگه پهرز ئېينـدۇر ) يهنـى ئهقىـل هۇشـى جايىـدا بولغـان ( ، ئاقىل ) ئاشقان

ــۆزىدۇر ــۇ سـ ــان كهرىمـــدىكى مۇنـ ــڭ قۇرئـ ــالاله تائاالنىـ ــۆمىنلهر ﴿ : ئـ ــاهالردىن ! ( ئـــى مـ  ) گۇنـ
ــرىكىلهرگه ــۇممهتلهرگه ( ساقلىنىــشىڭالر ئۈچــۈن ســىلهردىن ئىلگى ــۇرۇنقى ئ ــى ب  روزا پهرز ) يهن

  183 بهقهرە سۈرىــــسى ( ﴾ پهرز قىلىنــــدى ) رامىــــزان روزىــــسى ( قىلىنغانــــدەك، ســــىلهرگىمۇ
 ). ئايهت

 روزىنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

ــڭ ئىــسالم دىنىــدا مۇســۇلمانالرغا پهرز ب ــسى ئىــسالم دىنىنى ــزان روزى ــان رامى ــۇپ بۇيرۇلغ  ول
ــدۇر ــنىڭ بىرىـ ــوڭ ئاساسـ ــسىدىكى بهش چـ ــته . قۇرۇلمىـ ــۇ ههقـ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 : ئىسالم بهش ئاساسنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغان « : مۇنداق دېگهن

 ئـــالاله تائـــاالدىن باشـــقا ههق ئىالهنىـــڭ يوقلىقىغـــا، مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ  1
ــالاله ــشىنىپ، ئـ ــن ئىـ ــگه چىـ ــبهر ئىكهنلىكىـ ــگهن ههق پهيغهمـ ــدىن ئهۋەتىلـ ــاال تهرىپىـ  تائـ

 گۇۋاهلىق بېرىش،

 . ناماز ئوقۇش  2

 . زاكاتنى ئاداقىلىش  3

 . رامىزان روزىسىنى تۇتۇش  4

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » قۇدرىتى يهتسه بهيتۇلالنى ههج قىلىش  5

ــى ئىنـــسانال ــالاله تائاالنىـــڭ هېكمىتىنىـــڭ تهقهززاسـ ــرىش ئـ ــايلىق يارىتىـــپ بېـ  رغا ئۇڭـ
ــان ــىنى تهلهب قىلغ ــۈك بولۇش ــڭ تۈرل ــسى . ئۈچــۈن ئىبادەتلهرنى ــڭ ههممى  ئهگهر ئىبادەتلهرنى

ــل ــۇ خىـ ــدى، بـ ــسا ئىـ ــان بولـ ــارەت بولغـ ــتىنال ئىبـ ــم ئوقۇشـ ــان كهرىـ ــر ۋە قۇرئـ ــاز، زىكىـ  نامـ
 م ئىبادەتلهردىن كىـشىلهر مـاالللىق ۋە زېـرىكىش هـېس قىلىـش ئىهتىمـال ئىـدى، شـۇڭا ئىـسال

: دىنىدىكى ئىبادەتلهر تۆۋەندىكىدەك تۈرلهنگهن
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 . جىسمانىي ئىبادەت  1

 . ئىقتىسادىي ئىبادەت  2

 . جىسمانىي ههم ئىقتىسادىي ههر ئىككىسىنى ئۆز زىچىگه ئالغان ئىبادەت  3

 : بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه

 پائـــالىيهتلهردە نامــاز جىــسمانىي ئىبـــادەتتۇر يهنــى قىيـــام، رۇكــۇ، ســـهجدە قاتــارلىق  1
 دۇئـــاالرنى ئوقۇشـــتا تىلنىـــڭ  بهدەننىـــڭ ههركهتلىـــرى ۋە قۇرئـــان كهرىـــم ئوقـــۇش، دۇرۇد

 ههرىكى بىلهن ئادا قىلىنىـدىغان ئىبـادەتتۇر، شـۇنىڭدەك روزىمـۇ جىـسمانىي ئىبـادەتتۇر يهنـى
 ئىچمهكـــكه ۋە جىنـــسىي ههۋەســـكه بولغـــان ئېهتىيـــاجلىرىنى ۋاقىتلىـــق  بهدەننىـــڭ يـــېمهك

 . ىش ئارقىلىق ئادا قىلىنىدىغان ئىبادەتتۇر مهنئى قىل

ــۇ ئىبـــادەت بهدەن بىـــلهن ئهمهس،  2 ــى زاكـــات ئىقتىـــسادىي ئىبـــادەت بولـــۇپ، بـ  بهلكـ
  يهنــى ئــالاله تائــاال پهرز قىلغــان زاكــاتنى ئــادا قىلىــش نىيىتــى بىــلهن مــال ( ئىقتىــساد بىــلهن

 ئــادا قىلىنىــدىغان ) مۈلــۈكتىن مهلــۇم مىقتــارنى كهمــبهغهللهرگه ئايرىــپ بېــرىش ئــارقىلىق
 . ئىبادەتتۇر

ــادەت 3 ـــ ههج بولــسا جىــسمانىي ۋە ئىقتىــسادىي ههر ئىككىــسىنى ئــۆزئىچىگه ئالغــان ئىب  ـ
ــاش ــهيتانغا ت ــۇرۇش، ش ــا ت ــهئى، ئهراپاتت ــاۋاپ، س ــڭ ت ــشى ههجنى ــۇچى كى ــۇپ، ههج قىلغ  بول

 . ادەتلهردۇر پائالىيهتلىرىنى بهدىنـى بىـلهن ئـادا قىلىـدۇ، بـۇالر جىـسمانىي ئىبـ باشقا ئېتىش ۋە
ــش ۋە ــانلىق قىلى ــرىش، قۇرب ــگه بې ــۇ، ههرەم ــقا ئ ــۇل باش ــراجهتلهر ئۈچــۈن پ ــهرپ  خى ــال س  م

 شــــۇڭا ههجنــــى ههم جىــــسمانىي ههم . قىلىــــدۇ، مانــــا بــــۇالر ئىقتىــــسادىي ئىبــــادەتلهردۇر
 . ئىقتىسادىي ئىبادەت دەيمىز

ــۈك بولغـــانلىقى بهد ــان ئىبادەتلهرنىـــڭ تۈرلـ ــسالم دىنىـــدا بۇيرۇلغـ ــۇمكى، ئىـ  ەن ۋە مهلـ
ــدىلىقتۇر ــتا ئاالهىــدە پاي ــڭ پائالىيهتچــانلىقىنى ئاشۇرۇش ــۇلمان كىــشى . روهنى  چــۈنكى مۇس

ــسمانىي ــي ۋە جى ــي، روهى ــدا پىكرى ــۇش جهريانى ــغۇل بول ــلهن مهش ــادەتلهر بى ــۈك ئىب  ههرتۈرل
ــرلهش ۋە پائالىيهتچــانلىق هاســىل قىلىــدۇ ــلهردە ئىلگى ــا : مهســىلهن . جهههت ــالاله تائاالغ ــۇ ئ  ئ

 ن، گــاه تىــالۋەت بىــلهن، گــاه روزا تۇتــۇش بىــلهن، گــاه ههج قىلىــش يــاكى گــاه نامــاز بىــله
 ئىبادەتلهرنىــڭ . ئــېلىم تههــسىل قىلىــش يولىــدا ســهپهر قىلىــش بىــلهن ئىبــادەت قىلىــدۇ

ــادەتلهرگه بولغــان ئىــشتىياقلىرىنى ئاشــۇرىدۇ  خــۇددى . بۇنــداق تۈرلىنىــشى كىــشىلهرنىڭ ئىب
ــرگهن ــا كى ــان باغق ــلهن تولغ ــۋىلهر بى ــل مې ــۋىلهردىن ههرخى ــۈك مې ــدا ههرتۈرل ــشى ئۇنىڭ  كى

 ئىــستېمال قىلىــشتىن هوزۇرلىنىــپ، هېچقانــداق زېــرىكىش هــېس قىلمىغانــدەك، ههرخىــل
ــاالللىق ــاكى م ــرىكىش ي ــادەتلهردىن زې ــۇ ئىب ــشىمۇ ب ــان كى ــغۇل بولغ ــلهن مهش ــادەتلهر بى ئىب
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 . هېس قىلمايدۇ، بهلكى ههمىشه هۇزۇر، هاالۋەت هېس قىلىپ تۇرىدۇ

 ىلىرى روزىنىڭ پايد

ــدىنى ــپهئهت ۋە پايـ ــاۋىي مهنـ ــداق دۇنيـ ــادەتلهر هېچقانـ ــان ئىبـ ــدا بۇيرۇلغـ ــسالم دىنىـ  ئىـ
 كۆزلىمهســـتىن، پهقهت ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئهمرىنـــى ئـــورۇنالش ئـــارقىلىق ئۇنىـــڭ رازىلىقىقـــا

ــدۇ ــۈنال قىلىنىــ ــشىش ئۈچــ ــداق ئىبادەتنىــــڭ . ئېرىــ ــى ههرقانــ  شــــۇنداقتىمۇ دىنىمىزدىكــ
 نامـــاز پهقهت ئــالاله تائاالنىـــڭ : مهســىلهن . يــدىلىرى بـــاردۇر ئاخىرەتلىــك ۋە بۇدۇنيـــالىق پا

ــشىش ئۈچـــۈن ئوقۇلىـــدۇ ــا ئېرىـ ــارقىلىق ئۇنىـــڭ رازىلىقىغـ ــڭ . ئهمرىنـــى ئـــورۇنالش ئـ  ئۇنىـ
 ﴿ بـــۇ ههقـــته ئـــالاله تائـــاال مۇنـــداق دەيـــدۇ . ئاخىرەتلىـــك پايدىـــسى جهننهتنـــى قازىنىـــشتۇر

 ) جهننهتنىــڭ ( دىغان مــۆمىنلهر ئــادا قىلىــ ) ۋاقتىــدا، تهئــدىل ئهركــان بىــلهن ( نامــازلىرىنى
ــۇالر ــسلىرىدۇر، ئـ ــنهت ( ۋارىـ ــك جهنـ ــۇرى دەرىجىلىـ ــسلىق قىلىـــدۇ، ) يوقـ ــكه ۋارىـ  فىردەۋسـ
 ). ئايهتلهر  11  10  9 مۇئمىنۇن سۈرىسى ( ﴾ فىردەۋسته مهڭگۈ قالىدۇ

ــالىق پايــــدىلىرى بولــــسا، ئۇنىــــڭ كىــــشىنى يامــــان ئىــــشالردىن ۋە  نامازنىــــڭ بۇدۇنيــ
ــاال . ەل ئهخالقــالر بىــلهن زىننهتلىــشىدۇر گۇنــاهالردىن توسىــشى ۋە گــۈز ــالاله تائ ــۇ ههقــته ئ  ب

ــدۇ ــقهتهن قهبىــه ئىــشالردىن ۋە گۇنــاهالردىن توســىدۇ ﴾ : مۇنــداق دەي ــۇت ( ﴿ نامــاز ههقى  ئهنكهب
 روزىنىڭمــۇ خــۇددى نامازغــا ئوخــشاش ئاخىرەتلىــك ۋە بۇدۇنيــالىق . ) ئــايهت  45 سۈرىــسى

 . پايدىلىرى باردۇر

 روزىنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

 : روزىنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى ئىنتايىن كۆپتۇر

 ـ ئالاله تائاال رازىلىقـى ئۈچـۈن روزا تۇتقـان كىـشى ئـاخىرەتته ئـالاله تائاالنىـڭ ئاالهىـدە 1
 بــۇههقته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . قىممهتلىــك بولغــان مهخــسۇس مۇكاپاتىغــا اليىــق بولىــدۇ

ــدۇ ــداق دەي ــان ئهم « : مۇن ــسىنىڭ قىلغ ــادەم بالى ــسىلهپ ســاۋاب ئ ــسىگه ههس ــڭ ههممى  هلىنى
ــشىلىققا ــر ياخ ــدۇ، بى ــن 10 بېرىلى ــدۇ 700 دى ــاۋاب بېرىلى ــالاله تائــاال . ههســسىگىچىلىك س  ئ

 روزا تۇتقــان كىــشىنىڭ مۇكاپــاتىنى بېــرىش ماڭــا خاســتۇر، ئۇنىــڭ ئهجرىنــى ئــۆزۈم : دېــدىكى
ــېمهك ــى كــۆزلهپ ي ــشى مېنىــڭ رازىلىقىمن ــان كى ــرىمهن، چــۈنكى روزا تۇتق ــى ۋە ئىچم  بې  ىكىن

 ئۇنىـڭ : ههۋىسىنى تهرك قىلىدۇ، روزا تۇتقان كىـشى ئۈچـۈن ئىككـى چـوڭ خوشـاللىق بـاردۇر
 بىــرى، ئۇنىــڭ ئىپتــار قىلغــان ۋاقتىــدىكى خوشــاللىقى، يهنه بىــرى، ئۇنىــڭ ئــاخىرەتته ئــالاله

 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( . » تائاالغا مۇالقات بولغان چېغىدىكى خوشاللىقىدۇر

. ىڭ بــۇرۇن قىلغــان بــارلىق گۇنــاهلىرى مهغپىــرەت قىلىنىــدۇ ـ روزا تۇتقــان كىــشىن 2
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ــگهن ــداق دې ــته مۇن ــۇ ههق ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــن « : پهيغهم ــسىنى چى ــزان روزى ــى رامى  كىمك
 ئىمــانى بىــلهن ســاۋابنى كــۆزلهپ تۇتىــدىكهن، ئۇنىــڭ بــۇرۇن قىلغــان گۇنــاهلىرى مهغپىــرەت

 ). بۇخارى مۇسلىم رىۋايىتى . ( » قىلىنىدۇ

ــان 3 ــدۇ ـ روزا تۇتقـ ــنهتكه كىرىـ ــشى جهنـ ــۇ . كىـ ــدۇلال رەزىيهلالهـ ــى ئۇبهيـ ــهه ئىبنـ  تهلـ
ــدۇ ــداق دەيـــ ــۇ مۇنـــ ــدۇكى، ئـــ ــۋايهت قىلىنىـــ ــۇدىن رىـــ ــبهر « : ئهنهـــ ــۈنى پهيغهمـــ  بىركـــ

ــاتتى، ــراقتىن بىرنهرســه دەۋات ــۇ يى ــدى، ئ ــادەم كهل ــا نهجــدىلىك بىرئ  ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغ
ــۇ ــانلىقىنى چۈشــىنهلمىدۇق، ئ ــېمه دەۋاتق ــز ئۇنىــڭ ن ــېكىن بى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ل  پهيغهم

ــدۇق ــورىۋاتقانلىقىنى بىلـ ــدە سـ ــسالم ههققىـ ــڭ ئىـ ــيىن، ئۇنىـ ــقاندىن كېـ ــا يېقىنالشـ  . يېنىغـ
ــپ، ــاۋاب بېرى ــا ج ــساالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــۇش  پهيغهم ــاز ئوق ــۇ – بهش ۋاخ نام ــدى، ب  دې

ــساالمدىن ــبهر ئهلهيهىس ــادەم يهنه پهيغهم ــشىم كېــرە  ئ ــېمه قىلى ــقا يهنه ن   ك؟ ئۇنىڭــدىن باش
ــاڭ  دەپ ســورىۋىدى، ــازالرنى ئوقۇس ــى نام ــلهن نهپل ــڭ بى ــۆز ئىختىيارى ــوق، پهقهت ئ  باشــقا ي

ــرەك ــۇڭ كېـــ ــسىنى تۇتۇشـــ ــزان روزىـــ ــدۇ، رامىـــ ــبهر  . بولىـــ ــاۋاب بهردى پهيغهمـــ  دەپ جـــ
 دەپ ســورىۋىدى، پهيغهمــبهر  بۇئــادەم يهنه ، باشــقا نــېمه قىلىــشىم كېــرەك؟ . ئهلهيهىســساالم
ــوق، پ  ئهلهيهىســساالم ــدۇ، باشــقا ي ــساڭ بولى ــى تۇت ــى روزىالرن ــاۋاب بهردى  هقهت نهپل  دەپ ج

 دەپ  باشــقا نــېمه قىلىــشىم كېــرەك؟  بۇئــادەم يهنه . ۋە زاكاتنىــڭ پهرىزىنــى چۈشــهندۈردى
ــا ، ــدا  ســـورىۋىدى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭغـ  باشـــقا يـــوق، پهقهت ئىختىيـــارى هالـ

ــدۇ ، ــاۋاب بهردى  ســـهدەقه بهرســـهڭ بولىـ ــادە . دەپ جـ ــۇ ئـ ــالاله  م قايتىـــپ كېتىۋېتىـــپ، بـ  ئـ
  ! زىيـادە قىلمـاي ئـورۇناليمهن  تائاالنىڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، مهن بـۇالرنى كـام

ــا ــۇ ۋاقىتت ــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــدى، پهيغهم ــان  دېۋى ــادەم ئهگهر ســۆزىدە راســتچىل بولغ ــۇ ئ  ب
 ). بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ( » دېدى  بولسا، جهننهتكه اليىق بولدى

 چــۈنكى ئىنــسان . ـ ئىنــسان روزىنىــڭ سايىــسىدا پهرىــشتىلهرنىڭ مهرتىۋىــسىگه يېتىــدۇ 4
ــال يهپ ــدەك، پهقهتــ ــىرتتىن كۆرىۋاتقانــ ــز ســ ــدىغان ۋە  بىــ ــكهت قىلىــ ــدىغان، ههرىــ  ئىچىــ

 ســــۆزلهيدىغان جــــانلىق ههيــــكهل ئهمهس، بهلكــــى ئىنــــساننى ئىنــــسان قىلغــــان نهرســــه
 ئىنـسان بۇنىـڭ بىـلهن تهپهككـۇر . ىي جهۋههردۇر ئۇنىڭدىكى ئالاله تائـاال ئاتـا قىلغـان روهـان

 . قىلىــدۇ، ههقىقهتلهرنــى بىلىــدۇ، بۇنىــڭ بىــلهن هــېس قىلىــدۇ، بۇنىــڭ بىــلهن لهززەتلىنىــدۇ
 ئــالاله تائــاال ئىنـــساندىكى مۇشــۇ قىممهتلىــك روهـــانىي جهۋههرنىــڭ يۈزىــسىدىن پۈتـــۈن

 ئىنــسان . ا بۇيرىغــان پهرىــشتىلهرنى ئىنــسانالرنىڭ ئاتىــسى ههزرىتــى ئــادەمگه ســهجدە قىلىــشق
 شـــۇنداق ئۇلـــۇغ يارىتىلغـــان بىـــر مهۋجـــۇداتكى، ئۇنىـــڭ روهـــى ئـــالاله تائـــاالدىن، بهدىنـــى

ــدۇر ــۇنى . توپراقتىنـ ــلهن، ئـ ــى بىـ ــدىغان روهـ ــا كۆتىرىـ ــۇنى ئۇلۇغلىققـ ــشه ئـ ــسان ههمىـ  ئىنـ
ئهگهر . رەزىللىكــلهرگه چۈشــۈرىدىغان نهپــسىي ئوتتۇرىــسىدىكى توقۇنۇشــالر بىلهنــال ياشــايدۇ
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ــۇ، روه ــۇ، ئ ــسا، ئ ــاكىم قىلىۋال ــا ه ــسىنى روهىغ ــسۇندۇرۇپ، نهپ ــسىگه بوي ــسىي ههۋى ــى نهپ  ىن
 قىممىتىنـى تونــۇپ،  هـايۋانلىق دەرىجىـسىگه چۈشـۈپ قالغانـدەك، ئهگهر ئــۇ، ئۆزىنىـڭ قهدىـر

 نهپــسىنى روهىنىــڭ تهلهبلىـــرىگه بويــسۇندۇرسا، ئــۇ، پهرىـــشتىلهرگه ئوخــشاش مهرتىـــۋىگه
ــشتىلهرد ــدا پهرى ــى گاهى ــدۇ، بهلك ــدۇ يېتى ــۇغ بۇلى ــا . ىنمۇ ئۇل ــاال هايۋانالرغ ــالاله تائ ــۈنكى ئ  چ

ــان ۋە پهرىــشتىلهرگه ــنىال ئاتــا قىلغ ــسىي ههۋەس ــا قىلماســتىن، پهقهت نهپ ــل ۋە روه ئات  ئهقى
ــسانغا ــسا، ئىن ــان بول ــا قىلغ ــنىال ئات ــلهن روه ــل بى ــتىن، پهقهت ئهقى ــسىي ههۋەس بهرمهس  نهپ

ــا ــا قىلغ ــسىي ههۋەس ئات ــل ههم نهپ ــلهن ئهقى ــۆز . ن ههم روه بى ــپ ئ ــسىگىال بېرىلى  شــۇڭا نهپ
 قىممىتىنـى يوقاتقـان ئىنـسان هايۋانغـا ئوخـشاش ئورۇنغـا چۈشـۈپ قالغانـدەك، ئهقىـل  قهدىر

ــسىنىڭ ههۋەســلىرىنى ئهقىــل ۋە شــهرىئهت بىــلهن مۇهــاكىمه ــشقا ســېلىپ، نهپ  ۋە روهىنــى ئى
ــۇغ ســانىلىدۇ ــشتىلهردىن ئۇل ــدە پهرى ــالاله تائاالنىــڭ نهزىرى ــالاله . قىلغــان كىــشىمۇ ئ  شــۇڭا ئ

ــان كهرىمــدە ــۇالر ﴿ : تائــاال قۇرئ ــقهتهن ئ ــان ۋە ياخــشى ئىــشالرنى قىلغــانالر ههقى  ئىمــان ئېيتق
 پهرىــــشتىلهرمۇ مهخلۇقاتنىــــڭ قاتارىــــدىن . دەيــــدۇ ، ) 1 ( ﴾ مهخلۇقاتنىــــڭ ئهڭ ياخشىــــسىدۇر

 بولغاچقــا، بــۇ ئــايهتته بايــان قىلىنغــان ســۈپهتتىكى ئىنــسانالر پهرىــشتىلهردىن ياخـــشى ۋە
 نهپــسىي ههۋىــسى ئۈچـۈنال ياشــاپ ئــالاله تائـاالنى تونۇمىغــان ئىنــسانالر توغرىلىــق . ئۇلۇغـدۇر

 ئېيتىـپ باقـساڭچۇ؟ نهپـسىي خاهىـشىنى ﴿ : ئالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە يهنه مۇنـداق دەيـدۇ
ــامىي ــقا هـ ــۇنى ساقالشـ ــشتىن ئـ ــشىغا ئهگىشىـ ــسىي خاهىـ ــادەمگه، نهپـ ــان ئـ ــاله قىلىۋالغـ  ئىـ

ــسى ــڭ تولى ــسهن؟ ئۇالرنى ــى ( نى بوالالم ــادەملهر ) گېپىڭن ــىنىدىغان ئ ــاكى چۈش ــدىغان ي  ئاڭالي
ــتهر ــدىنمۇ بهت ــى هايۋان ــشاشتۇر، بهلك ــا ئوخ ــۇالر پهقهت هايۋانالرغ ــسهن؟ ئ ــان قىالم  دەپ گۇم

 ). ئايهتلهر  44  43 فۇرقان سۈرىسى ( ﴾ گۇمراهتۇر

 نهپـــسىنىڭ خاهىـــشلىرىغا هۆكـــۈم قىلىـــشىنى ئۈگىنىـــپ، لهززەتلهرنـــى ۋاقىتلىـــق تهرك
ــتىش ــسانلىققا ئې ــۆزىنى ئىن ــۇرۇپ، ئ ــۆزىنى چېنىقت ــرىكچىلىكلهرگه ئ ــولغىنى – ۋە يې ــۇهىم ب  م

 اليىـــق كهلمهيـــدىغان تــــۆۋەن ئورۇنغـــا چۈشـــۈرۈپ قويماســـتىن، بهلكــــى  مۇســـۇلمانلىققا
ــالاله ــا يېـــتىش، بۇنىـــڭ بىـــلهن ئـ  ئىنـــسانلىق هـــۆرمىتىگه اليىـــق هالـــدا پهرىـــشته مهقامىغـ

ــالى مۇكاپاتى ــتىگه ۋە ئـ ــڭ جهننىـ ــشى تائاالنىـ ــۇش ئهڭ ياخـ ــۈن روزا تۇتـ ــشىش ئۈچـ ــا ئېرىـ  غـ
 ههۋەســلىرىنى يېڭىــپ، روهىــي مهنىــۋىيىتىنى  چــۈنكى روزا ئىنــساننىڭ هــاۋايى . پۇرســهتتۇر

 . يۈكسهلدۈرۈشى ئۈچۈن ئهڭ پايدىلىق ئىبادەتتۇر

 روزىنىڭ بۇدۇنيالىق پايدىلىرى

 : روزىنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى ناهايىتى كۆپتۇر، ئۇالردىن

. ئايهت  7 ى بهييىنه سۈرىس ) 1 (
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 ئىنـــساننى دۇنيــــادا ئــــۆزىگه ئىــــشىنىپ، ههددىــــدىن ئېــــشىپ كېتىــــشىدىن روزا  1
 . ساقلىغاندەك، ئۇنى دوزاخ ئوتىدىن ساقاليدۇ

 . روزا ئىنساننى ماددىي ۋە مهنىۋى تهرەپلهردىن تهربىيهلهيدۇ  2

 . ئىشرەت قىرلىرىدىن ساقاليدۇ  روزا ئىنساننى گۇناه، ئهيشى  3

ــدى  4 ــڭ هىـ ــشىنىڭ ئېغىزىنىـ ــان كىـ ــار، روزا تۇتقـ ــدە ئىپـ ــڭ نهزىرىـ ــالاله تائاالنىـ  ئـ
 . ئهنبهردىنمۇ خۇشپۇراق پۇرايدۇ

 . روزا ئىنساننى كېسهللىكلهردىن ساقلىققا ئېلىپ بارىدۇ  5

 . روزا تۇتقان ئادەم ئهتىگهندىن كهچكىچه ئىبادەت ئىچىدە بولغان بولىدۇ  6

 . پهرىشتىلهر روزا تۇتقان كىشىنىڭ گۇناهلىرىغا مهغپىرەت تىلهيدۇ  7

 . روزا سايىسىدا ئىنسان پهرىشتىلهر هاسىل قىاللمىغان پهزىلهتلهرگه ئېرىشىدۇ  8

 . روزا ئىنسانغا سهۋىر قىلىشنى ئۈگىتىدۇ ۋە يېرىكچىلىكلهرگه چېنىقتۇرىدۇ  9

 . روزا ئىنسانغا نهپسىنىڭ ههۋەسلىرىگه هاكىم بولۇشنى ئۈگىتىدۇ  10

 نكى روزا تۇتقـان كىـشى كۈنــدۈزدە چـۈ . روزا ئىنـسانغا ئىقتىـساد قىلىـشنى ئۈگىتىـدۇ  11
 . خالىغىنىنى يېيىشتىن، ئىچىشتىن توسىلىدۇ، بۇ ئارقىلىق ئىقتىسادنى ئۈگىنىدۇ

ــارام  12 ــقازاننى ئ ــان ئاش ــشلهپ تۇرغ ــاي ئى ــۆلگىچه تۇرم ــشىدىن ئ ــسان تۇغۇلى  روزا ئىن
 . ئالدۇرۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئاجىزالپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

 چــۈنكى ئــارتۇق ســېمىزلىك . ارتۇقچه ســهمرىپ كېتىــشتىن ســاقاليدۇ روزا ئىنــساننى ئــ  13
 . كېسهللىكنىڭ ئاالمىتىدۇر

ــدۇر  14 ــى ئهمهل ــسىدىكى مهخپ ــڭ ئوتتۇرى ــالاله تائاالنى ــلهن ئ ــسان بى ــۈنكى . روزا ئىن  چ
 . كىمنىڭ روزا تۇتقان ياكى تۇتمىغانلىقىنى پهقهت ئالاله تائاال ئۆزى بىلىدۇ

ــشال  15 ــارام ئى ــساننى ه ــشكه . ردىن ســاقاليدۇ روزا ئىن ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۆيلىنى  پهيغهم
 ئهي ياشــالر « : ۇشــنى تهۋســىيه قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن قــۇدرىتى يهتمىــگهن ياشــالرغا روزا تۇت

ــى ــۆزنى ۋە ! جامائهس ــۆيلىنىش ك ــۈنكى ئ ــۆيلىنىڭالر، چ ــواللىغىنىڭالر ئ ــادىر ب ــشقا ق ــوي قىلى  ت
 بواللمىغــانالر روزا تۇتــسۇن، چــۈنكى روزا تــوي قىلىــشقا قــادىر . ئهزاالرنــى هارامــدىن ســاقاليدۇ
 ) بۇخارى رىۋايىتى ( » ئۇنى هارام ئىشالردىن ساقاليدۇ

ــ  16 ــشىلىقنى س ــساننىڭ ياخ ــرى ۆ روزا ئىن ــهپقهتلىك ۋە ســاخاۋەتلىك  يىدىغان، مېه ش
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 . بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىغا يېتهكچى بولىدۇ

 روزا تۇتۇشنىڭ تىببىي جهههتتىكى پايدىلىرى

ــنىڭ ت ــۇر روزا تۇتۇشـ ــدىلىرى ناهـــايىتى كۆپتـ ــي جهههتتىكـــى پايـ  كـــۈنىمىزدىكى . ىببىـ
 زامانىۋىالشـــــقان مېدىتـــــسىنا روزا تۇتۇشـــــنى بهزى كېـــــسهللىكلهر ئۈچـــــۈن داۋا ئورنىـــــدا

ــا ــز . قولالنماقتــ ــشتىن پهرهىــ ــى يېيىــ ــۇش، بهزى يېمهكلىكلهرنــ ــژىم ( روزا تۇتــ ــش ) رېــ  قىلىــ
ــانلىقى ه ــىگه ئايالنغ ــۇهىم تهۋسىيهس ــڭ نهقهدەر م ــۇم دوختۇرالرنى ــگه مهل ــا . هممى ــۈن دۇني  پۈت

 دوختـــۇرلىرى كېـــسهل كىـــشىلهرنىڭ نېمىلهرنـــى يهپ، نېمىلهرنـــى يېمهســـلىكىنى ۋە قانـــداق
 روزا تۇتــۇش ئومــۇمهن . ۋاقىتتــا يهپ، قانــداق ۋاقىتتــا يېمهســلىكىنى كۆرســىتىپ بهرمهكــته

ــق ــڭ داۋاملى ــارقىلىق ئۇالرنى ــدۈرۈش ئ ــستىمىلىرىنى راههتلهن ــش سې ــساندىكى ههزم قىلى  ئىن
 . نورمال ئىشلهپ تۇرۇشىنى ساقالپ قېلىشىغا ئاالهىدە ياردەمچى بولىدۇ

ــز ــاكى پهرهى ــان ي ــۈنكى روزا تۇتق ــاقاليدۇ، چ ــاقلىقىنى س ــڭ س ــۇش يهنه جېگهرنى  روزا تۇت
 جىــگهر راههتلهنگهنلىكــى . قىلىــپ بىرنهرســه يــېمىگهن كىــشىنىڭ جىگىــرى ئــارام ئالىــدۇ

ــايچه  بـــۇزۇپ تاشـــالپ، باشـــقا ئهزاالرنىـــڭ ئۈچـــۈن كـــۆپلىگهن زەههرلىـــك مـــاددىالرنى ئۇڭـ
 يهنه كــــۆپلىگهن دوختــــۇرالر بهزى . زەههرلىنىــــشىنىڭ ۋە چارچىــــشىنىڭ ئالــــدىنى ئالىــــدۇ

 خۇسۇســـهن . كېـــسهللىكلهرگه روزا تۇتـــۇش ئـــارقىلىق رېـــژىم قىلىـــشىنى تهۋســـىيه قىلماقتـــا
 قهنـــت كېـــسىلىگه گىرىپتـــار بولغـــان كىـــشىلهر ئۈچـــۈن روزا تۇتۇشـــنىڭ نهقهدەر پايـــدىلىق

ــا  ئـــارتۇقچه ســـهمرىپ كهتـــكهن كىـــشىلهرنىڭ . ئىكهنلىكىنـــى دوختـــۇرالر تهۋســـىيه قىلماقتـ
 . ساالمهتلىكىنى ساقالشلىرى ئۈچۈن روزا تۇتۇشنىڭ پايدىسى ناهايىتى كۆپتۇر

 يهنـــى ( ئاشـــقازان كېـــسهللىكلهرنىڭ ئـــۆيى، داۋالىنىـــشنىڭ بېـــشى پهرهىـــز « مۇســـۇلمانالر
ــېمهك ــاالمهتلىككه ئۇيغــۇن  ي ــستىمال قىلىــش ئىچمهكلهرنــى س  دېــگهن » دۇر ) دەرىجىــدە ئى

 . تهۋسىيهلهرنى ياخشى بىلىدۇ

ــز مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ  دېــگهن » روزا تۇتــۇڭالر ســاغالم بولــۇڭالر « پهيغهمبىرىمى
ــسىنا ــقان مېدىتـ ــدا زامانىۋىالشـ ــۇن هالـ ــىهىتىگه ئۇيغـ ــان « نهسـ ــسهلدىن ئامـ ــۇڭ كىـ  روزا تۇتـ

 . دەپ تهۋسىيه قىلماقتا » بولۇڭ

 ڭ ئىجتىمائىي پايدىلىرى روزا تۇتۇشنى

 يېــسىر  روزا تۇتقــان كىــشى يهيــدىغان، ئىچىــدىغان نهرســىلىرى يــوق، هــالى ئېغىــر، يېــتىم
ــىنىۋېلىش ــشىراق چۈشــ ــدا ياخــ ــۇش جهريانىــ ــى روزا تۇتــ  ـ زارىنــ ــۇڭ ــسۇلالرنىڭ مــ يوقــ
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ــدۇ ــېگه بولىـ ــانىيىتىگه ئـ ــاچ . ئىمكـ ــشى ئـ ــگهن كىـ ــى چهكمىـ ــڭ دەردىنـ ــۈنكى ئاچلىقنىـ  جـ
 ئــۇ، ئــۆزى تــوق يــۈرگهنلىكتىن ههمــمه كىــشىنى ئــۆزىگه . چۈشــهنمهيدۇ قالغانالرنىــڭ هــالىنى

 ئهگهر ئــۇ، روزا تۇتــۇپ ئاچلىقنىــڭ دەردىنــى تېتىــپ كۆرســه ، . ئوخــشاش تــوق هــېس قىلىــدۇ
  شــۇچاغدىال كۈنلــۈك ئــوزۇقىنى تاپالمايــدىغان كهمــبهغهل بىچارىلهرنىــڭ هــالىنى چۈشــىنىدۇ

ــارد ــپ، ي ــدىن خهۋەر ئېلى ــڭ هاللىرى ــورچ دە، ئۇالرنى ــسانىي ب ــۈن ئىن ــۆزى ئۈچ ــشنى ئ  ەم قىلى
ــدۇ ــۆزىنىال . دەپ بىلىـ ــى، ئـ ــشاق بولۇشـ ــڭ يۇمـ ــڭ قهلبىنىـ ــالىتى ئۇنىـ ــۇلمانلىقنىڭ كامـ  مۇسـ

 ســاخاۋەتلىك بولۇشــى ۋە ههركىمــگه  ئويلىماســتىن باشــقىالرنىڭ غېمىنــى يېيىــشى، خهيــر
 تلىك بولــۇپ، ئــالاله تائــاال ناهــايىتى شــهپقه . شــهپقهتلىك بولۇشــىنى تهقهززا قىلىــدۇ  مېهــرى

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . ئـــۇ پهقهت شـــهپقهتلىك كىـــشىلهرگىال رەهىـــم شـــهپقهت قىلىـــدۇ
 شــهپقهتلىك كىــشىلهرگه ئــالاله تائــاال رەهىــم قىلىــدۇ، يهر يۈزىــدىكىلهرگه « : مۇنــداق دېــگهن
 . » رەهىم قىلىدۇ ) ئالاله تائاال ( سىلهرگه ئاسماندىكى زات ! رەهىم قىلىڭالر

 االم مىــسىرنىڭ خهزىنىــسىگه مهســئۇل بولغــان ۋاقىتلىرىــدا روزىنــى يۇســۇف ئهلهيهىســس
ــدىكهن ــۆپ تۇتىـ ــورالغىنىدا . كـ ــدە سـ ــهۋەبى ههققىـ ــڭ سـ ــۇ، بۇنىـ ــهم ، « : ئـ ــوق يۈرسـ  مهن تـ

 . دېگهن ئىكهن » پېقىرالرنىڭ ئاچلىقىنى ئۇنتۇپ قېلىشىمدىن قورقىمهن

 روزا ئىنساننى گۇناهالردىن ساقاليدىغان قالقاندۇر

ــسى ــساندىكى جىن ــۈچى ۋە ئىن ــڭ ك ــدىكى هۇرمۇناتالرنى ــى قان ــلهرنىڭ قوزغۇلۇش  ي ههۋەس
ــاغلىقتۇر ــىددىتىگه بـ ــدانغا . شـ ــشتىن مهيـ ــۆپ يېيىـ ــسا، كـ ــشى بولـ ــڭ كۈچىيىـ  هۇرمۇناتالرنىـ

 . روزا تۇتــۇش بۇخىــل هۇرمۇناتالرنىــڭ قانــدىكى سهۋىيهســىنى ۋە كــۈچىنى ئازالتىــدۇ . كېلىــدۇ
 روزا . ۇناتالرنىـــڭ ئازالغىنىدىنـــدۇر روزا تۇتقـــان كـــۈنلهردىكى ههۋەســـسىزلىك قانـــدىكى هۇرم

ــدىكى ــشى ئۇنىڭـ ــسىيىتىنىڭ يۈكسىلىـ ــڭ ۋە شهخـ ــۋى قۇۋۋىتىنىـ ــشىنىڭ مهنىـ ــان كىـ  تۇتقـ
 روزا تۇتۇشـــنىڭ . هــايۋانىي ههۋەســـلهر ئازالغــان ۋە ئاجىزلىغـــان ۋاقىتتـــا ئوتتۇرىغــا چىقىـــدۇ

 جىنـــسىي ههۋەســـلهرنى كـــونترول قىلىـــشتا كۆرســـىتىدىغان ئىجـــابى تهســـىرىنى پهيغهمـــبهر
ــسىدە ئىپــادىلىگهن ــادىر ! ئهي ياشــالر جامائهســى « : ئهلهيهىســساالم مۇنــۇ ههدى  تــوي قىلىــشقا ق

ــواللىغىنىڭالر ئــۆيلىنىڭالر، چــۈنكى ئــۆيلىنىش كــۆزنى ۋە ئهزاالرنــى هارامــدىن ســاقاليدۇ  . ب
ــادىر بواللمىغـــــانالر روزا تۇتـــــسۇن، چـــــۈن  كى روزا ئـــــۇنى هارامـــــدىن تـــــوي قىلىـــــشقا قـــ

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » ساقاليدۇ

 جىنــسىي ههۋەســنىڭ ئهڭ كۈچلــۈك ۋە خهتهرلىــك بولىــدىغان بىــر باســقۇچىدا ياشــاۋاتقان
ــڭ ــارقىلىق قاراملىقنىـــ ــشى ئـــ ــۈچلىرىنى تىزگىنلىـــ ــسىي كـــ ــڭ جىنـــ ــالرغا ئۇالرنىـــ  ياشـــ
هاالكهتلىرىــــدىن ساقلىنىــــشى ۋە ئىفــــفهت نومۇســــلىرىنى قوغدىــــشى ئۈچــــۈن پهيغهمــــبهر
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ــۇ تهۋســىيهنى قى ــا ب ــوغرا بولغــانلىقى ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇالرغ  لغانلىقىنىــڭ نهقهدەر ههق ۋە ت
 . بۈگۈنكى ئىلمىي ههقىقهتلهر ئارقىلىق ئوتتۇرىغا چىقماقتا

 روزا گۈزەل ئهقالقنى يېتىلدۈرىدۇ

ــدۇ ــز ئۇنۇتى ــۆزىنى تې ــلهن ئ ــلهر بى ــالالردا غهپلهت ــۈنچه ه ــسى كۆپ ــسان نهپ ــڭ . ئىن  ئۆزىنى
 خـۇددى هــېچ . ، كۆرۈشـنىمۇ خالىمايــدۇ ئـاجىزلىقىنى، پېقىرلىقىنـى ۋە خاتــالىقلىرىنى كۆرمهيـدۇ

ــدۇ ــۆزىنى ئاتىــ ــشلىرىغا ئــ ــا ئىــ ــلهن دۇنيــ ــرىس بىــ ــدەك هېــ ــك ۋە . ئۆلمهيدىغانــ  لهززەتلىــ
ــدۇ ــىگه باغلىنى ــمه نهرس ــان ههم ــك بولغ ــاخىرەت . مهنپهئهتلى ــدۇ، ئ ــاننى ئۇنۇتى ــۆزىنى ياراتق  ئ

ــۇ، ئــۆزىگه ئىــشىنىدۇ ــپ كهتمهيــدۇ، چــۈنكى ئ ــدە ئــانچه ئهندىــشه قىلى  لــسا، روزا بو . ههققى
ــداق غاپىـــل، هاكـــاۋۇر ئىنـــسانغا ئۆزىنىـــڭ ئـــاجىزلىقىنى، پېقىرلىقىنـــى ۋە بىچـــارە  ههرقانـ

ــاۋۋال . ئىكهنلىكىنــى ئهســلىتىدۇ ــلهن ئ ــاچلىق ۋاستىــسى بى ــۇ، روزا تۇتــۇش جهريانىــدىكى ئ  ئ
ــڭ ــاجىز بهدىنىنىـ ــىنىدۇ، ئـ ــاجلىرىنى چۈشـ ــقازاننىڭ ئېهتىيـ ــدۇ ۋە ئاشـ ــقازىنىنى ئوياليـ  ئاشـ

 ئۆزىنىـــڭ شـــهپقهتكه قانچىلىـــك . دامـــسىز ئىكهنلىكىنـــى چۈشـــىنىدۇ نهقهدەر كىچىـــك ۋە چى
ــدۇ ــى بىلى ــر مهۋجــۇدات ئىكهنلىكىن ــاجىز بى ــدىغان ئ ــاج بولى ــق . مۇهت ــا، ئهقىللى ــا بۇۋاقىتت  مان

 ئىنــسان ئــۆز نهپــسىنىڭ پىرئهۋنلىقىنــى تاشــالپ، ئــاجىزلىقىنى ۋە مۇهتــاجلىقىنى ئېتىــراپ
 . ش يولىغا كىرىدۇ قىلغان هالدا ئالاله تائاالغا قۇلچىلىق قىلى

 روزا تۇتۇش ئىرادىنى تاۋاليدۇ

 هايــاتلىق ئــالاله تائــاالنى تونــۇش يولىــدىكى بىــر ســهپهر بولــۇپ، ئۇنىــڭ كامــالىتى ۋە
 غايىسى ئـالاله تائاالغـا اليىقىـدا شـۈكۈر ئهيـلهپ، بهنـدىچىلىكنى ئـادا قىلىـش ئـارقىلىق ئـۇنى

 دىكى بىرىنچــــى باســــقۇچلۇق روزا تۇتــــۇش بولـــسا، بوســــهپهر . رازى قىلىـــشتىن ئىبــــارەتتۇر
 ئىنــسان بۇمهشــىق ئــارقىلىق بهدەن ۋە نهپــسىي ههۋەســلىرىنىڭ تىزگىنىنــى ئــۆزى . مهشــىقتۇر

ــۇپ باشــقۇرۇش بىــلهن ئۆزىنىــڭ خوجــايىنلىقىنى يۈرگۈزىــدۇ ۋە ئهينــى ۋاقىتتــا ئــالاله  تۇت
 ههۋەســلهرنىڭ ۋە كۆكۈلنىــڭ تىزگىنىنــى  نهپــسىي . تائاالنىــڭ ئهمرىنــى ئورۇنلىغــان بولىــدۇ

 ئىــرادە ئهقىــل بىــلهن ۋىجــداننىڭ . تۇتــۇپ باشــقۇرۇش ئۈچــۈن مۇســتهكهم ئىــرادە كېــرەك
روزا . تهلهبلىــرىگه ماسلىشىــشقا ئــۆزىنى كۆنــدۈرۈش ئــارقىلىق كۈچىيىــدۇ ۋە پىــشىپ يېتىلىــدۇ

 . تۇتـۇش ئىرادىنـى كـۈچهيتىش ۋە سـهۋىرچانلىقنى ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن ئهڭ ياخـشى پۇرســهتتۇر
 ئىچــمهي ئاچلىققــا  ئىچمهكــلهر تهييــار تۇرســىمۇ، يــېمهي  يــېمهك روزا تۇتقــان كىــشى ئالدىــدا

ــدۇ ــق  ئـــۇنى يېـــيىش . ۋە ئۇســـسۇزلۇققا بهرداشـــلىق بېرىـ ــا يېقىنچىلىـ ــشتىن ۋە ئايالىغـ  ئىچىـ
ــدۇ ــڭ ۋىجــدانى توســاپ تۇرى ــشتىن پهقهت ئۇنى ــازارەت . قىلى ــۇنى ن ــدا ئ ــڭ يېنى  چــۈنكى ئۇنى

بۇخىــل چېــنىقىش . ېچ نهرســه يوقتــۇر قىلىــدىغان ئــالاله تائــاال بىــلهن ۋىجدانىــدىن باشــقا هــ
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ــدۇ 15 ههركــۈنى ــازراق ۋاقىــت داۋام قىلى ــاكى ئ ــۆپرەك ي ــاكى ئۇنىڭــدىن ك ــادا . ســائهت ي  دۇني
ــسالمىي ــشتۈرۈشته ئىـ ــهۋىرچانلىقىنى يېتىـ ــسىنى ۋە سـ ــساننىڭ ئىرادىـ ــتهپ ئىنـ ــداق مهكـ  قانـ

 ! روزىغا يېتهلىسۇن؟

 ى تىكـــلهش ۋە ئـــۇنى ئىرادىنـــ « گېرمانىيىلىـــك بىـــر پىـــسخولوگىيه دوختـــۇرى ئۆزىنىـــڭ
ــامىللىرى ــشنىڭ ئ ــدۇ » كۈچهيتى ــداق دەپ يازى ــدا مۇن ــاملىق كىتابى ــلهش ۋە « : ن ــى تىك  ئىرادىن

 ئهممـــا ئىـــسالم دىنـــى هـــازىرقى . » كـــۈچهيتىش ئۈچـــۈن ئهڭ ياخـــشى ئامىـــل روزا تۇتۇشـــتۇر
ــى مۇنــدىن ــان ئىلمىــي ههقىقهتلهرن ــدىال ئىــسپاتالپ چىقق ــسخولوگىيه ئــالىملىرى ئهم  14 پى

ــۇرۇن ــىر ب ــسپاتلىغان ئهس ــساالمنىڭ . ال ئى ــبهر ئهلهيهىس ــا پهيغهم ــز  بۇنىڭغ ــ بى ــان يۇقىرى  دا باي
ــستىكى ــان ههدى ــرەك  قىلغ ــسا كې ــك بول ــى يېتهرلى ــان تهۋسىيهس ــالرغا قىلغ ــبهر . ياش  پهيغهم

ــداق ــق مۇنـ ــدىغانلىقى توغرىلىـ ــهۋىرچانلىقنى ئۈگىتىـ ــشىگه سـ ــڭ كىـ ــساالم روزىنىـ  ئهلهيهىسـ
 ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » ۇر روزا تۇتۇش سهۋرنىڭ يېرىمىد « : دەيدۇ

ــرى ــڭ بى ــۇپ، ئۇالرنى ــار بول ــۇۋۋەت ب ــل ق ــۈچ خى ــساندا ئ ــۈنكى ئىن ــسىي ههۋەس : چ  نهپ
ــرى ــۇۋۋىتى، يهنه بى ــرى : ق ــۇۋۋىتى، يهنه بى ــدىغان غهزەپ ق ــۇچىالردا بولى ــشتىلهردە : يىرتق  پهرى

 سىپ ئىنـساننىڭ روهـى قـۇۋۋىتى يوقـۇرىقى ئىككـى قـۇۋۋەتنى بېـ . بولىدىغان روهى قۇۋۋەتتۇر
 ئىـسالم دىنـى كـۈرەش ۋە . ئۆتهلىگهن ۋاقىتتا، ئۇ، ههقىقىيـي سـهۋىرنى هاسـىل قىلغـان بولىـدۇ

ــدۇر ــاد دىنى ــشىدىكى . جىه ــل تۇرالى ــلىرىگه تاقابى ــڭ كۈرەش ــشىنىڭ هاياتلىقنى ــۇلمان كى  مۇس
ــۆز . قــۇۋۋىتى ســهۋىر بىــلهن قهتئىــي ئىرادىــدۇر  ههل قىلغــۇچ ئامىــل ۋە ئهڭ ئــاۋۋالقى كــۈچ  ئ

 بىـــرەر . ســـلىرىنى يـــېڭهلمىگهن كىـــشى دۈشـــمهننى ههرگىزمـــۇ يېڭهلمهيـــدۇ نهپـــسىنىڭ ههۋە
 كۈنلــۈك ئاچلىققــا چىــدىيالمىغان كىــشى ئۇلۇغــۋار غــايىگه يېــتىش يولىــدا بهدەل تۆلهشــكه

 . چىدىمايدۇ

 روزا ئىنسانغا پهرهىزنى ئۈگىتىدۇ

 روزا ئىنـــسان ئۈچـــۈن تولىمـــۇ ئههمىيهتلىـــك بولغـــان مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى پهرهىـــز ههم
 ئىچىــش  چــۈنكى ئىنـساننىڭ نهپــسى خالىغـانچه يېــيىش . ىـي جهههتتىكــى قوغدىنىـشتۇر تىبب

ــدىغان بولــسا، ــلهن ههركهت قىلى ــلهن ئۆزىنىــڭ تهن بى  ـ ئىچىــش بى ــيىش ــسىز يې  ئىنتىزام
 هــارامنى ئىلغىماســتىن ههر نهرســىگه بېــرىلىش ئــارقىلىق ئۆزىنىــڭ  سـاغالملىقىغا ههم هــاالل

ــ ــالغان بولىـ ــان سـ ــۋىيىتىگه زىيـ ــڭ . دۇ مهنىـ ــڭ ۋە ئهقىلنىـ ــا روهنىـ ــلهن ئۇنىڭغـ ــڭ بىـ  بۇنىـ
 ئاســــتا نهپــــسىي ههۋەس ئــــۇنى  دە، ئاســــتا  تهلهبلىــــرىگه بويــــسۇنۇش ئېغىــــر تۇيۇلىــــدۇ

ــاليدۇ ــدۇ . تىزگىنلهشــكه باش ــسى باشــقۇرىدىغان بولى ــسىي ههۋى ــۇنى نهپ ــا ئ ــڭ . بۇۋاقىتت  بۇنى
ىــسىدا بــۇ روزىنىــڭ ئىنــسان روزا ساي . بىــلهن ئــۇ، ئىنــسانلىق خىــسلىتىدىن ئايرىلىــپ قالىــدۇ
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ــدۇ ــشنى ئۈگىنىـ ــز قىلىـ ــلهن پهرهىـ ــسى بىـ ــارە . ۋاستىـ ــدۇ ۋە بىچـ ــشكه كۈنىـ ــازەت چېكىـ  رىيـ
 . ئارقىدىن يېمهك بىلهن تولدۇرمىغاچقا كېسهللهردىن ئامان بولىدۇ  ئاشقازاننى ئارقا

 رامىزان روزىسىنىڭ بۇيرۇلۇشنىڭ هېكمهتلىرى

ــزان ــيه  رامى ــسالمىي ( قهمهرى ــدىن ) ئى ــان ئ  9 ئايلىرى ــاي قۇرئ ــۇپ، بۇئ ــامى بول ــڭ ن  اينى
 رامىـزان ئېيىـدا روزا تۇتۇشـنىڭ پهرز . كهرىمدە ئىـسمى بىـلهن بايـان قىلىنغـان يىگـانه ئايـدۇر

 : بولۇپ بۇيرۇلۇشنىڭ هېكمهتلىرى تۆۋەندىكىچه

 رامىــزان ئېيــى ئــالاله تائاالنىــڭ نهزىرىــدە ئهڭ هۆرمهتلىــك ئــاي بولــۇپ تۇنۇلغــان بــۇ  1
 بىـلهن نهپـسىنىڭ تهلهبلىرىنــى ۋاقىتلىـق رەت قىلىـش ئـارقىلىق ئىنــسان ئايـدا روزا ۋاستىـسى

 ئــۆزىنى چېنىقتۇرىــدۇ ۋە بــۇ مۇناســىۋەت بىــلهن گۇنــاهالردىن ســاقلىنىش ئــارقىلىق تهقۋالىــق
 . نهتىجىدە دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ سائادەتلىرىگه اليىق بولىدۇ . مهرتىۋىسىگه ئېرىشىدۇ

ــڭ  2 ــالاله تائاالنىــ ــساننى ئــ ــرى روزا ئىنــ ــى  ئهمــ ــورۇنالش ۋە مهنئــ ــانلىرىنى ئــ  پهرمــ
 ئــــالاله تائاالغــــا . قىلغانلىرىــــدىن يېنىــــشتىن ئىبــــارەت ئىتــــائهتمهنلىككه كۆندۈرىــــدۇ
ــسىدۇر ــڭ ئىپادىـ ــي مۆمىنلىكنىـ ــسا ههقىقىـ ــك قىلىـــش بولـ ــڭ . ئىتائهتمهنلىـ ــالاله تائاالنىـ  ئـ

 . رەهمهت ۋە مهرههمهتلىرى ئهنه شۇنداق مۆمىنلهرگه خاستۇر

ــا ئېلىـــپ بارىـــدىغان بىـــر تهربىـــيه روزا ئىنـــسا  3  ن نهپـــسىنى تهربىـــيهلهپ تاكامۇللۇققـ
ــدا . ۋاستىــسىدۇر  روزا تۇتقــان كىــشى لهززەتلىــك يېمهكلىكلهرنــى ۋە ســۇغۇق ســۇنى كــۆز ئالدى

 كۆرۇپ تۇرسىمۇ ئـالاله تائاالنىـڭ رازىلىقىغـا ئېرىشىـشنى كـۆزلهپ سـهۋىر قىلىـدۇ، ئاچلىققـا ۋە
 ئىنــسان شــۇنداق نهپــسىنى كــونترول قىلىــش ئىــشىغا بىــرەر . ئۇسـسۇزلۇققا بهرداشــلىق بىرىــدۇ

ــدۇ ــهۋرچانلىقنى يېتىلدۇرەلهي ــي س ــدە ههقىقى ــۇ ئۆزى ــيىن ئ ــدىن كې ــاي داۋام قىلغان ــۇڭا . ئ  ش
 ئىبنـــى مـــاجه ( دەپ كۆرســـهتكهن » روزا ســـهۋرنىڭ يېرىمىـــدۇر « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم

 ). رىۋايىتى

ــۈيىدىغا  4 ــشالرنى سـ ــشى ئىـ ــساندا ياخـ ــدىغان، روزا ئىنـ ــا يېتىـ ــقىالرنىڭ هالىغـ  ن، باشـ
 گـۈزەل يوقسۇلالرغا ئىچ ئاغرىتىـدىغان ۋە ئۆزىنىـڭ ئـاجىز بىـر قـۇل ئىكهنلىكىنـى تۇنۇيـدىغان

 . ئهخالقالرنى يېتىلدۈرىدۇ

ــر ــڭ بىـ ــاقىرىقى ۋە ئىماننىـ ــدىنقى چـ ــڭ ئالـ ــسالم دىنىنىـ ــالق ئىـ ــۈزەل ئهخـ ــۇمكى، گـ  مهلـ
ــبهر ئهلهيهىســساالم . پارچىــسىدۇر ــامالش « : شــۇڭا پهيغهم ــى تام  مهن پهقهت گــۈزەل ئهخالقالرن

). بۇخارى رىۋايىتى ( دىگهن » ئۈچۈنال ئهۋەتىلدىم
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 رامىزان روزىسى قاچان پهرز قىلىنغان؟

 ئىــسالم دىنــى مهيــدانغا كهلــگهن مهكــكه دەۋرىــدە روزا پهرز قىلىنمىغــان، بهلكــى پهيغهمــبهر
ــان ۋە مهدىنىـــدە مۇســـۇلمانال ــا ئهلهيهىســـساالم مهدىـــنىگه هىجـــرەت قىلغـ  رنىڭ دۆلىتـــى بهرپـ

 يىلـى مۇسـۇلمانالرغا رامىـزان ئېيىـدا بىـر ئـاي روزا تۇتـۇش  2 بولغاندىن كېيىن هىجرىيهنىـڭ
ــان ــكهن . پهرز قىلىنغـ ــايىتى چۈشـ ــۇ ئـ ــڭ مۇنـ ــالاله تائاالنىـ ــۇههقته ئـ ــى مـــۆمىنلهر ﴿ : بـ  ! ئـ

ــى ( ساقلىنىـــشىڭالر ئۈچـــۈن، ســـىلهردىن ئىلگىـــرىكىلهرگه ) گۇنـــاهالردىن (  يهنـــى ئىلگىرىكـ
 بهقهرە ( ﴾ پهرز قىلىنــدى ) رامىــزان روزىــسى ( روزا پهرز قىلىنغانــدەك، ســىلهرگىمۇ ) لهرگه ئــۇممهت
 ). ئايهت  183

ــشتا ــزان روزىــسىنىڭ پهرز قىلىنغــانلىقىنى ئــېالن قىلى  » بــۇ ئــايهتته ئــالاله تائاالنىــڭ رامى
ــۆمىنلهر ــى م ــشىدىكى ســىر شــۇكى « ئ ــلهن ســۆزىنى باشلى ــاب بى  مۇســۇلمانالرغا : دىــگهن خىت

ــڭ ــى ئۇالرنى ــڭ تهقهززاس ــى ۋە ئىماننى ــۆمىنلهر ئىكهنلىكىن ــان م ــان ئېيتق ــا ئىم ــالاله تائاالغ  ئ
ــارەت ــتىن ئىب ــپ ئورۇنالش ــۇل قىلى ــلهن قۇب ــۇق بى ــانلىرىنى مهمنۇنل ــڭ بۇيرۇغ ــالاله تائاالنى  ئ
ــدەش ۋە ــقا ئۈنـ ــى ئورۇنالشـ ــۇ ئهمىرلهرنـ ــۇالرنى بـ ــارقىلىق ئـ ــدۇرۇش ئـ ــى يادالنـ  ئىكهنلىكىنـ

 ئــى ﴿ ا قۇرئــان كهرىمــدىكى كــۆپلىگهن ئهمىــر ۋە مهنــئىلهر شــۇڭ . قىزىقتــۇرۇش ئۈچــۈن ئىــدى
 . دىگهن خىتاب بىلهن باشالنغان ﴾ ! مۆمىنلهر

 قى روزا ئايىتىدىكى بهدىئىي ئىشارەتلهر يۇقىرى

ــاال ــالاله تائ ــۇقىرى ئ ــى ي ــۈچ ههقىقهتن ــدىكى ئ ــدىلىرىگه تۆۋەن ــۆمىن بهن ــدە م  قى روزا ئايىتى
 : يادالندۇرماقتا

ــان ئىــسالم دىنىــدا مۇســۇلما  1 ــدىال مهۋجــۇد بولغ  نالرغا پهرز قىلىنغــان روزا، ئىــسالم دىنى
ــۇپ كهلــگهن قهدىمىــي ــۇرۇنقى ســاماۋىيي دىنالردىمــۇ بۇيرۇل ــر پهرز بولماســتىن، بهلكــى ب  بى

ــايهتتىكى ــۇ ئـ ــگه بـ ــادەت ئىكهنلىكىـ ــدەك ﴿ ئىبـ ــرىكىلهرگه پهرز قىلىنغانـ ــىلهردىن ئىلگىـ  ﴾ سـ
ــشارەت قىلماقتــا ــارقىلىق ئى ــارە ئ ــگهن ئىب ــداق دىــگهن ههسهنۇ . دى ــاۋزۇدا مۇن ــرىي بۇم  : لبهس

ــۇرۇن يههــۇدىي، ــزدىن ب ــاال بى ــالاله تائ ــستىئان ئ ــان، خرى ــسىنى پهرز قىلغ ــزان روزى  الرغىمۇ رامى
ــر ــۆزلىرى باشــقا بى ــاينى تهرك ئېتىــپ، روزا تۇتــۇش ئۈچــۈن ئ ــارەك ئ ــۇ مۇب  ئهممــا يههــۇدىالر ب

 النىـــڭ مۇســــا كـــۈننى بهلگىـــلهپ چىققـــان ۋە ئــــۆز گۇمانلىرىـــدا بـــۇ كــــۈننى ئـــالاله تائا
 ئهلهيهىســــساالم بىــــلهن ئىــــسرائىل ئهۋالدىنــــى پىرئهۋننىــــڭ زۇلمىــــدىن قۇتۇلــــدۇرغان ۋە
 . پىرئهۋننـــى ئـــادەملىرى بىـــلهن قوشـــۇپ ســـۇدا غهرق قىلغـــان كـــۈن دەپ ئېتىقـــاد قىلغـــان

 الرمۇ بــۇرۇن رامىــزان ئېيىــدا روزا تۇتــاتتى، كېــيىن رامىــزان ئېيــى قــاتتىق ئىســسىق خرىــستىئان
ــ ــۈنلىرىگه ت ــاز ك ــالقىن ۋە ي ــڭ س ــى يىلنى ــۇش ئېيىن ــۇالر روزا تۇت ــانلىقتىن ئ ــپ قالغ وغرا كېلى
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 ئۆزگهرمهيــــــدىغان باهــــــار ئېيىغــــــا بهلگۈلىۋالغــــــان ئــــــالاله تائاالنىــــــڭ ئهمرىنــــــى
ــالىقلىرىنى يۇيــۇش ئۈچــۈن يهنه ــارەت بــۇ خات  كــۈننى قوشــۇپ 20 ئۆزگهرتىــۋەتكهنلىكتىن ئىب

 ىـڭ دىنىــي ئۆلۈمالىرىنىــڭ پهتىــۋالىرى بــۇ ئىــش ئۇالرن . كــۈن روزا تۇتۇشــقا ئـۆتكهن 50 جهمـى
ــقان ــگه ئاش ــارقىلىق ئهمهل ــدۇ . ئ ــۇق مۇنــداق دەي ــۇالر توغرۇل ــاال ئ ــۇالر دىنىــي ﴿ : ئــالاله تائ  ئ

 ). ئايهت  31 تهۋبه سۈرىسى ( ﴾ باشلىقلىرىنى، ئۆلۈمالىرىنى مهبۇد قىلىۋالدى

ــدىغان ۋە ي  2 ــادا قىلىنى ــدىلىك ئ ــشاش كۈن ــا ئوخ ــسى بهش ۋاخ نامازغ ــزان روزى ــل رامى  ى
 بــويى ئۈزمهســتىن ئورۇنالشــقا بۇيرۇلغــان پهرز بولماســتىن، بهلكــى رامىــزان روزىــسى يىلــدا

 . بىرئاي تۇتۇشقا بۇيرۇلغان پهرزدۇر

 . كۈن بولىدۇ، مۇندىن ئارتۇق بولمايدۇ 30 كۈن، گاهىدا 29 قهمهرىيه ئايلىرى گاهىدا

 باشلىـشىدىن ئىبــارەت ئـالاله تائـاال رامىـزان ئېيىـدا قۇرئــان كهرىمنـى نازىـل قىلىـشنى  3
ــزان روزىــسى بىــلهن ــۇ ئــاينى رامى ــدۇرۇش ئۈچــۈن ب ــا نېمىتىنــى مۇســۇلمانالرغا يادالن  بــۇ كاتت

 بـۇ ئـاي مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىززىتـى، غهلىبىـسى ۋە نىجـاتلىقى قولغـا كهلـگهن . شهرەپلهندۈرگهن
 كهرىـم نازىـل رامىـزان ئېيىـدا قۇرئـان ﴿ : شۇڭا ئالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ . ئهڭ مۇبارەك ئايدۇر
ــم ئىنــسانالرغا يېتهكچىــدۇر، هىــدايهت قىلغۇچىــدۇر ۋە ههق . بولۇشــقا باشــلىدى  قۇرئــان كهرى

 بىــلهن نــاههقنى ئــايرىغۇچى روشــهن ئــايهتلهردۇر، ســىلهردىن كىمكــى رامىــزان ئېيىــدا هــازىر
 ). ئايهت  185 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن

 سـىلهرنىڭ دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىـك ! ئـى مـۆمىنلهر : ىقى سـۆزىدە گۇيـاكى ئـالاله تائـاال يـۇقىر
 سـائادەتلىرىڭالر ئۈچـۈن يېتهكچـى بولىـدىغان قۇرئـان كهرىمنـى نازىـل قىلىـشىمدىن ئىبــارەت

 يهنــى قۇرئــان كهرىــم  ئايــدا بــۇ كاتتــا نېمىتىمنــى تونۇشــۇڭالر ۋە يــاد قىلىــشىڭالر ئۈچــۈن بــۇ
 . وزا تۇتۇش سىلهرگه پهرز قىلىندى، دېمهكته ر  نازىل بولۇشقا باشلىغان رامىزان ئېيىدا

 روزىنى تهرك قىلىشنىڭ گۇناهى

ــبهر ــا پهيغهمـ ــردۇر، ههتتـ ــايىن ئېغىـ ــاهى ئىنتـ ــلىقنىڭ گۇنـ ــسىنى تۇتماسـ ــزان روزىـ  رامىـ
ــايىتى ــڭ ناهـ ــڭ گۇناهىنىـ ــۇرۇپ روزا تۇتمىغانلىقنىـ ــىز تـ ــدا ئۆزۈرسـ ــساالم رامىزانـ  ئهلهيهىسـ

ــسىد ــزان روزى ــى كۆرســىتىپ، رامى ــادەم ئېغىرلىقىن ــان ئ ــۈننى ئۆزۈرســىز تهرك قىلغ ــرەر ك  ىن بى
ــدۇرغان ــدۇ دەپ ئاگاهالنـ ــادا قىاللمايـ ــۇنى ئـ ــسىمۇ ئـ ــويى روزا تۇتـ ــۈر بـ ــۇرەيرە . ئۆمـ ــۇ هـ  ئهبـ

 رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم مۇنـــــداق
 لغـان كىـشى ئهگهر رامىـزان ئېيىـدا ئۆزۈرسـىز تـۇرۇپ بىـرەر كۈنلـۈك روزىنـى تهرك قى « : دېگهن

). بۇخارى رىۋايىتى ( » ئۆمۈر بويى روزا تۇتقان تهقدىردىمۇ ئۇنى ئادا قىاللمايدۇ
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ــا ــاكى بهش ۋاخ نامازغـ ــدىغان يـ ــاالللىق بېرىـ ــشىلهرگه مـ ــادەتته كىـ ــسى ئـ ــزان روزىـ  رامىـ
ــاي ــر ئ ــدا بى ــۇ، يىل ــادەتمۇ ئهمهس، بهلكــى ئ ــر ئىب ــدىغان بى ــادا قىلىنى ــدىلىك ئ  ئوخــشاش كۈن

ــقا بۇيرۇل ــۆپ روزا تۇتۇشــنى . غــان پهرزدۇر تۇتۇش ــزلهرگه بىرئايــدىن ك ــالاله تائــاال بى  ئهگهر ئ
 چــۈنكى مۇســۇلمانلىقنىڭ تهقهززاســى . پهرز قىلغــان بولــسىمۇ، ئــۇنى تۇتۇشــقا مهجبــۇر ئىــدۇق

 . بۇيرۇلغــانالرنى تولــۇق ئــورۇنالش ۋە مهنئــى قىلىنغــانالردىن قهتئــى يېنىــشتىن ئىبــارەتتۇر
 ۋى مهنپهئهتلىــرى ئۈچـۈن بۇيرۇلغــان بـۇ بىــر ئـايلىق روزىنىمــۇ ئىنـسانالرنىڭ مــاددىى ۋە مهنىـ

 شــۇڭا پهيغهمــبهر . تولــۇق تۇتماســلىق ئــالاله تائاالنىــڭ نېمهتلىــرىگه تۇزكۆرلــۇق قىلغــانلىقتۇر
ــرەر كۈنلـــۈك روزىنـــى تهرك قىلغـــان كىـــشى ئۆمـــۈر بـــويى روزا ــىز بىـ  ئهلهيهىســـساالم ئۆزۈرسـ

. دۇرغان تۇتسىمۇ ئۇنى ئادا قىاللمايدۇ دەپ ئاگاهالن
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 چى بۆلۈم ئىككىن

رامىزان ئېيىنىڭ ئىسپاتلىنىشى
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 رامىزان ئېيىنىڭ كىرگهنلىكى قانداق ئىسپاتلىنىدۇ؟

ــارقىلىق ــۆرۈش ئ ــۆرۈنگهنلىكىنى ك ــڭ ك ــزان ئېيىنى ــى رامى ــڭ كىرگهنلىك ــزان ئېيىنى  رامى
 ئىــسالم چــۈنكى . رامىــزان ئېيــى ۋە روزا هېيتــى كالىنــدار بىــلهن هېــسابالنمايدۇ . ئىــسپاتلىنىدۇ

 پهيغهمــــبهر . شــــهرىئىتى بــــۇ مهســــىلىدە ئــــاي كۆرۈشــــنى ئاســــاس قىلىــــپ بهلگــــۈلىگهن
ــپ، ــى بىلى ــڭ كىرگهنلىكىن ــزان ئېيىنى ــارقىلىق رامى ــاي كــۆرۈش ئ ــى ئ  ئهلهيهىســساالم بىزلهرن

ــان ــر قىلغـ ــقا ئهمىـ ــدىن روزا تۇتۇشـ ــۋايهت . ئانـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالهـ ــۇ هـ  ئهبـ
ــبهر ئهلهيه ــدۇكى، پهيغهمـ ــهتكهن قىلىنىـ ــداق دەپ كۆرسـ ــساالم مۇنـ ــۆرۈپ روزا « : ىسـ ــاي كـ  ئـ

 ئــاينى ) هــاۋا بۇلۇتلــۇق بولغــان ســهۋەبتىن ( تۇتــۇڭالر ۋە ئــاي كــۆرۈپ هېيــت قىلىڭــالر، ئهگهر
ــى ــسهڭالر شــهبان ئېيىن ــاينى ( كۆرەلمى ــدىكى ئ ــڭ ئالدى ــى رامىزاننى ــپ ) يهن ــۇز كــۈن قىلى  ئوتت

 ن ئېيىغـا ئوتتـۇز كـۈن توشـقان بولـسا يهنـى ئـاينى كـۆرەلمىگهن كۈنـۈڭالردا شـهبا ( تولۇقالڭالر
 ئاينى كـۆرەلمىگهن بولـساڭالرمۇ روزا تۇتـۇڭالر، ئهگهر ئـۇ كـۈنى شـهبان ئېيىغـا تېخـى يىگىـرمه
 توققــۇز كــۈن بولغــان بولــسا شــهبان ئېيىنــى ئوتتــۇز كــۈن قىلىــپ تولــۇقالپ ئانــدىن روزا

 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( » ) تۇتۇڭالر

ــۇدىن ــۇ ئهنه ــۇمهر رەزىيهلاله ــى ئ ــبهر ئىبن ــسته پهيغهم ــر ههدى ــان يهنه بى ــۋايهت قىلىنغ  رى
 رامىــــزان ئېيىنىــــڭ كىرگهنلىكىنــــى كۆرســــهڭالر روزا « : ئهلهيهىســــساالم مۇنــــداق دېــــگهن

ــالر، ئهگهر ــت قىلىڭـ ــهڭالر هېيـ ــى كۆرسـ ــڭ كىرگهنلىكىنـ ــهۋۋال ئېينىـ ــۇڭالر، شـ ــاۋا ( تۇتـ  هـ
 ى شـــهبان يهنــ ( ئـــاينى كۆرەلمىــسهڭالر هېـــساب بىــلهن ئىــش كـــۆرۈڭالر ) بۇلۇتلــۇق بولــۇپ

ــسا روزا ــقان بول ــۈن توش ــۇز ك ــا ئوتت ــۇ ئايغ ــپ ئهگهر ب ــسابالپ چىقى ــۈنلىرىنى هې ــڭ ك  ئېيىنى
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » تۇتۇڭالر، چۈنكى قهمهرىيه ئايلىرى ئوتتۇز كۈندىن ئارتۇق بولمايدۇ

 » : بۇمهســىله مهشـــهۇر تـــۆت مهزههبنىـــڭ فىقهــى مهجمۇئهســـىدە مۇنـــداق بهلگىلهنـــگهن
 : رگهنلىكى تۆۋەندىكى ئىككى ئىشنىڭ بىرى بىلهن ئىسپاتلىنىدۇ رامىزان ئېيىنىڭ كى

 ئاســمان ئــاينى كۆرۈشــكه توســقۇن بولىــدىغان بۇلــۇت، تۈتــۈن، تۇمــان قاتــارلىقالردىن  1
 خــالى بولغــان هالــدا ســۈزۈك ۋە ئوچــۇق بولــسا رامىــزان ئېيىنىــڭ كىرگهنلىكــى ئــاينى كــۆرۈش

 . ئارقىلىق ئىسپاتلىنىدۇ

 تلـۇق يـاكى تۈتۈنلـۈك يـاكى تۇمـانلىق بولغـانلىق سـهۋەبتىن ئـاينى ئهگهر ئاسمان بۇلۇ  2
 كۆرۈش ئىمكانسىز بولسا شـهبان ئېيىنـى ئوتتـۇز كـۈن قىلىـپ تولـۇقالپ، ئانـدىن روزا تۇتـۇش

. « كېرەك
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ــسى شــۇكى ــڭ خۇالسى ــارلىق : بۇماۋزۇنى ــدىغان ب ــقۇن بولى ــكه توس ــاينى كۆرۈش ــمان ئ  ئاس
 ك بولغانــدا روزا تۇتــۇش ئىــشى ئــاي كۆرۈشــكىال توســالغۇالردىن خــالى هالــدا ئوچــۇق ۋە ســۈزۈ

ــاغلىق بولىــدۇ  ئهگهر ئاســمان . بۇنــداق ۋاقىتتــا ئــاي كۆرمهســتىن روزا تۇتۇشــقا بولمايــدۇ . ب
 بۇلۇتلــۇق يــاكى تۈتۈنلــۈك يــاكى تۇمــانلىق بولغــانلىقتىن ئــاينى كــۆرۈش مــۇمكىن بولمىغانــدا

 قان بولـسا روزا تۇتۇشـنى شـهبان ئېيىنـى سـاناپ چىقىـپ بۇئـاي كىـرگىنىگه ئوتتـۇز كـۈن توشـ
ــى ــۇنى 29 باشــاليمىز، ئهگهر تېخ ــسا ئ ــان بول ــدىن 30 كــۈن بولغ ــۇقالپ، ئان ــپ تول  كــۈن قىلى
 . روزا تۇتۇشنى باشاليمىز

 ئاي كۆرۈش ئۈچۈن ئىزدىنىش ئىبادەتتۇر

 كـــۈنلىرى شـــامدىن  29 مۇســـۇلمانالر ئۈچـــۈن شـــهبان ئېيىنىـــڭ ۋە رامىـــزان ئېيىنىـــڭ
 ش پهرز كىپــــايه بولـــۇپ، بـــۇ، ســـاۋابى كاتتـــا بولغــــان كېـــيىن ئـــاي كۆرۈشـــكه ئىـــزدىنى

 پۈتــۈن مۇســۇلمانالرنىڭ ئۈســتىگه ئورتــاق بۇيرۇلغــان  پهرز كىپــايه . ئىبــادەتلهردىن ســانىلىدۇ
 بولــۇپ، بهزى كىـــشىلهرنىڭ ئىجـــرا قىلىـــشى بىـــلهن باشـــقىالردىن ســـاقىت بولىـــدىغان پهرز

 . دېمهكتۇر

ــڭ ــهبان ئېيىنىــ ــۇلمانالر شــ ــامدىن ك  29 مۇســ ــۈنى شــ ــڭ كــ ــزان ئېيىنىــ ــيىن رامىــ  ېــ
ــڭ ــزان ئېيىنى ــۇالر رامى ــاليدۇ، ئ ــنى باش ــارقىلىق روزا تۇتۇش ــۆرۈش ئ ــۆرۈنگهنلىكىنى ك   29 ك

 نىــڭ كــۆرۈنگهنلىكىنى كــۆرۈش ) رامىزانــدىن كېيىنكــى ئــاي ( كــۈنى شــامدىن كېــيىن شــهۋۋال
ــدۇ ــت قىلىـ ــارقىلىق هېيـ ــش ۋە ههج . ئـ ــت قىلىـ ــۇش، هېيـ ــاال روزا تۇتـ ــالاله تائـ ــۈنكى ئـ  چـ

 ئـاي كـۆرۈش ئۈچـۈن ئىـزدىنىش . ئـاي كـۆرەش ئـارقىلىق ئورۇنالشـقا بهلگىلىـگهن ئىشلىرىنى
ــداق ــكهن، ههرقانـ ــان ئىـ ــايه بولغـ ــان پهرز كىپـ ــتىگه بۇيرۇلغـ ــۇلمانالرنىڭ ئۈسـ ــۈن مۇسـ  پۈتـ
ــۇ پهرزنــى ئــادا ــيهت بېرىــشى ۋە ب ــاي كــۆرۈش مهسىلىــسىگه ئههمى ــۇلمان كىــشىنىڭ ئ  مۇس

 ئهگهر مۇسـۇلمانالردىن هېچبىــر كىــشى . قىلىـش ئۈچــۈن تىرىـشچانلىق كۆسىتىــشى مۇهىمــدۇر
 . ئاي كۆرۈشكه ئىزدەنمىسه پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ههممىسى گۇناهكار بولىدۇ

 بىر دۆلهتته كۆرۈنگهن ئاي باشقا دۆلهتلهردىكى كىشىلهرنىڭمۇ روزا تۇتۇشلىرى ئۈچۈن
 يېتهرلىكمۇ؟

ــرى شــۇكى ــىلىلهرنىڭ بى ــۇهىم مهس ــشلىك م ــشقا تېگى ــته : بىلىۋېلى ــر دۆلهت ــۆرۈنگهن بى  ك
ــاكى روزا ــۇ؟ ي ــۈن ېيتهرلىكم ــلىرى ئۈچ ــشىلهرنىڭمۇ روزا تۇتۇش ــى كى ــقا دۆلهتلهردىك ــاي باش  ئ
ــاي كۆرۈشــلىرى شــهرتمۇ؟ ــدە ئ ــۆز دۆلهتلىرى ــۇش ئۈچــۈن ههر دۆلهت مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئ  تۇت
 : بـــۇ مهســـىله ئۈســـتىدە ئىـــسالم فىقهىـــشۇناس ئالىملىرىنىـــڭ پهرقلىـــق كۆرۈشـــلىرى بـــاردۇر

ئىــسالم مهملىكهتلىرىنىـڭ قايــسى بىرىــدە ە ههنبهلــى مهزههبلىـرىگه كــۆرە، ، مــالىكى ۋ ههنهفىـي
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 ئاينىــڭ كــۆرۈنگهنلىكى ئىسپاتالنــسا باشــقا مهملىكهتلهردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭمۇ ههممىــسىگه
ــۇش پهرز بولىــدۇ ــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . روزا تۇت ــاي كــۆرۈپ روزا تۇتــۇڭالر، « چ  ئ

ــاي كــۆرۈپ هېيــت قىلىڭــالر ــگهن » ئ ــاق دى ــتىگه ئورت ــۈن ئىــسالم مىللى ــارقىلىق پۈت  ســۆزى ئ
 بـۇ ههدىـستىكى خىتـاب بىـرال مهدىـنه ئههلىـگه يـاكى مهكـكه ئههلىـگه يـاكى . خىتاب قىلغان

ــارلىق ــدىكى بـ ــسى جايلىرىـ ــڭ ههرقايـ ــى دۇنيانىـ ــتىن، بهلكـ ــاس بولماسـ ــگه خـ ــام ئههلىـ  شـ
 هنلىكنــى ئىــسپاتالش زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ كىرگ . مۇســۇلمانالرغا قارىتىلغــان ئورتــاق ئهمىــردۇر

 ئـارقىلىق پۈتـۈن مۇسـۇلمانالر قۇربـان هېيتنـى تهنتهنهقىلغانـدەك ۋە ئهرەفاتتـا تـۇرۇش پۈتــۈن
ــته  هاجىالرغــا بىــر ۋاقىتتــا بولغانــدەك رامىــزان ئېيىنىــڭ كــۈرۈنگهنلىكى قايــسى بىــر مهملىكهت

ــدۇ ــۇش پهرز بولى ــۇلمانلىرىغا روزا تۇت ــا مۇس ــۈن دۇني ــلهن پۈت ــشى بى ــۇن . ئىسپاتلىنى  ىڭدەك ش
 شــهۋۋال ئېيىنىــڭ كىرگهنلىكــى قايــسى بىــر مهملىكهتــته ئىسپاتلىنىــشى بىــلهن پۈتــۈن دۇنيــا

 . مۇسۇلمانلىرىغا هېيت قىلىش بهلگىلهنگهن بولىدۇ

ــهن روزا ــۆرگىنىگه ئاساس ــاي ك ــڭ ئ ــى ئۆزىنى ــۆرە، ههر دۆلهت خهلق ــبىگه ك  شــافىئى مهزهى
ــدۇ ــت قىلىـ ــدۇ ۋە هېيـ ــ . تۇتىـ ــر مهملىكهتـ ــائهن، بىـ ــا بىنـ ــقا بۇنىڭغـ ــاي باشـ ــۆرۈنگهن ئـ  ته كـ

 چــــۈنكى ئاينىــــڭ . مهملىكهتلهردىكــــى مۇســــۇلمانالرنىڭ روزا تۇتۇشــــىنى الزىــــم قىلمايــــدۇ
 بــۇ مهزههبنىــڭ دەلىلــى شــۇكى، ئىمــام . كۆرۈنىــشى ههمــمه مهملىكهتــته بىــر ۋاقىتتــا بولمايــدۇ

ــۋايهت قىلغــان  مهن شــامدا « : مۇســلىم كۇرەيــب ئىــسىملىك بىــر ســاهابىنىڭ مۇنــۇ ســۆزىنى رى
ــدى ــۇ ئى ــدىن ب ــۆردۈم، ئان ــۆرۈنگهنلىكىنى ك ــڭ ك ــزان ئېيىنى ــشىمى رامى ــۈمه ئاخ ــدا ج  م، ئۇجاي

ــدىن ــاس مهنــ ــى ئاببــ ــدىم ئىبنــ ــنىگه كېلىۋىــ ــدا مهدىــ ــڭ ئاخىرىــ ــان  ئاينىــ ــاينى قاچــ  ئــ
  جــۈمه ئاخــشىمى كــۆرۈپ ئهتىــسى روزا تۇتقــان ئىــدۇق  دەپ ســورىدى، مهن  كــۆرگهنتىڭال؟

ــدىن ــۇ يهنه مهن ــم، ئ ــاينى جــۈمه ئاخــشىمى كۆردۈڭمــۇ؟ ســهن ر  دەپ جــاۋاب بهردى   اســتىنال ئ
 ئهلـــۋەتته كــۆردۈم، باشـــقىالرمۇ كــۆردى، مۇئـــاۋىيهمۇ شــۇ كـــۈنى ئـــاي  دەپ ســورىدى، مهن

ــۇتتى ــسى روزا ت ــۆرۈپ ئهتى ــهنبه  ك ــاينى ش ــز ئ ــا بى ــدىكى، ئهمم ــاس دې ــى ئابب ــدىم، ئىبن  دىۋى
ــز ــۇڭا بى ــۆردۇق، ش ــشىمى ك ــز 30 ئاخ ــنى داۋام قىلىمى ــقىچه روزا تۇتۇش ــۈن توش ــاي ك ــاكى ئ  ي

  مۇئاۋىيهنىـــڭ ئـــاينى كـــۆرگهنلىكى ۋە روزا تۇتقـــانلىقى كۇپـــايه قىلمامـــدۇ؟  مهن . كـــۆرىمىز
ــورىۋىدىم ــدىن سـ ــهك روزا  دەپ ئۇنىڭـ ــاي كۆرسـ ــى ئـ ــساالم بىزنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــاق، پهيغهمـ  يـ

 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( » دېدى  تۇتۇشقا بۇيرىغان، ئهمما بىز جۈمه ئاخشىمى ئاي كۆرمىدۇق

 بىــز بــۇ مهســىلىگه دىقــقهت بىــلهن قارايــدىغان بولــساق، : خۇالسىــسى شــۇكى بۇماۋزۇنىــڭ
 ، مــالىكى ۋە ههنبهلــى مهزههبلىرىنىــڭ كۆزقاراشــلىرىنى ئهڭ تــوغرا دەپ ههنهفىــي يوقۇرىــدىكى

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنكى پهيغهمـ ــابېرىمىز، چـ ــاي « باهـ ــۇڭالر، ئـ ــۆرۈپ روزا تۇتـ ــاي كـ  ئـ
ىكى خىتابنىـــڭ پۈتـــۈن ئىـــسالم مىللىـــتىگه دېـــگهن ههدىـــسىد » كـــۆرۈپ هېيـــت قىلىڭـــالر
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ــايىتى ئېنىقتــۇر ــر ئىكهنلىكــى ناه ــاق، ئۇمــۇمى ئهمى ــۇمكى، . ئورت  شــهرىئهتنىڭ ئهمىــر ۋە مهل
ــاق ۋە ــگه ئورتـ ــرى ههممىـ ــ مهنئىلىـ ــا ئومۇمىيـ ــسى جايلىرىغـ ــڭ قايـ ــۇلمانالر دۇنيانىـ  دۇر، مۇسـ

 ئىـكهن، ئۇالرنىــڭ بۇنـداق بولغــان . تارقالغـان بولمىـسۇن ئۇالرنىــڭ ههممىـسى بىــر ئۇممهتتـۇر
ــا ــرال ۋاقىتت ــشاش بى ــالىيهتلىرىگه ئوخ ــشلىرىمۇ، ههج پائ ــت قىلى ــلهن هېي ــلىرى بى  روزا تۇتۇش

 . بولۇشى كېرەك

ــۈن : ئهمــدى بــۇ يهردە مۇنــداق بىــر ســۇئال تۇغۇلىــشى مــۇمكىن  ئانــداقتا نىــمه ئۈچــۈن پۈت
 مايـدۇ؟ بۇنىڭغـا دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ نامـاز ئوقـۇش ۋاقىتلىرىمـۇ ئوخـشاش بىـرال ۋاقىتتـا بول

ــز ــاۋاب يېرىمىـ ــداق دەپ جـ ــۇر : مۇنـ ــازدىن پهرقلىقتـ ــسى نامـ ــۇش مهسىلىـ ــۈنكى . روزا تۇتـ  چـ
 تاڭنىـــڭ يورۇشـــى، قۇياشـــنىڭ ئېگىلىـــشى، ئۇنىـــڭ پېتىـــشى ۋە  نامازنىـــڭ ۋاقىتلىـــرى

ــاغلىقتۇر ــاالمهتلهرگه بـ ــارلىق ئـ ــشى قاتـ ــڭ يوقىلىـ ــۇقتىكى قىزىللىقنىـ ــاي . ئۇپـ ــا روزا ئـ  ئهممـ
 قى يـــۇقىرى رز بولىـــدۇ، چـــۈنكى ئـــالاله تائـــاال نامـــاز ۋاقىتلىرىنـــى كـــۆرۈش ئـــارقىلىقال په

ــان ــاي كۆرۈشــــكه باغلىغــ ــنىڭ ۋاقتىنــــى ئــ ــان بولــــسا، روزا تۇتۇشــ  . ئــــاالمهتلهرگه باغلىغــ
ــۇلمانالرنىڭ ــاينى كـــــۆرگهنلىكى پۈتـــــۈن مۇســـ  مۇســـــۇلمانالردىن بهزى كىـــــشىلهرنىڭ ئـــ

 هت ئههلـى ئۆزىنىــڭ ئــاي ههر مهملىــك « قى يـۇقىرى ئىبنـى ئابباســنىڭ . كـۆرگىنىگه ئوخــشاشتۇر
 دېــگهن مهنىــدىكى ســۆزىمۇ شــۇ زامانالرغــا نىــسبهتهن » كــۆرگىنىگه ئاساســلىنىپ روزا تۇتىــدۇ
 رادىيـۇ،  كـۈنىمىزدە بولغانـدەك  چـۈنكى ئـۇ زامـانالردا . مهنتىقلىق ۋە ئهقىلغا مۇۋاپىـق سـۆزدۇر

ــر شــ ــا، ههر بى ــۋىزىر، تېلىفــۇن ۋە باشــقا خهۋەرلىــشىش ۋاســتلىرى بولمىغاچق ــى تېلى  هههر ئههل
ــىلهن ــلىناتتى، مهس ــلىرىگىال ئاساس ــاي كۆرۈش ــڭ ئ ــۆرگهن : ئۆزلىرىنى ــاي ك ــى ئ ــنه ئههل  مهدى

 كـــۈن ئۆتـــۈپ 10 بولـــسا، ئۇنىـــڭ خهۋىـــرى مهككىـــگه يېتىـــپ كهلگىچىلىـــك ئـــاز دېگهنـــدە
 كېتهتتى، شاملىقالر ئاي كـۆرگهن بولـسا ئۇنىـڭ خهۋىـرى مهدىـنىگه يېتىـپ كهلگىچىلىـك بىـر

 هممـا كـۈنىمىزدە زامـان تهرەققـى قىلغاچقـا، قانـداقال بىـر خهۋەر كـۆزنى ئ . ئـاي ئۆتـۈپ كېتهتتـى
ــدۇ ــايلىرىغىچه يېتىـــپ بولىـ ــراق جـ ــڭ ئهڭ يىـ ــا دۇنيانىـ  ههر . يۇمـــۇپ ئاچقىچىلىـــك ئارىلىقتـ

ــلىرى ــش كۆرۈش ــپ ئى ــاس قىلى ــلىرىنى ئاس ــاي كۆرۈش ــڭ ئ ــڭ ئۆزلىرىنى ــكهت ئههلىنى  مهملى
ــقا مهملىكهتلهردىكــــى مۇســــۇلمان قېرىنداشــــلىرىنى  ڭ ئــــاي كۆرگهنلىــــك خهۋىرىنــــى باشــ

ــدى ــانلىقتىن ئىــ ــته . ئااللمىغــ ــڭ بىۋاســ ــسى دەۋرىــــدە دۆلهتنىــ ــمان ئىپېرىيىــ ــا ئوســ  ههتتــ
ــۇلمانالرنىڭ روزا ــۈن ئىـــــسالم مهملىكهتلىرىـــــدىكى مۇســـ  ئورۇنالشتۇرۇشـــــى بىـــــلهن پۈتـــ

ــشلىرى ۋە ــت قىلى ــلىرى، هېي ــقا تۇتۇش ــوالتتى باش ــا ب ــرال ۋاقىتت ــۈنلىرى بى ــايهم ك ــۇ، . ئ ــا ب  مان
 نالرنىڭ بىرلىــك ۋە باراۋەرلىــك ئىچىــدە ئۆزئــارا قېرىنــداش ئىكهنلىكىنــى نامايــان مۇســۇلما

 كاشـــكى، پۈتـــۈن ئىـــسالم مهملىكهتلىرىـــدىكى دۆلهت . قىلىـــدىغان بىـــر دىنىـــي مهنزىرىـــدۇر
ــۇلمانالرنىڭ ــشىپ مۇس ــشىپ، ههمكارلى ــارا بىرلى ــدە ئۆزئ ــۇفتىالر بۈگــۈنكى كۈن  باشــلىقلىرى، م

! هه  غان بولسا نېمه دېگهن ياخشى بوالرئىدى بىرلىككه كېلىشىگه ۋەسىله بول
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 روزا تۇتۇش كۈنىنى دۆلهت تهرەپتىن بهلگىلىشى شهرتمۇ؟

 رامىـــزان ئېيىنىـــڭ كـــۆرۈنگهنلىكىنى ئىـــسپاتالشتا ۋە روزا تۇتۇشـــقا باشالشـــتا دۆلهتنىـــڭ
 ئهگهر مۇســــۇلمانالردىن بىـــرەر كىــــشى رامىــــزان ئېيىنــــى . قـــارار قىلىــــشى شــــهرت ئهمهس

ــراپ كــــۆرگهنلىكىنى ئ  ىــــسپاتلىغان بولــــسىمۇ، دۆلهت ئۇنىــــڭ ئــــاي كــــۆرگهنلىكىنى ئېتىــ
 قىلمىغانلىقتىن باشـقىالر روزا تۇتمىـسىمۇ ئـاي كـۆرگهن كىـشىنىڭ ئـۆزى يـالغۇز بولـسىمۇ روزا

ــدۇ ــۇپ بهلگىلىنىـ ــى پهرز بولـ ــاقى . تۇتۇشـ ــردەك ئىتتىپـ ــڭ بىـ ــهرىئهت ئالىملىرىنىـ ــسالم شـ  ئىـ
 چـۈنكى ئـالاله تائاالنىـڭ . وزا تۇتۇشـى پهرزدۇر رامىزان ئېيىنـى كـۆرگهن كىـشىنىڭ ر : بويىچه

 دېـگهن « سـىلهردىن كىمكـى رامىزانىـڭ ئېيىنـى كۆرسـه روزا تۇتـسۇن » : قۇرئان كهرىمـدىكى
 ئهگهر . كۆرســـىتىدۇ ئهمـــرى ئـــاي كـــۆرگهن كىـــشىنىڭ روزا تۇتۇشـــىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنـــى

ــۆرۈنگهنلى ــڭ ك ــزان ئېيىنى ــسۇن رامى ــلهن بولمى ــول بى ــر ي ــسى بى ــسپاتالپ دۆلهت قاي  كىنى ئى
ــر قىلــسا ــبىگه  چىقىــپ، مۇســۇلمانالرنى روزا تۇتۇشــقا ئهمى  بــۇئهمىر بهزى كىــشىلهرنىڭ مهزهى
 پۈتــۈن مۇســۇلمانالرنىڭ روزا تۇتۇشــى پهرز  يــاكى كۆزقاراشــلىرىغا زىــت كهلــگهن تهقــدىردىمۇ

 چــۈنكى دۆلهتنىــڭ قــارارى مۇســۇلمانالر ئارىــسىدىكى ئىختىالپالرنـــى . بولــۇپ بهلگىلىنىــدۇ
 . هل قىلىدۇ ه

 شهۋۋال ئېيىنىڭ ئىسپاتلىنىشى

 كـــۈنى شـــامدىن كېـــيىن ئـــاي  29 شـــهۋۋال ئېيىنىـــڭ كىرگهنلىكـــى رامىـــزان ئېيىنىـــڭ
 شـۇ ئاخـشىمى شـهۋۋالنىڭ ئېيـى كۆرۈنـسه ئهرتىـسى هېيــت . كـۆرۈش ئـارقىلىق ئىـسپاتلىنىدۇ

 ئانــدىن كــۈن قىلىــپ تولــۇقالپ، 30 قىلىنىــدۇ، ئهگهر بۇئاخــشىمى ئــاي كۆرۈنمىــسه رامىزاننــى
 كــۈن توشــقاندىن كېيىنمــۇ يېڭــى ئــاينى كــۆرگىلى 30 ئهگهر رامىزانغــا . هېيــت قىلىنىــدۇ

 كــۈن توشــقاندىن 30 مهزهىــبىگه كــۆرە، رامىزانغــا ههنهفىــي بولمىــسا قانــداق قىلىــش كېــرەك؟
 بهلكـى . كېيىنمـۇ هـاۋا ئوچـۇق تـۇرۇپ شـهۋۋالنىڭ ئېيـى كۆرۈنمىـسه هېيـت قىلىـشقا بولمايـدۇ

ــاكى كۆرۈنمىــسۇن هېيــت قىلىنىــدۇ يهنه بىــر كــۈن روز ــاي كۆرۈنــسۇن ي ــدىن ئ ــۇپ، ئان  . ا تۇت
 بۇنـداق شــارائىتتا، رامىزاننىــڭ بېــشىدىكى روزا تۇتۇشـقا باشــلىغان بىرىنچــى كــۈن رامىزانــدىن

 ئــۇ ۋاقىتتىكــى ئــاي كــۆردۇق دېــگهن شــاهىدالر يالغــانچى يــاكى خاتاالشــقان دەپ . ســانالمايدۇ
ــدا را . هېــسابلىنىدۇ ــداق قىلمىغان ــۇپ قالغــان بولىــدۇ 31 مىــزان ئېيــى بۇن ــوغرا . كــۈن بول ــۇ ت  ب

 30 بىـــلهن 29 كۈنـــدىن ئـــارتۇق بولمايـــدۇ، بهلكـــى 30 ئهمهس، چـــۈنكى قهمهرىـــيه ئـــايلىرى
ــدۇ ــسىدا داۋام قىلى ــۈن ئارى ــۆرۈنمىگهن . ك ــاي ك ــهۋەبتىن ئ ــانلىق س ــۇق بولغ ــاۋا تۇت  ئهگهر ه

. ر كۈن توشقاندىن كېيىن ئهرتىسى هېيت قىلىش پهرزدۇ 30 بولسا،
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 ئاي كۆرۈنگهنلىكىگه بىر ئادەمنىڭ گۇۋاهلىق بېرىشى يېتهرلىكمۇ؟

ــهۋەبلهر ــدىغان س ــكه توســالغۇ بولى ــاينى كۆرۈش ــارلىق ئ ــان قات ــاكى تۇم ــۇت ي  ئاســماندا بۇل
ــدىكى ــۆرگهنلىكى ههققىـ ــاينى كـ ــڭ ئـ ــر ئادەمنىـ ــك بىـ ــا، ئادالهتلىـ ــان ۋاقىتتـ ــۇد بولغـ  مهۋجـ

 دىنىغـا مههـكهم، تهقـۋا، بىـرەر  ىن مهقـسهت ئادالهتلىـك دېگهنـد . گۇۋاهلىقى قوبۇل قىلىنىـدۇ
 چــۈنكى ئــاي . قېتىممــۇ يالغــان ســۆزلىگهنلىكى مهلــۇم بولمىغــان، دىنــدار ئــادەم دېمهكتــۇر

ــىله ــر مهســ ــىۋەتلىك بىــ ــلهن مۇناســ ــاملىرى بىــ ــهرىئهت ئههكــ ــسىمۇ شــ ــۆرۈش مهسىلىــ  كــ
ــدۇ ــهرت قىلىنىـ ــى شـ ــك بولۇشـ ــڭ ئادالهتلىـ ــدىمۇ گۇۋاهچىنىـ ــانلىقتىن، بۇنىڭـ  ئهگهر . بولغـ

 ئاســماندا بۇلــۇت، تۇمــان قاتــارلىقالر بولمــاي، هــاۋا ئوچــۇق بولغــان بولــسا، بۇنــداق ۋاقىتتــا بىــر
 ئادەمنىڭ گـۇۋاهلىقى قوبـۇل قىلىنمايـدۇ، بهلكـى ئـاي كـۆرگهنلىككه بىـردىن كـۆپ ئادەمنىـڭ

 يهنــى ( ۋە مــالىكى مهزههبلىــرىگه كــۆرە، بۇنــداق ۋاقىتتــا ههنهفىــي . گــۇۋاهلىقى كېــرەك بولىــدۇ
ــۇ ــاۋا ئوچ ــا ه ــان ۋاقىتت ــۇۋاهلىقى ) ق بولغ ــۆردۇق دەپ بهرگهن گ ــاينى ك ــڭ ئ ــى ئادەمنى  ، ئىكك

 شـــاپىئىي ۋە ههنبهلــى مهزههبلىـــرىگه كـــۆرە، ئادالهتلىــك بىـــر ئادەمنىـــڭ . قوبــۇل قىلىنىـــدۇ
 چــۈنكى ئىبنـــى ئــۇمهر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهــۇدىن رىـــۋايهت . گــۇۋاهلىقى يېتهرلىــك ســـانىلىدۇ

 مهنمـۇ بىـرگه ( كىـشىلهر ئـاي كۆرۈشـكه چىقىـشتى، « : دۇ قىلىنغان بىر ههدىسته ئۇ مۇنـداق دەيـ
ــيىن ــدىن كېــ ــاينى كۆرگهنــ ــى ) چىقىــــپ ئــ ــزان ئېيىنــ ــساالمغا رامىــ ــبهر ئهلهيهىســ  ، پهيغهمــ

ــقا ــقىالرنىمۇ روزا تۇتۇشـــ ــۇتتى ۋە باشـــ ــۇ، روزا تـــ ــدىم، ئـــ ــۆرگهنلىكىمنى خهۋەر قىلىۋىـــ  كـــ
 ) ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ( » بۇيرىدى

 رامىــــزان ئېيىنىــــڭ كىرگهنلىكىنــــى « : دۇ ئىمـــام نهۋەۋى بــــۇ مهســــىلىدە مۇنــــداق دەيــــ
 ئىــسپاتالش ئۆچــۈن ئادالهتلىــك بىــر ئادەمنىــڭ گــۇۋاهلىقى قوبــۇل قىلىنىــدۇ دېــگهن قــاراش

 ئهممـا شـهۋۋال ئېيىنىـڭ كىرگهنلىكىنـى ئىـسپاتالش ئۈچـۈن بىـر ئادەمنىـڭ . ئهڭ توغرىسىدۇر
ــى ــ  گــــۇۋاهلىقى يېتهرلىــــك ئهمهس، بهلكــ ــشۇناس ئالىملىرىنىــــڭ بىــ  ردەك ئىــــسالم فىقهىــ

 . » ئاز دېگهندە ئادالهتلىك ئىككى ئادەمنىڭ گۇۋاهلىقى تهلهب قىلىنىدۇ  ئىتتىپاقى بىلهن

ــۇكى ــسى ش ــڭ خۇالسى ــۈن : بۇماۋزۇنى ــسپاتالش ئۈچ ــى ئى ــڭ كىرگهنلىكىن ــزان ئېيىنى  رامى
 چــۈنكى . ئادالهتلىــك بىــر ئادەمنىــڭ ئــاي كــۆردۈم دەپ بهرگهن گــۇۋاهلىقى قوبــۇل قىلىنىــدۇ

 المنىڭ ئىبنـــى ئـــۇمهر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهۇنىـــڭ يـــالغۇز گـــۇۋاهلىقىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـسا
 بىــر . قوبــۇل قىلىــپ روزا تۇتقــانلىقى ۋە باشــقىالرنىمۇ تۇتۇشــقا بۇيرىغــانلىقى بۇنىڭغــا دەلىلــدۇر

ــۇنى ئــاي كۆرگهنلىكىــدە خاتاالشــقان بولۇشــى ــڭ گــۇۋاهلىقىنى قوبــۇل قىلىــشتا، ئ  ئادەمنى
ــدىردى ــۇمكىن دەپ پهرەز قىلىنغــان تهق ــۇل قىلىنىــدۇ م  چــۈنكى . مۇ، ئۇنىــڭ گــۇۋاهلىقى قوب

ــوق ــى يـ ــېچ زىيىنـ ــڭ هـ ــارتۇق روزا تۇتقانلىقنىـ ــۈن ئـ ــرەر كـ ــى . بىـ ــهۋۋالنىڭ ئېيىنـ ــا شـ  ئهممـ
ــدۇ ــۇل قىلىنماي ــۇۋاهلىقى قوب ــڭ گ ــر ئادەمنى ــسپاتالشتا بى ــادەم ئــاي . ئى ــۇ ئ ــۈنكى ئهگهر ب چ
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ــۇپ قالىــدۇ ــام بول ــسا روزا ك ــت شــۇڭا روزىنــى ئا . كۆرۈشــته خاتاالشــقان بول  ياقالشــتۇرۇپ، هېي
ــق ــۆردۇق دەپ گۇۋاهلى ــاي ك ــڭ ئ ــك ئىككــى ئادەمنى ــدە ئادالهتلى ــاز دېگهن  قىلىــش ئۈچــۈن ئ

 . بېرىشى شهرتتۇر

 ئاي كۆرۈشنىڭ ۋاقتى

 بهلكـى شـامدىن كېــيىن كـۆرۈنگهن ئــاي . كۈنـدۈزى كـۆرۈنگهن ئــاي هېـسابقا ئېلىنمايــدۇ
ــبهر ئهلهيهىســساالم ســاهابى . ئېتىبارغــا ئېلىنىــدۇ   29 لىرىنى شــهبان ئېيىنىــڭ چــۈنكى پهيغهم

ــقا، ئهگهر هــاۋا ــاينى كۆرســه روزا تۇتۇش ــكه چىقىــپ، ئ ــيىن ئــاي كۆرۈش ــۈنى شــامدىن كې  ك
 30 بۇلۇتلـۇق يــاكى تۇمــانلىق بولغــان ســهۋەبتىن ئـاينى كــۆرگىلى بولمىغانــدا، شــهبان ئېيىنــى

 كـــۈنى شـــامدىن كېـــيىن  29 كـــۈن قىلىـــپ تولـــۇقالپ، ئانـــدىن روزا تۇتۇشـــقا، رامىزاننىـــڭ
 ۋۋالنىڭ ئېيىنــى كۆرۈشــكه چىقىــپ، ئــاي كۆرۈنــسه ئهرتىــسى هېيــت قىلىــشقا، ئهگهر هــاۋا شــه

ــزان ئېيىنــى  كــۈن قىلىــپ 30 بۇلۇتلــۇق يــاكى تۇمــانلىق بولغــانلىقتىن ئــاينى كۆرەلمىــسه رامى
 كـۈنى  29 بۇنىڭغـا بىنـائهن، ئهگهر رامىزاننىـڭ . تولۇقالپ، ئانـدىن هېيـت قىلىـشقا بۇيرىغـان

 كــۆرۈنگهن نــسه بــۇ ئــاي ئېتىبارغــا ئېلىنمايــدۇ، بهلكــى شــامدىن كېــيىن ئهتىگهنــدە ئــاي كۆرۈ
. ئايال هېساب قىلىنىدۇ
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 بۆلۈم ئۈچىنچى

روزىنىڭ ئههكاملىرى
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 مهنىىسى روزىنىڭ

ــۇغهتتىكى مهنىـــسى ــۇر  روزىنىـــڭ لـ ــىدىن مهنئـــى قىلىـــش دېمهكتـ ــۆزىنى بىـــر نهرسـ  . ئـ
ــسى ــستېمالىدىكى مهنى ــهرىئهت ئى ــڭ ش ــاڭ يۇرۇغ – روزىنى ــا ت ــاش پاتقانغ ــدىن باشــالپ قۇي  ان

ــېمهك ــلهن يـ ــى بىـ ــش نىيىتـ ــادەت قىلىـ ــا ئىبـ ــالاله تائاالغـ ــسىي  قهدەر، ئـ ــمهك ۋە جىنـ  ئىچـ
 . ههۋەستىن ئۆزىنى مهنئى قىلىش دېمهكتۇر

 روزىنىڭ ههقىقىتى

 مـاجرا  جىـدەل : ئـالاله تائـاال ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى مهنئـى قىلغـان  روزىنىڭ ههقىقىتى
 ش، غهيــبهت قىلىــش، ســۇخهنچىلىك قىلىــش، كىــشىلهرنى ئالــداش ۋە قىلىــش، يالغــان ســۆزله

 . باشـقىالرغا ئـازار قىلىــش قاتـارلىق يامــان ئىـشالرنىڭ ههممىــسىدىن ساقلىنىـشتىن ئىبــارەتتۇر
 ئــــالاله تائــــاال قۇرئــــان كهرىمــــدە رامىــــزان روزىــــسىنىڭ پهرز قىلىنغانلىقىنىــــڭ غايىــــسى

ــان ئ ــۇلمانالرنىڭ ئــالاله تائــاال مهنئــى قىلغ  ىــشالردىن ساقلىنىــشى ئــارقىلىق تهقۋالىــق مۇس
ــدۇ ــداق دەيـ ــپ مۇنـ ــان قىلىـ ــى بايـ ــۈن ئىكهنلىكىنـ ــشلىرى ئۈچـ ــۋىلىرىگه يېتىـ ــى ﴿ : مهرتىـ  ئـ

ــۆمىنلهر ــاهالردىن ! ( مـــ ــشىڭالر ) گۇنـــ ــۋىلىرىگه ( ساقلىنىـــ ــق مهرتىـــ ــارقىلىق تهقۋالىـــ  بۇئـــ
 ىمۇ ئۈچــۈن ســىلهردىن ئىلگىــرىكىلهرگه روزا پهرز قىلىنغانــدەك، ســىلهرگ ) يۈكسىلىــشىڭالر

 ). ئايهت  183 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ روزىسى پهرز قىلىندى ) رامىزان (

 ئهزاالرنـى ۋە تىلنـى ئـالاله تائـاال مهنئـى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالممۇ روزىنىـڭ ههقىقىتـى
 قىلغــان بــارلىق يامــان ئىــشالردىن ساقالشــتىن ئىبــارەت ئىكهنلىكىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق

ــدۇ ــد » : دەي ــشىنى دوزاخ ئوتى ــدۇر روزا كى ــاقاليدىغان قالقان ــرىڭالر . ىن س ــېچ بى ــىلهرنىڭ ه  س
 روزا تۇتقان كۈنىدە جىنسىي ئـاالقه قىلمىـسۇن، گۇنـاه ئىشلىمىـسۇن، يامـان سـۆز قىلمىـسۇن،

ــاۋازىنى يوقــۇرى كۆتۈرمىــسۇن ــلهن . ســۆزلىگهندە ئ ــاكى ئۇنىــڭ بى ــۇنى تىللىــسا ي  بىرەرســى ئ
ــاقچى بولــسا ــدەل قىلم ــدارم « جى ــدارمهن، مهن روزى ــالاله تائاالنىــڭ . دىــسۇن » هن مهن روزى  ئ

 نـامى بىــلهن قهسـهم قىلىمهنكــى، روزا تۇتقــان كىـشىنىڭ ئېغىزىنىــڭ هىـدى ئــالاله تائاالنىــڭ
ــپۇراقلىقتۇر ــارتۇق خوش ــۇ ئ ــار، ئهنبهردىنم ــدە ئىپ ــى . نهزىرى ــشى ئۈچــۈن ئىكك ــان كى  روزا تۇتق

ــاردۇر ــار قىلغــان ۋاقتىــدىكى خوشــاللىقى، يه : چــوڭ خوشــالىق ب ــڭ ئىپت ــرى، بىــرى، ئۇنى  نه بى
 ). بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ( » ئالاله تائاالغا مۇالقات بولغان ۋاقتىدىكى خوشاللىقىدۇر

مۇســۇلمان كىــشىنىڭ ئــالاله تائــاال راۋا كۆرمهيــدىغان ئىــشالرنى ســادىر قىلىــش ئــارقىلىق
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 روزىـــسىنى بىكـــار قىلىۋېتىـــپ، روزا تۇتتـــۇم دەپ بىهـــۇدە ئۇســـسۇزلۇق ۋە ئـــاچلىق دەردى
ــنىگه ــشى چهككى ــشتىن ساقلىنى ــۈپ قېلى ــا چۈش ــدىغان ئههۋالالرغ ــداق ســاۋاب تاپالماي  هېچقان

ــايىتى زۈرۈردۇر ــدۇ . ناه ــداق دەي ــۇق مۇن ــشىلهر توغرۇل ــل كى ــساالم بۇخى ــبهر ئهلهيهىس  : پهيغهم
ــان « ــۇپ، تۇتقــ ــاچ قويغــــان بولــ ــۇدە ئــ ــۇق دەپ ئــــۆزلىرىنى بىهــ  بهزى كىــــشىلهر روزا تۇتتــ

 ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » روزىسىدىن هېچقانداق ساۋاب تاپالمايدۇ

 روزا تۇتتــۇم دەپ يالغــان ســۆز قىلىــشنى، كىــشىلهرنى ئالداشــنى تهرك « : يهنه بىــر ههدىــسته
ــېمهك ــالاله تائاالنىـــڭ هـــاجىتى  قىاللمىغـــان كىـــشىنىڭ يـ  ئىچمىكىنـــى تهرك ئهتكىـــنىگه ئـ

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » يوقتۇر

 ن باشـقا ئـالاله تائـاال مهنئـى روزىدا يالغـان سـۆزلهش، كىـشىلهرنى ئالـداش ۋە مۇنـدى : يهنى
ــېمهك ــۇرۇپ، يــ ــالماي تــ ــشالردىن تۇســ ــۈن ئىــ ــان پۈتــ ــسىي  قىلغــ ــتىن ۋە جىنــ  ئىچمهكــ

ــۇل ــاال قوب ــالاله تائ ــى ئ ــداق روزىن ــدۇ ۋە بۇن ــا ياتمهي ــالغانلىق روزا تۇتقانغ ــىۋەتتىن توس  مۇناس
 . قىلمايدۇ، دېگهنلىكتۇر

 روزا كىملهرگه پهرز بولىدۇ؟

 ههرقانــداق مۇســۇلمان، ئاقىــل، بــالىغ كىــشى  ىنى تۇتــۇش يىلــدا بىــر ئــاي رامىــزان روزىــس
 مۇســۇلمان : چــۈنكى ئىبــادەتكه تهكلىــپ قىلىنىــشنىڭ ئاساســلىق شــهرتلىرى . ئۈچــۈن پهرزدۇر

 بولــۇش، ئاقىــل ۋە بــالىغ بولۇشــتىن ئىبــارەتتۇر، شــۇڭا كــاپىرالر ئىبــادەتكه تهكلىــپ قىلىنىــشقا
 . اهارپــايالر بىــلهن ئوخــشاش دەرىجىدىــدۇر اليىــق ئهمهس، ئــۇالر ئــالاله تائاالنىــڭ نهزىرىــدە چ

 ئـالاله تائاالنىـڭ نهزىرىـدە ﴿ : شۇڭا ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمـدە ئۇالرغـا مۇنـداق باهـا بېرىـدۇ
ــدىغانالردۇر ــان ئىيتمايـ ــپ، ئىمـ ــڭ تۇرۇۋېلىـ ــدا چىـ ــامىنى كاپىرلىقىـ ــڭ ئهڭ يـ  ﴾ هايۋانالرنىـ

 . ) ئايهت  55 ئهنفال سۈرىسى (

 . ۇچىسىنى تونۇمىغانالر هايۋاندىنمۇ بهتتهر مهخلۇقالردۇر ههقىقهتهن، ئۆزىنىڭ ياراتق

 ئهممــا ئاقىــل، بــالىغ بولمىغانالرغــا كهلــسهك، بــۇالر شــهرىئهتنىڭ تهكلىپلىرىــدىن ئهپــۇ
ــادىلىگهن . قىلىنغـــانالردۇر ــانى مۇنـــداق ئىپـ  ئـــۆچ خىـــل « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بۇمهنـ

ــدى ــشىدىن قهلهم كۆتۈرۈل ــاك ( كى ــاه ي ــا گۇن ــى ئۇالرغ ــدۇ يهن ــاۋاب يېزىلماي ــان ): ى س  ئۇخلىغ
 كىــشىدىن تــاكى ئــۇ ئويغانغىچىلىــك، نارىــسىدە بــالىالردىن تــاكى ئــۇالر بــاالغهت يېــشىغا

 ئههــمهد ئىمــام ( » دىن تــاكى ئــۇ، ئهقلىغــا كهلگىچىلىــك يهتكىچىلىــك، ئهقلــى يوقالغــان كىــشى
. ) رىۋايىتى
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 روزا تۇتۇشنىڭ شهرتلىرى

ــهرتلىرى ــنىڭ ش ــ : روزا تۇتۇش ــاق بول ــى س ــۇقىم تېن ــلىق ( ۇش، م ــتىدە بولماس ــهپهر ئۈس  ، ) س
 دىــن پــاك بولۇشــىدىن ) تۇغۇتلــۇق هــالى ( ۋە نهپــاس ) ئــايلىق ئــادىتى ( ئايالالرنىــڭ ههيــز

ــارەتتۇر ــسا، . ئىب ــان بول ــاك بولمىغ ــدىن پ ــنىڭ قانلىرى ــاكى نهپاس ــز ي ــشى ئهگهر ههي ــال كى  ئاي
ــدۇ ــى قىلىنىـ ــى مهنئـ ــڭ روزا تۇتۇشـ ــا ئهگهر روزا ت . ئۇالرنىـ ــداق ۋاقىتتـ ــان بۇنـ ــسىمۇ، تۇتقـ  ۇتـ

 بىـــلهن ئايـــال كىـــشىلهر رامىزانـــدا ههيـــز يـــاكى نهپـــاس ســـهۋەبى . بـــۇل ئهمهس قو روزىـــسى
 تۇتالمىغـــان روزىـــسىنى رامىزانـــدىن باشـــقا قايـــسى بىرئايـــدا، تۇتالمىغـــان بىـــر كـــۈنىگه بىـــر

ــدۇ ــسابالپ تۇتى ــدىن هې ــۋايهت . كۈن ــسنى رى ــۇ ههدى ــۇههقته مۇن ــا ب ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله  ئائى
ــدۇ ــان په « : قىلى ــۈنلىرىمىزدە تۇتالمىغ ــۆرگهن ك ــز ك ــدا، ههي ــساالمنىڭ ۋاقتى ــبهر ئهلهيهىس  يغهم

 ههيـز ۋە نهپــاس ( رامىـزان روزىـسىنىڭ قازاسـىنى باشـقا كـۈنلهردە تۇتۇشـقا بۇيرۇالتتـۇق، ئهممـا
 بۇخـــارى ( » نامازلىرىمىزنىـــڭ قازاســـىنى ئوقۇشـــقا بۇيرۇلمـــايتتۇق ) ســـهۋەبىدىن ئوقۇيالمىغـــان

 ). رىۋايىتى

 لىرى روزىنىڭ پهرز

 : روزىنىڭ پهرزلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەتتۇر

 . ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەتتىن ئۆزىنى مهنئى قىلىش  يېيىش  1

 . پهرز روزا ئۈچۈن تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن نىيهت قىلىش  2

 : بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه

ــشىنىڭ ــان كىـ ــى پهرزى، روزا تۇتقـ ــۈن روزىنىـــڭ بىرىنچـ ــالپ، كـ ــدىن باشـ  تـــاڭ يۇرۇغانـ
ــيىش ــدە، يې ــت ئىچى ــان ۋاقى ــك بولغ ــشتىن  پاتقۇچىلى ــسىي مۇناســىۋەت قىلى ــش ۋە چىن  ئىچى

 تــاكى تاڭنىــڭ ئــاق ﴿ : تۇسۇلۇشـىدىن ئىبــارەت بولــۇپ، بــۇ ههقـته ئــالاله تائــاال مۇنــداق دەيـدۇ
 ئانــدىن كهچ قهدەر يهڭــالر، ئىچىڭــالر ) يهنــى تــاڭ يورۇغانغــا ( يېپــى قــارا يېپىــدىن ئايرىلغانغــا

 ). ئايهت  187 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ كىرگىچه روزا تۇتۇڭالر

ــدىن ــاڭ يورۇغانـ ــدا، تـ ــان ۋاقىتلىرىـ ــۇلمانالرنى روزا تۇتقـ ــايهتته، مۇسـ ــاال بۇئـ ــالاله تائـ  ئـ
ــيىش ــك، يېـ ــۈن پاتقىچىلىـ ــالپ، كـ ــتىن  باشـ ــىۋەت ئۆتكۈزۈشـ ــسىي مۇناسـ ــش ۋە جىنـ  ئىچىـ

 . ئۆزلىرىنى مهنئى قىلىشلىرىغا ئهمىر قىلغان

 رامىــزان روزىــسى پهرز قىلىنغــان دەســلهپكى مهزگىلــلهردە، مۇســۇلمانالر رامىــزان : الهىزە مــۇ
ــمايتتى ــا يېقىنالش ــرى ئاياللىرىغ ــزان كېچىلى ــدۈرگهنلىكتىن، رامى ــۆرمهت بىل ــا ه  بهزى . ئېيىغ

ئۇمــۇمى . كىــشىلهر ســهۋر قىاللمــاي رامىــزان كېچىلىرىــدە ئاياللىرىغــا يېقىنلىــشىپ قويىــدۇ
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ــۇلمانالرغا بىر ــدۇ مۇس ــيىن تۇيۇلى ــشىش قى ــىۋەتتىن ئۇزاقلى ــسىي مۇناس ــاي جىن ــۇ ۋاقىتتــا . ئ  ب
ــزان  ئــالاله تائــاال مۇســۇلمانالرغا كهڭچىلىــك ۋە ئاســانلىق كۆرســىتىش ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ رامى
ــۇ ئــايهتنى ــپ، مۇن ــسهت قىلى ــشلىرىغا رۇخ ــق قىلى ــلهن يېقىنچىلى ــاللىرى بى ــدە ئاي  كېچىلىرى

ــدە ئايال ﴿ : نازىـــل قىلىـــدۇ ــاالل روزا كېچىلىرىـ ــا يېقىنچىلىـــق قىلىـــش ســـىلهرگه هـ  لىرىڭالرغـ
 يهنـى سـىلهر ( ئـۇالر سـىلهر ئۈچـۈن كىيىمـدۇر، سـىلهرمۇ ئـۇالر ئۈچـۈن كىيىمـسىلهر . قىلىندى

 ســۇغۇقتىن ســاقلىغاندەك،  ئايــال ئارىلىــشىپ ياشايــسىلهر، كىــيىم بهدەننــى ئىســسىق  ئهر
ــر ــىلهرمۇ بىـ ــسى  سـ ــشالردىن ساقاليـ ــان ئىـ ــاه ۋە يامـ ــى گۇنـ ــيىم بىرىڭالرنـ ــۇددى كىـ  لهر، خـ

ــر ــىلهرمۇ بىــ ــدەك، ســ ــى ياپقانــ ــىلهرنىڭ ئهۋرەتلىرىڭالرنــ ــى  ســ ــڭ ئېيىپلىرىنــ  بىرىڭالرنىــ
ــدىغالىقىڭالرنى بىلــدى ). ياپىــسىلهر ــۆزۇڭالرنى ئۆزۇڭالرنىــڭ ئال ــاال ئ ــالاله تائ ــاال . ئ ــالاله تائ  ئ

 ر، ئهمــدى ئۇالرغــا يېقىنچىلىــق قىلىڭــال . تهۋبهڭالرنــى قوبــۇل قىلــدى، ســىلهرنى ئهپــۇ قىلــدى
ــا ــدىن ئايرىلغانغ ــارا يېپى ــى ق ــاق يېپ ــڭ ئ ــاكى تاڭنى ــا ( ت ــاڭ يۇرۇغانغ ــى ت ــالر، ) يهن  قهدەر يهڭ

 ). ئايهت  187 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ ئىچىڭالر، ئاندىن كهچ كىرگىچه روزا تۇتۇڭالر

ــشتىن ــيهت قىلى ــنى نى ــۇرۇن روزا تۇتۇش ــشتىن ب ــاڭ ئاقىرى ــى پهرزى، ت ــڭ ئىككىنج  روزىنى
ــارەتتۇر ــۇر . ئىب ــتىن ب ــاڭ يۇرۇش ــۈنكى ت ــدۇ، چ ــسابقا ئېلىنماي ــان روزا هې ــيهت قىلىنمىغ  ۇن نى

 ئهمهللهرنىــڭ قوبــۇل بولۇشــى پهقهت نىــيهتلهر بىــلهن بولىــدۇ، ههر « پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( دەپ كۆرسهتكهن » كىشى ئۆزىنىڭ نىيهت قىلغان نهرسىسىگه يېتىدۇ

 . نى نىيهت قىلىش يېتهرلىكتۇر پهقهت دىلدا روزا تۇتۇش . نىيهتنىڭ ئورنى قهلبتۇر

ــز ــى ئېغى ــدىكى نىيهتن ــا دىل ــهرت ئهمهس، ئهمم ــادىلهش ش ــارقىلىق ئىپ ــز ئ ــى ئېغى  نىيهتن
 ئـالاله تائاالنىـڭ ئهمرىنـى ئـورۇنالش  نىيهتنىـڭ ههقىقىتـى . ئارقىلىق ئىپـادىلهش ئهۋزەلـدۇر

ــارەتتۇر ــشتىن ئىب ــسهت قىلى ــشنى مهخ ــا ئېرىشى ــڭ رازىلىقىغ ــارقىلىق ئۇنى ــاڭ يۇرۇ . ئ ــتىن ت  ش
ــسىتىگه ــان ۋە شۇمهق ــسهت قىلغ ــنى مهق ــۆزلهپ روزا تۇتۇش ــى ك ــاال رازىلىقىن ــالاله تائ ــۇرۇن ئ  ب

 . بىنائهن ئاغزىنى ياپقان كىشى ههقىقىي روزىدار كىشىدۇر

 ئىبــادەتنى ئـــادەتتىن پهرقلهنـــدۈرۈش  روزىــدا نىيهتنىـــڭ پهرز بولغانلىقىنىــڭ ســـهۋەبى
ــدۇر ــز ســهۋەبى . ئۈچۈن ــدا پهرهى ــسان گاهى ــاكى چــۈنكى ئىن ــانلىقتىن ي ــاكى تاپالمىغ ــلهن ي  بى

 ئىچمهكــتىن  ئىــشى ئالــدىراش بولــۇپ، ۋاقتــى يهتمىگهنلىكتىنمــۇ بهزىــدە كــۈن بــويى يــېمهك
ــۇلىدۇ ــدۇ . توس ــشكه بولماي ــدار دىيى ــۇنى روزى ــالهتته ئ ــۈن ئهمهل . بوه ــيهت پۈت ــادەتلهر  نى  ئىب

ــدۇ ــۈن تهلهب قىلىنى ــۇهىم پهرزل . ئۈچ ــيهت م ــسىدا نى ــزان روزى ــۇ رامى ــدۇر بولۇپم ــڭ بىرى  . هرنى
ــسىدە ــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدى ــان « : شــۇڭا پهيغهم ــۇرۇن نىــيهت قىلمىغ ــاڭ يورۇشــتىن ب  ت

). تىرمىزى رىۋايىتى ( » كىشىنىڭ روزىسى هېسابقا ئېلىنمايدۇ
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ــ ــدۇر يۇقىرى ــرى ئۈچۈن ــارەت روزىلى ــازا ۋە كاپ ــسى، ق ــزان روزى ــانلىرىمىز، رامى ــا . دا ئېتق  ئهمم
 روزىنىـــڭ نىيىتىنـــى شـــۇ كۈننىـــڭ پىـــشىن ) تۇدىغـــان ئـــۆز ئىختىيـــارى بىـــلهن تۇ ( نهپلـــى

 رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا مۇنــۇ ههدىــسىنى رىــۋايهت بــۇههقته ئائىــشه . ۋاقتىگىچىلىــك قىلــسا بولىــدۇ
ــردى ۋە « : قىلىــدۇ ــۈمگه كى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئۆي ــۈنى پهيغهم ــر ك ــر نهرســه  بى ــدىغان بى  يهي
ــارمۇ؟ ــوق  دەپ ســـورىدى، مهن  بـ ــۇلۇلال  يـ   نـــداقتا، مهن روزا تۇتتـــۇم ۇ ئ  دىۋىـــدىم، رەسـ
 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( » دېدى

 نىيهتته روزىنىڭ تۈرىنى تهيىنلهش مهسىلىسى

 رامىزان ئېىنىـڭ روزىـسى يـاكى نهپلـى روزىـالر ئۈچـۈن نىـيهت قىلىـشتا، روزىنىـڭ تـۈرىنى
ــى ــهرت ئهمهس، يهن ــنلهش ش ــزان « تهيى ــۈنكى رامى ــدىم بۈگ ــيهت قىل ــقا نى ــسىنى تۇتۇش  » روزى

 دەپ، تۇتمــاقچى بولغــان روزىنىــڭ تــۈرىنى » ا تۇتۇشــقا نىــيهت قىلــدىم نهپلــى روز « يــاكى
ــدۇ ــنلهش تهلهب قىلىنماي ــاال رازىلىقــى ئۈچــۈن روزا تۇتۇشــقا « بهلكــى . نىيهتــته تهيى  ئــالاله تائ

ــدىم ــيهت قىلـ ــۇر » نىـ ــش يېتهرلىكتـ ــيهت قىلىـ ــزان . دەپ نىـ ــدا رامىـ ــزان ئېيىـ ــۈنكى رامىـ  چـ
 ا تۇتۇلغـــان قانـــداقال روزا ئۆزلىكىـــدىن رامىـــزان بۇئايـــد . روزىـــسىدىن باشـــقا روزا تۇتۇلمايـــدۇ

ــدۇ ــسىغا كىرى ــاجهت قالمايــدۇ . روزى ــقا ه ــڭ تــۈرىنى ئوچۇقالش ــدى، نهپلــى . شــۇڭا ئۇنى  ئهم
 شـۇڭا ئۇنىڭغـا . روزىالرغا كهلسهك، نهپلـى روزىالرنـى تۇتۇشـنىڭ مـۇئهييهن بىـر ۋاقتـى يوقتـۇر

ــسىمۇ يېتهر ــيهت قىلـ ــقا نىـ ــۇتلهق روزا تۇتۇشـ ــشتا، مـ ــيهت قىلىـ ــۇر نىـ ــزان . لىكتـ ــا رامىـ  ئهممـ
ــۇپ، بۇزىۋاتقـــان ــۈن تۇتـ ــى ئۈچـ ــسىنى ۋە نهپلـ ــڭ روزىـ ــىنى، كاپارەتنىـ ــسىنىڭ قازاسـ  روزىـ
ــان ــاقچى بولغ ــا تۇتم ــۇ ۋاقىتت ــڭ ش ــشى ئۆزىنى ــان كى ــاقچى بولغ ــى تۇتم ــسىنىڭ بهدىلىن  روزى

 . روزىسىنىڭ تۈرىنى نىيهتته تهيىنلىشى شهرتتۇر

 روزىنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 روزىنــى بــۇزۇش : ئۇالرنىــڭ بىـرى . ن ئـامىلالر ئىككــى تــۈرگه ئايرىلىـدۇ روزىنـى بۇزىــدىغا
ــامىلالر ــدىغان ئ ــم قىلى ــارەتنى الزى ــازا ۋە كاپ ــرگه ق ــۇزۇش : ئىككىنجىــسى . بىــلهن بى  روزىنــى ب

 . بىلهن بىرگه قازانىال الزىم قىلىدىغان ئامىلالر

 : بىرىنچى، قازا بىلهن كاپارەتنى الزىم قىلىدىغان ئامىلالر

ــا ــشى، روزا تۇتق ــسىي مۇناســىۋەت ئۆتگۈزۈشــى، يېيى ــدە جىن ــزان كۈندۈزى ــشىنىڭ رامى  ن كى
ــدۇ ــم قىلى ــارەتنى الزى ــلهن كاپ ــازا بى ــدۇ ۋە ق ــى بۇزى ــشى روزىن ــارەت . ئىچى ــازا  كاپ ــاددىي ج  م

 ئۆزۈرسـىز هالــدا رامىـزان روزىـسىنى قهســتهن بۇزغـان كىـشىنىڭ مۇشــۇ دۇنيـادا بــۇ . دېمهكتـۇر
كاپـارەتتىن ئىبـارەت . بهدىلـى كاپـارەت دەپ ئاتىلىـدۇ گۇناهىنى يۇيۇشـى ئۈچـۈن تۆلهيـدىغان
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  بىــر قــۇلنى ئــازات قىلىــش، ئهگهر ئۇنىڭغــا كــۈچى يهتمىــسه ئىككــى ئــاي ئارقــا  بۇجــازا
 ئارقىدىن، ئـۈزمهي روزا تۇتـۇش، ئۇنىڭغىمـۇ كـۈچى يهتمىـسه يوقـسۇلالردىن ئـاتمىش كىـشىگه

 . بىرقېتىم تاماق بېرىش بىلهن ئادا تاپىدۇ

ــازا ــدا  ق ــۇر ۋاقتى ــش دېمهكت ــادا قىلى ــا ئ ــر ۋاقىتت ــادەتلهرنى باشــقا بى ــان ئىب ــادا قىاللمىغ  . ئ
ــلهن ئــادا تاپىــدۇ ــر كــۈن روزا تۇتــۇش بى ــر كــۈنگه بى  روزىــسنى بۇزغــان . روزىنىــڭ قازاســى بى

 كىـشىگه قازانىــڭ الزىــم كېلىــشىنىڭ ســهۋەبى شـۇكى، رامىــزان كۈندۈزىــدە روزىــسىنى بۇزغــان
 شـۇڭا بۇنـداق كىـشىنىڭ رامىزانـدىن . چىقارغـان بولىـدۇ كىشى، بۇ بىـر كۈنلـۈك روزىنـى يوققـا

ــدىن هېــسابالپ روزا ــر كۈن ــۈنىگه بى ــر ك ــسىنىڭ بى ــان روزى ــڭ بۇزغ ــۈنلهردە ئۆزىنى ــقا ك  باش
ــدۇ ــورنىنى تولدۇرى ــسىنىڭ ئ ــان روزى ــدا بۇزغ ــڭ رامىزان ــۇههقته . تۇتۇشــى ئۇنى ــاال ب ــالاله تائ  ئ

 تۇتمىغــان بولــسا، تۇتمىغــان ( كىمكــى كېــسهل يــاكى ســهپهر ئۈســتىدە بولــۇپ ﴿ : مۇنــداق دەيــدۇ
 ). ئايهت  185 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن ) كۈنلهر ئۈچۈن

 شـۇڭا بۇنـداق . چۈنكى روزا تۇتـۇپ، ئـۇنى بۇزىـۋەتكهن كىـشى روزا تۇتمىغانغـا ئوخـشاشتۇر
 ئهممــا مۇنــداق كىــشىگه كاپارەتنىــڭ الزىــم كېلىــشىنىڭ ســهۋەبى . كىــشىگه قــازا الزىــم كېلىــدۇ

ــۇكى، ر ــۇرۇپ، ش ــپ ت ــتىن، بىلى ــر زورالنماس ــېچ بى ــدە، ه ــزان كۈندۈزى ــشى رامى ــان كى  وزا تۇتق
ــان ــزان ئېيىنىــڭ هــۆرمىتنى بۇزغ ــارەك رامى ــارقىلىق مۇب ــۇزۇش ئ ــسىنى ب ــدا روزى  قهســتهن هال

 شۇڭا مۇنـداق كىـشىگه ئىـسالم شـهرىئىتىنىڭ بهلگىلىـگهن جازاسـى ئېغىـر بولىـدۇ، ئـۇ . بولىدۇ
ــۈنى ئ ــر ك ــان ههربى ــسىمۇ بۇزغ ــۈچى بول ــا ك ــش، ئهگهر ئۇنىڭغ ــازات قىلى ــۇلنى ئ ــر ق ــۈن بى  ۈچ

ــا ــاي ئارق ــى ئ ــسه ئىكك ــارەتتۇر  يهتمى ــتىن ئىب ــۈزمهي روزا تۇتۇش ــدىن ئ ــاي . ئارقى ــى ئ  ئىكك
ــارلىق روزىــسى بېكــار ــرەر كــۈننى روزىــسىز ئۆتكــۈزۈپ قويغــان كىــشنىڭ تۇتقــان ب  ئىچىــدە بى

ــۇ ر . بولــۇپ كېتىــدۇ ــداق ۋاقىتتــا، ئــۇ كىــشى ئىككــى ئــايلىق ب  وزىنــى قايتىــدىن باشالشــقا مۇن
ــا . مهجبــــۇر بولــــۇپ قالىــــدۇ ــشى  ئىككــــى ئــــاي ئارقــ  ئارقىــــدىن روزا تۇتالمايــــدىغان كىــ

 يوقــــسۇلالردىن ئــــاتمىش كىــــشىنى ئــــۆزى يهيــــدىغان نورمــــال تامــــاق بىــــلهن بىــــرقېتىم
 . غىزاالندۇرۇش ئارقىلىق بۇ كاپارەتنى ئادا قىلىدۇ

ــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قى ــۇ هــۇرەيرە رەزىيهلاله ــداق دەيــدۇ ئهب ــدۇكى، ئــۇ مۇن  بىــز « : لىنى
ــپ، ــادەم كېلى ــر ئ ــۇق، بى ــدا ئولتۇراتت ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنى ــۇلهلال  پهيغهم ــا رەس  مهن ! ي

  سـېنى نـېمه هـاالك قىلـدى؟  : دېـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭـدىن  هـاالك بولـدۇم
 دەپ  ىـق قىلىـپ قويـدۇم مهن روزىـدار تـۇرۇپ ئايالىمغـا يېقىنچىل  : دەپ سورىۋىدى، بـۇ ئـادەم

  بىـر قـۇل ئـازات قىالالمـسهن؟  : جاۋاب بهردى، بۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا
 دەپ جــاۋاب بهردى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  يــاق  دەپ ســوئال قويــدى، هېلقــى ئــادەم،

 ئــادەم دەپ ســورىدى، ئــۇ  ئارقىــدىن روزا تۇتاالمــسهن  ئىككــى ئــاي ئارقــا  يهنه ئۇنىڭــدىن،
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 پېقىرغـــا تائـــام 60  دەپ جـــاۋاب بهردى، يهنه پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭـــدىن، – يـــاق
ــادەم  بېرەلهمــسهن ــۇ ئ ــاق  دەپ ســورىۋىدى ب ــبهر ئهلهيهىســساالم  ي ــدا پهيغهم ــۇ ئارى ــدى، ب  دې

 هــېچ نهرســه دېــمهي تۇرىۋىــدى، ئۇنىڭغــا بىــر تاغــار خورمــا كهلتۈرۈلــدى، ئانــدىن پهيغهمــبهر
ــسا ــم؟  : الم ئهلهيهىسـ ــورىغان كىـ ــۇئال سـ ــادەم  سـ ــى ئـ ــدى، هېلىقـ ــدا قىلىۋىـ  مهن  دەپ نىـ
 بـۇنى ئـال  دەپ ئورنىـدىن تـۇردى، بۇۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا،  يارەسۇلهلال

 بــۇنى مهنــدىنمۇ پېقــر بىرســـىگه ! يارەســۇلهلال  دېــدى، هېلقــى ئــادەم  ۋە ســهدەقه قىلــۋەت
ــالاله تائا ــدىمهن؟ ئ ــهدەقه قىالم ــڭ س ــدە مېنى ــهم قىلىمهنكى،مهدىنى ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن  النى
 دىۋىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ئادەمنىــڭ ســۆزىگه  ئائىلهمــدىنمۇ پېقىــر ئــائىله يــوق

 بولــدى، بــۇنى ئېلىــپ كېتىــپ  كۈلــۈپ كهتتــى، ههتتــا چىــشلىرى كۆرۈنــۈپ قالــدى، ئانــدىن
). بۇخارى رىۋايىتى ( » دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ئائىلهڭگه سهدەقه قىل

 بـــۇ  كاپـــارەت . بــۇههدىس، رامىـــزان روزىـــسىنى بۇزغاننىــڭ كاپـــارىتىنى بايـــان قىلغــان
ــش، ــازات قىلى ــۇل ئ ــر ق ــى بى ــدۇ، يهن ــادا قىلىنى ــويىچه ئ ــپ ب ــىتىلگهن تهرتى ــستا كۆرس  ههدى

 60 ئۇنىڭغـا كـۈچى يهتمىـسه، ئىككـى ئـاي ئـۈزمهي روزا تۇتـۇش، ئۇنىڭغىمـۇ كـۈچى يهتمىــسه،
 . ئام بېرىش ئارقىلىق ئادا تاپىدۇ پېقىرغا تا

 : مۇالهىزە

 بۇههدىــسته رامىــزان روزىــسىنى بۇزغانلىقنىــڭ كاپــارىتى ئۈچــۈن، رامىــزان كۈندۈزىــدە  1
 شـــۇڭا شـــاپىئىي ۋە ههنبهلـــى . ئايالىغـــا يېقىنچىلىـــق قىلغـــانلىق مهسىلىـــسىال كۆســـىتىلگهن

ــدە ئايالى ــزان كۈندۈزى ــلىنىپ، رامى ــسقىال ئاساس ــرى بۇههدى ــش مهزههبلى ــق قىلى ــا يېقىنچىلى  غ
ــدۇ ــازا كېلى ــلهن ق ــارەت بى ــشىگه كاپ ــان كى ــسىنى بۇزغ ــارقىلىق روزى ــاكى . ئ ــيىش ي ــا يې  ئهمم

 ئىچىش ئـارقىلىق روزىـسىنى بۇزغـان كىـشىگه كاپـارەت كهلمهيـدۇ، بهلكـى قـازا الزىـم كېلىـدۇ،
ــارار قىلىـــدۇ ــا . دەپ قـ ــى ههنهفىـــي ئهممـ ــزان روزىـــسىنى مهيلـ ــالىكى مهزههبلىـــرى رامىـ  ۋە مـ

ــ ــلهن بۇزســۇن، ههر جىن ــاكى ئىچىــش بى ــى يېــيىش ي  سىي مۇناســىۋەت بىــلهن بۇزســۇن، مهيل
ــىۋەت ــسىي مۇناس ــدە جىن ــزان كۈندۈزى ــۈنكى رامى ــدۇ، چ ــم كېلى ــازا الزى ــارەت ۋە ق ــالهتته كاپ  ه
 قىلىــش، يېــيىش ۋە ئىچىــش قاتارلىقالرنىــڭ ههممىــسى روزىنــى بۇزىــدىغان ئــامىلالردۇر، دەپ

ــدۇ ــارا قىلىـ ــسته با . قـ ــۇالر ههدىـ ــيىش ۋە بـ ــسىگه، يېـ ــق مهسىلىـ ــان يېقىنچىلىـ ــان قىلىنغـ  يـ
 بــۇ مهســىلىدە، . ئــارقىلىق بۇهۆكــۈمنى چىقارغــان ) ئوخــشىتىش ( ئىچىــشلهرنى قىيــاس قىلىــش

 ۋە مــالىكى مهزههبلىرىنىــڭ كۆرۈشــلىرى كۈچلۈكتــۇر، چــۈنكى كاپــارەت رامىــزان ههنهفىــي
 ا بولغــان ئىــكهن، ئېيىنىــڭ هــۆرمىتىنى ســاقلىيالمىغانلىق ئۈچــۈن بهلگىلهنــگهن بىــر جــاز

 رامىزان روزىسىنى مهيلى جىنـسىي مۇناسـىۋەت بىـلهن بۇزسـۇن، مهيلـى يېـيىش يـاكى ئىچىـش
. بىـلهن بۇزســۇن ههر ئىككــى هــالهتته ئــۇ، رامىــزان ئېيىنىــڭ هــۆرمىتىنى ســاقلىمىغان بولىــدۇ
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 قىيــاس بىــلهن ئىــش كــۆرۈش ئىــسالم فىقهىــشۇناسلىقىنىڭ مهســىلىلهرگه هۆكــۈم چىقىرىــشتا
ــسىپ ــدۇر پىرىنـ ــزان . لىرىدىن بىرىـ ــۇ، رامىـ ــۇ ئهنهۇنىڭمـ ــب رەزىيهلالهـ ــى ئهبۇتالىـ ــى ئىبنـ  ئهلـ

 ئىچىـــش بىـــلهن روزىـــسىنى بۇزغـــان كىـــشى ئۈچـــۈن كاپـــارەتنى  كۈندۈزىـــدە يېـــيىش
ــارقىلىق ى بهلگ ــاس ئ ــۇ قىي ــۇ ئهنهۇم ــى رەزىيهلاله ــمهك ئهل ــان، دې ــۋايهت قىلىنغ ــى رى  لىگهنلىك

 . هۆكۈم قىلغان

ــهۋەبى  2 ــىۋەت سـ ــسىي مۇناسـ ــارەت ئهر جىنـ ــگهن كاپـ ــم كهلـ ــلهن الزىـ ــال ههر  بىـ  ئايـ
 ئهگهر ئهر كىـشى ئايالىغـا زورلـۇق بىـلهن يـاكى ئايـالى ئۇخالۋاتقـان . ئىككىسىگه الزىم كېلىـدۇ

ــارەت ئهر ــا كاپ ــۇ ۋاقىتت ــسا، ب ــان بول ــق قىلغ ــدا يېقىنچىلى ــسىز هال ــڭ ئىختىيارى ــدا، ئۇنى  ۋاقتى
ــدۇ ــشىگه كهلمهيـ ــال كىـ ــدۇ، ئايـ ــشىگىال كېلىـ ــۈنكى . كىـ ــر چـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

ــسىدە ــانلىقتىن « : ههدى ــانلىقتىن ۋە زورالنغ ــۇپ قالغ ــتىن، ئۇنت ــدىن بىلمهس ــڭ ئۇممىتىم  مېنى
 ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( دېگهن » ئىشلهنگهن خاتالىقالر ئهپۇ قىلىندى

 كاپــارەت پهقهت رامىــزان روزىــسىنى بۇزغــانلىق ئۈچــۈنال الزىــم كېلىــدۇ، ئهممــا رامىــزان  3
 چــۈنكى . ىدىن باشــقا، قــازا، كاپــارەت ۋە نهپلــى روزىالرنــى بۇزغانغــا كاپــارەت كهلمهيــدۇ روزىــس

 كاپــارەت رامىــزان ئېيىــدىن ئىبــارەت بــۇ ئۇلــۇغ، مۇبــارەك ئاينىــڭ هــۆرمىتىنى ســاقلىمىغانلىق
 . ئۈچۈن بهلگىلهنگهن بىر جازا بولغانلىقتىن، ئۇ، پهقهت رامىزان ئېيىغىال خاستۇر

 : زىم قىلىدىغان ئامىلالر ئىككىنجى، قازانىال ال

 قـــۇم، : ئــادەتته يېيىلمهيـــدىغان نهرســـىلهرنىڭ گالـــدىن ئۆتــۈپ كېتىـــشى، مهســـلهن  1
ــدۇ ۋە ــۈپ كېتىــشى روزىنــى بۇزى ــدىن ئۆت ــۇز قاتارلىقالرنىــڭ گال ــداردىكى ت  تــۇپراق، كــۆپ مىق

 . قازانى الزىم قىلىدۇ

 بۇزىــدۇ ۋە قارنىــدىكى يېمهكلهرنــى چىقىــرىش ئۈچــۈن قهســتهن قۇســۇش روزىنــى  2
ــدۇ ــم قىلى ــازانى الزى ــدۇ . ق ــسى بۇزۇلماي ــشىنىڭ روزى ــقان كى ــدا قۇس ــىز هال ــا ئىختىيارس  . ئهمم

ــداق دېــگهن ــۇههقته مۇن ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــشىگه قــازا « : پهيغهم ــقان كى ــىز قۇس  ئىختىيارس
 ). ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ( » كهلمهيدۇ، قهستهن قۇسقان كىشىگه قازا الزىم كېلىدۇ

ــى  3 ــڭ ۋاقتـ ــۇرۇن ئىپتارنىـ ــاردىن بـ ــى ئىپتـ ــپ، ئېغىزىنـ ــان قىلىـ ــى گۇمـ  كهلگهنلىكىنـ
ــۇ ــدىن كېيىنم ــۇرۇپ بولغان ــاڭ ي ــلهن ت ــان بى ــگهن گۇم ــاڭ يۇرۇمىــدى دې ــاكى ت ــان ي  ئېچىۋاتق

 . يېيىشنى داۋام قىلغان كىشىگه قازا الزىم كېلىدۇ

ــالىنى  4 ــشىنىڭ ئاي ــدار كى ــى روزى ــى، يهن ــتىالم بولۇش ــتهن ئىه ــشىنىڭ قهس ــدار كى  روزى
 نىــڭ ئېتىلىــپ چىقىــشى يــاكى ) ســىپېرم ( كى يــاكى قۇچاقلىغــالىقى ســهۋەبتىن مېنــى ســۆيگهنلى

. قولى بىلهن ئۇنى قهستهن چىقىرىشى روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازانى الزىم قىلىدۇ
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 قۇرســىقىدىكى يــاكى بېــشىدىكى يارىغــا دورا قۇيــۇش بىــلهن، بــۇ دورا ئۇنىــڭ ئىچىــگه  5
 . روزىــسى بۇزۇلىــدۇ ۋە قــازا الزىــم كېلىــدۇ يــاكى گېلىغــا كىرىــپ كهتــكهن بولــسا، بۇكىــشىنىڭ

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلاله ــى ئابب ــادەتتىكى ( روزا « : چــۈنكى ئىبن  ئ
 كىــــرگهن نهرســــىلهر بىــــلهن ) كىــــرىش ئورگــــانلىرى ئــــارقىلىق ئادەمنىــــڭ ئىچىــــگه

 . دېگهن ههدىسىنى رىۋايهت قىلغان » بۇزۇلىدۇ

ــا، قۇالققــا دورا تېمىــتى  6 ــم قىلىــدۇ بۇرۇنغ ــى بۇزىــدۇ ۋە قــازانى الزى  چــۈنكى . ش روزىن
 شـــۇنىڭدەك، . قـــۇالق ۋە بۇرۇنـــدىن كىـــرگهن نهرســـىلهر ئېغىـــزدىن كىـــرگهنگه ئوخـــشاشتۇر

 ئهممـــا . تومۇرغــا ســېلىنغان قــۇۋۋەت ئۇكــۇللىرى روزىنــى بۇزىــدۇ ۋە قــازانى الزىــم قىلىــدۇ
 چـۈنكى بــۇرۇن، . ۇزمايــدۇ بهدەننىـڭ قايـسى بىــر يېـرىگه سـېلىنغان نورمــال ئۇكـۇلالر روزىنـى ب

ــش ــۇل قىلى ــادەتته، ئىــچ قىــسىمغا ســىرتتىن بىرنهرســه قوب ــز ۋە قــۇالقتىن باشــقا ئهزاالر ئ  ئېغى
 كـۆزىگه . شـۇنىڭدەك كـۆزگه سـۈرمه تـارتىش بىلهنمـۇروزا بۇزۇلمايـدۇ . ئهزالىرىدىن سـانالمايدۇ

ــدۇ ــدىردىمۇ روزا بۇزۇلماي ــكهن تهق ــۈپ كهت ــا ئۆت ــان دورا ئهگهر گالغ ــى . تېمىتىلغ  ئهنهس ئىبن
ــدۇكى ــۋايهت قىلىنىـــ ــۇدىن رىـــ ــۇ ئهنهـــ ــك رەزىيهلالهـــ ــبهر « : مالىـــ ــادەم پهيغهمـــ ــر ئـــ  بىـــ

ــا كېلىـــپ، ــۇلهلال  ئهلهيهىســـساالمنىڭ يېنىغـ ــدارمهن، ! يارەسـ ــدۇ، مهن روزىـ  كـــۆزۈم ئاغرىۋاتىـ
ــدۇ؟ ــسام بوالمـ ــۈرمه تارتـ ــۆزۈمگه سـ ــساالم  كـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــورىۋىدى، پهيغهمـ  ههئه،  دەپ سـ

 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( » هردى دەپ جاۋاب ب  بولىدۇ

 ئايالالرنىڭ رامىـزان كۈندۈزىـدە ههيـز كۆرۈشـلىرى يـاكى توغۇشـلىرى روزىنـى بۇزىـدۇ  7
ــدۇ ــم قىلىـ ــازانى الزىـ ــهرتى . ۋە قـ ــىنىڭ شـ ــسىنىڭ دۇرۇس بولۇشـ ــڭ روزىـ ــۈنكى ئايالالرنىـ  چـ

 . ئۇالرنىڭ ههيز ۋە نهپاسالردىن پاك بولۇشىدۇر

 ىدىغان ئىشالر روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مهكرۇه بول

ــا ئــۇنى ســادىر قىلىــش بىــلهن ئهمهل  مهكــرۇه ــادەت  گۇناهغــا يــېقىن بولغــان، ئهمم  ئىب
 ئىبادەتنىـــڭ ســـۈپىتىگه دەخىـــل يهتكۈزىـــدىغان ئىـــشالر  بۇزۇلمايـــدىغان، بهلكـــى ئهمهل

 . ههر هالدا مهكرۇه دېيىلگهن ئىشالردىن ساقلىنىش ياخشىدۇر . دېمهكتۇر

 بىــر نهرســىنىڭ تهمىنــى تېــتىش، : ه بولىــدىغان ئىــشالر روزا تۇتقــان كىــشى ئۈچــۈن مهكــرۇ
 چايناش، ئاغزىغـا تـۈكرۈكنى يىغىـپ يۇتـۇش، ئهگهر ئـۆزىنى تۇتۇۋېلىـشىغا ئىـشهنچ قىاللمىـسا
ــتىش، ــسىمۇ تېـ ــدا بولـ ــڭ ئۇچىـ ــۇزىنى تىلنىـ ــڭ تـ ــۆيۈش، تاماقنىـ ــاقالش، سـ ــالىنى قۇچـ  ئايـ

 ئهگهر نـــان . لىقالردۇر شـــۇنىڭدەك روزىـــدار ئانىنىـــڭ بالىـــسىغا نـــان چاينـــاپ بېرىـــشى قاتـــار
 بۇۋاققـا نــان چاينـاپ بېرىـدىغان باشــقا . ئانىنىـڭ گېلىـدىن ئۆتـۈپ كهتــسه روزىـسى بۇزۇلىـدۇ

. هېچكىم بولمىغاندا، ئانىسىنىڭ روزىدار بولسىمۇ چايناپ بېرىشى جائىزدۇر
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 روزىدا ئېسىدە يوق يهپ ياكى ئىچىپ قويغان كىشىنىڭ هۆكمى

 بىرنهرسـه يهپ قويــسا يــاكى ئىچىـپ قويــسىمۇ، ئۇنىــڭ روزىـدار كىــشى ئېـسىدە يــوق هالــدا
 بهلكــى روزىــسىنى داۋام قىلدۇرىــدۇ، روزىــسى دۇرۇســتۇر، ئۇنىڭغــا قــازامۇ . روزىــسى بۇزۇلمايــدۇ

ــدۇ ــدۇر . كهلمهي ــڭ رەهمىتى ــالاله تائاالنى ــۇ، ئ ــداق . ب ــۇههقته مۇن ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 رنهرسـه يهپ قويـسا يـاكى ئىچىـپ قويـسا كىمكى روزىـدارلىقى ئېـسىدە يـوق هالـدا بى » : دېگهن

 تىرمىـــزى ( « روزىـــسىنى بۇزمىـــسۇن، ههقىـــقهتهن ئـــۇ، ئـــالاله تائـــاال ئاتـــا قىلغـــان رىزىقتـــۇر
ــداق كهلــگهن ). رىــۋايىتى ــسته مۇن ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ « : يهنه بىــر ههدى ــادەم پهيغهم ــر ئ  بى

ــا كېلىــپ،  ئىچىــپ  لــدا يهپ مهن روزىــدار تــۇرۇپ، ئېــسىمدە يــوق ها ! يــا رەســۇلهلال  يېنىغ
 ئــالاله تائـاال ســېنى غىزاالنــدۇرۇپتۇ،  : دېگهنــدە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغـا  قويـدۇم،

 ). ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( » دەپ جاۋاب بهردى  ۋە سۇغۇرۇپتۇ

 : مۇالهىزە

 روزىــــدا خاتاالشــــقان كىــــشى بىــــلهن ئۇنتــــۇپ قالغــــان كىــــشىنىڭ پهرقــــى شــــۇكى،
 كىـشىنىڭ روزىــسى ان هالـدا، ئېـسىدە يـوق يهپ، ئىچىـپ قويغـان روزىـدارلىقىنى ئۇنتـۇپ قالغـ

ــدۇ ــدۇ . بۇزۇلماي ــم كهلمهي ــازامۇ الزى ــا ق ــائهن، ئۇنىڭغ ــا بىن ــقان . بۇنىڭغ ــدا خاتاالش ــا روزى  ئهمم
ــدۇ ــم كېلى ــازا الزى ــدۇ ۋە ق ــسى بۇزۇلى ــان : مهســىلهن . كىــشىنىڭ روزى ــاردى دەپ گۇم ــاڭ ئاق  ت

ــيىش ــۇ يې ــدىن كېيىنم ــپ، تاڭ ــشىنى دا  قىلى ــۈن پــاتتى دەپ ئىچى ــاكى ك ــۋەرگهن ي  ۋام قىلى
 گۇمــان قىلىــپ، ئىپتــاردىن بــۇرۇن ئېغىزىنــى ئاچقــان كىــشىنىڭ روزىــسى بۇزۇلــۇپ، ئۇنىڭغــا

 . قازا الزىم كهلگهنگه ئوخشاش

 روزا تۇتقۇچىالرغا رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر

 : روزا تۇتقۇچىالرغا رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه

 وزىـدار كىـشىنىڭ ئهتىگهنـدىن ئاخـشامغىچه، هـۆل يـاكى قـۇرۇق ر . مىسۋاك قـوللىنىش  1
ــائىزدۇر ــشى جـ ــسۋاكالرنى قوللىنىـ ــۈك مىـ ــداق دەپ . ههرتۈرلـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 ئېغىزنــى پاكاليــدىغان، ئــالاله تائــاالنى رازى قىلىــدىغان  مىــسۋاك قــوللىنىش « : كۆرســهتكهن
ــدىغان » : سته يهنه بىــر ههدىــ ). نهســائىي رىــۋايىتى ( « خىــسلهتتۇر  ئــۇممىتىمگه قىــيىن كهلمهي

 دەيــدۇ » قىلغــان بــوالتتىم بولــسا ئىــدى، ئۇالرغــا ههر نامــاز ئۈچــۈن مىــسۋاك قوللىنىــشنى پهرز
 ). بۇخارى رىۋايىتى (

چــۈنكى . روزىــدار كىــشىنىڭ كــۆزلىرىگه ســۈرمه تارتىــشى ۋە دورا تېمىتىــشى جــائىزدۇر  2
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ــه ــىرتتىن بىرنهرس ــسىمغا س ــچ قى ــادەتته، ئى ــۆز ئ ــانالمايدۇ ك ــدىن س ــش ئهزالىرى ــۇل قىلى  . قوب
 . ئهگهر كـۆزگه تېمىتىلغـان دورىنىـڭ تهمـى گالغــا ئۆتـۈپ كهتـكهن هـالهتتىمۇ روزا بۇزۇلمايــدۇ

ــانىلىدۇ ــىرى س ــى ئهس ــۆزى ئهمهس، بهلك ــڭ ئ ــه دورىنى ــۆتكهن نهرس ــا ئ ــۈنكى گالغ ــۇ . چ  ئهب
ــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئـ  پهيغهمـــبهر « : مهســـئۇد رەزىيهلالهـ

ــۇممه ســهلىمه ســۈرۈپ قويغــان ــدە، ئىككــى كــۆزى ئ  ئهلهيهىســساالم رامىــزان كۈنلىرىنىــڭ بىرى
ــش ــۇل قىلى ــه قوب ــسىمغا نهرس ــچ قى ــۆز ئى ــۈنكى ك ــى، چ ــدا چىقت ــان هال ــلهن تولغ ــۈرمه بى  س

 گالغــــا ئۆتــــۈپ كهتــــكهن نهرســــه ئۇنىــــڭ ئهســــىرىدۇر، ئــــۆزى . ئهزالىرىــــدىن ئهمهس
 ) بهت  562 ت جىل  1 تۆهفهتۇلفۇقهها ( » ئهمهس

 روزىـــدار كىـــشىنىڭ رامىـــزان كۈندۈزىـــدە يۇيۇنۇشـــى يـــاكى ئىـــسىقتىن ســـۈرۈندەش  3
ــۇ داۋۇد ۋە . بۇنىــڭ بىــلهن روزا بۇزۇلمايــدۇ . ئۈچــۈن ســۇغا چۆمۈلۈشــى جــائىزدۇر  بــۇههقته ئهب

ــان ــسىنى رىــۋايهت قىلغ ــۇ ههدى ــاهابىالردىن مۇن ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ « : ئههمهدس  پهيغهم
 هاۋانىــــڭ ئىســــسىقلىقى يــــاكى ئۇســــسۇزلۇق ســــهۋەبىدىن بېــــشىغا ســــۇ روزا كۈندۈزىــــدە،

 ). ئهبۇ داۋۇد ۋە ئههمهدرىۋايىتى ( » تۆكۈۋاتقانلىقىنى كۆرگهن ئىدۇق

ــز  4 ــشىنىڭ كۈنـــدۈزدە ئېغىـ ــدار كىـ ــايىزدۇر  روزىـ ــشى جـ ــۇ ئېلىـــپ چايقىـ ــا سـ  . بۇرنىغـ
ــدۇ ــدىن ئۆتــۈپ كهتمهســلىك . روزىــسىنى بۇزماي ــدا ســۇنىڭ گال ــى چايقىغان ــقهت ئېغىزن  ىگه دىق

 يۇيۇشــقا « : چـۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم تاهــارەت توغرىلىـق ســورالغاندا . قىلىـش كېــرەك
ــلهن ــۇ بىـ ــسىنى سـ ــڭ ئارىـ ــهن، بارماقالرنىـ ــۇق يۇيۇسـ ــى تولـ ــان ئهزاالرنـ ــشلىك بولغـ  تېگىـ

 بۇرنۇڭغــا ســۇ ئالغانــدا تولــۇق ئالىــسهن، ئهگهر روزىــدار بولغــان ۋاقتىڭــدا  سىاليــسهن، ئېغىــز
 تىرمىــزى ( دەپ جــاۋاب بهرگهن » ئېهتىيــات قىلغىــن ) ېلىڭغــا كىرىــپ كېتىــشىدىن ســۇنىڭ گ (

 ). رىۋايىتى

ــي ــز ههنهفى ــشى ئېغى ــۆرە، روزىــدار كى ــبىگه ك ــۇ ئۇنىــڭ  مهزهى ــدا س  بــۇرنىنى چايقىغان
ــدۇ ــسى بۇزۇلىـ ــڭ روزىـ ــسه ئۇنىـ ــۈپ كهتـ ــدىن ئۆتـ ــدار . گېلىـ ــڭ روزىـ ــۇ، ئۆزىنىـ ــۈنكى ئـ  چـ

ــات قىل ــۇرۇپ ئېهتىي ــپ ت ــى بىلى ــان ئىكهنلىكىن ــسىنى بۇزغ ــتهن روزى ــانلىقى ئۈچــۈن قهس  مىغ
 . كىشىگه ئوخشاش سانىلىدۇ، دەپ قارار قىلىدۇ

ــداق ــرىگه ئاساســلىنىپ دەيمىزكــى، بۇن ــڭ پىكىرلى ــاۋزۇدا، باشــقا مهزههب ئالىملىرىنى ــۇ م  ب
ــۇپ ســانىلىدۇ ــدا خاتاالشــقان بول ــشى روزى ــسى . كى ــان روزى ــڭ بۇزۇلغ ــائهن، ئۇنى ــا بىن  بۇنىڭغ

 كاپـارەتمۇ كهلمهيــدۇ، چـۈنكى ئــۇ، . لىــدۇ، لـېكىن ئــۇ گۇناهكـار بولمايــدۇ ئۈچـۈن قــازا الزىـم كې
 . روزىسىنى قهستهن بۇزغان ئهمهس

ــۇل  5 ــسۇن ئۇكـ ــرىگه بولمىـ ــر يېـ ــسى بىـ ــڭ قايـ ــلهن بهدەننىـ ــسىتى بىـ ــنىش مهقـ داۋالىـ
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 ئهممــا غىــزالىنىش يــاكى كــۈچلىنىش مهقــسىتى بىــلهن . ســالدۇرۇش ئــارقىلىق روزا بۇزۇلمايــدۇ
ــا روزىــسى بۇزۇلىــدۇ قــۇۋۋەت ئۇكــۇل س ــدىن . الدۇرس ــدى ۋە كهينى  شــۇنىڭدەك ئىنــساننىڭ ئال

ــسى ــڭ روزى ــلهن ئۇنى ــى بى ــرىگه دورا قويۇش ــسى بى ــىنىڭ قاي ــى ئهۋرەت ئهزاس ــارەت ئىكك  ئىب
 . بۇزۇلىدۇ

 چــۈنكى . روزىــدار كىــشى ئۈچــۈن خۇشــپۇراق گــۇللهرنى، ئهتىرلهرنــى پــۇراش جــائىزدۇر  6
ــق ــدالر ئاش ــۆتكهن هى ــگه ئ ــڭ ئىچى ــدۇ ئادەمنى ــوللىنىش . ازانغا بارماي ــپۇراقالرنى ق ــۇڭا خۇش  ش

 بـــۇههقته ئىبنـــى . روزىغـــا هېچقانـــداق ســـهلبىي تهســـىر كۆرســـهتمهيدۇ، بهلكـــى پايـــدىلىقتۇر
ــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ ــئۇد رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـ ــان كۈنـــۈڭالردا خۇشـــپۇراقالرنى « : مهسـ  روزا تۇتقـ
 ). ىتى بۇخارى رىۋاي ( » قوللىنىشنى ۋە چېچىڭالرنى تاراشنى ئۇنۇتماڭالر

 روزىدار كىشى جىنـابهتتىن يۇيۇنـۇش ئىـشىنى تـاڭ ئاتقانـدىن كېيىنكـى ۋاقىـتالرغىچه  7
ــدۇ ــىمۇ بولى ــداق . كېچىكتۈرس ــۇ مۇن ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله  ئائى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم رامىـــزان كۈنلىرىنىــڭ بهزىــسىدە، بامــدات نامىزىنىـــڭ « : دېــگهن
ــدىن ــى كىرگهنـ ــتۇراتتى ۋاقتـ ــى داۋامالشـ ــدىن روزىنـ ــۇپ، ئانـ ــابهتتىن يۇيۇنـ ــيىن جىنـ  » كېـ

 ). تىرمىزى رىۋايىتى (

ــدۇ ــى ئىپادىلهي ــسىنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكىن ــان روزى ــشىنىڭ تۇتق ــۇپ كى ــۇههدىس، جۇن  . ب
 لـېكىن جۇنــۇپ بولغـان كىــشىنىڭ بامـدات نــامىزىنى قـازا قىلماســلىق ئۈچـۈن تــاڭ يورۇشــتىن

ــم ــشى الزىـ ــۇپ، پاكلىنىـ ــۇرۇن يۇيۇنـ ــدۈزى . بـ ــاي، كۈنـ ــۇرۇن يۇيۇنمـ ــدىن بـ ــۇ، تاڭـ  ئهگهر ئـ
ــسى دۇرۇســتۇر ــان روزى ــڭ تۇتق ــسىمۇ، ئۇنى ــدىن . يۇيۇنغــان بول ــامىزىنى ۋاقتى ــدات ن  ئهممــا بام

 شــۇنىڭدەك ئــايلىق ئــادىتى ئىچىــدىكى ئايــال . كېچىكتــۈرگهنلىكى ئۈچــۈن گۇناهكــار بولىــدۇ
 شـــنى كۈنـــدۈزگىچه كىـــشى ئهگهر كېچىـــدە ههيـــزدىن پاكلىنىـــپ، روزا تۇتقـــان ۋە يۇيۇنۇ

ــتۇر ــان روزىـــسى دۇرۇسـ ــسا، ئۇنىـــڭ تۇتقـ ــۈرگهن بولـ ــدات نـــامىزىنى . كېچىكتـ  ئهممـــا بامـ
 . كېچىكتۈرگهنلىكى ئۈچۈن گۇناهكار بولىدۇ

 روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مۇستهههب بولىدىغان ئىشالر

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم كـــۆپىنچه ۋاقىـــتالردا ئورۇنلىغـــان ئهمهلـــلهر  مۇســـتهههب
ــۇر ــى . دېمهكتـــ ــۈننهت ئهمهللىرىنـــ ــشى ســـ ــان كىـــ ــى ئورۇنلىغـــ ــتهههب ئهمهللىرىنـــ  مۇســـ

 . تهكىتسىز سۈننهت دەپمۇ ئاتىلىدۇ  مۇستهههب . ئورۇنلىغاننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

 : روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مۇستهههب بولىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه

سۇهۇر  1
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ــۇهۇر ــۇر  س ــش دېمهكت ــيىش، ئىچى ــۇرۇن يې ــشتىن ب ــاڭ ئاقىرى ــۇه . ت ــشنىڭ س  ۇرلۇق يېيى
 مۇســـتهههب ئىكهنلىكـــى ۋە ســـۇهۇرلۇق يېيىـــشنى تهرك ئهتكهنـــگه گۇنـــاه بولمايـــدىغانلىقى

ــاقتۇر ــسى ئىتتىپ ــڭ ههممى ــشۇناس ئالىملىرىنى ــسالم فىقهى ــدە ئى ــان . ههققى ــاال قۇرئ ــالاله تائ  ئ
 ئهنهس ئىبنـى مالىـك . ﴾ ... تـاڭ يۇرۇغانغـا قهدەر يهڭـالر، ئىچىڭـالر ﴿ : كهرىمـدە مۇنـداق دەيـدۇ

ــگهن ر ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه  « : ەزىيهلاله
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » سۇهۇرلۇق يهڭالر، ئۇنىڭدا بهرىكهت باردۇر

ــان ۋاقىتقىچىلىـــك ــازراق قالغـ ــشقا ئـ ــاڭ ئاقىرىـ ــشىنى تـ ــى يېپىـ ــۇهۇرلۇقتىن ئېغىزىنـ  سـ
 . كېچىكتۈرۈش سۈننهتتۇر

ــۇهۇرنىڭ ئــاخىرقى ۋاقتــى تو  غرۇلــۇق زەيــد ئىبنــى ســابىت روزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنــۇ س
ــدۇ ــۋايهت قىلى ــسنى رى ــدۇق، « : ههدى ــۇهۇرلۇق يې ــرگه س ــلهن بى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ــۇردى، مهن پهيغهم ــا ت ــۇ، نامازغ ــدىن ئ ــڭ  ئان ــلهن ئهزاننى  ســۇهۇر بى
ــدۇ؟ ــت ئۆتى ــك ۋاقى ــدا قانچىلى ــۇ،  ئارىلىقى ــك  دەپ ســورىۋىدىم، ئ ــدىن ئهللى ــان كهرىم  قۇرئ
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » دەپ جاۋاب بهردى  ئايهت ئوقۇپ بولغىچىلىك ۋاقىت ئۆتىدۇ،

 ئىپتارغا ئالدىراش  2

 روزىـــدار كىـــشىنىڭ قۇيـــاش پېتىــــشى بىـــلهن تهڭ كېچىكمهســـتىن ئىپتـــار قىلىــــشى
ــتهههبتۇر ــدۇكى . مۇسـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــائىدى رەزىيهلالهـ ــى سـ ــههل ئىبنـ  ، سـ

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــدىرىغانلىقىنىڭ « : پهيغهم ــشقا ئال ــار قىلى ــشىلهر ئىپت  كى
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » ياخشىلىقلىرىنى ههمىشه كۆرگۈچىدۇر

ــېكمهت ــىدىكى ه ــشنىڭ ئهۋزەل بولۇش ــان قىلى ــلهن هام ــشى بى ــۈن پېتى ــارنى ك  روزا : ئىپت
ــلىقى ۋە ئىپ ــادە ماغدۇرسىزالنماس ــشىنىڭ زىي ــان كى ــۇدى، تۇتق ــڭ يهه ــستىئان تارنى  الرنىڭ خرى

ــادەتلىرىگه ئوخـــشاپ قالماســـلىقى ئۈچۈنـــدۇر  چـــۈنكى ئـــۇالر روزا تۇتـــسا . ئىپتـــار قىلىـــش ئـ
 . ئىپتارنى كۈكته يۇلتۇزالر كۆرۈنگهنگه قهدەر كېچىكتۈرىدۇ

 بىلهن قىلىش ئىپتارنى خورما  3

 هن ئـــېچىش ئىپتـــار قىلغانـــدا ئېغىزنـــى خورمـــا بىـــلهن، ئهگهر خورمـــا بولمىـــسا ســـۇ بىـــل
 سـهلمان ئىبنـى ئـامىر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر . مۇستهههبتۇر

ــگهن ــداق دې ــلهن « : ئهلهيهىســساالم مۇن ــا بى ــى خورم ــنىڭالردا، ئېغىزىڭالرن ــار قىلغى  ســىلهر ئىپت
 ئهگهر خورمــا بولمىــسا، ســۇ بىـــلهن . ئــېچىڭالر، چــۈنكى خورمــا بهرىكهتنىــڭ ئىپادىــسىدۇر

). تىرمىزى رىۋايىتى ( » ر، چۈنكى سۇ پاك ماددىدۇر ئېچىڭال
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ــشىدۇر ــۇرۇن قىلىـــش ياخـ ــتىن بـ ــامنى ئوقۇشـ ــاز شـ ــارنى نامـ ــۇ . ئىپتـ ــشه رەزىيهلالهـ  ئائىـ
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـاۋۋال ئىپتـار « : ئهنهادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ

 . ) ۋايىتى مۇسلىم رى ( » ىنى ئۇقۇيتتى قىالتتى، ئاندىن كېيىن شام نامىز

ــرەك ــزالىنىش كې ــدىن كېــيىن، غى ــۇپ بولغان ــامىزىنى ئوقۇل ــاتتىق . شــام ن  ئهگهر قۇرســاق ق
ــدىن ــۇپ، ئان ــاۋۋال غىزالىنىــپ بول ــسا، ئ ــۇپ قالغــان بول ــاق هــازىر بول ــاكى تام ــسا ي ــان بول  ئاچق

 چــۈنكى قۇرســاقنى تويغـۇزۇپ، كۆڭــۈلنى ئــارام تــاپقۇزۇپ، ئانــدىن . نامازغـا تــۇرۇش ئهۋزەلــدۇر
 ۇمىغاندا ، كۆڭۈل غىـزا بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ قىلىـپ، نامـازدىكى دىققهتـكه نوقـسان ناماز ئوق

 ئهنهس رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــــبهر . يېتىــــشى ئېهتىمــــال
 غىـزا هازىرلىنىـپ بولغـان بولـسا، ئـاۋۋال غىزالىنىـپ، ئانـدىن « : ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن

 . ) بۇخارى رىۋايىتى ( » نىشنى كېچىكتۈرمهڭالر نامازغا تۇرۇڭالر، غىزالى

 ئىپتار ۋاقتىدا دۇئا قىلىش  4

 مانـا بـۇ، ئـالاله . ئىپتار ۋاقتىدا قىلىنغان دۇئـا رەت قىلىنمايـدۇ، بهلكـى ئىجـابهت قىلىنىـدۇ
ــدۇر ــا ئىنئاملىرىدىنـ ــان كاتتـ ــا قىلغـ ــدىلىرىگه ئاتـ ــان بهنـ ــڭ روزا تۇتقـ ــبهر . تائاالنىـ  پهيغهمـ

ــر هه ــگهن ئهلهيهىســساالم بى ــداق دې ــسىدە مۇن ــار « : دى ــشىنىڭ ئىپت ــدار كى ــسىزكى، روزى  شۇبهې
 ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » ۋاقتىدا قىلغان دۇئاسى رەت قىلىنمايدۇ

 سـېنىڭ ! ئـى ئـالاله « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئىپتـار ۋاقتىـدا مۇنـداق دەپ دۇئـا قىالتتـى
 » رىزىـق بىـلهن ئىپتـار قىلـدىم ئۈچۈن روزا تۇتتۇم، ساڭا ئىمـان ئېيتـتىم ۋە سـهن ئاتـا قىلغـان

 ئـــى رەهمىتـــى ههممىـــگه كهڭ « : يهنه مۇنـــداق دەپ دۇئـــا قىالتتــى ). ئهبــۇداۋۇد رىـــۋايىتى (
ــم ــان ئىالهى ــاه ! بولغ ــېنىڭدىن گۇن ــمهن س ــشىڭنى تىلهي ــۇ قىلى ــاجه ( » لىرىمنى ئهپ ــى م  ئىبن

 ). رىۋايىتى

 روزا تۇتقۇچىالرنى ئىپتار قىلدۇرۇش  5

ــشىلهرنى ئىپ ــان كى ــسىگه روزا تۇتق ــۆي ئېگى ــڭ ئ ــار قىلغۇچىالرنى ــدۇرۇش ۋە ئىپت ــار قىل  ت
 ئــالاله تائــاال روزا تۇتقۇچىغــا ۋە ئىپتــار قىلــدۇرغۇچىغا كاتتــا . دۇئــا قىلىــشى مۇســتهههبتۇر

 كىمكـى بىــرەر « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بــۇ ههقـته مۇنـداق دېــگهن . ئهجىـر، سـاۋاب بېرىــدۇ
ــا روز ــدىكهن، ئۇنىڭغـ ــار قىلدۇرىـ ــدارنى ئىپتـ ــاۋابنىڭ روزىـ ــرىلگهن سـ ــادەمگه بېـ ــان ئـ  ا تۇتقـ

ــشى بېرىلىــدۇ ــان كىــشىنىڭمۇ ئهجــرى ههرگىــز كېمىيىــپ . ئوخشى  بۇنىــڭ بىــلهن روزا تۇتق
ــدۇ ــۋايىتى ( » كهتمهي ــاجه رى ــى م ــدۇرغۇچىغا ). ئىبن ــار قىل ــدارنى ئىپت ــاال روزى ــالاله تائ ــى ئ  يهن

ــدىن ــى ئـــۆز پهزلىـ ــاۋابىدىن ئهمهس، بهلكـ ــاۋابنى، روزىـــدارنىڭ سـ ــدىغان سـ  بېرىـــدۇ بېرىـ
. دېگهنلىكتۇر
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ــدا، ۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر كــۈنى ســهئىد ئىبنــى م  ئازنىــڭ ئۆيىــدە ئىپتــار قىلغىنى
ــان ــا قىلغ ــداق دەپ دۇئ ــشىالر « : مۇن ــامىڭالرنى ياخ ــدى، تائ ــار قىل ــدارالر ئىپت ــىلهردە روزى  س

 ئىبنـــى مـــاجه ( » يېـــدى، پهرىـــشتىلهر ســـىلهرگه مهغپىـــرەت تهلهب قىلـــش ئۈچـــۈن چۈشـــتى
 ). ىتى رىۋاي

ــۇنى ــدۈزدە ئ ــسىمۇ، كۈن ــان بول ــۈن روزا تۇتق ــى ئۈچ ــشى گهرچه نهپل ــۇكى، كى ــۈننهت ش  س
ــپ قىلـــسا ــتىن بىرســـى تاماققـــا تهكلىـ  دەپ چىـــرايلىقچه رەت » مهن روزىـــدارمهن « بىلمهسـ

 ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر روزىــدار ۋاقتىــدا « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . قىلىــشتۇر
ــسا، ــپ قىلىنـ ــا تهكلىـ ــدارمهن ” تاماققـ ــسۇن “ مهن روزىـ ــۋايىتى ( » دەپ رەت قىلـ ــي رىـ  ). تىرمىزىـ

ــسا  چاقىرىلغــان كىــشىنىڭ ــان بول ــۇ ئهگهر نهپلــى روزا تۇتق ــسى  ئ ــۆي ئېگىــسىنىڭ خاتىرى  ئ
 شــۇنىڭدەك نهپلــى ئۈچــۈن . ئۈچــۈن روزىــسىنى بــۇزۇپ، كېــيىن قازاســىنى تۇتۇشــى ئهۋزەلــدۇر
ــپ قال ــان كېلى ــدۇزى مېهم ــۆيىگه كۈن ــشىنىڭ ئ ــان كى ــسى روزا تۇتق ــڭ خاتىرى ــدا، مېهماننى  غان
 . ئۈچۈن روزىسىنى بۇزۇپ، كېيىن قازاسىنى تۇتۇشى ئهۋزەلدۇر

 ئايلىق ئادىتى ئىچىدىكى ۋە تۇغۇتلۇق ئايالالر ههققىدە

 ئـــايلىق ئـــادىتى ئىچىـــدىكى ۋە تۇغۇتلـــۇق ئايالالرنىـــڭ نامـــاز ئوقۇشـــى، قۇرئـــان كهرىـــم
 اۋاپ قىلىــشى جــائىز بولمىغانــدەك، تىــالۋەت قىلىــشى، قۇرئــان كهرىمنــى تۇتۇشــى ۋە كهبىنــى تــ

 ئىــسالم فىقهىـشۇناس ئالىملىرىنىــڭ ههممىــسى، . ئۇالرنىـڭ روزا تۇتۇشــلىرىمۇ جـائىز ئهمهســتۇر
 ئــــايلىق ئــــادىتى ئىچىــــدىكى ۋە تۇغۇتلــــۇق ئايالالرنىــــڭ روزا تۇتۇشــــىنىڭ قهتئــــى تــــوغرا

ــالهتته ت ــڭ بۇهــ ــدىردىمۇ، ئۇالرنىــ ــان تهقــ ــۇالر روزا تۇتقــ ــلىكىنى، ئهگهر ئــ ــان ئهمهســ  ۇتقــ
 روزىــسىنىڭ بېكــار بولىــدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىــڭ ههيــز ۋە نهپاســلىق ۋاقىتلىرىــدا تۇتالمىغــان
 . پهرز روزىلىرىنــى پــاك بولغــان باشــقا ۋاقىــتالردا تۇتۇشــىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى قــارار قىلىــدۇ

ــدۇ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــدۇكى ئـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــشه رەزىيهلالهـ ــبهر « : ئائىـ  پهيغهمـ
 ىســساالمنىڭ دەۋرىــدە، ئــايلىق ئــادەت ئىچىــدە بولغــان ۋاقىتلىرىمىــزدا روزا تۇتمــايتتۇق، ئهلهيه

ــاز ئوقۇمــايتتۇق ــقا بۇيرۇالتتــۇق، ئهممــا نامازنىــڭ قازاســىنى . نام  روزىنىــڭ قازاســىنى تۇتۇش
 ). بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ( » ئوقۇشقا بۇيرۇلمايتتۇق

 لــسىمۇ، ئـــۇالرنى كېچىگىـــدىن باشـــالپ كىچىــك بالىالرغـــا گهرچه روزا پهرز بولمىغـــان بو
 رۇبهيــيه . ئىبــادەتلهرگه ئادەتلهنــدۈرۈش ئۈچــۈن ئــۇالرنى روزا تۇتقــۇزۇش ياخــشى ئىــشتۇر

ــدۇ ــداق دەي ــۇ مۇن ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــالىلىرىمىزنى « : رەزىيهلاله ــك ب  كىچى
ــۇقالر ــدىن ئويۇنچـ ــا يۇڭـ ــاراتتۇق، ئۇالرغـ ــپ بـ ــتكه ئىلىـ ــۇق، مېچىـ ــاپ روزا تۇتقۇزاتتـ  نى ياسـ

ــۇالرنى مهشــغۇل ــۇالر ئــاچلىقتىن يىغالشــقا باشــلىغاندا، بــۇ ئويۇنچــۇقالر بىــلهن ئ بېرەتتــۇق، ئ
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 . ) بۇخارى رىۋايىتى ( » قىالتتۇق

ــسالم شــهرىئىىتىدە ــدىن باشــالپ ئى ــالىالرنى كىچىگى ــك ب ــبهر ئهلهيهىســساالم كىچى  پهيغهم
 ئۇالرنىـڭ، ئـۇالر بـاالغهتكه بـۇ . بۇيرۇلغان ئهمهللهرنى ئورۇنالشـقا كۆندۇرۇشـكه ئهمىـر قىلغـان

 ئىبـادەتلهرنى قىزغىنلىــق بىـلهن ئـادا قىلىـدىغان، شــهرىئهتنىڭ  يهتكهنـدىن كېيىنمـۇ، ئهمهل
 تهكلىپلىرىنىــڭ هېچبىرىنــى ئېغىــر كۆرمهيــدىغان بولــۇپ تهربىيىلىنىــپ چىقىــشى ئۈچــۈن

ــدى ــداق دەپ كۆرســهتكهن . ئى ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــته ي « : پهيغهم ــالىلىرىڭالرنى يهت ــشىدا ب  ې
ــۇرۇڭالر ــاز ئوقۇمىــسا ئ ــدە نام ــون ياشــقا كىرگهن ــۇالر ئ ــۇيرۇڭالر، ئ ــاز ئوقۇشــقا ب ــڭ . نام  ئۇالرنى

 ). ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ( » ياتاقلىرىنى ئايرىۋېتىڭالر

 ئۇغــۇلالر ئــون ياشــقا  دېــگهن ئهمىــر، قىــز » ياتــاقلىرىنى ئــايرىۋېتىڭالر « : بــۇ ههدىــستىكى
 ىـدىن ئايرىـپ، ئوغـۇلالرنى ئـايرىم، قىزالرنـى ئـايرىم بىر  كىرگهندە، ئۇالرنىـڭ ياتـاقلىرىنى بىـر

ــۇر ــاتقۇزۇڭالر دېگهنلىكت ــدە ي ــشكه . ئۆي ــاالغهتكه يېتى ــيىن ب ــون ياشــتىن كې ــالىالر ئ  چــۈنكى ب
 بىرىــدىن هايــا  ئوغــۇلالرنى بۇياشــلىرىدا ئــايرىم ياتقۇزمىغانــدا، ئۇالرنىــڭ بىــر  قىــز . باشــاليدۇ

ــر ــدىغان، بى ــدىغان ئهد  قىلى ــى هۆرمهتلهي ــر  ەپ بىرىن ــشىگه ئېغى ــۇپ يېتىلى ــق بول  ئهخالقلى
 . دەرىجىدە زىيان يېتىدۇ

 مۇساپىر ۋە كېسهل كىشىلهر ههققىدە

 كىـشىلهر ئۈچـۈن ) يهنـى يـول ئۈسـتىدە بولغـان ( ئىسالم دىنى شـهرىئىتى كېـسهل، مۇسـاپىر
ــان ــسهت قىلغـ ــلىقنى رۇخـ ــدە روزا تۇتماسـ ــزان كۈنلىرىـ ــدىن، . رامىـ ــىپا تاپقانـ ــسهللهر شـ  كېـ

 . ۇرتىغــا قايتقانــدىن كېــيىن، رامىزانــدا تۇتمىغــان روزىلىرىنىــڭ قازاســىنى تۇتىــدۇ مۇســاپىرالر ي
ــدۇ ــداق دەي ــۇههقته مۇن ــاال ب ــالاله تائ ــازىر بولــسا، ﴿ : ئ ــدا ه ــزان ئېيى ــى رامى ــىلهردىن كىمك  س

 تۇتمىغــان بولـــسا، ( رامىــزان روزىــسىنى تۇتـــسۇن، كىمكــى كېـــسهل يــاكى مۇســاپىر بولـــۇپ،
 ). ئايهت  185 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ ۈنلهردە تۇتسۇن باشقا ك ) تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچۈن

ــلىقىغا ــپ روزا تۇتماسـ ــانه قىلىـ ــسهللىكىنى باهـ ــۇ كېـ ــشىنىڭ بـ ــسهل كىـ ــداق كېـ  ههرقانـ
ــۇر ــسهت يوقت ــالهتتىكى كېــسهل . رۇخ ــى ۋە بۇه ــسهللهردىن بولۇش ــر كې ــادەتته ئېغى ــسهل ئ  كې

ــدىغانلى ــشىپ كېتى ــۇ ئېغىرلى ــسىلىنىڭ تېخىم ــڭ كې ــسا، ئۇنى ــشى ئهگهر روزا تۇت ــاكى كى  قى ي
ــڭ ــاكى تهجرىبىلهرنى ــسى ي ــڭ ئىپادى ــدىغانلىقى دوختۇرالرنى ــپ كېتى ــشىنىڭ كېچىكى  ساقىيى
 يهكـــۈنلىرى ئـــارقىلىق ئېنىـــق بىلىـــنگهن بولـــسا بۇنـــداق كىـــشىنىڭ روزا تۇتماســـلىقىغا

ــسهتتۇر ــشىغان . رۇخ ــا ئوخ ــاغرىقى ۋە رېۋماتىزىمغ ــش ئ ــاغرىقى، چى ــاش ئ ــادەتتىكى ب ــا ئ  ئهمم
ــاغرىقالر روزا تۇ ــك ئـ ــدۇ يېنىـ ــۆزۈر بواللمايـ ــلىققا ئـ ــان كىـــشىلهر روزا . تماسـ ــداف ئاغرىغـ  بۇنـ

شــۇنىڭدەك روزا تۇتــسا ئۇنىڭغــا بهرداشــلىق بېرەلمهيــدىغان، . تۇتۇشــتىن بــاش تارتالمايــدۇ
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ــېچه ــاكى كـ ــدۈزى دورا  يـ ــانلىقتىن، كۈنـ ــىيه قىلىنغـ ــقا تهۋسـ ــپ تۇرۇشـ ــدۈز دورا ئىچىـ  كۈنـ
ــا ــشى ي ــشىپ كېتى ــۇ ئېغىرلى ــسىلىنىڭ تېخىم ــسه كې ــپ ئىچىمى ــشىنىڭ كېچىكى ــىپا تېپى  كى ش

 چــۈنكى ئىــسالم دىنــى . كېتىــشى ئېنىــق بولغــان كېــسهللهرنىڭ روزا تۇتماســلىقىغا رۇخــسهتتۇر
 شــۇڭا دىنــدا قىيىنچىلىقالرغــا كىــشىلهرنى زورالش . ئاســانلىق ئۈســتىگه قۇرۇلغــان بىردىنــدۇر

 . تۇلىدۇ ئىبادەتلهردە كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتلىرى ئاالهىدە كۆزدە تۇ  ئهمهل . يوقتۇر

ــادەتته نامــازنى ــۈن ســهپهرنىڭ، ئ ــدا روزا تۇتماســلىقى ئۈچ ــاپىرالرنىڭ رامىــزان ئېيى  مۇس
 كىلـو مېتىـر 90 ئۇبولـسىمۇ ئهڭ ئـاز . قهسىر قىلىـشقا ئويغـۇن بولغـان سـهپهر بولۇشـى شـهرتتۇر

ــشىدۇر ــا ســهپهر قىلى ــسقا مۇســاپىلىك 90 ئهگهر ســهپهر . مۇســاپىلىك يولغ ــردىن قى ــو مېتى  كىل
ــدا ــسا بۇن ــدۇ بول ــى بهلگىلىنى ــشىنىڭ روزا تۇتۇش ــهپهردە . ق كى ــاپىلىك س ــسقا مۇس ــۈنكى قى  چ

 مۇســـاپىرنىڭ روزا تۇتماســـلىقىغا رۇخـــسهت قىلىنىـــشنىڭ ســـهۋەبىمۇ . قىيىنچىلىـــق بولمايـــدۇ
 . يولدىكى ئاز ـ توال قىيىنچىلىقالرنىڭ يۈزىسىدىن بولسا كېرەك

ــالنغان بولــسۇن، مهي ــزان ئېيىــدىن بــۇرۇن باش ــهپهر مهيلــى رامى ــى رامىــزان ئىچىــدە س  ل
ــشىنىڭ روزا ــان كىـ ــهپهردە بولغـ ــدە سـ ــزان كۈنلىرىـ ــالهتته، رامىـ ــسۇن ههر هـ ــالنغان بولـ  باشـ

ــاردۇر ــسهت ب ــلىقىغا رۇخ ــزان . تۇتماس ــدە رامى ــۇقىم هالىتى ــشى م ــۇپ، ئهگهر كى ــسىنى تۇت  روزى
 شــۇكۈنى ســهپهرگه چىقىــدىغان بولــۇپ قالــسا، ئۇنىــڭ ســهپهرگه چىققــانلىقى ســهۋەبى بىــلهن

 بۇنـــداق . ۋە مـــالىكى مهزههبلىـــرىگه كـــۆرە، تـــوغرا ئهمهســـتۇر ههنهفىـــي بۇزۇشـــى روزىـــسىنى
 . شــاپىئىي ۋە ههنبهلــى مهزههبلىــرىگه كــۆرە، جــائىزدۇر . قىلغــان كىــشى گۇناهكــار بولىــدۇ

 ئهممــا پۈتــۈن مهزههبــلهردە بىــردەك ئىتتىپاققــا كهلــگهن . الزىــم كېلىــدۇ ئۇنىڭغــا پهقهت قــازاال
 تۇتـۇپ، شـۇكۈنى سـهپهرگه چىققـان كىـشى سـهپهردە بهرداشـلىق مۇقىم هالىتىـدە روزا : مهسىله

ــگهن بولــسا، مۇنــداق كىــشىنىڭ روزىــسىنى بۇزۇشــى  بېرەلمهيــدىغان قىيىنچىلىقالرغــا دۇچ كهل
 بۇنىــڭ دەلىلــى، جــابىر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن . كېــيىن ئۇنىــڭ قازاســىنى تۇتىــدۇ . جــائىزدۇر

 ) ئـــازات ( هلهيهىســـساالم مهكــكه فهتهـــى پهيغهمــبهر ئ « : رىــۋايهت قىلىنغـــان مۇنــۇ ههدىـــستۇر
ــا چىقتــى ۋە ــگه قــاراپ يولغ ــدىغان كــۈنى مهككى ــانىم ” بولى  دېــگهن يهرگه يېتىــپ “ قۇرائۇلغ

 بۇۋاقىتتــا . كهلگهنــگه قهدەر روزا تــۇتتى، كىــشىلهرمۇ ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه روزا تۇتقــان ئىــدى
 ىغان هالغــا چۈشــۈردى، روزا كىــشىلهرنى بهرداشــلىق بېرەلمهيــد  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا،

 دېيىلگهنــــدە، پهيغهمــــبهر  ئـــۇالر ســــىزنىڭ نــــېمه دەپ ئهمىــــر قىلىــــشىڭالرنى كــــۈتمهكته
 ئهلهيهىســساالم بىــر ئىــستاكان ســۇنى ئېلىــپ كېلىــپ پېــشىن ۋاقتىــدا ئــۇنى ئىچتــى، كىــشىلهر

ــا داۋام . ئۇنىـــڭ ههرىكىـــتىگه قـــاراپ تـــۇراتتى  شـــۇندىن كېينمـــۇ بهزى كىـــشىلهرنىڭ روزىغـ
 لىق خهۋىــــرى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمغا يهتكهنــــدىن كېــــيىن، ئــــۇ، ئــــۇالر قىلىۋاتقــــان
). مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايىتى ( » دېدى  ئاسىيالردۇر،
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ــدى ــزان ئى ــان كــۈن رامى ــى بولغ ــكه فهته ــي . مهك ــۆرە، ســهپهردە روزا ههنهفى ــبىگه ك  مهزهى
ــشىنىڭ روز ــگهن كى ــق بىل ــدىغانلىقىنى ئېنى ــان يېتى ــا زىي ــڭ هاياتىغ ــسا ئۆزىنى ــى تۇت  ا تۇتۇش

ــدۇر ــلىقى پهرزدۇر . هارامــ ــالهتته تۇتماســ ــڭ بۇهــ ــسىدە . ئۇنىــ ــهپهر مۇساپىــ ــۇنىڭدەك ســ  شــ
ــشىدۇر ــلىقى ياخـ ــشىنىڭ روزا تۇتماسـ ــان كىـ ــا بولغـ ــسىمۇ، جىهادتـ ــهۋەبى . بولمىـ ــڭ سـ  بۇنىـ

 چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . دۈشــمهنگه تاقابىــل تۇرۇشــتا كۈچلىــك بولــۇش ئۈچۈنــدۇر
ــان كــۈن ــدۇر . ى شــۇنداق قىلغــان مهكــكه فهتهــى قىلىنغ ــزان روزىــسى ئۈچۈن ــۇقىرىقىالر رامى  . ي

 سـهپهرگه چىققــان كىـشىنىڭ تۇتقــان روزىــسى ئهگهر نهپلـى روزىالردىــن بولغـان بولــسا، ئــۇنى
 كىــشى ئهگهر ســاقلىق هالىتىـدە روزا تۇتــۇپ، شــۇ كــۈنى قــاتتىق . بـۇزۇش شهرتــسىز دۇرۇســتۇر

 كېــيىن ساقايــسا . بۇزســا گۇنــاه بولمايــدۇ كېــسهلگه گىرىپتــار بولغــانلىق ســهۋەبتىن روزىــسىنى
 رامىـزان ئىچىـدە سـهپهردىن قايتـسا ۋە كېـسهل كىـشى كېـسىلىدىن مۇسـاپىر . قازاسىنى تۇتىـدۇ

 بــۇرۇنقى ســهپهر يــاكى كېــسهل ســهۋەبى بىــلهن . شــىپا تاپقــان بولــسا، روزىنــى داۋامالشــتۇرىدۇ
 زانــدا تۇتالمىغــان كۈنلهرنىــڭ رامى . تۇتالمىغــان روزىلىرىنــى رامىزانــدىن باشــقا ئــايالردا تۇتىــدۇ

ــدىغان ــى كېلىـ ــهرت ئهمهس، بهلكـ ــى شـ ــدىال تۇتۇشـ ــى ئايـ ــدىن كېيىنكـ ــسىنى، رامىزانـ  روزىـ
 . رامىزانغىچه قايسى بىر ئايدا تۇتۇپ ئادا قىلسا بولىدۇ

 مۇساپىر ئۈچۈن روزا تۇتۇش ئهۋزەلمۇ ياكى تۇتماسلىقمۇ؟

ــشىنىڭ ر ــاپىر كى ــالىملىرى مۇس ــشۇناس ئ ــسالم فىقهى ــۈن ئى ــائىز پۈت ــلىقىنىڭ ج  وزا تۇتماس
ــدا ) يهنــى دۇرۇس (  ئىكهنلىكــى ۋە ئهگهر روزا تۇتــسا تۇتقــان روزىــسىنىڭ قوبــۇل بولىدىغانلىقى

ــاقتۇر ــۋاي . ئىتتىپ ــادىن رى ــشهرەزىيهلالهۇ ئهنه ــدۇ ئائى ــداق دەي ــۇ مۇن ــدۇكى، ئ  مهن « : هت قىلىنى
 ســورىۋىدىم، دەپ  ســهپهردە روزا تۇتــايمۇ يــاكى تۇتمــايمۇ؟  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن،

 ). بۇخــارى رىــۋايىتى ( » دەپ جــاۋاب بهردى  خالىــساڭ تــۇتقىن، خالىــساڭ تــۇتمىغىن،  ئــۇ،
 مۇســاپىر ئۈچــۈن روزا تۇتــۇش ئهۋزەلمــۇ يــاكى تۇتماســلىقمۇ؟ « ئىــسالم فىقهىــشۇناس ئــالىملىرى

ــقان » ــىله ئۈســتىدە ئىختىالپالش ــگهن مهس ــي . دې ــالىكى مهزههبلىــرىگه ههنهفى  ، شــاپىئىي ۋەم
 تۇتـــــسا ئۇنىڭغـــــا بهرداشـــــلىق بېرەلهيـــــدىغان كىـــــشىلهرنىڭ روزا تـــــۇتقىنى كـــــۆرە، روزا

 تۇتمىغىنىـــدىن ئهۋزەل، بهرداشـــلىق بېرەلمهيـــدىغان كىـــشىلهرنىڭ تـــۇتمىغىنى تۇتقىنىـــدىن
ــدۇر ــلهن . ئهۋزەل ــرى، ســهپهر ســهۋەبى بى ــالاله تائاالنىــڭ ئهم ــۇش ئ ــدا روزا تۇت  چــۈنكى رامىزان

ــسىتىدۇر ــڭ رۇخ ــلىق ئۇنى ــۇڭا . روزا تۇتماس ــرگه ش ــۆرە، ئهمى ــدىن ك ــسهتكه ئهمهل قىلغان  رۇخ
ــدۇر ــش ئهۋزەلـ ــاپىرالرنىڭ روزا . ئهمهل قىلىـ ــدە، مۇسـ ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالاله تائـ ــۈنكى ئـ  چـ

ــدا  ئهگهر بىلــسهڭالر روزا تۇتــۇش ســىلهر ﴿ : تۇتماســلىقىغا رۇخــسهت قىلغــان ئايهتنىــڭ ئاخىرى
). ئايهت  184 بهقهرەسۈرىسى ( دەيدۇ ﴾ ياخشىدۇر ) ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشتىن ( ئۈچۈن
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ــدۇر  . ئهممــا ههنبهلــى مهزهىــبىگه كــۆرە، مۇســاپىرنىڭ روزا تــۇتمىغىنى تۇتقىنىــدىن ئهۋزەل
 پهرمانلىرىنىــڭ ئىجــرا قىلىنىــشىنى ياقتۇرغانــدەك،  چــۈنكى ئــالاله تائــاال ئۆزىنىــڭ ئهمىــر

ــدۇ ــشىنى ياقتۇرىـ ــرا قىلىنىـ ــسهتلىرىنىڭمۇ ئىجـ ــالاله . رۇخـ ــلىقى ئـ ــاپىرنىڭ روزا تۇتماسـ  مۇسـ
 يــــۇقىرىقىالر چىققــــان ســــهپىرىدە ئــــارتۇق قىيىنچىلىــــق يــــاكى . ىــــڭ رۇخــــسىتىدۇر تائاالن

ــاپىرالرغا خــــاس  بهرداشــــلىق بېرەلمهيــــدىغان دەرىجىــــدە مۇشــــهققهت كۆرمهيــــدىغان مۇســ
ــۈملهردۇر ــدىغان مۇســـاپىرالرنىڭ . هۆكـ ــر قىيىنچىلىققـــا دۇچ كېلىـ ــا روزا تۇتـــسا ئېغىـ  ئهممـ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . يوقتــۇر، ئهلــۋەتته تــۇتمىغىنى تۇتقىنىــدىن ئهۋزەللىكىــدە ئىخــتىالپ
 ۋە كېينكــى ســاهابىالرنىڭ دەۋرلىرىــدە، مۇســۇلمانالرنىڭ رامىزانــدا ســهپهرگه چىققـــانالردىن

ــايتتى ــاتتى، بهزىـــسى تۇتمـ ــسى روزا تۇتـ ــاكى تۇتمىغـــانالر . بهزىـ ــانال تۇتمىغـــانالرنى يـ  تۇتقـ
 رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنــداق ئهنهس رەزىيهلالهـۇ ئهنهــۇدىن . تۇتقـانالرنى ئېيىپلىمـايتتى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن رامىــزان ئايلىرىــدا ســهپهرلهرگه چىقــاتتۇق، روزا « : دەيــدۇ
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » تۇتقانالر تۇتمىغانالرنى ياكى تۇتمىغانالر تۇتقانالرنى ئېيىپلىمايتتى

 هرىئهت تهبىـرى بىـلهن شـ . ئهمما مۇساپىر كىـشىنىڭ نهپلـى روزا تۇتۇشـى جـائىز ئهمهسـتۇر
ــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ . مهكرۇهتـــۇر ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئـ ــابىر رەزىيهلالهـ  « : جـ

ــڭ ــادەمگه كۈننى ــر ئ ــشىلهرنىڭ بى ــۇ كى ــدى، ئ ــتىدە ئى ــهپهر ئۈس ــساالم س ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 بــۇ  ئهتراپىغــا توپلىــشىۋالغىنىنى كــۆرۈپ، ئىســسىغىدىن ســايا ســېلىش ئۈچــۈن ئــۇ ئادەمنىــڭ

ــادەم روزا تۇتقـــان ئىـــدى،  دەپ ســـورىۋىدى، كىـــشىلهر،  ئىـــش؟ نىـــمه ــۇ ئـ ــاۋاب  بـ  دەپ جـ
ــساالم، ــبهر ئهلهيهىس ــا پهيغهم ــشتى، بۇۋاقىتت ــشالردىن  بېرى ــشى ئى ــۇش ياخ ــهپهردە روزا تۇت  س

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » دېدى  ئهمهس

 هامىلدار، باال ئېمىتىدىغان ئايالالرۋە ياشىنىپ قالغان كىشىلهر ههققىدە

ــدار ئىــسالم ــر ئايــاق ( شــهرىئىتى هامىل ــالالر ئهگهر روزا ) يهنــى ئېغى ــاال ئېمىتىــدىغان ئاي  ۋە ب
 تۇتــسا، ئۆزلىرىنىــڭ يــاكى بۇۋاقلىرىنىــڭ ســاقلىقىغا زىيــانلىق بولۇشــىدىن قورقــسا، ئۇالرنىــڭ

 شـــــۇنىڭدەك ياشـــــىنىپ قالغـــــان ئهر ۋە ئايـــــال . روزا تۇتماســـــلىقىغا رۇخـــــسهت قىلىـــــدۇ
 مىزاننىـڭ ههر بىـر كـۈنى ئۈچـۈن بىـر پىقىـر تويغـۇدەك مىقـداردا كىشىلهرنىڭمۇ روزا تۇتمـاي، را

 ﴿ : ئــالاله تائــاال بــۇههقته مۇنــداق دەيــدۇ . بېرىــشىگه رۇخــسهت قىلىــدۇ ) مــاددىي بهدەل ( فىــديه
ــى ــلهن ( روزىنـ ــهققهت بىـ ــدىن مۇشـ ــاجىزلىق تۈپهيلىـ ــاكى ئـ ــق يـ ــدىغان ) قېرىلىـ ــاران تۇتىـ  ئـ

ــسا، ــۈكى ئۈچــۈن ( كىــشىلهر تۇتمى ــر تو ) كۈنل ــر پېقى ــم بى ــشى الزى ــديه بېرى ــۇدەك فى  بهقهرە ( ﴾ يغ
 ). ئايهت  184 سۈرىسى

هامىلــدار ۋە بــاال ئېمىتىــدىغان ئايــالالر ئهگهر روزا « : ئىمــام ئهبــۇ ههنىــفه مۇنــداق دېــگهن
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 » ئهل ئىختىيــار « ( » ىــشى الزىــم كهلمهيــدۇ فىــديه بېر . تۇتمىــسا، ئــۇالر قازاســىنى كېــيىن تۇتىــدۇ
 . ) دىن

 ىلىقتىن، ئـــاجىزلىقتىن يــاكى كېـــسهللىكتىن روزا قېــر « : ئىبنــى قــۇدامه مۇنـــداق دېــگهن
 تۇتمىغــان كىــشى ئهگهر شــىپا تېپىــشىدىن ئۈمىتــسىز بولــسا، تۇتمىغــان ههربىــر كــۈنى ئۈچــۈن

 ). دىن » ئهلمۇغنىي « ( » تويغۇدەك مىقداردا فىديه تۆلهيدۇ بىر مىسكىن

 ئۈستىدە تۇتۇشقا تېگىشلىك روزىسى قالغان هالدا ئۆلۈپ كهتكهن كىشى ههققىدە

ــۇش ــسىنى تۇت ــزان روزى ــان پهرز  رامى ــۆزى تۇتۇشــىغا بۇيرۇلغ ــۇنى ئ ــۇلمان ئ ــر مۇس  ههر بى
 خـــۇددى بهش ۋاخ نامـــاز بىرســـىنىڭ باشـــقا بىرســـى . ئـــۇ جىـــسمانىي ئىبـــادەتتۇر . ئهينىـــدۇر

ــدەك، روزىمــۇ باشــقا بىرىنىــڭ تۇتــۇپ قويۇشــى  ئۈچــۈن ئوقــۇپ قويۇشــى بىــلهن ئــادا تاپمىغان
 ىقهىـــشۇناس ئـــالىملىرى بـــۇ مهســـىله ئۈســـتىدە ئىخـــتىالپ ئىـــسالم ف . بىـــلهن ئـــادا تاپمايـــدۇ

ــشقان ــراۋ ئۈســتىدە تۇتۇشــقا ههنهفىيــ . قىلى ــالىكىي مهزههبلىــرىگه كــۆرە، بى  ي، شــافئىي ۋە م
ــدىن ــڭ تۇغقانلىرى ــسا، ئۇنى ــكهن بول ــۈپ كهت ــدا ئۆل ــان هال ــسى قالغ ــان روزى ــشلىك بولغ  تېگى

 همهس، پهقهت ئۆلگۈچىنىــڭ بىرىنىــڭ ئۇنىــڭ تۇتالمىغــان روزىــسىنى تۇتــۇپ قويۇشــى جــائىز ئ
ــر  تۇتالمىغـــان روزىـــسىنىڭ ههر بىـــر كـــۈنلىكى ئۈچـــۈن پېقىرالرغـــا ئوتتـــۇرا دەرىجىلىـــك بىـ
 . ۋاخلىق تاماقتىن هېسابالپ فىـديه بېرىـشى ئـارقىلىق ئۇنىـڭ روزىـسىنى ئـادا قىلغـان بولىـدۇ

 رىـۋايهت بۇالرنىڭ دەلىلى ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمدىن
ــان مونــۇ ههدىــسىدۇر ــتىن ئۆلــۈپ كهتــكهن كىــشى « : قىلغ ــر ئــايلىق روزىــسىنى تۇتالماس  بى

 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( » ئۈچۈن ئۇنىڭ ههر بىر كۈنلىكىگه بىر مىسكىننى تويغۇزسۇن

ــر كىــــشىنىڭ يهنه بىــــر كىــــشىنىڭ ئۈســــتىدىكى ، بۇههدىــــسنىڭ روهــــى بــــويىچه  بىــ
ــائىز ئ ــى ج ــورۇنالپ قويۇش ــادەتلىرىنى ئ ــدۇ ئىب ــپ قوياالي ــر . همهس، پهقهت ههج قىلى ــى بى  يهن

ــسا ــاجىز كهلگهنلىكــتىن باشقىــسىغا هــاۋاله قىلغــان بول ــشقا ئ ــادا قىلى  كىــشى ههج پهرىزىنــى ئ
 ياكى ئۆلۈشىدىن بۇرۇن ئـۆزى ئۈچـۈن ههج قىلىنىـشىنى ۋەسـىيهت قىلغـان بولـسا، ئـۇ كىـشى

ــادەتلهرنى ئهممــا مۇنــدى . ئۈچــۈن باشــقا بىرىــسىنىڭ ههج قىلىــپ قويۇشــى جــائىز  ن باشــقا ئىب
 ئهممــا ههنبهلــى مهزهىــبىگه كــۆرە، . بىرىنىــڭ باشــقا بىــرى ئۈچــۈن قىلىــشى جــائىز ئهمهســتۇر

 ئۈســتىدە تۇتۇشــقا تېگىــشلىك روزىــسى قالغــان هالــدا ئۆلــۈپ كهتــكهن كىــشىنىڭ روزىــسىنى،
 بۇالرنىــڭ دەلىلــى، ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا . ئۇنىــڭ تۇغقــانلىرى تۇتــۇپ قويــسا بولىــدۇ

ــستۇر په ــۋايهت قىلغـــان مۇنـــۇ ههدىـ ــبهر ئهلهيهىســـساالمدىن رىـ  ئۈســـتىدە تۇتۇشـــقا « : يغهمـ
تىگىـشلىك روزىـسى قالغـان هالـدا ئۆلـۈپ كهتـكهن كىـشىنىڭ تۇتالمىغـان روزىـسىنى، ئۇنىـڭ
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 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( » تۇغقانلىرى ئادا قىلىدۇ

 : كۆپچىلىـــك ئـــالىمالر بۇههدىـــسنىڭ مهنىــــسىنى تهۋىـــل قىلىـــپ، بۇنىـــڭ مهنىــــسى
 تۇغقانلىرى ئۇنىـڭ تۇتمىغـان روزىـسى ئۈچـۈن مىـسكىنلهرگه تائـام بېـرىش ئـارقىلىق ئۇنىـڭ

 چـۈنكى ئـۇالر مىـسكىنلهرگه تائـام بهرسـه . ئۈستىدە قالغـان روزىنـى ئـادا قىلىـدۇ دېگهنلىكتـۇر
 خــۇددى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن روزا تۇتــۇپ قويغانغــا ئوخــشاش بولــۇپ، ئۆلۈكنىــڭ ئۈســتىدىكى

ــاد ــرى ئ ــان روزىلى ــدۇ تۇتالمىغ ــارار قىلى ــدۇ، دەپ ق ــان بولى ــدىكى . ا تاپق ــىلىدە يۇقۇرى ــۇ مهس  ب
ــارارلىرى ئهڭ كۈچلۈكتـــۇر ــقا تېگىـــشلىك . مهزههبلهرنىـــڭ قـ  ئـــۇ بولـــسىمۇ، ئۈســـتىدە تۇتۇشـ

 روزىــسى قالغـــان هالــدا ئۆلـــۈپ كهتـــكهن كىــشى ئۈچـــۈن تۇغقــانلىرى ئۇنىـــڭ تۇتالمىغـــان
 بېـــرىش ئـــارقىلىق ئۇنىـــڭ روزىــسىنىڭ ههر بىـــر كـــۈنىگه بىـــر مىـــسكىن تويغــۇدەك فىـــديه

 . روزىسىنى ئادا قىلىدۇ، دېگهن قاراردۇر

 پۈتـۈن ئىــسالم فىقهىــشۇناس ئـالىملىرى، كېــسهللىك يــاكى سـهپهردە بولغــانلىق ســهۋەبتىن
 تۇتالمىغــان روزىــسىنىڭ قازاســىنى تۇتــۇپ بولغىچىلىــك ئۆلــۈپ كهتــكهن كىــشى ئۈچــۈن روزا

. ئىتتىپاقتۇر ن قاراردا تۇتۇش ياكى فىديه بېرىشمۇ الزىم كهلمهيدۇ، دېگه
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 روزىنىڭ تۈرلىرى

ــۇالر 6 روزا ــۇپ، ئـ ــۈك بولـ ــدۇر : تۈرلـ ــرۇه ۋە نهپلىـ ــارام، مهكـ ــۈننهت، هـ ــب، سـ  . پهرز، ۋاجىـ
 : بۇالرنىڭ تهپسىلى بايانى تۆۋەندىكىچه

 پهرز بولغان روزىالر

ــالر ــ : پهرز روزى ــسى، كاپارەتنى ــڭ روزى ــزان ئېيىنى ــان رامى ــدا تۇتالمىغ ــسى ۋە رامىزان  ڭ روزى
 رامىـــزان روزىـــسىنى قهســـتهن  كاپارەتنىـــڭ روزىـــسى . روزىالرنىـــڭ قازاســـى قاتـــارلىقالردۇر

ــسان ــا نۇق ــدا، ئېهرامغ ــرام باغلىغان ــاكى ههجــگه ئېه ــانلىق ي ــاكى قهســىمىنى بۇزغ  بۇزغــانلىق ي
 . ىلهنگهن روزىدۇر يېتىدىغان خاتالىقالرنى سادىر قىلغانلىق سهۋەبتىن جازا ئورنىدا بهلگ

 ۋاجىب بولغان روزا

 نهپلــى ئۈچــۈن روزا تۇتــۇپ، ئــۇنى بۇزوۋەتكهنلىــك يــاكى مهلــۇم ۋاقىتتــا روزا : ۋاجىــب روزا
 تۇتىمهن دەپ ئاتىۋاتقـانلىق سـهۋەبى بىـلهن ئۈسـتىگه يـۈكلهنگهن روزا بولـۇپ، ئـۇنى تۇتـۇش

 . ۋاجىبتۇر

 سۈننهت بولغان روزىالر

 ئهرەفات كۈنىنىڭ روزىسى ) 1 (

 ، ئهرەفـات ) يهنـى ئهرته قۇربـان هېيـت دېـگهن كـۈن ( كـۈنى  9 زۇلههججىنىـڭ  رەفـات ئه
ــۈن ــۇ ك ــۈنكى ب ــدۇر، چ ــۇغ كۈن ــدە ئهڭ ئۇل ــسالم نهزىرى ــسا ئى ــسىدىن قال ــر كېچى ــۈنى قهدى  ك
 مۇســـۇلمانالرنىڭ بىـــرگه جهم بولـــۇپ، ههج پهرزىنـــى ئـــادا قىلىـــدىغان ۋە شـــۇ ئـــارقىلىق

 ۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كىــشىلهرنى بۇكۈنــدە شــ . گۇنــاهالردىن پاكلىنىــدىغان كۈنىــدۇر
ــان ــهببۇس قىلغـ ــقا تهشـ ــگهن . روزا تۇتۇشـ ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــالاله ﴿ : پهيغهمـ  ئـ

 تائاالنىــــڭ ئهرەفــــات كۈنىــــدە روزا تۇتقــــان كىــــشىنىڭ ئــــۆتكهن ۋە كېيىنكــــى يىلــــدىكى
 ). ى تىرمىزى رىۋايىت ( ﴾ گۇناهلىرىنى مهغپىرەت قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن

 ئــۆتكهن ۋە « : يهنه ئــۇ، ئهرەفــات كۈنىــدە روزا تۇتۇشــنىڭ ئههمىيىتــى توغرىلىــق ســورالغاندا
 دەپ جــــاۋاب » گۇنــــاهالرنى يوققــــا چىقىرىــــدۇ ) ئىككــــى يىللىــــق ( كېلىــــدىغان يىلــــدىكى

). مۇسلىم رىۋايىتى ( بهرگهن
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 ىڭ ئهرەفات كۈنىنىڭ روزىـسىنى ئهرەفاتتـا هـازىر بولمىغـانالر يهنـى هـاجىالردىن باشـقىالرن
ــۇش . تۇتۇشــى تهلهب قىلىنىــدۇ ــدە روزا تۇت ــۇ كۈن ــان كىــشى ئۈچــۈن ب ــا بولغ  چــۈنكى ئهرەفاتت

ــدۇ ــيىن كېلىـ ــقهتهن قىـ ــدۇ . ههقىـ ــۇش تهلهب قىلىنمايـ ــۇالردىن روزا تۇتـ ــۇڭا ئـ ــى . شـ  بهلكـ
 ئىكــرەمه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئـــۇ . تۇتماســلىقى تهلهب قىلىنىــدۇ

 هۇرەيرەنىـــڭ ئـــۆيىگه كىرىـــپ، ئۇنىڭـــدىن ئهرەفاتتـــا تۇرغـــان مهن ئهبـــۇ « : مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــورىۋىدىم، ئـــۇ، ــدە سـ ــى ههققىـ ــا  ئادەمنىـــڭ روزا تۇتۇشـ ــساالم ئهرەفاتتـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــان، ــى قىلغـ ــىنى مهنئـ ــشىنىڭ روزا تۇتۇشـ ــان كىـ ــاۋاب بهردى  بولغـ ــاجه ( » دەپ جـ ــى مـ  ئىبنـ

 . ) رىۋايىتى

 ئهرەفات كۈنىنىڭ پهزىلىتى

 بــۇ كــۈن . ا، پۈتــۈن ئههلــى ئىــسالمنىڭ ئهڭ بۈيــۈك بــايرام كۈنىــدۇر ئهرەفــات كــۈنى بولــس
 جهم بولىــدىغان ۋە ئــالاله ) يهنــى پهرىــشتىلهرنىڭ ( زېمىــن ئههلــى بىــلهن ئاســمان ئههلىنىــڭ

 شـــۇڭا . تائاالنىـــڭ رەهـــمهت ۋە مهغپىـــرىتىگه ئېرىـــشىدىغان ئاالهىـــدە ئۇلـــۇغ بىـــر كۈنىـــدۇر
 ۈن گۇنـاهلىرى مهغپىـرەت قىلىنىـپ، خـۇددى بۇكۈندە ئهرەفاتتـا هـازىر بولغـان كىـشىنىڭ پۈتـ

 روزا  ئهرەفاتتــا بواللمىــسىمۇ  بــۇ كۈنــدە . ئانىــدىن تۇغۇلغــان ۋاقتىدىكىــدەك پــاك بولىــدۇ
 قۇرئـــان كهرىـــم قهدىـــر . تۇتقــان كىـــشىنىڭ ئىككـــى يىللىـــق گۇنـــاهى كهچــۈرۈم قىلىنىـــدۇ

ــدە تامامالنغــان ــۇپ، ئهرەفــات كۈنى ــا . كېچىــسىدە چۈشۈشــكه باشــلىغان بول  ن كهرىمــدىن قۇرئ
 ئهڭ ئاخىرىــدا چۈشــۈش بىــلهن ئىــسالم دىنــى تاكامۇلالشــقان ۋە قۇرئــان كهرىــم پۈتــۈنلهنگهن

ــۇ دۇر  بۇگـــۈن ســـىلهرنىڭ دىنىڭالرنـــى پۈتـــۈن قىلـــدىم، ســـىلهرگه نېمىتىمنـــى ﴿ : ئـــايهت بـ
ــدىم ــقا تاللى ــنىڭالر بولۇش ــىلهرنىڭ دى ــى س ــسالم دىنىن ــدىم، ئى ــسى ( ﴾ تاماملى ــدە سۈرى   3 مائى

 ). ئايهت

ــگهن بۇخــار ــداق كهل ــسته مۇن ــر ههدى ــۋايهت قىلغــان بى  يههــۇدىالردىن « : ى ۋە مۇســلىم رى
 ! ئهي مۆمىنلهرنىـــڭ ســـهردارى  بىــر ئـــادەم ئـــۇمهر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهۇنىــڭ يېنىغـــا كېلىـــپ،

 ســىلهرنىڭ كىتــابىڭالردا بىرئــايهت بــار، ئهگهر ئــۇ ئــايهت بىــز يههۇدىالرغــا چۈشــكهن بولغــان
  كــۈننى بــايرام كــۈنى دەپ ئــېالن قىلغــان بوالتتــۇق، بولــسا ئىــدى، بىــز شــۇئايهت چۈشــكهن

 ئــالاله تائاالنىـــڭ نــامى بىــلهن قهســـهم قىلىمهنكــى، مهن بــۇ ئايهتنىـــڭ  دېگهنــدە، ئــۇمهر
 بـۇ ئـايهت ئهرەفـات كــۈنى كهچ . رەسـۇلۇلالغا چۈشـكهن كـۈنىنى ۋە سـائىتىنى ياخـشى بىلىـمهن

 ). ۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋە م ( » ۋاقتىدا چۈشكهن، ئۇ كۈن جۈمه كۈنلۈك ئىدى

 دېــمهك، جــۈمه كۈنلــۈكى مۇســۇلمانالرنىڭ ههپتىلىــك بــايرام كــۈنى بولــۇپ، بــۇ كــۈن
ــدۇر ــڭ ئهڭ ئۇلۇغىـ ــايرام . كۈنلهرنىـ ــۈك بـ ــۇلمانالرنىڭ ئهڭ بۈيـ ــسا مۇسـ ــۈنى بولـ ــات كـ ئهرەفـ
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قۇرئــان كهرىــم مۇشــۇنداق ئىككــى بايرامنىــڭ بىرلهشــكهن كۈنىــدە نازىــل بولغاچقــا، . كۈنىــدۇر
 بـۇ كـۈننى . ئۈسـتىگه بـايرام بولغـان ئهڭ شـهرەپلىك ۋە قىممهتلىـك بىـر كۈنـدۇر بۇكۈن بـايرام

 . قهدىرلهش ههرقانداق مۇسۇلماننىڭ بۇرچىدۇر

 ئاشۇرا كۈنىنىڭ روزىسى ) 2 (

 كـــۈنى بولـــۇپ، پهيغهمـــبهر  10 قهمهرىـــيه ئايلىرىـــدىن مـــۇههررەم ئاينىـــڭ  ئاشـــۇرا
 ئىبنــى . ىمۇ تۇتۇشــقا تهشــهببۇس قىالتتــى ئهلهيهىســساالم بــۇ كۈنــدە روزا تۇتــاتتى ۋە باشــقىالرن

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدىــنىگه « : ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى
ــۈن ــېمه ئۈچ ــدۇ ۋە ن ــدىغانلىقىنى كۆرى ــدە روزا تۇتى ــۇرا كۈنى ــڭ ئاش ــدە، يههۇدىالرنى  كهلگىنى

 بـۇ كـۈن مۇبــارەك  ب بېرىـپ، ئــۇالر جـاۋا . ئۇالرنىـڭ بـۇ كۈنـدە روزا تۇتىـدىغانلىقىنى سـورايدۇ
 كۈنـــدۇر، بــــۇ كۈنـــدە ئــــالاله تائـــاال مۇســــا پهيغهمـــبهر بىــــلهن ئىـــسرائىل ئهۋالتلىرىنــــى
ــان ــۇدا غهرق قىلغ ــۇپ س ــلهن قوش ــادەملىرى بى ــى ئ ــدۇرۇپ، پىرئهۋنن ــمهنلىرىدىن قۇتۇل  دۈش

 – بۇۋاقىتتــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . دىيىــشىدۇ  مۇســامۇ بــۇ كۈنــدە روزا تۇتــاتتى . كۈنــدۇر
 دەيـدۇ ۋە بــۇ كۈنــدە  مۇسـا ئهلهيهىســساالمغا ئهگىـشىش ئۈچــۈن مهن سـىلهردىن ههقلىقــمهن،

 ) بۇخارى رىۋايىتى ( » باشقىالرنىمۇ روزا تۇتۇشقا تهشهببۇ قىلىدۇ . روزا تۇتىدىغان بولىدۇ

ــدىن ــاكى كهينى ــدىن ي ــۈنگه ئالدى ــاقچى بولغــان كىــشىنىڭ بۇك ــدە روزا تۇتم  ئاشــۇرا كۈنى
 بــۇ، ئىـــسالمىي روزىنــى ئههلــى كىتابالرنىـــڭ . تۇتۇشـــى ســۈننهتتۇر بىــرەر كــۈننى قوشــۇپ

ــدۈرۈش ئۈچــۈن ئىــدى ــر كــۈن . روزىــسىدىن پهرقلهن  چــۈنكى يههــۇدىالر ئاشــۇرا كۈنىــدىال بى
  10  9 مۇســـۇلمانالر ئاشـــۇرا كۈنىـــدە روزا تۇتمـــاقچى بولـــسا، مۇههررەمنىـــڭ . روزا تۇتىـــدۇ

ــداق پ . كــۈنلىرى ئىككــى كــۈن تۇتىــدۇ  11  10 كــۈنلىرى يــاكى  هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن
 ئاشـــۇرا كۈنىـــدە روزا تۇتـــۇڭالر، بىـــراق بـــۇ روزىنـــى يههۇدىالرنىـــڭ « : دەپ كۆرســـهتكهن

 روزىــسىدىن پهرقلهنـــدۈرۈش ئۈچـــۈن، ئاشــۇرا كۈنىنىـــڭ ئالدىـــدىن يــاكى كهينىـــدىن بىـــر
 ). ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ( » كۈننى قوشۇپ تۇتۇڭالر

ــ ــان ئـ ــدە روزا تۇتقـ ــۇرا كۈنىـ ــۇڭا ئاشـ ــساالمالرنىڭ شـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــا ۋە مـ  ادەم مۇسـ
 . سۈننهتلىرىگه ئهمهل قىلغان بولۇپ، كۆپ ساۋابقا ئېرىشىدۇ

 دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه كۈنلىرىنىڭ روزىسى ) 3 (

ــساالمنىڭ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــى مـ ــز ههزرىتـ ــسا، پهيغهمبىرىمىـ ــۈكى بولـ ــهنبه كۈنلـ  دۈشـ
 شــۇڭا پهيغهمــبهر . ن مۇبــارەك كۈنــدۇر دۇنياغــا كهلــگهن كــۈنى، بــۇ، پۈتــۈن ئىنــسانىيهت ئۈچــۈ

ــدە روزا تۇتۇشــنى ــۇ كۈن ــش يۈزىــسىدىن ب ــار قىلى ــا شــۈكۈر ئىزه ــالاله تائاالغ  ئهلهيهىســساالم ئ
ــان ــهببۇس قىلغ ــقا تهش ــقىالرنىمۇ تۇتۇش ــان ۋە باش ــادەت قىلغ ــهنبه . ئ ــۈن دۈش ــېمه ئۈچ ــۇ، ن ئ
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 بــۇ كۈنــدە « : هرگهن كۈنىــدە روزا تۇتىــدىغانلىقى توغرىلىــق ســورالغىنىدا مۇنــداق دەپ جــاۋاب ب
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » مهن دۇنياغا كۆز ئاچتىم، بۇ كۈندە ماڭا ۋەهى كېلىشكه باشلىدى

ــدە روزا تۇتۇشــىنىڭ غايىــسىنى ۋە ــۇ ههدىــسته، دۈشــهنبه كۈنى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ب
ــۈنى ــالنغان ك ــڭ باش ــگهن ۋە ۋەهىنى ــا كهل ــڭ دۇنياغ ــۈن ئۆزىنى ــۇ ك ــۇقالپ، ب ــهۋەبىنى ئوچ  س

 شۇبهىــسىزكى، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ دۇنياغــا كېلىــشى، . ىنــى بايــان قىلغــان ئىكهنلىك
 ئالالهنىــڭ پۈتــۈن ئىنــسانىيهت ئۈچــۈن تهقــدىر قىلغــان كاتتــا نېمىتىنىــڭ ئهمهلــگه ئېشىــشى

ــدى ــسانىيهتنىڭ ســــائادىتى ” . ئىــ ــلهر، پۈتــــۈن “ پۈتــــۈن ئىنــ ــگهن ســــۆزۈمگه بهزىــ  دېــ
ــقۇ؟ ــۇلمان ئهمهس ــسى مۇس ــسانىيهتنىڭ ههممى ــۇمكىن ئىن ــلىقى م ــل بولماس ــا . دەپ قايى  ئۇالرغ

ــسىمۇ، ئىــسالم : دەيمهنكــى ــۈن ئىنــسانىيهتنىڭ ههممىــسى مۇســۇلمان بولمىغــان بول  گهرچه پۈت
 ئۇالرنىــڭ . دىنــى پۈتــۈن ئىنــسانىيهتنى ههقىقهتــكه يېــتهكلهش ئۈچــۈن كهلــگهن بىــر دىنــدۇر

 ئادەتكه ههممىـــسى ئىـــسالم دىنىنىـــڭ ئادالهتلىـــك قـــانۇن، پرىنـــسىپلىرى سايىـــسىدا ســـا
ــشىدۇ ــدىكىلهرنىڭمۇ ههق . ئېرى ــي دىن ــى غهيرى ــسالم دىن ــۈنكى ئى ــۇددى  چ ــۇقلىرىنى، خ  هوق

 ئۆز تهۋەلىرىنـى قوغدىغانـدەك قوغـداپ، هىمـايه قىلىـدىغان، ئـادالهتته چـېكىگه يهتـكهن بىـرال
 ئــالاله تائــاال مــۆمىنلهرگه ئــالاله تائاالنىــڭ ئــايهتلىرىنى ﴿ . تــارىخ بۇنىڭغــا شــاهىتتۇر . دىنــدۇر

 ۋەت قىلىــدىغان، ئــۇالرنى گۇنــاهالردىن پــاك قىلىــدىغان، ئۇالرغــا كىتــابنى ۋە هېكمهتنــى تىــال
 ئۈگىتىــدىغان، ئۆزلىرىــدىن بولغــان بىــر پهيغهمــبهر ئهۋەتىــپ، ئۇالرغــا چــوڭ ئېهــسان قىلــدى

 ). ئايهت  164 ئال ئىمران سۈرىسى ( ﴾

ــدىلهرنىڭ ئهمهللىرىنــى بىۋاســىته كــۆرۈپ تۇرســىمۇ ــاال بهن ــالاله تائ  ، دۈشــهنبه ۋە گهرچه ئ
ــۈنلهردۇر ــىتىلىدىغان ك ــا كۆرس ــالاله تائاالغ ــرى ئ ــدىلهرنىڭ ئهمهللى ــۈنلىرى بهن ــشهنبه ك  . پهي

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم « : ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى ئهبـــۇ هـــۇرەيرە رەزىيهلالهـــۇ
ــدە روزا تۇتۇشــىنىڭ ســهۋەبى ــۇ ئىككــى كۈن ــدە روزا تۇتــاتتى، ب  دۈشــهنبه ۋە پهيــشهنبه كۈنلىرى

ــۇ، تو ــا  غرىلىــق ســورالغىنىدا، ئ ــالاله تائاالغ ــدە ئ ــشهنبه كۈنلىرى ــلهر ههر دۈشــهنبه ۋە پهي  ئهمهل
 . بـۇ كـۈنلهردە ئـالاله تائـاال پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرنىڭ گۇنـاهلىرىنى ئهپـۇ قىلىـدۇ . كۆرسىتىلىدۇ

ــشى ــش ئىـــ ــۇ قىلىـــ ــاهلىرىنى ئهپـــ ــڭ گۇنـــ ــۈنلهرنى قهدىرلىمىگهنلهرنىـــ ــۇ كـــ  پهقهت بـــ
 ). ئههمهد رىۋايىتى ( » دېگهن  كېچىكتۈرىلىدۇ،

 دۈشــهنبه ۋە پهيــشهنبه كۈنلىرىــدە ئهممهلــلهر ئــالاله تائاالغــا « : يهنه بىــر ههدىــسته، ئۇنىــڭ
ــىتىلىدۇ ــشىنى . كۆرســـ ــدە كۆرسىتىلىـــ ــدار هالىتىمـــ ــڭ مهن روزىـــ ــڭ ئهمهللىرىمنىـــ  مېنىـــ

 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان » ياقتۇرىمهن

ۇتۇش ههر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا ت ) 4 (
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 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم شـــۇنداق . ههر ئايـــدىن ئـــۈچ كـــۈن روزا تۇتـــۇش ســـۈننهتتۇر
ــدۇر . قىالتتــى ــدىغان ئهمهل ــويى روزا تۇتقانغــا ئوخــشاش ســاۋاب بولى ــل ب ــۇ، يى ــۇ هــۇرەرە . ب  ئهب

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم « : رەزىيهلالهۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن
ــدى ــى ههر ئاي ــۇش بىزن ــى روزا تۇت ــڭ نهپل ــان ۋە ههر ئاينى ــقا بۇيرىغ ــۈن روزا تۇتۇش ــۈچ ك  ن ئ

 ــ كـۈنلىرى ئىكهنلىكىنـى، 15 ــ ۋە 14 ــ 13 ئۈچۈن ئهڭ ئهۋزەل كـۈنلىرى قهمهرىـيه ئايلىرىنىـڭ
ــا ــتىن روزا تۇتقانغ ــويى ئۈزمهس ــل ب ــنىڭ يى ــدە روزا تۇتۇش ــۇ كۈنلىرى ــڭ ب ــۇنداقال ههر ئاينى  ش

 ). نهسائىي رىۋايىتى ( » بىلدۈرگهن ئوخشاش ساۋابلىق ئىش ئىكهنلىكىنى

 ههر ئايدىن ئـۈچ كـۈن نهپلـى روزا تۇتقـان ئادەمنىـڭ يىـل بـويى ئۈزمهسـتىن روزا تۇتقانغـا
 بىــر ياخــشى « چــۈنكى ئىـسالم دىنىنىــڭ . ئوخـشاش ســاۋابقا ئېرىــشىدىغانلىقى بىـر ههقىقهتتــۇر

 كۈنلـۈك 10 بىـر كۈنلـۈك نهپلـى روزا : پرېنـسىپى بـويىچه » ئىشقا ئـون ههسـسه سـاۋاب بېـرىش
 روزىغــا تهڭ كېلىــدۇ، يهنــى كۈنلــۈك 30 روزىغـا ، ههر بىــر ئايــدىن تۇتۇلغــان ئــۈچ كۈنلـۈك روزا

ــان ــدىن تۇتق ــۈننى 3 ههر ئاي ــدە، 10 ك ــۇ . كــۈن بولىــدۇ ) x10=30 3 ( غــا كۆپهيتكهن ــدىن ب  30 ئان
 شـۇڭا ههر ئايـدىن ئـۈچ كــۈن روزا . كـۈن بولىـدۇ ) x12=360 30 ( ئايغـا كۆپهيتكهنـدە، 12 كـۈننى

 . ەم يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋاب تاپىدۇ دەيمىز تۇتقان ئاد

 كۈن روزا تۇتۇش 6 شهۋۋال ئايدىن ) 5 (

ــهۋۋال ــدىن  ش ــيه ئايلىرى ــسمى  10 قهمهرى ــڭ ئى ــى ئــاي . ئاينى ــدىن كېيىنك ــۇ، رامىزان  . ب
ــدا ــۈننهتتۇر 6 بۇئاي ــۇش س ــۈن روزا تۇت ــا . ك ــى ئارق ــى  مهيل ــسۇن، مهيل ــۇالپ تۇت ــدىن ئ  ئارقى
 كــۈن روزا تۇتــۇش يىــل بــويى روزا تۇتقانغــا 6 ۇتــسۇن، شــهۋۋال ئېيــى ئىچىــدە پــارچه ت  پــارچه

 پرىنـسىپى » بىـر ياخـشى ئىـشقا ئـون ههسـسه سـاۋاب بېـرىش « چـۈنكى . ئوخشاش سـاۋابلىقتۇر
ــويىچه ــان : ب ــدە تۇتق ــزان ئېيــى ئىچى ــا كۆپهيتىلىــپ 10 كــۈن روزا 30 رامى ــى 300 غ  كــۈنگه يهن

) 30x10=300 ( ــ ــى ئىچى ــهۋۋال ئېي ــان گه تهڭ، ش ــۈن روزا 6 دە تۇتق ــپ 10 ك ــا كۆپهيتىلى  60 غ
 =6x10 ( كــۈنگه يهنــى  شــۇڭا . كــۈن بولىــدۇ 360 ئىككىــسىنى قوشــقاندا، جهمــى . گه تهڭ ) 60

ــدىن يهنه ــهۋۋال ئېيى ــيىن، ش ــدىن كې ــۇپ بولغان ــۇق تۇت ــسىنى تول ــزان روزى ــۈن روزا 6 رامى  ك
ــشىدۇ دەي ــا ئوخــشاش ســاۋابقا ئېرى ــويى روزا تۇتقانغ ــل ب ــشى يى ــان كى ــز تۇتق ــۇ هــۇرەيرە . مى  ئهب

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه  « : رەزىيهلاله
 كـــۈن روزا 6 كىمكـــى رامىـــزان ئېيىنىـــڭ روزىـــسىنى تولـــۇق تۇتـــۇپ، يهنه شـــهۋۋال ئېيىـــدىن

 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( » تۇتىدىكهن، خۇددى ئۇ، يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ

 ر كۈن روزا تۇتۇپ، بىر كۈن ئارا بېرىش بى ) 6 (

پهيغهمـــبهر . نهپلـــى روزىالرنـــى بىـــر كـــۈن تۇتـــۇپ، بىـــر كـــۈن ئـــارا بېـــرىش ســـۈننهتتۇر
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 « : ئهلهيهىسـساالم ســاهابىلىرىنى يىــل بــويى روزا تۇتۇشــتىن مهنئــى قىلغــان ۋە مۇنــداق دېــگهن
 ). رىــۋايىتى بۇخــارى ( » ئــۈزمهي يىــل بــويى روزا تۇتقــان ئــادەم روزا تۇتمىغانغــا ئوخــشاشتۇر

 ئــۈزمهي يىــل بــويى روزا تۇتقــان كىــشىگه روزا ئــادەتكه ئايلىنىــپ : بۇههدىــسنىڭ مهنىــسى
 شــۇڭا ئــۇ، ئــۆزىنى ئــاچ ههم . دە، ئۇكىــشى ئۈچــۈن روزىنىــڭ ئاالهىــدىلىكى قالمايــدۇ  قالىــدۇ

 . ئۇسـسۇز قويغانـدىن باشــقا هېچقانـداق ســاۋاب يـاكى پهزىلهتــكه ئېرىـشهلمهيدۇ، دېگهنلىكتــۇر
ــبهر ئهلهيهىســساالم ســاهابى ــدا، پهيغهم ــويى روزا تۇتمــاقچى بولغان ــل ب  الردىن بهزى كىــشىلهر يى

 ئۇالرنى بۇنـداق روزا تۇتۇشـتىن توسـقان ۋە بىركـۈن تۇتـۇپ، بىـر كـۈن تۇتماسـلىقنى تهۋسـىيه
ــان ــگهن . قىلغـ ــداق دېـ ــۇ مۇنـ ــدىغان روزا « : ئـ ــق كېلىـ ــا ئهڭ يېقىملىـ ــالاله تائاالغـ  داۋۇد  ئـ

 يهنــى ( سىدۇركى، ئــۇ، بىــر كــۈن تۇتــۇپ بىــر كــۈن ئــارا بېرەتتــى ئهلهيهىســساالمنىڭ روزىــ
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( » ) تۇتمايتتى

 شهبان ئېيىنىڭ روزىسى ) 7 (

 . رامىــزان ئېيىنىــڭ روزىــسىدىن قالــسا ئهڭ پهزىلهتلىــك روزا شــهبان ئېيىنىــڭ روزىــسىدۇر
 ىلىدىغان چــۈنكى بــۇ ئــاي بهنــدىلهرنىڭ بىــر يىللىــق ئهمهللىــرى ئــالاله تائاالغــا كۆرســىت

 « : ئائىـــشه رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــادىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى . ئاالهىـــدە ئههمىيهتلىـــك ئايـــدۇر
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ رامىـزان ئېيىـدىن باشـقا ئـايالردا بىـر ئـاي تولـۇق روزا تـۇتقىنىنى

ــدىم ــۇتقىنىنى كۆرمى ــدا بۇنچىلىــك كــۆپ روزا ت  بۇخــارى ( » ۋە شــهبان ئېيىــدىن باشــقا بىــر ئاي
 ). ايىتى رىۋ

ــگهن ــداق دەپ كهل ــسته، مۇن ــر ههدى ــدا « : يهنه بى ــر ئاي ــېچ بى ــبهر ئهلهيهىســساالم ه  پهيغهم
 ئـۇ، شـهبان ئېيىنىـڭ ههممىـسىنى روزا بىـلهن . شهبان ئېيىدا تۇتقانـدەك كـۆپ روزا تۇتمـايتتى

 كۈچــۈڭالر يهتــكهن ئهمهللهرنــى قىلىڭــالر، ههقىــقهتهن، ســىلهر ” : ههمىــشه ئــۇ . چىقىراتتــى
ــش ــادەت قىلىـ ــشتىن ئىبـ ــاۋاب بېرىـ ــىلهرگه سـ ــاال سـ ــالاله تائـ ــساڭالر، ئـ ــرىكىپال قالمىـ  تىن زېـ

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » دەيتتى “ زېرىكمهيدۇ

 پهيغهمـــبهر « : ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى
 دەپ  رامىزاننىـــڭ روزىـــسىدىن قالـــسا قايـــسى ئاينىـــڭ روزىـــسى ئهۋزەل؟ – ئهلهيهىســـساالم

ــۇ، ســورال ــدۇر،  غىنىدا، ئ ــسى ئۇلۇغ ــڭ روزى ــهبان ئېيىنى ــسىدىن ش ــۇغالش يۈزى ــى ئۇل   رامىزانن
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( » دەپ جاۋاب بهرگهن

 هارام قىلىنغان روزا

: قىلغان ) يهنى مهنئى ( ئىسالم شهرىئىتى تۆۋەندىكى كۈنلهردە روزا تۇتۇشنى هارام
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ــۇ كــۈن رامىزاننىــڭ . ر روزا هېيتنىــڭ بىرىنچــى كــۈنى روزا تۇتــۇش هارامــدۇ ) 1 (  چــۈنكى ب
 . شــاراپىتى بىــلهن ئــالاله تائاالنىــڭ مۇســۇلمانالرغا بــايرام قىلىــپ بهلگىــلهپ بهرگهن كۈنىــدۇر
ــا يهپ، ــپ، كهڭتاش ــۇل قىلى ــاپىتىنى قوب ــلهپ بهرگهن زىي ــڭ بهلگى ــالاله تائاالنى ــدە ئ ــۇ كۈن  ب

 نــدە روزا تۇتقــان بــۇ كۈ . ئىچىــپ ۋە كۈڭــۈل ئېچىــپ ئــالاله تائاالغــا شــۈكۈر ئــادا قىلىــش الزىــم
 . ئادەم گۇناهكار بولىدۇ

 كۈنىگىچىلىــك بولغــان هېيــت كۈنلىرىــدە  4 قۇربــان هېيتىنىــڭ بىرىنچــى كۈنىــدىن ) 2 (
ــدۇر ــۇش هارام ــدا . روزا تۇت ــان هېيتلىرى ــالىملىرى روزا ۋە قۇرب ــشۇناس ئ ــسالم فىقهى ــۈن ئى  پۈت

 : ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن ئــۇمهر رەزىيهلالهــۇ . روزا تۇتۇشــنىڭ جــائىز ئهمهســلىكىدە ئىتتىپــاقتۇر
ــى قىلغــان « ــتىن مهنئ ــت كۈنلىرىــدە روزا تۇتۇش ــى هېي ــساالم بــۇ ئىكك ــبهر ئهلهيهىس  . پهيغهم

 چــۈنكى روزا هېيــت كــۈنى رامىزاننــى تۈگىتىــپ، ئېغىــز ئاچىــدىغان كۈنــۈڭالر، قۇربــان هېيــت
ــدۇر ــايرام كۈنلىرىـ ــسا، بـ ــۈنلىرى بولـ ــڭ . كـ ــان ماللىرىڭالرنىـ ــانلىق قىلغـ ــۈنلهردە قۇربـ ــۇ كـ  بـ

 ). ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ( » شلىرىدىن يهڭالر گۆ

ــگهن ــسادى يهتمىـ ــشقا ئىقتىـ ــانلىق قىلىـ ــپ قۇربـ ــدە، ههج قىلىـ ــالىكى مهزهىبىـ ــا مـ  ئهممـ
 كۈنلىرىــدە روزا تۇتۇشــلىرىغا رۇخــسهت )  4  3  2 قۇربــان هېيتنىــڭ ( كىــشىلهرنىڭ تهشــرىق

 هر ئهلهيهىسـساالمدىن مۇنـۇ ئائىـشه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـا بىـلهن ئىبنـى ئـۇمهر پهيغهمـب . قىلىنغان
ــان ــۋايهت قىلغ ــسنى رى ــانلىق « : ههدى ــۇش، پهقهت ههجــدە قۇرب ــدە روزا تۇت ــرىق كۈنلىرى  تهش

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » مىغان هاجىالر ئۈچۈنال رۇخسهتتۇر قىالل

ــڭ ــان هېيتنىــ ــشىنىڭ قۇربــ ــان كىــ ــانلىق قىاللمىغــ ــدە قۇربــ ــدىن  2 ههجــ   4 كۈنىــ
ــ ــرىق كۈنلىرىـ ــان تهشـ ــك بولغـ ــڭ كۈنىگىچىلىـ ــان قۇربانلىقنىـ ــلىرى قىاللمىغـ  دە روزا تۇتۇشـ

 مانـا بـۇ ئىـسالم دىنىنىـڭ مۇسـۇلمانالرغا كۆرسـهتكهن ئۇڭايلىقلىرىـدىن . ئورنىغا هېـسابلىنىدۇ
 پـۇلى يـوقلىقتىن يـاكى قۇربـانلىق مـال يـوقلىقتىن ( ﴿ : ئـالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە . بىرىـدۇر

 ) ههجــدىن ( روزا تۇتــسۇن، ئــۈچ كــۈن تاپالمىغــان كىــشى ههج جهريانىــدا ) قۇربــانلىق مــال
 بهقهرە ( ﴾ قايتقانــدىن كېــيىن يهتــته كــۈن روزا تۇتــسۇن، ئۇنىــڭ ههممىــسى ئــون كــۈن بولىــدۇ

 ). ئايهت  196 سۈرىسى

 مهكرۇه بولىدىغان روزا

ــى ) 1 ( ــالغۇز تۇتۇش ــۈنىنى ي ــۇرا ك ــشىنىڭ، ئاش ــان كى ــاقچى بولغ ــدە روزا تۇتم ــۇرا كۈنى  ئاش
ــۇر ــد . مهكرۇهت ــڭ ئالدى ــۈننهت ئۇنى ــتۇر س ــۇپ تۇتۇش ــۈننى قوش ــر ك ــدىن بى ــاكى كهينى  . ىن ي

 . دا ئۆتتى يۇقىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ههقتىكى ههدىسى

ــدە ) 2 ( ــۇ كۈن نهپلــى ئۈچــۈن روزا تۇتمــاقچى بولغــان كىــشىنىڭ جــۈمه كــۈنىنىال ئايرىــپ ب
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ــۇر ــى مهكرۇهت ــۈنى . روزا تۇتۇش ــك بــايرام ك ــۈنى مۇســۇلمانالرنىڭ ههپتىلى  ئىــسالم . جــۈمه ك
ــى روزا تۇتۇشــنى مهنئــى قىلغــان ــدىال نهپل ــۇ كۈن ــۇ ب ــالغۇز ب  ســۈننهت شــۇكى، جــۈمه . دىنــى ي

 كۈنىــدە روزا تۇتمــاقچى بولغــان كىــشى ئۇنىــڭ ئالدىــدىن يــاكى كهينىــدىن بىــرەر كــۈننى
 سـىلهرنىڭ هېچبىـرىڭالر « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن . قوشۇپ تۇتۇشـى الزىـم

 ئهگهر تۇتمـاقچى بولـسا، جۈمهنىـڭ ئالدىـدىن يـاكى كهينىـدىن . جۈمه كۈنىـدە روزا تۇتمىـسۇن
 ). بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ( » بىر كۈننى قوشۇپ تۇتسۇن

 بۇ ههدىـسقا ئاساسـهن، جـۈمه كۈنىـدە روزا تۇتمـاقچى بولغـان كىـشى ئۇنىڭغـا پهيـشهنبىنى
 . ياكى شهنبىنى قوشۇپ تۇتۇشى الزىم

ــۇش مهك ) 3 ( ــۈنىنى ئايرىــپ روزا تۇت ــۇر شــهنبه ك ــداق . رۇهت ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن  پهيغهم
ــگهن ــارەت « : دېـ ــسىنى، كاپـ ــزان روزىـ ــاڭالر، پهقهت رامىـ ــى روزا تۇتمـ ــدە نهپلـ ــهنبه كۈنىـ  شـ

 شــهنبه ). تىرمىـزى رىـۋايىتى ( » هنبه كۈنلىرىـدە بولـسىمۇ تۇتـۇڭالر روزىـسىنى، قـازا روزىالرنـى شـ
ــهن ــۇكى، شــ ــهۋەبى شــ ــشىنىڭ ســ ــى قىلىنىــ ــنىڭ مهنئــ ــۈكته روزا تۇتۇشــ ــۈك كۈنلــ  به كۈنلــ

ــدۇر ــايرام كۈنىـ ــايرام . يههۇدىالرنىـــڭ بـ ــان كـــۈنلهردە بـ ــايرام قىلغـ ــۇالر بـ  مۇســـۇلمانالرنىڭ ئـ
 بهلكــى بىــز ئۇالرغــا هېچبىــر . قىلىــشى، ئــۇالر ئۇلۇغلىغــان كــۈنلهرنى ئۇلۇغلىــشى تــوغرا ئهمهس

ــشىماسلىققا بۇيرۇلغـــان ــشتا ئوخـ ــنىڭ مهنئـــى . ئىـ ــۈن روزا تۇتۇشـ ــدە بىـــر كـ ــۇرا كۈنىـ  ئاشـ
 . هېكمىتىمۇ بۇسهۋەبتىن ئىدى قىلىنىشىنىڭ

 شــهك . پهيغهمــبهر ئۇنىڭــدىن مهنئــى قىلغــان . شــهك كۈنىــدە روزا تۇتــۇش مهكرۇهتــۇر ) 4 (
 كىشىلهر ئـۇنى شـهبان ئېيىنىـڭ ئـاخىرقى كۈنىمـۇ يـاكى رامىزاننىـڭ بىرىنچـى كۈنىمـۇ  كۈنى

ــى قىلىنىــشى ــدە روزا تۇتۇشــنىڭ مهنئ ــۇ كۈن ــۈن بولــۇپ، ب ــپ قالىــدىغان ك ــهك قىلى دەپ ش
 ئهگهر دىنىمىــز . شىلهرنىڭ رامىــزان روزىــسىنىڭ ســانىنى ئۇزارتىۋالماســلىقى ئۈچــۈن ئىــدى كىــ

 بۇنــداق هۇشــيارلىق بىــلهن ئىــش كــۆرمىگهن بولــسا ئىــدى، كىــشىلهر شــهك كــۈنىنى رامىزانغــا
ــانىنى ــڭ سـ ــۇپ، روزىنىـ ــدى 30 قوشـ ــوالر ئىـ ــۇرۋالغان بـ ــدىن ئاشـ ــۇرۇنقى . كۈنـ ــۈنكى بـ  چـ

 بىــز ئــاي كۆرســهك روزا تۇتۇشــقا، . ۆز ئهســلىنى يوقاتقــان ســاماۋىيي دىنالرمــۇ شــۇ ســهۋەبتىن ئــ
 ئهممــار ئىبنــى ياســىر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ . ئهگهر ئــاي كۆرمىــسهك روزا تۇتماســلىققا بۇيرۇلــدۇق

 شـهك كۈنىـدە روزا تۇتقــان « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مۇنـۇ ههدىـسىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ
 ). ى رىۋايىتى تىرمىز ( » كىشى ماڭا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ

 ئهگهر بــۇ ئىــش روزا تۇتقۇچىنىــڭ تهن . ئىپتارســىز ئــۇالپ روزا تۇتــۇش مهكرۇهتــۇر ) 5 (
 ـ . سـاقلىقىغا زىيـان يهتكۈزسـه هارامــدۇر  ـ روزا تۇتــۇپ ئىپتـار بولغانـدىمۇ  ئـۇالپ روزا تۇتـۇش

ــسىنى داۋام ــشامغىچه روزىـ ــسى ئاخـ ــتىن ئهتىـ ــوهۇرلۇق يېمهسـ ــاكى سـ ــتىن يـ ــز ئاچماسـ  ئېغىـ
بۇنـــداق قىلىــــش تهن ســــاقلىقىغا زىيـــانلىق بۇلۇشــــتىن ئــــاۋۋال . مهكتــــۇر قىلـــدۇرۇش دې
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 . چــۈنكى ئىــسالم دىنــى ئاســانلىقنى تهرغىــپ قىلىــدۇ . دىنىمىزنىــڭ كۆرسهتمىــسىگه خىالپتــۇر
 بهلكــــى ئىبــــادەت دىنىمىزنىــــڭ . ئــــۆزىنى بېهــــۈدە قىينىغــــانلىق ئىبــــادەتكه ياتمايــــدۇ

 چـۈنكى . غهمـبهرلهر ئـۇالپ روزا تۇتـاتتى پهي . كۆرسهتمىلىرىگه رىئـايه قىلىـش بىـلهن قىلىنىـدۇ
ــى ــاقهت قىالاليتت ــۇالر ت ــان ۋاقىتلىرىــدا . ئ ــۇالپ روزا تۇتق ــۆزى ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم ئ  پهيغهم

ــى ــى قىالتت ــشىنى مهنئ ــداق قىلى ــاهابىالرنىڭ بۇن ــۋايهت . س ــادىن رى ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله  ئائى
ــدۇكى ــۇالپ ر « : قىلىنىـ ــاهابىلىرىنى ئـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــى پهيغهمـ ــتىن مهنئـ  وزا تۇتۇشـ

 سـىز ئـۇالپ تۇتىـسىز ئهمهسـمۇ؟ ـ دېيىـشكهندە ـ ئـۇ، مهن ! قىلغانـدا، سـاهابىالر، ـ يارەسـۇلۇلاله
ــى ــىلهرگه ئوخــشىمايمهن، ئــالاله تائــااله مېن  ئوزۇقالندۇرىــدۇ ۋە ) ئــۇالپ روزا تۇتقىنىمــدا ( س

 ). رىۋايىتى بۇخارى ( » سۇغىرىدۇ ـ دېگهن

 نهپلىي روزىالر

ــا ( نهپلىــي ــۇر ) رىي ئىختىي ــى تۇتۇشــنىڭ بهلگىلىــك ۋاقىتلىــرى يوقت  روزا تۇتــۇش . روزىالرن
 هـــارام ۋە مهكـــرۇه بولغـــان كۈنلهرنىـــڭ ســـىرتىدا، يىلنىـــڭ قايـــسى بىـــر كۈنلىرىـــدە نهپلـــى

 نهپلــى ئىبــادەتلهر ئــالاله تائاالغــا يېقىنلىــشىش ۋە بــۇ ئــارقىلىق . روزىــسىنى تۇتــۇش جــائىزدۇر
ــ ــۇش مهق ــرىمهن بول ــدىن بهه ــڭ رەهمىتى ــادەتتۇر ئۇنى ــارىي ئىب ــدىغان ئىختىي  . سىتىدە قىلىنى

. نهپلى ئىبادەتلهرنىڭ ساۋابى كۆپتۇر
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 بۆلۈم بهشىنچى

رامىزاندىكى پهزىلهتلىك ۋاقىتالر
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 رامىزان ئېيى ئىبادەت ۋە قۇرئان تىالۋەت قىلىش ئېيىدۇر

ــادەتلهرنى ئهڭ ياخــشى ــش، ئىب ــالۋەت قىلى ــان تى ــى قۇرئ ــزان ئېيىن ــشى رامى  مۇســۇلمان كى
 شــهكىلدە ئــورۇنالش ۋە دىنــى بىلىملهرنــى كــۆپلهپ ئــۆگىنىش ئۈچــۈن، ئــۆزلىرىگه بىــر دىنــى

 چـۈنكى رامىـزان ئېيـى قۇرئـان كهرىـم نازىـل بولۇشـقا باشـلىغان ۋە . مهدرىسه هېسابلىشى الزىم
 مىڭ ئايدىن ياخشى بولغان قهدىر كېچىـسىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بىـر ئـاي بولغـانلىقتىن، بـۇ

 بېــرىلىش، قۇرئــان كهرىــم تىــالۋەت قىلىــش ۋە ههرتۈرلــۈك دىنــى بىلىملهرنــى ئــاي ئىبــادەتكه
 بــۇ ئايــدا قىلغــان ياخــشىلىقالرغا نهچــچه ههســسه ئــارتۇق ســاۋاب . تههــسىل قىلىــش ئېيىــدۇر

ــدۇ ــته مىــڭ . بېرىلى ــاۋابتا ۋە پهزىلهت ــسى س ــر كېچى ــدىكى قهدى ــى ئىچى ــزان ئېي ــۈنكى رامى  چ
 لىنغـان بىــر ياخــشىلىقنىڭ مىـڭ ههســسه بولــۇپ ئايـدىن ياخــشى بولغــان ئىـكهن، بــۇ ئايــدا قى

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ههدىـــسىغا ئاساســــهن، قۇرئــــان . يېزىلىـــشى تهبىئىييــــدۇر
 ئـادەتتىكى كـۈنلهردە قۇرئـان . كهرىمدىن بىـر ههرپ ئوقۇغـان كىـشىگه ئـون سـاۋاب يېزىلىـدۇ

ــدا ئو ــزان ئېيى ــسا، رامى ــاۋاب يېزىل ــون س ــا ئ ــر ههرپ ئوقۇغانغ ــدىن بى ــان كهرىم ــان قۇرئ  قۇلغ
 =10x1000 ( كهرىمنىـــڭ ههر بىـــر ههرىـــپىگه ئـــون مىـــڭ ههســـسه يهنـــى ــاۋاب ) 10000  سـ

ــۇر ــشى ئېنىقتـ ــشىلىقالرغا . يېزىلىـ ــۈن ياخـ ــدا پۈتـ ــۇ ئايـ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇڭا پهيغهمـ  شـ
 ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، . ئالــدىرايتتى ۋە كــۆپ قىالتتــى

ــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ــشتا ئهڭ ســېخى زات ئىــدى « : ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم ســهقهدە قىلى  . پهيغهم
ــى ــۇپ كېتهتت ــۇ ســېخى بول ــقىنىدا تېخىم ــلهن ئۇچراش ــل بى ــدا جىبرى ــۇ رامىزان ــل . بولۇپم  جىبرى

ــدىن ــان كهرىمـ ــا قۇرئـ ــۇراتتى، ئۇنىڭغـ ــشىپ تـ ــسى ئۇچرىـ ــڭ ههر كېچىـ ــا رامىزاننىـ  ئۇنىڭغـ
ــۈگىتهتتى ــ . ئـ ــل بىـ ــساالم جىبرىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشى پهيغهمـ ــدا، ياخـ ــقان چاغلىرىـ  لهن ئۇچراشـ

ــى ــۇپ كېتهتتــ ــېخى بولــ ــشتا ئهڭ ســ ــشالرنى قىلىــ ــۋايىتى ( » ئىــ ــارى رىــ ــبهر ). بۇخــ  پهيغهمــ
 روزا بىــلهن قۇرئــان كهرىــم قىيــامهت كــۈنى مــۆمىن كىــشىگه « : ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ

 نــسىي مهن ئــۇنى يېيىــشتىن، ئىچىــشتىن ۋە جى ! ئــى رەبــبىم  روزا دەيــدۇ : شــاپائهتچى بولىــدۇ
ــدۇرغىن، ــا شــاپائهت قىل ــى ئۇنىڭغ ــدىم، مېن ــى قىل ــدۇ  ههۋەســتىن مهنئ ــم دەي ــان كهرى   قۇرئ

  مهن ئــۇنى تــاتلىق ئۇيقۇســىدىن مههــرۇم قىلــدىم، مېنــى ئۇنىڭغــا شــاپائهت قىلــدۇرغىن،
ــدۇ ــاپائهت قىلى ــشىگه ش ــۆمىن كى ــم م ــان كهرى ــلهن قۇرئ ــپ روزا بى ــۇنداق قىلى ــمهد ( » ش  ئهه

). رىۋايىتى
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 ئوقـــۇش، ئىبـــادەتلهرنى ۋاقتىـــدا ئـــورۇنالش ۋە دىنىـــي بىلىملهرنـــى قۇرئـــان كهرىـــم
 ئهممــا رامىــزان ئېيىــدا بــۇ . ئــۈگىنىش ههمــمه ۋاقىتتــا تهلهب قىلىنىــدىغان مــۇهىم ئهمهلــلهردۇر

ــدۇ ــددىي تهلهب قىلىنى ــدە جى ــورۇنالش ئاالهى ــۇق ئ ــۇ تول ــۆپ، تېخىم ــۇ ك ــى تېخىم  . ئهمهللهرن
ــبهر . هۇســۇلنىڭ پهيتىــدۇر چــۈنكى رامىــزان ئېيــى ئاخىرەتلىــك ئۈخــۈن مــول  خــۇددى پهيغهم

ــمهت ــاينى غهنى ــۇغ ئ ــر ئۇل ــۇنداق بى ــدەك، مۇش ــلهن ئېيتقان ــسۇسلىنىش بى ــساالم ئهپ  ئهلهيهىس
ــان ــرۇم قالغ ــدىن مهه ــدە ئۇنىڭ ــزدىمىگهن، نهتىجى ــى ئى ــڭ رەهمىتىن ــالاله تائاالنى ــپ، ئ  بىلى

 ! بىرسى يوقتۇر كىشىدىنمۇ بهخىتسىزرەك

 تهراۋىه نامىزى

ــامىز ــه ن ــدىغان ― ى تهراۋى ــيىن ئوقۇلى ــدىن كې ــدا ئاخــشاملىرى خۇپتهن ــزان ئېيى  20 رامى
 . رەكئهتلىك نامازدۇر

ــۇپ، ههر تــۆت رەكــئهت  تهراۋىــه ــېلىش، تهنهپپــۇس قىلىــش دېــگهن مهنىــدە بول  ئــارام ئ
 . نامازدىن كېيىنكى ئارام ئېلىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ

ــۇش ســۈننهتتۇر ــامىزى ئوق ــه ن ــدا تهراۋى ــزان ئېيى ــبهر ئهلهيهىســساالم چــۈنكى په . رامى  يغهم
 تهراۋىــه نــامىزى رامىــزان . رامىــزان ئايلىرىــدا تهراۋىــه نــامىزى ئوقۇشــنى هــېچ تهرك ئهتمىــگهن

 ئاخشاملىرى خۇپتهن نامىزىـدىن كېـيىن، ۋىتىـر نـامىزىنى ئوقۇشـتىن بـۇرۇن جامـائهت بىـلهن
ــدۇ ــجىد . ئوقىلى ــائىزدۇر مهس ــالغۇز ئوقۇشــىمۇ ج ــدە ي ــشىنىڭ ئۆيى ــان كى ــه ت . كه چىقالمىغ  هراۋى
ــته بىــر ســاالم . رەكئهتتــۇر 20 نــامىزى ــۇنى تــۆت رەكئهتــته بىرســاالم بېرىپمــۇ، ئىككــى رەكئهت  ئ

ــۇمكىن ــۇش مـ ــۇ ئوقـ ــۈرۈش . بېرىپمـ ــا قهدەر كېچىكتـ ــڭ يېرىمىغـ ــامىزىنى كېچىنىـ ــه نـ  تهراۋىـ
 بىـــر ئـــايلىق تهراۋىـــه نامىزىـــدا قۇرئـــان كهرىمنـــى خهتـــمه قىلىـــش ئـــايرىم بىـــر . ياخـــشىدۇر
 نى كىــشىلهرنى زېرىكتــۈرۈپ قويمايــدىغان شــهكىلدە يېنىــك ئوقــۇش ئهڭ بۇنامــاز . ســۈننهتتۇر
 . تهراۋىه نامىزىنىڭ ساۋابى كۆپتۇر . ياخشىدۇر

ــگهن ــداق دىـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسىنى پهرز « : پهيغهمـ ــزان روزىـ ــاال رامىـ ــالاله تائـ  ئـ
 رامىــزان كېچىلىرىنــى ئىبــادەت بىــلهن ئۆتكۈزۈشــنى ســۈننهت مهن مۇســۇلمانالرغا . قىلــدى

 . ) 1 ( » ىلدىم ق

ــستىكى ــي ههدى ــام نهۋەۋى ــادەت « ئىم ــى ئىب ــزان كېچىلىرىن ــۈزۈش رامى ــلهن ئۆتك ــن » بى  تى
ــڭ بىـــرلىككه ــسالم ئۆلۈمالىرىنىـ ــۈن ئىـ ــدىغانلىقىغا پۈتـ ــسهت قىلىنىـ ــامىزى مهقـ ــه نـ  تهراۋىـ

ــان ــان قىلغ ــى باي ــائهن، . كهلگهنلىكىن ــا بىن ــساالمنىڭ بۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــى « : پهيغهم  كىمك

. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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ــادەت رامىزاننــى ئالالهنىــڭ  ۋەدىــسىگه بولغــان چىــن ئىــشهنچ ۋە ســاۋاب كــۆزلىگهن هالــدا ئىب
 بىــــلهن ئۆتكۈزىـــــدىكهن، ئۇنىــــڭ ئـــــۆتكهنكى گۇناهلىرىنىــــڭ ههممىـــــسى مهغپىـــــرەت

ــى » قىلىنىــدۇ ــسىتىكى رامىزانن ــگهن ههدى ــلهن ئۆتكــۈزۈش « دې ــادەت بى ــن مهخــسهت » ئىب  : تى
 ش، قۇرئــان تىـــالۋەت نـــامىزى ئوقــۇ زامىزاننــى كۈندۈزىــدە روزا تۇتـــۇش، كېچىــسى تهراۋىــه
 . قىلىش ۋە باشقا ئىبادەتلهر بىلهن ئۆتكۈزۈش دىگهنلىكتۇر

 تهراۋىه نامىزى توغرۇلۇق بهزى مهسىلىلهر

 بهنـى بىـر . تهراۋىه نـامىزىنى جامـائهت بولـۇپ، مهسـجىدته ئوقـۇش سـۈننهت كىفـايهدۇر  1
 غـانلىرى ئــۆز مهههللىـدىكى جامائهتنىـڭ بىــر قىـسمى بــۇ نامـازنى جامــائهت بىـلهن ئوقــۇپ، قال

ــدۇ ــاقىت بولى ــۈننىتى س ــۇش س ــلهن ئوق ــائهت بى ــۇالردىن جام ــىمۇ ئ ــدە ئوقۇس ــا . ئۆيلىرى  ئهمم
ــاۋابىنى ــڭ س ــۇپ ئوقۇغاننى ــائهت بول ــڭ ههم جام ــه نامىزىنى ــانالر ههم تهراۋى  مهســجىدته ئوقۇغ

 . ) 1 ( تاپىدۇ

 بــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىنىــڭ تهراۋىــه نامىزىغــا ئىمــام بولۇشــى توغرۇلــۇق ئىــسالم  2
 بهزىــسى دۇرۇس ئهمهس دىـــگهن قاراشــتا بولــسا، كـــۆپ . فىقهىــشۇناسلىرى ئىختىالپالشــقان
 بــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىالرنىــڭ تهراۋىــه نامىزىغــا ئىمــام . ســانلىقى دۇرۇســلىقىنى ســۆزلىگهن

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نهۋرىــسى ههســهن ئىبنــى ئهلــى بولۇشــىنى دۇرۇس دىگــۈچىلهر
ــڭ ــا رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنى ــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنه ــالى ( ئائى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاي ــا ) پهيغهم  غ

 ئهممـا پهرز نامـازالردا . ئىمام بولـۇپ تهراۋىـه نـامىزى ئوقۇغـانلىقىنى دەلىـل قىلىـپ كهلتـۈرگهن
ــسالم ــلىكىدە ئىــ ــىنىڭ دۇرۇس ئهمهســ ــام بولۇشــ ــڭ ئىمــ ــگهن بالىالرنىــ ــاالغهتكه يهتمىــ  بــ

 . ) 2 ( فىقهىشۇناسلىرى بىرلىككه كهلگهن

 چــۈنكى بــۇ . ئــۇ تهراۋىــه هېــسابالنمايدۇ تهراۋىــه نــامىزىنى خۇپتهنــدىن بــۇرۇن ئوقۇســا  3
 ئهممـــا ۋىتىــر نـــامىزىنى تهراۋىهـــتىن . خۇپتهنــدىن كېـــيىن ئوقـــۇش بهلگــۈلهنگهن نامـــازدۇر

 . ) 3 ( بۇرۇن ئوقۇش جائىزدۇر

 رامىزان ئېيىدا جىبرىلنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تهلىم بېرىشى

ــزان ئې ــان ههر رامىـ ــى ۋە قۇرئـ ــم بېرەتتـ ــساالمغا تهلىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــل پهيغهمـ ــدا جىبرىـ  يىـ
ــشايتتى ــتىم تىڭــ ــر قېــ ــاخىر بىــ ــتىن ئــ ــۇپ باشــ ــا ئوقۇتــ ــى ئۇنىڭغــ ــبهر . كهرىمنــ  پهيغهمــ

 . بهت  55 توم  2 رد المحتار ) 1 (
 . بهت  99 توم  1 الحوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ) 2 (
. بهت  268 العناية شرح الهداية ) 3 (
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 ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپاتىــدىن ئالــدىنقى رامىزانــدا جىبرىــل ئۇنىڭغــا قۇرئــان كهرىمنــى ئىككــى
 هنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـداق ئائىـشه رەزىيهلالهـۇ ئ . قېتىم ئوقۇتـۇپ تىڭـشىغان

ــدۇ ــلهن ئولتــۇراتتى، « : دەي  ) رەســۇلۇلالهنىڭ قىــزى ( پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئايــاللىرى بى
ــدى ــپ كهل ــدا مېڭى ــن هال ــا تهمكى ــڭ يېنىغ ــا ئۇنى ــۇ ئهنه ــاتىمه رەزىيهلاله ــشى . ف ــڭ مېڭى  ئۇنى

ــى ــشىغا ئوخــشاپ كېتهتت ــۇلۇلال . خــۇددى رەســۇلۇلالهنىڭ مېڭى ــزىم، خــوش  رەس ــسىز قى   كهپ
 دەپ ئــۇنى قارشــى ئالــدى ۋە ســول يېنىغــا ئولتۇرغــۇزۇپ، ئۇنىــڭ قولىقىغــا مهخپــى بىــر نهرســه
ــه ــر نهرس ــا بى ــڭ قولىقىغ ــدىن يهنه ئۇنى ــلىدى، ئان ــقا باش ــاتىمه يىغالش ــى ف ــدى، ههزرىت  دىۋى

ــدى ــۇ كۈلـ ــدى، ئـ ــادىن . دىۋىـ ــۇ ئهنهـ ــاتىمه رەزىيهلالهـ ــدا  مهن فـ ــدەك بىرئانـ  مهن بۈگۈنكىـ
ــ ــدە غهمكىنلىـ ــمه دېگهنـ ــىزگه نىـ ــۇلۇلال سـ ــدىم، رەسـ ــۆرمىگهن ئىـ ــاللىقنى كـ ــلهن خوشـ  ك بىـ

 مهن  دەپ ســــورىۋىدىم، ههزرىتــــى فــــاتىمه  يىغلىــــدىڭىز ۋە نــــېمه دېگهنــــدە كۈلــــدىڭىز؟
 كېــيىن رەســۇلۇلاله ۋاپــات . دەپ جــاۋاب بهردى  رەســۇلۇلالهنىڭ ســىرىنى ئاشــكارا قىلمــايمهن
 ۇلۇلاله ســـىزگه شـــۇ ۋاقىتتـــا نـــېمه دېـــگهن رەســـ  بولــۇپ كهتكهنـــدىن كېـــيىن، ئۇنىڭـــدىن،

 ـ ئـۇ ۋاقىتتــا رەسـۇلۇلال ماڭـا،  ئىـدى؟  جىبرىــل ههر يىلـى مېنــى بىـر قېــتىم  دەپ سـورىۋىدىم،
 قۇرئــان كهرىمنــى تامــام قىلــدۇراتتى، بۇيىــل ئىككــى قېــتىم تامــام قىلــدۇردى، بۇنىڭــدىن

ــائىلهم ئىچىــدىن  ســىز ماڭــا بىرىنچــى ئهجىلىمنىــڭ يېقىنالشــقانلىقىنى هــېس قىلىــۋاتىمهن، ئ
 پۈتـــۈن  دىۋىـــدى يىغلىـــدىم، ئانـــدىن ئىككىنجـــى قېـــتىم قولىقىمغـــا،  بولـــۇپ يېتىشىـــسىز،

  دېۋىـــدى، بۇۋاقىتتـــا كۈلـــدۈم،  ! مـــۆمىنه ئايالالرنىـــڭ ســـهردارى بولۇشـــقا رازى بولمامـــسىز؟
 ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » دېدى

 زرىتــى فــاتىمه رەزىيهلالهــۇ ئايــدىن كېــيىن هه 6 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋاپاتىــدىن
 بــۇ ههدىــستىن رامىزانــدا قۇرئــان كهرىمنــى خهتــمه قىلىــشنىڭ ۋە ئــۇنى . ئهنهــا ۋاپــات بولغــان

 . ئۈگىنىشنىڭ نهقهدەر ئهۋزەل ئىكهنلىكى ئىپادىلىنىدۇ

 قىلىشنىڭ پهزىلىتى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ئىبادەت

ــادەتكه پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم باشـــقا كـــۈنلهرگه نىـــسبهت  هن، رامىـــزان ئايلىرىـــدا ئىبـ
ــشقا ــۇنداق قىلىـ ــقىالرنىمۇ شـ ــى ۋە باشـ ــاتتىق بېرىلهتتـ ــى قـ ــهببۇس قىالتتـ ــهن . تهشـ  خۇسۇسـ

 رامىزاننىــڭ ئــاخىرقى ئونىــدا ئىبــادەتكه قــاتتىق بېرىلىــشكه ۋە قهدىــر كېچىــسىنى تېپىــشقا
ــۇيرۇيتتى ــاتتى . ب ــۆزىنى ئۇنۇت ــادەت ئۈچــۈن ئ ــۈنلهردە ئىب ــۇ ك ــۇ ب ــشه رە . ئۆزىم ــۇ ئائى  زىيهلاله

ــدۇكى ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــدا « : ئهنه ــاخىرقى ئونى ــڭ ئ ــساالم رامىزاننى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( » باشقا كۈنلهردىكىدىن بهك ئىبادەتكه بېرىلهتتى

رامىزاننىــڭ ئـــاخىرقى ئــونى يېتىـــپ « : ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهـــا يهنه مۇنــداق دەيـــدۇ
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ــلهن پهيغهمـــبهر ئه ــال كېلىـــشى بىـ ــادەت بىلهنـ ــدىن ئۇزاقلىـــشىپ، ئىبـ ــساالم ئاياللىرىـ  لهيهىسـ
ــادەت ــرى ئىبـ ــسىدىكىلهرنى كېچىلىـ ــايتتى، ئائىلىـ ــرى ئۇخلىمـ ــوالتتى، كېچىلىـ ــغۇل بـ  مهشـ

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » قىلىشقا ئۇيغىتاتتى

ــيىلگهن ــداق دېـ ــسته مۇنـ ــر ههدىـ ــدا « : يهنه بىـ ــاخىرقى ئونىـ ــڭ ئـ ــۇلۇلاله رامىزاننىـ  رەسـ
 رامىزاننىـڭ ئـاخىرقى ئـون كۈنىنىـڭ تـاق كېچىلىرىـدە قهدىـر كېچىـسىنى ئېتىكاپ قىالتتـى ۋە
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » دەپ مۇسۇلمانالرنى تهشهببۇس قىالتتى ! تېپىشقا تىرىشىڭالر

 مهن « : ئائىــــشه رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــادىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئــــۇ مۇنــــداق دەيــــدۇ
ــۇلۇلالدىن، ــدىغا  رەس ــسىنىڭ بولى ــر كېچى ــدە ئهگهر مهن قهدى ــۇ كېچى ــسام، ب ــى بايقى  ن ۋاقتىن

 اَللَّهـم ِانـك : دەپ سورىۋىدىم، ئۇماڭا مۇنۇ دۇئانى ئۈگهتكهن  نېمه دەپ دۇئا قىلسام بولىدۇ؟
 سـهن ههقىـقهتهن گۇنـاهالرنى ئهپـۇ ! ئـى ئـالاله « يهنـى ﴾ عفُو تِحب الْعفْـو فـاَعف عنـِي

ــدىغان ئىال ــۇ قىلىــشنى ياقتۇرى ــسهن قىلــدىغان ۋە ئهپ ــۇ قىلغاي ــاهلىرىمنى ئهپ  » هىمــسهن، گۇن
 ). تىرمىزى رىۋايىتى (

 قهدىر كېچىسىنىڭ پهزىلهتلىرى

ــدىن ــقا كېچىلىرى ــڭ باش ــۇنى رامىزاننى ــپ، ئ ــۇغ قىلى ــسىنى ئۇل ــر كېچى ــاال قهدى ــالاله تائ  ئ
 چــۈنكى بــۇ كــېچه قۇرئــان كهرىمنىــڭ . ئاالهىــدە شــهرەپلىك ۋە خهيرلىــك قىلىــپ بهلگىلىــدى

 پهيغهمــــبهر . پارالشــــقا باشــــلىغان بىـــر كــــېچه ئىــــدى رشـــارىدا نـــۇرى تــــۇنجى قېــــتىم يه
 ئهلهيهىسساالم بـۇ كېچىنىـڭ رامىزاننىـڭ ئـاخىرقى ئـون كۈنىـدىكى تـاق كېچىلهرنىـڭ بىرىـدە
ــاخىرقى ــڭ ئـ ــۈن رامىزاننىـ ــپىش ئۈچـ ــى تېـ ــۇ كېچىنـ ــدىن خهۋەر بهرگهن ۋە بـ  بولىدىغانلىقىـ

 . ئۆزىمـــۇ شـــۇنداق قىلغـــان ئونىـــدا ئۇخلىمـــاي ئىبـــادەت قىلىـــشقا تهشـــهببۇس قىلغـــان ههم
  ئىبــادەتلهر پهزىلهتــته ۋە ســاۋابتا مىــڭ ئــايلىق ئهمهل  چــۈنكى بــۇ كېچىــدە قىلىنغــان ئهمهل

 ) پهزىـلهت ۋە سـاۋابتا ( قهدىـر كېچىـسى ﴿ : ئـالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە . ئىبادەتتىن ئارتۇقتۇر
 ). ئايهت  3 قهدىر سۈرىسى ( دەيدۇ ﴾ مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر

 ىــر كېچىــسى مىــڭ ئايغــا تهڭ بولغــان ئىــكهن، ئــۇ بىــر ئىنــساننىڭ ئۆمرىــدىن دېــمهك، قهد
 يىـل ههمىـشه ئىبـادەت بىـلهن مهشــغۇل 83 ئهگهر بىـر ئىنــسان . يىلغـا تهڭ بولغـان بولىـدۇ 83

 بولغــان تهقــدىردىمۇ، بىرىمىزنىــڭ قهدىــر كېچىــسىنى ئىبــادەت بىــلهن ئۆتكۈزگىنىمىزنىــڭ
 . يىللىق ئىبادەتتىن ئهۋزەلدۇر، ئهلۋەتته 83 ساۋابى ئالاله تائاالنىڭ دەرگاهىدا

 سىزكى، قۇرئـان كهرىمنىــڭ پـارالق نـۇرى ئىــسانىيهتنىڭ قهلبلىـرىگه نـۇر چېچىــشقا ىـ شۇبه
ــداق كــېچىلهردىن ئۇلــۇغ ۋە شــهرەپلىكتۇر ــلىغان بــۇ كــېچه، باشــقا ههرقان هېچقانــداق . باش
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ــېكىن شــۇنى ياخــشى بىلىــش كېرەككــى، هه . كــېچه ئۇنىڭغــا تهڭ بواللمايــدۇ ــۇغ ل  رقانــداق ئۇل
 ئاينىـڭ، ههرقانـداق ئۇلــۇغ كـۈن يــاكى كېچىنىـڭ ۋە ههرقانـداق ئۇلــۇغ سـائهتنىڭ ئۇلــۇغلىقى
 ۋە ياخــــشىلىقلىرى، پهقهت ئۇنىــــڭ ئۇلــــۇغلىقىنى بىلىــــپ، ئــــۇنى قهدىــــرلهپ، ئۇنىڭــــدىن

 ئهممــا بــۇ كېچىنــى قهدىــرلىمهي، ئۆزىنىــڭ غهپـــلهت . پايــدىلىنالىغان كىــشىلهر ئۈچۈنــدۇر
ــر ئۇيقۇســىدا جىمىق ــېچىلهردىن هېچبى ــقا ك ــڭ باش ــۇ كېچىنى ــۈن ب ــشىلهر ئۈچ ــان كى ــپ قالغ  ى

 . پهرقى يوقتۇر

 قهدىر كېچىسى ئىسالم مىللىتىگه بېرىلگهن ئىمتىيازدۇر

ــتىگه ــسالم مىللىـ ــدىن ئىـ ــاال تهرىپىـ ــالاله تائـ ــسىنىڭ ئـ ــر كېچىـ ــابىي قهدىـ ــام خهتتـ  ئىمـ
ــ ــۈن ئى ــگه پۈت ــاز ئىكهنلىكى ــا ئىمتىي ــر كاتت ــان بى ــا قىلىنغ ــسۇس ئات ــڭ مهخ  سالم ئالىملىرىنى

ــدۇ ــان قىلى ــانلىقىنى باي ــاقى بولغ ــردەك ئىتتىپ ــان . بى ــى قۇرئ ــۇ كېچىن ــاال ب ــالاله تائ ــۈنكى ئ  چ
 قۇرئــان كهرىــم بولــسا، ئىــسالم مىللىتىنىــڭ ئهڭ مۆتــۈۋەر . كهرىــم بىــلهن شــهرەپلهندۈردى

ــام مالىـــك ئۆزىنىـــڭ . دەســـتۇرىدۇر ــۇ ههدىـــسنى » ئهلمـــۇۋتتهء « ئىمـ ــاملىق ئهســـىرىدە مۇنـ  نـ
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ئۆزىــدىن بــۇرۇن ئــۆتكهن ئۇممهتلهرنىــڭ « : هت قىلىــدۇ رىــۋاي

ــڭ ئۇممهتلىرىنىــڭ ئۆمرىنىــڭ ــىتىلگهندىن كېــيىن، ئــۇ، ئۆزىنى ــىغان ئۆمــۈرلىرى كۆرس  ياش
ــۇ قىــسقا ــۆمرىگه نىــسبهتهن قىــسقا ئىكهنلىكىنــى كــۆرۈپ، ئۇممهتلىرىنىــڭ ب  بۇرۇنقىالرنىــڭ ئ

ــان ي ــڭ قىلغ ــدە بۇرۇنقىالرنى ــسىرىگهندە، ئۆمرى ــدىن ئهن ــى قىاللمايدىغانلىقى ــشى ئهمهللىرىن  اخ
 ئالاله تائـاال ئۇنىـڭ ئـۇممىتىگه مىـڭ ئايـدىن ياخـشى بولغـان قهدىـر كېچىـسىنى ئاتـا قىلغـان

 ). دىن » ئهلمۇۋتتهء « ( »

 بـۇ، . ئالاله تائاال بۇ كېچىنىڭ قايـسى كېچىـدە ئىكهنلىـك ۋاقتىنـى بىـزگه مهلـۇم قىلمىغـان
 پىش مهقـسىتى بىـلهن رامىـزان كېچىلىرىنىـڭ ههممىـسىدە ئىبـادەتكه كىشىلهر شۇ كېچىنـى تېـ

ــدى ــۈن ئىـ ــسۇن ئۈچـ ــابهت . بېرىلـ ــا ئىجـ ــدىكى دۇئـ ــۈمه كۈنىـ ــاال جـ ــالاله تائـ ــۇنىڭدەك ئـ  شـ
ــدىغان ــسه بېرىلىـ ــېمه تىلـ ــۇپ نـ ــۇنى ئوقـ ــدىكى ئـ ــان كهرىمـ ــائهتنى ۋە قۇرئـ ــدىغان سـ  بولىـ

 ىجـابهت بولىـدىغان ســائهتنى بۇمـۇ كىــشىلهرنىڭ دۇئـا ئ . ئىـسمۇلئهزەمنى بىـزگه بىلـدۈرمىگهن
ــان كهرىــم ئوقۇســۇن ــا قىلــسۇن ۋە قۇرئ ــۈن ههرۋاقىــت دۇئ ــسمۇلئهزەمنى تېــپىش ئۈچ  ۋە ئى

 ئهگهر قهدىـــر كېچىـــسىنىڭ ۋاقتـــى، دۇئـــا ئىجـــابهت بولىـــدىغان ســـائهت ۋە . ئۈچــۈن ئىـــدى
 ئىـــسمۇلئهزەم ئېنىـــق بىلـــدۈرۈلگهن بولـــسا ئىـــدى، كىـــشىلهر قهدىـــر كېچىـــسىدىال ئىبـــادەت

ــشقا، ــپ، باشــقىلىرىغا قىلى ــسمۇلئهزەمنىال ئوقۇشــقا ئۈگىنۋېلى ــشقا، ئى ــا قىلى  شــۇ ســائهتتىال دۇئ
 . ئههمىيهت بهرمىگهن بوالتتى

ــداق ــپ مۇن ــان قىلى ــاالمهتلهرنى باي ــدىغان ئ ــسىدە بولى ــر كېچى ــى ههجهر قهدى ــام ئىبن ئىم
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 ). دىــن » فهتهۇلبــارى « ( » قهدىــر كېچىــسىنىڭ ئهتىگىنىــدە قۇيــاش شۇلىــسىز چىقىــدۇ « : دەيــدۇ
 قهدىــر كېچىـــسىدە « : ىمــام ئههــمهد رىــۋايهت قىلغــان بىــر ههدىــسته مۇنــداق دېــيىلگهن ئ

 سـۈزۈك بولىـدۇ، هـاۋا ئىسـسىقمۇ ئهمهس سـۇغۇقمۇ ئهمهس نورمـال  تىـچ، سـۈپ  ئاسمان تىپ
 ). ئههمهد رىۋايىتى ( » بولىدۇ

ــان « ــسىرنىڭ ئــــاپتورى » رۇهۇلبايــ ــاملىق تهپــ ــڭ پهيغهمــــبهر نــ ــى خۇزەيمهنىــ  ئىبنــ
 قهدىــر كېچىــسىدە « : دىن رىــۋايهت قىلغــان مۇنــۇ بىــر ههدىــسنى بايــان قىلىــدۇ ئهلهيهىســساالم

 يهر يـــۈزىگه تارقىلىـــدىغان پهرىـــشتىلهرنىڭ ســـانى ئۇشـــشاق تاشـــالرنىڭ ســـانىدىنمۇ كـــۆپ
). دىن » فهتهۇلبارىي « ( » بولىدۇ
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 ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى ) سهدەقايى پىترى ( فىتىر سهدىقىسى

ــسى ــر سهدىقى ــه ( فىتى ــاكى س ــرى ي ــاللىقى ) دىقايى فىت ــت خوش ــسى ۋە هېي ــزان روزى  رامى
 بىــلهن پېقىرالرغــا بېــرىش بهلگىلهنــگهن ســهدىقه بولــۇپ، خــۇددى نامزنىــڭ ســهۋەبى

ــسانلىرىنى ــسىنى نۇق ــزان روزى ــسىمۇ رامى ــر سهدىقى ــدەك، فىتى ــههۋى تولۇقلىغان ــهجدە س  س
 . جهريانىدىكى نۇقسانالرنى تولۇقاليدۇ تۇتۇش

 رىش ۋاجىب بولغانالر فىتىر سهدىقىسى بې
ــۇۋاق ــان ب ــدىال تۇغۇلغ ــى ئهم ــسۇن، مهيل ــوڭ بول ــى چ ــرىش مهيل ــسىنى بې ــر سهدىقى  فىتى
ــسۇن، مهيلــى بــاي بولــسۇن، مهيلــى كهمــبهغهل بولــسۇن ههر قانــداق مۇســۇلماننىڭ  بول

ــۇر ــتىگه ۋاجىبت ــڭ كاپالىتىــدىكى . ئۈس ــۆزى ۋە ئۆزىنى ــهدىقىنى ئ ــادەم بــۇ س ــۇلمان ئ  مۇس
 . ئانىسى قاتارلىق ههر بىر كىشى ئۈچۈن بېرىدۇ – اتا ئائىله ئهزالىرى، ئ

 فىتىر سهدىقىسىنى بېرىش ۋاقتى
 فىتىـــر سهدىقىـــسى روزى هېيتنىـــڭ بىرىنچـــى كـــۈنى ئهتىگىنـــى تـــاڭ ئېتىـــشى بىـــلهن

 هېيـت كـۈنلىرى . ئـۇنى هېيـت نامىزىغـا بېرىـشتىن بـۇرۇن بېـرىش ئهۋزەل . ۋاجىب بولىـدۇ
 . ىچىدە بهرسىمۇ بولىدۇ ئىچىدە بهرسىمۇ ياكى رامىزان ئ

 فىتىر سهدىقىسىنىڭ مىقدارى قانچىلىك؟
 بۇغـداينىڭ ئـۆزى يـاكى ) گـرام 625 بىـر كىلـو ( ) 1 ( فىتىـر سهدىقىـسىنىڭ مىقـدارى يېـرىم سـا

 . خهلق پۇلىدىكى قىممىتىدۇر

 بېرىلىدىغانالر فىتىر سهدىقىسى
 . بېرىلىدۇ فىتىر سهدىقىسى زاكات ئېلىشى دۇرۇس بولغان كىشىلهرگه

 بهرمىگهن كىشىنىڭ روزىسى قانداق بولىدۇ؟ نى فىتىر سهدىقىسى
ــگهن ــسى بهرمى ــر سهدىقى ــۇپ، فىتى ــادەت بول ــر ئىب ــايرىم بى ــدىن ئ ــسى روزى ــر سهدىقى  فىتى
 كىشىنىڭ تۇتقان روزىسى دۇرۇس، بىـراق فىتىـر سهدىقىـسىنى ئـادا قىلمىغىـچه بـۇ سـهدىقه

 . روزىسىغا دەخلى يهتمهيدۇ . ئۇ كىشىنىڭ ئۈستىدە قهرز بولۇپ قالىدۇ

. گراممىغا تهڭ 250 كىلو 3 قهدىمقى ئۆلچهكلهردىن بولۇپ، ههنهفىي مهزهىبىگه كۆرە، بىر سا – سا ) 1 (
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 بۆلۈم ئالتىنجى

ئېتىكاپ توغرىسىدا
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 ئېتىكاپنىڭ ۋە ئۇنىڭ قائىدە ـ تهرتىبلىرى

ــاپ ــلهن  ئېتىكـ ــى بىـ ــادەت قىلىـــش نىىيتـ ــا ئىبـ ــالاله تائاالغـ ــجىد ئـ ــۇرۇش مهسـ  ته ئولتـ
 . دېمهكتۇر

 ئېتىكاپنىڭ بۇيرۇلۇشى

ــساالم باشـــ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشنى دەســـلهپ پهيغهمـ ــاپ قىلىـ ــۇ، ههر يىلـــى . لىغان ئېتىكـ  ئـ
ــدە ــون كۈنى ــاخىرقى ئ ــڭ ئ ــجىد رامىزاننى ــى مهس ــاپ قىالتت ــۇرۇپ ئېتىك ــالغۇز ئولت ــۆزى ي  . ته ئ

شــۇنداق قىلىــپ، . كېــيىن ئۇنىــڭ ئايــاللىرى، ئانــدىن ســاهابىالر ئېتىكــاپ قىلىــشقا باشــلىغان
 اال ئــالاله تائــ . ئېتىكــاپ ئىــسالم دىنىــدا ئهڭ پهزىلهتلىــك ئهمهللهردىــن بولــۇپ ئــورۇن ئالغــان

 : قۇرئان كهرىمدە ئېتىكـاپنى قـولالپ، قـۇۋۋەتلهپ ئۇنىـڭ شـهرتلىرى توغرىلىـق مۇنـداق دەيـدۇ
 ) كۈنـــدۈزى بولـــسۇن، كېچىـــسى بولـــسۇن ( ته ئېتىكاپتـــا ئولتۇرغـــان چـــېغىڭالردا، مهســـجىد «

 ). ئايهت  187 بهقهرە سۈرىسى ( » ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر

 ىغـــا ئېرىــشىش مهقـــسىتى بىـــلهن، پۈتـــۈن دۇنيـــالىق ئېتىكــاپ ئـــالاله تائاالنىـــڭ رازىلىق
ــۈزۈپ، ــول ئ ــشالردىن ق ــجىد ئى ــۇرۇپ مهس ــارقىلىق ته ئولت ــورۇنالش ئ ــادەتلهرنى ئ ــۈك ئىب  تۈرل

ــگه ئاشــــىدىغان ئىبــــادەتتۇر ــۇرەيرە رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت . ئهمهلــ  ئهبــــۇ هــ
ــدۇكى ــاخىرقى « : قىلىنى ــڭ ئ ــى رامىزاننى ــساالم ههر يىل ــبهر ئهلهيهىس ــاپ پهيغهم ــدا ئېتىك  ئونى

ــى ــدا . قىالتتـ ــى رامىزانـ ــدىكى يىلقـ ــۇش ئالدىـ ــات بولـ ــۇ، ۋاپـ ــان 20 ئـ ــاپ قىلغـ ــۈن ئېتىكـ  كـ
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » ئىدى

ــائىي مۇنـــداق دېـــگهن  ئېتىكـــاپ قىلغـــان كىـــشى، خـــۇددى پادىـــشاههتىن « : ئىمـــام ئهتـ
 ســـورايدىغان هـــاجىتى بولغـــانلىقتىن، ئۇنىـــڭ ئىـــشىكى ئالدىـــدا تهلمـــۈررۈپ، هـــاجىتىم راۋا
 بولمىغىچىلىــك هــېچ كهتمهيـــمهن دەپ تۇرىۋالغــان كىـــشىگه ئوخــشاش بولـــۇپ، ئــۇ ئـــالاله

ــان ــرى بولغـ ــدىن بىـ ــڭ ئۆيلىرىـ ــجىد تائاالنىـ ــرەت مهسـ ــاهلىرىم مهغپىـ ــدۇ ۋە گۇنـ  ته ئولتۇرىـ
ــا داۋام مهســـجىد قىلىنىـــپ، هـــاجهتلىرىم راۋا بولمىغىچىلىـــك ــايمهن، دەپ ئېتىكاپقـ  تىن چىقمـ

 ). دىن » ئهلئىختىيار « ( » قىلىدۇ

 ئېتىكاپنىڭ پهزىلهتلىرى

ــايىتى كۆپتـــۇر شـــۇڭا ئـــۇنى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . ئېتىكاپنىـــڭ پهزىلهتلىـــرى ناهـ
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 ئــۇ هاياتىنىــڭ ئــاخىرقى يىلــى ئېتىكاپتــا . هاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچىلىــك هــېچ تهرك قىلمىغــان
ــان ــۆپرەك ئولتۇرغــ ــڭ . كــ ــزگه ئېتىكاپنىــ ــساالم بىــ ــبهر ئهلهيهىســ ــلهن پهيغهمــ ــڭ بىــ  بۇنىــ

ــدۈرگهن ئههمىيىتى ــق بىلـ ــۇ ئېنىـ ــى تېخىمـ ــرى ۋە . نـ ــنىڭ تهلهبلىـ ــسان تۇرمۇشـ ــۈنكى ئىنـ  چـ
 غهپلهتلهر سهۋەبى بىـلهن گاهىـدا ئـالاله تائـاالدىن ئۇزاقلىـشىپ قالىـدۇ، ئاخىرەتلىـك ئۈچـۈن

ــدۇ ــدىغان بولــۇپ قالى ــيهت بهرمهي ــۆرۈش ئىــشلىرىغا ئههمى ــارلىق ك ــاپ قىلىــش . تهيي  ئېتىك
ــالاله تائــــاال تهر  ەپــــكه قايتىــــشى ۋە دۇنيانىــــڭ تۈگىمهيــــدىغان بۇنــــداق كىــــشىلهرنىڭ ئــ

ــشى ههم ــۋىيتىنى كۈچهيتى ــڭ مهنى ــۇپ، ئۆزىنى ــازات بول ــسىمۇ ئ ــاز بول ــغۇالتلىرىدىن بىرئ  مهش
 . يۈكسهلدۈرۈشى ئۈچۈن ئهڭ ياخشى پۇرسهتتۇر

 ئېتىكاپنىڭ تۈرلىرى

 يهنه بىــرى، . ســۈننهت بولغــان ئېتىكــاپ : ئۇنىــڭ بىــرى . ئېتىكــاپ ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ
 . بولغان ئېتىكاپتۇر ۋاجىب

ــپ،  ســۈننهت بولغــان ئېتىكــاپ  1 ــسلىق قىلى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىزىغــا ۋارى  پهيغهم
 . ئالاله تائاالنىـڭ رازىلىقىغـا ئېرىـشىش مهقـسىتى بىـلهن قىلىنىـدىغان ئىختىيـارى ئېتىكـاپتۇر

 لـسىمۇ باشـقا كـۈنلهردە قى . بۇ ئېتىكاپ ئۇمۇمهن، رامىزاننىـڭ ئـاخىرقى ئـون كۈنىـدە قىلىنىـدۇ
ــدۇ ــڭ . بولى ــى، ئۇنى ــاپ قىالتت ــدا ئېتىك ــهن، رامىزان ــساالم ئاساس ــبهر ئهلهيهىس ــۈنكى پهيغهم  چ

 . شهۋۋال ئېيىدا ئېتىكاپ قىلغانلىقىمۇ رىۋايهت قىلىنغان

ــان ســهۋەبتىن  ۋاجىــب بولغــان ئېتىكــاپ  2 ــيهت قىلىــپ ئاتىۋاتق  ئېتىكــاپ قىلىــشنى نى
ــۇر ــدىغان ئېتىكــاپ دېمهكت ــۆزىگه : مهســىلهن . ۋاجىــب بولى ــۇ « : كىــشىنىڭ ئــۆز ئ  ئهگهر مهن ب

ــۇ ــاكى بـ ــمهن يـ ــۈن ئېتىكـــاپ قىلىـ ــانچه كـ ــۈن مـ ــالاله تائـــاال ئۈچـ ــسام ئـ  كېـــسهلدىن ساقايـ
 دېگهنـــگه » ئىتىهانـــدىن قازانـــسام ئـــالاله تائـــاال ئۈچـــۈن مـــانچه كـــۈن ئېتىكـــاپ قىلىـــمهن

 . ۇ ئوخــشاش ۋەدە بېرىــشى ئــارقىلىق بــۇ ئېتىكــاپنى ئــورۇنالش ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ۋاجىــب بولىــد
ــى تهرك ئهتكهنــگه ئوخــشاش گۇناهكــار بولىــدۇ ــكهن كىــشى پهرزن ــالاله . ۋاجىبنــى تهرك ئهت  ئ

 دەپ ئهمىـر ﴾ ئـۇالر ئـۆز ئۈسـتىگه ئالغـان ئىبـادەتلىرىنى ئـادا قىلـسۇن ﴿ : تائاال قۇرئان كهرىمدە
 ). ئايهت  29 مهج سۈرىسى ( قىلىدۇ

 ئېتىكاپنىڭ شهرتلىرى

 : ئېتىكاپنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه

 ته ئولتۇرۇش جىد مهس  1

ته مهســجىد ئېتىكـاپنى جامــائهت توپلىــشىپ نامــاز ئوقـۇش ئۈچــۈن ســاالهىيهتلىك بولغــان
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 لهردە ئېتىكاپتـا مهسـجىد سـىلهر ﴿ : چـۈنكى ئـالاله تائـاال قۇرئـان كهرىمـدىكى . قىلىش شهرتتۇر
 لهردە مهســــجىد دېــــگهن ســــۆزى ئــــارقىلىق ئېتىكاپنىــــڭ ﴾ .... ئولتۇرغــــان چــــېغىڭالردا

ــدىغانلىقىغ ــا قىلىنىـ ــشارەت قىلماقتـ ــشه . ا ئىـ ــاپنى ههمىـ ــساالممۇ ئېتىكـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــجىد ــى مهس ــڭ . ته قىالتت ــاپنى ئهرلهرنى ــۇڭا ئېتىك ــجىد ش ــۇنى مهس ــهرتتۇر، ئ ــشى ش  لهردە قىلى

ــدۇ ــشقا بولماي ــدە قىلى ــدە قىلىــدۇ . ئۆي ــۆز ئۆيلىرى ــال كىــشىلهر ئېتىكــاپنى ئ ــا ئاي  چــۈنكى . ئهمم
 ئهممــا . لهردە ئېتىكــاپ قىلىــشى مهكرۇهتــۇر مهســجىد مهزهىــبىگه كــۆرە، ئايالالرنىــڭ ههنهفىــي

ــشىمۇ ــال كى ــۆرە، ئاي ــبىگه ك ــۆرە، . ته قىلىــدۇ مهســجىد شــاپىئىي مهزهى ــبىگه ك ــى مهزهى  ههنبهل
ــرگه ــلهن بى ــرى بى ــشىنىڭ ئې ــال كى ــجىد ئاي ــائىزدۇر مهس ــشى ج ــاپ قىلى ــك . ته ئېتىك  قانچىلى

 : مهســـىلهن . ىـــدۇ ته قىلىنغـــان ئېتىكاپنىـــڭ قهدرى شـــۇنچىلىك ئۇلـــۇغ بول مهســـجىد ئۇلـــۇغ
 لهردە قىلىنغـــان مهســـجىد مهســـچىدى ههرەمـــدە قىلىنغـــان ئېتىكـــاپ، باشـــقا ئـــادەتتىكى
 . ئېتىكاپالردىن ئۇلۇغ ۋە پهزىلهتلىك بولىدۇ، ساۋابىمۇ كۆپ بولىدۇ

 ئېتىكاپنى نىيهت قىلىش  2

ــداق ئهمهل ــش  ههرقان ــاپ قىلى ــدەك، ئېتىك ــهرت بولغىنى ــش ش ــيهت قىلى ــادەتلهردە نى  ئىب
ــادەتلهردىن . ىــيهت قىلىــش شــهرتتۇر ئۈچۈنمــۇ ن  نىيهتنىــڭ شــهرت قىلىنىــشى ئىبــادەتلهرنى ئ

ــدى ــۈن ئىـ ــدۈرۈش ئۈچـ ــۇ . پهرقلهنـ ــسهتلهر ئۈچۈنمـ ــقا مهقـ ــادەتته باشـ ــشىلهر ئـ ــۈنكى كىـ  چـ
 ته ئولتــۇرغىنى ئۈچــۈنال ئېتىكــاپ قىلغـــۇچىالر مهســجىد ئــۇالرنى . لهردە ئولتۇرىــدۇ مهســجىد

ــدۇ ــشكه بولمايـ ــساال . دېيىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــگهن پهيغهمـ ــداق دېـ ــۇل « : م مۇنـ ــڭ مهقبـ  ئهمهللهرنىـ
ــسىگه ــان نهرسى ــيهت قىلغ ــڭ نى ــشى ئۆزىنى ــدۇ، ههر كى ــلهن بولى ــيهتلهر بى  بولۇشــى پهقهت نى

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( » ئېرىشىدۇ

 ئېتىكاپتا روزا تۇتۇش  3

ــۋەتته ــدۇ، ئهلـ ــاي قالمايـ ــشى زادى روزا تۇتمـ ــان كىـ ــاپ قىلغـ ــدا ئېتىكـ ــي . رامىزانـ  ههنهفىـ
ــبىگه كـــۆرە،  رامىزانـــدىن باشـــقا ۋاقىـــتالردا ئېتىكـــاپ قىلغـــان كىـــشىنىڭمۇ، ئهگهر مهزهىـ

ــى ــسا روزا تۇتۇش ــاپالردىن بول ــان ئېتىك ــب بولغ ــۈرى ۋاجى ــڭ ت ــان ئېتىكاپىنى ــاقچى بولغ  قىلم
 ئهگهر ئېتىكاپنىــڭ تــۈرى ســۈننهت بولغــان ئېتىكــاپالردىن بولغــان بولــسا، ئۇنىڭــدا . شــهرتتۇر

ــۇش ئ ــراق تۇت ــهرت ئهمهس، بى ــۇش ش ــدۇر روزا تۇت ــسىز . هۋزەل ــساالم روزى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــان ئهمهس ــبهر . ئېتىكــاپ قىلغ ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله  ئائى

 ئىتىكــاپتىكى كىـشىنىڭ كېــسهل يوقلىـشى، جىنــازە نامىزىغــا « : ئهلهيهىسـساالم مۇنــداق دېـگهن
 يهنــى ( يــي ئېهتىياجىــدىن بېرىــشى، ئايــالىنى تۇتۇشــى يــاكى يېقىنچىلىــق قىلىــشى، تهبىئى

 باشــقا هــاجهتلهر ) تهرەتــكه بېرىــشتىن يــاكى ئېهــتىالم بولــۇپ قالغــان بولــسا غۇســله قىلىــشتىن
ــۈن ــجىد ئۈچـ ــدۇ مهسـ ــى قىلىنىـ ــشى مهنئـ ــلهن . تىن چىقىـ ــۇش بىـ ــاپ پهقهت روزا تۇتـ ئېتىكـ



803 

 ). ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ( » لهردە قىلىنىدۇ مهسجىد ئېتىكاپ پهقهت چوڭ . بولىدۇ

 نىڭ ههيز ۋە نهپاسالردىن پاك بولۇشى ئايالالر  4

ــهرتتۇر ــى ش ــاك بولۇش ــالردىن پ ــز ۋە نهپاس ــڭ ههي ــان ئايالالرنى ــاقچى بولغ  . ئېتىكــاپ قىلم
ــان ــاپتىن هام ــسا، ئېتىك ــاكى تۇغ ــسا ي ــۆرۈپ قال ــز ك ــىدا ههي ــاپ ئهسناس ــالالر ئېتىك  ئهگهر ئاي

 . ن داۋام قىلىــدۇ چىقىــپ كېتىــدۇ ۋە كېــيىن پــاك بولغانــدا خالىــسا ئېتىكــاپنى كهلــگهن يېرىــدى
ــپ، ــۇپ قېلى ــتىالم بول ــشى ئهگهر ئېه ــان كى ــا ئولتۇرغ ــله مهســجىد شــۇنىڭدەك ئېتىكاپت  ته غۇس

ــسا، ــاي بولمى ــدىغان ج ــجىد قىلى ــگهن مهس ــاپنى كهل ــدۇ ۋە ئېتىك ــۇپ كېلى ــپ، يۇيۇن  تىن چىقى
 . يېرىدىن داۋام قىلىدۇ

 ئېتىكاپنى بۇزىدىغان ئامىلالر

 : ىچه ئېتىكاپنى بۇزىدىغان ئامىلالر تۆۋەندىك

 جىنسىي مۇناسىۋەتته بولۇش  1

ــدۇ ــاپنى بۇزى ــى ئېتىك ــىۋەتته بولۇش ــسىي مۇناس ــشىنىڭ جىن ــان كى ــا بولغ ــالاله . ئېتىكاپت  ئ
ــدۇ ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــاال ب ــىلهر ﴿ : تائ ــجىد س ــېغىڭالردا، مهس ــان چ ــا ئولتۇرغ  لهردە ئېتىكاپت

 ). ئايهت  187 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر

 ئهقلىدىن ئايرىلىش  2

 ســاراڭ بولــۇش، ئــايلىنىش يــاكى مهس بولــۇش ســهۋەبىدىن ئهقلىنــى يوقاتقــان كىــشىنىڭ
 ههر قانــداق ئىبــادەتنى ئــورۇنالش ئۈچــۈن . چــۈنكى ئېتىكــاپ ئىبــادەتتۇر . ئېتىكــاپى بۇزۇلىــدۇ

 . هۇشىنىڭ جايىدا بولۇشى شهرتتۇر  ئهقىل

 ئايالالرنىڭ ههيز كۆرۈشى ياكى تۇغۇشى  3

 . لالرنىڭ ئېتىكاپ ئهسناسىدا ههيـز كـۆرۈپ قېلىـشى يـاكى تۇغۇشـى ئېتىكـاپنى بۇزىـدۇ ئايا
 چــــۈنكى ههرقانــــداق ئىبــــادەتنى داۋامالشــــتۇرۇش ئۈچــــۈن پــــاكلىق شــــهرت بولغانــــدەك،

 . ئېتىكاپنىڭ داۋام قىلىشى ئۈچۈنمۇ ئايالالرنىڭ پاك بولۇشى شهرتتۇر

 ئېهتىالم  4

ــالىنى ــشىنىڭ ئايـ ــان كىـ ــا ئولتۇرغـ ــسىدە ئېتىكاپتـ ــشى نهتىجىـ ــاكى قۇچاقلىـ ــى يـ  سۇيۈشـ
ــدۇ ــاپنى بۇزىـ ــى ئېتىكـ ــتىالم بولۇشـ ــۇقىرى ئهگهر . ئېهـ ــشلىمهستىن، يـ ــۇقهددىمىلهرنى ئىـ  قى مـ

 شــۇنىڭدەك گهرچه ئايــالىنى . ئىختىيارســىز هالــدا ئېهــتىالم بولغــان بولــسا ئېتىكــاپ بۇزۇلمايــدۇ
. مايدۇ قۇچاقلىغان بولسىمۇ ئېهتىالم بولمىغان بولسا يهنه ئېتىكاپ بۇزۇل
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 تىن چىقىش جىد مهس  5

ــادەتتىكى ئېهتىيـــاجلىرى ئۈچـــۈن  تىن مهســـجىد تهبىئىيـــي ئېهتىيـــاجالردىن تاشـــقىرى ئـ
 ته مهســجىد چــۈنكى ئېتىكاپنىــڭ تهقهززاســى . ســىرتقا چىققــان كىــشىنىڭ ئېتىكــاپى بۇزۇلىــدۇ

ــدۇ ــنى تهلهب قىلى ــاكى . تۇرۇش ــۇزۇش ي ــاالكهتتىن قۇتق ــاتىنى ه ــشىنىڭ هاي ــرەر كى ــا بى  ئهمم
 تىن چىققـان كىـشىنىڭ ئېتىكـاپى مهسـجىد ىڭ هايـاتىنى خهتهردىـن قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن ئۆزىن

 جـــۈمه نـــامىزى ئوقۇلمايـــدىغان مهســـجىد شـــۇنىڭدەك ئهگهر ئـــۆزى ئولتۇرغـــان . بۇزۇلمايـــدۇ
ــجىد ــشىنىڭ مهس ــان كى ــاپ قىلغ ــسا، ئېتىك ــان بول ــجىد لهردىن بولغ ــۈمه مهس ــپ، ج  تىن چىقى

ــان ــلهن قىلغ ــى بى ــامىزىنى ئوقۇش ــاپى ب ن ــدۇ ئېتىك ــۇش . وزۇلماي ــامىزىنى ئوق ــۈمه ن ــۈنكى ج  چ
ــۈننهتتۇر ــسا سـ ــش بولـ ــاپ قىلىـ ــتىن . پهرز، ئېتىكـ ــۈننهتنى ئورۇنالشـ ــورۇنالش سـ ــى ئـ  پهرزنـ

 . مۇهىمدۇر، ئهلۋەتته

 ئېتىكاپ قىلغان كىشى ئۈچۈن مۇستهههب بولغان ئىشالر

ــالالهتىن ــشىش ۋە ئـ ــا ئېرىـ ــڭ رازلىقىغـ ــالاله تائاالنىـ ــسهت ئـ ــشتىن مهقـ ــاپ قىلىـ  ئېتىكـ
ــۆزىنى هــاجه ــۈن ئ ــش ئۈچ ــوراپ ههل قىلى ــجىد تلىرىنى س ــارەت مهس ــشتىن ئىب ــت قىلى  كه بهن

 بولغـان ئىــكهن، ئېتىكــاپ قىلغــان كىــشىنىڭ بــۇ پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلىــپ، نامــاز ئوقــۇش،
ــتىش ــستىغفار ئېي ــش، ئى ــالۋەت قىلى ــم تى ــان كهرى ــش ( قۇرئ ــى تهۋبه قىلى ــبهرگه ) يهن  ، پهيغهم

 لىق ئىبــــادەتلهر بىــــلهن كــــۆپ شۇغۇللىنىــــشى دۇرۇد ئىېيـــتىش، بىلىــــم ئــــۈگىنىش قاتــــار
 . مۇستهههپتۇر

 ئېتىكاپ قىلغان كىشى ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر

 ســـېتىم ئىـــشلىرى بىـــلهن شۇغۇللىنىـــشى مهنئـــى  ئېتىكـــاپ قىلغـــان كىـــشىنىڭ ئـــېلىم
 شـــۇنىڭدەك ئېتىكـــاپ قىلغـــان بولـــسۇن يـــاكى قىلمىغـــان بولـــسۇن ههرقانـــداق . قىلىنىـــدۇ
 . ســـېتىم ئىـــشلىرىنى قىلىـــشى مـــۇتلهق هارامـــدۇر  ئىچىـــدە ئـــېلىم نىڭ مهســـجىد كىــشىنىڭ
ــجىد چـــۈنكى ــارەك مهسـ ــان مۇبـ ــا قىلىنغـ ــۈن بىنـ ــادەت قىلىـــش ئۈچـ ــا ئىبـ ــالاله تائاالغـ  لهر ئـ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ . بــۇ جــايالردا دۇنيــالىق ســودىالرنى قىلىــش خاتــادۇر . جــايالردۇر
 ش يـاكى سـېتىش بىـلهن سـودا قىلغـان ته بىـر نهرسـه ئـېلى مهسـجىد « : ههقته مۇنـداق دېـگهن

ــا ــهڭالر، ئۇالرغ ــشىنى كۆرس ــسۇن " كى ــكهت بهرمى ــاال بهرى ــالاله تائ ــوداڭالرغا ئ ــجىد ، ! س  لهر مهس
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( » دەڭالر " تىجارەت قىلىش ئۈچۈن بىنا قىلىنغان ئهمهس

 ئايالالر نهدە ئېتىكاپ قىلىدۇ؟

تـۇرۇپ قىلىـدۇ دېـگهن مهسـىله ههققىـدە ئايالالر ئېتىكاپ قىلمـاقچى بولـسا، ئـۇنى نهدە ئول
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ــشقان ــالىملىرى ئىخـــتىالپ قىلىـ ــشۇناس ئـ ــسالم فىقهىـ ــي . ئىـ ــدىن باشـــقا ههنهفىـ  مهزهىبىـ
 : چـۈنكى ئــالاله تائاالنىــڭ . ته قىلىــدۇ مهسـجىد مهزههبـلهرگه كــۆرە، ئايـال كىــشىمۇ ئېتىكــاپنى

ــىلهر ﴿ ــجىد س ــتىڭالردا مهس ــان ۋاق ــا ئولتۇرغ ــۆزى ئې ﴾ .. . لهردە ئېتىكاپت ــگهن س ــاپنى ئهر دې  تىك
 تىال قىلىـــشى الزىـــم مهســـجىد بولـــسۇن يـــاكى ئايـــال بولـــسۇن ههرقانـــداق كىـــشىنىڭ پهقهت

ــدۇ ــۆز ههنهفىــي ئهممــا . ئىكهنلىكىنــى ئىپادىلهي ــال كىــشى ئېتىكــاپنى ئ ــبىگه كــۆرە، ئاي  مهزهى
 پهيغهمــــبهر . لهردە ئېتىكــــاپ قىلىــــشى مهكرۇهتــــۇر مهســــجىد ئۇالرنىــــڭ . ئۆيىــــدە قىلىــــدۇ

ــدە ئهلهيهىســساالم ئېتىكــ  اپتىن مــۇهىم بولغــان بهش ۋاخ نامــازالرنىمۇ ئايالالرنىــڭ ئــۆز ئۆيلىرى
ــالالر ئهگهر بىلــــسه، ئــــۇالر ئۈچــــۈن « : ئوقۇشــــىنىڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكىنــــى تهكىــــتلهپ  ئايــ

 ههنهفىـي بـۇ مهسـىلىدە . دېـگهن » ياخـشىدۇر ) لهرگه بارغىنىـدىن مهسـجىد ( ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى
 چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئېتىكــاپ . دۇ مهزهىبىنىــڭ كۆرۈشــى بــويىچه ئهمهل قىلىنىــ

ــولغىنى ــرگه ئېتىكــاپ قىلمــاقچى ب ــاللىرىمۇ ئۇنىــڭ بىــلهن بى ــدا، ئۇنىــڭ ئاي  قىلمــاقچى بولغان
 ئۈچــۈن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ نــۆۋەتتىكى ئېتىكــاپنى تهرك قىلىــپ، كېــيىن شــهۋۋال

ــۋايهت قىلىنغـــان ــدا قىلغـــانلىقى رىـ ــسمۇ، پهيغهمـــب . ئېيىـ  هر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بـــۇ ههدىـ
. لهردە ئېتىكاپ قىلىشىنى ياقتۇرمىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ مهسجىد ئايالالرنىڭ
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 روزا ههققىدە كۆپرەك سورىلىدىغان

 سۇئالالرغا جاۋابالر

 . روزا تۇتۇش ئۈچۈن كالىندار ئهمهس، بهلكى ئاي كۆرۈش ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ  1

 . ال نىيهت قىلىش شهرتتۇر رامىزان روزىسىغا تاڭ يۇرۇشتىن ئاۋۋ  2

 نىيهتنـى ئېغىـز ئــارقىلىق ئىپـادىلهش شـهرت ئهمهس، بهلكــى دىلـدا نىـيهت قىلىــش  3
 . يېتهرلىكتۇر

 نهپلـــى روزا ئۈچـــۈن شـــۇ كۈننىـــڭ پېـــشىن ۋاقتىگىچىلىـــك نىـــيهت قىلـــسىمۇ  4
 . يېتهرلىكتۇر

ــاكى ب  5 ــرەر دانه نۇقــۇت ي ــا بى ــۇ، ههتت ــداردا بىرنهرســه يېــيىش بىلهنم ــاز مىق ــامچه ئ  ىرت
 . يامغۇرنىڭ گالدىن ئۆتۈپ كېتىشى بىلهنمۇ روزا بۇزۇلىدۇ

 روزا تۇتقىنى ئېسىدە يـوق هالـدا بىرنهرسـه يهپ، ئىچىـپ قويغـان كىـشىنىڭ روزىـسى  6
 . بۇزۇلمايدۇ

 تـوزان كىرىـپ كهتـسىمۇ، ئۇنىـڭ  يـاكى چـاڭ روزا تۇتقان كىشىنىڭ گېلىغا چىـۋىن  7
 . روزىسى بۇزۇلمايدۇ

 . چېچىش ياكى گۈللهرنى پۇراش بىلهن روزا بۇزۇلمايدۇ ئۆزىگه ئهتىر  8

ــالغان  9 ــۇپ سـ ــىلهرنى يۇتـ ــاغلىق نهرسـ ــا چـ ــك چالمـ ــاكى كىچىـ ــاش يـ ــشاق تـ  ئۇشـ
 . كىشىنىڭمۇ روزىسى بۇزۇلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا بىر كۈنلۈك قازا الزىم كېلىدۇ

 ۋە بـــاال ئېمىتىـــدىغان ئايــــالالر ئهگهر روزا تۇتـــسا ئۆزلىرىنىـــڭ يــــاكى هامىلـــدار  10
 الىلىرىنىــڭ ســاقلىقىغا زىيـــانلىق بولۇشــىدىن قورقــسا روزا تۇتمايـــدۇ ۋە كېــيىن قازاســـىنى ب

 . تۇتىدۇ

ــدۇ  11 ــسى بۇزۇلمايـ ــشىنىڭ روزىـ ــان كىـ ــۇپ قالغـ ــتىالم بولـ ــدە ئېهـ ــزان كۈندۈزىـ  . رامىـ
 . شۇهامان غۇسۇل قىلسىمۇ روزىسى بۇزۇلمايدۇ . ئۇنىڭغا غۇسۇل قىلىش پهرز بولىدۇ

ــڭ  12 ــۇش كۈنىنىـ ــى روزا تۇتـ ــهرت ئهمهس، بهلكـ ــشى شـ ــتىن بهلگىلىنىـ دۆلهت تهرەپـ
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 . ئاينى كۆرگهن كىشىنىڭ روزا تۇتۇشى پهرزدۇر

 يهنـى كىـشىلهر شـهبانغا تهۋەمـۇ يـاكى رامىزانغىمـۇ دەپ شـهك قىلىـپ ( شهك كۈنىـدە  13
 . روزا تۇتۇش مهكرۇهتۇر ) كۈنىدە  30 شهباننىڭ  قالىدىغان كۈن

 دە روزا تۇتۇشــــقا ئـــادەتلهنگهن كىــــشىنىڭ روزا دۈشـــهنبه ۋە پهيــــشهنبه كۈنلىرىـــ  14
 تۇتىدىغان كۈنى شـهك كـۈنىگه تـوغرا كېلىـپ قالغـان بولـسا، بـۇ كۈنـدە روزا تۇتۇشـى مهكـرۇه

 . سانالمايدۇ

ــدۇ  15 ــسى بۇزۇلماي ــشىنىڭ روزى ــقان كى ــدە ئىختىيارســىز قۇس ــزان كۈندۈزى ــا . رامى  ئهمم
 . قهستهن قۇسقان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ

 . زان كۈندۈزىدە قان ئالدۇرغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ رامى  16

 رامىــزان كۈندۈزىــدە جىنــسىي مۇناســىۋەتته بولغــان كىــشىنىڭ روزىــسى بۇزۇلىــدۇ ۋە  17
ــم ــارەت الزى ــلهن كاپ ــازا بى ــشىگه ق ــداق كى ــويىچه بۇن ــاقى ب ــردەك ئىتتىپ ــڭ بى ــۆت مهزههبنى  ت

 . كېلىدۇ

 تاپالمىـــسا ئىككـــى ئـــاي ئـــۈزمهي روزا بىـــر قـــۇل ئـــازات قىلىـــش، ئهگهر  كاپـــارەت  18
 . تۇتۇش، ئۇنىڭغا كۈچى يهتمىسه ئاتمىش مىسكىنگه بىرۋاخ تاماق بېرىشتىن ئىبارەتتۇر

ــشىگه  19 ــسىنى بۇزغــان كى ــارقىلىق روزى ــش ئ ــاكى ئىچى ــيىش ي ــدە يې ــزان كۈندۈزى  رامى
 . مهزهىبى بويىچه قازا بىلهن كاپارەت الزىم كېلىدۇ ههنهفىي

 تۇغــۇت ســهۋەبى بىــلهن رامىــزان روزىــسىنى تۇتالمىغــان ئايــالالر كېــيىن ههيــز يــاكى  20
 . بىراق ئوقۇيالمىغان نامازلىرىنىڭ قازاسىنى ئوقۇمايدۇ . روزىنىڭ قازاسىنى تۇتىدۇ

ــائىز ئهمهس  21 ــى ج ــڭ روزا تۇتۇش ــۇق ئايالالرنى ــدىكى ۋە تۇغۇتل ــادىتى ئىچى ــايلىق ئ  . ئ
 . تۇتقان تهقدىردىمۇ هېسابالنمايدۇ

ــان ئايالالرنىــڭ روزىــسى بۇزۇلىــدۇ ر  22 ــاكى تۇغق ــز كــۆرگهن ي ــدە ههي ــزان كۈندۈزى  . امى
 . ئۇالر كېيىن قازاسىنى تۇتىدۇ

ــشنى  23 ــان يېيـ ــسا هامـ ــان بولـ ــداتقا ئهزان ئوقۇلغـ ــا بامـ ــان ۋاقىتتـ ــۇهۇرلۇق يهۋاتقـ  سـ
 . تۇتقان روزا دۇرۇستۇر . توختىتىپ نىيهت قىلىش كېرەك

ــۇش نامــاز  24  ئهممــا جىنــابهت بىــلهن . ئوقــۇش ئۈچــۈن شــهرتتۇر جىنــابهتتىن پــاك بول
 . روزا تۇتۇش دۇرۇستۇر

. ئهمما تۇتقىنى ئهۋزەلدۇر . مۇساپىرالرنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسهت باردۇر  25
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 كىلــومېتىردىن كــۆپ بولۇشـــى 90 روزا تۇتماســلىق ئۈچــۈن ســهپهر مۇساپىـــسىنىڭ  26
 . شهرتتۇر

 غــان كېــسهلنىڭ ئــادەتتىكى بــاش ئــاغرىقى، چىــش روزا تۇتماســلىققا رۇخــسهت قىلىن  27
ــسا ــسهللهردىن بولماســتىن، بهلكــى روزا تۇت ــك كې ــا ئوخــشىغان يېنى ــۆز ئاغرىقىغ ــاغرىقى ۋە ك  ئ

 . تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىدىغان ئېغىر كېسهللهردىن بولۇشى شهرتتۇر

ــشىنىڭ روزا تۇت  28 ــان كى ــهپهرلهردە بولغ ــدىغان س ــا دۇچ كېلى ــى زور قىيىنچىلىقالرغ  ۇش
 . مهكرۇهتۇر

 رامىـــزان كۈندۈزىـــدە ئايالىغـــا يېقىنچىلىـــق قىلغـــان كىـــشى ئهگهر بـــۇ ئىـــشنى  29
ــسا، ئهر ــان بول ــلهن قىلغ ــى بى ــڭ رازىلىق ــدۇ  ئايالىنى ــارەت كېلى ــسىگه كاپ ــال ههر ئىككى  . ئاي

ــارەت ــشىگىال كاپ ــسا، ئهر كى ــان بول ــۇرى قىلغ ــتىن مهجب ــارى بولماس ــڭ ئىختىي  ئهگهر ئايالىنى
 . ۇ الزىم كېلىد

ــا  30 ــڭ قازاســىنى تۇتۇشــتا ئارق ــۇش شــهرت ئهمهس  رامىزاننى ــۈزمهي تۇت ــدىن ئ  . ئارقى
 . پارچه تۇتسىمۇ بولىدۇ  بهلكى پارچه

 . كاپــارەت پهقهت رامىزاننىــڭ روزىــسىنى قهســتهن بۇزغــانلىق ئۈچــۈنال الزىــم كېلىــدۇ  31
 . ت الزىم كهلمهيدۇ ئهمما كاپارەت روزىسى قازا روزا ۋە نهپلى روزىالرنى بۇزغانغا كاپارە

ــۈن  32 ــشى ئۈچ ــان كى ــۇنى بۇزغ ــۇپ، ئ ــۈن روزا تۇت ــى ئۈچ ــي نهپل ــبىگه ههنهفى  مهزهى
ــقا ئـــۈچ مهزههبـــكه كـــۆرە، بـــۇ روزا ئىختىيـــارى روزا . كـــۆرە، قـــازا الزىـــم كېلىـــدۇ  ئهممـــا باشـ

 . بولغانلىقتىن قازا الزىم كهلمهيدۇ

ــان هېيتىنىـــڭ  33 ــى كۈنىـــدە ۋە قۇربـ ــڭ بىرىنچـ ــى كۈنىـــدىن روزا هېيتىنىـ  بىرىنچـ
 . تۆتىنجى كۈنىگىچىلىك روزا تۇتۇش هارامدۇر

 . يالغۇز جۈمه كۈنىدە ۋە يالغۇز شهنبه كۈنىدە روزا تۇتۇش مهكرۇهتۇر  34

 . ئىپتار قىلماستىن ئۇالپ روزا تۇتۇش مهكرۇهتۇر  35

ــدۇ  36 ــى بۇزمايـ ــى روزىنـ ــالىنى سۈيۈشـ ــدۈزدە ئايـ ــشىنىڭ كۈنـ ــدار كىـ ــۆزىنى . روزىـ  ئـ
 . دىغان كىشىنىڭ ئايالىنى قۇچاقلىشى مهكرۇهتۇر تۇتالماي

ــسى  37 ــلهن روزىـ ــى بىـ ــۈكرۈكىنى يۇتۇشـ ــۆز تـ ــدۈزدە ئـ ــشىنىڭ كۈنـ ــان كىـ  روزا تۇتقـ
 . بۇزۇلمايدۇ

ــشى  38 ــشى ۋە دورا تېمىتىـ ــۈرمه تارتىـ ــۆزىگه سـ ــدۈزدە كـ ــشىنىڭ كۈنـ ــان كىـ روزا تۇتقـ
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 بهدىـــنىگه ئۇكـــۇل شـــۇنىڭدەك داۋالىـــنىش مهقـــسىتى بىـــلهن . بىـــلهن روزىـــسى بۇزۇلمايـــدۇ
 . سالدۇرۇشى بىلهنمۇ روزىسى بۇزۇلمايدۇ

 روزا تۇتقــان كىــشىنىڭ كۈنــدۈزدە ئېغىزىغــا، بۇرنىغــا ۋە قۇلىقىغــا دورا تېمىتىـــشى  39
 بىلهن روزىـسى بۇزۇلىـدۇ، شـۇنىڭدەك ئالـدى ۋە كهينىـدىن ئىبـارەت ئىككـى ئهۋرەت ئهزاسـىغا

 . دورا قويۇشى بىلهنمۇ روزىسى بۇزۇلىدۇ

ــلهن رو  40 ــهۋەب بى ــر س ــسى بى ــدۈزدە قاي ــشىنىڭ كۈن ــان كى ــلهن زا تۇتق ــى بى  يۇيۇنۇش
. ئۇنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ
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ـِٰن ٱلرِحيِم  ِبسِم اللَِّه ٱلرحم
 ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە مېرىبان ئالالهنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن

 نۇرىغـــا ئېرىـــشتۈرۈش بـــارلىق ماختاشـــالر ۋە ئهڭ ئېـــسىل مهدهىـــيهلهر بىزلهرنـــى ئىـــسالم
ــلىق ــڭ ئاساسـ ــسالم دىنىنىـ ــادىتىنى ئىـ ــان، ههج ئىبـ ــى تاماملىغـ ــزگه نېمىتىنـ ــارقىلىق بىـ  ئـ
ــلىق ــڭ ئاساسـ ــشنى ههجنىـ ــاۋاپ قىلىـ ــۇلالهنى تـ ــپ بهيتـ ــپ بېكىتىـ ــدىن قىلىـ  ئىبادەتلىرىـ
 پهرزلىرىــدىن قىلىــپ بهلگىلىــگهن ۋە پهيغهمبهرلهرنىــڭ پېــشىۋاسى ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمغا

ــورۇق ) ئــۇالرنى ( ىڭ ئارىــسىدا كىــشىلهرن »  ههجــگه چاقىرىــپ نىــدا قىلغىــن، ئــۇالر پىيــادە ۋە ئ
 دەپ ( ) « تـــۆگىلهرگه مىنىـــپ كېلىـــدۇ، ئـــورۇق تـــۆگىلهر يىـــراق يـــولالرنى بېـــسىپ كېلىـــدۇ

ــشقا ــادا قىلىـ ــى ئـ ــشىپ ههج پهرزىنـ ــا ئهگىـ ــۇ چاقىرىققـ ــدىلىرىنى شـ ــان بهنـ ــۇيرۇپ، خالىغـ  بـ
 دۇرۇد، دۇئــا ۋە ســاالملىرىمىز تــوغرا . غــا خاســتۇر مۇيهســسهر قىلغــۇچى جانــابى ئــالاله تائاال

 دىننىــڭ يېتهكچىــسى، ههقىقهتنىــڭ جاكارچىــسى، ئىنــسانىيهتنىڭ ئىپتىخــارلىق ئۈلگىــسى ۋە
 ئــالاله تائاالنىـــڭ بۇيرىغـــانلىرىنى، مهنئـــى قىلغـــانلىرىنى ئىنـــسانىيهتكه تولـــۇق يهتكـــۈزۈش

 ئــى « : ان، ههج توغرۇلــۇق ىــلهن ئــادا قىلغــ ئــارقىلىق پهيغهمبهرلىــك ۋەزىپىــسىنى شــهرەپ ب
ــااليىق ــالر ! خـ ــدى، ههج قىلىڭـ ــشنى پهرز قىلـ ــىلهرگه ههج قىلىـ ــالاله سـ ــان، » ئـ  دەپ بۇيرىغـ

 : بــۇيرۇپال قالماســتىن ههج پائــالىيهتلىرىنى ئهمهلــى رەۋىــشته ئــورۇنالپ كۆرســىتىپ بهرگهن ۋە
ــۋېلىڭالر « ــدىلىرىنى ئۈگىنىـ ــدىن ههج قائىـ ــۇههممهد » مهنـ ــى مـ ــم بهرگهن ههزرىتـ  دەپ تهلىـ
 تــا قىيــامهتكىچه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يولىغــا ئهگهشــكهن . هلهيهىســساالمغا بولــسۇن ئ

 . مۆمىنلهردىن ئالاله تائاال رازى بولغاي

 مهلۇمكى، ئىـسالم دىنىـدا ئىبادەتلهرنىـڭ دۇرۇس ئـادا تېپىـپ ئـالاله تائاالنىـڭ دەرگاهىـدا
 ىنچىــسى، ئىبــادەتلهرنى قوبــۇل قىلىنىــشى ئۈچــۈن ئىككــى چــوڭ شــهرت بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بىر

 ئـالاله تائاالنىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلىگهن هالــدا خـالىس نىـيهت بىـلهن قىلىـش، ئىككىنچىــسى،
 ههر قانـــداق بىــــر ئىبــــادەتنى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يولىغــــا ئويغــــۇن شــــهكىلدە

 . بۇ ئىككى شهرتنىڭ بىرەرسى تولۇق بولمىغان ئىبادەت بېكاردۇر . ئورۇنداشتۇر

ــسالم دىن ــشنىڭ سىــستېمىلىرىنى ۋە قائىــدە ئى ــان ئىبــادەتلهرنى ئــادا قىلى  – ىــدا بۇيرۇلغ
 ههج ئىبــادىتىمۇ ئىــسالم دىنىــدىكى بهش چــوڭ . تهرتىبلىرىنــى ئــۆگىنىش ئــايرىم بىــر پهرزدۇر

 ئىبادەتنىـڭ بىـرى ۋە ئـالاله تائــاالنى رازى قىلىـش، ئۇنىـڭ كهڭ مهغپىـرىتىگه ههم مۇكاپاتىغــا
 قوبـــۇل بولغـــان ههج « پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . يولىـــدۇر ئېرىشىـــشنىڭ ئهڭ كاپالهتلىـــك

ــادتىن ئهۋزەلــدۇر ــهتكهن » جىه ــڭ دەرگاهىــدا . دەپ كۆرس ــڭ ئــالاله تائاالنى قىلغــان ههجنى
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 قوبـۇل قىلىنىــشى ئۈچــۈن ئالــدى بىــلهن ههج قائىـدىلىرىنى پۇختــا ئــۆگىنىش، ئانــدىن ئــۇنى
 . شۇ ئۆگهنگهن بويىچه ئادا قىلىش شهرتتۇر

ــ « ــمهن ههج پهرزىن ــادا قىلى ــۈر » ى ئ ــر ئۆم ــلهن دەپ بى ــلهك بى ــارزۇ تى ــان ئ ــۈرۈپ، تاپق  – ي
ــالىمهن دەپ نهچــچه يىــل يۈگــۈرۈش ــڭ ســىرتىدا، پاســپورت ئ ــۇ يولغــا ئاتىغاننى  تهرگىنىنــى ب
ــان ــسهر بولغـ ــشكه مۇيهسـ ــا كېلىـ ــۇقهددەس جايالرغـ ــۇ مـ ــهققهتته بـ ــر مۇشـ ــسىدا مىڭبىـ  ئارقىـ

ــ ــدىن پۈتـ ــش قائىدىلىرىـ ــڭ ههج قىلىـ ــدا، هاجىلىرىمىزنىـ ــىز هالـ ــگه ” ۈنلهي خهۋەرسـ  ههرەمـ
 دەپ يۈرۈشـــى، قايـــسى پائـــالىيهتنى قانـــداق رەۋىـــشته ئـــادا “ كهلـــدۇق، هـــاجى بولـــدۇق

ــشلىقتۇر ــقهتهن ئېچىنى ــلىكى ههقى ــانلىقىنىمۇ بىلمهس ــاجى . قىلىۋاتق ــك ه ــگه كهلگهنلى  ههرەم
 بولــۇش ئۈچــۈن » هــاجى « ئــالاله تائاالنىــڭ نهزەرىــدە . بولــۇش ئۈچــۈن يېتهرلىــك ئهمهس

 دىــل بىــلهن ئورۇنــداش – تهرتىبلىرىنــى ياخــشى ئۆگىنىــپ، ئــۇنى جــان – نىــڭ قائىــدە ههج
 . الزىم

ــۆردۈم ــولالنمىلىرىنى ك ــۇرچه ههج ق ــايىن چــوڭ . مهن بهزى ئۇيغ ــسى ئىنت  ئۇالرنىــڭ بهزى
ــتىگه، ــڭ ئۈسـ ــۈرۈپ بواللمىغاننىـ ــۇنى كۆتـ ــاجىالر ئـ ــانلىقتىن، هـ ــاب بولغـ ــك كىتـ  ههجىملىـ

 ا، كىتابنىــڭ ئــاخىرىنى ئوقــۇپ بــولغىچه بېــشىنى ئۇنتــۇپ تهلىمــاتالر ئىنتــايىن كــۆپ بولغاچقــ
ــىنهلمهيدىكهن ــدا چۈشـ ــام هالـ ــىلىلهرنى ئىخچـ ــان مهسـ ــرەك بولغـ ــدىكهن، كېـ ــسى . قالىـ  بهزىـ

 ئىنتــايىن قىــسقا بولغــانلىقتىن، ههج ۋە ئــۆمرە قائىــدىلىرىنى ئۆگهنگۈچىلهرنىــڭ ئېهتىيــاجىنى
ــان ههم شـــۇڭا مهن ئۇيغـــۇر هـــاجىلىرىمىز ئۈچـــۈن . قاندۇرالمايـــدىكهن  چۈشىنىـــشلىك، ئاسـ

 مۇناســىپ شــهكىلدە بىــر ههج ۋە ئــۆمرە قولالنمىــسى يېزىــپ چىقىــش نىيىــتىگه كهلـــدىم ۋە
 . جانابى ئالاله تائاالدىن ياردەم سوراپ بۇ ئىشقا باشلىدىم

 مۇههممهد يۇسۇف

 رامىزان  3 يىل – 1427 هىجرىيه

سىنتهبىر – 25 يىل – 2006 مىالدىيه
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 ههجنىڭ پهرزلىكى

ــاماۋىي دىنالردىمـــۇ ههج ــا ئوخـــشاش بـــۇرۇنقى سـ  ئىبـــادىتى خـــۇددى نامـــاز، روزا، زاكاتقـ
ــۇپ كهلــگهن قهدىمىــي ئىبــادەتتۇر  ههج پائــالىيهتلىرى ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمنىڭ . بۇيرۇل

ــشى ــڭ ئۆتى ــسىمۇ، زامانالرنى ــان بول ــويىچه داۋام قىلغ ــى ب ــازىرقى تهرتىب ــدىن باشــالپ ه  زامانى
 االمنىڭ دىنىغـا خۇراپـات ۋە بۇتپهرەســلىك ئـادەتلىرى ئارىلىــشىپ بىـلهن ئىبـراهىم ئهلهيهىســس

 . بۇزۇلۇشـى تــۈپهيلى بۇددىــست ئهرەبــلهر ههج پائالىيهتلىرىنىــڭ شــهكلىنىمۇ ئۆزگهرتىــۋەتكهن
 ئىـــسالم دىنـــى . ههتتـــا كهبىنىـــڭ ئىچىـــگه ههر قهبىـــله ئۆزلىرىنىـــڭ بـــۇتلىرىنى تىزىۋالغـــان

ــڭ ــپ، هىجرىيهنى ــا كېلى ــى  8 دۇنياغ ــيه مىال ( يىل ــى  630 دى ــپ ) يىل ــى قىلىنى ــكه پهته  مهك
 مۇســۇلمانالرنىڭ قولىغــا ئۆتكهنــدىن كېــيىن، كهبىنىــڭ ئىچىــدىكى بــۇتالر چېقىــپ تاشــلىنىپ

ــدۇ ــڭ . كهبه تازىلىنىـ ــيىن، هىجرىيهنىـ ــل كېـ ــر يىـ ــۇنىڭدىن بىـ ــى ههج ئىـــسالم  9 شـ  يىلـ
 تهرتىبلىـــرى – پهرزى بولـــۇپ بهلگىلىنىـــدۇ ۋە ههج پائالىيهتلىرىنىـــڭ قائىـــدە  5 دىنىنىـــڭ

 دىنـــدىكى ئهســـلى شـــهكلىگه ) ههق ( ئىبـــراهىم ئهلهيهىســـساالمنىڭ دىنـــى بولغـــان ههنىفـــى
 . شۇندىن بىرى ههج پائالىيهتلىرى شۇ بويىچه داۋام قىلىپ كهلمهكته . قايتۇرىلىدۇ

 ئۆمـۈر ئىچىـدە بىـر قېــتىم ههج پهرزىنـى ئـادا قىلىـشنى ئىقتىـسادى يېتهرلىــك ئـالاله تائـاال
ــۇپ، ههج ســهپىر ــۇلمان كىــشىلهرگه پهرز قىلىــپ بهلگىلىــدى بول  . ىگه قــادىر بواللىغــان مۇس

 قـادىر بواللىغـان كىـشىلهرنىڭ ئـالاله ئۈچـۈن كهبىنـى زىيـارەت ﴿ : ئـالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ
 ئىـــسالم دىنىنىــڭ ئاساســـلىق پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالم . ﴾ قىلىــشى ئۇالرغـــا پهرز قىلىنــدى

 ئىــسالم دىنــى بهش نهرســىنىڭ ئۈســتىگه « : دېــگهن ئىبــادەتلىرىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق
ــۇالر ــان، ئــ ــۇههممهد : قۇرۇلغــ ــا، مــ ــۇد يوقلىقىغــ ــي مهبــ ــقا ئىالهىــ ــاالدىن باشــ ــالاله تائــ  ئــ

 ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئـــالاله تائاالنىـــڭ ههق پهيغهمبىـــرى ئىكهنلىكىـــگه گۇۋاهلىـــق بېـــرىش،
ــش ــۇلالهنى ههج قىلى ــرىش ۋە بهيت ــات بې ــۇش، زاك ــۇش، روزا تۇت ــاز ئوق ــستىن . » نام ــۇ ههدى  ب

 . مهلۇمكى، قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئۆمرى ئىچىدە بىر قېتىم ههج قىلىشى پهرزدۇر

 ههج ۋە ئۆمرە قىلىشىنىڭ پهزىلهتلىرى

ــدۇر ــڭ ئهڭ ئهۋزىلى ــۆمرە ئىبادەتلهرنى ــلهن ئ ــان . ههج بى ــۆمرە قىلغ ــاكى ئ ــۈنكى ههج ي  چ
 – ئـۇ پـۇل . قىلغـان بولىـدۇ ئادەم ئىقتىسادىي ههم جىـسمانىي ههر ئىككـى تهرەپـتىن ئىبـادەت

ــا ــېكىش، جاپـ ــازەت چـ ــهپهر ئۈســـتىدە رىيـ ــارتىش – مـــال ســـهرپ قىلىـــش، سـ  مۇشـــهققهت تـ
. قاتارلىقالرنىڭ ههممىسىدە ئىبادەتنىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ
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 ههج بىــلهن ئــۆمرە گۇناهالرنىــڭ، خاتالىقالرنىــڭ مهغپىــرەت قىلىنىــشى، ئــالاله تائاالنىــڭ
ــا ۋە جهنن ــا، رازىلىقىغ ــۇغ يېقىنلىقىغ ــهت ههم ئۇل ــشى پۇرس ــۈن ئهڭ ياخ ــشىش ئۈچ ــتىگه ئېرى  ى

 كىمكــى گۇنــاه ئىــشلىمهستىن ۋە « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە . ئىبــادەتتۇر
ــدىكىگه ــان كۈنى ــسىدىن تۇغۇلغ ــۇددى ئانى ــۇ خ ــدىكهن، ئ ــتىن ههج قىلى ــۆز قىلماس ــان س  يام

 هنه بىـر ئـۆمرەگىچه بولغـان بىـر ئـۆمرەدىن ي « : يهنه بىـر ههدىـسىدە . » ئوخشاش بولۇپ قايتىـدۇ
 ئارىـــسىدا ئىــشلهنگهن گۇناهالرنىـــڭ مهغپىــرەت قىلىنىـــشى ئۈچـــۈن ۋاقىــت بـــۇ ئىككىــسى

 . دەپ كۆرسهتكهن » قوبۇل قىلىنغان ههجنىڭ مۇكاپاتى جهننهتتۇر . يېتهرلىكتۇر

 ههج كىملهرگه پهرز بولىدۇ؟

ــك بو ــشقا الياقهتلىـ ــشى ۋە ههج قىلىـ ــڭ يۈكلىنىـ ــش مهجبۇرىيىتىنىـ ــنىڭ ههج قىلىـ  لۇشـ
 : شهرتلىرى تۆۋەندىكىچه

ــۇش 1 ــقا ئىبــادەتلهرمۇ پهرز بولمىغانــدەك، ـ مۇســۇلمان بول  مۇســۇلمان ئهمهســلهرگه باش
 چــۈنكى مۇســۇلمان بولمىغــانالر ئىــسالم ئىبــادەتلىرىنى ئورۇنالشــقا . ههجمــۇ پهرز ئهمهســتۇر

 . الياقهتلىك ئهمهس

ــۇش – ـ ئهقىــل 2 ــدا بول ــا ۋ هۇشــى جايى ــى ســاراڭالرغا، مهتوالرغ ــدا – ە ئهقل  هۇشــى جايى
 . بولمىغان ههر قانداق كىشىگه ههج قىلىش پهرز ئهمهستۇر

ــۇش 3 ــالىغ بول ــا ههج قىلىــش پهرز ئهمهس ـ ب ــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىالرغ  12 ئوغــۇلالر . ب
 . ياش ئارىسىدا باالغهتكه يېتىدۇ 15 ياش بىلهن 9 ياش ئارىسىدا، قىزالر 15 ياش بىلهن

 بىراۋنىـڭ ههج قىلىــشقا قـادىر بولــۇپ، ئۇنىڭغـا ههجنىــڭ ولــۇش ـ ههج قىلىــشقا قـادىر ب 4
 پهرز بولــۇپ بۇيرىلىــشى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ههج چىقىملىرىغــا، ئــۇ ههجــگه بېرىــپ كهلگــۈچه

 چاقىلىرىنىـڭ پۈتـۈن چىقىملىرىغـا يهتكـۈدەك ئىقتىـسادقا ئىـگه بولۇشـى، – ئۆيىدە قالغان باال
 – وچــۇق بولىــشى، ئــۆزى ههم مــال تېنىنىــڭ ســاق بولىــشى، ههج يولىنىــڭ خــاتىرجهم ۋە ئ

 ! مۈلكى زىيانغا ئۇچرىمايدىغان بولىشى ۋە قهرزدار بولماسلىقى شهرتتۇر

ــۇقىرى ــشىگه قارىتىلغــان ئومــۇمىي ي ــداق مۇســۇلمان كى  ـ ئايــال ههر قان  قى شــهرتلهر ئهر
 ئهمما ئايـال كىـشى ئۈچـۈن يهنه بىـر شـهرت بولـۇپ، ئـۇ بولـسىمۇ، ههج سـهپىرىگه . شهرتلهردۇر

 ئېــرى يــاكى ئاتىــسى ( ىــپ تــا ئــۆيىگه قايتىــپ كهلگهنــگه قهدەر ئۇنىــڭ يېنىــدا مههرىمــى ئاتلىن
 نىـڭ ) ياكى بېـرەر ئهر قېرىندىـشى يـاكى نىكـاهى باغالنمايـدىغان يـېقىن توغقانلىرىـدىن بىـرى

 قى مههرەملىرىـدىن بىرەرسـى يـۇقىرى ههجـدە بىـرگه ههمـراه بولـۇش ئۈچـۈن . بىرگه بولىشىدۇر
يـــات كىـــشىلهرنى يالغانـــدىن مههـــرەم قىلىـــپ . هج پهرز ئهمهس بولمىغـــان ئايـــال كىـــشىگه ه
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 . ههجگه كېلىش جائىز ئهمهس

 . ههج ئۆمـــۈر ئىچىـــدە پهقهت بىـــر قېـــتىمال قىلىـــش بىـــلهن ئـــادا تاپىـــدىغان پهرزدۇر
ــگهن ــداق دې ــتىمال قىلىنىــدۇ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــر قې ــارتۇق . ههج بى  ئۇنىڭــدىن ئ

 . » قىلىنغىنى نهپلىدۇر

 ان پهرز بولىدۇ؟ ههج قاچ

ــادا ــال ئ ــتىن، دەره ــى كېچىكتۈرمهس ــشىنىڭ ههجن ــقان كى ــش شــهرتلىرىگه توش  ههج قىلى
ــشى پهرزدۇر ــشىنىڭ پهرز . قىلى ــش شــهرتىگه توشــقان كى ــبهر ئهلهيهىســساالم ههج قىلى  پهيغهم

 ههج پهرزىنـى ئـادا « : ههجنى كېچىكتۈرۈشـىنىڭ جـائىز ئهمهسـلىكى ههققىـدە مۇنـداق دېـگهن
ــدىرا ــشقا ئال ــسىلهر . ڭالر قىلى ــدىغانالرنى بىلمهي ــشىڭالرغا كېلى ــر . » چــۈنكى ســىلهر بې ــا بى  ئهمم

ــله ــى نهپ ــش پهرز ئهمهس، بهلك ــا ههج قىلى ــۈن قايت ــشى ئۈچ ــان كى ــپ بولغ ــتىم ههج قىلى  ( قې
ــادەت ــارىي ئىبـ ــدىكى . دۇر ) ئىختىيـ ــان كهرىمـ ــالاله ﴿ : قۇرئـ ــشىلهرنىڭ ئـ ــان كىـ ــادىر بواللىغـ  قـ

 دېــگهن ئايهتنىــڭ مهنىــسىمۇ، ههج ﴾ هرز قىلىنــدى ئۈچــۈن كهبىنــى زىيــارەت قىلىــشى ئۇالرغــا پ
 قىلىــــش شــــهرتلىرىگه توشــــقان كىــــشىلهرنىڭ بــــۇ پهرزنــــى كېچىكتۈرمهســــتىن دەرهــــال

ــدۇ ــدىغانالرنى ۋە . ئورۇنلىــشىنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنــى ئىپادىلهي  چــۈنكى ئىنــسان بېــشىغا كېلى
 ىــشه شــۇنداق شــارائىت بىــلهن ئىمكــانىيهت ههم . ئهته نــېمىلهر بولىــدىغانلىقىنى بىلمهيــدۇ
ــۇمكىن ــلىقى مـ ــۇپ تۇرماسـ ــازىر بولـ ــانىيىتى . هـ ــشقا ئىمكـ ــادا قىلىـ ــى ئـ ــۇڭا ههج پهرزىنـ  شـ

 تولۇقلىنىــپ، شــهرتلىرى هــازىر بولغــان ئادەمنىــڭ بــۇ پهرزنــى شــۇ يىلــى هامــان ئــادا قىلىــشى
 . زۆرۈردۇر

 ههج قىلىش ۋاقتى

 . كۆرســهتكهن دەپ » ههج ۋاقتــى مهلــۇم بىرقــانچه ئايــدۇر « : ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە
ــاي ــانچه ئ ــر ق ــۇم بى ــۇ مهل ــڭ ― ب ــجه ئېيىنى ــدە ۋە زۇلههج ــهۋۋال، زۇلقهئ ــۈنىگىچه – 10 ش  ك

 ئهممـا ئـۆمرە قىلىـش ئۈچـۈن مهلـۇم ۋاقىـت بهلگىلهنـگهن ئهمهس، بهلكـى . بولغان ۋاقىـتالردۇر
 . ئۇنى يىلنىڭ قايسىبىر ئايلىرى ۋە كۈنلىرىدە قىلسا بولىدۇ

 شتىن بۇرۇن قىلىشقا تېگىشلىك مۇهىم ئىشالر ههج ياكى ئۆمرە سهپىرىگه ئاتلىنى

ــدىكىلهرنى ــۈن تۆۋەنـ ــشى ئۈچـ ــان كىـ ــاقچى بولغـ ــهپىرىگه ئاتالنمـ ــۆمرە سـ ــاكى ئـ  ههج يـ
 : ئورۇنالش تهۋسىيه قىلىنىدۇ

ــالاله  1 ــلهن پهقهت ئ ــادەتلهر بى ــۇ ئىب ــڭ ب ــان ئادەمنى ــاقچى بولغ ــۆمرە قىلم ــاكى ئ  ههج ي
ــادا . ايه قىلىــشى شــهرتتۇر تائاالنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرىشىــشنى مهقــسهت ۋە غــ ــۇ دۇني « هــاجى » ب
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ــۇ ســهپهرگه ــپهئهت كۆرۈشــنى نىــيهت قىلىــپ ب ــالىق مهن ــاكى دۇني ــېلىش ي ــاقنى ئ ــگهن ئات  دې
ــىگه ــقا هېچنهرســ ــشتىن باشــ ــسىگه يېتىــ ــان غايىــ ــسهت قىلغــ ــۆزلىرى مهقــ ــانالر ئــ  ئاتالنغــ

 مهللىــرى قىلغــان ياخـشى ئه ( ﴿ : ئــالاله تائـاال قۇرئــان كهرىمـدە مۇنــداق دېـگهن . ئېرىـشهلمهيدۇ
 ) يهنــى دۇنيانىــڭ نېمهتلىرىنــى ( هايــاتىي دۇنيــانى ۋە ئۇنىــڭ زىبــۇ زىننىتىنــى ) بىــلهن پهقهت

ــز، ــۇق بېرىمى ــادىال تول ــۇ دۇني ــى ب ــڭ ئهجرىن ــڭ ئهمهللىرىنى ــشىلهرگه ئۇالرنى ــدىغان كى  كۆزلهي
ــدۇ ــدىن هــېچ نهرســه كېمهيتىلمهي ــڭ ئهجرى ــادا ئۇالرنى ــاخىرەتته . دۇني ــشىلهرگه ئ ــداق كى  بۇن

ــتىن ــشلىرى دوزاخ ــان ئى ــڭ قىلغ ــۇر، ئۇالرنى ــه يوقت ــقا نهرس ــان باش ــدۇ، قىلغ ــا چىقىرىلى  يوقق
 . ﴾ ئهمهللىرى هېسابقا ئېلىنمايدۇ ) ياخشى (

 چاقىلىرىغـا شـهرىئهت ئههكاملىرىغـا رىئـايه قىلىـش، ئـالاله تائـاال بۇيرىغـانالرنى – باال  2
 . تولۇق ئورۇنالش ۋە توسقانلىرىنى تهرك ئېتىش ههققىدە ۋەسىيهت قىلىش

ــۇرۇق – ئۈســتىدە تۆلهشــكه تېگىــشلىك قهرزلهر بولــسا تــۆلهش، بــاال  3  – چــاقىلىرى ۋە ئ
ــشىش ــلهن رازىلى ــانلىرى بى ــاال . تۇغق ــسا ب ــشى بول ــقىالردىن ئېلى ــپ ۋە – باش ــا يېزى  چاقىلىرىغ

 . گۇۋاهچىالرنى گۇۋاه قىلىپ قالدۇرۇش، ۋەسىيهتلىرى بولسا قىلىۋېلىش

 تهرتىبلىرىنــــى ياخــــشى ئـــــۆگىنىش، ههج – ههج ۋە ئــــۆمرە قىلىــــشنىڭ قائىــــدە  4
ــش ــراه قىلى ــۆزىگه ههم ــويىچه ئ ــهپىرى ب ــۈن س ــى پۈت ــسىدىن بىرن ــى . قولالنمى  بىلمىگهنلىرىن

 . بىلگهنلهردىن سوراپ ئۆگىنىش

 ― ههقىقىــــي تهۋبه . پۈتـــۈن گۇنـــاهلىرى ۋە خاتـــالىقلىرى ئۈچـــۈن تهۋبه قىلىـــش  5
ــايمان قىلىـــش، گۇنـــاه ۋە يامـــان ئىـــشالردىن قـــول ئـــۈزۈش ۋە ئـــۆتكهن گۇن ــا پۇشـ  اهلىرىغـ

 . شۇنداقال گۇناه ئىشالرنى قىلماسلىققا بهل باغالشتۇر

ــۇل ئىــشلىتىش  6 ــاالل پ ــالر ئۈچــۈن ه ــارلىق چىقىم ــپ كهلگۈچىلىــك ب ــگه بېرى  . ههرەم
 ئىبـادەتكه هـاالل مالـدىن باشقىـسى . چۈنكى ههج ۋە ئۆمرە سـهپىرى باشـتىن ئـاخىر ئىبـادەتتۇر

ــدۇ ــبهر ئهلهيه . يارىماي ــگهن پهيغهم ــداق دې ــساالم مۇن ــاالل « : ىس ــۈن ه ــش ئۈچ ــراۋ ههج قىلى  بى
ــا چىقىـــپ ــالاله ( يهنـــى ﴾ لهببهيكهلالهـــۇممه لهبـــبهيكه ﴿ مالـــدىن خهرج قىلىـــپ يولغـ  ! ئـــى ئـ

ــازىرمهن ــى ئورۇنالشــقا ه ــدا » ســېنىڭ ئهمرىڭن ــشته نى ــر پهرى ــى باشــلىغىنىدا، ئاســماندىن بى  ن
 ن ئاتىغـانلىرىڭىز هااللــدىن، خـوش كهلـدىڭىز، بهختلىـك بولــدىڭىز، بـۇ سـهپهر ئۈچـۈ « قىلىـپ

 بىــراۋ . دەيــدۇ » چىقىــم قىلغــانلىرىڭىز هااللــدىن، ســىزنىڭ قىلغــان ههججىڭىــز قوبــۇل بولىــدۇ
ــدىن خهرج قىلىــپ يولغــا چىقىــپ ــان مال ــبهيكه ﴿ هارامــدىن تاپق  يهنــى ﴾ لهببهيكهلالهــۇممه لهب

ــالاله « ــى ئ ــازىرمهن ! ئ ــقا ه ــى ئورۇنالش ــېنىڭ ئهمرىڭن ــماند » س ــلىغىنىدا، ئاس ــى باش ــر ن  ىن بى
خــوش كهلمىــدىڭ، بهختلىـك بولمىــدىڭ، تاپقانلىرىــڭ هارامــدىن، بــۇ « پهرىـشته نىــدا قىلىــپ
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 . » دەيدۇ » يولغا چىقىم قىلغانلىرىڭ هارامدىن، سېنىڭ قىلغان ههججىڭ قوبۇل ئهمهس

 ههج يــاكى ئــۆمرە ســهپىرىگه چىققــان كىــشىنىڭ كىــشىلهرنىڭ قوللىرىدىكىــسىگه كــۆز  7
ــك بو ــلىكى، ئىپپهتلىـ ــم تىكمهسـ ــشى الزىـ ــابرويىنى ساقلىـ ــڭ ئـ ــى ۋە ئۆزىنىـ ــبهر . لۇشـ  پهيغهمـ

ــالاله تائـــاال ئۇنىـــڭ « : ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن  كىمكـــى ئىپپهتلىـــك بولىـــدىكهن، ئـ
 ئىپپىتىنــى ســاقاليدۇ، كىمكــى كىــشىلهردىن نهرســه سوراشــتىن بىهــاجهت بولىــدىكهن، ئــالاله

ــر پهيغهمـــب . » بىهـــاجهت قىلىـــدۇ ئـــۆز پهزلـــى بىـــلهن تائـــاال ئـــۇنى  هر ئهلهيهىســـساالم يهنه بىـ
 كىـــشىلهردىن نهرســـه سوراشـــنى كهســىپ قىلىۋالغـــان ئـــادەم قىيـــامهت كـــۈنى « : ههدىــسىدە

 ههج يــاكى ئـۆمرىگه بارغۇچىالرنىــڭ زاكــات ۋە . دېـگهن » يۈزىنىـڭ گۆشــى يـوق هالــدا قوپىــدۇ
ــاالل ئهمهس ــشى ه ــان . ســهدىقه يېيى ــگه بولغ ــسادقا ئى ــك ئىقتى ــۇ ســهپهرگه يېتهرلى ــۈنكى ب  چ

 يېتهرلىـــك ئىقتىـــسادى بولمىغـــان ئـــادەمگه ههجمـــۇ پهرز ئهمهس، . مال كېلىـــشى كېـــرەك ئـــادە
 . ئۆمرە قىلىش مهسئۇللۇقىمۇ يوق

 ئۆمــۈر ئىچىــدە بىــرال قېــتىم نهســىب . تازىلىققــا، پاكىزلىققــا زور ئههمىــيهت بېــرىش  8
 كېچهكلهرنىــڭ ئهڭ ئېــسىللىرىنى كىيىــپ چىقىــش، – كىــيىم بولىــدىغان بــۇ ئۇلــۇغ ســهپهرگه

 ىـــيىم كونـــا بولـــسىمۇ يۇيـــۇپ پـــاكىز قىلىـــپ كىـــيىش، خوشـــبۇي نهرســـىلهرنى ئـــۆزىگه ۋە ك
 ئــالاله تائــاال « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە . كىيىملىــرىگه چېچىــپ تــۇرۇش

 . دېگهن » ئۇ پاكىزدۇر، پاكىزلىقنى ياقتۇرىدۇ . پاكتۇر، پاكلىقنى ياقتۇرىدۇ

 هقــۋادار، ئهخالقلىــق كىــشىلهر بىــلهن ههمــسهپهر ههج يــاكى ئــۆمرە ســهپىرىدە ئۆلۈمــا، ت  9
 . پاسىق، ئهخالقسىز كىشىلهردىن يىراق تۇرۇش . بولۇش

 پۈتـــۈن ســـهپىرى جهريانىـــدا، نامـــازالرنى ۋاقتىـــدا جامـــائهت بىـــلهن ئـــادا قىلىـــش،  10
 ، ) ئــالالهنى يــاد قىلىــش ( ، زىكىــر ) ئــالالهتىن مهغپىــرەت ســوراش ( قۇرئــان تىالۋىتــى، ئىــستىغفار

ــبىه ــالالهنى ئۇلــۇغالش ( ، تهكبىــر ) لالهنى مهدهىــيىلهش ئــا ( تهس  قاتــارلىقالر بىــلهن كــۆپ ) ئ
ــۈن تىرىــشچانلىق ــدىلىنىش ئۈچ ــۇق پاي ــاس پۇرســهتتىن تول ــۇ تېپىلم ــۇش ۋە ب ــغۇل بول  مهش

 . كۆرسىتىش

 ) مىقات ( ئىهرام باغالش ئورۇنلىرى

 ههج ياكى ئـۆمرە قىلىـش ئۈچـۈن كهلگۈچىلهرنىـڭ شـۇنى نىـيهت قىلىـپ ئىهـرام باغلىـشى
 ههج يــاكى . دەپ ئاتىلىــدۇ » مىقــات « ئۈچــۈن بهلگىلهنــگهن مهخــسۇس ئــورۇنالر بولــۇپ، ئــۇالر

ــلىكى ــسىز ئۆتمهسـ ــۇ ئـــورۇنالردىن ئىهرامـ ــڭ بـ ــادا قىلىـــش ئۈچـــۈن كهلگۈچىلهرنىـ  ئـــۆمرە ئـ
: بۇ ئورۇنالر بهش بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه . شهرتتۇر
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 زۇلههلىفه

 ن بــۇ جــاي مهدىنىــدىن ۋە مهدىــنه يــولى دەپ ئاتىلىــدىغا » ئهبيــار ئهلــى « هــازىر : زۇلههلىــفه
ــتىلگهن ــۈن بېكىـ ــشى ئۈچـ ــرام باغلىـ ــڭ ئىهـ ــۆمرىگه كهلگۈچىلهرنىـ ــاكى ئـ ــارقىلىق ههج يـ  ئـ

 . كىلومېتىر كېلىدۇ 420 بۇ جاي مهككىدىن . جايدۇر

هفه ۇ ج

ــوردون، هــازىر بــۇ جــاي خــارابىگه ئايلىنىــپ قالغــان : هفه ۇ جــ  بىــر يېــزا بولــۇپ، ســۈرىيه، ئ
ــۋان، مىــسى ــتىن، لى ــۈن كهلگــۈچىلهر پهلهس ــۆمرە قىلىــش ئۈچ ــتىن ههج يــاكى ئ  ر ۋە ماراكهش

 بـۇ جـاي . دېـگهن جايـدىن ئىهـرام باغاليـدۇ » رابىـغ « بۈگۈنكى كۈندە بۇ يېزىغـا يـېقىن بولغـان
 . كىلومېتىر كېلىدۇ 186 مهككىدىن

 قهرنۇل مهنازىل

ــل ــۇل مهنازى ــاي : قهرن ــۇ ج ــازىر ب ــر « ه ــهيلۇل كهبى ــدۇ » س ــ . دەپ ئاتىلى ــائىف ۋە ب ــدە، ت  ۇ نهج
 . ئىككى شـهههر ئـارقىلىق ههج يـاكى ئـۆمرىگه كهلگۈچىلهرنىـڭ ئىهـرام باغاليـدىغان جايىـدۇر

 . كىلومېتىر كېلىدۇ 78 بۇ جاي مهككىدىن

 يهلهملهم

ــلهم ــۆمرە ئۈچــــۈن : يهلهمــ ــاكى ئــ ــارقىلىق ههج يــ ــاكى يهمهن يــــولى ئــ ــدىن يــ  يهمهنــ
 ىـــدىن كهلگۈچىلهرنىـــڭ ئىهـــرام باغلىـــشى ئۈچـــۈن بهلگىلهنـــگهن ئـــورۇن بولـــۇپ، مهكك

 . كىلومېتىر كېلىدۇ 120

 زاتى ئىرق

ــرق ــى ئى ــازىر : زات ــبه « ه ــارقىلىق » زەرى ــولى ئ ــراق ي ــراق ۋە ئى ــدىغان بۇجــاي، ئى  دەپ ئاتىلى
ــورۇن ــگهن ئـ ــۈن بهلگىلهنـ ــشى ئۈچـ ــرام باغلىـ ــڭ ئىهـ ــۆمرىگه كهلگۈچىلهرنىـ ــاكى ئـ  . ههج يـ

 . كىلومېتىر كېلىدۇ 100 مهككىدىن

 مىقات ههققىدە مهسىلىلهر

 لهنــگهن ئــورۇنالردىن ههج يــاكى ئــۆمرە قىلغۇچىالرنىــڭ ئىهرامــسىز دا بهلگى يۇقىرىــ  1
 چــۈنكى بــۇ ئــورۇنالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۆزى بېۋاســىته . ئۆتــۈپ كېتىــشىگه بولمايــدۇ

ــش، . بهلگىــلهپ بهرگهن جــايالردۇر ــۆمرىنى نىــيهت قىلماســتىن، ســودا، ئى ــاكى ئ  ئهممــا ههج ي
لهن مهككىـگه كهلگـۈچىلهر ئۈچـۈن ئىهـرام بـاغالش زىيارەت ۋە باشقا قانـداقال بىـر مهقـسهت بىـ
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 . الزىم ئهمهس

ــۇقىرى ئــۆيى  2 ــۆز ) مىقاتنىــڭ ( قى جايالرنىــڭ ي ــۆمرە ئۈچــۈن ئ ــدە بولغــانالر ههج ۋە ئ  ئىچى
 پهقهت ئــۆيى مهككىــدە بولغــانالر ئــۆمرە ئۈچــۈن ئىهــرام باغالشــقا . ئۆيلىرىــدىن ئىهــرام باغاليــدۇ

ــ ــپ ئىه ــىرتىغا چىقى ــسىنىڭ س ــڭ چېگرى ــدۇ ههرەمنى ــاغالپ كېلى ــاقچى . رام ب ــا ههج قىلم  ئهمم
 . بولسا ئۆز ئۆيىدىن ئىهرام باغالپ چىقىدۇ

 هــاۋا يــولى ئــارقىلىق ههج يــاكى ئــۆمرىگه كهلگــۈچىلهر ئايروپالنغــا چىقىــشتىن ئــاۋۋال  3
 ئىهـــرام باغاليــدىغان جاينىـــڭ ئۈســـتىگه كهلگهنـــدىال ئىهـــرام . يۇيۇنــۇپ تهييـــارلىق كۆرىـــدۇ

 ئـــايروپالن مهســـئۇللىرى ئىهـــرام باغاليـــدىغان جاينىـــڭ ئۈســـتىگه ( بـــاغالپ نىـــيهت قىلىـــدۇ
ــدۇ ــۇرۇش بېرى ــدە ئۇقت ــدىغانالرغا ئاالهى ــرام باغالي ــدە، ئىه ــرام ). كهلگهن ــدا ئىه  ئهگهر ئايروپالن

 بـاغالش قىـيىن بولىدىغانــدەك ئېهتىمـال بولــسا، ئايروپالنغـا چىقىـشتىن بــۇرۇن نىـيهت قىلىــپ
 . ئىهرامنى باغلىۋالسىمۇ بولىدۇ

ــدا كىيىـــشى ئۈچـــۈن مهخـــسۇس كىـــيىم بهلگىلهنـــگهن ئهمهس  4  . ئايالالرنىـــڭ ئىهرامـ
ــسه بولىـــدۇ ــى كىيـ ــان كىيىملهرنـ ــۇالر خالىغـ ــى . شـــۇڭا ئـ ــيىم كىيگىنـ ــۇزۇن كىـ ــرەك، ئـ  كهڭـ

 . ياخشىدۇر

 ئىهــرام تاپالمىغــان يــاكى ئىهراملىقىنــى دىققهتــسىزلىكتىن ئايروپىالنغــا ســومكىلىرى  5
 ئىهـرام بـاغالش ئۈچــۈن ) بۇنــداق ئههـۋال كـۆپ يـۈز بېرىــدۇ ( بىـلهن ئۆتكىزىـۋەتكهن كىـشىلهر

 بهلگىلهنـــگهن جاينىـــڭ ئاســـمىنىغا كهلگهنـــدە، شـــىمىنى كىـــيگهن پېتـــى يهشمهســـتىن،
 كــۆڭلىكىنى يېـــشىپ ههج يـــاكى ئـــۆمرىنى نىـــيهت قىلغـــان هالـــدا مۆرىـــسىگه ئارتىۋالـــسا ۋە

ــدۇ ــسا بولى ــى باغلىۋال ــدا ئىهرامن ــكهن ۋاقتى ــدىن چۈش ــا . ئايروپالن ــرام ئهمم ــۇرۇپ ئىه ــپ ت  بىلى
 چــۈنكى جىــددە ئىهــرام . باغالشــنى جىــددە ئايرودرومىغــا چۈشــكىچه كېچىكتۈرۈشــكه بولمايــدۇ

 . ئهمهس ) مىقات ( باغالشقا بهلگىلهنگهن ئورۇن

 ئايال كىشى ئىهرام باغاليـدىغان جايغـا كهلگىنىـدە ئـايلىق ئـادىتى كېلىـپ قالـسا يـاكى  6
 قىلىـپ ئىهـرام باغاليـدۇ ۋە ههج يـاكى ئۆمرىنىـڭ تۇغۇپ سالـسا، باشـقىالرغا ئوخـشاش غۇسـلى

 پۈتـــۈن پائـــالىيهتلىرىنى قىلىۋېرىـــدۇ، پهقهت كهبىنـــى تـــاۋاپ قىلىـــشنىال كېچىكتۈرىــــدۇ،
 . پاكالنغاندىن كېيىن تاۋاپ قىلىپ بولۇپ، ئىهرامدىن چىقىدۇ . ئىهرامدىن چىقمايدۇ

 ئىهرام باغالش ئۇسۇلى

 ان كىــشى تۆۋەنــدىكىچه ئىــش كۆرۈشــى ههج يــاكى ئــۆمرەگه ئىهــرام باغلىمــاقچى بولغــ
: الزىم
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ــات « ـ 1 ــاكىز » مىق ــاك پ ــى پ ــپ بهدىنىمىزن ــلى قىلى ــيىن غۇس ــدىن كې ــپ كهلگهن ــا يېتى  ق
 تــازىاليمىز، قولتــۇق ۋە باشـــقا جــايالردىكى تــۈكلهرنى، تىرنـــاقالرنى كېــيىن ئىهــرام ئىچىـــدە

 . ئېلىشقا ئېهتىياجلىق بولمايدىغان شهكىلدە تولۇق ۋە پاكىز ئالىمىز

ــۇمالردىن ـ 2 ــبۇي بۇيـ ــان قهدەر خۇشـ ــۇمكىن بولغـ ــرىگه مـ ــمه يېـ ــڭ ههمـ  بهدىنىمىزنىـ
 . ئهمما ئىهرامغا چېچىلمايدۇ . چاچىمىز

ــاق ئىهراملىقنــى كىيىــدۇ 3 ــان ئ ــالالر . ـ ئهرلهر ئىككــى پارچىــدىن تهركىــب تاپق ــا ئاي  ئهمم
 ېلىــپ يۈزىــدە چــۈمبهل يــاكى نىقــاب بولــسا، ئــۇالرنى ئ . خالىغــان كىيىملىرىنــى كىيــسه بولىــدۇ

 . يۈزى بىلهن ئىككى قولىنى ئوچۇق تۇتىدۇ . تاشاليدۇ

 ـ ههيز ياكى تۇغۇتلـۇق بولـۇپ قالغـان ئايـالمۇ باشـقا ئايالالرغـا ئوخـشاش غۇسـلى قىلىـپ 4
ــدىغان ــاۋاب قىلىــشتىن باشــقا هــاجىالر قىلى ــدۇ ۋە كهبىنــى ت ــاكىز تازىلىنىــپ ئىهرامغــا كىرى  پ

 هرامنــى ئــۆمرەگه باغلىغــان بولــسا پاكالنغانغــا ئهگهر ئى . پائالىيهتلهرنىــڭ ههممىــسىنى قىلىــدۇ
ــدىن چىقمايــدۇ  پاكالنغانــدىن كېــيىن ئۆمرەنىــڭ قالغــان قىــسمىنى تولــۇقالپ . قهدەر ئىهرام

 . ئىهرامدىن چىقىدۇ

 يهنـى ( ـ غۇسـلى قىلىـپ ئىهرامنـى بـاغالپ بولغانـدىن كېـيىن قىلمـاقچى بولغـان ئىـشنى 5
 ئـۆمرەنى باشـقىالر ئۈچـۈن قىلمـاقچى بولغـان ههج يـاكى . نىـيهت قىلىمىـز ) ههج ياكى ئۆمرەنى

 . دەپ قىلىدۇ » پاالنى ئۈچۈن « كىشى نىيهتنى

ــسا 6 ــدىم « ـ ئىمكــانىيهت بول ــيهت قىل ــۈننىتىنى نى ــڭ س ــيهت قىلىــپ » ئىهرامنى  دەپ نى
 ئهرلهر ئىهرام باغالپ بولغاندىن كېيىن تهلبىيه . ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇيمىز

 ك شِري ك، الَ لْ م الْ ك و ةَ لَ م ع الن و الْحمد ك، إنَّ بي ك لَ ك لَ ي ِر ش ك الَ بي ، لَ ك بي لَبيك اَللَّهم لَ ﴿
 . ئهمما ئايالالر ئاۋازسىز ئوقۇيدۇ . نى جاراڭلىق ئوقۇپ ماڭىدۇ ﴾ ك لَ

 ههجنىڭ تۈرلىرى

 . قىران  3 تهمهتتۇئ،  2 ئىفراد،  1 . ههج ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

 ) ككه ههج يه ( ـ ههج ئىفراد 1

 » ههج قىلىــش ئۈچـۈن هــازىر بولــدۇم ! ئــى ئـالاله « ههج ئايلىرىــدا ههجـگه ― ههج ئىفـراد
ــى ــلهن مهرۋىن ــش، ســافا بى ــاۋاپ قىلى ــى ت ــاغالپ كېلىــپ، كهبىن ــپ ئىهــرام ب  دەپ نىــيهت قىلى

ــت ــان هېي ــش ۋە قۇرب ــهئى قىلى ــدىن س ــا قهدەر ئىهرام ــپ بولغانغ ــاش ئېتى ــهيتانغا ت ــۈنى ش  ك
. هن ههجنىڭ پائالىيهتلىرىنى ئادا قىلىشتۇر چىقماي، شۇ ئىهرام بىل
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 ) بههرىمهن ههج ( ـ ههج تهمهتتۇئ 2

 ئـۆمرە ئــادا قىلىـش ئۈچــۈن هــازىر ! ئــى ئــالاله « ههج ئايلىرىــدا ئـۆمرىگه ― ههج تهمهتتـۇئ
 دەپ نىـيهت قىلىـپ ئىهـرام بـاغالپ كېلىـپ، ئـۆمرىنى ئـادا قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن » بولدۇم

 كــۈنى ههجــگه قايتىــدىن ئىهــرام بــاغالپ، ههج  8 ججىنىــڭ ئىهرامــدىن چىقىــش ۋە زۇلهه
 ههج تهمهتتــۇئ قىلغــانالر ئۈچــۈن قۇربــان هېيتنىــڭ بىرىنچــى . پائــالىيهتلىرىنى ئــادا قىلىــشتۇر

ــۇر ــش ۋاجىبتـ ــانلىق قىلىـ ــدە قۇربـ ــت ئىچىـ ــان ۋاقىـ ــۈنىگىچه بولغـ ــۈچىنچى كـ ــدىن ئـ  . كۈنىـ
 اللمىغــان هــاجىالر ههج كۈنلىرىــدە قۇربـانلىق مــال تاپالمىغــان يـاكى ســېتىپ ئېلىــشقا قـادىر بو
 كـۈن روزا تۇتـسا بـۇ ۋاجىـب ئـادا 10 ئۈچ كۈن، يۇرتىغا قايتقاندىن كېيىن يهتـته كـۈن، جهمـى

 . تاپىدۇ

 ) ئۇالنما ههج ( ـ ههج قىران 3

 ئــۆمرە ۋە ههج ! ئــى ئــالاله « ههج ئايلىرىــدا ههج بىــلهن ئــۆمرە ئىككىــسىگه ― ههج قىــران
 ەپ بىـرال نىـيهت قىلىـپ ئىهـرام بـاغالپ كېلىـپ، ئـۆمرىنى ئـادا د » قىلىش ئۈچۈن هازىر بولدۇم

 قىلىــش، ئانــدىن ئىهرامــدىن چىقمــاي، يهنه شــۇ ئىهــرام بىــلهن ههجنىمــۇ قىلىــپ بولــۇپ،
ــدىن ئىهرامــدىن چىقىــشتۇر ــراد قىلغۇچىالرنىــڭ . ئان ــران قىلغــۇچىالر بىــلهن ههج ئىف  ههج قى

ــشاشتۇر ــشلىرى ئوخـ ــدىغان ئىـ ــۈن قۇربـــانلىق پهقهت ههج قىـــران قىل . قىلىـ ــۇچىالر ئۈچـ  غـ
 . ەمما ههج ئىفراد قىلغۇچىالر ئۈچۈن قۇربانلىق ۋاجىب ئهمهستۇر . قىلىش ۋاجىب بولىدۇ

 ههجنىڭ پهرزلىرى

 : ههجنىڭ پهرزلىرى ئۈچ بولۇپ، ئۇالر تۋەندىكىچه

 . ههج قىلىشنى نىيهت قىلىپ ئىهرام باغالش  1

ــدۇ ــدا تۇرى ــلىق ئورۇن ــيهت ئاساس ــتا نى ــرام باغالش ــۇ . ئىه ــيهت ش ــۆمرەنى نى ــاكى ئ  ڭا ههج ي
 . قىلماستىن ئىهراملىقنى كىيگهنلىك ئىهرام باغلىغانلىققا ياتمايدۇ

 . ئهرەفاتتا تۇرۇش  2

ــانچه مىنــۇت  9 ههج قىلمــاقچى بولغــان كىــشىلهرنىڭ زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ ــر ق  كــۈنى بى
 پ تــاكى ئهممــا شــۇ كـۈنى قۇيــاش كۆتۈرۈلگهنــدىن باشــال . بولـسىمۇ ئهرەفاتتــا تۇرۇشــى پهرزدۇر

 كـۈن پېتىـشتىن بـۇرۇن ئهرەفـاتتىن . قۇياش پاتقانغـا قهدەر ئهرەفاتتـا هـازىر بولىـشى ۋاجىبتـۇر
ــش ــانلىق قىلى ــوي قۇرب ــر ق ــى ئۈچــۈن بى ــى تهرك ئهتكهنلىك ــشىگه ۋاجىبن ــان كى ــپ قالغ  كېتى

. شۇنىڭ بىلهن ههججىسى تولۇقلىنىدۇ . ۋاجىب بولىدۇ
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 ). تاۋاپ ئىفادە ( كهبىنى تاۋاپ قىلىش  3

ــدۇر كهبى ــدىن بىرى ــڭ پهرزلىرى ــش ههجنى ــاۋاپ قىلى ــتىم ت ــته قې ــى يهت ــاۋاپ ههجهرۇل . ن  ت
ــۋەدنىڭ ئۇدۇلىــدىن باشــلىنىپ يهنه شــۇ جايغــا كهلگهنــدە ئاخىرلىــشىدۇ  پهرز تــاۋاپنى . ئهس

ــك ــىرنىڭ ۋاقتىغىچىلى ــاز ئهس ــۈنى نام ــۈچىنچى ك ــدىن ئ ــۈنى ئهتىگهن ــى ك ــڭ بىرىنچ  هېيتنى
ــاۋاپنى قىلىــپ بول . قىلــسا بولىــدۇ ــڭ پهرز ت ــدىن كېــيىن ئىهــرام ئىچىــدىكى چهكلىمىلهرنى  غان

ــسىمۇ ئهمهلــدىن قالغــان ــسىي مۇناســىۋەت ئۆتكۈزمهســلىك چهكلىمى ــسى، ههتتــا جىن  ههممى
 . بولىدۇ

 . كهبىنى تاۋاپ قىلىشتا كهبىنى سول قول تهرەپته قويۇپ ئايلىنىش كېرەك

 ئهسكهرتىش

ــهۋ ــاكى سـ ــتهن يـ ــىنىڭ قهسـ ــشالردىن بىرەرسـ ــان ئىـ ــسمىنى ئالغـ  ەنلىكتىن تهرك پهرز ئىـ
 يهنه بىـــر يىلـــى قايتىـــدىن قىلىـــشقا تـــوغرا . قىلىنىـــشى بىـــلهن قىلغـــان ههج بېكـــار بولىـــدۇ

 . كېلىدۇ

 ههجنىڭ ۋاجىبلىرى

 : ههجنىڭ ۋاجىبلىرى يهتته بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه

 . تىن ئىهرام باغالپ كېلىش » مىقات «  1

 ). مېڭىش ( سافا بىلهن مهرۋە ئارىسىدا سهئى قىلىش  2

ــشىدۇ ســافا ــدە ئاخىرلى ــافادىن باشــلىنىپ مهرۋى ــسىدا ســهئى قىلىــش س  . بىــلهن مهرۋە ئارى
ــهئى ــق سـ ــر قېتىملىـ ــرىش بىـ ــتىم بېـ ــر قېـ ــافاغا بىـ ــن سـ ــاكى مهرۋەدىـ ــافادىن مهرۋەگه يـ  سـ

 ئــايلىنىش بولــسا ئىككــى قېتىملىــق ســهئى ئىككىــسىنىڭ ئارىــسىنى بىــر قېــتىم . هېــسابلىنىدۇ
 دا ســهئى قىلىــش ههنهفــي مهزهىبىــدىن باشــقا ســافا بىــلهن مهرۋە ئارىــسى . ( هېــسابلىنىدۇ

 ). مهزههبلهردە پهرزدۇر

 ) ئهمما بىر كېچه قونۇش سۈننهت . ( مۇزدەلىفهدە تۇرۇش  3

 قۇربانلىق قىلىش – 4

 . شهيتانغا تاش ئېتىش  5

 . باشنى چۈشۈرۈش ياكى چاچنى قىسقارتىش  6

. ۋىدا تاۋىپىنى قىلىش  7
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 ئهسكهرتىش

ــش ــان ئىـ ــسمىنى ئالغـ ــب ئىـ ــهۋەنلىكتىن تهرك ۋاجىـ ــاكى سـ ــتهن يـ ــى قهسـ  الردىن بىرەرسـ
 بىــراق بىــر قــوي قۇربــانلىق قىلىــپ، ئۇنىــڭ گۆشــىدىن يېمهســتىن . قىلىنــسا ههج بۇزۇلمايــدۇ

ــسه ههج ــۇدرىتى يهتمى ــا ق ــرىش، ئۇنىڭغ ــپ بې ــبهغهللهرگه تارقىتى ــدە كهم ــسىنى مهككى  ههممى
ــۈچ كــۈن، يۇرتىغــا قايتقانــدىن ) هېيــت كۈنىــدىن بــۇرۇن ( كۈنلىرىــدە ــته كــۈن، ئ  كېــيىن يهت

 . كۈن روزا تۇتۇش بىلهن نوقسان تولۇقلىنىدۇ 10 جهمى

 ههجنىڭ سۈننهتلىرى

 : ههجنىڭ سۈننهتلىرى تۆۋەندىكىچه

 . ـ ئىهرام باغالشتىن ئاۋۋال يويۇنۇش 1

 . ـ ئىهراملىق ئۈچۈن ئىككى پارچه ئاق، يېڭى ماتېرىيال ئىشلىتىش 2

 . ماز ئوقۇش ـ ئىهرام باغالپ بولۇپ، ئىككى رەكئهت نا 3

 ـ ئىهرام باغلىغاندىن كېيىن تهلبىيه 4

 ك ك لَـ شِري ك، الَ لْ م الْ ك و ةَ لَ م ع الن و الْحمد ك، إنَّ بي ك لَ ك لَ ي ِر ش ك الَ بي ، لَ ك بي لَبيك اَللَّهم لَ
 كىڭ مهن هــازىرمهن، مهن هــازىرمهن، ســېنىڭ هــېچ شــېرى ! مهن هــازىرمهن ئــى ئــالاله « يهنــى

 يــوق، بــارلىق ههمــدۇ ســانا، نـــېمهت ۋە پادىــشاهلىق پهقهت ســاڭا خاســتۇر، ســېنىڭ هـــېچ
 . نى ئاۋازلىق ئېيتىش » شېرىكىڭ يوقتۇر

ــگهن هامــان كهبىنــى تــاۋاب قىلىــش ـ 5 ــاۋاف قــۇدۇم « بــۇ . ( مهككىــگه يېتىــپ كهل  دەپ » ت
 . ئاتىلىدۇ

ــۋەد 6 ــسا ههجهرۇل ئهسـ ــدىكى بو ( ـ ئىمكـــانىيهت بولـ ــهرق تهرىپىـ ــڭ شـ  لۇڭغـــا كهبىنىـ
ــاش ــراقتىن قــول بىــلهن ئىــشارەت . نــى ســۆيۈش ) ئورنىتىلغــان قارات  قىــستىالڭغۇ ۋاقىــتالردا يى

 . قىلىش يېتهرلىكتۇر

 . نى سىالش ) كهبىنىڭ جهنۇب تهرىپىدىكى بۇلۇڭ ( ـ ئىمكانىيهت بولسا رۇكنى يهمانى 7

 ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالم ( ـ ئىمكــانىيهت بولــسا تــاۋاپتىن كېــيىن مهقــامۇ ئىبــراهىيم 8
 ئـــورنى كهبىنىـــڭ شــهرق شـــىمال تهرىپىـــدىكى شېـــشه قۇتىنىـــڭ . دەســسهپ تۇرغـــان تـــاش

ههرەم قىــستىالڭغۇ بولغــان . نىــڭ ئارقىــسىدا تــۇرۇپ، ئىككــى رەكــئهت نامــاز ئوقــۇش ) ئىچىــدە
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 . ۋاقىتالردا بۇ نامازنى ههرەمنىڭ قايسىبىر يېرىدە ئوقۇسىمۇ ئادا تاپىدۇ

ــسىدا زۆرۈرىي ـ 9 ــهئى ئوتتۇرىـ ــلهن سـ ــاۋاپ بىـ ــۇ تـ ــتىن، بـ ــت ئۆتكۈزمهسـ ــسىز ۋاقىـ  هتـ
 . ئارقىدىن قىلىش – ئىككىسىنى ئارقا

 . تېنى ساق بولسا تاۋاپ بىلهن سهئىنى مېڭىپ قىلىش  10

 . ئىمكانىيهت بولسا ئهرەفاتتا يويۇنۇش  11

 . شهيتانغا تاش ئېتىشنى ئاخشامغا قهدەر كېچىكتۈرمهسلىك  12

ــ  13 ــش، بــ ــانلىق قىلىــ ــتىش، قۇربــ ــاش ئېــ ــهيتانغا تــ ــارلىق شــ ــۈرۈش قاتــ  اش چۈشــ
 . قىلىش ) بىرىنىڭ ئارقىسىدىن بىرىنى ( پائالىيهتلهرنى تهرتىب بىلهن

ــاۋاپ  14 ــادە ( پهرز ت ــاۋاف ئىف ــپ ) ت ــاش ئېتى ــهيتانغا ت ــۈنى ش ــى ك ــڭ بىرىنچ ــى هېيتنى  ن
 . بولغاندىن كېيىنال قىلىش

 . كۈنلىرى مىنادا قونۇش  13 ۋە  12 – 11 زۇلههججىنىڭ . 15

 ئهسكهرتىش

ــۈ ــڭ س ــشالر ههجنى ــان ئى ــۇهىم بولغ ــايىن م ــۈن ئىنت ــالىيىتى ئۈچ ــڭ كام  ننهتلىرى ههجنى
 ئهممـــا ســـۈننهت . بولـــۇپ، ســـۈننهت ئهمهللىـــرىگه ئههمىـــيهت بېـــرىش ناهـــايىتى مۇهىمـــدۇر

 دېــيىلگهن ئىــشالردىن بىرەرســىنى يــاكى ههممىــسىنى قهســتهن يــاكى ســهۋەنلىكتىن تهرك
 . ئېتىش بىلهن ههجنىڭ ئادا تېپىشىغا تهسىر يهتمهيدۇ

 مۇالهىزە

 ههجنىــڭ قىــستىالڭغۇ كۈنلىرىــدە ههجهرۇل ئهســۋەدنى ســۆيۈش ئۈچــۈن بېــرىش، رۇكنــى
ــۇش ئۈچـــۈن ــاز ئوقـ ــۇرۇپ نامـ ــڭ ئارقىـــسىدا تـ ــامۇ ئىبراهىمنىـ ــۇش ۋە مهقـ ــانىنى تۇتـ  يهمـ

ــانلىقتۇر ــاالكهتكه ئاتقـ ــۆزىنى هـ ــۋېلىش ئـ ــشالرنى ههج . تۇرىـ ــۇ ئىـ ــسى بـ ــۇڭا ئهڭ ياخشىـ  شـ
 . تۇر كۈنلىرىدىن باشقا كۈنلهردە قىلىش

 ئۆمرەنىڭ بايانى

ــۆمرە ــدە ― ئ ــگهن مهنى ــش دې ــارەت قىلى ــلهن زىي ــى بى ــسۇس كهيپىيىت ــۇلالهنى مهخ  بهيت
 ئـۆمرەنى يىلنىـڭ قايـسىبىر ئـايلىرى ۋە كۈنلىرىـدە قىلىــشقا . بولـۇپ، ئـۆمرە قىلىـش سـۈننهتتۇر

 كــۈنىگىچه بولغــان  4 كۈنىــدىن باشــالپ قۇبــان هېيتنىــڭ ) هارپــا ( پهقهت ئهرەفه . بولىــدۇ
ــ ــشى ئهمهس بهش كــ ــش ياخــ ــۆمرە قىلىــ ــدە ئــ ــرۇه . ۈن ئىچىــ ــستىالهىدا مهكــ ــى ئىــ فىقهــ
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 . دۇر ) هارامغا يېقىن مهكرۇه ( تههرىمى

 ئۆمرەنىڭ پهرزلىرى

 : ئۆمرەنىڭ پهرزلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر

 . ئۆمرە قىلىشنى نىيهت قىلىپ ئىهرام باغالش  1

 . كهبىنى يهتته قېتىم تاۋاپ قىلىش  2

 ئۆمرەنىڭ ۋاجىبلىرى

 : ىڭ ۋاجىبلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر ئۆمرەن

ــش  1 ــهئى قىلى ــتىم س ــته قې ــى يهت ــلهن مهرۋەن ــافا بى ــقا . ( س ــدىن باش ــي مهزهىبى  ههنهفى
 ). مهزههبلهردە پهرزدۇر

 . باشنى چۈشۈرۈش ياكى چاچنى قىسقارتىش  2

 . ئۆمرەنىڭ سۈننهتلىرى ههجنىڭ سۈننهتلىرىنىڭ ئهينىسىدۇر

 رقى ههج بىلهن ئۆمرە پائالىيهتلىرىنىڭ په

ــر ــدە بى ــۈن پائالىيهتلىرى ــۆمرە پۈت ــلهن ئ ــرىگه ئوخــشايدۇ – ههج بى ــدىكى . بى  پهقهت تۆۋەن
 : بىرىدىن پهرقلىنىدۇ  ئىشالردا بىر

 . ئهمما ههج قىلىش پهرز . ئۆمرە قىلىش تهكىتلىك سۈننهت  1

 . ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن مۇئهييهن ۋاقىت يوق  2

 . ئۆمرە قىلغاندا ئهرەفاتتا تۇرۇش يوق  3

 . ئۆمرە قىلغاندا مۇزدەلىفهدە تۇرۇش يوق  4

 . ئۆمرە قىلغانداشهيتانغا تاش ئېتىش يوق  5

 . ئۆمرە قىلغاندا ئىككى نامازنى بىر ۋاقىتتا ئوقۇش يوق  6

 . ئۆمرە قىلغاندا تاۋاف قۇدۇم قىلىش يوق  7

 . ئۆمرە قىلغاندا تاۋاف ۋىدا قىلىش يوق  8

ههرەمنىــڭ چېگرىــسىنىڭ ســىرتىغا چىقىـــپ مهككىلىكــلهر ئــۆمرە قىلمــاقچى بولـــسا  9
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 . ئهمما ههجگه ئۆز ئۆيىدىن ئىهرام باغالپ چىقىدۇ . ئىهرام باغالپ كېلىدۇ

 ئىهرام ئىچىدە چهكلهنگهن ئىشالر

 ئـــۇالر . ئىهـــرام باغلىغـــان كىـــشىلهر ئۈچـــۈن مهنئـــى قىلىنغـــان ئىـــشالر ئـــۈچ تۈرلۈكتـــۇر
 : تۆۋەندىكىچه

 . ۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر ـ ئهر ۋە ئايال ههر قانداق كىشى ئۈچ 1

 . ـ ئهرلهر ئۈچۈنال مهنئى قىلىنغان ئىشالر 2

 . ـ ئايالالر ئۈچۈنال مهنئى قىلىنغان ئىشالر 3

 بىرىنچىسى، ئهر ۋە ئايال ههر قانداق كىشى ئۈچۈن مهنئى قىلىنغان ئىشالر

ــاكى  1 ــيىن، چــاچ ي ــدىن كې ــرام باغلىغان ــپ ئىه ــيهت قىلى ــشنى نى ــۆمرە قىلى ــاكى ئ  ههج ي
ــېلىش قول ــاقلىرىنى ئ ــاكى تىرن ــۈكلىرىنى ي ــاكى . تــۇق ت ــسه ي  ئهممــا ئىختىيارســىز چۈشــۈپ كهت

 . كهچۈرۈم قىلىنىدۇ . ئېسىدە يوق ئېلىپ تاشلىسا هېچ ۋەقهسى يوق

 ههر قانــداق ئهتىــر ۋە خوشــپۇراقلىق ) ئايــالالر كىيىملىــرىگه ( ـ بهدىــنىگه يــاكى ئىهرامغــا 2
 . نهرسىلهرنى چېچىش ياكى ئىستېمال قىلىش

 . قوللىرىغا پهلهي كىيىۋېلىش ـ 3

 . ـ نىكاهلىنىش ياكى باشقىالرنىڭ نىكاهىنى قىلىش 4

 . ـ جىنسىي مۇناسىۋەتته بولۇش 5

ــۈرۈش 6 ــانلىقنى ئۆلتـ ــر جـ ــداق بىـ ــدىن ههر قانـ ــۇق هايۋانلىرىـ ــڭ . ( ـ قۇرۇقلـ  ههرەمنىـ
 چېگرىـسى ئىچىـدە بىـر نهرســه ئۆلتـۈرۈش ئىهـرام باغلىغــان ۋە باغلىمىغـان ههر قانـداق كىــشى

 . تۇتـۇپ يېيىـشكه بولىـدۇ ئهممـا ئىهـرام ئىچىـدە بولـسىمۇ، سـۇ هـايۋانلىرىنى .) ئۈچۈن هارامدۇر
 . مهسىلهن، بېلىق تۇتۇپ يېگهنگه ئوخشاش

 چايـان، ســېرىق چاشــقان، قارغـا، چىــشلهيدىغان ئىـت، چۇســا، پاشــا، – ئىــالن شـۇنىڭدەك،
ــايۋان ۋە ــداق ه ــيهت بېرىــدىغان ههر قان ــشىلهرگه ئهزى ــۇز ۋە كى ــارەتلهرنى ئىهــرام قوڭغ  هاش

 . ئىچىدە بولسىمۇ ئۆلتۈرۈشكه بولىدۇ

 ـ باشــقىالر بىــلهن جېدەللىــشىش، ئۇرۇشــۇش، تىللىــشىش ۋە ههرقانــداق بىــر گۇنــاهنى 7
. سادىر قىلىش
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 ئىككىنچىسى، ئهرلهر ئۈچۈنال مهنئى قىلىنغان ئىشالر

 كـــــــېچهك شـــــــهكلىدە تىكىلـــــــگهن ههر قانـــــــداق – ـ ئـــــــادەتتىكى كىـــــــيىم 1
ــىنى ــى ك ( نهرسـ ــيىش ) ىيىملهرنـ ــا . كىـ ــدا ئهممـ ــسىز قالغانـ ــانلىقتىن چارىـ ــق تاپالمىغـ  ئىهراملىـ

 شــۇنىڭدەك، پۇتىغـــا كىــيىش ئۈچــۈن تىكىلمىــگهن نهرســـه . ئىــشتان كىيىۋېلىــشقا بولىــدۇ
 . تېپىلمىغاندا ئاياغ كىيىۋېلىشقىمۇ بولىدۇ

 . ـ بېشىغا بىر نهرسه كىيىۋېلىش 2

 ئىشالر ئۈچىنچىسى، ئايالالر ئۈچۈنال مهنئى قىلىنغان

ــشى 1 ــۈزىنى يۆرگىۋېلى ــدە ي ــڭ ئىهــرام ئىچى ــالىنى ( ـ ئايالالرنى ــن جام ــات ئهرلهردى  ئهگهر ي
 ). قاچۇرۇش ئۈچۈن يۈزىنى يۆرگىۋالسا بولىدۇ

 ئىهرامــدا چهكلهنــگهن ئىــشالردىن بىرەرســىنى ســادىر قىلغــان كىــشى قانــداق قىلىــشى
 كېرەك؟

 ىر قىلغـــان كىـــشى ئـــۇنى ـ ئىهرامـــدا مهنئـــى قىلىنغـــان ئىـــشالردىن بىرەرســـىنى ســـاد 1
 بىلمىگهنلىكتىن ياكى ئۇنتـۇپ قالغـانلىقتىن يـاكى زورالنغـانلىقتىن سـادىر قىلغـان بولـسا، ئـۇ

 . مۇ كهلمهيدۇ ) ماددىي جازا ( كهچۈرۈم قىلىنىدۇ، گۇناه بولمايدۇ، فىديه

 قىالردىن بىرەرســـىنى ئېهتىيـــاج يۈزىـــسىدىن بىلىـــپ تـــۇرۇپ قىلغـــان يـــۇقىرى ـ ئهگهر 2
 . ېلىدۇ بولسا، فىديه ك

 قىالردىن بىرەرســىنى ئۆزۈرســىز ۋە ئېهتىياجــسىز تــۇرۇپ ســادىر قىلغــان يــۇقىرى ـ ئهگهر 3
 . بولسا، گۇناهكار بولىدۇ ۋە فىديهمۇ كېلىدۇ

 جازا مىقدارى

 ئىهرام ئىچىدە چهكلهنگهن ئىشالرنى سادىر قىلغانلىقنىڭ جازاسى

ــېلىش، خۇشـــبۇي ــېلىش، تىرنـــاق ئـ  قـــوللىنىش، چـــاچ يـــاكى قولتۇقنىـــڭ تـــۈكلىرىنى ئـ
ــشى، ــشىنى يۆرگىـ ــشى، بېـ ــه كىيىـ ــگهن نهرسـ ــڭ تىكىلـ ــيىش، ئهرلهرنىـ ــا پهلهي كىـ  قوللىرىغـ

ــشى ۋە ئهر ــۆزىنى يۆرگىۋېلىـ ــڭ يـ ــدىغان – ئايالالرنىـ ــنى قوزغايـ ــسىي ههۋەسـ ــڭ جىنـ  ئايالنىـ
 ههرىكهتلهرنى قىلىشىـشى قاتـارلىق ئىـشالردىن بىرەرسـىنى سـادىر قىلغـان كىـشى تۆۋەنـدىكى

 : رىنى تالاليدۇ ئۈچ خىل جازانىڭ بى

. ئارقىدىن ياكى ئارا بېرىپ ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش – ئارقا  1
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 . ئالته پېقىرنى بىر قېتىم غىزاالندۇرۇش  2

ــڭ پېقىرلىرىغــا  3 ــتىن مهككىنى ــۆزى يېمهس ــپ گۆشــىدىن ئ ــانلىق قىلى ــوي قۇرب ــر ق  بى
 . تارقىتىپ بېرىش

 ۋاجىبنى تهرك ئهتكهننىڭ جازاسى

 تىـــن ئىهـــرام بـــاغالش كـــېلىش، » مىقـــات « رىـــدىن يهنـــى ههج يـــاكى ئۆمرەنىـــڭ ۋاجىبلى
 » ۋاجىــب « شــهيتانغا تــاش ئېــتىش، مــۇزدەلىفهدە قونــۇش ۋە باشــقىالرغا ئوخــشاش قىلىــش

ــدىغان ــۈن يارايـ ــانلىق ئۈچـ ــشى قۇربـ ــان كىـ ــىنى تهرك قىلغـ ــشالردىن بىرەرسـ ــيىلگهن ئىـ  دېـ
 رغــا تارقىتىــپ مــالالردىن بىرەرســىنى قۇربــانلىق قىلىــپ ئــۆزى يېمهســتىن مهككىــدىكى پېقىرال

 . بېرىشكه بۇيرىلىدۇ

 ئىهرام ئىچىدە تۇرۇپ جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهننىڭ جازاسى

ــان ــشىنىڭ قىلغـ ــۈزگهن كىـ ــىۋەت ئۆتكـ ــسىي مۇناسـ ــۇرۇپ جىنـ ــاي تـ ــدىن چىقمـ  ئىهرامـ
 ئىهرامـدىن ئهممـا . ئـۇنى كېيىنكـى يىلـالردا قايتـا قىلىـشى الزىـم كېلىـدۇ . ههججىسى بوزۇلىدۇ

 ىمۇ، پهرز تــاۋاب بىــلهن ســهئى قىلىــشتىن بــۇرۇن جىنــسىي مۇناســىۋەت چىقىــپ بولغــان بولــس
 ئۆتكـــۈزگهن كىـــشىنىڭ ههججىـــسى بوزۇلمايـــدۇ، پهقهت قۇربانلىققـــا يارايـــدىغان مـــالالردىن
 بىـرەر قــوي يــاكى بىـرەر ئــۆچكه قۇربــانلىق قىلىـش يــاكى ههج كۈنلىرىــدە ئـۈچ كــۈن، يۇرتىغــا

 وزا تۇتــــۇش بىــــلهن ههججىــــسى كــــۈن ر 10 قايتقانــــدىن كېــــيىن يهتــــته كــــۈن، جهمــــى
 . تولۇقلىنىدۇ

 قۇرۇقلۇق هايۋانلىرىدىن بىرەر جانلىقنى ئۆلتۈرگهننىڭ جازاسى

 : بۇنىڭ جازاسى ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

ــدىغان  1 ــالىغىلى بولى ــى باه ــا ئوخــشاش قىممىتىن ــارۋا ماللىرىغ ــسى چ ــۈرگهن نهرسى  ئۆلت
 : ش بىلهن ئادا تاپىدۇ نهرسه بولسا، جازاسى تۆۋەندىكى ئۈچ ئىشنىڭ بىرىنى قىلى

ــال ) 1 ( ــرەر م ــتىگه چۇشــلۇق بى ــر كىيىكنــى ( ئۆلتــۈرگهن نهرسىــسىنىڭ قىممى  مهســىلهن، بى
 ) ئۆلتۈرۈپ قويغان بولسا بىر قـوي، تـۆگه قۇشـىدىن بىرىنـى ئۆلتـۈرۈپ قويغـان بولـسا بىـر كـاال

 . ئېلىپ قۇربانلىق قىلىپ ههرەمدىكى پېقىرالرغا تارقىتىپ بېرىش

ــۈرگهن ن ) 2 ( ــاكى ئۆلت ــڭ ي ــدىكى پېقىرالرنى ــپ مهككى ــام ئېلى ــتىگه تائ ــسىنىڭ قىممى  هرسى
. دىن تارقىتىپ بېرىش ياكى قىممىتىنى بېرىش ) گرام 3250 ( » سا « ههر بىرىگه يېرىم
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ــسابالپ روزا ) 3 ( ــدىن هې ــر كۈن ــا بى ــڭ ئورنىغ ــدىغان تائامنى ــا بېرى ــر پېقىرغ ــاكى ههر بى  ي
 . تۇتۇش

ــشاش ئوخشىـــش  2 ــه چـــېكهتكىگه ئوخـ ــۈرگهن نهرسـ ــاپقىلى بولمايـــدىغان ئۆلتـ  ىنى تـ
 : بولسا، تۆۋەندىكى ئىككى ئىشنىڭ بىرىنى قىلىش الزىم كېلىدۇ جانلىق

 ئېلىـپ ) يـاكى بۇغـداي ( ئۆلتۈرگهن نهرسىسىنىڭ قىممىتىنـى هېـسابالپ ئۇنىڭغـا تائـام ) 1 (
 دىــن تارقىتىــپ بېــرىش يــاكى قىممىتىنــى » ســا « مهككىــدىكى پېقىرالرنىــڭ ههر بىــرىگه يېــرىم

 . بېرىش

 . ى ههر بىر پېقىرغا بېرىدىغان تائام ئورنىغا بىر كۈندىن روزا تۇتۇش ياك ) 2 (

 مۇالهىزە

 مهيلــــى قهســــلهپ . جـــانلىقنى ئۆلتــــۈرگهن كىــــشىنىڭ ئۆزرىــــسى قوبــــۇل قىلىنمايــــدۇ
 ئۆلتۈرگهن بولسۇن، مهيلى ئىـسىدە يـوق يـاكى بىلمهسـتىن ئۆلتـۈرگهن بولـسۇن، ههر هـالهتته

 . ىۋەت ئۆتكۈزگهنمۇ شۇنداق جىنسىي مۇناس . ئۇنىڭ جازاسىنى تۆلهيدۇ

 ئىهرام ئىچىدە رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر

 . يۇيۇنۇش  1

 . ـ ئىهرامنى ئالماشتۇرۇش ياكى يۇيۇش 2

 . ـ پۇراقسىز سۈرمه تارتىش 3

 ـ قولغا سائهت سېلىش، 4

 . تاقاش ) تىكىلگهن بولسىمۇ ( ـ بهلگه كهمهر ياكى ههميان 5

 . ـ قولغا ئۈزۈك سېلىش 6

 . دەننىڭ قايسىبىر يېرىنى قاشالش، تاتىالش، ئۇۋۇالش ـ باشنى ياكى به 7

 ئۆمرە قىلىش ئۇسۇلى

 ـ مهســجىدى ههرەمــگه يېتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن، ئۇنىڭغــا ئــوڭ پــۇتىمىز بىــلهن 1
 : كىرىشته . كىرىمىز

لـى رسـوِل اِهللا اَلِْحمدِ ِهللا رب العاَلَِمين والصالَةُ والـسالَم ع . ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
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 ذُنوِبي وافْتح ِلي أَبواَب رحمِتك اَللَّهم اغِْفرِلي
 ههمـدۇ سـانا . شـهپقهتلىك ئالالهنىـڭ نـامى بىـلهن باشـاليمهن – ناهـايىتى مېهـرى « يهنى

ــبهر ئهلهيهىســــساالمغا دۇرۇد ۋە ــتۇر، پهيغهمــ ــارى ئالالهقــــا خاســ ــڭ پهرۋەردىگــ  ئالهملهرنىــ
 گۇنـــاهلىرىمنى مهغپىـــرەت قىلغىـــن ۋە ماڭـــا رەهـــمهت ئـــى ئـــالاله . بولـــسۇن غا ســـاالمالر

 بــۇ جىمــى مهســجىدلهرگه كىرىـــشته . ( دىــگهن دۇئــانى ئوقــۇيمىز » ئىــشىكلىرىڭنى ئــاچقىن
 ). ئوقۇلىدىغان دۇئا

 تـاۋاپنى . ـ كهبىـگه يېتىـپ كهلگهنـدە، تهلبىيهنـى توختىتىـپ، تـاۋاپ قىلىـشنى باشـاليمىز 2

 ههرەم قىـستىالڭغۇ بولمىغـان . دەپ باشـاليمىز ﴾ اَهللا أّكْبـر ﴿ ههجهرۇل ئهسۋەدنىڭ ئۇدۇلىـدىن
ــارىمىز ــكه بـ ــۋەدنى سۆيۈشـ ــدا ههجهرۇل ئهسـ ــتالردا . ئههۋالـ ــستىالڭغۇ ۋاقىـ ــۆپ، قىـ ــادەم كـ  ئـ
ــز ــاالم بېرىمى ــپ س ــشارىتى قىلى ــول ئى ــراقتىن ق ــش ئهۋزەل . يې ــداق قىلى ــق . بۇن ــته قېتىملى  يهت

ــا كهلگه ــۋەدنىڭ ئۇدۇلىغــ ــاۋاپنى يهنه ههجهرۇل ئهســ ــتۇرىمىز تــ ــدە ئاخىرالشــ ــڭ . نــ  تاۋاپنىــ
 تاۋاپتـا ئـوڭ . ئالدىنقى ئۈچىدە تىزرەك مـاڭىمىز، كېيىنكـى تۆتىـدە تهمكىنلىـك بىـلهن مـاڭىمىز

ــۇپ، ئــوڭ مــۆرىمىزنى ئوچــۇق تــۇتىمىز ــۈن . قــولىمىزنى ئىهرامنىــڭ ســىرتىغا چىقىرىــپ قوي  پۈت
 تائـاالدىن مهغپىـرەت تاۋاپ جهريانىـدا دۇئـانى كـۆپ قىلىمىـز، بـارلىق گۇنـاهالر ئۈچـۈن ئـالاله

ــز ــگهن ئهمهس، ههركىــم ئــۆزى . تىلهيمى ــۈن مهخــسۇس دۇئــا بهلگىلهن  تاۋاپتــا ئوقــۇش ئۈچ
ــا قىلــسا بولىــدۇ ــۆز تىلىــدا دۇئ ــانى . بىلگهنــچه، خالىــسا ئ ــۇ دۇئ ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن  پهيغهم

 دا ماڭـا بهرگهن رىزقىـڭ بىـلهن ماڭـا قانـائهت بهرگىـن، رىزقىمـ ! ئى پهرۋەردىگـارىم « : ئوقۇغان
 ماڭا بهرىكهت بهرگىـن، قولۇمـدىن كېتىـپ، قايتـا ئېرىشىـشىم مـۇمكىن بولمايـدىغان ئىـشالر ۋە

 . » نهرسىلهرنىڭ ئورنىنى ماڭا ياخشىلىق بىلهن تولدۇرۇپ بهرگىن

 غا كهلگهندە ئىمكانىيهت بولسا » رۇكنى يهمانى « ـ 3

راهللا أَكْبِم اِهللا وِبس 
 ۋە دەپ ئوڭ قولىمىز بىلهن ئۇنى سىاليمىز

 ربنآ آِتنا ِفي ٱلدنيا حسنةً وِفي ٱآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب ٱلناِر
 بىـزگه دۇنيـادا ياخـشىلىق ئاتـا قىلغىـن، ئـاخىرەتتىمۇ ياخـشىلىق ! پهرۋەردىگـارىمىز « : يهنى

 . دېگهن دۇئانى ئوقۇيمىز » ئاتا قىلغىن، بىزنى دۇزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

ــاۋاپ ئاخى 4 ــوڭ ـ ت ــپ ئ ــگه تىقى ــڭ ئىچى ــولىمىزنى ئىهرامنى ــوڭ ق ــيىن، ئ ــقاندىن كې  رالش
ــۆرگهيمىز ــلهن ي ــرام بى ــۆرىمىزنى ئىه ــسا . م ــانىيهت بول ــدىن ئىمك ــراهىم « ئان ــامۇ ئىب ــڭ » مهق نى
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ــسىدا ــدە ( ئارقىـ ــسىبىر يېرىـ ــڭ قايـ ــسا ههرەمنىـ ــستىالڭغۇلۇق بولـ ــى ) ههرەم قىـ ــۇرۇپ ئىككـ  تـ
ــۇيمىز ــاز ئوق ــا ( ). رەكــئهت نام ــ « ئهمم ــامۇ ئىب ــپ » راهىم مهق ــستىالڭغۇ قىلى ــسىنى قى ــڭ ئارقى  نى

 . تۇرىۋېلىش ياخشى ئهمهس ۋە باشقىالرغا ئازار بهرگهنلىك بولىدۇ

 شـــۇنداق پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . ئانـــدىن زەمـــزەم ســـۈيىدىن قـــانغۇچه ئىچىمىـــز  5
 زەمـزەم سـۈيى نـېمه ئۈچـۈن ئىچىلـگهن بولـسا شـۇنىڭ ئۈچۈنـدۇر، « قىلغان ۋە مۇنداق دېـگهن

 ن ئــۇنى شــىپالىق تهلهپ قىلىــپ ئىچــسهڭ ئــالاله ســاڭا شــىپالىق ئاتــا قىلىــدۇ، يهنــى ســه
 قورسىقىڭنى تويغـۇزۇش ئۈچـۈن ئىچـسهڭ ئـالاله سـېنى تويغۇزىـدۇ، ئۇسـسۇزلىقتىن ئىچـسهڭ

ــالاله ــسۇزلىقىڭنى كېـــسىدۇ ئـ ــېنىڭ ئۇسـ ــۇ . سـ ــان، ئـ ــل ئهلهيهىســـساالم قازغـ ــۇنى جىبرىئىـ  ئـ
 ). ( » ئىيل ئهلهيهىسساالمغا ئۈچۈرۈلگهن ئىسما

 : ئاندىن سافا تهرەپكه قاراپ يول ئالىمىز ۋە سافاغا كهلگهندە  6

 ﴾ ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعآِئِر اللِّه ﴿
ــى ــقهتهن ئالاله ﴿ يهنـ ــلهن مهرۋە ههقىـ ــهفا بىـ ــڭ سـ ــڭ ( نىـ ــدۇ ) دىنىنىـ  ﴾ ر ئاالمهتلىرىدىنـ

 : ئاندىن قىبلىگه قاراپ تۇرۇپ . دېگهن ئايهتنى ئوقۇيمىز

 الَ ِإله ِإالَّ . ر لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَٰى كُلِّ شيٍء قَِدي . ك لَه اللّه وحده الَ شِري الَ ِإٰله ِإالَّ
 وهزم اَألحزاب وحده . ونصر عبده . أَنجز وعده . ه وحده اللَّ

ــى  ئۇنىــڭ هــېچ شــېرىكى يوقتــۇر، بىــر ئــالالهتىن باشــقا ههقىقىــي ئىــاله يوقتــۇر، « يهن
 بىــر ئــالالهتىن . پادىــشاهلىق ۋە ههمــدۇ ســاناالر ئۇنىڭغــا خاســتۇر، ئــۇ ههر نهرســىگه قــادىردۇر

ــگه ئاشــۇردى، بهندىــسى ــسىنى ئهمهل ــالاله ۋەدى ــۇر، ئ ــۇد يوقت ــۇههممهد ( باشــقا ههقىقىــي مهب  م
ــالغۇز مه ) ئهلهيهىســــساالم ــۆزى يــ ــمهنلهرنى ئــ ــداش دۈشــ ــۇب گه مهدەت بهردى، ئىتتىپاقــ  غلــ

ــكه قــاراپ يــۈرىمىز . دېــگهن دۇئــانى ئوقــۇيمىز » قىلــدى  ســهئى . ئانــدىن ســافادىن مهرۋە تهرەپ
 . سافادىن باشلىنىپ مهرۋىدە ئاخىرلىشىدۇ

ــسىدا ئهرلهر  7 ــڭ ئوتتۇرىـ ــشىل چىراقنىـ ــى يېـ ــسىدىكى ئىككـ ــلهن مهرۋە ئارىـ ــافا بىـ  سـ
 . ئهمما ئايالالر يۈگۈرمهيدۇ . قهدىمىنى تېزلىتىدۇ

ــلهن  8 ــافا بىــ ــبىه، ســ ــر، تهســ ــدىمۇ زىكىــ ــش جهريانىــ ــهئى قىلىــ ــسىدا ســ  مهرۋە ئارىــ
 . كۆپ ئوقۇيمىز ۋە دۇئانى كۆپ قىلىمىز تهكبىرلهرنى

ــدا قىلــسىمۇ  9 ــالىيىتىنى تاهارەتــسىز هال ــسىدا ســهئى قىلىــش پائ  ســافا بىــلهن مهرۋە ئارى
بىــلهن شــۇنىڭدەك ئايــالالر تــاۋاپتىن كېــيىن ههيــزدار بولــۇپ قالغــان تهقــدىردە ســافا . بولىــدۇ
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 بــۇ پائــالىيهت ئۈچــۈن تاهــارەت شــهرت چــۈنكى . مهرۋەنــى تاهارەتــسىز ســهئى قىلــسىمۇ بولىــدۇ
 . ئهمهس

 ســافا بىــلهن مهرۋە ئارىــسىدىكى ســهئىنى تۈگىتىــپ بولغانــدىن كېــيىن، چېچىمىزنــى  10
ــز ــدىن چىقىمىـ ــسقارتىپ ئىهرامـ ــاكى قىـ ــۈرۈپ يـ ــۈرۈش . چۈشـ ــشتىن چۈشـ ــاچنى قىسقارتىـ  چـ

ــا ههج يې . ئهۋزەل ــسقارتىش ئهممــ ــتىن قىــ ــسا چۈشۈرۈشــ ــۈنلهر بولــ ــان كــ ــشىپ قالغــ  قىنلىــ
ــدە چۈشــــۈرۈش ئهڭ ئهۋزەل . ئهۋزەلــــدۇر ــۈنكى ههج كۈنلىرىــ ــۆمرە . چــ ــلهن ئــ ــۇنىڭ بىــ  شــ

 . پائالىيىتى ئاخىرالشقان بولىدۇ

ــۆمرەنى ــ ئ ــۈن يۇقىرى ــشنىڭ پۈت ــادا قىلى ــۆمرە ئ ــادەم ئ ــان ئ ــويىچه قىلغ ــىتىلگهن ب  دا كۆرس
 . نىڭ ههممىسىنى تولۇق ئورۇندىغان بولىدۇ پهرز، ۋاجىب ۋە سۈننهت ئهمهللىرى

 ههج قىلىش ئۇسۇلى

 : ئادا قىلىمىز ههج پائالىيهتلىرىنى تۆۋەندىكىچه

 ئىهـرام ( تۇرغـان يېرىمىـزدىن ئىهـرام بـاغاليمىز ) تهرۋىـيه كـۈنى ( كـۈنى 8 زۇلهىججىنىڭ  1
ــنى ــۈنى ئهرەفه  9 باغالشـ ــدىغان ( كـ ــا بولىـ ــد ) ئهرەفاتتـ ــكىمۇ بولىـ ــۈنگىچه كېچىكتۈرۈشـ  . ۇ كـ

 ئىهـرام باغالشـتىن ئـاۋۋال غۇسـلى قىلىمىـز ۋە ). بىراق بۇنداق قىلىـش سـۈننهتكه خىـالپ ئىـش
 ههج ! ئــى ئــالاله « ئانــدىن . ئىمكــانىيهت بولــسا بهدىنىمىــزگه خۇشــبۇي بۇيــۇمالردىن چــاچىمىز

 . دەپ نىيهت قىلىپ، ئىهراملىقنى كىيىمىز » قىلىش ئۈچۈن هازىر بولدۇم

ــز  2 ــا چىقىمى ــدىن مىناغ ــۆز م . ئان ــازلىرىنى ئ ــۇپتهن نام ــام ۋە خ ــىر، ش ــشىن، ئهس ــادا پى  ىن
 تـۆت ( پهقهت پىـشىن، ئهسـىر ۋە خـۇپتهن نامازلىرىنىـڭ پهرزلىرىنـى قهسـرى . ۋاقتىدا ئوقـۇيمىز

 ئهممـا شـام ئهسلىدىكىـسى بـويىچه ئـۈچ رەكـئهت . قىلىـپ ئوقـۇيمىز ) رەكئهتنى ئىككى رەكئهت
 . رى قىلىنمايدۇ چۈنكى ئۈچ رەكئهتلىك ناماز قهس . قىلىپ ئوقۇلىدۇ

ــڭ  3 ــۈرىمىز – 9 زۇلههججىنىـ ــاراپ يـ ــا قـ ــيىن، ئهرەفاتقـ ــدىن كېـ ــۈن چىققانـ ــۈنى كـ  . كـ
 ئهرەفاتقــا يېتىــپ بارغانــدا، ئهرەفــات چېگرىــسىنىڭ ئىچىــگه تولــۇق كىرىــپ بولغــان يــاكى

 چـــۈنكى ئهرەفاتنىـــڭ چېگرىـــسىنىڭ ســـىرتىدا . بولمىغــانلىقىمىزنى ئېنىـــق بىلىـــشىمىز الزىـــم
 چــۈنكى مۇنــداق كىــشى ئهرەفاتتــا . لغــان ههججىــسى قوبــۇل قىلىنمايــدۇ تۇرغــان كىــشىنىڭ قى

 . تۇرغان بولمايدۇ

 ئـالالهنى پـاك ( ، تهسـبىه ) ئـالالهنى ئۇلـۇغالش ( ئهرەفاتتا قۇرئـان ئوقـۇش، دۇئـا، تهكبىـر  4
ــانه ئىكهنلىكىنــــى ئېيــــتىش ( ، تههلىــــل ) دەپ تهرىــــپلهش  ۋە ئىــــستىغفار ) ئالالهنىــــڭ يېگــ

ــال ( ــپ ئ ــا تهۋبه قىلى ــۈرۈم ســوراش گۇناهالرغ ــۆپ ) الهتىن كهچ ــلهن ك ــادەتلهر بى ــارلىق ئىب قات
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 . مهشغۇل بولىمىز

ــر  5 ــپ بى ــتىن قىلى ــى رەكئهت ــدا ئىكك ــشىن ۋاقتى ــىرنى پى ــلهن ئهس ــشىن بى ــا پى  ئهرەفاتت
 . ئارقىدىن بىر ۋاقىتتا ئوقۇيمىز – بىلهن جامائهت بولۇپ، ئارقا ئىككى تهكبىر ، ئهزان

 ىـــك بىــلهن، يۈگۈرمهســـتىن تهلبىــيه ئوقۇغـــان قۇيــاش پاتقانـــدىن كېــيىن، تهمكىنل  6
 يولـدا يۈرگهنــدە باشـقىالرغا ئــازار بېرىـدىغان، ئــۇالرنى . هالـدا مـۇزدەلىفهگه قــاراپ يـول ئــالىمىز

ــم ــشىمىز الزىـ ــدىغان ئىـــشالردىن ساقلىنىـ ــسهپ قويىـ ــا دەسـ ــدىغان، پۇتلىرىغـ  . قىـــستاپ قويىـ
 . ر بېرىش بىلهن قىلىنمايدۇ ئىبادەت باشقىالرغا ئازا . چۈنكى بۇالرنىڭ ههممىسى ئىبادەت

 مــۇزدەلىفهگه يېتىــپ بارغانــدىن كېــيىن، شــام بىــلهن خــۇپتهن نامــازلىرىنى بىــر ئهزان،  7
ــا  خــۇپتهن . ئارقىــدىن بىــر ۋاقىتتــا ئوقــۇيمىز – ئىككــى تهكبىــر بىــلهن جامــائهت بولــۇپ، ئارق

 . ئهمما شام تولۇق ئوقۇلىدۇ . قهسرى قىلىنىپ ئىككى رەكئهت ئوقۇلىدۇ

ــادا بولىــدۇ مــۇزد  8 ــۇرۇش بىــلهن ۋاجىــب ئ ــانچه مىنــۇت بولــسىمۇ ت ــراق . ەلىفهدە بىــر ق  بى
ــر . ئهتىـــسى قۇيـــاش تولـــۇق چىقىـــپ بولغىچىلىـــك مـــۇزدەلىفهدە قونـــۇش ســـۈننهتتۇر  بـــۇ بىـ

 . كېچىلىــك قونــۇش جهريانىـــدا دۇئــا ۋە باشـــقا ئىبــادەتلهر بىــلهن كـــۆپ مهشــغۇل بـــولىمىز
 يىغىـشقا بولغانـدەك قايـسىبىر جايـدىن يىغىــشمۇ شـهيتانغا ئاتىـدىغان تاشـالرنى مـۇزدەلىفهدىن

 ئـاجىز، ياشـانغان ئايـالالر بىـلهن بالىالرنىـڭ مـۇزدەلىفهدە كېچىنىـڭ يېرىمىغـا قهدەر . جـائىزدۇر
 قونۇپ كېتىپ قېلىشىغا رۇخسهت باردۇر

ــا ) هېيــت كــۈنى ( كــۈنى – 10 زۇلههججىنىــڭ  9 ــدىن كېــيىن، مىناغ  قۇيــاش كۆتۈرۈلگهن
ــ ــان هال ــيه ئوقۇغ ــز تهلبى ــيىن، چــوڭ شــهيتان . دا يولغــا چىقىمى ــدىن كې ــپ كهلگهن ــا يېتى  مىناغ

 ئۈچـۈن نىـشانه قىلىنغـان جايغــا بېرىـپ، تهلبىيهنـى تـوختىتىمىز ۋە شــهيتانغا يهتـته تـال تــاش

 . دەپ تهكبىر ئېيتىمىز ) ئالالهۇ ئهكبهر ( ﴾ اَهللا أكْبر ﴿ ههر بىر تاشنى ئاتقاندا . ئاتىمىز

ــد  10 ــانلىق قىلىمىـــز شـــهيتانغا تـــاش ئېتىـــپ بولغانـ ــڭ . ىن كېـــيىن، قۇربـ  قۇربانلىقنىـ
 . قالغانلىرىنى پېقىرالرغا تارقىتىپ بېرىمىز . گۆشىدىن ئۆزىمىزمۇ يېسهك بولىدۇ

 قۇربانلىق قىلىدىغانالر

ــدۇ ــانلىق قىلىـ ــانالر قۇربـ ــران قىلغـ ــاكى ههج قىـ ــۇئ يـ ــراد . ههج تهمهتتـ ــا ههج ئىفـ  ئهممـ
 . قىلغانالرغا قۇربانلىق قىلىش ۋاجىب ئهمهس

 بانلىق قىلىش ۋاقتى قۇر

كــۈنى نامــاز  3 كــۈنى ئهتىگهنــدىن باشــلىنىپ  1 هېيتنىــڭ : قۇربــانلىق قىلىــش ۋاقتــى
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 . ئهسىرنىڭ ۋاقتىغىچه داۋام قىلىدۇ

 قۇربانلىق قىلىش ئورنى

ــورنى ــش ئـ ــانلىق قىلىـ ــكه ۋە : قۇربـ ــقا مهكـ ــدىغان باشـ ــپ بېرىلىـ ــالىيىتى ئېلىـ  ههج پائـ
 . ئورۇنالر

 قۇربانلىق قىلىدىغان مالالر

 . تۆگه قوي، ئۆچكه، كاال ۋە : قۇربانلىق قىلىدىغان مالالر

 قۇربانلىق مالالرنىڭ ياش ۋە سۈپهت ئۆلچىمى

ــدىن ــى، كالى ــقا كىرگىن ــر ياش ــدىن بى ــولغىنى، ئۆچكى ــوڭ ب ــايلىقتىن چ ــالته ئ ــدىن ئ  قوي
 . ئىككى ياشقا كىرگىنى، تۆگىدىن بهش ياشقا كىرگىنى قوبۇل قىلىنىدۇ

 بىـر كـاال يـاكى بىـر . بىر ئۆچكه بىر ئـادەم ئۈچـۈن كۇپـايه قىلىـدۇ قۇربانلىقتا بىر قوي ياكى
 . تۆگه يهتته ئادەم ئۈچۈن كۇپايه قىلىدۇ

 قۇربــــانلىقنى قىلىــــپ بولغانــــدىن كېــــيىن، چېچىمىزنــــى چۈشــــۈرىمىز يـــــاكى  11
 ئهممـــا ئايـــالالر ههر بىــــر . چـــاچنى چۈشـــۈرۈش قىسقارتىـــشتىن ئهۋزەلـــدۇر . قىـــسقارتىمىز

 شــۇنىڭدىن كېــيىن ئىهرامــدىن . ســانتمېتىر مىقدارىــدا كېــسىدۇ چېچىنىــڭ ئۇچىــدىن بىــر
 ئىهرامــدىن چىققانــدىن كېــيىن ئىهــرام ئىچىــدە . چىقىــپ ئــادەتتىكى كىيىملىرىمىزنــى كىيىمىــز

 مهنئـى قىلىنغـان ئىــشالردىن جىنـسىي مۇناســىۋەت ئۆتكۈزۈشـتىن باشــقا ههممىـسىنى قىلىــشقا
 . بولىدۇ

ــيىن  12 ــدىن كې ــپ بولغان ــدىن چىقى ــالىمىز ئىهرام ــول ئ ــاراپ ي ــگه ق ــجىدى . ، مهككى  مهس
ــز ــاۋاپ قىلىمىـ ــى تـ ــدە كهبىنـ ــپ كهلگهنـ ــگه يېتىـ ــاۋاپ ( ههرەمـ ــۇ تـ ــادە « بـ ــاۋاف ئىفـ  پهرز – تـ

 نىـڭ ئارقىـسىدا » مهقـامۇ ئىبـراهىم « تـاۋاپتىن كېـيىن، ئىمكـانىيه بولـسا ). دەپ ئاتىلىدۇ » تاۋاپ
ــۇيمىز ــاز ئوقـ ــئهت نامـ ــى رەكـ ــۇرۇپ ئىككـ ــستىالڭغۇ بو . تـ ــازنى ئهگهر ههرەم قىـ ــۇ نامـ ــسا بـ  لـ

ــۇرۇپ ئوقۇســاق بولىــدۇ ــدە ت ــسىبىر يېرى ــداق قىلىــش ئۆزىمىزنىــڭ . ههرەمنىــڭ قاي  بهلكــى مۇن
 ئانــدىن ســافا . ســاالمهتلىكى ۋە باشــقىالرنىڭمۇ ئازارغــا ئۇچرىماســلىقى ئۈچــۈن ئهڭ ئهۋزەلــدۇر

 ههرەمـگه ( » تـاۋاف قـۇدۇم « قىلغـانالر يـاكى » ههج تهمهتتـۇئ « . ( بىلهن مهرۋەنـى سـهئى قىلىمىـز
ــى قىلمىغانالرنىــڭ ســهئىنى شــۇ كــۈنى ) قهدەم بېــسىش تــاۋىپى ــى هېيتنىــڭ ( ن  ) كــۈنى  1 يهن
 قىلغانالرنىــڭ ســافا بىــلهن » ههج ئىفــراد « يــاكى » ههج قىــران « ئهممــا . ۋاقتىــدا قىلىــشى الزىــم

 ). مهرۋە ئارىسىدا سهئى قىلىش ئىشىنى كېيىنكى كۈنلهرگىچه كېچىكتۈرۈشى جائىزدۇر

ــلهن  13 ــاۋاپ بى ــدە ت ــا ههرەم ــۈنى مىناغ ــۇ ك ــيىن، ش ــدىن كې ــپ بولغان ــهئىنى تۈگىتى س
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ــڭ ــادا زۇلههججىنىـ ــايتىمىز ۋە مىنـ ــونىمىز  13 ۋە  12 – 11 قـ ــرى قـ ــۈنلهر ( كېچىلىـ ــۇ كـ  بـ
  12 ( ئىــشى ئالــدىراش بولغــانالر ئىككــى كــېچه قونــۇپال ). دەپ ئاتىلىــدۇ » تهشــرىق كــۈنلىرى «

 مــا مىنــادا ئــۈچ كــېچه قونــۇش ئهم . قايتىــپ كهتــسىمۇ بولىــدۇ ) كــۈنى كــۈن پېتىــشتىن ئــاۋۋال
 . ئهۋزەلدۇر

 مىنــادا ئــۈچ كـــۈن قونــۇش جهريانىـــدا پىــشىن، ئهســـىر ۋە خــۇپتهن نامازلىرىنىـــڭ  14
 ههر كــۈنى ئـــۈچ شـــهيتاننىڭ ههر . پهرزلىرىنــى قهســـرى قىلىـــپ ئــۆز ۋاقىتلىرىـــدا ئوقـــۇيمىز

ــاتىمىز ــاش ئ ــدىن ت ــته تال ــرىگه يهت ــهيتاندىن . بى ــك ش ــتىش كىچى ــاش ئې ــۈنلهردىكى ت ــۇ ك  ب

ــشىدۇ ــهيتاندا ئاخىرلى ــوڭ ش ــلىنىپ چ ــشتا . باش ــاش ئېتى ــرىگه ت ــهيتاننىڭ ههر بى ــۈچ ش  اَهللا ﴿ ئ
 بىرىنچـى ۋە ئىككىنچـى شـهيتانغا تـاش ئېتىلىـپ بولغانـدىن . دەپ تهكبىـر ئېيتىلىـدۇ ﴾ أكْبر

ــولىمىزنى كۆتــۈرۈپ دۇئــا قىلىــپ ــبلىگه ئالــدىمىزنى قىلىــپ، ق  كېــيىن، ئىمكــانىيهت بولــسا قى
ــا چـــ . تـــۇرىمىز  وڭ شـــهيتانغا تـــاش ئاتقانـــدا، ههر بىـــر تـــاش بىـــلهن تهكبىـــر ئېيتىـــپ ئهممـ

 . توختىماستىن قايتىپ كېتىمىز

 مۇالهىزە

 فىقهــى كىتابلىرىــدا تــاش ئېتىــشنىڭ پىــشىن ۋاقتىــدىن كېــيىن باشــلىنىدىغانلىقى قهيــت
 ئهممــا هــازىرقى زامانــدا ئــادەم . چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم شــۇنداق قىلغــان . قىلىنغـان

ــتىش كــۆپ ــپ كې ــپ، يهنجىلى ــۈش، ئېزىلى ــادەم ئۆل ــدا ئ ــتىش جهريانى ــاش ئې ــانلىقتىن، ت  بولغ
 ئىــشلىرى ههر يىلــى دېگــۈدەك بولــۇپ تۇرغــانلىقتىن، هــازىرقى زامــان ئىــسالم ئۆلۈمــالىرى

ــدۈزدىكى » ــشقا بولىــدۇ 24 كــېچه ۋە كۈن ــاش ئېتى ــسىبىر ۋاقتىــدا ت ــۋا « ســائهتنىڭ قاي  دەپ پهتى
ــبهر ئهلهي . بهرگهن ــۈنكى پهيغهم ــازىرقى چ ــانلىقتىن، ه ــاز بولغ ــادەم ئ ــدا ئ ــساالمنىڭ ۋاقتى  هىس

ــايتتى ــارائىت . كۈندىكىـــدەك قىـــستىلىش، ئېـــزىلىش ۋە يهنجىلىـــشلهر بولمـ ــازىر شـ ــا هـ  ئهممـ
 . سائهتنىڭ قايسىبىر ۋاقتىدا شهيتانغا تاش ئاتسا بولىدۇ 24 شۇڭا هاجىالر . باشقىچه

ــش  15 ــا قايتىـ ــشىپ يۇرتىمىزغـ ــالىيهتلىرى ئاخىرلىـ ــاۋاپ ههج پائـ ــى تـ ــاۋۋال كهبىنـ  تىن ئـ
ــۇر ــشىمىز ۋاجىبت ــۇ . قىلى ــدا « ب ــاۋاف ۋى ــاۋىپى ( » ت ــشىش ت ــلهن ۋىدالى ــدۇ ) ههرەم بى  . دەپ ئاتىلى

 ئـۇالر تـاۋاپ قىلماسـتىن . پهقهت ههيزدار ۋە توغۇتلـۇق ئايـالالردىنال بـۇ ۋاجىـب سـاقىت بولىـدۇ
 . يۇرتلىرىغا كهتسىمۇ گۇناه بولمايدۇ

ــالىيىتىنى ــ ههج پائ ــىت يۇقىرى ــڭ پهرز، دا كۆرس ــشى ههجنى ــان كى ــادا قىلغ ــويىچه ئ  ىلگهن ب
. ۋاجىب ۋە سۈننهت ئهمهللىرىنىڭ ههممىسىنى جايىدا ئورۇندىغان بولىدۇ
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 ئايالالرغا خاس ئههكامالر

 : ئايالالر تۆۋەندىكى ئىشالردا ئهرلهردىن پهرقلىنىدۇ

 ئايــــالالر ههج ســــهپىرىدە ئېــــرى يــــاكى مههــــرەم تۇغقىنىنىــــڭ ههمــــراه بولۇشــــىغا  1
 . هتىياجلىقتۇر ئې

 . ئىهرام باغلىغاندا ئهرلهرنىڭ ئهكسىچه تىكىلگهن كىيىملهرنى كىيىدۇ ئايالالر  2

ــدۇ  3 ــل ماڭى ــر خى ــشلىرىدا بى ــش ئى ــهئى قىلى ــاۋاپ ۋە س ــالالر ت ــشاش ( ئاي  ئهرلهرگه ئوخ
ــراق ــشىل چى ــى يې ــسىدىكى ئىكك ــلهن مهرۋە ئوتتۇرى ــافا بى ــدە ۋە س ــدىنقى ئۈچى ــڭ ئال  تاۋاپنى

 .) رمهيدۇ ئارىسىدا يۈگۈ

ــشىنى چۈشـــۈرمهيدۇ  4 ــدا بېـ ــدىن چىققانـ ــالالر ئىهرامـ ــڭ . ئايـ ــر چېچىنىـ ــى ههر بىـ  بهلكـ
 . ئۇچىدىن ئاز بىر مىقدارنى كېسىدۇ

 . نى ئاۋازلىق ئوقۇمايدۇ « لهببهيكه » ئايالالر  5

ــدۇ  6 ــا بارماي ــان ۋاقىتت ــا خالىغ ــۋەدنىڭ يېنىغ ــالالر ههجهرۇل ئهس ــن . ئاي  پهقهت ئهرلهردى
 . خسۇس ۋاقىتالردىال بارسا بولىدۇ خالىي بولغان مه

 . ئايالالر ئىهرام باغلىغاندا ئهرلهرنىڭ ئهكسىچه بېشىنى يۆرگهيدۇ  7

ــقۇن  8 ــۈن توسـ ــشى ئۈچـ ــرام باغلىـ ــڭ ئىهـ ــۇق ئايلالرنىـ ــاكى تۇغۇتلـ ــادەت يـ ــايلىق ئـ  ئـ
 . بواللمايدۇ

 ئهرەفات كۈنىنىڭ ئىسالم نهزەرىدىكى ئورنى

 ئهرەفــات كۈنىــدە قۇرئــان . ئهڭ شــهرەپلىكىدۇر ئهرەفـات كــۈنى كۈنلهرنىــڭ ئهڭ ئۇلــۇغى ۋە
ــا ــۆپلهپ دۇئ ــتىش ۋە ك ــۆپ ئېي ــبىهلهرنى ك  ـ تهس ــر ــا زىكى ــش، ئالالهق ــالۋەت قىلى ــلهن تى  بى

ــدۇ ــۇش كۈنى ــغۇل بول ــگهن . مهش ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــا « : پهيغهم ــشى دۇئ  ئهڭ ياخ
 هرلهر ئېيتقــان مهن ۋە مېنىڭــدىن ئىلگىرىكــى پهيغهمــب . ئهرەفــات كــۈنى قىلىنغــان دۇئــادۇر

 : زىكىرلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى

﴿ لَه ِريكالَ ش هدحو ِإالَّ اللّه الَ ِإٰله : ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ﴾ 
 ئــالالهتىن باشــقا ههقىقىــي مهبــۇد يــوق، ئــالاله يــالغۇزدۇر، ئۇنىــڭ هــېچ شــېرىكى ” يهنــى
 دېـگهن “ ئـۇ ههمـمه نهرسـىگه قـادىردۇر . ههمدۇ سـانا ئۇنىڭغـا خاسـتۇر پادىشاهلىق ۋە . يوقتۇر

. » تهۋهىد كهلىمىسىدۇر
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ــۈزەل ــسانالرنى گ ــڭ پهقهت ئىن ــشى ههجنى ــزدەنگهن كى ــۇق ئى ــالىيهتلىرى توغرۇل  ههج پائ
ــشىلىق ــۇرىدىغان ۋە ياخ ــۋادارلىقنى ئاش ــشتۈرىدىغان، تهق ــيىلهپ يېتى ــلهن تهربى ــالر بى  ئهخالق

 قىـدىغان تهربىـيه خـاراكتېرلىق ئىبـادەت ئىكهنلىكىنـى چوقـۇم تونـۇپ سۈيهرلهردىن قىلىپ چى
 هـــاجى ئالالهنىـــڭ بهيتىـــدە ۋە باشـــقا مـــۇقهدەس جـــايالردا ههج پائـــالىيىتىنى ئـــادا . يېتىـــدۇ

ــۇغالش، ئۇلــۇغ ههج ــارەك جــايالرنى ئۇل ــۇقهددەس قىلغــان مۇب ــدا، ئــالاله م ــش جهريانى  قىلى
ــڭ ــاقالش ۋە ئالالهنىـ ــۆرمىتىنى سـ ــڭ هـ ــشتهك ئايلىرىنىـ ــايه قىلىـ ــرىگه رىئـ ــر ۋە مهنئىلىـ  ئهمـ

ــۇ، ههج جهريانىــدا ــدىن كېيىنم ــا قايتقان ــتۈرىدۇ ۋە يۇرتىغ ــۆزىگه ئۆزلهش ــشالرنى ئ ــشى ئى  ياخ
ــۇرۇنقى ــدۇ، ب ــا قهدەم قويى ــر هاياتق ــويىچه يېڭــى بى ــان تهربىيىــسى ب  مــۇقهددەس جــايالردا ئالغ

ــش ــويىچه ئىـ ــسى بـ ــان تهربىيىـ ــى ئالغـ ــالپ يېڭـ ــىزلىكلىرىنى تاشـ ــدۇ يېتهرسـ ــڭ . كۆرىـ  ئۇنىـ
 هاياتىـــدىكى بـــۇ چـــوڭ ئـــۆزگىرىش ئۇنىـــڭ ئىبـــادىتى، مۇئامىلىـــسى ۋە ئهخالقىـــدا نامايـــان

ــن . بولىـــدۇ  باشـــقىالر ئۇنىڭـــدىن ئۆگىنىـــدۇ ۋە ئۇنىڭـــدا يهرلهشـــكهن ئېـــسىل پهزىلهتلهردىـ
 مـــۇقهددەس جايالرنىـــڭ هـــۆرمىتىنى باشـــقا هـــاجى ئىككـــى ههرەم ۋە . تهســـىرات ئالىـــدۇ

ــۆگىنىش جهر ــنى ئـ ــسانىيهتنىڭ ساقالشـ ــۈن ئىنـ ــدىن پۈتـ ــۇلمانالرنىڭ، جۈملىـ ــدا، مۇسـ  يانىـ
 هــۆرمىتىنى ســاقالش ۋە مهنپهئهتىنــى قوغداشــنىڭ خــۇددى ئىككــى ههرەم بىــلهن ئۇلــۇغ ههج
 ئايلىرىنىـــڭ هــــۆرمىتىنى ۋە مۇقهددەســــلىكىنى قوغداشـــقا ئوخــــشاش دىنىــــي زۆرۈرىــــيهت

 . ئىكهنلىكىنى هېس قىلىدۇ

 ىمكـى دىنىـي ئىـشالرنى ئۇلۇغاليـدىكهن، بـۇ، دىلالرنىـڭ ك ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئـان كهرىمـدە
ــدۇر ــدۇ ﴾ تهقۋادارلىقىدىن ــۇغ . دەي ــان ئهڭ ئۇل ــسلى بولمىغ ــدە مى ــسالم نهزەرى ــۈنى ئى ــات ك  ئهرەف

ــدۇر ــى بىلهلمىــگهن ۋە هــۆرمىتىنى ســاقلىمىغانالر . كۈن  ـ قىممىتىن ــر ــڭ قهدى ــۇ كۈننى ــراق ب  بى
 هرەفـات سـۆزىنىڭ مهنىـسىمۇ تونــۇش ئ . ئۈچـۈن بـۇ كۈننىـڭ باشـقا كـۈنلهردىن پهرقــى يوقتـۇر

 ۋە تونۇشـۇش دېگهنلىـك بولـۇپ، ههج قىلىـشتىن بولغـان مهقـسهت ئـالاله تائاالنىـڭ ئهمرىنـى
 بهجــا كهلتــۈرۈش بولغانــدەك، ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمىتىنــى، ئىنئــاملىرىنى ۋە مهغپىرىتىنــى
 تونــــۇش ۋە ئېرىــــشىش، دۇنيانىــــڭ ههر قايــــسى جايلىرىــــدىن كهلــــگهن ههر مىلــــلهت
ــارقىلىق ئۆزىنىــڭ گــۈزەل ئهخــالق، ياخــشى ــارا تونۇشــۇش، بــۇ ئ ــلهن ئــۆز ئ  مۇســۇلمانلىرى بى
 ئــادەت ۋە ئــۆزگىچىلىكلىرىنى ئۇالرغــا نامايــان قىلىــش ۋە ئۇالرنىــڭ گــۈزەل ئهخــالق، ياخــشى

 . ئادەتلىرىنى، ئاالهىدىلىكلىرىنى ئۆگىنىش ههم قوبۇل قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

 ەفاتتــا تــۇردۇق، ههرەمنــى تــاۋاپ قىلــدۇق، قۇربــانلىق شــۇ ئېنىقكــى، ههرەمــگه كېلىــپ ئهر
 قىلدۇق ۋە باشقا ۋاجىبالرنـى ئـادا قىلـدۇق، شـۇنىڭ بىـلهن ههج پهرزىنـى ئـادا قىلىـپ ئۇنىـڭ
 غـــايىلىرىنى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرغان بولـــدۇق، دەپ مهغرۇرلىنىـــپ، كهلـــگهن پېتـــى كېـــتىش

. ناقىسلىق ۋە يېتهرسىزلىكتۇر
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 تهربىيىلىـــنىش پۇرســـىتى بولـــۇپ، دۇنيانىـــڭ ههر ههج ئىبـــادىتى مهنىـــۋىي جهههتـــتىن
 قايـــسى جايلىرىـــدىن كهلــــگهن هـــاجىالر بـــۇ ئىبــــادەت جهريانىـــدا ئۆزلىرىنىـــڭ روهىــــي
 مهنىـــۋىيىتىنى يۈكـــسهلتىش، تهقـــۋادارلىقىنى ئاشـــۇرۇش ۋە ئهخالقىنـــى ئىـــساله قىلىـــش

 . پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ

 گۇناهلىرىـدىن پاكلىنىـپ، نېمه ئۈچـۈن قىلغـان ههججىـسى قوبـۇل بولغـان ئـادەم پۈتـۈن
ــر ــانالرمۇ بى ــادەتلهرنى قىلغ ــېمه ئۈچــۈن باشــقا ئىب ــدۇ؟ ن ــاك بولى ــۇۋاقتهك پ  خــۇددى مهســۇم ب
ــدىغان ــتىم قىلىنى ــر قې ــدە بى ــۈر ئىچى ــدۇ؟ تهبىئىيكــى، ههج ئۆم ــاك بولماي ــۇنداق پ ــدىال ش  كۈن

 ىرىــدە ههججىــسى قوبــۇل بولغــان كىــشىنىڭ ئېتىقادىــدا، ئهخالقىــدا ۋە باشــقا تهرەپل . ئىبــادەت
 مۇنـداق كىـشىنىڭ . چـۈنكى ههج شـۇنى تهقهززا قىلىـدۇ . جىددىي ئۆزگىرىـشلهر پهيـدا بولىـدۇ

ــى يېڭىـــدىن ــدىن گۈزەللىـــشىدۇ، ئىخالسـ ــى يېڭىـ ــدىن جانلىنىـــدۇ، ئهخالقـ ــانى يېڭىـ  ئىمـ
 ـ تۇرۇشـــلىرى، ههرىكهتلىـــرى، كىـــشىلهرگه  كۈچلىنىــدۇ، مۇنـــدىن باشـــقا ئۇنىـــڭ يـــۈرۈش

 ـ ســۆزلىرى ياخــشىلىققا، تاكامۇللۇققــا قــاراپ ئۆزگىرىــدۇ، قىلىــدىغان مۇئــامىلىلىرى، گهپ
 خـــۇددى ئـــۇ ئانىـــسىدىن ئهمـــدى توغۇلغـــان مهســـۇم بۇۋاققـــا ئوخـــشاش يېڭىـــدىن دۇنياغـــا

 مۇنـداق كىـشىنىڭ پۈتـۈن گۇناهلىرىـدىن پـاك بولـۇپ، مهسـۇم . كهلگهندەك بولۇپ ئۆزگىرىـدۇ
ــك ئهمهس ــۇۋاقتهك بولۇشــى ئهجهپلىنهرلى ــالاله تائ . ب ــۇل ههججىــسى ئ ــڭ دەرگاهىــدا قوب  االنى

ــبهر ــدىغانلىقى پهيغهم ــاك بولى ــاهالردىن پ ــۇۋاقتهك گۇن ــۇم ب ــۇددى مهس ــشىنىڭ خ ــان كى  بولغ
 . ئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرى ئارقىلىق ئىسپاتالنغان شهكسىز ههقىقهت

ــان ههججىــسىنىڭ تهســىرى ئۇنىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى دۇنياســىدا  ئهگهر هاجىنىــڭ قىلغ
ــۆزگىر ــر ئـ ــاددە بىـ ــدۈرەلمىگهن، پهۋقۇلئـ ــانىنى كۈچلهنـ ــڭ ئىمـ ــان، ئۇنىـ ــدا قىاللمىغـ  ىش پهيـ

 ئهخالقىنـــــى ياخـــــشىلىيالمىغان ۋە باشـــــقا تهرەپلىرىنـــــى بۇرۇنقىـــــسىدىن ياخـــــشىلىققا
ــدۇ ــاي قالى ــى بولم ــاياههتتىن پهرق ــڭ س ــداق ههجنى ــسا، بۇن ــۆزگهرتهلمىگهن بول ــگه . ئ  ههرەم

 كېــرەك بــولغىنى ئــالاله ئهممــا . كهلــگهن ئــادەم كىــشىلهرنىڭ نهزەرىــدە هــاجى بولىۋېرىــدۇ
 ههقىقىــي هــاجى خۇشــپۇراق گــۈلگه ئوخــشاش بولــۇپ، . تائاالنىــڭ نهزەرىــدە هــاجى بولۇشــتۇر

ــالق ــۈزەل ئهخــ ــگه گــ ــلهن خهلقىــ ــدى بىــ ــۋى هىــ ــق مهنىــ ــڭ يېقىملىــ ــسىل ئۆزىنىــ  ۋە ئېــ
ــۇراقلىرىنى چاچىــدۇ ــى ئۇنىڭــدىن مهنپهئهتلىنىــدۇ . پهزىلهتلهرنىــڭ پ  ههقىقىــي هــاجى . خهلق

ــا ۋە مۇســۇلمانلىقتا، ــۈزەل ئهخالقت ــته، گ ــگه باشــقا ۋەتهنپهرۋەرلىك ــارلىق ياخــشىلىقالردا خهلقى  ب
 چــۈنكى ئــۇ، ئىنــسانلىقنىڭ ئىپتىخــارى، ههقىقىــي مۇســۇلمانلىقنىڭ ۋە بــارلىق . ئــۈلگه بولىــدۇ

ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئايــاقلىرى ــان پهيغهمبىرىمىــز م ــڭ ئۈلگىــسى بولغ  پهزىلهتلهرنى
ــا ــشقا، تهكـــكهن مـــۇقهددەس جايالرغـ ــادەتلىرىنى قىلىـ ــقان، ئۇنىـــڭ قىلغـــان ئىبـ  ئايـــاق باسـ

. ئوقۇغان دۇئالىرىنى ئوقۇشقا مۇيهسسهر بولغان بهختلىك كىشىدۇر
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ــالق، ــۈزەل ئهخ ــق گ ــى تهقۋادارلى ــسى ۋە تهقهززاس ــڭ ئىپادى ــدا، هاجىلىقنى ــه قىلغان  خۇالس
 تگه ئــۇالرنى پــاكىزلىق ۋە ئۈلگىلىــك پهزىلهتلهرنــى ئۆگىنىــپ، ئــاۋۋال ئــۆزىگه، ئانــدىن مىللىــ

 ئههــۋال بۇنــداق ئىــكهن، مىللىتىمىــزگه ۋەكىللىــك قىلغــان هالــدا . سىڭدۈرۈشــتىن ئىبــارەتتۇر
 بــۇ مــۇقهددەس جايالرغــا هــازىر بولغــان هاجىلىرىمىزنىــڭ ياخــشى ئىــشالردا باشــقىالرغا ئــۈلگه

 . بولۇشى تهلهب قىلىنىدۇ

ــ ــڭ ئالدى ــمه خــااليىق ئالالهنى ــدە ههم ــامهت كۈنى ــدانى قىي ــات مهي ــۇپ، ئهرەف ــازىر بول  دا ه
ــدانىنىڭ كىچىكلىـــتىلگهن كۆرۈنىـــشى بولـــۇپ، قىيـــامهت  هېـــساب بېرىـــدىغان ههشـــىر مهيـ
 كۈنىدىمۇ پۈتۈن خـااليىقالر ئالالهنىـڭ ئالدىـدا ئوخـشاش بىـرال قىيـاپهتته هـازىر بولىـدۇ ۋە بـۇ

 . دۇنيادا قىلغان ياخشى ـ يامان ئهمهللىرىدىن هېساب بېرىدۇ

ــۇلمانالرنىڭ ــادىتى مۇسـ ــدۇر ههج ئىبـ ــوڭ قۇرۇلتىيىـ ــق چـ ــدىن . يىللىـ ــۇلمانالر ههجـ  مۇسـ
ــۇلمان ــگهن مۇسـ ــدىن كهلـ ــسى جايلىرىـ ــڭ ههرقايـ ــدا، دۇنيانىـ ــوڭ قۇرۇلتايـ ــۇ چـ ــارەت بـ  ئىبـ
 ـ بىـرى بىـلهن تونۇشـىدۇ، ئىـسالمىي قائىـدە  قېرىنداشلىرى بىـلهن ئۇچرىـشىش ئـارقىلىق بىـر

ــدۇ ــدىن ئۆگىنى  ـ بىرى ــر ــى بى ــۈزەل ئهخالقالرن ــۇنالرنى، گ ــسال . يوس  مىي قېرىنداشــلىقنىڭ ئى
 دۇنيانىــــڭ ههر قايــــسى جايلىرىــــدىن كهلــــگهن . كۈچلــــۈك رىشتىــــسىنى هــــېس قىلىــــدۇ

 ىزگه سـ ( » ئهسـساالمۇ ئهلهيكـۇم « هاجىالرنىڭ ئهقىدىـسى بىـر، ئىالهـى بىـر، ئىبـادەتلىرى بىـر،
ــارەت ) ئالالهنىـــڭ ئامـــانلىقى بولـــسۇن ــر ۋە ئاپئـــاق ئېهرامـــدىن ئىبـ  دىـــن ئىبـــارەت تىلـــى بىـ

 خىــل بولــۇپ، ئــۇالر ئىــسالم دىنىــدىكى بىرلىــك ۋە باراۋەرلىكنىــڭ ئهمهلــى كىيىنىــشى بىــر
 بـۇ جايـدا بايـدىن گـاداينى، پادىـشاهتىن پـۇقرانى ئـايرىۋالغىلى . ئۈلگىسىنى بـۇ جايـدا كۆرىـدۇ

ــدۇ ــمه . بولمايـ ــۇنداق ههمـ ــدا شـ ــڭ ئالدىـ ــۇپ، ئالالهنىـ ــاپهتته بولـ ــل قىيـ ــسى بىرخىـ  ههممىـ
 . قىلىدۇ ئوخشاشال بهندە ئىكهنلىكىنى ئىزهار

 قۇرئـان كهرىمـدە ئىبـراهىم ئهلهيهىسـساالمغا قىلغـان خىتـابىنى بايـان قىلىـپ ئـالاله تائـاال
ــدۇ ــداق دەي ــۇالرنى ﴿ : مۇن ــسىدا ئ ــشىلهرنىڭ ئارى ــن كى ــدا قىلغى ــپ نى ــگه چاقىرى ــۇالر . ههج  ئ

 پىيـــادە ۋە ئـــۇرۇق تـــۆگىلهرگه مىنىـــپ كېلىـــدۇ، ئـــۇرۇق تـــۆگىلهر يىـــراق يـــولالرنى بېـــسىپ
ــدۇ ــاۋى مهنپهئهتلهرنـــى كىـــشىلهر . كېلىـ ــان دىنىـــي ۋە دۇنيـ ــۆزلىرىگه تېگىـــشلىك بولغـ  ئـ

 ئـالاله ئۇالرغـا نـېمهت قىلىـپ ) يهنـى قۇربـانلىق كۈنلىرىـدە ( كۆرسۇن، بهلگىلهنگهن كـۈنلهردە
 ئالالهنىــڭ ) بهرگهن چــارۋا مــالالرنى ئالالهنىــڭ نېمهتلىــرىگه شــۈكۈر قىلىــش يۈزىــسىدىن

ــسۇن ــانلىق قىلـ ــپ قۇربـ ــسمىنى ئېيتىـ ــىلهر . ئىـ ــالر، سـ ــىدىن يهڭـ ــڭ گۆشـ  قۇربانلىقىڭالرنىـ
ــرىڭالر ــا بېـ ــا، پېقىرغـ ــسۇن . موهتاجغـ ــى تازىلىـ ــۇالر كىرلىرىنـ ــدىن ئـ ــدىن ( ئانـ ــى ئىهرامـ  يهنـ

ــسۇن ــاقلىرىنى ئال ــدىن كېــيىن، چــاچ، تىرن ــادا ) چىققان ــادەتلهرنى ئ ــان ئىب ــۆز ئۈســتىگه ئالغ  ، ئ
قى ئــايهتلهردە، ۇقىرى يــ ئــالاله تائــاال . ﴾ قىلــسۇن، قهدىمىــي بهيــت بهيتــۇلالهنى تــاۋاپ قىلــسۇن
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 مهلـۇمكى بـۇ . هاجىالرنىڭ بۇ ههج كۈنلىرىـدە ئـالالهنى كـۆپ يـاد ئېتىـشىنى تهۋسـىيه قىلىـدۇ
 كۈنلهر ئالالهقا كـۆپرەك ئىبـادەت قىلىـش، ئـۇنى كـۆپرەك يـاد ئېـتىش ۋە ئۇنىڭـدىن مهغپىـرەت

 . ههم رەهمهت تىلهش كۈنلىرىدۇر

ــاۋىي مهنپهئ ﴿ : قى ئــايهتتىكى يــۇقىرى ــدە ﴾ هتلهرنــى كۆرســۇن دىنىــي ۋە دۇني  دېــگهن جۈملى
 ئىپادىلهنگهنـــدەك، ئـــالاله ئۈچـــۈن ههج قىلىـــش نىيىتـــى بىـــلهن بـــۇ مـــۇقهددەس جايالرغـــا
 كهلــگهن كىـــشىلهر دۇئالىرىنىــڭ ئىجـــابهت بولۇشــى، ئالالهنىـــڭ رەهمىتــى ۋە مهغپىـــرىتىگه
 ـ ســـېتىم ئىـــشلىرىنى  ئېرىشىـــشى قاتـــارلىق دىنىـــي مهنـــپهئهتلهرگه ئېرىـــشكىنىدەك، ئـــېلىم
 . بىجىــرىش ۋە تىجــارەت قىلىــپ پايــدا تېــپىش قاتــارلىق دۇنيــالىق مهنپهئهتلهرگىمــۇ ئېرىــشىدۇ

 . مانا بۇ، ئالاله تائاالنىڭ كاتتا ئىنئامى ۋە چوڭ ئىلتىپاتىدۇر

 بهزى مۇهىم مهسىلىلهرنىڭ بايانى

 مهككىــگه ههج ئايلىرىــدىن باشــقا ۋاقىــتالردا ئىبــادەت ئۈچــۈن كهلگــۈچىلهر مىقــاتتىن  1
 ئهممــا ههج ئايلىرىــدا كهلگـۈچىلهر يــالغۇز ئــۆمرە . ز ئــۆمرە ئۈچـۈن ئىهــرام بــاغالپ كېلىـدۇ يـالغۇ

ــاكى ــاغالش ي ــرام ب ــۈن ئىه ــسى ئۈچ ــۆمرە ۋە ههج ههر ئىككى ــاكى ئ ــاغالش ي ــرام ب ــۈن ئىه  ئۈچ
 . يالغۇز ههج ئۈچۈنال ئىهرام باغالش ئىختىيارىغا ئىگىدۇر

ــالىالر ههج قىلـــسا ســـاۋاب  2 ــادا . بولىـــدۇ بـــاالغهتكه يهتمىـــگهن بـ  بىـــراق ههج پهرزى ئـ
 . باالغهتكه يهتكىنىدىن كېيىن قايتا ههج قىلىشغا توغرا كېلىدۇ . تاپمايدۇ

ــاننى هېـــسابقا ئالىـــدۇ  3 ــادەم ئـــاز سـ  . تـــاۋاپ يـــاكى ســـهئىنىڭ ســـانىدا خاتاالشـــقان ئـ
 مهسىلهن، تاۋاپنى تۆت قېـتىم قىلـدىمۇ يـاكى ئـۈچ قېتىممـۇ دەپ شـهكلىنىپ قالـسا ئـۇنى ئـۈچ

 . ېساباليدۇ دەپ ه

ــش ئهۋزەل  4  ـ ئارقىــدىن قىلى ــا ــلهن ســهئىنى ئارق ــاۋاپ بى ــداق قىلىــش . ت  ئهممــا مۇن
 . شهرت ئهمهس، تاۋاپنى ئهتىگهندە قىلىپ سهئىنى ئاخشىمى قىلسىمۇ بولىدۇ

ــۈك  5 ــۈچ كۈنلـ ــدىغان ئـ ــدە تۇتىـ ــشىنىڭ ههج كۈنلىرىـ ــدىغان كىـ ــانلىق قىاللمايـ  قۇربـ
ــاۋۋال قى ــات كۈنىـــدىن ئـ ــسىنى ئهرەفـ ــشى ئهۋزەل روزىـ ــات كۈنىـــدە روزا . لىـ  چـــۈنكى ئهرەفـ

 . تۇتمىغان ياخشىدۇر

 شــۇنداقال بۈگۈننىــڭ . شــهيتانغا كۈنــدۈزدە تــاش ئاتالمىغــانالر كېچىــسى ئاتــسا بولىــدۇ  6
 . تېشىنى ئاتالمىغان ئادەم ئۇنى ئهتىسىنىڭ تېشى بىلهن بىرگه ئېتىۋەتسىمۇ بولىدۇ

ــ  7 ــلهك كاتهكنى ــنىڭ دۈگ ــان تاش ــهرت ئهمهس شــهيتانغا ئېتىلغ ــشى ش ــدە قېلى  . ڭ ئىچى
ــكهن بولــسىمۇ هــېچ ۋەقهســى ــاش ســىرتقا چــاچراپ چىقىــپ كهت بهلكــى كــاتهككه چۈشــكهن ت
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 . يوقتۇر

ــاش  8 ــانلىق قىلىـــش، بـ ــتىش، قۇربـ ــاش ئېـ ــهيتانغا تـ ــدىغان شـ ــۈنى قىلىنىـ  هېيـــت كـ
 چۈشــۈرۈش ۋە كهبىنــى تــاۋاپ قىلىــش قاتــارلىق تــۆت ئىــشنى مۇشــۇ تهرتىــپ بــويىچه قىلىــش

ــشتا هــېچ ئهۋزەل ب ــاكى كېــيىن قىلى ــسىدىن ئىلگىــرى ي ــڭ بهزىــسىنى بهزى ــسىمۇ، بۇالرنى  ول
 . گۇناه بولمايدۇ

ــڭ  9 ــى هېيتنى ــش ۋاقت ــانلىق قىلى ــلىنىپ  1 قۇرب ــدىن باش ــۈنى ئهتىگهن ــۈنى  3 ك  ك
 . ناماز ئهسىرنىڭ ۋاقتىغىچه داۋام قىلىدۇ

 نـــى يـــاكى چېچى ئىهـــرام ئىچىـــدىكى كىـــشى باشـــقىالرنىڭ بېـــشىنى چۈشۈرســـه  10
 . قىسقارتسا بولىدۇ

 پهرز تـاۋاپنى مهككىـدىن ئـايرىلىش ئالدىـدا قىلغــان كىـشىدىن ۋىـدا تـاۋىپى ســاقىت  11
 . بۇنىڭ شهرتى ههر ئىككى تاۋاپنى نىيهت قىلىشتۇر . بولىدۇ

 مهككىگه كهلگۈچىلهردە كۆرۈلىدىغان خاتالىقالر ۋە مهسىيهتلهر

ــۆمرە قىلىـــش  1 ــگه ههج يـــاكى ئـ ــا ۋەتهنـــدىن مهككىـ ــشىلهر ئانـ ــۈن كهلـــگهن كىـ  ئۈچـ
ــدۇ ــايه قىلماي ــا رىئ ــۇمهن تازىلىقق ــساالمنىڭ . ئوم ــبهر ئهلهيهىس ــسى پهيغهم ــڭ كۆپىنچى  ئۇالرنى

 ئـالاله تائــاال « ۋە » پــاكىزىلىق ئىماننىـڭ يېرىمىــدۇر « ، » پـاكىزىلىق دىننىـڭ بىــر پارچىـسىدۇر «
 ن ههدىــسلىرىنى دېــگه » ئــۇ پاكىزىــدۇر، پــاكىزىلىقنى ياقتۇرىــدۇ . پــاكتۇر، پــاكلىقنى ياقتۇرىــدۇ

 يادىـسىغا بىلىــپ تـۇرۇپ، تــازىلىق قىلمايــدۇ، تىرنـاقلىرى قاپقــارا كىـر، كىيىملىــرى تهر بىــلهن
 كــــېچهك شــــۇنچه ئهرزان ۋە يۇيۇنــــۇش – كىــــردىن ســــارغىيىپ كهتــــكهن، بــــۇالر كىــــيىم

 شارائىتلىرى شۇنچه ئوڭـاي بـۇ جايـدا يېڭـى كىـيىم ئېلىـپ كىيىـشكه بېخىللىـق قىلىـدۇ يـاكى
ــاكىز ــۇپ پ ــدۇ يۇي ــان، . كىمهي ــا يىغىۋالغ ــۈپۈندىلهرنى يېنىغ ــىڭىز س ــا كىرس ــان ياتاقلىرىغ  ياتق

ــدىغان جايغــا ئوخــشايدۇ – رەتــسىز، پاســكىنا خــۇددى قــوي  . كــۆڭلىڭىز ئېلىــشىدۇ . كــاال باقى
ــسىز ــۈپ كېتهلهي ــاران ئۆت ــۇپ ئ ــۇرنىڭىزنى چىــڭ تۇت  ئهكــسىچه . تهرەتخانىــسىنىڭ يېنىــدىن ب

 كىرىـــشكه مهجبـــۇر بولـــۇپ . ئېچىـــشىپ كېتىـــدۇ بولغانـــدا بـــۇرنىڭىز سېـــسىق پـــۇراقتىن
 دەپ ئــــۆزلىرىنى » بىزنـــى كىـــم تونـــۇيتتى « ئـــۇالر . قـــالغىنىڭىزدا ئىـــشىڭىز تېخىمـــۇ تهس

ــالىق . دە، باشـــقىالرمۇ ئـــۇالرنى نهزەرلىرىـــدىن ســـاقىت قىلىۋېتىـــدۇ – تاشـــلىۋېتىدۇ ــۇ خاتـ  بـ
ــۇ ــك ئۇيغ ــالىق مهدەنىيهتلى ــۇ خات ــدىغۇ، ب ــى ئى ــسه مهيل ــال كهت ــۆزلىرى بىلهن ــڭ ئ  ر مىللىتىنى

 بىزنىــڭ مىللىتىمىــز ئانــا ۋەتهنــدە . شـهنىگه داغ يهتكۈزىــدۇ ئهمهســمۇ؟ چــۈنكى ئــۇالر ئۇيغـۇردە
 چۈشىنىكــسىز يېــرى شــۇكى، ئانــا ۋەتهنــدە ناهــايىتى پــاكىز، ئېــسىل . بۇنــداق پاســكىنا ئهمهس

ــنال ــدىن كېيى ــئهلگه چىققان ــشىلهر چهت ــدىغان مهدەنىيهتلىــك ۋە ســۆلهتلىك كى كىيىنىــپ يۈرى
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 بۇالرنىــڭ قايسىــسى زىيــالى، قايسىــسى مهكــتهپ كــۆرمىگهن پــۇقرا . ىنى تاشــلىۋېتىدىكهن ئــۆز
 ههممىــــسى پاكىزىلىققــــا ئههمىــــيهت بهرمهســــلىكته ۋە . هېچقانــــداق پهرقــــى قالمايــــدىكهن

 بۇنــداق هاجىالرنىــڭ بــۇ قىلىقلىــرى نه . مهدەنىيهتــسىزلىكته ئوخــشاش بولــۇپ قالىــدىكهن
 چـــۈنكى ئىـــسالم دىنـــى . هنىمىـــزگه ئويغـــۇن كهلمهيـــدۇ ئىـــسالمىي ئهخالققـــا، نه مىللـــى ئهنئ

ــپ بهلگىــلهش بىــلهن دۇنيــا ــڭ بىــر تــۈرى قىلى ــازىلىقنى ئىماننىــڭ يېرىمــى ۋە ئىبادەتنى  ت
ــسا، ــان بول ــۇپ تونۇلغ ــن بول ــۇنجى دى ــان ت ــهببۇس قىلغ ــا تهش ــشىلهرنى تازىلىقق ــدا كى  تارىخى

ــاكىز ــك، پ ــڭ مهدەنىيهتلى ــدىن ئۆزىنى ــز ئهزەل ــۇر خهلقىمى ــڭ ئۇيغ ــلهت بىزنى ــر مىل ــسىل بى  ، ئې
 ئۇالرنىــڭ . ئىكهنلىكـى بىــلهن ئۆتمۈشـته ۋە هــازىردا تونۇلــۇپ كهلـگهن بىــر مـۇنهۋۋەر مىلــلهت

 ! مۇقهددەس دىنىمىزنىڭ ۋە بۇ مىللهتنىڭ شهنىگه داغ تهككۈزۈش ههققى يوق

 ئايـــالى يـــاكى ئېـــرى ئهمهس، نىكـــاه ( بهزى كىـــشىلهر ههر قانـــداق جايـــدا نـــامههرەم  2
ــېق ــۇ ئهمهس چۈشـــمهيدىغان يـ  كىـــشىلهر بىـــلهن زۆرۈرىيهتـــسىز سۆزلىـــشىش ۋە ) ىن تۇغقىنىمـ

ــاددى ــشالرنى ئ ــۇ ئى ــۇرۇپ، ب ــپ ت ــلىكىنى بىلى ــهرىئهتته دۇرۇس ئهمهس ــشنىڭ ش ــالغۇز قېلى  ي
 ئـۇالر ئىبـادەت قىلىـش ۋە گۇنـاهالردىن پـاكلىنىش ئۈچـۈن . سانىغانلىقتىن گۇنـاه ئىـشلهيدۇ

 هالـدا، نـامههرەملهر بىـلهن بىـرگه ئولتـۇرۇپ بۇ مۇقهددەس جايالرغـا كهلگهنلىكىنـى ئۇنتۇغـان
ــلهن ئهر ــامههرەملهر بى ــدە ن ــق ئۆي ــر ئېغىزلى ــا بى ــدۇ، ههتت ــسى بىــرگه – قوپى ــالالر ههممى  ئاي

 مــۇقهددەس جــايالردا ئىــشلهنگهن . بــۇ ههقىــقهتهن ئېچىنىــشقا تېگىــشلىك بىــر ئىــش . ياتىــدۇ
ــسىزلىق ــوڭ نومۇسـ ــادەمگه ه . چـ ــدىغان ئـ ــۇلى يهتمهيـ ــا پـ ــش پهرز ههج چىقىملىرىغـ  هج قىلىـ

ــۇلى . ئهمهس ــۆيلهرنى كىــراالپ ئولتۇرۇشــقا پ ــۇ جايغــا مۇســتهقىل ئ ــداق ئىــكهن، ب  ئههــۋال بۇن
 ئـۇالر نــېمه . يېتىـدىغان، باشـقىالرنىڭ يـاردىمىگه ئېهتىيـاجى بولمايـدىغان كىـشىلهرال كېلىـدۇ

 اله خوتـۇن مۇسـتهقىل بىـر ئـۆينى كىـراالپ ئولتۇرمايـدۇ؟ ئـۇالر ئـال – ئۈچۈن پۇلغا چىداپ ئهر
ــۈرئهت ــداقمۇ ج ــشقا قان ــپ قىلى ــا كېلى ــۇقهددەس جايالرغ ــۇ م ــشنى ب ــان ئى ــارام قىلغ ــاال ه  تائ
ــوئالالرنىڭ ههممىــسىنىڭ ــدۇ؟ بــۇ س ــلهن كېلى ــېمه مهقــسهت بى ــۇالر بــۇ يهرگه ن ــدى؟ ئ  قىل

ــردۇر ــاۋابى بى ــدۇر . ج ــڭ ئاجىزلىقى ــسىمۇ، ئىماننى ــۇ بول ــيىن، ! ئ ــدىن كې ــاجىز بولغان ــان ئ  ئىم
 . بىغهملىك ۋە باشقا ناچارلىقالرنىڭ ههممىسى يۈز بېرىدۇ بېخىللىق، نومۇسسىزلىق،

ــۇل  3 ــان يهتكــۈزۈش، پ ــالنى – بهزى كىــشىلهر تاماكــا چېكىــشنىڭ تهن ســاقلىقىغا زىي  م
ــسراپ قىلىــش، كىــشىلهرگه ئهزىــيهت بېرىــشكه ئوخــشاش ســهلبىي تهســىرى ســهۋەبلىك  ئى

 ىنىــڭ مــۇقهددەس جــايالردا ئىــسالم شــهرىئىتىدە هــارام ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ ۋە ئۆزلىر
 تاماكـا هـازىرقى . تۇرىۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇغان هالدا بـۇ زەههرنـى مۇشـۇ ئۇلـۇغ جـايالردا چېكىـدۇ

 كىــشىنى ئــۆز رازىلىقــى بىــلهن ئالدىرىماســتىن « زامــان مېدىتــسىنا ئىلمىنىــڭ يهكــۈنى بــويىچه
ــل ــدىغان قاتى ــدۇرۇلغان زههر » ئۆلتۈرى ــش . دەپ ئاگاهالن ــۆمرە قىلى ــاكى ئ ــۇ ههج ي ــۈن ب ئۈچ
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ــادەتلهرنى تاشــالش ئۈچــۈن ــار ئ ــقا ناچ ــشنى ۋە باش ــا چېكى ــىتى تاماك ــېلىش پۇرس ــا ك  جايالرغ
ــايىن ياخــشى بىــر پهيتتــۇر  زادى ههرەمــگه كهلــگهن كىــشى گۇنــاهالردىن پاكلىنىــپ، . ئىنت

 ياخـشى ئىـشالرنى ئـۆزلىرىگه ئۆزلهشـتۈرۈش ئـارقىلىق ئـالاله تائاالنىـڭ رەهمىـتىگه ئېرىــشىش
ــازى ــاۋاب ق ــوڭ پۇرســهتتىن ۋە س ــۇ چ ــادەتلىرىنى ب ــان ئ ــمۇ؟ يام ــدۇ ئهمهس ــۈن كېلى  نىش ئۈچ

ــڭ ــۇ يهرگه كهلگهنلىكىنى ــشىنىڭ ب ــكهن كى ــى كهت ــگهن پېت ــتىن، كهل ــدىلىپ تاشلىيالماس  پاي
 ! بۇنىڭ كىمگه پايدىسى بولسۇن؟ ! نېمه ئههمىيىتى بولسۇن

ــداش،  4 ــشىلهرنى ئالـ ــۆز قىلىـــش، كىـ ــان سـ ــشىش، يالغـ ــۋەت قىلىـ  بهزى كىـــشىلهر غهيـ
 ناچــار ئىللهتلهرنىــڭ ئىــسالم مــاجرا قىلىــش ۋە باشــقا – باشــقىالرغا ئهزىــيهت بېــرىش، جېــدل

ــىيهتلهر ــاه، مهسـ ــمايدىغان گۇنـ ــهنىگه ياراشـ ــشىنىڭ شـ ــۇلمان كىـ ــويىچه، مۇسـ ــهرىئىتى بـ  شـ
 ئىكهنلىكىنــى ياخــشى بىلىــپ تــۇرۇپ، مهككىــدە ۋە باشــقا مــۇقهددەس جــايالردا بــۇ ناچــار

ــ ــا قىلىـ ــادەت . شمايدۇ ئىـــشالرنى قىلىـــشتىن هايـ ــالبۇكى، ههج يـــاكى ئـــۆمرە ســـهپىرى ئىبـ  هـ
ــۈزەل ــادەت ۋە گ ــشى ئ ــالپ ياخ ــى تاش ــان ئىللهتلهرن ــهپىرى، يام ــپىش س ــاۋاپ تې ــهپىرى، س  س
 ئهخالقالرنــى ئۆگىنىــپ ئــۆزلىرىگه ئۆزلهشــتۈرۈش ســهپىرى، ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمىتــى ۋە

ــهپىرىدۇر ــشىش س ــرىتىگه ئېرى ــهپهرگه ئات . مهغپى ــۇغ س ــسىگه مۇشــۇنداق ئۇل ــادەم نهپ ــان ئ  النغ
ــۇالر ــسه، ئ ــشچانلىق كۆرسهتمى ــازراق تىرى ــۈن ئ ــش ئۈچ ــساله قىلى ــۆزىنى ئى ــۇپ، ئ ــاكىم بول  ه

 ! ههجنىڭ پهزىلهتلىرىگه قانداقمۇ ئېرىشهلهيدۇ؟

 . باشــقىالرنىڭ ههققىنـــى يېيىــشنىڭ هـــارام ئىكهنلىكىنـــى ههركىــم ياخـــشى بىلىـــدۇ  5
ــېمهك ئههــــۋال شــــۇنداق تــــۇرۇپ، بهزى هــــاجىالر مىنــــا ۋە ئ ــا چېــــدىرالرغا ۋە يــ  – هرەفاتتــ

ــلهن ــۆلىگهنلهر بىـ ــۇل تـ ــدىرالردا پـ ــۇر چېـ ــسىمۇ، مهزكـ ــۆلىمىگهن بولـ ــۇل تـ ــلهرگه پـ  ئىچمهكـ
 ئوخـــشاش يېتىـــپ قوپىـــشىدۇ، تامـــاقلىرىنى يهۋېرىـــدۇ، بهزىـــلهر شـــۇنداق قىاللىغـــانلىقلىرى

 بــۇ باشـــقىالرنىڭ ههققـــى . ئۈچــۈن پهخىـــر قىلىـــشىدۇ ) هــارامنى تالىـــشىپ يېگهنلىكلىـــرى (
ــارام ئهمهســـمۇ؟ ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه ئىبـــادەت قىلىۋېتىـــپ، ئهڭ ــۇ ئوپئوچـــۇق هـ  ئهمهســـمۇ؟ بـ
 مۇقهددەس جـايالردا تۇرۇۋېتىـپ، ئهڭ ئۇلـۇغ بىـر پهرزنـى ئـادا قىلىۋېتىـپ هـارام يېـيىش نـېمه

 ! هه – دېگهن ئېچىنىشلىق ئىش

 ههج قىلىـــش ئۈچـــۈن كهلـــگهن ئـــادەم ئـــۆز ۋىجـــدانىنىڭ چـــاقىرىقى بىـــلهن بـــۇ يهرگه
ــد ــاالل . ۇ كېلى ــكهن، ه ــداق ئى ــۋال بۇن ــا – ئهه ــدانىنىڭ ئاۋازىغ ــۆز ۋىج ــشلىرىدىمۇ ئ ــارام ئى  ه

 . قۇالق سېلىشى الزىم

ــامراق  6 ــۇنچه ئـ ــشكه شـ ــر يېيىـ ــهدىقه ۋە نهزىـ ــشىلهر سـ ــاق . بهزى كىـ ــۇت تامـ ــۇالر مـ  ئـ
 بېرىـــدىغان جاينىـــڭ ئالدىـــدا كۈتـــۈپ تـــۇرۇپ نامازلىرىنىـــڭ قـــازا بولـــۇپ كهتكهنلىكىنىمـــۇ

ــمهي قالىـــدۇ ــاق ئېلىـــپ يېيىـــشكه چـــامى يهتمهيـــدىغان . بىلـ هـــالبۇكى، كهمـــبهغهل، تامـ
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 بىــز مۇســاپىرمىز، » بهزىــلهر . كىــشىلهرنىڭ ههرەمــگه كېلىــشىنى ئــالاله تائــاال بۇيرىغــان ئهمهس
ــدۇ ــېلىش دۇرۇس بولىــ ــهدىقىلهرنى ئــ ــات ۋە ســ ــزگه زاكــ ــساقمۇ بىــ ــاي بولــ  دەپ » گهرچه بــ

 ئىبنــــى ﴿ ىــــدىغانالر قاتارىــــدا قۇرئــــان كهرىمــــدە زاكــــات ئېلىـــشى دۇرۇس بول . جۆيلۈيـــدۇ
 دېـــگهن ئـــايهت ﴾ مېلىـــدىن ئايرىلىـــپ يولـــدا قالغـــان مۇســـاپىرالرغا – پـــۇل – ســـهبىللهرگه

ــي . ئۆتىــدۇ ــاردەمگه ههقىقى ــۇلى ئوغۇرالنغــانلىقتىن، ي ــدىغانالر پ  ئىبنــى ســهبىل قاتارىغــا كىرى
 . ئهمما باشقىالرغا بۇ يول يوقتۇر . موهتاج بولۇپ قالغانالردۇر

 هللىـــرىگه لىـــق دولالرنـــى تېڭىـــپ يـــۈرگهن تـــۇرۇپ، پۇلىـــدىن ئايرىلىـــپ بهزىـــلهر ب  7
 . قالغانالرغــــا پــــۇل تارقىتىــــدىغانلىق خهۋىرىنــــى ئــــاڭالش ئۈچــــۈن تىمــــسىقالپ يۈرىيــــدۇ
ــپ ــا كېلىـ ــۇ جايغـ ــسا شـ ــاڭالپال قالـ ــى ئـ ــدىغانلىق خهۋىرىنـ ــۇل بېرىـ ــهدىقه پـ ــدۇر سـ  قاياقتىنـ

 يــانچۇقلىرىنى كېـسىپ قويــۇپ . كېتىـدۇ نامـاز ئوقــۇش ۋە تاماقلىنىـشنىمۇ ئۇنتــۇپ . يېتىۋالىـدۇ
ــدى « ــوغرى ئال ــۇمنى ئ ــسپاتاليدۇ » پۇل ــلهن ئى ــلىرى بى ــۆز ياش ــان ك ــى يالغ ــۇنداق . دېگهنن  ش

 قىلىپ، راسـتىنال پـۇلى ئوغۇرالنغـانلىق سـهۋەبلىك يـاردەمگه ههقىقىـي موهتـاج بولـۇپ قالغـان
ــتۇرااليدىغان ــاننى قامالشـ ــتا، يالغـ ــۆزگه ئۇسـ ــپ، سـ ــپ قېلىـ ــارىلهر قايرىلىـ ــۇ بىچـ ــايالر بـ  بـ

 ئۇالر بۇ جايغا تىلهمچىلىك قىلىش ئۈچۈن كهلگهنمىدۇ؟ . ياردەملهردىن بههرىمهن بولىدۇ

 بۇخـارى ئىمـام . پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم كىـشىلهردىن نهرسـه سوراشـتىن مهنئـى قىلغـان
ــدۇ ــۋايهت قىلىـ ــسنى رىـ ــۇ ههدىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــزام رەزىيهلالهـ ــى هىـ ــم ئىبنـ  مهن » : ههكىـ

 يهنه ســـورىۋىدىم، . هىســساالمدىن نهرســـه ســورىۋىدىم، ســورىغىنىمنى بهردى پهيغهمــبهر ئهلهي
ــداق . يهنه بهردى ــا مۇنــ ــساالم ماڭــ ــبهر ئهلهيهىســ ــورىۋىدىم، پهيغهمــ ــتىم ســ ــۈچىنچى قېــ  ئــ

 ئۇنىڭغـــا ههقىقىـــي ( مـــال دېـــگهن شـــۇنداق تـــاتلىق نهرســـه، – پـــۇل ! ئهي ههكىـــم ” دېـــدى
 هن بهرگهننـى ئالـسا، ئۇنىـڭ بهرىكىتـى ئـۆز ئىختىيـارى بىـل ) ئېهتىياجلىق بولۇپ قالغانلىقتىن

ــدۇ ــكهت . بولىـ ــۇ بهرىـ ــسا، ئـ ــپ ئالـ ــاچكۆزلۈك قىلىـ ــسىمۇ، ئـ ــاجهتمهن بولمىـ ــۇنى هـ  ئهگهر ئـ
 بهرگـۈچى قـول ئــالغۇچى . ئـۇ خـۇددى يېگهنـسىرى تويمىغانغـا ئوخــشاش بىـر ئىـش . قىلمايـدۇ

ــشىدۇر ــدىن ياخـ ــدى “ قولـ ــى، ” مهن . دېـ ــهم قىلىمهنكـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــڭ نـ ــالاله تائاالنىـ  ئـ
 ئىمـــام . دەيــدۇ » دېــدىم “ تــا ئــۆلگىچه هېچكىمــدىن نهرســه ســورىمايمهن ســىزدىن كېــيىن

 ههكىــم ئىبنــى هىزامنىــڭ شــۇنىڭدىن كېــيىن تــا هاياتىنىــڭ ئــاخىرىغىچه ئۆزىنىــڭ بۇخــارى
 . غهنىمهتتىن تهقسىم بولغان نهسىۋىلىرىنىمۇ قهتئىي ئالمىغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــڭ كۆپى  8 ــۇ يهرگه كهلگۈچىلهرنىـ ــانلىقتىن، ههج بـ ــشىلهر بولغـ ــسىز كىـ ــسى ساۋاتـ  نچىـ
ــدۇ ــاجىز كېلى ــشتىن ئ ــۇپ بىلىۋېلى ــابالردىن ئوق ــۇللىرىنى كىت ــش ئۇس ــۆمرە قىلى ــاكى ئ ــۇ . ي ب

ــي ــاالردىن ۋە دىنىــ ــۇللىرىنى پهقهت ئۆلۈمــ ــڭ ئۇســ ــۇ پائالىيهتلهرنىــ ــۇالر بــ ــهۋەبتىن ئــ  ســ
ــتهپ ــدۇ مهكـ ــوراپ ئۆگىنهلهيـ ــۇچىالردىن سـ ــان ئوقۇغـ ــ . لهردە ئوقۇۋاتقـ ــا ئـ ــۇددى ئهممـ ۇالر خـ



847 

 . ههممىنــــى تولــــۇق بىلىــــدىغان كىــــشىلهردەك بىلگهنلهردىــــن هــــېچ نهرســــه ســــورىمايدۇ
 بىلىــدىغان ئوخــشايدۇ دېــسه، پائالىيهتلهرنىــڭ تولىــسىنى خاتــا يــاكى نۇقــسانلىق بىــلهن ئــادا

ــدۇ ــدۇ . قىلىــ ــورۇنالرغا كهلمهيــ ــۆزلهپ بهرگهن ســ ــالىيهتلىرىنى ســ ــڭ پائــ  . ههج ۋە ئۆمرىنىــ
 . ۇرۇپ چۈش كۆرىدۇ كهلگهنلىرى ئۆرە ئولت

ــار ئهمهس  9 ــاب خوم ــۇمهن كىت ــز ئوم ــڭ خهلقىمى ــدا . بىزنى ــوش ۋاقىتلىرى ــۇالر ب ــۇڭا ئ  ش
ــدۇ ــۇپ بىلىــم ئېلىــشتىن ئهۋزەل كۆرى ــاب ئوق ــۋەت قىلىــشىپ ئولتۇرۇشــنى كىت ــگه . غهي  مهككى

 كهلگــۈچىلهر ئۆمرىــدە بىــرال قېــتىم نهســىب بولغــان ههج پهرزىنــى تولــۇق ئــادا قىلىــش يولىــدا
ــق قىلىــدۇ كىتــاب ســېت ــشقا بېخىللى ــا . ىپ ئېلى ــابالرنى بېكارغ ــرىلگهن كىت ــپ بې  مــۇت تارقىتى

 . شـۇنداق قىلىـپ يېـزىش ۋە ئوقۇشـنى بىلىـپ تـۇرۇپ بىلىمـسىز قالىـدۇ . كهلگهچكه ياراتمايـدۇ
 بولغــان يــاكى بولمىغــانلىقى بىــلهن هېــسابالشماستىن قىلغــان ههج ۋە ئۆمرىنىــڭ تولــۇق ئــادا

 اشــقا مىللهتلهرنىــڭ ئىلغارلىقلىرىــدىن تهســىرات قوبــۇل ب . كهلــگهن پېتــى كېتىــپ قالىــدۇ
 قىلىدىغان ۋە تهپهككۇر قىلىدىغان ئهقىل بىزنىڭ مىللهتكه بېرىلمىگهنمىدۇ؟

 چاقىلىرىنىــڭ – بهزى هــاجىالر پهرز ههجنــى ئــادا قىلىــپ بولغــان بولــسىمۇ، بــاال  10
 ئــۈچ « ، » كىــشى ههرەم بولغــان  ئىككــى قېــتىم هــاجى « ئېهتىيــاجلىرىنى قايرىــپ قويــۇپ،

 ههرەم – قېـتىم هــاجى 10 « ، ههتتـا بهزىلىــرى » ههرەم بولــۇپ كهلـگهن كىــشى – قېـتىم هـاجى
ــشى ــگهن كى ــۇپ كهل ــدۇ » بول ــگه كېلى ــۈن مهككى ــا ئېرىــشىش ئۈچ ــر قېتىمــدىن . ئۇنۋانىغ  بى

ــله ــان ههج نهپـ ــارتۇق قىلىنغـ ــادەت ( ئـ ــارى ئىبـ ــدۇ ) ئىختىيـ ــۇل قىلىنىـ ــۇپ قوبـ ــله . بولـ  نهپـ
ــادەتلهرنى قىلىــشنىڭ ــۇ ياخــشى ئىــش . ســاۋابىمۇ كــۆپ ئىب ــادەتتىن . بۇغ ــله ئىب ــۇ نهپ ــا ب  ئهمم

ــار ــادەتلهر ب ــان ئىب ــايىن زۆرۈر بولغ ــا ئىنت ــا : مهســىلهن . ئههمىيهتلىكــرەك ههتت ــالىالرنى پۇلغ  ب
ــا چىــداپ  ئوقــۇش پــۇلى ههل قىاللمىغــان بالىالرنىــڭ . ئانــا ئۈســتىدىكى پهرز – ئوقۇتــۇش ئات

ــاددى ــۈن م ــى ئۈچ ــى كۆتۈرۈش ــۇش خىراجىتىن ــدارالر ئوق ــى پۇل ــش جهمئىيهتتىك ــاردەم قىلى  ي
ــۇرۇق . ئۈچــۈن پهرز ــانالر – ئ ــدار تۇغق ــش پۇل ــاردەم قىلى ــاددىي ي ــسۇلالرغا م ــانالردىن يوق  تۇغق
 كهمـبهغهل خوشـنىالرنىڭ هالىـدىن خهۋەر ئـېلىش پۇلـدار خوشـنىنىڭ ئۈســتىگه . ئۈچـۈن پهرز

ــۇ . پهرز ــۆپ تـــۇرۇپ، خـ ــۇنچه كـ ــقا تېگىـــشلىك پهرزلهر شـ ــمهك، ئورۇنداشـ  ددى ئىـــسالم دېـ
 پهرزلىرىنىڭ ههممىـسىنى تولـۇق ئورۇنـداپ بولغـان كىـشىدەك نهپـله ههج ئۈچـۈنال پـۇل خهرج

 قىلغۇچىالرنىڭ مهقسىتى زادى نېمىدۇ؟

 قى پهرزلهرنـى ئورۇنــداش يـۇقىرى ئـالاله تائاالنىـڭ رازىلىقىنـى ئىزدىمهكچـى بولغــان كىـشى
 ئۇنىــڭ ئېرىــشىدۇ ئهمهســمۇ؟ تېخىمــۇ كــۆپ ۋە چــوڭ رازىلىقىغــا بىــلهن ئــالاله تائاالنىــڭ

 قى ۋە يــۇقىرى ئهممـا . ئۈسـتىگه نهپــله ههج قىلغـان كىــشى نهپـله ئىبادەتنىــڭ سـاۋابىنى تاپىــدۇ
ئــۇالردىن باشــقا نۇرغۇنلىغــان پهرزلهرنــى جايىــدا ئورۇنــدىغان كىــشى پهرز ئىبادەتلهرنىــڭ
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ــاۋابىدىن پهرز ئىبادەتلهرن ــڭ س ــله ئىبادەتلهرنى ــمۇ؟ نهپ ــدۇ ئهمهس ــاۋابىنى تاپى ــاۋابى س ــڭ س  ى
 ئهلۋەتته چوڭ ئهمهسمۇ؟

ــدۇ ــان بولى ــاجىتىنى راۋا قىلغ ــۆزىنىڭال ه ــلهن ئ ــش بى ــله ههج قىلى ــا . نهپ ــۇقىرى ئهمم قى ي
 پهرزلهرنــى ئورۇنــدىغان ئــادەم باشــقىالرنىڭ هــاجهتلىرىنى راۋا قىلغــانلىقى ئۈچــۈن ئـــالاله

ــا ــمۇ؟ قايت ــدۇ ئهمهس ــۇن قىالالي ــۆپ رازى ۋە مهمن ــۇ ك ــاالنى تېخىم ــا – تائ ــۇش قايت ــاجى بول  ه
 ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە مودا بولغان ئوخشىمامدۇ؟

ــۇرۇپ  11 ــازار قــ ــسىغا بــ ــڭ ئوتتۇرىــ ــدىغان يولالرنىــ ــشىلهر ماڭىــ ــالالر كىــ  بهزى ئايــ
 ئۇالرنىـــڭ كۆپىنچىـــسى ئـــادەتته ئۆزلىرىنىـــڭ تۇغقانلىرىنىـــڭ ئالدىـــدىمۇ . ئولتۇرىۋالىـــدۇ

ــۇ ــاتقىنىدا ب ــال س ــاچالر م ــدىغان روپ ــۆرگهپ يۈرىي ــۈزلىرىنى ي ــكهن ي ــاپ كهت ــڭ ئېچىرق  يهرنى
ــدۇ ــرىگه كــۆزلىرى بىــلهن قاشــلىرىنى ئوينىتىــپ ئۆلتۇرى ــاچكۆز ئهرەبلى ــرى . ئ  ئۇالرنىــڭ ئهرلى

 بولــسا، بــازار باشــقۇرۇش خادىملىرىنىــڭ تۇتۇۋېلىــشىدىن قورقــۇپ ئارقىــدا بــۇ تاماشــاالرغا
ــۇۋاه بولــۇپ ئولتۇرۇشــىدۇ ــگه كېلىــپ تــۇرۇپ قىلىــ . گ ــۇالر بــۇ رەســۋالىقلىرىنى ههرەم  شقا ئ

 مـــالىرى مهكـــكه ۋە مهدىنىـــدىن ى قانـــداق جـــۈرئهت قىلغانـــدۇ؟ مهلـــۇمكى پۈتـــۈن ئىـــسالم ئۆل
 ئىبارەت بـۇ ئىككـى ئۇلـۇغ شـهههردە قىلىنغـان ياخـشى ئهمهللهرنىـڭ ههر بىـرىگه ههسـسىلهپ
 ســاۋاب يېزىلغىنىــدەك، بــۇ ئىككــى ئۇلــۇغ شــهههردە ئىــشلهنگهن يامــانلىقالرغىمۇ ههســسىلهپ

ــگهن ــدۇ، دې ــاه يېزىلى ــاقتۇر گۇن ــردەك ئىتتىپ ــسىپتا بى ــاال . پرىن ــالاله تائ ــدە ئ ــان كهرىم  : قۇرئ
 كىمكــى مهســجىدى ههرەمــدە زولــۇم بىــلهن گۇنــاه قىلمــاقچى بولىــدىكهن، ئۇنىڭغــا قــاتتىق ﴿

ــز ــازابنى تېتىتىمى ــدۇ ﴾ ئ ــايهتتىكى . دەي ــكه شــههىرى ﴾ مهســجىدى ههرەم ﴿ ئ ــسىدىن مهك  ئىبارى
ــالىرى ــدا ئىــسالم ئۆلۈم ــاقتۇر مهقــسهت قىلىنىدىغانلىقى ــردەك ئىتتىپ ــايهتتىن شــۇ مهنه . بى ــۇ ئ  ب

 باشقا جايالردا يامـان ئىـش قىلىـشنى نىـيهت قىلىـش، ههتتـا ئۇنىڭغـا بهل بـاغالش چىقىدۇكى،
 ئهممـا مهكـكه شـههىرىدە گۇنـاه . بىلهن تاكى شۇ يامان ئىـشنى قىلمىغىـچه گۇنـاه يېزىلمايـدۇ

 . قىلىشقا بهل باغالشنىڭ ئۆزىمۇ گۇناهتۇر

 جهريانىدا سادىر بولىدىغان بهزى خاتالىقالر ههج پائالىيىتى

 هاجىالرنىـــڭ كۆپىنچىـــسى ئىـــسالمىي بىلىملهردىـــن خهۋەرســـىز بولغـــانلىقى، ئۇنىـــڭ
ــانلىقى  ئۈســـتىگه ههج ئىبـــادىتى ئۆمـــۈر ئىچىـــدە بىـــر قېـــتىمال قىلىنىـــدىغان ئىبـــادەت بولغـ

ــڭ ق ــاالرمۇ ههج پائالىيىتىنىـ ــي ئۆلۈمـ ــا دىنىـ ــشىلهر، ههتتـ ــۆپىنچه كىـ ــۈپهيلى كـ ــدە تـ  – ائىـ
ــدۇ ــاجىز كېلى ــشتىن ئ ــادا قىلى ــويىچه ئ ــىتىلگهن ب ــى كۆرس ــهۋەبتىن ههج . تهرتىبلىرىن ــۇ س  ش

 تۆۋەنــدە . قىلىـش جهريانىــدا بهزى خاتــالىقالر، يېتهرســىزلىكلهر ۋە كهمچىلىكـلهر ســادىر بولىــدۇ
 ههج پائــالىيىتىنى ئورۇنــداش جهريانىــدا بهزى هــاجىالردىن ســادىر بولىــدىغان خاتــالىقالردىن

: ىرى ئۈستىدە توختىلىمىز بهزىل
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 ئىهرامدا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

 . تىن ئىهرامسىز ئۆتۈپ كېتىش » مىقات «  1

 تىـن ئىهرامـسىز ئۆتـۈپ « مىقـات » ههج ياكى ئـۆمرە قىلىـش ئۈچـۈن كهلـگهن كىـشىلهرنىڭ
ــدۇ ــوغرا بولماي ــشى ت ــاتتىن . كېتى ــپ مىق ــپ بېرى ــسا قايتى ــانىيىتى بول ــانالر ئىمك ــداق قىلغ  بۇن

ــاغ ــرام ب ــرەك ئىه ــشى كې ــۇش . الپ كېلى ــالىقىنى يوي ــۇ خات ــدا، ب ــانىيهت بولمىغان ــشقا ئىمك  قايتى
 ئۈچــۈن بىــر قــوي قۇربــانلىق قىلىــپ گۆشــىدىن ئــۆزى يېمهســتىن ههممىــسىنى مهككىــدىكى

 ). الزىم كېلىدۇ ( پېقىرالرغا تارقىتىپ بېرىشى ۋاجىب بولىدۇ

ــق  2 ــارچه ئىهراملى ــرام باغلىغــانلىق ئىككــى پ ــيىش بهزى كىــشىلهر ئىه ــال رەخنــى كى  دەپ
 ئىهــرام باغلىغـانلىق دېـگهن ههج يــاكى ئـۆمرە ئىبــادىتىنى . بـۇ خاتــا چۈشىنىـشتۇر . چۈشـىنىدۇ

 ئهممــا ئىهراملىقنــى كىيگهنلىــك بولــسا، شــۇ ئىبــادەتنى . باشالشـنى كۆڭلىــدە نىــيهت قىلىــشتۇر
 . ئورۇنداش ئۈچۈن تهييارالنغانلىقنى ئىپادىلهيدىغان بىر پائالىيهتتۇر

 ايــالالر ئىهرامغــا كىــرىش ئۈچــۈن ئــاق يــاكى يېــشىل رەڭلىــك مهخــسۇس كىــيىم بهزى ئ  3
 توغرىــسى، ئايــالالر ئهرلهرنىــڭ . بــۇ خاتــا ئېتىقــادتۇر . كىــيىش شــهرت، دەپ ئېتىقــاد قىلىــشىدۇ

ــاقلىنىش ــشتىن س ــى كىيى ــق كىيىملهرن ــب قىالرلى ــاكى جهل ــدىغان ي ــشاپ قالى ــيىمىگه ئوخ  كى
 . الىغانلىرىنى كىيىشى دۇرۇستۇر شهرتى بىلهن ئادەتتىكى كىيىملىرىدىن خ

ــالالر  4 ــات « بهزى ئاي ــادىتى » مىق ــايلىق ئ ــدە ئ ــپ كهلگىنى ــا يېتى ــز ( ق ــسا ) ههي ــپ قال  كېلى
 دېـگهن ئېتىقـاد بىـلهن ئىهـرام » ئىهرام بـاغالش ئۈچـۈن تاهـارەت شـهرت « ياكى تۇغۇپ سالسا،

 ت ئايالالرنىـڭ توغرىـسى، ئـايلىق ئـادەت يـاكى تۇغـۇ . بـۇ تـوغرا ئهمهس . باغالشنى تهرك ئېتىدۇ
 قېنىــدىن پاكالنمىغــان بولــسىمۇ ئىهــرام ئىهــرام باغلىــشى ئۈچــۈن توســقۇن بواللمايــدۇ، بهلكــى

 پهقهت كهبىنـــى . بـــاغالپ كېلىـــپ باشـــقىالر قىلغـــان پائالىيهتلهرنىـــڭ ههممىـــسىنى قىلىـــدۇ
 تىـــن » مىقـــات « پاكالنغانـــدىن كېـــيىن . تـــاۋاپ قىلىـــشنى پاكالنغىنىغـــا قهدەر كېچىكتۈرىـــدۇ

 . قايتا ئىهرام باغالشقا هاجهت يوق . لگهن شۇ ئىهرام بىلهن تاۋاپنى ئادا قىلىدۇ باغالپ كه

ــسىنى ئېچىــپ  5 ــپ، ئــوڭ مۆرى ــولىنى ئىهرامــدىن چىقىرى ــدا ئــوڭ ق  بهزى ئهرلهر ئىهرام
 يـاكى ئـۆمرە ئۈچـۈن كهبىنـى تـاۋاپ قىلغانـدىال شـۇنداق قىلىنىـدۇ » تـاۋاف قـۇدۇم « بۇ . قويىدۇ

ــداق قىلىــش ســۈننهت ( ــپ ئه ). بۇن ــرام بىــلهن يۆرگىلى ــۆرە ئىه  ممــا باشــقا ۋاقىــتالردا ئىككــى م
 . تۇرىدۇ

 كهبىنى تاۋاپ قىلىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

توغرىـــــسى، ههجهرۇل . بهزى كىـــــشىلهر تـــــاۋاپنى خالىغـــــان يېرىـــــدىن باشـــــاليدۇ  1
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 ). مۇنداق قىلىش سۈننهتتۇر ( ئهسۋەدنىڭ ئۇدۇلىدىن باشالشتۇر

ــشىلهر تـــاۋاپ قىلى  2  ۋېتىـــپ باشـــقىالر بىـــلهن زۆرۈرىيهتـــسىز سۆزلىـــشىدۇ، بهزى كىـ
 هــالبۇكى، كهبىنــى تــاۋاپ قىلىــش خــۇددى . چاقچــاق قىلىــشىدۇ، تېلېفــون بىــلهن سۆزلىــشىدۇ

ــادەتتۇر ــر ئىب ــا ئوخــشاش بى ــاز ئوقۇغانغ ــساب ئهمهس، . نام ــك هې ــى ئايلىنىــپ يۈرگهنلى  كهبىن
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم . مۇهىم بـولغىنى بـۇ ئىبادەتنىـڭ ئىخـالس بىـلهن ئـادا قىلىنىـشىدۇر

ــسىدە ــاۋاپ « : بىــر ههدى ــازدۇر – ت ــاز قىلىڭــالر . نام ــتىڭالردا گهپنــى ئ ــاۋاپ قىلغــان ۋاق  دەپ » ت
 . كۆرسهتكهن

ــستىالڭغۇغا ئـــۆزلىرىنى  3 ــۆيۈش ئۈچـــۈن قىـ ــشىلهر ههجهرۇل ئهســـۋەدنى سـ  بهزى كىـ
 هايـــاتىنى ئۆزىمــۇ . ئاتىــدۇ، باشــقىالرنى ئىتتىرىـــپ، قىــستاپ ئۇالرغــا ئهزىـــيهت يهتكۈزىــدۇ

ــدۇ ــان بولى ــلهن . خهتهرگه ئاتق ــشارىتى بى ــول ئى ــراقتىن ق ــۋەدكه يې ــسى، ههجهرۇل ئهس  توغرى
ــاالم بېرىــشتۇر ــۆيۈش تاۋاپنىــڭ شــهرتى ئهمهس، بهلكــى . س  چــۈنكى ههجهرۇل ئهســۋەدنى س

 ســـۈننهت ئهمهللىرىنـــى ئۆزۈرســـىز تهرك قىلـــسا گۇنـــاه بولمىغـــان يهردە، بۇنـــداق . ســـۈننهت
 . ردا تهرك ئېتىش ئهۋزەلدۇر قىستىالڭغۇلۇق ۋاقىتال

 تــاۋاپ . دا نامــاز ئوقــۇيمهن، دەپ يولــدا تۇرىۋالىــدۇ » مهقــامۇ ئىبــراهىم « بهزى كىــشىلهر  4
ــدە ــدۇ، بهزىــ ــارى بولمايــ ــڭ كــ ــلهن ئۇالرنىــ ــى بىــ ــستىلىپ كهتكىنــ ــڭ قىــ  قىلىۋاتقانالرنىــ

 بۇنـــداق خهتهرلىـــك ئىـــشنى قىلىـــپ، ئۆزىنىـــڭ . كىـــشىلهرنىڭ ئايـــاقلىرى ئاســـتىدا قالىـــدۇ
 ههرەمـدە ئـادەم ئـاز بولـۇپ، ئازادىلىـك . ياتىنى هاالكهتكه ئېتىشنى ئالاله تائـاال ياقتۇرمايـدۇ ها

ــازنى  نىــڭ كهينىــدە ئوقــۇش » مهقــامۇ ئىبــراهىم « بولــسا تــاۋاپتىن كېــيىن ئىككــى رەكــئهت نام
ــا . ســـۈننهت  ئهممـــا ئـــادەم كـــۆپ بولـــسا بـــۇ نامـــازنى خالىغـــان يهردە ئوقۇســـا بولىـــدۇ، ههتتـ

 . بولمايدۇ ئوقۇمىسىمۇ گۇناه

 ســـۈننهت ئالـــدىنقى . بهزى كىـــشىلهر تاۋاپنىـــڭ ههممىنـــى يـــۈگرەپ يـــۈرۈپ قىلىـــدۇ  5
 . ئۈچىدە تېزرەك مېڭىش، قالغان تۆتىدە تهمكىنلىك بىلهن مېڭىشتۇر

 سهئى قىلىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

ــلهن مهرۋە  1 ــافا بىـ ــدا سـ ــهئى قىلغىنىـ ــسىدا سـ ــلهن مهرۋە ئارىـ ــافا بىـ ــاجىالر سـ  بهزى هـ
 لىرىنىــڭ ئهڭ ئــاخىرىغىچه بېرىــشىدۇ، ههتتــا تــامغىچه چاپلىــشىدۇ، كىــشىلهرنى قىــستايدۇ تاغ

 سـافا بىـلهن مهرۋە ئىككـى تاغقـا ئـۆرلهپ . بۇنـداق قىلىـش هاجهتـسىز . ۋە ئۆزلىرىمۇ قىستىلىدۇ
ــۇر ــايتىش يېتهرلىكت ــان ق ــدا . هام ــستىالڭغۇ پهي ــقىالرغا قى ــپ باش ــۇزۇن تۇرىۋېلى ــايالردا ئ  ئۇج

 ئــۇ جــايالردا دۇئاغــا قــول كۆتــۈرۈپ تۇرىۋېلىــپ باشــقىالرنىڭ يــولىنى . هس قىلىـش ياخــشى ئهم
. توسۇۋېلىش تېخىمۇ توغرا ئهمهس
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 بهزى هــاجىالر يهتــته قېــتىم ســهئى قىلىــش دېگهننــى،يهتته قېــتىم ئــايلىنىش دەپ  2
 قېــتىم ســهئى قىلىــپ، ســهئىنى ســافادىن باشــالپ يهنه ســافادا 14 چۈشــىنىپ قالغــانلىقتىن،

 توغرىــسى، ســافادىن مهرۋەگه بىــر قېــتىم بېــرىش بىــر ســهئى، مهرۋەدىـــن . ئاخىرالشــتۇرىدۇ
ــسابلىنىدۇ ــهئى هې ــر س ــېلىش يهنه بى ــپ ك ــافاغا قايتى ــلىنىپ مهرۋەدە . س ــافادىن باش ــهئى س  س

 . ئاخىرلىشىدۇ

ــسىدا ســهئى قىلىــشنىڭ ههممىــسىدە يۈگــۈرۈپ  3  بهزى هــاجىالر ســافا بىــلهن مهرۋە ئارى
 ئهممــا . چىــراق ئارىلىقىــدىال ئهرلهر قهدەملىرىنـى تېزلىتىــدۇ توغرىــسى، ئىككــى يېـشىل . ماڭىـدۇ

 . ئايالالر نورمال يۈرۈشىدە ماڭىدۇ

 ههرەمــدە پهرز نامــاز ئوقۇلىۋاتــسىمۇ، نامازغــا ئىقتىــدا قىلمــاي ســهئى بهزى هــاجىالر  4
ــامىزى . بۇنـــداق قىلىـــش تـــوغرا ئهمهس . قىلىـــشنى داۋام قىلىۋېرىـــدۇ ــائهت نـ  توغرىـــسى جامـ

 ئىنى توختىتىــپ نامازغــا تــۇرۇش، نامــاز ئاخىرالشــقاندىن كــيىن، ســهئىنى باشــالنغاندا ســه
 . تاۋاپمۇ شۇنداق . كهلگهن يېرىدىن داۋام قىلدۇرۇشتۇر

 ئهرەفاتتا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

ــدىغان  1 ــدىغا ههج قىلى ــۆز ئال ــتىن ئ ــا قوشۇلماس ــهن گۇرۇپپىغ ــشىلهر، خۇسۇس  بهزى كى
 نىــڭ چېگرىــسىنىڭ ســىرتىدا ئولتــۇرۇپ كــۈننى كهچ كىــشىلهر ئهرەفاتقــا چىقتــۇق دەپ ئهرەفات

 چـــۈنكى ئـــۇالر ههجنىـــڭ . مۇنـــداق قىلغانالرنىـــڭ ههججىـــسى قوبـــۇل ئهمهســـتۇر . قىلىـــدۇ
 . ئهرەفاتتا هازىر بولۇشتىن ئىبارەت بۇ چوڭ پهرزىنى تهرك ئهتكهن بولىدۇ

 بـــۇ تـــوغرا . بهزى هــاجىالر كـــۈن پېتىــشتىن بـــۇرۇن ئهرەفــاتتىن قوزغىلىـــپ بولىــدۇ  2
ــائىز ئهمهس . مهس ئه ــتىش ج ــپ كې ــسىدىن چىقى ــات چېگرى ــتىن ئهرەف ــۈن پاتماس ــۈنكى ك  . چ

 مۇنداق قىلغان كىـشى ئهگهر قايتىـپ كهلمىـسه، ئۇنىڭغـا بىـر قـوي قۇربـانلىق قىلىـش ۋاجىـب
 . بولىدۇ

 نىــڭ ئهڭ چوققىــسىغا » رەهــمهت تېغــى – جهبهل رەهــمه « بهزى هــاجىالر ئهرەفــاتتىكى  3
ــۆزلىرىنى قىين ــز دەپ ئ ــدۇ چىقىمى ــش . اي ــا چىقى ــۇ تاغق ــالبۇكى، ئ ــۇرۇش « ه ــا ت ــڭ » ئهرەفاتت  نى

ــسىنىڭ ئىچىــدىكى جايالرنىــڭ ههممىــسى تۇرۇشــقا . شــهرتى ئهمهس  چــۈنكى ئهرەفــات چېگرى
 . قايسى جايدا تۇرسا بولىدۇ . بولىدىغان جايالردۇر

ــانى  4 ــدا، دۇئ ــا قىلغان ــا دۇئ ــدۇ » جهبهل رەهــمه « بهزى هــاجىالر ئهرەفاتت ــاراپ قىلى  . گه ق
ــۇ تـــو ــسى قىـــبلىگه قاراشـــتۇر . غرا ئهمهس بـ ــاراپ . توغرىـ ــا ههرقانـــداق يهردە قىـــبلىگه قـ  دۇئـ
. قىلىنىدۇ
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ــر  5 ــته بى ــاراپ يۈرۈش ــۇزدەلىفهگه ق ــاتتىن م ــاجىالر ئهرەف ــپ، – بهزى ه ــى ئىتتىرى  بىرىن
ــدۇ ــشىپ يۈرىـ ــستاپ، پۇتلىـ ــدۇ . قىـ ــرى يۈگۈرىـ ــشالردۇر . بهزىلىـ ــا ئىـ ــسى خاتـ ــۇالر ههممىـ  . بـ

ــاالن ــالاله تائ ــسى، ئ ــلهن، ئالدىرىماســتىن، ســىلىق توغرى ــك بى ــدا تهمكىنلى ــكهن هال ــاد ئهت  ى ي
 . مېڭىش، كىشىلهرگه ئهزىيهت يهتكۈزۈشتىن ساقلىنىشتۇر

 مۇزدەلىفهدە كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

ــۇزدەلىفهگه كــېلهر  1 ــشىلهر م ــدىغان تاشــالرنى – بهزى كى ــتىنال شــهيتانغا ئاتى  كهلمهس
ــدۇ ــشىپ كېتىـ ــشقا كىرىـ ــۇزدەلىفه . يىغىـ ــاش مـ ــان قىلىـــشىدۇ تـ ــدۇ، دەپ گۇمـ  . دىنال تېرىلىـ

ــۇش، ــلهن خــۇپتهننى ئوق ــاز شــام بى ــاۋۋال نام ــيىن، ئ ــدىن كې ــۇزدەلىفهگه كهلگهن ــسى، م  توغرى
ــۇش الزىـــم ــغۇل بولـ ــشالر بىـــلهن مهشـ ــقا ئىـ ــشكه . ئانـــدىن باشـ ــۇزدەلىفهدىن تېرىـ ــنى مـ  تاشـ

 . بولغىنىدەك قانداقال بىر جايدىن تېرىشكىمۇ بولىدۇ

ــدە بهزى هــاجىالر مــۇزد  2 ــرىم كېچى ــۇرۇپ يې ــر كــېچه قونماســتىن، ئۆزۈرســىز ت  ەلىفهدە بى
ــدۇ ــۇش ياخــشىدۇر . كېتىــپ قالى ــۇزدەلىفهدە قون ــاتقۇچه م ــاڭ ئ ــسا ت ــانىيىتى بول  چــۈنكى . ئىمك

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ شۇنداق قىلغان

 شهيتانغا تاش ئېتىشتىكى خاتالىقالر

 كىـــشىلهر بىـــلهن قىستىـــشىدۇ، بهزى هـــاجىالر شـــهيتانغا تـــاش ئاتىـــدىغان جـــايالردا  1
ــىدۇ ــا ئۇرۇش ــشىدۇ، ههتت ــشىدۇ، تىللى ــدەل قىلى ــوغرا ئهمهس . جې ــي ت ــش قهتئى ــداق قىلى  . بۇن

 . توغرىسى ئهدەبلىك ۋە سىلىق بولۇش، كىشىلهرگه ئهزىيهت بهرمهسلىكتۇر

 بهزى هـــــاجىالر خـــــۇددى شـــــهيتاننى كۆرىۋاتقانـــــدەك يـــــاكى شـــــهيتان بىـــــلهن  2
 بهزىلىــــرى ئــــاچچىقتىن . چــــېچىلىش بىــــلهن تــــاش ئاتىــــدۇ ئۇرۇشــــىۋاتقاندەك، غهزەب ۋە

 بهزىلىـرى شـهيتاننى تىلـالپ ئـاغزى قـۇرۇپ . ئاياقلىرىنى، چـالمىالرنى، چـوڭ تاشـالرنى ئاتىـدۇ
 – بهزىلىـــرى قـــوللىرىنى چۆرىگهنـــدە دىققهتـــسىزلىك قىلىـــپ باشـــقىالرنىڭ قـــاش . كېتىـــدۇ

 ئىبـادەت دېـگهن شـۇنداق . ويىـدۇ باشـقىالرنى ئىتتىرىـپ يېقىتىـپ ق . كۆزلىرىنى يېرىپ قويىـدۇ
ــدۇ؟ ــاقهتلىكتۇر ! قىلىنامـ ــاهىللىق ۋە هامـ ــان جـ ــا چىققـ ــۇ ئهڭ ئۇچىغـ ــشانه . بـ ــهيتانغا نىـ  شـ

 ئـــۇنى ئـــادا . قىلىنغــان جايغـــا تــاش ئېـــتىش ههجنىـــڭ رەســمىيهتلىرىدىن بىـــر رەســمىيهت
ــاش ــلهن ت ــقهت بى ــاراپ، دىق ــشى ق ــا ياخ ــلهن، ئهتراپق ــشاقلىق بى ــىلىقلىق ۋە يۇم ــدا، س  قىلغان

 . ئۇ جايغا تىكلهنگهن نىشانه شهيتاننىڭ ئۆزى ئهمهس . تىش الزىم ئې

 بهزى هـــاجىالر ئـــۆزى يـــاش، تېنـــى ســـاق تـــۇرۇپ شـــهيتانغا تـــاش ئېتىـــشتىكى  3
ــدۇ ــاۋاله قىلى ــنى ه ــپ قويۇش ــاش ئېتى ــۈن ت ــۆزى ئۈچ ــقىالرغا ئ ــۇپ باش ــتىن قورق . قىيىنچىلىق
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ــشى شـــهرت ــشىلهرنىڭ ئـــۆزى ئېتىـ ــىنى . تاشـــنى ئۆزۈرســـىز كىـ ــا ياشـ ــاكى ئهممـ  پ قالغـــان يـ
ــاكى خهتهرگه ئۇچرايدىغانلىقىــدىن ــاش ئېتىــشتا قىيىنچىلىــق ي  كېــسهلجان كىــشىلهر ئهگهر ت

 . قورقسا، تاش ئېتىشنى باشقىالرغا هاۋاله قىلسا بولىدۇ

 تهرتىــب . بهزى هــاجىالر ئــۈچ شــهيتانغا تــاش ئېتىــشتا تهرتىــبگه رىئــايه قىلمايــدۇ  4
 ئــۇ . بىــرال شـهيتانغا تــاش ئـاتىمىز ) هېيـت كـۈنى قۇربــان ( ـ كـۈنى 10 زۇلههججىنىـڭ : مۇنـداق

ــېقىن بولغــان چــوڭ شــهيتان ــكه ي ــرە ئهقهبه ( بولــسىمۇ، مهكــكه تهرەپ  زۇلههججىنىــڭ . دۇر ) جهم
 كۈنلىرى مىنادا قونـۇش جهريانىـدا شـهيتانغا تـاش ئاتقانـدا، تـاش ئېتىـشنى  13 – 12 – 11

 باشــاليمىز، ئانــدىن دىــن ) خهيــف مهســجىدىگه يــېقىن بــولغىنى ( ئــاۋۋال كىچىــك شــهيتان
 . ئوتتۇرانجى شهيتانغا، ئاندىن چوڭ شهيتانغا ئاتىمىز

 – بهزى هــــاجىالر تـــــاش ئاتقانـــــدا، تاشــــنىڭ يومـــــۇالق كـــــۆلچهككه چۈشـــــكهن  5
ــدۇ ــا ئاتى ــا، مومىالرغ ــسابالشماستىن، تامالرغ ــلهن هې ــمىگهنلىكى بى ــۇر . چۈش ــدە، مهزك  نهتىجى

ــۆ ــپ، مهخــسۇس ك ــا ئۇچــۇپ كېتى ــقا ياقالرغ ــتىش تاشــالر باش ــاش ئې ــمهيدۇ ۋە ت  لچهككه چۈش
 چۈشــۈپ . شـۇڭا ئاتقــان تاشـنى كـۆلچهككه چۈشــۈرۈش شـهرتتۇر . ۋاجىبـى ئـادا بولمــاي قالىـدۇ

 . بولغاندىن كېيىن چاچراپ باشقا ياقالرغا چىقىپ كهتسىمۇ هېچ ۋەقهسى يوق

ــدىنقى كــۈنلهردە كېيىنكــى كۈنلهرنىــڭ تاشــلىرىنى  6 ــان ئال ــادا قونغ  بهزى هــاجىالر مىن
ــاۋاله ئېتىۋ ــپ قويۇشــىغا ه ــڭ تاشــلىرىنى باشــقىالرنىڭ ئېتى ــاكى كېيىنكــى كۈنلهرنى  ېتىــپ، ي

ــدا . قىلىـــپ قويـــۇپ يۇرتلىرىغـــا كېتىـــپ قالىـــدۇ  بـــۇ ههج پائـــالىيهتلىرىنى ئويۇنچـــۇق ئورنىـ
 ئىــشى قانچىلىــك ئالــدىراش بولــسىمۇ مىنــادا ئــاز دېگهنــدە . كۆرگهنلىــك بولــۇپ، خاتــا ئىــشتۇر

 كــۈن قونــۇپ، ئــۈچ شــهيتاننىڭ ههر بىــرىگه ئىككــى كــۈن ئىككــى ) هېيــت كۈنىــدىن باشــقا (
 . تاش ئېتىشى شهرتتۇر

 مىنادا كۆرىلىدىغان خاتالىقالر

 نــى تۈگىتىــپ ههرەم بىــلهن خوشلىــشىپ » تــاۋاف ۋىــدا « بهزى كىــشىلهر هېيــت كــۈنى  1
ــالىيهتلهرنى تۈگىتىــپ، ههرەمــگه كىرمهســتىن ــادىكى پائ ــۇپ، مىن ــادا قون ــدىن مىن  بولىــدۇ، ئان

 توغرىـسى، هاجىنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى ئهمهلـى ههرەمنـى تـاۋاپ . يۇرتىغا كېتىـپ قالىـدۇ مىنادىنال
ــاۋىپىنى ( ــدا ت ــشتۇر ) ۋى ــدىن . قىلى ــۈگهپ بولغان ــرى ت ــۈن ئهمهللى ــڭ پۈت ــاۋىپى ههجنى ــدا ت  ۋى

 . ۋەتهنگه قايتىش ئالدىدا قىلىنىدۇ كېيىن،

 ايتقـــان ئالـــدىراپ ئىككــى كۈنـــدە ق ) مىنـــادىن ( ﴿ بهزى كىــشىلهر قۇرئـــان كهرىمنىــڭ  2
ــدۇ ــاه بولماي ــادەمگه هــېچ گۇن ــلهن ﴾ ئ ــۈنى بى ــت ك ــۈننى هېي ــدىكى ئىككــى ك ــگهن ئايىتى  دې

هېيتنىـــڭ ئهتىـــسىكى كـــۈنى دەپ خاتـــا چۈشـــىنىپ قېلىـــپ، مىنـــادا ئىككـــى كۈننىمـــۇ
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 هېيتنىــڭ ئهتىـسى ۋە ئۆگۈنىــسى ― ئـايهتتىكى ئىككــى كـۈن . تولدۇرماسـتىن كېتىـپ قالىــدۇ
ــڭ ( ــۈنلىرى  12 – 11 زۇلههججىنىـ ــ ) كـ ــىتىدۇ نـ ــشى . ى كۆرسـ ــدىرىغان كىـ ــۈنى  12 ئالـ  كـ

 . شــــهيتانغا تــــاش ئېتىــــپ بولــــۇپ، كــــۈن پېتىــــشتىن بــــۇرۇن قايتىــــپ كهتــــسه بولىــــدۇ
 . كۈنى قايتىدۇ – 13 ئالدىرىمىغانالر زۇلههججىنىڭ

 ههرەمدىن چىقىشتا كۆرىلىدىغان خاتالىق

ــۇپ، هه ــپ بول ــاۋىپىنى قىلى ــدا ت ــدا ۋى ــايرىلىش ئالدى ــدىن بهزى هــاجىالر ههرەمــدىن ئ  رەم
ــدۇ ــپ كېتى ــپ چىقى ــسىچه مېڭى ــشته ئارقى ــپ كېتى ــگه . چىقى ــۇالر ههرەم ــشنى ئ ــداق قىلى  مۇن

 لــېكىن بىــز بۇنــداق قىلىــشقا بۇيرۇلغــان . ئېهتىــرام بىلــدۈرگهنلىك، دەپ چۈشىنىــشى مــۇمكىن
 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ ئۇنداق قىلمىغان . ئهمهسمىز

 مهدىنه زىيارىتىنىڭ ئهدەپلىرى

ــۇنهۋۋە ــنه م ــاز مهدى ــجىدىدە نام ــساالمنىڭ مهس ــبهر ئهلهيهىس ــپ پهيغهم ــههىرىگه بېرى  رە ش
 . ئوقـــۇش ۋە مۇبـــارەك قهبـــرە شـــهرىپىنى زىيـــارەت قىلىـــش ياخـــشى ئهمهللهردىـــن ســـانىلىدۇ

 . ههجدىن بۇرۇن ياكى كېيىن قايسىبىر ۋاقىتتا زىيارەت قىلىشقا بولىدۇ

 هلــگهن ههر قانــداق بىلگىنكــى، ههج قىلىــش ئۈچــۈن ك « : ئىمــام نهۋەۋىــي مۇنــداق دېــگهن
 مهدىـنىگه ― مهيلـى ئۇنىـڭ يـولى مهدىنىـدىن ئۆتـسۇن ، مهيلـى ئۆتمىـسۇن ― مۇسۇلماننىڭ

ــهپهر ۋە ئهڭ ــدىلىق ســ ــشى ئهڭ پايــ ــارەت قىلىــ ــساالمنى زىيــ ــبهر ئهلهيهىســ  بېرىــــپ پهيغهمــ
 . » ئههمىيهتلىك ئىبادەتلهردىن سانىلىدۇ

 قهبــرە شــهرىپىنى زىيــارەت پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهســجىدىگه كىــرىش ۋە مۇبــارەك
 : قىلىشنىڭ ئهدەبلىرى تۆۋەندىكىچه

 مهدىـــــنه مــــــۇنهۋۋەرە شـــــههىرىگه يېتىــــــپ بارغانـــــدىن كېــــــيىن، پهيغهمــــــبهر  1
ــدا، ــيگهن هال ــيىم كى ــق كى ــان ۋە چىرايلى ــبۇي قولالنغ ــجىدىگه خۇش ــساالمنىڭ مهس  ئهلهيهىس

 ىرىـشته مۇنـۇ دۇئـانى ك . تهمكىنلىك بىـلهن ئالـدىرىماي مېڭىـپ ئـوڭ پـۇتىمىز بىـلهن كىرىمىـز
 : ئوقۇيمىز

م اِهللا وذُ ِب أعلْطاَِنِه القَِديسم، وِهِه الْكَِريجِبوم، وِظيِم الع ن الش اِن طَ ي ِج الر مِن ِ. م يحِم اِهللا الرِبس 
وِبي وافْتح ِلي أَبواَب رحمِتك ذُن اَللَّهم اغِْفرِلي . ه وسلَّم ى آل لَ ع و ٍد م ح م لى لِّ ع ص اَللَّهم . الرِحيِم
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 ئۇلــۇغ ئالالهقــا، ئۇنىــڭ تهڭداشــسىز ماقامىغــا، ئهزەلــدىن مهڭگۈلــۈك پادىــشاهلىقىغا « يهنــى
 – ناهـــايىتى مېهــــرى . ســـېغىنىپ قوغالنــــدى شـــهيتاننىڭ شــــهررىدىن پانـــاه تىلهيــــمهن

 ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا . شـــهپقهتلىك ئالالهنىـــڭ نـــامى بىـــلهن باشـــاليمهن
 گۇنـــاهلىرىمنى مهغپىـــرەت ئـــى ئــالاله . ئــائىله تاۋابىئاتلىرىغـــا دۇرۇد ۋە ســاالمالر يـــولاليمهن

 . » قىلغىن ۋە ماڭا رەهمهت ئىشىكلىرىڭنى ئاچقىن

ــسا  2 ــادەم » رەۋزە شــهرىف « مهســجىدكه كىرگهنــدىن كېــيىن، ئىمكــانىيهت بول  ته، ئهگهر ئ
 لـسا مهسـجىدنىڭ قايـسىبىر يېرىـدە تـۇرۇپ كۆپ بولۇپ ئـورۇن تهگمىـسه يـاكى قىـستىالڭغۇ بو

 . نامىزى ئوقۇيمىز » تههىيهتۇل مهسجىد « ئىككى رەكئهت

ــدا  3 ــارەت قىلغان ــهرىپىنى زىي ــرە ش ــارەك قهب ــساالمنىڭ مۇب ــبهر ئهلهيهىس ــالاله « پهيغهم  ئ
 ئــالاله تائاالنىــڭ ! تائاالنىــڭ ســاالمى ۋە ئامــانلىقى ســىزگه بولــسۇن ئــى ســۆيۈملۈك پهيغهمــبهر

 ئــالاله تائاالنىــڭ ســاالمى ! ئامــانلىقى ســىزگه بولــسۇن ئــى ئىنـسانالرنىڭ ســهرخىلى سـاالمى ۋە
 دەپ ئهدەپ بىــلهن » ! ۋە ئامــانلىقى ســىزگه بولــسۇن ئــى ئالالهنىــڭ ســۆيگهن پهيغهمبىــرى

ئانــدىن ئــوڭ تهرەپــكه بىــر قهدەم يۆتكىلىــپ ههزرىتــى ئهبــۇ . پهس ئــاۋازدا ســاالم بېرىمىــز
 ىن يهنه ئـوڭ تهرەپـكه بىـر قهدەم يۆتكىلىـپ ههزرىتـى ئـۆمهر بهكرى رەزىيهلالهۇ ئهنهۇغـا، ئانـد

 ئانـــدىن قىــبله تهرەپــكه ئالــدىمىزنى قىلىــپ تـــۇرۇپ . رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇغــا ســاالم بېرىمىــز
 ئانــدىن چىقىـــپ . ئــۆزىمىزگه، ئــائىله ئهزالىرىمىزغــا ۋە جىمــى مۇســـۇلمانالرغا دۇئــا قىلىمىــز

 . كېتىمىز

ــارەك ــساالمنىڭ مۇب ــبهر ئهلهيهىس ــش ۋە پهيغهم ــۆز قىلى ــۈك س ــدا ئۈنل ــرە شــهرىپى ئالدى  قهب
 چــۈنكى مۇنــداق قىلىـش پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا . باشـقىالر بىــلهن پاراڭلىشىــشقا بولمايـدۇ
ــدۇ ــانلىق بولىـ ــان . هۆرمهتـــسىزلىك قىلغـ ــات بولغـ ــاكى ۋاپـ ــساالمدىن يـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

ــدۇ ــقا بولمايـ ــاجهتلهرنى سوراشـ ــقىالردىن هـ ــال . باشـ ــا ئـ ــۈنكى دۇئـ ــدۇ، چـ ــا قىلىنىـ  اله تائاالغـ
ــورىلىدۇ ــاالدىنال سـ ــالاله تائـ ــاجهتلهر پهقهت ئـ ــاكى . هـ ــشاتكىلىرىنى يـ ــهرىپنىڭ رىـ ــرە شـ  قهبـ

ــكه ــكه ۋە سۆيۈشــ ــۈزلىرىمىزگه سۈرتۈشــ ــپ يــ ــۆۋرۈكلىرىنى تهۋەرۈك قىلىــ ــجىدنىڭ تــ  مهســ
 . چۈنكى مۇنداق قىلىش بىدئهتتۇر . بولمايدۇ

ــبهر ئهلهيهىســساالمغ  4 ــۆزى ئۈچــۈن پهيغهم ــراۋ ئ ــۈنگهن بى  ا ســاالم بېرىــپ قويۇشــنى ئۆت
 دەپ ســاالم » ســىزگه پاالنىنىــڭ ســاالمىنى يهتكــۈزىمهن ! ئــى ئالالهنىــڭ پهيغهمبىــرى « بولــسا،

 . بېرىش الزىم

 نـــى » ئوهـــۇد شـــېهىدلىقى « نـــى ۋە » بهقـــى قهبرىـــستانلىقى « مهدىـــنه مـــۇنهۋۋەرەدىكى  5
قىلغـــان ۋە چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم شـــۇنداق . زىيـــارەت قىلىـــش ســـۈننهتتۇر
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 قهبرىلهرنـــى زىيـــارەت قىلىـــشنىڭ ئــــاخىرەتنى يادالندۇرىـــدىغانلىقى ســـهۋەبلىك ياخــــشى
 . ئهمهللهردىن سانىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مهســـجىدىدە ئىمكـــان قهدەر كـــۆپرەك نامـــاز ئوقۇشـــقا  5
ــم ــگهن . تىرىــشىش الزى ــر مېنىــ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دې ــۇ مهســجىدىمدە بى  ڭ ب

ــدۇر ــدىن ئهۋزەل ــاز ئوقۇغان ــڭ ۋاخ نام ــجىدلهردە مى ــقا مهس ــاۋابى باش ــنىڭ س ــاز ئوقۇش  . ۋاخ نام
 مهسجىدى ههرەمـدە بىـر ۋاخ نامـاز ئوقۇشـنىڭ سـاۋابى باشـقا مهسـجىدلهردە يۈزمىـڭ ۋاخ نامـاز

 . » ئوقۇغاندىن ئهۋزەلدۇر

ــاز ئوقۇشــ  6 ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهســجىدىدە نام ــوق پهيغهم  . نىڭ بهلگىلىــك ســانى ي
 قانچىلىـك كـۆپ نامـاز ئوقۇسـا سـاۋابى . قانچه ۋاخ ۋە قـانچه رەكـئهت نامـاز ئوقۇسـا بولىۋېرىـدۇ

 . شۇنچىلىك كۆپ بولىدۇ

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مهســـجىدىنى ۋە قهبـــرە شـــهرىپىنى زىيـــارەت قىلىـــش  7
 قايــسى ۋاقىتتــا قانــداقال . ئۈچــۈن مهخــسۇس كىــيىم يــاكى مهلــۇم ۋاقىــت بهلگىلهنــگهن ئهمهس

 . بىر كىيىم بىلهن زىيارەت قىلىشقا بولىدۇ

ــشىش الزىـــم » رەۋزە شـــهرىف «  8 ــادەت قىلىـــشقا تىرىـ ــۇرۇپ كـــۆپرەك ئىبـ ــام . ته ئولتـ  ئىمـ
 ئۆيــۈم » : رىــۋايهت قىلغــان بىــر ههدىــسته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن بۇخــارى

 بـۇ ههدىـسته ( ). « ىلىرىـدىن بىـر بـاغچه بـاردۇر بىلهن مۇنبىرىم ئوتتۇرىـسىدا جهننهتنىـڭ باغچ
 . رەۋزە شهرىفتۇر » باغچه « تىلغا ئېلىنغان

ــدا » قۇبــا مهســجىدى « مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــههىرىدىكى  9  نــى زىيــارەت قىلىــش ۋە ئۇجاي
 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ههر شــــهنبه كۈنلــــۈكته بــــۇ . نامــــاز ئوقــــۇش ســــۈننهتتۇر

ــانل ــاز ئوقۇغ ــپ نام ــجىدكه كېلى ــدۇ مهس ــۋايهت قىلىنى ــۇ . ىقى رى ــا ئ ــدىن « : ههتت ــى ئۆيى  كىمك
 تاهــارەت بىــلهن چىقىــپ، مهســجىدى قۇباغــا كېلىــپ نامــاز ئوقۇيــدىكهن، ئــۇ ئــۆمرە ئــادا

 . دېگهن » قىلغاننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ مهســــجىدى بىــــلهن قهبــــرە شــــهرىپىنى زىيــــارەت  10
ــلهن ــالىيهتلىرى بى ــشنىڭ ههج پائ ــۇر قىلى ــسى يوقت ــداق ئاالقى ــادەت، . هېچقان ــايرىم ئىب  ههج ئ

 . زىيارەت ئايرىم ئىبادەتتۇر

 ههج جهريانىدا ئوقۇلىدىغان دۇئاالر

ــگهن ــاالر بهلگىلهن ــۈن مهخــسۇس دۇئ ــۇش ئۈچ ــدا ئوق ــش جهريانى ــۆمرە قىلى ــاكى ئ  ههج ي
. ئهمهس، بهلكــى قانــداق دۇئــانى قىلىــش ۋە قايــسى تىلــدا قىلىــش ههركىمنىــڭ ئىختىيارىــدۇر
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 ئهممـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئوقۇغـان . ههركىم ئـۆزى بىلـگهن دۇئـالىرىنى ئوقۇسـا بولىـدۇ
 . دۇئاالرنى ئوقۇشنىڭ ئهۋزەللىكىدە شهك يوق

ــدا ــساالمنىڭ ههج قىلىـــــش جهريانىـــ ــبهر ئهلهيهىســـ ــاالرنى پهيغهمـــ ــدىكى دۇئـــ  تۆۋەنـــ
 . ئوقۇغانلىقى قهيت قىلىنغان

 ۇلىدىغان تهلبىيه ههج ياكى ئۆمرىگه ئىهرام باغلىغاندا ئوق

 . ك ك لَ شِري ك، الَ لْ م الْ ك و ةَ لَ م ع الن و الْحمد ك، إنَّ بي ك لَ ك لَ ي ِر ش ك الَ بي ، لَ ك بي لَبيك اَللَّهم لَ
ــېنىڭ ! مهن هـــازىرمهن ئـــى ئـــالاله « : تهرجىمىـــسى  مهن هـــازىرمهن، مهن هـــازىرمهن، سـ

ــ ــدۇ س ــارلىق ههم ــوق، ب ــېرىكىڭ ي ــېچ ش ــتۇر، ه ــاڭا خاس ــشاهلىق پهقهت س ــېمهت ۋە پادى  انا، ن
 . ) 1 ( » سېنىڭ هېچ شېرىكىڭ يوقتۇر

 مهككه ۋە مهسجىدى ههرەمنى كۆرگهندە ئوقۇلىدىغان دۇئا

عتِريفًا وشت تيذَا الْبه ِزد مالَِم، اللَّها ِبالسنبا رنيفَح الَمالس كِمنو الَمالس تأَن ما اللَّهِظيم 
 . وتكِْريما ومهابةً وِزد من حجه أَِو اعتمره تكِْرميا وتشِريفًا وتعِظيما وِبرا

ــسى ــالاله « : تهرجىمى ــق ! ئــى ئ ــق بهرگۈچىــسهن، تىنچلى  ئامــانلىق زادى – ســهن تىنچلى
ــارىمىز . ســهندىن ــى پۈرۋەردىگ ــاتقىن ! ئ ــدە ياش ــق ئىچى ــى تىنچلى ــالاله . بىزن ــى ئ ــۇغ ! ئ ــۇ ئۇل  ب

 ههرەمنــى تېخىمــۇ هۆرمهتلىــك، تېخىمــۇ ئۇلــۇغ ۋە ههيــبهتلىكم قىلغىــن، بــۇ جايــدا ههج يــاكى
ــادە  ئــــۆمرە قىلغۇچىالرنىــــڭ شــــهرىپىنى، هــــۆرمىتىنى، ياخــــشىلىقىنى ۋە ســــاۋابلىرىنى زىيــ

 . ) 2 ( » قىلغىن

 كهبىنى تاۋاب قىلىشتا ئوقۇلىدىغان دۇئا

ر قَ ب ن ي ِب ِن ع م ا ر قْ ز ِن ت ي و اِر ب ي ِف ِل ك ِه ي و لُ اخ ف لَ ع اِئ غَ لَّ كُ ي ي ِب ِل ٍة ب خ ٍر ي . 
 ماڭــا بهرگهن رىزقىــڭ بىــلهن ماڭــا قانــائهت بهرگىــن، ! ئــى پهرۋەردىگــارىم « : تهرجىمىــسى

 رىزقىمدا ماڭـا بهرىـكهت بهرگىـن، قولۇمـدىن كېتىـپ، قايتـا ئېرىشىـشىم مـۇمكىن بولمايـدىغان
 . ) 3 ( » ياخشىلىق بىلهن تولدۇرۇپ بهرگىن ئىشالر ۋە نهرسىلهرنىڭ ئورنىنى ماڭا

 . ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ) 1 (
 . بهيههقىي رىۋايىتى ) 2 (
. ئىبنى خوزەيمه رىۋايىتى ) 3 (
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 رۇكنى يهمانى بىلهن ههجهرۇلئهسۋەد ئارىلىقىدا ئوقۇلىدىغان دۇئا

 ﴾ ربنآ آِتنا ِفي ٱلدنيا حسنةً وِفي ٱآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب ٱلناِر ﴿
ــسى ــارىمىز « : تهرجىمى ــ ! پهرۋەردىگ ــن، ئ ــا قىلغى ــشىلىق ئاتن ــادا ياخ ــزگه دۇني  اخىرەتتىمۇ بى

 . ) 1 ( » ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دۇزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

 سافا ـ مهرۋىدە توختىغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئا

 : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سافا تېغىغا كهلگىنىدە، ئالاله تائاالنىڭ

 ﴾ ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعآِئِر اللِّه ﴿
ــى ــلهن مهرۋە ههق « يهن ــهفا بى ــڭ س ــقهتهن ئالالهنى ــڭ ( ى ــدۇر ) دىنىنى ــگهن » ئاالمهتلىرى  دې

 دەپ ســافا تېغىغــا ئــۆرلىگهن، » ئــالاله باشــلىغان تهرەپــتىن باشــاليمهن « ئــايىتىنى ئۇقۇغــان ۋە
 : ئاندىن قىبلىگه قاراپ تۇرۇپ تهكبىر ئېيتقان، ئاندىن مۇنۇ دۇئانى ئۇقۇغان ئېدى

﴿ ِريالَ ش هدحو ِإالَّ اللّه الَ ِإٰله ك لَه . ٍء قَِدييلَٰى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ِإالَّ . ر الَ ِإله 
 ﴾ وهزم اَألحزاب وحده . ونصر عبده . أَنجز وعده . ه وحده اللَّ

ــى ــۇر، « يهن ــېرىكى يوقت ــېچ ش ــڭ ه ــۇر، ئۇنى ــاله يوقت ــي ئى ــقا ههقىقى ــالالهتىن باش ــر ئ  بى
 بىــر ئــالالهتىن . شاهلىق ۋە ههمــدۇ ســاناالر ئۇنىڭغــا خاســتۇر، ئــۇ ههر نهرســىگه قــادىردۇر پادىــ

ــگه ئاشــۇردى، بهندىــسى ــسىنى ئهمهل ــالاله ۋەدى ــۇر، ئ ــۇد يوقت ــۇههممهد ( باشــقا ههقىقىــي مهب  م
ــۇب ) ئهلهيهىســــساالم ــالغۇز مهغلــ ــۆزى يــ ــمهنلهرنى ئــ ــداش دۈشــ  گه مهدەت بهردى، ئىتتىپاقــ

 ىم ئوقۇغــان ۋە مهرۋىــدىمۇ ســافادا ئوقۇغــانلىرىنى ئوقۇغــانلىقى بــۇ دۇئــانى ئــۈچ قېــت . » قىلــدى
 . قهيت قىلىنغان

 ئهرەفاتتا ئوقۇلىدىغان دۇئا

 ر ك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، وهو علٰى كُلِّ شيٍء قَِدي الَ ِإٰله ِإالَّ اللّه وحده الَ شِري ـ 1
 ههقىقىــي ئىــاله يوقتــۇر، ئۇنىــڭ هــېچ شــېرىكى بىــر ئــالالهتىن باشــقا « : تهرجىمىــسى

 يوقتـــۇر، پادىـــشاهلىق ۋە ههمـــدۇ ســـاناالر ئۇنىڭغـــا خاســـتۇر، ئـــۇ ههر نهرســـىگه كـــۈچى

. ـ ئايهت 201 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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 . ) 1 ( » يهتكۈچىدۇر

 اللَّهم لَك صالَِتى ونـسِكى ومحيـاى ، اللَّهم لَك الْحمد كَالَِّذى نقُولُ وخيرا ِمما نقُولُ  2
مماِثى ورت بر لَكآِبى وم كِإلَيِر ، اِتى ودـِة الـصسوسوِر وذَاِب الْقَبع ِمن وذُ ِبكى أَعِإن ماللَّه 

يحِجىُء ِبِه الرا تم رش ِمن وذُ ِبكى أَعِإن مِر اللَّهاِت اَألمتشو . 
ــسى ــالاله « : تهرجىمى ــى ئ ــز ۋە ! ئ ــڭ ئېيتقىنىمى ــدۇ بىزنى ــشىراق ههم ــۇ ياخ  ئېيتقىنىمىزدىنم

ــالاله ــى ئ ــاتىم ســېنىڭ ! ســانا ســاڭا خاســتۇر، ئ ــاتىم ۋە مام ــادەتلىرىم، هاي ــامىزىم، ئىب  مېنىــڭ ن
 ! ئــى ئــالاله . چــاقىلىرىم ســاڭا ئامــانهتتۇر – قايتىــشىم ســېنىڭ تهرىپىڭگىــدۇر، بــاال . ئۈچۈنــدۇر

ــ ــسىدىن ۋە ئى ــڭ ۋەسۋەسى ــدىن، كۆڭۈلنى ــر ئازابى ــپ ســاڭا ســېغىنىپ قهبى  شلىرىمنىڭ چېچىلى
ــالاله . كېتىـــشىدىن پانـــاه تىلهيـــمهن ــامال ئېلىـــپ كېلىـــدىغان ! ئـــى ئـ ــاڭا ســـېغىنىپ شـ  سـ

 . ) 2 ( » نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىدىن پاناه تىلهيمهن

 قۇرئان كهرىمدىن تالالنغان دۇئاالر

ــز ! پهرۋەردىگــارىمىز  1 ــسهڭ بى ــى كهچۈرمى ــدۇق، بىزن ــۇم قىل ــۆزىمىز زۇل ــۆزىمىزگه ئ ــز ئ  بى
 ) ئايهت  23 بهقهرە سۈرىسى ( . ته زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز ئهلۋەت

ــارىم  2 ــا ! پهرۋەردىگـــ ــېنىڭ پاناهىڭغـــ ــتىن ســـ ــىنى سوراشـــ ــگهن نهرســـ  مهن بىلمىـــ
ــارتقۇچىالردىن ــان ت ــساڭ، زىي ــرەت قىلمىــساڭ ۋە رەهىــم قىلمى  ســېغىنىمهن، ئهگهر ماڭــا مهغپى

 ) ئايهت  47 هۇد سۈرىسى .( بولىمهن

ــارىمىز  3 ــڭ بىز ! پهرۋەردىگـ ــى ( نىـ ــقهتهن ) ئهمهللىرىمىزنـ ــهن ههقىـ ــن، سـ ــۇل قىلغىـ  قوبـ
 بهقهرە سۈرىــسى ( بىلىــپ تۇرغۇچىــسهن ) نىيىتىمىزنــى ( ئــاڭالپ تۇرغۇچىــسهن، ) دۇئــايىمىزنى (

 . ) ئايهت  127

 تهۋبىمىزنـــى قوبـــۇل قىلغىـــن، چـــۈنكى ســـهن تهۋبىنـــى ناهـــايىتى ! پهرۋەردىگـــارىمىز  4
 ). ئايهت  128 رە سۈرىسى بهقه ( قوبۇل قىلغۇچىسهن، ناهايىتى مېهرىبانسهن

 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
. بهيههقىي رىۋايىتى ) 2 (
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ــارىم  5 ــى نامــازنى ! پهرۋەردىگ ــسىم ئهۋالدىمن ــى ۋە بىــر قى ــۇچى قىلغىــن، مېن ــادا قىلغ  ئ
 يهنــى قىيــامهت ( هېــساب ئالىــدىغان كۈنــدە ! دۇئــايىمنى قوبــۇل قىلغىــن ! پهرۋەردىگــارىمىز

 ئـايهتلهر  41  40 ئىبـراهىم سۈرىـسى ( ئانامغا ۋە مـۆمىنلهرگه مهغپىـرەت قىلغىـن – ماڭا، ئاتا ) كۈنىدە
.( 

ــدىغان جــاي  6 ــاخىر قايتى ــايتتۇق، ئ  پهرۋەردىگــارىمىز ســاڭا تهۋەككــۇل قىلــدۇق، ســاڭا ق
ــدۇر ــېنىڭ دەرگاهىڭــ ــارىمىز . ســ ــلىك قىلىــــش ! پهرۋەردىگــ ــزگه زىيانكهشــ ــاپىرالرنى بىــ  كــ

 ئىمكـــانىيىتىگه ئىـــگه قىلمىغىـــن، پهرۋەردىگـــارىمىز، بىـــزگه مهغپىـــرەت قىلغىـــن، ســـهن
 ) ئايهتلهر  5  4 مۇمتههىنه سۈرىسى .( مهت بىلهن ئىش قىلغۇچىسهن ههقىقهتهن غالىبسهن، هېك

ــدىم ! پهرۋەردىگــارىم  7 ــۇم قىل ــۆزەمگه زۇل ــقهتهن ئ ــن . مهن ههقى ــرەت قىلغى  .( ماڭــا مهغپى
 ) ئايهت  16 قهسهس سۈرىسى

ــارىمىز  8 ــڭ ! پهرۋەردىگــ ــن، بىزنىــ ــا قىلغىــ ــدىن ئاتــ ــمهت خهزىنىلىرىڭــ ــزگه رەهــ  بىــ
 ) ئايهت  10 كههف سۈرىسى ( يهت تاپقۇچىالردىن قىلغىن ئىشلىرىمىزنى تۈزەپ، بىزنى هىدا

ــارىم  9 ــا ! پهرۋەردىگـ ــا ۋە ئاتـ ــى ماڭـ ــهن مېنـ ــۈكۈر – سـ ــتىڭگه شـ ــا بهرگهن نېمىـ  ئانامغـ
ــڭ ــن، رەهمىتى ــۇۋەپپهق قىلغى ــشقا م ــى قىلى ــشى ئهمهلن ــدىغان ياخ ــهن رازى بولى ــشقا، س  قىلى

 ) ئايهت  19 ى ل سۈرىس م نه .( بىلهن مېنى ياخشى بهندىلىرىڭ قاتارىغا كىرگۈزگىن

 جىمـــى ( يوقتــۇر، ســهن ) بهرههق ( ســهندىن بــۆلهك هــېچ مهبــۇد !) پهرۋەردىگــارىم (  10
ــن ــقهتهن ) كهمچىلىكلهردى ــهن، مهن ههقى ــسىمگه ( پاكتۇرس ــۆز نهپ ـــالردىن ) ئ ــۇم قىلغۇچى  زۇل

 .( ) بولدۇم

ــارىم 11 ــقىن ! ـ پهرۋەردىگ ــشىالرغا قوش ــى ياخ ــن، مېن ــا قىلغى ــېكمهت ئات ــم ه ــا ئىلى  . ماڭ
ــامىمنى قالـــدۇرغىن ئارىـــسىدا ياخـــشى كېيىـــنكىلهر ــازۇ نېمهتلىـــك جهننهتنىـــڭ . نـ  مېنـــى نـ

 ). ئايهت  87 ئهنبىيا سۈرىسى ( ۋارىسلىرىدىن قىلغىن

 خالىغـــان ئـــادەمگه پادىـــشاهلىقنى ! پادىـــشاهلىقنىڭ ئىگىـــسى بولغـــان ئـــى ئـــالاله  12
 زىــز بېرىــسهن، خالىغــان ئادەمــدىن پادىــشاهلىقنى تارتىــپ ئالىــسهن؛ خالىغــان ئــادەمنى ئه

ــشىلىق ــمه ياخ ــسهن؛ ههم ــار قىلى ــادەمنى خ ــان ئ ــسهن، خالىغ ــالغۇز ( قىلى ــسى ي ــڭ خهزىنى  ) نى
 كېچىنــــى كۈنــــدۈزگه . ســــهن ههقىــــقهتهن ههممىــــگه قادىرســــهن . ســــېنىڭ قولۇڭدىــــدۇر

ــسهن، ــسىزدىن چىقىرىـ ــانلىقنى جانـ ــسهن، جـ ــېچىگه كىرگۈزىـ ــدۈزنى كـ ــسهن، كۈنـ  كىرگۈزىـ
ــسىزنى جــانلىقتىن ــ جان ــۆزەڭ خالىغ ــسهن؛ ئ ــسهن چىقىرى ــق بېرى ــسىز رىزى ــشىگه هېساب  ( ان كى

 ). ئايهتلهر  85  83 شۇئهرا سۈرىسى

ــارىم  13 ــلۇق ! پهرۋەردىگ ــدىن ئوڭۇش ــۈزگىن، قهبرەم ــلۇق كىرگ ــرەمگه ئوڭۇش ــى قهب مېن
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ــن ــا قىلغى ــۇۋۋەت ئات ــدىغان ق ــاردەم بېرى ــكه ي ــا دەرگاهىڭــدىن ههقىقهت ــارغىن، ماڭ ــال .( چىق  ئ
 ) ئايهتلهر  27  26 ئىمران

ــارى  14 ــا ! م پهرۋەردىگـ ــدەك ئۇالرغـ ــدە تهربىيىلىگىنىـ ــى كىچىكلىكىمـ ــام مېنـ  ـ ئانـ ــا  ئاتـ
 ). ئايهت  80 ئىسرا سۈرىسى ( مهرههمهت قىلغىن

 ). ئايهت  24 ئىسرا سۈرىسى ( ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن ! پهرۋەردىگارىم  15

 ئىتــائهت قىلــدۇق، پهرۋەردىگــارىمىز، ) ئهمــرىڭگه ( ئاڭلىــدۇق ۋە ) دەۋىتىڭنــى ( بىــز  16
  114 تاهـا سۈرىـسى ( قايتىـدىغان جـايىمىز سـېنىڭ دەرگاهىڭـدۇر ىلهيمىز، ئاخىر مهغپىرىتىڭنى ت

 ). ئايهت

 يهنـى بىـز ئۇنتـۇش يـاكى ( ئهگهر بىـز ئۇنۇتـساق يـاكى خاتاالشـساق ! پهرۋەردىگارىمىز  17
ــۇق ئورۇنلىيالمىـــساق ــى تولـ ــهۋەبىدىن ئهمرىڭنـ ــارتمىغىن ) ســـهۋەنلىك سـ ــا تـ ــى جازاغـ  . ، بىزنـ

 ىلگىـــرىكىلهرگه يــۈكلىگىنىڭگه ئوخــشاش، بىـــزگه ئېغىــر يـــۈك بىــزدىن ئ ! پهرۋەردىگــارىمىز
 كــۈچىمىز ! ، پهرۋەردىگـارىمىز ) يهنـى بىزنـى قىـيىن ئىــشالرغا تهكلىـپ قىلمىغىـن ( يـۈكلىمىگىن

ــن، ــرەت قىلغى ــزگه مهغپى ــۈرگىن، بى ــى كهچ ــارتمىغىن، بىزن ــزگه ئ ــىنى بى ــدىغان نهرس  يهتمهي
ــاپىر ــهن، ك ــڭ ئىگىمىزس ــهن بىزنى ــن، س ــم قىلغى ــزگه رەهى ــاردەم بى ــزگه ي ــى بى ــگه قارش  قهۋم

 ). ئايهتلهر  285 بهقهرە سۈرىسى ( بهرگىن

ــارىمىز  18 ــوغرا ! پهرۋەردىگـ ــى تـ ــيىن دىللىرىمىزنـ ــدىن كېـ ــدايهت قىلغىنىڭـ ــى هىـ  بىزنـ
ــهن ــسىزكى، س ــشلىغىن، شۈبهى ــمهت بېغى ــدىن رەه ــزگه دەرگاهىڭ ــۋەتمىگىن، بى ــدىن بۇرى  يول

 شۈبهىـــسىزكى، ! پهرۋەردىگـــارىمىز . بهكمـــۇ بېغىشلىغۇچىـــسهن ) بهنـــدىلىرىڭگه ئاتـــاالرنى (
 كىـشىلهرنى ) يهنـى هېـساب ئېلىنىـدىغان قىيـامهت كۈنىـدە ( كېلىـشى شهكـسىز بولغـان كۈنـدە

ــدۇ ــق قىلماي ــالاله ۋەدىــسىگه خىالپلى ــسىزكى، ئ ــسهن، شۈبهى   286 بهقهرە سۈرىــسى ( توپلىغۇچى
 ). ئايهتلهر

 نـــاهلىرىمىزنى بىـــز شۈبهىـــسىز ئىمـــان ئېيتتـــۇق، بىزنىـــڭ گۇ ! پهرۋەردىگـــارىمىز  19
 ). لهر ئايهت  9  8 ئال ئىمران سۈرىسى ( مهغپىرەت قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

ــارىمىز  20 ــڭ ! پهرۋەردىگـ ــن، جهههننهمنىـ ــى قىلغىـ ــازابىنى دەپئـ ــنهم ئـ ــزدىن جهههنـ  بىـ
ــقهتهن ــازابى ههقى ــدۇ ) ســېنىڭ دۈشــمهنلىرىڭدىن ( ئ ــان . ئايرىلماي ــقهتهن يام ــنهم ههقى  جهههن

 ). ئايهت  16 ئال ئىمران سۈرىسى ( ، يامان جايدۇر قارارگاهتۇر

 بىـــزگه ئايـــاللىرىمىز ۋە ئهۋالدلىرىمىـــز ئـــارقىلىق شـــادلىق ! ئـــى پهرۋەردىگـــارىمىز  21
 66  65 فۇرقــان سۈرىــسى ( بېغىشلىــشىڭنى تىلهيمىــز، بىزنــى تهقۋادارالرنىــڭ پېــشىۋاسى قىلغىــن
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 ). ئايهتلهر

ــارىمىز  22 ــشىمىز ! پهرۋەردىگـــ ــاهلىرىمىزنى، ئىـــ ــقانلىقىمىزنى گۇنـــ ــتىن ئاشـــ  دا چهكـــ
 مۇســتههكهم قىلغىــن ۋە كــاپىر قهۋمــگه ) جهڭ مهيدانىــدا ( مهغپىــرەت قىلغىــن، قهدەملىرىمىزنــى

 ). ئايهت  74 فۇرقان سۈرىسى ( قارشى بىزگه ياردەم بهرگىن

ــارىمىز  23 ــبهرگه ! پهرۋەردىگــ ــشهندۇق، پهيغهمــ ــا ئىــ ــان كىتابقــ ــل قىلغــ ــهن نازىــ  ســ
 ئـــال ئىمـــران ( شـــاهىت بولغـــانالر قاتارىـــدا قىلغىـــن ) هىـــدايىتىڭگه ( ئهگهشـــتۇق، بىزنـــى

 ). ئايهت  147 سۈرىسى

 دۇنيـــا ۋە ئـــاخىرەتته مېنىـــڭ ! ئـــى ئاســـمانالرنى ۋە زېمىننـــى ئۆرنهكـــسىز يـــاراتقۇچى زات
 ئىگهمــسهن، مېنــى مۇســۇلمان پېــتىمچه قهبــزى روه قىلغىــن، مېنــى ياخــشى بهنــدىلهر قاتارىــدا

 ). ئايهت  101 يۈسۈپ سۈرىسى ( قىلغىن

 ســېنىڭ رەهمىتىــڭ ۋە ئىلمىــڭ ههمــمه نهرســىنى ئــۆز ئىچىــگه ! رۋەردىگــارىمىز په  24
ــۇالرنى ــن، ئ ــرەت قىلغى ــا ئهگهشــكهنلهرگه مهغپى ــا ۋە ســېنىڭ يولۇڭغ  ئالىــدۇ، تهۋبه قىلغانالرغ

ــاقلىغىن ــارىمىز . دوزاخ ئازابىـــــدىن ســـ ــا ! پهرۋەردىگـــ   ســـــهن ئـــــۇالرنى، ئۇالرنىـــــڭ ئاتـــ
ــدىن، ئاياللىرىـــدىن، ئهۋالدلىرىـــ ــشى بولغـــانالرنى ئۇالرغـــا ۋەدە قىلغـــان دىن بوۋىلىرىـ  ياخـ

ــش ــلهن ئى ــېكمهت بى ــسهن، ه ــقهتهن غالىب ــهن ههقى ــۈزگىن، س ــنهتكه كىرگ ــۈك جهن  مهڭگۈل
 ســهن ئــۇالرنى يامــان ئىــشالردىن ســاقلىغىن، ســهن كىمنــى ! پهرۋەردىگــارىمىز . قىلغۇچىــسهن

 هـــمهت يامـــان ئىـــشالردىن ساقاليدىكهنـــسهن، شۈبهىـــسىزكى، بـــۇ كۈنـــدە ســـهن ئۇنىڭغـــا رە
 ). ئايهتلهر  9  8  7 غافىر سۈرىسى ( قىلغان بولىسهن، بۇ چوڭ بهختتۇر

 بىـــزگه دۇنيـــادا ياخـــشىلىق ئاتـــا قىلغىـــن، ئـــاخىرەتتىمۇ ! ئـــى پهرۋەردىگـــارىمىز  25
 ). ئايهت  201 بهقهرە سۈرىسى ( ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

 ســـهن پاكتۇرســـهن، بىزنـــى دوزاخ . مىـــدىڭ بـــۇنى بىكـــار يارات ! پهرۋەردىگـــارىمىز  26
 ســهن كىمنىكــى دوزاخقــا كىرگۈزىدىكهنــسهن، ئــۇنى ! پهرۋەردىگــارىمىز . ئازابىــدىن ســاقلىغىن

ــسهن ــان بولىـــ ــار قىلغـــ ــۋەتته خـــ ــدۇ . ئهلـــ ــاردەمچى بولمايـــ ــداق يـــ ــا هېچقانـــ  . زالىمالرغـــ
ــاىرىمىز ــڭ ! پهرۋەردىگــــ ــقهتهن بىــــــر چاقىرغۇچىنىــــ ــز ههقىــــ ــۇههممهد ( بىــــ ــى مــــ  يهنــــ

 ، رەببىڭالرغــا ئىمــان ئېيــتىڭالر، دەپ ئىمانغــا چاقىرغــانلىقىنى ئاڭلىــدۇق، ) االمنىڭ ئهلهيهىســس
 بىزنىــــڭ گۇنــــاهلىرىمىزنى مهغپىــــرەت قىلغىــــن، ! ئىمــــان ئېيتتــــۇق، پهرۋەردىگــــارىمىز

ــا چىقـــارغىن، بىزنـــى ياخـــشىالرنىڭ قاتارىـــدا قهبـــزى روه قىلغىـــن  . يامـــانلىقلىرىمىزنى يوققـ
ــارىمىز ــزگه پهيغهمب ! پهرۋەردىگ ــىنى بى ــان نهرس ــارقىلىق ۋەدە قىلغ ــڭ ئ ــائهت ( هرلىرى ــى ئىت  يهن

سـهن . بهرگىـن، قىيـامهت كـۈنى بىزنـى رەسـۋا قىلمىغىـن ) قىلغانالرغا خاس بولغان جهننهتنـى
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 ). ئايهت  194  191 ئال ئىمران سۈرىسى ( ههقىقهتهن ۋەدەڭگه خىالپلىق قىلمايسهن

 ىلىــش ئىمكــانىيىتىگه ئىــگه زالىــم قهۋمنــى بىــزگه زىيانكهشــلىك ق ! پهرۋەردىگــارىمىز  27
  86  85 يۇنــۇس سۈرىــسى ( بىزنــى رەهمىتىــڭ بىــلهن كــاپىر قهۋمــدىن قۇتۇلــدۇرغىن . قىلمىغىــن

 ). ئايهتلهر

ــارىمىز  28 ــان قېرىنداشــلىرىمىزغا ! پهرۋەردىگ ــان ئېيتق ــزدىن ئىلگىــرى ئىم ــزگه ۋە بى  بى
ــدا قىلم ــمهنلىك پهيـ ــى دۈشـ ــۆمىنلهرگه قارشـ ــزدا مـ ــن، دىللىرىمىـ ــرەت قىلغىـ ــن، مهغپىـ  ىغىـ

ــارىمىز ــسهن ! پهرۋەردىگ ــسهن، مېهرىبان ــرەت قىلغۇچى ــايىتى مهغپى ــهن ناه ــسى ( س ــر سۈرى   8 ههش
 ). ئايهت

 ئانامغــا بهرگهن نېمىــتىڭگه شــۈكۈر قىلىــشنى  ســېنىڭ ماڭــا ۋە ئاتــا ! پهرۋەردىگــارىم  29
 ۋە ســهن رازى بولىــدىغان ياخــشى ئىــشنى قىلىــشىمنى ماڭــا ئىلهــام قىلغىــن، مهن ئۈچــۈن

ــڭ ئهۋال ــۈزىگىن مېنى ــى ت ــن ( دىمن ــادەملهر قىلغى ــشى ئ ــى ياخ ــڭ ئهۋالدىمن ــى مېنى  ، مهن ) يهن
ــاڭا ــقهتهن ســـــ ــى ( ههقىـــــ ــاهالردىن جىمـــــ ــقهتهن ) گۇنـــــ ــدىم، مهن ههقىـــــ  تهۋبه قىلـــــ
 ). ئايهت  15 ئههقاف سۈرىسى ( مۇسۇلمانالردىندۇرمهن

ــارىمىز  30 ــى پهرۋەردىگـ ــزگه ! ئـ ــن، بىـ ــتۈرۈپ بهرگىـ ــۇرىمىزنى مۇكهممهللهشـ ــزگه نـ  بىـ
ــساڭ ههقىــقهتهن ههر نهرســىگه قادىرســهن مهغپىــرەت قى   8 تههــرىم سۈرىــسى ( لغىــن، ســهن بول

 ). ئايهت

ــارىمىز  31 ــم ! پهرۋەردىگ ــزگه رەهى ــن، بى ــرەت قىلغى ــزگه مهغپى ــۇق، بى ــان ئېيتت ــز ئىم  بى
 ). ئايهت  109 مۇئمىنۇن سۈرىسى ( قىلغىن، سهن بولساڭ ئهڭ رەهىم قىلغۇچىسهن

ــارىم  32 ــى پهرۋەردىگ ــ ! ئ ــارەك مهن ــى مۇب ــهن مېن ــۈرگىن، س ــتلىرىڭنى ( زىلگه چۈش  ) دوس
 ). ئايهت  29 مۇئمىنۇن سۈرىسى ( ئهڭ ياخشى ئورۇنالشتۇرغۇچىسهن

 – ماڭــا، ئاتــا ) يهنــى قىيــامهت كۈنىــدە ( هېــساب ئالىــدىغان كۈنــدە ! پهرۋەردىگــارىمىز  33
 ). ئايهت  41 ئىبراهىم سۈرىسى ( ئانامغا ۋە مۆمىنلهرگه مهغپىرەت قىلغىن

  64 يۈســـۈف سۈرىـــسى ( اقلىغۇچىدۇر، ههممىـــدىن مېهرىبانـــدۇر ئــالاله ئهڭ ياخـــشى ســـ  34
 ). ئايهت

ــارىمىز  35 ــزى ! پهرۋەردىگ ــزچه قهب ــى مۇســۇلمان پېتىمى ــن، بىزن ــا قىلغى ــهۋر ئات ــزگه س  بى
). ئايهت  126 ئهئراف سۈرىسى ( روه قىلغىن
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 ههدىسلهردىن تاالنغان دۇئاالر

 ســهنال مهغپىــرەت ى پهقهت مهن ئــۆزۈمگه كـۆپ زۇلــۇم قىلــدىم، گۇنـاهالرن ! ئـى ئــالاله  36
ــسهن، مهرههمهت قىلىــپ، ماڭــا كهڭ مهغپىــرەت ۋە رەهىــم قىلغىــن، ســهن ههقىــقهتهن  قىلى

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( مهغپىرەت قىلغۇچى ۋە شهپقهت قىلغۇچىسهن

 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( سهندىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئامانلىق تىلهيمهن ! ئى ئالاله  37

 ســهندىن ! ئــى ئــالاله . هىــدايهت قىلغىــن ۋە تــوغرا ئــادەم قىلغىــن مېنــى ! ئــى ئــالاله  38
 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( هىدايهت ۋە توغرىلىقنى سورايمه

ــالاله  39 ــدان ! ئـــى ئـ ــاڭا ئۇبـ ــاڭا شـــۈكۈر قىلىـــشىمغا ۋە سـ ــاد قىلىـــشىمغا، سـ ــېنى يـ  سـ
 ). ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ( بهندىچىلىك قىلىشىمغا يار ـ يۆلهك بولغىن

ــالاله  40 ــمهن، ســېنىڭ ! ئــى ئ  ســېنىڭ رازىلىقىڭغــا ســېغىنىپ غهزىبىڭــدىن پانــاه تىلهي
 قوغدىــشىڭغا ســېغىنىپ ئازابىڭــدىن پانــاه تىلهيــمهن، ســاڭا ســېغىنىپ ســېنىڭ دۇزىخىڭــدىن

 ســهن ئــۆزۈڭگه ســانا ئېيتقانــدەك مــۇكهممهل رەۋىــشته ۋە ! پانــاه تىلهيــمهن، ئــى پهرۋەردىگــارىم
 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( ن سېنىڭ اليىقىڭدا سانا ئېيتىشتىن ئاجىزمه

ــالاله  41 ــقۇرغۇچى ئ ــى باش ــى دىلالرن ــن ! ئ ــتههكهم قىلغى ــا مۇس ــى دىنىڭغ ــام ( دىلىمن  ئىم
 ). ئههمهد رىۋايىتى

ــالاله  42 ــۇچى ئـ ــپ تۇرغـ ــى ئۆزگهرتىـ ــى دىلالرنـ  ـ ! ئـ ــائهت ــېنىڭ تـ ــى سـ  دىللىرىمىزنـ
 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( ئىبادىتىڭگه ئۆزگهرتكىن

ــالاله  43 ــى ئ ــى ئۈم ! ئ ــۆز رەهمىتىڭن ــاچقۇچىلىكمۇ ئ ــۇپ ئ ــۆز يۇم ــى ك ــمهن، مېن ــد قىلى  ى
ــي ــن، ســهندىن باشــقا ههقىقى ــشلىرىمنى ياخــشىالپ بهرگى ــارلىق ئى ــۇۋەتمىگىن، ب  هالىمغــا قوي

 ). رىۋايىتى ئهبۇداۋۇد ( مهبۇد يوقتۇر

ــڭ  44 ــى دۇنيانى ــن، بىزن ــاقىۋىتىمىزنى ياخــشى قىلغى ــارلىق ئىــشلىرىمىزدا ئ ــالاله ب ــى ئ  ئ
 ). ئىبنى ههببان رىۋايىتى ( نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزغىن خارلىقىدىن ۋە ئاخىرەت

ــالاله  45 ــى ئــ ــورىغان ! ئــ ــساالم ســ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــڭ مــ ــېنىڭدىن پهيغهمبىرىــ  ســ
ــۇههممهد ــڭ مــ ــېغىنىپ پهيغهمبىرىــ ــاڭا ســ ــورايمىز ۋە ســ ــسىنى ســ ــىنىڭ ئهڭ ياخشىــ  نهرســ

ــز ــاه تىلهيمى ــهررىدىن پان ــىنىڭ ش ــگهن نهرس ــاه تىلى ــساالم پان ــهن ئهڭ . ئهلهيهىس ــشى س  ياخ
 ئالالهنىـڭ يــاردىمى بولمىــسا قـولىمىزدىن هــېچ ئىــش . مهدەتكارسـهن، تولىمــۇ شهپقهتلىكــسهن

. ) تىرمىزى رىۋايىتى ( كهلمهيدۇ
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 . بىـزگه ئىمـاننى قىـزغىن سـۆيدۈرگىن، ئـۇنى دىلىمىـزدا كـۆركهم قىلغىـن ! ئى ئـالاله  46
ــو ــى تـ ــهتكىن، بىزنـ ــان كۆرسـ ــاهنى يامـ ــۇزۇقچىلىقنى ۋە گۇنـ ــۇپرىنى، بـ ــزگه كـ ــدا بىـ  غرا يولـ

 . يۈرگۈچىلهردىن قىلغىن

 ســـېنىڭدىن ســـېنى سۆيۈشـــنى، ســـېنى ســـۆيىدىغانالرنى سۆيۈشـــنى ۋە ! ئـــى ئـــالاله  47
 ســېنىڭ ســۆيگۈڭنى ! ئــى ئــالاله . ســېنى سۆيۈشــكه تــۈرتكه بولىــدىغان ئهمهللهرنــى تىلهيــمهن

 مېنىـــڭ ئۈچـــۈن ئۆزۈمـــدىن، ئههلىمـــدىن ۋە تهشـــنالىقتىكى ســـوغۇق ســـۇدىنمۇ ســـۆيۈملۈك
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( قىلغىن

 سـاڭا سـېغىنىپ، سـهندىن قورقمـاس دىلـدىن، قوبـۇل بولمـاس دۇئـادىن، ! ئى ئـالاله  48
 ئىمـام ( مۇشـۇ تـۆتتىن پانـاه تىلهيـمه . تويماس نهپـستىن، پايدىـسىز ئىلىمـدىن پانـاه تىلهيـمهن

 ). ئههمهد رىۋايىتى

ــالاله  49 ــى ئ ــاتلىقىم ســېنىڭ غهيبىــي ئىلمىــڭ، چهكــسىز قــۇدرىتىڭگه ســېغى ! ئ  نىپ هاي
 مېنىڭ ئۈچۈن ياخشى بولىـدىغان بولـسا ماڭـا هايـات بېغىشلىـشىڭنى، ۋاپـاتىم مېنىـڭ ئۈچـۈن

 ـ يـوق سـېنىڭدىن ! ئـى ئـالاله . ياخشى بولسا مېنى ۋاپـات قىلدۇرۇشـىڭنى تىلهيـمهن  ئـادەم بـار
ــمهن ــۋالىقنى تىلهي ــدىغان تهق ــهندىن قورقى ــدا س ــداق جاي ــالاله . ههرقان ــى ئ ــك ۋە ! ئ  رازىمهنلى

 ! ئــى ئــالاله . غهزەبلىــك ههرقانــداق هالىتىمــدە ههق ســۆزنى ئېيتىــشىمنى ســهندىن ســورايمهن
ــالاله . ســـهندىن ئوتتۇراهـــال تۇرمۇشـــنى تىلهيـــمهن ــېمهت ! ئـــى ئـ  ســـېنىڭدىن تـــۈگىمهس نـ

ــورايمهن ــالاله . سـ ــى ئـ ــورايمهن ! ئـ ــهنلىك سـ ــۈزۈلمهس خۇرسـ ــېنىڭدىن ئـ ــالاله . سـ ــى ئـ  ! ئـ
ــازا ۋە قهدەرگه رازى بولۇشــۇم ــالاله . نى ســورايمهن ســېنىڭدىن ق ــى ئ ــدىن ! ئ  ســېنىڭدىن ئۆلۈم

 سـېنىڭدىن زىيـان ! ئـى ئـالاله . كېيىنمـۇ باياشـات تۇرمۇشـقا مۇيهسـسهر قىلىـشىڭنى تىلهيـمهن
ــشىش ــاڭا ئۇچرىـ ــى ۋە سـ ــاراش لهززىتىنـ ــا قـ ــېنىڭ جامالىڭغـ ــتىن سـ ــكه ئۇچرىماسـ  ــــ زەخمهتـ

 ! ئــى ئــالاله . بېــزىگىن بىزنــى ئىماننىــڭ زىننىتــى بىــلهن ! ئــى ئــالاله . ئىــشتىياقىنى ســورايمهن
 ). نهسائىي رىۋايىتى ( بىزنى توغرا يولدا يۈرگۈچى ۋە ئۇنىڭغا باشلىغۇچىالردىن قىلغىن

 ماڭـــــا پايـــــدىلىق نهرســـــىلهرنى بىلـــــدۈرگىن، ســـــهن ماڭـــــا ! ئـــــى ئـــــالاله  50
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( بىلدۈرگهنلىرىڭدىن مېنى پايدىالندۇرغىن، ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن

ــى ئــالال  51 ــشتۈرىدىغان، مهغپىــرىتىڭگه مۇيهســسهر ! ه ئ ــېنىڭدىن رەهمىــتىڭگه ئېرى  س
ــشىلىقالرغا ــى ياخــ ــشنى، جىمــ ــاهالردىن ساقلىنىــ ــارلىق گۇنــ ــى، بــ ــدىغان ئهمهللهرنــ  قىلىــ

 ! ئـى ئــالاله . بولۇشـنى ۋە دۇزاخـتىن قۇتۇلۇشــنى سـورايمهن ئېرىشىـشنى، جهنـنهتكه مۇيهســسهر
 ر قانــــداق قىيىنچىلىقىمنــــى ههل ههر قانــــداق گۇنــــاهىمنى مهغپىــــرەت قىلغايــــسهن، هه

ــم ــى رەهى ــسهن، ئ ــاجىتىمنى راۋا قىلغاي ــداق ه ــدىغان ههر قان ــهن رازى بولى ــسهن ۋە س قىلغاي
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 ) هاكىم رىۋايىتى !( قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئالاله

 ســـېنىڭدىن قايتمــــاس ئىمــــان، تـــۈگىمهس نــــېمهت ۋە مهڭگۈلــــۈك ! ئـــى ئــــالاله  52
ــڭ ئهڭ ــۇقىرى جهننهتنى ــۇههم ي ــدا م ــمهن قېتى ــنى تىلهي ــراه بولۇش ــساالمغا ههم  ( مهد ئهلهيهىس

 ). ئىمام ئههمهد رىۋايىتى

ــالاله  53 ــى ئـ ــدىن ! ئـ ــڭ يامانلىقىـ ــدىن ۋە قىلمىغانلىرىمنىـ ــڭ يامانلىقىـ  قىلغانلىرىمنىـ
 ). ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ( پاناه تىلهيمه

ــالاله  54 ــى ئ ــتىن پانــاه ! ئ ــاڭا شــېرىك كهلتۈرۈش ــۇرۇپ س ــېغىنىپ، بىلىــپ ت  ســاڭا س
ــورايمهن ــۈرۈم س ــهندىن كهچ ــالغانلىرىمغا س ــپ س ــتىن قىلى ــمه ۋە بىلمهس ــمهد ( تىلهي ــام ئهه  ئىم

 ). رىۋايىتى

ــالاله  55  ماڭــا ههقنــى ههق كۆرســهتكىن، ماڭــا ههقىقهتــكه ئهگىشىــشنى نهســىب ! ئــى ئ
 . ئهتكىن، ماڭا باتىلنى باتىل كۆرسهتكىن ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىشنى ماڭا نهسىب ئهتكىن

ــالاله  56 ــى ئ ــقهتهن ! ئ ــهن ههقى ــرەت س ــسهن ۋە مهغپى ــرەت قىلغۇچى ــاهالرنى مهغپى  گۇن
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( قىلىشنى ياقتۇرىسهن، ماڭا مهغپىرەت قىلغايسهن

ــالاله  57 ــدا قېلىــــشتىن، بهخىتــــسىزلىككه ! ئــــى ئــ ــاڭا ســــېغىنىپ، ئېغىــــر ئههۋالــ  ســ
 ـ قازاغــا دۇچــار بولۇشــتىن ۋە دۈشــمهنلهرنى خــوش قىلىــ  دىغان ئىــشقا يولۇقۇشــتىن، بــاال

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( مۇپتىال بولۇشتىن پاناه تىلهيمهن

 ســاڭا ســېغىنىپ، ماڭــا ئاتــا قىلغــان نېمىتىڭنىــڭ ئۈزۈلــۈپ قېلىــشىدىن، ! ئــى ئــالاله  58
ــارچه ــشىڭدىن ۋە بــ ــسىز جازالىــ ــشىدىن، تۇيۇقــ ــپ قېلىــ ــڭ ئۆزگىرىــ  بهرگهن ئامانلىقىڭنىــ

 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( غهزەبلىرىڭدىن پاناه تىلهيمهن

 ســاڭا ســېغىنىپ، دۇزاخنىــڭ پىتنىــسىدىن، دۇزاخنىــڭ ئازابىــدىن، قهبىــر ! ئـى ئــالاله  59
ــدىن ــڭ يامانلىقىــ ــسىدىن، كهمبهغهللىكنىــ ــڭ پىتنىــ ــدىن، بايلىقنىــ ــڭ ئازابىــ  ۋە دەججالنىــ

 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( پىتنىسىدىن پاناه تىلهيمهن

 ـ ســاڭا ســېغىنىپ، ناچــار ئهخالقالردىــن، يامــان ئ ! ئــى ئــالاله  60  همهللهردىــن ۋە هــاۋايى
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( ههۋەسلهردىن پاناه تىلهيمه

 ئىــشىمنىڭ كاپــالىتى بولغــان دىنىمنــى مهن ئۈچــۈن تولــۇقالپ بهرگىــن، ! ئــى ئــالاله  61
ــايىم ــدىغان جـ ــن، قايتىـ ــشىالپ بهرگىـ ــۈن ياخـ ــالىقىمنى مهن ئۈچـ ــان دۇنيـ ــشىتىم بولغـ  مهئىـ

ــشىالپ ــۈن ياخ ــاخىرىتىمنى مهن ئۈچ ــان ئ ــۈن بولغ ــشىلىقالردا مهن ئۈچ ــارلىق ياخ ــن، ب  بهرگى
ــك ــۈن راههتلىـ ــۈمنى مهن ئۈچـ ــانلىقالردىن ئۆلـ ــارلىق يامـ ــن ۋە بـ ــادە قىلغىـ ــاتلىقنى زىيـ هايـ
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 ). مۇسلىم رىۋايىتى ( قىلغىن

ــالاله  62 ــى ئ ــاقلىقتىن ! ئ ــتىن، قورقۇنچ ــشىدىن، بېخىللىق  ـ ئهندى ــاڭا ســېغىنىپ غهم  س
 ۇقتىن، قهرزدارلىقــتىن، دۈشــمهننىڭ مېنــى مهغلــۇب پانــاه تىلهيــمهن ۋە ئــاجىزلىقتىن، هورۇنلــ

 ). رىۋايىتى بۇخارى ( قىلىشىدىن پاناه تىلهيمهن

 ئـۇ تىرىلدۈرىـدۇ ۋە . بىر ئالالهتىن باشقا ههقىقىـي ئىـاله يـوق، ئۇنىـڭ شـېرىكى يـوق  63
ــڭ ــشىلىق ئۇنىـ ــۈن ياخـ ــدۇ، پۈتـ ــېچ ئۆلمهيـ ــۇپ، هـ ــك بولـ ــشه تىرىـ ــۇ ههمىـ  ئۆلتۈرەلهيـــدۇ، ئـ

 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( ممه نهرسىگه كۈچى يهتكۈچىدۇر قولىدىدۇر، ئۇ هه

ــايغۇدىن، كۆڭۈلـــسىزلىكتىن، ئـــاجىزلىقتىن، ! ئـــى ئـــالاله  64  ـ قـ ــاڭا ســـېغىنىپ غهم  سـ
ــاقلىقتىن، قهرزدارلىقــــــتىن ۋە كىــــــشىلهرنىڭ  هورۇنلــــــۇقتىن، بېخىللىقــــــتىن، قورقۇنچــــ

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( يامانلىقىدىن پاناه تىلهيمهن

 مېنى هـاالل رىزقىـڭ بىـلهن هارامـدىن بېهـاجهت قىلغىـن، ئۇلـۇغ پهزلىـڭ ! ئى ئالاله  65
 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( بىلهن مېنى باشقىالرغا موهتاج بولۇشتىن بېهاجهت قىلغىن

ــالاله  66 ــى ئـ ــوغلىمهن، ! ئـ ــدىكىڭنىڭ ئـ ــڭ ۋە دىـ ــۇڭمهن، قۇلۇڭنىـ ــېنىڭ قۇلـ  مهن سـ
 لىرىـڭ ههر زامـان يۈرگـۈچى ۋە مېنىـڭ ئۈچـۈن تهقـدىر قىلغان . تهقدىرىم سـېنىڭ قولۇڭدىـدۇر

ــدۇر ــڭ ئۆزىـ ــالاله . ئادالهتنىـ ــى ئـ ــۆزۈڭ ! ئـ ــارقىلىق ئـ ــڭ ئـ ــاكى كىتابىـ ــان يـ ــۇنداق ئاتىغـ  شـ
ــدىكى ــۆز دەرگاهىڭـ ــاكى ئـ ــدۈرگهن يـ ــىگه بىلـ ــدىن بېرەرسـ ــاكى بهندىلىرىڭـ ــۈرگهن يـ  چۈشـ
ــهندىن ــپ س ــىته قىلى ــسىملىرىڭنى ۋاس ــارچه ئى ــدۈرمىگهن ب ــزلهرگه بىل ــدا بى ــبلهر قاتارى  غهيى

ــان ــۇچى ۋە قۇرئ ــوق قىلغ ــايغۇلىرىمنى ي ــۇرى، ق ــڭ ن  كهرىمنــى كۆڭلۈمنىــڭ باهــارى، قهلبىمنى
 ). ئههمهد رىۋايىتى ئىمام ( ئهندىشىلىرىمنى كهتكۈزگۈچى قىلىشىڭنى سورايمهن

ــالاله  67 ــى ئ ــا ! ئ ــدايهتكه باشــلىغىن، ماڭ ــدا هى ــانالر قاتارى ــدايهت قىلغ ــى ســهن هى  مېن
ــا قىلغــانالر قاتارىــدا ســاقل ــا قىلغىــن، مېنــى ســهن هېمــايه قىلغــانالر ســهن ســاقلىق ئات  ىق ئات

 ماڭــا بهرىــكهت ئاتــا قىلغىــن، ســهن تهقــدىر قاتارىــدا هېمــايه قىلغىــن، بهرگهن نېمهتلىرىڭــدە
ــاقلىغىن ــاهىش . قىلغـــان ئىـــشالرنىڭ شـــهررىدىن مېنـــى سـ  ههقىـــقهتهن ســـهن مـــۇتلهق خـ

 ۇ، ســهن ســهن ئهزىــز قىلغــان خورالنمايــد . ســاڭا شــېرىك بولغــۇچى يوقتــۇر . ئېگىسىــسهن
ــدۇ ــز قىاللمايــ ــېچكىم ئهزىــ ــاننى هــ ــارىمىز . خورلىغــ ــى پهرۋەردىگــ ــڭ ! ئــ ــهن ئۇلۇغالرنىــ  ســ

 ). تىرمىزى رىۋايىتى ( ئۇلۇغىسهن

 ! ئـى ههمىــشه تىرىــك بولغـۇچى ۋە ههممىنــى ئىــدارە قىلىـپ تۇرغــۇچى پهرۋەردىگــارىم  68
ــۈنلهي ــالىمنى پۈت ــۆز مېنىــڭ ه ــاچقۇچىلىكمۇ ئ ــۆز يۇمــۇپ ئ ــا ها ياخــشىلىغىن ۋە مېنــى ك  لىمغ

). ئىمام هاكىم رىۋايىتى ( قويۇپ بهرمىگىن
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 ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمغا ۋە ئۇنىــڭ ئــائىله تاۋابىئاتلىرىغــا رەهــمهت ! ئــى ئــالاله  69
ــن ــمهت قىلغى ــا رەه ــائىله تاۋابىئاتلىرىغ ــڭ ئ ــساالمغا ۋە ئۇنى ــدە ئهلهيهىس ــدەك مۇههمم  . قىلغان

 ). بۇخارى رىۋايىتى ( زاتسهن سهن ههقىقهتهن ماختاشقا اليىق ۋە ئۇلۇغ مهرتىبىلىك

ــالاله  70  ـ ! ئـــى ئـ ــام ــائىله تاۋابىئاتلىرىنىـــڭ نـ  ئىبـــراهىم ئهلهيهىســـساالم ۋە ئۇنىـــڭ ئـ
 نىشانىــــسىنى مهڭگــــۈ قىلغانــــدەك، مۇههممــــدە ئهلهيهىســــساالمنىڭ ۋە ئۇنىــــڭ ئــــائىله

 ـ نىشانىــسىنى مهڭگــۈ قىلغىــن ــقهتهن ماختاشــقا اليىــق ۋە . تاۋابىئاتلىرىنىــڭ نــام  ســهن ههقى
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( لۇغ مهرتىبىلىك زاتسهن ئۇ

ــالاله  71 ــى ئ ــسىنى ! ئ ــڭ ئارى ــلهن مهغرىپنى ــرىق بى ــۇددى مهش ــالىقالردىن خ ــى خات  مېن
 خـۇددى ئـاق كىـيىم پاسـكىنىلىقتىن تازىلىنىـپ ! ئـى ئـالاله . يېراق قىلغانـدەك يېـراق قىلغىـن

 اتـــالىقلىرىمنى ســـۇ مېنىــڭ خ ! ئــى ئـــالاله . پارلىغانــدەك مېنـــى خاتالىقلىرىمــدىن پـــاكلىغىن
 ). بۇخارى رىۋايىتى ( بىلهن، قار بىلهن ۋە مۇز بىلهن تازىالپ يوق قىلغىن

ــۈپهتلىگهنلىرىدىن  72 ــڭ سـ ــڭ كۇففارالرنىـ ــان پهرۋەردىگارىـ ــسى بولغـ ــۇدرەت ئىگىـ  قـ
ــاكتۇر ــسۇن . پ ــاالم بول ــبهرلهرگه س ــارى ! پهيغهم ــڭ پهرۋەردىگ ــانا ئالهملهرنى ــدۇ س ــى ههم  جىم

 ) زى رىۋايىتى تىرمى !( ئالالهقا خاستۇر

 مهسجىدى ههرەم ۋە مهسجىد نهبهۋىي ههققىدە مهلۇمات

 مهسجىدى ههرەم
ــهرەپلىكى ۋە ئهڭ ― مهســجىدى ههرەم ــى مهســجىدلهرنىڭ ئهڭ ش ــدىكى جىم  يهر يۈزى

 قۇرئــان كهرىمــدە مهســجىدى ئــالاله تائــاال . ئۇلــۇغى بولــۇپ، مۇســۇلمانالرنىڭ قىبلىــسىدۇر
 تـۇنجى سـېلىنغان ئـۆي ) ئىبـادەت ئۈچـۈن ( ىنـسانالرغا ههقىـقهتهن ئ ﴿ : ههرەمنى تهرىپلهپ

ــدايهتتۇر ــگه هى ــان ئههلى ــارەكتۇر، جاه ــدۇر، مۇب ــگهن )1 ( ﴾ مهككىدى ــجىدى ههرەم . دې  مهس
 مهككه مۇكهررەمه شههىرىنىڭ مهركىزىگه جايالشقان

 مهسجىدى ههرەمنىڭ هازىرقى كۆلىمى
 ئۇنىڭــدا . لىـدۇ مىــڭ كـۋادرات مېتىـر كې 190 كـۆلىمى مهسـجىدى ههرەمنىـڭ هـازىرقى

ــۇرۇن ــااليتتى 300 بـ ــاز ئوقۇيـ ــا نامـ ــرال ۋاقىتتـ ــشى بىـ ــۆپرەك كىـ ــدىن كـ ــق . مىڭـ  داۋاملىـ

ئايهت  96 ئال ئىمران سۈرىسى ) (1
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 ئـــاخىرقى مهزگىلىـــدە ســـهئۇدى ئهرەبىـــستانى يىلالرنىـــڭ  1960 . كېڭهيتىلىــپ كهلـــدى
 مىليـــون ئامېرىكـــا دوللىـــرى ســـهرپ قىلىـــپ مهســـجىدى ههرەمنـــى 250 هۆكـــۈمىتى

 مىــڭ ئــادەم نامــاز ئوقۇيااليــدىغان، ههج ۋە 600 كېڭهيتىــپ ياســاپ چىقىــپ، بىــرال ۋاقىتتــا
ــدۇ ــالهتكه كهلتۈرىـ ــستالمايدىغان هـ ــۇ قىـ ــۆمرە قىلغۇچىالرمـ ــجىدى  1988 . ئـ ــى مهسـ  يىلـ
ــويىچه قۇرۇلــۇش باشــلىنىپ، ــتىش پىالنــى ب ــۇ  1994 ههرەمنــى كېڭهي  يىلىنىــڭ بېــشىدا ب

ــان ــۇش تامامالنغ ــا . قۇرۇل ــرال ۋاقىتت ــدە بى ــازىر مهســجىدى ههرەم ــۆپرەك مىڭــدىن 900 ه  ك
ــدۇ ــازادە نامــاز ئوقۇياالي ــادەم ئ ــۈنلهي ئىســسىقنى . ئ ــڭ ئاســتىغا پۈت  مهســجىدى ههرەمنى

ــان ــاش يېيىلغـ ــدىغان مهرمهر تـ ــدا ههر . ئۆتكۈزمهيـ ــته جايىـ ــڭ يهتـ ــجىدى ههرەمنىـ  مهسـ
 . مېتىر كېلىدىغان يهتته چوڭ مۇنارىسى بار 92 بىرىنىڭ ئېگىزلىكى

 نىڭ بىنا قىلىنىش تارىخى مهسجىدى ههرەم
ــ ــادەم مهســ ــۇپ، ئــ ــىۋەتلىك بولــ ــلهن مۇناســ ــارىخى كهبه بىــ ــڭ تــ  جىدى ههرەمنىــ

ــۇر ــجىدى ههرەم مهۋجۇدت ــرى مهس ــدىن بى ــا بولغان ــدا كهبه بىن ــساالمنىڭ زامانى  . ئهلهيهىس
ــل ــدا كهبه ههر خى ــىرلهر جهريانى ــانچه ئهس ــر ق ــۈپ بى ــدىن ئۆت ــساالم ئالهم ــادەم ئهلهيهىس  ئ

ــ ــپ، ئۇنىــڭ ئۇلى ــهۋەبلىك يېقىلى ــاپهتلهر س ــي ئ ــاملىرى قــۇم تهبىئى ــۈن ت ــقا پۈت  دىن باش
ــان ــزى قالمىغـ ــۇ ئىـ ــجىدى ههرەمنىڭمـ ــان ۋە مهسـ ــتىدا قالغـ ــانلىرى ئاسـ ــراهىم . بارخـ  ئىبـ

ــارقىلىق ــش ئ ــى قىلى ــا ۋەهي ــاال ئۇنىڭغ ــالاله تائ ــدە ئ ــا كهلگهن ــساالمنىڭ زامانىغ  ئهلهيهىس
ــسمائىل ــوغلى ئىــ ــساالم ئــ ــراهىم ئهلهيهىســ ــهتكهن ۋە ئىبــ ــورنىنى كۆرســ ــڭ ئــ  كهبىنىــ

ــساال ــۇرۇپ ئهلهيهىس ــا قوپ ــۇلىنى قايت ــڭ ئ ــرلىكته كهبىنى ــلهن بى ــجىدى م بى ــدا مهس  چىققان
 . ههرەممۇ ئهسلىگه كهلگهن

 ئىسالمدىن كېيىنكى مهسجىدى ههرەم
ــڭ ــۇ ئهنهۇنى ــرى رەزىيهلاله ــۇ بهك ــپه ئهب ــى خهلى ــساالم ۋە بىرىنچ ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 . زامانىدا، مهسجىدى ههرەم كېڭهيتىلمىگهن
 هر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇنىـڭ دەۋرىـدە ههرەمنىـڭ ئىككىنچى خهلىـپه ئـۆم

ــدۇ ــى بېكىتى ــا دەرۋازىالرن ــدۇ ۋە ئۇنىڭغ ــسىنى كېڭهيتى ــلىدە . دائىرى ــراهىم ئهس ــامۇ ئىب  مهق
 كهبىنىـــڭ تېمىغـــا چاپالشـــتۇرۇلغان هالـــدا بولـــۇپ، خهلىـــپه ئـــۆمهر هاجىالرنىـــڭ تـــاۋاب

ــدىن كېــيىن ــامۇ ئىبراهىمنــى كهبه قىلىــش جهريانىــدىكى قىيىنچىلىقلىرىنــى كۆرگهن  ، مهق
ــدۇ ــدىن يىراقالشــتۇرۇپ هــازىرقى ئورنىغــا بېكىتى  شــۇنىڭ بىــلهن خهلىــپه ئــۆمهر . تېمى

 تارىختــا مهقــامۇ ئىبراهىمنــى كهبىنىــڭ تېمىــدىن يىراقالشــتۇرغان ۋە مهســجىدى ههرەمــگه
. دەرۋازىالرنى بېكىتكهن تۇنجى كىشى بولۇپ قالىدۇ
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ــمان رەزىيهلالهــۇ ــۈچىنچى خهلىــپه ئوس ــا كهلگهنــدە مهســجىدى ئ  ئهنهۇنىــڭ زامانىغ
ــى بىنــا قىلىــدۇ ــپه . ههرەمنــى تېخىمــۇ كېڭهيتىــپ، ئۇنىڭغــا راۋاقالرن  شــۇنىڭ بىــلهن خهلى

ــۇپ ــهخس بول ــان ش ــا قىلغ ــى بىن ــۇپ راۋاقالرن ــۇنجى بول ــگه ت ــجىدى ههرەم ــمان مهس  ئوس
 . تارىخقا قهيت قىلىنىدۇ

 ههرەمنىڭ چىگرىسى
ــهرىئهت دەل ــگهن شـ ــۇق كهلـ ــگهن ههرەم توغرۇلـ ــدە كهلـ ــل مهنىـ ــۆت خىـ ــرى تـ  . ىللىـ

ــقان ــسىغا كهبه جايالشـــ ــدىكى ئوتتۇرىـــ ــاه مهككىـــ ــۆزىدىن گـــ ــجىدى ههرەم ســـ  مهســـ
ــدۇ ــسهت قىلىنى ــۆزىال مهق ــجىدنىڭ ئ ــاه . مهس ــڭ گ ــجىدى ههرەم ۋە ئۇنى ــدىن مهس  ئۇنىڭ
 گــاه ئۇنىڭــدىن مهكــكه شــههىرى مهقــسهت . ئهتراپىــدىكى جــايالر مهقــسهت قىلىنىــدۇ

 هكــكه شــههىرى بىـــلهن ههرەمنىــڭ ههممىــسى مهقـــسهت ئۇنىڭـــدىن م گــاه . قىلىنىــدۇ
ــدۇ ــسى ههرەم . قىلىنى ــڭ ههممى ــدىكى جايالرنى ــسىنىڭ ئىچى ــڭ چىگرى ــلهن ئۇنى  ههرەم بى

 ههرەمنىـــڭ چېگرىـــسىنى تـــۇنجى بولـــۇپ ســـىزغان كىـــشى ئىبـــراهىم . هېـــسابلىنىدۇ
 ئهلهيهىســـساالم بولـــۇپ، پهرىـــشته جىبرىئىلنىـــڭ كۆرسهتمىـــسىگه ئاساســـهن ســـىزىپ

 هيغهمبىرىمىـز مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالم مهكـكه ئـازات بولغانـدىن كېـيىن تهمىـم پ . چىققان
 ئىبنى ئهسـهد ئهل خـۇزائىي دېـگهن كىـشىنى ئهۋەتىـپ ههرەمنىـڭ چېگرىـسىنى قايتىـدىن

ــان ــان . يېڭىالتقـ ــساالم يېڭىالتقـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسى پهيغهمـ ــازىرقى چېگرىـ ــڭ هـ  ههرەمنىـ
 . چېگرىنىڭ ئۆزىدۇر

 ههرەمنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى
ــاال ــالاله تائـ ــتكهن ئـ ــسىپالرنى بېكىـ ــامالر ۋە پرىنـ ــسۇس ئههكـ ــۈن مهخـ  . ههرەم ئۈچـ

 ههرەمنىــڭ چېگرىــسى ئىچىـــدىكى جــايالردا ئــۇرۇش قىلىــش، هـــايۋانالرنى، : مهســىلهن
ــۈنگهن ئۆســۈملۈكلهرنى ــۆزى ئ ــوۋالش، ههرەمنىــڭ دەرەخلىرىنــى كېــسىش، ئ  قۇشــالرنى ئ

 لـــۇغ تهرىپـــى شـــۇكى، ههرەمـــدە ههرەمنىـــڭ ئهڭ ئۇ . ئـــۈزۈش قهتئىـــي مهنئـــى قىلىنىـــدۇ
 ههتتــــا پهيغهمــــبهر . ههســــسىلهپ ســــاۋاب بېرىلىــــدۇ قىلىنغــــان ياخــــشى ئهمهلــــلهرگه

 مېنىـــڭ بـــۇ مهســـجىدىمدە بىـــر ۋاخ نامـــاز ئوقۇغاننىـــڭ ســـاۋابى باشـــقا « : ئهلهيهىســـساالم
 مهســجىدى ههرەمــدە بىــر ۋاخ نامــاز . مهســجىدلهردە مىــڭ ۋاخ نامــاز ئوقۇغانــدىن ئهۋزەلــدۇر

ــاۋ ــنىڭ س ــدۇر ئوقۇش ــدىن ئهۋزەل ــاز ئوقۇغان ــڭ ۋاخ نام ــجىدلهردە يۈزمى ــقا مهس  . )1 ( » ابى باش

 . دېگهن

ئىمام ئههمهد رىۋايىتى (1)
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 ئۆلىمــاالر بىــر ۋاخ نامازغــا يۈزمىــڭ ۋاخ نامازنىــڭ ســاۋابى يېــزىلىش خۇسۇســىيىتى
 ئـــۆز ئىچىـــگه ئاالمـــدۇ يـــاكى مهســـجىدى ) مهكـــكه شـــههىرىنى ( ههرەمنىـــڭ ههممىـــسىنى

ــتىدە ئىختى ــىله ئۈس ــگهن مهس ــمۇ؟ دې ــال خاس ــقان ههرەمگى ــل . الپالش ــوغرا ۋە دەلى  – ئهڭ ت
 ئىــسپات جهههتــتىن ئهڭ كۈچلــۈك قــاراش مهكــكه شــههىرىنىڭ ههممىــسىنى ئــۆز ئىچىــگه

 شـۇنداقتىمۇ مهسـجىدى ههرەمنىـڭ ئىچىـدە ئوقۇلغـان نامازنىـڭ . ئالىدۇ، دېگهن قاراشـتۇر
ــابىق . ئهڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكىـــدە هـــېچ ئىخـــتىالپ يوقتـــۇر  ســـهئۇدى ئهرەبىـــستانىنىڭ سـ

 ههرەم چىگرىــسىنىڭ ئىچىــدىكى « : سى مهرهــۇم ئابــدۇلال ئىبنــى بــاز مۇنــداق دېــگهن مۇپتىــ
ــدىغان ــانىلىدىغانلىقىغا دااللهت قىلىـ ــدىن سـ ــجىدى ههرەمـ ــسى مهسـ ــڭ ههممىـ  جايالرنىـ

ــايهت ۋە ــسلهر ئ ــا ۋەدە ههدى ــدە ئوقۇلغــان نامازغ ــا ئاساســهن، مهســجىدى ههرەم  نىڭ روهىغ
ــسىدىكى ــاۋاب ههرەم چىگرىـ ــسىلهپ سـ ــان ههسـ ــان قىلىنغـ ــدە ئوقۇلغـ ــڭ ئىچىـ  جايالرنىـ

 دۇنيـــادا مهككىـــدىكى مهســـجىدى ههرەم بىـــلهن . نامـــازالرنىمۇ ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدۇ
 پهلهســـتىندىكى مهســـجىدى . مهدىنىـــدىكى پهيغهمـــبهر مهســـجىدىدىن باشـــقا ههرەم يـــوق

ــۇ ههرەم  ئهقــــسا بىــــلهن ئۇلــــۇغ ۋە بهرىكهتلىــــك مهســــجىد بولــــۇپ هېسابالنــــسىمۇ، ئــ
 » دېيىلمهيدۇ

 ۇنىڭ تارىخىي باسقۇچلىرى كهبه ۋە ئ
 . مۇســـۇلمانالرنىڭ قىبلىـــسى، ئهقىـــدىنىڭ مۇنـــارى ۋە ئىبادەتنىـــڭ رەمزىـــدۇر  كهبه

ــان كهرىمــدە ــى ئىنــسانالر ئۈچــۈن ﴿ قۇرئ ــش مهنئــى قىلىنغــان كهبىن ــۇرۇش قىلى ــالاله ئ  ئ
 . دېيىلگهن ) 1 ( ﴾ يۈكسىلىش ۋەسىلىسى قىلدى

 هســـجىدى ههرەمنىـــڭ كـــۇب شـــهكىللىك ئـــۆي دېـــگهن مهنىـــدە بولـــۇپ، م ― كهبه
ــدۇر ــادەت ئۆيى ــي ئىب ــان ئهڭ قهدىمى ــتىن قۇرۇلغ ــۈل رەڭ تاش ــقان ك ــسىغا جايالش  . ئوتتۇرى

ــۇلاله ــۆيى ( كهبه بهيت ــڭ ئ ــق ) ئالالهنى ــۇل ئهتى ــۆي ( ، بهيت ــي ئ ــۇل ههرەم ) قهدىمى  ( ۋە بهيت
 . دەپ ئاتىلىدۇ ) قان تۆكۈش چهكلهنگهن ئۆي

 ىـش ئۈچـۈن كهبىنـى بىنـا قىلىـپ، كهبىنى ئـادەم ئهلهيهىسـساالم ئالالهقـا ئىبـادەت قىل
ــۆتكهن ــپ ئـ ــادەت قىلىـ ــرگه ئىبـ ــلهن بىـ ــالىلىرى بىـ ــدا بـ ــۇه . ئۇنىڭـ ــسته، نـ ــر ههدىـ  بىـ

ــان ــانلىقى باي ــپ ههج قىلغ ــگه بېرى ــساالمنىڭ كهبى ــۇد ئهلهيهىس ــلهن ه ــساالم بى  ئهلهيهىس
 مهلــۇمكى، نــۇه ۋە هــۇد ئهلهيهىســساالمالر ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالمدىن بــۇرۇن . قىلىنغــان
 چــوڭ بىــر ســهلنىڭ كېلىــشى ســهۋەبلىك كهبه يىقىلىــپ يهر . پهيغهمــبهرلهر ئىــدى ئــۆتكهن

 پهقهت تاملىرىنىـڭ ئـۇلى قـۇم بارخـانلىرى ئاسـتىدا كۆمۈلـۈپ . بىلهن تهڭ بولۇپ كهتـكهن

ئايهت  97 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
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 قالغان بولـۇپ، ئىبـراهىم ئهلهيهىسـساالم ئـوغلى ئىـسمائىل ئهلهيهىسـساالم بىـلهن بىـرلىكته
ــيىگ ــگهن ۋەه ــاالدىن كهل ــالاله تائ ــان ئ ــدىن قوپۇرغ ــۇلىنى قايتى ــڭ ئ ــهن كهبىنى  . ه ئاساس

ــڭ ــان كىــشى ئهمهس، بهلكــى كهبىنى ــا قىلغ ــۇنجى بىن ــى ت ــراهىم ئهلهيهىســساالم كهبىن  ئىب
ــشىدۇر ــان كىـ ــۇرۇپ چىققـ ــا قوپـ ــتىدىن قايتـ ــانلىرى ئاسـ ــۇم بارخـ ــۇلىنى قـ ــراهىم . ئـ  ئىبـ

 ، ) ئهتراپىـدا تـۆت مېتىـر ( ئهلهيهىسساالم ئۇلىنى قوپۇرغـان كهبىنىـڭ ئېگىزلىكـى توققـۇز گهز
 . ئىــدى ) مېتىــر ئهتراپىــدا 15 ( گهز 32 ۋە ئــۇزۇنلىقى ) مېتىــر ئهتراپىــدا 11 ( گهز 22 كهڭلىكــى

ــار ئىــــدى ــراهىم . كهبىنىــــڭ ئۈســــتى ئوچــــۇق، دەرۋازىــــسىز ئىككــــى ئىــــشىكى بــ  ئىبــ
 ئهلهيهىســـساالم ههجهرۇل ئهســـۋەدنى كهبىنـــى تـــاۋاپ قىلىـــشتا باشـــاليدىغان ئـــورۇن

 . تكهن سۈپىتىدە هازىرقى ئورنىغا بېكى

 قىلىنىش باسقۇچلىرى كهبىنىڭ رېمونت
ــدىن ــۇمالر، ئانـ ــنچه جۇرهـ ــالىقهلهر، كېيىـ ــيىن ئهمـ ــساالمدىن كېـ ــراهىم ئهلهيهىسـ  ئىبـ

ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ــى كىــالب كهبىنــى بىــر قــانچه  5 پهيغهم  بوۋىــسى قۇســهي ئىبن
 مهككىنـــى ســهل بېـــسىش ســهۋەبلىك كهبىنىـــڭ بىــر بۆلـــۈكى . قېــتىم رېمونـــت قىلىــدۇ

 لىــپ كهتكهنــدە، ئهرەبلهرنىــڭ قـــۇرەيش قهبىلىــسىدىكىلهر قايتــا رېمونــت قىلىـــش يىقى
 كهبىنـى يىقـسا ئۇالرغـا ئالالهنىـڭ . قارارىغا كهلگهن بولـسىمۇ، كهبىنـى يىقىـشتىن قورقىـدۇ

 ۋەهـب ئىبنـى ئهمـر دېـگهن شـۇ ۋاقىتتـا . ئازابى كېلىـشىدىن قورقـۇپ ئىككىلىنىـپ قالىـدۇ
 نىــڭ ياخـــشى نىيىتىمىزنـــى بىلىـــدۇ، بىـــز پهقهت ئـــالاله بىز « كىــشى ئوتتۇرىغـــا چۈشـــۈپ

ــدۇق ــيهت قىل ــشنى نى ــشى ئى ــاليدۇ » ياخ ــپ تاش ــى چېقى ــر تهرىپىن ــڭ بى ــدۇ ۋە كهبىنى  . دەي
 ئهتىــسى . ئــايهت يېتىــشىنى كۆزىتىــپ تارقىلىــپ كېتىــدۇ – باشــقىالر ئۇنىڭغــا بىــر بــااليى

ــانلىقىنى كــۆرۈ ــېچ نهرســه بولمىغ ــى ئهمــرگه ه ــان ۋەهــب ئىبن ــسا كهبىنــى چاقق  پ، قارى
 شــۇنىڭ بىــلهن كهبىنــى قايتــا بىنــا قىلىــش . ههمــمه بىــرلىكته كهبىنــى يىقىتىــپ تاشــاليدۇ

ــۆز ــشنى ئ ــا قىلى ــى بىن ــر تهرىپىن ــڭ بى ــله كهبىنى ــر قهبى ــلىنىپ ههر بى ــهپهرۋەرلىكى باش  س
 . ئۈستىگه ئېلىپ كهبىنى پۈتتۈرۈپ چىقىدۇ

 قىسسىسى ههجهرۇل ئهسۋەدنى ئورنىغا قويۇش
 رنىغــا قويــۇش ۋاقتىــدا قهبىلىــلهر ئوتتۇىــسىدا قــاتتىق ههجهرۇل ئهســۋەدنى ئــۆز ئو

 جېـــدەل يـــۈز بېرىـــدۇ، ههر قهبىـــله ههجهرۇل ئهســـۋەدنى ئورنىغـــا ئـــۆزى – جهڭگـــى
 شــۇ . قويۇشـتىن ئىبـارەت بـۇ چــوڭ شـهرەپنى تالىـشىپ ههتتـا ئــۇرۇش چىقىـشقا ئـاز قالىـدۇ

 تارتىــشنى ۋاقىتتــا ئهبــۇ ئــۇمهييه ئىبنــى مــۇغىرە ئهل مهخزۇمىــي دېــگهن كىــشى بــۇ تــاالش
ههل قىلىــش ئۈچــۈن مهســجىدى ههرەمنىــڭ ئىــشىكىدىن كىــم دەســلهپ كىرســه شــۇنىڭ
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 بـارچه . هۆكۈم قىلىـشى بـويىچه ئىـش قىلىـشقا رازى بولـۇش تهكلىبىنـى ئوتتۇرىغـا قويىـدۇ
 قهبىــله ئۇنىــڭ بــۇ تهكلىبىنــى قوبــۇل قىلىــپ ههرەمــگه كىــم ئــاۋۋال قهســهم باســىدۇ، دەپ

 ئـــۇالر . ل مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم كىرىــپ كېلىــدۇ شــۇ ئارىــدا دە . كۈتــۈپ تۇرىــشىدۇ
 بـۇ راسـتچىل كىـشى، « مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى كـۆرگهن هامـان ههممىـسى بىـر ئـاۋازدا

 مـــۇههممهد . ۋارقىرىـــشىدۇ دەپ » بـــۇ مـــۇههممهد، بىـــز ئۇنىـــڭ هۆكـــۈم قىلىـــشىغا رازىمىـــز
 م ئېلىـــپ ئهلهيهىســـساالمغا مهســـىله چۈشـــهندۈرۈلگهندىن كېـــيىن، ئـــۇال نـــى بىـــر كىـــيى

ــدۇ ــشنى بۇيرۇي ــپ ســېلىپ . كېلى ــى يېيى ــيىن، كىيىمن ــدىن كې ــيىم كهلگهن ــر كى ــۇالر بى  ئ
 كــېلىڭالر ههر « : ئوتتىۇرىــسىغا ههجهرۇل ئهســۋەدنى قويىــدۇ ۋە ههمــمه قهبىلىنــى چاقىرىــپ
ــسۇن ــى تۇتـ ــردىن تهرىپىنـ ــڭ بىـ ــۇ كىيىمنىـ ــشى بـ ــر كىـ ــدىن بىـ ــدۇ » قهبىلىـ ــۇال . دەيـ  ئـ

 رق تهرىپىـدىكى ئورنىغـا ئېلىـپ كېلىـشكهندە، ههجهرۇلئهسـۋەدنى كۆتـۈرۈپ كهبىنىـڭ شـه
ــا ــپ ئورنىغ ــۋەدنى ئېلى ــلهن ههجهرۇلئهس ــوللىرى بى ــارەك ق ــساالم مۇب ــۇههممهد ئهلهيهىس  م

 – شـــۇنىڭ بىـــلهن كهبىنىـــڭ نـــۆۋەتتىكى بىناســـى ئاخىرلىـــشىدۇ، جېـــدەل . قويىـــدۇ
 . ماجراالرنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ

 هۇجرە قىسسىسى
 مـــال بىلهنـــال رېمونـــت – الل تاپقـــان پـــۇل قـــۇرەيش قهبىلىـــسى كهبىنـــى پهقهت هـــا

 قىلىـــشنى نىـــيهت قىلغـــان بولـــۇپ، هـــاالل پـــۇل يېتىـــشمىگهنلىكتىن كهبىنىـــڭ شـــىمال
 دەپ ئاتىلىـدىغان جـاينى كهبىـدىن چىقىرىـپ تاشـلىغان ۋە ئۇنىـڭ » هـۇجرە « تهرىپىدىكى

ــا ــۈن ئهتراپىغـ ــام كهبىـــدىن هېـــسابلىنىدىغانلىقىنى بىلـــدۈرۈش ئۈچـ ــرىم دۈگـــلهك تـ  يېـ
 شــۇنداق قىلىــپ كهبىنىــڭ . دەپ ئاتىلىــدۇ » ههتىــم « بــۇ تــام هــازىر . قويغــان ســېلىپ

ــدا ( گهز 18 ئېگىزلىكىنـــى ــر . كۆتۈرىـــدۇ ) توققـــۇز مېتىـــر ئهتراپىـ  كهڭلىكىـــدىن ئـــۈچ مېتىـ
 ئۈستىنى ياغـاچ بىـلهن ياپىـدۇ ۋە ئىككـى ئىـشىكنىڭ بىرىنـى يېپىۋېتىـپ بىـر . قىسقارتىدۇ

 . ئىشىكنىال قالدۇرۇپ قويىدۇ

 اخىرقى رېمونت قىلىنىشى كهبىنىڭ ئهڭ ئ
 رەمونــت قىلىــپ چىققــان ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالم كهبىنىــڭ ئــۇلىنى قايتــا تۇرغــۇزۇپ

 ئاشــۇ ئــۇزۇن تــارىخ جهريانىــدا ئهمــالىقه ۋە جۇرهــۇمالر بىــر قــانچه قېــتىم كهبىنــى رېمونــت
ــدى ــان ئى ــشتىن . قىلغ ــا كېلى ــساالم دۇنياغ ــۇههممهد ئهلهيهىس ــۇرەيش 5 م ــۇرۇن ق ــل ب  يى

ــس ــت قىلغــان قهبىلى ــپ تاشــالپ قايتىــدىن رېمون ــۇ ۋاقىتــتىن بىــرى . ى كهبىنــى يىقى  ش
 يىلــى ئهڭ ئــاخىرقى رېمــونتى  1979 داۋاملىــق تــۈردە رېمونــت قىلىنىــپ ئهڭ ئــاخىرى

ــدىن شــهئبان . ئهمهلــگه ئاشــقان ــيه ئايلىرى ــاي  8 ( كهبىنىــڭ ئىچــى ههر يىلــى قهمهرى دا ) ئ



874 

 . جهمـــى ئىككـــى قېـــتىم يۇيۇلىـــدۇ دا يهنه بىـــر قېـــتىم ) ئـــاي  12 ( بىـــر قېـــتىم، زۇلههجـــجه
 يۇيـــۇپ . يۇيۇشــتا زەمــزەم ســۈيى، گــۈل ســـۈيى ۋە خۇشــپۇراقلىق ئهتىــرلهر ئىــشلىتىلىدۇ

ــدۇ ــاددىالر چېچىلىـ ــپۇراقلىق مـ ــك خۇشـ ــتىگه قىممهتلىـ ــيىن، ئۈسـ ــدىن كېـ  . قۇرۇتۇلغانـ
ــارلىقالر ــۈڭگه قاتـ ــېلهك ۋە لـ ــۈپۈرگه، چـ ــشلىتىلگهن سـ ــقا ئىـ ــى تازىالشـ ــڭ ئىچىنـ  كهبىنىـ

ــىمغا قات ــشى مۇراسـ ــپ ساقلىـ ــدارالرغا تهۋەرۈك قىلىـ ــك ئهمهلـ ــۇقىرى دەرىجىلىـ ــقان يـ  ناشـ
 . ئۈچۈن ههدىيه قىلىنىدۇ

 كهبىنىڭ ئىشىكى
ــشىكى ــڭ ئى ــدىن ― كهبىنى ــقان ۋە يهر يۈزى ــپىگه جايالش ــهرق تهرى ــڭ ش  2 ½ كهبىنى

 ئىـشىكنىڭ ئېگىزلىكـى ئـۈچ مېتـر . ئېگىزلىكتىكـى ئـالتۇن ئىـشىكتۇر ) ئىككى يېرىم مېتىـر (
 1399 بـۇ ئىـشىك هىجـرىيه . سـانتمېتىر كېلىـدۇ 68 ېتىر، كهڭلىكـى بىـر مېتىـر ئالته سـانتم

ــى ــ يىل ــدە – 22 ـ ــيه ( زۇلقهئ ــى  1979 مىالدى ــۆكتهبىر  14 يىل ــۈنى ) ئ ــاپ 280 ك ــو س  كىل
 . ئالتۇندىن ياسىلىپ هازىرقى ئورنىغا قويۇلغان

 مۇلتهزەم
 . ى جــاي كهبىنىــڭ ئىــشىكى بىــلهن ههجهرۇل ئهســۋەد ئوتتۇرىــسىدىك ― مــۇلتهزەم

 مـۇلتهزەم دۇئـا « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر ههدىـسته . كهڭلىكى ئىككى مېتىر كېلىـدۇ
 بۇ جايـدا ئالالهقـا دۇئـا قىلغـان كىـشىنىڭ دۇئاسـى ئىجـابهت . ئىجابهت بولىدىغان جايدۇر

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » بولىدۇ

 هۇجرە
 كهبىنىـــڭ كهبىنىـــڭ شـــىمال تهرىپىـــدىكى يېـــرىم دۈگـــلهك تـــام بىـــلهن ― هـــۇجرە

 ئارىلىقىـدىكى بــوش جــاي بولـۇپ، بهزى رىــۋايهتلهردە، ئىبــراهىم ئهلهيهىسـساالم بــۇ جــاينى
 ئــوغلى ئىــسمائىل ئهلهيهىســـساالم بىــلهن ئۇنىــڭ ئانىـــسى هــاجهر ئىككىــسىگه يېتىـــپ

 ئىـسمائىلنىڭ ( هـۇجرە ئىـسمائىل » قوپۇش ئۈچۈن سـېلىپ بهرگهن ئـۆي ئىـدى، شـۇڭا ئـۇ
ــۆيى ــۇ جــاي ئىــسمائىل ئهلهيهىســساالمدىن . دەپ ئاتالغــان، دېيىلىــدۇ ) ئ  ئهممــا توغرىــسى ب

ــڭ ــدا، كهبىنى ــت قىلغىنى ــى رېمون ــسى كهبىن ــۇرەيش قهبىلى ــيىن، ق ــىر كې ــانچه ئهس ــر ق  بى
 شىمال تهرىپىدىن ئـۈچ مېتىـر جـاينى چىقىرىۋېتىـپ ئۇنىـڭ ئهتراپىنـى يېـرىم دۈگـلهك تـام

ــسابلىنىدۇ . بىــلهن قورشــىغان ــدىن هې ــۇ جــاي كهبى ــ . شــۇڭا ب ــڭ بهزى ئۆلىم  االر هۇجرەنى
ــايال ــر جـ ــۈچ مېتىـ ــۋېتىلگهن ئـ ــدىن چىقىرىـ ــدىن ئهمهس، پهقهت كهبىـ ــسى كهبىـ  ههممىـ

. دەپ باهالىغان » بهك ئاجىز « قىلغان، مهشهۇر ههدىسشۇناس ئالىم ئالبانىي تهبهرانىي رىۋايهت ) 1 (



875 

 شـۇڭا هۇجرەنىـڭ ئىچىـدىن تـاۋاپ قىلغـان كىـشىنىڭ . كهبىـدىن سـانىلىدۇ، دەپ قارايـدۇ
ــدۇ ــادا تاپماي ــاۋىپى ئ ــدۇ . قىلغــان ت ــاۋاپ قىلغــان بولى ــۇ كهبىنىــڭ ئىچىــدىن ت  . چــۈنكى ئ

 . ز ئوقۇسا ئادا تاپمايدۇ هۇجرەنىڭ ئىچىدە پهرز ناما

 ههتىم
ــم ــرىم ― ههتى ــان يې ــا قۇپۇرۇلغ ــڭ ئهتراپىغ ــدىكى هۇجرەنى ــىمال تهرىپى ــڭ ش  كهبىنى

ــدۇ ــىرتىدىن قىلى ــڭ س ــۇ تامنى ــۇچىالر ب ــاۋاپ قىلغ ــۇپ، ت ــام بول ــلهك ت ــاق . دۈگ ــام ئ ــۇ ت  ب
 سـانتمېتىر، تـام يۈزىـدىكى كهڭلىكـى بىــر 30 ئېگىزلىكـى بىـر مېتىـر . مهرمهردىـن ياسـالغان

 . ىر بهش سانتمېتىر كېلىدۇ مېت

 كهبىنىڭ يوپۇغى
 بهزى تــارىخىي مهنــبهلهر كهبىــگه تــۇنجى بولــۇپ يوپــۇق ياپقــان كىــشىنىڭ ئىــسمائىل
ــساالمنىڭ ــسه، بهزى مهنـــبهلهر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ  ئهلهيهىســـساالم ئىكهنلىكىنـــى سۆزلىـ

ــانلى ــۇق ياپق ــگه يوپ ــلهپ كهبى ــشىنىڭ ئهڭ دەس ــگهن كى ــان دې ــدىن ئهدن  قىنى ئهجدادلىرى
 يىلـى تـۇببه ئهبـۇ كهرەب  350 ئهممـا ئىـشهنچلىك رىـۋايهتلهر كهبىـگه مىالدىـيه . سـۆزلهيدۇ

ــانلىقىنى ســۆزلهيدۇ ــۇق ياپق ــۇپ يوپ ــۇنجى بول ــشىنىڭ ت ــرى . دېــگهن كى ــارىختىن بى  شــۇ ت
 – 5 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ . كهبىــگه يوپــۇق يېــپىش ئىــشى داۋام قىلىــپ كهلــگهن

 ىـڭ زامانىغـا كهلگهنـدە، كهبىـگه ههر يىلـى بىـر قېـتىم يوپـۇق بوۋىسى قۇسهي ئىبنى كىالبن
 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم مهككىنــــى فهتهــــى . يېــــپىش مۇراســــىمى يولغــــا قويۇلغــــان

ــان ــۇق يېپىلغــ ــان يوپــ ــدە توقۇلغــ ــگه يهمهنــ ــيىن كهبىــ ــدىن كېــ ــبهر . قىلغانــ  پهيغهمــ
 . مالشــتۇرغان ئهلهيهىسـساالمدىن كېــيىن ئهبـۇ بهكــرى رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇمــۇ بـۇ ئىــشنى داۋا

ــدە، كهبىــگه ياپىــدىغان يوپــۇقنى مىــسىردا  ئىككىنچــى خهلىــپه ئۆمهرنىــڭ زامانىغــا كهلگهن
ــشكه باشــلىغان ــۇپ كېلى ــاكى . توقۇت ــدىن ت ــۇ زامان ــسىر ش ــى  1962 مى ــچه ههر يىل  يىلىغى

 يىلــى ســهئۇدى  1962 . كهبىــگه يوپــۇق يېــپىش شــهرىپىگه نائىــل بولــۇپ كهلــگهن ئىــدى
ــۇش فابرىكىــسى كهبىنىــڭ ي « ئهرەبىــستاندا ــۇغىنى توق ــگه » وپ ــدىن كېــيىن، كهبى  قۇرۇلغان

 كهبىنىــڭ . يوپــۇق يېــپىش شــهرىپى ســهئۇدى ئهرەبىــستان هۆكۈمىتىنىــڭ قولىغــا ئــۆتكهن
  كهبىنىـڭ ئالماشـتۇرۇلغان كونـا يوپـۇقى پـارچه . يوپۇقى يىلـدا بىـر قېـتىم يهڭگۈشـلىنىدۇ

 كاتتــا شهخــسلهرگه پــارچه قىلىنىــپ مۇســۇلمان دۆلهتلهردىــن كهلــگهن مۇناســىۋەتلىك
ــدۇ ــيه قىلىنى ــجه . ههدى ــرىيه زۇلهىج ــى هىج ــاي  12 ( ههر يىل ــڭ ) ئ ــگه  1 نى ــۈنى كهبى  ك

 مۇراسـىمغا مهكـكه مـۇكهررەمه رايونىنىـڭ ئهمىــرى . يوپـۇق يېـپىش مۇراسـىمى ئۆتكۈزىلىـدۇ
. مۇتلهق ئىشتىراك قىلىدۇ
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 كهبىنىڭ يوپۇغىنىڭ خىراجىتى
 نىــڭ خىراجىتــى بىــلهن ئهمهس بهلكــى كهبىنىــڭ يوپــۇقى ئهزەلــدىن مىــسىر هۆكۈمىتى

ــاتتى ــراجهت قىلىن ــشاه . كهبه ئۈچــۈن ئاتالغــان مهخــسۇس ۋەقىپــتىن خى ــدا پادى  ئــۆز ۋاقتى
ــڭ ــۇلىنى كهبىنىـ ــڭ پـ ــېتىۋېلىپ ئۇنىـ ــى سـ ــۈچ يېزىنـ ــسىردىن ئـ ــسمائىل قهالۋۇن مىـ  ئىـ

 كېيىـنچه ئوســمان ئىمپېرىيىـسىنىڭ پادىــشاهى . يوپـۇغىنى توقـۇش ئىــشىغا ۋەقـپ قىلغــان
 هلىم يهنه يهتـــته يېزىنـــى ســېتىۋېلىپ ئۇنىمـــۇ كهبىنىـــڭ يوپـــۇغىنى توقـــۇش ســۇلتان ســـ

 كېـــيىن مـــۇههممهد ئهلـــى پاشـــا مىـــسىردا هـــاكىمىيهت . ئىـــشىغا ۋەقـــپ قىلغـــان ئىـــكهن
 يۈزگۈزگهندە، مىـسىر هۆكـۈمىتى تهركىبىـدە كهبىنىـڭ يوپـۇغىنى توقـۇش مۇئهسـسهسهسى

 ىــش ئىــشلىرى مىــسىر شــۇندىن بىــرى كهبىنىــڭ يوپــۇغىنى توقــۇش ۋە ئهۋەت . قۇرغــان
 . هۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكهن

 كهبىنىڭ يوپۇغىنى توقۇش فابرىكىسى
ــههىرىدە  1962 ــۇكهررەمه شــ ــكه مــ ــى مهكــ ــ « يىلــ ــۇس ڭ كهبىنىــ ــۇقىنى توقــ  يوپــ
 قۇرۇلۇپ، شـۇ يىلـى سـهئۇدى ئهرەبىـستانىدا تـۇنجى قېـتىم توقـۇپ چىقىلغـان » فابرىكىسى

 ئۇيغـۇر ئــاپتونوم . ە كۆركهملىـك بولــۇپ چىققـان يوپـۇق كۈتۈلگهنـدىنمۇ ئاالهىــدە ئېـسىل ۋ
 رايونىنىڭ قـارغىلىق ناهىيىـسىدىن كهلـگهن ئابـدۇرېهىم ئهمىـن دېـگهن كىـشى كهبىنىـڭ
ــڭ ــنچه شــۇ فابرىكىنى ــشلىگهن، كېيى ــۇپ ئى ــات بول ــسىدا خهتت ــۇش فابرىكى ــۇغىنى توق  يوپ
 باشـــلىقى بولغـــان ۋە كهبىنىـــڭ ئـــالتۇن ئىـــشىدىكى خۇشـــخهتلهرنى ئـــۆز قـــولى بىـــلهن

 كىـــشى بولـــۇپ، كهبىنىـــڭ 240 فابرىكىـــدا ئىـــشلهيدىغانالرنىڭ ئومـــۇمى ســـانى . يازغـــان
ــيا ــام ئهش ــك خ ــى ۋە كېرەكلى ــشچىالرنىڭ مائاش ــۈن ئى ــشى ئۈچ ــۈپ چىقى ــڭ پۈت  يوپۇغىنى

ــا ــقاندا يىلىغ ــسىنى قوش ــڭ ههممى ــال 17 چىقىملىرىنى ــون رىي ــا 4.5 ( مىلي ــون ئامېرىك  مىلي
 . سهرپ قىلىنىدۇ ) دوللىرى

 نىڭ رەڭگى ۋەشهكلى كهبىنىڭ يوپۇغى
 كهبىگه يوپـۇق يېـپىش پائـالىيىتى باشـالنغان ئـۇزۇن ئهسـىرلىك تـارىختىن بېـرى ههر
 يىلــى كهبىـــگه يېپىلىـــپ كهلـــگهن يوپــۇقالر يوپـــۇقالرنى تهييارلىغۇچىالرنىـــڭ خاهىـــشى
 . بويىچه ههرخىـل شـهكىلدە ۋە ههرخىـل رەڭـدە ۋە ههرخىـل ماتېرىيالـدا توقۇلـۇپ كهلـگهن

ــىي ــدىغان پهقهت ئابباسـ ــگه يېپىلىـ ــدە كهبىـ ــا كهلگهنـ ــىرنىڭ زامانىغـ ــسى ناسـ  الر خهلىپىـ
 شــۇندىن بېــرى تــا . يوپۇقنىــڭ قــارا رەڭلىــك يىپهكــتىن توقۇلۇشــى قانۇنالشــتۇرىلىدۇ
. هازىرغىچه كهبىنىڭ يوپۇقى قارا رەڭلىك يىپهكتىن توقۇلۇپ كهلمهكته
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 كهبىنىڭ هازىرقى يوپۇقى
 ه ئهڭ ئالــدى بىــلهن ههرەمنىــڭ مهســجىدى ههرەمــگه كىــرگهن كىــشىنىڭ كــۆزىگ

 كهبىــگه قــارا رەڭلىــك يىــپهك يوپــۇق . ئوتتۇرىــسىدا قهد كۆتىرىــپ تۇرغــان كهبه چېقىلىــدۇ
ــان ــسىغا . يېپىلغـ ــڭ ئوتتۇرىـ ــا، 47 يوپۇقنىـ ــر ئۇزۇنلۇقتـ ــته، 14 مېتىـ ــر كهڭلىكـ  95 مېتىـ

ــرىلگهن ــدىن ههل بې ــته، ئالتۇن ــاتىمېتىر كهڭلىك ــو 120 س ــلهن گرام كىل ــپ بى ــۈش يى  كۈم
 . كهرىم ئايهتلىرى كهشتىلهنگهن قۇرئان

 مهقامۇ ئىبراهىم
 ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالم كهبىنـى بىنــا قىلغــان ۋاقتىــدا دەســسهپ ― مهقـامۇ ئىبــراهىم

 ئـاق، قـارا ۋە سـېرىق ئـۈچ خىـل رەڭـگه مايىـل بولغـان تـۆت چاسـىلىق يۇمـشاق سـۇ تۇرغان
 هبىنىـڭ شـهرق شـىمال ئـورنى ك . تېشى بولۇپ، ئۇزۇنلىقى تهخمىـنهن يېـرىم مېتىـر كېلىـدۇ

 . تهرىپىگه جايالشقان
 مهقامۇ ئىبـراهىم دېـيىلگهن بـۇ تاشـتا ئىبـراهىم ئهلهيهىسـساالمنىڭ قهدىمىنىـڭ ئىـزى

ــاردۇر ــۆجىزە بــ ــۈرۈلگهن مــ ــراهىم . چۈشــ ــلهن ئىبــ ــۇدرىتى بىــ ــۆز قــ ــاال ئــ ــالاله تائــ  ئــ
 . ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇبــارەك ئىككــى پــۇتى دەســسهپ تۇرغــان تاشــنى يۇمــشىتىپ بهرگهن

 هتىجىدە، ئۇنىڭ ئىككى پـۇتى تاشـنىڭ ئىچىـگه پېتىـپ كىرىـپ كهتـكهن بولـۇپ، ئىككـى ن
 پۇتىنىـڭ ئىـزى ههتتــا بارمـاقلىرى بىـلهن ناهــايىتى ئوچـۇق هالـدا تاشــقا چۈشـۈپ قالغــان

 . ۋە هازىرغىچه شۇ پېتى ساقلىنىپ كهلمهكته
 دەپ ئهمــر )1 ( ﴾ ماقــامۇ ئىبراهىمنــى نامازگــاه قىلىڭــالر ﴿ قۇرئــان كهرىمــدە ئــالاله تائــاال

 قىلىــش ئــارقىلىق ههرەمــگه كهلگــۈچىلهرنى ئۇنىــڭ ئارقىــسىدا تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇشــقا
ــان ــڭ . بۇيرىغ ــامۇ ئىبراهىمنى ــشىنىڭ مهق ــداق كى ــان ههر قان ــاۋاپ قىلغ ــى ت ــۇڭا كهبىن  ش

ــاۋاپ نـــامىزى ئوقۇشـــى مۇســـتهههب  تهكىتـــسىز ( ئارقىـــسىدا تـــۇرۇپ ئىككـــى رەكـــئهت تـ
 . تۇر ) سۈننهت

 لىپ تاشلىنىشى ې ى گۈمبهزنىڭ ئ مهقامۇ ئىبراهىمدىك
 مهقــامۇ ئىبــراهىم مىــستىن ياســالغان تــۆت چاســىلىق چــوڭ بىــر رېــشاتكىنىڭ ئىچىــدە

 بـۇ ئـورۇن . ئىدى، ئۈسـتىدە تـۆت تـۈۋرۈك كۆتـۈرۈپ تۇرىـدىغان چـوڭ گـۈمبهز بـار ئىـدى
 – كهبىنىــڭ يېنىــدىن كــۆپ يهرنـــى ئىگىلىۋالغــانلىقتىن، هــاجىالر ســانىنىڭ كۈنـــدىن

 پ بېرىـشى بىـلهن كهبىنـى تـاۋاپ قىلىـش ئىـشلىرىدا تـارچىلىق كۆرۈلۈشـكه كۈنگه كۆپىيى

ئايهت  125 بهقهرە سۈرىسى ) (1



878 

ــا يۆتكىۋېتىـــپ كهبىنىـــڭ . باشـــاليدۇ ــقا جايغـ ــامۇ ئىبراهىمنـــى باشـ  شـــۇنىڭ بىـــلهن مهقـ
ــا ــرى ئوتتۇرىغ ــتۇرۇش پىك ــى ئازادىالش ــلهپ ئوتتۇرىغــا . چىقىــدۇ ئهتراپىن ــر دەس ــۇ پىكى  ب

ــتىدە ئىختىالپ ــىله ئۈسـ ــۇ مهسـ ــاالر بـ ــدا ئۆلىمـ ــشىدۇ قويۇلغانـ ــرگه . لىـ ــۇ پىكىـ ــسى بـ  بهزىـ
 . بهزىسى ئۇنىڭغا قارشى چىقىدۇ . قوشۇلىدۇ

  25 يىلــى 1384 مهكـكه مـۇكهررەمه شـههىرىدىكى ئىــسالم دۇنيـا ئىتتىپـاقى هىجـرىيه
 كـــــۈنى مهقــــامۇ ئىبراهىمنـــــى ) ئاپرېــــل  27 يىلـــــى  1965 مىالدىــــيه ( زۇلههجــــجه

 شاتكا، گــۈمبهز ۋە باشــقا ئــارتۇق يۆتكىمهســتىن ئــۆز ئورنىــدا قالــدۇرۇش ۋە ئۇنىڭــدىكى رېــ
 نهرســـىلهرنىڭ ههممىـــسىنى ئېلىـــپ تاشـــالپ، مهقـــامۇ ئىبراهىمنـــى نهپىـــس ئهينهكـــتىن
ــارار ــسۇس قـ ــدە مهخـ ــۇش ههققىـ ــپ قويـ ــگه ئېلىـ ــشىنىڭ ئىچىـ ــان شېـ ــالغان چاققـ  ياسـ

 ئېيىــدا بــۇ قــارار ) يىلــى ئــۆكتهبىر  1967 ( يىلــى رەجهب  1387 هىجــرىيه . چىقىرىــدۇ
 غـا كهلگهنـدە، مهقـامۇ ) يىلـى  1997 مىالدىـيه ( يىلـى – 1418 ىجـرىيه ه . ئهمهلگه ئاشـىدۇ

ــراهىم هــازىرقى شــهكلىدە ــپ، ئىب ــگه ئېلىنى ــشاتكىنىڭ ئىچى ــس رې ــان مى ــالتۇن يالىتىلغ  ئ
 ئهتراپىغـا خرۇسـتال ۋە ئىسـسىققا ههم چېقىلىـشقا قارشــى كۈچلـۈك نهپىـس ئهيـنهك بىــلهن

 . قورشىۋېتىلىدۇ

 زەمزەم سۈيى
 الاله تائـاال ئىـسمائىل ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىككـى پـۇتى ئاســتىدىن ئــ ― زەمـزەم سـۈيى

 . چىقىرىپ بهرگهن مۇبارەك سۇدۇر
ــنهن ــدىن تهخمىـ ــرى 2000 مىالدىيىـ ــالر ئىلگىـ ــساالم يىلـ ــراهىم ئهلهيهىسـ ــالاله ئىبـ  ئـ

ــسمائىل ئهلهيهىســساالمنى شــۇ ــوغلى ئى ــلهن ئ ــالى هــاجهر بى ــلهن ئاي  تائاالنىــڭ ئهمــرى بى
 گىياهــسىز، قاقاســلىق چــۆل مهككىــگه ئېلىــپ كېلىــپ قويــۇپ – ل ۋاقىتتىكـى سۇســىز، گــۈ

ــدۇ ــپ قالىـ ــسىدا . كېتىـ ــاغ ئوتتۇرىـ ــى تـ ــلهن مهرۋە ئىككـ ــافا بىـ ــزدەپ سـ ــۇ ئىـ ــاجهر سـ  هـ
ــۈرگهن بولــسىمۇ ســۇ تاپالمايــدۇ  ئىــسمائىل ئهلهيهىســساالم قــاتتىق ئۇســسۇزلىقتىن . يۈگ

 ئانىــسى هــاجهر . دۇ قىينالغــان ۋاقتىــدا ئۇنىــڭ ئىككــى تاپىنىنىــڭ ئاســتىدىن بــۇالق چىقىــ
 » زەمــزەم « ســۇنى كــۆرۈپ قــاتتىق خوشــال بولىــدۇ ۋە ســۇنى بېكــار ئېقىــپ كهتمىــسۇن دەپ

 . دەپ تونۇلىدۇ » زەمزەم سۈيى « شۇندىن بىرى بۇ سۇ . دەيدۇ ) توختا (

 ۋە ئورنى ىلىشى ئېچ زەمزەم قۇدۇقىنىڭ قايتىدىن
 مۇتتهلىب مــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم دۇنياغـــا كېلىــشتىن ئىلگىـــرى بوۋىـــسى ئابـــدۇل

 چۈشىدە بىر كىـشىنىڭ ئـۇنى زەمـزەم قۇدۇقىنىـڭ ئـورنىنى كۆرسـهتكهنلىكىنى ۋە ئۇجـاينى
ــدۇ ــانلىقىنى كۆرىـ ــىيه قىلغـ ــشنى تهۋسـ ــزەم . ئېچىـ ــدۇلمۇتتهلىب زەمـ ــلهن ئابـ ــۇنىڭ بىـ شـ
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ــورنىنى كوالشــقا باشــاليدۇ ــدۇ . قۇدۇقىنىــڭ ئ ــزەم ســۈيىنى چىقىرى ــدا زەم  شــۇندىن . ئاخىرى
 . داۋام قىلىپ كهلمهكته بىرى زەمزەم سۈيى چىقىشقا

 زەمزەم قۇدۇقىنىڭ ئورنى
ــامۇ ئىبراهىمنىــڭ جهنــۇپ  زەمــزەم قــۇدۇقى مهســجىدى ههرەمنىــڭ سهيناســىدىكى مهق

ــا جايالشــقان ــدىن . تهرىپــى ۋە ههجهرۇل ئهســۋەدنىڭ ئۇدۇلىغ ــر ۋە ههجهرۇل 21 كهبى  مېتى
 قۇدۇقنىـــڭ . مېتىـــر كېلىـــدۇ 43 مېتىـــر يىراقلىقتـــا بولـــۇپ، چوڭفـــۇرلىقى 18 ئهســـۋەدتىن

ــار ــۇالق ب ــۈچ دانه ب ــدە ئ ــرى . تېگى ــدا، يهنه بى  بۇالرنىــڭ بىــرى ههجهرۇل ئهســۋەدنىڭ يېنى
 . سافا تېغىنىڭ يېنىدا، ئۇچىنچىسى مهرۋەنىڭ يېنىدىدۇر

 بۇرۇن زەمزەم قۇدۇقىنىـڭ ئىككـى كـۆلچىكى بـار بولـۇپ، بىـرى زەمـزەم قـۇدۇقى بىـلهن
ــسىدا ئىــدى ــزەم ئىچهتتــى كىــشىلهر . ههجهرۇل ئهســۋەدنىڭ ئوتتۇرى ــدىن زەم  يهنه . بــۇ جاي

 . ســافا تهرەپــكه ئېقىتىــۋېتىلگهن بولــۇپ، كىــشىلهر ئۇنىڭــدىن تاهــارەت ئــاالتتى بىــرى
 كېيىــنچه، كهبىنــى تــاۋاپ قىلغۇچىالرغــا قىــستىالڭغۇ بولــۇپ قالغــانلىق ســهۋەبتىن، زەمــزەم

ــتىغا ــداننىڭ ئاسـ ــڭ ئهتراپىـــدىكى مهيـ ــپ، كهبىنىـ ــۆلچهكلىرى تاقىۋېتىلىـ  كىـــشىلهر كـ
ــرانالر پ ــپ ك ــدىغان قىلى ــپ ئىچى ــلهن كىرى ــپهي بى ــدۇ ) جــۆمهكلهر ( هلهم   2003 . بېكىتىلى

ــسىتى بىــلهن ــتۈرۈش مهق ــىنى ئازادىلهش ــدە ههرەمنىــڭ سهيناس ــا كهلگهن ــيه يىلىغ  مىالدى
ــان ــهينانىڭ يـ ــۈيى سـ ــزەم سـ ــپ، زەمـ ــز تاقىۋېتىلىـ ــىدىغان ئېغىـ ــا چۈشـ ــزەم قۇدۇقىغـ  زەمـ

 . ۇلدى تهرىپىدىن تۇرۇبىالر ئارقىلىق چىقىرىپ قوي

 زەمزەم سۈيىنىڭ خاسىيىتى
ــىرىنى  20 ــامهتكىچه س ــا قىي ــۈيىنىڭ ت ــزەم س ــالىملىرى زەم ــوگىيه ئ ــىرنىڭ بىيول  ئهس

 بىلگىلــى بولمايــدىغان مــۆجىزىگه ئىــگه ئىكهنلىكىنــى ۋە دۇنيــادا هېچقانــداق بىــر ســۇنىڭ
ــىيهتلهرگه ــشكهن خۇسۇســـــ ــۈيى ئېرىـــــ ــزەم ســـــ ــۈزۈكلۈكته زەمـــــ ــا ۋە ســـــ  پاكلىقتـــــ

ــدىغانلىقى ــزەم ســۈيى . نى ســۆزلىمهكته يېتهلمهي ــرى قىسقىــسى، زەم ــن بى  مىڭــالرچه يىلالردى
 مىقدارى ئازىيىپ كهتمهسـتىن يـاكى ئېتىلىـپ چىقىـپ پـاالكهت تۇغدۇرماسـتىن بىـر خىـل

. چىقىپ كهلمهكته

 خۇسۇسىيهتلىرى زەمزەم سۈيىنىڭ
ــاقلىغۇچى مـــاددىالرنى ئارىالشتۇرماســـتىن ئـــۇزۇن  ئـــادەتتىكى ســـۇالرنى ئۇنىڭغـــا سـ

ــدۇ مۇددە ــى بۇزۇلى ــڭ تهم ــڭ ئهكــسىچه . تلىــك ســاقلىغاندا ئۇنى ــزەم ســۈيى بۇنى ــا زەم  ئهمم
ــدۇ ــلهن داۋام قىلى ــى بى ــل تهم ــۇپ، بىرخى ــر تهم . بول ــاۋى بى ــى دۇني ــۈيىنىڭ تهم ــزەم س  زەم

ــا  بولــۇپ، بېــرەر قېــتىم زەمــزەم ســۈيى ئىچــكهن ئــادەم ئۇنىــڭ تهمىنــى بىلىۋالىــدۇ دە، قايت
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 زەمـزەم سـۈيىنى دۆلهتـلهر ئـارا يـۆتكهش ۋە ئـۇزۇن . ئىچكىنى هامان ئـۇنى پهرق ئېتهلهيـدۇ
 بــۇ دىگهنلىرىمىـز نهزەرىــيه . مـۇددەت ســاقالش بىلهنمـۇ ئۇنىــڭ تهمـى قهتئــى ئۆزگهرمهيـدۇ

ــي ــرىبه ۋە ئىلمىـــ ــى تهجـــ ــرى ئهمهس، بهلكـــ ــڭ خهۋىـــ ــى كىتابالرنىـــ ــاكى قهدىمقـــ  يـــ
 لىق چـۆل زەمـزەم سـۈيى ئـۇزاق ئۆتمۈشـلهردىن بىـرى بـۇ قاقاسـ . تهتقىقاتالرنىڭ يهكۈنىـدۇر

 رايونغا كهلگـۈچىلهرنى ئۇسـسۇزلۇققا قانـدۇرۇپ ۋە ئۇالرنىـڭ ئىـشتىهاسىنى ئـۆزىگه جهلـب
ــته ــپ كهلمهك ــۇق . قىلى ــانلىقى توغرۇل ــىپا بولغ ــسهللىكلهرگه ش ــۈيىنىڭ بهزى كې ــزەم س  زەم

 هــازىرغىچه زەمــزەم ســۈيى زىيــان قىلغــان بېــرەر . يېزىلغــان ئىلمىــي ماقــالىالرمۇ ئــاز ئهمهس
 . هن جانلىق كۆرۈلمىگ

 زەمزەم سۈيىنىڭ مۆجىزىسى
ــىرىنى  21 ــامهتكىچه س ــا قىي ــۈيىنىڭ ت ــزەم س ــالىملىرى زەم ــوگىيه ئ ــىرنىڭ بىئول  ئهس

 بىلگىلــى بولمايــدىغان مــۆجىزىگه ئىــگه ئىكهنلىكىنــى ۋە دۇنيــادا هېچقانــداق بىــر ســۇنىڭ
ــىيهتلهرگه ــشكهن خۇسۇســـــ ــۈيى ئېرىـــــ ــزەم ســـــ ــۈزۈكلۈكته زەمـــــ ــا ۋە ســـــ  پاكلىقتـــــ

ــدىغانلىقىنى ــزەم ســۈيى . ســۆزلىمهكته يېتهلمهي ــرى قىسقىــسى، زەم ــن بى  مىڭــالرچه يىلالردى
 مىقدارى ئازىيىپ كهتمهسـتىن يـاكى ئېتىلىـپ چىقىـپ پـاالكهت تۇغدۇرماسـتىن بىـر خىـل

 . چىقىپ كهلمهكته
ــدا ــسهلنىڭ زامانىـ ــشاهى فهيـ ــابىق پادىـ ــستانىنىڭ سـ ــهئۇدى ئهرەبىـ ــى  1971 سـ  يىلـ

ــا نه ــرىيات مهركىـــزىگه تىببىـــي مۇتهخهسسىـــسلهردىن بىـــرى ياۋروپـ ــۈيىنى » شـ ــزەم سـ  زەمـ
 چـۈنكى كهبىنىـڭ ئـورنى دېڭىـز يۈزىـدىن تـۆۋەن ئورنىغـا جايالشـقان . ئىچىـشكه بولمايـدۇ

 ههمــدە مهكــكه شــههىرىنىڭ تۇربــا ســۇلىرىنىڭ ههممىــسى بىــر يهرگه توپلىنىــدۇ ۋە زەمــزەم
 رنـى بـۇ خهۋە . دېـگهن مهزمۇنـدا بىـر چـارچه دوكـالت يولاليـدۇ » سۈيىگه ئارىلىشىپ كېتىدۇ

ــشائات ــۇ ئىنـ ــرائهت ۋە سـ ــستانىنىڭ زىـ ــهئۇدى ئهرەبىـ ــسهل سـ ــشاه فهيـ ــان پادىـ  ئاڭلىغـ
 مىنىــــستىرلىكىگه پهرمــــان چۈشــــۈرۈپ، زەمــــزەم ســــۈيىدىن ياۋروپــــا تهجرىبىخانىــــسىدا

ــشنى بۇيرۇيــدۇ  مۇتهخهسسىــسلهر مهككىــگه يېتىــپ كېلىــپ زەمــزەم قۇدۇقىنىــڭ . ئهۋەتى
 زەمــــزەم قۇدۇقىنىــــڭ كىن ئــــۇالر لـــې . تېگىـــدىكى بــــۇالقلىرىنى ئىزدەشــــكه كىرىــــشىدۇ

 ئاخىرىــدا، قــۇدۇق ســۈيىنى موتورنىــڭ يــاردىمى بىــلهن ســىرتقا . مهنبىئىنــى تاپالمايــدۇ
 شـــوراپ چىقارغانـــدىن كېـــيىن، قـــۇدۇق ســـۈيىنىڭ يـــان تهرەپلىرىـــدىن ئهمهس، بهلكـــى
ــدۇ ــانلىقىنى كۆرىـ ــۇالقالردىن چىقىۋاتقـ ــتىدىكى بـ ــۇمالر ئاسـ ــدىكى قـ ــڭ تېگىـ  . قۇدۇقنىـ

 ەم قۇدۇقىنىــڭ ئهتراپــى پهقهتــال قــۇرۇق، قاقاســلىق ئىكهنلىكىنــى ئېــنىقالپ شــۇنداقال زەمــز
ــسىدا . چىقىـــدۇ ــا تهجرىبىخانىـ ــزەم ســـۈيىدىن نهمـــۇنه ئېلىـــپ ياۋروپـ  ئانـــدىن ئـــۇالر زەمـ
. ئهۋەتىدۇ
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 تهتقىقاتچىالرنى ههيران قالدۇرغان مۆجىزە
 كېــيىن، مۇتهخهسسىــسلهر زەمــزەم ســۈيىنى ياۋروپــا تهجرىبىخانىــسىدا تهكــشۈرگهندىن
ــدى ــى ئېنىقالن ــان پهرق ــلهن بولغ ــۇالر بى ــادەتتىكى س ــقا ئ ــۈيىنىڭ باش ــزەم س ــا . زەم  ياۋروپ

 زەمـزەم سـۈيىنى . زەمزەم سۈيى ئىچىـشكه تامـامهن بولىـدىغان سـۇ ئىـكهن « تهجرىبىخانىسى
 » ئىچىــشكه بولمايــدۇ، دەيــدىغان دەۋا ئىلمىــي ئاساســى بولمىغــان قــۇرۇق سهپــسهتىدۇر

 زەمـزەم سـۈيىدە كالىـسيوم بىـلهن مىگنىـسيوم مـاددىلىرى . لـدى دېگهن نهتىجىنى ئېالن قى
 هاۋانىـڭ ئـوتتهك ئىسـسىق . ئادەتتىكى سـۇالرنىڭكىدىن ئاالهىـدە يـوقىرى بولـۇپ چىققـان

 كۈنلىرىــدە كهبىنــى تــاۋاپ قىلغۇچىالرنىــڭ زەمــزەم ســۈيىنى ئىچكهنــدىن كېــيىن باشــقىچه
 بۇنىڭــدىن . ىن بايقالغــان روهلىنىــپ ۋە جانلىنىــپ قالىــدىغانلىقىنىڭ ســهۋەبى بۇنىڭــد

ــقا يهنه زەمــزەم ســۈيىدە مىكروبالرغــا قارشــى ناهــايىتى كۈچلــۈك دەرىجىــدە فلورىــدا  باش
ــكهن ــار ئى ــسى ب ــنهن . ماددى ــشىدىغان تهخمى ــپ توپلى ــگه كېلى ــى مهككى ــۇڭا ههر يىل  3 ش

ــشى ۋە بهزى ــاقلىنىپ قېلىـــ ــشالردىن ســـ ــڭ ههر خىـــــل يوقۇملىنىـــ  مىليـــــون هاجىنىـــ
ــا ك ــۇ جايغ ــسهللهرنىڭ ب ــزەم كې ــىرى زەم ــشىنىڭ س ــپ قېلى ــىپا تېتى ــيىن ش ــدىن كې  هلگهن

 . سۈيى ئىكهن

 زەمزەم سۈيى ئىچىشنىڭ پايدىسى
ــزەم ــۇلماننىڭ زەمـ ــداق مۇسـ ــۇنداقال ههر قانـ ــۇچى ۋە شـ ــۆمرە قىلغـ ــۇچى، ئـ  ههج قىلغـ

ــتهههبتۇر ــشى مۇسـ ــۈيىدىن ئىچىـ ــۈيىدىن . سـ ــزەم سـ ــساالمنىڭ زەمـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــههىه ــۇق سـ ــى توغرۇلـ ــۆپ ئىچكهنلىكـ ــسلهر كـ ــۇدىن . ههدىـ ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالهـ  ئهبـ

ــپلهپ ــزەم ســۈيىنى تهرى ــبهر ئهلهيهىســساالم زەم ــسته پهيغهم ــر ههدى ــان بى ــۋايهت قىلىنغ  : رى
 زەمـزەم « : يهنه ئـۇ . دېـگهن ) 1 ( » ئۇ مۇبـارەك سـۇدۇر، ئـۇ ئاچلىققـا تائـام، كېـسهلگه شـىپادۇر «

 . دېگهن ) 2 ( » سۈيىنى نېمه مهقسهت بىلهن ئىچسه شۇنىڭغا پايدا قىلىدۇ
 مهن ۋە « : يۈز يىلنىڭ مهشـهۇر ئۆلىماسـى ئىبنـى قهيـيىم جهۋزىـيه مۇنـداق دېـگهن  19

ــپ ــدىغانلىقىنى تهجــرىبه قىلى ــداق شــىپا بولى ــزەم ســۈيىنىڭ كېــسهللهرگه قان  باشــقىالر زەم
 . مهن زەمــزەم ســۈيى ئىچىــش بىــلهن كــۆپلىگهن كېــسهللىكلهردىن شــىپا تــاپتىم . كــۆردۇق

 هرنىڭ يېــرىم ئــاي، ههتتــا ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ ۋاقىــت هــېچ نهرســه ئهتراپىمــدا بهزى كىــشىل
 يېمهســتىن پهقهت زەمــزەم ســۈيى ئىچىــش بىلهنــال هېچقانــداق ئــاچلىق هــېس قىلماســتىن

 مۇسلىم ۋە بهززاز رىۋايىتى ) 1 (
ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــاۋاپ ــشاشال تـــ ــقىالرغا ئوخـــ ــۇنداق تۇرۇپمـــــۇ باشـــ ــۈرگهنلىكىنى ۋە شـــ  هايـــــات كهچـــ
 ) 1 ( » قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

 ر قىبله ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئههكامال

ــاز ئوقۇغانـــدا، دۇئـــا قىلغانـــدا يۈزلىنىـــدىغان تهرەپ ― قىـــبله  ئـــۇ . مۇســـۇلمانالر نامـ
 دۇنيانىــڭ ههر قايــسى جايلىرىــدىكى مۇســۇلمان خهلــق نامــاز، دۇئــا ۋە . بولــسىمۇ كهبىــدۇر

ــكه ــبله تهرەپـ ــۇ قىـ ــادەتلىرىنى شـ ــارلىق ئىبـ ــدىغان بـ ــۇرۇپ بېجىرىلىـ ــاراپ تـ ــبلىگه قـ  قىـ
ــادا قىلىـــدۇ ــتىمۇ . يۈزلىنىـــپ تـــۇرۇپ ئـ ــقا مۇســـۇلمان ئۆلـــۈكلهرنى يهرلهشـ  مۇنـــدىن باشـ

 . ئۇالرنىڭ يۈزلىرى قىبلىگه قارىتىپ قويىلىدۇ
ــۈزىنى ۋە ــشىلهرنىڭ ي ــان كى ــدا تۇرغ ــڭ ئهتراپى ــدىغان ۋە ئۇنى ــۆرۈپ تۇرى ــى ك  كهبىن
 كۆكــسىنى كهبىــگه قارىتىــپ تۇرىــشى، كهبىنىــڭ ئــۆزىنى كۆرەلمهيــدىغان ۋە يىراقالردىكــى

ــڭ ته ــشىلهرنىڭ كهبىنىـ ــشى كىـ ــپ تۇرىـ ــپىگه يۈزلىنىـ ــشىنىڭ رىـ ــڭ دۇرۇس بولىـ  نامازنىـ
 تائـاال نامــاز ئوقۇغانـدا، قىـبلىگه يـۈز كهلتۈرۈشـنىڭ شــهرت ئـالاله . شـهرتلىرىدىن بىرىـدۇر

ــدۇ ــداق دەيـ ــدە مۇنـ ــى ههققىـ ــۆمىنلهر : ( ئىكهنلىكـ ــى مـ ــاڭالر !) ئـ ــازدا ( قهيهردە بولمـ  ) نامـ
 ) 2 ( » يۈزۈڭالرنى مهسجىدى ههرەم تهرەپكه قىلىڭالر

ــدىن پهي ــپ كهلگهنـ ــرەت قىلىـ ــنىگه هىجـ ــدىن مهدىـ ــساالم مهككىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  غهمـ
 ئـــون يهتـــته ئـــاي پهلهســـتىندىكى مهســـجىد  مهككىـــدىكى ئـــادىتى بـــويىچه  كېيىنمــۇ

ــدى ــان ئى ــاز ئوقۇغ ــاراپ نام ــا ق ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى . ئهقــساغا غ ــۇ « يههــۇدىيالر م  ئ
 » قــاراپ نامــاز ئوقۇيــدۇ ) ســالىمغا ئىرۇ ( چــۈنكى ئــۇ بىزنىــڭ قىبلىمىــزگه . بىــزگه ئهگىــشىدۇ

ــوالتتى ۋە ــشان ب ــايىتى پهرى ــساالم ناه ــبهر ئهلهيهىس ــلىغاندا، پهيغهم ــكه باش  دەپ ئهيىبلهش
 كېىچىلىرى سىرتقا چىقىـپ ئۇپۇققـا قـاراپ، قىـبله ههققىـدە ئـالاله تائـاالدىن بىـرەر ۋەهيـى

 . كۈتهتتى
ــى ــى يىلـ ــڭ ئىككىنچـ ــيه ( هىجرىيىنىـ ــۈنى ) م 623 مىالدىـ ــر كـ ــڭ بىـ ــبهر نىـ  پهيغهمـ

 » مهســـجىدى قىـــبلهتهين « ئهلهيهىســـساالم ســـاهابىلىرى بىـــلهن مهدىنىـــدىكى كېيىـــنچه
 دەپ تونۇلغــان بهنــى ســهلىمه مهســجىدىدە پىــشىن نامــازدىن ) ئىككــى قىبلىلىــق مهســجىد (

 ئىككــى رەكــئهت ئوقۇلــۇپ بولغــان ۋاقىتتــا، پهرىــشته جىبرىئىــل ئهلهيهىســساالم ئــالاله
ــۇههم ــلهن م ــرى بى ــڭ ئهم ــالاله تائاالنى ــا ئ ــپ ئۇنىڭغ ــا كېلى ــساالمنىڭ يېنىغ  مهد ئهلهيهىس

ــڭ ــېنىڭ ﴿ : تائاالنىـ ــز سـ ــلهپ ( بىـ ــنى تىـ ــبلهڭ بولۇشـ ــا ) كهبه قىـ ــمانغا  قايتـ ــا ئاسـ  قايتـ

 بهت  244 ناملىق ئهسىرى » پهيغهمبهرلىك تىبابىتى « ئىبنى قهييىمنىڭ ) 1 (
. ئايهت  144 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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ــۋاتىمىز ــۆرۈپ تۇرىـ ــانلىغىڭنى كـ ــبلىگه . قارىغـ ــدىغان قىـ ــهن ياقتۇرىـ ــۇم سـ ــېنى چوقـ  سـ
 دېـــگهن ) 1 ( ﴾ يـــۈزۈڭنى مهســـجىدى ههرەم تهرەپـــكه قىلغىـــن ) نامـــازدا .( يۈزلهنـــدۈرىمىز

ــ ــى ۋەهيىـ ــان پېتـ ــازدا تۇرغـ ــساالمنى نامـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدۇ ۋە پهيغهمـ ــپ كېلىـ  سىنى ئېلىـ
ــدۇ ــۇراپ قويىـ ــكه بـ ــجىدى ههرەم تهرەپـ ــاز ۋە . مهسـ ــۇلمانالر نامـ ــالپ مۇسـ ــۇندىن باشـ  شـ

 . قارايدىغان بولىدۇ ) كهبىگه ( دۇئالىرىدا مهسجىدى ههرەمدىكى قىبلىگه

 نامازدا قىبلىگه يۈزلىنىشنىڭ سىرى
 : ا قىبلىگه يۈز كهلتۈرۈشنىڭ سىرلىرىدىن نامازد

ــۈن ) 1 ( ــڭ پۈت ــلهن ئۇنى ــارىتىش بى ــكه ق ــۈزىنى كهبه تهرەپ ــشى ي ــان كى ــاز ئوقۇغ  نام
 چــۈنكى يــۈز بىــلهن بهدەن مــۇئهييهن بىــر . ئهزالىــرى كهبه تهرەپــكه يۈزلىنىــپ تۇرىــدۇ

 تهرەپـــكه يۈزلهنمهســـتىن، ئـــۆز هالىغـــا قويـــۇپ بېرىلىـــدىغان بولـــسا، ئىنـــساننىڭ بـــارچه
 ئورگـانلىرى خالىغـانچه ههرىـكهت قىلىـشى، جۈملىــدىن كـۆز ههر تهرەپـكه قارىـشى بىــلهن
 قهلبمۇ شۇالر بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ كېتىـپ، نامازنىـڭ دۇرۇس يوسـۇندا ئـادا قىلىنىـشىغا

 شـــۇڭا قىـــبلىگه يـــۈزلىنىش پهرز قىلىنغـــان بولىـــشى . ئهلـــۋەتته ســـهلبىي تهســـىر بېرىـــدۇ
 . مۇمكىن
 يـۈز كهلتـۈرۈش بىـلهن ئىنـساننىڭ قهلبـى ئـارام تاپىـدۇ ۋە پۈتـۈن نامازدا قىـبلىگه ) 2 (

 چــــۈنكى يهر . مۇســـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـــارا قېرىنــــداش ئىكهنلىكىنـــى هــــېس قىلدۇرىـــدۇ
 بـــۇ ههرقانـــداق . شـــارىدىكى پۈتـــۈن مۇســـۇلمانالر نامـــازدا شـــۇ كهبه تهرەپـــكه يۈزلىنىـــدۇ
ــاد ــۇ ئىبـ ــلىكىنى ۋە بـ ــالغۇز ئهمهسـ ــڭ يـ ــشىنى ئۆزىنىـ ــۇلمان كىـ ــا مۇسـ ــۈن دۇنيـ  ەتته پۈتـ

 . مۇسۇلمانلىرى بىلهن ئورتاق ئىكهنلىكىنى هېس قىلدۇرىدۇ
ــا ) 3 ( ــى ئالالهقـ ــۈن ئهزاالرنـ ــى ۋە پۈتـ ــى، ئهقىلنـ ــارقىلىق قهلبنـ ــاراش ئـ ــبلىگه قـ  قىـ

ــڭ ــلهن ئىبادەتنىـ ــارىتىش بىـ ــسهتكه قـ ــر مهقـ ــارەت بىـ ــشتىن ئىبـ ــادا قىلىـ ــق ئـ  قۇلچىلىـ
 . جهۋهىرى بولغان ئىخالسنى هاسىل قىلغىلى بولىدۇ

ــر ) 4 ( ــتىن بىـ ــاپه جهههتـ ــۇالر مۇسـ ــۇلمانالرنى گهرچه ئـ ــۈزلىنىش مۇسـ ــبلىگه يـ   قىـ
ــشتىن ــالالهقىال ئىبـــادەت قىلىـ ــرى بىـــر ئـ ــسىمۇ، ئۇالرنىـــڭ قهلبلىـ ــا بولـ  بىرىـــدىن يىراقتـ

 . ئىبارەت ئورتاق مهقسهتته بىر ئىكهنلىكىنى نامايان قىلىدۇ

ئايهت  144 قهرە سۈرىسى به ) 1 (
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 ههجهرۇلئهسۋەد
 تهرىپىـــــدىكى بـــــۈرجىكىگه كهبىنىـــــڭ شـــــهرقى جهنـــــۇب ― ههجهرۇل ئهســـــۋەد

 مېتىـر كېلىـدىغان، كۈمـۈش رامكـا ) بىـر يېـرىم ( 1.5 ئورنىتىلغان، يهر يۈزىـدىن ئېگىزلىكـى
 سـانتىمېتىر 30 ئىچىگه ئېلىنغان تۇخـۇم شـهكىللىك، رەڭگـى قىزىلغـا مايىـل، دىئـامېتىرى

. كېلىدىغان قارا تاشتۇر
ــۇل ههجهرۇل ئهســۋەدنى ــدا، ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالم كهبىنىــڭ ئ  ىنى تۇرغۇزغــان ۋاقتى

ــشانه ــر نى ــۈن بى ــى ئۈچ ــالپ ئاخىرالشتۇرۇش ــاۋاپنى باش ــڭ ت ــاۋاپ قىلغۇچىالنى ــى ت  كهبىن
 شـۇندىن بىـرى بـۇ تـاش كهبىنىـڭ شـهرقى جهنـۇب . ئورنىدا، هازىرقى ئورنىغـا بېكىـتكهن

 . تهرىپىدىكى ئۆز ئورنىدا تۇرۇپ كهلمهكته
ــى تــاۋاپ قىلغۇچىالرنىــڭ ههجهرۇل ئهســۋەدنى س  يهنــى ( ۆيۈشــى مۇســتهههب كهبىن

ــدا . ســـۈننهتتۇر ) تهكىتـــسىز  چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم كهبىنـــى تـــاۋاپ قىلغىنىـ
ــۆيهتتى ــۋەدنى سـ ــان . ههجهرۇل ئهسـ ــستىالڭغۇ بولمىغـ ــان ۋە قىـ ــۆپ بولمىغـ ــادەم كـ ــۇ ئـ  بـ

ــۇنداق ــتالردا شـ ــسته . ۋاقىـ ــر ههدىـ ــۋەدنى » : بىـ ــساالم ههجهرۇل ئهسـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . دەپ كهلگهن ) 1 ( » ئۇزۇنغىچه يىغالپ كهتتى – ن سۆيۈپ تۇرۇپ ئۇزۇ

 ئهممـا ههج ۋە رامىـزان ئايلىرىغــا ئوخـشاش ههرەمــدە ئـادەم كــۆپ، قىـستىالڭغۇ بولغــان
 ۋاقىــتالردا ههجهرۇل ئهســۋەدنىڭ يېنىغــا بارماســتىن، يىــراقتىن قــول ئىــشارىتى قىلىــپ

 تـــاۋاپ قىلغـــان شـــۇڭا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم كهبىنـــى . ســـاالم بېـــرىش يېتهرلىكتـــۇر
ــا ــۇ ئهنهۇغـ ــاب رەزىيهلالهـ ــى خهتتـ ــۆمهر ئىبنـ ــدا ئـ ــۆمهر « : ۋاقتىـ ــۈك ! ئهي ئـ ــهن كۈچلـ  سـ

 ههجهرۇل . ئادەمـــسهن، ســـهن بـــۇ جىـــسمىڭ بىـــلهن ئاجىزالرغـــا ئهزىـــيهت يهتكۈزىـــسهن
 ههجهرۇل ئهســۋەدنىڭ يېنىــدا بوشــلۇق تاپالـــساڭ . ئهســۋەدته قىــستىالڭغۇ پهيــدا قىلمــا

 ) 2 ( » كېتىۋەرگىن سۆيگىن، بولمىسا تهكبىر ئېيتىپ

 ئهمهس دنى سۆيۈش ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىق ههجهرۇل ئهسۋە
ــى پهقهت هــۆرمهت يۈزىــسىدىن ــڭ بــۇ تاشــنى سۆيۈش ــى تــاۋاپ قىلغۇچىالرنى  كهبىن

 چـۈنكى ئـالاله تائـاال بهنـدىلهرنى كهبىـگه يـاكى ههجهرۇل ئهسـۋەدكه چوقۇنۇشــنى . ئىـدى
 . خـالىس ئىبــادەت قىلىـشقا بۇيرىغــان بۇيرىغـان ئهمهس، بهلكـى ئــالاله تائاالنىـڭ ئــۆزىگىال

 بـۇ ﴿ ۋە ﴾ قهدىمـى ئـۆي كهبىنـى تـاۋاپ قىلـسۇن ﴿ : كهبىنى تاۋاپ قىلىـش ئـالاله تائاالنىـڭ
 دېــگهن ئهمــرىگه ئاساســهن قىلىنىغانــدەك، ﴾ كهبىنىــڭ پهرۋەردىگارىغــا ئىبــادەت قىلــسۇن

 هاكىم رىۋايهت قىلغان سههىه ههدىس ) 1 (
ئىمام شافىئىي رىۋايىتى ) 2 (
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 ههجهرۇل ئهســـۋەدنى سۆيۈشـــمۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا ئهگهشـــكهنلىك ۋە ئۇنىـــڭ
 بــۇ ئورۇنــدا ئىككىنچــى خهلىــپه . ســۈننىتىنى جــارى قىلــدۇرغانلىق يۈزىــسىدىن قىلىنىــدۇ

 ئـــۇ . ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالهـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــۇ مهشـــهۇر ســـۆزى يېتهرلىـــك
 مهن ئهلــۋەتته بىلىمهنكــى، ســهن » : كهبىـدىكى قــارا تاشــنى تۇتــۇپ تــۇرۇپ مۇنـداق دېــگهن

ــدىغا ــان يهتكۈزەلمهي  ـ زىي ــدا ــر تاشــسهن كىــشىگه پاي ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ . ن بى  پهيغهم
 . ) 1 ( » سېنى سۆيگهنلىكىنى كۆرمىگهن بولسام ئىدى، سېنى سۆيمىگهن بوالتتىم

 ههجهرۇلئهسۋەدنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن ۋەقهلهر
ــتىن ــبهر بولۇشـ ــساالم پهيغهمـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــدىكى 5 مـ ــرى مهككىـ ــل ئىلگىـ  يىـ

ــت قىل ــا رېمونـ ــى قايتـ ــسى كهبىنـ ــۇرەيش قهبىلىـ ــلهر قـ ــدا، قهبىلىـ ــان ۋاقتىـ  ههجهرۇل غـ
ــۈرۈپ ئاپىرىــدۇ ــدىن . ئهســۋەدنى كهبىنىــڭ شــهرقى جهنــۇب تهرىپىــدىكى ئورنىغــا كۆت  ئان

ــا ــازىرقى ئورنىغ ــۈرۈپ ه ــۇنى كۆت ــلهن ئ ــوللىرى بى ــارەك ق ــساالم مۇب ــۇههممهد ئهلهيهىس  م
 . قويغان
 يىلـــى قهرامىـــته كۇپپـــارلىرى ههرەمـــگه هۇجـــۇم قىلىـــپ، ) م 930 ( هىجـــرىيه  317

ــپ ههج  هرۇل ئهســۋەدنى هــازىرقى ســهئۇدى ئهرەبىــستانىنىڭ ئهل ئههــسا شــههىرىگه ئېلى
 . هىجرىيه يىلى كهبىدىكى ئۆز ئورنىغا ئهكىلىپ قويغانلىقى ئىدى  339 كېتىپ،

 ههجهرۇل ئهسۋەدنىڭ كۈمۈش بىلهن قاپلىنىشى
ــان كىــشى مىالدىيهنىــڭ ــۈش بىــلهن قاپالتق ــۇپ كۈم ــۇنجى بول  ههجهرۇل ئهســۋەدنى ت

 ىللىرىدىكى مهكـكه هۆكۈمـدارى ئابـدۇلال ئىبنـى زۇبهيـر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ بولـۇپ، ي  680
 . شـۇنىڭدىن كېـيىن خهلىـپىلهر ۋە بـايالر ئـۇنى ئـالتۇن ۋە كۈمۈشـتىن قاپاليـدىغان بولغـان

ــتىم ــاخىرقى قې ــرى ئهڭ ئ ــدىن ئىلگى ــستانى هۆكۈمىتى ــهئۇدى ئهرەبى ــرىيه  1331 س  ( هىج
ــا ) م 1903 ــۋەدنى خ ــى ههجهرۇل ئهس ــۇلتان يىل ــشى س ــان كى ــال قاپالتق ــۈش بىلهن  لىس كۈم

ــدى ــان ئىـ ــشاد خـ ــۇههممهد رىـ ــرىيه  1366 . مـ ــهئۇدى ) م 1946 ( هىجـ ــازىرقى سـ ــى هـ  يىلـ
ــت ــۋەدنى رېمونــ ــشاه ئابــــدۇلئهزىز ههجهرۇل ئهســ ــسى پادىــ  ئهرەبىــــستانىنىڭ قۇرغۇچىــ

ــدۇرغان ــدىن . قىلـ ــرىيه  1375 ئانـ ــى ) م 1955 ( هىجـ ــۇنى يېڭـ ــۇئۇد ئـ ــشاه سـ ــى پادىـ  يىلـ
 . ا قاپالپ چىققان كۈمۈشتىن قايت

) 1 (
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 رۇكنى يهمانى
ــانى ــى يهمـ ــاراپ ― رۇكنـ ــۋەدكه قـ ــدىكى ههجهرۇل ئهسـ ــۇپ تهرىپىـ ــڭ جهنـ  كهبىنىـ

ــۇپ تهرىپىــدە ــرىم ئارىلىنىــڭ جهن ــۇپ، يهمهن دۆلىتــى ئهرەب يې ــدىغان بۇلــۇڭى بول  تۇرى
 يـاكى ( بولغانلىقتىن ئهرەبلهر جهنـۇپ تهرەپـكه قـاراپ تۇرغـان ههرقانـداق نهرسـىنى يهمهن

 ) جهنـۇپ تهرەپتىكـى بۇلـۇڭ ( شۇ سهۋەبتىن بـۇ بۇلـۇڭ رۇكنـى يهمـانى . ەپ ئاتايتتى د ) يهمان
ــان ــراهىم . دەپ ئاتالغــ ــسىنى ئىبــ ــانى ئىككىــ ــى يهمــ ــلهن رۇكنــ ــۋەد بىــ  ههجهرۇل ئهســ

ــۇپ، قالغــان شــىمال ۋە ــدا بىــرگه قوپۇرغــان بول ــۇلىنى قۇپۇرغان  ئهلهيهىســساالم كهبىنىــڭ ئ
 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ههر . غـــان غهرب تهرەپتىكـــى ئىككـــى بۇلـــۇڭ كېـــيىن تۇرغۇزۇل

ــىاليتتى ــلهن س ــوللىرى بى ــارەك ق ــانىنى مۇب ــى يهم ــدا رۇكن ــاراپ قىلغىنى ــى ت ــتىم كهبىن  . قې
 رۇكنــى يهمــانىنى ســۆيۈش . شــۇندىن بىــرى ئــۇنى ســىالش ســۈننهت بولــۇپ داۋام قىلغــان

ــوق، پهقهت قــول بىــلهن ســىلىنىدۇ ــول . ي ــدا ق  قــول بىــلهن تۇتۇشــقا ئىمكــانىيهت بولمىغان
. چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنداق قىلمىغان . ىشارىتى قىلىشقا بولمايدۇ ئ
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 مهلۇمات شههىرى ههققىدە مهدىنه مۇنهۋۋەرە

 مهدىنه مۇنهۋۋەرە شههىرى
 مــۇقهددەس شـــههىرى ئىككـــى ههرەمنىــڭ بىـــرى جايالشـــقان،  مهدىــنه مـــۇنهۋۋەرە

 ىـــپ بېرىـــپ هاياتىنىـــڭ پهيغهمبىرىمىـــز ههزرىتـــى مـــۇههممهد مهككىـــدىن هىجـــرەت قىل
 . ئاخىرىغا قهدەر تولۇق ئون يىل ياشىغان ۋە مۇبارەك قهبرە شهرىپى ئورۇن ئالغان جاي

ــرەت ــا هىج ــساالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــامى پهيغهم ــههىرىنىڭ ن ــۇنهۋۋەرە ش ــنه م  مهدى
 » يهســرىب « رىــۋايهتلهرگه كــۆرە، . دەپ ئــاتىالتتى » يهســرىب « قىلىــپ بېرىــشتىن ئىلگىــرى

ــ ــيىن مهشــهۇر تۇپ ــىدىن كې ــشىنىڭ ان ۋەقهس ــر ئهر كى ــلهپ يهرلهشــكهن بى ــدە دەس  مهدىنى
 شــهههر پهيغهمــبهر . نــامى بولــۇپ، شــۇ كىــشىنىڭ نــامى بىــلهن ئاتىلىــپ كهلــگهن ئىــكهن

ــۇرى » مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە « ئهلهيهىســساالم هىجــرەت قىلىــپ بارغىنىــدىن كېــيىن  ئىــسالم ن
 شــهههر ئىــسالم قــۇدرەت تاپقــان ۋە بــۇ . دەپ ئاتالغــان ) بىــلهن يورۇتۇلغــان نۇرلــۇق شــهههر

 تـۇنجى ئىـسالم دۆلىتىمـۇ بـۇ شـهههردە دۇنياغـا . ئىسالم ئههكـاملىرى جاكارالنغـان شـهههر
 . كهلگهن

 مهسجىد نهبهۋى
 پهيغهمبىرىمىـــز ههزرىتـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم مهدىـــنىگه – مهســـجىد نهبهۋى

ــۇنجى مهســجىد، ئىككــى ــان ت ــا قىلغ ــدا بىن ــرى ۋە هىجــرەت قىلىــپ بارغىنى  ههرەمنىــڭ بى
 . ئىبـادەت ئۈچـۈن يېـرىقالردىن سـهپهر قىلىــشقا بولىـدىغان ئـۈچ چـوڭ مهسـجىدنىڭ بىــرى

ــگهن ــداق دې ــادەت ئۈچــۈن ســهپهر « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن  ئــۈچ مهســجىدكىال ئىب
 ئۇالرنىــڭ بىــرى، مهســجىدى ههرەم، يهنه بىــرى، مېنىــڭ بــۇ مهســجىدىم، . قىلىــشقا بولىــدۇ

ــج ــسى مهسـ ــسادۇر ئۈچىنچىـ ــجىد ) 1 ( » ىدى ئهقـ ــۇ مهسـ ــههىرىدىكى بـ ــۇنهررە شـ ــنه مـ  مهدىـ
 . دەپ ئاتىلىپ كهلمهكته » پهيغهمبهر مهسجىدى – مهسجىد نهبهۋى « تارىختىن بىرى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهدىــنه مــۇنهۋۋەرە شــههىرىگه بارغانــدىن كېيىنكــى
ــان ــېلىش بولغ ــجىد س ــشى مهس ــۇنجى ئى ــساالم . ت ــبهر ئهلهيهىس ــ پهيغهم ــۇنهۋۋەرە مهدى  نه م

ــدىكى ــسى شــهههرنىڭ مهركىزى ــۈنى ئۇنىــڭ تۆگى ــپ بارغــان ك  شــههىرىگه هىجــرەت قىلى
 شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ ئـورۇننى ئېگىـسىدىن سـېتىپ ئېلىـپ . بىر ئورۇنغا بېرىپ تىز چۆكىـدۇ

ــۇ ــۇپ ب ــول بول ــر ق ــمه بى ــسارالر ههم ــك ئهن ــاجىرالر ۋە مهدىنىلى ــگهن مۇه ــدىن كهل  مهككى

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالممۇ باشــقىالر قاتارىــدا . شىدۇ ئورۇنغــا مهســجىد سېلىــشقا كىرىــ
ــشلهيدۇ ــاتتىق ئى ــشلىرىدا ق ــېلىش ئى ــجىدنى س ــدە . مهس ــاي ئىچى ــانچه ئ ــر ق ــجىد بى  مهس

 . قـــارايتتى مهســجىدنىڭ قىبلىـــسى پهلهســـتىندىكى مهســجىد ئهقـــساغا . پۈتــۈپ چىقىـــدۇ
 خورمـا تـۈۋرۈكلىرى . مهسجىدنىڭ ئۈسـتى خورمـا دەرىخىنىـڭ شـاخلىرى بىـلهن يېپىلغـان

 تــــاملىرى خــــام قىــــشالر بىــــلهن . ياغاچلىرىــــدىن، تېگــــى تــــاش بىــــلهن قوپۇرۇلغــــان
ــان ــى . تۇرغۇزۇلغ ــڭ كهڭلىك ــجىد نهبهۋىنى ــۇ ۋاقىتتىكــى مهس ــۇزۇنلىقى 30 ش ــر، ئ  35 مېتى

 مهسـجىد نهبهۋى پهيغهمــبهر . ئـۈچ تهرەپـتىن دەرۋازىـسى بـار ئىـدى . مېتىـر بولـۇپ چىققـان
 4 ئـــاۋۋالقى ههمىـــشه كېڭهيتىلىـــپ كهلـــدى، پ ئهلهيهىســـساالمنىڭ زامانىـــدىن باشـــال

ــهئۇدى ــازىرقى سـ ــدا هـ ــمانىيالر ۋە ئهڭ ئاخىرىـ ــىيالر، ئوسـ ــيلهر، ئابباسـ ــپه، ئهمهۋىـ  خهلىـ
 . ئهرەبىستان هۆكۈمىتى تهرىپىدىن كېڭهيتىلدى

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنبىرى
 دىنىـــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مهســجىد نهبهۋىـــدىكى مۇنبىرىنىــڭ ئىـــسالم

 كىمكــى مۇشــۇ مۇنبهرنىــڭ « : شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . مــۇقهددەس ئــورنى بــار
 ) 1 ( » يېنىـدا تـۇرۇپ يالغـان ئىـشقا قهسـهم قىلىـدىكهن، ئـۇ ئـورنىنى دوزاختـا كۆرسـه بولىــدۇ

 . دېگهن

 رەۋزە شهرىپ
 مهسجىد نهبهۋىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ مـۇنبىرى بىـلهن ئۆيىنىـڭ ئارىـسىدا

 بــۇ جاينىــڭ ئۇلۇغلىقىــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . دېــگهن جــاي بــار » ۋزە شــهرىپ رە «
ــگهن ــداق دې ــر « : مۇن ــدىن بى ــڭ باغچىلىرى ــسىدا جهننهتنى ــۇنبىرىم ئوتتۇرى ــۈم بىــلهن م  ئۆي

 . رەۋزە شهرىفتۇر » باغچه « بۇ ههدىسته تىلغا ئېلىنغان ) 2 ( » باغچه باردۇر

 سۇففه
ــيىن، ــدىن كېـ ــگه ئۆزگهرگهنـ ــبله كهبىـ ــجىدنىڭ قىـ ــساالم مهسـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

ــدۇ ــشقا بۇيرۇي ــڭ ئۈســتىنى يېپى ــدىكى شــىمال تهرىپىنى ــۇ جــاي . ئاخىرى ــرى ب  شــۇندىن بې
ــاهابىالردىن ئـــۆي ــسىمۇ  سـ  يـــوق، بهلكـــى هېچنهرىـــسى يـــوق ماكـــانى يـــوق، ئائىلىـ

 بـۇ . پېقىرالرنىڭ يېتىپ قوپىـدىغان ۋە ئالالهقـا ئىبـادەت قىلىـدىغان ئـورنى بولـۇپ قالغـان
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋە قــول . دەپ ئــاتىالتتى » ئههلــى ســۇففه « يــدا تۇرغــۈچىالر جا

 ئىمام مالىك ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (



889 

 بــۇ جــاي هــازىرمۇ . ئىلكىــدە بــار ســاهابىالر ئههلــى ســۇففهنىڭ ئېهتىيــاجلىرىنى قامــدايتتى
ــش ئۈچــۈن ــادەت قىلى ــدا ئولتــۇرۇپ ئىب ــۇ جاي ــدۇ، ههركىــم ب ــستىالڭغۇ بولى ــشه قى  ههمى

 . يدۇ تالىشىدۇ، هېچ ۋاقىتتا بىكار قالما

 هۇجرە شهرىپ
 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئايــــالى ئائىــــشه رەزىيهلالهــــۇ – هــــۇجرە شــــهرىپ

 ئهنهانىــڭ ئــۆيى بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولغىنىــدا بــۇ ئــۆيگه دەپــنه
ــان ــرىيه  13 . قىلىنغـ ــرى ) م 634 ( هىجـ ــۇ بهكـ ــپه ئهبـ ــى خهلىـ ــگهن بىرىنچـ ــا كهلـ  يىلىغـ

 ولغىنىــدا، ئۆزىنىــڭ ۋەســىيىتى بــويىچه مۇشــۇ ئۆيــدە پهيغهمــبهر رەزىيهاالهــۇ ئهنهــۇ ۋاپــات ب
 يىلــى ئىككىنچــى خهلىــپه  24 هىجرىيهنىــڭ . ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا دەپــنه قىلىنغــان

ــۇ ــشه رەزىيهلاله ــرى ئائى ــۇپ، ئىلگى ــات بول ــۇ ۋاپ ــۇ ئهنه ــاب رەزىيهلاله ــى خهتت ــۆمهر ئىبن  ئ
ــۇ پهيغهمـــبهر ئهله ــنه ئهنهـــادىن ســـورىغىنىغا ئاساســـهن، ئۇمـ ــا دەپـ  يهىســـساالمنىڭ يېنىغـ

ــان ــۆزى . قىلىنغ ــا ئ ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــاينى ئائى ــۇ ج ــان ب ــنه قىلىنغ ــۆمهر دەپ ــپه ئ  خهلى
ــورىغانلىقتىن ئۇنىڭغــا بېرىــۋەتكهن ــۆمهر ئــۇنى س ــۇپ، خهلىــپه ئ ــۈن ســاقلىغان بول  ئۈچ

 . ئىكهن

 هازىرقى مهسجىد نهبهۋى
 شــالنغان بولــۇپ، مىالدىــيه ئهڭ ئــاخىرقى كېڭهيــتىش پادىــشاه فههىــدنىڭ زامانىــدا با

ــدىن  1985 ــان – 1993 يىلى ــاخىرىغىچه داۋام قىلغ ــڭ ئ ــشته . يىلنى ــى كېڭهيتى ــۇ قېتىمق  ب
ــدانى 16500 ــۇمى يهر مهي ــڭ ئوم ــۇلۇپ، مهســجىد نهبهۋىنى ــر قوش ــۋادرات مېتى ــڭ 165 ك  مى

 مهسـجىد نهبهۋىنىـڭ ئۆگزىـسىنىمۇ نامـاز ئوقۇيـدىغان مهيـدانغا . كۋادرات مېتىرغا يهتـكهن
 . مىڭ ئادەم ئازادە ناماز ئوقۇيااليدىغان بولغان 90 دۇرغاندىن كېيىن بۇ جايدا ئايالن

 . مۇنارىـسى بـار ئىـدى 4 مېتىـر ئىگىـزلىكته 72 بۇرۇن مهسـجىد نهبهۋىنىـڭ ههر بىـرى
ــى ــڭ ئىگىزلىك ــا يهنه ههر بىرىنى ــدىغان 104 ئۇنىڭغ ــردىن كېلى ــۇلۇپ، 6 مېتى ــارە قوش  مۇن

 . تۇرماقتا مۇنارە بولۇپ قهد كۆتۈرۈپ 10 جهمى
ــك مهســجىد نهبهۋىنىــڭ ــۈنگه كهلگىچىلى ــدى 16 شــۇ ك ــار ئى ــسى ب ــشاه . دەرۋازى  پادى

 81 دەرۋازا يېڭىـــدىن بېكىتىلىـــپ، جهمـــى 65 فههىـــدنىڭ نـــۆۋەتتىىكى كېڭهيتىـــشىدە
ــدى ــڭ . دەرۋازا بولـ ــۇپ، ئۇنىـ ــالغان بولـ ــاراجالر ياسـ ــتىغا گـ ــڭ ئاسـ ــجىد نهبهۋىنىـ  8 مهسـ

ــار ــتىن كىــرىش ئېغىــزى ب ــدىن ئۆگزىــسىگه چىقىــش مهســجى . تهرەپ  د نهبهۋىنىــڭ ئىچى
. جايدىن پهلهمپهي ياسالغان 16 ئۈچۈن
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ــى ــى قهۋىتىنىـــڭ ئىگىزلىكـ ــڭ بىرىنچـ ــجىد نهبهۋىنىـ ــر، يـــۇقىرىقى 4.10 مهسـ  مېتىـ
 مېتىــر، ئهممــا ئــۆگزىگه تۇتاشــقان ئهڭ ئۈســتى قهۋىتىنىــڭ 12,60 قهۋىتىنىــڭ ئىگىزلىكــى

ــى ــدۇ 4 ئىگىزلىكـ ــر كېلىـ ــك ئېچى . مېتىـ ــن ئاپتوماتىـ ــۈك لهردىـ ــدىغان، كۈنلـ ــى 36 لىـ  سـ
 . هازىر يهنه بىر قانچىسى ياسىلىۋاتىدۇ . تارىختا تۇنجى ئىش ئىدى ياسالغان بولۇپ بۇ

 مهســـجىد نهبهۋىنىـــڭ شـــىمال، جهنـــۇب ۋە شـــهرق تهرىـــپىگه ياســـالغان مهيـــداننىڭ
 4000 مهســـجىد نهبهۋىـــگه . مىـــڭ كـــۋادرات مېتىـــر كېلىـــدۇ 135 ئومـــۇمىي يهر مهيـــدانى

 . راغ بېكىتىلگهن كۆپرەك چى
 مهســـجىد نهبهۋىنىـــڭ ئاســـتىنقى قهۋىـــتىگه ياســـالغان تاهارەتخـــانىلىرىمۇ ئىنتـــايىن
 مـــۇكهممهل ههم زامـــانىۋى ياســـالغان بولـــۇپ، مهســـجىدى ههرەمنىـــڭ تاهارەتخـــانىلىرىن

 . نهچچه ههسسه ئېسىل ههم قۇاليلىق ياسالغان
 ىــل تــوختىتىش ئورنىغــا مهســجىد نهبهۋىنىــڭ ئاســتىنقى قهۋىــتىگه ياســالغان ئاپتوموب

ــدۇ ــۈپ چىقىلى ــلهن چۈش ــتلهر بى ــۇق لىف ــدا . ئېلىكترونل ــڭ ئهتراىپ ــجىد نهبهۋىنى  560 مهس
 . دانه سۇ ئىچىش تۇرۇبىسى بار

 مهســجىد نهبهۋى ئىــسالم تارىخىــدا تــۇنجى ســېلىنغان مهســجىدلهردىن ئىككىنچــى
ــۇپ ســانىلىدۇ ــا مهســجىدى « بىرىنچــى مهســجىد مهدىنىــدىكى . مهســجىد بول ــدى ئ » قۇب  . ى

 ئــۇنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مهدىــنىگه هىجــرەت قىلىــپ بارغىنىــدىن كېيىــنال، تــۇنجى
ــدى ــجىدنى ســالغان ئى ــۇ مهس ــپ ب ــاال . قىلى ــالاله تائ ــجىدى « ئ ــا مهس ــپلهپ » قۇب ــى تهرى  ن

 بىرىنچــى كۈنىــدىن تــارتىپال تهقۋالىــق ئاساســىغا ﴿ : قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگهن
ــېن ــاز ئوقۇشــــۇڭغا اليىقتــــۇر قۇرۇلغــــان مهســــجىد ههقىــــقهتهن ســ ــدا . ىڭ نامــ  ( ئۇنىڭــ

ــاهالردىن ــار ) گۇنـ ــشىلهر بـ ــۆيىدىغان كىـ ــنى سـ ــاك بولۇشـ ــاك . پـ ــقهتهن پـ ــالاله ههقىـ  ئـ
 . ) 1 ( ﴾ بولغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

 مهدىـنه مـۇنهۋۋەرە شـههىرىنىڭ غهربـى جهنۇبىـدا بولـۇپ، مهسـجىد » قۇبا مهسـجىدى «
 . دۇ كىلومېتىر كېلى 5 نهبهۋىدىن يىراقلىقى تهخمىنهن

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى
 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ قهبرىـــسى مهســـجىد نهبهۋىيـــدىكى هـــۇجرە شـــهرىپته
 بولـــۇپ، ئـــۇ ئهينـــى ۋاقىتتـــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئايـــالى ئائىـــشه رەزىيهلالهـــۇ

 ارەك پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپــات بولغىنىــدا، ئۇنىــڭ مۇبــ . ئهنهانىــڭ ئــۆيى ئىــدى
 يىلىغــا كهلــگهن بىرىنچــى خهلىــپه ئهبــۇ  634 . جهســىدى بــۇ ئــۆيگه دەپــنه قىلىنغــان

ئايهت  108 تهۋبه سۈرىسى ) 1 (
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ــدە ــۇ ئۆي ــويىچه مۇش ــىيىتى ب ــڭ ۋەس ــدا، ئۆزىنى ــات بولغىنى ــۇ ۋاپ ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهلاله  بهك
ــا دەپــــنه قىلىنغــــان  يىلــــى  24 هىجرىيهنىــــڭ . پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ يېنىغــ

 شـېهىد قىلىنغانـدا، ئىلگىـرى رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ ئىككىنچى خهلىپه ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب
ــبهر ــۇ پهيغهمــ ــهن، ئۇمــ ــورىغىنىغا ئاساســ ــادىن ســ ــۇ ئهنهــ ــشه رەزىيهلالهــ ــۆزى ئائىــ  ئــ

ــان ــنه قىلىنغ ــا دەپ ــاينى . ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغ ــۇ ج ــان ب ــنه قىلىنغ ــۆمهر دەپ ــپه ئ  خهلى
ــ ــۆمهر ئـ ــپه ئـ ــۇپ، خهلىـ ــاقلىغان بولـ ــۈن سـ ــۆزى ئۈچـ ــا ئـ ــۇ ئهنهـ ــشه رەزىيهلالهـ  ۇنى ئائىـ

 . سورىغانلىقتىن ئۇنىڭغا رۇخسهت قىلغان ئىكهن
ــبله تهرىپىــدىن بىرىنچــى ــسى مهســجىدنىڭ قى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قهبرى  پهيغهم

 . قهبرە بولۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئهبۇ بهكرىنىڭ، ئاندىن ئۆمهرنىڭ قهبىرلىرى كېلىدۇ

 گه قىلىنغا سۇيىقهستلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى
 جرە شهرىپنىڭ تـاملىرى ئىككىنچـى خهلىـپه ئـۆمهر ئىبنـى خهتتابنىـڭ زامانىـدا بىـر هۇ

 قېــتىم ياســالغان بولــوپ، ئابباســىيالر خهلىپىــسى ئابــدۇلمهلىك ئىبنــى مهرۋاننىــڭ دەۋرىــدە
ــتىم رېمونــت قىلىنغــان ــدۇلئهزىز 710 . يهن بىــر قې ــۆمهر ئىبنــى ئاب ــادار خهلىــپه ئ  يىلــى ۋاپ
 مېتىـــر 6,5 ا تاشـــتىن قوپـــۇرۇپ چىققـــان ۋە ئهتراپىغـــا هـــۇجرە شـــهرىپنىڭ تـــاملىرى قـــار
 يىلــى قايتابــاي، كېــيىن  1476 ئۇنىڭــدىن كېــيىن . ئېگىــزلىكته تــام چــۆرۈپ چىققــان

ــت ــى رېمونـ ــجىد نهبهۋىنـ ــدخان مهسـ ــۇلتانى ئابدۇلمهجىـ ــسىنىڭ سـ ــمان ئىمپېرىيىـ  ئوسـ
 . ئهسناسىدا هۇجرە شهرىپنىمۇ رېمهنت رېمونت قىلدۇرغان قىلىش

 بهزى رادىكـــال خرىـــستىئان پادىـــشاهالر ماراكهشـــلىك خرىـــستىئانالنى يىلـــى  1162
ــنى ــىدىنى ئوغۇرالشــ ــارەك جهســ ــساالمنىڭ مۇبــ ــبهر ئهلهيهىســ ــېلىپ پهيغهمــ ــشقا ســ  ئىــ

 دېـگهن كىـشى ) 1 ( پىالنلىغاندا، شـۇ ۋاقىتتىكـى شـام رايونىنىـڭ سـۇلتانى نۇرىـددىن زەنكـى

 نىـڭ ئىككىنچـى ئـوغلى بولـۇپ، ئىمـادۇددىن زەنكـى ئـاۋۋال هـازىرقى ئىراقنىـڭ نۇرىددىن زەنكـى ئىمـادۇددىن زەنكى ) 1 (
 يىلــى هــازىرقى شــامنىڭ ) م 1128 ( هىجــرىيه  522 مۇســىل شــههىرىنى كېيىــنچه باشــقا جــايالرنى بىرلهشــتۈرۈپ

 يىلــــى بىرىنچــــى ســــهلىب ئۇرۇشــــىدا غهربلىــــك ) م 1144 ( هىجــــرىيه  538 ههلهب شــــههىرىنى قولىغــــا ئالغــــان،
 شهرقته زورلۇق بىـلهن قۇرغـان تـۇنجى دۆلهت رەهـا شـههىرىنى ئۇالرنىـڭ قولىـدىن قـايتۇرۇپ ئالغـان، خرىستىئانالر

 يىلــى دۈشــمهنلهر تهرىپىــدىن سۇيىقهســت بىــلهن شــههىد قىلىنغــان مۇســۇلمان قومانــدان ) م 1147 ( هىجــرىيه  541
 دۇنياغــا ) فېــۋرال  11 يىلـى  1118 ( كــۈنى  17 يىلـى شــهۋۋال ئېيىنىـڭ  511 نۇرىــددىن زەنكـى هىجــرىيه . ئىـدى

 كهلـگهن، ئاتىــسىنىن ۋاپاتىــدىن كېــيىن نۇرىــددىن ئاكىــسى ســهيفۇددىن بىــلهن ئاتىــسىنىڭ دۆلىتىنــى بۆلۈشــكهن،
ــى ــددىن ههلهبنـ ــان . نۇرىـ ــىلنى ئالغـ ــهيفۇددىن مۇسـ ــرىيه  542 . سـ ــستىئانالر ) م 1147 ( هىجـ ــى غهربلىـــك خرىـ  يىلـ

 لهن يېتىـپ كهلـگهن بولـسىمۇ، نۇرىـددىننىڭ مۇسـۇلمان ئىككىنچى قېتىملىق سهلىب ئۇرۇشىنى قوزغـاپ قوشـۇن بىـ
 كېيىــنچه شــام بىــلهن مىــسىرنى ئــۆز دۆلىــتىگه قوشــۇپ، دىمهشــىقنى . قوشــۇنلىرى ئــۇالرنى ئارقىغــا قايتۇرغــان

 يېـشىدا دىمهشـىقتا ئالهمـدىن ئـۆتكهن، بولـۇپ، 59 ) مـاي كـۈنى  15 م 1174 ( شـهۋۋال  11 ه 589 . پايتهخـت قىلغـان
ئىـسالم ئولىمالىرىنىـڭ نۇرىـددىن زەنكـى ههققىـدە . ق شههىرىدە گـۈمبهز ئىچىـدا سـاقالنماقتا قهبرىسى هازىر دىمهشى



892 

 هلهيهىســــساالم ئۇنىــــڭ پهيغهمــــبهر ئ . چۈشـــىدە پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنى كۆرىـــدۇ
ــىتىپ ــادەمنى كۆرس ــى ئ ــگهن ئىكك ــېرىق كهل ــى س ــىدە، رەڭگ ــادەم « : چۈش ــى ئ ــۇ ئىكك  نى ب

 20 نۇرىــددىن زەنكــى بــۇ چۈشــنى كۆرگهنــدىن كېــيىن . دەيــدۇ » مهنــدىن يىراقالشــتۇرغىن
ــداردا پــۇل ــۇن مىق ــدا نۇرغ ــشىنىڭ ههمراهلىقى ــپ مهدىــنه – كى ــا چىقى ــلهن يولغ ــال بى  م

 چۈشـىدە كۆرسـىتىلگهن مهزكـۇر ئىككـى . ۈنـدە يېتىـپ كېلىـدۇ ك 16 مۇنهۋۋەرە شـههىرىگه
ــدۇ ــۇل تارقىتى ــۈنى پ ــگه ههر ك ــهههر ئههلى ــۈن ش ــپىش ئۈچ ــادەمنى تې ــېرىق ئ ــۈن . س  پۈت

 لـېكىن چۈشـىدە . مهدىنه مـۇنهۋۋەرە شـههىرىنىڭ ئاهالىـسى ئۇنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ بولىـدۇ
ــادەم كهلمهيـــدۇ ــ « شـــۇنىڭ بىـــلهن كىـــشىلهردىن . كۆرســـىتىلگهن ئىككـــى ئـ  ىلهرنىڭ سـ

ــارمۇ؟ ــۇ بـــــ ــا كهلمىگهنلهرمـــــ  دەپ ســـــــورىغاندا، » ئـــــــاراڭالردىن مېنىـــــــڭ يېنىمغـــــ
ــشىلهر ــكهن، « : كى ــگهن ئى ــگه كهل ــۇالر ههج ــار، ئ ــادەم ب ــاي ئ ــى نهپهر ب ــلىك ئىكك  ماراكهش

 ئــۇالربهك تهقــۋادار ئــادەملهر . هـۇجرە شــهرىپنىڭ يېنىــدىكى بىــر كىچىــك ئۆيــدە ئولتۇرىــدۇ
 . دېيىـشىدۇ » همىـشه نامـاز ئوقـۇش بىـلهن بولىـدۇ ئىكهن، كىـشىلهرگه سـهدىقه بېـرىش ۋە ه

 تهكشۈرىـسه هېچقانـداق شـۈبهىلىك . ئاندىن سـۇلتان ئـۇالر بىـلهن هېلىقـى ئـۆيگه بارىـدۇ
 نهرســه كــۆرەلمىگهن ســۇلتان ئۆينىــڭ ههمــمه تهرىپىنــى ئىــنچىكىلهپ ئــاختۇرۇپ چىقىــش

 . كۆرىـدۇ نهتىجىسىدە، ئۆيدىن هـۇجرە شـهرىپكه كېتىـپ بارغـان كىچىككىـنه بىـر تـونهلنى
ــيىن ــادەم قى ــۇر ئىككــى ئ ــتىنال – مهزك ــڭ راس ــيىن، ئۆزىلىرىنى ــدىن كې ــستاققا ئېلىنغان  قى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇبــارەك جهســىدىنى ئوغــۇرالش ئۈچــۈن كهلگهنلىكلىرىنــى
 . ئېتىراپ قىلىشىدۇ

ــۆت ئهتراپىنىــڭ ــددىن زەنكــى هــۇجرە شــهرىپنىڭ ت  بــۇ ۋەقهدىــن كېــيىن ســۇلتان نۇرى
ــالپ يهر ههمم ــدىن باش ــتى چوڭقۇرلىقى ــپ، يهر ئاس ــوالپ چىقى ــۇر ك ــايىتى چوڭق ــسى ناه  ى

 هـۇجرە شـهرىپنىڭ . يۈزىگىچه پۈتۈنلهي قوغۇشـۇن بىـلهن تـام سـېلىپ چىقىـشقا بۇيرۇيـدۇ
 ) 1 ( . ئهتراپىدىكى بۇ قوغۇشۇن تام هېلىههم شۇ پېتىچه داۋام قىلىپ كهلمهكته

 األدعية المختارة من القرآن الكريم

 . ن م تغِفر لَنا وترحمنا لَنكُونن ِمن ٱلْخاِسِري لَ نا ظَلَمنآ أَنفُسنا وِإنْ رب ـ 1

 پهزىلهتلىـك، تهقـۋادار كىـشى – چـۈنكى نۇرىـددىن زەنكـى ئـادالهتپهرۋەر، ئېـسىل . ئېيتقان مهدهىيه سۆزلىرى باردۇر
 . ئىكهن

. ىندى بېتىدىن ئېل  648 توم  2 ناملىق تارىخي مهنبهنىڭ » ۋەفائۇل ۋەفا « ) 1 (
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2 - نِنۤي أَكُن ممحرتِلي و ِفرغِإالَّ تو ِلي ِبِه ِعلْم سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ ِبكۤي أَعِإن بر 
اِسِريٱلْخ ن . 
 . لْ ِمنآ ِإنك أَنت ٱلسِميع ٱلْعِليم ربنا تقَب ـ 3
4 - ِحيٱلر ابوٱلت أَنت كآ ِإننلَيع بتو م . 
 ن ربنا اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِللْمؤِمِني . ربنا وتقَبلْ دعاَء م الصالَِة وِمن ذُريِتي رب اجعلِْني مِقي ـ 5
موا يالِْحس قُومي ب . 
 ن كَفَروا واغِْفر لَنا تجعلْنا ِفتنةً لِّلَِّذي الَ ربنا . ر ربنا علَيك توكَّلْنا وِإلَيك أَنبنا وِإلَيك الْمِصي ـ 6

ِزيالْع أَنت كا ِإننبر ِكيالْح ز م . 
 . اغِْفر ِلي رب ِإني ظَلَمت نفِْسي فَ ـ 7
8 - ا ِمنآ آِتننبداً رشا رِرنأَم ا ِمنىْء لَنيهةً ومحر نكلَّد . 
9 - اهضراِلحاً تلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بر 

 . ن باِدك الصاِلِحي وأَدِخلِْني ِبرحمِتك ِفي ِع
 . ن أَنت سبحانك ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمي الَّ ِإلَه ِإ الَ - 10
11 - اِلِحيأَلِْحقِْني ِبالصكْماً وِلي ح به بر ٍق ِفي ا . نانَ ِصدل لِّي ِلسعاجآل و ِخِري ن 

لِْني ِمنعاجو ِعيِة الننثَِة جرِم و . 
 وتِعز من تشاُء ِزع الْملْك ِممن تشاُء وتن لَّهم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك من تشاُء ال ِل قُ - 12

 ي توِلج اللَّيلَ ِفي الْنهاِر وتوِلج النهار ِف . ر ِبيِدك الْخير ِإنك علَى كُلِّ شيٍء قَِدي . وتِذلُّ من تشاُء
 . ِبغيِر ِحساٍب اللَّيِل وتخِرج الْحي ِمن الْميِت وتخِرج الَميت ِمن الْحي وترزق من تشاُء

 لِّي ِمن لَّدنك سلْطَاناً مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واجعلْ رب أَدِخلِْني ـ 13
ِصيراً ن .
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 . ارحمهما كَما ربياِني صِغرياً رب ـ 14
 . رب ِزدِني ِعلْما ـ 15
 . ر سِمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وِإلَيك الْمِصي ـ 16
 ته علَى الَِّذين ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْ ـ 17

ا فَانالَنوم ا أَنتنمحارا ولَن اغِْفرا ونع فاعا ِبِه وا الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رِلنا ِمن قَبنرص 
ِم الْكَاِفِريلَى الْقَوع ن . 

18 - ا ونتيدِإذْ ه دعا بنِزغْ قُلُوبا الَ تنبر نا ِمن لَّدلَن به ابهالْو أَنت كةً ِإنمحر ا . كنبر 
ِفي بيٍم الَّ رواِس ِليالن اِمعج كِإن الِْمي ِلفخالَ ي ِه ِإنَّ اللّه ادع . 

 . ربنا ِإننا آمنا فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وِقنا عذَاب الناِر - 19
20 - باماً را كَانَ غَرهذَابِإنَّ ع منهج ذَابا عنع ِرفا اصقَاماً . نماً وقَرتسم اءتا سهِإن . 
21 - ِقيتا ِللْملْنعاجٍن ويةَ أَعا قُراِتنيذُرا واِجنوأَز ا ِمنلَن با هنباماً رِإم ن . 
22 - ا ذُنلَن ا اغِْفرنرب تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوب ِم الْكَاِفِريلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد ن . 
23 - اِهِديالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لَتا أَنزا ِبمنا آمنبر ن . 
 واآلِخرِة توفَِّني مسِلماً وأَلِْحقِْني ا ني د فَاِطر السماواِت واَألرِض أَنت وِليي ِفي ال - 23

اِلِحيِبالص ن . 
24 - ذَابع ِقِهمو ِبيلَكوا سعباتوا وابت ِللَِّذين ِعلْماً فَاغِْفرةً ومحٍء ريكُلَّ ش تِسعا ونبر 
ِحيٍن الَّ . ِم الْجداِت عنج مِخلْهأَدا ونبر اِتِهميذُرو اِجِهموأَزو اِئِهمآب ِمن لَحن صمم وهدتعِتي و 
أَن كِإن ِزيالْع ت ِكيالْح ز م . زالْفَو وه ذَِلكو هتِحمر ِئٍذ فَقَدموئَاِت ييِق السن تمئَاِت ويالس ِقِهمو 
ِظيالْع م . 
. الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر ربنا آِتنا ِفي - 25
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 ربنا ِإنك من تدِخِل النار فَقَد . ربنا ما خلَقْت هذا باِطالً سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر - 26
ا ِللظَّاِلِميمو هتيزاٍر أَخأَنص ِمن ا ِإ . ننبر اِدي ِلِإليناِدياً ينا منِمعا سنا ننبا رنفَآم كُمبواْ ِبراِن أَنْ آِمنم 

 ربنا وآِتنا ما وعدتنا علَى رسِلك والَ تخِزنا . فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاِتنا وتوفَّنا مع األبراِر
 . عاد ِقيامِة ِإنك الَ تخِلف الِْمي يوم الْ
27 - ِم الظَّاِلِمنيةً لِّلْقَونا ِفتلْنعجا الَ تنبر .. ِم الْكَاِفِريالْقَو ِمن ِتكمحا ِبرنجنن و . 
28 - ِا ولَن ا اغِْفرنبا ِباْ ِال رقُونبس ا الَِّذيناِننوالِِ خ ي اِن والَ م جا تنبوا رنآم ا ِغلّاً لِّلَِّذينلْ ِفي قُلُوِبنع 

ِحير وفؤر كِإن م . 
29 - اهضراِلحاً تلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بر 

تبي تِتي ِإنيِلي ِفي ذُر ِلحأَصو ِلِميسالْم ي ِمنِإنو كِإلَي ن . 
30 - ٍء قَِدييلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبر ر . 
31 - اِحِميالر ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغِْفرنا آمنبر ن . 
32 - أَن بر نِزلِْني م كًا الً زاربم نالْم ريخ أَنتو ِزِلي ن . 
33 - ابالِْحس قُومي موي ِمِننيؤِللْمو ياِلدِلوِلي و ا اغِْفرنبر . 
 . ن ه خير حاِفظًا وهو أَرحم الراِحِمي فَاللَّ - 34
35 - ِلِميسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفِْرغْ عنبر ن .
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 ملختارة من األحاديث األدعية ا
 ن ِفرةً ِم ي مغ ِفر ِل اغْ ت، فَ أن الَّ وب ِإ ِفر الذُّن يغ الَ راً، و ي ِث ماً كَ لْ ي ظُ ِس فْ ت ن م ي ظَلَ للّهم ِإن اَ ـ 36

ِد ِعن و ،ك ار ح ِن م ي ِإن ك الْ أَن ت فُ غ ِح ورالر ي م . 
 . ِ آلِخرة ِفي الدنيا واْ اَللَّهم ِإني أَسأَلُك الْمعافَاةَ ـ 37
 . اَللَّهم ِإني أَسأَلْك الْهداَى والسداد . اَللَّهم اهِدِني وسددِني ـ 38
 . اَللَّهم أَِعني علَى ِذكِْرك وشكِْرك وحسِن ِعبادِتك ـ 39
 وذُ ِبمعافَاِتك ِمن عقَوبِتك، وأعوذُ ِبك ِمنك أَعوذُ ِبِرضاك ِمن سخِطك، وأع ي ن اَللَّهم ِإ ـ 40

أَن كلَياًء عِصي ثَنفِْس الَ أُحلَى نع تيا أَثْنكَم ت ك . 
41 مـ اَللَّه اْ ي قَلِّبا م قَلِْبي ع تلَ لقُلُوِب ثَب ى ِدي ِنك . 
 . علَٰى طَاعِتك اَللَّهم مصرف الْقُلُوِب صرف قُلُوبنا ـ 42
 اَللَّهم رحمتك أَرجو، فَالَ تِكلِْني ِإلَى نفِْسي طَرفَةَ عيٍن، وأَصِلح ِلي شأِْني كُلَّه، الَ ِإٰله ـ 43

تِإلَّا أَن . 
 . عذَاِب اآلِخرة تنا يف اُألموِر كُلِّها، وأَِجرنا ِمن ِخزِي الدنيا و ِقب ا اَللَّهم أَحِسن ع ـ 44
 ، ونعوذُ ِبك صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم اَللَّهم إنا نسألُك ِمن خيِر ما سأَلَك ِمنه نِبيك محمد ـ 45

م رش ِمن حمدم كِبين هاذَ ِمنعتا اس لَّمسِه ولَيلَّى اهللا عص لَيانُ وععتسالْم تلَ وأنوالَحالَغُ والب ك 
 . اِهللا والَ قُوةَ إالَّ ِب

 ـ اَللَّهم حبب ِالَينا اَإليمانَ وزينه ِفي قُلوِبنا وكَرِه ِالَينا الْكُفر والْفُسوق والِْعصيانَ وجعلْنا 46
ناِشِديالر ِمن . 

47 - كبح ألُكي أَسِإن ماَللَّه كبِني حلِّغبلَ الَِّذي يموالع كِحبي نم بحلْ . وعأج ماَللَّه 
. ماِء الباِرِد حبك أحب إيلَّ ِمن نفِْسي وأَهِلي وِمن الْ
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 ونفٍْس الَ يسمع، يخشع، ودعاٍء الَ ينفَع، وقَلٍْب الَ اَللَّهم إني أعوذُ ِبك ِمن ِعلٍْم الَ ـ 48
ماَللَّه ،عبشي تِإن ه ِمن وذُ ِبكأَع ِع ِء اْ الَ ؤبألر . 

 ي فِِّن خلِْق، أَحِيِني ما عِلمت الْحياةَ خيراً ِلي، وتو اَللَّهم ِبِعلِْمك الْغيب وقُدرِتك علَى الْ ـ 49
راً ِلي، اَللَّهيفَاةُ خِت الْوِإذَا كَان ِل ودةَ العكَِلمِة، وادهالشِب ويِفي الْغ كتيشخ أَلُكي أَسِإن م الْح ق 

ِعين أَلُكأَسا، والِْغنِفي الْفَقِْر و دالْقَص أَلُكأَسا، وضالرِب وضفَ ماً لَا ِفي الْغنٍن لَا ييةَ عقُرو ،د 
الر أَلُكأَسو ،قَِطعنالْ ت دعِش بيالْع درب أَلُكأَساِء، والْقَض دعا بظَِر ِإلَى ضلَذَّةَ الن أَلُكأَسِت، ووم 

ا ِبِزينيز مِضلٍّة، اَللَّهٍة منلَا ِفتٍة، وِضراَء مرِر ضِفي غَي ِإلَى ِلقَاِئك قوالش أَلُكأَسو ،ِهكجِة ون 
ا اِإليم ِديتهاةً مدا هلْنعاجِن، و ن . 

 . اَللَّهم علِّمِني ما ينفَعِني وأّنفَعِني ِبما علَّمتِني وِزدِني ِعلْما  50
 الَمةَ ، والس ِبر مةَ ِمن كُلِّ اَللَّهم ِإني أَسأَلُك موِجباِت رحمِتك، وعزاِئم مغِفرِتك، والْغِني ـ 51

 ِرضاً ِإالَّ والَ هما ِإالَّ فَرجته، والَ حاجةً ِهي لَك . ِلي ذَنباً ِإالَّ غَفَرته تدع اَللَّهم الَ . ِمن كُلِّ ِإثٍْم
 . يا أَرحم الراِحِمين قَضيتها

 صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم نِعيماً لَا ينفَد، ومرافَقَةَ محمٍد ماناً لَا يرتد، و اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِإي ـ 52
 . خلِْد ِفي أَعلَى جنِة الْ

 . أَعملْ م اَللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن شر ما عِملْت وِمن شر ما لَ ـ 53
54 ِبك ِركأَنْ اُش وذُ ِبكي اَعِان مـ اَللَّه لَما الَ اَعِلم كِفرغتاَسو هلَما اَعاَنو . 
55 هابِتنقِْني ِاجزاراِطالً واِطلَ بأَِرِني الْبو هاعبقِْني ِاتزارا وقح قأَِرِني الْح مـ اَللَّه . 
 . اَللَّهم ِإنك عفُو تِحب العفْو فَاعف عني ـ 56
 . اِء د ع َأل ِة اْ ات م ش اِء، و ض قَ الْ وِء س ، و اِء قَ ِء، ودرِك الش بالَ ِد الْ جه ن ِم هم ِاني اَعوذُِبك ـ اَللَّ 57
 ن ِم ، و ك ِت م قَ ن ِة جائَ فُ ن ِم ، و ك يِت اِف ع تحوِل ن ِم ك، و ِنعمِت اِل زو ن ِم ك وذُِب ع ي أَ ن اللَّهم ِإ ـ 58

ِم ج ِط ِع يخس ك .
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 اَللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن ِفتنِة الناِر، وعذَاِب الناِر، وِفتنِة الْقَبِر، وعذَاِب الْقَبِر، وِمن شر ـ 59
 . ِح الدجاِل وأَعوذُ ِبك ِمن شر ِفتنِة الْمِسي . ِفتنِة الِْغٰىن، وِمن شر ِفتنِة الْفَقِْر

 . هواِء َأل عماِل واْ خالَِق واَأل َأل لَّهم إني أَعوذُ ِبك ِمن منكَراِت اْ اَل ـ 60
61 عاَشِي، وهاَ مالَِّيت ِفي ياَينِلي د ِلحاَصرِي، وةُ اَممِعص وِلي ِديِين الَّذِي ه ِلحاَص مـ اَللَّه 

 ، وجعِل الْحياَةَ ِزياَدةً ِيل ِيف كُلِّ خيٍر، والْموت راَحةً ِيل ِمن اَصِلح ِلي آِخرِيت الَِّيت ِالَيهاَ معاَدِي
ركُلِّ ش . 
 كَسِل والْ ِمن الْعجِز أعوذُ ِبك و جبِن، بخِل والْ زِن، والْ الْح هم و اَللَّهم إني أعوذُ ِبك ِمن الْ  62

 . عدو غَلَبِة الْ هرِم وضلَِع الديِن و والْ
 يحِي ويِميت وهو حي الَ يموت د م ح الْ ه لَ و ك لْ م الْ ه لَ ، ه لَ ك ي ِر ش الَ ه د ح و اُهللا الَّ ِإ ه لَ ِإ الَ  63

ريِدِه الْخِبي و ه و لِّ ى كُ لَ ع ش ِد قَ ٍء ي ي ر . 
 ِن الدي ِع ضلَ ، و ِن جب الْ ِل و بخ الْ ، و ِل س كَ الْ و ِز ج ع الْ ، و حزِن الْ و م ه الْ ن ك ِم ذُ ِب و ع ي أَ ن اَللَّهم ِإ - 64

غلَ و ب ِة الر اِل ج . 
 . ِسواك ن م اَللَّهم اكِْفين ِبحالَِلك عن حراِمك، واغِْنين ِبفَضِلك ع ـ - 65
 ي ِف لٌ د ، ع ك م كْ ح ي ِف اٍض ، م ك ِد ي ي ِب ِت ي اِص ن ك ِت م أَ ن اب و ك ِد ب ع ن اب و ك د ب ي ع ن اَللَّهم ِإ - 66

 ن داً ِم ح أَ ه ت م لَّ ع و ، أَ ك اِب ت ي ِك ِف ه ت لْ ز ن أَ و ، أَ ك س فْ ن ِه ِب ت ي م س ، ك لَ و ه ٍم اس لِّ كُ ِب ك لُ أَ س ، أَ ك اؤ ض قَ
ِق لْ خ أَ ك ، ِا و س أثَ ت ر الْ ِم لْ ي ِع ِف ِه ِب ت غ ِع ِب ي ن د نْ ، أَ ك ت ج رآ ق الْ لَ ع ِب ن ر ي ِب لْ قَ ع ي و ن و ر ص ِر د ي و ِء الَ ج 
ح وِذ يَ  ِن ز ه اب ي مِّ ه . 

67 - اه مي ِف ِن ِد اَللَّه ي م ن ه د ي ت و ، ي ِف ِن اِف ع ي م ن افَ ع ي ت و ، ي ِف ِن ولَّ ت ي م ن َت تلَّيو و، اِر ب ي ِف ِل ك ي ا م 
 والَ يِعز ، ت ي الَ و ن م لُّ ِذ ي الَّ ه ن ، ِإ ك ي لَ ضٰى ع قْ ي الَ ي و ِض قْ ت ك ن ِإ فَ ت ي ض ا قَ م ر ي ش ِن ِق ، و ِت ي طَ ع أَ

،تيعاَد نم ت ب كْ ار ت ر ب ن ا و ت الَ ع ي ت . 
. ِإىلَ نفِْسي طَرفَةَ عيٍن ياَحي ياَ قَيوم ِبرحمِتك أَستِغيثُ، أَصِلح ِيل شأِْين كُلِِّه والَ تِكلِْين  68
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69 - ماَللَّه ص لِّ ع لى م ح ٍد م و ى آِل لَ ع م ح كَ ٍد م ، م ا ص لَّي ت ع لى إب اِه ر ي لَى معآِل و إب اِه ر ي م 
إن ك ِم ح ي م ِج د ي د . 

70 - ماَللَّه اِر ب ك لَ ع ى م ٍد حم و ى آِل لَ ع م ح كَ ٍد م ، م ا ب كْ ار ت لَ ع ى إب اِه ر ي لَى معو ِه راَ آل إب ي م 
إن ك َ ِم ح يد جم ِي د . 

71 - ب ماَللَّه ب اِعد ِن ي ي و ب طَ يخ ن كَ اي اي م ا ب اع د ب ت الْ ي ن م ِر ش الْ ِق و م ِر غ َن مي ِم قِِّن ِب، اَللَّه ن 
 . برِد ِج والْ لْ الثَّ و اِء م الْ اي ِب ي طاَ خ ِسلْ ، اَللَّهم اغْ الدنِس ض ِمن ي ب الَ ب اْ و قَّى الثَّ ا ين م ا كَ ي طاَ خ الْ

72 - الَمسِصفُونَ وا يمِة عالِْعز بر كبانَ رحبس ى لَ ع نالَِميالْع بِللَِّه ر دمالْحو نِليسرالْم .
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 پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر

 فقة السنة  1
 شرح نور اإليضاح املفتاح  2
 اللباب شرح الكتاب  3
 التسهيل الضروري ملسائل القدوري  4
 العمدة يف احلج والعمرة  5
 صفة احلج والعمرة  6
 احلج والعمرة وأدعيتهما  7
التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزيارة  8
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 مۇههممهد يۈسۈف

ئسالمدىكى ئائىله تۈزۈمى
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 ـ ئـۇلپهت ئېلىـشىڭالر ئۈچـۈن بىـلهن ئۇ ئايـالالر ﴿  ئـۇالرنى سـىلهرنىڭ ) ئالالهنىـڭ ( نىـسى
 ـ مــۇههببهت ) يهنــى ئهرـــ خوتــۈن ئارىــسىدا ( ئــۆز تىــپىڭالردىن ياراتقــانلىقى، ئــاراڭالردا  مېهــر

ــانلىقى ئالالهنىـــڭ ــودرىتىنى كۆرســـىتىدىغان ( ئورناتقـ ــالى قـ ــر ) كامـ  ئاالمهتلىرىدىنـــدۇر، پىكـ
 . ﴾ سزكى، بۇنڭدا نۇرغۇن ئىبىرەتلهربار يۇرگۈزدىغان قوۋم ئۈچۈن، شهك شۈبه

) ـ ئايهت 21 رۇم سۈرىسى (
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 ىمــدىن ياخــشى تهربىــيىلهپ، ئىــسالمىي ئاڭــدا يېتىــشتۈرگهن ۋە ئوقۇشــۇمغا شــهرت ك كىچى
ــارائىت يارتىـــپ بېرىـــپ ــا , ــــ شـ ــارەك روهىغـ ــام بهرگهن مهرهـــۇمه ئانامنىـــڭ مۈبـ ــا ئىلهـ  ماڭـ

 . بېغىشاليمهن

ئاپتۇر 
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 ڭ مۇقهددىمىسى بىرىنچى نهشىرنى

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــارى، ــڭ مهدەتك ــارى ۋە مۆمىنلهرنى ــڭ پهرۋەردىگ ــالر ئالهملهرنى ــيه ۋە ماختاش ــاچه مهدهى  ب

 مــۇههببهت ئــادا – ئايــال قىلىــپ يارىتىــپ، ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىــسىدا مېهــرى  ئىنــسانالرنى ئهر
 اتنىــڭ ســانىچه ههمــدۇ ســانا ئــالاله تائاالغــا مهۋجۇد . قىلغــان جانــابى ئــالاله تائاالغــا خاســتۇر

ــۇپرى، زااللهت ۋە . ئېيـــتىمهن ــارقىلىق ئـــۇالرنى كـ ــۈزۈش ئـ  ههق دىننـــى ئىنـــسانىيهتكه يهتكـ
ــا ــڭ نۇرىغ ــدايهت ۋە ههقىقهتنى ــان، هى ــدۇرۇپ، ئىم ــدىن قۇتۇل ــڭ قاراڭغۇلۇقلىرى  ئازغۇنلۇقنى

ــا ــۆگهتكهن ســۆيۈملۈك پهيغهمبىر يېــتهكلىگهن ۋە ئۇالرغ ــى ئ ــالىي پهزىلهتلهرن ــز ئىنــسانى ئ  ىمى
 ـ تاۋابىئاتلىرىغــا ۋە ئۇنىــڭ يــولىنى  ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا، ئۇنىــڭ ئــائىله
ــدا  داۋامالشــتۇرۇپ بىــزلهرگىچه يهتكــۈزگهن ســاهابىلىرىغا، شــۇنداقال تــا قىيــامهتكىچه ههق يول

 . يۈرگهن مۆمىنلهرگه ساالم يولاليمهن

 ر ۋە خۇراپــاتالردىن ئـــازات ئىــسالم دىنــى ئىنــسانالر جهمئىيىتىنــى ههرتۈرلــۈك ئىللهتــله
ــۇنى ئىــساله قىلىــپ، تهرەققــى قىلدۇرۇشــقا چاقىرىــدىغان ئهڭ ئىلغــار، مهدەنىــي ۋە  قىلىــپ، ئ

ــر دىنــدۇر ــڭ . ئىلمىــي بى ــا، جهمئىــيهت هاياتىنى ــات بولغاچق ــاتىمۇ ئىجتىمــائىي هاي ــائىله هاي  ئ
 تهرەققـى شـۇڭا جهمئىيهتنـى ئىـساله قىلىـش ۋە ئـۇنى . ئاساسلىق تهركىبىنى تهشـكىل قىلىـدۇ

 چـــۈنكى ئـــائىله . قىلدۇروشـــتا ئىـــشنى ئالـــدى بىـــلهن ئائىلىـــدىن باشالشـــقا تـــوغرا كېلىـــدۇ
 ههرقانداق ئىنـساننىڭ ئىپتىـدائى مهكتىبـى بولـۇپ، ئۇنىـڭ جهمئىـيهتكه ۋە خهلقـقه پايـدىلىق
 بولـۇپ چىقىـشى پهقهت ئۇنىـڭ ئائىلىـسىدە كـۆرگهن تـۈنجى تهربىيىـسىگه بـاغلىقتۇر، ياخــشى

 . ئىنسانالرنى يېتىشتۈرۈپ چىقااليدۇ ئائىله ياخشى

ــاتىغىچه بولغــــان ههر قانــــداق  ئىــــسالم دىنــــى يۇقىرســــى دۆلهت تــــۆۋىنى ئــــائىله هايــ
 ـ تــۈزۈم ۋە پرىنـــسىپلهرنى بېكىــتكهن  ئـــائىله . ئىجتىمــائىي هايــات ئۈچـــۈن مهلــۇم قــانۇن

ــار ــسىپالر ب ــۈزۈملهر ۋە پرىن  ـ ت ــانۇن ــۇم ق ــدىمۇ مهل ــك . هاياتى ــڭ بهختلى ــائىله هاياتىنى  ههم ئ
ــۈزۈملىرىگه ئهمهل ــائىله ت ــزدا كۆرســىتىلگهن ئ ــدا داۋام قىلىــشى ئۈچــۈن دىنىمى  خــاتىرجهم هال

 . قىلىشىمىز تۇلىمۇ مۇهىمدۇر

 مهملىكىتىمىزدە هازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلىـدا يېزىلغـان يـاكى تهرجىـمه قىلىنغـان دىنىـي
ــهرلهر ــۇ ئهســ ــۇلمانالرنىڭ بــ ــدىن مۇســ ــك بولمىغانلىقىــ ــان ئهســــهرلهرنىڭ يېتهرلىــ گه بولغــ
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ــاجى ئىنتــايىن كــۆپ، بولۇپمــۇ ئــائىله هايــاتى ههققىــدە نوپۇزلــۇق بىــرەر كىتابنىــڭ  ئېهتىي
 بولمىغــانلىقى كـــۆپلىگهن كىــشىلهرنىڭ ئــائىله مهســىلىلىرىدىكى بىلىــشى ئىنتــايىن زۆرۈر

 . بولغان قائىدە ـ تۈزۈملهردىن خهۋەرسىز قېلىشىىغا سهۋەب بولۇپ كهلمهكته

ـــخان ــولىڭىزدىكى ! هۆرمهتلىــك كىتاب ــۇزۇمى « ق ــائىله ت ــسالمدىكى ئ ــابنى » ئى ــاملىق كىت  ن
ــىزلىكىگه ــهۋىيهمنىڭ يېتهرس ــدە، س ــدۇرۇش نىيىتى ــسىمۇ تول ــازراق بول ــلۇقنى ئ ــۇقىرىقى بوش  ي

ــتىم ــپ چىق ــلهن يېزى ــت بى ــگهن ئۇمى ــاالر، دې ــۇپ ق ــسى بول ــۇلمانالرغا پايدى ــاي مۇس ــۇ . قارىم  ب
ــههى ــلهن س ــم بى ــان كهرى ــشتا قۇرئ ــپ چىقى ــابنى يېزى ــدە كىت ــائىله ههققى ــسلهرنى ۋە ئ  ههدى

ــدىم ــبه قىل ــابالرنى مهن ــۇق كىت ــان نوپۇزل ــى . يېزىلغ ــستېملىق بولۇش ــام ۋە سى ــڭ ئىخچ  كىتابنى
ــايهت ۋە ــۇنداقال ئـــ ــشتىم، شـــ ــقا تىرىـــ ــۇمكىن قهدەر ئىخچامالشـــ ــاۋزۇالرنى مـــ ــۈن مـــ  ئۈچـــ
ــرىگه ــڭ ئۇيغـــۇرچه مهنىلىـ ــستلىرىنى كهلتۈرمهســـتىن ئۇالرنىـ  ههدىـــسلهرنىڭ ئهرەبــــچه تېكـ

 ، . ايه قىلدىم كۇپ

ــۈك ــابنى تۇرلــ ــۇ كىتــ ــڭ يوقلىقىــــدىن بــ ــىزلىكى ۋە تهجرىبهمنىــ  ســــهۋىيهمنىڭ يېتهرســ
 كىتابــــخانلىرىمىزنىڭ كۆرســـىتىپ بېرىـــشىنى . ســـهۋەنلىكلهردىن خـــالىي دېگىلـــى بولمايـــدۇ

. سورايمهن
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 ئىككىنچى نهشىرنىڭ مۇقهددىمىسى

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــيهل ــالر ۋە مهدهىـ ــسانالرنىڭ بـــارچه ئېـــسىل ماختاشـ ــڭ پهرۋەردىگـــارى، ئىنـ  هر ئالهملهرنىـ

 ئــالاله تائــاال جىمــى . رەببــى ۋە مۆمىنلهرنىــڭ مهدەتكــارى جانــابى ئــالاله تائاالغــا خاســتۇر
 ئۇلـــۇغ پهيغهمبىرىمىـــز ۋە يولباشـــچىمىز ههزرىتـــى . كهمچىلىـــك ۋە نوقـــسانالردىن پـــاكتۇر

ــائىله . يمهن مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمغا دۇرۇد، دۇئــــا ۋە ســــاالملىرىمنى يــــولال  ئۇنىــــڭ ئــ
ــانلىق ــۈك ئام ــولى ئهگهشــكهن مــۆمىنلهرگه مهڭگۈل  تاۋابىئاتلىرىغــا، ســاهابىلىرىغا ۋە ئۇنىــڭ ي

 . تىلهيمهن

ــداق جهمئىيهتنىــڭ ئاساســىدۇر ــائىله ههرقان ــڭ . ئ ــاچقىنىمزدا ئايالالرنى  ئائىلىــدىن ســۆز ئ
ــدۇ ــۇپ كېلى ــى بول ــى بىرىنچ ــدىكى رول ــائىله هاياتى ــالالر جهمئى . ئ ــۈنكى ئاي ــڭ چ  يهتتىكىلهرنى

 ئهربابالرنىــڭ ههممىــسى باشــقا ئاتــاقلىق ئــالىمالر، سىياســىيۇنالر، ئىجاتكــارالر ۋە . ئانىلىرىــدۇر
ــدۇ ــۈرۈپ چىقى ــى پۈتت ــانىالر مهكتىبىن ــۇ ئ ــاۋۋال ش ــا ۋە . ئ ــداق ئات ــسى ههرقان ــالالر مهسىلى  ئاي

 بولغـان سانـسىز بالىنىڭ مهسىلىسى بولـۇپ، بـۇ دۇنيـادا ئاتـا ـ بـاال مهۋجـۇتال ئىـكهن، ئانىالرغـا
ــۇر ــۇت دېمهكتــ ــرام مهۋجــ ــۆرمهت ۋە ئېهتىــ ــي . هــ ــۇقهددەس دىنىــ ــمهنلىرى مــ ــن دۈشــ  دىــ

 ئېتىقادىمىزغـــا ۋە ئىـــسالمىي ئهنئهنىلىرىمىـــزگه هۇجـــۇم قىلىـــشتىكى بوشـــلۇقنى ئايـــالالردىن
ــاش ــان يـ ــرى بولغـ ــڭ ئىگىلىـ ــارقىلىق كېلهچهكنىـ ــازدۇرۇش ئـ ــۇالرنى ئـ ــۇپ، ئـ ــان بولـ  تاپقـ

 ئايـالالر جهمئىـيهت هاياتىنىـڭ يېرىمىنـى . نى مهقـسهت قىلماقتـا نهسىللهرنى يولـدىن چىقىرىـش
ــدۇ ــالماقلىقنى ئىگىلهي ــال س ــسبهتهن يهنى ــۇالر ئهرلهرگه نى ــدىمۇ، ئ ــكىل قىلغان ــالىالرمۇ . تهش  ب

ــتۈرىدۇ ــۆزلىرىگه يهرلهش ــاۋۋال ئ ــى ئهڭ ئ ــانىتى ۋە ئهخالقىن ــڭ دىي ــانىالر . ئانىالرنى ــۈنكى، ئ  ج
 . بىرىنچى مۇئهللىملهردۇر

 ــ يىلـى ئىـستانبۇلدا تـۈنچى قېـتىم 1996 نـاملىق بـۇ كىتـاب » كى ئائىله تـۇزۇمى ئىسالمدى «
ــى قېتىملىــق نهشــرىگه ــىر قىلىنغــان بولــۇپ، قــولىڭىزدىكى ئىككىنچ  تىــن كــۆپرەك 40 نهش

 يېڭـــى مـــازۇالرنى كىرگـــۈزدۈم، ئايالالرغـــا مۇناســـىۋەتلىك بولغـــان مـــاۋزۇالرنى ســـهۋىيهمنىڭ
ــشىچه كېڭهيتــــتىم ــۇر كىتابىم . يېتىــ ــۇلمانالر ئاممىــــسىنىڭ دىققىتىنــــى مهزكــ  نىــــڭ مۇســ

ــدى ــا قىل ــۈچ ئات ــدى ۋە ك ــام بول ــا زور ئىله ــۇرغانلىقى ماڭ ــشىنى ئاش ــانلىقى ۋە قىزىقى  . قوزغىغ
ــۇل ــدا قوب ــڭ دەرگاهى ــشىمنىڭ ئالالهنى ــۇ ئى ــۇپ، ب ــدىلىق بول ــۇلمانالرغا پاي ــڭ مۇس  كىتابىمنى

. بولۇشىنى تىلهيمهن
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 يـاردىمىنى ئايىمىغـان ئـاتىمىز ئابـدۇقادىر ئاخىرىدا، بۇ كىتابنىـڭ نهشـرى ئۈچـۈن مـاددىي
 . ئههمهد هاجىمغا رەهمهت ئېيتىمهن

 بىلگهنگه ئوخشايمهن، بىلگهنچه بىراق،

. پاراسهت بابىدا ئهمهسمهن ئويغاق

 ئوقۇدۇم يۇرتۇمدىن ئايرىلىپ ئۇزاق،

 . بىلمهيمهن يېزىشنى ههرقاچان قايناپ

 ۋەلېكىن يازدىممهن، بىلگهننى تۇتۇپ،

 . هتمىسۇن، مهنىسىز ئۆتۇپ ياشلىغىم ك

 بىلگىنىم ئاز بىراق، هىممىتىم كۆپتۇر،

 . يازدىممهن ئالالهتىن ياخشىلىق كۈتۈپ

 تۇرسۇن . مۇههممهد يۈسۈف م

 ـ ئىيۇل 30 ـ يىل 1999

مهدىنه مۇنهۋۋەرە ــ ئهربىستان



909 

 ئائىلىنىڭ قۇرۇلۇشى : بىرىنچى بۆلۈم

ــدا داۋام ــك هالــ ــڭ بهختلىــ ــۇق هاياتىنىــ ـــ خوتۇنلــ ــۇن ههر ئهرــ  ـ خوتــ ــشى ئهر  قىلىــ
 ئىككىـسىنىڭ ئـۆز ئۈسـتىدىكى مهسـئۇلىيهت ۋە بىـر ـ بىرىنىـڭ ههق ـ هوقـۇقلىرىنى تونۇشـىغا

 . باغلىقتۇر

ــرىگه  ـ بى ــر ــسىنىڭ بى  ـ ههر ئىككى ــۇن ــائادىتى ئهر خوت ــڭ س ــۇق هاياتىنى  ـ خوتۇنل  ئهر
 . بولغان قىزغىن مۇههببىتىگه ۋە سهمىمىي مۇئامىلىسىگه باغلىقتۇر

 ـ خ  ـ بىـرىگه ئهر  ـ ئايـال ههر ئىككىـسىنىڭ بىـر  وتۇنلـۇق هاياتىنىـڭ كامالىغـا يېتىـشى ئهر
ــداق مۇئــامىله قىلىــشى  ـ هوقــۇقلىرىنى قانــداق ئــادا قان  ـ بىرىنىــڭ ههق  قىلىــشى ۋە بىــر

 . كېرەكلىكىنى بىلىشىگه باغلىقتۇر

 ئۆيلىنىش

ــۆيلىنىش ــ ئ ــادىر بواللىغ ــشكه ق ــن ئۆيلىنى ــۋى جهههتلهردى ــاددىي ۋە مهنى ــ م ــشىلهر ـ  ان كى
 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇ ههقــــته مۇنـــداق دەپ كۆرســــهتكهن . ئۈچـــۈن ســـۈننهتتۇر

 ـ مېنىـڭ سـۇننىتىم  كىمكـى ئۇنىڭـدىن يـۈز ئۆرۇيـدىكهن، ئـۇ مېنىـڭ . دۇر ) يولـۇم ( ئـۆيلىنىش
 ) ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى . ( ئۇممىتىمدىن ئهمهس

ــۈز ــۇننىتىدىن ي ــساالمنىڭ س ــبهر ئهلهيهىس ــۈنكى پهيغهم ــقا چ ــشى ئهگهر باش ــۆرۈگهن كى  ئ
 بىــر يــولنى پهيغهمــبهر ئهلهيهســساالمنىڭ يولىــدىن ئهال كــۆرۈپ يــۈز ئــۆرۈگهن بولــسا، ئــۇ،

 ئهگهر ئــۇ، ئــۆزىگه قــاتتىق تهلهپ قويغــانلىق . ئىــسالم دىنىــدىن چىقىــپ كهتــكهن بولىــدۇ
ــلهن مهشــغۇل ــش بى ــا ئىبــادەت قىلى ــالاله تائاالغ ــالغۇز ئۆتــۈپ ئ ــۆيلهنمهى ي ــسىدىن، ئ  يۈزى

ــدئهت ــشى بى ــۇ كى ــسا، ئ ــۆرۈگهن بول ــۈز ئ ــشتىن ي ــپ ئۆيلىنى ــسهت قىلى ــدا ( بولۇشــنى مهق  دىن
ــدا گۇناهكــار ) بولمىغــان ئىــش ــۇ، ئالالهنىــڭ ئالدى ــۇ هــالهتته ئ ــدۇ، ب ــى ســادىر قىلغــان بولى  ن

ــدۇ، ــدۇ بولى ــار بولى ــا دۇچ ــاخىرەتته ئازاپق ــپ، ئ ــا تارتى ــۇدە جاپ ــسا بىه ــادا بول ــۈنكى . بۇدۇني  چ
ــۆزىنى ــدا ئ ــسالم دىنى ــوق ئى ــورۇن ي ــان ههر . قىيىناشــقا ئ ــى قىيىنالشتۇرۇشــقا ئورۇنغ ــۇ دىنن  ب

 . قانداق كىشى ئۆزىنى بىهۇدە ئاۋارە قىلغان بولىدۇ ۋە ئاخىرىدا مهغلۇبىيهتكه ئۇچرايدۇ

 مۇسـۇلمانالر شـۇ سىـستېما . ئىسالم دىنىدا ههرقانداق ئىـشنىڭ مهلـۇم بىـر سىستېمىـسى بـار
ــكه بويرۇلغــــان ــشىل . بــــويىچه ئىــــش كۆرۈشــ ــۇپ، كىــ ــپ بولــ ــا قانچىلىــــك ئاكتىــ  هر دىنغــ

ــۇ ــساالمدىن ههرگىزمـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇالر پهيغهمـ ــسىمۇ، ئـ ــىتىمهن دېـ ــمهنلىك كۆرسـ ئىخالسـ
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 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم پۈتــۈن ئىنــسانىيهتنىڭ پىــشىۋاسى ۋە پۈتــۈن . ئېــشىپ كېىتهلمهيــدۇ
ــسىدۇر ــشىلىقالرنىڭ ئۆلگىـ ــيىلهپ . ياخـ ــى مهدهىـ ــڭ ئهخالقىنـ ــالاله تائـــاال ئۇنىـ  ســـهن « ئـ

 ) ـ ئايهت 4 نۇن سۈرىسى . ( دەيدۇ » ههقىقهتهن بۇيۇك ئهخالققا ئىگه سهن

ــدۇ ــداق دەيـ ــاپ مۇنـ ــۇلىنى ماختـ ــان يـ ــڭ تۇتقـ ــالاله ئۇنىـ ــوغرا « : ئـ ــقهتهن تـ ــهن ههقىـ  سـ
 ) ياسىن سۈرىسى ( » يولدىسهن

ــپ ــۋايهت قىلىنى  ـ دىــن رى ــسۇن ــالاله ئۇنىڭــدىن رازى بول  ـ ئ  ئهنهس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ
 دۇنيــا مهنپهئهتلىرىــدىن يــۈز ئــۆرۈپ، ئــۆزلىرىنى ئــاخىرەت ( ئــۈچ زاهىــد « : مۇنــداق دېــيىلگهن

ــان ــۈن ئاتىۋاتقـ ــشلىرى ئۈچـ ــپ، ) ئىـ ــۆيىگه كېلىـ ــساالمنىڭ ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشى پهيغهمـ  كىـ
ــشىدۇ ــۇق سورى ــادىتى توغرۇل ــڭ ئىب ــدىن ئۇنى ــساالمنىڭ ئاياللىرى ــبهر ئهلهيهس ــالالر . پهيغهم  ئاي

ــاد ــداق ئىب ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ قان ــدىن پهيغهم ــان قىلىــپ بهرگهن ــدىغانلىقىنى باي  ەت قىلى
 كېـــــيىن، ئـــــۇالر پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســــــساالمنىڭ ئىبـــــادەتلىرىنى ئـــــاز، دەپ هــــــېس

ــڭ « قىلغانلىقلىرىــــدىن ــالاله ئۇنىــ ــدا نهدە؟ ئــ ــبهر ئهلهيهىســــساالمغا قارىغانــ ــز پهيغهمــ  بىــ
ــۋەتكهن تۇرســا دېيىــشىدۇ ــى » ئىلگىرىكــى ۋە كېيىنكــى پۈتــۈن كهمچىلىكلىرىنــى كهچۈرى  يهن

 ئونــداق بولغــان ئىــكهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــازال ئىبــادەت قىلــسىمۇ يېتهرلىــك، ئهممــا
 ـ دە،  بىــز ئۇنىڭــدىن كــۆپرەك ئىبــادەت قىلىــشىمىز كېــرەك دېــگهن چۇشــهنجىگه كېلىــدۇ

 مهن ئايـــال « يهنه بىـــرى . دەيــدۇ » مهن يىــل بـــويى كۈنــدە روزا تـــۇتىمهن « ئــۇالردىن بىـــرى
ــۇر ــراق ت ــشىدىن يى ــۆيلهنمهيمهن كى ــويى ئ ــۈر ب ــسى » ىمهن، ئۆم ــدۇ، ئۈچىنچى ــېچه « دەي  مهن ك

 : دەيــدۇ، بۇۋاقىتتــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كېلىــپ ئۇالرغــا » ئۇخلىمــاي ئىبــادەت قىلىــمهن
ــااليمهنكى، « ــۇنى دېيىشىــسىلهر، ئالالهنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىــپ ئېيت  ســىلهر ئــۇنى، ب

ــالالهتىن ئ ــىلهرنىڭ ئ ــاراڭالردا، مهن س ــشىڭالرمهن ئ ــۋا كى ــدىغان، ئهڭ تهق ــېكىن . هڭ قورقى  ل
ــۇخاليمهن، ــسا ئ ــدا بول ــاز ئوقــۇيمهن، بهزى ۋاقىتلىرى ــدا نام  مهن كېچىلىرىنىــڭ بهزى ۋاقىتلىرى

ــدا تۇتمــايمهن ) رامىزانــدىن باشــقا كــۈنلهردە ( ــۆيلىنىمهن . گاهىــدا روزا تــۇتىمهن، گاهى  . مهن ئ
ــ ــۇ مېنى ــدىكهن ئ ــۈز ئۆرۈي ــدىن ي ــۇ يولۇم ــڭ ب ــدىن ئهمهس كىمكــى مېنى ــدۇ » ڭ ئۇممىتىم  . دەي

 ) رىۋايىتى بۇخارى (

 ـ مــاددىي ۋە مهنىــۋى جهههتــتىن ئۇنىڭغــا قــادىر بۇاللىغــان كىــشىلهر : دېــمهك  ئــۆيلىنىش
ــارام ئىــشالرغا چۈشــۈپ قالماســلىقىدىن  ـ ه ــا ــى ئۆيلهنمىــسه زىن ــال هــالالردا يهن  ئۈچــۈن نورم

ــسىمۇ ئايالىنىــڭ ههقلىرى ــان، ئهگهر ئۆيلهن ــۇپ، خــاتىرجهم بۇاللىغ ــادىر بول ــشقا ق ــادا قىلى ــى ئ  ن
 . ئىقتىسادىي شارائىتىمۇ هازىر بولغان كىشىلهر ئۈچۈن سۈننهتتۇر

 ـ هـارام ئىـشالرغا چۈشـۈپ قـېلىش ئېهتىمـالى  ئهگهر كىـشى زادى ئۆيلهنمىـسه ئۇنىـڭ زىنـا
ــۇپ، ــدىغان ۋە كۈچلــۈك بول ــان ئۆيلىنىــشكىمۇ قــۇدرىتى يېتى ــۇق بولغ ـــ شــارائىتى تول شــهرت ـ
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ــ ــۇ كىـ ــسا، ئـ ــشى پهرزدۇر بولـ ــال ئۆيلىنىـ ــۇ . شىنىڭ دەرهـ ــالهتته، ئهگهر ئـ ــۇ هـ ــسه بـ  ئۆيلهنمىـ
 . گۇناهكار بولىدۇ

 ئهگهر كىــشى ئۆيلهنــسه ئايالىنىــڭ مــاددىي ۋە مهنىــۋى ههقلىرىنــى ئــادا قىاللماســلىقىدىن،
ــشهنچ ــدە ئى ــى ئۆزى ــسا يهن ــشىدىن قورق ــار بولى ــۇپ گۇناهك ــپ قوي ــۇم قىلى ــا زۇل ــاكى ئايالىغ  ي

 چــۈنكى ئايــال كىــشىنىڭ مــاددىي . هــالهتته ئۇنىــڭ ئۆيلىنىــشى هارامــدۇر بولمىغــان بولــسا، بــۇ
 . ۋە مهنىۋى ئېهتىياجلىرىنى قاندۇرالمايدىغان كىشى ئۆيلىنىشكه اليىق ئهمهستۇر

 ئۆيلىنىشنىڭ غايىسى

ــۆيلىنىش ــاال ئ ــالاله تائ ــۈن ئ ــرى ئۈچ ــك مهنپهئهتلى ــا ۋە ئاخىرەتلى ــسانالرنىڭ دۇني ــ ئىن  ـ
 ئــۆيلىنىش كــۆپلىگهن ئېــسىل غــايه ۋە . تهبېئىــي قـانۇنىيهتتۇر تهرىپىـدىن بېكىتــپ بېــرىلگهن

ــسىدۇر ــسهتلهرنىڭ ۋاسىتى ــشى مهق ــۇپ . ياخ ــى بول ــسى ئىكك ــۇك غايى ــشنىڭ ئهڭ بۇي  : ئۆيلىنى
ــشالرغا ــارام ئى  ـ ه ــا ــۆزىنى زىن ــارقىلىق ئ ــۆيلىنىش ئ ــرى، ئ ــت كــۆرۇش، يهنه بى ــرى، پهرزەن  بى

 . بېرىلىشتىن قوغداپ قېلىشتىن ئىبارەت

 رۈش پهرزەنت كۆ . 1

ــن، ــۇنى دى ــۆرۈپ، ئ ــت ك ــسى پهرزەن ــى غايى ــشتىكى بىرىنچ ــشىنىڭ ئۆيلىنى ــۇلمان كى  مۇس
ــدىغان ــسلىق قىلى ــسىگه ۋارى ــڭ ئىرادى ــان، ئۆزىنى ــدىلىق بولغ ــۈن پاي ــلهت ۋە ۋەتهن ئۈچ  مىل

 . دىيانهتلىك، ياخشى ئهۋالد قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىشنى ئارزۇ قىلشتىن ئىبارەت بولىدۇ

ــ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدۇ پهيغهمـ ــداق دەيـ ــته مۇنـ ــسىل « : ۇ ههقـ ــدىغان، ئېـ ــۆپ تۇغىـ  كـ
ــۆيلىنىڭالر ــلهن ئـ ــالالر بىـ ــسلهتلىك ئايـ ــڭ ! خىـ ــقا ئۇممهتلهرنىـ ــدە باشـ ــامهت كۈنىـ  مهن قىيـ

 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( » . ئالدىدا، سىلهرنىڭ كۆپلىكىڭالردىن پهخىرلىنىمهن

 كـۆرۈپ، ئـۇنى ئىنسان ئـۆز تهبىئىتىـدىمۇ پهرزەنـت كۆرۈشـنى ئارزۇاليـدۇ، ئهممـا پهرزەنـت
ــۇلمانغا ــش مۇس ــشتۈرۈپ چىقى ــپ يېتى ــت قىلى ــشى پهرزەن ــدىلىق ياخ ــگه پاي ــك، ئهل  دىيانهتلى

 . خاس بىر ئاالهىدىلىكتۇر

ــدۇ ــداق دەي ــالاله مون ــدۇر « : ئ ــڭ زىننىتى ــا تىرىكچىلىكىنى ــالىالر دۇني ــالالر ۋە ب ــف ( » م  كهه
 ) ـ ئايهت 46 سۈرىسى

 هارامدىن ساقلىنىش . 2

ــشىنىڭ ــۇلمان كىـ ــۇمكى، مۇسـ ــسي مهلـ ــڭ جىنـ ــسىتى ئۆزىنىـ ــان مهقـ ــشتىن بولغـ  ئۆيلىنىـ
. ههۋىسىنى هااللدىن قاندۇرۇش ئارقىلىق هارام ـ زىنا ئىشالردىن ساقلىنىشتىن ئىبارەتتۇر
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 جىنــسىي ههۋەســنى ئۆزىنىــڭ هــاالل ئايــالى ئــارقىلىق ئــادا قىلىــش كىــشىنىڭ ئىپپهتلىــك
ــش ــى هاســىل قىلى ــداق ئىپپهتن ــېكىن بۇن ــدۇ، ل ــۈرتكه بولى ــلهن بولۇشــىغا ت ــيهت بى ــاۋۋال نى  ئ

ــسىنى ــسىي ههۋىـ ــڭ جىنـ ــى ئۆزىنىـ ــى ۋە نىيىتىنـ ــۈن هىممىتىنـ ــشى پۈتـ ــدۇ، ئهگهر كىـ  بولىـ
 قاندۇرۇشـــقىال بېغىـــشلىغان هالــــدا ئۆيلىنىـــدىكهن، ئـــۇ باشــــقا مهخلۇقـــاتالردىن قىلــــچه

 شـــۇڭا ئۆيلىنىـــشتىن مهقـــسهت ئالـــدى بىـــلهن ئـــۆزىنى هارامـــدىن . پهرقلهنمىـــگهن بولىـــدۇ
 پهتلىــك بولۇشــنى غــايه قىلىــش ۋە جىنــسىي ههۋىــسىنى هااللــدىن ســاقالش ئــارقىلىق ئىپ

 . قاندۇرىشنى نىيهت قىلىشتىن ئىبارەت بولۇشى الزىم

ــدۇ ــداق دەي ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــۇرەيش جامائهســى « : پهيغهم ــى ق ــادىر ! ئ ــشكه ق  ئۆيلىنى
ــۆيلىنىڭالر ــواللىغىنىڭالر ئـ ــدىن ! بـ ــۆزنى نامههرەمـ ــۆيلىنىش كـ ــالى ( ئـ ــڭ ئايـ ــى ئۆزىنىـ  يهنـ

ــتىن بو ــار بولۇشـ ــاراپ گۇناهكـ ــپ قـ ــلهن تىكىلىـ ــىگه ههۋەس بىـ ــان بىرسـ ــاقاليدۇ ) لمىغـ  . سـ
ــسىي ــڭ جىن ــۇش ئۇنى ــۈنكى روزا تۇت ــسۇن، چ ــشى روزا تۇت ــان كى ــادىر بواللمىغ ــشكه ق  ئۆيلىنى

 ) بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ( » ههۋىسىنى پهسهيتىدۇ

 شى، هارامـــدىن ســـاقلىنىپ ئىپپهتلىـــك بولـــۇش نىيىتىـــدە ئـــۆيلهنگهن كىــــ : دېـــمهك
ــدۇ ــك بوالاليـ ــۇم ئىپپهتلىـ ــارقىلىق چوقـ ــشى ئـ ــسىي . ئۆيلىنىـ ــڭ جىنـ ــا، پهقهت ئۆزىنىـ  ئهممـ

ــارقىلىقمۇ ئۆزىنىــڭ ــۆيلهنگهن كىــشى، ئــۆيلىنىش ئ ــدۇرۇش نىيىتــى بىلهنــال ئ  ههۋىــسىنى قان
 چــۈنكى ئۇنىڭــدا . نهتىجىــدە، هــارام ئىــشالردىنمۇ خــالىي يۇاللمايــدۇ . ههۋىـسىنى قاندۇرالمايــدۇ

ــدىن ساقلىنىــش ــا، ئۇنىڭــدا قانــائهتمۇ هارام ــان ياخــشى نىــيهت بولمىغاچق  تىن ئىبــارەت بولغ
 . ئۇنى پهقهت قانائهتال تويغۇزااليدۇ . ئىنساننىڭ نهپسى تويسىمۇ كۆزى تويمايدۇ . بولمايدۇ

 ئائىله قۇرۇشنىڭ ئومۇمىي غايىلىرى

ــنىڭ ــائىله قورۇشـ ــشنى ئـ ــته، ئۆيلىنىـ ــشكه ئۈندەشـ ــشىلهرنى ئۆيلىنىـ ــى كىـ ــسالم دىنـ  ئىـ
 بىر يـولى، ياخـشى پهرزەنتلهرنـى يېتىـشتۈرۈشنىڭ بىـر ۋاسىتىـسى، هـارام ئىـشالردىن قانۇنلۇق

 ساقلىنىشنىڭ بىـر قـالقىنى ۋە جىنـسىي ههۋەسـنى هااللـدىن قاندۇرۇشـنىڭ بىـر چارىـسى دەپ
 ئىنــسانىيهتنى ئهڭ هۆرمهتلىــك، شــهرەپلىك بىــر ماقامغــا هېــسابالپال قالماســتىن، بهلكــى ئــۇنى

ــدىكى بىـــر ۋ ــۈرۈش يولىـ ــدۇ كۆتـ ــىته دەپ قارايـ ــى ئـــۆيلىنىش . اسـ ــسالم دىنـ  شـــۇنداقال، ئىـ
 مهسىلىـــسىنى هاياتلىقنىـــڭ ههمـــمه تهرەپلىرىنـــى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغـــان ۋە مۇســـۇلمانالرنىڭ
 ـ ســائادىتىگه تولــۇق كاپالهتلىــك قىلىــدىغان ئۆلگىلىــك ئىــسالمىي بىــر جهمئىيهتنــى  بهخــت

. باليدۇ بهرپا قىلىشنىڭ بىردىن ـ بىر قانۇنلۇق يولى، دەپ هېسا
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 ئائىله قۇرۇشنىڭ ئىجتىمائىي غايىسى . 1

 ئىــسالم دىنـــى كىــشىلهرنى ئۆيلىنىـــپ ئــائىله قۇرۇشـــقا ئۈنــدەش ئـــارقىلىق جهمئىـــيهت
 ـ بىـــرى بىـــلهن بولغـــان ئىجتىمـــائىي  مۇناســـىۋەتلهرنى ئهزالىرىنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدىكى بىـــر
ــلهر ــائهتلهر، مىللهت ــۇالرنى بىرلهشــتۈرۈش ۋە شهخىــسلهر، جام  ئوتتۇرىــسىدىكى كــۈچهيتىش، ئ

 دىنىــي قېرىنداشــلىقنى كۈچلهنــدۈرۈش قاتــارلىق ئېــسىل غــايىلهرنى ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــنى
ــۈن . مهقــــسهت قىلىــــدۇ ــسالم دىنــــى پۈتــ ــدا، ئىــ ــۇرۇش يولىــ ــايىلهرنى ئهمهلــــگه ئاشــ  بۇغــ

ــر ــسابالشماستىن، بى ــلهن هې ــى بى ــى ۋە تىل ــى، رەڭگ ــى، ئىرق ــڭ مىللىت  مۇســۇلمانالرنى ئۇالرنى
ــانىدى ــۇممهت دەپ س ــڭ، . ئ ــاق تهنلىكنى ــلهن ئ ــك بى ــارا تهنلى ــڭ، ق ــلهن ئهجهمنى  ئهرەب بى

 ـ بىــرى بىـلهن ئۆيلىنىـپ ئــائىله قۇرۇشـىغا يـول قويــدى شـهرقلىك بىـلهن غهربلىكنىـڭ  . بىــر
ــگه ئاشۇرۇشــتا ــى ئهمهل ــسىنىڭ بىرلىكىن ــسان جىن ــلهن ئىن ــارلىقى بى ــۇ ئىلغ ــى ب ــسالم دىن  ئى

ــك قانۇنالرنىــڭ ئالــدىغا ــادىكى پۈتــۈن دېمۇكراتى ــۈپ كهتتــى دۇني  غهرب دۇنياســىنىڭ . ئۆت
ــارلىقىنى ــۇ ئىلغـ ــڭ بـ ــسالم دىنىنىـ ــالىملىرىمۇ ئىـ ــۇر ئـ ــوپلىرى ۋە مۇتهپهككـ ــهۇر پهيالسـ  مهشـ

ــۇالردىن ــا ئ ــا، ههتت ــراپ قىلماقت ــۇ ( ئېتى ــدۇ ) بىرنادش ــداق دەي ــق « : مۇن ــى زوراۋانلى ــسالم دىن  ئى
 مىـڭ تـۆت يـۈز ئـۇ، ئىـسالمىي قېرىنداشـلىقنى بىـر . دىنى ئهمهس، بهلكى ئهركىنلىـك دىنىـدۇر
ــته ــارار قىلىــپ كهلمهك ــرى ق ــدىن بى ــاكى ياۋرۇپــالىقالردا . يىل ــۇقالردا ي ــۇ، بــۇرۇنقى رۇمل  ۋە ب
 . ئىلغار پرىنسىپتۇر هازىرقى ئامېرىكىلىقالردىمۇ بولمىغان بىر

ــرەر ــاكى بىـ ــتىن يـ ــاكى پارسـ ــستانلىقتىن يـ ــاكى هىندىـ ــتىن يـ ــرەر ئهرەبـ ــىز بىـ  ئهگهر سـ
ــم ؟ دەپ سو ــهن كىــ ــستانلىقتىن ســ ــېچ ئىككىلهنمهســــت تۇركىــ ــۇ هــ  مهن « ىن رســــىڭىز، ئــ

ــۇلمانمهن  ؟ دەپ سورســىڭىز، ئــۇ هممــا غهربلىكــتىن ســهن كىــم ئ . دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ » مۇس
ــز مهن ئ « ــاكى » ېنگلىــ ــك « يــ ــاكى » ئىتالىيىلىــ ــسىيىلىك « يــ ــدۇ » فرانــ ــاۋاب بېرىــ  . دەپ جــ

ــدىن قى غهربلىكــلهر ئۆزلىرىنىــڭ دىنــى بىــلهن هېــسابالشماستىن، مىلــلهت ئــايرىمچىلىقىنى ئال
 ئۇرۇنغــا قويــسا، ههقىقىــي مۇســۇلمانالر كىــشىلهرنى ئۇالرنىــڭ مىللىتــى، رەڭگــى ۋە ئىرقــى

ــىدىن ــۇالر ههرنهرسـ ــدۇ، ئـ ــهۋەبتىن يهكلىمهيـ ــشىمىغانلىق سـ ــدا، ئهڭ ئوخـ ــنهزەر هالـ  قهتئىيـ
ــاۋۋال دىنىــي ــدۇ ئ ــۇ، ئىــسالم دىنىنىــڭ مۇســۇلمانالرنى . قېرىنداشــلىققا ئههمىــيهت بېرى ــا ب  مان

 ىــڭ، رەڭگىنىــڭ ۋە يۇرتلىرىنىــڭ ئوخــشاش بولمىغــانلىقى ســهۋەبى بىــلهن ئۇالرنىــڭ مىللىتىن
ــدۇر ــك دەلىلىـ ــتۈرىدىغانلىقىنىڭ ئهڭ كۆرىنهرلىـ ــى بىرلهشـ ــاي، ههممىنـ ــسالمنىڭ . ئايرىمـ  ئىـ

 ئــالتۇن دەۋرلىرىــدىكى ئۆلگىلىــك ئىــسالم دۆلىتــى ئۇســامه ئىبنــى زەيــددىن ئىبــارەت قــارا
 دېــمهك، . ه قۇمانــدان قىلىــپ بهلگىلىــگهن تهنلىــك ياشــنى ئــاق تهنلىــك ئهرەب ئهســكهرلىرىگ

ــۇر ــدىال مهۋجۇتت ــسالم دىنى ــۈمهت پهقهت ئى ــك هۆك ــي دېمۇكراتى ــۇكراتىيه . ههقىقى ــازىر دېم  ه
ــارمۇ ؟ دەۋاســىنى ئهڭ كــۆپ ــان غهرب دۇنياســىدا ههقىقىــي دېمــۇكراتىيه ب ياڭرىتىــپ كېلىۋاتق
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 ى، ئـــاق تهنلىكـــلهر ئـــۇالر ئـــاق تهنلىكـــلهر بىـــلهن قـــارا تهنلىكلهرنىـــڭ ئۆزئـــارا ئۆيلىنىـــشىن
ــالىلىرى ــڭ بـ ــاق تهنلىكلهرنىـ ــشىنى، ئـ ــڭ كىرىـ ــارا تهنلىكلهرنىـ ــخانىالرغا قـ ــرگهن ئاشـ  كىـ

ــدۇ مهكــــتهپ ئوقۇيــــدىغان ــارا تهنلىكلهرنىــــڭ بالىلىرىنىــــڭ ئوقۇشــــىنى ياقتۇرمايــ  . لهردە قــ
 ئىــسالم . ئۆزلىرىــدىن ئېــشىپ كهتكــۈچىلهردىن ئهڭ ۋەهــشىي ئۇســۇل بىــلهن ئــۆچ ئالىــدۇ

ــامېرىكىلىقالر دېمۇكراتىيهســىدىكى ــدا غهربلىكــلهر ۋە ئ ــسىپى ئالدى ــلهت ئايرىماســلىق پرىن  مىل
 ؟ ! قايسى يۈزى بىلهن ئۆزلىرىنى دېمۇكراتچى دەپ ئېيتالىسۇن

 ئىسالم دىنـى مۇسـۇلمانالر ئارىـسىدىكى دىنىـي قېرىنداشـلىقنى جـارى قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن
 چـــۈنكى . ه چـــاقىردى ئـــۆز تۇغقانلىرىـــدىن بولمىغـــان يـــاتالردىن ئۆيلىنىـــشك مۇســـۇلمانالرنى

ــۇالر ــۆيلىنىش ۋاسىتىــسى بىــلهن بىرلهشمىــسىمۇ، ئ ــلهن ئ  ـ بىــرى بى ــر ــانالر بى  ـ تۇغق ــۇرۇق  ئ
ــشىدۇ ــشىلىق قىلى ــرىگه ياخ  ـ بى ــر ــشىدۇ ۋە بى ــلهن بىرلى ــسى بى ــانلىق ۋاسىتى  ـ تۇغق ــۇرۇق  . ئ

 ـ بـاجىلىق ياتالردىن، تۇنۇشمايدىغان  قهبىلىلهردىـن ئـۆيلهنگهن كىـشى ئـۇالر بىـلهن بـۇ قـۇدا
 ـ بىــرى بىـلهن تۇغقــان بولىــدۇ  . ۋاسىتىـسى ئــارقىلىق تۇغقـانلىق مۇناســىۋىتى ئورنىتىـدۇ، بىــر
ــلهر ۋە ئىـــرقالردىن ــلهر، مىللهتـ ــات قهبىلىـ ــدىن بولمىغـــان يـ ــڭ تۇغقانلىرىـ ــۇڭا، ئۆزىنىـ  شـ
ــسالم ــدۇ، ئىــ ــسىنى كۈچهيتىــ ــلىق رىشتىــ ــارا قېرىنداشــ ــۇلمانالرنىڭ ئۆزئــ ــۆيلىنىش مۇســ  ئــ

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــائىله قۇرۇشــنىڭ ئىجتىمــائىي . ىــدۇ دۇنياســىنى بولــسا كۈچلهندۈر
 ئــۇ ئايــاللىرىنى بىــر . غايــسىنى ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــتا بىــزگه ئهڭ ياخــشى ئــۆلگىنى كۆرســهتكهن

 قهبىلىدىنال ئالماسـتىن، بهلكـى ئـۇ، ئوخـشاشمىغان قهبىلىلهردىـن ئـۆيلهنگهن، بۇنىـڭ بىـلهن
 ـ مۇســۇلمانالرنىڭ قهبىلىــلهر ئارىــسىدىكى بىر  لىكــى ۋە ههقىقىــي دىنىــي قېرىنداشــلىقى قــۇدا

ــقان ــگه ئاشـ ــارقىلىق ئهمهلـ ــسى ئـ ــاجىلىق ۋاسىتىـ ــى . بـ ــى دەۋرلهردىكـ ــاهابىالر ۋە كېيىنكـ  سـ
ــي قېرىنداشــلىق ــپ دىنى ــۆلگه قىلى ــۆزلىرىگه ئ ــساالمنى ئ ــبهر ئهلهيهىس ــۇلمانالرمۇ پهيغهم  مۇس

 . شۇنداق باغالپ كهلدى مۇناسىۋىتىنى

 ي غايىسى ئائىله قۇرۇشنىڭ سىياسى . 2

 ئىسالم دىنى ئائىله قۇرۇشـنى، ئىـسالم مىللىتىنىـڭ قـۇدرەت تېپىـشى، تهرەققـى قىلىـشى ۋە
ــدىغان، ــدە رول ئويناي ــدا ئاالهى ــى يولى ــۈرۈپ تۇرۇش ــدا قهد كۆت ــڭ ئالدى ــابهتچى كۈچلهرنى  رىق

 . بولغان سىياسىي غايىلهرنىڭ ۋاسىتىسى دەپ قارايدۇ مۇهىم

ــائىتى مۇشـــرىك ۋە زااللهت  كـــۇچلىرىگه نىـــسبهتهن دېڭىـــزدىن بىـــر تـــامچه ئىـــسالم جامـ
 مۇشـــرىكلهر ســـان، بـــايلىق ۋە كـــۈچ جهههتـــته مۇســـۇلمانالردىن . بولغـــان هالـــدا باشـــالندى
 ئــوالر ههر پۇرســهتته بــۇ يېڭــى دىننــى بۇشــىكىدىال بوغــۇپ قويــۇش . ئاالهىــدە ئــارتۇق ئىــدى

ئــــۆزلىرىنى مۇســــۇلمانالرنىڭمۇ ئۇالرغــــا قارشــــى . پىالنىنــــى ئىــــشقا ئاشۇرۇشــــقا تىرشــــاتتى
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ــى ــوغرا كېلهتتـ ــشتۇرۇشىگه تـ ــتىن يېتـ ــن . ههرجهههتـ ــاددىي تهرەپلهردىـ ــي ۋە مـ ــۇالر روهىـ  ئـ
ــدى ــاج ئىـ ــكه مۇهتـ ــا كهلتۈرۈشـ ــسۇرلىرىنى قولغـ ــشنىڭ ئۇنـ ــي . كۈچلىنىـ ــقهتهن روهىـ  ههقىـ

ــا بولغـــان ئىمانـــدا چىـــڭ تـــورۇش، مـــاددىي  قۇۋۋەتنىـــڭ ئهڭ ئاساســـلىق ئۇنـــسۇرى ئالالهقـ
ــ ــلىق ئۇنـ ــڭ ئهڭ ئاساسـ ــا قۇۋۋەتىنىـ ــدا غازاتالرغـ ــداش يولىـ ــى قوغـ ــى، ۋەتىنىنـ  سۇرى دىنىنـ
ــدى ــان ئهرلهر ئىـ ــداملىق بولغـ ــشى . چىـ ــان كىـ ــارىخىنى ئوقۇغـ ــسالم تـ ــڭ ئىـ ــسالم دىنىنىـ  ئىـ

 ئۆزلىرىـــدىن ههســـسىلهپ كـــۆپ ۋە كۈچلـــۈك بولغـــان مۇشـــرىك ئىپتىـــدائى دەۋرلىرىـــدە
ــڭ ــتالردا قهبىلىلىرىنىـــ ــۇ ۋاقىـــ ــڭ ۋە شـــ ــۈك ئىمپىراتۇرلۇقلىر دۇنيانىـــ ــدىن ئهڭ كۈچلـــ  ىـــ

ــڭ ــارس ئىمپىراتۇرلۇقلىرىنىـــ ــانىلىدىغان رۇم ۋە پـــ ــۈرۈپ ســـ ــداق قهد كۆتـــ ــدا قانـــ  ئالدىـــ
 . ئۇالرنى قانداق يهڭگهنلىكىدىن ههيرانلىق هېس قىلىدۇ تورالىغانلىقى ۋە ئاخىرىدا

 ـ ــان كهلتۈرگهنلهرنىــڭ ســانى ــدا، ئۇنىڭغــا ئىم ــات بولغىنى ــبهر ئهلهيهىســساالم ۋاپ  پهيغهم
 ـ ئايال بولـۇپ، ئىمـا  م شـافىئىنىڭ رىـۋايىتىگه كـۆرە، ئـاتمىش مىـڭ كىـشى، ئىمـام رازىنىـڭ ئهر

 دىنــدىن ( بۇالرنىـڭ كـۆپلىرى مـۆرتهد . رىـۋايىتىگه كـۆرە، بىـر يـۈز يىگىـرمه مىـڭ كىـشى ئىـدى
ــان ــهبه لهرگه ) يېنىۋالغ ــى س ــۇرۇش، تاشــقى دۇشــمهنلهرگه قارشــى ئۇرۇشــالر ۋە ئىبن  قارشــى ئ

ــلهن ــسى بىـــ ــڭ پىتنىـــ ــسىملىك يههۇدىينىـــ ــال ئىـــ ــىففهيىن « ۋە » جهمهل « نغان باشـــ  » ســـ
ــانلىق مۇســـۇلمانالرنىڭ . ئۇرۇشـــلىرىدا شـــېهىت بولـــۇپ تۈگهشـــتى ــۇ ئـــۆز سـ شـــۇنداقتىمۇ بـ

ــۈز مىڭـــالپ ــىللىرى مىڭـــالپ، يـ ــارەك نهسـ ــاتۇرلۇقلىرىنى، مۇبـ ــشى ۋە ئاتىلىرىنىـــڭ بـ  كۆپىيىـ
ــۇالر كــۆپ ســانلىق دۈشــمهنلهر ــراس قىلىــشى نهتىجىــسىدە، ئ ــۆزلىرىگه مى  قهيــسهرلىكلىرىنى ئ

 ۋە ئاخىرىـدا ئـۈچ قىتـئهدە ئـۆز هـاكىمىيىتىنى الدىدا ئۆز سانلىق بولـۇپ قالمىـدى، كۆچهيـدى ئ
 بــۇ غهلىبىنىــڭ ســىرلىرىدىن بىــرى شــۇكى، يــۇقىرىقى مــۆمىنلهر پهيغهمــبهر . يۈرگۈزەلىــدى

 قىيـــامهت كۈنىـــدە باشـــقا ئۇممهتلهرنىـــڭ ئالدىـــدا، مهن ! ئـــۆيلىنىڭالر « : ئهلهيهىســـساالمنىڭ
 الرنىڭ راهىبلىرىــــدەك خرىــــستىئان ســــىلهر . ردىن پهخىــــرلىنىمهن ســــىلهرنىڭ كــــۆپلىكىڭال

 دېـــگهن مۇبـــارەك ) بهيههقىـــي رىـــۋايىتى ( » بولمـــاڭالر ) ئۆيلىنىـــشتىن بـــاش تارتىـــدىغان (
ــشىلهردۇر ــۆرگهن كىــ ــويىچه ئىــــش كــ ــسى بــ ــۇلمانالردىكى . ههدىــــسىنىڭ كۆرسهتمىــ  مۇســ

ــانلىققا ــۆپ سـ ــانلىقتىن كـ ــۇالرنى ئـــۆز سـ ــۆپىيىش ئـ ــارقىلىق كـ ــاجىزلىقتىن ئـــۆيلىنىش ئـ  ، ئـ
 قــۇدرەتكه، نــامراتلىقتىن بايلىققــا ئېلىــپ چىقتــى ۋە ئۇالرنىــڭ نهســىللىرىنىڭ تــا قىيــامهتكىچه

 هــازىرقى كۈنـــدە پۈتــۈن دۇنيـــادىكى . داۋام قىلىــشى ئۈچــۈن ئاالهىـــدە رولىنــى كۆرســـهتتى
 مۇســۇلمانالرنىڭ ســانى بىـــر مىليــارتتىن ئاشــقان بولـــسىمۇ، يهنىــال باشــقا دىنـــدىكىلهرنىڭ

 ا نىــــسبهتهن ئــــۆزدۇر، شــــۇڭا ئـــۇالر رىقــــابهتچى كــــۈچلهرگه تاقابىــــل تــــۇرۇش ۋە ســـانىغ
 مۇســۇلمانلىق ســۈپىتى بىــلهن هــۆر ياشاشــلىرى ئۈچــۈن كۆپىيىــشته، كۈچلىنىــشته يهنىــال

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه ئهمهل قىلىشقا ئىنتايىن مۇهتاجدۇر



916 

 ئائىله قۇرۇشنىڭ ئىقتىسادىي غايىسى . 3

ــان شۇب ــك بولغ ــا ئههمىيهتلى ــائىي هاياتت ــشلىك ۋە ئىجتىم ــۇرۇش كى ــائىله ق ــسىزكى، ئ  هى
 ئــۆيلهنمىگهن بويتــاق كىــشىلهرنىڭ كۆپۇنچىــسى . ئىقتىــسادىي غــايىلهرنى ئهمهلــگه ئاشــۇرىدۇ

ــته پېقىرلىقتــا ياشــايدۇ ــۇل تاپقانــدەك قىلــسىمۇ، ئهمهلىيهت ــا . قانچىلىــك كــۆپ پ ــاق هاياتت  بويت
 ـ كىــچهك ۋە يـــېمهك . بهرىــكهت بولمايــدۇ  چىقىملىــرى ئـــادەتته باشـــقا ـ ئىچــمهك ،كىـــيىم

 ئهممــا ئــائىله قۇرغــان كىــشى ئائىلىــسىدىكىلهرگه چىقىــم قىلغــان . ههســسىلهپ كــۆپ بولىــدۇ
ــدۇ ــدە ئۆتىـ ــاللىق ئىچىـ ــكهت ۋە خوشـ ــۇ راههت، بهرىـ ــسىمۇ، ئـ ــائىله . بولـ ــالاله ئـ ــۈنكى، ئـ  چـ

ــڭ چى ــائىله ئهزالىرنى ــا قىلىــدۇ، ئ ــكهت ئات ــا بهرى ــدەك قۇرغانالرغ ــشى كۆتۈرگهن  قىمىنــى ئهر كى
 ـ مېلىنــى بهرىكهتلىــك  كــۆرۈنگهن بىــلهن ئهمهلىيهتــته، ئــالاله ئۇالرنىــڭ رىزقىنــى كهڭ، پــۇل

 چـۈنكى ئـالاله ياراتقـان ههر قانـداق بىـر جـانلىقنى رىزقـى . قىلىدۇـ دە، قىيىنچىلىق تارتمايـدۇ
 بــۇ ســهۋەبتىن پېقىــر بىــلهن ياراتقــان ئىــكهن، ئۇالرنىــڭ ئېهتىيــاجلىرىنى قامــدىغان كىــشىمۇ

 بهزى كىــشىلهرنىڭ كىرىمىنىــڭ يېتهرســىزلىكى ئۇالرنىــڭ ئــائىله قۇرۇشــتىن . بولــۇپ قالمايــدۇ
 . ۋە پهرزەنت كۆرۈشتىن باش تارتىشلىرى ئۈچۈن ئۆزۈر بواللمايدۇ

 شۇبهىـــسىزكى، ئـــائىله قۇرغـــان . دىنـــى پـــاكلىق ۋە تهقۋالىـــق دىنىـــدۇر چـــۈنكى ئىـــسالم
 ىــسادىي جهههتــتىن بهك ياخــشى بواللمىــسىمۇ، ئــائىله هايــاتى كىــشىلهردىن قىــسمهنلىرى ئىقت

ــائادەت ــشىگه س ــشىلىقلىرى كى ــى، ياخ ــڭ بهرىكىت ــا، ئۇنى ــات بولغاچق ــهرەپلىك هاي ــاك ۋە ش  پ
ــشاليدۇ ــلهن . بېغى ــالىالر بى ــۇههببهت ۋە ب ــسىدىكى م ــال ئوتتۇرى  ـ ئاي ــدىكى ئهر ــائىله هاياتى  ئ

 ـ شـــهپقهت، ســـۆيگۈ سايىـــسىدا دۇنيانىـــ  ـ قـــايغۇلىرى ۋە بولغـــان مېهـــرى  ڭ بهزى غهم
ــدۇ ــۈر ســۈرىدۇ . قىيىنچىلىقلىــرى هــېس قىلىنماي ــدە، كىــشى بهختلىــك ئۆم  ـ . نهتىجى  بهخــت

 شـــۇڭا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . بۇنىڭغـــا نـــېمه يهتـــسۇن . ســـائادەت دېـــگهن مانـــا مۇشـــۇ
ــان ــشكه چاقىرغـ ــال ئۆيلىنىـ ــشىلهرنىمۇ دەرهـ ــاجىز كىـ ــتىن ئـ ــاددىي جهههتـ ــشكه مـ  . ئۆيلىنىـ

ــگهن پهيغهمــب ــۋەتته « : هر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دې ـــ ئــۆيلىنىڭالر، ئهل ــالالر ســىلهرگه مــال ـ  ئاي
 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( » دۇنيا بىلهن كېلىدۇ

 مۇســۇلمان كىــشى بــۇنى ئهلــۋەتته ياخــشى . ئــۆيلىنىش بهرىــكهت تېپىــشنىڭ ۋاسىتىــسىدۇر
ــىنىدۇ ــار . چۈش ــۆزىنى ه ــن، ئ ــان غهرەزلهردى ــۇلنى يام ــۆيلىنىش كۆپ ــۈنكى، ئ  ام ئىــشالردىن چ

 ـ ئايــال ئىككىــسىنى روهىــي تهرەپــتىن يــۇقىرى دەرىجىــگه  ســاقلىغانلىق ئېتبــارى بىــلهن ئهر
 تهقۋادارلىـق پۈتـۈن ياخـشىلىقالرنىڭ . كۆتۈرىدۇ، ئۇالرنىـڭ تهقـۋادار بولىـشىغا سـهۋەب بولىـدۇ

 . تۇرتكىسى ۋە پۈتۈن پهزىلهتلهرنىڭ ئامىلىدۇر

 تهقۋالىــق قىلىــدىكهن، ئــالاله ئۇنىڭغــا چىقىــش كىمكــى ئالالهقــا « : ئــالاله مۇنــداق دەيــدۇ
ـ 3 ـ 2 تــاالق سۈرىــسى ( » ئــالاله ئۇنىڭغــا ئويلىمىغــان يهردىــن رىزىــق بېرىــدۇ . يــولى بېرىــدۇ
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ــى ــۇزۇقچىلىقالردىن ســاقالش ۋە جهمئىيهتن ــشىنى ياشــالرنى ب ــۆيلىنىش ئى ــى ئ  ئىــسالم دىن
 شــوڭا ئـــۇ . لهردىن قوغـــداش ئۈچــۈن ئهڭ ياخـــشى قالقــان دەپ هېـــساباليدۇ يامــان ئــاقىۋەت

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق . ياشـــالرنى بـــۇرۇنراق ئۆيلىنىـــشكه تهشـــهببۇس قىلىـــدۇ
ــۆيلىنىڭالر، ســىلهردىن ئۆيلىنىــشكه ! ئهي ياشــالر گــۇروهى « : دىــگهن ــواللىغىنىڭالر ئ ــادىر ب  ق

 هرگه ههۋەس بىـــلهن تىكىلىـــپ قاراشـــتىن ۋە ههقىـــقهتهن، ئـــۆيلىنىش كـــۆزنى نـــا مههـــرەمل
ــدىن ســاقاليدۇ ــۆزىنى هارام ــقهتهن . ئ ــلهر روزا تۇتــسۇن، ههقى ــشكه قــۇدرىتى يهتمىگهن  ئۆيلىنى

 ) ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ( » . روزا تۇتۇش ئۇنىڭ جىنسىي ههۋىسىنى ئۆزايتىدۇ

 يېتىـدىغان ئۆيلىنىـشكه مـاددىي ۋە مهنىـۋى جهههتـتىن قـۇدرىتى : بۇ ههدىسنىڭ مهنىـسى
 چــۈنكى، ئـۆيلىنىش كىــشىنىڭ دىنىنىــڭ يېرىمىنـى تامۆماليــدۇ، كــۆپلىنى . ياشـالر ئۆيلهنــسۇن

 ـ شــارائىتى هــازىر . راههتلهندۇرىــدۇ، ئــۆزىنى هارامــدىن ســاقاليدۇ  تــوي قىلىــشقا شــهرت
 چــۈنكى روزا جىنــسىي ههۋەســنى پهســهيتىدۇ ۋە هــارام ئىــشالرغا . بولمىغــانالر روزا تۇتــسۇن

ــۇر يۈزلىنىــشتىن ــسىدە، ياشــالرغا . توســىدۇ دېگهنلىكت ــۇ ههدى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ب  پهيغهم
ــدۇ ــۈك بولىـ ــۇۋۋەت كۈچلـ ــسىي قـ ــالردىكى جىنـ ــۇكى، ياشـ ــىر شـ ــشىدىكى سـ ــاب قىلىـ  . خىتـ

 ئۇالرنىــڭ ئۆيلىنىــشتىن . ئــۇالردىكى ههۋەس ئــۇالرنى ئۆيلىنىــشكه بهكمــۇ هــاجهتمهن قىلىــدۇ
ــدىغان دىنىــي ۋە ــۈز ئۆرۇشــلىرىدىن كېلىــپ چىقى ــسبهتهن ي ــسىغا نى ــانالر باشقى ــي زىي  ئهخالق

ــدۇ ــر بولىـ ــى . چـــوڭ ۋە ئېغىـ ــى ۋە ئهخالقىنـ ــڭ دىنىنـ ــان كىـــشى ئۆزىنىـ ــائىله قۇرغـ ــا ئـ  ئهممـ
 . ههرتۈرلۈك بۇزۇقچىلىقالردىن ساقالپ قاالاليدۇ
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ــال ــته، ياش ــقا ئۈندەش ــائىله قۇرۇش ــسالمىي ئ ــى، ئى ــسالم دىن ــنى ئى ــاغلىقنى ساقالش  رنىڭ س
ــدۇ ــز ههل . مهقــسهت قىلى ــشىنى تى ــۆيلىنىش ئى ــڭ ئ ــشىغا يهتكهنلهرنى ــۆيلىنىش يې  چــۈنكى، ئ
 ـ پاهىـشه يوللىرىغـا كىرىـپ كېتىـشتىن هـېچ قىلمىغانـدا، ئـۇالر  چـۈنكى . ئىككىلهنمهيـدۇ زىنـا

 كىــشى قانچىلىــك تهقــۋا بولــسىمۇ، بــۇ تهقۋالىقنىــڭ كــۈچى جىنــسىي شــهيتاننىڭ ئالدىــدا
ــدۇ گ ــاجىزلىق قىلى ــدا ئ ـــ . اهى ــر ـ ــسىمۇ، پىكى ــدىن ساقلىيالى ــۆزىنى هارام ــپ ئ ــانچه قىلى ــۇ ق  ئ

 بۇنــداق پىكىــرلهر ۋە خىيــالالر كــۆپ هــالالردا . خىيــالىنى جىنــسىي خىيــالالردىن ســاقلىيالمايدۇ
ــدۇ ــپ كېتىــشىگه شــهرت هازىرالي ــان يولالرغــا كىرى ــشالرنى . كىــشىنىڭ يام ــشه ئى  ـ پاهى ــا  زىن

 » ئېيــدىز « شىپاسـى يــوق ئهڭ ۋەهـشىي ئـاغرىق . ئاغرىقالرغـا دۇچــار بولىـدۇ قىلغـانالر ههرخىـل
. كېسىلى بولسا پهقهت زىنا ـ پاهىشىنىڭ سهۋەبىدىن كېلىپ چىقىدۇ
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 قانــداقال بىــر قهۋمــدە پاهىــشه بولىــدىكهن، ئۇالرغــا « : شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
 تهبهرانىـــي . ( ئاگاهالنـــدۇرغان دەپ » ئـــۇالردىن بۇرۇنقىلىرىغـــا يهتمىـــگهن ئـــاغرىقالر يېتىـــدۇ

 ) رىۋايىتى

 ههقىـــقهتهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بـــۇ ســـۆزىنىڭ ههق ئىكهنلىكـــى كـــۈنىمىزدە
ــسپاتالنماقتا ــۇ روشـــهن ئىـ ــۆز خاهىـــشىدىن ســـۆزلىمهيتتى، پهقهت . تېخىمـ  چـــۈنكى ئـــۇ، ئـ

 مېرىكــا ۋە تهتقىقــاتالر ۋە رەســمى ستاتــسكىالر ئا . ئـالالهتىن كهلــگهن ئىلهــام بىــلهن ســۆزلهيتتى
 ياۋروپـــا ئهللىرىـــدە داۋالىغىلـــى بولمايـــدىغان بىـــر خىـــل جىنـــسىي ئاغرىقالرنىـــڭ كۆپىيىـــپ
 ـ ئوغۇلالرنىــڭ جىنـــسىي  ـ خوتــۇن بولمىغــان قىــز  كهتكهنلىكىنــى، بــۇ ئاغرىقالرنىــڭ ئهر

ــته ــانلىقىنى تهكىتلىمهك ــپ چىقق ــىۋەتلىرىدىن كېلى ــكىالتى . مۇناس ــلهر تهش ــكهن دۆلهت  بىرلهش
ــېال ــداق دەپ ئـ ــدۇ مۇنـ ــهن « : ن قىلىـ ــالردا خۇسۇسـ ــى ياشـ ــۆپلىگهن دۆلهتلهردىكـ  19 ۋە 15 كـ

 . ياشــالر ئارىــسىدىكى قىــزالر ئارىــسىدا جىنــسىي ئــاغرىقالر ههســسىلهپ كۆپىيىــپ كېتىۋاتىــدۇ
 بــۇ ۋابانىــڭ بــاش ئــامىلى ئــائىله هاياتىــدىكى ئهخالقنىــڭ يــوقلىقى، جىنــسىي مۇناســىۋەتنىڭ

ــلىك ــى ۋە تهبىئىيلىكىنــــى ۋە ۋەزىپىــــسىنى بىلمهســ ــاد قىلىــــشنىڭ كهملىكــ ــا ئېتىقــ  ، دىنغــ
ــه ئهمهس ــقا نهرسـ ــدىن باشـ ــى ئهركىنلىكىـ ــسىي جهههتتىكـ ــڭ جىنـ ــسىرنىڭ ( » ئايالالرنىـ  مىـ

 ). ـ ئاپرىل سانىدىن 10 ـ يىل 1965 گېزىتى » ئههرام «

 كىـــشىنىڭ دەپ ســـۈپهتلىگهن، چـــۈنكى زىنـــا » يـــول يامـــان « : زىنـــانى ئـــالاله قۇرئانـــدا
 ۇرۇپ، ئۇنىــڭ هــۆرمىتىنى يــوق قىلغانــدىن كېــيىن ئــۇنى دىنىنــى، ئهخالقىنــى ئاجىزالشــت

 بۇنىڭـدىنمۇ يامـان يـول . كېسىلىگه دۇچار قىلىـش ئـارقىلىق هايـاتىنى يـوق قىلىـدۇ » ئېيدىز «
ــدۇ ــدۇر ! بۇالم ــاقاۋەتلهردىن خالى ــداق ش ــشىلهر بۇن ــۆيلهنگهن كى ــسىي . ؟ ئ ــۇالر جىن ــۈنكى، ئ  چ

 ـ زىنـا ئىـشالردىن ههۋىسنى ئۆزلىرىنىـڭ هـاالل ئايـاللىرى ئـارقىلىق قانـدۇر  غاچقا، ئـۇالر هـارام
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . نهتىجىــدە، ئۆزلىرىىنىــڭ ســاقلىقىنى ســاقالپ قالىــدۇ . ســاقلىنااليدۇ

ــداق دېــگهن بــۇ ههقىق ــالنى كــۆرۇپ « : هتنــى بايــان قىلىــپ مۇن ــرىڭالر بىــرەر ئاي  ســىلهرنىڭ بى
ــپ، ــۆيىگه قايتى ــال ئ ــسا، دەره ــۈرۈپ قال ــۆڭلى يۈگ ــا ك ــپ، ئۇنىڭغ ــرگه قېلى ــلهن بى ــالى بى  ئاي

 ) سۇيۇتىي رىۋايىتى ( » بولسۇن، ئۇنىڭدىنمۇ شۇنى تاپىدۇ

ــىلىرىنى ــهيتانىي ۋەسۋەسـ ــپ شـ ــا بېرىـ ــۋالالردا ئايالىغـ ــداق ئههـ ــانالرغۇ بۇنـ ــالى بولغـ  ئايـ
ــېمه ــدا ن ــۈپ قالغان ــۆزى چۈش ــا ك ــرەر ئايالغ ــاقالر بى ــان بويت ــالى بولمىغ ــا ئاي ــدۇ ، ئهمم  ئۇنۇتى

ــ ــاجىز، تهق ــسى ئ ــدۇ قىلىــدۇ؟ ئىرادى ــپ كېتى ــارام ئىــشالرغا كىرى ــسا ه ــپ بول  ئهگهر . ۋالىقى زەئى
 تهقۋا، ئىرادىلىـك بولـۇپ، ئـۆزىنى هارامـدىن سـاقالپ قااللىغانـدىمۇ، پىكـر خىيـالىنى جىنـسىي

ــالالردىن ســاقلىيالمايدۇ ــڭ ئهمهل . خىي ــدۇ، بۇخىــل ئههــۋال، ئۇنى ــۇ كــۆپ قىينىلى ــدا ئ ــۇ هال  ب
ــادا قىلىــشىغا توســقۇن بۇلىــدۇ ئىبــادەتلىرىنى ۋە دۇنيــالىق ئىــشلىرىنى كام ــته، . ىــل ئ ئهمهلىيهت
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ــادا  ئهر بولــسۇن، مهيلــى ئايــال بولــسۇن، ئۆيلىنىــشتىن يــۈز ئــۆرۈگهن ههرقانــداق كىــشى دۇني
 ـ ئىــشرەت، شـۆهرەت ههممىــسى . ئهڭ بهخىتـسىز، بىچـارە كىــشىلهردۇر  ئـۇالردا بـايلىق، ئهيــشى

ــتى ــڭ تۇرمۇشـ ــۇالر دۇنيانىـ ــال ئـ ــسىمۇ، يهنىـ ــان بولـ ــۇق بولغـ ــك تولـ ــارەت ئهڭ لهززەتلىـ  ن ئىبـ
ــدۇر ــدىن مههرۇمـ ــا نېمىتىـ ــۇ ئهڭ كاتتـ ــڭ بـ ــدىن ۋە ئالالهنىـ ــبهر . مهنپهئهتىـ ــۇڭا پهيغهمـ  شـ

ــشىنى ــان كىـــ ــائىله قۇرمىغـــ ــساالمنىڭ، ئـــ ــارە « ئهلهيهىســـ ــلهن » بىچـــ ــت بىـــ  دەپ تهكىـــ
 بىچـــارە، « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر كـــۈنى . ســـۈپهتلىگىنىمۇ ئهجهبلىنهرلىـــك ئهمهس

ـــ ئ ـــ ئهگهر » ايــالى بولمىغــان ئهر بىچــارە بىچــارە ـ ــدۇ، ســاهابىالر ـ ــاي دەي ــادا ب  ـ دۇني ــۇ، مــال  ئ
 بىچــارە، « : دەيــدۇ، ئانــدىن يهنه ئــۇ » ههر قــانچه بــاي بولــسىمۇ « : ــ دېيىــشكهندە بولــسىچۇ؟
 دەيـدۇ، سـاهابىالر يهنه ـــ ئهگهر ئـۇ مـال ـ دۇنيـادا بـاي » ئېرى بولمىغان ئايـال بىچـارە بىچارە ــ

ـــ ــسىچۇ ؟ ـ ــشكهندە بول ــسىمۇ « : ، دېيى ــاي بول ــانچه ب ــساالم » ههرق ــبهر ئهلهيهىس ــدۇ، پهيغهم  . دەي
 ) ئىبنى ئهسىر رىۋايىتى (

 ئائىله قۇرۇشنىڭ روهىي تهرەپتىن بولغان غايىسى . 6

 ئىـــسالم دىنـــى ئـــائىله قۇرۇشـــنى تهقـــۋالىقنى كـــۆچهيتىش، كۆڭـــۈلنى روهالنـــدۇرۇش ۋە
 ـ . ۇ پهزىلهتلهرنــى ئۆستۈرۈشــنىڭ ۋاستىــسى دەپ هېــساباليد  چــۈنكى، ئــائىله هايــاتى بىــر

ــر ــرىگه مېهى ــېچىش بى ــدىن ك ــۆز مهنپهئهتى ــرى ئۈچــۈن ئ  ـ بى ــر ــىتىش، بى ـــ شــهپقهت كۆرس  ـ
ــدۇر ــشىش هاياتىـ ــر ههمكارلىـ ــان بىـ ــتىگه قورۇلغـ ــڭ ئۇسـ ــارلىق ئالىيجاناپلىقنىـ ــائىله . قاتـ  ئـ
ــى ئــادا قىلىــشقا  . چېنىقىــدۇ هاياتىــدا ئــائىله ئهزالىــرى مهســئۇلىيهتلهرنى ئورۇنالشــقا، پهرزلهرن

ــۆزدە ــى كـ ــالاله رازىلىقىنـ ــڭ ئـ ــسى ئۇنىـ ــڭ ههممىـ ــسىدىكى هاياتىنىـ ــشىنىڭ ئائىلىـ  ئهركىـ
ــدۇ ــا كىرى ــادەت قاتارىغ ــلهن ئىب ــۇش شــهرتى بى ــڭ دۇرۇس بول ــارەت نىيىتىنى  . تۇتۇشــتىن ئىب
 چـۈنكى، ئۇنىـڭ بالىلىرىنىـڭ ئېهتىيــاجلىرىنى قامدىـشى، ئـۇالرنى تهربىـيىلهپ يېتىشتۇرىــشى،

ـــ ــر ــ ــا ئۇالرغـــا مېهىـ ــار قىلىـــشى، ئۇنىڭغـ  شـــهپقهت كۆرسىتىـــشى، ئايالىغـــا مـــۇههببهت ئىزهـ
 بــۇ ئىــشالرنىڭ ههممىــسىدە . يېقىنچىلىــق قىلىــشى قاتــارلىق ئىــشلىرىنىڭ ههممىــسى ئىبــادەت

 . ئىبادەتنىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

ــشىدا، ئايــال ــائىله قۇرۇلىــشى ئى ــادىللىقى ۋە ئىلغارلىقىــدىن ئ ــى ئۆزىنىــڭ ئ ــسالم دىن  ئى
ــش ــان ســاۋابالرنى ۋەدە كىــشىگه ئهر كى ــۆز بولمىغ ــال . قىلىــدى ىنىڭ ســاۋابىدىن ئ  چــۈنكى، ئاي

ــتىش، ــۇنى ئېمى ــۈرۈش، ئ ــاال كۆت ــۇپ ب ــدار بول ــش، هامىل ــى قىلى ــڭ خىزمىتىن ــشىمۇ ئېرىنى  كى
 بــېقىش تهربىــيىلهش قاتــارلىق مهســئۇلىيهتلهرنىڭ ههممىــسى ئۈچــۈن ئالالهنىــڭ مۇكۆپاتىغــا

 . اليىقتۇر

ــساالمغا، ئ ــيهر ئهلهيهىسـ ــاالمه پهيغهمـ ــسى سـ ــك ئانىـ ــڭ ئىنىـ ــوغلى ئىبىراهىمنىـ ــڭ ئـ ۇنىـ
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ـــ يــا رەســۇلهلاله ــسىز، ! ئىــسىملىك ئايــال ـ  ســىز ئهرلهرگه پۈتــۈن ســاۋابالردىن خۇشــخهۋەر بېرى
ــبهر ئهلهيهىســساالم ــدە، پهيغهم ـــ دېگهن ــالالرغىمۇ بهرمهمــسىز؟ ـ ــالالرغىمۇ كــۆپ ســاۋاب « : ئاي  ئاي

 ى، ئېرىــدىن هامىلـدار بولــۇپ، قۇرســىقىدا بار،شـۇنىڭغا رازى بولمۆمــسىز، ئـۇالردىن بىــرى شـۇك
 ـ ئېرىمــۇ ئۇنىڭـدىن رازى بولغـان بولــساـ كېچىـسى ئۇخلىمــاي  بـاال كۆتـۈرگهن ئايــال كىـشىگه

 ) ئىبنى ئهسىر رىۋايىتى . ( دەيدۇ » ناماز ئوقۇپ، كۈندۇزى روزا تۇتقاننىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ

ــسىدە، ــر ههدى ــبهر ئهلهيهىســساالم بى ــاهالردىن بهزىب « پهيغهم ــۇ گۇن ــاركى، ب ــاهالر ب ــر گۇن  ى
ــۇ، ــش بىلهنم ــاكى ههج قىلى ــۇ، ي ــۇش بىلهنم ــۇ، روزا تۇت ــۇش بىلهنم ــاز ئوق ــاهالر نام ــۇ گۇن  ئهپ

 قىلىنمايــدۇ، بهلكــى پهقهت هــاالل رىزىــق تهلهپ قىلىــش يولىــدا هىمــمهت كۆرســىتىش بىلهنــال
 ) تهبهرانىي رىۋايىتى ( » ئهپۇ قىلىنىدۇ

ــئۇل ــڭ مهس ــۇ ئائىلىنى ــۇرۇپ، ش ــائىله ق ــمهك، ئ ــڭ، دې ــش، بالىلىرىنى ــادا قىلى  ىيهتلىرىنى ئ
 ئىبــادەت روهنــى . ئايالىنىــڭ ئېهتىيــاجلىرىنى ههل قىلىــش يولىــدا ئىــشلهش كاتتــا ئىبــادەتتۇر

 پهرزەنتلهرنـى بـېقىش ئۈچـۈن ئىـشلهش . ۋە ئـۇنى يـۇقىرى ماقامالرغـا كۆتۈرىـدۇ غىزاالندۇرىدۇ
ــ ــسىدىن گونـــاهالر ئهپـ ــا ئىبـــادەت بولغانلىقىـــدىن، ئۇنىـــڭ يۈزىـ ــۈنكى . ۇ قىلىنىـــدۇ كاتتـ  چـ

 . قۇرئاننىڭ تهلىماتى بويىچه، ياخشى ئهمهللهر يامان ئهمهللهرنى يوققا چىقىرىدۇ

 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم بــــاال تهربىيىلهشــــنىڭ ئهۋزەللىكــــى ۋە ئولــــۇغ ئىكهنلىكــــى
ــۇق ــدۇ توغرۇل ــداق دەي ــا خۇشــخهۋەر بېرىــپ مۇن  ـ ئانىالرغ ــا ــزى « : ئات ــر قى ــڭ بى  كىمكــى ئونى

 ى ياخــشى تهربىــيىلهپ، ياخــشى ئوقۇتــۇپ، ئالالهنىــڭ نېمهتلىرىــدىن ئــۇنى بولــسىمۇ، ئــۇن
ــسى  ـ ئانى ــا ــلهن ئات ــهۋەبى بى ــڭ س ــۇ قىزنى ــشتۇرىدىكهن، ب ــپ، ياخــشى يېتى  بههــرىمهن قىلى

 ) قۇرتۇبى رىۋايىتى ( » قۇتۇلۇپ قالىدۇ ئوتىدىن دۇزاخ

 پ بولــۇش دېــمهك، ئۆيلىنىــشنىڭ پايــدىلىرىنى ۋە دۇنيــا ئاخىرەتلىــك ســائادەتلىرىنى ســانا
ــۇمكىن ئهمهس ــسىز . م ــسا بهخىت ــۆزلىرى بول ــسىز، ئ ــاتى غايى ــڭ هاي ــۆيلهنمىگهن بويتاقالرنى  ئ

 . ئۆتىدۇ

 ئۆيلىنىشنىڭ هېكمىتى

ــۇرۇن ــشتىن بـ ــۆز ئېچىـ ــاۋزۇدا سـ ــۇ مـ ــسالم بـ ــى، ئىـ ــشىمىز كېرەككـ ــق بىلىـ ــۇنى ئېنىـ  شـ
ــسهك ــارەت دېـ ــنال ئىبـ ــسى پهقهت هېكمهتتىـ ــڭ ههممىـ ــان ئههكامالرنىـ ــهرىئىتىدە بويرۇلغـ  شـ

 ئــۇالر . چــۈنكى ئــۇالردا مهنىــسىز، پايدىــسىز هــېچ نهرســه يوقتــۇر . ۇبــالىغه قىلمىغــان بــولىمىز م
ــگهن ــۇق بىلگــۈچى ۋە هېكمهتلىــك ئىــش قىلغــۇچى ئــالاله تهرىپىــدىن كهل  ههر نهرســىنى تول

ــامالردۇر ــڭ ههممىــسى ئىنــسانالرغا . ئههك ــهرىئهت ئههكاملىرىــدىكى هېكمهتلهرنى  لــېكىن ش
ــۇ ؟ جــاۋاب ــسان : مهلۇمم ــڭ ئىن ــا، ئۇالرنى ــك بولغاچق ــدراكى چهكلى ــل ئى ــى ۋە ئهقى الرنىڭ ئىلم
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 ههمـمه نهرسـىنىڭ هېكمهتلىرىنـى ۋە مهقـسهت ـ غـايىلىرىنى ئىـدراك قىلىـپ بىلىـشى مـۇمكىن
 ـ 85 ئىــسرا سۈرىــسى ( » بېرىلــدىڭالر ســىلهر ئــۆزال ئىلىــم « : ئــالاله مۇنــداق دەيــدۇ . ئهمهســتۇر

 ) ئايهت

ــسانالر ئۈ ــالاله ئىنـ ــكهن، ئـ ــداق ئىـ ــڭ بۇنـ ــهرىئهت ئههكاملىرىنىـ ــۈرگهن شـ ــۈن چۈشـ  چـ
ــى ــى، مهيل ــىرلىرىنى بىلهيل  ـ س ــېكمهت ــڭ ه ــز ئۇالرنى ــى بى  ـ مهيل ــسىنى  ـ ههممى ــى  بىلمهيل

 چــۈنكى بىــر نهرســىنىڭ هېكمىتىنــى . رازىمهنلىــك بىــلهن قوبــۇل قىلىــشىمىزغا تــوغرا كېلىــدۇ
ــك ئهمهس، بهلكــى ــى ۋە پايدىــسى يــوق دېگهنلى ــز، ئۇنىــڭ هېكمىت  ئۇنىــڭ بىلمىگهنلىكىمى
 . هېكمىتىنى بىلىشكه بىزنىڭ ئهقىل، ئىدراكىمىزنىڭ يېتهرلىك ئهمهس ئىكهنلىكىدۇر

 شــۇنداقتىمۇ،ْ ئالالهنىــڭ ئىنــسانالر جهمئىيىتــى ئۈچــۈن، ئهر ــــ ئايالــدىن ئىبــارەت بــۇ
 ئىككــى جىنــسنىڭ بىــر ــــ بىــرى بىــلهن ئۆيلىنىــشى ئــارقىلىق جۇپلىشىــشىنى ئىالهىــي قــانۇن

 ىــــڭ، بىزنىــــڭ چهكلىــــك بولغــــان ئىنــــساني ئهقلىمىــــز ئــــارقىلىق قىلىـــپ بېكىتكهنلىكىن
 . بىلهلىگهن بهزى هېكمهتلىرىنى سۆزلىگىمىز كېلىدۇ

ــيىن، . 1 ــدىن كې ــىۋىتى ئورناتقان ــۇق مۇناس ـــ خوتۇنل ــشىلهر ئهر ـ ــارقىلىق كى ــۆيلىنىش ئ  ئ
 ـ پاهىـشه ئىـشالردىن سـاقلىنااليدۇ، تېگـى پـاك نهسـىللهرنى تېرىيااليـدۇ ئۇالر  مـبهر پهيغه . زىنا
ــدۇ ئهلهي ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــساالم ب ــى « : هىس ــالر جامائهس ــى ياش ــشكه ! ئ ــىلهردىن ئۆيلىنى  س

 ىن، قۇدرىتى يهتكهنـلهر ئۆيلهنـسۇن، چـۈنكى ئـۆيلىنىش كـۆزنى نـامههرەمگه تىكىلىـپ قاراشـت
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » ئهۋرەتنى پاهىشهدىن ساقاليدۇ

 ئهخالقــسىزلىقالردىن ســاقالپ ئــۆيلىنىش ئــارقىلىق جهمئىيهتنــى يامــان ئىــشالردىن، . 2
ــدۇ ــالغىلى بولى ــلهر . ق ــسىدا رەزىللىك ــسانالر ئوتتۇرى ــسا، ئىن ــدىغان بول ــۆيلىنىش بولماي ئهگهر ئ

 . ئورتاقالشقان بوالتتى

 ـ . 3  ـ بىــرىگه تېگىــشلىك بولغــان ههق  ـ ئايــال ئىككىــسى بىــر  ئــۆيلىنىش ئــارقىلىق ئهر
ــدۇ ــاق مهنپهئهتلىنهلهي ــۇقالردىن ئورت ــشى . هوق ــمهك، ئهر كى  ـ ئىچ ــېمهك ــشىنىڭ ي ــال كى  ئاي

 ـ كىــيىم  ـــ كىــچهك ۋە باشــقىالر قاتــارلىق هايــاتتىكى بــارلىق ئېهتىيــاجلىرىنى تولۇقالشــنى ئــۆز
 ـ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ . ئۈســتىگه ئالىــدۇ  ئاياللىرىڭالرنىــڭ يــېمهك

ــى  ـ كىچهكلىرىنــ ــيىم ــمهك ۋە كىــ ــۇقالپ ئىچــ ــڭ تولــ ــشىڭالر، ئۇالرنىــ ــى بېرىــ  لهرنىڭ ســ
 » ئۈستۈڭالردىكى ههقلىرىدىندۇر

ــدىن ــدىكى ئېهتىياجلىرىـ ــۆي ئىچىـ ــشىمۇ ئېرىنىـــڭ ئـ ــال كىـ ــسىگه، ئايـ  ئۇنىـــڭ مۇقابىلىـ
 ئايــال « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ههقــته مۇنــداق دەيــدۇ . چىقىــشنى ئــۆز ئۇســتىگه ئالىــدۇ

ــشلىرىدىكى مهســئۇلىيىتىدىن ســو ــۆي ئى ــۇ، ئ ــۆيىگه مهســئۇلدۇر، ئ ــڭ ئ » رىلىدۇ كىــشى ئېرىنى
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 ) رىۋايىتى بۇخارى (

ــلهر . 4 ــا مىللهتــ ــلهر، ههتتــ ــائىلىلهر، قهبىلىــ ــشىلهر يــــات ئــ ــارقىلىق كىــ  ئــــۆيلىنىش ئــ
 ـ بىرىنـى تونۇمايـدىغان ئــائىلىلهر،  ئوتتۇرىـسىدا ئۆزئـارا تۇغقـانچىلىق رىـشتىنى باغاليـدۇ، بىـر

ــا ــ ئۆزئ ــارقىلىق بىر ــشىش ئ ــدۇ را قۇدىلى ــۇپ كېتى ــان بول ــلهن تونۇشــۇپ تۇغق ــۇالر . ـ بىــرى بى  ئ
 . ئاخىرى بىر ـ بىرىدن مىراس ئالىدۇ

ــال . 5 ــلهن ئاي ــشى پهقهت ئهر بى ــدا داۋام قىلى ــاغالم هال ــلىنىڭ س ــسان نهس ــدە ئىن  يهر يۈزى
 . ئۆيلىنىشى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ ئىككى جىنسنىڭ بىرـ بىرى بىلهن

ــدۇ ــداق دەيــ ــالاله مۇنــ ــساندىن « : ئــ ــىلهرنى بىرئىنــ ــسانالر ســ ــى ئىنــ ــادەم ( ئــ ــى ئــ  يهنــ
 يهنــى ( ئۇنىـڭ جـۇپتى ) يهنـى ئـۆز جىنـسىدىن ( ياراتقـان، شـۇ ئىنـساندىن ) هىسـساالمدىن ئهلهي
 پهرۋەردىگـــارىڭالردىن ياراتقـــان نــى ياراتقـــان ۋە ئـــۇالردىن نۇرغـــۇن ئهرــــ ئايـــالالرنى ) ههۋۋا

 ) ـ ئايهت 1 نىسا سۈرىسى . ( » قورقۇڭالر

 ، تۈۋەنــدىكى ئىككــى ئهگهر ئىنــسانالر ئوتتۇرىــسىدا ئۆزئــارا ئــۆيلىنىش بولمايــدىغان بولــسا
ــشه  ـ پاهى ــا ــاكى زىن ــسانىيهتنىڭ نهســلى تۇگهشــكهن، ي ــاكى ئىن ــوالتتى، ي ــرى ب ــشنىڭ بى  ئى

 . ئارقىلىق ئهسلى ـ پهسلى بىلىنمىگهن ئهخالقسىز ئىنسانالر مهيدانغا كهلگهن بوالتتى

 ئۆيلىنىشنىڭ پايدىلىرى

 : ئۇيلىنىشنىڭ پايدىلىرى ناهايىتى كۆپتۇر، ئۇالردىن

 ش پهرزەنىت كۆرۈ

 ـ ئۇيلىنىـشنىڭ ئهڭ چـوڭ پايدىـسىدۇر  ئىنـسانالر ئارىـسىدىكى ئۆزئـارا . پهرزەنـت كـۆرۈش
 ئـــۆيلىنىش يهر يۈزىـــدە ئىنـــسان نهســـلىنىڭ داۋام قىلىـــشى ئۈچـــۈن ئـــالاله تهرىپىـــدىن

 ئهرـــ ئايــالالردىكى جىنــسىي ههۋەســمۇ شــۇ مهقــسهت . بېكىــتىلگهن تهبىئىــي قــانونىيهتتۇر
 ىنىڭ ئۇزۇلـــۇپ قالماســـتىن، داۋام قىلىـــشى ئـــۆيلىنىش ئىنـــسان نهســـل . ئۈچـــۈن يارىتىلغـــان

 ئـــــالاله ئهگهر ئىنـــــسان نهســـــلىنى كـــــۆپهيتىش ۋە داۋام . ئــــارقىلىقال ئهمهلـــــگه ئاشـــــىدۇ
ــانۇنىيىتىگه ــۆيلىنىش ق ــشنى ئ ــۇرۇش ئى ــگه ئاش ــسىنى ئهمهل ــۇ غايى ــارەت ب ــتىن ئىب  قىلدۇرۇش

 ىن ئـــالاله نىـــڭ لـــېك . باغلىماســـتىن، باشـــقا بىـــر يـــول بىلهنمـــۇ يۈرگۈزۈشـــكه قـــادىر ئىـــدى
 هېكمىتى دۇنيـا ئىـشلىرىنى سـهۋەبلهر قانۇنىغـا باغالشـنى تهقهززا قىلغاچقـا، پهرزەنـت كـۆرۈش
ــى ــال ئىككـ ــلهن ئايـ ــشىنى ئهر بىـ ــدۇرۇش ئىـ ــلىنى داۋم قىلـ ــسان نهسـ ــارقىلىق ئىنـ ــۇ ئـ  ۋە بـ

ــان ــشىگه باغلىغـ ــلهن ئۆيلىنىـ ــرى بىـ ـــ بىـ ــسنىڭ بىرـ ــا ۋە . جىنـ ــنىڭ دۇنيـ ــت كۆرۈشـ پهرزەنـ
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 . دىلىرى ناهايتى كۆپ ئاخىرەتلىك پاي

 : پهرزەنت كۆرۈشنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى

 . ئىنسان پهرزەنتلىرى بىلهن گۈللهپ ياشنايدۇ ۋە كۆكلهيدۇ . 1

ــدۇر . 2 ــڭ گۈللىرىـ ــلهن . پهرزەنـــتلهر ئائىلىنىـ ــشى بىـ ــڭ پهرۋىـ ــپۇراق گۈللهرنىـ ــۇ خۇشـ  بـ
 . مهشغۇل بولغان ئاتا ـ ئانا بهختلىك ئاتا ـ ئانىالردۇر

 . ى بار كىشىلهرنىڭ ئۆمرى خوشال ۋە سائادەتلىك ئۆتىدۇ پهرزەنتلىر . 3

 پهرزەنتلىــرى بــار كىــشىلهر ياشــانغانلىرىدا، شــۇ پهرزەنتلىرىنىــڭ راههتلىرىنــى كۆرىــدۇ، . 4
 . جاپا ـ مۇشهققهتلهردە ئۆزلىرىنى يالغۇز هېس قىلمايدۇ

 پهرزەنتلىــرى بــار كىــشىلهر پهرزەنتلىرىنىــڭ كــېلهچىكىگه ئۇمىــت كــۆزىنى تىكىــپ، . 5
ــدۇ ــپ ئۆتى ــۇللىرىنى خــوش قىلى ــلهن كۆڭ ــرى بى ــڭ غهلىبىلى  ـ . ئۇالرنى ــا ــالىالر ئات ــۈنكى ب  چ

 . ئانىالرنىڭ بۈگۈنى ۋە ئهتىسىدۇر

 . پهرزەنتلىرى بار كىشىنىڭ نام ــ نىشانىسى ئۆچۈپ كهتمهيدۇ . 6

 : پهرزەنت كۆرۈشنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

 ئالالهنىڭ مۇههببىتىگه ئېرىشىش . 1

ــدە پهرزەنــت كــۆرۈش ــۆيلهنگهن كىــشى ئالالهنىــڭ ئىنــسان نهســلىنى يهر يۈزى  ئۈچــۈن ئ
ــ ــالاله تامـ ــان ۋە ئـ ــسلىق قىلغـ ــسىگه ۋارىـ ــۋار ئىرادىـ ــارەت ئۇلۇغـ ــتىن ئىبـ  م ا داۋام قىلدۇرۇشـ

 ئالالهنىـڭ سـاۋابىغا كىـشى بـۇ ئـارقىلىق ئـۇ . قىلماقچى بولغـان بـۇ ئىـشنى بېجىـرگهن بولىـدۇ
 . گه مۇيهسسهر بولىدۇ ئالالهنىڭ مۇههببىتى ، نهتىجىدە . ئېرىشىدۇ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇههببىتىگه ئېرىشىش . 2

 ئــۆيلىنىڭالر، « پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يولىغـا ئهگىــشىپ ئــۆيلهنگهن كىـشى ئۇنىــڭ
ــۆپىيىڭالر ــىلهرنىڭ ! كـــ ــدا، ســـ ــڭ ئالدىـــ ــقا ئۇممهتلهرنىـــ ــدە مهن باشـــ ــامهت كۈنىـــ  قىيـــ

 شــۇ ســهۋەبتىن . قىغــا ئــاۋاز قوشــقان بولىــدۇ دېــگهن چاقىرى » كــۆپلىكىڭالردىن پهخىــرلىنىمهن
 . ئۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇههببىتىگه ئېرىشىدۇ

 . ئۆلۇپ كهتكهندىن كېيىنمۇ ياخشى پهرزەنتنىڭ دۇئاسىدىن بههرىمهن بولۇش . 3

 ئىنسان ئۆلگهندىن كېيىنمـۇ، ئۇنىڭغـا سـاۋابى يېتىـپ تۇرىـدىغان ياخـشلىقالرنىڭ بىـرى،
بــۇ ههقــته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق . ى ياخــشى تهربىيىلهشــتۇر پهرزەنــت كــۆرۈپ ئــۇن
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ــگهن ــدۇ، « : دې ــۈپ قالى ــرى ئۈزۈل ــۈن ئهمهللى ــڭ پۈت ــيىن، ئۇنى ــدىن كې ــسى ئۆلگهن ــادەم بالى  ئ
 مهنپهئهتلىـــك ئىلىـــم، ئومۇمغـــا : پهقهت ئـــۈچ نهرســـىنىڭ ســـاۋابى ئۇنىڭغـــا يېتىـــپ تۇرىـــدۇ

 مۇســـلىم ( » ىــدىغان ياخـــشى پهرزەنــت قىلىــپ تۇر پايــدىلىق ياخــشى ئىـــش، ئۇنىڭغــا دۇئـــا
 ) رىۋايىتى

ــتىن، ــت بولماس ــشى پهرزەن ــدىغان ياخ ــا قىلى ــسىغا دۇئ  ـ ئانى ــا ــاال ئات ــۇ ب ــلهر ئهگهر ئ  بهزى
 بالىالرنىـــڭ ئۇنىــڭ ئهكىــسچه بولــۇپ چىققــان بولــسا قانــداق بولىــدۇ؟ دېيىــشى مــۇمكىن،

 ئهممــا ياخــشى . مۇنـداق بولــۇپ چىقىــشى ئــۇ كىــشىنىڭ ياخــشى نىيىــتىگه زىيــان يهتكۈزمهيــدۇ
ــۆز ــيىلهپ ئـ ــشى تهربىـ ــى ياخـ ــشى ئهگهر پهرزەنتلىرىنـ ــك كىـ ــۆزلىگهن دىيانهتلىـ  نىيهتنـــى كـ
 بــۇرچىنى ئــادا قىلـــسا، پهرزەنتلىرىمــۇ ئۇنىـــڭ ئهجرىنــى قايتۇرىــدۇ، ئـــۇ ۋاپــات بولغانـــدىن

 . كېيىنمۇ ههققىدە دۇئا قىلىپ تۇرىدۇ

 دە ئۇنىڭغـا شــاپائهتچى ئهگهر پهرزەنتـى ئۆزىـدىن بـۇرۇن ئۆلـۈپ كهتــسه قىيـامهت كۈنىـ . 4
 . بولىدۇ

 نارىـسىدە بـالىالر قىيـامهت كۈنىـدە « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقـته مۇنـداق دېـگهن
 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » ئاتا ـ ئانىسىنى جهننهتكه تارتىدۇ

 هارامدىن ساقلىنىش

ــارقىلىق  ئـــۆيلهنگهن كىـــشى جىنـــسىي ههۋىـــسىنى هـــاالل ئايـــالى بىـــلهن قانـــدۇرۇش ئـ
 پهيغهمـبهر . تاننىڭ ۋەسۋەسـىلىرىدىن سـاقلىنىدۇ، كـۆزىنى، ئهزايىنـى هارامـدىن سـاقاليدۇ شهي

ــگهن ــداق دېـ ــدە مۇنـ ــۇ مهنىـ ــساالم بـ ــى « : ئهلهيهىسـ ــڭ يېرىمىنـ ــشى دىنىنىـ ــۆيلهنگهن كىـ  ئـ
 » قالغـــان يېرىمىنــى ئالالهقــا تهقۋالىـــق قىلىــش ئــارقىلىق تامۆماليـــدۇ . كامىللىغــان بولىــدۇ

 ) ئههمهد رىۋايىتى (

 ـ يامــان ئىــشالرنى قىلىــشتىن ئــۆيلىنىش  شــهيتاننىڭ ۋەسۋەســىلىرىدىن ســاقلىنىپ، گۇنــا
ــان ــان بولغ ــر قالق  ـ بى ــردىن ــدىغان بى ــۈرتكه بولى ــۆزىنى قوغداشــقا ۋە ئىپپهتلىــك بولۇشــقا ت  ئ

 چــۈنكى جىنــسىي . ئىــكهن، ئــۇ، ئىــسالم دىنىــدا ئهڭ ئههمىيهتلىــك ئىــشالردىن ســانىلىدۇ
ــۇ ــڭ كۇچىم ــۇچىگه تهقۋالىقنى ــدۇ ههۋەســنىڭ ك ــاجىز كېلى ــدە ئ ــدا، . بهزى ــالاله قۇرئان ــۇڭا ئ  ش

 ئهگهر بـــۇ هۆكـــۇمگه ئهمهل قىلمىـــساڭالر، يهر يۈزىـــدە پىتـــنه ۋە چـــوڭ قااليمىقـــانچىلىق «
 ). ـ ئايهت 73 ئهنفال سۈرىسى . ( دەيدۇ » تۇغۇلىدۇ

ــدىن ســاقلىيااليدۇ، ــى هارام ــۆزىنى ۋە ئهزايىن ــۋا بولــسىمۇ پهقهت ك ــانچه تهق ــشى ههرق  كى
ــالالردىن ســاقلىيالمايدۇ ئهممــا كــۆڭلىنى ــسىي خىي ــاللىرىنى جىن ـــ خىي ــر ـ ــڭ . ۋە پىكى ــۇ ئۇنى ب
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 ـ ــر ــڭ پىكى ــۆيلهنمىگىچه ئۇنى ــانلىقتىن، زادى ئ ــش بولغ ــر ئى ــىرتىدىكى بى ــڭ س  ئىختىيارىنى
ــۆڭلىنى ــنالىردىمۇ كـ ــاز ئهسـ ــا نامـ ــاقلىنالمايدۇ، ههتتـ ــرلهردىن سـ ــسىي پىكىـ ــاللىرى جىنـ  خىيـ

 ئــى ئــالاله ســېنىڭدىن « ئهلهيهىســساالم ههردائىــم شــۇڭا پهيغهمــبهر . خــاتىرجهم تۇتالمايــدۇ
ــمهن ــشىڭنى تىلهيـ ــدىن ساقلىـ ــى هارامـ ــشڭنى ۋە ئهزايىمنـ ــاك قىلىـ ــى پـ ــا » قهلبىمنـ  دەپ دۇئـ

 ) بهيههقىي رىۋايىتى .( قىالتتى

 بىــر پهيغهمبهرنىــڭ قهلبىنىــڭ پــاك بولماســلىقى ۋە ئهزايىنىــڭ هارامــدىن ساقلىنالماســلىقى
ــا په . مــــۇمكىن ئهمهس، ئهلــــۋەتته ــارقىلىق ئهممــ ــۇ دۇئاســــى ئــ  يغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم بــ

ــى ۋە ــرەك ئىكهنلىكىنـ ــداق قىلىـــش كېـ ــۈن قانـ ــاقلىنىش ئۈچـ ــهيتاندىن سـ  مۇســـۇلمانالرغا شـ
 . دۇئانىڭ قانداق قىلىنىشىنى كۆرسهتكهن

 كۆڭۈلنى راههتلهندۇرۇش

 ئــۇ، ههقــتىن قاچىــدۇ، . ئىنــساننىڭ كــۆڭلى كــۆپىنچه، ئۇنىــڭ ئىرادىــسىگه قارشــىدۇر
 . ئهگهر ئـۇنى بىـرەر ئىـشقا زورلىـسا، شـۇ ئىـشقا ئادەتلىنىـدۇ . ان ئىشنى ياقتۇرىـدۇ مهنئى قىلىنغ

ــه، ئۇنىــــڭ ــارقىلىق چىــــداملىق بولىــــدۇ، ئــــۇنى لهززەتــــلهر بىــــلهن راههتلهندۇرســ  بــــۇ ئــ
ــايغۇ ۋە . پائالىيهتچــانلىقى ئاشــىدۇ ـــ ق ــارقىلىق غهم ـ ــېچىش ئ ــلهن كۆڭــۈل ئ ــالى بى ــشى ئاي  كى

 . كۆڭۈلسىزلىكلهرنى ئونۇتىدۇ

ــان كهرىمــدە شــۇڭا ــالاله قۇرئ ــۇلپهت ئېلىــشىڭالر ئۈچــۈن « : ئ  ـ ئ  ئايــالالر بىــلهن ئۇنىــسى
ــالاله ( ـــ مـــۇههببهت ) ئـ ــاراڭالردا مېهىرـ ــپىڭالردىن ياراتقـــانلىقى، ئـ ــۆز تېـ ــڭ ئـــوالرنى ئـ  نىـ

ــڭ ــانلىقى ئالالهنى ــىتىدىغان ( ئورناتق ــۇدرىتىنى كۆرس ــالى ق ــدۇر ) كام ــدۇ » ئاالمهتلىرىدىن  . دەي
 ) ـ ئايهت 21 روم سۈرىسى (

 ئۆي ئىشلىرىدىن ئازات بولۇش

 ئۆيلهنگهن كىشى تاماق ئېتىش، كىـر يويـۇش ۋە ئـۆي سـۈپۈرۈش قاتـارلىق ئـۆي ئىـشلىرى
ــان بولىـــدۇ ــازات بولغـ ــغۇل بولۇشـــتىن ئـ ــلهن مهشـ ــساندا ئهگهر جىنـــسىي ههۋەس . بىـ  ئىنـ

ــالغۇز تهنهــــا ئۆتىــــشى ۋە ئــــۆي ئىــــشلىرىنىڭ  بولمىغــــان تهقــــدىردىمۇ، ئۇنىــــڭ ئــــۆزى يــ
ــيىن ئىــش هۆددىــسىدىن چى ــشى قى ــۇپ . قى ــلهن مهشــغۇل بول ــۆي ئىــشلىرى بى ــۇ، ئ  چــۈنكى ئ

ــهرپ ــن ۋە ۋەتهن ئۈچـــۈن خىـــزمهت قىلىـــشقا سـ  قالـــسا، مهئىـــشهت ئۈچـــۈن ئىـــشلهشكه، دىـ
 ياخـشى ئايــال بـۇ ئىـشالرنى ئــۆز . قىلىـدىغان ۋاقىتلىرىنىـڭ كــۆپ قىـسمى زايـا بولــۇپ كېتىـدۇ

 . قىغـا ئهڭ ياخـشى يـاردەمچى بوالاليـدۇ ئۈستىگه ئېلىـشى ئـارقىلىق ئېرىنىـڭ دىنىغـا ۋە دۇنيالى
ــۇر ــر كهمچىللىكت ــدىغان بى ــغۇل قىلى ــى ۋە كــۆڭلىنى مهش ــشىنىڭ ۋاقتىن ــالغۇزلۇق كى ــۇڭا . ي ش
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 قهلــبىڭالر ئالالهقــا شــۈكۈر قىلىــدىغان، تىلىڭــالر « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دىــگهن
ــاخىرەتلىكىڭ ــىلهرنىڭ ئـ ــالىڭالر سـ ــدىغان ۋە ئايـ ــر قىلىـ ــالالهنى زىكىـ ــاردەم ئـ ــۈن يـ  الر ئۈچـ

 ) تىرمىزى رىۋايىتى ( » بېرىدىغان مۆمىن ئايالالردىن بولسۇن

ــۇاليمان دەر ــۇ س ــگهن ئهب ــداق دې ــدە مۇن ــۇ مهنى ــي ب ــالىق « : انى ــشى دۇني ــال كى ــشى ئاي  ياخ
 » ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى ئاخىرەت ئىشلىرى ئۈچۈنمۇ سىزنى راههتلهندۇرىدۇ

 ئۆزىنى چېنىقتۇرۇش

 ئــــۇ، . لىنىــــڭ ئىگىــــسى ۋە باشــــلىقى هېــــسابلىنىدۇ ئــــۆيلهنگهن ئهر كىــــشى شــــۇ ئائى
 ئائىلىـــدىكىلىرىنىڭ هالىـــدىن خهۋەر ئـــېلىش، دىنىـــي تهلىمـــاتالرنى ئۈگىنىـــشكه ئۈنـــدەش،
 ئايالىنىـــڭ قىـــسمهن يېتهرســـىزلىكى ۋە ئۆزگىرىـــشچان مىجهزىـــگه ســـهۋىرچانلىق بىـــلهن

ــى ــاالل كهس ــۈن ه ــۇالر ئۈچ ــيىلهش، ئ ــشى تهربى ــالىلىرىنى ياخ ــش، ب ــامىله قىلى ــپ مۇئ  پ قىلى
 ئىشلهش قاتارلىق مهسـئۇلىيهتلهر ئـارقىلىق ئـۆزىنى كـۆپلىگهن جاپـالىق ۋە شـهرەپلىك ئىـشالر

 . بـۇ ئىـشالرنىڭ ههممىـسى شـهرەپلىك ۋە ئولـۇغ ئىـشالردۇر . بىـلهن چېنىقتـۇرۇپ يېتىـشتۇرىدۇ
ــداق دېـــگهن ــا ! بىلىڭالركـــى « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـ ــالر خـــۇددى چوپانغـ  ههممىڭـ

ــئ ــشاش مهس ــئۇل ئوخ ــتىڭالردىكىلهردىن مهس ــول ئاس ــالر ق ــىلهر ههممىڭ ــسى، س  » ۇلىيهت ئىگى
 ) بۇخاري ۋە مۇسلىم رىۋايىتى (

ــئۇل ــان پادىلىرىـــدىن مهسـ ــۆز ئائىلىـــسىدىكىلهردىن، خـــۇددى چوپـ  يهنـــى ههركىـــشى ئـ
ــا قىلىۋەتمهســتىن، ياخــشى مۇهــاپىزەت قىلىــپ، ئۇبــدان . بولغانــدەك مهســئۇلدۇر  پــادىالرنى زاي
ــارقىلىق ئ ــېقىش ئـ ــا بـ ــڭ مۇكاپاتىغـ ــان خوجايىنىنىـ ــان چوپـ ــادا قىلغـ ــۇرچىنى ئـ ــڭ بـ  ۆزىنىـ

ــۇالرنى ياخـــشى ــپ، ئـ ــادا قىلىـ ــى ئـ ــسىدىكىلىرىنىڭ ههقلىرىنـ ــۆز ئائىلىـ ــشكهندەك، ئـ  ئېرىـ
 تهربىــيىلهپ يېتىــشتۇرگهن ئــاتىمۇ ئالالهنىــڭ مۇكاپاتىغــا ئېرىــشىدۇ، ئهكــسىچه هالــدا جازاغــا

 . يولۇقىدۇ دېگهنلىكتۇر

 ۇشقا تېگىشلىك سۈپهتلهر تۇرمۇش قۇرغۇچىالردا بول

 قىزـــ يىگىــتلهر بــاالغهتكه يېتىـپ، كۆڭــۈللىرىگه خىيــالالر كىرىـشكه باشلىــشى بىــلهن تهڭ،
 . ئوالرنىڭ زىهنى كېلىچهك تۇرمۇشىدىكى شېرىكى ههققىدە ئىزدىنىشكه باشاليدۇ

 كىشىلهرنىڭ ئۆسـۈپ يېـتىلگهن ۋە تهربىـيه ئالغـان مۇهىتلىرىنىـڭ ئوخـشاش بولمىغىنىغـا
 ئۇالرنىـــڭ تۇرمـــۇش قـــۇرۇش ئۈچـــۈن جـــور تالالشـــتىكى قىزىقىـــشلىرىمۇ ئوخـــشاش قـــاراپ،

ــدۇ ــهكلى . بولمايــ ــسىنىڭ شــ ــان جورىــ ــاقچى بولغــ ــۇش قۇرمــ ــڭ تۇرمــ ــلهر ئۆزلىرىنىــ بهزىــ
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 گـۆزەللىكىنى كـۆزدە تۇتـسا، بهزىـلهر ئۇنىـڭ بـايلىقىنى يـاكى جهمئىيىهتتىكـى ئـورنىنى كـۆزدە
ــدۇ ــر جهم . تۇتى ــداقال بى ــسى قان ــڭ ههممى ــۇچىالردا بۇالرنى ــۇش قۇرغ ــسۇن، تۇرم ــته بولمى  ئىيهت

ــلىق ســۈپهتلهر ــۇمهن كــۆزدە تۇتىلىــدىغان ئاساس ــۇقىرىقى ســۈپهتلهر ئىچىــدە . ئوم  لــېكىن ي
ــۇ ــدە، ئـ ــسى دېگهنـ ــۈپهت قايـ ــدىغان سـ ــۈك ئۆزگهرمهيـ ــسىل ۋە ئهڭ مهڭگۈلـ ــدىن ئېـ  ههممىـ

ــانهتتۇر ــسى . دىيـ ــاۋۋالقى نهرسىـ ــدىغان ئهڭ ئـ ــسىدىن ئىزدەيـ ــڭ جورىـ ــۇش قۇرغۇچىنىـ  تۇرمـ
 ـ خوتۇنلــۇق هايــاتى كـۆپلىگهن مهســئۇلىيهت ۋە مۇشــهققهتلهرنى . دىيـانهت بۇلىــشى الزىـم  ئهر

 ئهرـــ . ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان هايــات بولــۇپ، شــارائىتالرنىڭ تهســىرى بىــلهن ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ
 ـ مالنىـڭ ئۇســتىگه قۇرۇلغــان بولــسا ، يهنــى ئــۇالر خوتۇنلـۇق هاياتىنىــڭ  ئاساســى ئهگهر پــۇل

ـــ ــڭ بىر ــگهن بىرخىــل بىرىنى ــال دې  ـ م ــۇل ــسا، پ ــۆيلهنگهن بول ــۆزلهپ ئ ــىنى ك ــال دۇنياس  م
 جاهــان ئۆزگىرىــپ تۇرغاچقــا، تۈنۈگــۈنكى باينىــڭ بۈگــۈن گــاداي بولــۇپ قېلىــشى . تۇرمايــدۇ

 ـ دۇنيــا قولــدىن كهتــكهن ۋاقىتتــا، بــۇ تۇرمۇشــنىڭ ئاساســىي يېقىلغــان . تهبئىــي ئههــۋال  مــال
 ـ دۇنيــ . بۇلىــدۇ ــدا چــۈنكى بۇنــداق تۇرمــۇش مــال  انى كــۆزلهپ، بــايلىقنى ئاســاس قىلغــان هال

 قۇرۇلغان بولىدۇ، بـۇ ۋاقىتتـا نـېمه بولمـاقچى ؟ ئهگهر بـۇ تۇرمـۇش گۈزەللىـك يـاكى مهنـسهبنى
 ئــۇ، يىلــالر . ئاســاس قىلغــان هالــدا قورۇلغــان بولــسا، گۈزەللىــك ههمىــشه بىــر خىــل تۇرمايــدۇ

ــدۇ ــار، ئهته . بىــلهن ئۆزگىرىــپ تۇرى ــدۇ مهنــسهب دېگهنمــۇ بۈگــۈن ب ــۇپ تۇرى ــوق بول  ـ . ي  ئهر
 ئاياللىق هاياتى ئۆز ئاساسىنى يوقاتقاندىن كېيىن نېمه بولماقچى؟

ــسىزكى  ـ مــاجىرا : شۇبهى ــسىدا چوقــۇم جېــدەل  ـ ئايــال ئوتتۇرى  بونــداق شــارائىتتا، ئهر
ــدۇ، نهتىجىــدە، ئــۇالر ئاجىرىــشىدۇ يــاكى بهخىتــسىز هالــدا ياشاشــقا مهجبــۇر بولىــدۇ  . چىقى

ــۇش ــۇ تۇرمـ ــۈنكى بـ ــى چـ ــتىن، بهلكـ ــتىگه قۇرۇلماسـ ــه ئۈسـ ــابىت نهرسـ ــدىغان سـ  ئۆزگهرمهيـ
 ئهرــ خوتۇنلـۇق . ئۆزگىرىپ تۇرىـدىغان شهخـسىي مهنپهئهتلهرنـى ئاسـاس قىلغـان تۇرمۇشـتۇر

 ـ مۇسـۇلمان  هايـاتى ئهگهر دىيـانهتنى ئاسـاس قىلىـپ دىننىـڭ ئۇسـتىگه قۇرۇلىـدىكهن، دىـن
 شــۇڭا مۇســۇلمان كىــشىنىڭ . ســىدۇر كىــشىنىڭ قهلبىــدىكى ئهڭ ســابىت ۋە ئهڭ كۈچلــۈك نهر

ــى قهتئىـــي ــدىردىمۇ، ئۇنىـــڭ دىنـ ــسى يوقالغـــان تهقـ ــدىكى بـــارلىق نهرسىـ  ئىگىدارچىلىقىـ
ــۇ مهڭگــۇ قالىــدۇ ــدۇ، ئ ــگه . يوقالماي ــسى ئى ــدىن باشقى ــدىكىلىرىگه ئۆزى ــڭ قهلبى  چــۈنكى ئۇنى

 . بواللمايدۇ

 باياشــاتلىق، مهلــۇمكى، مۇســۇلمان كىــشى مهيلــى ئهر بولــسۇن، مهيلــى ئايــال بولــسۇن، ئــۇ
ــدۇ ــۈكۈر قىلى ــا ش ــالاله تائاالغ ــۈنلهردە ئ ــشى ك ــالاله . ياخ ــۈنلهردە ئ ــر ك ــاتتىقچىلىق ۋە ئېغى  ق

 ئــامهت . رىئاللىققــا ئىمــانى ۋە ســهۋرچانلىقى بىــلهن مۇئــامىله قىلىــدۇ . تائاالغــا ســهۋىر قىلىــدۇ
ــرىگه  ـ بى ــر ــدە بى  ـ كهلگهن ــا ــرىگه تاپ ـــ بى ــدا بىر ــان تارتقان ــدۇ، زىي ــاۋۇرلۇق قىلماي  تهنه هاك

ــدۇ ــا مۇشــۇنداق . قىلماي  ـ ئايــال مان ــدىكى ئهر ــپ قۇرۇلغــان ئائىلى ــانهتنى ئاســاس قىلى دىي
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ــدۇ ــدۇ . بولىـ ــامىله قىلىـ ــلهن مۇئـ ــانلىق بىـ ــا قانائهتچـ ــۇالر رىئاللىققـ ــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ . ئـ  ئـ
 . ئادا قىلىدۇ ئۈستىدىكى قارشى تهرەپنىڭ ههق ـ هوقۇقلىرىنى تونۇيدۇ ۋە يولىدا

 هرنىڭ جور تاللىشى تۇرمۇش قۇرۇشتا ئهرل

ــدۇ ــاال مۇنــداق دەي ــى مۇســۇلمانالر ( ﴿ : ئــالاله تائ ــتمىغىچه، ) ئ  مۇشــرىك ئايــالالر ئىمــان ئىېي
 ـ جامــالى ۋە مېلــى بىــلهن ( مۇشــرىك ئايــال ) هــۆر . ( ئــۇالرنى نىكاهىڭالرغــا ئالمــاڭالر  ) هۆســنى

 . ســـىلهرنى مهپتـــۇن قىلغـــان تهقـــدىردىمۇ، مـــۆمىن دىـــدەك ئهلـــۋەتته ئۇنىڭـــدىن ئـــارتۇقتۇر
ــاڭالر ــاتلىق قىلمـ ــا يـ ــالالرنى ئۇالرغـ ــۆمىن ئايـ ــتمىغىچه، مـ ــان ئېـ ــرىك ئهرلهر ئىمـ ــۆر . مۇشـ  هـ

ــدىن ــۋەتته ئۇنىڭ ــۇل ئهل ــۆمىن ق ــدىردىمۇ، م ــان تهق ــۇن قىلغ ــىلهرنى مهپت ــرىك ئهرلهر س  مۇش
ــارتۇقتۇر ــالالر ( ئهنه شــۇالر . ئ ــى مۇشــرىك ئهر ۋە ئاي ــدۇ ) يهن ــا چاقىرى ــالاله . ســىلهرنى دوزاخق  ئ

 221 بهقهرە سۈرىــسى . ( ﴾ چه ســىلهرنى جهنــنهتكه ۋە مهغپىــرەتكه چاقىرىــدۇ ئــۆز ئىرادىــسى بــويى
 ) ـ ئايهت

 ئىسالم دىنـى نهزەرىـدە، ئايـال كىـشىلهر سـۇپهتلىنىدىغان ۋە زىننهتلىنىـدىغان ئهڭ ئېـسىل
ــان ــا قىلغـ ــساالمنىڭ ئاياللىرىغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــاال پهيغهمـ ــالاله تائـ ــۈپهتلهرنى ئـ ــۈزەل سـ  ۋە گـ

ــان ق ــداق باي ــدا مۇن ــپ كۆرســىتىدۇ خىتابى ــۇ ﴿ : ىلى ــساالم ( ئهگهر ئ ــۇههممهد ئهلهيهىس ــى م  ) يهن
ــارى ــسه پهرۋەردىگــ ــىلهرنى قويۇۋەتــ ــا ( ســ ــىلهردىن ) ئۇنىڭغــ ــا، ســ ــىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغــ  ســ

 ) ئالالهقـــا ۋە پهيغهمـــبهرگه ( ئهمـــرىگه بويـــسۇنغۇچى، ) ئالالهنىـــڭ ۋە پهيغهمبهرنىـــڭ ( ياخـــشى
ــاهالردىن تهۋب ــۇچى، گۇن ــائهت قىلغ ــۇچى، ئىت ــان ئېيتق ــۇچى، ئىم ــادەت قىلغ ــۇچى، ئىب  ه قىلغ

 ) ئايهت ـ 5 تههرىم سۈرىسى ( ﴾ . روزا تۇتقۇچى چوكانالرنى ۋە قىزالرنى بېرىشى مۇمكىن

 بــۇ ئــايهت، خــاتىرجهم، بهرىكهتلىــك ۋە ئېــسىل بىــر ئــائىلىنى تهســىس قىلىــشتا ئايــال
ــى ــلهت ۋە گــۈزەل ســۇپهتلهرنىڭ ههممىن ــسىل پهزى ــارلىق ئې ــدىغان ب  كىــشىدىن تهلهپ قىلىنى

 . ۆز ئىچىگه ئالغان ئ

 : يۇقىرىقى سۈپهتلهرنىڭ ئهڭ بېشىدا

 دېــــگهن ســــۈپهت بايــــان قىلىنغــــان، چــــۈنكى ئــــالاله تائاالغــــا ۋە » بويـــسۇنغۇچى « . 1
ــسۇنىدۇ ۋە ــۇم بوي ــشىغىمۇ چۇق ــڭ خاهى ــال ئېرىنى ــسۇنىدىغان ئاي ــرىگه بوي ــڭ ئهم  پهيغهمبهرنى

 . ئۈستىدىكى ئۇنىڭ هوقۇقىنى تونۇيدۇ

 ن ســۈپهت بولــۇپ، ئــالاله تائاالغــا ئىمــانى بــار ئايــال كىــشى دېــگه » ئىمــان ئېيتقــۇچى « . 2
ــدۇ ــلهن قىلىـ ــالس بىـ ــدا، ئىخـ ــىز هالـ ــشنى رىياسـ ــشى ئىـ ــداق ياخـ ــدامچىلىق ۋە . ههر قانـ  ئالـ

ــدۇ ــراق بولى ــانچىلىقالردىن يى ــرىگه . يالغ ــسۇن، ئې ــاكى بولمى ــسۇن ي ــدا بول ــڭ يېنى ــرى ئۇنى ئې
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 . ههمىشه ۋاپا قىلىدۇ

ــۇچى « . 3 ــۈپهت » تهۋبه قىلغ ــگهن س ــراپ دې ــالىقلىرىنى ئېتى ــان خات ــۇرۇن قىلغ ــۇپ، ب  بول
 قىلىــشنى بىلىــدىغان ئايــال كىــشى ئهلــۋەتته، ئۆزىنىــڭ قىلىــشقا تېگىــشلىك تــوغرا ئىــشلىرىنى

 ئېرىنــى ۋە پهرزەنتىلىرىنــى . ئېرىنــى ۋە پهرزەنتلىرنــى بهختلىــك قىلىــشنى بىلىــدۇ . بىلىــدۇ
 . بهختلىك قىلىش ئۈچۈن توغرا ئىش قىلىشقا تىرىشىدۇ

ــۇچى ئ « . 4 ــادەت قىلغ ــدىغان » ىب ــادەت قىلى ــا ئىب ــالاله تائاالغ ــۇپ، ئ ــۈپهت بول ــگهن س  دې
ــۋەتته، ئېرىنىــڭ هــۆرمىتىنى ۋە ههققىنــى تونــۇپ، قىلىــشقا تېگىــشلىكلىرىنى  ئايــال كىــشى ئهل

 . چۈنكى ئايال كىشىنىڭ ئېرىنى هۆرمهتلىشنىڭ ئۆزى ئىبادەتتۇر . جايىدا ئورۇناليدۇ

 بولــۇپ، روزا تۇتــۇش بىــلهن بولــسۇن، مهيلــى باشــقا دېــگهن ســۈپهت » روزا تۇتقــۇچى « . 5
 ئىبـادەتلهر بىـلهن بولـسۇن، ئـالاله تائاالغـا يېقىنلىشىـشنى خالىغـان ئايـال ) ئىختىيـاري ( نهپلى

ــشىدۇ ــشقا تىرى ــۇ رازى قىلى ــدا ئېرىنىم ــڭ . كىــشى ههر هال ــى ئايالىنى  چــۈنكى ئېرىنىــڭ رازىلىق
 . ئالالهقا تېخىمۇ يېقىنلىشىشىغا ۋاسىته بولىدۇ

ــ  . ۇقىرىقى ســۇپهتلهر ئىــسالم نهزەرىــدىكى ئهڭ ئۆلگىلىــك ئايــال كىــشىنىڭ مىــسالىدۇر ي
ــشتىن ــك قىلىـ ــا مۇخالىپهتچىلىـ ـــ پهرمانلىرىغـ ــڭ ئهمرـ ــالاله تائاالنىـ  ـ ئـ ــال ــك ئايـ  ئۆلگىلىـ
ــۇر ــال دېمهكت  . قورقىــدىغان، گــۈزەل ئهخــالق ۋە ئېــسىل پهزىلهتــلهر بىــلهن زىنــنهتلهنگهن ئاي

ــ ــبهر ئهلهيهىســساالم بى ــگهن پهيغهم ــداق دى ــسىدە مۇن ــڭ « : ر ههدى ــۇر، دۇنيانى ــا مهنپهئهتت  دۇني
 ) مۇسلىم رىۋايىتى ( » ئهڭ ياخشى مهنپهئهتى ئۆلگىلىك ئايال كىشىدۇر

ــشى ــداق تاللىـ ــسىنى قانـ ــۆز جورىـ ــڭ ئـ ــۇش قۇرغۇچىنىـ ــساالم تۇرمـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 يـدۇ، ئۇنىـڭ كىـشىلهر ئايـال كىـشىلهرنى تـۆت نهرسـىگه قـاراپ تالال « : ههققىدە مۇنـداق دەيـدۇ

ــانىتىگه ــڭ دىيـ ــىبىگه ۋە ئۇنىـ ــا، نهسـ ــا، چىرايىغـ ــك . بايلىقىغـ ــاۋۋال دىيانهتلىـ ــهن ئهڭ ئـ  سـ
 بۇخـــارى ( » بـــولغىنىنى تـــاللىغىن ، ئهگهر ئانـــداق قىلمىـــساڭ چوقـــۇم زىيـــان تارتىـــسهن

 ) رىۋايىتى

ــان ــاقچى بولغ ــرگه تۇرمــۇش قۇرم ــسته، كىــشىلهرنىڭ بى ــبهر ئهلهيهىســساالم بۇههدى  پهيغهم
ــالالردى ــدا، ئاي ــپ، ئاخىرى ــان قىلى ــل ســۈپهتنى باي ــۆت خى ــان ت ــۇم بولغ ــشىدا ئوم  ن تهلهپ قىلى

 دىيـــانهتنى ئـــاۋۋال تــــالالڭ، ئـــۇنى بىرىنچــــى ئورۇنـــدا قويۇشــــنىڭ الزىـــم ئىكهنلىكىنــــى
 . تهكىتلهيدۇ

ــانىتى ۋە ئهخالقىـــدىن قهتئىيـــنهزەر  بهزى كىـــشىلهر چورىـــسى بولىـــدىغان ئايالنىـــڭ دىيـ
ــڭ قاتتىقچىلىقل ــدا، دۇنيانىـ ــگهن هالـ ــاالر دېـ ــۇپ قـ ــاردەمچى بولـ ــشته يـ ــل كېلىـ ــا تاقابىـ  ىرىغـ

. مهقسهت بىلهن ئۇنىڭ بايلىقىنىال كۆزلهپ ئۇنى تالاليدۇ
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ــڭ ــۆزلهپ ئۇنى ــورنىنى ك ــسىبى ۋە جهمئىيىهتتىكــى ئ ــشىنىڭ مهن ــال كى ــشىلهر ئاي  بهزى كى
 . دىيانىتىدىن ۋە ئهخالقىدىن قهتئىينهزەر هالدا، ئۇنىڭ بىلهن تۇرمۇش قۇرىدۇ

ــشى ــۇنى بهزى كى ــدا ئ ــان هال ــاس قىلغ ــانىتىنى ئاس ــشىنىڭ دىي ــال كى ــاۋۋال، ئاي  لهر ئهڭ ئ
 دېـــگهن » دىيانهتلىـــك « . پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ تهۋسىيهســـى مانــا مۇشـــۇ . تالاليــدۇ

 ســۈپهت يــۇقىرىقى ئــۈچ ســۈپهت بىــلهن بىــرگه تېڭىلــسا تېخىمــۇ ياخــشى بــولغىنى، ئهگهر
 يـۇقىرىقى سـۈپهتلهرنىڭ ههممىـسىدىن ئېـشىپ باشقىسى بولمىـسىمۇ، دىيـانهت ئـۆزى يـالغۇزال

 . چۈشىدۇ، ئهلۋەتته

ــدا، ــىز هال ــدىن خهۋەرس ــشىنىڭ دىيانىتى ــال كى ــشىلهرنى ئاي ــساالم كى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 ئۇنىــڭ ئىقتىــسادىغا يــاكى گــۈزەللىكىگه يــاكى نهســىبىگه يــاكى جهمئىيهتتىكــى ئابرويىغــا

 : دىن ئاگاهالنــدۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ بېــرىلىپال، ئۇنىــڭ بىــلهن تۇرمــۇش قۇرۇشــنىڭ پاالكىتىــ
 كىمكــى ئايــال كىــشىنى ئۇنىــڭ ئــابرويىنى كــۆزلهپ تالاليــدىكهن، ئــۇ خورلــۇقتىن باشــقا «

 كىمكـــى ئـــۇنى، ئۇنىــڭ ئىقتىـــسادىنى كـــۆزلهپ تالاليـــدىكهن، ئـــۇ . نهرســىگه ئېرىـــشهلمهيدۇ
ــشهلمهيدۇ ــرلىقتىن باشقىــسىغا ئېرى ــدىكهن . پېقى ــۇ كىمكــى ئۇنىــڭ نهســبىنى كــۆزلهپ تالالي  ، ئ

 كىمكــى ئايــال كىــشىنى، كــۆزىنى نــامههرەمگه . پهقهت رەزىللىكــتىن باشقىــسىغا ئېرىــشهلمهيدۇ
 تىكىلىـــپ قاراشـــتىن، ئهۋرىتىنـــى هارامـــدىن ساقالشـــنى مهقـــسهت قىلغـــان هالـــدا، ئۇنىـــڭ

 تهبهرانىــي ( » ئاتــا قىلىــدۇ دىيــانىتىنى دەپ ئالىــدىكهن، ئــالاله ههر ئىككىــسىگه بهرىــكهت
 ) رىۋايىتى

 ئايــال كىــشىلهرنى ئۇالرنىــڭ چىــرايىنىال كــۆزلهپ « : هدىــستا مۇنــداق دېــيىلگهن يهنهبىــر ه
 ئۇالرنىــڭ گــۈزەللىكى، ئۇالرنىــڭ ســىلهرنى كــۆزىگه ئىلماســلىقىغا ســهۋەب بولىــشى . ئالمــاڭالر
 ئــۇالرنى، ئۇالرنىــڭ بــايلىقىنى كــۆزلهپ ئالمــاڭالر، بــايلىقى ئــۇالرنى ههددىــدىن . مــۇمكىن

ــۇرۇپ قويۇشــى مــۇمكىن ــېكىن . ئاش ــۆزلهپ ئــېلىڭالر ل  دىيانهتلىــك . ئــۇالرنى دىيــانىتىنى ك
ــدۇر ــۋەتته ئهۋزەل ــدىن ئهل ــۆر گۈزەل ــان ه ــانىتى بولمىغ ــدەك، دىي ــك دى ــارا تهنلى ــان، ق  . » بولغ

 ) ئىبىن ماجه رىۋايىتى (

ــدىن، بايلىقىـــدىن ۋە ئابرويىـــدىن ــشىلهرنى ئايالالرنىـــڭ گۈزەللىكىـ ــسالم دىنـــى كىـ  ئىـ
 رنى بهزى ئايـــالالردىكى ئاقىۋەتـــسىز، ۋاقىتلىـــق بهلكـــى ئـــۇال . پايدىلنىـــشىدىن توســـمايدۇ

ــداق ــڭ قان ــڭ دىيانىتىنى ــپ، ئۇالرنى ــپ كېتى ــا قىزىقى ــا ۋە ئابرۇيغ  ـ دۇنياغ ــال  گــۈزەللىككه، م
 بولۇشـــىغا قارىمـــاي، ئـــۇالر بىـــلهن تۇرمـــۇش قـــۇرۇش ئـــارقىلىق، ئـــۆزلىرىنى ۋاقىتلىـــق

 ساســـــلىق ههم مهنپهئهتلهرنىــــڭ ئهســـــىرىگه ئايالنـــــدۇرۇپ قويماســـــلىقى، بهلكـــــى ئهڭ ئا
 مهڭگۇلـــۇك بولغـــان دىيـــانهتنى كـــۆزدە تۇتقـــان هالـــدا، ئـــۆزلىرىنى مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى

. يۇقىرى سهۋىيهگه كۆتۈرۈشىنى مهقسهت قىلىدۇ جهههتلهردىن
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 ئهمهلىيهتــته، ئايــال كىــشىنىڭ ئىقتىــسادىنى يــاكى گــۈزەللىكىنى يــاكى جهمئىيهتتىكــى
 بۇلۇشــىغا قارىماسـتىن، قۇرۇلغــان تۇرمــۇش ئـابرۇيىنىال كــۆزلهپ، ئۇنىـڭ دىيانىتىنىــڭ قانـداق

ــدۇ ــان بولى ــۇل قىلغ ــىلهرگه ق ــق نهرس ــسىز، ۋاقىتلى ــشىنى داۋام ــڭ . كى ــشى ئۆزىنى ــداق كى  بۇن
 سـائادىتىنى ۋە خــاتىرجهملىكىنى ۋاقىتلىـق لهززەتــلهر ئارىـسىدا ئۆزگىرىــپ تۇرىـدىغان هــاۋايى

 ۇ خاتىرجهملىــك هــېس تۇرمۇشــتا ئــۇ ههرگىزمــ . ـــ ههۋەســلهرنىڭ سىرتمىــسىغا ئاســقان بولىــدۇ
 دىيانهتــسىز بــاي . چــۈنكى، دىيانهتــسىز گــۈزەل ئايــال مهغــرۇر ۋە هاكــاۋۇر كېلىــدۇ . قىاللمايــدۇ

 دىيانهتــسىز ئــالىي نهســهبلىك ۋە ئــابرۇيلۇق . ئايــال ههددىنــى بىلمهيــدىغان، چــوڭچى كېلىــدۇ
ــدۇ ــۇتهكهببىر كېلى ــال م ــ . ئاي ــتهر، ئىتائهتچــان، ئې ــشى كهم ــال كى ــك ئاي ــا دىيانهتلى  سىل، ئهمم

 ئهگهر ئــۇ، گــۈزەل جامالغــا، بايلىققــا، ئابرويغــا ئىــگه . ئهخالقلىــق، ســهۋىر ــــ تاقهتلىــك كېلىــدۇ
 ئايــال بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئــۆزى دىيانهتلىــك بولغاچقــا، ئــۆز ههددىنــى بىلىــدىغان، ههمىــشه

ــدۇ ــك كېلى ــسىل، پهزىلهتلى ــدىغان، ئې ــل تۇرى ــل . بىــر خى ــۈچ خى ــۇقىرىقى ئ ــانهت ي  شــۇڭا دىي
 . ېسىپ چۈشىدۇ سۈپهتنى ب

ــپ 11 ــۇغ پهيالســوپ يۇســۇپ خــاس هاجى ــشمهن ۋە ئۇل ــۆتكهن مهشــهۇر دانى ــ ئهســىردە ئ  ـ
 : ته مۇنداق دەپ يازغانىكهن » قۇتادغۇ بىلىك « اغا داڭلىق ئهسىرى دۇني

 دېسه كىم ئۆيلىنهي، ئهي ئهرلهر بېشى،

 ئاالر شۇ تۆت خىلدىن بىرىنى ئۇ كىشى،

 بىرى باي خوتۇننى ئالماق ئىستهر ،

 رسى چىرايلىق ئۈچۈن كۆز تىكهر، ئۇ بى

 يهنه بىرسى ئېسىل نهسهبلىك تىلهر،

 . ئۇلۇغلۇق ئېتىغا قۇۋانىپ يۇرەر

 بىرسى ئىستهر نهپىس تهقۋادارنى،

 ئۇنى تاپسا باغالر ئاڭا كارىنى،

 بۇالرنىڭ ئۇبدىنىنى ئېيتاي مهن ساڭا،

 ئالۇر بولساڭ قۇالق سال ماڭا،

 ئايا باي خوتۇنغا ئىنتىلگۇچى جان،

ئى ئالىم ئىنسان، هسىر بولما ئاڭا ئ
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 گۈزەلنى تىلهگهن ئى ئهر ياخشىسى،

 . ئۇنى ئالساڭ ياغار ئهلنىڭ كۇلكىسى

 ئهي ئهسلى بۇيۇككه ئىنتىلگۇچى سهن،

 . ئۆمرۇڭنى خار ئهتمه بۇنىڭ بىلهن

 ئېرىغ تهقۋا بولسا ئۇ، ئېسىل بولۇر،

 . قالغان ئۈچ نهرسىمۇ ئۇندا تېپىلۇر

 تۇن ئىستىگىل، هېكىم سهن بىر تهقۋا خو

 . ئۇ بولسا، بولۇر بۇ تۆت شهرتمۇ بىل

 يۇسـۇپ خـاس هـاجىپمۇ يـۇقىرىقى بېيىتلىرىـدا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بـۇ توغرىــدا
ــدۇ ــى تهكىتلهي ــسلىرىنىڭ ههق ئىكهنلىكىن ــان ههدى ــدىكى . ئېيتق ــۇ توغرى ــڭ ب  ئىــسالم دىنىنى

 جهمئىيىتىمىــز ۋە . ه ئايالنماقتــا پرىنــسىپى كۈنــدىن كــۈنگه ئىنــسانالرنىڭ نهزەرىــدە ههقىقهتــك
ــسىپنىڭ ــۇ پرىنـ ــۇ، بـ ــگهن تهجرىبىلهرمـ ــپ كهلـ ــدە تهكرارلىنىـ ــسانالر جهمىيىتىـ ــۈن ئىنـ  پۈتـ

 . ئىنتايىن توغرا ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ كهلمهكته

 : ئىـــسالم نهزەرىـــدىكى ئۆلگىلىـــك ئايالنىـــڭ ســـۈرىتىنى تۆۋەنـــدىكى ههدىـــستا كـــۆرىمىز
ــداق ئ ــساالم قانـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشى پهيغهمـ ــال كىـ ــشى ئايـ ــك ياخـ ــشى ئهڭ ئۆلگىلىـ ــال كىـ  ايـ

ــداق دەپ جــاۋاب ــسا « : بهرگهن ســانىلىدۇ؟ دېــگهن ســوئالغا مۇن ــڭ چىرايىغــا قارى  ئېــرى ئۇنى
ــۆزى ــدىغان، ئــ ــسا ئورۇناليــ ــشقا بۇيرىــ ــرەر ئىــ ــۇنى بىــ ــدىغان، ئــ ــۇن قىالاليــ ــۇنى مهمنــ  ئــ
ــدىغان ئىـــــشتىمۇ ئېرىنىـــــڭ هـــــۆرمىتىنى قىلغـــــانلىقتىن ئۇنىـــــڭ بىـــــلهن  ياقتۇرمايـــ

ــڭ ق ــمايدىغان، ئېرىنىــ ــال، ئهڭ ارشىالشــ ــاقلىيااليدىغان ئايــ ــالهتته ســ ــانىتىنى ههر هــ  ئامــ
 ) نهسائىي رىۋايىتى ( » ئۆلگىلىك ياخشى ئايالدۇر

 نـاملىق ئهسـىرىدە، ئهسـما ئىــسىملىك » دىنىـي ئىلىملهرنـى راۋاجالنـدۇرۇش « ئىمـام غـازالى
 ئهســما . نى بايـان قىلىـدۇ ئۇنىڭغـا قىلغـان نهسـىههتلىرى بىـر ئايالنىـڭ، قىزىنىـڭ تـوي كۈنىـدە

ــگهن ــداق دې ــزىم « : قىزىغــا مۇن ــدىن ئايرىلىــپ، ســاڭا ! ئهي قى ــتىلگهن ئۇۋاپ  ســهن ئۆســۈپ يې
ــپ ــا كېتى ــتنىڭ يېنىغ ــۆرمىگهن دوس ــۇپ ك ــرگه بول ــهن بى ــۆيگه ۋە س ــان ئ ــلۇق بولمىغ  تونۇش

 ! بارىسهن

 ئـۇ سـهن ئۇنىڭغـا بىـسات بولـساڭ، . سهن ئۇنىڭغا زېمىن بولساڭ، ئۇ سـاڭا ئاسـمان بولىـدۇ
. ئۇنىڭــدىن كــۆپ نهرســه ســورىما، ئــۇ ســهندىن زىرىكىــپ قالىــدۇ . ســاڭا تــۇۋرۇك بولىــدۇ
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 ئهگهر ئــۇ ســـاڭا يېقىنالشــسا، ســـهنمۇ . ئۇنىڭــدىن ئۇزاقالشــما، ئـــۇ ســېنى ئۇنتـــۇپ كېتىــدۇ
 . ئهگهر ئـــۇ ســـهندىن ئۇزاقالشـــسا، ســـهنمۇ ئۇنىڭـــدىن ئوزاقالشـــقىن . ئۇنىڭغـــا يېقىنالشـــقىن

 ئــۇ . ئــۇ ســهندىن پهقهت خوشــپۇراقنىال پۇرســۇن . ســاقلىغىن ئۇنىــڭ نومۇســىنى ۋە ئىپپىتىنــى
ــسۇن ــۆزنىال ئاڭلى ــۈزەل س ــهندىن پهقهت گ ــۇن . س ــۈزەللىكنىال كۆرس ــهندىن پهقهت گ ــۇ س  » ئ

 ) ـ بهت 163 ـ جىلد 4 » دىنىي ئىلىملهرنى راۋاجالندۇرۇش « (

 تۇرمۇش قۇرۇشتا ئايالالرنىڭ جور تاللىشى

 ـ ئۇن  ىڭـــدا پۈتـــۈن ئىنـــسانلىق پهزىلهتـــلهر ۋە ئىـــسالم نهزەرىـــدىكى ياخـــشى ئهر كىـــشى
 ئهرلىـك خىــسلهتلهر مۇجهســسهملهنگهن، هاياتلىققــا تـوغرا مۇئــامىله قىلىــدىغان، دىيانهتلىــك،

 . راستچىل ئهركىشىدۇر

 ئهر كىشى قانچىلىك بـاي بولـۇپ كهتـسۇن يـاكى چـوڭ مهنـسهبلىك بولـسۇن، دىيـانهتتىن
 الم نهزەرىــدىكى ياخــشى ئهر كىــشى ۋە گــۈزەل ئهخالقالردىــن خــالىي بولىــدىكهن، ئــۇ، ئىــس

 . سانالمايدۇ

ــك بــۇالي دئــسه، ئهڭ ـــ چوكــانالر ئهگهر تۇرمۇشــتا بهختلى ــۆيلهنمهكچى بولغــان قىــز ـ  ئ
 ئــاۋۋال ئىــسالم نهزەرىــدىكى ياخــشى ئهرنــى تاللىــشى، شــۇنىڭدەك دىيانهتــسىز ئهرلهرنىــڭ

 ه ئالــــدىنىپ ســــىرتقى قىيــــاپىتىگه، مــــال دۇنياســــىغا، يۈزـــــ ئابرۇيىغــــا، ئــــالىي مهنــــسىبىگ
ــلىكى الزىـــم  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئىـــسالم نهزەرىـــدىكى ياخـــشى ئهرنىـــڭ . كهتمهسـ

 خىــسلهتلىرىنى ئىخچاملىغــان ۋە ئــۇنى دىــن بىــلهن ئېــسىل ئهخالقــتىن ئىبــارەت ئىككــى
ــدۇ ــداق دەي ــدا مۇن  دىنــى بىــلهن ئهخالقــى ســىلهرنى رازى « : نهرســىگه مهركهزلهشــتۇرگهن هال

 ! ر كىـشى سـىلهردىن قىـز سـوراپ كهلـسه، ئـۇالرنى تىـز ئۆيلهنـدۇرۇڭالر قىلىدىغان، قانداقال بىـ
ــدا، يهر يۈزىــدە چــوڭ بــۇزۇقچىلىقنى تېرىغــان بولىــسىلهر  ، ســاهابىالر » ئهگهر ئۇنــداق قىلمىغان

 ـ ) يهنــى پېقىرلىــك يــاكى تېگــى پهســلىك ( ئهگهر ئۇنىڭــدا ! ــــ يــا رەســۇلۇلاله  بولــسىچۇ ؟
 دىنـــى ۋە ئهخالقـــى ســـىلهرنى رازى قىلىـــدىغان، « ، دېيىـــشكهندە، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم

ــداقال ــدۇرۇڭالر قان ــز ئۆيلهن ــۇالرنى تى ــسه، ئ ــوراپ كهل ــز س ــىلهردىن قى ــشى س ــگهن » بىركى  دې
 ) تىرمىزىي رىۋايىتى . ( ئىبارىنى ئۈچ قېتىم تهكراراليدۇ

ــاتلىق ــسهگه ي ــى هارى ــد ئىبن ــانى زەي ــۇ ئهنه ــنهپ رەزىيهلاله ــساالم زەي ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
 چى بولغانــدا، زەيــنهپ ئېــسىل نهســهبلىك بولغىنىنىــڭ ئۇســتىگه، گــۈزەل جامالغــا ئىــگه قىلمــاق

ــدۇ ــسىيىدە بولى ــان پۇزۇت ــدنى ياقتۇرمىغ ــانلىرى زەي ــڭ تۇغق ــنهپ ۋە ئۇنى ــا، زەي ــال بولغاچق  . ئاي
ــايهت چۇشــىدۇ ــۇ ئ ــدىن مۇن ــاال تهرىپى ــالاله تائ ــرى « : شــۇۋاقىتتا، ئ ــڭ پهيغهمبى ــالاله ۋە ئۇنى  ئ

 ـ ئايـال مۆمىنلهرنىـڭ ئـۆز ئىـشىدا ئىختىيـارلىقى بولمايـدۇ بىرەر ئىـشتا هۆكـۈم چىقارغانـدا، ئهر
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ــدۇ ( ــشىغا بولماي ــك قىلى ــا مۇخالىپهتچىلى ــڭ ئۇنىڭغ ــېچ ئادەمنى ــى ه ــا ۋە ) يهن ــى ئالالهغ  كىمك
ــدۇ ــان بولى ــۇق ئۆزغ ــۇ ئوپئوچ ــقهتهن ئ ــدىكهن، ههقى ــىيلىق قىلى ــرىگه ئاس ــڭ پهيغهمبى  » ئۇنى

 ) ـ ئايهت 36 ئههزاپ سۈرىسى (

ــا ــىنىڭ مان ــارتۇق بولۇش ــدىن ئ  ـ بىرى ــر ــارا بى ــسانالرنىڭ ئۆزئ ــڭ، ئىن ــسالم دىنىنى ــۇ ئى  ب
 مىقياســى تهقۋالىــق ئىكهنلىكــى توغرىــسىدىكى پرىنــسىپىنى ئــېالن قىلىــپ، ئــۇنى ئهمهلىيهتــته

ــارا . تهتبىـــق قىلغانلىقنىـــڭ بىـــر نهمۇنىـــسىدۇر  ئىـــسالم دىنـــى كىـــشىلهر ئارىـــسىدىكى ئۆزئـ
ــد ــىنى ۋىج ــڭ مىقياس ــلهن ئارتۇقچىلىقنى ــادىق نهزەر بى ــا س ــدىغان، هاياتلىقق ــدارە قىلى  اننى ئى

 ئـالاله تائـاال . قاراپ، ئۇنىڭغا توغرا موئـامىله قىلىـدىغان، ئېـسىل پرىنـسىپالرغا بـاغلىق قىلـدى
ــدۇ ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــر « : ب ــلهن بى ــر ئهر بى ــىلهرنى بى ــقهتهن س ــز ههقى ــسانالر بى ــى ئىن  ئ

ــدىن ــ ( ئايال ــادەم بىــلهن ههۋۋادىــن ئىب ــى ئ ــاراتتۇق ) ارەت يهن  ـ ئانىــدىن ي ــا ــر ئات ــارا . بى ــۆز ئ  ئ
 ههقىـــقهتهن ئهڭ . تۇنۇشۇشـــىڭالر ئۈچـــۈن ســـىلهرنى نۇرغـــۇن مىلـــلهت ۋە ئـــۇرۇق قىلـــدۇق

ــدا ئهڭ هۆرمهتلىـــك هېسابلىنىـــسىلهر ــانلىرىڭالر ئالالهنىـــڭ دەرگاهىـ ــى ( تهقـــۋادار بولغـ  يهنـ
 كـى تهقۋالىـق بىـلهن كىشىلهرنىڭ بىـر ـ بىرىـدىن ئـارتۇق بولۇشـى نهسـهپ بىـلهن ئهمهس، بهل

 هوجــۇرات ( » ههممىــدىن خهۋەرداردۇر . ئــالاله ههقىــقهتهن ههممىنــى بىلگۇچىــدۇر ) بولىــدۇ
 ) ـ ئايهت 13 سۈرىسى

 ـ هوقــۇقالرنى  چــۈنكى، دىيانهتلىــك كىــشى ئۈســتىدىكى ئايالىغــا مۇناســىۋەتلىك ههق
 نـــدا زۇلـــۇم ئايـــالىنى ياقتۇرغانـــدا هـــۆرمىتىنى قىلىـــدۇ، ئۇنىڭغـــا ئـــاچچىقالپ قالغا . تونۇيـــدۇ

ــتىن ــا زىيــــان يهتكۇزمهســ ــسا، ئۇنىڭغــ ــالى ئهگهر ئاجرىشىــــشنى تهلهپ قىلــ  قىلمايــــدۇ، ئايــ
ــدۇ ــىيلىق . ئايرىلى ــا ئاس  ـ پهرمانلىرىغ ــر ــڭ ئهم ــالاله تائاالنى ــگهن ئ ــشى دې ــۋا كى  چــۈنكى، تهق

 . قىلىشتىن قورقىدىغان كىشى دېگهنلىكتۇر

 مۇههببهت

 مـۇههببهت پهقهت . يىللىقى دېمهكتـۇر مـۇههببهت ـ قهلبنىـڭ مههبـۇبى تهرەپـكه بولغـان مـا
ــدۇ ــته بولى ــرىگه . قهلب  ـ بى ــر ــسىنىڭ بى ــال ههر ئىككى ـــ ئاي ــاتى پهقهت ئهر ــاللىق هاي  ـ ئاي  ئهر

 ئهرــــ ئايـــاللىق . بولغــان چىـــن مــۇههببىتى بولغانـــدىال بهختلىــك ۋە ســـائادەتلىك بوالاليــدۇ
ــىدۇر ــك نهرس ــايىن ئههمىيهتلى ــۇههببهت ئىنت ــاق م ــا ئورت ــۇههببه . هاياتت  ت ئهســلىدە، ههر م

ــدۇر ــر ئهنئهنىـ ــسىل بىـ ــاكىز، ئېـ ــدىغان پـ ــاجهت بواللمايـ ــدىن بىهـ ــشى ئۇنىڭـ  ـ . كىـ ــا  ئهممـ
ــشىلهرنىڭ قوالقلىرىغــا ــۆپلىگهن كى ــۆزى ك ــۇههببهت س ــۈنىمىزدە، م  ـ ك ــسۇسلىنارلىقكى  ئهپ

ــدۇ ــق ئاڭالنماي ــساباليدۇ . چىرايلى ــش دەپ هې ــاه ئى ــر گۇن ــۇنى بى ــسه، ئ ــۇههببهت دې ــۇالر م  . ئ
ــته بو ــدۇر ئهمهلىيهت ــائادەتنىڭ ئاچقۇچى  ـ س ــت ـــ بهخ ــۇههببهت ـ ــاك م ــسا، پ ــشىلهرنىڭ . ل كى
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ــىنىپ ــاراش بىـــلهن چۈشـ  ـ مهســـىيهت دېـــگهن قـ ــاه  مـــۇههببهت ســـۆزىنى بىـــر خىـــل گۇنـ
 زامـــانىمىزدىكى بىـــر قىـــسىم كىـــشىلهر مـــۇههببهت شـــۇئارى قېلىـــشىدىكى ســـهۋەب شـــۇكى،

 ئـاالقه قىلىـشىدۇ ـــ ئـۇالر بىـلهن ئاستىدا ئۆزىنىڭ ئايالى بولمىغان يات ئايـالالر بىـلهن يولـسىز
ــورۇنلىرىغا بىــرگه ــاراپ س  ـ ش ــاراق ــسا ئوينايــدۇ، ه ــرگه تان ــشىدۇ، بى ــا بېرى ــرگه تىياتىرغ  بى
 بېرىـشىدۇ، بهزىـلهر ئىــش ئورۇنلىرىـدا خىـزمهت باهانىــسى بىـلهن يـات ئايــالالر بىـلهن يولــسىز

 ههتتــا پاهىــشه ئىــشالرنى ئـاالقه باغلىــشىدۇ، يــۇقىرىقى يولـسىز مۇناســىۋەتلهر تهرەققــى قىلىـپ،
 . قىلىشىدۇ

 . بهزى كىــشىلهر پۈتــۈن بــۇزۇقچىلىقالرنى مـۇههببهت شــۇئارى ئاســتىدا قىلىــشىدۇ : دېـمهك
ــۇ خىــل بــۇزۇقچىلىقالرنى كــۆرگهن خهلــق مــۇههببهت دېــگهن شــۇنداق بولىــدىكهن دەپ  ب
ــۇپ ــدىغان بول ــدىن نهپرەتلىنى ــدىغان ۋە ئۇنىڭ ــان كۇرى ــۆزىنى يام ــۇههببهت س ــىنىپ، م  چۇش

 . لغان قا

 ههقىقىي پـاك مـۇههببهت ئۇنىڭـدىن نهپرەتلىنىـدىغان رەزىـل نهرسـه ئهمهس،بهلكـى ئـۇنى
 ئهممــا بهزى كىــشىلهرنىڭ مــۇههببهت شــۇئارى ئاســتىدا . يولىــدا قولالنــسا ئېــسىل ئهنئهنىــدۇر

ــان بــۇ يولــسىزلىقلىرى ههرگىزمــۇ مــۇههببهت دېيىلمهيــدۇ  بهلكــى بۇنــداق ئىــشالر . قىلىۋاتق
 . دەپسىزلىكتۇر ئالدامچىلىق ۋە ئه

ــدۇ  ـ قهلبنــى گۇللهندۇرى ــۇههببهت ــاك م ــل بولــۇپ . پ ــڭ مايى ــشى بىرســىگه كۆڭلىنى  كى
ــدا جاۋابكارلىققــا تارتىلمايــدۇ  بهلكــى مــۇههببهتنى . قالغــانلىقى ئۈچــۈن ئــالاله تائاالنىــڭ ئالدى

 ئىنــساننىڭ . يامــان يولغــا قوللىنىــپ، يولــسىزلىق قىلغــانلىقى ئۈچــۈنال جاۋابكارلىققــا تارتىلىــدۇ
 شـــۇڭا ئـــۇ، قهلـــبىگه چۈشـــۈپ قالغـــان . قهلبـــى ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئىـــدارە قىلىـــشىدا بولىـــدۇ

 . ئهممــا ســهۋەبلهر ئــارقىلىق جاۋابكارلىققــا تارتىلىــدۇ . نهرســىلهردىن جاۋابكارلىققــا تارتىلمايــدۇ
ــهۋەبلهر قايـــسى دېگهنـــدە، ئـــۇالر  ئۆزىنىـــڭ ئايـــالى بولمىغـــان بىرســـىگه، ئۇنىڭـــدىن : سـ

ــى ــر هــۇزۇرلىنىش نىيىت ــاراش، هېچبى ــلهن تىكىلىــپ ق ــول بى ــلهن ق ــڭ بى ــسىز ئۇنى  زۆرۈرىيهت
 شـۇڭا ئـالاله . ئېلىشىپ كۆرۈشۈش ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن زورىغـا پاراڭلىـشىش قاتـارلىق ئىـشالردۇر

 . تائاال قۇرئاندا مۇسۇلمانالرنى يات ئايالالرغا تىكىلىپ قارىماسلىققا بۇيرۇيدۇ

 ـ  ئايـــال ئىككىـــسىنىڭ ئوتتۇرىـــسىدا ئهڭ غهلىبىلىـــك مـــۇههببهت تويـــدىن كېـــيىن ئهر
 ئهممـــــا تېخـــــى ئۆيلهنمهســـــتىن ۋايىغـــــا يهتـــــكهن مـــــۇههببهت . بولغـــــان مۇههببهتتـــــۇر

 مــۇههببهت بولــۇپ، بۇنــداق مــۇههببهت كــۆپ هــالالردا قىــز ــــ ئوغــۇل ) كاپالهتــسىز ( گارانتىــسىز
ــاقاۋەت ئېلىـــپ كېلىـــدۇ ــايمان ۋە شـ ــا . ههر ئىككىـــسىگه پۇشـ  چـــۈنكى مـــۇههببهت گىرداۋىغـ

 قالغانالرنىـــڭ ئــۆز قىـــسمى ئارمانلىرىغــا ئېرىشهلىـــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ كـــۆپ قىـــسمى چۈشــۈپ
شـــۇڭا ئهڭ ياخشىـــسى، . مهغلـــۇبىيهتكه ئـــۇچراپ، هايـــاتىنى بهختـــسىزلىككه دۇچـــار قىلىـــدۇ
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ــهۋەبلهردىن ــۈن س ــدىغان پۈت ــېلىپ قويى ــشقىنى س ــىنىڭ ئى ــبىگه بىرس ــڭ قهل ــسان ئۆزىنى  ئىن
ــگه ــۆز كــۆڭلىگه ئــۆزى ئى ــراق تۇرۇشــى ۋە ئ ــۈنكى كۆڭــۈل دېــگهن . بولىــشى زۆرۈردۇر يى  چ

ــان ــۇنى خالىغ ــتىن، ئ ــاقىۋىتىنى ئويلىماس ــشنىڭ ئ ــه، ئى ــك نهرس ــساندىكى ئهڭ قىممهتلى  ئىن
 . ئۇنىڭ پاالكىتىدىن قۇتۇلۇش ئىنتايىن قىيىندۇر . يهرگه بېرىپ قويماسلىق الزىم

ــداق دەيــدۇ  ى ئىككــى مههبــۇب ئۈچــۈن نىكــاهتىن ياخــش « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن
 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى . ( » نهرسه يوقتۇر

ــته ــۇپ، ئهمهلىيهت ــۇش قۇرۇشــى بول ــرگه تۇرم ــسىنىڭ بى ــسى ههرئىككى  مۇههببهتنىــڭ غايى
 . تۇرمۇش قۇرالىغان مۇههببهت مۇرادىغا يهتكهن غهلىبىلىك مۇههببهتتۇر

ــسى ــڭ غايى ــارەت مۇههببهتنى ــشتىنال ئىب ــۈل ئېچى ــداپ كۆڭ ــق ئال ــى ۋاقىتلى  ـ بىرىن ــر  بى
ــسا، ــۇر بول ــدامچىلىق ۋە رەزىللىكت ــۇههببهت ئهمهس، بهلكــى ئال ــۇ، م ــسى . ب ــڭ غايى  مۇههببهتنى

ــان ــۇش قۇرالمىغ ــته تۇرم ــپ، ئهمهلىيهت ــاس قىلى ــىنى ئاس ــۇش قۇرۇش ــسىنىڭ تۇرم  ههر ئىككى
 . مۇههببهت باشلىنىشى غهلىبه، ئاخىرى مهغلۇبىيهت بىلهن ئاياقالشقان ئاۋارىچىلىقتۇر

 ئىشق

 ـ قهلبنىــڭ مهشـۇق تهر  ەپــكه بولغـان چوڭقــۇر مـايىللىقى بولــۇپ، ئـۇ، مۇههببهتنىــڭ ئىـشق
ــسىدۇر ــۇقىرى پهللى ــشقمۇ . ئهڭ ي ــۇ بولىــدۇ، ئى ــپهت بىلهنم ـــ ئىپ ــشاش ـ ــۇههببهتكه ئوخ ـــ م  ـ

 ئهممــا ئىپپهتلىــك ئاشــىق ئهگهر . ئهگهر ئــۇنى يولىــدا ئىشلهتمىــسه يولــسىزلىق بىلهنمــۇ بولىــدۇ
 ئۇنىـڭ ئىپپىتـى تۈپهيلىـدىن ئۇنىڭغـا سـاۋاپ مۇرادىغا يېـتهلمهي ئۆلـۈڭ كهتـسه، ئـالاله تائـاال

 . بېرىدۇ

 ، كىـــشىنىڭ قهلبــى ئىختىيارســـىز بىرســىگه مايىـــل بولــۇپ قېلىـــپ، ئـــۇنى ههدىــسلهردە
ــدا ــشق يولى ــپ، شــۇ ئى ــدىن ســاقالپ، ســهۋرە قىلى ــۆزىنى هارام ــاي، ئ ــشقا پېتىنالم  ئىزهــار قىلى

 ـ ســاۋاپ بى  رىلىـدىغانلىقى رىــۋايهت ئۆلـۈپ كهتـسه، ئــۇ كىـشى شــېهىتالرنىڭ قاتارىـدا ئهجــرى
ــان ــاتتۇر . قىلىنغ ــلهن قىلغــان جىه ــهيتان بى ــاد نهپــسى ش ــۈنكى ئهڭ چــوڭ جىه  نهپــسى . چ

ــلهن ــى بى ــۇرۇپ ئىپپىت ــڭ ت ــسىدە چى  ـ ههۋســىگه بىرىلمهســتىن، ئىرادى ــاۋايى  شــهيتاننىڭ ه
 . الر قاتارىدىن سانىلىشى ئهجهپلىنهرلىك ئىش ئهمهس د ئۆلگهن كىشىنىڭ شېهى

 كۈنلهش

 ـ بىر ــۈنلهش ــشى كـ ــشىدىن قىزغىنىـ ــېرىك بولۇۋېلىـ ــقىالرنىڭ شـ ــگه باشـ ــڭ ههققىـ  اۋنىـ
 كــۈنلهش ئهرـــ . بــۇ مهنىــدىكى كــۈنلهش مۇههببهتنىــڭ نهتىجىلىرىــدىن ســانىلىدۇ . دېمهكتــۇر

ئايـال كىـشى ئېرىنىـڭ باشـقا ئايـالالر بىـلهن بىنورمـال . ئايال ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسدا بولىـدۇ



937 

ــقا خوتـــۇن ئېلىـــشىغا قارشـــى تۇرىـــدۇ ئۇســـتىگه . ئـــاالقه باغلىـــشىنى ياقتۇرمايـــدۇ ــۇ . باشـ  بـ
ــڭ ــى ئۆزىنىـ ــه ئهمهس، بهلكـ ــدىغان نهرسـ ــان كۆرىلىـ ــۇپ، يامـ ــاراكتېرى بولـ ــڭ خـ  ئايالالرنىـ

ــدۇر ــىۋەتته . ههققىـ ــال مۇناسـ ــلهن بىنورمـ ــهخس بىـ ــى شـ ــڭ ئىككىنچـ ــشىمۇ ئايالىنىـ  ئهر كىـ
 . بولۇشىغا ۋە ئاالقه باغلىشىغا قارشى تۇرىدۇ

ــالىنى ــشىنىڭ ئاي ــقا ئهر ئهركى ــلهن نىكاهتــا ( لهر باش ــال بى ــۇ ئاي ــڭ ب ــڭ ۋە ئايالىنى  ئۆزىنى
 بىــلهن بىنورمــال ئارىلىشىــشتىن، يولــسىز ) باغلىنالمايــدىغان تۇغقانلىرىــدىن باشــقا يــات ئهرلهر

ــلهن مهنئــى مۇناســىۋەت باغالشــتىن ــان نىــيهت بى ــا باشــقىالرنىڭ يام ــا ئۇنىڭغ ــشى، ههتت  قىلى
ــسالم شــهرىئىتىدە تهل ــشى ئى ــشىدىن قىزغىنى ــۇر سۆزقىلى ــان زۆرۈرىيهتت ــۇق، . هپ قىلىنغ  غۇرۇرل

 ـ قىزلىرىنىــڭ يــات ئهرلهر بىــلهن يولــسىز  دىيانهتلىــك ۋە ۋىجــدانلىق ئــادەم ئۆزىنىــڭ خوتــۇن
 بـۇ ئىـشالرغا . ئارىلىشىشىنى ۋە ئـۇالر بىـلهن بىنورمـال چاقچاقلىشىىـشىنى قهتئىـي ياقتۇرمايـدۇ

 . نلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر مانا بۇ ههقىقىي مۇسۇلما . ئۇالر جېنى بىلهن قارشى تۇرىدۇ

 ـ قىزلىرىنــى باشــقىالرنىڭ يامــان نىيهتلىــك كۆزلىرىــدىن  ئهپــسۇسكى، كــۈنىمىزدە خوتــۇن
ــسىنڭ ــتۇرمايدىغان، ئائىلىــ ــات ئهرلهرگه ئارىالشــ ــۇالرنى يــ ــدىغان ۋە ئــ ــاپىزەت قىلىــ  مۇهــ

ــق ــابرويىنى ۋە نومۇســـىنى ساقالشـ ــۇق كىـــشىلهر ئـ ــسىب « ا تىرىـــشىدىغان، غۇرۇرلـ  « ، » مۇتهئهسـ
 ـ هايـا « ۈنكى زامـانىمىزدىكى كـۆپ كىـشىلهر چـ . دەپ ئاتىلىـپ قالماقتـا » قىزغـانچۇق  ، » شـهرمى

ــۇس « ۋە » ئهدەپ « ــل » نومـــ ــلىغان رەزىـــ ــۈرۈپ تاشـــ ــدىن ئۆچـــ ــى لۇغهتلىرىـــ  دېگهنلهرنـــ
ــا، ــۇپ قالغاچق ــىر بول ــتىگه ئهس ــسىز مهدەنىيى ــادەتلىرىگه ۋە ئهدەپ ــس ئ ــڭ نىجى  ياۋرۇپالىقالرنى

ــ ــۆزلىرى ئۈچ ــۇالر ئ ــى ئ ــا جهمئىيىتىن ــان ياۋرۇپ ــۆلگه قىلىۋالغ ــن . ۈن ئ ــتىن دى ــر تهرەپ  يهنه بى
ــشىلهر ــدىن كى ــگهن هۇجــۇملىرى تۇپهيلى ــپ كهل ــئهنىلهرگه قىلى ــي ئهن  دۈشــمهنلىرىنىڭ دىنى

 بــۇ ســهۋەبتىن ئــۇالر ئــۆزلىرى مۇســۇلمان بولــۇپ . ئىالهىــي تهلىمــاتالردىن ئوزاقلىــشىپ قالغــان
 ئىــشالرغا كــۆز يۇمىــدىغان تــۇرۇپ، دىنىمىزدىكــى گــۈزەل ئهخالقالرنــى كهمــسىتىدىغان، يامــان

ــان ــۇپ قالغ ــر . بول ــگهن ئېغى ــشىغا كهل ــۇلمانالرنىڭ بې ــۈنىمىزدە مۇس ــۇالر ك ــىبهتلهردىن ب  مۇس
 . بىرىدۇر

 ـ قىزلىرىنــى يــات ئهرلهر بىــلهن يولــسىز ئارىلىشىــشتىن  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم خوتــۇن
 دەپ » دەييــۇس « توســمايدىغان، ئۇالرنىــڭ ئىپــپهت ــــ نومۇســلىرىنى قوغدىمايــدىغان ئــادەمنى

ــادەم « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر ههدىـــسىدە مۇنـــداق دەيـــدۇ . ئاتىغـــان  ئـــۈچ خىـــل ئـ
 يهنه بىـرى ، ئاتـا . ئۇالرنىـڭ بىـرى، هـاراقتىن بـاش ئااللمايـدىغان ئـادەم : جهننهتكه كىرمهيـدۇ

» يهنه بىرى، دەييۇس ئادەم . ـ ئانىسىنى قاخشاتقان ئادەم
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 ىسى ئىسالم دىنىدىكى كۈنلهشنىڭ مهن

 ئۆزىنىـڭ خوتـۇن ـ قىزلىرىنـى يـات ئهرلهرنىـڭ يامـان نىيهتلىـك تهمهلىرىـدىن مۇهـاپىزەت
ــى نهزەرىـــدە ۋە مىللىـــي ــۇش ئىـــسالم دىنـ ــسىز ئارىلىشىـــشتىن توسـ ــش، ئۇالرغـــا يولـ  قىلىـ

ـــ ئهقىـــل بىـــلهن دىننىـــڭ بىـــردەك . ئهنئهنىمىـــزدە گـــۈزەل ئهخالقالردىـــن ســـانىلىدۇ  مانابۇــ
 مهدىنىيهتلىــك ۋە بىلىملىـك دەپ ســانايدىغان بهزى ئهبگــاالر بــۇ ئهممــا ئــۆزلىرىنى . تهلىۋىـدۇر

 گـــۈزەل ئهخالقنـــى خاتـــا چۈشـــىنىپ، مهدەنىيهتلىـــك بولۇشـــقا ۋە ئىنـــسانىيهتچىلىككه زىـــت
ــدىغان ــانچۇقلۇق « ، » قــاالقلىق « كېلى ــىنىدۇ » مۇتهئهســسىبلىك « ، » قىزغ  مۇنــداق . دەپ چۈش

 رىنىڭ ئۆزدۇرغــۇچى تهشــۋىقاتلىرىغا چۇشــهنجىدىكى ئىنــسانالر بىــر تهرەپــتىن دىــن دۇشــمهنلى
 ئالـدىنىپ كېتىــپ، ئهقىللىرىنــى بولغىغـان بولــسا، يهنه بىــر تهرەپـتىن ياۋروپالىقالرنىــڭ رەزىــل

ــسانالردۇر ــان ئىن ــدىن تهســىرات ئالغ ــپهت . ئهخالقى ــت ئىپ ــر ۋاقى ــالىقالر هېچبى  چــۈنكى ياۋروپ
ــرلىگهن ئهمهس ــىنى قهدى ــلهن نومۇس ــدىمۇ . بى ــڭ لۇغىتى ــى قىزال « ئۇالرنى ــڭ نومۇس ــى » رنى  ن
ــۆزمۇ يوقتــۇر ــدىغان بىــرەر س ــخىرە قىلىــشىدۇ . ئىپادىلهي ــسا ئــۇالر مهس ــۇ ســۆزلهرنى ئاڭلى  . ب

 نومـۇس ۋە ئۆزلىرىنىڭ يارىتىلىـشىدىكى سـاپ تهبىئىتىنـى يوقاتمىغـان ئىنـسانالردا ئىپـپهت ـــ
ــسلىتى بولىــدۇ ــدا كــۈنلهش خى ــۇق هال  ـ قىزلىرىنــى يۇلل ــۇن ــڭ . خوت ــسالم دىنــى ئۆزلىرىنى  ئى

 ـ نومۇسـلىرىنى قوغـداش يولىـدا ئـۆلگهنلهرنى شـېهىتالرنىڭ قاتارىـدىن سـانايدۇ ئ  مانـا . ىپپهت
 ـ نومۇســلىرىنى نهقهدەر قهدىرلهيــدىغانلىقىنىڭ  ـ ئىــسالم دىنىنىــڭ كىــشىلهرنىڭ ئىپــپهت  بــۇ

 . بىرئىپادىسى

 كىمكـى دىنىنـى قوغـداش يولىـدا ئۆلىـدىكهن، « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن
 ـ مـۇلكىنى قوغـداش يولىـدا ئۆلىـدىكهن، ئـۇ شـېهىتتۇر . شېهىتتۇر ئۇ  كىمكـى ئـۆز . كىمكى مـال

 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى . ( » ئههلىنىڭ نومۇسىنى قوغداش يولىدا ئۆلىدىكهن، ئۇ شېهىتتۇر

ــۇ ههقتىكــــى  جهمئىيىتىمىزدىكــــى بهزى كىــــشىلهر ئۆزلىرىنىــــڭ بىپهرۋالىقــــى يــــاكى بــ
ــ ــلهر شــهرىئهت هــۆكمىنى بىلمىگهنلىكــى ت ــسا، بهزى ــاللىرىنى كۈنلهشــته ســهل قارى  ۇپهيلى، ئاي

 شــهرىئهت هــۆكمىنى سۇيېىــستېمال قىلىــپ، كۈنلهشــته ههددىــدىن ئاشــۇرىۋېتىپ، ئاياللىرىغــا
ــدىغان دەرىجىــگه ــان گۇمــان قىلى ــشه ئــۇالردىن يام ــۆهمهت قىلىــدىغان، ههمى ــسىز ت  ئاساس

 نىڭ نورمــال بــولغىنى تــوغرا ههر ئىــش . بۇالرنىــڭ ههر ئىككىــسى تــوغرا ئهمهس . يېتىــپ قالغــان
ــلىك ــپ كهتمهسـ ــسىدىن هالقىـ ــۆز چهكلىمىـ ــڭ ئـ ــتىمۇ، ئۇنىـ ــشاش، كۈنلهشـ ــا ئوخـ  بولغىنىغـ

 . كېرەك

ــان ــهكلىنىش، يام ــشه ش ــالالردىن ههمى ــشىلهر ئاي ــى كــۆپ كى ــۈنلهش دېگهنن ــالالرنى ك  ئاي
 گۇمـان قىلىــش ۋە ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن جاسۇســلۇق قىلىــش دەپ چۈشهنــسه كېــرەك، شــۇڭا

مۇنـــداق كــــۈنلهش . هدەپ ئايــــاللىرىنى ئاساســـسىز هالــــدا، قارىالشـــقا ئالدىرايــــدۇ ئـــۇالر ه
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 چـۈنكى كۈنلهشـنىڭ مهنىـسى ـ بىـز يۇقىرىـدا بايـان قىلغانـدەك ـ . مۇههببهتنىـڭ دۈشـمىنىدۇر
 ـ قىزلىرىنـــى يامـــان نىيهتلىـــك كىـــشىلهرنىڭ تهمهلىرىـــدىن مۇهـــاپىزەت قىلىـــش،  خوتـــۇن

 ددىمىلىرىـــدىن ۋە شـــۇبهىلىك ئىـــشالردىن ئـــۇالرنى ههرقانـــداق يامـــان ئاقىۋەتلهرنىـــڭ مۇقه
ــسىدە كۈنلهشــنىڭ . يىــراق تۇتــۇش دېگهنلىكتــۇر ــبهر ئهلهيهىســساالم تۈۋەنــدىكى ههدى  پهيغهم

ــدۇ ــان قىلى ــسىنى باي  ـ چېگرى ــالاله « : چهك ــمۇ، ئ ــدىغان كۈنلهش ــالاله ياقتۇرى ــتىن ئ  كۈنلهش
ــۈنلهش ــدىغان ك ــالاله ياقتۇرى ــار، ئ ــدىغان كۈنلهشــمۇ ب ــان كۆرى ــشى يام ــى ياخ ــۆز ئههلىن  ـ ئ

 مۇهـــاپىزەت قىلىـــپ، ئـــۇالردىن ئاساســـسىزهالدا، يامـــان گۇمـــان قىلماســـلىق؛ ئـــالاله يامـــان
 كۆرىدىغان كۈنلهش بولـسا، ئـۆز ئههلىنـى ياخـشى مۇهـاپىزەت قىلماسـتىن، ئـۇالرنى دەلىلـسىز

 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ( » قارىالشتۇر

 ئالدانغان ئىشهنچ

 رلهردە، ئــۆزىمىزنى ئالــداپ كهلــگهن يالغــان ئىــشهنچلهرنىڭ بىــز موســولمانالر كېيىنكــى دەۋ
ــق ــشىتا بېپهرۋالى ــاپىزەت قىل ــلىرىنى موه ـــ نومۇس ــپهت ـ ــڭ ئىپ  ـ قىزلىرىمىزنى ــۇن ــرى، خوت  بى
 قىلىــش، بۇنــداق بېپهرۋالىقــتىن يامــان ئاقىۋەتلهرنىــڭ كهلمهســلىكىگه ئىــشىنىپ كېـــتىش

ــدى ــدانن . بولـــ ــقانلىقى، ۋىجـــ ــڭ ئاجىزالشـــ ــۇ پهقهت، ئىماننىـــ ــدە بـــ ــلهت ئىچىـــ  ىڭ غهپـــ
ــه ئهمهس ــقا نهرسـ ــدىن باشـ ــسۇن، . كىرلهنگهنلىكىـ ــال بولـ ــى ئايـ ــسۇن، مهيلـ ــى ئهر بولـ  مهيلـ

ــالىقالردىن خــالىي بۇاللمايــدۇ ــداق كىــشى خات ــشى پهقهت يامــان ئاقىۋەتلهرنىــڭ . هېچقان  كى
 ئايــــال كىــــشى . مۇقهددىمىلىرىـــدىن ســــاقلىنىش ئــــارقىلىقال خاتـــالىقالردىن ســــاقلىنااليدۇ

 رادىلىــك، دىيانهتلىــك، جورىــسىگه ســادىق بۇلــۇپ كهتكهنــدىمۇ، ئــۇالر هــېچ ههرقــانچه ئى
 پهيغهمــــبهر . ۋاقىــــت پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئاياللىرىــــدىن ئېــــشىپ كېتهلمهيــــدۇ

 ئهلهيهىســساالمنىڭ ئايــاللىرى پۈتــۈن مۇســۇلمانالرنىڭ ئــانىلىرى، ئهخــالق ۋە پهزىلهتــلهردە
ــۇ تهۋســىيهلهرنى قىلغــان شــۇنىڭلىق بىلهن . ئهڭ ياخــشى ئــۆلگىلهردۇر ــالاله ئۇالرغــا مۇن  : مــۇ، ئ

 ســىلهر باشــقا ئايالالرنىــڭ هــېچ بىــرىگه ئوخشىمايــسىلهر، ! ئــى پهيغهمبهرنىــڭ ئايــاللىرى ﴿
 نـــازاكهت بىـــلهن . ( ســـۆز قىلغانـــدا نـــازاكهت بىـــلهن ســـۆزقىلماڭالر ) يـــات ئهرلهرگه ( ســـىلهر

ــساڭالر ــاق ) سۆزقىل ــدا نىف ــيهت ( دىلى ــان نى ــادەم ) يام ــار ئ ــىله ( ب ــا س ــۇپ ) رگه قارىت  تهمهدە بول
 ) ئايهت  32 ئههزاپ سۈرىسى ( ﴾ . ياخشى سۆز قىلىڭالر ) گۇماندىن خالىي . ( قالىدۇ

ــدۇ ــداق دەيــ ــپ مۇنــ ــاب قىلىــ ــۇلمانالرغا خىتــ ــالاله مۇســ ــڭ ﴿ : ئــ ــىلهر پهيغهمبهرنىــ  ســ
ــوراپ ــه س ــدىن بىرنهس ــاقچى ( ئاياللىرى ــېلىڭالر، ) ئالم ــوراپ ئ ــسىدىن س ــساڭالر، پهردە ئارقى  بول

 لىـش سـىلهرنىڭ دىللىرىڭالرنىمـۇ، ئۇالرنىـڭ دىللىرىنىمـۇ پـاك تۇتىـدۇ، سـىلهرنىڭ بۇنداق قى
) ئايهت  53 ئههزاپ سۈرىسى ( . ﴾ رەسۇلۇلالهنى رەنجىتىپ قويۇشۇڭالر دۇرۇس ئهمهس
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 كىتابـــخانالرنىڭ چۇشىنىــشىگه ئــانچه يىــراق ئهمهســكى، يــۇقىرىقى ئــايهتلهردە خىتــاب
 ۋا، ئهڭ ئهخالقلىـــق زاتـــالر بولغـــان ســـاهابىلهر قىلىنغـــان كىـــشىلهر يهر يۈزىـــدىكى ئهڭ تهقـــ

ــر ســهپته بولغــان ئۆلگىلىــك مۇســۇلمانالر (  . دۇر ) پهيغهمبهرنىــڭ زامانىــدىكى ئۇنىــڭ بىــلهن بى
 ئــۇالر مۇئــامىله قىلىــدىغان ئايــالالرمۇ يهر يۈزىــدىكى پۈتــۈن ئايالالرنىــڭ ئهڭ تهقــۋالىرى، ئهڭ

 . ر ــ پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرىدۇر ئهخالقلىق ۋە ئهڭ ئۆلگىلىك ئانىلىرى بولغان ئايالال

 ـ قىزلىرنىـــڭ ئىپــپهت ـــــ نومۇســـلىرىنى  يــۇقىرىقى بايـــانالردىن كېيىنمــۇ، يهنه خوتـــۇن
ــدانغۇچىالرغا دەيمهنكــى  ســىلهر : مۇهــاپىزەت قىلىــش ئىــشىدا، يالغــان ئىــشهنچكه بېرىلىــپ ئال

 اللىرىڭالرمۇ ئايــ . قانچىلىــك ياخــشى بولــۇپ كهتــسهڭالرمۇ، پهيغهمــبهردىن كامىــل ئهمهســسىلهر
ــال ــۇالر يهنى ــدىمۇ، ئ ــۇپ كهتكهن ــشهنچلىك بول ــاك ۋە ئ ــا قانچىلىــك پ ــڭ ئاياللىرىغ  پهيغهمبهرنى

ــدۇ ــادار ئهمهس . يهتمهي ــۇ ســاهابىلهردىن ۋاپ  ـ يورۇقلىرىڭالرم ــېقىن ــشىدىغان ي  . ســىلهر ئارىلى
 ! سىلهر نېمهڭلهرگه بۇنچىۋاال ئىشهنچ قىلىپ كېتىسىلهر؟

 نىڭ ئۆلگهنلىكىدۇر غۇرۇرنىڭ يۇقالغانلىقى ئهرلىك

ــسى ئۇنىــڭ ــك نهرسى ــادا ئهڭ شــهرەپلىك ۋە ئهڭ قىممهتلى  . نومۇســىدۇر ئىنــساننىڭ دۇني
ــسىدۇر ــلىق پارچى ــڭ ئاساس ــڭ دىنىنى ــى ئۇنى ــساننىڭ نومۇس ــى ئىن ــاقالش . بهلك ــنى س  نومۇس

 بـــۇ . دىنىنىـــڭ ئهڭ ئالـــدىنقى تهلىبـــى ۋە ئىماننىـــڭ كۆرۈنهرلىـــك ئاالمهتلىرىـــدىن بىرىـــدۇر
ــۈ ــىلىدە پۈتـ ــاقتۇر مهسـ ــنالر ئىتتپـ ــۆز . ن دىـ ــاهابىلىرى ئـ ــساالمنىڭ سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 مۇنـــۇ ههدىـــس ئۇالرنىـــڭ . ئههلىنىـــڭ نۇمۇســـىنى ساقالشـــتا، ئهڭ غۇرۇرلـــۇق زاتـــالر ئېـــدى
ــدۇ ــشىلهر ئىكهنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرى ــوق ۋە ئىپپهتلىــك كى  بىــر كــۈنى « : نهقهدەر غۇرۇرل

ــاهابىلىرىغا ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــىل « : پهيغهمـ ــدە، سـ ــۆيىگه كىرگهنـ ــۆز ئـ ــرىڭالر ئـ  هرنىڭ بىـ
ــه ــتىدە كۆرس ــان ئىــش ئۇس ــراۋ بىــلهن يام ــالىنى بى ــا چاقىرســۇن 4 ئاي  » كىــشىنى گۇۋاهلىقق

 مهن ! دېگهنــدە، ســهئىد ئىبنــى مۇئــۆز ئىــسىملىك ســاهابه ئورنىــدىن تــۇرۇپ ــــ يــا رەســۇلهلاله
 بېرشـىگه قـاراپ گۇۋاهچىنىـڭ گۇۋاهلىـق 4 ئايالىمنى يامان ئىـش ئۇسـتىدە كۆرسـهم، ئۇنىڭغـا

 ئالالهنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، ئهگهر مهن ئايــالىمنى بىــراۋ ! تۇرامــدىمهن ؟ يــاق
 بىلهن يامـان ئىـش ئۇسـتىدە كۆرسـهم ئـۇنى بېـشىدىن ئـايغىغىچه پـارچىالپ، ئىزىـپ، ئۇنـدەك

 مـبهر پهيغه . قىلىۋېتىمهن، ئاندىن كېيىن ئـالاله مېنـى قانـداق جازالىـسا، جازالىـسۇن، ـــ دەيـدۇ
ــا قايىــل بولغــانلىقتىن ــۇ غۇرۇرىغ ــقهتهن ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ ب ـــ ههقى  تهبهســسۇم قىلىــپ، ـ

ــۇر ــزدىن بهك غۇرۇرلۇقتــ ــالاله ههممىمىــ ــهئىدتىن، ئــ ــۇق، مهن ســ ــۇ غورورلــ ــهئىد بهكمــ  . ســ
 » ئالالهنىڭ كۈنلىشى ئۇ هارام قىلغان ئىشالرنى قىلىشتا، ــ دەيدۇ

پىتـى شـۇنچىلىك مـۇقهددەس بولغــان يهردە، ههر كىـشى ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ نومۇسـى ۋە ئىپ
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 باشـــقىالرنىڭمۇ نومۇســـى ۋە ئىپپىتىمـــۇ شـــۇنچىلىك مۇقهددەســـتۇر، ئۆزىنىـــڭ نومۇســـىنى
ــلىرنى ــپهت، نۇمۇس ــقىالرنىڭمۇ ئىپ ــۋەتته باش ــشى، ئهل ــان كى ــۇق بولغ ــدا غۇرۇرل ــداش يولى  قوغ
 تى قوغدىـــشى، دۇشـــمهنلىك ۋە خىيـــانهتلهر بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ نومۇســـلىرنى ئايـــاق ئاســـ

 . قىلىشتىن ههزەر قىلىشى كېرەك

 ر بوشلۇقال ئاقىۋەتلهرگه سهۋەب بولىدىغان يامان

 نومۇســنىڭ دەپــسهندە قىلىنىــشى ۋە يامــان نىيهتلىــك ئادەملهرنىــڭ بۇزۇقچىلىــق  ئىپــپهت
 : ئۈچۈن پۇرسهت يارىتىپ بېرىدىغان بوشلۇقالر تۆۋەندىكىلهر

ــڭ يا . 1 ــات ئهرلهرنى ــى ي ــۆز ئههلىن ــئۇلىنىڭ ئ ــائىله مهس ــدىن ئ ــك تهمهلىرى ــان نىيهتلى  م
 بۇئـــاجىزلىق، ئـــائىله مهســئۇلىنىڭ ئهرلىـــك غـــۇرۇرىنى . قوغداشــقا ئههمىـــيهت بهرمهســلىكى

 يۇقاتقــانلىقى يـــاكى ئـــۆز ۋەزىپىــسىنى تۇنۇمىغـــانلىقى يـــاكى ئۆزىنىــڭ تهربىـــيه ساههســـىدە
 . بىلىمسىزلىكى تۇپهيلىدىن مهيدانغا كهلگهن ئاجىزلىقتۇر

 ـ تۈرۈشــلىرىدىكى ئايالالرنىــڭ ۋە قىزالرن . 2 ــۈرۈش  ىــڭ كىيىنىــشلىرى، سۆزلهشــلىرى ۋە ي
ــارلىقى ــازاكىتى ۋە جهلىپك ــدىنى . ن ــڭ ئال ــان ئاقىۋەتلهرنى ــۈك يام ــى ههرتۈرل ــسالم دىن ــۇڭا ئى  ش

 ئــېلىش ئۈچــۈن ئايــالالرنى ئــۆزلىرىگه قارىتــا ئهرلهرنىــڭ ههۋەســلىرنى قوزغىتىــپ قويىــدىغان
ــان ــقا چاقىرغ ــراق بۇلۇش ــامىلالردىن يى ــارلىق ئ ــاب . ب ــا خىت ــۇلمان ئايالالرغ ــۈن مۇس ــالاله پۈت  ئ

ــدۇ ــداق دەيـ ــپ مۇنـ ــىنىپ ﴿ : قىلىـ ــڭ ياسـ ــدىكى ئايالالرنىـ ــاهىلىيهت دەۋرىـ ــى جـ  ئىلگىرىكـ
ــڭ ــا ۋە ئۇنىـ ــرڭالر، ئالالهقـ ــات بېـ ــاز ئوقـــۇڭالر، زاكـ ــاڭالر، نامـ ــىنىپ چىقمـ  چىققىنىـــدەك ياسـ

 ) ـ ئايهت 33 ئههزاب سۈرىسى ( ﴾ . پهبغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالر

 تتىكى خىتــابتىن مهقــسهت، ئايــالالرنى گــۈزەل، يارىــشىملىق كىيىملهرنــى كىيىــپ، بــۇ ئــايه
ــش ئهمهس ــى قىلى ــلىرىدىن مهنئ ــسىل يۇرۇش ــۇرۇنقى . ئې ــشتىن ب ــى كېلى ــسالم دىن ــى ئى  بهلك

ــۇچى ئايالالرنىـــڭ ــى قىلغـ ــيهت دەۋاسـ ــۈنىمىزدىكى مهدەنىـ ــڭ ۋە كـ ــى ئايالالرنىـ  دەۋرلهردىكـ
 پىـــزلىكتىن بهدەنلىرىنـــى كۆرســـىتىپ تۇرىـــدىغان، كىيىنگىنىـــدەك، يـــات ئهرلهر بـــار يهردە نې

 قىـــسقىلىقتىن تىزىـــدىن ئاشـــمايدىغان، تـــارلىقتىن بهدەنلىـــرىگه چاپلىـــشىپ تۇرىـــدىغان
 . كىيىملهرنى كىيىشتىن مهنئى قىلىدۇ

ــۇنى ــشىنىڭ ئــ ــاقالنغانلىقى ۋە ههركىــ ــدە ســ ــۈنلهر ئىچىــ ــات تۈگــ ــچه قــ ــۈههر نهچــ  گــ
 ئايــال كىـــشىمۇ . ەر بولغـــان نهرســىدۇر كــۆرەلمىگىنى ئۈچــۈن شـــۇنچىلىك قىممهتــكه ســۆزاۋ

ــى كىيىــپ يۇرســه، ئۇنىــڭ هــۆرمىتى ۋە قىممىتــى ئاشــىدۇ، ــۆزادە، ئېــسىل كىيملهرن ــوزۇن، ئ  ئ
 شـۇڭا ئايـالالر يـات ئهرلهر بـار جايـدا . كىشىلهرمۇ ئۇنىڭـدىن هايـا قىلىـدۇ ۋە ئـۇنى قهدىرلهيـدۇ

ە نــــازاكهتلىكته ســــۆز قىلغانــــدا، ئىمكــــان قهدەر ئۆزلىرىنىــــڭ ئــــاۋازلىرىنى جهلىبكــــار ۋ
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ــرەك ــشى كې ــكه تىرىشى ــي سۆزلهش ــال، تهبىئى ــى نورم ــتىن، بهلك ــۈنكى . سۈنئىيلهشتۇرىۋالماس  چ
 ئهرەب . نازاكهتلىــك، ســۇنئىي ئــاۋازالر ئهرلهرنــى ئــۆزىگه جهلــب قىلىــشنىڭ بىــر ۋاسىتىــسىدۇر

 . دەيدىغان سۆز بار » قۇالق كۆزدىن بۇرۇن ئاشىق بولىدۇ « ماقالىلىردىمۇ

ــال ج . 3  ـ ئايـ ــاممىۋى ســـورۇنالردا ئارىلىـــشىپ ئولتۇرۇشـــى ئهر  ئىـــسالم . ىنـــسلىرىنىڭ ئـ
 شــهرىئىتىدە، ئايــال كىــشىلهرنىڭ ئــۆز تۇغقانلىرىــدىن بولمىغــان، يــات ئهرلهر بىــلهن ئــاممىۋى
ــلهن، ــاۋازلىرى بىـ ــۇنئىي ئـ ــك ۋە سـ ــا نازاكهتلىـ ــى، ئۇالرغـ ــشىپ ئولتۇرۇشـ ــورۇنالردا ئارىلىـ  سـ

ــان ــى قىلىنغ ــشى مهنئ ــۆز قىلى ــسىز س ــائىلىلىرى زۆرۈرىيهت ــۇلمان ئ ــۆپلىگهن مۇس ــىمۇ، ك  تۇرس
 ـ ئايـالالر  ئۆزئارا زىيارەت يـاكى باشـقا مۇناسـىۋەتلهردىن تاشـقىرى، ئـاممىۋى سـورۇنالردىمۇ ئهر
ــاق ــرىگه چاقچـ ـــ بىـ ــر ــ ــالالر بىـ ــلهن ئايـ ــدىغان، ئهرلهر بىـ ــدا ئارىلىـــشىپ ئولتۇرىـ  بىـــر ئورۇنـ

ــان ــپ قالغ ــادەتلهرنى ئۈگىنى ــشىدىغان ئ ــشال . قىلى ــداق ئى ــسىگه بۇن ــڭ كۆرسهتمى  ر دىنىمىزنى
 خىــــالپ بولغىنىنىــــڭ ســــىرتىدا، بىــــز ئۇيغۇرالرنىــــڭ مىللىــــي ئهنئهنىلىرىمىزگىمــــۇ يــــات

 . كېلىدىغان ئههۋالدۇر

ــاالقلىق ــشىگه ق ــان كى ــى تۇرغ ــشالرغا قارش ــال ئارىلىشى ــداق بىنورم ــدە بۇن ــۈنكى كۈن  بۈگ
ــالپىقى كىيگۈزۈلىــدۇ ــبه . ق ــشلىق ئههــۋالالر پهيغهم ــا بۇخىــل ئېچىنى  ر ئهلهيهىســساالمنىڭ مان

ــتىقلىماقتا ــى تهســـ ــگهن . بهرگهن خهۋەرلىرىنـــ ــداق دېـــ ــساالم مۇنـــ ــبهر ئهلهيهىســـ  : پهيغهمـــ
ــر زامــان كېلىــدۇ « ــا چاقىرىــدىغان بى ــر . كىــشىلهرنى ياخــشىلىقىتىن توســۇپ، يامانلىقق  يهنه بى

ــدۇ ــپ كېتى ــۇ تارىلى ــا يولالرغىم ــشىپ، ههتت ــشىلهر ئومۇملى ـــ پاهى ــا ـ ــدۇكى، زىن ــان كېلى  . زام
 دېيهلهيــدىغان » يولــدىن چېكىنىــپ كهتــكهن بولــسىڭىز « ق يامــان ئىــشالرنى قىلغۇچىغــا بۇنــدا

 يهنـى ئـاخىر زامانـدا، » كىشى ئۇالرنىڭ ئارىـسدا ئهبـۇ بهكـرى ۋە ئـۆمهرگه ئوخـشاش سـانىلىدۇ
ــى ــدۇكى، ههقىقهتن ــۇپ قالى ــسابىدا بول ــڭ هې ــادەم يوقنى ــۆزلىيهلهيدىغان ئ ــل س ــوغرىنى دادى  ت

 . ننىڭ ئهۋلىياسى سانىلىدۇ شۇ زاما ئېيتالىغان ئادەم

ــسته ــشالر ههدىــ ــۇ ئىــ ــدە بــ ــهن غهرب ئهللىرىــ ــلهردە، خوسۇســ ــازىر بهزى مهملىكهتــ  هــ
ــۈز بهرمهكــته ــويىچه، ئهيــنهن ي ــۇ قهبىــه ئىــشالردىن توســقان كىــشى . ســۆزلهنگهن ب  ئــۇالرنى ب

 بــۇ دېگهنلىــك ئــۇالرنى يامــان ئىــشالردىن توســىدىغان ئــادەم . ئهۋلىيــا هېــسابلىنىدۇ، ئهلــۋەتته
 چــۈنكى ئــۇالرنى ئهخالقــسىزلىقلىرىدىن توســقان كىــشى ــــ ئۇالرنىـــڭ . دېگهنلىكتــۇر يــوق

ــقان ــانىلىپ، خاتاالش ــان س ــى قىلغ ــى مهنئ ــك ئهركىنلىكىن ــڭ دېمۇكراتى ـــ ئۇالرنى ــدە، ـ  نهزەرى
 . بولىدۇ

 بىــر ئائىلىــدە ههقىقىــي دىنىــي . كهملىكــى ئائىلىــدە دىنىــي تهربىيهنىــڭ يــوقلىقى يــاكى . 4
 ولـسا، ئۇنىـڭ پايدىـسى شـۇ ئائىلىـدىن يېتىـشىپ چىققـان پهرزەنتلهرنىـڭ تهربىيه بولىدىغان ب

ۋە جهمئىـيهت ئۈچۈنمــۇ ئومــۇم ئـۆزى ئۈچــۈنال ئهمهس، بهلكـى ئــۇالر ياشــىغان مهههلـله، يــۇرت
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ــي . بولىــدۇ ــۇپ، دىنى ــدائى تهربىيىــسى بول ــيه، پهرزەنتلهرنىــڭ ئىپتى  ئائىلىــدىكى دىنىــي تهربى
ــتۇرگهن ــۆزلىرىگه ئۆزلهش ــى ئ ــىنى تهربىيىن ــهرىپىنى ۋە نومۇس ــڭ ش ــتلهر ئائىلىنى  ـ يىگى ــز  قى

 نهتىجىــدە، قــۇرۇق . قوغداشــنىڭ نهقهدەر مــۇقهددەس ۋە ئۇلــۇغ ۋەزىــپه ئىكهنلىكىنــى تونۇيــدۇ
 ســۆزلهردىن ۋە يالغــان تــۆهمهتلهردىن ســاقىلىنىش ئۈچــۈن بولــسىمۇ، يــاتالر بىــلهن بىنورمــال

ــسىز خالى ــسىدىن رۇخسهت ــزالر ئائىلى ــدۇ، قى ــاالقه قۇرماي ــات ئهرلهر ئ ــدۇ، ي ــا كهتمهي ــان جايغ  غ
ــدۇ ــرگه يۇرمهيـ ــلهن بىـ ــسىز . بىـ ــل يولـ ــۇ خىـ ــى بـ ــسىنىڭ تهقهززاسـ ــسالم تهربىيـ ــۈنكى ئىـ  چـ

 . ئاالقىالرنى ئىنكار قىلىدۇ ۋە مهنئى قىلىدۇ

 يــــۇقىرىقى كهمچىلىكلهرنــــى تۈزۈتــــۈش ئۈچــــۈن مۇنــــۇ ! هۆرمهتلىــــك كىتابـــــخان
 همهل قىلىــش بىــزگه يېتهرلىــك دەپ ئايهتلهرنىــڭ مهنىلىرىنــى ياخــشى چۈشــىنىپ، شــۇنىڭغا ئ

ــوياليمهن ــا ( مــۆمىن ئهرلهرگه ئىېيتقىنكــى، « : ئ ــات ئايالالرغ ــى ي ــامههرەملهرگه يهن ــپ ) ن  تىكىلى
 مۇنـــداق قىلىـــش ئـــۇالر ئۈچـــۈن ئهڭ . ساقلىـــسۇن ) هارامـــدىن ( قارىمىـــسۇن، ئهۋرەتلىرىنـــى

ــشىدۇر ــۇق خهۋەرداردۇر . ياخـ ــشلىرىدىن تولـ ــڭ قىلمىـ ــقهتهن ئۇالرنىـ ــالاله ههقىـ ــۆمىن . ئـ  مـ
ــامههرەملهرگه تىكىلىــــپ قارىمىــــسۇن، ئهۋرەتلىرىنــــى ياپــــسۇن،  ئايالالرغــــا ئېيتقىنكــــى، نــ
 كۆرۈنـۈپ تۇرىـدىغان قىـسىمدىن باشــقا زىننهتلىرىنـى ئاشكارىلىمىـسۇن، لىچىهكلىـرى بىــلهن

ــۆكرەكلىرىنى ياپــــسۇن  زىننهتلىرىنــــى ) كۆرۈنــــۈپ تۇرىــــدىغان قىــــسىمدىن باشــــقا . ( كــ
ــ ــدىن، يـ ــدىن، ئاتىلىرىـ ــڭ ئهرلىرىـ ــا ئهرلىرىنىـ ــدىن، يـ ــا ئوغۇللىرىـ ــدىن، يـ ــيىن ئاتىلىرىـ  ا قېـ

ــا ــا قېرىنداشــــلىرىنىڭ ئوغۇللىرىــــدىن، يــ ــا ئــــۆز قېرىنداشــــلىرىدىن، يــ  ئوغۇللىرىــــدىن، يــ
ــشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىــــدىن، يــــا دىنــــداش ئايــــالالردىن، يــــا قــــول ئاســــتىدىكى  ههمــ

ــاجى يــوق خىــزمهتچىلهردىن ــدىن، يــا خوتۇنالرغــا ئېهتىي ــى ( چۆرىلىرى  قېــرى، دەلــدۈش يهن
ــايلىرىنى ) بولغــــانلىقتىن جىنــــسىي شــــههۋەت يــــوقالردىن  ، يــــا ئايالالرنىــــڭ ئۇيــــاتلىق جــ

ــدىغان ــگهن ( بىلمهي ــاالغهتكه يهتمى ــى ب ــشىلهرگه ) يهن ــقا كى ــالىالردىن باش  كۆرسهتمىــسۇن، ب
 ! ئــى مــۆمىنلهر . زىننهتلىرىنــى كىــشىلهرگه بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن ئايــاقلىرىنى يهرگه ئۇرمىــسۇن

 ـ 30 ـ 29 نـور سۈرىـسى ( » ههممىڭـالر ئالالهقـا تهۋبه قىلىڭـالر ىـشىڭالر ئۈچـۈن بهخـتكه ئېرىش
 ) ئايهتلهر

 ئايالالرنىڭ ئهۋرەت ئهزالىرى

 ئهۋرەت ــــ ئىنــساننىڭ ئېچىلىــپ قالــسا ئېيىــپ ســانىلىدىغان ۋە ئۇنىڭغــا قاراشــتىن هايــا
 . قىلىنىدىغان ئورگانلىرى دېمهكتۇر

ــ  ـ ئۇنى ــرى ــشىنىڭ ئهۋرەت ئهزالى ــال كى ــدىن ئاي ــى پۇتى ــولى ۋە ئىكك ــى ق ــۈزى، ئىكك  ڭ ي
ئايــال كىــشى ئۈچــۈن بولۇپمــۇ نامــازدا تۇرغىنىــدا، كهڭ، . باشــقا جايلىرىنىــڭ ههممىــسىدۇر
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 ئۆزادە ۋە قىيام ، رۇكۇ، سـهجدىلهردە ئىككـى قهدىمىنـى يېپىـپ تۇرغـۇدەك ئـوزۇن كىيىملهرنـى
ــه ــلىكى ش ــى كۆرسهتمهس ــدىن باشــقا ئهزالىرىن ــۈزى ۋە قوللىرى ــشى، ي  ئهگهر نامــاز . رتتۇر كىيى

 ئهسناســىدا يــۈزى، قــوللىرى ۋە پۇتلىرىــدىن باشــقا ئهزالىــرى ئېچىلىــپ قالــسا، ئۇنىــڭ نــامىزى
 . ئۇنى ۋاقتىدا قايتىلىشى كېرەك بولىدۇ . بۇزۇلغان بولىدۇ

ــسۇن، ــازدا بول ــڭ نام ــسىدە قىزالرنى ــگهن نارى ــشىغا يهتمى ــادەت كــۆرۈش يې ــى ئ ــا تېخ  ئهمم
ــال ــىرتىدىكى نورمـ ــاز سـ ــاكى نامـ ــپ يـ ــرى ئېچىلىـ ــسۇن، بهزى ئهۋرەت ئهزالىـ ــتالردا بولـ  ۋاقىـ

ــدۇ ــدۇ ۋە ئوقۇغــان نامــازلىرىمۇ بۇزۇلماي ــسىمۇ، ئۇالرغــا گۇنــاه بولماي  بهلكــى دۇرۇســلۇق . قال
ــادا تاپىــدۇ ــلهن ئ ــدىغان . بى ــپ تۇرى ــسىمۇ، ئهۋرەت ئهزالىرىنــى يېپى ــزالر كىچىــك بول ــا قى  ئهمم

 كىچىكىــدىن ئىــسالمىي كىيىــنىش ۋە چــۈنكى قىــزالر . كىيىملهرنــى كىيىــپ يۈرســه ياخــشىدۇر
 ئىـسالمىي قائىـدىلهرگه ئـۆزىنى كۆندۈرسـه، كېـيىن چـوڭ بولغانـدىمۇ، ئۇالرغـا بۇئىـشالر باشقا

 . قىيىن كۆرۈنمهيدۇ

ــنىش ــالالردىكى كىيى ــال ه ــازدىن ســىرتقى نورم ــازدىكى ۋە نام ــڭ نام ــۇقىرىقىالر ئايالالرنى  ي
ــويىچه ــۇ ب ــدا ش ــڭ يېنى ــات ئهرلهرنى ــۇپ، ي ــى بول ــدۇ تهرتىب ــال . كىيىنى ــڭ ئاي ــا ئايالالرنى  ئهمم

ــدا كىيىـــنىش تهرتىبـــى بولـــسا،  تىـــزى بىـــلهن جىنـــسالر بىـــلهن ئـــۆز مههرەملىرىنىـــڭ يېنىـ
 باشــقا پۈتــۈن ئهزالىــرى ئهۋرەت . كۆكــسىنىڭ ئارىــسىنىال يۆگىــشى بىــلهن كۇپــايه قىلىــدۇ

ــېكىن . ســانالمايدۇ ــر ل ــۆز مههرەملى ــسالر ۋە ئ ــال جىنى ــڭ ئاي ــسىدا شــۇنداقتىمۇ ئايالالرنى  ى ئارى
ــسىدىندۇر ــڭ جۈملى ــسالمىي ئهخالقنى ــشلىرى ئى ــۇق كىيىنى ــوزۇن ۋە تول ــسىمۇ، ئ  چــۈنكى، . بول

ــۇغقىنى بولــسىمۇ، يهنىــال  ـ ت ــېقىن ئــۇرۇق ــڭ قانچىلىــك ي ــانلىرى بولغــان ئهرلهر ئۇنى  تۇغق
ئهگهر ئــۇ دىيــانىتى ئــاجىز، ئهخالقــى ناچــار، ۋىجــدانى ئــۆلگهن بىــرى بولــسا، . ئىنــساندۇر

ــ ــڭ تۇغق ــشتىن ئۆزىنى ــدىن لهززەت ئېلى ــاراپ، ئۇنىڭ ــلهن ق ــسى بى ــههۋاني ههۋى  انلىرىغىمۇ ش
 بــالىلىرىڭالرنى يهتــته يېــشىدا نامازغـــا « : شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم . ئىككىلهنمهيــدۇ

ــك ــاز ئوقۇتــۇش ئۈچــۈن يېنى ــۇالرنى نام ــسا، ئ ــدىمۇ ئوقۇمى ــون ياشــقا كىرگهن ــدۈرۈڭالر، ئ  كۆن
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( . دەپ كۆرسهتكهن » الر ئۇرۇڭالر، ياتاقلىرىنى ئايرىۋېتىڭ

 مههرەم دېگهن كىملهر ؟

 مههـــرەم ـــــ مهيلـــى ئهر بولـــسۇن، مهيلـــى ئايـــال بولـــسۇن ئۆزىنىـــڭ جورىـــسى ۋە بىـــرگه
 . نىكاهلىنىشى دۇرۇس بولمايدىغان تۇغقانلىرى دېمهكتۇر

 ئايالالرنىڭ مههرەملىرى

ىــشى دۇرۇس بولمايــدىغان ئايالالرنىــڭ مههرەملىــرى ــــ ئۇنىــڭ ئــۆزى بىــلهن نىكاهلىن
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 شـــۇ ئايالنىـــڭ ئاتىـــسى، بـــوۋىلىرى، تـــاغىلىرى، ئوغـــۇللىرى، : ئـــۇالر . يـــېقىن تۇغقانلىرىـــدۇر
 قېرىنداشـلىرى، قېرىنداشـلىرىنىڭ ئوغـۇللىرى، قېــيىن ئاتىـسى، ئـۈگهي دادىـسى، قىزلىرىنىــڭ

ــاالغهتكه يهتمىــگهن بــالىالر قاتــارلىق  ـ ســىڭىللىرىنىڭ ئهرلىــرى ۋە ب ــرى، ئاچــا  . الردۇر ئهرلى
 ئايال كىـشى يـۇقىرىقىالر بىـلهن يـالغۇز قالـسا، ئارىالشـسا، ههتتـا باشـلىرىنى ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا

 ئايـــال كىـــشىنىڭ ئېرىمـــۇ، ئۇنىـــڭ ئالدىـــدا ئهۋرەت ئهزالىرىنـــى . ئاچـــسىمۇ گۇنـــاه بولمايـــدۇ
 ئهممـــا ئايــال كىـــشى . ئېچىــشى دۇرۇس بولغــانلىق جهههتـــتىن ئۇنىڭغــا مههـــرەم ســانىلىدۇ

 . ههرەم سانىلىدىغانالر ــ يۇقىرىقىالردىن باشقا يات ئهرلهر دېمهكتۇر ئۈچۈن نام

 ئهركىشىنىڭ مههرەملىرى

ـــ ئۇنىــڭ جورىــسى ۋە ئــۆزى بىــلهن نىكــاهى باغالنمايــدىغان  ئهركىــشىنىڭ مههرەملىــرى ـ
 الردىن باشـــقا يــات ئايــالالر ئهركىـــشى ئۈچــۈن نـــامههرەم بــۇ . ئايــال تۇغقــانلىرى دېمهكتـــۇر

 . سانىلىدۇ

 رنىڭ ئاۋازى ئهۋرەت ئهمهس ئايالال

ــڭ ــدا، ئايالالرنى ــان هال ــۆزدە تۇتق ــازاكهتلىكنى ك ــدىكى ن ــڭ ئاۋازى ــالىمالر ئايالالرنى  بهزى ئ
ــالىملىرى ۋە پۈتـــۈن مهزههپ . ئـــاۋازى ئهۋرەت دەپ قارىغـــان ــا ئىـــسالم فىقهىـــشۇناس ئـ  ئهممـ

ــان ــت قىلغـ ــاۋازى ئهۋرەت ئهمهس دەپ قهيـ ــڭ ئـ ــشىۋالىرى ئايالالرنىـ ــراق ئايال . پىـ ــڭ بىـ  الرنىـ
ــائىز ئهمهســتۇر ــشى ج ــالۋەت قىلى ــان تى ــشى، ئهرلهرگه قۇرئ ــا ئهزان ئېيتى ــر نامازغ ــسى بى  . قاي
 ـ  ئايالالرنىـڭ ئهدەپ ـــ ئهخـالق ئىچىــدە يـات ئهرلهرگىمـۇ نورمـال ســۆزلهرنى سۆزلىـشى، ئـېلىم
 ـ مهرىــپهت ئۆگىنىـشى، ئۇالرغىمــۇ ئۆگىتىــشى  سـېتىم ئىــشلىرىنى بېجىرىـشى، ئــۇالردىن ئىلىـم

ــائىزد ــى . ۇر ج ــالالرمۇ ۋە كېيىنك ــاهابه ئاي ــىغان س ــدا ياش ــساالمنىڭ زامانى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــۋايهت قىلىــپ، ســۆزلهپ ــالالرمۇ ئهرلهرگه ههدىىــس ۋە تــارىخالرنى رى  دەۋرلهردىكــى مــۆمىن ئاي

 ـ شـــېئر ۋە . بهرگهن  شــۇنىڭدەك ئۆزىنىــڭ جورىـــسىگه ۋە مههرەملىــرىگه ئهدەپلىـــك ناخــشا
ــش ــپ بېرى ــاقالرنى ئېيتى ــائىزدۇر قۇش ــۇنلىرى ۋە . ى ج ــو دولق ــدىكى رادىئ ــۈنكى كۈن ــا بۈگ  ئهمم

ــدىغان، ــى كىرلىتى ــسانالرنىڭ قهلبلىرىن ــشىالر ئىن ــان ناخ ــدىن بېرىلىۋاتق ــۋىزىيه قاناللىرى  تېلى
ــدىغان، ــىلهرگه ئۈندەيـ ــل ۋەسۋەسـ ــۇالرنى ههرخىـ ــدىغان ۋە ئـ ــغۇل قىلىـ ــۈللىرىنى مهشـ  كۆڭـ

. بېرىلمهسلىك كېرەك مۇمىكىن قهدەر بۇالرغا . شهيتانىي ۋاسىتىلهردۇر
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 قۇرۇش مهسىلىسىدىكى چهكلىمىلهر مۇسۇلمانالرنىڭ تۇرمۇش

 ئايالالر بىلهن ئۆيلىنىشى ئهمهس مۇسۇلمان ئهرلهرنىڭ مۇسۇلمان

 مۇســۇلمان ئهرلهرنىــڭ دىنــسىز، مۇشــرىك ۋە بۇددىــست قاتــارلىق هېچبىــر ســاماۋىي دىنغــا
 بـۇ پۈتـۈن ئىـسالم فىقهىـشۇناس . هس مهنسۇپ بولمىغـان ئايـالالر بىـلهن ئۆيلىنىـشى جـائىز ئهم

ــدۇر ــردەك ئىتتىپاقىـ ــڭ بىـ ــدۇ . ئالىملىرىنىـ ــداق دەيـ ــته مۇنـ ــۇ ههقـ ــاال بـ ــالاله تائـ ــى ( ﴿ : ئـ  ئـ
ــاڭالر ) مۇســۇلمانالر ــا ئالم ــۇالرنى نىكاهىڭالرغ ــتمىغىچه ئ ــان ئېي ــالالر ئىم ــرىك ئاي ــۆر . ( مۇش  ) ه

ــال ــى بىــلهن ( مۇشــرىك ئاي ــالى ۋە مېل ــان ) هۆســىن جام ــۇن قىلغ ــدىردىمۇ، ســىلهرنى مهپت  تهق
ــۆمىن ــتمىغىچه م ــان ئېي ــرىك ئهرلهر ئىم ــارتۇقتۇر، مۇش ــدىن ئ ــۋەتته ئۇنىڭ ــدەك ئهل ــۆمىن دى  م

ــاڭالر ــاتلىق قىلمـ ــا يـ ــالالرنى ئۇالرغـ ــۆر . ( ئايـ ــان ) هـ ــۇن قىلغـ ــىلهرنى مهپتـ ــرىك ئهر سـ  مۇشـ
 ) ـ ئايهت 221 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ . تهقدىردىمۇ مۆمىن قۇل ئهلۋەتته ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر

 دىـن ) دىنىـدىكىلهر خرىـستىئان يهنـى يههـۇدىي يـاكى ( رىدە، ئههلـى كىتـابتىن ئىسالم نهزە
 . دىندىكىلهرنىڭ ههممىسىى ئوخشاشتۇر باشقا باشقا دىنسىزالر، مۇشرىكالر، بۇددىستالر ۋە

 چــۈنكى بۇالرنىــڭ . ئهممــا ئههلــى كىتابالرغــا قىلىنىــدىغان مۇئــامىله پهرقلىــق بولىــدۇ
ــ ــلهن، ئ ــارى بى ــلى ئېتىب ــۇ ئهس ــدا دىنلىرىم ــنالر ۆز ۋاقتى ــگهن ههق دى ــدىن كهل ــالاله تهرىپى  ئ

ــشلهردىن، ــل ئۆزگهرتىلى ــۆزدىنلىرىنى ههرخى ــدارالرنىڭ ئ ــى، دىن ــڭ ئۆتۇش ــۇپ، زامانالرنى  بول
ــهۋەبلهر ــارلىق ســـ ــانلىقى قاتـــ ــاقالپ قااللمىغـــ ــالردىن ســـ ــشالردىن ۋە بۇزۇلۇشـــ  بورمىلىنىـــ

 الاله تهرىپىــدىن كهلــگهن ئــ ) دىنلىــرى خرىــستىئان يهنــى يههــۇدىي ۋە ( تۇپهيلىــدىن بــۇدىنالر
ــارلىق ــان ب ــت بولغ ــا ئائى ــى ۋە ســاماۋىي دىنلىقق ــۇنىنى، روهىن ــاهىيىتىنى، مهزم  ئهســلىدىكى م
ــدىغان ــسلهرگه چوقۇنى ــى شهخ ــا ئهمهس، بهلك ــۇپ، ئالالهق ــپ قوي ــىيهتلىرىنى يوقىتى  خۇسۇس
 بىرخىـــل خۇراپـــات دىنىغـــا ئايلىنىـــپ قالغانـــدىن كېـــيىن، ئـــالاله بـــۇ دىنالرنـــى پۈتـــۈنلهي

 مهلــدىن قالــدۇرۇپ، ئورنىغــا تاقىيــامهتكىچه ئۆزگهرمهيــدىغان، مهڭگۈلــۈك ههق دىــن ـــــ ئه
ــاد قىلغۇچىالرنىـــڭ ــقا دىنغـــا ئېتىقـ  ئىـــسالم دىنىنـــى چۈشـــۈرگهن ۋە ئىـــسالم دىنىـــدىن باشـ

 بـــۇههقته ئــالاله مۇنـــداق . دىنلىرىنىــڭ ئالالهقــا قوبـــۇل بولمايــدىغانلىقىنى ئـــېالن قىلغــان
 باشـقا دىننـى تۇتىـدىكهن، ئۇنىـڭ دىنـى ههرگىـز قوبـۇل ) دىن دىنىـ ( كىمكى ئىسالم ﴿ : دېگهن

ــدۇ ــدۇ . قىلىنماي ــارتقۇچىالردىن بولى ــان ت ــاخىرەتته زىي ــۇ ئ ــسى ( ﴾ . ئ ــران سۈرى ــال ئىم  ـ 85 ئ
 ) ئايهت

ــى ــى ئىكهنلىكىن ــسالم دىن ــن پهقهت ئى ــدىغان دى ــۇل بولى ــدە قوب ــڭ نهزەرى ــالاله ئۆزىنى  ئ
ــگهن ــداق دې ــپ مۇن ــېالن قىلى ــقهتهن ئالاله ﴿ : ئ ــن ههقى ــان دى ــۇل قىلىنغ ــدە قوب ــڭ نهزەرى نى



947 

 ) ـ ئايهت 19 ئال ئىمران سۈرىسى ( ﴾ . دۇر ) دىنى ( ئىسالم

ــڭ ــسالم دىنىنى ــسىمۇ، ئى ــاپىر بول ــويىچه ك ــۆكمى ب ــڭ ه ــابالر ئالالهنى ــى كىت  گهرچه ئههل
 ههققــانىيلىقى ۋە ئادىللىقىــدىن ئۇالرنىــڭ دىنلىرىنىــڭ ئهسىلىــسىنى ئېتىبارغــا ئالغــان هالــدا،

 كـــاپىر قهۋمالرغــا قارىتـــا بهلگىلهنـــگهن باشـــقا غان مۇئـــامىله پرىنــسىپىنى ئۇالرغــا قىلىنىـــدى
 بۇنىڭغــا بىنــائهن، ئههلــى كىتابالرنىــڭ هــاالل . پرىنــسىپتىن پهرقلىــق قىلىــپ بېكىــتكهن

ــائىزدۇر ــۆيلىنىش ج ــلهن ئ ــاللىرى بى ــيىش ۋە ئاي ــى يې ــابالر . يېمهكلىرىن ــى كىت ــۈنكى ئههل  چ
 . قانداقال بولمىسۇن، ئالالهغا ئىشىنىدۇ

ــلهن ــالالر بىــ ــابتىن بولغــــان ئايــ ــى كىتــ ــۇلمان ئهرلهرنىــــڭ ئههلــ ــاال مۇســ ــالاله تائــ  ئــ
 بۈگـۈن سـىلهرگه پـاك نهرسـىلهر هـاالل ﴿ : ئۆيلىنىشىنىڭ جائىزلىقى توغرىسىدا مۇنـداق دەيـدۇ

ــرىلگهنلهر . قىلىنــدى ــاب بې ــى يههــۇدىيالر ۋە ( كىت ــستىئان يهن ــامىقى ســىلهرگه ) الر خرى ــڭ ت  نى
ــامى ــىلهرنىڭ تـ ــدۇر ۋە سـ ــدۇر هااللـ ــا هااللـ ــك . قىڭالر ئۇالرغـ ــان ئىپپهتلىـ ــۆمىنلهردىن بولغـ  مـ

ــرىلگهن ــاب بېـ ــىلهردىن ئىلگىـــرى كىتـ ــۇدىالر ۋە ( ئايالالرنىـــڭ، سـ ــن ) الر خرىـــستىئان يههـ  دىـ
 ـ ــكارا ــولغىنىڭالر ۋە ئاش ــك ب ــهڭالر ئىپپهتلى ــى بهرس ــڭ مههرىن ــك ئايالالرنى ــان ئىپپهتلى  بولغ

 ﴾ . ئـۇالر سـىلهرگه هااللـدۇر ) ئالـساڭالر ) رنى ئـۇال ( يوشۇرۇن پاهىـشىنى كـۆزلىمىگىنىڭالر هالـدا
 ) ـ ئايهت 5 مائىدە سۈرىسى (

 دىنىــدىكى ئايــالالر بىــلهن ئۆيلىنىــشنىڭ شــهرتى، ئۇالرنىــڭ يــاكى يههــۇدىي خرىــستىئان
 . ئۆز دىنلىرىدا مههكهم بولۇپ، ئالالهقا ههقىقىي ئىشىنىدىغان بولۇشىدۇر

 ه رۇخـسهت قىلىنىــشىنىڭ هېكمىتــى، ئههلـى كىتــابتىن بولغـان ئايــالالر بىـلهن ئۆيلىنىــشك
ــى ۋە ــڭ ئهۋزەللىكىن ــارقىلىق ئىــسالم دىنىنى ــاتلىق بولۇشــى ئ  ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمان ئهرلهرگه ي
ــۈن پۇرســهت يارىتىــپ ــسالم دىنىغــا كىرىــشلىرى ئۈچ ــى تونــۇپ، ئۆزلىكىــدىن ئى  ههقىقىتىن

 . بېرىشتىن ئىبارەت بولۇشى مۇمكىن

 ولغـان ئايـالىنى ئـۆز دىنىنـى تهرك ئېتىـپ لېكىن مۇسـۇلمان كىـشىنىڭ ئههلـى كىتـابتىن ب
 چــۈنكى ئىــسالم پرىنــسىپىدا كىــشىلهرنى هــېچ . ئىــسالم دىنىغــا كىرىــشكه زورلىــشىغا بولمايــدۇ

ــۇر ــشكه زورالش يوقت ــا كىرى ــسالم دىنىغ ــا ئى ــدۇ . ۋاقىتت ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــاال ب ــالاله تائ  : ئ
ــدا ﴿ ــشكه ( دىن ــا كىرى ــۇر ) ئۇنىڭغ ــۇمراهلىق . زورالش يوقت ــدايهت گ ــدى هى ــق ئايرىل  ﴾ . تىن ئېنى
 ) ـ ئايهت 256 بهقهرە سۈرىسى (

 دىنىــدا بولغــان ئايالالرغــا خرىــستىئان ئــۆز ۋاقتىــدا، بهزى مهشــهۇر ســاهابىالر يههــۇدىي ۋە
 ئــۆمهر ئــبن . هــۇزەيفه، تهلهه،كهئبهئىبنــى مــالىكالر موشــوالرنىڭ جۇملىــسىدىندور . ئــۆيلهنگهن

ــا، ــۇ ئۇالرغــ ــۇ ئهنهــ ــاب رەزىيهلالهــ ــى كى « خهتتــ ــاللىرىڭالرنى ئههلــ ــان ئايــ ــابتىن بولغــ تــ
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ــابتىن » قويـــۇۋېتىڭالر ــدا، هۆزەيفىـــدىن باشـــقىالر ئههلـــى كىتـ ــاۋزۇدا خهت يازغانـ  دېـــگهن مـ
 . بولغان ئاياللىرىنى قويۇۋېتىدۇ

 ئــۇ شــۇ يهردە يههــۇدىي دىنىــدىكى . هــۇزەيفه مهدائىــن دېــگهن شــهههرنىڭ ۋالىــسى ئېــدى
 ئاڭلىــسام ســهن ئههلــى كىتــابتىن « تتابنىــڭ ئــۇ، ئــۆمهر ئىبنــى خه . بىــر ئايالغــا ئۆيلىنىۋالغــان

 دېـگهن خېتىغـا جـاۋب بېرىـپ، ئۇنىڭغـا مۇنـداق دەپ خهت » ! ئـۇنى قويـۇۋەت . ئۆيلىنىۋاپسهن
ــارام ئىكهنلىكىنـــى « : يازىـــدۇ ــابتىن ئۆيلىنىـــشنىڭ هـــاالل يـــاكى هـ ــا ئههلـــى كىتـ  ســـىز ماڭـ

ــاۋاب بېرىـــپ » ئېيـــتمىغىچه، مهن ئـــۇنى قويـــۇپ بهرمهيـــمهن، ــا جـ ــى « : ئـــۆمهر ئۇنىڭغـ  ئههلـ
ــاالل ــۆيلىنىش هـ ــلهن ئـ ــالالر بىـ ــان ئايـ ــابتىن بولغـ ــدا . كىتـ ــڭ ئاياللىرىـ ــېكىن ئهجهملهرنىـ  لـ

 ئوالرنىــڭ مۇســۇلمان ئايالالرنىــڭ بــازىرىنى كاســات قىلىــپ قويۇشــىدىن . ئــۆزگىچىلىكلهر بــار
ــسىرەيمهن، ــدۇ » ئهن ــا . دەپ يازى ــۇ ۋاقىتت ــۇزەيفه ب ــدىم مهن « : ه ــدى قانائهتلهن ــدۇ » ئهم  ۋە دەي
 ) ـ بهت 558 ـ جىلد 3 تارىخى تهبهرىي ( » ىن بولغان ئايالىنى قويۇپ بېرىدۇ ئههلى كىتابت

 ئههلى كىتابتىن ئۆيلىنىش جـائىز بولغـان بولـسىمۇ، مۇسـۇلمان كىـشىنىڭ ئـۆز ئـابرويىنى،
ــپ كېــتىش ــا كىرى ــڭ دىنىغ ــنچه ئههلــى كىتابالرنى ــڭ كېيى ــداش، ئهۋالدلىرىنى ــى قوغ  دىنىن

 . نى تهرك ئېتىــــشى ناهـــايىتى ئهۋزەلــــدۇر خهۋپىـــدىن ســــاقلىنىش ئۈچـــۈن بولــــسىمۇ، ئـــو
ــۇدىي، ــۆزلىرىنى يهه ــدىكى ئ ــازىرقى زامان ــهن، ه ــستىئان خوسۇس ــا خرى ــان، ئهمم  دەپ ئاتىۋالغ

 ســاماۋىي دىنالرنىـــڭ تهلىماتلىرىــدىن هـــېچ نهرســـه بىلمهيــدىغان، جىنـــسىي ئهركىنلىكنـــى
 ىن شهخــسىي ئىــشىمىز دەپ تونــۇپ ئىنــسانىيهت قېلىپىــدىن چېقىــپ، شــههۋانىي ههۋەســت

 بهلكــى ئــۇالر . باشقىــسىنى بىلمهيــدىغان بــۇ ئىنــسانالر ئههلــى كىتــابتىن سانىلىــشقا يارىمايــدۇ
 . باشقا كۇففارالر بىلهن ئوخشاشتۇر

ــگهن ــۇپ كهل ــالىمالر توس ــشتىن ئ ــلهن ئۆيلىنى ــابالر بى ــى كىت ــۇڭا ئههل ــڭ بــۇ . ش  ئۇالرنى
ــۆيل ــلهن ئ ــوالر بى ــى ئ ــك ئهمهس، بهلك ــارام دېگهنلى ــشنى ه ــۇ ئى ــقانلىقى ب ــاالل توس  . ىنىش ه

ــسپاتاليدۇ ــۇنى ئى ــايىتى ب ــڭ ئ ــۇدىي . قۇرئاننى ــى ، يهه ــېلىش كېرەكك ــقهت ق ــۇنىڭغىمۇ دىق  ش
ــاكى ــستىئان ي ــشنى هــاالل خرى ــا ئۆيلىنى ــدىكى ئايالالرغ ــى دۇرۇس ( دىنى ــتكهن ) يهن  دەپ بېكى

 ئايـالالرنى » ئىپپهتلىـك « ئانـدىن ، » دىنـدار « ىـلهن ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىن ئايهت، ئهڭ ئالـدى ب
ــۆ ( ــى ئ ــانالرنى يهن ــادىق بولغ ــا س ــان ) ز دىنلىرىغ ــهرت قىلغ ــدە ش ــنى ئاالهى ــدا، . تالالش  ئاخىرى

 شــهرىئهتنىڭ بــۇ بهلگىلىمىــسىدىن چىققۇچىالرنىــڭ ئهمهللىرىنىــڭ بېكــار بولىــدىغانلىقىنى ۋە
ــتلىگهن  » ئىپپهتلىــك « ۋە » دىنــدار « بــۇ ئــايهتتىكى . ئــاخىرەتته زىيــان تارتىــدىغانلىقىنى تهكى

. شهرتكه ئهمهل قىلىش موهىمدۇر ئايالالر دېگهن ئىككى



949 

 اللماسلىقى ئهرلهرگه ياتلىق بو ئهمهس مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ مۇسۇلمان

ــائىز ــي جـ ــى قهتئىـ ــاتلىق بولۇشـ ــۇلمان ئهرلهرگه يـ ــرى مۇسـ ــڭ غهيـ ــۇلمان ئايالالرنىـ  مۇسـ
 بولــسۇن، مهيلــى خرىــستىئان مهيلــى ئۇالرنىــڭ يــاتلىق بولمــاقچى بولغــان كىــشىلىرى . ئهمهس

ــ ــۇدىي بول ــسۇن، يهه ــرىك بول ــاكى مۇش ــست ي ــى بۇددى ــسۇن، مهيل ــست بول ــى ئاتىئ  سۇن، مهيل
 بـــۇ، پهيغهمـــبهر . بۇالرنىـــڭ هېچبىـــرى مۇســـۇلمان ئايالالرغـــا ئۆيلىنىـــشكه اليىـــق ئهمهســـتۇر

 ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىـدىن باشـالپ تـا هـازىرغىچه پۈتـۈن ئىـسالم ئهللىرىـدە بىـردەك مهنئـى
ــاتلىق مۇســـۇلمان ئ . قىلنىـــپ كهلـــگهن مهســـىلىدۇر  ايـــالالرنى غهيـــرى مۇســـۇلمان ئهرلهرگه يـ

ــۇ ئىــشنى جــائىز دەپ پهتىــۋا بهرگهن ئــادەم ــشنى جــائىز دەپ ئېتىقــاد قىلغــان يــاكى ب  قىلى
ــدۇ ــكهن بولى ــپ كهت ــدىن چىقى ــسالم دىنى ــان نهرســىنى هــاالل . ئى ــارام قىلغ ــالاله ه  چــۈنكى ئ

 . اپىر بولــۇپ كېتىــدۇ ســانىغان يــاكى ئــالاله هــاالل قىلغــان نهرســىنى هــارام ســانىغان ئــادەم كــ
ــۇلمان ئايالالرنىــڭ غهيــرى مۇســۇلمان ئهرلهرگه يــاتلىق بولۇشــى ئــالاله هــارام قىلغــان  مۇس

 ئـى مۆمىنلهرسـىلهرگه مـۆمىن ئايـالالر ﴿ : بۇ ههقـته ئـالاله مۇنـداق دەيـدۇ . كهسكىن هۆكۇمدۇر
ــرەت قىلىــپ كهلــسه، ئــۇالرنى ســىناپ كــۆرۇڭالر، ئۇالرنىــڭ ئىمــانىنى ئــالاله ئۇبــدان  هىج

ــدۇ ــا . بىلى ــۇالرنى كاپىرالرغ ــاڭالر، ئ ــۆمىن دەپ تونۇس ــيىن م ــىنىغاندىن كې ــۇالرنى س  ئهگهر ئ
 ﴾ . كـــاپىرالرمۇ ئۇالرغـــا هـــاالل ئهمهس . ئۇالركاپىرالرغـــا هـــاالل ئهمهس . قـــايتۇرۇپ بهرمهڭـــالر

 ) ـ ئايهت 10 مۇمتههىنه سۈرىسى (

ــدا ــى قارارى ــۇ ههقتىك ــهرىئىتىنىڭ ب ــسالم ش ــڭ هېچ « ئى ــۇلمان ئايالالرنى ــالهتته مۇس ــر ه  بى
ــدۇ ــول قويۇلماي ــاتلىق بولۇشــىغا ي ــرى مۇســۇلمان ئهرلهرگه ي ــۇلمان . غهي ــڭ مۇس ــادا ئۇالرنى  مۇب

ــم  . ئهرلىــرى ئىــسالم دىنىــدىن يېنىــپ كهتــسه، ئۇالرنىــڭ ئارىــسىنى دەرهــال ئــايرىۋېتىش الزى
ــيىن، ــدىن كې ــاتلىق بولغان ــۇلمان ئهرگه ي ــرى مۇس ــال غهي ــۇلمان ئاي ــرى مۇس ــۇنىڭدەك، غهي  ش

ــرى مۇ ــال غهي ــسىنىمۇ دەره ــڭ ئارى ــسا، بۇالرنى ــپ مۇســۇلمان بول ــان ئېيىتى ــال ئىم ــۇلمان ئاي  س
 . ، دەپ قهيت قىلىنغان » ئايرىۋېتىش الزىم

ــېكمهت ــلىقتىكى هـ ــاتلىق قىلماسـ ــۇلمان ئهرلهرگهيـ ــرى مۇسـ ــالالرنى غهيـ ــۇلمان ئايـ  مۇسـ
ــسبهت ــا نى ــلهردە، ئايالالرغ ــئۇللۇقى جهههت ــڭ مهس ــۈچ ۋە ئائىلىنى ــل، ك ــۇكى، ئهرلهر ئهقى  هن ش

ــا  ـ ئالالهقـ ــا  ئارتۇقلىققـــا ئىـــگه بولـــۇپ، تۇرمۇشـــنىڭ تهقهززاســـى، ئايـــال كىـــشىنىڭ ئېرىغـ
ــارتۇقلىقىنى ــۇقىرىقى ئ ــۈن ئىــشالردا بويــسۇنۇشىنى ۋە ئۇنىــڭ ي  ـ پۈت ــدىغان  ئاســىيلىق بولماي

 ئهرلهر ئايالالرنىـڭ ﴿ : چـۈنكى ئـالاله تائـاال مۇنـداق دېـگهن . ئېتىراپ قىلىـشىنى تهلهپ قىلىـدۇ
 ﴾ . ۇر هامىيلىرىد

ــرىگه ــيىن، ئې ــدىن كې ــاتلىق بولغان ــرى مۇســۇلمان ئهرگه ي ــال غهي هــالبۇكى مۇســۇلمان ئاي
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ــۇپ ــۇر بول ــشقا مهجب ــراپ قىلى ــارتۇقلىقىنى ئېتى ــڭ ئ ــسبهتهن ئۇنى ــۆزىگه نى ــسۇنۇشقا ۋە ئ  بوي
 بــۇ دېگهنلىــك، ئۆزىنىــڭ دىنىنــى ئېرىنىــڭ دىنــى ئالدىــدا خورالشــقا مهجبــۇر بولىــدۇ، . قالىــدۇ

 چــۈنكى ئىــسالم قانۇنىــدا . اق قىلىــش ئىــسالم قانۇنىغــا ئويغــۇن كهلمهيــدۇ بۇنــد . دېگهنلىكتــۇر
ــرى مۇســۇلمانالرنىڭ قانــداقال بىــر مۇســۇلماننى باشــقۇرۇش ۋە بويــسۇندۇرۇش هوقــۇقى  غهي

ــدۇ ــدۇ . بولماي ــداق دەي ــاال مۇن ــالاله تائ ــته ئ ــۇ ههق ــۆمىنلهرگه ﴿ : ب ــز م ــا ههرگى ــالاله كاپىرالرغ  ئ
 ) ـ ئايهت 141 ى نىسا سۈرىس ( ﴾ . قارشى يول بهرمهيدۇ

 ۋاقىتلىق نىكاهلىنىشنىڭ هاراملىقى

 ـ خوتــۇن ــال ئىككىــسىنىڭ مهلــۇم ۋاقىتقىچىلىــك ئهر  ـ ئاي  ـ ئهر  ۋاقىتلىــق نىكــاهلىنىش
ــۇر ــشى دېمهكتـ ــسىدە نىكاهلىنىـ ــشى نهتىجىـ ــكه ئىتتىپاقلىشىـ ــۇپ ئۆتۈشـ ــشتا . بولـ  نىكاهلىنىـ

 مهقــــسهت قىلىــــپ ۋاقىتنـــى ئېنىــــق سۆزلىمىــــسىمۇ، كۆڭلىــــدە ۋاقىتلىـــق نىكاهلىنىــــشنى
ــق ــسۇن ۋاقىتلى ــال بول ــى ئاي ــسۇن، مهيل ــۇ ئهر بول ــى ئ ــاهىمۇ مهيل ــشىنىڭ نىك ــۆيلهنگهن كى  ئ

 . نىكاه سانىلىدۇ

 ۋاقىتلىـــق نىكـــاهلىنىش كـــۆپىنچه قارشـــى » ئهمهلـــلهر نىـــيهتلهرگه بـــاغلىقتۇر « چـــۈنكى
ــگه ئاشــىدۇ ــلهن ئهمهل ــداش بى ــشقا . تهرەپنــى ئال ــق نىكاهلىنى ــارا تهرەپ ۋاقىتلى ــۆز ئ  ئىككــى ئ

 شۇنداق پۈتۈشـكهن تهقـدىردىمۇ، بۇنـداق نىكـاه پهرزەنتلهرنىـڭ هايـاتىنى دەپـسهندە قىلىـشقا
 چـۈنكى ئـۇ زىناغـا . سهۋەب بولغانلىقى ئۈچـۈن، ئۇنىڭغـا ههر ئىككـى هـالهتته يـول قويۇلمايـدۇ

 . ههم بىر ـ بىرىنى ئالدىغانلىق بولۇپ، بۇنىڭ گۇناهى ئاالهىدە ئېغىردۇر . ئوخشاشتۇر

 شهرت نىيىتى بولۇش مهڭگۈلۈك نىكاهلىنىشتا

ــۇش كېــرەك ــشتا مهڭگۈلــۈك نىيىتــى بول ــۈك نىكــاهنى نىــيهت . نىكاهلىنى  ئهممــا مهڭگۈل
ــسىمۇ، ــپ كهت ــانلىق ســهۋەبتىن ئايرىلى ــدا داۋام قىاللمىغ ــال هال ــۇش نورم ــيىن تۇرم ــپ كې  قىلى
 ئۇكىـشىنىڭ بــۇرۇن قىلغــان مهڭگۈلــۈك بىــرگه ئۆتۇشـتىن ئىبــارەت بولغــان ياخــشى نىيىــتىگه

ــۇر زى  ۋاقىتلىــق نىكــاهلىنىش ئهرەب . چــۈنكى ئۇنىــڭ بــۇرۇنقى نىكــاهى دۇرۇســتۇر . ينــى يوقت
 ههتتـا ئىــسالم دىنىنىــڭ . قهبىلىلىـرى ئارىــسىدا، ئىـسالم دىنــى كېلىــشتىن بۇرۇنمـۇ بــار ئىــدى

ــپ ــشىنى ئېلىـ ــاهلىنىش ئىـ ــق نىكـ ــازاتالردا ۋاقىتلىـ ــدالر غـ ــدە، مۇجاهىـ ــلىنىش دەۋرلىرىـ  باشـ
 ، ئىــسالم دىنىنىــڭ ئــاۋۋالقى ۋاقىتلىرىــدا بىــر مهزگىــل يــول چــۈنكى، بــۇ مهســىله . بارغــان

ــكىن جاكارلىــشى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ كهس ــدا پهيغهم ــنچه، خهيــبهر غازىتى ــۇپ كېيى  قويۇل
ــلهن هــارام قىلىنغــان  مهن ! ئهي خــااليىق « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن . بى

زۆرۈرىــيهت ســهۋەبلىك ( يدىلىنىــشنى ســىلهرگه ئايــالالردىن ۋاقىتلىــق نىكــاهلىنىش بىــلهن پا
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ــق ــدىم ) ۋاقىتلى ــان ئى ــا قويغ ــارام . يولغ ــامهتكىچه ه ــا قىي ــۇنى ت ــالاله ئ ــۇڭالركى، ئ ــاه بول  ئاگ
 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » قىلدى

 : ئىمــام مالىــك رىــۋايهت قىلغــان بىــر ههدىــسته، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » يېشىش قهتئىي هارامدۇر ۋاقىتلىق نىكاهلىنىش ۋە ئېشهك گۆشىنى «

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مهكــكه پهتهــى قىلىنغــان ۋە ۋىدالىــشىش ههججىــسىنى ئــادا
 قىلغـــان كۈنلىرىـــدىمۇ، ۋاقىتلىـــق نىكاهلىنىـــشنىڭ تاقىيـــامهتكىچه هـــارام ئىكهنلىكىنـــى

 . تهكىتلىگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان

ــ ــالىملىرى ئىـــسالم دۇنياســـىدىكى ئىـــسالم فىقهىـ ــالىملىرى، مهزههپ ئـ ــقا ۋە شۇناس ئـ  باشـ
 . ئالىمالرنىڭ ههممىسى ئۇنىڭ هاراملىقىغا ئىتتىپاقتۇر

ــىئهلهرنىڭ ــاالل 12 پهقهت ش ــق نىكــاهلىنىش ه ــام مهزهىبىــدە، ۋاقىتلى  . دېىــيىلگهن ئىم
 ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىــسالمنىڭ باشــلىنىش دەۋرىــدىكى غــازاتالردا هــاالل

 هـــالبۇكى، ۋاقىتلىــق نىكــاهلىنىش هـــارام . گهنلىكىــنىال دەلىـــل قىلىــپ تۇتىــدۇ قىلىــپ بهر
 قىلغـان بـۇ ههدىـسلهر، مهنئـى دېگهن ههدىسلهر ناهـايىتى كـۆپ ۋە كۈچلۈكتـۇر ههمـدە ئـۇنى

ــسلهردۇر ــيىن ئېيتىلغــان ههدى ــستىن كې ــگهن ههدى ــۇنى جــائىز دې ــشۇناسلىق . ئ  ئىــسالم قانۇن
ــۈم بۇرۇ ــى هۆك ــويىچه، كېيىنك ــسىپى ب ــدۇ پرىن ــدىن قالدۇرى ــسىنى ئهمهل ــى ئاببــاس . نقى  ئىبن

 رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ ۋاقىتلىـــق نىكــاهلىنىش هــارام قىلىنغانـــدىن كېــيىن، مۇنــۇ ههدىـــسنى
ــان ــۋايهت قىلغ ــشىلهرنىڭ « : رى ــا كى ــساالم غازاتت ــبهر ئهلهيهىس ــقهتهن پهيغهم ــپ ههقى  قىينىلى

 بهرگهن بولـسىمۇ، كېـيىن قالغانلىقىنى كـۆزدە تۇتـۇپ ۋاقىتلىـق نىكاهلىنىـشنى هـاالل قىلىـپ
 ) بهيههقىي رىۋايىتى ( » ئۇنى ئالالهنىڭ ئهمرى بىلهن مهڭگۈلۈك هارام قىلغان

ــانلىق ــسهندە قىلغ ــاهلىنىش كىــشىلهرنىڭ ســائادەتلىرىنى دەپ ــۇمكى، ۋاقىتلىــق نىك  . تۇر مهل
 . هاياتىنى نابۇت قىلغانلىقتۇر خۇسۇسهن ئايالالرنىڭ

 قىلىـدۇ، ئهر ـ ئايـال بىـر ـ بىرىنـى جىنـسىي چـۈنكى ۋاقىتلىـق نىكـاهلىنىش نهسـىلنى زايـا
 بــۇئىش خۇسۇســهن ئايــال كىــشىلهرنى هاقارەتلىگهنلىــك . ههۋەس ئۈچــۈنال كىرالىغــان بولىــدۇ

ــسابلىنىدۇ ــدۇر . هې ــۇ تهلىبى ــشى ئهقىلنىڭم ــارام قىلنى ــدا ه ــسالم دىنى ــشنىڭ ئى ــداق بىرئى  . بۇن
ــانلىقتۇر ــا قىلغ ــاهلىنىش زىن ــق نىك ــا مهڭ . ۋاقىتلى ــش چــۈنكى، نىكاهت ــيهت قىلى ــۈكنى نى  گۈل

ــهرتتۇر ــيهت قىلىنمىغـــان ههر قانـــداق نىكـــاه . شـ  ـ خوتـــۇن بولـــۇش نىـ  مهڭگۈلـــۈك ئهر
. باغالنمايدۇ
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 ئىسالم دىنى ۋە كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش مهسىلىسى

 ـ ــا ــى زىن ــسالم دىن ــيىن، ئى ــدىن كې ــساالم ئهۋەتىلگهن ــۇههممهد ئهلهيهىس ــز م  پهيغهمبىرىمى
 ـ مۈلــۈك ئ  كــۆپ ئايــالالرنى نىكاهىــدا تۇتۇۋېلىــپ، ورنىــدا قــوللىنىش، پاهىــشه، ئايــالالرنى مــال

 ئۇالرنىــڭ ئېهتىيــاجلىرى بىــلهن كــارى بولماســلىق ۋە ئــۇالرنى ههر تۈرلــۈك قــۇل قىلىــش
ــۇتلهق ــسىنى م ــۇش مهسىلى ــپ، كــۆپ خوتۇنلــۇق بول ــي مهنئــى قىلى ــشالرنى قهتئى ــارلىق ئى  قات

 ـ پرىنــسىپال  بــۇ پرىنــسىپالر . رنى بهلگىلىــدى هــارام قىلماســتىن، بهلكــى ئۇنىڭغــا مهلــۇم قائىــدە
 بىــراق كــۆپ بولغانــدا تــۆتتىن ئــارتۇق . بولــسا، ئېهتىيــاج تېېىلغانــدا كــۆپ خوتۇنلــۇق بولــۇش

 . بولماسلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلهن ئىش ئېلىپ بېرىشتىن ئىبارەتتۇر

 ىنــى، ئــۈچنى ئــۆزۇڭالر ياقتۇرىــدىغان ئايــالالردىن ئىكك ﴿ : ئــالاله بــۇههقته مۇنــداق دەيــدۇ
ــدۇ ــساڭالر بولىــ ــۆتنى ئالــ ــلىقىڭالردىن . ۋە تــ ــل بۇاللماســ ــسىدا ئادىــ ــڭ ئارىــ  ئهگهر ئۇالرنىــ

 ) ـ ئايهت 3 نىسا سۈرىسى ( ﴾ . قورقساڭالر بىر خوتۇن بىلهن كۇپايه قىلساڭالر بولىدۇ

 بــۇ ئــايهت، مــاددىي ۋە مهنىــۋى ئىمكــانىيىتى تولــۇق بولــۇپ، كــۆپ خوتــۇنالر ئارســىدا
 كۆرۈشــكه ئىشهنچىــسى بــار كىــشىلهرنىڭ بىــردىن تــۆتكىچه خوتــۇننى ئــادىللىق بىــلهن ئىــش

 بىــرال ۋاقىتتــا نىكاهىــدا ساقلىــشىنىڭ جــائىزلىقىنى ئىپادىلهيــدۇ ۋە ئاياللىرىنىــڭ ئارىــسىدا
 ئادىــل بواللماســـلىقىدىن، ئۇالرنىـــڭ تۈرلـــۈك مــاددىي ۋە مهنىـــۋى ئېهتىيـــاجلىرىنى قامـــداپ

ــشى ئۈچـــۈن ــاجىز كېلىـــدىغان كىـ ــشىدىن ئـ ــنىڭ جـــائىز بېرەلىـ ــۆپ خوتۇنلـــۇق بولۇشـ  كـ
 . ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ــابۇنى ــى س ــڭ تهپــسىرى « مــۇههممهد ئهل ــداق » ئههكــام ئايهتلىرىنى ــاملىق ئهســىرىدە مون  ن
ــدۇ ــشچه ئهمهل قىلىــشى « : دەپ يازى ــشى ۋە ئىقتىــدارىنىڭ يېتى ــداق ئىنــساننىڭ بىلى  ههرقان

 ئىـــسالم دىنىنىـــڭ كېــرەك بولغـــان كهســكىن ههقىـــقهت شـــۇكى، كــۆپ خوتۇنلـــۇق بولــۇش
 چــۈنكى، بۈگــۈنكى مىللهتــلهر ۋە جهمئىيهتلهرنىــڭ ههل . ئهۋزەللىكلىرىــدىن بىــر ئهۋزەللىكتــۇر

 قىلىــشقا چــارە تاپالمىغــان ئهڭ مــۇرەككهپ مهســىلىلىرىنى ئىــسالم دىنىنىــڭ مۇشــۇ قانۇنلىرىغــا
ــدۇ ــى بولىـ ــارقىلىقال ههل قىلغىلـ ــۇراجىئهت قىلىـــش ئـ ــال . مـ ــقا ئايـ ــۇق بولۇشـ ــۆپ خوتۇنلـ  كـ

ــ ــا كى ــڭ ئېهتىياجىغ ــهۋەبىدىن ئېرىنى ــسهللىك س ــاكى كې ــشى ي ــپ قېلى ــاس چىقى  شىنىڭ تۇغم
ــدۇ ــهۋەبلهر بولىـ ــارلىق بهزى سـ ــشى قاتـ ــۇپ قېلىـ ــشالمايدىغان بولـ ــاۋزۇدا . ماسلىـ ــۇ مـ  مهن بـ

ــارايمهن ــسىز دەپ قـ ــشنى هاجهتـ ــان قىلىـ ــهۋەبلهرنى بايـ ــايال . بۇسـ ــسان ئوڭـ ــراق ههر ئىنـ  بىـ
ــا ــىلىنى ئوتتۇرىغ ــر مهس ــىنىدىغان بى ــا چۇش ــدە، تارازىغ ــسالم نهزەرى ــيهت ئى ــويىمهن، جهمئى  ق

ــاراۋەر، تهڭ ئۆلچهمـــدە بولۇشـــى كېـــرەك،  ئوخـــشاش بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ههر ئىككـــى تهرىپـــى بـ
ــر تهرىپىنــى ئايــالالر تهشــكىل قىلىــدۇ تارازىنىــڭ ههر . تارازىنىــڭ بىرتهرىپىنــى ئهرلهر، يهنه بى
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ــسب ــۈن ئهرلهرنىــڭ نى ــى ئۈچ ــى تهڭ، بــاراۋەر بولۇش ــى تهرىپ ــڭ نىــسبىتى ئىكك  ىتى ئايالالرنى
ــرەك ــشى كې ــشاش بولى ــلهن ئوخ ــڭ نىــسبىتىدىن . بى ــسبىتى ئايالالرنى ــڭ نى  مۇبــادا، ئهرلهرنى

ــش كېــرەك؟ يهنــى ــۇ مهســىلىنى قانــداق ههل قىلى ــڭ ئهكــسىچه بولــسا، ب ــۆپ يــاكى ئۇنى  ك
ــۇقى ــڭ تهڭپۇڭلـ ــۇپ، تارازىنىـ ــۆپ بولـ ــسبىتىدىن كـ ــڭ نىـ ــسبىتى ئهرلهرنىـ ــڭ نىـ  ئايالالرنىـ

 ېمه قىلىــش كېـرەك؟ ئايــالالرنى تۇرمۇشــىنىڭ ۋە ئانىلىقنىـڭ نېمىتىــدىن مههــرۇم بۇزۇلغانـدا نــ
 قىلىـــپ، ئـــۇالرنى ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــىدىن كېـــيىن ياۋروپـــادا ئايالالرنىـــڭ نىـــسبىتى
 ـ ــا ــدەك، زىن ــهۋەبتىن يۈزبهرگهن ــى س ــپ كهتكهنلىك ــسبىتى ئازىيى ــڭ نى ــپ، ئهرلهرنى  كۆپىيى

ــال ــا تاش ــك يوللىرىغ ــشه ۋە رەزىللى ــۆرمىتىنى، پاهى ــڭ ه ــاكى ئايالالرنى ــۇ؟ ي ــۇش كېرەكم  پ قوي
ــسالم ــىلىنى ئى ــۇ مهس ــدا، ب ــاقلىغان هال ــانلىقىنى س ــڭ ئام ــاكلىقىنى، جهمئىيهتنى ــڭ پ  ئائىلىنى
 قــانۇنى ئــارقىلىق ههل قىلىــش كېرەكمــۇ ؟ زادى بــۇ ئىككــى يولنىــڭ قايسىــسى ياخــشى ۋە

ــدۇ ــۇچ بولىـ ــىلىنى ههل قىلغـ ــدا . مهسـ ــانۇنلۇق هالـ ــشىنىڭ قـ ــال كىـ ــشىنىڭ ئايـ ــر ئهركىـ  بىـ
ــلهن ــپ هــۆرمىتى بى ــا باغلىنى ــرلىكته مــۇقهددەس نىكاهق ــلهن بى ــالالر بى  زىممىــسىدا باشــقا ئاي
 ياشــىغىنى ياخــشىمۇ؟ يــاكى ئــۇ كىــشى بىــلهن ئــائىلىنى پارچىاليــدىغان، بــالىالرنى يېــتىم

 قىلىدىغان، جهمئىيهتنى كىرلىتىدىغان يولسىز ئاالقه باغلىغىنىمۇ؟

 دىنىنىـــڭ دەســـتۇرىغا ئاساســـهن، كـــۆپ خرىـــستىئان اتقـــان ئـــۆزلىرى ئېتىقـــاد قىلىۋ
ــا ئۇرۇشـــىدىن ــانىيه ئىككىنچـــى دۇنيـ  خوتۇنلـــۇق بولۇشـــنى مهنئـــى قىلىـــپ كهلـــگهن گېرمـ
ــى ــشىپ كهتكهنلىكــ ــسبىتىدىن ئېــ ــسبىتىنىڭ ئهرلهر نىــ ــان نىــ ــڭ ســ ــيىن، ئايالالرنىــ  كېــ

ــدىنى ئېلىــشق  ـ پاهىــشىلهرنىڭ ئال ــۈز بېرىۋاتقــان زىنــا ــداق ســهۋەبلىك، جهمئيهتــته ي  ا هېچقان
 ـ پاهىــشىلهردىن ســاقالپ قــېلىش، ئاتىــسىز چــارە تاپالمىغــانلىقتىن، گېرمــان ئايــاللىرىنى  زىنــا

ــدىكى كــۆپ ــسالم دىنى ــزگىنلهش ئۈچــۈن ئى ــى تى ــا تاشــلىۋېتىش ئېقىمىن ــالىالرنى كوچىالرغ  ب
 » خوتۇنلۇق بولۇش مهسىلىسىگه يول قويۇش قانۇنىنى قوللىنىشقا مهجبۇر بولغان

ــانىيه دۆل ــسى گېرمـ ــتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىـ ــدۇ g.h هت ئۇنىۋېرسـ ــداق دەپ يازىـ ــانىم مۇنـ  : خـ
 ـ بىـــر يـــولى كـــۆپ «  گېرمــانىيه ئاياللىرىنىـــڭ قىيىنچىلىقلىرىنـــى ههل قىلىـــشنىڭ بىــردىن

ــتۇر ــول قويۇش ــقا ي ــۇق بولۇش ــرلىكته . خوتۇنل ــلهن بى ــال بى ــون ئاي ــر ئهرگه ئ ــاراملىق بى  مهن ي
 . وتــۇنى بولۇشــتىن ئهلــۋەتته ئهۋزەل كــۆرىمهن خوتـۇن بولۇشــنى يارامــسىز بىــر ئهرنىــڭ بىــرال خ

ــاق ــڭ ئورت ــان ئاياللىرىنى ــۈن گېرم ــۇ پۈت ــى ب ــشىم ئهمهس، بهلك ــۆز قارى ــنىڭال ك ــالغۇز مې ــۇ ي  ب
 » پىكرىدۇر

ــان 1948 ــههىرىدە ئېچىلغــ ــۇنخېن شــ ــڭ مىيــ ــالر « ـ گېرمانىيهنىــ ــارالىق ياشــ  خهلقئــ
 كۆپىيىــپ كېتىــشىدىن دا ئهرلهر نىــسبىتىنىڭ ئازىيىــپ، ئايــالالر نىــسبىتىنىڭ » قــۇرۇلتىيى

كېلىــپ چىققــان قىيىنچىلىقالرنــى ههل قىلىــش ئۈچــۈن كــۆپ خوتۇنلــۇق بولــۇش قانۇنىنىــڭ
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 . رەسمي شهكىلدە يولغا قويۇلۇشى تهلهپ قىلىنغان

 . ئىــسالم دىنــى بــۇ مهســىلىنى ئهڭ شــهرەپلىك ۋە تــوغرا يــول بىــلهن ههل قىلــپ كهلمهكــته
ــستىئان ــۇچىالر ئۆزلىرى خرىــ ــاد قىلغــ ــا ئېتىقــ ــشقا دىنىغــ ــسىپلىرى ئىــ ــي پرىنــ ــڭ دىنىــ  نىــ

ــسىپلىرىنى  ـ پرىنـ ــانۇن ــڭ قـ ــسالم دىنىنىـ ــدا ئىـ ــىز هالـ ــيىن، ئىختىيارسـ ــدىن كېـ  يارىمىغانـ
ــا ــۇر بولماقتـ ــشقا مهجبـ ــى ههل . قوللىنىـ ــڭ قىيىنچىلىقلىرىنـ ــۆز تهۋەلىرىنىـ ــى ئـ ــسالم دىنـ  ئىـ

 ى ههل قىلغاننىــڭ ســىرتىدا ئۇنىڭغــا ئېتىقــات قىلمايــدىغان مىللهتلهرنىڭمــۇ قىيىنچىلىقلىرىنــ
 ! بۇ نېمه دېگهن ئولۇغ دىن، هه . قىلىشتا بىردىن ـ بىر چارە بولۇپ قالدى

ــۇرى، ــسالم مۇتهپهككـ ــۇغ ئىـ ــ ئۇلـ ــسالم شـ ــۇپ، ې ئىـ ــهييىد قۇتـ ــتاز سـ ــۇم ئۇسـ  هىدى، مهرهـ
 ئىـسالم دىنىـدىكى « : نـاملىق ئهسـرىدە مۇنـداق دەپ يازىـدۇ » ئىسالمدىكى دۇنياۋى ئامـانلىق «

 ههقىقهتـته . ىدە جهڭگـى ـ جېـدەل كـۆپ بولۇۋاتىـدۇ كۆپ خوتۇنلـۇق بولـۇش مهسىلىـسى ئۇسـت
ــات ئۈچــۈن خهتهرلىــك ئىــشمۇ؟ مېنىــڭ كۆرۈشــۈمچه، ــداق بــۇ ئىــش ئىجتىمــائىي هاي  ههر قان

 بىـــر ئىجتىمـــائىي مهســـىلىنىڭ ههل قىلىنىـــشى ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ بىـــرەر قـــانۇن اليىههســـىگه
ــۇر ــى ئېنىقت ــاجلىق ئىكهنلىك ــار . ئېهتىي ــتىن ئىب ــۇق بولۇش ــۆپ خوتۇنل ــرال پهقهت ك ــۇ بى  ەت ب

 چــــۈنكى، ئــــۇ، نهزەرىــــيهلهر بىــــلهن . مهســـىله ئۆزلىكىــــدىن ههل بولىــــدىغان مهســــىلىدۇر
 ـ . هېـسابالشماستىن، بهلكــى نىـسبهتلهرگه بــاغلىق بىـر ئىــش  ههرقانــداق بىـر جهمئىيهتــته ئهر

ــدۇ ــنس بولى ــى جى ــارەت ئىكك ــدىن ئىب ــسبىتى . ئايال ــڭ نى ــته، ئهرلهرنى  قاچــانكى ســان جهههت
ــ ــارتۇق بىــلهن ئايالالرنى ــا بىــر ئهرنىــڭ بىــردىن ئ  ڭ نىــسبىتى تهڭپۇڭلىــشىدىكهن، شــۇ ۋاقىتت

ــالنى نىكاهىــدا ساقلىــشى جــائىز بولمايــدۇ  ئهممــا جهمئىيهتنىــڭ تهڭپــۇڭلىقى بۇزۇلــۇپ . ئاي
 ئايالالرنىــڭ نىــسبىتى ئهرلهرنىــڭ نىــسبىتىدىن كۆپىيىــپ قالغــان ۋاقىتتــا، بىــر ئهرنىــڭ كــۆپ

 اساســهن، تۈۋەنــدە بىــز گېرمــانىيهنى مىــسالغا ئېلىــپ بۇنىڭغــا ئ . خوتۇنلــۇق بولۇشــى جــائىزدۇر
 : كۆرەيلى

ــۈچت ــر ئهرگه ئ ــدە بى ــازىر گېرمانىيى ــدۇ ه ــوغرا كېلى ــال ت ــۇ . ىن ئاي ــا ب ــڭ تهڭپ ، مان  ۇڭلۇقنى
 بۇنى قانداق ههل قىلىش كېرەك؟ . ئىجتىمائىي كىرىزىس ، مانا بۇ . يۇقالغانلىقى

 : قىلىشتىن باشقا چارە يوق بۇ مهسىلنى تۈۋەندىكى ئۈچ خىل يولنىڭ بىرى بىلهن ههل

ــدىن، . 1 ــن، ئائىلى ــسى ئهردى ــان ئىككى ــشى، قالغ ــا ئۆيلىنى ــرال ئايالغ ــشىنىڭ بى  ههر ئهر كى
 . بالىدىن مههرۇم هالدا ئۆمۇر سۇرۇشى

 ههر ئهر كىـشىنىڭ بىـردىن ئايالغـا رەسـمى نىكـاه بىـلهن قـانۇنلۇق ئۆيلىنىـشى، قالغـان . 2
 ز، نىكاهــسىز، قانۇنــسىز هالــدا يولــسىز ئــاالقه ئىككىــسى بىــلهن يــاكى بىرســى بىــلهن ئائىلىــسى

. باغلىشى
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 ههر ئهر كىســشىنىڭ قــانۇنلۇق هالــدا بىــردىن ئــارتۇق ئايالغــا ئۆيلىنىــشى ئــارقىلىق . 3
ــشى ــۇزۇقچىلىقالردىن پاكلى ــى ب ــشى، جهمئىيهتن ــشالردىن ساقلى ــارام ئى ــۆزىنى ه ــۇالرنى ۋە ئ  . ئ

 » ئهلۋەتته ئۈچىنچى چارە ئهۋزەلدۇر، بهلكى الزىمدۇر

 ئىـــسالم دىنـــى بۇنـــداق ئىجتىمـــائىي قىيىنچىلىقنـــى ههل قىلىـــش ئۈچـــۈن تۆۋەنـــدىكى
 : پرىنسىپالرنى بېكىتتى

 بىرىنچىــدىن، ئالــدى بىــلهن كــۆپ خوتۇنلــۇق بولۇشــنىڭ چهكلىمىــسىنى بهلگىــلهپ، ئهڭ
 . كۆپ ساننى تۆتكه بېكىتتى

 شنى شـهرت ئىككىنچىدىن، كـۆپ خوتۇنلـۇق بولغانـدا، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا ئـادىللىق قىلىـ
 قىلىـدى ۋە ئايالالرنىـڭ بىرەرسـىنىڭ ههقلىرىنـى تولـۇق ئـادا قىلمىغـان ئههۋالـدا ئـۇ ئايالنىــڭ

 . مههكىمىگه ئهرىز قىلىش ياكى ئاجرىشىش هوقۇقىنى بېكىتتى

 كۆپ هالالدا ئىككىنچـى ئايـال بىرىنچـى ئايالنىـڭ رازىلىقىـسىز هالـدا ئـۆيگه ئۈچۈنچىدىن،
 چــى ئايالنىــڭ ــــ ئهگهر ئــۇ يــاتلىق بولــۇش ئالدىــدا ئۇســتىگه بۇنــداق ئههۋالــدا بىرىن . كىرىــدۇ

 خوتــۇن ئالماســلىقىنى شــهرت قىلغـــان بولــسا ــــ شـــهرتىنى يۈرگــۈزۈش يــاكى ئاجرىـــشىش
 . هوقۇقىنى بهلگىلىدى

 كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشنڭ چهكلىمىسى ۋە شهرتى

 ئــاۋۋال شــۇنى بىلىــش كېرەككــى، ئىــسالم دىنىــدىكى كــۆپ خوتۇنلــۇق بولــۇش مهسىلىــسى
 ئىــسالم دىنــى ئىجتىمــائىي . اياتلىقنىــڭ قىيىنچىلىقلىــرى تهقهززا قىلغــان بىــر مهســىلدۇر ه

ــۇق ــۆپ خوتۇنل ــىلىنى ك ــر مهس ــۇرەككهپ بى ــان ئهڭ م ــقىالر ههل قىاللمىغ ــى باش  جهمئىيهتتىك
 باشـــقا دىنـــدىكىلهرمۇ ئۆزلىرىنىـــڭ . بولۇشـــقا يـــول قويـــۇش قـــانۇنى ئـــارقىلىق ههل قىلـــدى

ــس ــىلىلىرىنى ئىــ ــائىي مهســ ــشقا ئىجتىمــ ــارقىلىق ههل قىلىــ ــانۇن ئــ ــۇ قــ ــدىكى بــ  الم دىنىــ
ــشمهكته ــانۇنى . كىرى ــۇش ق ــۇق بول ــۇرۇنقى ســاماۋى كــۆپ خوتۇنل ــشتىن ب ــى كېلى ــسالم دىن  ئى

 ئهممــا ئىــسالم دىنــى كهلگهنــدىن كېــيىن، بــۇ قــانۇننى ئىــساله قىلىــپ . دىنالردىمــۇ بــار ئىــدى
ــدى ــسىنى ۋە شــهرتىنى بهلگىلى ــۇق بولۇشــن . ئۇنىــڭ چهكلىمى ــسى، كــۆپ خوتۇنل  ىڭ چهكلىمى

 ئېهتىياج تېپىلىپ بىـردىن ئـارتۇق ئايـالنى نىكاهىـدا ساقالشـقا تـوغرا كهلگهنـدە، ئاياللىرىنىـڭ
ــادە بولماســلىقىدۇر ــۆتتىن زىي ــارتۇقى هارامــدۇر . ســانى ت ــۆتتىن ئ ــردىن . ت ــڭ شــهرتى، بى  ئۇنى

 ـ ئىچــ ــالنى بىــرال ۋاقىتتــا نىكاهىــدا ســاقلىغاندىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ يىــمهك  مهك، ئــارتۇق ئاي
 ـ كــېچهك ۋە  مــاددىي ۋە مهنىــۋى ئېهتىيــاجلىرىنى ئــادىللىق بىــلهن تولــۇق ئــادا باشــقا كىــيىم

 كىــشى ئهگهر بىــردىن ئــارتۇق ئايــالنى نىكاهىــدا . قىلىــشقا ئىشهنجىــسى بولۇشــى شــهرتتۇر
ــدا گۇناهكــار بولىــدۇ ــدا ئــادا قىاللمىــسا ئالالهنىــڭ ئالدى . ســاقالپ ئۇالرنىــڭ ههقلىرىنــى جايى



956 

 ئــۆزۇڭالر ياقتۇرىــدىغان ئايــالالردىن ئىككىنــى، ئــۈچنى ۋە ﴿ : هقــته مۇنــداق دەيــدۇ ئــالاله بــۇ ه
 ئهگهر ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدا ئادىــل بواللماســلىقىڭالردىن قورقــساڭالر . تــۆتنى ئالــساڭالر بولىــدۇ

 ) ـ ئايهت 3 نىسا سۈرىسى ( ﴾ . بىر خوتۇن بىلهن كۇپايىلهنسهڭالر بولىدۇ

 نىڭ هېكمىتى رۇخسهت قىلنىش كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشقا
ــالىي ــايىلهردىن خـ ــېكمهتلهردىن ۋە ئېـــسىل غـ ــڭ هېچبىـــرى هـ  شـــهرىئهت ئههكاملىرىنىـ

 ئهركىشىگه بىـردىن ئـارتۇق ئايـالنى بىـرال ۋاقىتتـا نىكاهىـدا ساقلىـشىغا رۇخـسهت . ئهمهس
 : قىلىنىشنىڭ هېكمىتى تۆۋەندىكىچه

ــدا ساقال ) 1 ( ــالنى نىكاهىـ ــارتۇق ئايـ ــردىن ئـ ــتالردا بىـ ــسان بهزى ۋاقىـ ــي ئىنـ ــقا ههقىقىـ  شـ
ــۆزى : مهســىلهن . ئېهتىيــاجلىق بولــۇپ قالىــدۇ  ئۇنىــڭ ئايــالى تۇغمــاس چىقىــپ قېلىــپ، ئ

ــسا ــاكى بول ــانلىقتىن ي ــالى ياشــىنىپ قالغ ــاكى ئاي ــدۇ، ي ــارزۇ قىلى ــت كۆرۈشۈشــنى ئ  پهرزەن
ــانلىق ــۇپ قالغـ ــدىغان بولـ ــدىن چىقالمايـ ــۋى ئېهتىياجلىرىـ ــڭ مهنىـ ــسهللىكتىن ئۇنىـ  كېـ

 . ىر ئايال كىشىگه ئېهتىياجلىق بولۇپ قالىدۇ سهۋەبى بىلهن ئۇ باشقا ب
ــاددىي ۋە ) 2 ( ــڭ م ــارقىلىق، ئۇالرنى ــاقالش ئ ــدا س ــالنى نىكاهى ــارتۇق ئاي ــردىن ئ ــشى بى  كى

ــدۇ ــدىن چىقىــ ــۋى ئېهتىياجلىرىــ ــتىن . مهنىــ ــالالرمۇ تۇرمۇشــ ــۇل ئايــ ــى تــ  جهمئىيهتتىكــ
 . بههرىمهن بوالاليدۇ

 . ئورتــاق باغلىنىــشنى هاســىل قىلىــدۇ ئــۆيلىنىش ئــائىلىلهر ۋە قهبىلىــلهر ئوتتۇرىــسىدا ) 3 (
 يـــات ئـــائىلىلهر ئارىـــسىدا تۇغقـــانلىقنى كهلتـــۈرۈپ چىقىـــپ، كىـــشىلهر ئوتتۇرىـــسىدىكى

ــدۇ ــىۋەتلىرى كۈچلىنىــ ــانچىلىق مۇناســ ــق ۋە تۇغقــ ــبهر . يېقىنلىــ ـــ پهيغهمــ ــۇ ـــ ــا بــ  مانــ
ــالالرنى نىكاهىـــدا ساقلىـــشىغا تـــۈرتكه بولغـــان ــارتۇق ئايـ  ئهلهيهىســـساالمنىڭ بىـــردىن ئـ

ــرەك ســهۋەب ــسا كې ــرى بول ــالق . لهرنىڭ بى ــسىل ئهخ ــۇ ئې ــساالمدىكى ب ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
 ! ۋە كىمدە بولسۇن؟ نهدە بىلهن ئىزگۈ نىيهت هازىر

 كىــشىلهردە ئهخـــالق سۇسالشــقان، ئىمـــان ئاجىزالشــقان ۋە ئىنـــساپ ئازىيىــپ كهتـــكهن
 ۋانىي كــۆپ خوتــۇن ئــالىمهن دېگۈچىلهرنىــڭ تولىــسى ئۆزلىرىنىــڭ شــهه هــازىرقى زامانــدا

 . ئىستهكلىرى ئۈچۈنال ئالسا كېرەك
 بهزى ۋاقىـــتالردا دۆلهتـــته يـــۈز بهرگهن ئـــۇرۇش ســـهۋەبلىك ئهرلهر كـــۆپ ئولـــۇپ ) 4 (

ــۇ ــدىغان ئههۋالالرمـ ــۇپ قالىـ ــۆپ بولـ ــدىن كـ ــانى ئهرلهرنىڭكىـ ــڭ سـ ــپ، ئايالالرنىـ  كېتىـ
 بـــۇ خـــۇددى ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــىدىن كېـــيىن گېرمانىيىـــدە يـــۈز . كۆرۈلىـــدۇ
 بۇنـــداق ئههۋالـــدا، شـــارائىتى ياخـــشى بولغـــان ئهرلهرنىـــڭ بىـــر تهرەپـــتىن . بهرگهنـــدەك

 جهمئىيهتتىكـى تـۇل ئايالالرنىـڭ مــاددىي ۋە مهنىـۋىي ئېهتىياجلىرىـدىن چىقىـش، يهنه بىــر
ــلهن ــى بى ــېلىش نىيىت ــاقالپ ق ــشتىن س ــپ قېلى ــا كىرى ــان يولالرغ ــۇالرنى يام ــتىن ئ تهرەپ
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ــشى ت ــالنى نىكاهىــدا ساقلى ــارتۇق ئاي ــردىن ئ ــۇپ بى ــدىن بول ــشالر قاتارى  هلهپ قىلىنغــان ئى
 ئىـــسالم دىنـــى ئىنـــسانالرنىڭ باشـــلىرىغا كېلىـــدىغانالرنى ئالـــدىن بىلىـــدىغان، . قالىـــدۇ

 تهرىپىـدىن كهلــگهن بىـر دىــن هـېكمهت بىـلهن ئهڭ تــوغرا ئىـش قىلىــدىغان ئـالاله تائــاال
 . هرگهن بولغانلىقتىن ئىنسانالرنىڭ بۇ تۈرلۈك قىيىنچىلىقلىرىغىمۇ چارە تېپىپ ب

 ى ئۆيلىنىشتىن بۇرۇن قىز ـ ئوغۇلالرنىڭ بىر ـ بىرىنى كۆرۈش

ــا ــامههرەم ئايالالرغ ــڭ ن ــويىچه، ئهرلهرنى ــانۇنى ب ــهرىئهت ق ــڭ ش ــسالم دىنىنى ــلىدە، ئى  ئهس
ــان ــى مهنئـــى قىلىنغـ ــامههرەم ئهرلهرگه تىكلىـــپ قارشـ ــالالنىڭمۇ نـ ــشى ۋە ئايـ  تىكىلىـــپ قارىـ

 ۆزىنىــڭ ۋەكىلــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا بــۇ ههقــته ئــالاله زېمىنــدىكى ئ . مهســىلىدۇر
 تىكلىــپ ) نــامههرەملهرگه ( مــۆمىن ئهرلهرگه ئېيتقىنكــى ﴿ : خىتــاب قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ

ــى ــدىن ( قارىمىـــسۇن، ئهۋرەتلىرىنـ ــسۇن ) هارامـ ــۈن ئهڭ . ساقلىـ ــۇالر ئۈچـ ــداق قىلىـــش ئـ  مۇنـ
 ئايالالرغـــا مـــۆمىن . ئـــالاله ههقىـــقهتهن ئۇالرنىـــڭ قىلمىـــشلىرىدىن خهۋەرداردۇر . ياخـــشىدۇر

ــى نــامههرەملهرگه تىكلىــپ قارىمىــسۇن  كۆرۈنــۈپ . ياپــسۇن ) ئهزالىرىنــى ( ئهۋرەت . ئېيتقىنك
ــسۇن ــى ئاشكارىلىمىــ ــقا زىننهتلىرىنــ ــسىمدىن باشــ ــدىغان قىــ ــلهن . تۇرىــ ــرى بىــ  لىچهكلىــ

 ) ـ ئايهتلهر 31 ـ 30 سۈرىسى ـ نۇر ( ﴾ . كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن

 ـ بىرىنــى كۆرۈشــى الزىــم ئهممــا بىــرگه تۇرمــۇش قۇرمــاقچى بولغــان ئوغــۇل  . ـ قىــزالر بىــر
ــيىلگهن ــداق دېـ ــسته مۇنـ ــان بىـــر ههدىـ ــۋايهت قىلغـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالهـ ــۇ هـ  : ئهبـ

 يهنــى ( پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم تۇرمــۇش قۇرمــاقچى بولغــان بىــر ئادەمــدىن، ــــ ســهن ئــۇنى «
 ـــ يـاق، كۆرمىـدىم ـــ كۆردۇڭمـۇ؟ ـــ دەپ سـورىغاندا، ئـۇ ئـادەم ) ئۆيلهنمهكچى بولغـان ئايـالنى

 ئــۇنى كــۆرگىن ــــ دەپ بۇيرۇيــدۇ بــۇ ۋاقىتتــا ئۇنىڭغــا، ــــ ئــاۋۋال بېرىــپ . دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ
 ) مۇسىلىم رىۋايىتى ( » پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

 بىـرىڭالر ئـۆيلهنمهكچى بولغىنىـدا، ئالمـاقچى بولغـان ئايـالنى ئىمكـان « : يهنه بىر ههدىـسته
 ) همهد رىۋايىتى ئه . ( دېيىلگهن » قهدەر كۆرسۇن

 تويدىن بۇرۇنقى ئۇچرىشىشنىڭ چهكلىمىلىرى

 شــهرىئهتته رۇخــسهت قىلىنغــان قــاراش ۋە كــۆرۈش ئايــال كىــشىنىڭ يــۈزى ۋە ئىككــى . 1
ــدۇ ــلهن چهكلىنى ــڭ . قــولى بى ــان ئايالىنى ــاقچى بولغ ــشى ئالم ــان كى ــۆيلهنمهكچى بولغ ــى ئ  يهن

 ۈزىگه قــاراش ئــارقىلىق ئۇنىــڭ چــۈنكى، يــ . يــۈزىگه ۋە ئىككــى قولىغــا تىكلىــپ قارىــسا بولىــدۇ
ــارقىلىق ئۇنىــڭ بهدىنىنىــڭ قانــداق ئىكهنلىكىنــى ــۈزەللىكىنى، ئىككــى قولىغــا قــاراش ئ  گ

ــدۇ ــات هاســىل . بىلهلهي ــۆپرەك مهلۇم ــدە ئۇنىڭــدىن ك ــال ههققى ــاقچى بولغــان ئاي ــا ئالم ئهمم
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 ىغا قىلىشنى خالىغان كىشى تاغـا ئاچىـسىنى يـاكى قىـز قېرىنداشـلىرىدىن بىرىنـى ئۇنىـڭ قېـش
 . ئهۋەتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ بارلىق سۇپهتلىرىنى ئۇالردىن بىلسه بولىدۇ

ــد . 2  ـ ا بۇئىككىــسى ئۇچراشــماقچى بولغان ــڭ ئاچــا ــالغۇز ئۇچراشماســلىقى، بهلكــى قىزنى  ي
 ســئڭىللىرىدىن يــاكى ئىــشهنچلىك دوســتلىرىدىن بىرەرســى بــۇالر بىــلهن بىــرگه بولۇشــى

 ـ ئوغـۇل ئىككىـسىنىڭ يـالغۇز ئۇچرىشىـشىغا ۋە بىـر ئهمما توي قىلىـشىتىن بـۇرۇن قىـز . كېرەك
 يـات ئهر كىــشى « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنــداق دېـگهن . يهردە يـالغۇز قېلىـشىغا بولمايــدۇ

ــسۇن ــالغۇز قالمى ــال ي ــات ئاي ــلهن ي ــدۇ . بى ــهيتان بولى ــسى ش ــڭ ئۈچىنچى ــا ئۇالرنى ــۇ ۋاقىتت  » ب
 ) رىۋايىتى بۇخارى (

 جىـنس، بىرــ بىـرى بىـلهن تـوي قىلىـشقا كېلىـشكهن گهرچه ئۆيلهنمهكچى بولغان ئىككـى
 . بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ نىكاهى ئوقۇلمىغىچىلىك ئۇالر بىرـ بىرىگه يات سانىلىدۇ

ــدۇ ۋە ــېس قىلى ــاددىى ه ــشالرنى ئ ــۇ ئى ــشىلهر ب ــۆپىنچه كى ــۈنىمىزدىكى ك ــسۇسكى، ك  ئهپ
 لىگهن بــۇ ســهۋەنلىكلهرنىڭ تۇپهيلىــدىن كــۆپ . ئۇنىــڭ خهتهرلىــرىگه دىقــقهت قىلىــشمايدۇ

 ـ ئــانىالرمۇ پۇشــايمان چېكىــدۇ . قىــزالر قــوللىرىنى چىــشلهپ قالىــدۇ  چــۈنكى كــۈنىمىزدە، . ئاتــا
ــگه ــشانلىرىنى ئهمهلـ ــۇ نىـ ــسمىال بـ ــاز قىـ ــشىپ يۇرگهنلهرنىـــڭ ئـ  ئـــۆيلىنىمىز دەپ پهش تارتىـ

 . ئاشۇرالىسىمۇ، كۆپ قىسمى تۈرلۈك سهۋەبلهر تۇپهيلى يېرىم يولدا ئايرىلىدۇ

 لىرى خالىمىغان بىرسى بىلهن ئۆيلىنىشكه زورلىماسلىق قىز ـ ئوغۇلالرنى ئۆز

 ئىــسالم دىنــى قىزــــ ئوغــۇلالرنى ئۇالرنىــڭ رازىلىقــى بولمىغــان بىرســى بىــلهن ئۆيلىنىــشكه
 بهلكـى ئۇالرنىـڭ رايىنـى ۋە ئىختىيـارىنى نىكاهنىـڭ ئـاۋۋالقى . زورالشنى قهتئىـي رەت قىلىـدۇ
 هيلـى ئـۇالر قىــز بولـسۇن، مهيلـى چوكــان ئايــال كىـشىلهرنى م . شـهرتلىرىدىن قىلىـپ بېكىتتـى

ــدۇ ــقا بولماي ــشكه زورالش ــلهن ئۆيلىنى ــى بى ــان بىرس ــۇالر خالىمىغ ــا ئ ــر ۋاقىتت ــسۇن هېچبى  . بول
 چوكـاننى ئۇنىـڭ ئىختىيارىـسىز، قىزنـى « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ

 زالر ئۇياتچـان كېلىـدۇ، ئـۇالر قىـ ! سـاهابىالر يـا رەسـۇلهلاله » ئۇنىڭ رايىـسىز يـاتلىق قىلمـاڭالر
 : ئـــۆز رايىنـــى سۆزلىيهلمىـــسه قانـــداق قىلىمىـــز؟ دەپ ســـورىغاندا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم

ــپ رازى « ــار قىلىـ ــڭ ئىختىيـ ــى ئۇالرنىـ ــپ تورۇشـ ــۇكۇت قىلىـ ــتىن سـ ــشلىق بىلدۇرمهسـ  قارىـ
 ) ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى . ( دەيدۇ » بولغانلىقىدۇر

 قىزنىـڭ رايىنـى سـوراش . زىنىـڭ تـوي ئىـشىدا ئهركىنـدۇر چوكـان ئۆ « : يهنه بىر ههدىـسته
 ) مۇسىلىم رىۋايىتى . ( دېيىلگهن » تورغانلىقىدۇر ئۇنىڭ رازىلىق بىلدۇرگىنى جىم . الزىم

بۇ ههدىستىن شۇ مهنا چىقىـدۇكى ، چوكـان ئۆزىنىـڭ تـوي ئىـشىنى ئۇنىـڭ ئاتـا ـ ئانىـسى
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 . لغۇز بېجىــرىش هوقۇقىغــا ئىــگه ۋە باشــقا ئىــگه چــاقىلىرى قوشــۇلمىغان تهقــدىردىمۇ ئــۆزى يــا
 ـ ئانىـسى تهرىپىـدىن باشـقۇرىلىدۇ . ئهمما قىز ئۆزىنىـڭ تـويىنى ئـۆزى قىاللمايـدۇ  . بهلكـى ئاتـا

ــشكه ــلهن ئۆيلىنى ــرى بى ــان بى ــۆزلىرى خالىمىغ ــۇللىرىنى ئ  ـ ئوغ ــز ــانىالر قى  ـ ئ ــا ــېكىن ئات  ل
 ـ ئــانىالر ئهگ . قىزنىــڭ رايــى نىكاهنىــڭ ئــاۋۋالقى شــهرتلىرىدىندۇر . زورلىيالمايــدۇ  هر ئاتــا

 بۇنىڭغــا خىالپلىــق قىلىــدىكهن، ئــۇالر قىزـــ ئوغۇللىرنىــڭ هوقــۇقلىرىنى دەپــسهندە قىلغــانلىق
 . سهۋەبلىك ئالالهنىڭ ئالدىدا گۇناهكار بولىدۇ

 ئهممــا قىـــز بولـــسۇن يـــاكى چوكـــان بولـــسۇن دىيانهتـــسىز، ئهخالقـــسىز بىـــرىگه يـــاتلىق
ــۇ ــسا، شــۇنىڭدەك ئوغۇلم ــولىمهن دەپ تورىۋال ــالىمهن دەپ ب ــسىز بىرىنــى ئ  ئهخالقــسىز، دىيانهت

 ـ ئانىــسى ئۇنىڭغـا قارشــى چىقااليــدۇ ۋە بــۇ ئىــشنى رەت قىالاليــدۇ  . تۇرىۋالـسا، بــۇ ۋاقىتتــا ئاتــا
 ئهگهر قىز كىچىك بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ كېلهچىكىنـى ياخـشى تاللىيالمايـدىغان ياشـتا بولـسا، ئاتـا

 پهيغهمــبهر . يهرگه يــاتلىق قىلىــدۇ ـــ ئانىــسى يــاكى تۇغقــانلىرى ئــۇنى ئــۆزلىرى خالىغــان
 : ئهلهيهىســساالمنىڭ بىــر ههدىــسىدە، بــۇ توغرۇلــۇق مۇنــداق بىــر رىــۋايهت ســابىت بولغــان

 ـ ئـــى « ــا كىلىـــپ،  خهنـــسا ئىـــسىملىك بىـــر چوكـــان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يېنىغـ
 هــــالبۇكى، مهن ئــــۇنى . ئاتــــام مېنــــى تاغامنىــــڭ ئوغلىغــــا يــــاتلىق قىلــــدى ! رەســــۇلهلاله

ــا ياقت ــساالم ئۇنىڭغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــا پهيغهمـ ــۇ ۋاقىتتـ ــدۇ، بـ ـــ دەيـ ــايمهن ــ ــسىڭىز « : ۇرمـ  خالىـ
 خهنـسا . ئاتىڭىزنىڭ بـۇ تهسـهررۇپىنى قوبـۇل قىلىـڭ، خالىـسىڭىز ئـۇنى رەت قىلىـڭ ـــ دەيـدۇ

 ـ ئانـداقتا بـۇ ! ــ ئى رەسۇلهلاله  ئاتامنىـڭ بـۇ ئىـشىغا مېنىـڭ هـېچ رىغبىـتىم يـوق ـــ دېگهنـدە،
 ـ دەيــدۇ نىكــاه تــوغرا ئهمه  س، ســىز كېتىــپ، ئــۆزىڭىز خالىغــان بىرســىگه يــاتلىق بولــۇڭ

ــۇ رىغبىتىنـــى . پهيـــغهبهر ئهلهيهىســـساالم ـــ بولـــدى، مهن ئاتامنىـــڭ بـ ــا خهنـــسا، ــ  بـــۇ ۋاقىتتـ
ــۈزىمهن  ئهممــا مهن ســىزدىن بــۇ مهســىلىنى سوراشــتا، ئاتىالرنىــڭ قىزلىرىنىــڭ تــوي . يۈرگ

ــشلىرىدا ئــۇالرنى ئــۆزلىرى خالىمىغــان بىرســىگه  يــاتلىق بولۇشــقا زورالش هوقــۇقى يــوق ئى
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » ئىكهنلىكىنى كىشىلهرگه بىلدۇرمهكچى ئىدىم ــ دەيدۇ

 ئۆيلىنىشتىكى قىيىنچىلىقالر

ــىلىقلىرى ــوي ســ ــهههرلهردە تــ ــسېرى بهزى چــــوڭ شــ ــان ئىلگىرىلىگهنــ  مهلــــۇمكى، زامــ
ــشىپ كېتىۋاتىــدۇ ــارتۇق ئې ــدىن ئ ــۆ . ههددى ــشىدىنال ئ ــسانالر يارتىلى  ـ ئىن ــدىمۇ ئهر  ز تهبىئىتى

 خوتـۇن بولـۇپ، بىـر ـ بىـرى بىـلهن ئۇنىـسى ـــ ئـۇلپهت ۋە مـۇههببهت ئىچىـدە ياشاشـنى ئـارزۇ
ــدۇ ــڭ نۇرغۇنلىغــان . قىلى ــالغۇز ياشــىغاندا، هاياتلىقنى ــدىغا ي ــشى ئــۆز ئال ــۈنكى ئايــال كى  چ

 ئــۇ مــاددىي ۋە مهنىــۋى جهههتــتىن . قىيىنچىلىقلىرىغــا تاقابىــل تۇرۇشــتىن ئــاجىز كېلىــدۇ
ــشىگه ــرەر ئهر كى ــدىغان بى ــاجلىرىنى قامداي ــدىغان، تۇرمۇشــتىكى ئېهتىي ــايه قىلى ــۆزىنى هىم  ئ

ــدۇر ــدۇ . مۇهتاجـ ــاجىز كېلىـ ــكه ئـ ــالغۇز ئۆتۈشـ ــۆزى يـ ــشىمۇ ئـ ــىرتتا . ئهر كىـ ــۇ سـ ــۈنكى، ئـ چـ
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 . تىرىكچىلىك ئۈچۈن ئىـشلهش بىـلهن بىـرگه ئـۆي ئىـشلىرىنى جايىـدا ئـاققۇزۇپ كېتهلمهيـدۇ
 . مۇسـىنى سـاقالپ، هـارام ئىـشالردىن يىـراق بولۇشـقا ئـاجىز كېلىـدۇ ئهخالق تهرەپتىنمـۇ ئـۆز نو

 ئهڭ مـۇهىم بـولغىنى، . چۈنكى، جىنـسىي ههۋەس كىـشىلهرنى تۈرلـۈك باالالرغـا دۇچـار قىلىـدۇ
 ئىنـــسانىيهت ئۈچــــۈن پايــــدىلىق ۋە يــــاراملىق نهســــىللهر ئهر بىــــلهن ئايالنىــــڭ نىكاهتــــا

 ـ په . بىرلىشىــشى ئــارقىلىقال مهيــدانغا چىقااليــدۇ  رزەنــت كــۆرۈش، شــۇ ئــارقىلىق ئۆزىنىــڭ نــام
ــدۇر ــداق كىــشى ئۈچــۈن چــوڭ ئارمان ــكهن، . نىشانىــسىنى داۋام قىلــدۇرۇش ههرقان ــداق ئى  بۇن

 كىـشىلهرنىڭ ئـۆيلىنىش ئىـشلىرىغا توسـقۇن بولىــدىغان يـاكى ئـۇنى كېچىكتۇرۇشـكه ســهۋەب
 . قهتئىي هارامدۇر بولىدىغان ههرقانداق ئامىل ئهقىل ۋە دىننىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن

 جهمئىيهتتىكــى بهزى ياشــالرنىڭ ئــۆيلىنىش يــاكى يــاتلىق بولۇشــتىن بــاش تارتىــشلىرى،
ــسىز، » سىناشــتۇق « ــالرچه نىكاه ــا يىل ــايالرچه، ههتت ــلهن ئ ــرى بى  ـ بى ــر ــتىدا بى ــۇئارى ئاس  ش

ــا ــۇۋاقالرنى كوچىالرغـ ــتىن بـ ــڭ نومۇسـ ــلىرى، بهزى قىزالرنىـ ــۈپ يۈرۈشـ ــسىز سۆرۈشـ  تۇرمۇشـ
ــشلىرى قا ــهۋەبى تـــوي ئېتىـ ــى چـــوڭ سـ ــهۋەبلىرىدىن بىـــرى، بهلكـ ــارلىق ئىـــشالرنىڭ سـ  تـ

ــۆرلهپ ــشىپ كېتىــشى، قىزلىــق مېهرىنىــڭ ئ ــدە ئې ــارتۇق دەرىجى ــدىن ئ  چىقىملىرىنىــڭ ههددى
ــه ئهمهس ــقا نهرســ ــشىدىن باشــ ــى . كېتىــ ــڭ كېلهچىكىنــ  ـ قىزلىرىنىــ ــۇل ــشىلهر ئوغــ  كىــ

 رقىلىق بـايلىق توپلىـۋېلىش ئويلىماستىن، پهقهت باشـقىالر بىـلهن رىقابهتلىـشىش يـاكى بـۇ ئـا
ــدۇ ــى ههدەپ ئۆرلىتىۋاتى ــوي چىقىملىرىن ــلهن ت ــى بى  ـ . نىيىت ــۇل ــاش، ئوغ ــلهن ي ــڭ بى  بۇنى

 نىــشانلىنىپ بولغــان قىزالرمــۇ . قىزالرنــى نــۆۋەتتىكى ئــۆيلىنىش پۇرســىتىدىن مههــرۇم قىلىــدۇ
 اينى كهلمىــگهن ئــامهتنى كۈتــۈپ يــاكى ئــۇ، بــايلىقتىن مىليــونالپ تۆكــۈپ بېرىــدىغان بىــرەر بــ

ــۈپ كېتىــدۇ ــۆيلىنىش ۋاقتىــدىن ئۆت ــپ كېتىــدۇ . تاپالمــاي ئ ــا قېرى ــۆيلىنىش . ههتت  چــۈنكى ئ
ــۇنىڭ ــۇالر ش ـــ دە، ئ ــپ قالىدۇ ــا كىرى ــرى چىرايىغ ــزال قې ــزالر تى ــكهن قى ــۈپ كهت ــشىدىن ئۆت  يې

ــدۇ ــۇرۇپ قالىـ ــلهن ئولتـ ــانلىقى . بىـ ــادىر بۇاللمىغـ ــشكه قـ ــدا ئۆيلىنىـ ــسا، ۋاقتىـ ــۇلالر بولـ  ئوغـ
ــۆيلىنهل ــهۋەبتىن، ئ ــڭ س ــارقىلىق ئۆزلىرىنى ــتىش ئ ــپ كې ــا كىرى ــان يولالرغ ــان يام  مهي، خالىغ

 . دىنىنى ۋە ئهخالقىنى دەپسهندە قىلىشقا مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ

 ـ قىزالرنىـڭ ۋاقتىـدا ئـۆيلىنهلمهي نـۆۋەتتىكى تۇرمۇشـتىن مههـرۇم قېلىـشلىرىغا ۋە  ئوغۇل
 ـ ئـانىالردۇر، ئهلــۋەتته ئۇالرنىـڭ تۈرلـۈك رەزىــل يولالرغـا كىرىـپ كېتىــشلىرىغا سـهۋەبكار  . ئاتـا

 بۇ خىل باالالرغـا دۇچـار بولماسـلقنىڭ ئهڭ ياخـشى چارىـسى تـوي چىقىملىرىنـى ۋە قىزالرنىـڭ
ــشتىن مههرى ــايه قىلىــ ــا كۇپــ ــاراپ ئازغــ ــا قــ ــلىك، ئېهتىياجىغــ ــى ئېغىرالشتۇرۋەتمهســ  لىرىنــ

 . ئىبارەتتۇر

 قىـــزالر . ايـــدۇ ئىنـــسان شـــۇنداق هۆرمهتلىـــك مهۋجـــۇداتكى، ئـــۇ، پۇلغـــا ســـېتىپ ئېلىنم
ــۇر ــۋەتته قىممهتلىكتـــ ــدىن ئهلـــ ــداق بايلىقلىرىـــ ــڭ ههرقانـــ ــلهن . دۇنيانىـــ ــقىالر بىـــ باشـــ
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 ـ دۇنيـا تهمهسـى  رىقابهتلىشىش ياكى باشـقىالرنىڭ نـارازى بولۇشـلىرىدىن قورقـۇپ يـاكى مـال
ــادۇر ــتۈرۈۋېتىش خات ــى ئۆس ــوي چىقىملىرىن ــلهن ت ــى ۋە . بى ــڭ كېلهچىكىن  ـ قىزالرنى ــۇل  ئوغ

 ـ ــائادىتى بهخــت ــرەك س ــۆرۈش كې ــش ك ــويالپ ئى ــشىنى . نى ئ ــال كى  ـ م ــۇل ــالالردا پ ــۆپ ه  ك
 ئــائىلىنى پهقهت قانــائهت، ئازغــا رازى بولــۇش، ئورتــاق مـــۇههببهتال . بهختلىــك قىاللمايــدۇ

ــدۇ ــك قىالالي ــدۇ ۋە بهختلى ــر ههدســىدە . بېيىتاالي ــبهر ئهلهيهىســساالم بى  ئهڭ ياخــشى « : پهيغهم
 ئىــبىن هاببــان . ( دەپ كۆرســهتكهن » نىــدۇر ئايــال كىــشى ئۇنىــڭ مېهرىنىــڭ يېنىــك بولغى

 ) رىۋايىتى

 ئهڭ بهرىكهتلىــــك ئايــــال ئۆيلىنىــــشنىڭ تىــــز بــــولغىنى، « : ئــــۇ يهنه مۇنــــداق دېــــگهن
 ) ئههمهد رىۋايىتى ( » تۇغۇتىنىڭ تىز بولغىنى ۋە مېهرىنىڭ يېنىك بولغىنىدۇر

 زىنــى قى « جهمئىيهتتىكــى بهزى ئاڭــسىز ۋە دىيانهتــسىز كىــشىلهرنىڭ ئېيىپلىــشىدىن يــاكى
 دېگهنــگه ئوخــشاش تېتىقــسىز ســۆزلهرنى تارقىتىــشىدىن قورقماســتىن، » بېكارغــان بېرىــۋەتتى

 ئالالهنىــڭ ئهمرىنــى تۇتقــان كىــشى دۇنيــا . بهلكــى ئهڭ ئــاۋۋال ئــالالهتىن قورقىــشىمىز كېــرەك
 . ۋە ئاخىرەتته ئېيىپالنمايدۇ ۋە خورالنمايدۇ

 نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر

ــبهر ئهلهي ــهتكهن پهيغهمـ ــداق دەپ كۆرسـ ــساالم مۇنـ ــدى، « : هىسـ ــى بۇيرىـ ــالاله پهرزلهرنـ  ئـ
ــۇالرنى زايــا قىلىــۋەتمهڭالر  ـ چېگرىالرنــى بېكىتتــى، . ئ ــڭ ئارىــسىدا چهك  ـ هارامنى  هــاالل

 » ئۇالردىن تاجاۋۇز قىلىپ كهتمهڭالر

ــان ــۇق بولغ ــا تهئهلل ــدە، نىكاهق  ـ چېگرىالرنىــڭ ئىچى ــان چهك ــسته ئېيتىلغ ــۇ ههدى ــا ب  مان
ــاردۇر چ بهزى چهك ــۇ ب ــاهتىكى چهك . ېگرىالرم ــداق نىك ــشىنىڭ قان ــسا، ئهر كى ــراالر بول ــ چېگ  ـ

 ئايــــالالر بىــــلهن ئۆيلىنىــــشىگه بولىــــدىغانلىقى ۋە قانــــداق ئايــــالالر بىــــلهن ئۆيلىنىــــشىگه
 . بولمايدىغانلىقىدىن ئىبارەتتۇر

 : نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىدۇ

ــرى، مهڭ ــڭ بىـ ــۇم ئۇالرنىـ ــرى مهلـ ــالالر، يهنه بىـ ــدىغان ئايـ ــشقا بولمايـ ــۈك نىكاهلىنىـ  گۈلـ
 . ۋاقىتقىچه نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالردۇر

 مهڭگۈلۈك نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر

: مهڭگۈلۈك نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر تۆۋەندىكى ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ
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 ولمايدىغان ئايالالر نهسهب سهۋەبى بىلهن نىكاهلىنىشقا ب

 : بۇالر تۆۋەندىكى يهتته خىل ئايالنى ئۆزئىچىگه ئالىدۇ

ــانىلىرى ۋە چــوڭ ئانىلىرىنىــڭ . ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئانىــسى . 1 ــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئ  بۇئىب
 . ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــرى . 2 ـــ . ئۆيلهنگۈچىنىـــڭ قىزلىـ ــۇل ــ ــۆز قىزلىـــرى، ئوغـ ــارە، ئۆيلهنگۈچىنىـــڭ ئـ ــۇ ئىبـ  بـ
 . نىڭ قىزلىرى ۋە ئۇنىڭ نهۋرە، چهۋرە قىزلىرىنىڭ ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ قىزلىرى

ــشىرىلىرى . 3 ــڭ ههم ــدىن . ئۆيلهنگۈچىنى ــر ئانى ــا بى ــر ئات ــڭ بى ــارە، ئۆيلهنگۈچىنى ــۇ ئىب  ب
 بولغان ۋە ئانا تهرىپىدىن يـاكى ئاتـا تهرىپىـدىن بولغـان قىـز قېرىنداشـلىرىنىڭ ههممىنـى ئـۆز

 . ئىچىگه ئالىدۇ

ــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ . ئاتىــسىنىڭ ههمــشىرىلىرى گۈچىنىــڭ ئۆيلهن . 4 ــۇ ئىب ــسىنىڭ ب  ئاتى
ــلىرى ــز قېرىنداشـ ــان قىـ ــدىن بولغـ ــا تهرىپىـ ــلىرىنىڭ ۋە ئاتـ ــز قېرىنداشـ ــدادلىرىنىڭ قىـ  ئهجـ

 . ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ . ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئانىــسىنىڭ ههمــشىرىلىرى . 5 ــۇ ئىب ــسىنىڭ ب  ئانى
ــ ــز قېرىنداشـ ــلىرىنىڭ لىرى قىـ ــز قېرىنداشـ ــدادلىرىنىڭ قىـ ــان ئهجـ ــدىن بولغـ ــا تهرىپىـ  ۋە ئانـ

 . ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــر . ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئوغــۇل قېرىنداشــلىرىنىڭ قىزلىــرى . 6 ــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ بى  بــۇ ئىب
ــۇل ــدىن بولغـــان ئوغـ ــا تهرىپىـ ــدىن يـــاكى ئاتـ ــا تهرىپىـ ــدىن بولغـــان ۋە ئانـ ــا ، بىـــر ئانىـ  ئاتـ

 . ىنىڭ قىزلىرىنىڭ ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ قېرىنداشلىر

 بــۇ ئىبــارە، ئۆيلهنگۈچىنىــڭ بىــر ئانــا، بىــر . ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ههمــشىرلىرىنىڭ قىزلىــرى . 7
ــلىرىنىڭ ــز قېرىنداش ــان قى ــدىن بولغ ــا تهرىپى ــاكى ئات ــدىن ي ــا تهرىپى ــان ۋە ئان ــدىن بولغ  ئاتى

 . قىزلىرىنىڭ ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــته ــۇ ههقــ ــالاله بــ ــدۇ ئــ ــداق دەيــ ــى، ﴿ : مۇنــ ــانىلىرىڭالرنى، قىزلىرىڭالرنــ ــىلهرگه ئــ  ســ
 ههمـــــــشىرىڭالرنى ئاتاڭالرنىـــــــڭ ههمـــــــشىلىرىنى، ئاناڭالرنىـــــــڭ ههمـــــــشىرىلىرىنى،

 نىــسا ( ﴾ ئــېلىش هــارام قىلىنــدى قېرىندىــشىڭالرنىڭ قىزلىرىنــى، ههمــشىرىڭالرنىڭ قىزلىرىنــى
 ) ـ ئايهت 23 سۈرىسى

 بولمايدىغان ئايالالر ئېمىلداشلىق سهۋەبى بىلهن نىكاهلىنىشقا

يۇقىرىقى نهسهب سـهۋەبى بىـلهن نىكاهلىنىـشقا بولمايـدىغان يهتـته خىـل ئايالـدىن باشـقا،
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ــدۇ ــشقا بولمايـ ــلهن نىكاهلىنىـ ــالالر بىـ ــۇ بهزى ئايـ ــهۋەبى بىلهنمـ ــلىق سـ ــۈنكى، . ئېمىلداشـ  چـ
 ىــڭ قانـداقال بــاال بىـر ئايــالنى ئهمگهنـدىن كېــيىن، بـۇ ئايــال ئهمگۈچىنىـڭ ســۈت ئانىـسى، ئۇن

ــدۇ ــۇپ قالىـ ــلىرى بولـ ــۈت قېرىنداشـ ــڭ سـ ــرى ئهمگۈچىنىـ ــارلىق پهرزەنتلىـ ــۈت . بـ ــا سـ  ههتتـ
 پهرزەنتلىرىمـۇ سـۈت ئهمگۈچىنىــڭ ) شـۇ ۋاقىتتىكـى ئېرىنىــڭ ( ئىېمىتكـۈچى ئايالنىـڭ ئــۈگهي

 ئهمگۈچىنىــڭ يــۇقىرىقى ســۈت قېرىنداشــلىرىنىڭ . ئېمىلــداش قېرىندىــشىغا ئايلىنىــپ قالىــدۇ
 خــۇددى نهســهبتىكى ئــۆز قېرىنداشــلىرىنىڭ بىرەرســى بىــلهن بىرەرســى بىــلهن نىكاهلىنىــشى

 ئــالاله بــۇ . شــۇڭا ئــۇ بــۇالر بىــلهن نىكاهلىنىــشتىن چهكلىنىــدۇ . نىكاهالنغىنىغــا ئوخــشاشتۇر
 ســىلهرگه ســۈت ئــانىلىرىڭالر ۋە ئېمىلــداش ههمــشىرىڭالرنى ئــېلىش ﴿ : ههقــته مۇنــداق دەيــدۇ

 ) ــ ئايهت 23 نىسا سۈرىسى ( ﴾ . هارام قىلىندى

 ئېمىلداشــلىق ســهۋەبى بىــلهن نىكاهلىنىــشقا « : مــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ پهيغه
 . » بولمايدىغانالر، نهسهب سهۋەبى بىلهن نىكاهلىنىشقا بولمايدىغانالرنىڭ ئۆزىدۇر

 ئېمىلداشلىق سابىت بولۇشنىڭ شهرتلىرى

 : ئېمىلداشلىق سابىت بولۇشىنىڭ شهرتلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه

ــشى . 1 ــۈپ كېتى ــدىن ئۆت ــڭ گېلى ــۇنى ئهمگۈچىنى ــۈتنىڭ ئ ــۈچى ســۈتنى . س  ئهگهر ئهمگ
 . ئېغىزىغا ئالغان بولسىمۇ، ئۇنى يۇتمىغان بولسا ئېمىلداشلىق سابىت بولمايدۇ

ــشى . 2 ــگهن بولى ــۇرۇن ئهم ــشتىن ب ــتىن ئايرىلى ــۈتنى ئهمچهك ــڭ س ــۇ . ئهمگۈچىنى  ئهگهر ئ
ــۇ ۋاقىتتــا ئېمىلداشــلىق ســابىت ئهمچهكــتىن ئايرىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن ئهمــگهن بو  لــسا، ب

 . بۇۋاقالرنىـڭ ئهمچهكـتىن ئـايرىلىش ۋاقتىنىـڭ ئهڭ كـۆپ مـۇددىتى ئىككـى يىلـدۇر . بولمايدۇ
ــدۇ ــگهن ســۈت بىــلهن ئېمىلداشــلىق ســابىت بولماي ــيىن ئهم ــدىن كې ــدە، . ئىككــى يىل  نهتىجى

ــڭ ــدۇ، ئېمىتكۈچىنىــ ــۇپ قالمايــ ــسى بولــ ــۈت بالىــ ــڭ ســ ــۈچى ئايالنىــ ــۈچى ئېمىتكــ  ئهمگــ
 يـــۇقىرىقى ئىككـــى . هرزەنتلىرىمـــۇ ئۇنىـــڭ ئېمىلـــداش قېرىنداشـــلىرىغا ئايلىنىـــپ قالمايـــدۇ پ

 شــهرتنىڭ تېپىلىــشى بىــلهن ئهمگــۈچى ئېمىتكــۈچى ئايالنىــڭ ســۈت بالىــسىغا، ئۇنىــڭ بــارلىق
 . پهرزەنتلىرى ئهمگۈچىنىڭ ئېمىلداش قېرىنداشلىرىغا ئايلىنىدۇ

ــ ا، ئۇنىــڭ قېرىنداشــلىرى ۋە ئــۇرۇق ئهممــا ئهمگۈچىنىــڭ ئــۆزى ۋە پهرزەنتلىرىــدىن باشــق  ـ
 . تۇغقانلىرىنىڭ بۇ ئېمىلداشلىق بىلهن مۇناسىۋىتى بولمايدۇ

 ئۇنىــڭ ئېمىلداشــلىق تهرەپــتىن بولغــان ئهمگۈچىنىــڭ ئــۆز قېرىنداشــلىرى : مهســىلهن
. ئۆزئارا نىكاهلىنااليدۇ سۈت قېرىنداشلىرى بىلهن
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 ن ئايالالر قۇدا ـ باجىلىق سهۋەبى بىلهن ئۆيلىنىشكه بولمايدىغا

 : ئۇالر تۆۋەندىكى تۆت خىل ئايالنى ئۆزئىچىگه ئالىدۇ

ــاللىرى ۋە بوۋىلىرىنىـــڭ ) قويـــۇپ بهرگهن ( ئۆيلهنگۈچىنىـــڭ ئاتىـــسىنىڭ . 1 ــۇپ ( ئايـ  قويـ
 ئــاتىلىرىڭالر ئالغــان ئايــالالرنى ﴿ : ههقــته ئـالاله تائــاال مۇنــداق دەيـدۇ بــۇ . ئايـاللىرى ) بهرگهن
 ) هت ـ ئاي 22 نىسا سۈرىسى ( ﴾ . ئالماڭالر

 بىــر ئايالغــا نىكاهلىنىــشى بىــلهن، بــۇ ئايــال ئۇنىــڭ ئوغۇللىرىغــا ۋە مهلــۇم يهنــى بىراۋنىــڭ
 ئـۇالردىن هېچبىــرى بـۇ ئايــالنى نىكاهىغــا . پۈتـۈن پهرزەنتلىرىنىــڭ ئوغۇللىرىغـا هــارام بولىــدۇ

 . ئااللمايدۇ

ــڭ . 2 ــۇپ بهرگهن ( ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئوغۇللىرىنى ــاللىرى ) قوي ــ . ئاي ــالاله تائ ــته ئ ــۇ ههق  اال ب
 نىــسا ( ﴾ . بالىلىرىڭالرنىــڭ ئايــاللىرىنى ئېلىــشىڭالر ســىلهرگههارام قىلىنــدى ﴿ : مۇنــداق دەيــدۇ

 ) ـ ئايهت 22 سۈرىسى

ــسىغا ۋە ــڭ دادى ــال ئۇنى ــۇ ئاي ــلهن ب ــشى بى ــا نىكاهلىنى ــر ئايالغ ــۇم بى ــڭ مهل ــى بىراۋنى  يهن
 . لمايدۇ ئۇالرنىڭ هېچبىرى بۇ ئايال بىلهن نىكاهلىنا . پۈتۈن بوۋىلىرىغا هارام بولىدۇ

 . ئايالىنىـــڭ ئانىـــسى ۋە ئـــۇ ئايالنىـــڭ چـــوڭ ئـــانىلىرى ) قولىـــدىكى ( ئۆيلهنگۈچىنىــڭ . 3
ــداق دەيــدۇ ــته مۇن ــۇ ههق ــاال ب ــالاله تائ ــىلهرگه هــارام ﴿ : ئ ــشىڭالر س ــاڭالرنى ئېلى ــيىن ئان  قې

 ) ـ ئايهت 23 نىسا سۈرىسى ( ﴾ . قىلىندى

ــشى ــا نىكاهلىنى ــر ئايالغ ــۇم بى ــڭ مهل ــى بىراۋنى ــ يهن ــۇ ئايالنى ــلهن ب ــوڭ بى ــسى ۋە چ  ڭ ئانى
 . ئانىلىرى ئۇ كىشىگه هارام بولىدۇ

 ئــالاله تائــاال بــۇ ههقــته . قىزلىــرى ) باشــقا ئهردىــن بولغــان ( ئۆيلهنگۈچىنىــڭ ئايالىنىــڭ . 4
ــر يهردە بولغـــان ئاياللىرىڭالرنىـــڭ ﴿ : مۇنـــداق دەيـــدۇ ــىلهرگه ســـىلهر بىـ ــن ( سـ ــقا ئهردىـ  باشـ

ــدى ) بولغــان ــارام قىلىن ــېلىش ه ــى ئ ــر ئهگهر ســىله . قىزلىرىن ــلهن بى ــانىلىرى بى ــڭ ئ  ر ئۇالرنى
 نىـسا سۇرسـى ( ﴾ . تۈشهكته بولمىغـان بولـساڭالر، بۇچاغـدا ئـۇالرنى ئالـساڭالر هـېچ گۇنـاه يـوق

 ) ـ ئايهت 23

ــۇ ــۈن ئ ــشى ئۈچ ــان كى ــق قىلغ ــا يېقىنچىلى ــپ ئۇنىڭغ ــا نىكاهلىنى ــر ئايالغ ــۇم بى ــى مهل  يهن
ــدۇ ــارام بولىـ ــرى هـ ــۈن نهۋرىلىـ ــرى ۋە پۈتـ ــڭ قىزلىـ ــۇ . ئايالنىـ ــا ئهگهر ئـ ــۇ ئايالغـ ــشى بـ  كىـ

ــسا ــان بولـ ــق قىلمىغـ ــا يېقىنچىلىـ ــيىىن، ئۇنىڭغـ ــدىن كېـ ــق ( نىكاهالنغانـ ــى يېقىنچىلىـ  يهنـ
 . بـۇ چاغـدا، ئـۇ ئايالنىـڭ قىزلىـرى ئـۇ كىـشىگه هااللـدۇر ) قىلماستىن ئايرىلىپ كهتـكهن بولـسا
غـا دېـمهك، بىراۋنىـڭ مهلـۇم بىـر ئايالغـا نىكاهلىنىـپ ئۇنىڭ . يهنى ئۇالر بىـلهن نىكاهلىنااليـدۇ
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 يېقىنچىلىــق قىلىــشى بىــلهن ئــۇ ئايالنىــڭ باشــقا ئهردىــن بولغــان قىزلىــرى بــۇ كىــشىگه هــارام
 . بولىدۇ

 مهلۇم ۋاقىتقىچه نىكاهلىنىشقا بولمايدىغان ئايالالر

 مهلـــۇم ۋاقىتقىچىلىـــك نىكاهلىنىـــشقا بولمايـــدىغان ئايـــالالر ئـــۈچ قىـــسىم بولـــۇپ، ئـــۇالر
 : تۆۋەندىكىچه

 ئايالىنىــڭ ههمــشىرىلىرى ۋە ئــۇ ئايالنىــڭ ئاتــا تهرەپــتىن ) قولىــدىكى ( ئۆيلهنگۈچىنىــڭ . 1
 سـىلهرگه ﴿ : ئـالاله تائـاال بـۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ . ياكى ئانا تهرەپتىن بولغان تاغا ئـاچىلىرى

ــارام قىلىنـــدى  نىـــسا ( ﴾ . ئىككـــى ههمـــشىرىنى بىـــرال ۋاقىتتـــا نىكـــاهىڭالردا ساقلىـــشىڭالر هـ
 ) ـ ئايهت 23 سۈرىسى

 ئايـال كىــشى ئۆزىنىـڭ تاغــا ئـاچىلىرى بىــلهن ﴿ : الم مۇنـداق دەيــدۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىســسا
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( ﴾ . نىكاهتا بىرلهشتۈرۈلمهيدۇ

 يهنـى، بىـراۋ ئايالىـدىن ئاجراشـماي تـۇرۇپ، ئـۇ ئايالنىـڭ ههمـشىرىلىرى بىـلهن يـاكى تاغــا
 ىــدىكىلهر بهلكــى ئايالىــدىن ئاجراشــقاندىن كېيىــنال يۇقىر . كاهلىنالمايــدۇ ى ئــاچىلىرى بىــلهن ن

 . بىلهن نىكاهلىنااليدۇ

ــالالر . 2 ــان ئاي ــدە بولغ ــسىنىڭ ئىددىتى ــپ . باشقى ــدىن چىقى ــڭ ئىددىتى ــر ئهرنى ــقا بى  باش
 بــۇ ۋەجىــدىن، قايــسى . بولمىغــان ئايــال كىــشى شــۇ ئهرنىــڭ زىممىــسىدا بولــۇپ هېــسابلىنىدۇ

 لالر بىـر ســهۋەب بىــلهن ئاجراشــقان يــاكى ئۆلــۈپ كهتــكهن ئېرىنىــڭ ئىــددىتى ئىچىــدىكى ئايــا
ــدۇ ــشقا بولماي ــمىغىچه نىكاهلىنى ــددىتى توش ــۇ ئى ــڭ ش ــلهن، ئۇالرنى ــددىتى . بى ــڭ ئى  ئۇالرنى

 : بـۇ ههقـته ئـالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ . توشقاندىن كېيىن ئۇالر بىلهن نىكاهلىنىـشقا بولىـدۇ
 ئىــددىتى توشــمىغان ئايالالرغــا ئـــۇالرنى ئالىــدىغانلىقىڭالرنى بۇرىتىــپ ئۆتــسهڭالر يـــاكى ﴿

 ئۇالرغـــا ئېغىـــز . ىڭـــالردا يوشـــۇرۇن تۇتـــساڭالر ســـىلهر گه هـــېچ گۇنـــاه بولمايـــدۇ بـــۇنى دىل
 . لــېكىن ئــۇالر بىــلهن يوشــۇرۇن ۋەدىلىــشىپ قويمــاڭالر . ئاچىــدىغانلىقىڭالر ئالالهقــا مهلۇمــدۇر

ــدىغان ( پهقهت ــل بولمايـ ــسا خېجىـ ــكارا ئېيتىلـ ــدۇ ) ئاشـ ــساڭالر بولىـ ــۆزنى قىلـ ــق سـ  . مۇۋاپىـ
ــۇالرنى نى ــددىتى توشــمىغىچه ئ ــشقا بهل باغلىمــاڭالر ئى ــى، ئــالاله . كاهىڭالرغــا ئېلى  بىلڭالرك

 ) ـ ئايهت 235 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ . دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تورىدۇ

 يهنـى ئېهـرام مـۇددىتى ئىچىـدىكى ئايـالالر ههج ياكى ئـۆمرىگه ئېهـرام باغلىغـان ئايـالالر . 3
 امـــدىن چىققانـــدىن تـــۈگهپ، ئـــۇالر ئېهر ئېهـــرام مـــۇددىتى . بىـــلهن نىكاهلىنىـــشقا بولمايـــدۇ

. كېيىن ئۇالر بىلهن نىكاهلىنىشقا بولىدۇ
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 سۆز سېلىش

 سۆزسـېلىش ـــ يىگىـت تهرەپنىـڭ قىـز تهرەپـكه، ئـۇالردىن ئوغلىغـا قىزىنـى سـوراپ ئهلچــى
 بـــۇ ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ مىللىـــي ۋە دىنىــي شــانلىق ئهنئهنىلىرىنىـــڭ . ئهۋەتىــشى دېمهكتــۇر

 هرەپــكه بولغىنىــدەك، بهزى هــالالردا، قىــز ســۆز ســېلىش يىگىــت تهرەپــتىن قىــز ت . بىرىــدۇر
 بـــۇ، بهزى ئاڭـــسىز كىـــشىلهرنىڭ چۇشـــهنگىنىدەك، . تهرەپـــتىن يىگىـــت تهرەپكىمـــۇ بولىـــدۇ
 يهنـــى قىـــز تهرەپنىـــڭ ( ئىـــشنىڭ قۇرئـــان كهرىـــم بـــۇ . ئېيىـــب ســـانىلىدىغان ئىـــش ئهمهس

 جائىزلىقىغـــــا ئىـــــشارەت قىلغـــــان هالـــــدا، شـــــۇئهيىب ) يىگىتنـــــى تهلهپ قىلىـــــشنىڭ
 ىســـساالمنىڭ ئىككـــى قىـــزى بىـــلهن مۇســـا ئهلهيهىســـساالمنىڭ قىسسىـــسىنى بايـــان ئهلهيىه

ــى شــۇئهيىبنىڭ ئىككــى قىزىنىــڭ ( ئۇالرنىــڭ ﴿ : قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ  بىــرى مۇســانىڭ ) يهن
 ســوغۇرۇپ بهرگهنلىكىڭنىــڭ ) قــويلىرىمىزنى ( « : يېنىغــا ئۇياتچــانلىق بىــلهن مېڭىــپ كېلىــپ
 مۇسـا شـۇئهيىبنىڭ يېنىغـا . دېـدى » ال چاقىرىـدۇ ههققىنى بېرىش ئۈچـۈن ئاتـام سـىنى راسـتىن
ــپ بهردى ــۋالىنى هېكـــايه قىلىـ ــپ ئههـ ــۇئهيىب . كېلىـ ــم قهۋمـــدىن « : شـ  قـــورقمىغىن، زالىـ

ــدۇڭ ــدى » قۇتۇل ــى . دې ــۇئهيىب ئېيتت ــگه « : ش ــشىڭ بهدىلى ــشلهپ بېرى ــل ئى ــهككىز يى ــا س  ماڭ
ــااليمهن ــشنى خ ــى بېرى ــڭ بىرىن ــى قىزىمنى ــۇ ئىكك ــاڭا ب ــسى ( ﴾ . س ــهس سۈرى  ـ 27 ـ 25 قهس

 . ) ئايهت

ــا ئهلهيهىســـساالمدىكى دىيـــانهت ۋە ئهخالقنـــى كـــۆرگهن شـــۇئهيىب  بـــۇ قىســـسىدە، مۇسـ
ــا ــۇپ، ئىككــى قىزىنىــڭ بىرىنــى ئۇنىڭغ  ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇســا ئهلهيهىســساالمغا قايىــل بول
ــدىغانلىقى ۋە مۇســا ئهلهيهىســساالمدىن قىزىغــا ئۆيلىنىــشنى تهلهپ  نىكــاهالپ بېرىــشىنى خاالي

 . پادىلىنىدۇ قىلغانلىقى ئى

 ) گۈل قويۇش ( نىشانلىنىش
 ـ  قىـز بـۇ . دەپمـۇ ئاتىلىـدۇ » بارىكـالال قىلىـش « يـاكى » چاي ئۈچـۈرۈپ قويـۇش « نىشانلىنىش

ــڭ ــانلىقى ۋە توينىـ ــۇل قىلغـ ــى قوبـ ــڭ تهلىيىنـ ــت تهرەپنىـ ــڭ يىگىـ ــارلىقلىرى تهرەپنىـ  تهييـ
 ـ قىزلىرىنــى پۈتكهنــدىن كېــيىن، ئىككــى تهرەپنىــڭ  ـ بىــرىگه ئــۆيل ئوغــۇل  هپ قويۇشــقا بىــر

 چــۈنكى بــۇ ۋاقىتتــا، يىگىــت بىــلهن قىــز تۇرمــۇش . رازى بولغانلىقىنىــڭ ئىپادىــسى دېمهكتــۇر
ــدۇ ــان بولى ــرىگه قاراتق  ـ بى ــر ــشانىنى بى ــۇرۇش ئۈچــۈن نى ــ « . ق ــۇش ۈ گ ــلهن » ل قوي ــامى بى  ن

 ـ بىــرىگه يىگىــت  تهرەپنىــڭ قىــز تهرەپــكه ســوۋغا ــــ ســاالم تهقــدىم قىلىــشىمۇ، ئۇالرنىــڭ بىــر
ــسىدۇر نىــشانالنغان ــي ئىپادى ــيىن، ئىككىنچــى . لىقنىڭ ئهمهلى ــدىن كې  چــاي ئىچــۈرۇپ بولغان

 . بىر شهخسنىڭ ئۇ قىزغا خېرىدار بولىشى ۋە توي تهكلىپىنى قويۇشى دۇرۇس ئهمهس

ــپ قالماســلىقى ــيىن پۇشــايمان قىلى ــڭ تويــدىن كې  ـ يىگىتلهرنى ــز ــشانلىق دەۋرى قى نى
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 ـ ي . ئۈچــۈن پايــدىلىق بىــر دەۋردۇر  ـ بىــرى بىــلهن ياخــشى بــۇ دەۋردە قىــز  ىگىــتلهر بىــر
 بىـراق بـۇ ئىككىـسىنىڭ . تونۇشـۇش ئـارقىلىق ئـۆيلىنىش يـاكى ۋازكـېچىش قـارارىنى بېرىـدۇر

ــدا ــرەر جايـ ــۇرۇن بىـ ــىدىن بـ ــاه ئوقۇلۇشـ ــدىكى نىكـ ــۆيلىنىش ئالدىـ ــشى ئـ ــالغۇز ئۇچرىشىـ  يـ
 شـــهرىئهت هـــۆكمى بـــويىچه ئېيتقانـــدا، . دىنىمىزغـــا ۋە مىللىـــي ئهنئهنىمىـــزگه خىالپتـــۇر

ــدۇر ــسىدە . هارام ــر ههدى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــال يــالغۇز « : پهيغهم ــات ئاي ــلهن ي ــات ئهر بى  ي
 . دەيدۇ » قالمىسۇن، بۇ ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ ئۈچىنچىسى شهيتان بولىدۇ

 كـــۈنىمىزدىكى ئېچىنىـــشلىق هادىـــسىلهر، ۋەقهلىكـــلهر بـــۇ ههدىـــسنىڭ نهقهدەر تـــوغرا ۋە
ــا ــانلىقىنى ئىــسپاتالپ تۇرماقت ــۈزەل قىزالرنىــڭ . ههق ئېيتىلغ  » سىناشــتۇق « نۇرغۇنلىغــان گ

 شـــۇئارى ئاســـتىدا ئۆزلىرىنىـــڭ كېلهچهكلىرىنـــى نـــابۇت قىلىـــپ، پۇشـــايماندىن قـــوللىرىنى
 چــشلهپ قالغـــانلىقى ، يىگىتلىرىنىـــڭ شـــىرىن ســـۆزلىرىگه ئىـــشىنىپ كېتىـــپ ئۆزلىرىىنىـــڭ

 ـ ئانىــسىغا نومــۇس ۋە شــهرمه  ندىلىك ئېلىــپ هايــاتىنى دەپــسهندە قىلغاننىــڭ ئۇســتىگه، ئاتــا
 ـ يوسـۇنلىرىغا باشـقا كهلگهنلىكـى ۋە  ئېچىنىـشلىق ئههـۋالالر بىزنىـڭ ئـۆز دىنىمىزنىـڭ قائىـدە

 . مىللىي ئهنئهنىمزنىڭ ئهخالق دەستۇرىغا خىالپلىق قىلغانىلىقىمىزدىن كېلىپ چىقماقتا

 دىنىمىزغـــا ئهمهل قىلـــساق بىـــز ههرتۈرلـــۈك پۇشـــايمانالردىن ۋە بـــااليى ـــــ ئـــاپهتلهردىن
ــ ــاالاليمىز ئ ــاقالپ ق ــلهن نىكــاهتىن . ۆزىمىزنى س ــى بى ــڭ يىگىت ــڭ قىزلىرىنى  ـ ئانىالرنى ــا  ئات

 باهانىــسى بىــلهن ئۆيىــدىن » دوســتالر زىيــارىتى « بــۇرۇن يــالغۇز ئۇچرىشىــشىغا يــول قويۇشــى،
 كۈنلهپ، ههتتـا كـېچىلهپ يـوق بولـۇپ كېتىـشىنى نورمـال ئههـۋال دەپ چۇشىنىـشى ئىنتـايىن

 . رىگه قارىتا ئېغىر مهسئۇلىيهتسىزلىكتۇر ۋە پهرزەنتلى بېغهملىك

 مهسىلىسى ئىددەت ئىچىدىكى ئايالالرغا نىشانلىنىش

 : ئىددەت تۇتقۇچى ئايالالر ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

 بىر تاالق بىلهن تاالق قىلىنغان ئايالالر . 1

 ئېرى ئۆلۈپ كهتكهن ئايالالر . 2

 ئۈچ تاالق بىلهن تاالق قىلىنغان ئايالالر . 3

 ق بىلهن تاالق قىلىنغان ئايال كىشى بىر تاال . 1

 بىـر تــاالق بىــلهن ئېرىـدىن ئايرىلغــان ئايــال كىــشى گهرچه تـاالق قىلىنغــان بولــسىمۇ، ئــۇ،
 ئىــددەت . ئىــددەت ۋاقتــى تــۇگىگهنگه قهدەر ئېرىنىــڭ ئىگىدارچىلىقىــدىن چىقىــپ كهتمهيــدۇ

 . يتۇرۇپ ئاالاليــدۇ توشــقۇچىلىك بولغــان ئارىلىقتــا ئېــرى ئــۇنى خالىغــان ۋاقىتتــا نىكاهــسىز قــا
بــۇ . تۇگىگهنــدىن كېــيىن، ئــۇ ئايــال ئېرىنىــڭ زىممىــسىدىن چىققــان بولىــدۇ ئىــددەت ۋاقتــى
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 ئهممــا ئايــال كىــشى . ۋاقىتتــا ئۇنىڭغــا ســۆز ســالدۇرۇش، نىــشانلىنىش ۋە ئــۆيلىنىش جــائىزدۇر
 ئېرىنىــــڭ ئىددىتىــــدىن چىقىــــپ بــــولمىغىچه ئۇنىڭغــــا نىــــشانلىنىش يــــاكى رەســــمى

ــ ــسىمۇ سـ ــتۇر نىشانالنمىـ ــائىز ئهمهسـ ــي جـ ــېلىش قهتئىـ ــڭ . ۆز سـ ــال ئېرىنىـ ــۇ ئايـ ــۈنكى بـ  چـ
 بــۇ نىڭــدا . ئىددىتىــدىن چىقىــپ بولمىغــان ئىــكهن، ئــۇ ئېرىنىــڭ زىممىــسىدا بولغــان بولىــدۇ

 . ئېرى بىلهن يارىشىپ قېلىشى ئۈچۈن پۇرسهتمۇ بار دېگهنلىكتۇر

 ئېرى ئۆلۈپ كهتكهن ئايال كىشى . 2

 ئـــادەتته ئېــرى ئۆلـــۈپ . غا هـــۆرمهت قىلىــدۇ ئىــسالم دىنــى كىـــشىلهرنىڭ هىســسياتلىرى
 خېرىــدار بولــسا، ئېرىنىــڭ تۇغقــانلىرى بىئــارام بولىــدۇ، كهتــكهن ئايــال كىــشىگه هامــان بىــراۋ

ــشان بولىــدۇ ــسا پهرى ــۈچ . بــالىلىرى بول ــداق كىــشىگه ئ ــال كىــشىنىڭ ههرقان  ئىــسالم دىنــى ئاي
 ئــاي 4 ئېــرى ئۈچــۈن كۈنــدىن ئــارتۇق مــاتهم تۇتۇشــىنى قهتئىــي چهكلىــگهن بولــسىمۇ، ئــۇنى

ــان 10 ــقا بۇيرۇغـ ــددەت تۇتۇشـ ــۈن ئىـ ــدە . كـ ــسى ئاالهىـ ــۇق رىشتىـ  ـ خوتۇنلـ ــۈنكى، ئهر  چـ
ــشتۇر ــر باغلىنى ــۇقهددەس بى ــتىن، . م ــسىنى قىلماس  ـ خاتىرى ــۈز ــڭ ي ــشىنىڭ ئېرىنى ــال كى  ئاي

 ئىــددىتىنى توشــقۇزماي تــۇرۇپ يــاتلىق بولــۇش كويىــدا بولۇشــى نىكاهنىــڭ مۇقهددەســلىكىگه
ــدۇر پهرۋا قىلمىغانل ــدۇ . ىقىـ ــسانىيهتچىلىككىمۇ ياتمايـ ــۇ ئىنـ ــۇ . بـ ــشىنىڭ بـ ــال كىـ ــۇڭا ئايـ  شـ

 باشـــقا ئهرلهر بىـــلهن ) كۈنلـــۈك ئىـــددىتى ئىچىـــدە 10 ئـــاي 4 يهنـــى ( مـــۇددەت ئىچىـــدە
ــان ــارام قىلىنغـ ــشى هـ ــقا . نىشانلىنىـ ــۆز سالدۇرۇشـ ــا سـ ــدە ئۇنىڭغـ ــۇددەت ئىچىـ ــۇ مـ ــا بـ  ئهممـ

 استىن سـۆز سـالدۇرۇش باشـقىالرنىڭمۇ ئېرى ئۆلـۈپ كهتـكهن ئايالغـا رەسـمى نىـشانالنم . بولىدۇ
 كۆڭــۇللىرىنى رەنجىتىــڭ قويمايــدۇ، چــۈنكى ئېــرى ئۆلــۈپ كهتــكهن ئايــال ئىــددەتتىن كېــيىن

 . بهرىبىر ياتلىق بولماي قالمايدۇ

 ئورتاقالشــقان بىــر قــاالق خهلقلىرىــدە شــۇنىمۇ ئېيتىــپ ئۆتــۈش كېرەككــى، ئوتتــۇرا ئاســىيا
 بىرەرســى ۋاپـــات بولغــان بولـــسا، ئۇنىــڭ يىلـــى ئــۇ بولـــسىمۇ، بىــر ئائىلىـــدىن . ئــادەت بـــار

 ئۇالرنىـــڭ . توشـــمىغىچه بـــۇ ئۆيـــدە ئـــۆيلىنىش يـــاكى يـــاتلىق بولـــۇش ئىـــشلىرى بولمايـــدۇ
ــاقلىمىغانلىقمىش ــۆرمىتىنى ســ ــۈچى مهرهۇمنىــــڭ هــ ــداق قىلىــــش ئۆلگــ ــدا بۇنــ  . ئېتىقادىــ

 ـ قىزلىر ــۇل ــانلىق، ئوغـ ــاۋارە قىلغـ ــۇدە ئـ ــۆزىنى بىهـ ــادەت ئـ ــسا، بۇئـ ــته بولـ ــڭ ئهمهلىيهتـ  ىنىـ
 كـۆپلىگهن قىـز ـــ يىگىـتلهر بـۇ . بهختلىرىنى كېچىكتۈرگهنلىك يـاكى دەپـسهندە قىلغـانلىقتۇر

ــدىن  ـ بىرى ــلهن بىــر ــدا ئــۆيلىنهلمهي، ۋاقىتنىــڭ ئۆتىــشى بى ــادەت تۇپهيلىــدىن ۋاقتى  قــاالق ئ
ــال ئىــشالرنى ئۆتكــۈزۈپ ســالىدۇ ۋە ــاكى ئهخالققــا خىــالپ كېلىــدىغان بىنورم  ۋازكېچىــشىدۇ ي

 . نهتىجىــدە، ســائادەتلىرىنى كېچىكتۈرىــدۇ، كــۆپ هــالالردا بهربــات قىلىــدۇ . بۇزىــدۇ ئــۆزلىرىنى
 ـ ئۇالرنىــڭ ۋەسـىيهتلىرنى يۈرگــۈزۈش، ههققىـدە دۇئــا قىلىــش  ئۆلـۈكلهرگه هــۆرمهت قىلىـش

ــاتلىق . ئــارقىلىق بولىــدۇ  ـ ئوغــۇللىرىنى ئــۆيلهش يــاكى ي ئهممــا ئۇنىــڭ يىلىنــى كۈتــۈپ قىــز
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ــۈرۈش ــشلىرىنى كېچىكت ــش ئى ــى ئــازار قىلى ــدۈرگهنلىك ئهمهس، بهلك ــۆرمهت بىل  ئۇالرغــا ه
ــدۇ . قىلغــانلىقتۇر ــشالرغا رازى بولماي ــا ئى ــۇالر خات ــشلىرىمىزدا . چــۈنكى ئ ــۈن ئى ــز پۈت  شــۇڭا بى

 . ئـــالاله قۇرئانـــدا كۆرســـهتكهن بـــويىچه ئىـــش كۆرســـهك ئهڭ توغرىـــسىنى قىلغـــان بـــولىمىز
 . تلىك قىلىشنى مهقسهت قىلىدۇ ئالالهنىڭ كۆرسهتكهنلىرى بىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بهخ

 ئۈچ تاالق بىلهن تاالق قىلىنغان ئايال كىشى . 3

 ئــۈچ تــاالق بىــلهن ئېرىــدىن ئايرىلغــان ئايــال كىــشىنىڭ ئىــددىتى توشــقىچىلىك بولغــان
 چــۈنكى، . ئارىلىقتــا، باشــقا ئهرلهرنىــڭ ئۇنىڭغــا ســۆز سېلىــشى يــاكى نىشانلىنىــشى جــائىزدۇر

 ال، ئېــرى تــاالق قىلغـــان هامــان ئۇنىــڭ زىممىـــسىدىن ئــۈچ تــاالق بىــلهن ئايرىلغـــان ئايــ
ــادەت كــۆرۇپ پاكلىنىــشىال . پۈتــۈنلهي چىقىــپ كهتــكهن بولىــدۇ ــۈچ قېــتىم ئ  ئۇنىــڭ پهقهت ئ

 بــۇ هــالهتته ئېــرى ئــۇنى يېڭىــدىن نىكــاه قىلىــش بىلهنمــۇ ئــۆزىگه قــايتۇرۇپ . قالغــان بولىــدۇ
ــۇن . ئااللمايــدۇ ــرىگه ئۆمۈرلــۈك خوت ــۇ ئايــال باشــقا بى ــدە نىكاهلىنىــپ، پهقهت ئ  بولــۇش نىيتى

ــدىن ــى ئېرى ــلهن ئىككىنچ ــهۋەبلهر بى ــشاش س ــا ئوخ ــاكى ئايرىلغانغ ــۆلگهن ي ــرى ئ ــيىن ئې  كې
 شـۇڭا ئـۈچ تاالقنىـڭ . ئايرىلغاندىن كېيىن ، بىرىنچـى ئېـرىگه يېڭـى نىكـاه بىـلهن قايتااليـدۇ

ــشى ــاكى نىشانلىنىىـ ــشى يـ ــۆز سېلىـ ــقىالرنىڭ سـ ــشىگه باشـ ــال كىـ ــدىكى ئايـ  ئىـــددىتى ئىچىـ
 . ئىزدۇر جا

 بىراۋنىڭ نىشانالنغىنىغا نىشانلىنىشنىڭ جائىز ئهمهسلكىى

 ئىــسالم دىنـــى كىـــشىلهر ئارىـــسىدىكى مــۇههببهت، ســـۆيگۈ، ۋە ۋاپادارلىقنىـــڭ ههممىـــگه
ــتىن ــاداۋەت ۋە دۈشــــمهنلىكلهرنىڭ جهمئىيهتــ ــشنى، ئــ  ئورتــــاق بولغــــان هالــــدا داۋام قىلىــ

ــدۇ ــى مۇ . يوقۇلىــشىنى تهشــهببۇس قىلى ــسالم دىن ــسى شــۇڭا ئى ــڭ سودى  ســۇلمانالرنىڭ بېراۋنى
 ئۈســتىگه ســودا قىلىــشىنى، بىراۋنىــڭ نىــشانالنغىنى ئۈســتىگه نىشانلىنىــشىنى قهتئىــي مهنئــى

 . قىلغان

ــگهن ــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇههقته مۇنــداق دې  مــۆمىن مۆمىننىــڭ قېرىندىــشى، « : پهيغهم
ــش ــودا قىلى ــتىگه س ــسى ئۈس ــشىنىڭ سودى ــي قېرىندى ــڭ دىنى ــشىنىڭ ئۆزىنى ــۆمىن كى ــۇ م  ى، ئ

ــۆزى ــۇ ئ ـــ ئ ــرىگه ـ ــدۇر نىــشانالنغان بى ــشى هارام ـــ نىشانلىنى  مۇســلىم ( » ۋازكهچمىگىچىلىــك ـ
 ) رىۋايىتى

ــالمۇ ئۇنىــڭ  ئهممــا بىــراۋ بىــر ئايالغــا ســۆز ســالدۇرۇپ تېخــى نىــشانالنمىغان بولــسا، ئــۇ ئاي
 ۇ تهلىبىنـى قوبــۇل قىلغــانلىقىنى بىلــدۇرۇپ ئېنىــق جــاۋاب قايتۇرمىغــان بولــسا، بــۇ هــالهتته، ئــ

ــائىزدۇر ــى ج ــۆز سالدۇرۇش ــىنىڭ س ــقا بىرس ــا باش ــلهن . ئايالغ ــسى بى ــال بۇرۇنقى ــۈنكى بۇئاي  چ
ــاغلىنىش هاســـىل بولمىغـــان تېخـــى نىـــشانالنمىغان ۋە ئىككىـــسىنىڭ ئوتتۇرىـــسىدا بىـــرەر بـ
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 . ئىــكهن، باشقىــسىنىڭ ئۇنىڭغــا ســۆز سالدۇرۇشــىغا ۋە نىشانلىنىــشىغا يــول بــار دېمهكتــۇر
 ـ بىـــرى بىـــلهن شـــۇنىڭدەك، بـــۇ ئايـــال بىرىنچ  ىـــسى بىـــلهن نىـــشانلىنىش جهريانىـــدا بىـــر

 يېقىنـدىن تونۇشۇشــى ئــارقىلىق ئىككىـسىنىڭ تۇرمــۇش قــورۇپ بهختلىـك بولۇشــىغا ئىــشهنچ
 ـ بىرىــدىن ۋاز كهچــكهن بولــسا، بــۇ ۋاقىتتــا باشــقا  هاســىل بولمىغــانلىق ســهۋەبتىن ئــۇالر بىــر

 . ى جائىزدۇر بىرىنىڭ بۇ ئايالغا نىشانلىنىشى، ئۇنىڭمۇ قوبۇل قىلىش

ــسى ــالدۇرغۇچى ( ئهگهر ئىككىنچى ــۆز س ــۇپ س ــى بول ــى ئىككىنچ ــد ) يهن ــالنى تههدى ــۇ ئاي  ب
 يهنـــى بىرىنچـــى بولـــۇپ ئۇنىڭغـــا ســـۆز ( قىلىـــپ قورقۇتـــۇش يـــاكى ئۇنىڭغـــا بىرىنچىـــسىنى

ــشىنى ــالدۇرغان كىـ ــدىن ) سـ ــارقىلىق ئۇنىڭـ ــارىلهر ئـ ــقا چـ ــاكى باشـ ــىتىش يـ ــان كۆرسـ  يامـ
 ىــشانلىنىش، ئانــدىن ئـۆيلىنىش مهقــسىتى بىــلهن ســۆز ۋازكهچكـۇزۇپ ئۇنىــڭ بىــلهن ئـۆزى ن

ــۇ نه شــــهرىئهتكه، نه ئىنــــسانىيهتچىلىككه ئويغــــۇن كهلمهيــــدىغان  ســــالدۇرغان بولــــسا، بــ
 چـۈنكى، بـۇ . شـهرىئهت تارازىـسى بـويىچه ئېيتقانـدا، هارامـدۇر . رەزىللىك ههمدە مهككـارلىقتۇر

ــسىنىڭ ــسى بىرىنچى ــالهتته ئىككىنچى ــالغان ه ــول س ــسىگه ق ــدۇ نېسىۋى ــش . بولى ــداق قىلى  بۇن
 بــۇ مــاۋزۇدىكى هارامــدىن مهقــسهت نىكاهنىــڭ دۇرۇس بولمايــدىغانلىقىنى . ههقــسىزلىكتۇر

 . ئىپادىلىمهيدۇ، بهلكـى نىكـاه ئۇنىـڭ شـهرتلىرىنىڭ تولـۇق بولۇشـى شـهرتى بىـلهن جـائىزدۇر
 بىـراق ئىككىنچىـسى بىرىنچىـسىنىڭ ههققىـگه تاجــاۋۇز قىلغـانلىقى ئۈچـۈن گۇناهكـار بولىــدۇ

 سهۋەبــسىز هالــدا، ئىككىنچىــسىنىڭ تهكلىبىنــى قوبــۇل قىلىــپ بىرىنچىــسىدىن . دېگهنلىكتــۇر
 چــۈنكى . ۋازكهچــكهن ئايــالمۇ ئۇنىڭغــا ۋاپاســىزلىق قىلغــانلىقى ئۈچــۈن گۇناهكــار بولىــدۇ

ــشتۇر ــا قلىـ ــسىگه ۋاپـ ــسى ئههدىـ ــۇلمانلىقنىڭ نىشانىـ ــڭ . مۇسـ ــدا مۆمىنلهرنىـ ــالاله قۇرئانـ  ئـ
 ئـۆزلىرىگه تاپــشۇرۇلغان ) يهنـى مــۆمىنلهر ( ئـۇالر ﴿ : مۇنـداق دەيــدۇ سـۇپهتلىرىنى بايـان قىلىــپ

ــايه قىلغـــۇچىالردۇر  ـ 8 مۆمىنـــۇن سۈرىـــسى ( ﴾ . ئامـــانهتلهرگه ۋە بهرگهن ئههـــدىلىرىگه رىئـ
 . ) ئايهت

 تويدىكى خوشاللىق تهنتهتىنىسى

ئاۋۋال شۇنى بىلىـش كېرەككـى، ئىـسالم دىنـى ئىجتىمـائىي هاياتقـا ئهڭ كـۆپ ئههمىـيهت
ــۇپ، باشــقا بېرىــدى ــر دىــن بول ــاتتىقچىلىقنى غان بى ــا ئوخــشاش تهركىيــدۇنيالىقنى ۋە ق  دىنالرغ

ــدۇ ــب قىلمايـ ــاتتىكى . تهرغىـ ــائىي هايـ ــى ئىجتىمـ ــسالم دىنـ ــى ئىـ ــابىي بهلكـ ــداق ئىجـ  ههرقانـ
ــدۇ ــامالرنى بهلگىلهي ــىپ ئههك ــا مۇناس ــدۇ ۋە ئۇنىڭغ ــالىيهتلهرنى قهدىرلهي ــوي ۋە . پائ ــقا ت  باش

 ولـــسا خوشـــاللقىنى تهنـــتهنه قىلىـــشنى تهقهززا قىلىـــدىغان ئىـــسالمىي بـــايرام كـــۈنلىرى ب
ــقا غهم . كـــۈنلهردۇر ــايغۇلۇق ۋە مـــاتهم كـــۈنلىرىگه ئوخـــشىمايدۇ بـــۇ باشـ ـــ قـ ــاتهم . ــ  شـــۇڭا مـ

 كۈنلىرىــدە كىــشىلهرنى خوشــاللىق تهنتهنىــسى قىلىــشقا تهشــهببۇس قىلىــشنىڭ مۇناســىپ
ىـــشكه، دوزاخ ئازابىـــدىن بولمىغىنىـــدەك، تـــوي كۈنلىرىـــدىمۇ كىـــشىلهرنى ئۆلـــۈمنى يـــاد ئېت
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ــك ئىــش ئهمهســتۇر ــقا تهرغىــب قىلىــشمۇ ههرگىــز هېكمهتلى  ههرقانــداق ئىــشنىڭ . قورقۇش
 تــوي كۈنلىرىــدە خۇشـاللىقىنى تهنــتهنه قىلىــش، . ئـۆزىگه اليىــق قائىـدە ــــ يۇســۇنلىرى بـاردۇر

 . ههممه بىردەك شادلىقنى ئىزهار قىلىش توي كۈنلىرىگه خاس قائىدە ــ يوسۇندۇر

 امايان قىلىش توينى ن

ــېالن قىلىــشنى ــارقىلىق ئــۇنى ئ ــش ۋە شــۇ ئ ــوينى نامايــان قىلى ــى بىــزگه ت ــسالم دىن  ئى
 قىلىنغـان يولـسىز نىكـاه بىـلهن ئـالاله هـاالل قىلغـان مهنئـى مانا بۇــ ئىسالم دىنىدا . بويرۇيدۇ

ــايرىش ۋە ــى ئ ــڭ پهرقىن ــۇق نىكاهنى ــي يولل ــار ههقىقى ــۈكۈر ئىزه ــتىگه ش ــۇ نېمى ــڭ ب  ئالالهنى
 . ئۈچۈن ئىدى قىلىش

 خهلقــــى ئــــالهمگه نامايــــان قىلىــــپ، ئــــېالن قىلىنمىغــــان نىكــــاه باشــــقىالرنىڭ ســــۆز
 . تارقىتىشىدىن ۋە يامان گۇمانالرنى قىلىشىدىن خالىي بۇاللمايدۇ

 جهمئىيهتتىكـــى بهزى پىتــنه ـــــ پاســـاتچىالر ۋە غهيــۋەتچىلهر نىكـــاهى ئـــېالن : مهســىلهن
 ە، ئۇالرنىـڭ ئۇسـتىدىن ههرخىـل پىتنىلهرنـى ۋە قىلىنمىغان بىراۋنى ئايـالى بىـلهن كۆرگىنىـد

 . تــۆهمهتلهرنى تارقىتىـــشقا، شــۇنىڭ بىـــلهن ئۇالرنىــڭ ئـــابرويلىرىنى تۆكۈشــكه ئالدىرايـــدۇ
ــان ــاتالردىن ۋە يام  ـ پاس ــنه ــۈك پىت ــى ههر تۈرل ــۇلمانالر جهمئىيىتىن ــى مۇس ــسالم دىن  شــۇڭا ئى

ــابروي ــۆرمهت، ئ ــشىلهرنىڭ ه ــش ۋە كى ــايه قىلى ــاقىۋەتلهردىن هىم ــۈن ئ ــداش ئۈچ  لىرىنى قوغ
 پهيغهمــبهر . تـوينى خهلقــى ئـالهمگه نامايــان قىلىــش ئـارقىلىق ئــۇنى ئــېالن قىلىـشقا بۇيرۇغــان

 بـــۇ نىكـــاهنى ئـــېالن « : ئهلهيهىســـساالم نىكـــاهنى ئـــېالن قىلىـــشقا بـــۇيرۇپ مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــالر ــۈن دا . قىلىڭـ ــسى ئۈچـ ــڭ تهنتهنىـ ــالر، توينىـ ــجدلهردە قىلىڭـ ــۇنى مهسـ ــېلىڭالر پ ئـ  » چـ

 ) زي رىۋايىتى تىرمى (

 قىلىــشنىڭ، توينىــڭ تهنتهنىــسىنى تــوي بولغــان ئۆيــدىكى ئــېالن بۇههدىــستىن نىكــاهنى
ــى ــارقىلىق ئــــېالن قىلىــــشنىڭ ئهۋزەللىكــ ــۋاپلىرىنى قــــوللىنىش ئــ ــالغۇ ئهســ  ســــورۇندا چــ

 سـۈننهت ئهمما نىكاهنى مهسـجىدلهردە قىلىـشنى ئىـسالم ئولىمـالىرى . ئىپادىلىنىدۇ
 ههرقانــداق چــۈنكى . ا گۇنــاه بولمايــدىغان ئىــش قاتارىــدىن سانىمىــسىمۇ، قىلــس

 . سۈننهت هۆكۈمى ئېلىنمايدۇ ههدىستىن

ــسته ــر ههدىـ ــڭ « : يهنه بىـ ــارام نىكاهنىـ ــلهن هـ ــاه بىـ ــاالل نىكـ ــسىدىكى پهرق هـ  ئوتتۇرىـ
 ) بهت – 44 جىلىد – 11 جامىئۇل ئۇسۇل . ( دەپ كۆرسهتكهن » ئېالندۇر

 ۇرىــــسىدىكى پهرق داپ هــــاالل نىكــــاه بىــــلهن هارامنىــــڭ ئوتت « : يهنه بىــــر ههدىــــسته
) تىرمىزي رىۋايىتى . ( دەپ كۆرسهتكهن » ئاۋازىدۇر
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ــڭ ئارىــسىدىكى پهرق چــالغۇ ئهســۋاپالرنى چــېلىش ، ــى، هــاالل نىكــاه بىــلهن هارامنى  يهن
ــاۋازلىرىنى  خۇشــــاللىقنىڭ ۋە شــــادلىقنىڭ تهنتهنىلىرىنــــى نامايــــان قىلىــــدىغان ناخــــشا ئــ

 . قىلىش بىلهن تونۇلىدۇ ياڭرىتىش ئارقىلىق ئۇنى خهلقى ئالهمگه ئېالن

ــستىكى ــۇ ههدى ــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــ لهردە قىلى مهســجىد نىكــاهنى « پهيغهم ــگهن » الر ڭ  دې
 ئۇنىـــڭ بىـــرى، نىكـــاهنى مهســـجىدنىڭ : ســـۆزى ئـــارقىلىق ئىككـــى مهقـــسهتنى كـــۆزلىگهن

 مۇســۇلمانالر . دۇر ىرىــ چــۈنكى مهســجىدلهر ئىبــادەت گاهل . روهــانىيلىقى بىــلهن باغالشــتۇرۇش
ــالاله بۇيرىغــــان هــــاالل ته ن مهســــجىد ــارقىلىق ئىبــــادەت قىلغانــــدەك، ئــ ــاز ئوقــــۇش ئــ  امــ

 ) شــهرتى بىــلهن ى نىيهتنىــڭ دۇرۇس بولۇشــ ( لهردە قىلىــشى ئــارقىلىق مهســجىد نىكــاهلىرىنىمۇ
 لهردە قىلىـــش مهســـجىد ئىككىنچىـــسى، كىـــشىلهر نىكـــاهنى . ئىبادەتنىـــڭ ســـاۋابىنى تاپىـــدۇ

ــېالن ــش ۋە ئ ــان قىلى ــۇ ناماي ــۇنى تېخىم ــارقىلىق ئ ــشىدۇ ئ ــش پۇرســىتىگه ئېرى ــۈنكى . قىلى  چ
ــورۇنلىرى مهســجىد ــدىغان ئ ــارا توپلىنى  مۇســۇلمانالر هېيىــت، جــۈمه . لهر مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئ

 بۇنـــداق ئـــادەم كـــۆپ . كه توپلىنىـــدۇ مهســـجىد نامـــازلىرى ۋە بهش ۋاقىـــت نامـــازالر ئۈچـــۈن
ــاهنى خه ــر تهرەپــتىن نىك ــاهنى ئــېالن قىلىــش بى ــدىغان ئــورۇنالردا نىك  لقــى ئــالهم توپلىنى

 ئالدىــدا ئــېالن قىلىــش بولــسا، يهنه بىــر تهرەپــتىن باشــقا ياشــالرنىمۇ ئۆيلىنىــشكه تهشــهببۇس
 . قىلىش رولىنى ئوينايدۇ

 . تــويالردا ئايــالالر ئــايرىم، ئهرلهر ئــايرىم ئــورۇنالردا بولغــان هالــدا تهنــتهنه قىلىــشى كېــرەك
 ئهخالققــا ئويغــۇن شــهكىلدە ئايالالرنىــڭ ئۆزلىرىنىــڭ ئايــال جىنىــسلىرى ئارىــسىدا ئهدەپ،

 ناخــشا، غهزەل ۋە شــېئرالرنى ئوقۇشــلىرى ياخــشى بولغانــدەك، ئهرلهرنىڭمــۇ ئۆزلىرىنىــڭ ئهر
ــشىدۇر ــشلىرى ياخـ ــۇنداق قىلىـ ــسىدا شـ ــسلىرى ئارىـ ــادىن . جىنىـ ــۇ ئهنهـ ــشه رەزىيهلالهـ  ئائىـ

 ئائىــــشه رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــا « : رىــــۋايهت قىلىنغــــان بىــــر ههدىــــسته مۇنــــداق دئــــيىلگهن
ـــ ئهنــسا  رالردىن بىرىنىــڭ تويىــدىن قايتىــپ كهلگىنىــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا، ـ

ــشه ــانى ! ئهي ئائى ــۇن تاماش ــسارالر ئوي ــدىڭالرمۇ ؟ ئهن ــا قىلمى ـــ تاماش ــۇن ـ ــدا ئوي ــىلهر توي  س
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » ياقتۇرىدىغان خهلقتۇر ــ دەيدۇ

 : لنىـــپ، ئـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قى
ــدە، قىــزالر داپ « ــدىن ئۆتكىنى ــر جاي ــدىكى بى ــڭ ئهتراپى ــساالم مهدىنىنى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 : ئۇالر مۇنداق دەپ ناخشا ئېيتاتتى . چېلىپ، ناخشا ئېيتىۋاتاتتى

 خوشال بىزلهر كۆككه يهتسۇن ناخشىمىز،

 . مۇههممهدتۇر ياخشىــــــمىز ئارىمىزدا

ــسا ــبهر ئهلهيهس ــاراپ پهيغهم ــا ق ــا ئۇالرغ ــقهتهن، مهن « الم بۇۋاقىتت ــدۇكى، ههقى ــالاله بىلى ئ
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 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى . ( دېدى » سىلهرنى ياخشى كۆرىمهن

ــۇقىرىقىالردىن ــقا يــ ــتىش، باشــ ــشا ئېيــ ــويالردا ناخــ ــساالمنىڭ تــ ــبهر ئهلهيهىســ  ، پهيغهمــ
 چالغۇئهســـۋاپلىرىنى چــــېلىش ئـــارقىلىق تــــوينى نامايـــان قىلىــــشقا تهشـــهببۇس قىلغــــان

 . هدىسلىرى كۆپتۇر ه

 غا بىنـائهن، تـوينى نامايـان قىلىـش ئۈچـۈن ناخـشا ئېيـتىش، ئويـۇن ـ تاماشـا ههدىسلهر بۇ
 . قىلىش ۋە چالغۇ ئهسۋابلىرىنى چېلىش جائىز بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئهۋزەلدۇر

ــشىلهرنى ــك بولۇشــى ۋە كى ــدا، پهزىلهتلى ــۇن هال ــا ئۇيغ ــسالم ئهخالقىغ ــڭ شــهرتى، ئى  بۇنى
ــوي ــان ئ ــن يام ــسىز ههرىكهتلهردى ــۆزلهردىن، ئهخالق ــسىز س ــاليدىغان ئهدەپ ــا تاش ـــ خىيالالرغ  ـ

ــارەتتۇر ــىدىن ئىبـ ــالىي بولۇشـ ــسىز . خـ ــورۇنلىرىدىكى ئهخالقـ ــوي سـ ــۈنىمىزدىكى تـ ــا كـ  ئهممـ
ــدىغان هاياســىز ئۇســسۇلالر نه ــپ ئويناي ــاز كىيى ــسىز تاماشــاالر ۋە كىيىمنــى ئ  ناخــشىالر، ئهدەپ

 بــۇال . بىزنىــڭ مىللىــي ئهنئهنىمىــزگه ئويغــۇن كهلمهيــدۇ ئىــسالم دىنىنىــڭ پرىنــسىپىغا نه
ــدۇر ــل مهدەنىيهتلىرى ــىزالرنىڭ رەزى ــڭ ۋە خۇداس ــۇلمان . پهقهت ياۋروپالىقالرنى ــۆزلىرىنى مۇس  ئ

ــي ئهنئهنىمىــزگه ــڭ تهلىماتلىرىغــا، مىللى ــشىلهرنىڭ مــۇقهددەس دىنىمىزنى ــۈرگهن كى  دەپ ي
ــى دورا ــل مهدەنىيىتىنـ ــقىالرنىڭ رەزىـ ــشى ۋە باشـ ــلىكى ئهگىشىـ ــى كىرلهتمهسـ  پ ئهخالقلىرىنـ

 . الزىم

 تويدا ناخشا ئېيتىش ۋە چالغۇ ئهسۋابلىرىنى چېلىش

ــاڭالش ۋە ــۇنى ئ ــسۇن يــاكى باشــقا مۇناســىۋەتلهردە بولــسۇن، ناخــشا ئېيــتىش، ئ  تويــدا بول
ــائىزدۇر ــېلىش ج ــۋاپلىرىنى چ ــالغۇ ئهس ــوي . چ ــۈن ت ــش ئۈچ ــېالن قىلى ــوينى ئ ــهن، ت  خۇسۇس

ــتىش ــشا ئېيىـ ــورۇنلىرىدا ناخـ ــشىدۇر سـ ــېلىش ياخـ ــۋاپلىرىنى چـ ــالغۇ ئهسـ ــبهر . ۋە چـ  پهيغهمـ
 ئهلهيهىســساالمنىڭ ســاهابىلىرىنى تويــدا تهنــتهنه قىلىــشقا بۇيرىغــانلىقى توغرۇلــۇق ههدىــسلهر

ــان ــابىت بولغ ــشىالرنىڭ مهزمــۇنى . س ــان ناخ ــسهت قىلىنغ ــشقا ۋە ئاڭالشــقا رۇخ ــا ئېيتى  ئهمم
ــدىغان، ئهدەپ ئ ــلهرگه چاقىرىـ ــان ههۋەسـ ــشىلهرنى يامـ ــدىغان، كىـ ــىر يهتكۇزىـ ــا تهسـ  هخالققـ

 ـ  هاياسىز، ئهدەپسىز سـۆزلهردىن خـالىي هالـدا، ۋەتهننـى، دىننـى، مهرتلىكنـى، پهزىلهتنـى، ئاتـا
ــهرتتۇر ــى شــ ــۆزلهردىن بولۇشــ ــسىل ســ ــدىغان ئېــ ــى كۇيلهيــ ــانىنى ۋە مىللهتنــ ــالغۇ . ئــ  چــ

ــائىزدۇر ــشمۇ جـ ــۋاپلىرىنى چېلىـ ــويالرد . ئهسـ ــدە تـ ــساالمنىڭ دەۋرىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  ا داپ پهيغهمـ
 ههتتــا ئۇنىــڭ . پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالممۇ ســاهابىلىرىنى ئۇنىڭــدىن توسـمايتتى . چېلىنـاتتى

ــدە ــۆز ئۆيى ــتىم ئ ــر قې ــالى ( بى ــڭ ئاي ــپ ) ئۇنى ــدا داپ چېلى ــڭ يېنى ــۇ ئهنهانى ــشه رەزىيهلاله  ئائى
ــهببۇس ــۇالرنى تهشـ ــى ئـ ــانلىقى، بهلكـ ــي قىلمىغـ ــدىن مهنىئىـ ــۇ ئۇنىڭـ ــان قىزالرنىمـ  ئولتۇرغـ

ناخــشا ۋە چــالغۇ ئهســۋاپلىرنى . وغرســىدا كۈچلــۈك ههدىــسلهر رىـۋايهت قىلىنغــان قىلغـانلىقى ت



974 

ــۇنى ــدەك، ئ ــشى بولغىنى ــسىمۇ ياخ ــسا نهتىجى ــدا قولالن ــۆز يولى ــشىلهرنى ئ ــى كى ــا يهن  يامانلىقق
ــڭ ــسا، ئۇنىـ ــهكىلدە قولالنـ ــدىغان شـ ــۇپتىال قىلىـ ــلهرگه مـ  ـ ههۋەسـ ــاۋايى ــازدۇرغۇچى هـ  ئـ

. ئىسالم نهزەرىدىمۇ جائىز بولمايدۇ شۇڭا ئۇ، . نهتىجىسى زىيانلىق بولىدۇ
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 ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى نىكاه

 ـ بىرىـــدىن ئورتـــاق مهنپهئهتلىـــنىش مهقـــسىتىدە نىكــاه  ـــــ ئهر بىـــلهن ئايالنىـــڭ بىـــر
 ـ  بهختلىـــك بىـــر ئـــائىلىنى قـــۇرۇپ چىقىـــش ئۈچـــۈن ئىكىكىـــسىنىڭ ئوتتۇرســـىدىكى ئهر

 . ئاياللىق مۇناسىۋىتىنىڭ باغلىنىشى دېمهكتۇر

ــالاله ــداق دەيــدۇ ئ ــۇلپهت ئېلىــشىڭالر ئۈچــۈن ﴿ : تائــاال مۇن  ـ ئ ــلهن ئۇنــسى  ئايــالالر بى
 مېهىـر ـ مـۇههببهت ئورناتقـانلىقى ئالالهنىـڭ كامـالى ) يهنـى ئهر ـ خوتـۇن ئارىـسىدا ( ئاراڭالردا

 ـ . قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان ئاالمهتلىرىدىنــدۇر ــدىغان قهۋم ئۈچــۈن، شــهك ــر يۇرگۇزى  پىكى
 ) ـ ئايهت 21 رۇم سۈرىسى ( ﴾ . نۇرغۇن ئىبىرەتلهر باردۇر شۇبهىسىزكى، بۇنىڭدا

 نىكاهنىڭ شهرتلىرى

 ئىــسالم شــهرىئىتىنىڭ كامىللىقىنىــڭ بىــر مىــسالى شــۇكى، ئۇنىڭــدا، مهيلــى ئىنــسانالر
ــانهت ــى ئام ــسۇن، مهيل ــامىلىلىرى بول ــېتىق مۇئ  ـ س ــودا ــدىغان س ــپ تۇرى ــۈز بېرى ــسىدا ي  ئارى

 مۇئـامىلىالر بولـسۇن، باشـقا لىرى بولـسۇن، ههمـدە قويـۇش، قهرىـز بېـرىش ۋە ئـېلىش مۇئـامىلى
ــامىله ئۈچــۈن ــداق بىــر مۇئ  ئىنــسانالر جهمئىيىتــى ئۇنىڭــدىن بىهــاجهت بواللمايــدىغان ههرقان

 ـ پرىنــسىپالر بېكىــتىلگهن  نىكــاهمۇ يــۇقىرىقى مۇئامىلىالرنىــڭ بىــر تــۈرى . مــۇئهييهن قــانۇن
 ـ پرىنــسىپال ــدە، . ر بــار بولغــانلىقتىن، ئۇنىڭــدىمۇ مــۇئهييهن قــانۇن  نىكاهنىــڭ ئىــسالم نهزەرى

 : قانۇنلۇق هالدا دۇرۇس باغلىنىشنىڭ شهرتلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

 ئايال ئىككىسىىنىڭ رازىلىقى ئهر ـ . 1

 نىكاهنىــــڭ دۇرۇس باغلىنىــــشى ئۈچــــۈن نىكاهالنمــــاقچى بولغــــان ئهر بىــــلهن ئايــــال
ــهرتتۇر ــى ش ــڭ رازىلىق ــى ۋە ئۇالرنى ــسىنىڭ رىغبىت ــال مهي . ئىككى ــى ئاي ــسۇن، مهيل ــى ئهر بول  ل

ــقا بولمايــدۇ ــلهن نىكاهلىنىــشقا زورالش ــان بىرىــسى بى ــى ئــۆزى خالىمىغ ــسۇن هېچكىمن  . بول
 پهيغهمــبهر . ئىنــسانالر تۇرمــۇش قــورۇش ئۈچــۈن ئــۆزلىرىگه جــور تالالشــتا مــۇتلهق ئهركىنــدۇر

ــدۇ ــداق دەي ــساالم مۇن ــتا ئ « : ئهلهيهىس ــگه بولۇش ــشلىرىغا ئى ــاه ئى ــڭ نىك ــان ئۆزىنى  ـ چوك ــا  ات
ــسىدىن ههقلىقتـــۇر  مـــاقۇل ئۇنىـــڭ ســـۇكۇت قىلغىنـــى . قىزنىـــڭ رايـــى ســـورىلىدۇ . ئانىـ

 ) مۇسلىم رىۋايىتى ( » كۆرگهنلىكىدۇر

 گۇۋاهچىالرنىڭ هازىر بولۇشى . 2

نىكاهنىــڭ دۇرۇس باغلىنىــشى ئۈچــۈن نىكــاه ئوقۇلغــان ئورۇنــدا ئىككــى مۇســۇلمان ئهر
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 ۇۋاهچى تولــۇق تېپىلمىغــان شــارائىتتا، ئىككــى ئهر گــ . گۇۋاهچىنىــڭ هــازىر بولۇشــى شــهرتتۇر
 چـــۈنكى بـــۇ تۈرلـــۈك . هـــازىر بولۇشـــى الزىـــم بىـــر ئهر، ئىككـــى ئايـــال بىـــرلىكته گۇۋاهلىققـــا

ــدۇ ــدا تۇرى ــر ئهر گۇۋاهچىنىــڭ ئورنى ــال گــۇۋاهچى بى ــامىلىلهردە ئىككــى ئاي  گــۇۋاهچىالر . مۇئ
 ســىلهر ئهر ﴿ : اق دەيــدۇ بــۇ ههقــته ئــالاله تائــاال مۇنــد . هـازىر بولمىغــان نىكــاه نىكــاه بولمايــدۇ

 ئهگهر ئىككـى ئهر كىـشى يـوق . كىـشىڭالردىن ئىككـى كىـشىنى گۇۋاهلىققـا تهكلىـپ قىلىڭـالر
 رازى بولىـــدىغان كىـــشىلهردىن بىـــر ئهر، ئىككـــى ) ئـــادالىتىگه ، دىيـــانىتىگه ( بولـــسا، ســـىلهر

 ) ـ ئايهت 282 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ . ئايالنى گۇۋاهلىققا تهكلىپ قىلىڭالر

 زىلىرى نىكاهنىڭ لهۋ

ــلهن تۇرمــۇش ــۆز رازىلىقــى بى ــال ههر ئىككىــسىنىڭ ئ  ـ ئاي  ـ ئهر ــرى  نىكاهنىــڭ لهۋزىلى
 ئايــال كىــشى ئهر . قۇرمــاقچى بولغــانلىقىنى ئىپادىلهيــدىغان ههرقانــداق ســۆز ئىبــارىلهردۇر

 كىــشىنىڭ نىكــاهلىنىش تهلىبىنــى قوبــۇل قىلغــانلىقىنى بىلدۈرگهنــدىن كېــيىن، ئهر كىــشىمۇ
 ئايـال كىـشىنىڭ قوبـۇل قىلغـانلىقىنى ئـۆزى يـاكى . الغـانلىقىنى بىلدۈرىـدۇ ئۇنى زىممىـسىغا ئ

 ئهممــا ئهركىــشى ئــۇنى زىممىــسىغا ئالغــانلىقىنى ئــۆزى بىۋاســىته . ئۇنىــڭ ۋەكىلــى بىلدۈرىــدۇ
 يهنـــى ئالـــدىم ، تهگـــدىم ( نىكاهنىـــڭ ئىبـــارىلىرى ئـــۆتكهن زامـــان پئېىللىـــرى . بىلدۈرىـــدۇ

 شــۇنىڭدەك ، تهلهپ بىــلهن قوبــۇل بىــر ئورۇنــدا . زىــم بولۇشــى ال ) دېگهنــگه ئوخــشاش پئــېىلالر
ــۆزنىڭ ــى سـ ــۈپ، ( بولۇشـــى، ئىككـ ــۆپ ۋاقىـــت ئۆتـ ــدا كـ ــلهر ) ئوتتۇرىـ ــقا گهپـ ــسىغا باشـ  ئارىـ
 . ئارىلىشىپ قالماسلىقى الزىم

 هوقۇقالر  تىن كېيىنكى ههق نىكاه

 : بهلگىلىنىدۇ هوقۇق  ههق نىكاهتىن كېيىن تۆۋەندىكى ئۈچ

 مههرى . 1

ــاه ســهۋە مههــرى ــۇم ـ نىك ــان مهل ــشلىك بولغ ــشكه تېگى ــا بېرى ــڭ ئايالىغ  بى بىــلهن ئهرنى
 . دېمهكتۇر ) پۇل ( مىقداردىكى ماددىي ههق

 ـ ئايــال ئىككىــسى تويــدىن بــۇرۇن شــهرت قىلغــان بولــسۇن، يــاكى مههــرى  بېرىــشنى ئهر
 شــهرت قىلمىغــان بولــسۇن ههر هــالهتته ئهر كىــشىنىڭ ئــۇنى نىكــاهتىن كېيىــنال ئايالىغــا نهق

 . نى نهق، يېرىمىنى نىسى بېرىشى الزىم ياكى يېرىمى

 : نىڭ مىقدارى مههرى

پهقهت ئهرنىــــڭ مههــــرى . مىقــــدارىنىڭ ئــــاز كۆپلىكىنىــــڭ چېكــــى يوقتــــۇر مههــــرى



977 

 تويـدىن بــۇرۇن ئهر تهرەپ بىـلهن ئايـال تهرەپ ئۆزئــارا . ئىقتىـسادىي شـارائىتىغا قــاراپ بولىـدۇ
 ىن بـــۇرۇن ئايـــال كىـــشىگه ئهگهر تويـــد . مىقـــدارى هېـــسابقا ئېلىنىـــدۇ مههـــرى پۈتۈشـــكهن

ــرى ــدارىنى مههـ ــڭ مىقـ ــسىمۇ ئۇنىـ ــكهن بولـ ــاكى پۈتۈشـ ــسا، يـ ــمىگهن بولـ ــشنى پۈتۈشـ  بېرىـ
ــۇپ ــادەت بولـ ــهههردە ئـ ــۇ شـ ــا شـ ــشى ئايالىغـ ــالهتلهردە ئهر كىـ ــۇ هـ ــسا، بـ  تهيىـــنلىمىگهن بولـ

 ــــ ئايــال مههــرى چــۈنكى . بېرىــدۇ مههــرى مىقــدارىنىڭ ئــۆلچىمى بــويىچه مههــرى ئېقىۋاتقــان
ــ ــشىنىڭ نىك ــدۇر كى ــي ههققى ــگهن تهبىئى ــلهن بهلگىلهن ــهۋەبى بى ــرى . اه س ــدارىنىڭ مهه  مىق

ــولغىنى ياخــشىدۇر ــك ب ــاددى، يېنى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تهۋسىيهســىمۇ . ئ ــى مههرى پهيغهم  ن
 ـ مــال بېــرىش بىــلهن مههــرى . ئېغىـر قىلىۋېتىــپ تــوينى قىيىنالشــتۇرۇپ قويماســلقتۇر  ـ پــۇل

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ بىــر . هنمـۇ ئــادا تاپىـدۇ ئـادا تاپقىنىــدەك، مهنىـۋى مهنــپهئهت بىل
ــدىغان ــا بېرى ــڭ ئايالىغ ــا، ئۇنى ــبهغهل بولغاچق ــۇ كهم ــ ســاهابىنى ئ ــا مههرى ــگه، ئايالىغ  ى بهدىلى

 . ئۆيلهندۈرگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان قۇرئان ئۇگىتىشىنى شهرت قىلىش بىلهن

 نهفهقه . 2

 ـ ئهركىـشىنىڭ تويـدىن كېـيىن ئايالىنىـڭ ي  ـ كـېچهك ۋە نهفهقه  ـ ئىچـمهك، كىـيىم  ىـمهك
 بارلىق مـاددىي ۋە مهنىـۋى ئېهتىيـاجلىرىنى قامـداش ۋەزىپىـسىنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئېلىـپ، باشقا

 . ئۇنى ئىجرا قىلىشى دېمهكتۇر

ــادا  ئهر كىــشى ئهگهر ئايالىنىــڭ يــۇقىرىقى چىقىملىرىغــا بېخىللىــق قىلىــپ ئــۇنى جايىــدا ئ
ــۇ هــــالهتته ئهگهر ئايــــالى ئۇنىــــڭ . بولىــــدۇ قىلمىــــسا، ئالالهنىــــڭ ئالدىــــدا گۇناهكــــار  بــ

ــسىمۇ، ــدارنى ئۇنىڭغــا كۆرسهتمهســتىن ئال ــك مىق  ئىقتىــسادىدىن ئۆزىنىــڭ هــاجىتىگه يېتهرلى
ــارلىق چىقىملىــــرى ئېرىنىــــڭ . ئۇنىڭغــــا گۇنــــاه بولمايــــدۇ  چــــۈنكى ئايــــال كىــــشىنىڭ بــ

 يېنىغـــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بــۇههقته، ئهبـــۇ ســۇفياننىڭ ئايــالى . زىممىــسىدىدۇر
 كېلىـــپ ئۇنىڭغــــا، ئېرىنىــــڭ بــــاي تـــۇرۇپ بېخىللىــــق قىلىــــپ ئۇنىــــڭ ۋە بالىلىرىنىــــڭ
 چىقىملىرىنــى تولــۇق ئــورۇنالپ بهرمىگهنلىكىــدىن شــىكايهت قىلغــان هالــدا، قانــداق قىلىــشى

ــا، ــساالمنىڭ ئۇنىڭغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــورىغاندا، پهيغهمـ ــسىدا سـ ــى توغرىـ ــداقتا، « كېرەكلىكـ  ئانـ
ــۆزىڭىز ۋە بالىلىرىڭىز ــسىڭىز ئ ــزگه كۆرسهتمهســتىن ئال ــى ئېرىڭى ــا يېتهرلىكىن ــڭ ئېهتىياجىغ  نى

 . دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان » بولىدۇ

 مىراس . 3

ــى ۋە ـــ دۇنياس ــال ـ ــڭ م ــيىن ئۇنى ــدىن كې ــات بولغان ــراۋ ۋاپ  ـ بى ــراس ــقا مى ــاددىي باش  م
 ايالغــا قانــداقال بىـر كىــشى بىــر ئ . مهنپهئهتلىرىنىـڭ ئۇنىــڭ ۋارىــسلىرىغا يۇتكىلىـشى دېمهكتــۇر

 ـ بىرىـــدىن مىـــراس ئـــېلىش هوقـــۇقى نىكاهلىنىـــشى بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدا بىـــر
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 ـ بىــراۋ ئۆلگهنــدىن كېــيىن ئېلىنىــدۇ . بهلگىلهنــگهن بولىــدۇ  ـ ئايــالالردىن . مىــراس  يهنــى ئهر
 ههتتـا نىكاهلىنىـپ بىـر . قايسىسى بۇرۇن ۋاپـات بولـسا، كېيىنكىـسى ئۇنىـڭ مىراسـىنى ئالىـدۇ

ــرىگه يېقى ــ بى ــىنى ـ ــڭ مىراس ــسى ئۇنى ــسىمۇ، كېيىنكى ــكهن بول ــۈڭ كهت ــرى ئۆل  نالشماســتىن بى
 . ئالىدۇ

 خوتۇنلۇق هاياتى  ئهر

 ئۈچرىشىش ئاۋۋالقى

ــلهپكى ــدىكى دەسـ ــۇق هاياتىـ  ـ خوتۇنلـ  ـ ئهر ــشىش ــاۋۋالقى ئۇچرىـ ــاۋزۇدىكى ئـ ــۇ مـ  بـ
 ـ خوتـــۇنالر ئۈچـــۈن تولىمـــۇ . ئۇچرىـــشىش كېچىـــسى دېمهكتـــۇر  بـــۇ كـــېچه يېڭـــى ئهر

 . كېچىدۇر ئههمىيهتلىك

ــلهن ــز بى ــۇمكى، قى ــتىگه مهل ــۆز ئۈس ــئۇلىيهتلهرنى ئ ــۆپلىگهن مهس ــېچىگه ك ــۇ ك ــت ب  يىگى
 ئالغـــان يېڭـــى ههم مهڭگۈلـــۈك بىـــر هاياتقـــا قهدەم قويـــۇش ئىـــستىكى ئىچىـــدە، كـــۆپلىگهن

 لـــېكىن . بـــۇ، ئىنـــسانالر ئارىـــسىدىكى تهبىئىـــي ئههـــۋال . شـــىرىن خىيـــالالر بىـــلهن كىرىـــدۇ
ــسىز ــالالردا، تۇيۇق ــسمهن ه ــدۇ قى ــاي قالى ــدەك چىقم ــهۋۋۇر قىلغان ــيهت تهس  ـ . دىن ئهمهلى ــر  بى

 شـــۇڭا بـــۇ ئىككىـــسى ئوتتۇرســـىدىكى . بىرىـــدىن نهپـــرەتلىنىش كهيپىيـــاتلىرى يـــۈز بېرىـــدۇ
ــتانىنىڭ ــۇنجى داسـ ــڭ تـ ــى ۋە مۇههببهتنىـ ــاق بولۇشـ ــشنىڭ ئورتـ ــشىش ۋە رىغبهتلىنىـ  ماسلىـ

ــ ــسىنىڭ بى ــال ههر ئىككى  ـ ئاي ــدە ئهر ــۇ كېچى ــۈن، ب ــشى ئۈچ ــۆڭلىنى يېزىلى ــڭ ك  ـ بىرىنى  ر
ــارا ــشى، ئۆزئ ــشاق ۋە چۈشىنى ــق، يۇم ــاجهت ئىللى ــدە بولۇشــى ئۇنىڭــدىن بىه ــاڭلىق مۇئامىلى  ئ

 . بولغىلى بولمايدىغان تولىمۇ مۇهىم ئىشالردۇر

 بۇ كـېچه توغرۇلـۇق يېزىلغـان كىتابالرنىـڭ بىـردەك تهۋسىيهسـى تۆۋەنـدىكى ئـۈچ ئىـشنى
 : تهكىتلىمهكته

 مهســلىكى ۋە ئۆزىنىــڭ ههۋســىىنىال كۆزلىمهســتىن، قارشــى يىگىتنىــڭ ئالــدىراپ كهت . 1
ــاراپ ئىـــش كۆرۈشـــى ۋە يۇمـــشاق، ســـىلىق، ئـــاڭلىق مۇئامىلىـــدە  تهرەپنىـــڭ هېســـسياتىغا قـ

 . بولۇشى ئىنتايىن زۆرۈردۇر

 بهلكــى، ئۇنىــڭ . ههۋەســسىز بولىۋالماســلىقى قىزنىــڭ يىگىــتىگه قارشــى هېسسياتــسىز ۋە . 2
ــشى مۇهىمــدۇر ــتىگه ماسلىشى ــڭ چــ . رىغبى ــسىز بولۇۋېلىــشى يىگىتىنى  ۈنكى قىزنىــڭ هېسسيات

ــسىنى ســۇغۇتۇپ قويۇشــىغا ســهۋەب بولىــدۇ ــۇ ئىــش كــۆپ هــالالردا . كــۆڭلىنى ۋە ههۋى ــا ب  مان
 ـ . بهختــسىز هالــدا ياشاشــقا مهجبــۇر قىلىــدۇ ئاجرىــشىش يــاكى ئـۇالرنى  چــۈنكى بــۇ كــېچه ئهر

لغــان ههرقانــداق بىــر باشلىنىــشى كۆڭۈللــۈك بو . خوتۇنلــۇق هاياتىنىــڭ باشــلىنىش كېچىــسى
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 بىــــلهن باشلىنىـــشتا كۆڭۈلــــسىزلىك . ئومــــۇمهن، ئـــاخىرىغىچه كۆڭۈللــــۈك بولىــــدۇ ئىـــش
 چـــۈنكى دەســـلهپكى . باشـــالنغان ئىـــش كـــۆپ هـــالالردا ئـــاخىرىغىچه كۆڭۈللـــۈك بۇاللمايـــدۇ

 كۆڭۈلــسىزلىكلهر كېيىنكــى تۇرمۇشــنىڭ بهختلىــك ئۆتۈشــىگه قىــسمهن نوقــسان يهتكــۈزمهي
 . قالمايدۇ

 . ىـڭ قىزنىـڭ ئـۆز رىغبىتـى بىـلهن ئۇنىڭغـا يېقىنلىشىـشىنى كۇتمهسـلىكى الزىــم يىگىتن . 3
 ـ بىــرى بىــلهن مۇههببهتلىــشىپ تــوي قىلغــان تهقــدىردىمۇ، قىــز ههرگىزمــۇ  ئــۇالر گهرچه بىــر

ــزالر ئۇياتچــان كېلىــدۇ . ئــۆزىچه ئۇنىڭغــا يېقىنالشــمايدۇ ــۆزى . چــۈنكى قى  شــۇڭا يىگىتنىــڭ ئ
 . ىغا توغرا كېلىدۇ يېقىنلىشىشى ۋە خىجىل بولماسلىق

 جىنسى ئاالقه

ــسىي ــڭ جىنـ ــرلىكته ئۆزلىرىنىـ ــسىنىڭ بىـ ــال ئىككىـ ــلهن ئايـ  ـ ئهر بىـ ــاالقه ــسىي ئـ  جىنـ
 . ههۋەسلىرىنى قاندۇرۇشى دېمهكتۇر

ــدۇ ــاالقه ئىككــى قىــسىمغا بۆلۈنى ــسىي : جىنــسىي ئ  ئۇالرنىــڭ بىــرى هــاالل قىلىنغــان جىن
 . يهنه بىرى هارام قىلىنغان جىنسىي ئاالقىدۇر ئاالقه،

 هاالل قىلىنغان جىنسىي ئاالقه . 1

ــلهن ــالى بى ــاالل ئاي ــان ه ــاهالپ ئالغ ــڭ نىك ـــ ئۆزىنى ــاالقه ـ ــسىي ئ ــان جىن ــاالل قىلىنغ  ه
 ئۆزىنىــڭ هــاالل ئايــالى بىــلهن جىنــسىي ئــاالقه قىلىــش . جىنــسىي ئــاالقه قىلىــشى دېمهكتــۇر
ــشتۇر ــاۋاپلىق ئىــ ــشى ههم ســ ــۇپىتىدۇر . ياخــ ــڭ ســ ــۇ مۆمىنلهرنىــ ــۆمىنلهرن . بــ ــالاله مــ  ى ئــ

 هارامــدىن ) ئــۆز ئاياللىرىــدىن باشــقا ( ئــۇالر ئهۋرەتلىرىنــى « : مهدهىــيىلهپ مۇنــداق دەيــدۇ
 ) ـ ئايهت 5 مۆمىنۇن سۈرىسى ( » ساقلىغۇچىالردۇر

 ئـــالاله تائاالغـــا ئېيتىلغـــان « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ســـاهابىلىرىغا مۇنـــداق دېـــگهن
ــانا، ههر  . بىـــر تهكبىـــر ســـهدەقهدۇر ههربىـــر تهســـبىه ، ههربىـــر تههلىـــل، ههربىـــر ههمـــدۇ سـ

 ههتتـــا، . يامـــان ئىـــشالردىن توســـۇش ســـهدەقهدۇر كىـــشىلهرنى ياخـــشى ئىـــشالرغا بـــۇيرۇش،
ــا يېقىنچىلىــق قىلىــشڭالرمۇ ســهدەقهدۇر ــا رەســۇلهلاله » ســىلهرنىڭ ئايالىڭالرغ ـــ ي  ! ســاهابىالر ـ

ـــ دە  پ بىــز ئۆزىمىزنىــڭ جىنــسىي ههۋســىمىزنى قانــدۇرغىنىمىز ئۈچۈنمــۇ ســاۋاپ بېرىلهمــدۇ؟ ـ
ــداق ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــشكهندە، پهيغهم ــدۇ ئهجهپلىنى ــىلهر « : دەي ــۇ؟ ئهگهر س  ئېيتىڭالرچ

ــدۇ؟ ــاه بولمۆم ــاڭالر گۇن ــدىن قاندۇرس ــسىڭالرنى هارام ــسىي ههۋى ــدۇ ( جىن ــاه بولى ــى گۇن  يهن
 خـــۇددى شـــۇنىڭغا ئوخـــشاش، ســـىلهر جىنـــسىي ههۋىـــسىڭالرنى هااللـــدىن ) ئهمهســـمۇ؟

) ىۋايىتى بۇخارى ( » ه ساۋاپ بېرىلىدۇ قاندۇرغانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلهرگ
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 هارام قىلىنغان جىنسىي ئاالقه . 2

 ـ ئـۆزىگه هـاالل بولمىغــان بىـرى بىــلهن جىنـسىي ئــاالقه  هـارام قىلىنغـان جىنــسىي ئـاالقه
ــۇر ــش دېمهكت ــستېمالىدا . قىلى ــش شــهرىئهت ئى ــۇ ئى ــا « ب ــدۇ » زىن ــا . دەپ ئاتىلى ــۇمكى، زىن  مهل

ــوڭ گۇنــاهى كهبىرىلهرنىــڭ بىــرى  بولــۇپ، ئــالاله تائــاال مۇســۇلمانالرنى ئۇنىڭــدىن ئهڭ چ
ــان ــى قىلغ ــي مهنئ ــدۇ . قهتئى ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــاال ب ــالاله تائ ــماڭالر « : ئ ــا يېقىنالش  . زىناغ

 ) ـ ئايهت 32 ئىسرا سۈرىسى ( » چۈنكى ئۇ قهبىه ئىشتۇر، يامان يولدۇر

 ىــدە زىنـــا زىنــا قىلغــۇچى مۆمىنلىــك هالىت « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ
ــدۇ ــدۇ . قىلماي ــۇق قىلماي ــدە ئوغۇرل ــك هالىتى ــۇچى مۆمىنلى ــۇق قىلغ ــاراق ئىچكــۇچى . ئوغۇرل  ه

 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » مۆمىنلىك هالىتىدە هاراق ئىچمهيدۇ

 كىـــشى زىنـــا قىلغـــان « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه بىـــر ههدىـــسته مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــش ــڭ بې ــپ ئۇنى ــپ كېتى ــان چېقى ــدىن ئىم ــدا، ئۇنىڭ ــدۇ چېغى ــشاش تۇرى ــۈككه ئوخ  . ىدا كۈنل

 ۋە مۇســلىم بۇخــارى ( » ئۇكىــشى گۇناهىغــا تهۋبه قىلغانــدىن كېــيىن ئىمــانى ئۇنىڭغــا قايتىــدۇ
 ) رىۋايىتى

 قانــدقال بىــر مىللهتــته زىنــا يــاكى جــازانىخورلۇق ئورتاقلىــشىدىكهن، « : يهنه بىــر ههدىــسته
 ) اكىم رىۋايىتى ه ( » ئازابىغا تۇتقان بولىدۇ ئۇالر ئۆزلىرىنى ئالاله تائاالنىڭ

 . دەپ تهرىپلىگهن » يامان يول « ئالاله تائاال شۇڭا زىنانى

 يېقىنچىلىقنىڭ مۇقهددىمىلىرى

 نهتىجىلهرنىـــڭ غهلىبىلىـــك . دۇنيـــادا ههرقانـــداق بىـــر ئىـــشنىڭ مۇقهددىمىـــسى بولىـــدۇ
ــاغلىقتۇر ــشىغا بـ ــوغرا بولىـ ــڭ تـ ــشى مۇقهددىمىلهرنىـ  ـ . بولـــۇپ چىقىـ ــكهن، ئهر ــۇنداق ئىـ  شـ

 . اياتتىكى جىنسىي ئاالقىنىڭمۇ مهلۇم مۇقهددىمىلىرى باردۇر خوتۇنلۇق ه

ــدا  ـ خوتۇنالرنىــڭ جىنــسىي ئاالقى  ـ خوتۇنلــۇق هايــاتتىكى ســائادەتنىڭ ئاساســى ئهر  ئهر
 ـ بىرىــــدىن تېگىــــشلىك نېــــسىۋىلىرىنى ئااللىــــشىغا بــــاغلىقتۇر  ـ . بىـــر  كــــۆپلىگهن ئهر

ــدىن  ـ بىرىـ ــر ــۆتمهيال بىـ ــۇزۇن ئـ ــپ ئـ ــڭ ئۆيلىنىـ ــشى، خوتۇنالرنىـ ــپ ئاجرىشىـ  نهپرەتلىنىـ
ــۇر ــقا مهجبـ ــنى داۋام قىلدۇرۇشـ ــۇ تۇرمۇشـ ــسىزهالدا، بـ ــسىزلىكتىن بهختـ ــڭ چارىـ  بهزىلىرىنىـ
 بولىــشىنىڭ ســـهۋەبى كــۆپىنچه، جىنـــسىي ئاالقىــدا ئۇالرنىـــڭ ئۆزئــارا ماسلىـــشىش هاســـىل

ــدۇ ــدىن بولىـ ــسىنى ئااللمىغانلىقىـ ــشلىك نېسىۋىـ ــدە تېگىـ ــانلىقى، نهتىجىـ ــۇڭا، . قىاللمىغـ  شـ
 ـ خوتـــۇن ههر ئىككىـــسىگه كۆڭۈللـــۈك بولۇشـــى ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ جىنــسىي  ئاالقىنىـــڭ ئهر

: ئۇالر تۆۋەندىكىچه . مۇقهددىمىلىرىگه رىئايه قىلىشى ئىنتايىن مۇهىمدۇر
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 زىننهتلىنىش ۋە خۇشبۇي قوللىنىش . 1

 خۇشبۇي قـوللىنىش بىـلهن زىننهتلىـنىش ههرقانـداق كىـشىنىڭ كامـالىتى ۋە گـۈزەللىكى،
 ـ  ـ ســائادىتى ئۈچــۈن ئۇنىڭــدىن بىهــاجهت بۇلۇشــقا بولۇپمــۇ ئهر  خوتــۇن ئىككىــسىڭ بهخــت

 زىنـــنهت كـــۆز ئۈچــۈن ســـائادەت بېغىـــشاليدۇ، چـــۈنكى كـــۆز . بولمايــدىغان مـــۇهىم ئىـــشتۇر
 . زىننهتلىك، گۈزەل شهيئىلهرگه باققىنىدا سائادەت هېس قىلىدۇ

 چــۈنكى خۇشــبۇي بۇيــۇملىرى ئىنــساننىڭ مهنىــۋىيىتى ئۈچــۈن ســائادەت بېغىــشاليدۇ،
 شــۇڭا ئىــسالم . كىـشىلهر خۇشــبۇيالرنى پۇرىغانـدا بىــر خىــل راههت ۋە سـائادەت هــېس قىلىـدۇ

 توپلىــشىپ ئــاممىۋى هالــدا باشــقا دىنــى مۇســۇلمانالرنى جــۈمه، هېيــت نامــازلىرى ۋە ئــۇالردىن
ــدۇ ــشقا بۇيرۇي ــۇرۇن خۇشــبۇي قوللىنى ــشتىن ب ــالىيهتلهرگه بېرى ــدىغان پائ ــا بۇــــ . قىلىنى  مان

 ـ بىرىنىــڭ نهزەرىـدە چىرايلىـق، ئېــسىل، پـاكىز، يېقىملىـق كۆرۈنۈشــى ۋە مۇسـۇلمانال  رنىڭ بىـر
 . بىر ـ بىرىنى يېقىمسىز هىدلىرى بىلهن نهپرەتلهندۇرۇپ قويماسلىقى ئۈچۈن ئېدى

ــشقا ــبۇي قوللىنىـ ــشكه ۋە خۇشـ ــت زىننهتلىنىـ ــۈن ههر ۋاقىـ ــرى ئۈچـ ــشى ئېـ ــۇن كىـ  خوتـ
ــم ــشى الزى ــيهت بېرى ــدە ئههمى ــۇ ئ . ئاالهى ــۇرۇن بولۇپم ــشتىن ب ــق قىلى ــۇن يېقىنچىلى  ـ خوت  هر

ــرەك ــشنى قهتئـــى ئۇنۇتماســـلىقى كېـ ــشىنىڭ . زىننهتلىـــنىش ۋە خۇشـــبۇي قوللىنىـ  ئايـــال كىـ
 زىننهتلىنىشىى ۋە خۇشبۇي قوللىنىـشى ئېرىنىـڭ كـۆڭلىنى ئـۆزىگه جهلـب قىلىـشى ۋە ئۇنىـڭ

 ي زىنــــنهتلهنمىگهن، خۇشــــبۇ . ههۋىــــسىنى قوزغىتىــــشى ئۈچــــۈن ئاالهىــــدە ياردەمچىــــدۇر
 يۇيۇنــۇپ بهدىنىنــى پــاكىز تۇتمىغــان ئايــال كىــشى تىــزال ئېرىنىــڭ نهپــرىتىگه ۋە قولالنمىغــان

 . ئهر كىشىمۇ شۇنداق . ئۇچرايدۇ

 : ئايال كىشىلهرنىڭ زىننهتلىرى تۆۋەندىكىچه

 قىممهتلىــك مهدەنلهردىــن ياســالغان ئېــسىل زىنــنهت باشــقا ئايــال كىــشىلهرنىڭ ئــالتۇن ۋە
 ، ئۇپپـــا، ئهڭلىـــك، ئهتىـــر، ئوســـما قاتـــارلىق بۇيـــۇمالرنى بۇيـــۇملىرى بىـــلهن ياسىنىـــشى

ــدىكى ــدىكى ۋە پۇتلىرىـ ــشى، بېقىنلىرىـ ــشىملىق تارىـ ــۈزەل، يارىـ ــاچلىرىنى گـ ــشى، چـ  قوللىنىـ
 تۈكلهرنى يوقىتىپ تۇرۇشـى ۋە بـۇ ئهزاالرنـى خۇشـبۇي تۇتۇشـى، بهدەنلىرىنـى پـاكىز تۇتۇشـى،

ــازىالپ تۇرۇشـــى  ، چىـــشلىرىدا پۇراقنىـــڭ هىـــدىنى بولۇپمـــۇ ئېغىزلىرىنـــى ئاالهىـــدە پـــاكىز تـ
ــشى ــاقىتىگه ئههمىــيهت بېرى ــدىنى ئېلىــپ، بهدەن الي  قويماســلىقى ۋە ســهمرىپ قېلىــشنىڭ ئال

 . قاتارلىقالردۇر

 . ئايـال كىــشى يــۇقىرىقى زىنــنهت ۋە خۇشـبۇيالرنى پهقهت ئېــرى ئۈچــۈنال قوللىنىــشى الزىــم
 چـۈنكى . ناهكـار ئايالـدۇر ئۆزىنىڭ ئېرىدىن باشقىـسى ئۈچـۈن زىنـنهتلهنگهن ئايـال كىـشى گۇ

ئايــال كىــشىنىڭ زىننهتلىنىــشى ۋە خۇشــبۇي قوللىنىــشى ئېــرى ئۈچــۈن مهنىــۋى مهنــپهئهت ۋە
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ــشاليدۇ ــائادەت بېغى ــسى . س ــدىن باشقى ــڭ ئېرى ــائادەتنى ئۆزىنى ــلهن س ــپهئهت بى ــداق مهن  بۇن
ــل ئايالــدۇر ــسىز، رەزى ــال كىــشى ئىنساپ ــاۋۋال . ئۈچــۈن بېغىــشاليدىغان ئاي ــال كىــشى ئهڭ ئ  ئاي

ــڭ كــۆزىگه گــۈزەل، ئېــسىل  ۋە يارىــشىملىق كۆرۇنىــشى ئۈچــۈن ئههمىــيهت بېــرىش ئېرىنى
ــدۇ . الزىـــم ــۆزى تارتىـ ــاننى ئـ ــاخىرقى هېـــسابتا زىيـ ــدا، ئـ ــداق قىلمىغانـ ــشىلهرمۇ . بۇنـ  ئهر كىـ

 . ئاياللىرى ئۈچۈن زىننهتلىنىشى ۋە خۇشبۇي قوللىنىشى مۇهىمدۇر

 ئهر كىشىنىڭ زىننىتى

 نـــى پـــاكىز تۇتۇشـــى، بـــورۇتلىرىنى تهڭـــشهپ تهكـــشى ئهركىـــشىنىڭ زىننىتـــى ـــــ چېچىى
 تۇتۇش، سـاقىلى بولـسا ئـۇنى پـاكىز، ئېـسىل تۇتۇشـى، ئېغىزىنـى ۋە ئىككـى قولتـۇقىنى پـاكىز،
ــشا الياقهتلىــك بولۇشــقا تىرىشىــشى ۋە باشــقىالر  خۇشــبۇي تۇتۇشــى، ئۆزىنىــڭ ئهرلىكىــگه يارى

 . قاتارلىقالردۇر

 بىر ـ بىرىنىڭ كۆڭلىنى جهلىب قىلىش . 2

 ـ خوتــۇنالر يېقىنچىلىــق قىلىــشتىن بــۇرۇن  ـ بىرىنىــڭ كــۆڭلىنى جهلــب قىلىــشقا ئهر  بىــر
ــشتۇر ــۇ ئههمىيهتلىــك ئى ــشى تولىم ــڭ كــۆڭلىنى . تىرىشى  ـ بىرىنى ــڭ بىــر  ـ خوتۇنالرنى  ئهر

 ـ بىـرىگه ماسالشـقان ئۆزىگه جهلـب قىلىـشى  ههرىكهتلىـرى ۋە گـۈزەل سـۆزلىرى ئـارقىلىق بىـر
 . گه ئاشىدۇ كۆڭۈل ئېچىشى بىلهن ئهمهل

ــز ــېچىش دېگىنىمى ــۈل ئ ــارقىلىق كۆڭ ــلهر ئ  ـ : ههرىكهت ــر ــسىنىڭ بى ــۇن ئىككى ـــ خوت  ئهرـ
ــرىگه  ـ بى ــر ــلهردە بى ــدىغان ههرىكهت ــرىگه بولغــان رىغبىتىنــى ۋە سۆيگۈســىنى ئىزهــار قىلى  بى

 . ماسلىشىشى دېمهكتۇر

ــز ــېچىش دېگىنىمى ــارقىلىق كۇڭــۈل ئ ــرىگه : ســۆز ئ  ـ بى ــر ــۇن ئىككىــسىنىڭ بى  ـ خوت  ئهر
 ـ بىرىنىــڭ ــر ــشىش بىــلهن بى ــۇههببىتىنى ســۆز ئــارقىلىق ئېيتى ــان ئىــشتىياقىنى ۋە م  بولغ

 . كۆڭلىنى ئېلىشى دېمهكتۇر

ــلىرىنى ــسىنىڭ ههۋەسـ ــۇن ئىككىـ  ـ خوتـ ــسهت، ئهر ــۇقهددىمىلهردىن مهقـ ــۇقىرىقى مـ  يـ
 . قوزغىتىش بولۇپ، نهتىجىدە ئورتاق لهززەت هاسىل قىلىش ئۈچۈندۇر

 يېقىنچىلىقنىڭ ئهدەپلىرى

 : ېقىنچىلىقنىڭ ئهدەپلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت ي

 بىسمىلال دېيىش . 1

ــۇرۇن ــق قىلىــشتىن ب ــۇن ئىككىــسىنىڭ يېقىنچىلى  ـ خوت ــا نىــر « ئهر بــسمىلالهىر رەهم
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 : بــۇ ههقــته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەيــدۇ . دېيىــشى ۋە دۇئــا قىلىــشى » رەهىــم
ــڭ ئههلىــگه كېل « ــرىڭالر ئۆزىنى ــىلهرنىڭ ههربى ــۇرۇن، س ــشتىن ب ــسمىلالهىر رەهمــانىر « ى  بى

ــالاله ــم ، ئـــى ئـ ــزگه بېرىـــدىغان رىزىقىڭـــدىن رەهىـ ــزدىن ( بىـــزدىن ۋە بىـ  ) يهنـــى پهرزەنتىمىـ
 شـهيتاننى يىــراق قىلغىـن، دەپ دۇئــا قىلــسا، ئهگهر ئىككىـسىنىڭ ئارىــسىدا بـاال بولــۇپ قالــسا،

 ) لىم رىۋايىتى ۋە مۇس بۇخارى ( » بۇ بالىغا شهيتان ههرگىزمۇ زىيان يهتكۇزەلمهيدۇ

 تهييارلىنىش . 2

ــدە ــشى ئاالهى ــسىنىڭ تهييارلىنى ــۇن ئىككى  ـ خوت ــۇرۇن ئهر ــشتىن ب ــاالقه قىلى ــسىي ئ  جىن
ــشتۇر ــۇهىم ئى ــڭ . م ــشى ۋە ئۇنى ــسىز كېلى ــدا، تۇيۇق ــسىز هال ــا مۇقهددىمى ــشىنىڭ ئايالىغ  ئهركى

 ىلىــق كــۆڭلىگه باقماســتىن، ئۆزىنىــڭ ههۋىــسىنى قانــدۇرۇش نىيىتــى بىلهنــال ئۇنىڭغــا يېقىنچ
ــۇ ئاڭـــسىزلىق ۋە ئىنساپـــسىزلىقتۇر  ئهر كىـــشى ئىـــستىگهننى ئايـــال كىـــشىمۇ . قىلىـــشى تولىمـ

ــستهيدۇ ــار . ئىـ ــا تهييـ ــا ئۇنىڭغـ ــداق ۋاقىتتـ ــسىچه، ههر قانـ ــڭ ئهكـ ــالالر ئهرلهرنىـ ــراق، ئايـ  بىـ
 بـۇ . چۈنكى ئايـال كىـشىلهرنىڭ جىنـسىي ههۋەسـلىرى ئىنتـايىن ئاسـتا قوزغىلىـدۇ . بواللمايدۇ

ــال ــدۇرۇش ۋەجىــدىن ئاي ــۇالرنى نهپرەتلهن ــش ئ ــسىز يېقىنچىلىــق قىلى  كىــشىلهرگه مۇقهددىمى
ــدۇ ــپ بارى ــا ئىلى ــشى، . كهيپىياتىغ ــالىنىمۇ ئويلى ــتىن، ئاي ــۆزىنىال ئويلىماس ــشى ئ ــۇڭا ئهر كى  ش

 . ئورتاق مهنپهئهت ئۈچۈن يېقىنلىشىشى الزىم

ــگهن ــداق دىـــ ــساالم مۇنـــ ــبهر ئهلهسهىســـ ــشىدىكى « : پهيغهمـــ ــه ئهر كىـــ ــۈچ نهرســـ  ئـــ
ــتىن ئاجىزلىق ــسمى ۋە نهســـىبىنى سورىۋالماسـ ــراۋ بىـــلهن تونۇشـــۇپ ئىـ  الردىنـــدۇر، بىـــرى بىـ

ــراۋ ئــــۇنى هۆرمهتلىــــسه ئۇنىــــڭ ئىززىتىنــــى چۈشــــۈرۈش،  ئــــايرىلىش، ئىككىنچىــــسى بىــ
 ئۈچىنچىــسى ئايالىغــا يېقىنچىلىــق قىلىــشتىن بــۇرۇن ئۇنىــڭ ههۋىــسىنى قوزغىتــپ ئــۇنى

ــسىزدىن ي ــا تۇيۇقـ ــۇرۇپ ئۇنىڭغـ ــۇرمهي تـ ــكه كهلتـ ــڭ ههرىكهتـ ــق قىلىـــش ۋە ئۇنىـ  ېقىنچىلىـ
 دىلمىــــي ( » ئـــۆزىنىڭال ههۋىــــسىنى قانــــدۇرىۋېلىش ههۋىـــسىگه ئههمىــــيهت بهرمهســــتىن،

 ) رىۋايىتى

 ـ بىـرىگه ئېتىلغانـدەك ئېتىلمـاڭالر « : يهنه بىر ههدىسته  ئۇنىـڭ . ئايالىڭالرغـا هـايۋانالر بىـر
 ) دىلمىي رىۋايىتى ( » ئالدىنقى مۇقهددىمىلىرىگه رىئايه قىلىپالر

 گىنىش يۆ . 3

ــتىنى ــتىن ئۈس ــۈنلهي ئېچىلماس ــسىنىڭ پۈت ــال ئىككى  ـ ئاي ــىدا، ئهر ــق ئهسناس  يېقىنچىلى
 پهيغهمــــــبهر . بولــــــسىمۇ، يۆرگىۋېلىــــــشى ئىــــــسالمىي ئهدەپ ئهخالقالردىــــــن ســــــانىلىدۇ

ــپ ــهببۇس قىلى ــا تهش ــساالم بۇنىڭغ ــالر « : ئهلهيهىس ــنىڭالردا ههر ئىككىلىڭ ــا كهلگى  ئايالىڭالرغ
) رىۋايىتى بۇخارى . ( دېگهن » ار پايالردەك يالىڭاچ بولىۋالماڭالر ئۇستۇڭالرنى يېپىڭالر، چاه
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ــگهن ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــشه رەزىيهلالهـ ــدىن « : ئائىـ ــساالم مېنىڭـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــاتلىق جايلىرىمىزغــا قاراشــمايتتۇق . ( » كــۆرمىگهن، مهنمــۇ ئۇنىڭــدىن كــۆرمىگهنتىم  ) يهنــى ئۇي

 ) رىۋايىتى بۇخارى (

 يهىســــساالمنىڭ يۆرگىنىــــشكه بۇيرىغـــــانلىقى پهقهت ئهدەپ بــــۇ يهردە پهيغهمــــبهر ئهله
 كهلـــگهن بـــۇههقتىكى بـــۇيرۇق رايـــى، پهقهت ئهۋزەللىـــك ئۈچـــۈن ههدىـــسلهردە . ئۈچۈنـــدۇر
 بۇنىڭغـــا بىنــائهن، يـــۆرگهنمىگهن كىــشى ئهدەپ ئهخالققـــا تهســىر يهتكـــۇزگهن . بۇيرۇلغــان

ــدۇ ــۇ گۇناهكــار بولماي ــسىمۇ، ئ ــڭ ب . سانال  ـ ئايالالرنى ــۈنكى ئهر ــڭ ئۇيــاتلىق چ  ـ بىرىنى ــر  ى
 . جايلىرىغا قارىشى هارام ئهمهس، بهلكى جائىزدۇر

 سىر ساقالش . 4

ــۇ ــلىق، بولۇپم ــىرتقا يايماس ــشالرنى س ــان ئى ــسىدا بولغ ــسىنىڭ ئوتتۇرى ــال ئىككى  ـ ئاي  ئهر
ــايىن مۇهىمـــدۇر ــدىن . يېقىنچىلىقنىـــڭ ســـىرلىرىنى ســـاقالش ئىنتـ ــۇ ئىماننىـــڭ تهلهپلىرىـ  بـ

 . سانىلىدۇ

ـــ خوتۇنچ ــا، ۋىجــداننىڭ ئهر ــڭ ئاجىزلىقىغ ــلىق ئىماننى ــىرلىرىنى ساقلىيالماس ــڭ س  ىلىقنى
ــشارەتتۇر ــا ئى ــڭ ناچارلىقىغ ــا ۋە ئهخالقنى  ـ . يوقلىقىغ ــلىق ئهر ــىرالرنى ساقلىيالماس ــداق س  مۇن

ــن ــسىدىكى چى ــڭ ئوتتۇرى ـــ بىرىنى ــارەت، بىر ــلىكىگه هاق ــسىنىڭ مۇقهددەس ــۇق رىشتى  خوتۇنل
ــ ــانهت قىلغـ ــلهرچه خىيـ ــشهنچكه پهسكهشـ ــانلىقتۇر ئـ ــىيلىق قىلغـ ــا ئاسـ ــۇ . انلىق ۋە ئالالهقـ  بـ

ــۇئىش ــانلىقى ئۈچــۈن، ب ــر بولغ ــڭ شــۇنچىلىك ئېغى ــسلهردە ئىــشنىڭ گۇناهىنى ــاتتىق ههدى  ق
 : بـــۇ ههقـــته پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن . ســـۆكۈلگهن ۋە ئاگاهالنـــدۇرۇلغان

 ـ خوتۇنچى « ــدە ئهڭ يامــان كىــشى ئهر ــامهت كــۈنى ئالالهنىــڭ نهزىرى  لىقنىــڭ ســىرىنى قىي
 ) مۇسلىم رىۋايىتى ( » سىرتقا يايغان كىشىدۇر

ــدا ــالاله قۇرئانـ ــۈن ﴿ : ئـ ــۇالر ئۈچـ ــىلهرمۇ ئـ ــدۇر، سـ ــۈن كىيىمـ ــىلهر ئۈچـ ــاللىرىڭالر سـ  ئايـ
 ) ـ ئايهت 187 بهقهرە سۈرىسى ( . دەيدۇ . ﴾ كىيىمسىلهر

 بـۇ ئايهتنىــڭ مهنىــسى شــۇكى، كىيىممــۇ ئىنــساننىڭ بهدىنىنــى ســوغۇقتىن ۋە ئىســسىقتىن
ــۇداپى ــڭ ســىرلىرىنى، ئېيىپلىرىنــى ۋە م  ـ بىرىڭالرنى ــر ــاقلىغاندەك، ســىلهرمۇ بى  ئه قىلىــپ س

 . ساقلىشىڭالر كېرەك دېگهنلىكتۇر يوشۇرۇپ نۇقسانلىرىنى كىشىلهردىن

 ئايالالرنىڭ ئاياللىق هاللىرى

: ئايالالردا ئۆزلىرىگه خاس تۆت هال بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه
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 ئايلىق هالى ئايالالرنىڭ

ــال ئايالال ــۆرۈش يېـــشىدىكى ئايـ ــڭ قېنىنـــى كـ ــايلىق ئادەتنىـ ـــ ئـ ــالى ــ ــايلىق هـ  رنىـــڭ ئـ
 كىــشىنىڭ كېــسهللىكتىن ئهمهس، بهلكــى ئــايلىق ئــادىتى بــويىچه، بــاال ياتقۇســىىدىن ئــايلىق

 . قېنىنىڭ كېلىشى دېمهكتۇر

 مهسىلىلهر مۇناسىۋەتلىك ئۇنىڭغا ۋە ئايلىق ئادەتنىڭ مۇددىتى

ــۆرۈ ــادەت ك ــايلىق ئ ــالالردىكى ئ ــڭ ئاي ــۈن ش مۇددىتىنى ــون ك ــۆپى ئ ــۈچ كۈن،ك ــزى ئ  ئې
ئايـــالالر ئـــايلىق . بولــۇپ، نورمـــال بــولغىنى بهش بىـــلهن يهتـــته كۈننىــڭ ئارىـــسىدا بولىــدۇ

 كه مهســـجىد ئـــادىتىنى كـــۆرگهن مـــۇددىتى ئىچىـــدە نامـــاز ئوقۇشـــتىن، روزا تۇتۇشـــتىن،
ــدۇ ــۇنى تۇتۇشــتىن چهكلىنى ــتىن ۋە ئ ــان ئوقۇش ــشتىن، قۇرئ ــدىن پاكال . كىرى ــدىن ئادىتى  نغان

 ئايــال كىــشى ئادىتىــدىن پاكالنغانــدىن كېــيىن، ئــادەت . كېــيىن غۇســله قىلىــشى پهرزدۇر
 ئهممــا ئوقۇيالمىغــان . كــۆرگهن كۈنلىرىــدە تۇتالمىغــان رامــازان روزىــسىنىڭ قازاســىنى توتىــدۇ

ــادەتتۇر . نامازلىرىنىـــڭ قازاســـىنى ئوقۇمايـــدۇ  ئايـــال . چـــۈنكى بـــۇ، كهچـــۇرۇم قىلىنغـــان ئىبـ
 ىرىــدىن كهلــگهن قىزىــل، ســېرىق قــاننى كۆرگىنىــدىن كېــيىن ئۆزلىرىنىــڭ كىــشىلهر ئۆزل

 . ئادەت كۆرگهنلىكىنى، ئاق سۇنى كۆرگىنىدىن كېيىن، ئادەتتىىن پاكالنغانلىقىنى بىلىدۇ

 تۇغۇتلۇق هالى ئايالالرنىڭ

 ـ ئۇالرنىــڭ ــالى ــۇق ه ــڭ ئايالالرنىــڭ تۇغۇتل ــدىن تۇغۇتنى ــك قېنى ــان پاكالنغىچىلى  بولغ
 . كتۇر جهريانى دېمه

 تۇغۇتلۇق هالىنىڭ مۇددىتى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر

 كــۈن 40 بىــر قــانچه مىنــۇتال، كــۆپى ئېــزى ئايالالرنىـڭ تۇغۇتلــۇق هالىــدىكى مۇددىتىنىــڭ
 تۇغۇتلــۇق ئايــالمۇ قانــدىن پاكالنغىچىلىــك، ئــادەت كــۆرگهن ئايالغــا ئوخــشاش، نامــاز . بولىــدۇ

 ه كىرىــشتىن، قۇرئــان ئوقۇشــتىن ۋە ئــۇنى تۇتۇشــتىن ك مهســجىد ئوقۇشــتىن، روزا تۇتۇشــتىن،
 . چهكلىنىدۇ

 ئۆزۈرلۈك هالى ئايالالرنىڭ

 ئايالالرنىڭ ئۆزۈرلۈك هالى ـــ ئـايلىق ئـادەت كـۆرۈش مۇددىتىـدە، ئـۈچ كۈنـدىن ئـاز يـاكى
ــقا 40 ئـــون كۈنـــدىن كـــۆپ، تۇغۇتلـــۇق مۇددىتىـــدە،  كۈنـــدىن كـــۆپ، قىـــزالردا توققـــۇز ياشـ

ــوڭالرد ــۇرۇن، چـ ــتىن بـ ــيىن، تولۇشـ ــدىن كېـ ــۇپ كهتكهنـ ــشىدىن ئۆتـ ــۆرۈش يېـ ــادەت كـ  ا ئـ
بىرقــانچه بۇخىــل قــان كــۆپ هــالالردا . ئۇالرنىــڭ بــاال ياتقۇلىرىــدىن قــان كېلىــشى دېمهكتــۇر
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ــدۇ ــاي داۋام قىلى ــانچه ئ ــا بىرق ــال بۇخىــل . كــۈن، ههتت ــسهللىكىدىن كىــشىنىڭ هــالهت ئاي  كې
 . بولىدۇ

 : سىلىلهر ئايالالرنىڭ ئۆزۈرلۈك هاللىرىغا مۇناسىۋەتلىك مه

ــادەتلهردىن ئايـــالالر ئۆزۈرلـــۈك هاللىرىـــدا، يـــۇقىرىقى ئىككـــى هالىـــدا چهكلهنـــگهن  ئىبـ
ــدۇ ــى . چهكلهنمهي ــۈن يېڭ ــاز ئۈچ ــدىمۇ، ههر نام ــان هال ــپ تۇرغ ــاي ئېقى ــان توختىم ــى ق  بهلك

 غۇســله قىلىــشى . تاهـارەت ئېلىــپ نامــازلىرىنى تولــۇق ئوقۇيااليــدۇ، قۇرئـان تىــالۋەت قىالاليــدۇ
 . نامازدىن كېيىنال تاهارىتى سۇنغان بولىدۇ . دۇ الزىم كهلمهي

 هامىلدارلىق هالى ئايالالرنىڭ

ـــ ئايالالرنىـــڭ ــالى ــ ــايلىرى ) بـــاال كۆتـــۈرگهن ( بولغـــان ئېغىـــر ئايـــاق هامىلـــدارلىق هـ  ئـ
ــۇر ــۈن . دېمهكت ــقا پۈت ــادەت ۋە باش ــدىغان ئىب ــدا قىلى ــال چاغلىرى ــدا، نورم ــۇ هاللىرى ــالالر ب  ئاي

 . چهكلهنمهيدۇ ئىشلىرىدىن

 ئايالالرغا ئاياللىق هاللىرىدا يېقىنچىلىق قىلىش مهسىلىسى

 : ئالىدۇ ئۆز ئىچىگه ئىككى مهسىلىنى تۆۋەندىكى بۇ ماۋزۇ

 ئــايلىق ۋە تۇغۇتلــۇق هالىــدىكى ئايالالرنىــڭ قېنــى توختــاپ، تولــۇق پاكالنمىغىچىلىــك، . 1
 ه تائــاال بــۇههقته ئــالال . ئــۇالر بىــلهن جىنــسىي مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزۈش قهتئىــي هارامــدۇر

ــدۇ ــداق دەي ــۇق ســورايدۇ ) مــۇههممهد ( ئــى ﴿ : مۇن ــادەت توغرۇل ــۇالر ســهندىن ئ ــادەت ( ئ ــى ئ  يهن
ــلىكى ــاكى دۇرۇس ئهمهس ــلىقى ي ــشنىڭ دۇرۇس ــاالقه قىلى ــسىي ئ ــلهن جىن ــال بى ــۆرگهن ئاي  ك

 يهنـــى ئـــادەت كۆرىۋاتقـــان مهزگىلىـــدە ( ، ئېيتقىنكـــى، ئـــۇ زىيـــانلىقتۇر ) توغرۇلـــۇق ســـورايدۇ
ــسىي ئــاالقه قىل ــۇن ههر ئىككىــسىگه زىيــانلىقتۇر جىن  ـ خوت  ، ئــادەت مهزگىلىــدە ) ىــش ئهر

ــورۇڭالر ــالىڭالردىن نېــرى ت ــادەتتىن ( ئاي ــا يېقىنچىلىــق قىلمــاڭالر ) ئ ــولغىچه ئايالىڭالرغ ــاك ب  . پ
 بهقهرە سۈرىــسى ( ﴾ . پــاك بولغانــدىن كېــيىن ئۇالرغــا ئــالاله بۇيرىغــان جايــدىن يېقىنلىــشىڭالر

 ) ــ ئايهت 222

 . ق هالىــدىكى ئايــال كىــشىنىڭ مهسىلىــسىنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ بۇئــايهت، تۇغۇتلــۇ
 قىلىنىــشىغا ســهۋەب بولغــان نهرســه مهنئــى چــۈنكى ئايــال كىــشىنىڭ جىنــسىي مۇناســىۋەتتىن

 . ههر ئىككى هالهتته ئۇنىڭدىن كهلگهن قاندىن ئىبارەتتۇر

ــۇر ــالىم دۇكت ــهۇر ئ ــسى مهش ــسهللىكلهر مۇتهخهسسى ــى كې ــستانلىق ئىچك ــهئۇدى ئهرەبى  س
ههققىـدە قۇرئـان بىـلهن زامـانىۋى تىببىياتنىـڭ ئىنـساننىڭ يارىتىلىـشى « مۇههممهد ئهلى بـار
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ــاقى ــلهن » ئىتتىپ ــشى بى ــال كى ــدىكى ئاي ــى ئىچى ــۆرۈش مهزگىل ــادەت ك ــىرىدە، ئ ــاملىق ئهس  ن
 جىنـــسىي مۇناســــىۋەت ئۆتكۈزۈشـــنىڭ ههر ئىككــــى تهرەپـــكه بولغــــان زىيىنـــى ههققىــــدە

 كىــشى ئــادەت كــۆرگهن كۈنلىرىــدە، ئۇنىــڭ بــاال ياتقۇســى ئايــال « : توختىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ
ــدۇ ــپ تۇرى ــايلىق قېنــى ئېقى ــڭ ئ ــسىدە، ئۇنى ــېچىلىش نهتىجى ــۈنلهي ئ ــتىن . پۈت ــى تهرەپ  تىبب
 ئايــال كىــشى ســاق . مهلــۇمكى، قــان مېكروبالرنــى يېتىــشتۇرۇشنىڭ ئهڭ مۇناســىپ مۇهىتىــدۇر

ــدىغا ــى ئۆلتۈرى ــدىن مېكروبالرن ــسىي ئورگىنى ــڭ جىن ــدا ئۇنى ــسى ۋاقتى ــۇ ماددى ــل س  ن بىرخى
ــڭ ــشى مېكروپنىـ ــقان كىـ ــا يېقىنالشـ ــۆزى ۋە ئۇنىڭغـ ــانلىقتىن، ئـ ــپ تۇرغـ ــدىن چىقىـ  زىيىنىـ

ــدۇ ــاقلىنىپ قاالاليــ ــڭ . ســ ــدا، ئۇنىــ ــۆرگهن ۋاقتىــ ــادەت كــ ــشى ئــ ــال كىــ ــالبۇكى، ئايــ  هــ
ــازلىرى ــۇداپىئهلىنىش جىهـ ــشلىمهي مېكروپلىنىـــشتىن مـ ــدۇ ئىـ ــاال . قالىـ ــتىگه بـ ــڭ ئۇسـ  ئۇنىـ

 اۋســـىز قـــان مېكروپالرنىـــڭ تىـــز كۆپىيىـــشىگه پۇرســـهت يارىتىـــپ يـــاتقۇدىن كهلـــگهن توخت
ــدۇ ــدىغان . بېرى ــدىن كېلى ــسىي ئورگان ــشقا قارشــى جىن ــا مېكروپلىنى ــان ۋاقىتت ــان كېلىۋاتق  ق

 مهلـۇمكى، ئهركىـشىنىڭ جىنـسىي . سۇمۇ قان دولقـۇنى ئىچىـدە ئـۆز ۋەزىپىـسىنى ئۆتىيهلمهيـدۇ
ــدۇ ــروپالر بولى ــۆپلىگهن مېك ــدا ك ــال . ئورگىنى ــۇ ئاي ــقىنىدا، ئ ــا يىقىنالش ــا ئۇنىڭغ  ى ســاق ۋاقىتت

 ئهر تهرەپــتىن ئايالىنىــڭ جىنــسىي ئــور گىنىــدىن كېلىــدىغان مېكروپقــا قارشــى ســۇيۇق مــاددا
 ئهممـا ئايـال كىـشى ئـادەت كـۆرگهن ۋاقىتتـا، . ئۆلتـۈرۈپ تۇرىـدۇ كىرگهن مېكروپالرنى هامـان

ــشتىن ــۈنلهي ئىــ ــازلىرى پۈتــ ــۇداپىئهلىنىش جىهــ ــروپالردىن مــ ــڭ مېكــ ــا، ئۇنىــ  توختىغاچقــ
 پهقهت مېكـــروپالر بىـــلهن قاپالنغـــان قـــان دېڭىزىغـــا جىنـــسىي ئـــورگىنى ئهركىـــشىنىڭ

ــال ههر ئىككىــسىگه بولىــدۇ . شــۇڭگۇغان بولىــدۇ ـــ ئاي ــدە، مېكــروپلىنىش ئهرـ  بۇنىــڭ . نهتىجى
ــىدا ــاال ياتقۇس ــلهن ب ــسى بى ــشىنىڭ ماتكى ــال كى ــى ئاي ــڭ زىيىن ــسىز؟ بۇنى ــانلىرىنى بىلهم  زىي

 تىـــشكهنلىكى ســـهۋەبتىن ئۇنىـــڭ بـــۇ ئىككـــى ئورگىنىـــدا داۋاالش قىـــيىن مېكروپالرنىـــڭ يې
ــدا  بولغــان، ســوزۇلما خاراكتېرلىــك ئــاغرىقنى پهيــدا قىلغــان، ئهر كىــشىنىڭ جىنــسىي ئورگىنى
ــا ســـوزۇلما ــدا ئوزۇنغـ ــۈيدۈك يوللىرىـ ــڭ سـ ــلهن ئۇنىـ ــى بىـ ــورۇن تۇتۇشـ ــڭ ئـ  مېكروپالرنىـ

ــىرتىدا ت ــڭ س ــدا قىلغاننى ــاغرىقنى پهي ــك ئ ــدىكى خاراكتېرلى ــسهللىكلهرنى ۆۋەن ــۈرۈپ كې  كهلت
 : چىقىدۇ

 بىـلهن، نورمالـدا ئهردىـن تۆكـۈلگهن مېكروپلىنىـشى بـاال ياتقۇسـىنىڭ ئايال كىشىنىڭ ) 1 (
 رول ئههمىيهتلىــك ئــۇرۇقچىالرنى بــاال ياتقۇغــا ئىتتىــرىش ۋەزىپىــسىنى ئۆتهشــته ئاالهىــدە

 قــېلىش نهتىجىــسىدە ئــۆز جىهــازالر يېپىلىــپ باشــقا ئوينايــدىغان بــاال يــاتقۇ قانــاللىرى ۋە
ــدۇ ــدىن قالى ــان . ۋەزىپىلىرى ــدا قالغ ــشىغا، بويى ــۇپ قېلى ــاس بول ــشىنىڭ تۇغم ــال كى ــال ئاي  بۇه

 مانـا بـۇ ـــ قۇرسـاق . تهقدىردىمۇ بـاال بـاال ياتقۇنىـڭ سـىرتىدا بولـۇپ قېلىـشىغا سـهۋەب بولىـدۇ
ــۈرى ــان تـ ــك بولغـ ــنىڭ ئهڭ خهتهرلىـ ــاتقۇ قانالل . كۆتۈرۈشـ ــاال يـ ــاال بـ ــا بـ ــۇ ۋاقىتتـ ــدا بـ  ىرىـ

تـۆرەلگهن بولىـدۇ، بالىنىـڭ تىـز چوڭىيىـشى بىـلهن ئـاخىرى بـاال يـاتقۇ پـارتالش ) تۇربىلىرىدا (
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ــاجىئهلىرى كۆرۈلىــدۇ ــڭ . پ ــدا، قــان ئۇنى ــسىيه قىلىنمىغان ــدا ئوپىرات ــال كىــشى ئهگهر ۋاقتى  ئاي
 . ئىچكى ئهزالىرىغا تاراپ كېتىش نهتىجىسىدە ئۇنىڭ هاياتى ئاخىرلىشىدۇ

ــشتىن ) 2 ( ــۆرەك مېكروپلىنى ــوللىرى، تۇخــۇمالر، ب ــاغرىق ســۇيدۇك ي ــۇ ئ ــان ب ــپ چىقق  كېلى
 ـ ئارقىــدىن يېتىــپ بارىــدۇ  مهلــۇمكى، ســۈيدۈك يوللىرىــدىكى كېــسهللىك . قاتارلىقالرغــا ئارقــا
 . كېسهللىكلهرنىڭ ئهڭ خهتهرلىكى ۋە يامىنىدۇر

ــسىي ) 3 ( ــۈزۈلگهن جىنـ ــلهن ئۆتكـ ــڭ بىـ ــدا، ئۇنىـ ــۆرگهن ۋاقتىـ ــادەت كـ ــشى ئـ ــال كىـ  ئايـ
ــد ــدۇ ئاالقى ــاال بولماي ــي ب ــگهن . ىن قهتئى ــن كهل ــشىنىڭ ئهردى ــال كى ــا، ئاي ــۇ ۋاقىتت ــۈنكى ب  چ

ــۇل ــپېرمىنى قوب ــۈنلهي س ــۇمچىلىرى پۈت ــدىغان تۇخ ــىدىن كېلى ــاال ياتقۇس ــۈن ب ــش ئۈچ  قىلى
 شــۇڭا ئايــال كىـشى ئــادەتتىن ســاقىيىپ ئىككـى ههپــته ئۆتكهنــدىن . ئىـشتىن چىققــان بولىـدۇ

ــدى ــسىي ئاالقىـ ــۈزۈلگهن جىنـ ــيىن، ئۆتكـ ــا كېـ ــقا ۋاقىتالرغـ ــسبىتى باشـ ــۈرىلىش نىـ ــاال تـ  ن بـ
ــدۇ ــۆپ بولى ــسبهتهن ك ــازلىرى . نى ــش جىه ــۇل قىلى ــشىنىڭ قوب ــال كى ــا ئاي ــۇ ۋاقىتت ــۈنكى ب  چ

 . قايتىدىن تولۇق ئىشقا چۇشكهن بولىدۇ

ــدە، ئۇنىــڭ نهســىل ئورگــانلىرى يېرىمجــان ) 4 ( ــادەت كــۆرگهن كۈنلىرى  ۋە ئايــال كىــشى ئ
 نــداق ۋاقىتتــا ئۇنىــڭ بىــلهن جىنــسىي مۇناســىۋەت بۇ . ئــاجىز بىــر هالغــا چۈشــۈپ قالىــدۇ

ــدۇ ــجه كهلمهي ــابىي نهتى ــداق ئىج ــدىن هېچقان ــۋال ئهمهس، بۇنىڭ ــي ئهه ــۈزۈش تهبىئى  . ئۆتك
 . ئهكسىچه، ئۇنىڭغا ئهزىيهت ئېلىپ كېلىدۇ

 ئهر ــــ ئايــال ئىككىــسىنىڭ جىنــسىي ئورگانلىرىــدا يېتىــشكهن مېكــروپالر ســۈيدۈك ) 5 (
ــارىلىش ــارقىلىق ت ــۇربىلىرى ئ ــدۇ ۋە ت ــپ يېتى ــۆرەككه بېرى ــاخىرى ب ــسىدە، ئ ــدا نهتىجى  ئۇنىڭ

 كېـسهل بولـۇپ، سـوزۇلما خاراكتېرلىـك بـۆرەك كېـسىلى . تهدرىجى هالدا كېـسهل پهيـدا قىلىـدۇ
 ـ كېــسىل ســاقايتىدىغان داۋا ــۈزۈل ــۇنى ئ ــوق هــازىرغىچه ئ  ســۈيدۈك خالتىــسىدىن ســپېرما . ي
 ا ئۆتىــشى بىــلهن ئۇجايــدا ئــاغرىق پهيــدا قاناللىرىغــا ئــۆتكهن مېكــروپالر ئۇنىڭــدىن تۇخۇمالرغــ

 . قىلىدۇ ۋە سپېرما قاناللىرىنىڭ يېپىلىپ قېلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

ــا ) 6 ( ــي تهتقىقاتىغــ ــاالمهنىڭ ئىلمىــ ــدۇلال باســ ــال پروفېســــسور ئابــ ــالنغاندا، ئايــ  ئاساســ
ــاال يــاتقۇدا راك ــى ب ــىۋەت ئۆتكۈزۈش ــسىي مۇناس ــدە جىن ــۆرگهن كۈنلىرى ــادەت ك ــشىنىڭ ئ  كى

ــسىلىنى ــدۇ كې ــدا قىلى ــى . پهي ــوغرا ئىكهنلىكىن ــڭ ت ــېكىن بۇتهتقىقاتنى ــۈن ل ــتلهش ئۈچ  تهكى
 . كۆپرەك ئىزدىنىشكه توغرا كېلىدۇ

ــڭ ( ــۇر مــۇههممهد ئهلــى بارنى ــدە قۇرئــان بىــلهن « دوكت  ئىنــساننىڭ يارىتىلىــشى ههققى
 ـ بهتلىرىــــدىن 104 ـ 100 نــــاملىق ئهســــىرىنىڭ » زامــــانىۋى تىببىياتنىــــڭ ئىتتىپــــاقى

) ىندى قىسقارتىپ ئېل
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 يۇقىرىقىالر هازىرقى زامـان تىببـى تهتقىقاتنىـڭ ئـادەت كۆرىۋاتقـان ئايـال بىـلهن جىنـسىي
ــۈنلىرى بولــۇپ، قۇرئــان ــدە چىقارغــان ئىلمىــي يهك ــىۋەتته بولۇشــنىڭ زىيىنــى ههققى  مۇناس

 : ئهسـىر بـۇرۇنقى چـاغالردىال ئوچۇقلىغـان ۋە مۇنـداق دېـگهن 14 بۇ مهسـىلىنى مۇنـدىن كهرىم
 يهنــى ئـادەت كــۆرگهن ئايــال ( ئـۇالر ســهندىن ئايالالرنىـڭ ئــايلىق ئـادىتى !) د ئـى مــۇههممه ( ﴿

ــلىكى ــاكى دۇرۇس ئهمهسـ ــلىقى يـ ــشنىڭ دۇرۇسـ ــاالقه قىلىـ ــسىي ئـ ــلهن جىنـ ــۇق ) بىـ  توغرۇلـ
 يهنـى ئـادەت مهزگىلىـدە جىنـسىي ئـاالقه قىلىـش ئهر ـــ ( ئـۇ زىيـاتلىقتۇر « ئېيتقىنكى، . سورايدۇ

 ئــادەت مهزگىلىــدە ئايــالىڭالردىن نېــرى تــۇرۇڭالر، ئــۇالر ، ) ئايــال ههر ئىككىــسىگه زىيــانلىقتۇر
 پـاك بـولغىچه ئۇالرغـا يېقىنچىلىـق قىلمـاڭالر، پـاك بولغانـدا، ئۇالرغـا ئـالاله بۇيرىغـان جايـدىن

 ) ــ ئايۇت 222 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ . يېقىنچىلىق قىلىڭالر

ــشنىڭ ــاالقه قىلى ــلهن جىنــسىي ئ ــال بى ــادەت كــۆرۈش مهزگىلىــدىكى ئاي ــايهت، ئ ـــ بۇئ  ئهر
ــانلىق ئىكهنلىكىنــى ــال ههر ئىككىــسى ئۈچــۈن زىي ــداق ئاي ــان قىلغــان ۋە كىــشىلهرنى بۇن  باي

 هـــازىرقى تىببىــي تهتقىقاتىنىـــڭ ئىلمىـــي يهكـــۈنى بۇئىـــشنىڭ . قىلغـــان مهنئـــى قىلىــشتىن
ــانلىرىنى ــان زىي ــان قىلىنغ ــدا باي ــان يۇقىرى ــسپاتالپ چىقق ــسانالرنى . ئى ــان ئىن ــسىز قۇرئ  پايدى

ــا ــشالرغا بۇيرىغ ــدىغان . ن ئهمهس ئى ــهتمىلىرىگه ئهمهل قىلى ــڭ كۆرس ــۆز دىنىنى ــۇلمانالر ئ  مۇس
 . بولسا، ئۇالر ههر تۈرلۈك زىيانلىقالردىن ئامان قالىدۇ

ــاماۋىي ئىـــسالم دىنـــى ــا كېلىـــشتىن بـــۇرۇن، كـــۆپلىگهن مىللهتـــلهردە، ههتتـــا سـ  دۇنياغـ
ــا ــكىنا دەپ ق ــس، پاس ــالالر نىجى ــادىتى ئهسناســىدىكى ئاي ــايلىق ئ ــۇ ئ ــۇالر . رىالتتى دىنالردىم  ئ

 پــاك بــولمىغىچه، ئـــۇالر بىــلهن بىـــر ئۆيــدە ئولتـــۇرۇش، بىــرگه يـــېمهك يېــيىش، ئۇالرنىـــڭ
ــېلىش ــه ئ ــر نهرس ــدىن بى ــى قوللىرى ــاتتى مهنئ ــتۇرى . قىلىن ــۇقهددەس دەس ــڭ م  يههۇدىيالرنى

ــداق دەپ قهيــت قىلىنغــان ــا مۇن ــته « : تهۋراتت ــۇ، يهت ــدە، ئ ــادەت كۆرگىنى ــشى ئ ــال كى  كــۈن ئاي
 ئۇنىــڭ . ئــۇنى تۇتقــان كىــشىمۇ ئۇنىڭغــا ئوخــشاش نىجىــس بولىــدۇ بــۇ ئهســنادا . قىلىـدۇ داۋام

ــرەك، ــۇپ پاكلىــشى كې ــۆزىنى ســۇ بىــلهن يۇي ــۇپ ســالغان كىــشىمۇ كېيىمىنــى، ئ  يــاتىقىنى تۇت
 » ئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه يېتىــپ قويغــان كىــشى يهتــته كــۈنگىچه نىجىــسلىقتىن پــاك بولمايــدۇ

 ) » 15 : لېۋى « تهۋرات (

 ئايــالالرنى بۇنــداق هاقـارەتتىن ئــازات قىلىــپ، ئــۇالرنى هۆرمهتلىــدى ئهممـا ئىــسالم دىنــى
 ئــۇالر . تۇپهيلىـدى خورالشــنى قهتئىـي مهنئــى قىلـدى ۋە ئـۇالرنى بۇنــداق تهبىئىـي هــالهتلىرى

 قالمـاي، بىلهن جىنـسىي ئاالقىـدىن باشـقا بـارلىق يېقىنچىلىقالرنـى قىلىـشقا رۇخـسهت قىلىـپال
 ە ئـۇالرنى ئـۆز بېـشىغا تاشلىۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن، ئۇنىڭغـا ئۇالرنىـڭ بـۇ مېهنهتلىـك كۈنلىرىـد

ــالىڭالر « : مۇســـۇلمانالرغا تهلىـــم بېرىـــپ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . تهشـــهببۇس قىلـــدى  ئايـ
ئـــادەت كـــۆرگهن ۋاقىـــتالردا، ئـــۇالر بىـــلهن جىنـــسىي ئاالقىـــدىن باشـــقا يېقىنچىلىقالرنىـــڭ
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 ) ى مۇسلىم رىۋايىت . ( ، دەپ كۆرسهتكهن » ههممىنى قىلىڭالر

ــاللىرى ئــادەت كــۆرۈپ ــدا، ئاي  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇســۇلمانالرغا ئــۆلگه بولغــان هال
 . قالغـان كۈنلىرىـدىمۇ ئۇالرغـا جىنـسىي مۇناسـىۋەتتىن باشـقا بـارلىق يېقىنچىلىقالرنـى قىالتتـى

 مهن « : بىـر ههدىـسىدە ) پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئايـالى ( ههتتا ئائىـشه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـا
ــا ــبهر ئهلهيهىســساالم ئ  ماڭــا يۆلۈنــۈپ ئولتــۇرۇپ دەت كــۆرۈپ قالغــان كۈنلىرىمــدىمۇ پهيغهم

 ۋە مۇســـلىم بۇخـــارى . ( ، دەيـــدۇ » قويـــاتتىم قۇرئـــان ئۇقـــۇيتتى، مهن ئۇنىـــڭ بېـــشىنى تـــاراپ
 ) رىۋايىتى

ــۈك ۋە هامىلــدارلىق . 2  بىــلهن جىنــسىي مۇناســىۋەتته بولــۇش هالىــدىكى ئايــالالر ئۆزۈرل
ــائىزدۇر ــۇتلهق جـ ــىۋەتته ئ . مـ ــسىي مۇناسـ ــۇالرنى جىنـ ــاللىرى ئـ ــدىكى هـ ــڭ بۇخىلـ  ايالالرنىـ

ــالمايدۇ ــشتىن توس ــادەتلهرگه داۋام قىلى ــا . بولۇشــتىن ۋە ئىب ــالالر تۇغۇتىغ ــدار ئاي ــېكىن هامىل  ل
 . يېقىنالشقان ئايالردا ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلمىغان ياخشىدۇر

 ئىنساننىڭ جىنسىي ئورگىنىدىن چىقىدىغان سۇالرنىڭ هۆكۈملىرى

 ـ ئايـــال ههرقانـــداق كىـــشىنىڭ جىنـــسىي ئورگىنىـــدىن چىقىـــدىغان ســـۇالر تـــۆتكه  ئهر
 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . بۆلۈنىدۇ

 ا سپېرم

ــدىن ا ســپېرم ــسىي ئورگىنى ــشىنىڭ جىن ــداق كى ــال ههرقان  ـ ئاي ــكهن ئهر ــاالغهتكه يهت ـــ ب  ـ
 ـ قىــزالردا بــاالغهت . چىقىــدىغان قويــۇق ســۇ دېمهكتــۇر  كه مهنىنىــڭ چىقىــشى كېچىــك ئوغــۇل

ــدۇر ــڭ ئاالمىتى ــتىالم . يهتكهنلىكىنى ــش، ئىه ــاالقه قىلى ــسىي ئ ــى جىن ــۈش ( مهن ــدا چ  ئۇخلىغان
 . ئارقىلىق چىقىدۇ ) كۆرۈش نهتىجىسىدە، ئىختىيارسىز هالدا قوزغىلىشى

ــاق، ــا ئوخــشاش رەڭگــى ئ ــۆپىنچه هــالالردا تۇخۇمنىــڭ ئېقىغ ـــ ك  ئهر كىــشىنىڭ مهنىــسى ـ
 . چىقىدۇ ئۇ، شههۋەت بىلهن ئېتىلىپ . قويۇق كېلىدۇ

 ئهگهر ئايــال كىــشى . ئهممــا ئايــال كىــشىنىڭ مهنىــسى ــــ رەڭگــى ســېرىق، ســۇيۇق كېلىــدۇ
ــسى ــڭ مهن ــسا ئۇنى ــان بول ــۈك ۋە پائالىيهتچ ــدۇ كۈچل ــېقىش كېلى ــدە . ئ ــۈك هالتى ــى هۆلل  مهن

ــدۇ ــدۇ . يۇيۇلى ــوغرا كېلى ــكه ت ــۇپ پاكىزىلهش ــى يۇي ــى ۋە بهدەنن ــان . كىيىمن ــۇرۇپ قالغ  ئهگهر ق
 ئـارقىلىق ئۇنىـڭ ئهسـىرىنى يـوقىتىش ) يۇماسـتىن ( غـان جـاينى ئـۇۋۇالپ بولسا، ئـۇ تېگىـپ قال

 چـــۈنكى مهنـــى ئهســـلىدە نىجىـــس نهرســـه ســـانالمايدۇ، پهقهت ئـــۇ، جىنـــسىي . پـــاك بولىـــدۇ
ــقا ــۇنى تازىالشـ ــلهن ئـ ــسى بىـ ــسلىق شۇبهىـ ــسمهن نىجىـ ــۈنال قىـ ــى ئۈچـ ــدىن چىققىنـ ئورگانـ
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 ـ ئايـال ههرقانـداق بىركىـشىدىن ق . بۇيرۇلغان  ايـسى بىـر هـالهت بىـلهن چىقىـشى مهنىنىڭ ئهر
 . غۇسله قىلىشنى الزىم قىلىدۇ

 مهزى

 ـ ئايـالالردىن چىقىـدىغان سـېرىق، سـۇيۇق سـۇ دېمهكتـۇر مهزى  ئـۇ، جىنــسىي . ــ چـوڭ ئهر
 بهزى ۋاقىــــتالردا كىــــشىلهر ئۇنىــــڭ . ههۋەس قوزغالغــــان چاغــــدا، ئېتىلماســــتىن چىقىــــدۇ

ــدۇ ــايال قالى ــۇ، . چىققىنىنــى تۇيم ــال كىــشىلهردى ئ ــدۇ ئاي ــۆپرەك كېلى ــستۇر . ن ك ـــ نىجى  . مهزى ـ
ــدۇ ــم بولىـ ــاكىزىالش الزىـ ــۇپ پـ ــدىن يۇيـ ــى ئۇنىڭـ ــى، كىيىمنـ ــارەتنى . بهدەننـ ـــ تاهـ  مهزى ــ

 . ئهمما غۇسله قىلىشنى الزىم قىلمايدۇ . سۇندۇرىدۇ

 ۋەدى

ــۇر ــۇقراق ســۇ دېمهكت ــاق، قوي ــا، ئ ــدىغان دۇغ  ـ ســۈيدۈكتىن كېــيىن چىقى ـــ ۋەدى . ۋەدى  ـ
 ـ ئايالالرنىـڭ ههممىـسىدىن . ە، ئىنجىقلىغانـدا چىقىـدۇ ئېغىر نهرسـه كۆتۈرگهنـد  ئـۇ، چـوڭ ئهر

 . ۋەدى ـــــ تاهـــارەتنى ســـۇندۇرىدۇ . ئۇمـــۇ مهزىغـــا ئوخـــشاش نىجىـــستۇر . دېگـــۇدەك چىقىـــدۇ
 . كىيىمنى، بهدەننى ئۇنىڭدىن يويۇپ پاكىزىالش الزىم كېلىدۇ . غۇسلىنى الزىم قىلمايدۇ

 سۈيدۈك

ــۇدۇر ــس س ــۈيدۈك نىجى ــۇمكى، س ــۇ، . مهل ــۇندۇرىدۇ ئ ــارەتنى س ــى . تاه ــى، كىيىمن  بهدەنن
 مهزى ، ۋەدى ، ۋە ســۈيدۈك پهقهت ســۇ بىــلهن يويــۇش . ئۇنىڭــدىن پاكىزىالشــقا تــوغرا كېلىــدۇ

 . ئارقىلىقال پاكلىنىدۇ

 ۋە ئېهتىالم جىنسىي ههۋەسنىڭ نورمالسىزلىقى

 جىنسىي ههۋەسنىڭ نورمالسىزلىقى

 ى كىــــشىلهرنىڭ جىنــــسىي كىــــشىلهرنىڭ جىنــــسىي كــــۈچى ئوخــــشاش بولمايــــدۇ، بهز
ــال ــشلهرنىڭ نورم ــدۇ، بهزى كى ــارتۇق بولى ــههۋىتى ئ ــدۇ ش ــڭ كهم كېلى ــېكىن . ۋە بهزىلهرنى  ل

 ههپتىـدە نورمـال جىنـسىي كـۇچكه ئىـگه كىـشى ـــ ئايالىغـا . ئهڭ ياخشىسى نورمال بولغىنىـدۇر
ــشىدۇر ــدىغان كى ــداق چارچــاش هــېىس قىلماي ــتىم يېقىنالشــسا هېچقان ــاكى ئىككــى قې ــر ي  . بى

 ـ ئىــساننىڭ جىــسمى ۋە ئهقلـــى ئۈچــۈن كهم بولــسا بولمايــدىغان ماددىــدۇر مهنــ  ئـــۇنى . ى
ــرەك ــىراش كېـ ــل . ئاسـ ــر خىـ ــته بىـ ــسىي ههۋەسـ ــشاش جىنـ ــشىلهرمۇ ئهرلهرگه ئوخـ ــال كىـ  ئايـ

ــسبهتهن قىـــسمهن . ئهمهســـتۇر ــسىي ههۋەســـلىرى ئهرلهرگه نىـ ــى ئايالالرنىـــڭ جىنـ ــاز بهلكـ ئـ
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 . بولىدۇ

 سى ئــادەت كــۆرۈش، تۇغــۇت، بــاال ئېمىــتىش ۋە ئايــال كىــشىنىڭ جىنــسىي كــۈچى ۋە ههۋىــ
ــلهن ئاجىزلىـــشىپ، كۈچىيىـــپ تۇرىـــدۇ ــاتتىق چارچاشـــالرنىڭ ســـهۋەبى بىـ ــشىلهر . قـ  ئهر كىـ

 چـۈنكى . ئاياللىرىنىڭ بـۇ خىـل نورمالـسىز مىجهزلىرىنـى ئـاڭلىق چۇشىنىـشى ئىنتـايىن مـۇهىم
ــتالردا ئېرىنىـــڭ هه ــاي قالغـــان ۋاقىـ ــجهزى ياخـــشى بواللمـ ــال كىـــشىنىڭ مىـ  ۋىـــسىگه ئايـ

ــدۇ ــسىگه تىــزال . قىزىقماي ــڭ ههۋى ــتالردا ئېرىنى ــان ۋاقى ــشى بولــۇپ قالغ ــجهزى ياخ ــا مى  ئهمم
ــشىدۇ ــشى . ماسلىـ ــهنمىگهن كىـ ــوغرا چۇشـ ــى تـ ــشچان مىجهزىنـ ــل ئۆزگىرىـ ــڭ بۇخىـ  ئايالىنىـ

 ئايـالىنى يامــان گۇمـان قىلىــدىغان يــاكى ئايالىـدىن رەنجىــپ قالىـدىغان كهيپىيــاتالردا بولــۇپ
 . خوتۇنلۇق مۇناسىۋەتكه ئهلۋەتته تهسىر يهتكۈزمهي قالمايدۇ بۇ، ئهر ـ . قالىدۇ

ــسىز ۋە هېسسياتـــسىز بولـــۇپ قالىـــدۇ ــا ههۋەسـ ــا قارىتـ ــا . ئهرلهرمـــۇ بهزىـــدە، ئايالىغـ  ههتتـ
ــدەك هــېس قىلىــپ قالىــدۇ ــۆزلىرىنى جىنــسىي ئــاالقىنى بېجىرىــشتىن ئــاجىز كهلگهن  بــۇ . ئ

ــا . تهبئىـــي ئههـــۋال ــۇ خىـــل ئههـــۋال كېـــسىهللىكتىن يـ ــا بـ  كى جىنـــسىي ئـــاجىزلىقتىن ئهممـ
 ـ . بولمايـدۇ  بـۇ خىـل ئههـۋالالر ئهر كىـشىنىڭ بېـشىغا كهلـگهن مۇسـىبهت، كۆڭۈلـسىزلىك، غهم

ــدۇ ــلهن بولى ــهۋەبى بى ــسىلهرنىڭ س ــارلىق هادى ــسىزلىك قات ــايغۇ، خاتىرجهم ــل . ق ــا بۇخى  ئهمم
 . لىدۇ بهلكى ئاز ۋاقىت ئىچىدىال ئهر كىشى ئۆز ئهسلىگه كې . ئههۋال ئوزۇن دۋام قىلمايدۇ

ــۇپ ــدىغان بولـ ــاالقىنى بېجىرەلمهيـ ــسىي ئـ ــسىزال جىنـ ــشى تۇيۇقـ ــتالردا، ئهر كىـ  بهزى ۋاقىـ
ــدۇ ــاكى . قالى ــسىي ئــاجىزلىق ي ــدىكى جىن ــۇ ئۇنىڭ ــسهللىك ئهمهس بۇم ــسىي كې  بهلكــى . جىن

 يېڭـى ئايالىـدىن خىجىـل بولغـانلىقتىن يـاكى ئۇنىڭ بـۇ ئىـشنى بېجىرىـشتىن ئـاجىز كېلىـشى
ــ ــانلىقتىن ي ــۇنى ياقتۇرمىغ ــشى ئ ــق ئۇچرىشى ــى قېتىملى ــڭ بىرىنچ ــلهن ئۇنى ــالى بى ــۇ ئاي  اكى ب

 ـ بويىــدىن يــاكى باشــقا تهرەپلىرىــدىن نهپرەتلهنگهنلىكىــدىن يــاكى  بولمىــسىمۇ ئۇنىــڭ هىــد
 ئايالىنىـڭ ئۇنىڭغــا ماسالشماسـتىن، هېسسىياتــسىز بولىۋالغانلىقىـدىن يــاكى ئايـالى ئۇنىڭــدىن

ــۇنى بىئــارام قىلىــپ قويغــانلىق ــمهك، بــۇ خىــل ئههــۋال پهقهت . تىن بولىــدۇ نهپرەتلىنىــپ، ئ  دې
 جىنـسىي تهرەپـتىن بۇنـداق ئههـۋالالردا ئهر كىـشىنى . ئايال كىـشىنىڭ سـهۋەبى بىـلهن بولىـدۇ
ــدۇ ــشقا بولماي ــۈم قىلى ــاجىز دەپ هۆك ــاجىزلىق ئهمهس . ئ ــۇ ئ ــق . ئ ــۇنداق ۋاقىتلى ــۇ ش ــى ب  بهلك

 . ئۆزگىرىش بولۇپ، كېيىن ئوڭشىلىپ قالىدۇ

 ئېهتىالم

 ـ ــى ئېهــتىالم ــال كىــشىلهردىن ئىختىيارســىز هالــدا مهن  ـ ئاي  نىــڭ شــههۋەت ) ســپېرم ( ئهر
 ئېهـــتىالم كـــۆپىنچه، ئۇخالۋاتقانـــدا چـــۈش كـــۆرۈش . بىـــلهن ئېتىلىـــپ چىقىـــشى دېمهكتـــۇر

ــدۇ ــر . ئــارقىلىق، گاهىــدا چــۇش كۆرمهســتىنمۇ يــۈز بېرى گاهىــدا ئويغــاق ۋاقىتتىمــۇ قايــسى بى
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ــىدۇ ــگه ئاشـ ــلهن ئهمهلـ ــهۋەب بىـ ــتىالم . سـ ــ ئېهـ ــاالغهتكه ــ ــزالردا بـ  ـ قىـ ــۇل ــك ئوغـ  ـ كىچىـ
ــدۇر ــڭ ئاالمىتى ــدۇ . يهتكهنلىكنى ــش پهرز بولى ــله قىلى ــۈن غۇس ــشى ئۈچ ــان كى ــتىالم بولغ  . ئېه

ــدىن ــىدىن ئويغانغان ــسىمۇ، ئۇيقۇس ــۆرگهن بول ــولغىنىنى ك ــتىالم ب ــىدە ئېه ــشى ئهگهر چۈش  كى
ــاكى ئهۋرەت جايلىرىــدا  لــسا، ئۇنىڭغــا مهنىنىــڭ ئهســىرىنى كــۆرمىگهن بو كېــيىن، كىيىمىــدە ي

ــدۇ ــم كهلمهيـ ــش الزىـ ــله قىلىـ ــسىي . غۇسـ ــۇرۇنقى جىنـ ــتىن بـ ــهن، ئۇخالشـ ــتىالم ئاساسـ  ئېهـ
ــاكى دۇم ــهۋەبىدىن، يــ ــڭ ســ ــۇپ خىيالالرنىــ ــاتتىق توڭــ ــاكى قــ ــانلىقتىن يــ ــپ قالغــ  يېتىــ

 . بولىدۇ قالغانلىقتىن ئۆزگىرىپ كهتكهنلىكتىن، گاهىدا سوغۇق ئېشىپ، مىجهز

 ئائىلىنىڭ مهسئۇللۇقى

ــرە ــائىله بىـ ــدۇ ئـ ــاجهت يواللمايـ ــئۇلدىن بىهـ ــائىله . ر مهسـ ــدە، ئـ ــر ئائىلىـ ــداق بىـ  ههرقانـ
 ئهزالىرىنــى باشــقۇرۇش، ئۇالرغـــا يــول كۆرســىتىش، نهســـىههت قىلىــش، يامــان ئىـــشالردىن
ــارلىق ــاجلىرىنى ههل قىلىـــش قاتـ ــۇيرۇش، ئۇالرنىـــڭ ئېهتىيـ ــشى ئىـــشالرغا بـ  توســـۇش، ياخـ

ــايىن زۆرۈ ــشالردا بىــرەر مهســىئۇلنىڭ بولۇشــى ئىنت  چــۈنكى، ئىنــسانالر ئىجتىمــائىي . ردۇر ئى
 . هاياتىــدا ياشاشـقا مۇهتاجــدۇر ) يهنــى جامـائهت ( مهۋجـۇدات بولــۇپ، ئـۇالر ههر ۋاقىــت توپلـۇم

 ـ كىچىـــك  ئىنــسانالر جهمئىيىتـــى يۇقىرىــسى دۆلهت، كىچىكـــى ئائىلىــدىن ئىبـــارەت چــوڭ
ــ . مۇئهســـسهسهلهردىن تهركىـــب تاپىـــدۇ ــۇ مۇئهســـسهسهلهر چـــوڭ بولـــسۇن يـــاكى كىچىـ  ك بـ

ــى تهبىئىـــي ــسنىڭ بولۇشـ ــئۇل رەئىـ ــدىغان بىـــرەر مهسـ ــچى بولىـ ــا يولباشـ ــسۇن، بوالرغـ  بولـ
ــسىپتۇر ــى پرىن ــيهت ۋە ئىالهى ــساالم، . زۆرۈرى ــبهر ئهلهيهىس ــۇڭا پهيغهم ــرگه « ش ــشى بى ــۈچ كى  ئ

 ئهبــۇ داۋۇد . ( دەپ كۆرســهتكهن » ســهپهرگه چىقــسا، ئــۇالردىن بىــرى ئۇالرغــا مهســئۇل بولــسۇن
 ) رىۋايىتى

 ائىلىنىــڭ هۆددىــسىدىن تولــۇق چىقااليــدىغان رەئىــس توغرۇلــۇق مۇنــداق قۇرئــان كهرىــم ئ
 ). ـ ئايهت 34 نىسا سۈرىسى ( ﴾ ئهرلهر ئايالالرنىڭ هامىيلىرىدۇر ﴿ : دەيدۇ

ــدارە ــائىله ئهزالىرىنـــى ئىـ ــاجلىرىنى قامـــداش، ئـ  چـــۈنكى، ئهر كىـــشى ئائىلىنىـــڭ ئېهتىيـ
ــۆز ئۈســتى ــارلىق مهســئۇلىيهتلهرنى ئ ــيىلهش قات ــايهت، . گه ئالىــدۇ قىلىــش ۋە تهربى ــۇقىرىقى ئ  ي

ــۇنى ئائىلىنىــڭ ــدا، ئ ــان هال ــدىلىكىنى كــۆزدە تۇتق ــۇ ئاالهى  ئهر كىــشىنىڭ يارىتىلىــشىدىكى ب
 بىـراق بـۇ ئـايهت، ئهر كىـشىنىڭ ئـائىله باشـلىقى بولـۇپ تاللىنىـشى . رەئىـسى بولۇشـقا تالاليـدۇ

ــڭ ــان تهرەپلىرىنىـ ــق بولغـ ــشىدىن پهرقلىـ ــال كىـ ــڭ ئايـ ــۈن، ئۇنىـ ــسىالتىن ئۈچـ ــان تهپـ  ى بايـ
ــان ــشى . قىلمىغ ــدا، ئهركى ــكهن هال ــا ئهگهش ــڭ روهىغ ــالنغان ۋە ئۇنى ــايهتكه ئاساس ــۇ ئ ــز ب  بى

 بىـــلهن ئايـــال كىـــشىنىڭ يارىتىلىـــشىدىكى تهبئىتىنـــى سېلىـــشتۇرۇپ كۆرىـــدىغان بولـــساق،
: ئهركىشىدە تۆۋەندىكى ئاالهىدىلىكلهرنى كۆرىمىز
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ــڭ مه . 1 ــشته، ئائىلىنى ــىگه كىرى ــاتلىق كۈرۈش ــشى هاي ــشتا ئهر كى ــادا قىلى ــئۇلىيىتىنى ئ  س
 . ئايال كىشىگه نىسبهتهن، تهن قۇرۇلۇشى جهههتتىن كۈچلۈك ۋە ئىقتىدارلىقتۇر

ــانلىق ۋە . 2 ــوغۇق قـ ــدراكلىق، سـ  ـ ئىـ ــل ــسبهتهن، ئهقىـ ــشىگه نىـ ــال كىـ ــشى ئايـ  ئهر كىـ
 ـ ئىــدراك، . ســهۋىرچان كېلىــدۇ  ئۇمــۇمهن، ئايــال جىنــسىنىڭ ئهر جىنــسىغا نىــسبهتهن ئهقىــل

ــاللىقتۇر چىـــدام ۋە كـــۈچ  بهزى . جهههتـــته يېتهرســـىز ئىكهنلىكـــى ههممىـــگه ئايـــان بىـــر رىئـ
ــر ــسمهن بىـ ــى قىـ ــدراكلىق بولۇشـ ــق ۋە ئىـ ــسبهتهن، ئهقىللىـ ــڭ بهزى ئهرلهرگه نىـ  ئايالالرنىـ

 . هالهت بولۇپ، بۇ يۇقىرىقى سۆزىمىزگه زىت كهلمهيدۇ

 ىــر ئهرنىــڭ بهلكــى ئىككــى ئايــال ب . يــالغۇز بىــر ئايــال كىــشىنىڭ گــۇۋاهلىقى ئۆتمهيــدۇ . 3
ــدۇ ــا تورى ــگهن . ئورنىــدا گۇۋاهلىقت ــداق دې ــته مۇن ــۇ ههق ــالاله ب ــشى ﴿ : ئ  ئهگهر ئىككــى ئهر كى

 رازى بولىــدىغان كىــشىلهردىن بىــر ئهر، ئىككــى ) ئــادالىتىگه، دىيــانىتىگه ( يــوق بولــسا، ســىلهر
ــالر ــپ قىلىڭـ ــا تهكلىـ ــالنى گۇۋاهلىققـ ــسا، . ئايـ ــۇپ قالـ ــى ئۇنتـ ــڭ بىرسـ ــى ئايالنىـ ــۇ ئىككـ  بـ

 ) ـ ئايهت 282 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ . ئېسىگه سالىدۇ ئىككىنچىسى

ــازلىرىنى . 4 ــت نامــ ــالالر بهش ۋاقىــ ــان مهســــجىد ئايــ ــقا بۇيرۇلمىغــ ــۇههقته . ته ئوقۇشــ  بــ
ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇغىنى، « : پهيغهمـ ــاز ئوقـ ــدە نامـ ــۆز ئۆيىـ ــشىنىڭ ئـ ــال كىـ ــجىد ئايـ  ته مهسـ

 ) ئههمهد ۋە تهبهراني رىۋايىتى ( » ئوقۇغىنىدىن ئهۋزەلدۇر

 . ته نامــاز ئوقۇشــلىرىنى مهنئـى قىلىــشنى ئىپادىلىمهيــدۇ مهسـجىد ئايالالرنىــڭ بـۇ ههدىــس،
 بهلكــى ئىــسالم دىنــى ئايالالرنىــڭ ئــۆي ئىچىــدىكى مهشــغۇالتلىرىنىڭ كــۆپلىكىنى كــۆزدە

ــادەتلهرنى بۇيرىمىغــــان ــا ئهرلهرگه ئوخــــشاش كــــۆپ ئىبــ ــانلىقتىن، ئۇالرغــ ــۈنكى . تۇتقــ  چــ
 ئهگهر ئۇالرغـا ئهرلهرگه ئوخـشاش جـۈمه . ادەتتۇر ئايالالرنىـڭ ئائىلىـدىكى ئـۆي ئىـشلىرىمۇ ئىبـ

 ته ئوقۇشــقا بۇيرۇلغــان بولــسا ئىــدى، مهســجىد ئوقۇشــنى پهرز قىلغــان ۋە بهش ۋاقىــت نامــازنى
 مانـابۇ، ئىـسالم دىنىنىـڭ . كۆپىنچه ئايالالر بۇالرنى ئىجـرا قىاللمـاي گۇناهكـار بولغـان بـوالتتى

 . ئادىللىقى ۋە ئايالالرغا كۆرسهتكهن شهپقىتىدۇر

ــتۇر . 5 ــۈمه نــامىزى پهرز ئهمهس ــال كىــشىگه ج ــساالم بــۇ ههقــته . ئاي  پهيغهمــبهر ئهلهيهىس
 جـۈمه نـامىزى ههرقانـداق مۇسـۇلمان كىـشىگه جامـائهت بىـلهن ئـادا قىلىـش « : مۇنداق دېگهن

ــال كىــشى، كىچىــك بــاال ۋە كېــسهل كىــشىلهر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا . پهرزدۇر  پهقهت قــۇل، ئاي
 ) ىتى ئهبۇ داۋۇد رىۋاي . ( دۇر

 ئايالالرغــا جــۈمه ئوقۇشــنىڭ پهرز بولمىغــانلىقى ئــۇالرنى جــۈمه ئوقۇشــتىن مهنئــى قىلىــش
ــدۇ ــى ئىپادىلىمهي ــۇالر . دېگهنن ــسىمۇ، ئ ــان بول ــامىزى پهرز قىلىنمىغ ــۈمه ن ــا ج  گهرچه ئايالالرغ

ئۆز ئىختىيـارى بىـلهن جـۈمه نامـازلىرىنى ئوقۇسـا، بۇنىـڭ سـاۋابى ئهرلهرنىڭكىـدىن هـېچ كهم
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 . ئهلۋەتته بولمايدۇ،

 ئهر كىـــشى ئادىـــل بولـــۇش شـــهرتى بىـــلهن بىـــردىن ئـــارتۇق ئايـــالنى نىكاهىـــدا . 6
ــال . ســاقلىيااليدۇ ــا ئاي ــسىدا ئهمم ــر ئهر كىــشىنىڭ زىممى ــۇ پهقهت بى ــداق ئهمهس، ئ  كىــشى ئان

 . بولىدۇ

ــاالق . 7 ــشىدە ت ــال كى ــۇپ، ئاي ــدا بول ــشىنىڭ قولى ــۇقى ئهر كى ــش هوق ــاالق قىلى ــالىنى ت  ئاي
ــۇر ــۇقى يوقت ــاكى . هوق ــسا، ي ــۇم قىل ــا زول ــدىلنىپ ئايالىغ ــدىن پاي ــشى بۇهوقۇقى ــا ئهر كى  ئهمم

 ئايـــالى ئايرىلىـــشنى تهلهپ قىلـــسىمۇ، ئـــۇنى تـــاالق قىلمىـــسا شـــهرىئهت مههكىمىـــسى ئـــۇنى
 . مهجبۇرى تاالق قىلدۇرىدۇ ۋە ئهر كىشىنىڭ زوراۋانلىقىغا تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ

ــال كىــشى مههرەمىــسىز . 8  اكى بىــر تۇققانلىرىــدىن بىرەرســى ههمــرا يهنــى ئېــرى يــ ( ئاي
 ئـــۆزى يـــالغۇز هالـــدا، ئـــۈچ كۈنلــۈكتىن كـــۆپ مهســـاپىلىك بولغـــان ســـهپهرگه ) بولماســتىن
 . چىقالمايدۇ

 ئهرلهرنىڭ يارىتىلىشىدىكى ئارتۇقچىلىقى

ــدىغان ــپ تۇرى ــدارە قىلى ــقۇرۇپ، ئى ــۇنى باش ــته ئ ــائىي جهمئىيهت ــر ئىجتىم ــداق بى  ههرقان
ــلىقنىڭ بولۇشــى ــرەر باش ــۇر بى ــي زۆرۈرىيهتت ــر . تهبئى ــڭ بى ــائىي جهمئىيهتنى ــائىلىمۇ ئىجتىم  ئ

ــۇ ــئۇلنىڭ شـ ــرەر مهسـ ــئۇللۇق قىلىـــدىغان بىـ ــائىلىگه مهسـ ــانلىقى ئۈچـــۈن، ئـ  تهركىبـــى بولغـ
ــئۇللۇققا ئهر كىــــشىلهر ئايــــال . ئائىلىــــدە بولۇشــــى ئىنتــــايىن زۆرۈر  تهبىئىيكــــى، بــــۇ مهســ

ــاقهتلىكتۇر ــسبهتهن اليـ ــشىلهرگه نىـ ــش . كىـ ــۈنكى، ئهر كىـ ــسىم چـ ــارتۇق، جىـ ــدا ئـ  ىلهر ئهقىلـ
 ئـالاله . جهههتته كۈچلۈك بولغاچقـا، ئـۇالر ئـائىله ئىـشلىرىنى تهمكىنلىـك بىـلهن باشـقۇرااليدۇ

 بهقهرە ( ﴾ دىن بىــر دەرىــجه ئارتۇقلۇققــا ئىــگه ئهرلهر ئايــالالر ﴿ : تائــاال بــۇ ههقــته مۇنــداق دەيــدۇ
 ) ـ ئايهت 228 سۈرىسى

 ـ 34 نىــسا سۈرىــسى ( ﴾ الالرنىــڭ هامىيلىرىــدۇر ئهرلهر ئاي ﴿ : يهنه بـۇ ههقــته مۇنــداق دەيــدۇ
 ) ئايهت

ــائىلىنى ــارتۇق ئىكهنلىكىــگه ۋە ئ ــجه ئ ــر دەرى ــا نىــسبهتهن بى ــمهك، ئهرلهرنىــڭ ئايالالرغ  دې
 ههقىـقهت . هىمايه قىلىـپ، ئىـدارە قىلىـشتىكى مهسـئۇلىيىتىگه هـېچ كىـشى ئىنكـار قىاللمايـدۇ

ــىيل ــا ئاسـ ــالاله تائاالغـ ــڭ ئـ ــېكهن، ئايالالرنىـ ــۇنداق ئـ ــشالردا شـ ــۈن ئىـ ــدىغان پۈتـ  ىق بولمايـ
ــدۇر ــايىن مۇهىم ــشى ئىنت ــشىغا هــۆرمهت قىلى ــڭ خاهى ــدىلىنىپ . ئهرلىرىنى ــۇقتىن پاي ــۇ هوق  ب

ــۇالرنى ههدەپ ــۆرۈپ، ئـ ــدا كـ ــى ئورنىـ ــسا، خىزمهتچـ ــاللىرىنى بولـ ــايىن، ئايـ ــۆزلىرىنى خوجـ  ئـ
ــادان ههم ئاڭـــسىز كىـــشىلهرد . ۇر خاراليـــدىغان، ئـــۇرۇپ تىلاليـــدىغان ئهرلهر ههقىـــقهتهن، نـ
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 چــۈنكى ئايــال كىــشىلهرگه . ئــۇالر ئهگهر شــۇنداق قىلىــدىكهن، ئالالهنىــڭ جازاســىغا يولۇقىــدۇ
 قارشــى هوقــۇقلىرىنى ئــۆز يولىــدا تــوغرا ئىــشلهتمىگهن ئهر كىــشى ئايالىغــا زولــۇم قىلغــان

 كىـشلهرگه زۇلــۇم قىلغـان ههرقانــداق ئـادەم ئۇنىــڭ جازاسـىنى ئــاۋۋال مۇشـۇ دۇنيــادا، . بولىـدۇ
ــاخى ــدىن ئ ــدۇ ئان ــۇم كۆرى ــك، . رەتته چوق ــارتۇق دېگهنلى ــجه ئ ــر دەرى ــالالردىن بى ــى ئاي  ئهرلهرن

 چــۈنكى ئــادەم . ئــۇالرنى هــۆرمهت ۋە خوجــايىنلىق جهههتــته ئــارتۇق دېگهنلىــك بولمايــدۇ
ــسانىي ــدا، ئىنـ ــڭ خوجايىنلىقىـ ــسۇن، يهر يۈزىنىـ ــال بولـ ــى ئايـ ــسۇن، مهيلـ ــالىلىرى ئهر بولـ  بـ

 ـ ئايــال بۇن . ئۇلۇغلــۇق ۋە هــۆرمهتته ئوخــشاشتۇر  ىڭغــا بىنــائهن، هــۆرمهتته، خوجايىنلىقتــا ئهر
ــل . ئىككىــسى ئوخــشاشتۇر ــر پهرقلىــق تهرەپلىــرى، ئهقى  پهقهت ئهرلهر يارىتىلىــشىدىكى بهزىبى

 ـ قـــۇۋۋەتته بىـــر قهدەر ئـــارتۇقچىلىقى تۇپهيلىـــدىن مهســـئۇلىيهتلهرنى كۆتۈرۈشـــته  ۋە كـــۈچ
ــۇر ــارتۇق دېگهنلىكتـ ــالالردىن ئـ ــڭ . ئايـ ــۇ ئارتۇقچىلىقنىـ ــڭ بـ ــسىدىن ئهرلهر ئايالالرنىـ  يۈزىـ

 . هــــامىيلىرى دېــــيىلگهن ۋە ئائىلىنىــــڭ پۈتــــۈن مهســــئۇلىيهتلىرى ئۇالرغــــا تاپــــشۇرۇلغان
 شـۇنىڭدەك، ئهركىــشىنى ئائىلىنىــڭ مهســئۇلى ۋە باشــلىقى دېگهنلىكمــۇ ئۇنىــڭ هــاكىممۇتلهق

ــدۇ ــشىنى ئىپادىلىمهي ــائىله ئ . بولۇۋېلى ــاكىممۇتلهق ئهمهس، بهلكــى ئ ــدە ه ــا ئهر ئائىلى  هزالىرىغ
 شــۇنداقتىمۇ ئـۇ، ئايالىنىــڭ ۋە بالىلىرىنىــڭ تــوغرا پىكىــر ۋە . يـول كۆرســهتكۈچى رەئىــس، بهس

 . شــۇنداق قىلغانــدىال ئــائىله گۈللىنىــدۇ . مهسـلىههتلىرىنى قوبــۇل قىلىــشتىن بــاش تارتالمايـدۇ
ــگهن ــشا مهســئۇلىيهتلهر بهلگىلهن ــتىگه يارى ــۆز تهبىئى ــۇك . ئايــالالرغىمۇ ئ ــېكىن ئهرلهرنىــڭ ي  ى ل

 . ئېغىردۇر، ئهلۋەتته

 ىن مۇهىم ت ت قىلشى ئايال كىشىنىڭ ئېرىگه هۆرمهت قىلىشى ئاتا ـ ئانىسىغا ئىتائه

 ـ ئانىــسىنىڭ مهســئۇلىيىتىدە ۋە ئۇالرنىــڭ  ئايـال كىــشى تۇرمۇشــقا چىقىــشتىن بــۇرۇن ئاتــا
 ـ ئانىـسىغا ئىتـائهت قىلىـشى الزىـم . ئىگدارچىلىقىدا بولىـدۇ  ئهممـا . بـۇ ۋاقىتتـا ههر ئىـشتا ئاتـا

 ئـۇنى پهرۋىـش قىلىـش، قوغـداش ۋە ئۇنىڭغـا يـول كۆرســىتىش تۇرمۇشـقا چىققانـدىن كېـيىن،
ــدۇ ــۆتكهن بولى ــسىغا ئ ــڭ زىممى ــڭ ئېرىنى ــئۇلىيىتى ئۇنى ــشىنىڭ . مهس ــال كى ــا، ئاي ــۇ ۋاقىتت  ب

 ـ ئانىــسىغا بويــسۇنۇشىدىن زۆرۈر ۋە ئهۋزەلــدۇر  . ئېرىنىــڭ خاهىــشىغا هــۆرمهت قىلىــشى، ئاتــا
 ئهر كىــشىنىڭ تــوغرا ئىــشىغا يــاكى ههق « س ئالىملىرىنىــڭ پهتىۋاســىدا ئىــسالم فىقهىــشۇنا

 ـ ئانىــسى قارشــى چىقىــپ، قىزىنــى ئېرىنىــڭ ســۆزىگه كىرمهســتىن،  ســۆزىگه، ئايالىنىــڭ ئاتــا
ــڭ ــسىغا ئاســىيلىق قىلىــپ، ئېرىنى  ـ ئانى ــا ــال كىــشى ئات ــسۇنۇشقا زورلىــسا، ئاي ــۆزلىرىگه بوي  ئ

ــم تــوغرا ســۆزىگه كىرىــشى ــشتا . قىلىنغــان دەپ قهيــت » الزى  چــۈنكى ئايــال كىــشىنىڭ ههق ئى
 بــــۇ مــــاۋزۇدا پهيغهمــــبهر . ئېـــرىگه بويــــسۇنغانلىقى ئــــالاله نىــــڭ ئهمرىنــــى تۇتقانلىقــــدۇر

 ئهگهر مهن بىراۋنــى بىــرەر شهخــسكه ســهجدە قىلىــشقا بۇيرىغــان بولــسام « ئهلهيهىســساالمنىڭ،
ــۋەتته، ئايــال كىــشىنى ئېــرىگه ســهجدە قىلىــشقا بويرىغــان بــۇالتت دېــگهن ههدىــسىنى » ىم ، ئهل
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 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى .( ياد ئېتىش يېتهرلىك

 ، ههقىقىـــي ياخـــشى ئايالالرنىـــڭ ههدىـــسلهر قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ ئـــايهتلىرى ۋە ســـههىي
 ســۈپهتلىرىنى بايــان قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئالالهقــا ئىتــائهت قىلىــدىغان، ئالالهقــا ئاســىيلىق

 ـ دۇنياســىنى، بولمايــدىغان ئىــشالردا ئېرىنىــڭ ســۆزىگه كىرىــدىغان  ، ئۇنىــڭ ئــابرويىنى، مــال
 قۇرئــان . بــالىلىرىنى ياخــشى مۇهــاپىزەت قىلىــدىغان ئايــالالر ئىكهنلىكىــگه ئىــشارەت قىلماقتــا

 ياخــــشى ئايـــــالالر ئىتـــــائهت ﴿ : پ ۋە مهدهىــــيىلهپ مۇنـــــداق دەيـــــدۇ ئــــۇالرنى تهرىـــــپله
 ىنىـــڭ ا ئهرلىر قىلغــۇچىالردۇر، ئهرلىــرى يېنىــدا بولمىغــان چــاغالردىمۇ، ئالالهنىــڭ پاناهىــد

 ) ـ ئايهت 34 نىسا سۈرىسى ( ﴾ ههقلىرىنى ساقلىغۇچىالردۇر

ــدىن ــۆز مهنپهئهتى ــدىن ۋە ئ ــى، ئۆزى ــڭ مهنپهئهتىن ــى ۋە ئۇنى ــشى ئېرىن ــال كى ــشى ئاي  ياخ
 بـــۇ مـــاۋزۇدا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمىنىڭ ئايـــاللىرى بىـــزگه ياخـــشى . ئۈســـتۈن بىلىـــدۇ

ــدۇر ــ . ئۆلگى ــساالم ئائىلى ــبهر ئهلهيهىس ــالى پهيغهم ــهۋەبلىك ئاي ــسىزلىك س ــر كۆڭۈل  سىدىكى بى
ــسىدە، ــشى مهسىلى ــسىنى تاللى  ـ ئانى ــا ــاكى ئات ــى ي ــڭ پهيغهمبهرن ــۇ ئهنهانى ــشه رەزىيهلاله  ئائى

 ـ ئانىـسى بىـلهن مهسلىههتلىشىـشكه بويرىغانـدا، ئـۇ  سـىز توغرۇلـۇق ! يـا رەسـۇلهلاله « ئۇنى ئاتا
 ـ ئانامــدىن مهســلىههت ســورامدىمهن؟ ســىز ــا ــان يهردە، مېنىــڭ مهن ئات ــارچۇغۇم تۇرغ  كــۆز ق

 . دەيدۇ » مهن ئالالهنى ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنى تاللىدىم

ــزى ــۇفيان قى ــۇ س ــۈنى ئهب ــر ك ــالى ( بى ــساالمنىڭ ئاي ــبهر ئهلهيهىس ــبه ) پهيغهم ــۇممه ههبى  ئ
ــدۇ ۋە پهيغهمــبهر ــۈن كېلى ــۆرۈش ئۈچ ــيىن، ك ــشتىن كې ــۇزاق ئايرىلى ــانى ئ ــۇ ئهنه  رەزىيهلاله

 لـېكىن قىـزى ئۇنىڭغـا ئـۆيىگه الـدىغا كېلىـپ تهلمـۈرۈپ تۇرىـدۇ، ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىشىكى ئ
 بۇۋاقىتتـــا، ئهبـــۇ ســـۇفيان ئـــۆزىچه كىرىـــپ پهيغهمـــبهر . كىرىـــشكه ئىجـــازەت بهرمهيـــدۇ

ــبه ــۇممه ههبى ــدە، ئ ــدە ئولتورۇشــقا ئىنتىلگىنى ــدىغان مهخــسۇس كۆرپى  ئهلهيهىســساالم ئولتۇرى
ــۆرپه ــڭ ك ــپ، ئۇنى ــدىن تارتىۋېلى ــال ئونىڭ ــۆرپىنى دەره ــسهت ك ــىغا رۇخ ــتىدە ئولتۇرۇش  ئۇس

 ئهي قىـــــزىم، كـــــۆرپىنى مهنـــــدىن « : لىنىـــــپ ب بۇۋاقىتتـــــا ئهبوســـــوفيان ئهجه . قىلمايـــــدو
 تارتىۋىلىـــشىڭ مېنىـــڭ ئونىـــڭ ئۇســـتىدە ئولتۇرۇشـــۇمغا اليىـــق بۇلمىغانلىقىمـــدىنمۇ يـــاكى

ــا ــڭ ماڭـ ــلىكىدىنمۇ؟ كۆرپىنىـ ــق ئهمهسـ ــبه » اليىـ ــوممه ههبىـ ــورىغاندا، ئـ ـــ » : دەپ سـ ــىز ــ  سـ
 ئادەمـسىز، بـو پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ كۆرپىـسى، شـوڭا سـىزنىڭ ) تپهرەسـت بۇ ( موشرىك

 . دەپ جاۋاب بېرىدۇ » ئونىڭ ئۇستىدە ئولتورۇشىڭىزنى ياقتۇرمىدىم

 ئىــسالم دىنــى مۇنــدىن باشــقا يهنه، ئايالالرغــا ئۇالرنىــڭ ئهرلىــرى ئۆيلىرىــدە بــار ۋاقىــتالردا
 ۋاجىــب بولمىغــان، بهلكــى قىلــسا ســاۋاپ يهنــى پهرز، ( ئۇالرنىــڭ رۇخسىتىــسىز نهپلــى روزا

ــارى روزا ــدىغان ئىختىي ــلهن نهپلــى باشــقا ۋە ) بولى ــادەتلهر بى  جــائىز بولۇشــىنىڭ مهشــغۇل ئىب
ئېرىنىـڭ ) ئالالهقـا ئاسـىيلىق بولمايـدىغان ئىـشالردا ( چـۈنكى ئۇنىـڭ . گهتتى ۆ ئ ئهمهسلىكىنى
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ــادەتتۇر ــشىمۇ ئىب ــۆرمهت قىلى ــشىغا ه ــوغرا خاهى ــبهر ئهلهي . ت ــسىدە پهيغهم ــر ههدى ــساالم بى  هىس
ــگهن ــداق دېـ ــدا « : مۇنـ ــان هالـ ــدىن رازى بولغـ ــرى ئونىڭـ ــشى، ئېـ ــال كىـ ــر ئايـ ــداقال بىـ  قانـ

 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » ئۆلىدىكهن، ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ

 بىــر « : ئهنهس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنغــان بىــر ههدىــسته مۇنــداق كهلــگهن
 لىغــا، ئۇنىــڭ ئۆيــدىن چىقمــاي ئولتۇرۇشــىنى تهۋســىيه ئــادەم ســهپهرگه چىقىــشتىن بــۇرۇن ئايا

 بــۇ ئـــادەم ســـهپهردىن قايتىــپ كهلگىـــچه، ئايالىنىـــڭ دادىـــسىنىڭ قىلىــپ كېتىـــپ قالىـــدۇ،
 . كېــسىلى ئېغىرلىــشىپ قالىــدۇ، بــۇ ئايــال ئېرىنــى كۈتــۈپ باقىــدۇيۇ، ئېــرى يېتىــپ كهلمهيــدۇ

ــسه ــۈن رۇخـ ــشى ئۈچـ ــوقالپ كېلىـ ــسىنى يـ ــۇلۇلالهتىن دادىـ ــۇ، رەسـ ــۇڭا ئـ ــورىغاندا، شـ  ت سـ
 دەپ رەسـۇلۇلاله ئۇنىڭغــا، ئـالالهتىن قورقــۇڭ، ئېرىڭىزنىــڭ تهۋسىيهسـىگه خىالپلىــق قىلمــاڭ،

 بــۇ ئارىــدا دادىــسىنىڭ ئۆلــۈپ كهتكهنلىــك . ئايــال يهنه ئېرىنــى كۇتىــدۇ . رۇخــسهت بهرمهيــدۇ
 ئايــال يهنه رەســۇلۇلالهتىن دادىـسىنىڭ ئۆلــۈم مۇراســىمىگه بېرىــپ كېلىــشى . خهۋىـرى كېلىــدۇ

ــا ســــوراپ كېلىــــدۇ، رەســــۇلۇلاله چــــۈن رۇخــــسهت ئۈ ــالالهتىن قورقــــۇڭ، « يهنه ئۇنىڭغــ  ئــ
 ئايــال رەســۇلۇلالهنىڭ . دەپ تهســهللى بېرىــدۇ » ئېرىڭىزنىــڭ تهۋسىيهســىگه خىالپلىــق قىلمــاڭ

 شــۇ ئهســنادا ئــالالهتىن . بۇيرۇقىغــا ئىتــائهت قىلىــپ دادىــسىنىڭ ئۆلــۈم مۇراســىمىگه بارمايــدۇ
ــبهرگه، ــڭ « پهيغهمـ ــۇ ئايالنىـ ــڭ بـ ــسىدىن، ئۇنىـ ــانلىقى يۈزىـ ــۆزىدىن چىقمىغـ ــڭ سـ  ئېرىنىـ

 . دەپ ۋەهى كېلىدۇ » دادىسىنىڭ گۇناهلىرى مهغپىرەت قىلىندى

ــۇغ ــرىگه هــۆرمهت قىلىــشىنىڭ نهقهدەر ئول ــال كىــشىنىڭ ئې ــستىن بىلىمىزكــى، ئاي  بۇههدى
 ـ ــا ــيىلىگهن ئات ــپ تهربى ــى ئىتائهتچــان، ياخــشى قىلى ــادەت ســانىلىدىغانلىقى ۋە قىزلىرىن  ئىب

ــڭ ــسىزدۇر ئانىالرنى ــدىغانلىقى شۇبهى ــۇم كۆرى ــاتىنى چوق ــڭ مۇكاپ ــۇ مېهنهتلىرىنى ــداق . ب  بۇن
 ! ئاتىالر نېمه دېگهن بهختلىك ئاتىالر، هه

 ئايــال كىـشىنىڭ ئېــرىگه بويـسۇنۇشى ئالالهقــا ئاســىيلىق . شـۇنىمۇ ئهســكهرتىش كېرەككـى
 شالرنى قىلىــشقا يــاكى ئهگهر ئــۇنى ئېــرى يامــان ئىــ . بولمايــدىغان ئىــشالر دائىرىــسىدە بولىــدۇ

 پهرز، ۋاجىــب قاتــارلىق ئهمهللهرنــى تهرك ئېتىــشكه بۇيرىــسا، ئۇنىڭغــا قهتئىــي بويــسۇنماسلىقى
 قىلـــسىا ســـاۋاب بولىـــدىغان، قىلمىـــسىمۇ گۇنـــاه بولمايـــدىغان نهپلـــى ئىبـــادەتلهرنى . الزىـــم

 الم بـۇ چـۈنكى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـسا . ئېرىنىڭ يۈز ـــ خاتىرىـسى ئۈچـۈن تهرك ئهتـسه بولىـدۇ
 ئالالهقـــا ئاســىيلىق بولىـــدىغان ئىـــشالردا بهنـــدىگه بويـــسۇنۇشقا « : ههقــته مۇنـــداق دېـــگهن

ــدۇ ــۈن تهرك » بولماي ــسى ئۈچ ــڭ خاتىرى ــاكى بىراۋنى ــارى ي ــۆز ئىختىي ــادەتلهرنى ئ ــى ئىب  نهپل
ــسابالنمايدۇ ــان هې ــىيلىق قىلغ ــا ئاس ــۇ ئالالهق ــشى ههرگىزم ــان كى ــار . قىلغ ــدە گۇناهك  نهتىجى

 . بولمايدۇ

ــاۋ ــشى گهرچه بـــۇ مـ ــى، ئهركىـ ــتلهش كېرەككـ ــۇنى تهكىـ ــاۋۋال شـ ــشتىن ئـ زۇدىن يۆتكىلىـ



999 

 ئېهتىيــاجلىرىنى قامــداش ۋە ئــائىله ئهزالىرىغــا يــول پۈتــۈن مهنىــۋى ۋە ئائىلىــسىنىڭ مــاددىي
ــائىله ــسىمۇ، ئ ــان بول ــسى بولغ ــائىله رەئى ــر ئ ــان بى ــئۇلىيىتىنى ئۈســتىگه ئالغ  كۆرســىتىش مهس

ــۆز قا ــڭ كـ ــدە، ئايالىنىـ ــشلىرى ههققىـ ــارا ئىـ ــشنى ئۆزئـ ــش، ههر ئىـ ــۆرمهت قىلىـ ــشىغا هـ  رىـ
 ئــۆز ۋە مهسلىههتلىــشىش دائىرىــسىدە ئېلىــپ بېــرىش، ئۇنىــڭ تــوغرا پىكرىنــى قوبــۇل قىلىــش

 ـ ئهرـــ ئايــال ئىككىــسىنىڭ . چۇشىنىــشتىن بــاش تارتالمايــدۇ ئـارا بىرـــ بىرىنــى  چــۈنكى ئــائىله
 باشـــلىقى بولغـــان ئهر بـــۇ مۇئهســـسهسهنىڭ . قۇرۇلغـــان بىـــر مۇئهســـسهسه مېهنىتـــى بىـــلهن

 سىردىــــشى بولــــۇپ بولـــسىا، ئايــــال كىـــشىمۇ ئۇنىــــڭ مۇئـــاۋىن باشــــلىقى ۋە باشـــلىقنىڭ
 ياردەمچىـــسىز باشـــلىق قاناتـــسىز قۇشـــقا ئوخشىـــسا، باشلىقـــسىز مۇئهســـسهسه . هېـــسابلىنىدۇ

 قاناتـسىز قـۇش ئۇچالمىغانــدەك، چوپانـسىز پـادىمۇ تۈلكىلهرنىــڭ . چوپانـسىز پادىغـا ئوخــشايدۇ
ــا ئــۇچر ــران بولىــدۇ هۇجۇمىغ  ـ بىرىنىــڭ . اپ ۋەي ــر  ـ ئايــال بى ــائىله ئىــشىدا ئهر  دېــمهك، ئ

 ئهرنىڭمــۇ ئايالىغــا هــۆرمهت قىلىــشى ۋە پىكرىنــى ئېلىــشى . ياردىمىــدىن بىهــاجهت بواللمايــدۇ
 . زۆرۈردۇر

 ئايالنىڭ باراۋەرلىكى ئهر بىلهن

 ـ تارتىــــشالر ئىــــسالم دۇشــــمهنلىرى تهرىپىــــدىن بــــۇ مهســــىله ئۈســــتىدىكى تــــاالش
 ۇلمانالرنى ههق يولــــدىن ئــــازدۇرۇش مهقــــسىتىدە ئوتتۇرىغــــا قويۇلغــــان بولـــــۇپ، مۇســــ

ــاۋارە قىلىــپ كهلمهكــته  بۇنىــڭ نهتىجىــسىدە، ئىــسالم دىنىنىــڭ . كىــشىلهرنىڭ پىكىرلىرىنــى ئ
ــلىرىمىزنىڭ ئىــسالم ــۇلمان قېرىنداش ــتهلمىگهن بهزى مۇس ــىنىپ يې ــۇق چۇش ــى تول  ههقىقىتىن

ـــ ئىخالســى ئا ــدە ـ ــا دىنىغــا بولغــان ئهقى ــايمۇقۇپ قالماقت ــۇ مهســىله . جىزلىــشىپ ق  هــالبۇكى، ب
ــدا، تولــۇق ئىزاهالنغــان  بىــز بــۇ . قۇرئــان كهرىمــدە ۋە ههدىــس شــهرىپلهردە چۇشىنىــشلىك هال

 . مهسىلىنى مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن بىرئاز تهپسىلىي سۆزلهپ ئۇتىمىز

ــار قىلغــان ۋە ئۇالرنىــڭ م ــوقتىن ب  ـ خــاراكتېرلىرىنى ئىــسالم دىنــى ئىنــسانىيهتنى ي  ىــجهز
 ـ  ئۇبـدان بىلىـدىغان بىـر ئـالاله تهرىپىـدىن كهلـگهن سـاماۋىي دىـن بولغاچقـا، ئۇنىـڭ قـانۇن
ــۆزدە ــدە ك ــۆزگىچىلىكى ئاالهى ــى ۋە ئ ــشىدىكى تهبىئىت ــسانالرنىڭ يارىتىلى ــسىپلىرىدا ئىن  پرىن

ــان ــيهتكه م . توتۇلغ ــر جهمئى ــداق بى ــق، ههرقان ــا مۇۋاپى ــى ئهقىلغ ــسالم دىنىن ــىپ شــۇڭا ئى  ۇناس
ــۇيمىز ــن دەپ تونـ ــدىغان ههق دىـ ــسان ۋە . كېلىـ ــلهن ئىنـ ــى بىـ ــۆز هېكمىتـ ــالاله ئـ ــقا ئـ  باشـ

 ـ . مهخلۇقـاتنى ئهركهك ـ چىـشى قىلىـپ يـاراتتى  ـ ئايـال ئىككـى جىنـسنىڭ تهبىئىتـى بىـر  ئهر
ــشاش بولمايــدۇ ــۇ ئوخ ــاتلىقتىكى ۋەزىپىلىرىم ــڭ هاي ــاراپ ئۇالرنى ــشىمىغىنىغا ق ــرىگه ئوخ  . بى

ــسنىڭ ــر جىن ــاس ههر بى ــۆزىگه خ ــدىغان ئ ــا ئويناي ــىيىتى ۋە هاياتلىقت ــق خوسۇس ــۆزىگه اليى  ئ
 ـ ئايــال ئىككــى . ئاالهىــدە رولــى بــار شــۇنداق ئىــكهن، ئىــسالم قــانۇن ــــ پرىنــسىپلىرىدىمۇ ئهر
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 . جىنسنىڭ باراۋەر بولىدىغان ۋە باراۋەر بواللمايدىغان يهرلىرىمۇ باردۇر

 ئهر بىلهن ئايال باراۋەر بولىدىغان مهسىلىلهر

ــدا ــاراۋەر بولىـــدىغان مهســـىلىلهردىن ئىخچاملىغـــان هالـ  9 تۆۋەنـــدە، ئهر بىـــلهن ئايـــال بـ
 : ئۇالر . مهسىله بايان قىلىنىدۇ

 . ئهر بىــلهن ئايــال ئىنــسانلىق خۇسۇســىيهتلىرىدە ۋە ئىنــسانلىق هــۆرمهتته ئوخــشاشتۇر . 1
ــانلىقى ههقق ــسانالرنى هۆرمهتلىــك ياراتق ــال پۈتــۈن ئىن  ـ ئاي ــالاله تائــاال ئهر  ىــدە مۇنــداق ئ

 ئىــسرا سۈرىــسى ( » شــهك شۇبهىــسىزكى، بىــز ئــادەم بــالىلىرىنى هۆرمهتلىــك قىلــدۇق « : دەيــدۇ
 ) ـ ئايهت 70

ــا . 2 ــادەتلهرنى بهجــ  ـ ئىبــ  ئهر بىــــلهن ئايــــال ئىــــسالم شــــهرئىتىدە بۇيرۇلغــــان ئهمهل
 يهنــى ئهر كىــشىگه پهرز بولغــان بهش ۋاقىــت . كهلتۇرۇرشــكه تهكلىــپ قىلىنىــشتا ئوخــشاشتۇر

 ئىبــادەتلهر ئايــال كىــشىگىمۇ ئوخــشاشال باشــقا روزا، زكــات ، ههج، بىلىــم ئــېلىش ۋە نامــاز،
ــاتالرمۇ . پهرزدۇر ــدىغان مۇكۆپ ــادەتلىرىگه بېرىلى  ـ ئىب  ـ ئهمهل ــان ــڭ قىلغ ــۇنداقال ئۇالرنى  ش

ــدۇ ــدۇ . ئوخــشاش بولى ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــاال ب ــالاله تائ ــسۇن ، ﴿ : ئ  مهن ســىلهردىن ئهر بول
ــ ــسۇن ههرقانـ ــال بولـ ــار ئايـ ــى بېكـ ــان ئهمهلىنـ ــڭ قىلغـ ــش قىلغۇچىنىـ ــشى ئىـ ــر ياخـ  داق بىـ

 ) ـ ئايهت 195 ئال ئىمران سۈرىسى ( ﴾ قىلىۋەتمهيمهن

ــتا . 3 ــشالردىن توسۇلۇشـ ــان ئىـ ــى قىلىنغـ ــهرىئىتىدە مهنئـ ــسالم شـ ــال ئىـ ــلهن ئايـ  ئهر بىـ
ــشاشتۇر ــههى . ئوخـ ــدا ۋە سـ ــى قۇرئانـ ــوغرا ( يهنـ ــشهنچلىك ئهڭ تـ ــسلهردە ) ئىـ ــى ههدىـ  مهنئـ

 ئــالاله . ا ئهر بولــسۇن، ئايــال بولــسۇن ههممىــسى بىــردەك مهنئــى قىلىنغــان قىلىنغــان ئىــشالرد
ــداق دەيــدۇ ــته مۇن ــۇ ههق ــسۇن ( كىمكــى ﴿ : تائــاال ب ــسۇن ئايــال بول ــى ئهر بول ــان ئىــش ) يهن  يام

ــشا جــازا بېرىلىــدۇ ــا پهقهت قىلغــان ئىــشلىرىغا يارى ــدىكهن، يامــان ئىــش قىلغانالرغ  . ﴾ قىلى
 ) ـ ئايهت 84 قهسهس سۈرىسى (

 يهنــى بىـر ئهر بىــر ئايــالنى ههقــسىز ئۆلتــۇرگهن . ىـلهن ئايــال قىــساستا ئوخــشاشتۇر ئهر ب . 4
ــدۇ ــۈن ئۆلتۈرىلى ــال ئۈچ ــۈرۈلگهن ئاي ــۇ ئهر ئۆلت ــسا ب ــر . بول ــال بى ــر ئاي ــۇنىڭدەك، ئهگهر بى  ش

ــالمۇ شــۇ ئهر ئۈچــۈن ئۆلتۈرىلىــدۇ  بــۇ ههقــته ئــالاله . ئهرنــى نــاههق ئۆلتــۈرگهن بولــسا، بــۇ ئاي
 ئۆلتۈرۈلگهنلهرئۈچــۈن قىــساس ئــېلىش ســىلهرگه پهرز ! ئــى مــۆمىنلهر ﴿ : تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ

 قىلىنـدى، هـۆر ئـادەم ئۈچــۈن هـۆر ئادەمـدىن، قـۇل ئۈچــۈن قۇلـدىن، ئايـال ئۈچـۈن ئايالــدىن
 ) ـ ئايهت 178 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ قىساس ئېلىنىدۇ

 ـ ئهر بولـسۇن، ئايـال بولـ » مـۆمىنلهر « يۇقۇرىقى ئايهتته بايان قىلىنغـان سۇن، دېـگهن سـۆز
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 . ههرقانداق مۆمىن كىشىلهرگه قارىتىلغان

 ـ مهرىــپهت ئۆگىنىــشكه بۇيرۇلۇشــتا ئوخــشاشتۇر . 5  يهنــى ئىــسالم . ئهر بىــلهن ئايــال ئىلىــم
ــتىن، ههر ــالنى ئايرىماس ــلهن ئاي ــدا، ئهر بى ــشكه بۇيرۇغان ــم ئۆگىنى ــۇلمانالرنى ئىلى ــى مۇس  دىن

ــان ــشاش بۇيرۇغ ــسىگه ئوخ ــدى . ئىككى ــان كهرىم ــىله، قۇرئ ــۇ مهس ــارلىق ب ــۇلمانالرنى كى ب  مۇس
ــسىمۇ، پهيغهمـــبهر ــىتىلگهن بولـ ــۇق كۆرسـ ــايهتلهردە ئوچـ ــان ئـ ــشكه چاقىرغـ ــم ئۆگىنىـ  ئىلىـ

 ئىلىـم ئـۆگىنىش ئهر بولـسۇن « : ئهلهيهىسساالم ئۇنى تېخىمـۇ روشهنلهشـتۇرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » ، ئايال بولسۇن ههرقانداق مۇسۇلمان كىشىگه پهرزدۇر

ــ  دىنىـــي ئىلىملهرگىـــال قارىتىلماســـتىن، بهلكـــى » ئـــۇگىنىش « ۇ ئورۇنـــدىكى ئهلـــۋەتته، بـ
 . ئىنسانىيهتكه پايدىلىق بولغان پۈتۈن ئىلىم ـ پهنلهرنىڭ ههممىنى ئۆزئىچىگه ئالىدۇ

 ـ مۈلــۈككه ئىگىــدارچىلىق قىلىـش هوقۇقىــدا ئوخــشاشتۇر . 6  يهنــى . ئهر بىـلهن ئايــال مــال
 ـ مۈلــۈككه قانــداق ئىــگه بۇال  ـ مۈلــۈك ئهر كىــشى مــال  لىــسا، ئايــالالرمۇ ئۇالرغــا ئوخــشاش مــال

ــاهىبى بولۇشــقا هوقۇقلۇقتــۇر ــاال مۇنــداق دەيــدۇ . س ــۇ ههقــته ئــالاله تائ  ئهرلهر قىلغــان ﴿ : ب
 ﴾ ئايـــالالرمۇ قىلغـــان ئهمهللىرىــدىن ههســـسىدار بولىـــدۇ . ئهمهللىرىــدىن ههســـسىدار بولىــدۇ

 ) ـ ئايهت 32 نىسا سۈرىسى (

 يهنـــى ئهرلهر مىـــراس . ىش هوقۇقىـــدا ئوخـــشاشتۇر ئهر بىـــلهن ئايـــال مىـــراس ئـــېل . 7
ــا ئىگىــدۇر ــېلىش هوقۇقىغ ــراس ئ ــالالرمۇ مى ــدەك، ئاي ــداق . ئالغان ــاال مۇن ــالاله تائ ــته ئ ــۇ ههق  : ب

 ـ ئانىـسى ﴿  ـ ئانىـسى ۋە تۇغقـانلىرى قالـدۇرغان مىراسـتا ئهرلهرنىـڭ ههسسىـسى بـار، ئاتـا  ئاتـا
 ) ـ ئايهت 7 نىسا سۈرىسى ( ﴾ سسىسى بار ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا ئايالالرنىڭمۇ هه

 ـ مۈلـــۈكنى تهســـهررۇپ قىلىـــشتا . 8  ئهر بىـــلهن ئايـــال ئـــۆزلىرىگه ئائىـــت بولغـــان مـــال
ــشلىرىدا ئهر . ئوخــشاشتۇر ــېتىش ئى ــېلىش ۋە س ــوللىنىش، ئ ــانچه ق ــۈلكىنى خالىغ ــۆز م ــى ئ  يهن

 : داق دەيــدۇ بــۇ ههقــته ئــالاله تائــاال قۇرئانــدا مۇنــ . بىــلهن ئايــال ئوخــشاش هوقۇققــا ئىگىــدۇر
 ) ـ ئايهت 275 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ ئالاله سودا ـ سېتىقنى هاالل قىلدى ﴿

ــېتىقنىڭ  ـ س ــۈن مۇســۇلمانالرغا ســودا ــسۇن پۈت ــال بول ــسۇن، ئاي ــايهت ئهر بول ــۇقىرىقى ئ  ي
 . هاالل قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

ــدا ئوخــشاشتۇر . 9 ــال نىكــاهلىنىش هوقۇقى ــلهن ئاي ــۆزلىرى خــاال . ئهر بى ــى ئهرلهر ئ پ، يهن
ــالالرمۇ ــالالر بىـــلهن ئـــۆيلىنىش ئهركىـــنلىكىگه ئىـــگه بولغانـــدەك، ئايـ  ياخـــشى كـــۆرگهن ئايـ

 . ئۆزلىرى خاالپ، ياخشى كۆرگهن ئهرلهرگه ياتلىق بولۇش هوقۇقىغا ئىگىدۇر

ــشكه ــۆزلىرى خالىمىغــان بىرســى بىــلهن ئۆيلىنى ــى ئ  ـ قىزالرن ئىــسالم شــهرىئىتىدە ئوغــۇل
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 . زورالش يوقتۇر

ــب ــته پهيغهم ــۇ ههق ــدۇ ب ــداق دەي ــسىز، « : هر ئهلهيهىســساالم مۇن ــڭ ئىختىيارى ــاننى ئۇنى  چوك
 ) رىۋايىتى بۇخارى . ( » قىزنى ئۇنىڭ رايىسىز ياتلىق قىلماڭالر

 ئهر بىلهن ئايال باراۋەر بواللمايدىغان مهسىلىلهر

ــدا، ــدىغان مهســىلىلهردىن ئىخچاملىغــان هال ــاراۋەر بواللماي ــال ب ــلهن ئاي ــدە، ئهر بى  4 تۆۋەن
 : ان قىلىنىدۇ مهسىله باي

 ئىدراە قىلىش . 1

ــاتتۇر ــائىي مهخلۇق ــسان ئىجتىم ــىيالمايدىغان، . ئىن ــانه ياش ــالغۇز يېگ ــۆزى ي ــۇالر ئ ــى ئ  يهن
 ئىنـــسانالر . بهلكــى مهلــۇم مىقــداردىكى ئىنــسانالر بىــلهن بىــرلىكته ياشــايدىغان جىنىــستۇر

 ـ ــڭ ههق  ـ بىرىنىـ ــر ــۈن، بىـ ــىغانلىقى ئۈچـ ــدا ياشـ ــائىي هالـ ــشىپ ئىجتىمـ ــرگه توپلىـ  بىـ
ــدۇ ــۈز بېرىــپ تۇرى ــادالهتنى . هوقۇقلىرىغــا تاجــاۋۇز قىلىــش ئىــشلىرى ي ــسىدا ئ  ئۇالرنىــڭ ئارى

 ـ هۇكــۇمهت، ئهڭ كىچىكــى ئــائىله قاتــارلىق ههرخىــل  بهرپــا قىلىــش ئۈچــۈن، چــوڭى دۆلهت
 ئىنــسانالرنى ئىــدارە قىلىــپ باشــقۇرۇش . ئىــدارە، ئورگــانالرنى قــورۇپ چىقىــشقا تــوغرا كېلىــدۇ

ــادەتته ئهڭ ق ــشى ئـ ــىلىدۇر ئىـ ــر مهسـ ــيىن ۋە ئېغىـ ــڭ . ىـ ــدارە قىلغۇچىالرنىـ ــسانالرنى ئىـ  ئىنـ
ــك، ئۆتكــۈر پىكىرلىــك بولۇشــى تهقهززا قىلىنىــدۇ ــالبۇكى . ئهقىللىــق، مۇســتههكهم ئىرادىلى  ه

 چــۈنكى، ئايــالالر يارىتىلىــشىدىنال مېهرىبــان، . بــۇ ســۈپهتلهر ئايــالالردا ئىنتــايىن ئــاز تېپىلىــدۇ
ــسىي ــشاق، هېس ــۆڭلى يۇم ــدىل، ك ــۇالر رەهىم ــۈن، ئ ــانلىقى ئۈچ ــگه بولغ ــاراكتېرگه ئى  اتچان خ

ــدۇ ــاجىز كېلى ــالالردا ئ ــۆپ ه ــشتىن ك ــئۇلىيهتلىرىدىن چىقى ــنىڭ مهس ــادەم باشقۇرۇش ــۇڭا . ئ  ش
ــشۇرىدۇ ــۇكلهرنى ئهرلهرگه تاپ ــر ي ــداق ئېغى ــرىغانلىقتىن، بۇن ــالالرنى ئاس ــسالمدا ئاي ــا . ئى  ههتت

 گهرچه بهزى ئايـــالالر . جىز كېلىـــدۇ ئايـــالالر ئائىلىـــسىنىمۇ مۇســـتهقىل ئىـــدارە قىلىـــشتىن ئـــا
 ۋاقىتلىـــق ئىــــدارە قىاللىـــسىمۇ، ئــــۇالر قىــــيىن مهســـىلىلهرگه دۇچ كهلگهنــــدە ئــــۇنى ههل

 . بۇ مهسىله كىشلىك تۇرمۇشتا ههر زامان كۆرۈلۈپ تورىدىغان بىر رىئاللىقتۇر . قىاللمايدۇ

 گۇۋاهلىق . 2

ــىلىدە ئىككـــى ــر مهسـ ــدىغان ههرقانـــداق بىـ ــشىنىڭ گۇۋاهلىـــق تهلهپ قىلىنىـ ــال كىـ  ئايـ
 مانـــا بـــۇ ئىنـــسانالر . گۇۋاهلىـــق بېرىـــشى بىـــر ئهر كىـــشىنىڭ گۇۋاهلىقىغـــا بـــاراۋەر كېلىـــدۇ

ــۈن ــۇزۇش ئۈچ ــادالهتنى تورغ ــائىي ئ ــلىق ۋە ئىجتىم ــول قويماس ــاههقچىلىككه ي ــسىدا ن  ئوتتۇرى
 . ئىدى

ــۈن ــرىش ئۈچـ ــپ بېـ ــى ئېلىـ ــۆز ههققىنـ ــشىنىڭ ئـ ــهرىئىتىدە ههر كىـ ــسالم شـ ــۈنكى ئىـ چـ
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 ههرقانــــداق ههقــــسىزلىك يۈزبهرســــه ، ئۇنىــــڭ قانــــداق . پ قىلىنىــــدۇ گۇۋاهلىــــق تهله
 يــــۈزبهرگهنلىكىنى ۋە بولــــۇپ ئــــۆتكهن ۋەقهلىكنىــــڭ پۈتــــۈن جهريــــانى گــــۇۋاهچىالردىن

 بۇنـــداق ئىـــنچىكه مهســـىلىلهردە بىـــر ئهر كىـــشىنىڭ ئورنىغـــا ئىككـــى ئايالنىـــڭ . ســـورىلىدۇ
 : گۇۋاهلىقى كېرەك بولۇشنىڭ سهۋەبى تۆۋەندىكىچه

ــ ) 1 ( ــى ئاي ــانلىقتىن ۋەقهلىكن ــاجىز بولغ ــسبهتهن ئ ــتىن ئهرلهرگه نى ــسمانىي جهههت  الالر جى
ــدۇ ــۇزاقتىن كۆزىتى ــۇنى . ئ ــشى ۋە ئ ــسىلى كۆرەلى ــى تهپ ــۈن ۋەقهلىكن ــڭ پۈت ــر ئايالنى ــۇڭا بى  ش

ــيىن مهســىله ــان قىلىــپ بېرەلىــشى قى ــۇق باي ــاخىر تول ــسا، . باشــتىن ئ ــال بول  ئهممــا ئىككــى ئاي
 بىرســى كۆرىــدۇ، بىرىنىــڭ ئۇنتــۇپ قــالغىنىنى ئىككىنچــى بىرىنىــڭ كــۆرمىگىنىنى ئىككىنچــى

 شــۇنداق قىلىــپ بــۇ ئىككــى ئايــال گــۇۋاهچى بىــر ئهرنىــڭ رولىنــى . بىرســى خاتىرلىتىــدۇ
 . ئوينايدۇ

ــدۇ ) 2 ( ــشقا بولمايـ ــهپقهت قىلىـ  ـ شـ ــم ــشته رەهىـ ــازا بېرىـ ــا جـ ــش قىلغۇچىغـ ــاههق ئىـ  . نـ
 غانــدا، جهمئىيهتــته ئامــانلىق، جىنــايهتچىگه تېگىــشلىك جازاســىنى قهتئىيلىــك بىــلهن قولالنمى

 ئايـال كىـشىلهر . شـۇڭا جىنـايهتچىنى جازاالشـتا قهتئىيلىـك كېـرەك . دۆلهتته ئـادالهت بولمايـدۇ
ــالغۇز ــال ي ــر ئاي ــانلىقى ئۈچــۈن، ئهگهر بى ــشاق ۋە هېســسىياتچان بولغ  رەهىمــدىل، كــۆڭلى يۇم

ــان سۆزلىـــشى يـــاكى ۋە ــايهتچىگه ئىـــچ ئاغرىتىـــپ يالغـ ــى گۇۋاهلىـــق بهرگهنـــدە جىنـ  قهلىكنـ
 ئهگهر ئىككـى ئايـال كىـشى گۇۋاهلىـق بهرسـه، ئۇالرنىـڭ . مهجهۇل قىلىـپ قويۇشـى ئېهتىمـال

ــدۇرۇش ــۇنى ئاگاهالنـ ــسى ئـ ــدىمۇ، ئىككىنچىـ ــهببۇس قىلغانـ ــۈلچهكلىككه تهشـ ــرى كۆڭـ  بىـ
 بۇنــداق ئههــۋالالر ئايــال كىــشىلهردە يــۈز بېرىــپ . ئــارقىلىق ئۇنىــڭ خاتــالىقىنى تۇزىتىــدۇ

 شۇڭالشـــقا، ئايـــالالر ههرقانــــداق ئىـــشقا گۇۋاهلىــــق . ۋالالردۇر تۇرىـــدىغان تهبىئىـــي ئههــــ
 بــۇ ههقــته . بېرىــدىكهن، ئىككــى ئايــال بىــر ئهر كىــشىنىڭ ئورنىــدا تــۇرۇپ گۇۋاهلىــق بېرىــدۇ

 ســىلهر ئهر كىــشىڭالردىن ئىككــى كىــشىنى گۇۋاهلىققــا تهكلىــپ ﴿ : ئــالاله مۇنــداق دەيــدۇ
ــالر ــىلهر . قىلىڭـ ــسا، سـ ــوق بولـ ــشى يـ ــى ئهر كىـ ــانىتىگه ( ئهگهر ئىككـ ــادالىتىگه، دىيـ  رازى ) ئـ

 بولىــدىغان كىــشىلهردىن بىــر ئهر، ئىككــى ئايــال كىــشىنى گۇۋاهلىققــا تهكلىــپ قىلىڭــالر، بــۇ
ــالىدۇ ــسىگه س ــسى ئې ــسا، ئىككىنچى ــۇپ قال ــى ئۇنت ــڭ بىرس ــسى ( ﴾ ئىككــى ئايالنى  بهقهرە سۈرى

 ) ـ ئايهت 282

 مىراس . 3

ــڭ مهنبى ــسى ۋە ئادالهتنى ــڭ ئاخىرقى ــا ســاماۋىي دىنالرنى ــى بارلىقق ــسالم دىن ــان ئى ــى بولغ  ئ
 كهلگىچىلىك، مهيلـى ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدا بولـسۇن، مهيلـى باشـقا ئهلـلهردە بولـسۇن هېچبىـر

 ئايالالرنىــڭ مىــراس ئېلىــشى ئوياقتــا . يهردە ئايالالرنىــڭ مىــراس ئــېلىش هوقــۇقى يــوق ئىــدى
ــدا قــوللىنىالت ــۇالر ئــۆزلىرى ئهرلهر تهرىپىــدىن مىــراس ئورنى ئىــسالم دىنىنىــڭ . تى تۇرســۇن، ئ
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ــپ، ــسىزلىكلهر يوقىتىلىــ ــۇ ههقــ ــيىن، بــ ــدىن كېــ ــل بولغانــ ــاملىرى نازىــ ــهرىئهت ئههكــ  شــ
ــتىم ــى قې ــدا بىرىنچ ــا تارىخى ــۇقى دۇني ــېلىش هوق ــراس ئ ــشاش مى ــالالرنىڭمۇ ئهرلهرگه ئوخ  ئاي

ــدى ــدا بېكىتىل ــراس قانۇنى ــڭ مى ــسالم دىنىنى ــۇقىنى . ئى ــلهش هوق ــراس بهلگى ــشىلهرگه مى  كى
 ئـۆز ئۈسـتىگه ئالغـان بولـۇپ، مىـراس مهسىلىـسى قۇرئاننىـڭ نىـسا سۈرىـسىدە ئالاله بىۋاسـىته

 ئــــالاله مىــــراس مىقــــدارى ههققىــــدە ئىــــسالم . ناهــــايىتى ئوچــــۇق بايــــان قىلىنغــــان
 قانۇنــشۇناسلىرىغا، ههتتـــا پهيغهمبهرگىمــۇ ئىجتىهـــاد قىلىــش هوقـــۇقىنى بهرمىــگهن هالـــدا

ــلهپ بهرگهن ــۆزى تهپــسىلى بهلگى ــۇنى ئ ــۇڭا مىــراس . ،ئ ــسى توغرۇلــۇق ش ــدارى مهسىلى  مىق
 بۈگـــۈنكى كـــۈنگه . ئىــسالم مهزههپلىرىـــدىن هېچقانــداق بىـــر مهزههپــته ئىخـــتىالپ يوقتــۇر

 كهلگهنــدە، ئىــسالم دىنىنىــڭ مــاهىيىتىنى ياخــشى چۈشــىنىپ يېــتهلمىگهن بهزى كىــشىلهر
 ئىسالمدا ئايالالرغا ئهركىـشىنىڭ مىراسـىنىڭ يېـرىم ههسسىـسى بېرىلىـدۇ، نـېمه ئۈچـۈن ئهرــ «

 دېگهنـگه ئوخـشاش » ئايالغا ئوخشاش بېرىلمهيـدۇ؟ بـۇ، ئايـالالرنى كهمـسىتكهنلىك ئهمهسـمۇ؟
 هـالبۇكى، ئىـسالم شـهرىئىتىدىكى . ئاخماقانه تۆهمهتلهرنى بـۇ ئىلغـار دىنغـا توقـۇپ كهلمهكـته

ــر يۈرگۈزىــدىغان بولــساق، ئۇنىــڭ ئهڭ ــويالپ كــۆرۈپ، تــوغرا پىكى  مىــراس قــانۇنىنى ئــازراق ئ
 . ئهڭ توغرا قانۇن ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز ئادالهتلىك ۋە

 بـۇ ئىككىـسنى بىـر ـ . ئىسالمدىكى مىـراس مهسىلىـسى ئـائىله نىزامىغـا بـاغلىق بىـر مهسـىله
 بىـر ئائىلىـدىكى ئايـال كىـشى، يـاكى شـۇ ئائىلىـدىكى . بىرىدىن ئايرىپ چۇشىنىـشكه بولمايـدۇ

 يـاكى ئۇنىـڭ نىـڭ ئانىـسى بولىـدۇ يـاكى ئۇ ئهرنىڭ ئايالى بولىدۇ يـاكى ئۇنىـڭ قىـزى بولىـدۇ
 . زادى ئۇ، بۇ تۆت خىل ئايالنىڭ بىرى بولىدۇ . ههمشىرىسى بولىدۇ

 ئهگهر بۇ ئايـال شـۇئائىلىنىڭ قىـزى بولـسا، ئۇنىـڭ يـېمهك ـ ئىچـمهك ، كىـيىم ـ كـېچهك ۋە
 . پۈتۈن چىقىملىرى ئاتىسىنىڭ ئۈستىگه يۈكلىنىدۇ باشقا

 ئــائىله باشــلىقىنىڭ ئايــالى نــى شــۇ ئائىلىــدىكى يه ( ئهگهر بــۇ ئايــال شــۇ ئائىلىنىــڭ ئايــالى
ــرى ــڭ چىقىملى ــسا، ئۇنى ــدۇ » نهفهقه « بول ــتىگه يۇكلىنى ــڭ ئۇس ــڭ ئېرىنى ــپ ئۇنى  . دەپ ئاتىلى

 ئهگهر ئۇنىــڭ ئېــرى ئۇنىــڭ نهفهقهســىنى ئــۆز اليىقىــدا تولــۇقالپ بهرمىــسه، ئايــال كىــشىنىڭ
 . مههكىمىگه بېرىپ ئېرىنىڭ ئۇستىدىن ئهرز قىلىش هوقۇقى بار

ــلىقى ئه ــائىله باش ــدىكى ئ ــۇ ئائىلى ــى ش ــۇپ يهن ــا بول ــدە ئان ــائىله ئچى ــۇ ئ ــال ش ــۇ ئاي  گهر ب
 بولغـان ئهر كىـشىنىڭ ئانىـسى بولـۇپ ياشـىغان بولـسا، ئۇنىـڭ پۈتـۈن چىقىملىـرى ئوغلىنىـڭ

 . ئۇستىگه يۇكلىنىدۇ

ــۇپ، ــڭ ههمشىرىــسى بول ــائىله باشــلىقى بولغــان ئهرنى ــدىكى ئ ــال شــۇ ئائىلى ــۇ ئاي  ئهگهر ب
ـ ئانىـسى، يـاكى چورىـسى يـاكى بالىـسى بولمىغـانلقىتىن، شـۇ كىـشىنىڭ رىئـايىتى ئۇنىڭ ئاتـا
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ــارلىق چىقىملىـــرى ئۇنىـــڭ شـــۇ ئوغـــۇل ــالهتتىمۇ ئۇنىـــڭ بـ  ئاســـتىدا تۇرغـــان بولـــسا، بـــۇ هـ
 ئېـرى يــوق، ئوغلىمــۇ يـوق، ئاتىــسىمۇ يــوق، قېرىندىــشى . قېرىندىـشىنىڭ ئۇســتىگه يۈكلىنىــدۇ

 ئهگهر . ۇنىـڭ تاغـا ئاكىلىرىنىـڭ ئۈسـتىگه يۈكلىنىـدۇ ههم يوق ئايـال كىـشىنىڭ چىقىملىـرى ئ
 ئۇنىــڭ تاغــا ئــاكىلىرىمۇ بولمىــسا، بــۇ ئايالنىــڭ هايــاتى ئىــسالم دۆلىتــى تهرىپىــدىن كاپــالهتكه

 . ئېلىنىدۇ

ــرى ئهرلهر ــۈن چىقىملىـ ــتىكى پۈتـ ــڭ تۇرمۇشـ ــدۇكى، ئايالالرنىـ ــۇم بۇلىـ ــن مهلـ ــۇ يهردىـ  بـ
 گه باشــقىالر ئۈچــۈن چىقىــم قىلىــش ئۇياقتــا ئايالالرنىــڭ ئۈســتى . تهرىپىــدىن تهمىــن ئېتىلىــدۇ

ــدۇ ــم كهلمهي ــشلىرى الزى ــم قىلى ــۇ چىقى ــاجلىرى ئۈچۈنم ــڭ ئېهتىي ــى . تۇرســۇن، ئۆزلىرىنى  بهلك
ــدۇ ــۇنى ئهرلهر قامداي ــز . ئ ــكهن، ئهقلىمى ــداق ئى ــالالر بۇن ــسهك ئاي ــز دې ــۈم قىلىمى ــلهن هۆك  بى

ــشلىك ئهمهس ــشقا تېگى ــراس ئېلى ــڭ . مى ــى ئايالالرنى ــسالم دىن ــېكىن ئى ــى ل ـــ قىممىتىن  قهدىر
 مىـراس بهلگىلىـدى كۆتۈرۈپ، ئۇالرنى ئاالهىـدە هـۆرمهتلىگهنلىكتىن، ئۇالرغـا مهلـۇم مىقـداردا

 هېچقانـداق چىقىـم قىلىـشنى ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىگه ئائىلىـسى يـاكى تۇغقـانلىرى ئۈچـۈن ههمـدە
 . بۇيرىمىدى

ــالپ ئۆين ــدىن باشـ ــشقا تهككهنـ ــولى ئىـ ــاال قـ ــۇل بـ ــسهك، ئوغـ ــدى ئهرلهرگه كهلـ ــڭ ئهمـ  ىـ
ئـۇ . ئېغىـر ئىـشالر ئۇنىـڭ بېـشىغا چۇشـىدۇ . ئېهتىياجلىرىنى قامداشتا ئاتىـسىغا ياردەملىـشىدۇ

 ئۆيلىنىــپ بىــر ئائىلىنىــڭ بېــشى بولغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ئۇســتىگه ئايــالى ۋە بالىلىرىنىــڭ
 ئۇنىــڭ بىــر ئۆينىــڭ ئېهتىياجلىرىــدىن چىقىــشى الزىــم . يۈكلىنىــدۇ ) چىقىملىــرى ( نهفهقىلىــرى

 ـ ئانىــسى ئ . كېلىـدۇ  هگهر ئۇنىـڭ ئاتىـسى بولمىـسا، ئانىـسىنى، قېرىنداشــلىرىنى بېقىـشى، ئاتـا
 ياشــىنىپ قالغــان، كىرىمــى يــوق هــالهتته بولــسا، بــۇالرنى ياخــشى بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئــۇالر

 دېـمهك، ئـائىله هاياتىـدىكى بـارلىق . بېقىشى، بارلىق ئېهتىيـاجلىرىنى قامدىـشى الزىـم كېلىـدۇ
ــراجهتله  ـ خىـ ــم ــتىگه چىقىـ ــشىنىڭ ئۈسـ ــال ئهر كىـ ــسۇن، پهقهتـ ــارائىتتا بولمىـ ــداقال شـ  ر قانـ

 . يۇكلىنىدۇ

 ههقىـقهت بـۇ ئىـكهن، قايـسى ئهقىـل ۋە قايـسى مهنتىـق بىـلهن، ئايـالالر بىـلهن ئهرلهر تهڭ
 مىــراس ئېلىــشى كېــرەك دېيهلهيمىــز؟ قايــسى ئادالهتلىــك قــانۇن ئــۇالرنى تهڭ مىــراس ئېلىــشى

 الهتلىــك بولىــدۇ؟ ــــ تۇرمۇشــنىڭ پۈتــۈن ئېهتىيــاجلىرى كېــرەك دېيهلهيــدۇ؟ قايسىــسى ئاد
ــڭ ــاكى ئۇنىـ ــشمۇ ؟ يـ ــراس بېرىـ ــق مىـ ــى قىزلىـ ــشىگه ئىككـ ــۈكلهنگهن ئهر كىـ ــتىگه يـ  ئۈسـ
 زىممىــسىغا ئايالالرنىــڭ چىقىملىرىنــى يــۈكلهش بىــلهن بىــرگه، ئۇنىڭغــا ئايــال كىــشى بىــلهن

 تهڭ مىراس بېرىشمۇ ؟

 ى پهرزەنتــى بولغــان بولــسا، ئــۇ ئۆلگهنــدىن بىراۋنىــڭ بىرقىــز، بىــر ئوغــۇل ئىككـ : مهسـىلهن
نــى ئوغۇلغــا، 2000 نهق پــۇل مىــراس قالــدۇرغان بولــسا، ئۇنىــڭ يــۈەن 3000 كېــيىن، ئۇالرغــا
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 يــۈەننى ئالغــان ئوغـۇل، ئــۇنى ئائىلىــسىنىڭ ـــ ئــۆزى، ئايــالى 2000 . نـى قىزغــا بېرىلىـدۇ 1000
 ى بىــلهن ئاجراشــماقچى بولــسا، مۇبــادا ئايــال . ۋە بالىلىرىنىــڭ ئېهتىيــاجلىرى ئۈچــۈن قوللىنىــدۇ

ــۇ ــدىكى ب ــڭ 2000 قولى ــڭ مۈلكىنىــڭ 1000 يۈەننى ــۈنكى ئهرنى ــدۇ، چ ــا نهق بېرى ــى ئايالىغ  ن
 يــۈەن يــاكى ئۇنىڭــدىن ئــاز يــاكى 1000 ئۇمــۇ ئاتىــسىدىن . يېرىمــى ئايالىنىــڭ ههققىــدۇر

ــان ــدىن ئالغ ــسا، ئېرى ــان بول ــراس ئالغ ــۆپرەكىنى مى ــڭ 1000 ك ــۇلۇپ ئۇنى ــلهن قوش ــۈەن بى  ي
ــا قولى ــدۇ 2000 غ ــرگهن بولى ــۇل كى ــۆپرەك نهق پ ــاكى ك ــازراق ي ــدىن ئ ــاكى ئۇنىڭ ــدى، . ي  ئهم

ــسىدىن ــدىن 1000 ئاتىـ ــۇ ئېرىـ ــسهك، ئۇمـ ــا كهلـ ــان قىزغـ ــراس ئالغـ ــۈەن مىـ ــاكى 1000 يـ  يـ
 ئېرىـشكهن ئومـۇمى ئۇنىڭدىن ئازراق يـاكى كـۆپرەك مىقـداردا نهق پـۇل ئالغـان بولـسا، ئۇنىـڭ

 ـ ئانىـسىدىن مىـراس ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه . ىـدۇ ئهتراپىـدا بولغـان بول 2000 نهق پۇلى  ئايـالالر ئاتـا
ــۇللىرىنى ۋە ــان نهق پ ــان باشــقا ئالغ ــشقا بۇيرۇلغ ــم قىلى ــسى ئۈچــۈن چىقى ــايلىقلىرىنى ئائىلى  ب

ــۇ ئـــۆز . ئهمهس، ئېرىنىـــڭ ئـــۇنى چىقىـــم قىلىـــشقا زورالش ههققـــى يـــوق، ئهلـــۋەتته  ئهگهر ئـ
 ت بىـلهن بىــر قىـسىم ئىقتىــسادىنى ئىختىيـارى بىــلهن ئېـرىمگه ههمكارلىــشىمهن دېـگهن نىــيه

ــشى ــڭ ئى ــۇ ئۆزىنى ــسا ب ــم قىل ــسىگه چىقى ــدا . ئائىلى ــۆز يېنى ــۇلىنى ئ ــان پ ــراس ئالغ ــالالر مى  ئاي
 بهلكــى ئائىلىــسىگه چىقىــم قىلىــشى الزىــم . بېــسىپ ياتااليــدۇ، ئهممــا ئهرلهر ئانــداق قىاللمايــدۇ

 بولىـدۇ؟ ئوغۇلمـۇ يـاكى ئهمـدى ئـويالپ باقـايلى، ئهمهلىيهتـته قايسىـسى كـۆپ ئالغـان . كېلىدۇ
 قىزمۇ؟

 تاالق . 4

 ئىنــسان ئىجتىمــائىي مهخلۇقــات . ســاغالم ئــائىله ئهمنىيهتلىــك جهمئىيهتنىــڭ ئاساســىدۇر
ــاجلىقتۇر ــقا ئېهتىيـ ــدە ياشاشـ ــائهت تهركىبىـ ــورۇپ جامـ ــائىله قـ ــۇ، ئـ ــا، ئـ ــسانالر . بولغاچقـ  ئىنـ
ــدىلىك تۇرمــۇش جهريانىــدا ههمىــشه بىــر خىــل ــدىن كېــيىن، كۈن ــدۇ تۇرمــۇش قۇرغان  . تۇرماي

 ئىنـسانالر ئـازراق . گاهىدا ئهر ــ خوتۇنالر ئوتتۇرىـسىدا جېـدەل ـــ مـاجراالر يـۈز بېرىـپ تورىـدۇ
ــدا داۋام  ئاچچىقلىرىغــا هــاي بېرىــپ، ســهۋىرچانلىق بىــلهن تۇرمــۇش هايــاتىنى خــاتىرجهم هال

ــدۇر ــقا مۇهتاج ــاجىراالر . قىلدۇرۇش ـــ م ــدەل ـ ــۈز بهرگهن جې ــسىدا ي ــۇنالر ئوتتۇرى  ـ خوت  دا ئهر
 بىرىنىڭ ئـاچچىقى يېنىـپ، ئۆزهالىغـا كهلگۈچىلىـك قارشـى تهرەپنىـڭ سـهۋىر قىلىـشىغا تـوغرا

 . ئهگهر ئۇنــداق بولمىغانــدا، بىــر دەملىــك ئــاچچىق تۇپهيلىــدىن ئــائىله بۇزۇلىــدۇ . كېلىــدۇ
 ئـــۇالر بهزىــدە ئــۆز هېســـسىياتلىرىنى . ئايــالالر ئــادەتته سهۋىرســـىز، هېســسىياتچان كېلىــدۇ

ــداق بولىــشىغا قارىماســتىن، . ىــدۇ باشــقۇرالماي قال ــدە، ئاقىۋەتنىــڭ قان ــاچچىقى كهلگهن ــۇالر ئ  ئ
ــدۇ ــى قويۇۋېتى ــانلىقلىرى . ئېغىزىن ــهۋىرچان بولغ ــدا، س ــا قارىغان ــشىلهر ئايالالرغ ــا ئهر كى  ئهمم

ــدۇ ــشنى بىلىــ ــۆزلىرىنى بېسىۋېلىــ ــدە، ئــ ــاچچىقى كهلگهنــ ــۇالر ئــ ــۈن ئــ ــى ئۈچــ  ۋە ئېغىزىنــ
ــدۇ ــاچچىق . قويۇۋەتمهيـ ــلهن ئـ ــهۋىرى بىـ ــدۇ سـ ــۇنالر . ىنى يۇتۇۋاالاليـ ـــ خوتـ ــدە، ئهر ــ نهتىجىـ
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 ئوتتۇرىـــسىدا جېـــدەل ــــــ مـــاجىراالر يــــۈز بهرگهن بولـــسىمۇ، كېــــيىن يهنه ئـــۇالر ئۆزئــــارا
ــشىۋاالاليدۇ ــتىن داۋام قىلىۋېرىــدۇ . يارى ــائىله پارچىالنماس ــڭ بىــلهن ئ ــائىله ئــوچىقى . بۇنى  ئ

ــدۇ ــتىم بولماي ــالىالرمۇ يېى ــا ب  ـ تۇ . داۋام قىلغاچق ــۇرۇق ــدۇ ئ ــشان بولماي ــانالرمۇ پهرى ــۇ . غق  مۇش
 . سهۋەبتىن، تاالق قىلىش هوقۇقى ئهرلهرگه بېرىلگهن

ــا  شـــۇنىمۇ ئهســـتىن چىقارماســـلىق الزىمكـــى، ئائىلىنىـــڭ باشـــالنغۇچى بولغـــان نىكاهتـ
ــدۇر ــال كىــشىنىڭ قولىدى ــاقچى . هوقــۇق ئاي ــۆزى بىــلهن تۇرمــۇش قۇرم ــال كىــشى ئ  ئهگهر ئاي

ــا خوتـــۇن بولۇشـــنى بولغـــان ئهرگه رازى بولـــۇپ، ئۇن ــۇل قىلـــدىم « ىڭغـ ــدىكهن، » قوبـ  دېمهيـ
ــۇنى ــڭ ئـ ــدىم « ئهرنىـ ــاردۇر » ئالـ ــى بېكـ ــدە . دېگىنـ ــۇنداق كهڭ دائىرىـ ــىلىنى مۇشـ ــۇ مهسـ  بـ

ــا مۇۋاپىــــق، ئىنــــساننىڭ فىترىتــــى  چۇشــــهنگىنىمىزدە، ئىــــسالم دىنىنىــــڭ نهقهدەر ئهقىلغــ
 . گه ئويغۇن ئىكهنلىكىنى كۆرەلهيمىز » تهبئىتى «

 ـ نىزاملىرىنــى تــوغرا چۈشــهنمىگهن يــاكى چۈشىىنىــشنى ئىــسالم شــهرئىتىنىڭ قــا  نۇن
 خالىمايــدىغان بهزى كىــشىلهر، مهســىلىنى بىــر تهرەپتىــنال تۇتۇۋېلىــپ، ههدەپ ئىــسالم دىنىغــا

ــدۇ ــقا ئورۇنى ــۆهمهتلهرنى توقۇش ــهنمىگهن، بهزى . ت ــشى چۈش ــى ياخ ــۇ دىنن ــلهن، ب ــڭ بى  بۇنى
 دىنـدىن ئېزىـپ كېـتىش گىرداۋىغـا قـايمۇقۇپ قېلىـپ، بىلىم سهۋىيىسى تـۆۋەن كىـشىلهرنىڭ

 بــــۇ مــــاۋزۇنى تېخىمــــۇ كهڭ دائىرىلىــــك . چۈشــــۈپ قېلىــــشىدەك ئههــــۋالالر يــــۈز بېرىــــدۇ
ــدى ــهندۈرۈرش مــۇمكىن ئى ـــخانلىرىمىزنىڭ بــۇ . چۈش ــى ســۇيىدىغان كىتاب  ئهممــا ههقىقهتن

 . قهدەر ئىزاهقا كۇپايه قىلىپ بۇنى توغرا چۈشىنىپ كېتىشلىرىگه ئىشهنجىم كامىل

 ۇچىلىرىدىن بهزى ههقىقهتپهرۋەرلهرنىڭ ئېتىراپلىرى غهرب يازغ

 غهربنىـــڭ ئاتــــاغلىق مۇتهپهككــــۇر ئــــالىملىرى ۋە مهشــــهۇر يازغۇچىلىرىــــدىن نۇرغــــۇن
ــسىدا ــسالم سايى ــا ئى ــى ۋە ئۇالرغ  ـ قىممىتىن ــر ــدىكى قهدى ــسالم دىنى ــڭ ئى ــشىلهر ئايالالرنى  كى

ــراپ قىلماقتـــا ــر . بېـــرىلگهن ئىمتىيـــازالرنى ئېتىـ ــائىي ئۇالرنىـــڭ بهزىلىـ  ى غهربنىـــڭ ئىجتىمـ
ــۆتمهكته ــشقا ئـ ــلهن ههل قىلىـ ــزامالر بىـ ــسالمىي نىـ ــىلىلىرىنى ئىـ ــىلهن . مهسـ ــالىيه : مهسـ  ئېتـ

 ئهمـدىلىكته رىئاللىققــا بويــسۇنۇپ، كىـشىلهرنىڭ ئىجتىمــائىي قىيىنچىلىقلىرىنــى ههل قىلىــش
ــيهت تېپىلغ ــدا، زۆرۈرى ــان هال ــراپ قىلغ ــانۇنىنى ئېتى ــاالق ق ــدىكى ت ــسالم دىنى ــدا، ئى ــدا يولى  ان

 خرىــستىئان چــۈنكى . تـاالق قىلىــشقا رۇخــسهت قىلىـش ههققىــدە مهخــسۇس قـانۇن چىقارغــان
 . دىنىدا تاالق قىلىش بولمىغاچقا، ئۇالرهازىرغىچه تاالقنى ئېتىراپ قىلماي كهلگهن ئىدى

ــدۇ . 1 ــداق دەيـ ــۇن مۇنـ ــتاف لېبـ ــالىم گوسـ ــهۇر ئـ ــسىيىلىك مهشـ ــا « فرانـ ــڭ ياۋروپـ  بىزنىـ
ــ ــدا، ئى ــا قارىغان  ـ قانۇنىمىزغ ــر ــى ئايالالرنىــڭ قهدى ــدە سالم دىن قىممىتىنــى كۆتۈرۈشــته ئاالهى
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 شـهرق ئاياللىرىنىــڭ هالىنىــڭ شــۇنچىلىك . ئـۆلگه كۆرســهتتى ۋە ياخــشى تهســىراتالرنى بهردى
 ياخشىلىنىــشىدا ئىــسالم دىنىنىــڭ كۆرســهتكهن تۆهپىــسنى قهدىرلىــشىمىز ئۈچــۈن قۇرئــان

ــڭ ئههــۋالىنى ــۇرۇنقى ئايالالرنى ــتىن ب ــل بولۇش ــۇر نازى ــزگه يېتهرلىكت ــشىمىز بى  ئهرەب « ( » بىلى
 ) گوستاف لېبۇن » مهدەنىيتى

ــالىمالر « : ئېرالنـــدىيىلىك پهيالســـۇپ بىرناردشـــۇ مۇنـــداق دەپ يازىـــدۇ . 2  مۇتهپهككـــۇر ئـ
 ـ ــت ــسانىيهتنىڭ بهخىــ ــدىغان ۋە ئىنــ ــى قوغدايــ ــاقاليدىغان، جهمئىيهتنــ ــى ســ  پهزىلهتنــ

ــى ئىزد ــرەر دىنن ــدىغان بى ــك قىلى ــسالم ســائادىتىگه كېپىللى ــان ئى ــۇالر هام ــسا، ئ  ېمهكچــى بول
 ئىـــسالم دىنـــى ئۇالرنىـــڭ ئارزۇســـىنى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇش بىـــلهن بىـــرگه . دىنىنـــى تاپىـــدۇ

 » ئۇالرنىڭ تهرەققـى قىلىـشىغا ۋە بهخـتكه ئېرىشىـشىگه كېپىللىـك قىالاليـدىغان بىـرال دىنـدۇر
 ) بىرناردشۇ » ئهتىكى كېلهچهكته « (

ــرۇ . 3 ــس ئېنىـ ــازغۇچى مـ ــهۇر يـ ــك مهشـ ــدۇ غهربلىـ ــداق دەيـ ــڭ « : د مۇنـ ــكى، بىزنىـ  كاشـ
ــهرىپى ۋە ــدەك، ئايالالرنىــــڭ شــ ــۇ مۇســــۇلمانالرنىڭ مهملىكهتلىرىدىكىــ  مهملىكهتلىرىمىزدىمــ

ــدى ــسا ئى ــان بول ـــ قىممىتــى بولغ ــۆي خىزمهتچىلىرىمــۇ شــۇ . قهدىرـ ــدە، ئ  ئۇالرنىــڭ مهملىكىتى
ــل ــدۇ، نومۇسـ ــدۇ، خورالنمايـ ــامىله كۆرىـ ــشاش مۇئـ ــا ئوخـ  ـ قىزلىرىغـ ــۇل ــڭ ئوغـ  ىرىغا ئۆينىـ

ــدۇ ــسىز . تېگىلمهي ــلهن يول ــات ئهرلهر بى ــى ي ــۇالر قىزلىرىن ــرىگه نومۇســكى، ئ  غهرب مهملىكهتلى
 نهتىجىـدە، بـۇ قىـزالر ئهڭ خـار، ئهڭ قىممهتـسىز بىـر نهرسـىگه . ئارىلىشىشتىن هـېچ توسـمايدۇ

 قىزلىرىمىــز ئۆزلىرىنىــڭ ئايــاللىق تهبىئىــتىگه مۇناســىپ بولغــان ئــائىله . ئايلىنىــپ قالىــدۇ
ــۆز شــهرەپلىرىنى تۆكــۈپ يۇرســه، ئىــشلىر ــسىدا ئ ــڭ ئارى ــاي، ئهرلهرنى ــلهن مهشــغۇل بولم  ى بى

 5 ـ يىـل 1990 » ئېـستىرىنجىل گېزىتـى « ( » جاۋپكـار هـېس قىلمـايمىز ئـۆزىمىزنى نېمه ئۈچـۈن
 ) ـ ئوكتهبىر

ــنالر « . 4 ــستاندىكى دى ــاپتورى » هىندى ــاملىق ئهســهرنىڭ ئ ــت . ن ن ــدۇ بىزنې ــداق يازى  : مۇن
 بـۇ قـانۇن مۇنـدىن . رنىڭ مىـراس ئـېلىش قـانۇنىنى ئهڭ بـۇرۇن بېكىتتـى ئىسالم دىنى ئايالال «

ــز ــۇرۇن ئېنگلى ــل ب ــرمه يى ــستىئان يىگى ــان خرى ــستىئان لىرى قولالنغ ــسبهتهن خرى ــا نى  قانۇنىغ
ــدۇر ــار قانۇن ــته ئهڭ ئىلغ ــك جهههت ــرىلگهن ئهركىنلى ــا بې ــوغرا ۋە ئايالالرغ ــل، ئهڭ ت  . ئهڭ ئادى

 ەتلىك بېكىــتكهن قــانۇنى ئۆلگىلىــك قــانۇن بولــۇپ، ئــۇ، ئىــسالم دىنىنىــڭ ئايالالرغــا مۇناســىۋ
ــاۋۇز قىلىــپ بــوزەك ــڭ ههقلىــرىگه باشــقىالرنىڭ تاج ــالالرنى هىمــايه قىلىــشقا ۋە ئۇالرنى  ئاي

 ـــ 1990 » ئهزههر ژۇرنىلــى « ( » قىاللماســلىقىغا كاپالهتلىــك قىلىــدىغان مــۇكهممهل قانۇنــدۇر
 ) ـ سان 8 يىل

 ـ 106 نـاملىق كىتابىنىـڭ » منى مـۇداپىئه قىلىـش ئىـسال « مهشـهۇر يـازغۇچى لورافـشىياۋا . 5
ــداق دەپ يازىـــدۇ ــدىن « : بېتىـــدە مۇنـ ــائىي جهههتـــته بۇرۇنقىـ ــالالر ئىجتىمـ ــادىكى ئايـ ياۋروپـ
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 يېقىنقــى يىلــالردا . ئهممــا ئۇالرنىـڭ قــانۇنلۇق هوقــۇقى ناهـايىتى ئــازدۇر . يـۇقىرى كۆتۈرۈلــدى
 . ن يـــوق دېيهرلىـــك ئىـــدى ئۇالرغـــا بېـــرىلگهن بۇنچىلىـــك قـــانۇنىي هوقۇقمـــۇ ئـــۇالر ئۈچـــۈ

 ياۋروپانىــڭ بهزى مهملىكهتلىـــرى هـــازىرمۇ بـــۇرۇنقى هالىــدا داۋام قىلماقتـــا، ئايـــالالر يهنىـــال
ــوق ــشهلىگىنى ي ــنلىككه ئېرى ــۆرمهتكه ۋە ئهركى ــشكهن ه ــالالر ئېرى ــىدىكى ئاي ــسالم دۇنياس  » ئى

 ) تىن » ئىسالمنى مۇداپىئه قىلىش « (

ــاملىق » ئهرەب مهدەنىيتــى « گوســتاف لېبــون . 6 ــدۇ ن ــداق دەپ يازى  ئىــسالم « : ئهســرىدە مۇن
 . دىنىنىــڭ ئىلغـــارلىقى ئايالالرنىــڭ شـــهنىنى كۆتـــۈرگهنلىكى بىلهنــال چهكلىنىـــپ قالمايـــدۇ
 ـ هوقــۇقالرنى بېكىــتكهن ۋە ئــۇالرنى قهدىــرلىگهن بىرىنچــى  بهلكــى ئــۇ، ئايــالالر ئۈچــۈن ههق

 ۇرۇن كهلـگهن پۈتـۈن ئىـسالم دىنىـدىن بـ . بـۇنى ئىـسپاتالش بىـزگه ناهـايىتى ئاسـان . دىندۇر
 ـ ئايالالرنىــــڭ ! دىـــنالر ۋە مىللهتــــلهر ئايــــالالرنى خورلىغــــان  قۇرئانــــدا بېكىــــتىلگهن ئهر

ــۇر ــۋەتته كۆپت ــدىن ئهل ــال هوقۇقلىرى  ـ ئاي ــدىكى ئهر ــا قانۇنلىرى  ئهرەب « ( » هوقــۇقلىرى ياۋروپ
 ) ـ بهتلهر 490 ـ 489 » مهدەنىيىنى

 توغرۇلــۇق ســۆزلىگهن نۇتقىـــدا مهشــهۇر يــازغۇچى دۇ ئىېمــسىپىس شـــهرق ئايــاللىرى . 7
ــۆزلىگهن ــداق دەپ س ــدۇ « مۇن ــامىله قىلىنى ــلهن مۇئ ــرام بى ــالىي ئېهتى ــهرقته ئهڭ ئ ــالالر ش  . ئاي

ــدۇ ــورئهت قىاللماي ــكه ج ــول كۆتۈرۈش ــشى ق ــېچ كى ــا ه ــۇ ئۇالرغ ــاقچىالرمۇ . يولالردىم ــا س  ههتت
ــاللىرىنى كــۆز قارچۇغىــسىدەك ئاســراپ مۇهــا . ئــۇالرنى ئاختۇرالمايــدۇ  . پىزەت قىلىــدۇ ئهرلهر ئاي

 ئانىالرغا بولغان هـۆرمهت ناهـايىتى چـوڭ، ههتتـا ئـۇالر چوقۇنـۇش دەرىجىـسىگه يهتكىلـى ئـاز
 يهنــــى ئايــــالالرنى پــــۇل تېپــــشقا ( پايدىالنمايــــدۇ كهســــپىدىن ئهرلهر ئايالالرنىــــڭ . قالىـــدۇ
 ) ـ بهت 217 قانۇن ۋە فىقهى ئوتتۇرىسىدا ئايال كىشى ( ). سالمايدۇ

 دىنىـدىكى كـۆپ خوتۇنلـۇق بولـۇش قـانۇنىنى ماختـاپ مۇنـداق گوستاف لېبـۇن ئىـسالم . 8
 شــهرقلىقالردىكى كــۆپ خوتۇنلــۇق بولــۇش قــانۇنى ياۋروپــادىكى زىنــادىن تۇغۇلغــان « : دەيــدۇ

ــهرەپلىك ۋە ئهۋزەل ــتىن ئهڭ ش ــسىز تۇرمۇش ــنىلىق، يول ــۆپ ئاش ــشتۇرىدىغان ك ــالىالرنى يېتى  ب
 تۈرۈپ چىققــات شــهرەپلىك ئايــالالر، مۇســۇلمان ئــانىالر تــارىختىن بويــان يېتىــش . قانۇنــدۇر

ــالالردىن ــان ئاي ــشىپ چىقق ــدە يېتى ــدە غهرب مهكتهپلىرى ــۈنكى كۈن ــهرەپلىكتۇر بۈگ  ئهرەب . ( ش
 ) ـ بهت 83 ـ جىلىت 1 مهدەنىيىتى

 ئهممـا ئهخالقتـا بـۇ . غهرب قانۇنىدا بىـرال ئايـال بىـلهن تـۇرۇش دەپ قهيىـت قېلىنغـان « . 9
 ) يۇقىرىقى مهنبهدىن ( » از قانۇنغا ئهمهل قىلغۇچىالر ئىنتايىن ئ

ــسىيىنىڭ . 10 ــۇر « فرانــ ــپ، » مۇنىتــ ــمه قىلىنىــ ــدىن تهرجىــ ــاملىق گېزىتىــ  » ئهزههر « نــ
ــڭ ــل، 1990 ژۇرلىنى ـــ يى ــدۇ 11 ـ ــداق دېيىلى ــدا مۇن ــۇ ماقالى ــان مۇن ــىر قىلىنغ ــانىدا نهش : ـ س
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ــدى « ــپ كهل ــساله ئېلى ــوڭ ئى ــايىتى چ ــدا ناه ــائىي هاياتى ــڭ ئىجتىم ــى ئايالالرنى ــسالم دىن  . ئى
ــۇنىم ــانۇنلۇق شـ ــشىگه بهرگهن قـ ــال كىـ ــڭ ئايـ ــسالم دىنىنىـ ــى، ئىـ ــلىق كېرەككـ  ۇ ئۇنۇتماسـ

 » هوقۇقلىرى فرانسىيه ئاياللىرىغا بېرىلگهن هوقۇقالردىن ئاالهىدە كۆپتۇر

ــاد قىلمايـــــــدىغان، پهقهت ئۆزلىرىنىـــــــڭ ــا ئېتىقـــــ  يـــــــۇقىرىقىالر، ئىـــــــسالم دىنىغـــــ
ــشتىن ــراپ قېلى ــى ئېتى ــسىدىن ههقىقهتن ــى يۈزى ــان ههقىقهتپهرۋەرلىك ــاش تارتالمىغ ــرى ب  غهي

 . ئېتىراپلىرىدۇر مۇسۇلمانالرنىڭ

 ئهر ـ ئاياللىق ئوتتۇرسىدىكى ئهدەبلهر

ــداق ــۇيرۇپ مۇن ــشقا ب ــامىله قىلى ــا ياخــشى مۇئ ــى ئايالالرغ ــدە ئهرلهرن ــان كهرىم ــالاله قۇرئ ئ
 ئــۇالر بىــلهن چىــرايلىقچه تىرىكچىلىــك قىلىڭــالر ، ئهگهر ئــۇالرنى ياقتۇرمىــساڭالرمۇ ﴿ : دەيــدۇ

ــى ) ۋىر قىلىڭــالر ســه ( ــالاله كــۆپ خهيرىيهتلهرن ــشتا، ئ ــر ئى ــدىغان بى  چــۈنكى ســىلهر ياقتۇرماي
 ) ـ ئايهت 19 نىسا سۈرىسى ( ﴾ پهيدا قىلىشى مۇمكىن

ــگهن ــداق دې ــدە مۇن ــۇ مهنى  ســىلهرنىڭ ئهڭ ياخــشىلىرىڭالر، « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ب
 ياخــشى بولغــان كىــشىڭالر مهن ئــۆز ئههلىــگه ئهڭ . ئــۆز ئههلىــگه ئهڭ ياخــشى بولغانلىرىــدۇر

 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » مهن

 . ئايالالرغــا ياخـــشى مۇئـــامىله قىلىڭـــالر « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه بىـــر ههدىـــسته
 ئايــــالالر قۇۋۇرغىــــدىن يارىتىلغــــان، قۇۋۇرغىنىــــڭ ئهڭ قىڭغىــــر يېــــرى ئۇنىــــڭ يــــۇقىرى

 . ۇنى ســۇندۇرۇپ قويىــسىز ئهگهر ســىز ئــۇنى بىــراقال تــۈزلىمهكچى بولــسىڭىز ئــ . تهرىپىــدۇر
ــدۇ ــسىڭىز قىڭغىــرلىقتىن تۈزەلمهي ــالى بــويىچه قويۇۋەت ــۇنى ئــۆز ه  شــۇڭا ئايالالرغــا . ئهگهر ئ

) رىۋايىتى بۇخارى . ( سىلىق، ياخشى مۇئامىله قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى ئىساله قىلىڭالر

ــالى تهرىپ ــدىن، ئهرنىــڭ ئاي ــاللىق مۇئامىلىــسىنىڭ ئهدەپلىرى  ـ ئاي ــدىن ئىــسالمدىكى ئهر  ى
 كهلگهن ئازارالرغا، جاپاالرغـا ۋە كهمچىلىكـلهرگه سـهۋىر قىلىـپ، ئـۇنى سـىلق، ئىلمىـي ئۇسـۇل

 . بىلهن ئىساله قىلىشى كېرەك

ــال ــڭ قوپ ــا، بهدەۋى ئهرەبلهرنى  ـ جاپالىرىغ ــڭ جهۋر ــساالم ئاياللىرىنى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم
ــامىله قىل ــىلىق مۇئــ ــشاق، ســ ــلهن، يومــ ــهۋىرچانلىق بىــ ــامىلىلىرىگه ســ ــدىغان ئهڭ مۇئــ  ىــ

ــدى ــك زات ئېـ ــسته، . پهزىلهتلىـــك ۋە ئۆلگىلىـ ــر ههدىـ ــۋايهت قىلغـــان بىـ ــلىم رىـ ــام مۇسـ  ئىمـ
ــاهابىالرنىڭ ــارتۇق « : سـ ــساالمدىن ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشتا پهيغهمـ ــانلىق قىلىـ ــا مېهرىبـ  ئايالالرغـ

 ئهنهس ئىبنـى مالىـك رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ . دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنغـان » بىرىنى كۆرمىـدۇق
ــگ ــداق دې ــان « : هن مۇن ــا ئهڭ مېهرىب ــك بالىالرغ ــا ۋە كىچى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئاياللىرىغ پهيغهم
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 ) تارىخ ئىبنىى ئهساكىر . ( » زات ئېدى

ــشى ــك، ياخـ ــسىدىن، ئهدەپلىـ ــشىلىقلىرىنىڭ جۇملىـ ــدىغان ياخـ ــا قىلىـ ــڭ ئايالىغـ  ئهرنىـ
ــشى ــڭ كــۆڭلىنى ئېچى ــاقالر بىــلهن ئۇنى ــۈلكىلهر، خــۇش چاقچ ــالى بىــلهن . ك  ئۆزىنىــڭ ئاي

 . ئېچىــشىش ههر ئىككىــسىنىڭ قهلبىنــى راههتلهندۇرىــدۇ، مــۇههببهتنى ئاشـــۇرىدۇ كۆڭــۇل
 نهتىجىــدە، ئايــالمۇ ئېرىنــى رازى قىلىــش ۋە كــۆڭلىنى ئــېلىش ئۈچــۈن ئاالهىــدە پائالىيهتچــان

ــدۇ ــۇالر . بولىـ ــشىپ، ئـ ــا ئويغۇنلىـ ــڭ ئهقىللىرىغـ ــساالمنىڭمۇ ئاياللىرىنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــۋايهت قىلىنغــان بىــلهن چاقچاقلىــشىدىغانلىقى ــدىغانلىقى رى ــرگه كۆڭــۇل ئاچى ــشه . ۋە بى  ئائى

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم مېنىــڭ « : رەزىيهلالهـۇ ئهنهــادىن رىـۋايهت قىلىنىــپ مۇنـداق دەيــدۇ
ــرىلهپ ــدىن ئىلگى ــۈنى مهن ئۇنىڭ ــر ك ــشاتتى، بى ــابىقه قىلى ــته مۇس ــا يۈگۈرۈش ــلهن ئوزاقق  بى

 ) ئىبنىى ماجه رىۋايىتى ( » لهپ كېتهتتى يهنه بىركۈنى ئۇ، مېنىڭدىن ئىلگىرى كهتسهم ،

 : ئهبـۇ هـۇرەيرە رىـۋايهت قىلغــان بىـر ههدىـسته، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېــگهن
ــدىغان « ــامىله قىلى ــۆز ئههلىــگه ئهڭ يومــشاق ۋە ئهخالقلىــق مۇئ  ئىمــانى ئهڭ كامىــل كىــشى ئ

 ) تىرمىزىي رىۋايىتى ( » كىشىدۇر

ــېچىش ــۇل ئــ ــرگه كۆڭــ ــلهن بىــ ــى بىــ ــۆز ئههلــ ــدۇر ئــ ــشى ئهمهللهردىنــ ــا . ياخــ  ئهممــ
ــسىدىن ـــ ئهخــالق دائىرى ــان ســۆز قىلماســلىق ۋە ئهدەپ ـ  چاقچاقالشــقاندا، چاقچــاق، دەپ يالغ

ــلىك كېـــرەك ــۇرۇپ . چىقىـــپ كهتمهسـ ــۇرمىتىنى چۇشـ ــدا، ئهر ئۆزىنىـــڭ هـ ــسىچه بولغانـ  ئهكـ
 . قويىدۇ

 رىگه قىلىدىغان ياخشىلىقلىرى ئايالنىڭ ئې

 الرغا زورلىماسـلىقى، ئېهتىياجىـدىن ئـارتۇق نهرســىنى ئېرىنـى كـۈچى يهتمهيـدىغان ئىـش . 1
 قانـائهت . مانـا بـۇالر، ئايـال كىـشىنىڭ ئېـرىگه ئىقتىـساتتا ههمكارالشـقانلىقىدۇر . سورىماسلىقى

 قانائهتـــسىزلىك ئهرــــ ئايــــاللىق . ئـــائىلىنى گۈللهندۇرىـــدۇ، مـــۇههببهتنى كۈچلهندۇرىـــدۇ
 . مۇناسىۋەتنى سوغۇقالشتۇرىدۇ

ــرىگه ۋە ئېرىن . 2 ــا ئې  ـ قازاغ ــا ــلىقى، باالغ ــىكايهتچى بولماس ــقىالرغا ش ــتىدىن باش ــڭ ئۇس  ى
 رازى بولـــۇپ، ســـهۋىرچان بولۇشـــى، ئالالهقـــا ئاســـىيلىق بولمايـــدىغان ئىـــشالردا جورىـــسىنڭ

 بــۇ ههقــته . ئايــال كىــشىنىڭ ئېــرىگه هــۆرمهت قىلىــشى كاتتــا ئىبــادەتتۇر . رايىغــا ماسلىشىــشى
 بىــر ئايــال پهيغهمــبهر « : رىــۋايهت قىلىنغــان پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مونــۇ ههدىــسى

 ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا كېلىـــپ، ــــ يـــا رســۇلهلال، مهن ســـىزنىڭ يېنىڭىزغــا ئايالالرنىـــڭ
ــدىم ــۇپ كهلــ ــى بولــ ــاۋاپ ۋە . ۋەكىلــ ــدىغان ســ ــشتىن كېلىــ ــاد قىلىــ ــىز ئهرلهرگه جىهــ  ســ

ــشاش جىه ــدا ئهرلهرگه ئوخـ ــداق قىلغانـ ــز قانـ ــدىڭىز، بىـ ــان قىلـ ــى بايـ ــڭ غهنىمهتلهرنـ ادنىـ
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 ساۋابىنى تاپـااليمىز؟ ـــ دېگهنـدە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم، ـــ سـىزگه ئوچرىغـان ئايالالرنىـڭ
ــڭ ــشى ۋە ئۇالرنى ــۆرمهت قىلى ــرىگه ه ــڭ ئهرلى ــۈزۈڭكى، ئايالالرنى ــۇنداق يهتك ــسىگه ش  ههممى

 ئهممـا، شـۇنداق . ههقلىرىنى ئادا قىلىـشى ئهرلهرنىـڭ جىهـاد قىلغىنىغـا ئوخـشاش سـاۋاپلىقتۇر
 ) تهبهرانى رىۋايىتى . ( ىدىغان ئايالالر تولىمۇ ئاز، ــ دىدى قىل

 ئايـالالر ســىرتقا چىققانلىرىــدا ئىــسالمىي . ئېرىنىـڭ روخسىتىــسىز ســهپهرگه چىقماســلىقى . 3
 مانـــا بـــۇ ـــــ دىنىمىزنىـــڭ . قىيـــاپهت بىـــلهن ئېـــسىل، كۆركهملىـــك بولـــۇپ چىقىـــشى الزىـــم

 . كۆرسهتمىسى ۋە مىللىي ئهنئهنىمىزدۇر

 هر ههقل لىك ش الىغا ئۆتهشكه تېگى ئهرنىڭ ئاي

 : ئهركىشىنىڭ ئۈستىدىكى ئايالىغا ئۆتهشكه تېگىشلىك ههقلهردىن

ــا ئـــازار بهرمهســـلىكى، پۈتـــۈن . 1 ــامىله قىلىـــشى، ئۇنىڭغـ ــا ياخـــشى مۇئـ  ئهرنىـــڭ ئايالىغـ
 مــــۇههببىتى ۋە سۆيگۈســــىنى بېغىــــشلىغان هالــــدا، ئۇنىڭغــــا ههر ئىــــشتا مېهرىبــــانلىق

 . كۆرسىتىشى

ــداق دەيــدۇ پهيغهمبىرىمىــ  ســىلهرنىڭ ئهڭ ياخــشىلىرىڭالر : ز مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم مۇن
 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى .( ئۆزلىرىنىڭ ئاياللىرى ئۈچۈن ياخشى بولغانالردۇر

ــاللىق ــاتتىقلىق، قوپـ ــا قـ ــۇپ، ئايالىغـ ــق بولـ ــشى ئهخالقلىـ ــايىتى ياخـ ــىرتتا ناهـ ــى سـ  يهنـ
ــاۋۋا . قىلىــــدىغان كىــــشى ياخــــشى كىــــشى دېيىلمهيــــدۇ ــا، بهلكــــى ئــ  ل ئۆزىنىــــڭ ئايالىغــ

ــدىغان، ئۇالرغــا ئهڭ مېهرىبــان بولغــان كىــشىال ياخــشى ــامىله قىلى  پهرزەنتلىــرىگه ياخــشى مۇئ
 . كىشى بوالاليدۇ

ــجهزى ئۆزگىرىــپ قالغــان چــاغالردىكى . 2 ــڭ ئازارلىرىغــا، بولۇپمــۇ ئايالىنىــڭ مى  ئايالىنى
 ىلىـشى، خاتـالىقلىرىنى ئۇنىڭ بهزى يېقىمـسىز مۇئامىلىـسىگه سـهۋىرچانلىق بىـلهن مۇئـامىله ق

ـــ شــهپقهتلىك ــر ـ ــا ههمىــشه مېهى ــا يېتىــشى ۋە ئۇنىڭغ ــاڭالپ هالىغ ــى ئ ــۇ قىلىــشى، دەردىن  ئهپ
 . بولۇشى

 ئاياللىرىغــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدەك « : ئهنهس رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ
 » مېهرى ـ شهپقهتلىك كىشىنى كۆرمىدىم

ــشى، ئايال . 3 ــۆڭلىنى ئېلىـ ــڭ كـ ــۆز ۋە ئايالىنىـ ــت سـ ــىنى ههرۋاقىـ ــان سۆيگۈسـ ــا بولغـ  ىغـ
 . ههرىكهتلهر بىلهن ئىزهار قىلىپ تۇرۇشى

ــۇق . 4 ــشتا غورۇرل ــاپىزەت قىلى ــدىن مۇه ــك كۆزلىرى ــان نىيهتلى ــقىالرنىڭ يام ــالىنى باش ئاي
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ــهۋەب . بولۇشــى ــشىغا س ــڭ بوزۇلى ــشى، ئائىلىنى ــۇنى قهدىرلى ــپ، ئ ــڭ هــۆرمىتىنى قىلى  ئايالىنى
ــۈز بې ــشالرنىڭ ي ــدىغان ئى ــلىقى بولى ــۇپ قالماس ــل بول ــشىدىن غاپى ــشىنى . رى ــال كى ــېكىن ئاي  ل

 كۈنلىـــدىم دەپ ئارقىـــسىدىن جاسۇســـلۇق قىلماســــلىقى، بهدنىيهتلىـــك بىـــلهن ئايــــالىنى
ــم ــان . ئاساســسىز قارىلىماســلىقى الزى ــان گۇم ــشىلهرنى يام ــدا، كى ــاال قۇرئان ــالاله تائ  چــۈنكى ئ

 . قىلىشتىن مهنئى قىلغان

ــ . 5 ــالىنى ئىمكــان قهدەر ئات ــۈن ئاي ــايرىم ئۆيــدە تورغۇزۇشــى، ئۆينىــڭ پۈت  ـ ئــانىالردىن ئ  ا
 ـ كېرەكلىرىنـــى هـــازىرالپ بېرىـــشى، ئايالىغـــا قېـــيىن ئاتـــا ۋە قېـــيىن  ئېهتىيـــاجلىق نهرســـه

ــم ــلىكى الزىــ ــۇكلىرىنى يۇكلىمهســ ــۈن يــ ــسىنىڭ پۈتــ ــڭ . ئانىــ ــېلىن ئۇالرنىــ ــۈنكى كــ  چــ
 . خىزمهتچىسى ئهمهس، بهلكى شۇ ئائىلىنىڭ هۆر ئهزاسىدۇر

 بىــز ئۇيغــۇرالردا بــالىالرنى ئۆيلهندۈرگهنــدىن كېــيىن، ئــۇالرنى ئــايرىم ئــۆيگه بولۇپمــۇ
ــاز ــۇ ئـ ــادىتى بهكمـ ــقا ئىـــگه قىلىـــش ئـ ــۇ ئىـــشتا . چىقىرىـــپ، مۇســـتهقىل تۇرمۇشـ  بهزىـــلهر بـ

ـــ ئىقتىــسادىي تهرەپــتىن قولىنىــڭ قىــسقىلىقىنى باهــانه قىلىــشى  ئىمكانىيهتنىــڭ يــوقلىقىنى ـ
ــۇمكىن ــدۇ . م ــۆزۈر بواللماي ــۇ ئ ــىمۇ . بۇم ــشىلهرنىڭ تۇرمۇش ــدى، كى ــى قىل ــا تهرەقق ــازىر دۇني  ه

 ئـۆيلهنگهن يېگىـتلهر ئهگهر مۇسـتهقىل تۇرمـۇش قـۇرىمهن دېـسه بـۇنى . بۇرۇنقىدىن بېيىـدى
 بـــالىالر مۇســـتهقىل ئـــۆي تۇتمىغانـــدا كـــېلىن بىـــلهن قېـــيىن ئانـــا ۋە يهڭگىـــلهر . قىالاليـــدۇ

ــ ــاللىق تۇرمۇشــقا ئهل  ـ ئاي ــدۇ ئوتتۇرىــسىدىكى توقۇنۇشــالر ئهر  . ۋەتته زىيــان يهتكــۈزمهي قالماي
 كـــۆپىنچه قېـــيىن ئـــانىالر ۋە بهزى يهڭگىـــلهر كېلىننـــى ياقتۇرمايـــدۇ، بهزى ئاڭـــسىز قېـــيىن

ــان ــلهن بولغـ ــڭ بالىـــسى بىـ ــانىالر ئۇنىـ ــدۇ، ههدەپ ئـ ــا قىزغىنىـ  مـــۇههببىتىگه ۋە يېقىنلىقىغـ
 اپقـان هامـان ئـۇالر كېلىنـدىن ئـازراق ئېيىبنـى ت . كېلىندىن كهمچىلىك ئىزدەشـكه كىرىـشىدۇ

ــقا  ئـــۇنى بالـــسىغا مۇبـــالىغه بىـــلهن چېقىـــشتۇرۇپ، ئۇالرنىـــڭ هۇزۇرلـــۇق ئۇۋىـــسىنى بۇزۇشـ
 قىسقىــسى، يىڭــى . يهنه بىــر تهرەپــتىن ئــوپچى ئۆيــدىكى هايــات هۇزۇرســىز بولىــدۇ . ئورۇنىــدۇ

 ـ بىــرى بىــلهن ئهركىــن كۆڭــۈل ئېچىــشىپ، ئــازادە  تــوي قىلغــان بىــر جــۇپالر ههرۋاقىتتــا بىــر
 ـ بىرىنــى كۆرىــدۇ . زهــار قىلىــشالمايدۇ مــۇههببهت ئى  بــۇ نــېمه دېــگهن . پهقهت كىچىــدىال بىــر
 ئۇڭايسىزلىق؟

ــدۇ ــۈنال ئالمايـ ــۇش ئۈچـ ــرگه بولـ ــسى بىـ ــشىلهر كېچىـ ــشىنى كىـ ــال كىـ ــى، ئايـ  . تهبىئىيكـ
 ـ ــت ئهر ــۈن ههرۋاقى ــاق تېپىــشى ئۈچ ــڭ رۇن ــشى ئــارقىلىق ئائىلىنى ــڭ كۈچىيى  مۇههببهتنى

 ـ بىــرىگه بولغــان ئى ــر ــم ئايــالالر بى ــشى الزى  . خالســىنى ۋە سۆيگۈســىنى ئىزهــار قىلىــشىپ تۇرى
ــك ــت ئازادىلى ــۇالر ههرۋاقى ــدا، ئ ــتهقىل بولمىغان ــورۇپ مۇس ــۇش ق ــايرىم تۇرم ــۆيلهنگهنلهر ئ  ئ

 . هېس قىاللمايدۇ

ۋەتىنىمىزنىــڭ كىچىــك رايــونلىرى ۋە يېزىلىرىــدىكى كــۆپىنچه ئــۆيلهردە ئــايرىم مۇنچــا
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ــدىراپ يۇيۇنىــدۇ بولمىغاچقــا كىــشىلهر بىــر چىــلهك ســۇنى بېــ  چېچــى هــۆل . شىدىن قۇيــۇپال ئال
 چـۈنكى بىـز ئۇيغـۇرالر . بولۇپ قالغان ئايال كىشىنى كۆرسـه، ئـۇنى ئېيىپاليـدىغان ئـادەتمۇ بـار

 بۇرۇنقىلىرىمىزنىــڭ گــۈزەل ئهخالقىنــى ۋە ئىـــسالمىي ههم مىللىــي قائىــدە ــــ يوســـۇنلىرىنى
ــز ئۇنتــۇپ كېتىــپ، پاســكىنا بىــر مىللهتنىــڭ چىــركىن مهدەنىي  ىتــى ئاســتىدا كىرلهنگهنلىكىمى

 . ئۈچۈن، ئادەتته يۇيۇنۇپ، پاكىز يۆرۈشنى ئۆزىمىزگه ئادەت قىاللمايۋاتىمىز

ــزدە ــدۇ « بى ــادەمال يۇيۇنى ــان ئ ــۇپ بولغ ــانلىقى » پهقهت جۇن ــاد بولغ ــاالق ئېتىق ــدىغان ق  دەي
 ىــش ئۈچــۈن، بهزىــدە پــاكىزىلىق ۋە تــازىلىق ئۈچــۈن يۇيۇنغــان قىزالرنــى، كېلىنالرنــى يامــان ئ

ــاز ــا گۇنـــاه ئارتىـــشقا ئىزدىنىـــدىغانالرمۇ ئـ  قىلغـــان ئوخـــشايدۇ دەپ گۇمـــان قىلىـــپ ئۇالرغـ
ــايلىق ئادىتىــدىن پاكالنغــانلىقى . ئهمهس  ئېــرى ســهپهرگه چىقىــپ كهتــكهن بهزى كېلىــنالر ئ
ــاكى ــان ي ــش قىلغ ــان ئى ــۇم يام ــۇالرنى چۇق ــسا، ئ ــۈن يۇيۇن ــى ئۈچ ــپۇراق بولۇش ــاكىز، خۇش  پ

 يويۇنمىغــان بـوالتتى دەپ چۇشــىنىپ، ئۇالرغـا گۇنــاه ئارتىــشقا ۋە ئوخـشايدۇ، ئۇنــداق بولمىـسا
 ئهرلىـــرىگه يالغـــان يـــاۋۇداق ســـۆزلهر بىـــلهن ئـــۇالرنى چېقىـــشتۇرۇپ، ئۇالرنىـــڭ هۇزۇرلـــۇق

ــار ــدىغانالرمۇ بـ ــران قىلىـــشقا ئورۇنىـ ــانالرمۇ . تۇرمۇشـــىنى ۋەيـ ــۇپ بولغـ ــۇ ســـهۋەبتىن، جۇنـ  بـ
 ـ ئوغــۇلالر ئېهــتىالم ســهۋەبى يۇيۇنۇشــتىن قورقىــدىغان، ههتتــا بــاالغهتكه يېتىــ  پ قالغــان قىــز

 ـ ئانىــسىدىن هايـا قىلىــپ بىـلهن گاهىـدا يويۇنۇشــقا تېگىـشلىك بولــۇپ قالغانلىرىـدىمۇ،  ئاتــا
 . يۇيۇنالمايدىغان ئادەتلهرمۇ بار

 بىز ئۇيغۇرالر ئـۆي سـالدۇق دەپ ئىـسراپخورلۇق بىـلهن چـوڭ ئاسـماق ئـايۋانلىق ئـۆيلهرنى
ــادە ــۇنچىلىك زىي ــشقا ش ــدىغان، سېلى ــايرىم ياتى ــزالر ئ ـــ قى ــۇل ـ ــى، ئوغ ــى قىلىمىزك  چىقىمالرن

 پاكىزىلىقنىــــڭ ههم ســــاغالملىقنىڭ ئــــايرىم ئىــــشىكلىك ئــــۆيلهرنى كــــۆپرەك سېلىــــشقا ۋە
ــۆلمهيمىز ــۈل ب ــشقا كۆڭ ــا سېلى ــلهن مۇنچ ـــخانا بى ـــ تهرەت ــان ـ ــسى بولغ ــاپىر . ۋاسىتى ــالر ك  رۇس

ــسا ئهڭ ئــاۋۋال مۇنچىــس ــۇالر ئــۆي سال  ىنى ۋە تهرەتـخانىــسىنى ئهڭ ياخــشى مىلــلهت تــۇرۇپ، ئ
 ئــۇالر . شــهكىلدە پۈتتــۈرۈپ بولــۇپ، ئانــدىن ئۆينىــڭ باشــقا ســارايلىرىنى سېلىــشقا كىرىــشىدۇ

ــز . ئــۆي ســېتىۋالماقچى بولغانــدىمۇ ئهڭ ئــاۋۋال مۇنچىــسى بىــلهن تهرەتـخانىــسىنى تالاليــدۇ  بى
 ئـالاله پـاكتۇر، ئــۇ، « ۋە » پـاكىزىلىق ئىمانـدىن « ، » پـاكىزىلىق ئىماننىـڭ يېرىمـى « مۇسـۇلمانالر

ــۇل قىلىــدۇ ــاكلىق بىــلهن قىلغــان ئهمهللهرنىــال قوب  ـ » پهقهت پ ــدە ــدىغان ئىــسالمىي قائى  دەي
 پرىنــسىپالرنى ئــۇالردىن بــۇرۇن ئــۆگهنگهن تــۇرۇپ، پاكىزىلىققــا ئههمىــيهت بېرىــشته غهيــرى

 ىـــدا مۇنچىـــسى ۋە تهرەتـخانىـــسى پـــاكىز ۋە جاي . مۇســـۇلمانالرنىڭ ئارقىـــسىدا قېلىـــۋاتىمىز
 تهرەتــخانا بىـلهن مۇنچـا پـاكىز بولمىـسا ئـادەم . ههرقانداق ئـۆي ـــ يېتهرسـىز ئۆيـدۇر بولمىغان

 جۇنـۇپ بولغـان كـۈنلهردە بىـر چوگـۇن يـاكى بىـر چىـلهك . خالىغان ۋاقىتتا تازىلىق قىاللمايدۇ
ــدۇ ــا ياتماي ــۇق پاكىزىلىقق ــانلىق تول ــدىراپ يويۇنغ ــلهن ئال ــدىكى . ســۇ بى ــلهن بهدەن ــڭ بى ئۇنى
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ــر ــدۇ كى ــدا يۇيۇنۇشــى پهرز . الر چىقماي ــان ۋاقتى ــۇپ بولغ ــادەم جۇن ــان . ئ ــۇپ بولمىغ ــا جۇن  ئهمم
 بولــــسىمۇ، ســــىرتتا ئىــــشلهپ كىرىــــپ تهرنىــــڭ پــــورىقىنى يــــوقىتىش يــــاكى كىيىمىنــــى
ــرەر  ـ ئــۈچ كۈنــدە بى  ئالماشتۇرۇشــتا پــاكىز بولــۇش مهقــسىتى بىلهنمــۇ، ئــاز دېگهنــدە، ئىككــى

 ۈمه، هېيـت ۋە مېيىـت نامازلىرىغـا، تـوي ـــ تۆكـۈنلهرگه، جـ . قېتىم يۇيۇنـۇپ تۇرۇشـى زۆرۈردۇر
 ـ چىراغالرغـا ۋە  ئـاممىۋى پائـالىيهتلهرگه يۇيۇنـۇپ، پـاكىز كىـيىم كىيىـپ، ئـۆزىگه باشـقا نهزىـر

 ئهمهل ئىبادەتلهرنىــڭ ئالالهقــا قوبــۇل . خۇشــپۇراقلىق بۇيــۇمالرنى چېچىــپ بېــرىش ســۈننهتتۇر
ــاكلى ــڭ پ ــشى قهلبنى ــاكى رەت قىلىنى ــى ي ــا بولۇش ــڭ پاكىزىلىقىغ ــلهن كىيىمنى  قى ۋە بهدەن بى

 . پاكىز بولمىغان كىشىنىڭ ئىبادەتلىرىمۇ ۋە دۇئالىرىمۇ قوبۇل بولمايدۇ . باغلىقتۇر

 ئــۇ، مۇســۇلمانالرنىڭ ههرۋاقىــت . ئىــسالم دىنــى مهدەنىــي ۋە تهرەققىيــاتپهرۋەر بىــر دىنــدۇر
ــدۇ ــهببۇس قىلىـ ــشىنى تهشـ ــپۇراق يۈرۈىـ ــك، خۇشـ ــۈزەل، كۆركهملىـ ــا . گـ ــشىنىڭمۇ ئايـ  ل كىـ

 ئېرىنىــڭ تۈشــىكىگه كېلىــشتىن بــۇرۇن يۇيۇنــۇپ ، ئــۆزىگه خۇشــپۇراق چېچىــپ كېلىــشى
 چـۈنكى ئايــالالر كۈنـدۇزى تامـاق ئېــتىش، ئـۆي سـۈپۈرۈش ۋە بالىلىرىنىــڭ . بهكمـۇ مۇهىمـدۇر

 . كىيىملىرىنــى، تهرەتلىرىنــى تــازىالش جهريانىــدا كىرلىــشىدۇ، قــازان بېــشىدا تــۇرۇپ تهرلهيــدۇ
 بــۇالر يويۇنماســتىن شــۇ پېتــى . ر ســىرتتا ئىــشلهپ تهرلهيــدۇ ۋە چــاڭ تۇزانلىــشىدۇ بهزى ئايــالال

ــپ ــا نهپرەتلىنى ــكىنىدۇ، ههتت ــۇالردىن سهس ــرى ئ ــه، ئهرلى ــا كىرس ــڭ قوينىغ ــلهن ئهرلىرىنى  بى
 نهتىجىـــدە، ئىپپىتىنـــى . ئايالىـــدىن كـــۆڭلى ئېچىلمىغـــان ئهر تاالغـــا قـــاراپ قالىـــدۇ . قالىـــدۇ
 . بۇزىدۇ

ــالالر ئهگهر هه ــپۇراق ئاي ــۆزلىرىگه خۇش ــۇپ، ئ ــاكىز يۇيۇن ــۇرۇن پ ــشتىن ب ــشىمى يېتى  ر ئاخ
 ئـــۇالرنى . ئهتىرلهرنـــى چېچىـــپ ياتىـــدىغان بولـــسا، ئهرلىرىنىـــڭ ئۇالرغـــا ههۋىـــسى كېلىـــدۇ

 ـ ئهر ئايالالرغــا . سـاغالملىق جهههتتىنمـۇ ههر ئىككىـسىگه پايـدىلىق بولىـدۇ . ياقتۇرىـدۇ  شـۇڭا
 ســىتىنى يارىتىــپ بېــرىش ئۈچــۈن، ههرقانــداق ئۆيــدە ۋە بالىالرغــا يۇيۇنــۇپ پــاكىز يــۈرۈش پۇر

 تهرەتــخانىنى ئمكـان قهدەر سـۇ بىـلهن تازىلىنىـدىغان قىلىـپ . ئايرىم مۇنچا بولىـشى شـهرتتۇر
 تهرەتــخانىدا سـۇ بولـسا ههم تـازىلىق ههم ئىـستىنجا ئىككـى ئىـش بىـر ۋاقىتتـا . ياساش كېرەك
 . هڭ ياخشىسىدۇر مهلۇمكى، سۇ پاكلىغۇچى ماددىالرنىڭ ئ . ههل بولىدۇ

ــشى . 6 ــادا قىلى ــۇق ئ ــى تول ــان مېهرىن ــشلىك بولغ ــشكه تېگى ــڭ بېرى ــۇ، . ئايالىنى ــۈنكى ب  چ
 . ئايال كىشىنىڭ نىكاه سهۋەبى بىلهن بهلگىلهنگهن ههققىدۇر

 . ئايالىنىــڭ نهفهقىــسىنى كېمهيتمهســتىن ۋە ئىــسراپ قىلماســتىن ياخــشى ئــادا قىلىــشى . 7
ــدۇ ــداق دەي ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــان « : پهيغهم ــۆزلهپ نهفهقه قىلغ ــگه ســاۋابنى ك ــۆز ئههلى  ئ

) تهبهرانىي رىۋايىتى ( » دۇ كىشى سهدەقىنىڭ ساۋابىنى ئالى
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ــا ۋە باشــقىالر . 8 ــر، دۇئ ــاز، روزا، زىكى ــشى ــــ نام ــاملىرىنى ئۆگىتى ــڭ ئههك ــا دىننى  ئايالىغ
ــشى ههم ــادەتلهرنى ئۆگىتىـ ــۈن ئىبـ ــارلىق پۈتـ ــاردەم قاتـ ــشى، يـ ــشىغا ئۈندىـ ــدا ئورۇنلىـ  ۋاقتىـ

 . ېرىشى ب

ــپ . 9 ــىههت قىلى ــتىن نهس ــۇنى ئۇرماس ــدىردىمۇ، ئ ــان تهق ــانلىق قىلغ ــا يام ــالى ئۇنىڭغ  ئاي
 . ئۆزگهرتىشى، ئىمكان قهدەر ئايالىنى ئۇرماسلىقى

ــدۇ ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــاللىرىنى « : پهيغهمـ ــشىلىرىڭالر ئايـ ــىلهرنىڭ ياخـ  سـ
 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » ئۇرمايدىغانالردۇر

ــشى ئ ــال كىـ ــا ئايـ ــق ئۇنىڭغـ ــازا ۋاقىتلىـ ــاتتىق جـ ــارە ۋە ئهڭ قـ ــاخىرقى چـ ــۈن ئهڭ ئـ  ۈچـ
 . يېقىنچىلىق قىلماسلىقتۇر

 . ئايالى تۇغۇشنى ئارزۇ قىلسا ئۇنى تۇغماسلىققا مهجبۇرلىماسلىقى . 10

ــڭ كــۆڭلىنى چۇشىنىــشى . 11  ئهگهر ئايــالى ئــۇنى هــاجىتىگه رىغبهتلهندۇرســه . ئايالىنى
 . رەت قىلماسلىقى

ــ . 12 ــالىنىى هېقىـ ــانلىرىنى ئايـ ــاكى تۇغقـ ــۇنى يـ ــلىكى، ئـ ــلىكى، هاقارەتلىمهسـ  ر كۆرمهسـ
 . مهسخىرە قىلماسلىقى

 چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالممۇ . ئايالىغـــا ئـــۆي ئىـــشلىرىدا ياردەملىشىـــشى . 13
 . ئاياللىرىغا ياردەملىشهتتى

 بىـــردىن ئـــارتۇق ئايـــالى بولـــسا، ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىدا پۈتـــۈن ئىـــشالردا ئادالهتلىـــك . 14
 . ى، ههممىنىڭ ههققىنى ئوخشاش ئادا قىلىشى بولۇش

 ئايـالى ئاجرىشىـشنى تهلهپ قىلـسا، ئۇنىڭغـا زىيـان يهتكۈزمهسـتىن، ئـازار بهرمهســتىن . 15
. چىرايلىقچه ئاجرىشىشى

ــان ــدا ئېيتىلغـ ــكه 15 يۇقىرىـ ــا ئۆتهشـ ــتىدىكى ئايالىغـ ــشىنىڭ ئۈسـ ــۈك ههق ئهر كىـ  تۈرلـ
ــسى ئهمهس، ب ــڭ ههممىـ ــان ههقلهرنىـ ــشلىك بولغـ ــدىن تېگىـ ــسىم مۇهىملىرىـ ــر قىـ ــى بىـ  هلكـ

 . ئىبارەت

ــسىدە ســـــۆزلىگهن خۇتبىـــــسىدا ــبهر ئهلهيهىســـــساالم ۋىدالىـــــشىش ههججىـــ  پهيغهمـــ
 ئايالىڭالرنىـــڭ ئۈســـتىدە ! بىلىڭالركـــى « : مۇســـۇلمانالرغا مۇنـــداق دەپ تهۋســـىيه قىلغـــان

ــاردۇر ــالر بـ ــىلهرنىڭ ههققىڭـ ــرى . سـ ــڭ ههقلىـ ــتۈڭالردىمۇ ئاياللىرىڭالرنىـ ــىلهرنىڭ ئۈسـ  سـ
ســىلهرنىڭ ئايــاللىرىڭالردىكى ههققىڭــالر ئۇالرنىــڭ ســىلهرگه خىيــانهت قىلماســلىقى . ر بــاردۇ
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ــلىقى ــسهت قىلماسـ ــشىگه رۇخـ ــا كىرىـ ــىنىڭ ئۆيۇڭالرغـ ــدىغان بىرسـ ــان كۆرىـ ــىلهر يامـ  . ۋە سـ
ــڭ ــى، ئاياللىرىڭالرنىـ ــتۈڭالردىكى بىلىڭالركـ  ـ ئۈسـ ــېمهك ــڭ يـ ــسا، ئۇالرنىـ ــرى بولـ  ههقلىـ

ــى  ـ كېچهكلىرىنـ ــيىم ــمهك، كىـ ــقا ۋە ( ئىچـ ــاجلىرىنى باشـ ــشىڭالردۇر ) ئېهتىيـ ــۇقالپ بېرىـ  تولـ
 ). مۇسلىم رىۋايىتى (

 ـ بىـــرىگه ــر ــالالر ئوتتۇرىـــسىدىكى بىـ  ـ ئايـ  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىـــساالم بۇههدىـــسىدە، ئهر
 بـــۇ ههدىـــستىن مهلـــۇم . ئۆتهشـــكه تېگىـــشلىك ههقلهرنـــى ئىجمـــالىي هالـــدا بايـــان قىلغـــان

 ههققــى، ئېرىنىــڭ ئىپپىتىنــى ۋە نومۇســىنى بولغانــدەك، ئهر كىــشىنىڭ ئايالىــدىكى ئهڭ چــوڭ
 . ساقلىـــشى، ئېـــرىگه خىيـــانهت قىلىـــپ ئىككىنچـــى شـــهخس بىـــلهن ئـــاالقه قۇرماســـلىقىدۇر
ــايهت قىلغــان ــانهت، دىنىمىزغــا جىن ــال ئېرىنىــڭ ههققىــگه خىي ــانهت قىلغــان ئاي  ئېــرىگه خىي

ــدۇ ــان بولى ــابۇت قىلغ ــۆزىنى ن ــۇپ، ئ ــرى پ . بول ــدىكى ههقلى ــڭ ئېرى ــداق ئايالنى ــۈنلهي بۇن  ۈت
 . ئۈزۈلگهن بولىدۇ

ــول ــشكه ي ــۆيىگه كىرى ــىنى ئ ــدىغان بىرس ــرى ياقتۇرماي ــشىنىڭ ئې ــال كى ــى ئاي ــسالم دىن  ئى
ــدۇ ــي مهنئــى قىلى ــشىنىڭ . قويۇشــىنى قهتئى ــات ئهركى ــر ي ــداقال بى ــا قان ــان ۋاقتت  ئېــرى بولمىغ

 تتــا ئۇنىـڭ ئـۆيىگه كىرىــشىگه يـول قويماســلىقى ئـايرىم بىـر قائىــدە، ئهممـا ئېــرى بولمىغـان ۋاق
 ئېـرى بىـلهن ئـاداۋىتى بولغـان بىرسـىنىڭ ئـۆيىگه كىرىـشىگه يـول ئېرى ياقتۇرمايدىغان ياكى

 ـ خوتۇنلـۇق تۇرمۇشـىغا ئهڭ زىيـانلىق بىـر ئىـشتۇر  چـۈنكى مۇنـداق ئههـۋالالردا، . قويۇشـى ئهر
 ئهر كىــشى كــۆپىنچه، ئايالىــدىن شــۇبهىلىنىدىغان ۋە يامــان گۇمــان قىلىــدىغان كهيپىيــاتالردا

 ههتتـــا ئىنــسان بهزىـــدە ئايـــالىنى ئــۇ ئايالىنىـــڭ تاغىــسىنىڭ يـــاكى هاممىـــسىنىڭ . بولىــدۇ
ــدۇ ــۇپ قالى ــدىن شــۈبهىلىنىدىغان بول ــڭ بهزى ههرىكهتلىرى ــۈنلهپ، ئۇالرنى ــدىنمۇ ك  . بالىلىرى
ــشىنى ــالغۇز قېلى ــلهن ي ــالى بى ــداق كىــشىلهرنىڭ ئۇنىــڭ ئاي ــا، مۇن ــۆزى بولمىغــان ۋاقىتت  ئهر ئ

ــدۇ ــالى . ياقتۇرماي ــڭ ئاي ــشى ئهرنى ــشى، شــۈبهىلهردىن ساقلىنى ــاپىزەت قىلى ــت مۇه  نى ههر ۋاقى
ــرەم بواللمايـــدىغان يـــات ئهرلهردىـــن ئـــۇنى ئوزاقالشتۇرۇشـــى ئۇنىـــڭ  ئۈچـــۈن ئايالىغـــا مههـ

 . تهبىئىي هوقۇقىدۇر

ــدۇ ــپ كهتمهيـ ــقهت قىلىـ ــانچه دىقـ ــشىلهر ئـ ــشالرغا كىـ ــداق ئىـ ــائىله . مۇنـ ــۆپلىگهن ئـ  كـ
 ـ مــاجىراالر، ئايرىلىــشال  ر مۇشــۇنداق كۈتــۈلمىگهن ســهۋەبلهردىن كېلىــپ جېـدەللىرى، ئــۇرۇش

 . چىقىدۇ

 هر ههقل نىڭ ئېرىگه ئۆتهشكه تېگىشلىك ئايال

ــدۇ ــداق دەي ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــۇر « : پهيغهم ــا مهنپهئهتت ــشى . دۇني ــڭ ئهڭ ياخ  دۇنيانى
» مهنپهئهتى ئۆلگىلىك خوتۇندۇر
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 ئۆلگىلىك خوتۇن دېگهن قانداق خوتۇن؟

 لالهنىـڭ ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىكى ههقلىـرىگه، ئانـدىن ئېرىنىـڭ ئۆلگىلىك خوتـۇن ـ ئـاۋۋال ئا
 . خوتـــۇن دېمهكتـــۇر ههقلىـــرىگه تولـــۇق رىئـــايه قىلىـــپ، ئـــۇالرنى كامىـــل ئـــادا قىلىـــدىغان

 ئۆلگىلىــك خوتۇننىــڭ ســۇپىتى ــــ ئېــرىگه چىــن ســاداقهت بــاغالش، ئائىلىــسىنىڭ ئىــشلىرىغا
ــرل ــى قهدىـ ــيىلهش، ئېرىنـ ــشى تهربىـ ــى ياخـ ــۈش، پهرزەنتلىرىنـ ــكه كۆيۈنـ ــرىگه ئۆتهشـ  هش، ئېـ

ــادا قىلىــــش ۋە ئالالهنىــــڭ بهرگهن ــادەتلهرنى ۋاقتىــــدا ئــ  تېگىــــشلىكلىرىنى بىلىــــش، ئىبــ
 . قىسمىتىگه رازى بولۇپ، ئۇنىڭغا شۈكۈر قىلىش قاتارلىقالرغا ئىخچاملىنىدۇ

 : ئهرنىڭ ئايالى ئۈستىدىكى ههقلىرى تۆۋەندىكىچه

 ۋە جىمـــى تۇغقانلىرىنىـــڭ ئېرىنىـــڭ ههققىنـــى ۋە ئۇنىـــڭ مهنپهئهتىنـــى ئۆزىنىـــڭ . 1
 . ئۇالرنى قوغدىشى ۋە ههققىدىن ۋە مهنپهئهتىدىن ئهال بىلىشى

 ئـــايلىق ئـــادەت، تۇغۇتلـــۇق ۋاقىتلىرىـــدىن باشـــقا، ههرقانـــداق ۋاقىتتـــا ئېرىنىــــڭ . 2
ــشى ــتىگه ماسلىشى ــال . رىغبى ــان ئاي ــۇرۇپ رەت قىلغ ــىز ت ــى ئۆزۈرس ــڭ تهلىبىن ــۈنكى ئېرىنى  چ
ــدۇ ئۇنىڭغــ . كىــشى گۇناهكــار بولىــدۇ ــشتىلهرمۇ لهنهت ئوقۇي ــبهر ئهلهيهىســساالم . ا پهرى  پهيغهم

 ئېــرى تۈشــهككه چاقىرســا، ئۆزۈرســىز تــۇرۇپ كهلمىــگهن ئايالغــا پهرىــشتىلهر « : مۇنــداق دەيــدۇ
 ) رىۋايىتى بۇخارى ( » تاڭ ئاتقۇچه لهنهت ئوقۇيدۇ

ــايىن مـــۇهىم مهســـىلىدۇر  ـ بىرىنىـــڭ رىغبىـــتىگه ماسلىشىـــشى ئىنتـ ــر  ـ ئايـــال بىـ  . ئهر
 . گهن ئائىلىلهرنىـــڭ بهختــسىزلىككه ئۇچرىـــشى ئومـــۇمهن، مۇشــۇ ســـهۋەبتىن بولىـــدۇ كــۆپلى

 ئهرلهرنىـڭ باشـقا ئايالالرغـا بۇزۇلىـشىنىڭ ئالـدىنقى سـهۋەبلىرىنىڭ بىرىمـۇ، ئايالىنىـڭ ئۇنىــڭ
 . رىغبىتىگه ماسالشماي ئۇنى رەنجىتكهنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ

 تلهر بىــــلهن مهشــــغۇل ئېرىنىــــڭ هــــاجىتىنى قايرىــــپ قويــــۇپ نهپلــــى ئىبــــادە . 3
 . بولىۋالماسلىقى

ــدىن بىــر نهرســه بهرمهســلىكى . 4  ـ . ئېرىنىــڭ رۇخسىتىــسىز باشــقىالرغا ئۆي ــا يــېمهك  ئهمم
 . ئىچمهكتىن باشقىالرغا سهدىقه بهرسه بولىدۇ

ــلهن . 5 ــالالر بى ــان ئاي ــرى رازى بولمىغ ــلىقى، ئې ــسىز ســهپهرگه چىقماس ــڭ رۇخسىتى  ئېرىنى
 . ئارىالشماسلىقى

ــالاله به . 6 ــاتتىقچىلىق كۈنلىرىـــدە ئېرىـــدىن ئـ ــك بولۇشـــى، قـ  رگهن رىزىققـــا قانائهتلىـ
ــى ههر ــالالهنى ئۇنۇتماســلىقى، ئېرىنىــڭ مېهنىتىن  شــكايهت قىلماســلىقى، ياخــشى كــۈنلهردە ئ

ــشى ــت قهدىرلى ــشه . ۋاقى ــا ههمى ــۇن ئېرىغ ــشى خوت ــاقالنغىن، « : ئهڭ ياخ ــىپتىن س ــارام كهس ه
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ــا ــز قاتتىقچىلىقق ــن، بى ــىپ قىلغى ــدىن كهس ــلىق هاالل ــا بهرداش ــا دۇزاخ ئوتىغ ــز، ئهمم  بىرەلهيمى
 . دەيدىغان خوتۇندۇر » بهرداشلىق بىرەلمهيمىز

ــوللىرى ۋە . 7 ــۈز، قــ ــقىالرغا يــ ــلىكى، باشــ ــۈن زىننهتلهنمهســ ــقىالر ئۈچــ ــدىن باشــ  ئېرىــ
ــشتىن ــى كېي ــز كىيىملهرن ــسقا، نېپى ــلىقى، قى ــان قىلماس ــى ناماي ــقا ئهزالىرىن ــدىن باش  پۇتلىرى

 . ساقلىنىشى

 ڭ دوســتىلىرى بىــلهن ئېــرى بولمىغــان جــايالردا پاراڭالشماســلىقى، ئېــرى يــوق ئېرىنىىــ . 8
 ئــۆزى يــالغوز بولــسا، ئــۇنى . ۋاقىتتــا كهلــگهن يــالغۇز، ئهرمېهمــاننى يــالغۇز قارشــى ئالماســلىقى

 . ئۆيگه تهكلىپ قىلماسلىقى كېرەك

 ـ جامــالى، بــايلىقى ۋە مهنــسبى بىــلهن پهخىرلهنمهســلىكى يهنــى ئايــ . 9  ال ئېــرىگه هۆســىن
ــا، مهنــسهبكه يــاكى ئېــسىل نهســهبكه ئىــگه  كــشى ئېرىــدىن بىــرقهدەر ئــارتوق جامالغــا، بايلىقق

 . بولغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا ئىشىنىپ چوڭلۇق قىلماسلىقى

 پهرزەنتلىــــرىگه مېهرىبــــان بولۇشــــى، ئــــۇالرنى ئــــۇرۇپ تىللىماســــتىن ياخــــشى . 10
 ىســساالم دۇزاخ ئههلىنىــڭ كــۆپ پهيغهمــبهر ئهلهيه . تهربىيىلىــشى، ئېــرىگه تىــل ئۇزارتماســلىقى

ــاۋاپ بهرگهن ــداق دەپ ج ــورالغىنىدا مۇن ــهۋىبىدىن س ــڭ س ــالالردىن بولغانلىقىنى ــسمى ئاي  : قى
ــدۇ « ــشى باقماي ــۇالرنى ياخ ــدۇ، ئ ــى هاقارەتلهي ــۇالر پهرزەنتلىرىن ــڭ ياخــشىلىقلىرىغا . ئ  ئېرىنى

ــدۇ ــار قىلى ــرىگه . ئىنك ــڭ بى ــۈنكى، ئۇالرنى ــرىگه ( چ ــڭ بى ــى ئايالالرنى ــرى ) يهن ــىر ئې ــر ئهس  بى
ــانلىق كۆرۈلـــسه، ســـهندىن هېچقاچـــان ــرەر يامـ  ياخـــشىلىق قىلىـــپ، ئانـــدىن ئۇنىڭـــدىن بىـ

 ئهممـا . مانـا بـۇالر دۇزاخ ئههلـى بولغـان ئايالالرنىـڭ سـۇپىتىدۇر » ياخشىلىق كۆرمىـدىم دەيـدۇ
 . بهلكــى ياخــشى ئايــالال ئىنتــايىن كۆپتــۇر . ئايالالرنىــڭ ههممىــسى يــۇقىرىقىلهردەك ئهمهس

ـــ ياخـــشى ئايا ــاتلىق ئۆزىنىـــڭ هۇزۇرـ ــائىلىلهر گۈللىنىـــدۇ، هايـ  لالرنىـــڭ ســـهۋەبى بىـــلهن ئـ
ــدۇ ــاالۋىتىنى تاپىـ ــڭ . هـ ــشى ئانىالرنىـ ــۇنداق ياخـ ــابالرمۇ ئهنه شـ ــهۇر ئهربـ ــادىكى مهشـ  دۇنيـ

 . قوللىرىدىن يېتىشىپ ئۆسكهن كۆچهتلهردۇر

 تۇغۇت چهكلهش مهسىلىسى

ــلهردە پرىنــسىپ ســۈپىتىدە تهشــۋ ــۇت قىــسمهن كىــشىلهر بهزى دۆلهت ــان تۇغ  ىق قىلىنىۋاتق
ــپ ــال ئىككىــسىنىڭ شهخــسىي زۆرۈرىيىتىــدىن كېلى  ـ ئاي  چهكــلهش مهسىلىــسى بىــلهن، ئهر

 ئالــدى . چىققــان هامىلــدارلىقنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش مهسىلىــسىنىڭ پهرقىنــى ئايرىيالمايــدۇ
 پىالنلىـق تۇغـۇت « ئايـالالرنى تۇغـۇتتىن چهكـلهش يـاكى نى كهسـكىن ئېيتىمىزكـى، ۇ بىلهن ش

ــگه » ــامالر ن دې ــى ن ــوش پىكــرى يههۇدىيالرنىــڭ باشــقا مىللهتلهرن ــلهن تۇغۇشــقا چهك قوي بى
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 مۇســـتهملىكىچى دۆلهتـــلهر ۋە . نـــابۇت قىلىـــش ئۈچـــۈن ئوتتۇرىغـــا چىقارغـــان سىياســـىتىدۇر
ــۇ ــان بـ ــا چىقىرىلغـ ــدىن ئوتتۇرىغـ ــۇدىيالر تهرىپىـ ــۇروهالر يههـ ــدىكى گـ ــالىزم ئېقىمىـ  ماتېرىيـ

 . الندۇرىۋالغان پىكىرنى ئۆزلىرىنىڭ دەستۇرىغا ئاي

ــلىنى ــڭ نهس ــشىلهرمۇ ئۆزلىرىنى ــان بهزى كى ــسۇپ قىلىۋالغ ــا مهن ــسالم دىنىغ ــۆزلىرىنى ئى  ئ
 بۇالرنىـڭ ئېتىقادىـدا . قۇرۇتۇش ئۈچـۈن قارىتىلغـان بـۇ سىياسـهتلهرنىڭ مهپتـۇنلىرى بولغـان

جهمئىيهتتىكــى پېقىرلىــق، كېــسهللىك، بىلىمــسىزلىك ۋە ئىشــسىزلىق قاتــارلىق بهختــسىزلىكلهر
 شــۇڭا جهمئىيهتنــى بــۇ ۋابــاالردىن ســاقالپ . ۇســنىڭ كۆپلىكىــدىن كېلىــپ چىقــارمىش نوپ

ــرەكمىش ــلىق كېـ ــۈن تۇغماسـ ــېلىش ئۈچـ ــداق . قـ ــۇ نـ ــى بـ ــسا، جهمئىيهتنـ ــته بولـ  ئهمهلىيهتـ
ــۇ . ۋابــاالردىن ۋە بهختــسىزلىكلهردىن ســاقالش ئۈچــۈن تۇغۇشــنى چهكلهشــكه هــاجهت يــوق  ب

ــاجىزلىقت ــاقلىق ۋە ئـ ــاهىللىق، ئاخمـ ــداق . ۇر ئوپئۇچـــۇق جـ ــسانغا ههرقانـ ــالاله ئىنـ  چـــۈنكى ئـ
 ـ ــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن يېتهرلىــك ئهقىــل  ـ ئاپهتلهرنىــڭ ۋە بهختــسىزلىكلهرنىڭ ئال  بــااليىي

 ـ پهن  يوللـۇق ۋە ئىلمىيلىـك بىـلهن جهمئىيهتتىكـى ئاپهتلهرنىـڭ . ئاتـا قىلـدى ئىدراك، ئىلىـم
 ا، ئىنــسانلىق بــۇرچىنى ئالــدىنى ئېلىــشقا تىرىــشماستىن، تۇغــۇتنى چهكلهشــكه ئۇرۇنــۇش بولــس
 . ئادا قىلىشتىن ئاجىز كهلگهنلىك ۋە قىيىنچىلىقالر ئالدىدا يېڭىلغانلىقتۇر

ــسىزلىكلهردىن ۋە ــرلىقالردىن، بىلىمـــ ــىالقالردىن، پېقىـــ  ـ ســـ ــاغرىق ــى ئـــ  جهمئىيهتنـــ
ــي يـــولى ــنىڭ ئىلمىـــي ۋە مهنتىقىـ ــېچىش، مهكتهپ ئىشـــسىزلىقالردىن ساقالشـ ــى كـــۆپ ئـ  لهرنـ

ــم ئېلىــش ــشىلهرنى بىلى ــزدا كۆرســىتىلگهن كى ــش، دىنىمى ــۈردە تهشــهببۇس قىلى ــي ت  قا قهتئى
ــايه قىلىـــشى كېـــرەك ــا رىئـ ــاممىۋى ۋە شهخـــسىي تازىلىقالرغـ ــۈنكى . بـــويىچه ههركىـــشى ئـ  چـ

 ههر قانـداق ئـاغرىق ـــ سـىالقالر ئومـۇمهن، . دىنىمىزدا پـاكىزىلىق ئىماننىـڭ يېرىمـى سـانىلىدۇ
ــدۇ ــانلىقتىن بولى ــايه قىلمىغ ــا رىئ ــال جه . پاكىزىلىقق  ـ م ــول ــستالرنى ۋە پ ــى كاپىتال  مئىيهتتىك

 ئىگىلىرىنـــى جهمئىـــيهتكه، خهلقـــقه پايـــدىلىق بولغـــان ئىـــشالرنى قىلىـــش ئۈچـــۈن مهبـــلهغ
ــشى ــدۇرۈپ بىرى ــك تۇغ ــق ۋە كهڭچىلى ــتىن قۇاليلى ــا دۆلهت تهرەپ ــدەش، ئۇالرغ ــشقا ئۈن  سېلى

 . ئىشسىزالرنى ئىشتىن بههرىمهن قىلىشنىڭ توغرا يولىدۇر

 هـازىر دۇنيانىـڭ ههرقايـسى جايلىرىـدا تهشـهببۇس قىلىنىۋاتقـان تۇغـۇت رىئاللىق شـۇكى،
ــلهش يــاكى پىالنلىــق تۇغــۇت پىكــرى ئىنــسانىيهتنى بهخىتىلىــك قىلىــشنى مهقــسهت  چهك

 ئهكىسچه، بـۇ پىكىرنـى تارقـاتقۇچىالر باشـقىالرنىڭ سـانىنى بـۇ ئـارقىلىق ئازايتىـپ، . قىلمايدۇ
ــڭ ــارەت ئۆزلىرىنىـ ــشتىن ئىبـ ــى يوقىتىـ ــنىال تهدرىجـ ــگه ئاشۇرۇشـ ــى ئهمهلـ ــان غهرەزلىرىنـ  يامـ

 ، يههــۇدىي دۆلهتلىرىــدە پىالنلىــق خرىــستىئان ئامېرىكــا، ياۋرۇپــا ۋە باشــقا . مهقــسهت قىلماقتــا
ــوق ــال يـ ــه ئهسـ ــدىغان نهرسـ ــى دەيـ ــۇت تهشهببۇسـ ــدە ۋە . تۇغـ ــۇلمان دۆلهتلىرىـ  پهقهت مۇسـ

ــۇتنى چ ــلهردە تۇغ ــۇلمان مىللهت ــان مۇس ــتىدا قالغ ــول ئاس ــڭ ق ــارقىلىق كۇففارالرنى ــلهش ئ هك
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ــا ــگه چىقماقتـ ــۇنى ئهۋجـ ــالش دولقـ ــائىله پىالنـ ــۇ، . ئـ ــىنىدۇكى، بـ ــشى چۈشـ ــار كىـ ــى بـ  ئهقلـ
 بــۇ، مۇســۇلمانالر ســانىنىڭ . مۇسـۇلمانالرغا قارىتىلغــان بىــر سۇيقهســتتىن باشـقا نهرســه ئهمهس

 ئـۆزلىرىنى ئىــسالم . كۆپىيىـشىنى تىــزگىنلهش ئۈچـۈن قوللىنىلغــان بىرئادالهتـسىز سىياســهتتۇر
 غــــا مهنـــــسۇپ قىلىۋالغـــــان، ئـــــۆزلىرىنى مهدەنىيهتلىـــــك دەپ دەۋا قىلىۋاتقـــــان بهزى دىنى

ــۇ ــڭ بـ ــتىن، ئۇالرنىـ ــى تونۇماسـ ــان غهرەزلىرىنـ ــۇ يامـ ــمهنلىرىنىڭ بـ ــۆز دۈشـ ــۇلمانالر ئـ  مۇسـ
 . كاشكى، ئۇالر ئالدانغانلىقىنى بىلگهن بولسا ئىدى . تهشهببۇسلىرىغا ئاۋاز قوشماقتا

ــلهر ئۆزلى ــتهملىكىچى دۆلهتــ ــلهن بهزى مۇســ ــۇق بىــ ــتىدىكى، زورلــ ــول ئاســ ــڭ قــ  رىنىــ
 مۇستهملىكه قىلىنغـان مىللهتلهرنىـڭ تۇغـۇش ئـارقىلىق كـۆپ سـانلىقنى ئىگىلىـشىنى مهنئـى

 بــۇ . قىلىــش پىالنــى بىــلهن ئــۇالرنى كۆپىيىــشتىن توســۇش سىياســىتىنى ئېلىــپ بارماقتــا
ــلهت ق ــاز ســانلىق مىل ــى ئ ــسى مۇســتهملىكه ئاســتىدىكى مىللهتلهرن ــا سىياســهتنىڭ غايى  اتارىغ

ــارقىلىق ــۇپ تاشــالش ئ ــدا، ئۇالرنىــڭ نهســىللىرىنى قۇرۇت ــدىن تهدرىجــى هال  چۈشــۈرۈش، ئان
ــارەت ــشتىن ئىب ــوق قىلى ــۈنلهي ي ــدىن پۈت ــۇالرنى يهر يۈزى ــشىي ئ ــى ۋەه  سۇيقهســت ئىكهنلىك

ــا ــان بولماقت ــگه ئاي ــلهش . ههممى ــۇت چهك ــلهن تۇغ ــۇق بى ــارائىتالردا، زورل ــداق ش ــۇ ن ــۇڭا ب  ش
ــان بو ــىتىگه قۇربــ ــىللىرىنى سىياســ ــۆز نهســ ــڭ ئــ ــان خهلقلهرنىــ ــدا تورىۋاتقــ ــۇش ئالدىــ  لــ

ــاي ــېلىش يولىــدا هارم ــاخىرىغىچه ســاقالپ ق ــاز مهۋجــۇدىيىتىنى ئ ــارقىلىق ئ  يېتىشــستۈرۈش ئ
 . كۈرەش قىلىشى پهرزدۇر

ــر ــدىغان بىـ ــزمهت قىلىـ ــۈن خىـ ــتهملىكىچىلهر ئۈچـ ــىتى مۇسـ ــلهش سىياسـ ــۇت چهكـ  تۇغـ
 مۇســتهملىكىچىلهرنىڭ يــوق قىلىــش نىڭ پرىنــسىپى تۇغــۇت چهكــلهش . ۋەهــشىي چارىــدۇر

ــداق ــرام مۇن ــىيۇن پېرت ــامېرىكىلىق سىياس ــۇكى، ئ ــى ش ــر دەلىل ــڭ بى ــىتى ئىكهنلىكىنى  سىياس
ــگهن ــانىنىڭ « : دېـ ــۇس سـ ــونالردىكى نوپـ ــان رايـ ــتهملىكه قىلىنغـ ــتىمىزدىكى مۇسـ ــول ئاسـ  قـ

 ئېــشىش نىــسبىتى توختىمايــدىغان بولــسا، بــۇ مهســىله دۇنيــانى تههدىــد ئاســتىغا ســالىدىغان
 مۇســـتهملىكه قىلىنغـــان رايــونالردىكى نوپۇســـنىڭ كـــۆپىيىش . ىــر مهســـىله بولـــۇپ قالىــدۇ ب

 . » توغرا كېلىدۇ مهسىلىسى تۆۋەنلىمهيدىغان بولسا، ئۇالرغا زورلۇق قوللىنىشقا

ــى ــۇرىيهت گېزىت ــسىرنىڭ جۇمه ــى 1957 مى ــابىق 22 ـ يىل ــا س ــانىدا، ئامېرىك ــانۋار س  ـ ي
ــۆزى ــۇ س ــستىرىنىڭ مۇن ــاتىيه مېنى ــان دىپلوم ــېالن قىلىنغ ــق « : ئ ــۈرىيىدە پىالنلى ــسىر ۋە س  مى

ــزمهت ــدە خى ــدۇرۇش يههۇدىيالرنىــڭ كېڭىــشى ئۈچــۈن ئاالهى  تۇغــۇت چــاقىرىقىنى قانــات ياي
 . » قىلىدۇ

 بــۇ دىگهننىــڭ مهنىــسى، مىــسىر ۋە ســۈرىيهدىكى نوپۇســنىڭ ئېشىــشى يههۇدىيالرنىــڭ
ــالم ــد سـ ــا تههدىـ ــارەت پىالنىغـ ــشىدىن ئىبـ ــا كېڭىيىـ ــڭ . اقتا ئهرەب زېمىنلىرىغـ  يههۇدىيالرنىـ

ــۇت ــق تۇغ ــلىكى ۋە پىالنلى ــڭ كۆپهيمهس ــۈن ئهرەبلهرنى ــشى ئۈچ ــگه ئېشى ــڭ ئهمهل پىالنلىرىنى
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ــدى ــم ئىـ ــى الزىـ ــانلىقتا تۇرۇشـ ــاز سـ ــارقىلىق ئـ ــدە، . ئـ ــۈن ئهرەب مهملىكهتلىرىـ ــۇڭا پۈتـ  شـ
ــدۇرۇش ــات يايـ ــاقىرىقىنى قانـ ــۇت چـ ــق تۇغـ ــۈرىيهدە پىالنلىـ ــلهن سـ ــسىر بىـ ــهن مىـ  خۇسۇسـ

 مانـا بـۇ . ىالنلىرىنىڭ ئهمهلـگه ئېشىـشى ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىـدۇ، دېمهكچـى يههۇدىيالرنىڭ پ
 . ــ دۇنيا مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ ئورتاق سىياسىتى

 تۈپهيلى تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئېلىش مهسىلىسى سهۋەبلهر شهخسىي

ــۆز ئــارا ــسىنىڭ ئ ــال ئىككى  ـ ئاي ــهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن ئهر ــايرىم س ــدىكى ئ ــا ئائىلى  ئهمم
 بۇنــداق شــارائىتالردا . لهن هامىلــدار بولۇشــنىڭ ئالــدىنى ئېلىــشى جــائىزدۇر ئىتتىپــاقى بىــ

 ـ ئايـال ئىككىـسىنىڭ رايىغـا بېـرىلگهن مهسـىلىدۇر  . تۇغۇش ياكى تۇغماسـلىق مهسىلىـسى ئهر
ــرەر پرىنــسىپقا مــۇهىمى، تۇغــۇت چهكــلهش مهسىلىــسىنىڭ دۆلهتلهرنىــڭ  پرىنــسىپلىرىدىن بى

ــهببۇس ق ــا تهش ــشىلهرنى ئۇنىڭغ ــاكى كى ــلىقى ي ــپ قالماس ــا ئايلىنى ــرەر چاقىرىقق ــدىغان بى  ىلى
 يــاكى تۇغماســلىققا تهشــهببۇس قىلغــۇچىالر يــاكى چــۈنكى، كىــشىلهرنى ئــاز تۇغۇشــقا . كېــرەك

 زورلىغـــۇچىالر بىـــرەر يامـــان غهرەزنىـــڭ تهشهببۇســـى بىـــلهن ئىـــش ئېلىـــپ بېرىۋاتقـــان
 ـ ئايــال ئىككىــسىنى . مهككــارالردۇر  ـ تۇغماســلىق مهسىلىــسى ئهر  ڭ قارارىغــا بــاغلىق تۇغــۇش

 باشــقىالرنىڭ ئــۇالرنى تۇغۇشــقا يــاكى تۇغماســلىققا زورالش هوقــۇقى بولماســلىقى . ئىــشتۇر
 شـۇڭا ئهر ـ ئايـال ئىككىـسىنىڭ ئوتتۇرىـسىدىكى مهلـۇم سـهۋەبلهر يـاكى زۆرۈرىـيهتلهر . كېـرەك

ــان ــائىز بولغ ــسى ج ــېلىش مهسىلى ــدىنى ئ ــدارلىقنىڭ ئال ــان هامىل ــپ چىقق ــدىن كېلى  تۈپهيلى
ــك ــۇل ۋە ئى ــدىغان دورا، ئوك ــدىنى ئالى ــدارلىقىنىڭ ئال ــڭ هامىل ــقا هن، ئۇالرنى ــارىلهرنى باش  چ

ــائىزدۇر ــشى جــ ــدىغان . قوللىنىــ ــى كۈچلهندۇرىــ ــوغرا ئىكهنلىكىنــ ــڭ تــ ــۇ دېگهنلىرىمنىــ  بــ
 . مۇ كۆپتۇر ههدىسلهر

ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــۋايهت قىلنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلاله ــۇالردىن، ج ــبهر « : ئ  پهيغهم
ــدى ئهلهيهىســساال ــداق دې ــپ مۇن ــادەم كېلى ــر ئ ــا بى ــول « منىڭ يېنىغ ــڭ ق ــا رەســۇلهلاله، مېنى  ي

 ئۇنىــڭ مهنــدىن بىــراق . ئۇنىڭغــا يېقىنچىلىــق قىلىــمهن . ئاســتىمدا بىــر چــۆرە بــار ئىــدى
 هامىلـدار بولــۇپ قېلىــشنى ياقتۇرمــايمهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا، ئهگهر خالىــساڭ

ــى ســىپېرمنى بهچچىــ ( ئهزله قىــل ــالاله ) دانغا تۆكمهســتىن ســىرتقا تۆكــۈۋەت يهن ــته ئ  ، ههقىقهت
 بــۇ ئــادەم كېــيىن يهنه پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا . دېــدى » ئۇنىڭغــا تهقــدىر قىلغىنــى بولىــدۇ

 دېگهنـدە پهيغهمـبهر » يا رەسۇلهلاله، مهزكـۇر چـۆرە مېنىڭـدىن هامىلـدار بولـۇپ قـاپتۇ « كېلىپ
 » دېــگهن ئهمهســمىدىم؟ ، هقــدىر قىلغىنــى بولىــدۇ مهن ســاڭا ئــالاله ئۇنىڭغــا ت « ئهلهيهىســساالم

 ) تاهاۋىي رىۋايىتى ( » دەيدۇ

ــساالمدىن ئهزله ــبهر ئهلهيهىس ــسته، ســاهابىالر پهيغهم ــر ههدى ــۈ بى ــۈ ئهنه ســهمرە رەزىيهلاله
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 ئهزله « : توغرۇلــۇق ســورىغىنىدا، ئۇنىــڭ مۇنــداق دەپ جــاۋاب بهرگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
 اله تهقـدىر قىلىـپ، بولۇشـىنى ئىـرادە قىلغـان ههرقانـداق نهرسـه ياكى قىلماڭالر ، ئـال قىلىڭالر

 » تاقىيامهتكىچه بولماي قالمايدۇ

ــدۇ ــداق دەي ــسته مۇن ــر ههدى ــان يهنه بى ــۋايهت قىلغ ــۇ رى ــۇ ئهنه ــابىر رەزيهلاله ــان « : ج  قۇرئ
ــى ــدا مهنئـ ــۇق، ئهگهر ئـــۇ، دىنـ ــۇ بىـــز ئهزله قىالتتـ ــل بولىۋاتقـــان كۈنلهردىمـ ــالالهتىن نازىـ  ئـ

 » ئىش بولغان بولسا ئىدى، ئهلۋەتته قۇرئان ئۇنى مهنئى قىالر ئىدى قىلىنىدىغان

 . ههرقانـــداق ســـۇدىن بـــاال بولمايـــدۇ « : پهيـــغهمهبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه بىـــر ههدىـــسته
 . دېگهن » ئهگهر ئالاله باال بولۇشىنى خالىغان بولسا هېچ نهرسه ئۇنى توسالمايدۇ

ــال ئىككىــسىن  ـ ئاي ــسلهردىن، ئهر ــدار يــۇقىرىقى ههدى ــارا ئىتتىپــاقى بىــلهن هامىل  ىڭ ئۆزئ
 . بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن چارە قوللىنىشلىرىنىڭ جائىز ئىكهنلىكى ئىپادىلىنىدۇ

 تۇغۇشنىڭ ۋاقىتلىق ئالىدى ئېلىش ههققىدە پهتىۋا

ــڭ ــۇك ئالىمالرنىـ ــدىكى بۇيـ ــۋا ههيېىتىـ ــستان پهتىـ ــهئۇدى ئهربىـ ــدا سـ ــۇ ئۇرۇنـ   1974 بـ
 ـ نومۇرلــۇق 42 چىقارغـان ) ـ كــۈنى 13 ـ ئاينىــڭ 4 ـ يىلـى 1394 هىجـرىيه ( ئاپرىــل  13 يىلـى

ــۇرىمهن ــل كهلت ــىنى نهقى ــۇ پهتىۋاس ــىللهرنى كۆپهيتىــشكه « : مۇن ــهرىئىتىنىڭ نهس ــسالم ش  ئى
 ـ ئانىالرغـا ئاتـا قىلىنغـان ئهڭ  تهشـهببۇس قىلىـدىغانلىقى، پهرزەنـتلهر ئـالاله تهرىپىـدىن ئاتـا

ــار قىلىنىـــدىغانلىق ــېمهت دەپ ئېتبـ ــايىتى كاتتـــا نـ  ى ۋە نهســـىل يېتىـــشتۈرۈش ئىـــشنىڭ ناهـ
ــايهت ۋە ــدە كهلــگهن ئ  نىڭ كــۆپلىكىگه ئاساســلىنىپ ۋە تۇغــۇت ههدىــسلهر مــۇهىملىقى ههققى

ــا ــڭ كائىناتتـ ــتىگه، ئالالهنىـ ــسان تهبىئىـ ــسىنىڭ ئىنـ ــالش مهسىلىـ ــاكى پىالنـ ــلهش يـ  چهكـ
 ىنـــى بېكىـــتكهن ئىالهىـــي قـــانۇنىيىتىگه زىـــت كېلىـــدىغانلىقى، تۇغـــۇت چهكـــلهش پىكىرلىر

ــسالم ــۈن ئىـ ــۇمهن، پۈتـ ــڭ ئومـ ــهببۇس قىلغۇچىالرنىـ ــا تهشـ ــشىلهرنى ئۇنىڭغـ ــپ، كىـ  تارقىتىـ
 دۇنياسىغا؛ خۇسۇسـهن، ئهرەب دۇنياسـىغا پىالنلىـق هالـدا سۇيقهسـىت قىلىۋاتقـان بىـر تۈركـۈم
ــسالم دۇنياســىنى ــارقىلىق ئى ــلىرى ئ ــڭ بــۇ تهشهببۇس ــى، ئۇالرنى ــا ئىكهنلىك ــار گورۇپپ  مهكك

ــشتىن ــتهملىكه قىلى ــق مۇس ــڭ ئېنى ــشنى پىالنلىغانلىقىنى ــرىگه يېتى ــس غهرەزلى ــارەت نىجى  ئىب
ــنىڭ ــۇتنى چهكلهش ــۇپ تۇغ ــامراتلىقتىن قورق ــى ۋە ن ــڭ « ئىكهنلىك ــان ئالالهنى ــداق ج  ههرقان

ــرىمهن ــاه » ئىگىــسىگه رىزىــق بې ــۇپ، چــوڭ گۇن ــسىگه ئىــشهنچ قىلمىغــانلىق بول  دېــگهن ۋەدى
 : رار چىقاردى سانىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ههيېىتىمىز تۆۋەندىكىچه قا

 پېقىـــرلىقتىن قورقـــۇپ هامىلـــدارلىقنىڭ ئالـــدىنى . تۇغـــۇت چهكـــلهش مـــۇتلهق خاتـــادۇر
 ـ ئوكــۇل ۋە  چــۈنكى ئــالاله . قــوللىنىش جــائىز ئهمهس چــارىلهرنى باشــقا ئــېلىش ئۈچــۈن دورا

ئهممــا ئــائىلىۋىي ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن، . ههرقانــداق جــانلىقنى ئــۆز رىزقــى بىــلهن يارىتىــدۇ
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 ههرقېتىمــدا ئوپىراتىــسىيه قىلىــش نىنىــڭ نورمــال تۇغۇتتــا تۇغالماســتىن، بــالىنى ئا : مهســىلهن
 ـ ئايـال ئىككىـسى تۇغۇشـنى بىـر زامـان ئارقىلىق ئېلىشقا مهجبۇ ر بولـۇپ قالغـانلىقى  يـاكى ئهر

ــكهنلىكى ــدىغانلىقىنى مهسلىههتلهشــ ــشىراق بولىــ ــۈن ياخــ ــۆزلىرى ئۈچــ ــته ئــ  كېچىكتۈرۈشــ
ــالالردا ــارلىق هـ ــڭ ها قاتـ ــۇل ۋە ئۇالرنىـ ــدىغان دورا، ئوكـ ــدىنى ئالىـ ــدارلىقنىڭ ئالـ ــقا مىلـ  باشـ

 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئهزله ههققىــــدىكى . چــــارىلهرنى قوللىنىــــشى جــــائىزدۇر
 اس ئالىملىرىنىـڭ تـۆرەلگىنىگه قىرىـق كـۈن بولمىغـان نـۇتفه شۇن ههدىسلىرى ۋە ئىـسالم فىقهىـ

 ت يۈزىــسىدىن چۈشۈرىۋېتىــشنىڭ نــى دورا يــاكى ئوكــۇلالر ئــارقىلىق زۆرۈرىــيه ) ئــابىمهنى (
 » جائىزلىقى ههققىدىكى پهتىۋالىرى بىزنىڭ بۇ قارارىمىزنى كۈچلهندۇرىدۇ

 بالىنى چۈشۈرىۋېتىش مهسىلىسى

 ئىــسالم دىنــى مۇســۇلمانالرغا يۇقىرىقىــدەك، ئۆزۈرلــۈك ۋە زۆرۈرىــيهت هاللىرىــدا هــامىله
 ان بولــــسىمۇ، بولۇشـــنىڭ ئالــــدىنى ئــــېلىش ئۈچــــۈن چـــارە قوللىنىــــشقا رۇخــــسهت قىلغــــ

 قۇرساقتىكى بالىغا جـان كىرىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئـۇنى چۈشـۈرىۋېتىش ئـارقىلىق جىنـايهت
ــان ــى قىلغ ــي مهنئ ــشلهشنى قهتئى ــسى . ئى ــڭ ههممى ــشۇناس ئالىملىرىنى ــسالم فىقهى ــۈن ئى  پۈت

ــگه ــارام ئىكهنلىكى ــي ه ــشنىڭ قهتئى ــۇنى ئېلىۋىتى ــيىن، ئ ــدىن كې ــپ بولغان ــان كىرى ــا ج  بالىغ
ــاقتۇر  ئهڭ ئېغىــــر قــــاتىللىق ۇڭا قۇرســــاقتىكى بالىغــــا زىيــــان يهتكــــۈزۈش شــــ . ئىتتىپــ

ــانىلىدۇ ــايهتلهردىن س ــك . جىن ــاال تىرى ــۈرىۋېتىلگهن ب ــويىچه، چۈش ــانۇنى ب ــازا ق ــهرىئهت ج  ش
ــسا ــكهن بولـــ ــسا ( چۇشـــ ــۆلگهن بولـــ ــدىن ئـــ ــۈپ ئانـــ ــك چۈشـــ ــى تىرىـــ ــڭ ) يهنـــ  ئۇنىـــ

ــى ــر ئادەمنىــڭ دىيىت ــسىنىڭ ئۈســتىگه بى ــر ئــادەمنى ( چۈشۈرىۋەتكۈچى  ســهۋەنلىك يهنــى بى
ــازا ــاددىي ج ــدىغان م ــشىگه كېلى ــۋەتكهن كى ــلهن ئۆلتۈرى ــدۇ ) بى ــۈك . كېلى ــاال ئۆل ــۇ ب  ئهگهر ئ

ــان ــرەك بولغ ــسىدىن يېنىك ــسىغا ئالدىنقى ــڭ ئانى ــسى ئۇنى ــسا، چۈشۈرىۋەتكۈچى ــكهن بول  چۈش
ــدۇ ــاددىي جــازا تۆلهي ــلهن . م ــر جــان ئىگىــسىنى ســهۋەنلىك بى ــۇ ئانىنىــڭ قۇرســىقىدىكى بى  ب

ــى، بهس ئۆلتۈرىۋەنكهنلىكن ــادىكى جازاس ــۇ دۇني ــڭ ب ــى . ى ــاخىرەتتىكى جازاس ــڭ ئ ــا ئۇنى  ئهمم
ــى ــشلىگهن ۋاقىتتىك ــايهت ئى ــڭ جىن ــالاله ئۇنى ــۇپ، ئ ــش بول ــر ئى ــدىكى بى ــڭ ئىلكى  ئالالهنى

 لــېكىن ئانىنىــڭ قۇرســىقىدا . نىيىــتىگه قــاراپ خالىــسا ئــۇنى ئهپــۇ قىلىــدۇ، خالىــسا جازااليــدۇ
 بىــر بــۇۋاقنى قهســتهن ئۆلتۈرگۈچىنىــڭ جازاســى بولــۇپ، بــۇ دۇنياغــا كــۆز ئاچمىغــان بولــسىمۇ

 ! ئۇ بولسىمۇ، دۇزاخ . قۇرئاندا ناهايىتى ئېنىقتۇر

 ئهگهر ئانىنىــڭ قۇرســىقىدىكى بــالىنى ئېلىۋاتمىغانــدا، ئانىنىــڭ چوقــۇم ئۆلىــدىغانلىقى
 : ههقىقىــي ئىــشهنچلىك دوختــۇر تهرىپىــدىن پهرەز قىلىنغــان بولــسا، بــۇ هــالهتته شــهرىئهتنىڭ

 دەيــدىغان ئومــۇمى پرىنــسىپىغا ئاساســهن، » نىــڭ يېنىكرەكىنــى تــارتىش كېــرەك ئىككــى زىيان «
ئانىنىــڭ هايــاتىنى ســاقالپ قــېلىش ئۈچــۈن بالىــسىنى ئېلىــۋىتىش جــائىز بولــۇپال قالماســتىن،
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ــى زۆرۈردۇر ــۈك . بهلك ــاكى ئۆل ــشى ي ــاغالم تۇغۇلى ــان، س ــۆز ئاچمىغ ــا ك ــى هاياتق ــۈنكى، تېخ  چ
ــاتلىقتىن ئـــۇرۇن تۇغۇلىـــشى ئېهتىمـــال بولغـــان، بهچچىدا  نـــدىكى بىـــر بـــۇۋاق ئۈچـــۈن، هايـ

ــالىالردىن مهســئۇل بولغــان ، ئۈســتىگه ــر ئاساســى بولغــان، ب ــائىله قورۇلۇشــىنىڭ بى  ئالغــان، ئ
ــدىغان ــا كېلىــشىگه ســهۋەب بولى ــاملىرى بۇيرۇلغــان ۋە شــۇ بۇۋاقنىــڭ دۇنياغ  شــهرىئهت ئههك

ــان قىلىــش شــهرىئهت ۋە ئهقىل ــر ئانىنىــڭ هايــاتىنى قۇرب ــردەك تهقهززاســى ســاغالم بى  نىــڭ بى
 . بىلهن جائىز ئهمهستۇر

 ئىمــام غــازالى هامىلـــدارلىقنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش مهسىلىـــسى بىــلهن تــۆرەلگهن بـــالىنى
 هامىلــدار بولۇشــنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش « : چۈشۈرىۋېتىــشنىڭ پهرقىنــى ئايرىــپ مۇنــداق دەيــدۇ

ــوۋ ــان ب ــاكى تۇغۇلغ ــۋېتىش ي ــالىنى ئېلى ــرگهن ب ــان كى ــۈپ، ج ــسى تۆرۈل ــك مهسىلى  اقنى تىرى
 يهنـى جـان كىـرگهن بـالىنى ئېلىـۋېتىش يـاكى تىرىـك ( چۈنكى بـۇ . كۆمۈشلهرگه ئوخشىمايدۇ

ــۈش ــشلىگهنلىكتۇر ) كۆم ــايهت ئى ــا جىن ــر جانغ ــگهن بى ــا كهل ــانچه . ۋۇجۇتق ــر ق ــڭ بى  ۋۇجۇدنى
ــاردۇر ــۈپ، . مهرتىــۋىلىرى ب ــدانغا تۆكۈل  ـ ســىپېرمنىڭ بهچچى  ۋۇجۇدنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچى
ــىپېرمى ــڭ س ــشى ۋە ئايالنى ــلهن ئارىلىشى ــاتنى بى ــازىر بولۇشــىدۇر هاي ــشقا ه ــۇ ل قېلى ــۇ . قوب  ب

ــايهتتۇر ــۇزۇپ تاشــالش بىــر جىن ــدا ب ــسىز هال ــر ســىپېرمنى زۆرۈرىيهت ــداق بى ــۇل . ن  ســىپېرم ئۇي
 ئۇنىڭغـا جـان كىرىـپ، . قانغا ئايالنغانـدىن كېـيىن، ئـۇنى بـۇ زۇش تېخىمـۇ ئېغىـر جىنـايهتتۇر

 . ئــۇنى بـۇزۇپ تاشــالش جىنــايهت ئۈســتىگه جىنــايهتتۇر ئـادەم شــهكلىگه كىرگهنــدىن كېــيىن،
 ئهڭ ۋەهشىي جىنـايهت بولـسا، بالىنىـڭ ئهزالىـرى تولۇقلىنىـپ، ئانىـسىدىن ئـايرىلىش ئالدىـدا

ــايهتتۇر ــشلهنگهن جىن ــا ئى ــا ئۇنىڭغ ــدۇرۇش « . ( » تۇرغــان ۋاقىتت ــى راۋاجالن ــي ئىلىملهرن  » دىنى
 ) كىتابىدىن

 باال ههقلىرى  ئانا

 سى باال ئېمىتىش مهسىلى

ــاغلىقىنى ساقلىـــشى  ههرقانـــداق هايـــات ئىگىـــسىنىڭ هايـــاتىنى داۋام قىلدۇرۇشـــى ۋە سـ
ــرەك ــشى كې ــۈن غىزالىنى ــاراپ . ئۈچ ــرىگه ق ــۆز تهركىبلى ــۇ ئ ــدۇ غىزاالرم ــل بولى ــرىگه . ههرخى  بى

ــال ــانلىق بولۇشــى ئېهتىم ــقا بىرســىگه زىي ــان نهرســه، باش ــدىلىق بولغ  بۇۋاقالرنىــڭ ئهڭ . پاي
 ســـۈتلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلـــى ۋە ئهڭ پايـــدىلىق . غىزاســـى ســـۈتتۇر تهبىئىـــي ۋە ئهڭ پايـــدىلىق

ــاز دېگهنــدە ــا ئهڭ ئ ــان بۇۋاقق ــدى توغۇلغ ــۈتى بولــۇپ، ئهم ــڭ س ــاغالم ئانىنى ــولغىنى س  24 ب
ــدۇر ــايىتى مۇهىم ــۈن ناه ــاغلىقى ئۈچ ــڭ س ــدۈرۈش ئۇنى ــۈتىنى ئهم ــا س ــائهت ئان ــۈنكى . س  چ

 ىـرى بۇۋاقنىـڭ ئېهتىياجىغـا قـاراپ تىببىي يهكۈنلهرگه ئاساسـالنغاندا، ئانـا سـۈتىنىڭ تهركىبل
. بـۇ ئاالهىـدىلىك ياسـالغان سـۈت تۈرلىرىنىـڭ تهركىبلىرىـدە يوقتـۇر . تهرەققى قىلىـپ تۇرىـدۇ
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 ئانىنىــڭ بالىــسىنى ئېمىتىــشكه باشــلىغان ئــاۋۋالقى كۈنلىرىــدىكى ســۈتنىڭ تهركىبىــدە كــۆپ
ــروتېين ــاندىكى پ ــسېل ( س ــان ) ئاق ــاي بولغ ــسۇرلىرىغا ب ــسى ) Colostrum ( ۋە مهدەن ئۇن  ماددى

 چـۈنكى بۇۋاقنىـڭ دەســلهپكى . بـار بولـۇپ، ئهينـى ۋاقىتتـا ئۇنىڭـدا مـاي ۋە شـېكهر ئـاز بولىـدۇ
ــدۇ ــاجىتى بولماي ــا ه ــدە بۇالرغ ــۇۋاقنى . كۈنلىرى ــدە ب ــۈتىنىڭ تهركىبى ــا س ــقا، ئان ــدىن باش  مۇن

ــاردۇر ــقا ســـىل كېـــسىلى ۋە . تۈرلـــۈك كېـــسهللىكلهرگه قارشـــى قوغـــدىغۇچى مـــاددىالر بـ  باشـ
ــىي ك ــشگه بولمايــدۇ ئىرس ــڭ ســۈتىنى بۇۋاققــا ئېمىتى  چــۈنكى . ېــسهللىكلىرى بولغــان ئانىنى

ــرىم ــڭ بېجى  ـ دە ، ئۇنى ــدۇ ــا ئۆتى ــسهللىك بۇۋاقق ــۇ ئىرســىي كې ــدىكى ب ــا، ئېمىتكۈچى  بۇۋاقىتت
ــدۇ ــقۇن بولىـ ــه تهڭ . ئۆسۈشـــىگه توسـ ــېچ نهرسـ ــنىگه هـ ــسىنىڭ ئېمىتكىـ ــۆز ئانىـ ــۇۋاقنى ئـ  بـ

 بالىــسىغا ئــۆز جېنىــدىنمۇ بهك كۆيۈنىــدۇ ۋە ئۇنىڭغــا چــۈنكى ههرقانــداق ئانــا ئــۆز . بواللمايــدۇ
ــىتىدۇ ــهپقهت كۆرس  ـ ش ــرى ــدە مېه ــان . ئاالهى ــوڭ بولغ ــپ چ ــۈتىنى ئېمى ــسىنىڭ س ــۆز ئانى  ئ

 بــالىالر، باشــقا ئايــالالردىن يــاكى هــايۋانالردىن ســۈت ئهمــگهن بالىالرغــا قارىغانــدا ســاغلىق ۋە
ــقا ــىدىغانلىقىم باشــ ــق ئۆســ ــدە پهرقلىــ ــن ئاالهىــ ــسخولوگىيه تهرەپلهردىــ ــي ۋە پىــ  ۇ تىببىــ

ــدۇر ــردەك يهكۈنىـ ــسلىرىنىڭ بىـ ــپ . مۇتهخهسسىـ ــۈتىنى ئېمىـ ــسىنىڭ سـ ــۆز ئانىـ ــۈنكى، ئـ  چـ
 يېـــتىلگهن بـــۇۋاق ئهڭ ئـــاۋۋال ئـــۇ، ئانىلىقنىـــڭ تېپىلمـــاس شـــهپقىتىگه قانىـــدۇ، ئانىـــسىغا

ــامراقلىقىنى هـــېس قىلىـــدىغان بولـــۇپ يېتىلىـــدۇ  كېلهچهكتىمـــۇ . كۆيىـــدىغان ۋە ئۇنىـــڭ ئـ
ــشىدۇ ئۇنىــڭ ياخــشى ــتىن ئانىغــا بالىــسىنى ئېمىتىــشكه . لىقىنى قايتۇرۇشــقا تىرى  تىببىــي تهرەپ

 بىـــرەر توســـقۇنلۇق كـــۆرۈلگهن ۋاقىتتـــا، بـــالىنى ســـاغالم هايۋاننىـــڭ ســـۈتىنى ئهمدۈرۈشـــكه
 . بۇۋاقنىــڭ ئــۆز ئانىــسىنىڭ ســۈتىنى ئهڭ كــۆپ ئىككــى يىــل ئــېمىش ههققــى بــاردۇر . بولىــدۇ

 تولـۇق ئېمىتمهكچـى ) بـالىالرنى ئېمىـتىش مۇددىتىـدە ( ىالر ئـان ﴿ : ئالاله قۇرئاندا مۇنـداق دەيـدۇ
 ) ـ ئايهت 233 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ بولسا، تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم

 ـ ئانىــسى ئاجرىــشىپ كهتكهنلىــك  ئىــسالم شــهرىئىتىنىڭ بهلگىلىمىــسى بــويىچه، ئاتــا
 مىتكىنــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ئې . ســهۋەبتىن ئوتتۇرىــدا قالغــان بــۇۋاقالرنى ئــۆز ئانىــسى ئېمىتىــدۇ

 . بىراق ههق بهرسه ياخشىدۇر . ئاتىسىنىڭ ههق تۆلىشى الزىم كهلمهيدۇ

 ـ ئىچــمهك ۋە ﴿ : ئـالاله قۇرئانـدا مۇنـداق دەيـدۇ  ـ ئـانىالرنى قائىـدە بــويىچه يـېمهك  ئــاتىالر
ــرەك ــشى كې ــنلهپ تورى ــلهن تهمى ــېچهك بى  ـ ك ــيىم ــدىغان . كى ــدىن كېلى ــشى قولى  پهقهت كى

 . ئــانىنى بالىـــسى ســـهۋەبلىك زىيــان تارتقۇزماســـلىق الزىـــم . دۇ ئىــشالرغىال تهكلىـــپ قىلىنىـــ
 ) ـ ئايهت 233 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ ئاتىنىمۇ بالىسى سهۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق الزىم

 بالىنى ئـۆزى تهرەپـكه ئېلىۋالغـان ئاتىنىـڭ ئـانىنى بالىـسىنى ئېمىـتىش توغرۇلـۇق زورالش
 لىـسا باشـقا ئىـشهنچلىك ئانىنىـڭ ئېمىتىـشىگه ئانا خالىـسا ئـۆزى ئېمىتىـدۇ، خا . ههققى يوقتۇر
 ـ ئىــدراكقا ئىــگه بولغانــدىن كېـيىن، ئوغــۇل بــالىالر ئاتىلىرىنىــڭ . رازى بولىـدۇ بــالىالر ئهقىــل
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ــشى ۋە ــشلىرىنى ئۆگىنى ــائىله ئى ــزالر ئ ــدا، قى ــسىنىڭ يېنى ــشى ئۈچــۈن ئاتى  ئىــشلىرىنى ئۆگىنى
 ئهپـــسۇسكى، . ياخـــشىدۇر ئـــۆي ئىـــشلىرىغا پىشىـــشى ئۈچـــۈن ئانىـــسىنىڭ يېنىـــدا تۇرۇشـــى

 هازىرقى جهمئىيهتـته، كـۆپلىگهن كىـشىلهر ئـائىله دەۋالىـرى تۈپهيلىـدىن زالىـم هاكىمالرنىـڭ،
ــشىدۇ ــدىغا بېرى ــدارالرنىڭ ئال ــاپىر هۆكۈم ــا ك ــار ۋە . ههتت ــۆزلىرىنى خ ــۇالر ئ ــلهن ئ ــڭ بى  بۇنى

ــۇالر . رەزىــل قىلغاننىــڭ ئۈســتىگه، ئــۆز ئارىــسىدىكى مــۇههببهت، هۆرمهتلهرنىمــۇ يوقىتىــدۇ  ئ
ــۇ ســـۆزىنى ئۇنۇتىـــدۇ ــارا ياخـــشىلىق قىلىـــشنى ﴿ : ئالالهنىـــڭ مۇنـ  ـ بىرىڭالرغـــا ئـــۆز ئـ  بىـــر

 بهقهرە ( ﴾ ئـــالاله ههقىـــقهتهن قىلغـــان ئهمهلىڭالرنـــى كـــۆرۈپ تۇرغۇچىـــدۇر ! ئۇنتۇمـــاڭالر
 ) ـ ئايهت 236 سۈرىسى

 ) يهسلى ( ههزانه

ــ ــى ئ  ـ ئىچمهكلىرىن ــېمهك ــۇپ ي ــوڭ بول ــۇۋاق چ  ـ ب ــى ــلى ۋاقت ــڭ يهس  ۆزى يهپ، بالىالرنى
 ـ كېچهكلىرىنـــى ئـــۆزى كىيهلهيـــدىغان بولغىچىلىـــك ئـــارىلىقتىكى  ئىچهلهيـــدىغان، كېـــيىم

 . ۋاقىت دېمهكتۇر

 ـ ئانىنىــڭ ئۈســتىدىكى پهرزەنــت  بالىالرنىــڭ يهســلى ۋاقتىــدا ئۇالرغــا ياخــشى قــاراش ئاتــا
 شــۇڭا . يهســلى ئىــشىغا بالىنىــڭ ئانىــسى دادىــسىدىنمۇ ههقلىقتــۇر . ههقلىرىــدىن بىرىــدۇر

 سالم دىنـــى بـــالىنى بـــۇ ۋاقىـــت ئىچىـــدە تهربىـــيىلهپ يېتىـــشتۈرۈش ههققىنـــى ئانىالرغـــا ئىـــ
ــان . بهرگهن ــان ۋە ئهڭ مېهرىبــ ــسى ئهڭ كۆيۈمچــ ــۆز ئانىــ ــڭ ئــ ــۈن ئۇنىــ ــۇۋاق ئۈچــ  ههر بــ

 هـــازىرقى ئهســـىرىمىزدە، يهســـلى دەپ ئاتىلىـــدىغان مۇئهســـسهسهلهر قۇرۇلـــۇپ . كىشىـــسىدۇر
 ـ ئاخــشامغىچ ــدىن ــك بــالىالرنى ئهتىگهن ــپ بارماقتــا كىچى ــېقىش ۋەزىپىــسىنى ئېلى  بــۇ . ه ب

ــتۇر ــلىلهر ئهمهسـ ــدىكى يهسـ ــي مهنىـ ــسهسهلهر ههقىقىـ ــڭ . مۇئهسـ ــلى ئانىنىـ ــي يهسـ  ههقىقىـ
ــدۇر ــدىنىپ . ئىســسىق قوينى ــا ئال ــاۋۇداق، ســاختا، رەڭلىــك ئېالنلىرىغ  ـ ي ــان  ياۋرۇپانىــڭ يالغ

 سهسهلهرنى قالغــان بهزى كىــشىلهر، ههرقايــسى جهمئىيهتلهردىكــى يهســلى ئاتالغــان مۇئهســ
 ئانىـــسىدەك ياخــشى قـــاراپ بېقىـــپ، ســـاغالم چـــوڭ قىلىـــدۇ ماختــاپ، ئـــۇالر بـــالىالرنى ئـــۆز

ــادۇر . دېيىـــشىدۇ ــۇ خاتـ ــشى . بـ ــىقىنى ياخـ ــپ، قۇرسـ ــشى بېقىـ ــالىالرنى ياخـ ــۇالر بـ ــۈنكى ئـ  چـ
 تويغــۇزۇپ چــوڭ قىلغــان بىــلهن، ئــۇالرنى ههقىقىــي مهنىــدىكى ئىنــسان قىلىــپ تهربىــيىلهپ

ــا ئا ــدۇ، ئۇالرغـ ــسالم ۋە چىقالمايـ ــان، ئىـ ــا ئىمـ ــدۇ، ئۇالرغـ ــى بېرەلمهيـ ــڭ بهرگهن مېهرىنـ  نىنىـ
ــدۇ ــلهن ئاچالمايـ ــرى بىـ ــسالم كهلىمىلىـ ــى ئىـ ــپ، تىللىرىنـ ــدىلىرىنى ئۆگىتىـ ــالق قائىـ  . ئهخـ
ــېقىش ــپ ب ــوش قىلى ــۆڭلىنى خ ــوق، ك ــىقىنى ت ــشاش قۇرس ــا ئوخ ــقا جانلىقالرغ ــالىالرنى باش  ب

 هــازىرقى كــۈنىمىزدىكى . بولمايــدۇ بىــلهن، ئۇالرغــا قىلىــشقا تېگىــشلىك بــۇرچالرنى ئــۆتىگهن
 ـ ئانىـسىغا كۆيمهسـلىكى، ئـۇالرنى هۆرمهتلىمهسـلىكى، ئۈسـتىدىكى  ئۇالرنىـڭ بالىالرنىڭ ئاتـا

 ـ هوقــۇقلىرىنى تونۇماســلىقى ئۇالرنىــڭ كۆپلىرىنىــڭ ئــانىالر قوللىرىــدا ئهمهس، بهلكــى ههق
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ــسىز، ــسهسهلهردە هېسسياتـ ــگهن مۇئهسـ ــلى دېـ ــىز ه يهسـ ــىز، ئېتىقادسـ ــقا سۆيگۈسـ ــدا، باشـ  الـ
 بـــالىالر ئانىـــسىغا ئهڭ . جانلىقالرغـــا ئوخـــشاش جـــوپ بولغـــانلىقى ســـهۋەبتىن بولـــسا كېـــرەك

ــدىن ــا مېهرى ــۈرۈپ ئان ــگهن يهرلهردە ســۈرۈلۈپ ي ــان ياشــلىرىدا، يهســلى دې ــاجلىق بولغ  ئېهتىي
 . مههرۇم بولغاچقا، ئۇالر سۆيگۈ ــ ۋاپادىن خهۋەرسىز چوڭ بولىدۇ

 انىــــسىنىڭ بېقىــــشى ئۇنىڭــــدىن بىهــــاجهت بــــولغىلى بــــالىالرنى يهســــلى ياشــــلىرىدا ئ
ــدىغان مــۇهىم ئىــشتۇر ــشىپ، بالىــسىنى . بولماي ــبهر ئهلهيهىســساالم ئېــرى بىــلهن ئاجرى  پهيغهم

ــا ــا قهدەر بـــاالڭنى ئـــۆزۈڭ بېقىـــشىڭغا « تالىـــشىپ قالغـــان بىـــر ئايالغـ  ســـهن يـــاتلىق بولغانغـ
ــسهن ــگهن » ههقلىق ــل . دې ــالىالرنى يهس ــالىملىرى ب ــهرىئهت ئ ــسالم ش ــشقا، ئى ــلىرىدا بېقى  ى ياش

 . تهربىيىلهشكه ئانىسىنىڭ ئهڭ ههقلىق ئېكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ

 چــۈنكى ئاتىــسىنىڭ ئۈســتىگه ئــانىنى ۋە بــالىنى . بالىنىــڭ چىقىملىرىنــى ئاتىــسى تۆلهيــدۇ
 : هوقۇق بهلگىلهنگهن بولىدۇ 3 باال تۇغۇلۇشى بىلهن ئۇنىڭ ههققىدە . بېقىش پهرزدۇر

 قى ئۇنى تهربىيىلهش هوقۇ . 1

 ئۇنىڭ جېنىنى قوغداش هوقۇقى . 2

 ئهگهر ئۇنىڭغا ئاتاپ قويۇلغان مال بولسا، ئۇنى قوغداش هوقۇقى . 3

ــۇقى ــيىلهش هوقـ ــالىنى تهربىـ ــلى « بـ ــسىغا » يهسـ ــڭ ئانىـ ــپ، ئۇنىـ ــلهن ئاتىلىـ ــامى بىـ  نـ
 بــۇ . ئانىــسىنىڭ ئايــال تۇغقــانلىرى ههقلىقتــۇر ئانــدىن قالــسا، ئۇنىڭغــا . بېــرىلگهن هوقۇقتــۇر

 ئانىـــسىنىڭ ههقلىــق بولۇشـــىنىڭ ســـهۋەبى شــۈكى، بىرىنچىـــدىن، بـــۇۋاق هوقــۇق ئۈچـــۈن
ــسىغا ــۆز ئانى ــدە ئ ــت ئىچى ــك ۋاقى ــدىغان بولغىچىلى ــۆزى يهپ، ئىچهلهي ــى ئ ــڭ يېمىكىن  ئۆزىنى

 . قاتتىق ئېهتىياجلىقتۇر

ــان ــابىت بولغـ ــساالمدىن سـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدىن، پهيغهمـ ــسلهردە ئىككىنچىـ ــلى ههدىـ  يهسـ
 . ىسى بېقىپ، تهربىيىلىشىنىڭ زۆرۈرلىكى تهكىتلىنىدۇ يېشىدىكى بۇۋاقالرنى ئۆز ئان

ــسىغا ــدۇ ۋە بالى ــان قىالالي ــۆز جېنىنــى قۇرب ــۆز بالىــسى ئۈچــۈن ئ  ئۈچىنچىــدىن، ئانىــسى ئ
ــدۇ ــى بېرەلهي ــاس مېهرىن ــڭ تېپىلم ــشلىك ئانىلىقنى ــشكه تېگى ــهن، . بېرى ــا ئاساس  يۈقىرىقىالرغ

 . يهسلى ههققى ئۈچۈن ئانا ئاتىدىن ههقلىقتۇر

 ۈپ كهتــكهن يــاكى تاشــلىۋىتىپ كېتىـپ قالغــان بــۇۋاقنى ئانىــسىنىڭ ئانىــسى ئانىـسى ئۆلــ
ــۇر ــشقا ههقلىقت ــسى . بېقى ــۆز ئاتى ــسا، ئ ــۇ، باقمى ــاكى ئ ــسا ي ــسىمۇ بولمى ــسىنىڭ ئانى  ئهگهر ئانى

 ئۇالرمـــۇ باقمىـــسا ئاتىـــسىنىڭ . ئۇمـــۇ بولمىـــسا، ئانىـــسىنىڭ ههمــشىرىلىرى باقىـــدۇ . باقىــدۇ
. ههمشىرىلىرى باقىدۇ
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 لى يېشىدا تهربىيىلهشكه ههقلىق بولۇشنىڭ شهرتلىرى بالىالرنى يهس

 : تۆۋەندىكىچه بالىالرنى يهسلى يېشىدا تهربىيىلهشكه ههقلىق بولۇشنىڭ شهرتلىرى

 بالىغ ۋە مۇسۇلمان بولۇشى، بالىنى باققۇچى ئايالنىڭ ئاقىل، . 1

 ۆزى ئــ . بالىنىـڭ ئېهتىياجلىرىغـا كـۈچى يېتىـدىغان، ياشـراق، تىنـى سـاق ئايـال بولۇشـى . 2
ــېقىش ــالىنى بـ ــال بـ ــشلهيدىغان ئايـ ــاكى ســـىرتتا ئىـ ــسهلچان يـ ــاكى كېـ ــان يـ  ياشـــىنىپ قالغـ

 . مهسئۇلىيىتىدىن چىقالمايدۇ

ــشهنچلىك بولۇشــى . 3 ــتىن ئى ــي جهههت ــي، دىنى ــالىنى . ئهخالقى ــسا، ب ــسچه بول  ئهگهر ئهكى
 . بۇزۇپ قويىدۇ

 هوقۇقلىرى  ههق ئايالالرنىڭ

 ئايالالرنىڭ بىلىم ئېلىشىنىڭ زۆرۈرلىكى

 . ىسالم دىنـى ئۆگىنىـشكه چاقىرغـان ئىلىمـلهر، ئهر ـ ئايـال ههر ئىككـى جىنـسقا ئورتـاقتۇر ئ
ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــداق « : پهيغهمـ ــسۇن ههرقانـ ــال بولـ ــسۇن، ئايـ ــۆگىنىش ئهر بولـ ــم ئـ  ئىلىـ

 ) بۇخارى رىۋايىتى ( . دەپ كۆرسهتكهن » ىشىگه پهرزدۇر مۇسۇلمان ك

 ـ ئايــال ههر ئىككــى جى  ئىــسالم . نــسقا ئوخــشاش قارىتىلغــان بــۇ ههدىــستىكى بــۇيرۇق ئهر
ــگهن ئهمهس ــت چهكلهن ــېچ ۋاقى ــدىن ه ــۆگىنىش هوقۇقى  ـ پهن ئ ــم ــالالر ئىلى ــدا، ئاي  . تارىخى
ــى ــشىلهرنىڭ رايىنـ ــسىتىپ، كىـ ــى كهمـ ــۇ دىننـ ــمهنلىرى بـ ــڭ دۈشـ ــسالم دىنىنىـ ــېكىن ئىـ  لـ

 ئىـسالم دىنـى « . ئۇنىڭدىن قـايتۇرۇش ئۈچـۈن ئونىڭغـا تۈرلـۈك تـۆهمهتلهرنى توقـۇپ كهلـدى
 دەيـدىغان ئاساسـسىز » ئـۇالرنى ئىلىـم ئۆگىنىـشتىن مههـرۇم قىلىـدۇ « ، » الالرنى كهمسىتىدۇ ئاي

 ئىـــسالم دىنىنــــى ياخـــشى چۈشــــهنمىگهن بهزى . دەۋاالرمـــۇ بــــۇ تۆهمهتلهرنىـــڭ بىرىــــدۇر
ــا ئىـــشىنىپ قالماقتـــا  بۇنىـــڭ ســـهۋەبى بىزنىـــڭ ئـــۆز . كىـــشىلهرمۇ بۇنـــداق يالغـــان دەۋاالرغـ

 . ىتىنى بىلمىگهنلىكىمىزدىن باشقا نهرسه ئهمهس دىنىمىزنىڭ ههقىقىتىنى ۋە ماهىي

ــا ـــ ي ــاللىرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ، ـ  بىــر كــۈنى ســاهابىالرنىڭ ئاي
 رەســۇلهلاله، ئهرلهر ســىزنىڭ دەرىــسىڭىزگه هــازىر بولــۇپ دىنىــي مهســىلىلهرنى ئۆگىنىــدۇ،

ــدە ــۇ كۈنــ ــىڭىز، شــ ــلهپ بهرســ ــۈننى بهلگىــ ــر كــ ــايرىم بىــ ــۇ ئــ ــىزگه بىزلهرگىمــ ــالاله ســ  ئــ
ـــ ــسىڭىز، ــ ــزلهرگه ئۆگهت ــدۈرگهنلهرنى بى ــۇالرنى بىل ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس ــدە، پهيغهم  : دېگهن

ــشىڭالر « ــاالنى يهردە توپلىـ ــۈنى، پـ ــاالنى كـ ــۈنلهردە » پـ ــگهن كـ ــۇ بهلگىلهنـ ــۇيرۇپ، شـ  دەپ بـ
. ئايالالرغا مهخسۇس تهلىم بهرگهن
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ــا ئىلىـــم ئۆگىتىـــشنى ــداق پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئايالالرغـ  تهشـــهببۇس قىلىـــپ مۇنـ
 : ئــۈچ خىــل كىــشىگه قىلغــان ئهمهلىـدىن ئــارتۇق ئىككــى ههســسه ســاۋاپ بېرىلىــدۇ « : دېـگهن

ــڭ ــسالم دىنىنىـ ــرىگه ۋە ئىـ ــڭ پهيغهمبىـ ــۇپ، ئۆزىنىـ ــابتىن بولـ ــى كىتـ ــۆزى ئههلـ ــرى، ئـ  بىـ
ــڭ ــڭ ۋە ئالالهنى ــۆز خوجايىنىنى ــسى، ئ ــشى؛ ئىككىنچى ــۈرگهن كى ــان كهلت ــرىگه ئىم  پهيغهمبى

 ادا قىلغــــان قــــۇل؛ ئۈچىنجىـــسى، قــــول ئاســــتىدىكى چۆرىــــسىنى ياخــــشى ههقلىرىنـــى ئــــ
 تهربىيىلهپ، ئىلىم ئۆگىتىپ، ئانـدىن ئـازات قىلىۋېتىـپ، كېـيىن، ئـۇنى نىكـاه بىـلهن ئالغـان

 . » كىشى

 ياخشى ئۈلگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋە ساهابىالرنىڭ ئاياللىرى

ــاهابىالرنىڭ ئايــــ ــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ۋە ســ ــدىن قۇرئــــاننى، پهيغهمــ  اللىرى ئىچىــ
ــۆپ ــالالر ك ــدىغان ئاي ــارىخالرنى يازى ــىر ۋە ت ــېئىر، نهس ــان، ش ــسلهرنى يادلىغ ــۆپلىگهن ههدى  ك
 بولــۇپ، ههتتــا مهشــهۇر ســاهابىالر ۋە بۈيــۈك ئــالىمالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن بىۋاســىته

 ىلىلهرنىــــڭ ســـوراپ ئـــۆگىنهلمىگهن ئــــائىله بىلىملىرىنـــى، ئايالالرغــــا قىلىنىـــدىغان مۇئام
 قائىدىلىرىنى، ئايالالرغا مهخـسۇس بولغـان ئـايلىق ئـادەت، قۇرسـاق كـۆتىرىش، تۇغـۇت ۋە بـاال
ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىســـ ــۈملىرىنى يهيغهمـــ ــىلىلهرنىڭ هۆكـــ ــارلىق مهســـ ــتىش قاتـــ  ئېمىـــ

 ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا پهيــغهبهر ئهلهيهىســساالمدىن . ئاياللىرىــدىن ســوراپ ئــۆگهنگهن
 دىن هۆكــــۈملهرنى ههدىــــسلهر زى ئــــايهت ۋە ۆ ئــــۇ، ئــــ . ايهت قىلغــــان ههدىـــس رىــــۋ 1210

 دىن ياشــــتا چــــوپ بولغــــان كــــۆپلىگهن كىــــشىلهرنىڭ ســــوئاللىرىغا ئۆزىــــ چىقىرااليتتــــى،
ــى ــىلىلهردىن خهۋەردار قىالتت ــي مهس ــۇالرنى دىنى ــپ، ئ ــاۋابالرنى بېرى ــك ج ــسه . قانائهتلى  ههپ

ــزىش ــا يې ــۇ ئهنه ــاهىر رەزىيهلاله ــتا م ــ ئوقۇش ــ ـ ــڭ س ــات بولغاننى ــتا خهتت ــدى ىرتىدا، ئۇس  . ئى
ــا  كــۆپلىگهن ئــالىمالر ۋە مهزههب پىــشىۋالىرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن كېــيىن، ئايالالرغ

ــسلهر مۇناســىۋەتلىك بولغــان مهســىلىلهرنى ۋە نۇرغۇنلىغــان ــاڭالپ ههدى ــالالردىن ئ  نى شــۇ ئاي
 هىســـساالمدىن دىـــن ئـــارتۇق ئايـــال پهيغهمـــبهر ئهلهي 700 تارىختـــا ئېيتىلىـــشچه . ئـــۆگهنگهن
ــسلهر ــۇالردىن ئــالىمالر ئــۆگهنگهن . نى رىــۋايهت قىلغــان ههدى ــىلهن . ئ  مهشــهۇر ئــالىم : مهس

 دىــن ئــارتۇق ئايــال كىــشىدىن پهيــغهبهر 500 ئىبنــى ئهســاكىر ئىــراق ۋە ســۈرىيه ئهتراپىــدا
ــپ ــسلىرىنى ئۆگىنى ــۋايهت قىلغــان ئهلهيهىســساالمنىڭ ههدى ــراق، يهمهن، . رى ــسىر، شــام، ئى  مى

 بهش، ئىــسپانىيه قاتــارلىق ئىـــسالم شــهههرلىرىدە، تــارىخ، ئهدەبىيــات، شـــېئر، مــاراكهش، هه
 . قاتارلىق ئىلىملهردە تونۇلغان مهشهۇر ئايالالر كۆپ ئۆتكهن ئىكهن تهپسىر، ههدىس

 ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ چېكىنىش دەۋرى بىلىمسىزلىك

خـۇراپى ر ۋە ـ ئهسـىرنىڭ ئاخىرلىرىـدىن باشـالپ، ههرخىـل قـاالق پىكىـرله 16 مۇسـۇلمانالر
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 دىن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ ئېقىمالرغا ئهگىـشىپ كېتىـپ، ئىـسالم دىنىنىـڭ روهىـدىن ئۇزاقالشـقان
 ئىــسالمنىڭ كۆرســهتمىلىرىگه ۋە ئىــسالمنىڭ بــۇرۇنقى پــارالق دەۋرلىرىــدە ياشــاپ، ئهمهلىيىتــى

ــتىگه ــۇلمانالرنىڭ ئهمهلىيىــ ــي مۇســ ــۈردۈرگهن ههقىقىــ ــئهدە ســ ــۈچ قىتــ ــاكىمىيىتىنى ئــ  هــ
ــقان ئوخــــشىمايدىغ ــتىن ئاشــ ــدۇنيالىق، چهكــ ــۇالردا تهركىيــ ــدىن، ئــ ــۇپ قالغانلىقىــ  ان بولــ

 ـ ئارىــسىدىكى ــۆز ــۈرۈش قىلىــشتىنمۇ ئ ــگه ي  ـ پهن ــم  ـ شــۈكۈرۋازلىق، ئىلى  كېرەكــسىز تــاالش
 شــۇڭا بىزدىكــى بهزى قــاالق . تارتىــشالرنى ئهۋزەل كــۆرۈش قاتــارلىق ئىللهتــلهر قانــات يايغــان

ــپه ــڭ تهرەققىي ــسالم دىنىنى ــوللىالر ئى ــك م  ـ مهرىپهتلى ــم ــاكىز ۋە ئىلى ــك ، پ  رۋەر، مهدەنىيهتلى
 بولۇشــــقا چاقىرىــــدىغان، ههتتــــا مۇســــۇلمانالر ئۈچــــۈن ههر ســــاهه ئىلىملىرىنــــى ئوقــــۇپ
ــى ــن ئىكهنلىكىن ــر دى ــار بى ــتكهن ئىلغ ــپ بېكى ــن قىلى ــدىنقى پهرزلهردى ــشنى ئهڭ ئال  ئۆگىنى

ــۇ دىن ــپ، بـ ــدۇرۇپ چىقىرىـ ــۋاالرنى ئويـ ــل پهتىـ ــتىن، ههرخىـ ــاتلىقتىن بىلمىگهنلىكـ ــى هايـ  نـ
ــانىلىرى بولغـــان ئايـــالالرنى مىللىتىمىزنىـــڭ . ئۇزاقالشـــتۇرۇپ كهلـــدى  ۋە لهردىن مهســـجىد ئـ

ــقا ــدى باش ــلهپ كهل ــورۇنالردىن چهك ــي س ــالىيهتلهردىن، دىنى ــاممىۋى پائ ــابىي ئ ــا . ئىج  ههتت
 دەيـــدىغان قـــاالق » قىـــزالر كـــۆپ ئوقۇســـا تهلهيـــسىز بولـــۇپ قالىـــدۇ « ئاۋامنىـــڭ ئېتىقادىـــدا

ــ ــۋا بهرگهنــــلهر شــــهيتاننىڭ شــــۇن كىــــشىلهرگه . هكىللهنگهن چۈشــــهنچه شــ  داق دەپ پهتىــ
 نهتىجىــدە، بــۇالر ئــۆزلىرى بىلىمــسىز قالغــاننى ئــاز دەپ، ئايــالالرنىڭمۇ . موللىلىرىـدۇر، ئهلــۋەتته

 بۇنىــڭ بىــلهن، ئاشــۇ بىلىمــسىز ئانىالرنىــڭ . بىلىمــسىز، نــادان قېلىــشىغا ســهۋەب بولــدى
 ـ ئهخالقنىــڭ ئههمىيىتىنــى نهســىللهر د قولىــدىن ئۆســۈپ چىققــان  ىننىــڭ ۋە مىللىــي ئهدەپ

 ئاخىرىـدا، ئىـسالمىي ۋە مىللىــي . چۈشـهنمهيدىغان، ههدەپ ئـۇنى قارىاليـدىغان بولــۇپ چىقتـى
ــۆزلىرىگه ــالىقالرنى ۋە ئىالهــسىزالرنى ئ ــۇ نهســىل ياۋرۇپ ــان ب ــسىۋە ئااللمىغ ــزدىن نې  ئهخالقىمى

 . ئۆلگه قىلدى

 كىدىن مۇهىم رنىڭ ئانىالرنىڭ بىلىملىك بولۇشى ئاتىال

 چــۈنكى . ئانىالرنىــڭ بىلىملىــك بولۇشــى ئاتىالرنىــڭ بىلىملىــك بولۇشــىدىنمۇ مۇهىمــدۇر
ــۇ ــۇپ، ب ــى بول ــدائى مهكتىب ــڭ ئىبتى ــائىله بالىالرنى ــ ئ ــڭ مهكتهپ ــدىنمۇ ئانىنى ــڭ رولى  ته ئاتىنى

 كــۆپ نهرســىلهرنى ئانىــسىدىن . بــالىالر كــۆپرەك ئانىــسى بىــلهن بولىــدۇ . رولــى ئهلــۋەتته چــوڭ
 كه بېرىـــپ، ئائىلىـــدە قۇبـــۇل قىلغىنىغـــا زىـــت مهكـــتهپ بـــالىالر كېـــيىن، رەســـمى . گىنىـــدۇ ئۆ

 كېلىــدىغان، ههرخىــل پىكىرلهرنــى قىــسمهن قۇبــۇل قىلغــان تهقــدىردىمۇ، ئۇنىــڭ ئائىلىــسىدە
 ئۇنىڭغــا زىــت پىكىــرلهر ئــۇنى . دەســلهپ قۇبــۇل قىلغــان ئهقىدىــسى، پىكــرى كۈچلــۈك بولىــدۇ

ــدۇ ــازدۇرۇپ كېتهلمهي ــۈنكى . ئ ــلهپكى چ ــڭ دەس ــاپ ئۇنى ــشاش س ــاق قهرغهزگه ئوخ ــى ئ  قهلب
. مانا بۇالر تهربىيه مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ يهكۈنىدۇر . بولىدۇ
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 ئايالالرنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى

 ئايــال كىــشىنىڭ هايــاتلىقتىكى ۋەزىپىـــسىگه نهزەرســالىدىغان بولــساق، ئۇنىـــڭ نهقهدەر
 يالالرنىـڭ بـۇ ۋەزىـپىگه ئهڭ ئويغـۇن ئههمىيهتلىك ۋە شـهرەپلىك بىـر ۋەزىـپه ئىكهنلىكىنـى، ئا

 ئىنـسان نهسـلىنىڭ يهر شـارىدا مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرۇشـى ئانىالرغـا . يارىتىلغانلىقىنى كۆرىمىز
 پىـــسخولوگىيه، تهربىـــيه ئـــالىملىرى ۋە بيولـــوگىيه مۇتهخهســـسىلىرى ئايـــال . مۇهتاجـــدۇر

ــدۇ ــانلىقىنى يهكۈنلهيــ ــا هازىرالنغــ ــشىدىن ئانىلىققــ ــشىنىڭ يارىتىلىــ ــ . كىــ ــشى ئايــ  ال كىــ
 ههتتــا پۈتــۈن ئهرلهر . ئۆتهيــدىغان ئــانىلىق ۋەزىپىــسىنى ئهرلهردىــن بىرەرســىمۇ ئۆتىيهلمهيــدۇ

 ئانىنىــــڭ بــــالىالرنى تهربىــــيىلهپ . جىنــــسى بىرلىــــشىپمۇ بــــۇ ۋەزىپىنــــى ئۇرۇنلىيالمايــــدۇ
ــوڭ ــۈن چـ ــسى ئۈچـ ــاال ههر ئىككىلىـ  ـ بـ ــا ــى ئانـ ــلهن بولۇشـ ــشلىرى بىـ ــشتۈرۈش ئىـ  يېتىـ

ــۇر ــا ه . ئههمىيهتلىكت ــولى بىــلهن ئان ــۇنى ئۆزق ــىنى، ئ ــدا بولۇش ــسىنىڭ يېنى ــۆز بال ــم ئ  هردائى
 بېقىــپ، باغرىغــا بېسىىــشى ئــارقىلىق ئانىلىقنىــڭ هۇزۇرىــدىن بههــرىمهن بولۇشــنى ئــارزۇ

 ئۇنىـڭ ئـۆز ئانىـسىنىڭ تهربىيـسى . بـالىمۇ ئانىنىـڭ مېهـرى ـ شـهپقىتىگه موهتاجـدۇر . قىلىدۇ
ــشى ئاســتىدا بولۇشــقا، ئانىــسنىڭ تهبىئ ــان ۋە پهرۋى ــشقا بولغ ــاتلىق ســۈتىدىن هۇزۇرلىنى ــي ت  ى

 ئانــا ســۈتىدىن باشــقا ههرتۈرلــۈك ســۈتلهرنىڭ هــېچ بىــرى ئاناســوتىگه . ئېهتىيــاجى چوڭــدۇر
ــدۇ ــسىنىڭ تهربىيىـــسىگه ۋە پهرۋىـــشىگه بولغـــان . تهڭ بواللمايـ  ئهممـــا بالىنىـــڭ ئـــۆز ئانىـ

 . ئېهتىياجى ئۇنىڭ ئاق سۈتىگه بولغان هاجىتىدىن چوڭدۇر، ئهلۋەتته

ــر ئان ــڭ بىـ ــۆز ۋۇجۇدىنىـ ــسى ، ئـ ــۈنى ۋە ئهتىـ ــڭ بۈگـ ــسى، ئۇالرنىـ ــۈرەك پارىـ ــڭ يـ  ىالرنىـ
ــۆزلىرى ههر ۋاقىــت باغرىغــا باســماي، باشــقا  پارچىــسى بولغــان، ئهڭ قىممهتلىــك بــالىلىرىنى ئ

 ئهلــۋەتته ئايــالالر . بىرســىنىڭ تهربىــيه قىلىــشىغا تاشــالپ قويۇشــى ئهپــسۇسلىنارلىق ئىــش
 . ايلىقلىرىـدىن ئۇالرنىـڭ بـالىلىرى قهدىرلىـك ۋە ئهۋزەلـدۇر ئۈچۈن ئىـشتىن ۋە پۈتـۈن دۇنيـا ب

ــشلهشكه ــىرتتا ئىـ ــالالر سـ ــهۋەبىدىن بهزى ئايـ ــرى سـ ــڭ بهزى قىيىنچىلىقلىـ ــوغرا، ئائىلىنىـ  تـ
 لــېكىن، ئاتــا بولغــان ئادەمنىــڭ قانــداقال شــارائىتتا بولمىــسۇن، ئائىلىــسىنىڭ . مهجبــۇر بولىــدۇ

ــاردۇر ــۈرۈش بـــۇرچى بـ ــۆزى يـــالغۇز كۆتـ ــۈكىنى ئـ ــسمانىي جهههتـــته . يـ  شـــۇڭا ئهرلهر جىـ
 ئـائىله ئېهتىيـاجلىرىنى ئـاتىالر جايىـدا تولۇقلىـسا، ئـانىالرمۇ . ئايالالردىن كۈچلـۈك يارىتىلغـان

 ئــۆز ئۆيىــدە ئارامىــدا ئولتــۇرۈپ بـــالىلىرىنى تهربىــيىلهش، يېتىــشتۈرۈش ئىــشلىرى بىـــلهن
 . مهشغۇل بولىدۇ

 ئايال كىشى ۋە ئىشلهش

 يتـااليمىزكى، ئىـسالم شـهرىئهت قانۇنىـدا ئايالالرنىـڭ سـىرتتا ئالدى بىلهن شۇنى ئېنىـق ئې
ئايــالالر ئىـــسالم دىنىنىــڭ گـــۈللهنگهن . ئىشلىــشى هــارام دەيـــدىغان بىــرەر چهكلىـــمه يــوق
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 شـــانلىق ئهســـىرلىرىدىمۇ ئىـــشلهشتىن ۋە جهمئىيهتتىكـــى ۋەزىپىـــسىدىن مههـــرۇم قىلىنغـــان
 داش يولىـــدا ئـــۆزلىرىگه اليىـــق ئايالالرنىـــڭ ئائىلىـــسىنىڭ ئېهتىيـــاجلىرىنى قامـــ . ئهمهس

ــائىزدۇر ــشى جـ ــۇرۇنالردا ئىشلىـ ــهرەپلىك ئـ ــدىغان شـ ــۇن . كېلىـ ــال شـ ــز ئايـ  داقتىمۇ، ئهگهر بىـ
ــئۇلىيهتلىرىگه ــتىدىكى مهسـ ــسىگه ۋە ئۈسـ ــان ۋەزىپىـ ــشلىك بولغـ ــشقا تېگىـ ــشىنىڭ قىلىـ  كىـ
ــدە داۋام قىلىــشىغا  ـ يۈزى ــلىنىڭ يهر ــڭ ئىنــسانىيهت نهس ــۇ ۋەزىپىنى ــساق، ب ــدىغان بول  قاراي

 بـۇ ۋەزىـپه قايـسى . بـاغلىق بولغـان ئاالهىـدە ئۇلـۇغ، مـۇهىم بىـر ۋەزىـپه ئىكهنلىكىنـى كـۆرىمىز
 ئايــال كىــشىنىڭ يــارىتىلىش تهبىئىتــى، ئۇنىــڭ ئانــا . ۋەزىپىــسىدۇر » ئــانىلىق « دېگهنــدە،

ــدۇ ــپىگه تهييارالي ــۇ ۋەزى ــۇنى ب ــدىن باشــالپ ئ ــاۋۋالقى ۋاقتى ــۆرەلگهن ئ ــدا ت ــاال . قارنى  ـ ب ــا  ئان
 هخهسسىـــسلىرى شــۇنداق يهكـــۈنلهرنى چىقىرىــدۇكى، ســـىپېرم تۇخـــۇمچىلىرى ســاغلىقى مۇت

 ـ قىــز  ئانىنىــڭ بهچچىدانىــدا ئانىنىــڭ ســىپېرمى بىــلهن بىرلهشــكهندىن كېــيىن، ئوغــۇل
 . دانچىلىرىنىڭ پهرقلىرى ئايرىلىشقا باشاليدۇ

 ئاتىنىـــڭ ســـىپېرمى ئانىنىـــڭ بهچچىـــدانىغا « : دوكتـــۇر كېـــسىس كـــارل مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــۈلگهن ــدۇ تۆك ــسى تهيىنلىنى ــڭ جىن ــان بۇۋاقنى ــۆرەلمهكچى بولغ ــتىن باشــالپ ت ــۇل . ۋاقىت  ئوغ

 يهنه . بۇۋاقنىــڭ تۇخــۇمچىلىرى ئــاز مىقــداردىكى كورومۇســۇم ماددىــسىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ
ــسىغا ــز بۇۋاقنىــــڭ قورۇلمىــ ــچ قورۇلۇشــــلىرى، قىــ ــۇل بۇۋاقنىــــڭ ئىــ  بىــــر تهرەپــــتىن ئوغــ

ــشىمايدۇ ــ » ئوخـ ــشىنىڭ يارىتىلىـ ــال كىـ ــز ئايـ ــشىمايدىغانلىقىنى بىـ ــشىگه ئوخـ  شىنىڭ ئهر كىـ
ــايه قىلىـــپ  ئىـــسپاتالشتا تىببىـــي ۋە پىـــسخولوگىيه مۇتهخهسسىـــسلىرىنىڭ ســـۆزلىرىنى هېكـ

ــمىز ــاجلىق ئهمهســ ــقا ئېهتىيــ ــشىدىكى . ئولتۇرۇشــ ــشىنىڭ تهركىبلىنىــ ــال كىــ ــۈنكى ئايــ  چــ
 كىـشىگه ئهر تهرەپلىرىـدە باشـقا ئۇنىـڭ كـۈچ ـ قـۇۋۋەت، خـاراكتېر ۋە ئۆزگىچىلىكىنىـڭ ئـۆزى

 . ئوخشىمايدىغانلىقىنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

 پىـــسخولوگىيه ۋە تهربىـــيه مۇتهخهسسىـــسلىرى ئانىنىـــڭ ئـــۆز بـــۇۋىقى بىـــلهن مهشـــغۇل
 ـ بـاال ههرئىككىـسى ئۈچـۈن تهبىئىـي زۆرۈرىـيهت ئېكهنلىكىنـى قـارار قىلىـدۇ  . بولۇشنىڭ ئانـا

ــۇپ، ئۇنىــڭ ئېهت ئانــا ــۆزى مهســئۇل بول ــايىتىگه ئ ــۆز بۇۋىقىنىــڭ رىئ ــدىن چىقىــشى ئ  ىياجلىرى
ــدۇر ــېس قىلغۇچىـ ــشه هـ ــاجىتىنى ههمىـ ــان هـ ــشقا بولغـ ــانىلىقتىن هۇزۇرلىنىـ ــارقىلىق ئـ  . ئـ
ــدۈز ئۇنىـــڭ يېنىـــدا بولۇشـــنى ــا بېـــسىپ، كـــېچه كۈنـ ــارىدا ئـــۆز بالىـــسىنى باغرىغـ  يهرشـ
 خالىمايـــدىغان، ئائىلىنىـــڭ ئېهتىيـــاجى يۈزىـــسىدىن بالىـــسىنى ئۆيىـــدە تهرك ئېتىـــپ يـــاكى

 ىــسىگه تاپــشۇرۇپ قويــۇپ ئىــشقا كهتكىــنىگه كــۆڭلى بىئــارام بولمايــدىغان باشـقىالرنىڭ تهربىي
 ۋە تۇرمۇشــنىڭ تهلىــۋى مهجبــۇر قىلمىــسا، ئــۆز ئۆيىــدە ئولتــۇرۇپ بالىــسىنى باغرىغــا بېسىــشنى

 ! ئارزۇ قىلمايدىغان ئانا بارمىدۇ؟

 ـ شـونىڭدەك، بـالىمۇ ئانىـسىنىڭ يېنىـدا بولۇشـقا، ئانىــسىنىڭ ئىسـسىق قوينىـدىن هـۇزۇر
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 ئـانىالر ئىـشهنچ قىلىـپ بـالىلىرىنى تاشـالپ قويىـدىغان . الۋەت ئېلىـشقا تولىمـۇ مۇهتاجـدۇر ها
 يهســىلىلهر بــالىالرنى باشــقا جــانلىقالرنى باققانــدەك، ياخــشى باقالىــسىمۇ، لــېكىن ئـــۇالرنى

 . ئىنسانىي خىسلهتته، ئىنسانىي ئهخالقتا يېتىشتۈرۈرپ چېىقىشقا ئهلۋەتته ئاجىزدۇر

 لهش ئۈچــۈن ئۆيىــدىن ســىرتقا چىقىــشى ئائىلىــسىدىكى مــۇهىم ئايــال كىــشىنىڭ ئىــش
ــتىن كېلىــدىغان نهســىللهرنىڭ ئهخالقىــي . ۋەزىپىــسىنى ئېهمــال قىلغانلىقىــدۇر ــر تهرەپ  بــۇ بى

 تهربىيسىگه بولغـان تههدىـد بولـسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن ئـۆز مىللىـتىگه، خهلقىـگه ۋە ۋەتىـنىگه
 املىق كىـــشىلهرنىڭ ئىـــشلهش يـــوللىرىنى ياخـــشى ئىجـــادىيهتلهرنى يارىتااليـــدىغان، يـــار

 توســـقانلىق، نهتىجىــــدە ئـــۆز جهمئىيىتىنــــى ياخـــشى ئىــــشلهيدىغان ئهرلهردىـــن مههــــرۇم
 بــۇ ئىـشالر ئىــسالم دۇنياســىدىكى بىـر مۇشــكىالتال ئهمهس، بهلكـى بــۇ، ئامېرىكــا، . قىلغـانلىقتۇر

ــدىكى ــا ئهللىرى ــ ياۋرۇپ ــسلىرىنىڭ پىكىرلىرىن ــشالر مۇتهخهسسى ــائىي ئى ــپ ئىجتىم ــاۋارە قىل  ى ئ
 . كېلىۋاتقان مهسىلىلهرنىڭ بىرىدۇر

ــانىم ــدالىن خ ــۇر ئې ــسور دوكت ــسى پروفېس ــشالر مۇتهخهسسى ــائىي ئى ــامېرىكىلىق ئىجتىم  ئ
 تهجـــرىبىلهر ئانىنىــــڭ ئــــۆز ئۆيىـــدە بولۇشــــنىڭ نهقهدەر مــــۇهىم « : مۇنـــداق دەپ يازىــــدۇ

ــ ــشلىرىغا ئــــۆزلىرى ئىــــگه بولۇشــ  نىڭ نهقهدەر ئىكهنلىكىنــــى ۋە بالىلىرىنىــــڭ تهربىــــيه ئىــ
 هــازىرقى زامــان نهســىللىرىدىكى . كېرەكلىــك بولغــان زۆرۈرىــيهت ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتلىدى

 ئهخــالق سهۋىيىــسى بىــلهن ئۆتمۇشــتىكى نهســىللهرنىڭ ئهخــالق سهۋىيىــسى ئوتتۇرىــسىدىكى
ــدۇر ــايىتى چوڭ ــشلىرىنى قــوغالپ . پهرق ناه ــىرتتىكى ئى ــانىالر س ــۈكى، ئ ــهۋەبى ش ــڭ س  بۇنى

 تاشــالپ قويــۇش ئــارقىلىق ئــۆز پهرزنتلىرىنىــڭ تهربىيىــسىنى تهرك ئهتتــى يــۈرۈپ، ئــۆيلىرىنى
 » ۋە ئۇنىڭغا اليىق بولمىغان بىرسىگه تهربىيه ئىشىنى تاپشۇردى

 مانـــابۇ، ئامېرىكـــا جهمئىيىتىـــدىكى مۇســـۇلمان بولمىغـــان بىـــر ئايـــال مۇتهخهسسىـــسنىڭ
 . كۆرۈشــىمىز كېــرەك بىــز مۇســۇلمانالر ئهلــۋەتته، بــۇ مهســىله ئۈســتىدە ئويلىنىــپ . يهكــۈنى

ــوللىرى بىــلهن ــۆز ق ــۇپ، ئ ــالىالرنى باشــقىالرغا تاپــشۇرۇپ قوي ــز، ئانىالرنىــڭ ب  بىزنىــڭ دىنىمى
 ئهســىر بــۇرۇن ئــېالن قىلغــان بولــسا، ئهمىــدىلىكته 14 باقماســلىقنىڭ خاتــا ئىكهنلىكىنــى

ــا ــشنىڭ خاتـ ــۇ ئىـ ــشىلهر بـ ــيىن، كىـ ــدىن كىـ ــاۋاقالرنى كۆرگهنـ ــاچچىق سـ ــرىبىلهر ۋە ئـ  تهجـ
 ئـــۆزى باقمـــاي باشـــقىالرنىڭ تهربىيىـــسىگه تاپـــشۇرۇپ . كىنـــى قايتـــا ئىـــسپاتلىماقتا ئىكهنلى

 يېتهرســىز بولــۇپ چىقىــشنىڭ ســىرتىدا، قويــۇپ چــوڭ قىلغــان بالىنىــڭ ئهخالقىــي جهههتــتىن
ــدىغانلىقىمۇ ــاجىز بولى ــڭ ئ ــڭ ۋە هۆرمىتىنى ــان كۆيۈمچانلىقىنى ــسىغا بولغ  ـ ئانى ــا ــڭ ئات  ئۇنى

 . ههممىگه مهلۈم

ــۈرەك ــالىالر ي ــىمىزدۇر ب ــاتلىقتىكى ههرنهرس ــز ۋە هاي ــارىمىز، جېنىمى ــشالر، . پ ــىرتتىكى ئى  س
ــزدىن ــارىمىز، بۈگــۈنىمىز ۋە ئهتىمىــز بولغــان شــۇ پهرزەنتلىرىمى  ـ شــۆهرەتلهر يــۈرەك پ ئــابرۇي
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ــۋەتته ــز ئهمهس،ئهل ــپ . ئهزى ــىرتقا چىقى ــسىزلىقتىن س ــۇل ۋە چارى ــوق ، ت ــسى ي ــوغرا، باققۇچى  ت
 ئــــۇالر ئىــــشلهشكه . ئــــانىالرمۇ جهمئىيهتــــته ئــــاز ئهمهس ئىــــشلهشكه مهجبــــۇر بولىۋاتقــــان

 . ئـــالاله ئۇالرنىــڭ ئىـــشلىرىنى ئۇڭــاي قىلـــسۇن . ههقىــقهتهن مهجبــۇر بولـــۇپ قالغــانالردۇر
 ئـــۇالردىن باشـــقا ئىشلىمىـــسىمۇ بولىـــدىغان ۋە ئېرىنىـــڭ كىرىمـــى بىـــلهن كۇپـــايه قىلـــسىمۇ

ــانىالر ئهقىلل ــدىغان ئ ــدا ئېلىــپ كېتهلهي ــال هال ــت تۇرمۇشــىنى نورم ــشلىتىپ، پهرزەن  ىرىنــى ئى
 قهدرىنـــى ۋە ئـــۆز ۋەزىپىـــسىنى تونۇيـــدىغان بولـــسا، هـــازىرقى زامـــان يېڭـــى نهســـىللىرىنىڭ

ــدى ــېڭلىقالر بـــۇالر ئىـ ــائىي يـ ــدە ئىجتىمـ ــۇ . تهربىيىـــسىدە ئاالهىـ ــاتى مۇشـ ــڭ مۇكاپـ  بۇالرنىـ
ــدى ــۇالر ئىـ ــان بـ ــا قايتقـ ــۇ ئانىالرغـ ــادىال شـ ــلهپكى . دۇنيـ ــڭ دەسـ ــانىالر بالىالرنىـ  ـ ئـ ــا  ئاتـ

 تهربىيىـسى ياخـشى بولغـان . ئائىلىـدىكى تـۇنجى تهربىـيه ناهـايىتى مۇهىمـدۇر . ۇئهللىملىرى م
 ـ ئانىـــسىغا ئېلىـــپ كېلىـــدىغان ياخـــشىلىقلىرى دۇنيـــا ۋە ئـــاخىرەتته  بالىالرنىـــڭ ئاتـــا

 . هېسابسىزدۇر

 ئهرەب مهملىكهتلىرىــــدىكى ئايالالرغــــا شــــۇنىمۇ ئهســــكهرتىش كېرەككــــى، كــــۆپىنچه
 . دىنى بىلهن مۇناسىۋىتى يوق ئادەتلهرنىڭ ئىسالم  قارىتىلغان بهزى ئۆرپ

 ئهر ـ ئايال ئارىسىنى ئىساله قىلىش ئۇسۇلى

ــدا، ئهر  ئايـــال كىـــشى ئـــۆز ئهركىنلىكـــى ۋە ئىختىيـــارى بىـــلهن هېچبىـــر زورلۇقـــسىز هالـ
 كىشىنىڭ زىممىسىغا ئۆتكهن ئـېكهن، ئـۇ ئېـرىگه تېگىـشلىك بولغـان ههقلهرنـى ئـادا قىلىـشى

 يلىق بولمايــدىغان پۈتــۈن ئىــشالردا ئۇنىــڭ تــوغرا پىكــرىگه هــۆرمهت قىلىــشى ۋە ئالالهقــا ئاســى
 ئېرىنىــڭ ههقلىرىنــى تونۈغــان، دىيانهتلىــك ئايــال كىــشى ئۇنىڭغــا هــېچ ۋاقىــت . كېــرەك

ــدۇ ــلىك قىلماي ــدۇ . زىيانكهش ــۇ گۈللىنى ــائىله تېخىم ــلهن ئ ــڭ بى  ـ . بۇنى ــر ــسى بى  ههر ئىككى
ــات ســۈرىدۇ ــدا هاي ــدىن رازى بولغــان هال ــدەك، . بىرى ــبهر ئهلهيهىســساالم خهۋەر بهرگهن  پهيغهم

 ئايـــالالر يارىتىلىـــشىدىن ئهقلىـــي جهههتـــته چهكلىـــك ۋە هېســـسياتىنى باشقۇرۇشـــتا ئـــاجىز
 ـ هوقـــۇقالرنى  بولغاچقــا، ئۇالرنىـــڭ بهزىلىــرى، گاهىـــدا ئۆســتىدىكى ئېـــرىگه ئائىــت ههق

 بۇنــــداق . پ قالىـــدۇ تونۇمايـــدىغان، تونۇغانـــدىمۇ پهرۋا قىلمايـــدىغان كهيپىيــــاتالردا بولـــۇ
ــدۇ ــم بېرى ــداق دەپ تهلى ــدا مۇن ــالاله قۇرئان ــۈن ئ ــش ئۈچ ــساله قىلى ــالالرنى ئى ــشى ﴿ : ئاي  ياخ

 ئهرلىــرى يېنىــدا بولمىغــان چــاغالردىمۇ، ئالالهنىــڭ پاناهىــدا . ئايــالالر ئىتــائهت قىلغــۇچىالردۇر
ــاقلىغۇچىالردۇر ــى س ــڭ ههقلىرىن ــدى . ئهرلىرىنى ــشلىرىدىن قورقى ــتۇڭلۇق قىلى ــىلهر باش  غان س

 م ۈ مـۇ ئۆنـ ۇ ب . ( بىـر تۆشـهكته بىلـله ياتمـاڭالر ) بۇ ئۆنـۈم بهرمىـسه ( . ئايالالرغا نهسىههت قىلىڭالر
 ئهگهر ســـىلهرگه . ئـــۇالرنى ئهدەپـــلهش مهقـــسىتىدە ئاســـتىراق، يۈمـــشاق ئـــورۇڭالر ) بهرمىـــسه

ــدا بولمــاڭالر ــۇالرنى بــوزەك قىلىــش خىيالى ــقهتهن ســىلهردىن . ئىتــائهت قىلــسا، ئ ــالاله ههقى ئ
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ــا زۇلــۇم قىلغــاننى جازااليــدۇ ( ندۇر، بۈيۈكتــۇر ئۈســتۈ  ـ 34 نىــسا سۈرىــسى ( ﴾ .) ئــالاله ئايالالرغ
 ) ئايهت

 بــۇ ئــايهتتىكى قورقۇشــتىن مهقــسهت، بــۇ ئايالنىــڭ ســهۋەبى بىــلهن ئــۆزىگه ۋە ئائىلىــسىگه
 ـ زەخـمهت كېلىـشىدىن قورقۇشـى دېمهكتـۇر  ئـالاله بـۇ ئـايهتته، سـۆزگه كىرمهيـدىغان . زىيـان

 ئـاۋۋال نهسـىههت قىلىـش، بـۇ . خىـل ئۇسـۇل بىـلهن ئىـساله قىلىـشقا بۇيرۇيـدۇ خوتۇننى ئـۈچ
ــرگه بولماســلىق، ــر تۆشــهكته بى ــويىچه، ۋاقىتلىــق بى ــدە، ئىككىنچــى ئۇســۇل ب ــۈم بهرمىگهن  ئۆن

 بۇالرنىـــڭ بايـــانى . بۈمـــۇ ئۆنـــۈم بهرمىگهنـــدە، ئـــۈچىنچى ئۇســـۇل بـــويىچه، يېنىـــك ئـــۇرۇش
 : تۆۋەندىكىچه

 نهسىههت قىلىش

ــۇقىنى ئېرىنىــڭ يا ــڭ هوق ــان ۋە ئۈســتىدىكى ئۇنى ــك قىلغ  خــشى پىكــرىگه مۇخالىپهتچىلى
 تونۇمىغـان ئايــال كىــشىنى تهربىيىلهشــته، ئۇنىڭغـا چىــرايلىقچه نهســىههت قىلىــش، قارشــىلىق
 كۆرسىتىــشنىڭ ئاقىۋىتىنىــڭ يامــانلىقىنى ۋە مۇنــداق قىلىــشنىڭ خاتــالىقىنى چۈشــهندۈرۈش،

ــك ئايالال ــشى، ئۆلگىلىـ ــارىخالردىكى ياخـ ــرىش ۋە تـ ــۆزلهپ بېـ ــى سـ  ـ ئىزلىرىنـ ــش ــڭ ئىـ  رنىـ
ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىســ ــى « پهيغهمــ ــۈزىگه چىرايىنــ ــڭ يــ ــشى ئېرىنىــ ــال كىــ ــداقال ئايــ  قانــ

ــدۇ ــدا قوپى ــۈلگهن هال ــى تۈرت ــدە چىراي ــامهت كۈنى ــۇ قىي ــدىكهن، ئ ــسنى » تۈرتى ــگهن ههدى  دې
 ـ نهسـىههتلهر ئۇن . يادالنـدۇرۇش قاتــارلىق ۋاسـىتىالرنى قــوللىنىش كېـرەك  ىڭغــا تهســىر بــۇ ۋەز

ــۇ ــولغىنى شـ ــشنىڭ ههل بـ ــسا، ئىـ ــشىلىققا قايتـ ــۇ ياخـ ــپ، ئـ ــڭ . قىلىـ ــۇ يهنه ئۆزىنىـ  ئهگهر ئـ
 . بويۇنتاۋلىقىدا داۋام قىلىۋەرسه، ئىككىنچى ئۇسۇل بىلهن ئىش كۆرۈشكه توغرا كېلىدۇ

 بىر تۆشهكته ياتماسلىق

 تقانـدىن سـۆزگه كىـرمىگهن ئايـال كىـشىنى بىـر تۆشـهكته بىـرگه ياتماسـتىن، ۋاقىتلىـق، يو
 ـ . قــوغالش ئۇنىڭغــا ئهڭ ياخــشى جــازادۇر  ـ ئىچمهكــكه، كىــيىم  چــۈنكى ئايــال كىــشى يــېمهك

ــدۇ ــالالر ئــۆزلىرى شــۇنچىلىك . كــېچهككه هــاجهت بولغــانلىقتىن يــاتلىق بولماي  كــۆپلىگهن ئاي
 باياشــات تۇرمۇشــتا تــۇرۇپ، پېقىــر، يوقــسۇل ۋە ئۆزىــدىن بىــر دەرىــجه تــۆۋەن تۇرىــدىغان

 ـ . بولۇشـقا رازى بولىـدۇ كىـشىلهرگه يـاتلىق  ئـۇالر ئـۆزلىرى ياقتۇرغـان جورىـسى بىـلهن كـېچه
 ـ ئاياللىقنىـڭ سـائادەتلىرىدىن ئورتـاق هۈزۈرلىنىـشنى ئـارزۇ قىلىـپ  كۈندۈز بىلله بولـۇپ، ئهر

ــۇن ــدۇ شـ ــۈن . داق قىلىـ ــۇالر ئۈچـ ــۇر قىلىـــش، ئـ ــشىقا مهجبـ ــالغۇز يېتىـ ــق يـ ــۇالرنى ۋاقىتلىـ  ئـ
 ى ئـۇزۇن، ياتقـان جـايلىرى قـاتتىق، كـۆزلىرى ئۇيقۇسـىز شۇنچىلىك ئېغىر كېلىـدۇكى، تـۈنلىر

 ـ ئانىــسىنىڭ . ئاتىــدۇ ــۇنى ئاتــا ــلهن بىــر تۆشــهكته بولمــايمهن دەپ، ئ ــال كىــشى بى  ئهممــا ئاي
ــدۇ ــسابالنمايدۇ . يېنىغــا ئهۋەتىــپ قويۇشــقا بولماي ــداق قىلىــش جازالىغــانلىق هې . چــۈنكى، مۇن
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ــدە تورغۇزۇشــى شــهرتتۇر ــۆز ئۆيى ــۇنى ئ ــبهر ئهلهيهىســساالم، پهيغه . بهلكــى ئ ــال كىــشىنى « م  ئاي
 » ئـۆز ئۆيىـدە بولىـدۇ ) يهنـى ۋاقىتلىـق بىـرگه يېتىـشتىن مههـرۇم قىلىـش ( تۆشهكتىن قوغالش

 ) ـ بهت 364 ـ توم 6 نهيلۇل ئهۋتار . ( دېگهن

ــۇ ئــۆز ــدە، ئهگهر ئ ــان مــۇددەت ئىچى ــرۇم بولغ ــڭ تۆشــىكىدىن مهه ــشى ئېرىنى ــال كى  ئاي
 ئهگهر بــو ئۇســۇلمۇ ئۆنــۈم . لــسا، چۇقــۇم ئهقلىــگه كېلىــدۇ ئېرىنـى ياخــشى كۆرىــدىغان ئايــال بو

 . بهرمىسه، ئۈچىنچى ئۇسۇلنى قوللىنىشقا توغرا كېلىدۇ

 يېنىك ئۇرۇش

ــۇل ــل ئۇس ــى خى ــۇقىرىقى ئىكك ــتۇڭلۇقىنى ي ــۇ باش ــشى ب ــال كى ــۈزەلمىگهن ئاي ــۇ ت  بىلهنم
ــى ــدا، ئېرىن ــش قهســتهن هال ــاكى ۋازكېچى ــۈرۈش ي ــرگه ياشاشــتىن زىرىكت ــلهن بى  كه ئۇنىــڭ بى

 ئېرىــدىن ئــايرىلىش مهقــسىتى ئهگهر ئايــال كىــشى راســتىنال . زورالش ئۈچــۈن قىلغــان بولىــدۇ
ــرايلىقچه ئايرىلىــپ ــڭ چى ــسا، بۇالرنى ــان بول ــاۋلىق قىلغ ــۇنچىلىك بويۇنت ــا ش ــلهن ئۇنىڭغ  بى

 . كهتكىنى ياخشى

ــايرىلىش نىيىتــى بىــلهن ئهمهس، بهلكــى دۈشــمهنلهرنىڭ ــدىن ئ ــال كىــشى ئېرى ــا ئاي  ئهمم
ــسىغ ــدىن ئارقى ــىنىپ يۈرگهنلىكى ــا چۈش ــى خات ــاكى ئېرىن ــى ي ــپ كهتكهنلىك داق شــۇن ا كىرى

 . قىلغــان بولــسا، ئېرىنىــڭ ئــاۋۋال ئۇنىڭغــا ئههــۋالنى چىــرايلىقچه چۈشهندۈرۈشــى كېــرەك
ــشاق، يېنىــك ــڭ يۈم ــالنى ئېرىنى ــۇ يهنه ئــۆزگهرمىگهن ئاي ــهنگهندىن كېيىنم ــۋالنى چۈش  ئهه

 ال كىــشىنى ئۇرۇشــتىن مهقــسهت، ئۇنىڭــدىن ئايــ . ئــۇرۇش بىــلهن ئهدەپــلهش هوقــۇقى بــاردۇر
ــى ــۈن ئهمهس، بهلكـ ــۋېلىش ئۈچـ ــاچچىىقىنى چىقىرىـ ــدىن ئـ ــاكى ئۇنىڭـ ــېلىش يـ ــام ئـ  ئىنتىقـ
ــۇرۇش ئــارقىلىق ئــۆزىنى ــڭ تهكهببــۇرلىقىنى، هاكــاۋۇرلۇقىنى يهرگه ئ ــۇرۇش بىــلهن ئۇنى  ئ

ــارەتتۇر ــۇقىرىقى ئىككــى باســقۇچلۇق نه . تونۇتــۇۇ قويۇشــتىن ئىب ــالالرنى ئــۇرۇش ي  ســىههت ئاي
 . بىلهن ئىبرەت كارغا كهلمىگهندە، ئاخىرقى چارە بولۇپ قوللىنىلىدىغان بىر ئۇسۇلدۇر

 ئاياللىرىنى ئۇرىدىغانالر ياخشى ئادەملهر ئهمهس

ــقان ــتىن توس ــالالرنى ئۇرۇش ــىرتىدا، ئاي ــقۇچالر س ــۇقىرىقى باس ــساالم ي ــبهر ئهلهيهى  . پهيغهم
ــشلهر ــق كىـ ــۇرۇش ئهخالقلىـ ــاللىرىنى ئـ ــۈنكى ههدەپ ئايـ ــشى ئهمهس چـ ــبهر . نىڭ ئىـ  پهيغهمـ

ــسىدە ــر ههدى ــساالم بى ــتۇر « : ئهلهيهى ــشلهر ئهمهس ــشى كى ــشلهر ياخ ــدىغان كى ــالالرنى ئۇرى  » ئاي
 ). ئىبنى ماجه ۋە نهسائىي رىۋايىتى . ( دېگهن

 ! ئـــۇالر بىــلهن كېچىـــسى بىــرگه بولـــۇپ، كۈنــدۇزى ئۇرامـــسىلهر؟ « : يهنه بىــر ههدىــسته
ىغان قوپـــال ئادەملهرنىـــڭ بـــۇ قىلىقىنـــى دېـــيىش ئـــارقىلىق ههدەپ ئايـــاللىرىنى ئۇرىـــد
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 . ئېيىپلىغان

ــاكى ــارىخالردا يـ ــسلهردە تـ ــاهابىلىرىنىڭ ههدىـ ــاكى سـ ــساالمنىڭ يـ ــبهر ئهلهيهىـ  ، پهيغهمـ
ــسىدا ــانلىقى توغرىـــ ــاللىرنى ئۇرغـــ ــۇق ئايـــ ــۋايهت يـــ ــۇ رىـــ ــبهر . بىرەرمـــ ــى پهيغهمـــ  بهلكـــ

ــا مۇنــــداق دىــــگهن ــۇ ئهنهــ ــالى ئائىــــشه رەزىيهلالهــ ــبهر په « : ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئايــ  يغهمــ
 ئهلهيهىسـساالم بىــرەر خــادىمىنى يــاكى بىـرەر ئايــالىنى ئۇرغــان ئهمهس، پهقهت ئــۇ ، ئالالهنىــڭ

 » دىنىغا مۇخالىپهتچىلىك قىلغانالردىن ئالاله ئۈچۈن ئىنتىقام ئالغان

 ئايـــاللىرىنى ههدەپ ئۇرىـــدىغانالر بـــۇ ئايهتنىــــڭ مهنىـــسىنى سۇيېـــستېمال قىلغــــۇچى
ــاالردۇر ــالالر جىــسمان . ئهبگ ــۈن ئــۇالرنى ئاي ــازۇك بولغــانلىقى ئۈچ ــتىن ئــاجىز ۋە ن  ىي جهههت

ــا . ئاســـراش ۋە ئىمكـــان قهدەر ئۇرماســـلىق كېـــرەك  ههدەپ ئايـــاللىرىنى ئۇرىـــدىغان بـــۇ ئهبگـ
ــدۇ، ــداق ئۇرالماي ــى بۈن ــگه ئهرلهرن ــۈچكه ئى ــسمانى ك ــشاش جى ــۆزلىرىگه ئوخ ــادەتته ئ  ئهرلهر ئ

ــ . ههتتـــا ئـــۇالر بىـــلهن جېدەللىشىـــشتىن قورقىـــدۇ  دىن كۈچلـــۈكرەك بىـــرى بىـــلهن ئۆزلىرىـ
ــدۇ ــۇاليىم بولـــۇپ قالىـ ــكىنىدە قويـــدەك مـ ــۇالر ئـــۆزلىرىگه تاقابىـــل . جېدەللهشـ  چـــۈنكى ئـ

ــقىالرنى بــۇزەك ئېتهلمهيــدۇ ۋە ــاللىرىنى بــۇزەك ئهتكهنــدەك، باش ــدىغان چارىــسىز ئاي  تۇرالماي
 ـ دە، شـــۇڭا ئـــاجىزالرنى بـــۇزەك ئېتىـــدۇ، كۈچلـــۈكلهردىن قورقىـــدۇ  الر مۇنـــداق . ئۇرالمايـــدۇ

 . كۈچىنى كۈچلۈكلهرگه كۆرسىتىشى كېرەك

ــى ــاجىز، ئهخالق ــانىتى ئ ــانالر دىي ــپ قالغ ــقا ئادەتلىنى ــال باشقۇرۇش ــاق بىلهن ــاللىرىنى تاي  ئاي
 ئۆزىنىـڭ كـۈچىگه . قـاالق ئـادەملهردۇر ناچار، كاللىـسى ئۆتمـۈش زامانالرنىـڭ ئهقلىيىتىـدىكى

 ىرىنىڭ جازاســىنى ئــاۋال مۇشـــۇ ئىــشىنىپ ئايــاللىرىنى خالىغــانچه ئۇرىـــدىغانالر بۇقىلمىــشل
ــدۇ ــۇم كۆرى ــاخىرەتته چوق ــدىن ئ ــادا، ئان ــۇ . دۇني ــاهالرنى ئهپ ــداق گۇن ــالاله ههرقان ــۈنكى، ئ  چ

ــاهىنى ــۇق قىلغاننىــڭ گۇن ــدۇ قىلــسىمۇ، كىــشىلهرگه زورل ــز كهچۈرمهي ــڭ . ههرگى  بهلكــى ئۇنى
 . جازاسىنى هامان كۆرسىتىدۇ

 ئابرويىنىـڭ چـوڭلىقى، مهنـسىبىنىڭ بىراۋنىـڭ بىلىـم ـ سهۋىيىـسىنىڭ يـۇقىرىلىقى، يـۈز ـ
ــۆلچهم ــۈن ئ ــسىللىكى ئۈچ ــڭ ئې ــى ۋە ئهخالقىنى ــادەم ئىكهنلىك ــشى ئ ــڭ ياخ ــاتتىلىقى ئۇنى  ك

ــدۇ ــۇالر باشــقا نهرســىلهردۇر . بواللماي ــدى، . بهلكــى ئهخــالق باشــقا نهرســه، ب ــالىم ئى  شــهيتان ئ
 ، لـېكىن ئـالاله پىرئهۋن چـوڭ مهنـسهپلىك ۋە يهرشـارىدا ئهڭ ئـابرويلۇق يېگـانه پادىـشا ئىـدى

 ئهمــدىلىكته بـۇ ئىككىــسى بــارلىق . بـۇالرنى خهلقــى ئـالهم ئۈچــۈن ئىبرەتلىـك هالــدا جازالىـدى
ــاماۋىي دىــــنالردا لهنهتــــكهردى بولــــۇپ، ئىنــــسانالرنىڭ تىللىرىــــدا قىيــــامهتكه قهدەر  ســ

 . سۆكۈلۈشكه مههكۇم بولدى

ــسىدۇر ــڭ جورىـ ــان ئهخالقنىـ ــڭ كامىل . ئىمـ ــسىللىكى ئىماننىـ ــڭ ئېـ ــدىن ئهخالقنىـ لىقىـ
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 ئهخالقلىــق ئىمــانى ئهڭ كامىــل كىــشى ئهڭ « : شــۇڭا پهيــغهبهر ئهلهيهىســساالم . دېــرەك بېرىــدۇ
 . دەپ كۆرسهتكهن » بولغان كىشىدۇر

ــسىگه ــدىغان مۇئامىلى ــسىدىكىلىرىگه قىلى ــڭ ئائىلى ــانلىقى ئۇنى  ـ يام ــشى ــڭ ياخ  بىراۋنى
ــدۇ ــاراپ ئۆلچۈنى ــساالم . ق ــبهر ئهلهيهىس ــۇڭا پهيغهم ــىلهرنىڭ ئهڭ « : ش ــۆز س ــشىلىرىڭالر ئ  ياخ

 ) بۇخارى رىۋايىتى .( دەپ كۆرسهتكهن » ئائىلىسىگه ياخشى مۇئامىله قىلىدىغانلىرىڭالردۇر

 ئايالالرنى ئۇرۇش سهلبىي نهجىگه سهۋەب بولىدۇ

ــازاپلىنىش ــاقتىن ئ ــۇالر تاي ــسا، ئ ــدۈرۈپ قوي ــا ئادەتلهن ــشه تاياقق ــالالرنى ههمى ــر ئاي  بهزىبى
ــۇ ــدىغان ۋە ئ ــى هۇزۇرلىنى ــاقنىڭمۇ ئهمهس، بهلك ــۈن تاي ــۇپ الر ئۈچ ــدىغان بول ــۈمى بولماي  ئۆن

 بهزىبىــــر ئايـــالالر ئهرلىرىــــدىن تايـــاق يېگهنلىكىــــدىن پهخىرلىنىـــدۇ ۋە ئــــۇرۇش . قالىـــدۇ
 . بۈنداقالر نادىر ئايالالردۇر . ئهرلىكنىڭ نىشانىسى، دەپ بىلىدۇ

ــدۇ ـــ بىــز باشــتا دېگهنــدە . شــۇڭا دەيمىزكــى، تايــاق بىلهنــال ئىــش ههل بولماي ـــ بهلكــى ـ  ك ـ
 يــۈقىرىقى ئىككــى خىــل ئۇســۇل ئۆنــۈم بهرمىگهنــدە، ئۇالرنىــڭ يــۈزلىرىگه ئهمهس، بهلكــى
 بهدەنلىرىنىـڭ نـازۇك بولمىغـان جايلىرىغـا؛ تايـاق بىـلهن ئهمهس، بهلكـى قـول بىـلهن يۇمـشاق

 . ئۇرۇش ئهڭ ئاخىرقى ئۆزگهرتىش چارىسىدۇر

 كــۈزگهن تهقــدىردىمۇ، شــونىمۇ بىلىــش كېرەككــى ، ئايــالالر قانچىلىــك چــوڭ خاتــالىق ئۆت
 . ئۇالرنى قاتتىق ئۇرۇش ئالالهنىڭ ئالدىدا ئېغىر جىنايهتتۇر

 ئايالالرنىڭ كىيىنىش ئۆلچىمى

 ) هىجاب ( ئايالالرنىڭ رومال ئارتىشى

 مۇســـۇلمان ئاياللىرىنىـــڭ باشـــلىرىغا رومـــال ئارتىـــپ چـــاچلىرىنى، بويۇنلىرىـــدىكى ۋە
ــسال ــپ يۈرۈشـــى ئىـ ــدىكى زىننهتلىرىنـــى يېپىـ  مىيهتنىڭ شـــۇئارى، تهقۋالىقنىـــڭ قۇالقلىرىـ

 ـ ئىززەتنىـــڭ نىشانىـــسى ۋە ئهخالقنىـــڭ  كىيىمـــى، ئالىيجاناپلىقنىـــڭ بهلگىـــسى، هـــۆرمهت
 ئىــسالم شــهرىئىتىدە بۇيرۇلغــان رومــال ئــارتىش مۇســۇلمان ئايــاللىرىنى ههرتۈرلــۈك . دەلىلىــدۇر

ــ ــۇلمان قىزلىرىنى ــهن، مۇس ــدەك، خۇسۇس ــلىكلهردىن قوغدىغان ــازارالردىن، پهسكهش ــا، ئ  ڭ هاي
 ـ قىممهتلىــك ههم كۆركهملىــك بولۇشــىنى تهمىــن  نومـۇس ۋە ئىپــپهت ئىچىــدە تېخىمــۇ قهدىــر

 . ئېتىش بىلهن بىرۋاقىتتا، ئۇالرنى يامان ئاقىۋەتلهردىن ساقالپ قالىدۇ

 رومــال ئايـــالالرنى هۆرمهتلىـــك، ئېتىبـــارلىق، ئېـــسىل مهرتىـــۋىلهرگه كۆتۈرۈشـــنىڭ بىـــر
ــال ئارتىــشنى پهرز قىلىــش بىــلهن ئىــسالم دىنــى ئايا . ۋاسىتىــسىدۇر ــا لالرغــا روم بىــرگه، ئۇالرغ
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ــۆگهتتى  . قــارىغۇالرچه دورامچىلىــق قىلىــشتىن توســىدىغان ئىلمىــي ۋە مهدەنىــي بىــر دىننــى ئ
 ئالالهقــا ئىتــائهت قىلىــدىغان، ئىنــسانىيهتكه پايــدىلىق بولغــان پهزىلهتلىــك بىــر جهمئىيهتنــى

ــاز بولمايــــدۇ تهســــىس قىلىــــش ئۈچــــۈن، ئايالالرنىــــڭ تــــۆهپىلىرى ــالالر . ئــ  چــــۈنكى ئايــ
 بــالىالر ئانىالرنىــڭ تهربىيىــسىنى ئهڭ ئــاۋۋال . جهمئىيهتتىكىلهرنىــڭ ههممىــسىنىڭ ئــانىلىرى

 . قوبۇل قىلغۇچىالردۇر

ــڭ ــشىنى هىجرىيىنى ــال ئارتى ــڭ روم ــالاله ئايالالرنى ــان 5 ئ ــپ بويرۇغ ــى پهرز قىلى  . ـ يىل
 مــۆمىن ئايالالرغــا ئېتقىنكــى، ﴿ : ه قۇرئاننىــڭ كــۆپ ئــايهتلىرى بــۇ هۆكــۈمنى تهكىتلىمهكــت

 نــــامههرەملهرگه تىكلىــــپ قارىمىــــسىۇن، ئهۋرەتلىرىنــــى ياپــــسۇن، كۆرۈنــــۈپ تۇرىــــدىغان
 بىـــلهن كـــۆكرەكلىرىنى لىچهكلىـــرى . قىـــسىمدىن باشـــقا زىننهتلىرىنـــى ئاشكارىلىمـــسۇن

 ). ـ ئايهت 31 نۇر سۈرىسى ( ﴾ . ياپسۇن

ــالال ــۇلمان ئايــ ــشى ئــــارقىلىق مۇســ ــڭ چۈشىــ ــۇ ئايهتلهرنىــ ــلهن جــــاهىلىيهت بــ  ر بىــ
 رومـال ئارتقـان . ئاياللىرىنىـڭ پهرقـى ئېنىـق ئوتتۇرىغـا چىقتـى ) ئىسالمىيهتتىن بـۇرۇنقى دەۋر (

 . ئـۆلگه ئايـالالر بولغـانلىقى ههممىـگه ئايـان بولـدى ۋە پهزىلهتـلهرگه ئايالالرنىڭ دىندار، تهقـۋا
 ، مۇئـــامىالت ۋە رومـــال ئارتىـــشنىڭ پهرز بولۇشـــى مۇســـۇلمان ئايالالرنىـــڭ ئىبـــادەت، ئهخـــالق

 پۈتــۈن مۇسـۇلمانالر بــۇ . پۈتــۈن پائالىيهتلىرىـدە ئاالهىــدە يېڭـى تهســىرلهرنى كۆرسـهتتى باشـقا
 ـ ــۇن ــڭ خوتـ ــپ، ئۆزلىرىنىـ ــى ئۆگىنىـ ــشنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنـ ــال ئارتىـ ــايهتلهردىن رومـ  ئـ

 ئــۇممه ســهلىمه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــادىن . قىزلىرىغــا رومــال ئارتىــشىنى تهۋســىيه قىلىــپ كهلــدى
ــۋ ــگهن رىـ ــداق دېـ ــۇ مۇنـ ــدۇكى، ئـ ــشنىڭ « : ايهت قىلىنـ ــال ئارتىـ ــا رومـ ــڭ ئايالالرغـ  ئالالهنىـ

 پهرزلىكىنـى ئـېالن قىلغـان ئـايىتى چۈشـكهندىن كېـيىن، مۇسـۇلمان ئايـالالر باشـلىرىغا رومــال
 » ئارتىپ ئالالهنىڭ ئهمرىنى جان دىل بىلهن بهجا كهلتۇردى

 انــداقال بىــر مــاۋزۇدا ئــايهت چۈشــۈپ ئــۇالر ق . داق قىالتتــى شــۇن بــۇرۇنقى مۇســۇلمانالر ئهنه
ــۇرۇناليتتى ــلهن ئ ــۇنى هــېچ كېچىكتۈرمهســتىن، هاياجــان بى ــسا، ئ ــڭ . هۆكــۈم بۇيرۇل  ئالالهنى

 بۇيرىغـــانلىرىنى خـــۇددى، ئـــۇرۇش مهيدانىـــدىكى جهڭچىلهرنىـــڭ قۇمانـــداننىڭ بـــۇيرۇقىنى
 ىقىــي چــۈنكى ههق . تاپــشۇرۋېلىپ ئــۇنى دەرهــال ئىجــرا قىلغىنىــدەك، ۋاقتىــدا ئــۇرۇناليتتى

 ئىـــسالم دىنــى رومـــال ئــارتىش ئهمرىنـــى بـــويرۇش . مۇســۇلمانچىلىق شـــۇنى تهقهززا قىلىــدۇ
ــسانالرنى ــارقىلىق ئىنـ ــسانىي گـــۈزەللىككه ئـ ــك ئىنـ ــۈزەللىكلهردىن هۆرمهتلىـ ــايۋانىي گـ  هـ

ــۈردى ــا . كۆتـ ــۇپ، ئۇنىڭغـ ــك بولـ ــايۋانى گۈزەللىـ ــۈزەللىكلهر هـ ــۇقتىكى گـ ــۈنكى ئوچوقلـ  چـ
ــسى بولمىغــان ب ــلهن هزى ئهخالقــتىن نېسىۋى ــشتىهاسى بى ــايۋانىي ههۋىــسى ۋە ئى ــسانالر ه  ئىن

 ههتتـــا خىيالىـــدا، ئـــۇنى يالىڭـــاچالپ، ئۇنىـــڭ . ئونىڭغـــا قـــاراپ هۇزۇرلىنىـــدۇ . قارايـــدۇ
ئهممــا پهردە ئىچىــدىكى گۈزەللىــك بولــسا، پــاك، تــازا، . ههرتهرىــپىگه بېقىــشتىن هــۇزۇر ئالىــدۇ
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 روهقــا ئىــگه بولغــان ههرقانــداق قىممهتلىــك ۋە ئېتىبــارلىق گۈزەللىــك بولــۇپ، ئىنــسانىي
ــۆرمهت ــا ه ــدۇ، ئۇنىڭغ ــۈزەل دەپ بىلى ــۇنى ئهڭ گ ــدا ئ  ـ خىيالى ــر ــسىياتىدا، پىكى ــشى هېس  كى

 چـۈنكى، گـۆههرنى ههركىــم كـۆرەلمىگىنى ئۈچـۈن، دۇنيــادا . قىلىـدۇ، ئۇنىڭـدىن هايـا قىلىــدۇ
 . ئۇ شۇنچىلىك قىممهتلىك ۋە قهدىرلىك سانىلىدۇ

 ئۆلچىمى رومالنىڭ ئىسالم شهرىئىتىدىكى

 رومالنىڭ ئۆلچىمى ـــ ئۇنىـڭ چـاچنى، ئىككـى قـۇالق بىـلهن بويـۇننى زىنـنهت بويـۇملىرى
 . بىلهن قوشۇپ يۆرگهپ تۇرىدىغان كهڭرەك، ئېسىل بولغان ياغلىقتىن ئىبارەتتۇر

 شـۇنىڭدەك، يـۈزىگه نىقـاپ يـاكى چــۈمبهل . ئايالالرنىـڭ يـۈزىنى يۆرگىـشى شـهرت ئهمهس
 چـۈنكى بـۇالر ئهرەب يېـرىم ئارىلىـدىكى ئايالالرغـا خـاس مىللىـي . كىيىۋېلىشغىمۇ هاجهت يوق

ــادەتتۇر  ـ ئـ ــهرىئهتنىڭ . ئـــۆرپ ــگهن شـ ــپ كهلـ ــالالهتىن ئېلىـ ــساالم ئـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  مـ
 ئاساسلىق مهنبىئـى بولغـان قۇرئانـدا، ئـالاله مۇسـۇلمان ئايالالرنىـڭ يۆرگىنىـشىنىڭ قـانۇنلۇق

 كۆرۈنـــۈپ تۇرىــدىغان قىـــسىمدىن ) الالر ئايــ ( ﴿ : سىستېمىــسىنى كۆرســىتىپ مۇنـــداق دەيــدۇ
 . ﴾ لىچهكلىـــرى بىـــلهن كـــۆكرەكلىرىنى ياپـــسۇن . باشـــقا زىننهتلىرىنـــى ئاشكارىلىمىـــسۇن

ــۇ ــۇ بـ ــۇ ئهنهـ ــاس رەزىيهلالهـ ــى ئاببـ ــان ئىبنـ ــشىۋاسى بولغـ ــڭ پېـ ــسىرشۇناس ئالىمالرنىـ  تهپـ
 نىـڭ ئۇالر : دىـن مهقـسهت » كۆرۈنـۈپ تۇرىـدىغان قىـسمى « ئايهتنىڭ تهپـسىرىدە، ئايالالرنىـڭ

ــدۇ ــۇر، دەيــ ــولى دېمهكتــ ــى قــ ــۈزى ۋە ئىككــ ــىلىدە . يــ ــۇ مهســ ــالىمالر بــ ــشۇناس ئــ  فىقهىــ
ــڭ : ئىختىالپالشــقان ــشىپ ئايالالرنى ــى ئابباســقا ئهگى ــافىئى ئىبن ــام ش ــلهن ئىم ــام ئهزەم بى  ئىم

ــدۇ ــولى ئهۋرەت ئهمهس دەپ قاراي ــى ق ــلهن ئىكك ــۈزى بى ــر رىــۋايهتكه . ي ــۇ بى ــام ئههمهدم  ئىم
 . هپنىڭ رايىنى كۈچلهندۈرگهن كۆرە، يۇقىرىقى ئىككى مهزه

 ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ : تۆۋەنــدىكى مۇنــۇ ههدىــسمۇ ئۇالرنىــڭ بــۇ قارىــشىنى كۈچلهندۈرىــدۇ
ــۈنى ئهســما ــر ك ــدۇكى، بى ــۋايهت قىلىنى ــشهنىڭ ههدىــسى ( ئهنهــادىن رى  رەســۇلۇلالهنىڭ ) ئائى

 ئــۆيىگه نېپىــز كىــيىم كىــيگهن هالــدا كىرىۋىــدى، رەســۇلۇلاله ئۇنىڭــدىن يــۈزىنى ئــۆرۈپ
ــۇرۇپ ــى ئهســما « : ت ــدىن ! ئ ــۈزى بىــلهن ئىككــى قولى ــيىن ي ــدىن كې ــاالغهتكه يهتكهن ــزالر ب  قى

 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى . ( دېگهن » باشقا ئهزالىرىنى ئوچۇق قويماسلىقى كېرەك

ــپ ــلهن يېپى ــرى بى ــۈن زىننهتلى ــۇننى پۈت ــۇالق ۋە بوي ــاچنى ق ــڭ چ ــوهىمى، رومالنى  ئهڭ م
 ســۆپهتلىگهندەك بولماســتىن، ئايالالرنىــڭ بېــشىنىڭ ئهگهر رومــال بىــز . تۇرىــدىغان بولىــشىدۇر

ــز ــاغلىق دەيمى ــادەتتىكى ي ــز ئ ــۇنى بى ــسا، ئ ــال بول ــدىغان روم ــۇ، شــهرىئهت . چوققىــسىنىال ياپى  ئ
. قاتارىغا كىرمهيدۇ بهلگىلهپ بهرگهن ئىسالمىي رومال
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 رومال ئارتىش قاالقلىق ئهمهس

 ىلىــسىنى چۈشهنمهســتىن، بهزى جاهىــل كىــشىلهر ئىــسالم دىنىــدىكى رومــال ئــارتىش مهس
ــۇزۇم « ــر ت ــك، ئېغى ــى چهكلىگهنلى ــڭ ئهركىنلىكىن ــۇنى ئايالالرنى ــادەت « ، » ئ ــي ئ  دەپ » قهدىمى

 ئىــــسالم دۇنياســـىدا بۈنـــداق خاتــــا چۈشـــهنجىلهر ۋە تــــۆهمهتلهر . ئېيىپالشـــقا ئالدىرايـــدۇ
ــته ــپ كهلمهك ــۈز بىرى ــاتالر ي  ـ پاس ــنه ــسمهن پىت ــدىن قى ــسالم . تۈپهيلى ــسا، ئى ــته بول  ئهمهلىيهت

 . دىنى ئايالالرنىڭ قهدىرــ قىممىتىنى ۋە ئىززت ــ ئابرويىنى كۆتۈرگهن بىرال دىندۇر

ــوق، ئــۆزلىرى ــاراپ، قىممىتــى ي ــالى خ ــۇرۇن ئايالالرنىــڭ ه ــى كېلىــشتىن ب ــسالم دىن  ئى
 ۋابـــا، ئـــالۇم ، زەههر، دۇزاخ ئايـــال كىـــشىدىن : هىنـــدىالرنىڭ دىنىـــدا . شـــاقاۋەتته ئىـــدى

 ـ ئهســىرىدە، فرانــسۇز ئــالىملىرى 6 فرانــسىيىدە مىالدىنىــڭ . ۇ ياخــشىراق دەپ قهيىــت قىلىنىــد
 ئايــال كىــشى ئىنــسانمۇ؟ يــاكى ئىنــسان ئهمهســمۇ؟ دېــگهن مــاۋزۇدا تهتقىقــات ئېلىــپ بېرىــپ

ــوالر ئهرلهرنىــڭ خىزمىتــى ئۈچــۈنال يارىتىلغــان « نهتىجىــدە، ــراق ئ ــال كىــشىمۇ ئىنــسان، بى  ئاي
 ئايالالرنىـڭ XII هنگىلىـيه پادىـشاهى هېنىـرى دېگهن قـارارنى چىقارغـان بولـسا، ئ » مهخلۇقالر

ــمىي ــشاش رەس ــڭ ئهرلهرگه ئوخ ــش، ئۇالرنى ــى قىلى ــىنى مهنئ ــابالرنى ئوقۇش ــۇقهددەس كىت  م
 ـ دۇنياغـا ئىگىــدارچىلىق قىاللمايــدىغانلىقى توغرىــسىدا رەســمىي  گـراژدان ئهمهســلىكى ۋە مــال

 . قارار چىقارغانىكهن

 ئۇالرنىــڭ . ن ئايالالرنىــڭ قهدرى كۆتىرىلــدى ئهممــا ئىــسالم دىنــى دۇنياغــا كېلىــشى بىــله
 ـ هوقــۇقلىرىنى ئېتىــراپ قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئىنــسانىيهت نهســلىنىڭ داۋام قىلىــشىدىكى  ههق

 بىـــرى ۋە ههرقانــداق بىــر جهمئىيهتنىـــڭ ئاساســىدىكى ئىككــى چـــوڭ ئىككــى ئۇنــسۇرنىڭ
ــدى ــېالن قىل ــۇپ ئ ــى بول ــى بىرىنچ ــسالم دىن ــى ئى ــرى ئېكهنلىكىن ــڭ بى ــۇ . تهركىبنى ــالاله ب  ئ

ــدۇ ــداق دەيــ ــته مۇنــ ــساندىن ﴿ : ههقــ ــر ئىنــ ــىلهرنى بىــ ــسانالر ســ ــى ئىنــ ــادەم ( ئــ ــى ئــ  يهنــ
ــساالمدىن  ئۇنىــڭ جــۇپتىنى ) يهنــى ئــۆز جىنــسىدىن ( ياراتقــان، شــۇ ئىنــساندىن ) ئهلهيهىس

 ـ ئايـــــالالرنى ياراتقـــــان ) يهنـــــى ههۋۋانـــــى (  ياراتقـــــان ۋە ئـــــۇالردىن نۇرغـــــۇن ئهر
 ) ـ ئايهت 1 ىسا سۈرىسى ن ( ﴾ . پهرۋەردىگارىڭالردىن قۇرقۇڭالر

 ئىــسالم دىنىنىــڭ مۇســۇلمان ئايالالرغــا ئاتــا قىلغــان ئهڭ كاتتــا ههدىيهلىرىــدىن بىــرى
ــى  ـ قىممىتىنـ ــر ــى، قهدىـ  ـ ئىززىتىنـ ــۆرمهت ــارامىتىنى، هـ ــڭ كـ ــا ئۆزلىرىنىـ ــۈكى، ئۇالرغـ  شـ
ــالنى پهرز قىلـــدى ــا اليىـــق، ئېـــسىل، كۆركهملىـــك ئىـــسالمىي رومـ  . ســـاقاليدىغان، ئاياللىقىغـ

 بهلكــى . مان ئايالالرنىــڭ رومــال ئارتىــشلىرى ههرگىزمــۇ قاالقلىقنىــڭ بهلگىــسى ئهمهس مۇســۇل
ــسىدۇر ــڭ نىشانىـ ــۆرمهت ئېتىبارنىـ ــڭ، هـ ــك . ئهزىزلىقنىـ ــڭ مهدەنىيهتلىـ ــسالمىي رومالنىـ  ئىـ

ــۇر ــداق توســقۇنلىقى يوقت ــۆزى ئهڭ . بولۇشــقا هېچقان ــۇ ئ ــر بهلكــى ب  ئېــسىل ۋە كۆركهملىــك بى
ئىــسالم . ئايالالرنىــڭ زىننىتــى ههم هۆرمىتىنىــڭ بهلگىــسىدۇر مهدەنىــيهت بولــۇپال قالماســتىن،
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 دىنىــدىكى رومــال ئــارتىش مهسىلىــسىگه بهزى غهرب يــازغۇچىلىرىمۇ قايىــل بولــۇپ، ئـــۇنى
 ئىـسالم دىنىـدىكى ئايالالرنىـڭ رومـال ئـارتىش مهسىلىـسى ئايالالرغـا « : ماختاپ مۇنداق يازىـدۇ

ــۇ، ئ ــى بـ ــسىزلىكتىن ئهمهس، بهلكـ ــان ئىشهنجىـ ــان بولغـ ــشلىك بولغـ ــا تېگىـ ــالالرنى ئۇالرغـ  ايـ
. » ئىززەت، ئېهتىرام بىلهن قوغداشنىڭ بىر ۋاسىتىسىدۇر
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 ئهر ـ خوتۇن مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئامىلالر

ــسالم دى ــى، ئى ــشىمىز كېرەكك ــشى چۈشىنى ــۇنى ياخ ــاۋۋال ش ــشتىن ئ ــا كىرى ــۇ ماۋزۇغ ــى ب  ن
 شـــۇڭا ئىـــسالم . ئىنـــسانالر جهمئىيىتىنـــى بهختلىـــك قىلىـــش ئۈچـــۈن كهلـــگهن بىردىنـــدۇر

 ـ قــانۇنى ئىنـــسانالر جهمئىيىتىنىــڭ، جۈملىـــدىن ئـــائىله  دىنىنىــڭ مـــۇقهددەس شــهرىئهت
 هاياتىنىـــڭ بهختـــسىزلىكىگه ســـهۋەب بولىـــدىغان بـــارلىق ئـــامىلالرنى ۋە ههرتۈرلـــۈك يامـــان

 قهتئىـــي هالـــدا هـــارام قىلـــدى ۋە كىـــشىلهرنى ئـــۇالردىن ئاقىۋەتلهرنىـــڭ مـــۇقهددىمىلىرىنى
ــدى ــى قىلــ ــى . مهنئــ ــك بولۇشــ ــڭ غهلىبىلىــ ــى، نهتىجىلهرنىــ ــگه ئېنىقكــ ــۈنكى، ههممىــ  چــ

ــشىمۇ، يهنه شـــۇ ــۇپ چىقىـ ــسىچه بولـ ــڭ ئهكـ ــدەك، ئۇنىـ ــاغلىق بولغىنىـ ــۇقهددىمىلهرگه بـ  مـ
ــاغلىقتۇر ــۇقهددىمىلهرگه بــ ــڭ . مــ ــۈن ئۇنىــ ــاقلىنىش ئۈچــ ــىالقالردىن ســ  ـ ســ ــاغرىق  ئــ

ــاقلىنىش زۆرۇر مۇ ــا ســـــهۋەب بولىـــــدىغان ئـــــامىلالردىن ســـ  قهددىمىلىرىـــــدىن ۋە ئۇنىڭغـــ
ــۇنى ــاقلىنىش ۋە ئـ ــاقاۋەتلهردىن سـ ــدىغان شـ ــشىغا كېلىـ ــائىله هاياتىنىـــڭ بېـ  بولغانـــدەك، ئـ
ــۇن ـــ خوتـ ــدا ئهرـ ــائىله هاياتىـ ــۈن ئـ ــدۇرۇش ئۈچـ ــاخىرىغىچه داۋام قىلـ ــدا، ئـ ــك هالـ  بهختلىـ

ــدى ــهۋەب بولىـ ــىغا سـ ــىۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشـ ــۈرتكه مۇناسـ ــا تـ ــۇقهددىمىلهردىن ۋە ئۇنىڭغـ  غان مـ
 ـ خوتــۇن مۇناســىۋىتىنىڭ . بولىــدىغان بهزى ئــامىلالردىن ســاقلىنىش ئىنتــايىن زۆرۈردۇر  ئهر

 : بۇزۇلىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئامىلالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت

 نامههرەملهرگه تىكىلىپ قاراش . 1

ــسۇن ــى ئهر بولـ ــاقالش مهيلـ ــۆزنى سـ ــامههرەملهردىن كـ ــسۇن ههر نـ ــال بولـ ــى ئايـ  ، مهيلـ
ــدۇر ــشنىڭ قالقىنى ــن ساقلىنى ــان نهتىجىلهردى ــشىدۇر ۋە يام ــۈن ياخ ــسى ئۈچ ــۇنىڭ . ئىككى  ش

 تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇســۇلمانالرنى نــامههرەملهردىن كــۆزلىرىنى ساقالشــقا ئۈچــۈن ئــالاله
ــدۇ ــداق دەيــ ــۇيرۇپ مۇنــ ــى، ﴿ : بــ ــۆمىن ئهرلهرگه ئېيتقىنىكــ ــامههرەملهرگه ( مــ ــپ ) نــ  تىكلىــ

 . مۇنـداق قىلىـش ئـۇالر ئۈچـۈن ياخـشىدۇر . ساقلىـسۇن ) هارامـدىن ( رىمىسۇن، ئهۋرەتلىرىنـى قا
 مـــۆمىن ئايالالرغــا ئېيتقىنكـــى، . ئــالاله ههقىــقهتهن ئۇالرنىـــڭ قىلمىــشلىرىدىن خهۋەرداردۇر

 نــــامههرەملهرگه تىكىلىــــپ قارىمىــــسۇن، ئهۋرەتلىرىنــــى ياپــــسۇن، كۆرۈنــــۈپ تۇرىــــدىغان
 لىچهكلىـــرى بىـــلهن كـــۆكرەكلىرىنى . ى ئاشـــكارا قىلمىـــسۇن قىـــسىمدىن باشـــقا زىننهتلىرىنـــ

 ) ـ ئايهتلهر 31 ـ 30 نۇر سۈرىسى ( ﴾ ياڭسۇن

ــدىغان ــائىلىنى بۇزى ــالالردا، ئ ــۆپىنچه ه ــاراش ك ــپ ق ــامههرەملهرگه تىكىلى ــته، ن  ئهمهلىيهت
ــدۇ ــۈرۈپ چىقىــ ــى كهلتــ ــان نهتىجىلهرنــ ــۈزەلنى . يامــ ــشىلهرنىڭ بىرەرگــ ــان كىــ  قانچىلىغــ

 غـــا ههۋىـــسى بىـــلهن تىكلىـــپ قارىـــشى ۋە ئۇنىڭمـــۇ كىـــشىنى مهپتـــۇن ئۇچراتقىنىـــدا، ئونىڭ
قىالرلىـــق هالـــدا ئىنكــــاس بىلدۈرىـــشى نهتىجىــــسىدە، كـــۆڭلى ئونىڭغــــا مايىـــل بولــــۇپ
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 ئارقىـــسىدىن چېپىـــشى، ئانـــدىن ئىككىـــسى بىنورمـــال ئـــاالقه باغلىـــشى ئـــارقىلىق ئۇنىڭغـــا
ــانلى ــۇپ قالغ ــسىز بول ــا ههۋەس ــدىكى ئاياللىرىغ ــۇپ، ئۆيلىرى ــانىلهر بوزۇل ــر باه ــاددى بى  قتىن، ئ

ــانلىقى، نهتىجىـــدە، بـــالىلىرىنى يېـــتىم ــلهن ئايـــاللىرىنى ئۆيلىرىـــدىن قـــوغالپ چىقارغـ  بىـ
ــور ــقا مهجبـ ــدا ياشاشـ ــسىز هالـ ــسىز، بهختـ ــلهن موههببهتـ ــاللىرى بىـ ــاكى ئايـ ــانلىقى يـ  قىلغـ
ــشى، ــپ قارى ــلهن تىكىلى ــسى بى ــشىگه ههۋى ــرەر ئهركى ــالالرنىڭمۇ بى ــانلىقى،كوپلىگهن ئاي  بولغ
ــشى ۋە ــاۋاب قايتۇرىـ ــلهن جـ ــشارەتلىرى بىـ ــدىغان ئىـ ــى بىلدۈرىـ ــا مهيلىنـ ــۇ ئۇنىڭغـ  ئهرنىڭمـ
ــسىدە، ــشى، نهتىجى ــاالقه باغلى ــسىز ئ ــال، يول ــسى بىنورم ــدىن ئىككى ــشى، ئان ــشهنچ بىلدۈرى  ئى
 ئۇنىڭغــا ئىــشىنىپ، گــاه ئاشــىق بولــۇپ قالغــان، ئــۆز ئېــرىگه بولــسا ههۋەســسىز، مۇههببهتــسىز

ــۇپ قالغــان ســهۋەبتىن، ــلهن بول ــا باهــانىلهر بى ــۇپ، ئونىــڭ ئۆيىــدىن ئازغىن ــۆچ بول ــرىگه ئ  ئې
ــارلىق ــانلىقى قاتـ ــتىم قىلغـ ــالىلىرىنى يېـ ــران، بـ ــائىلىنى ۋەيـ ــارقىلىق ئـ ــشى ئـ ــپ كېتىـ  چىقىـ
ــامههرەملهردىن كــــۆزلىرىنى ــشىلهرنىڭ نــ ــسى كىــ ــڭ كۆپىنچىــ ــشلىق ئههۋالالرنىــ  ئېچىنىــ

 . ساقلىمىغانلىقىدىن كېلىپ چىقماقتا

 رەملهر گه ئهۋرەت ئهزالىرىنى ئېچىشى ئايالالر نىڭ نامهه . 2

 ـ ئىككــى قــولى، يــۈزى ۋە ئىككــى پۇتىــدىن باشــقا پۈتــۈن ئــازالىرى  ئايالالرنىــڭ ئهۋرىتــى
 ئايالالرنىـڭ نـامههرەملهر بـار يهرلهردە نېپىـز، قىـسقا ۋە تـار كىيىملهرنـى كىيىـشى ۋە . دېمهكتۇر

ــه ــسالم ش ــشى ئى ــا ئاشكارىلى ــى ئۇالرغ ــشتۇر ئهۋرەت ســانالغان ئهزالىرىن  . رىئىتىدە توســۇلغان ئى
ــلىرى، ــپ يۈرۈشــ ــى ئېچىــ ــۇلغان ئهزالىرىنــ ــشتىن توســ ــڭ ئېچىــ ــسىزكى، ئايالالرنىــ  شۇبهىــ
 ئهخالقــتىن نېسىۋىــسى بولمىغــان بهزى كىــشىلهرنىڭ يامــان غهرەزلهرنــى ئويلىــشى بىــلهن

ــان . جىنــسىي ههۋەســلىرىنى قوزغىتىــشىغا ســهۋەب بولىــدۇ  ـ ئاســتا يام ــڭ بىــلهن ئاســتا  بۇنى
 غهيــرى نورمــال ئههــۋال يــۈز بهرمىــگهن تهقــدىردىمۇ . يــۈز بېرىــپ قېلىــشى ئېهتىمــال ئــاقىۋەت

ــدۇ ــسىدىن چاپىـ ــڭ ئارقىـ ــسى ئۇنىـ ــى بۇزۇلغـــان بىرىـ ــكهن ۋە نىيىتـ ــۆزى چۈشـ ــا كـ  . ئۇنىڭغـ
ــدۇ ــۆچهكلهر تارقىلى  ـ چ ــۆز ــسىدا س ــدە، ئهل ئارى  ـ . نهتىجى ــسى ئهر ــڭ ههممى ــۇ ئههۋالالرنى  ب

 . هتكۇزىدۇ خوتۇن مۇناسىۋىتىگه ئهلۋەتته تهسىر ي

 ى تهكىـــتلهش كېرەككـــى، ئايالالرنىـــڭ ئايـــالالر كېـــسهللىكلىرى بۆلۈملىرىـــدە ئايـــال شـــۇن
 چـۈنكى . بـۇ، دىنىمىزغـا خىـالپ ئىـشتۇر . دوختۇر بار هالدا، ئهر دوختۇرالرغـا بارماسـلىقى الزىـم

 تۈرلـــۈك يامـــان ئاقىۋەتلهرنىـــڭ يـــۈز . دوختۇرمـــۇ جىنـــسىي ههۋەســـكه ئىـــگه بولغـــان ئهردۇر
 غهيـرى ئههـۋال يـۈزبهرمىگهن تهقـدىردىمۇ، ئىپپهتلىـك، هايـالىق بىـر ئايـال . تىمـال بىرىشى ئېه

ــۋەتته ــش ئهمهس، ئهل ــشى ئى ــۇ ياخ ــۈن ب ــشى ئۈچ ــانلىقتىن، . كى ــۇر بولمىغ ــال دوخت ــۇڭا، ئاي  ش
 . بارغاندىمۇ يالغۇز بارماسلىقى الزىم . ئامالسىز قالغاندا، ئهر دوختۇرغا بېرىشقا بولىدۇ

ز قېلىش نامههرەم بىلهن يالغۇ . 3
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ــسۇن، ــال بول ــسۇن ، مهيلــى ئاي ــامههرەم بولغــان مهيلــى ئهر بول ــۆزىگه ن ــسى بىرىنىــڭ ئ  قاي
 ـ خوتۇنلــۇق مۇناســىۋىتىگه تهســىر . بىرســى بىــلهن يــالغۇز قېلىــشى تــوغرا ئهمهس  بــۇ ئهر

 ســىلهرنىڭ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ههقــته مۇنــداق دەيــدۇ . يهتكــۈزمهي قالمايــدۇ
ــرىڭالر مههرى ــسۇن هېچبى ــالغۇز قالمى ــلهن ي ــال كىــشى بى ــان ئاي ــدا بولمىغ ــى يېنى  بۇخــارى ( » م

 ) رىۋايىتى

ــۇ ــۈن، ب ــى ئۈچ ــاخىرغىچه داۋام قىلدۇرۇش ــداپ ئ ــاتىنى قوغ ــۇق هاي  ـ خوتۇنل ــالالر ئهر  ئاي
 ـ خوتــۇنالر ئوتتۇرىــسىدىكى يــۈز  ئىــشالرغا ئاالهىــدە دىقــقهت قىلىــشى كېــرەك، كــۆپلىگهن ئهر

 . ىڭ كۆپىنچىسى بۇسهۋەبتىن بولىدۇ بېرىدىغان جېدەل ـ ماجىراالرن

 ئايالالرنىڭ ئىش ئۇرۇنلىرىدىكى ئهرلهر بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىشى . 4

ــايرىم بولۇشــى ــدىن ئ ــۇرۇنلىرى ئهرلهرنىــڭ ئىــش ئۇرۇنلىرى  ئهســلىدە ئايالالرنىــڭ ئىــش ئ
ــايىن زۆرۈردۇر ــدىمۇ . ئىنتــ ــسالم دۆلهتلىرىــ ــسى ئىــ ــۇن ههر قايــ ــدۇ شــ ــا . داق بولىۋاتىــ  ئهممــ

 ىمىزنىــڭ شــارائىتىدا ئايــالالرنى ئهرلهرگه ئارىلىــشىپ ئىــشلهشتىن مــۇتلهق توســقىلى مهملىكىت
 شــۇنداقتىمۇ، ئايــالالر ئىــش ئۇرۇنلىرىــدا . چــۈنكى شــارائىت شــۇنىڭغا قىــستايدۇ . بولمايــدۇ

ــتىدا ــۇئارى ئاس ــسىدا خىزمهتداشــلىق ش ــڭ ئوتتۇرى ــشلىگهندە، ئۇالرنى ــلهن ئى  باشــقا ئهرلهر بى
 . تلهر ئورنىتىلماسلىقى الزىم باشقا بىنورمال مۇناسىۋە

 ئايـــال كىـــشى ئىـــش ئورنىـــدىكى بىرســـى بىـــلهن خىزمهتداشـــلىق شـــۇئارى : مهســـىلهن
 ـ ــۇ مۇناســىۋەت كۈنــدىن ــىۋەت باغلىغانــدىن كېــيىن، ب ــتىدا، بىنورمــال، يولــسىز مۇناس  ئاس
 كــۈنگه قويۇقلىــشىپ، ههتتــا بىــرگه كۆڭــۈل ئېچىــشالرغا چىقىــدىغان، تىياتېرالرغــا بارىــدىغان

 ئايــال كىــشى ئېــرى بىــلهن ههمىــشه بىرخىــل خوشــال ئۆتهلمهيــدۇ، بهزىــدە . جىــگه يېتىــدۇ دەرى
ــدۇ ــپ قالىـ ــدىن رەنجىـ  ـ بىرىـ ــر ــدىن . بىـ ــۆڭلى ئېرىـ ــشىنىڭ كـ ــال كىـ ــالهتلهردە ئايـ ــۇ هـ  بـ

 ئېچىلمىغاچقــا، ئــۇ تهدرىجــى هالــدا، ئۆزىنىــڭ خىزمهتــداش دوســتى بىــلهن كۆڭــۈل ئېچىــشنى
ــقا ۋە ئاخىر . ياخـــشى كۆرىـــدىغان بولـــۇپ قالىـــدۇ  ىـــدا ههر ئىككىـــسى ئائىلىـــسىنى پارچىالشـ

 بۇنــداق . مانــا بــۇ ئــائىله بۇزۇلــدى، دېگهنلىــك . پهرزەنتلىرىنــى يېــتىم قىلىــشقا مهجبــۇر بولىــدۇ
 . بۇزۇلغان ئائىلىلهر كۆپ

 شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئايالالرنىــڭ ئىمكــان قهدەر، ئهر خىزمهتداشــلىرى بىــلهن لۇزۇمــسىز، كــۆپ
 بــۇ ئـــۆزى . ىــرگه ئارىلىــشىپ يۈرمهســلىكى كېــرەك سۆزلهشمهســلىكى، ئىــشتىن تاشــقىرى ب

 . ئۈچۈن پايدىلىقتۇر

 نامههرەم كىشىلهر بىلهن چاقچاقلىشىش . 5

مهلۇمكى، ئايال كىـشىنىڭ نـامههرەم ئهرلهر بىـلهن جورىـسى بـار يهردە بولـسۇن، يـاكى يـوق
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 ـ خوتۇنلــــۇق مۇناســــىۋىتىگه ســــهلبىي تهســــىرلىرىنى هردە بولــــسۇن چاقچاقلىشىــــشى ئهرــــ ي
 باشــقا شــۇنىڭدەك، مېهمانــدارچىلىقالردا، ئــاممىۋى پائــالىيهتلهردە ۋە . هي قويمايــدۇ يهتكــۈزم

ــاراڭ ــۇال پ ــۈپ ت ــدىغا ئۆت ــڭ ئال ــشىنىڭ ئېرىنى ــال كى ــۇرۇنالردا ئاي ــقان ئ ــالالر توپالش  ـ ئاي  ئهر
ــۇر ــشى بهكمــۇ ئېيىپت ــاكى باشــقىالر بىــلهن چاقچــاق قىلىشى ــال كىــشى ئۈچــۈن . قىلىــشى ي  ئاي

 . لۇق يوقتۇر كهمسۆزلىكتىن ياخشى خۇ

 تانسا ۋە باشقا ئۇيۇن ـ تاماشاالرغا بېرىش . 6

ــسالر ــال جىن ـــ ئاي ــقا ئهر ــسىغا ۋە باش ــسىنىڭ تان ــسۇن، ههر ئىككى ــال بول ــسۇن، ئاي  ئهر بول
 توپالشقان ئۇيـۇن ـ تاماشـا سـورۇنلىرىغا بېرىـپ، ئـۇالر بىـلهن بىـرگه تاماشـا قىلىىـشى ياخـشى

 كىــشىنىڭ مهيلــى ئېــرى بىــلهن بولــسۇن، مهيلــى ئايــال . ئىــسالم نهزەرىــدە، هارامــدۇر . ئهمهس
 ئايــالىنى تانــسىغا ئېلىــپ بارغــان . يــالغۇز بولــسۇن تانــسىغا بېرىــشى قــاتتىق ئېغىــر قابــاههتتۇر

ــالىنى تانــسىغا ئهۋەتىــپ قويــۇپ خــاتىرجهم . ئهر كىــشى غۇرۇرســىز ۋە ۋىجدانــسىز كىــشىدۇر  ئاي
ــالى باشــقىالر بىــلهن ( ئولتۇرغــان ئهر كىــشى دەييــۈس  قۇچاقلىــشىپ تانــسا ئوينىــسا، يهنــى ئاي

 ئـۇنى تـوغرا چۈشـىنىمىز، چـۈنكى بىـز مهدەنىيهتلىـك « باشقىالرنىڭ قۇچىغىـدا ياتـسىمۇ، ههتتا
 . ئهركىشىدۇر ) دەيدىغان، ۋىجدانسىز ئهبگا، » كىشىلهرمىز

 ئايالالرنىڭ تىجارەت قىلىشى . 7

 ســهلبى ئــېقىم بولۇپمـۇ ۋەتىنىمىــزدە يېقىنقـى يىلالردىــن بېــرى ئهڭ كۆپىيىـپ كهتــكهن بىـر
ــدا، ــارەت قىلىـــشى ۋە زۆرۈرىيهتـــسىز هالـ ــالغۇر شـــهههرلهر ئـــاتالپ تىجـ  ئايالالرنىـــڭ ئـــۆزى يـ

ــدى ــشى بول ــان ئېچى ــپ دوك ــتىگه چىقى ــسىز . رەس ــشىلهرنىڭ مههرەم ــال كى ــسىزكى، ئاي  شۇبهى
ــۈرۈپ تىجــارەت قىلىــشى ۋە رەســتىگه چىقىــپ ــدا، شــهههردىن شــهههرگه ســهپهر قىلىــپ ي  هال

ــپ ئولتۇر ــان ئېچى ــادۇر دوك ــايىن خات ــى ئىنت ــىۋەتكه . ۇش ــۇق مۇناس  ـ خوتۇنل ــشالر ئهر ــۇ ئى  ب
 ئايـالىنى باشـقا شـهههرلهرگه تىجـارەت قىلىـش ئۈچـۈن . ئهلۋەتته دەخلـى يهتكـۈزمهي قالمايـدۇ

 ئهۋەتىــپ قويــۇپ، ئــۆزى بىــغهم ئولتۇرىــدىغان ئهر كىــشى، ئهگهر مۇســۇلمان بولــسا، ئــالالهتىن
 تىجــارەت يولىــدا چىقىــشىپ قالغــان كىــشىلىرىگه كــۆپلىگهن ئايالالرنىــڭ . قورقــسا بولىــدۇ

ــانلىقى نهتىجىــــسىدە، پهرزەنتلىرىنــــى يېــــتىم ــائىلىلىرىنى پارچىلىغــ  بىرىلىــــپ كېتىــــپ، ئــ
 قىلغـــانلىقى، ئـــائىله پارچىالنمىغـــان تهقـــدىردىمۇ، ئهرلىـــرىگه خىيـــانهت قىلىـــشى ئـــارقىلىق

ــ ــشه ئـ ــز ههمىـ ــارلىق بىـ ــانلىقى قاتـ ــابرويلىرىنى يهرگه ئۇرغـ ــڭ ئـ  اڭالپ تۇرىـــدىغان ئۇالرنىـ
 نهتىجىىسى ئهمهسمۇ؟ ئېچىنىشلىق هادىسىلهر يۇقىرىقى خاتالىقنىڭ

 ئهر ـ خوتۇن ئوتتۇرىسىدىكى سىرالرنى يېيىش . 8

ــشنىڭ ــىرتقا يېيىـ ــىرالرنى سـ ــسىدىكى سـ ــۇق ئوتتۇرىـ  ـ خوتۇنلـ ــالالر ئهر ــۆپىنچه، ئايـ كـ
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ــد ــدىغانلىقىنى هــېس قىلماي ــاقىۋەتلهرنى كهلتــۈرۈپ چىقى ــان ئ ــالالر . ۇ قانچىلىــك يام  بهزى ئاي
 ـ بىــرى بىــلهن ئېيتىــشىدۇ، ئاڭلىغــان ئايــالالر  ـ خوتــۇن ئوتتۇرىــسىدىكى ســىرالرنى بىــر  ئهر
 ئهرلىــرىگه ئېيتىــدۇ، ئاخىرىــدا بېرىــپ بــۇ ســىرالر، ئــۇنى ئــاۋۋال ســۆزلىگۈچى ئايالنىــڭ ئېــرىگه

ــدۇ ــدۇ . ئاڭلىنى ــۈز بېرى ــاجىراالر ي  ـ م ــدەل ــسىدا جې ــۇن ئوتتۇرى  ـ خوت ــدە، ئهر  بهزى . نهتىجى
 . بهخىتسىز، سۆيگۈسىز ئۆتۈشكه مهجبۇر بولىدۇ هالالردا، ئائىله پارچىلىنىدۇ ياكى

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــدىكى « : پهيغهم ــڭ نهزەرى ــدە ئالالهنى ــامهت كۈنى  قىي
 ) مۇسلىم رىۋايىتى ( » ئهڭ يامان كىشى ئهر ـ خوتۇنچىلىقنىڭ سىرلىرىنى يايغان كىشىدۇر

 ىڭ ئهڭ چوڭ ئامىلى زىنا ئائىله بۇزۇلىشىن

 ـ كۈفرىــدىن قالــسا ئهڭ چــوڭ گۇنــاهى كهبىرىلهرنىــڭ بىرىــدۇر  ـ شــهرەپلىك . زىنــا  زىنــا
 ئـــائىلىلهرنى يهرگه قارىتىـــدىغان، ئـــابرويلۇق كىـــشىلهرنى يهرگه ئورىـــدىغان، شـــىجائهتلىك

 . كىشىلهرنى قورقۇنچاق قىلىپ قويىدىغان بىر رەزىل ئىشتۇر

ــق جه ــرى ئېغىرلى ــڭ دەرىجىلى ــدۇ زىنانى ــۈك بولى ــڭ گۇنــاهلىرى . ههتــتىن ههر تۈرل  ئۇنى
 . قانداق رەۋىشته بولمىسۇن، يۈقىرىقىالردىن يېنىك بولمايدۇ، بهلكى ئېغىرلىشىدۇ

 ئـــۆزىگه دۈشـــمهنلىك كۆرســـىتىۋاتقان باشـــقا دىنـــدىكى ئايـــال بىـــلهن زىنـــا : مهســـىلهن
 ۇســۇلماننىڭ نـاتونۇش م . قىلىـشتىن، مۇسـۇلمان ئايــال بىـلهن زىنــا قىلىـشنىڭ گۇنـاهى ئېغىــر

 . ئايـالى بىـلهن زىنـا قىلىــشتىن، خوشنىـسىنىڭ ئايـالى بىـلهن زىنــا قىلىـشنىڭ گۇنـاهى ئېغىــر
 خوشنىسىنىڭ ئايـالى بىـلهن زىنـا قىلىـشتىن، يـېقىن خوشنىـسىنىڭ ئايـالى بىـلهن زىنـا يىراق

ــا قىلىــــشتىن . قىلىــــشنىڭ گۇنــــاهى ئېغىــــر ــالى بىــــلهن زىنــ ــېقىن خوشنىــــسىنىڭ ئايــ  يــ
 نىـڭ ئايـالى بىـلهن زىنـا قىلىـشنىڭ ) ىـدا جهڭـگه چىقىـپ كهتـكهن كىـشى ئـالاله يول ( مۇجاهىد

 ئېرى يوق ئايال بىـلهن زىنـا قىلىـشتىن، ئېـرى بـار ئايـال بىـلهن زىنـا . گۇناهى ئېغىر، ئهلۋەتته
 . قىلىشنىڭ گۇناهى ئېغىر بولىدۇ

 يــۈقىرىقىالردىن، باشــقا دىنــدىكى ئايــالالر بىــلهن زىنــا قىلــسا، ئۇنىــڭ گۇنــاهى يېنىكــرەك
ــادۇر ب ــايىن خات ــېلىش ئىنت ــىنىپ ق ــشايدۇ، دەپ چۈش ــدىغان ئوخ ــۇقىرىقى . ولى ــسلهردە ي  ههدى

 بايــان قىلىنغــان زىنانىــڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتتىكى جازاســى، زىنــا دەرىجىلىرىــدىن ئهڭ يېنىــك
 بايـان قىلىنغـانالر مـۇتلهق زىنانىـڭ جازاسـى ههدىـسلهردە چـۈنكى بـۇ . بولغىنىنىڭ جازاسىدۇر

 . بولغىنىنى كۆرسىتىدۇ يېنىك ئهڭ ئادەتته زىنا دەرىجىلىرىنىڭ ق بولۇپ، بۇ مۇتلهقلى

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــقىالرغا « : پهيغهم ــڭ باش ــدالرنىڭ ئاياللىرىنى  مۇجاهى
قانـداقال . هـارام بولۇشـى، خـۇددى بـۇ ئايالالرنىـڭ ئـۆز ئاتىلىرىغـا هـارام بولغىنىغـا ئوخـشاشتۇر
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ــپ ق ــاهىالردىن ئايرىلى ــشى مۇج ــر كى ــدېكهن ۋە بى ــا كېلى ــدنىڭ ئايالىغ ــرەر مۇجاهى ــپ، بى  ېلى
ــانهت ــڭ خىي ــۈن ئۇنى ــد ئۈچ ــۇ مۇجاهى ــدە، ب ــامهت كۈنى ــدېكهن، قىي ــانهت قىلى ــا خىي  ئونىڭغ
ــۇر ــسا، مهزكـ ــاۋابلىرى بولـ ــڭ سـ ــدۇ، ئهگهر ئۇنىـ ــپ بېرىلىـ ــام ئېلىـ ــسىدىن ئىنتىقـ  قىلغۇچىـ

 ) مۇسلىم رىۋايىتى ( » مۇجاهىد ئۇنىڭ ساۋابلىرىدىن خالىغانچه ئالىدۇ

 بىراۋنىـڭ خوشنىـسىنىڭ ئايـالى بىـلهن زىنـا « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دىـگهن
 » ئايـــال بىــلهن زىنـــا قىلغىنىــدىن ئېغىـــر گۇنـــاهتۇر 10 قىلغىنــى، باشـــقا يــات ئايـــالالردىن

 ) ئههمهد رىۋايىتى (

ــاهىنى ئاڭلىغانــدىن كېــيىن، ــادەمنى دەهــشهتكه ســالىدىغان گۇن ــۇقىرىقى، زىنانىــڭ ئ  ي
 ا ئىــشالرنى قىلىـپ قويغانالرنىــڭ ئالالهنىــڭ مهغپىرىتىـدىن ئۇمىتــسىز بولۇشــلىرى بـۇرۇن زىنــ
 چـۈنكى، ئـالاله كىچىـك گۇنـاهالرنى ياخـشى ئهمهللهرنىـڭ يۈزىـسىدىن تهۋبهســىزمۇ . خاتـادۇر

 ) زىنــا قىلىــش ۋە باشــقىالرغا ئوخــشاش چــوڭ گۇنــاهالر ( كهچۈرىــدۇ، ئهممــا گۇنــاهى كهبىــرىلهر
 قىلىــش، ئۇنىڭغــا قايتــا قايتماســلىق ئىرادىــسى بىــلهن قىلىنغــان نــى، قىلغانلىرىغــا پۇشــايمان

 . ههقىقىي تهۋبه ئارقىلىق كهچۈرىدۇ

 ـ ئايـــال ئىككىـــسىنىڭ  زىنانىـــڭ ئىنـــاق ئـــائىلىلهرنى قانـــداق پارچىلىغـــانلىقى، ئهر
 مــۇههببىتىنى نهپـــرەتكه ئايالنـــدۇرۇش ئـــارقىلىق، قانچىلىغــان گۇناهـــسىز بـــالىالرنى يېـــتىم

 ـ ئــاپهت قىلغــانلىقى ههممىــ  گه ئايــان بولغــان، تهجرىبىلهرمــۇ ئــۇنى يهكــۈنلىگهن بىــر بــااليى
 شـــۇڭا زىنــا ئائىلىلهرنىـــڭ بۇزۇلۇشــىنىڭ ئهڭ چـــوڭ . ئىكهنلىكــى ئوچــۇق بىـــر رىئــاللىقتۇر

 . ئامىلى دېيىلىدۇ

 ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى تاالق

ــاالق ــ ئ تـ ــارقىلىق هر ــ ــۆزلهر ئـ ــدىغان سـ ــى ئىپادىلهيـ ــدىن ۋازكهچكهنلىكىنـ ــڭ ئايالىـ  ، نىـ
 . ئونىڭدىن ئايرىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىشى دېمهكتۇر

ــدۇ ــىله دەپ قارايــ ــاددى مهســ ــايىن ئــ ــاالقنى ئىنتــ ــشىلهر تــ ــاالقنى . بهزى كىــ ــۇالر تــ  ئــ
ــدا ــۇش ئورنىـ ــالىنى قورقۇتـ ــاكى ئايـ ــپىش يـ ــهللى تېـ ــا تهسـ ــۇالر ئاچچىقلىرىغـ ــدۇ، ئـ  قوللىنىـ

 اقلىقىــدىن ههدەپ كېيىنكــى ئاياللىرىغـا ئــاچچىقى كهلگهنــدە، ئۆزلىرىنىــڭ جــاهىللىقى ۋە ئاخم
ــا پوشــايمان ــاالق قىلغىنىغ ــدىنال ت ــاالق قىلىۋېتىــدۇ، ئارقى ــۇالرنى ت ــاقىۋەتنى ئويلىماســتىن ئ  ئ

 ـ خوتۇنلـۇق هاياتىنىـڭ داۋام قىلىـشىغا . قىلىپ چىقىش يـولى ئىزدەشـكه كىرىـشىدۇ  تـاالق ئهر
ىلىـپ يېڭىـدىن هېچ ئۇمىـت قالمىغـان، ياخـشى ئۆتۈشـكه ئامـال بولمىغانـدا ئىككىـسىنىڭ ئاير
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 . هايات باشلىشى ئۈچۈن رۇخسهت قىلىنغان ئهڭ ئاخىرقى بىر چارىدۇر

 هــاالل ئىــشالرنىڭ ئىچىــدە ئالالهقــا ئهڭ يامــان « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسته
 ) بۇخارى رىۋايىتى . ( دېگهن » كۆرىلىدىغان ئىش تاالقتۇر

 ـ ئايــال ئىككىـــسى ئۈچــۈن پۇشــايمان كهلت  ئهر كىــشى ئـــۆز . ۈرىــدۇ تــاالق قىلىــش ئهر
ــوغۇق قــان بولغــانلىقى ــسبهتهن ســهۋىرلىك، س ــال كىــشىگه نى ــاچچىقىنى بېسىۋېلىــشتا ئاي  ئ
 ئۈچـــۈن، تـــاالق قىلىـــش هوقـــۇقى ئهرگه بېـــرىلگهن، ئهر كىـــشى بـــۇ هوقـــۇقنى جايىـــدا

 ئايــالىنى تـــاالق قىلغانــدىمۇ، ئـــۇنى ئــايلىق ئىـــددىتى داۋام قىلىۋاتقـــان . ئىشلىتىــشى الزىـــم
 . تاالق قىلماسلىقى الزىم ۋاقىتلىرىدا

 تاالق ئالدىرايدىغان مهسىله ئهمهس

 تاالق ـ يۇقىرىدا ئېيتىلغانـدەك ـــ ئـالاله رۇخـسهت قىلغـان ئىـشالرنىڭ ئالالهقـا ئهڭ يامـان
ــانىيهت ــسىنىڭ بىـــرگه ئۆتۈشـــىگه هېچقانـــداق ئىمكـ ــال ئىككىـ  ـ ئايـ  كۆرىلىـــدىغىنى ۋە ئهر

 تــاالق ئــائىلىنى پارچىلىغانـــدىن . بىــر چـــارە قالمىغانــدا، ئانــدىن يــول قويۇلغـــان ئــاخىرقى
ــدۇ ــۆرۈلگهن بولى ــرەتكه ئ ــۇههببهت نهپ ــاداۋەتكه، ســائادەت شــاقاۋەتكه، م ــاقلىق ئ  . كېــيىن، ئىن
ــپ، ــتىن ئايرىلى ــدىغان نېمهت ــدىن كېلى  ـ ئانىــسىنىڭ ئىســسىق مېهرى ــا ــالىالر ئات  گۇناهــسىز ب

ــدۇ ــۈز تۇتى ــا ي ــدۇ . ۋەيرانچىلىقق ــا ئۆزگىرى ــاالق ق . راههت جاپاغ ــۇقى ئهرلهرنىــڭ ت ــش هوق  ىلى
 قولىــدا بولغاچقــا، ئــالاله ئهرلهرنــى تــاالقتىن نهپرەتلهنــدۈرۈپ، ئــۇالرنى ئايــاللىرىنى يامــان
ــويالپ ــشىلىقلىرىنى ئ ــڭ ياخ ــلىككه، ئاياللىرىنى ــاالق قىلىۋەتمهس ــان ت ــدا، هام ــۆرۈپ قالغىنى  ك

ــدەپ ــشكه ئۈنـ ــشتىن ۋازكېچىـ ــاالق قىلىـ ــۇالرنى تـ ــسىمۇ، ئـ ــسان قىل ﴿ بولـ ــارا ئېهـ ــشنى ئۆزئـ  ىـ
 ) ـ ئايهت 236 بهقهرە سۈرىسى . ( دەيدۇ ﴾ ئۇنۇتماڭالر

ــدىن ۋە ــسىدىن، ئهخالقىــ ــڭ مۇئامىلىــ ــشى ئايالىنىــ ــقا ئهر كىــ ــدىن باشــ  كهمچىلىكلىرىــ
ــدىكى ــۆي ئىچىــ ــڭ ئــ ــدە، ئايالىنىــ ــا كهلگهنــ ــۇۋېتىش خىيالىغــ ــۇنى قويــ ــپ، ئــ  نهپرەتلىنىــ

ــشىدى ــالىلىرىنى بېقى ــشىلىقلىرىنى، ب ــان ياخ ــرىگه قىلغ ــى، ئې ــى ۋە خىزمهتلىرىن  كى ئهجىرلىرىن
ــشى ــاد ئېتى ــانالرنى ي ــدىغان زىي ــپ چىقى ــشتىن كېلى ــدىن ئايرىۋېتى ــسىق ئۇۋى ــالىالرنى ئىس  ب

ــدۇ ــى ئۇنتۇيااليـ ــڭ كهمچىلىكىنـ ــارقىلىق ئايالىنىـ ــشىلىق . ئـ ــڭ ياخـ ــالاله ئايالالرنىـ ــۇڭا ئـ  شـ
ــر قىلماقتــا ــداق ئايــال كىــشىنىڭ ســهلبىي ۋە . تهرەپلىرىنــى يــاد ئېتىــشكه ئهم ــۋەتته، ههرقان  ئهل

 ئهر كىـشى ئايالىـدىن نهپـرەتلهنگهن ۋاقتىـدا، هـېچ بولمىغانـدا بـۇ . ئىجابىي تهرەپلىرى بولىـدۇ
 ئايالنىــڭ ياخــشىلىق تهرەپلىرىنــى يــاد ئېــتىش ئــارقىلىق ئايرىلىــشنىڭ ئــاچچىقىنى، بــالىالرنى
ــى ۋە ــنىڭ زىيىنىن ــمهنلىك تۇغدۇرۇش ــسىدا دۈش ــودىالر ئارى ــانلىقىنى، ق ــشنىڭ يام ــتىم قىلى  يې

ئـويالش ئـارقىلىق ئـۆزىنى بېـسىۋاالاليدۇ بىئـارام قىلىـشنىڭ يامـان ئـاقىۋەتلىرىنى كۆڭۈللهرنى
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 . ۋە تاالقتىن ۋاز كېچىدۇ

ــسىگه ــال ههر ئىككى  ـ ئاي ــى ۋە ئهر ــان ئىكهنلىك ــقهتهن يام ــڭ ههقى ــڭ ئاقىۋىتىنى  تاالقنى
ــشتىن ــدىراپ ئاجرىشىـ ــالالرنى ئالـ  ـ ئايـ ــالاله ئهر ــۈن، ئـ ــدىغانلىقى ئۈچـ ــايمان كهلتۈرىـ  پۇشـ

 : ىدۇ ۋە تاالقنى ئۈچ باسقۇچقا بۆلىدۇ توس

ــاچچىقلىقىنى ۋە ــشنىڭ ئـ ــسىگه ئاجرىشىـ ــال ههر ئىككىـ  ـ ئايـ ــقۇچى، ئهر ــى باسـ  بىرىنچـ
 ئۇنىڭدىن كېلىـپ چىقىـدىغان زىيـان ـ زەخمهتلهرنـى تونۇتـۇش بولـسا، ئىككىنچـى باسـقۇچى،

 ىك ئــــۇالرنى غاپىللىقىــــدىن ۋە قاراملىقىــــدىن ئويغىتىــــپ، تــــاالقتىن كېيىنكــــى ههســــرەتل
 ئـــاخىرقى ئـــايرىلىش يهنـــى ئـــاقىۋەتلهردىن ئاگاهالنـــدۇرۇش بولـــۇپ، ئـــۈچىنچى باســـقۇچى،

ــسابلىنىدۇ ــشىش هې ــشى . رەســمى ئاجرى ــيىن، چــۈنكى، ئهركى ــاالقتىن كې ــاكى ئىككــى ت ــر ي  بى
 چــۈنكى بــۇالر ئــاخىرقى . قىلغــان بولــسا، ئايــالىنى قايتۇرىۋاالاليــدۇ تــاالق قىلغىنىغــا پۇشــايمان

 . ئــۈچىنچى قېتىملىـق تــاالقتىن كېــيىن، ئـۇالر مهڭگــۈ ئايرىلغــان بولىــدۇ ئهممــا . تـاالق ئهمهس
 ـ بىــرىگه  ئهگهر ئــۇ خوتــۇننى ﴿ : ئــالاله مۇنــداق دەيــدۇ . قايتالمايــدۇ بــۇالر نىكــاه بىلهنمــۇ بىــر

 باشــقا ئهرگه تهگمىگىـــچه ئۇنىڭغـــا دۇرۇس ) خوتـــۇن ( تــاالق قىلغـــان بولــسا، ) ئــۈچ قېـــتىم (
 بـۇرۇنقى ئهر ) ئىـددىتىنى توشـقۇزۇپ ( قىلغانـدىن كېـيىن كېيىنكـى ئهر ئـۇنى تـاالق . بولمايدۇ

 ) ـ ئايهت 23 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ . بولمايدۇ بىلهن قايتا ياراشسا، ئۇالرغا هېچ گۇناه

 بهزى كىــشىلهر تاالقنىــڭ ئــاقىۋىتىنى ئويلىماســتىن، ئېغىزلىرىنــى قويۇۋېتىــپ، ئايــاللىرىنى
ــدۇ ــاالق قىلىۋېتىـ ــۈچ تـ ــپ، . ئـ ــايمان قىلىـ ــدىن پۇشـ ــشقا ئارقىـ ــول تېپىـ ــۈن يـ ــايتىش ئۈچـ  قـ

ــۇرۇپ، . ئۇرۇنىــدۇ ــار قىلىــپ ت ــاالق قىلغــانلىقلىرىنى ئىنك ــۈچ ت ــدا ئ ــاالر ئالدى  بهزىلىــرى ئۆلىم
 بهزىــلهر بولــسا، ئــۈچ تــاالقتىن كېــيىن . ئايــالىنى قــايتۇرۇش ئۈچــۈن يــول ئېچىــشقا كىرىــشىدۇ

ــا ئالىــدۇ ــدىن ئاجراشــتۇرۇپ قايت ــدۈرۈپ، ئان ــالىنى ۋاقىتلىــق ئۆيلهن  رنىــڭ ههممىــسى بۇال . ئاي
ــدىغانلىقتۇر ــۆزىنى ئال ــق . ئ ــالاله نىيهتلهردىكىنــى ئېنى ــۈچ . بىلگۈچىــدۇر چــۈنكى ئ ــالىنى ئ  ئاي

 تاالق قىلغانلىقىغا ئىنكـار قىلىـپ تـۇرۇپ، ئـۇنى ئـۆزىگه قايتۇرۇشـقا ئۇرۇنغـانالر ۋە باشقىـسىغا
ــانالر ــسهت قىلغـ ــنى مهقـ ــۆزىگه قايتۇرۇشـ ــۇنى ئـ ــدىن ئـ ــۇپ، ئانـ ــاهالپ قويـ ــق نىكـ  ۋاقىتلىـ

 ئايـال كىـشى ئــۈچ تـاالق قىلىنغانـدىن كېـيىن، ئـۇ، باشــقا . لالهنىـڭ ئازابىـدىن قۇتۇاللمايـدۇ ئا
ــپ ــۈپ كېتى ــيىن ئېــرى ئۆل ــسا، كې ــۇش ئۈچــۈن تهگــكهن بول ــۇن بول ــۈك خوت  بىرســىگه ئۆمۈرل
 . يــاكى ئاجرىــشىپ كېتىــپ، تــول بولغانــدىن كېــيىن، ئانــدىن بىرىنچــى ئېــرىگه هــاالل بولىــدۇ

ــدۇ چــۈنكى نىكــاه ۋاقىتلىــق بول ــۈك بولۇشــنى نىــيهت قىلىــش شــهرتتۇر . ماي ــا مهڭگۈل  . نىكاهت
 . بۈنداق بولمىغان نىكاه ــ زىنادۇر

 ئهمــدى، ئايــال كىــشىنى ئۇنىــڭ ئــادەت ئىچىــدىكى ۋاقتىــدا تــاالق قىلىــشنىڭ مهنئــى
ــوڭ ــسىگه چ ــال ههر ئىككى  ـ ئاي ــا ئهر ــداق تاالقت ــسهك، بۈن ــتىگه كهل ــڭ هېكمى قىلىنغانلىقىنى
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ــاردۇر ــاالق قىلىنغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ئايــ . زىيــانالر ب  ال كىــشى ئــادەت كــۆرگهن ۋاقتىــدا ت
ــددىتى ئــۇزىراپ كېتىــدۇ ــان ۋاقتىــدىكى ئــايلىق ئــادەت . ئى ــۈنكى، ئۇنىــڭ تــاالق قىلىنغ  چ
 زىممىـسىدىن چىقىـشىغا بهلگىلهنـگهن ئـۈچ پاكلىقنىـڭ ئىچىـگه ئىچىدىكى هـالىتى، ئېرىنىـڭ

ــدۇ ــت . كىرەلمهي ــۈچ قې ــقا، ئ ــدىن باش ــۇ يهنه ئۇنىڭ ــيىن، ئ ــدىن كې ــۆرۈپ پاكالنغان ــادەت ك  ىم ئ
ــان بولىــدۇ ــڭ زىممىــسىدىن چىقق ــددەتتىن يهنــى ئهرنى ــڭ ئىــددىتى . ئى ــۇ ۋاقىتتــا ئونى  4 ب

 ئهگهر ئـــۇنى پـــاكلىق هالىتىـــدە، ئونىڭغـــا جىنـــسىي . قېتىملىـــق پاكلىققـــا ئايلىنىـــپ قالىـــدۇ
 ىــڭ شــۇ ۋاقىتتــا تهرەپــتىن يېقىنچىلــق قىلىــپ بولــۇپ، ئانــدىن تــاالق قىلغــان بولــسا، بــۇ ئايالن

 ئهر كىـشى بـۇنى بىلمهســتىن ئـۇنى تـاالق قىلىــپ . هامىلـدار بولـۇپ قالغـان بولۇشــى ئېهتىمـال
 قويــۇپ بهرگهنــدىن كېــيىن، ئايــال كىــشىنىڭ ئىــددىتى بالىــسنى توغقانغــا قهدەر ئــوزىراپ

 چــۈنكى ئهر كىــشى بــۇ ۋاقىتتــا ئايالىغــا ئــۇۋال . كېتىدۇـــ دە، ئهر كىــشى گۇناهكــار بولىــدۇ
 ) چىقىمىنــى ( مــاددىي تهرەپتىنمــۇ ئــۇ، ئايالىنىــڭ توققــۇز ئــايلىق نهفهقىــسىنى . بولىــدۇ قىلغــان

ــا . تۆلهشـــكه مهجبـــۇر بولىـــدۇ ــالى هامىلـــدار بولمىغـــان بولـــسا، ئـــۇنى ئۇنىڭغـ  ئهگهر ئـــۇ، ئايـ
ــۇ ۋاقىتتــا ئۇنىــڭ پهقهت ــدا قويــۇپ بهرگهن بولــسا، ب ــايلىق 3 يقىنچىلىــق قىلمىغــان پاكلىقى  ئ

 چــۈنكى ئايــال كىــشى بۇهــالهتته، ئــۈچ قېتىملىــق پــاكلىقتىن . بــوالتتى نهفهقىــسىنىال تــۆلىگهن
 . نهتىجىدە، ياتلىق بوالاليدۇ . كېيىنال ئېرىنىڭ زىممىسىدىن چىققىپ كهتكهن بولىدۇ

 هامىلـــدار ئايـــالنى تـــاالق قىلغانـــدىن كېـــيىن، ئۇنىـــڭ بالىـــسى تۇغۇلغانـــدىن كىيىنمـــۇ،
ــدىن ئوزاقل ــۈرەك پارىــسى بولغــان پهرزەنتى ــا ئۆزىنىــڭ ي ــاچچىقىنى ۋە پهرزەنتىنــى زاي  ىقنىــڭ ئ

 ئايــال كىــشى بولــسا بــالىنى يــالغۇز بېقىــشنىڭ . قىلغانلىقىنىــڭ گۇنــاهىنى ئهر كىــشى تارتىــدۇ
 . دەردىنى تارتىدۇ

ــق ــالىنى يېقىنچىلىـ ــڭ، ئايـ ــى ئۆمهرنىـ ــدۇلال ئىبنـ ــساالم ئابـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇڭا پهيغهمـ  شـ
ــدا ــسىي مۇنا ( قىلىــشقان پاكلىقى ــالى بىــلهن جىن ــى ئاي ــتىم يهن ــر قې ــالى بى ــۇپ، ئاي  ســىۋەتته بول

 تـاالق قىلغىنىنـى ئـاڭالپ، ئـۆمهرگه ) ئادەت كـۆرۈپ پـاك بولماسـتىن، شـۇۋاقىتتىكى پاكلىقىـدا
 ئايـالىنى قايتۇرىۋالــسۇن، ئــۇنى ئـۇ، ئىككــى قېـتىم ئــادەت كــۆرۈپ، يهنه ! ئوغلۇڭغـا ئېيــتىقىن «

ــسۇن ــدە ساقلىـ ــك ئۆيىـ ــاك بولغىچىلىـ ــتىم پـ ــى قېـ ــيىن، . ئىككـ ــدىن كېـ ــاالق ئۇنىڭـ  ئهگهر تـ
 . دەپ ئهمر قىلغان » قىلىشنى خالىسا، ئۇنىڭغا يېقىنالشماستىن تاالق قىلسۇن

 تاالق قىلىشتا رىئايه قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر

 : ئهر كىشى ئايالىنى تاالق قىلىشتا، تۆۋەندىكى ئىشالرغا دىققهت قىلىشى الزىم

 ئايــالىنى . قىلماسـلىقى الزىـم ئايـالىنى ئۇنىـڭ ئـايلىق ئــادىتى ئىچىـدىكى ۋاقتىـدا تــاالق . 1
ــى ــلىقى، بهلك ــاالق قىلماس ــدا ت ــادەت ۋاختى ــايلىق ئ ــۇنى ئ ــشى ئ ــان كى ــشنى خالىغ ــاالق قىلى ت
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ــتىن ــسىي تهرەپــ ــا جىنــ ــدە ئۇنىڭغــ ــاكلىق هالىتىــ ــيىن، پــ ــدىن كېــ ــدىن پاكالنغانــ  ئۇنىڭــ
 بۇنىڭغــا رىئــايه قىلمىغــان كىــشى ئالالهقــا ئاســىيلىق . يېقىنالشماســتىن، تــاالق قىلىــشى الزىــم

 . چۈنكى بۇ ئالاله تائاالنىڭ كۆرسهتمىسىدۇر . قىلغان بولىدۇ

ــم . 2 ــلىقى الزى ــاالق قىلماس ــارتۇق ت ــردىن ئ ــشتا، بى ــاالق قىلى ــالىنى ت ــشىنى . ئاي ــال كى  ئاي
 تـاالق قىلىـش پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ سـۇننىتىگه بىردىن ئارتۇق ـــ ئىككـى يـاكى ئـۈچ

 . خىالپتۇر

 تاالقنىڭ تۈرلىرى

 . رلۈك بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى، تاالق رەجئى، يهنه بىرى، تاالق بائىنىدۇر تاالق ئىككى تۈ

 تاالق رەجئى . 1

ــى ــاالق رەجئ ــاالق  ت ــشقا بولىــدىغان ت ــدە نىكاهــسىز قايتۇرىۋېلى  ئىــددەت ئىچى
 . دېگهن ئۇقۇمنى بېرىدۇ

ــۇر ــش دېمهكت ــاالق قىلى ــتىم ت ــر قې ــلهن بى ــرى بى ــاالق لهۋزىلى  ـ ت ــى ــاالق رەجئ  تــاالق . ت
 مهن « : يهنـى تـاالق لهۋزىلىـرى بىـلهن . ق قىلىشنى نىـيهت قىلىـشقا هـاجهت يـوق رەجئىدە، تاال

ــم ــېنى قويــۇپ بهردى ــدۇق « يــاكى » س ــز ئىككىمىــز ئايرىل ــال ئايــالى تــاالق » بى  دېــيىش بىلهن
 تــاالق قىلغــۇچى راســتىنال تــاالق قىلىــشنى مهقــسهت قىلغــان بولــسۇن، يــاكى چاقچــاق . بولىــدۇ

ــالىنى قورق ــاكى ئاي ــسۇن ي ــان بول ــالهتته قىلغ ــسۇن، ههر ه ــگهن بول ــاالق دې ــۈن ت ــۇش ئۈچ  ۇت
 . ئايالى ئۇنىڭدىن تاالق بولىدۇ

 تــاالق رەجئــى بىــلهن تــاالق قىلىنغــان ئايــال ئۇنىــڭ ئىــددىتى توشــمىغىچه ئېرىنىــڭ
 نىكاهىــدىن چىقىــپ كهتمهيــدۇ، يهنــى بۈنــداق ئايــال كىــشى تــاالق قىلىنغانــدىن كېــيىن ئــۈچ

 ئېـرى خالىـسا، . رىنىـڭ نىكاهىـدىن چىقىـپ كهتمهيـدۇ قېتىم ئـادەت كـۆرۈپ بولغانغـا قهدەر ئې
ــاه ــا نىكـ ــۆزىگه قايتـ ــۇنى ئـ ــدە، ئـ ــۇددەت ئىچىـ ــك مـ ــۇپ بولغىچىلىـ ــددىتى توشـ ــڭ ئىـ  ئۇنىـ

 سـۆزىنىڭ لـۈغهتتىكى مهنىـسىمۇ، قــايتۇرۇش » رەجئـى « چـۈنكى، . قىلماسـتىنال قايتۇرىۋاالاليـدۇ
 . دېگهننى ئىپادىلهيدۇ

 ا، تـاالق قىلغـۇچى ئايـالىنى ئـۇ، باشـقا بىـر ئهرگه تاالق رەجئى ئۈچ قېتىمغـا يىتىـپ قالغانـد
ــدۇ ــۆزىگه قايتۇرالماي ــمىغىچه ئ ــددىتى توش ــشىپ ئى ــدىن ئاجرى ــپ ئۇنىڭ ــاالق . تېگى ــۈنكى ت  چ

ــائىن ــاالق ب ــال ت ــا يېــتىش بىلهن ــۈچ قېتىمغ ــالىقى ( رەجئــى ئ ــايرىلىش ت ــاخىرقى رەســمى ئ ــا ) ئ  غ
ــدۇ ــال ئىككىنچــى ت . ئايلىنىــپ قالى ــاالق بولغــان ئاي ــۈچ ت ــېكىن ئ ــرىگه، بىرىنچــى ل  هكــكهن ئې

ئېرىگه قايتىش ئۈچۈن يـول ئـېچىش مهقـسىتىدە تهگـسه، ئۇنىـڭ نىكـاهى قوبـۇل قىلىنمايـدۇ،
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 . ئۇ پهقهت زىناغا ئوخشاش بولىدۇ . يهنى نىكاهى چۈشمهيدۇ

 تاالق بائىن . 2

 تــاالق بــائىن . تــاالق بــائىن ــــ قايتىــشقا بولمايــدىغان، رەســمى ئــايرىلىش تــالىقى دېمهكتــۇر
 . ىسىم بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى، تاالق بائىن سۇغرا، يهنه بىرى تاالق بائىن كۇبرادۇر ئىككى ق

 ـ كىنــايه لهۋزى بىــلهن بىــر يــاكى ئىككــى تــاالق قىلىــش دېمهكتــۇر  . تــاالق بــائىن ســۇغرا
ــايه ــۇرۈپ، كىن ــپ ت ــيهت قىلى ــشنى نى ــاالق قىلى ــسهت، ت ــشتىن مهق ــاالق قىلى ــلهن ت  لهۋزى بى
 دېگهنــگه ئوخــشاش گهپلهرنــى قىلىــش » ۆزۈمــدىن يوقــال ك « يــاكى » ئۆيــۈڭگه كهت « ئايالىغــا

 ئهر كىـــشى ئهگهر ئايـــالىنى تـــاالق قىلىـــش مهقـــسىتى بىـــلهن يـــۇقىرىقى كىنـــايه . دېمهكتـــۇر
ــدۇ ــاالق بولى ــالى ت ــان ئاي ــسا، شــۇ هام ــى قىل ــۈن . لهۋزىلىرىن ــايتۇرۇش ئۈچ ــۆزىگه ق ــالىنى ئ  ئاي

ــو ــشقا ت ــاه قىلى ــدىن نىك ــيىن، يېڭى ــقاندىن كې ــددىتى توش ــڭ ئى ــدۇ ئۇنى  ئهگهر ئهر . غرا كېلى
ــالىنى قورقۇتــۇش مهقــسىتىدە، كىــشى يــۇقىرىقى كىنــايه  ســۆزلىرىنى چاقچــاق قىلىــپ يــاكى ئاي

ــانالمايدۇ ــاالق س ــۆزى ت ــۇ س ــڭ ب ــسا، ئۇنى ــۆزلىگهن بول ــدا، س ــان هال ــيهت قىلمىغ ــاالقنى نى  . ت
 . بهلكى ئۇنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى نىيىتىگه قاراپ بولىدۇ

 ىتتا ئايـالىنى ئـۈچ تـاالق قىلىـش يـاكى بىـردىن تـاالق قىلىـپ، را ــ بىرال ۋاق كۇب تاالق بائىن
 . ئۈچ قېتىمغا يېتىشى دېمهكتۇر

ــدۇ ــپ كېتى ــۈك چىقى ــدىن مهڭگۈل ــڭ نىكاهى ــالى ئۇنى ــيىن، ئاي ــاالقتىن كې ــۈچ ت ــۇنى . ئ  ئ
 پهقهت، ئــۈچ تــاالق بولغــان ئايــال . يېڭىــدىن نىكــاه قىلىــش ئــارقىلىقمۇ قــايتۇرۇپ ئااللمايــدۇ

ــر ئهرگه ئۆم ــر باشــقا بى ــاتلىق بولــۇپ، كېــيىن قايــسى بى  ۈرلــۈك جــور بولــۇش نىيىتــى بىــلهن ي
 سهۋەب بىـلهن ئۇنىڭـدىن ئاجراشـقاندىن كېـيىن، ئۇنىـڭ بىرىنچـى ئېـرى ئۇنىـڭ ئىـددىتىنى

 تائـاال بـۇ ههقـته ئـالاله . توشقۇزۇپ، يېڭىدىن نىكـاه ئوقۇتـۇش ئـارقىلىق ئـۆزىگه قايتۇرااليـدۇ
ــدۇ ــداق دەي ــۇننى ﴿ : مۇن ــۇ خوت ــۈچ ( ئهگهر ئ ــتىم ئ ــسا ، ) قىې ــاالق قىل ــۇن ( ت ــقا ئهرگه ) خوت  باش

ــيىن ــدىن كېـ ــاالق قىلغانـ ــۇنى تـ ــى ئهر ئـ ــدۇ، كېيىنكـ ــا دۇرۇس بولمايـ ــۈچه ئۇنىڭغـ  تهگمىگـ
 ﴾ . بــۇرۇنقى ئهر بىــلهن قايتــا ياراشــسا ئۇالرغــا هــېچ گۇنــاه بولمايــدۇ ) ئىــددىتىنى توشــقۇزۇپ (
 ) بهقهرە سۈرىسى (

 ئۈچ تاالقنى تههلىل قىلىش

 ـ ئـۈچ تـاالق بولغـان ئايالنىـڭ ئېـرىگه قايتىـشى ئۈچـۈن يـول ئۈچ تاالقنى تههلى  ل قىلىـش
 . ئېچىش دېمهكتۇر

ــدۇ ــشقا بولى ــل قىلى ــالنى تههلى ــان ئاي ــاالق قىلىنغ ــۈچ ت ــهن، ئ ــايهتكه ئاساس ــۇقىرىقى ئ . ي
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 لېكىن ئۇنى قانداق تههلىل قىلىش كېرەك؟

 ن ئايـال ئىككىنچـى ئـۈچ تـاالق بولغـا : ـ بىز يۇقىرىـدا ئېيتقانـدەك ـــ مۇنـداق بۇنىڭ جاۋابى
 تهكـكهن ئېــرىگه ئــۆزىنى باشـتىكى ئېــرى ئۈچــۈن تههلىـل قىلىــش مهقــسىتى بىــلهن ئهمهس،

ــۈك ــرىگه مهڭگۈل ــۇالر بهلكــى ئىككىنچــى ئې ــدىن كېــيىن، ب ــدە تهگكهن ــۇش نىيىتى ــۇن بول  خوت
 قايــسى بىــر ســهۋەب بىــلهن ئايرىلىــپ كهتــكهن بولــسا، ئۇنىــڭ ئىــددىتى توشــقاندىن كېــيىن،

 شـهرىئهتنىڭ . ىرىنچـى ئېـرى ئـۇنى يېڭـى نىكـاه بىـلهن ئـۆزىگه قايتۇرااليـدۇ ئاندىن ئۇنىـڭ ب
ــۇقىرىقى ئايهتنىــڭ مهنىــسىنى سۇيېىــستېمال قىلىــپ بهزى . بهلگىلىمىــسى مانــا مۇشــۇ  ئهممــا ي

 دېـگهن نـام بىـلهن ئـۈچ تـاالق بولغـان خوتـۇننى تههلىـل » له شـهرئىي ي هىـ « جاهىل كىشىلهر
 نـدىن ئۇنىڭـدىن قـايتۇرۇپ ئېلىـپ، ئۇنىـڭ بىرىنچـى قىلىش نىيىتـى بىـلهن ئهرگه بىرىـپ، ئا

ــدا قىلغــان ئېــرىگه نىكــاه قىلىــپ قويۇشــتهك شــهرىئهتته بولمىغــ ــۇ . ان ئىــشنى پهي ــۋەتته ب  ئهل
ــا ــ . خات ــداق هى ــهرىئهتكه بۈن ــۈنكى ش ــۈملىرىگه ي چ ــكىن هۆك ــڭ كهس ــشلىتىش قۇرئاننى  له ئى

 . خىالپتۇر

 بىر لهۋز بىلهن ئۈچ تاالق قىلىش

 سـهن ئـۈچ « تـاالق قىلىـش ـ بىـرال ۋاقىتتـا ئايالىغـا بىـر سـۆز بىلهنـال بىر لهۋزى بىلهن ئـۈچ
 بـۇ مهسـىله، كېيىنكـى يـۈز يىلنىـڭ ئىخـتىالپ ماۋزۇسـىغا ئايلىنىـپ . دېيىش دېمهكتـۇر » تاالق

 . مۇنداق تاالق بىر تاالققا هېسابلىنىدۇ . قالغان بىر مهسىلىدۇر

 بىلهن قىلىنغان ئۈچ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاقتىدا، بىر لهۋزى چۈنكى
 ئۈچىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىن زامانىغـا . تاالق بىر تاالق ههسابلىناتتى

 ق ئورنىدا كۆرۈپ، ئايـاللىرىنى هه ۇ كهلگهندە، كىشىلهرنىڭ تاالق ئىشىنى ئويۇنچ
 دەپ ئۈچ تاالق قىلىۋېتىش ئههۋالى كۆپ كۆرۈلۈشكه باسلىگانلىقتىن، بۇ سهلبىي

ــدىن ــڭ ئالـ ــۇلمان ئههۋالنىـ ــۆمهر مۇسـ ــپه ئـ ــلهن، خهلىـ ــسىتى بىـ ــېلىش مهقـ  ى ئـ
 نى ئـۈچ “ بىر لهۋزى بىلهن قىلىنغان ئۈچ تاالق ” ئۆلىمالىرىنىڭ ئىتتىپاقى بىلهن

ــشقان ــا قىلىــ ــشقا ئىجمــ ــساپ قىلىــ ــا هېــ ــسالم . تاالققــ ــا ئىــ ــۇمكى ئىجمــ  مهلــ
 مهشـهۇر تـۆت مهزههپ ـــ . قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئۈچىنچى مهنبىئـى هېـسابلىنىدۇ

ــا ههنهفىــي، شــ ــالىكى مهزههپلىرىمــۇ، شــۇ ۋاقىتتىكــى ئىجم ــى ۋە م  افىئى، ههنبهل
 . نى ئۈچ تاالققا هېىساب قىلغـان “ بىر لهۋزى بىلهن قىلىنغان ئۈچ تاالق ” بويىچه

 ئهمما شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه قاتارلىق كاتتا ئۆلىماالر مهسـىلىنى پهيغهمـبهر
 بىـر لهۋزى بىـلهن ” رۇپ، ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى ئهسـلى هۆكـۈمگه قـايتۇ

هـازىر دۇنيـادىكى . نى بىر تاالققا هېساب قىلىشنى تاللىغـان “ قىلىنغان ئۈچ تاالق
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 مىــسىر، ســۈرىيه . ئىــسالم ئولىمالىرىنىــڭ كــۆپ ســانلىقى بــۇ قاراشــنى قولاليــدۇ
ــا ــا ئهمهل قىلماقت ــانۇنلىرىمۇ بۇالرنىــڭ رايىغ ــائىي ق ــرى كۈچلــۈك . ئىجتىم  بۇالرنىــڭ دەلىللى

 . ىدۇ ئۇرۇندا تۇر

 چىنىڭ ۋە بىهۇشنىڭ تالىقى مهسنىڭ ، زورالنغۇ

ــڭ ســاالهىيهتلىك ــشى ئۈچــۈن، ئۇنى ــشىنىڭ تهســهررۇپىنىڭ دۇرۇس بولى ــداق كى  ههر قان
 تهســهررۇپقا ســاالهىيهتلىك بولــۇش ــــ ئهقىــل ئىگىــسى بولــۇش، بــالىغ . بولىــشى شــهرتتۇر

ــۇش ــسى بول ــار ئىگى ــۇش، تهســهررۇپىدا ئىختىي ــگه ئاشــىد بول ــارقىلىق ئهمهل ــدىگه . ۇ ئ ــۇ قائى  ب
 چـۈنكى . تـالىقى هېـسابقا ئېلىنماسـلىقى كېـرەك ئاساسـهن، مهسـنىڭ، زورالنغۇچىنىـڭ قىلغـان

 تـاالق قىلغىنـى ئۈچـۈن، مهس ئهقلىنى يوقاتقـانلىقتىن نـېمه سـۆزلىگىنىنى هـېس قىلماسـتىن
ــهۋەبلىك ــانلىقى سـ ــى زورالنغـ ــلهن ئهمهس، بهلكـ ــارى بىـ ــۆز ئىختىيـ ــسا، ئـ ــۇچى بولـ  زورالنغـ

 االق قىلغــانلىقى ئۈچــۈن، بــۇ ئىككىــسىنىڭ ئهقىــل ۋە ئــۆز رازىلىقىــدىن ئىبــارەت مهجبــۇرى تــ
ــدۇ ــان بولى ــا بولمىغ ــان ۋاقىتت ــاالق قىلغ ــاالهىيىتى ت ــان . س ــڭ قىلغ ــكهن، بۇالرنى ــداق ئى  بۈن

 . هېسابقا ئېلىنمايدۇ تالىقى

ــاالق دەپ هېــساباليدۇ ــان تــالىقىنى ت ــدە، مهســنىڭ قىلغ ــا ههنهپــى مهزهىبى  بــۇالر . ئهمم
 مهس بولىۋالغــان ئــادەم ئۆزلىگىــدىن مهس بولــۇپ هــارام : ق دەپ دەلىــل كۆرســىتىدۇ مۇنــدا

 ئىـــشنى ســـادىر قىلغىنـــى ئۈچـــۈن، ئۇنىـــڭ تـــالىقىنى تـــاالق دەپ، هېـــسابالش ئۇنىـــڭ مهس
 لــېكىن ئهمهلىيهتــته، بــۇ جــازانى مهس بولغــان ئــادەمال . بولغىنىغــا بېــرىلگهن جــازا بولىــدۇ

 بــۇ ئايالنىــڭ نــېمه گۇنــاهى بــار؟ . كــۆپرەكىنى چېكىــدۇ ئهمهس، بهلكــى ئۇنىــڭ بىگۇنــا ئايــالى
ــاقىالنىلىق ســانالمايدۇ ــز ئ ــلهن جــازاالش ههرگى ــۇ ئۇســۇل بى ــسى . مهســنى ب  شــۇڭا ئهڭ توغرى
ــا ئالماســلىقتۇر ــالىقىنى ئېتىبارغ ــدە قىلغــان ت ــى ۋە . مهســنىڭ مهســلىك هالىتى  شــافىئى ههنبهل

 سـۈرىيه ئىجتىمـائىي قـانۇنىمۇ بـۇ . يـدۇ مالىكى مهزههبلىرىمۇ مهسـنىڭ تـالىقىنى ئېتىبارغـا ئالما
ــۈچ . ئــۈچ مهزههپنىــڭ رايىنــى تۇتــۇپ كهلمهكــته ــالىقىنى يــۇقىرىقى ئ  ئهممــا زورالنغۇچىنىــڭ ت

 پهقهت ههنهپـــى مهزهىبىـــدە، زورالنغۇچىنىـــڭ تـــالىقىنى تـــاالق . مهزههپ ئېتىبارغــا ئالمايـــدۇ
 ههپنىــڭ رايــى بــويىچه مىــسىر ۋە ســۈرىيه ئىجتىمــائىي قــانۇنلىرىمۇ بــۇ ئــۈچ مهز . دەپ ســانايدۇ

 . ئىش كۆرمهكته

 ش ـــــ قـــاتتىق غهزەپلهنگهنلىـــك يـــاكى كېـــسهللىك ســـهۋەبلىرى بىـــلهن ئهقلىنـــى ۇ بىهـــ
 . يوقاتقان بولۇپ، نېمه دېگهنلىكىنى ئۆزى بىلمهيدىغان ئادەم دېمهكتۇر

ــدۇ ــا ئالماي ــالىقىنى ئېتىبارغ ــنىڭ ت ــى بىهۇش ــى مهزهىب ــى . ههنهپ ــۇش ئهقلىن ــۈنكى بىه  چ
مىـسىر، سـۈرىيه . باشـقا ئـۈچ مهزههپـته بىهۇشـنىڭ تـالىقى تـاالق هېـسابلىنىدۇ ئهمما . يوقاتقان
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 . ئىجتىمائىي قانۇنلىرى ههنهپى مهزهىبىنىڭ رايى بويىچه ئهمهل قىلماقتا

 غائىبنىڭ تالىقى

 ئىكهنلىكـى مهلـۇم بولمىـسا، بىراۋ ئايالىنى تاشـالپ قويـۇپ يـوق بولـۇپ كهتـسه،ئۇنىڭ نهدە
ــدۇ؟ ــېمه قىلى ــالى ن ــپ ههنه ئاي ــرى قايتى ــشى ئې ــال كى ــۆرە، ئاي ــافىئى مهزههبلىرىگهك ــى ۋە ش  پ

ــۈم ــگه هۆكــ ــۈك ئىكهنلىكىــ ــڭ ئۆلــ ــسى ئېرىنىــ ــسالم مههكىمىــ ــاكى ئىــ ــك يــ  كهلگۈچىلىــ
 . چىقارغۇچىلىك ئېرىنىڭ زىممىسىدە بولىدۇ

ــيىن، ــتىن كې ــك ۋاقىت ــمه قانچىلى ــا مههكى ــۈم ئايالغ ــگه هۆك ــۈك ئىكهنلىكى ــڭ ئۆل  ئېرىنى
 ههنهپىلهرنىــڭ مهشــهۇر ســۆزى . ســىله ههققىــدە ئىخـتىالپالر بــار دېــگهن مه ، چىقىرىـپ بېرىــدۇ

ــشى ــال كى ــكهن ئاي ــاپ كهت ــسىز يوق ـــ دېرەك ــرى ئىز ــسه، 80 ئې ــدىن كهلمى ــدۇ، ئان ــل كۈتى  يى
 ئهممـا مـالىكى ۋە ههنبهلـى . مههكىمه ئۇنىـڭ ئۆلـۈك ئىكهنلىكىـگه هۆكـۈم قىلىـدۇ دېيىـشىدۇر

 ئۇنىـڭ نىكاهىـدىن ئـاز مـۇددەتتىن ى مهزههپلىرىگه كـۆرە، يوقـاپ كهتـكهن كىـشىنىڭ ئايـالىن
ــشتۇر ــنال ئايرىۋېتىـ ــۆرە . كېيىـ ــرىگه كـ ــافىئى مهزههپلىـ ــى ۋە شـ ــسىزكى، ههنهپـ ــش شۇبهىـ  ئىـ

 چــۈنكى ئۇنىــڭ كهلمىــگهن . كــۆرۈش بــۇ مهســىلىدە ئايــال كىــشىنى كــۆپ زىيانغــا ئۇچرىتىــدۇ
 يىـــل كۈتۈشـــكه ئـــۆمرى يېتهمـــدۇ؟ بـــۇ ئايـــال ئـــۆلمىگهن تهقـــدىردىمۇ، ئۇنىـــڭ 80 ئېرىنـــى

 ئالىــدۇ؟ بــۇ ئهقىلغــا ههرگىزمــۇ ســىغمايدىغان كىــم كاهىــدىن ئايرىلغانــدىن كېــيىن، ئــۇنى نى
ــر گهپ ــي . بىـ ــالىكىي ۋە ههنبهلىـ ــىلىدە، مـ ــۇ مهسـ ــسى بـ ــسى ۋە ئهڭ توغرىـ ــۇڭا ئهڭ ياخشىـ  شـ

 مىــسىر ۋە ســۈرىيىنىڭ هـــازىرقى . مهزههپلىرىنىــڭ رايــى بــويىچه ئهمهل قىلىــش ياخــشىدۇر
 . ۋە ههنبهلـى مهزههپلىرىنىـڭ كۆزقارىـشىنى ئاسـاس قىلىـدۇ ئىجتىمائىي قـانۇنلىرىمۇ، مـالىكى

 ئهگهر ئېــرى ئۆزۈرســىز هالــدا، يوقــاپ كهتــسه يــاكى « : ئۇنىڭــدا مۇنــداق دەپ قهيــت قىلىنغــان
 قامىلىــپ قالــسا، ئايالىنىــڭ ئېــرى غايىــپ بولغــان گه رمى ۈ ئــۈچ يىللىقــتىن كــۆپ مۇددەتلىــك تــ

ــ ــاكى تـ ــنال ۈرمىگه يـ ــل كېيىـ ــر يىـ ــتىن بىـ ــان ۋاقىتـ ــدە ئېلىنغـ ــايرىلىش ههققىـ ــدىن ئـ  ئۇنىڭـ
ــار ــۇقى ب ــرىش هوق ــز بې ــگه ئهرى ــان . مههكىمى ــقىچىلىك بولغ ــددىتى توش ــڭ ئى  ئهگهر ئايالىنى

ــدا ــقىچه ( ئارى ــاي توش ــۈچ ئ ــسا ئ ــدار بولمى ــۇغقىچه، هامىل ــسا ت ــدار بول ــپ ) هامىل ــرى قايتى  ، ئې
 نىـڭ يوقــاپ ئهگهر ئېرى . ىــدىن چىقـسا ئايــالىنى نىكاهـسىزال قايتۇرىۋاالاليــدۇ تۈرم كهلـسه يـاكى

 ئىلىــم تههــسىل قىلىــش، جىهــاد : كېتىــشى بىــرەر ئــۆزۈر ســهۋەبىدىن بولغــان بولــسا، مهســىلهن
ــۈن ــشالر ئۈچـ ــارلىق ئىـ ــش قاتـ ــارەت قىلىـ ــش ۋە تىجـ ــش، ههج قىلىـ ــپ قىلىـ ــپ قېلىـ  كېتىـ

 مههكىمىمـــۇ . كهلمىــگهن بولــسا، ئايــالى ئۇنىڭــدىن ئــايرىلىش ههققىــدە ئهرىــز ســۇنالمايدۇ
 هالـــدا، مۇنـــداق كىـــشىنىڭ كهتـــكهن يېـــرى ئېنىـــق، ئۆزىنىـــڭ چـــۈنكى بـــۇ . ئايرىۋەتمهيــدۇ

» مهۋجۇت ئىكهنلىگىمۇ ئېنىق بولغان بولىدۇ
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 ئايا ئېرىدىن خېتىنى ئالماستىن ياتلىق بولمايدۇ

ــدى ــى قىلـ ــۇ تهرەققـ ــشىش قوراللىرىمـ ــۈنىمىزدە، ئاالقىلىـ ــشى خهت . كـ ــال كىـ ــۇڭا ئايـ  شـ
 ىـــسه باشـــقىالرنىڭ ۋاسىتىـــسى ئادرىـــسىنى بىلم ن ئـــارقىلىق يـــاكى و ئـــارقىلىق يـــاكى تېلېفـــ

 ئهگهر ئېــرى تىــز كهلمهيــدىغان هــالهتته بولــسا، . ئــارقىلىق ئېــرى بىــلهن خهۋەرلىــشهلهيدۇ
 رۇخـسهت خېتىنـى بهرسـه، ئۇنىـڭ نىكاهىـدىن چىققـان بولىـدۇ . ئۇنىڭدىن تـالىقىنى سـورايدۇ

ــدۇ ــاتلىق بوالالي ــئهللهرگه . ۋە ي ــاكى چهت ــرىگه ي ــرى ئىچكى ــى كېت ئهرلى ــارەت قىلغىل ــپ تىج  ى
ــرەك ــشى كې ــۇنداق خهۋەرلىشى ــالالرمۇ ش ــگهن ئاي ــپ كهلمى ــپ، قايتى ــى . قېلى ــۇالردىن خېتىن  ئ

 . ئالماي تۇرۇپ توي قىلماسلىقى كېرەك

 بېخىلنىڭ تالىقى

 ـ ئىچــمهك ۋە بىــراۋ ئايالىنىــڭ هالىــدىن خهۋەر ئالمــاي، ئۇنىــڭ كىــيىم  ـــ كــېچهك، يــېمهك
ــۇپ ئېهتىيــاجلىرىنى هــېچ باشــقا ــدىماي يــاكى ئــۇنى قوي  بهرمهي ئازاپلىــسا، نــېمه قىلىــش قام

 كېرەك؟

ــشىنىڭ بۇرچىــدۇر ــى كــۆتىرىش ئهر كى ــشىنىڭ پۈتــۈن چىقىملىرىن ــالبۇكى، ئايــال كى  . ه
 شــافىئى، مــالىكى ۋە ههنبهلــى مهزههپلىــرىگه كــۆرە، بــۇ ئىككىــسىنىڭ ئارىــسىنى ئــايرىۋېىتىش

 يهتكــۈزۈپ ئايــالالرنى زۇلــۇم قىلىــش مهقــسىتىدە زىيــان ﴿ : ئــالاله مۇنــداق دەيــدۇ . كېــرەك
 ) ـ ئايهت 231 بهقهرە سۈرىسى ( ﴾ تۇتۇۋالماڭالر

 ئايـــال كىـــشىنى ئۇنىـــڭ ئېهتىيـــاجلىرىنى قامـــداپ بهرمهســـتىن، يـــاكى قويۇۋەتمهســـتىن،
 . تۇتۇۋېلىش ئۇنىڭغا قاتتىق زىيان يهتكۈزگهنلىكتۇر

 ئېهتىيــاجىنى قامدىمىــدى دەپـال ئۇالرنىــڭ ئارىــسىنى ههنهپـى مهزهىــبگه كــۆرە، ئايالىنىـڭ
ــرەك ئايرىۋ ــلىك كېــ ــلهن . ەتمهســ ــهۋەب بىــ ــان ســ ــا بولغــ ــشى قېيىنچىلىقتــ ــى ئهر كىــ  بهلكــ

ــۇ . قامــدىيالمىغان بولۇشــى مــۇمكىن ــۇرۇپ چىقىــم قىلمىغــان بولــسا، ئ ــدا بــار ت  ئهگهر ئــۇ، قولى
ــدۇ . زالىمــدۇر ــشقا بولماي ــلهن ههل قىلى ــاالق بى ــۇمنى ت ــداق زۇل ــېكىن بۇن ــۇنى باشــقا چــارە . ل  ئ

ـــ مهســىلهن ــال دۇن : بىــلهن ـ ــاجىنى ههل قىلىــش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ م  ياســىنى ئايالىنىــڭ ئېهتىي
ــلهن تههدىــد قىلىــش ئــارقىلىق ههل ــۇنى باشــقا جــازاالر بى ــۇرى ســاتقۇزۇش يــاكى ئ  مهجب

 . قىلىش كېرەك

ــش كــۆرەتتى ــبىگه كــۆرە ئى ــى مهزهى  ئهممــا هــازىرقى . ئىــسالم دۆلهتلىــرى قهدىمــدە، ههنهپ
 بــۇ بولــسىمۇ، . ئىــش كــۆرمهكته ئىجتىمــائىي قــانۇن يــۇقىرىقى ئــۈچ مهزههپنىــڭ رايــى بــويىچه

ئايــال كىــشىنى ئــازاپتىن قۇتۇلــدۇرۇش ۋە ئۇنىــڭ ئېهتىيــاج ســهۋەبى بىــلهن بۇزۇلــۇپ، يامــان
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 ئهگهر ئايــالى ئاجرىشىــشنى تهلهپ قىلــسا، يولغـا كېرىــپ كېتىــشنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن،
 . بۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىشتۇر

 شهرت بىلهن تاالق قىلىش

ــاال ـــ ئايالىغــا شــهرت بىــلهن ت ــۆيىگه بارســاڭ، ســهن « ق قىلىــش ـ  ئهگهر ســهن ئاناڭنىــڭ ئ
ــاالق، ــاالق ت ــهن ت ــسه، س ــاالنى كهل ــاكى پ ــدىن » ي ــاكى ئۇنىڭ ــيىش ي ــشىنى باشــقا دې ــاالق ئى  ت

ــۇر ــاغالش دېمهكت ــهرتكه ب ــر ش ــداقال بى ــاالقنى . قان ــتىنال ت ــرى راس ـــ ئهگهر ئې ــاالق ـ ــداق ت  بۈن
 ـ شـهرتنىڭ ئهمهلـگه ئېىشىـشى بىـلهن تهڭـال نىيهت قىلىـپ شـۇنداق شـهرتنى قىلغـان بولـسا ــ

 چۈشىدۇ، يهنى ئايال كىـشى، ئېـرى ئېيتقـان شـهرت ئهمهلـگه ئاشـقان هامـان ئۇنىڭـدىن تـاالق
ــدۇ ــۇپ كېتى ــۇالرنى . بول ــاكى ئ ــاللىرىنى باشــقۇرالمايدىغان ي ــش ئاي ــاالق قىلى ــلهن ت  شــهرت بى

 رنىـــڭ قوللىنىـــدىغان گېـــپىگه كىرگۈزەلمهيـــدىغان ئهبگـــا، ئاخماق،جاهىـــل ۋە قـــاالق ئادەمله
 پهقهت خوتــۇنلىرىنى گهپلىــرىگه كىرگــۈزۈش يــاكى بۇنــداق تــاالقنى قولالنغــۇچىالر . تالىقىــدۇر

ــسا كېــرەك ــۇش ئۈچــۈنال قولالن ــاالقنى نىــيهت قىلماســتىن، . قورقۇت ــۇ ئهمهلىيهتــته ت  ئهگهر ئ
ــپ ــيهت قىلى ــنى نى ــپىگه كىرگۈزۈش ــاكى گې ــۇش ي ــالىنى قورقۇت ــى ئاي ــۇن بهلك ــهرتنى ش  داق ش

 . ان بولـسا، ئۇنىـڭ بـۇ شـهرت قىلغىنـى تـاالق ئهمهس، بهلكـى قهسـهمنىڭ ئورنىـدا بولىـدۇ قىلغ
ــهمنى ــاقلىقى ئۈچــۈن، قهس ــۇ ئاخم ــرى ب ــسا، ئې ــگه ئاش ــائهن، شــهرت ئهگهر ئهمهل ــا بىن  بۇنىڭغ

 . بــويىچه، مــاددىي جــازا تۆلهشــكه تېگىــشلىك بولىــدۇ ) مــاددىي جازاســى ( بۈزغاننىــڭ كاپــارىتى
 ىـسى بـويىچه، قهسـىمىنى بۇزغـان ئـادەم ئۇنىـڭ كاپـارىتى ئۈچـۈن قۇرئان كهرىمنىڭ كۆرسهتم

ــسكىننى بىـــر ۋاخ ــون مىـ ــاق بىـــلهن ئـ ــك تامـ ــدىغان ئوتتـــۇرا دەرىجىلىـ ــسىگه بېرىـ  ئائىلىـ
 غىزاالندۇرىــدۇ، يــاكى ئــون مىــسكىنگه، ئۇالرنىــڭ بهدىنىنــى يېپىــپ تۇرغىــدەك بىرقــۇر كىــيىم

 . تۇتىدۇ بېرىدۇ، بۈنداق قىلىشقا كۈچى يهتمىسه، ئۈچ كۈن رۇزا

 مۇرتهد بولۇش بىلهن نىكاهنىڭ بۇزۇلىشى

 . مۇرتهد ــ مۇسۇلمانلىقتىن يېنىپ، كاپىر بولغان كىشى دېمهكتۇر

 ئالالهقـــا، يـــاكى ئۇنىـــڭ پهيغهمبهرلىرىـــدىن بىرەرســـىگه، يـــاكى قۇرئـــان ۋە ئىـــشهنچلىك
 رسـىگه بىـلهن بهلگىلهنـگهن ئهقىـدە ۋە ئىمانغـا مۇناسـىۋەتلىك مهسـىلىلهرنىڭ بىرە ههدىـسلهر

 . ئىنكار قىلىپ، مۇسۇلمانلىقتىن يېنىۋالغان ئادەم مۇرتهد دېيىلىدۇ

ــىدىكى ــڭ ئوتتۇرس ــلهن ئۇالرنى ــۇش بى ــۇرتهد بول ــرى م ــسىنىڭ بى ــال ئىككى ــاكى ئاي ئهر ي
ــاه ــدۇ نىك ــدىن . بۇزۇلى ــان ئېيتقان ــا ئىم ــپ، قايت ــا تهۋبه قىلى ــشى گۇناهىغ ــان كى ــۇرتهد بولغ  م

ــا نىكــاه بىــلهن ق ــالىنى قايت ــدۇ كېــيىن، ئاي ــال كىــشىمۇ . ايتۇراالي ــۇرتهد بولغــان ئاي داق شــۇن م
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 . قىلىدۇ

 بهدەللىك تاالق

 بهدەللىك تـاالق ـ ئايـال كىـشىنىڭ ئېرىـدىن ئاجرىشىـشنى تهلهپ قىلىـپ، ئۇنىـڭ سـۆزىنى
 . بهرگهننىڭ بهدىلىگه مال ـ دۇنياسىدىن خالىغىنىنى ئېرىگه بىرىشى دېمهكتۇر

ــداق دەيــدۇ ئــالاله ــال ( ر ئــۇالر ئهگهر ســىله ﴿ : تائــاال مۇن  ـ ئاي  ئالالهنىــڭ نىــڭ ) يهنــى ئهر
ــڭ ــساڭالر، خوتۇنىنى ــلىقىدىن قورق ــايه قىاللماس ــرىمىگه رىئ ــېلىش ( بهلگىلى ــى ئ ــاالق خېتىن  ت

 ـ خوتۇنغــا ( مــال بهرگهنلىكــى ئۈچــۈن ئىككىــسىگه ) مهقــسىتىدە ــى ئهر ــدۇ ) يهن  ﴾ گۇنــاه بولماي
 ) ـ ئايهت 229 بهقهرە سۈرىسى (

 ـ دۇنيــا بېرىــشكه ئهممــا ئايــالالر تــاالق خېتىنــى ت  هلهپ قىلغانــدا، ئهرلهرنىــڭ ئــۇالرنى مــال
 ئايـال كىـشى ئـۆز . بۈنـداق قىلغـان كىـشى قـاتتىق گۇناهكـار بولىـدۇ . قىستاش هوقۇقى يوقتۇر

 ـ دۇنيـا بهرسـه، ئـۇنى قوبـۇل قىلـسا بولىـدۇ  ئايـال كىـشىنى . رازىلىقى بىلهن، ئۆزى خاالپ مـال
ــا بېرىــشكه ق  ـ دۇني ــال  بۈنــداق ئالغــان . ىــستاش بهكمــۇ نــامهرتلىكتۇر ســۆزىنى بهرمهســتىن، م

 . بۈنى ۋىجدانلىق كىشىلهر قىلمايدۇ . مال ـ دۇنيا هارامدۇر

تىن كېيىنكى ئىشالر تاالق

 : تىن كېيىن مۇنداق ئىككى ئىش بهلگىلىنىدۇ تاالق

 نهفهقه . 1

ــۇرۇش ــدە ت ــڭ ئۆيى ــاكالنغىچه ئېرىنى ــددىتى توشــۇپ پ ــشى ئى ــال كى ــان ئاي ــاالق قىلىنغ  ت
 ئايــالىنى تــاالق قىلىــپ، ئۇنىــڭ ئىــددىتى توشــمىغىچه، ئــۇنى ئۆيىــدىن . ئىــگه هوقۇقىغــا

ــدۇ ــار بولى ــدا گۇناهك ــڭ ئالدى ــالاله تائاالنى ــشى ئ ــان كى ــۆزى . قوغلىغ ــشى ئ ــال كى ــا ئاي  ئهمم
 تۇرۇشــنى خالىماســتىن، بــۇ ئۆيــدىن كېتىــپ قالــسا، ئۇنىــڭ ئىــددەتتىن چىققۇچىلىــك بولغــان

ــارىلىقتىكى نهفهقىــسى  ئهگهرئــۇ، . ئهر كىــشىنىڭ زىممىــسىدە بولىــدۇ ) ى يهنــى چىقىملىــر ( ئ
 ئايالىنىــڭ تېگىــشلىك نهفهقىــسىنى بهرمىــسه، ئايــال كىــشىنىڭ ههققىنــى يــېگهن بولــوپ،

 . گۇناهكار بولىدۇ تائاالنىڭ ئالدىدا قاتتىق ئالاله

 ئىددەت . 2

 ئىـددەت ـــ ئاجراشـقان ئايـال كىـشىنىڭ ئېرىنىـڭ زىممىـسىدىن چىقىـپ كهتكىـنىگه قهدەر
 ئىــددەت . تـاالق قىلىنغـان ئايالغــا ئىـددەت تۇتـۇش الزىـم كېلىـدۇ . مهزگىـل دېمهكتـۇر بولغـان

: تۆۋەندىكىچه بولىدۇ



1062 

 پــاكلىق، يهنــى ئېــرى تــاالق قىلغانــدىن 3 ئــادەت كۆرىــدىغان ئايالنىــڭ ئىــددىتى ) 1 (
ــدىن ــۆرۈپ، ئۇنىڭ ــادەت ك ــتىم ئ ــۈچ قې ــيىن ئ ــددەتتىن 3 كې ــارقىلىق ئى ــشى ئ ــتىم پاكلىنى  قې

 . قىتتا ئۇ، ئېرىنىڭ زىممىسىدىن چىققان بولىدۇ بۇ ۋا . چىقىدۇ

 يهنـى ئـادەت كۆرۈشـتىن ئۆزۈلــۈپ . ئايـدۇر 3 ئـادەت كۆرمهيـدىغان ئايالنىـڭ ئىـددىتى ) 2 (
 . ئاي بولىدۇ 3 قالغان ئايالالرنىڭ ئىددىتى ئهرلىرىدىن ئايرىلغىنىدىن باشالپ تولۇق

ــا قهدەر بو ) 3 ( ــسىنى تۇغقانغـ ــددىتى بالىـ ــڭ ئىـ ــدار ئايالنىـ ــال هامىلـ ــدار ئايـ ــۇپ، هامىلـ  لـ
ــان ــددەتتىن چىقق ــيىن، ئى ــدىن كې ــدىن پاكالنغان ــڭ قېنى ــۇپ، تۇغۇتنى ــۇپ بول ــسىنى تۇغ  بالى

 . بولىدۇ

 ئهگهر بـــۇ ئايـــال . كۈنـــدۇر 10 ئـــاي 4 ئېـــرى ئۆلـــۈپ كهتـــكهن ئايالنىـــڭ ئىـــددىتى ) 4 (
 . هامىلدار بولسا، ئۇنىڭ ئىددىتى بالىسىنى تۇغقانغا قهدەر بولىدۇ

ــ ــال بى ــر ئاي ــراۋ بى ــڭ بى ــاكى ئۇنى ــتىن، ي ــق قىلماس ــا يېقىنچىلى ــپ، ئۇنىڭغ  لهن نىكاهلىنى
ــات ــسا، هاي ــكهن بول ــۈپ كهت ــاكى ئۆل ــسا، ي ــكهن بول ــپ كهت ــتىن ئايرىلى ــالغۇز قالماس ــلهن ي  بى

 . بۇ ئايال ئۈچۈن ئىددەت تۇتۇش الزىم كهلمهيدۇ قالغان

 كىــگه ئايـال كىــشىنىڭ ئىــددەتتىن چىققــانلىقى ئۇنىـڭ يــاتلىق بولۇشــىنىڭ جــائىز ئىكهنلى
. ئىددەتتىن چىقمىغان ئايالغا نىكاه چۈشمهيدۇ . ئىشارەتتۇر
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ئاتا ـ ئانىالر ههققىدە : ئۈچىنچى بۆلۈم
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 ئاتا ـ ئانىالرنىڭ بالىلىرى ئۈستىدىكى ههقلىرى

ــۇر ــايىن كۆپت ــرى ئىنت ــرى ئۈســتىدىكى ههقلى ــڭ پهرزەتلى  ـ ئانىالرنى ــا  ـ . ئات ــا ــالىالر ئات  ب
ــش ــۆپ ياخـ ــك كـ ــا قانچىلىـ ــان ئانىالرغـ ــا قىلغـ ــڭ ئۇالرغـ  ـ ئانىالرنىـ ــا ــسىمۇ، ئاتـ  ىلىق قىلـ

 . ياخشىلىقلىرىنى ههرگىزمۇ قايتۇرۇپ بواللمايدۇ، ئهلۋەتته

 ئاتا، ئائىلىنىـڭ يېتهرلىـك ئېهتىيـاجلىرىنى تولـۇقالش يولىـدا هارمـاي ـ تالمـاي ئىـشلهيدۇ،
 ۇنى تۇغـۇش ئانا بولـسا، پهرزەنـتىم دەپ، توققـۇز ئـاي قۇرسـاق كۆتىرىـپ، ئانـدىن ئـ . چارچايدۇ

 . جهريانىدا ئـالهمنى زىلـزىلىگه كهلتۈرىـدىغان تولغـاقالرنى بېـشىدىن كهچـۈرۈپ ئـۇنى توغىـدۇ
 ئــۇنى چـوڭ قىلىــش جهريانىــدا . ئانـدىن ئــۇنى يىلـالر بــۇيى ئېمىتىـپ، ئاســىراپ چــوڭ قىلىـدۇ

ــدا، بالىــسىنى ئاســىراش ۋە هىمــايه  كېچىلىــرى تــاتلىق ئۇيقۇســىنى ئــۆزىگه هــارام قىلغــان هال
 ـ ئــانىالر بالىالرنىــڭ خوشــاللىقى ئۈچــۈن . يولىــدا ئۆزىنىــڭ راههتىنــى ئۇنۇتىــدۇ قىلىــش  ئاتــا

ــال بولىــدۇ ــن بولىــدۇ . خوش ــڭ غهمكىنلىكلىــرى ئۈچــۈن غهمكى  ـ ئانىالرنىــڭ . ئۇالرنى ــا  ئات
ــۇپ، ــا تول ــك هاياجانغ ــدە، قانچىلى ــولغىنىنى كۆرگىنى ــادەم ب ــۇلۇپ ئ ــا قوش ــڭ قاتارغ  بالىلىرىنى

 . دەتلىك هـــېس قىلىـــدىغانلىقىنى تهســـۋىرلهپ بولـــۇش قىـــيىن ئـــۆزلىرىنى قانچىلىـــك ســـائا
ــسىدۇر ــۈنى ههم ئهتى ــڭ بۈگ  ـ ئانىالرنى ــا ــتلهر ئات ــدا . پهرزەن ــان هال ــۆزلىرىنى ئۇنۇتق ــۇالر ئ  ئ

 . پهرزنتلىرى ئۈچۈنال ياشايدۇ

ــشىلىق ــا ياخـ  ـ بالىالرنىـــڭ ئۇالرغـ ــتىدىكى ههقلىـــرى ــالىالر ئۈسـ  ـ ئانىالرنىـــڭ بـ ــا  ئاتـ
 ـ ئانىالرغــا ياخــشىلىق قىلىــش . ىــر جــۈمله ســۆزگه قىــسقىرىدۇ قىلىــشلىرىدىن ئىبــارەت ب  ئاتــا

 دېــگهن بــۇ بىرجــۈمله ــــ ئــۇالرنى مــاددىي ۋە مهنىــۋى جهههتلهردىــن تهمىــنلهپ تــورۇش،
 ئۇالرنى ئاسـراش، ئۇالرغـا ۋاپـا قلىـش، ئۇالرنىـڭ تهۋسـىيهلىرىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش، ئـۇالرنى

ــرام بىــلهن هــۆرمهت قى ــالىي ئېهتى ــۆز ههمىــشه ئهڭ ئ ــى ئ ــۆپلىگهن مهنىلهرن ــارلىق ك ــش قات  لى
 . ئىچىگه ئالىدۇ

 ـ ئانىالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشتىن ئىبـارەت بـۇ شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـالاله  تائـاال بـالىالرنى ئاتـا
ــالاله . بىــر جــۈمله ســۆزگه بۇيرۇيــدۇ ــدۇ ئ  پهرۋەردىگارىــڭ پهقهت ئۇنىــڭ « : تائــاال مۇنــداق دەي

 ـ ئا ــۆزىگىال ئىبــادەت قىلىــشىڭالرنى ۋە ئاتــا  ناڭالرغــا ياخــشىلىق قىلىــشىڭالرنى تهۋســىيه ئ
 قىلىـدى، ئۇالرنىــڭ بىــرى يــاكى ئىككىلىــسى سـېنىڭ قــول ئاســتىڭدا بولــۇپ ياشــىنىپ قالــسا،

ــا ئوهــــوي دېمىگىــــن، ــۆزنىمۇ ( ئۇالرغــ ــاالللىقنى بىلدۈرىــــدىغان شــــۇنچىلىك ســ ــى مــ  يهنــ
 ن، ئۇالرغـا ، ئـۇالرنى دۈشـكهلىمىگىن، ئۇالرغـا هـۆرمهت بىـلهن يۇمـشاق سـۆز قىلغىـ ) قىلمىغىن

ئـۇالر ! ئـى پهرۋەردىگـارىم ﴿ : كامالىي مېهرىبـانلىقتىن ناهـايىتى كهمـتهر مۇئامىلىـدە بـولغىن ۋە
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 . دېگىـــــن » ئۇالرغـــــا مهرههمهت قىلغىـــــن مېنـــــى كىچىكلىكىمـــــدىن تهربىيىلىگىنىـــــدەك،
 ئهگهر ســىلهر ياخــشى بولـــساڭالر . پهرۋەردىگــارىڭالر دىلىڭالردىكىنــى ئۇبــدان بىلگۇچىــدۇر

 تائــاال ســىلهرنىڭ خاتــالىقىڭالرنى ـ ئانــاڭالرنى قاخــشاتقۇچى بولمىــساڭالر، ئــالاله يهنــى ئاتــا (
 ئىــسرا ( ﴾ ئــالاله ههقىـقهتهن، تهۋبه قىلىــپ تۇرغــۇچىالرنى مهغپىـرەت قىلغۇچىــدۇر ) كهچۈرىـدۇ
 ) ـ ئايهتلهر 25 ـ 23 سۈرىسى

 بـاي بولـسۇن، يۈقىرىقى ئـايهتلهر، بـالىالر قانـداقال شـارائىتتا بولمـسۇن، يهنـى ئـۇالر مهيلـى
 ـ قـــايغۇ مهيلــى كهمــبهغهل بولــسۇن، مهيلــى كۆڭــۈللىرى خـــاتىرجهم بولــسۇن، مهيلــى  غهم

ــا ياخـــشىلىق قىلىـــشنىڭ الزىملىقىنـــى  ـ ئانىالرغـ ــا ــدە بولـــسۇن، ههر هـــالهتته، ئاتـ  ئىچىـ
 ههتتــا قۇرئــان كهرىــم، بهزى ۋاقىــتالردا بالىالرنىــڭ ئاچچىقىــدىن ئــۆزلىرىنى . ئىپادىلهيــدۇ

 هتلهردىمۇ ئۇالرغـــــا مـــــاالللىقنى بىلدۈرىـــــدىغان ئـــــاددى ســـــۆزلهرنىمۇ تۇتالمىغـــــان هـــــال
 ـ ئـــانىالر قېرىــپ قالغانــدا، ئۇالرنىـــڭ . قىلماســلىقىنى تهۋســىيه قىلىــدۇ  خوسۇســـهن، ئاتــا

ــا ئىنتــايىن يۈمــشاق ۋە ــۇپ قالغاچقــا، ئۇالرغ  كۆڭــۈللىرى ئىــنچىكه، گهپ كۆتىرەلمهيــدىغان بول
ــدە تهۋ ــدە بولۇشــنى ئاالهى ــدۇ ســىلىق مۇئامىلى  ـ . ســىيه قىلى ــا ــالىالر ئات ــيىن، ب  ئۇنىڭــدىن كې

ــالاله ــىرتىدا ئـ ــڭ سـ ــشىلىقالرنى قىلغاننىـ ــۈن ياخـ ــدىغان پۈتـ ــدىن كېلىـ ــا قوللىرىـ  ئانىالرغـ
ــدۇ ــىيه قىلى ــنى تهۋس ــمهت تىلهش ــا مهرههمهت ۋە رەه ــاالدىن ئۇالرغ ــالاله . تائ ــدا ئ  ئهڭ ئاخىرى

ــدى ــانلىرىنى بىلى ــۈن ئويلىغ ــدىكى پۈت ــڭ دىللىرى ــاال ئۇالرنى ــسىغا تائ  ـ ئانى ــا  غانلىقىنى ۋە ئات
ــات بېرىــدىغانلىقىنى بايــان قىلىــش  بولغــان ســهمىمى ئىخالســى ۋە مــۇههببىتىگه قــاراپ مۇكاپ

 . تاماماليدۇ بىلهن بۇ تهۋسىيهلهرنى

 ـ ئانـا ههققىـدە تهۋسـىيه قىلىـپ يهنه مۇنـداق دەيـدۇ ئـالاله  ـ ﴿ : تائـاال ئاتـا  ئىنـساننى ئاتـا
ــسىغا ياخــشىلىق قىلىــشقا بــوير  ـ ئۈســتىگه ) قۇرســىقىدا ( ۇدۇق، ئانىــسى ئــۇنى ئانى  ئۈســتى

 ماڭـا ۋە !) ئـى ئىنـسان ( ى ئهمچهكـتىن ئايرىـدى، ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى، ئىككـى يىلـدا ئـۇن
 ـ ئاناڭغــا شــۈكۈر قىلغىــن، ئــاخىرى قايتىــدىغان جــاي مېنىــڭ دەرگاهىمــدۇر  لوقمــان ( ﴾ . ئاتــا

 ) ـ ئايهت 14 سۈرىسى

 يغهمبهرلهرنىڭ ئهخالقى ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش په

 ئهخالقــى ۋە ههقىقىــي مۇســۇلمانلىقنىڭ ـ ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش پهيغهمبهرلهرنىــڭ تاــ ئا
 نىشانىسىدۇر

 نــى تــوغرا يولغــا ) ئــازەر ( تائــاال ئىبىــراهىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ئــازغۇن دادىــسى ئــالاله
ــ ــانلىقى ۋە دادى ــىههت قىلغ ــلهن نهس ــانلىق بى ــسىغا مېهرىب ــۈن دادى ــالش ئۈچ ــڭ باش  سى ئۇنى

نهسىهىتىنى قوبـۇل قىلمىغانـدىمۇ، ئۇنىڭغـا ئامـانلىق تىـلهپ چىـرايلىقچه قايتقـانلىقىنى بايـان
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 نېمىــشقا ئاڭلىمايــدىغان، ! ئــى ئاتــا « : ئــۆز ۋاقتىــدا ئاتىــسىغا ئېيتتــى ﴿ : قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ
ــا . كۆرمهيــدىغان ۋە ســاڭا هــېچ نهرســىگه ئهســقاتمايدىغان نهرســىلهرگه چوقۇنىــسهن  ! ئــى ئات

 . اڭا سـهن بىلمهيـدىغان ئىلىمـلهر بېرىلـدى، ماڭـا ئهگهشـكىن سـېنى تـوغرا يولغـا باشـاليمهن م
ــا ــى ئات ــقهتهن ئاســىيلىق ! ئ ــك ئالالهقــا ههقى ــۇنمىغىن، شــهيتان مهرههمهتلى  شــهيتانغا چوق
 » سـېنىڭ مهرههمهتلىـك ئـالاله تائاالنىـڭ ئازابىغـا قېلىـشىڭدىن قـورقىمهن ! ئـى ئاتـا . قىلدى

 سـهن مېنىــڭ ئىالهلىرىمــدىن يــۈز ئۆرىمهكچىمۇســهن، ! ئىبىــراهىم « : يتتــى ئې ) يهنــى ئــازەر ( ئـۇ
 . يانمىـساڭ چوقـۇم سـېنى تـاش كېـسهك قىلىـپ ئۆلتـۈرىمهن ) مۇنـداق قىلىـشتىن ( ئهگهر سهن

ــۇرغىن ــراق تـ ــدىن يىـ ــان مهنـ ــۇزاق زامـ ــى » ئـ ــراهىم ئېيتتـ ــسۇن، « : ئىبىـ ــانلىق بولـ ــاڭا ئامـ  سـ
 ﴾ » تهن ماڭــا مېهرىبانــدۇر تائــاال ههقىــقه اله پهرۋاردىگارىمـدىن ســاڭا مهغپىــرەت تىلهيــمهن، ئـال

 . ) ـ ئايهتلهر 47 ـ 42 سۈرە مهريهم (

ــالاله ــدۇ ئ ــداق دەي ــۇق مۇن ــساالم توغرۇل ــا ئهلهيهىس ــاال يههي ــسىغا ﴿ : تائ  ـ ئانى ــا ــۇنى ئات  ئ
 ـ ئانىـــسىنى قاخـــشاتقۇچى ( كۆيۈمچـــان قىلـــدۇق، ئـــۇ مـــۇتهكهببىر  ، ئاســـىيلىق ) يهنـــى ئاتـــا

 ) ـ ئايهت 14 م سۈرە مهريه ( ﴾ قىلغۇچى بولمىدى

 تائاال ئېيـسا ئهلهيهىسـساالمنىڭ بۆشـۈكته يېتىـپ سـۆزلىگهن سـۆزىنى بايـان قىلىـپ ئالاله
ــدۇ ــداق دەي ــالاله ﴿ : مۇن ــى ئ ــهقى مېن ــۇتهكهببىر ش ــى م ــدى، مېن ــان قىل ــا كۆيۈمچ ــاال ئانامغ  تائ

 ) ـ ئايهت 32 سۈرە مهريهم ( ﴾ . قىلمىدى

 ـ ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــشنىڭ تــۈرلىرى ناهــايىتى  ـ ئانىغــا ياخــشىلىق . كۆپتــۇر ئائــا  ئاتــا
 ـ . قىلىـش مـاددىي ۋە مهنىــۋى ههر ئىككـى تهرەپنـى ئــۆز ئىچىـگه ئالىــدۇ  ـ ئانىالرغــا پـۇل  ئاتـا

 مــال يــاردەم قىلىــش، هــاجهتلىرىنى راۋا قىلىــش، ئېغىــر ئىــشلىرى بولــسۇن، يېنىــك ئىــشلىرى
ــارلىق ــزمهت قىلىـــش قاتـ ــلهن خىـ ــانلىق بىـ ــا ئىتائهتچـ ــدە ئۇالرغـ ــسۇن ههممىـ ــاددىي بولـ  الر مـ

 ئۇالرنىــڭ كۆڭــۈللىرىنى خوشــال قىلىــش، . تهرەپــتىن ياخــشىلىق قىلغــانلىق بولــۇپ ســانىلىدۇ
ــدۈرۈپ ــى بىل ــرىش، بىلمىگهنلىرىن ــىبهتلىرىگه تهســهللى بى ــېلىش، مۇس ــۇالق س ــرىگه ق  دەرتلى

 . قويۇش قاتارلىقالر مهنىۋى جهههتتىن ياخشىلىق قىلغانلىق بولىدۇ

ــدا ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــدۇ پهيغهم ــتىدا « : ق دەي ــاپىنى ئاس ــڭ ت ــنهت ئانىالرنى  يهنه » جهن
ــدۇ ــداق دەي ــى « : مۇن ــڭ غهزىب ــالاله تائاالنى ــدا، ئ ــڭ رازىلىقى ــى ئاتىنى ــالاله تائاالنىــڭ رازىلىق  ئ

 ) تىرمىزى رىۋايىتى ( » ئاتىنىڭ غهزىبىدە

ــاۋاپ ــى تـ ــۈدۈپ كهبىنـ ــسىنى يـ ــڭ ئانىـ ــر ئادەمنىـ ــۇ بىـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالهـ ــى ئـ  ئىبنـ
ــدۇ قىلىۋاتقــانلىقى ــادەم ئىبنــى ئــۆمهرگه يېقىنلىــشىپ . نى كۆرى ــۆمهر « : بــۇ ئ  مهن ! ئــى ئىبنــى ئ

ــدۇممۇ؟ ــادا قىلغــان بول ــى ئ ــڭ مېنڭــدىكى ههقلىرىن ــلهن ئانامنى دەپ ســورىغاندا، » بۇنىــڭ بى
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ــى ئــۆمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ  يــاق، ســهن تېخــى ئاناڭنىــڭ ئهجىرلىرىــدىن مىڭــدىن « : ئىبن
 ئــالاله ســېنىڭ ئــازال خىــزمىتىڭگه . خــشى قىلــدىڭ لــېكىن ســهن يا . بىرىنىمــۇ ئــادا قىلمىــدىڭ

 . دەپ جاۋاب بىرىدۇ » كۆپ ساۋاپ بهرگۇسى

ــسنى ــۇ ههدىـ ــساالمدىن مۇنـ ــبهر ئهلهيهسـ ــۇ يهنه پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالهـ  ئىبنـــى ئـ
ــدۇ ــۋايهت قىلى ــپ « : رى ــامغۇر يېغى ــاتتىق ي ــاتتىن ق ــاراتتى، توس ــپ ب ــشى كېتى ــۈچ نهپهر كى  ئ

 بــۇ ۋاقىتتــا تاغــدىن چــوڭ بىــر . گىــدىكى ئۆڭكــۈرگه كىرىۋالىــدۇ كېتىــپ، ئــۇالر بىــر تاغنىــڭ تې
ــىۋالىدۇ ــى توس ــۈپ ئۆڭكۈرنىــڭ ئېغىزىن ــالپ چۈش ــاش دومى ــرىگه، ئــالاله . ت  ـ بى ــر  ئــۇالر بى

 ئۈچۈن خالىس قىلغان ئهمهللىـرىڭالر بولـسا شـۇ ئهمهللىرىڭالرنـى ۋاسـىته قىلىـپ دۇئـا قىلىـپ
 . بىـر چىقىـش يـولى بىرىـپ قـاالر، دېيىـشىدۇ بېقىڭالر، بهلكى ئالاله ئۇنىـڭ يۈزىـسىدىن بىـزگه

 ئـى ئـالاله مېنىـڭ ياشـىنىپ قالغـان ئاتـا ـ ئانـام « : ئۇالرنىـڭ بىـرى مۇنـداق دەپ دۇئـا قىلىـدۇ
 ئـۇالر ئۈچــۈن قـوي باقــاتتىم، ههر كـۈنى ئۇالرغــا ســۈت . بىــر نارىـسىدە بــاالم بـار ئىــدى بىـلهن

 مهن سـۈتنى . ئـۇخالپ قـاپتۇ ـ ئانـام كهلـسهم ئاتـا . بىر كۈنى كهچ كېلىـپ قالـدىم . ئىچكۈزەتتىم
ــشقا كــۆزۈم قىيمىــدى ــۇالرنى ئويغىتى ــۇپ تــۇردۇم ئ  . ســېغىپ ئهكىلىــپ ئۇالرنىــڭ بېــشىدا تۇت
 كىچىك نارسـىدە بـاالم ئايغىمـدا ئـاچلىقتىن زارلىنىـپ، سـۈت ئىچىـمهن دەپ يىغـالپ تـۇراتتى،

 ـ ئانامغــا ئىچكــۈزۈپ بولــۇپ، ئانــدىن باالمغــا ئى  ـ . چكــۈزەتتىم مهن ههمىــشه ئــاۋۋال ئاتــا  ئاتــا
ــۈپ ــشىنى كۈت ــڭ ئويغىنى ــۇن ئانامنى ــاتتى ش ــاڭ ئ ــۇرۇپ ت ــنىم . داق ت ــۇ قىلىغى ــڭ ب  ئهگهر مېنى

ــۇ ــسا، بـ ــان بولـ ــۇپ قوبـــۇل قىلىنغـ ــدىن بولـ ــشى ئهمهلـــلهر قاتارىـ ــدا ياخـ ــېنىڭ دەرگاهىڭـ  سـ
 ـ خاتىرىــسى بىــلهن بىــزگه بىــر يوچــۇق ئېچىــپ بهرگىنكــى بىــز يورۇقلــۇقنى  ئهمهلىمنىـڭ يــۈز

ــا ــۆرەيلى، ئ ــماننى ك ــۇالر ئاس ــلهن ئ ــۇنىڭ بى  ـ دە، ش ــپ بهردى ــر يوچــۇق ئېچى ــا بى  لاله ئۇالرغ
 ) بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ( » ......... كۆرەلىدى

ــسته ــۋايهت قىلغــان بىــر ههدى ــاجه رى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ « : ئىبنــى م ــادەم پهيغهم  بىــر ئ
 ـ مۈلكــۈمنى مهنــدىن ! يــا رەســۇلهلاله « : يېنىغــا كېلىــپ  ســوراۋاتىدۇ، قانــداق دادام مېنىــڭ مــال

ــمهن ــا، » قىلىـ  ـ مۈلكـــۈڭ « دېگهنـــدە ، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭغـ  ســـهن ۋە مـــال
 » دەپ جاۋاب بېرىدۇ » داداڭنىڭدۇر

 ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش جىهاد قىلىشتىنمۇ ئهۋزەلدۇر

 ئـالاله تائاالنىـڭ دىنىنـى هىمـايه قىلىــش يولىـدا جىهـاد قىلىـش ئىـسالمدىكى ههرقانــداق
ــۇغ ــادەتلهردىن ئۇل ــهرەپلىكتۇر ئىب ــسىز، . ۋە ش ــېهىتالرنىڭ هېساب ــان ش ــېهىت بولغ ــا ش  جىهادت

 ئهممـا ئاتـا . مۇ كـۆپ ههدىـسلهر سوئالسىز، ئۇدۇل جهنـنهتكه كىرىـدىغانلىقى ههققىـدە كهلـگهن
شــۇنىڭدىن كۆرۈشــكه بولىــدۇكى، . ـــ ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش جىهــاد قىلىــشتىن ئهۋزەلــدۇر
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 نهقهدەر ئۇلـۇغ ئىبـادەت ئىكهنلىكـى ىلىق قىلىـشنىڭ ئىـسالم دىنـى نهزەرىـدە ئاتا ـ ئانىغا ياخـش
 . شهكسىز ههقىقهتتۇر

 بىـر ئـادەم « : قىلىنـدۇكى، ئـۇ، مۇنـداق دەيـدۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت
ــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ، جىهادقـــا چىقىـــشى ئۈچـــۈن ئۇنىڭـــدىن  پهيغهمـ

ــورىغاندا، ــدىن رۇخـــسهت سـ ــۇ ئادەمـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــاڭ « پهيغهمـ  ـ ئانـ ــا ــېنىڭ ئاتـ  سـ
ــاتمۇ؟ ــادەم » هايـ ــۇ ئـ ــورايدۇ، ئـ ــات « دەپ سـ ــبهر » ههئه، هايـ ــدە، پهيغهمـ ــاۋاب بهرگهنـ  دەپ جـ

ــڭ ــارقىلىق جىهادنىـ ــڭ خىزمىتىنـــى قىلىـــش ئـ ــادەمنى، ســـهن ئۇالرنىـ ــۇ ئـ  ئهلهيهىســـساالم بـ
 ) ى نهسائىي رىۋايىت ( » ساۋابىنى تاقىن، دەپ قايتۇرىۋېتىدۇ

 يهمهنلىــك : ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنــدۇكى، ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ
 بىر ئادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ يېنىغـا كېلىـپ، ئۆزىنىـڭ مهدىـنىگه هىجـرەت قىلىـپ

ــدىن ــساالم ئۇنىڭ ــبهر ئهلهيهىس ــدا، پهيغهم ــى ئېيتقىنى ــشىڭ « كهلگهنلىكىن ــرەر كى ــدە بى  يهمهن
 ـ ئانــام بـــار « يدۇ، ئــۇ ئـــادەم دەپ ســورا » بــارمۇ؟  دەپ جــاۋاب بهرگهنــدە، پهيغهمـــبهر » ئاتــا

 دەپ ســورايدۇ، بــۇ » ئــۇالر ســاڭا بــۇ يهرگه كېلىــشىڭگه رۇخــسهت بهرگهنمــۇ؟ « ئهلهيهىســساالم،
 : دەپ جـــاۋاب بهرگهنــــدىن كېــــيىن، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســــساالم ئۇنىڭغــــا » يــــاق « ئـــادەم،

 ىغىن، ئهگهرئــۇالر رۇخــسهت بهرمىـــسه، ئۇالرنىــڭ يېنىغــا قايتىــپ بېرىــپ رۇخــسهت ســور «
 ) ئهبۇ داۋۈد رىۋايىتى ( » دەيدۇ » ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلغىن

ــۇدىن ــدۇ ئهنهس رەزىيهلالهۇئهنهـ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــدۇكى، ئـ ــۋايهت قىلىنـ ــادەم « : رىـ ــر ئـ  بىـ
ــۇلهلاله ــا رەس ــپ، ي ــا كېلى ــساالمنىڭ يېنىغ ــبهر ئهلهيهىس ــارزۇ ! پهيغهم ــشنى ئ ــاد قىلى  مهن جىه

ــا ــمهن، ئهمم ــاۋابىغا قىلى ــڭ س ــاد قىلغاننى ــسام جىه ــداق قىل ــايمهن، قان ــادىر بواللم ــا ق  ئۇنىڭغ
ــدىن ئېرىـــشهلهيمهن؟ ــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭـ ــورايدۇ، پهيغهمـ ــدىن « دەپ سـ  ـ ئاناڭـ ــا  ئاتـ

ــاتمۇ؟ ــادەم » بىرەرســى هاي ــۇ ئ ــار « دەپ ســورىغاندا، ب ــام ب ــبهر » ئان ــدۇ، پهيغهم  دەپ جــاۋاب بېرى
ــادەمگه ــۇ ئ ــالال « ئهلهيهىســساالم ب ــسهر ه ئ ــشقا مۇيهس ــى قىلى ــڭ خىزمىتىن ــاال ســېنى ئاناڭنى  تائ

ــساڭ، ههج قىلغاننىـــڭ ،ئۆمـــۈر قىلغاننىـــڭ شـــۇن قىلـــسۇن، ئهگهر ســـهن ــاد داق قىلـ  ۋە جىهـ
 ) تهبهرانىي رىۋايىتى ( » دەيدۇ » قىلغاننىڭ ساۋابىنى ئالىسهن

ــى  ـ ئانىالرنىــڭ قهدرىنــى شــۇنچىلىك كۆتىرىــپ، ئۇالرنىــڭ ههقلىرىن ــا  ئىــسالم دىنــى ئات
ــڭ شــ ــدىردىمۇ، بالىالرنى ــان تهق ــرىك بولغ ــاپىر، مۇش ــۇالر ك ــا ئ ــدۇكى، ههتت  ۇنچىلىك قهدىرلهي

 . ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىنى تهۋسىيه قىلىدۇ

 ـ ئانـــاڭ ســـېنى ســـهن ﴿ : تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە مۇنـــداق دەيـــدۇ ئـــالاله ــا  ئهگهر ئاتـ
هت قىلمىغىـــن، بىلمهيــدىغان نهرســىنى ماڭـــا شــېرىك كهلتۈرۈشـــكه زورلىــسا ئۇالرغـــا ئىتــائ
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 ) ـ ئايهت 15 لۇقمان سۈرىسى ( ﴾ . ئۇالرغا دۇنيادا ياخشىلىق قىلغىن

ــڭ ــا شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىراۋنى  ـ ئالالهق ــدىردىمۇ، ــان تهق ــاپىر بولغ  ـ ئانىــسى ئهگهر ك ــا  ئات
 ئاسـىيلىق بولمايــدىغان بـارلىق ئىــشالردا ــــ ئۇالرغـا ئىتــائهت قىلىـشى، خىزمهتلىرىنــى قىلىــشى

 . ئىسالم شهرىئىتىدە بۇيرۇلغان قهرزدۇر ۋە ئۇالرنى هۆرمهتلىشى

 ئاتا ـ ئانىغا ئۇالر ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ ياخشىلىق قىلىش

 بىـــز « : ئهبــۇ ســـهئىد رەزىيهلالهـــۇ ئهنهــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنـــدۇكى، ئــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــادەم ــر ئـ ــسىدىن بىـ ــهلىمه قهبىلىـ ــۇق، سـ ــدا ئولتۇراتتـ ــساالمىنڭ ئهتراپىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 ـ ئانامغـا قىلىـشقا تېگىـشلىك ياخـشىلىقالردىن ئـۇالر ۋاپـات بولـۇپ ! يارەسۇلهلاله « كېلىپ  ئاتـا
 ئهلـــۋەتته بـــار، « دەپ ســـورىدى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم، » كهتكهنـــدىن كېيىنمـــۇ بـــارمۇ؟

 ئۇالرنىــڭ ههققىــدە دۇئــا قىلىــش، ئۇالرنىــڭ گۇناهلىرىنىــڭ مهغپىــرەت قىلىنىــشىنى تىــلهش،
 ـ رەهىملهرنــى ئۇالرنىـڭ ئههــدىلىرىنى  يۈرگــۈزۈش، ئـۇالر ئــارقىلىق قىلىنىــپ كهلـگهن ســىله

 ـ بــۈرادەرلىرىنى هــۆرمهت قىلىــش ــۆتكهن دوســت  دەپ » داۋام قىلــدۇرۇش، ئۇالرنىــڭ بىلــله ئ
 ) ئهبۇ داۋۇد رىۋايى ( » جاۋاب بهردى

 ـ ئانىالرنىــڭ پهرزەنتلىــرى ئۈچــۈن ــا ــۇ ههدىــستىن شــۇنى كۆرۈشــكه بولىــدۇكى، ئات  ب
 . نــى ئۇالرغـا قانچىلىــك ياخـشىلىق قىلىپمــۇ ئـادا قىلىــپ بـولغىلى بولمايــدۇ قىلغـان مېهنهتلىرى

ــا قىلىـــش، ــا دۇئـ ــڭ گهردەنلىرىـــدە ئۇالرغـ ــۇ بالىالرنىـ ــۈپ كهتكهنـــدىن كېيىنمـ ــۇالر ئۆلـ  ئـ
 گۇناهلىرىنىـــڭ مهغپىرەتلىكىنـــى تىـــلهش، ئۇالرنىـــڭ ۋەســـىيهتلىرىنى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇش،

 ۆرمهت قىلىــش، ئۇالرنىـــڭ ئىرادىـــسىگه ئۇالرنىــڭ دوســـتلىرىغا دوســـىت بولــۇپ ئۇالرغـــا هـــ
ــى ئــادا قىلىــشنىڭ ــدىغانلىقى ۋە بــۇ ههقلهرن ــارلىق ههقلهرنىــڭ قالى ــسلىق قىلىــش قات  ۋارى

 . زۆرۈر ئىكهنلىكى ئېنىق بىر ههقىقهتتۇر

 ئانىنىڭ ههققى ئاتىنىڭ ههققىدىن چوڭدۇر

 ئۈچـۈن شـۇنىڭ . ئانىالرنىڭ بالىالر ئۈسـتىدىكى ههقلىـرى ئاتىنىـڭ ههقلىرىـدىن كۆپتـۇر
ــدىن ئهۋزەل ۋە ــڭ ههقلىرى ــته، ئاتىالرنى ــش جهههت ــادا قىلى ــۇالرنى ئ ــرى ئ ــڭ ههقلى  ئانىالرنى

ــشلىك ــقا تېگى ــدا تۇرۇش ــاۋۋالقى ئۇرۇن ــىقىدا كۆتىرىــپ، . ئ ــسىنى قۇرس ــڭ بالى  چــۈنكى ئانىنى
 ـ مۇشـهققهتلىرى،  تۇغۇپ، ئېمىتىـپ، چـوڭ قىلىـپ قاتارغـا قوشـۇش جهريانىـدا چهكـكهن جاپـا

 ڭ كهملىرىنـــى بـــار قىلىـــپ، ئۇنىـــڭ ئېهتىياجلىرىـــدىن چىقىـــش يولىـــدا ئاتىنىـــڭ ئائىلىنىـــ
ــۇر ــر ۋە كۆپتـ ــۋەتته ئېغىـ ــدىن ئهلـ ــكهن مېهنهتلىرىـ ــى . چهكـ ــسالم دىنـ ــۈن ئىـ ــۇنىڭ ئۈچـ  شـ

ئانىالرنىڭ باال تۇغـۇپ چـوڭ قىلىـش يولىـدىكى مېهنهتلىرىنـى ئاالهىـدە قهدىـرلهپ، ئۇالرنىـڭ
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ــاۋۋالقى ئۇرۇ ــدىن ئـ ــڭ ههقلىرىـ ــى ئاتىالرنىـ ــڭ ههقلىرىنـ ــدى ۋە پهرزەنتلهرنىـ ــدا قويـ ــۇ نـ  بـ
 . ئۇرۇنلىشىنى تهۋسىيه قىلدى ههقلهرنى ئۆز يولىدا، تولۇق

 ئهبـــۇ . بـــۇ توغرىـــدا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ مۇنـــۇ ههدىـــسى رىـــۋايهت قىلىنغـــان
 بىــر ئــادەم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا « : هــۈرەيرە رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ

ــا رەســ « كېلىــپ، ــم؟ ! ۇلهلاله ي  » ياخــشىلىق قىلىــشىم ئۈچــۈن ئهڭ ههقلىــق بولغــان كىــشىم كى
ــا، ــساالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــاڭ « دەپ ســورىغاندا، پهيغهم ــشىڭغا ( » ئان ــى ياخــشىلىق قىلى  يهن

ــادەم، ) ئهڭ ههقلىـــق كىـــشىڭ ئانـــاڭ ــۇ ئـ ــاۋاب بهرگهنـــدىن كېـــيىن، بـ  ئۇنىڭـــدىن « دەپ جـ
ــاپ « االم يهنه، دەپ ســورايدۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس » قالــسىچۇ؟ ــۇ » ئان ــدۇ، ب  دەپ جــاۋاب بېرى
ــادەم يهنه، ــسىچۇ؟ « ئ ــدىن قال ــساالم يهنه » ئۇنىڭ ــبهر ئهلهيهىس ــورايدۇ، پهيغهم ــاڭ « دەپ س  » ئان

 ســورايدۇ، بــۇ چاغــدا پهيغهمــبهر » ئۇنىڭــدىن قالــساكىم؟ « دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ، بــۇ ئــادەم يهنه،
 ) ۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋە م ( » دەپ جاۋاب بىرىدۇ » ئاتاڭ « ئهلهيهىسساالم

 ئاتا ـ ئانىالر ههققىدە تهۋسىيهلهر

 هۆرمهتلىـــــك كىتابــــــخان، ئهگهر ســـــىز دۇنيـــــا ۋە ئاخىرەتنىـــــڭ ياخـــــشىلىقلىرىنى
 ـ ئانىغــا ياخــشىلىق  قولغــاكهلتۈرمهكچى بولــسىڭىز مۇنــۇ تهۋســىيهلهرگه ئهمهل قىلغايــسىز، ئاتــا

 : قىلىش تۆۋەندىكىچه بولىدۇ

 . ەپ بىلهن سۆز قىلىش ئاتا ـ ئانىغا ههرۋاقىت ئهد . 1

 . ئۇالرغا ئىتائهت قىلىش ئىشتا ئالالهقا ئاسىيلىق بولمايدىغان ههرقانداق . 2

ــلهن . 3 ــا غهزەب بىـــ ــت ئۇالرغـــ ــېچ ۋاقىـــ ــىتىش، هـــ ــانلىقنى كۆرســـ ــا مېهرىبـــ  ئۇالرغـــ
 . قارىماسلىق،بهلكى ههمىشه تهبهسسۇم بىلهن قاراش

ــڭ ر . 4 ــاقالش، ئۇالرنى ــۆرمىتىنى س ــابرۇيىنى ۋە ه ــڭ ئ ــر ئۇالرنى ــدىن بى ــسىز ئۆيلىرى  ۇختى
 . نهرسه ئالماسلىق

 . ئۇالر مهمنۇن بولىدىغان ئىشالرنى قىلىش، ههمىشه دۇئالىرىنى ئېلىپ تورۇش . 5

 . ههرقانداق بىر ئىشنى باشالشتا ئاۋۋال ئۇالردىن مهسلىههت سوراش . 6

ــا « ئۇالرنىــڭ چاقىرىقىغــا ههرۋاقىــت . 7  ـ خــوش ئان  دەپ تهبهســسۇم بىــلهن » خــوش ئاتــا
 . بولۇش هازىر

. ئۇالرنىڭ دوست ـ يارانلىرىنى هۆرمهتلهش، دۈشمهنلىرىگه ساداقهت باغلىماسلىق . 8
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 ئۇالر بىلهن مۇنازىرە قىلىـشماسلىق، ئۇالرنىـڭ خاتـالىقلىرى بولـسا، سـىلىق يـول بىـلهن . 9
 . كۆرسىتىپ بېرىش

 نىــڭ ئۇالرغــا ســۆز قىلغانــدا، ئــاۋازىنى كۆتىرىــپ ئــۇالرنى راههتــسىز قىلماســلىق، ئۇالر . 10
 . سۆزلىرىنى ئهدەپ بىلهن قوالق سېلىپ ئاڭالش

 . ئۇالرنىڭ ئۆي ئىچىدىكى ۋە سىرتتىكى ئىشلىرىغا ياردەملىشىش . 11

ــسىدىن كېتىــپ . 12 ــلىق، ئهگهر ئالــدىراش يۈزى ــسىز ســهپهرگه چىقماس ــڭ روختى  ئۇالرنى
 . قالغان تهقدىردىمۇ، ئۇالردىن هامان كهچۈرۈم سوراش

 ســـهن، ئـــۇالر ئۇخالۋاتقـــان ۋاقىتلىرىـــدا ئىزىنـــسىز ـ ئۇالرنىـــڭ ئـــۆيلىرىگه خوسۇ 13
 . كىرمهسلىك

 ئۇالرنىڭ مېهمـانلىرى كهلگهنـدە، قـول بـاغالپ تـۇرۇپ خىـزمهت قىلىـش، زۆرۈر ئىـشى . 14
 . بولسىمۇ قويۇپ، ئۇالرنى مېهمانلىرى ئالدىدا يالغۇز تهرك ئهتمهسلىك

 . غا قول ئۇزاتماسلىق ئۇالر بىلهن بىرگه تاماق يىگهندە، ئۇالردىن بۇرۇن داستىخان . 15

 . ئۇالرغا ههرگىز يالغان سۆزلىمهسلىك . 16

 . ئايالىنى ۋە پهرزەنتلىرىنى ئۇالردىن ئۈستۈن كۆرمهسلىك . 17

 بىــرگه يــول يۈرگهنــدە، ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا يۈرمهســلىك، بىــرگه ئولتۇرغانــدا ئــۇالردىن . 18
 . يۇقىرى ئولتۇرماسلىق

 ـ ئۆزى قانچىلىك چوڭ مهنـسهبلىك كىـشى بولـ . 19  سىمۇ، يـاكى كاتتـا ئـالىم بولـسىمۇ، ئاتـا
 ئانىـــسىغا مهنـــسۇپ بولۇشـــتىن تهكهببۇرلـــۇق قىلماســـلىق، ئـــۇالر ئالدىـــدا ههمىـــشه كهمـــتهر

 . بولۇش

 ئۇالرغـــا مـــاددىي ياردەمـــدىن بېخىللىـــق قىلماســـلىق، ئـــۇالر ئۈچـــۈن ئـــۆزلىرىنى . 20
 . ئۇنۇتۇش

 رەت قىلىـــپ تـــۇرۇش ، ئۇالرنىـــڭ مېهنهتلىرىنـــى قهدىـــرلهپ تـــۇرۇش، ئـــۇالرنى زىيـــا . 21
 . ههدىيه ۋە سوۋغاتالرنى تهقدىم قىلىپ تۇرۇش

 . ئۇالرنى غهزەپلهندۈرۈرشتىن ئېهتىيات قىلىش، كۆڭۈللىرىنى ئاسراش . 22

 . ئۇالر بهرگهن نهرسىلهرنى تهشهككۈر ئېيتىش بىلهن قۇبۇل قىلىش . 23

ــڭ . 24 ــۇش، ئۇالرنىــ ــال بولــ ــرگه خۇشــ ــرىكلهپ بىــ ــاللىقلىرىنى تهبــ ــڭ خۇشــ ئۇالرنىــ



1072 

 . ۇسىبهتلىرىگه تهسهللى بىرىش م

ــى ياخــشى . 25 ـــ خاتىرىــسى ئۈچــۈن، ئــۇالر ياخــشى كۆرىــدىغان پهرزەنتلىرن  ئۇالرنىــڭ يۈز
 . كۆرۈش

 ئايــالى ئــۇالر بىــلهن جېدەللىــشىپ قالغانــدا، ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىــسىدا ئــادىللىق بىــلهن . 26
 . ئىش كۆرۈش

 ـ ئانا ۋاپات بولـۇپ كهتكهنـدىن كېيىنمـۇ، ئۇالرنىـڭ . 27  قهبىرلىرىنـى زىيـارەت قىلىـپ ئاتا
 . ئۇالرنىڭ ۋەسىيهتلىرىنى يۈرگۈزۈش . تۇرۇش

 . ئۇالرنىڭ ههققىدە سهدەقهلهرنى قىلىپ تۇرۇش . 28

 ـ ئانــا هايــات بولــسۇن، مهيلــى ۋاپــات بولــۇپ كهتــكهن بولــسۇن، ئۇالرنىـــڭ . 29  ئاتــا
 دەپ ) هچـۈرگىن ك مېنـى ۋە ئاتـا ـ ئانـامنى ! ئـالاله ئـى ( يهنـى » رب اغفريل ولوالـدي « ههققىـدە،

 . ههمىشه دۇئا قىلىپ تورۇش

ــۆز . 30 ــشىنى ئـ ــسىنىڭ ئوخشىـ ــان مۇئامىلىـ ــسىغا قىلغـ  ـ ئانىـ ــا ــشى ئاتـ ــداق كىـ  ههرقانـ
 ـ ئانىـسىنى قاخـشاتقاتالرنى ئۇالرنىـڭ بــالىلىرىمۇ . پهرزەنتلىرىـدىن چۇقـۇم كۆرىـدۇ  يهنـى ئاتـا

 ـ ئانىــسىنى رازى قىلغــانالرنى ئۇالرنىــڭ بــالىلىرىمۇ  شــۇنىڭ . رازى قىلىــدۇ قاخــشىتىدۇ، ئاتــا
ــالهم، ــۇ ئـ ــۈن بـ ــالهم « ئۈچـ ــۆتنه ئـ ــدۇ » ئـ ــق . دېيىلىـ ــۇزۇن يىللىـ ــزدە ۋە ئـ ــۇ، جهمئىيىتىمىـ  بـ

 تـــارىخىمىزدا كـــۆپ تهجـــرىبه قىلىنىـــپ، ههركىـــشىنىڭ نهزەرىـــدە رىئاللىققـــا ئايالنغـــان بىـــر
 . ههقىقهتتۇر

ــدۇ ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــبهر ئهلهيهىســساالم ب ــا ي « : پهيغهم  ـ ئانىلىرىڭالرغ ــا ــشىلىق ئات  اخ
 » قىلىڭالر سىلهرگىمۇ پهرزەنتلىرىڭالر ياخشىلىق قىلىدۇ

 ئاتا ـ ئانىنى قاخشىتىشنىڭ گۇناهى

ــۇالرنى ــاكى ئ ــدىغان ي ــپ قويى ــۆڭلىگه تېگى ــڭ ك  ـ ئانىالرنى ــا ــدىن ئات ــتلهر تهرىپى  پهرزەن
ــانىالرنى  ـ ئ  ـ ههرىكهتلهرنىــڭ ســادىر بولۇشــى ئاتــا ــداق ســۆز  رەنجىتىــپ قويىــدىغان ههرقان

 . نلىقتۇر قاخشاتقا

 ئالالهقـا ئاسـىيلىق بولمايــدىغان ههرقانـداق ئىــشتا، ئۇالرنىـڭ ســۆزلىرىنى ئـاڭالپ، ئۇالرغــا
ــايىن زۆرۈردۇر ــش ئىنتـ ــائهت قىلىـ ــدا، پهرزدۇر . ئىتـ ــويىچه ئېيتقانـ ــستېمالى يـ ــهرىئهت ئىـ  . شـ

 ـ ئــانىالر ئېهتىيــاج يــاكى زۆرۈرىــيهت يۈزىــسىدىن بــالىلىرىنى نهپلــى  بۇنىڭغــا ئاساســهن، ئاتــا
ــايه بولغـــان ئهمهللهرنـــى تهرك ئېتىـــشكه زورلىغـــان هالـــدىمۇ، ) تىيـــارى ئىخ ( يـــاكى پهرز كىپـ
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 ئهممــا پهرزئهيــن بولغــان ئىــشالرنى قىلىــشتىن توســسا يــاكى . ئۇالرغــا ئىتــائهت قىلىــش الزىــم
 ـ ئانىالرغـا بـۇ ئىـشالردا ئىتـائهت قىلماسـلىق  هارام ئىشالرنى قىلىـشقا زورلىـسا، بـۇ ۋاقىتتـا ئاتـا

 ئالالهقــا ئاســىيلىق بولىــدىغان « : قــته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دېــگهن بــۇ هه . الزىــم
 ) بۇخارى رىۋايىتى ( » ئىشتا، بهندىگه ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇ

 كهچۈرۈلمهس گۇناه ئاتا ـ ئانىالرنى قاخشىتىش

ــدۇر ــڭ قاتارىدىن ــاهى كهبىرىلهرنى ــوڭ گۇن ــشىتىش ئهڭ چ ــانىالرنى قاخ  ـ ئ ــا ــشى . ئات  كى
ــا شـــۇنچه ســـادىق بولـــسىمۇ، ئاتىـــسىنى يـــاكى قانچىلىـــك ي  اخـــشى بولـــۇپ كېتىـــپ، ئالالهقـ

ــشهلمهيدۇ ــتىگه ئېرى ــڭ رەهمى ــالاله تائاالنى ــۇ ئ ــۇ، ههرگىزم ــېكهن، ئ ــشاتقان ئ ــسىنى قاخ  . ئانى
 جهنـــنهت ئانىالرنىـــڭ « : چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . يهنـــى جهنـــنهتكه كىرەلمهيـــدۇ

 . دېگهن » تاڭىنى ئاستىدا

ــبهر ئهلهي ــداق پهيغهم ــۇق مۇن ــاهى توغرۇل ــشنىڭ گۇن ــانىالرنى قاخشىتى  ـ ئ ــا ــساالم ئات  هىس
ــدۇ ــۇر « : دەي ــادەم ئۈچت ــان ئ ــه ، يام ــدە، ئهڭ قهبى ــڭ نهزەرى  ـ : ئالالهنى ــا ــرى، ئات ــڭ بى  ئۇالرنى

 ئانىــــسىغا مۇتهكهببىرلىــــك قىلىــــپ، ئــــۇالرنى هېقىــــر كــــۆرگهن كىــــشى؛ ئىككىنچىــــسى،
 ـ بىـــرىگه كىـــشىلهرنىڭ ئارىـــسىدا يالغـــان ئىغـــۋاالرنى تـــارقىت  ىش ئـــارقىلىق ئـــۇالرنى بىـــر

ــادەم؛ ــان ئ ــپ دۈشــمهن قىلغ ــدىن گهپ تارقىتى ــسىدا يالغان ــۇن ئارى  ـ خوت ــسى، ئهر  ئۈچىنچىى
 قىلغــان يــۈرۈش ئــارقىلىق، ئۇالرنىــڭ ئارىــسىنى بــوزۇپ، ئۇنىــڭ ئايــالىنى ئېلىــشنى مهقــسهت

 ) ئهبۇ نهئىم رىۋايىتى ( » ئادەم

 ىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــــبهر ئابـــدۇلال ئىبنــــى ئــــۆمهر رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــۇد
ــگهن ــداق دېـ ــورالغاندا، مۇنـ ــۇق سـ ــرىلهر توغرۇلـ ــاهى كهبىـ ــساالم گۇنـ ــاهى « : ئهلهيهىسـ  گۇنـ

 ئالالهقـا شـېرىك كهلتـۈرۈش، ئاتـا ئانىـسىنى قاخـشىتىش، نـاههق ئـادەم ئۆلتـۈرۈش : كهبىرىلهر
 ) بۇخارى رىۋايىتى ( » ئىبارەتتۇر ۋە يالغاندىن قهسهم قىلىشتىن

ــبهر يهنه ئابـــدۇل ــۋايهت قىلىنـــدۇكى، پهيغهمـ ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ ــۆمهر رەزىيهلالهـ  ال ئىبنـــى ئـ
 : ئـــۈچ خىـــل ئـــادەمگه ئـــالاله جهننهتنـــى هـــارام قىلـــدى « : ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن

ــا ــرى ، ئاتـ ــادەم؛ يهنه بىـ ــدىغان ئـ ــاش ئااللمايـ ــاراقتىن بـ ــرى، هـ ــڭ بىـ ــسىنى ئۇالرنىـ ــ ئانىـ  ــ
 ) ئههمهد رىۋايىتى ( » قاخشاتقان ئادەم؛ يهنه بىرى، دەييۈس ئادەم

 ســهۋبان رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق
ــۇر « : دېــگهن ــسى يوقت ــڭ پايدى ــان ئهمهللىرىنى ــڭ قىلغ ــل ئادەمنى ــۈچ خى ــرى، : ئ ــڭ بى  ئۇالرنى

 ىـرى ئالالهقا شـېرىك كهلتـۈرگهن ئـادەم؛ يهنه بىـرى، ئاتـا ـ ئانىـسىنى قاخـشاتقان ئـادەم؛ يهنه ب
) تهبهرانى رىۋايىتى ( » جىهاد مهيدانىدىن قاچقان ئادەم
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 تائــاال پۈتــۈن چــوڭ گۇناهالرنىــڭ ئــالاله « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم يهنه مۇنــداق دەيــدۇ
ــسىنى  ـ ئانىـ ــا ــدۇ، پهقهت ئاتـ ــۈنىگىچه كېچىكتۈرىـ ــامهت كـ ــالىغىنىنى قىيـ ــىدىن خـ  جازاسـ

 » دىال ئۇنىڭغـــا كۆرســـىتىدۇ قاخـــشاتقاننىڭ جازاســـىنى ئۆلۈشـــتىن بـــۇرۇن، مۇشـــۇ دۇنيـــا
 ) بهيههقىي رىۋايىتى (

 ـ ئانىـسىنى قاخـشاتقاننىڭ گۇنـاهى توغرۇلـۇق كهلـگهن ههدىـسلهر ناهـايىتى كۆپتـۇر  . ئاتا
 ـ  ئىـسالم نهزەرىــدە ئهڭ كهچـۈرۈلمهس، ئېغىــر گۇنــاه شـېرىك بولــسا، شــېرىكتىن كېيىـنال ئاتــا

ــالال . ئانىــسىنى قاخشىتىــشنىڭ گۇنــاهى كېلىــدۇ  تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە ه شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئ
ــدۇ ــداق دەي ــۆزىگىال « : مۇن ــڭ ئ ــڭ پهقهت ئۇنى ــتىن ( پهرۋەردىگارى ــېرىك كهلتۈرمهس ــى ش  ) يهن

 ـ ئاناڭالرغـا ياخـشىلىق قىلىـشڭالرنى تهۋسـىيه قىلـدى  يهنــى » ئىبـادەت قىلىـشىڭالرنى ۋە ئاتـا
 ن، ئـۇنى بىـر ئىماندىن كېيىنال بۇيرۇلغـان ئهڭ ئـاۋۋالقى ئىـش ـ ئالالهقـا شـېرىك كهلتۈرمهسـتى

 ـ ئانىغـــا  بىلىـــپ ئىبـــادەت قىلىـــش بولـــسا، ئۇنىڭـــدىن كېيىـــنال بۇيرۇلغـــان تهكلىـــپ ئاتـــا
 ـ ئانىغــا ياخىــشىلىق قىلىــش نهقهدەر ئۇلــۇغ ئىبــادەت . ياخــشىلىق قىلىــش دېگهنلىكتــۇر  ئاتــا

 . سانالسا، ئاتا ـ ئانىنى قاخشىتىشمۇ شۇنچىلىك ئېغىر گۇناهى كهبىرىدۇر

 نى كېچىكتۈرمهيدۇ ئالاله زۇلۇمنىڭ جازاسى

ــالاله ــۈرگهن ئـ ــاخىرەتكه كېچىكتـ ــىنى ئـ ــڭ جازاسـ ــر گۇناهالرنىـ ــداق ئېغىـ ــاال ههرقانـ  تائـ
 ـ . نىــڭ جازاســىنى ئــاخىرەتكه كېچىكتــۈرگىنى يــوق ) يهنــى ههقــسىزلىق ( بولــسىمۇ، زۇلــۇم  ئاتــا

 . ئانىنى قاخشىتىش ئۇالرغا ئهڭ ئېغىر دەرىجىدە زۇلۇم قىلغانلىقتۇر

 هايــاتلىقتىكى . جازاســىنى مۇشــۇ دۇنيــادا كۆرســىتىپ كهلــدى تائــاال زۇلۇمنىــڭ ئــالاله
ــڭ ــارغىش ئالغانالرنىـ ــسىدىن قـ  ـ ئانىـ ــا ــى ئاتـ ــاۋاتقان جهمئىيتىمىزدىكـ ــرىبىلهر ۋە ياشـ  تهجـ
ــاچچىق ــزگه ئ ــانلىرىمىز بى ــگهن ۋە ئاڭلىغ ــۆرگهن، بىل ــدە ك ــاقىۋەتلىرى ههققى ــشلىق ئ  ئېچىنى

 ئىككـى خىـل ئـادەم ئىشلىمىـسىمۇ « : مىزدا ههتتـا خهلـق ماقـالىلىرى . ساۋاق بولۇشقا يېتهرلىكتـۇر
ــدۇ  ـ : بولى ــا ــرى، ئات ــادەم؛ يهنه بى ــنى ئالغــان ئ ــسىنىڭ دۇئاس  ـ ئانى ــرى، ئاتــا ــڭ بى  ئۇالرنى

 چـۈنكى، ئاتـا ـ . ههقىـقهتهن بـۇ سـۆز تـوغرا ئېيتىلغـان . دېيىلىـدۇ » ئانىسىنى قاخشاتقان ئـادەم
ــالال ــسىمۇ، ئ ــاز ئىشلى ــشى گهرچه ئ ــان كى ــىنى ئالغ ــسىنىڭ دۇئاس ــشىغا ه ئانى ــڭ ئى ــاال ئۇنى  تائ

 بهرىكهت ئاتا قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغـا قۇاليلىـق يارتىـپ بېرىـدۇ، ئاتـا ـ ئانىـسىدىن قـارغىش ئالغـان
 كىـــشى قانچىلىـــك ئىشلىـــسىمۇ، ئـــۇ،بهرىكهتتىن ۋە ئـــالاله تائاالنىـــڭ ياردىمىـــدىن مههـــرۇم

 . نــا بـۇ رىئــاللىقتۇر ما . بولغاچقـا، ئۇنىـڭ ئىــشى ئالـدىغا ماڭمايــدۇ ۋە تاپقـانلىرى راۋاج قىلمايـدۇ
 . دەيدۇ » ئالالهنىڭ رازىلىقى ئاتىنىڭ رازىلىقىدا « چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

كىـشى ههرگىزمــۇ ئۇنىـڭ يــاردىمى، دېـمهك ئـالاله تائاالنىــڭ رىزاسـىغا ئېرىــشهلمىگهن بىـر
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 ـ ئانىنىــڭ بــالىالر ئۈچــۈن قىلغــان ههرقانــداق . رەهمىتــى ۋە مهرهىمىــتىگه ئېرشــهلمهيدۇ  ئاتــا
 ئـــۈچ خىـــل « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دەيـــدۇ . دۇئاســـى تىـــز ئىجـــاۋەت بولىـــدۇ

 ئۇالرنىـــڭ بىـــرى، زۇلۇمغـــا : ئادەمنىـــڭ دۇئاســـىنىڭ ئىجـــاۋەت بولۇشـــىدا هـــېچ شـــهك يـــوق
 ـ  ئۇچرىغــان كىــشىنىڭ دۇئاســى؛ يهنه بىــرى ، مۇســاپىر كىــشىنىڭ دۇئاســى؛ يهنه بىــرى، ئاتــا

 » ئانىنىڭ بالىسىغا قىلغان دۇئاسى

 ـ ئانــاڭنى ! ئــى مۇســا « : ئــالاله تهۋراتتــا مۇســا ئهلهيهىســساالمغا مۇنــداق دېــگهن  ئاتــا
ــۇزۇن بولىــدۇ . هــۆرمهتلىگىن ــۆمرى ئ  ـ ئانىــسىنى هۆرمهتلهيــدىكهن، ئۇنىــڭ ئ ــا  . كىمكــى ئات

ــسىنى  ـ ئانىـ ــا ــى ئاتـ ــدۇ، كىمكـ ــا قىلىنىـ ــت ئاتـ ــدىغان پهرزەنـ ــۆزىنى هۆرمهتلهيـ ــا ئـ  ئۇنىڭغـ
 قىـسقىرىدۇ، ئۇنىڭغـا ئـۆزىنى قاخـشىتىدىغان شـهقى بـاال ئاتـا قاخشىتىدىكهن، ئۇنىـڭ ئـۆمرى

 ) تهۋرات ( » قىلىنىدۇ

ــشى ــك بولى ــڭ بهرىكهتلى ــسهت، ئۇنى ــشىدىن مهق ــۇزۇن بولى ــڭ ئ ــاۋزۇدىكى ئۆمۇرنى ــۇ م  ب
 تائـاال ئـۆمرىگه بهرىـكهت ئاتـا قىلغـان كىـشىلهر، گهرچه ئـاز ئۆمـۈر ئالاله : مهسىلهن . دېمهكتۇر

 كىــشىلهر هاســىل قىاللمىغــان ياخــشىلىقالرغا ۋە دۇنيانىــڭ كۆرســىمۇ، ئــۇزۇن ئۆمــۈر كــۆرگهن
ــالاله ــدۇ، ئ ــارمىنى قالماي ــادىن ئ ــشهلهيدۇ ۋە دۇني ــرىگه ئېرى ــكهت لهززەتلى ــۆمرىگه بهرى ــاال ئ  تائ

 ـ قىلمىغــان كىــشىلهر، گهرچه ئــۇزۇن ئۆمــۈر كــۆرگهن بولــسىمۇ، ئــۇالر بۇئــۆمرىگه اليىــق  ئاتــا
ــ ــشىلىقلىرىغا ۋە ئارمانلىرىغـ ــڭ ياخـ ــدۇ دۇنيانىـ ــرەتته كېتىـ ــى ههسـ ــشهلمهستىن، بهلكـ  . ا ئېرىـ

 ـ ئـۆمرى بهرىكهتـسىز بولىـدۇ دېگهنلىكتـۇر  چـۈنكى ئۆمـۈر . ئـۆمرى قىـسقا بولىـدۇ دېگهنلىكمـۇ
ــسقىراپ  ئـــۆزى ياخـــشىلىقنىڭ ســـهۋەبى بىـــلهن ئـــۇزىراپ يامانلىقنىـــڭ ســـهۋەبى بىـــلهن قىـ

ــسان تۇغۇلۇشـــتىن بـــۇرۇن پۈتۈلـــۈ ــه ئهمهس، بهلكـــى ئـــۇ، ئىنـ ــان كېتىـــدىغان نهرسـ  پ بولغـ
 . پهقهت ئۇنىڭ بهرىكىتى ئۆزگىرىدۇ . تهقدىردۇر

 ئائىلىنىڭ باشقىالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

 مۇســـۇلمان ئائىلىـــسىنىڭ تاشـــقىرىدىكىلىرى بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك بولغـــان ئىـــسالمىي
 : قائىدە ـ يوسۇنلىرى تۆۋەندىكىچه

 ئائىلىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

 مـاددىي ( لىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقـانالر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋىتى ـ ئۇالرغـا سـىله ـ رەهىـم ئائى
 ـ ئههـۋاللىرىنى ســوراش، ئــۇالرنى ) ۋە مهنىـۋى جهههتلهردىــن يـاردەم  قىلىــش، ئۇالرنىـڭ هــال

 هالـدا زىيارەت قىلىپ، يـوقالپ تـۇرۇش، ئـۇالر چاقىرسـا قهدەم تهشـرىپ قىلىـش، ئېهتىيـاجلىق
ەم بىـرىش، مهسـلىههت سورسـا يـول كۆرسـىتىش قاتـارلىقالرنى ئـۆز ئىچىــگه قالـسا مـاددىي يـارد
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 . ئالىدۇ

 ئـۇرۇق ـ تۇغقانالرغـا قانـداق چـوڭلىرىڭالردىن « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بىـر ههدىـسىدە
 تىرمىزىــي . ( دەپ كۆرســهتكهن » ـــ رەهىــم قىلىــش كېــرەك ئىكهنلىكىنــى ئــۆگىنىڭالر ســىله

 ) رىۋايىتى

 ىكى خىزمهتكارلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ئائىلىنىڭ قول ئاستىد

 بـۇ مۇناسـىۋەت، ئۇالرغـا سـىلىق، يۇمـشاق مۇئـامىله قىلىـشنى، تهكهببۇرلـۇق قىلماسـلىقنى،
 . ئۇالرنىڭ هال ـ ئههۋاللىرىدىن ياخشى خهۋەر تېپىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 لـــۇق پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئائىلىنىـــڭ قـــول ئاســـتىدىكى خىزمهتكـــارلىرى توغرۇ
 ئـالاله ئـۇالرنى . ئـۇالر سـىلهرنىڭ دىنـى قېرىندىـشىڭالردۇر « : تهۋسىيه قىلىپ مۇنـداق دېـگهن

 سـىلهر نـېمه يېـسهڭالر ئۇالرغىمـۇ شـۇنىڭدىن . سىلهرنىڭ قول ئاسـتىڭالردا خىزمهتكـار قىلـدى
 داق كىيگــــۈزۈڭالر، ئــــۇالرنى كــــۈچلىرى شـــۇن يېگـــۈزۈڭالر، نــــېمه كىيــــسهڭالر ئۇالرغىمــــۇ

 بهزى ئــائىلىلهردىكى بــاال بــاققۇچى قىــزالر ۋە ئايــالالرمۇ . » رغا زورلىمــاڭالر يهتمهيــدىغان ئىــشال
 يــۇقىرىقى ههدىــستىكى تهۋســىيهلهر . شــۇ ئائىلىلهرنىــڭ خىزمهتكــارلىرى بولــۇپ هېــسابلىنىدۇ

 . ئىچىگه ئالىدۇ، ئهلۋەتته ئۆز بۇالرنىمۇ

 ئائىلىنىڭ خوشنىالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى

 ـ خوشـــنىالرغا مۇســـۇلمان ئائىلىـــسىنىڭ خو  شـــنىلىرى بىـــلهن بولىـــدىغان مۇناســـىۋىتى
ــاردەم ــا ي ــن ئۇالرغ ــۋى جهههتلهردى ــاددىي ۋە مهنى ــش، م ــشىچه ياخــشىلىق قىلى  قۇلىــدىن كېلى
 قىلىــش، ئــۇالرنى هــۆرمهتلهش، ئــازار بهرمهســلىك، ئىنــاق ۋە مېهرىبــان بولــۇش قاتــارلىقالرنى

 . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 خوشــنىلىرىغا ئــازار بېرىــدىغان « : دەپ كۆرســهتكهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق
 ) بۇخارى رىۋايىتى ( » ئادەم ههقىقىي مۆمىن بواللمايدۇ

ــسته ــر ههدىـ ــدىكهن، « : يهنه بىـ ــان كهلتۈرىـ ــۈنىگه ئىمـ ــاخىرەت كـ ــا ۋە ئـ ــى ئالالهقـ كىمكـ
 . دەپ كۆرسهتكهن » ! خوشنىسىنى هۆرمهت قىلسۇن

 كىشىلهرنىڭ ئۆيلىرىگه كىرىشتىكى ئهدەپ ئهخالقالر

ــسالم ك ــرىش ئى ــپ، رۇخــسهت ســوراپ كى ــشكنى قېقى ــشته ئى ــۆيلىرىگه كىرى ــشىلهرنىڭ ئ  ى
ــهتمىلىرىدىندۇر ــهرئىتىنىڭ كۆرس ــتىم . ش ــۈچ قې ــسا، ئ ــشته ئاچمى ــشىكنى چېكى ــتىم ئى ــر قې  بى

چـۈنكى، بىرىنچـى قېتىملىـق چېكىـشته ئاڭلىمـاي قالغـان بولـسا، ئىككىنچـى . چېكىش كېـرەك
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ــدۇ ــشته ئاڭالي ــق چېكى ــشىكنى . قېتىملى ــق ئى ــۈچىنچى قېتىملى ــشى ئ ــان كى ــشنى خالىغ  ئېچى
ــدە . چېكىــشته ئاچىــدۇ ــۆي ســاهىبى ئۆيى ــاكى ئ ــۈچىنجى قېتىملىــق چېكىــشتىمۇ ئاچمىــسا، ي  ئ

 شــۇڭا ئــۈچ قېــتىم چېكىــشته ئىــشىكنى . يــوق، يــاكى ئېچىــشنى خالىمىغــان بولۇشــى ئېهتىمىــال
 . ئاچمىسا قايتىپ كېتىش الزىم

 رنىڭ ئـــۆيلىرىگه كىرمهكچـــى بولـــساڭالر، باشـــقىال ! ئهي مـــۆمىنلهر ﴿ : ئـــالاله قۇرئانـــدا
ــپ ــشىكنى قېقى ــسىدىن ( ئى ــۆي ئىگى ــوراپ ) ئ ــسهت س ــدىن ۋە رۇخ ــپ ئان ــاالم بىرى ــا س  ئۇالرغ

 ) ـ ئايهت 27 نۇر سۈرىسى ( ﴾ . كىرىڭالر

 ئايالالرنىڭ سىرتقا چىقىشىدىكى ئهدەپلهر

ــۆكرەكلىرىنى، ــلىرىنى، كــ ــدا، باشــ ــىرتقا چىققانــ ــڭ ســ ــهرىئىتى ئايالالرنىــ ــسالم شــ  ئىــ
ــ ــدۇ بوي ــپ چىقىــشلىرىنى تهۋســىيه قىلى ــى كىيى ــوزۈن، ئېــسىل كىيىملهرن ــپ، ئ  . ۇنلىرىنى يېپى

ــدىكى ئهڭ ــۆتىرىش يولى ــۆرمىتىنى ك ــداش ۋە ه ــلىرىنى قوغ ــپهت، نومۇس ــڭ ئىپ ــۇ، ئايالالرنى  ب
 ) ئايالالرســـىرتقا چىققانلىرىـــدا ( ﴿ : ئـــالاله بـــۇ ههقــته مۇنـــداق دەيـــدۇ . ئېــسىل مهدەنىيهتتـــۇر

 ) ـ ئايهت 31 نۇرسۈرىسى ( ﴾ . ىرىنى ياپسۇن بىلهن كۆكرەكل لىچهكلىرى

 ئــالاله يهنه، ئايالالرنىــڭ ســىرتقا چىققانلىرىــدا بولــسۇن، يــاكى ئــۆي ئىچىــدە بولــسۇن،
ــلىقىنى ــكارا قىلماس ــا ئاش ــى ئۇالرغ ــلىقىنى ۋە زىننهتلىرىن ــپ قارىماس ــامههرەم ئهرلهرگه تىكلى  ن

ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــىيه قىلى ــى، ﴿ : تهۋس ــا ئېيتقىنك ــۆمىنه ئايالالرغ ــامههرەم ئهرلهرگه م ــۇالر ن  ئ
ــسۇن ــپ قارىمى ــسۇن . تىكلى ــى ياپ ــقا . ئهۋرەت ئهزالىرىن ــسىمدىن باش ــدىغان قى ــۈپ تۇرى  كۆرۈن

 ) ـ ئايهت 31 نۇر سۈرىسى ( ﴾ . زىننهتلىرىنى ئاشكارا قىلمىسۇن

ــش، ــاپىزەت قىلى  ـ پاســاتالردىن مۇه ــنه ــۈك پىت ــالالرنى ههرتۈرل ــرى ئاي ــۇ ئهم  ئالالهنىــڭ ب
ــو ــلهرگه يـ ــهيتانىي ههۋەسـ ــپ شـ ــلهرنىڭ كېلىـ ــهيتانى ههۋەسـ ــداق شـ ــلىك ۋە بۇنـ  ل بهرمهسـ

 چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچـۈن بولـۇپ، نهتىجىـدە ئىـسالمىي ئـائىلىنى يامـان ئـاقىۋەت ۋە
ــنهلهردىن قوغداشــنى مهقــسهت قىلىــدۇ  ئــالاله ئهرلهرنــى يــات ئايالالرغــا ئارىلىشــشتىن . پىت

ــدۇ ــداق دەي ــ ﴿ : توســۇپ مۇن ــڭ ئاياللىرى ــاقچى ســىلهر پهيغهمبهرنى ــر نهرســه ســوراپ ئالم  دىن بى
 مۇنـــــداق قىلىـــــش ســـــىلهرنىڭ . بولـــــساڭالر، پهردە ئارقىـــــسىدىن ســـــوراپ ئـــــېلىڭالر
 ) ـ ئايهت 53 ئههزاب سۈرىسى ( ﴾ . دىللىرىڭالرنىمۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىدۇ

ــۈن، ئهرل ــر ك ــايرىم بى ــا ئ ــشته، ئۇالرغ ــم بېرى ــا تهلى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئايالالرغ  هرگه پهيغهم
. ئۇالرنى ئارىلىشىشتىن مهنئى قىالتتى . ئايرىم بىر كۈن بهلگۈلهيتتى
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 ۋە ئۇنىڭ ئههكاملىرى سىله ـ رەهىم

 ـ  ـ ئـــۇرۇق ــم  ـ بىـــرىگه مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى ســـىله رەهىـ ــر ــارا بىـ  تۇغقانالرنىـــڭ ئۆزئـ
ــانچىلىقنى داۋامالشتۇرۇشــى ــسىدىكىى تۇغق ــشىش ئــارقىلىق ئارى ــاردەم قىلى ــن ي  جهههتلهردى

 ئىـسالم دىنـى . ئاتا ـ ئانىغـا ياخـشىلىق قىلىـشمۇ سـىله ـ رەهىمنىـڭ تـۈرىگه كىرىـدۇ . كتۇر دېمه
 مۇســۇلمانالرنى ئــائىلىلهر ئوتتۇرىــسىدىكى تۇغقــانچىلىق مۇناســىۋىتىنى ئىنــاق شــهكىلدە داۋام

ــدۇ ــلىققا چاقىرى ــۈزۈپ قويماس ــانلىقنى ئ  ـ تۇغق ــۇرۇق ــان ئ ــر زام ــشكه ۋە هېچبى ــسالم . ئېتى  ئى
ــۇرۇنق ــدىن بـ ــشقا دىنىـ ــم قىلىشـ  ـ رەهىـ ــىله ــارا سـ ــشىلهرنى ئۆزئـ ــۇ كىـ ــاماۋىي دىنالرمـ  ى سـ

ــدە ئــالاله ــانلىقى ههققى ــدۇ بۇيرىغ ــداق دەي ــان كهرىمــدە مۇن ــاال قۇرئ ــۆز ۋاقتىــدا ﴿ : تائ  بىــز ئ
 ئىسرائىل ئهۋالدىدىن ئـالاله تائـاالدىن باشقىـسىغا ئىبـادەت قىلماسـلىققا، ئاتـا ـ ئانىغـا، ئـۇرۇق

 ) ـ ئايهت 82 ئىسرا سۈرىسى ( ﴾ شقا ئههدە ئالغان ئىدۇق ـ تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلى

ــارقىلىق، ئـــالاله  تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغاخىتاب قىلىـــش ئـ
ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــر قىلى ــۈن مۇســۇلمانالرغا ئهم ــسكىنگه ﴿ : پۈت ــا، مى  ـ تۇغقانغ ــۇرۇق ــى ( ئ  يهن

ــبهغهلگه ــۇرۇق كهم  ـ ئ ــاجىز ــى ســهبىلگه ) ئ ــى يۇر ( ، ئىبن ــان يهن ــدا قالغ ــپ، يول ــدىن ئايرىلى  تى
 ) ـ ئايهت 26 ئىسرا سۈرىسى ( ﴾ . ههققىنى بهرگىن خهير ـ ساخاۋەتتىن ) پولسىز مۇساپىرگه

ــدۇ ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ  ـ « : پهيغهمـ ــىنى ــڭ كهڭ بولۇشـ ــى رىزقىنىـ  كىمكـ
 » ۇن سـىله ـ رەهىـم قىلـس ئابرۇيىنىـڭ مهڭگـۈ قېلىـشىنى ياقتۇرىـدىكهن، ئـۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغـا

 ) هاكىم رىۋايىتى (

ــاددىي ۋە مهنىــۋى ههر ئىككــى جهههتنــى  ـ رەهىــم قىلىــش م  ـ تۇغقانالرغــا ســىله  ئــۇرۇق
 ـ : ئـــۆزئىچىگه ئالىـــدۇ  ـ رەهىـــم قىلىـــش دېگهنلىـــك، ئـــۇرۇق  مـــاددىي جهههتـــتىن ســـىله

 تۇغقـانالردىن بىرەرسـى مـاددىي قىيىنچىلىققـا دۇچ كهلـگهن بولـسا، ئۇنىڭغـا پـول ـ مـال يـاردەم
 قهرىــزدار بولــسا، ئــۇنى ئۈزۈشــكه يــاردەم قىلىــش، كېــسهل بولــسا، ئــۇنى داۋالىــتىش ۋە قىلىــش،

ــاردەم قىلىـــش ــلهن يـ ــشلىرىغا كـــۈچى بىـ ــڭ ئىـ ــاجىز بولـــسا، ئۇنىـ ــى ئـ ــۇالردىن بىرەرسـ  ئـ
 . قاتارلىقالرنىڭ ههممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــانال  ـ تۇغق ــۇرۇق ــك، ئ ــش دېگهنلى ــم قىلى  ـ رەهى ــىله ــتىن س ــۋى جهههت ــا مهنى  رنى ئهمم
 زىيارەت قىلىـش، كېـسهل بولـسا يـوقالش، چاقىرسـا ئۇالرغـا قهدەم تهشـرىپ قىلىـش، ئۇالرنىـڭ
 مۇســـىبهتلىرىگه تهزىـــيه بىلـــدۈرۈش، خوشـــاللىقلىرىنى تهنـــتهنه قىلىـــش قاتـــارلىقالرنى ئـــۆز

 . ئىچىگه ئالىدۇ

ــم قىلىــش  ـ رەهى ــۇرۇق ســىله كــۆپلىگهن كىــشىلهرنىڭ چۇشــهنگىنىدەك، ســۆز بىــلهن، ق
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 ـــ بهلكــى ئــورۇق . هن يــاكى ئــۇالرنى زىيــارەت قىلىــپ قويــۇش بىلهنــال ئــادا تاپمايــدۇ ســاالم بىــل
 تۇغقانالرغــا ئـــۆز نهپـــسىنىڭ مهنپهئهتلىرىـــدىن كېچىــپ قوللىرىـــدىن كېلىـــشچه يـــاردىمىنى

 . يهتكۈزۈش بىلهن بولىدۇ

 رەهىم قىلىنىدىغانالرنىڭ مهرتىۋىلىرى  سىله

 ـ رەهىــم قىلىنىــدىغانالرن  : ىڭ تهرتىــۋىلىرى ههققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ ئىمــام نهۋەۋى ســىله
 ئاتىغـا، ئۇنىڭـدىن كېـيىن چـوڭ دادا سىله ـ رەهىمنـى ئهڭ ئـاۋۋال ئانىغـا، ئۇنىڭـدىن كېـيىن «

 ـ ئوغــۇل ــز ــا، ئۇنىڭــدىن كېــيىن قى ــا ۋە چــوڭ ئانىالرغ  قېرىنداشــالرغا، ئۇنىڭــدىن كېــيىن تاغ
ــۇل قېرى  ـ ئوغ ــز ــيىن قى ــا ئۇنىڭــدىن كې ــا ئاچىالرغ ــاكىالر ۋە تاغ ــڭ ئ  نداشــالرنىڭ ۋە تاغىالرنى

 پهرزەنتلىـرىگه، ئۇنىڭـدىن كېـيىن خوشـنىالرغا، ئۇنىڭـدىن كېـيىن قېـيىن ئاتـا ۋە قېـيىن ئانــا
ــرەك ــش كې ــا قىلى ــودىلىقتىكى تۇغقانلىرىغ ــارلىق ق ــشتا، . قات ــم قىلى  ـ رەهى ــىله ــنىالرغا س  خوش

 كى تهرتىـپ ئۇالرنىـڭ سـىله ـ رەهىـم قىلغۇچىنىـڭ ئـۆيىگه يـېقىن بولـۇش ۋە ئـوزاق بولۇشـىدى
ــدۇ ــپ بېرىلى ــش ئېلى ــويىچه ئى ــم . ب  ـ رەهى ــىله ــدىكى خوشــنىغا س ــش ئــوزاقتىكى يېنى  قىلى

 شـۇنىڭ ئۈچـۈن ، ئـاۋۋال يېقىنـدىكىگه، ئانـدىن . قىلىـشتىن زۆرۈردۇر قوشـنىغا سـىله ـ رەهىـم
 ... ئوزاقتىكىگه قىلىش كېرەك

 ىغان چىقىملىــرى ئهممـا كىـشىنىڭ ئــۆز ئائىلىـسىگه يهنــى ئايالىغـا ۋە پهرزەنتلىــرىگه قىلىـد
ــم «  ـ رەهى ــىله ــى » س ــلهن ئهمهس، بهلك ــامى بى ــدۇ » نهفهقه « ن ــلهن ئاتىلى ــامى بى  ـ . ن  نهفهقه

 ـ رەهىمــدىن ئــاۋۋالقى ئۇرۇنــدا تۇرىــدۇ  كىــشى ئــۆز ئائىلىــسىنىڭ نهفهقىــسىنى تولــۇق . ســىله
 . ئادا قىلغاندىن كېيىن، ئاندىن سىله ـ رەهىمنى ئادا قىلىشى كېرەك

 هۆكمى سىله ـ رەهىم قىلىشنىڭ

 ـ رەهىــم قىلىــش  ههرقانــداق مۇســۇلمان، بــالىغ، ئاقىــل بولغــان كىــشىنىڭ ئۈســتىگه ســىله
 . پهرزدۇر

 ـ رەهىمنــى  ـ رەهىمنىــڭ . ئـالزۈپ قويــۇش گۇنــاهى كهبىــرىلهردىن سـانىلىدۇ سـىله  ســىله
 ـ ئــايرۇيىنى ۋە مــاددىي يۇقىرىــسى، ئــۇرۇق  ـــ تۇغقــانالر ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ مــال دۇنياســى، يــۈز

ــۋى ــلىق ههم مهنى ــۈچىنى ئايىماس ــۆز . ك ــق س ــا چىرايلى ــى، ئۇالرغ ــڭ ئهدناس  ـ رەهىمنى ــىله  س
ــارەتتۇر ــتىن ئىب ــلهن قاراش ــسۇم بى ــش ۋە تهبهس ــش ۋە . قىلى ــۆز قىلى ــق س ــشىلهرگه چىرايلى  كى
. تهبهسسۇم بىلهن قاراش ههم ئىبادەت ههم سهدەقىدۇر
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 سىله ـ رەهىم قىلىشنىڭ پهزىلىتى

 تۇغقانالرنىـڭ ئۆزئـارا بىـر ـ بىـرىگه . تـايىن كۆپتـۇر سـىله ـ رەهىـم قىلىـشنىڭ پهزىلىتـى ئىن
 ـ رەهىـم قىلىـشىش ئـارقىلىق ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىكى يېقىنلىـق ۋە دىنىـي قېرىنداشـلىق  سـىله

ــان . كۈچىيىــدۇ ــۇغقىنى بولمىغ  ـ ت ــۇرۇق ــسۇن ئ ــراق بول ــسۇن، يى ــېقىن بول ــادا، ي  چــۈنكى دۇني
 ـ رەهىـم قىلىـدىغان پۈتۈن مۇسـۇلمانالر ئۆزلىرىنىـڭ ئـۇرۇق ـ . ئادەم يوقتۇر  تۇغقانلىرىغـا سـىله

 مانـا بۇنىـڭ بىـلهن . بولسا، جهمئىيهتته سـىله ـ رەهىـم قىلىنمىغـان ئـاجىز، كهمـبهغهل قالمايـدۇ
 دېــگهن مۇبــارەك ســۆزى رىئاللىقتــا ﴾ رىنداشــالردۇر ې ههقىــقهتهن مــۆمىنلهر ق ﴿ ئــالاله تائاالنىــڭ

 . تهتبىق قىلىنغان بولىدۇ

 بهر ئهلهيهىســـساالم ۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــ ئهبۇهـــۇرەيرە رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــ
 كىمكــى ئالالهقــا ۋە قىيــامهت كــۈنىگه ئىــشىنىىدىكهن، مېهمىنىنــى هــۆرمهت « : مۇنــداق دېــگهن

 ـ رەهىـم قىلـسۇن  . قىلسۇن، كىمكـى ئـالاله تائاالغـا ۋە قىيـامهت كـۈنىگه ئىـشىنىدىكهن، سـىله
ــشىنىدىكهن، ي ــۈنىگه ئى ــامهت ك ــا ۋە قىي ــۇكۇت كىمكــى ئالالهق ــاكى س ــسۇن ي  اخــشى ســۆز قىل

 ) بۇخارى رىۋايىتى ( » قىلسۇن

 پهيغهمـبهر « : ئهقهبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـپ مۇنـداق دەيـدۇ
ــۇرۇپ، ــۇپ ت ــولىنى تۇت ــڭ ق ــلهن ئۇچراشــتىم ۋە ئۇنى ــا رەســۇلهلاله « ئهلهيهىســساالم بى ــا ! ي  ماڭ

ــىپىز ــپ بهرس ــى ئېيتى ــۇغ ئهمهللهرن ــ » ئهڭ ئۇل ــساالم دېۋى ــبهر ئهلهيهىس ــهندىن « دىم، پهيغهم  س
 ـ رەهىـم قىلغىـن، سـاڭا بهرمىگهنـلهرگه سـهن بهرگىـن،  ـ رەهىمنـى ئـۆزگهنلهرگه سـىله  سـىله

 ) تهبهرانىي رىۋايىتى ( » ، دېدى » ساڭا زۇلۇم قىلغانالردىن يۈز ئۆرىگىن

ــبهر ئهلهيهىســساال ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلاله  م ئىبنــى ئابب
ــالاله ــالالرنى ئـ  ـ مـ ــول ــدۇ، پـ ــهههرلهرنى گۈللهندۈرىـ ــڭ يۈزىـــسىدىن شـ ــر قهۋمنىـ ــاال بىـ  تائـ

 تائــاال ئۇالرغــا، ئــۇالر يارىتىلغانــدىن بېــرى غهزەب قىلىــپ باققــان ئهمهس، ئــالاله . كۆپهيتىــدۇ
ــاهابىالر ــدە، س ــۇلهلاله « دېگهن ــا رە س ــۇنداق ! ي ــدىن ش ــانلىقى تۇپهيلى ــداق قىلغ ــڭ قان  ئۇالرنى

 ـ رەهىـم قىلغانلىقىـدىن « يىـشكهندە، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم دې » بولىـدۇ؟  » ئۇالرنىـڭ سـىله
 ) تهبهرانىي رىۋايىتى . ( دەپ جاۋاب برىدۇ

ــداق ــان، ئۇمۇن ــۋايهت قىلغ ــسنى رى ــر ههدى ــداق بى ــادەم مۇن ــر ئ ــسىدىن بى ــئهم قهبىلى خهس
ــدۇ ــاها « : دەي ــانچه نهپهر س ــر ق ــۇ بى ــسهم، ئ ــا كهل ــساالمنىڭ يېنىغ ــبهر ئهلهيهىس  بىلىرى پهيغهم

 ئــــۆزۈڭنى ئالالهنىــــڭ پهيغهمبىــــرى دەپ گۇمــــان « بىـــلهن ئولتــــۇراتتى، مهن ئۇنىڭــــدىن،
ــهنمۇ؟ ــادەم سـ ــان ئـ ــساالم » قىلىۋاتقـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــورىۋىدىم، پهيغهمـ  دەپ » هه، مهن « دەپ سـ

ئالالهقـا ئهڭ ياخـشى كۆرىلىـدىغان ئهمهلـلهر « ! جـاۋاب بهردى، مهن بـۇ ۋاقىتتـا، يـا رەسـۇلهلاله
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 ئالالهقـــا ئىمـــان « ســـورىۋىدىم، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم جـــاۋاب بېرىـــپ، دەپ » قايـــسىالر؟
ــۇرۇش ــدى، مهن » كهلتـ ــۇلهلاله « دېـ ــا رەسـ ــسىچۈ؟ ! يـ ــدىن قالـ ــبهر » ئۇنىڭـ ــدىم، پهيغهمـ  دېۋىـ

ــش « ئهلهيهىســساالم  ـ رەهىــم قىلى ــدى، » ســىله ــا رەســۇلهلاله « مهن دې ــان ! ي ــا ئهڭ يام  ئالالهق
 ئالالهقـــا « ورىۋىدىم، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم دەپ ســـ » كۆرىلىـــدىغان ئهمهلـــلهر قايـــسىالر؟

ــۈرۈش ــېرىك كهلتـ ــدى، مهن » شـ ــۇلهلاله « دېـ ــسىچۇ؟ ! يارەسـ ــدىن قالـ ــورىۋىدىم، » ئانـ  دەپ سـ
 ـ رەهىـــم قىلىـــشنى تهرك ئېتىـــشش « پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ــا « دېـــدى، مهن » ســـىله  يـ

ــۇلهلاله ــسى؟ ! رەسـ ــش قايـ ــدىغان ئىـ ــشى كۆرىلىـ ــا ئهڭ ياخـ ــيىن ئالالهقـ ــدىن كېـ  دەپ » ئانـ
ــبهر ئهلهيهىســساالم ــان ئىــشالردىن « ســورىۋىدىم، پهيغهم ــۇيرۇپ، يام  كىــشىلهرنى ياخــشىلىققا ب

 ) ئهبۇ يهئال رىۋايىتى ( » دەپ جاۋاب بهردى » توسۇش

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنه ــسۇم رەزىيهلاله ــۇ كۇل  ئۇمم
 ـ تۇغقانغـا ئهڭ ئهۋزەل سـهدەقه كۆڭلىـدە ئـادا « : مۇنـداق دېـگهن  ۋەت سـاقالپ كهلـگهن ئـۇرۇق
 بــۇ ههدىــستىن شــۇنى كۆرىۋېلىــشقا بولىــدۇكى، ئــادەتته ههرقانــداق كىــشى . » بهرگهن ســهدەقه

ــدۇ، ــشنى ياقتۇرى ــسىگه بېرى ــامراق كىشى ــان، ئ ــېقىن بولغ ــۆڭلىگه ي ــڭ ك ــسىنى ئۆزىنى  سهدەقى
 لـېكىن كىـشى . كۆڭلىدە ئاداۋەت سـاقالپ كهلـگهن بىرسـىگه بىـر نهرسـه بېرىـشنى ياقتۇرمايـدۇ

ــا ــپ، ئۇنىـــڭ ئورنىغـ ــاداۋەتنى يوقىتىـ ــۆزلىگهنلىكتىن، ئارىـــسىدىكى ئـ ــالاله رازىلىقىنـــى كـ  ئـ
ــپ، ــىنى يېڭىـ ــك تۇيغۇسـ ــدىكى ئۆچمهنلىـ ــۆز كۆڭلىـ ــدە، ئـ ــدۈرۈش نىيتىـ ــۇههببهتنى ئۈنـ  مـ
 ـ تۇغقىنىغــا ســهدەقه ــرەر ئــۇرۇق  كۆڭلىــدە ئــاداۋەت ســاقالپ كهلــگهن، كــۆڭلىگه ياقمىغــان بى

 ئۇنىــڭ . قىلغىنـى ئــارقىلىق ئــالاله تائاالنىــڭ چـوڭ مۇكاپاتىغــا ئېرىــشىدۇ قىلـسا، ئۇكىــشى بــۇ
 . قىلغان سهدەقىسى شۇڭا ئهڭ ئهۋزەل سهدەقه بولۇپ قوبۇل قىلىنىدۇ

ــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــــبهر ــامىر رەزىيهلالهــ  ســــالمان ئىبنــــى ئــ
 ـ سـاخا « : ئهلهيهىسـساالم مۇنـداق دېـگهن  ۋەت سـهدەقهدۇر، ئهممـا مىـسكىنلهرگه قىلغـان خهيـر

 ـ رەهىمـــدۇر ئـــۇرۇق  ـ ســـاخاۋەت ههم ســـهدەقه ههم ســـىله  » ــــ تۇغقانالرغـــا قىلغـــان خهيـــر
 ) تىرمىزىي رىۋايىتى (

ــشىلىقنىڭ ــان ياخـ ــا قىلغـ  ـ تۇغقانالرغـ ــۋاالاليمىزكى، ئـــۇرۇق ــۇنى بىلىـ  بۈههدىـــستىن شـ
ــاۋابىدىن كۆپتـــۇر ــاتنىمۇ . ســـاۋابى يـــات كىـــشىلهرگه قىلغـــان ياخـــشىلىقنىڭ سـ ــاۋۋال زاكـ  ئـ

 . ئېهتىياجلىق ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا، ئاندىن باشقا مۇسۇلمانالرغا بېرىش ئهۋزەلدۇر

 مهلۇمكى، ئىسالم مىللىتـى كـۆپ كىـشىلهرنىڭ ئويۇشمىـسىدىن تهركىـب بولغـان بىـر چـوڭ
 ئىجتىمـــائىي جهمئىيهتتىكـــى ههر بىـــر ئائىلىنىـــڭ ئهزالىـــرى ئـــۆز . ئىـــسالمىي ئائىلىـــدۇر

 قىلغاننىـڭ سـىرتىدا، ئـائىلىلهرمۇ ئـۆز ئـارا، ئـائىلىۋى سـىله ـ رەهىـم ئائىلىسىگه سىله ـ رەهىـم
قىلىــشىدىغان بولـــسا، شـــۇ ۋاقىتتـــا ئىـــسالم مىللىتـــى ئالالهنىـــڭ ئهمـــرىگه مۇۋاپىـــق هالـــدا،
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ــۇپ ــۇممهت بولــ ــۇلمان ئــ ــي مۇســ ــدۇ ۋە ههقىقىــ ــالردىن بولىــ ــى قېرىنداشــ ــي دىنــ  ههقىقىــ
ــۇممهت بولــۇپ ب . هېــسابلىنىدۇ ــدە بهختلىــك مۇســۇلمانالرنىڭ بىــر ئ  ىرلىــك ۋە ئىنــاقلىق ئىچى

 ـ رەهىملهرنـى جــارى قىلدۇرۇشـى ئـارقىلىق ئهمهلــگه  ياشىـشى پهقهت ئۇالرنىـڭ ئۆزئـارا ســىله
 ئالالهنىــڭ « : ئــالاله قۇرئانــدا . بىرلىــك ئىــسالم دىنىنىــڭ ئهڭ ئــاۋۋالقى چاقىرىقىــدۇر . ئاشــىدۇ

 . دەپ بۇيرۇيدۇ » دىنىغا مههكهم ئېسلىڭالر، ئايرىلماڭالر

 ـ رەهىــم؛ يهنه : ـ رەهىــم ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ ســىله  ئۇالرنىــڭ بىــرى، ئومــۇمىي ســىله
 . بىرى، خۇسۇسىي سىله ـ رەهىمدۇر

 ئومۇمىي سىله ـ رەهىم

 ههرقايـسى جايلىرىـدىكى ههرمىلـلهت مۇسـۇلمانالرنى ئومۇمىي سىله ــ رەهىـم ـــ دۇنيانىـڭ
 ـ بىــرى بىـــلهن بــاغالپ تۇرىــدىغان ئومۇميۈزلــۇك بىـــر دىنىــ  ي بــاغلنىش بولــۇپ، بـــۇ بىــر

ــا نېمىتىــدۇر ــا قىلغــان ئهڭ كاتت ــڭ مۇســۇلمانالرغا ئات ــاغلىنىش ئالالهنى  مۇســۇلمانالر مۇشــۇ . ب
ــڭ، ــڭ، ئىرقىنىـ ــڭ تىلنىـ ــسىدىن ئۆزلىرىنىـ ــشنىڭ يۈزىـ ــڭ باغلىنىـ ــڭ ۋە ۋەتىنىنىـ  رەڭگىنىـ

ــارا ــنهزەر، ئۆزئ ــلهن ههرخىــل بولۇشــىدىن قهئىي ــرى بى  ـ بى ــر ــي قېرىنداشــالردۇر بى  « . ههقىقى
 ) هۇجىرات سۈرىسى ( » ههقىقهتهن مۆمىنلهر قېرىنداشالردۇر

 ـ  ـ بىــرىگه مېهرىبـانلىق كۆرسـىتىش، بىـر  ـ رەهىمنــى مۇسـۇلمانالر بىـر  بـۇ ئومـۇمىي سـىله
ــدا ــرىگه پاي  ـ بى ــر  ـ نهســىههت قىلىــشىش، بى ــدە ــدا ياخــشى كــۆرۈش، پهن ــالاله يولى  بىرىنــى ئ

ــاالالردىن ــانالردىن، خهتهرلهردىــن، ب  ـ يهتكــۈزۈش؛ زىي ــر ــۇداپىئه قىلىــش؛ بى  ـ بىرىنــى م ــر  بى
 ـ بىـــرى بىــلهن ئۇچراشــقاندا  ئهســـساالمۇ « : بىــرىگه ياخــشى دۇئــا قىلىـــش، ئاددىــسى بىــر

 قىـــزغىن ســـاالم بېرىـــشىش ئـــارقىلىق ئـــادا ، دەپ ) ســـىلهرگه ئامـــانلىق بولـــسۇن ( » ئهلهيكـــۇم
 . قىلىشقا بۇيرۇلغان

 خۇسۇسىي سىله ــ رەهىم

 دىكى ئهزاالرنـى بىـر ـ بىـرى بىـلهن بـاغالپ تۇرىـدىغان خۇسۇسىي سـىله ـ رەهىـم ـــ ئائىلىـ
ــىۋىتىدۇر ــانلىق مۇناسـ ــىلهن . تۇغقـ ــا، : مهسـ ــا ئاچىالرغـ  ـ تاغـ ــا ــا ئاكـ ــا، تاغـ  ـ ئانىالرغـ ــا  ئاتـ

 ـ رەهىمـگه كېرىـدۇ  ـ رەهىـم خۇسۇسـي سـىله  . قېرىنداشـالرغا ۋە پهرزەنـتلهرگه قىلىنغـان سـىله
 بۇنىـڭ . نـى ئـادا قىلغانـدەك ئـادا قىلىمىـز خۇسۇسىي سىله ـ رەهىمنىمۇ ئومـۇمىي سـىله ـ رەهىم

 ـ بىـرىگه مـاددىي جهههتـتىن يـاردەم قىلىـش،  سىرتىدا، خۇسۇسىي سىله ـــ رەهىـم ئۈچـۈن بىـر
 . زىيارەت قىلىپ يوقالپ تۇرۇش، هال ـ ئههۋاللىرىنى سوراش قاتارلىق ههقلهر سابىتتۇر

 ـ رەهىـم ههركىـشىنىڭ قولىـدىن كېلىـشچه، ئومۇمهن ئېيتقانـدا، ههرئىككـى تۈرلـۈك سـىله
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 ـ بىـرىگه ياخـشىلىق قىلىـش، پايـدا يهتكـۈزۈش ۋە ئـۇالرنى  ئىمكانىيىتىنىـڭ يـار بېرىـشچه بىـر
 . زىيان ـ زەخمهتلهردىن قوغداش ئارقىلىق ئادا قىلىنىدۇ

ــبهر ــۇ، پهيغهم ــسته، ئ ــر ههدى ــان بى ــۋايهت قىلىنغ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ هــۆرەيرە رەزىيهلاله  ئهب
ــساالمنىڭ مۇنـــداق دېگ ــدۇ ئهلهيهىسـ ــى رىـــۋايهت قىلىـ  كىمكـــى رىزقىنىـــڭ كهڭ « : هنلىكىنـ

 ) رىۋايىتى بۇخارى ۋە مۇسلىم ( » بولۇشىنى خالىسا سىله ـ رەهىم قىلسۇن

 گۇناهى تهرك ئېتىشنىڭ رەهىمنى سىله ـ

 ـ رەهىمنـى داۋام قىلدۇرۇشـنى ئـۈزۈپ قويۇشـنىڭ گۇنـاهى ئېغىـردۇر  چـۈنكى سـىله . سىله
 . ئهتلىــرى ئۈچــۈن بۇيرۇلغــان بىــر ئىالهىــي پهرمانــدۇر ـــ رەهىــم مۇســۇلمانالرنىڭ ئورتــاق مهنپه

ــشىلىق ۋە ــته ياخ ــارقىلىق جهمئىيهت ــشى ئ ــم قىلى  ـ رەهى ــىله ــرىگه س  ـ بى ــر ــشىلهرنىڭ بى  كى
ــدۇ ــكهت داۋام قىلى ــتىگه . بهرى ــڭ لهنى ــالاله تائاالنى ــۇچىالر ئ ــۈزۈپ قويغ ــى ئ  ـ رەهىمن ــىله  س

 ئالالهقــا بهرگهن « : داق دەيــدۇ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە بــۇ تۇغرىــدا مۇنــ ئــالاله . ئۇچرايــدۇ
 بۇزغــانالر، يهر يۈزىــدە بۇزغۇنچىلىــق قىلغــانالر، ۋەدىنــى مۇســتههكهملىگهندىن كېــيىن، ئــۇنى

 ـ رەهىـم قىلىـشتىن ئىبـارەت ئهمرىنـى تۇتمىغـانالر، ئهنه شـۇالر لهنهتـكه  ئالاله تائاالنىـڭ سـىله
 ) ـ ئايهت 25 رىسى رەئد سۈ ( » دۇچار بولىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئاخىرەتلىكى يامان بولىدۇ

 ـ رەهىــم قىلىــشنى تهرك ئهتكــۈچىلهر ــايهتتىن شــۇنى بىلىــشىمىز مــۇمكىنىكى، ســىله  بــۇ ئ
 چــۈنكى ئــۇ، ئــادەم . ئالالهقـا بهرگهن ئههدىــسىنى بۇزغــان خـائىنالر قاتارىــدا جازاغــا تارتىلىـدۇ

 . ئهۋالدىنىڭ ئۈستىگه بۇرۇنال يۇكلهنگهن بىر پهرزدۇر

ــ ــۇ ئهنه ــۈرەيرە رەزىيهلاله ــۇ ه ــساالم ئهب ــبهر ئهلهيهىس ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى  ۇدىن رى
ــدۇ ــداق دەي ــىتىلىدۇ « : مۇن ــا كۆرس ــسى ئالالهق ــۈمه كېچى ــرى ههرج ــڭ ئهمهللى ــادەم ئهۋالدىنى  ئ

 سـىله ـ رەهىمنـى تهرك ئهتكۈچىنىـڭ ) كۆرسىتىـشتىن بۇرۇنمـۇ ئـالاله ئـۇنى بىلىـدۇ، ئهلـۋەتته (
 ) ئههمهد رىۋايىتى ( » ئهمهلى ئالالهقا قوبۇل بولمايدۇ

ــداق ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇ ئهنهــادىن رى  ئائىــشه رەزىيهلاله
 ئهڭ تىـز سـاۋاپ بېرىلىـدىغان ياخـشىلىق ئاتـا ـ ئانىغـا ياخـشلىق قىلىـش ۋە ئـۇرۇق ـــ « : دەيدۇ

 ـ رەهىــم قىلىــشتۇر  ـ ئانىــسىنى ( بېرىلىــدىغان يامــانلىق ئهڭ تىــز جــازا . تۇغقانالرغـا ســىله  ئاتــا
 ) ئىبنى ماجه رىۋايىتى ( » ههقسىزلىق قىلىش ۋە سىله ـ رەهىمنى تهرك ئېتىشۇر ) ىپ قاخشىت

ــاتتىق ــنىڭ ق ــۆزۈپ قويۇش ــنى ئ ــارى قىلدۇرۇش ــۇنى ج ــپ، ئ ــى تهرك ئېتى  ـ رەهىمن ــىله  س
 رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ئېغىــر گۇنــاه ئىكهنلىكــى ههققىــدە جــۈبهير ئىبنــى مــۇتئىم

 ـ رەهىمنــى ت « ئهلهيهىســساالمنىڭ ــدۇ ســىله ــنهتكه كىرمهي ــكهن كىــشى جهن ــگهن » هرك ئهت دى
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 . ) 1 ( ههدىسنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــستىكى ــدۇ « بۈههدى ــنهتكه كىرمهي ــكهن » جهن  ـ رەهىمنــى تهرك ئهت ــارە، ســىله ــگهن ئىب  دې
ــلهن ــا بىــ ــق گۇرۇپپــ ــى قېتىملىــ ــدىغان بىرىنچــ ــا كىرىــ ــنهتكه، ئۇنىڭغــ ــشىنىڭ جهنــ  كىــ

ــ ــپ بولـ ــق ئازاپلىنىـ ــا اليىـ ــى گۇناهىغـ ــتىن، بهلكـ ــدىغانلىقىنى كىرەلمهسـ ــدىن كىرىـ  ۇپ، ئانـ
 . ئىپادىلىسه كېرەك

 مهن شـــهپقهتلىك « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر ههدىـــس قۇدســـىيدا، ئالالهنىـــڭ
 ـ رەهىمنــى ئۆزۈمنىــڭ  دېــگهن ئىــسمىم بىــلهن ئاتىــدىم، كىمكــى » رەهىــم « ئىالهــمهن، ســىله

ــا داۋام قىلــدۇرىمهن ــۇنى داۋامالشــتۇرىدىكهن، مهنمــۇ رەهمىتىمنــى ئۇنىڭغ  ، كىمكــى ئــۇنى ئ
 دېــگهن ســۆزىنى رىــۋايهت » تهرك ئېتىــدىكهن، مهنمــۇ ئــۇنى رەهمىتىمــدىن مههــرۇم قىلىــمهن

 . قىلغان

ــبهر ئهلهيهىــساالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ، ئۇنىڭغــا  مېنىــڭ ! يــا رەســۇلهلاله « : بىرئــادەم پهيغهم
 ئۇالرغـا تۇغقانلىرىم بـار ئىـدى، مهن ئۇالرغـا ياخـشىلىق قىلـسام، ئـۇالر ماڭـا يامـانلىق قىلىـدۇ،

 دېگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم » ياخــشىلىق تىلىــسهم، ئــۇالر ماڭــا يامــانلىق تىلهيــدۇ
ــا ــاڭا « ئۇنىڭغ ــشه س ــاردىمى ههمى ــڭ ي ــسا، ئالالهنى ــان بول ــدەك بولغ ــش ســهن دېگهن  ئهگهر ئى

 . دەيدۇ » بولىدۇ، ئهگهر شۇنىڭغا داۋام قىلساڭ

 بىلهن ياخشى ئۆتۈشنىڭ پرىنسىپلىرى خوشنىالر

 زۆرۈر رغا ياخشىلىق قىلىش خوشنىال

ــدۇر ــدىن بېرى ــك نهتىجىلىرى ــڭ ئهڭ كۆرىنهرلى ــش ئىماننى ــشىلىق قىلى ــنىالرغا ياخ  . خوش
 ئىــسالم تارىخىــدىكى ئۆلگىلىــك زاتــالر . چــۈنكى، خوشــنىدارلىقنىڭ ههقلىــرى بهكمــۇ چوڭــدۇر

ــڭ ــى ئۇنىـــ ــان ئىكهنلىكىنـــ ــاكى يامـــ ــشى يـــ ــسىنىڭ ياخـــ ــشىنىڭ ۋە ئائىلىـــ ــرەر كىـــ  بىـــ
 ئــۇالر ئــاۋۋال خوشــنىلىرىدىن ئــۇ كىــشى ههققىــدە . قــاراپ باهــااليتتى خوشــنىدارچىلىقىغا

 ســۇرايتتى، خوشــنىلىرى ئــۇنى ياخــشى ئــائىله دەپ تهرىپلىــسه، ئۇنىڭغــا دىيانهتلىــك، ياخــشى
ــى ــا بېرەتت ــائىله دەپ باه ــىكايهت . ئ ــدىن ش ــسا، ئهخالقى ــنىلىرى ئۇنىڭــدىن زارالن  ئهگهر خوش

 بولـۇش ۋە مۇئـامىله قىلىـش قاتـارلىق ئىـشالردىن قىلسا، ئۇنىـڭ بىـلهن قـۇدا بولـۇش، خوشـنا
ــى ــار . ۋازكېچهتت ــادەت ب ــۇ ئ ــۇ ب ــڭ مىللىتىمىزدىم ــدادلىرىمىز . بىزنى ــۇڭا ئهج ــسىغا « ش  خوشنى
 . دېگهن هېكمهتنى بېكارغا ئېيتمىغان » قاراپ ئۆي ئال

. ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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ــۋايهت قىلىــدۇ ــۈ ســۆزىنى رى ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇن  : ئائىــشه رەزيهلالهــۇ ئهنهــا پهيغهم
 ئىـل پهرىــشته ماڭــا خوشــنىالرغا ياخــشىلىق قىلىــشىم توغرۇلــۇق تولىمــۇ كــۆپ تهۋســىيه جىبىرا «

ــدۇ، دەپ . قىلىۋاتىــدۇ ــادەت قىلىۋاالمدىغان ــۆزىگه ئ ــشنى ئ ــداق تهۋســىيه قىلى ــۇنى بۈن ــا ئ  ههتت
 . ) 1 ( » گۇمان قىلىپ قالدىم

 خوشنىدارچىلىقنىڭ ههقلىرى `

ــدۇ ــۈك بولىـ ــرى ههرتۈرلـ ــنىدارچىلىقنىڭ ههقلىـ ــۇلمان . خوشـ ــتىدە، مۇسـ ــشىنىڭ ئۈسـ  كىـ
ــڭ كـــاپىر خوشنىـــسىىغا ئۆتهشـــكه تېگىـــشلىك بىـــرال ههق بولـــۇپ، بـــۇ بولـــسىمۇ  ئۆزىنىـ

ــى ــسىغا . خوشـــنىدارلىق ههققـ ــۇلمان خوشنىـ ــتدە ئۆزىنىـــڭ مۇسـ ــشىنىڭ ئۈسـ  مۇســـۇلمان كىـ
 ئۇنىــڭ بىــرى، خوشــنىدارلىق ههققــى؛ يهنه بىــرى، : ئۆتهشــكه تېگىــشلىك ئىككــى ههق بولــۇپ

 ـ م . مۇســۇلمانلىق ههققىــدۇر  ۇســۇلمان كىــشىنىڭ ئۈســتىدە، ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان، ئــۇرۇق
 بۇالرنىـڭ بىـرى، خوشـنىدارلىق : ههق بولـۇپ تۇغقان خوشنىـسىىغا ئۆتهشـكه تېگىـشلىك ئـۈچ

 ـ تۇغقــانلىق ههققىــدۇر  . ههققــى؛ ئىككىنچىــسى، مۇســۇلمانلىق ههققــى؛ ئۈچىنجىــسى، ئــۇرۇق
 ـ  يهنــى ئــۆيى ( تۇغقــان، يــېقىن مۇســۇلمان كىــشىنىڭ ئۈســتىدە، ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان، ئــۇرۇق

ــان ــېقىن بولغ ــۆيىگه ئهڭ ي ــڭ ئ ــۇپ ) ئۇنى ــۆت ههق بول ــشلىك ت ــسىىغا ئۆتهشــكه تېگى  : خوشنى
 بۇالرنىــڭ بىـــرى، مۇســۇلمانلىق ههققـــى؛ ئىككىنچىــسى، تۇغقـــانلىق ههققــى؛ ئۈچىنجىـــسى،

 يــېقىن خوشـــنا يىـــراق . خوشــنىدارلىق ههققـــى؛ تۆتىنچىـــسى يــېقىن خوشـــنىلىق ههققىـــدۇر
ــاردىمىڭىزگه ئۈلگۈرىـــدىغان، باشـــقىالرغىمۇ . ئهلـــۋەتته ئهۋزەلـــدۇر خوشنىـــسىدىن ــال يـ  دەرهـ

 ياخــشى تهرىپىڭىزنــى قىلىــپ بېرىــدىغان ۋە ســىزنى يــالغۇز قىلمايــدىغان كىــشى ئهلـــۋەتته
ــنىڭىزدۇر ــېقىن خوشــ ــىزنىڭ يــ ــنا . ســ ــېقىن خوشــ ــىرتىدا، يــ ــنىدارلىقنىڭ ســ ــۇڭا خوشــ  شــ

ــايرىم بىـــرههق بو  ئهجـــدادلىرىمىزمۇ . لـــۇپ بېكىـــتىلگهن بولغانلىقىنىـــڭ ههققـــى ئاالهىـــدە ئـ
 . دەپ بېكار ئېيتمىغان » تۇغقىنىڭدىن يېقىندىكى خوشناڭ ياخشى يىراقتىكى «

ــۇق ــوڭلىقى توغرۇلـ ــڭ چـ ــنىدارچىلىقنىڭ ههققىنىـ ــساالمدىن خوشـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــا ــاهابىلىرىدىن زىن ــۈنى س ــر ك ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــگهن، پهيغهم ــس كهل ــر ههدى ــداق بى  مۇن

ــۇق ــدۇر، « ســورايدۇ، ســاهابىالر، توغرۇل ــا هارام ــارام زىن ــالاله ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى ه ــۇنى ئ  ئ
ــان ــدۇ » قىلغــ ــاۋاب بېرىــ ــساالم . دەپ جــ ــبهر ئهلهيهىســ ــا پهيغهمــ ــۇ ۋاقىتتــ ــڭ « بــ  بىراۋنىــ

 ئايـــال بىـــلهن زىنـــا قىلغىنىنىـــڭ 10 قىلغىنـــى، باشـــقا خوشنىـــسىنىڭ ئايـــالى بىـــلهن زىنـــا
 ئوغۇرلــۇق « ئوغۇرلــۇق توغرۈلــۇق ســورايدۇ، ئــۇالر يهنه ئــۇ . دەيــدۇ » گۇناهىــدىن ئېغىــردۇر

ــارام قىلغـــان ــاۋاب بېرىـــشىدۇ » هارامـــدۇر، ئـــۇنى ئـــالاله ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىـــرى هـ  . دەپ جـ

. بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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 بىراۋنىــڭ خوشنىــسىنىڭ ئۆيىــدىن ئوغۇرلــۇق قىلغىنــى ، « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا
 . ) 1 ( دەيدۇ » ر گۇناهىدىن ئېغىردۇ بوالپ چىقىپ كهتكىنىنىڭ ئۆينى 10 باشقا

ــشنىڭ ۋە ــا قىلىـ ــلهن زىنـ ــى بىـ ــان بىرسـ ــالى بولمىغـ ــسىنىڭ ئايـ ــستىن خوشنىـ ــۇ ههدىـ  بـ
 خوشنىـــسى بولمىغــــان بىرىنىـــڭ ئۆيىــــدىن ئوغۇرلــــۇق قىلىـــشنىڭ گۇناهىنىــــڭ يېنىــــك

 بهلكـــى، ئۇنىـــڭ ئهكـــسىچه، خوشنىـــسىنىڭ ئايـــالى . ئىكهنلىكـــى ئىپادىلهنمهيـــدۇ، ئهلـــۋەتته
ــسىنى ــشنىڭ ۋە خوشنىـ ــا قىلىـ ــلهن زىنـ ــڭ بىـ ــشنىڭ گۇناهىنىـ ــۇق قىلىـ ــدىن ئوغۇرلـ  ڭ ئۆيىـ

ــى ــايهت ئىكهنلىكــ ــانهت ههم جىنــ ــۈرۈلمهس خىيــ ــى ۋە كهچــ ــر ئىكهنلىكــ ــايىتى ئېغىــ  ناهــ
ــدۇ ــمهيدۇ، . ئىپادىلىنىـ ــرى يېنىكلهشـ ــى دەرىجىلىـ ــاه جهههتتىكـ ــڭ گۇنـ ــا ۋە ئوغۇرلۇقنىـ  زىنـ

 . بهلكى ههسسىلهپ ئاشىدۇ

 خوشنىالرغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ تهرتىبى

 خــشىلىق قىلىــشنى ئــۆيگه مۇســاپه جهههتــتىن ئهڭ يــېقىن بولغىنىـــدىن خوشــنىالرغا يا
ــرەك ــالش كېــ ــان . باشــ ــراق بولغــ ــى، يىــ ــنىنىڭ ههققــ ــان خوشــ ــېقىن بولغــ ــۆيگه ئهڭ يــ  ئــ

 . شۇڭا ئۇ ئاۋۋال ئادا قىلىنىدۇ . خوشنىنىڭكىدىن ئههمىيهتلىكتۇر

ــدۇ ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنه ــشه رەزىيهلاله ــنامن « : ئائى ــى خوش ــۇلۇلالهتىن ئىكك  ىڭ مهن رەس
ــدۇ، ــاۋۋال بهرســهم بولى ــى ئ ــسىغا ههدىيهلىرىمن ــا » قايسى ــۇ، ماڭ ــشكى « دەپ ســورىغىنىمدا، ئ  ئى

 . دەپ جاۋاب بهردى » سېنىڭ ئىشىكىڭگه ئهڭ يېقىن بولغىنىغا ئاۋۋال بهرسهڭ بولىدۇ

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىس ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلاله ــبىن ئابب ــاچ « : ئى ــسىنىڭ ئ  خوشنى
ــۇرۇ ــپ ت ــانلىقىنى بىلى ــۇنى تويغۇزماســتىن، ( پ، ياتق ــۇ ) ئ ــشى ههرگىزم ــان كى ــوق ياتق ــۆزى ت  ئ
 . ) 2 ( دېگهن ههدىسىنى رىۋايهت قىلغان » مۇسۇلمان هېسابالنمايدۇ

 . ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 پهرزەنىتلهر ئائىلىنىڭ زىننىتىدۇر

الل تۇرمــۇش قۇرۇشــنىڭ بىرغايىــسى كىــشى ئۆزىنىــڭ مهنىــۋى ئېهتىيــاجىنى ئۆزىنىــڭ هــا
 ئايالى بىلهن تهمىن ئېتىـشى ئـارقىلىق، هـارام، پاهىـشه ئىـشالردىن سـاقلىنىش بولـسا، ئۇنىـڭ

ــارەتتۇر ئهڭ ئاساســلىق ــسى ۋە مهقــسىتى نهســىل يېتىــشتۈرۈشتىن ئىب ــان . غايى  تۇرمــۇش قۇرغ
 ـ ئايالنىــڭ ــاق ههرقانــداق ئهر ــارزۇ ئورت ــۇ ئ ــارەت بولغــان ب ــدە پهرزەنــت كۆرۈشــتىن ئىب  قهلبى

 هر قانـداق ئىنـسان ئۆزىنىـڭ ئـۇرۇق ـ ئهۋالدى بولـۇپ، ئـۇالر ئـارقىلىق ئۆزىنىـڭ ه . تهلپۇنىـدۇ
 . نام ـ نىشانىسىنى داۋام قىلدۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ

 ئــالاله تۇرمــۇش قۇرۇشــنىڭ غايىــسىنىڭ نهســىل يېتىــشتۈرۈشتىن ئىبــارەت ئىكهنلىكىنــى
 يهنــى ( نزارلىقتــۇر ئېكى ) خــۇددى ( ئايــاللىرىڭالر ســىلهر ئۈچــۈن ﴿ : بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ
 . ) 1 ( ﴾ ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشته كېلىڭالر ) نهسىل تېرىيدىغان جايدۇر

 ـ ســـائادەت ــشىگه بهخىـــت ــاتلىقىنى گۈللهنـــدۈردىغان ۋە كىـ ــالاله نهســـىلنىڭ هايـ  ئـ
ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــى باي ــېمهت ئىكهنلىكىن ــوڭ ن ــشاليدىغان ئهڭ چ ــالالر ۋە ﴿ : بېغى  م

 . ) 2 ( ﴾ چىلىكىنىڭ زىننىتىدۇر بالىالر دۇنيا تىرىك

 ـ ئانىالرنىـڭ يـۈرەك پـارىلىرى، ئائىلىنىـڭ گۈللىرىـدۇر  ـ ئانىالرنىـڭ . پهرزەنـتلهر ئاتـا  ئاتـا
 ـ . يـــۈرەكلىرى شـــۇ گـــۈللهر بىـــلهن ياشـــىرىپ تۇرىـــدۇر  دۇنيـــادا پهرزەنـــتلهر ئۈچـــۈن ئاتـــا

 ـ ئانىالرغـا شـۇنىڭ ئۈچـۈن قۇرئـان كهرىمـدە ئاتـ ! ئانىالردىنمۇ كۈيۈمچان كىـشىلهر بارمىـدۇ؟  ا
 ـ ئـــانىالر ههققىـــدە قىلىنغـــان  بـــالىالر ههققىـــدە قىلىنغـــان تهۋســـىيهلهردىن بالىالرغـــا ئاتـــا

 ـ ئانىالرنىــڭ قهلبلىــرىگه بالىالرغــا . تهۋســىيه ئىنتــايىن كۆپتــۇر  چــۈنكى ئــالاله ئهزەلــدىن ئاتــا
 الىالر كۈيىنىــشتىن ئىبــارەت بــۇ ئىنتــايىن چوڭقــۇر مــۇههببهتنى ســېلىۋەتكهن، شــۇڭا ئۇالرغــا بــ

ــسىنى، ــۇالر پهرزەنتلىرىنىــڭ كېلىچىكــى ئۈچــۈن ههر نهرسى ــسىمۇ، ئ ــدە تهۋســىيه قىلمى  ههققى
 . ههتتا جانلىرىنى پىدا قىلىشقا هازىر

ــغۇل ــلهن مهش ــسى بى ــۆز ئائىلى ــالالردا ئ ــۆپىنچه ه ــسىچه، ك ــڭ ئهكى ــالىالر ئۇالرنى ــا ب  ئهمم
 نىـدا چهكـكهن مېهـنهت ـ بولۇپ قىلىپ، ئاتا ـ ئانىـسىنىڭ ئـۇالرنى بېقىـپ چـوڭ قىلىـش جهريا

 جاپـــالىرىنى ئۇڭـــايال ئۇنتـــۇپ قالىـــدۇ، ئۇالرنىـــڭ قىلغـــان ياخـــشىلىقلىرىنى قايتۇرۇشـــقا
 ـ ئانىالرغــا ياخــشىلىق قىلىــش ههققىــدە شــۇڭا ئــالاله . تىرىــشمايدۇ  تائــاال بالىالرغــا، ئاتــا

 ئايهت  223 بهقهر سۈرىسى ) 1 (
ئايهت  46 كههف سۈرىسى ) 2 (
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 ـ ئـــانىنى قاخشىتىـــشنىڭ يامـــان  كـــۆپلىگهن تهۋســـىيهلهرنى قىلـــدى ۋە ئـــۇالرنى ئاتـــا
 . تلىرىدىن ئاگاهالندۇردى ئاقىۋە

ــدۇر ــائىله هۇزۇرلــۇق ئائىلى ــنهتلهنگهن ئ ــلهن زىن ــتلهر بى ــۈددى مېۋىلىــك . پهرزەن ــۇ خ  ئ
 پهرزەنــتلهر يۈزىــسىدىن ئــالاله . باغــدەك بهرىكهتلىــك، گــۈل باغچىــسىدەك خۇشــپۇراق بولىــدۇ

 ـ قـازاالردىن هىمـايه قىلىـدۇ  داق شـۇن . ئۇنىڭغا كـۆپلىگهن ياخـشىلىقالرنى ئاتـا قىلىـدۇ ۋە بـاال
 ـ ئـانىالر ئالالهنىـڭ بـۇ سـان ـ ساناقـسىز نېمهتلىرىنـى تونـۇپ، ئالالهقـا  ئىكهن، ئهلۋەتته ، ئاتـا

 . شۈكۈر قىلىشى ۋە نېمهت بولۇپ بېرىلگهن بۇ ئهزىز پهرزەنتلهرنى قهدىرلىشى الزىم

 پهرزەنتلهر ئالالهنىڭ ئامانهتلىرىدۇر

ــا ــىل يېتىـــشتۈرۈشكه ۋە نهســـىللهرنىڭ سـ ــشىگه ئىـــسالم دىنـــى نهسـ  غالم ئۆســـۈپ يېتىلىـ
 توســـقۇنلۇق قىلىـــدىغان تۈرلـــۈك ئـــامىلالر ۋە ئاپهتلهرنىـــڭ ئالـــدىنى ئېلىـــشقا ئاالهىـــدە

 ـ ئانىالرغـا ئـالاله تهرىپىــدىن تاپـشۇرۇلغان ههم شــهرەپلىك . ئههمىـيهت بهردى  پهرزەنتلهرئاتـا
ــانهتلهردۇر ــر ئام ــك بى ــڭ . ههم خهتهرلى ــدە ئالالهنى ــامهت كۈنى ــانىالر قىي  ـ ئ ــا ــدا ئ ئات ــۇ الدى  ب

 تائــاال قۇرئـان كهرىمـدە مۇســۇلمانالرنى شـۇڭا ئـالاله . جاۋابكارلىقىغـا تارتىلىــدۇ ئامانهتلهرنىـڭ
 ـ چاقـــاڭالرنى، « : بــۇ جاۋابكـــارلىقتىن ئاگاهالنـــدۇرۇپ مۇنـــداق دەيـــدۇ  ئـــۆزۈڭالرنى ۋە بـــاال

ــشتىلهر ــول پهرىـ ــاتتىق قـ ــدىغان قـ ــم قىلمايـ ــدىغان، رەهىـ ــۇ بولىـ ــالر يېقىلغـ ــسان ۋە تاشـ  ئىنـ
 . ) 1 ( » ئهككهل بولغان دۇزاختىن ساقالڭالر مۇ

 ـ بىــر  ـ چــاقىلىرىنى دۇزاخ ئازابىــدىن ساقلىــشىنىڭ بىــردىن  ئۇالرنىــڭ ئــۆزلىرىنى ۋە بــاال
 كىچىكىــدىن ئۈسـتىدىكى پهرزەنــت ههقلىرىنـى تولــۇق ئـادا قىلىـش يولىــدا، بالىالرغـا چارىـسى

 ـ يامــاننى بىلــدۈرۈپ  ـ مهرىــپهت باشــالپال ئىمــان، ئىــسالمنى ئۆگىتىــپ، ياخــشى  ، ئىلىــم
ــارەتتۇر ــشىدىن ئىب ــادا قىلى ــانهتنى ئ ــۇ ئام ــپ ب ــۇقىرىقىالرنى . ئۆگىتى ــانىالر ي  ـ ئ ــا ــالاله ئات  ئ

ــئۇلىيىتى تۇگهيـــدۇ  كېيىنىكـــى . بۇيرىغـــان بـــويىچه ئـــادا قىلغانـــدىن كېيىن،ئۇالرنىـــڭ مهسـ
ــدۇ ــار بولىـ ــۆزلىرى جاۋابكـ ــالىالر ئـ ــشالرغا بـ ــدۇ . ئىـ ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ  : پهيغهمـ

 تۇغۇلىـدۇ، ههرقانداق بـاال ئىـسالم دىنىنـى ئېتىـراپ قىلىـشقا هـازىر بولغـان تهبىئىتـى بىـلهن «
 . ) 2 ( » قىلىدۇ ياكى مهجۈسىي قىلىدۇ خرىستىئان ئۇنى ئاتا ـ ئانىسى يههۇدىي قىلىدۇ ياكى

 ـ ئــانىالر بالىالرنىــڭ قانــداق يېتىــشىپ چىقىــشىدىن مهســئۇلدۇر  ئــۇالر . دېــمهك، ئاتــا
ــالىلىرىنى ئىــس ــاتىنى ب ــسا، ئۇنىــڭ مۇكاپ ــان بول ــيىلهپ چىقق ــۇرى ئاســتىدا، ياخــشى تهربى  الم ن

 ـ ئايهت 6 تههرىم سۈرىسى ) 1 (
بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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ــدۇ ــۇم كۆرى ــاخىرەتته چۇق ــدىن ئ ــادا، ئان ــاۋۋال مۇشــۇ دۇني  ـ . ئ ــاۋايى ــۆز ه ــالىلىرىنى ئ  ئهگهر ب
ــويىچه يېتىــشتۈرەلمىگهن بولــسا، ــپ، ئالالهنىــڭ كۆرسهتمىــسى ب ــلىرىگه قويــۇپ بېرى  ههۋەس

 ـ . ، ئانـدىن ئـاخىرەتته تارتىـدۇ ئۇنىڭ جازاسىنى ئاۋۋال بۇ دۇنيـادا  يامـان بالىنىـڭ ئـاپىتى ئاتـا
 . ئــانىالرنى تۈرلــۈك باالالرغــا دۇچــار قىلىــدۇ، قىيــامهت كۈنىــدىمۇ ئــۇالرنى خــاتىرجهم قىلمايــدۇ
ــا قىلغــان كىــشى قانــداق جاۋابكالىققــا تارتىلــسا ، پهرزەنتلىرىنىــڭ كېلىچىكىنــى  ئامــانهتنى زاي

ــانىالرم  ـ ئ ــا ــۋەتكهن ئات ــا قىلى ــدۇ زاي ــا تارتىلى ــرراق جاۋابكارلىقق ــدىن ئېغى ــۈنكى . ۇ، ئۇنىڭ  چ
 . پهرزەنتلهر ئالالهنىڭ ئۇالرنىڭ قوللىرىغا تاپشۇرغان ئامانهتلىرىدۇر

 ئاتا ـ بىلهن بالىنىڭ مۇناسىۋىتى

 : ئاتا بىلهن بالىنىڭ مۇناسىۋىتى تۆۋەندىكى نوقتىالردا ئىپادىلىنىدۇ

 بالىالرغا ئىسالمىي ئىسىمالرنى قويۇش . 1

ــرەك بال ــۇش كېـ ــسىمالرنى قويـ ــۈزەل ئىـ ــسالمىي گـ ــتا ئىـ ــسىملىرىنى قويۇشـ ــڭ ئىـ  . ىالرنىـ
ــۈزەل ــي گـــ ــسالمىي ۋە مىللىـــ ــۇلمانالر ئىـــ ــۆنىمىزدىكى بهزى مۇســـ ــى، كـــ  ئهجهپلىنهرلىككـــ
ــدۇ ــسىملىرىنى قويۇۋالى ــۇلمانالرنىڭ ئى ــرى مۇس ــا غهي ــۇپ، بالىلىرىغ ــپ قوي ــسىمالرنى قايرى  . ئى

 ىـسىمالرنى ئـۆزلىرى ئۈچـۈن پهخىـر بىلىـپ بالىلىرىغـا بهزىلهر، تېلىۋىزىيهدىن ئاڭلىغـانلىكى ئ
 ئـــۇالر ئـــۆزلىرىنى غهيـــرى مۇســـۇلمانالرغا ئوخـــشىتىۋالغاننىڭ ســـىرتىدا، ئىـــسىم . قويۇۋالىـــدۇ

 : ئــــۇالر پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ . قويۇشــــتىمۇ غهيــــرى مۇســــۇلمانالرنى دورىۋالغــــان
ــلهرگه « ــقا قهۋم ــۇلمانالرغا ( كىمكــى باش ــرى مۇس ــى غهي ــۆز ) يهن ــۇ، ئ ــشىتىۋالىدىكهن، ئ  ىنى ئوخ

 . دېگهن ههدىسىنى ئېسىگىمۇ ئالمايدۇ » شۇقهۋملهردىن بولۇپ كېتىدۇ

 بىزنىــڭ . بىــز ئهڭ شــهرەپلىك ۋە ئۇلــۇغ بىــر دىنغــا مهنــسۇپ بولغــان بهختلىــك مىللهتمىــز
ــا . دىنىمىـــز ئهڭ كامىـــل دىـــن  بۈنـــداق ئىـــكهن، مۇســـۇلمانلىق ســـۈپىتىمىز بىـــلهن دىنىمىزغـ

 . ىـــڭ دىنىـــي ۋە مىللىـــي ئهنئهنىمىـــز بـــويىچه ئىـــش كۆرىـــشىمىز الزىـــم ئهگىـــشىپ، ئۆزىمىزن
ــردۇر ــهرەپ ههم پهخىـ ــز ئۈچـــۈن شـ ــاش بىـ ــالىلىرىمىزنى ئاتـ ــلهن بـ ــسىمالر بىـ  . ئىـــسالمىي ئىـ

 ئاتىنىــڭ ئۈســتىدىكى پهرزەنــت ههقلىرىــدىن « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسىدە
 دەپ » رنى تهربىـــــيىلهش بىـــــرى، ئۇالرنىـــــڭ ئىـــــسىمىلىرىنى ياخـــــشى تـــــالالش ۋە ئـــــۇال

 . ) 1 ( كۆرسهتكهن

 باال تۇغۇلغاندىن كېيىن سهدەقه قىلىش . 2

ــۇپ يهتتىنچــى كــۈنى ئۇنىــڭ  ئىــسالمىي ۋە مىللىــي ئهنئهنىلىرىمىزنىــڭ بىــرى، بــاال تۇغۇل

بهيههقىي رىۋايىتى ) 1 (
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ــا ــسا بىــر قــوينى ســويۇپ، پېقىرالرغ ــسا ئىككــى قــوي، قىــز بول  بېــشىنى چۈشــۈرۈش، ئوغــۇل بول
ــۇ ئالال . ســهدەقه قىلىــشتۇر ــا ب ــتىگه مان ــۇ نېمى ــارەت ب ــا قىلغانلىقىــدىن ئىب  هنىــڭ پهرزەنــت ئات

 بۈنــداق قىلغــان كىــشى بىــر ســۈننهت ئىــشنى . شــۈكۈر ئــادا قىلغانلىقىنىــڭ بىــر ئىپادىــسىدۇر
 . قىاللمىغان تهقدىردە هېچ گۇناهكار بولمايدۇ . ئادا قىلغانلىقنىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

 بالىالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىش . 3

ــڭ بالىالرنىــڭ ئا  ـ ئانىالرنى ــا ــشى ئۈچــۈن، ئات ــشى ۋە ســۆزىگه كىرى ــائهت قىلى ــا ئىت  تىالرغ
ــشى، ئهڭ  ـ مــۇههببىتىنى ۋە شــهپقىتىنى بېغىشلى ــرى ــشى، مېه ــامىله قىلى ــا ياخــشى مۇئ  ئۇالرغ

ــرەك ــشى كې ــشى تهربىيىلى ــۇالرنى ياخ ــۇهىمى ئ ــدا . م ــتلىرىنىڭ ئالدى ــڭ دوس ــا ئۇالرنى  بالىالرغ
 ىرىنـــى تونۇتۇشــتا، مۇناســىپ ئۇرۇنـــدا بىــرگه يـــالغۇز ئاچچىقلىماســلىق، ئۇالرغــا كهمچىلىكل

 ئولتــۇرۇپ، ئــاۋۋال ئۇالرنىــڭ ئــارتۇقچىلىقلىرىنى ســۆزلهپ، ئانــدىن كهمچىلىكلىرىنــى ســىلىق،
 ـ  مهنتىقلىق ئۇسۇلدا ئېيتىپ بېرىـپ، ئانـدىن تـوغرا نهسـىههت قىلىـش، تهربىـيه كـۆرگهن ئاتـا

 . ئانىالرغا خاس ئالىيجانابلىقتۇر

 ارىسىدا ئادالهتلىك بولۇش بالىالرنىڭ ئ . 4

 ـ بىرىــدىن ئــارتۇق كــۆرۈپ، . بــالىالر ئوتتۇرىــسىدا ئــادىللىق قىلىــش كېــرەك  بىرىنــى
ــقىلىرنى رەنجىتمهســلىك الزىــم ــش ئــارقىلىق باش ــهپقهت ئىزهــار قىلى ــا ئاالهىــدە ش  . ئۇنىڭغ
ــىۋىتىگه ــلىق مۇناس ــارا قېرىنداش ــڭ ئۆزئ ــلىق ئۇالرنى ــادىللىق قىلماس ــسىدا ئ ــڭ ئارى  بالىالرنى

 ـ ئـــانىغىمۇ بۇنىڭـــدىن ياخـــشى نهتىـــجه كهلمهيـــدۇ . ســـهلبىي تهســـىر قوزغايـــدۇ  بـــۇ، . ئاتـــا
ــشتۇر ــان ئى ــانىلىدىغان يام ــاه س ــدىمۇ گۇن ــڭ ئالدى ــساالم بىــر . ئالالهنى ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 دەپ » ئــــالالهتىن قورقــــۇڭالر، بــــالىلىرىڭالر ئارىــــسىدا ئــــادىللىق قىلىــــپالر « : ههدىــــسىدە
 مالىــك رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنــدۇكى، ئــۇ مۇنــداق ئهنهس ئىبنــى . كۆرســهتكهن

ــوغلى « : دەيــدۇ ــادەم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىــدا ئولتــۇراتتى، يېنىغــا ئۇنىــڭ ئ  بىــر ئ
 ئارقىــدىن . كهلــگهن ئىــدى، ئۇنىــڭ پىشانىــسىگه بىرنــى ســۈيۈپ قويــۇپ يېنىــدا ئولتۇرغــۇزدى

 ېنىـدا ئولتۇرغـۇزدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭ قىزى كهلـگهن ئىـدى، ئـۇنى سـۆيمهيال ي
 » دېدى » ! سهن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئادىللىق قىلمىدىڭ « بۇ ۋاقىتتا هېلىقى ئادەمگه،

 . ) 1 ( بالىالرغا بهددۇئا قىلماسلىق . 5

ــدە بهددۇئــا قىلىــش ئىنتــايىن خهتهرلىــك ۋە يامــان ئىــشتۇر  بولۇپمــۇ، بهزى . بــالىالر ههققى
 ـ ئــانىالر بالىال  ـ تــوال نادانلىقلىرىغــا ئاچچىقالنغــانلىقتىن ئــۆزلىرىنى تۇتالمــاي، ئاتــا  رنىــڭ ئــاز

يهنى ئۇالرنى قارغىماسلىق ) 1 (
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ــارەتلهپ ــۇالرنى هاق ــدۇ، ئ ــا قىلى ــا بهددۇئ ـــ بالىلىرىغ ــدۇ ـ ــشكه ئالدىراي ــى قويۇۋېتى  ئېغىزلىرىن
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ ههقـته مۇنـداق دەپ . بۇ ئىـسالم نهزەرىـدە خاتـا ئىـشتۇر . سۆكىدۇ

ــهتكهن ــا دۇئــــا ئۆزۈڭال « : كۆرســ ــڭ ۋە ماللىرىڭالرنىــــڭ زىيىنىغــ  رنىــــڭ، ئهۋالدلىرىڭالرنىــ
ــايىڭالر . قىلمــاڭالر  ئالالهنىــڭ نــېمه سورالــسا بېرىــدىغان بىــر ســائىتى بــار، ســىلهرنىڭ بهددۇئ

 . ) 1 ( » شۇ سائهتكه ئۇدۇل كېلىپ قالمىسۇن

 بالىالرنى ئهپۇ قىلىش . 6

 لىـــــپ، ئۇالرنىـــــڭ بالىالرنىــــڭ تهنتهكلىكىنـــــى ۋە قوپـــــال مۇئـــــامىلىلىرىنى ئهپـــــۇ قى
 ـ ئانىالرغـا خـاس ئالىيجانـابلىق ۋە كهڭ  ياخشىلىنىشى ئۈچـۈن تىرىـشچانلىق كۆرسـىتىش ئاتـا

 . قۇرساقلىقتۇر

ــگهن ــر ههدىــــسىدە مۇنــــداق دىــ ــم « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم بىــ  باشــــقىالرغا رەهىــ
 » قىلمىغانالرغا رەهىم قىلىنمايدۇ

 بالىالرنىڭ ئاتا ـ ئانىالر ئۈستىدىكى ههقلىرى

 ـ با ــا ــدەك، ئات ــۇقلىرى بولغىنى  ـ هوق ــۈم ههق ــڭ مهل  ـ ئانىالرنى ــا ــتىدە ئات ــڭ ئۈس  لىالرنى
ــى . ئانىالرنىــڭ ئۈســتىدىمۇ بالىالرغــا ئائىــت مهلــۈم ههقــلهر بــاردۇر  ـ ئــانىالر بــۇ ههقلهرن  ئاتــا

ــدۇر ــشقا بۇيرۇلغان ــادا قىلى ــۇق ئ ــن . تول ــۇ ههقلهردى ــتىدىكى ب ــدا ئۈس ــڭ ئالدى ــۇالر ئالالهنى  ئ
ــدۇ پهيغ . مهســئۇلدۇر  ســىلهر ههممىڭــالر خــۇددى چوپانغــا « : همــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دەي

ــتىدىكىلىرىدىن ــول ئاســ ــڭ قــ ــم ئۆزىنىــ ــسىلهر، ههركىــ ــئۇلىيهت ئىگىسىــ ــشاش مهســ  ئوخــ
 . ) 2 ( » مهسئۇلدۇر

 ـ ئانــا بولــسۇن، مهيلــى دۆلهت باشــلىقى بولــسۇن، ههرقانــداق بىــر  يهنــى مهيلــى ئاتــا
ــۇددى ــشى، خ ــان كى ــسى بولغ ــئۇلىيهت ئىگى ــول ئاســتىدىكى مهس ــان ق ــدىغان چوپ ــادا باقى  پ

 پادىلىرىــــدىن مهســــئۇل بولغانــــدەك، ئۆزىنىــــڭ قــــول ئاســــتىدىكىلهرنىڭ ئههۋاللىرىــــدىن
ــئۇلدۇر ــڭ . مهس ــدۇ ۋە ئۇالرنى ــا تارتىلى ــلهن جازاغ ــۋېتىش بى ــا قىلى ــى زاي ــڭ ههقلىرىن  ئۇالرنى

 . ههقلىرىنى ئادا قىلىش بىلهن مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ

 : ىالر ئۈستىدىكى ههقلىرى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت بالىالرنىڭ ئاتا ـ ئان

 ۋايىتى مۇسلىم رى ) 1 (
بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 بالىالرنىڭ ئانىسىنى تالالش

 بۇ ماۋزۇ ئاتىالرغـا خـاس بولـۇپ، پهرزەنتلهرنىـڭ ئالىيجانـاپ، ئېـسىل، پهزىلهتلىـك بولـۇپ
ــالالرنى چىقىـــشى ئۈچـــۈن، ئاتىالرنىـــڭ كېلهچهكـــته  بالىلىرىنىـــڭ ئـــانىلىرى بولىـــدىغان ئايـ

 . هم قىلغان هالدا، ياخشى تاللىشى تهۋسىيه قىلىنىدۇ دىيانهت ۋە ئهخالقنى ئۆلچ

ــدۇ ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــالالرنى « : پهيغهمـ ــشى ئايـ ــۈن ياخـ ــلىڭالر ئۈچـ  نهسـ
 . ) 1 ( » تالالڭالر، ههقىقهتهن، ئايالالر ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ ئوخشاشلىرىنى تۇغىدۇ

ــۇنى ئوچۇقال ــارقىلىق ش ــسى ئ ــۇ ههدى ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم ــا، يهن ــدۇكى، دىنغ  ي
ــۇ ــۈن، شـ ــشتۈرۈپ چىقىـــش ئۈچـ ــىل يېتىـ ــشى نهسـ ــدىلىق، ياخـ ــقه پايـ ــيهتكه ۋە خهلقـ  جهمئىـ
 . نهســىلگه ئانــا بولغــۇچى ئايــالنى ياخــشى تــالالپ، ئىلغاشــنىڭ ئههمىيىتــى ناهــايىتى چوڭــدۇر

ــدۇ ــسمهن دوراي ــۇ قى ــا تهرىپنىم ــڭ . چــۈنكى نهســىللهر ئان ــا تهرىپىنى ــك ئان ــسىل، دىيانهتلى  ئې
 ، ئۇنىـڭ بــالىلىرىنىڭمۇ شـۇنداق بولىــشىغا تـۈرتكه بولىــدۇ، ئهگهر ئانـا تهرىپــى ياخـشى بولىــشى

 . ئۇنىڭ ئهكىسچه بولسا، تۇغۇلغـان بـالىالرمۇ كـۆپ هـالالردا شـۇالرغا ئوخـشاش بولـۇپ چىقىـدۇ
ــدۇ ــداق دەيـ ــسته مۇنـ ــر ههدىـ ــساالم يهنه بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشىلىق ۋە « : پهيغهمـ ــسانالر ياخـ  ئىنـ

 شاشتۇر، جـــاهىلىيهتته ياخـــشى بولغـــانلىرى ئهگهر ئـــالىم بولـــسا يامانلىقتـــا مهدەنـــلهرگه ئوخـــ
 » ئىسالم دىنىدىمۇ ياخشى بولىدۇ

ــلهرگه ئوخــشاشتۇر، ــۈددى مهدەن ــتا، خ ــان بولۇش ــۇش ۋە يام ــشى بول ــسانالر ياخ ــى ئىن  يهن
 مهدەنلهرمـۇ بىـر خىـل بولمايــدۇ، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا يۇقىرىــسى ئالمـاس ۋە ئالتۇنـدىن باشــالپ

ــلهر بــار تــۆۋىنى كۆمــۈرگه ــادەملهرمۇ شــۇنداقتۇر . قهدەر ههرخىــل مهدەن ــسىدا . ئ  ئىنــسانالر ئارى
 ـ قىممهتلىــك زاتالرمــۇ بــار بولغىنىــدەك،  بىــر دۈۋە ئالتۇنغــا تهڭ قىلغىلــى بولمايــدىغان، قهدىــر
 ئۆزىنىـــڭ ئىنـــسانلىق قىممىتىنـــى يوقاتقـــانلىقتىن، هـــېچ نهرســـىگه ئهرزىمهيـــدىغان، پهقهت

 ـ ئى  ـ تهربىــيه . چىــپ يۈرۈشــنى بىلىــدىغان ئىنــسانالرمۇ بــاردۇر ئــادەم ســۈرىتىدىال يهپ  تهلىــم
 ـ خــاراكتېرىنى ئۆزگهرتىــشتىن  كىــشىلهرنىڭ ئهخالقىنــى ئۆزگهرتهلىــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ مىــجهز

 ـ خـــاراكتېرى ئۇنىـــڭ . ئــاجىزدۇر، ئهلـــۋەتته  ـ پهيلـــى، مىــجهز  چـــۈنكى ئىنــساننىڭ خـــۇي
 تېگـى ـ تهكتىـدە ناچـارلىق . زگهرمهيـدۇ تهبئىتىگه سىپىپ كهتـكهن بىـر نهرسـه، ئـۇ ههرگىـز ئۆ

ــسىمۇ، يهنىــال ئــۆز ئهســلىنىڭ بهزى  ـ تهربىــيه ئالغــان بول  بولغــان كىــشىلهر قانچىلىــك تهلىــم
 ـ تهكتىــدىن ياخــشى  ـ كېــسىل قۇتۇلــۇپ كېتهلمىگهنــدەك، تېگــى  تهســىرلىرىدىن ئــۆزۈل

ــى ــۇ ياخـــشىلىقنىڭ تهسـ  رىنى بولغـــان، ئېـــسىل ئهســـىللىك كىـــشىلهرنىڭ پهرزەنتلىرىمـــۇ، شـ
 ـ تهكتــى ياخــشى بولغــان كىــشىلهردىن . ئــۆزلىرىگه ئۆزلهشــتۇرىدۇ  بــۇ ئۇرۇنــدىكى تېگــى

ئىبنى ئهساكىر رىۋايىتى ) 1 (
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ــك ۋە ــدىغان، دىيانهتلىـــك، ئادالهتلىـ ــالالهتىن قورقىـ ــالپ ئـ  مهقـــسهت، ئهجدادلىرىـــدىن باشـ
ــشىلهر دېمهكتــۇر ــسىل پهزىلهتلىــك كى ــسىللىك، ياخــشىلىق . ئې ــانهت بىلهنــال ئې  پهقهت دىي

ــ . ئۆلچىۈنىــدۇ ــۇپ بىراۋنىــڭ دىي ــائىله بول ــسىل، شــهرەپلىك ئ  انىتى بولماســتىن، قانچىلىــك ئې
ــدۇ ــا كېرەلمهيـ ــشى قاتارغـ ــۇ، ياخـ ــر ئـ ــسۈن، بهرىبىـ ــىل . كهتـ ــشى نهسـ ــداق كىـ ــۇڭا ههرقانـ  شـ

ــال ــشى، ئاي ــالنى تاللى ــك ئاي ــشى، دىيانهتلى ــتا ياخ ــور تالالش ــۆزىگه ج ــۈن ئ ــشتۈرۈش ئۈچ  يېتى
ــسىنى دىيــانهت بىــلهن كىــشىلهرمۇ كېلهچهكتىكــى پهرزەنتلىرىنىــڭ ئاتىــسى بولىــدىغ  ان جورى

 . ئهخالقنى ئاساس قىلغان هالدا، ياخشى تاللىشى ئىنتايىن زۆرۈردۇر

 بالىالرغا گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش

 ـ چىرايلىــق ئىــسىمالرنى قويــۇش ئاالهىــدە كۆڭــۈل بۆلۇشــكه تېگىــشلىك  بالىالرغــا گــۈزەل
 ى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ئىــسالم دىنــى هاياتلىقنىــڭ ههرقايــسى ســاههلىرىنىڭ ههممىنــ . ئىــشتۇر

ــاۋزۇدىمۇ ئىنــسانالرغا بهزى تهۋســىيهلهرنى قىلىــشنى ــۇ م ــۇ، ب ــردىن بولغــانلىقتىن، ئ  كامىــل بى
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم پهرزەنــتلهرگه چىرايلىــق، گــۈزەل ئىــسىمالرنى قويــۇش . ئۇنۇتمىغــان

 ر، شــۇڭا ســىلهر قىيــامهت كۈنىــدە ئىــسمىڭالر بىــلهن چاقىرىلىــسىله « : ههققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ
 . ) 1 ( » بالىلىرىڭالرغا چىرايلىق ئىسىمالرنى قويۇڭالر

 . ئهلهيهىســساالم ســاهابىلىرىغا گــۈزەل ئىــسىمالرنى قويۇشــنى تهۋســىيه قىالتتــى پهيغهمــبهر
 . ئۇ ههمىشه، يېقىمـسىز، سـهت ئىـسىمالرنى گـۈزەل، يېقىملىـق ئىـسىمالرغا ئۆزگهرتىـپ قويـاتتى

 ئىـــسىملىك » ئاســـىيه « رەزىيهلالهـــۇ ئهنهۇنىـــڭ پهيغهمبهرئهلهيهىســـساالم بىـــر قېـــتىم ئـــۆمهر
ــسمىنى ــڭ ئىـ ــله « قىزىنىـ ــۋەتكهن » جهمىـ ــسىمغا ئۆزگهرتىـ ــگهن ئىـ ــر . دېـ ــرقېتىم بىـ  يهنه بىـ

 . دېگهن ئىسىمغا ئۆزگهرتىۋەتكهن » ئهزىز « دېگهن ئىسمىنى » ئاسى « ساهابىنىڭ

 ئۇغۇلالرنى خهتنه قىلىش

 . ۇلــۇپ كهلــگهن بىــر هۆكۈمــدۇر ئۇغــۇلالرنى خهتــنه قىلىــش پۈتــۈن ســاماۋىي دىــنالردا بۇير
ــۈنلهي ــدىن پۈت ــڭ ماهىيىتى ــۇدىي دىنىنى ــلىدىكى يهه  ـ گهرچه ئهس ــدىكىلهر  يههــۇدىي دىنى
 چىقىــپ كهتــكهن بولــسىمۇ ــــ هــازىرمۇ ئوغــۇلالرنى خهتــنه قىلىــش ئىــشىنى جــارى قىلــدۇرۇپ

ــته ــا . كهلمهك ــستىئان ئهمم ــۇههقت خرى ــساالمنىڭ ب ــسا ئهلهيهىس ــدا ئېي ــۆز ۋاقتى  ـ گهرچه ئ  ه الر،
 ـ  ئىـسالم دىنىــدىكى بــارلىق . بۇنىڭغــا ئهمهل قىلمـاي كهلمهكــته تهۋسـىهلىرى بولغــان بولـسىمۇ

 پهرزدىــن قالــسا ئهڭ ئېتىبــارلىق ( مهزههپــلهردە ئوغــۇلالرنى خهتــنه قىلىــشنىڭ هــۆكمى ۋاجىــب
ــۈم ــۈننهت ) هۆكـ ــدە سـ ــى مهزهىبىـ ــۇپ، پهقهت ههنهپـ ــلىكى ( بولـ ــڭ مهسـ  . دۇر ) پهيغهمبهرنىـ

ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
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 م ئوغــۇلالرنى خهتــنه قىلىــشنىڭ الزىــم ئىكهنلىكــى ههققىــدە مۇنــداق پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال
ــگهن ــراهىم « : دىـ ــڭ ئىبىـ ــاماۋىي دىنالرنىـ ــى سـ ــۇننهتتۇ يهنـ ــنه قىلىـــش سـ ــۇلالرنى خهتـ  ئوغـ

 . ) 1 ( » ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ داۋام قىلىپ كهلگهن يولىدۇر

 . ىن بىرىدۇر ئوغۇلالرنى خهتنه قىلىش ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ئۈستىدىكى پهرزەنت ههقلىرىد

 بالىالرنى بېقىش

 ئاتىالرنىـــڭ ئىقتىـــسادىي ئههۋالىنىــــڭ قانـــداق بولۇشــــىدىن قهتئىيـــنهزەر، ئۇالرنىــــڭ
 ئائىلىنىــڭ ئىقتىـــسادىي ئېهتىياجىــدىن چىقىـــش . ئۈســتىگه پهرزەنتلهرنــى بـــېقىش پهرزدۇر

 غـــا ئاتــا بولغــان كىــشى ئايالىغــا ۋە بالىلىرى . پهقهت ئاتىنىــڭ ئۈســتىگىال بۇيرۇلغــان پهرزدۇر
 ـ . قىلىــش ئــارقىلىق ئائىلىــسنى تهمىــن ئېتىــدۇ ) چىقىــم ( نهفهقه  ئائىلىنىــڭ نهفهقىــسى ســىله

ــارلىق ياخـــــشىلىقالردىن  رەهىـــــم قىلىـــــش، ســـــهدەقه بېـــــرىش ۋە ئۇنىڭـــــدىن باشـــــقا بـــ
ــۇر ـــ . ئههمىيهتلىكتـ ــشتا ــ ـــ ئاداقىلىنىـ ــسىنىڭ ــ ــائىله نهفهقىـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 ياخــشىلىقنى ئــاۋۋال ئائىلهڭــدىن « : ههققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ ئالــدىنقى ئۇرۇنــدا تۇردىغــانلىقى
 . ) 2 ( » دەيدۇ ! باشلىغىن، باال مېنى كىمگه تاشالپ قويىسهن، ماڭا ئاش ـ نان بهرگىن

 ههرقانـداق ياخـشىلىقنى بۇ ههدىستىن شـۇنى كۆرۈۋېلىـشقا بولىـدۇكى، ئاتـا بولغـان ئـادەم
 ئائىلىــسىدىكىلهر . ا قىلىــشى كېــرەك ئــاۋۋال ئــۆز ئههلىــگه قىلىــشى، ئانــدىن كېــيىن باشــقىالرغ

ــسىنىڭ ــاۋۋال ئائىلى ــتىم دېمهســتىن، ئ ــاردەم قىالت ــا باشــقىالرغا ي ــان ۋاقىتت ــا تۇرغ  قىيىنچىلىقت
 . ئېهتىياجىنى قاندۇرۇشى ئهڭ مۇهىمدۇر

 بالىلىرىنى ياخـشى باقمـاي، ئۇالرنىـڭ ههقلىرىنـى زايـا قىلـۋەتكهن ئاتـا ئالالهنىـڭ ئالدىـدا
 ـ ئههۋالىـــدىن خهۋەر ئالمـــاي، ئـــۇالرنى ئـــۆز چـــۈنكى . گۇناهكـــار بولىـــدۇ  بالىالرنىـــڭ هـــال

 . هاللىرىغا تاشلىۋېتىش ئهڭ ئېغىر گۇناهى كهبىرىلهردىن سانىلىدۇ

ــدۇ ــداق دەي ــدە مۇن ــالىالر ههققى ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــڭ « : پهيغهم ــڭ پهرزەتنلىرىنى  بىراۋنى
ــى ــار بولۇشــ ــڭ گۇناهكــ ــشى، ئۇنىــ ــا قىلىۋېتىــ ــاي، زايــ ــادا قىلمــ ــى ئــ ــۈن ههقلىرىنــ  ئۈچــ

 . ) 3 ( » يېتهرلىكتۇر

 ئىمام ئههمهت رىۋايىتى ) 1 (
 بۇخارى راۋايىتى ) 2 (
ئهبۇ داۋۇت راۋايىتى ) 3 (
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 بالىالرنى تهربىيىلهش

 ئــالاله ئىنــسانىيهتنى، ئۆزىنىــڭ يهرشــارىنى گۈللهنــدۈرۈش ۋە ئىنــسانالر جهمئىيىتىنــى
ــشىدا ــۇرۇش ئى ــگه ئاش ــسىنى ئهمهل ــۋار ئىرادى ــان ئۇلۇغ ــارەت بولغ ــتىن ئىب ــى قىلدۇرۇش  تهرەقق

ــپه ــدىن خهلى ــۇرۇن باســار ( ئۆزى ــاراتتى ) ئ ــپ ي ــڭ گۈللى . قىلى ــڭ دۇنيانى ــشى ۋە جهمئىيهتنى  نى
 . ئىنـــسانالر پۈتـــۈن كائىناتنىـــڭ خوجـــايىنى . تهرەققىيـــاتى پهقهت ئىنـــسانالر بىـــلهن بولىـــدۇ

 شـۇنداق ئههمىيهتلىــك ئىنــسان نهســلىنىڭ ئهسـىرلهر بــويى داۋاملىــشىپ كېلىــشى پهقهت بىــر
ــارەت ئهر، بىـــر ئايالـــدىن  ئائىلىنىـــڭ ۋاسىتىـــسى بىـــلهن ئىككـــى ئاساســـتىن قۇرۇلغـــان ئىبـ

ــ ــۇ . گه ئېــشىپ كهلمهكــته ئهمهل ــۇپ، ب ــدائى مهكتىبــى بول ــداق ئىنــساننىڭ ئىپتى ــائىله ههرقان  ئ
ــلهن ئانــا ئىككىــسىدۇر مهكتهپ ــيهتكه . نىــڭ مهســئۇل مــۇئهللىملىرى ئاتــا بى  ئىنــساننىڭ جهمئى

 ۋە خهلقــقه پايــدىلىق بولــۇپ يېتىلىــپ چىقىــشى، پهقهت ئۇنىــڭ ئائىلىــسىدىكى تــۇنجى قېــتىم
 ـ تهربىيىـسىگ  شــۇڭا ئـائىله تهربىيىـسى ئىنــسان هاياتىـدا ئىنتــايىن . ه بـاغلىقتۇر ئالغـان تهلىـم

 . مۇهىم ئۇرۇن تۇتىدۇ

 ـ يامــاننى بىلــدۈرۈپ، راســت  بــالىالرنى كىچىكىــدىن ئىمــان ئىــسالم ئۆگىتىــپ ۋە ياخــشى
ــڭ  ـ ئانىالرنى ــا ــش ئات ــيىلهپ چىقى ــپ تهربى ــدىغان قىلى ــش قىلى ــوغرا ئى ــۆزلهيدىغان ۋە ت  س

 . ىڭ بىرىدۇر ئۈستىدىكى پهزەنت ههقلىرىن

 ـ ئــانىالر ئهڭ دىقـقهت قىلىــشقا تېگىــشلىك ئىــشالردىن بىـرى شــۇكى، بــالىالر ئالدىــدا  ئاتـا
 ـ  پهزىلهتــكه نوقــسان يهتكۈزىــدىغان ئهڭ ئــاددى ئىــشالرنىمۇ قىلىــپ سالماســلىقى ۋە ئهخــالق

 بهزى كىـشىلهر بالىلىرىنىـڭ كۆزىـدە تاماكـا، هـاراق : مهسـىلهن . يالغان سۆز قىلماسـلىقى الزىـم
ــا تهســـىر يهتكۈزىـــدىغان نهرســـىلهرنى ئىـــستېمال قىلىـــشتىن هـــېچ ههزەر باشـــقا ۋە ئهخالققـ

 ئاددىــسى، بىــراۋ ئۇالرنىــڭ . بهزىــلهر بــالىلىرى ئالدىــدا يالغــان ســۆز قىلىــدۇ . قىلىــشمايدۇ
ــا ــسا، بالىلىرىغ ــشكىنى قاق ــپ، ئى ــزدەپ كېلى ــى ئى ــالر « : بىرىن ــوق دەڭ ــدە ي ــى ئۆي ــدۇ » مېن  . دەي

 يــۇقىرىقى . هن يالغــانالرنى هېچبىــر ئېهتىيــات قىلماســتىن ســۆزلهيدۇ بۇنىڭــدىن باشــقا كــۆپلىگ
 ـ ئانىالرغـا نىـسبهتهن ئـاددى ۋە هـېچ ۋەقهسـى يـوقتهكال كـۆرۇنگهن بىـلهن،  يامان ئىشالر ئاتا
ــرلهرنى كۆرســىتىدۇ ــۆپلىگهن ســهلبىي تهس ــڭ تهربىيىــسىدە ك ــا نىــسبهتهن، ئۇالرنى  . بالىالرغ

 ـ ئانىالرنىــڭ پۈ  ـ ئانىالرنىــڭ . تــۈن سۆزــــ ههرىكهتلىرىنــى دورايــدۇ چــۈنكى بــالىالر ئاتــا  ئاتــا
 ئــۆزلىرى يالغــان ســـۆزلهپ، ئــۆزلىرى يامـــان ئىــشالرنى قىلىــپ تـــۇرۇپ بــالىلىرىنى راســـىت

 ئۆنۈمـــسىز سۆزلهشـــكه ۋە ياخـــشى، تـــوغرا ئىـــشالرنى قىلىـــشقا بۇيرۇغـــانلىقلىرى پايدىـــسىز ۋە
 . ئىشتۇر

 پۈتـۈن ئىـشالرنى ئاتـا ـ ئانىـسىغا قـاراپ ئـۇالر كىچىـك بـالىالر ئىنتـايىن سـهزگۈر كېلىـدۇ،
 ـ ئانىـــسىنىڭ ئهخالقـــى ۋە ئـــۆزگىچىلىكلىرى ئۇالرنىـــڭ . ئۆگىنىـــشكه ئىنتىلىـــدۇ ئاتـــا
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 كىچىـك بـالىالر يـۇمران كـۆچهتكه ئوخـشاش بولـۇپ، . تهبىئىتىگه سـىڭىپ كىرىـشكه باشـاليدۇ
 نـا بـۇ ۋاقىـت، ئاتـا ما . ئۇالرنى كىچىك ۋاقتىدا خالىغـان رەۋىـشته تهربىـيىلهپ چىققىلـى بولىـدۇ

 ـــ ئانىالرنىــڭ بــالىلىرىنى ئــۆزلىرى خالىغــان بــويىچه يېتىــشتۈرۈپ چىقىــشى ئۈچــۈن ناهــايىتى
 بــالىلىرىنى كىچىكىــدىن ئۇبــدان تهربىــيىلىمهي، ئــۇالرنى خالىغــانچه . ياخــشى بىــر پۇرســهتتۇر

ــۆزلىرىگه ــڭ س ــدا ئۇالرنى ــوڭ بولغان ــۇالر چ ــيىن ئ ــۇپ، كې ــدۈرۈپ قوي ــا كۆن ــان ئهخالقالرغ  يام
ــى ــدىن كۆرۈش ــى ئۆزلىرى ــانىالر كهمچىلىكىن  ـ ئ ــا ــشىغان ئات ــاپ قاخ ــۇالرنى قارغ ــسه، ئ  كىرمى

 چۈنكى ئـۇالر بـالىلىرىنى ئۆزلىرىنىـڭ سـۆزىگه كىرىـدىغان قىلىـپ تهربىـيىلهپ چىقىـش . الزىم
 بۇنــداق . لــېكىن ئــۇالر ئــۆز بــۇرچىنى ئــادا قىاللمىــدى . ئىقتىــدارىغا ۋە پۇرســهتكه ئىــگه ئىــدى

 ـ ئانىالرنىـڭ ئۆزىـدە ئىـكهن، كهمچىلىـ  ـ ئـانىالر بـالىلىرىنى ! ك كىمـدە؟ تهبىئىيكـى، ئاتـا  ئاتـا
ــڭ ــى ئۇنى ــڭ ئهمهلىيىت ــۇرۇپ، ئۇالرنى ــپ ت ــشقا چاقىرى ــشالرنى قىلى ــشى ئى ــتچىللىققا، ياخ  راس

 ـ . ئهكىـسچه بولـسا، بۈنـداق تهربىيهنىـڭ ئۆنـۈمى يوقتـۇر  بـالىالرنى ياخـشى تهربىيىلهشـته ئاتـا
ــى ــڭ ئهمهلىيىت ــم ئانىالرنى ــق بولۇشــى الزى ــرىگه مۇۋاپى ــۆزلىرىگه ۋە ههرىكهتلى ــڭ س  . ئۆزلىرىنى

ــزىن ــپ ، ئى ــشىكنى قېقى ــشته ئى ــۆيگه كىرى ــۆۋىنى ئ ــدىن باشــالپ، ت ــسى ئىمان ــا يۇقىرى  بالىالرغ
 ـ ئانىالرنىــڭ  ـ پهزىلهتلهرنـى ئـۆگىتىش ئاتــا  سـوراپ كىرىـشكه قهدەر بولغــان پۈتـۈن ئهخـالق

 . سئۇلىيىتىدۇر ئۇنىڭدىن باش تارتىپ بواللمايدىغان مه

ــت ــانىالر ئۈســتىدىكى پهرزەن  ـ ئ ــا ــاز ئوقۇشــقا كۆندۈرۈشــمۇ ئات ــالىالرنى كىچىكــدىن نام  ب
 تائــاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالمغا خىتــاب قىلىــپ مۇنـــداق ئـــالاله . ههقلىرىــدىن بىرىــدۇر

ــگهن ــدىكىلهرنى ﴿ : دې ــۇههممهد ئائىلهڭ ــى م ــۇممىتىڭنى ( ئ ــۈيرىغىن ) ۋە ئ ــا ب ــۇ . نامازغ  ئۆزۈڭم
 . ) 1 ( ﴾ دا قىلىشقا چىداملىق بولغىن ئۇنى ئا

ــالاله ــسىدىكىلهرنى ۋە ئ ــڭ ئائىلى ــساالمنى ئۆزىنى ــۇههممهد ئهلهيهىس ــايهتته، م ــۇ ئ ــاال ب  تائ
 ئـــۇممىتىنى نامـــاز ئوقۇشـــقا بۇيرۇشـــقا ۋە ئۇنىمـــۇ نامـــازنى چىـــداملىق بىـــلهن ئـــادا قىلىـــشقا

 خــشىلىققا بۇيرۇغــان بۇئــايهتتىن شــۇنى بىلىۋېلىــشىمىزغا بولىــدۇكى، باشــقىالرنى يا . بۇيرۇيــدۇ
 ئادەم، شۇ ياخشىلىقنى ئـاۋۋال ئـۆزى قىلىـشى؛ يامـان ئىـشالردىن توسـقان ئـادەم، ئـاۋۋال ئـۆزى

ــم ــشى الزى ــول ئۈزى ــدىن ق ــق . ئۇنىڭ ــۆزىگه مۇۋاپى ــى س ــڭ ئهمهلىيىت ــدىال ئۇنى ــۇنداق قىلغان  ش
 ئهمهلىيىتـــى ســۆزىگه مۇۋاپىـــق كهلـــگهن كىــشىنىڭ قىلغـــان تهربىيىـــسى . كهلــگهن بولىـــدۇ

ــدۇ ئۆنۈم ــۈك بولى ــدۇ . ل ــداق دەي ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــته « : پهيغهم ــۇالر يهت ــالىلىرىڭالرنى ئ  ب
 يېـــشىغا كىرىـــشى بىـــلهن نامازغـــا بـــۇيرۇڭالر، ئهگهر ئـــۇالر ئـــون ياشـــقا كىرگهنـــدىمۇ نامـــاز
 ئوقۇمىـسا، ئـۇالرنى نامازغــا كۆنـدۈرۈش يۈزىــسىدىن يېنىـك ئــۇرۇڭالر ، ئۇالرنىـڭ ياتــاقلىرىنى
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 . ) 1 ( » رىۋېتىڭالر بىر ـ بىرىدىن ئاي

ــقا ۋە ــاز ئوقۇش ــۇرۇنال نام ــشتىن ب ــاالغهتكه يېتى ــۇالر ب ــالىالرنى ئ ــك ب ــستىن كىچى ــۇ ههدى  ب
ــۋاالاليمىز ــى بىلىـ ــك ئىكهنلىكىنـ ــنىڭ نهقهدەر ئههمىيهتلىـ ــادەتلهرگه كۆندۈرۈشـ ــقا ئىبـ  . باشـ
ــي مهنئــى ــالىالرنى ئــۇرۇش قهتئى ــش ئۈچــۈن ب ــازدىن باشــقا ئى ــسالم دىنىــدا نام ــۈنكى ئى  چ

 . قىلىنىدۇ

ــۇ ههدىـــسىدىكى ــايرىۋېتىڭالر « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـ ــاقلىرىنى ئـ ــڭ ياتـ  » ئۇالرنىـ
 دېــگهن ســۆزى ئــارقىلىق، بىــز تهســهۋۋۇر قىلىــپ كــۆرمىگهن بىــر يامــان ئاقىۋەتنىــڭ ئالــدىنى

ــا ــۆزىمىزنى ئاچماقت ــدە ياتقۇزۇشــنىڭ . ئېلىــشىمىزغا ك ــر ئۆي ــۇلالرنى بى  ـ ئوغ ــز ــسىمۇ قى ــۇ بول  ئ
 ئهڭ ئههمىــيهت بېــرىلمهي كېلىۋاتقــان كــۆپ ســاندىكى ئۇيغــۇرالردا بولۇپمــۇ، . خهتىرىــدۇر

ــدە ــر ئۆي ــاالغهتكه يهتــكهن ياشــلىرىدىمۇ بى ــۇالر ب  ـ قىزالرنــى ئ  مهســىلىلهرنىڭ بىــرى، ئوغــۇل
ــته ــۇپ كهلمهك ــاتقۇزۇش بول ــدان . ي ــاراكتىرىنى ئۇب  ـ خ ــجهز ــسانالرنىڭ مى ــى ئىن ــسالم دىن  ئى

 بىــر زات تهرىپىــدىن كهلــگهن ۋە مــۇكهممهل بىلىــدىغان ۋە هــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلىــدىغان
ــدۇر ــر دىنـ ــگه بىـ ــسىپقا ئىـ  ـ پرىنـ ــانۇن ــر . قـ ــان بىـ ــپ يارىتىلغـ ــۇنداق ئاجايىـ ــسان شـ  ئىنـ

ــار؛ ــۇ بـ ــانىيلىق ۋە ئېـــسىل پهزىلهتمـ  مهۋجـــۇداتكى، ئۇنىڭـــدا پهرىـــشتىلهردە بولىـــدىغان روهـ
ــۇ ــههۋانى كۈچم ــدىغان ش ــايۋانالردا بولى ــدا ه ــار ئۇنىڭ ــساننىڭ روهــان . ب ــۇڭا ئىن  ىيلىقى ۋە ش

 ـ ههۋەسـلىرى ئۈسـتىدىن غهلىـبه قىلغـان ۋاقتىـدا، بۈنـداق ئىنـسان  پهزىلىتـى ئۇنىـڭ هـاۋايى
 ئهگهر . پهرىــشتىلهر بىــلهن تهڭ، بهلكــى پهرىــشتىلهردىنمۇ يــۇقىرى پهزىلهتــكه ئىــگه بوالاليــدۇ

 ـ ههۋەســلىرى ۋە شــههۋانىي كــۈچى ئۇنىــڭ روهانىيلىقىغــا  ئهكىــسچه بولــۇپ، ئۇنىــڭ هــاۋايى
 لىــــگه غالىــــپ كېلىــــپ قالــــسا ، بۈنــــداق ئىنــــسان هايۋانالرغــــا ئوخــــشاش، بهلكــــى ۋە ئهق

 . هايۋانالردىنمۇ تۆۋەن دەرىجىگه چۈشۈپ قالىدۇ

ــانالرنى ــلىرىگه ئهســىر بولغ  ـ ههۋەس ــاۋايى ــڭ ه ــدا ئۆزلىرىنى ــالاله قۇرئان ــۇالر « : شــۇڭا ئ  ئ
ــازغۇنالردۇر ــتهر ئـ ــايۋانالردىنمۇ بهتـ ــى هـ ــا ئوخـــشاشتۇر، بهلكـ ــۈپهتلهيدۇ دەپ » هايۋانالرغـ  . سـ

ــايۋانىي قىلىـــق « : بىـــرەر هاياســـىزلىقنى كۆرســـهك ئـــۇنى  ئهمهلىيهتـــته بىـــز، بـــۇ . دەيمىـــز » هـ
ــولىمىز ــان ب ــارەت قىلغ ــاههق هاق ــا ن ــۆزىمىزدە هايۋانالرغ ــان . س ــسانالر قىلغ ــۈنكى بهزى ئىن  چ

ــايۋانالرمۇ قىلمايــدۇ ــشالرنى ه ــىلهن . ئى ــان چىــشى : مهس ــۇپ قالغ ــايۋان بوغــاز بول  ئهركهك ه
 ئهممـا . بهلكـى ههۋىـسىنىڭ كـۈچىگه تاقابىـل تـۇرۇپ بـۇ ئىـشتىن يانىـدۇ . ئېتىلمايدۇ هايۋانغا

ــر ــگه بى ــا ئى ـــ غۇرۇرغ ــدان ـ ــدراكقا، ۋىج ــل ئى ــسان ئهقى ــتىگه ئىن ــڭ ئۈس ــسانالرچۇ؟ ئۇنى  ئىن
 ! هايۋان مهۋجۇدات، هايۋان بولسا، نه ئهقىل ـ ئىدراكتىن، نه ۋىجدان ـ غۇرۇردىن مههرۇم
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 ه، ۋىجـدان ـ غۇرۇرغـا ئىـگه بولغـان ئېـسىل مهۋجـۇدات بولـسىمۇ، پاراسـهتك ئىنسان ئهقىل ـ
ــشالرنى ــتهر ئى ــدىن بهت ــۇ، هايۋان ــسا، ئ ــوق بول ــاكى ي ــار، ي ــى ناچ ــانىتى ۋە ئهخالق ــڭ دىي  ئۇنى

 ياشـتىكى بـالىالر بـۇرۇنقى ئهسـىرلهردە جىنـسىي ههۋەسـنىڭ 10 . قىلىشتىن هـېچ ئۆكۈنمهيـدۇ
 ياشــقا كىــرمهي تــۇرۇپال ئــۇنى 7 ۈنــدە ئــۇالر نــېمه ئىكهنلىكىنــى بىلمىــگهن بولــسا، هــازىرقى ك

 ئــۇالر تىلىــۋىزىيهدىن بېرىلىۋاتقــان چهتــئهل فىلىملىرىكــى ئهدەپــسىز، هاياســىز . بىلىــپ بولىــدۇ
ــشىدىن ــابىلىيىتى يېتىلى ــسىي ق ــڭ جىن ــدا، ئۇالرنى ــۈش جهريانى ــۆرۈپ ئۆس ــى ك  ههرىكهتلهرن

ــى ــي جهههتتىك ــان ئهقلى ــشالرغا بولغ ــسىي ئى ــڭ جىن ــۇرۇنال، ئۇالرنى ــرى ب ــابىلىيىتى ۋە پىك  ق
 شـۇڭا، ئوغـۇل بـالىالر بىـلهن قىـز بالىالرنىـڭ ياتىـدىغان جـايلىرىنى . ئهلۋەتته يېتىلىپ بولىـدۇ

ــدا ئـــۇالر بـــاالغهتكه يېتىـــشتىن بـــۇرۇنال ئـــايرىۋېتىش، بـــاالغهتكه يهتـــكهن ۋە  يېـــتىش ئالدىـ
 رىم ئۆيـــدە، تۇرىۋاتقـــان ياشـــلىرىدا، ئۇالرنىـــڭ ياتـــاقلىرىنى ئـــايرىۋېتىش ـــــ ئوغـــۇلالرنى ئـــاي

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ بـــۇ . قىزالرنـــى ئـــايرىم ئۆيـــدە يـــاتقۇزۇش ناهـــايىتى زۆرۈردۇر
 . روهى مانا مۇشۇ ههدىستىكى كۆرسهتمىسىنىڭ

 ـ  قىش كۈنلىرىدىكى سـوغۇقنى ـــ ههممىـال ئـۆينى ئىسـسىتالماسلىقنى باهـانه قىلىـپ، ئاتـا
 ـ قىـز ههممىـسى بىـر ئۆيـدە يېتىـۋېلىش  ئىـسالم ئهخالقىغـا ۋە پرىنـسىپىغا دۇرۇس ئانـا، ئوغـۇل

 بهزى كىـشىلهر ئۆيلىرىنىـڭ ئـاز، ئۆزلىرىنىـڭ چارىـسىز ئىكهنلىكىنـى ئـۆزۈر قىلىـپ . كهلمهيدۇ
 چــۈنكى كىـشى قانچىلىــك . ئهممــا بۇنـداق ئۆزۈرمــۇ قوبـۇل ئهمهس . شـۇنداق قىلىــشى مـۇمكىن

ــبهغهل، قانچىلىـــك چارىـــسىز بولغـــان تهقـــدىردىمۇ ئـــۇ، ئالالهنىـــڭ ئه  مرىنـــى بهجـــا كهمـ
 كهلتۈرۈشــنىال نىــيهت قىلىــدىكهن، ئــالاله ئــۇنى مهقــسىتىگه يهتكۈزىــدۇ، ئۇنىڭغــا بــۇ ئىــشنى

ــدۇ ــتۇرۇپ بېرى ــدا . ئوڭايالش ــالاله قۇرئان ــدىكه ﴿ : ئ ــالالهتىن قورقى ــى ئ ــا ( كىمك ــى ئۇنىڭغ  يهن
 . ) 1 ( دەيدۇ ﴾ ، ئالاله ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ ) تهقۋالىق قىلىپ، ئهمرىنى تۇتىدىكهن

ــشىل ــازراق كى ــشقا ئ ــدىلىرىگه ئهمهل قىلى ــسىپلىرىغا ۋە ئهخــالق قائى ــڭ پرىن  هردە دىنىمىزنى
ــدۇ ــۇالر قىالالي ــۋەتته ئ ــسا، ئهل ــدىغان بول ــمهت بولى ــسىمۇ هىم ــسهللىك، . بول ــك، كې  كهمبهغهللى

ــسىزلىك ۋە ــقا چارى ــدۇ باش ــقۇن بواللماي ــا توس ــهۋەبلهر ئۇنىڭغ ــشىلهرنى . س ــالاله كى ــۈنكى ئ  چ
ــش ــدىغان ئى ــاقىتى يهتمهي ــان ئهمهس ت ــڭ . الرغا بۇيرۇغ ــايلىرىنى، چوڭالرنى ــڭ ج  كىچىكلهرنى

ــپهت  ـ ئهدەپ، ئپـ ــا ــسىدىكى هايـ ــۇلالر ئوتتۇرىـ  ـ ئوغـ ــز ــدە، قىـ ــاقلىرىنى ئايرىۋەتمىگهنـ  ياتـ
 بولۇپمــۇ، كىــشىلهرنىڭ ئىمــانى ئاجىزالشــقان، ئهخالقــى ئــۆزگهرگهن . ئاجىزلىــشىپ قالىــدۇ

 ـ ئهخـــ  الق قائىدىلىرىـــدىن تېگىـــشلىك ســـهۋەبتىن بـــالىالرمۇ دىنىـــي ۋە مىللىـــي ئهدەپ
 نېــسىۋىلىرىنى ئااللمىغــان، تېلىــۋىزىيهلهردىن بېرىلىۋاتقــان ئهدەپــسىز چهتــئهل فىلىملىرىنىــڭ
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 قېرىنداشــالر ئوتتۇرىــسىدىال ئهمهس، بهلكــى بىــلهن » ســاخاۋىتى « مىللىتىمىــزگه ئاتــا قىلغــان
 كهتـكهن، ههتتـا قىـسمهن ئاتا ـ ئانىالر بىلهن بـالىالر ئوتتۇرىـسىدىمۇ هايـا پهردىـلهر ئېچىلىـپ

 ئــائىله ئهزالىــرى تېلېــۋىزىيهدىكى ئهخالقــسىز جىنــسىي فىلىمالرغــا بىــرلىكته قاراشــتىنمۇ ئاســتا
ــى ــسانلىرىمىزدىن ههممىنـ ــۈنىمىزدە، ئىنـ ــۇ كـ ــان مۇشـ ــۇپ قالغـ ــدىغان بولـ ــتا ئويۇلمايـ  ــــ ئاسـ

 ـ ئوغــۇلالر بــاالغهت ياشــلىرىغا يېقىنالشــقان چاغلىرىــدىمۇ . كۈتۈشــكه بولىــدۇ  ياتــاقلىرىنى قىــز
 ئايرىماســتىن، ههمــمه بىــر ئۆيــدە ياتقانــدا، ئــۇالر گهرچه بىــر تۇغقــان بولــسىمۇ يهنىــال ئىنــسان
 ـ بىرىنىـڭ ئۇيـاتلىق جايلىرىغـا بىرقـاراپ،  ـ ههۋىـسى بىـلهن بىـر  بولغاچقـا، شـهيتانىي هـاۋايى
ــۆلگهن بولــسا ئۇنىڭــدىن ــاجىز، يــاكى ئ ــدىغان، ئهگهر ۋىجــدانى ئ ــى قــاراپ هۇزۇرلىنى  ئىكك

 ئــۇالرنى يامــان نىيهتــته بولمايــدۇ، دېــگهن . چوڭراقىنىمــۇ قىلىــدىغان ئىــشالرغا بېرىــپ يېتىــدۇ
ــلهن گاهىــدا ــتانىلىكى بى ــڭ مهس ــشىپ ياتقانــدا، ئۇيقۇنى ــۇل ئارىلى  ـ ئوغ ــز ــدىردىمۇ، قى  تهق

 ـ بىرىنـى تۇتـۇپ سـالىدۇ . بىرەرسـىنىڭ بهدىنـى ئېچىلىـپ قالىـدۇ  ... بهزىـدە ئـۇالر ئۇيقـۇدا بىـر
ــۇ ــدۇر چــۈنكى ئۇيق ــرىم ئۆلۈم ــگهن يې ــدۇ . دې ــى بىلمهي ــېمه قىلغىنىن ــادەم ن ــان ئ ــا . ئوخلىغ  مان

 ـ ئهخالققــا  ـ نومۇســقا، هايــا  بۈنــداق ئىــشالر ئهلــۋەتته، بىــر تۇغقــانالر ئوتتۇرىــسىدىكى ئپــپهت
 . زىيان يهتكۈزمهي قالمايدۇ

 ـ يىلـــى مهن ئۈرۈمچىـــدە ئىـــشهنچلىك بىـــر دوســـتۇمدىن، ئـــۈرۈمچىگه قاراشـــلىق 1994
 ـ ئانىـسى، ئاكـا : ېگهن رايونـدا يـۈز بهرگهن مۇنـداق بىـر ۋەقهلىكنـى ئاڭلىغانىـدىم باگاڭ د  ئاتـا

 ـ سىڭىل ئىككىسىنى ئۆيىـدە تهرك ئېتىـپ، ئـۆزلىرى جهنۇپقـا كېتىـپ قالغانـدىن كېـيىن، ئاكـا
ــايهت ئۆتكــۈزۈپ ــسىي جىن ــدا جىن ــتىش جهريانى ــالغۇز يې ــدە ي ــر ئۆي ــسى بى ــىڭىل ئىككى ــ س  ـ

ــدۇ ــۇ . قويى ــز هــامىله بول ــقا باشــاليدۇ قى  ـ ئاســتا يوغۇناش ــتا ــپ، قۇرســىقى ئاس  ـ . پ قېلى ــا  ئات
ــاال كىمنىــڭ، دەپ ســورىغىنىدا، قىــزى  » بــاال ئاكامنىــڭ « ئانىــسى قايتىــپ كېلىــپ قىزىــدىن ب

 بــۇ ۋەقهلىكــكه ئۆزۈممــۇ ئىــشىنهلمهي قالغــان بولــساممۇ، ئهپــسۇسكى، بــۇ . دەپ، جــاۋاب بېرىــدۇ
 . ههقىقهت

ــا ئهمهل قىلــساق ــمهك ، دىنىمىزغ ــاۋۋال مۇشــۇ دې ــسىنى ئ ــسىنى، مېۋى ــڭ پايدى  ، ئهمهلىمىزنى
 . دۇنيادا، ئاندىن ئاخرەتته چوقۇم كۆرىمىز

 بالىالرنى ئوقۇتۇش

 بـــالىالرنى قايـــسى پهنـــلهردە بولمىـــسۇن، ئوقۇتـــۇش يـــاكى ئۇالرغـــا تىرىكچىلىكنىـــڭ
 ـ ئانىالرنىـــڭ ئۈســـتىدىكى پهرزەنـــت  كهســـىپلىرىدىن بىـــرەر كهســـىپ ئـــۆگىتىش ئاتـــا

 بالىالرغــا دىنىــي بىلىملهردىــن ئالــدى بىــلهن ئىمــان ۋە ئىــسالمنى ئۆگىتىــپ . ر ههقلىرىدىنــدۇ
 ـ هــااللنى، ــانلىقنى ، هــارام  ـ يام ــدىن ياخــشىلىق ــيىن، شــهرىئهت ئههكاملىرى ــدىن كې بولغان
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 ـ ئىبادەتلهرنىــڭ ئۇســۇللىرىنى ۋە باشــقىالر بىــلهن مۇئــامىله قىلىــش قائىــدىلىرىنى  ئهمهل
ــا ــۇش ئات ــگه قهدەر ئوقۇت ــان پهرز بىلگهن ــدىن بۇيرۇلغ ــالاله تهرىپى ــتىگه ئ ــڭ ئۈس  ـ ئانىالرنى

 ئهمما بـالىالرنى دىنىـي ئىلىمـلهردە بوالمـدۇ، يـاكى پهن بىلىملىرىـدە ـــ دوختۇرلـۇق، . ئهينىدۇر
ــقىالر ــسهپه ۋە باش ــوگىيه، پهل ــا، بىيول ــا ، ماتېماتك ــتىرونومىىيه ، فىزىك ــۇغراپىيه، ئاس ــارىخ، ج  ت

 ىـــدە ئوقۇتــۇپ يېتىـــشتۈرۈپ چىقىـــش پهرز كىپـــايه بولـــۇپ قاتــارلىق پهنلهرنىـــڭ قايـــسى بىر
 . سانىلىدۇ

ــۆزى بىۋاســىته ئېجــرا ــر كىــشىنىڭ ئ  ـ ههر بى  قىلىــشىغا بۇيرۇلغــان كهســكىن پهرز ئهيىــن
ــر دېمهكتــۇر ــم تههــسىل قىلىــش، جىهــاد : مهســىلهن . ئهم ــت نامــاز ئوقــۇش، ئىلى  بهش ۋاقى

 . ۋە باشقىالر قىلىش، ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش

ـــ پۈتــــۈن مۇســــۇلمانالر ئاممىــــسىنىڭ زىممىــــسىغا بويرۇلغــــان بولــــۇپ، په  رز كىپــــايه ـــ
 : مهسـىلهن . بهزىسىنىڭ ئـادا قىلىـشى بىـلهن باشـقىالردىن سـاقىت بولىـدىغان ئهمـر دېمهكتـۇر

ــت ــۇپ مۇتهخهســسىس مېيى ــىدىكى پهنــلهردە ئوق ــا ساههس  ـ تېخنىك ــامىزى ئوقــۇش، پهن  ن
 . بولۇش ۋە باشقىالر

 كىپايىدىن مهقـسهت، مهلـۇم بىـر مهههللىـدە بىـرەر كىـشىنىڭ مهلـۇم بىـر بۇ ماۋزۇدىكى پهرز
ــۈن ــۇپ چىقىــشى بىــلهن، شــۇ مهههللىــدىكى پۈت  پهننــى ئوقــۇپ، ئۇنىڭــدا مۇتهخهســسىس بول
 . مۇسۇلمانالر ئاممىـسىنىڭ ئۈسـتىدىكى شـۇ پهننـى ئۆگىنىـشتىن ئىبـارەت پهرز سـاقىت بولىـدۇ

ــۇالر بــۇ پهننــى ئوقۇمىغــانلىقل ــلهن ئ ــا بۇنىــڭ بى ــدا جاۋابكارلىقق  ىرى ئۈچــۈن ئالالهنىــڭ ئالدى
 ئهگهر شــۇ مهههللىــدىن شــۇ پهننــى ئوقــۇپ، ئۇنىڭــدا مۇتهخهســسىس بولىــدىغان . تارتىلمايــدۇ

ــار ــسى گۇناهك ــسىنىڭ ههممى ــدىكى مۇســۇلمانالر ئاممى ــسا، شــۇ مهههللى ــادەممۇ چىقمى ــرەر ئ  بى
 ـ پهنلهرنــى ئوقــۇش، ئــۆگى . بولىــدۇ  نىش مۇســـۇلمانالر چــۈنكى دۇنيــادىكى پۈتــۈن ئىلىــم

 ئىـــسالم دىنـــى مهدەنىـــي ۋە . ئاممىـــسىنىڭ ئۈســـتىگه ئـــالاله تهرىپىـــدىن بۇيرۇلغـــان پهرزدۇر
 ـ پهنـــدىن ئايرىاللمايـــدۇ . ئىلمىـــي بىـــر دىنـــدۇر ــم  ـ پهنـــدىن . ئـــۇ، ئىلىـ  بـــۈدىننى ئىلىـــم

ــاتلىقتىن ئايرىمـــاقچى بولغـــان يامـــان نىيهتلىـــك  ئـــايرىغۇچىالر، ئهمهلىيهتـــته، بـــۈدىننى هايـ
 » ئۇقــۇ « پهيغهمبىرىمىــز مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا دەســلهپ كهلــگهن ۋەهــى . الردۇر مهخلــۇق

 تائـــاال قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ بـــۇ دېـــمهك، ئـــالاله . دېـــگهن بـــۇيرۇق رايـــى بىـــلهن باشـــالنغان
 چۈشۈشــكه باشلىــشىنىڭ ئهڭ دەســـلىپىدە مــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى ئوقۇشــقا بۇيرىغـــان

 ئىلىــم ئــۆگىنىش ئهر بولـــسۇن، « : االم مۇنــداق دەيــدۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســس . دېگهنلىكتــۇر
 . ) 1 ( » ئايال بولسۇن ههرقانداق مۇسۇلمانغا پهرزدۇر

بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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ــۇپ ــۇلمانالرغا پهرز بولــ ــان ۋە مۇســ ــاقىرىقى بولغــ ــاۋۋالقى چــ ــڭ ئهڭ ئــ ــسالم دىنىنىــ  ئىــ
ــگهن ــۆگىنىش « بهلگىلهن ــرەر » ئوقــۇش، ئ ــاكى مهخــسۇس بى ــۇيرۇقى، دىنىــي ئىلىملهرگىــال ي  ب

 ان بـۇيرۇق ئهمهس، بهلكـى ئـۇ ، ئىنـسانالرغا پايـدىلىق بولغـان پۈتـۈن ئىلىـم ـ پهنگىال قارىتىلغ
 . پهنلهرنىڭ ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، ئهلۋەتته

ــۈنهر ئــۆگهتمهي ــرەر ه ــا بى ــاي يــاكى ئۇالرغ ــالىلىرىنى ئوقۇتم ــڭ ب  ـ ئانىالرنى ــا  بهزى ئات
ــر قىيىنچىلىقل ــاجلىرىنى قامداشــتا، بهزى بى ــاددىي ئېهتىي ــپ، ئائىلىنىــڭ م ــانه قىلى  ىرىنــى باه

 ئـۇالر بالىلىرىنىـڭ بۈگـۈنىنىال ئويلىماسـتىن، . ئۆزلىرىگه يـاردەمچى قىلىۋېلىـشى تـوغرا ئهمهس
 ئائىلىنىـڭ ئېهتىيـاجلىرىنى قامـداش يـالغۇز ئاتىنىـڭ . ئۇالرنىڭ كېلهچىكىنـى ئويلىـشى الزىـم

 بــــۇ . ر بــــالىلىرىنى ۋە ئايـــالىنى بــــېقىش ئۇنىــــڭ ئۈســـتىگه بۇيرۇلغــــان پهرزدۇ . ۋەزىپىـــسى
 مهســئۇلىيهتكه بــالىلىرىنىمۇ قوشــۇۋېلىپ ئــۇالرنى ئوقۇشــتىن يــاكى كهســىپ ئۆگىنىــشتىن

 ئۇنــداق . توســۇپ قويغــان ههرقانــداق ئاتــا ئالالهنىــڭ ئالدىــدا چوقــۇم جاۋابكارلىققــا تارتىلىــدۇ
 . كىشى بالىلىرىنىڭ كېلىچىكىنى زايا قىلغانلىق سهۋەبى بىلهن گۇناهكار بولىدۇ

 نى قىلىش بالىالرنىڭ تويلىرى

ــۇلالرنى ــسى ئوغـ ــڭ ئهڭ ئاخىرقىـ ــتىدىكى پهرزەنـــت ههقلىرىنىـ ــڭ ئۈسـ  ـ ئانىالرنىـ ــا  ئاتـ
ــك ــۇ دىيانهتلىـ ــۇش، قىزالرنىمـ ــۆيلهپ قويـ ــن ئـ ــشى يهردىـ ــق ياخـ ــك ۋە ئهخالقلىـ  دىيانهتلىـ

 . ئهخالقلىق ياخشى يهرلهرگه ياتلىق قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ــر ت ــڭ بهزىبىــ ــاكى بالىالرنىــ ــى يــ ــسادىي قىيىنچىلىقنــ ــارازى ئىقتىــ ــدىن نــ  هنتهكلىكىــ
 بولغــانلىقىنى باهــا قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئــۆيلىنىش يــاكى يــاتلىق بولــۇش ئىــشلىرىغا ئههمىــيهت
ــۈزگهن بولىــدۇ ــالىق ئۆتك ــدە چــوڭ خات ــسالم نهزەرى  ـ ئانــا ئى ــا ــداق ئات ــگهن ههر قان  . بهرمى

ــئۇلىيهتتۇر ــتىدىكى مهس ــڭ ئۈس  ـ ئانىالرنى ــا ــرىش ئات ــشلىرىنى بېجى ــوي ئى ــڭ ت ــۇ . بالىالرنى ب
 ـ ئـانىالر ئالالهنىـڭ ئالدىـدا پهرزەنـت ههقلىرىنـى زايـا قىلغـانلىق  مهسئۇلىيهتنى ئۇنۇتقان ئاتـا

 . گۇناهى بىلهن جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ

ــرا قىلىـــش ــسىمۇ بـــۇرۇنراق ئىجـ ــر كـــۈن بولـ ــوي ئىـــشلىرىنى بىـ  ـ ئوغۇلالرنىـــڭ تـ ــز  قىـ
 ـ ئوغــۇلالر تۇرمــۇش قــورۇش ئــار . شــۇنچىلىك كــۆپ ياخــشىدۇر  قىلىق ئــۆزلىرىنى چــۈنكى قىــز

 ههمـدە ئـۇالر ئاتـا ـ ئانىلىرىنىـڭ قهدرىـگه . يامـان ئىـشالرغا بېرىلىـشتىن تىـزگىنلهپ قاالاليـدۇ
. بۇرۇنراق يېتىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ سىڭدۈرگهن ئهجىر ـ مېهنهتلىرىنى قايتۇرۇشقا تىرىشىدۇ
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 تهربىيهنىڭ مهسئۇلىيىتى

 . ۈرلۈك تهربىيسىدىن مهسئۇلدۇر ت 4 ئاتا ـ ئانىالر ئهڭ ئاۋۋال بالىلىرىنىڭ تۆۋەندىكى

 . بالىالرنى ئېتىقادىي جهههتتىن تهربىيىلهپ چىقىشتىن مهسئۇل . 1

 . بالىالرنى ئهخالقىي جهههتتىن تهربىيىلهپ چىقىشتىن مهسئۇل . 2

 . بالىالرنى ئهقلىي جهههتتىن تهربىيىلهپ چىقىشتىن مهسئۇل . 3

 . مهسئۇل بالىالرنى جىسمانىي جهههتتىن تهربىيىلهپ چىقىشتىن . 4

 : بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەنددىكىچه

 بالىالرنى ئېتىقادىي جهههتتىن تهربىيىلهش

 ئـۇالر ئهقىـل ئىــدراكقا : بـالىالرنى ئېتىقـادىي جهههتـتىن تهربىـيىلهپ چىقىــشتىن مهقـسهت
 ئىـــگه بولغىنىــــدىن باشــــالپ، ئۇالرغــــا ئىـــسالمنىڭ ئاساســــىي ئهقىــــدىلىرىنى ئۆگىتىــــپ،

 باشـقا م دىنـى شـهرىئىتىدە بۇيرۇلغـان پهرز، ۋاجىـپ، سـۈننهت ۋە قهلبلىرىگه ئـورنىتىش، ئىـسال
 ئهمهلـلهرگه كۆنـدۈرۈش، مهنئــى قىلىنغـان بـارلىق هــارام ئىـشالردىن ئـۇالرنى ئۇزاقالشــتۇرۇش

 . ۋە ئىسالم پرىنسىپلىرىنى چۈشهندۈرۈش دېمهكتۇر

 : ئىسالمنىڭ ئاساسىي ئهقىدىلىرى دېگىنىمىز

ــشتىلىرىگه، پ ــڭ پهرى ــا، ئۇنى ــا، ئالالهق ــۈرگهن كىتابالرغ ــۇ چۈش ــرىگه، ئ ــۈن پهيغهمبهرلى  ۈت
 ـ يامــــانلىق ئالالهنىــــڭ تهقـــدىرى بىــــلهن بولۇشــــىغا، قىيــــامهت كۈنىنىــــڭ  ياخـــشىلىق
 ـ يامـــان بـــارلىق ئهمهللهردىـــن  بولىـــدىغانلىقىغا، ئۆلگهنـــدىن كېـــيىن تىرىلىـــشكه، ياخـــشى

 ـ دۇزاخنىــڭ راســتلىقىغا ۋە بــۇالرد  ىن باشــقا ئىمــان هېــساب ئېلىنىــدىغانلىقىغا، جهنــنهت
ــۈرۈش ــان كهلتـ ــسىگه ئىمـ ــىلىلهرنىڭ ههممىـ ــۈن مهسـ ــان پۈتـ ــكه بۇيرۇلغـ ــى ( كهلتۈرۈشـ  يهنـ

 شــۇڭا ئېتىقــادى تــوغرا بولمىغــان . ئېتىقــاد ئهڭ مــۇهىم مهســىلىدۇر . دېگهنلىكتــۇر ) ئىــشىنىش
 بالىالرنىــڭ ئهڭ . كىــشىنىڭ قىلغــان پۈتــۈن ئىبــادەتلىرى ۋە ياخــشى ئهمهللىــرى پايدىــسىزدۇر

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ . ىنىــدىغان نهرسىــسى تــوغرا ئېتىقــاد بولۇشــى كېــرەك ئــاۋۋال ئۆگ
 ال ئىــالهه ئىللهلالهـــۇ، ﴿ بۇۋاقلىرىڭالرنىــڭ تىلىنـــى « : مهنىنــى ئىپــادىلهپ مۇنـــداق دېــگهن

 . ) 1 ( » دېگهن كهلىمه بىلهن ئېچىڭالر ﴾ مۇههممهدۇن رەسۇلۈلاله

رىۋايىتى تىرمىزى ) 1 (
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 ازا تىللىــرى ئهڭ ئــاۋۋال ئىمــان بۇنىڭـدىكى ســىر شــۇكى، بۇۋاقالرنىـڭ پــاك قهلبلىــرى ۋە تـ
 بىـلهن بېزەلــسۇن ۋە پارلىـسۇن، كېيىنمــۇ ئــۇالر چـوڭ بولغانلىرىــدا، ئهڭ ئـاۋۋال تىلــى ۋە دىلــى

 ـ  ســائادەت يولىــدا داۋام قىلــسۇن ئېچىلغــان شــۈ ئىمــان بىــلهن دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك بهخــت
 . ئۈچۈن ئىدى

 : مهللىرى دېگىنىمىز ئىسالم شهرىئىتىدە بۇيرۇلغان پهرز، ۋاجىپ ۋە سۈننهت ئه

ــم  ـ رەهى ــىله ــش، س ــاد قىلى ــېلىش، جىه ــم ئ ــات، ههج، بىلى ــاز، روزا، زاك  دىنىمىزدىكــى نام
 . قىلىش ۋە باشقىالر قاتارلىق ئىبادەتلهردۇر

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــشالرنى « : پهيغهم ــان ئى ــالاله بۇيرۇغ ــالىلىرىڭالرنى ئ  ب
 ن قېچىـــشقا بـــۇيرۇڭالر، بـــۇ ســـىلهرنى ۋە ئۇرۇنالشـــقا، ئـــالاله مهنئـــى قىلغـــان ئىـــشالردى

 . ) 1 ( » بالىلىرىڭالرنى دۇزاختىن ساقالپ قالىدىغان قالقاندۇر

 ـ ــڭ ئهمـــر ــدىنال ئالالهنىـ ــۆزلىرى كىچىگىـ ــڭ كـ ــۇكى، بالىالرنىـ ــىر شـ ــدىكى سـ  بۇنىڭـ
 ـ ئىچمهكلىــرىگه تهبىئىــي ئىــشتىهاسى ــدىلىك يــېمهك  پهرمانلىرىغــا ئېچىلىــشى، خــۈددى كۈن

 ـ پهرمــانلىرىنى ئۇرۇنالشــقىمۇ شــۇنداق تهبىئىــي هېرىــسمهن بولغانــدەك، ئالالهنىــڭ  ئهمــر
 ـ ــاه ــدىغان، گۇن ــا مۇناجــات قىلىــشتىن تاپى ــۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ مهنىــۋى غىزالىرىنــى ئالالهق  بول
 يامان ئىشالردىن خـۇددى ئـوتتىن قاچقانـدەك قاچىـدىغان بولـۇپ يېتىـشىپ چېقىـشى، كېـيىن

ــر ئـــۇالر بـــاالغهتكه يهتكهنـــدىن كېيىنمـــۇ، شـــهرىئ ــارلىق تهكلىپلىرىنـــى هـــېچ ئېغىـ  هتنىڭ بـ
ــۇپ ــمايدىغان بول ــشالرغا يېقىنالش ــان ئى  ـ يام ــاه ــدىغان، گۇن ــادا قىلى ــۇق ئ ــتىن، تول  كۆرمهس

 . ئادەتلىنىشلىرى ئۈچۈن ئىدى

 : ئىسالم پرىنسىپلىرى دىگىنىمىز

ــقىالردۇر ــانۇن ۋە باشـ ــالق، قـ ــادەت، ئهخـ ــدە، ئىبـ ــدىكى ئهقىـ ــسالم دىنىـ  پهيغهمـــبهر . ئىـ
ــگهن ئهلهيهىســساال ــداق دې ــۆگىتىڭالر « : م مۇن ــۈچ خىــسلهتكه ئ ــالىلىرىڭالرنى كىچىكىــدىن ئ  : ب

ــۇش ــان ئوقـ ــۆيۈش، قۇرئـ ــاتلىرىنى سـ ــائىله تاۋابىئـ ــڭ ئـ ــۆيۈش، ئۇنىـ ــى سـ  . پهيغهمبىرىڭالرنـ
ــبهرلهر ــدە پهيغهم ــامهت كۈنى ــشى قىي ــان كى ــان ۋە ئوقۇغ ــاننى يادلىغ ــقهتهن قۇرئ ــلهن ههقى  بى

 . ) 2 ( » ئهرشىنىڭ سايىسىدا بىرگه بولىدۇ

ــۇكى، ــىر شـ ــدىكى سـ ــا بۇنىڭـ ــكه، ئۇنىڭغـ ــى سۆيۈشـ ــدىن پهيغهمبهرنـ ــالىالرنى كىچىكىـ  بـ
 ئىخالس قىلىـشقا ۋە ئـۇنى ئـۆزلىرىگه ئـۆلگه قىلىـشقا كۆنـدۈرۈش ئـارقىلىق ئـۇالرنى ههقىقىـي

 ئىبنى جهرىر رىۋايىتى ) 1 (
تهبهرانىي رىۋايىتى ) 2 (
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ــدۇ ــى بولى ــشتۇرۈپ چىققىل ــپ يېتى ــۇلمان ئهۋالد قىلى ــان مۇس ــادار، ئىتائهتچ ــك، ۋاپ  . دىيانهتلى
ــالس ــبهرگه ئىخ ــۈنكى پهيغهم ــدۇ چ ــرا قلى ــانلىرىنى ئىج ــڭ بۇيرۇغ ــشى ئۇنى ــان كى ــۇ، . قىلغ  ئ

ــشالردىن يانىــدۇ ــانلىق ۋە . مهنئــى قىلغــان ئى ــائهت قىلغ ــا ئىت ــا ئالالهق ــۇ، ئهينــى ۋاقىتت ــا ب  مان
ــالس قىلغــانلىقتۇر ــا ئىخ ــۇچى ئــالالهتۇر . ئالالهق ــۈنكى پهرمــان قىلغ ــان ئوقــۇش ۋە . چ  قۇرئ

 ـ هـــ  ېكمهتكه ئىـــگه بولىـــدۇ، ئۇنىـــڭ ئۇنىـــڭ مهنىـــسىنى بىلىـــش ئـــارقىلىق كىـــشى ئىلىـــم
 . كۆرسهتمىلىرىگه ئهمهل قىلىش ئارقىلىق دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك سائادەتلىرىنى تاپىدۇ

ــدۇ ــا ئىتائهتچــان بولى ــشتا ئالالهق ــاۋۋال ههرئى ــالىالر ئهڭ ئ ــۇپ يېتىــشكهن ب  . ئىمــانلىق بول
 ـ ئانىــــسىغىمۇ ئىتــــائهت قىلىــــدۇ، ئۇالرنىــــڭ  ئالالهقـــا ئىتــــائهت قىلغــــان كىــــشى ئاتــــا
 ياخــشىلىقلىرىنى قايتۇرىــدۇ، ئــۇالرنى رەنجىتىــپ قۇيۇشــنى ئــالالهنى رەنجىتكهنلىــك، دەپ

ــدە . بىلىــدۇ  ـ ئانىــسى ئۇنىڭــدىن رازى بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇ، ئىككــى ئالهم  نهتىجىــدە، ئاتــا
 . بهختلىك بولىدۇ

 بالىالرنى ئهخالقىي جهههتتىن تهربىيىلهش

 ئــۇالرنى كىچىكىــدىن : گهنـدىن مهقــسهت بـالىالرنى ئهخالقىــي جهههتــتىن تهربىــيىلهش دې
ــۇر ــشتۈرۈش دېگهنلىكتـ ــپ يېتىـ ــدانلىق قىلىـ ــك ۋە ۋىجـ  ـ پهزىلهتلىـ ــالق ــبهر . ئهخـ  پهيغهمـ

 . ) 1 ( دەيدۇ » مهن پهقهت گۈزەل ئهخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈنال ئهۋەتىلدىم « ئهلهيهىسساالم،

ــساالم ــبهر ئهلهيهىســـ ــق « : يهنه پهيغهمـــ ــۆمىن ئهڭ ئهخالقلىـــ ــل مـــ ــانى ئهڭ كامىـــ  ئىمـــ
 . ) 2 ( دەيدۇ » بولغىنىدۇر

ــسىدۇر ــك ئىپادىـــسى ۋە مېۋىـ ــلهت ئىماننىـــڭ ئهڭ كۆرۈنهرلىـ  ـ پهزىـ  . دېـــمهك، ئهخـــالق
 . ئهخالق بىلهن ئىمان ئىككىسى بىر ـ بىرىگه ناهايىتى زىچ مۇناسىۋەتلىك بىر مهسىلىدۇر

 نىڭ روهـى بـويىچه، ئهخالقنىـڭ كـامىللىقى ئىماننىـڭ كامىللىقىغـا ۋە ههدىـسلهر يۈقىرىقى
 كــــۆپىنچه ئىبـــادەتلهر ئــــۇنى . القنىـــڭ ئــــاجىزلىقى ئىماننىـــڭ ئاجىزلىقىغــــا دەلىلـــدۇر ئهخ

ــدىلىقتۇر ــقىالرغىمۇ پايـ ــالق باشـ ــۈزەل ئهخـ ــسا، گـ ــدىلىق بولـ ــۆزىگه پايـ ــسىنىڭ ئـ  . قىلغۇچىـ
ــدۇ ــق مهنپهئهتلىنى ــۇم خهل ــدىن ئوم ــۈزەل ئهخالقى ــڭ گ ــى . بىراۋنى ــۈزەل ئهخالق ــلهر گ  مىللهت

 . قىنىڭ بۇزۇلىشى بىلهن ئۇالرمۇ چۆكىدۇ بىلهن يۇقىرى كۇتىرىلىدۇ ۋە ئهخال

 : قهدىمدە بىر ئهرەب شائىرى مۇنداق دېگهن ئىكهن

 بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (



1106 

 . ئهخالق بىلهن ههر مىللهت، راۋاجلىنىپ داۋام ئېتهر

 . ئايرىلغانالر ئۇنىڭدىن، زاۋاللىققا هامان كېــتهر

 ئهخالق دېگهن نېمه؟

ــۆزى ــالق سـ ــقىالر ئهخـ ــهنگىنىدەك، باشـ ــشىلهرنىڭ چۈشـ ــۇپىنچه كىـ ـــ كـ ــا ــ  نىڭ چىرايىغـ
ــۇش ــدە بول ــىلىق مۇئامىلى ــشاق، س ــتىن يۇم ــازار بهرمهس ــا ئ ــاراش، ئۇالرغ ــلهن ق ــسۇم بى  تهبهس

 گهرچه بـــۇ ئىـــشالرمۇ گـــۈزەل ئهخـــالق قاتارىـــدىن سانالـــسىمۇ، لـــېكىن . دېگهنلىكـــال ئهمهس
ــڭ مهنىــسى بۇنىڭــدىن چوڭــدۇر، ئهلــۋەتته  گــۈزەل ئهخــالق ــــ ههر ئىــشتا تــوغرا . ئهخالقنى

 ولــۇش، راســتچىل بولــۇش، ۋەدىــگه ۋاپــا قىلىــش، ئامــانهتنى ســاقالش، مهيلــى بولــۇش، ئادىــل ب
ــدا ــۆز ۋاقتى ــش ۋە ئ ــسىنى بىلى ــۆز ۋەزىپى ــسۇن، ئ ــك بول ــى ئاخىرەتلى ــسۇن، مهيل ــالىق بول  دۇني
ــشتا ــۇش، ههرئى ــارەتلىك بول ــى جاس ــش، ئهدەب ــراپ قىلى ــل ئېتى ــالىقىنى دادى ــۇرۇنالش، خات  ئ

ــاردىمىنى كۇتمهســـتىن ئـــۆزىگه ههقىقهتنـــى كـــۆزلهش، ئـــۆزىگه ئىـــشىنىش، باشـــق  ىالرنىڭ يـ
 ۋە يـۆلىنىش، ۋىجـدانلىق، غۇرۇرلـۇق بولـۇش، نومۇســىنى ساقالشـنى بىلىـش، ۋەتهنـگه، خهلقــقه

 . باشقىالرغا مهنپهئهتلىك بولۇش ۋە باشقىالر

ــشلىك ــشىغا تېگى ــقىالرغا قىلى ــسىغا ۋە باش  ـ ئانى ــا ــالىالر ئات ــق ب ــسىزكى، ئهخالقلى  شۇبهى
 . ئاتا ـ ئانىسىنى ۋە جهمئىيىتىنى رازى قىلىشقا تىرىشىدۇ . ئايىمايدۇ بولغان ياخشىلىقالرنى

 بالىالرنى ئهقلىي جهههتتىن تهربىيىلهش

 : بالىالرنى ئهقلىي جهههتتىن تهربىيىلهشتىن مهقسهت

ــدىلىق ــل پاي ــيهت ۋە ههرخى  ـ مهدەنى ــرى، پهن ــدىن شــهرىئهت ئىلىملى ــالىالرنى كىچىكى  ب
 ىـش ئـارقىلىق ئۇالرنىـڭ پىكىـر دائىرىـسىنى كېڭهيتىــپ، ئىلىملهرنـى ئۆگىنىـشكه تهرغىـپ قىل

 ئــۇالرنى كېلهچهكــته جهمئىــيهتكه پايــدىلىق ئىلمىــي، مهدەنىــي ئىنــسان قىلىــپ يېتىــشتۈرۈپ
 . بالىالرنى كىچىكىدىنال ئوقۇتۇش ناهايىتى مۇهىمدۇر . چىقىش دېمهكتۇر

ــشىدۇر ــشىلىقنىڭ بېـ ــۆگىنىش ههر ياخـ ــۇش، ئـ ــۈمكى، ئوقـ ــڭ ئ . مهلـ ــسالم دىنىنىـ  هڭ ئىـ
 چــۈنكى مۇســۇلمانلىق ئوقــۇش ۋە . ئــاۋۋالقى چــاقىرىقىمۇ كىــشىلهرنى ئوقۇشــقا چاقىرىــشتۇر

 بىلىـم قـاراڭغۇالرنى . بىلىـم تۈرلـۈك كهشـپىياتالرنى ئاچىـدۇ . ئۆگىنىش ئـارقىلىق تولۇقلىنىـدۇ
بىلىــدىغانالر بىــلهن بىلمهيــدىغانالر « : ئـالاله شــۇڭا . بىلىملىــك كىــشىلهر ئۆلمهيــدۇ . يورۇتىـدۇ
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 . ) 1 ( دەيدۇ » المدۇ؟ تهڭ بوال

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ مهنىـدە مۇنـداق . جهننهتنى قازىنىـشمۇ بىلىـم بىـلهن بولىـدۇ
 كىمكى بىلىم ئـېلىش يولىغـا كىرىـدىكهن، ئـالاله ئۇنىـڭ جهنـنهتكه كىـرىش يـولىنى « : دېگهن

 . ) 2 ( » ئۇڭايالشتۇرۇپ بېرىدۇ

 شــۇڭا ئهقىلنــى . ن بولىــدۇ ئوقــۇش، ئــۆگىنىش، ئانــدىن ئــالىم بولــۇش پهقهت ئهقىــل بىــله
 . بىلىم ئېلىشنىڭ ئهڭ ئاساسلىق قۇرالى دەيمىز

 ئىنــسانالر شــۇ ئهقىــل . ئهقىــل ئىنــساندىكى ئهڭ قىممهتلىــك ۋە ئهتىۋارلىــق بىــر بــايلىقتۇر
ــدۇ ــۇرچلىرىنى ئۆتهي ــشلىك ب ــا ئۆتهشــكه تېگى ــدۇ ۋە ئۇنىڭغ ــى تونۇي ــڭ رەببىن ــلهن ئۆزىنى  . بى

 . ىت ـ سائادەتلهرگه ئېرىشهلهيدۇ نهتىجىدە، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بهخ

ــى،  ـ پهن ساههســــىدە تۈرلــــۈك يېڭىلىقالرنــ ــم ــلهن ئىلىــ ــۇ ئهقىــــل بىــ  ئىنــــسانالر شــ
ــا ــسانىيهتكه هاياتلىقت ــارقىلىق ئىن ــېچىش ئ ــارىتىش ۋە ئ  كهشــپىياتالرنى ۋە ئىجــادىيهتلهرنى ي

 ـ تېخنىكـا يېڭىلىقلىرىمـۇ ئ . ئۇڭـايلىقالرنى يارىتىـپ بېرەلهيـدۇ  ىنـسانىيهت زامـانىمىزدىكى پهن
 ئهقىلنــى قهدىرلهيــدۇ ۋە ئــۇنى ئــۆز ۋەزىپىــسىنى شــۇڭا ئىــسالم دىنــى . ئهقلىنىــڭ مههــسۇلىدۇر

 ئــالاله ئهقىــل . قالدۇرۇشــقا ســهۋەب بولىــدىغان بــارلىق ئــامىلالرنى قهتئىــي هــارام قىلىــدۇ
 بــۇ ئېيتقــانلىرىمىزدا ﴿ ئىگىلىرىنــى قهدىــرلهپ قۇرئانــدىكى كــۆپلىگهن ئايهتلهرنىــڭ ئــاخىرىنى

ــل ــار ئهقى ــرەتلهر ب ــۈن ئىبى ــرى ئۈچ ــرى ﴿ ، ﴾ ئىگىلى ــل ئىگىلى ــېلىڭالر ئهي ئهقى ــرەت ئ  ، ﴾ ! ئىبى
ــىنهلهيدۇ ﴿ ــرىال چۈشـــ ــل ئىگىلىـــ ــۇالرنى پهقهت ئهقىـــ ــلهن ﴾ بـــ ــۈملىلهر بىـــ ــگهن جـــ  دېـــ

 ئهقىــل شــۇنچىلىك ئهزىــز ۋە قىممهتلىــك بىــر بــايلىق بولغــان ئىــكهن، ئــۇنى . ئاياقالشــتۇرغان
ــا ــسىنى ئۆتهشــتىن قالدۇرۇشــقا ي ــۆز ۋەزىپى ــارلىق ئ ــدىغان ب  كى ئاجىزالشتۇرۇشــقا ســهۋەب بولى

 ! ئامىلالر شهرىئهت ۋە ئهقىلنىڭ بىردەك تهقهززاسى بىلهن قهتئىي هارامدۇر

 ـ ــا ــۆزىنى، ئات ــالالهنى، ئ ــدۇ، ئ  ـ ئانىــسىنى قهدىرلهي ــا ــالىالر ئات ــك ب  ئهقىللىــق ۋە بىلىملى
 . ئانىسىنى ۋە جهمئىيىتىنى رازى قىلىشقا تىرىشىدۇ ۋە شۇنداق قىلىدۇ

 بالىالرنى جىسمانىي جهههتتىن تهربىيىلهش

ــسهت ــتىن مهقـ ــتىن تهربىيىلهشـ ــسمانىي جهههتـ ــالىالرنى جىـ ــدىن : بـ ــالىالرنى كىچىكىـ  بـ
ــۇللىرىغا ۋە تهن ــاغلىقنى ســـاقالش ئۇسـ ــستېمال قىلىـــشتىكى سـ  ـ ئىچمهكلهرنـــى ئىـ ــېمهك  يـ

 ـ ئايهت 9 زۇمهر سۈرىسى ) 1 (
بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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ــۇالرنى ســاغلىقىغا پايــدىلىق بولغــان ههرخىــل تهنتهربىــيه ئۇيۇنلىرىغــا ئــۆگىتىش ئــارقىل  ىق ئ
 . ساغالم، كۈچلۇك ۋە ئهل ئىشلىرىغا ياراملىق قىلىپ يېتىشتۈرۈش دېگهنلىكتۇر

 يېتىـشى بىـلهن ئـۇالر ههرخىـل ) ياشـقا 14 ، ئوغـۇلالر 12 قىـزالر ( بـالىالر بـاالغهت ياشـلىرىغا
 ـ تاماشــاالر ۋە كۆڭــۈل ئېچىــشالر ئــارقىلىق بوشــلۇقلىرىنى تولدۇرۇشــقا كىرىــشىدۇ  بــۇ . ئۇيــۇن

ــا ــشلىك بولغــان ئههمىيهتلىــك بىــر دەۋر ئات ــڭ ئهڭ دىققهتلىــك بولۇشــىغا تېگى  ـ ئانىالرنى
 بـالىالرنى بـۇ ياشـلىرىدا، تهن سـاغالملىقىغا پايـدىلىق بولغـان پـاكىز، تهن ـ تهربىـيه . دەۋرىـدۇر

ــقا ۋە ــى تۈرلــۈك باش ــۇالر جهمئىيهتتىك ــدا، ئ ــغۇل قىلمىغان ــلهن مهش ــالىيهتلهر بى ــابىي پائ  ئىج
 ۆگىنىـپ قالغانـدىن كېـيىن، ئـۇالرنى ئهسـلىگه قـايتۇرۇش قىـيىن بولىـدۇ، يامان ئـادەتلهرگه ئ

 ـ ئـانىالر يـۇقىرىقى مهسـئۇلىيهتلىرىنى ئـۇرۇنالش بىــلهن شـۇڭا . ههتتـا مـۇمكىن بولمايـدۇ  ئاتـا
ــى، جىنــسىي ــتالردىن ئوزاقالشتۇرۇش ــان دوس ــسىز يام ــسىز، دىيانهت ــالىلىرىنى ئهخالق ــرگه ب  بى

 فىلىمالرنــى، ئهدەپــسىز ســۈرەتلىك ژۇرنــالالرنى كۆرۈشــتىن ههۋەســىنى ئۆرلىتىــدىغان هاياســىز
 ـ  مهنئى قىلىـشى ۋە بالىلىرىنىـڭ تهن سـاغالملىقىغا ئهڭ زىيـانلىق بولغـان تاماكـا، هـاراق، زىنـا

 . پاهشىه قاتارلىق يامان ئىشالردىن ئۇالرنى قهتئىي چهكلىشى ئىنتايىن زۆرۈردۇر

 ئــۆپكه يــاللۇغى، ئاشــقازان يــاللۇغى، راك، تاماكــا ــــ دوختۇالرنىــڭ ئىسپاتلىــشى بــويىچه، ــــ
 ســىل، نهپهســنىڭ سىقىلىــشى ۋە جىــسىمنىڭ ئاجىزلىشىــشى قاتــارلىق كېــسهللىكلهرگه ســهۋەب

 . بولغىنىنىڭ سىرتىدا، ئهخالققا ۋە ئىقتىسادقا زىيانلىقتۇر

 ـ ئوغۇرلـۇق، هـاراق ـــ ههممىـگه مهلـۇم بولغانـدەك، ـــ پۈتـۈن يامانلىقالرنىـڭ باشالمچىـسى
ــدا ــالىلىرىنى ئالــ ــشىتىش، بــ ــسىنى قاخــ  ـ ئانىــ ــا ــاتىللىق، ئاتــ ــكىنىلىق، قــ  مچىلىق، پاســ

 زاياقىلىۋېتىش، ئۆزىنى خـار قىلىـش، جامائهتنىـڭ نهپـرىتىگه ئـۇچراش قاتـارلىق نۇرغۇنلىغـان
 . رەزىل قىلىقالرنىڭ بىردىن ـ بىر باش رولچىسى ۋە گۇۋاهچىسىدۇر

ــاراقنى ــساالم هـــــ ــبهر ئهلهيهىســـــ ــۇڭا پهيغهمـــــ ــۈن يا « : شـــــ ــڭ ۋە پۈتـــــ  مانلىقالرنىـــــ
 . هــاراق پۈتــۈن تــۈرلىرى بىــلهن هارامــدۇر . دەپ ســۈپهتلىگهن » پاســكىنىچىلىقالرنىڭ ئانىــسى

 هـاراق پۈتـۈن تـۈرلىرى بىـلهن ئهر كىــشىنىڭ . پېـۋا، شـامپانىيهلهرمۇ هاراقنىـڭ تۈرلىرىدىنـدۇر
ــتۇرىدۇ ــۇيىتىدۇ، جىـــسمىنى ئاجىزالشـ ــتۇرىدۇ، ســـىپېرمىنى سـ  . جىنـــسىي كـــۈچىنى ئاجىزالشـ

 مۇنــدىن باشـقا، هــاراق ئــادەمنى . ڭ بىــلهن ئهر كىـشىنى تهدرىجــى ئهرلىكــتىن قالدۇرىـدۇ بۇنىـ
ــدۇ ــى بۈلغاي ــسىدىن ئاداشــتۇرىدۇ، ئهقىلن ــۆز غايى ــسلهرنىڭ . ئ ــي مۇتهخهسسى ــۇالر تىببى ــا ب  مان

 . ئىلمىي ۋە ئهمىلىي يهكۈنلىرىدىندۇر

 ـ پاهىــشه بولــسا ، كىــشىنى  كه گىرىپتــار دىــن ئىبــارەت ئىــپالس كېــسهللىك » ئېيــدىز « زىنــا
داۋاســىز يامــان كېــسهللىكلهرگه قىلىــدۇ، ســىل كېــسىلى، نهســىل ئهزالىرىــدا راك قاتــارلىق
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 ـ  ـ نومۇســنى بۇزىــدۇ، ئــۆزىنى ۋە ئاتــا  دۇچــار قىلىــدۇ، جهمئىيهتنــى كىرلىتىــدۇ، ئپــپهت
 ئانىــسىنى يهرگه قارىتىــدۇ، مۇنـــدىن باشــقا، تۈرلـــۈك رەزىللىكــلهرگه ۋە بهخىتـــسىزلىكلهرگه

 ـ پاهىـشه ئائىلىلىكلهرنىـڭ ئائىلىـسىنى پارچىاليـدۇ، بـالىلىرىنى يىېــتىم . ىـدۇ سـهۋەب بول  زىنـا
 شـهرىئهت هـۆكمى بىلهنمـۇ . قىلىدۇ، بهختنـى شـاقاۋەتكه، مـۇههببهتنى نهپـرەتكه ئايالندۇرىـدۇ

 ـ پاهىــشه ئهڭ ئېغىــر گۇنــاهالردىن ســانىلىنىدۇ  ـ پاهىــشىنى . زىنـا  يامــان « شــۇڭا ئــالاله زىنــا
 كىـشىنىڭ دۇنيـا ۋەئاخىرەتلىـك سـائادىتىنى نـابۇت قىلىـدىغان زىنـا . ىگهن دەپ سۈپهتل » يول

 ؟ ! ـ پاهىشىدىن باشقا يامان يول بارمۇ

ــسىدە ــر ههدى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــاكى « : پهيغهم ــشه ي ــا پاهى ــته زىن ــر مىللهت ــداقال بى  قان
ــا تۇتقـــان بولىـــد  » ۇ جـــازانىخورلۇق ئورتاقلىـــشىدىكهن، ئـــۇالر ئـــۆزلىرىنى ئالالهنىـــڭ ئازابىغـ

 . ) 1 ( دېگهن

 ـ پاهىــشه ئورتاقالشــقان ههر قانــداق مىلــلهت زاۋاللىققــا  تــارىخ شــۇنى ئــسپاتلىدىكى، زىنــا
ــۈز توتىــدۇ ــا ! ي ــلهن رۇملــۇقالر دونياغ ــگهن چــاغالردا، پارســالر بى ــزگه ۋەهــى كهل  پهيغهمبىرىمى

 شــۈۋاقىتتا، بــۈئىككى . يهر يــۈزى ئۇالرنىــڭ سىايىــسدىن قورقــۇپ تــۇراتتى . هــاكىم ئىــدى
 ـ ئېمىپى  هۇنهرلىـك ،چېنىققـان، كۈچلـۇك ئهسـكهرلىرى مهكـكه راتورلۇقنىـڭ مـوكهممهل، بىلىـم

 ـ هــۇنهردە يېتهرســىز ئهرەبــلهرگه تهڭ  تاغلىرىــدىن چىققــان، ئهســكهر كــۈچى تــايىنلىق، بىلىــم
 ـ بۇنىــڭ ســهۋەبى نــېمه؟ بونىــڭ ســهۋەبى . كېلهلمىــدى  شــوكى، روملــۇقالردا ۋە پارســالردا زىنــا

 هتىجىـــسىدە ئهخـــالق بۇزۇلغـــان، ئهممـــا ئهرەبـــلهردە ۋەهىنىـــڭ پاهىـــشه ئورتاقلىـــشىش ن
 . تهربىيىسى بىلهن ئهخالق تۈزەلگهن ئىدى

 كـۈنىمىزدىكى . ـ پاهىـشهنى ماختايـدىغان بىرمـۇ ئـادەم بولمىـسا كېـرەك تاماكا، هاراق ۋە زىناـ
 مۇســۇلمانالرنىڭ ئىــسالمىي ئهخــالق ۋە ههقىقىــي دىيــانهتتىن ئايرىلىــپ قىلىــپ باشــقىالرنىڭ

ــان تههد ــۈك يامـ ــڭ تۈرلـ ــۇلمان بالىلىرىنىـ ــلىكىنىڭ، مۇسـ ــاش كۆتىرەلمهسـ ــتىدا بـ ــدى ئاسـ  ىـ
 ئــاقىۋەتلهرگه ۋە تــار كوچىالرغــا كىرىــپ قىلىــپ هايــاتلىرىنى نــابۇت قىلىــشىنىڭ، ئۇيغــۇر
 تارىخىمىزدىكى ئىقتىـدارلىق زىيالىيالرنىـڭ ئـۆز غايىلىرىـدىن ئادىـشىپ هـاالك بولۇشـلىرىنىڭ

 ـ پاهىـشه ۋە قاتىلى ۋە سـهۋەبى تاماكـا، هـ  ئهخالقـسىزلىقالرغا بېـرىلىش بولـۇپ باشـقا اراق، زىنـا
 . چىققانلىقى بىزگه مهلۈم

 ـ پاهىـشه قاتـارلىق ئىنـساننىڭ ئهقلىـگه  شۇڭا ئالاله مۇسـۇلمانالرنى تاماكـا، هـاراق ۋە زىنـا
ــشتا ــى قىلى ــىلهردىن مهنئ ــان نهرس ــانلىق بولغ ــاغالملىقىغا زىي ــسمانىي س ــۆزۈڭالرنى ﴿ : ۋە جى  ئ

هاكىم رىۋايىتى ) 1 (
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 . ) 1 ( ﴾ كه تاشلىماڭالر هاالكهت

 . ) 2 ( ﴾ ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر ﴿

 دېــگهن ئىبــارىلهرنى ســۈرۈش ئــارقىلىق يــۇقىرىقى يامــان ئىــشالرنى قىلىــشنىڭ ئۆزىنىــڭ
 . هاالك بولىشىغا سهۋەب بولىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان

ــدىمۇ ــسلىرىنىڭ ئىلمىــي يهكۈنلىرى ــان تىببىــي مۇتهخهسسى ــاراق « : هــازىرقى زام  تاماكــا، ه
ــۆمرىنى قىــسقارتىدۇ قاتــا  تاماكــا، هــاراق « ، » رلىق نهرســىلهرنى ئىــستېمال قىلىــش كىــشىنىڭ ئ

 ـ پاهىــشه « ۋە » كىــشىنى ئــۆز رازىلىقــى بىــلهن ئۆلتۈرىــدىغان قــاتىلى  كىــشىنى ئــاخىرى زىنــا
ــار قىلىـــدۇ ــشىدىغان داۋاســـىز كېـــسهللىكلهرگه گىرىپتـ ــۈم بىـــلهن تۈگىـ  دەپ قهيـــت » ئۆلـ

 . قىلىنغان

ــادەت ــان ئ ــرگه يــۇقىرىقى يام ــۇش بىــلهن بى ــانلىق بول  لهر بالىالرنىــڭ تهن ســاغالملىقىغا زىي
ــۇ زىيــانلىقتۇر  ـ ســائادىتى ئۈچــۈن بــاغرىنى . جهمئىيهتكىم ــڭ بهخىــت  شــۇڭا پهرزەنتلىرىنى

 ـ ئــانىالر ئــۇالرنى بــۇ ئىــشالردىن قهتئىــي توسۇشــى ۋە بــۇ  كــاۋاپ قىلىۋاتقــان، كۈيۈمچــان ئاتــا
ــ ــۇرۇنراق ئـ ــدىن بـ ــشالرنىڭ مۇقهددىمىلىرىـ ــايىن زۆرۈردۇر ئىـ ــى ئىنتـ  . ۇالرنى ئوزاقالشتۇرۇشـ

 بـــــارلىق يامـــــان ئادەتلهرنىـــــڭ مۇقهددىمىلىرىـــــدىن بـــــالىالرنى كىچىكىـــــدىن باشـــــالپال
 ئۇزاقالشـــتۇرۇپ، ئۇالرنىـــڭ ئـــاددى بىـــرەر يامـــان ئىـــشقا ئادەتلىنىـــپ قېلىـــشىنىڭ ئالـــدىنى

ــ ــدىن كې ــپ قالغان ــادەتلهرنى ئۆگىنى ــۇ ئ ــۇالر ب ــدا، ئ ــيار بولمىغان ــشتا هۇش ــۇالرنى ئېلى  يىن، ئ
 . تهربىيىلهيمهن، ئهسلىگه قايتۇرىمهن دېگهنلىك ئۆنۈمسىزدۇر، ئهلۋەتته

 ـ ئـانىالر ئهڭ ئـاۋۋال  بـالىالرنى بـۇ خىـل يامـان ئىـشالردىن توسۇشـنىڭ بىـر چارىـسى، ئاتـا
ــان ــدا، تاماكىغــا ئوخــشاش، يالغ ــشى، هــېچ بولمىغان ــۆزلىرىنى تارتى ــشالرنى قىلىــشتىن ئ ــۇ ئى  ب

ــا ــشاش يامـ ــۆزگه ئوخـ ــشالرنى سـ ــۇ ئىـ ـــ بـ ــانىالر ــ  ـ ئـ ــا ــلىيالمىغان ئاتـ ــى تاشـ  ن ئهخالقالرنـ
ــم ــلىقى الزى ــدە قىلماس ــڭ كۆزى ــا . بالىلىرىنى ــان ئهخالقالرغ ــڭ يام ــېچكىم بالىلىرىنى ــادا ه  دۇني

 بۈنــداق ئىـــكهن، بــالىلىرىنى بــۇ ئىــشالردىن توسۇشـــتا، . ئۆگىنىــپ قېلىــشىنى ياقتۇرمايــدۇ
ــدىغان ــلىرىغا، بارى  ـ تۇرۇش ــۈرۈش ــڭ ي ــتلىرىغا ئۇالرنى ــشىدىغان دوس ــورۇنلىرىغا ۋە ئارىلى  س

 ـ ئانىــسىغا، . ئاالهىــدە نــازارەتچى بولۇشــلىرى كېــرەك  ســاغالم تهنلىــك كىــشىلهرنىڭ ئاتــا
 : شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . جهمئىيىــتىگه يهتكۈزىــدىغان پايــدىلىرى ناهــايىتى كۆپتــۇر

ــا ئ « ــشى ۋە ئالالهقـ ــۇلماندىن ياخـ ــاجىز مۇسـ ــۇلمان ئـ ــۇك مۇسـ ــۇر كۈچلـ  دەپ » هڭ يېقىملىقتـ

 ـ ئايهت 195 بهقهرە ) 1 (
ـ ئايهت 29 نىسا ) 2 (
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 . ) 1 ( كۆرسهتكهن

ــۇ ــل « خهلقىمىزدىم ــاپ ئهقى ــدە س ــاغالم تهن ــار » س ــېكمهت ب ــگهن ه ــاغالم . دې ــق، س  ئهقىللى
 تهنلىــــك بولغــــان كىــــشىلهر ئۆزىنىــــڭ دىنىغــــا، خهلقىــــگه ۋە ۋەتىــــنىگه ئهڭ كېرەكلىــــك

 ق ســـاغالم تهنلىـــك كىـــشىلهر ئىبـــادەتلهرنىمۇ تولـــۇق ئۇرۇنلىيااليـــدۇ، دۇنيـــالى . كىـــشىلهردۇر
 . ئىشلىرىنىمۇ ياخشى ئېلىپ بارااليدۇ

مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 ئائىله هاياتى ههققىدە سوئال ـ جاۋابالر

ــاز ئوقۇيـــدىغان، دىيانهتلىـــك ئۆســـكهن قىزالرنـــى : ســـوئال . 1  نامـــاز ئوقۇمايـــدىغان، نامـ
 دىيانهتتىن يىراق ئۆسكهن ئهرلهرگه ياتلىق قىلىشقا بوالمدۇ؟

 نغـان ۋە بهش ۋاقىـت نامـاز ئوقۇيـدىغان ئـالالهنى تونـۇپ، دىيـانهت بىـله ئهخالقال : جاۋاب
 قىزالرنــى دىيانهتـــسىز، نامـــاز ئوقۇمايـــدىغان ئهرلهرنىــڭ بـــايلىقىنى يـــاكى ئـــابرۇيىنى يـــاكى

ــادۇر ــاتلىق قىلىــش خات ــا ي ــدا ئۇالرغ ــان هال ــسىبىنى كــۆزدە تۇتق ــشىلهر . مهن ــال كى  چــۈنكى ئاي
 » زهىبــى يــوق ئايــال كىــشىنىڭ مه « ئاۋامنىــڭ . ئومــۇمهن ئېرىنىــڭ مهزهىــبىگه ئهگىــشىدۇ

 مۇســۇلمان ئايــاللىرىنى غهيــرى . دېــگهن ســۆزىمۇ بــۇ ســهۋەبتىن ئېيتىلغــان بولــسا كېــرەك
ــدى ــۇ ئىـ ــهۋەبىمۇ بـ ــلىقنىڭ سـ ــاتلىق قىلماسـ ــۇلمان ئهرلهرگه يـ ــائىله . مۇسـ ــۇ ئـ  ئوغۇلالرنىمـ

ــۈزەللهرگه ــسىز گـ ــارا، دىيانهتـ ــۆڭلى قـ ــارقىراق، كـ ــۆزى پـ ــان ئـ ــشى بولمىغـ ــسى ياخـ  تهربىيىـ
ــرە ــاۋۋال . ك ئۆيلهندۈرمهســلىك كې ــڭ جازاســىنى ئ ــۇ خاتالىقىنى ــا ب  ـ ئان ــا ــان ئات ــداق قىلغ  بۈن

 ئهگهر قىزــ ئوغـۇلالر شـۇنداقالرنى تاللىغـان . مۇشۇ دۇنيادا، ئانـدىن ئـاخىرەتته چوقـۇم كۆرىـدۇ
 ـ ئــانىالر ئۇنىڭغــا قارشــى چىقىــشى ۋە رەت قىلىــشى الزىــم  ـ . بولــسىمۇ ئاتــا  گهرچه بــالىالر ئاتــا

ــسبهتهن ئوقۇمۇ ــسىغا نى  ـ ئانى ــا ــۇالر ئات ــدىردىمۇ ئ ــان تهق ــهۋىيهلىك بولغ ــم س ــلۇق ۋە بىلى  ش
 چــۈنكى ياشــالر . ئانىــسىنىڭ تهجرىبىــسىگه ۋە يــول كۆرسىتىــشىگه ههر زامــان مۇهتاجــدۇر

ــدۇ ــش كۆرى ــپ ئى ــلهن . كــۆپرەك هېســسىياتقا تايىنى ــانلىق بى ــانىالر ســوغۇق ق  ـ ئ ــا ــا ئات  ئهمم
 ا ـ ئانىـسىنىڭ سـۆزىنى كـۆپرەك ئاڭلىـشى قىـز ـ ئوغـۇلالر بـۇ مـاۋزۇدا ئاتـ . ئويالپ ئىش كۆرىـدۇ

چۈنكى دۇنيـادا هـېچ قانـداق بىـر ئاتـا يـاكى ئانـا پهرزەنتلىرىنىـڭ بهختـسىز بولۇشـىنى . كېرەك
ــدۇ ــايدۇ . خالىماي ــۈنال ياش ــائادىتى ئۈچ  ـ س ــت ــڭ بهخ ــۇالر پهرزەنتلىرىنى ــى ئ  بالىالرغــا . بهلك

 ـ يامـــاننى  ـ ئــانىالر كـــۆپنى بىلىـــدۇ ۋە ياخـــشى  شـــۇڭا . پهرق ئېتهلهيـــدۇ نىــسبهتهن، ئاتـــا
 . ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالش كېرەك

ــوئال . 2 ــدا : س ــڭ ئېتىقادى ــدىن : ئاۋامنى ــۇپ، ئان ــپ بول ــا قىلى ــلهن زىن ــال بى ــر ئاي ــراۋ بى  بى
ــمهيدۇ ، ــان نىكــاهى چۈش ــاقچى بولغ ــسىنىڭ قىلم ــۇ ئىككى ــسا، ب ــۆيلهنمهكچى بول ــسى ئ  ئىككى

 دەيدىغان چۈشهنجه بار، بۇنىڭ دىنىمىزدا ئاساسى بارمۇ؟

 ئـــاز ســـاندىكى بهزى ئـــالىمالر بۇنـــداق نىكـــاهنى دۇرۇس ئهمهس دەپ قارىغـــان : جـــاۋاب
 ئـــالىمالر نىكاهلىنىـــشنىڭ شـــهرتلىرى باشـــقا بولـــسىمۇ، ئىـــسالم فىقهىـــشۇناس ئـــالىملىرى ۋە

تولـۇق ) يهنى قىز ـ يىگىتنىـڭ رازىلىقـى، گۇۋاهچىالرنىـڭ هـازىر بولۇشـى قاتـارلىق شـهرتلىرى (
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ــداق ن ــدۇ بولغــان ئىــكهن، بۈن ــدا . ىكــاه دۇرۇس ۋە چۈشــىدۇ دەپ قاراي ــالاله قۇرئان  : چــۈنكى، ئ
ــالنىال ئالىــدۇ « ــاكى مۇشــرىك ئاي ــا قىلغــۇچى ئايــالنى ي ــا قىلغــۇچى ئهر پهقهت زىن  زىنــا . زىن

 . ) 1 ( دېگهن » قىلغۇچى ئايال پهقهت زىنا قىلغۇچى ئهرگه ياكى مۇشرىككىال تئگىدۇ

 نـا قىلغـۇچى ئايـال بىـر ـ بىـرى بىـلهن بـۇ ئـايهتكه ئاساسـهن، زىنـا قىلغـۇچى ئهر بىـلهن زى
ــهرتى ــۇش ش ــۇق بول ــڭ شــهرتلىرىنىڭ تول ــسۇن نىكاهنى ــلهن بول ــسى بى ــاكى باشقى ــسۇن ي  بول

 ـ بىــرى بىــلهن زىنــا قىلغــان ئهر . بىــلهن نىكاهلىنااليــدۇ  بهلكــى بــۇ ئايهتنىــڭ مهزمــۇنى، بىــر
 ـ بىـرى بىلهنـال ئۆيلىنىـشى كېرەكلىنـى تهقهزز  ئهممـا . ا قىلىـدۇ بىلهن ئايـال ئىككىـسىنىڭ بىـر

 بىــلهن ) بـۇتپهرەس ( زىنـا قىلغـۇچى ئهر يـاكى ئايـال ئهگهر مۇسـۇلمان بولـسا، ئۇنىـڭ مۇشـرىك
 . ئۆيلىنىشى ياكى ئۇنىڭغا ياتلىق بولۇشى دۇرۇس ئهمهستۇر

 ـ ئايالنىــڭ بــۇ ئۆيلىنىــشى . 3  ـ بىــرى بىــلهن زىنــا قىلغــان ئهر  ئۆيلنىــشىتىن بــۇرۇن بىــر
 سانىالمدۇ؟ ) يهنى كهچۈرۈم ( ۇناهى ئۈچۈن كاپارەت ئۇالرنىڭ قىلغان زىنالىرىنىڭ گ

ــاهلىرى : جــاۋاب ــۇرۇن قىلغــان زىنالىرىنىــڭ گۇن ــڭ ئۆيلىنىــشى ئۇالرنىــڭ ب ــاق، ئۇالرنى  ي
 . بهلكــى ئــۇالر گۇنــاهلىرى ئۈچــۈن ئــايرىم تهۋبه قىلىــشى الزىــم . كاپــارەت ســانالمايدۇ ئۈچــۈن

ــۈ ــۆيلهنگهنلىكى ئۈچ ــلهن ئ ــى بى ــاقلىنىش نىيىت ــادىن س ــۇالر زىن ــدۇ ئ ــاۋاب تاپى ــايرىم س  . ن ئ
 . چۈنكى، هارامدىن ساقلىنىش ساۋاپلىق ئىشتۇر

ــوئال 4 . ــڭ : سـ ــهۋەبىدىن ئېرىنىـ ــارغىنلىقى سـ ــاكى هـ ــغۇلىيىتى يـ ــڭ مهشـ ــال ئۆزىنىـ  ئايـ
 رىغبىتىگه ئۇنىمىسا توغرا بۇالمدۇ؟

ــاۋاب ــك : جـ ــشىدىن، قانچىلىـ ــۇهىم بولىـ ــك مـ ــغۇلىيىتى قانچىلىـ ــشىنىڭ مهشـ ــال كىـ  ئايـ
ــارغىن بولۇشــىدىن قهت ــپىگه ماسلىشىــشى مۇهىمــدۇر ه  ئهگهر ئايــال . ئىــنهزەر ئېرىنىــڭ تهلى

 نهتىجىــدە، زىيــاننى . ئۇنــداق قىلمىغانــدا، ئېرىنىــڭ ســىرتقا قــاراپ قېلىــشىغا ســهۋەبكار بولىــدۇ
 ئهگهر ئايـال كىـشى ئـادەت كـۆرگهن يـاكى تۇغۇتنىـڭ قېنىـدىن . ئايال كىـشى تارتقـان بولىـدۇ

 . ئـۇنى جىنـسىي مۇناسـىۋەتكه زورلىـشى تــوغرا ئهمهس پـاك بولمىغـان هـالهتته بولـسا، ئېرىنىــڭ
 . بۇنداق ئهركىشىمۇ گۇناهكار بولىدۇ

 ئــادەت يــاكى تۇغۇتنىــڭ ئۆزرىــسىنى باهــانه قىلىــپ ئايــال كىــشىنىڭ ئېرىــدىن : ســوئال . 5
 يىراقلىشىپ، ئايرىم يېتىۋېلىشى توغرىمۇ؟

ــاكى : جــاۋاب ــادەت كــۆرگهن ي ــالى ئ ــشىنىڭ، ئاي ــوغرا ئهمهس، چــۈنكى ئهر كى ــۇق ت  تۇغۇتل
 ئۇنىـــڭ بىـــلهن بىـــرگه يېتىـــشى، كۆڭـــۈل ) كىيىمىنـــى يهشمهســـتىن ( بولغـــان هاللىرىـــدىمۇ،

ـ ئايهت 3 نۇر سۈرىسى ) 1 (
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 مۇنـــداق . ههققىـــدۇر ئېچىــشى ۋە جىنـــسىي مۇناســىۋەتتىن باشـــقا يېقىنچىلىقالرنـــى قىلىــشى
ــسى ئۈچــۈن ياخــشى ــال ههر ئىككى  ـ ئاي ــسىنى . قىلىــش ئهر ــڭ ههۋى ــشى ئۆزىنى ــا ئهركى  ئهمم

 ئـى قىلىنغـان ئىـشنى ئىـشلهپ قويۇشـىدىن قورقـسا بىـرگه يـاتمىغىنى ئىدارە قىاللماستىن، مهن
 . ۋە ئايالىغا ئارتۇقچه يېقىنالشمىغىنى ياخشىدۇر

 ئايالى ئادەت كۆرگهن يـاكى تۇغۇتلـۇق بولغـان ۋاقىتتـا ئۇنىـڭ بىـلهن جىنـسىي : سوئال . 6
 مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهن كىشى ئۈچۈن كاپارەت كېلهمدۇ؟

 ـ : جــاۋاب  ئهگهر ئېــرى ئايالىنىــڭ . ىــسى بــۇ هــالهتته گۇناهكــار بولىــدۇ ئايــال ههرئىكك ئهر
ــار ــرىال گۇناهك ــا ئې ــۇ ۋاقىتت ــسا، ب ــان بول ــلهن قىلغ ــۇق بى ــشنى زورل ــدا بۇئى ــسىز هال  ئىختىيارى

 توغرۇلــۇق بهزى ) مـاددىي جـازا ( ئهممـا كاپــارەت . ئۇنىڭغـا تهۋبه قىلىـشى الزىــم كېلىـدۇ . بولىـدۇ
ــوق، پهقهت ته ــارەت ي ــا كاپ ــالىمالر ئۇنىڭغ ــالىمالر ئ ــسه، بهزى ئ ــدۇ، دى ــم كېلى ــشى الزى  ۋبه قىلى

 ئهڭ ياخشىــسى بــۇ گۇنــاهنى ئىــشلىگهن . تهۋبه بىــلهن كاپــارەت بىــرگه الزىــم كېلىــدۇ، دەيــدۇ
ــپ ــداردا ســـهدەقه بىرىـ ــال دۇنياســـىدىن مهلـــۇم مىقـ  كىـــشى تهۋبه قىلىـــش بىـــلهن بىـــرگه مـ

 . كاپارىتىنى ئادا قىلسا بولىدۇ

 ىـڭ جىنــسىي ههۋەسـلىرىنى قـوزغىتىش ئۈچـۈن جىنــسىي ئهر خوتـۇنالر ئۆزلىرىن : سـوئال . 7
 فىلىملهرنى كۆرسه بوالمدۇ؟

 ـ بىـرىگه : جـاۋاب  ـ ئايـال بولمىغـان ئىككـى جىنـسنىڭ بىـر  قهتئىـي بولمايـدۇ، چـۈنكى ئهر
 تىكىلىپ قارىشى قۇرئاننىـڭ هـۆكمى بىـلهن قهتئىـي هـارام بولغـان يهردە، فىلىمـالردا بولـسىمۇ

 بهزىــلهر فىلىــم دېــگهن ! رىگه قــاراش قانــداقمۇ جــائىز بولــسۇن؟ باشــقىالرنىڭ ئوچــۈق بهدەنلىــ
ــۇمكىن ، ــدۇ؟ دېيىــشى م ــۇنى كۆرســه بولمام ــا، ئ ــارەت نهرســه بولغاچق ــدىن ئىب  رەســىم ۋە خىيال

 ئـۇ . ئـۇنى كـۆرۈش هارامـدۇر . لېكىن فىلىم رەسىم بولـسىمۇ، ئـۇ، كىـشىلهرنىڭ ئـۆز سـۈرىتىدۇر
 . خىيالمۇ ئهمهس، بهلكى ئهينهن سۈرەتتۇر

 ـ ئانىــسى ئۇالرنىــڭ تــوي : ســوئال . 8  ئۆيلىنىــشكه پۈتۈشــكهن قىــز بىــلهن يىگىتنىــڭ ئاتــا
 قىلىشىغا مۇۋاپىق كهلمىگىنى ئۈچۈن قىزنى ئېلىپ قېچىش توغرا بوالمدۇ؟

 تـوغرا بولمايـدۇ، چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش گهرچه نىكاهنىـڭ شـهرتلىرىگه نوقــسان : جـاۋاب
 قىزالرنـى، ئۇالرنىــڭ . هلىماتىغـا خىـالپ ئىـشتۇر يهتكـۈزمىگهن بولـسىمۇ، ئىـسالم ئهخالقىغـا ۋە ت

 . ئاتا ـ ئانىسىنى قايىل قىلىپ، ئۇالرنىڭ قولىدىن ئېلىش دىنىمىزنىڭ ئهخالقىدىندۇر

 ئاتا ـ ئانىسى مۇۋاپىق كهلمهسلىكته چىڭ تۇرىۋالسا نېمه قىلىش كېرەك؟ : سوئال . 9

ــاۋاب ــادەمل : ج ــېقىن ئ ــسىنىڭ ي  ـ ئانى ــا ــۋەرلىرىنى، ئات ــڭ موتى ىرىنى، ئۆلۈمــاالرنى يۇرتنى
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 ـ نهســـههت ئېيتقـــۇزۇش ـــــ ئهگهر ئىككىـــسى تـــوي  ئارىغـــا ســـېلىش ئـــارقىلىق ئۇالرغـــا ۋەز
ــپ ــشالرنىڭ كېلى ــال ئى ــسىز، بىنورم ــتىن يول ــدىن ۋازكىچهلمىگهنلىك  ـ بىرى ــر ــدا، بى  قىلمىغان
 ـ ئانىنىــــڭ ئــــاخىرى پۇشــــايمان تارتىــــپ قالىدىغانلىقىــــدىن  چىقىدىغانلىقىــــدىن، ئاتــــا

ــدۇر ــلهن ئــۇالرنى قايىــل ئاگاهالن ــل قىلىــش، ســهۋىرچانلىق بى  ۇش ئــارقىلىق ئــۇالرنى قايى
 . قىلىشقا تىرىشىش كېرەك

 ئــۇالر قانــداق . بهزى كــشىلهر تىــز مهنــى تۆكۈلىــشىدىن شــىكايهت قىلىــدۇ : ســوئال . 10
 قىلىشى كېرەك؟

 ئــۇالر جىنــسىي مۇناســىۋەتته بولغــان ۋاقتىــدا خىيــالىنى باشــقا يهرگه بېرىــشى، : جــاۋاب
 تنــى كــۆپ قىلماســلىقى، ئــۆزىنى تهمكىــن تۇتــۇپ، هاياجانالنماســلىقى ۋە ئالــدىراپ ههرىكه

 . كهتمهسلىكى ئارقىلىق بۇ هالهتكه تاقابىل تۇرااليدۇ

ــۇلگهن مهنىنىــڭ زىيىنــى . 11 ــدىن باشــقا هــالالردا تۆك ــسىي مۇناســىۋەت ۋە ئېهتىالم  جىن
 بارمۇ؟

 ي جهههتــــتىن ئــــۇ، كىــــشىنىڭ جىــــسمىي ۋە روهىــــ . ئهلــــۋەتته زىيىنــــى بــــار : جــــاۋاب
ــدۇ ــهۋەب بولىـ ــشىغا سـ ــى . ئاجىزلىشىـ ــاغالملىقىغا زىيىنـ ــساننىڭ سـ ــڭ ئىنـ ــداق هالهتنىـ  بۈنـ

 . بارلىقىنى تىببىي مۇتهخهسسىسلهر ئېيتماقتا

ــدىن : ســـوئال . 12 ــلهر ئـــۆزلىرىنى هارامـ ــار بهرمىگهنـ ــارائىتى يـ  ـ شـ ــهرت  ئۆيلىنىـــشكه شـ
 ساقالش ئۈچۈن نېمه قىلىشى كېرەك؟

 . لهيهىســساالمنىڭ كۆرسهتمىــسى بــويىچه، روزا تۇتۇشــى كېــرەك ئــۇالر پهيغهمــبهر ئه : جــاۋاب
 : مۇنـدىن باشـقا چـارىلهرمۇ بـار، مهسـىلهن . چۈنكى روزا تۇتۇش جىنسىي شـههۋەتنى ئازايتىـدۇ

 نامههرەم ئايالالرغا تىكىلىـپ قارىماسـلىق، قۇرئـان ئوقۇشـنى ئـۆزىگه ئـادەت قىلىـش، جىنـسىي
 فىلىمالرنــى كۆرمهســلىك، ئهڭ مــۇهىمى پىكىــر هېكــايه، ژۇرنــالالرنى ئوقۇماســلىق ۋە جىنــسىي

 ـ خىيالىنى باشـقا ئىـشالر بىـلهن مهشـغۇل قىلىـش، ئايـالالر توغرۇلـۇق ئويالنماسـلىق قاتـارلىقالر
 . ئۇالرغا سهۋىر ــ تاقهت ئاتا قىلىدۇ

ــوئال . 13 ــسىدە : س ــههىدلىق دەرىجى ــشى ش ــال كى ــكهن ئاي ــۈپ كهت ــدا ئۆل ــۇت جهريانى  تۇغ
 بۇ سۆزنىڭ ئاساسى بارمۇ؟ . ئۆلگهن بولىدۇ، دېيىلىدۇ

ــاۋاب ــههىدالر : جـ ــالىمالر شـ ــۆپلىگهن ئـ ــالنى كـ ــكهن ئايـ ــدا ئۆلـــۈپ كهتـ  تۇغـــۇت جهريانىـ
 . بۇمۇ ئالالهنىڭ پهزلى بىلهن بولىدۇ . قاتارىدىن سانايدۇ

ــوئال . 14 ــيىن، ئىككىــسىنىڭ ئېمىلــداش : س ــپ بولغانــدىن كې  ـ يىگىــتلهر ئۆيلىنى قىــز
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 مه قىلىدۇ؟ ئىكهنلىكىدىن خهۋەر تاپسا ئۇالر نې

ــاۋاب ــشى : ج ــاهتىن ئايرىلى ــان نىك ــگهن هام ــى بىل ــداش ئىكهنلىكىن ــسىنىڭ ئېمىل  ئىككى
 چــۈنكى، ئۇالرنىــڭ ئىككىــسىنىڭ ئېمىلــداش ئىكهنلىكىنــى بىلمهســتىن ئۆتكــۈزگهن . كېــرەك

 ـ خوتـــۇنچىلىقى ئۈچـــۈن گۇنـــاه بولمىــسىمۇ ، بىلگهنـــدىن كېـــيىن نىكـــاهى بۇزۇلغـــان  ئهر
 ـ ئىــسپاتالر ئهگهر ئــۇالر ئۆزلى . بولىــدۇ  رىنىــڭ ئېمىلــداش ئىكهنلىكىنــى ئىــشهنچىلىك دەلىــل

ــه، ــاي داۋام قىلىۋەرسـ ــاهتىن ئايرىلمـ ــۇ، نىكـ ــدىن كېيىنمـ ــارقىلىق بىلگهنـ ــڭ ههر ئـ  ئۇالرنىـ
ــدۇ ــان بولى ــا قىلغ ــسى زىن ــى . ئىككى ــداش ئىكهنلىكىن ــسىنىڭ ئېمىل ــا ئىككى ــگهن ئهمم  بىلمى

ــسا ــالىلىرى هې ــا ب ــالىلىرى زىن ــان ب ــدىكى تاپق ــسىنىڭ . بالنمايدۇ ۋاقىتلىرى  ـ ئانى ــا ــى ئات  بهلك
 . نهسىبىگه قوشۇلىدۇ

 ئهر كىشىنىڭ ئايالىنى سىرتتا ئىشلهشتىن مهنئى قىلىش هوقۇقى بارمۇ؟ : سوئال . 15

 ـ ســائادىتىنى كــۆزلىگهن ئهر كىــشى ئايــالىنى . ئهلــۋەتته بــار : جــاۋاب  ئائىلىــسىنىڭ بهخــت
ــۈ ــسىنىڭ پۈت ــتىن، بهلكــى ئائىلى ــشلهشكه چىقارماس ــۆزى ههل ســىرتتا ئى ــاجلىرىنى ئ  ن ئېهتىي

ــدۇ ــداپ . قىلى ــدە قام ــال دەرىجى ــاجلىرىنى نورم ــڭ ئېهتىي ــڭ ۋە بالىلىرىنى ــرى ئهگهر ئايالىنى  ئې
ــشتا ــهرەپلىك ئىـ ــىپ، شـ ــۆزىگه مۇناسـ ــىرتتا، ئـ ــالىنى سـ ــا ئايـ ــسا، بۇۋاقىتتـ ــرەلمىگهن بولـ  بېـ

 . ئىشلهشتىن توسالمايدۇ

 ۇ بۇيــاق ئۇالرنىــڭ تاهــارەت ئــېلىش بهزى ئايــالالر تىرنــاقلىرىنى بۇيىۋالىــدۇ، بــ : ســوئال . 16
 ۋە غۇسله قىلىشىغا توسقۇن بۇالمدۇ؟

 چــۈنكى تاهـارەت ۋە غوسـۇلدا ســۇنى يۇيۇلغـان ئهزاالرغــا . ئهلـۋەتته توســقۇن بولىـدۇ : جـاۋڭ
 هــالبۈكى، تىرنــاقلىرىنى بۇيىۋالغــان ئايــال كىــشى تاهــارەت ئالــسا يــاكى . ئۆتكــۈزۈش شــهرتتۇر

ــا ئ ــۇ ئۇنىــڭ تىرناقلىرىغ ــسا س ــدۇ يۇيۇن ــاكى غوســله . ۆتمهي ــارەت ئــېلىش ي ــۇالر تاه  شــۇڭا ئ
 قىلىــشتىن بــۇرۇن تىرناقلىرىــدىكى بۇيــاقلىرىنى تــازىالپ چىقىرىــپ بولــۇپ، ئانــدىن تاهــارەت

 . يۇيۇنۇشى كېرەك ئېلىشى ياكى

ــدىغانلىقى : ســوئال . 17 ــۈك تۇغۇلى ــتىن كهمت ــڭ ســاغلىق تهرەپ ــاقچى بولغــان بالىنى  تۇغۇلم
 » »« « « ئۇنى چۈشۈرىۋېتىشقا بوالمدۇ؟ ، دۇختۇرالر تهرىپىدىن بىلىنسه

 . بىـر جانغـا جىنـايهت قىلغـانلىق بولىــدۇ چـۈنكى مۇنـداق قىلىـش . تـوغرا بولمايـدۇ : جـاۋاب
 ئۇنى خـۇددى بېجىـرىم تۇغۇلىـدىغان بـالىنى كۈتىۋالغانـدەك، كۈتىـۋېلىش، قـالغىنىنى ئالالهقـا

 . تاپشۇرۇش كېرەك

ــۋەر ئۆلۈما : ســوئال . 18 ــاكى نىكــاهنى يۇرتنىــڭ موتى نىڭ ئىمــامى قىلىــشى مهســجىد ســى ي
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 شهرتمۇ؟

ــر : جــاۋاب ــۇق بولۇشــى شــهرتى بىــلهن نىكــاهنى ههرقانــداق بى  نىكاهنىــڭ شــهرتلىرى تول
 ئىككـى مۇســۇلمان گـۇۋاهچىنى هازىرقىلىــپ . مۇسـۇلمان، ئاقىـل، بــالىغ كىـشى ئوقۇســا بولىـدۇ

ــاهلىرىنى ــڭ نىك ــسى ئۆزلىرىنى ــان ئىككى ــاقچى بولغ ــۇن بولم  ـ خوت ــۇرۇپ ئهر ــدىم « ت  ۋە » ئال
 نىكاهنىـــڭ دۇرۇس . دېـــگهن ئىبـــارىلهر بىـــلهن ئــۆزلىرى ئۇرۇندىـــسىمۇ بولىـــدۇ » تهگــدىم «

 دېـــگهن بابتـــا » نىكاهنىـــڭ شـــهرتلىرى « بولۇشـــىنىڭ شـــهرتلىرى دېگىنىمىـــز يوقۇرىـــدا
ــڭ ــى ئهر گۇۋاهچىنى ــۇلمان ئىكك ــى ۋە مۇس ــسىنىڭ رازىلىق ــال ئىككى  ـ ئاي ــدەك، ئهر  ئېيتىلغان

 . ەتتۇر هازىر بولۇشىدىن ئىبار

 ئهر ـ ئايـالالر تۇرمۇشـتا بهختلىـك بواللمىغـانلىق يـاكى باشـقا سـهۋەبلهر بىـلهن : سوئال . 19
 ىــدىن بىــر قىــسمىنى مههرى ئاجراشــقاندا، ئهرنىــڭ ئايالىغــا بــۇرۇن بهرگهن تــويلىقى يــاكى

 » ئېلىۋېلىشى ياكى تهلهپ قىلىشى دۇرۇسمۇ؟

 لىــشى يــاكى ئــۇنى تهلهپ قىلىــشى ئهرنىــڭ ئايالىغــا بهرگهن نهرســىلىرىنى ئېلىۋې : جــاۋاب
 بىــلهن نىكاهنىــڭ ســهۋەبى چــۈنكى ئايالىغــا بېــرىلگهن نهرســىلهر ئۇنىڭغــا . جــائىز ئهمهســتۇر

ــۇر ــشنى تهلهپ . بهلگىلهنـــگهن ههقتـ ــاكى ئېلىـ ــۇنى ئېلىـــۋېلىش يـ ــهۋەبتىن ئـ  ئاجراشـــقان سـ
ــشكه زورالپ ئايالىنىــڭ خېتى . قىلىــش تــوغرا ئهمهس  نــى بهرگهن نهرســىلىرىنى قــايتۇرۇپ بېرى

 ئايــالالر ئــاجىز ۋە . بهرمهي ئارقىغــا سۈرۈشــمۇ ههددىــدىن ئاشــقان نامهرتلىــك ۋە چۇپهيلىكتــۇر
ــنس ــر جى ــاجلىق بى ــرەك . شــهپقهتكه ئېهتىي ــۇش كې ــا شــهپقهتلىك ۋە كهڭ قۇرســاق بول  . ئۇالرغ

 ئهگهر ئايــال كىـــشى ئــۆز ئىختىيـــارى بىـــلهن هېچبىــر زورلۇقـــسىز هالــدا، تـــويالقتىن يـــاكى
 چــۈنكى . نهرسـىلهرنى قـايتۇرۇپ بېرىــشنى خالىـسا، ئـۇنى ئالــسا بولىـدۇ دىن بىـر قىــسىم مههرىـ

 ئهممــا . ئايــال كىــشى بــۇ ۋاقىتتــا ئــۆز رازىلىقــى بىــلهن ئــۆز ههققىــدىن كهچــكهن بولىــدۇ
ــشمۇ ئۇڭايغــا توختىمايــدۇ، ــۇنى قوبــۇل قىلى ــشىلهرگه نىــسبهتهن، ئ ــق، ئېــسىل كى  ئهخالقلى

 . ئهلۋەتته

ــال كىــشى بېــشىنى يــۆرگ : ســوئال . 20 ــدە چېچىنىــڭ ئۈســتىگه ياســىما چــاچ ئاي  هش نىيىتى
 كىيىۋالسا، بۇ ئىسالمدا بۇيرۇلغان ئىسالمىي قىياپهتتىكى رومال قاتارىغا كىرەمدۇ؟

 ئهگهر ئۇنىــڭ . ئايالالرنىــڭ بېــشىغا چــاچ كىيىۋېلىــشى رومــال قاتارىغــا كىرمهيــدۇ : جــاۋاب
 يۆرگىـسه، بـۇ ۋاقىتتـا ئۈستىگه ئىـسالمىي قىيـاپهتتىكى رومـال ئارتىـپ بېـشىنى ئۇنىـڭ بىـلهن

ــسابلىنىدۇ ــال هېـ ــسالمىي رومـ ــۇ، ئىـ ــسالم . ئـ ــۇ، ئىـ ــدىكهن، ئـ ــۇقال تۇرىـ ــشى ئوچـ ــا بېـ  ئهممـ
. شهرىئىتىگه خىالپلىق قىلغان بولىدۇ
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 پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر

 ) وترمجة معانيه باللغة األويغورية والتركية ( القرآن الكرمي  1
 األحاديث الصحيحة - 2
 ام األسرة أدب اسالمي يف نظ - 3
 يسألونك يف الدين واحلياة  4
 أصول التشريع اآلسالمي - 5
 الدر املختار - - 6
 فتح القدير - 7
 ـ اإلختيار لتعليل املختار 8
 اهلداية - 9
 ـ بدايةت اتهد 10
ـ قدوري 11
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