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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــاش ــۈزەل ماختــ ــڭ ئهڭ گــ ــيىلهر ئالهملهرنىــ ــسىل مهدهىــ  ۋە ئهڭ ئېــ
 الاله تائـــاالنى ئـــ . ياراتقۇچىـــسى ۋە پهرۋىشچىـــسى ئـــالاله تائاالغـــا خاســـتۇر

ــمهن ــۈكۈر قىلىـ ــا شـ ــيىلهيمهن ۋە ئۇنىڭغـ ــۈرەكتىن مهدهىـ ــن يـ  ههق . چىـ
ــى ــز ههزرىتــ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــ ــۈزگهن ســ ــزلهرگه يهتكــ ــى بىــ  دىننــ

ــولاليمهن ــاالم يـ ــا ۋە سـ ــساالمغا دۇرۇد، دۇئـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــڭ . مـ  ئۇنىـ
ــائى ــا له تاۋابىئاتلىرىغــا، ســاهابىلىرىگه ئ  دا قىيــامهتكىچه ئۇنىــڭ يولىــ ۋە ت

 . سائادەت تىلهيمهن  مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا بهخت ماڭغان

ــان مۇســۇلمانلىرىنىڭ پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى  مــۇههممهد هــازىرقى زام
ــۇقالش ئۈچــۈنال « : نىڭ ئهلهيهىســساالم ــى تول  مهن پهقهت گــۈزەل ئهخالقالرن
ــان د » ئهۋەتىلــــــدىم ــۆزىدە ئىپادىــــــسىنى تاپقــــ ــگهن ســــ ــڭ ېــــ  ، ئۇنىــــ

ــسى ــڭ غايىـ ــان پهيغهمبهرلىكىنىـ ــسالمىي قىلىنغـ ــۈزەل ئىـ ــى گـ  ئهخالقالرنـ
ــۆز ــپ، ئـ ــۇقالش لىر ئۆگىنىـ ــۇلمانلىقىنى تولـ ــشقا ۋە مۇسـ ــساله قىلىـ  ىنى ئىـ

 ئــــــارقىلىق قايتىـــــــدىن قهد كۆتىرىـــــــشكه نهقهدەر زور ئېهتىيـــــــاجلىق
 چـۈنكى بىـر مىللهتنىـڭ يۈكسىلىـشى يـاكى . بولىۋاتقانلىقى ههممىـگه مهلـۇم

 . ئىش چۆكىشى ئۇنىڭ ئهخالقىغا باغلىق

 : دەپ يازغان مۇنداق شائىر ئههمهد شهۋقى ئاتاغلىق سىرلىق مى

 إن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا ف إمنا األمم األخالق مابقيت
: تهرجىمىسى



 ئهخالق بىلهن ههر مىللهت راۋاجلىنىپ داۋام ئېتهر

 . هر ــــــ ئايرىلغانالر ئهخالقتىن زاۋاللىققا هامان كېت

ــدىرىنى ــڭ تهق ــۇهىم ئهخــالق ئهنه شــۇنداق مىللهتنى ــدىغان م  بهلگىلهي
 . ئامىل

ــولىڭىزدىكى ! هۆرمهتلىــك كىتابخــان ــى « ق ــۇ » ئىــسالم ئهخالق ــاملىق ب  ن
 ئــۈچ يىلــدىن كــۆپرەك ۋاقىــت داۋاملىــق ئىــزدىنىش  نهتىجىــسىدە ئهســهرنى
ــار ــتىم تهيي ــۇ . الپ چىق ــهر ب ــۇنجى ئهس ــان ت ــدا يېزىلغ ــۇر تىلى ــهر ئۇيغ  ئهس

 ىمــالىرى كــۆپلىگهن چــۈنكى ئۆتمۈشــلهردىكى ئۇيغــۇر ئۆل . بولىــشى مــۇمكىن
 ئىــسالمىي ئهســـهرلهرنى يېزىـــپ قالــدۇرغان بولـــسىمۇ، ئۇالرنىـــڭ مـــۇتلهق

ــان ــاكى پارســچه يازغ ــچه ي   20 پهقهت . كــۆپ ســانلىقى ئهســهرلىرىنى ئهرەب
ــارەن ئابــــدۇلقادىر دامــــولالم ۋە ئۇنىــــڭ ئهســــىرنىڭ باشــــلىرىدىن  ئېتىبــ

 ى مهرىـــپهت يۇلتـــۇزلىر الر باشـــچىقىلىدىكى ســـابىت دامـــولالم شـــاگىرتى
 مهرىـپهتكه بولغـان ئۇسـسۇزلىقىنى  مىللىتىمىزنىڭ دىـن ۋە دۇنيـالىق ئىلىـم

ــسىنى ــدۇرۇش مهقــسىتى بىــلهن ئهســهرلىرىنىڭ بهزى ــپ چه ئۇيغــۇر قان  يېزى
ــۇرچه ــزدە  ئۇيغـ ــا ۋەتىنىمىـ ــپ، ئانـ ــسال چىقىـ ــا ئىـ ــهرلهرنى بارلىققـ  مىي ئهسـ
 . بىر قهدەر قاندۇرغان بولدى كهلتۈرگهن ۋە خهلقىمىزنىڭ ئېهتىياجىنى

 خالقىنـــى ئه ئىمـــان بىـــلهن بىـــر قاتـــاردا تۇرىـــدىغان ئىـــسالم لـــېكىن
ــسۇسكى ــۇنچه زور ئېهتىيـــاجلىق تۇرســـىمۇ، ئهپـ  ئۆگىنىـــشكه خهلقىمىـــز شـ

ــدىن ــ قهدىم ــرەر ا قهدەر هازىرغ ــر بى ــا دائى ــسالم ئهخالقىغ ــدا ئى ــۇر تىلى  ئۇيغ
 . ئهسهر يېزىلىپ باقمىدى

 تــۆگهپ لىرى ئارىــسىدا هــازىرقى زامــان مۇســۇلمان ئهســهردە مهن بــۇ
ــاجلىق بول ــۇالر زور ئېهتىي ــان ۋە ئ ــ كېــتىش خهۋپىــگه يولۇقق ــۇهىم ىۋاتق ان م
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ــتىد ــالر ئۈس ــدىم ىال ئهخالق ــان توختال ــڭ ئىم ــسالمىي گــۈزەل ئهخالقنى  ۋە ئى
 . بىلهن بىر ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى ئىسپاتالشقا تىرىشتىم

 : بۆلۈمگه ئايرىدىم 4 كىتابىمنى

 . مىي بايان ئهخالق ههققىدە ئومۇ : بىرىنچى بۆلۈم

 . ئهخالقىي بۇرچىمىز بىزنىڭ : ئىككىنچى بۆلۈم

 . گۈزەل ئهخالقالر : ئۈچىنچى بۆلۈم

 . يامان ئهخالق تۈرلىرى : تۆتىنچى بۆلۈم

 بـــۇ كىتـــابنى يېزىـــپ چىقىـــشتا ئىـــسالم دۇنياســـىدىكى ئهڭ نوپۇزلـــۇق
 كىتابىمغــا ئهخــالق ههققىــدىكى . ئهســهرلهر ۋە ماتېرىيــالالردىن پايدىالنــدىم

ــشه ــالىرى ئهڭ ئىــ  ئوتتۇرىــــسىدا بىــــرلىككه نچلىك ۋە مۇســــۇلمان ئۆلىمــ
 كىچىــك  بــۇ كىتابنىــڭ چــوڭ . كېلىــنگهن مهســىلىلهرنى تــالالپ ئالــدىم

ــهرپ ــۈچ سـ ــۈن كـ ــشى ئۈچـ ــشلىك بولىـ ــاپ ۋە چۈشىنىـ ــگه ئاممىبـ  ههممىـ
 . قىلدىم

 جانابى ئالاله تائاالنىـڭ بـۇ ئـاددى ئهمگىكىمنـى ئـۆز دەرگاهىـدا قوبـۇل
 لقىـم ئۈچـۈن مهنپهئهتلىـك ئىلىمـلهر قاتارىـدىن قىلىشىنى ۋە مۇسـۇلمان خه
 . ئورۇن ئېلىشىنى سورايمهن

 مۇههممهد يۈسۈپ

 هىجرى 1431 / 4 / 8

مارت  24 يىلى  2010
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 114 ........... ................................ كلىك ه چ درىتى ۇ ق ڭ ئىنساننى
 115 ................. ................................ قالر ۇ هوق  ق ه ه خسىي ه ش

 116 .............. ................................ قالر ۇ هوق  ق ه ئىجتىمائىي ه
 117 ................ ................................ قلىرى ه ه ڭ ئالاله تائاالنى

 118 ......................... سىرى ه ئىنسان هاياتىدىكى ت ڭ نى ۇ ئ ۋە يتان ه ش
 118 ......................... ................................ ت ه قىق ه بىرىنچى ه

 120 ...................... ................................ ت ه قىق ه ئىككىنچى ه
 121 ........................ ................................ ت ه قىق ه ه چىنچى ۈ ئ
 122 ....... دىنىي چارىسى ڭ شنى ۇ ل ۇ ت ۇ ق سىلىرىدىن ۋە س ۋە ڭ يتاننى ه ش

 123 ..... ................................ سىرى ڭ شنى ۇ ير ۇ ئىستىغفارغا ب  ه ب هۋ ت
 127 ................................ خالق ه ئ ن ه لگ ۈ ر ۈ تىلد ې ي ۋە خالق ه ئ بىئي ه ت

 128 .... ................................ س ه م ه بىر خىل ئ ۇ م خالق ه ئ بىئىي ه ت
 130 ........................... قابىلىيىتى گىنىش ۆ ئ خالق ه ئىنساندىكى ئ

 132 .............. ه ىي رب ه ت  ى چارىس ك ۈ مل ۈ ن ۆ ئ هڭ ئ ڭ ىشنى رت ه زگ ۆ ئ خالق ه ئ
 134 .............................. ش چارىلىرى ۈ ر ۈ تىلد ې الرنى ي خالق ه ئ ل ە ز ۈ گ
 145 ....................... تالالنمىالر ردىن ه تل ه ئاي ن ه لگ ه ك ە ققىد ه ه خالق ه ئ

 145 .... ................................ ر ه تل ه چاقىرغان ئاي خالققا ه ياخشى ئ
 152 .. ................................ ر ه تل ه دىن توسقان ئاي خالقالر ه يامان ئ
157 ........... ر ه تل ه ئاي ن ه لگ ه ك ە ققىد ه ه خالقالر ه هاياتىدىكى ئ ه ئائىل
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 160 ر ه تل ه ئاي يرىغان ۇ غان  ب خالقالر ه ئ ل ە ز ۈ گ ە د ر ه تل ۋە ناسى ۇ ئىجتىمائىي م
 ر ه تل ه دىــن توســقان ئــاي خالقالر ه يامــان ئ ە د ر ه تل ۋە ناســى ۇ ئىجتىمــائىي م

 164 ......................... ................................ ش ۇ تىن توس خىللىق ې ب
 169 ....... ن ه لگ ه ك ە ققىد ه ه خالقالر ه ئ  پ ە د ه ئىجتىمائىي هاياتتىكى ئ

 173 .................. ................................ رچىمىز ۇ ب خالقىي ه ئ ڭ بىزنى
 173 ......... ................................ رچىمىز ۇ دىنىمىزغا قارىتىلغان ب
 174 ............ ................................ رچىمىز ۇ ئالالهقا قارىتىلغان ب

 174 ................................ ز رچىمى ۇ قارىتىلغان ب ه مبىرىمىزگ ه يغ ه پ
 175 ................................ رچىمىز ۇ قارىتىلغان ب ه رىمگ ه ك رئان ۇ ق
 175 ........ ................................ رچىمىز ۇ قارىتىلغان ب ه زىمىزگ ۆ ئ

 175 ........ ................................ رچىمىز ۇ روهىمىزغا قارىتىلغان ب
 176 ............................ رچىمىز ۇ قارىتىلغان  ب زالىرىمىزغا ه ئ ه ئائىل
 176 ...... رچىمىز ۇ قارىتىلغان ب ه تك ه ئىنسانىي ۋە ه لقىمىزگ ه خ ، ه گ ن ه ت ۋە
 177 ........................... رچىمىز ۇ قارىتىلغان ب ه تك ه ئىنسانىي ن ۈ ت ۈ پ
 177 ........ ................................ رچىمىز ۇ قارىتىلغان ب ه تك ه بىئ ه ت
 178 .. ................................ پىتى ۈ س ڭ نى لمان ۇ س ۇ م خالقلىق ه ئ ل ە ز ۈ گ
 180 ....................... قىلمايدىغان ئىشالر لمان ۇ س ۇ م خالقلىق ه ئ ل ە ز ۈ گ

 181 ...... ................................ ؟ ۇ مكىنم ۇ م رتىش ه زگ ۆ ئ خالقنى ه ئ
 182 ............................ ر ۇ يهىسساالمد ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م ه لگ ۈ ئ ه گان ې ي

 183 .................. ر ه كل ه رن ۆ ئ دىن خالقى ه ئ ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ ر ه مب ه يغ ه پ
 185 .............. خالقى ه ئالالهقا قارىتا ئ ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
 185 ...... خالقى ه قارىتا ئ ه تك ه ئىنسانىي ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
 186 ...... خالقى ه قارىتا ئ لمانالرغا ۇ س ۇ م ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
 186 خالقى ه قارىتا ئ ه رگ ه ئائىلىسىدىكىل ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
189 ............. خالقى ه بالىالرغا قارىتا ئ ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
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 189 ..... خالقى ه قارىتا ئ ه نلىرىگ ه شم ۈ د ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
 190 ... خالقى ه ئ سناسىدىكى ه ئ ش ۇ ر ۇ ئ ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
 191 .......... خالقى ه قارىتا ئ انالرغا ۋ هاي ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
 192 خالقىي ه قارىتا ئ ه تك ه بىئ ه ت ۋە هىت ۇ م ڭ نى يهىسساالم ه ل ه ئ ر ه مب ه يغ ه پ
 193 . خالقى ه قارىتا ئ تداشلىرىغا ه هب ۆ س ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ ر ه مب ه يغ ه پ
 195 .................... ................................ قىممىتى ڭ نى ۇ ئ ۋە ۈ يگ ۆ س

 196 ....................... ر ۇ ىد س ۈ يگ ۆ ئالاله س ى ڭ چو هڭ ئ ڭ رنى ه ل ۈ يگ ۆ س
 198 ........... ................................ قىممىتى ڭ سىنى ۈ يگ ۆ ئالاله س
 199 .......................... ؟ ۇ ئىپادىلىنىد ن ه بىل ه م ې ن يگىسى ۆ ئالاله س

 199 ...................... ................................ سى ۈ يگ ۆ س ر ه مب ه يغ ه پ
 200 ............................. ؟ ۇ لىد قانداق ئىپادى سى ۈ يگ ۆ س ر ه مب ه يغ ه پ
 200 ........................... ................................ سى ۈ يگ ۆ س ن ه ت ۋە
 200 .. ................................ ۇ يىد ۆ س تىنىنى ۋە ئىنسان ىجدانلىق ۋ
 201 ...... ................................ سى ۈ يگ ۆ س زئارا ۆ ئ ڭ لمانالرنى ۇ س ۇ م
 202 ........................ ................................ سى ۈ يگ ۆ س ت ه بىئ ه ت
 204 ............................ ................................ ش ۈ ي ۆ س تنى ه قىق ه ه

 207 ............... ۇ رىد ۆ يامان ك رنى ه تل ه قىق ه ه زى ه ب ۇ رم ه مىنل ۆ م زى ه ب
 207 ................. ر ۇ ئاساسىد ڭ خالقنى ه ئ ل ە ز ۈ ش گ ۈ ي ۆ س تنى ه قىق ه ه
 208 .. ................................ ت ه زىل ه قىلىش پ تىراپ ې ئ تنى ه قىق ه ه
 210 ........... ................................ ................................ ت ه ئادال
 211 ........................... ۇ يىد ۆ س ۇ نىم ت ه ئادال ر ه نل ه يگ ۆ س تنى ه قىق ه ه

 211 .... ................................ قىلىنىدىغان ئىشالر ب ه ل ه ت ت ه ئادال
 217 ................ ................................ همىيىتى ه ئ ڭ نى ۇ ئ ۋە ئىهسان

 218 ....................... ................................ نىسى ه م ڭ ئىهساننى
220 ............................. ۇ قىلمايد ه پاي ۇ قىلىش ك ت ه ئىهساننى نىي
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 221 .......................... ................................ ئىهسان ه تت ە ئىباد
 222 ............... ................................ ئانىغا ئىهسان قىلىش  ئاتا
 223 . ................................ ئانىغا قانداق ئىهسان قىلىمىز؟  ئاتا

 224 .................. ................................ قىزالرغا ئىهسان قىلىش
 226 ................ ................................ ئىهسان رىشتىكى ې ساالم ب

 227 .. ................................ ئىهسان قىلىش ە نازىرىد ۇ م ۋە ل ە د ې ج
 229 .......... ................................ ئىهسان قىلىش ە زد ۆ س  پ ه گ

 230 ............................... ................................ ت ه پق ه ش  هىم ە ر
 232 ................. ئالغان ه ستىگ ۈ ئ ز ۆ قىلىشنى ئ ت ه هم ە ئالاله تائاال ر
 232 ............. ۇ ئالىد ه ئىچىگ ز ۆ ئ ممىنى ه ه همىتى ە ر ڭ ئالاله تائاالنى

 235 ................................ پ ۆ ك ناهلىرىمىز ۇ گ تلىرىمىزدىن ە ئىباد
 236 ....................... ۇ يد ه لم ە كىر ه تك ه نن ه ج ن ه بىل لى ه م ه ئ چكىم ې ه

 237 ............. زىسى ه ب تلىرىدىن ه هم ە كائىناتتىكى ر ڭ ئالاله تائاالنى
 تلىرىـــــدىن ه هم ە ر رغان ۇ نالشـــــت ۇ ئور ه رگ ه لـــــبل ه ق ڭ ئــــالاله تائاالنىـــــ

 238 ........ ................................ ................................ ر ه نىل ۇ م ه ن
 241 .... ................................ همىتى ە ر ڭ چو هڭ ئ ڭ ئالاله تائاالنى

 242 ...................... ................................ ر ه تل ه هم ە ر س ۇ خس ه م
 245 ر ۇ همىتىد ە ر ڭ چو هڭ ئ ڭ ئالاله تائاالنى يهىسساالم ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م
 247 .................. لىيىتى ه م ه ئ شىمىزدىكى ۇ رم ۇ ت ڭ تنى ه پق ه ش  هىم ە ر
 247 ...................... ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  هىم ە ئانىالرغا ر  ئاتا . 1
 249 .................... قىلىش ت ه پق ه ش  هىم ە ر غقانالرغا ۇ ت  ق ۇ ر ۇ ئ . 2
 250 .. ................................ قىلىش ت ه پق ه ش  هىم ە بالىالرغا ر . 3
 252 .............................. ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  هىم ە ئايالالرغا ر . 4
 257 ....... ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  هىم ە ر تكارلىرىغا ه خىزم ڭ ئائىلىنى . 5
258 ........................... ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  ىم ه ە ر انالرغا ۋ هاي . 6



 15 ه رىج ە ند ۇ م

 261 .................. ۇ قىلىنىد ب ه ل ه ئىشالردا ت ن ۈ ت ۈ پ ت ه پق ه ش  هىم ە ر
 262 .. ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  هىم ە ر ه رگ ه كىشىل ناهكار ۇ گ  ئاسىي . 7
 265 .......................... لىش قى ت ه پق ه ش  هىم ە ر ه رگ ه نل ه زىلگ ې ئ . 8

 266 ...................... كى ۈ ل ر ۈ ر ۆ ز ڭ شنى ه گ ۆ ىبىنى ي ي ه ئ ڭ رنى ه كىشىل
 267 ................. ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  هىم ە ر ه زىگ ۆ ئ  ز ۆ ئ م ە ئاد . 9
 267 ............. ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  هىم ە ر ه تك ه ئىنسانىي ن ۈ ت ۈ پ . 10

 271 ........... ش ۇ بول تلىك ه پق ه ش  هىم ە ر ه ئىشلىتىشت ننى ه پ  ئىلىم
 273 ..... ................................ ................................ راستچىللىق

 276 .......................... كاپالىتى ڭ كىرىشنى ه تك ه نن ه راستچىللىق ج
 278 ......... ................................ رى ۈ ت ت ه خىيان ڭ يالغانچىلىقنى
 279 ........................ ر ۇ ددىمىسىد ه ق ۇ م ڭ ناپىقلىقنى ۇ يالغانچىلىق م

 280 ..................... ................................ راستچىللىق قىقىي ه ه
 281 ...... ................................ يولى ڭ تلىنىشنى ە راستچىللىققا ئاد

 282 ...................... ................................ رلىرى ۈ ت ڭ راستچىللىقنى
 282 .............. ................................ راستچىللىق تتىكى ه نىي  1
 283 ............... ................................ راستچىللىق زدىكى ۆ س  2
 283 ............. ................................ راستچىللىق لدىكى ه م ه ئ  3

 285 .............. ................................ رتىبىسى ه م ڭ راستچىللىقنى
 286 ................................ ؟ ۇ بولىد يتىشقا ې يالغان ئ اقىتتا ۋ قايسى

 287 ........... ................................ ................................ ت ه ئامان
 290 .................... ................................ ۇ پارچىالنمايد ت ه ئامان
 291 ....................... ................................ رلىرى ۈ ت ڭ تنى ه ئامان

 292 ....... ( ) ر ه ل ت ه امان ئ ڭ كىچىك سانالغان چو ە رىد ە ز ه ن ڭ رنى ه كىشىل
 293 .. ................................ ت ه ئىشلىرىدىكى ئامان تىم ې س  لىم ې ئ

294 ............... ................................ ت ه ئامان ستىدىكى ۈ ئىش ئ
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 295 ................ ................................ ت ه سىر ساقالشتىكى ئامان
 295 ........................ ................................ ت ه خىيان ڭ چو هڭ ئ

 296 .......................... ................................ ئامانىتى ڭ ئايالنى
 297 ......... ت ه قىلىشىدىكى ئامان ه ئامىل ۇ ئانىسىغا م  ئاتا ڭ بالىالرنى
 298 ............................ ر ۇ تت ه ئامان ه رس ه ن ه مم ه بولغان ه ه سىز ئىگ
 300 .............. ................................ تى ئامانى ش ۈ ز ۈ تك ه دىننى ي

 301 .............. ؟ ۇ قانداق ئادا قىلىد تنى ه ئامان ۇ ب لمانالر ۇ س ۇ م مدى ه ئ
 303 ........ ................................ ................................ دارلىق اپا ۋ

 304 .... ................................ قىلىدىغان ئىشالر پ ه ل ه ت اپادارلىق ۋ
 304 ......... ................................ ش ۇ بول پادار ا ۋ ئالاله تائاالغا . 1
 306 .......... ك؟ ە ر ې قىلىش ك اپادارلىق ۋ ئالاله تائاالغا قانداق نداقتا ۇ ئ
 308 ........................ ................................ لگىسى ۈ ئ اپادارلىق ۋ
 310 .................... ................................ لگىلىرى ۈ ئ اپاسىزلىق ۋ
 311 ......................... ش ۇ بول اپادار ۋ يهىسساالمغا ه ل ه ئ ر ه مب ه يغ ه پ . 2

 312 ........ ................................ اپادارلىقى ۋ ڭ لىپىنى ه بىرىنچى خ
 313 ..... ................................ اپادارلىقى ۋ ڭ لىپىنى ه ئىككىنچى خ

 314 .................... ش ۇ بول اپادار ۋ ئىشلىرىدا ه ئامىل ۇ ئىنسانالرغا م . 3
 315 .......... ................................ رچى ۇ ب اپا ۋ ئىشلىرىدىكى رز ه ق
 319 ... ................................ سىلىسى ه قىلماسلىق م ه رىئاي اقىتقا ۋ
 321 ........... ش ۇ بول اپادار ۋ ه رگ ه ياخشىلىق قىلغان كىشىل ه سىزگ . 4
 324 ................ ................................ ش ۇ بول اپادار ۋ ستازالرغا ۇ ئ

 324 ............... ................................ ش ۇ بول اپادار ۋ ئانىغا  ئاتا
ــاد ۋ ه ممىـــسىگ ه ه ڭ رنى ه كىـــشىل غـــان ۇ تون ە ساپىـــسىد ۇ هايـــات م . 5  ار اپـ
 326 ............ ................................ ................................ ش ۇ بول

326 ........... ر ه كل ه رن ۆ ئ اپادارلىقىدىن ۋ ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ ر ه مب ه يغ ه پ
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 330 ............. ................................ قىلىش اپادارلىق ۋ جورىسىغا
 331 ......................... ................................ ه قىسس تلىك ە ئىبر
 331 ................. ................................ ش ۇ بول اپادار ۋ ه دىگ ۋە . 6
 332 ئامىلى ڭ قىلىشنى اپا ۋ ه دىگ ۋە ە ئىراد م ه هك ه م ن ه بىل ېڭه م ك ه گ ه س
 333 ر ۇ ملىسىدىند ۈ ج ڭ اپادارلىقنى ۋ ۇ شم ۇ ت ۇ ت ه ست ه ئ رنى ه نل ۈ ك ن ه تك ۆ ئ
 333 .... ................................ ش ۇ بول اپادار ۋ ه تك ه ئىنسانىي ن ۈ ت ۈ پ
 334 ............ ................................ هڭ دائىرىسى ك ڭ اپادارلىقنى ۋ
 335 ...... ................................ ................................ هايا  رم ه ش

 335 ..................... ر ۇ خالقت ه ئ ل ە ز ۈ گ سچانلىق ۇ نوم ۋە هايا – رم ه ش
 336 ر ۇ باشلىنىشىد ڭ رنى ه تل ه پاالك ن ۈ ت ۈ يوقىلىشى پ ڭ ئىنساندا هايانى
 337 ......................... ................................ ر ۇ هايا ــ  هاياتلىقت

 338 ....... ................................ رقى ه پ ڭ خىجىللىقنى ن ه هايا بىل
 339 ........ ................................ ر ۇ كت ە ز ې ئىمان قوشك ن ه هايا بىل
 339 ............................. للىسى ه پ قىرى ۇ ي هڭ ئ ڭ رىجىسىنى ە هايا د

 340 .. ................................ ر ۇ رد ه ه هۋ ج تلىك ه هايا قىمم – رم ه ش
 341 ر ۇ كت ە ز ې ئىككىسى قوش ك ت ه بب ه ه ۇ م – هرى ې م ن ه هايا بىل – رم ه ش

 342 ..... ................................ ت ه م ې ن ڭ چو سچانلىق ۇ نوم ۋە هايا
 343 ................... ر ۇ ساپلىقىد ڭ بىئىتىنى ه ئىنسان ت ش ۇ هايالىق بول
 344 .......................... ۇ يوقىتىد ۇ تنىم ه ئامان م ە وقاتقان ئاد هايانى ي

 346 .................. ................................ خالق ه ئ ل ە ز ۈ گ رچانلىق هۋ س
 348 ..................... ئاالمىتى ڭ نلىكنى ه تىلگ ې رچانلىق پىشىپ ي هۋ س
 349 . ۇ زااليد ۇ رغ ۇ رال ت هۋ س ت ه ق ه پ كلىرىنى ه ئىست انىي ۋ ه ه ش ڭ پسنى ه ن
 349 ............. ................................ خالق ه ئ ل ە ز ۈ گ رچانلىق هۋ س
 350 ..................... ................................ همىيىتى ه ئ ڭ رنى هۋ س

351 .............. س ه م ه ئ رچانلىق هۋ قىلىش س ت ۇ ك ۇ س ه قچىلىكك ه ناه
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 352 .......... ................................ ت ە سائاد – خت ه بايلىق ب ى ۋ نى ه م
 354 ......... ................................ س ه م ه ئ ۇ چاقىدىم – باال خت ه ب
 354 ... ................................ س ه م ه ئ ۇ خنىكىدىم ې ت – ن ه پ خت ه ب
 354 ........... ................................ ە زىمىزد ۆ ئ ، ه تت ه ىي ۋ نى ه م خت ه ب

 356 ............... ................................ م ە ئاد مىن ۆ م ۋە رىخى ە خورما د
 362 ... ................................ قائىدىلىرى  ب ە د ه ئ ڭ نازىرىلىشىشنى ۇ م

 363 ................ ر ه رتل ه ش گىشلىك ې ت شقا ۇ بول ە رد ه چىل ۈ شك ه نازىرىل ۇ م
 364 ............................ خالقالر ه ئ  پ ە د ه ئ سانىسىدىكى ه ئ ە نازىر ۇ م
 364 .............................. خالقالر ه ئ  پ ە د ه ئ يىنكى ې ك نازىرىدىن ۇ م

 366 ........................... ................................ ش ۇ قورساق بول هڭ ك
 369 ................ ................................ ر ۇ خالقت ه ئ ل ە ز ۈ گ چانلىق ۇ پ ه ئ

 370 ................... ................................ پ ۆ زىيىنى ك ڭ بنى ە ز ه غ
 372 ......... ................................ ................................ ئىناقلىق

 373 ...................... ................................ ئىناقلىق ئابىدىلىرى
 375 ........................... ر ۇ نلىكت ه دىرلىگ ه نى ق ر ۈ م ۆ ئ ش ه دىرل ه ق اقىتنى ۋ

 376 ............................... ۇ يد ه دىرل ه ى ق اقىتن ۋ ر ه كىشىل قىللىق ه ئ
 376 .................. ................................ ۇ رمايد ۇ ساقالپ ت اقىت ۋ

 379 ......................... همىيىتى ه هاياتتىكى ئ ڭ نى ۇ ئ ۋە ت ه ئالىي هىمم
 380 ............... يتقانلىرى ې ئ ڭ رالرنى ۇ كك ه پ ه ت ۇ توغرىسىدا م ت ه هىمم

 381 ................ ؟ ۇ بولغىلى بولىد تلىك ه قانداق قىلغاندا ئالىي هىمم
 382 ................................ ئىنسان هاياتىدىكى رولى ڭ تنى ه هىمم
 387 ..... ................................ چارىلىرى ڭ تىرىشنى ۆ ك تنى ه هىمم

 388 ......................... تلىرى ه پ ۈ س ڭ رنى ه كىشىل تلىك ه ئالىي هىمم
 389 ............. ................................ هايتتىكى رولى ڭ نى ۇ ئ ۋە مىد ۈ ئ

389 .. ................................ قىسسىسى ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ ب ۇ اق ي
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 390 .... ................................ قىسسىسى ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ سا ۇ م
 391 .................. قىسسىسى ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ د ه مم ه ه ۇ م زرىتى ه ه
 393 ..................... ................................ ڭ رولى چو ڭ مىدنى ۈ ئ
 394 ..... ................................ جورىسى ڭ پرىنى ۇ ك مىدسىزلىك ۈ ئ

 396 ......... ................................ ................................ پاكىزلىق
 399 ............... ................................ ر ۇ مزىد ە ر ت ه ساداق – ئىخالس

 402 ...... ................................ ................................ رلىك ه مت ه ك
 404 ........................ ۇ يد ه كىرم ه تك ه نن ه ج چىالر ۇ تق ۇ ت ڭ چو زىنى ۆ ئ
 405 .............. ر ه كل ه رن ۆ ئ خالقىدىن ه ئ ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ ر ه مب ه يغ ه پ
 407 ر ه كل ه رن ۆ ئ لىي ه م ه ئ رلىكىدىن ه مت ه ك ڭ يهىسساالمنى ه ل ه ئ ر ه مب ه يغ ه پ

 409 ............................ ر ه كل ه رن ۆ ئ رلىكىدىن ه ت م ه ك ڭ رنى ه ساهابىل
 411 ..... ................................ س ه م ه چىرايلىق كىيىنىش كىبىر ئ

 412 ................. ................................ بار كى ې چ ڭ رلىكنى ه مت ه ك
 414 ....... ................................ ................................ پىداكارلىق

 417 ....................... ................................ نىلىرى ۇ م ه پىداكارلىق ن
 417 ........................ ................................ م ه سل ه ئىبنى ئ يد ە ز
 418 ....................... ................................ نسارىي ه ئ ه له ه ت ۇ ب ه ئ
 419 .................... ................................ ير ه م ۆ ئىبنى ئ ب ه سئ ۇ م
 420 .................. ................................ ه لگ ۈ ياخشى ئ نقىالر ۇ ر ۇ ب

 422 ......................... ................................ خىللىق ې ب ۋە ردلىك ه م
 423 .............. ................................ م ه يلىق ئابىدىسى هات خى ې س
 423 ............... ................................ ن ۇ قار لگىسى ۈ ئ خىللىق ې ب

 425 ..................... ۇ تىكلىگىلى بولمايد ه نىشان  نام ن ه بايلىق بىل
 426 .......................... ر ۇ كلىرىد ۈ نچ ه ل ۆ ي ڭ تنى ه مئىي ه د بايالر ج ر ه م

427 ............ ................................ ر ۇ تت ه م ې بايلىق سىناق ياكى ن
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 429 .................... ۇ نىجات تاپالمايد لق ه خ ن ه نگ ه تل ە ئاد خىللىققا ې ب
 429 ... ................................ ر ۇ لكىد ۈ م ڭ ـ مال ئالاله تائاالنى ل ۇ پ
 430 ...... ................................ قولىدا ز ۆ هاالكىتى ئ ڭ خىلالرنى ې ب
 433 ......... ................................ ە زىيان ئىچىد ه مىش ه ه خىلالر ې ب

 436 ........................... ۇ باشلىنىد شتىن ه تل ه رم ۆ ئىناقلىق ئايالالرنى ه
 436 .... ۇ رىد ۇ ت ە ر ۆ ئ نال ه بىل ببىتى ه ه ۇ ئارا م ز ۆ ئ ڭ ئايالنى – ر ه ئ ه ئائىل

 437 . ................................ خالق ه ئ ل ە ز ۈ گ ش ه تل ه رم ۆ ئايالالرنى ه
 438 ........ ................................ زىپىسى ۋە ئاساسلىق ڭ ئايالالرنى

 440 ........... رلىكى ۈ ر ۆ ز ڭ نى ش ه يل ه ئ ر ە ز ه ه ردىن ه كىملىكل ې چ رلىك ه ه ە ز
 440 . كىسىغا بولغان زىيىنى ئىنسان پسىخى ڭ كىملىكنى ې چ رلىك ه ه ە ز
 441 .......... ساقلىقىغا بولغان زىيىنى ن ه ت ڭ كىملىكنى ې چ رلىك ه ه ە ز
 441 ............... ئىقتىسادقا بولغان زىيىنى ڭ كنى كىملى ې چ رلىك ه ه ە ز

 442 ........... ................................ ۇڭ ر ۇ يىراق ت استىدىن ۋ ئاق ئال
 444 .................. چارىلىرى ڭ ساقلىنى ردىن ه كىملىكل ې چ رلىك ه ه ە ز
 446 .................... ................................ غلىقى ۇ ل ۇ ئ ڭ ئانىنى – ئاتا

 448 ........................ ۇ لىشمايد ې ق كىدىن ڭ ئانىنى ۇ جرىم ه ئ ڭ ئاتىنى
 450 ........................ ڭ خوش قىلى اقتىدا ۋ هايات ىزنى ڭ ئانى  ئاتا

 452 ............................ ................................ ربىيىسى ه ت نت ە رز ه پ
 453 .. ................................ ك ە ر ې ك ش ۇ بول ه لگ ۈ بالىالرغا ياخشى ئ

 455 .................... تالالش الزىم اقىت ۋ ناسىپ ۇ قىلىشقا م ت ه سىه ه ن
 456 ....... ................................ ر ۇ خالقت ه ئ ل ە ز ۈ گ ش ۈ ي ۆ س ى كن ه مگ ه ئ

 457 ......... ................................ ر ۇ رىپىد ه ش ڭ ئىنساننى ك ه مگ ه ئ
 458 ... ................................ ۇ يد ه لم ه قولغا ك ستىن ه رىزق ئىشلىم

 459 .............................. ر ۇ ىشت ېڭ خاهىشنى ي پسى ه ن ه لىب ه غ قىقىي ه ه
460 . ................................ ۇ يد ۇ ير ۇ خاهىش يامان ئىشقا ب پسى ه ن
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 461 ....................... يتان ه ش لبىدىكى ه ق ڭ منى ە خاهىش ئاد پسى ه ن
 462 ......... ................................ نىسى ه نئ ه ئىسالمىي ساالملىشىش ئ

 462 ........................... زگىچىلىكى ۆ ئ ڭ ساالملىشىشنى رالردا ۇ يغ ۇ ئ
 463 .............. ................................ قائىدىسى ڭ ساالملىشىشنى

 463 ............................ همىيىتى ه ئ ڭ ساالملىشىشنى لمانالردا ۇ س ۇ م
 465 ................. ................................ رتىبى ه ت ڭ رىشنى ې ساالم ب

 466 ............... قائىدىلىرى خالق ه ئ – پ ە د ه يوقالشتىكى ئ رنى ه لل ه س ې ك
 467 ..... س ه م ه ئ رت ه ش رىش ې ب لىپ ې ئ غا ۋ سو ن ۈ چ ۈ يوقالش ئ ل ه س ې ك
 468 .............. ر ۇ ابلىقت ۋ يوقالش سا ۇ رنىم ه لل ه كىس س ه م ه ئ لمان ۇ س ۇ م
 468 ..................... ئىشالر گىشلىك ې يوقالشتا ساقلىنىشقا ت ل ه س ې ك
 470 ........................... ى خالق ه ئ – پ ە د ه ئ ڭ نى نداشال ۇ سور ۋە ن ۇ سور

 471 ....... ................................ جاي تاالشماسلىق الزىم ندا ۇ سور
 472 ............................... بارماسلىق الزىم نغا ۇ چاقىرىلمىغان سور

 472 ..................... ................................ پلىرى ە د ه ئ ڭ ننى ۇ سور
 474 ......... ................................ ر ه قائىدىل – پ ە د ه داستىخاندىكى ئ

 475 ........................ قائىدىلىرى – پ ە د ه ئ ڭ كنى ه ئىچم  ك ه م ې ي
 477 ........................ قائىدىلىرى خالق ه ئ – پ ە د ه كىرىشتىكى ئ ه يگ ۆ ئ

 478 .................. سانىلىدىغان ئىشالر لىك پسىز ە د ه ئ ه كىرىشت ه يگ ۆ ئ
 480 ....................... قائىدىلىرى – پ ە د ه ئ ڭ كنى ه سن ه ئ ۋە ك ۈ ر ۈ شك ۈ چ

 481 .................. قائىدىلىرى – پ ە د ه ئ ڭ كنى ه سن ه ئ ۋە ك ۈ ر ۈ شك ۈ چ
 483 ....................... خالقالر ه ئ  ب ە د ه ئ ش ۈ ر ۈ هاياتىدىكى بىر ي ه ئائىل

 494 .. ................................ ................................ م ۈ ل ۆ نچى ب تى ۆ ت
 494 ........................ ................................ لىرى ر ۈ ت خالق ه يامان ئ
 497 ............. ................................ رىپى ه ت ڭ نى ۇ ئ ۋە خالق ه يامان ئ
499 ........................ ................................ رلىرى ۈ ت خالق ه يامان ئ
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 499 ............................ ................................ ش ۈ ر ۈ لت ۆ ئ م ە ئاد
 500 .................... ................................ لىش ۈۋې ر ۈ لت ۆ ئ زىنى ۆ ئ

 501 ............... ................................ ئانىنى قاخشىتىش  ئاتا
 503 ........................... تلىرى ۋە يامان ئاقى ڭ قارا چاپالشنى غا ۋ بىرا

 503 . ................................ ىتى ۋ ئاقى ڭ رىشنى ې ب اهلىق ۇۋ يالغان گ
 505 ......... ................................ رلىرى ۈ ت ڭ نى ۇ ئ ۋە ئالدامچىلىق

 506 ................ رلىرى ۈ ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق ت تىق ې س – سودا
 507 ........................ رلىرى ۈ ئىجتىمائىي هاياتتىكى ئالدامچىلىق ت

 509 ............... ................................ زىيانلىرى ڭ ئالدامچىلىقنى
 510 ... ................................ ناهى ۇ گ ۋە تىرى ه خ ڭ نى ۇ ئ ت، ۋە ي ه غ

 512 ........... ................................ زىللىكى ە ر ڭ نى ۇ ئ ۋە ت ه خىيان
 513 ...................... ................................ رلىرى ۈ ت ڭ تنى ه خىيان

 515 ................... ................................ جازسى ڭ ى ن ۇ ئ ۋە م ۇ ل ۇ ز
 516 ........ ................................ ىتى ۋ ئاقى ڭ نى ۇ ئ ۋە يالغانچىلىق

 517 ........... ................................ ۇ يد ه زلىم ۆ يالغان س لمان ۇ س ۇ م
 518 ....................... زىيىنى ڭ نى ۇ ئ ۋە سىلى ې ك رماسلىق ۇ ت ە زىد ۆ س
 520 ................... تلىرى ۋە يامان ئاقى ڭ ساقالشنى ت ۋە ئادا ك، ۈ چل ۆ ئ

 521 ............................ زىللىك ە ر ش ە ئىزد يىبىنى ه ئ ڭ رنى ه كىشىل
 523 ............................. ناهى ۇ گ ڭ قىلىشنى ە سخىر ه م رنى ه كىشىل

 524 ........ ................................ ر ۇ ئاغرىقت ى ۋ نى ه م سلىك ه لم ە ر ۆ ك
 525 ................. تلىرى ۋە شلىق ئاقى چىنى ې ئ ڭ نى ۇ ئ ۋە ش ۇ توش پ ه گ

 526 ............................... پسىزلىك ە د ه ئ ش ۇ قوي م ه ق ه ل ه رگ ه كىشىل
 527 ............ ................................ ر ۇ ئىمانسىزلىقت  هاياسىزلىق

 527 ................... ى رلىك ۈ ر ۆ ز ڭ شنى ۇ چان بول س ۇ نوم ۋە هايا  رم ه ش
529 ............................. ارىچىلىقلىرى ۋ ئا ڭ نى ۇ ئ ۋە ق ۇ مانخورل ۇ گ
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 529 ................... رلىرى ۈ ت اپاسىزلىق ۋ ۋە زىللىكى ە ر ڭ اپاسىزلىقنى ۋ
 531 ......................... جازاسى ۋە رلىرى ه ت ه خ ڭ نى ۇ ئ قىمچىلىق، ې چ
 532 .......................... ناهى ۇ گ ۋە زىيىنى ڭ شنى ۇ ت ۇ ت ڭ چو زىنى ۆ ئ

 533 ................ س ه م ه ئ تقانلىق ۇ ت ڭ چو زىنى ۆ چىرايلىق كىيىنىش ئ
 534 ...... ................................ ىتى ۋ يامان ئاقى ڭ قنى ۇ ئىسراپخورل
 535 ....... ................................ زىللىكى ە ر ڭ نى ۇ ئ ۋە ق ۇ پارىخورل

 535 .................... تىرى ه خ ۋە ناهى ۇ گ ڭ لىشنى ې ياكى ئ رىش ې پارا ب
 536 ........ ۇ نمايد سابال ې قاندىقى پارا ه ر ه ه ڭ رىشنى ې ساالم ب  غا ۋ سو
 ن ۈ چــ ۈ قوغــداش ئ قىنى ۇ هوقــ ق ۇ يــاكى يوللـ لىش ې ئــ ققىنــى ه ه ڭ زىنىـ ۆ ئ
 537 ............................... ................................ ۇ بولىد ه رس ه پارا ب

539 .................... ................................ يالالر رى ې پايدىلىنىلغان مات



 بىرىنچى بۆلۈم

بايان ههققىدە ئومۇمىي ئهخالق



 ئهخالق ۋە ئۇنىڭ ئههمىيىتى

 هالىغـــا كهلـــگهن ت ئىنـــساننىڭ روهىـــدا يهرلىــشىپ ئـــادە ـــــ ئهخــالق
 سـۆزى، ئىدىيىـسى،  ههرىكىتـى، گهپ  ادەمنىـڭ ئىـش ئ بولـۇپ، قىلىقـالر
 ئــــــادىتىنى  خــــــۇلقى، مۇئــــــامىله، مۇناســــــىۋىتى، ئــــــۆرپ  مىــــــجهز

 . ئۆلچهملهشتۈرۈپ قېلىپقا سالىدىغان مىزان

ــالق ـــ ئهخــ ــسىنىڭ ـــ ــدىغان دائىرىــ ــتا چېتىلىــ ــدىلىك تۇرمۇشــ  كۈنــ
ــۇم ــى، تهســىرى ىي كهڭلىكــى، ئوم ــي ۋە لىقى، رول ــۋى ه تهربى ــتىن مهنى  جهههت

 . چلهرنىڭ سهرخىلى هېسابلىنىدۇ كۈ

 گۈزەل ئهخالق

 ئــۆزىمىزگه، ئهتراپىمىــزدىكىلهرگه، جهمئىــيهتكه ۋە – گــۈزەل ئهخــالق
ــسىپلىرىغا ــڭ پرىنـ ــان، دىنىمىزنىـ ــدىلىق بولغـ ــسانىيهتكه پايـ ــۈن ئىنـ  پۈتـ

 بـــۇ ئىـــسالمىي . ئهخالقـــالردۇر ۋە دىنىمىـــزدا بۇيرۇلغـــان ئويغــۇن كهلـــگهن
 . گۈزەل ئهخالقمۇ دېيىلىدۇ

ــۈ ــادەتلهر گ ــشالر ۋە ئ ــشى ئى ــدىغان ياخ ــسىگه كىرى ــالق دائىرى  زەل ئهخ
 گـۈزەل ئهخـالق ـــ ههر : ئىنتايىن كۆپ، ئۇالرنىـڭ قىـسقىچه بايـانى مۇنـداق

ــش، ــا قىلىـ ــگه ۋاپـ ــۇش، ۋەدىـ ــتچىل بولـ ــك، راسـ ــوغرا، ئادالهتلىـ ــشتا تـ  ئىـ
ــۇش، ــادلىق بول  ـ ئېتىق ــالىق، ئىمــان  ـ ۋاپ ــشهنچلىك، ســۆيگۈ ــانهتكه ئى  ئام

 تۇغقانالرغـا – ئانىغـا ۋاپـادار، ئـۇرۇق – كىلهرگه مېهرىبـان، ئاتـا ئائىلىسىدى
 كۆيۈمچــان، خوشــنىالرغا ئهپۇچــان، هايۋانالرغــا رەهىمــدىل بولــۇش، مهيلــى
دۇنيــالىق بولــسۇن، مهيلــى ئاخىرەتلىــك بولــسۇن ئــۆز ۋەزىپىــسىنى بىلىــش
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ــى ــش، ئهدەب ــراپ قىلى ــل ئېتى ــالىقىنى دادى ــورۇنالش، خات ــدا ئ ــۆز ۋاقتى  ۋە ئ
 ەتلىك، ســېخى، مهرد، پــاكىز، مهدەنىيهتلىــك، كۆكــسى كهڭ بولــۇش، جاســار

ــۆلىنىش، ــۆزىگه ي ــشىنىش، ئ ــۆزىگه ئى ــۆزلهش، ئ ــى ك ــشتا ههقىقهتن  ههر ئى
ــگه، ــش، ۋەتهن ــنى بىلى ــىنى ساقالش ــۇش، نومۇس ــۇق بول ــدانلىق، غۇرۇرل  ۋىج

 . خهلققه ۋە پۈتۈن ئىنسانالرغا مهنپهئهتلىك بولۇش ۋە باشقىالر

 يامان ئهخالق

ــزگه ئــۆزىمىزگه، ئهتراپىمىــزدىكىلهرگه، جهمئىي  ئهخــالق يامــان  ۋە ىتىمى
ــسىپلىرىغا ــڭ پرىنـ ــان، دىنىمىزنىـ ــانلىق بولغـ ــسانىيهتكه زىيـ ــۈن ئىنـ  پۈتـ

 . قالردۇر قىلى ۋە دىنىمىزدا توسۇلغان ئويغۇن كهلمىگهن

ــايىن كــۆپ، ئۇالرنىــڭ قىــسقىچه ــان ئهخالقالرنىــڭ تــۈرلىرى ئىنت  يام
ــداق ــانى مۇن ــان ئهخــالق : باي ــش،  يام ــدامچىلىق قىلى ــتىش، ئال ــان ئېي  يالغ

 ئــــانىنى قاخــــشىتىش، ئائىلىـــــسىدىكىلهرنى – هــــارام يېــــيىش، ئاتــــا
ــش، ــۇق قىلى ــازارالش، خىزمهتداشــلىرىغا چوڭل ــنىالرنى ئ ــتىش، خوش  رەنجى
 باشـــقىالرغا دۈشـــمهنلىك قىلىـــش، تـــۆهمهت قىلىـــش، كۆرەلمهســـلىك،

 ، هورۇنلـــۇق، قورقۇنچـــاقلىق، ســـۆزىدە تۇرماســـلىق، هـــايۋانالرنى قىينـــاش
 تهمهگهرلىـــــك، پۇرسهتپهرەســـــلىك، پىتنىخورلـــــۇق، غهيۋەتخورلـــــۇق ۋە

 . باشقىالردۇر

 ئىسالم دىنىدا ئهخالق چۈشهنچىسى

ــسانالرنى ــسى ئىنـ ــقانلىرىنىڭ ههممىـ ــان ۋە توسـ ــڭ بۇيرىغـ  دىنىمىزنىـ
ــسانالرنى ئهڭ ئېـــسىل ــك قىلىـــشنى ۋە ئىنـ ــا ۋە ئـــاخىرەتته بهختلىـ  دۇنيـ

 ئىنـسانالر دىنىمىـزدا . هقـسهت ۋە غـايه قىلغـان ئهخالقالرغا ئېرىـشتۈرۈشنى م
بۇيرۇلغانالرنىـــڭ ههممىـــسىگه تولـــۇق ئهمهل قىلىـــدىغان بولـــسا ئهلـــۋەتته
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ــدۇ ــان بولىـ ــگه بولغـ ــا ئىـ ــسىل ئهخالقالرغـ ــۈزەل ۋە ئهڭ ئېـ ــۇالر ئهڭ گـ  . ئـ
 چــــۈنكى دىنىمىزنىـــــڭ بۇيرۇغـــــانلىرى ۋە توســـــقانلىرىنىڭ ههممىـــــسى

 لهرگه، ئهتراپىــــــدىكىلهرگه، ئىنـــــسانالرنى ئــــــۆزلىرىگه، ئائىلىــــــسىدىكى
ــارلىق ــان ب ــانلىق بولغ ــسانىيهتكه زىي ــۈن ئىن ــا ۋە پۈت ــيهتكه، مۇهىتق  جهمئى
ــتۇرۇپ پايــدىلىق ئىــشالرغا ــان خــۇيالردىن يىراقالش ــار ئهخــالق ۋە يام  ناچ

 . يۈزلهندۈرىدۇ

 . ئــادەم ئهخالقىــي تهربىــيه ئــارقىلىقال ههقىقىــي ئــادەم بولــۇپ يېتىلىــدۇ
 ان ئهخــالق تهربىيىــسى قهيهردە ياخــشى ئېلىــپ ئهۋالدالرغــا ئېلىــپ بېرىلغــ

ــۇ يهردىكـــى ئادەملهرنىـــڭ ئىـــدىيىۋى ساپاســـى، مهدەنىـــيهت  بېرىلـــسا، شـ
ــدۇ ــشى بولىـ ــى ياخـ ــى، تهن ساپاسـ ــالق ساپاسـ ــى، ئهخـ ــي . ساپاسـ  ئهخالقىـ

ــايه ــداق غـ ــۇش، قانـ ــادەم بولـ ــداق ئـ ــا قانـ ــارقىلىق ئهۋالدالرغـ ــيه ئـ  تهربىـ
 گىــرىلهش، قانــداق قىمــمهت تۇرغــۇزۇش، دەۋرگه مــاس قهدەمــدە قانــداق ئىل

ــى قىلماســـلىق، ن ــارىتىش، نېمىنـــى قىلىـــش، نېمىنـ  مىنـــى ســـۆيۈش، ې يـ
 . نېمىلهردىن نهپرەتلىنىش توغرىسىدا تهلىم بېرىلىدۇ

 الرنىـڭ ئۇ بولـۇپ، ئىنسانالرنىڭ ماددىي ۋە مهنىۋى ئىككـى تهرىپـى بـار
 روهنــــى . ، مهنىــــۋى تهرىپــــى روه دەپ ئاتىلىــــدۇ تهن مــــاددىي تهرىپــــى

ــۆرگىلى ب ــىرى بولغــان گــۈزەل . ولمايــدۇ ك ــا ئىنــسان روهىنىــڭ ئهس  ئهمم
 ياخــشى ــــ ئهخــالق . بــۇالرنى ئهخــالق دەيمىــز . الرنى كــۆرگىلى بولىــدۇ لق خــۇ

 ئىككــى تۈرلــۈك بولــۇپ، ياخــشى تىن ئىبــارەت ئهخــالق ۋە ناچــار ئهخالقــ
ــالق ـــ ئهخ ــۆزىمىزگه ـ ــزدىكىلهرگه، جهمئىي ئ ــزگ ، ئهتراپىمى ــۈن ىتىمى  ه ۋە پۈت

ــۇن ئىنـــسانىيهتكه پا ــسىپلىرىغا ئويغـ ــڭ پرىنـ ــان، دىنىمىزنىـ ــدىلىق بولغـ  يـ
ـــــ يامــان ئهخــالق . ئهخالقــالردۇر ، دىنىمىــز ئۇنىڭغــا بۇيرىغــان كهلــگهن

ئـــۆزىمىزگه، ئهتراپىمىـــزدىكىلهرگه، جهمئىـــيهتكه ۋە پۈتـــۈن ئىنـــسانىيهتكه
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ــگهن ــۇن كهلمىـ ــسىپلىرىغا ئويغـ ــڭ پرىنـ ــان، دىنىمىزنىـ ــانلىق بولغـ  ۋە زىيـ
 . قالردۇر ىلى ق دىنىمىزدا توسۇلغان

 گۈزەل ئهخالق ۋە مۇههممهد ئهلهيهىسساالم

ــسته ــر ههدىــ ــساالم بىــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــۈزەل « : مــ  مهن پهقهت گــ
 . دېگهن ) 1 ( » ئهخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈنال ئهۋەتىلدىم

ــساالمنىڭ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــى مــ ــز ههزرىتــ ــالق پهيغهمبىرىمىــ  ئهخــ
ــان ــسى بولغـ ــشىنىڭ غايىـ ــۇپ ئهۋەتىلىـ ــبهر بولـ ــۇههممهد پهيغهمـ ــى مـ  ، يهنـ

 ئهلهيهىســـساالم ئىنـــسانالرنىڭ ئهخالقىنـــى ئىـــساله قىلىـــش ۋە گـــۈزەل
 . ئهخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈنال ئهۋەتىلگهن

 مـــــۇههممهد ئهلهيهىســـــساالم پهقهت ئهخـــــالق ئـــــۆگىتىش ئۈچـــــۈنال
ــا ئېيتىمىزكـــى، ــران بولغۇچىالرغـ  پهيغهمـــبهر بولـــۇپ كهلگهنمـــۇ؟ دەپ ههيـ

 ﴿وما أَرسـلْناك ِإلَّـا : مدە مۇههممهد ئهلهيهىسـساالمغا ئالاله تائاال قۇرئان كهرى
﴾ــالَِمني ــةً لِّلْع محــپ « يهنــى ر ــالهملهرگه پهقهت رەهــمهت قىلى  ال بىــز ســېنى ئ

 . دەيدۇ ) 2 ( » ئهۋەتتۇق

 رەهمهتنىڭ مهنىسى نېمه؟ ئۇنداقتا،

ــانلىق، شــــهپقهت، ــۈش، مېهرىبــ ــۇغهتته كۆيۈنــ ــۆزى لــ ــمهت ســ  رەهــ
 رەهــمهت ســۆزىنى مهشــهۇر . ىلهرنــى ئىپادىلهيــدۇ رەهىمــدىللىق دېــگهن مهن

ــانىي ــدۇلقاهىر جۇرجــ ــالىم ئابــ ــشۇناس ئــ ــشىلىق « : تىلــ ــقىالرغا ياخــ  باشــ

 . مام بۇخارىي رىۋايىتى ئى ) 1 (
. ئايهت  107 ئهنبىيا سۈرىسى ) 2 (
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ــۈزۈش ــالىم ئىبنـــى قهيـــيىم . ) 1 ( دەپ تهرىـــپلىگهن » يهتكـ  ئىـــسالهاتچى ئـ
 جاپـــا تارتـــسىمۇ، كـــۆڭلى خالىمىـــسىمۇ باشـــقىالرغا مهنـــپهئهت « : جهۋزىـــي

 . ) 2 ( ەپ تهرىپلىگهن د » يهتكۈزۈشنى تهقهززا قىلىدىغان سۈپهت

 ئهخالقنىڭ بۇ ئايهت بىلهن نېمه مۇناسىۋىتى بار؟

 بىـــر لههـــزە مهن بىـــلهن بىـــرگه تهپهككـــۇر .... نـــى ئـــويالپ كـــۆرۈڭ قې
 بىـــرىگه  ، بىـــر چىلىـــك ئالـــدامچىلىق، يالغـــانچىلىق، خىيانهت .. قىلىـــڭ

 گهن دەۋر ســۈر ئىللهتــلهر ارلىق ناچــار ئىشهنچــسىزلىك، شهپقهتــسىزلىك قاتــ
 رەهمهتنى تاپقىلى بوالمدۇ؟ هتته بىر جهمئىي

 بىــــرىگه خىيــــانهت  بىــــرىگه ئىــــشهنچ قىاللمايــــدىغان، بىــــر  بىـــر
 ئائىلىـدە بىـر بىرىنـى ئالدايـدىغان، يالغـان سـۆزلهيدىغان  قىلىدىغان، بىـر

 رەهمهتنىڭ ئىزناسىنى كۆرگىلى بوالمدۇ؟

 قهدىمــدە ئىــران، ئافغانىــستان ۋە  تىلــشۇناس ئــالىم ئابــدۇلقاهىر جۇرجــانىي ) 1 (
 خۇراسـان چـوڭ بهزى رايونلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان ڭ ئوتتۇرا ئاسىيانى

 ئوتتۇرىـسىغا رايونى بىلهن كاسپى دېڭىزى بويىدىكى تهبهرىستان مهملىكىتى
  471 يىنىــڭ لىـپ هىجرى ې قان جۇرجـان دېــگهن شـهههردە دۇنياغــا ك شـ جايال
 ئۇنىــڭ تهپــسىرشۇناسلىق ئىلمــى، ئهرەب . ئالهمــدىن ئــۆتكهن ) م 1078 ( يىلــى

 ئهدەبىيـــاتى، شـــېئىر، مورفولـــوگىيه ۋە سىنتاكـــسىس، بهدىئىـــي ئىپـــادىلهش
 . لىگهن قىممهتلىك ئهسهرلىرى مهۋجۇت سهنئهتلىرى بويىچه كۆپ

 ئــۇ . لىرىدىن بىــرى پېــشىۋا ههنبهلىــي مهزهىبىنىــڭ – ئىبنــى قهيــيىم جهۋزى ) 2 (
دەمهشـــىقتا دۇنياغـــا كهلـــگهن بولـــۇپ، ) م 1292 ( يىلـــى  691 هىجرىيىنىـــڭ

 تهپـسىر، ههدىـس، فىقهـى ۋە ئهرەب . شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيهدە ئوقۇغان
 ئۇنىـــڭ فىقهىـــشۇناسلىقتا قىممهتلىـــك . تىلـــى ئىلىملىرىـــدە توشـــقان ئـــالىم

 دەمهشــىقتا ئالهمـــدىن ) م 1349 ( يىلــى  751 هىجرىيىنىـــڭ . ئهســهرلىرى بــار
. ئۆتكهن
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ــااليمىزكى، ــكىن ئېيتـ ــۇڭا كهسـ ــى « شـ ــۈزەل ئهخالقالرنـ  مهن پهقهت گـ
 بىــز ســېنى ﴿ دېــگهن ههدىــس بىــلهن » ش ئۈچــۈنال ئهۋەتىلــدىم تولــۇقال

دېـــــگهن ئـــــايهت ﴾ ئهۋەتتـــــۇق ال ئـــــالهملهرگه پهقهت رەهـــــمهت قىلىـــــپ
ــ ــسى كېيىنكىـــ ــىۋەت ئالدىنقىـــ ــسىدىكى مۇناســـ ــا ئوتتۇرىـــ  سىنى روياپقـــ

 چـــۈنكى ئهخـــالق بولماســـتىن . دىغان هـــالقىلىق مۇناســـىۋەتتۇر چىقىرىـــ
 . رەهمهت ئهمهلگه ئاشمايدۇ

 الق ئىبادەتتىن مۇهىممۇ؟ بۇ نېمه ئۈچۈن شۇنداق؟ ئۇنداقتا، ئهخ

ــۇهىم ــادەتتىن مـــ ــالق ئىبـــ ــسىزكى، ئهخـــ ــۈن . شهكـــ ــۈنكى پۈتـــ  چـــ
 ئىبادەتلهرنىــڭ ئهڭ ئاساســلىق مېۋىــسى پهقهت ئهخالقنــى ئىــساله قىلىــش

ــ ــاال بۇيرىغ ــالاله تائ ــارقىلىق ئ ــۇ ئ ــدىچىلىك ا ۋە ش ــسى ن بهن ــادا ۋەزىپى  نى ئ
 لمىــسا ئىبادەتلهرنىــڭ تهنتهربىــيه ئهگهر شــۇنداق بو . قىلىــشتىن ئىبــارەتتۇر

 . ههرىكهتلىرىدىن پهرقى بولماي قالىدۇ

 ياخـــشى ئهخـــالق يـــاكى گـــۈزەل ئهخـــالق ئهڭ ســـاۋابلىق ئىبـــادەت
 قىيــامهت « : بىــر ههدىــسته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . قاتارىــدىن ســانىلىدۇ

ــتىن  كۈنىـــدە مۇســـۇلمان كىـــشىنىڭ ياخـــشىلىق مىزانىـــدا گـــۈزەل ئهخالقـ
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ىدىغان هېچ نهرسه يوقتۇر سالماقراق كېل

ــسانالرنى ــسى ئىنـ ــقانلىرىنىڭ ههممىـ ــان ۋە توسـ ــڭ بۇيرىغـ  دىنىمىزنىـ
ــسانالرنى ئهڭ ئېـــسىل ــك قىلىـــشنى ۋە ئىنـ ــا ۋە ئـــاخىرەتته بهختلىـ  دۇنيـ

 ئىنـسانالر دىنىمىـزدا . ئهخالقالرغا ئېرىـشتۈرۈشنى مهقـسهت ۋە غـايه قىلغـان
 لـــۇق ئهمهل قىلىـــدىغان بولـــسا ئهلـــۋەتته بۇيرۇلغانالرنىـــڭ ههممىـــسىگه تو

. ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
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ــدۇ ــان بولىـ ــگه بولغـ ــا ئىـ ــسىل ئهخالقالرغـ ــۈزەل ۋە ئهڭ ئېـ ــۇالر ئهڭ گـ  . ئـ
 چــــۈنكى دىنىمىزنىـــــڭ بۇيرۇغـــــانلىرى ۋە توســـــقانلىرىنىڭ ههممىـــــسى
 ئىنـــــسانالرنى ئــــــۆزلىرىگه، ئائىلىــــــسىدىكىلهرگه، ئهتراپىــــــدىكىلهرگه،

ــ ــسانىيهتكه زىي ــۈن ئىن ــا ۋە پۈت ــيهتكه، مۇهىتق ــارلىق جهمئى ــان ب  انلىق بولغ
ــتۇرۇپ ــۇيالردىن يىراقالش ــان خ ــالق ۋە يام ــار ئهخ ــشالرغا ، ناچ ــدىلىق ئى  پاي

 . ىدۇر شۇڭا ئهڭ ياخشى مۇسۇلمان ئهڭ ئهخالقلىق كىش . يۈزلهندۈرىدۇ

 ئىبادەتلهرنىڭ ئهخالقنى ئىساله قىلىشتىكى رولى

ــسانالرنىڭ ــا ئىنــ ــى ۋاقىتتــ ــادەتلهر ئهينــ ــان ئىبــ ــزدا بۇيرۇلغــ دىنىمىــ
 . ىدىكى قىڭغىرلىقالرنى تۈزىتىش رولىنى ئوينايدۇ ئهخالق

ــاال : مهســىلهن ــالاله تائ ــدە ئ ــاز ههققى  ئىبادەتلهرنىــڭ بېــشى بولغــان نام
 ههقىـقهتهن « يهنـى ةَ تنهى عِن الْفَحشاء والْمنكَـِر﴾ ﴿ِإنَّ الصالَ : قۇرئان كهرىمـدە

 . دەيدۇ ) 1 ( » ناماز قهبىه ئىشالردىن، گۇناهالردىن توسىدۇ

ــۇم ــڭ مهلــ ــار ئهخالقنىــ ــاهالر ناچــ ــلهن گۇنــ ــشالر بىــ ــه ئىــ  كى، قهبىــ
ــسىدۇر ــادا . نهتىجىـ ــلهن ئـ ــيهت بىـ ــهمىمىي نىـ ــدا، سـ ــق هالـ ــكه اليىـ  تهلهبـ

ــشى ــىدۇ ۋە ياخــ ــۇم توســ ــن چوقــ ــان ئهخالقالردىــ ــاز يامــ ــان نامــ  قىلىنغــ
 . ئهخالقالرغا يېتهكلهيدۇ

 پهقهت نامــازنى مهن « : ئــالاله تائــاال ههدىــس قۇدســىدا مۇنــداق دېــگهن
 لـــۇغلىقىم ئالدىـــدا ئـــۆزىنى تـــۆۋەن تۇتىـــدىغان، بهنـــدىلىرىمگه مېنىـــڭ ئۇ

ــانلىق قىلمىغــان، گۇنــاه  مهســىيهتكه داۋام قىلمىغــان، كۈنــدۈزلىرى  يام

. ئايهت  45 ئهنكهبۇت سۈرىسى ) 1 (
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 مېنــى يــاد ئهتــكهن، پېقىرالرغــا، مۇســاپىرالرغا، تۇلالرغــا ۋە خــاپىلىق تارتىــپ
 . ) 1 ( » شهپقهت قىلغان كىشىدىنال قوبۇل قىلىمهن  قالغانالرغا رەهىم

 ڭـــدىن كۆرۈۋېلىــــشقا بولىـــدۇكى، ســــىزنىڭ نـــامىزىڭىز ســــىزنى بۇنى
ــم ــسانالرغا رەهى ــۇپ ئۇنىــڭ  ئىن ــىز نامــاز ئوق ــسا، س  شــهپقهتلىك قىاللمى

 . مېۋىسىنى كۆرەلمىگهن بولىسىز

ــسى ــسى ۋە مېۋىــ ــڭ غايىــ ــى دىن زاكاتنىــ ــۈزەل ئهخالقنــ ــسهت گــ  مهقــ
 چــــۈنكى ئــــۆزىنى زاكــــات ۋە ســــهدىقىلهرنى بېرىــــشكه . يېتىلدۈرۈشــــتۇر

 لهنــدۈرگهن ئــادەم يوقــسۇلالرغا ئىــچ ئــاغرىتىش ۋە شــهپقهت قىلىــشنى، ئادەت
 . شۇنداقال سېخىيلىقنى ئۆگىنىدۇ

 زاكاتنىــڭ بۇيرۇلۇشــىنىڭ غايىــسى ههققىــدە قۇرئــان كهرىــم مۇنــداق
 ئـۇالرنى « يهنـى خذْ ِمـن أَمـواِلِهم صـدقَةً تطَهـرهم وتـزكِّيِهم ِبهـا﴾ ﴿ : دەيدۇ

ــاكالش ــاهالردىن پ ــڭ گۇن ــۆپهيتىش ئۈچــۈن ئۇالرنى  ۋە ياخــشىلىقلىرىنى ك
 . ) 2 ( » ماللىرىنىڭ بىرقىسىمىنى زاكات هېسابىدا ئالغىن

ــايهتتىكى ــشىلىقلىرىنى ﴿ ئ ــاددىي ۋە ﴾ ياخ ــڭ م ــارە، زاكاتنى ــگهن ئىب  دې
ــدۇ ــدىغانلىقىنى ئىپادىلهيــ ــشىلىقالرنى كۆپهيتىــ ــارلىق ياخــ ــۋى بــ  . مهنىــ

ــۈزەل ئهخالق ــارەت گ ــتىن ئىب ــېخىيلىق ۋە مهردلىك ــپ س ــات كۆپهيتى ــۇ زاك  م
 . بېرىدىغان ياخشىلىقالردىن بىرىدۇر

ــار ــاۋابى بــ ــڭ ســ ــۇم ئىبادەتنىــ ــا چوقــ ــۈزەل ئهخالقتــ ــبهر . گــ  پهيغهمــ
ــهدىقىنىڭ « : ئهلهيهىســـساالمنىڭ ــشىڭدا سـ ــراي ئېچىـ ــۇق چىـ ــا ئوچـ  بىراۋغـ

 . زۇبهيدى رىۋايىتى ) 1 (
. ئايهت  103 تهۋبه سۈرىسى ) 2 (
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 . دېگهنلىكى بۇنىڭغا ئىشارەت قىلىدۇ ) 1 ( » ساۋابى بار

 ن كهرىـــم مۇنـــداق روزىنىــڭ بۇيرۇلىـــشىنىڭ غايىـــسى ههققىـــدە قۇرئـــا
 الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى ﴿ : دەيـدۇ

 گۇنــاهالردىن ساقلىنىــشىڭالر ئۈچــۈن، ! ئــى مــۆمىنلهر « يهنــى تتقُــونَ﴾
ــدەك، ســىلهر ــىلهردىن ئىلگىــرىكىلهرگه روزا پهرز قىلىنغان  گىمۇ رامىــزان س

 . ) 2 ( » روزىسى پهرز قىلىندى

ــايهتتىكى ــشىڭالر ئۈچــۈن ﴿ ئ ــگهن ئىبــارە، ﴾ گۇنــاهالردىن ساقلىنى  دې
ــشىلىقنى ــدىغان ۋە ياخــ ــراق تۇرىــ ــاهتىن يىــ ــساننى گۇنــ ــڭ ئىنــ  روزىنىــ

 . سۆيىدىغان گۈزەل ئهخالققا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

 هرىـم يهنه مۇنـداق ههجنىڭ بۇيرۇلۇشىنىڭ غايىـسى ههققىـدە قۇرئـان ك
 والَ فُسوق والَ ِجـدالَ الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ ﴿ : دەيـدۇ

 أُوِلـي يـا يعلَمه اللّه وتزودواْ فَِإنَّ خير الزاِد التقْوى واتقُوِن ِفي الْحج وما تفْعلُواْ ِمن خيٍر
ــاِب﴾ ــى اَأللْب ــدۇر « يهن ــانچه ئاي ــۇم بىرق ــى مهل ــايالردا ههج . ههج ۋاقت ــۇ ئ  ب

 ئادەمنىـڭ جىنـسي ئـاالقه ) يهنـى ئېهـرام باغلىغـان ( قىلىشنى نىيهت قىلغان
ــدۇ ــى قىلىنى ــشى مهنئ ــال قىلى ــشى ۋە جاڭج ــاه قىلى ــشى، گۇن ــىلهر . قىلى  س
 تۇرىـــدۇ قانـــداقلىكى ياخـــشى ئهمهلنـــى قىلـــساڭالر، ئـــالاله ئـــۇنى بىلىـــپ

ــۈن ( ــاخىرەتلىكىڭالر ئۈچـ ــوزۇق ) ئـ ــشى ئـ ــۋېلىڭالر، ئهڭ ياخـ ــوزۇق ئېلىـ  ئـ
 گۇنـاه قىلىـش ۋە جاڭجـال قىلىـشى مهنئـى ﴿ : ئـايهتتىكى ) 3 ( » تهقۋادارلىقتۇر

 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
 . ئايهت  183 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
. ئايهت  197 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (



 بايان مىي ۇ ئوم ە ققىد ه ه خالق ه ئ : بۆلۈم  34 1

ــارە بىـــلهن ﴾ قىلىنىـــدۇ  ﴾ ئهڭ ياخـــشى ئـــوزۇق تهقۋالىقتـــۇر ﴿ دېـــگهن ئىبـ
ــشىلهرگه ــاهالردىن، كى ــشىلهرنى گۇن ــڭ كى ــارە ههج ئىبادىتىنى ــگهن ئىب  دې

ــا ــدىغان ئ ــپ كىرى ــسىگه ئېلى ــق دائىرى ــان تهقۋالى ــراق بولغ ــشتىن يى  زار بېرى
 . گۈزەل ئهخالققا يېتهكلهيدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ــان ــادەتلهر مۇســۇلمانالر يهتمهكچــى بولغ ــۈن ئىب ــۇقىرىقى ۋە باشــقا پۈت  ي
ــا ئادەتلىنىــــشنىڭ ــۈزەل ئهخالقالرغــ ــسى ۋە گــ ــڭ شوتىــ  مۇكهممهللىكنىــ

 ۇ دۇنيــادا پايدىــسى بولمىغــان ئىبادەتلهرنىــڭ ئورۇنلىغۇچىــسىغا بــ . يولىــدۇر
 . ئاخىرەتته ئۇنىڭغا پايدا يهتكۈزەلىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ

 ئىبادەت بىلهن ئهخالق ئايرىلمايدىغان بىر پۈتۈنلۈك

 ئىنـــسان تهنتهربىـــيه ئـــارقىلىق جىـــسمانىي ســـاغالملىققا ئېرىشـــسه،
ــارقىلىق روهىــي گــۈزەللىك ــادەت ئ ــشىدۇ ه ۋە گــۈزەل ك ئىب ــا ئېرى  . ئهخالقالرغ

ــجىدنىڭ ــا مهسـ ــق، ئهممـ ــايىتى ئهخالقلىـ ــجىدته ناهـ ــشىلهر مهسـ  بهزى كىـ
 ... ئورنىدا، ئۇ باشقا ئىنسان ىش سىرتىدا، جهمئىيهتته، ئائىلىسىدە، ئ

 ئىبــادەت بىــلهن ئهخــالق ئوتتۇرىــسىدىكى مۇنــداق چــوڭ ئــايرىلىش
 : ت مهۋجۇ نهتىجىسىدە، ئىسالم دۇنياسىدا، مۇنداق ئىككى خىل ئىنسانالر

 ، بىرى، ئهخالقى ناچار، ئهمما ئىبادەتلىرىنى ۋاقتىدا ئورۇندايدىغانالر

ــشى ــادەتلهرنى ياخـــ ــا ئىبـــ ــشى، ئهممـــ ــى ياخـــ  يهنه بىـــــرى، ئهخالقـــ
 . ياكى هېچ ئورۇندىمايدىغانالر ئورۇندىمايدىغانالر

 جهمئىيهتته بهزى كىـشىلهر بـاركى، ئـۇالر مۇئـامىله ئىـشلىرىدا ناهـايىتى
ــتچىل، دۇرۇس ۋ ــدۇ راسـ ــاز ئوقۇمايـ ــا نامـ ــشهنچلىك، ئهممـ  يهنه بهزى . ە ئىـ

ــسىمۇ، ــسمهن بولـ ــايىتى هېرىـ ــادەتلهرگه ناهـ ــۇالر ئىبـ ــاركى، ئـ ــشىلهر بـ  كىـ
. ئهخالقى ناچار بولغانلىقتىن بىرىنى ئالدايدۇ، يهنه بىرىگه ئازار قىلىدۇ
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 ) 1 ( ! بۇ ئىككى پىرقىنىڭ هېچقايسىسى ئىسالمدىن ئهمهس

ــوت بىرلىـــشهلمىگهندەك، ــدالغان ســـۇ بىـــلهن ئـ ــكه اليىـــق ئورۇنـ  تهلهبـ
 . ئىبادەت بىلهن يامان ئهخالق بىرلىشهلمهيدۇ

ــڭ ــي مۆمىنلهرنىــ ــشىدىغان ههقىقىــ ــتكه ئېرىــ ــم بهخــ ــان كهرىــ  قۇرئــ
 سـۈپهتلىرىنى بايـان قىلغـان جىمــى ئـايهتلهردە، ئۇالرنىـڭ ئهخالقـى بىــلهن

ــان ــادىتىنى ماختىغــ ــىلهن . ئىبــ ــداق ئ مۇ : مهســ ــسىدە مۇنــ ــۇن سۈرىــ  مىنــ
 : لگهن دېيى

ونَ ﴿قَدِمنؤالْم ونَ﴾ . أَفْلَحاِشـعخ ـلَاِتِهمِفـي ص ـمه مـۆمىنلهر « يهنـى الَّـِذين 
ــشتى ــتكه ئېرى ــقهتهن بهخ ــۇالر . ههقى ــۆمىنلهركى ( ئ ــدا ) شــۇنداق م  نامازلىرى

ــانلىقتىن ( ــالالهنى ئۇلۇغلىغ ــۇچىالردۇر ) ئ ــپ تۇرغ ــدىن ئهيمىنى ــۇ . » ئۇنىڭ  ب
 . ئىبادەت

ِو مِن اللَّغع مه الَِّذينونَ﴾ ﴿وِرضئـۇالر بىهـۇدە سـۆز، بىهـۇدە ئىـشتىن « يهنى ع 
 . بۇ ئهخالق . » يىراق بولغۇچىالردۇر

 بـۇ . » ئـۇالر زاكـات بهرگـۈچىلهردۇر « يهنـى ﴿والَِّذين هم ِللزكَـاِة فَـاِعلُونَ﴾
 . ئىبادەت

 يمانهم فَـِإنهم غَيـر ِإلَّا علَى أَزواِجِهم أو ماملَكَت أَ . ﴿والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُون
 ئـۇالر ئهۋرەتلىرىنـى « يهنـى فَمِن ابتغى وراء ذَِلك فَأُولَِئك هـم الْعـادونَ﴾ . ملُوِمني

 ) يهنــى هارامــدىن ( چۆرىلىرىــدىن باشــقىالردىن ۋە ئۆزلىرىنىــڭ ئايــاللىرى
ــاقلىغۇچىالردۇر ــۆرىلىرى بىــــلهن جىنــــسىي . ســ  ئــــۆز ئايــــاللىرى ۋە چــ

. رىدىن ناملىق ئهسه » مۆمىننىڭ ئهخالقى « ئۇستاز ئهمر خالىدنىڭ ) 1 (
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 بۇنىــــڭ ســــىرتىدىن . ق قىلغــــۇچىالر مــــاالمهت قىلىنىمايــــدۇ يېقىنچىلىــــ
ــنى ( ــى قاندۇرۇشـــ ــسىي تهلهبنـــ ــدىن ) جىنـــ ــۇچىالر ههددىـــ  تهلهب قىلغـــ

 . بۇ ئهخالق . » ئاشقۇچىالردۇر

 ئـۇالر ئـۆزلىرىگه تاپـشۇرۇلغان « يهنى ﴿والَِّذين هم ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ﴾
 . بۇ ئهخالق . » ئايه قىلغۇچىالردۇر ئامانهتلهرگه ۋە بهرگهن ۋەدىسىگه رى

 ۋاقتىـدا، تهلهبـكه ( نامـازلىرىنى « يهنـى ﴿والَِّذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ﴾
 . بۇ ئىبادەت . ) 1 ( » ئادا قىلغۇچىالردۇر ) اليىق

 ياخـــشى رىـــشكهن ې قۇرئـــان كهرىـــم يهنه ئالالهنىـــڭ سۆيگۈســـىكه ئ
ــاد ــڭ ئىبـ ــۈپهتلىرىنىمۇ ئۇالرنىـ ــدىلهرنىڭ سـ ــلهن بهنـ ــى بىـ  ىتى ۋە ئهخالقـ

 : فۇرقان سۈرىسىدە مۇنداق كهلگهن : مهسىلهن . بىرگه بايان قىلغان

 ﴿وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى الْأَرِض هونا وِإذَا خـاطَبهم الْجـاِهلُونَ قَـالُوا
 بهنـدىلىرى، ) ياخـشى كۆرىـدىغان ( مهرههمهتلىـك ئالالهنىـڭ « يهنـى سلَاما﴾

ــادانالر ــدۇ، ن ــلهن ماڭى ــك بى ــۇپ تهمكىنلى ــۆۋەن تۇت ــۆزلىرىنى ت ــدا ئ  زېمىن
 “ ســـىلهرگه ئامـــانلىق تىلهيمىـــز ” ســـۆز قىلـــسا، ئۇالرغـــا، ) نـــااليىق ( ئۇالرغـــا
 . بۇ ئهخالق » ) ۋە ئوز يولىغا داۋام قىلىدۇ ( دەيدۇ

ِهمبــر ــونَ ِل ِبيتي ــِذين ــا﴾ ﴿والَّ امِقيا ودــج ئــۇالر كېچىلهرنــى « يهنــى س 
 نامــاز ( قىيامــدا تـۇرۇپ ) ئـۇزۇن  ئـۇزۇن ( ەردىگارىغـا سـهجدە قىلىــش ۋە پهرۋ

 . بۇ ئىبادەت . » ئۆتكۈزىدۇ ) ئوقۇش بىلهن

. ئايهتلهر  9  1 ۇن سۈرىسى مىن مۇ ) 1 (
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 ِإنهـا سـاءت . عذَابها كَانَ غَراما ﴿والَِّذين يقُولُونَ ربنا اصِرف عنا عذَاب جهنم ِإنَّ
 بىـزدىن جهههنـنهم ئـازابىنى ! ىگـارىمىز پهرۋەرد ” ئـۇالر « يهنـى مستقَرا ومقَاما﴾

 ســــــېنىڭ ( يىـــــراق قىلغىــــــن، جهههننهمنىـــــڭ ئــــــازابى ههقىـــــقهتهن
 جهههنــــــنهم ههقىــــــقهتهن يامــــــان . ئايرىلمايــــــدۇ ) مهنلىرىڭدىن شــــــ دۈ

 . بۇ ئىبادەت . » قارارگاهتۇر، يامان جايدۇر

ِإذَا أَنفَقُوا لَم الَِّذينذَ ﴿و نيكَانَ بوا ورقْتي لَمِرفُوا وسـا﴾ يامقَو ئـۇالر « يهنـى ِلـك 
ــدۇ، ب ــسراپچىلىقمۇ قىلمايـ ــدا، ئىـ ــراجهت قىلغانـ ــدۇ، ې خىـ ــۇ قىلمايـ  خىللىقمـ

 . مانا بۇ ئهخالق . ) 1 ( » ئوتتۇراهال خىراجهت قىلىدۇ

ــلهن ــادەت بىـ ــدىغىنى ئىبـ ــزدىن تهلهب قىلىـ ــڭ بىـ  دېـــمهك، دىنىمىزنىـ
 . ئهخالق ههر ئىككىسىدۇر

 قالىدۇ قول ر قىيامهتته قۇرۇق ئىبادەتتىن ئهخالقىي نېسىۋە ئااللمىغانال

ــاهابىلىرىدىن ــۈنى سـ ــر كـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ « : پهيغهمـ  كىمنىـ
 دەپ ســـورىغاندا، » ى ئىكهنلىكىنـــى بىلهمـــسىلهر؟ غۇچ قـــۇرۇق قـــول قـــال

ــاهابىل ــال « : ر ه س ــداق م ــول – هېچقان ــۇرۇق ق ــشىنى ق ــان كى ــۈلكى بولمىغ  م
ــال ــز غۇچى ق ــشى، دەيمى ــدۇ » كى ــبهر ئه . دەي ــا پهيغهم ــۇ ۋاقىتت ــساالم ب  : لهيهىس
ــلهن كېلىــدۇ « ــاز، زاكــات ۋە روزا بى ــۈنى بىــراۋ نام ــامهت ك ــا . قىي  ئــۇ ئهمم

 بىرىنى تىللىغان، بىـرىگه تـۆهمهت چاپلىغـان، بىرىنىـڭ مېلىنـى يهۋالغـان،
 ئۇنىــڭ بــۇ ســهۋەبتىن بىرىنىــڭ قېنىنــى تــۆككهن، بىرىنــى ئۇرغــان بولــۇپ،

 لىرى تۈگىـسه، ئۇنىـڭ ياخـشىلىق . ياخشىلىقلىرى شـۇالرغا ئېلىـپ بېرىلىـدۇ

. ئايهتلهر  67  63 فۇرقان سۈرىسى ) 1 (
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 . ئانـدىن ئـۇ دوزاخقـا تاشـلىنىدۇ . ئۇالرنىڭ گۇنـاهلىرى ئۇنىڭغـا ئارتىلىـدۇ
 . دېگهن ) 1 ( » مانا بۇ، مېنىڭ ئۇممىتىمنىڭ قۇرۇق قول قالغۇچىسىدۇر

ــلىقىنىڭ ۋە ــۇل بولماسـ ــڭ قوبـ ــۆرگىنىمىزدەك، ئىبادەتنىـ ــسته كـ  ههدىـ
 ! ردۇر ئاخىرەتته ئهسقاتماسلىقىنىڭ بىردىنبىر سهۋەبى يامان ئهخالقال

 ههرىكهتلىرىمـۇ گـۈزەل  دۇنياسـى گـۈزەل بولغانالرنىـڭ ئىـش ي روهى
 بولىدۇ

ــۈزەل ئهدەپ ــىنى گــ ــي دۇنياســ ــسان روهىــ ــلهن – ئىنــ ــالق بىــ  ئهخــ
ــش ــته ئىــ ــدىال جهمئىيهتــ ــۆز – زىننهتلىگهنــ ــۈزەل، ســ ــى گــ  – ههرىكىتــ

 هايــالىق، گــۈزەل – ئىپــپهت . ئىپادىــسى گــۈزەل، مــۇهىتى گــۈزەل بوالاليــدۇ
 تاقهتلىــك، – غهيرەتلىـك، سـهۋر – ئىرادىلىـك، چىــدام غايىلىـك، قايتمـاس

ــهمىمىي ــشچان، سـ ــشچان، ئهپۇچـــان، – تىرىـ ــتهر، ئىـ ــاداقهتلىك، كهمـ  سـ
ــر ــۇاليىم، ئېغى ــدۇ – م ــادەم بوالالي ــۇكهممهل ئ ــي دۇنياســى م ــسىق، روهى  . بې

 ئهخــــالق تهربىيىــــسىگه ســـهل قارالــــسا گۈزەللىــــك – ئهكـــسىچه، ئهدەپ
 ئهخالقـــسىز ئـــادەم يامـــان . ئۆزگىرىـــدۇ ســـهتلىككه، ياخـــشىلىق يامانلىققـــا

 مۇنــداقالر . ئىــش، يامــان خــۇي، يامــان ئىللهتنــى ئــادەتكه ئايالندۇرۇۋالىــدۇ
 ههرىكىتــــى ئهســــكى، ســــۆزلىرى قوپــــال، بىهايــــا، پهســــكهش، – ئىــــش

 نومۇســــسىز، ۋىجدانــــسىز، رەهىمــــسىز، ســــاختىپهز، ۋاپاســــىز، يالغــــانچى،
 ېقىمچـــى، بېخىــــل، ئالـــدامچى، ئـــاچكۆز، نهپـــسانىيهتچى، مهنمهنچـــى، چ

ــدەلخور ــان .... جې ــارلىق يام ــدۇ قات ــپ قالى ــا ئادەتلىنى ــدە، . قىلىقالرغ  نهتىجى
ــدۇ ــى بۇزۇلىـ ــڭ تهرتىپـ ــاتىرجهملىكى، جهمئىيهتنىـ ــڭ خـ ــۇڭا . ئائىلىنىـ  شـ

. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــاۋۋال كىــشىلهرنى گــۈزەل ئهخــالق بىــلهن ــارچه دىــنالر ئهڭ ئ  دۇنيــادىكى ب
 گــۈزەل ئهخــالق بولــسا، ئىــسالم دىنىــدا . زىننهتلىنىــشكه چاقىرىــپ كهلــگهن

 پهيغهمــــبهر . كامــــالىتى ههم ئهڭ چــــوڭ ئىبــــادەت ســــانىلىدۇ ڭ ئىماننىــــ
ــسته ــلهن « : ئهلهيهىســساالم بىــر ههدى ــادەم گــۈزەل ئهخالقــى بى  مۇســۇلمان ئ

ــېچه ئۇخلىمــاي نامــاز ئوقۇغــان ۋە كۈنــدۈزى روزا تۇتقاننىــڭ ســاۋابىغا  ك
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ئېرىشهلهيدۇ

 ئهڭ يېقىملىقتۇر ئهخالقى گۈزەل كىشى ئالالهقا

 پهيغهمـــبهر . ئالالهقــا ئهڭ يېقىملىـــق ئــادەم ئهڭ ئهخالقلىـــق ئادەمــدۇر
ــدىن ــۆمىگى ئۇنىڭـ ــلهر ئـ ــگهن ئهلچىـ ــا  كهلـ ــساالمنىڭ يېنىغـ  ” : ئهلهيهىسـ

 دەپ “ قانــــداق ئــــادەمنى ئــــالاله ههممىــــدىن بهك ياخــــشى كۆرىــــدۇ؟
ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــادەمن « : ســورىغاندا، پهيغهم ــان ئ ــق بولغ  ى ئهڭ ئهخالقلى

ــاۋاب بهرگهن ) 2 ( » ئـــــالاله ههممىـــــدىن بهك ياخـــــشى كۆرىـــــدۇ  . دەپ جـــ
ــق ــادەم ئهڭ ئهخالقلى ــق ئ ــۇ ئهڭ يېقىملى ــساالم ئۈچۈنم ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

ــدۇر ــگهن . ئادەمـ ــداق دېـ ــاهابىلىرىغا مۇنـ ــساالم سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  « : پهيغهمـ
ــپ ــدىغانالرنى ئېيتىــ ــشى كۆرىــ ــن مهن ئهڭ ياخــ ــىلهرگه ئىچىڭالردىــ  ســ

ــۇ؟ ئهڭ ئهخ ــۆيۈملۈك بېرەيم ــۈن ئهڭ س ــڭ ئۈچ ــانلىرىڭالر مېنى ــق بولغ  القلى
 . ) 3 ( » هېسابلىنىلهر

 . ئىبنى هىببان ۋە هاكىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
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 گۈزەل ئهخالق جهننهتنىڭ يولىدۇر

 ئىنـــسانالرنى جهنـــنهتكه كىرگۈزىـــدىغان « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
 دەپ ) 1 ( » ئىـــشالرنىڭ ئهڭ كـــۆپى تهقۋالىـــق بىـــلهن ياخـــشى ئهخالقتـــۇر

 مهن ئهخالقــى « : پ ئــۇ گــۈزەل ئهخالققــا تهشــهببۇس قىلىــ . كۆرســهتكهن
 ىلىـــك قهســـىرگه ۋ قىرى مهرتى ۇ گـــۈزەل بولغانالرنىـــڭ جهننهتتىكـــى ئهڭ يـــ

 . دەپ كورسهتكهن ) 2 ( » كىرىشىگه كاپالهت قىالاليمهن

 نــاملىق » مۇســۇلماننىڭ ئهخالقــى « ) 3 ( زالــى ه مهرهــۇم ئۇســتاز مــۇههممهد غ
 ئىمــان كىـشىنى پهسـلىكتىن ســاقلىغۇچى « : ئهسـىرىدە مۇنـداق دەپ يازىـدۇ

 ئــۆزلىرىنى دىنــدارالردىن ســانايدىغان . ققــا قوزغــاتقۇچى كۈچتــۇر ۋە ئۇلۇغلۇ
 بىــر قىــسىم كىــشىلهر بهزى ئىبــادەتلهرنى ئــورۇنالپ قــويغىنى بىــلهن تهلهب

ــشقا ســهل قارايــدۇ ــان ئهخالقىــي ئىبــادەتلهرنى ئــادا قىلى  بۇنىــڭ . قىلىنغ
ــدۇ ــلهن قىلغــان ئىبادەتلىرىــدىن پايــدا ئااللماي  بىــر ئــادەم پهيغهمــبهر . بى

 . رىۋايىتى ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه ) 1 (
 . ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
 ڭ يىلــى مىــسىرنى  1917 زالــى ه ئــالىم مــۇههممهد غ ، مۇتهپهككــۇر چى ئىــسالهات ) 3 (

 دىنىـي ماقاملىرىـدا ئالىي بۇههيرە رايونىدا دۇنياغا كهلگهن بولۇپ، مىسىرنىڭ
 دا خىـزمهت ىتېتىـ ۋە قهدىمىي ئىلىـم يـۇرتى ئهزههرنىـڭ دەۋەت ئىـشلىرى كوم

 جىرىيىـدىكى ئىـسالم ئۇنىۋېرسـىتېتىدا، ئال “ ئۇممۇلقـۇرا ” كى قىلغان، مهككىدى
 . ئۇسـتازلىق قىلغـان كېيىن بولۇپ بىر قانچه يىـل  ئىلگىرى ئۇنىۋېرسىتېتىدە

 جامائىتىنىــڭ ئاكتىــپ ئهزالىرىــدىن “ ئهل ئىخۋانــۇل مۇســلىمۇن ” مىــسىردىكى
 مۇســۇلمانالرنىڭ لىنغــان، ې ئىككــى قېــتىم تــۈرمىگه ئ بــۇ ســهۋەبتىن بولغــان،

 ىي ئىسالم كۆپلىگهن قىممهتلىك ا هالىنى ئىساله قىلىش ۋە تهربىيه ماۋزۇلىرىد
 شـههىرىدە سـهئۇدى ئهرەبىـستاننىڭ رىيـاد يىلـى  1996 ازغـان، ئهسهرلهرنى ي

 پ ئالهمدىن ئۆتكهن، مهدىنىـدىكى چاقىرىلغان ئىسالم قۇرۇلتىيىدا سۆزلهۋېتى
. قهبرىستانلىقىغا دەپنه قىلىنغان › بهقى ‹
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ــا ئهلهي ــپ، ئۇنىڭغ ــا كېلى ــۇلهلاله « : هىســساالمنىڭ يېنىغ ــا رەس ــال ! ي ــر ئاي  بى
ــدۇ ــدۇ ۋە ســهدىقىنى كــۆپ قىلى ــدۇ، روزا تۇتى ــاز ئوقۇي ــۇ نام ــار، ئ ــېكىن . ب  ل

 دېگهنـــدە، پهيغهمـــبهر » وشنىـــسىغا تىلـــى بىـــلهن ئهزىـــيهت بېرىـــدىكهن ق
 يهنه بىــر « : ئــۇ ئــادەم يهنه . دېــگهن » ئــۇ دوزاخقــا كىرىــدۇ « : ئهلهيهىســساالم

ــا ــدىكهن ئاي ــاز بېرى ــاز، ســهدىقىنىمۇ ئ ــاز، روزىــسى ئ ــار، نام ــسىغا ق ، ل ب  وشنى
 ئــــۇ « : دېگهنــــدە، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم » ئهزىـــيهت بهرمهيــــدىكهن

 بــۇ جاۋابتــا ئېــسىل ئهخالقنىــڭ قىممىــتىگه . دېــگهن ) 1 ( » جهنـنهتكه كىرىــدۇ
 گـۈزەل ئهخـالق خـۇددى « : يهنه بىـر ههدىـسته . ئاالهىدە ئېتىبـار بېـرىلگهن

ــالىقالرنى ئېرىتىــدۇ ســۇ قىر ــدەك خات ــى ئېرىتكهن  ناچــار ئهخــالق ســىركه . ون
 . )3 ( » دەپ كۆرسىتىلگهن ) 2 ( » ههسهلنى بۇزغاندەك ههممىنى بۇزىدۇ

 كامىللىقىغا دەلىلدۇر گۈزەل ئهخالق ئىماننىڭ

ــۇنى ــدىغان ۋە ئـ ــپ بارىـ ــا ئېلىـ ــاننى تاكامۇللۇققـ ــالق ئىمـ  گـــۈزەل ئهخـ
 ه ئهخـالق بىـلهن ئىمـان بىـر دەرىـجه جهههتـت . كۈچلهندۈرىدىغان ئامىلدۇر

 نىـــــڭ گـــــۈزەل ئهخالق پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم . تۇرىـــــدۇ ئورۇنـــــدا
 ئىمــانى ئهڭ كامىــل مــۆمىن ئهڭ ئهخالقلىــق « : بايــان قىلىــپ نــى ئههمىيىتى
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 4 ( » كىشىدۇر

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . تى ئىمام بهيههقىي رىۋايى ) 2 (

 غهزالىنىڭ ( 3 )  مۇههممهد  ئالىم  ئهخالقى « مۇتهپهككۇر  ناملىق » مۇسۇلماننىڭ
 . ئهسهرىدىن

. ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى ) 4 (
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 ئالالهنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم « پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر كــۈنى
 دېــگهن ســۆزنى ئــۈچ قېــتىم » مــۆمىن بواللمايــدۇ قىلىمهنكــى، ئۇنــداق ئــادەم

 ئـۇ ! يارەسـۇلهلاله ” ردىن بىـرى ئۇنىڭـدىن ه سـاهابىل بۇ ۋاقىتتـا تهكرارلىغان،
 وشنىـــسى ق « : دەپ ســـورىغاندا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم “ قانـــداق ئـــادەم

 دەپ ) 1 ( » ئۇنىـــڭ ئاۋارىچىلىقلىرىــــدىن خــــاتىرجهم بواللمايــــدىغان ئــــادەم
 . جاۋاب بهرگهن

ــويال ــا يايغــان كىرنىــڭ ســۈيىنى ئاســتىنقى ! پ كــۆرۈڭ قېنــى ئ  بالكونىغ
ــى ــ ق قهۋەتتىكــ ــازار نى وشــ ــشىلهرگه ئــ ــپ كىــ ــا ئېقىتىــ ــاكى يولغــ  لىرىغا يــ

ــسىنى ــلهن ماشىنىــ ــدىغانالر بىــ ــدىغا ق قىلىــ ــشىكى ئالــ ــسىنىڭ ئىــ  وشنىــ
 قوشنىــسىنىڭ ئىــشىكى توختىتىۋېلىــپ ئــۇنى بىئــارام قىلىــدىغان يــاكى

ــى تۆك ــاكى ئهخلهتلهرن ــدا ي ــدىغا يۇن ــۆيىگه كىرىــپ، چىقىــش ئال  ىــدىغان، ئ
ــدىغان ــسىز قىلىـ ــنىلىرىنى راههتـ ــدا قوشـ ــانىمىز جهريانىـ ــۆزلىرىنى ئىمـ  الر ئـ

 ! دېسه، ئۇالر يالغانچىالردۇر “ ههئه ” كامىل دەپ ئېيتاالمدۇ؟ ئهگهر

ــانلىقى ــشىپ، يامـــ ــك چوڭقۇرلىـــ ــدا رەزىللىـــ ــساننىڭ ۋۇجۇدىـــ  ئىنـــ
ــادەم كىيىمىــــدىن ئايرىلغانــــدەكال ــن كۆپهيگهنــــسېرى خــــۇددى ئــ   دىــ

 ئېيتقانـــدا، ئهخـــالق ههر قانـــداق يىغىـــپ . دىيـــانهتتىن ئايرىلىـــپ قالىـــدۇ
ــبه يــاكى مهغلــۇبىيىتىگه بىۋاســىته ــڭ دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك غهلى  ئادەمنى

 . تهسىر كۆرسىتىدىغان مۇهىم ئامىل

. ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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 ئهخالقنىڭ دائىرىسى ۋە  پرىنسىپلىرى

 ∗ نىڭ تۈرلهرگه بۆلۈنىشى شهرىئهت ئههكاملىرى

 : كه بۆلۈنىدۇ 3 املىرى ئىجمالىي هالدا مۇنداق شهرىئهت ئههك

 خــــالىس ئــــالاله تائاالنىــــڭ ههققىنــــى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالغــــان . 1
 ئههكامالر،

 هوقۇقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئههكامالر،  شهخسىي ههق . 2

 هوقـــۇقالرنى ئـــۆز ئىچىـــگه  كوللېكتىپقـــا مۇناســـىۋەتلىك ههق . 3
 . ئالغان ئههكامالر

ــ ــى ئ ــڭ ههقق ــالاله تائاالنى ــڭ ئ ــۈرۈش، ئۇنى ــان كهلت ــا ئىم  الاله تائاالغ
ــشته ــدىغان رەۋى ــۇ رازى بولى ــا ئ ــېگىش، ئۇنىڭغ ــاش ئ ــدا ب ــۇغلىقى ئالدى  ئۇل
 ئىبادەت قىلىش، بۇيرىغـان ۋە توسـقانلىرىغا رىئـايه قىلىـش بىـلهن ئۇنىڭغـا

 . بويسۇنۇش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــسىي ههق ــدارچىلىق هوقــــۇقى  شهخــ ــۇقالر كىــــشىنىڭ ئىگىــ  ، هوقــ
 ڭ ئىگىـدارچىلىقىنى ئـۆزىگه هــازىر تهسـهررۇپ قىلىـش هوقـۇقى ۋە نهپـسنى

 ۋە كېلهچهكــــته پايــــدىلىق بولغــــان شــــهكىلدە باشــــقۇرۇش هوقــــۇقى
 . قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ئابدۇراهمان )∗ (  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخالقى « ههبهننهكه  ناملىق » ئىسالم
. لدى دىن قىسقارتىپ پايدىلىنى ئهسهرى
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 هوقــۇقالر باشــقىالر بىــلهن ئۆزئــارا  كوللېكتىپقــا مۇناســىۋەتلىك ههق
 خـــشى ئىـــشالرغا ههمكارلىـــشىش، ياردەملىـــشىش هوقـــۇقى، كىـــشىلهرنى يا

 چاقىرىــپ، يامــان ئىــشالردىن توســۇش هوقــۇقى، ئــادالهتنى بهرپــا قىلىــش،
ــۇقى ــايالش هوق ــقۇرغۇچىالرنى س ــش باش ــك ئى ــاالهىيهتلىك ۋە ئادالهتلى  س

 زاكــات ۋە ســهدىقىلهرمۇ كوللېكتىپنىــڭ . قاتــارلىقالرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ
 . ههققى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلهن بۇ تۈرگه كىرىدۇ

ــهرى ــسىلى مۇنــــداق شــ ــرى تهپــ ــاملىرى ۋە تهكلىپلىــ  گه 8 ئهت ئههكــ
 : بۆلۈنىدۇ

ــشلىرىدا ــاد ئىـ ــۇ ئېتىقـ ــۇپ، بـ ــىلىلىرى بولـ ــاد مهسـ ــسى، ئېتىقـ  بىرىنچىـ
 . ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى سىناشنى مهقسهت قىلىدۇ

 ئىككىنچىـــسى، ئىبـــادەت مهســـىلىلىرى بولـــۇپ، بـــۇ ئىتـــائهت ئىـــشىدا
 . دۇ ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى سىناشنى مهقسهت قىلى

ــېلىش ــۇ ئـ ــۇپ، بـ ــىلىلىرى بولـ ــامىله مهسـ ــسى، مۇئـ ــرىش  ئۈچىنچىـ  بېـ
ــسى ۋە ــداق ههر مۇئامىلى ــسىنى قان ــساننىڭ ئىرادى ــسىدە ئىن ــۇل مۇئامىلى  پ

 . سىناشنى مهقسهت قىلىدۇ

 تۆتىنچىــسى، ئــائىله هاياتىغــا مۇناســىۋەتلىك مهســىلىلهر بولــۇپ، بــۇ
ــۇ ئىجتىمــائىي مۇناســىۋەتلهرنى رەتــكه ســېلىش، ئىنــساننىڭ ئىر ــسىنى ب  ادى

 . ساههدە سىناشنى مهقسهت قىلىدۇ

 بهشىنچىــسى، ئىجتىمــائىي مۇناســىۋەت مهسىلىــسى بولــۇپ، بــۇ ئىنــسان
 تۇرمۇشىنى رەتـكه سـېلىش، ئـائىله هاياتىـدا ئۇنىـڭ ئىرادىـسىنى سىناشـنى

 بـۇ بۆلـۈمگه ئـۆيلىنىش، ئاجرىـشىش، ئـائىله هاياتىـدىكى . مهقسهت قىلىـدۇ
. دۇ كىرى الر هارام قاتارلىق  ل هاال
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ــدە ــسى، ئههـــ ــشلهرگه  ئالتىنچىـــ ــشىم ۋە ۋەدىلىشىـــ ــساق، كېلىـــ  مىـــ
 مۇناســــىۋەتلىك مهســــىلىلهر بولــــۇپ، بــــۇ ئىنــــسانالر ئارىــــسىدا بولــــۇپ
 تۇرىـــدىغان مۇئـــامىله مهســـىلىلىرىدە ئىنـــساننىڭ ئىرادىـــسىنى سىناشـــنى

 . مهقسهت قىلىدۇ

 يوســۇنالرغا مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، بــۇ  يهتتىنچىــسى، ئىــسالمىي قائىــدە
 . اننىڭ ئهخالقى تهرەپتىن ئىرادىسىنى سىناشنى مهقسهت قىلىدۇ ئىنس

ــدە ــىۋەتلىك  سهككىزىنچىـــــسى، ئهدەپ ۋە قائىـــ ــۇنالرغا مۇناســـ  يوســـ
  مهسـىلىلهر بولـۇپ، كىـشىلىك ۋە ئىجتىمـائىي هاياتتـا ئىنـساننىڭ يـۈرۈش

 . تۇرۇشىنى ئىساله قىلىشنى مهقسهت قىلىدۇ

 مۇناسىۋىتى شهرىئهت ئههكاملىرىنىڭ ئهخالق بىلهن بولغان

 يــۇقىرىقى شــهرىئهت ئههكاملىرىنىــڭ ههممىــسىنى ئهخالقــتىن ئىبــارەت
 چـــۈنكى شــــهرىئهت . بىـــرال ماۋزۇنىـــڭ ئىچىـــگه كىرگۈزۈشـــكه بولىـــدۇ

 . ئههكاملىرىنى ئورۇنداشقا تۈرتكه بولىدىغان نهرسه ئهخالقتۇر

 ئېتىقادنىڭ ئهخالق بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى . 1

 لمىـي ههقىقهتـلهر بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئـالاله ئىسالم ئېتىقادى ههقىقهتـته ئى
ــبهرلهرگه، ــۈپهتلىرىگه، پهيغهمـــ ــرلىكىگه، ســـ ــا، بىـــ ــڭ بارلىقىغـــ  تائاالنىـــ

ــاما ــۈرگهن ( ۋىي سـ ــالاله چۈشـ ــىۋەتلىك ر كىتابال ) ئـ ــبلهرگه مۇناسـ ــا، غهيـ  غـ
 . تهرەپلىرى باردۇر

ــۇ ــۇپ، ب ــلهت بول ــېگىش ئهخالقىــي پهزى ــاش ئ ــلهرگه ب  ئىلمىــي ههقىقهت
 ۇل قىلىـــشقا تـــۈرتكه بولغـــان نهرســـه يهنىـــال ئىلمىـــي ههقىقهتلهرنـــى قوبـــ

ــۇر ــسا، . ئهخالقت ــش گــۈزەل ئهخــالق بول ــراپ قىلى ــى ئېتى  چــۈنكى ههقىقهتن
ــل ــۆرۈش رەزى ــۈز ئ ــش ۋە ئۇنىڭــدىن ي ــار قىلى ــى ئىنك ئىلمىــي ههقىقهتلهرن
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ــۇر ــشنىڭ . ئهخالقتـ ــسىي خاهىـ ــىمۇ  نهپـ ــان نهرسـ ــۈرتكه بولغـ ــا تـ  ئۇنىڭغـ
 ىــــش ۋە ئـــۇنى يامــــان تهســـىرى ئاســـتىدا قېلىــــپ ههقىقهتنـــى رەت قىل

 . كۆرۈشتۇر

ــدىردىمۇ ــان تهق ــا بولغ ــۇنى ئۆزىنىــڭ زىيىنىغ  ههقىقهتنــى ســۆيۈش ۋە ئ
 ئادەمنىـڭ زىنـنهتلهنگهن قوبۇل قىلىشتىن ئىبـارەت گـۈزەل ئهخـالق بىـلهن

 بـــۇ گـــۈزەل ئهخالقـــى ئـــۇنى ههقىقهتـــكه بـــاش ئـــېگىش ۋە ئـــۇنى قوبـــۇل
 ئهممـا بـۇ گـۈزەل . قىلىش، ههق ئىگىسىنى ئېتىـراپ قىلىـشقا ئهلىـپ بارىـدۇ

 ئهخالقتىن مههـرۇم بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ نهپـسىي خاهىـشىنى ئهقلىـگه هـاكىم
ــراپ ــسىنى ئېتىـ ــدۇ، ههق ئىگىـ ــۇل قىلمايـ ــى قوبـ ــانالر ههقىقهتنـ  قىلىۋالغـ

 . قىلمايدۇ

 بۇنىڭـــدىن مهلــــۇمكى،  دۇنيــــادا نۇرغــــۇن كىــــشىلهر ئارىــــسىدا كهڭ
ــشالردىن كې ــي بۇلغىنى ــادالر ئهخالقى ــل ئېتىق ــان باتى ــان تارقالغ ــپ چىقق  لى

 خۇراپـــاتالر بولـــۇپ، بۇلغانمىغـــان ســـاپ ئهخالقنىـــڭ تۈرتكىـــسى بۇنـــداق
 . ئهلۋەتته ، باتىل  ئېتىقادالرنى رەت قىلىدۇ

 ئىبادەتنىڭ ئهخالق بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى . 2

ــالاله تائاالنىـــڭ ئـــۆزىگىال  ئىـــسالم شـــهرىئىتىدىكى ئىبـــادەت پهقهت ئـ
ــورۇ ــانلىرىنى ئ ــدىغان، ئۇنىــڭ بۇيرىغ ــنىش قىلىنى  نالپ، توســقانلىرىدىن يې

 بىلهن ئۇنىڭغا ئىتـائهت قىلىـشنى تهقهززا قىلىـدىغان، ئۇنىـڭ ئاتـا قىلغـان
 سانــسىز نېمهتلىــرىگه شــۈكرى قىلىــپ، ئۇنىڭغــا بويــسۇنۇشنى، ئۇنىڭغــا
 يېقىنلىـق ئىزدەشـنى ۋە ئـۇنى چىــن دىلىـدىن سۆيۈشـنى تهلهب قىلىــدىغان

 . ئۇلۇغۋار ئىتائهتچانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر

ــائهت قىلىــش ئهخالقىــي ئى  تــائهت قىلىنىــشى زۆرۈر بولغــان بىــرىگه ئىت
ــسى ههقىقهتنــى ســۆيۈش ــۇپ، ئۇنىــڭ تۈرتكى ــۇرچ بول ــسىنىڭ ، ب ههق ئىگى
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ــۇر ــۈزەل ئهخالقت ــارەت گ ــشتىن ئىب ــادا قىلى ــى ئ ــائهت . ههققىن ــۈنكى ئىت  چ
ــائهت قىلىنىــشى ئۇنىــڭ تهبىئىــي ــشى زۆرۈر بولغــان بىرىنىــڭ ئىت  قىلىنى

. ههققىدۇر

 ىـسىنىڭ ههققىنـى ئـادا قىلىـش ۋە ههقىـقهت ئۆزىنىـڭ زىتىغــا ههق ئىگ
 بولغــان تهقـــدىردىمۇ ئـــۇنى قوبـــۇل قىلىــشتىن ئىبـــارەت گـــۈزەل ئهخـــالق

ــۇنى ههق زىنــــنهتلهنگهن بىــــلهن ــۇ گــــۈزەل ئهخالقــــى ئــ  ئادەمنىــــڭ بــ
 نهتىجىــدە ئالالهنىــڭ . ئىگىــسىنىڭ ههققىنــى ئــادا قىلىــشقا ئېلىــپ بارىــدۇ

 . نى ئادا قىلىشقا تۈرتكه بولىدۇ ههققى بولغان قۇلچىلىق بۇرچى

 ا غـ گـۈزەل ئهخـالق بولـۇپ، بـۇ نىڭ نـېمهت بهرگـۈچىگه شـۈكۈر قىلىـشمۇ
 تـۈرتكه بولغــان نهرســه ياخــشىلىق قىلغاننىـڭ مۇكاپــاتىنى بېــرىش، نــېمهت
ــۇر ــۈزەل ئهخالقتـ ــارەت گـ ــتىن ئىبـ ــدارلىق بىلدۈرۈشـ ــۈچىگه مىننهتـ  . بهرگـ

ــېمهت بهرگهنلىكــى ئۈچــۈن  ئۇنىڭ ــاال ن ــالاله تائ ــش ئ ــادا قىلى ــا شــۈكۈر ئ  غ
ــۇر ــكه ههقلىقت ــدارلىق بىلدۈرۈش ــلهن مىننهت ــادەم . بى ــق ئ ــۈزەل ئهخالقلى  گ

 ئـــالاله تائاالنىـــڭ بـــۇ ههققىنـــى ئـــادا قىلغانـــدەك، ئىنـــسانالر تهرىپىـــدىن
ــدۇ ــسىز قويمايــ ــشىلىقالرنىمۇ مۇكاپاتــ ــۆرگهن ياخــ ــدا . كــ ــش ق مۇنــ  قىلىــ

 . ۋاپادارلىقتىن سانىلىدۇ

ــاش ئــالاله تائاالغــا ئىبــادەت قىل  ىــش ۋە ئۇنىڭغــا ئىتــائهت قىلىــشتىن ب
 تــارتقۇچىالر ههق ئىگىــسىنىڭ ههققىنــى بېرىــشتىن ئىبــارەت ئۇلــۇغ گــۈزەل
 ئهخالقــتىن مههـــرۇم بولغــۇچىالر بولـــۇپ،  قۇرئــان كهرىـــم مۇنـــداقالرنىڭ

 مهســـىهمۇ، ﴿ . ئــاخىرەتته قــاتتىق ئازابقــا قالىـــدىغانلىقىنى ئــېالن قىلغــان
ــا ئالاله ( ــشتىلهرمۇ ) ق ــېقىن پهرى ــاش الاله ئ ي ــز ب ــدە بولۇشــتىن ههرگى ــا بهن  ق

 قــا بهنــدىچىلىك قىلىــشتىن بــاش تارتىــدىكهن ئالاله تارتمايــدۇ، كىملهركــى
 ئۇالرنىـــڭ ههممىـــسىنى ئـــالاله ) بىلـــسۇنكى ( ۋە كـــۆرەڭلهپ كېتىـــدىكهن،

ــازاالش ئۈچــۈن ( ــېلىش ۋە ج ــۈنى هېــساب ئ ــامهت ك ــۆز دەرگاهىغــا ) قىي ئ
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 رنــى قىلغانالرغــا كهلــسهك، ئىمــان ئېيتقــان ۋە ياخــشى ئهمهلله . توپاليــدۇ
ــالاله ــى ) ئهمهللىرىنىـــڭ ( ئۇالرنىـــڭ ئـ  ئهجرىنـــى تولـــۇق بېرىـــدۇ، نېمىتىنـ

 بــــاش تارتقــــان ۋە ) قــــا قۇلچىلىــــق قىلىــــشتىن ئالاله ( ئۇالرغــــا بېرىــــدۇ،
 . ئۇالرغــا قــاتتىق ئــازاب قىلىــدۇ ئــالاله كــۆرەڭلهپ كهتكهنــلهرگه كهلــسهك،

ــۈن ــۆزلىرى ئۈچــ ــۇالر ئــ ــالاله ئــ ــقا ئــ ــ ئالاله ( تىن باشــ ــدىن نىــ  ڭ ئازابىــ
 هېچقانـــــداق دوســــــت ۋە هېچقانـــــداق مهدەتكــــــار ) قۇتۇلدۇرىـــــدىغان

 ) 1 ( ﴾ . تاپالمايدۇ

ــالاله تائاال ــدىغان نىــڭ شــۇڭا ئ ــاش تارتماي ــادەتتىن ب  پهرىــشتىلىرى ئىب
 پهرۋەردىگارىڭنىــــڭ دەرگاهىــــدىكىلهر ﴿ . ســــۈپهتلهنگهن دەپ بهنـــدىلهر

 قــا ئالاله ايــدۇ، قــا ئىبــادەت قىلىــشتىن بــاش تارتم ئالاله ) يهنــى پهرىــشتىلهر (
 ) 2 ( ﴾ . تهسبىه ئېيتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سهجدە قىلىدۇ

 مال مۇئامىلىسىنىڭ  ئهخالق بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى  پۇل . 3

ــۇل ــان  پـ ــتىگه قۇرۇلغـ ــادالهت ئۈسـ ــق ۋە ئـ ــسى توغرىلىـ ــال مۇئامىلىـ  مـ
 مۇئــامىله بولــۇپ، توغرىلىــق بىــلهن ئــادالهتنى ســۆيۈش گــۈزەل ئهخــالق

ــانىلىدۇ ــدىن س ــۈزەل توغ . قاتارى ــارەت گ ــادالهتپهرۋەرلىكتىن ئىب ــق ۋە ئ  رىلى
 مـال مۇئامىلىـسى ۋە قانـداقال بىـر  ئـادەم پـۇل زىنـنهتلهنگهن ئهخالق بىـلهن

ــن « . مۇئامىلىـــدە چوقـــۇم ئىـــسالم پرىنـــسىپى بىـــلهن ئىـــش كۆرىـــدۇ   دىـ
 . دېگهن سۆزمۇ بۇ سهۋەبتىن ئېيتىلغان بولىشى كېرەك » مۇئامىلىدۇر

 ەرلىكتىن ئىبـارەت بـۇ گـۈزەل ئهخالقـتىن ئهمما توغرىلىـق ۋە ئـادالهتپهرۋ

 ئايهتلهر  173  172 ۈرىسى نىسا س ) 1 (
ئايهت  206 ۈرىسى ئهئراف س ) 2 (
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 هوقۇقىغـــا تاجـــاۋۇز قىلىـــش،  نېسىۋىـــسى بولمىغـــانالر باشـــقىالرنىڭ ههق
ــانلىقالرنى ــارلىق يامـ ــۇم قىلىـــش قاتـ ــقىالرغا زۇلـ ــپ باشـ  ههقـــسىزلىق قىلىـ

ــدۇ ــۇم . قىلى ــلهن زۇل ــسىزلىق بى ــۈنكى ههق ــسا، چ ــڭ بول ــقهت ئۆزىنى  ههقى
ــ ــدا، ئـ ــگهن ۋاقتىـ ــت كهلـ ــشىغا زىـ ــسىي خاهىـ ــۆرۈش ۋە نهپـ ــان كـ  ۇنى يامـ

ــارەت ئهخالقىـــي قىڭغىـــرلىقتىن كېلىـــپ  ئۇنىڭـــدىن يـــۈز ئۆرۈشـــتىن ئىبـ
 . چىقىدىغان نهرسه

 ئائىله هاياتىدىكى ئههكامالر بىلهن ئهخالقنىڭ مۇناسىۋىتى . 4

ــدە ــگهن ئىــسالمىي ئههكــامالر ۋە قائى   ئــائىله هايــاتى ئۈچــۈن بهلگىلهن
ــگه ئاشـــىدىغان ب ــۇ پرىنـــسىپالر ئهخـــالق بىـــلهن ئهمهلـ  ولـــۇپ، ئهخـــالق بـ

 ئــائىله نىزامــى، : مهســىلهن . مۇناســىۋەتلهرنىڭ ئاساســلىق يۆلهنچۈكىــدۇر
 هوقــــۇقلىرى ۋە ئۇالرنىــــڭ ۋەزىپىلىرىنــــى مىــــسال  شهخــــسلهرنىڭ ههق

 قىلىــدىغان بولــساق، ئــائىله ئهزالىــرى ئوتتۇرىــسىدا ئۆزئــارا ههمكــارلىق،
ــر ــر  بىـ ــىنىش ۋە بىـ ــى چۈشـ ــر  بىرىنـ ــۇش، بىـ ــول قويـ ــرىگه يـ ــى  بىـ  بىرىنـ
ــدارى ك ــڭ ئىقتى ــم ئۆزىنى ــدىكى مهســئۇلىيهتلهرنى ههركى  هچــۈرۈش، ئائىلى

ــلهن بۆلۈشــۈش، ــادالهت بى ــۆزگىچىلىكىگه ئاساســهن ئ ــشتىكى ئ  ۋە يارىتىلى
ــنى ــداش، مىراس ــاجلىرىنى قام ــڭ ئېهتىي ــشىش، ئائىلىنى ــۆيلىنىش، ئاجرى  ئ
 ههققـانىي تهقــسىم قىلىــش قاتــارلىق ئىــشالرنىڭ ههممىــسى باشــتىن ئــاخىر

ــۈزەل ئهخــال ــش بىلهنــال تــوغرا يۆنىلىــشكه گ  ق پرىنــسىپلىرىغا ئهمهل قىلى
 پرىنـسىپلىرى  چـۈنكى دۆلهتنىـڭ قـانۇن . قاراپ يـول ئالىـدىغان ئىـشالردۇر

ــالالهتىن قورقۇشـــتىن . ئـــۆي ئىچىـــگه يارىمايـــدۇ  ئـــۆي ئىچىـــدە پهقهت ئـ
  يــېمهك . ئىبــارەت ئهخالقىــي ۋە  ۋىجــدانىي پرىنــسىپالرال ئىــشقا يارايــدۇ

 كۆرسـهتمىلىرىگه مۇناسـىپ هالـدا كىيىـنىش ئىـشلىرىمۇ ئىچمهك ۋە ئىـسالم
 . بۇ ماۋزۇغا قوشۇلىدۇ

ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت بىلهن ئهخالقنىڭ مۇناسىۋىتى . 5
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 ئىجتىمــائىي مۇناســىۋەتلهر ئهخــالق بىــلهن زىــچ مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ،
ــائىله ــسىنى، ئ ــالىق ۋەزىپى ــي ۋە دۇني ــاتتىكى دىنى ــسنىڭ هاي ــر شهخ  ههر بى

ــا، ــۇرت ئهزالىرىغـ ــنىلىرىغا، يـ ــۇلمانالرغا  قوشـ ــۈن مۇسـ ــائىتىگه ۋە پۈتـ  جامـ
ــادا ــپ ئ ــدىن قېتىرقىنى ــن كۆڭلى ــسىنى چى ــۇرچىنى ۋە ۋەزىپى ــان ب  قارىتىلغ
 قىلىــش ئىــشى كىــشىدىكى ههقىقهتنــى ســۆيۈش، باشــقىالرغا يــول قويــۇش،

 پهئهتــى ئۈچــۈن ئــۆز نهپــسىنىڭ تهلهبلىرىــدىن ن كهچــۈرۈش، ئومۇمنىــڭ مه
ــۈ ۋاز ــارەت گ ــشتىن ئىب ــگه كېچى ــلهن ئهمهل ــسى بى ــڭ تۈرتكى  زەل ئهخالقنى

 . ئاشىدۇ

 مىــساق، كېلىــشىم تــۈزۈش ئىــشلىرىنىڭ ئهخــالق بىــلهن  ئههــدە . 6
 مۇناسىۋىتى

ــدە ــپ  ئههــ ــشلىرىنى ئېلىــ ــشىش ئىــ ــشىم ۋە ۋەدىلىــ ــساق، كېلىــ  مىــ
 هوقـــــۇقىنى قوغــــــداش،  بېرىـــــشتىن مهقـــــسهت ئىنــــــسانالرنىڭ ههق

ــ ــلىقتىن ئىبــ ــول قويماســ ــا يــ ــسىزلىككه ۋە زۇلۇمغــ ــداق . ارەتتۇر ههقــ  مۇنــ
ــدا ــانىي هال ــاۋۇز قىلماســتىن ههقق ــگه تاج ــڭ ههققى ــامىلىلهرنى بىراۋنى  مۇئ
 ئېلىــپ بېــرىش پهقهت گــۈزەل ئهخــالق دائىرىــسىدە ئىــش كــۆرۈش بىلهنــال

 چــۈنكى گــۈزەل ئهخــالق كىــشىنى ئــۆز ئۆزىــدىن هېــساب . ئهمهلــگه ئاشــىدۇ
 ل قىلىــش، ئـېلىش، ئــۆزى ئېتىقـاد قىلىۋاتقــان دىننىـڭ پرىنــسىپلىرىغا ئهمه
 . ههقسىزلىككه قارشى تۇرۇش قاتارلىق پهزىلهتلهرگه ئېلىپ بارىدۇ

 يوسۇنالرنىڭ ئهخالق بىلهن مۇناسىۋىتى  ئىسالمىي قائىدە . 7

ــدە ــسالمىي قائى ــۈرۈش  ئى ــساننىڭ ي ــۇنالر ئىن ــش  يوس ــى ۋە ئى   تۇرۇش
 پائالىيهتلىرىـــدە، شـــۇنداقال باشـــقىالر بىـــلهن بولغـــان مۇناســـىۋەتلىرىدە

 تۇرىـــــدىغان بىـــــر خىـــــل توغرىلىـــــق، ههققـــــانىيلىق ۋە ئىپادىلىنىـــــپ
ئۇنىڭـــــدا . ئـــــادالهتپهرۋەرلىكنى گهۋدە قىلغـــــان روهىـــــي گۈزەللىكتـــــۇر



 51 پرىنسىپلىرى ۋە دائىرىسى هخالقنىڭ ئ

ــامىله قىلىـــش، ــوغرا مۇئـ ــا ياخـــشى ۋە تـ ــۆرمهتلهش، ئۇالرغـ  باشـــقىالرنى هـ
ــدىغان ههر ــدىغان ۋە ئۇالرنىــڭ غــۇرۇرىنى زىدىلهي  ئــۇالرنى راههتــسىز قىلى

 دىــن يىــراق تــۇرۇش قاتــارلىق ئېــسىل ســۆز ۋە ههرىكهتلهر  قانــداق گهپ
 . پهزىلهتلهر مۇجهسسهم بولغان بولىدۇ

 يوســـۇنالر پهقهت گـــۈزەل ئهخالقـــتىن نېـــسىۋە ئالغـــان  بـــۇ قائىـــدە
 چـۈنكى بـۇ ئىـشالر دۆلهتنىـڭ جـازا . كىشىلهردىال ئۆز ئىپادىـسىنى تاپااليـدۇ

 قــانۇنى بىــلهن قورقۇتــۇپ قىلــدۇرغىلى بولىــدىغان ئىــشالر ئهمهس، بهلكــى
  انالرنىڭ ئىچكـــــى دۇنياســـــىدىن چىققـــــان ۋە ئۇنىـــــڭ ئىـــــش ئىنـــــس

ــۆز كــونترول ــدىغان ئهخالقنىــڭ كــۈچى لىق ههرىكهتلىرىنــى ئ  ى ئاســتىغا ئالى
. بىلهنال قىلدۇرغىلى بولىدۇ
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 گۈزەل ئهخالقالرغا مۇهتاج ههمىشه ئىنسانالر جهمئىيىتى

 شـــهك قوبـــۇل قىلمايـــدىغان ههقىقهتلهردىـــن بىـــرى شـــۇكى، دۇنيـــادا
 وپلىـــشىپ ياشـــايدىغان قانــداقال بىـــر جهمئىـــيهت بولمىـــسۇن، ئىنــسانالر ت

ــر ــارا بى ــڭ ئۆزئ ــا باغالنماســتىن، ئۇالرنى ــرى گــۈزەل ئهخالقق   ئۇنىــڭ ئهزالى
ــر ــىنىپ، بىـ ــى چۈشـ ــر  بىرىنـ ــۇپ ۋە بىـ ــول قويـ ــرىگه يـ ــلهن  بىـ ــرى بىـ  بىـ

ــشى ۋە راۋاج تېپىـــشى ــات كهچۈرىـ ــك هالـــدا هايـ ــشىپ بهختلىـ  ههمكارلىـ
 ! مۇمكىن ئهمهس

 ىنمۇ راۋاج تاپقـان ئىنـسانالر جهمئىيىتـى بـار دەپ پهرەز مۇنـداق قىلماسـت
 قىلساقمۇ، ئـۇ پهقهت مـاددىي مهنـپهئهتلهر بىـلهن باغالنغـان ههمكـارلىقتۇر،

 مۇنداق بىـر جهمئىـيهت ئهزالىرىـدا مـاددىي مهنـپهئهت باغلىنىـشىدىن . بهس
ــۇم ــاقىۋىتى چوقـ ــڭ ئـ ــدا، ئۇالرنىـ ــلهر بولمىغانـ ــۋار پهزىلهتـ ــقا  ئۇلۇغـ  باشـ

 ســاغالم چــۈنكى ههر قانــداق بىــر جهمئىيهتنىــڭ . يــۈز تۇتىــدۇ كرىزىــسقا
ــشى ــاق بولىــ ــسىدىكى ئورتــ ــاددى تهلهپ ئهزاالر ئوتتۇرىــ ــۈن ئهڭ ئــ  ئۈچــ

ــارەت ــتىن ئىبـ ــدىغان ئهمىنلىكـ ــشهنچنى يهردە قويمايـ ــۇ ئىـ ــشهنچ ۋە بـ  ئىـ
. گۈزەل ئهخالقتۇر

 ئىجتىمــائىي زۆرۈرىــيهت بولــۇپ، دۇنيــادا ئىنــسانىي ۋە گــۈزەل ئهخــالق
ــ  ئهخـــالق . داق بىـــر جهمئىـــيهت ئۇنىڭـــدىن بىهـــاجهت بواللمايـــدۇ هېچقانـ

 . بۇزۇلغان هامان كرىزىسالر باش كۆتىرىدىغانلىقىدا شهك يوق

 دېــگهن ئۇلـــۇغ ئۇنۋانغـــا ) شــائىرالرنىڭ پېـــشىۋاسى ( ئهمىــرى شـــۇئهرا
 : دەپ يازغان مۇنداق مىسىرلىق شائىر ئههمهد شهۋقى سازاۋەر بولغان

إن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا ف إمنا األمم األخالق مابقيت
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 : تهرجىمىسى

 ئهخالق بىلهن ههر مىللهت راۋاجلىنىپ داۋام ئېتهر

 . هر ــــــ ئايرىلغانالر ئهخالقتىن زاۋاللىققا هامان كېت

ــر ــۈرمىگهن بىـ ــۈم سـ ــالق هۆكـ ــۈزەل ئهخـ ــارەت گـ ــتچىللىقتىن ئىبـ  راسـ
 پهن،  هوقۇقالرنىـــڭ قوغدىلىـــشىغا، ئىلىـــم  جهمئىيهتـــته كىـــشىلهردە ههق

 رىپ ۋە يېڭىلىق خهۋەرلىرىنىڭ راستلىقىغا ئىشهنچ بوالمدۇ؟ مائا

 ئىــشهنچتىن ئىبــارەت گـــۈزەل ئهخالقــتىن نېسىۋىـــسى بولمىغــان بىـــر
 جهمئىــيهت كىــشىلىرىدە ئۆزئــارا ههمكــارلىق، مۇقىملىــق، خاتىرجهملىكنىــڭ

 مىساللىرىنى تاپقىلى بوالمدۇ؟

 لمىغــان بىــر مــۇههببهت بو  ئارىـسىدا بىرلىــك، ئىنــاقلىق، ئۆزئــارا سـۆيگۈ
 مىللهت قانداقمۇ پارالق كېلهچهك قۇرالىسۇن؟

ــا ــمهنلهرگه ۋە زالىمالرغ ــدا دۈش ــش يولى ــى تهلهب قىلى ــڭ ههققىن  ئۆزىنى
 قارشـــى شـــىجائهت، قورقمـــاس ئىـــرادە بولمىغـــان بىـــر مىلـــلهت قانـــداقمۇ

 ئاسارەتتىن قۇتۇلسۇن؟

 ئـــۆزىنىال ئوياليـــدىغان، نهپـــسىي ههۋىـــسىنى قانـــدۇرۇش ئۈچـــۈنال
 دىغان، قۇربـــان بېرىـــشنى ياقتۇرمايـــدىغان بىـــر ئىنـــسان قانـــداقمۇ ياشـــاي

 ئىنسانىي كامالهتلهرگه يېتهلىسۇن؟

ــارىخىي ــرىبىلهر تــ ــر تهجــ ــداق بىــ ــسپاتلىدىكى، ههر قانــ ــۇنى ئىــ  شــ
  مىللهتنىڭ مهنىـۋى يۈكسىلىـشتىن بولغـان نېسىۋىـسى ئۇالرنىـڭ ئهخـالق

ــدۇ ــاراپ بولىـ ــسىگه قـ ــسىلىش دەرىجىـ ــى يۈكـ ــد . پهزىلهتتىكـ ــر قانـ  اقال بىـ
ــتىن ــي تهرەپ ــڭ ئهخالقى ــشى ئۇالرنى ــتىن يېقىلى ــۋى تهرەپ ــڭ مهنى  مىللهتنى

. يېقىلىشى بىلهن بىر ۋاقىتتا بولىدۇ
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 شـــۇڭا هـــازىرقى غهرب ئهللىـــرى مـــاددىي تهرەپـــتىن تهرەققـــى قىلىـــپ
 دۇنيانىـڭ ئهڭ ئالــدىغا ئۆتــۈپ كهتــكهن  بولـسىمۇ، ئهخــالق تهرەپــتىن نــۆل

 ئـــۇالر مـــاددى جهههتـــته باياشـــات دەرىجىـــسىگه چۈشـــۈپ قالغـــانلىقتىن،
ــۈر ــلهن، مهنىــۋى قاشــشاقلىقتا ئۆم ــدەك كــۆرۈنگهن بى  تۇرمــۇش كهچۈرگهن

ــۈرمهكته ــى ههق . س ــۇ دۆلهتلهردىك ــي  ب ــسلهردىكى ئهخالقى ــۇقالر شهخ  هوق
 شــۇڭا . كــۈچ بىــلهن ئهمهس، بهلكــى قانۇننىــڭ كــۈچى بىلهنــال قوغدىلىــدۇ

  نچ قىلىــش ۋە بىــر بىــرىگه ئىــشه  مۇنــداق بىــر جهمئىــيهت خهلقلىرىــدە بىــر
ــدۇ ــگهن نهرســه بولماي ــۇش دې ــدىن خــاتىرجهم بول ــان غهرىزى  . بىرىنىــڭ يام

 . پهقهت دۆلهت قانۇنىغىال تايىنىدۇ

 هــــالبۇكى، قــــانۇن ههممىنــــى كۆرەلمهيــــدۇ، قــــانۇن ئــــۆي ئىچىــــدە
ــدۇ ــسىنى تاپالماي ــىكايهت ۋە . ئىپادى ــدىن ش ــرى تهرىپى ــائىله ئهزالى  پهقهت ئ

ــڭ ــشىدۇ ئهرزلهر بارغانــــدىال  ئۇالرنىــ ــشلىرىغا ئارىلىــ ــۇش ۋە . ئىــ  قورقۇتــ
 تههدىـــدلهر بىـــلهن ئهرزنــــى توســـىۋالغانالر يهنىــــال ئـــۆزلىرى بىلــــگهن

 ياۋروپـــــادا ئىـــــشلهنگهن فىلىملهرنـــــى . ههقـــــسىزلىكلهرنى قىلىۋېرىـــــدۇ
 . كۆرگهنلهر بۇ ههقىقهتنى ياخشى چۈشىنىدۇ

 قىممىتىنى بهلگىلهيدۇ  ئىنساننىڭ قهدىر پهزىلهت  ئهخالق

 پهزىـلهت ههر قانـداق بىـر مىلـلهت خهلقلىـرى ئىچىـدە  چۈنكى ئهخـالق
ــىۋەتلىرىنى ــائىي مۇناسـ ــڭ ئىجتىمـ ــۇپ، ئۇالرنىـ ــۇ بولـ ــرىلمهس تۇتقـ  يىمىـ

ــدۇر ــلىق هالقى ــدىغان ئاساس ــاغالپ تۇرى ــسته . ب ــرەر شهخ ــڭ بى ــۇ هالقىنى  ب
 يوقىلىــشى يــاكى ئۈزۈلــۈپ كېتىــشى بىــلهن شــۇ شهخــسنىڭ ئومــۇم بىــلهن

 . ان ۋە ئۈزۈلگهن بولىدۇ بولغان ئاالقىسى پۈتۈنلهي يوقالغ

 : بۇنىڭغا مىسال بېرىدىغان بولساق

: نى ئااليلى » راستچىللىق « گۈزەل ئهخالقالردىن . 1
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ــائىي  راســـــتچىللىق جهمئىيهتتكـــــى ههر بىـــــر شهخـــــسنىڭ ئىجتىمـــ
 مـــــۇهىم ئهڭ مۇناســـــىۋىتىنى باشـــــقىالر بىـــــلهن بـــــاغالپ تۇرىـــــدىغان

ــانهت، ۋەدە، ردىن بىــرى بولــۇپ،  مهزكــۇر شهخــسنىڭ مۇئــامىله، هــالقىال  ئام
 كېلىـــشىم، خهۋەر، ۋەقه ۋە مهلۇمـــات قاتـــارلىق مـــاۋزۇالردا ســـۆزلىگهنلىرىنى
 كىــشىلهرنىڭ نهزەرىــدە ئىــشهنچكه ئىــگه قىلىــپ تۇرىــدىغان ئاساســلىق

 . نوقتىدۇر

ــلهت ــارەت پهزىـ ــتچىللىقتىن ئىبـ ــۇ راسـ ــستىكى بـ ــر شهخـ ــداقال بىـ  قانـ
  قهۋم ( يوقالغـــــان هامـــــان، ئـــــۇ شهخـــــسنى جهمئىـــــيهت ئهزالىـــــرى

ــلىرى ــان ) قېرىنداش ــاغالپ تۇرغ ــلهن ب ــا بى ــۇهىم هالق ــكهن م ــۈپ كهت  ئۈزۈل
 شـــۇنىڭ بىـــلهن كىـــشىلهر ئۇنىـــڭ ســـۆزىگه ئىـــشهنمهيدىغان ۋە . بولىـــدۇ

ــدۇ ــدىغان بولىـ ــشهنچ قىاللمايـ ــا ئىـ ــامىله  ئۇنىڭغـ ــلهن مۇئـ ــڭ بىـ  دە، ئۇنىـ
 قىلىـشتىن، كېلىــشىم تۈزۈشــتىن،  ئۇنىڭغــا بىــرەر ئىــشنى تاپــشۇرۇشتىن ۋاز

 بولۇپ قالىـدۇ، بېـشىغا ئېغىـر كـۈنلهر كېلىـپ دەرتلهنـسه يـاكى كېچىدىغان
 يـــاردەم سورىـــسا ئۇنىڭغـــا تهســـهللى بهرمهيـــدىغان، يـــاردەم قىلمايـــدىغان،

 چـۈنكى ئـۇ ئـادەم . بولـۇپ قالىـدۇ تهرىپلىمهيـدىغان ياخشى باشقىالرغا ئۇنى
 يالغــانچىلىقى بىــلهن تونۇلــۇپ قالغانــدىن كېــيىن، كىــشىلهر ئۇنىــڭ راســت

 نهتىجىـدە، ئـۇ ئـادەم جهمئىيهتـته . ۇ ئىشهنمهيدىغان بولـۇپ قالىـدۇ سۆزىگىم
ــڭ ســىرتىدا، ــازابالرنى يهتكــۈچه چهككهننى ــانلىقتىن،  روهىــي ئ ــتىم قالغ  يې

 . قېرىنداشلىرىنىڭ نهزەرىدە ئېتىبارى يوق بىرىگه ئايلىنىپ قالىدۇ  قهۋم

 بۇ ههقته مۇنـداق بىـر هېكـايه بـار، چاقچاقلىشىـشقا ئادەتلىنىـپ قالغـان
 بىــر ئــادەم كېچىــسى قــاتتىق ئۇســساپ كهتــكهن بولــۇپ، ئىچكىلــى ســۇ

 ســـۇنىڭ بىــلهن ئـــۇ ئۆگزىــسىگه چىقىـــپ مهههلــله ئههلىنـــى . تاپالمــاپتۇ
ــېلىڭالر « چاقىرىـــپ ــپ كـ ــۇ ئېلىـ ــېلىڭالر، سـ ــز كـ ــى، تىـ ــوت كهتتـ  دەپ » ئـ
ــله ئههلــى  ههمــمه بىــرلىكته چــېلهك . ۋارقىراپتــۇ چۆگــۈنلىرىگه ســۇ  مهههل
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 ئـۇالر قارىغىـدەك بولـسا، هېلىقـى . دىن يېتىـپ كهپتـۇ تولدۇرغان هالدا، تىـز
 بۇنىڭغـا ههيـران بولغــان . ئادەمنىـڭ ئۆيىـدە ئـوتتىن هـېچ ئهسـهر يـوقمىش

ــى ــله ئههل ــۇ؟ « مهههل ــوت؟ كۆرمهيۋاتىمىزغ ــۇ ئ ــى ئ ــادەمگه » قېن ــۇ ئ  دەپ ئ
ــادەم  ســـــۆزىگه كـــــۈلكه ئارىالشـــــتۇرۇپ . ســـــوئال قويۇپتـــــۇ ــۇ « : ئـــ  بـــ

 ئىـدى، ئىـچهي دېـسهم يـدۈرىۋەتكهن زلىقنىڭ ئـوتى قورسـىقىمنى كۆ ى ئۇسس
 دەپ جـــاۋاپ » ئۆيۈمـــدىن ســـۇ تاپالمىـــدىم، شـــۇڭا ســـىلهرنى چاقىرغـــانتىم

ــۇ ــۈلگهن، . بېرىپتى ــا ك ــۇ چاقچىقىغ ــڭ ب ــسى ئۇنى ــدىن بهزى ــله ئههلى  مهههل
 يهنه بىـر كــۈنى . بهزىـسى ئۇنىڭغـا مــاالمهت قىلغـان هالــدا قايتىـپ كېتىپتــۇ

ــله هېلىقــى ئــادەم بــۇ يالغــاننى قايتــا تهكرارال  پتــۇ، بــۇ ۋاقىتتــا پۈتــۈن مهههل
 . ئههلى ئۇنىڭغا لهنهت ئوقۇپ قايتىپتۇ

 بىـر كــۈنى بـۇ ئادەمنىــڭ ئــۆيىگه راسـتىنال ئــوت كهتـكهن بولــۇپ، ئــادەم
 ئۆگزىسىگه چىقىپ بار ئـاۋازى بىـلهن مهههلـله خهلقىـدىن يـاردەم سـوراپتۇ،

 سپاتالش ئۈچــۈن يىغالپمــۇ ۋارقىراپتــۇ، ههتتــا ســۆزىنىڭ راســتلىقىنى ئىــ
ــۇ ب ــارد غــا ،  هــېچكىم ئۇنىڭ ېقىپت ــۇ ەم ي ــى . گه كهلمهپت  شــۇنىڭ بىــلهن هېلىق

 ) 1 ( . ئادەم ئوتتا كۆيۈپ ئۆلۈپتۇ

ــن . 2 ــۇش ئىـــــــشهنچ « گـــــــۈزەل ئهخالقالردىـــــ ــاكى ( لىك بولـــــ  يـــــ
 : نى ئااليلى » ) ئامانهتدارلىق

 ئىشهنچ جهمئىيهتتكـى ههر بىـر شهخـسنىڭ ئىجتىمـائىي مۇناسـىۋىتىنى
 بىـرى بولـۇپ، هڭ مـۇهىم هـالقىالردىن ئ باشقىالر بىـلهن بـاغالپ تۇرىـدىغان

ــا پــــۇل ــاللىرىنى، ســــىر  كىــــشىلهرنىڭ ئۇنىڭغــ ــرارلىرىنى، گهپ  مــ   ئهســ

ــ ) 1 ( ــالىم ئابــدۇراهمان ب ــۇغ ئ ــدانىينىڭ ۇ قىســسه  ئۇل ــنهكه مهي ــسالم « ههبهن  ئى
. ېتىدىن ئېلىندى ب  36 ناملىق ئهسهرى » ئهخالقى



 57 ۇهتاج م هخالقالرغا ئ ۈزەل گ همىشه ه همئىيىتى ج ئىنسانالر

ــتىن ــىلىرىنى ئىككىلهنمهسـ ــك نهرسـ ــداق قىممهتلىـ ــۆزلىرىنى ۋە ههرقانـ  سـ
ــىۋەتلىك ــشلىرىغا مۇناسـ ــڭ ئىـ ــۇنى ئومۇمنىـ ــڭ ئـ ــشىغا، خهلقنىـ  تاپشۇرالىـ

 ىـــشىگه تـــۈرتكه مـــۇهىم ئورۇنالرغـــا ۋەزىـــپىگه يـــاكى مهنـــسهپكه تهيىنل
 . غان ئاساسلىق نوقتىدۇر ىدى بول

ــستىكى ــر شهخ ــداقال بى ــشهنچ « قان ــۇش ئى ــارەت  بــۇ » لىك بول ــن ئىب  تى
ــا ــان ي ــلهت يوقالغ ــۇ شهخــسنى ك ئهخالقىــي پهزى ــان، ئ  ى زەئىپلهشــكهن هام

 ئۈزۈلـــۈپ كهتـــكهن هالقـــا جهمئىـــيهت ئهزالىـــرى بىـــلهن بـــاغالپ تۇرغـــان
ــدۇ ــشه . بولى ــا ئى ــشىلهر ئۇنىڭغ ــلهن كى ــۇپ شــۇنىڭ بى ــدىغان بول  نچ قىلماي
ــدا  قالىــدۇ ــانهتنى ئۇنىــڭ يېنى ــر ئام ــداق بى ــاددىي ۋە مهنىــۋى هېچقان  دە، م

 قويالمايـدىغان، ئومۇمنىــڭ مهنـپهئهتىگه مۇناســىۋەتلىك قانـداقال بىــر ئىــشقا
 ىــراق تۇرىــدىغان، ئــۇنى تهيىنلهشــتىن ههزەر قىلىــدىغان ۋە ئۇنىڭــدىن ي

 چـۈنكى مۇنـداق . لـۇپ قالىـدۇ بو رىپلىمهيـدىغان ياخـشى ته باشقىالرغا ئـۇنى
 ئادەم ئىشهنچسىزلىك نـامى بىـلهن بىـرال قېـتىم خهلقنىـڭ ئېغىزىغـا چىقىـپ
 قېلىش بىـلهن خهلقنىـڭ ئـۆزىگه بولغـان ئىشهنچىـسىنى تامـامهن يوقاتقـان

 شـــۇنىڭدىن كېـــيىن كىـــشىلهر ئۇنىڭغـــا ئىـــشهنچ قىاللمايـــدىغان . بولىـــدۇ
 داشــــلىرى ئىچىــــدە قېرىن  نهتىجىــــدە، ئــــۇ ئــــادەم قهۋم . بولــــۇپ قالىــــدۇ

 ئىشهنچــسىز ئــادەم بولــۇپ قالغــانلىقتىن، كىــشىلهر ئارىــسىدا ئېتىبارســىز
 . هايات كهچۈرۈشكه مههكۇم بولىدۇ

 : نى ئااليلى » ئىپپهت « گۈزەل ئهخالقالردىن . 3

 ئىپـپهت جهمئىيهتتكـى ههر بىــر شهخـسنىڭ ئىجتىمـائىي مۇناســىۋىتىنى
ــاغالپ تۇرىــدىغان ــلهن ب ــقىالر بى ــالقىال باش ــۇهىم ه ــرى بولــۇپ، م  ردىن بى

  ئىپپهتــتىن ئىبــارەت بــۇ پهزىــلهت سايىــسىدا كىــشىلهر ئۇنىــڭ يېنىــدا ئــار
ــۇن ــسى خوت ــدۇ، قوشنى ــانهت قوياالي ــا  نومۇســلىرىنى ئام ــى ئۇنىڭغ  قىزلىرىن

. ئىشهنچ قىلىپ تاپشۇرااليدۇ
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 قىسقىـــــسى، ئىپـــــپهت ئهرنـــــى ئايالىنىـــــڭ ئۇنىڭغـــــا خىيـــــانهت
ــڭ ئ ــالنى ئېرنىـــــ ــدىن، ئايـــــ ــانهت قىلمايدىغانلىقىـــــ ــا خىيـــــ  ۇنىڭغـــــ

ــىدۇر ــدىغان نهرس ــاتىرجهم قىلى ــامهن خ ــدىن تام ــۈنكى . قىلمايدىغانلىقى  چ
 ئىپپهتلىك ئايـال ئېرىنىـڭ ئىشهنچىـسىگه خىيـانهت قىلىـپ، باشـقا بىـر ئهر
ــال مۇناســىۋەت قۇرمايــدۇ، باشــقىالر بىــلهن مــۇههببهت  بىــلهن غهيــرى نورم

ــاتمايدۇ ــسىنى ياشــ ــۇنداق . هېكايىــ ــۇ شــ ــك ئهرمــ ــشى . ئىپپهتلىــ  لهردە كىــ
ــۈنكى ــدى، بۈگـ ــسا ئىـ ــالق بولمىـ ــۈزەل ئهخـ ــۇ گـ ــارەت بـ ــتىن ئىبـ  ئىپپهتـ
 بهختلىــــك ئــــائىلىلهر بارلىققــــا كهلمىــــگهن، بهختــــسىزلىك ئــــائىلىلهردە

 . ئورتاقالشقان بوالر ئىدى

 تىـــن ئىبـــارەت  بـــۇ ئهخالقىـــي » ئىپـــپهت « قانـــداقال بىـــر شهخـــستىكى
ــيه ــسنى جهمئىـ ــۇ شهخـ ــكهندە، ئـ ــاكى زەئىپلهشـ ــان يـ ــلهت يوقالغـ  ت پهزىـ

 ئۈزۈلــۈپ كهتــكهن ئهڭ مــۇهىم هالقــا ئهزالىــرى بىــلهن بــاغالپ تۇرغــان
 شــۇنىڭ بىــلهن كىــشىلهر مۇنــداق ئــادەمگه ئىــشهنچ قىلمايــدىغان، . بولىــدۇ
 دە، خهلـــق  نومۇســـلىرىنى ئۇنىڭـــدىن قاچۇرىـــدىغان بولـــۇپ قالىـــدۇ  ئـــار

ــۇزۇق ئــادەم « ، » نومۇســسىز ئــادەم « ئىچىــدە ــۇپ ئوتتۇرىغــا » ئىــستىلى ب  بول
ــدىغان چىقىــپ قا ــادەم، كىــشىلهر خالىماي ــۇ قهدىرســىز ئ ــيىن، ئ ــدىن كې  لغان

ــدۇ ــۇپ قالى ــادەم بول ــدىن قهۋم . ئ ــڭ قولى ــداق ئادەمنى ــلىرىنى  مۇن  قېرىنداش
ــوڭ ــارلىق چـ ــش قاتـ ــانهت قىلىـ ــگه خىيـ ــېتىۋېتىش،  ۋەتهنـ ــا سـ  زالىمالرغـ

ــش ــېچكىم ئى ــسه ه ــدۇ، دې ــسى كهلمهي ــڭ ههممى ــانهت تۈرلىرىنى  ؟ دۇ ىنى خىي
 ! بولۇپ تونۇلۇپ قالغان ئادەم ئهمهسمۇ؟ چۈنكى ئۇ خىيانهتكار

ــادالهت، ــسالالرغا ئ ــۇقىرىقى مى ــانىيلىق، ي ــادارلىق، ههقق ــېخىيلىق، ۋاپ  س
ــۈزەل ــارلىق گــــ ــك قاتــــ ــهۋرچانلىق، كهمتهرلىــــ ــسۆيهرلىك، ســــ  ياردەمــــ

. ئهخالقالرنىڭ ههممىسىنى قىياس قىلىشقا بولىدۇ
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 مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمهنلىرى دەسلهپ بىلگهن ههقىقهت

ــۇلمانال ــدا مۇســ ــۆز ۋاقتىــ ــانالر، ئــ ــاقچى بولغــ ــتهملىكه قىلمــ  رنى مۇســ
 قـــۇۋۋەت جهههتتىكـــى  مۇســـۇلمانالرنىڭ دۇنيـــادىكى نوپـــۇزى ۋە كـــۈچ

 ئۈســـتۈنلىكىگه چىـــداپ تۇرالمىغـــانالر ۋە ئىـــسالم دىنىغـــا دۈشـــمهنلىك
 مهۋقهســىدە بولغــانالر ئهڭ دەســلهپ ســهزگهن ههقىــقهت مۇســۇلمانالردىكى

 . ئىسالم ئهخالقىنىڭ كۈچى بولدى

 دېـــمهك، كـــۆپ ســـاندىكى مۇســـۇلمان ئۆزلىرىـــدە بولغـــان قىممهتلىـــك
 جهۋههرنـى تونۇمىغــان بولـسىمۇ،  ئۇالرنىــڭ دۈشـمهنلىرى بــۇ جهۋههرنىــڭ
 قىممىتىنـــى تونـــۇپ يهتـــكهن ۋە مۇســـۇلمانالرنى بويـــسۇندۇرۇشنىڭ يـــولى
ــك ــۇ قىممهتلى ــارەت ب ــدىن ئىب ــسالم ئهخالقى ــۇالردىكى ئى ــلهن  ئ ــدى بى  ئال

 شــتۈرۈپ، ئانــدىن يوقىتىــپ تاشــالش ئىكهنلىكىنــى جهۋههرنــى چىرىكله
 . جهزملهشتۈرگهن

 : ان قىلغ ئۇالر ئىسالم ئهخالقىغا  مۇنداق بىر قانچه تهرەپتىن هۇجۇم

ــا ۋە . 1 ــى ئالالهق ــالق مهنبىئ ــۇلمانالردىكى ئهخ ــمهنلىرى مۇس ــن دۈش  دى
ــدىن ــى بىلگهن ــسى ئىكهنلىك ــۈرۈش ئهقىدى ــان كهلت ــۈنىگه ئىم ــامهت ك  قىي

ــۈچى ــار ك ــيىن، ب ــى كې ــىزلىق پىكرىن ــسىغا خۇداس ــۇلمانالر ئارى ــلهن مۇس  بى
ــشتى ــشقا كىرىـ ــڭ . تارقىتىـ ــىغا ئۇالرنىـ ــسالم دۇنياسـ ــلهن ئىـ ــۇنىڭ بىـ  شـ

 ۋاسىتىـــسى بىـــلهن ئوتتـــۇرا ئهســـىرلهردە ياۋروپـــادىكى چىرىكلهشـــكهن
 خرىــستىئان چېركاۋلىرىنىــڭ هاكىمىيىتىـــدىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ئهينـــى

ــپ ــالىيلىرى بىلىـ ــا زىيـ ــى ياۋروپـ ــان  ۋاقىتتىكـ ــۈرۈپ چىققـ ــمهي كۆتـ  بىلـ
 . ئېقىملىرى كىرىشكه باشلىدى » ئاتېئىزم « ، » سېكۇالرىزم «

 دىــن دۈشــمهنلىرى مۇســۇلمانالرنىڭ ئىــسالم دىنىنىــڭ ئاساســلىق . 2
ــۇندا ــوغرا يوس ــسلهرنى ت ــلهن ههدى ــم بى ــان كهرى ــان قۇرئ ــرى بولغ مهنبهلى
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ــانىي كــۈچ ــۇالرنى ئىم ــشى ئ ــش كۆرى ــويىچه ئى ــۇۋۋەت  چۈشــىنىپ، شــۇ ب  ق
ــلهن ــان كهرىــم ۋە بى ــيىن، قۇرئ ــدىغانلىقىنى بىلگهنــدىن كې  ئوزۇقالندۇرى

 ههدىسلهرنى يامـان غهرەزلهر بىـلهن تهۋىـل قىلىـش، ئىـسالمىي بىلىملهرنـى
 تهتۈر چۈشهندۈرۈش،  ئهقىـدە مهسـىلىلىرىدە شـهك پهيـدا قىلىـش قاتـارلىق

 . جىنايهتلهرنى ئىشلىدى

ــۈچ . 3 ــۇلمانالردىكى  كـ ــمهنلىرى مۇسـ ــن دۈشـ ــۇۋۋەت  دىـ ــى قـ  مهنبىئـ
 بولغــان ئىــسالم ئهخالقىنــى يوقىتىــشنىڭ مهســىلىنى ههل قىلىــدىغانلىقىنى
ــيىن، ــدىن كېـ ــدىغانلىقىنى جهزم قىلغانـ ــا يېتىـ ــۆزلىگهن ئارمانلىرىغـ  ۋە كـ
ــقا  بـــارلىق ۋاســـىتىلىرىنى قوللىنىـــپ، مۇســـۇلمانالرنىڭ ئهخالقىنـــى بۇزۇشـ

ــۆتتى ــۇالر گــاه مۇســۇلمان ياشــلىرىنى شــههۋانىي قىلى . ئ ــدا ئ ــۇ يول ــا ب  قالرغ
 مالغا مهپتـۇن قىلىـش، گـاه ياۋروپـا جهمئىيىتىنـى ئـۇالر  ئۈندەش، گاه پۇل

 ئۈچـــۈن ئـــۈلگه قىلىـــپ كۆرسىتىـــشته ئـــۇالرنى قايىـــل قىلىـــش قاتـــارلىق
 . ۋاسىتىلهرنىڭ ههممىنى قولالندى

 : مۇستهملىكىچىلهرنىڭ نۇتۇقلىرىدىن نهمۇنىلهر

ــىغا  20 . 1 ــلىرىدا ئهرەب دۇنياسـ ــىرنىڭ باشـ ــستىئا « ئهسـ ــن خرىـ  ن دىـ
 كومىتېتىنىــڭ باشــلىقى دوكتــۇر ســهمۇئىل نــى ئهۋەتىــش » تارقــاتقۇچىلىرى

ــر ــستىئان دەۋەتچىلىــرى  1935 زۇۋەيمى ــان خرى ــى بههرەينــدە چاقىرىلغ  يىل
 ســىلهرنىڭ ئىــسالم دۆلهتلىرىــدىكى « : قۇرۇلتىيىــدا مۇنــداق دەپ ســۆزلىگهن

ــۈزۈش ئهمهس ــا كىرگــ ــۇلمانالرنى خرىــــستىئان دىنىغــ  . ۋەزىــــپهڭالر مۇســ
ــا چـــۈنكى ــلىغانلىق ۋە ئۇالرغـ ــدايهتكه باشـ ــداق قىلىـــش ئـــۇالرنى هىـ  مۇنـ

 ســــىلهرنىڭ ۋەزىــــپهڭالر . ســــانىلىدۇ لىق بولــــۇپ ياخــــشىلىق قىلغــــان
ــسى ــلهن ئاالقىـ ــالاله بىـ ــپ، ئـ ــدىن چىقىرىـ ــسالم دىنىـ ــۇلمانالرنى ئىـ  مۇسـ
ئــۈزۈلگهن، مىللهتلهرنىــڭ يېقىلماســـلىقىدا تايانچىــسى  بولغــان ئهخـــالق
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ــا ئايالنــــدۇرۇپ قويۇشــــتۇر بىــــلهن ۋىداالشــــقان مهخلۇقال ــۇنداق . رغــ  شــ
ــسالم ــان ۋە ئىـ ــادا قىلغـ ــهرەپلىك ئـ ــى شـ ــىلهر ۋەزىپهڭلهرنـ ــدىال سـ  قىلغانـ
 دۆلهتلىرىنـــــى مۇســـــتهملىكه قىلىـــــش قوشـــــۇنىنىڭ بايراقدارلىرىـــــدىن

 يىلــدىن بېــرى داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ 100 ســىلهرنىڭ . بولىــسىلهر
 ) 1 ( » ...... ۋەزىپهڭلهرگه مۇبارەك بولسۇن

ــادىمى . 2 ــن ئـ ــستىئان دىـ ــسىيىلىك خرىـ ــسىيه  1922 فرانـ ــى فرانـ  يىلـ
ــدىنقى ــتهملىكه قىلىـــش ئالـ ــى مۇسـ ــۇنلىرىنىڭ ئهرەب مهملىكهتلىرىنـ  قوشـ

ــگهن ــداق دېــ ــدا مۇنــ ــېپىدىكىلهرگه بهرگهن تهلىماتىــ ــىلهرنىڭ « : ســ  ســ
ــر  بىـــرىگه دۈشـــمهن قىلىـــش  ئالـــدىنقى ئىـــشىڭالر ئـــائىله ئهزالىرىنـــى بىـ

 چــۈنكى . ىلتىــزى بىــلهن ئېلىــپ تاشــالڭالر بولــسۇن، ئهخالقنــى ئــۇالردىن ي
 ئىنـــساننىڭ نهپـــسى ئـــائىله باغلىنىـــشلىرىنى ئـــۈزۈپ تاشالشـــقا ۋە هـــارام
 ئىـــشالرغا يېقىنلىشىـــشقا مايىـــل كېلىـــدۇ، قاۋاقخـــانىالردا گهپ ســـېتىپ
 ئولتــۇرۇپ، ۋاقىــت ئۆتكۈزۈشــنى ئــائىله مهســئۇلىيىتىنى ئــادا قىلىــشتىن

 ) 2 ( » . ئهۋزەل كۆرىدۇ

 مــــۇنىزم م ىــــلهن ئېــــنگلىس ئــــېالن قىلغــــان كو كــــارل مــــاركس ب . 3
ــيىلگهن ــداق دېـ ــسىدا مۇنـ ــڭ « : خىتابنامىـ ــن دېگهنلهرنىـ ــالق ۋە دىـ  ئهخـ

ــسى بۇرژۇئازىيىنىـــڭ خىيـــاللىرى بولـــۇپ، بۇالرنىـــڭ ئارقىـــسىغا  ههممىـ
 )3 ( » . بۇرژۇئازالرنىڭ مهنپهئهتلىرى يوشۇرۇنغان

  يههۇدىيالرنىــڭ تــارىختىن بېرىكــى هىــيله ( » مكائــد يهوديــة عبــر التــاريخ « ) 1 (
 . املىق ئهسهردىن ن ) مىكىرلىرى

 . ئالدىنقى مهنبهدىن ) 2 (
 مهيدانىينىڭ ( 3 )  ههبهننهكه  ئابدۇراهمان  ئالىم  ئهخالقى « ئۇلۇغ  ناملىق » ئىسالم

. ئهسهرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
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 63 روه ۋە هپس ن

 نهپس ۋە روه

 ∗ نهپس ۋە ئۇنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى

ــ ــۆزى قۇرئـ ــسمىدىكى نهپـــس سـ ــى قىـ ــساننىڭ ئىچكـ ــدە ئىنـ  ان كهرىمـ
  شـهيئىلهر ئۈچــۈن قوللىنىلغــان بولــۇپ، ئــۇ  تهســىرى ئىنــساننىڭ يــۈرۈش
ــسانىي ســـۈپهتلهر ۋە ــۆپلىگه ئىنـ ــدىغان كـ ــۈپ تۇرىـ ــلىرىدا كۆرۈنـ  تۇرۇشـ

 . ر خۇسۇسىيهتلهرگه ئېگىدۇ

ــسىمۇ، ــۇم بولمى ــق مهل ــسانالرغا ئېنى ــاهىيىتى ئىن ــي م ــسنىڭ ههقىقى  نهپ
ــساننىڭ ئهممــا نهپــسنىڭ  كــۆپلىگهن ســۈپهتلىرى ۋە خۇسۇســىيهتلىرى ئىن

 . تۇرۇشلىرىدا ئۆزىنى كۆرسىتىپ تۇرىدۇ  يۈرۈش

 ئىنــــسانالرنىڭ نهپــــسلىرى ئهســــلىدە بىــــر نهپــــستىن يهنــــى ئــــادەم
ــۆپهيگهن ــپ كـ ــسىدىن يارىتىلىـ ــساالمنىڭ نهپـ ــۇ ههقىـــقهت . ئهلهيهىسـ  بـ

ــسبىتى ــب نىـ ــسىدىكى تهركىـ ــسلهر  ئوتتۇرىـ ــسىدا نهپـ ــسانالر ئارىـ  نىڭ ئىنـ
ــسىنىڭ ــسان نهپــــ ــدا،  ئىنــــ ــسابقا ئالمىغانــــ ــشاشماسلىقىنى هېــــ  ئوخــــ

 . خۇسۇسىيهتلىرى ۋە تهركىبلىرىدە بىر ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ــستهكلىرىگه قاندۇر ــدىغان ۋە ئىـــ ــۆزىنى راههتلهندۈرىـــ ــدى ئـــ  ىغان ىـــ
 نهرســـــىلهرگه ههۋەس قىلىـــــش، قىـــــزىقىش، تهلهب قىلىـــــش، راههت ۋە

ــادلىنىش ۋە غه ــش، شـ ــېس قىلىـ ــانى هـ ــۆيۈش ۋە جاپـ ــۇش، سـ ــن بولـ  مكىـ

 ئابدۇراهمان )∗ (  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخالقى « ههبهننهكه  ناملىق » ئىسالم
. دىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى ئهسهرى
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ــۆزلهردىن ــىرلىك  سـ ــۆرۈش، تهسـ ــان كـ ــاقتۇرۇش ۋە يامـ ــرەتلىنىش، يـ  نهپـ
 هېســــسىياتقا كــــېلىش قاتــــارلىق ۋىجــــدانىي ســــۈپهتلهرنىڭ ههممىــــسى

 . نهپسنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىدىن سانىلىدۇ

 شــۇنىڭدەك، تـــوغرا يولغــا هىـــدايهت تېـــپىش يــاكى ئېـــزىش، ئـــۆزىنى
ــاكى ــاكالش ي ــا پ ــۇپ، ياخــشىلىق ۋە ش خۇسۇســىيهتلىر بۇلغ ــسته بول  ىمۇ نهپ

ــدارى ــدۈرۈش ئىقتى ــاننى پهرقلهن ــلهن يام ــانلىق مهنبهلىــرى، ياخــشى بى  يام
ــشىلىق ــسته – ۋە ياخ ــابىلىيىتى نهپ ــش ق ــانلىرىنى قىلى ــانلىقتىن خالىغ  يام

 . باردۇر

ــشل ــانلىق ئىــ ــاكى يامــ ــشىلىق يــ ــس ياخــ ــۇپ، ه نهپــ ــادىر بولــ  شكه قــ
ــىيىتىگه ئېگ ــش خۇسۇس ــپ قىلى ــانلىرىنى بىلى ــدۇ قىلغ ــسنىڭ . ى ــۇڭا نهپ  ش

 ئىرادىــسىنىڭ ســىرتىدا بولغــان ئىـــشالر ئۇنىــڭ خۇسۇســىيهتلىرى يـــاكى
ــانالمايدۇ ــۈپهتلىرىدىن س ــۆزى . س ــدىن ئ ــس قىلغانلىرى ــهۋەبتىن نهپ ــۇ س  ب

 مهســـــئۇل بولـــــۇپ، ياخـــــشى قىلغانلىرىنىـــــڭ مۇكاپـــــاتىنى، يامـــــان
 . قىلغانلىرىنىڭ جازاسىنى ئېلىشقا ههقلىق بولغان

ــات بىــلهن جــازا ــۇپ،  مهســئۇلىيهت مۇكاپ ــسى بول  مهســئۇلىيهتنىڭ مېۋى
ــدۇ ــلهر بولماي ــازا دېگهن ــاكى ج ــات ي ــشتا مۇكاپ ــان ئى ــس . بولمىغ ــۇڭا نهپ  ش

ــان ئىــشلىرى ــشى قىلغ ــاالمهتكه، ياخ ــۈن م ــشلىرى ئۈچ ــان ئى ــان قىلغ  يام
 . ئۈچۈن مهدهىيىگه اليىق بولىدۇ

ــارلىق ئىــشلىرى ــس قىلغــان ب ــكهن، ئۇنىــڭ غا نهپ ــئۇل بولغــان ئى  مهس
 قىيـامهت كۈنىـدە ئـۇ . ان بارلىق ئىـشلىرى خاتىرىلىنىـپ تۇرىـدۇ يام  ياخشى

 بۇدۇنيــادا قىلغانلىرىنىــڭ ههممىــسىنى خاتىرىلىنىــپ يېزىلغــان هــالهتته
. كۆرىدۇ
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 ئادالهتنىــڭ قائىدىلىرىــدىن بىــرى جازاالشــتىن ئــاۋۋال هېــساب ئــېلىش
ــساب ــرى هېــ ــدىن بىــ ــشنىڭ قائىدىلىرىــ ــساب ئېلىــ ــدەك،  هېــ  بولغىنىــ

 شــۇڭا قىيــامهت . مــۇداپىئه قىلىــش ههققىنــى بېرىــشتۇر بهرگـۈچىگه ئــۆزىنى
 كۈنىــدىكى هېــساب مهيدانىــدا،  ههر بىــر نهپــس ئــۆزىنى مــۇداپىئه قىلىــش

 ههر ئــادەم ئــۆزى بىــلهن بولــۇپ : قۇرئــان كهرىمــدىكى . ئۈچــۈن تىرىــشىدۇ
 كېتىـدىغان، ههر ئـادەم قىلغـان ئهمهلىنىـڭ مۇكاپـاتى تولـۇق بېرىلىـدىغان،

 مايــدىغان كــۈننى ئهســلىگىن دېــگهن ئــايهت بــۇنى ئۇالرغــا زۇلــۇم قىلىن
 . ) 1 ( ئىپادىلهيدۇ

 ههر نهپـــس ئۆزىنىـــڭ ياخـــشىلىق ۋە يامـــانلىقتىن ئىـــشلىگهنلىرىنى
ــشنىمۇ ــساب ئېلى ــدىن هې ــۇ ئۆزى ــۈن ئ ــشلىگهنلىكى ئۈچ ــۇرۇپ ئى ــپ ت  بىلى

 ـ ئهمـالىڭنى ئوقــۇغىن « : ئۇنىڭغــا : شـۇڭا قىيــامهت كۈنىـدە . بىلىـدۇ  ! نـامه
 ) 2 ( . دېيىلىدۇ » ڭ گۇۋاه بولۇشۇڭ يېتهرلىك بۈگۈن ئۆزۈڭگه ئۆزۈ

ــلهن ــشىلىق بىــ ــرى، ياخــ ــانلىق مهنبهلىــ ــشىلىق ۋە يامــ ــسته ياخــ  نهپــ
ــشقا ــابىلىيىتى ۋە بۇالرنىــڭ قايسىــسىنى قىلى ــدراك قىلىــش ق  يامــانلىقنى ئى
ــشلىرىدىن ــان ئىـ ــشى قىلغـ ــۇ ياخـ ــكهن، ئـ ــان ئىـ ــۈرتكه بولغـ  يېتهرلىـــك تـ

ــ ــان ئى ــان قىلغ ــش، يام ــېس قىلى ــك ه ــارام خاتىرجهملى ــۈن بىئ  شلىرى ئۈچ
ــاردۇر ــىيىتى ب ــش خۇسۇس ــاالمهت قىلى ــۆزىگه م ــۇپ، ئ ــس . بول ــۈنكى نهپ  چ

 قانـــــداقال بىـــــر يامـــــانلىقنى ئىـــــشلهشكه يۈزلهنگىنىـــــدە، ئۆزىنىـــــڭ
 ئىــستهكلىرىنى، ههۋەســلىرىنى ۋە شــههۋەتلىرىنى تىــزرەك قانــدۇرۇش ۋە بــۇ
ــك ــلهن ههرىكهت ــسى بى ــۇزۇرلىنىش تۈرتكى ــق ه ــلهن ۋاقىتلى ــلهر بى  ه لهززەت

 ئايهت  111 هل سۈرىسى نه ) 1 (
ئايهت  14 ۈرىسى ئىسرا س ) 2 (
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 نهپــس قانــداقال بىــر ياخــشىلىقنى قىلىــشقا يۈزلهنگىنىــدە، . ئــۆتكهن بولىــدۇ
 ىش، ســېل ۋىجــدانىنىڭ ئاۋازىغــا قــۇالق  ئۆزىــدىكى ئىجــابىي تــۈرتكىلهر

ــا ئېرىـــشىش ئـــ ــازىنىش ئـــالاله تائاالنىـــڭ رازىلىقىغـ  ارقىلىق جهننهتنـــى قـ
 . لىقى بىلهن ههرىكهتكه ئۆتكهن بولىدۇ غىن قىز

 ئهممـا نهپــس . خــشىلىققا چاقىرىـپ تۇرىـدۇ ۋىجـدان نهپـسنى ههمىـشه يا
ــۇالق ــا قـ ــېل ئۇنىڭغـ ــار سـ ــشىدا ئىختىيـ ــش ئىـ ــۇنى رەت قىلىـ ــاكى ئـ  ىش يـ

 . بۇ سهۋەبتىن نهپس ئۆز قىلمىشلىرىدىن جاۋابكار بولىدۇ . ئېگىسىدۇر

 نهپسته بولىدىغان تۈرتكىلهر

ــايهتلىرىگه ئاساســـالنغان چۈشـــهنچىلهرنى تههلىـــل  قۇرئـــان كهرىـــم ئـ
ــدا، ــ قىلغان ــر ههر قان ــس داق بى ــۈچ ته نهپ ــڭ ئ ــۇپ، بۇالرنى ــۈرتكه بول  خىــل ت

ــشىدۇ ــشقا تىرى ــپىگه تارتى ــۆز تهرى ــسنى ئ ــرى نهپ ــۇ . ههر بى ــس ب ــا نهپ  ئهمم
 بـــۇ ئـــۈچ خىـــل . ئۈچىنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدا تـــالالش ئىختىيارىغـــا ئېگىـــدۇر

ــرى، تۈرتكى ــڭ بى ــسى نى ــمهت تۈرتكى ــالىي هىم ــسى ئ ــك ، ئىككىنچى  تۆۋەنلى
 . دۇر تۈرتكىسى لىق ، ئۈچىنچىسى ئوتتۇرهال تۈرتكىسى

 نهپسنىڭ ئالىي هىممهت تۈرتكىسى

ــسنىڭ ــسى نهپ ــمهت تۈرتكى ــالىي هىم ــپ – ئ ــشىلىققا چاقىرى ــۇنى ياخ  ئ
ــان ئىــشلىرى ــدىغان، يامــان قىلغ ــى هــېس قىلى ــدىغان، پهزىلهتلهرن  تۇرى
 ئۈچۈن ئۆزىگه مـاالمهت قىلىـدىغان، ياخـشى قىلغـان ئىـشلىرى سـهۋەبلىك

. ۈرتكىسىدۇر ەپنىڭ ت سۈيىنىدىغان رەببانىي تهر
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 هىممهت تۈرتكىسى تۆۋەن نهپسنىڭ

ــسنىڭ ــۆۋەن نهپـ ــمهت تـ ــسى هىمـ ــشالرغا – تۈرتكىـ ــان ئىـ ــۇنى يامـ  ئـ
 مهســــىيهتلهرنى چىرايلىــــق قىلىـــــپ  چاقىرىــــپ تۇرىــــدىغان، گۇنـــــاه

 كۆرســـىتىدىغان ئـــۆزىنى قايىـــل قىلىـــدىغان، ههقىقهتـــتىن شـــهكلىنىش،
 قىلىـــدىغان تــوغرا يولـــدىن ئادىـــشىش قاتـــارلىق ئازغۇنالرغـــا تهشـــهببۇس

 . دۇر ەپنىڭ تۈرتكىسى شهيتانىي تهر

 لىق تۈرتكىسى ئوتتۇرهال نهپسنىڭ

ــسنىڭ ــال نهپ ــسى ئوتتۇره ــش  لىق تۈرتكى ــڭ ئى ــى  ئۇنى  ههرىكهتلىرىن
 بهلگىلهيـــدىغان، ياخـــشىلىق بىـــلهن يامانلىقنىـــڭ كۈچلـــۈك تـــۈرتكىلىرى

 . دۇر ئوتتۇرهاللىق تۈرتكىسى ئوتتۇرىسىدا قالغان

ــانى ــسى رەببـ ــسان نهپـ ــپ، ئىنـ ــۇالق بېرىـ ــا قـ ــڭ چاقىرىقىغـ  ي تهرىپىنىـ
ــۇ ــدە، ئ ــكه ئۆرلىگىنى ــۇقىرى تهرەپ ــس « ي ــاپقۇچى نهپ ــارام ت ــدىن » ئ  قاتارى

ــى ــالاله تائاالنىــڭ پهزل  كهرەمــى بىــلهن ئۆزىمــۇ مهمنــۇن  ئــورۇن ئېلىــپ، ئ
 قۇرئـــان . بولغـــان ۋە ئـــالاله تائـــاالنىمۇ رازى قىلغـــان نهپـــسكه ئايلىنىـــدۇ

ــدىكى ــاپقۇچى ﴿ : كهرىمـ ــارام تـ ــى ئـ ــس ئـ ــدىن ! نهپـ ــهن پهرۋەردىگارىڭـ  سـ
 مهمنـۇن، پهرۋەردىگارىــڭ ســهندىن رازى بولغــان هالــدا، ئۇنىــڭ دەرگاهىغــا

 مېنىــڭ . قاتارىغــا قوشــۇلغىن ) ياخــشى بهنــدىلىرىم ( ســهن مېنىــڭ . قــايتقىن
 . بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ ) 1 ( ﴾ . جهننىتىمگه كىرگىن

ئايهتلهر  30  27 فهجر سۈرىسى ) 1 (
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ــلىر ــىلىرىگه، قىزىقتۇرۇش ــڭ ۋەسۋەس ــهيتانىي تهرەپنى ــۇ ش  ىغا ۋە ئهگهر ئ
ــۇ ــا ئ ــۇ ۋاقىتت ــسا، ب ــشىدىغا ن بول ــلىرىغا ئهگى ــس « تهشهببۇس ــارام نهپ  » بىئ

ــى ــڭ تهقهززاسـ ــڭ ئادالىتىنىـ ــالاله تائاالنىـ ــپ، ئـ ــورۇن ئېلىـ ــدىن ئـ  قاتارىـ
ــۇپ ــاالمهت قىلغــۇچى نهپــس بول ــۆزىگه م ــادامهت چهككــۈچى ۋە ئ ــويىچه ن  ب

 قىيـامهت كـۈنى ههر بىـر نهپـسنىڭ قىلغـان ياخـشى ئىـشلىرى، ﴿ دە،  قالىدۇ
 ئـۇالر يامــان ئىــشلىرىنى ( يامـان ئىــشلىرى ئۆزىنىـڭ ئالدىــدا ئايـان بولىــدۇ،

 مهشـــرىق ( ، ئـــۆزى بىــلهن يامـــان ئىــشلىرىنىڭ ئارىـــسىدا ) كۆرمهســلىكنى
ــسىدەك ــڭ ئارىــ ــارزۇ ) بىــــلهن مهغرىبنىــ ــىنى ئــ ــاپه بولۇشــ  ئــــۇزۇن مۇســ

 ) 1 ( ﴾ . قىلىدۇ

 نهپسنىڭ تهلهبلىرى

ــسى ســۆكۈلىدىغان د ــڭ ههممى ــسنىڭ تهلهبلىرىنى ــدە ئهمهس نهپ  . ەرىجى
 . چۈنكى نهپسنىڭ يوللۇق تهلهبلىرى ۋە يولسىز تهلهپلىرى بار

ــرى ــۇق تهلهبلىـ ــسنىڭ يوللـ ــان  نهپـ ــقىالرنى زىيـ ــاكى باشـ ــۆزىنى يـ   ئـ
ــدە ــتا، قائىـ ــان ئاساسـ ــكه ئۇچراتمىغـ ــڭ  زەخمهتـ ــويىچه، ئۆزىنىـ ــۇن بـ  يوسـ

 . ماددىي ۋە مهنىۋى ئېهتىياجىنى قاندۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر

ــسىز ته ــسنىڭ يولـ ــرى نهپـ ــان  لهبلىـ ــقىالرنى زىيـ ــاكى باشـ ــۆزىنى يـ   ئـ
ــۋى ــاددىي ۋە مهنىــ ــڭ مــ ــگه ئۆزىنىــ ــۇچرىتىش بهدىلىــ ــلهرگه ئــ  زەخمهتــ

 يوســــۇنغا يــــات بىــــر شــــهكىلدە قاندۇرۇشــــتىن  ههۋەســــلىرىنى قائىــــدە
 . ئىبارەتتۇر

ئايهت  30 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
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 روه ۋە ئۇنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى

 شـۇڭا . روهنىڭ ماهىيىتىنى ئـالاله تائـاالدىن باشـقا هـېچكىم بىلمهيـدۇ
 ئــۇالر ســهندىن : ه تائــاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا مۇنــداق دېــگهن ئــالال

ــشىدۇ ــدە سورىــ ــاهىيىتى ههققىــ ــڭ مــ ــاهىيىتىنى ‹‹ . روهنىــ ــڭ مــ  روهنىــ
 ) 1 ( . دېگىن ›› پهرۋەردىگارىم بىلىدۇ

ــۇدنى ــرى ۋۇجـــــ ــىيهتلىرىدىن بىـــــ ــڭ خۇسۇســـــ ــا روهنىـــــ  ئهممـــــ
 ان بــو مــاددىي تاپقــ ههرىكهتلهنــدۈرۈش بولــۇپ، هــۇجهيرىلهردىن تهركىــپ

ــا روهنىــڭ بولىــشى هــۇجهيرىلهنى ههرىكهتچــان، ئۆســىدىغان ۋە ۋۇ  جۇدت
 چــۈنكى روه ئـــالاله . ياشــايدىغان قىلىــدىغان قىلىـــش رولىنــى ئوينايـــدۇ

 تائـــاال يهر يۈزىـــدىكى جانلىقالرغـــا تـــارقىتىۋەتكهن ئېنېـــرگىيه بولــــۇپ،
ــارلىق ــۈش قاتــ ــۆپىيىش ۋە بۆلۈنــ ــنىش، كــ ــڭ ههرىكهتلىــ  هۇجهيرىلهرنىــ

 هــۇجهيرە ئــۆلگهن هامــان ئۇنىڭــدىكى . هلــگه ئاشــۇرىدۇ پائــالىيهتلىرىنى ئهم
 )2 ( . روهمۇ تۈگىشىدۇ

ــى ــسىنى بىلگىلـ ــڭ ۋەزىپىـ ــسهكمۇ، ئۇنىـ ــاهىيىتىنى بىلمىـ ــڭ مـ  روهنىـ
ــدۇ ــدىغان، . بولى ــى بولماي ــاس قىلغىل ــاكى قىي ــۆرگىلى ي ــۆزىنى ك ــى ئ  روهن

 پهقهت نهتىجىـــسىنىال كـــۆرگىلى بولىـــدىغان هـــاۋا دولقۇنلىرىغـــا يـــاكى
ــر ئېنېرگ ــدۇ ئېلېكتېـ ــشقا بولىـ ــسىگه ئوخشىتىـ ــۇدتىكى . ىيىـ ــۈنكى ۋۇجـ  چـ

 . هۇجهيرلهرنى ههرىكهتلهندۈرىدىغان نهرسه روهتۇر

 ئايهت  85 ۈرىسى ئىسرا س ) 1 (
 ئابدۇراهمان ) ( 2  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخالقى « ههبهننهكه  ناملىق » ئىسالم

. دىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى ئهسهرى
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ــۇپ ــردىنال پائالىيهتچــان بول ــۇ بىراۋنىــڭ بى  بىزنىــڭ ئۇيغــۇر تىلىمىزدىم
 نهســــىههت يــــاكى  ۋەز . دەيمىـــز » روهلىنىــــپ كهتتــــى « كهتكهنلىكىنـــى

 پ تهسـىرلهنگهن تهسىرلىك شېئىر ياكى سـۆزنى ئـاڭالپ يـاكى كىتـاب ئوقـۇ
ــشىنى ــدى « كى ــوزۇق ئال ــي ئ ــز » روهى ــسى . دەيمى ــڭ ههممى ــۇ ئىپادىلهرنى  ب

 . روهنىڭ قوزغاتقۇچ كۈچ ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ

ــس رولغــا ــسا، نهپ ــدا موتورغــا ئوخشى ــسان ۋۇجۇدى ــسى، روه ئىن  قىسقى
ــا ئامانلىققــا . ئوخــشايدۇ  نهپــس ۋۇجــۇدنى ئۇنىڭــدىكى روه بىــلهن بىــرگه ي

ــاالكهتكه با ــاكى هـ ــدۇ يـ ــى ئوينايـ ــېڭىش رولىنـ ــالپ مـ ــان . شـ ــۇڭا قۇرئـ  شـ
ــۈپهتلىگهن ــا باشـــلىغۇچى دەپ سـ ــسنى يامانلىققـ ــسى ﴿ . كهرىمـــدە نهپـ  نهپـ

 دېگهن نهرسـه ههقىـقهتهن يامـان ئىـشالرغا كـۆپ بۇيرۇيـدۇ، پهرۋەردىگـارىم
 ) 1 ( ﴾ . ئادەم بۇنىڭدىن مۇستهسنا ) ساقلىغان ( رەهمهت قىلىپ

 زى گـاه  ئىككىـسى بىـر سـۆ » نفـس « سۆزى بىـلهن » روح « ئهرەب تىلىدا
ــر ــېقىن مهنىــــدە قوللىنىلىــــدۇ  مهنىــــدە، گــــاه بىــ  بىزنىــــڭ . بىــــرىگه يــ

ــى ــان « تىلىمىزدىكـ ــلهر » جـ ــۆزىنى ئهرەبـ ــاكى » روه « سـ ــس « يـ  دەپ » نهفـ
 بــۇ ئىككــى ســوز كــۆپ هــالالردا  ئوخــشاش مهنىــدە قوللىنىلــسىمۇ، . ئاتايــدۇ

 » ئـــۆز « يهنه » نفـــس « : مهســـىلهن . گاهىـــدا پهرقلىـــق مهنىـــلهردە كېلىـــدۇ
 بىــراۋ . بــۇ مهنىنــى بىلدۈرمهيــدۇ » روح « بىــراق . ېــگهن مهنىنــى بىلدۈرىــدۇ د

ــى ــگهن مهنىن ــى دې ــى چىقت ــڭ جېن ــسه، ئۇنى ــاكى » فاضــت روحــه « ئۆل  « ي
ــدۇ، » خرجــت روحــه ــلهر دەي ــتىم ئهرەب ــرەر قې ــسى بى ــسه « مۇ بول  » فاضــت نف

ــاكى ــسه « ي ــت نف ــالمايدۇ » خرج ــۈچ . دەپ س ــاتقۇچى ك ــى قوزغ ــۇڭا روهن  ش
 . يىش ئهڭ اليىق بولسا كېرەك ياكى ئېنېرگىيه دې

ئايهت  53 ى ۇسۇف سۈرىس ي ) 1 (
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ــگهن ــدە كهل ــسالم مهنبهلىرى ــۇڭا ئى ــنفس « ش ــر ال ــى » تطهي ــسنى ( يهن  نهپ
 دەپ تهرجىـمه قىلىـش تـوغرا » روهنـى پـاكالش « دېگهن ئىبـارىنى ) پاكالش

ــۇنى پاكالشــقا هــاجهت . بولمىــسا كېــرەك ــاك نهرســه، ئ  چــۈنكى روه ئــۆزى پ
 ئـادەمنى يامـان چـۈنكى نهپـس . پاكالشـقا تېگىـشلىك نهرسـه نهپـستۇر . يوق

ــدۇ ــالپ ماڭىــ ــا باشــ ــدۇ، ههتتــ ــشالرغا ئۈندەيــ ــادەمنى . ئىــ ــا روه ئــ  ئهممــ
 . باشلىيالمايدۇ ئۇنى ههرىكهتكه سېلىش ۋەزىپىسىنى ئۆتهيدۇ،

 ئــالاله تائــاال ئىنــسانغا روه بىــلهن نهپــسنى ئاتـــا خۇالســه قىلغانــدا،
ــۈزەللىكلهرگه ــى گ ــدىكى ئىچك ــى ئۇنىڭ ــساننىڭ روه ــۇپ، ئىن ــان بول  ، قىلغ

ــ ــسى ئۇنىـ ــالالردا ڭ نهپـ ــۆپ هـ ــدىكى كـ ــا ئۇنىڭـ ــك يامانلىقالرغـ  ۋەكىللىـ
 . قىلىدۇ

ــار ــاغالم پىكــــرى، ئــ ــى، ســ ــى  ئىنــــساننىڭ ئهقلــ ــى ( نومۇســ  ، ) ئىپپىتــ
ــي ــدىكى روهى ــى ئۇنىڭ ــۈزەل ئهخالق ــارچه گ ــادارلىقى ۋە ب ــېخىيلىقى، ۋاپ  س
ــههۋانىيلىقى، ــساننىڭ شــ ــدەك، ئىنــ ــسى بولغىنىــ ــڭ ئىپادىــ  گۈزەللىكنىــ

 نهپرىتــــــى  ى، غهزەپ ق لىقى، ئهقىلـــــسىزلى شهخـــــسىيهتچىلىكى، ئـــــازغۇن
 . ئۇنىڭدىكى نهپسىي خاهىشنىڭ ئىپادىسىدۇر

ــهيتاننىڭ ــسىي خاهىـــشىمىزغا، شـ ــاال  بىزلهرنـــى نهپـ ــالاله تائـ  شـــۇڭا ئـ
 ۋەسۋەســــىلىرىگه ئهگهشمهســــتىن، ئىچىمىزدىكــــى پــــاك روهىمىزنىــــڭ

ــدا ــقهت يولى ــى قوللىنىــپ، ههقى ــل چاقىرىقىغــا ئهگىــشىپ، ئهقلىمىزن  ئىزچى
. قىلىشىمىزغا بۇيرىغان داۋام
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 ۋە ئۇنىڭ چارىلىرى نىى پاكالش نهپس

 ئالدىنقى پهرزلهرنىڭ بىرى نىى پاكالش نهپس

ــقا ــاۋۋال نهپـــسنى پاكالشـ ــدا ئهڭ ئـ  ئىـــسالم دىنـــى پۈتـــۈن تهلىماتلىرىـ
ــيهت بهرگهن ــسهت . ئههمىـ ــسنى پاكالشـــتىن مهقـ ــس ئىـــشتىها  نهپـ  نهپـ

 ۋە لهر، هــارام ســىيهت مه  گۇنــاه قىلىــدىغان ۋە ههۋەس قىلىــدىغان بــارچه
ــۇنى ــن ئـــ ــان قىلىقالردىـــ ــۇش يامـــ ــراق تۇتـــ ــۇنى يىـــ ــهيتاننىڭ ئـــ  ، شـــ
 . ئــۆز كونترولىــدا تۇتــۇش دېگهنلىكتــۇر كىرلىتىىــشىدىن ســاقالپ، ئــۇنى

ــسان ــدا ئىنـ ــسى پاكالنغانـ ــۈرۈش نهپـ ــرى ۋە يـ ــۈن ئهمهللىـ ــڭ پۈتـ   ، ئۇنىـ
 . تۇرۇشلىرى توغرىلىق، ههققانىيلىققا قاراپ يول ئالغان بولىدۇ

 ، ئىنـــسان نهپـــسىدە بـــۇ پـــاكلىنىش ئهمهلـــگه ئاشـــىدىكهن، قاچــانىكى
ــدۇ ــان بولى ــخ ئۇرغ ــلهر بى ــالق ۋە پهزىلهت ــۈزەل ئهخ ــدا گ ــڭ  ئۇنىڭ  دە، ئۇنى

 . ياخشىلىقالر قاينىمىغا  ئايلىنىدۇ ئىچكى دۇنياسى

ــسا ــڭ ننىڭ ئىن ــا، ئۇنى ــۈزەلگهن ۋاقىتت ــى ت ــان، تهبىئىت ــسى پاكالنغ  نهپ
 . نىشىدا شهك يوق ئىچكى ۋە تاشقى ئههۋالىنىڭ ئىساله قىلى

 ئىچى گۈزەل بولمىغانالرنىڭ تاشقى گۈزەللىكى پايدىسىز

ــىگىال ــقى كۆرۈنۈشــ ــساننىڭ تاشــ ــسالهنى ئىنــ ــا ئىــ ــرى ( ئهممــ  زاهىــ
 تېــشى ( ئــۇ ۋاقىتتـا، . قاراتقانـدا بــۇ مهقـسهت ئهمهلــگه ئاشـمايدۇ ) تهرىـپىگىال

 چــۈنكى مۇنـــداق . نهرســه بولـــۇپ قالغــان بولىــدۇ ) پــارالق، ئىچــى بىكــار
 ئاساســى مههــكهم بولمىغــان . ۈۋرۈكــسىز ئــۆي ســالغانغا ئوخــشايدۇ قىلىــش ت

ــدۇر ــا يېقىلىــشقا مههكۇم ــداق بىن ــتىگه  ئىنــساننىڭ . ههر قان ئۇنىــڭ ئۈس
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ــادىلهپ ــڭ ئىچكــى دۇنياســىنى ئىپ ــالالردا ئۇنى ــشى كــۆپ ه  تاشــقى كۆرۈنى
 . بېرەلمهيدۇ

 شۇ سهۋەبتىن ئىـسالم دىنـى كىـشىلهرنىڭ تاشـقى كۆرۈنىـشىدىن كـۆرە،
 ئىچكـــى دۇنياســـىنى ئىـــساله قىلىـــشقا ناهـــايىتى زور ئههمىـــيهت ئۇنىـــڭ
ــقى . بهرگهن ــدىال تاشـ ــى تۈزەلگهنـ ــى دۇنياسـ ــساننىڭ ئىچكـ ــۈنكى ئىنـ  چـ

 شـــۇڭا ئۆزىنىـــڭ ئىچكـــى دۇنياســـى خـــاراب تـــۇرۇپ، . تهرىپـــى تۈزىلىـــدۇ
ــشىنى ناهــايىتى ياخــشى ۋە چىرايلىــق ــالمىلىق بىــلهن تاشــقى كۆرۈنى  ياس

ــا ــانالر مۇنــ ــشكه ئورۇنغــ ــدۇ كۆرسىتىــ ــداقالرنىڭ . پىقالر دەپ ئاتىلىــ  مۇنــ
 ئهخالقىي كۆرۈنىـشى تهبىئىـي بولمىغـان بىـر خىـل ياسـالمىلىقتىن ئىبـارەت

 . ئۇنىڭ هېچكىمگه پايدىسى يوق . بىر نهرسىدۇر

 لهرگه قارايدۇ ئالاله تائاال قهلب

 شۇڭا ئـالاله تائاالنىـڭ نهزىـرى ۋە ئهمهللهرنـى كۆزىتىـشى قهلـبلهرگه ۋە
ــۇ مهنىنـــى . ارىتىلغـــان ئىچكـــى دۇنياســـىغا ق  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـ

ــگهن ــداق دې ــادىلهپ مۇن ــى « : ئىپ ــالاله ســىلهرنىڭ تهقق ــا ۋە  ئ  تۇرۇقىڭالرغ
 ) 1 ( » . شهكلىڭلهرگه قارىمايدۇ، بهلكى سىلهرنىڭ قهلبىڭالرغا قارايدۇ

ــتىن ــاۋاب تهرەپـ ــڭ سـ ــدە ئهمهللهرنىـ ــڭ نهزەرىـ ــالاله تائاالنىـ ــۇڭا ئـ  شـ
 لهرنـــى قىلغۇچىالرنىـــڭ نىيهتلىرىنىـــڭ بولىـــدىغان قىممىتـــى بـــۇ ئهمهل
ــدۇ ــاراپ بهلگىلىنىـ ــتىگه قـ ــساالم . قىممىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــته پهيغهمـ ــۇ ههقـ  بـ

ــداق دېــگهن ــۇل بولىــشى نىــيهتلهرگه بــاغلىقتۇر « : مۇن  . ئهمهللهرنىــڭ قوب

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 ) 1 ( » . ههركىم ئۆزى نىيهت قىلغان نهرسىسىگه ئېرىشىدۇ

 ىكهنلىكىنـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم تهقۋالىقنىـــڭ ئـــورنى قهلـــب ئ
ــۇ يهردە " « : ئىپـــادىلهپ ــا بـ  دېـــگهن ســـۆزنى ئـــۈچ قېـــتىم » " تهقۋالىـــق مانـ

 ) 2 ( » . تهكرارالپ ئۆزىنىڭ يۈرىكىگه ئىشارەت قىلغان

 پاكلىغانالر مهقسىتىگه يېتىدۇ نهپسىنى

ــم ــس ﴿ قۇرئـــان كهرىـ ــۇنى نهپـ ــدۇ، ئـ ــسىتىگه يېتىـ ــانالر مهقـ  ىنى پاكلىغـ
 پرىنــسىپنى ئوتتۇرىغــا دېــگهن ئـۆزگهرمهس ﴾ كىـرلهتكهنلهر زىيــان تارتىـدۇ

ــتىش، ئۇنىڭغــا ئىتــائهت ــسنى ئالالهقــا ئىمــان ئېي ــۇش ئــارقىلىق نهپ  قوي
ــا ۋە ــڭ دۇنيـ ــلهن پاكلىغانالرنىـ ــش بىـ ــق قىلىـ ــا تهقۋالىـ ــش، ئۇنىڭغـ  قىلىـ

 غانلىقىنى، ئهكــسىچه، ئــالاله تائاالغــا كۇپرىلىــق يېتىــدى ئــاخىرەتته مۇرادىغــا
ــاه ــش، گۇنــ ــسىنى خــــ  قىلىــ ــلهن نهپــ ــىيهتكه چۆمــــۈش بىــ  اراب مهســ

. قىلغانالرنىڭ زىيان تارتىدىغانلىقىنى ئوچۇق ئېالن قىلغان

 ىنى نهپــــس ﴿ : ئــــالاله تائــــاال قۇرئــــان كهرىمــــدە مۇنــــداق دېــــگهن
 نهپـــسىنى . يامـــانلىقالردىن پاكلىغـــان ئـــادەم چوقـــۇم مۇرادىغـــا يهتتـــى

 ) 3 ( ﴾ . يامانلىقالرغا كۆمگهن ئادەم زىيان تارتتى

 ، ئۇنىڭغـا قۇلچىلىـق بـۇرچىنى پاكالنغان، پهرۋەردىگـارىنى يـاد ئېتىـپ ﴿

 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
ئايهتلهر  10  9 ۈرىسى شهمس س ) 3 (
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 ) 1 ( ﴾ . ئادا قىلغان ئادەم چوقۇپ مهقسىتىگه يهتتى

ــڭ ئىچ ــرى ئۇنىــــــ ــساننىڭ ئهمهللىــــــ ــى ئىنــــــ ــى كــــــ  ( دۇنياســــــ
 نــى راســتچىللىق بىــلهن ئىپــادىلهپ بهرگهن ۋاقىتتــا، ) روهىيىتىــدىكىلهر

ــدىكى كۈرەشــلىرىنىڭ ئهڭ ــاكالش يولى ــسنى پ ــرى نهپ ــۇ ئهمهللى ــڭ ب  ئۇنى
 . لىنىدۇ ئوبرازلىقى بولۇپ هېساب

ــگهن ــداق دېـ ــادىلهپ مۇنـ ــى ئىپـ ــۇ مهنىنـ ــاال بـ ــالاله تائـ ــىلهرنى ﴿ : ئـ  سـ
ــدۇردۇم ــداپ تۇرغــان ئــوتتىن ئاگاهالن  ئۇنىڭغــا پهقهت ههقىقهتنــى . الۋۇل

 . ئىنكــــار قىلغــــان، ئۇنىڭــــدىن يــــۈز ئــــۆرۈگهن بهختــــسىزلهرال كىرىــــدۇ
 ـ مـۈلكىنى ياخـشىلىق يوللىرىغـا سـهرپ قىلىـدىغان  پاكلىنىش ئۈچـۈن مـال

 ئۇنىــڭ قىلغــان ياخــشىلىقى بىراۋنىــڭ . ئــوتتىن يىــراق قىلىنىــدۇ ياخــشىالر
 ياخــشىلىقىنى يانــدۇرۇش ئۈچــۈن ئهمهس، پهقهت ئۇلــۇغ پهرۋەردىگارىنىــڭ

 چوقــۇم رازى ) پهرۋەردىگـارى بهرگهن مۇكاپـاتتىن ( ئــۇ . رازىلىقـى ئۈچۈنـدۇر
 ) 2 ( ﴾ . بولىدۇ

ــر ــدا خهي ــاكالش يولى ــى پ ــايهتته، روهىن ــڭ  ئ ــان ئادەمنى ــسان قىلغ  ئېه
 . ۇرادىغا يېتىدىغانلىقى ئىپادىلىنىدۇ م

 ئهمهللهردىكى سهمىمىيلىك نهپسنى پاكالشقا تۈرتكه بولىدۇ

 ئىبـــادەتلهردىكى ســـهمىمىيلىك نهپـــسنى پاكالشـــنىڭ  بهزى تـــائهت
ــدۇ ــۇپ قالى ــهۋەبلىرىدىن بول ــڭ . س ــشى ئهمهللهرنى ــاال ياخ ــالاله تائ ــۇڭا ئ  ش

 گۇنــاهىنى ئېتىــراپ يېنىــدا يامــان ئهمهللهرنىمــۇ قىلىــپ قويىــدىغان، ئهممــا

 ئايهتلهر  15  14 ۈرىسى ئهئال س ) 1 (
ئايهتلهر  21  14 ۈرىسى لهيل س ) 2 (



 بايان مىي ۇ ئوم ە ققىد ه ه خالق ه ئ : بۆلۈم  76 1

ــدىغان ئادەملهرنىــڭ پــۇل  لىــدىن بىــر قىــسمىنى ســهدىقه يولىــدا ې م  قىلى
 ئېلىـــــشنىڭ ئـــــۇ ئادەمنىـــــڭ نهپـــــسىنى پاكلىـــــشى ئۈچـــــۈن ۋەســـــىله

 يهنه بىـر قىـسىم كىـشىلهر ﴿ : بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن
ــدى ــراپ قىلـ ــاهلىرىنى ئېتىـ ــشنى . گۇنـ ــان ئىـ ــشقا يامـ ــشى ئىـ ــۇالر ياخـ  ئـ

ــشى ئارىال ــۇل قىلى ــسىنى قوب ــڭ تهۋبى ــڭ ئۇالرنى ــدى، ئالالهنى  شــتۇرۇپ قوي
ــرەت ــۇچىالرنى مهغپىـــ ــالاله ههقىـــــقهتهن تهۋبه قىلغـــ  ئۈمىـــــدلىكتۇر، ئـــ

 ئــــۇالرنى !) ئــــى پهيغهمــــبهر . ( قىلغۇچىــــدۇر، ناهــــايىتى مېهرىبانــــدۇر
 كۆپهيتىــشىڭ ئۈچـــۈن، ) ياخـــشىلىقلىرىنى ( گۇناهلىرىــدىن پاكلىــشىڭ ۋە

ــر ــا ئۇالرنىــڭ ماللىرىنىــڭ بى ــالغىن، ئۇالرغ ــسىمىنى ســهدىقه هېــسابىدا ئ  قى
 دۇئــا قىلغىــن، شۈبهىــسىزكى، ســېنىڭ دۇئايىــڭ ئۇالرغــا خاتىرجهملىــك

 ئـالاله ئۇالرنىـڭ سـۆزىنى ئـاڭالپ تۇرغـۇچى، نىيهتلىرىنــى . ئېلىـپ كېلىـدۇ
 ئـــۇالر ئالالهنىـــڭ ئـــۆز بهنـــدىلىرىنىڭ تهۋبىـــسىنى . بىلىـــپ تۇرغۇچىـــدۇر

 سهدىقىــسىنى ) نىيهتلىــك كىــشىلهرنىڭ خــالىس ( قوبــۇل قىلىــدىغانلىقىنى،
ــۇل ــۇ قوبـــ ــى بهكمـــ ــڭ تهۋبىنـــ ــدىغانلىقىنى ۋە ئالالهنىـــ ــۇل قىلىـــ  قوبـــ

 ) 1 ( ﴾ قىلىدىغانلىقىنى، ناهايىتى مېهرىبان ئىكهنلىكىنى بىلمهمدۇ؟

 نهپسنى پاكالشتا تهربىيهنىڭ ئههمىيىتى

ــدا تهربىيهنىــڭ ئههمىيىتــى ناهــايىتى چوڭــدۇر ــاكالش يولى  . نهپــسنى پ
ــرەك بهلكــى تهر ــسا كې ــاكالش بول  . بىيهنىــڭ ئهڭ چــوڭ خىزمىتــى نهپــسنى پ

ــا ــسى ئۇالرغـــــ ــدىنقى ۋەزىپىـــــ ــڭ ئهڭ ئالـــــ ــۇڭا پهيغهمبهرلهرنىـــــ  شـــــ
 پاكالشــتىن ئىبــارەت يۈكــسهلتىش ۋە نهپــسىنى نــى ى ئهگهشــكهنلهرنىڭ روه

ئايهتلهر  104  102 ۋبه سۈرىسى ته ) 1 (
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ــداق دېـــگهن . بولغـــان ــۇ ههقـــته مۇنـ ــاال بـ ــالاله تائـ ــۆز ﴿ : ئـ ــۇنىڭدەك ئـ  شـ
ــايهتلى ــڭ ئــ ــىلهرگه بىزنىــ ــن ســ ــپ ئىچىڭالردىــ ــالۋەت قىلىــ  رىمىزنى تىــ

 بېرىــدىغان، ســىلهرنى يامــانلىقالردىن پــاك قىلىــدىغان، ســىلهرگه كىتــابنى
ــاننى ( ــى ) قۇرئـــ ــۈننهتنى ( ۋە هېكمهتنـــ ــىلهرگه ) ســـ ــدىغان، ســـ  ئۆگىتىـــ

 ) 1 ( ﴾ . بىلمىگهنلىرىڭالرنى بىلدۈرىدىغان بىر پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق

ــ ﴿ ــايهتلىرىنى تىـــالۋەت قىلىـ ــۆمىنلهرگه ئالالهنىـــڭ ئـ ــالاله مـ  دىغان، ئـ
ــۇالرنى ــاهالردىن ( ئ ــى ) گۇن ــابنى ۋە هېكمهتن ــا كىت ــدىغان، ئۇالرغ ــاك قىلى  پ

 ئۆگىتىـدىغان، ئۆزلىرىـدىن بولغـان بىــر پهيغهمـبهر ئهۋەتىـپ، ئۇالرغـا چــوڭ
 ) 2 ( ﴾ . ئېهسان قىلدى؛ هالبۇكى، ئۇالر بۇرۇن ئوچۇق گۇمراهلىقتا ئىدى

 ئايهتلهر  152  151 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
ئايهت  164 ال ئىمران سۈرىسى ئ ) 2 (
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 نىڭ سىرى ىش تهشهببۇس قىل نى گۈزەل ئهخالق

 ئــاخىرەتتىكى  ەل ئهخالقنىــڭ پايدىــسى ۋە دۇنيــا شۈبهىــسىزكى، گــۈز
ــسىدىن ــاۋابىدىن ۋە پايدى ــڭ س ــۇغ ئىبادەتلهرنى ــۆپلىگهن ئۇل ــۋىلىرى ك  مې

 . كۆپتۇر

ــاه ــكارا گۇنــ ــۆپلىگهن ئاشــ ــاقلىنىش كــ ــن ســ ــار ئهخالقالردىــ   ناچــ
 . مهسىيهتلهرنى قىلىشتىن ساقلىنىشتىن مۇهىمدۇر

تــى زىكىـــر، گــۈزەل ئهخالقنىــڭ ئــالاله تائاالنىــڭ نهزەرىــدىكى قىممى
ــۋەتته ئىــستىغفار ۋە نۇرغۇنلىغــان زاهىــرى ئىبادەتلهرنىــڭ قىممىتىــدىن  ئهل

 . يۇقىرىدۇر

 ســهۋەبتىن ئىـسالم دىنــى گـۈزەل ئهخالققــا ئاالهىـدە زور قىمــمهت ۋە شـۇ
ــا شــۇڭا . ئاالهىــدە ئههمىــيهت بهرگهن  ئىــسالم مهنبهلىرىــدە گــۈزەل ئهخالقق

ــسلهر ــايهت ۋە ههدىــ ــان ئــ ــهببۇس قىلغــ ــۈك تهشــ ــايىن كۈچلــ  نىڭ ئىنتــ
 : ئۇالرنىڭ بىر قىسمى تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت . كۆپلىكىنى كۆرىمىز

ــ ــبهر ئهلهيهىسـ ــگهن پهيغهمـ ــداق دېـ ــانى « : ساالم مۇنـ  ئهڭ كامىـــل ئىمـ
 مــــۆمىن ئهڭ ئهخالقلىــــق بولغىنىــــدۇر، ســــىلهرنىڭ ئهڭ ياخــــشىلىرىڭالر

 ) 1 ( » . ئائىلىسىدىكىلهرگه ئهڭ ياخشى بولغانلىرىدۇر

ــبهر ئهلهيهى ــدۇ؟ پهيغهم ــان بولى ــان ئهڭ ئهۋزەل ئىم ــداق ئىم ــساالم قان  س

ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
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 . دەپ جاۋاب بهرگهن ) 1 ( » ! گۈزەل ئهخالق « : دەپ سورالغىنىدا

 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يـــۇقىرىقى ههدىـــسلهردە، ئىمانـــدا كامـــالهت
 دەرىجىلىـــــرىگه يۈكسىلىــــــشنى گـــــۈزەل ئهخــــــالق دەرىجىلىرىــــــدىكى

ــان ــاغلىق قىلغ ــساننىڭ ئ . يۈكسىلىــشكه ب  دۇنياســىدىن كــى ىچ چــۈنكى ئىن
 چىققـان ههقىقىـي گـۈزەل ئهخـالق بىـلهن ئۇنىـڭ چىـن قهلبىـدىن چىققــان

 . ههقىقىي ئىماننىڭ تۈرتكىلىرى بىردۇر

ــۇر ــش گــۈزەل ئهخالقت ــۈن ســهمىمى قىلى ــاال ئۈچ ــالاله تائ ــادەتنى ئ  . ئىب
ــدىلهر ــۇپ، بهن ــادا قىلغــانلىق بول ــالاله تائاالنىــڭ ههققىنــى ئ ــۇ ئ  چــۈنكى ب

 . ىلىنىش ئالاله تائاالنىڭ يالغۇز ههققىدۇر تهرىپىدىن ئىبادەت ق

 . كىـــشىلهرگه تـــوغرا ۋە ياخـــشى مۇئـــامىله قىلىـــش گـــۈزەل ئهخالقتـــۇر
ــاددىي ۋە ئهدەبىــي ههق ــۇ باشــقىالرنىڭ م ــۈنكى ب ــا رىئــايه  چ  هوقۇقلىرىغ

 . قىلغانلىقتۇر

ــۈزەل ــڭ گـ ــساق، ئىماننىـ ــدىغان بولـ ــرىلهپ كىرىـ ــاۋزۇدا ئىچكىـ ــۇ مـ  بـ
 چـۈنكى ئـالاله تائاالغـا ئىمـان . ى بايقـايمىز ئهخالقنىڭ تاجىسى ئىكهنلىكىنـ

 ههقىـــقهت ئالدىـــدا بـــاش ۋە غـــانلىق كهلتـــۈرۈش ههقنـــى ئېتىـــراپ قىل
 ههق ئىگىــسىنىڭ ههققىنــى ئېتىــراپ قانــداقال بىــر بولــۇپ، ئهگكهنلىــك

 . قىلىش، ههقىقهتكه باش ئېگىش گۈزەل ئهخالقالرنىڭ تاجىسىدۇر

ــاش ئهكــسىچه، ههقنــى ئىنكــار قىلىــش ۋە ههقىقهتــكه  بويــسۇنۇشتىن ب
 . تارتىش ئهڭ رەزىل ۋە تولىمۇ ناچار ئهخالقتۇر

ــدىغان ــسىگه باغاليـ ــسالم چۈشهنچىـ ــۇمىي ئىـ ــهنچىلهرنى ئومـ ــۇ چۈشـ  بـ

ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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ــ ــاخچىلىرىدىن ههر بىـ ــڭ شـ ــۈزەل ئهخالقنىـ ــساندىكى گـ ــساق، ئىنـ  رى بولـ
ــر ــاخچىلىرىدىن بىـ ــۆرىمىز ئىـــسالم شـ ــاخچه ئىكهنلىكىنـــى كـ ــسالم . شـ  ئىـ
ــان ئهم ــهرىئىتىدە بۇيرۇلغ ــان ش ــن ئىم ــى چى ــسى قهلبتىك ــڭ ههممى  هللهرنى
ــى گــۈزەل ــلهن روهتىك ــهرلىرىدىن بىــر بى ــڭ ئهس ــهر ۋە  بــۇ ئهخالقنى  ئهس

 . ئىككىسىنىڭ ئهمهلىي مېۋىلىرىدۇر

 چۈشــــهنچلهرنىڭ ههممىنــــى تــــوپالپ نهتىــــجه چىقــــارغىنىمىزدا، بـــۇ
ــدەك ــساالم ئېيتقانـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇددى پهيغهمـ ــل « خـ ــانى ئهڭ كامىـ  ئىمـ

 . ئىكهنلىكىنى جهزملهشتۈرىمىز » خالقلىق كىشى مۆمىن ئهڭ ئه

ــۈنكى، ــادىق، چ ــدا ئهڭ س ــادەم ئىمانى ــان ئ ــشى بولغ ــى ئهڭ ياخ  ئهخالق
ــان ــسانالرغا قارىتىلغــ ــا ۋە ئىنــ ــالاله تائاالغــ ــالىس، ئــ ــدە ئهڭ خــ  نىيىتىــ

 . مۇئامىلىسىدە ئهڭ توغرا ۋە ئهڭ مۇكهممهل بولىدۇ

ــق ــۇ ئهخالقلىـ ــا تولىمـ ــسانالرغا قارىتـ ــپهرۋەر،  بىراۋنىـــڭ ئىنـ  ههقىقهتـ
 ســېخىي، كهمــتهر، ســهۋرچان، شــهپقهتلىك، ياخــشى ســۆزلۈك بولــۇپ، ئــالاله

ــسىز ــا ئهخالقـ ــا قارىتـ ــكه  تائاالغـ ــدىغان، ههقىقهتـ ــۇل قىلمايـ ــى قوبـ  ههقنـ
ــدىغان، ــادا قىلمايــــ ــۇرچىنى ئــــ ــدىچىلىك بــــ ــسۇنمايدىغان، بهنــــ  بويــــ
ــشى ــقانلىرىدىن يانمايــــدىغان بولىــ ــانلىرىنى قىلمايــــدىغان، توســ  بۇيرىغــ

ــداق ئــادەم  ئــالاله تائاالنىــڭ نهزەرىــدە  گــۈزەل . هســهۋۋۇر قىلىنمايــدۇ ت مۇن
 . ئهخالقلىق ئادەم سانالمايدۇ

ــايىتى ــا ناهـ ــسانالرغا قارىتـ ــته  ئىنـ ــڭ  كۆرۈنۈشـ ــۇنىڭدەك، بىراۋنىـ  شـ
ــڭ پــــۇل ــۇرۇپ، ئاســــتىرتتىن ئۇالرنىــ ــى  ئهخالقلىــــق  بولــــۇپ تــ  مېلىنــ

 تاجــاۋۇز قىلىــدىغان، هوقۇقلىرىغــا  يهۋالىــدىغان، مــاددىي ۋە ئهدەبىــي ههق
ــان ــۇالرنى زىيــ ــهۋۋۇر  ئــ ــشى تهســ ــدىغان بولىــ ــلهرگه ئۇچرىتىــ  زەخمهتــ

ــسىغا . قىلىنمايــــدۇ ــالق تارازىــ ــۈنكى مۇنــــداق قىلىــــش گــــۈزەل ئهخــ چــ
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 . چۈشمهيدۇ

 بـۇ . ئهخالق ئاساسـلىرى بىـلهن ئىمـان ئاساسـلىرىنىڭ مهنبىئـى بىـردۇر
 غانـــدەك، ئهخـــالق ئىمانـــسىز تولۇقالنمى . ئىككىـــسى قهتئىـــي ئايرىاللمايـــدۇ
 )1 ( . ئىمانمۇ  ئهخالقسىز  تولۇقالنمايدۇ

 ماۋزۇ ( 1 )  مهيدانىينىڭ بۇ  ئابدۇراهمان ههبهننهكه  ئالىم  ئهخالقى « ئۇلۇغ  » ئىسالم
. ناملىق ئهسهرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
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 ڭىزغا باها بېرىدۇ ئهخالقى ئىلىدىكى ئههۋالىڭىز ئا

 ســــىلهرنىڭ ئهڭ ياخــــشىلىرىڭالر « پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ
 دېــگهن ســۆزى ئىنــسان » ئائىلىــسىدىكىلهرگه ئهڭ ياخــشى بولغــانالردۇر

ــدىغان ۋە ئوتتۇرى ــڭ ههقىقىتىنــى ئۆلچهي  غــا چىقىرىــدىغان ئهڭ ئهخالقىنى
 . توغرا مىزاندۇر

ــايىتى ــۆزىنى ناهـ ــدا ئـ ــقىالرنىڭ ئالدىـ ــسانالر باشـ ــۈنكى، بهزى ئىنـ  چـ
ــىتهلهيدۇ ــپ كۆرســ ــق قىلىــ ــقان . ئهخالقلىــ ــدىن تونۇشــ ــۇ يېڭىــ  بولۇپمــ

ــپ ــق ۋە ياخــشى قىلى ــۆزىنى ئهخالقلى ــك ئ ــۇم ۋاقىتقىچىلى ــشىلىرىگه مهل  كى
 تتــا ئۆمــۈر بــويى ئهممــا ههمىــشه شــۇنداق قىاللىــشى، هه . كۆرســىتهلهيدۇ

 . شۇنداق ياسالما ئهخالق بىلهن ئىش كۆرىشى ناتايىن

ــساننىڭ ئىچكــى ــق ۋە روشــهن دۇنياســىنى ئىن ــشته ئېنى ــي رەۋى  ههقىقى
 كۆرىۋېلىـــشنىڭ ۋاســـىتىلىرى نوپـــۇز، ئـــائىله، مۇئـــامىله ۋە بىـــرگه ســـهپهر

 . بۇالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ ياخشى مىزان ئائىله هاياتىدۇر . قىلىشتۇر

 : تى مۇنداق بۇنىڭ تهپسىال

 ياسالما گۈزەل ئهخالقـى بىـلهن كىـشىلهرنى قايىـل قىلىـپ كهلـگهن بىـر
 ئىنــسان جهمئىيهتــته مهلــۇم نوپۇزغــا يــاكى مهنــسهپكه ئېرىــشكهندە بىــردىنال
 ئۆزگىرىدۇ، بولۇپمـۇ، ئۆزىنىـڭ جهمئىيهتتىكـى مهلـۇم ئـورنىنى ۋە نوپـۇزىنى

 كى مهنــسىپى ئۇنىــڭ نوپــۇزى يــا . هــېس قىلغىنىــدا، ئــۇ چوقــۇم ئۆزگىرىــدۇ
 ئۇزۇنغــا سوزۇلغانــسېرى ئۇنىڭــدىكى ياســالمىلىق تېخىمــۇ  ئاشكارىلىنىــشقا
 باشــاليدۇ، ئانــدىن باشــقىالر بىــلهن مــاددىي ۋە ئهدەبىــي مۇئامىلىلىرىــدە بــۇ
ياســالمىلىق ئــۆزىنى كۆرسىتىــشكه باشــاليدۇ، ئاخىرىــدا ئۆزىنىــڭ رەزىــل
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 . ئوپئوچۇق كۆرسىتىدۇ ماهىيىتىنى

ــس ــسان مهن ــان ئهگهر ئىن ــگه بولغ ــا ئى ــۇم نوپۇزغ ــاكى مهل ــان ي  هپ تۇتق
ــدا، باشــقىالر ــۇش جهريانى ــسىدىكى مهڭگۈلــۈك تۇرم ــدە، ئائىلى  مهزگىللىرى
ــلهن مـــــاددىي ۋە ئهدەبىـــــي مۇئـــــامىله قىلىـــــشقانلىرىدا، قىلـــــچه  بىـــ
ــاخىرغىچه  بىــر خىــل داۋام  ئۆزگهرمهســتىن، ئۆزىنىــڭ گــۈزەل ئهخالقىنــى ئ

 ! كىشىدۇر لىق ق قىلدۇرالىسا، ئۇ ههقىقهتهن ئهڭ ئهخال

 نورمالــدا ئهر كۈچلــۈك، ئايــال ئــاجىز ئــادەتته يهنه بىـر مىــسال، ئائىلىــدە
ــدۇ ــى ســـهۋرچانلىقتىن . بولىـ ــدىن ئهرنـ ــتىگه بهزىـــدە ئايالـ ــڭ ئۈسـ  ئۇنىـ

 چىقىرىـــدىغان، كهڭ قورســـاقلىقتىن يىـــراق قىلىۋېتىـــدىغان، راســـتچىللىق
ــال ــدىغان بهزى قىلىقــ ــۇپ قويىــ ــشتىن توســ ــسىپىغا ئهمهل قىلىــ  ر ۋە پرىنــ

 چــۈنكى تۇرمۇشـتا كىــشىلهر ههر كــۈنى . ههرىكهتـلهر ســادىر بولـۇپ تۇرىــدۇ
 مۇشــۇ  ئىــشالرنىڭ ههممىــسىدە ئۆزىنىــڭ ئېــسىل . بىــر خىــل ئۆتمهيــدۇ

 پهزىلىتــى ۋە گــۈزەل ئهخالقىنــى بىــر خىــل  ســاقالپ قااللىغــان ئهر راســتىنال
 ! ئهڭ ئهخالقلىق ئهردۇر

ــ ــك دەرىجىـ ــڭ ئهخالقىنىـــڭ قانچىلىـ ــى شـــۇڭا، بىراۋنىـ  دە ئىكهنلىكىنـ
 . ئۆلچهيدىغان تارازىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئائىله هاياتىدۇر

 بهزى ئىنـــسانالر ئــــۆزىنى گــــۈزەل ئهخــــالق ۋە پهزىلهتلىــــك قىلىــــپ
ــۇل . كۆرســىتهلهيدۇ ــلهن پ ــۇالر بى ــزدا  ئهممــا  ئ ــال مۇئامىلىــسى قىلغىنىڭى  م

ــلهر ــدىكى رەزىللىكـ ــۆرگىنىڭىزدە، ئۇنىڭـ ــپ كـ ــهپهر قىلىـ ــرگه سـ  يـــاكى بىـ
 . ىغا چىقىدۇ ئوتتۇر

 ئىككىنچى خهلىپه ئـۆمهر ئىبنـى خهتتابنىـڭ يېنىغـا بىـر ئـادەم يهنه بىـر
ــۆمهر ــى ئـ ــدە، ههزرىتـ ــۈن كهلتۈرۈلگهنـ ــرىش ئۈچـ ــق بېـ ــادەمگه گۇۋاهلىـ  ئـ

ســـــهن گۇۋاهلىـــــق بهرمهكچـــــى بولغـــــان كىـــــشىڭنى " گۇۋاهچىـــــدىن
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ــاۋاپ " ههئه، تونـــۇيمهن " گـــۇۋاهچى . دەپ ســـورايدۇ " تونۇمـــسهن؟  دەپ جـ
ــدۇ ــدىن ههزرى . بېرى ــى ئــۆمهر ئۇنىڭ ــداق تونۇيــسهن؟ :" ت ــهن ئــۇنى قان  س

ــېقىن قوشــنىمۇ؟ ــلهن ي ــڭ بى ــورايدۇ " ئۇنى ــاق :" گــۇۋاهچى . دەپ س  دەپ " ي
 سـهن ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله سـهپهر :" ئـۆمهر يهنه ئۇنىڭـدىن . جاۋاب بېرىدۇ

ــانمۇ؟ ــپ باققـ ــورايدۇ " قىلىـ ــۇۋاهچى يهنه . دەپ سـ ــاق :" گـ ــاۋاب " يـ  دەپ جـ
ــدۇ ــدى . بېرى ــۆمهر يهنه ئۇنىڭ ــسى :" ن ئ ــۇل مۇئامىلى ــلهن پ ــڭ بى ــهن ئۇنى  س

ــانمۇ ــپ باققـ ــورايدۇ " ؟ قىلىـ ــۇۋاهچى يهنه . دەپ سـ ــاق :" گـ ــاۋاب " يـ  دەپ جـ
ــدۇ ــۆمهر . بېرىـــ ــپه ئـــ ــا خهلىـــ ــۇ ۋاقىتتـــ ــال :" بـــ ــۇنى ! يوقـــ ــهن ئـــ  ســـ

 . دەيدۇ ۋە ئۇنىڭ گۇۋاهلىق بېرىشىنى رەت قىلىدۇ " تونۇمايدىكهنسهن

ــام « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن . 2 ــۈنى قىيـ  هت كـ
 گـۈزەل ئهخالقـتىن سـالماقراق كېلىـدىغان هـېچ مۆمىن كىشىنىڭ مىزانىـدا

 .) 1 ( » نهرسه يوق

ــۆمىن ــۈنى  مـ ــامهت كـ ــسته قىيـ ــۇ ههدىـ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــالماق  ئادەمنىـــڭ ئهمهللىـــرى تارتىلىـــدىغان  ئـــادالهت تارازىـــسىدا، ئهڭ سـ

ــالق ئىكهن ــۈزەل ئهخــ ــك ئهمهل گــ ــدىغان، ئهڭ پهزىلهتلىــ ــى كېلىــ  لىكىنــ
 . كهسكىن ئېالن قىلىدۇ

ــشى ــا ئۇچرىـ ــۇ ههدىـــسنى چۈشىنىـــشته قىيىنچىلىققـ  بهزى كىـــشىلهر بـ
 ئهڭ ئهۋزەل ئهمهل ئــالاله تائاالنىــڭ بــارلىقى ۋە بىــرلىكىگه : ئــۇالر . مــۇمكىن

 بۇنــداق بولغــان . ئىبـادەتلهرنى تولــۇق ئورۇنالشـتۇر  چىـن ئىــشىنىپ، ئهمهل
ــڭ مى ــۆمىن ئادەمنىــ ــۈنى مــ ــامهت كــ ــكهن، قىيــ ــالماق ئىــ ــدا ئهڭ ســ  زانىــ

 كېلىــــدىغان ئهمهل ئىمـــــان بولىــــشى كېـــــرەك ئهمهســــمۇ؟ پهيغهمـــــبهر

ۋايىتى ئىمام تىرمىزى رى ) 1 (
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ــداقمۇ ــدا " ئهلهيهىســـساالم قانـ ــشىنىڭ مىزانىـ ــۆمىن كىـ ــۈنى مـ ــامهت كـ  قىيـ
ــوق ــه ي ــېچ نهرس ــدىغان ه ــالماقراق كېلى ــتىن س ــۈزەل ئهخالق ــدۇ؟ " گ  » دەي

 . دەپ ههيران قېلىشى مۇمكىن

ــلهن ئىبادەت ــان بى ــق ئىم ــۇ ههيرانلى ــېكىن ب ــۈزەل ل ــسالمىي گ ــڭ  ئى  نى
 ئهخــالق پرىنــسىپلىرى بهلگىلىــگهن زۆرۈرىــيهتلهردىن بىــرى ئىكهنلىكىنــى

 . بىلگهن هامان ئۆزلىكىدىن يوقىلىدۇ

 شۈبهىـــــــسىزكى، گـــــــۈزەل ئهخـــــــالق پرىنـــــــسىپى بهلگىلىـــــــگهن
 زۆرۈرىيهتلهرنىــڭ ئهڭ ئالدىنقىــسى ئــالاله تائاالنىــڭ بــارلىقى ۋە بىرلىكىنــى

ــۈزەل ئهخـــال ــراپ قىلىـــش، گـ ــڭ ئېتىـ ــقان يامانلىقالرنىـ ــسىپى توسـ  ق پرىنـ
 بىرىنچىسى ئـالاله تائـاالنى ئىنكـار قىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىـشتىن

 چــۈنكى ئالدىنقىــسى ههق ئىگىــسىنىڭ ههققىنــى ئــادا . بــاش تارتىــشتۇر
 قىلىــشتىن ئىبــارەت گــۈزەل ئهخــالق بولــسا، كېيىنكىــسى ههق ئىگىــسىنىڭ

ــراپ ــى ئېتى ــنىش ۋە ههقىقهتن ــگه تې ــل ههققى ــارەت رەزى ــلىقتىن ئىب  قىلماس
 . ئهخالقتۇر

 شهكــسىزكى،  ئــالاله تائاالنىــڭ ههققــى ئىنــسانالر تهرىپىــدىن ئېتىــراپ
ــشىدۇر ــادەت قىلىنى ــپ، ئىب ــدە . قىلىنى ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ  : شــۇڭا  ئ

ــۈنال ﴿ ــش ئۈچـ ــادەت قىلىـ ــا ئىبـ ــى پهقهت ماڭـ ــسانالرنى، جىنالرنـ  مهن ئىنـ
 قـان هالـدا م بـويىچه، مېنىـڭ ئهمرىمنـى تۇت نى يهنـى مېنىـڭ خـالىغى ( ياراتتىم

 . دەيدۇ ) 1 ( ﴾ . ) هايات كهچۈرسۇن ئۈچۈن ياراتتىم

  چــۈنكى، ئــالاله تائــاال ئىنــساننى يــوقتىن بــار قىلىــپ، ئۇنىڭغــا ئهقىــل

ۈرىسى زارىيات س ) 1 (
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ــڭ ــۇداتنى ئۇنىــ ــارلىق مهۋجــ ــاتتىكى بــ ــپ، كائىنــ ــا قىلىــ ــدراك ئاتــ  ئىــ
ــا بويــــسۇندۇرۇپ بهردى ــۈن يارىتىــــپ ئۇنىڭغــ ــشى ئۈچــ  . مهنپهئهتلىنىــ

 . ىنـــساننى مهۋجۇداتالرنىــــڭ ئهڭ هــــۆرمهتلىكى ۋە خوجــــايىنى قىلــــدى ئ
 ئاخىرىـدا ئـالاله . ئۇنىڭغا تۈرلـۈك نېمهتلهرنـى ئاتـا قىلىـپ، رىزىقالنـدۇردى

  تائاال بـۇ قىلغانلىرىنىـڭ بهدىلىـگه ئىنـسانالردىن پهقهت ئۆزىنىـڭ يهكـكه
ــراپ قىلىـــش ۋە ــانه، تهڭداشـــسىز ئىـــاله ئىكهنلىكىنـــى تونـــۇپ، ئېتىـ  يېگـ

 . ڭ ئۆزىگىال قۇلچىلىق قىلىشنى تهلهب قىلدى ئۇنى

 بۇ شۇنچىلىك ئېغىر تهلهبمۇ ياكى ئىنسانالر شۇنچىلىك تۇزكورمۇ؟

 مۇشـۇنداق زور ۋە چـوڭ ههقنىــڭ ئىگىـسى بولغـان ئــالاله تائاالنىـڭ بــۇ
 ! ههققىنى ئېتىراپ قىلماسلىق راستىنال رەزىللىك ئهمهسمۇ؟

ــدە ئهمهل ــالاله تائاالنىـــڭ نهزەرىـ ــسى ۋە دېـــمهك، ئـ  لهرنىـــڭ ئهڭ كاتتىـ
ــالىي  پهزىلهتلهرنىــــڭ ئهڭ ئېــــسىلى بولغــــان ئىمــــان ئىنــــساندىكى كامــ

 . ئهخالقنىڭ نامايهندىلىرىدىن بىرىدۇر

 بۇنىڭ بىلهن قىيـامهت كـۈنى مـۆمىن ئادەمنىـڭ تارازىـسىدا ههممىـدىن
ــزگه ــى بىــ ــالق ئىكهنلىكــ ــۈزەل ئهخــ ــڭ گــ ــدىغان ئهمهلنىــ ــر كېلىــ  ئېغىــ

 . ايدىڭالشقان بولدى ئ

 يغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم كىـــشىلهرنى جهنـــنهتكه ئهڭ كـــۆپ په . 3
ــورالغىنىدا ــدە سـ ــى ههققىـ ــېمه ئىكهنلىكـ ــىنىڭ نـ ــدىغان نهرسـ  « : كىرگۈزىـ

ــالق ــش ۋە گـــۈزەل ئهخـ ــا تهقۋالىـــق قىلىـ  . دەپ جـــاۋاب بهرگهن » ئالالهقـ
ــساالم ــبهر ئهلهيهىســـ ــا ئهڭ كـــــۆپ پهيغهمـــ  يهنه كىـــــشىلهرنى دوزاخقـــ

ــېمه ئىكهنل ــىنىڭ نـ ــدىغان نهرسـ ــورالغىنىدا كىرگۈزىـ ــدە سـ ــى ههققىـ « : ىكـ
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 . دەپ جاۋاب بهرگهن ) 1 ( » ئېغىز بىلهن ئهۋرەت

ــق ــات  تهقۋالى ــشتىن ئېهتىي ــۇچراپ قېلى ــبىگه ئ ــڭ غهزى ــالاله تائاالنى  ئ
 . قىلغانلىقتىن، ئۇنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه ياشاش دېگهنلىكتۇر

ــۆپ ــا ئهڭ كـــ ــشىلهرنى دوزاخقـــ ــڭ كىـــ ــلهن ئهۋرەتنىـــ ــز بىـــ  ئېغىـــ
ــىلهر ــسىگه كىرگۈزىــــدىغان نهرســ ــۇ ئىككىــ ــهۋەبى بــ ــڭ ســ  بولغانلىقىنىــ

ــدى ــدىن ئىـ ــق تۈپهيلىـ ــان خۇلـ ــىۋەتلىك يامـ ــبهر . مۇناسـ ــۈنكى پهيغهمـ  چـ
ــلهن ــق بىـ ــسىنى تهقۋالىـ ــۇ ئىككىـ ــسته، بـ ــۇقىرىقى ههدىـ  ئهلهيهىســـساالم يـ

 . گۈزەل ئهخالقنىڭ ئهكسى قىلىپ كۆرسهتكهن

 تىلغـا ئېلىنغـانلىقى ئىنـساننىڭ بـۇ ڭ ههدىـسته ئېغىـز بىـلهن ئهۋرەتنىـ
ــدى ئىك ــهۋەبتىن ئىـ ــدىغانلىقى سـ ــشالرنى قىلىـ ــارام ئىـ ــلهن هـ ــسى بىـ  . كىـ

 چــۈنكى ئــالاله تائاالغــا ئىنكـــار قىلىــش، يالغــان ســۆزلهش، كىـــشىلهرگه
 تـــۆهمهت چـــاپالش، يالغـــان گۇۋاهلىـــق بېـــرىش، غهيـــۋەت قىلىـــش، گهپ
 توشـــۇش، باشـــقىالرنى مهســـخىرە قىلىـــش، بىراۋغـــا لهقهم قويـــۇش، پىتـــنه

 تـــارقىتىش قاتـــارلىق جىنـــايهتلهر ئېغىزنىـــڭ قوزغـــاش، باتىـــل دەۋاالرنـــى
ــا ــسى بىــلهن ئهمهلــگه ئاشــقاندەك، زىن  پاهىــشه ئىــشالرنى ســادىر  ۋاسىتى

 . قىلىش ئىنساننىڭ ئۇياتلىق يېرى بىلهن قىلىنىدۇ

ــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه . 4  ســىلهرنىڭ ئهڭ ياخــشىلىرىڭالر « : پهيغهم
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 2 ( » ئهڭ ئهخالقلىق بولغىنىڭالردۇر

ــانالر ــادەت قىلغـ ــۆپ ئىبـ ــسى كـ ــشىلهرنىڭ ياخشىـ ــسته، كىـ ــۇ ههدىـ  بـ

 ىۋايىتى ئىمام تىرمىزى ر ) 1 (
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 . ئهمهس، ئهلكى ئهخالقلىق بولغانلىرى ئىكهنلىكى قارارالشتۇرۇلغان

 قىيــامهت كۈنىــدە ماڭــا ئهڭ ســۆيۈملۈك ۋە مېنىــڭ مهجلىــسىمگه « : يهنه
ــولغىنىڭالردۇر ــشى بــ ــى ئهڭ ياخــ ــدىغىنىڭالر ئهخالقــ ــېقىن بولىــ  . ئهڭ يــ

ــا ئهڭ ــۈنى ماڭـــ ــامهت كـــ ــڭ قىيـــ ــدىغىنىڭالر ۋە مېنىـــ ــان كۆرىلىـــ  يامـــ
 مهجلىــسىمدىن ئهڭ يىــراق بولىــدىغىنىڭالر كــۆپ ســۆزلهيدىغان، سۆزلهشــته
ــۆزىنى چــوڭ ــانالر ۋە ئ ــۆزىنى باشــقىالردىن ئۈســتۈن كۆرســهتمهكچى بولغ  ئ

 ) 1 ( » . تۇتىدىغانالردۇر

ــگهن . 5 ــداق دې ــساالم يهنه مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــادەم « : پهيغهم ــۆمىن ئ  م
ــۈزەل ئهخ ــڭ گ ــدۈزى ئۆزىنى ــۇپ، كۈن ــاز ئوق ــسى نام ــسىدا كېچى ــى سايى  الق

 ) 2 ( » . روزا تۇتقاننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

ــدا، ــزدىگهن هال ــى ئى ــڭ رازىلىقىن ــالاله تائاالنى ــهۋەب، ئ ــدىكى س  بۇنىڭ
ــائىي ــشىلهر ئىجتىمـ ــدىغان كىـ ــش كۆرىـ ــسىدە ئىـ ــالق دائىرىـ ــۈزەل ئهخـ  گـ

 ىغان هاياتىـــدىكى كـــۆپىنچه ۋاقىـــتالردا گـــۈزەل ئهخالقنـــى تهقهززا قىلىـــد
ــدۇ ــۇچراپ تۇرى ــشالرغا ئ ــۇالرنى . ئى ــالىتى ئ ــۇ ۋاقىتالردىكــى ه ــڭ ش  ئۇالرنى

ــپ كىرىـــدۇ ــادەتلهر ساههســـىگه ئېلىـ ــۇ . داۋام قىلىۋاتقـــان ئىبـ  چـــۈنكى شـ
ــسىي ــۇرۇپ، نهپـ ــهۋىرچانلىقنى ئاشـ ــپ، سـ ــاچچىقىنى يىغىـ ــزىلهردە ئـ  لههـ
 ههۋىـسىنى يېڭىــپ،  ئىنتىقــام ئــېلىش پهيلىـدىن يېنىــپ، ئۆزىنىــڭ گــۈزەل

ــان ئهخالقى ــدا تارتقـ ــۆرۈش جهريانىـ ــش كـ ــويىچه ئىـ ــى بـ ــڭ تهقهززاسـ  نىـ
ــدۈزى روزا ــۇپ، كۈن ــاز ئوق ــاي نام ــسى ئۇخلىم ــقهتهن كېچى ــالىرى ههقى  جاپ

 . ئېشىپ چۈشىدۇ ، گاهىدا تۇتقان ئابىدنىڭ ئىبادىتىگه تهڭلىشىدۇ

 ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
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 يهنه كېلىــپ، بىراۋنىــڭ كــېچه ئۇخلىمــاي نامــاز ئوقــۇپ، كۈنــدۈزى روزا
ــادەتكه ــارقىلىق ئىب ــۇش ئ ــاۋابلىق ئهمهل تۇت ــا س ــانلىقى كاتت ــكهم بولغ  مهه

 بولــــسىمۇ، يهنىــــال ئۇنىــــڭ پايدىــــسى شــــۇ كىــــشىنىڭ ئــــۆزى بىلهنــــال
 ئهممـا . يهنـى ئۇنىـڭ ئىبادىتىـدىن باشـقىالرغا  پايـدا يهتمهيـدۇ . چهكلىنىدۇ

 بىراۋنىڭ گـۈزەل ئهخالقـى ئومـۇم خهلقـقه مهنپهئهتلىـك بولـۇپ، ئالالهنىـڭ
 القىنىـڭ پايدىـسىنى كۆرىـدۇ، ئۇنىـڭ بهندىلىرى ئۇ كىـشىنىڭ گـۈزەل ئهخ

 نهتىجىـــدە،  بـــۇ . ياخـــشىلىقىدىن ههمـــمه بىـــردەك بههـــرىمهن بولىـــدۇ
 ئادەمنىــــڭ ئهخالقىــــي ئهمهللىــــرى ئــــالاله تائاالنىــــڭ نهزەرىــــدە كاتتــــا

 . ئىبادەتلهردىن سانىلىپ، ئۇ ئادەم ساۋابتىن بههرىمهن بولىدۇ

 ئۆزىنىـــڭ مـــۆمىن ئـــادەم « شـــۇ ســـهۋەبتىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
 گـــۈزەل ئهخالقـــى سايىـــسىدا كېچىـــسى نامـــاز ئوقـــۇپ، كۈنـــدۈزى روزا

 . دېگهن » تۇتقاننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

ــگهن . 6 ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسىمۇ « : پهيغهمـ ــق بولـ  ههقلىـ
 دۇنيــالىق ئۈچــۈن جېدەللىشىــشنى  تهرك ئهتــكهن كىــشىنى جهننهتنىــڭ

 ىمۇ يالغــان سۆزلهشــنى ئهتراپىــدىكى بىــر قهســىرگه، چاقچــاق ئۈچــۈن بولــس
ــىرگه ۋە  تهرك ئهتـــكهن كىـــشىنى جهننهتنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدىكى بىـــر قهسـ
 ئهخالقـــى ياخـــشى بولغـــان كىـــشىنى جهننهتنىـــڭ ئهڭ يۇقىرىـــسىدىكى

 ) 1 ( » . قهسىرگه كىرگۈزۈشكه كاپالهتلىك قىالاليمهن

ــگهن . 7 ــداق دېـ ــساالم يهنه مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشىلىق « : پهيغهمـ  – ياخـ
 سـېنى بىئـارام قىلغـان ۋە باشـقىالرنىڭ كـۆرۈپ – ۇنـاه گۈزەل ئهخالقتـۇر، گ

ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
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 ) 1 ( » . قېلىشى ياقتۇرۇلمىغان ئىشتۇر

ــۆز ئىچىــگه » ياخــشىلىق « ههدىــستىكى ــۈرلىرىنى ئ ــۈن ياخــشىلىق ت  پۈت
 گــۈزەل « ئالىــدىغان ئىخچــام ســۆز بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۇنى

ــارلىق بۇنىڭــدىن مهلــۇمكى، گــۈزەل ئهخــالق . دەپ تهرىــپلىگهن » ئهخــالق  ب
ــر ــگه ئالىــــدىغان بىــ ــسىنى ئــــۆز ئىچىــ  ياخــــشىلىق تۈرلىرىنىــــڭ ههممىــ

 . ئىسىمدۇر

 ئهممـــا گۇناهنىــــڭ كۆڭـــۈلنى بىئــــارام قىلىـــدىغان ۋە باشــــقىالرنىڭ
 كــۆرۈپ قېلىــشى ياقتۇرۇلمايــدىغان بولىــشى ئــالاله تائــاال ئىنــسانغا ئاتــا
 قىلغــــان ۋىجــــداننىڭ ســــهۋەبىدىن بولــــۇپ، ئىنــــساندىكى بۇزۇلمىغــــان

ــدا ــدۇ، ۋىج ــېس قىلى ــاهالرنىمۇ ه ــدەك، گۇن ــېس قىلغان ــى ه  ن پهزىلهتلهرن
ــش ــان ئىـ ــدۇ، يامـ ــدا راههتلىنىـ ــشالرنى قىلغىنىـ ــشى ئىـ ــك ياخـ  پهزىلهتلىـ

ــسىزلىنىدۇ ــدا ئوڭايـ ــاه . قىلغىنىـ ــسان گۇنـ ــشلىگىنىدە  ئىنـ ــىيهت ئىـ  مهسـ
 ئۆزىــدە بىئــاراملىق هــېس قىلغــان چېغىــدا، ئهگهر بــۇ ئىــشنى باشـــقىالر

 هــېس قىلىــدىغانلىقىنى بىلىــدۇ ۋە ق رنىڭمــۇ شــۇندا كــۆرۈپ قالغىنىــدا، ئۇال
 ئۆزىنىڭ سـاپ تهبىئىـتىگه زىـت كېلىـدىغان بـۇ يامـان ئىـشنى قىلغـانلىقى

 شـــۇڭا . ســـهۋەبلىك باشـــقىالرنىڭ ئـــۇنى ئهيىـــبكه بۇيرىـــشىدىن قورقىـــدۇ
 . قىلغان يامان ئىشىنى باشقىالرنىڭ كۆرۈپ قېلىشىنى ياقتۇرمايدۇ

ــۆزلى ــساالم سـ ــاپ، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ ــى سـ ــۆلچهم تهبىئىتـ ــۇ ئـ  گهن بـ
 ۋىجــدانى ئويغــاق كىــشىلهرنىڭ نهزەرىــدە ئىنتــاتىن تــوغرا ۋە بهكمــۇ نــازۇك

 . ئۆلچهمدۇر

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــساالم . 8 ــبهر ئهلهيهىســــ ــان « : پهيغهمــــ ــا ئهڭ يامــــ ــالاله تائاالغــــ  ئــــ
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » كۆرىلىدىغان ئادەم جېدەلخور ئادەمدۇر

 ىـشالر ئۈچۈنمـۇ جېـدەل مهلۇمكى، جېدەلخور ئـادەم ئـادەتتىكى كىچىـك ئ
ــدۇ ــشى كۆرىـ ــشنى ياخـ ــسىدىكى . قىلىـ ــڭ نهپـ ــداق ئادەمنىـ ــۈنكى مۇنـ  چـ

 جېـدەلخور ئـادەم . ناچارلىق ئـۇنى شـۇنداق قىلىـشقا ئادەتلهنـدۈرۈپ قويىـدۇ
 ئىنـــسانالرغا ئـــارام بهرمهيـــدۇ، بىرىنىـــڭ كـــۆڭلىنى رەنجىتىـــدۇ، بىرىنىـــڭ

ــشىتىدۇ ــى قاق ــدۇ، بىرىن ــى تارتىۋالى ــادەم شــۇ ســهۋەبتىن م . ههققىن ــداق ئ  ۇن
 ئــالاله . ئــالاله تائاالغــا ئهڭ يامــان كۆرىلىــدىغان ئــادەم بولۇشــقا تېگىــشلىك

ــدىن ــرى تهرىپىـ ــدىلىرىنىڭ بىرلىـ ــانكى، بهنـ ــۇنداق بهك مېهرىبـ ــاال شـ  تائـ
ــشىنى ياقتۇرمايـــدۇ ــشىنى ۋە ههقـــسىزلىكلهرگه ئۇچرىـ ــۇڭا ئـــۇ . رەنجىـ  شـ
 خمهتـــكه زە  بهنــدىلىرى پايــدىلىق بولغــانالرنى ســۆيىدۇ، ئــۇالرنى زىيــان

 . ئۇچرىتىدىغانالرنى يامان كۆرىدۇ

ــيىن . 9 ــانلىقتىن كې ــن، يام ــق قىلغى ــا تهقۋالى ــولمىغىن ئالالهق ــال ب  نهدى
 ياخـشىلىق قىلغىنكــى ئــۇنى ئۆچۈرسـۇن، ئىنــسانالرنى ياراتقــان زات گــۈزەل

 ) 2 ( » . ئهخالقلىقتۇر

ــالهتلهرگه ــسانىي كامــ ــشىنى ئىنــ ــان كىــ ــس ئهمهل قىلغــ ــۇ ههدىــ  بــ
ــان يۈكــسهلتىدىغان ئهڭ ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــسىپالرنى ئ ــي پرىن  چــوڭ ئهخالقى

ــۇپ، ئىنـــساننىڭ ئـــۆزى بىـــلهن ياراتقۇچىـــسى ۋە باشـــقا ئىنـــسانالر  بولـ
 . ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋىتى ههققىدە تهلىمات بېرىدۇ

 ئىنساننىڭ ئـالاله تائـاال بىـلهن بولىـدىغان مۇناسـىۋىتىنىڭ ئهڭ بېـشى

 ۇخارى رىۋايىتى ب ) 1 (
ۋايىتى ئىمام تىرمىزى رى ) 2 (
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ــدۈز، ن ــۇرۇن، كــــېچه، كۈنــ ــسۇن ئۇنىــــڭ ئاشــــكارا ۋە يوشــ  هدىــــال بولمىــ
 چــۈنكى ئــالاله تائــاال بهنــدىنىڭ ئاشــكارا . تهقۋادارلىــق ئىچىــدە بولىــشىدۇر

ــۇ ــۆڭلىگه كهلتۈرگهنلىرىنىمـ ــا كـ ــشلىرىنى، ههتتـ ــارلىق ئىـ ــۇرۇن بـ  ۋە يوشـ
 ئـادەم نهدىـال بولمىـسۇن ۋە قانـداقال بىـر ئىـشنى قىلمىـسۇن . بىلىپ تۇرىـدۇ

ــرەك ــلىقى كې ــدىن ئايرىماس ــۆز ئالدى ــۋالىقنى ك ــجىدته ئه . تهق ــسىچه، مهس  ك
 سېتىم ئىـشلىرىدا ئالـدامچى، ئۆيـدە دىـن بىـلهن كـارى يـوق  تهقۋادار، ئېلىم

ــدۇ ــاال مۇنــداقالرنى ياقتۇرماي ــۇپ، ئــالاله تائ  . يۈرىــدىغانالر ســاختىپهزلهر بول
 . بۇ بىرىنچى قائىدە

 يامــانلىقتىن كېــيىن « ئىككىنچـى قائىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ
 دېــگهن ســۆزى بولــۇپ، بۇنىڭــدا » ى ئۆچۈرســۇن ياخــشىلىق قىلغىنكــى ئــۇن

ــاه ــايتىش ۋە گۇنـ ــا قـ ــوغرا يولغـ ــش، تـ ــساله قىلىـ ــۆزىنى ئىـ ــىيهت  ئـ  مهسـ
 ئىشلهش بىـلهن نهپـسىنى تۆۋەنلهتكهنـدىن كېـيىن ئـۇنى پـاكالش ئۈچـۈن

ــار ــهتمه بـ ــي كۆرسـ ــان ئىالهىـ ــسانىي . زۆرۈر بولغـ ــڭ ئىنـ ــسان ئۆزىنىـ  ئىنـ
ــتههكهم ئهمهســلى ــسىنىڭ مۇس ــاجىزلىقى ۋە ئىرادى ــاه ئ ــهۋەبلىك گۇن   كى س

ــدانىنىڭ ــان ۋىجـ ــيىن، بۇزۇلمىغـ ــدىن كېـ ــۈپ قالغانـ  مهســـىيهتلهرگه چۆشـ
 پ، ياخــشى ئىــشالرنى قىلىــش ئــارقىلىق بــۇرۇنقى ســېلى ئاۋازىغــا قــوالق

 . خاتالىقلىرىنى، يامانلىقلىرىنى يوققا چىقىرااليدۇ

ــالاله تائاالنىــڭ ــۇ قائىــدە ئ ــدە ﴿ ب ــدۈزنىڭ ئىككــى تهرىپى  يهنــى ( كۈن
ــدە ۋ ــدا ئهتىگهنـــ ــۇرۇن ۋاقىتلىرىـــ ــلهپكى ) ە كهچقـــ ــڭ دەســـ  ۋە كېچىنىـــ

ــارقىلىق . ۋاقىتلىرىـــدا نامـــاز ئـــۆتىگىن  شۈبهىـــسىزكى، ياخـــشى ئىـــشالر ئـ
 ـ نهســىههتتۇر . يامــان ئىــشالر يۇيۇلىــدۇ  ) 1 ( ﴾ بــۇ چۈشــهنگۈچىلهر ئۈچــۈن ۋەز

ئايهت  114 هۇد سۈرىسى ) 1 (
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 . دېگهن سۆزىدىن ئېلىنغان

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىس ــدە يهنه پهيغهم ــۈچىنچى قائى  ى ئىنــسانالرن « : ئ
 دېـگهن سـۆزى بولـۇپ، بـۇ ئىنــساننىڭ » ياراتقـان زات گـۈزەل ئهخالقلىقتـۇر

 باشــــقىالر بىـــــلهن بولغـــــان مۇناســـــىۋىتىدىكى ئهخـــــالق پرىنـــــسىپىنى
 ئىنـــسانالرنىڭ ياراتقۇچىـــسى ئهڭ گـــۈزەل . بهلگىلىـــگهن چـــوڭ قائىـــدە

ــر ــسانالرنىڭمۇ بى ــاال ســىزىپ  ئهخالقلىــق بولغــانلىقى ئىن ــالاله تائ ــرىگه ئ  بى
ــامىله قىلىـــشىنى الزىـــم بهرگهن گـــۈز  ەل ئهخـــالق دائىرىـــسى ئىچىـــدە مۇئـ

 . قىلىدۇ

 ماقــامنى ئىگىلىــگهن هخــالق بۇنچىلىــك ئۇلــۇغ ۋە يــۇقىرى گــۈزەل ئ . 10
ــى ۋە ئهڭ ــسانالرنىڭ ئهڭ ئهخالقلىق ــبهر ئهلهيهىســساالم ئىن  ئىــكهن، پهيغهم

 ﴿ : شــۇڭا ئــالاله تائــاال ئۇنىــڭ ئهخالقىنــى مهدهىــيىلهپ . ياخشىــسى ئىــدى
 ) 1 ( ﴾ . هتهن ئۇلۇغ ئهخالققا ئېگىسهن دېگهن سهن ههقىق

 « : ئىمام بۇخـارى ۋە ۋە ئىمـام مۇسـلىمالر رىـۋايهت قىلغـان بىـر ههدىـسته
ــدى ــى ئىـ ــشىلهرنىڭ ئهڭ ئهخالقلىقـ ــساالم كىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  دەپ » پهيغهمـ

 . كهلگهن

ئايهت  4 ۈرىسى ياسىن س ) 1 (
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 ئهخالقنى ئۆلچهيدىغان ئومۇمىي پرىنسىپالر

 ىغان ئومــۇمىي پرىنــسىپ گــۈزەل ئهخــالق بىــلهن يامــان ئهخالقنــى ئۆلچهيــد
 :∗ ئۈچ بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچه

 بىرىنچى پرىنسىپ

 پهزىـلهت، بـايلىق،  قـابىلىيهت، ئهخـالق  ئىنساننى باشـقىالردىكى بىلىـم
ــارتۇقچىلىقنى ــارلىق قانــداقال بىــر ئ  گهرچه ئۆزىنىــڭ زىيىنىغــا  تهلهي قات

 مــا ئېتىــراپ قىلىــشقا ئۆزلىكىــدىن ئىتــتهرگهن تۇغ  بولغــان تهقــدىردىمۇ
ــۈزەل ئهخــالق ــر تــۈرتكه گ ــداق بى ــپ يېتىلــدۈرگهن ههرقان ــاكى ئۆگىنى  ي

 . پرىنسىپلىرىدىن بىر پرىنسىپتۇر

ــانىلىدۇ ــدىن سـ ــالق تۈرلىرىـ ــل ئهخـ ــسى رەزىـ ــسىپنىڭ ئهكـ ــۇ پرىنـ  . بـ
ــم ــقىالردىكى بىلى ــساننى باش ــالق  ئىن ــابىلىيهت، ئهخ ــايلىق،  ق ــلهت، ب  پهزى

ــس ــارتۇقچىلىقنى شهخـــ ــر ئـــ ــداقال بىـــ ــارلىق قانـــ  ىيهتچىلىك، تهلهي قاتـــ
 كۆرەلمهســـلىك، كـــۆڭلى تـــارلىق قاتـــارلىق نهپـــسىي خـــاهىش ســـهۋەبلىك

ــپىىي ــاكى كهسـ ــا يـ ــتهرگهن تۇغمـ ــلىققا ئىتـ ــراپ قىلماسـ ــپ ( ئېتىـ  ئۆگىنىـ
 ههرقانــداق بىـر تــۈرتكه ناچــار ئهخـالق تۈرتكىلىرىــدىن بىــر ) يېتىلـدۈرگهن

 . تۈرتكىدۇر

 ئىككىنچى پرىنسىپ

ــتىدىكى ههق ــساننى ئۈس ــۇقالرنى تو  ئىن ــاكى هوق ــشقا ي ــادا قىلى ــۇق ئ  ل

 ئابدۇر )∗ (  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ههبهننهكه  ئهخالقى « اهمان  ناملىق » ئىسالم
. ئهسهرىدىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى
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 مېلـــى، جهمئىيهتتىكـــى ئـــورنى بىـــلهن  ئۆزىنىـــڭ بىلىمـــى، كـــۈچى، پـــۇل
ــاكى ــا ي ــتهرگهن تۇغم ــپهئهت يهتكۈزۈشــكه ئۆزلىكىــدىن ئىت  باشــقىالرغا مهن
ــالق ــۈرتكه گــــۈزەل ئهخــ ــر تــ ــداق بىــ  ئۆگىنىــــپ يېتىلــــدۈرگهن ههرقانــ

 . پرىنسىپلىرىدىن بىر پرىنسىپتۇر

ــ ــل ئهخ ــسى رەزى ــسىپنىڭ ئهك ــۇ پرىن ــانىلىدۇ ب ــدىن س  . الق تۈرتكىلىرى
ــدىن  ئىنــساننى باشــقىالرنىڭ ههق ــاكى ئۆزى ــشقا ي  هوقۇقىغــا تاجــاۋۇز قىلى

 هېچقانــــدا بىــــر چىقىــــم يــــاكى كــــۈچ تهلهب قىلمايــــدىغان ئىــــشالردىمۇ
 باشـقىالرغا مهنــپهئهت يهتكۈزۈشــتىن يــاكى ئىختىيــارىي ۋە بىــرەر مهنــپهئهت

 رۇپ قويۇشــــتىن كــــۆزلىمىگهن هالــــدا، بىراۋنــــى زىيانــــدىن قۇتۇلــــدۇ
 ۋازكېچىــشكه ئىتــتهرگهن تۇغمــا يــاكى ئۆگىنىــپ يېتىلــدۈرگهن ههرقانــداق

 . بىر تۈرتكه ناچار ئهخالق تۈرتكىلىرىدىن بىر تۈرتكىدۇر

 ئۈچىنچى پرىنسىپ

ــالاله ــتىن، ئ ــۆز قىزارتماس ــسىگه ك ــقىالرنىڭ قوللىرىدىكى ــساننى باش  ئىن
ــۆزىگه بېـــرى ــى چىقماســـتىن، ئـ ــڭ تهقـــسىماتىغا قارشـ  لگهنلهرگه تائاالنىـ

 قانائهتلىنىــپ، ئۇنىڭغــا رازىلىــق بىلدۈرۈشــكه  ئۆزلىكىــدىن ئىتــتهرگهن
 تۇغمـــا يـــاكى ئۆگىنىـــپ يېتىلـــدۈرگهن ههرقانـــداق بىـــر تـــۈرتكه گـــۈزەل

 . ئهخالق پرىنسىپلىرىدىن بىر پرىنسىپتۇر

ــانىلىدۇ ــدىن س ــالق تۈرتكىلىرى ــل ئهخ ــسى رەزى ــسىپنىڭ ئهك ــۇ پرىن  . ب
 انلىرىغــا كــۆز قىــزارتىش، كۆرەلمهســلىك ئىنــساننى باشــقىالرنىڭ ئىــگه بولغ

 قىلىــــش ئــــارقىلىق ئــــالاله تائاالنىــــڭ تهقــــسىماتىغا قارشــــى چىقىــــشقا
ــۈرتكه  ئىتــتهرگهن تۇغمــا يــاكى ئۆگىنىــپ يېتىلــدۈرگهن ههرقانــداق بىــر ت

. ناچار ئهخالق تۈرتكىلىرىدىن بىر تۈرتكىدۇر
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 خۇلق بىلهن ئهدەبنىڭ پهرقى

ــق « ــساننىڭ ئىچ  خۇل ــى ئىن ــىد ك ــان دۇنياس ــورۇن ئالغ ــتههكهم ئ  ا مۇس
 ئىچكــى تــۈزۈلمه بولــۇپ، ئۇنىڭــدىن ســادىر بولىــدىغان ئىــشالر هېچقانــداق
 تهكهللــۇپ يــاكى تهييــارلىق تهلهب قىلماســتىن، ههتتــا ئويالشــقىمۇ هــاجهت

 دۇنياســـىدىن كـــى ئىنـــساننىڭ ئىچ . بولماســـتىن تهبىئىـــي هالـــدا چىقىـــدۇ
ــبى ــڭ تهلى ــل ۋە دىننى ــشالردىن ئهقى ــان ئى ــادىر بولغ ــۇپ س ــۇن بول  گه ئويغ
 ، ) يـــاكى ئهخـــالق ( ياخـــشى ۋە چىرايلىـــق ســـانالغانلىرى گـــۈزەل خۇلـــق

 . ) 1 ( » ئهكسىچه بولغىنى يامان خۇلق دەپ ئاتىلىدۇ

 قۇرئـــان كهرىـــم بىـــلهن ســـۈننهتنى مهنـــبه – ئهممـــا ئىـــسالم ئهخالقـــى
  ئىـش ياخـشى قىلغان ئىسالم پرىنـسىپلىرىغا ئويغـۇن كهلـگهن ههرقانـداق

 . سۆزدىن ئىبارەتتۇر  گهپ ق چىرايلى پائالىيهت ۋە

 پهيغهمبىرىمىـــز ههزرىتـــى مــــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ئىنــــسانىيهتكه
ــۈلگىنى ياراتقــانلىقى ئۈچــۈن ــك ئېــسىل ئ ــالق بابىــدا ئهڭ كۆرۈنهرلى  ئهخ

 ) 2 ( ﴾ ئهخالققــا ئېگىــسهن بۈيــۈك ســهن ههقىــقهت ئهڭ ﴿ : ئــالاله تائــاال ئــۇنى

 . دەپ ماختىغان

ــسلهتله  ئهدەب ــسىل خىـ ــساننى ئېـ ــلهن ئىنـ ــلهر بىـ ــشى ئهمهلـ  ر ۋە ياخـ
  بېـــزەپ، ئـــۇنى گۈزەللهشـــتۈرىدىغان نهرســـه بولـــۇپ، ئىنـــساننىڭ ئىـــش

 . ئهمر خالىدنىڭ بۇ ماۋزۇدىكى ماقالىسىدىن ) 1 (
. ئايهت  4 ياسىن سۈرىسى ) 2 (
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 ههرىكىتىنــــى تىــــزگىنلهش ئــــارقىلىق، ئــــۇنى  تۈرلــــۈك خاتالىقالرغــــا ۋە
 . يامانلىقالرغا چۈشۈپ قېلىشتىن قوغداش رولىغا ئىگه

ــۇ ئهل ــهۋەب  خهلقىمىزمــ ــشىگه ســ ــدە ئهيىبلىنىــ ــڭ نهزەرىــ  جامائهتنىــ
 ناشــايان  ئىـــشالرنى قىلىــشتىن ئـــۆزىنى ســاقلىغان كىـــشىنى بولىــدىغان

ــادەم « ــك ئــ ــاپ » ئهدەبلىــ ــى قوزغــ ــڭ نهپرىتىنــ ــدەك، جامائهتنىــ  دېگهنــ
 . دەيدۇ » ئهدەبسىز ئادەم « قويىدىغان ئىشالرنى قىلغان كىشىنى

 خۇالســه قىلغانــدا، ئهخــالق بىــلهن ئهدەبنىــڭ پهرقىنــى تۆۋەندىكىــدەك
 : مۇمكىن ئېنىقالش

ــهن . 1 ــسنى ياخـــشى – تهلىـــم ئهدەب ئاساسـ ــيه بىـــلهن ۋە نهپـ  تهربىـ
ــه ــدىغان نهرس ــىل بولى ــلهن هاس ــۇرۇش بى ــشالرغا چېنىقت ــق . ئى ــا خۇل  ئهمم

ــلهن ــيه بى ــدىغان، تهربى ــىدىن كېلى ــى دۇنياس ــساننىڭ ئىچك ــۆپىنچه ئىن  ك
 . ئۆزگىرىدىغان نهرسه

 تهربىيهنىــڭ ئهدەبنــى يېتىــشتۈرۈشتىكى تهســىرى ئهخالقنــى – تهلىـم . 2
 . هتهن كۈچلۈك بولىدۇ يېتىشتۈرۈشكه نىسب

 ئهدەب قارىتىلغـان تهرەپلىـرى ئېتىبــارى بىـلهن ههر خىـل شــهكىلدە . 3
 ئهمهلـــگه ئاشـــىدۇ، ئهممـــا ئېـــسىل خۇلـــق ههممىـــال جايـــدا ۋە ههر قانـــداق

 . كىشىگه بىر خىل بولۇشنى تهقهززا قىلىدۇ

 ئانىغــا مۇئــامىله قىلىــشتىكى ئهدەب، بالىالرغــا مۇئــامىله  ئاتــا : مهسـىلهن
ــشتى ــشتىكى قىلى ــامىله قىلى ــتازالرغا مۇئ ــكه ئوخــشىمىغاندەك، ئۇس  كى ئهدەب

 چــۈنكى . ئهدەب ساۋاقداشــالرغا مۇئــامىله قىلىــشتىكى ئهدەبــكه ئوخــشىمايدۇ
 ئهممــا گـۈزەل ئهخـالق ههمـمه كىــشىگه ۋە . ههممىـسىنىڭ ئـايرىم ئـورنى بـار

 ئىــشنى : مهســىلهن . ههممىــال جايــدا بىــر خىــل بولىــشى تهلهب قىلىنىــدۇ
ــپ ــرى قېتىرقىنى ــادار ، مېه ــتچىل، ۋاپ ــتهر، راس ــش، كهم ــهپقهتلىك،  قىلى ش
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 ئانىغـا بولـسۇن، مهيلـى  مهرد  بولـۇش قاتـارلىق ئىـشالر مهيلـى ئاتـا  سېخىي
 بالىالرغـــا بولـــسۇن، مهيلـــى ئۇســـتازالرغا بولـــسۇن، مهيلـــى ساۋاقداشـــالرغا
ــر ــشه بى ــسۇن، ههمى ــسانغا بول ــر ئىن ــداق بى ــى باشــقا ههر قان ــسۇن، مهيل  بول

 . تهلهب قىلىنىدۇ خىل بولىشى

ــپ . 4 ــىنى ئېچىـ ــى دۇنياسـ ــساننىڭ ئىچكـ ــالالردا ئىنـ ــۆپ هـ  ئهدەب كـ
ــدۇ ــۇ . بېرەلمهيـ ــادەم شـ ــىغان ئـ ــته ياشـ ــر جهمئىيهتـ ــداقال بىـ ــۈنكى قانـ  چـ

ــشىگه ئـــــۇچراپ قېلىـــــشتىن ــى كىـــــشىلهرنىڭ ئهيىبلىـــ  جهمئىيهتتىكـــ
ــۇ جهمئىــــــيهت خهلقىنىــــــڭ ئهدەب ۋە ــانلىقتىن بولــــــسىمۇ، شــــ  قورققــــ

ــنهپ ك ــدىن چهتـ ــدۇ قائىدىلىرىـ ــشنى خالىمايـ ــدىن  ېتىـ ــن كۆڭلىـ  دە، چىـ
 . بولمىسىمۇ  ئهدەبلىك بولىدۇ

ــۈزۈلمه ــساننىڭ ئىچكــى دۇنياســىدىكى مۇســتههكهم ت ــق ئىن  ئهممــا خۇل
 بولغــانلىقتىن، ئۇنىڭــدىن ســادىر بولىــدىغان ئىــشالر كــۆپىنچه ئىختىيارســىز

ــدۇ ــپ . ســادىر بولى ــى دۇنياســىنى ئېچى ــشىنىڭ ئىچك ــۇ كى ــارقىلىق ش ــۇ ئ  ب
. بېرىدۇ
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 اشقى كۆرۈنۈشلهر ئىچكى ئهخالقنى ئىپادىلىمهيدۇ ت

ــۈرۈش ــڭ يـ ــشى  ئادەمنىـ ــي كۆرۈنىـ ــىدىكى ئهخالقىـ  تۇرۇشـ
ــۇلقنى ئىپادىل ــابىت خـ ــدىكى سـ ــقى ئۇنىڭـ ــى تاشـ ــدۇ، يهنـ  ىمهيـ

 نى تولــۇق يورۇتــۇپ كۆرۈنۈشــلهر ئادەمنىــڭ ئىچكــى دۇنياســى
 شۇڭا ئادەمدىكى بهزى ئهخالقىي كۆرۈنۈشـلهر كـۆپ . بېرەلمهيدۇ

 دىكى ســـابىت خـــۇلقنى ئىچكـــى دۇنياســـى نىـــڭ هـــالالردا، ئۇ
ــدۇ ــلهن بهزى . ئىپادىلىمهي ــسىبىر غهرەز بى ــسان قاي ــۈنكى ئىن  چ

 ئهخالقىي قىلىقالرنى خـۇددى شـۇنداق قىلىـش ئۇنىـڭ تهبىئىـي
ــدۇ ــشىتىپ قىالاليــــ ــدەكال ئوخــــ ــدا . ئهخالقىــــ ــۇ گاهىــــ  بــــ

ــا ــهتمىچىلىك ( رىي ــاق ) كۆرس ــاپىقلىق ( ، گاهىــدا نىف ــۈرىگه ) مۇن  ت
 ق قىلىقنى بهزى كىشىلهر نهپـسىنى  ياخـشى ياكى مۇندا . كىرىدۇ

 . ئهخالقالرغا كۆندۈرۈش نىيىتى بىلهن قىلىشىمۇ مۇمكىن

 خۇلق دېگهن ئادەمنىڭ ئىچكى دۇنياسىدا بولىدىغان تهبىئىي
 ياكى ئۆگىنىپ يېتىـشتۈرۈلگهن ئىچكـى قۇرۇلمـا بولـۇپ، ئۇنىـڭ

 لېكىن مۇنـداق . تۇرۇشىدا كۆرۈنىدۇ  ئهسىرى ئىنساننىڭ يۈرۈش
 نۈشنى ئادەمنىڭ ئىچكى دۇنياسىنىڭ ئهينىكى ياكى دەلىلى كۆرۈ

 چۈنكى ئىنـسان مهشـق قىلىـش . دەپ كېسىپ ئېيتىشقا بولمايدۇ
 بىــــلهن ئۆزىــــدە بولمىغــــان ئهخالقنــــى يېتىــــشتۈرەلىگهندەك،

 : مهسـىلهن . يالغاندىنمۇ ئۆزىنى ئهخالقلىق قىلىپ كۆرسىتهلهيدۇ
 شقا ئاشـۇرۇش ئىنتايىن بېخىـل بىـر ئىنـسان بىـرەر غهرىزىنـى ئىـ

  مـال . ئۈچۈن ئـۆزىنى ناهـايىتى سـېخىي قىلىـپ كۆرسـىتهلهيدۇ
ئهممــا ئــۇ ئىنــساننىڭ تهبىئىــي . دۇنياســىنى ئايىمــاي تۆكهلهيــدۇ
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 چـۈنكى . خـۇلقى يهنىـال شـۇ بېخىللىقـى بىـلهن داۋام قىلىۋېرىـدۇ
 ! ئۇنىڭ ئهسلى خۇلقى بېخىللىق ئهمهسمۇ؟

 پــسىنى مۇنــداق ئــادەم ســېخىيلىقنى ئۆگىنىــپ، ئۇنىڭغــا نه
 بويسۇندۇرۇپ، سـېخىيلىققا ئـادەتلهنمىگىچه ئۇنىـڭ خۇلقىـدىكى

 . بېخىللىق شۇ بويىچه قېلىۋېرىدۇ

 بىر يىگىت بىر قىزنى كهلتۈرۈش ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ : مهسىلهن
ــاهىيىتىنى ــته ياخــشى ئهســلى م ــۆزىنى ههر جهههت  يوشــۇرۇپ، ئ
 ئهممـا قىزنـى رەسـمىي . قىزالرمـۇ شـۇنداق . كۆرسىتىشى مـۇمكىن

ــۆزىگه ــاكى تويــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ئ  قارىتىــپ بولغانــدىن ي
. بىرلهپ ئېچىلىشقا باشاليدۇ  ساختىلىقى بىر
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 هېكمهت، گۈزەل ئهخالق ۋە ئهقىل

 هېكمهت بىلهن گۈزەل ئهخالقنىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟

 تۇرۇشنى ساغالم ئهقىـل ۋە تـوغرا دىننىـڭ  يۈرۈش  هېكمهت
ــوغرىالش، باشـــقۇرۇش ۋە ــتهكلهش تهقهززاســـىغا قارىتىـــپ تـ  يېـ

 . دېگهنلىكتۇر

 : هېكمهت مۇنداق ئىككى ۋەزىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 توغرىلىقتىن چهتنهپ كېتىشتىن توسۇش . 1

 . توغرىلىققا يېتهكلهش ۋە ئۇنىڭغا ئىتتىرىش . 2

 توسۇش ۋە يېتهكلهشنىڭ مهنبىئى ساغالم ئهقىل بىلهن تـوغرا
 ى بــۇ ئىككــى مهنبهنىــڭ ئــۆز ۋەزىپىــسىنى تولــۇق جــار . دىنــدۇر

 قىلدۇرۇشى ئۈچۈن ئهقىلنىـڭ نهپـسىي ههۋەسـلهرنىڭ تهسـىرى
ــاغالم ــساندىن س ــر نۇق ــداق بى ــاكى ههرقان ــشتىن ي  ئاســتىدا قېلى
 بولىشى، ئالغان دىنىي تهلىماتنىڭ، دىنىي چۈشهنچىنىڭ سـاغالم

 . ههم توغرا بولىشى شهرتتۇر

 ئهقىل بىلهن دىـن بـۇ شـهرتكه توشـقان ۋاقىتتـا هېكمهتنىـڭ
 . ۇ مهنبىئى بوالاليد

 تۇرۇشىنىڭ ههممه تهرەپلىرىدە  هېكمهت ئىنساننىڭ يۈرۈش
ــى . تهلهب قىلىنىــدۇ ــسۇن، مهيل ــتىن بول ــى ئهخالقىــي تهرەپ  مهيل

ــتىن  قائىــدە ــادەت تهرەپ ــسۇن، مهيلــى ئىب ــتىن بول  يوســۇن تهرەپ
ئادەت تهرەپتىن بولسۇن، مهيلى نهپـسنىڭ  بولسۇن، مهيلى ئۆرپ
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 بولـسۇن ههممىـسىدە ەپـتىن تهبىئىي تهلهبلىرىنـى ئورۇنـداش تهر
 . ئىش كۆرۈش تهلهب قىلىنىدۇ بىلهن هېكمهت

 پهزىلهتلهرگه رىئايه قىلىش، رەزىـل ئهخـالق ۋە  شۇڭا ئهخالق
 . يامان قىلىقالردىن يىراق بولۇش هېكمهتلىك ئىش قىلغـانلىقتۇر
 بۇنىڭدىن مهلۇمكى، هېكمهت ههممىگه شـامىل چـوڭ بىـر مـاۋزۇ

 هېكمهتلىـك ئىـشالر تۇرۇشـىدىكى  بولۇپ،  ئىنـساننىڭ يـۈرۈش
 . هېكمهتنىڭ بىر پارچىسىدۇر

 هېكمهت بىلهن ئهقىلنىڭ مۇناسىۋىتى نېمه؟

 ئهقىلنى بهزىلهر مۇهىت بىلهن، هادىسه ۋە ۋەقهلىكلهر بىـلهن
 . دۇ چۈشهندۈرى ئهڭ مۇناسىپ رەۋىشته ماسلىشىش، دەپ

 ئادەتته هېكمهت بىر نهرسىنىڭ ههقىقىتىنـى بىلىـش ئۈچـۈن
 ئهممـا كـۆپىنچه هـالالردا ئهقىـل . ت بولىـدۇ ساغالم ئهقىلغا هاجه

 شـۇڭا مۇهىـت، هادىـسه ۋە . تېپىلغان يهردە هېكمهت تېپىلمايدۇ
 ۋەقهلىكلهر بىلهن ئهڭ مۇناسـىپ رەۋىـشته ماسلىـشىش ئهقىـل ۋە
 هېكمهت بىلهن بولغىنىدەك، بهزى هالالردا هېكمهت بولماسـتىن

ــدۇ ــال بولىــ ــل بىلهنــ ــىلهن . ئهقىــ ــا : مهســ ــڭ دىنىغــ  ئالالهنىــ
 شهنمهيدىغان مۇنــاپىقالرمۇ مۇسـۇلمانالر ياشــايدىغان مۇهىــت، ئىـ

 هادىسه ۋە ۋەقهلىكلهر بىلهن ئهڭ مۇناسـىپ رەۋىـشته ماسلىـشىپ
ــاپىقلىق ئهقىلنىــڭ كــۈچى . كېتهلهيــدۇ ــداق بىــر مۇن ــېكىن بۇن  ل

 )1 ( . بىلهن ئهمهلگه ئاشقان بولسىمۇ، هېكمهتتىن مههرۇمدۇر

 ئابدۇراهمان ( 1 )  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخالقى « ههبهننهكه ناملىق » ئىسالم
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 اشقا نهسـه، هـېكمهت يۇقىرىقىالردىن مهلۇم بولدىكى، ئهقىل ب
ــه ــقا نهرس ــوللىرىنى . باش ــڭ ي ــدە هېكمهتنى ــل بهزى ــېكىن ئهقى  ل

 . تونۇشنىڭ ۋاسىتىسى ياكى ماددىسى بوالاليدۇ

 شۇڭا قۇرئان كهرىـم ۋە ههدىـسلهردە هـېكمهت ناهـايىتى زور
 هېكمهتلىك ئىش « قۇرئان كهرىمدە ئالاله تائاالنىڭ . ماختالغان
 دىـن 90 ىكهنلىكى ههققىـدە ئ » هېكمهت ئىگىسى « ۋە » قىلغۇچى

 مۇندىن باشقا هېكمهت ئالاله تائاالنىـڭ . كۆپرەك ئايهت كهلگهن
 ئىنسانالرغا تهلىم بېرىشتىكى رەببانىيلىقىنىڭ ئۇنـۋانى سـۈپىتىدە

 . بايان قىلىنغان

 سـىلهرگه « : ئىسا روشهن مۆجىزىلهر بىـلهن كېلىـپ ئېيتتـى ﴿
 ) 1 ( ﴾ ..... مهن هېكمهت ئېلىپ كهلدىم

 يهنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى ئۇقمايدىغان ( هرگه ئالاله ئۇممىل ﴿
ــلهرگه ــايهتلىرىنى ) ئهرەب ــان ئ ــا قۇرئ ــدىن ئۇالرغ ــڭ ئىچى  ئۇالرنى

ــۇالرنى ــدىغان، ئ ــاهالردىن ( ئوقــۇپ بېرى ــدىغان، ) گۇن ــاك قىلى  پ
ــاب ــا كىت ــان ( ئۇالرغ ــر ) قۇرئ ــدىغان بى ــى ئۆگىتى ــى ۋە هېكمهتن  ن

 ) 2 ( ﴾ . پهيغهمبهرنى ئهۋەتتى

 . ىنىلدى دىن قىسقارتىپ پايدىل ئهسهرى
 . ئايهت  63 زۇخرۇف سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت  2 جۇمۇئه سۈرىسى ) 2 (
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 لىقى ىي ئومۇم ههلىرىگه پۈتۈن هايات سا ئهخالقنىڭ

 ئهخالق ئىنـسان هاياتىنىـڭ پۈتـۈن سـاههلىرىدە ۋە ئىنـساننىڭ ئىچكـى
 تهپهككـۇر ئهخالقـى، : مهسـىلهن . ۋە تاشقى دۇنياسـىدا ئىپادىلىنىـپ تۇرىـدۇ

ــۈرۈش ــى ۋە ي ــس ئهخالق ــى، نهپ ــب ئهخالق ــى، قهل ــاد ئهخالق ــۇرۇش  ئېتىق  ت
 . ئهخالقى قاتارلىقالردۇر

 تهپهككۇر ئهخالقى . 1

 تهپهككــۇرنى ئـــۆزىگه ۋە ئىنــسانىيهتكه مهنپهئهتلىــك بولغـــان  پىكىــر
ــپهت، پهن  ئىلىــم  ســاۋاق، كــېلهچهك ئۈمىــدى  مهدەنىــيهت، تهجــرىبه  مهرى

ــاداۋەت، ــك، ئـ ــشالپ، ئۆچمهنلىـ ــا بېغىـ ــابىي ماۋزۇالرغـ ــداق ئىجـ  ۋە ههرقانـ
ــرەت ــمهنلىك، ههسـ ــايغۇ  دۈشـ ــادامهت، قـ ــرەت  نـ ــاچچىق ههسـ  ، غهزەب، ئـ

ــوتلىرىنى ــڭ ئـ ــڭ قاتارلىقالرنىـ ــشالرغا ئادەمنىـ ــارام ئىـ ــدىغان، هـ  ياندۇرىـ
 شــــــههۋانىي ههۋىــــــسىنى قوزغايــــــدىغان ههر قانــــــداق تهپهككــــــۇر ۋە

 بۇنىـــڭ . خىيــالالردىن يىــراق بولـــۇش تهپهككــۇر ئهخالقىـــدىن ســانىلىدۇ
 . تهپهككۇردىكى ئهخالقسىزلىقتۇر  ئهكسى پىكىر

 ئېتىقاد ئهخالقى . 2

ــسپاتالنمىغ ــولى بىـــلهن ئىـ ــسهتىلهرگه، ئىلىـــم يـ  ان گۇمانالرغـــا، سهپـ
 ههۋەســــــلهرگه، ئىــــــسالم ئېتىقادىغـــــا يــــــات ئېقىمالرغــــــا، – هـــــاۋايى

 تهقلىـــدچىلىككه قهلبــــتىن ئــــورۇن بهرمهســــتىن، قهلبنــــى مۇســــتههكهم
 بۇنىـڭ ئهكـسى . ئېتىقاد بىلهن تولـدۇرۇش ئېتىقـاد ئهخالقىـدىن سـانىلىدۇ

 . ئېتىقادتىكى ئهخالقسىزلىقتۇر

قهلبنىڭ ئهخالقى . 3
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ــشى ــى ۋە ياخـ ــان ههقىقهتنـ ــانلىقنى يامـ ــاتىلنى، يامـ ــۆيۈش، بـ  لىقنى سـ
 كـۆرۈش، شــىجائهت، ئۆچمهنلىــك، دۈشــمهنلىك ۋە كۆرەلمهســلىك قاتــارلىق
 ناچـــار تۇيغــــۇالرنى ساقلىماســـلىق ۋە باشــــقىالر قهلبنىـــڭ ئهخالقىــــدىن

 . بۇنىڭ ئهكسى قهلبتىكى ئهخالقسىزلىقتۇر . سانىلىدۇ

 نهپسنىڭ ئهخالقى . 4

ــ ــمهت، ئـ ــهۋرچانلىق، هىمـ ــپهت، سـ ــېخىيلىق، كهڭ ئىپـ ــلهك، سـ  الىي تىـ
ــۇپ، ــدىن بولـ ــسنىڭ ئهخالقىـ ــقىالر نهپـ ــانلىق ۋە باشـ ــاقلىق، ئهپۇچـ  قورسـ

 . بۇالرنىڭ ئهكسى نهپستىكى رەزىللىكتۇر

 تۇرۇش ئهخالقى  يۈرۈش . 5

  تۇرۇشـــالردا، ئىـــش  ههر ۋاقىـــت ۋە ههر قانـــداق جايـــدىكى يـــۈرۈش
ــڭ ئىچ  ههرىكهتــــلهردە، گهپ ــارلىق ئىــــشالردا ئۆزىنىــ ــۆزدە ۋە بــ ــ ســ  ى كــ

ــۈرۈش دۇنياســىنى ــادىلهش ي  تۇرۇشــتىكى گــۈزەل  راســتچىللىق بىــلهن ئىپ
 نى يوشـــۇرۇپ، ئىچكــى دۇنياســـى ئهممــا ئۆزىنىـــڭ . ئهخالقــتىن ســـانىلىدۇ

 . تۇرۇشتىكى رەزىل ئهخالقتۇر  ياسالمىلىق قىلىش يۈرۈش

 ئهخالقنىڭ شهخسىي ۋە ئىجتىمائىي تهرەپلىرى

ــائىي تهرەپلى  رىنىـــــڭ ئهخـــــالق ئىنـــــساننىڭ شهخـــــسىي ۋە ئىجتىمـــ
 . ههممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــدىغان . 1 ــگه ئالىــ ــى ئــــۆز ئىچىــ ــسىي تهرەپلىرىنــ  ئىنــــساننىڭ شهخــ
 قانــائهت، رازىمهنلىــك، ئىنتىزامچــانلىق، قېتىــرقىنىش، چىــن  ئهخالقــالر

 . ئىرادە، ئۈمىدۋارلىق ۋە باشقىالردۇر

ــدىغان . 2 ــۆزئىچىگه ئالىــ ــى ئــ ــائىي تهرەپلىرىنــ ــساننىڭ ئىجتىمــ  ئىنــ
ــالر ــادارلىق، كهمتهرلىــك، ر  ئهخالق ــۇش، ۋاپ ــتچىللىق، ئىــشهنچلىك بول اس
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ــپهت ــۇش، ئىپ ــهۋىرچان بول ــدا س ــيهتلهر ئالدى ــگهن ئهزى ــقىالردىن كهل   باش
 نومۇســلۇق بولــۇش، كهڭ قورســاقلىق، ئهپۇچــانلىق، ســېخىيلىق، شــىجائهت

 . ۋە باشقىالردۇر

 ئىجتىمــــائىي ئهخــــالق پرىنــــسىپىنى بىـــــر جــــۈمله ســــۆز بىـــــلهن
ــهندۈرگهندە،  ئى ــامىله چۈشـ ــداق مۇئـ ــدىن قانـ ــقىالر تهرىپىـ ــساننىڭ باشـ  نـ

 كۆرۈشنى كۈتـسه ۋە ئـارزۇ قىلـسا، باشـقىالرغىمۇ شـۇنداق مۇئـامىله قىلىـشى
 . دېگهنلىكتۇر

 بىلــمهي رەنجىتىــپ  ئــۆزى يامــانلىق قىلىــپ قويغــان يــاكى  بىلىــپ
 قويغان بىرىـدىن ئـۆزىنى ئهپـۇ قىلىۋېتىـشىنى كـۈتكهن ئـادەم باشـقىالرنىمۇ

 ! ئهپۇ قىلسۇن

ــادەم ــۈتكهن ئ ــشىنى ك ــشهنچلىك بولى ــا ئى ــۆزىگه قارىت ــقىالرنىڭ  ئ  باش
 ! باشقىالرغا ئىشهنچلىك بولسۇن

 باشـــقىالرنىڭ راســـت سۆزلىـــشىنى ياقتۇرغـــان ئـــادەم ئـــۆزى راســـتچىل
 ! بولسۇن، باشقىالرغا هېچ يالغان سۆزلىمىسۇن

 باشقىالرنىڭ ئىپپهتلىـك بولىـشىنى ياقتۇرغـان ئـادەم ئۆزىمـۇ باشـقىالرغا
 . تا ئىپپهتلىك بولىشى الزىم قارى

 نومۇسـىنى مــۇقهددەس  سـىڭىللىرىنىڭ ئـار  قىزلىرىنىـڭ، ئاچـا  خوتـۇن
 ســىڭىللىرىنىڭ  قىزلىرىنىــڭ، ئاچــا  بىلــگهن ئــادەم باشــقىالرنىڭمۇ خوتــۇن

ــار ــشى، ئايـــاق  ئـ ــىنى مـــۇقهددەس بىلىـ ــتى قىلىـــشتىن، داغ  نومۇسـ  ئاسـ
 . تهككۈزۈشتىن ههزەر قىلىشى الزىم

ــسا ــبهر ئهلهيهىســ ــگهن پهيغهمــ ــداق دېــ ــراق « : الم مۇنــ ــتىن يىــ  دوزاخــ
ــلهن ــان بىـ ــادەم ئىمـ ــان ئـ ــنى خالىغـ ــنهتكه كىرگۈزۈلۈشـ ــپ، جهنـ قىلىنىـ



 107 ۇمىيلىقى ئوم هلىرىگه ساه هايات ۈتۈن پ هخالقنىڭ ئ

ــا، ئۇالرغىمــۇ ــشىنى ياقتۇرس ــۆزىگه قانــداق كېلى ــشىلهرنىڭ ئ ــسۇن، كى  ئۆل
 ) 1 ( » . شۇنداق كهلسۇن

. ۇسلىم رىۋايىتى ئىمام م ) 1 (
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 نىشى تۈرلى بىلهن ى ئېتىبار مۇناسىۋىتى ئهخالقنىڭ

 :∗ تۈرگه بۆلۈنىدۇ 4 ى بىلهن ئهخالق قارىتىلغان تهرەپلىرى ئېتىبار

ــسىدىكى ــاال ئوتتۇرى ــالاله تائ ــلهن ئ ــسان بى ــسى، ئىن ــى تۈردىكى  بىرىنچ
 مۇناســىۋەتكه قارىتىلغــان ئهخــالق بولــۇپ،  بــۇ تــۈردىكى ئهخــالق ئىنــسانغا

 ئــالاله تائاالغــا : مهســىلهن . كــۆپلىگهن ئهخالقىــي بــۇرچالرنى يۈكلهيــدۇ
ــڭ ئىاله ــۇش، ئۇنىــ ــتچىل بولــ ــدا راســ ــان ئىمانــ ــى بولغــ ــدا، جىمــ  لىقىــ

 ســۈپهتلىرىدە، بــارلىق ئىــشلىرىدا ئهڭ مــۇكهممهل ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ
ــانلىرىنى  قىلىـــــش، ئۇنىـــــڭ نېمهتلىـــــرىگه شـــــۈكۈر قىلىـــــش، بۇيرىغـــ
 سهمىمىيلىك بىـلهن ئورۇنـداش، توسـقانلىرىدىن قهتئىـي يېـنىش، ئۇنىڭغـا
ــۇپ، ــدىن قورقــ ــشالش، ئازابىــ ــۇههببهتنى بېغىــ ــالس ۋە مــ ــارچه ئىخــ  بــ

 . ئۈمىد قىلىش، ئۇنى ههمىشه ياد ئېتىش ۋە باشقىالر رەهمىتىنى

 ئــالاله تائــاالنى ئىنكــار : بــۇ تــۈرگه مۇناســىۋەتلىك يامــان ئهخالقــالر
ــانلىرىنى  قىلىــــش، ئۇنىــــڭ نېمهتلىــــرىگه تۇزكورلــــۇق قىلىــــش، بۇيرىغــ
 قىلماســــلىق، توســــقانلىرىدىن يانماســــلىق، ئازابىــــدىن قورقماســـــلىق،

 يــاد ئهتمهســلىك قاتــارلىق كۇپرىلىــق رەهمىتىــدىن ئۈمىدســىزلىنىش، ئــۇنى
 . مهسىيهتلهردۇر  ۋە گۇناه

ــان ــلهن بولغــ ــقىالر بىــ ــساننىڭ باشــ ــسى، ئىنــ ــى تۈردىكىــ  ئىككىنچــ

 ئابدۇراهمان )∗ (  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخالقى « ههبهننهكه  ناملىق » ئىسالم
. دىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى ئهسهرى



 109 ۈرلىنىشى ت هن بىل ېتىبارى ئ ۇناسىۋىتى م هخالقنىڭ ئ

 مۇناسىۋىتىگه قارىتىلغـان ئهخـالق بولـۇپ،  بـۇ تـۈردىكى ئهخـالق ناهـايىتى
ــۇر ــق ۋە ئوچۇقتــ ــۇالر . ئېنىــ ــك، : ئــ ــشهنچلىك، ئىپپهتلىــ ــتچىل، ئىــ  راســ

ــدە ئادالهتلىــك، كهچۈرۈمچــان، ــۇش، مۇئامىلى  مهرد، ســېخىي، ههققــانىي بول
ــسىنىڭ ــداش، ههق ئىگى ــپ ئورۇن ــى قېتىرقىنى ــۇش، ۋەزىپىن ــانىي بول  ههقق
ــارلىق ــش قات ــراپ قىلى ــى ئېتى ــسىنىڭ پهزىلىتىن ــلهت ئىگى ــى، پهزى  ههققىن
 مهنپهئىتىـــــدىن باشـــــقىالر بههـــــرىمهن بولىـــــدىغان گـــــۈزەل ئهخـــــالق

 . تۈرلىرىنىڭ ههممىسىدۇر

ــىۋە ــۈرگه مۇناس ــۇ ت ــالر ب ــان ئهخالق ــانهت، : تلىك يام ــۆز، خىي ــان س  يالغ
 ههقــسىزلىق، دۈشــمهنلىك، ئۆچمهنلىــك، كۆرەلمهســلىك، بېخىللىــق، يامــان
 مۇئــامىله، ۋەزىپىنــى ئــادا قىلماســـلىق، ياخــشىلىق بهدىلىــگه تۇزكورلـــۇق
ــى ــسىنىڭ پهزىلىتىن ــلهت ئىگى ــى، پهزى ــسىنىڭ ههققىن ــش، ههق ئىگى  قىلى

 باشــقىالرغا يېتىــپ بارىــدىغان بــارلىق ئىنكــار قىلىــش قاتــارلىق زىيىنــى
 . يامان قىلىقالردۇر

ــان ئهخـــالق ــۆزىگه قارىتىلغـ ــساننىڭ ئـ ــسى، ئىنـ ــۈچىنچى تۈردىكىـ  ئـ
ــاال ــىبهتكه، ب ــۇپ، مۇس ــۇرچى بول ــدىغان ههر  ب ــايتۇرغىلى بولماي ــا ۋە ق  قازاغ

 ئىنتىزاملىـق بولـۇش،  قانداق قولـدىن بېرىـشلهرگه سـهۋر قىلىـش، تهرتىـپ
ــالىق ۋە ئاخىرەتل ــالس دۇني ــپ ئىخ ــشنى قېتىرقىنى ــر ئى ــداق بى ــك ههر قان  ى

 ئـۆزىنى  بىلهن قىلىش، ئاچچىقنىـڭ كهيـنىگه كىرمهسـلىك ۋە ئىنـسان ئـۆز
ــۇ ــارىلهر بـ ــداق چـ ــان ههر قانـ ــك بولغـ ــشتا كېرەكلىـ ــدارە قىلىـ ــشى ئىـ  ياخـ

 . تۈردىكى ئهخالقىي بۇرچنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ

ــ ــالر يۇقىرىقىالرنى ــان ئهخالق ــىۋەتلىك يام ــۈرگه مۇناس ــۇ ت ــامهن ب  ڭ تام
 . ئهكسىنى تهشكىل قىلىدۇر

تــۆتىنچى تۈردىكىــسى، ئىنــساننىڭ باشــقا جــانلىقالر بىــلهن بولغــان



 بايان مىي ۇ ئوم ە ققىد ه ه خالق ه ئ : بۆلۈم  110 1

 هايۋانالرغـــا : مۇناســىۋىتىگه قارىتىلغـــان ئهخالقـــي بــۇرچى بولـــۇپ، ئـــۇالر
ــم ــشى  رەهىـ ــش، ياخـ ــادا قىلىـ ــۇق ئـ ــى تولـ ــۇش، ههققىنـ ــهپقهتلىك بولـ  شـ

 ئۇالرنىــڭ جېنىمــۇ مۇئــامىله قىلىــش، قىينىماســلىق، ئــاچ قويماســلىق ۋە
 خــــۇددى ئىنــــسانالرنىڭكىگه ئوخــــشاش جــــان ئىكهنلىكىنــــى ئهســــتىن

 ئهكـسىچه، هـايۋانالرنى . چىقارمىغان هالـدا مۇئـامىله قىلىـش قاتـارلىقالردۇر
ــر ــۇش، بى ــاچ قوي ــاش، ئ ــتىش  قىين ــوق ئې ــتۇرۇش، ئ ــلهن سوقۇش ــرى بى  بى

 يامــان مهشـقلىرىدە ئـۇالرنى نىـشانغا ئـېلىش، بىهـۇدە ئۆلتـۈرۈش قاتـارلىقالر
ــالق نهمۇنىلىرىــدۇر ــساالم بىــر ههدىــسته . ئهخ  بىــر « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىس

 ئايـال بىــر مۈشـۈكنى نــان يــاكى سـۇ بهرمهســتىن يــاكى يهردىـن بىــر نهرســه
 تېپىـــپ يېيىـــشى ئۈچـــۈن قويـــۇپ بهرمهســـتىن، ســـوالپ قويـــۇپ ئۇنىـــڭ

 . دېگهن ) 1 ( » . ئۆلۈمىگه سهۋەب بولغانلىقى تۈپهيلى دوزىخى بولۇپ كهتتى

. ۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ئىمام ب ) 1 (



 111 ېگرىسى چ  هك چ ۇنىڭ ئ ۋە ۆررىيهت ه

 چېگرىسى  ررىيهت ۋە ئۇنىڭ چهك هۆ

 مۇنـداق بىـر هـۆررىيهت بـار دەپ . دۇنيادا چهكـسىز هـۆررىيهت بولمايـدۇ
ــانلىرى ــۇ گۇم ــڭ ب ــۇپ، ئۇالرنى ــلهر بول ــتىنال ئهخمهق ــانالر راس ــان قىلغ  گۇم

ــت كېلىــدۇ ــامهن زى ــا تام ــسا شــۇنى . رېئاللىقق ــېمه قىلىــشنى خالى  چــۈنكى ن
 اشـــۇرۇش پهقهت بىـــرال توسالغۇســـىز ۋە چهكلىمىـــسىز هالـــدا ئهمهلـــگه ئ

 . ياراتقۇچىنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ئىش

 ئههــۋال شــۇنداق ئىــكهن، چهكــسىز هــۆررىيهت ۋە مــۇتلهق ئىختىيــار
ــدا ــڭ قولى ــالاله تائاالنى ــوق . پهقهت ئ ــاراتقۇچى ۋە ي ــاال ي ــالاله تائ ــۈنكى ئ  چ

 ههقىــقهتهن ئــالاله تائــاال . قىلغــۇچى، هايــات بهرگــۈچى ۋە ئۆلتۈرگۈچىــدۇر
 چــۈنكى كائىنــات ۋە ئۇنىڭــدىكى بــارلىق ســهۋەبلهر . قىالاليــدۇ خــالىغىنىنى

 . قۇدرەت ئۇنىڭ قولىدا  ۋە مۇتلهق كۈچ

 ئىنـسان ئۈچــۈن بــۇ قـۇدرەت نهدە بولــسۇن؟ ئىنــساننىڭ خالىغــانلىرىنى
ــدە ــمه ئىچى ــۇم چهكلى ــاجىزلىقى ۋە مهل ــڭ ئ ــشى ئۇنى ــگه ئاشــۇرۇش ئى  ئهمهل

 : مهسـىلهن . ي قالىـدۇ ئىكهنلىكى سـهۋەبلىك كـۆپ هـالالردا ئهمهلـگه ئاشـما
ــۇپ ــى بول ــابىقىلهردە بىرىنچ ــلهن  مۇس ــسى بى ــۆر ئىرادى ــڭ ه ــراۋ ئۆزىنى  بى

ــدۇ ــشنى خاالي ــگه ئاشــۇرالمىغىنىدا . چىقى ــۇنى ئهمهل ــېكىن ئهمهلىيهتــته ئ  ل
 ئېگىـــز . ئۆزىنىــڭ مــۇتلهق هــۆررىيهتكه ئىــگه ئهمهســلىكىنى چۈشــىنىدۇ
 ئۆزىـــدە جايــدىن يېقىلىـــپ چۈشــۈپ كېتىۋاتقـــان ئـــادەم شــۇ لههـــزىلهردە

 خــۇددى قۇشــالردەك ئۇچــۇش قــۇدرىتى بولــۇپ، ئۆلۈمــدىن ســاق قېلىــشنى
ــۇدرەت؟ ــداق ق ــسۇن بۇن ــدا نهدە بول ــېكىن  ئۇنىڭ ــدۇ، ل ــارزۇ قىلى ــۇنچه ئ  ش

 لــېكىن ههممىـــسى . ئىنــسان چــوڭ بـــايالردىن بولۇشــنى ئارمــان قىلىـــدۇ
شۇنداق بوالالمدۇ؟
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 هردەك بىــزدە قۇشــالردەك ئۇچــۇش، لهههڭــدەك ســۇ ئــۈزۈش ۋە پهرىــشتىل
ــۇپ ــۈمنى توس ــگهن ئۆل ــزگه كهل ــارمۇ؟ بى ــۆررىيىتى ب ــۆرلهش ه ــمانغا ئ  ئاس

 قالىدىغان هۆررىيهت بىزدە بارمۇ؟

ــۈن ــېمه ئۈچ ــسا، ن ــدىغان بول ــۆررىيهت بولى ــۇتلهق ه ــساندا م  ئهگهر ئىن
ــدۇ؟ ــگه بواللمايـ ــسىگه ئىـ ــڭ ههممىـ ــان قىلغانلىرىنىـ ــۈن ئارمـ ــېمه ئۈچـ  نـ

 مهغلۇب بولىدۇ؟

ــالىدى ــلهرگه نهزەر س ــۆزلىرى ئۆتمۈش ــلهر ئ ــۈك دۆلهت ــساق، كۈچل  غان بول
ــۈنلهي ــدىن پۈت ــى يهر يۈزى ــان خهلقلهرن ــلهن مۇســتهملىكه قىلغ ــۇق بى  زورل
 يــــوق قىلىۋېتىـــــپ، ئۇالرنىـــــڭ ۋەتهن دەۋاســـــى قىلىـــــش خهۋپىـــــدىن

ــانلىقىنى ئۈزۈلكېــــسىل ــاتىرجهم بولۇشــــنى قانچىلىــــك ئارمــــان قىلغــ  خــ
 نى گۇمــان قىلىــپ، بىلهمــسىز؟ ئــۇالر ئۆزلىرىــدە مــۇتلهق هــۆررىيهت بــارلىقى

ــسىمۇ، ــان بول ــل سۇيىقهســتلىرى قالمىغ ــاملىرى ۋە ههرخى ــان قهتلىئ  قىلمىغ
 هىندىــستان، ئــالجىرىيه ۋە بهزى . يهنىــال بــۇ مىللهتلهرنــى يــوق قىاللمىغــان

 ئافرىقــا دۆلهتلىرىنىــڭ مۇســـتهملىكه دەۋرىــدە بېــشىدىن كهچـــۈرگهنلىرى
 داق بىـــر چـــۈنكى دۇنيـــادا هېچكىمـــدە ۋە هېچقانـــ . بۇنىـــڭ مىـــسالىدۇر

 . مىللهتته مۇتلهق هۆررىيهت دەيدىغان نهرسه يوق

 ئهمـــدى هـــازىرقى بىـــز ياشـــاۋاتقان زامـــانىمىزدىن مىـــسال بېرىـــدىغان
 بولساق،

 چىــشىدىن تىــرنىقىغىچه ئهڭ تههلىكىلىــك ۋە ئهڭ زامــانىۋى قــۇرالالر
ــۈن كــۈچىنى ئىــشلىتىپ  بىــلهن قۇرالالنغــان ئىــسرائىلىيه جوهــوتلىرى پۈت

ــا تىندىكى  ئومـــۇمىي نوپـــۇس ســـانى تـــۇرۇپ، پهلهســـ  بىـــر يېـــرىم مىليونغـ
 خهلقى نـامرات، دۈشـمهنگه ئاتىـدىغان تاشـتىن باشـقا قـۇرالى ، يهتمهيدىغان

بولمىغان كىچىككىنه غهززە شههىرىنى نېمه ئۈچۈن بويسۇندۇرالمىدى؟
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 ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــۈچ يىلغــا يــېقىن ۋاقىتــتىن بېــرى غهززە شــههىرىگه
 غهززە . زە خهلقىنـــى تېخىمــۇ نامراتالشـــتۇرىۋەتكهن مبــارگو غهز ى قويولغــان ئ

 ئاهالىسى يېگىلى يوق، ئىچكىلـى يـوق، كىيگىلـى يـوق، داۋالىـنىش ئۈچـۈن
ــۈن قــۇرال ــۇداپىئهلىنىش ئۈچ ــمهندىن م ــۇل يــوق، دۈش ــا پ ــوق ي ــا دورا ي  ي
 تېخىمــۇ يــوق، شــۇنداق پۈتــۈنلهي يوقلــۇق ئىچىــدە، ئىنتــايىن ئېچىنىــشلىق

 . ىرلهرنىڭ نامراتلىقىدا هايات كهچۈرمهكته بىر ۋەزىيهتته ئوتتۇرا ئهس

ــيه ــا ۋە ئهنگىلى ــان، ئامېرىك ــۇقرالىرىغىچه قۇرالالنغ ــسا پ ــسرائىلىيه بول  ئى
ــمىي ــلهر رەس ــان دۆلهت ــنا بولغ ــستىنگه قوش ــلهر، پهل ــچىلىقىدىكى دۆلهت  باش
ــا پهلهســتىن ــدا ئىــسرائىلىيىنى قوللىغــان، ههتت ــي رەســمىي هال  يــاكى غهيرى

ــله ــاكىمىيتى بىــ ــي هــ ــكىالتلىرىمۇ مىللىــ ــتىن تهشــ ــۆپلىگه پهلهســ  ن كــ
 غهززىـــدىكى هامـــاس هـــاكىمىيىتىگه قارشـــى تـــۇررۇپ، ئىـــسرائىلىيىگه
 يانداشــقان، غهززىـــگه قوشـــنا دۆلهتــلهر غهززە ئاهالىـــسىغا يـــاردەم قـــولىنى

ــراق دۆلهتلهردىـــن كهلـــگهن دورا ــا تۇرســـۇن، يىـ  دەرمهك،  ســـوزۇش ئۇياقتـ
ــېمهك ــاردەملهر  ي ــسانىي ي ــارلىق ئىن ــمهك قات ــشتىن ئىچ ــگه كىرى  نىمۇ غهززى

 . توسىۋاتقان

 بۈگــــۈنكى كۈنــــدە، بــــۇ ۋەزىيهتــــته ئىــــسرائىلىيه ئۈچــــۈن هاياتىــــدا
ــېمه ئۈچــۈن ــۇرۇپ، ن ــهت بــار ت ــر پۇرس ــۇنداق چــوڭ بى ــدىغان ش  تېپىلماي

 ئارقىــدىن ئىنــسانىيهت  غهززىنــى بويــسۇندۇرالمىدى؟ ئارقــا ئىــسرائىلىيه
ــشىي هۇجـــۇملىرىنى كـــېچه ــدۈز داۋام  قېلىپىـــدىن چىققـــان ئهڭ ۋەهـ  كۈنـ

 قىلــدۇرۇپ تۇرۇپمــۇ نـــېمه ئۈچــۈن كىچىــك بىـــر پــارتىزان شـــهكلىدىكى
ــانىۋى ــسرائىلىيه ئهڭ زامـ ــۈن ئىـ ــېمه ئۈچـ ــدى؟ نـ ــوق قىاللمىـ ــنى يـ  هاماسـ
ــۇراللىرى ــاددى ق ــالغان ئ ــدا ياس ــنىڭ قول ــۇرۇپ هاماس ــلهن ت ــۇراللىرى بى  ق

 ئالدىدا يېڭىلدى؟

بولغاننىـــڭ دۆلهت بىـــر ئامېرىكـــا دۇنيـــادا شـــۇنچىلىك قۇدرەتلىـــك
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ــتىگه ــۇلغان ئۈس ــن قوش ــقا دۆلهتلهردى ــلهن ، باش ــۈچلهر بى ــداش ك  ئىتتىپاق
 قــۇدرەت ۋە زامــانىۋى  يىلـدىن بىــرى كـۈچ 9 بىـرلىكته تــۇرۇپ نـېمه ئۈچــۈن

 ئهسلىههلهردە ئۆزلىرىـدىن نهچـچه يـۈز ههسـسه ئـاجىز ئهلقائىـدە ۋە تالىبـان
 قىدىكى مېلىتـــانلىرى ئۈســـتىدىن غهلىـــبه قىاللمايـــدۇ؟ ئامېرىكـــا باشـــچىلى

 ئىتتىپاقـــداش كۈچنىـــڭ مهقـــسىتى ئافغانىـــستاننى ئهڭ قىـــسقا ۋاقىـــت
 ئىچىدە تىنجىتىش ئهمهسمىدى؟

 يىلــدىن بىــرى دۇنيانىــڭ ئهڭ قۇدرەتلىــك كــۈچلىرى ئۆزلىرىنىــڭ 9
 هۆر ئىرادىسىنى نېمه ئۈچۈن ئهمهلگه ئاشۇرالمايۋاتىدۇ؟

ــار ئېگىــسى بولغــ ــۆررىيهت ۋە مــۇتلهق ئىختىي ــۈنكى، چهكــسىز ه  ان چ
 ئــالاله تائــاال خالىمىغــان ئىــكهن، ئىنــسانالرنىڭ ! ئــالاله تائــاال  خالىمىــدى

 . خاهىشى ئهمهلگه ئاشمىدى

ــى ﴿ ــڭ  رەبب ــسىلهر ئالهملهرنى ــىلهر خالىيالماي ــالاله خــالىمىغىچه س  )1 ( ﴾ ئ

 يهنــى ســىلهر كــۆزلىگهن مهقـــسىتىڭالرنى ئــالاله تائــاال يــول قـــويمىغىچه
 . ئهمهلگه ئاشۇرالمايسىلهر

 . ئىراق ۋەزىيىتىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇ هازىرقى

 ئىنساننىڭ قۇدرىتى چهكلىك

  ئىنساننىڭ قـۇدرىتى ههرقانچىلىـك يـۇقىرى بولـۇپ كهتـسۇن، پۈتـۈن
 شـارائىتالر ئۇنىـڭ ئالدىـدا هـازىر بولغـان بولـسۇن، يهنىـال ئـۇ ئـارزۇ  شـهرت

ــشهلمهيدۇ ــسىگه ئېرى ــىلىرىنىڭ ههممى ــان نهرس ــساننىڭ . قىلغ ــۈنكى ئىن  چ

. يهت ئا  19 تهكۋىر سۈرىسى ) 1 (



 115 ېگرىسى چ  هك چ ۇنىڭ ئ ۋە ۆررىيهت ه

  مهيلــى ئــۇ خالىــسۇن يــاكى خالىمىــسۇن – ئۇنىــڭ هــۆررىيىتى قــۇدرىتى ۋە
 . تهبىئىي هالدا چهكلىكتۇر

ــۆپلىگه ههق ــى ك ــان ههقق ــۆررىيهتتىن بولغ ــساننىڭ ه ــا  ئىن  هوقۇقالرغ
  بۇالرنىـــڭ ئىچىـــدە شـــۇ ئىنـــساننىڭ شهخـــسىي ههق . زىـــت كېلىـــدۇ

  هوقــــۇقالر ۋە ئــــالاله تائاالنىــــڭ ههق  هوقــــۇقلىرى، ئىجتىمــــائىي ههق
 . ر هوقۇقىمۇ با

ــۇ ههق ــتۇرۇش ۋە  بــ ــسىگه پهقهت مۇۋاپىقالشــ ــڭ ههممىــ  هوقۇقالرنىــ
 هوقـۇق ئىگىلىرىنىــڭ ههر بىــرىگه ئادالهتلىـك تهقــسىم قىلىــش يــولى  ههق

 . بىلهنال ئېرىشكىلى بولىدۇ

 هوقۇقالر  شهخسىي ههق

 مهرىــپهت ئــېلىش  هوقــۇقى ئوقــۇپ بىلىــم  ئىنــساننىڭ شهخــسىي ههق
ــت ئ ــدا بهخـ ــۇق هالـ ــۆزىگه يوللـ ــۇقى، ئـ ــان هوقـ ــۇقى، زىيـ ــزدەش هوقـ   ىـ

 زەخمهتــتىن ســاقلىنىش هوقــۇقى، ئــالاله تائــاال بهرگهن نــېمهتلهردىن ۋە
ــۇقى، هــاالل ــۇق پايــدىلىنىش هوق ــسراپ قىلماســتىن يولل ــزىقالردىن ئى  رى
ــلهر بىــلهن هــۇزۇرلىنىش هوقــۇقى ۋە باشــقا نۇرغۇنلىغــان  قىلىنغــان لهززەت

 . هوقۇقالردۇر

ــقىالر ــا ئىنــساننىڭ ئــۆزىگه ۋە باش  غا زىيــان يهتكۈزۈشــى ئۇنىــڭ ئهمم
ــسىدىن ئهمهس  ههق ــڭ جۈملىـــ ــىلهن . هوقۇقلىرىنىـــ ــساندا : مهســـ  ئىنـــ

ــاكى  ئۆزىنىــڭ شهخــسىي هــۆررىيىتى دەۋاســى بىــلهن ئــۆزىنى ئۆلتــۈرۈش ي
ــستېمال ــىلهرنى ئى ــانلىق نهرس ــپ زىي ــنىگه كىرى ــنىڭ كهي ــسىي ههۋەس  نهپ

ــر ــاكى پىكى ــش ي ــسهل قىلى ــۆزىنى كې ــلهن ئ ــش بى ــل  قىلى ــاقىتىنى، ئهقى  ت
ــۈ ــۇدە كـ ــدىغان بىهـ ــسى بولمايـ ــسانىيهتكه پايدىـ ــاكى ئىنـ ــۆزىگه يـ  چىنى ئـ

! نهرسىلهر بىلهن زايه قىلىۋېتىش هۆررىيىتى بارمۇ؟  ئهلۋەتته يوق
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 شــۇنىڭدەك، ئىنــساندا ئۆزىنىــڭ شهخــسىي هــۆررىيىتى دەۋاســى بىــلهن
ــقىالرنىڭ ههق ــار  باشــ ــا، ئــ ــش  هوقۇقلىرىغــ ــاۋۇز قىلىــ ــىغا تاجــ  نومۇســ

 ! هۆررىيىتى بارمۇ؟ يوق

ــۇتلهق ــسانالرغا م ــۈن ئىن ــېمه ئۈچ ــاال ن ــالاله تائ ــوق؟ ئ ــۈن ي ــېمه ئۈچ  ن
ــا قىلمىغــان؟ چــۈنكى دۇنيــادا ههركىــم ئۆزىنىــڭ شهخــسىي  هــۆررىيهت ئات
ــڭ ــڭ ، خالىغانلىرىنى ــۆڭلىگه كهچكهنلهرنى ــلهن ك ــى بى ــۆررىيىتى دەۋاس  ه
 ۋە ئــــارزۇ قىلغانلىرىنىــــڭ ههممىــــسىنى ئهمهلــــگه ئاشــــۇرماقچى بولــــسا،

 مــى بۇزۇلغــان، ئاجىزالرنىــڭ ياشاشــتىن هــېچ نېسىۋىــسى دۇنيانىــڭ ئىنتىزا
 . بولمىغان بوالتتى

هوقۇقالر  ئىجتىمائىي ههق

ــائىي ههق ــۇپ، ئىنـــساننىڭ ئۆزىنىـــڭ  ئىجتىمـ  هوقـــۇقالر كـــۆپ بولـ
 هوقۇقلىرىغـــا  رنىڭ ههق شهخـــسىي هـــۆررىيىتى دەۋاســـى بىـــلهن باشـــقىال

ــى ــل ته  دەخلـ ــرى بىـ ــيهت ئهزالىـ ــسنىڭ جهمئىـ ــلىقى، شهخـ  هن رۇز قىلماسـ
ــدا ــان هالـ ــاس قىلغـ ــادالهتنى ئاسـ ــارلىقنى ئـ ــائىي ههمكـ ــرلىكته ئىجتىمـ  بىـ
ــڭ ــۈن ئومۇمنىـ ــى ئۈچـ ــڭ مهنپهئهتـ ــشى، ئۆزىنىـ ــپ بېرىـ ــانىي ئېلىـ  ههققـ

 . ههققىنى قۇربان قىلماسلىقى ۋە باشقىالردۇر

ــا ــڭ جېنىغ ــلهن بىراۋنى ــى بى ــۆررىيهت دەۋاس ــسىي ه ــساننىڭ شهخ  ئىن
ــسىي ــڭ نهپ ــارمۇ؟ ئۆزىنى ــى ب ــۇش ههقق ــن بول ــدۇرۇش زامى ــسىنى قان  ههۋى

 ئۈچـۈن باشــقىالرغا زىيــان يهتكــۈزۈش يــاكى بىــرىگه باســقۇنچىلىق قىلىــش
ــسىي ــڭ شهخ ــۈن ئۆزىنى ــداش ئۈچ ــىنى قام ــاكى تۇرمۇش ــارمۇ؟ ي ــى ب  ههقق
 هـــۆررىيىتى دەۋاســـى بىـــلهن باشـــقىالرنىڭ ههققىنـــى تـــارتىۋېلىش يـــاكى

 ئۇغۇرالش ههققى بارمۇ؟

ــ ــۆررىيىتى باشــ ــسىي هــ ــساننىڭ شهخــ ــمهك، ئىنــ ــان دېــ قىالرغا زىيــ
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 ههتتـا بىـراۋ بىـرەر يۇقۇملـۇق . يهتكۈزمهسلىك چهكلىمىـسى ئىچىـدە بولىـدۇ
ــسهلگه گىرىپتــار بولغــان بولــسا، ئۇنىــڭ  ئىنــسانالر توپالنغــان جايغــا  كې

 بـۇ باشـقىالرغا  كېـسهل يۇقتـۇرۇپ، ئۇالرغـا . بېرىش هۆررىيىتى چهكلىنىـدۇ
 . زىيان يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈندۇر

 هقلىرى ئالاله تائاالنىڭ ه

ــۇر ــايىن كۆپت ــرى ئىنت ــسانالر ئۈســتىدىكى ههقلى ــڭ ئىن ــالاله تائاالنى  . ئ
 بۇالرنىـــڭ ئهڭ ئالدىنقىــــسى يهر يۈزىــــدە خـــالىس ئىبــــادەت قىلىــــنىش،
 ئۇلـــــۇغلىنىش، ســـــۆيۈلۈش، يـــــاد قىلىـــــنىش ۋە ههر ئىـــــشتا ئىتـــــائهت

 . قىلىنىشتۇر

ــا ئاســىيلى ــالاله تائاالغ ــلهر ئ ــى بهرمىگهن ــۇ ههققىن ــڭ ب ــالاله تائاالنى  ق ئ
 ههر ئىككىــسى ئىنــساننىڭ . قىلغــان، ئــۆزلىرىنى زىيانغــا ئۇچراتقــان بولىــدۇ

ــالاله تائاالنىـــڭ ههققىنـــى . شهخـــسىي هوررىيىتىـــدىن ئهمهس  چـــۈنكى ئـ
ــۆزىنى ئاخىرەتنىــڭ ئازابىغــا تۇتۇشــى يهنه  بهرمهســلىك بىــر ههقــسىزلىق، ئ

ــسىزلىكتۇر ــر ههقـ ــشنى . بىـ ــدىغان ئىـ ــا ئۇچرىتىـ ــۆزىنى زىيانغـ ــساندا ئـ  ئىنـ
. ههققى يوق قىلىش
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 شهيتان ۋە ئۇنىڭ ئىنسان هاياتىدىكى تهسىرى

ــان ــاه، يام  شــهيتان ئىنــسانالرنىڭ كــۆڭلىگه ۋەسۋەســه ســېلىش ۋە گۇن
 . ئىـــشالرنى ئۇالرغـــا چىرايلىـــق كۆرسىتىـــشتىن باشقىـــسىنى قىاللمايـــدۇ

 مهســـىيهتلهرنى ۋە  شـــهيتانغا ئهگهشـــكهن ئىنـــسان خاتـــالىقالرنى، گۇنـــاه
ــ ــانلىقالرنى ئ ــارچه يام ــۈن، بــۇ ب ــشلىگهنلىكى ئۈچ ــلهن ئى  ۆز ئىرادىــسى بى

ــۇالردىن هــېچ ــدۇ، شــهيتانغا ب ــۆزىال جاۋابكــار بولى ــدىن پهقهت ئ  قىلغانلىرى
 چــۈنكى ئازدۇرغــان شــهيتان بولــسىمۇ، گۇنــاهنى . نهرســىنى يۈكلىيهلمهيــدۇ

 . ئىشلىگهن ئىنساننىڭ ئۆزىدۇر

 . ئىــسالم مهنبهلىرىــدە شــهيتان ههققىــدە كــۆپلىگهن ههقىقهتــلهر بــار
 : ئۇالرنىڭ قىسقىچه بايانى تۆۋەندىكىچه

 بىرىنچى ههقىقهت

 پهقهت . شــــهيتان ئىنــــساننىڭ ئىرادىــــسىگه تهســــىر كۆرســــىتهلمهيدۇ
 شــهيتانغا ئهگىــشىپ، ئىختىيــارىي هالــدا ئۆزىنىــڭ تىزگىنىنــى شــهيتاننىڭ

 ئـالاله تائـاال ئـۆز ۋاقتىـدا . قولىغا تۇتقۇزۇپ قويغـانالر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا
 : ئاتىسى ئىبلىسقا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېگهن شهيتانالرنىڭ

ــدىلىرىمگه ﴿ ــۇالرنى ئازدۇرۇشــقا ( مېنىــڭ بهن ــى ئ  ســېنىڭ كۈچــۈڭ ) يهن
ــكهنلهرگىال ــاڭا ئهگهشــ ــۇمراهالردىن ســ ــدۇ، پهقهت گــ ــېنىڭ ( يهتمهيــ ســ



 119 هسىرى هاياتىدىكى ت ئىنسان ۇنىڭ ئ ۋە هيتان ش

 ) 1 ( ﴾ ) كۈچۈڭ يېتىدۇ

ــڭ ﴿ ــسىزكى، مېنى ــمهن ( شۈبهى ــهن ) ئىخالس ــتىدىن س ــدىلىرىم ئۈس  بهن
ــسهن ــق قىاللماي ــقا . هۆكۈمرانلى ــامىي بولۇش ــقهتهن ه ــڭ ههقى  پهرۋەردىگارى

 ) 2 ( ﴾ . يېتهرلىكتۇر

 ســــهن قۇرئــــان ئوقۇمــــاقچى بولغىنىڭــــدا، قوغالنــــدى شــــهيتاننىڭ ﴿
ــسىدىن ( ــن ) ۋەسۋەسىـ ــاه تىلىگىـ ــېغىنىپ پانـ ــا سـ ــسىزكى، . ئالالهقـ  شۈبهىـ

 يهنـــــى ( مۆمىنلهرنىـــــڭ ۋە پهرۋەردىگارىغـــــا تهۋەككـــــۈل قىلغـــــۇچىالر
 . تان هۆكۈمرانلىـــق قىاللمايـــدۇ نىـــڭ ئۈســـتىدىن شـــهي ) يۆلهنگـــۈچىلهر

 ) ئىغــۋا قىلىــشى ( شــهيتان پهقهت ئــۆزىنى دوســت تۇتىــدىغانالر ۋە ئۆزىنىــڭ
 ) 3 ( ﴾ . بىلهن مۇشرىك بولۇپ كهتكهنلهر ئۈستىدىنال هۆكۈمرانلىق قىلىدۇ

 يــۇقىرىقى ئــايهتلهردىن مهلــۇمكى، ئــالاله تائــاال شــهيتانغا ئىنــسانالرنىڭ
 شالرنى چىرايلىـــق قىلىـــپ كـــۆڭلىگه ۋەسۋەســـه ســـېلىش ۋە يامـــان ئىـــ

 شــهيتانالرنىڭ كــۈچى پهقهت . كۆرسىتىــشتىن باشــقا قــۇدرەت بهرمىــگهن
 غــانالر ۋە ئــۇنى ۇپ قوي ئىختىيــارى هالــدا تىزگىنىنــى ئۇنىــڭ قولىغــا تۇتقــۇز
 . ئۆزلىرى ئۈچۈن رەهبهر ئورنىدا تۇتقانالرغىال يېتىدۇ

ــۆزىگه ــادا ئــ ــۇ دۇنيــ ــهيتان قىيــــامهت كــــۈنى بــ ــۇ ســــهۋەبتىن شــ  شــ
 نلهرگه بــۇ ههقىقهتنــى ئــېالن قىلىــدۇ ۋە جاۋابكــارلىقنى ئۈســتىگه ئهگهشــكه
 ئىــش پۈتكهنــدە ﴿ : مۇنــۇ ئــايهت بــۇ ههقىقهتــكه ئىــشارەت قىلىــدۇ . ئالمايــدۇ

ــنهتىلهر بىـــلهن دوزىخىـــيلهر ئايرىلىـــپ ( ــى هېـــساب تـــۈگهپ، جهنـ  يهنـ

 ئايهت  42 هىجر سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  65 ئىسرا سۈرىسى ) 2 (
ئايهتلهر  100  99  98 نههل سۈرىسى ) 3 (
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ــدا ــقهتهن ســىلهرگه « : ، شــهيتان ) بولغان ــالاله ههقى ــۇچىنى ( ئ ــائهت قىلغ  ئىت
 راســت ۋەدىنــى ) ســىيلىق قىلغــۇچىنى جازاالشــتىن ئىبــارەت مۇكاپــاتالش، ئا
 ئۆلگهنـــدىن ( مهن ســـىلهرگه ). ۋەدىـــسىگه ۋاپـــا قىلـــدى ( قىلغـــان ئىـــدى،

 ۋەدە قىلغــان ) كېــيىن تىــرىلىش ســاۋاب، جــازا دېگهنــلهر يــوق، دەپ يالغــان
 كۇفرىغـا، گۇناهقـا ( خىالپلىـق قىلـدىم، سـىلهرگه مېنىـڭ ) ۋەدەمـگه ( ئىدىم،

 انلىقىم بــــولغىنى يــــوق، مهن ســــىلهرنى پهقهت هۆكــــۈمر ) زورلىغــــۇدەك
ــا ( ــىلهر ) گۇمراهلىققـ ــدىم، سـ ــى ( دەۋەت قىلـ ــدىڭالر، ) دەۋىتىمنـ ــۇل قىلـ  قوبـ

ــبلهڭالر، مهن ــۆزۈڭالرنى ئهيىـ ــبلىمهڭالر، ئـ ــى ئهيىـ ــۈن مېنـ ــۇنىڭ ئۈچـ  شـ
ــاردەم ــا ي ــپ ســىلهرنى قۇتقۇزالمــايمهن، ســىلهرمۇ ماڭ ــاردەم بېرى  ســىلهرگه ي

 مهن ســىلهرنىڭ بـــۇرۇن مېنـــى ئالالهقـــا بېرىــپ مېنـــى قۇتقۇزالمايـــسىلهر،
 شــېرىك قىلغــانلىقىڭالرنى ئېتىــراپ قىلمــايمهن، شۈبهىــسىزكى، ) ئىبــادەتته (

 ) 1 ( ﴾ . دەيدۇ » زالىمالر چوقۇم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ

 ئىككىنچى ههقىقهت

ــسانالرنىڭ ــسى پهقهت ئىنـ ــدىكى ۋەزىپىـ ــسان هاياتىـ ــهيتاننىڭ ئىنـ  شـ
ــ ــه سېلىــــشتىن ئىبــ ــۆپرەكىگه . ارەتتۇر كــــۆڭلىگه ۋەسۋەســ  بۇنىڭــــدىن كــ

 ئىنــسان شــهيتاننىڭ ئــۇنى يامــان ئىــشالرنى . شــهيتاننىڭ كــۈچى يهتمهيــدۇ
ــېكىن ئىنــسان ــۋەتته هــېس قىلىــدۇ، ل  قىلىــشقا ۋەسۋەســه ســالغانلىقىنى ئهل

ــۆز ــدۇ  ئ ــر باهــانىلهر بىــلهن قاندۇرى ــۆزىنى بى  دە، شــهيتان قىزىقتۇرغــان  ئ
 . گۇناهقا يۈزلىنىدۇ

 : ن كهرىمدە مۇنداق دېگهن ئالاله تائاال قۇرئا

ئايهت  22 هىم سۈرىسى ئىبرا ) 1 (



 121 هسىرى ت هاياتىدىكى ئىنسان ۇنىڭ ئ ۋە هيتان ش

ــشاهى، ــسانالرنىڭ پادىـــــ ــارى، ئىنـــــ ــسانالرنىڭ پهرۋەردىگـــــ  ﴿ئىنـــــ
 قــا ســـېغىنىپ، كىــشىلهرنىڭ دىللىرىـــدا ) ئـــالاله ( ئىنــسانالرنىڭ ئىالهــى

 ۋەسۋەســـه قىلغــــۇچى جىــــنالردىن ۋە ئىنـــسانالردىن بولغــــان يوشــــۇرۇن
 . ) 1 ( دېگىن﴾ » شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنىڭ شهررىدىن پاناه تىلهيمهن

ــدىن كېــيىن ئارقىــسىغا قايتىۋالغــانالر ﴿تــ ــى ( وغرا يــول ئېنىــق بولغان  يهن
 شـهيتان چىرايلىـق ) ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىـشىنى ( غـا ) ئىماندىن كۇفرىغا قايتقانالر

ــهتتى، ــلهن ( كۆرس ــۇقى بى ــڭ ئۇزۇنل ــارزۇ ۋە ئهجهلنى ــهيتان ئ ــڭ ) ش  ئۇالرنى
 . ) 2 ( كۆڭلىنى تىندۇردى﴾

 كـــۆپ تهدبىـــر شـــهيتان ئىنـــسانالرنى ئـــازدۇرۇش ئۈچـــۈن قانچىلىـــك
 . قولالنسىمۇ، بهرىبىر ئۇنىڭ تهدبىرى ئاجىزدۇر

 . ) 3 ( ﴿شهيتاننىڭ تهدبىرى ههقىقهتهن ئاجىزدۇر﴾

 ئۈچىنچى ههقىقهت

 ئــالاله تائــاال ياخــشىلىق بىــلهن يامانلىقنىــڭ تــۈرتكىلىرى ئوتتۇرىــسىدا
ــا ــهيتاننى ئىنــــسانالرنىڭ هاياتىغــ ــاقالش ئۈچــــۈن شــ  تهڭپۇڭلــــۇقنى ســ

 )4 ( . بهلگىلىگهن

 ۈرىسى ناس س ) 1 (
 ئايهت  25 ۇههممهد سۈرىسى م ) 2 (
 ئايهت  76 ۈرىسى نىسا س ) 3 (
 ئابدۇراهمان ) ( 4  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخالقى « ههبهننهكه  ناملىق » ئىسالم

. دىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى ئهسهرى



 بايان مىي ۇ ئوم ە ققىد ه ه خالق ه ئ : بۆلۈم  122 1

 ننىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن قۇتۇلۇشنىڭ دىنىي چارىسى شهيتا

 ئـــالاله تائـــاال بهنـــدىلىرىگه شـــهيتاننىڭ ۋەسۋەســـىلىرىدىن قۇتۇلـــۇش
 ئهگهر شــهيتان ســاڭا ۋەسۋەســه ﴿ : چارىــسىنى ئۆگىتىــپ مۇنــداق دېــگهن

 . ئالالهقــا ســېغىنىپ پانــاه تىلىگىــن ) شــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىــسىدىن ( قىلــسا،
ــقهتهن ــالاله ههقى ــاڭال ) ســۆزۈڭنى ( ئ ــشىڭنى بىلىــپ ( پ تۇرغۇچىــدۇر ئ  ئى

 تهقـــۋادار كىـــشىلهر شـــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىـــسىگه ئۇچرىـــسا، ). تۇرغۇچىـــدۇر
ــپ، ــى كۆرۈۋېلىــ  ـ دە، ههقىقهتنــ ــلهيدۇ ــالالهنى ئهســ  شــــهيتاننىڭ ( ئــ

 . ) 1 ( ﴾ خاالس تاپىدۇ ) ۋەسۋەسىسىدىن

ئايهتلهر  201  200 ۈرىسى ئهئراف س ) 1 (



 123 سىرى ۇيرۇشنىڭ ب ئىستىغفارغا  هۋبه ت

 ئىستىغفارغا بۇيرۇشنىڭ سىرى  تهۋبه

 خاتــالىقالردىن يىــراق ئىــستىغفار ئــادەمنى گۇنــاهالردىن پــاكالپ،  تهۋبه
ــه ــدىغان نهرس ــپ تۇرى ــلهن . قىلى ــاهنى تهۋبه بى ــشاپ، گۇن ــالىقنى ئوڭ  خات

 ئۆچۈرۈپ ماڭمىغاندا، بىر گۇنـاه يهنه بىـر گۇنـاهنى، بىـر خاتـالىق يهنه بىـر
 ئــاخىرى ئــادەم . يــاكى بىــر قــانچه خاتــالىقالرنى تۇغــدۇرۇپ مېڭىۋېرىــدۇ

ــۈزۈپ قويىـــدۇ ــا كىرگـ ــاس تـــار كوچىالرغـ ــۆزىنى چىقمـ ــۇ خـــۇددى . ئـ  بـ
ــۈن ــڭ پۈت ــلهن ئۇنى ــتىش بى ــا ئې ــسىنى خات ــى تۈگمى ــڭ بىرىنچ  كۆڭلهكنى

ــشاش ــا ئوخ ــپ ماڭغىنىغ ــا ئېتىلى ــۈگمىلىرى خات ــلهپ . ت ــڭ دەس  كۆڭلهكنى
 ئهتـــكهن تۈگمىــــسىنى قايتىــــدىن تـــوغرا ئهتكهنــــدىن كېيىــــنال، باشــــقا

 . تۈگمىلهرمۇ توغرا ۋە جايىدا ئېتىلىپ ماڭىدۇ

ــشىچه، ئو ــت قىلىنى ــارىخالردا قهي ــكهن ت ــسى زەئىپلهش ــمان ئىمپېرىيى  س
 ئـاخىرقى دەۋرلىرىـدە، تۈركىيىنىـڭ ههر قايـسى جايلىرىـدا، دۆلهتـكه قارشــى

 دۆلهت بــۇ ئىــسيانالرنى باســتۇرۇش . ئىــسيانالر بــاش كۆتىرىــشكه باشــلىغان
 ئۈچۈن تـۈرمىلهردىكى جىنـايهتچىلهرنى چىقىرىـپ، ئۇالرنىـڭ قولىغـا قـۇرال

ــ ــلهن ئىـ ــولى بىـ ــۇالرنىڭ قـ ــۇزۇپ، شـ ــسىمۇ، تۇتقـ ــتۇرغان بولـ  سياننى باسـ
ــدا دۆلهت ئــۇالرنى ــپ چىققان ــايهتچىلهر ئىــسيان كۆتىرى ــۇ جىن ــنچه ب  كېيى

 قـــۇرال غـــا چـــۈنكى جىنايهتچىنىـــڭ قولى . باستۇرۇشـــتىن ئامالـــسىز قالغـــان
 بــۇ خاتــالىق كېــيىن ئۆزىــدىنمۇ چــوڭ ۋە . تۇتقــۇزۇش چــوڭ خاتــالىق ئىــدى

 . رغان ئالدىنى ئالغىلى بولمايدىغان خاتالىقالرنى تۇغدۇ

 ئـۆز خاتـالىقىنى بىلـگهن هامـان ئۇنىڭـدىن دەرهـال قـول ئـۈزگهن، بىــر
 گۇنــاهنى ئىــشلىگهن هامــان ئۇنىڭغـــا پۇشــايمان قىلىــپ تهۋبه قىلغـــان
ــۆزىنى ئــادەم قايتــا خاتــالىق ســادىر قىلىــش ۋە يېڭــى گۇنــاه ئىــشلهشتىن ئ
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. يىراق تۇتااليدۇ

ــمهك، تهۋبه ــ  ئىــستىغفار ئادەمنىــڭ ئىــش  دې ــوغرا ۋ ههرىكهتلىرىنى  ە ڭ ت
 شـــۇڭا . كاپــالهت قىلىـــدىغان نهرســه غا مۇســتههكهم بولــۇپ داۋام قىلىـــشى

 . تهۋبىنىڭ ئههمىيىتى زور، پايدىسى كۆپتۇر

ــساالم ــا » : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ ــدىن 70 مهن ههر كـــۈنى ئالالهقـ  قېتىمـ
ــتىمهن  كــۆپرەك تهۋبه  ئىلگىرىكــى ۋە كېيىنكــى . دېــگهن ) 1 ( » ئىــستىغفار ئېي

 چىلىكلىـــــرى ۋە خاتـــــالىقلىرى كهچـــــۈرۈم پۈتـــــۈن گۇنـــــاهلىرى، كهم
ــا ــالاله تائاالغــ ــدە ئــ ــڭ كۈنــ ــۇم پهيغهمبهرنىــ ــر مهســ ــۋېتىلگهن بىــ قىلىــ

 ئىــستىغفار ئېيتىــشىنىڭ ســهۋەبى نــېمه؟ تهۋبه  قېتىمــدىن ئــارتۇق تهۋبه 70
 دېگهننى گۇناه قىلغانالر قىلمامدۇ؟

ــساالم يهنه ــبهر ئهلهيهىســـ ــسى » : پهيغهمـــ ــادەم بالىـــ ــداق ئـــ  ههر قانـــ
 ۇر، خاتاالشــــــــــقۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىــــــــــسى تهۋبه خاتاالشــــــــــقۇچىد

 بۇنىڭدىكى سىر نېمه؟ . دېگهن ) 2 ( » قىلغۇچىالردۇر

 ئىـــــستىغفار ئىنـــــساننىڭ تــــوغرا يولـــــدىن ئېزىـــــپ  چــــۈنكى تهۋبه
ــدىغا، ــپ تۇرى ــتههكهم قىلى ــى مۇس ــڭ قهدىمىن ــۈن ئۇنى ــلىكى ئۈچ  كهتمهس
ــى ــۈپ تۇرۇشـ ــڭ ئۆچۈرۈلـ ــۇپ، گۇناهالرنىـ ــدا يۇيۇلـ ــڭ ۋاقتىـ خاتالىقالرنىـ

 رقىلىق ئـــۇنى مـــۇرەككهب خاتـــالىقالر ۋە ئېغىـــر گۇنـــاهالردىن ســـاقالپ ئـــا
 . تۇرىدىغان قالقاندۇر

  ئهمــــدى، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ شــــۇنچىلىك كــــۆپ تهۋبه

 ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
ئىمام تىرمىزى ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
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ــتىن ــر تهرەپــ ــۇ بىــ ــسهك، بــ ــهۋەبىگه كهلــ ــشىنىڭ ســ ــستىغفار ئېيتىــ  ئىــ
 مۇســۇلمانالرغا ئــۈلگه كۆرســىتىش ئــارقىلىق ئــۇالرنى بــۇ ياخــشى ئىــشقا

 ندۈرۈش، يهنه بىـر تهرەپـتىن ئۇالرنىـڭ تـا قىيـامهتكىچه تـوغرا يولـدا ئادەتله
 . مۇستههكهم بولىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر

 ههر قانـــــداق ئـــــادەم بالىـــــسى « : نىڭ پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم
 خاتاالشــــــــــقۇچىدۇر، خاتاالشــــــــــقۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىــــــــــسى تهۋبه

ــسهك، هه » قىلغــۇچىالردۇر ــسكه كهل ــگهن ههدى ــپ دې ــادەم بىلى ــداق ئ   ر قان
ــمهي ــۇم بىل ــالىدۇ چوق ــشلهپ س ــاه ئى ــدۇ ۋە گۇن ــالىق ئۆتكۈزى ــا . خات  ههتت

ــپ ــېس قىلىـ ــسىز هـ ــۆزىنى گۇناهـ ــڭ ئـ ــان ئادەمنىـ ــاه قىلمىغـ ــېچ گۇنـ  هـ
ــاهتۇر ــرراق گۇنـ ــشلىگهندىن ئېغىـ ــاه ئىـ ــۇ گۇنـ ــشىنىڭ ئۆزىمـ  . مهغرۇرلىنىـ

 ! دېمهك، گۇناهسىز ئادەم يوق دۇنيادا

ــبهر ئهلهيهىســسا ــاه قىلمىــساڭالر، « : الم شــۇڭا پهيغهم  ئهگهر ســىلهر گۇن
 ئالاله گۇنـاه ئىـشلهيدىغان بىـر خهلقنـى يارىتىـپ، ئۇالرنىـڭ گۇنـاهلىرىنى

 . دېگهن ) 1 ( » مهغپىرەت قىلىدۇ

ــۇ ــاه بـ ــڭ گۇنـ ــالاله تائاالنىـ ــسى ئـ ــسنىڭ مهنىـ ــىيهتلهرنى  ههدىـ  مهسـ
 ياقتۇرىـــدىغانلىقىنى ئىپادىلىمهيـــدۇ، بهلكـــى بهنـــدىلىرىنىڭ تهۋبىلىرىنـــى

 ( ﴾ غفـــار ﴿ ۋە » كهچۈرگـــۈچى ( ﴾ غفـــور ﴿ قىلىـــش ئـــارقىلىق ئۆزىنىـــڭ قوبــۇل
ــۈچى ــايىتى بهك كهچۈرگــــ ــارالرنى ناهــــ ــگهن ئۇلــــــۇغ ) گۇناهكــــ  دېــــ

ــان ــدىلىرىگه بولغـ ــش ۋە بهنـ ــار قىلىـ ــهرلىرىنى ئىزهـ ــۈپهتلىرىنىڭ ئهسـ  سـ
 . مېهرىبانلىقىنى ئىپادىلهشنى خااليدۇ

ايىتى ۇسلىم رىۋ ئىمام م ) 1 (
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ــدىلىرىگه خۇشــخهۋەر بېرىــپ ــاال گۇناهكــار بهن ــالاله تائ ــڭ ئال ﴿ : ئ  الهنى
ــاهالرنى مهغپىـــرەت ــۈن گۇنـ ــىزلهنمهڭالر، ئـــۇ پۈتـ ــدىن ئۈمىدسـ  رەهمىتىـ

 . دېگهن ) 1 ( ﴾ قىلىدۇ

ــڭ تهۋبه قىلغـــۇچىالرنى ــالاله تائاالنىـ ــايهتلهر بىرىنچىـــدىن، ئـ ــۇ ئـ  بـ
 ياقتۇرىــدىغانلىقىنى ئىپادىلىــسىه، ئىككىنچىــدىن، هېچكىمنىــڭ قىلغــان

 اخىرى مهغپىــرەت تهۋبىــسى بىكارغــا كهتمهيــدىغانلىقىنى ۋە تهۋبىنىــڭ ئــ
 . ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

ئايهتلهر  54  53 زۇمهر سۈرىسى ) 1 (
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 تهبىئي ئهخالق ۋە يېتىلدۈرۈلگهن ئهخالق

ــگه ــالق دەپ ئىككى ــدۈرۈلگهن ئهخ ــالق ۋە يېتىل ــي ئهخ ــالق تهبىئى  ئهخ
 :∗ بۆلۈنىدۇ

 يارىتىلىـــشتىن بىـــرى ئىنـــساندا بولـــۇپ كهلـــگهن  تهبىئىـــي ئهخـــالق
 ىش تهبىئىتىــدە يــارىتىل  ئهخــالق، يېتىلـدۈرۈلگهن ئهخــالق ) تۇغمــا ( تهبىئىـي

 يېتىلـــدۈرۈلگهن تهربىـــيه يـــولى بىـــلهن ئۆگىنىـــپ ، كېيىـــنچه بولمىـــسىمۇ
 . ئهخالقتۇر

 بهزى كىــشىلهرنىڭ ئهخالقــى تهبىئىــي ئهخــالق بولــۇپ، بــۇ ئهخـــالق
ــۇالر ئهخــالق ــدىنال ئىپادىلىنىــشكه باشــاليدۇ، ئ ــالىلىق چاغلىرى  ئۇالرنىــڭ ب

 بــۇ . ىــدىغان كېلىــدۇ قائىــدىلىرىگه ئۆزلىكىــدىن تهبىئىــي هالــدا رىئــايه قىل
 . تهبىئىي ئهخالقنىڭ ئىپادىسىدۇر

 تهربىيىنىــڭ يــاكى ئىجتىمــائىي  بهزى كىــشىلهرنىڭ ئهخالقــى تهلىــم
 مۇهىتنىــڭ يــاكى هايــاتلىقتىن ئالغــان تهجرىبىلهرنىــڭ تۈرتكىــسى بىــلهن
ــدۈرۈلگهن ــاكى يېتىل ــۆگىنىلگهن ي ــۇ ئ ــۇپ، ب ــدۈرۈلگهن ئهخــالق بول  يېتىل

 . ئهخالق دەپ ئاتىلىدۇ

 بىراۋنىــڭ ئهخالقنــى يېتىلدۈرۈشــى ئۈچــۈن ئۇنىڭــدا ئهخالقنــى لــېكىن
 بــۇ خـــۇددى . قوبــۇل قىلىــدىغان تهبىئىــي قــابىلىيهت بولىــشى شــهرتتۇر

 ئابدۇراهمان )∗ (  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخال « ههبهننهكه  ناملىق » قى ئىسالم
. دىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى ئهسهرى
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ــابىلىيهت ــر ماهــارەتنى ئىگىــلهش ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا مۇناســىپ ق  قانــداقال بى
ــا ئوخـــشاشتۇر ــۆگىنىش . تهلهب قىلىنغىنىغـ ــارەتنى ئـ ــرەر ماهـ  ئىنـــساندا بىـ

 نىـسبهتهن تهبىئىـي قـابىلىيهت بولـسا، ئـۇنى چوقـۇم ئۈچۈن شـۇ ماهـارەتكه
ــدۇ ــپ كېتهلهيـ ــسبهتهن . ئۆگىنىـ ــارەتكه نىـ ــۇ ماهـ ــدە شـ ــسىچه، ئادەمـ  ئهكـ

 . تهبىئىي قابىلىيهت بولمىسا، ئۇنى ئۆگىنهلمهيدۇ

 شــۇنداقال، ئىنــساننىڭ ئورگــانلىرىمۇ شــۇنداق بولــۇپ، بىــرەر ماهــارەتنى
ــش ــان ئورگــان مهشــق قىلى ــابىلىيىتى بولغ ــۆگىنىش ق ــولى ئ ــلهن ي ــۇ بى  ش

ــدۇ ــپ كېتهلهي ــارەتنى ئۆگىنى ــىم : مهســىلهن . ماه ــشنى، رەس ــول خهت يېزى  ق
ــي ــسبهتهن تهبىئىـ ــشكه نىـ ــارەتلهرنى ئۆگىنىـ ــقىمۇ ماهـ ــشنى ۋە باشـ  سىزىـ
 قابىلىيهتلىــــك بولغــــانلىقى ئۈچــــۈن قــــولنى كۆنــــدۈرۈش ۋە مهشـــــق
 قىلـدۇرۇش ئــارقىلىق كېرەكلىـك ماهــارەتلهرنى هاسـىل قىلغىلــى بولغانغــا،

 قتــــا مهشــــق قىلىــــش بىــــلهن ئــــاڭالش ماهــــارىتىنى يېتىلــــدۈرۈش قۇال
ــڭ ــدىغان ئادەمنىـ ــۇلىقى ئاڭلىمايـ ــۈن، قـ ــانلىقى ئۈچـ ــابىلىيىتى بولمىغـ  قـ
 ئـــاڭالش قـــابىلىيىتىنى مهشـــق بىـــلهن هاســـىل قىاللمىغىنىغـــا ئوخـــشاش
ــاكى  گــۈزەل ئهخالقنــى يېتىلــدۈرۈش ئۈچــۈن ئۆزىــدە تهبىئىــي تهييــارلىق ي

ــادەم ــان ئ ــابىلىيهت بولمىغ ــارىلهر ق ــقا چ ــېلىش ۋە باش ــم ئ ــۆگىنىش، تهلى  ئ
 . بىلهنمۇ ئۆزىدە گۈزەل ئهخالقنى يېتىلدۈرەلمهيدۇ

 بىر خىل ئهمهس مۇ تهبىئىي ئهخالق

 خـۇلقتىن بولغـان نېسىۋىـسى بىـر  ئىنسانالرنىڭ يارىتىلىـشتىكى مىـجهز
ــان ــل بولمىغـ ــقهت . خىـ ــر ههقىـ ــدىغان بىـ ــار قىاللمايـ ــېچكىم ئىنكـ ــۇ هـ  . بـ

 بىرىـدىن پهرقلىـق بولغىنىــدەك،  ىلىيهت جهههتــته بىـر ئىنـسانالر تۇغمـا قـاب
ــۈك ــىمۇ كۈچل ــڭ بهدەن قۇرۇلۇش ــك  ئۇالرنى ــاجىزلىق، ئېگىزلى ــارلىق،  ئ  پاك

ــېمىزلىك ــۇق، ســاقلىق – س ــق  ئۇرۇقل ــسهللىك، چىرايلى كۆرۈمــسىزلىك  كې
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ــرى  جهههتــلهردە پهرقلىــق يارىتىلغــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئهخالقىــي ۋە غهي
 . ر خىل بولمىغان ئهخالقىي تهبىئهتلىرىمۇ بى

 ي قورقـــۇنچ كۆرىـــۋاتىمىزكى، بهزى ئىنـــسانالردىكى تهبىئىـــ : مهســـىلهن
ــك خىــــــسلىتى باشــــــقىالر ــق، بهزىلهردىكــــــى تهمهگهرلىــــ  دىن پهرقلىــــ

ــاتتىق بولغــان ــدىغان . باشــقىالردىكىدىن ق ــشىلهر تىــز ئاچچىقلىنى  بهزى كى
ــسا، يهنه بهزى كىــشىلهر ئــۆزىنى تۇتۇۋالىــدىغان ۋە ئــاچچىقىنى مهلــۇم  بول

ــدۇ ــدىغان كېلى ــڭ . قىلماي ــى مۇهىتنى ــى  تېخ ــي پهرقلهرن ــل  تهبىئى ــۇ خى  ب
 . تهسىرىگه ئۇچرىمىغان كىچىك بالىالردىمۇ كۆرگىلى بولىدۇ

 ئــــالاله ســــىلهرنىڭ « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم مۇنــــداق دېــــگهن
ــسىم ــۇ تهقـ ــدەك ئهخالقىڭالرنىمـ ــسىم قىلغانـ ــى تهقـ ــاراڭالردا رىزقىڭالرنـ  ئـ

 ) 1 ( » . قىلغان

ــبه ــڭ راســت پهيغهم ــدىكى پهرقلهرنى ــسان تهبىئىتى  ر ئهلهيهىســساالم ئىن
 ئىنـسانالر خـۇددى ئـالتۇن، « : بايـان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن نى ئىكهنلىكى

 كۈمۈشــــكه ئوخــــشاش مهدەنــــلهردۇر، ئۇالرنىــــڭ جــــاهىلىيهتته ياخــــشى
 ) 2 ( » . بولغانلىرى ئۆگهنسه ئىسالمدىمۇ ياخشىالردۇر

 نـسانالرنى ئـالتۇن، كۈمۈشــكه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ ههدىــسته ئى
 بـۇ ئىنتـايىن تـوغرا ئوخـشىتىش بولـۇپ، . ئوخشاش مهدەنلهرگه ئوخـشاتقان

ــته ۋە ــۈرگه ئوخــشاش قىممهت ــۆۋىنى كۆم ــاس، ت ــسى ئالم ــۇ يۇقىرى  مهدەنلهرم
ــىيهتلهردە بىـــر ــهكىل ههم خۇسۇسـ ــق بولغىنىـــدەك،  شـ ــدىن پهرقلىـ  بىرىـ

 ۋە باشــقا كــۆپلىگهن ئىنــسانالرمۇ يــارىتىلىش تهبىئىتىــدە، مىــجهز، خۇلقىــدا

 همهد، تىرمىزى رىۋايىتى ئىمام ئه ) 1 (
ۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ب ) 2 (
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 . جهههتلهردە، خۇددى مهدەنلهرگه ئوخشاش پهرقلىقتۇر

ــسه « ئهمـــدى ههدىـــستىكى ــانلىرى ئۆگهنـ ــاهىلىيهتته ياخـــشى بولغـ  جـ
 دېـگهن جـۈملىگه كهلـسهك، بـۇ جـۈمله ئىنتـايىن » ئىسالمدىمۇ ياخشىالردۇر

 مــۇهىم بىــر ئــۆلچهمنى ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ، ئــۇ بولــسىمۇ، تهبىئىتىــدە
 لىق بولغانالرنىــڭ قانــداقال بىــر مۇهىــت ۋە قانــداقال بىــر جهمئىيهتــته ياخــشى

 . ياشىمىسۇن، شۇ ياخشىلىقنىڭ ئىپادىسىنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئىدى

ــى ــدىن ئهخالقـ ــاهىلىيهت ئههلىـ ــساالم جـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇڭا پهيغهمـ  شـ
ــشىنى ۋە ــۇلمان بولى ــۇالرنىڭ مۇس ــپ، ش ــالالپ چىقى ــشىلهرنى ت ــشى كى  ياخ

 پهيغهمـــبهر . ۈچلىنىـــشنى ئـــالاله تائـــاالدىن تىلهيتتـــى شـــۇالر ئـــارقىلىق ك
 ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب بىــلهن ئهمــر ئىبنــى ! ئــى ئــالاله « ئهلهيهىســساالمنىڭ

 ئىككىــسىنىڭ قايسىــسى ســاڭا ســۆيۈملۈك بولــسا، ) ئهبــۇ جههــل ( هىــشام
ــن ــدايهت قىلغىـ ــسالمغا هىـ ــۇنى ئىـ ــالاله » شـ ــانلىقى ۋە ئـ ــا قىلغـ  دەپ دۇئـ

ــڭ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب  نى ئىــسالمغا هىــدايهت قىلىــشى بىــلهن تائاالنى
ــ ــادەتلىرىنى ئاشـ ــۇلمانالر ئىبـ ــڭ كا مۇسـ ــانلىقى بۇنىـ ــدىغان بولغـ  را قىالاليـ

 . مىسالىدۇر

 ئىنساندىكى ئهخالق ئۆگىنىش قابىلىيىتى

 ئۆزىــدە گــۈزەل ئهخالقالرنــى يېتىلــدۈرۈش ئۈچــۈن تهبىئىــي قــابىلىيهت
 قىلىــش يولىــدا بولغــان ههر قانــداق ئهقىللىــق ئىنــسان ئهخالقىنــى ئىــساله

 تىرىــشچانلىقال كۆرســىتىدىكهن، ئــۇ چوقــۇم گــۈزەل ئهخالقالنــى هاســىل
ــدۇ ــىلهن . قىالالي ــدە : مهس ــاچچىقى كهلگهن ــادەم ئ ــدىغان ئ ــز ئاچچىقلىنى  تى

ــش ئۈچــۈن بهل ــىل قىلى ــسىقلىقنى هاس ــر بې ــدىغان ئېغى ــۆزىنى تۇتۇۋالى  ئ
ــۇ چوقــۇم ئېغ ــولى بىــلهن ئ ــسه، تهربىــيه ي ــر بــاغالپ تىرىــشچانلىق كۆرسهت  ى

. بېسىقلىقنى هاسىل قىالاليدۇ
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ــدا ــادەممۇ ئهگهر ئۇنىڭـــ ــسىيهتچى ئـــ ــان شهخـــ ــا چىققـــ  ئهڭ ئۇچىغـــ
ــي ــابىلىيهت ۋە تهبىئىــ ــي قــ ــۈن تهبىئىــ ــادەتلىنىش ئۈچــ ــېخىيلىققا ئــ  ســ
 تهييارلىق بولـۇپ، سـېخىيلىققا ئـادەتلىنىش ئۈچـۈن چىـن ئىـرادە تىكلىـسه،

 ە سـېخىيلىقتىن تهربىيه يولى بىـلهن ئـۇ چوقـۇپ سـېخىيلىققا ئادەتلىنىـدۇ ۋ
ــدۇ ــدە يېتىلدۈرەلهيـ ــى ئۆزىـ ــۈزەل ئهخالقنـ ــۇ گـ ــارەت بـ ــر . ئىبـ ــداق بىـ  مۇنـ

ــۆزلهپ، ئــۆز ــقىالرنىڭ مهنپهئهتىنــى ك ــادەم بىــردىنال باش ــسىيهتچى ئ  شهخ
ــقىالرغا  مهنپهئهتىــــدىن كــــېچىش دەرىجىــــسىگه يېتهلمىــــسىمۇ، ئــــۇ باشــ

ــشلىك ههق ــكه تېگى ــك  ئۆتهش ــۈن يېتهرلى ــشى ئۈچ ــادا قىلى ــۇقالرنى ئ  هوق
ــد ــدۇ مىق ــېخىيلىقنى يېتىلدۈرەلهي ــڭ . اردا س ــي پهزىلهتلهرنى ــقا ئهخالقى  باش

 ههممىــسى بۇنىڭغــا ئوخــشاش بولــۇپ، ئۆزىــدە تهبىئىــي قــابىلىيهت بولــۇش
 شهرتى بىلهن هاسـىل قىلىـش يولىـدا تىرىـشقان ههر قانـداق ئـادەم  چوقـۇم

 . ئۇنى هاسىل قىالاليدۇ

 ربىــيه شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۆزىنى ته . بــۇ ئىنــساننىڭ قولىــدىكى ئىــش
ــشىغا ــدۈرۈش ئى ــى يېتىل ــۈزەل ئهخالقن ــدە گ ــش، ئۆزى ــساله قىلى ــلهن ئى  بى
ــدا ــڭ ئالدى ــالاله تائاالنى ــامهت كــۈنى ئ ــسان قىي ــگهن ئىن  ئههمىــيهت بهرمى

ــدۇ ــا تارتىلىـ ــدىن . جاۋابكارلىققـ ــش قولىـ ــىل قىلىـ ــسان هاسـ ــۈنكى ئىنـ  چـ
ــاردۇر ــسىدىن جاۋابكـ ــشالرنىڭ ههممىـ ــدىغان ئىـ ــۈن . كېلىـ ــۇنىڭ ئۈچـ  شـ

 ىغان تـۇرۇپ هاسـىل قىلمىغـانالر ئـالاله تائاالنىـڭ ئالدىـدا قولىدىن كېلىـد
 . جازاغا اليىق بولۇپ قالىدۇ

 ئهگهر ئىنــــسان ئهخالقىــــدىكى قىڭغىرلىقالرنــــى تــــۈزىتىش ئۈچــــۈن
 تىرىــشماستىن، ئـــۆزىنى ۋە ئهخالقىنــى ئـــۆز يولىغــا قويۇۋەتـــسه، قىيـــامهت

. دۇ كۈنى بۇ مهسئۇلىيهتسىزلىكى سهۋەبلىك جاۋابكارلىققا تارتىلى
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 ىيه تهرب  ىشنىڭ ئهڭ ئۆنۈملۈك چارىسى ئۆزگهرت ئهخالق

ــشنىڭ ــكه ئۆزگهرتى ــۇنى ياخــشىلىق تهرەپ  ئهخالقنــى ئىــساله قىلىــپ، ئ
ــشى ئهڭ ــم ياخ ــسى تهلى ــوق  چارى ــهك ي ــدە ش ــيه ئىكهنلىكى ــۈنكى . تهربى  چ

 تهربىيه بىـلهن مهشـق ئـادەملهرنىال ئهمهس، بهلكـى ئهڭ ۋەهـشىي، يىرتقـۇچ
ــۆي ه ــايۋانالرنىمۇ ئ ــۈچىگه ئــېگه ه ــدۈرۈش ك ــا ئوخــشاش كۆن  . ايۋانلىرىغ

 ســېرك ئويــۇنى كۆرســىتىدىغانالر تهبىئىتــى ۋەهــشىيلىك بىــلهن : مهســىلهن
ــا ئۆزگهرتهلهيـــدۇ ــدۈرۈلگهن هايۋانغـ ــسانالرغا تولغـــان شـــىرنى كۆنـ  ۋە ئىنـ

ــدۇ ــدىغان هالغــــا كهلتۈرەلهيــ ــن . چېقىلمايــ  يۇنــــۇس ( ئىنــــسانالر دېلفىــ
ــى ــارقىلىق ) بېلىق ــق قىلــدۇرۇش ئ ــى مهش ــالىالرمۇ ئۇنىڭــدىن ن ــك ب  كىچى

ــا كهلتۈرەلهيــــدۇ ــا قىلىــــدىغان هالغــ  ئهگهر . قورقماســــتىن بىــــرگه تاماشــ
 ئىنــــسانالرنىڭ تهبىئىتىــــدىكى مۇســــتههكهم ئهخــــالق ئۆزگهرمهيــــدىغان
ــى ــۈرگهنلىكىنىڭ ئههمىيىتـ ــهرىئهتنى چۈشـ ــڭ شـ ــالاله تائاالنىـ ــسا، ئـ  بولـ

 غــان بــوالتتى نهســىههت قىلغاننىــڭ پايدىــسى بولمى  بولمىغــان بــوالتتى، ۋەز
 ـ نهسـىههت مـۆمىنلهرگه ﴿ ۋە ئـالاله تائاالنىـڭ  ۋەز ـ نهسـىههت قىلغىـن، ۋەز

 . بولمىغان بوالتتى مهنىسى دېگهن ئايىتىنىڭ ) 1 ( ﴾ پايدىلىقتۇر

 ئـــالاله تائاالنىـــڭ رەهمىتـــى ۋە ئادالىتىـــدىن ئىنـــساننى پهقهت ئـــۆزى
ــدىكى ــدۇ، ئۆزىــــ ــا تارتىــــ ــۈنال جاۋابكارلىققــــ ــشالر ئۈچــــ قىلغــــــان ئىــــ

ــدۇ ئۆز ــساننى مهســئۇل تۇتماي ــشالردىن ئىن ــدىغان ئى  : مهســىلهن . گهرتهلمهي
ــادەمنى ــۇق ئ ــز بويل ــارلىقى، ئېگى ــڭ پاك ــادەمنى ئۇنى ــار ئ ــاال پاك ــالاله تائ  ئ

ئايهت  55 زارىيات سۈرىسى (1)
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ــا تارتمىغىنىغــا ئوخــشاش ــويلىقى ســهۋەبلىك جاۋابكارلىقق ــز ب  . ئۇنىــڭ ئېگى
ــاكى ــشىلىق ي ــى ياخ ــۆزىنى ۋە ئهخالقىن ــارلىقى ئ ــساننىڭ جاۋابك ــۇڭا ئىن  ش

 نلىق تهرەپــكه ئــۆزگهرتىش قولىــدىن كېلىــدىغان ئىــشالر دائىرىــسىدىال يامــا
 . بولىدۇ

 ئههۋال مۇنداق ئىـكهن، ئـالاله تائـاال ئىنـساننىڭ ئـۆزىنى ۋە ئهخالقىنـى
ــان مۇشــهققهتلىرىگه ســاۋاب ــدا تارتق ــۆزگهرتىش يولى ــكه ئ  ياخــشىلىق تهرەپ

ــته ــا ئىتـ ــانلىق پاتقاقلىرىغـ ــى يامـ ــۆزىنى ۋە ئهخالقىنـ ــدەك، ئـ  رگهن بهرگهنـ
 . كىشىنى جازااليدۇ

 نهپـسىنى پـاك قىلغـان ئـادەم ﴿ : بۇ ههقتىكى ئىـسالم پرىنـسىپى مۇنـداق
 ) 1 ( ﴾ . مهقسىتىگه يېتىدۇ، ئۇنى گۇناهقا پاتۇرغان ئادەم زىيان تارتىدۇ

ــڭ ﴿ ــالاله ئۇالرنىـ ــۈچه ئـ ــۆزىنى ئۆزگهرتمىگـ ــر قهۋم ئـ ــداق بىـ  ههر قانـ
 ) 2 ( ﴾ . ئههۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ

 ئايهت  10 شهمس سۈرىسى (1)
ئايهت  11 رەئد سۈرىسى (2)
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 چارىلىرى ش يېتىلدۈرۈ الرنى ئهخالق گۈزەل

ــۈك ــنىڭ ئهڭ ئۆنۈملـ ــى يېتىلدۈرۈشـ ــۈزەل ئهخالقالرنـ ــسىزكى، گـ  شهكـ
 ! چارىسى تهربىيهدۇر

ــيهت بهرگهن ــدە زور ئههمى ــسىگه ئاالهى ــى ئهخــالق تهربىيى ــسالم دىن  ئى
 . بولۇپ، ئهخالق تهربىيىـسى ئىمـان تهربىيىـسى بىـلهن بىـر ئورۇنـدا تۇرىـدۇ

ــساالمن ــبهر ئهلهيهىس ــهۋەبتىن پهيغهم ــۇ س ــڭ ش ــك هاياتىنى  ىڭ پهيغهمبهرلى
 كـــۆپرەكىنى ئىمـــان بىـــلهن ئهخالقنـــى تۇرغـــۇزۇش يولىغـــا ئاتىغـــانلىقىمۇ

 . ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

ــرىگه ــڭ بىـ ــانلىقتىن، ئۇالرنىـ ــل بولمىغـ ــر خىـ ــى بىـ ــسان تهبىئىتـ  ئىنـ
 . مۇناســىپ كهلــگهن تهربىــيه چارىــسى يهنه بىــرىگه مۇناســىپ كهلمهيــدۇ

 ۈتـــۈن ئىنـــسانالرنىڭ تهبىئىـــتىگه شــۇنىڭ ئۈچـــۈن ئىـــسالم تهربىيىــسى پ
 . مۇناسىپ كېلىدىغان تهربىيه ۋاسىتىلىرىنىڭ ههممىسىنى قولالنغان

ــۈن  كىـــشىلهرنىڭ ئۆزلىرىـــدە ئىـــسالم ئهخالقىنـــى يېتىلدۈرۈشـــى ئۈچـ
ــارىلىرى ــيه چ ــان تهربى ــدىم قىلغ ــا تهق ــڭ ئۇالرغ ــسالم دىنىنى ــي : ئى  ئهمهلى
ــۇلمان جهمئىي ــۈلگه، مۇسـ ــشى ئـ ــت، ياخـ ــشى مۇهىـ ــق، ياخـ ــڭ مهشـ  ىتىنىـ

 )1 ( . ئىجتىمائىي بېسىمى قاتارلىقالردۇر

 ئهمهلىي مهشق . 1

 ئابدۇراهمان ) ( 1  ئالىم  مهيدانىينىڭ ئۇلۇغ  ئهخالقى « ههبهننهكه  ىق نامل » ئىسالم
. دىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى ئهسهرى
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 نهپـــسنى ئىـــشتىها قىلغـــان ۋە ههۋەس قىلغـــان ئىـــشلىرىدىن مههـــرۇم
ــش ۋە ئــــۇنى شــــۇنداق قىيىنچىلىقالرغــــا چېنىقتــــۇرۇش گــــۈزەل  قىلىــ

 پهزىلهتــــلهرگه ئادەتلىنىــــشنىڭ  ئهخالقالرنــــى يېتىلــــدۈرۈش ۋە ئېــــسىل
ــدۇر ــدىن بىرىـ ــداق . چارىلىرىـ ــر بۇنـ ــسانغا ئېغىـ ــلهپته ئىنـ ــقلهر دەسـ  مهشـ

 بـــۇ . تۇيۇلـــسىمۇ، كېيىـــنچه ئـــۇنى قىـــيىن كۆرمهيـــدىغان بولـــۇپ كېتىـــدۇ
ــى ــارقىلىق بهدەننـــ ــنىقىش ئـــ ــتىن چېـــ ــسمانىي جهههتـــ ــۇددى جىـــ  خـــ

 . كۈچلهندۈرگهنگه ئوخشاش ئىش

 ئىنـساندا ئهخالقىـي پهزىلهتلهرنـى قوبــۇل قىلىـشقا تهبىئىـي ئىقتىــدار ۋە
ــدىغان نهرســه مهۋجــۇد قــابىلىيهت بولغــانلىقى ئ  ئهگهر . ۈچــۈن تهربىــيه دەي

 ئىنـساننىڭ ئهخالقىــي قهتئىـي ئۆزگهرمهيــدىغان ۋە ئىـساله قىلىنمايــدىغان
ــان ــى بولمىغـ ــڭ ئههمىيىتـ ــدا تهربىيهنىـ ــسان هاياتىـ ــدى،  ئىنـ ــسا ئىـ  بولـ

 . بوالتتى

 ئهممــا ئىالهىــي تهلىمــاتالر بىــلهن رېئــاللىقتىكى تهجرىبىلهرنــى ئاســاس
 ودلىرى ئىنـسان تهبىئىتىـدە تهربىيهنـى قوبـۇل قىلىـش قىلغان تهربىـيه مېتـ

ــته ــسپاتالپ كهلمهك ــارلىقىنى ئى ــدارى ب ــتازالر ۋە . ئىقتى ــيىچىلهر، ئۇس  تهربى
ــىللهرنى ــى نهســ ــدا، يېڭــ ــا ئاساســــالنغان هالــ ــۇ مېتودغــ  مــــۇئهللىملهر بــ

 . تهربىيىلهش ئىشلىرىنى ئېلىپ بارماقتا

 ئىلىــــم « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇ ههقــــته مۇنـــداق دېـــگهن
 » . بىلهن بولىدۇ قا ئادەتلىنىش ئۆگىنىش بىلهن سهۋر سهۋرچانلىق

ــسته ــر ههدى ــالاله « : يهنه بى ــشىنى ئ ــان كى ــنى خالىغ ــك بولۇش  ئىپپهتلى
ــشىنى ــان كى ــاجهت بولۇشــنى خالىغ ــشىلهردىن بىه ــدۇ، كى ــك قىلى ئىپپهتلى
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 ئـــالاله بىهـــاجهت قىلىـــدۇ، ســـهۋىرچانلىقنى مهشـــق قىلغـــان كىـــشىنى
 . دەپ كهلگهن ) 1 ( » سهۋرچان قىلىدۇ

 نهپـــسنى يىغىـــش، ئۇنىـــڭ ههۋەســـلىرىنى رەت قىلىـــش ۋە كـــۆڭلى
ــتىن ــكه زورالشـ ــسىل پهزىلهتـ ــشقا ۋە ئېـ ــشى ئىـ ــۆزىنى ياخـ ــسىمۇ ئـ  خالىمىـ
 ئىبارەت جاپالىق مهشـق بىـلهن گـۈزەل ئهخالقالرنـى يېتىلـدۈرۈش ئهلـۋەتته

ــدۇر ــىلهن . مۇمكىنـ ــدە ئېغىـــر : مهسـ ــادەم ئۆزىـ ــدىغان ئـ ــز ئاچچىقلىنىـ  تىـ
ــسىق ــلهپته بې ــدا دەس ــدۈرۈش يولى ــى يېتىل ــۈزەل ئهخالقن ــارەت گ  لىقتىن ئىب

ــق قىي ــي مهشـ ــسىمۇ، ئهمهلىـ ــق تارتـ ــ نى ىنچىلىـ ــارقىلىق دۇرۇ داۋام قىلـ  ش ئـ
ــدۇ ــر بېــسىقلىقنى هاســىل قىالالي ــاخىرى  ئېغى ــۇ . ئ  باشــقا ئهخــالق تۈرلىرىم

 . شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

 ياخشى مۇهىت ۋە پهزىلهتلىك جهمئىيهت . 2

ــيه ــك جهمئى ــۈزەل  ت پهزىلهتلى ــسالمىي گ ــسلهتلهرنى، ئى ــسانىي خى  ئىن
ــشى ــان، ياخ ــسهم قىلغ ــۆزلىرىگه مۇجهس ــى ئ ــالىي پهزىلهتلهرن ــالق ۋە ئ  ئهخ
ــان ــادەت ۋە يامـ ــان ئـ ــدىغان، يامـ ــادەتلهرنى ياقتۇرىـ ــشى ئـ ــق ۋە ياخـ  قىلىـ
 قىلىقالرنــى، شــۇنداقال ناچــار ئهخالقالرنــى يامــان كۆرىــدىغان ئىنــسانالر

 . ائهتچىلىكتۇر توپلىمىدىن تهركىپ بولغان جام

ــدىكى ــيهت قۇرئـــان كهرىمـ ــك جهمئىـ ــىلهر ئىنـــسانالر ﴿ : پهزىلهتلىـ  سـ
 مهنپهئىتـــــى ئۈچـــــۈن ئوتتۇرىغـــــا چىقىرىلغـــــان ياخـــــشىلىققا بـــــۇيرۇپ

ــىدىغان ــانلىقتىن توســ ــشى ئالاله يامــ ــان ئېيتىــــدىغان ئهڭ ياخــ ــا ئىمــ  قــ
ــسلهر ۇ ئ ــايدىغان ، ) 2 ( ﴾ ممهتىـ ــسانالر ياشـ ــان  ئىنـ ــايهتته ماختالغـ ــگهن ئـ  دېـ

 ۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ب ) 1 (
ئايهت  110 ئال ئىمران سۈرىسى ) 2 (
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 . ر جهمئىيهتتۇ

ــيهت ــيهتكه چۆكــۈپ شــۇ جهمئى  ياخــشى مۇهىــت ۋە پهزىلهتلىــك جهمئى
 ئىنــسانلىرى بىــلهن بىــرگه ياشــاش ئــارقىلىق شــۇ جهمئىــيهت ئهزالىرىنىــڭ

 پهزىلهتلىرىنــى، ياخــشى ئــادەتلىرىنى ئۆگىنىــپ يېتىلــدۈرگىلى  ئهخــالق
ــدۇ ــۇ . بولىــ ــڭ ۋە شــ ــىغان جهمئىيىتىنىــ ــۆزى ياشــ ــسان ئــ ــۈنكى ئىنــ  چــ

ــسانالر ــى ئىن ــڭ جهمئىيهتتىك ــانلىقتىن، ئۇالرنى ــتىدا قالغ ــىرى ئاس  نىڭ تهس
ــدا قوبـــۇل ــارى ۋە ئىختىيارســـىز هالـ ــادەتلىرىنى ۋە ئهخالقىنـــى ئىختىيـ  ئـ
 قىلىـــدۇ، شـــۇ جهمئىـــيهت كىـــشىلىرى ياقتۇرغـــاننى ياقتۇرىـــدىغان، ئـــۇالر

 شــۇنداق قىلىــپ شــۇ . يامــان كــۆرگهننى يامــان كۆرىــدىغان بولــۇپ قالىــدۇ
 پهزىلهتلهرنــــــى ئــــــۆزىگه  جهمئىــــــيهت كىــــــشىلىرىدىكى ئهخــــــالق

 . ئۆزلهشتۈرىدۇ

ــسىدە ــادارلىق، مۇئامىلىــــ ــدە ۋاپــــ ــتچىللىق، ئادىتىــــ ــدا راســــ  تىلىــــ
 ئادالهتپهرۋەرلىـــك ئىپادىلىنىـــپ تۇرىـــدىغان ئۈلگىلىـــك بىـــر جهمئىيهتـــته
 ياشــىغان ئــادەم ئۈچــۈن بــۇ جهمئىــيهت كىــشىلىرىنىڭ ئېــسىل ئــادەتلىرىگه

ــانغا توختىمايــــدۇ ــۆڭلى خا . خىالپلىــــق قىلىــــش ئاســ ــۇ كــ ــسىمۇ بــ  لىمىــ
 شــــۇنداق قىلىــــپ بــــۇ . ئــــادەتلهرگه ئــــۆزىنى كۆندۈرۈشــــكه تىرىــــشىدۇ
ــۇ . جهمئىيهتنىــڭ ئهخالقىنــى ئۆزىــدە يېتىلدۈرىــدۇ  ۋاقىــت ئۇزارغانــسېرى ئ

 . شۇ جهمئىيهتكه ۋەكىللىك قىالاليدىغانالر قاتارىدىن بولۇپ قالىدۇ

ــىلهن ــالق : مهســ ــرى ئهخــ ــساندىن بىــ ــل ئىنــ ــك ۋە  بېخىــ  پهزىلهتلىــ
ــاخاۋەتلىك ــۇ س ــلهن ش ــشى بى ــڭ ئۇزىرى ــسا، ۋاقىتنى ــته ياشى ــر جهمئىيهت  بى

 جهمئىــــيهت كىــــشىلىرىنىڭ ســــېخىيلىقىدىن مهلــــۇم مىقــــدارنى ئــــۆزىگه
 . يهرلهشتۈرەلهيدۇ

قورقۇنچــاق بىــرى قورقۇشــنى بىلمهيــدىغان بىــر جهمئىــيهت كىــشىلىرى
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 بىـــــلهن ياشـــــاش ئـــــارقىلىق ئۆزىـــــدىكى قورقۇنچـــــاقلىق نىـــــسبىتىنى
 . تۆۋەنلىتهلهيدۇ

 پهزىلهتـــتىن نېسىۋىـــسى بولمىغـــان جهمئىيهتـــته  ه، ئهخـــالق ئهكـــسىچ
 ياشـىغانالرنىڭ مـۇتلهق كــۆپ قىـسمى شـۇ جهمئىيهتنىــڭ يامـان ئــادەتلىرى

 بىلـــمهي قوبـــۇل قىلغـــانلىقتىن گـــۈزەل  ۋە ناچـــار ئهخالقلىرىنـــى بىلىـــپ
 . ئهخالقتىن مههرۇم قالىدۇ

 ياخشى ئۈلگه . 3

ــۈلگه ــشى ئـ ــالق – ياخـ ــۈن ئهڭ يا  ئهخـ ــلهت ئۈچـ ــسال پهزىـ ــشى مىـ  خـ
 بۇنـداق ئـۈلگه ئۇنىڭغـا ئهگىـشىپ . بوالاليدىغان ئهمهلىـي ئـۈلگه دېمهكتـۇر

 ئىزلىرىنـى  ماڭغىلى بولىدىغان هېسـسىي ئـۈلگه بولغىنىـدەك، ئۇنىـڭ ئىـش
ــنلهرگه ــارقىلىق زېهى ــارىخالردىن، قىســسىلهردىن ئوقــۇش ئ  ۋە ســۈرىتىنى ت

 . كهلتۈرگىلى بولىدىغان مهنىۋى ئۈلگه بولىدۇ

ــۈلگه ــشى ئــ ــك شهخــــسلهردىن، ياخــ ــۈن ئۈلگىلىــ  شهخــــسلهر ئۈچــ
ــائهت كولل ــك جام ــۈن ئۈلگىلى ــپ ئۈچ ــارقىلىق تىن ېكتى ــېلىش ئ ــىرات ئ  تهس

 . هاسىل بولىدۇ

 ياخــــشى ئۈلگىنىـــــڭ گــــۈزەل ئهخـــــالق ۋە ئېــــسىل پهزىلهتلهرنـــــى
 : يېتىلدۈرۈشته تهسىرىنىڭ چوڭ بولغانلىقىنىڭ سىرى مۇنداق

ــدىن ههر ) 1 ( ــسانالر جهمئىيىتىــ ــۈلگه  ئىنــ ــشى ئــ ــر ياخــ ــداق بىــ  قانــ
 بۇنـداق بىـر . جهمئىيهتته ئهڭ يـۇقىرى ۋە ئهڭ ئـالىي مهرتىبىنـى ئىگىلهيـدۇ

  مهرتىــبه ئــادەتته ئومــۇم خهلقنىــڭ سۆيگۈســىگه، تهقدىرلىــشىگه، هــۆرمهت
 بــۇ ئههــۋال مۇنــداق بىــر ئــۈلگه . ئېهتىرامىغــا ۋە قىزىقىــشىغا ســازاۋەر بولىــدۇ

ــسى ــالق ۋە ئې ــۈزەل ئهخ ــدىغان گ ــۈرتكه بولى ــشقا ت ــن يارىتى  ل پهزىلهتلهردى
ــك كىــشىلهرنى تهقلىــد قىلىــش ــسىدا، ئۈلگىلى نېسىۋىــسى بولمىغــانالر ئارى
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 پهزىلهتــته ئۈلگىلىــك كىــشىلهرنى  دە، ئــۇالر  ئهخــالق  روهىنــى ئويغىتىــدۇ
ــۆزلىرىنى ئوخشىتىــشقا ــا ئ ــسىمۇ دوراشــقا ۋە ئۇالرغ ــته بول ــهكلىي جهههت  ش

 شى نهتىجىـسىدە، بـۇ ئههـۋال مهلـۇم مـۇددەت شـۇنداق داۋام قىلىـ . تىرىشىدۇ
 تهقلىــد قىلغــۇچىالر تهقلىــد قىلىنغــۇچىالردىكى ئهخــالق، پهزىلهتلهرنـــى

 ئاخىرىـــدا ئـــۇالر ئۆزلىرىنىــــڭ . ئۆگىنىـــدۇ ۋە ئـــۆزلىرىگه يهرلهشـــتۈرىدۇ
ــن ــسىل پهزىلهتلهردىــ ــالق ۋە ئېــ ــۈزەل ئهخــ ــاراپ گــ ــشچانلىقىغا قــ  تىرىــ

ــدۇ ــسىۋىلىرىنى ئالى ــشلىك نې ــش . تېگى ــر ئى ــداقال بى ــسان قان نى چــۈنكى ئىن
ــادىتىگه ــڭ ئ ــش ئۇنى ــۇ ئى ــيىن، ب ــدىن كې ــد قىلغان ــۇددەت تهقلى ــۇم م  مهل

 . ئايلىنىپ قالىدۇ

 كامالهت دەرىجىلىرىـدە ئۈزلۈكـسىز يۈكـسهلگهن بىـرەر ئـۈلگه ئهقلـى ) 2 (
ــرلهش ۋە ئۇنىڭغـــا ــۇنى ســـۆيۈش، قهدىـ ــشىنىڭ قهلبىـــدە، ئـ ــاق كىـ  ئويغـ

ــالهت ــا، ئۇنىڭــدا كام ــر ۋاقىتت ــلهن بى ــزىقىش تهســىرىنى قوزغــاش بى  لهرگه قى
 ئهگهر ئۇنىـــڭ تهبىئىتىــدە ياخـــشىلىققا . يۈكــسىلىش روهىنـــى ئويغىتىــدۇ

 مـــايىللىق بولـــۇپ، كامـــالهت مهرتىبىلىـــرىگه ئـــۆرلهش ئىقتىـــدارى بولـــسا،
 ئــۆزىگه نىــسبهتهن ئــۈلگه ســانالغان كىــشىنىڭ ياخــشىلىق تهرەپلىرىنــى
 تهقلىــد قىلىــشقا تىرىــشىدۇ ۋە ئۇنىــڭ قىلغــانلىرىنى قىلىــش ئۈچــۈن كــۈچ

ــهرپ ــدۇ ســ ــدۇ ۋە . قىلىــ ــسىتىگه يېتىــ ــاخىرى مهقــ ــپ ئــ ــۇنداق قىلىــ  شــ
 . تىرىشچانلىقىغا قاراپ كامالهت مهرتىبىلىرىدىن  نېسىۋىسىنى ئالىدۇ

ــلهت ۋە ئهڭ ياخـــشى ) 3 ( ــادەتته ئهڭ ئېـــسىل پهزىـ ــشى ئـــۈلگه ئـ  ياخـ
ــقىالرغا بـــۇ ــۇ باشـ ــۇپ، ئـ ــنهتلهنگهن كىـــشى بولـ ــلهن زىنـ ــالر بىـ  ئهخالقـ

ــشنىڭ ــىل قىلىـ ــارتۇقچىلىقالرنى هاسـ ــائىتىنى ئـ ــك قانـ ــۇمكىن ئىكهنلىـ  مـ
 پهزىلهتلىـــك بولۇشـــقا قىزىقىـــدىغانالر  شـــۇنىڭ بىـــلهن ئهخـــالق . بېرىــدۇ

ــدۇ ــا قهدەم قويىـ ــۇ يولغـ ــتىن بـ ــهتكهن  ئىككىلهنمهسـ ــدا كۆرسـ ــۇ يولـ  دە، بـ
ــسىۋە ــن نې ــسىل پهزىلهتلهردى ــاراپ گــۈزەل ئهخــالق ۋە ئې تىرىــشچانلىقىغا ق
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 ئىقتىدارىـــدىكى چـــۈنكى بـــۇالرنى هاســـىل قىلىـــش ئىنـــساننىڭ . ئالىـــدۇ
ــم . ئىــــشالردۇر ــا كۆرىــــۋاتىمىزكى،  تهلىــ  تهربىــــيه ساههســــىدە  رېئاللىقتــ

ــانلىقتىن،  كـــۆپلىگهن كىـــشىلهر ئۆزلىرىنىـــڭ قـــۇدرىتىنى هـــېس قىاللمىغـ
ــدۇ ــۇمكىن ئهمهس دەپ قاراي ــۇرۇش م ــگه ئاش ــشالرنى ئهمهل ــۇالر . بهزى ئى  ئ

 باشـــقىالرنىڭ شــــۇ ئىـــشالرنى ئهمهلــــگه ئاشـــۇرغانلىقىنى كۆرگىنىــــدىن
 كېيىن، ئۆزىنىڭ قـۇدرىتىنى سـىناپ بـېقىش مهقـسىتى بىـلهن بـۇ ئىـشالرغا

 . ئاتلىنىپ، ئاخىرى غهلىبه قىلىدۇ

ــي ــان تهبىئىـ ــقا بولغـ ــقىالرنى دوراشـ ــساندىكى باشـ ــبىگه ئىنـ ــۇ غهلىـ  بـ
 . مايىللىق ۋە دوراش قابىلىيىتى ئاالهىدە ياردەم قىلىدۇ

ــڭ ــۇلمانالر جهمئىيىتىنى ــۈلگىنى مۇس ــشى ئ ــى ياخ ــسالم دىن ــالهت ئى  كام
ــپ ــرى قىلىـ ــىتىلىرىدىن بىـ ــى قىلىـــش ۋاسـ ــاراپ تهرەققـ  دەرىجىلىـــرىگه قـ

ــالق . بهلگىلىـــگهن ــسىدىن  ئهخـ ــشمۇ بۇنىـــڭ جۈملىـ  پهزىلهتـــته يۈكسىلىـ
 . سانىلىدۇ

 قۇرئان كهرىـم مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن پهيغهمبىرىمىـز ههزرىتـى مـۇههممهد
 ـ ســىلهرگ ﴿ . قىلىــپ كۆرســهتكهن " ئهڭ ياخــشى ئــۈلگه " ئهلهيهىســساالمنى  ه

ــالاله ــان ۋە ئـ ــد قىلغـ ــۈنىنى ئۈمىـ ــاخىرەت كـ ــالاله نى، ئـ ــاد ئـ ــۆپ يـ  نى كـ
 . ) 1 ( ﴾ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر ه ئهتكهنلهرگه ـ رەسۇلۇلال

 بــۇ ئــايهت ئــالاله تائــاال تهرىپىــدىن مۇســۇلمانالرغا بېــرىلگهن چــوڭ
ــۈن ــۇلمانالرنىڭ مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى پۈتـ  تهلىمـــات بولـــۇپ، مۇسـ

ــش ــدە،  ئى ــۈرۈش  گهپ ههرىكهتلىرى ــلىرىدا ئــۈلگه  ســۆزلىرىدە ۋە ي  تۇرۇش

ئايهت  21 هزاب سۈرىسى ئه ) 1 (
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ــدۇ ــشىنى تهلهب قىلىــ ــشته ئهگىشىــ ــي رەۋىــ ــا ههقىقىــ ــپ، ئۇنىڭغــ  . قىلىــ
 ههقىـــقهتهن مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ئـــادەتتىكى كىـــشىلهر ۋە كامـــالهت
 دەرىجىلىــــرىگه يۈكسىلىــــشكه ئىنتىلىــــدىغانالر ئۈچــــۈن ئهڭ ياخــــشى

 . ئۈلگىدۇر

ــبهر ئهلهي ــۆز زامانىــسىدا پهيغهم ــات ئ  هىســساالم مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن هاي
 قايناملىرىنىـڭ پۈتــۈن ســاههلىرىدە روهــى ۋە بهدىنــى بىــلهن تىرىــك ئــۈلگه
ــدىن ــدىن ئۆتكهن ــساالم ئالهم ــبهر ئهلهيهىس ــسا، پهيغهم ــۆتكهن بول ــۇپ ئ  بول
ــهرلهر ــۆلمهس ئهسـ ــاتىرىلىگهن ئـ ــاتىنى خـ ــانلىق هايـ ــڭ شـ ــيىن، ئۇنىـ  كېـ

 ە، تــا هــازىرغىچه پۈتــۈن نهســىلدىن نهســىلگه يېتىــپ كېلىــشى نهتىجىــسىد
 . ئىسالم مىللىتى ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ئۈلگه بولۇپ كهلمهكته

ــۇههممهد ــانلىقى مــ ــۆپ ســ ــۇلمانالرنىڭ كــ ــىردە مۇســ ــازىرقى ئهســ  هــ
 ئهلهيهىســساالمنى هايــات قايناملىرىنىــڭ ههمــمه ســاههلىرىدە تولــۇق ئــۈلگه

 ئهســىردىن كــۆپرەك تــارىختىن بىــرى 14 قىاللمىغــان بولــسىمۇ، ئــۆتكهن
 ممهد ئهلهيهىسـساالمنى پۈتــۈن ئىـشلىرىدا ئـۈلگه قىلىــپ كهلـگهن بىــر مـۇهه

 گهرچه ئـۇالر هـازىرقى . بۆلۈك مۇسـۇلمانالر تـوپلىمى ئۈزۈلـۈپ قـالغىنى يـوق
ــدا ــته زامانـ ــان جهههتـ ــاز سـ ــسىمۇ ئـ ــدۇر بولـ ــته يۇقىرىـ ــمهت جهههتـ  . ، قىمـ

 « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ ئههۋالــدىن خهۋەر بېرىــپ مۇنــداق دېــگهن
ــشى ههر زا ــۈك كى ــر بۆل ــان بى ــدىن بولغ ــڭ ئۇممىتىم ــان مېنى ــقهت م  لهر ههقى

ــش ــۆرەش قىلىـ ــدا كـ ــتۇرىدۇ داۋام نى يولىـ ــامهتكىچه . الشـ ــا قىيـ ــۇ ئىـــش تـ  بـ
 . ) 1 ( » شۇنداق بولىدۇ

ــگهن ــداق دې ــائىپه « : يهنه مۇن ــر ت ــان بى ــدىن ههر زام ــڭ ئۇممىتىم  مېنى

ۋايىتى ى ۇسلىم ر ئىمام م ) 1 (
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ــشىلهر ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئهمرىنـــى تۇتۇشـــقا داۋام قىلىـــدۇ، ئۇالرغـــا  كىـ
ــا م ــۇچىالر ئۇالرغـ ــد قويغـ ــۇالرنى نائۈمىـ ــۇچىالر ۋە ئـ ــك قىلغـ  ۇخالىپهتچىلىـ

 ) 1 ( » . بۇ ئىش تاقىيامهتكىچه شۇنداق داۋام قىلىدۇ . زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

ــۈك ــر بۆل ــدىغان بى ــك قىالالي ــي مۇســۇلمانلىققا ۋەكىللى ــمهك، ههقىقى  دې
ــسپاتالپ ۋە ــۆزىنى ئىـ ــت ئـ ــامهتكىچه ههر ۋاقىـ ــا قىيـ ــۇلمانالر تـ ــن مۇسـ  چىـ

 . قىالرغا ئۈلگه بولۇپ تۇرىدۇ باش

 مۇسۇلمانالر توپلىمى تهرىپىدىن كېلىدىغان بېسىم . 4

ــدا، ئىــسالم تهربىيىــسى  ئىنــسانالرنىڭ ئهخالقىنــى ئىــساله قىلىــش يولى
 تهدبىرلهرنىـــــڭ بىـــــرى مۇســـــۇلمانالر توپلىمىنىـــــڭ  قولالنغـــــان چـــــارە

 شهخـــسلهرنى گـــۈزەل ئهخـــالق ۋە ئېـــسىل پهزىلهتـــلهرگه زوراليـــدىغان
 چــۈنكى ههر قانــداق بىــر ئىنــسانالر جهمئىيىتىــدە شــۇ . ۋى بېــسىمىدۇر مهنىــ

 جهمئىـــــيهت ئهزالىـــــرى بولغـــــان شهخـــــسلهرنىڭ قهلـــــبىگه تهســـــىر
 . كۆرسىتهلهيدىغان مهنىۋى نوپۇز ۋە مهلۇم دەرىجىدە بېسىم بولىدۇ

 ئهمــدى، جهمئىيهتتىكــى بــۇ مهنىــۋى نوپــۇز يــاكى بېــسىمنىڭ مهنبىئــى
 مئىيهتتىكـى شهخـسلهرنىڭ شـۇ جهمئىـيهتكه نېمه دېگهندە، ئـۇ بولـسىمۇ جه

ــتىن ك ــۇ جهمئىيهت ــاجى ۋە ش ــان ئېهتىي ــۋى ۈ بولغ ــاددى ۋە مهنى ــدىغان م  تى
 . مهنپهئهتلىرىدۇر

 ئىجتىمــائىي ياشــايدىغان چــۈنكى ئىنــسان باشــقىالر بىــلهن ئارىلىــشىپ
 ۋە مهدەنىــي مهخلۇقـــات بولغـــانلىقتىن، پهقهت مهلـــۇم ئىنـــسانالر تـــوپلىمى

ــۈ ــارقىلىقال ئىچىــــدە هايــــات كهچــ ــدۇ رۈش ئــ ــۇد بولــــۇپ تۇرااليــ  . مهۋجــ

ۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ب ) 1 (
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ــيهتكه ــڭ جهمئى ــىۋىتى ئۇنى ــان مۇناس ــلهن بولغ ــيهت بى ــساننىڭ جهمئى  ئىن
 قانــداقال . بولغــان ئېهتىياجىــدىن مهيــدانغا كهلــگهن تهبىئىــي مۇناســىۋەتتۇر

 بىــــر نهرســــىگه بولغــــان ئېهتىيــــاج ئېهتىيــــاج ئىگىلىرىنــــى ئــــۆزىگه
 ىلىۋالىــدىغانلىقى بىــز رېئاللىقتــا قارىتىــدىغانلىقى، ههتتــا ئــۆزىگه قــۇل ق

ــدۇر ــاج . كۆرىۋاتقــان ههقىقهتلهرنىــڭ بىرى ــداق ئىــكهن، ئېهتىي  ئههــۋال بۇن
ــچه ۋە ــل قىلمىغى ــشىلهرنى قايى ــى كى ــادەم جهمئىيهتتىك ــان ئ ــسى بولغ  ئىگى
 ئـــــــــۇالرنى رازى قىلمىغىـــــــــچه، جهمئىيىتىـــــــــدىن كـــــــــۈتكهنلىرىنى

ــدە ــۈن جهمئىيىتىــ ــى ئۈچــ ــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكــ ــارلىق ئااللمايــ  ئېتىبــ
 كىشىلهردىن بولـۇش، جهمئىيهتتىكـى كىـشىلهرنى قايىـل قىلىـش ئـارقىلىق
ــيهت ــدا، جهمئىـ ــۇرىي هالـ ــدا مهجبـ ــشىش يولىـ ــشىغا ئېرىـ ــڭ قوللىـ  ئۇالرنىـ

 ئــــادەتلىرىگه  دە، ئۇالرنىــــڭ ئــــۆرپ  كىــــشىلىرىنىڭ يولىغــــا ئهگىــــشىدۇ
ــان ــۇالر يامـ ــشقا ۋە ئـ ــشالرنى قىلىـ ــدىغان ئىـ ــۇالر ياقتۇرىـ ــشىدۇ، ئـ  ماسلىـ

ــشىدۇ كۆر ــقا تىرى ــراق تۇرۇش ــن يى ــدىغان قىلىقالردى ــۇ . ى ــپ ئ  شــۇنداق قىلى
 مۇســـــۇلمانالر تـــــوپلىمى ياقتۇرىـــــدىغان گـــــۈزەل ئهخـــــالق ۋە ئېـــــسىل

 . ئاستا ئۆزىدە يېتىلدۈرىدۇ  پهزىلهتلهرنى ئاستا

ــساننى ــاچقىنىمىزدا، ئىنــ ــۆز ئــ ــدىن ســ ــۋى ئېهتىياجــ ــدى مهنىــ  ئهمــ
 ياجالرنىــڭ بىــرى جهمئىيىتــى بىــلهن بــاغالپ تۇرىــدىغان مهنىــۋى ئېهتى

 شـــۇڭا نۇرغـــۇن كىـــشىلهر . قىمـــمهت ئېهتىياجىـــدۇر  ئىنـــساندىكى قهدىـــر
 ماختىــشىغا ســازاۋەر ئېهتىرامىغــا، ههتتــا  باشــقىالرنىڭ قوللىــشىغا، هــۆرمهت

 لىقــى بىــلهن چىــن قهلبىــدىن بولمىــسىمۇ ياخــشى ئىــشالرنى غىن بولــۇش قىز
ــا ئادەتله ــۆزلىرىنى گــۈزەل ئهخالقالرغ ــدىن قىلىــشقا، ئ  ندۈرۈشــكه، ئۆزلىكى

ــسىي ــۈن نهپـــ ــلىق ئۈچـــ ــاپ قويماســـ ــى قوزغـــ ــقىالرنىڭ نهپرىتىنـــ  باشـــ
ــا بهزى زۆرۈر ــدىن، ههتتـــــ ــسىي غهرەزلىرىـــــ ــلىرىدىن، شهخـــــ  ههۋەســـــ

مۇنــــداق ئىنــــسانالر . مهنپهئهتلىرىــــدىن ۋازكېچىــــشكه مهجبــــۇر بولىــــدۇ
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ــۇزى ۋە ــدىكى نوپـ ــسان قهلبىـ ــڭ ئىنـ ــسىنى جهمئىيهتنىـ ــڭ ههممىـ  بۇالرنىـ
ــسىمى يۈزىـــسىدىن قىلىـــدۇ  گهرچه مۇنـــداق شـــهكىلۋازلىق قىلىـــش . بېـ

ــسىمۇ، ــۇن كهلمىــ ــۆلچىمىگه ئويغــ ــالق ئــ ــسالمىي ئهخــ ــسانىي ۋە ئىــ  ئىنــ
ــشى ــشكه، ياخ ــشالرنى تهرك ئېتى ــان ئى ــسىمۇ يام ــۇپ بول  باشــقىالردىن ئۇيۇل
 ئىــشالرنى قىلىــشقا ئــۆزىنى كۆنــدۈرگهن ئــادەم، ۋاقىتنىــڭ ئۆتىــشى بىــلهن

ــادەتنى ئهخالققــا ئايال  ئاســتا  ندۇرااليــدۇ، يهنــى ياخــشى ئاســتا بــۇ ياخــشى ئ
 ئىشالرنى قىلىـش، گـۈزەل ئهخالقـالر بىـلهن زىننهتلىـنىش، يامـان ۋە ناچـار
 قىلىقالردىـن يىـراق تـۇرۇش ئۇنىـڭ ئهخالقىنىـڭ بىـر پارچىـسىغا ئايلىنىــپ

ــدۇ ــش . قالىـ ــسىدە ئىـ ــالق دائىرىـ ــۈزەل ئهخـ ــادەم گـ ــداق ئـ ــدە، بۇنـ  نهتىجىـ
 الشـــتۇرىدىغان بولـــۇپ كۆرۈشـــنى بىـــرەر مهنـــپهئهتكه باغلىماســـتىنمۇ داۋام

. قالىدۇ



 145 تالالنمىالر هتلهردىن ئاي هلگهن ك هققىدە ه هخالق ئ

 ئهخالق ههققىدە كهلگهن ئايهتلهردىن تالالنمىالر

 تلهر ايه ياخشى ئهخالققا چاقىرغان ئ

 ئوقۇش ۋە ئۆگىنىش ههققىدە

 ) 1 ( ﴾ . بىلمىسهڭالر، بىلىدىغانالردىن سوراڭالر ﴿

 ئهخالقنى يېتىلدۈرۈش ههققىدە

ــڭ؟ ﴿ ــداق بىلهتتى ــى قان ــشىنىڭ نېمىلىكىن ــشىش داۋا ( داۋان ئېشى  ن ئې
ــگهن ــانچىلىقى ) دې ــدە تۇغق ــارچىلىق كۈن ــاكى ئاچ ــاقتۇر ي ــازاد قىلم ــۇل ئ  ق

ــسكىن ــان مىـ ــدا ياتقـ ــاكى توپىـ ــتىمگه يـ ــان يېـ ــار ( بولغـ ــالى ناچـ ــى هـ  يهنـ
 ) 2 ( ﴾ . گه تاماق بهرمهكتۇر ) كهمبهغهل

 نهپسنى پاكالش ههققىدە

ــا يېتىـــدۇ ﴿ ــادەم چوقـــۇم مۇرادىغـ  نهپـــسىنى . روهىنـــى پـــاك قىلغـــان ئـ
 ـ فۇجــۇر بىــلهن كــۇفرى ۋە پىــسق ( ــد ) ى ــادەم چوقــۇم نائۈمى  كهمــسىتكهن ئ

 ) 3 ( ﴾ . بولىدۇ

 ئىستىقامهت ههققىدە

 ئايهت  7 ۈرىسى ئهنبىيا س ) 1 (
 ئايهتلهر  15  11 ۈرىسى بهلهد س ) 2 (
ئايهتلهر  10  7 ۈرىسى شهمس س ) 3 (
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ــان ﴿ ــاڭا ئىمـ ــولغىن، سـ ــدا بـ ــوغرا يولـ ــدەك تـ ــېنى بۇيرۇغانـ ــالاله سـ  ئـ
ــسۇن ــدا بول ــوغرا يول ــانالرمۇ ت ــپ . ( ئېيتق ــشالرنى قىلى ــان ئى ــى قىلىنغ  ) مهنئ

 ئالالهنىـــڭ چهكلىرىــــدىن چىقىــــپ كهتمهڭـــالر، شۈبهىــــسىزكى، ئــــالاله
 ) 1 ( ﴾ . قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

 نومۇسنى ساقالش ههققىدە  ئىپپهت

ــى، ﴿ ــۆمىن ئهرلهرگه ئېيتقىنكـــ ــرەملهرگه ( مـــ ــا مههـــ ــپ ) نـــ  تىكىلىـــ
ــى ــادىن ( قارىمىــسۇن، ئهۋرەتلىرىن ــۇالر ) زىن ــش ئ ــداق قىلى ــسۇن، مۇن  ساقلى

 ئۈچـــۈن ئهڭ ياخـــشىدۇر، ئـــالاله ههقىـــقهتهن ئۇالرنىـــڭ قىلمىـــشلىرىدىن
 مــــۆمىنهلهرگه ئېيتقىنكــــى، نــــامههرەملهرگه تىكىلىــــپ . ار تولــــۇق خهۋەرد

ــقا ــدىن باشــ ــقى زىننهتلىرىــ ــسۇن، تاشــ ــى ياپــ ــسۇن، ئهۋرەتلىرىنــ  قارىمىــ
 زىننهتلىرىنــــى ئاشكارىلىمىــــسۇن، لېچهكلىــــرى بىــــلهن كــــۆكرەكلىرىنى

ــسۇن، ــقا ( ياپـ ــدىن باشـ ــقى زىننهتلىرىـ ــى ئهرلىرىـــدىن، ) تاشـ  زىننهتلىرىنـ
ــ ــيىن ئاتىلىرى ــا قې ــدىن، ي ــڭ ئاتىلىرى ــا ئهرلىرىنى ــدىن، ي ــا ئوغۇللىرى  دىن، ي

 ئوغۇللىرىــــدىن، يــــا ئــــۆز قېرىنداشــــلىرىدىن، يــــا قېرىنداشـــــلىرىنىڭ
ــداش ــا دىنــ ــدىن، يــ ــشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىــ ــا ههمــ ــدىن، يــ  ئوغۇللىرىــ
 ئايــالالردىن، يــا قــول ئاســتىدىكى چــۆرىلهردىن، يــا خوتۇنالرغــا ئېهتىيــاجى

 لىقتىن جىنـــسىي يهنـــى قېـــرى، دەلـــدۈش بولغـــان ( يـــوق خىـــزمهتچىلهر
 دىـن، يــا ئايالالرنىـڭ ئۇيــاتلىق جـايلىرىنى ئۇقمايــدىغان ) شـههۋىتى يــوقالر

 بــــــالىالردىن باشــــــقا كىــــــشىلهرگه ) يهنــــــى بــــــاالغهتكه يهتمىــــــگهن (
ــدۈرۈش ئۈچـــــۈن ــشىلهرگه بىلـــ ــى كىـــ ــسۇن، زىننهتلىرىنـــ  كۆرسهتمىـــ

ــۆمىنلهر ــى مـ ــسۇن، ئـ ــاغلىرىنى يهرگه ئۇرمىـ ــشىڭالر ! ئايـ ــتكه ئېرىشىـ  بهخـ

ئايهت  1122 هۇد سۈرىسى ) 1 (
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 ) 1 ( ﴾ . ىڭالر ئالالهقا تهۋبه قىلىڭالر ئۈچۈن ههمم

 ههۋەسنى يېڭىش ههققىدە  هاۋايى

ــڭ ئالدىـــدا ﴿ ــوراققا تارتىلىـــشتىن ( پهرۋەردىگارىنىـ  قورقىـــدىغان، ) سـ
ــشتىن ــشىغا بېرىلىــ ــسى خاهىــ ــۆزىنى نهپــ ــان ( ئــ ــارام قىلىنغــ ــى هــ  يهنــ

ــڭ جــايى ) نهرســىلهردىن ــقهتهن ئۇنى ــسهك، ههقى ــادەمگه كهل ــگهن ئ  چهكلى
 ) 2 ( ﴾ . جهننهت بولىدۇ

ــېنى ئالالهنىــڭ يولىــدىن ﴿ ــمىگىنكى، ئــۇ س ــسى خاهىــشقا ئهگهش  نهپ
 ) 3 ( ﴾ . ئازدۇرىدۇ

 نهپسنى كونترول قىلىشنى ئۆگىنىش ههققىدە

ــۆمىنلهر ﴿ ــى م ــۈن، ســىلهردىن ) گۇنــاهالردىن ! ( ئ ــشىڭالر ئۈچ  ساقلىنى
ــدەك، ) يهنــى ئىلگىرىكــى ئــۈممهتلهرگه ( ئىلگىــرىكىلهرگه  روزا پهرز قىلىنغان

 ) 4 ( ﴾ . پهرز قىلىندى ) وزىسى رامىزان ر ( سىلهرگىمۇ

 يهنـى ههيـزدار ئايـال بىـلهن جىنـسىي ( ئۇالر سهندىن ههيـز توغرۇلـۇق ﴿
ــۇق ــلىكى توغرۇلـ ــاكى دۇرۇس ئهمهسـ ــلۇقى يـ ــشنىڭ دۇرۇسـ ــاالقه قىلىـ  ) ئـ

 يهنـى ههيـز مهزگىلىـدە جىنـسىي ( ههيـز زىيـانلىقتۇر « ئېيتقىنكـى، . سورايدۇ
 ـ خوتــــۇن ههر ئىككىــــسىگه زىيــــانلى  ، ههيــــز ) قتۇر ئـــاالقه قىلىــــش ئهر

ــۇرۇڭالر، ــرى تـ ــالىڭالردىن نېـ ــدە ئايـ ــزدىن ( مهزگىلىـ ــۇچه ) ههيـ ــاك بولغـ  پـ

 ئايهتلهر  31  30 ۇر سۈرىسى ن ) 1 (
 ئايهتلهر  41  40 ۈرىسى نازىئات س ) 2 (
 ئايهت  26 ۈرىسى ساد س ) 3 (
ئايهت  183 ۈرىسى بهقهرە س ) 4 (
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ــالاله بۇيرۇغــان ــا ئ ــدا، ئۇالرغ ــاڭالر، پــاك بولغان ــق قىلم ــا يېقىنچىلى  ئۇالرغ
ــق قىلىڭــالر ــدىن يېقىنچىلى ــۇچىالرنى . » جاي ــقهتهن تهۋبه قىلغ ــالاله ههقى  ئ

ــدۇ ــت تۇتىــ ــهتتىن . ( دوســ ــدىن ۋە نىجاســ ــۇچىال ) هارامــ ــاك بولغــ  رنى پــ
 . ) 1 ( ﴾ ههقىقهتهن دوست تۇتىدۇ

 غهزەبنى يېڭىش ههققىدە

ــدا ﴿ ــالاله يولى ــسىنچىلىقتىمۇ ئ ــۇ، قى ــۋادارالر كهڭچىلىكتىم  ـ ( تهق ــۇل  پ
ــال ــدىغانالر، ) م ــهرپ قىلى ــۇق ( س ــادىر تۇرۇقل ــشقا ق ــۆچ ئېلى ــاچچىقىنى ) ئ  ئ

ــدىغانالر، ــان ( يۇتىـ ــوزەك قىلغـ ــاكى بـ ــان يـ ــانلىق قىلغـ ــشىلهرنى ) يامـ  كىـ
 . ) 2 ( ﴾ . ئالاله ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ . ر كهچۈرىدىغانالردۇ

 تهقۋالىق ۋە راستچىللىقنى يېتىلدۈرۈش ههققىدە

ــۆمىنلهر ﴿ ــى مـ ــله ! ئـ ــلهن بىلـ ــتچىلالر بىـ ــۇڭالر، راسـ ــالالهتىن قورقـ  ئـ
 . ) 3 ( ﴾ لۇڭالر و ب

 . ) 4 ( ﴾ ئالالهتىن قورقۇڭالر، توغرا سۆزنى قىلىڭالر ! ئى مۆمىنلهر ﴿

 دە گۇمانخورلۇقتىن ساقلىنىش ههققى

ــۆمىنلهر ﴿ ــى مـــ ــاقلىنىڭالر ! ئـــ ــانالردىن ســـ ــۇن گۇمـــ ــى ( نۇرغـــ  يهنـــ
ــاڭالر ــانخورلۇق قىلمــ ــشىلهرگه گۇمــ ــدىكىلىرىڭالرغا ۋە كىــ  ، بهزى ) ئائىلىــ

 ئايهت  222 ۈرىسى بهقهرە س ) 1 (
 ئايهت  143 ئال ئىمران سۈرىسى ) 2 (
 ئهيهت  119 تهۋبه سۈرىسى ) 3 (
ئايهت  70 ى هزاب سۈرىس ئه ) 4 (
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 . ) 1 ( ﴾ گۇمانالر ههقىقهتهن گۇناهتۇر

 ئالدىراپ بىراۋنى قارىلىماسلىق ههققىدە

 ئهگهر ســىلهرگه بىــر پاســىق ئــادەم بىــرەر خهۋەر ئېلىــپ ! ئــى مــۆمىنلهر ﴿
 بىلمهســـتىن بىـــرەر قهۋمنـــى رەنجىتىـــپ ) ئىـــشنىڭ ههقىقىتىنـــى ( كهلــسه،

 ئــۇ ( قويــۇپ، قىلمىــشىڭالرغا پۇشــايمان قىلىــپ قالماســلىقىڭالر ئۈچــۈن،
 . ) 2 ( ﴾ ئېنىقالپ كۆرۈڭالر ) خهۋەرنى

 بىلمىگهننى سۆزلىمهسلىك ههققىدە

ــمه ﴿ ــهڭگه ئهگهشـ ــدىغان نهرسـ ــدىم، ( بىلمهيـ ــى بىلـ ــى بىلمىگهننـ  يهنـ
ــمه كــۆرمىگهننى كــۆردۈم، ئاڭل ــامهت ( ، ) ىمىغــاننى ئاڭلىــدىم دې  ئىنــسان قىي

ــۈنى ــل ) ك ــۆز، دى ــۇالق، ك ــرى ( ق ــهزگۈ ئهزالى ــى س ــشلىرى ) يهن ــڭ قىلمى  نى
 . ) 3 ( ﴾ ئۈستىدە ههقىقهتهن سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ

 سهۋىرچانلىقنى يېتىلدۈرۈش ههققىدە

ــۆمىنلهر ﴿ ــى م ــهققهتلىرىگه ۋە ســىلهرگه ! ئ ــڭ مۇش  ـ ئىبادەتنى ــائهت  ت
 رغــا ســهۋر قىلىڭـالر، دۈشــمهنلهرگه زىيــادە چىــداملىق يهتـكهن ئېغىرچىلىقال

 . ) 4 ( ﴾ بولۇڭالر

 ياخشى ئۈلگه يارىتىش ههققىدە

 ئايهت  12 هۇجۇرات سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  6 هۇجۇرات سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  36 ۈرىسى ئىسرا س ) 3 (
ئال ئىمران سۈرىسى ئاخىرقى ئايهت ) 4 (
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 . ) 1 ( ﴾ ئىرادىلىك پهيغهمبهرلهر سهۋر قىلغاندەك سهۋر قىلغىن ﴿

ــالالهنى ــان ۋە ئ ــد قىلغ ــۈنىنى ئۈمى ــاخىرەت ك ــالالهنى، ئ  ـ ئ ــىلهرگه  س
 . ) 2 ( ﴾ لگىدۇر كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه ـ رەسۇلۇلاله ئهلۋەتته ياخشى ئۈ

 ئوتتۇرهاللىق ههققىدە

 : نامـــاز ۋە دۇئـــا قاتـــارلىق ئىبـــادەتلهردە  مۇنـــداق دەپ تهلىـــم بهرگهن ﴿
 يـــۇقىرى ئـــاۋاز بىلهنمـــۇ ئوقـــۇمىغىن، پهس ئـــاۋاز ) قىرائهتنـــى ( نامىزىڭـــدا

 . ) 3 ( ﴾ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئوتتۇرا يول تۇتقىن . بىلهنمۇ ئوقۇمىغىن

 ههققىدە ىتىدە ئالاله ياقتۇرىدىغان مۆمىنلهرنىڭ سۈپ

 خىـــراجهت ) يهنـــى ئـــالاله ياخـــشى كۆرىـــدىغان بهنـــدىلهر ( ئـــۇالر ﴿
 قىلغانـــدا، ئىـــسراپچىلىقمۇ قىلمايـــدۇ، بېخىللىقمـــۇ قىلمايـــدۇ، ئوتتۇراهـــال

 . ) 4 ( ﴾ خىراجهت قىلىدۇ

 ىكى ئىقتىسادچانلىق ههققىدە ئائىله هاياتىد

ــاغلىۋالمىغىن ﴿ ــا بـ ــۇڭنى بوينۇڭغـ ــن ( قولـ ــق قىلمىغىـ ــى بېخىللىـ  ) يهنـ
 ئۇنــداق ( ، ) يهنــى ئىــسراپ قىلمىغىــن ( ۇڭنى تولىمــۇ ئېچىپمــۇ ئهتمىگىــن قولــ

 . ) 5 ( ﴾ ماالمهتكه، پۇشايمانغا قالىسهن ) قىلساڭ پۇلسىز قېلىپ

 سۈرىسى ئاخىرقى ئايهت هقاف ه ئ ) 1 (
 ئايهت  21 هزاب سۈرىسى ئه ) 2 (
 ئايهت  110 ۈرىسى ئىسرا س ) 3 (
 ئايهت  67 ۇرقان سۈرىسى ف ) 4 (
يهت ئا  67 ئىسرا سۈرىسى ) 5 (



 151 تالالنمىالر هتلهردىن ئاي هلگهن ك هققىدە ه هخالق ئ

 ياخشى ئهمهللهرگه تهشهببۇس قىلىش ههققىدە

 سىلهردىن قايـسىڭالرنىڭ ئهمهلـى ئهڭ ياخـشى ئىكهنلىكىنـى سـىناش ﴿
ــارات ــى ي ــۈمنى ۋە تىرىكلىكن ــالاله ئۆل ــالىبتۇر، ئۈچــۈن، ئ ــالاله غ  تهۋبه ( تى، ئ

 . ) 1 ( ﴾ ناهايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر ) قىلغۇچىنى

 ى ئىشالرغا بهسلىشىش ههققىدە خش يا

ســىلهرنىڭ ههر بىرىڭالرغــا بىرخىــل شــهرىئهت ۋە ئوچــۇق يــول تهيىــن ﴿
ــۈممهت قىالتتــى . قىلــدۇق ــر ئ ــۋەتته، ســىلهرنى بى ــالاله خالىــسا، ئهل  ئهگهر ئ

ــ ( ــۈن ئىنــسانالرنى بى ــى پۈت ــدا قىالتتــى يهن ــالاله ســىلهرگه ). ر دىن ــېكىن ئ  ل
ــسىدا ســىلهرنى ســىناش ئۈچــۈن ــۈممهت ( بهرگهن شــهرىئهتلهر ئارى  كــۆپ ئ

ــدى ــپ ئايرى ــدىراڭالر ). قىلى ــشالرغا ئال ــشى ئى ــالر ئالالهنىــڭ . ياخ  ههممىڭ
 ئۇنىــڭ ( دەرگاهىغــا قايتىــسىلهر، ســىلهر ئىخــتىالپ قىلىــشقان نهرســىلهرنى

ــاههق ئىكهنلى ــسى نـ ــسى ههق، قايـ ــى قايـ ــپ ) كىنـ ــىلهرگه ئېيتىـ ــالاله سـ  ئـ
 . ) 2 ( ﴾ بېرىدۇ

 ياخشى سۆزنى ئاڭالش ههققىدە

 ســۆزگه قــۇالق ســېلىپ ئۇنىــڭ ئهڭ ياخشىــسىغا ئهگىــشىدىغانالرغا ﴿
ــدىلىرىمگه ( ــۋادار بهن ــى تهق ــالاله ) يهن  خــۇش خهۋەر بهرگىــن، ئهنه شــۇالر ئ

ــۇالر ــشىلهردۇر، ئهنه شـــ ــان كىـــ ــدايهت قىلغـــ ــاغالم ( هىـــ  ئهقىـــــل ) ســـ
 . ) 3 ( ﴾ ئىگىلىرىدۇر

 ئايهت  2 ۇلك سۈرىسى م ) 1 (
 ئايهت  47 ۈرىسى مائىدە س ) 2 (
ئايهت  17 ۇمهر سۈرىسى ز ) 3 (
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 نىيهتنى دۇرۇسالش ههققىدە

ــۇ ئۆزۈڭالرنىــڭ ﴿ ــاڭالر، ئ  ـ ئېهــسان قىلم ــر ــى خهي ــېلىڭالردىن نېمىن  م
 ـ ــر  پايدىــسى ئۈچۈنــدۇر، ســىلهر پهقهت ئالالهنىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈنال خهي

 . ) 1 ( ﴾ ئېهسان قىلىسىلهر

 . ئۇالرنىـــڭ يوشـــۇرۇن ســـۆهبىتىىنىڭ تولىـــسىدا خهيـــرىيهت يوقتـــۇر ﴿
 ققا يـــاكى كىــشىلهرنى ئهپلهشتۈرۈشـــكه پهقهت ســهدىقىغه يـــاكى ياخــشىلى

 . بۇنىڭـدىن مۇستهســنا ) نىــڭ يوشـۇرۇن ســۆهبىتى ( ئهمـر قىلغــان كىـشىلهر
 الرنـــى ئالالهنىــڭ رازىلىقىنـــى تىــلهش يۈزىـــسىدىن ) ئىــش ( كىمكــى ئـــۇ

 . ) 2 ( ﴾ قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بۈيۈك ئهجىر ئاتا قىلىمىز

 دىن توسقان ئايهتلهر يامان ئهخالقالر

 ىشتىن توسۇش ئۆزىنى هاالكهتكه ئېت

ــدا ﴿ ــڭ يولىـ ــال ( ئالالهنىـ  ـ مـ ــۇل ــۆزۈڭالرنى ) پـ ــالر، ئـ ــهرپ قىلىڭـ  سـ
 هــاالكهتكه تاشــلىماڭالر، ئېهــسان قىلىڭــالر، ئېهــسان قىلغــۇچىالرنى ئــالاله

 . ) 3 ( ﴾ ههقىقهتهن دوست تۇتىدۇ

 يالغانچىلىقتىن توسۇش

 . ) 4 ( ﴾ يالغان گۇۋاهلىق بېرىشتىن ساقلىنىڭالر ﴿

 ئايهت  272 ۈرىسى بهقهرە س ) 1 (
 ئايهت  114 نىسا سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  195 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
ئايهت  30 ههج سۈرىسى ) 4 (
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 يالغــان ) ئالالهقــا ( ئىــشهنمهيدىغانالرال پهقهت ئالالهنىــڭ ئــايهتلىرىگه ﴿
 دەل ئۇالرنىـــڭ ) يالغـــانچى ئهمهس ) مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ( چاپاليــدۇ،

 .) 1 ( ﴾ ئۆزلىرى يالغانچىدۇر

 نىفاقتىن توسۇش

 كىشىلهر ئارىسىدا شـۇنداق ئـادەم بـاركى، ئۇنىـڭ دۇنيـا تىرىكچىلىكـى ﴿
ــدۇ ــېنى قىزىقتۇرىــ ــۆزى ســ ــسىدىكى ســ ــانچ ( توغرىــ ــۇ يالغــ ــېكىن ئــ  ى لــ

 يهنــى دىلـــى باشــقا تىلــى باشـــقا ( ، ئــۇ دىلىـــدىكى نهرســىگه ) مۇنــاپىقتۇر
 ســاڭا ۋە ســاڭا ( هــالبۇكى، ئــۇ . ئــالالهنى گــۇۋاه قىلىــدۇ ) ئهمهســلىكىگه

ــكۈچىلهرگه ــمهندۇر ) ئهگهشـ ــهددىي دۈشـ ــېرىن ( ئهشـ ــۇ شـ ــته ئـ  كۆرۈنۈشـ
 .) 2 ( ﴾ ) سۆزى ئارقىلىق دىندار قىياپهتكه كىرىۋالىدۇ

 لماسلىقتىن توسۇش سۆزى بىلهن ئهمهلى بىردەك بو

 ) 3 ( ﴾ ىڭالرنى دەيسىلهر؟ ش نېمه ئۈچۈن قىلمايدىغان ئى ! ئى مۆمىنلهر ﴿

 بېخىللىقتىن توسۇش

ــسهتكه ﴿ ــاقالنغانالر مهقــــ ــدىن ســــ ــسىنىڭ بېخىللىقىــــ ــۆز نهپــــ  ئــــ
 .) 4 ( ﴾ ئېرىشكۈچىلهردۇر

ــدۇ ﴿ ــاقنى ياقتۇرمايـ ــۇتهكهببىر ، ماختانچـ ــالاله مـ ــق . ئـ ــۇالر بېخىللىـ  ئـ

 ئايهت  105 نههل سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  203 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  2 سهف سۈرىسى ) 3 (
ئايهت  9 ههشر سۈرىسى ) 4 (
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 .) 1 ( ﴾ قا بۇيرۇيدۇ قىلىدۇ، كىشىلهرنى بېخىللىق

 ئىسراپخورلۇقتىن توسۇش

ــهبىلگه ﴿  ـ س ــبىن ــسكىنگه، ئى ــا، مى ــاخاۋەتتىن ( تۇغقانغ  ـ س ــرى  ) خهي
 ـ مېلىڭنـى نــاتوغرا يولالرغــا ( ههققىنـى بهرگىــن،  . ئىــسراپ قىلمىغىــن ) پــۇل

 . ) 2 ( ﴾ ئىسراپ قىلغۇچىالر ههقىقهتهن شهيتانالرنىڭ قېرىنداشلىرىدۇر

 ئۈچۈن قىلىشتىن توسۇش ئهمهللهرنى كىشىلهرگه كۆرسىتىس

ــدۇ ﴿ ــاقنى ياقتۇرماي ــۇتهكهببىر ، ماختانچ ــالاله م ــاللىرىنى ...... ئ ــۇالر م  ئ
 . ) 3 ( ﴾ كىشىلهرگه كۆرسىتىش ئۈچۈن سهرپ قىلىدۇ

 شــۇنداق نامــاز ئوقۇغۇچىالرغــا ۋايكــى، ئــۇالر نامــازنى غهپــلهت بىــلهن ﴿
 .) 4 ( ﴾ نامازنى كىشىلهرگه كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ . ئوقۇيدۇ

 چوڭ تۇتۇشتىن توسۇش ئۆزىنى

ــدا ﴿ ــۆرۈمىگىن، زېمىنـ ــۈز ئـ ــلهن يـ ــسىتمهسلىك بىـ ــشىلهردىن مهنـ  كىـ
ــوڭ ــۆزىنى چــ ــاۋۇر، ئــ ــالاله ههقىــــقهتهن هاكــ ــاڭمىغىن، ئــ  غادىيىــــپ مــ

 .) 5 ( ﴾ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

 دۇنيالىققا قهلبتىن بېرىلىشتىن توسۇش

 ئايهتلهر  37  36 نىسا سۈرىسى ) 1 (
 ئايهتلهر  27  26 ۈرىسى ئىسرا س ) 2 (
 ئايهت  37 ۈرىسى نىسا س ) 3 (
 ئايهتلهر  7  4 ۇن سۈرىسى مائ ) 4 (
ئايهت  18 ۇقمان سۈرىسى ل ) 5 (



 155 تالالنمىالر هتلهردىن ئاي هلگهن ك هققىدە ه هخالق ئ

 ـ ئاخــشامدا ﴿ ــى تىــلهپ، ئهتىــگهن  ســهن پهرۋەردىگارىڭنىــڭ رازىلىقىن
 ) يهنـــى ئـــاجىز، كهمـــبهغهل مۇســـۇلمانالر ( ئۇنىڭغـــا ئىبـــادەت قىلىـــدىغانالر

 يهنـى ( بىلهن سـهۋرچان بىلـله بـولغىن، هايـاتىي دۇنيانىـڭ زىبـۇزىننىتىنى
ــاي ) مۇشــرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىــڭ ســۆهبىتىنى ــۇالرنى كــۆزگه ئىلم  دەپ، ئ

 . ) 1 ( ﴾ قالمىغىن

 ن دۇنيانىــڭ تۈرلــۈك جامــائهنى بههــرىمهن قىلغــا ) كۇففــارالردىن ( بىــز ﴿
ــۇالرنى ــلهن ئ ــڭ بى ــالمىغىن، بۇنى ــۆز س ــۇزىننهتلىرىگه ك ــرى ۋە زىب  نېمهتلى

 ) يهنــى ســاۋابى بــۇ پــانىي نېمهتــتىن ( ســىنايمىز، پهرۋەردىگارىڭنىــڭ رىزقــى
 .) 2 ( ﴾ ياخشىدۇر ۋە ئهڭ باقىيدۇر

 كۆرەلمهسلىكتىن توسۇش

ــالاله ئـــۆز پهزلىـــدىن كىـــشىلهرگه بهرگهن نهرســـىگه ﴿  يـــاكى ئـــۇالر ئـ
 ) 3 ( ﴾ ىلىشامدۇ؟ ههسهت ق

 ـ بىـرىڭالردىن ئـارتۇق قىلغـان ! ئـى مـۆمىنلهر ﴿  ئـالاله سـىلهردىكى بىـر
 . ) 4 ( ﴾ ئارزۇ قىلماڭالر ) ههسهت قىلىش يۈزىسىدىن ( نهرسىلهرنى

 زىنادى توسۇش

 . ) 5 ( ﴾ زىناغا يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ قهبىه ئىشتۇر، يامان يولدۇر ﴿

 ئايهت  28 ى هف سۈرىس كه ) 1 (
 ئايهت  131 تاها سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  54 نىسا سۈرىسى ) 3 (
 ت ئايه  32 نىسا سۈرىسى ) 4 (
ئايهت  32 ئىسرا سۈرىسى ) 5 (
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 هاراق ئىچىش ۋە قىمار ئويناشتىن توسۇش

ــۆم ﴿ ــى مـ ــۇتالر ! ىنلهر ئـ ــاش، بـ ــار ئوينـ ــش، قىمـ ــاراق ئىچىـ ــى ( هـ  يهنـ
 غــا چوقۇنـــۇش، پــال ئـــوقلىرى ) چوقۇنــۇش ئۈچـــۈن تىكلهنــگهن تاشـــالر

ــتكه ــالردۇر، بهخ ــكىنا قىلىق ــشى، پاس ــهيتاننىڭ ئى ــېلىش ش ــال س ــلهن پ  بى
 شــهيتان . ئېرىشىــشىڭالر ئۈچــۈن شــهيتاننىڭ ئىــشىدىن يىــراق بولــۇڭالر

ــاراڭالردا ــارقىلىق ئ ــار ئ ــاراق، قىم ــدۇرماقچى، ه ــاداۋەت تۇغ ــمهنلىك، ئ  دۈش
 ســىلهرنى نامــازدىن ۋە ئــالالهنى يــاد ئېتىــشتىن توســماقچى بولىــدۇ، ســىلهر

 ) 1 ( ﴾ يانمامسىلهر؟ ) هاراقتىن، قىماردىن ( ئهمدى

 ماددىي ۋە مهنىۋى پاسكىنىلىقالردىن توسۇش

 پــاك بولغــۇچىالرنى دوســت ) ئىچكــى ۋە تاشــقى جهههتــتىن ( ئــالاله ﴿
 . ) 2 ( ﴾ تۇتىدۇ

 كهسىپتىن توسۇش هارام

ــۆمىنلهر ﴿ ــى م ــاللىرىنى ! ئ ــڭ م  ـ بىرىڭالرنى ــر ــانهت ( بى ــق، خىي  ئوغرىلى
ــارلىق ــازانىخورلۇق، قىمــار ئوينــاش قات ــش، بــۇالش، ج  نــاههق يــول ) قىلى

 ـ ــودا ــشقان سـ ــۇپ قىلىـ ــى تهرەپ رازى بولۇشـ ــاڭالر، ئىككـ ــلهن يهۋالمـ  بىـ
 . ) 3 ( ﴾ سېتىق ئارقىلىق ئېرىشىلگهن نهرسه بۇنىڭدىن مۇستهسنا

ــر ﴿ ــاڭالر، بىلىــپ تــۇرۇپ بى ــڭ مــاللىرىنى نــاههق يهۋالم  ـ بىرىڭالرنى
ــۈن ــلهن يهۋېلىـــش ئۈچـ ــاللىرىنى زۇلـــۇم بىـ ــر قىـــسىم مـ  كىـــشىلهرنىڭ بىـ

 ئايهتلهر  91  90 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  108 تهۋبه سۈرىسى ) 2 (
ئايهت  29 نىسا سۈرىسى ) 3 (
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 . ) 1 ( ﴾ هاكىمالرغا پارا بهرمهڭالر

 ئۆسۈم مۇئامىلىسىدىن توسۇش

 . ﴾ سېتىقنى هاالل قىلدى، جازانىنى هارام قىلدى  ئالاله سودا ﴿

ــېگهن ئــادەملهر  جىــن ) قىيــامهت كــۈنى گۆرلىرىــدىن ( جــازانه، ئۆســۈم ي
 . ) 2 ( ﴾ چېپىلىپ قالغان ساراڭ ئادەملهردەك قوپىدۇ

 ههققىدە كهلگهن ئايهتلهر ئهخالقالر دىكى ئائىله هاياتى

 ئانىغا قارىتىلغان مهجبۇرىيهتلهر  ئاتا

ــادەت قىلىــشىڭالرنى ۋە ﴿ ــۆزىگىال ئىب ــڭ ئ ــڭ پهقهت ئۇنى  پهرۋەردىگارى
ــش ــشىلىق قىلى ــا ياخ  ـ ئاناڭالرغ ــا ــڭ ئات ــدى، ئۇالرنى ــىيه قىل  ىڭالرنى تهۋس

ــسا، ــىنىپ قال ــۇپ ياش ــتىڭدا بول ــول ئاس ــېنىڭ ق ــسى س ــا ئىككىلى ــرى، ي  بى
ــن ــوي دېمىگى ــا ئوه ــۇنچىلىك ( ئۇالرغ ــدىغان ش ــاالللىقنى بىلدۈرى ــى م  يهن

ــلهن ) ســۆزنىمۇ قىلمىغىــن ــا هــۆرمهت بى ــۇالرنى دۈشــكهلىمىگىن ، ئۇالرغ  ، ئ
 انلىقتىن ناهــايىتى كهمــتهر ئۇالرغــا كامــالىي مېهرىبــ . يۇمــشاق ســۆز قىلغىــن
ــولغىن ۋە ــدە ب ــارىم « : مۇئامىلى ــى پهرۋەردىگ ــدە ! ئ ــى كىچىكلىكىم ــۇالر مېن  ئ

 ) 3 ( ﴾ . دېگىن » تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرههمهت قىلغىن

 بالىالرنىڭ هاياتىغا قارىتىلغان مهجبۇرىيهتلهر

 ئايهت  188 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  275 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
ئايهتلهر  24  23 ئىسرا سۈرىسى ) 3 (
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 نـــامراتلىقتىن قورقـــۇپ بـــاالڭالرنى ئۆلتـــۈرمهڭالر، بىـــز ئۇالرغـــا ۋە ﴿
 ) 1 ( ﴾ ه رىزىق بېرىمىز سىلهرگ

 بالىالرنىڭ تهربىيىسىگه قارىتىلغان مهجبۇرىيهتلهر

ــۆمىنلهر ﴿ ــى م ــالر ! ئ ــسان ۋە تاش ــاڭالرنى ئىن  ـ چاق ــاال ــۆزۈڭالرنى ۋە ب  ئ
 يېقىلغـــۇ بولىـــدىغان، رەهىـــم قىلمايـــدىغان قـــاتتىق قـــول پهرىـــشتىلهر
ــڭ ــشتىلهر ئالالهنىـ ــۇ پهرىـ ــاقالڭالر، ئـ ــتىن سـ ــان دوزاخـ ــۇئهككهل بولغـ  مـ

 ) 2 ( ﴾ . قىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ بۇيرۇ

 بىرىگه قارىتىلغان مهجبۇرىيهتلهر  ئايالالرنىڭ بىر  ئهر

ــۇالرنى ﴿ ــالر، ئهگهر ئـ ــك قىلىڭـ ــرايلىقچه تىرىكچىلىـ ــلهن چىـ  ئـــۇالر بىـ
 ، چـــۈنكى ســـىلهر ياقتۇرمايـــدىغان بىـــر ) ســـهۋر قىلىڭـــالر ( ياقتۇرمىـــساڭالر

 ) 3 ( ﴾ . رنى پهيدا قىلىشى مۇمكىن ئىشتا ئالاله كۆپ خهيرىيهتله

 تولــۇق ئېمىتمهكچــى بولــسا، ) بــالىالرنى ئېمىــتىش مۇددىتىــدە ( ئــانىالر ﴿
ــم ــشى الزى ــل ئېمىتى ــى يى ــۇق ئىكك ــويىچه . تول ــدە ب ــانىالرنى قائى ــاتىالر ئ  ئ

 ـ كــېچهك بىــلهن تهمىــنلهپ تۇرۇشــى كېــرەك،  ـ ئىچــمهك ۋە كىــيىم  يــېمهك
ــشقىال ته ــدىغان ئى ــدىن كېلى ــشى پهقهت قولى ــدۇ كى ــپ قىلىنى ــانىنى . كلى  ئ

 ) 4 ( ﴾ . بالىسى سهۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق الزىم

 اليىـــق ( ســىلهر ئايـــالالرنى تـــاالق قىلــساڭالر، ئۇالرنىـــڭ ئىـــددىتىگه ﴿

 ئايهت  151 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  6 تههرىم سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  19 ۈرىسى نىسا س ) 3 (
ئايهت  233 بهقهرە سۈرىسى ) 4 (
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 نهســهب ئارىلىــشىپ . ( تــاالق قىلىڭــالر ) پهيتــته يهنــى پــاكلىق هالىتىــدە
ــلىكى ئۈچــــۈن  ئىــــددەتنى ســــاناڭالر، پهرۋەردىگــــارىڭالردىن ) كهتمهســ

 ئـــۇالرنى ئۆيلىرىــــدىن ) ئۇالرنىـــڭ ئىـــددىتى توشـــمىغۇچه ( الر، قورقـــۇڭ
 چىقمىــسۇن، ئــۇالر پهقهت ئوچــۇق ) ئۆيىــدىن ( چىقىرىــۋەتمهڭالر، ئۇالرمــۇ
ــدىن ــسىال ئان ــش ئۈچــۈن ( پاهىــشه قىل ــى ئىجــرا قىلى ــدۇ، ئهنه ) ههدن  چىقى

 شـــۇ ئالالهنىـــڭ قانۇنىـــدۇر، كىمكـــى ئالالهنىـــڭ قانۇنىـــدىن هالقىـــپ
 ۇلـۇم قىلغـان بولىـدۇ، سـهن بىلمهيـسهنكى، ئـالاله كېتىدىكهن، ئۇ ئـۆزىگه ز

ــيىن ــاالقتىن كېـــيىن ( شـــۇنىڭدىن كېـ ــدانغا ) يهنـــى تـ ــرەر ئىـــشنى مهيـ  بىـ
ــۇمكىن ــلهن . كهلتۈرۈشــى م ــۇالر بى ــدا، ئ ــقان چاغ ــددىتى توش ــڭ ئى  ئۇالرنى

 چىـــرايلىقچه يېنىـــشىڭالر يـــاكى ئـــۇالر بىـــلهن چىـــرايلىقچه ئۈزلىـــشىپ
 ئـاراڭالردىن ئىككـى ئادىـل ) ىڭالردا يېنىـشقان، ئاجراشـقان چـېغ ( كېـتىڭالر،

ــۈن ــق ئۈچــ ــالر، خۇدالىــ ــۇۋاه قىلىڭــ ــۇۋاهچىنى گــ ــوغرا ( گــ ــۇۋاه ) تــ  گــ
 ) 1 ( ﴾ . بولۇڭالر

 تۇغقانالرغا قارىتىلغان مهجبۇرىيهتلهر  ئۇرۇق

ــهبىللهرگه ﴿ ــبن س ــسكىنلهرگه، ئى ــا، مى  ـ ئهقرىباالرغ ــش  ـ ( خى ــىله  س
 نىـــڭ ههققىنـــى بهرگىـــن، ئالاله ) رەهىـــم ۋە ياخـــشىلىقتىن تېگىـــشلىك

 رازىلىقىنى كۆزلهيـدىغانالر ئۈچـۈن مۇنـداق قىلىـش ياخـشىدۇر، ئهنه شـۇالر
 2 . مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

ــا، ــال قالدۇرسـ ــۆپ مـ ــدا كـ ــۈش ئالدىـ ــرەيلهن ئۆلـ  ئهگهر ســـىلهردىن بىـ
 ئۇنىڭ ئاتـا ـ ئانىـسىغا ۋە خىـش ـ ئهقرىبالىرىغـا ئـادىللىق بىـلهن ۋەسـىيهت

 ئايهتلهر  2  1 ۈرىسى تاالق س ) 1 (
ئايهت  38 ۇم سۈرىسى ر ) 2 (
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ــ ــكه تېگىـ ــڭ ئۆتهشـ ــشى تهقۋادارالرنىـ ــۈپىتىدە پهرز قىلىـ ــۇرچى سـ  شلىك بـ
 ) 1 ( ﴾ . قىلىندى

 ئايهتلهر بۇيرىغان ن غا ئهخالقالر دە گۈزەل ناسىۋەتلهر ئىجتىمائىي مۇ

 ئامانهتنى ئادا قىلىشقا ئۈندەش

 شۈبهىــسىزكى، ئــالاله ســىلهرنى ئامــانهتلهرنى ئىگىــسىگه قايتۇرۇشــقا، ﴿
 ) 2 ( ﴾ . كىشىلهر ئارىسىدا هۆكۈم قىلغاندا ئادىل هۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

 ۋەدىگه ۋاپا قىلىش

 ) 3 ( ﴾ . ئههدىلهرگه  ۋاپا قىلىڭالر ! ئى مۆمىنلهر ﴿

ــالر، ﴿ ــا قىلىڭ ــدىگه ۋاپ ــۈنى ( ئهه ــامهت ك ــتىدە ) قىي ــدە ئۈس ــى ( ئهه  يهن
 ـ قىلمىغـانلىق ئۈسـتىدە  ـ ســوراق ) ئههـدىگه ۋاپـا قىلغـان  ئهلــۋەتته سـوئال

 ) 4 ( ﴾ . قىلىنىسىلهر

 سۆزدە ۋە گۇۋاهلىق بېرىشته راستچىل بولۇش

ــۆ ﴿ ــان ســ ــق بهرگهن ( ز قىلغــ ــاكى گۇۋاهلىــ ــان يــ ــۈم چىقارغــ  ) هۆكــ
 ) 5 ( ﴾ . چېغىڭالردا ئادىل بولۇڭالر

 ئايهت  180 ۋەرە سۈرىسى به ) 1 (
 ئايهت  58 ۈرىسى نىسا س ) 2 (
 ئايهت  1 ۈرىسى مائىدە س ) 3 (
 ئايهت  34 ۈرىسى ئىسرا س ) 4 (
ئايهت  152 ۈرىسى ئهنئام س ) 5 (
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ــۆمىنلهر ﴿ ــى م ــڭ ! ئ ــشته، ئۆزۈڭالرنى ــق بېرى ــق ئۈچــۈن گۇۋاهلى  خۇدالى
ــاكى تۇغقانلىرىڭالرنىــڭ زىيىنىغــا  ـ ئاناڭالرنىــڭ ي ــا ــاكى ئات ــق ( ي  گۇۋاهلى

ــشكه ــا قىل ) بېرىــ ــادالهتنى بهرپــ ــدىردىمۇ، ئــ ــگهن تهقــ ــوغرا كهلــ ــشقا تــ  ىــ
 ئۇنىڭغــــا رىئــــايه ( بــــاي بولـــسا ) گۇۋاهلىــــق بېرىلگـــۈچى ( تىرىـــشىڭالر،
 هامــان ) ئۇنىڭغــا ئىــچ ئاغرىتماســتىن ( ، يــاكى پېقىــر بولــسا ) قىلماســتىن

 ) 1 ( ﴾ . ئادىل گۇۋاه بولۇڭالر

 ئارىسى بۇزۇلغانالرنى ئهپلهشتۈرۈپ قويۇش

 ) ئۇرۇشــۇپ قالــسا ( قېرىنداشــالردۇر، ) دىنــدا ( مــۆمىنلهر ههقىــقهتهن ﴿
 نداشــــلىرىڭالرنىڭ ئارىــــسىنى تــــۈزەڭالر، رەهمهتــــكه ئېرىشىــــشىڭالر قېرى

 ) 2 ( ﴾ . ئۈچۈن، ئالاله تىن قورقۇڭالر

 خىيانهتكه قارشى چىقىش

ــالمىغىن ﴿  ) گۇنــــاه قىلىــــش بىــــلهن ... ( خائىنالرنىــــڭ تهرىپىنــــى ئــ
ــالمىغىن ــى ئـ ــڭ تهرىپىنـ ــانهت قىلغۇچىالرنىـ ــۆزلىرىگه خىيـ ــانهتكه . ئـ  خىيـ

ــا چـــۆمگهن ــادەتلهنگهن، گۇناهقـ ــالاله ههقىـــقهتهن دوســـت ئـ  كىـــشىنى ئـ
 . ) 3 ( ﴾ تۇتمايدۇ

 ئهپۇ قىلىش

ــۇچىالرنى ﴿ ــشىلىق قىلغ ــقهتهن ياخ ــالاله ههقى ــۈرگىن، ئ ــۇالرنى كهچ  ئ

 ئايهت  153 نىسا سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  10 ات سۈرىسى هۇجۇر ) 2 (
ئايهتلهر  107  105 نىسا سۈرىسى ) 3 (
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ــدۇ ــى ﴿ ) 1 ( ﴾ . دوســت تۇتى ــۇق ( كىمك ــادىر تۇرۇقل ــشقا ق ــام ئېلى ــۇ ) ئىنتىق  ئهپ
 تۈزىـسه، ئۇنىـڭ ) ئۆزى بىـلهن يامـانلىق قىلغۇچىنىـڭ ئارىـسىنى ( قىلسا ۋە

ــالاله ب ــۇم قىلغــۇچىالرنى دوســت ئهجرىنــى ئ ــقهتهن زۇل ــالاله ههقى ــدۇ، ئ  ېرى
 . ) 2 ( ﴾ تۇتمايدۇ

 زۇلۇمغا قارشى تۇرۇش

ــكه ﴿ ــامنى ئالـــسا ئـــۇنى ئهيىبلهشـ ــادەم ئىنتىقـ ــا ئۇچرىغـــۇچى ئـ زۇلۇمغـ
 ) 3 ( ﴾ . بولمايدۇ

 يامانلىقنى ياخىشىلىق بىلهن قايتۇرۇش

 ياخشى ئىـش بىـلهن يامـان ئىـش بـاراۋەر بولمايـدۇ، ياخـشى خىـسلهت ﴿
 ســهن ) شــۇنداق قىلــساڭ ( تاقابىــل تــۇرغىن، ) يامــان خىــسلهتكه ( ق ئــارقىلى

 بىــلهن ئۆزىنىــڭ ئارىــسىدا ئــاداۋەت بــار ئــادەم گويــا ســىرداش دوســتۇڭدەك
 ) 4 ( ﴾ . بولۇپ قالىدۇ

 ياخشى ئىشقا ئۈندەپ، يامان ئىشتىن قايتۇرۇش

 ســىلهرنىڭ ئــاراڭالردا خهيرلىــك ئىــشالرغا دەۋەت قىلىــدىغان، ياخــشى ﴿
 يامـان ئىـشالرنى مهنئـى قىلىـدىغان بىـر جامـائه بولـسۇن؛ ئىشالرغا بۇيرۇپ،

 ) 5 ( ﴾ . ئهنه شۇالر مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر

 ئايهت  13 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  40 شۇرا سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  41 ۇرا سۈرىسى ش ) 3 (
 ئايهت  34 ۇسسىلهت سۈرىسى ف ) 4 (
ئايهت  104 ۈرىسى ئال ئىمران س ) 5 (
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ــا ۋە زۇلۇمغــا ﴿ ــشىڭالر، گۇناهق ــا ياردەملى ــشقا ۋە تهقۋادارلىقق ــشى ئى  ياخ
 ) 1 ( ﴾ . ياردەملهشمهڭالر

 شهپقهتلىك بولۇش  ههر ئىشتا ئادالهتلىك ۋە مېهىر

 جىمـــى ( ئادىـــل بولۇشـــقا، ) رىـــسىدا كىـــشىلهر ئا ( ئـــالاله ههقىـــقهتهن ﴿
 ـ رەهىـم قىلىــشقا ) خهلقـقه  ـ ئهقرىباالرغـا ســىله  ياخـشىلىق قىلىـشقا، خىــش

ــه ــدۇ، قهبى ــلهر ( بۇيرۇي  ـ ههرىكهت ــۇم ) ســۆز ــان ئىــشالردىن ۋە زۇل ــن، يام  دى
ــىدۇ ــشتىن توس ــالاله ســىلهرگه . قىلى ــسۇن دەپ، ئ ــۇل قىل ــىههتنى قوب  نهس

 ) 2 ( ﴾ . پهند ـ نهسىههت قىلىدۇ

 سان قىلىش ئىه  خهير

ــۆمىنلهر ﴿ ــى م  ـ ســېتىق، دوســتلۇق ۋە ! ئ ــسىز ( ســودا ــڭ ئىزنى  ) ئالالهنى
ــۈنى ــدىغان ك ــۈنى ( شــاپائهت بولماي ــامهت ك ــى قىي ــشتىن ) يهن ــپ كېلى  يىتى

ــۈكلهردىن  ـ مۈلـ ــال ــپ بهرگهن مـ ــق قىلىـ ــز رىزىـ ــىلهرگه بىـ ــۇرۇن، سـ  بـ
ــا ( ــېمهت قىلغـــۇچىالر . ســـهرپ قىلىڭـــالر ) ياخـــشىلىق يوللىرىغـ  كـــۇفرانى نـ
 ) 3 ( ﴾ . زۇلۇم قىلغۇچىالردۇر ) ه ئۆزلىرىگ (

 يهنــى ( نېمىــشقا مېنــى ! پهرۋەردىگــارىم « : بېرىڭالرغــا ئۆلــۈم كېلىــپ ﴿
 بىـــر ئـــاز كېچىكتۈرمىـــدىڭ، ســـهدىقه قىلىـــپ ياخـــشىالردىن ) ئهجىلىمنــى
ــوالر ئىــدىم ــق قىلىــپ بېــرىلگهن » ب ــشتىن بــۇرۇن، ئۆزۈڭالرغــا رىزى  دېيى

 ئايهت  2 ۈرىسى مائىدە س ) 1 (
 ئايهت  90 هل سۈرىسى نه ) 2 (
هت ئاي  254 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
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 ) 1 ( ﴾ . نهرسىلهرنى سهدىقه قىلىڭالر

 مهخپى قىلىش ئىهساننى  ئاتا

ــى ﴿ ــۇنى مهخپ ــشىدۇر، ئهگهر ئ ــۇ ياخ ــهڭالر، ب ــكارا بهرس ــهدىقىنى ئاش  س
 بــۇ، ســىلهرنىڭ . بهرســهڭالر ۋە يوقــسۇلالرغا بهرســهڭالر، تېخىمــۇ ياخــشىدۇر

ــان ــىلهرنىڭ قىلغـ ــالاله سـ ــدۇ، ئـ ــارەت بولىـ ــا كهففـ  بهزى گۇناهلىرىڭالرغـ
 ) 2 ( ﴾ . ئهمهلىڭالردىن خهۋەرداردۇر

 دىــن توســقان ئــايهتلهر ئهخالقالر يامــان دە ئىجتىمــائىي مۇناســىۋەتلهر
 تىن توسۇش بېخىللىق

 ـ مالغـــا ( ئـــالاله ئـــۆز پهزلىـــدىن بهرگهن نهرســـىلهرگه ﴿  ) يهنـــى پـــۇل
ــدىلىق دەپ ــۈن پايـ ــۆزلىرى ئۈچـ ــى ئـ ــدىغانالر بېخىللىقنـ ــق قىلىـ  بېخىللىـ
 گۇمـــان قىلمىـــسۇن، ئهمهلـــدە بـــۇ ئـــۇالر ئۈچـــۈن زىيـــانلىقتۇر؛ ئۇالرنىـــڭ

ــان نهرسىــسى ــق قىلغ ــا تاقــاق بېخىللى ــۈنى ئۇالرنىــڭ بوينىغ ــامهت ك  قىي
 يهنــى ( ئاســمانالرنىڭ ۋە يهرنىــڭ مىراســى ئالالهنىڭــدۇر . قىلىــپ ســېلىنىدۇ

ــانىي ــۇالر پـ ــۇپ، ئـ ــۈلكى بولـ ــڭ مـ ــه ئالالهنىـ ــمه نهرسـ ــاتتىكى ههمـ  كائىنـ
ــدۇ ــا قايتىـ ــڭ دەرگاهىغـ ــيىن ئالالهنىـ ــدىن كېـ ــان ). بولغانـ ــالاله قىلغـ  ئـ

 ) 3 ( ﴾ . ئهمهللىرىڭالردىن خهۋەرداردۇر

 ېخىلالرغا تههدىد ب

 ئايهت  10 مۇنافىقۇن سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  271 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
ئايهت  180 ئال ئىمران ) 3 (
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 ـ كۈمــــۈش يىغىــــپ، ئــــۇنى ئالالهنىــــڭ يولىــــدا ســــهرپ ﴿  ئــــالتۇن
 قـــاتتىق ئــازاب بىـــلهن بېـــشارەت ) دوزاختـــا بولىــدىغان ( قىلمايــدىغانالرغا

ــن ــدە . بهرگى ــۇ كۈن ــدە ( ئ ــامهت كۈنى ــى قىي ــلهر ) يهن  ـ كۈمۈش ــالتۇن ــۇ ئ  ئ
 جهههننهمنىـڭ ئوتىـدا قىزىتىلىـپ، ئۇنىـڭ بىـلهن ئۇالرنىـڭ پېــشانىلىرى ،

 بـــۇ ســـىلهرنىڭ ئـــۆزۈڭالر « : ئۇالرغـــا . انلىرى ۋە دۈمبىلىـــرى داغلىنىـــدۇ يـــ
 ـ كۈمۈشـــۈڭالر ــالتۇن ــايىڭالردىكى ( ئۈچـــۈن يىغقـــان ئـ ــۇ دۇنيـ  ســـىلهر بـ

 يىغقـان ئـالتۇن ـ كۈمۈشـۈڭالرنىڭ ). ئالالهنىڭ ههققىنـى ئـادا قىلمىـدىڭالر
 ) 1 ( ﴾ . دېيىلىدۇ » ۋابالىنى تېتىڭالر

 تىن توسۇش ئامانهتكه ۋە ئىشهنچكه خىيانهت قىلىش

 ئالالهقــا، پهيغهمــبهرگه خىيــانهت قىلمــاڭالر، ســىلهرگه ! ئــى مــۆمىنلهر ﴿
 ) 2 ( ﴾ . قويۇلغان ئامانهتلهرگه بىلىپ تۇرۇپ خىيانهت قىلماڭالر

 كىشىلهرگه ئازار بېرىشتىن توسۇش

 ئـــۇالرنى ) چـــاپالپ ( مـــۆمىنلهر ۋە مـــۆمىنهلهرگه قىلمىغـــان ئىـــشالرنى ﴿
 وشــــهن گۇنــــاهنى ئۈســــتىگه بۇهتــــاننى ۋە ر ) شــــۇ ( رەنجىتىــــدىغانالر
 ) 3 ( ﴾ . ئارتىۋالغان بولىدۇ

 كىشىلهرگه زۇلۇم قىلىشتىن توسۇش

 ) ئـــاخىرەتته ( ســـىلهردىن كىمكـــى زۇلـــۇم قىلىـــدىكهن، ئۇنىڭغـــا بىـــز ﴿

 ئايهتلهر  35  34 ۋبه سۈرىسى ته ) 1 (
 ئايهت  27 ۈرىسى ئهنفال س ) 2 (
ئايهت  58 هزاب سۈرىسى ئه ) 3 (
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 ) 1 ( ﴾ . قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز

 ) 2 ( ﴾ . ئالاله زالىمالرنى قهتئىي ياقتۇرمايدۇ ﴿

 يامانلىق قىلغۇچىالرغا يان بېسىشتىن تۇسۇش

 ) 3 ( ﴾ . قا ۋە زۇلۇمغا ياردەم قىلماڭالر گۇناه ﴿

 خائىنالرغا يانداش بولۇشتىن توسۇش

 ) 4 ( ﴾ . خائىنالرنىڭ تهرىپىنى ئالما ﴿

 ئههدىنى بۇزۇشتىن توسۇش

 ســـىلهر ئههـــدە تۈزۈشـــكهنلىرىڭالردا ، ئالالهنىـــڭ ئههـــدىگه ۋاپـــا ﴿
 ) ئالالهنىـــــڭ نـــــامىنى تىلغـــــا ئېلىـــــپ ( قىلىڭـــــالر، قهســـــىمىڭالرنى

 ن بۇزمــاڭالر، چــۈنكى ســىلهر ئــالالهنى گــۇۋاهچى پۇختىلىغانــدىن كېــيى
 ) 5 ( ﴾ . شۈبهىسىزكى، ئالاله قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ . قىلدىڭالر

 ئالدامچىلىقتىن توسۇش

ــالاله ﴿ ــشىنى ئــ ــۆمگهن كىــ ــا چــ ــادەتلهنگهن، گۇناهقــ ــانهتكه ئــ  خىيــ
ــدۇ ــت تۇتمايـ ــقهتهن دوسـ ــۇالر . ههقىـ ــانهتلىرىنى ( ئـ ــسانالردىن ) خىيـ  ئىنـ

ــۇپ ( ــل بول ــ ) خىجى ــن يوش ــالاله تى ــۇپ ( ۇرىدۇ، ئ ــل بول ــۇرمايدۇ؛ ) خىجى  يوش

 ئايهت  19 ۈرىسى س ۇرقان ف ) 1 (
 ئايهت  40 ۇرا سۈرىسى ش ) 2 (
 ئايهت  2 ۈرىسى مائىدە س ) 3 (
 ئايهت  105 ۈرىسى نىسا س ) 4 (
ئايهت  91 هل سۈرىسى نه ) 5 (
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ــۆزنى ــدىغان س ــالاله رازى بولماي ــۇالر ئ ــان ( ئ ــاپالش، يالغ ــان چ ــى بوهت  يهن
ــان قهســهمنى ــرىش ۋە يالغ ــۇالر ) گۇۋاهلىــق بې ــالاله ئ ــدا، ئ  پىالنلىغــان چاغ

 يهنـى ئۇالرنىـڭ ئههــۋالىنى بىلىـپ تـۇراتتى، ســۆزىنى ( بىـلهن بىلـله ئىــدى
 الرنىــــــڭ قىلمىــــــشلىرىنى ئــــــالاله تامــــــامهن ئۇ ). ئــــــاڭالپ تــــــۇراتتى

 ) 1 ( ﴾ . بىلگۈچىدۇر

 يالغان گۇۋاهلىق بېرىشتىن توسۇش

 ) 2 ( ﴾ . يالغان گۇۋاهلىق بېرىشتىن ساقلىنىڭالر ﴿

 ههقىقهتنى يوشۇرۇشتىن توسۇش

 گـۇۋاهلىقنى يوشــۇرماڭالر، كىمكــى ئــۇنى يوشــۇرىدىكهن، ههقىــقهتهن ﴿
ــدۇ ــار بولىــ ــى گۇناهكــ ــشىڭ . ئۇنىــــڭ دىلــ ــالاله قىلمىــ ــامهن ئــ  الرنى تامــ

 ) 3 ( ﴾ . بىلگۈچىدۇر

 يېتىمالرغا ۋە پېقىرالرغا يېرىك مۇئامىله قىلىشتىن توسۇش

 ) 4 ( ﴾ . سائىلغا قوپاللىق قىلما . يېتىمنى خورلىما ﴿

 كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىشتىن توسۇش

 يهنــى بىـر جامــائه يهنه بىــر ( بىــر قهۋم يهنه بىـر قهۋمنــى ! ئـى مــۆمىنلهر ﴿
ــادەم يهنه ــر ئ ــائهنى، بى ــادەمنى جام ــر ئ ــخىرە ) بى ــسۇن، مهس ــخىرە قىلمى  مهس

 ئايهتلهر  108  107 نىسا سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  30 ههج سۈرىسى ) 2 (
 ئايهت  283 بهقهرە سۈرىسى ) 3 (
ئايهتلهر  10  9 دۇها سۈرىسى ) 4 (
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ــان قهۋم ــدە ( قىلىنغـ ــڭ نهزىرىـ ــدىن ) ئالالهنىـ ــۇچى قهۋمـ ــخىرە قىلغـ  مهسـ
ــارا ــالالرمۇ ئۆزئ ــاراڭالردىكى ئاي ــىلهرنىڭ ئ ــۇمكىن، س ــى م ــشىراق بولۇش  ياخ

ــالالر  ئالالهنىــــڭ ( مهســــخىرە قىلىشمىــــسۇن، مهســــخىرە قىلىنغــــۇچى ئايــ
ــدا ــالالر ) دەرگاهى  دىن ياخــشىراق بولۇشــى مــۇمكىن، مهســخىرە قىلغــۇچى ئاي

ــلهن ــان لهقهم بى ــى يام  ـ بىرىڭالرن ــر ــبلىمهڭالر، بى ــى ئهيى  ـ بىرىڭالرن ــر  بى
ــلهن ئاتــاش ــاڭالر، ئىمانــدىن كېــيىن پىــسقى بى  يهنــى مــۆمىننى ( چاقىرم

ــىق ــان ) پاسـ ــدېگهن يامـ ــاش نېمىـ ــان ! ( دەپ ئاتـ ــى قىلىنغـ ــداق نههيـ  مۇنـ
 ) 1 ( ﴾ . تهۋبه قىلمىغانالر زالىمالردۇر ) ئىشالردىن

 كىشىلهرنى تۆۋەن كۆرۈشتىن توسۇش

ــدا ﴿ ــۆرۈمىگىن، زېمىنـ ــۈز ئـ ــلهن يـ ــسىتمهسلىك بىـ ــشىلهردىن مهنـ  كىـ
ــوڭ ــۆزىنى چــ ــاۋۇر، ئــ ــالاله ههقىــــقهتهن هاكــ ــاڭمىغىن، ئــ  غادىيىــــپ مــ

 ) 2 ( ﴾ . تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

 كىشىلهرنىڭ ئهيبىنى ئىزدەشتىن توسۇش

 ) 3 ( ﴾ . ئىزدىمهڭالر ئهيبىنى كىشىلهرنىڭ ﴿

 ىلىشتىن توسۇش غهيۋەت ق

ــرىڭالر ﴿ ــىلهرنىڭ بىـ ــاڭالر، سـ ــۋىتىنى قىلمـ ــڭ غهيـ  ـ بىرىڭالرنىـ ــر  بىـ
 ) 4 ( ﴾ ئۆلگهن قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنى  ياقتۇرامسىلهر؟

 ئايهت  11 هۇجۇرات سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  18 لۇقمان سۈرىسى ) 2 (
 ئايهتنىڭ بىر قىسمى  12 هۇجۇرات سۈرىسى ) 3 (
ئايهتنىڭ بىر قىسمى  12 هۇجۇرات سۈرىسى ) 4 (
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 گهپ توشۇشتىن توسۇش

 ) 1 ( ﴾ ! ئهيىبلىگۈچى سۇخهنچىگه ۋاي ) كىشىلهرنى ( ﴿

 كىشىلهرگه بۇهتان چاپالشتىن توسۇش

 لهرنىڭ تارىلىـــشىنى ياقتۇرىـــدىغان مـــۆمىنلهر ئۈســـتىدە يامـــان ســـۆز ﴿
 ئــادەملهر، شۈبهىــسىزكى، دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته قــاتتىق ئازابقــا قالىــدۇ، ئــالاله

 ) 2 ( ﴾ . بىلىپ تۇرىدۇ، سىلهر بىلمهيسىلهر ) سىرالرنى ۋە نىيهتلهرنى (

 ههققىدە كهلگهن ئهخالقالر  ئىجتىمائىي هاياتتىكى ئهدەپ

 سوراپ كىرىش باشقىالرنىڭ ئۆيىگه رۇخسهت

ــۆمىنلهر ﴿ ــى مــ ــۆيلىرىگه ! ئــ ــقىالرنىڭ ئــ ــشكه ( باشــ ــازەت ) كىرىــ  ئىجــ
 ـ ــرمهڭالر، ۋەز ــچه كىـ ــاالم بهرمىگىـ ــسىگه سـ ــۆي ئىگىـ ــورىمىغىچه ۋە ئـ  سـ

ــشىڭالر ــىههت ئېلىـ ــكه ئهمهل ( نهسـ  ـ ئهدەبـ ــالق ــۈزەل ئهخـ ــۇ گـ ــى بـ  يهنـ
 يهنــى ئىجــازەت ســوراپ ۋە ســاالم بېرىــپ كىــرىش ( ئۈچــۈن بــۇ ) قىلىــشىڭالر

ــشتىن ــتۇمتۇت كىرىــ ــىل ) ئۇشــ ــشىدۇر ســ ــقىالرنىڭ . هرگه ياخــ  ئهگهر باشــ
 ئۆيلىرىدە هېچ ئـادەم بولمىـسا سـىلهرگه ئىجـازەت بېـرىلمىگىچه كىـرمهڭالر،
ــتىش ــپ كې ــتىڭالر، قايتى ــپ كې ــسه قايتى ــايتىڭالر دېيىل ــىلهرگه ق  ئهگهر س
ــدىغان ــىلهرنىڭ قىلىـــ ــالاله ســـ ــشىدۇر، ئـــ ــۈن ئهڭ ياخـــ ــىلهر ئۈچـــ  ســـ

 يهنــى ( ۇرالغــۇ بولمىغــان شهخــسىي ت . ئهمهللىرىڭالرنــى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر
 ـ سـارايالرغا ئوخـشاش  ئـۆيلهرگه هـاجىتىڭالر چۈشـۈپ كىرسـهڭالر، ) دۇكان

 ئايهت  1 هۇمهزە سۈرىسى ) 1 (
ئايهت  19 نۇر سۈرىسى ) 2 (
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ــالاله ســىلهرنىڭ ئاشــكارىلىغىنىڭالرنىمۇ، ــۇر ئ ــاه يوقت  ســىلهرگه هــېچ گۇن
 ) 1 ( ﴾ . يوشۇرغىنىڭالرنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ

 ئۆيگه كىرىشته ساالم بېرىش

ــ ﴿ ــېغىڭالردا ئۆزۈڭالرغ ــرگهن چ ــۆيلهرگه كى ــدىكى ( ا ســىلهر ئ ــى ئۆي  يهن
 يهنــى ( ئــالاله بهلگىلىــگهن مۇبــارەك، پــاك ســاالمنى بېــرىڭالر، ) كىــشىلهرگه

 ئـالاله سـىلهرنى چۈشهنـسۇن دەپ ئـايهتلهرنى ) ئهسساالمۇ ئهلهيكـۇم دەڭـالر
 ) 2 ( ﴾ . مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ

 ساالمنى قايتۇرۇش

ــۇ ياخــشى ســاالم ﴿ ــا تېخىم ــشى ســاالم بهرســه، ئۇنىڭغ ــر كى  ســىلهرگه بى
 يهنـــى بىـــر كىـــشى ئهســـساالمۇئهلهيكۇم دەپ ( جـــاۋاب قـــايتۇرۇڭالر بىـــلهن

ــۇلالهى ــۇم ۋە رەهمهتـــ ــساالمۇ ئهلهيكـــ ــا ئهســـ ــه، ئۇنىڭغـــ ــاالم بهرســـ  ســـ
 يهنــى ( ، يـاكى ئۇنىــڭ سـاالمىنى ئهيـنهن قـايتۇرۇڭالر ) ۋەبهرەكـاتۇهۇ دەڭـالر

ــىدىن ). ۋەئهلهيكـــۇم ئهســـساالم دەڭـــالر ــمه نهرسـ ــالاله ههقىـــقهتهن ههمـ  ئـ
 ـ كىچىـــــك ئىـــــشلىرىدىن هېـــــساب يهنـــــى بهنـــــدىلىرىن (  ىڭ چـــــوڭ

 ) 3 ( ﴾ . ئالغۇچىدۇر

 تاالشماسلىق جاي سورۇندا

ــۆمىنلهر ﴿ ــى مــ ــورۇندا ( ئهگهر ! ئــ ــىلهرگه ) ســ ــلهر ســ ــورۇن « : بهزىــ  ئــ
ــرىڭالر ــپ بې ــىلهرگه » چىقىرى ــالاله س ــرىڭالر، ئ ــپ بې ــورۇن چىقىرى ــسه، ئ  دې

 ئايهتلهر  29  27 نۇر سۈرىسى ) 1 (
 ئايهت  61 ۇر سۈرىسى ن ) 2 (
ئايهت  86 ۈرىسى نىسا س ) 3 (
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 كېڭهيتىـــــپ بېرىـــــدۇ، ئهگهر ســـــىلهرگه ) رەهمىتىنـــــى ۋە جهننىتىنـــــى (
ــقىالر ( ــۈن باش ــرىش ئۈچ ــىتىپ بې ــورۇن بوش ــۇرۇپ « ): غا ئ ــۇڭالردىن ت  ئورن

ــرىڭالر ــۇرۇپ بېــرىڭالر، ئــالاله ســىلهردىن » بې  دېيىلــسه، ئورنــۇڭالردىن ت
 ئىمــان ئېيتقــانالر ۋە ئىلىــم بېرىلگهنلهرنــى بىــر قــانچه دەرىــجه يــۇقىرى
ــۇق ــىلهرنىڭ قىلىۋاتقـــــان ئىـــــشىڭالردىن تولـــ ــالاله ســـ  كۆتۈرىـــــدۇ، ئـــ

 ) 1 ( ﴾ . خهۋەردار

 گه ياخشى سۆز قىلىش كىشىلهر

 بهنــــدىلىرىمگه ئېيتقىنكــــى، ئــــۇالر ياخــــشى ســــۆزلهرنى قىلــــسۇن، ﴿
 شۈبهىـــسىزكى، شـــهيتان ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىدا پىتـــنه قوزغايـــدۇ، شـــهيتان

 ) 2 ( ﴾ . ئىنسانغا ههقىقهتهن ئاشكارا دۈشمهندۇر

 ئايهت  11 ۇجادەله سۈرىسى م ) 1 (
ئايهت  53 ئىسرا سۈرىسى ) 2 (



 ئىككىنچى بۆلۈم

بۇرچىمىز ئهخالقىي بىزنىڭ
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 بىزنىڭ ئهخالقىي بۇرچىمىز

 تۈرلـــۈك بولـــۇپ، ئـــۇالر 6 ئهخالقىـــي بـــۇرچىمىز ىـــز مۇســـۇلمانالرنىڭ ب
 : )∗ ( تۆۋەندىكىچه

 . دىنىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 1 (

 . ئۆزىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 2 (

 . ئائىلىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 3 (

 . ۋەتهن ۋە خهلقىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 4 (

 . رچىمىز ئىنسانىيهتكه قارىتىلغان بۇ ) 5 (

 . تهبىئهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 6 (

 دىنىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز

ــۇرچىمىز ــي بـ ــان ئهخالقىـ ــا قارىتىلغـ ــدۇ 4 دىنىمىزغـ ــسىمغا بۆلۈنىـ  . قىـ
 : ئۇالر

 . دىنىي پرىنسىپالرغا قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 1 (

 . ئالالهقا قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 2 (

) ∗( Temel Din bilgisi ناملىق ئهسهردىن قىسقارتىپ ئېلىندى ) ۈركچه ت (
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 . ىمىز پهيغهمبىرىمىزگه قارىتىلغان بۇرچ ) 3 (

 . قۇرئان كهرىمگه قارىتىلغان بۇرچىمىز ) 4 (

 ههر قانـــداق بىــــر مۇســـۇلماننىڭ دىنىــــي پرىنـــسىپالرغا قارىتىلغــــان
 دىـــن مهســـىلىلىرىنى تـــوغرا رەۋىـــشته : بـــۇرچىنى ئىخچاملىغانـــدا مۇنـــداق

ــايه قىلىــپ ــۈن بۇيرۇغــانلىرى ۋە توســقانلىرىغا رىئ  ئــۆگىنىش، دىننىــڭ پۈت
 . ىك بىر مۇسۇلمان بولۇش ئهمهل قىلىش ئارقىلىق ئۈلگىل

 ئالالهقا قارىتىلغان بۇرچىمىز

 ئــالاله سۆيگۈســىنى، : ئالالهقــا قارىتىلغــان بــۇرچىمىز قىــسقىچه مۇنــداق
ــى قهلبىمىــــــزگه ــېلىش خهۋپىنــــ ــۇچراپ قــــ ــىغا ئــــ ــڭ جازاســــ  ئۇنىــــ
ــشقا ــشتۈرىدىغان ئىــشالرنى قىلى  يهرلهشتۈرۈشــىمىز، ئۇنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرى

ــرا ــدىراپ، توســقانلىرىدىن يى ــان ئال ــا قىلغ ــزگه ئات  ق تۇرۇشــىمىز، ئۇنىــڭ بى
 سانـــسىز نېمهتلىـــرى ئۈچـــۈن شـــۈكۈر ئېيتىـــپ، ئالالهنىـــڭ ياخـــشى بىـــر

 . بهندىسى بولۇشقا تىرىشىشىمىزدىن ئىبارەتتۇر

 پهيغهمبىرىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز

 : پهيغهمبىرىمىـــــزگه قارىتىلغـــــان بـــــۇرچىمىز قىـــــسقىچه مۇنـــــداق
ــۆزىمىزگه پهيغهبىرىمىزنىــڭ مــۇههببىتىنى قهل ــۇنى ئ ــورنىتىش، ئ ــزگه ئ  بىمى

 پۈتــۈن ئىــشلىرىمىزدا رەهــبهر قىلىــش، دىنىمىزنــى ئۇنىــڭ چۈشــهنگىنىدەك
ــۆزىمىزگه ــى ئ ــڭ ئهخالقىن ــشىش، ئۇنى ــشقا تىرى ــىغاندەك ياشىتى ــۇ ياش  ۋە ئ
ــڭ ئهڭ ــولالش ۋە ئۇنىـ ــاالرنى يـ ــا دۇرۇت ۋە دۇئـ ــش، ئۇنىڭغـ ــۈلگه قىلىـ  ئـ

. تتۇر ياخشى ئۇممىتى بولۇشقا تىرىشىشتىن ئىبارە
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 قۇرئان كهرىمگه قارىتىلغان بۇرچىمىز

 قۇرئــان : قۇرئــان كهرىمــگه قارىتىلغــان بــۇرچىمىز قىــسقىچه مۇنــداق
 كهرىمنىــڭ ئالالهنىــڭ ســۆزى ئىكهنلىكىنــى ئېــسىمىزدىن چىقارماســلىق
ــۇنى ههمىــشه ــش، ئ ــامىله قىلى ــا ئهدەب بىــلهن مۇئ ــرگه ئۇنىڭغ ــلهن بى  بى

ــپ، ــسىنى ئۆگىنىــ ــڭ مهنىــ ــش، ئۇنىــ ــالۋەت قىلىــ ــهتمىلىرىنى تىــ  كۆرســ
 . هاياتىمىزدا ئهمهلىيلهشتۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر

 ئۆزىمىزگه قارىتىلغان بۇرچىمىز

ــۇرچىمىز ــان ب ــزگه قارىتىلغ ــۇرچىمىز بهدىنىمى ــان ب ــۆزىمىزگه قارىتىلغ  ئ
 . ۋە روهىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز، دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ

ــداق ــۇرچىمىز قىــسقىچه مۇن ــزگه قارىتىلغــان ب ــڭ : بهدىنىمى  بهدىنىمىزنى
 بىــزگه ئــالالهتىن بىــر ئامــانهت ئىكهنلىكىنــى بىلىــش بىــلهن بىــرگه ئــۇنى
 پــاكىز تۇتۇشــىمىز، پــاك ۋە هــاالل نهرســىلهر بىــلهن ئوزۇقالندۇرىــشىمىز،
ــاقلىقىنى ــڭ ســ ــشىمىز، بهدىنىمىزنىــ ــۇق ئورۇنلىــ ــادەتلىرىمىزنى تولــ  ئىبــ
ــشالر ــدىلىق ئىــ ــى پايــ ــشىمىز، بهدىنىمىزنــ ــيهت بېرىــ ــقا ئههمىــ  غا ساقالشــ

ــادا ــۇ دۇني ــر ئورگاننىــڭ بىزنىــڭ ب ــدە ههر بى ــامهت كۈنى  ئىــشلىتىش ۋە قىي
ــشى ــان ياخ ــۇۋاه بولىــدىغانلىقىنى – قىلغ ــشلىرىمىزغا گ ــان بــارلىق ئى  يام

 . ئهستىن چىقارماسلىقىمىزدىن ئىبارەتتۇر

 روهىمىزغا قارىتىلغان بۇرچىمىز

ــسقىچه مۇنـــداق ــا قارىتىلغـــان بـــۇرچىمىز قىـ  روهىمىزنـــى : روهىمىزغـ
ــس ــېس ئى ــۈزەل ه ــالق ۋە گ ــشى ئهخ ــاد، ياخ ــلهن – المىي ئېتىق ــۇالر بى  تۇيغ

ــېس ــان ه ــالق ۋە يام ــان ئهخ ــاد، يام ــا ئېتىق ــرگه خات ــلهن بى ــزەش بى  – بې
. تۇيغۇالرنىڭ روهىمىزدا ئورۇن ئېلىشىدىن ساقلىشىمىزدىن ئىبارەتتۇر
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 بۇرچىمىز ئائىله ئهزالىرىمىزغا قارىتىلغان

ــان ــا قارىتىلغ ــائىله ئهزالىرىمىزغ ــداق ئ ــسقىچه مۇن ــۇرچىمىز قى ــائىله : ب  ئ
 شــــۇڭا . جهمئىيهتنىــــڭ ئاساســــى، ئىنــــسانالرنىڭ تــــۇنجى مهكتىبىــــدۇر

 ســائادىتى ئۈچــۈن – ئائىلىنىــڭ مــۇقىملىقى ۋە ئــائىله ئهزالىرىنىــڭ بهخــت
 ئانىغــا ۋە باشــقا – ئائىلىــدىكى ئاتــا . غهيــرەت كۆرســىتىش تهلهب قىلىنىــدۇ

ــك مۇئــ ــۆرمهت قىلىــش ۋە ئهدەپلى ــا ه ــشىمىز، ئــۇالرنى چوڭالرغ  امىله قىلى
ــش ــداق ئىـــ ــدىغان ههر قانـــ ــهۋەب بولىـــ ــقا ســـ ــپ قويۇشـــ  – رەنجىتىـــ

 ههرىكهتلهردىـــن يىـــراق تۇرۇشـــىمىز ۋە ئالالهنىـــڭ رازىلىقـــى ئاتىنىـــڭ
 رازىلىقىـــــدا، جهنـــــنهت ئانىالرنىـــــڭ تـــــاپىنى ئاســـــتىدا ئىكهنلىكىنـــــى

 ئونۇتماسلىقىمىز الزىم

 ىـــسىدا ســـۆيگۈ بىـــلهن ئايـــال ۋە ئائىلىنىـــڭ باشـــقا ئهزالىـــرى ئار  ئهر
ــىمىز، ئائىلىنىــــــڭ ــتۈن تۇتۇشــــ ــىدىن ئۈســــ ــۆرمهتنى ههر نهرســــ  هــــ
 ئېهتىيــاجلىرىنى هــاالل كهســىپ ۋە تــوغرا يــولالر بىــلهن تهمىــن ئېتىــشىمىز،
 بالىالرغـا پۈتـۈن ئىـشالردا ياخـشى ئــۈلگه بولـۇپ، ئـۇالرنى ئىـسالمىي گــۈزەل

 ئوتتۇرىـسىدا ئهخالق دائىرىسى ئىچىـدە ياخـشى تهربىـيه قىلىـشىمىز، بـالىالر
ــامىله ــشى مۇئــ ــشاش، ياخــ ــگه ئوخــ ــتىن، ههممىــ ــايرىمچىلىق قىلماســ  ئــ

 . قىلىشىمىز الزىم

 بۇرچىمىز قارىتىلغان ۋە ئىنسانىيهتكه خهلقىمىزگه گه، ۋەتهن

ــسى ــك نهرسىـ ــڭ ئهڭ قىممهتلىـ ــى ئۇنىـ ــڭ ۋەتىنـ ــداق خهلقنىـ  ههر قانـ
 مېلىنــى، جېنىنــى ۋە قىممهتلىــك ههر نهرسىــسىنى پىــدا – بولــۇپ، پــۇل

 بىـر مۇســۇلماننىڭ ۋەتىنـى ۋە خهلقىــگه قارىتىلغــان ئهڭ . لىـشقا ئهرزىيــدۇ قى
ــمهنلىرىنىڭ ــى دۈشــــ ــلهن خهلقىنــــ ــى بىــــ ــۇرچى ۋەتىنــــ ــاددى بــــ  ئــــ
سۇيقهستلىرىدىن جـان تىكىـپ قوغدىـشى، ۋەتىـنىگه ۋە خهلقىـگه خىيـانهت
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 قىلماســلىقى ۋە بــۇ ئىككىــسىنى خــۇددى ئۆزىنىــڭ ئائىلىــسىدىكىلىرىنى
 . ئىبارەتتۇر قوغدىغاندەك قوغدىشىدىن

 پۈتۈن ئىنسانىيهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز

 : پۈتــــۈن ئىنــــسانىيهتكه قارىتىلغــــان بــــۇرچىمىز قىــــسقىچه مۇنــــداق
ــادىكى بــــارلىق ئىنــــسانالر ئــــادەم ئهلهيهىســــساالم بىــــلهن ههۋۋا  دۇنيــ

ــڭ پهرزەنتلىرىـــدۇر ــتىن ئۆزئـــار . ئانىمىزنىـ ــسانالر ئىنـــسانلىق تهرەپـ  ئىنـ
ــالردۇر ــساننى ۋە هېچبىــر مىللهتنــى تــۆۋەن شــۇڭا هېچبىــر . قېرىنداش  ئىن

ــم  چـــــــۈنكى ئىنـــــــسانالر . كۆرمهســـــــلىك ۋە كهمـــــــسىتمهسلىك الزىـــــ
ــب ــڭ ئاجايىــ ــرى ئالالهنىــ ــرق پهرقلىــ ــل، رەڭ، ئىــ ــسىدىكى تىــ  ئوتتۇرىــ

 بىـــز ئۆزىمىزنىـــڭ . قـــۇدرىتىنى كۆرســـىتىدىغان ئـــاالمهتلهردىن ســـانىلىدۇ
 رگه باشــقىالر دىنىــي ئېتىقــادىمىز ۋە مهدەنىيىتىمىزنــى قهدىــرلهش بىــلهن بىــ

 . بىلهنمۇ چىقىشىپ ياخشى ئۆتۈشكه تىرىشىشىمىز الزىم

 مۇســۇلمان ئــادەم پۈتــۈن ئىنــسانالرغا ئۇالرنىــڭ تىــل، رەڭ، ئىــرق، دىــن
ــشى مۇئــامىله ــنهزەر ياخ ــق بولغانلىقىــدىن قهتئىي ــڭ پهرقلى  ۋە ۋەتهنلىرىنى
ــدۇ ۋە ــاردەم قىلىـ ــا يـ ــسىتمهيدۇ، ئۇالرغـ ــدۇ، كهمـ ــكه قاقمايـ ــدۇ، چهتـ  قىلىـ

 ئهممــا مۇسـۇلمانالرنىڭ دىنىغــا زىيانكهشــلىك قىلغــان . لىق تىلهيــدۇ ياخـشى
 يـــاكى ئۇالرنىـــڭ دىيارلىرىغـــا خىـــرىس قىلمـــاقچى بولغانالرغـــا جېنىـــدىن

 . قارشى تۇرىدۇ

 تهبىئهتكه قارىتىلغان بۇرچىمىز

ــانلىق ــان جـ ــالاله ياراتقـ ــىنىڭ بىـــز – ئـ ــداق نهرسـ ــسىز ههر قانـ  جانـ
 ىلىق هالـدا ئاالهىـدە ۋەزىپىــسى ۋە ئىنـسانالر ئۈچـۈن بىۋاسـىته يــاكى ۋاسـىت

ــار ــسى بـ ــك . پايدىـ ــزگه قانچىلىـ ــڭ بىـ ــڭ ههر بىرىنىـ ــز مهۋجۇداتالرنىـ بىـ
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ــلىكىمىز مـــۇمكىن ــى ههر ۋاقىـــت بىلهلمهسـ ــا . پايـــدىلىق ئىكهنلىكىنـ  ئهممـ
ــان ئهمهس ــا ياراتقــــ ــىنى بېكارغــــ ــر نهرســــ ــالاله هېچبىــــ ــۇڭا . ئــــ  شــــ
ــشىدىكى هېكمه ــۈزەللىكلهرنى ۋە يارىتىلىــ ــۇداتالردىكى گــ ــى مهۋجــ  تلهرنــ

ــڭ ــان مهۋجۇداتالرنى ــالاله ياراتق ــشىمىز، ئ ــشقا تىرىشى ــشكه ۋە پايدىلىنى  بىلى
ــالاله ــشىمىز ۋە ئـ ــادا قىلىـ ــۈكۈر ئـ ــا شـ ــۆرگىنىمىزدە ئالالهقـ ــسىنى كـ  پايدىـ

 . تهبىئهتته بېكىتكهن تهڭپۇڭلۇقنى بۇزماسلىقىمىز الزىم

 ئــالاله تائــاال تهبىئهتنــى . تهبىــئهت ــــ ئــالاله تائاالنىــڭ ســهنئىتىدۇر
 ههر قانـــداق بىـــر . نـــسانىيهتنىڭ مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن يارىتىـــپ بهرگهن ئى

ــدا ــۇق هال ــتىن يولل ــۇرچى تهبىئهت ــان ب ــئهتكه قارىتىلغ ــۇلماننىڭ تهبى  مۇس
 پايــدىلىنىش، ئــۇنى بۇلغىنىــشتىن، كىــرلىنىش ۋە بۇزۇلۇشــتىن ئاســراش،

 . ئۇنى سۆيۈش ۋە قوغداشتىن ئىبارەتتۇر

 نىڭ سۈپىتى گۈزەل ئهخالقلىق مۇسۇلمان

 : ۈزەل ئهخالقلىق بىر مۇسۇلمان مۇنداق بولىدۇ گ

 ئىـــسالم دىنىنىـــڭ ئاساســـىي ئهقىـــدىلىرىگه چىـــن كۆڭلىـــدىن ) 1 (
 . ئىشىنىدۇ

 . ئالاله بۇيرىغان ئىبادەتلهرنى ئورۇناليدۇ ) 2 (

 . ئىبادەتلهرنى پهقهت ئالاله رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن قىلىدۇ ) 3 (

 . ۇرىدۇ ئالاله مهنئى قىلغان ئىشالردىن يىراق ت ) 4 (

 . ههركىمگه گۈزەل ئهخالق دائىرىسىدە مۇئامىله قىلىدۇ ) 5 (

. پهيغهمبىرىمىزنى سۆيىدۇ، ئۇنى ئۆزىگه ئۈلگه قىلىدۇ ) 6 (
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 قۇرئــان كهرىمنــى تىــالۋەت قىلىــش بىــلهن كــۆپ مهشــغۇل بولىــدۇ، ) 7 (
 ئۇنىـــڭ مهنىـــسىنى بىلىـــشكه تىرىـــشىدۇ ۋە كۆرسهتمىـــسى بـــويىچه ئهمهل

 . قىلىدۇ

ــاك ) 8 ( ــۇدىنى پـ ــدۇ ۋۇجـ ــلهن ئوزۇقالندۇرىـ ــىلهر بىـ ــاالل نهرسـ  . ىز ۋە هـ
 . ئىچمهكلىرىدە هارام ۋە زىيانلىق نهرسىلهردىن يىراق تۇرىدۇ – يېمهك

 قهلبىــدىن بـــۇزۇق . روهىنــى گــۈزەل تۇيغــۇالر بىــلهن تولدۇرىــدۇ ) 9 (
 . خىيال ۋە يامان غهرەزلهرگه ئورۇن بهرمهيدۇ

 خــشى مۇئــامىله ئانىــسىغا ئهڭ ئــالىي ئېهتىــرام بىــلهن يا – ئاتــا ) 10 (
 . قىلىدۇ، ئۇالرنى رەنجىتىپ قويۇشتىن ههزەر قىلىدۇ

ــۇرۇق ) 11 ( ــا، ئــ ــائىله چوڭلىرىغــ ــنىلىرىغا ۋە  ئــ ــا، خوشــ  توغقانلىرىغــ
 . دوستلىرىغا ياخشى مۇئامىله قىلىدۇ

 بالىلىرىغــا ۋە جورىــسىگه ئهڭ ئېــسىل مۇئــامىله قىلىــدۇ، ئۇالنىــڭ ) 12 (
 ىرىـشىدۇ، بالىلىرىنىـڭ يامـان غېمىنى يهيدۇ، ئۇالرنىـڭ سـائادىتى ئۈچـۈن ت
 . ئادەتلهرگه كۆنۈپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

 مۇســۇلمانالرنى ئــۆز قېرىنداشــلىرىدەك ســۆيىدۇ ۋە ئــۇالر بىــلهن ) 13 (
 . ياخشى ئۆتىدۇ، يېتىمالرنىڭ بېشىنى سىاليدۇ، ئاجىزالرغا ياردەم قىلىدۇ

 خهلقىنىــــڭ ۋە ۋەتىنىنىــــڭ مهنپهئهتىنــــى ئۆزىنىــــڭ شهخــــسىي ) 14 (
 . پهئهتىدىن ئۈستۈن بىلىدۇ مهن

 باشـــقا . ئۆزىنىــڭ ئېتىقادىـــدا ۋە مهيدانىـــدا مۇســـتههكهم تۇرىـــدۇ ) 15 (
 . دىن ئههلىگه ۋە ئۇالرنىڭ ئېتىقادلىرىغا هۆرمهت قىلىدۇ

 پۈتـۈن ئىنــسانىيهتكه ۋە ههر قانــداق بىـر جــان ئىگىــسىگه مېهــرى ) 16 (
. شهپقهتلىك بولىدۇ –



 مىز بىزنىڭ ئهخالقىي بۇرچى : بۆلۈم  180 2

 . ىقىغا ئههمىيهت بېرىدۇ تهبىئهتنى ئاسرايدۇ، مۇهىت تازىل ) 17 (

 دۇنيـــا ۋە ئـــاخىرەتلىكى ئۈچـــۈن پايـــدىلىق بولغـــان ئىلىملهرنـــى ) 18 (
 . ئېگهللهشتىن زىرىكمهيدۇ

ــدانلىق ۋە ) 19 (  ههر ئىـــشتا راســـت ســـۆزلۈك، ســـهمىمىي، ۋاپـــادار، ۋىجـ
 . غۇرۇرلۇق بولىدۇ

ــاقاليدۇ ) 20 ( ــۇقنى سـ ــك تهڭپۇڭلـ ــا ۋە ئاخىرەتلىـ ــسىنىڭ . دۇنيـ  ئائىلىـ
ــاجلىرىنى ــا ئېهتىي ــشلهيدۇ، ئهمم ــدەك ئى ــدا هــېچ ئۆلمهيدىغان ــداش يولى  قام

 . ئاخىرەتلىكى ئۈچۈنمۇ ئهته ئۆلىدىغاندەك ئىبادەت قىلىدۇ

 قىلمايدىغان ئىشالر مۇسۇلمان گۈزەل ئهخالقلىق

 : گۈزەل ئهخالقلىق بىر مۇسۇلمان تۆۋەندىكىلهرنى قىلمايدۇ

ــر ) 1 ( ــدىغان پىكى ــت كېلى ــا زى ــسالم ئېتىقادىغ ــى – ئى ــۇل ئېقىمالرن  قوب
 . قىلمايدۇ

ــان ئهمهل ) 2 ( ــسالمدا بۇيرۇلغــ ــادەتلهرنى تهرك ئهتمهيــــدۇ، – ئىــ  ئىبــ
 . مهسىيهت ئىشلىمهيدۇ – گۇناه

ــمهيدۇ، ئۇالرغـــا ) 3 ( ــسىز كىـــشىلهرگه ئهگهشـ ــى ئهخالقـ  جهمئىيهتتىكـ
 . نهسىههت قىلىشنىمۇ ئونۇتمايدۇ

ــدۇ، ) 4 ( ــۋەت قىلماي ــدۇ، غهي ــان ســۆزلىمهيدۇ، ســاختىپهزلىك قىلماي  يالغ
 . هت قىلمايدۇ تۆهم

ــامىله ) 5 ( ــا چهكمهيـــدۇ، ئۆســـۈم بىـــلهن مۇئـ  هـــاراق ئىچمهيـــدۇ، تاماكـ
. قىلمايدۇ، بىراۋنىڭ ههققىنى يېمهيدۇ



 181 ئىشالر قىلمايدىغان ۇسۇلمان م هخالقلىق ئ ۈزەل گ

 بىراۋغــــا ئۆچمهنلىــــك، دۈشــــمهنلىك، كۆرەلمهســــلىك قىلمايــــدۇ، ) 6 (
 . كىشىلهرنى مهسخىرە قىلمايدۇ

ــا ) 7 ( ــول – ئات ــاتتىق ق ــسىدىكىلهرگه ق ــشاتمايدۇ، ئائىلى ــسىنى قاخ  ئانى
 . مايدۇ بول

ــور ) 8 ( ــدۇ، تۇزك ــسىز بولماي ــامهرد، ئۇيات ــل، ن ــاب، بېخى ــورۇن، تىرىكت  ه
 . بولمايدۇ

 پۇرســــهتپهرەس، هېــــيلىگهر، ئالــــدامچى، ئوتقــــۇيرۇق، چېقىمچــــى ) 9 (
 . بولمايدۇ

 . ۋەتىنىگه، خهلقىگه ۋە قهۋم قېرىنداشلىرىغا خىيانهت قىلمايدۇ ) 10 (

 ؟ ئهخالقنى ئۆزگهرتىش مۇمكىنمۇ

ــى ئــۆزگهرتىش ــۇمكىن ئهخالقن  تهربىــيه بىــلهن يامــان ۋە . تامــامهن م
ــدۇ ــۆزگهرتكىلى بولى ــا ئ ــسىل ئهخالقالرغ ــۈزەل ۋە ئې ــى گ ــار ئهخالقالرن  . ناچ

 ! ئهگهر ئۇنداق بولمىسا تهربىيهنىڭ نېمه ئههمىيىتى بولسۇن؟

ــگهن  « : پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دې
ــالق ئهخالق ــلهن، ئهخــ ــۆگىنىش بىــ ــم ئــ ــهۋر ئىلىــ ــلهن، ســ ــنىش بىــ  لىــ

ــدۇ ــىل بولىـ ــلهن هاسـ ــهۋرچانلىق بىـ ــۇۋاق . )1 ( » سـ ــڭ بـ ــۇددى ئادەمنىـ  خـ
 ئاسـتا  ۋاقتىدىكى نـاقىس ۋە يېتهرسـىز بهدىنـى غىـزالىنىش ئـارقىلىق ئاسـتا

 تاكامۇلالشــــقىنىغا ئوخــــشاش ئۇنىــــڭ ئهخالقىمــــۇ گــــۈزەل ئهخالقالرنــــى

ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (1)
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ــشىش ئــــارقىلىق ــتۈرۈش يولىــــدا تىرىــ ــۆگىنىش ۋە ئــــۆزىگه يهرلهشــ  ئــ
 . مۇللىشىدۇ تاكا

 يېگانه ئۈلگه مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدۇر

 پهيغهمبىرىمىـــز ههزرىتـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم  بـــارلىق ياخـــشى
ــشى ئــۈلگه بولغىنىــدەك، ــسانىيهت ئۈچــۈن ئهڭ ياخ ــشالردا، پۈتــۈن ئىن  ئى
ــسىدە  ئهڭ ــڭ ههممى ــابلىق قاتارلىقنى ــلهت، ئالىيجان ــالق، پهزى ــۈزەل ئهخ  گ

ــاال  مۇســــۇلمانالرنى ههر ئىــــشتا شــــۇڭا ئــــ . ياخــــشى ئۈلگىــــدۇر  الاله تائــ
 – ســــىلهرگه ﴿ : مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى ئـــۈلگه قىلىـــشقا بـــۇيرۇپ

ــاد ــۆپ يـ ــالالهنى كـ ــان ۋە ئـ ــد قىلغـ ــۈنىنى ئۇمىـ ــاخىرەت كـ ــالالهنى، ئـ  ئـ
 . دېگهن )1 ( ﴾ رەسۇلۇلاله ئهڭ ياخشى ئۈلگىدۇر  ئهتكهنلهرگه

ــاجلىق مهلــۇمكى، مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم يهر يۈزىــدە ئىنــس  ان ئېهتىي
ــرال ــدىغان بى ــشكه ئهرزىي ــپ ئهگىشى ــۈلگه قىلى ــشالردا، ئ ــۈن ئى ــان پۈت  بولغ

 ! شهخستۇر

 ئۇنـــداقتا، بىـــز ئالـــدى بىـــلهن مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى تونۇشـــقا
 . چۈنكى ئۆزىنى تونۇماستىن، ئۇنى ئۈلگه قىلغىلى بولمايدۇ . مۇهتاجمىز

ئايهت  21 ئههزاب سۈرىسى ) (1



 183 ۆرنهكلهر ئ هخالقىدىن ئ هلهيهىسساالمنىڭ ئ هيغهمبهر پ

 كلهر دىن ئۆرنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقى

 ئـــۇ ئالالهنىـــڭ . پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ئهخالقـــى قۇرئـــان كهرىـــم ئىـــدى
 ئهمــرىگه بويــسۇنۇشتا، ئىبــادەتلهرنى ئورۇنالشــتا، ئــالاله مهنئــى قىلغــان
 ئىــــشالردىن يىــــراق تۇرۇشــــتا، بــــارچه ياخــــشى ئىــــشالرنى قىلىـــــشتا

 ئــۇ گــۈزەل ئهخــالق جهههتتىمــۇ پۈتــۈن . ئىنــسانالرنىڭ ئالدىنقىــسى ئىــدى
ــسانىيهتنىڭ ئىنـــــسانىيهتنى  ڭ ئالـــــدىغا ئۆتـــــۈپ كهتكهنلىكـــــتىن، ئىنـــ

ــدى ــان ئىـ ــسىگه ئايالنغـ ــارلىق ئۈلگىـ ــۈزەل . ئىپتىخـ ــڭ گـ  پهيغهمبىرىمىزنىـ
ــش ــارلىق ئىــ ــدىكى بــ ــۈن هاياتىــ ــڭ پۈتــ ــى ئۇنىــ ــدا  ئهخالقــ  ئىزلىرىــ

ــۆرگىلى ــهن ك ــۇ روش ــاۋزۇالردا تېخىم ــدىكى م ــۇپ، تۆۋەن ــادىلهنگهن بول  ئىپ
 : بولىدۇ

 ى ئالالهقا قارىتا ئهخالق ) 1 (

 ئىنسانىيهتكه قارىتا ئهخالقى ) 2 (

 مۇسۇلمانالرغا قارىتا ئهخالقى ) 3 (

 ئائىلىسىدىكىلهرگه قارىتا ئهخالقى ) 4 (

 بالىالرغا قارىتا ئهخالقى ) 5 (

 دۈشمهنلىرىگه قارىتا ئهخالقى ) 6 (

 ئۇرۇش ئهسناسىدىكى ئهخالقى ) 7 (

 هايۋانالرغا قارىتا ئهخالقى ) 8 (

ه قارىتا ئهخالقىي مۇهىت ۋە تهبىئهتك ) 9 (



 مىز بىزنىڭ ئهخالقىي بۇرچى : بۆلۈم  184 2

سۆهبهتداشلىرىغا قارىتا ئهخالقى ) 10 (



 185 ۆرنهكلهر ئ هخالقىدىن ئ هلهيهىسساالمنىڭ ئ هيغهمبهر پ

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالهقا قارىتا ئهخالقى

 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئــالاله تائــاالنى ئهڭ ياخــشى تونۇغــان، ئــۇنى
ــۇرچىنى ــدىچىلىك ب ــان بهن ــا بولغ ــرلىگهن ۋە ئۇنىڭغ ــدە قهدى ــى مهنى  ههقىق

 ئــۇ ئــالالهنى ههممىــدىن بهك ئۇلــۇغاليتتى، . ى ۋايىغــا يهتكــۈزگهن زات ئىــد
ــتىن ــبىگه ئۇچراش ــدلىنىش ۋە غهزى ــدىن ئۈمى ــڭ رەهمىتى ــشه ئالالهنى  ههمى

ــاقاليتتى ــۇقنى س ــارەت تهڭپۇڭل ــشتىن ئىب ــاتىنى ۋە . ههزەر قىلى ــۈن هاي  پۈت
ــتا ــا ئاتاشـ ــڭ يولىغـ ــسىنى ئالالهنىـ ــك ههر نهرسىـ ــالىقتىكى قىممهتلىـ  دۇنيـ

 . ئىنسانىيهتكه ئۈلگه ئىدى

ــال ــى، ئـ ــا شـــۈكۈر قىالتتـ ــۈن ئۇنىڭغـ ــاللىق ئۈچـ  الهتىن كهلـــگهن خوشـ
 قـــايغۇ ئۈچـــۈن ئۇنىڭـــدىن – ئۇنىڭـــدىن كهلـــگهن مۇســـىبهت يـــاكى غهم

 . ئــالاله ئاتــا قىلغــان قىــسمهتكه كۆڭلىــدىن رازى بــوالتتى . تىلهيتتــى ســهۋر
 ئىلگىرىكــى ۋە كېيىنكــى بــارلىق گۇنــاهلىرى مهغپىــرەت قىلىنغــان تــۇرۇپ،

 . اماز ئوقۇپ پۇتلىرى ئىششىپ كېتهتتى كېچىلىرى ئالالهقا ن

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنسانىيهتكه قارىتا ئهخالقى

ــۇپ ــمهت بولــ ــالهملهرگه رەهــ ــۈن ئــ ــساالم پۈتــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ  مــ
 ئهۋەتىلــگهن بولــۇپ، ئىمــان ئېيتقــان ۋە ئېيتمىغــان پۈتــۈن ئىنــسانالرغا

 رلــۈكنى دۇنيــا شــهپقهت، كهڭچىلىــك، كهچــۈرۈم، ئازادىلىــك ۋە هۆ  رەهىــم
 تارىخىــدا تــۇنجى بولــۇپ تهشــۋىق قىلغــان ههم ئهمهلىيىتــى بىــلهن تهتبىــق

ــۇر ــان زاتتـ ــشه . قىلغـ ــۆيگهنلىكىدىن ههمىـ ــسانىيهتنى سـ ــۈن ئىنـ ــۇ پۈتـ  ئـ
ئۇالرنىــڭ هىــدايهت تېپىــپ نىجاتلىققــا ئېرىشىــشىگه تىرىــشاتتى ۋە ئۇالرغــا
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ــى ــشىلىق تىلهيتت ــ . ياخ ــمهنلىرىمۇ بى ــى دۈش ــۈزەل ئهخالقىن ــڭ گ  ردەك ئۇنى
 . سۆزلهيتتى

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇسۇلمانالرغا قارىتا ئهخالقى

ــرى ــساالم مۇســۇلمانالرغا ئهڭ مېه ــۇههممهد ئهلهيهىس  شــهپقهتلىك، – م
ــدى ــان زات ئى ــدە . ئهڭ كۆيۈمچ ــى ئاالهى ــڭ ئهخالقىن ــم ئۇنى ــان كهرى  قۇرئ

 . دېگهن ) 1 ( ﴾ سهن ههقىقهتهن گۈزەل ئهخالققا ئىگىسهن ﴿ : مهدهىيىلهپ

ــى قۇر ــۈزەل ئهخالقىنـ ــان گـ ــۇلمانالرغا بولغـ ــڭ مۇسـ ــم ئۇنىـ ــان كهرىـ  ئـ
ــا ﴿ : ماختــاپ يهنه مۇنــداق دەيــدۇ  ئالالهنىــڭ رەهمىتــى بىــلهن ســهن ئۇالرغ

 مـــۇاليىم بولـــدۇڭ؛ ئهگهر قوپـــال، بـــاغرى قـــاتتىق بولغـــان بولـــساڭ، ئـــۇالر
 ) 2 ( ﴾ . چۆرەڭدىن تارقاپ كېتهتتى

ــا مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئائىلىـــسىدىكىلهرگه قارى  تـ
 ئهخالقى

 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ئائىلىــسىدىكىلهرگه ئهڭ ياخــشى مۇئــامىله
ــا ۋە ــر ئاتــ ــهپقهتلىك بىــ ــر ئهر، ئهڭ شــ ــك بىــ ــدىغان، ئهڭ ئۈلگىلىــ  قىلىــ

 ئىمـــام مۇســـلىم . ئىنتـــايىن مهســـئۇلىيهتچان بىـــر ئـــائىله باشـــلىقى ئىـــدى
 ئايالالرغـــا مېهرىبـــانلىق « : رىـــۋايهت قىلغـــان ههدىـــسته، ســـاهابىالرنىڭ

 ئايهت  4 نۇن سۈرىسى (1)
ئايهت  159 ئال ئىمران سۈرىسى (2)



 187 ۆرنهكلهر ئ هخالقىدىن ئ هلهيهىسساالمنىڭ ئ هيغهمبهر پ

 ) 1 ( » شتا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمدىن ئـــارتۇق بىراۋنـــى كۆرمىـــدۇق قىلىـــ

 . دېگهنلىكى قهيت قىلىنغان

 پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم باشــــقىالرنىمۇ بــــۇ ياخــــشى ئهخالققــــا
 ســـىلهرنىڭ ئهڭ ياخـــشىلىرىڭالر، ئـــۆز ئههلىـــگه ئهڭ ياخـــشى « : چاقىرىـــپ

ــدىغانالردۇر ــامىله قىلىــــ ــان . مۇئــــ ــگه ئهڭ مېهرىبــــ ــۆز ئههلىــــ  مهن ئــــ
 . دېگهن ) 2 ( » شىڭالرمهن كى

 ىـــسى، دىـــن ۋە دۇنيـــالىق پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم دۆلهتنىـــڭ رەئ
رەهبىــــــرى، ئهســــــكهرلهرنىڭ قومانــــــدىنى، مهســــــجىدته ئىـــــشالرنىڭ

ــۇلمانالرنىڭ ــاملىق مۇسـ ــۈك ى ئىمـ ــر يـ ــارلىق ئېغىـ ــئۇلىيهتلهر قاتـ  لهر ۋە مهسـ
ــۇق ئۈســتىگه يــۈكلهنگهن ــۇرۇپ، بــۇ ئىــشالرنىڭ ههممىنــى جايىــدا ۋە تول  ت

  ئورۇنــــدىغاننىڭ ســــىرتىدا، ئائىلىــــسى ئېهتىيــــاجلىق بولغــــان ســــۆيگۈ
ــڭ ــشىش، ئۇالرنىــ ــا ياردەملىــ ــشلىرىدا ئاياللىرىغــ ــۆي ئىــ ــۇههببهت، ئــ  مــ

 ۋە ئۇالرنىـڭ كـۆڭلىنى رتلىرىنـى ئاڭالشـقا ۋاقىـت ئـايرىش دە ۋە خوشاللىقى
ــۇپ ــارەت ئائىلىــسىگه مۇناســىۋەتلىك بۇرچىنىمــۇ هــېچ ئۇنت  ئېلىــشتىن ئىب

 . قالمايتتى

ــر په ــدىكى قهدىـ ــسالم دىنىـ ــڭ ئىـ ــساالم ئايالالرنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ   يغهمـ
ــۆي ــۈنگهنلىكتىن، ئ ــا كۆي  قىممىتىنــى ناهــايىتى ياخــشى بىلــگهن ۋە ئۇالرغ

 ســـالمايتتى، ئىـــشلىرىدا ئاياللىرىغـــا ياردەملىـــشهتتى، ئۇالرغـــا ئېغىرلىـــق
 ئــۆزى يامـــاپ، بهزىـــدە ئــۆزى يۇيـــۇپ كىيهتتـــى، ئۆزىنىــڭ كىيىملىرىنـــى

ــاراليتتى ئىچمهكل  يـــېمهك  پهيغهمـــبهر . ىرىنـــى كـــۆپ هـــالالردا ئـــۆزى تهييـ

 ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى (1)
ئىبنى ماجه رىۋايىتى (2)
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ــالى هه ــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاي ــبهر زرىتــى ئائى  پهيغهم
ــورالغىنىدا ــۇق س ــشلىرى توغرۇل ــدىغان ئى ــدە قىلى  « : ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۆي

ــقا ئىنـــسانالرغا ئوخـــشاش بىـــر ئىنـــسان ئىـــدى،  رەســـۇلۇلاله ئۆيىـــدە باشـ
ــى ــڭ كىيىمىن ــشلىرىنى ئۆزىنى ــڭ ئى ــاغاتتى، ئۆزىنى ــاللىرىنى س ــايتتى، م  يام

ــى ــۆزى قىالتت ــاۋاب بهرگهن ) 1 ( » ئ ــتىم . دەپ ج ــر قې ــۇ يهنه بى ــۇلۇلاله ” ئ  رەس
 رەســـۇلۇلاله ئۆيىـــدە « : دەپ ســـورالغىنىدا “ ؟ التتـــى دە نـــېمه ئىـــش قى ىـــ ئۆي

ــگهن ــى كهل ــاز ۋاقت ــوالتتى، نام ــلهن ب ــش بى ــشلىرىنى قىلى ــسىنىڭ ئى  ئائىلى
 . دەپ جاۋاب بهرگهن ) 2 ( » كېتهتتى هامان مهسجىدكه چىقىپ

ــى ــڭ ئهخالق ــۇغ پهيغهمبىرىمىزنى ــان ئۇل ــسى بولغ  ئىنــسانىيهتنىڭ ئۈلگى
ــز نهدە؟ ــۇر ئهرلىرىمىـ ــڭ ئۇيغـ ــدا  بىزنىـ ــسه ” ئالدىـ ــاق ئهتـ ــشى تامـ  ئهر كىـ

ــدۇ ــدۇ ” ، “ بولماي ــر يۇيۇســا بولماي ــشى كى ــسا ” ۋە “ ئهر كى ــاال باق ــشى ب  ئهر كى
 ز پهيغهمبىرىمىـزگه ئهگىـشهمدۇق دېگهنلهرنـى كىـم ئېيتىپتـۇ؟ بىـ “ بولمايدۇ

 ! ئادەتلىرىمىزگىمۇ؟ ناچار ى ئىسالم ئهخالقىغا يات كېلىدىغان ياك

ــ ــان قولى ــۈرۈپ ماڭغ ــسىنى كۆت ــگهن دا بالى ــشىغا كهل ــاق بېى ــاكى ئوچ  ي
 ئۇيغــۇرالر ئارىــسىدا غان ناچــار ئادەتنىــڭ هــازىرمۇ بهزى ئهرنــى ئهيىبلهيــدى

ــقهتهن ئهجهبلىنهرل ــۈرىۋاتقانلىقى ههقىـ ــكىنهرلىك هۆكـــۈم سـ ــك ۋە سهسـ  ىـ
 . ئىش

 ئىمام ئههمهت رىۋايىتى ) 1 (
ئىمام بۇخارى رىۋاسيىتى ) 2 (
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 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىالرغا قارىتا ئهخالقى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ههر كىــشىگه ئۇنىــڭ ئهقلــى ۋە سهۋىيىــسىگه
 بــالىالرنى ۋە ئـــۇالرنى خوشـــال قىلىـــشنى . مۇناســىپ مۇئامىلىـــدە بـــوالتتى

ــۆرەتتى ــشى ك ــۇ ياخ ــد . بهكم ــشىغا زادى چى ــپ قېلى ــڭ قىينىلى  اپ بالىالرنى
 بهزىــدە بالىالرنىــڭ . ههمىــشه يېتىملهرنىــڭ بېــشىنى ســىاليتتى . تۇرالمـايتتى

 بـالىالرمۇ بـۇ ئۈلگىلىـك . ئهقلىگه ماسلىشىپ ئۇالر بىـلهن ئويـۇن ئوينـايتتى
ــا ــۆز ئات ــى ئ ــڭ – پهيغهمبهرن ــشه ئۇنى ــۆيهتتى ۋە ههمى ــسىدىنمۇ بهك س  ئانى

 : هىســساالمغا بىــر ئــادەم پهيغهمــبهر ئهلهي . بىــلهن بىــرگه بولۇشــنى تىلهيتتــى
 ســىز بــالىالرنى سۆيىدىكهنــسىز، مېنىــڭ ئــون بــاالم بــار، ! يارەســۇلهلاله ”

 دېگهنـــدە، پهيغهمــــبهر “ هـــازىرغىچه بىرىنىمـــۇ ســــۆيۈپ بـــاققىنىم يــــوق
ــاش يــۈرەكلىكىگه ئېچىنىــپ ــم « : ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ ت  كىــشىلهرگه رەهى

 . دېگهن ) 1 ( » شهپقهت قىلمىغانالرغا ئالاله رەهىم قىلمايدۇ –

 ممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دۈشمهنلىرىگه قارىتا ئهخالقى مۇهه

ــمهنلىرىگىمۇ ناهــــايىتى مېهــــرى ــبهر ئهلهيهىســــساالم دۈشــ   پهيغهمــ
ــېگه  شــهپقهتلىك زات بولغــانلىقتىن، ئــۇالر ئىچىــدىمۇ چوڭقــۇر هــۆرمهتكه ئ

 دۈشــمهنلىرى ئۇنىــڭ چاقىرغــان دىنىنــى ئىنكــار قىلغــان بولــسىمۇ، . ئىــدى
 گـــۈزەل ئهخالقىنـــى، راســــتچىللىقىنى ۋە مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ

ــشلىك مېهـــرى ــقا تېگىـ ــدىللىق، – ئىنـــسانىيهتته بولۇشـ ــهپقهت، رەهىمـ  شـ
ــدا  ئــــــادالهت ۋە باشــــــقىمۇ بــــــارلىق ئېــــــسىل ســــــۈپهتلهرنىڭ ئۇنىڭــــ

 . مۇجهسسهملهنگهنلىكىنى ئىقرار قىالتتى

بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى (1)
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 پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم بىـلهن ئۇنىـڭ سـاهابىلىرىغا ئىنـسان چىـداپ
ــيىن تۇرالمايــدىغ  – ان ئېغىــر زۇلــۇمالرنى ســالغان، ئــۇالرنى ئهڭ ۋەهــشى قى

 قىــستاقالرغا ئالغــان، ههتتــا ئــۇالرنى ئــۆز يۇرتلىرىــدىن قــوغالپ چىقارغــان،
ــال ــڭ م ــاز دەپ ئۇالرنى ــۇنى ئ ــاالن – ب ــانچه ت ــۈكلىرىنى خالىغ ــاراج – مۈل  ت

 قىلغـــــان، ئـــــۆيلىرىنى كۆيـــــدۈرۈپ تاشـــــلىغان قـــــۇرەيش قهبىلىـــــسى
ــچىلىقىدىكى مهككى ــر باش ــۈنى بى ــان ك ــازات بولغ ــكه ئ ــلهر مهك ــك ئهرەب  لى

ــا ــداق ئېغىــر جازاالرغ ــۇالرنى قان ــتىن مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئ  تهرەپ
ــرى ــتىن مېهــ ــر تهرەپــ ــسه، يهنه بىــ ــدىغانلىقىنى كۈتــ ــهپقىتى – تارتىــ  شــ

 ههممىــگه ئومــۇم بولغــان بــۇ ئۇلــۇغ زاتنىــڭ شــهپقىتىگه تهلمــۈرۈپ، قــاتتىق
ــقاندا، ــدە تۇرۇشــــ ــۇنچ ئىچىــــ ــساالمنىڭ قورقــــ ــبهر ئهلهيهىســــ  پهيغهمــــ

ــسىلهر « : ئـــۇالرنى ــارقىلىڭالر، ئازاتـ ــۇرۇش » ! تـ  دېگهنلىكـــى، مهككىنىـــڭ ئـ
ــسالم ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمغا ۋە ئى ــان، م ــرى بولغ ــدىن بى  جىنايهتچىلىرى
ــلهن تونۇلغــــان ۋە بــــارچه ئېغىــــر ــا قــــاتتىق ئــــۆچمهنلىكى بىــ  دىنىغــ

 مــــــبهر جىنايهتلهرنىــــــڭ ههممىنــــــى ئىــــــشلىگهننىڭ ســــــىرتىدا، پهيغه
 ئهلهيهىســـــساالمنىڭ قىـــــزى زەيـــــنهب رەزىيهلالهـــــۇ ئهنهـــــانى ئـــــۇرۇپ
 قۇرســىقىدىكى بــۇۋىقىنى چۈشــۈرۋەتكهن هىبــار ئىبنــى ئهســۋەد دېــگهن
ــۆرۈلمىگهن ــسلى ك ــدا مى ــسانىيهت تارىخى ــۋەتكهنلىكى ئىن ــادەمنى كهچۈرى  ئ

 تـوپ بولـۇپ ئـۆز ئىختىيـارى – بىر كهچـۈرۈم بولغـانلىقتىن، ئهرەبـلهر تـوپ
ــرىم ئــارىلى قىــسقا بىــلهن ئىــسال  م دىنىغــا كىرىــشكه باشــلىغان ۋە ئهرەب يې

 . مۇددەت ئىچىدە ئىسالم دىيارىغا ئايالنغان

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇرۇش ئهسناسىدىكى ئهخالقى

 مــــۇههممهد ئهلهيهىســـــساالم مهســـــىلىنى ئۇرۇشـــــسىز ههل قىلىـــــشقا
 كى پهقهت ئـــۇرۇش قىلىـــشتىن باشـــقا چـــارە قالمىغـــان يـــا . تىرىـــشاتتى

. دۈشمهنلهر بېسىپ كهلگهن ۋاقىتتىال ئۇرۇش قىلىشنى قارار قىالتتى
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ــاۋۋال ــشتىن ئـ ــقا چىقىـ ــتىم ئۇرۇشـ ــساالم ههر قېـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــۇلمان ئهســــكهرلىرىگه يــــول يــــورۇق بېرىــــپ  ســــىلهرگه تىــــغ « : مۇســ

ــۈرمهڭالر ــالىالرنى ئۆلتـ ــالالرنى، بـ ــانغانالرنى، ئايـ ــى، ياشـ  ! تهڭلىمىگهنلهرنـ
ــى زىرائهتلهرنــــــى ــمهنلهرنىڭ بهدەنلىرىنــــ ــاڭالر، دۈشــــ ــابۇت قىلمــــ  نــــ

 . دەپ جېكىلهيتتى » پارچىلىماڭالر، ئهسىرلهرنى خورلىماڭالر

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ هايۋانالرغا قارىتا ئهخالقى

 مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ شــهپقىتى ئىنــسانالرغىال ئهمهس، بهلكــى
ــدى ــامىل ئې ــايۋانالرغىمۇ ش ــا . ه ــتىن ب ــۇ بهرمهس ــان، س ــانلىقى ن  غالپ قويغ

ــڭ دوزىخــى ــۆمىنه ئايالنى ــر م ــر مۈشــۈك ســهۋەبلىك بى ــۆلگهن بى ــۈپهيلى ئ  ت
ــى ــسۇزلۇقتىن تىلىنـ ــڭ ئۇسـ ــۇزۇق ئايالنىـ ــر بـ ــى، بىـ ــۇپ كهتكهنلىكىنـ  بولـ
 چىقىرىپ تهلمـۈرۈپ تۇرغـان بىـر ئىتنـى ئۆتـۈكىنى سـېلىپ، قـۇدۇقتىن سـۇ
 ئېلىــــپ ســــۇغۇرغانلىقى ئۈچــــۈن جهننىتــــى بولــــۇپ كهتكهنلىكىنـــــى

 انالرغا ســۆزلهپ بېــرىش ئــارقىلىق بــارلىق جــان ئېگىلىــرىگه رەهىــم مۇســۇلم
 . شهپقهت قىلىشنى ئۈگهتكهن زات مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدۇر –

 بىـــر هايۋاننىـــڭ ئۆلـــۈمىگه ســـهۋەب بولغـــانلىق تـــۈپهيلى بىـــر مـــۆمىنه
ــر ــان بى ــۇزۇپ قويغ ــى قۇتق ــڭ جېنىن ــر هايۋاننى ــا، يهنه بى ــڭ دوزاخق  ئايالنى

 اخــشىلىقى ئۈچــۈن جهنــنهتكه اليىــق بولغانلىقىــدىن بــۇزۇق ئايالنىــڭ بــۇ ي
 ئىبـــارەت بـــۇ ئـــاددىغىنه قىســـسه چوڭقـــۇر مهنىـــگه ئـــېگه بولـــۇپ، بىـــزگه
 شـــهپقهتنىڭ ئـــالاله تائـــاال دەرگاهىـــدا قانچىلىـــك كاتتـــا ئـــورنى بـــار

 . ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بهرگهن

 ئــۇ هــايۋانالرنى بۇغۇزلىغانــدىمۇ ئۇالرغــا رەهىــم شــهپقهت كۆرسىتىــشنى
 ئــالاله ههمــمه نهرســىگه رەهمهتنــى « : ئــۇ مۇنــداق دېــگهن . ۇيرىغــان ئىــدى ب

ــۋەتكهن ــشى . پۈتىـــ ــتىن ياخـــ ــالنى قىينىماســـ ــدا، مـــ ــال بوغۇزلىغانـــ مـــ
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 بىر ئادەمنىـڭ پىچـاقنى قوينىـڭ كـۆزىگه كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ . » بوغۇزالڭالر
 ! پىچــاقنى مالغــا كۆرســـهتمه « : بــۆلىگهنلىكىنى كــۆرۈپ قېلىــپ، ئۇنىڭغـــا

 . دەپ كايىغان » ئۆلتۈرمهكىچىمۇسهن؟ ئۇنى ئىككى قېتىم

ــا ــئهتكه قارىت ــت ۋە تهبى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇهى
 ئهخالقىي

ــئهت ســاپلىقىنى ــازىلىقىنى ۋە تهبى  مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم مۇهىــت ت
 – پــــــاكىزلىق « ساقالشــــــقا ئهڭ زور ئههمىــــــيهت بهرگهن زات بولــــــۇپ،

 لىــش ئــارقىلىق، ئــۆي دېــگهن پرىنــسىپنى ئــېالن قى » ئىماننىــڭ يېرىمىــدۇر
ــېمهك – ئىچىنـــى، كىـــيىم ــى – كېچهكلهرنـــى، يـ  ئىچمهكلهرنـــى ۋە بهدەننـ

 پاكىز تۇتۇشقا بۇيرىغـان، نامـاز ئوقـۇش، قۇرئـان تىـالۋەت قىلىـش، كهبىنـى
ــاكىزلىق ــارەت پ ــارەتتىن ئىب ــادەتلهرنى تاه ــشىغان ئىب ــشقا ئوخ ــاۋاب قىلى  ت

ــ ــشىدىغان ئورۇنالرغـ ــك توپلىـ ــقا، كۆپچىلىـ ــلهن ئورۇنالشـ ــۇپ، بىـ  ا يۇيۇنـ
 . خۇشبۇيالرنى سۈرتۈپ بېرىشقا ئهمر قىلغان ئىدى

 – مۇنــــدىن باشــــقا ههج ۋە ئــــۆمرە قىلغۇچىالرنىــــڭ مهككىنىــــڭ دەل
ــشتىن ۋە ــۈملۈكلىرىنى ۋە زىرائهتلىرىنــــــى كېسىــــ  دەرەخلىرىنــــــى، ئۆســــ
 يۇلۇشــــتىن مهنئــــى قىلغــــانلىقى، ئــــۇرۇش ئهسناســــىدا ئهســــكهرلهرنىڭ

 دەرەخلهرنــى كهسمهســلىكىنى  ، دەل زىرائهتلهرنــى نــابۇت قىلماســلىقىنى
 ۋە ئــــــوت قويماســـــــلىقىنى قـــــــاتتىق جېكىلىگهنلىكـــــــى پهيغهمـــــــبهر
ــۇنى ــۆيىدىغانلىقى ۋە ئــ ــك ســ ــى قانچىلىــ ــساالمنىڭ تهبىئهتنــ  ئهلهيهىســ

. ئاسراشقا قانچىلىك ئههمىيهت بېرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
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 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆهبهتداشلىرىغا قارىتا ئهخالقى

 يغهمبهر ئهلهيهىسـساالم ئۆزىنىـڭ ئـالىي پهزىلىتـى ۋە گـۈزەل ئهخالقـى په
 ئۇنىــڭ بىــلهن بىــر . بىــلهن سۆهبهتداشــلىرىنى ئــۆزىگه جهلــب قىلىــۋاالتتى

ــا ــادەم قايتـــ  قېـــــتىم سۆهبهتلىـــــشىش پۇرســـــىتىگه ئىـــــگه بولغـــــان ئـــ
 قىسقىــــسى، ئۇنىــــڭ ســــۆهبىتىگه . سۆهبهتلىشىــــشنى ئارمــــان قىالتتــــى

 . تويمايتتى

ــڭ پهيغهمـــبهر ئه ــراۋ بىـــلهن سۆهبهتلهشـــكهندە، ئۇنىـ  لهيهىســـساالم بىـ
ــسىزلىق دەپ بىلهتتــى ــداق قىلىــشنى ئهخالق ــۆزىنى كهســمهيتتى ۋە بۇن  . س
 . ســۆزلهۋاتقان كىــشىدىن هــېچ ۋاقىــت يــۈزىنى باشــقا تهرەپــكه چــۆرىمهيتتى

ــاڭاليتتى ــقهت بىــــلهن ئــ ــڭ ســــۆزىنى دىقــ  قارشــــى تهرەپنىــــڭ . ئۇنىــ
 . قالمايتتى ئهدەپسىزلىكىگه ههرگىزمۇ ئاچچىقالپ

ــتهر ــايىن كىچىــك پېئىــل ۋە تولىمــۇ كهم  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئىنت
 باشــــقا مىللهتــــلهر كاتتىلىرىغــــا – زات بولــــۇپ، كىــــشىلهرنىڭ ئۇنىڭغــــا

 . ئورۇنلىرىـــــدىن تۇرۇشـــــىنى ياقتۇرمـــــايتتى – ئورنىـــــدىن تۇرغانـــــدەك
ــورۇن تهگــسه شــۇ يهردە ــن ئ ــشىلهردەك قهيهردى ــادەتتىكى كى ــدا ئ  ئولتۇرغان

ــۇراتتى ئو ــۇالرنى . لتـ ــۆرمهيتتى، ئـ ــور كـ ــى خـ ــاجىزالرنى ۋە كهمبهغهللهرنـ  ئـ
. ياخشى كۆرەتتى، ئۇالنىڭ بېشىنى سىاليتتى



 ىنچى بۆلۈم ئۈچ

الر گۈزەل ئهخالق



 سۆيگۈ ۋە ئۇنىڭ قىممىتى

ــى ۋە بهختنىـــڭ ــڭ زىننىتـ ــى، قهلبنىـ ــڭ جېنـ ـــ هاياتلىقنىـ ــۆيگۈ ــ  سـ
ــدۇر ــ . كاپالىتىــ ــى تونۇغــ ــۆيگۈنىڭ قىممىتىنــ ــۆيگۈ « انالر ســ ــادا ســ  دۇنيــ

ــادالهتكه، نه قانۇنغـــا م ــشىدىغان بولـــسا، ئىنـــسانالر نه ئـ  هتـــاج و ئومۇملىـ
 ئۇلــۇغ ئــالىم جااللىـــدىن . ىــكهن قهدىمــدە ئ دېــگهن » بولمىغــان بــوالتتى

 ســۆيگۈ ــــ ئــاچچىقنى تاتلىققــا، تــوپراقنى « : ىــكهن ئ رۇمىــي مۇنــداق دېــگهن
 رمىنى بوسـتانغا، غهزەپنـى ۈ ئالتۇنغا، كىرنى سـاپلىققا، كېـسهلنى سـاقلىققا، تـ

ــنى ــدىغان، تاشــــ ــۈرنى ئېرىتىــــ ــدىغان، تۆمــــ ــهپقهتكه ئايالندۇرىــــ  شــــ
 يۇمـــشىتىدىغان، ئۆلــــۈكنى تىرىلدۈرىــــدىغان ۋە ئۇنىڭغـــا ئــــابى هايــــات

 .) 1 ( » ىغان بىر مۆجىزىدۇر بېغىشاليد

 فىقهىــشۇناس ئــالىم، ئىــسالم مۇتهپهككــۇرى، مهشــهۇر ئۇلــۇغ ئهدىــپ، شــائىر، (1)
 تهرىقىتىنىڭ قۇرغۇچىسى مهۋالنا جااللىددىن رۇمى » مهۋلىۋى « تهسهۋۋۇپنىڭ

ــڭ  604 هىجـــرىيه ــى رەبىئـــۇل ئهۋەل ئاينىـ ــۈنى  6 يىلـ  مىالدىـــيه  1207 ( كـ
ــتىگه ) كــۈنى  30 ســىنتهبىرنىڭ ــازىرقى ئافغسانىــستاننىڭ خۇراســان ۋىاليى  ه

 راشلىق بهلخ دېگهن جايدا دۇنياغا كهلگهن،ئائىلىسى خـارزم شـاهى بىـلهن قا
 مهۋالنا جااللىددىن رۇمى ئۈچ يېشىدا ئائىلىسى بىلهن بىـرلىكته . قۇدا بولغان

 باغدادقا كهلـگهن، كېيىـنچه، مهكـكه، شـام، ئهزەربهيجـان قاتـارلىق جـايالرنى
ــارەت قىل ــ زىيـ ــ غانـ ــا شـ ــڭ كونيـ ــازىرقى تۈركىيىنىـ ــيىن، هـ  ههىرىدە دىن كېـ

ــسىدە ــشى نهتىجىـ ــى ئېلىـ ــزغىن قارشـ ــهلچۇقالرنىڭ قىـ ــقان ۋە سـ  مۇقىمالشـ
ــدا بولغــان ــاخىرىغىچه بــۇ جاي ــدىن  1273 . هاياتىنىــڭ ئ ــادا ئالهم  يىلــى كوني

 . قهبرىــسى هــازىرمۇ چــوڭ زىيــارەت گــاهى بولــۇپ كهلمكــته ئۇنىــڭ . ئــۆتكهن
 . ر جايلىرىـدا بـا ئۇنىـڭ تهسـهۋۋۇپلىقتىكى مۇرىـدلىرى دۇنيانىـڭ ههر قايـسى

ان بولـۇپ، هـازىرقى ئهسرلىرىنى پارس تىلىـدا يازغـ . ىدۇ پىل ې تۈركىيىدە كۆپ ت
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 لهرنىڭ ئهڭ چوڭى ئالاله سۆيگۈسىدۇر سۆيگۈ

ــىدۇر ــالاله سۆيگۈسـ ــوڭى ئـ ــۆيگۈلهرنىڭ ئهڭ چـ ــۈنكى . سـ ــۆيگۈ چـ   سـ
 مـــۇههببهت  كـــۆپىنچه قارشـــى تهرەپنىـــڭ سۆيگۈســـى يـــاكى ئۇنىڭـــدىكى
 قايىــل قىالرلىـــق ســـۈپهتلهر يــاكى ئۇنىڭـــدىن كـــۆرگهن زور ياخـــشىلىقالر

 . تۈرتكىسى بىلهن قهلبكه ئورنايدىغان نهرسه

ــۆيگۈ ــالاله تائـــاالدا سـ ــالبۇكى، ئـ ــدىغان  هـ ــۈرتكه بولىـ  مـــۇههببهتكه تـ
ــلهن ــولىقى بىـ ــسى تـ ــڭ ههممىـ ــار ئامىلالرنىـ ــىلهن . بـ ــاال : مهسـ ــالاله تائـ  ئـ

ــۇر ــان زاتت ــۇ مېهرىب ــۇ شــهپقهتلىك ۋە تولىم ــدىلىرىگه بهكم ــۇ . بهن ــڭ ب  ئۇنى
 ئــۇنى شــهپقىتىنى ۋە مېهرىبــانلىقىنى ئهقلــى بــار ئىنــسان ئــالاله تائاالنىــڭ

 ئانــا قارنىــدىكى ۋاقتىــدىن تارتىــپ تــاكى چــوڭ بولــۇپ، ياشــاپ ئــۆلگىنىگه
ــدىغانلىقى ــش قىلىـــ ــداق پهرۋىـــ ــداق قهدەر قانـــ ــن قانـــ  نى، خهتهرلهردىـــ

ــىنىدۇ ــۋەتته چۈش ــساالم . ســاقاليدىغانلىقىنى ئهل ــبهر ئهلهيهىس  شــۇڭا پهيغهم
بـۇ « : قۇچىقىدا بالىسى بار بىـر ئايـالنى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ، سـاهابىلىرىدىن

 ئايــالنى بالىــسىنى ئوتقــا تاشالشــقا رازى بولىــدۇ، دېــسهم ئىشىنهمــسىلهر؟
ــال ــۇ ئاي ــاهابىلهر، ب ــقا دەپ ســورىغاندا، س ــا تاشالش ــسىنى ئوتق ــز بالى  ههرگى

ــساالم . رازى بولــــۇپ تۇرالمايــــدۇ، دەيــــدۇ  ئانــــدىن پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســ
ــا ــدىلىرى « : ئۇالرغـ ــالاله بهنـ ــى، ئـ ــسى گه بىلىڭالركـ ــڭ بالىـ ــۇ ئايالنىـ  غا مۇشـ

 . دېگهن )1 ( » بولغان مېهرىبانلىقىدىنمۇ  بهك مېهرىباندۇر

 . ئۇنىـــڭ ئهســـهرلىرى دۇنيـــادا نۇرغۇنلىغـــان تىلالرغـــا تهرجىـــمه قىلىنغـــان
ــق ــا داڭلى ــۈزۈلگهن دۇنياغ ــدا ئۆتك ــسمى ئامېرىكى ــڭ ئى ــددىن رۇمىنى  جااللى

 . شائىرالر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈلگهن
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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ــائادەت  ت ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئىنـــسانالرنى ئىككـــى ئالهملىـــك بهخـــ  سـ
ــى ــان ههزرىت ــرى بولغ ــا شــهپقهت پهيغهمبى ــۈن ئۇالرغ ــا باشــالش ئۈچ  يولىغ
ــدايهت مهنبىئــى بولغــان  مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنى ئهۋەتكهنلىكــى ۋە هى
ــپ، ــڭ تهۋبه قىلىــ ــۈرگهنلىكى، گۇناهكارالرنىــ ــى چۈشــ ــان كهرىمنــ  قۇرئــ
 ئـــۆزلىرىنى ئىـــساله قىلىۋېلىـــشىغا پۇرســـهت بېرىـــپ، ئـــۇالرنى هامـــان

ــۇق جازالى ــامهتكىچه ئوچـ ــا قىيـ ــشىكىنى تـ ــڭ ئىـ ــدىغانلىقى ۋە تهۋبىنىـ  مايـ
ــڭ ــان مېهرىبانلىقىنىـ ــدىلىرىگه بولغـ ــڭ بهنـ ــالاله تائاالنىـ ــانلىقىمۇ ئـ  قويغـ

 . ئىپادىسىدۇر

 سـۆيۈش ئۈچـۈن قايىـل قىالرلىـق سـۈپهتلهردىن سـۆز ئاچـساقمۇ، ئــالاله
 هڭ پائالىيهتلىرىـــدە ۋە تهدبىرلىرىـــدە ئ  تائـــاال پۈتـــۈن ســـۈپهتلىرىدە، ئىـــش

 پۈتــۈن گــۈزەللىكلهر، مــۇكهممهللىكلهر ۋە جىمــى . مــۇكهممهل يېگــانه زات
 . ياخشىلىقالرنىڭ مهنبىئى ئالاله تائاالدۇر

ــدىمۇ، ــۆز ئاچقان ــدىغان ياخــشىلىقتىن س ــۈرتكه بولى ــۈن ت  ســۆيۈش ئۈچ
 ئىنـــسان . ئـــالاله تائـــاال ئهڭ مـــۇكهممهل ســـۆيگۈگه اليىـــق يېگـــانه زاتتـــۇر

ــشىلىق ق ــا ياخـ ــاراكتېرى ئۇنىڭغـ ــۇنى خـ ــش ۋە ئـ ــۆرمهت قىلىـ ــا هـ  ىلغانغـ
 دۇنيــــادا قايــــسى بىرىنىــــڭ . سۆيۈشــــنى تهبىئىــــي بــــۇرچ، دەپ بىلىــــدۇ

ــهكىلدە ــق شـ ــپ، ئهڭ چىرايلىـ ــار قىلىـ ــوقتىن بـ ــساننى يـ ــشىلىقى ئىنـ  ياخـ
ــاتالردىن ــارچه مهخلۇق ــا قىلىــپ، ب ــدراك ئات  ـ ئى ــل  ياراتقــان، ئۇنىڭغــا ئهقى

ــايىنى هۆرمهتلىـــك ههم قۇدرەتلىـــك قىلغـــان ۋە ئـــۇنى كائىناتن  ىـــڭ خوجـ
ــسۇندۇرۇپ بهرگهن كهرەملىــك،  قىلىــپ بهلگىــلهپ، ههممىنــى ئۇنىڭغــا بوي

! شهپقهتلىك ئالالهنىڭ ياخشىلىقلىرىغا يېتهلىسۇن؟
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 ئالاله سۆيگۈسىنىڭ قىممىتى

ــى ــالاله سۆيگۈسـ ــي ئـ ــى، ههقىقىـ ــلىق تهركىبـ ــڭ ئهڭ ئاساسـ  ئىماننىـ
ــۆيگ ــسى، س ــڭ ئهڭ كاتتى ــسىى، ئىبادەتلهرنى ــڭ ئىپادى  ۈلهرنىڭ مۆمىنلىكنى

 ئـالاله تائــاال شــۇڭا . دۇر ، ههقىقىـي مۇســۇلمانلىقنىڭ ئىپادىـسى ئهڭ ئېـسىلى
ــان كهرىمـــدە ــدىن ئـــارتۇق دوســـت ﴿ : قۇرئـ ــۆمىنلهر ئـــالالهنى ههممىـ  مـ
 پهيغهمــــــبهر ئهلهيهىســــــساالم ئۇنىــــــڭ . دېــــــگهن ) 1 ( ﴾ تۇتقــــــۇچىالردۇر

 كىمكـى ئۇنىڭـدا ئـۈچ نهرسـه « : ئههمىيىتىنى بايان قىلىپ مۇنـداق دېـگهن
ــۇ ئىماننىـــڭ هـــاالۋىتىنى تېتىغـــان بولىـــدۇ بولىـــدىك  بىرىنچىـــسى، : هن، ئـ

ــۆيۈملۈك ــالاله ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىـــرى ئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ههممىـــدىن سـ  ئـ
ــڭ ــۇنى پهقهت ئالالهنى ــسا ئ ــت تۇت ــى دوس ــسى، بىراۋن ــى؛ ئىككىنچى  بولۇش
 رازىلىقىنـــــى كـــــۆزلهپ دوســـــت تۇتىـــــدىغان بولۇشـــــى؛ ئۈچىنچىـــــسى،

ــاپىر بولۇشـــن ــا تاشلىنىـــشنى مۇســـۇلمانلىقتىن كېـــيىن كـ  ى، خـــۇددى ئوتقـ
 . ) 2 ( » يامان كۆرگهندەك يامان كۆرىدىغان بولۇشى

ــۈنكى، ئـــالاله تائـــاال ســـۆيگۈ  . مۇههببهتنىـــڭ يېگـــانه مهنبىئـــى  چـ
 دۇنيادىكى پۈتـۈن سـۆيگۈلهر ئـالاله تائاالنىـڭ چهكـسىز سۆيگىـسىدىن بىـر

 نى قهلـبلهرگه سـۆيگۈ ئـوتى . تامچه بولغان هالـدا، ئـالاله تائـاالدىن كهلـگهن
 . سالغۇچىمۇ ئالاله تائاالدۇر

 . ـ ئايهت 165 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 ئالاله سۆيگىسى نېمه بىلهن ئىپادىلىنىدۇ؟

 ، پۈتــۈن ئـالاله سۆيگۈسـى ئۇنىڭغـا ههقىقىـي رەۋىـشته ئىتـائهت قىلىـش
ــڭ ــدا ئۇنىـ ــات قايناملىرىـ ــپ ئهمهل هايـ ــتۇر قىلىـ ــهتمىلىرىنى دەسـ  كۆرسـ

 . بىلهن ئىپادىلىنىدۇ قىلىش

 پهيغهمبهر سۆيگۈسى

ــ ــى ئ ــبهر سۆيگۈس ــك پهيغهم ــسا ئهڭ ئههمىيهتلى  الاله سۆيگۈســىدىن قال
 ئـــالاله تائـــاال تهرىپىـــدىن . ســـۆيگۈ بولـــۇپ، ئىماننىـــڭ بىـــر پارچىـــسىدۇر

ــائادەتلىرىگه  ـ ســـ ــت ــڭ بهخـــ ــا ۋە ئاخىرەتنىـــ ــسانىيهتنى دۇنيـــ  ئىنـــ
 ئېرىـــشتۈرۈشكه كېپىللىـــك قىلىـــدىغان ئىـــسالم دىنىـــدىن ئىبـــارەت ههق

ــدىن دىننــى ئېلىــپ كــېلىش ئــارقىلىق ئىنــسانالرنى كۇپ  رىنىــڭ زۇلمهتلىرى
 قۇتۇلــدۇرۇپ، ئىماننىــڭ پــارالق نۇرىغــا باشــالپ چىققــان ۋە بــارلىق ياخــشى
ــۇههممهد ــى مـــ ــان ههزرىتـــ ــسى بولغـــ ــر ئۈلگىـــ ــشالرنىڭ بىردىنبىـــ  ئىـــ

 ! ئهلهيهىسساالمدىنمۇ سۆيۈملۈك كىم بولسۇن؟

ــۇڭا ــهتكهن شـــ ــداق دەپ كۆرســـ ــساالم مۇنـــ ــبهر ئهلهيهىســـ  : پهيغهمـــ
 ئاتىـــسىدىن، بالىـــسىدىن ۋە بــــارلىق ســـىلهرنىڭ هېچبىـــرىڭالر مېنــــى «

 . ) 1 ( » كىشىلىرىدىن ئارتۇق سۆيمىگىچه مۆمىن بواللمايدۇ

. ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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 قانداق ئىپادىلىدۇ؟ پهيغهمبهر سۆيگۈسى

ــى ــبهر سۆيگۈس ــۇههممهد پهيغهم ــشالردا م ــۈن ئى ــالىق پۈت ــن ۋە دۇني  دى
ــساالمنىڭ ــشىش ئهلهيهىس ــشته ئهگى ــي رەۋى ــا ئهمهلى ــدە يولىغ ــۇنى مهنى  ۋە ئ

 . ن ئىپادىلىنىدۇ بىله ئۈلگه قىلىش

 ۋەتهن سۆيگۈسى

ــسا، ئهڭ ــىدىن قالـ ــڭ سۆيگۈسـ ــڭ پهيغهمبىرىنىـ ــاال ۋە ئۇنىـ ــالاله تائـ  ئـ
 ـ ۋەتهن سۈيگۈســىدۇر ــۇغ ســۆيگۈ ــۇلمان . شــهرەپلىك ۋە ئۇل ــي مۇس  ههقىقى

 چــۈنكى مۇسـۇلمانلىقنىڭ تهقهززاســى . كىـشى ئـۆز ۋەتىــنىگه سـادىق بولىـدۇ
 رمۇ ئىنــــساننى باشــــقا خــــۇددى ئىبــــادەتله . ۋاپـــادارلىقنى تهلهپ قىلىــــدۇ

 مهخلۇقـــاتالردىن ئاالهىـــدە پهرقلىـــق بىـــر مـــۆجىزات ســـۈپىتىدە يارىتىـــپ،
 ئۇنىڭغــا بــۇ كائىناتنىــڭ ياخــشىلىقلىرىنى ۋە يهر يۈزىنىــڭ خوجــايىنلىقىنى
ــدارلىق ئىزهــار قىلىــش ــا شــۈكۈر ۋە مىننهت ــا قىلغــان كهرەملىــك ئالالهق  ئات

 ەك، ۋەتهننـى سـۆيۈش ۋە يۈزىسىدىن قىلىنىـدىغان بىـر ۋاپـا بـۇرچى بولغانـد
 ـ مــۈلكىنى، جېنىنــى ۋە ههر نهرسىــسىنى پىــدا قىلىــش  ئۇنىــڭ يولىــدا مــال
 ههر قانداق بىر پۇقرانىـڭ ئـۇنى ئىللىـق قوينىـدا ئۆسـتۈرۈپ يېتىلـدۈرگهن

 . ئانا ۋەتهنگه ئۆتهشكه تېگىشلىك ۋاپا بۇرچىدۇر

 سۆيىدۇ ۋىجدانلىق ئىنسان ۋەتىنىنى

ــى سۆي ــسان ۋەتىنىنـ ــدانلىق ئىنـ ــۇرچى دەپ ۋىجـ ــسانلىق بـ ــنى ئىنـ  ۈشـ
 چــۈنكى ئىنــسان خــاراكتېرى ياخــشىلىققا ياخــشىلىق قايتۇرۇشــنى، . بىلىــدۇ

 دۇنيـادا . ياخشىلىق قىلغاننى سۆيۈشـنى تهبىئىـي زۆرۈرىـيهت دەپ تونۇيـدۇ
ــۇنى تۈرلـــۈك ــپ، ئـ ــاغرىنى ئېچىـ ــا ئىللىـــق بـ ــۈن ئۇنىڭغـ ــسان ئۈچـ  ئىنـ

ىرىدىن بههــرىمهن ۋالغــان، ئـۇنى بــارچه ياخـشىلىقل ۈ ت ۈ نېمهتلىـرى بىـلهن ك
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 قىلغان، كۆكـسى كهڭ، قـوينى ئىسـسىق ئاشـۇ ئانـا ۋەتىنىـدىنمۇ سـۆيۈملۈك
 ياخـشىلىقىنى ياخــشىلىق قىلىـش بىـلهن قـايتۇرۇش ئۈچــۈن ! بىـرى بـارمۇ؟

 ! ئۇنىڭدىنمۇ ئهال بىرى بارمۇ؟

 چــۈنكى، ههركىمنىــڭ . ۋاپــادار ئىنــسان چوقــۇم ئــۆز ۋەتىنىنــى ســۆيىدۇ
 شــۇڭا . وينىــدەك ئىســسىق ۋە يۇمــشاقتۇر ئــۆز ۋەتىنــى خــۇددى ئانىــسىنىڭ ق

 ئــانىمىز خهۋپــكه ئۇچرىــسا بىزنىــڭ قانچىلىــك . دەيمىــز » ئانــا ۋەتهن « ئــۇنى
 بىئــارام بولــۇپ كېتىــدىغانلىقىمىز ۋە ئــۇنى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن جىــددىي
ــۇنداق قهدىرلىــك ــۇ ش ــان يهردە، ۋەتهنم ــدىغانلىقىمىز تۇرغ ــكهت قىلى  ههرى

ــا ــانى ! ئان ــان ئ ــى تۇغق ــۇ، بىزن ــى ب ــك بهلك ــك ۋە قىممهتلى  مىزدىنمۇ قهدىرلى
 چــۈنكى، ئــانىالرنى ئۆســتۈرگهن توپراقمــۇ ئهنه ئاشـــۇ ۋەتهن . ئــانىمىزدۇر
 ئهمهسمۇ؟

 سى ۈ مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا سۆيگ

ــساالم ــۇههممهد ئهلهيهىس ــى م ــلهن « : ههزرىت ــامى بى ــڭ ن ــالاله تائاالنى  ئ
ــسىل ــنهتكه كىرەلمهي ــولمىغىچه جهن  هر، قهســهم قىلىمهنكــى، ســىلهر مــۆمىن ب

 . دېگهن )1 ( » بىر ـ بىرىڭالرنى سۆيمىگىچه مۆمىن بواللمايسىلهر

 مۇسۇلمان ئـادەم كىـشىلهرگه ئۇالرنىـڭ رەڭگـى، تىلـى، ئىرقـى، دىنـى ۋە
ــمهنلىك ــهۋەبلىك دۈشـــ ــانلىقى ســـ ــشاش بولمىغـــ ــڭ ئوخـــ  ۋەتهنلىرىنىـــ

ــدۇ ــى نهز . مهۋقهســىدە بولماي ــسالم دىن ــسانالر ى چــۈنكى ئى ــۈن ئىن ــدە، پۈت  رى
ــدىن ــى ئادەم ــگهن ههزرىت ــوپراقتىن كهل ــادەم ت ــسىدىكى . ، ئ ــڭ ئارى  ئۇالرنى

ــۇدرىتىنى ــڭ چهكــسىز ق ــالاله تائاالنى ــرى پهقهت ئ ــرق پهرقلى  تىــل، رەڭ، ئى

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 ئالالهنىــڭ « . ۋە گــۈزەل ســهنئهتلىرىنى كۆرســىتىدىغان بېــرەر ئــاالمهتلهردۇر
ــمانالرنى ۋە ــرى، ئاسـ ــاالمهتلهردىن بىـ ــدىغان ئـ ــان قىلىـ ــۇدرىتىنى نامايـ  قـ

ــى يارات ــڭ زېمىنلهرنـــــــ ــڭ، رەڭگىڭالرنىـــــــ ــانلىقى، تىلىڭالرنىـــــــ  قـــــــ
ــدا بىلىــــدىغانالر ئۈچــــۈن . ئوخــــشاشمىغانلىقىدۇر  شۈبهىــــسىزكى، بۇنىڭــ

 . ) 1 ( » ئىبرەتلهر باردۇر

 تهبىئهت سۆيگۈسى

 ئــالاله تائــاال تهبىئهتنــى . تهبىــئهت ــــ ئــالاله تائاالنىــڭ ســهنئىتىدۇر
 ئۇنىڭـــــدىن . تــــى ئۈچـــــۈن يارىتىــــپ بهرگهن ى ئىنــــسانىيهتنىڭ مهنپهئ

 لىنىش، ئـۇنى ئاسـراش، ئـۇنى سـۆيۈش ۋە قوغـداش دىنىمىـزدا گـۈزەل پايدى
ــانىلىدۇ  تهبىـــئهت بىـــز ئىنـــسانالردەك تۇزكـــور ئهمهس، . ئهخالقالردىـــن سـ

ــالاله ــلهن ئ ــرى بى ــۆز تىللى ــهيئىلهر ئ ــارلىق ش ــدىكى ب ــۇ ۋە ئۇنىڭ ــى ئ  بهلك
 قۇرئــان كهرىــم بــۇ ههقىقهتنــى . تائــاالنى ئۇلۇغاليــدۇ، ئــۇنى مهدهىيىلهيــدۇ

ــان قى ــدۇ باي ــداق دەي ــپ مۇن ــن ۋە ئــۇالردىكى ﴿ : لى  ـ زېمى ــمان ــته ئاس  يهت
 ) كائىنــــاتتىكى ( قسانــــسىزلىقىنى ســــۆزلهيدۇ، ۇ مهخلۇقــــاتالر ئالالهنىــــڭ ن

ــارچه ن ــالالهنى ب ــسۇن، ئ ــه بولمى ــداقلىكى نهرس ــاك دەپ ۇ قان ــسانالردىن پ  ق
 ) تىلىڭــــالر ئوخــــشاش بولمىغــــانلىقتىن ( مهدهىيلهيــــدۇ، لــــېكىن ســــىلهر

 . ) 2 ( ﴾ سهزمهيسىلهر ئۇالرنىڭ مهدهىيىسىنى

 تهبىــئهت ئــالاله تائاالنىــڭ كىتــابى بولــۇپ، ئــۇنى ئوقۇشــنى بىلگهنــلهر
ــدۇ ــاالنى تونۇي ــالاله تائ ــۇم ئ ــسىز . چوق ــڭ چهك ــالاله تائاالنى ــا ئ ــۇ كىتابت  ب

 . رۇم سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 44 ئىسرا سۈرىسى ) 2 (
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 . قــۇدرەت كامــالى، گــۈزەل ســهنئهتلىرى، نېمهتلىرىنىــڭ تــۈرلىرى يېزىلغــان
ــهنئى ــڭ سـ ــالاله تائاالنىـ ــى ئـ ــشى تهبىئهتنـ ــۇلمان كىـ ــانلىقى مۇسـ  تى بولغـ

 ئېتىبارى بىلهن سـۆيىدۇ، ئـۇنى ههر كۆرگىنىـدە، ئۇنىڭـدا ئـالاله تائاالنىـڭ
 ـ هېكمىتىنىـڭ ئىزلىرىنـى كۆرىـدۇ  نهتىجىـدە، . چهكـسىز قـۇدرىتى ۋە ئىلىـم

ــانى كۈچلىنىـــدۇ  شـــۇڭا . ئۇنىـــڭ ئـــالاله تائـــاالنى تونۇشـــى ئاشـــىدۇ، ئىمـ
 ئهتنىــــڭ قۇرئـــان كهرىمنىـــڭ كــــۆپلىگهن ئـــايهتلىرى كىـــشىلهرنى تهبى

. ههرخىل مهنزىرىلىرىگه قاراپ تهپهككۇر قىلىشقا چاقىرماقتا
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 ههقىقهتنى سۆيۈش

ــۇئارى ــڭ ش ــمه ئادەمنى ــۆيۈش ههم ــى س ــته . ههقىقهتن ــېكىن ئهمهلىيهت  ل
 ههممه ئادەم ههقىقهتنى سۆيهلهمدۇ؟

 . تهبىئىيكى، ههقىقهتنى ئېغىـزدا سـۆيگهنلىك هـېچ نهرسـىگه يارىمايـدۇ
ــدە ســۆي ــدۇ ههقىقهتنــى كۆڭۈل ــشقا يارىماي  بهلكــى ههقىقهتنــى . گهنلىكمۇ  ئى

 بىـز . ئهمهلىي ههرىكىتـى بىـلهن چىـن قهلبىـدىن سـۆيۈش تهلهب قىلىنىـدۇ
ــزدا ســــۆيگهندەك ئهمهلىيىتىمىــــزدە ــۇلمانالر ههقىقهتنــــى ئېغىزىمىــ  مۇســ

 . ، ئهلـــۋەتته ر ئىــدى ســۆيهلىگهن بولــساق هـــالىمىز باشــقىچه بولغــان بـــوال
ــالتۇن دەۋرلى ــسالمنىڭ ئــ ــۇددى ئىــ ــاكى خــ ــۇلمانالردەك يــ ــدىكى مۇســ  رىــ

 . كېيىنكىلهردەك، هېچ بولمىغاندا

ــۇمكى، ــۆيۈش « مهل ــى س ــالق » ههقىقهتن ــۈزەل ئهخ ــۇ  گ ــارەت ب ــن ئىب  تى
 . بارچه گۈزەل ئهخالقالرنىڭ باش تاجىسى ۋە جهۋهىرىدۇر

 تىـن ئىبــارەت بــۇ  گـۈزەل ئهخالقــتىن ههقىــقهت » ههقىقهتنـى ســۆيۈش «
 ، راســـتچىللىق، ئـــادالهت، ن ئـــۆز مهنپهئهتىنـــى قۇربـــان قىلىـــش ۈچـــۈ ئ

 ۋاپــــادارلىق، ئىــــشهنچلىك بولــــۇش، ســــهمىمىيلىك، ۋەدىــــسىدە تــــۇرۇش
 ههقىـــقهت . قاتـــارلىق كـــۆپلىگهن گـــۈزەل ئهخالقـــالر  تۈرلىنىـــپ چىقىـــدۇ

 نــى قۇربــان قىلىــش ههقىقهتنــى ســۆيگهنلىكنىڭ ئهڭ يولىــدا ئــۆز مهنپهئهتى
 . راستچىل ۋە ئهڭ كۆرىنهرلىك ئىپادىسىدۇر

ــنهپ » ۈش ههقىقهتنــى ســۆي « ــۇ گــۈزەل ئهخالقــتىن چهت ــارەت ب  تىــن ئىب
ــۆزىدە ــانهت، ۋاپاســـىزلىق، سـ ــسىزلىق، خىيـ ــانچىلىق، ههقـ  كېتىـــشتىن يالغـ
تۇرماســـلىق، ههقىقهتنـــى قوبـــۇل قىلىـــشتىن بـــاش تـــارتىش قاتـــارلىق
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 . نۇرغۇنلىغان رەزىل قىلىقالر تۇغۇلىدۇ

ــنهپ » ههقىقهتنــى ســۆيۈش « ــۇ گــۈزەل ئهخالقــتىن چهت ــارەت ب  تىــن ئىب
ــش ــان كېتىـ ــا چىققـ ــلىقى ئۇچىغـ ــۇپ، ئاساسـ ــۆپ بولـ ــهۋەبلىرىمۇ كـ  ىنىڭ سـ

 شهخـــسىيهتچىلىك، نهپـــسنىڭ ههر قانـــداق ههۋەســـلىرىگه بويـــسۇنۇش
 بولسا، بهزىسى كۆڭۈلنىـڭ پهسـلىكى، باشـقىالرنى يامـان كـۆرۈش خاهىـشى

 . ۋە شهيتانغا ئهگىشىشتىن ئىبارەتتۇر

ــدىن ــان كهرىم ــۆيۈش « قۇرئ ــى س ــۈز » ههقىقهتن ــۇ گ ــارەت ب ــن ئىب  ەل تى
 . ئهخالققا ئىشارەت قىلغان كۆپلىگهن ئايهتلهرنى تاپااليمىز

 بىلىڭالركـى، ئىچىڭـالردا رەسـۇلۇلاله  بـار، ئهگهر ئـۇ نۇرغـۇن ئىــشالردا ﴿
 سـىلهرگه ئىتــائهت قىلىــدىغان بولــسا، چوقــۇم قىــيىن ئههۋالــدا قــاالتتىڭالر،
 لــېكىن ئــالاله ســىلهرگه ئىمــاننى قىــزغىن ســۆيگۈزدى ۋە ئــۇنى دىلىڭــالردا
ــۆركهم قىلـــدى، ســـىلهرگه پىـــسقىنى، كـــۇپرىنى ۋە گۇنـــاهنى يامـــان  كـ
ــدا ــوغرا يول ــلهن ت ــى بى ــى ۋە نېمىت ــڭ پهزل ــۇالر ئالالهنى  كۆرســهتتى، ئهنه ش

 ئـــالاله ههممىنـــى بىلگۈچىـــدۇر، هـــېكمهت بىـــلهن ئىـــش . بولغـــۇچىالردۇر
 ) 1 ( ﴾ . قىلغۇچىدۇر

ــزغىن ــاننى قى ــبىگه ئىم ــڭ قهل ــڭ مۆمىنلهرنى ــالاله تائاالنى ــايهت ئ ــۇ ئ  ب
 مهســىيهتنى يامــان كۆرســهتكهنلىكىنى  ســۆيگۈزۈپ، كــۇپرى بىــلهن گۇنــاه

ــدۇ ــان . ئىپادىلهيـ ــۇمكى، ئىمـ ــالاله  مهلـ ــان ئـ ــقهت بولغـ ــوڭ ههقىـ  ئهڭ چـ
 ئىمــاننى ســۆيۈش ههقىقهتنـــى . تائــاالنى ئېتىــراپ قىلىــش دېگهنلىكتـــۇر

ــڭ ئهڭ ــتۈن قىلغانلىقنىــ ــا ئۈســ ــى باتىلغــ  ســــۆيگهنلىكنىڭ ۋە ههقىقهتنــ

ئايهتلهر  8  7 هۇجۇرات سۈرىسى (1)
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ــسى ــك ئىپادى ــان كهلتۈرۈشــكه . دۇر كۆرۈنهرلى ــدا ئىم ــسالم دىنى ــۈنكى ئى  چ
 ههقىقهتنــى . بۇيرۇلغانالرنىــڭ ههممىــسى ههقــتىن كهلــگهن ههقىقهتــلهردۇر

  كـۇپرى بىـلهن گۇنـاه . سۆيۈش بـاتىلنى يامـان كۆرۈشـنى تهقهززا قىلىـدۇ
 مهســـىيهت باتىـــل بولغـــانلىقتىن، ههقىقهتنـــى ســـۆيگهن مۆمىنلهرنىـــڭ

ــ ــي ئهه ــان كۆرۈشــى تهبىئى ــۇالرنى يام ــت . ۋال ئ ــته ئىككــى زى  چــۈنكى قهلب
 . نهرسه بىرلهشمهيدۇ

ــلىرىدىن ــسىنىڭ ههۋەس ــۆز نهپ ــۇنى ئ ــى ســۆيۈپ، ئ ــۆمىنلهر ههقىقهتن  م
ــۇالر ئىمــان ــۈن ئ ــۆرگهنلىكلىرى ئۈچ ــارتۇق ك ــارتۇق ئ ــههۋەتلىرىدىن ئ  ش

 . ئېيتىپ، توغرا يولغا هىدايهت تاپقان

 ىگه ئهممـــا كـــاپىرالر ئۆزلىرىنىـــڭ نهپـــسىي ههۋەســـلىرىگه، شـــههۋەتلىر
ــاپىر ــا ك ــسالم دىنىغ ــۆرگهنلىكتىن، ئى ــان ك ــى يام ــگهن ههقىقهتن ــت كهل  زى

ــاۋايى ــڭ هــ ــان ۋە ئۆزلىرىنىــ ــان  بولغــ ــاله قىلىۋالغــ ــلىرىنى ئىــ  . ههۋەســ
ــلهن ــاقىرغۇچىالر بىـ ــكه چـ ــڭ ههقىقهتـ ــان كۆرگهنلهرنىـ ــى يامـ  ههقىقهتنـ
 ئۇالرغـــا نهســـىههت قىلغۇچىالرنىمـــۇ يامـــان كۆرىـــدىغانلىقى، ئۆزلىرىنىـــڭ

ــسانىيىتى ــدايهتكه نهپ ــۆيىدىغانلىقى ۋە هى ــاتىلنى س ــگهن ب ــق كهل  گه مۇۋاپى
 ئهگىشىـــشتىن مهنىـــۋى كورلـــۇقنى ئۈســـتۈن كۆرىـــدىغانلىقى تهبىئىـــي

ــگهن . ئههــۋال ــداق دې ــدە مۇن ــى ههققى ــاال ســهمۇد قهۋم ــالاله تائ  ﴿ : شــۇڭا ئ
 يهنـى ( سهمۇدقا بولسا توغرا يـولنى كۆرسـهتتۇق، ئـۇالر هىـدايهتتىن كورلـۇق

ــار ) ئــازغۇنلۇق ــى ئ ــۇالرنى خــار . تۇق بىلــدى ن  قىلمىــشلىرى تۈپهيلىــدىن، ئ
ــاالك قىلــــدى ــازابى هــ ــانالرنى ۋە . قىلغــــۇچى چاقمــــاق ئــ  ئىمــــان ئېيتقــ

 ) 1 ( ﴾ . تهقۋادارالرنى قۇتقۇزدۇق

ئايهتلهر  18  17 فۇسسىلهت سۈرىسى (1)
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ــارەت ــۇقتىن ئىبـ ــۋى كورلـ ــى مهنىـ ــهمۇد قهۋمـ ــۇمكى، سـ ــايهتتىن مهلـ  ئـ
ــۆرگهن ــارتۇق كـ ــدىن ئـ ــارەت ئىمانـ ــدايهتتىن ئىبـ ــۇپرىنى هىـ ــۈنكى . كـ  چـ

 . ىلنى سۆيگهنلىك، هىدايهت ههقىقهتكه ئېسىلغانلىقتۇر كۇپرىلىق بات

 بهزى مۆمىنلهرمۇ بهزى ههقىقهتلهرنى يامان كۆرىدۇ

ــۆمىنلهردىن بهزى ــۇپرىنى يامـــان كۆرىـــدىغان مـ ــاننى ســـۆيۈپ، كـ  ئىمـ
 كىشىلهرمۇ گاهىـدا ئۆزلىرىنىـڭ نهپـسىي خاهىـشلىرىغا ئويغـۇن كهلمىـگهن

 رىگهرچىلىكى ســهۋەبلىك ههقىقهتلهرنــى يامــان كۆرىــدۇ ۋە نهپــسىي ئــاۋا
ــۆيىدۇ ــاتىلالرنىمۇ سـ ــۆۋەن بهزى بـ ــدىن تـ ــۇپرىنى . كۇپرىـ ــۇنىڭدەك، كـ  شـ

 ســۆيۈپ، ئىمــاننى يامــان كۆرىــدىغان مۇســۇلمان ئهمهس قهۋملهردىــن بهزى
 كىـــــشىلهرمۇ ئـــــۇالردىكى ئىنـــــسانىي خىـــــسلهت ۋە قىـــــسمهن ســـــاغالم
ــى ــقا بهزى ههقىقهتلهرنـ ــدىن باشـ ــلهن ئىمانـ ــسى بىـ ــڭ تۈرتكىـ تهبىئهتنىـ

 . يىدۇ سۆ

 بهزى . يۇقىرىقىالرنىــڭ ههممىــسىنى نىــسبىي ئههــۋال دېيىــشكه بولىــدۇ
ــۇالردىكى نهپـــــسىي ــارلىقالرنى ئـــ ــدىكى ناچـــ ــڭ ئهخالقىـــ  مۆمىنلهرنىـــ
 خاهىــشنىڭ تۈرتكىــسى بىــلهن مهيــدانغا كهلــگهن باتىلغــا بولغــان نىــسبىي
 مايىللىقنىـــــڭ نهتىجىـــــسى دېيىـــــشكه بولغانـــــدەك، مۇســـــۇلمان ئهمهس

ــسى ــن بهزىــ ــۇالردىكى قهۋملهردىــ ــۈزەللىكلهرنى ئــ ــدىكى گــ  نىڭ ئهخالقىــ
 ئىنـــسانىي هـــېس ۋە قىـــسمهن ســـاغالم تهبىئهتنىـــڭ تهســـىرى بىـــلهن

 . ههقىقهتكه بولغان نىسبىي مايىللىقىنىڭ نهتىجىسى دېيىشكه بولىدۇ

 ئاساسىدۇر ههقىقهتنى سۆيۈش گۈزەل ئهخالقنىڭ

ــدىن ــۆز مهنپهئهتلىرىـ ــۈن ئـ ــقهت ئۈچـ ــۆيۈش ۋە ههقىـ ــى سـ  ههقىقهتنـ
ېچىش ئىنــــساندىكى ئهڭ ئېــــسىل خۇلــــق بولــــۇپ، ئۇنىڭــــدىن كــــ ۋاز
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 نۇرغۇنلىغــــان ئۇلۇغــــۋار پهزىلهتــــلهر ۋە گــــۈزەل ئهخالقــــالر مهيــــدانغا
 كهلگهنــدەك، بــاتىلنى ســۆيۈش ۋە بــاتىلنى مــۇداپىئه قىلىــش  ئىنــساندىكى
ــۇپ، ئۇنىڭــدىن نۇرغۇنلىغــان رەزىللىكــلهر ۋە يامــان ــق بول  ئهڭ رەزىــل خۇل

 ئومـۇمىي گـۈزەل » ههقىقهتنـى سـۆيۈش « دېـمهك، . قىلىقالر كېلىپ چىقىـدۇ
 ئۇنىڭــدىن بــارچه گــۈزەللىكلهر . ئهخالقنىــڭ ئاساســلىرىدىن بىــر ئاساســتۇر

 . ۋە ياخشىلىقالر تۈرلىنىپ چىقىدۇ

 ههقىقهتنى ئېتىراپ قىلىش پهزىلهت

ــان ــقهت ئايـ ــادەم ههقىـ ــان ئـ ــراپ قىلمىغـ ــى ئېتىـ ــۇمكى، ههقىقهتنـ  مهلـ
 چـــۈنكى مۇنـــداق ئـــادەم . گمهيـــدۇ بولغانـــدىن كېيىنمـــۇ ئۇنىڭغـــا بـــاش ئه

 ئهخالقنىــــڭ ئاساســــلىق جهۋهىرىــــدىن ، ياخــــشىلىقنىڭ چاقىرىقلىرىغــــا
 . قۇالق بېرىش خىسلىتىدىن مههرۇم قالغان  ئادەمدۇر

ــل ــدا، گهپ – ئهقىـ ــى جايىـ ــۈرۈش  هوشـ ــۆزلىرى ۋە يـ ــلىرى  سـ  تۇرۇشـ
ــسىزلىق ــادەمنى ههق ــر ئ ــاراڭ دەپ ســۈپهتلىگهن بى ــادەمنى س ــر ئ ــال بى  نورم

ــۇچى ۋە ــز قىلغـ ــادەم، دەيمىـ ــرۇم ئـ ــتىن مههـ ــۈزەل ئهخالقـ ــۇ . گـ ــۈنكى ئـ  چـ
ــدى ــان بول ــار قىلغ ــى ئىنك ــر ههقىقهتن ــۇق بى ــپ . ئوپئوچ ــى بىلى  ههقىقهتن

 شــۇنىڭدەك، . تـۇرۇپ، ئۇنىڭغــا ئىنكــار قىلىـش ئهڭ قهبىــه ئهخالقــسىزلىقتۇر
 پهزىــلهت ئىگىـــسىنىڭ پهزىلىتىنـــى، ئىلىــم ئههلىنىـــڭ ئىلمىنـــى بىلىـــپ

 ئهخالقــتىن پۈتــۈنلهي مههــرۇم قالغــان، تــۇرۇپ ئىنكــار قىلىــش گــۈزەل
 . رەزىللىك چوڭقۇرلىرىغا پاتقان بهختسىزلهرنىڭ ئىشىدۇر

 دۇنيــــادا ئهڭ كهچــــۈرۈلمهس تۇزكورلــــۇق ۋە ئهڭ رەزىــــل ئهخــــالق
ــا ــڭ ئات ــشى ۋە  بىراۋنى ــار قىلى ــشىلىقلىرىنى ئىنك ــان ياخ ــسىنىڭ قىلغ  ئانى

 خهسىـسلىك ئۇنىڭـدىنمۇ چـوڭ . ئۇالرنىڭ ههقلىرىنـى ئـادا قىلماسـلىقىدۇر
ۋە ئهڭ ئهخالقــــسىزلىق پهيغهمبىرىمىــــز مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالمنىڭ
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 چــۈنكى مــۇههممهد . پهيغهمبهرلىكىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ ئىنكــار قىلىــشتۇر
ــگهن ــمهت بولـــۇپ ئهۋەتىلـ ــالهملهر ئۈچـــۈن رەهـ  ئهلهيهىســـساالم پۈتـــۈن ئـ

ــبهر ــۇ ئېلىــپ . يېگــانه پهيغهم ــراپ قىلىــش ئ  ئۇنىــڭ پهيغهمبهرلىكىنــى ئېتى
 . هن رەهمهتكه مىننهتدارلىق بىلدۈرگهنلىكتۇر كهلگ

ــوقتىن  بۇنىڭــدىنمۇ بهك خهسىــسلىك ۋە قهبىــه ئهدەپــسىزلىك ئــۆزىنى ي
ــۈچى، ــق بهرگ ــاراتقۇچى، رىزى ــڭ ي ــش، ئۇنى ــار قىلى ــى ئىنك ــان رەببىن  ياراتق
ــشىلىقنىڭ مۇكاپــــاتىنى، ــالغۇچى، ياخــ ــۈچى ۋە ئــــۇنى ئــ ــات بهرگــ  هايــ

ــڭ جازاســىنى بهرگــۈچى يېگــانه ئ  ىــاله ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ يامانلىقنى
 ! دۇنيادا بۇنىڭدىنمۇ يامان تۇزكورلۇق بارمۇ؟ . قىلماسلىقتۇر

 ئالاله تائاالغـا ۋە ئۇنىـڭ نېمهتلىـرىگه ئىنكـار قىلغـان ئـادەم ئهڭ چـوڭ،
ــدۇ ــى رەت قىلغــــان بولىــ ــسىز بىــــر ههقىقهتنــ  مۇنــــداقالردىن . تهڭداشــ

 . ولمايـــدۇ ئىنـــسانىي خىـــسلهت يـــاكى ئهخالقنىـــڭ ئهســـهرىنىمۇ تـــاپقىلى ب
 )1 ( . چۈنكى مۇنداقال رەزىللىكلهر پاتقاقلىقىغا بېشىغىچه پاتقانالردۇر

 » ئىسالم ئهخالقى « بهننهكه مهيدانىينىڭ هه ئۇلۇغ ئالىم ئابدۇراهمان بۇ ماۋزۇدا ( 1 )
. دىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى ناملىق ئهسهرى
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 ئادالهت

 زىيــادە قىلماســتىن  ههر بىــر ههق ئىگىــسىنىڭ ههققىنــى كهم  ئــادالهت
 . بېرىشتۇر

 ئـادالهتنى بهرپــا قىلىــش ههر بىــر مۇسـۇلمان ئۈچــۈن دىنىــي، ئهخالقىــي
 . مهجبۇرىيهتتۇر

ــش ه ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــدىن ئ ــۆيگهنلىكنىڭ ئىپادىلىرى ــى س  هقىقهتن
ــدۇر ــتۈرۈش . بىرى ــۇنى ئهمهلىيلهش ــسىپلىرى ۋە ئ ــڭ پرىن ــۈنكى ئادالهتنى  چ

 دېــمهك، . ئهينــى ۋاقىتتــا ههقىــقهت تهقهززا قىلغــان نهرســىنى يۈرگۈزۈشــتۇر
ــچ ــايىن زىــ ــشى ئىنتــ ــارا باغلىنىــ ــڭ ئۆزئــ ــلهت ههقىقهتنىــ ــادالهت بىــ  ئــ

 دە ئــادالهت بىــلهن ههقىقهتنىــڭ شــۇڭا ئــالاله قۇرئــان كهرىمــ . باغلىنىــشتۇر
 . بىرگه باغلىنىپ كهلگهنلىكىنى كۆرىمىز

 ۋە چۈشـــۈردى نـــى ههق بىـــلهن ) يهنـــى قۇرئـــان ( ئـــالاله كىتـــاب ﴿
ــادالهتنى ــېقىن بولۇشــى . چۈشــۈردى ئ ــسهن؟ قىيــامهت ي ــهن نــېمه بىلى  س
 ) 1 ( ﴾ . مۇمكىن

ــلهن ﴿ ــۆجىزىلهر بىـ ــهن مـ ــى روشـ ــقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنـ ــز ههقىـ  بىـ
 ئــۇالر بىــلهن بىلــله، ئىنــسانالر ئــادالهتنى بهرپــا قىلــسۇن دەپ، ئهۋەتتـۇق ۋە

ئايهت  17 شۇرا سۈرىسى ) 1 (
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 ) 1 ( ﴾ .. . كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق

 نىمۇ سۆيىدۇ ئادالهت هنلهر ههقىقهتنى سۆيگ

ــادەم چوقــۇم ــراپ قىلىــدىغان ئ ــۆيىدىغان ۋە ئــۇنى ئېتى ــى س  ههقىقهتن
 ۇ شـــ چـــۈنكى ئـــادالهت ئـــۆزى ئېتىـــراپ قىلغـــان . ئادالهتلىـــك بولىـــدۇ

 ئــادالهتنى ســۆيمىگهن ئادەمنىــڭ . وياپقــا چىقىرىــدىغان نهرســه ههقىقهتنـى ر
 . ههقىقهتنى سۆيگهنلىكىدە شهك بار

 ئادالهت تهلهب قىلىنىدىغان ئىشالر

ــۇر ــايىن كۆپتـ ــشالر ئىنتـ ــدىغان ئىـ ــادالهت تهلهب قىلىنىـ ــۇالردىن . ئـ  ئـ
 : مۇهىملىرى تۆۋەندىكىچه

 ئادەم باشقۇرۇشتا ئادالهتلىك بولۇش . 1

 خــاس بولــسۇن، مهيلــى ئومۇمغــا مۇناســىۋەتلىك مهســئۇللۇق مهيلــى
 بولـسۇن، ههر بىرىـدە ئــالاله تائـاال بهلگىلىـگهن ئــادالهت پرىنـسىپى بــويىچه

 ئومۇمغـــا مۇناســـىۋەتلىك مهســـئۇلىيهتته . ئىـــش كـــۆرۈش تهلهب قىلىنىـــدۇ
ــش، ــادا قىلى ــۇق ئ ــى تول ــۋى ههقلىرىن ــاددىي ۋە مهنى ــڭ م  ههق ئېگىلىرىنى

ــ ــڭ سۇيىئىـ ــق بولمىغانالرنىـ ــلىق ۋە ههقلىـ ــول قويماسـ ــشىغا يـ  ستېمال قىلىـ
 ئاممىغــا ئۇالرنىــڭ ههر بىرىنىــڭ ئىقتىــدارىغا قــاراپ يۈكــسىلىش پۇرســىتى
ــۆرۈش ــلهن ئىـــش كـ ــادالهت بىـ  يارىتىـــپ بېـــرىش، ئىـــش تهقـــسىماتىدا ئـ

 . قاتارلىقالردۇر

ئايهت  25 ههدىد سۈرىسى (1)
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 دەۋا ئىشلىرىدا ئادالهتلىك بولۇش . 2

 وتتۇرىــسىدا دەۋا ئىــشلىرىدا ئادالهتلىــك بولــۇش دېگهنلىــك دەۋاگهرلهر ئ
 هۆكۈم قىلغۇچىنىـڭ ئـالاله تائـاال بهلگىلىـگهن ئـادالهت پرىنـسىپى بـويىچه
 ئىش كۆرۈشى، قايسىبىر تهرەپـكه يـان باسماسـلىقى، يـاكى ههقـسىز زىيانغـا
 ئۇچراتماســلىقى، ئـــادالهتپهرۋەرلىككه نۇقـــسان يهتكۈزىـــدىغان ئىـــشالردىن

 . يىراق تۇرۇشى قاتارلىقالردۇر

ــڭ ئوتت ــى دەۋاگهرنىـ ــۇالردىن ههق ئىككـ ــش ئـ ــۈم قىلىـ ــسىدا هۆكـ  ۇرىـ
ــدۇ ــلهن بولى ــرىش بى ــپ بې ــتىن ئېلى ــى تهرەپ ــى قارش ــسىنىڭ ههققىن  . ئىگى
 ئارىــسى بۇزۇلغانالرنىــڭ ئوتتۇرىــسىدا هۆكــۈم قىلىــش ئــۇالرنى چىــرايلىقچه

ــلهن بولىــدۇ ــۇش بى ــش . ياراشــتۇرۇپ قوي  گۇناهكــار ئۈســتىدە هۆكــۈم قىلى
 . ولىدۇ ئۇنىڭغا يېتهرلىك جازاسىنى بېرىش بىلهن ب

 گۇۋاهلىقتا ئادالهتلىك بولۇش . 3

 گۇۋاهلىــق بېرىــشته ئادالهتلىــك بولــۇش دېــگهن گۇۋاهچىنىــڭ ئــۆز
 كۆزى بىلهن ئهيـنهن كـۆرگهن يـاكى ئـۆز قـۇلىقى بىـلهن ئېنىـق ئاڭلىغـان
ــۇر ــشى دېگهنلىكت ــق بېرى ــنهن گۇۋاهلى ــلهن ئهي ــتچىللىق بى ــشالرغا راس  . ئى

ــۈزەل ئهخال ــش گ ــادا قىلى ــوغرا ئ ــۇۋاهلىقنى ت ــۇۋاهلىقنى گ ــسا، گ ــتىن بول  ق
ــۇر ــان رەزىللىكت ــرىش ئهڭ يام ــق بې ــدىن گۇۋاهلى ــاكى يالغان ــۇرۇش ي  . يوش

 چـــــۈنكى . شـــــۇنىڭدەك گـــــۇۋاهلىقنى يوشۇرۇشـــــمۇ چـــــوڭ گۇنـــــاهتۇر
ــشىلهرنىڭ ههق ــۇرۇش كىـــ ــۇۋاهلىقنى يوشـــ ــا  گـــ ــۇقلىرىنى قولغـــ  هوقـــ

ــادىر ــسىزلىكنى ســ ــوڭ ههقــ ــۇپ، چــ ــىۋالغانلىق بولــ ــىنى توســ  كهلتۈرۈشــ
 . قىلغانلىقتۇر

 : الاله تائاال مۇنداق دېگهن ئ

گـۇۋاهلىقنى يوشــۇرماڭالر، كىمكــى ئــۇنى يوشــۇرىدىكهن، ههقىــقهتهن ﴿
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ــدۇ ــار بولىـــ ــى گۇناهكـــ ــڭ دىلـــ ــامهن هللا ا . ئۇنىـــ ــشىڭالرنى تامـــ  قىلمىـــ
 ) 1 ( ﴾ . بىلگۈچىدۇر

 ئهممـا يالغانـدىن گۇۋاهلىـق بېرىـپ بىراۋنـى قـارىالش ئـالاله تائاالنىــڭ
ــاه ــر، كهچــۈرۈلمهس گۇن ــدە ئهڭ ئېغى ــم « ســانالغان نهزەرى ــانۇل ئهزى  » بۇهت

 . دۇر ) ئهڭ چوڭ بۆهتان (

 خاتىرىلهپ يازغاندا ئادالهتلىك بولۇش . 4

 هوقـــۇقالرنى  ئىنـــسانالر ئوتتۇرىـــسىدىكى مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى ههق
ــتچىللىق ۋە ــا ئېيتىلغانالرنىـــڭ ههممىـــسىنى راسـ  يازغـــان كاتىـــب ئۇنىڭغـ

 چه ئىـــش هوشـــيارلىق بىـــلهن تـــوغرا يېزىـــشقا بۇيرۇلغـــان بولـــۇپ، ئهكـــسى
ــك ۋە ههق ــي رەزىللىـــــــ ــۆرۈش ئهخالقىـــــــ ــۇقالرنى زايه  كـــــــ  هوقـــــــ

 . قىلىۋەتكهنلىكتۇر

 بىرىگه ئادالهتلىك مۇئامىله قىلىشى  ئايالالرنىڭ بىر  ئهر . 5

 بىــرىگه ئادالهتلىــك مۇئــامىله قىلىــشى دېگهنلىــك  ئايالالرنىــڭ بىــر  ئهر
 ئۇالرنىــڭ ههر بىرىنىــڭ قارشــى تهرەپــكه ئۆتهشــكه تېگىــشلىك ههقلهرنــى،

ــويىچه مه ــگهن ب ــاال بهلگىلى ــالاله تائ ــئۇلىيهتلهرنى ئ ــۇرىيهتلهرنى ۋە مهس  جب
 . تولۇق ۋە ئادالهتلىك هالدا ئادا قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ

 بالىالرغا ئادالهتلىك بولۇش . 6

ــسىدا مېهــرى ــالىالر ئوتتۇرى ــۇش دېگهنلىــك ب   بالىالرغــا ئادالهتلىــك بول
 شقا بۇيرۇشـــتا، بىـــر مـــۇههببهتته، مۇئامىلىـــدە، تهربىيىـــدە، ئوقۇتۇشـــتا، ئىـــ

ئايهت  283 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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ــا ــشته ۋە ئات ــه بېرى ــشالردا  نهرس ــۈن ئى ــدىغان پۈت ــدىن كېلى ــڭ قولى  ئانىنى
 . ئادالهت بىلهن ئىش كۆرۈشى دېگهنلىكتۇر

 تارازىدا ئادالهتلىك بولۇش . 7

 تارازىدا ئادالهتلىك بولۇش دېگهنلىـك تارازىـدا تارتقانـدا يـاكى قانـداقال
ــدامچىلىقت ــدە ئال ــۆلچهك بىــلهن ئۆلچىگهن  ىن تامــامهن خــالىي بولغــان بىــر ئ

 ئــالاله تائــاال . هالــدا، راســتچىللىق بىــلهن ئىــش كــۆرۈش دېگهنلىكتــۇر
ــپ ــاتقاندا كهم تارتى ــپ، س ــپ ئېلى ــۇق تارتى ــدا تول ــدە ئالغان ــان كهرىم  قۇرئ
 بهرگــــۈچىلهرنى قىيــــامهت كــــۈنىگه ئىــــشهنمىگۈچىلهر دەپ ســــۈپهتلهش

 . ههدىـد ياغـدۇرغان ئارقىلىق ئۇالرغا قـاتتىق ئـازابنى ۋەدە قىلىـش بىـلهن ت
ــدا ( ﴿ ــدە ۋە تارازىـ ــۈچىلهرگه ۋاي ) ئۆلچهمـ ــشىلهردىن !. كهم بهرگـ ــۇالر كىـ  ئـ

 كىـشىلهرگه ئــۆلچهپ يـاكى تارتىــپ . ئـۆلچهپ ئالغـان چاغــدا، تولـۇق ئالىــدۇ
ــدۇ ــدىغانلىقىغا . بهرگهن چاغــدا، كهم بېرى ــدە تىرىلى ــر كۈن ــۈك بى ــۇالر بۈي  ئ

ــسانالر ئالهملهرنىــــڭ پ . ئىــــشهنمهمدۇ ــۇ كۈنــــدە ئىنــ ــڭ ئــ  هرۋەردىگارىنىــ
 ) 1 ( ﴾ . هۇزۇرىدا تىك تۇرىدۇ

 نهسهبته ئادالهتلىك بولۇش . 7

ــسىنىڭ ــۆز ئاتىــ ــڭ ئــ ــسهت بالىالرنىــ ــادالهتتىن مهقــ ــهبتىكى ئــ  نهســ
 ئهكـــسىچه، بالىالرنىـــڭ ئـــۆز . نهســـهبىگه مهنـــسۇپ بولىـــشى دېگهنلىكتـــۇر

ــسىنىڭ نهســهبىگه ــۆگهي دادى ــۆزىنى بېقىۋالغــان ئ ــپ، ئ ــسىدىن تېنى  ئاتى
ــشى ئ ــسۇپ قىلىـ ــسىزلىكتۇر مهنـ ــش ئادالهتـــسىزلىك . ادالهتـ ــداق قىلىـ  مۇنـ

 شــۇڭا ئــالاله تائــاال قۇرئــان . بولغاننىــڭ ئۈســتىگه چــوڭ ههقــسىزلىكتۇر

ئايهتلهر  6  1 مۇتهففىفىين سۈرىسى ) 1 (
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 . كهرىمدە ههر كىمنى ئۆز ئاتىسىغا مهنسۇپ بولىشىنى بۇيرىغان

ــانالرنىمۇ ﴿ ــاال قىلىۋالغــ ــىلهر بــ ــالاله ســ ــۆز ( ئــ ــدە ئــ ــمه هۆكۈمــ  ههمــ
ــان ــ ) پۇشــتۇڭالردىن بولغ ــۇ بالىلىرىڭالرنى ــدى، ب ــدە قىلمى ــى ( ڭ هۆكمى  يهن

 پهقهت ئــــاغزىڭالردا ) ئــــۆز پۇشــــتۇڭالردىن بولمىغــــانالرنى بــــاال دېــــيىش
 . نـى ئېيتىـدۇ، تـوغرا يولغـا باشـاليدۇ ) سـۆز ( ههق ئـالاله ئېيتىلغان سۆزدۇر،

ــۇ ــاقىرىڭالر، بـ ــلهن چـ ــسىملىرى بىـ ــڭ ئىـ ــۇالرنى ئاتىلىرىنىـ ــڭ ئالاله ئـ  نىـ
 ) 1 ( ﴾ . دەرگاهىدا توغرىدۇر

 نى ياراشتۇرۇشتا ئادالهتلىك بولۇش كىشىلهر . 8

  بىــرى بىــلهن ئـۇرۇش قىلغــان ئىككــى پىـرقه مۇســۇلمانالرنى، بىــر  بىـر
 بىـــرى بىـــلهن خۇسۇمهتلىـــشىپ قالغـــان كىـــشىلهرنى، ئارىـــسى بۇزۇلغـــان

 خوتــۇننى ئــالاله  دوســتالرنى، ئائىلىــسىنى بــۇزۇش ئالدىــدا تۇرغــان ئهر
ــويىچه ي ــسىپلىرى بـ ــادالهت پرىنـ ــان ئـ ــاال بۇيرىغـ ــۇش تائـ ــتۇرۇپ قويـ  اراشـ

 . دېگهنلىكتۇر

 يـــۇقىرىقىالردىن باشـــقا ئـــادالهت تهلهب قىلىـــدىغان پۈتـــۈن ئىـــشالردا،
ــۆرۈش  ههق ــش ك ــويىچه ئى ــسىپى ب ــادالهت پرىن ــىلىلىرىدە  ئ ــۇق مهس  هوق

 . تهلهب قىلىنىدۇ

ــشقا ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــشىلهرنى ئ ــسلهردە  كى ــم ۋە ههدى ــان كهرى  قۇرئ
 . تۇر چاقىرغان ئهمىرلهر ئىنتايىن كۆپ

ــداق ــپ مۇنـ ــاب قىلىـ ــساالمغا خىتـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــاال پهيغهمـ ــالاله تائـ  ئـ

ئايهتلهر  5  4 ئههزاب سۈرىسى ) 1 (
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 كىتابالرغـــا ئىمـــان ) بـــارلىق ( چۈشـــۈرگهن ئـــالاله « : ئېيـــتقىن ﴿ : دېــگهن
 ) 1 ( ﴾ . بولۇشقا بۇيرۇلدۇم الهتلىك ئېيتتىم، ئاراڭالردا ئاد

 ئــالاله تائــاال مۇســـۇلمانالرنى ئادالهتلىــك بولۇشـــقا چاقىرىــپ مۇنـــداق
ــگهن ــۆ ﴿ : دېــ ــى مــ ــڭ ئالاله ! مىنلهر ئــ ــى ( نىــ ــشقا ) ههقلىرىنــ ــادا قىلىــ  ئــ

 تىرىــشىڭالر، ئــادىللىق بىــلهن گۇۋاهلىــق بېــرىڭالر، بىــرەر قهۋمــگه بولغــان
 ئادىـــل بولماســلىقىڭالرغا ســـهۋەب بولمىـــسۇن، ) ئۇالرغـــا ( ئــۆچمهنلىكىڭالر

 يهنــى ئۇالرغـــا ئـــۆچمهن تـــۇرۇپ ( ئادىـــل بولـــۇڭالر، بـــۇ ) دۈشــمىنىڭالرغا (
 تىن قورقـــۇڭالر، ئـــالاله ۋادارلىققـــا ئهڭ يېقىنـــدۇر، تهق ) ئادىـــل بولۇشـــۇڭالر

 ) 2 ( ﴾ . ههقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇر ئالاله

 ئايهت  15 شۇرا سۈرىسى (1)
ئايهت  8 ۈرىسى مائىدە س (2)
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 ۋە ئۇنىڭ ئههمىيىتى ئىهسان

ــسان ــۇمىي  ئىهــ ــاپ ئومــ ــسىدىن يوقــ ــۇلمانالر ئارىــ ــشكه مۇســ  كېتىــ
 ، ئىــسالم دۇنياســىدا تېپىلىــشى ئىنتــايىن ئــاز بولغــان بىــر مــۇهىم باشــلىغان
ــۇر ــۇ . ئهخالقت ــۇنى م شــۇنچه ئهه ب ــۇرۇپ، ئ ــۇپ ت ــر ئهخــالق بول  ىيهتلىــك بى

 ســـــانالغان كـــــۆپ ســـــاندىكى مۇســـــۇلمانالردىن، ههتتـــــا دىيانهتلىـــــك
ــان ــالهتكه كېلىـــــپ قالغـــ ــدىغان هـــ ــاپقىلى بولمايـــ  . كىـــــشىلهردىنمۇ تـــ

ــارەت بــۇ گــۈزەل ئهخالقــتىن  ئومــۇمىي ئهپــسۇسلىنارلىقكى، ئىهــساندىن ئىب
ــدىلىنالم ــۇلمانالر پايـــ ــلهن ىغان مۇســـ ــدىن غهر بىـــ ــى بۇنىڭـــ  ب دۇنياســـ

 . غهلىبه قىلغان پايدىلىنىشتا

 ئىمــام بۇخــارى ئهبــۇ هــۇرەيرە رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلغــان
 ئىـــــل ئهلهيهىســـــساالم پهيغهمـــــبهر ى پهرىـــــشته جىبر بىـــــر ههدىـــــسته

 الم ئهلهيهىســساالمنىڭ يېنىغــا ئىنــسان ســۈرىتىدە كېلىــپ، ئۇنىڭــدىن ئىــس
 . كېيىـنال ئىهـسان ههققىـدە سـورىغان دىن بىـلهن ئىمـان ههققىـدە سـورىغان

 . نىڭ تاجىسىدۇر گۈزەل ئهخالق نىڭ تهقهززاسى ۋە ، ئىهسان ئىمان چۈنكى

ئۇنداقتا، ئىهساننىڭ مهنىسى نېمه؟
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 ئىهساننىڭ مهنىسى

ــسان ـــ ئىهـ ــۇر ــ ــش دېمهكتـ ــپ قىلىـ ــشنى قېتىرقىنىـ ــان . ههر ئىـ  قۇرئـ
 ئـالاله ههر نهرسـىنى « يهنـى ﴾ الَِّذي أَحسن كُـلَّ شـيٍء خلَقَـه ﴿ : كى كهرىمـدى

ــاراتتى ــۇكهممهل ي ــگ ) 1 ( » م ــدۇ دې ــى ئىپادىلهي ــۇ مهنىن ــايهت ب ــۈنكى . هن ئ  چ
ــسان ” ئهرەب تىلىــدىكى ــلهن “ ئىه ــسى بى ــان ” ســۆزى ئومــۇمىي مهنى  “ ئىتق

 . يهنى قېتىرقىنىش دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇ

 ئىـــشنى قېتىرقىنىـــپ قىلىـــش دېگهنمـــۇ ئهخالقـــتىن ســـانىالمدۇ؟ دەپ
 ، ئىهــسان گــۈزەل ئهخالقــالر ئىچىــدە شــۇنداق . مــۇمكىن ههيــران قېلىــشىڭىز

 . ئهڭ ئههمىيهتلىكى سانىلىدۇ

 ـــ ىقى ههر ئىـشنى قېتىرقىنىـپ قىلىـش چۈنكى ئىسالم دىنىنىـڭ چـاقىر
ــامىله، گهپ ــسىنى  ، ئىـــش ســـۆز  ئىبـــادەت، مۇئـ  ههرىكهتلهرنىـــڭ ههممىـ

ـــ ، بېرىلىــپ، پۇختــا ۋە ياخــشى قىلىــش قېتىرقىنىــپ  ئىــسالم ئهخالقىــدىن ـ
 ئـــالاله تائـــاال ســـىلهردىن « : شـــۇڭا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . انىلىدۇ ســـ

 . دېگهن ) 2 ( » الرنى ياقتۇرىدۇ ئىشىنى قېتىرقىنىپ قىلغۇچى

 يهنـى ﴾ ِإنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتـاء ِذي الْقُربـى ﴿ : قۇرئان كهرىمـدە
 تۇغقانالرغـا سـىله  ە ئـۇرۇق ئالاله ئادالهتلىك بولۇشـقا، ئىهـسان قىلىـشقا ۋ «
 . دەيدۇ ) 3 ( » رەهىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ 

 . ئايهت  7 سهجدە سۈرىسى ) 1 (
 . تهبهرانىي رىۋايىتى ) 2 (
. ئايهت  90 نههل سۈرىسى ) 3 (
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 ئالالهنىـڭ « يهنـى ﴾ ِإنَّ رحمت اللِّه قَِريب من الْمحـِسِنني ﴿ : يهنه بىر ئـايهتته
 . ۇ دەيد ) 1 ( » رەهمىتى ئىهسان قىلغۇچىالرغا يېقىندۇر

ــساننى هه « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن ــالاله ئىهـ  ر ئـ
 – ، ئــــاددى كىچىــــك  چــــوڭ بىــــز دېــــمهك، . ) 2 ( » نهرســــىگه پۈتىــــۋەتكهن

 . مىز ئىهسان بىلهن ئىش قىلىشقا بۇيرۇلغان مۇرەككهپ ههرقانداق ئىشتا

ــالاله ــپ، ئـ ــى تهرك ئېتىـ ــڭ ئهمرىنـ ــالاله تائاالنىـ ــۇلمانالر ئـ ــز مۇسـ  بىـ
ــهكلىي ــادا قىلماســـــتىن، ئـــــۇنى شـــ  تائاالنىـــــڭ ههققىنـــــى تولـــــۇق ئـــ

ــسقار ــادەتلىرىمىزگىال قى ــۇر ئىب ــۇمىي ۋە چۆڭق ــڭ ئوم ــۇپ، ئىبادەتنى  تىپ قوي
ــڭ ــالاله تائاالنى ــدىن، ئ ــڭ روهى ــپ، دىنىمىزنى ــته قېلى ــسىدىن غهپلهت  مهنى
ــۈنكى ــانلىقىمىز ئۈچــۈن بۈگ ــشىپ قالغ ــستىگهنلىرىدىن يىراقلى ــزدىن  ئى  بى

 . هالغا چۈشۈپ قالغانمىز

 شـهپقهت بىـز  ، رەهىـم بـار هىدايهت، ئىمـان، ئىنـساپ بىـز مۇسـۇلمانالردا
 بىـــــز ، دۇنيانىـــــڭ تهبىئىــــي بـــــايلىقلىرى يهنىـــــال بـــــار ۇلمانالردا مۇســــ

 تېخنىكىــدا ئىلگىــرىلهش ۋە  ، پهن مۇســۇلمانالرنىڭ زېمىنلىرىــدىن چىقىــدۇ
 باشـقىالرغا بېقىنماسـتىن هـۆر، قۇدرەتلىـك، باياشـات هايـات كهچۈرۈشـنىڭ

ــولغىنى پهقهت . بــار پۈتــۈن ئــامىللىرى بىــز مۇســۇلمانالردا  ههر بىــزدە كهم ب
 ۋەدىـــگه ســـهمىمىيلىك، راســـتچىللىق، قېتىرقىنىـــپ ئىـــشلهش، ئىـــشنى

 ، ۋاپــاقىلىش، ئىنتىزامچــانلىق، ئىنــاقلىق، تىرىــشچانلىق، ئــۆزىگه ئىــشىنىش
 ! قاتارلىق مۇهىم ئهخالقالردۇر ئهدەبىي جاسارەت

 . ئايهت  56 ئهئراف سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــاكى ئىلىـــم  غهرب دۇنياســـى پهن ــا يـ ــى  تېخنىكـ ــپهت دېگهنلهرنـ  مهرىـ
ــا ــۇلمانالر دۇني ــز مۇس ــاغالردا بى ــگهن چ ــدۇق، بىلمى ــدا ئى ــڭ ئالدى  خهلقىنى

 پهنلهرنىــڭ نهزەرىيىــۋى ئاساســلىرىنى ســالغۇچىالر ئىبنــى  هــازىرقى ئىلىــم
ــارلىق ــارەزمى قاتـ ــدى، خـ ــى رۇشـ ــسهم، ئىبنـ ــى ههيـ ــارابىي، ئىبنـ ــىنا، فـ  سـ

 ههتتـا دۇنيانىـڭ خهرىتىـسىنى تـۇنجى قېـتىم . مۇسۇلمان ئـالىملىرى ئىـدى
 . سىزغان كىشى مههمۇد قهشقىرى ئىدى

ــز ئ ــپ، شهخــسىيهتچىلىك ئهممــا بى ــسىدىن چىقىــپ كېتى  هخــالق دائىرى
 پهن، تهرەققىيــات ۋە كهشــپىيات  بىــزدە بــاش كۆتۈرگهنــدىن كېــيىن، ئىلىــم

 نـــۆۋىتىنى باشـــقىالرغا ئۆتكـــۈزۈپ بېرىـــپ، ئـــۆزىمىز مهنىـــۋى قاشـــشاقلىق
 . بىلهن ههر تهرەپتىن نامراتلىققا مۇپتىال بولدۇق

 هر دەپ ســانالغان ياۋروپــا دۆلهتــل تاپقــان هــازىرقى كۈنــدە ئهڭ تهرەققــى
 ، ههر ئىــــشنى قېتىرقىنىــــپ ئىــــشلهش، راســــت ســــۆزلهش، دۆلهتلىرىــــدە

 دېــمهك، ئــۇالردا بىزدىكــى . ســهمىمىيلىك قاتــارلىق ئىنــسانىي ئهخالقــالر بــار
 . شهكلىي ئهخالقالر بولمىسىمۇ، بىر قىسىم ئىنسانىي ئهخالقالر بار

ــۇ ــادەم راۋاج تا « خهلقىمىزدىم ــشلىگهن ئ ــپ ئى ــدۇ قېتىرقىنى ــگهن » پى  دې
ــار ــۆزلهر ب ــك س ــدىكى هېكمهتلى ــپ . مهنى ــشنى قېتىرقىنى ــسىبىر ئى ــز قاي  بى

ــقا ــزدىن باشـ ــهكلىي ئهخالقىمىـ ــۋاتىمىز؟ شـ ــى قىلىـ ــسىبىر ئهخالقىمىزنـ  قايـ
 ئىساله قىاللىدۇق؟

 ئىهساننى نىيهت قىلىش كۇپايه قىلمايدۇ

 مـــال « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يـــۇقىرىقى ههدىـــسنىڭ داۋامىـــدا
 ىكلىتىــپ، مالنىــڭ جېنىنــى تت شـتىمۇ ئىهــسان قىلىڭــالر، پىچــاقنى ئى بۇغۇزال

. دەپ كۆرسهتكهن » ڭالر بۇغۇزال قىينىماي
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 ئىهـــسان قىلىـــشتا نىـــيهتال كۇپـــايه قىلمايـــدۇ، بهلكـــى ئـــۇنى ئهمهلـــدە
 ۋە شــــۇنىڭغا يېتهرلىــــك ســــهۋەبلهرنى هــــازىرالش تهلهب كۆرســــىتىش

ــڭ جېنى . قىلىنىــدۇ ــۈرمهكچى بولغــان مالنى ــى قىينىماســتىن خــۇددى ئۆلت  ن
 شكه تـ دەم، پىچـاقنى ئىتتىكلى ا ئىهسان تهرىقىـسىدە بۇغۇزلىمـاقچى بولغـان ئـ

 مۇهتــاج بولغىنىــدەك، ئــۆگىنىش قىلمــاقچى بولغــان ئوقۇغۇچىمــۇ مۇناســىب
ــقا ۋە مۇ ــاينى تالالشـ ــىب جـ ــى ۋە مۇناسـ ــورۇقىنى ۋاقىتنـ ــراق يـ ــىب چىـ  ناسـ

 . هتاجدۇر و تالالشقا م

 ئىبادەتته ئىهسان

ــلهن ئ ــادەت بىـ ــۇپ، ئىبـ ــىۋەتلىك بولـ ــچ مۇناسـ ــايىن زىـ ــسان ئىنتـ  ىهـ
 . ە، تولـــۇق ئـــادا قىلىـــش ئىهـــساندۇر ىـــد ئىبـــادەتنى ئهڭ مـــۇكهممهل دەرىج
 هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ئىهــسان پ شــۇڭا جىبرىئىــل ئهلهيهىســساالم

 : ئۇنىڭغــــا دېــــگهن نــــېمه؟ دەپ ســــورىغاندا، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم
ــسان « ـــ ئىهــ ــۇددى ـــ ــۆرۈپ تۇ خــ ــالالهنى كــ ــادەت ئــ ــدەك ئىبــ  رىۋاتقانــ

 ، گهرچه ســهن ئــالالهنى كۆرەلمىــسهڭمۇ، ئــالاله ســېنى كــۆرۈپ قىلىــشىڭدۇر
 . مانا بۇ، ئىبادەتتىكى ئىهسان . دەپ جاۋاب بهرگهن ) 1 ( » تۇرىدۇ

ــس ــشا ئىنـ ــا ئوخـ ــات ۋە روزىغـ ــاز، زاكـ ــادەتلهرنىال ئهمهس، ش ان نامـ  ئىبـ
ــا ۋە ئاخىرەتلىـــك بهلكـــى  ىدە تهرىقىـــس پۈتـــۈن ئىـــشلىرىنى ئىهـــسان دۇنيـ

ــپ ــسا، قېتىرقىنىــ ــدىغان بولــ ــشلىرىنىڭ قىلىــ ــ ئىــ ــجه دە سى ههممىــ  نهتىــ
 قىلغــان شــهكىلدە قۇلچىلىــق قازىنااليــدۇ ۋە ئــالاله تائاالغــا ئهڭ مــۇكهممهل

 ئىــشنى ئــالاله مېنــى كــۆرۈپ تۇرىۋاتىــدۇ دېــگهن چــۈنكى، ههر . بولىــدۇ

. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
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 پۈتـۈن ئىـشلىرىدا قىلغـان ئـادەم ئـالاله رازىلىقىنـى كـۆزلهپ ئېتىقاد بىـلهن
 . ئىبادەت ئىچىدە بولغان بولىدۇ

 ئانىغا ئىهسان قىلىش  ئاتا

 وقَضى ربك أَالَّ تعبـدواْ ِإالَّ ِإيـاه وِبالْواِلـديِن ﴿ : قۇرئان كهرىمـدە ئالاله تائاال
ــسانا ئــالاله ئۇنىــڭ ئــۆزىگىال ئىبــادەت قىلىــشىڭالرنى ۋە ئاتــا « يهنــى ﴾ ِإح  

 . دەيدۇ ) 1 ( » ز قىلدى ىلىشىڭالرنى پهر ئانىغا ئىهسان ق

ــا كېلىــــپ، ــساالمنىڭ يېنىغــ ــادەم پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســ ــا ” بىــــر ئــ  يــ
ــۇلهلاله ــاد ! رەسـ ــرگه جىهـ ــلهن بىـ ــىز بىـ ــشنى سـ ــ قىلىـ ــدۇ “ االيمهن خـ  . دەيـ

ــدىن ه پهيغ ــساالم ئۇنىڭــ ــبهر ئهلهيهىســ ــا « : مــ ــى  ئاتــ ــدىن بىرەرســ  ئاناڭــ
ــۇ؟ ــادەم، » تىرىكمـــ ــى ئـــ ــورىغاندا، هېلىقـــ ــسى ” دەپ ســـ  ههئه، ئىككىلىـــ

 : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســــساالم ئۇنىڭــــدىن . جــــاۋاپ بېرىــــدۇ دەپ “ تىرىـــك
ــسهن؟ « ــاۋاب ئىزدەم ــهن س ــتىنال س ــادەم، » راس ــورىغاندا، ئ ــۋەتته ” دەپ س  ئهل

ــاۋاب ئىــزدەيمهن  : ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا . دەيــدۇ “ س
 ههمـــراه بولـــۇپ، ئۇالرنىـــڭ ياخـــشى ئاناڭغـــا  ئۇنـــداقتا، قـــايتقىن، ئاتـــا «

ــن ــى قىلغىـــ ــۇنى قايتۇر دە ) 2 ( » خىزمىتىنـــ ــدۇ ۇ پ ئـــ ــۇلمانالر . ۋېتىـــ  مۇســـ
ــاد ــاز بولغــانلىقتىن، جىه ــته ئ ــا نىــسبهتهن ســان ۋە كــۈچ جهههت  كۇپپارالرغ

ــاجلىق شــ كه قىلغــۇچى قوشــۇننىڭ ســانىنى كۆپهيتىــش  ۇنچىلىك زور ئېهتىي
ــان ــۇغ بولغ ــادەمنى ئهڭ ئۇل ــۇ ئ ــساالمنىڭ ب ــبهر ئهلهيهىس ــارائىتتا، پهيغهم  ش

ــ ــ  ى قىلىـــپ، ئاتـــا ئىبـــادەت بولغـــان جىهـــادتىن مهنئـ  زمهت ئانىـــسىغا خىـ

 . ئايهت  23 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
. نهسائى رىۋايىتى ) 2 (
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ــۆيىگه قايتۇر ــۈن ئ ــشى ئۈچ ــا ۇ قىلى ــانلىقى ئات ــۇپ،  ۋاتق ــراه بول ــا ههم  ئانىغ
ــادەت ــوڭ ئىبـ ــپ قىلىـــشنىڭ نهقهدەر چـ ــى قېتىرقىنىـ  ئۇالرنىـــڭ خىزمىتىنـ

 . ئىسپاتالشقا يېتهرلىك نى ئىكهنلىكى

 ئانىغا قانداق ئىهسان قىلىمىز؟  ئاتا

ــايهتتى ــارەت ﴾ نىغــا ئىهــسان قىلىــش ئا  ئاتــا ﴿ : كى يــۇقىرىقى ئ  تىــن ئىب
 . بىر جـۈمله سـۆز كـۆپلىگهن مهنىلهرنـى ئىخچـام هالـدا ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان

 ئانىمىزغــا ئىهــسان  ئاتــا ئــالاله تائــاال بــۇ بىــر جــۈمله ســۆز ئــارقىلىق بىزنــى
 ئۇالرغـا ئىهـسان قىلىـش ئۇالرغـا . قىلىشنىڭ چوڭقۇر مهنىلىـرىگه باشـاليدۇ

 قاراشـــتىن باشـــالپ، مۇاليىملىـــق بىـــلهن، ههر ۋاقىـــت تهبهســـسۇم بىـــلهن
ــۆز ــك سـ ــاۋازدا ئهدەبلىـ ــامىله قىلىـــش، پهس ئـ ــك مۇئـ ــىلىق ۋە ئهدەبلىـ  سـ
ــر ــداقال بى ــالىق قان ــن ۋە دۇني ــۋى، دى ــاددىي ۋە مهنى ــڭ م  قىلىــش ۋە ئۇالرنى
 خىزمىتى ئۈچۈن ههمىـشه ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا هـازىر بولۇشـقىچه بولغـان بىـر

 ئـــادا ، قېتىرقىنىــپ ل دەرىجىـــدە يــۈرۈش پهرزەنــت بـــۇرچلىرىنى مــۇكهممه
 . قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــا ــارقىلىق ئانى  ئات ــش ئ ــپ قىلى ــۈرەكتىن قېتىرقىنى ــى ي ــڭ خىزمىتىن  نى
ــسان ئۇالر ــا ئىه ــۈن پهرزدۇر غ ــت ئۈچ ــداق پهرزەن ــش ههر قان ــۈنكى . قىلى  چ

ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــنال ئـ ــادەتتىن كېيىـ ــان ئىبـ ــا پهرزى بۇيرىغـ ــا  ئاتـ  ئانىغـ
 دېـــگهن ياخـــشىلىق قىلىـــش ســـۆزى “ ئىهـــسان ” . ئىهـــسان قىلىـــشتۇر

ــگه ئال ــۆز ئىچى ــۇ ئ ــانلىقى مهنىنىم ــلهن غ ــارى بى ــۇرۇق ئېتىب ــا  ئ  تۇغقانالرغ
 ئىختىيــارىي ىلىق قىلىــش دېگهنــدەك ش ياخــشىلىق قىلىــش، پېقىرالرغــا ياخــ

 ئانىغــا  ئهممــا ئاتــا . ئــۆز ئىچىـگه ئالىــدۇ مۇ ئىهــسان ۋە ســهدىقىلهرنى  خهيـر
 ئانىغــا  چــۈنكى ئاتــا . مهنىــلهردە كهلمهيــدۇ قارىتىلغــان ئىهــسان ســۆزى بــۇ

ئـۇ . خىزمهت قىلىـش بـالىالر ئۈسـتىدىكى مـۇقهددەس بۇرچتـۇر قېتىرقىنىپ
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ــۇ ــ ههرگىزم ــزمه ئىختىي ــدىغان خى ــپ قويى ــدا قىلى ــر ارى هال ــاكى خهي   ت ي
 ئانىــسى ئالدىــدىكى بــۇ مــۇقهددەس بــۇرچىنى تهرك  ئاتــا . ئىهــسان ئهمهس

ــاۋۋال بــۇ دۇنيــادا، ئ ــدىن ئــاخىرەتته ئۇنىــڭ جازاســىنى ئهتــكهن كىــشى ئ  ان
 . تارتىدۇ چوقۇم

 قىزالرغا ئىهسان قىلىش

 قىزالرغا ئىهسان قىلىش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟

 قىزالرغا ئىهسان قىلىـش ئۇالرغـا ۋە ئۇالرنىـڭ دىـن ۋە دۇنيـالىق پۈتـۈن
ــان ــدىلىق بولغ ــاخىرەتته پاي ــا ۋە ئ ــا دۇني ــۈپ، ئۇالرغ ــشلىرىغا كۆڭــۈل بۆل  ئى

 كهلتۈرۈشــــته قېتىرقىنىــــپ تىرىــــشچانلىق كۆرســــىتىش، مهنپهئهتلهرنــــى
ــا قوشۇشـــتا قېتىرقىنىـــپ ئىـــش  ئـــۇالرنى تهربىيىلهشـــته، بېقىـــشتا، قاتارغـ

 . قىلىش دېگهنلىكتۇر

ــگهن ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــى « : پهيغهم ــڭ ئىكك ــى ئۇنى  كىمك
 قىـزى يـاكى ئىككـى ههمشىرىـسى بولـۇپ، ئۇالرغـا ئىهـسان قىلىـدىكهن، ئـۇ

 . ) 1 ( » لهن جهننهتكه كىرىدۇ كىسىنىڭ سهۋەبى بى كىشى بۇ ئىك

 قىزالرغا ۋە ههمشىرىلهرگه قانداق ئىهسان قىلىنىدۇ؟

ــسان ته ــلهن بىئىيكــى، ئىه ــۆگىنىش بى ــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ئ  پهيغهم
ــدۇ ــساالم . قىلىنى ــبهر ئهلهيهىس ــهن، پهيغهم ــرىگه، خۇسۇس ــۈن پهرزەنتلى  پۈت

ــا ــزى فـــ ــۇ ئهنها ســـــۆيۈملۈك قىـــ ــا تىمه رەزىيهلالهـــ ــساننىڭ ئ غـــ  ئهڭ ىهـــ
 . كۆرۈنهرلىك ئۈلگىسىنى كۆرسهتكهن ئىدى

. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
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 نىڭ يېنىغــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم قاچــان فــاتىمه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا
ــۆيۈ ــسىگه س ــۇراتتى ۋە پېشانى ــدىن ت ــا ئورنى ــدە، ئۇنىڭغ ــدا كىرگىنى  پ يېنى

 ئاتـــا قىزلىرىغــا شـــۇنچىلىك هــازىرقى زامانـــدا قانچىلىــك . ئولتۇرغــۇزاتتى
 كۆرسىتهلهيدۇ؟ نى هۆرمهت ۋە مېهرىبانلىقنى

 يولباشچىـــسى، دۆلهتنىـــڭ رەئىـــسى، مهســـجىدنىڭ مۇســـۇلمانالرنىڭ
ــامى، ــسالم ئىم ــۇن ئى ــدىنى ۋە ىنىڭ قوش ــالىي قومان ــڭ ههم ئ ــالاله تائاالنى  ئ

 ســازاۋەر بولغــان كاتتــا ئېهتىرامغــا  ئهڭ چــوڭ هــۆرمهت خهلقنىــڭ نهزەرىــدە
 قويـــۇپ، قايرىــپ ئىــشلىرىنى لىـــك شــۇنچىلىك ئههمىيهت بىــر پهيغهمــبهر

ــا ــا ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ ئاالهىـــدە ئالـــدىغا كىـــرگهن قىزىغـ  ســـاالم ، ئۇنىڭغـ
 يهردە، ئــادەتتىكى ئىنــسانالر قانــداق بولىــشى ۋە باغرىغــا باســقان بهرگهن
ــرەك؟ ــدار كېـ ــر دىنـ ــدا بهزىبىـ ــى ئالدىـ ــۇ كهمتهرلىكـ ــڭ بـ  پهيغهمبىرىمىزنىـ

 هرەم ه  ، مـــــولال ئاتالغانالرنىـــــڭ، هـــــاجى ىلهرنىڭ ش قىيـــــاپهتتىكى كىـــــ
 ىپ ئېرىــــش يــــاكى بايلىققــــا تــــوال مهنــــسهپكه  ئــــاز ۋە بولغانالرنىــــڭ
ــڭ ــېمه دېگى غادايغانالرنى ــلىقىنى ن ــېچكىمگه تهڭ قىلماس ــۆزلىرىنى ه ــى ئ  ل

 ؟ بولسۇن

 لالهــۇ ئهنهــا يــاتلىق بولغانــدىن كېــيىن، ئــۇالر پهيغهمــبهر ه فــاتىمه رەزىي
ــدا ماكانالشــقان ــراق بىــر جاي  . ئىــدى ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۆيىــدىن ســهل يى

 مهن « : بىــر ســاهابىنىڭ يېنىغــا بېرىــپ، ئۇنىڭغــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــا بهردا ــاۋۇ قىزىمنىـــڭ پىراقىغـ ــدىن مـ ــېنىڭ ئۆيۈڭـ ــلىق بېرەلمىـــدىم، سـ  شـ

 غــا كۆچــۈرۈپ بىــزگه سـېتىپ بهرســهڭ، قىزىمنــى ماڭـا يــېقىن بـۇ جاي ئـۆينى
 يولىغـا مهن ۋە ئۆيـۈم ئالالهنىـڭ ! يـا رەسـۇلهلاله ” : ه سـاهاب . دەيـدۇ » كهلسهم

 پهيغهمـبهر شـۇنىڭ بىـلهن . دەيـدۇ “ ئاتالغان، خالىغـانچه تهسـهررۇپ قىلىـڭ
ــساالم ــا كۆچــۈرۈپ ئهلهيهىس ــڭ يېنىغ ــۇ ئهنهــانى ئۆيىنى ــاتىمه رەزىيهلاله  ف

. كېلىدۇ
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 ساالم بېرىشتىكى ئىهسان

 أَو ردوهـا﴾ وِإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيواْ ِبأَحسن ِمنها ﴿ : ئالاله تائاال مۇنداق دەيـدۇ
 ســىلهرگه بىــراۋ ســاالم قىلــسا، ســىلهر ئۇنىڭــدىنمۇ مــۇكهممهل ســاالم « يهنــى
 . ) 1 ( » ئهينهن قايتۇرۇڭالر ساالمنى ىڭالر ياكى قىل

ــش ــاالم قىلى ــۇكهممهل س ــۇمكى، م ــۇم ” مهل ــساالمۇ ئهلهيك ــگهن “ ئهس  دې
ــشىگه، ــاتۇهۇ ” كى ــۇلالهى ۋە بهرەك ــساالم ۋە رەهمهت ــى ( ۋە ئهلهيكــۇم ئهس  يهن

 دېـــيىش، ســـاالمنى ) هنىـــڭ ئامـــانلىقى، رەهمىتـــى ســـىلهرگه بولـــسۇن ئالال
 . دېيىشتۇر “ ۇم ئهسساالم ك ۋە ئهلهي ” ئهينهن قايتۇرۇش

 بىـرىگه سـاالم  بىـرى بىـلهن ئۇچراشـقىنىدا، بىـر  مۇسۇلمانالرنىڭ بىر
 چــــۈنكى مۇســــۇلمانالر باشــــقىالرغا . بېرىــــشىنىڭ ئۆزىمــــۇ ئىهــــساندۇر

ــشاش ــشىمۇسىز؟ ” ئوخـ ــ “ ياخـ ــال سـ ــقان دەپ هـ ــتىن، ئۇچراشـ  وراپ قويماسـ
 بۇنىڭـدىنمۇ ياخـشى ئههـۋال . كىشىسىگه ئامـانلىق ۋە سـاالمهتلىك تىلهيـدۇ

 سوراش بارمۇ دۇنيادا؟

 ئـــالاله ههزرىتـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ئۇلـــۇغ پهيغهمبىرىمىـــز
  تائاالدىن بىـزگه ئېلىـپ كهلـگهن ئىـسالم دىنىـدا، ئىنـسانىيهتنىڭ بهخـت

ــ ــۈن يېتهرلىـ ــائادىتى ئۈچـ ــار سـ ــنىلهر بـ ــت . ك خهزىـ ــسانالرنىڭ بهخـ   ئىنـ
 . سائادىتى بۇ ئۇلۇغۋار خهزىنىلهرنى بىلىپ پايدىلىنىشىغا باغلىق ئىش

. ئايهت  86 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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 ئىهسان قىلىش جېدەل ۋە مۇنازىرىدە

 نى ش بهنــدىلىرىگه بهزى تهۋســىيهلهرنى قىلىــ بـۇ مــاۋزۇدىمۇ ئــالاله تائــاال
 يهنـى ﴾ ِهـي أَحـسن وجاِدلْهم ِبـالَِّتي ﴿ : مۇنداق دېـگهن مىغان ۋە چهتته قالدۇ

 . ) 1 ( » چىرايلىق رەۋىشته مۇنازىرىلهشكىن ئۇالر بىلهن ئهڭ «

ــى ق ــر گهپنـ ــدىغان بىـ ــراۋ ياقمايـ ــىزگه بىـ ــسا، سـ ــدىگهن « ىلـ ــۇ نېمىـ  بـ
ــمىغان ــۆز قامالشـ ــسىز » سـ ــ . دەيـ ــسىڭىز رەك ئهگهر ئهدەپلىكـ ــۇ « بولـ  مهن بـ

ــۆزگه ــۇلماي سـ ــسىز » مهن قوشـ ــسان . دەيـ ــا ئىهـ ــى جاۋابتـ ــېكىن ههر ئىككـ  لـ
ــ ــاڭالپ ســىزمۇ مې ” ئهگهر ســىز . ئاشــمىغان گه ئهمهل ــشىمنى ئ ــۆز قارى ــڭ ك  نى

 ! دېسىڭىز ههممىدىن ياخشى ئهمهسمۇ؟ “ باققان بولسىڭىز

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن مۇنازىلىــشىش ئۇســۇلىنى ئـــۆگىنهيلى،
ــبهر ئهلهيهىســس ــسالمنى ته االم پهيغهم ــدە دەســلهپ ئى ــان مهككى  شــۋىق قىلغ

ــۇت ۋ اتتى تلىرىنىــڭ بىرىــدە، مهككىنىــڭ ك ۋاقى ــئه ب اشــلىرىدىن ئ  ه ئىبنــى رەبى
 غهمـــــــبهر پهيغهمـــــــبهر ئهلهيهىســـــــساالمنىڭ يېنىغـــــــا كېلىـــــــپ پهي

 تهكلىپلهرنــــى اليىــــق كهلمهيــــدىغان پهس ئهلهيهىســــساالمنىڭ شــــهنىگه
ــدۇ ــا قويى ــشكه ئوتتۇرىغ ــدىن ۋاز كېچى ــسالم دەۋىتى ــۇنى ئى ــدەپ ، ئ ــۇ ئۈن  ، ب

 يىغىـــپ بـــايلىقىنى ىـــڭ يولـــدا ئهگهر بـــايلىق خالىـــسا، پۈتـــۈن مهككىن
 نى، ئهگهر ئـۇنى ئـۆزلىرىگه پادىـشاه قىلىۋېلىـش بېرىشنى، مهنـسهپ تىلىـسه،

 ئــۇنى ئهقلىــدىن ئازغــان بولــسا، ئهڭ ئۇســتا دوختــورالرنى تهكلىــپ قىلىــپ
ــش داۋالىت ــدۇ ىــ ــا قويىــ ــساالم . نى ئوتتۇرىغــ ــبهر ئهلهيهىســ ــڭ پهيغهمــ  ئۇنىــ

 : دا سـۆزلىرىنى تولـۇق ئېيتىۋېلىـشى ئۈچـۈن پۇرسـهت بېرىـپ، سـۆز ئارىلىقىـ

. ئايهت  125 نههل سۈرىسى ) 1 (
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ــد « ــۇ ۋەلىــ ــۆزله ئهبــ ــاڭالۋاتىمهن ) 1 ( ســ ــدۇ » ، ئــ ــۆزى . دەيــ ــڭ ســ  ئۇتبهنىــ
ــا ــيىن، ئۇنىڭغ ــقاندىن كې ــد؟ « : ئاخىرالش ــۇل ۋەلى ــدىمۇ ئهب ــۆزۈڭ تۈگى  » س

 يولغــا ســېلىپ ، ئــۇنى دەيــدۇ ۋە ئۆزىنىــڭ جــاۋابىنى چىــرايلىقچه بېرىــپ
 . قويىدۇ

 ئىنــسانالرغا ئهڭ ئېــسىل ئهخالقــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ بــۇ
ــازىرە لىـــك رەۋىـــشته مۇنازىرىلىـــشىش ئۇســـۇلىنى ۋە ئهدەب  ئهخالقىنـــى مۇنـ

ــك . ئۆگىتىــــدۇ ــىرنىڭ مهدەنىيهتلىــ ــى ئهســ ــرمه بىرىنچــ ــازىرقى يىگىــ  هــ
ــدە بولغانـــدىمۇ تېخـــى ــسانلىرىنىڭ كوپلىرىـــدە بولمىغـــان، بهزىلىرىـ  ئىنـ
 يېتىلىــپ تولۇقالنمىغــان گــۈزەل ئهخالقــالر ئىنــسانىيهتنىڭ ئىپتىخــارلىق

 . ههممهت ئهلهيهىسـساالمدا تـولىقى بىـلهن بـار ئىـدى ئۈلگىسى ههزرىتـى مـۇ
 ئهمهس، بهلكـــى پۈتـــۈن ئىنـــسانىيهت مــــۇههممهد شـــۇڭا مۇســـۇلمانالرال

 . هتاج و م ئىنتايىن ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقىنى ئۆگىنىشكه

ــۆزى قارشــى تهرەپنىــڭ ســۆزىنى كۆڭــ ــۇق ئاڭالشــنىڭ ئ ــۇپ، تول  ۈل قوي
 . ىغان گۈزەل ئهخالقتۇر ئىهسان قاتارىغا كىرىد

 هــۆرمهت گهن ســۆز بولــۇپ، ئهرەبــلهر ېــ ۋەلىــدنىڭ دادىــسى د – ئهبـۇل ۋەلىــد ) 1 (
 چــوڭ بالىــسىنىڭ نــامى دەپ “ پاالنىنىــڭ دادىــسى ” بىرىنــى  بىــر يۈزىــسىدىن

. ئاتىشىدۇ بىلهن
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 سۆزدە ئىهسان قىلىش  گهپ

 يهنـى وقُل لِِّعباِدي يقُولُواْ الَِّتي ِهـي أَحـسن﴾ ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە
ــۇالر ئهڭ چى « ــى، ئــ ــرىمگه ئېيتقىنكــ ــڭ بهنلىــ ــۆزلهرنى مېنىــ ــق ســ  رايلىــ

 . دەيدۇ ) 1 ( » قىلسۇن

 دىغان، ئىنـــــسانالرنىڭ كـــــۆڭلىنى ههر قانـــــداق يهردە ئالقىـــــشلىنى
 ن، تاشـــتهك قـــاتتىق يۈرەكلهرنىمـــۇ ئېرىتىـــدىغان، قـــاتتىقلىق تىـــدىغا ۇ ر و ي

ــدىغان ســېهىرلىك ــدىغان ئىــشالرنى ههل قىلى  بىــلهن ههل قىلغىلــى بولماي
 ! نهرسه چىرايلىق سۆزدۇر

 ۇچىالرنىــــــڭ غ ئوقۇ . ئىهــــــسان ههمــــــمه ئىــــــشتا تهلهب قىلىنىــــــدۇ
ــ ــشچى ش ئۆگىنىــ ــشى، ئىــ ــتايىدىل قىلىــ ــڭ  لىرىنى ئهســ  خىزمهتچىلهرنىــ

 بــالىلىرىنى كۆڭــۈل ئانىنىــڭ  تىرقىنىــپ ئورۇندىــشى، ئاتــا ې ۋەزىپىــسىنى ق
 الرنىڭ خېرىـــدارالرغا بۆلــۈپ تهربىيىلىــشى، ســـودىگهرلهرنىڭ ۋە دۇكانــدار

ــهمىمىي بول ــا ۇ ســ ــڭ ئاتــ ــى، بالىالرنىــ ــۇئهللىملىرىگه  شــ ــسىغا ۋە مــ  ئانىــ
ــاداقهتمهن ــا، ئايال ۇ بول سـ ــڭ ئايالىغـ ــى، ئهرنىـ ــادىق ۋە شـ ــرىگه سـ ــڭ ئېـ  نىـ
 شــى قاتــارلىق گــۈزەل ۇ وســتنىڭ دوســتقا ســهمىمىي بول ، د شــى ۇ راســتچىل بول

 )2 ( . ئهخالقالرنىڭ ههممىسى ئىهساندىن سانىلىدۇ

 . ئايهت  53 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
 ماۋزۇ )2 (  دەۋەتچىسى ۋە مىسىرلىق مه نى يېزىشتا ئىهسان توغرۇلۇق بۇ  ئىسالم  شهۇر

 ناتىق  خالىدنىڭ تونۇلغان  ئهخالقى « ئهمر  ئهسهرىدىن » مۆمىننىڭ  ناملىق
. قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى
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 شهپقهت  رەهىم

 شــهپقهت ههممىمىــز ياخــشى بىلىــدىغان، قوالقالرغــا چىرايلىــق  رەهىــم
 شــــهپقهتنىڭ مهنىــــسى ههممىــــگه  رەهىــــم . ئاڭلىنىــــدىغان بىــــر ســــۆز

ــسىمۇ، ــلۇق بولـ ــق تونۇشـ ــۇنچىلىك ئېنىـ ــم رە شـ ــهپقهت  هىـ ــارىمىزدا شـ  ئـ
ــدىن ــسانىيهتنىڭ قهلبىـ ــى ئىنـ ــان، بهلكـ ــاز بولغـ ــايىن ئـ ــشى ئىنتـ  تېپىلىـ

ــدى ــپ قال ــا ئايلىنى ــر ئهخالقق ــكهن بى ــۈپ كهت ــزدىن . ئۆچۈرۈل ــلىدە بى  ئهس
ــم  شــهپقهتنىڭ مهنىــسىنى بىلىــش ئهمهس،  تهلهب قىلىنغــان نهرســه رەهى

 . بهلكى ئۇنى ئهمهلىي هاياتىمىزدا ئىجرا قىلىش ئىدى

ــاز ــا نهقهدەر ى هـــ ــۇ ئهخالققـــ ــىنىڭ بـــ ــسانىيهت دۇنياســـ  زور رقى ئىنـــ
 شــــهپقهتنىڭ  رەهىـــم . بولىۋاتقـــانلىقى ههممىـــگه مهلـــۇم ئېهتىيـــاجلىق

ــاتوم بـــوم ــايهتلهر كۆپهيـــدى، ئـ  بىالر ئىنـــسانىيهت يوقىلىـــشى بىـــلهن جىنـ
ــدى ــاتىنى تههــ ــۇ يهرلهردە ت هايــ ــۇ يهر، بــ ــپ، ئــ ــۆزىنى ئاســــتىغا ئېلىــ  ئــ

 چىـدە مىليـونالرچه ئىنـساننىڭ جېنىغـا زامىـن كۆرسىتىدىغان، بىر لههـزە ئى
 . بولىدىغان هالغا كهلدى

ــم ــڭ رەهىــ ــالاله تائاالنىــ ــسانىيهت ئــ ــۈن ئىنــ ــهپقىتىگه زور  پۈتــ  شــ
ــم ــڭ رەهى ــمه ئۇنى ــۇپ، ههم ــاجلىق بول ــدۇ  ئېهتىي ــهپقىتىنى تىلهي ــز . ش  بى

 ئــالاله تائاالنىــڭ ۋە دۇئــالىرىمىزدا ههمىــشه، ههر نــامىزىمىزدا مۇ مۇســۇلمانالر
شـــهپقهت قىلىـــشىنى، گۇنـــاهلىرىمىزنى ئهپـــۇ قىلىـــشىنى  گه رەهىـــم بىـــز

 ئههــۋال شــۇنداق بولغانــدىكىن، بىــز ئــالاله تائاالنىــڭ . ســوراپ كېلىــۋاتىمىز
 هتــاج بولغانـدىكىن، نـېمه ئۈچــۈن ئـالاله تائاالنىــڭ و شـهپقىتىگه م  رەهىـم

شهپقهت قىلمايمىز؟  بهندىلىرىگه رەهىم
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ــالبۇكى ــاال « : ه ــالاله تائ ــم بهن ئ ــدىن پهقهت رەهى ــهپقهتلىك  دىلىرى  ش
 ئهمهسمۇ؟ ) 1 ( » بولغانلىرىغىال رەهىم قىلىدۇ

ــامىل ــۇق ۋە شـ ــايىتى تولـ ــى ناهـ ــۇ مهنىنـ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 شــهپقهت قىلغانالرغــا ئــالاله تائــاال رەهىــم  رەهىــم « : دەرىجىــدە ئىپــادىلهپ

ــشاليدۇ ــدى . شــهپقىتىنى بېغى ــم كى يهر يۈزى  قىلىڭــالر، شــهپقهت  لهرگه رەهى
ــماندىكى زات ــاال ( ئاس ــالاله تائ ــم ) ئ ــىلهرگه رەهى ــدۇ  س ــهپقهت قىلى  ) 2 ( » ش

 . دېگهن

شـهپقىتىگه ئېرىشىـشنىڭ  دۇنيا ۋە ئـاخىرەتته ئـالاله تائاالنىـڭ رەهىـم
 . شــهپقهت قىلىــشتۇر  بىــرال يــولى ئــالاله تائاالنىــڭ مهخلۇقاتلىرىغــا رەهىــم

ــستىكى ــۇ ههدىـ ــدىكىلهرگه « بـ ــگهن » يهر يۈزىـ ــۇلمانالرنىال دېـ ــۆز مۇسـ  سـ
 ئهمهس ياكى ئىنـسانالرنىال ئهمهس، بهلكـى ئىنـسان، هـايۋان، ئۇچـار قـۇش
ــى ــشنىڭ الزىملىقىن ــهپقهت قىلى ــم ش ــسىگه رەهى ــان ئىگى ــداق ج  ۋە ههرقان

 . ئىپادىلهيدۇ

ــا ــا، ئهر  ئاتـ ــا، بالىالرغـ ــر  ئانىالرغـ ــالالر بىـ ــرىگه،  ئايـ ــۇرۇق بىـ   ئـ
 لهرگه، هايۋانالرغــا قانــداق رەهىــم كى ىدى وشــنىالرغا، قــول ئاســت ق تۇغقانالرغـا،

ــدىكى  ــى ههققىـ ــۇش كېرەكلىكـ ــهپقهتلىك بولـ ــشتىن م شـ ــا ئاتلىنىـ  اۋزۇغـ
 شــهپقهتلىرىنى قىــسقىچه  بــۇرۇن، ئــالاله تائاالنىــڭ بىــزگه بولغــان رەهىــم

 . تونۇپ ئۆتۈشىمىزگه توغرا كېلىدۇ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. تىرمىزى ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
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 ئالاله تائاال رەهمهت قىلىشنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان

ــدە ئاساســلىق ۋە شــهپقهت  رەهىــم ــالاله تائاالنىــڭ ســۈپهتلىرى ئىچى  ئ
ــا غهزەب بىزنىـــڭ قىلمىـــشلىرىمىزنىڭ نهتىجىـــسى . دائىمـــى ســـۈپهت  ئهممـ

 ســۈپهتلىرىنىڭ ئهڭ  شــۇڭا ئــالاله تائاالنىــڭ ئىــسىم . بولغــان بىــر ســۈپهت
 ســۈپهت گهن دېــ » ى چ شــهپقهت قىلغــۇ  رەهىــم « يهنــى ﴾ الــرحمن ﴿ بېــشىدا
 يهنـى ﴾ كَتب ربكُم علَى نفِْسِه الرحمـةَ ﴿ : كهرىمـدە ئالاله تائاال قۇرئان . كېلىدۇ

ــم « ــارىڭالر رەهى ــتىگه ئا  پهرۋەردىگ ــۆز ئۈس ــشنى ئ ــهپقهت قىلى ــ ش  ) 1 ( » دى ل

 . دەيدۇ

 ئالاله تائاالنىڭ رەهمىتى ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 فَـِإن كَـذَّبوك ﴿ : ئالاله تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تهسهللى قىلىـپ
 ئهگهر ئـۇالر « يهنـى عِن الْقَوِم الْمجـِرِمني﴾ قُل ربكُم ذُو رحمٍة واِسعٍة والَ يرد بأْسه فَ

ــېنى ئىنكـــار قىلـــسا  پهرۋەردىگـــارىڭالر كهڭ رەهـــمهت ئىگىـــسىدۇر، ‹ : سـ
 گۇناهكــــار قهۋمــــدىن شــــۇنىڭ بىــــلهن بىــــر ۋاقىتتــــا، ئۇنىــــڭ ئــــازابى

 . دەيدۇ ) 2 ( » دېگىن › قايتۇرۇلمايدۇ

ــۇغىنى ــايهتنى ئوق ــۇ ئ ــايىن مى ب ــڭ ئىنت ــڭ رەهمىتىنى ــالاله تائاالنى  زدا، ئ
 كهڭ ئىكهنلىكىــــدىن شــــهكلهنمهيمىز، شــــۇنداقتىمۇ ئهقلىمىــــزگه ئــــالاله
 تائاالنىــڭ بــۇ كهڭ رەهمىتــى قانچىلىــك بولىدىغانــدۇ ۋە ئۇنىــڭ چېكـــى

 بـۇ سـوئالىمىزغا ئـالاله . بارمىدۇ؟ دېـگهن سـوئالنىڭ كېلىـدىغانلىقى ئېنىـق

 . ئايهت  54 ئهنئام سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت  147 ئهنئام سۈرىسى ) 2 (
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 يهنـى ﴾ ورحمِتـي وِسـعت كُـلَّ شـيٍء ﴿ : مۇنداق دەپ جاۋاب بهرمهكـته تائاال
 يهنــى ئــالاله . ) 1 ( » مېنىــڭ رەهمىــتىم مهخلۇقاتنىــڭ ههممىــسىگه ئورتــاقتۇر «

ــايۋان ــسان، هــ ــى ئىنــ ــڭ رەهمىتــ ــارقۇش تائاالنىــ ــداق ، ئۇچــ  ۋە ههرقانــ
 . مهخلۇقاتقا چهكسىزدۇر

ــاقكى، ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمىتــى ۋە شــهپقىتى ههممىــگه  شــۇنداق ئورت
 ئـالاله تائاالنىــڭ بــارلىقىنى ئىنكــار قىلىــدىغان ئىنــسانالرمۇ بــۇ رەهمهتــتىن

ــۈلكى . مههــرۇم قىلىنمىغــان ــالاله تائاالنىــڭ م ــارچه رىزىــق ئ  ســۇ، هــاۋا ۋە ب
ــش ــالىغىنىچه تهڭ ــدىلىرىگه خ ــسىدىن بهن ــى يۈزى ــۇنى رەهمىت ــۇپ، ئ  هپ بول

ــاال ــالاله تائ ــا ئ ــدۇ، ههتت ــان نى بېرى ــار قىلغ ــۇ ئىنك ــسانالرنىمۇ ب ــاپىر ئىن  ك
ــان ــتىن مههــرۇم قىلمىغ ــادىكى . رەهمهت ــۇ دۇني ــڭ ب ــالاله تائاالنى  چــۈنكى ئ

 ئهممــا ئــاخىرەتتىكى رەهمىتــى . رەهمىتــى پۈتــۈن مهخلۇقاتلىرىغــا ئورتــاقتۇر
 ئــالالهنى تونـــۇپ، ئۇنىڭغــا قۇلچىلىـــق ئــادا قىلغـــان مــۆمىن، مۇســـۇلمان

 . بهندىلهرگىال خاستۇر

ــشىۋ ــڭ پېــ ــايىن پهيغهمبهرلهرنىــ ــساالم ئىنتــ ــراهىم ئهلهيهىســ  اسى ئىبــ
 رىـۋايهت قىلىنىـشىچه، بىـر كـۈنى ئۇنىـڭ ئـۆيىگه . مېهماندوست زات ئىـدى

 ياشــىنىپ قالغــان بىــر ئــادەم كىرىــپ كېلىــدۇ، ئىبــراهىم ئهلهيهىســـساالم
ــا ــدۇرۇش ئۈچــۈن ئوچاقق ــۇنى تائامالن ــويىچه ئ ــۇ ئــادىتى ب ــدا، ب ــوت ياققان  ئ

ــا چ ــادەم ئوتقـــ ــاليدۇ، و ئـــ ــقا باشـــ ــراهىم قۇنۇشـــ ــۆرگهن ئىبـــ ــۇنى كـــ  بـــ
ــا ــشىپ، ئۇنىڭغـ ــسى تېـ ــساالمنىڭ سهۋرىـ ــۇر « : ئهلهيهىسـ ــهن ئو ! تـ ــا ت سـ  قـ

 شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ ئــادەم ئۆيــدىن چىقىــپ . دەيــدۇ » ۋاتامــسهن؟ ۇ چوقۇن
ــراهىم ئهلهيهىســساالمغا جىبرىئىلنــى . كېتىــدۇ ــالاله تائــاال ئىب ــا، ئ ــۇ ۋاقىتت  ب

. ايهت ئ  156 ئهئراف سۈرىسى ) 1 (
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ــلهن ــى بى ــڭ تىل ــپ، ئۇنى ــراهىم « : ئهۋەتى ــاتمىش مهن ئۇن ! ئهي ئىب ــا ئ  ىڭغ
 . دەيــدۇ » ســهۋر قىاللمىــدىڭمۇ؟ هۋر قىلىــۋاتىمهن، ســهن بىــر ســائهت يىــل ســ

 ئىبــراهىم ئهلهيهىســساالم بــۇ ئادەمنىــڭ ئارقىــسىدىن يېتىــشىپ، ئــۇنى قايتــا
 ئىبــراهىم . دەيــدۇ » نــېمه بولــدى يهنه؟ « ئــۆيىگه تهكلىــپ قىلغىنىــدا، ئــادەم

ــا ــساالم ئۇنىڭغــ ــ « : ئهلهيهىســ ــېنىڭ يۈزۈڭــ ــارىم ســ ــا پهرۋەردىگــ  دىن ماڭــ
ــدى ــدۇ » كايى ــادەم . دەي ــى ئ ــا هېلىق ــۇ ۋاقىتت ــم « : ب ــقهتهن رەهى ــۇ ههقى   ئ

ــكهن ــق ئى ــۇ ههقلى ــشقا تولىم ــادەت قىلى ــكهن، ئىب ــاله ئى ــهپقهتلىك ئى  » ش
 . دەيدۇ ۋە ئىمان ئېيتىدۇ

ــپ ــا قىلىــ ــا دۇئــ ــالاله تائاالغــ ــساالم ئــ ــراهم ئهلهيهىســ ــا ئىبــ  : ههتتــ
ــارىم ﴿ ــۇ يهرنــى ! پهرۋەردىگ ــى ( ب ــنچ شــهههر ) مهككىن ــپ بهرگىــن، تى  قىلى

ــۈك ــانالرنى تۈرل ــان ئېيتق ــۈنىگه ئىم ــاخىرەت ك ــا ۋە ئ ــسىدىن ئالالهق  ئاهالى
ــدۇرغىن ــلهن رىزىقالنـ ــۋىلهر بىـ ــاال ﴾ مېـ ــالاله تائـ ــدە، ئـ  ئۆزىنىـــڭ دېگهنـ

ــپ، ــار قىلى ــسىزلىكىنى ئىزه ــڭ چهك ــادەمنىمۇ ﴿ رەهمىتىنى ــان ئ ــاپىر بولغ  ك
 هن قىلىــمهن، بههــرىم ) يهنــى دۇنيــا هاياتىــدا ( ئــازغىنه مــۇددەت ) رىـزىقتىن (

 . دېگهن ) 1 ( ﴾ ئۇنى دوزاخقا ههيدەيمهن ) ئاخىرەتته ( ئاندىن كېيىن

ــان ــى ههر زامـ ــڭ رەهمىتـ ــالاله تائاالنىـ ــڭ ئـ ــسىپ ئۇنىـ ــى بېـ  غهزىبىنـ
 . ىدۇ چۈش

. ئايهت  126 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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 ئــالاله تائــاال مهخلۇقــاتنى « : مۇنــداق دېــگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــا ي ــتىكى كىتابىغ ــدا، ئهرش ــڭ ‹ اراتقىنى ــى مېنى ــتىم غهزىبىمن ــسىپ رەهمى  بې

 . ) 1 ( » دەپ يېزىۋەتكهن › چۈشىدۇ

 ئىبادەتلىرىمىزدىن گۇناهلىرىمىز كۆپ

ــۇپ ــا قويـ ــادەتلىرىمىزنى مىزانغـ ــلهن ئىبـ ــاهلىرىمىز بىـ ــز گۇنـ  ئهگهر بىـ
 تارتىپ كۆرىـدىغان بولـساق يـاكى هېـسابالپ كۆرىـدىغان بولـساق، بىزنىـڭ

 مىزنى گۇنــاهلىرىمىز ئهلــۋەتته ئالالهقــا قىلغــان ئىبــادەتلىرىمىزنى ۋە شــۈكرى
ــالاله تائاالنىـــڭ رەهمىتىنىـــڭ . بېـــسىپ چۈشـــىدىغانلىقىدا شـــهك يـــوق  ئـ

ــدۇر ــايرىم رەهمىتى ــان ئ ــزگه قىلغ ــدىغانلىقىمۇ بى ــسىپ كېتى ــى بې  . غهزىبىن
ــڭ ــلهن بىزنىـ ــى بىـ ــڭ تهقهززاسـ ــسىز رەهمىتىنىـ ــۇ چهكـ ــاال بـ ــالاله تائـ  ئـ

 ۋېتىــدۇ، نۇرغۇنلىرىنىــڭ جازاســىنى ۈ ۇرغۇنلىغــان گۇنــاهلىرىمىزنى كهچۈر ن
 تكه قويــۇپ، بــۇ دۇنيـــادا بىزنــى رەســۋا قىلمايــدۇ، نېمهتلىرىـــدىن ئــاخىرە

 . مههرۇم قىلمايدۇ

 لَهـم وربك الْغفُور ذُو الرحمِة لَو يؤاِخذُهم ِبما كَسبوا لَعجلَ ﴿ : قۇرئان كهرىمـدە
ذَابپهرۋەردىگارىـڭ ناهـايىتى مهغپىـرەت قىلغـۇچى ۋە رەهىـم « يهنـى ﴾ الْع  

ــهپقهت ئى ــسىدۇر شـــ ــاراپ . گىـــ ــشىغا قـــ ــۇالرنى قىلمىـــ ــالاله ئـــ  ئهگهر ئـــ
ــۋەتت ــسا، ئهل ــدىغان بول ــازابنى ت جازاالي ــدىغان ئ ــا قىلىنى ــ ه ئۇالرغ  زلهتكهن ې

 . دەيدۇ ) 2 ( » بوالتتى

 . تىرمىزى، ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
. ئايهت  58 كههف سۈرىسى ) 2 (
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 هېچكىم ئهمهلى بىلهن جهننهتكه كىرەلمهيدۇ

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــۈنى پهيغهم ــر ك ــلهن « : بى ــى بى ــۆز ئهمهل ــېچكىم ئ  ه
ــنهت ــدۇ جهنـــ ــاهابىل دېگه » كه كىرەلمهيـــ ــدە، ســـ ــۇلهلاله ‹ ر ه نـــ ــا رەســـ  ! يـــ
 مهنمــۇ ئــۆز « : ۋاقىتتــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بــۇ . دەپ ســورايدۇ › سـىزچۇ؟

ــى ــڭ رەهمىتـ ــرەلمهيمهن، پهقهت ئالالهنىـ ــنهتكه كىـ ــلهن جهنـ ــم بىـ  ئهمهلىـ
 . دەپ جاۋاب بېرىدۇ ) 1 ( » مېنى قورشىغاندىال كىرەلهيمهن

ــساالم ــبهر ئهلهيهىســ ــگهن پهيغهمــ ــداق دېــ ــال « : يهنه مۇنــ ــاال ئــ  اله تائــ
ــڭ ــۇپ، ئۇنى ــان بول ــپ ياراتق ــارچه قىلى ــۈز پ ــۇنى ي ــدا، ئ ــى ياراتقان  رەهمهتن
 توقــسان توققــۇز پارچىــسىنى ئــۆزىگه ئېلىــپ قېلىــپ، زېمىنغــا پهقهت بىــرال

ــارچه رەهــمهت . پارچىــسىنى چۈشــۈرگهن ــر پ ــاتالر مۇشــۇ بى ــۈن مهخلۇق  پۈت
 تــايلىقى نىــڭ شــهپقهت قىلىــشىدۇ، ههتتـا ئات  رەهىـم بىــرىگه  بىـلهن بىــر
ــسىنى ــشى ئانىــ ــدا، بېــ ــسىل ئېمىۋاتقانــ ــۇتىنى قىــ ــسۇن دەپ پــ  ىپ كهتمىــ

 . ) 2 ( » كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ

ــدىلىرىگه ــۇز رەهمهتنــى قىيــامهت كــۈنى بهن ــاال توقــسان توقق  ئــالاله تائ
 . ئىنئام قىلىش ئۈچۈن ئۆزىگه ئېلىپ قالغان

 ئۇنداقتا ئالاله تائاالنىڭ رەهمهتلىرى بۇ دۇنيادا يوقمۇ؟

 ! ساناقسىز بار  ههمدە سان ئهلۋەتته بار،

 ساناقــسىز رەهمهتلىرىــدىن  قۇرئــان كهرىــم ئــالاله تائاالنىــڭ بــۇ ســان
 . بهزىسىنى بايان قىلغان

 . ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 ئالاله تائاالنىڭ كائىناتتىكى رەهمهتلىرىدىن بهزىسى

 فَـضِلِه ولَعلَّكُـم وِلتبتغـوا ِمـن ﴿وِمن رحمِتِه جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار ِلتسكُنوا ِفيِه
ــشكُرونَ هايــاتلىق ( ســىلهرنى كېچىــدە ئــارام ئالــسۇن، كۈنــدۈزدە « يهنــى ﴾ ت 

 ئالالهنىـــڭ پهزلىنـــى تهلهپ قىلـــسۇن ۋە شـــۈكۈر ) يولىـــدا ههرىكهتلىنىـــپ
 قىلــــسۇن دەپ، ســــىلهر ئۈچــــۈن كــــېچه بىــــلهن كۈنــــدۈزنى يارىتىــــشى

 . ) 1 ( » ئالالهنىڭ رەهمىتىدىندۇر

ــايلى ــويالپ باق ــدۈز ئهگهر ! ئ ــال كۈن ــاكى پهقهت ــېچه ي ــال ك ــا پهقهت  دۇني
ــسخىكىي ــل پى ــسى زىرىكىــشتىن ههرخى ــسا، ئىنــسانالرنىڭ تولى  بولغــان بول

 . كېسهللىكلهرگه دۇچار بولغان ۋە دۇنيانىڭ لهززىتى قالمىغان بوالتتى

﴾ـهتمحر رنـشيطُـوا وـا قَنـِد معثَ ِمن بيلُ الْغزنالَِّذي ي وهر ئـۇال « يهنـى ﴿و 
ــيىن ( ــىزلهنگهندىن كېـ ــشىدىن ئۈمىدسـ ــڭ يېغىـ ــامغۇر ) يامغۇرنىـ ــالاله يـ  ئـ

 . ) 2 ( » ياغدۇرۇپ بېرىدۇ، رەهمىتىنى يايىدۇ

 ئالالهنىـڭ « يهنـى ﴾ اللَِّه كَيف يحِيي الْأَرض بعد موِتهـا رحمِة ﴿فَانظُر ِإلَى آثَاِر
ــدىن ــى ئۆلگهن ــۇ زېمىنن ــارىغىنكى، ئ ــرىگه ق ــيىن رەهمىتىنىــڭ نهتىجىلى  كې

 . ) 3 ( » قانداق تىرىلدۈرىدۇ

 ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمىتــى بولغــان يــامغۇر بولمايــدىغان بولــسا، هايــات
 چــۈنكى هاياتنىـڭ مهنبىئــى بولغــان ســۇنىڭ . مهنىـسىنى يوقاتقــان بــوالتتى

 ﴾ ﴿وجعلْنا ِمن الْماء كُـلَّ شـيٍء حـي : قۇرئان كهرىمدىكى . مهنبىئى يامغۇردۇر

 . ئايهت  73 قهسهس سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  28 شۇرا سۈرىسى ) 2 (
. ئايهت  50 رۇم سۈرىسى ) 3 (
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 دېـگهن ئايهتنىـڭ ) 1 ( » لىق مهۋجـۇداتنى سـۇدىن يـاراتتۇق ههممه جان « يهنى
 . مهنىسى بۇنى ئىپادىلهيدۇ

 شــامالالرنى ئهۋەتىــش ئــۇ بولــۇپ، يــامغۇرنى بهرگــۈچى ئــالاله تائــاال
 بىـلهن بۇلـۇتالرنى ههرىكهتلهنـدۈرۈش ئـارقىلىق يـامغۇرنى خالىغـان جايغــا

 . ياغدۇرۇپ بېرىدۇ

برشاء الَِّذي تالْم متأَيِن . ونَ ﴿أَفَرزالْم ِمن وهملْتأَنز مِرتلُونَ أَأَنتالْم نحن اء . أَمـشن لَـو 
ــشكُرونَ﴾ ــا ت ــا فَلَولَ اجأُج ــاه لْنعســىلهر ئىچىۋاتقــان ســۇنى دەپ « يهنــى ج 

ــۇ ــز ! بېقىڭالرچــ ــاكى بىــ ــۈردۈڭالرمۇ يــ ــىلهر چۈشــ ــۇتتىن ســ ــۇنى بۇلــ  ئــ
ــۇق ــۇنى تۇزلـ ــساق ئـ ــز خالىـ ــۈردۇقمۇ؟ ئهگهر بىـ ــاتتۇق چۈشـ ــپ قويـ  قىلىـ

 نېمىــــــشقا شــــــۈكۈر ) پهرۋەردىگارىڭالرنىــــــڭ بــــــۇ زور رەهمىــــــتىگه (
 . ) 2 ( » قىلمايسىلهر؟

 نهمۇنىلهر ئالاله تائاالنىڭ قهلبلهرگه ئورۇنالشتۇرغان رەهمهتلىرىدىن

 كُم مـودةً ِإلَيها وجعـلَ بيـن ﴿وِمن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا لِّتسكُنوا
 – ئايـالالر بىـلهن ئۇنـسى « يهنـى لِّقَـوٍم يتفَكَّـرونَ﴾ ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيـاٍت

 ئـــۇالرنى ســـىلهرنىڭ ئـــۆز ) ئالالهنىـــڭ ( ئـــۈلپهت ئېلىـــشىڭالر ئۈچـــۈن
 مېهـر ) خوتـۇن ئارىـسىدا – هنـى ئهر ي ( تىپىڭالردىن ياراتقـانلىقى، ئـاراڭالردا

 كامـــــــالى قـــــــۇدرىتىنى ( قى ئالالهنىـــــــڭ مـــــــۇههببهت ئورناتقـــــــانلى 

 . ئايهت  30 ئهنبىيا سۈرىسى ) 1 (
. ئايهتلهر  70  68 ۋاقىئه سۈرىسى ) 2 (
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ــىتىدىغان ــۈن، ) كۆرس ــدىغان قهۋم ئۈچ ــر يۈرگۈزى ــدۇر، پىكى  ئاالمهتلىرىدىن
 . ) 1 ( » شهك ـ شۈبهىسىزكى، بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار

ــر ئــائىله مېهــر ــداق بى ــايهتتىن مهلــۇمكى، ههر قان  مــۇههببهت ۋە  بــۇ ئ
 يلىقى ۋە ئـــالاله پهقهت بهزىلهرنىـــڭ ئاســـى . شـــهپقهت ئۈســـتىگه قۇرۇلىـــدۇ

 دىن يىراقلىــــشىپ كېتىـــشى ســــهۋەبلىك بــــۇ ئــــائىله نىـــڭ قانۇنىــــ تائاال
ــر  ئهزالىرىنىـــڭ قهلبىـــدىن رەهىـــم ــهپقهت بىـــلهن مېهىـ ــۇههببهت  شـ  مـ

 قۇرۇلغـــان ئۈچـــۈن ســـۇغۇرۇلۇپ كهتكهنـــدىن كېـــيىن، جهنـــنهت بولـــۇش
 . ئائىله دوزاخقا ئايلىنىدۇ

ــرى شــۇكى، ــدىن بى ــڭ رەهمهتلىرى ــالاله تائاالنى ــان ئ ــارنى هام  گۇناهك
ــ ــا پۇشــــايمان قىلىــ ــدۇ، ئۇنىڭغــ ــ جازالىمايــ  ئــــارقىلىق ش پ تهۋبه قىلىــ

ــايتىش ــكه قــ ــدۇ ههقىقهتــ ــىتىنى بېرىــ ــاه . پۇرســ ــىيهتلهر ۋە  گۇنــ  مهســ
 ىنـسان تـاقهت جىنايهتلهرنىڭ پۇرىقى بولـسا ئىـدى، ئۇنىـڭ سېـسىقلىقىغا ئ

ــو ــان بــ ــسىدىن . ى التت قىاللمىغــ ــى يۈزىــ ــاال رەهمىتــ ــالاله تائــ ــېكىن ئــ  لــ
ــدۇ، گۇن ــدىن يۆگهيــ ــشىلهرنىڭ كۆزىــ ــشلىرىنى كىــ ــڭ قىلمىــ  اهكارالرنىــ

 . هېچكىمنى تۇنجى قېتىم رەسۋا قىلمايدۇ

ــادەم ىنچـــى خهلىـــپه ئـــومهر ئىبنـــى خهتتابنىـــڭ زامانىـــدا، ئىكك  بىـــر ئـ
ــڭ يېنى و ئ ــپ، ئۇنى ــلهن قارىلىنى ــايىتى بى ــق جىن ــا كهلتۈرۈلگهنــدە، غرىلى  غ

 . دەيــدۇ » تىم ئىــدى ڭ تــۇنجى قېتىملىــق جىنــايى بــۇ مېنىــ « : هېلىقــى ئــادەم
ــا ــپه ئـــۆمهر ئۇنىڭغـ ــالاله تائـــاال « : خهلىـ ــداق يالغـــان ئېيتتىـــڭ، ئـ  هېچقانـ

ــدۇ ــاال . دەيــدۇ » بهندىــسىنى تــۇنجى قېــتىم رەســۋا قىلماي  چــۈنكى ئــالاله تائ
ــڭ ــۈن ئۇالرنىـ ــلىق ئۈچـ ــۋا قىلماسـ ــدا رەسـ ــسانالر ئالدىـ ــدىلىرىنى ئىنـ  بهنـ

. ئايهت  21 رۇم سۈرىسى ) 1 (
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ــڭ گۇناه ــدۇ، ئۇالرنىـ ــى يۆگهيـ ــاهلىرىنى ۋە ئهيىبلىرىنـ ــا تهۋبه گۇنـ  لىرىغـ
 . قىلىـپ، تـوغرا يولغـا قايتىـشىنى كۈتىـدۇ ۋە ئۇنىڭغـا كهڭ پۇرسـهت بېرىــدۇ
ــشى ــارقىلىق ۋەهـ ــا داۋام قىلىـــۋېرىش ئـ ــا بهزى ئىنـــسانالر گۇناهالرغـ  ئهممـ
 جىنــايهتلهرنى ئىــشلهپ، ئــالاله تائاالنىــڭ بهنــدىلىرىگه زىيــان ســېلىش

 ىلمىـشلىرىنى بـۇ دەرىجىسىگه يهتكهندىن كېـيىن، ئـالاله تائـاال ئۇالرنىـڭ ق
 شــۇڭا ئوغرىنىــڭ رەســۋا . دۇنيــادا پــاش قىلىــپ، ئــۇالرنى جازاالشــقا ئۆتىــدۇ

 . بولغانلىقى ئۇنىڭ جازاسىنىڭ باشالنغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

 بهنــدىلىرىگه تهۋبه قىلىــش ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمهتلىرىــدىن بىــرى
ــ ــولىنى كۆرســىتىپ بهرگهنلىكــى ۋە تهۋبىنــى ئاســان قىلىــپ بهرگىنى  . دۇر ي

ــا تهۋبه ــاال ئۇنىڭغ ــالاله تائ ــته خاتاالشــقاندا، ئ ــادەم ئهلهيهىســساالم جهننهت  ئ
ــانچه ســـۆز تهلىـــم ﴿ . قىلىـــشنى ئـــۆگهتكهن ــادەم پهرۋەردىگارىـــدىن بىرقـ  ئـ

ــدى ــا ( ئالـ ــدىغان دۇئـ ــۈن ئوقۇيـ ــى ئۈچـ ــڭ كهچۈرۈلۈشـ ــى گۇناهىنىـ  يهنـ
 . ) 1 ( ﴾ ، ئالاله ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى ) ئۇنىڭغا ئىلهام قىلىندى

 ربنـا ظَلَمنـا ﴿ : ئادەم ئهلهيهىسـساالم بىـلهن ئايـالى ههۋۋا ئـالاله تائاالغـا
 ! پهرۋەردىگـارىمىز « يهنـى ﴾ لَنكُونن ِمن الْخاِسـِرين أَنفُسنا وِإن لَّم تغِفر لَنا وترحمنا

 بىــز ئــۆزىمىزگه ئــۆزىمىز زۇلــۇم قىلــدۇق، ئهگهر ســهن بىــزگه مهغپىــرەت
ــساڭ، ب ــارتقۇچىالردىن قىلمى ــان ت ــۇم زىي ــز چوق ــساڭ، بى ــم قىلمى ــزگه رەهى  ى

 . دەپ دۇئا قىلغان ئىدى ) 2 ( » بولىمىز

 . ئايهت  37 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت  23 ئهئراف سۈرىسى ) 2 (
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 ئالاله تائاالنىڭ ئهڭ چوڭ رەهمىتى

ــدۇر ــامهتنى ياراتقانلىقى ــى قىي ــوڭ رەهمىت ــڭ ئهڭ چ ــالاله تائاالنى ــۇ . ئ  ب
 ىيامهتنىـــڭ بولىـــدىغانلىقى ئۈچـــۈن ق . ســۆزگه ئهجهبلىنىـــشىڭىز مـــۇمكىن

 قىيـــامهتته هېـــساب بېرىـــشتىن قورقـــۇپ يامـــان نى ر نۇرغـــۇن كىـــشىله
ــشتىن، ــى يهۋېلىـــ ــقىالرنىڭ ههقلىرىنـــ ــدىن، باشـــ ــشالردىن، زۇلۇمـــ  ئىـــ

 يهنه نۇرغـــۇن ئىنـــسانالر . ئىنـــسانالرنى زىيانغـــا ئۇچرىتىـــشتىن توســـۇلىدۇ
ــادا ــۇ تهڭـــسىز دۇنيـ ــاههقچىلىكلهرگه تولغـــان بـ  يامـــانلىق ئـــۆزلىرىگه نـ

ــۇچى ــانلى الر قىلغ ــام ئااللمىغ ــى دىن ئىنتىق ــارامخورالردىن ههققىن ــاكى ه  قى ي
 ئــۆزىنى ، هايــاتتىن ئۈمىـدىنى ئــۈزۈپ، ئااللمىغـانلىقى ســهۋەبتىن قـايغۇرۇپ

ــا، ئـــۇالرنى ئـــالاله تائاالنىـــڭ  ىـــدىكى كۈن قىيـــامهت يوقىتىـــشنىڭ ئورنىغـ
ــشۇرىدۇ ــادالىتىگه تاپـ ــۇزۇر ۋە  ئـ ــدەك هـ ــش بولمىغانـ ــېچ ئىـ ــا هـ  دە، گۇيـ

 رەهــمهت مــۇ چــوڭ بۇنىــڭ ئۆزى . ۇ تىنچلىــق ئىچىــدە هايــاتىنى داۋاالشــتۇرىد
! ئهمهسمۇ؟

 ىــدە ئـالاله تائاالنىــڭ دەرگاهىغـا بهزى ئىنــسانالر خــۇددى كۈن قىيـامهت
ــاللىق ــدەك ســېغىنىش ۋە خوش ــسىگه قايتقان ــۇچى ئائىلى ــدە يول ــازىر ئىچى  ه

ــدۇ ــايهتچى . بولىـ ــان جىنـ ــدىن قاچقـ ــۇددى تۈرمىـ ــسانالر خـ  يهنه بهزى ئىنـ
ــپ كېل ــالالپ ئېلىـ ــدەك يـ ــۇپ كېلىنگهنـ ــدۇ تۇتـ ــالاله . ىنىـ ــسى، ئـ  ئالدىنقىـ

 تائاالنىــڭ خاهىــشىغا ئويغــۇن هالــدا هايــات كهچــۈرگهن ۋە هــېچكىمگه
 يامانلىق قىلمىغـان بهختلىـك كىـشىلهر بولـسا، كېيىنكىـسى، ئـالاله تائاالغـا

  قىلغـــــان، ههق م قىلغـــــان، ئۇنىــــڭ بهنـــــدىلىرىگه زۇلــــۇ ئاســــىيلىق
 غــــــان مــــــۈلكىنى يهۋال  هوقــــــۇقلىرىنى دەپــــــسهندە قىلغــــــان، مــــــال

 . بهختسىزلهردۇر

ــان رە ــا قىلغ ــا ئات ــڭ مهخلۇقاتلىرىغ ــالاله تائاالنى ــاناپ ه ئ ــى س  مهتلىرىن
ــۇمكىن ئهمهس ــۇش م ــتىن . بول ــۇرۇغىنى جهننهت ــسان ئ ــز ئىن ــسى، بى ئاددى
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 بــۇ . يهر يــۈزىگه چۈشــۈرگهنلىكمۇ ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمىتــى هېــسابلىنىدۇ
 تهبىئىتــــى چـــۈنكى بىــــز ئىنـــسانالرنىڭ . ئهجهبلىنهرلىـــك ســــۆز ئهمهس

ــل  ىك شـــۇنداقكى، بىـــز ئاســـانال ئېرىـــشكهن نهرســـىنىڭ قهدرىنـــى بىلمهسـ
 ئهممـا جاپـا تارتىــپ . زال زىرىكىـپ قـالىمىز ېـ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا ئۇنىڭـدىن ت

 سـانلىقچه ا هاسـىل قىلغـان نهرسـىلهرنىڭ قهدرىنـى بىلىمىـز ۋە ئۇنىڭـدىن ئ
ــز ــلهن ئىــشلهپ . زىرىكمهيمى ــڭ جاپــا بى ــراۋ ئۆزىنىــڭ مى ــۇ خــۇددى بى  ، ب

 پــۇلىنى مىــڭ تهســته جهم قىلىــپ ئــاران ئېرىــشكهن ماشىنىــسىنى ناهــايىتى
ــلهن ــۇلى بىـ ــسىنىڭ پـ ــسىچه، ئاتىـ ــڭ ئهكـ ــشلهتكىنىگه، ئۇنىـ ــراپ ئىـ  ئاسـ
ــتىن ــڭ ئـــۇنى هـــېچ ئاسرىماسـ  مېهنهتـــسىزال ماشـــىنىغا ئېرىـــشكهن بالىنىـ

 . ئوخشايدۇ زال زىرىكىپ قالغىنىغا ئۇنىڭدىن تې ئىشلهتكىنىگه ۋە

 مهخسۇس رەهمهتلهر

 ئــالاله تائاالنىــڭ مــۆمىن بهنــدىلىرىگه مهخــسۇس رەهمهتلىــرى بولــۇپ،
ــ ــۆمىنلهرگه خــاس رەهمهت ــۇالر م ــان كهرىمــدە . لهردۇر ب ــالاله تائــاال قۇرئ  ئ

 رحمِتِه ذَِلك ﴿فَأَما الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَيدِخلُهم ربهم ِفي : مۇنـداق دېـگهن
 ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخـشى ئىـشالرنى قىلغانالرغـا « يهنـى مـِبني﴾ هو الْفَوز الْ

ــۇ ــدۇ، ب ــسىگه كىرگۈزى ــى دائىرى ــۇالرنى رەهمىت ــارى ئ ــسهك، پهرۋەردىگ  كهل
 . ) 1 ( » روشهن مۇرادقا يېتىشتۇر

 مۇنــدىن باشــقا، مهســجىدلهرگه، قۇرئــان كهرىــم ئوقۇلغــان جايالرغــا،
 غـا ئـالاله تائاالنىـڭ ئالالهنىڭ دىنىنى ئـۆگىنىش ئۈچـۈن توپالنغـان جايالر

 ئــالاله « : مۇنـداق دېــگهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم . دۇ ۈ رەهمهتلىـرى چۈشــ

. ئايهت  30 جاسىيه سۈرىسى ) 1 (
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 تائاالنىــڭ ئۆيلىرىــدىن بىــرەر ئۆيــدە قۇرئــان ئوقــۇش، دىــن ئههكــاملىرىنى
 ئــۆگىنىش ئۈچــۈن توپالنغــان كىــشىلهرگه خاتىرجهملىــك ههمــراه بولىــدۇ،

ــايدۇ، پهر ــى ئـــۇالرنى قورشـ ــالاله تائاالنىـــڭ رەهمىتـ  ىـــشتىلهر ئۇالرغـــا ئـ
 . ) 1 ( » مهغپىرەت تىلهيدۇ

 قُلْ ِبفَـضِل اللّـِه وِبرحمِتـِه ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنـداق دەيـدۇ
ريخ وواْ هحفْرفَلْي ـونَ فَِبذَِلكعمجـا يمئـۇالر ئالالهنىـڭ ئېيتقىنكـى، « يهنـى ﴾ م 

ــڭ ــۇ ئۇالرنى ــسۇن، ب ــدىن خۇشــال بول ــى ۋە رەهمىتى ــان پهزل  ـ ( يىغق ــا  دۇني
 . ) 2 ( » ياخشىدۇر ) ماللىرىدىن

ــاپ ــالاله تائاالنىـــــڭ رەهمىتىنىـــــڭ بىزنـــــى قورشـــ  ههقىقهتـــــته، ئـــ
ــشىمىز ۋە ــانلىقىنى بىلىــ ــال تۇرغــ ــۆزى خوشــ ــشىمىزنىڭ ئــ ــېس قىلىــ  هــ

ــۇر ۇ بول ــىمىزغا يېتهرلىكت ــال . ش ــشىلهر م ــق كى ــوپ  ئهقىللى ــىنىڭ ك  دۇنياس
ــۆپ تې ــاالۋەتلىرىنى ك ــڭ ه ــدىن، دۇنيانى ــدىن ئهمهس، بولغانلىقى  تىغانلىقى
ــم ــڭ مهخلۇقاتلىرىغــا رەهى ــالاله تائاالنى ــى ئ ــهپقهت  بهلك  مۇئــامىله لىك ش

 قىلىــش ئــارقىلىق ئــالاله تائاالنىــڭ رەهمىــتىگه ســازاۋەر بولغانلىقىــدىن
ــالاله تائاالنىــڭ ۋە خهلقنىــڭ . خوشــال بولىــدۇ ــداق كىــشىلهر ئ  چــۈنكى مۇن

ــام ــان، ن ــسهر بولغ ــسىگه مۇيهس ــسى ئۆ  سۆيگى ــۇ نىشانى ــدىن كېيىنم  لگىنى
ــسان ــڭ توق ــالاله تائاالنى ــاخىرەتته ئ ــدىغان، ئ ــدا داۋام قىلى ــڭ تىلى  خهلقنى

ــدىغان كىــشىلهردۇر ــتىگه مۇيهســسهر بولى ــداق كىــشىلهر . توققــۇز رەهمى  مۇن
 ! خوشال بولماي كىم خوشال بولسۇن؟

 . اۋۇد رىۋايىتى د ئىمام مۇسلىم، ئهبۇ ) 1 (
. ئايهت  58 يۇنۇس سۈرىسى ) 2 (
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ــاال ــالاله تائ ــۇمكىن، ئ ــشى م ــوئال كېلى ــر س ــداق بى ــدى مۇن  بىــزگه ئهم
ــم ــا قهتلىك بولغـــان ئىـــكهن، بىـــز شـــهپ  شـــۇنچىلىك رەهىـ ــۇ هاياتلىقتـ  بـ
ــارتىمىز؟ نــېمه ئۈچــۈن نېمــانچه كــوپ جا ــاالرنى ت ــا پ  ههر خىــل خاپىلىقالرغ

ــاتراپ ــتىن ق ــش تاپالماس ــرى ئى ــۆلگهن، بى ــسى ئ ــڭ بالى ــۇچرايمىز؟ بىرىنى  ئ
ــۈمگهن ــنلىككه چ ــۆتهلمهي غهمكى ــدىن ئ ــرى ئىمتىهان ــۈرگهن، بى ــۇ ..... ي  ب

 جاپاالر نېمه ئۈچۈن؟

 رغا جــاۋاپ بېرىــپ دەيمىزكــى، رەهمهتنىــڭ مهنىــسى بىراۋغــا بــۇ ســوئالال
ــان ــۇنى زىيـ ــاكى ئـ ــنى يـ ــپهئهت يهتكۈزۈشـ ــنى  مهنـ ــتىن توسۇشـ  زەخمهتـ

ــدىلىق ۋە . تهقهززا قىلىـــدۇ ــڭ پايـ ــالالردا نېمىنىـ ــز كـــۆپىنچه هـ ــېكىن بىـ  لـ
 سـىزگه مهنـپهئهت يهتكـۈزۈش . نېمىنىڭ زىيـانلىق ئىكهنلىكىنـى بىلمهيمىـز

ــان ــىز يامـ ــدا سـ ــشى گاهىـ ــشى ئىـ ــگه ئېشىـ ــهكىلدە ئهمهلـ ــدىغان شـ  كۆرىـ
ــۇمكىن ــىلهن . م ــا : مهس ــۆرگهن بالىغ ــان ك ــشنى يام ــى ئىچى ــاچچىق دورىن  ئ

 ئوخشاش بولـۇپ، بالىنىـڭ ئهقلـى يهتمىگهنلىكـتىن، بـۇ ئـاچچىق دورىنىـڭ
 . ئۇنىــڭ كېــسهلدىن ساقىيىــشى ئۈچــۈن پايــدىلىق ئىكهنلىكىنــى بىلمهيــدۇ

 دادىـسىغا تىكىلىـپ مهنىــۋى بــاال . ئهممـا دادىـسى ئــۇنى ئىچىـشكه زوراليـدۇ
ــشلىرىدا ــسىز؟ « بېقىـ ــۇنچه قىينايـ ــى بـ ــۈن مېنـ ــېمه ئۈچـ ــى » دادا نـ  دېگۈسـ

 ! ئهمهلىيهتته بۇ بالىسىنى قىينىغانلىقمۇ؟ . كېلىدۇ

ــامالش ــدىلىرىگه رەهمىتىنــى تام ــالاله تائــاال بهن  خــۇددى شــۇنىڭدەك، ئ
 ار تــوال ســىناقالرغا ۋە بهزى قىيىنچىلىقالرغــا دۇچــ  ئۈچــۈن ئــۇالرنى ئــاز

ــادەمنى . قىلىـــدۇ ــا ئهلهيهىســـساالمنىڭ مىـــسىردا بىـــر ئـ ــۇ خـــۇددى مۇسـ  بـ
 پ قويغـــانلىقى ســـهۋەبلىك مىـــسىردىن قېچىـــپ ۈ خاتـــالىق بىـــلهن ئۆلتـــۈر

 كېتىپ، مهديهن دېگهن جايـدا ئـون يىـل قـوي بېقىـشقا مهجبـۇر بولغىنىغـا،
 ئاخىرىــدا، بــۇ جاپالىرىنىــڭ نهتىجىــسىدە پهيغهمبهرلىكــتىن ئىبــارەت ئۇلــۇغ

ــ ــشاش رەهمهتــ ــا ئوخــ ــل بولغىنىغــ ــر . كه نائىــ ــداق بىــ ــۈنكى ههر قانــ چــ
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 مۇكاپاتنىــڭ مهلــۇم بىــر بهدىلــى بولىــدۇ، ههر قانــداق بىــر مۇكاپــات ئۈچــۈن
ــى ــڭ بهدىل ــوڭ مۇكاپاتنى ــۇپ، چ ــلهر بول ــدىغان بهزى بهدەل ــدىن تۆلىنى  ئال

ــدۇ ــك بولى ــى كىچى ــڭ بهدىل ــك مۇكاپاتنى ــوڭ، كىچى ــڭ . چ  پهيغهمبهرلهرنى
 پلىكى ۋە ئېغىرلىقــى ئــۇالر ئېرىــشكهن نېمهتنىــڭ تارتقــان جاپالىرىنىــڭ كــۆ

 . ئۇلۇغلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

 مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئالاله تائاالنىڭ ئهڭ چوڭ رەهمىتىدۇر

ــپ ــساالمغا قارىتى ــۇههممهد ئهلهيهىس ــدە م ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ  : ئ
الَِمنيةً لِّلْعمحِإلَّا ر اكلْنسا أَرمز سـېنى پهقهت ئـالهملهرگه رەهـمهت بىـ « يهنى ﴾ ﴿و 

 ســۆزى ئىنــسانالر ﴾ ئــالهملهر ﴿ بــۇ ئــايهتتىكى . دەيــدۇ ) 1 ( » قىلىــپال ئهۋەتتــۇق
ــۆز ئىچىــگه ــۋا، گۇناهكــار ههممىــسىنى ئ  ئالهمىــدىن مۇســۇلمان، كــاپىر، تهق
ــارەتلهر ــالهمى، هاش ــارلىقالر ئ ــالهمى، ئۇچ ــاتالر ئ ــڭ ســىرتىدا، هايۋان  ئالغاننى

 . ملهرنىڭ ههممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ۋاهاكازا ئاله ... . ئالهمى

ــساالم ــبهر ئهلهيهىســـــ ــۇپال « : پهيغهمـــــ ــمهت بولـــــ  مهن پهقهت رەهـــــ
 . دېگهن ) 2 ( » ... ئهۋەتىلدىم

ــۈن ــدىن پۈتـ ــالهملهرگه، جۈملىـ ــۈن ئـ ــساالم پۈتـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  مـ
 ئىنـسانىيهتكه رەهــمهت قىلىــپ ئهۋەتىلــگهن بولــسىمۇ، ئــالاله تائاالنىــڭ بــۇ

ــ ــى قوبـ ــا رەهمىتىنـ ــم كاتتـ ــانالر رەهىـ ــهپقهت دېگهنلهر  ۇل قىلمىغـ ــى شـ  نـ
ــشاقلىق ــۋى قاش ــدىغان، مهنى ــا باغالي ــىنى ماددىغ ــدىغان، ههر نهرس  بىلمهي
ــرى ــكهن، بهزىلى ــپ كهت ــتىن زېرىكى ــيهتلهردە ياشاش ــۈرگهن جهمئى  دەۋر س

 . ئايهت  107 ئهنبىيا سۈرىسى ) 1 (
. تى مۇسلىم رىۋايى ) 2 (
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 ۋېلىش ۈ ىدالىــشىش ئۈچــۈن ئــۆزلىرىنى ئۆلتــۈر بــۇ بۇرۇختــۇم دۇنيــا بىــلهن ۋ
 ۆلهتلىـــــرى بۇنىـــــڭ جـــــانلىق هـــــازىرقى غهرب د . يـــــولىنى تۇتقـــــان

 . گۇۋاهچىسىدۇر

ــا ــارەت كاتت ــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدىن ئىب ــڭ م ــالاله تائاالنى ــا ئ  ئهمم
 رەهمىتىنـــى قوبـــۇل قىلغـــانالر مـــاددىي جهههتـــته ئۇنچىـــۋاال بـــاي بولـــۇپ
ــدۇر ــوڭ بايلىرىــ ــڭ ئهڭ چــ ــته دۇنيانىــ ــۋىي جهههتــ ــسىمۇ، مهنىــ  . كهتمىــ

ــا  مهلــۇمكى، بهخــت ــاددىي بايلىقت  ئهمهس، بهلكــى كۆڭۈلنىــڭ ســائادەت م
ــدۇر ــۇل « . بايلىقىدىـ ــايلىق پـ ــي بـ ــدە ئهمهس،  ههقىقىـ ــڭ كۆپلىكىـ  مالنىـ

 . ) 1 ( » بهلكى كۆڭۈلنىڭ بايلىقىدۇر

 رىنىـــــڭ نهدىــــــن مۇســـــۇلمانالر بـــــۇ رەهـــــمهت سايىـــــسىدا، ئۆزلى
ــى، هايات ــى ۋە ئــاخىرى نهگه كهلگهنلىكىن ــېمه ئىكهنلىكىن ــسى ن ــڭ غايى  نى

 ولـۇپ، ئـۇالردا غهربلىكـلهردە بولمىغـان بارىدىغانلىقىنى بىلـگهن كىـشىلهر ب
 ئىنـسانالرنىڭ ئۆزىمــۇ بهختلىــك : مهســىلهن . قىممهتلىـك نهرســىلهر بـاردۇر

ــدىغان نهرســىلهردىن ــالهت قىلى ــشىغا كاپ ــك قىاللى  ۋە باشــقىالرنىمۇ بهختلى
 قانـــائهت  شـــهپقهت، ســـهۋر  هايـــا، رەهىـــم  ئىنـــساپ، شـــهرم  ئىمـــان

 مۇســۇلمانالردىن باشــقا كىمــدىن تــاپقىلى قاتــارلىق قىممهتلىــك بــايلىقالرنى
 ! بولىدۇ؟

. ئىبنى ماجه، ئىمام ئههمهد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
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 شهپقهتنىڭ تۇرمۇشىمىزدىكى ئهمهلىيىتى  رەهىم

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــم « : پهيغهم ــشىلهرگه رەهى ــان  كى ــهپقهت قىلمىغ  ش
ــم ــادەم رەهى ــشهلمهيدۇ  ئ ــگهن ) 1 ( » شــهپقهتكه ئېرى ــسته . دې ــر ههدى  : يهنه بى

ــم « ــدىنال  رەهى ــسىز ئادەم ــهپقهت پهقهت بهخت ــدۇ ش ــۇغۇرۇپ ئېلىنى  ) 2 ( » س

 . دېگهن

 شــهپقهت قىلىــپ، ئــالاله تائاالنىــڭ  راســتىنال كىــشىلهرگه رەهىــم ســىز
 . ئهلۋەتته خااليسىز رەهمىتىگه ئېرىشكۈچىلهردىن بولۇشنى خاالمسىز؟

 : ڭ ئاغدۇرۇ لهرگه دىققهت ئېتىبارىڭىز ئۇنداقتا تۆۋەندىكى

 شهپقهتلىك بولۇش  ئانىالرغا رەهىم  ئاتا . 1

ــا ــم  ئاتـ ــا رەهىـ ــر  ئانىغـ ــداقال بىـ ــۇالرنى قانـ ــهپقهتلىك بولـــۇش ئـ  شـ
 ئاســراش، رەۋىــشته بولمىــسۇن، رەنجىتىــپ قويۇشــتىن ســاقلىنىش، ئــۇالرنى

ــېلىش، بىـــلهن دىـــل  ئۇالرغـــا جـــان  خىـــزمهت قىلىـــپ، كۆڭـــۈللىرىنى ئـ
 مــاددىي ۋە مهنىــۋى يــۈكىنى يهڭگىللىــتىش، كۆڭۈلــسىزلىكلىرىگه تهســهللى

 لىــش قاتــارلىق وشــاللىقلىرىنى بىــرگه تهنــتهنه قى بېرىــپ يېنىــدا بولــۇش، خ
 . لىدۇ ئۆز ئىچىگه ئا ئىشالرنى

 زار يىغالتقـــانالر ئۇالرغـــا  ئانىـــسىنى قاخـــشىتىپ، ئـــۇالرنى زار  ئاتـــا
 شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟  رەهىم

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 يىگىــتلهر بىــلهن خۇپيــانه مۇناســىۋەت ى ئالــداپ قويــۇپ ئانىــسىن  ئاتــا
 شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟  ىغا رەهىم ئانىس  قۇرغان قىزالر ئاتا

ــا ــسا، ئاتـ ــۆتهلمهي قالـ ــدىن ئـ ــارام  ئىمتىهانـ ــاتتىق بىئـ ــسىنىڭ قـ  ئانىـ
ــدىغانلىقىنى ــا بولى ــشى ئوقۇمىغ ــۇرۇپ، ياخ ــپ ت ــۇچىالر بىلى ــا ن ئوقۇغ   ئات
 يـــاكى شــهپقهت قىلغـــان بوالمــدۇ؟ ئـــۆيگه كىرگهنــدە  ئانىــسىغا رەهىـــم

ــاتتىق ۈ چ ۆ ئانىــسىنى چ  ئىــشىكنى ئاتــا چىققانــدا  تىۋاتىــدىغان شــهكىلدە ق
 شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟  ياپىدىغانالر ئۇالرغا رەهىم ئاچىدىغان ياكى

ــا ــا  ئاتـ ــدا ئـ ــۆز قىلغانـ ــسىغا سـ ــۇقىرى ئانىـ ــدىن يـ  ۋازىنى ئۇالرنىڭكىـ
 شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟  رىدىغانالر ئۇالرغا رەهىم ۈ كۆت

ــا ــسىنى ههر دا  ئات ــارەت ئ ئانى ــم زىي ــپ ى ــوقالپ، قىلى ــال ي ــۋال  ه  ئهه
 سـوراپ تۇرماســتىن، تېلېفــون ئــارقىلىقال هــال ســوراپ قويىــدىغانالر ئۇالرغــا

 شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟  رەهىم

ــا ــالبۇكى، ئاتـ ــا ئهمهس،  هـ ــدىكى ئاۋازىغـ ــڭ تېلېفونـ ــا بالىلىرىنىـ  ئانـ
ــك ــدارىنى كۆرۈش ــڭ دى ــى ئۇالرنى ــ بهلك ــۆيۈپ قويۇش ــسىگه س  نى ه ۋە پىشانى

 . ئارزۇ قىلىدۇ

 نىــسىغا ئېهتىيــاجلىق نهرســىلىرىنى ئهۋەتىــپ قويــۇپ، ئــۇالرنى ئا  ئاتــا
ــم ــا رەهىـ ــدىغانالر ئۇالرغـ ــالپ كۆرمهيـ ــا يىلـ ــايالپ، ههتتـ ــتىلهپ، ئـ   ههپـ

 شهپقهت قىلغان بوالمدۇ؟

ــا ــالبۇكى، ئاتـ ــال  هـ ــڭ مـ ــانىالر بالىلىرىنىـ ــوۋغا  ئـ ــىغا، سـ   دۇنياسـ
 ئــانىالرنى  ئاتــا . هتــاج و بهلكــى ئۇالرنىــڭ دىــدارىغا م ، غا ئهمهس ســاالملىرى

بۇ نېمهتتىن نېمه ئۈچۈن مههرۇم قىلىمىز؟
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ــا شه ــدىغانالر ئاتـ ــداق قىلىـ ــسىزكى، مۇنـ ــشاتقۇچى  كـ ــسىنى قاخـ  ئانىـ
 ! سىزلهردۇر ت بهخ

 شهپقهت قىلىش  رەهىم تۇغقانالرغا  ئۇرۇق . 2

  شـــهپقهت قىلىـــش ئـــۇالرنى بـــاي  تۇغقانالرغـــا رەهىـــم  ئـــۇرۇق
ــبهغهل دەپ ئايرىماســـــــــتىن، قىلـــــــــدى  قىلمىـــــــــدى دەپ  كهمـــــــ

ــشى ــتىن، ياخ ــدى دەپ ئاغرىنماس ــساپالشماستىن، ئىزدىمى ــان دەپ  هې  يام
ــشىلىقالرنى قىلىـــــش، ــگهن ياخـــ ــدىن كهلـــ ــتىن، قولىـــ  پهرقلهندۈرمهســـ
ــر ــداقال بى ــش، قان ــاردەم قىلى ــاددىي ي ــا م ــپ قالغانلىرىغ ــق تارتى  قىيىنچىلى

 ئۇالرنىـڭ ئـۆيىگه ئـايهم كۈنلىرىـدە  ئىش ئۈچـۈن هـازىر بولـۇش، هېيـت
 بىرىنچـــى بولـــۇپ قهدەم تهشـــرىپ قىلىـــش، مۇســـىبهتلىك ۋە غهمكىنلىـــك
 كۈنلىرىـدە ئۇالرنىـڭ يېنىـدا بىلـله بولـۇش قاتـارلىق ئىـشالر بىـلهن ئۇالرغــا

 ههدىـس پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم . رەهىـم قىلىـشنى تهلهب قىلىـدۇ  سىله
ــان قىلغــان ــۇ ســۆزىنى باي ــالاله تائاالنىــڭ مۇن ــم « : قۇدســىيدا ئ   مهن رەهى

ــالالهمهن ــىله . شـــهپقهتلىك ئـ ــپ،  سـ ــڭ رەهىمنـــى يارىتىـ ــا مېنىـ  ئۇنىڭغـ
ــان ــسمىمدىن بولغ ــم ‹ ئى ــم › رەهى ــسمىنى بهردى ــشنى  ســىله . ئى ــم قىلى  رەهى

ــم ــۇ رەهى ــتۇرغانالرغا مهنم ــۇنى  داۋامالش ــتۇرىمهن، ئ ــهپقىتىمنى داۋامالش  ش
 . ) 1 ( » ئۈزۈپ قويغانالرغا مهنمۇ رەهمىتىمنى ئۈزۈپ قويىمهن

. ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
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 شهپقهت قىلىش  ەهىم بالىالرغا ر . 3

ــساالم ــبهر ئهلهيهىســ ــم پهيغهمــ ــۈن رەهىــ ــدە  پۈتــ ــهپقهت تۈرلىرىــ  شــ
 شــهپقهت  ئىنــسانىيهتكه ئهڭ ياخــشى ئــۈلگه بولغىنىــدەك، بالىالرغــا رەهىــم

 بىـر كـۈنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم . قىلىشتىمۇ ئهڭ ياخـشى ئـۈلگه ئىـدى
ــگهن كىـــشى بىـــلهن ئولتـــۇراتتى، په ــابىس دېـ ــرەئ ئىبنـــى هـ ــبهر ئهقـ  يغهمـ

ــى كېلىــدۇ ــهن ئىبنــى ئهل ــساالمنىڭ نهۋرىــسى ههس  پهيغهمــبهر . ئهلهيهىس
 ههســهن رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇنى ســۆيۈپ، قۇچــاقالپ باغرىغــا ئهلهيهىســساالم

ــىدۇ ــى هـــابىس . باسـ ــۆرگهن ئهقـــرەئ ئىبنـ ــۇ ئههـــۋالنى كـ ــۇ ئىـــشقا بـ  بـ
 ۇالردىن بىرىنىمــۇ مېنىــڭ ئــون بــاالم بــار، ئــ « : ههيرانلىقىنىنــى ئىپــادىلهپ

ــدىم ســۆي ــدۇ » ۈپ باقمى ــبهر ئهلهيهىســساالم . دەي ــاش پهيغهم ــۇ ئادەمنىــڭ ت  ب
  شــهپقهت قىلمايــدىغانالر رەهىــم  رەهىــم « : يــۈرەكلىكىگه ئهجهبلىنىــپ

 . دەيدۇ ) 1 ( » شهپقهتكه ئېرىشهلمهيدۇ

ــم ــان رەهىـ ــا بولغـ ــك بالىالرغـ ــساالمنىڭ كىچىـ ــبهر ئهلهيهىسـ   پهيغهمـ
 تــا نامــازنى باشــالپ، شــهپقىتى شــۇنچىلىك چــوڭ ۋە كۈچلــۈك ئىــدىكى، ههت
 ئــانىلىرى بىــلهن « ئــۇزۇن ســۈرىلهرنى ئوقۇشــنى نىــيهت قىلغــان بولــسىمۇ،

ــپ، ــڭ يىغىـــسىنى ئـــاڭالپ قېلىـ  مهســـجىدكه كهلـــگهن كىچىـــك بالىالرنىـ
 بـــۇ بىـــر تهرەپـــتىن بالىالرغـــا ئىـــچ . دەيتتـــى ) 2 ( » نامـــازنى قىـــسقا ئوقـــۇدۇم

ــاز ــجىدلهرگه ه ــالالرنىمۇ مهس ــتىن ئاي ــر تهرەپ ــاغرىتىش يهنه بى ــقا ئ  ىر بولۇش
 . ئۈچۈن بولسا كېرەك تهشهببۇس قىلىش

 . ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 بىـــر كـــۈنى نهۋرىلىرىنـــى ســـۆيۈپ باغرىغـــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
ــههرا ــسىۋاتقاندا، س ــاهابىل بې ــرى، س ــن بى ــىلهرد « : ردىن ه لىق ئهرەبلهردى  ە س

ــارمۇ؟ ــادىتى بـ ــۆيۈش ئـ ــالىالرنى سـ ــدۇ » بـ ــوراپ قالىـ ــۆزنى . دەپ سـ ــۇ سـ  بـ
 ئـالاله سـېنىڭ « : ئېچىنىـپ بـۇ ئـادەمگه م ئهلهيهىسـساال ئاڭلىغان پهيغهمبهر
 شـــهپقهتنى تارتىۋالغـــان تۇرســـا، مهن ئهمـــدى نـــېمه  قهلبىڭــدىن رەهىـــم

 . دەيدۇ ) 1 ( » قىالاليمهن

ــۇزۇپ ــشى تويغـ ــىقىنى ياخـ ــدۈرۈپ، قورسـ ــق كىيىنـ ــالىالرنى چىرايلىـ  بـ
 بهلكــى ئــۇالرنى . شــهپقهت قىلغانلىققــا ياتمايــدۇ  باققــانلىق ئۇالرغــا رەهىــم

ــته ئ ه كېل ــدا چهك ــيىلهش يولى ــپ تهربى ــادەم قىلى ــشى ئ ــدىلىق ياخ ــگه پاي  هل
 پ تـــــۇرۇپ ۈ رنىـــــڭ ئهقلىغـــــا چۈشـــــ كۆيۈمچـــــانلىق كۆرســـــىتىش، ئۇال

ــكىل ــتىن مۈش ــتىن، خورلىماس ــۇالرنى ئۇرماس ــش، ئ ــرگه ههل قىلى  لىرىنى بى
ــم ــش رەهىـــ ــامىله قىلىـــ ــك مۇئـــ ــشى ۋە ئۈلگىلىـــ ــهپقهتنىڭ  ياخـــ  شـــ

 . جۈملىسىدىندۇر

 ىــــش، ئۇالرنىــــڭ دەردىــــگه قــــوالق بالىلىرىغــــا قــــاتتىق قوللــــۇق قىل
ــلىك،  سالماســــلىق، پىكىرلىرىنــــى ئاڭلىماســــلىق، كــــۆڭلىنى چۈشهنمهســ
ــر ــارلىق بى  باغرىغــا بېــسىپ، پىشانىــسىگه ســۆيۈپ كــۆڭلىنى ئالماســلىق قات

ــم ــامىلىلهر رەهىـ ــهلبىي مۇئـ ــۈرۈش سـ ــدىغانالرنىڭ  يـ ــهپقهتنى بىلمهيـ  شـ
 . قىلىقىدۇر

ــڭ ــى، كۆڭۈلنى ــڭ زىننىت ــالىالر هاياتلىقنى ــادلىقىدۇر ب ــوق . ش ــسى ي  بالى
 كىــشىلهر يېتىملهرنــى بېقىــپ، بېــشىنى ســىالپ، قاتارغــا قۇشــۇش ئــارقىلىق
ــهرىپىگه ــۇش ش ــرگه بول ــلهن بى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــنهتلهردە پهيغهم  جهن

. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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 مهن بىــلهن « : مۇنــداق دېــگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . نائىــل بوالاليــدۇ
ــته خــۇددى مۇشــۇن ــادەم جهننهت ــان ئ  ، دەپ ئىككــى ) 1 ( » داقمىز يېتىمنــى باقق

 . بارمىقىنى كۆرسىتىپ، ئۇالرنى بىرلهشتۈرگهن

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــگهن پهيغهمـ ــداق دېـ ــۇلمانالرنىڭ « : يهنه مۇنـ  مۇسـ
ــا  ئـــۆيلىرى ئىچىـــدە ئهڭ ياخـــشى ئـــۆي، ئۇنىڭـــدا يېـــتىم بولـــۇپ، ئۇنىڭغـ
 ياخشىلىق قىلىنغان ئۆي، ئهڭ يامـان ئـۆي ئۇنىڭـدا يېـتىم بولـۇپ، ئۇنىڭغـا

 . دېگهن ) 2 ( » قىلىنغان ئۆيدۇر يامانلىق

 شهپقهتلىك بولۇش  ئايالالرغا رەهىم . 4

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــر پهيغهمـ ــا ئهڭ مېهىـ ــهپقهتلىك زات  ئايالالرغـ  شـ
ــا . ئىــــدى  كۆيــــۈنهتتى، ئۇالرنىــــڭ ئــــۆي ئىــــشلىرىغا بهكمــــۇ ئاياللىرىغــ

ــشايتتى ــۇپ تىڭـ ــۈل قويـ ــى كۆڭـ ــشهتتى، دەردلىرىنـ ــى رى پىكىرلى . ياردەملىـ  نـ
 ئومـــۇمىي مۇســـۇلمانالرنىڭ ئىـــشلىرىغا مۇناســـىۋەتلىك ههتتـــا ئـــاڭاليتتى،

 . ) 3 ( چوڭ ئىشالردىمۇ ئاياللىرى بىلهن كېڭىشهتتى، پىكىرلىرىنى ئاالتتى

 . بۇخارى، ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 2 (
ــبهر ئهلهيهىســساالم ) 3 ( ــازات بولۇشــتىن ئىككــى يىــل ئىلگىــرى پهيغهم  مهكــكه ئ

 ، مهكـكه پ رە قىلىش ئۈچـۈن مهككىـگه قـاراپ ئاتلىنىـ م مۇسۇلمانالر بىلهن ئۆ
ــارالر نــدە، مهككىلىــك ك دېــگهن جايغــا كهلگه » هــۇدەيبىيه « يېقىنىــدىكى  ۇپپ

 ۋاقىتتـا ۇ شـ . مهككىگه كىرىسىگه يول قويمىغان ئالدىنى توسقان ۋە ڭ ئۇالرنى
ــبهر ئهلهي ــ پهيغهم ــلهن كېلى ــلهر بى ــساالم مهككىلىك ــل ش هىس ــۇ يى ــۈزۈپ ب  ىم ت
 لىش، ئىككـى تهرەپ ئوتتۇرىـسىدا ې يىلى ئـۆمرىگه كـ هر كېل ، مهدىنىگه قايتىپ

 بـۇ . ئىتتىپاقالشـقان دا ئىـشالر قاتـارلىقالر ... . ئون يىللىق ئۇرۇس تـوختىتىش
مگه ئاساسهن، مۇسۇلمانالر ئۆمرە قىلماستىن مهدىنىگه قايتىشى كېرەك شى كېلى
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ــساالم ــبهر ئهلهيهىســـ ــم پهيغهمـــ ــا رەهىـــ ــاهابىلىرىنى ئاياللىرىغـــ   ســـ
ــاتتىق شــهپقهتلىك بولۇشــقا ــپ ق ــانى « : تهشــهببۇس قىلى  مــۆمىنلهردىن ئىم

 هخالقــى ئهڭ گــۈزەل بولغىنىــدۇر، ســىلهرنىڭ ئهڭ ئهڭ كامىــل بــولغىنى ئ
ــشىلىرىڭالر ــگه ياخـــــــ ــۆز ئههلىـــــــ ــامىله ئـــــــ ــشى مۇئـــــــ  ئهڭ ياخـــــــ

 . دەيتتى ) 1 ( » قىلىدىغانلىرىڭالردۇر

 نلىرىـــدا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ۋە مۇســـۇلمانالر ســـهپهرگه چىققا
ــۆگىلهر كۆت ــالالرنى تـ ــۇزۇپ ۈ ئايـ ــلهرگه ئولتۇرغـ ــدىغان مهپىـ ــۆرمهت رىـ  هـ

ــۆگىلهرنى . اتتى ئېلىــپ ماڭــ بىــلهن ــول بــويى ت  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ي
 ) 2 ( » بـۇ نـازۇك شېـشىلهرنى سـىلىق ئېلىـپ مـېڭىڭالر « : يېتىلهپ ماڭغانالرغـا

 . دەپ تهۋسىيه قىلىپ تۇراتتى

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــشاتقان پهيغهم ــشىلهرگه ئوخ ــازۇك شې ــالالرنى ن  . ئاي
ــۇددى ــا خـ ــۆڭلى نازۇكلىقتـ ــڭ كـ ــۇالر ۋە ئۇالرنىـ ــقهتهن ئـ ــشىگه ههقىـ  شېـ

ــ ــالالر ئوم ــشايدۇ، ئاي ــانلىقتىن ت ئوخ ــسىياتچان بولغ ــ ۇمهن هېس ــپ ې  ز رەنجى

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسـۇلمانالرنى مهككىـدە قۇربـانلىق قىلىـش . ئىدى
 ئۈچـۈن ئاتــاپ ئېلىــپ كهلــگهن مــاللىرىنى شــۇ يهردە بۇغۇزالشــقا بۇيرىغانــدا،

ــگه كىرەلمىگه ــۇلمانالر مهككىـ ــرەتلىنىپ، مـــاللىرى مۇسـ  نى نلىكلىـــرىگه ههسـ
ــدۇ ــۇرۇپ قالى ــتىن ت ــال ئورۇندىماس ــى دەره ــۇزالش ئهمرىن ــا . بۇغ ــۇ ۋاقىتت  ب

 ممـۇ سـهلهمنىڭ يهنىغـا كىرىـپ، ۇ ئهلهيهىسساالم ئايـالى ههزرىتـى ئ پهيغهمبهر
 مه پهيغهمبهر سهله ۇ ئۇمم ئههۋالنى بايان قىلىپ، پىكرىنى سورىغاندا، ههزرىتى

 نلىق مېلىنـى چىكىمگه گهپ قىلماي ئاۋۋال ئۆزى قۇربـا ې ئهلهيهىسساالمنىڭ ه
 هيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم شۇنداق قىلىـپ پ . نى ئېيتىدۇ بۇغۇزلىشى كېرەكلىكى

 كــۆرگهن مۇســۇلمانالر قۇربــانلىقىنى بۇغۇزالشــقا كىرىــشىدۇ، بــۇنى ئۆزىنىــڭ
 . ىنى بۇغۇزالپ چىقىدۇ لىر ىنىڭ قۇربانلىق لىر ئۆز ئاممىسى

 . مى رىۋايىتى ى ئىبنى ماجه ۋە دار ) 1 (
. بۇخارى، مۇسلىم، ئههمدەد رىۋايىتى ) 2 (
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ــ قالىــدۇ ۋە ت ــدۇ ې ــشتىن . ز ئۆزگىرى ــامىله قىلى ــايىن ســىلىق مۇئ ــا ئىنت  ئۇالرغ
 . باشقىسى ئىشقا يارىمايدۇ

 مــۇههببهت ئايــالالرنى ئاســراش ۋە ئۇالرغــا هــۆرمهت قىلىــشتىن  مېهىــر
ــات پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال . باشــلىنىدۇ  م مهشــهۇر ۋىــدا خۇتبىــسىدە ۋە ۋاپ

 ا ياخـشى مۇئـامىله ئايالالرغـ « : بولۇش ئالدىـدىكى ئهڭ ئـاخىرقى ۋەسـىيىتىدە
 . ەپ ۋەسىيهت قىلغان د » قىلىڭالر

ــامىله ــال مۇئـ ــا قوپـ ــۆرۈش، ئۇالرغـ ــۆۋەن كـ ــۇلالردىن تـ ــى ئوغـ  قىزالرنـ
ــۇن كهل ــتىگه ئويغـ ــۇالرنى تهبىئىـ ــش، ئـ ــشالرغا قىلىـ ــر ئىـ ــدىغان ئېغىـ  مهيـ

 دەپ ئـۇالرنى ئوقۇشـتىن مههـرۇم » ىز بـاال ئوقـۇپ نـېمه بـوالتتى ق « بۇيرۇش،
ــزىش، ــۇالرنى ئې ــشىنىپ، ئ ــرىگه ئى ــسىنىڭ نهيرەڭلى ــۆگهي ئانى ــش، ئ  قىلى
ــازۇك ــالماي، ن ــوالق س ــگه ق ــڭ دەردى ــۇرۇش، ئۇالرنى ــا ئ ــارەتلهش، ههتت  هاق
ــاتىالر  كـــۆڭلىگه ئـــازار قىلىـــش قاتـــارلىق ناچـــار ئىـــشالرنى قىلىـــدىغان ئـ

ــ  شـــــهپقهت ســـــۇغۇرۇپ ئېلىنغـــــان بهختـــــسىز  م قهلبلىرىـــــدىن رەهىـــ
 مۇنــداقالر قانچىلىــك تهقــۋا ســۈرەتلىك مۇســۇلمان بولــۇپ . كىــشىلهردۇر

  قۇرئـان، هـاجى  ئۆلىمـا يـاكى قـارى  كهتسۇن، قانچىلىـك چـوڭ ئـالىم
 شــهپقهت بولمىغـــان  ههرەم بولــۇپ كهتــسۇن، بهرىبىــر كۆڭلىـــدە رەهىــم

ــاخىرە ــا ۋە ئ ــداقالرنىڭ دۇني ــكهن، مۇن ــتىگه ئى ــڭ رەهمى ــالاله تائاالنى  تته ئ
 . ئېرىشهلىشى ناتايىن

ــهبىيلهرچه پـــاك هېســـسىياتىنى سۇيئىـــستېمال قىلىـــپ،  قىزالرنىـــڭ سـ
ــۇالرنى ــدىغانالر ئ ــار قىلى ــۇههببهت ئىزه ــدىن م ــا يالغان ــڭ ئۇالرغ  ئۆزلىرىنى

 سـىڭىللىرىنىڭ  ئۇالرنىـڭ ئاچـا ! سـىڭىللىرىنىڭ ئورنىـدا قويـسۇن  ئاچا
ــى ــى ۋە نومۇسـ ــۇ ئىپپىتـ ــۇ قىزالرنىڭمـ ــسا، شـ ــك بولـ ــك قىممهتلىـ  قانچىلىـ

 بىراۋنىـڭ نومۇســىنى ئايــاق . نومۇســى شـۇنچىلىك قىممهتلىكتــۇر  ئىپـپهت
. ئاستى قىلىش ئۇنى ئۆلتۈرگهنلىك بىلهن تهڭ
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ــدىغانلىقى ــا ئۆيلىنىــ ــدىلىنىپ، ئۇالرغــ ــاپلىقىدىن پايــ  قىزالرنىــــڭ ســ
 ر ئۆزلىرىنىــڭ ههققىــدە ۋەدىلهرنــى بېرىــپ، ئــۇالرنى ههســرەتته قويىــدىغانال

  ســــىڭىللىرىنى كــــۆز ئالــــدىغا كهلتــــۈرۈپ باقــــسۇن، ئاچــــا  ئاچــــا
ــر ئۆمــۈر ههســرەت ســىڭىللىرىنىڭ شــۇنداق ــادامهت چهكمهســلىكىنى  بى  ن

ــا ــسا، باشــقىالرنىڭ ئاچ ــسۇن  خالى ــالهم « ! ســىڭىللىرىغىمۇ چهكتۈرمى ــۇ ئ  ب
 رىئـــاللىقتىكى تهجرىبىلهرمـــۇ بـــۇ . دەپ بىكـــار ئېيتىلمىغـــان » ه ئـــالهم ن ئـــۆت

 . هېكمهتلىك سۆزنىڭ ههقلىقىنى ئىسپاتالپ كهلمهكته

ــڭ ــم لوبهنلهرنى ــۆلكىلهردىكى زالى ــرى ئ ــداپ ئىچكى ــى ئال  ســاددا قىزالرن
ــۇن ــان  ئويـ ــپ بېرىۋاتقـ ــۇ قىلىـ ــۈن يېقىلغـ ــزىتىش ئۈچـ ــسىنى قىـ  كۈلكىـ

ــاالدىن قور ــالاله تائـ ــالر ئـ ــسىز ئىپالسـ ــۇ ق ۋىجدانـ ــدىردىمۇ، بـ ــان تهقـ  مىغـ
 ســىڭىللىرى  ىــڭ قىزلىــرى يــاكى ئاچــا جىنايهتنىــڭ بهدىلىنــى ئۆزلىرىن

 ! هيدىغان بىر كۈننىڭ كېلىپ قېلىشىدىن ههزەر قىلسۇن ل ۆ ت

 ئۇنىــڭ بىــلهن ئــۆيلىنىش نىيىتــى يــوق تــۇرۇپ بىــر قىزنىــڭ كــۆڭلىنى
ــدىن يانــسۇن ــل پهيلى ــۇ رەزى ــشماقچى بولغــانالر ب  كــۆڭلىگه ! ئوۋالشــقا تىرى
 ن يـــۈرىكى بىرىنىـــڭ مـــۇههببىتى كىرىـــپ قېلىـــپ، مۇرادىغـــا يېتهلمهســـتى

 يانغانلىقنىــڭ قانچىلىـــك تـــۈگىمهس ئـــازاب ئىكهنلىكىنـــى ئويلىـــسۇن ۋە
 پىچـاقنى ئـۆزۈڭگه سـال، ئاغرىمىـسا « . ئۆزىنى شۇ قىزنىڭ ئورنىـدا قويـسۇن

 ! دېگهن هېكمهتنى ئۇنتۇپ قالمىسۇن » باشقىالرغا سال

 دەپ ســـۈپهتلىگهن بـــۇ » نـــازۇك شېـــشىلهر « پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
 ەكلهرنى خىيـانهت پىچىقـى بىـلهن تىرىـك تۇرغـۇزۇپ شېشىدەك نـازۇك يـۈر

ــرەت ــۈر ههسـ ــر ئۆمـ ــۈللهرنى بىـ ــازۇك كۆڭـ ــشىدەك نـ ــتىن، شېـ   ئۆلتۈرۈشـ
ــسۇن ــتىن ههزەر قىل ــادامهتكه قويۇش ــا ! ن ــڭ ئاچ ــڭ ئۆزىنى ــۇ خىنايهتنى   ب

ــپ ــىگه يېنىـ ــدىن بىرەرسـ ــۆز قىزلىرىـ ــنچه، ئـ ــاكى كېيىـ ــىڭىللىرىدىن يـ  سـ
! قېلىشىدىن قورقسۇن
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 مــۇههببهت ئوتىنىــڭ شېــشىدەك نــازۇك كۆڭۈللــۈك كۆڭــۈلگه تۇتاشــقان
 ئوقـــۇبهتلهرگه ســـالىدىغانلىقى ههممىـــگه  قىزالرنـــى قانچىلىغـــان ئـــازاپ

 . مهلۇم

 نومۇســــى ى ئۈچــــۈن ۋەدىــــسىگه ئىــــشهنگهنلىك يىگىتنىــــڭ يالغــــان
 دەپـــسهندە بولغـــان قىـــزالر ئۈچـــۈن يهرنىـــڭ ئۈســـتىدىن ئۇنىـــڭ ئاســـتى

ــا راق ياخـــشى ــۇپ قالىـــدىغانلىقى، ئاتـ ــتىن زار ئا  بولـ  زار  نىـــسىنى نومۇسـ
ــڭ يىغال ــهۋەب نن جه تقانالرنى ــشىغا س ــا ئايلىنى ــسىنىڭ دوزاخق ــتهك ئائىلى  هت

ــۇم ــان . بولىـــــدىغانلىقى ههممىـــــگه مهلـــ  قىـــــزالر نومۇســـــىنى يوقاتمىغـــ
ــرىتىدە بىــر ــدامچىنىڭ ههس ــۆڭلى باغالنغــان ئال ــلهپ ك ــدىردىمۇ، دەس  تهق

ــڭ ــا بهزى قىزالرنى ــدىغانلىقى، ههتت ــۈر ئازابلىنى ــدىن ئۆم ــقا چىققان  تۇرمۇش
 كېيىنمــــــۇ يهنىــــــال ئاۋۋالقىــــــسىنى خىيالىــــــدىن ســــــاقىت قىاللمــــــاي

 . ئازابلىنىدىغانلىقى ئېنىق

 قىزالرغـا بۇنچىلىــك تــۈگىمهس ئـازابنى چهكتۈرۈشــكه كىمنىــڭ ههققــى
ــار ــۋەتته ب ــورىقى يوقمــۇ؟ ئهل ــڭ س ــار؟ بۇنى ــۇ دۇنيــادىال ! ب ــاال ب  ئــالاله تائ

 قىلىــدۇ، ئــاخىرەتته بولــسا نومــۇس ئۇنىڭغــا جازاســىنى كۆرســىتىپ ئىبــرەت
 . دۈشمىنى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلهن ئازابنى ئۇبدان تېتىتىدۇ

ــڭ ــاال ئۆزىنى ــالاله تائ ــۇمكى، ئ ــل « مهل ــا « ۋە » قى ــر » قىلم ــگهن ئهم   دې
 پهرمانلىرىغــــــا خىالپلىــــــق قىلغۇچىالرنىــــــڭ جازاســــــىنى ئــــــاخىرەتكه

ــ » قـــۇل ههققـــى « كېچىكتۈرســـىمۇ،  . وق نـــى ئـــاخىرەتكه كېچىكتـــۈرگىنى يـ
 ئىنــسانالرغا قىلىنغــان قانــداقال بىـــر زۇلــۇم، ههقــسىزلىق ۋە يامانلىقنىـــڭ

 هايــات مۇساپىــسىدىكى . جازاســىنى مۇشــۇ دۇنيــادىال كۆرســىتىپ كهلمهكــته
. تهجرىبىلهر بۇنىڭ جانلىق مىسالىدۇر
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ــاۋزۇدىمۇ ــۇ مـ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــىيىلهرنى پهيغهمـ ــك تهۋسـ  يېتهرلىـ
 قـــول ئاســـتىڭالردىكىلهر ســـىلهرنىڭ « : ئـــۇ مۇنـــداق دېـــگهن . قىلغـــان

ــاال ــشاشتۇر، ئــالاله تائ ــلىرىڭالرغا ئوخ ــىلهرنى قېرىنداش  ڭ قــول ئــۇالرنى س
ــېمه ي ــدى، ن ــتىڭالردا قىل ــ ئاس ــۇنىڭدىن ي ې ــۇ ش ــۈزۈڭالر، ې سهڭالر ئۇالرغىم  گ

 يگــــۈزۈڭالر، نــــېمه كىيــــسهڭالر ئۇالرغىمــــۇ شــــۇ كىيگهنلىــــرىڭالردىن كى
ــۇنداق ــۇالرنى شـ ــالماڭالر، ئـ ــشالرغا سـ ــدىغان ئىـ ــۈچى يهتمهيـ ــۇالرنى كـ  ئـ

 . ) 1 ( » ئىشالرغا بۇيرىغىنىڭالردا، ئۇالرغا ياردەملىشىڭالر

ــدا ! دېگهن ئېـــسىل تهۋســـىيه ىـــ ۇ نېم بـــ  قايـــسى دىـــن ۋە قايـــسى قانۇنـ
ــسىگه ــڭ خىزمهتچى ــاي ئۆزىنى ــداق ب ــسىز؟ قان ــاراۋەرلىكنى تاپاالي ــداق ب  بۇن

ــيگهن ــۆزى كى ــك كاســتۇم ئ ــاكى قىممهتلى ــوننى ي ــالىي ت ــۇرۇلكىالرنى  ئ  ب
ــر  كىيگۈزىـــدۇ؟ قايـــسى بـــاي ئۆزىنىـــڭ ئـــۆي خىزمهتچىلىـــرى بىـــلهن بىـ

 داستىخاندا ئولتۇرۇپ تاماق يهيدۇ؟

ــۇلمانالر ــي مۇسـ ــان ههقىقىـ ــۈلگه قىلغـ ــساالمنى ئـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  مـ
 ! كىيگۈزىدۇ ۋە يېگۈزىدۇ ــ شۇنداق قىلىدۇ

 المنىڭ شــــانلىق هايــــاتى ۋە مهد ئهلهيهىســــسا پهيغهمبىرىمىــــز مــــۇههم
 . رنىڭ كهچۈرمىشلىرى بۇنىڭ جانلىق پاكىتىدۇر ه ساهابىل

ــار ــالپ بـــ ــساالمدىن باشـــ ــبهر ئهلهيهىســـ ــاهابىل پهيغهمـــ  ر ۋە ه لىق ســـ
ــدە ياشــىغان ههقىقىــي مۇســۇلمانالر ــالتۇن دەۋرلىرى  ئىــسالمنىڭ كېيىنكــى ئ

ــر ــڭ ئهزالىــ ــۇ ئائىلىنىــ ــى شــ ــۆي خىزمهتچىلىرىنــ ــڭ ئــ  ى دەپ ئۆزلىرىنىــ

. ئهبۇداۋۇد، ئىبنى ماجه، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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 پهيغهمـبهر . تونۇيتتى ۋە ئۇالرغـا ئـۆز بالىلىرىغـا ئوخـشاش مۇئـامىله قىالتتـى
ــارا تهنلىـــك زەيـــد ئىبنـــى  ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۆزىنىـــڭ خىزمهتچىـــسى قـ

 سـى سـانىغانلىقتىن، ئۇنىـڭ ئىـسمىنى هارىسهنى ئۆز ئائىلىسىنىڭ بىـر ئهزا
ــس » زەيـــد ئىبنـــى مـــۇههممهد « ــۇ ئىـ ــانلىقى ۋە زەيـــدنىڭ مۇشـ  ىم دەپ ئاتىغـ

 . بىلهن ئهرەبلهر ئارىسىدا تونۇلغانلىقى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

 ئىچمهكــــته  كېچهكــــته، يــــېمهك  مۇســــۇلمانالردا كىــــيىم ئــــاۋۋالقى
 ههتتــا ئهينــى . خوجــايىن بىــلهن خىزمهتچىنىــڭ قىلــچه پهرقــى يــوق ئىــدى

 ۋاقىتتىكــــى مۇســــۇلمان ئهمهس خهلقــــلهر مۇســــۇلمانالرنىڭ قايسىــــسى
 . ئىكهنلىكىنــــى پهرق ئېتهلمهيتتــــى ىزمهتكــــار خوجــــايىن ۋە قايسىــــسى خ

ــپه ق ــڭ خهلىـ ــلهر كىمنىـ ــگهن ئهلچىـ ــنىگه كهلـ ــن مهدىـ ــنا دۆلهتلهردىـ  وشـ
ــى ــلهن پهرق ئېتهلمهيتتـ ــاراش بىـ ــى قـ ــۇلمانالر . ئىكهنلىكىنـ ــۈنكى مۇسـ  چـ

 خىزمهتچـى  كهمـبهغهل، خوجـايىن  ئـاۋام، بـاي  پـۇقرا، ئۆلىمـا  باشلىق
 . ىياپهتته ئىدى ههممىسى ئوخشاش هۆرمهت ۋە بىرخىل ق

ــدا كۈتكــــۈزۈپ ئــــاچ قويــــۇپ، ئــــۆزى  شــــوپۇرلىرىنى ئىــــشىك ئالدىــ
 زىيــــاپهتلهردىن قــــانغىچه هــــۇزۇر ئالىــــدىغان بــــايالر بىــــلهن ئــــۆي

ــت ــى ئىـ ــالالرنى  خىزمهتچىلىرىنـ ــدىغان ئايـ ــدا كۆرىـ ــۇكنىڭ ئورنىـ  مۈشـ
ــۇههممهد ــۇالرنى مـ ــدۇ؟ ئـ ــشكه بوالمـ ــۇلمان دېيىـ ــدە مۇسـ ــي مهنىـ  ههقىقىـ

 ! ئۇممىتى دېگىلى بوالمدۇ؟ ئهلهيهىسساالمنىڭ

 شهپقهتلىك بولۇش  هايۋانالرغا رەهىم . 6

ــگهن ــساالم مۇنــــداق دېــ ــدا « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســ ــادەم يولــ  بىــــر ئــ
 كېتىۋېتىپ قاتتىق ئۇسـساپ كهتتـى، يولـدا بىـر قـۇدۇق ئۇچرىتىـپ قېلىـپ،

ــى ــۇ ئىچت ــۈپ س ــا چۈش ــى . ئۇنىڭغ ــسۇزلىقتىن تىل ــدا، ئۇس ــىرتقا چىققىنى  س
 ئـۇ ئـادەم ئــۆز . راقنى يهۋاتقـان بىـر ئىتنــى كـۆرۈپ قالـدى سـاڭگىالپ، تـۇپ
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دە،  دېــدى › ڭــا ئوخــشاش قــاتتىق ئۇســساپ كېتىپتــۇ بــۇ ئىــت ما ‹ ئــۆزىگه
 قۇدۇققــا چۈشــۈپ ئــۆتىكىگه ســۇ تولــدۇرۇپ، چىــشى بىــلهن قۇدۇقنىــڭ

 ئـالاله . ردى ا ۇدۇقتىن چىقىـپ، هېلىقـى ئىتنـى سـۇغ ۋىڭىنى چىشلهپ قـ ر گى
ــشىغا خ ــۇ ئى ــڭ ب ــاال ئۇنى ــاهلىرىنى تائ ــارچه گۇن ــڭ ب ــۇپ، ئۇنى  ۇرســهن بول

 . ) 1 ( » مهغپىرەت قىلىۋەتتى

 هايـــاتىڭىزدا بىـــرەر قېـــتىم بولـــسىمۇ كوچىـــدا يهيـــدىغان نهرســـه ســـىز
 ســىزگه ئىـزدەپ يــۈرگهن بىـرەر ئىتنىــڭ قورســىقىنى تويغۇزدىڭىزمـۇ؟ يــاكى

 دەپ پــۇتىڭىز بىــلهن › پاســكىنا هــايۋان ‹ تهلمــۈرۈپ كهلــگهن بىچــارە ئىتنــى
 كېتىپ قالدىڭىزمۇ؟ تېپىۋېتىپ

 ئۆزلىرىنىــڭ خىزمهتچىــسى قىلىــپ يارىتىــپ بهرگهن ۋە ئــالاله تائــاال
ــڭ ــايۋانالرنى ئۆزلىرىنىـــ ــارە هـــ ــسۇندۇرۇپ بهرگهن بىچـــ ــا بويـــ  ئۇالرغـــ

ــزىتىش ــىنى قى ــۈن تاماشاس ــپ، ئىتال ئۈچ ــان قىلى ــى تاالشــتۇرۇش، قۇرب  رن
ــارالرنى ئۈس ــوق قوچق ــالرنى ئ ــتۇرۇش، قۇش ــورازالرنى چوقۇش ــتۈرۈش، خ  ۈش

 غا ئـــېلىش قاتـــارلىق شهپقهتــــسىزلىكلهرنى نىـــشان ېـــتىش مهشـــقلىرىدە ئ
 كىمكــــى بىــــرەر قۇشــــقاچ « قىلغــــۇچىالر پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ

 قىيـــامهت چـــاغلىق بىـــر جـــانلىقنى بىهـــۇدە ئۆلتۈرىـــدىكهن، ئـــالاله تائـــاال
ــورىقىنى قىلىــــدۇ ــۋەتته ئۇنىــــڭ ســ ــۆزىنى ) 2 ( » كۈنىــــدە ئهلــ ــگهن ســ  دېــ

 ! بىلمهمدۇ؟

 شــهپقهت  ســاهابىلىرىنى هايۋانالرغــا رەهىــم لهيهىســساالم پهيغهمــبهر ئه
ــا ب . قىلىــشقا تهشــهببۇس قىالتتــى ــر كــۈنى ئۇالرغ  ىــر مۈشــۈك ســهۋەبلىك بى

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد، ئهبۇداۋۇد، ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 2 (
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 ئايالنىـــڭ قىسسىـــسىنى ســـۆزلهپ بېرىـــپ ىخـــى بولـــۇپ كهتـــكهن بىـــر دوز
ــگهن ــداق دې ــتىن « : مۇن ــۇ بهرمهس ــاكى س ــان ي ــر مۈشــۈكنى ن ــال بى ــر ئاي  بى

 لىقى ئۈچـــۈن ۆلــۈمىگه ســهۋەب بولغــان ئــۆيىگه ســوالپ قويــۇپ، ئۇنىــڭ ئ
 . ) 1 ( » ىخى بولۇپ كهتكهن دوز

ــۇپ ــشنى ئۇنتــ ــۇ بېرىــ ــان ۋە ســ ــى نــ ــتهنلىكتىن ئهمهس، بهلكــ  قهســ
ــۇلمان ــر مۇس ــان بى ــهۋەب بولغ ــۈمىگه س ــۈكنىڭ ئۆل ــر مۈش ــانلىقتىن بى  قالغ
 ئايـــال دوزاخقـــا كىـــرگهن يهردە، هايۋانالرنىـــڭ قىينىلىـــشلىرىدىن هـــۇزۇر

 ئۈچــــۈن قـــاراپ تــــۇرۇپ هــــايۋانالرنى ئـــېلىش ۋە تاماشــــانى قىـــزىتىش
 قىينايــدىغانالرنىڭ، ههتتــا بىلىــپ تـــۇرۇپ ئۇالرنىــڭ ئۆلــۈمىگه ســـهۋەب

 ! قانداق بوالر؟ الى ۋ ه ئه بولىدىغانالرنىڭ ئاخىرەتتىكى

 چـــاغلىق بىـــر مكـــى بىـــر قۇشـــقاچ كى « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
ــا رەهىـــم ىمۇ جـــانلىقنى بۇغۇزلىغانـــد  هن، شـــهپقهتلىك بولىـــدىك  ، ئۇنىڭغـ

ــاال ــالاله تائـ ــم ئـ ــدە رەهىـ ــامهت كۈنىـ ــا قىيـ ــۇم  ئۇنىڭغـ ــهپقىتىنى چوقـ  شـ
 شنى دېــيىش ئــارقىلىق ئــالاله تائــاال بىــزگه ئۆلتــۈرۈپ يېيىــ ) 2 ( » كۆرســىتىدۇ

ــايۋاننى ــپ بهرگهن هــ ــاالل قىلىــ ــم هــ ــا رەهىــ ــتىمۇ، ئۇنىڭغــ   بۇغۇزالشــ
 . شهپقهتلىك بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئۆگهتكهن

 ر كــۈنى بىــر ئادەمنىــڭ بىــر قولىــدا پىچــاق بىــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــانلىقىنى كــۆرۈپ ــر قــوينى ئۆلتــۈرگىلى ســۆرەپ كېتىۋاتق ــدا، بى ــان هال  تۇتق

 مـــــالنى ئىككــــــى قېــــــتىم ! ههي ســــــېنى « : قېلىـــــپ، ئــــــۇ ئـــــادەمگه

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. بۇخارى ۋە تابهرانى رىۋايىتى ئىمام ) 2 (
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 ئۆلتۈرمهكچىمۇسـهن؟ ئــۇنى ئۆلــۈمگه ســىلىق ئېلىـپ بــار، پىچــاقنى مالنىــڭ
 . دەپ كايىغان » ۇزال كۆزىگه كۆرسهتمه، ئۇنى ئىتتىكلىتىپ ئاندىن بۇغ

ــاال ــالاله تائ ــۈن ئ ــشىمىز ئۈچ ــۇق پايدىلىنى ــېلىپ يولل ــزگه س  خىزمىتىمى
ــڭ جېنـــى بىـــزنىڭكىگه ــزگه بويـــسۇندۇرۇپ بهرگهن شـــۇ هايۋانالرنىـ  بىـ

 جـــان ئهمهســمۇ؟ ئۇالرنىڭمـــۇ جېنــى ئاغرىيـــدۇ ئهمهســمۇ؟ بـــۇ ال ئوخــشاش
 دەرىجىــــدىكى تــــاش يــــۈرەك ئىنــــسانالرنىڭ جهننهتنىــــڭ پــــۇرىقىنى

  ئــۇ پهقهت رەهىــم . چــۈنكى جهنــنهت رەهمهتتــۇر ! ىــشى ناتــايىن پۇرىيال
 ! شهپقهتلىك بولغانالرنىال قوبۇل قىالاليدۇ

ــڭ ــى قهلبنىـ ــلهن ئهمهس، بهلكـ ــوپلىكى بىـ ــڭ كـ  جهنـــنهتكه ئىبادەتنىـ
 ! شهپقىتى ۋە ئالاله تائاالنىڭ رەهمىتى بىلهنال كىرگىلى بولىدۇ

 شهپقهت پۈتۈن ئىشالردا تهلهب قىلىنىدۇ  رەهىم

 مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ هاياتىــدىكى ســىلىقلىق شــهپقهت بىــلهن  رەهىــم
 ئىبـادەتلىرى، دەم ئېلىـشى، مۇئامىلىـسى، ئولتـۇرۇپ ـــ جمى ههرىكهتلىرىـدە

ــشلىرىدا  ــارلىق ئىــ ــۇنداقال بــ ــى، شــ ـــ قوپۇشــ ــدىغان ـــ ــسا بولمايــ  بولمىــ
ــىدۇر ــساالم . نهرسـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــىلى « : پهيغهمـ ــىگه سـ ــسى نهرسـ  قلىق قايـ
 ى چىرايلىقالشــتۇرىدۇ، ئــۇ قايــسى نهرســىدىن يۇلــۇپ ئېلىنــسا، كىرســه، ئــۇن

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » شۇ نهرسىنى سهتلهشتۈرىۋېتىدۇ

. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 شهپقهتلىك بولۇش  گۇناهكار كىشىلهرگه رەهىم  ئاسىي . 7

 ئىلگىـــرى ســـىلهرمۇ ئهنه شـــۇنداق « : ئـــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە
 دېـيىش ئـارقىلىق ) 1 ( » لـدى ئىـدىڭالر، كېـيىن ئـالاله سـىلهرگه ئىلتىپـات قى

ــشىلهرنى ــلىقىمىزغا، كىـ ــۇپ قالماسـ ــۈنلىرىمىزنى ئۇنتـ ــۆتكهن كـ ــى ئـ  بىزنـ
ــا  گۇنـــاه  مهســـىيهتلىرى ســـهۋەبلىك مهســـخىرە قىلماســـلىقىمىزغا، ئۇالرغـ

 نهپرەت قىلغـانلىقتىن، ئـۇالرنى چهتـكه قاقماسـلىقىمىزغا ۋە ئۇالرغـا كامـالىي
 . قايتۇرىشىمىزغا چاقىرىدۇ مېهرىبانلىقىمىزنى كۆرسىتىپ، يامان يولدىن

ــاه قىلمايـــدىغان  ههر . دۇنيـــادا ئـــادەم يـــوق ، خاتاالشـــمايدىغان گۇنـ
ــداق ــادەم قان ــدۇ ئ ــاه قىلى ــشىدۇ گۇن ــۆز . ۋە خاتالى ــولغىنى ئ ــۇهىم ب ــا م  ئهمم

ــشتۇر ــا قايتى ــوغرا يولغ ــۇپ، ت ــاهىنى تون ــبهر ئهلهيهىســساالم . گۇن ــۇ پهيغهم  ب
 ، خاتاالشــقۇچىالرنىڭ ئهڭ ههر قانــداق ئــادەم بالىــسى خاتالىــشىدۇ « : ههقــته

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 2 ( » ياخشىسى تهۋبه قىلغۇچىالردۇر

 بىز مۇسۇلمانالردا هـازىرال مهسـجىدتىن چىقىـپ، ههتتـا تاهـارەت بىـلهن
ــۆزلهيدىغانالرنى ــان س ــۇرۇپ يالغ ــدىغانالرنى ، ت ــادەم ئالداي ــشىلهرگه ئ  ۋە كى

ــدىغانالرنى ــامىله قىلىـ ــال مۇئـ ــۆز ۋە قوپـ ــال سـ ــۋاال ئه قوپـ ــبلهپ ئۇنچىـ  يىـ
ــدىغان، ئهممــا بىر ــى اۋ كهتمهي ــلهن يــاكى ن ــسىي گۇنــاه بى  قىــسمهن شهخ
ــازراق ئهيىـــب بىـــلهن ــپ ئـ ــدا، ئۇنىڭـــدىن نهپرەتلىنىـ ــپ قالغىنىـ  ئۇچرىتىـ

 ئــالاله تائــاال گۇناهالرنىــڭ ههممىــسىنى يامــان . كېتىــدىغان كهيپىيــات بــار
ــى ــسۇن، مهيل ــك بول ــى كىچى ــاهنى مهيل ــادەممۇ گۇن ــۇلمان ئ ــدۇ، مۇس  كورى

ــوڭ بو ــم چ ــشى الزى ــان كۆرى ــسىنى يام ــسۇن، ههممى ــاال . ل ــالاله تائ ــېكىن ئ  ل

 . ئايهت  94 نىسا سۈرىسى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
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 زىيانغـــا ئۇچراتقـــان بهندىـــدىن يالغـــان ئېيتىـــپ گۇنـــاه قىلىـــپ ئـــۆزىنى
ــدىنى بهكــرەك يامــان كۆرىــدۇ  چــۈنكى . باشــقىالرنى زىيانغــا ئۇچراتقــان بهن

ــال ــۆزى بىلهن ــشىنىڭ ئ ــۇ كى ــاهى ئ ــڭ گۇن ــا ئۇچراتقانلىقنى ــۆزىنى زىيانغ  ئ
 ئهممــا باشــقىالرنى . خالىــسا ئــۇنى كهچۈرىۋېتىــدۇ اله تائــاال چهكلىنىــدۇ، ئــال

 زىيانغــا . زىيانغــا ئۇچراتقانلىقنىــڭ گۇنــاهى ئۇنــداق ئاســان كهچۈرۈلمهيــدۇ
ــاال ــالاله تائ ــۇنى كهچــۈرمىگىچه ئ ــدۇ ئۇچرىتىلغــۇچى شــهخس ئ  . كهچۈرمهي

 ! چۈنكى ئۇ قۇل ههققى ئهمهسمۇ؟

 » ۇنچــاق بوالمــدۇ؟ مــۆمىن ئــادەم قورق « شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــورالغىنىدا، ــاۋاب بهرگهن، يهنه » ههئه « دەپ ســ ــادەم « دەپ جــ ــۆمىن ئــ  مــ
ــدۇ ــورالغاندىمۇ، » بېخىـــــل بوالمـــ ــاۋاب بهرگهن » ههئه « دەپ ســـ  . دەپ جـــ

 دەپ » يــاق « دەپ ســورالغىنىدا، » مــۆمىن ئــادەم يالغــانچى بوالمــدۇ « ئانــدىن
ــاۋاب بهرگهن ــڭ زىيى . ) 1 ( ج ــلهن بېخىللىقنى ــاقلىق بى ــۈنكى قورقۇنچ ــى چ  ن

ــڭ ــدەك، يالغانچىلىقنى ــانلىق بولغىنى ــرەك زىي ــۆزىگه بهك ــسنىڭ ئ ــۇ شهخ  ش
 تقۇچىنىــــڭ ئۆزىــــدىن كــــۆرە باشــــقىالرغا بهكــــرەك ي زىيىنــــى يالغــــان ئې

ــانلىقتۇر ــقهت ئاســتى . زىي ــلهن ههقى ــان بى ــرال يالغ ــدا بى ــۈنكى گاهى   ن چ
ــدۇ ــپ قالىـ ــا ئايلىنىـ ــارا ئاققـ ــا، قـ ــاق قارىغـ ــدۇ، ئـ ــۇپ كېتىـ ــتۈن بولـ  ئۈسـ

 ! ئهمهسمۇ؟

 چـۇنكى كىچىـك . قانداق بىـر گۇنـاهنى كىچىـك ساناشـقا بولمايـدۇ ههر
 گۇنـــاهالر ئۇنىڭغـــا داۋام قىلىـــش ئـــارقىلىق چـــوڭ گۇناهالرغـــا ئايلىنىـــپ

ــدۇ ــاه . قالى ــۇنىڭدەك، گۇن ــا  ش ــۆرۈش ۋە ئۇنىڭغ ــان ك ــىيهتلهرنى يام  مهس
ــرى ــدىن بىـ ــۇلمانلىقنىڭ تهلهبلىرىـ ــلىق مۇسـ ــاه . رازى بولماسـ ــا گۇنـ  ئهممـ

. ئىمام مالىك رىۋايىتى ) 1 (
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 اتاالشـــقان بىرىنــى خــۇددى ئـــۆزى هاياتىــدا گۇنـــاه ئىــشلىگهن يــاكى خ
 ئىــــشلهپ باقمىغانــــدەك، هــــېچ خاتاالشــــمىغاندەك ئهيىــــبلهپ كېــــتىش،

 ، ئـــۇالرنى چهتـــكه قـــېقىش پ ئـــۇالرنى ســـۆكۈش ۋە ئـــۇالردىن نهپرەتلىنىـــ
ــاه . مۇســۇلماننىڭ ئهخالقىغــا ياراشــمايدۇ   مۇســۇلماننىڭ قىلىــدىغىنى گۇن

ــ ــشلىگهنلهرگه ســىلىقلىق بى ــش، ياخــشى مهســىيهت ئى  لهن نهســىههت قىلى
ــۇالرنى ــلهن ئ ــكه قايتۇرۇ ســۆزلهر بى ــپ ههقىقهت ــل قىلى ــداق . شــتۇر قايى  مۇن

ــشكۈچىلهردۇر ــاۋابقا ئېرى ــوڭ س ــقهتهن چ ــانالر ههقى ــۈنك . قىلغ ــداق چ  ى مۇن
  مهرۇپ، ۋەز  قىلىــش ههر بىــر مۇســۇلماننىڭ ئۈســتىگه بۇيرۇلغــان ئهمــرۇ

 پهرزنــى ئورۇنــدىغانالر شــۇڭا بــۇ . نهســىههت پهرزىنــى ئورۇنــدىغانلىقتۇر
 ســېنىڭ ســهۋەبىڭ بىــلهن « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ســاۋابقا ئېرىــشىدۇ

ــا ۋە ــدايهت قىلــسا، بــۇ ســېنىڭ ئۈچــۈن دۇني  ئــالاله تائــاال بىــر كىــشىنى هى
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ئۇنىڭدىكى پۈتۈن شهيئىلهردىن ياخشىدۇر

ــم ــدىلهرگه رەهى ــار بهن ــد  گۇناهك ــۇش بابى ــهپقهتلىك بول ــان ش  ا، قۇرئ
 كهرىمنىڭ ياسـىن سۈرىـسىدە قىسسىـسى بايـان قىلىنغـان ههبىـب نهججـار
ــانلىقى ــان ئېيتقـ ــا ئىمـ ــالاله تائاالغـ ــۇنى ئـ ــى ئـ ــشىنىڭ قهۋمـ ــگهن كىـ  دېـ

 ئــالاله تائاالنىــڭ زور ئــۇ ســهۋەبلىك نــاههق ئۆلتۈرىۋەتكهنــدىن كېــيىن،
ــشىپ، ئۇنىڭغــــا ــا ئېرىــ ــڭ « ئىنئامىغــ ــنهتكه كىرىــ  دېيىلگهنــــدە، » جهنــ

 كى ئـالىي نېمهتلهرنـى ۋە ئـالاله تائاالنىـڭ ئۇنىڭغـا قىلغـان كاتتـا جهننهتتى
ــب نهججــار ئىلتى ــۆرگهن ههبى ــاتلىرىنى ك ــانلىقى پ ــان ئېيتمىغ ــادا ئىم  دۇني

ــان ئاســىي ــېمهتلهردىن مههــرۇم قالغ ــسىل ن ــۇ ئې ــار  ســهۋەبلىك ب  گۇناهك
ــپ ــچ ئاغرىتىـ ــگه ئىـ ــا « : قهۋمىـ ــڭ ماڭـ ــم پهرۋەردىگارىمنىـ ــكى قهۋمىـ  كاشـ

. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 رمهتلىكلهردىن قىلغــانلىقىنى بىلــسه ۆ انلىقىنى ۋە مېنــى هــ مهغپىــرەت قىلغــ
 . دېگهن » ئىدى

 مهســىيهتلهرگه چۆكــۈپ، قانچىلىــك يامــان يولالرغــا  ئىنــسانالر گۇنــاه
ــكهن تهقــدىردىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئىچكــى دۇنياســىدا ياخــشىلىقنى  كىرىــپ كهت

 شــۇڭا ئــۇالرنى . ســۆيۈش ۋە ياخــشىلىققا قــايتىش ئىقتىــدارى يوقالمايــدۇ
ــالاله ــڭ ئـ ــا « : تائاالنىـ ــڭ يولىغـ ــلۇبتا پهرۋەردىگارىڭنىـ ــك ئۇسـ  هېكمهتلىـ

ــشى ۋەز ــن  ياخــ ــلهن دەۋەت قىلغىــ ــىههت بىــ ــۇغ ) 1 ( » نهســ ــگهن ئۇلــ  دېــ
 . ئار قىلىش بىلهن ههقىقهتكه قايتۇرغىلى بولىدۇ و ۆرسهتمىسىنى ش ك

 شهپقهت قىلىش  ئېزىلگهنلهرگه رەهىم . 8

 ان دۇنيانىـــــڭ ههر قايـــــسى جايلىرىــــــدىكى ئېـــــزىلگهن مۇســــــۇلم
 شــهپقهت قىلىــش ههركىمنىــڭ قــۇدرىتى يېتىــشىچه  قېرىنداشــالرغا رەهىــم

ــى . پهرزدۇر ــانىي دەۋالىرىنــ ــۇرۇپ، ههققــ ــهپته تــ ــر ســ ــلهن بىــ ــۇالر بىــ  ئــ
ــۇل ــۈزۈش، پ ــڭ ههق  يۈرگ ــش، ئۇالرنى ــاردەم قىلى ــال ي ــۇقلىرىنى  م  هوق

ــالاله ــۇالر ئۈچــۈن ئ ــدا، ئ ــى قىاللمىغان ــڭ هېچبىرىن ــش، بۇالرنى  تهلهب قىلى
 بـۇرچىنى ئـادا قىلىـش ا دۇئا قىلىش بىـلهن بـۇ دىنىـي قېرىنداشـلىق تائاالغ

 . مۇمكىن

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــگهن پهيغهم ــداق دې ــر « : مۇن ــۆمىنلهر بى ــى  م  بىرىن
ــر ــۆيۈش، بىـ ــم  سـ ــرىگه رەهىـ ــر  بىـ ــش ۋە بىـ ــهپقهت قىلىـ ــرىگه  شـ  بىـ

ــ ــانالر هېـــسداشلىق قىلىـــشتا، قايـــسىبىر ئـــورگىنى ئاغرىـــسا، پۈتـ  ۈن ئورگـ

. ئايهت  125 نههل سۈرىسى ) 1 (
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 ق بىـلهن ئۇنىڭغـا ئورتـاق بولىـدىغان بىـر پۈتـۈن ى زل ى ە ئۇيقۇسـ ئىسمىداش ۋ
 . ) 1 ( » بهدەنگه ئوخشايدۇ

 كى ۈ ل بىنى يۆگهشنىڭ زۆرۈر ى كىشىلهرنىڭ ئهي

 گۇناهكـــارالرنى ئىنـــسانالر ئالدىـــدا رەســـۋا قىلماســـلىق، كىـــشىلهرنىڭ
ــۈزەل ئهخالقتــــۇر ــشىلهرنىڭ . ئهيىبلىرىنــــى يــــۆگهش گــ  ئهكــــسىچه، كىــ

 گۇناهكارالرنىـــڭ گۇنـــاهلىرىنى ئىنـــسانالر ئهيىبلىرىنـــى ئاچىـــدىغانالر،
ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــدىغانالر ئـ ــسىغا يايىـ ــق ئارىـ ــا اليىـ ــبىگه ۋە ئازابىغـ  غهزىـ

ــۇقالردۇر ــسىز مهخلـ ــۇچى ئهخالقـ ــدە . بولغـ ــان كهرىمـ ــاال قۇرئـ ــالاله تائـ  : ئـ
ــدىغان «  مــــۆمىنلهر ئۈســــتىدە يامــــان ســــۆزلهرنىڭ تارىلىــــشىنى ياقتۇرىــ

 ) 2 ( » اخىرەتته قــاتتىق ئازابقـــا قالىـــدۇ ئــادەملهر، شۈبهىـــسىزكى، دۇنيــا ۋە ئـــ

 . دېگهن

 قانـــداقال بىــر ئـــادەم يهنه بىــر ئادەمنىـــڭ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
 بىنـــى ى قىيـــامهت كـــۈنى ئۇنىـــڭ ئهي بىنـــى ياپىـــدىكهن، ئـــالاله تائـــاال ى ئهي

 . دېگهن ) 3 ( » ياپىدۇ

ئهممـــا كىـــشىلهرنىڭ گۇنـــاهلىرىنى يېـــپىش ۋە ئهيىبلىرىنـــى يـــۆگهش
 دائىرىـــسىدىال االنىـــڭ ههققىـــگه ئىـــشلهنگهن گۇنـــاهالر ئـــالاله تائ ئىـــشى
 يۆگىــدىم دەپ، جىنايهتكارالرنىــڭ گۇناهكارنىــڭ گۇنــاهىنى ئهممــا . بولىـدۇ

ــشقا ــۇكۇت قىلى ــشلىرىغا س ــقا قىلمى ــم تۇرۇش ــاههقچىلىككه جى ــدۇ ، ن  . بولماي

 . بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
 . ئايهت  19 نۇر سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋاسيىتى ) 3 (
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ــق ــا گۇۋاهلىـ ــۇرۇپ، ئۇنىـــڭ زىيىنىغـ  ئوغرىنىـــڭ ئـــوغرىلىقىنى كـــۆرۈپ تـ
ــاچۇرۇش ــۆزىنى قــ ــشتىن ئــ ــشى ئىــــشلىمىگهن بېرىــ ــى ياخــ  ، خىزمىتىنــ

 ئىـــشچىنىڭ يـــاكى كادىرنىـــڭ كهمچىلىكىنـــى يوشـــۇرۇش، ئىمتىهانــــدا
ــۇش ــول قوي ــشىگه ي ــڭ كۆچۈرى ــشالر ئوقۇغۇچىالرنى ــارلىق ئى ــشتا قات  قىلمى

 . لىدۇ سانى ئۇالرغا شېرىك بولغانلىق

 شهپقهتلىك بولۇش  ئۆزىگه رەهىم  ئۆز ئادەم . 9

ــم ــقىالرغا رەهى ــادەم باش ــهپقه  ئ ــۇپ ش ــۆزىنى ، تلىك ۋە كۆيۈمچــان بول  ئ
 شهپقهت قىلىدۇ؟  ئۇنتۇپ قالسا بوالمدۇ؟ ئادەم ئۆزىگه قانداق رەهىم

 ئــادەم ئۆزىنىــڭ تهن ســاقلىقىغا زىيــانلىق بولغــان نهرســىلهرنى تهرك
ــلىق ــا قىلماسـ ــلىك، زىنـ ــا چهكمهسـ ــلىك، تاماكـ ــاراق ئىچمهسـ ــتىش، هـ  ئېـ

 كۆرســىتىدىغان ناشــايان ئابرويىغــا ســهلبىي تهسـىر  بىـلهن، ئۆزىنىــڭ يـۈز
ــۈن ــاخىرەتلىكى ئۈچـ ــڭ ئـ ــلهن ۋە ئۆزىنىـ ــۇرۇش بىـ ــراق تـ ــشالردىن يىـ  ئىـ

ــاه ــان گۇن ــانلىق بولغ ــۆزىگه  زىي ــلهن ئ ــۈزۈش بى ــول ئ  مهســىيهتلهردىن ق
 . شهپقهت قىلغان بولىدۇ  رەهىم

 شهپقهتلىك بولۇش  پۈتۈن ئىنسانىيهتكه رەهىم . 10

 سۇن، پۈتـۈن ئىنـسانىيهتكه مهيلى مۇسۇلمان بولسۇن، مهيلـى كـاپىر بولـ
ــم ــى  رەهىـ ــش ئهمهس، بهلكـ ــيىن ئىـ ــز قىـ ــۇش ههرگىـ ــهپقهتلىك بولـ  شـ

 رەڭـگه ۋە ئىنـسانالر قايـسى دىنغـا، قايـسى ئىرققـا، قايـسى . ناهايىتى ئاسـان
 شـىدىن قهتئىيـنهزەر ئۇالرغـا ناهـايىتى يۇمـشاقلىق ۇ قايسى دۆلهتـكه تهۋە بول

 كىمــگه تهبهســسۇم بىــلهن بىــلهن ئادالهتلىــك هالــدا مۇئــامىله قىلىــش، ههر
 قهلبىنـــى ئـــېچىش، پېقىرالرغـــا هېـــسداشلىق قىلىـــپ، مهيلـــى مـــاددىي

كۈچىنىـــڭ يهتكىـــنىچه يـــاردەم جهههتـــتىن، مهيلـــى مهنىـــۋى جهههتـــتىن
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 قولىنى سـۇنۇش، يېتىمالرنـى سـۆيۈش، ئۇالرنىـڭ بېـشىنى سـىالش، ئـۆزىگه
 يامــــانلىق قىلغــــانالرنى كهچۈرىــــۋېتىش، تونىمايــــدىغان كىــــشىلهرنىڭمۇ
ــۈزەل ــارلىق گــ ــاردەم قىلىــــش قاتــ ــشىغا يــ ــى ههل قىلىــ  قىيىنچىلىقلىرىنــ

ــم ــلهن رەهى ــالر بى ــۈزگىلى  ئهخالق ــسانىيهتكه يهتك ــۈن ئىن ــهپقهتنى پۈت  ش
 . بولىدۇ

 قـان ۋاقىتلىرىڭىزنىـڭ بىرەرسـىدە، لهززەتلىك تائـامالر بىـلهن غىزالىنىۋات
 ئىچكىلـــى يـــوق، وشـــنىلىرىڭىزدىن بهزى بىچارىلهرنىـــڭ يېگىلـــى يـــوق، ق
ــا تامـــاق ۇ وقلـــۇق ئىچىـــدە تۇر ي ــا بىـــرەر قاچـ  ۋاتقـــانلىقىنى ئـــويالپ، ئۇالرغـ

 بهرگىنىڭىزنى بىلهمسىز؟

 ئاتىسى يوق، ئائىلىـسى كهمـبهغهل بىـر يېـتىم بالىنىـڭ بېـشىنى سـىالپ،
 ئۇنىـــڭ قولىـــدىن تۇتـــۇپ ئـــۆيىڭىزگه ئېلىـــپ كىرىـــپ، بىـــر قـــۇر كىـــيىم

 كىيگۈزۈپ قويغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟

 سـىرتتا ئىـشلهپ ئۆيىنىـڭ كهملىرىنـى تولـۇقالش ئانىسى يوق، دادىـسى
 بىـــر ســـائهت بىـــراۋ بىـــلهن يولىـــدا يـــۈرگهنلىكتىن، هالىغـــا يېـــتهلمىگهن،

 ، كـۆڭلى دەردلىــك بىــرەر يېــتىم زار بولىۋاتقــان  زار مۇڭدىـشىپ ئولتۇرۇشــقا
 سـۈرتۈپ، ئىسـسىق بىـر قاچـا كـۆزىنى  بالىنى ئـۆيىڭىزگه چاقىرىـپ، بـاش

ــاق ي ــۇپ، ې تام ــقىنىڭىزنى گــۈزۈپ بول ــۇت مۇڭداش ــلهن بهش مىن ــڭ بى  ، ئۇنى
 بىلهمسىز؟ دەرتلىرىگه قوالق سالغىنىڭىزنى

 بىــرەر قېــتىم بولــسىمۇ، كوچىــدا يــاكى يولــدا بىــر نــاتونۇش ئــادەم بىــرەر
ــاردەم ــىزدىن يـ ــۈن سـ ــىڭىز ئۈچـ ــپ قويۇشـ ــتىگه ئېلىـ ــۈكنى ئۈسـ ــار يـ  تاغـ

 نىڭغــا بېرىــپ، ئۇ يېنىغــا ســورىغاندا، ئىــشىم ئالــدىراش دېمهســتىن دەرهــال
ياردەم قىلغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟
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ــسهللىكتىن ئــاران ــىنىپ قالغــانلىقتىن يــاكى كې  ئــاران مېڭىــپ  ياش
ــۇزۇپ ــا ئولتۇرغ ــاكى ئاپتوۋۇزغ ــىنىڭىزغا ي ــنى ماش ــر ناتونۇش ــان بى  كېتىۋاتق

 بارىدىغان يېرىگه ئاپىرىپ قويغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟

ــدىراش ــرى ئۈچــۈن ئال ــان بى ــدا قالغ ــۇپ يول ــسى بۇزۇل ــشىڭىز ماشىنى  ئى
 بولسىمۇ توختاپ، ئۇنىڭغا ياردەم قىلغىنىڭىزنى بىلهمسىز؟

ــت ــدا،  گېزى ــت تورلىرى ــاكى ئېنتېرنې ــۋىزوردا ي ــاكى تېلې ــالالردا ي  ژۇرن
 هتـــاج بولىۋاتقـــانالر توغرۇلـــۇق بېـــرىلگهن و جىـــددىي مـــاددىي يـــاردەمگه م

 ئېالنالرنــى كــۆرگىنىڭىزدە، بىــرەر قېــتىم شــۇالرغا ئــاز بولــسىمۇ يــاردەم پــۇلى
 ئهۋەتكىنىڭىزنى بىلهمسىز؟

  بولـــسا، ســـىز رەهىـــم » ههئه « ئهگهر يــۇقىرىقى ســـوئالالرنىڭ جـــاۋابى
 شـــهپقهتلىك ئادەمـــسىز، ئـــالاله تائاالنىـــڭ رەهمىتـــى دۇنيـــا ۋە ئـــاخىرەتته

 . سىزنى قورشايدىغانلىقىدىن خاتىرجهم بولسىڭىز بولىدۇ

 ۇههممهد بولـسا، ســىز تـاش يــۈرەك ئادەمـسىز، مــ » يــاق « ئهگهر جـاۋابىڭىز
 يىراقتــا ئىكهنـــسىز، كىـــشىلهرگه ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهخالقىـــدىن تولىمـــۇ

ــم ــشكه زور  رەهىـ ــا ئادەتلىنىـ ــشكه ۋە ئۇنىڭغـ ــشنى ئۆگىنىـ ــهپقهت قىلىـ  شـ
 . ئېهتىياجلىق ئىكهنسىز

ــم ــقىالرغا رەهىــ ــزگه باشــ ــساالم بىــ ــبهر ئهلهيهىســ ــهپقهت  پهيغهمــ  شــ
 ماننىڭ دۇنيـادىكى كىـم بىـرەر مۇسـۇل « : قىلىشنى ئۆگىتىپ مۇنـداق دېـگهن

 قىيىنچىلىقلىرىـدىن بىـرەر قىيىنچىلىقنــى ههل قىلىـپ بهرســه، ئـالاله تائــاال
ــدىكى قىيىنچى ــامهت كۈنىـ ــڭ قىيـ ــى ئۇنىـ ــر قىيىنچىلىقنـ ــدىن بىـ  لىقلىرىـ

 ۋېتىدۇ، كىم بىرەر يوقـسۇلغا ئاسـانلىق يارىتىـپ بهرسـه، ئـالاله تائـاال ۈ ر ۈ كۆت
 كىمكـى بىـرەر مۇسـۇلماننىڭ . ئۇنىڭغا دۇنيا ۋە ئـاخىرەتته ئاسـانلىق بېرىـدۇ

ــاخىرەتته ى ئهي ــا ۋە ئ ــى دۇني ــڭ ئهيبلىرىن ــاال ئۇنى ــالاله تائ ــسه، ئ ــى يۆگى بىن
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ــاال ــالاله تائ ــدە بولغــان مــۇددەتچه، ئ ــدە بۇرادىرىنىــڭ ياردىمى  يۆگهيــدۇ، بهن
 . ) 1 ( » ئۇنىڭ ياردىمىدە بولىدۇ

 شــهپقهتلىك بولــۇش قىــيىن ئهمهس، مۈشــكىله  خۇالســه كــاالم، رەهىــم
ــڭ ــدا يــاكى ۋاقىتنى ــدە بولمىغانلىقى ــاكى قــول ئىلكى ــشمىگهنلىكىدە ي  يېتى

 شـــهپقهت قىلىـــشنى بىلمىگهنلىكـــته ئهمهس، بهلكـــى ئاساســـلىق  رەهىـــم
ــم ــبلهردىن رەهى ــكىله قهل ــدە،  مۈش ــۇغۇرۇلۇپ كهتكهنلىكى ــهپقهتنىڭ س  ش

 ! يۈرەكلهرنىڭ تاشقا ئايلىنىپ قالغانلىقىدا

 ىغان، ئادەمنىـڭ ۋۇجـۇدىنى ئالاله تائاالنىـڭ قهلبلهرنـى لهرزىـگه سـالىد
ــى ــاكى يېگىل ــدا ي ــالۋەت قىلىنغان ــايهتلىرى تى ــك ئ ــدىغان ئىبرەتلى  تىترىتى
 يــوق، ئىچكىلــى يــوق، كىيگىلــى يــوق بىچــارىلهرنى كۆرگهنــدە يـــۈرىكى

 . ئېزىلمهيدىغان ئادەمدىن ياخشىلىق كۈتكىلى بولمايدۇ

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىســـ ــداقالرغا پهيغهمـــ ــېنىڭ « : مۇنـــ ــالاله ســـ  ئـــ
 شـــهپقهتنى تارتىۋالغـــان تۇرســـا، مهن ئهمـــدى نـــېمه  دىن رەهىـــم قهلبىڭــ

 . دېگهن سۆزى يېتهرلىك ) 2 ( » قىالاليمهن

ــسىنى ــدە فــاتىهه سۈرى  كۈنــدىلىك بهش ۋاخ نامازنىــڭ ههر بىــر رەكئىتى
 » ئهررەهمـانىر رەهىــم « ئوقـۇش جهريانىــدا، ئـالاله تائاالنىــڭ بـۇ ســۈرىدىكى

 دېــگهن ســۈپىتىنى ئهڭ ) تلىك يهنــى ناهــايىتى مېهرىبــان ۋە تولىمــۇ شــهپقه (
 قېــــتىم تهكــــرارالپ تۇرۇپمــــۇ يــــۈرىكى 33 ئــــاز دېگهنــــدە بىــــر كۈنــــدە،

 ! يۇمشىمىغان مۇسۇلماننى نېمه دېگىلى بولسۇن؟

 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 شهپقهتلىك بولۇش  پهننى ئىشلىتىشته رەهىم  ئىلىم

ــم ــان، ئىلىـ ــك كىتابخـ ــم  هۆرمهتلىـ ــۇ رەهىـ ــهپقهت  پهن ئۈچۈنمـ  شـ
ــانل ــران قالغ ــدۇ؟ دەپ ههي ــق كېتهم ــم . ىقىڭىز ئېنى ــا رەهى ــهپقهتنى  ئهمم  ش

ــم ــان ئىلىـ ــولى قىلمىغـ ــى  چىقىـــش يـ ــاپهت ئىكهنلىكىنـ ــڭ بااليىئـ  پهننىـ
 . بىلگىنىڭىزدە، ماڭا قوشۇلىسىز

 كــۈنگه  هــازىرقى دۇنيانىــڭ هالىغــا قارايــدىغان بولــساق، كۈنــدىن
ــم  ئىلىــم ــا  پهن ئىلگىرلىگهنــسېرى رەهى ــم . شــهپقهت ئازىيىۋاتماقت   ئىلى
ــان پهن ئ ــلهن مىليونلىغ ــاالر بى ــومبىلىرى ۋە راكىت ــاتوم ب ــگهن ئ ــپ كهل  ېلى

 . ئىنسان ئۆلمهكته

ــم  نــېمه ئۈچــۈن ئىلىــم  شــهپقهت  پهننىــڭ ئىلگىرلىــشى بىــلهن رەهى
 ئازالپ كېتىدۇ؟ بۇنىڭ سهۋەبىنى بىلهمسىز؟

  شــهپقهت بىـلهن ئهخالقالنمىغــان ههر قانـداق ئىلىــم  چـۈنكى رەهىـم
ــاپهت ۋە ــس ك پهن بااليىئ ــم ! ۇر ت ىرىزى ــايهتلىرى ئىلى ــم ئ ــان كهرى ــۇڭا قۇرئ  ش

ــم ــدا رەهىـ ــۈن بايانلىرىـ ــدىكى پۈتـ ــان  ههققىـ ــان قىلغـ ــهپقهتنىمۇ بايـ  . شـ
 شـــــهپقهت يانداشـــــتۇرۇرپ  دىن رەهىـــــم ئايهتلىرىـــــ قۇرئـــــان كهرىـــــم

 . كهلتۈرۈلمىگهن ئىلىم ههققىدىكى باياندىن بىرنىمۇ تاپالمايسىز

ــۇالر « ــارىمىز ‹ ئـ ــېنىڭ رەهم ! پهرۋەردىگـ ــڭ سـ ــڭ ۋە ئىلمىـ ــمه ىتىـ  ههمـ
 . ) 1 ( » دەيدۇ › نهرسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

. ئايهت  7 غافىر سۈرىسى ) 1 (
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 ئــــۇ ئىككىــــسى بىزنىــــڭ بهنــــدىلىرىمىزدىن چــــوڭ رەهمىتىمىــــزگه «
 ئېرىــشكهن ۋە بىزنىــڭ ئــۆزىمىزگه خــاس ئىلمىمىزنــى بىــز بىلــدۈرگهن بىــر

 )2 ( . دېگهن ئايهتلهر بۇنىڭ مىسالىدۇر ) 1 ( » بهندىنى ئۇچراتتى

 . ئايهت  65 كههف سۈرىسى ) 1 (
 ئهمر مىسىرلىق مهشهۇر ئىسالم دەۋەتچىسى ۋە تونۇلغان ناتىق بۇ ماۋزۇنى يېزىشتا ) ( 2

 ئهخالقى « خالىدنىڭ  قىسقارتىپ » مۆمىننىڭ  ئهسهرىدىن  ناملىق
. پايدىلىنىلدى
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 راستچىللىق

 ق هېچقانـــدا . يغهمبهرلهرنىـــڭ ئهڭ ئالــدىنقى ئهخالقـــى راســتچىللىق په
 شـــۇڭا . شـــى قهتئىـــي مـــۇمكىن ئهمهس ۇ بىــر پهيغهمبهرنىـــڭ يالغـــانچى بول

ــاال ــدى بىــلهن راســتچىلال ق ئــالاله تائ ــان كهرىمــدە پهيغهمبهرلهرنــى ئال  ر ۇرئ
 . سۈپهتلىگهن ۋە راستچىلالر دەپ ماختىغان دەپ

 قۇرئانـدا « يهنـى نـه كَـانَ ِصـديقًا نِبيـا﴾ واذْكُر ِفـي الِْكتـاِب ِإبـراِهيم ِإ ﴿
 ئىبراهىمنىـــڭ قىسسىـــسىنى بايـــان قىلغىـــن، ئـــۇ ههقىـــقهتهن تولىمـــۇ

 . ) 1 ( » راستچىل پهيغهمبهر ئىدى

 قۇرئانـدا ئىدرىـسنىڭ « يهنـى ﴿واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإدِريس ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا﴾
ــان قىل ــۇ ه غ قىسسىــسىنى باي ــبهر ىــن، ئ ــقهتهن تولىمــۇ راســتچىل پهيغهم  هقى

 . ) 2 ( » ئىدى

 يهنـى رسـولًا نِبيـا﴾ ﴿واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ ِإنه كَانَ صاِدق الْوعِد وكَـانَ
 قۇرئانـــدا ئىـــسمائىلنىڭ قىسسىـــسىنى بايـــان قىلغىـــن، ئـــۇ ههقىـــقهتهن «
 . ) 3 ( » غهمبهر ئىدى پهي ههم رەسۇل ههم ەدىسىدە راستچىل ۋ

ــهۇر ــۇرۇنقى ئهڭ مهشــ ــتىن بــ ــبهر بولۇشــ ــڭ پهيغهمــ  پهيغهمبىرىمىزنىــ
 مــۇههممهد ئهرەبــلهر . ئىــدى » راســتچىل، ئىــشهنچلىك « ســۈپىتى ۋە لهقىمــى

 . ئايهت  41 مهريهم سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  56 هريهم سۈرىسى سۈرىسى م ) 2 (
. ئايهت  54 مهريهم سۈرىسى سۈرىسى ) 3 (
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 راســـتچىل، « ئهلهيهىســـساالمنى چاقىرمـــاقچى يـــاكى تهرىپلىمهكچـــى بولـــسا
 . دەيتتى » ئىشهنچلىك مۇههممهد

ــساالمغا په ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــۈچ ي ي مـ ــپ ئـ ــك كېلىـ ــدىن غهمبهرلىـ  ىلـ
 يهنـى ﴿فَاصدع ِبما تؤمر وأَعـِرض عـِن الْمـشِرِكني﴾ : ئۇنى كېيىن، ئالاله تائاال

ــاڭا بۇير « ــويغىن، ســ ــا قــ ــكارا ئوتتۇرىغــ ــى ئاشــ ــسالم دەۋىتىنــ ــان ئىــ  ۇلغــ
ــن مۇشـــــرىكالر ــبهر دەپ ئهمـــــر ) 1 ( » غا پهرۋا قىلمىغىـــ ــدا، پهيغهمـــ  قىلغانـــ

ــساالم ــدىكى ئهلهيهىس ــپ، مهككى ــا چىقى ــافا تېغىغ ــڭ س  ئهرەب قهبىلىلىرىنى
ــر ــسىنى بى ــدۇ  ههممى ــاپ چاقىرى ــلهن ئات ــسمى بى ــرىلهپ ئى ــڭ . بى  ئۇالرنى

ــسى ــۇپ، ههممىــ ــازىر بولــ ــرى هــ ــڭ ۋەكىللىــ ــا كېلهلمىگهنلهرنىــ  ، ههتتــ
 پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئهتراپىغـــا توپلىنىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن،

 اڭالرچۇ، قـــار « : ئۇالرغـــا ســۆز قىلىـــشقا باشـــالپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم
ــۇم ــىلهرگه هۇجــ ــسىدا ســ ــڭ ئارقىــ ــۇ تاغنىــ ــىلهرگه مۇشــ  ئهگهر مهن ســ

 دەيـدۇ، ئـۇالر » ن بـار دېـسهم، ماڭـا ئىشىنهمـسىلهر؟ ۇ قىلماقچى بولغان قوشـ
ــسى ــدەكال ههممى ــزدىن چىققان ــر ئېغى ــرەر « : بى ــۇرۇن بى ــدىن ب ــېنىڭ مۇن  س

ــز ــان ســۆزلىگهنلىكىڭنى بىلمهيمى ــسىمۇ يالغ ــتىم بول ــدۇ » قې ــبهر . دەي  پهيغهم
ــساالم ئه ــا لهيهىسـ ــدا ئۇالرغـ ــۇ چاغـ ــدىن « : بـ ــڭ ئازابىـ ــىلهرنى ئالالهنىـ  سـ

 هـــاالكهت « ئهبــۇ لهههب دېگهنــدە، ) 2 ( » ئاگاهالنــدۇرغۇچى پهيغهمــبهرمهن
 . دەيدۇ » شۇنىڭ ئۈچۈن توپلىدىڭمۇ بىزنى؟ ! بولسۇن ساڭا

ــ ر ــشىالرنىڭ اسـ ــدەك، ياخـ ــى بولغانـ ــڭ ئهخالقـ  تچىللىق پهيغهمبهرلهرنىـ
ــتچى . ئهخالقىــــــدۇر ــادا راســــ ــشىلهرنى دۇنيــــ ــتچىل كىــــ  للىقنى ۋە راســــ

 . ئايهت  94 هىجر سۈرىسى ) 1 (
. مۇسلىم، تىرمىزى ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــوق ــن ي ــاكى دى ــانۇن ي ــاكى ق ــلهت ي ــرەر مىل ــۆيمهيدىغان بى ــسىچه، . س  ئهك
 . يالغانچىالر ههممىال يهردە كىشىلهرنىڭ نهپرىتىگه ئۇچرايدۇ

ــبهر ئهلهيهىســساالم ــگهن پهيغهم ــداق دې  راســتچىللىق ياخــشىلىققا « : مۇن
ــۆزلهپ، ــت سـ ــاليدۇ، راسـ ــنهتكه باشـ ــشىلىق جهنـ ــاليدۇ، ياخـ ــشه باشـ  ههمىـ

 ادەم ئـــالاله تائاالنىـــڭ نهزەرىـــدە راســـتچىللىق بىـــلهن ئىـــش كـــۆرگهن ئـــ
 يالغــانچىلىق گۇناهقــا باشــاليدۇ، گۇنــاه . دەپ يېزىلىــدۇ › راســتچىل بهنــدە ‹

ــد ــان ئېيتى ــا باشــاليدۇ، يالغ ــڭ نهز دوزاخق ــالاله تائاالنى ــادەم ئ ــدە ى ىغان ئ  رى
 . ) 1 ( » دەپ يېزىلىدۇ › يالغانچى ‹

ــڭ نهز ــىز ئــــالاله تائاالنىــ ــشتىلهرنىڭ دەپتىرىــــدە، ى ســ  رىــــدە، پهرىــ
 ئىنـــسانالرنىڭ ئېغىزىـــدا يالغـــانچى بولـــۇپ ئاتىلىـــشنى ياقتۇرمايـــسىز ههر

 ! قاچان؟

ــۇقىرىقى ــستىكى ي ــتچىللىق « ههدى ــاليدۇ راس ــشىلىققا باش ــگهن » ياخ  دې
ــۆز ــلهن ســ ــانچىل « بىــ ــاليدۇ يالغــ ــا باشــ ــۆز » ىق گۇناهقــ ــگهن ســ  گه دېــ

ــشىدا دىققىتىمىزنـــــى ئاغـــــدۇرغىنىمىزدا، پۈتـــــۈن ياخـــــشىل  ىقالرنىڭ بېـــ
ــايمىز  گويــاكى راســتچىللىق ياخــشىلىقنىڭ . راســتچىللىقنىڭ بــارلىقىنى بايق

 . مۇقهددىمىسى ياكى ئۇنۋانى ئورنىدا تۇرىدۇ

 ئارقىـــسىدا چوقـــۇم سىچه، ههر قانــداق بىـــر يامانلىقنىــڭ بۇنىــڭ ئهكـــ
 ئالـــدامچىلىق، خـــائىنلىق، ســـاتقۇنلۇق، ئوغرىلىـــق، . يالغـــانچىلىق بولىـــدۇ

ــا ــاتىللىق، قــ ــاپالش، غه قــ ــ را چــ ــىكايهت  ۋەت يــ  نىــــڭ ر ۋاهاكازاال .. . شــ
 يامــان ئىــشالرنى قىلىــدىغان . سىدە چوقــۇم يالغــانچىلىق بولىــدۇ مىــ مۇقهددى

. بۇخارى، مۇسلىم ۋە ئىمام ئههمهدلهر رىۋايىتى ) 1 (
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ــرىگه، ــا « بىـ ــا، ئهممـ ــان ئېيتمـ ــن يالغـ ــانلىقلىرىڭنى قىلغىـ ــان يامـ  » خالىغـ
 . دېسىڭىز، ئۇنى قىالالمدۇ؟ ههرگىز قىاللمايدۇ

ــدىن ــان بىرى ــا قىلغ ــې ســهن « زىن ــا ن ــۇ ۋاقىتت ــڭ؟ ئ  دەپ » مه قىلىۋاتاتتى
 دېمهيـــدۇ، بهلكـــى يالغـــانالرنى » ىم ىـــد قىلغان مهن زىنـــا « سورىـــسىڭىز، ئـــۇ

 . ئويدۇرىدۇ

 يالغــان ئېيتىــشنى ئــادەت قىلىۋالغــان ئــادەم ئهڭ چــوڭ « شــۇڭا ئۆلىمــاالر
ــۇپ كېتىـــدۇ ــاهالرنى ئىككىلهنمهســـتىن قىلىـــدىغان بولـ  دېـــگهن » گۇنـ

 . نهتىجىنى چىقارغان

ــادىتى راســتچىللق پهيغهمبهرلهرن ــڭ ۋە ياخــشىالرنىڭ ئ  ىــڭ، مۆمىنلهرنى
 پهيغهمــــــبهر . بولغانـــــدەك، يالغـــــانچىلىق مۇناپىقالرنىـــــڭ ئادىتىـــــدۇر

 : مۇناپىقالرنىـڭ سـۈپهتلىرىنى بايـان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن ئهلهيهىسساالم
ــۇر « ــاالمىتى ئۈچت ــڭ ئ ــسا : مۇناپىقنى ــۆزلهيدۇ، ۋەدە قىل ــان س ــسه يالغ  سۆزلى

 . ) 1 ( » نهت قويۇلسا خىيانهت قىلىدۇ ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىدۇ، ئاما

 راستچىللىق جهننهتكه كىرىشنىڭ كاپالىتى

ــبهر ئهلهيهىســساالم ــگهن پهيغهم ــداق دې ــالته ئىــشتا « : مۇن  ســىلهر ماڭــا ئ
ــالهت قىلىــــمهن ــىلهرگه جهننهتنــــى كاپــ ــالهت بېــــرىڭالر، مهن ســ  : كاپــ
 ســۆزلىگهندە راســـت ســۆزلهڭالر، ۋەدە قىلـــساڭالر ئۇنىڭغــا ۋاپـــا قىلىڭـــالر،

ــ ــادىن ئام ــى زىن ــالر، ئهزايىڭالرن ــادا قىلىڭ ــدا ئ ــۇنى ۋاقتى ــساڭالر ئ  انهت تۇت

. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــان ــۇڭالرنى يامــ ــاقالڭالر، قولــ ــدىن ســ ــۆزۈڭالرنى هارامــ ــاقالڭالر، كــ  ســ
 . ) 1 ( » ئىشالردىن ۋە هارامدىن يىغىڭالر

ــساالم ــبهر ئهلهيهىســ ــگهن پهيغهمــ ــداق دېــ  راســــتچىللىق « : يهنه مۇنــ
ــشتۇر ج خاتىر ــانچىلىق تهشۋىـ ــك، يالغـ ــۈ . ) 2 ( » هملىـ ــت چـ ــسان راسـ  نكى ئىنـ

 ســـــۆزلىگهندە خاتىرچهملىـــــك ۋە بىـــــر خىـــــل راههت هـــــېس قىلىـــــدۇ،
 تهســـلىك يـــاكى ه ههمـــدە راســـت سۆزلهشـــته هېچقـــانچ تهشۋىـــشلهنمهيدۇ

 . ئوڭايسىزلىق هېس قىلمايدۇ، ئىككىلهنمهيدۇ، دۇدۇقلىمايدۇ

ــا ــدۇ، ههتت ــق تارتى ــته قىيىنچىلى ــان سۆزلهش ــسان يالغ ــا ئىن  بهزى ئهمم
ــ ــارائىتالردا چېكىــ ــدۇ، شــ ــي بولمايــ ــى تهبىئىــ ــدۇ، چىرايــ  سىدىن تهر ئاقىــ

ــمايدۇ ــانچه قامالش ــۆزلىرى ئ ــشىدىن س ــۇپ قېلى ــكارا بول ــانچىلىقى ئاش  ، يالغ
 . تهشۋىشلىنىدۇ

 ههرقــانچه ســۆزگه ئۇســتا ۋە يالغــاننى قامالشتۇرۇشــقا مــاهىر كــاززاپالرمۇ
ــر به ــدۇ ۋە بىــ ــپ قالىــ ــر بىلىنىــ ــدۇ كــــۈن رىبىــ ــاي قالمايــ ــۋا بولمــ  . ى رەســ
ــر تۇتــام ي قــۇ يالغانچىنىــڭ «  دېــگهن ســۆزمۇ بىكارغــا ئېيتىلمىغــان » رۇقى بى

. بولسا كېرەك

 ههدىــــس پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ مۆجىزىلىــــك يــــۇقىرىقى
ــى ــۇ ســـۆزنىڭ ههقلىقىنـ ــاپىلىرى بـ ــاتلىق مۇسـ  ســـۆزلىرىدىن بولـــۇپ، هايـ

 ۇســۇلمان، چــۈنكى بــۇ ســۆز مهيلــى كۇپپــار، مهيلــى م . ئىــسپاتالپ كهلمهكــته
 . رىدە ههق سۆزدۇر ى نهز ههرقانداق ئادەمنىڭ

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. تىرمىزى ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ئىمام ) 2 (



 خالقالر ه ئ ل ە ز ۈ گ : بۆلۈم  278 3

 هاياتىـدا مهكـتهب كـۆرمىگه، ئوقـۇش ۋە يېزىـشنى ئــۆگهنمىگهن، پهقهت
ــ ــر پهيغهمبهرنىــڭ ئىنــسانالرنى ال ئالالهنىــڭ ۋەهيىــسى بىلهن  يېتىــشكهن بى

ــسلىرىدەك ــسخولوگىيه مۇتهخهسسىـ ــۇددى پىـ ــۋالىنى خـ ــڭ ئههـ  ۋە ئۇالرنىـ
 كى اللىقتى ئانـــــالىز قىلىــــــشى ههمــــــدە ئۇنىــــــڭ ئېيتقــــــانلىرىنى رىئــــــ

ــڭ تهســتىقل ــڭ ه تهجرىبىلهرنى ــالاله تائاالنى ــشى « ۋاتقانلىقى ئ ــۆز خاهى ــۇ ئ  ئ
 ) 1 ( » بىــلهن ســۆزلىمهيدۇ، پهقهت ئۇنىڭغــا قىلىنغــان ۋەهيىــنىال ســۆزلهيدۇ

ــدۈرمهكته ــۆزىنى كۈچلهن ــگهن س ــۇ . دې ــم م مهل ــان كهرى ــايىتى كى، قۇرئ  ۋە ئ
 كىــستى ې مهنىــسى بىــلهن ئــالاله تائاالنىــڭ ۋەهيىــسى، ئهممــا ههدىــسنىڭ ت

 . ۇههممهد ئهلهيهىسساالمدىن، مهنىسى ئالالهتىن كهلگهن ۋەهيىدۇر م

 يالغانچىلىقنىڭ خىيانهت تۈرى

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــگهن پهيغهمـ ــداق دېـ ــانهت « : مۇنـ ــوڭ خىيـ  ئهڭ چـ
ــر ــدىغان بىــ ــتچىل دەپ بىلىــ ــېنى راســ ــۇنى ســ ــپ ئــ ــان ئېيتىــ  ىگه يالغــ

 . ) 2 ( » ڭدۇر ى ش ى ر ۈ د ئىشهن

 داقال بىـر ســۆزىڭىزنىڭ كىـدىن ئىـشىنىدىغان، ســىزنىڭ قانـ رى سـىزگه يۈ
ــشىڭىز، ــچه شــهكلهنمهيدىغان دوســتىڭىزغا يالغــان سۆزلى  راســتلىقىدىن قىل

ــتلۇق ــسىگه ۋە دوس ــن ئىشهنچى ــان چى ــىزگه بولغ ــڭ س ــسابىغا ى ئۇنى  نىڭ هې
! قىلىنغان ئهڭ چوڭ خىيانهت ئهمهسمۇ؟

 ! هه  گهن توغرا ې د ى نېم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرى

 . نهجم سۈرىسى ) 1 (
. ئبۇداۋۇد، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــاهابىل ــدۇكى، پ ه ســــ ــساالم ئ ر دەيــــ  ۈچــــــۈن هيغهمــــــبهر ئهلهيهىســــ
 لىــدىغان ئىككىنچــى بىــر خۇلــۇق يــوق ئىــدى، ۈ يالغـانچىلىقتىنمۇ يامــان كۆر

 بىـــراۋ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ هۇزۇرىـــدا يالغـــان ئېيتقـــان هامـــان
ــارام بـــوالتتى، ــاتتىق بىئـ  تـــاكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ كـــۆڭلى قـ

ــدىن تهۋبه قىل ــڭ يالغانـ ــان ئېيتقۇچىنىـ ــانلىق يالغـ ــنىگه قهدەر ى غـ  نى بىلگىـ
 . ام بوالتتى ۋە كۆڭلى سىقىالتتى ار مىشه بىئ ه ه

 مۇناپىقلىقنىڭ مۇقهددىمىسىدۇر يالغانچىلىق

 ِليجـِزي اللَّـه الـصاِدِقني ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمـدە مۇنـداق دېـگهن
ـاِفِقنينالْم ـذِّبعيو ِقِهمراسـتچىلالرغ « يهنـى ﴾ ... ِبِصد   راسـچىللىقنىڭ ئـالاله  ا

 . ) 1 ( » ... ن مۇكاپاتىنى بېرىش، مۇناپىقالرنى جازاالش ئۈچۈ

 راسـتچىلالرنىڭ مۇكاپـاتىنى ئايهتته ئـالاله تائاالنىـڭ قىيـامهت كۈنىـدە،
ــۇپ، ــان بولـ ــان قىلىنغـ ــدىغانلىقى بايـ ــىنى بېرىـ ــڭ جازاسـ  ۋە يالغانچىالرنىـ

 نىڭ ئورنىغــــا ى ســــۆز » يالغــــانچى « نىــــڭ ئهكــــسى بولغــــان » راســــتچىل «
ــاپ « ــۆزى قوللىنىلغــان » ىق مۇن ــانچىلىق بىــلهن . س ــدا ئــۆمرىنى يالغ  بۇنىڭ

ــاپىقلىق بىــلهن خۇالســىلىنىدىغانلىقىغا ــاقىۋىتى مۇن  ئۆتكۈزگۈچىلهرنىــڭ ئ
ــان ــشارەت قىلىنغـ ــسا، . ئىـ ــتچىللىق بولـ ــى راسـ ــڭ ئاساسـ ــۈنكى ئىماننىـ  چـ

 شـۇڭا ئىمـان بىـلهن يالغاننىـڭ بىـر . مۇناپىقلىقنىڭ ئاساسى يالغانچىلىقتۇر
 ! رلىشىشى مۇمكىن ئهمهس قهلبته بى

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــدۇ؟ « : دىن پهيغهم ــادەم قورقۇنچــاق بوالم ــۆمىن ئ  » م
ــورالغىنىدا، ــاۋاب » ههئه « دەپ ســ ــۆمى « بهرگهن، يهنه دەپ جــ ــادەم ن مــ  ئــ

. ئايهت  24 ئههزاب سۈرىسى ) 1 (
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ــدۇ ــورالغاندىمۇ، » بېخىـــــل بوالمـــ ــاۋاب بهرگهن » ههئه « دەپ ســـ  . دەپ جـــ
 دەپ » يــاق « دەپ ســورالغىنىدا، » مــۆمىن ئــادەم يالغــانچى بوالمــدۇ « ئانــدىن

 . ) 1 ( جاۋاب بهرگهن

 چـــۈنكى بىراۋنىـــڭ قورقۇنچـــاقلىقى يـــاكى بېخىللىقىنىـــڭ زىيىنـــى
ــدۇ ــۆزىگه بولىـ ــۆپىنچه ئـ ــى . كـ ــڭ زىيىنـ ــڭ يالغانچىلىقىنىـ ــا بىراۋنىـ  ئهممـ
 يالغــانچىلىق ئىنــسانالرنى تهســهۋۋۇر قىلىــپ . كــۆپىنچه باشــقىالرغا بولىــدۇ

 ىـــڭ گۇنـــاهىمۇ شـــۇڭا ئۇن . ئۇچرىتىـــدۇ زەخمهتـــلهرگه  بولغۇســىز زىيـــان
ــدۇ ــى قـــاتتىق بولىـ ــر، جازاسـ ــي مهنىـــدىكى . ئېغىـ  يالغانچىنىـــڭ ههقىقىـ

ــدىغانلىقى يالغانچىلىقنىــڭ گۇناهىنىــڭ چــوڭلىقىنى  مــۆمىنلهردىن بواللماي
 . بىلىش ئۈچۈن يېتهرلىكتۇر

 ههقىقىي راستچىللىق

 مۇنـداق دېـگهن جۇنهيـد هىجرىيه ئـۈچىنچى ئهسـىرنىڭ ئۆلىمالىرىـدىن
ــكهن ــي ر « : ئىــ ــېنى ههقىقىــ ــه ســ ــقا نهرســ ــدىن باشــ ــتچللىق يالغانــ  اســ

ــشىڭدۇر ــت سۆزلىـ ــارائىتتا راسـ ــدىغان شـ ــتچىللىقنىڭ . » قۇتۇلدۇرالمايـ  راسـ
 راســـت « . ئىنـــساننى ههمىـــشه قۇتقۇزغـــۇچى ئىكهنلىكىـــدە شـــهك يـــوق

 ســـۆزمۇ شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن دېـــگهن مهشـــهۇر » ســـۆزلىگهن نىجـــات تاپىـــدۇ
 . ى مۇمكىن ش ۇ ئېيتىلغان بول

ــان ــۈن يالغـ ــۇش ئۈچـ ــسى قالمىغـــان ئېيت قۇتۇلـ ــقا چارىـ  ىـــشتىن باشـ
 ى ئىـــشالر دد ئـــادەمنىڭمۇ راســـت سۆزلىـــشى تهلهب قىلىنغـــان يهردە، ئـــا

. ئىمام مالىك رىۋايىتى ) 1 (
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 ئۈچۈن، ههتتـا يالغـان ئېيتمىـسىمۇ هېچقانـداق زىيـان بولمايـدىغان ئىـشالر
 ! ئۈچۈن يالغان ئېيتىۋاتقانالرنى نېمه دېگىلى بولسۇن؟

ــڭ ۇ ئ ــۆمه يهتت مهۋىيلهرنى ــپه ئ ــادار خهلى ــسى، ۋاپ ــى خهلىپى ــى ىنچ  ر ئىبن
 ئىكهنلىكىنـــى بىلـــگهن نومۇســـسىزلىق يالغـــان ئېيتىـــشنىڭ « ئابـــدۇلئهزىز

 . دېگهن ئىكهن » ۋاقتىمدىن بىرى بىر قېتىممۇ يالغان سۆزلهپ باقمىدىم

 راستچىللىققا ئادەتلىنىشنىڭ يولى

ــۈن ــى ئۈچـ ــتچىللىقنى يېتىلدۈرۈشـ ــدە راسـ ــادەم ئۆزىـ ــسىزكى، ئـ  شهكـ
ــالاله تائاالغـــا تهقۋ ــلهن ئـ ــدى بىـ ــق ئالـ ــشى الىـ ــى ( قىلىـ  ههر ئىـــشتا يهنـ

 كۆرســـهتكهنلىرى ئىچىـــدە ههرىـــكهت قىلىـــشى ۋە ئالالهنىـــڭ ئالالهنىـــڭ
 ، ئانـدىن راسـتچىل، تهقـۋادار، ) غهزىبىگه اليىق بولـۇپ قېلىـشتىن قورقىـشى

ــم ــشى الزى ــۇرۇپ قوپى ــلهن ئولت ــشىلهر بى ــاال . ياخــشى كى ــالاله تائ ــان ئ  قۇرئ
 لىڭـالر ۋە راسـتچىلالر بىـلهن ئالالهقـا تهقۋالىـق قى ! ئـى مـۆمىنلهر « : كهرىمدە
 دېـــيش ئـــارقىلىق راســـتچىللىقنىڭ تهقۋالىـــق ئىكهنلىكـــى ۋە ) 1 ( » بولــۇڭالر

ــنىڭ ــلهن بولۇش ــتچىلالر بى ــى راس ــولى ئىكهنلىكىن ــشنىڭ ي ــا يېتى  تهقۋالىقق
 . ئوچۇقلىغان

. ئايهت  119 تهۋبه سۈرىسى ) 1 (
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 راستچىللىقنىڭ تۈرلىرى

 نىيهتتىكى راستچىللىق  1

ــتچىللىق ــى راس ــان ههرق – نىيهتتىك ــاقچى بولغ ــشتا قىلم ــر ئى ــداق بى  ان
ــتۇر ــى كۆزلهشـ ــالاله رازىلىقىنـ ــى . ئـ ــالاله رازىلىقىنـ ــشتا ئـ ــسان ههر ئىـ  ئىنـ

ــا ــادەت قاتارىغ ــشلىرىنىمۇ ئىب ــالىق ئى ــادەتتىكى دۇني ــارقىلىق ئ ــۆزلهش ئ  ك
ــ ــاۋابقا ئېرىـ ــدۇ ۋە سـ ــڭ ئۆتكۈزەلهيـ ــشى نىيهتنىـ ــۇ ياخـ ــۇنداقال بـ  شىدۇ، شـ

ــلهن مه ــى بى ــ بهرىكىت ــدۇ ق ــيهت . سىتىگه يېتى ــشى نى ــمهك، ياخ ــادەتنى دې  ئ
ــادەتكه ئۆرۈيـــد  ياخـــشى ئـــۆگىنىش « . ىغان ســـېهىرلىك خىـــسلهتتۇر ئىبـ

 الرغا ئىنــسان دىنىمغــا، ۋەتىــنىمگه، خهلقىمــگه ۋە قىلىــپ، ياخــشى ئوقــۇپ
 دېـــگهن نىـــيهت بىـــلهن دەرس مـــۇزاكىرە » مهنپهئهتلىـــك ئـــادەم بـــولىمهن

 بــاي بولــۇپ ئائىلهمنىــڭ ئېهتىيــاجىنى هااللــدىن « قىلغــان ئوقۇغــۇچى،
 ۇل ئىهـسان ۋە سـهدىقىلىرىم بىـلهن ئالالهنىـڭ يوقـس  خهيـر « ، » قامدايمهن

 دېــگهن نىــيهت بىــلهن ئىــشلىگهن » بهنــدىلىرىنىڭ بېــشىنى ســىاليمهن
 هااللـدىن ئىـشىمنى قېتىرقىنىـپ راۋاجلىـق قىلىـش ئـارقىلىق « تىجارەتچى،

 دېـگهن نىــيهت بىــلهن كهســپ » ئــائىلهمگه ســهرپ قىلىــمهن تاپقـانلىرىمنى
 ۋە ههققــانىي يوسـۇندا ، تــوغرا پ قېتىرقىنىـ ۋەزىپهمنــى « قىلغـان هـۈنهرۋەن،

ــش ــارقىلىق ئى ــان مائا لهش ئ ــ ئالغ ــڭ ش ــڭ ههم ئائىلهمنى ــلهن ئۆزۈمنى  ىم بى
 ئىــشلىگهن كــادىر دېــگهن نىــيهت بىــلهن » اجلىرىنى قامــدايمهن ئېهتىيــ

 تۇرمـۇش قـۇرۇش ئـارقىلىق هـارام ئىـشالردىن سـاقلىنىمهن « ياكى ئىشچى،
ــ ۋە دىيـــا  دېـــگهن نىـــيهت بىـــلهن » ۇرۇپ چىقىـــمهن نهتلىق بىـــر ئـــائىله قـ

. ئهلۋەتته ئالاله تائاالنىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ يىگىت  ئۆيلهنگهن قىز
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 سۆزدىكى راستچىللىق  2

 ماڭـا راسـتچىل تىـل ئاتـا ! ئـى ئـالاله « ههمىشه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 بــالىلىق دۋەۋرىـدىن باشـالپ راســتچىللىقى . ۇئـا قىالتتـى د دەپ ) 1 ( » قىلغىـن

 ىنى تهســتىقلىغان راسـتچىللىق ونۇلغـان، ههتتـا كۇففـارالرمۇ ئۇنىـڭ هن ت بىـل
 بـۇ دۇئـانى كۈنـدۈز  كـېچه بـۇ دۇئـانى ئوقۇغـان يهردە، بىـز بىـر پهيغهمـبهر

 راســـتچىل بهنـــدىلهردىن قىلىـــشىنى تىلهشـــكه ئوقـــۇپ ئـــالالهتىن بىزنـــى
 ! قانچىلىك مۇهتاج بولىۋاتقانلىقىمىزنى بىلهمسىز؟

ــارەتچى « : مۇنـــداق دېـــگهن االم پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـس  راســـتچىل تىجـ
 قىيــامهت كۈنىــدە پهيغهمــبهرلهر، راســتچىلالر ۋە شــېهىدالر بىــلهن بىــرگه

ــدۇ ــشچى . ) 2 ( » بولىـ ــۈنهرۋەن، ئىـ ــۇ ههدىـــس هـ ــان،  بـ ــى، دېهقـ  خىزمهتچـ
 قاتـارلىق رىزىـق يولىـدا يـۈرگهن ههرقانـداق كىـشىگه قارىتىلغـان چارۋىچى

 لهن يــاكى قانــداق جايــدا ئىــشلىگهن بولــۇپ، راســتچىلالر قانــداق ئىــش بىــ
 بىـــــشارەت بهرگهن راســـــتچىل سۇن پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم مىـــــ بول

ــۈن ق چــۈنكى راســتچىللىق ههر . تىجــارەتچىگه قوشــۇلىدۇ ــدا، پۈت ــداق جاي  ان
 . سۆزلهردە تهلهب قىلىنىدۇ  ههرىكهت ۋە گهپ  ئىش

 ئهمهلدىكى راستچىللىق  3

 ئـــى ‹ « : همـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا ئـــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمـــدە پهيغ
ــرىمگه ۋ پهر ــارىم كىرىـــدىغان يېـ ــلهن كىرىـــشىمنى، دۇرۇســـلۇ ەردىگـ  ق بىـ

 . ئىمام تىرمىزى ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ئىبنى ماجه، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 ق بىـــــلهن چىقىـــــشىمنى نهســـــىب دۇرۇســـــلۇ چىقىـــــدىغان يېرىمـــــدىن
 . دەپ تهلىم بهرگهن ) 1 ( » دېگىن › ئهتكىن

 مۆمىنلهرنىــڭ ئىچىــدە ئالالهقــا « : يهنه مۇنــداق دېــگهن ئــالاله تائــاال
 . ) 2 ( » ۇن كىشىلهر بار غ ۇرغان نۇر ش ئا بهرگهن ئههدىنى ئهمهلگه

 ردىن ئــۇمهير ه سـاهابىل : سـهۋەبى مۇنـداق ئىـدى ۈش بـۇ ئايهتنىـڭ چۈشـ
ــازىتى بولغـــان كـــۈنى پهيغهمـــبهر ــام بهدر غـ ــساالمغا ئىبنـــى ههمـ  ئهلهيهىسـ

ــدۇ ــداق دەي ــۇلهلاله « : مۇن ــا رەس ــى ا ئهگهر مهن ئ ! ي ــمهنلهرگه قارش ــۇ دۈش  ش
 پهيغهمــبهر » م، راسـتىنال جهنــنهتكه كىرىمهنمــۇ؟ جهڭ قىلىـپ ئۆلــۈپ كهتــسه

ــۋەتته « : ئۇنىڭغــا ئهلهيهىســساالم  دەپ جــاۋاب بېرىــپ، » كىرىــسهن ههئه، ئهل
ــدىغان « : گه ر گ ســاهابىل ــا تهڭ كېلى ــى ئاســمان ۋە زېمىنغ ــۇرۇڭالر كهڭلىك  ت

ــالر ــاد قىلىڭ ــۈن جىه ــرىش ئۈچ ــنهتكه كى ــدۇ » جهن ــۇمهير . دەي ــا ئ ــۇ ۋاقىتت  ب
 ئهي ئــۇمهير « : بهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغـا قـاراپ پهيغهمـ . دەيـدۇ » پاه،پـاه «

ــ ــدى ســاڭا ن ــۇمهير » ېمه بول  مهن راســتىنال ! يارەســۇلهلاله « : دەپ ســورايدۇ، ئ
ــى ــنهت ئههلـ ــدىمهن؟ جهنـ ــساالم » بوالالمـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدۇ، پهيغهمـ  : دەيـ

ــنهت ئههلى زادى ســهن « ــ جهن ــدۇ ) 3 ( » سهن دىن ــۇمهير . دەي ــۇنى ئاڭلىغــان ئ  ب
 » مۇشـــۇ خـــورمىال قالــــدى رىــــسىدا پهقهت مهن بىـــلهن جهنـــنهت ئوتتۇ «

ــاليدۇ ــان خــورمىنى تاش ــدىكى يهۋاتق ــنىچه قولى ــدانىغا دېگى ــۇرۇش مهي  ۋە ئ
 . بولىــدۇ نائىــل كىرىـپ كېتىــدۇ، ئــاخىرى شــېهىدلىق شـهربىتىنى ئىچىــشكه

 . شۇ مۇناسىۋەت بىلهن يۇقىرىقى ئايهت چۈشىدۇ

 . ئايهت  80 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  23 ئههزاب سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 سهتكه يېـتىش ئۈچـۈن قـ هدىـس ياخـشى ئىـشنى نىـيهت قىلىـش مه بۇ ه
ــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن يې ــى ئهمهل ــك ئهمهســلىكىنى ۋە ياخــشى نىيهتن  تهرلى

 . ئهمهل قىلىش يهنى ئىشلهش شهرت ئىكهنلىكىنى ئوچۇقلىغان

 ئــى « ئىككىنچــى خهلىــپه ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ
 ىرىدە شـــېهىدلىقنى نهســـىب ه ماڭـــا پهيغهمبىرىڭنىـــڭ مۇشـــۇ شـــه ! ئـــالاله
 ه مـۇنهۋۋەرە شـههىرى ئىـسالم ن بۇكى مهدىـ هـال . دەپ دۇئا قىالتتـى » ئهتكىن

 ئهممـا ئـالاله تائـاال . شههىرى بولغانلىقتىن، ئـۇ شـهههردە جىهـاد بولمـايتتى
 يىلـــى  23 ئۇنىــڭ دۇئاســـىنى ئىجـــابهت قىلغــان بولـــۇپ، هىجرىيىنىـــڭ

ــڭ ه زۇله ــجه ئېيىنى ــۈنى – 26 ج ــالدى ( ك ــى 644 مى ــابىر  3 يىل ــۇ ) نوي  ئهب
 بىــلهن جۇســىي تهرىپىـدىن سۇيىقهســت مه بىــر لۇئلـۇئ ئىــسىملىك ئىرانلىـق

 . شېهىد قىلىنغان

 مهرتىبىسى نىڭ راستچىللىق

 راســــتچىللىق مهرتىبىــــسى پهيغهمبهرلىــــك مهرتىبىــــسىدىن كېيىــــنال
ــدۇر ــهرەپلىك مهرتىبى ــدىغان ئهڭ ش ــاال . كېلى ــالاله تائ ــدە ئ ــان كهرىم  : قۇرئ

ــۇالر « ــدىكهن، ئــ ــائهت قىلىــ ــبهرگه ئىتــ ــا ۋە پهيغهمــ ــى ئالالهقــ  كىملهركــ
 ، تته ئالالهنىـــڭ نېمىـــتىگه ئېرىـــشكهن پهيغهمـــبهرلهر، راســـتچىلالر ئـــاخىرە
ــېهىدل ــ ر ۋە يا ه ش ــد شىالر خ ــۇالر نېمى ــدۇ، ئ ــله بولى ــلهن بىل ــشى ې بى  گهن ياخ

ــراهال ــدۇ ) 1 ( » ر ههمـ ــنال . دەيـ ــدىن كېيىـ ــبهرلهر، ئانـ ــاۋۋال پهيغهمـ ــايهتته ئـ  ئـ
 بۇنىڭــــدىن مهلــــۇمكى، راســــتچىللىق . راســــتچىلالر بايــــان قىلىنغــــان

 . ىلهن شېهىدلىق ئوتتۇرىسىدىكى مهرتىبىدۇر پهيغهمبهرلىك ب

. ئايهت  69 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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 قايسى ۋاقىتتا يالغان ئېيتىشقا بولىدۇ؟

 شقا ئــــۈچ هــــالهتته يالغــــان ئېيتىــــ ئىــــسالم ئولىمــــالىرى تۆۋەنــــدىكى
 : بولىدىغانلىقىنى قارارالشتۇرغان

ــدۇ . 1 ــكه بولى ــان سۆزلهش ــا . ئۇرۇشــتا يالغ ــازدۇرۇش، خات ــمهننى ئ  دۈش
 قاتـارلىق ئىـشالردا يالغـان سۆزلهشــكه ىش ، تاكتىكـا قــوللىن مهلۇمـات بېـرىش

 ئـــــۇرۇش دېـــــگهن « : پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم شـــــۇڭا . بولىـــــدۇ
 . دېگهن » تاكتىكىدۇر

ــر . 2 ــلهن  بىـ ــرى بىـ ــ بىـ ــتۈرۈپ ش دۈشمهنلىـ ــانالرنى ئهپلهشـ  ىپ قالغـ
ــۇش ــدۇ قوي ــشقا بولى ــان ئېيتى ــى : مهســىلهن . ئۈچــۈن يالغ ــرى يهنه بىرىن  بى

ــكه ــى تهرەپـ ــسىمۇ، قارشـ ــۆككهن بولـ ــى « سـ ــشى گېپىڭىزنـ ــىزنىڭ ياخـ  سـ
 . دەپ يالغان ئېيتقانغا ئوخشاش » قىلدى

 ئهممـا ئايالغـا يالغـان ئېيـتىش شـۇ . ئايالىغا يالغـان ئېيتىـشقا بولىـدۇ . 3
ــدىلىق ــشالر دائى بولغــان ئايالغــا پاي ــدىال بولىــدۇ ئى  : مهســىلهن . رىــسى ئىچى

ــسىز ســىز «  مغــا ئايالى . دېگهنــگه ئوخــشاش » دۇنيــادىكى ئهڭ چىرايلىــق ئايال
ــۆزىنى ــقا، كـ ــشقا، ئالداشـ ــانهت قىلىـ ــا خىيـ ــتىم دەپ، ئۇنىڭغـ ــان ئېيتـ  يالغـ

 چـۈنكى مۇنــداق قىلىـش چهكلهنــگهن هـارام ئىــشالردىن . بوياشـقا بولمايــدۇ
 )1 ( . سانىلىدۇ

 ئهمر مىسىرلىق مهشهۇر ئىسالم دەۋەتچىسى ۋە تونۇلغان ناتىق بۇ ماۋزۇنى يېزىشتا ( 1 )
 ئهخالقى « خالىدنىڭ  قىسقارتىپ » مۆمىننىڭ  ئهسهرىدىن  ناملىق

. پايدىلىنىلدى
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 ئامانهت

ــانىلىدۇ  . ئامــــانهت ئىــــسالم دىنىــــدا ئهڭ ئاساســــلىق ئهخالقــــتىن ســ
ــ ــڭ نـ ــ ې ئامانهتنىـ ــمه ياخـ ــى ههمـ ــدۇ، ش مه ئىكهنلىكىنـ ــا بهزى ى بىلىـ  ئهممـ

 تولـۇق كىشىلهر ئامـانهت ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان مهنىلهرنىـڭ ههممىـسىنى
ــك ــتىن بىلمىگهنلىـ ــيهت بهرمىگهنلىكـ ــا ئههمىـ ــاكى ئۇنىڭغـ ــانهتكه يـ  ، ئامـ

ــامىله ق ــراۋ : مهســـىلهن . ىلىـــدۇ نىـــسبىي مۇئـ ــز « بىـ ــانهتكه ههرگىـ  مهن ئامـ
ــانه ــان ئامـ ــا قويۇلغـ ــايمهن، ماڭـ ــانهت قىلمـ ــدا خىيـ ــسىگه ۋاقتىـ  تنى ئىگىـ

ــشۇرىمهن ــدۇ » تاپـ ــشى . دەيـ ــايىتى ياخـ ــۇ ناهـ ــڭ . بـ ــۇ ئامانهتنىـ ــا بـ  ئهممـ
ــڭ ــى ئامانهتنىـ ــسى ئهمهس، بهلكـ ــشلىرىدىكى ههممىـ ــامىله ئىـ ــۈرى مۇئـ  تـ

 ش تاۋارغــا ئوخــشا مــال ۋە  ئامــانهت ســۆزى ئامــانهت قويۇلغــان پــۇل . بهس
ــقا ــدىن باشـ ــىلهرنى ئىپادىلىگهنـ ــاددىي نهرسـ ــى، مـ ــۋى قىممهتلهرنـ  ، مهنىـ

 . غان چوڭ مهنىلهرنى ئىپادىلهيدۇ نۇرغۇنلى شۇنداقال

 يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تخونواْ اللّـه والرسـولَ ﴿ : قۇرئـان كهرىمـدە ئالاله تائاال
واْ ختُ وـونَ ونلَمعت مأَنتو اِتكُمانئالالهقـا، پهيغهمـبهرگه ! ى مـۆمىنلهر ئـ « يهنـى ﴾ أَم 

 ئامـــانهتلهرگه بىلىـــپ تـــۇرۇپ خىيـــانهت قىلمـــاڭالر، ســـىلهرگه قويۇلغـــان
ــاڭالر ــانهت قىلمـــ ــهتكهن ) 1 ( » خىيـــ ــسى . دەپ كۆرســـ ــڭ ئهكـــ  ئامانهتنىـــ

 . تۇر خىيانهت

 ئالالهقا خىيانهت قىلىش دېگهننىنڭ مهنىسى نېمه؟

. ئايهت  27 ئهنفال سۈرىسى ) 1 (
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ــسى ــڭ مهنىــ ــش دېگهننىــ ــانهت قىلىــ ــا خىيــ ــڭ – ئالالهقــ  ئالالهنىــ
ــلىق ۋە ــادا قىلماســـ ــانلىرىنى ئـــ ــلىك، بۇيرىغـــ ــرىگه ئهگهشمهســـ  ئهمرلىـــ

 هنىــــــــڭ ئهمرلىــــــــرى ئالال . نى تهرك ئهتمهســــــــلىكتۇر توســــــــقانلىرى
 . لهردۇر ئهڭ چوڭ ۋە ئېغىر ئامانهت گهردىنىمىزدىكى

 پهيغهمبهرگه خىيانهت قىلىش دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟

 پهيغهمـــبهر ـــــ نىـــڭ مهنىـــسى دېگهن پهيغهمـــبهرگه خىيـــانهت قىلىـــش
ــا ئهگه ــپ، ئۇنىڭغ ــۈننهتلىرىنى ئۆگىنى ــساالمنىڭ س ــلىك ۋە ش ئهلهيهىس  مهس

 چـــۈنكى پهيغهمبهرنىـــڭ ســـۈننىتىنى ياشـــىتىش ۋە . را قىلماســـلىقتۇر ئىجـــ
ــدا ــات قايناملىرىـــ ــۇههممهد هايـــ ــۆزىنى مـــ ــرا قىلىـــــش ئـــ ــۇنى ئىجـــ  ئـــ

 ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۇممىتىــدىن ســانىغان ههر بىــر مۇســۇلماننىڭ ئۈســتىدە
ــانهتتۇر ــانىمىزغىچه . ئامـ ــۈننهتلىرى زامـ ــساالمنىڭ سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 . پ كهلگهن مۇشۇ يول بىلهن يېتى

 ئامانهتنى ئادا قىلىـش سـاۋابلىق ئىـش بولـۇپ، گۇناهالرنىـڭ كهچـۈرۈم
 : مۇنــداق دېـــگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . قىلىنىــشغا تــۈرتكه بولىــدۇ

ــادا « ــانهتنى ئ ــارىلىق، ئام ــان ئ ــۈمهگىچه بولغ ــۈمهدىن ج ــاز، ج  بهش ۋاخ نام
 . ) 1 ( » قىلىش گۇناهالرنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن كاپارەتتۇر

ــبهر ئهلهيهىســساالم ــگهن پهيغهم ــداق دې ــالته ئىــشتا « : مۇن  ســىلهر ماڭــا ئ
ــالهت قىلىــــمهن ــىلهرگه جهننهتنــــى كاپــ ــالهت بېــــرىڭالر، مهن ســ  : كاپــ
 ســۆزلىگهندە راســـت ســۆزلهڭالر، ۋەدە قىلـــساڭالر ئۇنىڭغــا ۋاپـــا قىلىڭـــالر،
ــادىن ــى زىن ــالر، ئهزايىڭالرن ــادا قىلىڭ ــدا ئ ــۇنى ۋاقتى ــساڭالر ئ ــانهت تۇت  ئام

. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
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ــاقال ــان ســ ــۇڭالرنى يامــ ــاقالڭالر، قولــ ــدىن ســ ــۆزۈڭالرنى هارامــ  ڭالر، كــ
 . ) 1 ( » ئىشالردىن ۋە هارامدىن يىغىڭالر

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــداق پهيغهم ــگهن يهنه مۇن ــاال « : دې ــالاله تائ ــرەر ئ  بى
 الىـدۇ، ۇپ ئ ۇر غ قىلمـاقچى بولـسا، ئۇنىڭـدىن هايـانى سـۇ ك بهندىسىنى هـاال

ــدىن كېـــيى ــدىن هايـــا ســـۇغۇرۇپ ئېلىنغانـ  ن، ئـــۇ ههر كىمنىـــڭ ئۇنىڭـ
ــيىن، ــدىن كې ــدۇ، ئۇنىڭ ــۇپ قالى ــرى بول ــق بى ــبىگه اليى ــرىتىگه ۋە غهزى  نهپ

ــانهت ــيىن، ئۇنىڭــدىن ئام ــدىن كې ــانهت يوقالغان ــدۇ، ئۇنىڭــدىن ئام  يوقىلى
 ئــۇ ههمىــشه خىيــانهت قىلىــدىغان خائىنغــا ئايلىنىــپ قالىــدۇ، ئــۇ خائىنغــا

 ىــدۇ، ئۇنىڭــدىن شــهپقهت يوقىل  ئايالنغانــدىن كېــيىن، ئۇنىڭــدىن رەهىــم
ــم ــۇ  رەهى ــدۇ، ئ ــگه ئايلىنى ــۇ لهنهتكهردى ــيىن، ئ ــدىن كې  شــهپقهت يوقالغان

 . ) 2 ( » لهنهتكهردى بولغاندىن كېيىن، ئىمان ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىدۇ

 بــۇ ههدىــس هــازىرقى زامــان كىــشىلىرى ئوتتۇرىــسىدا ئــۆز ئىپادىــسىنى
ــا ــهر . تاپماقتــ ــانهت،  م شــ ــانالردىن خىيــ ــسى بولمىغــ ــادىن نېسىۋىــ  هايــ

ــارلىق ــسىزلىق قاتـــــــ ــدا ئىمانـــــــ ــسىزلىك ۋە ئهڭ ئاخىرىـــــــ  شهپقهتـــــــ
ــا ــادىر بولماقتـ  چـــۈنكى ئىنـــساندىكى . بهخىتـــسىزلىكلهرنىڭ ههممىـــسى سـ

 هايـا ئۇنىــڭ كىـيىمىگه ئوخـشاش بولــۇپ، هاياسـى يوقالغـان ئــادەم  شـهرم
 خــــۇددى يالىڭــــاچ قالغانغــــا ئوخــــشاش قىممهتلىــــك نهرســــىلىرىنىڭ

 . دۇ ههممىسىدىن ئايرىلىپ قالغان بولى

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 2 (
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ــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ــدە « : پهيغهم ــانهتنى ســاقلىيالمايدىغان ئادەم  ئام
 دېــگهن ســۆزى بــۇ مــاۋزۇنى تېخىمــۇ روشــهن يورۇتــۇپ ) 1 ( » ئىمــان بولمايــدۇ

 . بهرمهكته

 ئامانهت پارچىالنمايدۇ

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــانهتنى « : پهيغهم ــسىگه ئام ــشۇرغىن، ئىگى ــاڭا تاپ  س
ــشى ــانهت قىلغـــان كىـ ــانهت گى خىيـ ــا مۇ خىيـ ــم بهرگهن ) 2 ( » قىلمـ  . دەپ تهلىـ

 ئامـــانهت پارچىالنمايـــدۇ، يهنـــى بهزى كىـــشىلهرگه ۋاپـــا قىلىــــپ، بهزى
ــدۇ ــشقا بولمايـ ــانهت قىلىـ ــشىلهرگه خىيـ ــڭ . كىـ ــۈن بىراۋنىـ ــۇنىڭ ئۈچـ  شـ

ــوغرا ئهمهس ــشى ت ــانهت قىلى ــىگىمۇ خىي ــان بىرس ــانهت قىلغ ــۆزىگه خىي  . ئ
ــراۋدا ســىزنىڭ : مهســىلهن ــز 500 بى ــۇل قهرزىڭى ــۈەن نهق پ ــۇنى ي ــۇپ، ئ  بول

ــشىگه ــى قهرزدار كىـ ــرى هېلىقـ ــقا بىـ ــزدە، باشـ ــان پهيتىڭىـ ــاي تۇرغـ  ئااللمـ
ــىزگه ز يهتكــــۈ ــاپىالپ ســ ــۇل ۈپ بېرىــــشىڭىزنى تــ  نى مىــــڭ يــــۈەن نهق پــ

 ىزنى ڭ يـــۈەن پـــۇلى 500 ســـىزنىڭ بـــۇ مىـــڭ يۈەنـــدىن ، تاپـــشۇرغان بولـــسا
 چـــۈنكى ســـىز مۇنـــداق قىلىـــش . ئېلىۋېلىـــشىڭىز خىيـــانهت هېـــسابلىنىدۇ

 ۋە ه ئىــشىنىپ ئامــانهت قويغــان كىــشىنىڭ ئىشهنچىــسىگه ســىزگ ق ئــارقىلى
ــسىگه ــڭ ئىگى ــسىز پۇلنى ــان بولى ــانهت قىلغ ــى . خىي ــن قهرزىڭىزن  قهرزداردى

ــپ، ــشۇرۈپ بېرىـ ــسىگه تاپـ ــانهتنى ئىگىـ ــۇلى ئامـ ــۇق ئۇسـ ــشنىڭ يوللـ  ئېلىـ
 . ئاندىن ئۇنىڭدىن قهرزىڭىزنى سوراشتۇر

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 ئۈچـــۈن ئامــانهت ئهنه شــۇنداق ئىــنچىكه ۋە نـــازۇك نهرســه، شــۇنىڭ
 . ئامانهتنى ساقلىغانالر ۋە ۋاقتىدا تاپشۇرغانالر ساۋابقا ئېرىشىدۇ

 ئامانهتنىڭ تۈرلىرى

  ئىنسانالر ئارىـسىدا ئهڭ كـۆپ تارقالغـان مهشـهۇر ئامـانهت تـۈرى پـۇل
 : بـۇ ههقـته مۇنـداق دېـگهن مال ئامانىتى بولـۇپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم

 زىيــان يېتىــشىدىن قــولى بىــلهن تىلــى ۋە مۇســۇلمان مۇســۇلمانالر ئۇنىــڭ «
ــۈلكىگه  قېنــى ۋە مــال ســاالمهت بواللىغــان كىــشىدۇر، مــۆمىن ئىنــسانالر  م

 دەپ ) 1 ( » ئۇنىڭــــدىن زىيــــان يېتىــــشىدىن ئامــــان بواللىغــــان كىــــشىدۇر
 . كۆرسهتكهن

  كىـــشىلهر مـــال ئـــادەم بـــۇ ههدىـــستىن مهلـــۇمكى، ههقىقىـــي مـــۆمىن
 ئامــانهت قويۇشــقا خــاتىرجهم ئۇنىڭــدا ۋە ههر قانــداق نهرسىــسىنى مــۈلكىنى

 بـۇ ههدىــسته مـۆمىن كــېچه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم . بواللىغـان كىـشىدۇر
ــوپ ز ــاكى كـ ــدىغان يـ ــادەت قىلىـ ــاي ئىبـ ــوپ ئوخلىمـ ــپ، كـ ــر ئېيتىـ  ىكىـ

ــش ــدىغان كى ــوق ې ى د يىغالي ــى ي ــېچه ئوخ تهبىئى . گىن ــى، ك ــاي نامــاز يك  لىم
 ىاللمايۋاتقـان نۇرغـۇن كىـشىلهر ق زامـانىمىزدا ئوقۇش، كـوپ زىكىـر ئېيـتىش

ــال . ئهڭ كاتتــا ئىبــادەتلهردۇر ــادەتلهر يهنىــال شــۇ كىــشى بىلهن  ئهممــا بــۇ ئىب
ــدۇ ــالق . چهكلىنى ــسىل ئهخ ــارەت ئې ــتىن ئىب ــشهنچلىك بولۇش ــانهتكه ئى  ئام

ــۈن ــق ئۈچـ ــۇم خهلـ ــۈن ههم ئومـ ــۆزى ئۈچـ ــشىنىڭ ئـ ــۇ كىـ ــسا، ههم شـ  بولـ
 نىڭ ر ئـــالاله تائـــاال مۇســـۇلمانال شـــۇڭا . مهنپهئهتلىـــك بولغـــان ئىبـــادەتتۇر

 . نى بهكرەك ياقتۇرىدۇ ش ۇ ئىنسانالرغا مهنپهئهتلىك بول

. تىرمىزى، ئىبنى ماجه ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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 ئههـۋال بۇنـداق ئىـكهن، پايدىــسى ئـۇنى ئورۇنـدىغان كىـشىنىڭ ئــۆزى
ــىقالرغا ئومــــۇم ــادەتتىن، پايدىــــسى باشــ ــال چهكلىنىــــدىغان ئىبــ  بىلهنــ

ــداش ــادەت ئورۇنــ ــدىغان ئىبــ ــتىن بولىــ ــاۋاب تهرەپــ ــك، ســ  ئههمىيهتلىــ
 . جهههتتىنمۇ چوڭدۇر

ــبهر ــساالم پهيغهمـ ــرەت ئهلهيهىسـ ــنىگه هىجـ ــالپ مهدىـ ــى تاشـ  مهككىنـ
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى بولغــان ۋاقىــت مهكــكه كۇففــارلىرى قىلمــاقچى

ــمه بىــــرلىكته  نى پىالنلىغــــان ئهڭ بىــــر كېچىــــدىال ئۇجۇقتۇرۇشــــ ههمــ
ــدى ــت ئى ــك ۋاقى ــر . خهتهرلى ــۇنداق بى ــك ش ــبهر خهۋپلى ــۇ پهيغهم  ۋاقىتتىم

 اش بىــــلهن قالماســــتىن، ئــــۆزىنى ئــــۆز جېنىنــــى قوغــــد ئهلهيهىســــساالم
ــانهتلىرىنى ــان ئام ــدا قويغ ــڭ ئۇنىڭ ــان مهككىلىكلهرنى ــۈرمهكچى بولغ  ئۆلت
ــى ــۇپ، ههزرىت ــدا قوي ــدىنقى ئورۇن ــى ئال ــشنىڭ زۆرۈرلىكىن ــۈزۈپ بېرى  يهتك
 ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىبقــا ئامــانهتلهرنى ئىگىلىــرىگه تاپــشۇرۇپ بېــرىش

ــ « : ۋەزىپىــسىنى تاپــشۇرغان ۋە ئۇنىڭغــا ــۆ ! ى ئهي ئهل  ز ســهن ئامــانهتلهرنى ئ
 » بــۇ يهردە قــال، مېنىــڭ ئارقامــدىن كهلــمه ه ئىگىلىــرىگه تاپــشۇرۇپ بــولغىچ

 . دېگهن

 )∗ ( لهر چوڭ ئامانهت غان سانال كىچىك كىشىلهرنىڭ نهزەرىدە

 ئــادەتته كىـــشىلهر پـــۇل مۇئامىلىلىرىــدىكى ئامـــانهتنى ئـــادا قىلىـــشنى
ــشىلهرن ــۆپ كىـــ ــىمۇ، كـــ ــۇرىيهت دەپ تونۇســـ ــر مهجبـــ ــۇهىم بىـــ  ىڭ مـــ

 دە ) ∗ (  ئىسالم  مهشهۇر  ناتىق مىسىرلىق  تونۇلغان  ۋە  ئهمر ۋەتچىسى
 ئهخالقى « خالىدنىڭ  قىسقارتىپ » مۆمىننىڭ  ئهسهرىدىن  ناملىق

. پايدىلىنىلدى
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ــانهتلهرمۇ كــۆپ ــان ئام ــۇپ كېلىۋاتق ــدىن ســاقىت بول  : مهســىلهن . نهزەرلىرى
ــاب يــاكى بىــرەر  ئۈنئــالغۇ يــاكى ســىن ســىز بىــرەر دوســتىڭىزدىن بىــرەر كىت

 ڭ ئـــارىيهت ئېلىـــپ تـــۇرۇپ، ئۇنىـــ لېنتىـــسىگه چـــاغلىق نهرســـىنى ئـــالغۇ
ــاددىي ــى مـ ــانىغانلىقتىن قىممىتىنـ ــاددى سـ ــۇنى ئـ ــى ، ئـ ــسىگه ۋاقتـ  ئىگىـ

 وشـنىڭىزدىن بىـرەر تـال يىڭـنىگه چـاغلىق ق يـاكى پشۇرمىـسىڭىز، قهرەلىدە يا
ــۆتنه ئ ــىنى ئـ ــانىغانلىقتىن نهرسـ ــك سـ ــۇنى كىچىـ ــپ، ئـ ــنىڭىزغا ق ېلىـ  وشـ
 . ئامانهتكه خىيانهت قىلغان بولىسىز قايتۇرمىسىڭىز، سىز

 ى تاپــشۇرۇپ، بــۇ ســۆزنى پاالنىغــا ن بىــراۋ ســىزگه بىــر ئامــانهت ســۆز
ــس ــورىغان بولـ ــشىڭىزنى سـ ــۈزۈپ قويىـ ــشىگه يهتكـ ــۇ كىـ ــۆزنى شـ ــۇ سـ  ا، بـ

 . يهتكۈزمىسىڭىز، ئامانهتكه خىيانهت قىلغان بولىسىز

 يــاكى دەرىزىـسىدىن يــاكى رۇخسهتــسىز قـاراش بىراۋنىـڭ ئــۆي ئىچىـگه
 ســىزنى يوچۇقىــدىن مــاراش يــاكى بىــراۋ ئىــشىكىنى ئاچقانــدا، ئىــشىكىنىڭ
ــسىزلىك ۋە ې كىرىــڭ د ــۆي ئىچىــگه كــۆز يۈگۈرتــۈش چــوڭ ئهدەب  مىگىــچه ئ
 . ىيانهتتۇر ئېغىر خ

ــر نهرســه بولــسۇن، مهيلــى چــوڭ  ئامــانهت مهيلــى كىچىــك ۋە ئــاددى بى
 ئامــانهتكه خىيــانهت قىلىــش ئېغىــر . ئامــانهت بولــسۇن، بهرىبىــر ئامــانهتتۇر

 . گۇناه

 سېتىم ئىشلىرىدىكى ئامانهت  ئېلىم

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىســ ــامهت « : پهيغهمــ ــارەتچى قىيــ ــتچىل تىجــ  راســ
ــبهرلهر، راســتچ ــدە پهيغهم ــدۇ كۈنى ــرگه بولى ــلهن بى  ) 1 ( » ىلالر ۋە شــېهىدالر بى

. ئىبنى ماجه، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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ــگ ــېلىم دېـ ــۆزى ئـ ــې  هن سـ ــانهتنى سـ ــشتىكى ئامـ ــشلىرىنى بىجىرىـ  تىم ئىـ
 مالنىــڭ . انهتمۇ بولىــدۇ چــۈنكى راســتچىللىق بــار يهردە ئامــ . كۆرســىتىدۇ

 نىـــق ئېيتىـــپ ســـاتقان ئـــادەم ئامـــانهتنى ئـــادا قىلغىنىـــدەك، بىنـــى ئې ى ئهي
ــى يوشــۇرۇپ، ئالغۇچىن ى مالنىــڭ ئهي ــاپ بىن ــۆزىنى بوي ــڭ ك ــا ى ــاكى تاۋارغ  ، ي

 خىيــانهت قىلغــان خېرىــدارالرغا ســاتقان ئــادەم ســاختا مــاركىالرنى چــاپالپ
 . بولىدۇ

 ئامانهت ئۈستىدىكى ئىش

 چاق بولــــۇش ش ياخــــ بىــــر دوختۇرنىــــڭ يهنه باشــــقا بىــــر دوختۇرغــــا
ــاكى ــشى ي ــۇيرۇپ بېرى  يۈزىــسىدىن ئۇنىڭغــا هــاجهت بولمىغــان كېــسهلنى ب

 ئۈچــۈن ياخـشىچاق بولـۇش ىـرىم كىرگــۈزۈپ بېرىـپ كـۆپ ك دوختۇرخانىغـا
ــادەتته هــاجهت ــسهلنى ئ ــا كهلــگهن كې ــلهن يېنىغ ــر ئــاغرىق بى ــاددى بى  ئ
 بولمايــدىغان ئانــالىزالرنى ئېلىــشقا بۇيرىــشى، رېمونتچىنىــڭ ئابتوموبىلنىــڭ

 تى ئۈچــــۈن ئابتوموبىــــل ئىگىــــسىنى ئالماشتۇرمىــــسىمۇ ى ئــــازراق رېمــــون
 لغا ئىـشچىنىڭ ئــۆزىگه تاپــشۇرۇ بۇيرىــشى، بولىـدىغان زاپچاســالرنى ئېلىـشقا

ــدىال ــ ل قى ئىــشنى قولىنىــڭ ئۇچى ــۇپ ههق ئېلىــشى، كادىرنىــڭ ى ــۆز پ قوي  ئ
ــاراپ ــائهتكه قــ ــادا قىلماســــتىن ســ ــى، ۋەزىپىــــسىنى ئــ  كــــۈن ئۆتكۈزۈشــ

ــ  ۇرۇقلىرىنى ئىــــشلىمهستىن كــــۆز بويىــــشى يــــاكى ش ئوقۇغۇچىنىــــڭ تاپــ
ــالىلىرىنى ئهدەپ ــڭ ب ــشى، ئاتىنى ــدا كۆچۈرى ــان ئه  ئىمتىهان ــالق، ئىم   خ

ــلىقى، ــادا قىلماسـ ــۇق ئـ ــسىنى تولـ ــيىلهش ۋەزىپىـ ــدە تهربىـ ــساپ ئىچىـ  ئىنـ
ــبىگه ئىلىــم ــڭ ئوقۇغۇچىالرنىــڭ قهل ــپهت ئــۇرۇقلىرىنى  مۇئهللىمنى  مهرى

ــۇپ ئۇالر چېچى ــۇرچىنى ئۇنت ــۇقهددەس ب ــارەت م ــشتىن ئىب ــڭ ى ــۆمرىنى نى  ئ
 . ر زايـا قىلىــشى قاتـارلىق ئىــشالرنىڭ ههممىـسى ئهڭ چــوڭ خىيــانهتچىلىكتۇ

ــاهى بهك  بــۇ ئىــشالر كۆرۈنۈشــته بهكمــۇ ئاددىــدەك كــۆرۈنگهن بىــلهن گۇن
! چۈنكى مۇنداقالر خائىنالردۇر . ئېغىردۇر
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 سىر ساقالشتىكى ئامانهت

 تــسه، ە بىــراۋ ســۆز قىلىۋېتىــپ ئهتراپقــا قارىۋ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــانهتتۇر ــۆز ئام ــۇ س ــگهن ) 1 ( » ب ــادەم . دې ــى ئ ــسى، ئىكك ــسنىڭ مهنى ــۇ ههدى  ب

 لىـــشىۋېتىپ، بـــۇ ســـۆزنى ئاڭالۋاتقـــان ئـــۈچىنچى شـــهخس بـــار يـــاكى ز سۆ
ــۇش ــاتىرجهم بول ــدىن خ ــۈن يوقلىقى ــولغا ئۈچ ــوڭ ۋە س ــرى ئ ــڭ بى  ئۇالرنى

 تــسه، بــۇ ســۆز باشــقىالر ئــاڭالپ قالــسا بولمايــدىغان ســىر بولــۇپ، ە قارىۋ
ــانهت ســـۆزگه ئايلىنىـــدۇ ــتىگه . ئامـ  ئـــۇنى ســـاقالش ئاڭلىغۇچىنىـــڭ ئۈسـ

 » هــېچكىمگه دېــمهڭ ، بــۇنى بــۇ ســىر « ئــۇنى . ىــدۇ ئامــانهت بولــۇپ بهلگىلىن
 . دېيىش هاجهتسىز

 نهت خىيا ئهڭ چوڭ

 ى ئــالاله كــۈن قىيــامهت « : مۇنــداق دېــگهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
ــڭ نهز ــدە ى تائاالنىـ ــانهت رىـ ــوڭ خىيـ ــۆزگه ئهڭ چـ ــالىنى سـ ــڭ ئايـ  ئۆزىنىـ

ــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ســىرىنى ســىرتقا  ســېلىپ، ئۇنىــڭ ســىرىنى بىلىۋالغان
 . هتكهن رس دەپ كۆ ) 2 ( » ئهرنىڭ خىيانىتىدۇر يايغان

 اركى، ئــۇالر باشــقىالرنىڭ دۇنيــادا شــۇنداق رەزىــل ۋە پهس ئىنــسانالر بــ
ــاجىز ن ــلهن ۇ ئ ــتلىك بى ــشه پۇرسهتپهرەس ــپ ههمى ــسىنى تۇتۇۋېلى ــان قتى  ج
ــشىلهرنىڭ ئىپـــپهت . باقىـــدۇ ــۈز  مۇنـــداقالر ئۈچـــۈن كىـ   نومۇســـى ۋە يـ

ــوق ئاب ــى يـ ــداق قىممىتـ ــڭ هېچقانـ ــسان م . رويىنىـ ــسانالر ئىنـ ــداق ئىنـ  ۇنـ
 تۈرىنىـڭ هـايۋان دەرىجىـسىدىكى رەزىللىـرى بولـۇپ، شهخـسىي مهنــپهئهت

 . ئهبۇداۋۇد، تىرمىزى ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــدۇ ــشتىن ئىككىلهنمهيـ ــادەمنى سېتىۋېتىـ ــداق ئـ ــۈن ههر قانـ ــا . ئۈچـ  ههتتـ
ــېرىكى ۋ ــات ش ــڭ هاي ــاجىز ن ئۆزىنى ــالىنىڭمۇ ئ ــدىكى ئاي ــسىنى ۇ ە قوينى  قتى

ــالىقلىرىنى ــر ئهيىبلىرىنــى، خات ــالهمگه تۇتۇۋېلىــپ، ئۇنىــڭ بهزىبى  خهلقــى ئ
 مۇنــداقالر . يېيىــپ، ئــۆزىنى ۋە ئايــالىنى رەســۋا قىلىــشتىن قورقــۇپ قالمايــدۇ

 قىيــامهت كــۈنى ئــالاله تائــاال ئۇالرنىــڭ پهسكهشــلىكىدىن ئۇالرغــا نهزەر
ــاليدىغان ســــــۆز قىلماســــــتىن  سالماســــــتىن ۋە گهپ ــا تاشــــ  دوزاخقــــ

 . نومۇسسىزالردۇر

ئامانىتى ئايالنىڭ

 خــۇددى كــاهالپ ئالغانــدىن كېــيىن، ئايــالنى ىلهر ئايــالنى نى ش كــۆپ كىــ
 خالىغــانچه تهســهررۇپ قىلىــدىغان ئــۆز مــۈلكى دەپ يانچۇقىــدىكى پۇلــدەك

ــال ئهرنىــڭ . هېــساباليدۇ ــۇپ، ئاي ــا چۈشــهنجه بول ــايىن خات ــۇ ئىنت ــۈلكى ب  م
 ! دۇر مۈلكى ئهمهس، بهلكى ئۇ ئالالهنىڭ

ــېلىش بىـــلهن بـــۇ ــالنى نىكـــاهالپ ئـ ــال ئـــالغۇچى ئهرنىـــڭ ئايـ  ئايـ
 ئالدىـدا ى بـۇ ئهر ئالالهنىـڭ كـۈن ۇ، قىيـامهت ئامانهتكه ئايلىنىـد ىنىدە گهرد

 قۇرئــــان ئــــالاله تائــــاال . ۇ بــــۇ ئامانهتنىــــڭ جاۋابكارلىقىــــدىن ســــورىلىد
ــا ﴿ : كهرىمــدىكى ــا غَِليظً ــنكُم ميثَاقً ــذْنَ ِم أَخئايــالالر ســىلهردىن « يهنــى ﴾ و 

ــتههكهم ئههــدە ئالغــان تۇرســا ــگهن ئــايهتته بــۇ ئا ) 1 ( » ... مۇس  مــانهتنى دې
 لغــان مهلــۇمكى، ئايالنىــڭ ئېرىــدىن ئا . دەپ ئاتىغــان » مۇسـتههكهم ئههــدە «

 ئهرنىــڭ ئۇنىڭغــا ئۆمۈرلــۈك مۇســتههكهم ئههدىــسى نىكــاهلىنىش ئالدىــدا،
 ئـالاله تائــاال . تهلىبىنــى قوبـۇل قىلغانلىقىــدۇر ههققىـدىكى بولــۇش شـېرىك

. ئايهت  21 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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 دەپ » مۇســــتههكهم ئههــــدە « ئههــــدىنى هېچقانــــداق نىكــــاهتىن باشــــقا
 نهقهدەر ئايــــاللىق رىشتىــــسىنىڭ  ئهر ، بــــۇ مانــــا . پهتلىگهن ئهمهس ســــۈ

ــۇقهددەس ــۇر مــ ــۈن يېتهرلىكتــ ــش ئۈچــ ــى بىلىــ ــۇنداق . ئىكهنلىكىنــ  شــ
ــوڭ ــقهتهن ئهڭ چـ ــش ههقىـ ــانهت قىلىـ ــشتىگه خىيـ ــر رىـ ــۇقهددەس بىـ  مـ

 . ئۇنىڭ گۇناهىمۇ ئهلۋەتته ئېغىردۇر . خىيانهتتۇر

 ى ئامانهت ئانىسىغا مۇئامىله قىلىشىدىك  بالىالرنىڭ ئاتا

ــ ــڭ ئاتـ ــانهت  ا بالىالرنىـ ــسىدىكى ئامـ ــدىغان مۇئامىلىـ ــسىغا قىلىـ  ئانىـ
 مـال  يـدىن پـۇل ماسـلىقى، ئۇالرنىـڭ رۇخسىتىـسىز ئۆ ئۇالرغا خىيـانهت قىل

 گهرچه ئالغـــان نهرسىـــسى . ئالماســلىقىدۇر يــاكى ئـــاددى بىــر نهرســـىنىمۇ
  ئاتـا ، ئۇالرنىـڭ تىلغا ئالغۇچىلىكى يـوق ئـاز مىقـداردىكى نهرسـه بولـسىمۇ
ــدە ــانهت ههمـ ــشى خىيـ ــسىز ئېلىـ ــسىنىڭ رۇخسىتىـ ــدا ئانىـ ــى هالـ  تهدرىجـ

 . مۇقهددىمىسىدۇر لىشنىڭ كۆپرەك ئېلىپ چوڭراق خىيانهت قى

ــا ــڭ ئات ــتلهر بىــلهن  قىزالرنى ــدا، يىگى ــسىز هال ــسىنىڭ رۇخسىتى  ئانى
 ئانىـسىغا ۋە  شـى، مهخپـى جـايالردا ئۇچرىشىـشى ئاتـا ۈ پهش تارتىشىپ يۈر

ــڭ ئىشه  قىــز . نچىــسىگه قارشــى قىلىنغــان ئهڭ چــوڭ خىيــانهتتۇر ئۇالرنى
ــانهت ــتىن بۇزۇلۇشــقا تهرەققــى قىلىــپ بارســا، خىي  ئهگهر ئهخالقىــي جهههت

 خهلقــى ئـالهم ئالدىــدا يهرگه ئانىـسىنى  ئاتــا ئۇنىـڭ دەرىجىـسىمۇ ئاشــىدۇ،
 . جىنايىتى ئايرىم بىر خىيانهتتۇر قاراتقانلىق

 ئانىــسىدىن مهخپــى هالــدا  شــۇنداقال يىگىتلهرنىڭمــۇ قىزنىــڭ ئاتــا
ــانهت بول  لهرنىڭ اننىــڭ ســىرتىدا، كىــشى غ ئۇنىــڭ بىــلهن ئۇچرىشىــشى خىي

ــۈز ى نومۇســ  ئىپــپهت ــايهتتۇر  غا ۋە ي ــشلهنگهن جىن ــا قارشــى ئى  . ئابرويىغ
 بولىـدۇ، جازاسـى ئهلـۋەتته قىيامهت كـۈنى بۇنـداق خىيانهتلهرنىـڭ سـورىقى

. ئېغىر بولىدۇ
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 ئامانهتتۇر سىز ئىگه بولغان ههممه نهرسه

 ئـــالاله تائـــاال ســـىزگه ئاتـــا قىلغـــان نېمهتلهرنىـــڭ ههممىـــسى ســـىزدە
 جـان : مهسـىلهن . مـۇمكىن ئهمهس ش ئامانهت بولۇپ، ئـۇالرنى سـاناپ بولـۇ

ــشالرنى ــدىغان ئىـ ــهۋەب بولىـ ــشقا سـ ــاالك قىلىـ ــۇنى هـ ــانهت ئـ ــىزدە ئامـ  سـ
 . قىلسىڭىز بۇ ئامانهتكه خىيانهت قىلغان بولىسىز

 قا ئههمىـــيهت شـــ ئـــۇنى ئاسرا . ىزدە ئامــانهت ســـ تېنىڭىزنىــڭ ســـاقلىقى
ــاكى ــسىڭىز ي ــا ز بهرمى ــس ى ئۇنىڭغ ــستېمال قىل ــىلهرنى ئى ــانلىق نهرس  ىڭىز، ي

 . سىز بولى ئۇنىڭغا خىيانهت قىلغان

 ئهقىلنـى كهتكۈزىـدىغان ئىچىملىكلهرنـى يـاكى . ئهقىل سـىزدە ئامـانهت
ــك ــانهت ې چ زەههرلى ــانهتكه خىي ــۇ ئام ــسىڭىز ب ــستېمال قىل ــى ئى  كىملىكلهرن

 . ىلغان بولىسىز ق

 ئۈچـــۈن شـــىكايهتلهر  ئـــۇنى غهيـــۋەت . ىـــز ســـىزدە ئامـــانهت ڭ تىلى
ــسىز ــان بولى ــانهت قىلغ ــا خىي ــسىڭىز، ئۇنىڭغ ــالاله . قولالن ــى ئ  چــۈنكى تىلن

 . تائاال ياخشى سۆز قىلىش ئۈچۈن ياراتقان

 ئـــــۇالرنى ياخــــــشى . بـــــالىلىرىڭىز ســـــىزدە ئهڭ چــــــوڭ ئامـــــانهت
ــس ــا قويىۋەتـ ــۆز هالىغـ ــتىن ئـ ــانهت ىڭىز تهربىيىلىمهسـ ــانهتكه خىيـ ــۇ ئامـ  بـ

ــسىز ــان بولى ــ . قىلغ ــالىالرنى چىرايلى ــشى ق ب ــىقىنى ياخ ــدۈرۈپ، قورس  كىيىن
ــساب ئهمهس ي تو ــاققىنىڭىز هېــ ــۈپ بــ ــۇزۇپ، كۆيۈنــ ــت، . غــ ــۈنكى ئىــ  چــ

 . ۋە ئۇالرغا كۆيۈنۈپ باغرىغا باسىدۇ باقىدۇ نى مۈشۈكلهرمۇ بالىلىرى

 ا، خهلقــقه ۋە نــى دىنغــ ئــۆگهنگهن بىلىمىڭىز . بىلىمىڭىــز ســىزدە ئامــانهت
 قولالنمىــسىڭىز، بــۇ ئامــانهتكه خىيــانهت ئۈچــۈن ۋەتهنــگه پايــدىلىق ئىــشالر

. قىلغان بولىسىز
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ــانهت ــز ســـىزدە ئامـ ــپ . كهســـپىڭىز يـــاكى خىزمىتىڭىـ  ئـــۇنى قېتىرقىنىـ
 قىلمىــسىڭىز، كــۆز بويــامچىلىق قىلــسىڭىز، ئامــانهتكه خىيــانهت قىلغــان

 . بولىسىز

 سۇيىئىـــستېمال قىلىـــپ، مهنـــسهپنى . مهنـــسىپىڭىز ســـىزدە ئامـــانهت
 شهخـسىي مهنپهئهتىڭىـز ئۈچـۈن قولالنـسىڭىز، ئامـانهتكه خىيـانهت قىلغــان

 . بولىسىز

 مـالنى  ئـالاله تائـاال ئاتـا قىلغـان پـۇل . مېلىڭىـز سـىزدە ئامـانهت  پۇل
ــا ــى بهرمىــسىڭىز ئۇنىڭغ ــاكى ئۇنىــڭ زاكىتىن ــسىڭىز ي ــا قولالن  هــارام يولالرغ

 . خىيانهت قىلغان بولىسىز

 ســـىزگه ئاتـــا قىلغانالرنىـــڭ ههممىـــسى ســـىزدە ، ئـــالاله تائـــاال دېـــمهك
 . ئامانهت

 سـوئال قىلىــدۇ، قانــداق  بـۇ نــېمهتلهردىن چوقـۇم ســوراق ئـالاله تائــاال
 ﴿ثُـم لَتـسأَلُن يومِئـٍذ قۇرئان كهرىمدىكى . كىتن هېساب ئالىدۇ لى ئىشلهتكهن

ــيِم ــِن النِع ــدىن دۇنيــادا ســىلهرگه بېــرى « يهنــى ﴾ ع ــېمهتلهردىن لگهن ئان  ن
 . هن ئايهت بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ دېگ ) 1 ( » سوئال قىلىنىسىلهر  سوراق

ــبهر ئهلهيهىســـساالم ــداق دېـــ پهيغهمـ ــامهت مهيـــدانىغا « : هن گ مۇنـ  قىيـ
 ئـۆمرىنى : تـۆت نهرسـىدىن سـورىلىدۇ بهندىنىڭ قهدىمـى قويۇلغـان هامـان

ــلهن ــېمه بىــــ ــلىقىنى نــــ ــدىن، ياشــــ ــلهن تۈگهتكهنلىكىــــ ــېمه بىــــ  نــــ
ــ ئۆتكۈز ــال  دىن، پــــــــۇل گهنلىكىــــــ ــپ، نهگه ې نهدىــــــــن ت ى مــــــ  پىــــــ

. ئايهت  8 تهكاسۇر سۈرىسى ) 1 (
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 ئىــــشلهتكهنلىكىدىن، ئــــۆگهنگهن بىلىمــــى بىــــلهن قانــــداق ئىــــشالرنى
 . ) 1 ( » قىلغانلىقىدىن

 دىننى يهتكۈزۈش ئامانىتى

 ئالاله تائاالنىڭ دىنىنـى ئىنـسانالر ئارىـسىدا تهشـۋىق قىلىـش، ئۇنىڭغـا
ــ . پهرزدۇر ئۈچــــۈن چــــاقىرىش ههرقانــــداق بىــــر مۇســــۇلمان  هن خۇسۇســ

ــۈن ــۇهىم ئۆلىمــــاالر ئۈچــ ــدىغان مــ ــاش تارتىــــپ ئااللمايــ  ئۇنىڭــــدىن بــ
ــۇر ــر مۇســۇلمان ئىــسالم دىنىــدىن مهســئۇلدۇر . مهجبۇرىيهتت ــداق بى  . ههرقان

 مهنـــدىن بىــر ئـــايهت بولـــسىمۇ كىـــشىلهرگه « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم
ــان ) 2 ( » يهتكــۈزۈڭالر ــپ، . دەپ بۇيرىغ ــشالرغا چاقىرى ــشىلهرنى ياخــشى ئى  كى

 ) ئـــالالهتىن كهلـــگهن ( ي ىـــشالردىن توســـۇش ئىلگىرىكـــى ســـاماۋى يامـــان ئ
ــۇق مهنىــدە چقايسىــسىدا دىنالرنىــڭ هې  ئىپادىــسىنى تاپالمىغــان، پهقهت تول

ــ ــ دە تــــولىقى بىــــلهن ئىپادىلى ئىــــسالم ئۇممىتىــ  شــــۇڭا . پ كهلمهكــــته نىــ
 كىشىلهرنى ياخشى ئىـشالرغا چاقىرىـپ، يامـان ئىـشالردىن توسـۇش ئىـسالم

 . دۇر ىدە خىسلهتلىرىدىن بىرى ئهڭ ئااله ڭ نى ئۇممىتى

ــاال ــالاله تائـ ــسالم ئـ ــڭ ئۇمم ئىـ ــۇلمانالرنىڭ ( ىتىنىـ ــسلىتىنى ) مۇسـ  خىـ
 وتنهـونَ كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف ﴿ : ماختاپ مۇنداق دېـگهن

ــِه ــونَ ِباللّ ِمنؤتــِر و ــِن الْمنكَ ــۇم « يهنــى ﴾ ع ــى مــۇههممهد ئ  ســىلهر ! تى مى ئ
ــا ئۈچـــۈن تـــى ى ئىنـــسانالرنىڭ مهنپهئ  ىلىققا ش ىقىرىلغـــان، ياخـــ چ ئوتتۇرىغـ

 . ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام تىرمىزى ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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 ئهڭ ياخـشى بۇيرۇپ يامـانلىقتىن توسـىدىغان، ئالالهقـا ئىمـان ئېيتىـدىغان
 . ) 1 ( » ئۇممهتسىلهر

 تهكلهش، ئۇنىـــڭ ئىـــسالمغا دەۋەت قىلىـــش، ئۇنىڭغـــا يېـــ كىـــشىلهرنى
ــى ــۈزەللىكلىرىنى ۋە ئهۋزەللىكلىرىنـ ــشىلهرگه ك گـ ــر كىـ ــىتىش ههر بىـ  ۆرسـ

 . چوڭ ئامانهتتۇر ئۈچۈن مۇسۇلمان

 ۇسۇلمانالر بۇ ئامانهتنى قانداق ئادا قىلىدۇ؟ م ئهمدى

 . مۇســۇلمانالر كىـــشىلهرنى ســـۆزى ۋە ئهمهلىيىتــى بىـــلهن يېتهكلهيـــدۇ
ــدۇ ــان بولىـ ــسىدىن چىققـ ــڭ هۆددىـ ــۇ ئامانهتنىـ ــدىال بـ ــۇنداق قىلغانـ  . شـ

ــال ــز بىلهنـ ــش ئېغىـ ــا دەۋەت قىلىـ ــشىلهرنى دىنغـ ــۈچىلهر كىـ ــدۇ، دېگـ  بولىـ
 پهيغهمبىرىمىـــز ههزرىتـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم ! خاتاالشـــقانالردۇر

 ، تهبلىـــغ قىلىـــش ۋە كىـــشىلهرنى دىنغـــا چاقىرىـــشتا نۇتـــۇق ســـۆزلهش
ــش ــىههت قىلى ــلهن نهس ــان بى ــپ قالغ ــۆزى چهكلىنى ــۇ ئ ــى ئ  ئهمهس، بهلك

 . دەۋەت قىلىۋاتقـــان دىننـــى ئهمهلىـــي هاياتىـــدا تـــولىقى بىـــلهن ياشـــاتقان
 يىللىــق شــانلىق 23 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمبهرلىــك قىلغــان

ــۇر ــا گۇۋاهتـ ــاتى بۇنىڭغـ ــساالم . هايـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇلمانالرنى پهيغهمـ  مۇسـ
ــۇنى ــاۋۋال ئ ــسا، ئ ــشقا بۇيرى ــر ئى ــداقال بى ــۆزى قان ــىتهتتى، ئ ــپ كۆرس  قىلى

 ىن توســسا، ئـــاۋۋال ئـــۆزى ئۇنىڭـــدىن قـــول ت ئىـــش ر قانـــداقال بىـــ ئــۇالرنى
ــا ــڭ . تتى يىغـ ــالاله تائاالنىـ ــساالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنكى پهيغهمـ ــى « : چـ  ئـ

 نامازغــا بــۇيرىغىن، ) ۋە جىمــى ئــۇممىتىڭنى ( ئائىلهڭــدىكىلهرنى ! مــۇههممهد

. ئايهت  110 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
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 ئۇلۇغـۋار بۇيرىغـان دەپ ) 1 ( » ئۆزەڭمۇ ئـۇنى ئـادا قىلىـشتا چىـداملىق بـولغىن
 . ىچه ئىش كۆرەتتى ي بو ى پرىنسىپ

ــب ــايهتته پهيغهم ــۇ ئ ــڭ ب ــالاله تائاالنى ــقىالرغا ئ ــساالمنى باش  هر ئهلهيهىس
 ۈن ئىــشالردا شــۇنداق نامــازدا باشــالمچى بولۇشــقا بۇيرۇشــى ئۇنىــڭ پۈتــ

ــالمچى بول ــىنى ت ۇ باشـ ــدۇ ه ق ه شـ ــڭ . ززا قىلىـ ــايهت يهنه، پهيغهمبهرنىـ ــۇ ئـ  بـ
ــڭ ــهن پهيغهمبهرنىـ ــۇلمانالرنىڭ، خۇسۇسـ ــۈن مۇسـ ــان پۈتـ ــۇممىتى بولغـ  ئـ

ــڭ ــان ئۆلىماالرنىـ ــسلىرى بولغـ ــشالرنى ۋارىـ ــشى ئىـ ــان ياخـ ــشتا، يامـ  قىلىـ
 شــى الزىملىقىنـــى ۇ ئۈزۈشــته كىــشىلهرگه باشــالمچى بول ئىــشالردىن قــول

 . تهقهززا قىلىدۇ

ــان ــلهن تارقالغ ــۇل بى ــۇ ئۇس ــى ب ــسالم دىن ــڭ ئهرەب . ئى ــسالم دىنىنى  ئى
ــپ ــچه بېرى ــلهر ۋە دۆلهتلهرگى ــل مىللهت ــپ، ههرخى ــدىن هالقى ــرىم ئارىلى  يې

 مۇســـتههكهم ئـــورۇن تارقىلىـــشى ۋە ههر مىلـــلهت كىـــشىلىرىنىڭ قهلبىـــدە
ــسالم ــوڭى ئىــــ ــڭ ئهڭ چــــ ــان ئامىلالرنىــــ ــۈرتكه بولغــــ  ئېلىــــــشىغا تــــ

ــى، ــۈزەل ئهخالقـ ــڭ گـ ــلهن دەۋەتچىلىرىنىـ ــۆزى بىـ ــانلىقى، سـ  ئهمهلىيهيچـ
ــدى ــانلىقى ئىـ ــردەك بولغـ ــڭ بىـ ــىيا . ههرىكىتىنىـ ــڭ ئاسـ ــسالم دىنىنىـ  ئىـ

ــورۇن ئېلىــشىنىڭ ســهۋەبىمۇ ــان قىتئهســىدە كهڭ ئ  ئىــسالم دىنىنــى تارقاتق
 ۋانلىرىنىــــڭ ههققـــانىيلىقى ۋە ئېــــسىل پهزىلهتلىـــرى بىــــلهن ســـودا كار

ــشىلهرنى قايىـــل قىلغـــانلىقى ئىـــدى  ر ئۇيغـــۇرال ئىـــسالم دىنىنىـــڭ . كىـ
 خاننىـــڭ ا ســـۇتۇق بـــۇغر . نداق بولغـــان ئارىـــسىدا يىلتىـــز تارتىـــشىمۇ شـــۇ

 . انلىق مىسالى ج بۇنىڭ ه قىسس ههققىدىكى مۇسۇلمان بولغانلىق

. ئايهت  132 تاها سۈرىسى ) 1 (
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 دارلىق ۋاپا

ــا ــ دارلىق ۋاپ ــگهن س ــ ۆز قوالق دې ــدىغان، ق ــق ئاڭلىنى ــبلهرگه ا چىرايلى  قهل
 ههركىمنىــڭ كۆڭلىــدىكى ۋاپــادار كىــشىلهرگه . يېقىملىــق بىــر ســۆز تولىمــۇ

 ئىهتىــــرام، ئۇنىــــڭ بىــــلهن مۇئــــامىله قىلىــــش  بولغــــان هــــۆرمهت
 ئىـــشلىرىدىكى خاتىرجهملىـــك، ئىـــشهنچ ۋە كۆڭـــۈل ئـــازادىلىكى بـــۇنى

ــۇ ــسپاتالپ تۇرۇپت ــادار . ئى ــۈنكى ۋاپ ــالق تىن لىق چ ــۈزەل ئهخ ــۇ گ ــارەت ب  ئىب
ــشهنچ ۋە خاتىرجهملىك ــشتىكى ئىـ ــامىله قىلىـ ــلهن مۇئـ ــشىلهر بىـ ــڭ كىـ  نىـ

 . كاپالىتىدۇر

 ۋاپــادارلىق ئهڭ گــۈزەل ئهخــالق، ئېــسىل خىــسلهت، ئۇلــۇغ پهزىــلهت
ــاز  بولــۇپ، تۇزكورلــۇق هۆكــۈم ســۈرگهن بــۇ دۇنيــادا تېپىلىــشى ئىنتــايىن ئ

ــان، ههرك ــدىغان بولغـ ــشتىها قىلىـ ــا ئىـ ــم ئۇنىڭغـ ــه ىـ ــك نهرسـ  . قىممهتلىـ
 كاشــكى، ۋاپــادارلىق ههر بىــر ئۆينىــڭ ئىــشىك، دەرىزىلىرىــدىن ههر بىــر
ــشىپ، شــاقاۋەتكه تولغــان بــۇ ــبكه ۋە ههر بىــر ئــۆيگه كىرىــپ ئورۇنلى  قهل

 . دۇنيانى جهننهتكه ئايالندۇرسا ئىدى

 ئهممــا ئهمهلىيهتـــته . دەيــدۇ » هن مهن ۋاپــادارم « كىمــدىن سورىــسىڭىز
 دېـگهن سـۆز » ۋاپـادارلىق « جـاۋاب بېرىـشتىن ئـاۋۋال شۇنداقمۇ؟ بۇ سـوئالغا
 . ئىشالرنى بىلىشكه توغرا كېلىدۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان

ــشىلهر ــۇن كى ــادارلىق « نۇرغ ــۆزنى » ۋاپ ــگهن س ــۇرۇش، دې ــسىگه ت  ۋەدى
ــۇ ــشىگه شـ ــان كىـ ــشىلىق قىلغـ ــرىش ياخـ ــاتىنى بېـ ــشىلىقىنىڭ مۇكاپـ  ياخـ

 ىقنىـــڭ مهنىـــسى ئهممـــا ۋاپادارل . دېـــگهن ئـــاددى مهنىـــسىدىال چۈشـــىنىدۇ
. بۇنىڭدىن چوڭ، دائىرىسى كهڭ، ئهلۋەتته
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 ۋاپادارلىق تهلهپ قىلىدىغان ئىشالر

 : ئىشتا ۋاپادارلىق جىددىي هالدا تهلهب قىلىنىدۇ 6 تۆۋەندىكى

 . ئالاله تائاالغا ۋاپادار بولۇش . 1

 . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋاپادار بولۇش . 2

 . اپادار بولۇش لىرىدا ۋ ش ئىنسانالرغا مۇئامىله ئى . 3

 . سىزگه ياخشىلىق قىلغان كىشىلهرگه ۋاپادار بولۇش . 4

ــسىگه . 5 ــشىلهرنىڭ ههممىـ ــان كىـ ــىز تونۇغـ ــسىدە سـ ــات مۇساپىـ  هايـ
 . ۋاپادار بولۇش

 . ۋەدىگه ۋاپادار بولۇش . 6

 ئالاله تائاالغا ۋاپادار بولۇش . 1

ــېمىگه ــام، نـ ــان تۇرسـ ــشتا ۋەدە قىلمىغـ ــرەر ئىـ ــا بىـ ــالاله تائاالغـ  مهن ئـ
ــالاله . ادارلىق قىلىـــمهن؟ دەپ ههيـــران قېلىـــشىڭىز مـــۇمكىن ۋاپـــ  ئهممـــا ئـ

ــا ــسىڭىزگه تائاالنىــــڭ ســــىزگه ئاتــ  قىلغــــان سانــــسىز نېمهتلىرىنــــى ئېــ
 ئــالاله تائاالغــا مىننهتــدار ئىكهنلىكىڭىزنــى ۋە ههقىــقهتهن ىنىڭىزدا، غ ئــال

ــۇرچ ئى ئۇنىڭغــا ــادار بولۇشــنىڭ تهبىئىــي ب . كهنلىكىنــى هــېس قىلىــسىز ۋاپ
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 سـىلهردىكى قانـداقال « يهنـى وما ِبكُم من نعمٍة فَِمن اللّـِه﴾ ﴿ : رىمـدە قۇرئـان كه
 . دەيدۇ ) 1 ( » بىر نېمهت بولمىسۇن، ئۇ چوقۇم ئالالهتىندۇر

ــى ــڭ قېنـ ــويالپ بېقىـ ــقان، ... ئـ ــا باسـ ــاالم دەپ باغرىغـ ــۈر بـ ــر ئۆمـ  بىـ
 هــــازىرالپ تهل قىلىــــپ ياخــــشىلىق قىلغــــان، بــــارلىق ئېهتىيــــاجلىرىنى

ــۇق ئانىــسىغا تۇز  نــى ئۇنىڭغــا بهدەلــسىز بهرگهن ئاتــا ، ههممى بهرگهن  كورل
ــۆرۈگهن قىل ــپ، ئــۇالردىن يــۈز ئ ــداق باهــا بېرىــسىز؟ بىــر ى  ئىنــسانغا قان

 خهلقى ئالهم ئۇنى نېمه دەيدۇ؟

ــڭ ســىزگه ــالاله تائاالنى ــا ئ ــاملىرى ۋە ئات ــشىلىقلىرى، ئىنئ ــان ياخ  قىلغ
ــا بهرگهن ــرى ئات ــدىن  نېمهتلى ــڭ قىلغانلىرى ــۆپ ئهمهســمۇ؟ ئانىڭىزنى  ك

ــهكىلدە ــق ش ــپ ســىزنى چىرايلى ــسان قىلى ــك ئىن ــۇت، هۆرمهتلى ــاراتتى، پ  ي
 تۈرلــــۈك نــــازۇنېمهتلهر بىــــلهن ســــىزنى قــــولىڭىزنى ســــاق قىلــــدى،
 ســــــىلهر « : پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســــــساالم ئوزۇقالنـــــدۇردى ئهمهســــــمۇ؟

ــۆزۈڭالردىن ــشىلهرگه ئهمهس، ئــ ــۇقىرى كىــ ــىلهردىن يــ ــۆۋەنلهرگه ســ  تــ
ــار ــالال . اڭالر قــ ــۇ ئــ ــۈن بــ ــۇڭالر ئۈچــ ــى تونۇشــ ــڭ نېمهتلىرىنــ  ه تائاالنىــ

 ئـــالاله تائاالنىــڭ ســىزگه ئاتـــا قىلغــان سانـــسىز . دېــگهن ) 2 ( » ياخــشىدۇر
 . نېمهتلىرىنى تونۇشىڭىز ئۈچۈن بۇ ههدىس ئۆلچهم بوالاليدۇ

 ئــۇالردىن قانــداق ســىزنى ئــادەملهرگه قــاراڭكى، ئـالاله سـىزدىن تــۆۋەن
 ەتلىــك رىــزىقالر بىــلهن ســىزنى هۆرمهتلىــك قىلــدى، لهزز داق نــ قا يــۇقىرى،
  ئــانىڭىزدىكى ســـىزگه بولغـــان مېهـــرى  ئاتـــا . ئوزۇقالنـــدۇردى قانــداق

 ئهمهسمۇ؟ ئۇالرنىڭ قهلبلىرىگه سىڭدۈرگهن شهپقهتنىمۇ ئالاله تائاال

 . ئايهت  53 نههل سۈرىسى ) 1 (
. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 2 (
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 شـهپقهت ســۇغۇرۇپ ئېلىنغـان ئـادەملهر بــالىلىرىنى  قهلبىـدىن مېهـرى
 قوشاالمدۇ؟ ئانىڭىزدەك كۆيۈنۈپ قاتارغا  سىزنىڭ ئاتا

 مهسئۇلىيهتـــسىز، تهربىيىـــسىز تاشـــلىۋېتىلگهن بالىالرنىـــڭ جهمئىـــيهت
 داشـــقاللىرىغا ئايلىنىـــپ، پۈتـــۈن بااليىئاپهتلهرنىـــڭ مهنبىئىـــي بولــــۇپ

 قالغانلىقىنى بىلهمسىز؟

ــدى ــشىلىقلىرى ئهمـ ــان ياخـ ــزگه قىلغـ ــاال بىـ ــالاله تائـ ــگه نىڭ ئـ  بهدىلىـ
ــاك ــشىمىزگه ي ــات بېرى ــدارلىق بىل مۇكاپ ــشىمىزگه م ى مىننهت ــاجمۇ؟ و دۈرى  هت

ــى، ــپ دەيمىزك ــاۋاب بېرى ــوئالغا ج ــگهن س ــزگه م دې ــاال بى ــالاله تائ ــاج و ئ  هت
 هتـــاج ئهمهس، شـــۈكۈر و ۇنداقال بىزنىـــڭ هـــېچ نهرســـىمىزگه م ئهمهس، شـــ

 قىلغۇچىالرنىــڭ شۈكرىــسى بىــلهن ئــالاله تائاالغــا پايــدا بولــۇپ كهتمهيــدۇ،
 . ا زىيــان يهتمهيــدۇ بىــلهن ئۇنىڭغــ كــورلىقى تۇز تۇزكورلــۇق قىلغۇچىالرنىــڭ

 . زىيان پهقهت ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر  پايدا

 ئۇنداقتا ئالاله تائاالغا قانداق ۋاپادارلىق قىلىش كېرەك؟

ــلهن ئهمهلــگه ــش بى ــۈچ ئى ــادارلىق مۇنــۇ ئ ــان ۋاپ ــا بولغ ــالاله تائاالغ  ئ
 : ئاشىدۇ

 . ئالاله تائاالغا چىن ئىشىنىش ) 1 (

 ازىلىقــــى ئىبــــادەتلهرنى پهقهت ئــــالاله تائاالنىــــڭ ر  ئهمهل ) 2 (
 . ئۈچۈنال قىلىش

 . بۇيرىغانلىرىنى ئورۇنالش، توسقانلىرىدىن يېنىش ) 3 (

 بۇ ئۈچ ئىشنى تولۇق ئـادا قىلـسىڭىز سـىز ئالالهقـا ۋاپـادار بهنـدە بولغـان
. بولىسىز
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 يهنـى وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبـدوِن﴾ ﴿ : ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمـدە
 ە جىنالرنـــى پهقهت ماڭـــا ئىبـــادەت قىلىـــش ئۈچـــۈنال مهن ئىنـــسانالرنى ۋ «

 مهن ئىنـساننى مېنىـڭ ئهمـرىمگه : بـۇ ئايهتنىـڭ مهنىـسى . دېگهن » ياراتتىم
ــسۇنۇپ، ــات كهچۈر بوي ــشته هاي ــان رەۋى ــاراتتىم، ۈ مهن خالىغ ــى ئۈچــۈن ي  ش
 ئـالاله تائاالنىـڭ بۇيرىغـانلىرىنى ئورۇنـداپ، توسـقانلىرىدىن . دېگهنلىكتۇر

ــنىش ئــارقىلىق ئۇ  نىڭغــا ئىتــائهت قىلىــش ۋە ئــالاله تائــاال بهلگىــلهپ يې
ــان ــۇ خالىغ ــكهت قىلىــپ، ئ ــدە ههرى  بهرگهن شــهرىئهت پرىنــسىپلىرى ئىچى

 . رەۋىشته هايات كهچۈرۈش ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغانلىقتۇر

ــا چىـــن ئىخـــالس ــا ئىمـــان ئېيتىـــشنىڭ ئـــۆزى ئۇنىڭغـ  ئـــالاله تائاالغـ
ــانلى ــ قىلىــــش، نېمهتلىــــرىگه شــــۈكۈر قىلىــــش، بۇيرىغــ  اپ، د رىنى ئورۇنــ

ــسۇنۇشتىن ــۈنلهي بويـ ــا پۈتـ ــارقىلىق ئۇنىڭغـ ــنىش ئـ ــقانلىرىدىن يېـ  توسـ
ــا ــارەت ۋاپـ ــدۇ دارلىق ئىبـ ــاال . نى تهقهززا قىلىـ ــالاله تائـ ــۇڭا ئـ ــسرائىل شـ  ئىـ

 مېنىـــڭ ســـىلهرگه ! ئهي ئـــسرائىل ئهۋالدى « : ئهۋالدىغـــا مۇنـــداق دېـــگهن
 ـ تـائهت ئىمـان ئېيـتىش، ( بهرگهن نېمىتىمنـى يـاد ئېـتىڭالر، ماڭـا بهرگهن

ــش ــادەت قىلى ــنىش ، ئىب ــقانلىرىمدىن يې ــداپ، توس ــانلىرىمنى ئورۇن  بۇيرىغ
ــدىكى ــسۇنۇش ههققى ــا بوي ــلهن ماڭ ــۇ ) بى ــالر، مهنم ــا قىلىڭ ــا ۋاپ  ۋەدەڭالرغ

ــان ــرىش ههققىــدىكى ( ســىلهرگه قىلغ ــمهن، ) ســاۋاب بې ــا قىلى ــگه ۋاپ  ۋەدەم
 . ) 1 ( » مهندىنال قورقۇڭالر

. ئايهت  40 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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 ئۈلگىسى ۋاپادارلىق

ــارلىق االم پهيغهمــــــبهر ئهلهيهىســــــس  ئىلگىرىكــــــى ۋە كېيىنكــــــى بــــ
 كهمچىلىكلىــرى كهچــۈرۈم قىلىنغــان، ههر قانــداق بىــر گۇنــاهتىن پــاك بىــر
ــۇزۇن ــازدا ئ ــپ نام ــادەت قىلى ــا ئىب ــالاله تائاالغ ــرى ئ ــۇرۇپ، كېچىلى  زات ت

 ههزرىتــى ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ . تۇرغــانلىقتىن پــۇتلىرى ئىشــشىپ كېتهتتــى
 ىزنىڭ ئىلگىرىكــى ۋە كېيىنكــى بــارلىق ســ ! يــا رەســۇلهلاله « : ئهنهــا ئۇنىڭغــا

ــسىز ــۆزىڭىزنى قىينايـ ــانچه ئـ ــا، نېمـ ــان تۇرسـ ــۇ قىلىنغـ ــاهىڭىز ئهپـ  ؟ گۇنـ
 كۈر قىلغــۇچى ۈ ئــالاله تائاالنىــڭ شــ « : دېگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

 . دەپ جاۋاپ بېرەتتى ) 1 ( » بهندىسى بولمامدىمهن

ــشىلى ــۇ ياخ ــڭ ش ــان بىرىنى ــشىلىق قىلغ ــىزگه ياخ ــادا س ــىز دۇني  قىنى س
 ساناقــسىز نېمهتلهرنــى  قــايتۇرۇش ئۈچــۈن تىرىــشقان يهردە، ســىزگه ســان

ــش ــا قىلى ــڭ شــۇ ياخــشىلىقلىرىغا ۋاپ ــان شــهپقهتلىك رەببىڭىزنى ــا قىلغ  ئات
ــۇ ــىزنىڭ بــ ــز ســ ــىزنىڭ رەببىڭىــ ــدە، ســ ــسىز؟ ههمــ ــۈن تىرىشمامــ  ئۈچــ

 ! ۋاپادارلىقىڭىزنى مۇكاپاتسىز قويمايدۇ ئهمهسمۇ؟

ــ ــا ئـ ــالاله تائاالغـ ــڭ ئـ ــشلىك اد بىزنىـ ــشقا تېگىـ ــۇرچىمىز ا قىلىـ ــا چـ  ۋاپـ
 وأَِقيمـواْ ﴿ : بىزنـى ئىبـادەت بابىـدا ئـالاله تائـاال : مهسـىلهن . ناهايىتى كـوپ

 دەپ ) 2 ( » نامـاز ئوقـۇڭالر، زاكـاتنى ئـادا قىلىڭـالر « يهنـى الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ﴾
 ئالاله تائاالنىڭ بۇ ئهمرىگه تولۇق ۋاپا قىلدۇقمۇ؟ . بۇيرىدى

 . ئههمهد رىۋايىتى ئىمام بۇخارى، ئىمام مۇسلىم، ئىمام ) 1 (
. ئايهت  43 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (



 309 ۋاپادارلىق

 يهنـى قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُـوا فُـروجهم﴾ ﴿ : بابىدا ئهخالق
 وقُـل ﴿ ، ) 1 ( » مۆمىنلهرگه ئېيتقىنكى، نـامههرەملهرگه تىكىلىـپ قارىمىـسۇن «

﴾نهوجفُـر فَظْـنحيو اِرِهنـصأَب ِمـن نـضضغاِت يِمنؤمـۆمىنهلهرگه « يهنـى لِّلْم 
ــانلىرىنى ئېيتقى ــسۇن، ئهۋرەت ئورگ ــپ قارىمى ــامههرەملهرگه تىكىلى ــى، ن  نك

ــا . دەپ بۇيرىــــدى ) 2 ( ﴾ ... ياپــــسۇن ــۇ ئهمــــرىگه ۋاپــ ــالاله تائاالنىــــڭ بــ  ئــ
 قىاللىدۇقمۇ؟

 دە بولـــۇپ ئۈســـت ئهنهس ئىبنـــى نهزىـــر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ ســـهپهر
ــانلىقى ــۈن قالغ ــ بهد ئۈچ ــا ى ــا ۋەدە ر غازىتىغ ــالاله تائاالغ ــشالمىغان ۋە ئ  قاتنى

 بىــلهن ئــۇرۇش قىلىـــش ئــالاله تائــاال ئهگهر ماڭـــا مۇشــرىكالر « : قىلىــپ
 جهڭ قىلىــدىغانلىقىمنى ئــالاله چوقــۇم ، مېنىــڭ قانــداق پۇرســىتىنى بهرســه

ــلهپته » كۆرســـىتىدۇ ــۇد غازىتىـــدا مۇســـۇلمانالر دەسـ  دېـــگهن بولـــۇپ، ئۇهـ
 ۋاتقــان پهيتــته، ئهنهس ئىبنــى نهزىــر رەزىيهلالهــۇ قايتى يېڭىلىــپ مهدىــنىگه

 ئۇنىـڭ سـهئد ئىبنـى مۇئـاز . مهكته ئىـدى ۇ دۈشمهن تهرەپـكه ئىلگىـرلى ئهنه
 مهدىـــــنه تهرەپـــــكه ئـــــادەم ئهي ئهنهس، ههمـــــمه « توســـــۇپ، ئالـــــدىنى

 دېگهنــدە، ئهنهس ئىبنــى نهزىــر » ؟ كېتىۋاتىــسهن چېكىنىۋاتــسا، ســهن نهگه
 جهنــنهتكه كېتىــۋاتىمهن، جهننهتنىــڭ خــۇش پــۇرىقى « : قهتئىيلىــك بىــلهن

 ۋە ئــــاخىرى شــــېهىد دەپ يولىغــــا داۋام قىلغــــان » ۇ بۇرنۇمغــــا كىرىۋاتىــــد
 . بولغان

 . ئايهت  30 نۇر سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت  31 نۇر سۈرىسى ) 2 (
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 ۋاپاسىزلىق ئۈلگىلىرى

 ئــالاله تائــاال بهزى ئىنــسانالرنىڭ ۋەدىــسىدە تۇرالمايــدىغان ۋاپاســىزلىق
 : زىـلهر ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى به « : خاراكتېرىنى بايان قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ

ــسا ‹ ــا قىل ــدىن ئات ــۆز پهزلى ــزگه ئ ــالاله بى ــى رى ( ئهگهر ئ ــى كهڭ يهن  زقىمىزن
 دەپ › ، ئهلـۋەتته ياخــشىالردىن بوالتتــۇق ئهلــۋەتته سـهدىقه بېرەتتــۇق ) قىلـسا

 يهنــى ( ئــالاله ئۇالرغــا ئــۆز پهزلىــدىن ئاتــا قىلغــان . ئالالهقــا ئههــدە قىلــدى
ــان ــاي قىلغـ ــشتى ) بـ ــق قىلىـ ــدا، بېخللىـ ــۇالر . چاغـ ــز، ( ئـ ــهدىقه قىلىمىـ  سـ

 گه خىالپلىــــق ئالالهقــــا بهرگهن ئههدىــــسى ) ياخــــشىالردىن بــــولىمىز دەپ
ــانلىقلىرى،  ) ئىمــــــــانىنى، ئېهــــــــسانىنى، دەۋا قىلىــــــــشتىكى ( قىلغــــــ

ــۈنگه قهدەر ــشىدىغان كـــ ــا ئۇچرىـــ ــۈن، ئالالهقـــ ــانچىلىقلىرى ئۈچـــ  يالغـــ
ــدا ــڭ دىللىرى ــپ ( مۇناپىقلىقنى ــز تارتى ــالاله ئۇالرنىــڭ ) يىلتى ــىنى ئ  تۇرۇش

 . ) 1 ( » ئاقىۋىتى قىلدى ) ئىشىنىڭ (

ــا ــاركى، ئ ــسانالر ب ــۇنداق ئىن ــانىمىزدا ش ــادار زام ــا ۋاپ ــا قارىت  لاله تائاالغ
ــىزلىق ــدىلىرىگه ۋاپاسـ ــڭ بهنـ ــالاله تائاالنىـ ــۇن، ئـ ــا تۇرسـ ــۇش ئۇياقتـ بولـ

 ىلىقنى ش ســهن ماڭــا شــۇ ياخـــ « : بىــرى يهنه بىـــرىگه : مهســىلهن . ىــدۇ قىل
ــۇ ــن يــاكى ب ــن، مهن ســېنىڭ ئۈچــۈن ىقى ل قىيىنچى قىلغى  منــى ههل قىلغى

ــل ــالاله بىـ ــمهن، ئـ ــداق قىلىـ ــمهن، مۇنـ ــداق قىلىـ ــ ئۇنـ  همكى، مهن هن قهسـ
ــۇرىمهن ــى » ســۆزۈمدە ت ــ دەپ قارشــى تهرەپن ــشىنى دۇ، ئهممــا قايىــل قىلى  ئى

 ى ســهۋەبلىك كورلــۇق تۇز تهبىئىــتىگه ســىڭگهن ههل قىلىۋالغانـدىن كېــيىن،
 ئهڭ سهسكىنىــشلىك مانــا بــۇ، . گه ۋاپــا قىلمايــدۇ ۋەدىــسى بهرگهن ئىلگىــرى

 . خىيانهت ههم مۇناپىقلىقتۇر

. ئايهتلهر  77  75 تهۋبه سۈرىسى ) 1 (
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ــو ــاكى رېم ــۈنهرۋەن ي ــا ا تچى بىر ن ه ــشىڭىز ۋغ ــڭ ئى ــۈنى كېلى ــاالنى ك  پ
ــگهن كۈنــدە كهلگىنىــدە، ــازىر بولىــدۇ، دەپ ۋەدە قىلىــدۇ، ئهممــا دې  بــۇ ه

ــداق خىجىللىـــق هـــېس ــاكى رېمـــونتچى هېچقانـ ــاززاپ هـــۈنهرۋەن يـ  كـ
 اهــانىلهرنى ئويــدۇرۇپ، ب ئېيتماســتىن، يــوق مــۇ قىلماســتىن يــاكى ئۆزۈر

ــا ــدۇ يه ئۇنىڭغـ ــشىنى ئېيتىـ ــۈنى كېلىـ ــر كـ ــقا بىـ ــ . نه باشـ ــۇ مۇسـ  ۇلمانالر بـ
 . چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهن بىر ناچار ئادەت جهمئىيىتىگه

 خالقىمىـز بىـلهن تـۇرۇپ قانـداقمۇ هالىتىمىز ۋە مۇشـۇ ناچـار ئه بىز مۇشۇ
 ئــالاله بىـــزگه يـــاردەم بهرمهمــدۇ؟ تۇرمۇشـــىمىزنى غهربلىكلهرنىڭكىـــدەك «

ــالاله مــ  » ۆمىنلهر بىــلهن بىلــله ئهمهســمىدى؟ پــاراۋان قىلىــپ بهرمهمــدۇ؟ ئ
 يمىز؟ دېيهله

ــر ــلهردە بى ــان  غهربلىك ــلىق، يالغ ــسىدە تۇرماس ــداش، ۋەدى ــى ئال  بىرىن
 . ئهممــا بۇالرنىــڭ ههممىــسى بىــزدە تــولىقى بىــلهن بــار ! ســۆزلهش يــوق

 ئالالهنىــڭ دىنىــدىن ۋە ئۇنىــڭ يــاردىمىگه ههقلىــق بولۇشــتىن قانچىلىــك
 ! يىراقلىشىپ قالغانلىقىمىزنى ئهمدى چۈشهندىڭىزمۇ؟

 ىسساالمغا ۋاپادار بولۇش ر ئهلهيه پهيغهمبه . 2

ــالبۇكى، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمغا قانــــداق ۋا ــادار بــــولىمىز؟ هــ  پــ
 بىــلهن بىـــرگه ياشـــاش شـــهرىپىگه ر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ه ســاهابىل

 ئهمــدى بىــز پهيغهمــبهر . نائىــل بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ۋاپــادار ئىــدى
 غـــا قانـــداق ۋە نـــېمه بىـــلهن بىـــرگه ياشـــىمايۋاتىمىز، ئۇنىڭ ئهلهيهىســـساالم
 . كېلىدۇ گه الاليمىز؟ دېگهن سوئال ئهقلىڭىز ئىشتا ۋاپادار بو

 بـۇ ســوئالنىڭ جـاۋابى بىــر جـۈمله ســۆز بولـۇپ، ئــۇ بولـسىمۇ، پهيغهمــبهر
ــۈننهتلىرىگه ئهمهل ــا ئهگىــــشىش، ئۇنىــــڭ ســ  ئهلهيهىســــساالمنىڭ يولىغــ

. قىلىش ۋە ئۇنى هاياتىمىزنىڭ پۈتۈن ساههلىرىدە ئۈلگه قىلىشتۇر
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 بىرىنچى خهلىپىنىڭ ۋاپادارلىقى

ــر ــبهر ئهلهيهىســساالم كــۈن جــابىر رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ بى ــله ى پهيغهم  ن بى
 پهيغهمــبهر . رنىڭ يوقــسۇللىرىدىن ئىــدى ه ئــۇ ســاهابىل . بىــرگه كېتىۋاتــاتتى

ــساالم ــدا ئهلهيهىسـ ــۇ چاغـ ــا شـ ــابىر « : ئۇنىڭغـ ــڭ ئهگهر ! ئهي جـ  بههرەيننىـ
ــۇن ــسا، مهن ســاڭا ش ــپ قال ــايلىقلىرى كېلى ــايلىق ب ــۇنچىلىك ب  چىلىك ۋە ش

ــرىمهن ــدى ۋە ) 1 ( » بېــ ــايلىق كهلمىــ ــدىن بــ ــسىمۇ، بههرەينــ ــگهن بولــ  دېــ
ــدى ــات بولـ ــساالممۇ ۋاپـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــايلىقلىرى . پهيغهمـ ــڭ بـ  بههرەيننىـ

ــرى پهقهت ــۇ بهك ــپه ئهب ــى خهلى ــڭ ز بىرىنچ ــۇ ئهنهۇنى ــدىال رەزىيهلاله  امانى
ــۇ بهكـــرى . كېلىـــشكه باشـــاليدۇ ــاها ههزرىتـــى ئهبـ  رنى ه بىل بىـــر كـــۈنى سـ

ــپ، ــڭ قهرزى « چاقىرىــ ــساالمدا كىمنىــ ــبهر ئهلهيهىســ ــېلىڭالر، پهيغهمــ  كــ
 ىر ئهبـۇ بهكرىنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ، جـاب . دەيـدۇ » قالغان بولـسا، ئېلىۋالـسۇن

 بههرەيننىــڭ بــايلىقلىرى كېلىــپ ئهگهر ‹ : ماڭــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم «
ــسا، مهن ســاڭا شــۇنچىلىك ۋە ــۇنچىلىك بــايلىق بېــرىمهن قال  هن دېــگ › ش

ــد ــدۇ ئى ــ . ى، دەي ــۇ بهك ــى ئهب ــا ههزرىت ــۇ ۋاقىتت ــۇۋۇچ ب ــر ئ ــا بى  رى ئۇنىڭغ
 جـابىر ئهمـدى قايتـاي دەپ تۇرۇشـىغا، ئهبـۇ . تىـدۇ ې لىـپال بېرىۋ دىرههمنى ئې

ــرى ئۇنىڭغـــا  ســـاڭا چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ! توختـــا « : بهكـ
ــرىمهن ‹ ــايلىق بېـ ــۇنچىلىك بـ ــۇنچىلىك ۋە شـ ــ › شـ ــمىدى، دېـ  گهن ئهمهسـ

 . دەپ يهنه بىر ئۇۋۇچ دىرههمنى بېرىدۇ بۇنىمۇ ئال،

. هۇمهيدى رىۋايىتى ) 1 (
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 ئىككىنچى خهلىپىنىڭ ۋاپادارلىقى

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــلهن بىـــرگه پهيغهمـ ــرى بىـ ــۇ بهكـ ــى ئهبـ  ههزرىتـ
 مهككىنــى تاشــالپ مهدىــنىگه هىجــرەت قىلىــشقا مهجبــۇر بولغانــدا، مهشــهۇر

 پ غال شچىـسى سـۇراقه ئىبنــى مالىـك ئۇالرنىـڭ ئارقىـسىدىن قــو سـههرا يولبا
ــشىۋا ــبهر . لىدۇ يېتىـ ــېكىن پهيغهمـ ــساالمنىڭ لـ ــلهن ئهلهيهىسـ ــى بىـ  دۇئاسـ

ــڭ ئېتـــــى بـــــېلىگىچه  پېتىـــــپ قېلىـــــپ، پهيغهمـــــبهر قۇمغـــــا ئۇنىـــ
 ئــۇنى ئهلهيهىســساالمدىن كهچــۈرۈم ســورايدۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم

ــدۇ ــۆرمىگهن بولـــۇپ قايتىـــپ كېتىـــشى كهچۈرىـ  ۋە ئۇنىـــڭ ئـــۇالرنى كـ
ــا ــگه، ئۇنىڭغــ ــۇراق « : بهدىلىــ ــهن كىــــسرانىڭ ! ه قــــايتقىن ئهي ســ  ) 1 ( ســ

ــسهن ــگه بولىـ ــرىگه ئىـ ــدۇ » بىلهزىكلىـ ــۇلمان . دەيـ ــۇراقه مۇسـ ــنچه سـ  كېيىـ
ــدۇ ــدۇ، ئهبــۇ بهكرىمــۇ ۋاپــات پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . بولى  ۋاپــات بولى
 ئىككىنچــى خهلىــپه ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ زامانىغــا كهلگهنــدە، . بولىــدۇ

ــسران ــۈپ، كى ــبىگه كىرگۈزۈل ــى تهركى ــسالم دۆلىت ــران ئى ــايلىقلىر ئى  ى ىڭ ب
ــنىگه كهلتۈر ــپ مهدىـ ــا ئېلىنىـ ــدۇ ۈ ئولجـ ــۆمهر . لىـ ــى ئـ ــا ههزرىتـ ــۇ ۋاقىتتـ  بـ

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــا پهيغهمـ ــپ، ئۇنىڭغـ ــۇراقهنى چاقىرىـ ــان سـ  ۋەدە قىلغـ
 ســۇراقه هاياجانغــا تولــۇپ، قــاتتىق يىغــالپ . لتۇن بىلهزىكنــى بېرىــدۇ ا ئــ

 . تىدۇ كېتىدۇ ۋە بېشىنى سهجدىگه قويۇپ ئالاله تائاالغا شۈكۈر ئېي

. دۇر ى ئىران دۆلىتىنىڭ پادىشاهى ك قهدىم  كىسرا ) 1 (
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 لىرىدا ۋاپادار بولۇش ش ئىنسانالرغا مۇئامىله ئى . 3

ــا « : پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم  يه مۇســـــۇلمانالر شـــــهرتلىرىگه رىئـــ
 مۇســـــــۇلمان بهلگىلىـــــــگهن . دەپ كۆرســـــــهتكهن ) 1 ( » قىلغـــــــۇچىالردۇر

ــدىغان ئا ــا قىلىـ ــسىگه ۋاپـ ــان ۋەدىـ ــهرتلىرىگه، قىلغـ ــدۇر د شـ ــگه ! ەمـ  ۋەدىـ
 ۇناپىقلىقنىـڭ ئـاالمىتى بولـۇپ، بىـر خىالپلىق قىلىـش، ئههـدىنى بـۇزۇش م

 بـۇ . كامىـل مۇسـۇلمانلىق بىـلهن مۇنـاپىقلىق ههرگىـز بىرلهشـمهيدۇ ئادەمدە
 بېــسىپ چۈشــىدۇ ۋە ئــۇ تهرەپ ئىككىـسىنىڭ قايسىــسى غالىــپ كهلــسه، شــۇ

 . ئادەم شۇ سۈپهتكه مهنسۇب بولىدۇ

 يهنـى هد كَـانَ مـسؤوالً﴾ وأَوفُواْ ِبالْعهِد ِإنَّ الْع ﴿ : ئالاله تائاال مۇسـۇلمانالرنى
ــالر، « ــا قىلىڭـ ــۈنى ( ئههـــدىگه ۋاپـ ــامهت كـ ــتىدە ) قىيـ ــدە ئۈسـ ــى ( ئههـ  يهنـ

 ـ قىلمىغـانلىق ئۈسـتىدە  ـ ســوراق ) ئههـدىگه ۋاپـا قىلغـان  ئهلــۋەتته سـوئال
 . دەپ بۇيرىغان ) 2 ( » قىلىنىسىلهر

 ئههدىــــسىنى بۇزىــــدىغان، ۋەدىــــسىگه پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم
 : ئىمـانى كامىـل ئهمهسـلىكىنى ئېنىـق ئوتتۇرىغـا قويـۇپ تۇرمايدىغانالرنىڭ

ــوق « ــانهت يـ ــدە دىيـ ــدىغان ئادەمـ ــا قىلمايـ ــسىگه ۋاپـ ــگهن ) 3 ( » ئههدىـ  . دېـ
نىڭ ههمـمه تهرەپلىرىنـى تولـۇق قوبـۇل چۈنكى ئىنساننىڭ ئههـۋالى ئىـسالم

 ئىــسالم بىــر پۈتــۈن هايــات نىزامــى . قىلىــپ، ئهمهل قىلمىغىــچه تۈزەلمهيــدۇ
 . يدۇ بولۇپ، ئۇ پارچىالنما

 . بۇخارى ۋە هاكىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئايهت  34 ئىسرا سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد ۋە تهبهرانى رىۋايىتى ) 3 (
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 قهرز ئىشلىرىدىكى ۋاپا بۇرچى

 زامــــــانىمىزدا مۇســــــۇلمانالر ئارىــــــسىدا ئهڭ كــــــۆپ ئومۇمالشــــــقان
 بىراۋغــا . ۋاپاســىزلىقنىڭ بىــرى قهرز مۇئامىلىــسىدە ۋاپاســىزلىق قىلىــشتۇر

 ەن چــاغلىق قهرز ئــېلىش ئۈچــۈن چۈشــكهندە، ئۇنىڭــدىن بىــر يــۈ هــاجىتى
 يــــۈرۈپ، قــــولىنى پ ىــــ ن ى ن، ئهۋرىــــشىمدەك تولغ قىلمىغىنــــى قالمايــــدىغا

 قىلىـــپ، تــازىم لىــك بىـــلهن نهچــچه قېـــتىم چى مهيدىــسىگه قويـــۇپ تۆۋەن
ــاجىتىنى راۋا ــۇرۇپ هـــ ــىتىپ تـــ ــادار كۆرســـ ــدىن ۋاپـــ ــۆزىنى يالغانـــ  ئـــ
 قىلىۋالغانـــدىن كېـــيىن، تهتـــۈر قارىۋالىـــدىغان، قهرزنـــى سورىـــسا يالغـــان

ــ ــوق ئـ ــرى ۋە يـ ــلهن ۆ ۋەدىلىـ ــسىنى زۈرلىرى بىـ ــپ، قهرز ئىگىـ ــل قىلىـ  قايىـ
 . ۋاتىمىز ۈ نامهردلهرنى ههر جايدا كۆر ئارقىغا سۆرەيدىغان نى ى قهرز

 دېـگهن › قىلمـا ‹ ، › قىـل ‹ ئۆزىنىڭ ههققـى بولغـان مهلۇمكى، ئالاله تائاال
 پهرمانلىرىغـــا خىالپلىـــق قىلغـــۇچىالرنى خالىـــسا ئۇالرنىـــڭ تهۋبه  ئهمـــر
ــ ــسىز كهچۈر قىلى ــسا تهۋبى ــلهن، خالى ــدۇ ۈ شى بى ــاال . ۋېتى ــالاله تائ  چــۈنكى ئ

 ئهممـا قـۇل ههققــى . كهچۈرۈمچـان ۋە بهنـدىلىرىگه مېهرىبـان زاتتـۇر تولىمـۇ
ــسانالرنىڭ بىـــر ــى ئىنـ ــڭ ههق  يهنـ ــۇقلىرىنى دەپـــسهندە  بىرىنىـ  هوقـ

 ۋە ههر قانـداق بىـر زىيانغـا ئۇچرىتىـشى مـۈلكىنى يهۋېلىـشى  قىلىشى، مال
 پهقهت ههق ئىگىـــسى . قاتـــارلىق گۇناهلىرىـــدىن ئـــالاله تائـــاال ئۆتمهيـــدۇ

 شــېهىدالرنىڭ ســوراق . رازى بولىــدۇ غانــدىال، ئانــدىن ئــالاله تائــاال رازى بول
ــدا، ئــۇدۇل جهنــنهتكه كىرىــدىغانلىقى ههممىــگه مهلــۇم بىــر   سوئالــسىز هال

 ئۆلـــۈپ كهتـــكهن ئهممـــا بىراۋنىـــڭ ههققىنــى تۆلىيهلمهســـتىن . ههقىــقهت
ــېهىد ــاالر ش ــدىغانلىقىنى ئۆلىم ــۇرۇپ قالى ــدا ت ــشىكى ئالدى ــڭ ئى جهننهتنى

هىدنىڭ قهرزدىــــن ې شـــ « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ . ته ســـۆزلىمهك
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 دېـگهن ههدىـسى بـۇ مهنىنـى ) 1 ( » باشقا پۈتۈن گۇنـاهى كهچـۈرۈم قىلىنىـدۇ
 . چــۈنكى قهرز ئۇنىــڭ جهنــنهتكه كىرىــشىگه توســقۇن بولىــدۇ . ئىپادىلهيــدۇ

ــاۋۋالقى مۇســـۇلمانالر ــاتتىق شـــۇڭا ئـ ــا قهرزدار بولـــۇپ قېلىـــشتىن قـ  بىراۋغـ
 ههتتــا ئــالاله يولىــدا جىهادقــا هــازىر بولغــان مۇســۇلمانالر . ههزەر ئهيلهيتتــى

 كىمـــدە بىراۋنىـــڭ ههققـــى يـــاكى « جىهادقــا چىقىـــشتىن بـــۇرۇن، ئۇالرغـــا
 . قىلىناتتى ئېالن دەپ » ! قهرزى بولسا قايتىپ كهتسۇن

ــدا، ــارە قالمىغانــ ــى پهقهت چــ ــشقا قهرز دېگهننــ ــسىز ههل قىلىــ  ئۇنىڭــ
 ائىتقا مــۇپتىال بولــۇپ قالغــان ئىمكــانىيهت قهتئىــي قالمىغــان يامــان شــار

ــدىغان نهرســه ــتىال ئالى ــسىزلىك ۋە . ۋاقىت ــېلىش خاتىرجهم ــۇپ ق  قهرزدار بول
ــى « : دۇئاســىدا ههمىــشه شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ئــاۋارىچىلىقتۇر  ئ

ــالال ــا ! ه ئــ ــاڭا ســــېغىنىپ، بىراۋغــ ــاه قهرزدار بولــــۇپ قېلىــــشتىن ســ  پانــ
 . دەيتتى ) 2 ( » تىلهيمهن

ــبهر ئهلهيه ــساالم پهيغهمـ ــسته ىسـ ــر ههدىـ ــلىق « : بىـ ــى قايتۇرماسـ  كىمكـ
ــدىكهن، ــلهن ئۆلىـ ــۇ قهرز بىـ ــپ، شـ ــراۋدىن قهرز ئېلىـ ــلهن بىـ ــى بىـ  نىيىتـ

 ) 3 ( » قىيــامهت كــۈنى ئــالاله تائاالنىــڭ هۇزۇرىغــا ئــوغرى بولــۇپ كېلىــدۇ

 . دېگهن

 بهش ۋاخ نامـــازنى مهســـجىدته ئوقۇيـــدىغان، قولىـــدىن زامـــانىمىزدا،
 شــــىدىن ۈ يدىغان، تاشــــقى كۆرۈن زىكىــــر چۈشــــمه تهســــۋى، ئېغىزىــــدىن

 ۋالغــان، كىرى دىنـدارلىقتىن باشــقا نهرســه كۆرۈنمهيـدىغان، تهقۋالىــق تونىغــا

 . ئىمام مۇسلىم، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 2 (
. تهبهرانى رىۋايىتى ) 3 (
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ــدىغان ــشتىن قورقماي ــى يېيى ــشىنىڭ ههققىن ــا كى ــاختا ئهمم ــۇلمانالر س  مۇس
ــايىن كۆپىيىـــپ كهتمهكـــته ــانهتتىن، ۋاپـــادىن . ئىنتـ  ۋە ئهخالقـــتىن دىيـ

 گه ئۇســتا ســاختىپهزلهرنىڭ ســۆز ، سۆزلىــسه ســىز ئاغزىغــا قــاراپ قالىــدىغان
 مۇئــامىله ئىــشلىرىدىكى ناچــارلىقىنى كۆرســىڭىز ههقىــقهتهن ئۇنــداقالردىن

 يېڭىــدىن مۇســۇلمان بولغــان بىــر غهربلىــك ئادەمنىــڭ ههج . سهسكىنىــسىز
ــدە ــگه كهلگىنى ــۈن مهككى ــش ئۈچ ــۈكرىكى، مهن « : قىلى ــڭ ش ــا مى  ئالالهق

ــان ئىكه ــۇلمان بولغ ــۇرۇپ مۇس ــۆرمهي ت ــۇلمانالرنى ك ــمهن مۇس ــگهن » ن  دې
ــ  چــۈنكى باشــقىالر . شــى مــۇقهررەر ۇ ۆزىمۇ بــۇ ســهۋەبتىن ئېيتىلغــان بول س

 ســــىزنىڭ نــــامىزىڭىز، روزىڭىــــز ۋە زاكــــات بېرىــــشتىكى مهرتلىكىڭىــــزگه
 باهـــا پ ىزغـــا، مۇئـــامىلىڭىزگه قـــارا ڭ بهلكـــى ســـىزنىڭ ئهخالقى . قارىمايـــدۇ

 ئــــۆزىمىز مهنــــسۇب بولغــــان پــــاك دىننــــى يامــــان ! بېرىــــدۇ ئهمهســــمۇ؟
 لهرنىڭ كــــۆزىگه ســــهت ىمىــــز، ســــاختىپهزلىكىمىز بىــــلهن كىــــشى ئهخالق

ــا مه ههققىمىــــز بــــار؟ كۆرسىتىــــشىكه نــــې  بــــۇ ئــــالاله تائاالنىــــڭ دىنىغــ
 ! لىك قىلغانلىق بولمامدۇ؟ ش زىيانكه

ــشىلهرنى ــنىچه كىـ ــدىن كهلگىـ ــۇلماننىڭ قولىـ ــر مۇسـ ــداق بىـ  ههر قانـ
ــهببۇس ــشالرغا تهشـ ــشى ئىـ ــۇالرنى ياخـ ــاقىرىش، ئـ ــا چـ ــڭ دىنىغـ  ئالالهنىـ

ــۇش ق ــشالردىن توس ــان ئى ــپ، يام ــار ىلى ــئۇلىيىتى ب ــن . مهس ــۇ دى ــۈنكى ب  چ
  ئــۇنى خــۇددى ئــۆز جېنىمىزنــى، ئــائىلىمىزنى، مــال . بىزنىــڭ دىنىمىــز

ــۈز ــۈلكىمىزنى، يــ ــىمىزنى  مــ ــك ههر نهرســ ــابرويىمىزنى ۋە قىممهتلىــ  ئــ
 قوغدىغانــدەك قوغدىــشىمىز، كىــشىلهرنى بــۇ دىنغــا چاقىرىــشىمىز، دەۋەت

 ). يهنى پهرزدۇر ( مىزدىكى دىنى بۇرچتۇر قىلىشىمىز ئۈستى

 مۇســۇلمانالر هــازىرقى مۇشــۇ ئهخالقــى بىــلهن قانــداقمۇ كىــشىلهرنى
 ئالالهنىــڭ دىنىغــا يېتهكلىيهلىــسۇن؟ قاراخــانىيالر خــانى ســۇتۇق بـــۇغرا
خاننى ئۆزلىرىنىـڭ ههقىقىـي دىنـدارلىقى ۋە گـۈزەل ئهخالقـى بىـلهن قايىـل
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 ۋە قهشـقهر ئههلىنىــڭ ن ئــاتۇش قىلىـپ مۇسـۇلمان قىلىــش ئـارقىلىق پۈتـۈ
ــۇلمان بول ــ ۇ مۇسـ ــۇ نهسـ ــان ئهبـ ــهۋەب بولغـ ــىغا سـ ــڭ شـ ــامانى ۋە ئۇنىـ  ر سـ

 بىزمـــۇ شـــۇالرغا ! ههمراهلىــرى نهدە؟ بىـــز نهدە؟ بــۇنى ئـــويالپ بــاقتۇقمۇ؟
 ئوخشاش مۇسۇلمان ئهمهسمۇ؟

 زلىك، ۋاپاســـىزلىق ۋە ئالـــدامچىلىق ه ئۇيغـــۇر جهمئىيىتىـــدىكى ســـاختىپ
ــڭ ه ــرى جهئىيهتنىــــ ــسى ئىللهتلىــــ ــرىگه ۋە ههر قايــــ ــمه تهرەپلىــــ  همــــ

ــاههلىرىگ ــكهن ىچ ســ ــامراپ كهتــ ــۇن، . ه يــ ــا تۇرســ ــادەتتىكىلهر ئۇياقتــ  ئــ
ــۇن ــۈپهتلىك نۇرغـــ ــدار ســـ ــدىغان، دىنـــ ــدا قىلىـــ ــادەتلهرنى جايىـــ  ئىبـــ

 گهردىـنىگىچه . ئېلىـشنى بىلىـپ، بېرىـشنى قهتئىـي بىلمهيـدۇ تىجارەتچىلهر
ــۆزىنى چــوڭ ســودىگهر كۆرســىتىش ــۇرۇپ، ئ ــارقىلىق قهرزگه بوغۇلغــان ت  ئ

 ســـوقتى  ىالرنى قـــاقتى كىـــشىلهرنى ئىـــشهندۈرۈپ، تۇرماســـتىن باشـــق
 كورىــدىغان بىــر قىــسىم ئهبگــاالر ههمىــشه ال بۇرنىنىــڭ ئــۇچىنى قىلىۋاتقــان

 . خهلقنى شۇنداق ئالداپ كېتهلهيمىز دەپ خام خىيال قىلىشىدۇ

ــارەتچىلىرى بىـــر ــقا مىللهتنىـــڭ تىجـ ــرىگه يـــول  باشـ  قويـــۇش بىـ
ــ ــىدا تىجـــ ــڭ ئاساســـ ــسا، بىزنىـــ ــاندىكى ارەت قىلـــ ــۆپ ســـ ــۇر كـــ  ئۇيغـــ

ــارەتچىلىرى ــارەتنى مىز تىج ــر تىج ــۇزۇش،  بى ــسىنى ب ــڭ سودى ــۆز بىرىنى  ئ
 بـــازىرىنى كاســـات قىلىـــش، باشـــقىالرنىڭ نهپـــسىگىال چـــوغ تـــارتىش،

 ئـــۇالر . قىلىـــدۇ ئاساســـىدا نى توســـۇش لىرى پايـــدا تېـــپىش يـــول ڭ ئۇالرنىـــ
 ئــۇالر . نــى بىلمهيــدۇ ېكمهت گهن ه دېــ » ۋاننىــڭ يــولى بىــر، رىزقــى مىــڭ كار «

 لىچهككه مههـكهم ئـۇل سـېلىپ راۋاجلىـق تىجـارەت كـې بۈگۈننىال ئوياليـدۇ،
 شــۇڭا ئۇالرنىـڭ ههممىــال يهردە . قىلىـشنى خىيـالىغىمۇ كهلتــۈرۈپ قويمايـدۇ

ــات ــازىرى كاس ــلهن . ب ــۇالر بى ــۈنكى ئ ــشقانالر چ ــامىله قىلى ــتىم مۇئ ــر قې  بى
. ردىن قاچىدۇ ئۇال ئۇالرنى ئىزدىمهيدۇ، ئىككىنچى قېتىم
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 نامــــاز، روزا، زاكــــات ۋە ههج قاتــــارلىق ئۇلــــۇغ ئىبادەتلهرنىــــڭ قــــۇل
 ههققىنــى ئــادا قىلمىغــان ئــادەمنى جهنــنهتكه كىرگۈزۈشــكه ۋە ئــازابتىن
 خــــاتىرجهم قىلىــــشقا يېتهرســــىز ئىكهنلىكىنــــى بىلىــــپ تــــۇرۇپ، هــــارام

 قمايــدىغان ئىنــسانالرنىڭ ئىمانىــدا چوقــۇم يهيــدىغان، قــۇل ههققىــدىن قور
 . اتاق بار چ

 ۋاقىتقا رىئايه قىلماسلىق مهسىلىسى

ــۇپ ــسىدىن بول ــڭ جۈملى ــش ۋاپادارلىقنى ــايه قىلى ــا رىئ  ، هــازىرقى ۋاقىتق
ــشىلىرىنىڭ نهز ــان كىــ ــوڭ ى زامــ ــگهن چــ ــانىلىپ كهلــ ــاددى ســ ــدە ئــ  رىــ

ــازىر . مهســـىلىدۇر ــائهتته هـ ــايه قىلماســـلىق، ۋەدىلهشـــكهن سـ ــا رىئـ  ۋاقىتقـ
ــا ــان ۋاپاســىزلىقتۇر بولماســلىق، باشــقىالرنىڭ ۋاقتىنــى زاي  . قىلىــش ئهڭ يام

ــز ــىزلىقتىن ههممىمىـ ــۈردىكى ۋاپاسـ ــۇ تـ ــاقتىمىز بـ ــسىۋىمىزنى ئالمـ ــۇ . نېـ  بـ
 . نچى دۇنيا ئهللىرىدىكى كىشىلهرنىڭ ئهڭ چوڭ مۈشكىلىسىدۇر ى ئۈچ

 بىكار تهلهبلهردىن باشـقا ههر قانـداق كىـشى ئۈچـۈن ۋاقىـت ئالتۇنـدىن
ــه ــر نهرســ ــادەملهر هه . قىممهتلىــــك بىــ ــشچان ئــ ــڭ تىرىــ ــشه ۋاقىتنىــ  مىــ

 . ىكايهت قىلىــدۇ ۋە كۈنــدۈزنى كــېچىگه ئۇلىغۇســى كېلىــدۇ شــ تارلىقىــدىن
ــار تهله  . لهر ئۈچـــۈن كـــۈن ئۆتـــسه، ســـائهت توشـــسا بولـــدى بـــ ئهممـــا بىكـ

ــى ــقىالرنىڭ ۋاقتىنــ ــشه باشــ ــلهر ههمىــ ــى بىلمىگهنــ ــڭ قهدرىنــ  ۋاقىتنىــ
 . ئوغرىاليدىغان بىپهرۋاالردۇر

 مـۇههممهد : رىـۋايهت قىلىـدۇ ئابدۇلال ئىبنى ئهبـۇل ههمـسا مۇنـداق دەپ
 ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇشـتىن ئىلگىـرى مهككىـدە ئۇنىـڭ بىـلهن بىـر
ــۇپ ــپ قوي ــدىغانلىقىمنى ئېيتى ــا كېلى ــدىم، ئۇنىڭغ ــكهن ئى ــشتا ۋەدىلهش  ئى

ــيىن ه ــدىن كېـ ــۈچ كۈنـ ــدىم، ئـ ــۇپ قالـ ــۇنى ئۇنتـ ــيىن ئـ ــى ۋەدەم ې كېـ  لىقـ
ام، بــۇ جايــدا ئېــسىمگه كېلىــپ، ئۇچرىشىــشقا ۋەدىلهشــكهن جايغــا بارســ
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ــاپتىم ــدۇڭ « : ئــۇ . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنى ت ــاۋارە قىلىــپ قوي  غۇ مېنــى ئ
ــۇيهردە ! يىگىــت ــا مهن ب ــدىن بېــرى مان ــۈچ كۈن ــ ، ئ  ) 1 ( » ۋاتىمهن ۈ ســېنى كۈت

 . دىدى

 بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپادارلىقى ئالدىدا نهدە؟

 ئـــون بىــر يـــاكى ن ســائهت ئونغـــا ۋەدە قىلغـــان ئــادەمنى ســـائهت ئـــو
 غان مۇسـۇلمانالر جهمئىيىتىـدىكى دى وش بولىـ خـ ئىككىلهردە ئـاران تاپقانغـا

ــۇن كهلمهيـــدىغان ــسالم ئهخالقىغـــا ئويغـ ــسانالر غهربلىكلهرنىـــڭ ئىـ  ئىنـ
 هاياســىزلىقلىرىنى دوراشــنىڭ ئورنىغــا ئۇالرنىــڭ ۋاقىتقــا رىئــايه قىلىــشتهك

 تىن ياخــشى ئــادەتلىرىنى ۋە ۋاقىتنــى ئــالتۇن بىلىــپ ئــۇنى زايــا قىلماســ
 ! بولمامدۇ؟ غان روهىنى دورىسا دى پايدىلىنى

ــات، ــت هاي ــم، ۋاقى ــت ئىلى ــۇل، ۋاقى ــت نهق پ ــاالمهتلىك، ۋاقى ــت س  ۋاقى
 بهزى شــىركهتلهر . لىــك ههر نهرســه قىممهت تېخنىكــا، ۋاقىــت  پهن ۋاقىــت

 ر بىر مىنۇت ۋاقىـت ئىچىـدە ههسـسىلهپ پايـدىغا ئېرىشـسه، بهزىـسىنىڭ بىـ
ــدە ــت ئىچىـ ــۇت ۋاقىـ ــران مىنـ ــ ۋەيـ ــ بولىـ ــددىي قۇتقۇزۇشـ  قا دىغانلىقى، جىـ

 كـــېچىكىش ئېهتىيـــاجلىق بهزى كېـــسهللهرنىڭ داۋاالشـــقا بىـــر مىنـــۇت
 . ئاللىق ې لىك ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىمۇ بىر ر سهۋەب

 ئهممــا . قولــدىن كهتــكهن ههمــمه نهرســه قايتىــپ كېلىــشى مــۇمكىن
 كى، ۇ ىــشقا بولىــد شــۇنىڭ ئۈچــۈن كېــسىپ ئېيت . ۋاقىــت قايتىــپ كهلمهيــدۇ

ــۇر ئىنــسان ــداق . نىڭ قولىــدىكى ئهڭ قىممهتلىــك نهرســه ۋاقىتت  ئههــۋال بۇن
 بىــر ئىنـــسان ۋاقىتنىـــڭ قهدرىـــگه ئىــكهن ئهقىـــل ئىگىـــسى بولغـــان ههر

. ئهبۇداۋۇد، تهبهرانى رىۋايىتى ) 1 (
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 يېتىــــشى، ئــــۇنى بىهــــۈدە ئۆتكۈزۈۋەتمهســــلىكى، ئــــۇنى ئۆزىنىـــــڭ ۋە
 ئىنــــسانىيهتنىڭ پايدىــــسى ئۈچــــۈن ئىشلىتىــــشنى بىلىــــشى، شــــۇنداقال

ــا قىل  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ماســلىقى الزىــم باشــقىالرنىڭ ۋاقتىنىمــۇ زاي
ــته ــۇ ههق ــه « : ب ــدىغان ئىككــى نهرس ــى بىلهلمهي ــشىلهر قهدرىن ــۆپىنچه كى  ك
ــاردۇر ــرى : بــ ــاقلىق تهن ئۇنىــــڭ بىــ ــۇر ى ســ  دەپ ) 1 ( » ، يهنه بىــــرى ۋاقىتتــ

 . كۆرسهتكهن

ــدا ــڭ پاي ــۇم – ئۆزىنى ــشىلهر چوق ــق كى ــدىغان، ئهقىللى ــى بىلى  زىيىنىن
 نىــڭ ت ى ئهگهر ئــۇ ۋاق . اقىــت ئۇنىــڭ هايــاتى چــۈنكى ۋ . ۋاقىتنــى قهدىرلهيــدۇ

ــۇنى ئهرز ــسا، ئ ــول قوي ــشىگه ي ــدىن كېتى ــۈدە قول ــلهن بىه ــشالر بى ــمهس ئى  ى
 . ۋالغانغـا ئوخـشاش بىلىـدۇ ۈ ه، نـادانلىق بىـلهن ئـۆزىنى ئۆلتۈر ۋەتس ۈ ئۆتكۈز
 » ۋاقىت قىلىچقـا ئوخـشايدۇ، سـهن كهسمىـسهڭ، سـېنى ئـۇ كېـسىدۇ « شۇڭا

 . مهس دېگهن هېكمهت بىكار ئېيتىلغان ئه

 قىلغان كىشىلهرگه ۋاپادار بولۇش سىزگه ياخشىلىق . 4

 مهيلى چـوڭ، مهيلـى ئـاددى قانـداقال بىـر ياخـشىلىق قىلغـان ئادەمنىـڭ
 شـۇ ياخــشىلىقنىڭ مۇكاپــاتىنى بېــرىش، هــېچ بولمىغانــدا ئۇنىڭغــا رەهــمهت
ــۈزەل ــانىلىدىغان گـ ــسىدىن سـ ــڭ جۈملىـ ــتىش ۋاپادارلىقنىـ ــۆزىنى ئېيـ  سـ

 . ئهخالق

ــبهر ئهل ــگهن پهيغهمـ ــداق دېـ ــساالم مۇنـ ــشىلىق « : هيهىسـ ــىلهرگه ياخـ  سـ
ــاتىنى ــڭ مۇكاپــ ــرىڭالر، ئهگهر ئۇنىــ ــاتىنى بېــ ــشىگه مۇكاپــ ــان كىــ  قىلغــ

ــسهڭالر، ــاجىز كهلــ ــشتىن ئــ ــانلىقىڭالرنى بېرىــ ــۈكۈر قىلغــ ــېمهتكه شــ  نــ

. بۇخارى رىۋاسيىتى 1) (
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ــا قىلى ــا دۇئ ــدە ئالالهق ــڭ ههققى ــسىدىن ئۇنى ــالاله . ڭــالر ئىــسپاتالش يۈزى  ئ
ــۈكۈر ــقهتهن شـ ــ ههقىـ ــۇل قىلغۇچىـ ــۇچىالرنى ر دۇ نى قوبـ ــۈكۈر قىلغـ  ۋە شـ

 . ) 1 ( » ياقتۇرغۇچىدۇر

 تهرىپىـدىن ئاتـا بىـراۋ « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالم يهنه مۇنـداق دېـگهن
 ئېهـــسانغا ئېرىـــشكهن كىـــشى ئۇنىـــڭ بهدىلىـــگه اليىـــق نهرســـه تاپالىـــسا
ــدارلىقىنى ــا مىننهتـ ــسا، ئۇنىڭغـ ــسۇن، ئهگهر تاپالمىـ ــادا قىلـ ــاتىنى ئـ  مۇكاپـ

 هتكه مىننهتـــدارلىق بىلـــدۈرگهن ئـــادەم ههقىـــقهتهن نـــېم . بىلدۈرســـۇن
 ئــادەم نــېمهتكه كۇپرىلىــق قىلغــان تهرك ئهتــكهن شــۈكۈر قىلغــان ۋە ئــۇنى

 . ) 2 ( » بولىدۇ

 ئالالهقـــا ئهڭ شــۈكۈر قىلىــدىغان كىـــشى « : ئــۇ يهنه مۇنــداق دېــگهن
ــدىغان كىــــشىدۇر ــسانىغا رەهــــمهت ئېيتىــ ــر » كــــشىلهرنىڭ ئېهــ  يهنه بىــ

 ىلىققا مىننهتــدارلىق بىلدۈرۈشــنى كىــشىلهردىن كهلــگهن ياخــش « : ۋايهتته ىــ ر
ــدىغان ئادەمــدۇر ــا شــۈكۈر قىلىــشنى بىلمهي ــادەم ئالالهق  ) 3 ( » بىلمهيــدىغان ئ

 . دەپ كهلگهن

ــسالم ــۈك نىڭ ئى ــارالر كۈچل ــاجىز، كۇپپ ــۇلمانالر ئ ــدە مۇس ــكه دەۋرى  مهك
 ئوقـۇبهتلهرنى سـالغاننىڭ  ئـۇالر مۇسـۇلمانالرغا چىدىغۇسـىز ئـازاپ . ئىدى

ــبهر ئ ــىرتىدا، پهيغهمــ ــۈن ســ ــلهن پۈتــ ــسى بىــ ــساالمنىڭ قهبىلىــ  هلهيهىســ
 ئــۈچ . جازاســىنى يۈرگــۈزگهن ) ئامبــارگو ( مۇســۇلمانالرغا مۇهاســىرە قىلىــش

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــىرىدە، پهيغهم ــق مۇهاس ــايىتى يىللى ــۇلمانالر ناه  ۋە مۇس

 . تهبهرانى رىۋايىتى ) 1 (
 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
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ــۈنلهرنى ئۆتكــۈزگهن ــيىن ك ــسىملىك . قى ــۇختهرى ئى ــۇل ب ــا ئهب  شــۇ ۋاقىتت
 لهيهىســساالمغا ۋە مۇسـۇلمانالرغا هېــسداشلىق بىـر كـاپىر ئــادەم پهيغهمـبهر ئه

 . قىلىپ، كۇپپارالرنىڭ مۇهاسىرە قىلىش جازاسىغا قارشى تۇرغان

ــساالم ــبهر ئهلهيهىســ ــشىدۇ، پهيغهمــ ــىرىمۇ ئاخىرلىــ ــنىگه مۇهاســ  مهدىــ
 لــــېكىن پهيغهمـــــبهر . هىجــــرەت قىلىــــدۇ، ئارىــــدىن يىلــــالر ئۆتىــــدۇ

ــساالم ــ ئهلهيهىس ــۇ ب ــ ختهرى د ۇ ئهب ــاپىر ئادەمن ې ــى گهن ك ــۇ ۋاقىتتىك ــڭ ش  ى
 ر غازىتىغــا ئاتلىنىــشتىن ىــ بهد . ياخـشىلىقىنى قهتئىــي ئېــسىدىن چىقارمايـدۇ

 مۇســــۇلمان ئهســــكهرلىرىگه نۇتــــۇق بــــۇرۇن پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم
ــدا « : ســۆزلهپ ــۇرۇش مهيدانى ــسا، ئ ــشىپ قال ــۇختهرىگه ئۇچرى ــۇل ب ــم ئهب  كى

ــسۇ ــۇنى ئۆلتۈرمىــ ــدۇ » ! ن ئــ ــان قىلىــ ــىدا، . دەپ پهرمــ ــۇرۇش ئهسناســ  ئــ
 ئالدىـدا ئۇچرىتىـپ ردىن بىـرى ئهبـۇل بـۇختهرىنى تۇيۇقـسىز كـۆز ه ساهابىل

ــاهاب ــدۇ، س ــدىكى ه قالى ــڭ يېنى ــشماستىن، ئۇنى ــلهن ئېلى ــڭ بى ــرى ئۇنى  بى
ــ ــلهن ئېلى ــۇنى ئۆلت ش بى ــدۇ ىپ ئ ــاهابى . ۈرى ــۇختهرى س ــۇل ب ــېمه « : گه ئهب  ن

ــسهن؟ ــۇ ئۆلتۈرمهيــ ــۈن مىنىمــ ــاهاب » ئۈچــ ــدە، ســ ــبهر « : ه دېگهنــ  پهيغهمــ
ــ ئهلهيهىســساالم ــا زگه بى ــۇرۇنقى ياخــشىلىقىڭغا ۋاپ  قىلىــش دارلىق ســېنىڭ ب

ــانىنى بهر ــېنى ئۆلتۈرمهســـلىك پهرمـ  . دەيـــدۇ » گهن ئىـــدى يۈزىـــسىدىن سـ
ــۇختهرى ــڭ ئــاۋۇ ئــادىمىمنى ســاڭا « ئهبۇلب ــۈرمه دېــسهم، ســهن مېنى  ئۆلت

ــسهن؟ ــۇنداق قىالم ــدۇ » ش ــاهاب . دەي ــساالم « : ه س ــبهر ئهلهيهىس ــاق، پهيغهم  ي
 بـۇ . دەپ باشـقا ياققـا بۇرۇلـۇپ كېتىـدۇ » غـان سـېنىال ئۆلتۈرمهسـلىككه بۇيرى

 ، ئـۇنى تۇيۇقـسىز ئارقىـسىدىن كېلىـپ ڭ ۋاقىتتا ئهبۇل بـۇختهرى سـاهابىنى
ــاهاب ــدا، س ــۈرمهكچى بولغىنى ــۈرۈپ ه ئۆلت ــۇنى ئۆلت ــپ، ئ ــۇپ قېلى ــۇنى تۇي  ب

 نىڭ پهرمانىغـــا خىالپلىــق قىلىـــپ يدۇ ۋە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســساالم تاشــال
 ئــارام بولــۇپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن قــاتتىق بى ئۈچــۈن ىقى ســالغانل

ــۆرىغىلى ــۇ س ــپ ئهپ ــان قىلى ــۋالنى باي ــدۇ ۋە ئهه ــۇلهلاله « : كېلى ــۇ ! يارەس ئ
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 ئۆلتـۈرمىگهن ههرگىـز مېنى ئۆلتۈرۈشكه ئىنـتىلمىگهن بولـسا ئىـدى، ئـۇنى
 ئــالاله ســېنى ئهپــۇ « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا . دەيــدۇ » بــوالتتىم
 . دەيدۇ » قىلدى

ــر كاپىرنىــڭ مۇســۇلم ــان بى ــوق قىلىــش ئۈچــۈن ئۇرۇشــقا چىقق  انالرنى ي
ــا ــپ ۋاپ ــشىلىق قىلى ــا ياخ ــسىدىن ئۇنىڭغ ــشىلىقى يۈزى ــق ياخ ــر قېتىملى  بى

ــان يهردە، ــرەك بولغــ ــش كېــ ــادا قىلىــ ــۇرچىنى ئــ ــدا بــ ــدە ۋە ئىمانــ  ئهقىــ
ــ ــشىلىقلىرىغا ياخـ ــۇلمانالرنىڭ ياخـ ــان مۇسـ ــلىرىمىز بولغـ  ىلىق ش قېرىنداشـ

 ر بولغــان ۋاپــا بــۇرچى ئىكهنلىكىنــى ئهقلــى بــار قايتۇرۇشــنىڭ نهقهدەر زۆرۈ
 . ئادەم ئهلۋەتته چۈشىنىدۇ

 ئۇستازالرغا ۋاپادار بولۇش

 ئوتتـۇز يىلــدىن بىــرى ئۇســتازىم ئىمــام « ئىمـام ئههــمهد ئىبنــى ههنــبهل
ــر ــافىئىغا بىـ ــدىم كۈن شـ ــا قىلمـــاي قالمىـ ــۇ دۇئـ ــ د » مـ ــام ېـ ــسا، ئىمـ  گهن بولـ

ــرى ــاگىرتلىرىدىن بىـ ــڭ شـ ــا « ئهزەمنىـ ــڭ نـ ــهم ئالالهنىـ ــلهن قهسـ  مى بىـ
 ئانامغـــا دۇئـــا قىلىـــشتىن ئـــاۋۋال  قىلىمهنكـــى، مهن ههر كـــۈنى ئاتـــا

 . دېگهن » ىگه دۇئا قىلىمهن نىف ئۇستازىم ئهبۇ هه

 ئــۇنى ههر . چـۈنكى ئۇسـتاز بـاغۋەن، ئۇسـاز ئۇلـۇغ، ئۇسـتاز قهدىرلىكتـۇر
 . ۋاقىت هۆرمهتلهش، قهدىرلهش ۋاپادارلىق بۇرچىدۇر

 ۇش ئانىغا ۋاپادار بول  ئاتا

ــشقا ئهڭ ههقلىــق، ــادارلىق قىلى ــادا ۋاپ ــزدە شهكــسىزكى، دۇني  ههققــى بى
ــا ــشىلهر ئات ــان كى ــانىالردۇر  ئهڭ كــوپ بولغ ــا . ئ ــى  ئات ــڭ ههققىن  ئانىنى

 بىزنـى ئاتـا شـۇنداقتىمۇ ئـالاله تائـاال . مـۇمكىن ئهمهس پ بولـۇش ئادا قىلىـ
ئۇالرغـا ئانىالرنىڭ بۇ ههقلىرىنـى قۇدرىتىمىزنىـڭ يېتىـشىچه ئـادا قىلىـپ 
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 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . بولغــان ۋاپــا بــۇرچىمىزنى ئورۇنداشــقا بۇيرىغــان
 ئهڭ ههقلىــق بولغــان كىــشىم ئۈچــۈن ىم ش ىلىق قىلىــ ش بىـر ســاهابىنىڭ ياخــ

ــوئالىغا ــورىغان س ــم؟ دەپ س ــاڭ « : كى ــتىم » ئان ــاۋاب بهرگهن، ههر قې  دەپ ج
 هنه دەپ جـــاۋاب بېرىــپ، تــۆتىنچى قېـــتىم ي » ئانــاڭ « ســورىغان ســوئالىغا

 . دەپ جاۋاب بهرگهن » ئاتاڭ « : قايتا سۆرىغىنىدا

 ئانىغــا قىلىــشقا تېگىــشلىك ياخــشىلىق ئۇالرنىــڭ ئۆلــۈمى بىــلهن  ئاتــا
 بۇ ۋاپـا بـۇرچى ئـۇالر هايـاتتىن كـۆز يۇمغانـدىن كېيىنمـۇ . توختاپ قالمايدۇ

ــدە قالىــــــدۇ ــڭ گهردەنلىرىــــ ــ . بالىلىرىنىــــ ــادەم پهيغهمــــــبهر ر بىــــ  ئــــ
ــا ئه ــساالمنىڭ يېنىغ ــپ، لهيهىس ــۇلهلاله « كېلى ــا رەس ــام ! ي ــلهن ئان ــام بى  ئات

ــشقا ــا قىلىـ ــۇ ئۇالرغـ ــدىن كېيىنمـ ــۈپ كهتكهنـ ــۇالر ئۆلـ ــى، ئـ ــۈپ كهتتـ  ئۆلـ
ــ ــشلىك ياخــــ ــارمۇ؟ ش تېگىــــ ــبهر » ىلىقالر بــــ ــۆرىغاندا، پهيغهمــــ  دەپ ســــ

ــۋەتته بــار، ئۇالرنىــڭ ههققىــدە دۇئــا قىلىــش، « : ئۇنىڭغــا ئهلهيهىســساالم  ئهل
ــ نىــڭ كهچــۈرۈم گۇناهلىرى  هش، ئۇالرنىــڭ ۋەســىيهتلىرىنى شىنى تىــل قىلىنى

ــگهن ســىله ــۇالر قىلىــپ كهل ــورۇنالش، ئ ــى داۋامالشــتۇرۇش ۋە  ئ  رەهىمن
 . ) 1 ( دەپ جاۋاب بهرگهن » ئۇالرنىڭ دوستلىرىنى هۆرمهتلهش

ــا ــتىنال ئات ــا  راس ــادەم ئات ــگهن ئ ــالي دې ــاد قى ــى ش ــسىنىڭ روهىن   ئانى
ــ ــسىگه ۋارى ــدىن كېيىنمــۇ ئۇالرنىــڭ ئىرادى  سلىق ئانىــسى ئالهمــدىن ئۆتكهن

 نىڭ ياخــشى كــۆرگهن كىــشىلىرىنى ياخــشى كۆرىــدۇ، نىــسى ئا  ئاتــا . قىلىــدۇ
ــدۇ ــان كۆرى ــۆرگهنلهرنى يام ــان ك ــۇالر يام ــۇالر . ئ ــدىن ئ ــرى ئىچى  پهرزەنتلى

 ياخـــشى كـــۆرگهن بـــالىلىرىنى ئۇالرنىـــڭ خاتىرىـــسى يۈزىـــسىدن ياخـــشى
 . ئۇالر قىلىپ كهلگهن ياخشى ئىشالرنى داۋامالشتۇرىدۇ . كۆرىدۇ

. ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
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ــك ــام كىچى ــدىن باشــالپ ههر ئان ــالىلىق چاغلىرى ــڭ ب ــدا، ئۆزىنى  ۋاقتىم
ــانلىقىنى ــادەت قىلىۋالغـ ــنى ئـ ــسىنى ئوقۇشـ ــف سۈرىـ ــدە ؛ەهـ ــۈمه كۈنىـ  جـ

 مهنمــــۇ . ئېيتــــاتتى ۋە ههر جــــۈمه شــــۇنداق قىلىۋاتقــــانلىقىنى كــــۆرەتتىم
 مهرهــۇمه ئانامغــا ۋاپــا قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ قىلىــپ كهلــگهن ياخــشى ئىــشىنى

ــسىدىن ئا ــتۇرۇش يۈزىــ ــان داۋامالشــ ــدىن ئايرىلغــ ــېقىن 30 نامــ ــا يــ  يىلغــ
ــا قىلىــشنى  ۋاقىتــتىن بىــرى ههر جــۈمه ســۈرە كههفنــى ئوقــۇپ ئانامغــا دۇئ

 . ئادەت قىلىپ كېلىۋاتىمهن

ــاد هايــات مۇساپىــسىدە . 5  ار تونۇغــان كىــشىلهرنىڭ ههممىــسىگه ۋاپ
 بولۇش

ــ ــا هاي ــارلىق ن اتلىق ســهپىرىدە تونۇغ ــرگه ياشــىغان ب  ، بىلــله بولغــان، بى
 بــــالىلىق . ا بــــۇرچىنى ئــــادا قىلىــــش تهلهب قىلىنىــــدۇ كىــــشىلهرگه ۋاپــــ

 هايــاتىنى دوســتلىرىڭىزغا، مهكــتهب ئۆســكهن چــاغلىرىڭىزدا بىــرگه ئوينــاپ
ــرگه ئۆ ــلىرىڭىزغا، ت بىــ ــۈزگهن ساۋاقداشــ ــۇرۇق ق كــ ــنىلىرىڭىزغا، ئــ   وشــ

ــا ــۇش تۇغقانلىرىڭىزغـ ــشلىرى  ، تونـ ــۇالرنى گه ڭىز بىلىـ ــۇپ، ئـ ــادار بولـ  ۋاپـ
ــولى ــاي ىزد ڭ ئونۇتماســـــلىقىڭىز، قـــ ــشىلىقالرنى ئايىمـــ  ىن كهلـــــگهن ياخـــ

 . سىز ئۆتهشكه تېگىشلىك ۋاپا بۇرچىدۇر قىلىشىڭىز

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپادارلىقىدىن ئۆرنهكلهر

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــۈنى پهيغهمـ ــان كـ ــازات بولغـ ــكه ئـ ــايىتى مهكـ  ناهـ
ــدىن ــلهر، ئۇنىڭـ ــى كهلگهنلهنـ ــاالم بهرگىلـ ــا سـ ــدى، ئۇنىڭغـ ــغۇل ئىـ  مهشـ

 انلىقلىرى ئۈچــۈن كهچــۈرۈم ســورىغىلى كهلگهنــلهر، يېڭىــدىن بــۇرۇنقى يامــ
ــۈن ــۆرمىگهنلىكى ئۈچ ــان ك ــۇزۇن زام ــۇنى ئ ــلهر، ئ ــپ كهلگهن ــان ئېيتى  ئىم

ــۈزۈلمهيتتى ــايىغى ئـــ ــڭ ئـــ ــقىلى كهلگهنلهرنىـــ ــبهر . ئههۋالالشـــ پهيغهمـــ
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ــساالم ــس ئهلهيهىسـ ــڭ ههممىـ ــپ كهلگهنلهرنىـ ــۇل قىلىـ ــا قوبـ  ىنى هۇزۇرىغـ
 رنىــڭ ئارىــسىدىن بهكمــۇ ياشــىنىپ قالغــان ئۇال ۋاتقــان بىــر پهيتــته، ۇ ئولتۇر

ــۇپ ــپ قوي ــى قايرى ــالنى كــۆرۈپ قېلىــپ، كهلگهنلهرن ــر ئاي ــڭ شــۇ ئايال بى  نى
ــپ يېنى ــا بېرىـ ــۇنى غـ ــېلىپ ئـ ــاپىنىنى يهرگه سـ ــتىگه ، جـ ــڭ ئۈسـ  چاپاننىـ

ــشىپ كېتىــدۇ ــلهن ســۆهبهتكه كىرى ــۇزۇپ ئۇنىــڭ بى  پهيغهمــبهر . ئولتۇرغ
 ت مىقـدارى سۆهبهتلىـشىپ، هېلىقـى ئايـال بىـلهن بىـر سـائه ئهلهيهىسساالم

 كۆزىتىــپ تۇرغــان يىراقتــى ئــۇنى ئۇزىتىــپ قويغانــدىن كېــيىن، ئههــۋالنى
ــا ــۇ ئهنهــ ــشه رەزىيهلالهــ ــالى ( ئائىــ ــساالمنىڭ ئايــ ــبهر ئهلهيهىســ  ) پهيغهمــ

ــى ــا كېلىــــپ، ئۇنىڭــــدىن هېلىقــ  پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ يېنىغــ
ــبهر ئهلهيهى ــورىغاندا، پهيغهم ــى س ــم ئىكهنلىكىن ــڭ كى ــساالم ئايالنى ــۇ « : س  ئ

 ، خهدىــجه هايــات ۋاقتىــدا بــۇ ئايــال ئايــال خهدىجهنىــڭ دوســتى ئىــدى
ــپ تــۇراتتى ــڭ ئــۆيگه كېلى ــدۇ » بىزنى  ئانــدىن ئائىــشه . دەپ جــاۋاب بېرى

ــېمه ــلهن ن ــال بى ــۇ ئاي ــساالمدىن ئ ــبهر ئهلهيهىس ــا پهيغهم ــۇ ئهنه  رەزىيهلاله
ــور ــۇق سۆهبهتلهشــكهنلىكىنى س  : م ىغاندا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساال توغرۇل

ــۈنلهرنى « ــۆتكهن كـ ــى ئـ ــتۇق ، خهدىجهنـ ــلهپ پاراڭالشـ ــدۇ » ئهسـ ــۇ . دەيـ  بـ
 ســىز « : لىكى قوزغىلىــپ ۋاقىتتــا ئائىــشه رەزىيهلالهــۇ ئهنهانىــڭ كۈندەشــ

 نى ئهسلهۋاتامــسىز؟ خوتــۇن تۇپراققــا ئايلىنىــپ كهتــكهن قېــرى هــازىرمۇ شــۇ
ــالاله ســـىزگه ئۇن ــسىنى بهردى ئهمهســـمۇ؟ ئـ  دېگهنـــدە، » ىڭـــدىن ياخشىـ

 يـــاق، ئـــالاله ماڭـــا ئۇنىڭـــدىن ياخشىـــسىنى « : لهيهىســـساالم پهيغهمــبهر ئه
ــ ئىنــسانالر مېنــى . بهرمىــدى ــۇ ماڭــا دىن سى ههر نهرسى ــدا، ئ  مههــرۇم قىلغان

 بهرگهن ئىـدى، ئىنــسانالر مېنـى ئىنكــار قىلغانـدا، ئــۇ ماڭـا ئىمــان ئېيتقــان
 . دېگهن ) 1 ( » ئىدى

. ئىمام ئههمهد، تهبهرانى رىۋايىتى ) 1 (
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ــ ــىز ئۇچرى ــدا س ــات قايناملىرى ــادارلىق هاي ــ ش ۋاپ ــان ههر قان  داق ىپ قالغ
ــۈن ــشى ئۈچـ ــۇر كىـ ــشلىك بۇرچتـ ــكه تېگىـ ــى . ئۆتهشـ ــىز بىراۋنـ  گهرچه سـ

 بـۇ سـۆزگه . ياقتۇرمىـسىڭىزمۇ ئۇنىڭغـا ۋاپـادار بولىـشىڭىز گـۈزەل ئهخالقتـۇر
 : ئهجهبلهنسىڭىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنۇ قىسسىسىنى ئاڭالڭ

 كهبىنىڭ ئـاچقۇچى ئـۇزۇن زامـانالردىن بىـرى ئابـدۇددار قهبىلىـسىنىڭ
ــهه قــۇرەيش . ىــدا ئىــدى قول  بــۇ قهبىلىنىــڭ كاتتىبېــشى ئوســمان ئىبنــى تهل

 قهبىلىـــسىنىڭ بهزى كاتتىباشـــلىرىنىڭ كهبىنىــــڭ ئىچىـــگه كىرىــــشىگه
 ئىــــسالم . رۇخــــسهت قىلىــــپ، كهبىنىــــڭ ئىــــشىكىنى ئېچىــــپ بېرەتتــــى

ــدە ــلىرىدا مهككى ــڭ باش ــۇلمانالر دەۋىتىنى ــاجىز نىڭ مۇس ــدا ر ى ۋاقىتل ئ ــر ى  بى
 : ئوسـمان ئىبنـى تهلههنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ سـساالم پهيغهمـبهر ئهلهيهى كۈنى

ــمان « ــسهت ! ئهي ئوســ ــشىمگه رۇخــ ــگه كىرىــ ــڭ ئىچىــ ــڭ كهبىنىــ  مېنىــ
ــهڭكهن ــورايدۇ » بهرســ ــىلىق ســ ــبهر . دەپ ســ ــمان پهيغهمــ ــېكىن ئوســ  لــ

ــدۇ ــى رەت قىلىــ ــساالمنىڭ تهلىبىنــ ــبهر . ئهلهيهىســ ــا پهيغهمــ ــۇ ۋاقىتتــ  بــ
 كهبىنىـــڭ بىـــر كــۈن كېلىـــپ ! ئهي ئوســمان « : ئوســـمانغا ئهلهيهىســساالم

ــېچكىمگه ــۇنى هـــ ــسا، ئـــ ــۈپ قالـــ ــا ئۆتـــ ــڭ قولۇمغـــ ــاچقۇچى مېنىـــ  ئـــ
 ئهگهر شـۇنداق بىـر كـۈن « : ئوسمان بـۇ سـۆزنى ئـاڭالپ . دەيدۇ » بهرمهيمهن

 ى بولــۇپ ش كېلىــپ قالــسا، مېنىــڭ ئۈچــۈن يهرنىــڭ ئۈســتىدىن ئاســتى ياخــ
ــدۇ ــشى ( قالىـ ــۆلگىنىم ياخـ ــى ئـ ــدۇ ) يهنـ ــبهر . دەيـ ــدۇ، پهيغهمـ ــالر ئۆتىـ  يىلـ

ــدۇ، . هبىنىـــڭ ئىچىـــگه كىرەلمهيـــدۇ ك ئهلهيهىســـساالم ــازات بولىـ  مهكـــكه ئـ
ــدۇ ــۇلمان بولىـ ــۇ مۇسـ ــى تهلههمـ ــمان ئىبنـ ــا پهيغهمـــبهر . ئوسـ ــۇ ۋاقىتتـ  بـ

 » چقۇچى قېنـــى؟ كهبىنىـــڭ ئــا ! ئهي ئوســمان « : ئوســـمانغا ئهلهيهىســساالم
 ن هـازىرال ئــۆيگه ه ئـاچقۇچ ئۆيـدە ئىــدى، م ! يارەســۇلهلاله « ئوسـمان . دەيـدۇ
ــ ــدىن ئ بېرىـ ــاچقۇچنى ئانامـ ــېلهي پ ئـ ــپ كـ ــپ قالىـــدۇ » ېلىـ  . دەپ كېتىـ

ــ ــسىدىن كهبىنى ــسى ئوســمان ئانى ــورىغىنىدا، ئانى ــاچقۇچىنى س ــهن « ڭ ئ س
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 ئـاچقۇچنى دەپ » ا دېـگهن سـۆزىنى ئۇنتـۇپ قالـدىڭمۇ؟ ئۇنىڭ بـۇرۇن سـاڭ
 شـــۇنداق . بېرىـــشنى رەت قىلىـــدۇ، ئوســـمان ئانىـــسىغا يـــالۋۇرۇپ تۇرىـــدۇ

ــساالمنىڭ هۇزۇرى ــبهر ئهلهيهىسـ ــمان پهيغهمـ ــپ ئوسـ ــاچقۇچنى قىلىـ ــا ئـ  غـ
 بـۇ ۋاقىتتـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم . شتىن كېچىكىـپ قالىـدۇ كېلىـ ئېلىپ

 ئــۆمهر . نى ئېلىــپ كېلىــشكه بۇيرۇيــدۇ چ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــابنى ئــاچقۇ
ــال ــاچقۇچنى دەرهـ ــسى ئـ ــماننىڭ ئانىـ ــۆرگهن ئوسـ ــابنى كـ ــى خهتتـ  ئىبنـ

ــدۇ قوينىــدىن ــپ ئۇنىڭغــا بېرى ــڭ . چىقىرى ــى خهتتابنى ــۆمهر ئىبن  چــۈنكى ئ
ــكىنلىك كه ــى ۋە ئۇنىڭـــدىن ئهيمىنهتتـــى ى سـ  . نى ههمـــمه ياخـــشى بىلهتتـ

ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــۇرۇپ، پهيغهم ــپ ت ــا ئېلى ــاچقۇچىنى قولىغ ــڭ ئ  كهبىنى
ــا ‹ ! ئهي ئوســمان « ــڭ قولۇمغ ــاچقۇچى مېنى ــڭ ئ ــپ كهبىنى ــۈن كېلى ــر ك  بى

ــۈپ قالــسا، ئــۇنى هــېچكىمگه ــمهن ئۆت  دېــگهن ســۆزۈم ئېــسىڭدە › بهرمهي
ــارمۇ؟ ــدۇ » ب ــمان خ . دەي ــه د ئوس ــېچ نهرس ــالهتتىن ه ــ ىج ــۇكۇت ې  يهلمهي س
ــۇ ئارىـــدا ئانـــدىن . ئولتۇرىـــدۇ ئىچىـــدە  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ شـ
ــۇ ئهنهــۇ كېلىــپ تاغىــسى ــا رەســۇلهلاله « : ئاببــاس رەزىيهلاله ــاچقۇچنى ! ي  ئ

 كهبىنىـڭ ئـاچقۇچى بىزنىـڭ ئـائىلىمىزدە بولـۇش شـهرىپىگه ( ماڭا بهرگىـن
 ! يـاق، ئهي ئاببــاس « : ر ئهلهيهىســساالم دېگهنــدە، پهيغهمـبه ) نائىـل بـواليلى

 ئـــېلىڭالر ئهي ئابـــدۇددار . بۈگـــۈن ياخـــشىلىق ۋە ۋاپـــادارلىق كۈنىـــدۇر
 بــۇ ئــاچقۇچ مهڭگۈلــۈك ســىلهرنىڭ قولــۇڭالردا بولــسۇن، بــۇ ! قهبىلىــسى

 دەيـــدۇ ۋە ) 1 ( » ئــاچقۇچنى ســـىلهردىن ئېلىۋالغـــان ئــادەم چوقـــۇم زالىمـــدۇر
 . دۇ ئوسمان ئىبنى تهلههنىڭ قولىغا تۇتقۇزى

. تهبهرانى رىۋايىتى ) 1 (
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ــۇپ ــدا بول ــسىنىڭ قولى ــدۇددار قهبىلى ــازىرمۇ ئاب ــاچقۇچى ه ــڭ ئ  كهبىنى
ــته ــش . كهلمهكــ ــا قىلىــ ــسىگه ۋاپــ ــساالمنىڭ ۋەدىــ ــبهر ئهلهيهىســ  پهيغهمــ

 پادىـشاه يـاكى رەئىـس ق كىرمهكچـى بولغـان ههرقانـدا يۈزىسىدىن كهبىـگه
ــدۇ جۇمهـــۇر ــسىز كىرەلمهيـ ــسىنىڭ رۇخسىتىـ ــدۇددار قهبىلىـ ــهئۇدى . ئابـ  سـ

ــستانىنىڭ ــى ئهرەبىـــ ــگه كىرمهكچـــ ــت كهبىـــ ــدارلىرى ههر ۋاقىـــ  ئهمهلـــ
ــڭ ــدا، كهبىنىــــ ــاچقۇچىنى بولغانلىرىــــ ــسىنىڭ ئــــ ــدۇددار قهبىلىــــ  ئابــــ

 . بېرىدۇ ئۇالرغا قايتۇرۇپ دىن سوراپ ئالىدۇ، ئاندىن يهنه ۋارىسلىرى

 جورىسىغا ۋاپادارلىق قىلىش

 غهمكىـــن،  ، خوشـــاللىق هايــات مۇساپىـــسىدىكى شـــېرىكىڭىز بولغـــان
 كـــۈنلىرىڭىزدە ســـىزگه ههمـــراه بولغـــان جورىڭىزغــــا جاپـــالىق  راههت

 ئۆتهشـــكه تېگىـــشلىك بـــۇرچىڭىز ئهڭ چـــوڭ ۋە ئهڭ ئالـــدىنقى قاتــــاردا
ــدۇ ــساالم . تۇرى ــبهر ئهلهيهىس ــان « : پهيغهم ــق بولغ ــشقا ئهڭ ههقلى ــا قىلى  ۋاپ
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » جورىڭىزدۇر ڭىز كىشى

 قىلىـش، ئـۆي ئايالالرنى هۆرمهتلهش، ئۇالرغـا سـىلىق ياخـشى مۇئـامىله
ــاڭالش، ــۇپ ئ ــۈل قوي ــى كۆڭ ــشىش، دەرتلىرىن ــا ياردەملى ــشلىرىدا ئۇالرغ  ئى
 كۆڭــــــۈللىرىنى ئــــــېلىش، ئۇالرنىــــــڭ ئازارلىرىغــــــا ســــــهۋر قىلىــــــش،

ــۈرۈش، ــى كهچــ ــۇالرنى كهمچىلىكلىرىنــ ــلىق، ئــ ــلىق، ئازارلىماســ  ئۇرماســ
ــڭ ــا ئۇالرنىـ ــتلىرىنى  ئاتـ ــك دوسـ ــانلىرىنى ۋە ئۈلگىلىـ ــسىنى، توغقـ  ئانىـ
ــارەت قى ــا زىيـ ــسى ئايالالرغـ ــڭ ههممىـ ــلىق قاتارلىقالرنىـ ــشتىن توسماسـ  لىـ

 . ۋاپادارلىق قىلغانلىقتۇر

. بۇخارى، مۇسلىم، ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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 ئىبرەتلىك قىسسه

ــاهابىل  ردىن بىرىنىــڭ ئايــالى ههمىــشه ئۇنىڭغــا ئــاۋازىنى يــۇقىرى ه س
ــۈر ــشىدىكهن كۆت ــدەل قىلى ــاهاب . ۈپ، جې ــۇ س ــۆمهر ه ب ــپه ئ ــۈنى خهلى ــر ك  بى

ــۇ ئهنهۇ ــاب رەزىيهلاله ــى خهتت ــاقچ ئىبن ــا ئهرز قىلم ــڭ غ ــۇپ، خهلىپىنى  ى بول
 ئايالىنىـــڭ خهلىپىنىـــڭ ئىـــشىكىنىڭ ئالـــدىغا كهلگىنىـــدە، ئـــۆي ئىچىـــدە

ــشىۋاتقان ــلهن جېدەللىـ ــڭ بىـ ــپ، ئۇنىـ ــاڭالپ قېلىـ ــاۋازىنى ئـ ــۇقىرى ئـ  يـ
ــۆزىگه « ــۇ ئ ــۇنداق ئهمهســكهن، خهلىپىنىڭم ــالىمال ش ــڭ ئاي  چۇشــلۇق مېنى

 په دېــگهن خىيــال بىــلهن قايتــاي دەپ تۇرۇشــىغا خهلىــ » دەردى بــار ئىــكهن
 چــۈن ئۆيىــدىن چىقىــپ ئــۇنى كــۆرۈپ قالىــدۇ ۋە ئۇنىڭــدىن نــېمه ئۈ ئــۆمهر

ــورايدۇ ــى س ــاهاب . كهلگهنلىكىن ــپ، ه س ــان قىلى ــى باي ــڭ « دەردىن  خهلىپىنى
 ئــۆمهر خهلىــپه . دەيـدۇ » بولغـان يهردە، ماڭــا نـېمه بۇپتــۇ؟ ئههـۋالى شــۇنداق

ــهللى قىلىـــش مۇناســـىۋىتى بىـــلهن ــا ئۇنىڭغـــا تهسـ ــادارلىق بـــۇ ۋاقىتتـ  ۋاپـ
ــۆزىنى ئېيتىـــدۇ مۇج ــۇ مهشـــهۇر سـ ــا « : هســـسهملهنگهن مۇنـ ــڭ ئايـ  لىم مېنىـ

ــى ۈ ئېغىرچىلىقلىرىمنــى كۆت ــدۇ، كىيىملىرىمن ــالىلىرىمنى تهربىيىلهي ــدۇ، ب  رى
 ئايــالىم بۇالرنىــڭ . يۇيــۇدۇ، تــامىقىمنى ئېتىــدۇ، ئۆيــۈمنى پــاكىز تۇتىــدۇ
 مهن ئهمــدى ئۇنىــڭ . ههممىــسىنى قىلىــشقا بۇيرىمىــساممۇ شــۇنداق قىلىــدۇ

 » ! نىشلىرىنى كۆتۈرمىسهم بوالمدۇ؟ ۋازىنى كۆتۈرۈپ دەرتلى ماڭا ئا

 ۋەدىگه ۋاپادار بولۇش . 6

ــشقا ــرەر ئى ــشى، بې ــايه قىلى ــشىمىگه رىئ ــه كېلى ــشىم تۈزس ــسان كېلى  ئىن
 قىلىــش ۋەدىــگه ۋاپــا . ۋەدە قىلغــان بولــسا ئۇنىڭغــا ۋاپــا قىلىــشى الزىــم

 ۇ ئىنــسانىي گــۈزەل ئهخــالق بولــسا، ۋەدىــسىگه خىالپلىــق قىلىــش بهكمــ
 شــۇنىڭ ئۈچـــۈن قۇرئــان كهرىمـــدە ســـاختىلىقتىن . قــاتتىق رەزىللىكتـــۇر

ــا ئۈندەيــدىغان ئايهتلهرنىــڭ كــۆپ بولغــانلىقى ئاگاهالنــدۇرۇپ، ۋاپادارلىقق
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 ئههــدىگه « : ئىــسرا سۈرىــسىدە قۇرئــان كهرىمنىــڭ . ئهجهبلىنهرلىـك ئهمهس
 – ئههـــدە ئۈســـتىدە ئهلـــۋەتته ســـوئال ) قىيـــامهت كۈنىـــدە ( ۋاپـــا قىلىڭـــالر

 . دەپ كهلگهن » ق قىلىنىسىلهر سورا

ــدە تۇر ــڭ گېپىــ ــشهنچلىك، ۇ ئادەمنىــ ــسىدا ئىــ ــشىلهر ئارىــ ــى، كىــ  شــ
ــاچ ئوغۇرلىمايــدۇ، دەپ تونۇلىــشى ــدۇ، توپىالڭــدىن توق  گېپىــدىن يېنىۋالماي

 ۋەدىـگه ۋاپـا قىلىـشنى . ئۇنىڭ ئىنسانىي گـۈزەل ئهخالقىنىـڭ نىشانىـسىدۇر
ــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ــدە ئىككــى خىــل ئا ئهمهل ــد ئادەم  شــى ۇ ىلىك بول الهى

 شـى، ۇ ۋېلىش قابىلىيىتىنىـڭ يـۇقىرى بول ۇ ئۇنىـڭ بىـرى ئهسـته تۇتـ . كېرەك
 . شىدۇر ۇ يهنه بىرى ئىرادىنىڭ چىڭ بول

 سهگهك مېڭه بىلهن مههكهم ئىرادە ۋەدىگه ۋاپا قىلىشنىڭ ئامىلى

ــۇههممهد غ ــتاز م ــۇم ئۇس ــى ه مهره ــى « زال ــۇلماننىڭ ئهخالق ــاملىق » مۇس  ن
ــ ــىرىدە مۇنــداق دەپ يازغ ــۇش قابىلىيىتىنىــڭ تــۆۋەن هســت ئ « ان ئهس  ه تۇت

 شــى ۋەدىـگه ۋاپــا قىلىـش يولىــدىكى ۇ شـى بىـلهن ئىرادىنىــڭ سـۇس بول ۇ بول
 ئۈمىـــدلىرى ههرخىـــل، – ئىنـــساننىڭ ئـــارزۇ . ئىككـــى چـــوڭ توســـالغۇدۇر
ــدىغان ئىــشلىرى كــۆپ ــساننىڭ ئۈچــۈن بولغــانلىقى قىلى  بهزى ئىــشالر ئىن

ــدۇ ــۈپ كېتىـ ــسىدىن كۆتۈرۈلـ ــۈن . ئېـ ــۇنىڭ ئۈچـ ــهگهك م شـ ــڭ سـ  ېڭىنىـ
 چــۈنكى ۋەدىــسىنى . شـى ۋەدىــگه ۋاپـا قىلىــش ئۈچــۈن تولىمـۇ زۆرۈردۇر ۇ بول

 ئىنـــسان ! ئۇنتــۇپ قالغـــان ئــادەم ۋەدىـــسىگه قانــداقمۇ ئهمهل قىاللىـــسۇن
ــشى، ــا قىلى ــسىگه ۋاپ ــيىن ۋەدى ــدىن كې ــسىگه ئالغان ــسىنى ئې  بهرگهن ۋەدى
ــۇ ــسىمۇ بـ ــوغرا كهلـ ــكه تـ ــك بهدەل تۆلهشـ ــشى، قانچىلىـ ــسىگه كېلىـ  ئىرادىـ

 كىــشىلهر . ئاشــۇرۇش يولىــدا كــۈچ ســهرپ قىلىــشى كېــرەك گه ى ئهمهلــ ئىــشن
 قىــسمهتلهرنى – ۋەدىــسىگه ۋاپــا قىلىــش يولىــدا ئوخــشاشمىغان تهقــدىر

نكى تۆلىنىــــدىغان بهدەل ئېغىــــر چــــۈ . بېــــشىدىن كهچۈرىــــشى مــــۇمكىن
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 ئۆزىـــدە ســـهگهك مـــېڭه بىـــلهن ئۇلۇغـــۋار قهلبنـــى . شـــى مـــۇمكىن ۇ بول
 » . ۋەدىسىگه ۋاپا قىلىدۇ وقۇم ئادەم چ مۇجهسسهملهشتۈرگهن

 ئۆتكهن كۈنلهرنى ئهسته تۇتۇشمۇ ۋاپادارلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

 بىــر ئادەمنىــڭ هــازىر ۋە كهلگۈســىدە پايدىلىنىــشى ئۈچــۈن ئــۆتكهن
ــاي ئهســـــلهپ تۇر كـــــۈن ــۇپ قالمـــ ــڭ ۇ لىرىنى ئۇنتـــ ــىمۇ ۋاپادارلىقنىـــ  شـــ

 ق هـازىر ئـالاله بـايلى ، ئىلگىـرى نـامرات بولـۇپ : مهسىلهن . جۈملىسىدىندۇر
ــشكهن ــاقلىققا ئېرى ــازىر س ــۇپ، ه ــسهلچان بول ــرى كې ــسا، ئىلگى  بهرگهن بول
 بولــــسا، خــــۇددى هېچقاچــــان نــــامرات بولمىغانــــدەك، ئاغرىــــپ يېتىــــپ
ــا ــسهلچانالرنىڭ هالىغـ ــڭ ۋە كېـ ــشى، نامراتالرنىـ ــدەك مهغرۇرلىنىـ  باقمىغانـ
ــېمهتكه ــاللىق ۋە نـ ــۇ قوپـ ــشى تولىمـ ــويالپ ياشىـ ــۆزىنىال ئـ ــتىن ئـ  يهتمهسـ

 . تۇزكورلۇقتۇر

 پۈتۈن ئىنسانىيهتكه ۋاپادار بولۇش

ــارلىق ئىنــسانالرغا ــۇپ، ئــۇ ب  ئۇالرنىــڭ ۋاپــادارلىق ئېــسىل پهزىــلهت بول
ــنهزەر ــدىن قهتئىي ــى ۋە رەڭگى ــى، ئىرق ــم دىن ــى الزى ــۇم بولۇش ــۈنكى . ئوم  چ

ــڭ بهزى ــه، ئادەمنى ــۈن نهرس ــر پۈت ــدىغان بى ــگهن پارچىالنماي ــلهت دې  پهزى
ــۇپ، يهنه بهز ــادار بولـ ــشىلهرگه ۋاپـ ــۆزىدە كىـ ــل ۋە سـ ــشىلهرگه رەزىـ  ى كىـ

ــوغرا ــدىغان بولۇشــى ت ــشىم . ئهمهس تۇرماي ــۈزۈلگهن كېلى ــان ۋەدە، ت  قىلىنغ
ــا ــا رىئـ ــسۇن، ئۇنىڭغـ ــلهن بولـ ــشى بىـ ــداقال كىـ ــهرتتۇر يه قانـ ــش شـ  . قىلىـ

 ههقىقىي دىيانهتلىك تـوغرا ئـادەم ئىنـسانالرغا مۇئـامىله قىلىـشتا، ئۇالرنىـڭ
ــايرىم ــهۋەبلىك ئ ــى س ــى ۋە ئىرق ــدە رەڭگــى، دىن ــدۇ مۇئامىلى ــى . بولماي  بهلك

ــدۇ ئوخــــشاش ههممىــــگه ــامىله قىلىــ ــگه . مۇئــ  چــــۈنكى ياخــــشلىق كىمــ
شـــۇنداقال يامـــانلىق كىمـــگه . قىلىنمىـــسۇن، ئـــۇ هامـــان ياخـــشلىقىتۇر
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ــانلىقتۇر ــان يامـ ــۇ هامـ ــسۇن، ئـ ــسانالر . قىلىنمىـ ــڭ نهز ئىنـ ــدە ى ئالالهنىـ  رىـ
 ئامىلىــدە بۇنىــڭ ئۈچــۈن مۇســۇلمانالرغا مۇ . ئوخــشاشال هــۆرمهتكه ئىگىــدۇر

 ئادىـــل بولـــۇپ، مۇســـۇلمان ئهمهســـلهرگه ئادالهتـــسىزلىك قىلىـــش، يـــاكى
 مۇسۇلمانالرغا سـىلىق بولـۇپ، مۇسـۇلمان ئهمهسـلهرگه قوپـال بولـۇش تـوغرا

 . ئهمهس

 ۋاپادارلىقنىڭ دائىرىسى كهڭ

ــاۋزۇ ــوڭ مـ ــايىن چـ ــاۋزۇ ئىنتـ ــگهن مـ ــادارلىق دېـ ــۈپ ۋاپـ ــۇپ، ئۆسـ  بولـ
 ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش، – تــا يېــتىلگهن ۋەتهننىــڭ غېمىنــى يېــيىش، ئا

 قـــسۇلالرنىڭ هالىغـــا ش، يو ۇ تۇغقـــانالر بىـــلهن ئىزدىـــشىپ تـــۇر – ئـــۇرۇق
ــتىش، يېتىمل ــېقىش، ه يې ــشى ب ــى ياخ ــىالش، پهرزەنتلهرن ــشىنى س ــڭ بې  رنى

 جورىــــسىغا ســــادىق بولــــۇش قاتارلىقالرنىــــڭ ههممىــــسى ۋاپادارلىقنىــــڭ
. جۈملىسىدىن سانىلىدۇ



 335 هايا  هرم ش

 هايا  شهرم

 رەزىــل ۋە قهبىــه ئىــشالر ئالدىــدا كۆڭۈلنىــڭ ســىقىلىپ، ــــ هايــا  شــهرم
ــۇر ــشى دېگهنلىكتــــ ــشتىن تارتىنىــــ ــۇنى قىلىــــ ــادەم . ئــــ ــالىق ئــــ  هايــــ

ــداقال ــسىزلىقالرنى ۋە قان ــالاله ئهخالق ــلهن ئ ــش بى ــشنى قىلى ــل ئى ــر رەزى  بى
 ئــۆزىنى تــۆۋەن ۋىجــدانى ئالدىــدا تائاالنىــڭ ئالدىــدا، ئىنــسانالر ئالدىــدا ۋە

 دە، ئۇنىڭــــدىن ۋاز  تــــاقهت قىاللمايــــدۇ ئورۇنغــــا چۈشــــۈرۈپ قويۇشــــقا
 . كېچىدۇ

ــهرم ــسىلى ۋە ئهڭ  شــــ ــڭ ئهڭ ئېــــ ــۈزەل ئهخالقالرنىــــ ــا گــــ  هايــــ
 ئههمىيهتلىكــى بولــۇپ، هــازىرقى زامــان ئىنــسانلىرى ئهڭ زور ئېهتىيــاجلىق

ــىدۇر ــان نهرس ــڭ  شــهرم . بولغ ــتىغا، ئادەمنى ــڭ پوس ــۇددى مېۋىنى ــا خ  هاي
ــتى ســوي ــيىمىگه ئوخــشايدۇ، پوس ــۋە ت ۇۋېتىلگ كى  زال بۇزۇلغانــدەك، ېــ هن مې

 كىيىمــسىز قالغـــان ئادەمنىـــڭ ئۇيــاتلىق جـــايلىرى ئېچىلىـــپ قالغانـــدەك،
 هايــادىن ئايرىلىــپ قالغــان ئــادەم ئىچكــى دۇنياســىدىن بۇزۇلىــدۇ،  شــهرم

 . ئۇ تۈرلۈك يامانلىقالرنىڭ پاتقىقىغا پاتىدۇ

 هايا ۋە نومۇسچانلىق گۈزەل ئهخالقتۇر – شهرم

ــ – شــــهرم ــان ا هايــ ــداق ههق يامــ ــشقا، ههر قانــ  ئىــــشالردىن ساقلىنىــ
ــشقا ــادا قىلى ــۇق ئ ــل ئىگىــسىنىڭ ههققىنــى تول ــدىغان بىــر خى ــۈرتكه بولى  ت

 هايـا كىـشىدە دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته رەسـۋا بولـۇپ قـاالرمهنمۇ . گۈزەل ئهخـالق
ــگهن غهم ــدۇ – دې ــدا قىلى ــسىنى پهي ــشه قورقۇنچى ــلهن . ئهندى ــۇنىڭ بى  ش

. ۇ، ياخشى ئىشالرنى قىلىدۇ كىشى ناچار ئىشالردىن ساقلىنىد
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ــهرم ــى  ش ــۇل تېم ــڭ ئ ــسان ئهقلىنى ــۇس ئىن ــا ۋە نوم ــسى . هاي  قىسقى
 پوســـتى ســـويۇۋېتىلگهن . هايـــا ۋە نومۇســتۇر – ئىماننىــڭ پوســـتى شــهرم

ــا ۋە نومۇســــتىن ئايرىلغــــان – شــــهرم ، دەرەخ قــــۇرۇپ كهتكهنــــدەك  هايــ
 ئىچكــى ۋىجــدان بولــسا . ئىنــسانمۇ ئىمــانىي خىــسلهتتىن ئايرىلىــپ قالىــدۇ

ــار « : بىــر ههدىــسته . نومۇســتۇر ــدە تــۆت جهۋههر ب ــادەم بالىلىرىنىــڭ تېنى  . ئ
 بــــۇ تــــۆت جهۋههرنــــى . ئهقىــــل، دىــــن هايــــا ۋە ياخــــشى ئهمهل : ئــــۇالر

ــار ــۆت نهرســه ب  كۆرەلمهســلىك . ئهقىلنــى غهزەپ يوقىتىــدۇ : يوقىتىــدىغان ت
 غهيــۋەت ياخـــشى . تهمهخورلــۇق هايــانى يــوق قىلىــدۇ . دىننــى يوقىتىــدۇ

 هايــا بىــلهن نومۇســچانلىق – شــهرم . دەپ كهلــگهن » يــوق قىلىــدۇ ئهمهلنـى
ــر ــسانىي قهدىــ ــساننىڭ ئىنــ ــداق ئىنــ ــپ – ههر قانــ ــى بېيىتىــ  قىممىتىنــ
 . هۆرمىتىنى ئاشۇرىدىغان يوشۇرۇن گۈزەللىكتۇر

 ئىنساندا هايانىڭ يوقىلىشى پۈتۈن پاالكهتلهرنىڭ باشلىنىشىدۇر

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــگهن پهيغهمـ ــداق دېـ ــالال « : مۇنـ ــاال ئـ ــرەر ه تائـ  بىـ
 بهندىـسىنى هـاالق قىلمـاقچى بولـسا، ئۇنىڭـدىن هايـانى سـۇغۇرۇپ ئالىـدۇ،
ــدىن كېـــيىن، ئـــۇ ههر كىمنىـــڭ ــدىن هايـــا ســـۇغۇرۇپ ئېلىنغانـ  ئۇنىڭـ
ــيىن، ــدىن كې ــدۇ، ئۇنىڭ ــۇپ قالى ــرى بول ــق بى ــبىگه اليى ــرىتىگه ۋە غهزى  نهپ

ــي ــدىن كې ــانهت يوقالغان ــدۇ، ئۇنىڭــدىن ئام ــانهت يوقىلى  ىن، ئۇنىڭــدىن ئام
 ئــۇ ههمىــشه خىيــانهت قىلىــدىغان خائىنغــا ئايلىنىــپ قالىــدۇ، ئــۇ خائىنغــا

شــهپقهت يوقىلىــدۇ، ئۇنىڭــدىن  ئايالنغانــدىن كېــيىن، ئۇنىڭــدىن رەهىــم
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ــم ــۇ  رەهى ــدۇ، ئ ــگه ئايلىنى ــۇ لهنهتكهردى ــيىن، ئ ــدىن كې  شــهپقهت يوقالغان
 . ) 1 ( » لهنهتكهردى بولغاندىن كېيىن، ئىمان ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىدۇ

 بـــــۇ ههدىـــــس قهلبتىكـــــى كېـــــسهللىكلهر ۋە ئۇنىـــــڭ تهرەققىيـــــات
ــۇقىرىالپ ــقۇچالرنىڭ بارغانـــــــسېرى يـــــ  باســـــــقۇچلىرىنى، بـــــــۇ باســـــ

ــدۇ ــپ بېرى ــان قىلى ــنچىكىلهپ باي ــزگه ئى ــدىغانلىقىنى بى ــشىنىڭ . ماڭى  كى
ــشلهردىن ــشلىرىدا ئهيىبلىنىـ ــان ئىـ ــۇ قىلغـ ــسا، ئـ ــۆمبىلى يىرتىلـ ــا چـ  هايـ

ــدۇ ــپ قالمايــ ــشى . تهپتارتىــ ــداقالر كىــ ــدۇ مۇنــ ــازار قىلىــ ــول . لهرگه ئــ  قــ
 وشــــنىلىرىغا يېرىكلىــــك ق پهرزەنتلىــــرىگه ۋە . لهرنى ئېزىــــدۇ ئاســــتىدىكى

ــدۇ ــدۇ . قىلى ــادەمنى هــېچكىم ياقتۇرماي ــداق ئ ــشىلهرنىڭ . بۇن  ئهكــسىچه كى
ــۇ دەرىجىــگه يېتىــپ قالغــان . قهلبلىــرىگه ئۆچمهنلىــك ئــۇرۇغىنى ســالىدۇ  ب

 ن مۇئـامىله قىلىـشتىن ئادەمگه هېچكىم ئىـشهنچ قىاللمايـدۇ ۋە ئۇنىـڭ بىـله
 مېلىنــى يهۋېلىــش – چــۈنكى كىــشىلهرنىڭ پــۇل . خــاتىرجهم بواللمايــدۇ

 يـــاكى ئـــابرويىنى تۆكۈشـــتىن خىجىـــل بولـــۇپ قالمايـــدىغان، ۋەدىــــگه
ــدىغان يــاكى مهجبــۇرىيهتكه  خىالپلىــق قىلىــشنى كــۆڭلىگه ئېلىــپ كهتمهي
ــداق ــادەمگه قان ــشلىتىدىغان ئ ــيله ئى ــاكى ســودىدا هى ــدىغان ي  مۇ ســهل قاراي

 ! ئىشهنچ قىلغىلى بولسۇن؟

 هاياتلىقتۇر ــ هايا

ــۇپ، ــگهن بولـ ــات ســـۆزىدىن كهلـ ــا ســـۆزى هايـ  ئهرەب تىلىـــدىكى هايـ
 هايـا قىلغـان . هايالىق ئادەمنىـڭ مهنىـۋىيىتى هايـات، يهنـى تىرىـك بولىـدۇ

. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 1 (
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ــۈچ ــل ك ــر خى ــان بى ــدىن چىقق ــات قاينىمى ــى هاي ــى ئىچك ــڭ هاياس  ئادەمنى
 . ساقالپ قالىدۇ پ قېلىشتىن ه چۈشۈ بۇ كۈچ ئۇنى رەزىللىكلهرگ بولۇپ،

ــۈك ــى ئۆل ــڭ قهلب ــىز ئادەمنى ــك، هاياس ــى تىرى ــڭ قهلب ــالىق ئادەمنى  هاي
 قهلبـى . قهلبنىڭ ئويغـاقلىقى ئاشقانـسېرى ئۇنىـڭ هاياسـى ئاشـىدۇ . بولىدۇ

ــۆلگهن ئادەمـــدە هايـــانى قو ــدىغان هېســـسىياتمۇ ئـــۆلگهنلىكتىن، ز ئـ  غايـ
ــك دەپ ب ــى رەزىللىـ ــادەم رەزىللىكلهرنـ ــداق ئـ ــېس مۇنـ ــدىغان ۋە هـ  ىلمهيـ

 هايانىـڭ يوقىلىــشى  شــۇڭا ئۇنىڭـدا شــهرم . قىاللمايـدىغان بولــۇپ قالىـدۇ
ــارلىق رەزىلل ــدۇ ۇ ىــك ۋە يامانلىقالرنىــڭ باشــلىنىش ن ب ــۇپ قالى  . قتىــسى بول

 . هاياسىز ئادەمدىن ههممه يامانلىقالرنى كۈتۈشكه بولىدۇ

 هايا بىلهن خىجىللىقنىڭ پهرقى

ــا قىلىــ ــدە نۇرغــۇن كىــشىلهر هاي  ش بىــلهن خىجىــل بولۇشــنى بىــر مهنى
ــىنىدۇ ــسىدا . چۈشـ ــق ئوتتۇرىـ ــلهن خىجىللىـ ــا بىـ ــته هايـ ــا ههقىقهتـ  ئهممـ

 . ناهايىتى چوڭ پهرقلهر بار

 پىــسخولوگىيه ئـــالىملىرى خىجىللىقنــى مهلـــۇم شــارائىتالردا ئىنـــساندا
 بــۇ خـــۇددى . بىــر خىــل ئهنــدىكىش دەپ تهرىپلهيــدۇ پهيــدا بولىــدىغان

ــڭ ســوئالى ــاۋا غا مۇئهللىمنى  بېــرەلمىگهن ئوقۇغۇچىنىــڭ ب قورقــۇنچتىن ج
ــشايدۇ ــا ئوخـ ــه . هالىغـ ــدىغان نهرسـ ــاقلىقتىن كېلىـ ــق قورقۇنچـ  . خىجىللىـ

ــساندۇر ــاجىز ئىن ــسى ئ ــسان ئىرادى ــان ئىن ــهرم . خىجالهتچ ــا ش ــا  ئهمم  هاي
ــى ــڭ قىممىتىنـ ــۈك، ئۆزىنىـ ــسى كۈچلـ ــۇپ، ئىرادىـ ــسىچه بولـ ــڭ ئهكـ  بۇنىـ

 ئـادەم رەزىللىكـلهرگه چۈشـۈپ چـۈنكى مۇنـداق . بىلىدىغان ئادەمدە بولىـدۇ
. قېلىشـتىن ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتىدۇ
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 خىجــــالهتتىن ئۆزىنىــــڭ يوللــــۇق ههققىنــــى تهلهپ قىلىــــشتىن ۋاز
ــالىق ســانالمايدۇ ــادەم هاي ــشكه، . كهچــكهن ئ ــادەم ئېزىلى ــالىق ئ  چــۈنكى هاي
 . بوزەك قىلىنىشقا رازى بولۇپ تۇرالمايدۇ

 هايا بىلهن ئىمان قوشكېزەكتۇر

 هايـــــا بىـــــلهن ئىمـــــان ئىككىـــــسى « : لهيهىســـــساالم پهيغهمـــــبهر ئه
ــسىمۇ يوقىلىــدۇ ــرى يوقالــسا، ئىككىنچى ــكېزەكلهر بولــۇپ، بى  دەپ ) 1 ( » قوش

 ۇ ههدىـسقا ئاساسـهن دېـگهن سـۆز بـ » هاياسىزدا ئىمان يـوق « . كۆرسهتكهن
 . شى ئېهتىمال ۇ ئېيتىلغان بول

 ئىمــان ئــاتمىش نهچــچه شــاخچه بولــۇپ، ئۇنىــڭ « : يهنه بىــر ههدىــسته
 . دەپ كهلگهن ) 2 ( » خچىسى هايادۇر بىر شا

 هايا دەرىجىسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى

ــالاله  شــهرم ــسى ئ ــسى ۋە ئهڭ كاتتى ــڭ ئهڭ يۇقىرى ــا دەرىجىلىرىنى  هاي
ــشتۇر ــا قىلى ــاالدىن هاي ــاه . تائ ــاالدىن  گۇن ــالاله تائ ــىيهتلهر پهقهت ئ  مهس

ــا قىلمىغانلىق ــسىدۇر هايـ ــڭ نهتىجىـ ــدىل . نىـ ــڭ بهنـ ــالاله تائاالنىـ  رنىڭ ه ئـ
ــارلىق ئىــــــشلىرىنى بىلىــــــپ ۋە كــــــۆرۈپ  ئاشــــــكارا ۋە يوشــــــۇرۇن بــــ

ــادەم ــۈرگهن ئ ــدىغا كهلت ــۆز ئال ــدىغانلىقىنى ك ــۆز تۇرى ــڭ ك ــالاله تائاالنى  ئ
ــدۇ ــا قىلى ــشتىن هاي ــش قىلى ــان ئى ــدا يام ــان دە،  ئالدى ــسۇ يام  نهدە بولمى

 . ئىش قىلىشتىن توسۇلىدۇ

 . هاكىم رىۋايىتى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــال ــا ئـ ــشلهپ قويغانلىقىغـ ــاهالرنى ئىـ ــوڭ گۇنـ ــدا چـ ــسان گاهىـ  اله ئىنـ
 دە، ئــالاله تائــاال  تائــاالدىن قورقــۇپ ۋە هايــا قىلىــپ هامــان تهۋبه قىلىــدۇ

ــدۇ ــاهىنى كهچۈروۋېتىـ ــڭ گۇنـ ــاه . ئۇنىـ ــر گۇنـ ــك بىـ ــۇ كىچىـ ــدا ئـ  گاهىـ
 ه تائــاالدىن هايــا ئىــشلىگهن بولــسىمۇ، ئۇنىڭغــا تهۋبه قىلماســتىن، ئــالال

 نهتىجىــدە، ئۇنىـڭ بـۇ كىچىككىــنه گۇنـاهى چــوڭ . ۋېرىـدۇ ۈ قىلماسـتىن يۈر
 مۇنــدىن باشــقا ئــالاله تائــاالدىن هايــا . گۇنــاهالر قاتارىــدىن ئــورۇن ئالىــدۇ

ــوڭ ــش چـ ــا داۋام قىلىـ ــاناپ ئۇنىڭغـ ــك سـ ــاهنى كىچىـ ــلىق، گۇنـ  قىلماسـ
ــدۇ ــپ بارى ــا ئېلى ــۈن تهۋبه . گۇناهالرغ ــاه ئۈچ ــر گۇن ــداق بى ــۇڭا ههر قان  ش

. قىلىش كېرەك

 م جهۋزى هايــا توغرۇلــۇق مۇنــداق ئېــسىل بىــر ســۆزنى ۇ ئىبنــى قهييــ
ــدۇرغان ق ــلهن خ « : ال ــاه بى ــڭ نهز گۇن ــالاله تائاالنى ــۇش ئ ــال بول ــدە ى وش  رى

ــشلىگهن ــاه قىلىۋ ئىـ ــردۇر، گۇنـ ــاهتىن ئېغىـ ــالاله گۇنـ ــۈش ئـ ــپ كۈلـ  ېتىـ
 گۇنــــــاهتىن ئېغىــــــردۇر، گۇنــــــاهنى ئــــــۇ ، رىــــــدە ى تائاالنىــــــڭ نهز

 رىـدە ى مكىـن بولـۇش ئـالاله تائاالنىـڭ نهز ئىشلىيهلمىگهنلىك سـهۋەبلىك غه
ــر ئىـــشلىگهندىن گۇنـــاه ــڭ دۇر، گۇناه ئېغىـ ــالاله تائاالنىـ ــا قىـــزىقىش ئـ  قـ

 . » رىدە گۇناهتىن ئېغىردۇر ى نهز

 هايا قىممهتلىك جهۋههردۇر – شهرم

 ههقىقىي هايـا ۋە نومـۇس كۆپچىلىـك ئۈچـۈن مهنپهئهتلىـك ئىـشقا ههر
 نومـــۇس، هايـــا ئېڭـــى . قانـــداق ۋەزىيهتـــته جـــۈرئهت قىلىـــشنى بىلىـــشتۇر

ــداق ۋەز ــدىنمۇ – ئىنــساننى جــازا ههققىــدىكى ههر قان  نهســىههت كىتابلىرى
 – بـارچه سـاماۋى دىـنالر ئىنـسانغا شـهرم شـۇڭا . بهكرەك توغرا يولغا سـالىدۇ

. غان ۋە ئۇنىڭغا تهشهببۇس قىل تكهن هايا ۋە نومۇسنى ئۆگه
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ــڭ كهمچىلىكىنـــــــــى، ــدە ئۆزىنىـــــــ ــسانالرنىڭ تهبىئىتىـــــــ  ئىنـــــــ
ــسىزل ــدارى مهۋجــۇ مۇكهممهل ــش ئىقتى  شــۇ ســهۋەبتىن . ت ىكىنى هــېس قىلى

 ئىنـسانالرغا ئۇيـاتنى يهنـى ئـۆز كهمچىلىكلىـرى، كېرەك، ئـالاله تائـاال بولسا
ــى ــۇش تۇيغۇس ــدىن ئۇيۇل ــسىزلىكى ۋە ئاجىزلىقى ــا قىلغــان مۇكهممهل  . نى ئات

ــانۇن ت ــا اللم ا ق وســـۇپ شـــۇڭا قـ ــان ئىـــشالرنى هايـ ــۇپ نومـــۇس ت – ىغـ  وسـ
 ئىنــسان ئۆزىــدىن خــۇددى باشــقا ئــادەملهردىن هايــا قىلغانــدەك . الاليــدۇ ا ق

ــا قى ــش هاي ــقىالرنىڭ بىلى ــۇ باش ــپ تۇرۇپم ــۆزىال بىلى ــالغۇز ئ ــشى ۋە ي  – لى
 . شــى الزىــم ۈ زەر يامــان ئىــشتىن قهتئىــي قــول ئۈز بىلمهســلىكىدىن قهتئىيــنه

ــاجراتقىلى – ئهدەب ــتىن ئ ــنى ئهدەب ئهخالق ــتىن، نومۇس ــى نومۇس  ئهخالقن
ــدۇ ــا . بولماي ــۆركهم بىن ــارلىق ك ــسا ب ــشكه باشلى ــۇ يېمىرىلى ــۇ، بۇم ــاۋادا ئۇم  ن
ــا ــۇ يېقىلغ ــر تۇيغ ــقا هېچبى ــرەتتىن باش ــدۇ ۋە نهپ ــىز بولى ــدۇ، قهدىرس  ن بولى

ــدۇ ــاۋايى . ئويغاتماي ــشىر ن ــۇغ مۇتهپهككــۇر ئهلى ــا « : شــۇڭا ئۇل  هاياســىزدا ۋاپ
 . دېگهن ئىكهن » ۋاپاسىزدا هايا يوق يوق،

ــالىق كىـــشى « : ئهجـــدادلىرىمىزمۇ ــالىق كىـــشى باهـ ــىزدا « ، » هايـ  هاياسـ
 هايـا ۋاپادارلىقنىــڭ . قالــدۇرغان دېـگهن ئۇلــۇغ هېكمهتلهرنـى » ئىمـان يــوق
 هايــالىق كىــشىلهردىنال كۈتــۈش – ۋاپــادارلىقنى پهقهت شــهرم . ئاچقۇچىـدۇر

 . مۇمكىن

 ئىككىسى قوش كېزەكتۇر مۇههببهت – هايا بىلهن مېهرى – شهرم

 مــۇههببهت بىــر ۋاراق قهغهزنىــڭ ئىككــى – شــهرم هايــا بىــلهن مېهــرى
ــۈزىگه ئوخــشايدۇ ــار ق . ي ــۈزى ب ــرال ي ــى پهقهت بى ــى تهســهۋۋۇر قىلغىل  هغهزن

 – مـــۇههببهتنى، مېهـــرى – هاياســـىز مېهـــرى – بولمىغىنىـــدەك، شـــهرم
ــسىز شــهرم ــدۇ – مۇههببهت ــى بولماي ــانىمۇ تهســهۋۋۇر قىلغىل ــرى . هاي – مېه
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 هايـــا دەرىخىنىـــڭ رەڭـــدار چاقنـــاپ تۇرىــــدىغان – مـــۇههببهت شـــهرم
 . ر خۇشبۇي، كىشىنىڭ ئهقلىنى الل قىلىدىغان مېۋىسىدۇ

ــ ــادەملهر ش ه ك ئهڭ پهسـ ــشىلهردۇر ئـ ــوق كىـ ــى يـ ــا ئېڭـ ــۇس، هايـ  . نومـ
ــرەتلهر يېغىــپ تۇرىــدۇ ــداق كىــشىلهرگه ههممىــال يهردە نهپ  – شــهرم . مۇن

 . هايــا بىــلهن نومۇســنى يوقاتقــان كىــشىنى ئۆلــۈك دەپ سانىــسا بولىــدۇ
 شــۇڭا . نومۇســى قايتىــپ كهلمهيــدۇ ، كهتــكهن ئۇيــات ال ئىنــساننىڭ بىــر

 ى جېنىــدىنمۇ ئهزىــز بىلىــپ قوغدىــشى ههركىــم ئۆزىنىــڭ ئۇيــات، نومۇســىن
ــم ــاگور . الزى ــائىر ت ــدار « : ش ــسى رەڭ ــىلهرنىڭ ههممى ــۈزەل نهرس ــگهن » گ  دې

ــكهن ــسه . ئىـــ ــدار دېـــ ــۈزەل ۋە ئهڭ رەڭـــ ــسى رەڭ ئهڭ گـــ ــادا قايـــ  دۇنيـــ
ــاۋاب بېرىلىـــدۇ  . نومۇســـچانلىقنى بىلدۈرىـــدىغان رەڭ ئهڭ گـــۈزەل دەپ جـ

 دا تهنلىـرى تىتـرەپ ئادەم خىجىـل بولغانـدا، هايـا قىلغانـدا، نومـۇس قىلغانـ
ــا مۇشــۇ چاغــدىكى قىزارغــان ۋە ئــوت ئالغــان يۈزنىــڭ . يــۈزى قىزىرىــدۇ  مان

 . رەڭگى ئهڭ گۈزەلدۇر

 هايا ۋە نومۇسچانلىق چوڭ نېمهت

 هايــا ۋە نومۇســچانلىق ئــالاله ئاتــا قىلغــان چــوڭ نــېمهت، شــۇنداقال
 دېــمهك، . ئاڭنىــڭ، تهربىيىنىــڭ، مهدەنىــيهت تهرەققىياتىنىــڭ مههــسۇلىدۇر

ــه ــۈرىكى ۋە – رم ش ــڭ ي ــۈزەل ئهخالقالرنى ــۈل گ ــۇس پۈتك ــلهن نوم ــا بى  هاي
 هايــا بىــلهن نومــۇس تۇيغۇســى ئىنــسانالردىكى – شــهرم . تــۈپ يىلتىزىــدۇر

ــسه، ئـــۇ ئهڭ ئـــالىي ــان هېســـسىي هادىـ ــاپ، ئهڭ تهبىئىـــي بولغـ  ئهڭ سـ
ــتازى ــالق ئۇس ــدىكى ئهخ ــڭ . ماقام ــدۇكى، قۇالقنى ــشكه بولى ــۇنداق دېيى  ش

 ڭ ههرىكىتــى كىــشىنىڭ چېهرىــدە گهۋدىلهنــگهن كۆزنىــ بىــلهن قىزىرىــشى
 نومــۇس . گه قىلىــدۇ ىــ تۇيغۇســىنى چهكــسىز ســېهرىي كــۈچكه ئ نومــۇس

ــى بولمــاي تــۇرۇپ نومۇســچان يــۈز بولمايــدۇ نومــۇس تۇيغۇســى . تۇيغۇس
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 شـــۇڭا هـــايۋانالردا مۇنـــداق تۇيغـــۇ . ئىنـــسانالرغا خـــاس ئاالهىـــدىلىك
 . بولمايدۇ

ــسى ــارلىق ئۈلگىـــ ــسانىيهتنىڭ ئىپتىخـــ ــۇههممهد ئىنـــ ــى مـــ  ههزرىتـــ
ــالىق ئىــــدى  بلىرىنــــى ى ئــــۇ كىــــشىلهرنىڭ ئهي . ئهلهيهىســــساالم ئهڭ هايــ

ــاالتتى ك ــكه ســ ــۇد . ۆرمهســ ــهئىد خــ ــۇ ســ ــاهابه ى ئهبــ ــسىملىك ســ  : رى ئىــ
ــالىق ئىــدى « ــان قىزدىنمــۇ بهك هاي ــۇلۇلاله يــۈزى ئېچىلمىغ  ئۇنىــڭ . رەس

ــرەر ئىــشنى ياقتۇرمىغــانلىقىنى چىرايىــدىن بىلگىلــى بــوالتتى  ئۇنىــڭ . بې
ــۆڭى ــدى ئــ ــز ئىــ ــۈزۈك ۋە نېپىــ ــالىق . ســ ــاپ، هايــ ــۇلۇلاله ئالىيجانــ  رەســ

 ۈز تــۇرۇپ يــ ۇرمايــدىغان ئىــشنى ئۇالرغــا يۈزمــۇ بولغــانلىقتىن كىــشىلهر ياقت
 . دېگهن » ئېيتمايتتى

ــز ــمهك، قى ــهرم – دې ــۇ ش ــالالر ئۈچۈنم ــى – ئاي ــۇس تۇيغۇس ــا ۋە نوم  هاي
 غــداش نومۇســنى قو . ههتتــا هايــاتتىنمۇ قىممهتلىكتــۇر . هايــاتلىق دېمهكتــۇر

ــۇر ــاددىي تهلهبتـ ــش ئهڭ ئـ ــدا قىلىـ ــاننى پىـ ــدا جـ ــۇر . يولىـ ــۇددى ئۇيغـ  خـ
ــدىلىرى ــۇس ئابىــ ــدەك نومــ ــته قىزلىرىمــ ــۇم ۋە يهتــ ــدىكى نۇزۇگــ  دىيارىــ
 تــــارىختىن بويــــان ئىنــــسانالرنىڭ قهلبىــــدە ســــۆيگۈ بىــــلهن يادلىنىــــپ

 . كهلمهكته

 هايالىق بولۇش ئىنسان تهبىئىتىنىڭ ساپلىقىدۇر

 ا بىــزگه شــۇئادەمنىڭ ئىمانىنىــڭ ۋە ئهدەپ هايـ  بىـر ئادەمــدىكى شــهرم
 ســىز . ئهخالقىنىـڭ قانچىلىــك دەرىجىـدە ئىكهنلىكىنــى يۇرۇتـۇپ بېرىــدۇ –

 بىــر ئادەمنىــڭ تېگىــشلىك بولمىغــان ههرىكهتــتىن ئــۆزىنى تارتىۋاتقــانلىقى
ــڭ ــا چىرايىنى ــان ۋاقىتت ــپ قويغ ــشنى قىلى ــان ئى ــشلىك بولمىغ ــاكى تېگى  ي

ــى كــۆرۈپ، ئۇ ــاق، ئهســلىنىڭ قىزىرىــپ كهتكهنلىكىن ــڭ ئويغ  نىــڭ قهلبىنى
ــسىز ــاپ ئىكهنلىكىنــــى بىلىۋاالاليــ ــاك، تهبىئىتىنىــــڭ ســ شــــۇنداقال . پــ
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ــپ ــتىن قىلىـــ ــا قىلماســـ ــشالرنى هايـــ ــاه ئىـــ ــىنىڭ پهس، گۇنـــ  بىرەرســـ
ــان ــۈرگهنلىكىنى، ئالغــ ــگه پهرۋا – يــ ــداق ئىكهنلىكىــ ــڭ قانــ  قويغىنىنىــ

ــشى ــدىن ياخ ــڭ قولى ــزدا، ئۇنى ــۆرگهن ۋاقتىڭى ــانلىقىنى ك ــش قىلمايۋاتق  ئى
 كهلمهيــــدىغان كــــۆڭلى قــــارا، يــــۈزى قــــېلىن ئــــادەم ئىكهنلىكىنـــــى

 . بىلىۋاالاليسىز

 ههر قانــداق « : ئىــسالم پهيغهمبىــرى ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم
ــادۇر ــار، ئىــسالم دىنىنىــڭ ئهخالقــى هاي ــر ئهخالقــى ب  . دېــگهن » دىننىــڭ بى

ــۇههممهد غ ــتاز مـ ــۇم ئۇسـ ــى ه مهرهـ ــى « زالـ ــۇلماننىڭ ئهخالقـ ــاملىق » مۇسـ  نـ
ــدۇ ــداق دەپ يازىــ ــىرىدە مۇنــ ــهۇر ئهســ ــلهن « : مهشــ ــدە بىــ ــان بهنــ  ئىمــ

ــاالقه بولــۇپ، قهلبنــى پــاكالش، ــارى ئوتتۇرىــسىدىكى بۈيــۈك ئ  پهرۋەردىگ
ــۈك ــۇ بۈيـ ــارلىقالر بـ ــالش قاتـ ــى دۇرۇسـ ــوغرىالش، ههرىكهتنـ ــى تـ  ئهخالقنـ

 قهلبنىــــڭ . نجى ئىزناســــىدۇر ئاالقىنىــــڭ تهلىبــــى، بهلكــــى ئۇنىــــڭ تــــۇ
 الىقالر ۋە پهس ئىــــشالردىن ئـــــۆزىنى كىنى ئاشــــۇرۇپ، خاتـــــ ۈ ســــهزگۈرل

ــدۇ ــۇرغىلى بولماي ــگه ئاش ــى ئهمهل ــۇ تهلهبن ــارتمىغىچه ب ــشالرنى . ت ــان ئى  يام
 قىلىــشتىن تهپتارتماســلىق تهدرىجــى هالــدا گۇنــاهالرنى قىلىــشقا قــاراپ

ــدۇ ــى قىلىـ ــدۇ . تهرەققـ ــاننىمۇ يوقىتىـ ــشىپ ئىمـ ــا ئهگىـ ــدىن ئۇنىڭغـ  . ئانـ
 . » دا كۆرىدۇ ئاخىرىدا ئۆزىنى ئهڭ پهس ۋە تۆۋەن ئورۇن

 هايانى يوقاتقان ئادەم ئامانهتنىمۇ يوقىتىدۇ

 كىمكـــى . ئامانهتنىـــڭ يوقىلىـــشىدۇر – هايانىـــڭ يوقىلىـــشى ئىـــشهنچ
 ئۇنىڭغــا بولغــان هايـانى يوقىتىــدىكهن، ئـۇ ئامــانىتىنى يهنــى كىـشىلهرنىڭ

 كىــــــشىلهرنىڭ ئىشهنچىــــــسىگه . ئىشهنچىـــــسىنى يوقاتقــــــان بولىــــــدۇ
ــ ــادەم جهمئىيهتـ ــشهلمىگهن ئـ ــدۇ ئېرىـ ــۇپ قالىـ ــادەم بولـ ــسىز ئـ  . ته قىممهتـ

ــدا ــدۇرۇش يولىـــ ــسىنى قانـــ ــسىي ههۋىـــ ــڭ نهپـــ ــداقالر ئۆزلىرىنىـــ مۇنـــ
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 مۇنـداقالر ئۆزلىرىـدىكى ئۇچىغــا . يۈگۈرىـدىغان ياۋايىالرغـا ئوخـشاپ قالىـدۇ
ــهۋەبلىك ــرى ســ ــك ئىللهتلىــ ــسىيهتچىلىك، مهنمهنچىلىــ ــان شهخــ  چىققــ

ــ ــلهن پ ڭ ئۇالرنىـ ــلهر بىـ ــېلىن پهردىـ ــى قـ ــۆزلىرى ۋە ئهقلـ ــگهن كـ  هردىلهنـ
 بولــۇپ، ئــۆزىنى تېخىمــۇ ئازدۇرىــدىغان، تېخىمــۇ قىزىقتۇرىــدىغان نهپــسىي

 . ههۋەسلهردىن باشقىسىنى كۆرمهيدۇ

ــانلىقلىرىنى ــالىقلىرى ۋە بهزى يامـ ــان خاتـ ــڭ قىلغـ ــسىچه، ئۆزىنىـ  ئهكـ
. باشقىالرنىڭ بىلىپ قېلىشىدىن تهپ تارتىش هايانىڭ ئۆزىدۇر
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 سهۋرچانلىق گۈزەل ئهخالق

ــهۋر ــاۋايى  س ــۈل ه ــشنى – كۆڭ ــشالرنى قىلى ــاه ئى ــنى ۋە گۇن  ههۋەس
 ئىــشتىها قىلىــپ تۇرســىمۇ، ئهقىلنىــڭ نىداســىغا قــوالق بېرىــپ، ئالالهنىــڭ
ــارتىش، ئــازار، ــشالردىن ئــۆزىنى ت ــپ، بۇنــداق ئى ــى ئۈمىــد قىلى  رازىلىقىن
 كــــــۈلپهتلهرگه، ئوڭۇشــــــسىزلىقالرغا، كېــــــسهللىكلهرگه، نامراتلىققــــــا،

 ئـــــاپهتلهرگه چىداشـــــلىق بېرىـــــپ، ئـــــۆزىنى ى ي گه ۋە باال مۇســـــىبهتلهر
ــۇر ــلىق دېگهنلىكتـ ــدۇر . يوقاتماسـ ــاتىمۇ چوڭـ ــهۋرنىڭ مۇكاپـ ــان . سـ  قۇرئـ

 ســــهۋر قىلغۇچىالرغــــا، ئهلــــۋەتته ئۇالرنىــــڭ قىلغــــان « : كهرىمــــدىكى
 دېــــگهن ئــــايهت بۇنىــــڭ 1 » . ئهمهلىــــدىنمۇ ياخــــشىراق ســــاۋاب بېرىمىــــز

 . دەلىلىدۇر

 لهردىن توســـىدۇ ۋە ئـــۇ مهســـىيهت ، ههقىقىـــي ســـهۋر ئىنـــساننى گۇنـــاه
 ههقىقــى ســهۋر ۋە چىــدامغا ئىــگه بولغــان . ئىــشالرنى قىلماســلىققا ئۈندەيــدۇ

 تىــت بولمايــدۇ، – ئــادەم هاياتىــدا ئۇچرىغــان چــوڭ ســىناقالر ئالدىــدا تىــت
 گــاڭگىراپ قالمايــدۇ، تهقــدىردىن ئاغرىنمايــدۇ، ئهكــسىچه ئــۇنى ئالالهنىــڭ

 ە ســـىناقتىن ئۆتـــۈش ســـىنىقى دەپ چۈشـــىنىپ، قىيىنچىلىقنـــى يـــېڭىش ۋ
 ســهۋر كــۆپلىگهن كىــشىلهر چۈشــهنگهندەك، . ئۈچــۈن كــۈچ ســهرپ قىلىــدۇ

 ناههقچىلىككه، زۇلۇمغـا ۋە يامانلىققـا كـۆز يۇمـۇپ جىـم تـۇرۇش دېگهنلىـك
ــوق قىلىـــش ۋە ــۇمنى يـ ــانلىقنى قـــايتۇرۇش، زۇلـ ــسىچه، يامـ  ئهمهس، ئهكـ

. ئايهت – 16 هل سۈرىسى نه ) 1 (
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 ە تالمــاي ئىــشلهش ۋ – ههققــانىيلىقنى جــارى قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن هارمــاي
 . بۇ يولدا چىداملىق بولۇش سهۋرنىڭ جهۋهىرىدۇر

ــه « ــاقالش، سـ ــانۇنىيىتى ۋە رەت ۋ سـ ــا قـ ــلهر دۇنيـ ــش ۋە كۈتۈشـ  ر قىلىـ
 . چىال ئۈنمهيـــدۇ ۇ ســـېلىپ بولغـــ ئـــۇرۇق يهرگه : مهســـىلهن . تهرتىبىـــدۇر

 بهلكـــى ئۈنــۈپ، ئۆســـۈپ يېتىلىـــپ . ئۈنــسىمۇ هامـــان هوســۇل بهرمهيـــدۇ
 شــى ۇ مــۇ تولــۇق ئىنــسان بول مى تۆرەل . پىــشقىچه كۈتۈشــكه تــوغرا كېلىــدۇ

ــدۇ ــاي تۇرى ــانچه ئ ــر ق ــادىكى . ئۈچــۈن ئانىنىــڭ قورســىقىدا بى  ۋاقىــت دۇني
 ئهگهر بىــز ۋاقىتــتىن هالقىــپ . ههر بىــر ههرىــكهت ۋە جىملىقنىــڭ كىيىمــى

ــقا  چىدامـــسىزلىق قىلـــساق، چىدىماســـلىقنىڭ ئوتىـــدا ئازابالنغانـــدىن باشـ
 ماهىيىتىـــدىن قـــانۇنىيهت بـــويىچه ههرىـــكهت قىلىـــدىغان شـــهيئىلهرنىڭ

 . هېچ نهرسىنى ئۆزگهرتهلمهيمىز

 كىرىـــزىس كۈچىيىـــپ مۇرەككهپلهشـــسه، قىيىنچىلىـــق ئېغىرلىـــشىپ
 رال ئىنــــسانغا گاڭگىراشــــتىن ۋ لمهتلىــــك كــــېچه ئۇزارســــا، پهقهت ســــه زۇ

ــىزلىكتىن قۇتۇ ــكۈنلۈك ۋە ئۈمىدسـ ــۇر، چۈشـ ــدىغان نـ ــدىغان قوغدايـ  لدۇرىـ
 ۋە دۇنيــالىق ئىــشلىرىدا ر ههر قانــداق ئىنــسان دىـن ۋ سـه . يـول ئاتــا قىلىــدۇ

ــاجلىق بولغــان پهزىــلهت ــساننىڭ ئىــش . ئېهتىي  ئــارزۇ ، ههرىكىتــى – ئىن
 . شـــى زۆرۈر ۇ ق ۋە چىــدام بىـــلهن يۇغۇرۇلغــان بول رچانلى ۋ ئۈمىــدلىرى، ســـه
ــسته ــر ههدىـ ــه « : بىـ ــۇر  ر ۋ سـ ــگهن » چىراقتـ ــاراڭغۇنى چ . دەپ كهلـ ــراق قـ  ىـ

ــه ــدەك، س ــا ئ ۋ يورۇتقان ــىز ئالغ ــساننىڭ توختاۋس  ىلگىــرىلهش رچانلىقمۇ ئىن
 . يولىنى يورۇتۇپ بېرىدۇ

 بۇ دۇنيا سـىناق ۋە ئىمتىهـان دۇنياسـى بولغـانلىقتىن، ئىنـسان باشـتىن
 . ســىناق ههرخىــل ســىناقالر ئىچىــدىكى بىــر هالقىــدۇر كهچــۈرگهن ههر بىــر

 شـۇڭا ئىنـسان ئـۆزىنى . ئېغىر سـىناقالرنىڭ سـهۋەبلىرىمۇ يوشـۇرۇن بولىـدۇ
. ى زۆرۈردۇر قا هــــازىر تۇتۇشــــ جهڭ مهيــــدانىكى ئهســــكهردەك ههر ســــىناق
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 ردىن ئىبـــارەت ههقىقهتنـــى ئېـــسىدىن چىقىرىـــپ ۋ كىـــشىلهر ئـــادەتته ســـه
ــۇپ قىيىنچىلى ــدۇ ق قوي ــاگگىراپ قالى ــدە ڭ ــا دۇچ كهلگهن ــدۇ . ق ــارام بولى  . بىئ

 ئىنـــسان ئوڭۇشـــسىزلىققا ئۇچرىـــسا، بېـــشىغا ئېغىـــر كـــۈنلهر كهلـــسه كهڭ
 ىڭ بىــلهن ئىــشنى شــۇن . ىدۇ كــۈنلهر قىيىنلىــش . جاهــان ئۇنىڭغــا تارىيىــدۇ

 رچانلىق بۈيۈكلۈكنىــــڭ ۋ ســــه . بىــــر تهرەپ قىلىــــشقا ئۇرۇنىــــدۇ زرەك ېــــ ت
 روهنىــڭ ئهتراپتىكــى ئىــشالرغا ، نامايهندىــسى، مۇكهممهللىكنىــڭ بهلگىــسى

 )1 ( » . رەهبهرلىك قىلغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر

 رچانلىق پىشىپ يېتىلگهنلىكنىڭ ئاالمىتى ۋ سه

ــسهك بات ۋ ســــــه ــشقان ئهرلىكنىــــــڭ، يۈكــــ ــڭ رچانلىق پىــــ  ۇرلۇقنىــــ
ــدۇر ــلىرىدىن بىرى ــسىز . ئاساس ــىناقلىرىغا تۇترۇق  ئــادەملهر هاياتلىقنىــڭ س
ــۈك ئــادەتته بىــراۋدا يــۆتكىمهكچى بولغــان ئېغىــر . بهرداشــلىق بېرەلمهيــدۇ  ي

 . بولسا، ئۇ كىچىـك بـاال، كېـسهلجان يـاكى ئـاۋاق كىـشىلهرنى ئىـشلهتمهيدۇ
ــدۇ ــى تالالي ــاتلىقمۇ شــۇنىڭغا ئوخــ . بهلكــى كۈچلــۈك ئهرن ــۇپ، هاي  شاش بول

ــقۇچقا ــر باس ــقۇچتىن يهنه بى ــر باس ــاتلىقنى بى ــسى هاي ــڭ ۋەزىپى  هاياتلىقنى
ــه كۆ ــداملىق، ســ ــنى پهقهت ئهڭ چىــ ــشىلهرال ۋ تۈرۈشــ ــشقان كىــ  رچان، پىــ

 شــۇنىڭ ئۈچــۈن يېتهكچــى ۋە يولباشــچىالرنىڭ ســىناق . ئۈســتىگه ئاالاليــدۇ
 . دىن كۆپ بولىدۇ نىڭكى ۋە مۇشهققهتلهردىكى نېسىۋىسى باشقىالر

ــاملىق ئهســىرىدىن » خلــق المــسلم « ېزالىينىــڭ غ تاز مــۇههممهد ئۇلــۇغ ئۇســ ) 1 (  ن
. قىسقارتىپ ئېلىندى
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 رال تۇرغۇزااليدۇ ۋ شههۋانىي ئىستهكلىرىنى پهقهت سه ىڭ نهپسن

ــش، ــشالرنى قىلى ــدىلىق ئى ــدىغان پاي ــپ كهتمهي ــۆزى قىزىقى ــادەتته ئ  ئ
ــسانىيهتچ ــدىغان نهپ ــه قىزىقى ــارتىش پهقهت س ــۆزىنى ت  رچانلىق ۋ ىلىكتىن ئ
ــىدۇ ــگه ئاش ــال ئهمهل ــايىنى . بىلهن ــۋار غ ــشىلهر ئۇلۇغ ــك كى ــۈنكى ئىرادىلى  چ

ــد ــگه ئاشــــۇرۇش يولىــ ــق ئىــــستهكلىرىنى نهپــــ ا، ئهمهلــ  سىنىڭ ۋاقىتلىــ
 . رچانلىقىنىڭ سايىـــسىدا قايرىـــپ قويااليـــدۇ ۋە يولىغـــا داۋام قىلىـــدۇ ۋ ســـه

 ئۆرۈكنى پىشىـشتىن بـۇرۇن قېقىـۋەتكهن بـاغۋەن مـول هوسـۇلدىن مههـرۇم
 هن هــېكمهت دېــگ » ر قىلــساڭ غورىــدىن هــالۋا پۈتىــدۇ ۋ ســه « شــۇڭا . قالىــدۇ

 النــدۇرۇپ، قىيىــنچىلىقالر ئالدىــدا ر بىــلهن قورال ۋ ئىنــسان ئــۆزىنى ســه . بــار
 ئۈمىدســىزلهنمهيدىغان، تهمتىــرەپ قالمايــدىغان، مهنزىــل يىــراق بولــسىمۇ

ــر بولــــسىمۇ ئۈســــتىگه ئېلىــــشتىن  مهســــئۇلىيهتچانلىق قانچىلىــــك ئېغىــ
ــان ــيىن هام ــتىن كې ــهتلىك، قىيىنچىلىق ــك، پاراس ــدىغان، ئىرادىلى  قورقماي

 قنىــــڭ بولىــــدىغانلىقىغا ئوڭايلىقنىــــڭ، قــــاراڭغۇلۇقتىن كېــــيىن يورۇقلۇ
 . شى الزىم ۇ ق، يىراقنى كۆرەر، تهدبىرلىك بول ئىشىنىدىغان ئۈمىدۋارلى

 سهۋرچانلىق گۈزەل ئهخالق

 ســهۋر قىلىــش ۋە چىــداملىق بولــۇش ههر قانــداق بىــر ئادەمــدە بولۇشــقا
ــرى ــڭ بى ــاب پهزىلهتلهرنى ــالق ۋە ئالىيجان ــسىل ئهخ ــشلىك ئې ــهۋر . تېگى  س

ــ ــدام ئىنـــسان ئۆزىنىـ  ڭ روهـــى ۋە نهپـــسىي خاهىـــشى بىـــلهن بىـــلهن چىـ
 بىـــر كـــۈرەش قىلىـــش ئـــارقىلىق ئېرىـــشىدىغان گـــۈزەل ئهخـــالق بولـــۇپ،

 1 » كهڭ ســوۋغا بېرىلگىنــى يــوق هــېچكىمگه ســهۋردىن ئــارتۇق « : ههدىــسته

. نغان ۇسۇلى خهمسهدە رىۋايهت قىلى ئ ) 1 (
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ــيى د ــشىپ . لگهن ېـ ــساننىڭ پىـ ــدام ئىنـ ــلهن چىـ ــهۋرچانلىق بىـ ــۈنكى سـ  چـ
 . يېتىلگهنلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر

 سهۋرنىڭ ئههمىيىتى

 . ن رېئــال تۇرمۇشــتا تهقــدىرنىڭ نۇرغــۇن ســىناقلىرىغا ئۇچرايــدۇ ئىنــسا
ــدىن ــۇ ئوڭۇشــــسىزلىقالرغا ۋايــــساپ تهقــــدىردىن ۋە زامانــ  بهزىلىــــرى شــ
ــالاله  ئاغرىنىــــدۇ، ســــىناقالر ئالدىــــدا تهمتىرەيــــدۇ، بــــۇنى ههرگىزمــــۇ ئــ

ــدۇ ــگهن ســىناق دەپ قارىماي ــدە شــۇ ســىناقالردىن . تهرىپىــدىن كهل  نهتىجى
ــۈر ــر ئۆم ــۆتهلمهي بى ــدۇ ئ ــۈلپهتلهرگه . قايمۇقى ــىناق ۋە ك ــسا س ــلهر بول  بهزى

 دۇچ كهلــگهن ۋاقىتتــا، بــۇ ســىناق ۋە كــۈلپهتلهرنى يــېڭىش ئۈچــۈن بــارلىق
ــالالهنى  ســـهۋەبلهرنى ۋە تىرىـــشچانلىقالرنى كۆرســـىتىش بىـــلهن بىـــرگه ئـ

ــاردەم ســــورايدۇ ــڭ . ئهســــلهيدۇ، ئۇنىڭــــدىن يــ ــالاله ئۇنىــ  نهتىجىــــدە ئــ
ــتۇرۇپ، ــكىالتلىرىنى ئاسانالش ــدۇ مۇش ــاردەم قىلى ــكه ي ــىناقالردىن ئۆتۈش  س

 كاتتــا ئهجىــر ههمــدە ئۇنىــڭ ســهۋر قىلغانلىقىغــا ۋە چىــداملىق بولغانلىقىغــا
 ســـهۋر قىلغۇچىالرغـــا « : بـــۇ ههقـــته قۇرئـــان كهرىمـــدە . ۋە ســـاۋاب بېرىـــدۇ

 دەپ » ئهلــۋەتته، ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئهمهلىــدىنمۇ ياخــشىراق ســاۋاب بېرىمىــز
 . كۆرسىتىلگهن

 ئارى، و ا ئادىـل قارايـدىغان كىـشىلهرنىڭ شـ تۇرمۇشـق چىداملىق بولـۇش
 سـهۋر بىـلهن بىـر پىشىپ يېتىلگهن كىـشىلهرنىڭ تۇرمـۇش مىزانـى بولـۇپ،

 لـــېكىن ئـــۇنى ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇش ســـهۋرنى ئهمهلـــگه . ئورۇنـــدا تۇرىـــدۇ
 شــۇڭا چىــداملىق بولــۇش ئۈچــۈن ســهۋرچان بولــۇش . ئاشۇرۇشــتىن قىــيىن

. كېرەك
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 سهۋرچانلىق ئهمهس ناههقچىلىككه سۇكۇت قىلىش

ــشنى ۋەدە ــر بېرى ــاال ســاۋاب ۋە كــوپ ئهجى ــالاله تائ ــشىلهر ئ ــۇن كى  نۇرغ
ــاههقچىلىككه ۋە ــوغرا چۈشهنمهســتىن، زۇلۇمغــا، ن  قىلغــان ســهۋرچانلىقنى ت
ــارلىقالرنى ســهۋردىن ســانايدۇ ــۇرۇش قات ــاراپ ت ــۇپ ق  . ئېزىلىــشكه رازى بول

 اق قىلغــۇچىالرنى بــۇ ئىنتــايىن خاتــا چۈشــهنچه بولــۇپ، ئــالاله تائــاال مۇنــد
 ئـــۆزلىرى مىڭـــالرچه تۇرۇقلـــۇق، « : قۇرئـــان كهرىمـــدىكى . يامـــان كۆرىـــدۇ

ــشىلهردىن ــان كىــ ــپ چىققــ ــدىن قېچىــ ــۇپ، يۇرتلىرىــ ــدىن قورقــ  ئۆلۈمــ
ــۇ؟ ــڭ يوقم ــۇالرنى ) 1 ( خهۋىرى ــالاله ئ ــۈڭالر « ئ ــدى » ئۆل ــدى ( دې ــۇالر ئۆل  ). ئ

ــسانالرغا ــالاله ئىنــ ــدۈردى، ئــ ــۇالرنى تىرىلــ ــالاله ئــ ــيىن ئــ ــدىن كېــ  ئانــ
ــ ــۆپچىلىكى ههقىــ ــسانالرنىڭ كــ ــېكىن ئىنــ ــۇر ۋە لــ  قهتهن مهرههمهتلىكتــ

ــتىگه ( ــڭ نېمى ــدۇ ) ئالالهنى ــۈكۈر قىلماي ــسى ) 2 ( » ش ــايهتته قىسسى ــگهن ئ  دې
ــى ــا قارشـ ــۇپ، ئۇنىڭغـ ــا رازى بولـ ــسانالرمۇ زۇلۇمغـ ــان ئىنـ ــان قىلىنغـ  بايـ

ــى ــشنى تهرك ئهتكهنلىكــ ــۈن چىقىــ ــبىگه ئۈچــ ــڭ غهزىــ ــالاله تائاالنىــ  ئــ
 . ئۇچرىغانالر ئىدى

ــر قهۋمنىــڭ قىسسىــسى بايــان قىلىنىــدۇ ) 1 (  : بــۇ ئــايهتته بهنــى ئىــسرائىلدىن بى
ــشقا بۇيرۇغــان ــۇالرنى دۈشــمهنگه قارشــى جىهــاد قىلى ــۇالر . پهيغهمبىــرى ئ  ئ

 سـى بىـلهن نىـڭ قازا ئالاله پ يۇرتلىرىدىن قېچىـپ چىققـان، ئۆلۈمدىن قورقۇ
 ئۇالرنىڭ ههممىسى بىـرال ۋاقىتتـا ئـۆلگهن، ئانـدىن پهيغهمبىرىنىـڭ دۇئاسـى

 . بىلهن تىرىلگهن
. ئايهت  243 بهقهرە سۈرىسى ) 2 (
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 سائادەت – ىۋى بايلىق بهخت مهن

 مهيلـى سـاددا پىكىرلىـك بهختكه ئېرىشىش ههممه ئادەمنىـڭ ئارزۇسـى،
 ئادەتتىكى كىـشىلهر بولـسۇن يـاكى يېتىـشكهن مۇتهپهككـۇر، ئـالىم بولـسۇن

 شـاهالر ئۆزلىرىنىـڭ ههشــهمهتلىك . هامـان بهخـتكه ئېرىشىـشنى ئىــستهيدۇ
ــادايالر غ ــا، گ ــاه ئۇرس ــۈن ئ ــت ئۈچ ــدا بهخ ــدە ئوردىلىرى ــانه كۆلبىلىرى  هرىب

ــدۇ ــلهرنى كۆرىـ ــېرىن چۈشـ ــوقىدۇ ۋە ئهڭ شـ ــوت سـ ــزدەپ چـ ــت ئىـ  . بهخـ
 هوشـى جايىــدا – كېـسىپ ئېيـتىش كېرەككـى، مهنىــۋىيىتى سـاغالم، ئهقىـل

ــا ــۆزىگه جاپ ــادەم ئ ــداق ئ ــان ههر قان ــۆز – بولغ ــدۇ، ئ ــهققهت ئىزدىمهي  مۇش
ــۇ چــوت ســوق . بهختــسىزلىكىگه رازى بولمايــدۇ ــاه ئــۇرۇپ، ب ــراق ئــۇ ئ  ۇپ بى

ــت زادى ــي بهخ ــان بهخــت زادى قهيهردە؟ ههقىقى ــان، ئىنتىلىۋاتق  ئىزدەۋاتق
 نېمىدە؟ بهختنىڭ ئۆلچىمى بارمۇ؟

 ئۇنىـڭ ئۈچــۈن . تارىختـا تااليلىغـان كىـشىلهر بهخــت ئىـزدەپ ياشـىدى
 بىــراق ههقىقىـــي بهختنىـــڭ نـــېمه . توختاۋســىز كـــۈرەش قىلىـــپ كهلـــدى

ــشىلهر ب ــۇن كىـ ــگهن نۇرغـ ــى بىلمىـ ــت ئ ئىكهنلىكىنـ ــۇ هخـ ــال مهۋجـ  ت هسـ
 بولمىغــــان جــــايالردىن بهخــــت ئىــــزدەپ خــــۇددى باياۋانــــدىن گــــۆههر
ــدا قــــۇرۇق قــــول  ئىــــزدىگهن كىــــشىدەك هالــــسىرىغان، ســــالپايغان هالــ

ــشتى ــان دەرۋەقه . قايتىــ ــىرلهردىن بۇيــ ــۇزاق ئهســ ــشىلهر ئــ ــاددىي كىــ  مــ
ــى ــسېرى يېڭ ــشلىرىغا بېرىلگهن ــسىي خاهى ــسېرى، نهپ ــشهتكه چۆككهن  مهئى

ــپ ــسالرغا پېتىـــ ــگه كىرىزىـــ ــداق نهتىجىـــ ــقا هېچقانـــ ــشتىن باشـــ  قېلىـــ
 ئۇنداقتا بهخت زادى نهدە؟ ئۇ نېمىدە؟ . ئېرىشهلمىدى

 . باياشــات بولۇشــنى بهخــت هېسابلىــشىدۇ – بىــر مــۇنچه كىــشىلهر بــاي
بىراق بىـز تۇرمـۇش سهۋىيىـسى پهۋقۇلئـاددە يـۇقىرى كۆتـۈرۈلگهن، مـاددىي
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 – هم ئىچمهكـــتىن غ – تىلىرى قـــوالي بولغـــان، يـــېمهك ى تۇرمـــۇش ۋاســـ
 ئهندىشىـــسى بولمىغـــان، تۇرالغـــۇلىرى، قاتنـــاش ۋاســـىتىلىرى ههتتـــا يېـــزا
ــقان، ــقان، زامانىۋىالشـ ــدە ماشىنىالشـ ــسهك دەرىجىـ ــكه قهدەر يۈكـ  ئىگىلىكـ
ــان ئهلــلهرگه قارايــدىغان ــان تهرەققــى تاپق ــۇمهن باياشــاتچىلىققا تولغ  ئوم
 ڭ بولــساق، شــۇ ئهل پۇقرالىرىــدىن نۇرغۇنلىغــانلىرى ههر ۋاقىــت تۇرمۇشــنى

 . مهنىـسىزلىكى، قهلــب ئازادىلىكىــدىن مههـرۇم ئىكهنلىكلىرىــدىن قاقــشايدۇ
 لــېكىن يهنىــال . بهختلىــك بولــۇش ئۈچــۈن باشــقا يــولالرنى ئىــزدەپ يۈرىــدۇ

ــل قېلىپتىكــى ــا، بىــر خى ــان بۇرۇقتۇرم ــق هــېس قىلىۋاتق ــۆزلىرى بىزارلى  ئ
 چـــۈنكى ئىنـــسان تهن ۋە روهـــتىن پۈتـــۈلگهن . تۇرمۇشـــتىن قۇتۇاللمايـــدۇ

ــۇ فىزىئ . لمــا يارا ــتىن ئــاش نانغــا م ئ ــدەك، و ولوگىيىلىــك جهههت  هتــاج بولغان
 . هتاج بولىدۇ و هىي جهههتتىنمۇ مهنىۋى ئوزۇققا م رو

ــال ــساننى نورمـ ــتۈرۈپ، ئىنـ ــى زەئىپلهشـ ــاش تهننـ ــسمانىي ئېچىرقـ  جىـ
ــۋى ــسا، مهنىــ ــرۇم قىلــ ــدىن مههــ ــغۇالت ئىمكانىيىتىــ ــسمانىي مهشــ  جىــ

ــش ــۇر قىلى ــاغالم تهپهكك ــساننى س ــاش ئىن ــدۇ ئېچىرق ــرۇم قىلى ــۇ . تىن مهه  ب
 پــاجىئه بولغانــدىمۇ . ئىنــسان ئۈچــۈن بىــر پــاجىئهدۇر مههرۇملــۇق ههر بىــر

 ههر قانداق بىر پـاجىئهنى بېـسىپ چۈشـىدىغان، ئـۆز ئىچىـدىن تۈگىـشىش
 . پاجىئهسىدۇر

 نۇرغۇن ئىنـسانالر مـاددىي ئېهتىيـاجىنى ئالـدىنقى ئورۇنغـا قويۇۋېلىـپ،
ــۇقىرى پهلل ــسهكلىكنىڭ ي ــاددىي يۈك ــدۇ م ــسىگه ئىنتىلى ــۆزلىرى . ى ــۇالر ئ  ئ

ــىلهرگه ــسىم نهرسـ ــر قىـ ــاراغهتلهردە بىـ ــاددىي پـ ــۇ مـ ــان ئاشـ ــارزۇ قىلغـ  ئـ
 ئېرىشكهندەك قىلغـان بىـلهن، يهنه بىـر قىـسىم قىممهتلىـك نهرسـىلىرىدىن

 . ئاستا هېس قىلىشماقتا – مههرۇم قېلىۋاتقانلىقىنى ئاستا

 كىيىمنىــڭ دۇنيانىــڭ كــۆپ بولۇشــى، قورســاقنىڭ تــوق،  دېــمهك مــال
ــدۇ ــرەك بهرمهيـ ــتىن دېـ ــىال بهختـ ــۈن بولۇشـ ــگه . پۈتـ ــڭ ئهمهلـ ــۇ بهختنىـ بـ
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ــۇ ئهمهس ــل تېخىمــ ــىي ئامىــ ــشىدىكى ئاساســ ــال . ئېشىــ ــسىچه مــ  – ئهكــ
 – دۇنيانىـــڭ كـــۆپ بولۇشـــى بىـــر مـــۇنچه كىـــشىلهردە تـــوال چـــاغالردا غهم

ــاخىرەتتىال ئهمهس، ــۇپ، ئــ ــهۋەب بولــ ــىغا ســ ــۆپ بولۇشــ ــايغۇنىڭمۇ كــ  قــ
 . نىسبهتهن بىر ئاپهت بولۇپ قېلىشى مۇمكىن دۇنيادىمۇ بۇ كىشىگه

 چاقىدىمۇ ئهمهس – بهخت باال

ــاتلىق ــالىالر هاي ــۆههرلهر ب ــدادالر . تىكى گ ــۇددى ئهج ــالىل « خ ــۆي ب  ىق ئ
 دېگهنـــدەك، بالىالرســـىز تۇرمۇشـــنى ئـــويالش » بــازار، بالىـــسىز ئـــۆي مـــازار

 تـا چـۈنكى ئا . بىراق بۇنىڭلىـق بىلهنـال بهخـت بـالىالردا دېيهلمهيمىـز . قىيىن
 ئانىسىغا ۋاپادارلىق بىـلهن ياخـشى، ههقلىـق يوسـۇندا جـاۋاب قـايتۇرۇش –

 . ئورنىغا، ئۇالرنى تۇزكورالرچه قاقشاتقان بالىالرمۇ ئاز ئهمهس

 تېخنىكىدىمۇ ئهمهس – بهخت پهن

 بىزگه يىراقنـى يـېقىن، مۈشـكۈلنى ئاسـان قىلىـپ بېرىـپ تۇرمۇشـىمىزغا
ــكهن پهن ــسىز قـــواليلىقالرنى بهخـــش ئهتـ  تېخنىكىمـــۇ بىزنـــى – هېسابـ

ــادىر ئهمهس ــشقا قــ ــك قىلىــ ــان ئهنگىلىيىن . بهختلىــ ــازىرقى زامــ ــڭ هــ  ىــ
 – پهن ئىنــــسانالر تهبىــــئهت بىــــلهن كۈرەشــــته « پهيالســــۇپى روســــسېل

ــدى ــبه قىل ــپ غهلى ــا تايىنى ــۆزى . تېخنىكىغ ــراق ئ ــى روهــى ( بى ــلهن ) يهن  بى
ــان كۈرەشـــته غهلىـــبه قىاللمىـــدى  كـــا تېخنى – بـــۇ كۈرەشـــته پهن . بولغـ

 . دەپ يازىدۇ » مىدى ئهسقات

 بهخت مهنىۋىيهتته، ئۆزىمىزدە

 شـۇڭا ئـۇنى كـۆز بىــلهن . بهخـت دېـگهن مهنىـۋىيهتكه تهئهللـۇق ئۇقــۇم
ــدۇ ــۆلچىگىلى بولماي ــلهن ئ ــارازا بى ــۆرۈپ، ت ــدىن . ك ــايلىق كانلىرى ــۇنى ب ئ
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ــاپق ــدىن ت ــوردا خهزىنىلىرى ــۇنى پۇلغــا ســېتى . ىلى بولمايــدۇ يــاكى ئ  الغىلى ۋ ئ
ــدۇ ــب . بولمايـ ــۇڭا پهيغهمـ ــسته شـ ــر ههدىـ ــساالم بىـ ــي « : هر ئهلهيهىسـ  ههقىقىـ

ــايلىقتۇر ــي بـ ــايلىق ئهمهس، روهىـ ــاددىي بـ ــايلىق مـ ــهتكهن » بـ  . دەپ كۆرسـ
 بهخت شـۇنداق نهرسـىكى، ئىنـسان ئـۇنى تۇرمۇشـنىڭ ههمـمه تهرەپلىرىـدە

 ئــۇ قهلبنىـڭ ئــارامى، . هـېس قىلىـپ تهڭداشــسىز لهززەتـكه نائىــل بوالاليـدۇ
ــهن ــڭ روشـ ــى، كۆڭۈلنىـ ــداننىڭ راهىتـ ــا ئېر . لىكىدۇر ۋىجـ ــشكهن ئۇنىڭغـ  ىـ

ــڭ ئهڭ چوڭ ــشىنىڭ يۈرىكىنىـــ ــ كىـــ ــڭ قـــ ــدىن تىرنىقىنىـــ  ۇر قاتالملىرىـــ
ــدۇ ــك بولى ــۇچىلىرىغىچه ئازادىلى ــۇپ . ئ ــدىن ئۇخچ ــسان قهلبى ــت ئىن  بهخ

ــدۇ ــورت قىلىنماي ــىرتتىن ئىمپ ــۇ س ــدۇكى، ئ ــقا . تۇرى ــالالهتىن باش ــۇنى ئ  ئ
 . ئاتا قىاللمايدۇ هېچكىم

 باشــلىرىغا ههر قانــداق بــاال يــى ههقىقىـي بهخــتكه ئېرىــشكهن كىــشىلهر
ــدۇ – ــسىمۇ پـــسهنت قىلمايـ ــازا، دىـــشۋارچىلىق كهلـ ــۇالرنى . قـ  تۇرمـــۇش ئـ

 مۇشـــهققهتلىرى بىـــلهن كۈتۈۋالـــسىمۇ، ئـــۇالر هاياتلىققـــا مهردانه هالـــدا
. كۈلۈمسىرەيدۇ
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 ∗ خورما دەرىخى ۋە مۆمىن ئادەم

ــشلىتىلىدىغان ــۆپ ئىـ ــدە ئهڭ كـ ــىتىلهر ئىچىـ ــستىكىلىق ۋاسـ  ئىستىلىـ
ــ ــۇپ، مهلــــۇم بىــــر ئۇقــــۇمنى ۋاســ  ىتىلهرنىڭ بىــــرى ئوخــــشىتىش بولــ

 چــــۈنكى ئــــۇ تىلنىــــڭ . چۈشهندۈرۈشــــته ئۇنىــــڭ رولــــى ئىنتــــايىن زور
ــشىلهرنىڭ ــاردەم بېرىـــپ، كىـ ــانلىق ئوبرازلىـــق بولۇشـــىغا يـ  كـــونكېرت، جـ

ــتۇرىدۇ ــشىنى ئوڭايالش ــوي . چۈشىنى ــارقىلىق ئ ــشىتىش ئ ــى ۋە  ئوخ  پىكىرن
 . تۇرغىلى بولىدۇ چوڭقۇر بىر مهزمۇننى ئوبرازلىق ئۇق

ــسته ــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر ههدى ــاپرىقى « : پهيغهم ــدە ي  دەرەخــلهر ئىچى
 تۆكۈلمهيـــدىغان، ههر دائىـــم ئالالهنىـــڭ ئىزنــــى بىـــلهن مېـــۋە بېرىــــپ

 ئـــۇ بولـــسا، خورمـــا . تۇرىــدىغان بىـــر دەرەخ بـــار، ئـــۇ مــۆمىنگه ئوخـــشايدۇ
ــدۇر  چـــۈنكى خورمـــا دەرىخىـــدە ههقىقىـــي مـــۆمىن . دېـــگهن )1 ( » دەرىخىـ

 : ەمنىڭ ماددى ۋە مهنىۋى سۈپهتلىرى گهۋدىلهنگهن ئاد

 خورمــا دەرىخــى تۈپتــۈز ئۆســىدىغان دەرەخ، ئۇنىــڭ ئهگــرى يــاكى . 1
ــۈز بولىــدۇ . ســىڭايان يېــرى يــوق ــا . مــۆمىن كىــشىمۇ شــۇنداق ت  بىــر ئالالهق

ــشى ئىـــشالرنى قىلىـــش ــسانالرغا پايـــدىلىق ياخـ  ئىـــشىنىدۇ، ههمىـــشه ئىنـ
ــاتالر ــي تهلىم ــدۇ، ئىالهى ــلهن بولى ــدۇ بى ــپ كهتمهي ــوي . دىن  قايرىلى ــۇ ئ   ئ

ــش ــۆزىدە راســتچىل، ئى ــوغرا، س ــۈز، ئېتىقادتــا ت ــردە ت  ههرىكىتىــدە – پىكى
 . دۇرۇس بولىدۇ

 دىن ۇر ئابدۇلئهزىز رەهمهتۇلالنىڭ ماقالىسى دوكت ∗
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــكهن، . 2  خورمــا دەرىخىنىــڭ يىلتىــزى يهرنىــڭ ئاســتىغا پېتىــپ كهت
ــدۇ ــقان بولى ــۆككه تاقاش ــاخلىرى ك ــدۇ . ش ــۇنداق بولى ــشىمۇ ش ــۆمىن كى  . م

ــتههكهم بولــۇپ، ئۇنىــ ــڭ ئىمــانى مۇس ــان ياخــشى ئىــشلىرى ئۇنى  ڭ قىلغ
 . ئالالهقا خۇددى خورما دەرىخىدەك كۆتۈرىلىدۇ

ــويى . 3 ــڭ بـ ــۇپ، ئۇنىـ ــۈك بولـ ــۇت ۋە كۈچلـ ــى مهزمـ ــا دەرىخـ  خورمـ
ــوران ــسىمۇ بـ ــمانغا تاقاشـ ــدۇ  ئاسـ ــۇنى تهۋرىتهلمهيـ ــاپقۇنالر ئـ ــۆمىن . چـ  مـ

 ئـاپهتلهر، مۇسـىبهتلهر ۋە  ئـادەممۇ شـۇنىڭغا ئوخـشاش بولـۇپ، ئـۇنى بـااليى
 چـــۈنكى مـــۆمىن ئـــادەم دېـــگهن ســـهۋرچان . ر يىقىتالمايـــدۇ ئېغىـــر كـــۈنله

 . كېلىدۇ

 خورما دەرىخىنىـڭ تاشـقى كۆرۈنىـشى گـۈزەل، مېۋىـسىمۇ تهملىـك . 4
ــادەممۇ شـــۇنىڭغا ئوخـــشاش بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ تاشـــقى . كېلىـــدۇ  مـــۆمىن ئـ

ــى ــاك، تهبىئىت ــۇ پ ــدۇ، دىلىم ــق بولى ــك ۋە يېقىملى ــاكىز، رەتلى ــشى پ  كۆرۈنى
ــق ــان قىلى ــدۇ، يام ــاپ بولى ــسىقلىق، س ــلىك، پىخ ــك، كۆرەلمهس  ، بهتنىيهتلى

ــدۇ ــن خــالىي بولى ــان ئىللهتلهردى ــسانالرغا . قورقۇنچــاقلىق ۋە باشــقا يام  ئىن
 . مهنپهئهتلىك بولىدۇ

 ئۇنىــڭ مېۋىـــسى . خورمــا دەرىخىنىــڭ ههمــمه يېـــرى پايــدىلىق . 5
ــۇقىرى بولىــدۇ ــۇقى ي ــدۇ، ئوزۇقل ــله . يېيىلى ــاغىچى چهل ــاراڭ ياساشــقا،  ي  ب

ــاخلىرى قهپهس ــاللىرى شـ ــقا، پاخـ ــېۋەت ياساشـ ــاپراقلىرى سـ ــقا، يـ  ياساشـ
ــۇرۇقى ــسه، ئـ ــسانالر يېـ ــسىنى ئىنـ ــشلىتلىدۇ، مېۋىـ ــقا ئىـ ــا ياساشـ  ئارغامچـ

ــادەممۇ شــۇنىڭغا ئوخــشاش . هايۋانالرغــا ههلهپ قىلىــپ بېرىلىــدۇ  مــۆمىن ئ
ــانىيلىقىنى ــى ههققـ ــڭ ئهقلـ ــدۇ، ئۇنىـ ــدىلىق بولىـ ــتىن پايـ ــمه تهرەپـ  ههمـ

 لىق ســـۆزلهرنى ســـۆزلهيدۇ، غهيـــۋەت ئوياليـــدۇ، تىلـــى راســـت ۋە پايـــدى
ــدۇ شــۇڭا ههركىــم مــۆمىن . قىلمايــدۇ، گهپ توشــۇمايدۇ، تــۆهمهت چاپلىماي
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 ئادەمــدىن ياخــشىلىق كۈتىــدۇ، ئۇنىڭــدىن يامــانلىق كهلمىگهچــكه ئۇنىڭغــا
 . ههركىم ئىشىنىدۇ ۋە خاتىرجهم بولىدۇ

ــدۇ، يىــل . 6 ــويى ئۈزۈلــۈپ قالماي ــل ب  خورمــا دەرىخىنىــڭ مېۋىــسى يى
 خورمـا غـۇرا هالىتىـدىمۇ، پىـشقان هالىتىـدۇ، قۇرۇغـان . ارغا كىرىدۇ بويى باز

ــدۇ ــدىمۇ يېيىلىـــ ــدۇ . هالىتىـــ ــۇنداق بولىـــ ــادەممۇ شـــ ــۆمىن ئـــ ــۇ . مـــ  ئـــ
 مهنــــپهئهت  ئهتراپىــــدىكىلهرگه توختــــاپ قالمــــاي ئۈزلۈكــــسىز پايــــدا

 . رەهىم قىلىپ يوقاليدۇ  يهتكۈزىدۇ، ياردەم قىلىدۇ، سىله

 مېــۋە تاشــالپ بېرىــدۇ، مــۆمىن خورمــا دەرىخىــگه چالمــا ئاتــسىڭىز . 7
 ئــادەممۇ يامــانلىقنى يامــانلىق بىــلهن ئهمهس، بهلكــى ياخــشىلىق بىــلهن

 پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم بــۇ مــاۋزۇدا . قايتۇرىــدۇ
ــسىل ئۈلگىـــدۇر  ئـــۇ ئـــۆزىگه بهرمىگهنـــلهرگه بهرگهن، ئـــۆزىگه . ئهڭ ئېـ

ــا ياخــــشىلىق قىلغــــان، ئــــۆز ــانالرنى يامــــانلىق قىلغانالرغــ  ىنى يوقلىمىغــ
 . يوقلىغان، يامانلىق قىلغانالرنى كهچۈرىۋەتكهن

 يېــشىل تــون  خورمــا دەرىخــى يىــل بــويى يــاپراقلىق هــالهتته يــاپ . 8
 مۆمىنمـــۇ گـــۈزەل ئهخـــالق، تهقۋالىـــق ۋە ئالىيجانـــابلىق . كىــيگهن بولىـــدۇ

 . تونىنى ئۆمۈر بويى سالمايدۇ

ــۇپ، ئهت . 9 ــك بولــ ــسى يېنىــ ــڭ سايىــ ــا دەرىخىنىــ ــى خورمــ  راپتىكــ
ــرائهتلهر ۋە دەل  دەرەخلهرنىــــڭ ئۆســــۈپ يېتىلىــــشىگه توســــقۇنلۇق  زىــ

ــدۇ ــان يهتكۈزمهيـــ ــدۇ، زىيـــ ــدىكى . قىلمايـــ ــادەممۇ ئهتراپىـــ ــۆمىن ئـــ  مـــ
 خىزمهتداشـــلىرىغا ئېغىرچىلىـــق بـــۇرادەرلىرىگه،  وشـــنىلىرىغا، دوســـت خ

 . سالمايدۇ، زىيان يهتكۈزمهيدۇ

ــگه ۋە مېۋ ــا دەرىخىـ ــۇدددى خورمـ ــادەم خـ ــۆمىن ئـ ــمهك، مـ ــسىگه دېـ  ىـ
. ئوخشاش ئىنسانالرغا ههمىشه پايدىلىق ۋە مهنپهئهتلىك بولىدۇ
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 سىلىق ۋە ئهدەبلىك سۆزلهش گۈزەل ئهخالقنىڭ مېۋىسىدۇر
ـــ تىــــل ــدىيه، ـــ ــر، ئىــ ــشىش، پىكىــ ــارا ئاالقىلىــ ــسانالرنىڭ ئۆزئــ  ئىنــ

 بىـر شهخـسنىڭ سـۆزلهش سـهنئىتى شـۇ . هېسسىيات ئالماشـتۇرۇش قـورالى
ــدار  پهزىلىتــــى، مهدەنىــــيهت  ى، ئهخــــالق شهخــــسنىڭ بىلىمــــى، ئىقتىــ
ــدۇ ــادىلهپ بېرىـ ــادىكى ههر . سهۋىيىـــسىنى ئىپـ ــارىتى دۇنيـ  ســـۆزلهش ماهـ

 ســهنئهتتنىڭ ئالدىــدا تۇرىــدىغان ئاالهىــدە چــوڭ  قانــداق بىــر هــۈنهر
 . سهنئهت

 ئىسالم دىنى تىلـدىن ئىبـارەت بـۇ قـورالنى قانـداق جايالرغـا ئىـشلىتىش
ــۇنى تىزگىنلهشـــنى ئـــۆگهتكهن  ئۇالرنىـــڭ « : رئـــان كهرىمنىـــڭ قۇ . ۋە ئـ

ــشىلىق يوقتــۇر، پهقهت ســهدىقىغه ــۇرۇن ســۆهبىتىنىڭ تولىــسىدا ياخ  يوش
ــان ــكه بۇيرىغـــ ــشىلهرنى ئهپلهشتۈرشـــ ــاكى كىـــ ــشىلىققا يـــ  يـــــاكى ياخـــ

 . )1 ( » بۇنىڭدىن مۇستهسنا ) نىڭ يوشۇرۇن سۆهبىتى ( كىشىلهر

ــكه ــشى سۆزلهش ــشه شــۇنداق ياخ ــى ههمى ــش ۋە تىلن ــۆز قىلى  ياخــشى س
ــدۈرۈ ــر پارچىـــدۇر ئادەتلهنـ  چـــۈنكى . ش مۇســـۇلماننىڭ ئهخالقىـــدىن بىـ
 ئىبــــارىلهر بىــــلهن ئىپــــادىلهپ بېــــرىش ئېــــسىل ياخــــشى كۆڭۈلــــدىكى

ــانىلىدۇ ــتىن س ــدىن . ئهخالق ــسرائىل ئهۋالدى ــدا ئى ــۆز ۋاقتى ــاال ئ ــالاله تائ  ئ
 ئـۆز ۋاقتىـدا « . ئالغان ئههدىـدىمۇ چىرايلىـق سـۆز قىلىـشنى شـهرت قىلغـان

ــال ــدىن ئ ــسرائىل ئهۋالدى ــز ئى ــلىققا، بى ــادەت قىلماس ــسىغا ئىب  الهتىن باشقى

. ئايهت  114 نىسا سۈرىسى ) 1 (
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 تۇغقانالرغــا، يېــتىملهرگه، مىــسكىنلهرگه ياخــشىلىق  ئانىغــا، ئــۇرۇغ  ئاتــا
 قىلىشقا، كىشىلهرگه ياخشى سـۆز قىلىـشقا، نامـاز ئوقۇشـقا، زاكـات بېرىـشكه

 . )1 ( » ئههدە ئالدۇق

 ن زاكاتنىــڭ گه چىرايلىـق ســۆز قىلىــش نامـاز بىــله بـۇ ئــايهتته كىــشىلهر
 . دىدا كهلگهن ئال

 ســــىلىق ۋە ئهدەپلىــــك ســــۆزلهش كىــــشىلهرنىڭ مــــۇههببىتىنى ۋە
ــولى ــشنىڭ يـ ــىنى قازىنىـ ــز . ئىخالسـ ــم پهيغهمبىرىمىـ ــان كهرىـ ــۇڭا قۇرئـ  شـ

 ئالالهنىـــڭ رەهمىتـــى « : ههزرىتـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالمنى ماختـــاپ
 بىلهن سهن ئۇالرغـا مـۇاليىم بولـدۇڭ، ئهگهر قوپـال، بـاغرى قـاتتىق بولغـان

 . ) 2 ( » گهن ېــــ ، ئــــۇالر چۆرەڭــــدىن تارقــــاپ كهتــــكهن بــــوالتتى د بولــــساڭ
 ئـۆزىگه نهپـرەت ۋە دۈشـمهنلىك تېپىـشتىن ئهكسىچه، قوپـال ۋە يامـان سـۆز

 » تىــغ يارىــسى ســاقىيىدۇ، تىــل يارىــسى ســاقايمايدۇ « . باشقىــسىغا يارىمايــدۇ
 . دېگهن هېكمهت بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدۇ

 قا ۋە ياخــشى ســۆز قىلىــشقا قوللىنىــش يولغــا ياخــشى تىلنــى ئــالاله تائــاال
ــان ــق بول . ياراتقـ ــشقا اليىـ ــدا ئالقىـ ــشى ههر جايـ ــالاله ياخـ ــا ئـ ــدۇ، ههتتـ  ىـ

 قۇرئـــان . رىـــدىمۇ ياخـــشى ســـۆزنىڭ قىممىتـــى يۇقىرىـــدۇر ى تائاالنىـــڭ نهز
ــا « : كهرىمـــدىكى ــڭ دەرگاهىغـ ــشى ياخـــشى ســـۆز ئالالهنىـ  ئۆرلهيـــدۇ، ياخـ

ــۇنى كۆت ــدۇ ۈ ئهمهل ئـ ــ » رىـ ــى ئىپادىلهيـ ــۇ مهنىنـ ــايهت بـ ــگهن ئـ  . ) 3 ( دۇ دېـ

 . ئايهت  83 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
 . ئايهت  159 ئال ئىمران سۈرىسى ) 2 (
. ئايهت  35 فاتىر سۈرىسى ) 3 (



 361 ( ەم ئاد ۆمىن م ۋە ەرىخى د خورما

ــساالم ــبهر ئهلهيهىســ ــۈنىگه « : پهيغهمــ ــاخىرەت كــ ــا ۋە ئــ ــى ئالالهقــ  كىمكــ
 . ) 1 ( دېگهن » ئىشىنىدىكهن، ياخشى سۆز قىلسۇن ياكى سۇكۇت قىلسۇن

ــساالم ــاۋابى چىر « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسـ ــۆزدە ســـهدىقىنىڭ سـ  ايلىـــق سـ
 . دېگهن ) 2 ( » بار

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 قائىدىلىرى  مۇنازىرىلىشىشنىڭ ئهدەب

 بىرىنىـڭ  بىـلهن ئارىلىـشىپ ياشـايدىغان ۋە بىـر بىـرى  ئىنسانالر بىر
ــانلىقى ۋە ــۇدات بولغـ ــدىغان مهۋجـ ــاج بولىـ ــشه مۇهتـ ــا ههمىـ  ههمكارلىقىغـ
ــش تهرزى، شـــۇنداقال ــۇر قىلىـ ــۆز قاراشـــلىرى، تهپهككـ ــسانالرنىڭ كـ  ئىنـ
 چۈشــــىنىش سهۋىيىــــسى بىــــر خىــــل بولمىغــــانلىقى ســــهۋەبلىك، ئــــۇالر

 كىــــرلهر مهۋجــــۇد بولــــۇپ ئوتتۇرىــــسىدا ئىخــــتىالپالر ۋە قارىمۇقارشــــى پى
 بـــــۇ مۈشـــــكىلىنى ههل قىلىـــــشنىڭ ئهڭ ياخـــــشى چارىـــــسى . تۇرىـــــدۇ

ــشتۇر ــرگه كېلى ــر پىكى ــاق بى ــارقىلىق ئورت ــشىش ئ ــۆهبهت ۋە . مۇنازىرىلى  س
 بىرىنــــى چۈشــــىنىش ئىنــــسانالرغا خــــاس  مۇنــــازىرىلهر ئــــارقىلىق بىــــر

 . ئاالهىدىلىكتۇر

ــشنىڭ ــر ئى ــداق بى ــادا ههر قان ــاس ئهدەب دۇني ــۆزىگه خ ــى ئه  ئ  خالق
ــدەك، مۇنـــازىرىنىڭمۇ ئـــۆزىگه خـــاس ئهدەپ  . ئهخالقـــى بـــاردۇر  بولغىنىـ

 مۇنازىرىنىڭ غهلىبىلىـك نهتىجىـگه ئېرىشىـشى ۋە ئۇنىـڭ ئىلمـى قىممهتـكه
ــڭ ئهدەپ ــۈن ئۇنى ــشى ئۈچ ــگه بولى ــۇ  ئى ــش تولىم ــايه قىلى ــا رىئ  ئهخالقىغ

 . زۆرۈردۇر

ــازىرە ئهدەپ ــۆزى مۇن ــۇ س ــڭ مۇن ــالاله تائاالنى ــڭ ههممى  ئ ــى ئهخالقنى  ن
 ئـۇالر بىـلهن ئهڭ « يهنـى وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهـي أَحـسن﴾ ﴿ : : ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ

 . ) 1 ( » چىرايلىق رەۋىشته مۇنازىرىلهشكىن

ئايهت  125 نههل سۈرىسى ) 1 (
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 بــۇ ئۇنىـــڭ . بهزى مۇنــازىرىلهر باشــالنماي تـــۇرۇپ تــۈگهپ قالىـــدۇ
 غهلىبىلىـــك مۇنـــازىرە . ئهخالقىغـــا رىئـــايه قىلمىغـــانلىقتىن بولىـــدۇ  ئهدەپ

 ئهخالقلىــــرى تولــــۇق بولغــــان  ەپــــته ئۇنىــــڭ ئهدەپ ههر ئىككــــى تهر
ــدۇر ــلىق ئهدەپ . مۇنازىرى ــڭ ئهڭ ئاساس ــۈك  مۇنازىرىنى ــۈچ تۈرل ــى ئ  ئهخالق
  مۇنازىرىلىشىـشنىڭ شــهرتى، مۇنـازىرە ئهسناســىدىكى ئهدەپ : بولـۇپ، ئــۇالر

 . ئهخالقالر  ئهخالقالر، مۇنازىرىدىن كېيىنكى ئهدەپ

 رتلهر مۇنازىرىلهشكۈچىلهردە بولۇشقا تېگىشلىك شه

ــوغرا بولۇشــى ــڭ ت ــكۈچىلهرنىڭ نىيىتىنى ــلهن مۇنازىرىلهش ــدى بى  ئال
 نىيهتنىـــڭ تـــوغرا بولىـــشىدىن مهقـــسهت ههقىـــقهت ۋە توغرىلىـــق . شــهرت

 قايـــسى تهرەپـــته بولـــسا ئـــۇنى قوبـــۇل قىلىـــپ كۈچلهندۈرۈشـــنى نىـــيهت
ــارقىلىق ئۆزىنىـــــڭ . قىلىـــــش دېگهنلىكتـــــۇر ــازىرە ئـــ  ئهكـــــسىچه، مۇنـــ

ــ ــار قىلى ــدانلىقىنى ئىزه ــول گهپ ــر ي ــداقال بى ــى قان ــى تهرەپن ــاكى قارش  ش ي
ــۇن ــكه ئويغــ ــرى گهرچه ههقىقهتــ ــڭ پىكــ ــۈرۈش، ئۆزىنىــ ــلهن چۈشــ  بىــ
 كهلمىسىمۇ، ئۇنى كۈچكه ئىـگه قىلىـش نىيىتـى بىـلهن مۇنـازىرىگه كىـرىش
ــدۇ ــجه بهرمهيــــــ ــابىي نهتىــــــ ــداق ئىجــــــ ــدىن هېچقانــــــ  . مۇنازىرىــــــ

ــدە تو ــاۋزۇ ههققىــ ــشىدىن مــ ــكۈچىلهرنىڭ مۇنازىرىلىــ ــۇق مۇنازىرىلهشــ  لــ
 شــۇنىڭدەك مۇنازىرىلهشــكۈچىلهرنىڭ راســتچىل . مهلۇمـاتلىق بولىــشى الزىــم

 پاكىتلىرىـــدا ســـهمىمى، تـــوغرا  بولىـــشى، دەۋاســـىدا ۋە كهلتـــۈرگهن دەلىـــل
 بولىــشى، كۈچلهنــدۈرمهكچى مهســىلىنىڭ توغرىلىقىغــا ۋە ههقلىقىغــا ئــۆزى
ــلىقى ــاچچىقالپ قالماسـ ــشى ئـ ــهۋرچان بولىـ ــشى ۋە سـ ــشىنىدىغان بولىـ  ئىـ

. قىلىنىدۇ تهلهب
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 ئهخالقالر  مۇنازىرە ئهسانىسىدىكى ئهدەپ

ــازىرە ئهسناســـىدا بولۇشـــقا تېگىـــشلىك ئهدەپ  ئهخالقالرنىـــڭ  مۇنـ
ــشىش ــبهگه ئىتتىپاقلى ــسىز مهن ــسىدىكى ئىختىالپ ــلهر ئوتتۇرى ــشىدا تهرەپ  بې

ــدۇ ــسى كېلىـ ــاۋۋال، . مهسىلىـ ــتىن ئـ ــازىرىنى باشالشـ ــك مۇنـ ــۇ دېگهنلىـ  بـ
 ىــش  ئۈچــۈن تهرەپــلهر ئــۆز ئارىــسىدىكى ئىختىالپالشــقاندا مــۇراجىئهت قىل

ــم ــشىۋېىلىش الزىــ ــبهگه كېلىــ ــلى مهنــ ــازىرە . ئهســ ــبه مۇنــ ــلى مهنــ  ئهســ
ــي ــدىلهر يـــاكى نهقلىـ ــا ئهقلىـــي قائىـ ــاراپ يـ  ماۋزۇســـىنىڭ تهبىئىـــتىگه قـ

 ئانـدىن مۇنـازىرىنى بىـرلىككه كېلىـنگهن مهســىلىلهردىن . مهنـبهلهر بولىـدۇ
  ى تهرەپنىـــڭ بىـــر چـــۈنكى مۇنـــداق قىلىـــش ههر ئىككـــ . باشـــالش الزىـــم

 شــارائىت  بىرىنىـڭ كــۆز قارىــشىنى قوبـۇل قىلىــشى ئۈچــۈن ياخـشى شــهرت
ــدۇ ــازىرالپ بېرى ــهۋرچانلىق . ه ــى س ــڭ پىكرىن ــى تهرەپنى ــدە قارش  مۇنازىرى

ــۆزىگه ــسنىڭ ئ ــى شهخ ــاڭالش، دىققهتن ــشى ئ ــۇپ ياخ ــۈل قوي ــلهن كۆڭ  بى
ــازىرە ــش، مۇن ــايه قىلى ــا رىئ ــارىتىش، ۋاقىتق ــقا ق ــۆز قاراش ــى ك  ئهمهس، بهلك
ــسا ــدە بولمىـ ــارلىقالر مۇنازىرىـ ــۇش قاتـ ــۆزلۈك بولـ ــىلىق سـ ــىدا سـ  ئهسناسـ

 . بولمايدىغان مۇهىم ئامىلالردۇر

ــشى ــزگه ئهڭ ياخــ ــساالم بىــ ــبهر ئهلهيهىســ ــاۋزۇدىمۇ پهيغهمــ ــۇ مــ بــ
 . ئۈلگىدۇر

 ئهخالقالر  مۇنازىرىدىن كېيىنكى ئهدەپ

ــۇپ،  مۇنازىرىـــدىن كېيىنكـــى ئهدەپ ــايىتى مـــۇهىم بولـ  ئهخـــالر ناهـ
ــا ئه  شـــۇڭا . همىـــيهت بهرمىگهنـــدە، مۇنـــازىرە پايدىـــسىز قالىـــدۇ بۇنىڭغـ

ــدىكى ئهدەپ ــيىن تۆۋەنـ ــدىن كېـ ــش  مۇنازىرىـ ــايه قىلىـ ــا رىئـ  ئهخالقالرغـ
 ئــۇالردىن بىــرى، ههقىــقهت ئــاچچىق بولــسىمۇ ئــۇ قايــسى تهرەپــته : زۆرۈدۇر

بولىــشىدىن قهتئىيــنهزەر ئــۇنى قوبــۇل قىلىــش، قارشــى تهرەپنىــڭ كـــۆز
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ــش، م ــۆرمهت قىلى ــشىغا ه ــا قارى ــسا، ئۇنىڭغ ــان بول ــپ چىقق ــدە يېڭى  ۇنازىرى
ــلىق، ــپ قالماســ ــسا رەنجىــ ــان بولــ ــلىك، يېڭىلغــ  مهغرۇرلىنىــــپ كهتمهســ

ــر ــيىن ئىككــى تهرەپ بى ــدىن كې ــشتىن  مۇنازىرى ــۋىتىنى قىلى ــڭ غهي  بىرىنى
. ساقلىنىشى الزىم
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 رساق بولۇش و كهڭ ق

ــا  بىـــر «  ـ بىرىڭالرغـ ــر ــشماڭالر، بىـ ــادەۋەت قىلىـ ــلهن ئـ ــرىڭالر بىـ  بىـ
ــشماڭالر، كۆرە ــر لمهســلىك قىلى ــشماڭالر، بى ــك قىلى ــى  ئۆچمهنلى  بىرىڭالرن

ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــۇپ، ئـ ــالردىن بولـ ــارا قېرىنداشـ ــۆز ئـ ــالر، ئـ  تهرك ئهتمهڭـ
ــر دىنـــى ــر مۇســـۇلماننىڭ يهنه بىـ ــدىن بولـــۇڭالر، بىـ ــشى بهندىلىرىـ  ياخـ

 . ) 1 ( » قېرىندىشىغا ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ئاداۋەت ساقلىشى هاالل ئهمهس

ــڭ ك ــمهنلىكتىن، قهلبنىـــــ ــاداۋەتتىن، دۈشـــــ ــلىكتىن، ئـــــ  ۆرەلمهســـــ
ــڭ ــن ســاغالم بولۇشــى ئىماننى ــۆچمهنلىكتىن ۋە باشــقا ناچــار ئىللهتلهردى  ئ

ــۈزەل ئهخالقــالردۇر ــدىن ســانىلىدىغان گ ــۇلمان كىــشىنىڭ . مېۋىلىرى  مۇس
 ـ كۆكـسى كهڭ بولىـدۇ، باشـقىالرغا ههسـهت قىلمايـدۇ،  قهلبى پـاك، كـۆڭلى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ تهبىــرى ههســهت . ئۆچمهنلىــك قىلمايــدۇ
 خــــۇددى مېكــــروبالر بهدەننــــى كــــاردىن . تــــۇر » كېــــسهللىك « بــــويىچه،

ــى ــڭ روهىنـــــ ــهت قىلغۇچىنىـــــ ــهت ههســـــ ــدەك، ههســـــ  چىقارغىنىـــــ
ــدۇ ــتۈرىدۇ، چىرىتىـ ــۈن . پۈچهكلهشـ ــۇچى ئۈچـ ــهت قىلىنغـ ــهت ههسـ  ههسـ

ــى ههســــهت ــارچه زىيىنــ ــدۇ، بهلكــــى بــ ــان يهتكۈزەلمهيــ ــر زىيــ  هېچبىــ
ــۆزىگ ــڭ ئـ ــدۇ قىلغۇچىنىـ ــادەم . ه بولىـ ــدىغان ئـ ــهت قىلىـ ــقىالرغا ههسـ  باشـ

 روهىــي جهههتــتىن ههمىــشه بىئاراملىقتــا ئۆتىــدۇ، كېيىــنچه، بــۇ بىئــاراملىق
 ئۇنىڭ بهدىنىگه تهسىر قىلىـدۇ ـــ دە، شـۇنىڭ بىـلهن ئۇنىڭـدىكى مهنىـۋى

. بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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 كېــسهللىك مــاددىي كېــسهللىكنى پهيــدا قىلىــدۇ، ئــاخىرى شــۇنىڭ بىــلهن
 . تۈگىشىدۇ

ــادەم باشــقىالرنى ههقىقىــي مۇســۇل ــگهن مۇســىبهتكه مان ئ  ڭ بېــشىغا كهل
ــد ــن بولىـ ــاللىقلىرىغا غهمكىـ ــڭ خۇشـ ــا ۇ، ئۇالرنىـ ــدۇ، ئۇالرغـ ــال بولىـ  خۇشـ

ــالاله ــۇ، ئ ــدۇ، بهلكــى ئ ــهت قىلماي ــدۇ، ههس ــامهتلهرگه قىزغانماي ــگهن ئ  كهل
 تائاالنىــڭ ئۈلگىلىــك بهنــدىلىرى قىلغــان، قۇرئانــدا قهيــت قىلىنغــان مۇنــۇ

ــانى قىلىــدۇ  بىــزگه ۋە بىــزدىن ئىلگىــرى ئىمــان ! ەردىگــارىمىز پهرۋ « : دۇئ
 دىللىرىمىــزدا مــۆمىنلهرگه . ئېيتقــان قېرىنداشــلىرىمىزغا مهغپىــرەت قىلغىــن

 سـهن ههقىـقهتهن ! پهرۋەردىگـارىمىز . قارشى دۈشـمهنلىك پهيـدا قىلمىغىـن
 . ) 1 ( » گۇناهالرنى مهغپىرەت قىلغۇچىسهن، بهندىلىرىڭگه مېهرىبانسهن

 : ىرى مۇنداق دېگهن ئىكهن قهدىمدە بىر ئهرەب شائ

ــبرك قاَِتلُــه اصِبر علـى كيـد احلُـسو ــإنََ ص  د فَ
ــه النــاَر تأكُــلُ نفــسها ــد مــا تأكُلُ ــم تِج  ِانْ لَ

 : تهرجىمىسى

 سهۋىر قىلغىن ههسهت قىلسا، سهۋرىڭ ئۇنى ئۆلتۈرەر،

 . ، ئوتمۇ ئۆزىن كۆيـدۈرەر الر يېقىـــــلغۇ هپ قالسا تۈگ

 ـ بىـــر  ىگه ههســـهت قىلىـــدىغان، ئۆزىـــدىن باشقىـــسىنى ئتېـــراپ بىـــر
ــشىلهرنى ــدارلىق كىــــ ــان ئىقىــــ  قىلمايــــــدىغان ۋە ئۆزلىرىــــــدىن چىققــــ

 نهتىجىــدە، . قوللىمايــدىغان مىلــلهت يېتهكچىلىرىــدىن ئايرىلىــپ قالىــدۇ

. ـ ئايهت 10 ههشر سۈرىسى ) 1 (
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ــاژلىقتىن قۇتۇاللمايــــدۇ ــۇنداقالرنىڭ . بېــــشىغا كهلــــگهن كــ  بىــــز ئهنه شــ
. قۇربانىمىز
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 خالقتۇر ئهپۇچانلىق گۈزەل ئه

 ئىنــسانالرنىڭ تۈرلــۈك قوزغاتقۇچىالرغــا تاقابىــل تــۇرۇش دەرىجىــسى
 بهزىلىــرى ئــاددىي ئىــشالر ئۈچۈنمــۇ نــادانلىق قىلىــپ . ئوخــشاش بولمايــدۇ

 قويىــدۇ، بهزىــلهر بولــسا ئۆزىنىــڭ ئۆتكــۈر تهپهككــۇرى ۋە ئېــسىل ئهخالقــى
 ىن ئــۆزىنى تۇتۇۋېلىــشنى بىلىــدۇ ۋە تۈرلــۈك قىيىــنچىلىقالر ئۈســتىد بىــلهن

 . غهلىبه قىلىدۇ

ــر  بېــــــــسىقلىق،  گهرچه كىــــــــشىلهرنىڭ ئىتتىكلىــــــــك، ئېغىــــــ
ــارلىق  ئالدىراقـــــسانلىق، ســـــهۋرچانلىق، ســـــهزگۈرلۈك، دېۋەڭلىـــــك قاتـــ

 ڭ ئهسـلى خاراكتېرىنىـڭ شـى ئۇالرنىـ ۇ لىرىنىڭ يـۇقىرى تـۆۋەن بول خىسلهت
ــداق بول ــۆزىگه ۇ قانـ ــڭ ئـ ــسىمۇ، ئادەمنىـ ــاغلىق بولـ ــدە بـ ــىغا زور دەرىجىـ  شـ
ــان ئى ــڭ بولغــ ــۇش ۋە ئۇالرنىــ ــۇاليىم بولــ ــقىالرغا مــ ــسىنىڭ باشــ  شهنچىــ

 . خاتالىقلىرىنى ئهپۇ قىلىش بىلهن مۇئهييهن مۇناسىۋىتى بار

 كۆكـسى كهڭ – ههقىقىي ئۇلـۇغ ئـادەم كامـالهتكه يهتكهنـسېرى كـۆڭلى
ــدۇ ــدۇ، . بولىـ ــۇل قىلىـ ــسىنى قوبـ ــشىلهرنىڭ ئۆزرىـ ــدۇ، كىـ ــان بولىـ  ئهپۇچـ

 بىـرى ئۇنىڭغـا ئـازار بهرگىلـى تۇرسـا تهنتهكـتىن . خاتالىقلىرىنى كهچۈرىدۇ
 ئــۇ خــۇددى يولــدا ئويناۋاتقــان ســهبىي بالىالرنىــڭ ئــۆزىگه تــاش ئاتقىنىغــا

 . قارىغان پهيالسوپقا ئوخشاش ئېگىز چوققىدىن پهسكه باقىدۇ

 كۆڭۈلنىــڭ كهيــنىگه كىــرگهن چاغــدا غهزەب بهزىلهرنــى ســاراڭ بولــۇش
ــدۇ ــپ بارىــ ــسىگه ئېلىــ ــان . دەرىجىــ ــۆزلىرىنى قــ ــا ئــ ــۆكمىگىچه ههتتــ  تــ

ــدۇ ــېس قىلىـ ــانلىقىنى هـ ــارەتكه ئۇچرىغـ ــدە هاقـ ــدىغان دەرىجىـ . ئاقالنمايـ
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ــا ــ ئهمم ــۇرۇنغان ۇ ئ ــگه يوش ــانلىرى ئىچى ــڭ قورغ ــي پهزىلهتلهرنى  ئهخالقى
 . بولسا بۇنچىلىك هالغا يېتىپ قالمايدۇ

 غهزەبنىڭ زىيىنى كۆپ

 كۆزلىرىنىــڭ قىزىرىــپ . غهزەب ئــادەم ئهۋالدى قهلبىــدە يانغــان چوغــدۇر
 كهنلىكــى، گــۆرەن تومۇرلىرىنىــڭ كۆپــۈرۈپ كهتكهنلىكــى غهزەبنىــڭ كهت

 ئهڭ ئۇچىغــا چىققــان ۋاقتــى بولــۇپ، ئــۇنى يېڭىــشنىڭ چارىــسى ئورنىــدىن
ــسا ئولتۇر قوزغالماســلىق، ــۆرە تۇرغــان بول ــنىگه . ۋېلىــشتۇر ۇ ئ  غهزەبنىــڭ كهي

 كىــرگهن ئــادەم خــۇدىنى بىلــمهي ئىــشالرنى ئىــساله قىلغىلــى بولمايــدىغان
ــ ــدە بــ ــدۇ دەرىجىــ ــۆزىنى . ۇزۇپ قويىــ ــدە ئــ ــشىلهر غهزەبلهنگهنــ  بهزى كىــ

 بېــسىۋااللمايدۇ، داۋاملىــق تىرىكىــپ يۈرىــدۇ، ئېغىزىــدىن كۆپــۈك قاينىتىــپ
 مۇنـــداق قىلىـــش ئىنـــسانى گـــۈزەل ئهخالققـــا زىـــت . تىلاليـــدۇ، قارغايـــدۇ

 : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر ههدىـــسىدە . كېلىـــدىغان قىلىقـــالردۇر
ــادەم كىـــشىلهرنى « ــهت گهپ مـــۆمىن ئـ  تىللىمايـــدۇ، لهنهت ئوقۇمايـــدۇ، سـ

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » قىلمايدۇ ۋە هاياسىزلىق قىلمايدۇ

ــنىگه ــڭ كهي ــالالردا ئاچچىقنى ــادەم كــۆپ ه ــدىغان ئ  ئاســان ئاچچىقلىنى
ــدۇ ــپ قويى ــشالرنى قىلى ــانه ئى ــۇن ئهخمىق ــپ نۇرغ ــشىك . كىرى ــادەتته ئى  ئ

 ان ســــايماننى ئېچىلغىلـــى ئۇنىمىــــسا ئـــۇنى تىلاليــــدۇ، قولىـــدا تۇرمىغــــ
ــدۇ ــايۋاننى قارغاي ــۈركىگهن ه ــدۇ، ئ ــۇندۇرۇپ قويى ــڭ زىيىنــى . س  غهزەبنى

 ۋالغــان ۇ ۇت شــۇڭا غهزىبــى قوزغالغانــدا ئــۆزىنى ت . تــوال، ئــاقىۋىتى خهتهرلىــك
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ســاهابىلىرىدىن . ئىنــسان بــاتۇر هېــسابلىنىدۇ

. يىتى ئىمام تىرمىزى رىۋا ) 1 (
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ــسىلهر؟ « ــاتۇر دەي ــادەمنى ب ــداق ئ ــورىغاندا » ســىلهر قان ــاهابىل دەپ س  : ر ه ، س
ــز « ــاتۇر دەيمىـ ــادەمنى بـ ــدىغان ئـ ــۇنى يېقىتالمايـ ــېچكىم ئـ ــدۇ » هـ ــۇ . دەيـ  بـ

 غهزەبلهنــگهن « : ۋاقىتتــاپهيغهمبهر ئهلهيهىســساالم ئۇالرغــا جــاۋاب بېرىــپ
 . دەيدۇ ) 1 ( » ۋاقىتتا ئۆزىنى تۇتالىغان ئادەم ههقىقىي باتۇردۇر

 ى ههممىــگه مهلــۇمكى، ئىنــسان ئــۆزىنى قــانچه تۇتۇۋالغانــسېرى، غهزەبنــ
 قــانچه بېسىۋالغانــسېرى، ئېغىزىغــا قــانچه ئىــگه بولغانــسېرى، كىــشىلهرنىڭ
 ســـهۋەنلىكىنى قـــانچه ئهپـــۇ قىلغانـــسېرى ئۇنىـــڭ كىـــشىلهر ۋە ئـــالاله

 )2 ( . ۇقىرى بولىدۇ ي دىكى هۆرمىتى نهزەرى

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 غېزالىينىڭ ئ ( 2 )  مۇههممهد  ئۇستاز  المسلم « ۇلۇغ  ئهسىرىدىن » خلق  ناملىق

. ندى ېلى قىسقارتىپ ئ
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 ئىناقلىق

ــي ــڭ دىنىـ ــهن ئۆزىنىـ ــلهن، خۇسۇسـ ــشىلهر بىـ ــادەم كىـ ــۇلمان ئـ  مۇسـ
 چـۈنكى ئۇنىـڭ . اق ۋە ئىتتىپـاق ئۆتىـدۇ قېرىنداشلىرى بىلهن ههمىـشه ئىنـ

 ئالالهنىــڭ دىنىغــا مههــكهم ﴿ : كهرىــم بىــزگه دەســتۇرى بولغــان قۇرئــان
 دۇنيــادا كىــشىلهرنى . دەپ تهلىــم بېرىــدۇ )1 ( ﴾ ئېــسىلىڭالر ۋە ئايرىلمــاڭالر

ــسهپه ــاكى پهلــ ــن يــ ــرەر دىــ ــدىغان بېــ ــا چاقىرمايــ ــرلىككه، ئىناقلىققــ  بىــ
 ئىنــاقلىقتىن بىرلىــك كــۈچ، « چــۈنكى ههر قانــداق مىلــلهت . تېپىلمايــدۇ

ــدۇ ــۇۋۋەت تۇغۇلىــ ــدۇ » قــ ــشى بىلىــ ــى ياخــ ــگهن ههقىقهتنــ ــۇڭا . دېــ  شــ
ــدادلىرىمىز ــۇزار « : ئهجــ ــان تــ ــۇزار، ئايرىلغــ ــكهن ئــ ــار » بىرلهشــ  دەپ بىكــ

ــان ــۈلگه . ئېيتمىغـ ــقىالرغا ئـ ــا باشـ ــرلىكته، ئىناقلىقتـ ــز بىـ ــلهردە بىـ  ئۆتمۈشـ
ــز ــان خهلقمى ــز . ياراتق ــۇر « شــۇڭا بى ــى » ئۇيغ ــكهن ئۇيۇشــقان، بى « يهن  » رلهش

 ئهممــا بىزنىــڭ هــازىرقى ئههـۋالىمىز بــۇ نامغــا اليىــق بولمــاي . دەپ ئاتالغـان
ــا ــسىزلىقنىڭ . تۇرماقتـ ــرى، ئىناقـ ــارىخىمىزدىن بىـ ــان تـ ــى زامـ ــز يېقىنقـ  بىـ

 . دەرتلىرىنى ئاز تارتمىدۇق

 باشــقا مىللهتــلهر ئــۆز ئارىــسىدىكى ئىناقــسىزلىقالرنى، ئىختىالپالرنــى
 ـ ئـاللىبۇرۇن ههل قىلىـپ بولـۇپ،  تهرەققىياتنىـڭ چېقىغـا ئهگىـشىپ ئىلىـم

ــا ۋە باشــقا ســاههلهردە ئــوقتهك تېــز ئىلگىرىلهۋاتقــان مۇشــۇ  پهن، تېخنىك
 پهيتــته، بىــز تــېخىچه ئۆزىمىزنىــڭ ئىچكــى جېــدەللىرى ۋە ئىختىالپلىرىمىــز،

ــدائىي . يۇرتــۋازلىقىمىز بىــلهن مهشــغۇلمىز  يۇرتۋازلىــق، مهههللىۋازلىــق ئىپتى

ئايهت  103 ئال ئىمران سۈرىسى (1)
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 بىزمۇســۇلمانلىق ســۈپىتىمىز . بولغــان بىــر ئىللهتتــۇر جهمئىـيهتلهرگه ئائىــت
ــم ــشىمىز الزىــ ــى تۈگىتىــ ــار ئىللهتلهرنــ ــداق ناچــ ــلهن بۇنــ ــداق . بىــ  بۇنــ

ــانىمىزنى ــولى ئىمـــ ــنىڭ يـــ ــدىن قۇتۇلۇشـــ ــڭ قالدۇقلىرىـــ  جاهىلىيهتنىـــ
 ئىماننىــڭ كــۈچى بىــلهن بۇنــداق ئىللهتلهرنــى يىلتىزىــدىن . كۈچهيتىــشتۇر

 . يىمىرىپ تاشلىغىلى بولىدۇ

 ق ئابىدىلىرى ئىناقلى

 ئىــــسالمىيهتتىن بــــۇرۇن خهزرەج، ئهۋس دەپ ئىككىــــگه بۆلۈنـــــۈپ،
ــان ــۇپ قـ ــلهن ئۇرۇشـ ــرى بىـ  ـ بىـ ــر ــويى بىـ ــىرلهر بـ ــا ئهسـ ــالر، ههتتـ  يىلـ
 تۆكۈشـــكهن مهدىنىلىكلهرنىــــڭ ۋەهىيىنىــــڭ تهربىيىــــسى ۋە ئىماننىــــڭ
 كۈچى بىـلهن ئـۆز ئـارا قېرىنداشـالردىن بولـۇپ قانـداق ئـۆزگهرگهنلىكى ۋە

 ى بارچه مىللهتـلهر ئۈچـۈن ئىناقلىقتـا ئـۈلگه بولغـانلىقى تـارىخ يهرشارىدىك
 ئــۇالر مۇســۇلمان بولــۇپ، . قهتئىــي ئونۇتمايــدىغان مهشــهۇر بىــر ۋەقهلىكتــۇر

 ئـۆز ئــارا بىرلهشـكهندىن باشــقا، مهككىــدىن كهلـگهن مۇهــاجىر مۇســۇلمانالر
 بىــلهن خــۇددى نهســهبتىكى قېرىنداشــالردەك ئــۆز ئــارا قېرىنداشــالردىن

ــۇپ، ــاللىرى بول ــۆپ ئاي ــا ك ــىدۇ، ههتت ــدىن بۆلۈش ــۈكلىرىنى تهڭ  ـ مۈل ــال  م
ــدىن ــا ئاياللىرىــ ــاق مۇهاجىرالرغــ ــگهن بويتــ ــدىن كهلــ ــانالر مهككىــ  بولغــ

ــ ــدۈرۈپ قوي ــقۇزۇپ ئۆيلهن ــددەتلىرىنى توش ــشىپ، ئى ــى ئاجرى  ۇش تهكلىپىن
ــشى . ىــــــدۇ قوي  مۇســــــۇلمانالر شــــــۇنداق بىرلىــــــشىش ۋە ئىتتىپاقلىشىــــ

 ـ كـۈنگه كۈچىيىـپ نهتىجىـسىدە، مـاددىي ۋە مهنىـۋ  ى جهههتـتىن كۈنـدىن
 . ئىدى بېرىپ، ئاخىرى ئۈچ قىتئهنىڭ هاكىمىيىتىگه ئىگه بولغان

 بىز نېمه ئۈچۈن بـۇ تـارىختىن ئىبـرەت ئالمـايمىز؟ هـالبۇكى، بىـز ئۆزئـارا
ــڭ ــارقىلىق ۋەتىنىمىزنى ــۈچلىنىش ئ ــشىپ، ك ــپ، ئىتتىپاقلى ــرلىككه كېلى  بى

ىق خهلقىمىزنـــى باياشـــات پـــارالق كېلهچىكىنـــى قـــۇرۇپ چىقىـــش ئـــارقىل
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 تۇرمـۇش كهچـۈرۈش پۇرسـىتىگه ئىـگه قىلىـشقا هـاۋا بىـلهن سـۇغا هــاجهت
ــ ــدەك زور ئېهتىي ــۇ م . اجلىقمىز بولغان ــرلىككه تولىم ــز بى ــان و بى ــاج بولىۋاتق  هت

ــز ــۇ باشــقا مىللهتــلهرگه ئوخــشاش ئىنــسانلىق ســۈپىتىمىز . بىــر خهلقمى  بىزم
! ېچ ئايرىلمايلى بىلهن ئېسىل ياشىماقچى بولساق بىرلىشهيلى، ه



 375 هدىرلىگهنلىكتۇر ق ۆمۈرنى ئ هدىرلهش ق ۋاقىتنى

 نى قهدىرلىگهنلىكتۇر ۈر ۋاقىتنى قهدىرلهش ئۆم

 ئهممــا . قولــدىن كهتــكهن ههمــمه نهرســه قايتىــپ كېلىــشى مــۇمكىن
ــدۇ ــپ كهلمهي ــشنىڭ . ۋاقىــت قايتى ــد قىلى ــپ كېلىــشىنى ئۈمى ــڭ قايتى  ئۇنى
 شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن كېـــسىپ ئېيتىـــشقا بولىـــدىكى، . ئۆزىمـــۇ ئهخمهقلىقتـــۇر

ــۇر ئىنــساننىڭ قولىــدىكى ئهڭ ق ــداق . ىممهتلىــك نهرســه ۋاقىتت  ئههــۋال بۇن
 ئىــكهن ئهقىــل ئىگىــسى بولغــان ههر  بىــر ئىنــسان ۋاقىتنىــڭ قهدرىــگه
 يېتىــــشى، ئــــۇنى بىهــــۈدە ئۆتكۈزۈۋەتمهســــلىكى، ئــــۇنى ئۆزىنىـــــڭ ۋە
 . ئىنسانىيهتنىڭ پايدىـسى ئۈچـۈن ئىشلىتىـشنى بىلىـشى تولىمـۇ مۇهىمـدۇر

ــسىدە ــر ههدى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــ « : پهيغهم ــى ك ــشىلهر قهدرىن  ۆپىنچه كى
ــاردۇر ــدىغان ئىككــى نهرســه ب ــرى تهن ســاقلىقى، يهنه : بىلهلمهي ــڭ بى  ئۇنى

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » بىرى ۋاقىتتۇر

 بىرىمىـــز » : مهرهـــۇم ئۇســـتاز مـــۇههممهد غـــازالى مۇنـــداق دەپ يازىـــدۇ
 ئۆزىنىـــڭ مهۋجـــۇدلىقىنى هـــېس قىلغـــان چېغىـــدا، ئـــۆتكهن كـــۈنلىرىنى

ــاتلىق مۇ ــسابالپ، هايـ ــش هېـ ــسىنى بىلىـ ــلىنىش نوقتىـ ــسىنىڭ باشـ  ساپىـ
 چــۈنكى . ئۈچــۈن كهيــنىگه قارىغــان ۋاقتىــدا، تهپهككــۇر ئۇزۇنغــا  بارمايــدۇ

 ئــۇ پهقهت ســىرلىق باشـــلىنىش ۋە ئهگىــشىپ كهلـــگهن ئــۇزۇن يىلـــالر ۋە
ــدۇ ــسىنى بىلمهي ــېچىلهردىن باشقى ــسا، . كهڭ ك ــدا بول ــشتىن قايتقان  ئويلىنى

 غــۇۋا هادىــسىلهر بىــلهن گىرەلىــشىپ ئــۆتكهن ئاشــۇ يىلــالر گويــا دائىرىــسى
 ئىنــــسان ۋاقىتنىــــڭ ســــاقالپ . كهتــــكهن بىــــر كۈنــــدەكال تۇيۇلىــــدۇ

بۇخارى رىۋاسيىتى 1) (
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 تۇرمايــــدىغانلىقىنى بىلىــــپ تــــۇرۇپ يهنىــــال  ئۆزىنىــــڭ قىممهتلىــــك
ــدۇ ــا قىلى ــته زاي ــى غهپلهت ــۈم . ۋاقىتلىرىن ــاكى ئۆل ــۈنلهر ي ــر ك ــشىغا ئېغى  بې

ــتۇرىدۇ ــۇتلىقىنى داۋامالشـــ ــگه قهدەر بىخـــ ــائىتى كهلگهنـــ ــاتى ه . ســـ  ايـــ
ــدۇ ــىنى تاپى ــا هوش ــكهن ۋاقىتت ــدىن كهت ــش قولى ــمه ئى ــشىپ ههم  . ئاخىرلى

 1 » ! بۇنىڭ نېمىگه پايدىسى بولسۇن؟

 ئهقىللىق كىشىلهر ۋاقىتنى قهدىرلهيدۇ

ــدا ــڭ پاي ــۇم – ئۆزىنى ــشىلهر چوق ــق كى ــدىغان، ئهقىللى ــى بىلى  زىيىنىن
 ئهگهر ئــۇ ۋاقتىنىــڭ . چــۈنكى ۋاقىــت ئۇنىــڭ هايــاتى . ۋاقىتنــى قهدىرلهيــدۇ

ــۈدە ــلهن بىه ــشالر بى ــمهس ئى ــۇنى ئهرزى ــسا، ئ ــول قوي ــشىگه ي ــدىن كېتى  قول
 . ئۆتكۈزىۋەتـسه، نــادانلىق بىــلهن ئـۆزىنى ئۆلتۈرىۋالغانغــا ئوخــشاش بىلىــدۇ

 پهلهكنىـڭ ههر . ئىنسان تىنىمـسىز هالـدا  ئالـدىغا ئىلگىـرىلهپ مېڭىۋاتىـدۇ
ــسابلىنىدىغان ــرى هې ــقۇچالرنىڭ بى ــدىكى باس ــۇزۇن يول ــشى ئ ــر ئايلىنى  بى

ــدىن دېـــرەك بېرىـــدۇ ــى . يېڭـــى بىـــر تاڭـ ــۇ ههقىقهتنـ ــا بـ ــساننىڭ مانـ  ئىنـ
ــرى ــشى، ئىلگى ــدەك سېزى ــان بولىۋاتقان ــدا ئاي ــۆز ئالدى ــۇنى ك ــىنىپ ئ  چۈش
ــى ــۇالهىزە يۈرگۈزۈشـ ــدە مـ ــشالر ههققىـ ــدىغان ئىـ ــيىن بولىـ ــان ۋە كېـ  بولغـ

 » ! ئاقىالنىلىق ئهمهسمۇ؟

 ۋاقىت ساقالپ تۇرمايدۇ

ــسى ــان بول ــدەك كىــشىنىڭ  ۋاقىــت مېڭىۋاتق ــاپ تۇرغان ــۆزىنى توخت  مۇ، ئ
ــدۇر ــڭ ئالدانغانلىقى ــشى ئۇنى ــان . هــېس قىلى ــويېزدا ئولتۇرغ ــۇ خــۇددى پ  ب

ــاملىق ئهســىرىدىن » خلــق المــسلم « ئۇلــۇغ ئۇســتاز مــۇههممهد غېزالىينىــڭ ) 1 (  ن
. ندى قىسقارتىپ ئېلى
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 يولۇچىنىــــڭ ئــــۆزىنى جىــــم تۇرغانــــدەك پهقهت ســــىرتتىكى شــــهيئىلهرال
ــدەك ســـهزگىنىگه ئوخـــشايدۇ ــته ۋاقىـــت ئىنـــسان . مېڭىۋاتقانـ  ئهمهلىيهتـ

ــان ــدا هام ــۇرىي هال ــۇنى مهجب ــسۇن، ئ ــاكى خالىمى ــسۇن ي ــۆزلىگهن خالى  ك
ــاليدۇ ــپ تاشـ ــشانغا ئاپىرىـ ــشى . نىـ ــى ياخـ ــڭ قهدرىنـ ــۇلمانالر ۋاقىتنىـ  مۇسـ

 ۋاقىــت قىلىچقــا ئوخــشايدۇ، ســهن كهسمىــسهڭ، ســېنى ئــۇ « ئــۇالر . بىلىــدۇ
ــسىدۇ ــدۇ » كې ــشى بىلى ــى ياخ ــگهن ههقىقهتن ــساالم . دې ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 ن قىيـامهت مهيـدانىغا بهنـدىنىڭ قهدىمـى قويۇلغـان هامـا « : مۇنداق دېگهن
ــۆت نهرســىدىن ســورىلىدۇ  ئــۆمرىنى نــېمه بىــلهن تۈگهتكهنلىكىــدىن، : ت

ــۇل ــدىن، پ ــلهن ئۆتكۈزگهنلىكى ــېمه بى ــپ،  ياشــلىقىنى ن ــن تېپى ــالى نهدى  م
ــشالرنى ــداق ئى ــلهن قان ــى بى ــۆگهنگهن بىلىم ــشلهتكهنلىكىدىن، ئ  نهگه ئى

 . ) 1 ( » قىلغانلىقىدىن

 ىال قىسقىــسى، كــۆزلهر ۋاقىتنىــڭ چهكلىــك تهســىرىنى يــۈزەكى كۆرۈشــت
 ئهممــا ۋاقىــت چىرايالرغــا  قــورۇق، بهدەنــلهرگه ئــاجىزلىق، چــاچ ۋە . كۆرىــدۇ

ــېلىش بىـــلهن بىلـــله ئـــاخىرى ئهجهلنىمـــۇ ــاقلىق ئېلىـــپ كـ  ســـاقالالرغا ئـ
ــدۇ ــپ كېلىـ ــدۇ . چاقىرىـ ــالغىلى بولمايـ ــۇپ قـ ــىدىن  توسـ ــى يۈرۈشـ  . ۋاقىتنـ

ــۇ مهدەنىـــيهت ۋە . ئىنـــسان قـــۇدرىتى ئـــۇنى ئارقىغـــا چېكىندۈرەلمهيـــدۇ  ئـ
ــۇدرىتى گۈللىن ــب قـ ــڭ ئاجايىـ ــدا ئۆزىنىـ ــتۇرغان  هالـ ــشلهرنى خارابالشـ  ىـ

 مۇشـۇ ۋاقىتنىـڭ . ۋاقىـت – مانـا بـۇ . بىلهن كىشىلهرنى ههيـران قالدۇرىـدۇ
ــى ۋە ۋەتىنــى ئۈچــۈن جــان ــش، مىللىت ــېلىش، ئىجــاد قىلى ــم ئ ــۆزى  بىلى  ئ
 كۆيــدۈرۈپ ئىـــشلهش، ياخـــشى ئىــشالرنى قىلىـــش، ئـــۆزى ئېرىـــشمهكچى

 ولغــا كهلتــۈرۈش يولىــدا ئهقىللىقالرنــى ئــويغىتىش بولغــان ياخــشىلىقالرنى ق

ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
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 . پهيتىدۇر

ــۇزۇن مۇســابىقىلهرگه تهييارالنغــان ــاتلىق مۇساپىــسى ئ  دېــمهك، بــۇ هاي
 مهيـدان بولــۇپ، ۋاقىتنـى قهدىرلهشــنى بىلگهنـلهر ۋە ۋاقىتنــى چىـڭ تۇتــۇپ

 ،  نهتىـــجه نـــسانلىق بـــۇرچىنى جايىـــدا ئورۇنـــداپ قىلىـــشقا تېگىـــشلىك ئى
ــا ــارىتىش بىــلهن ئ ــۇن قىالاليــدىغانالر  ئۇتــۇپ ي لالهنى ۋە خهلقىنــى مهمن

. چىقىدىغان مۇسابىقىدۇر



 379 ههمىيىتى هاياتتىكى ئ ۇنىڭ ئ ۋە هت هىمم ئالىي

 ئالىي هىممهت ۋە ئۇنىڭ هاياتتىكى ئههمىيىتى

ــۈن ــۇرۇش ئۈچ ــگه ئاش ــايىنى ئهمهل ــاكى غ ــسهت ي ــر مهق ــداق بى  ههرقان
 هىمـمهت سـۆزى بېـرەر ئىـشنى قىلىـش ئۈچـۈن . هىممهتلىك بولۇش شهرت

هىمـمهت ههرقانـداق بىـر ئىـشنى . دىلهيـدۇ ئىنتىلىش دېـگهن مهنىنـى ئىپا
ــهرتىدۇر ــدىنقى ش ــنىڭ ئال ــگه ئاشۇرۇش ــاكى . ئهمهل ــتۈنلۈك ي ــمهت ئۈس  هىم

ــدۇ ــلهن تهرىپلىنى ــك بى ــل . تۆۋەنلى ــر خى ــته بى ــمهت جهههت ــشىلهر هىم  كى
 بهزىلهرنىـــڭ هممىتـــى ئـــالىي بولىـــدۇ، بهزىلهرنىـــڭ هىممىتـــى . بولمايـــدۇ

 . جىلهرگىچه چۈشۈپ قالىدۇ تۆۋەن بولۇپ، تۆۋەنلىكتىن ئهڭ ئاددى دەرى

 ـ بىرىــدىن پهرقلىــق بولىــدۇ  : كىــشىلهر تۆۋەنــدىكى ئىككــى ئىــشتا بىــر
ــسهت ۋە ــۇ مهقـ ــدا، يهنه بىـــرى ئهشـ  بىـــرى، ئۇالرنىـــڭ مهقـــسهت، غايىلىرىـ

 . غايىلىرىگه ئېلىپ بارىدىغان هىممهتته

 . بهزى كىشىلهر ئۇلۇغـۋار غـايىلهرنى پهقهت تىلـى بىلهنـال ئـارزۇ قىلىـدۇ
 مۇنـــداقال . ۇ غـــايىلىرىگه يېـــتىش ئۈچـــۈن هىمـــمهت بولمايـــدۇ ئـــۇالردا شـــ
 . مهغرۇرالردۇر

 وما نيل املطالب بالتمين   ولكن يؤخذ الدنيا غالباً
 : تهرجىمىسى

 ، ئهرمهس مهقسهتكه ال ئارز قۇرۇق

 . كهلمهس مېهنهتسىز ئهزەلدىن دۇنيا

ــڭ ئهڭ كاتتىـــسى نهپـــسنىڭ هۆكـــۈمرانلىقىنى يـــېڭىش  غهلىبىلهرنىـ
ــا ــارقىلىق ئـ ــتۇر ئـ ــك بولۇشـ ــۆزىگه ئهڭ . لىي هىممهتلىـ ــشىلهر  ئـ بهزى كىـ
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ــدۇ ــلهرنىال ئوياليـ  ـ ههۋەسـ ــارزۇ ــدۇ ۋە پهس ئـ ــى قويىـ ــاددى تهلهبلهرنـ  . ئـ
 ـ ئارزۇلىرىغـا يېـتىش  مۇنداقالرمۇ ئىككى تۈرلـۈك بولـۇپ، بىـرى ئهشـۇ پهس

 ئــۇالر بېهــۈدە ئىــشالرغا بهكمــۇ . ئۈچــۈن يــوقىرى هىممهتلىــك بولغــانالر
ــا ۋە تـــوغرا ئىـــشالرنى قىلىـــشقا ئهگ . كۆڭـــۈل بۆلىـــدۇ  هر ئـــۇالر تـــوغرا يولغـ

 هىـــدايهت تاپقىنىـــدا، ئـــۇالردىكى ئـــالىي هىمـــمهت قىممهتلىـــك ئىـــشالرغا
 ئىنــــسانالرمۇ ئوخـــــشاش . قارىتىلغــــان ئـــــالىي هىممهتــــكه ئايلىنىـــــدۇ

 بولمىغانـــدەك، ئـــۇالردىكى غـــايه ۋە هىمـــمهت دەرىجىلىرىمـــۇ ئوخـــشاش
ــدۇ ــس . بولماي ــبهر ئهلهيهىس ــۇڭا پهيغهم ــالتۇن، « االم ش ــۇددى ئ ــسانالر خ  ئىن

 كۈمۈشــــكه ئوخــــشاش مهدەنــــلهردۇر، ئۇالرنىــــڭ جــــاهىلىيهتته ياخــــشى
 . دېگهن )1 ( » بولغانلىرى ئۆگهنسه ئىسالمدىمۇ ياخشىالردۇر

ــر ــداق بىـ ــۈردىكىلىرى، هېچقانـ ــى تـ ــڭ ئىككىنچـ  پهس ئارزۇدىكىلهرنىـ
 هىممهتــــتىن نېسىۋىـــــسى بولمىغــــان كىـــــشىلهر بولــــۇپ، ئـــــۇالر ئـــــاز

 ئـۇالر . ئۇالرنىڭ ئۆلـۈمى بىـلهن هاياتىنىـڭ پهرقـى يوقتـۇر . هردۇر ساندىكىل
ــسىز ــورالمايدىغان ئههمىيهتـ ــسا سـ ــدىغان، بولـ ــسه  ئىزدەنمهيـ ــاپ كهتـ  يوقـ

 . ئىنسانالردۇر

 هىممهت توغرىسىدا مۇتهپهككۇرالرنىڭ ئېيتقانلىرى

ــداق دېــگهن ــالىي هىممهتنــى تونۇشــتۇرۇپ مۇن  : ئىمــام ئىبنــى قهيــيىم ئ
 ئـــادەتتىكى هىممهتـــلهرگه نىـــسبهتهن ئۈســـتۈنلىكى ئـــالىي هىممهتنىـــڭ «

ــا جهۋالن قىلغــان قوشــنىڭ باشــقا قۇشــالرغا ــوقىرى ئۇپۇقت  خــۇددى  ئهڭ ي
ــكهن ــالرغا يهت ــدىكى قۇش ــۇپ، تۆۋەن ــشاش بول ــتۈنلىكىگه ئوخ ــان ئۈس  بولغ

بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (
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 ئـۇ  يـوقىرى ئۇپۇقتـا . بهختسىزلىكلهر يـوقىرى ئۇپـۇقتىكى قۇشـقا يهتمهيـدۇ
ــاال ــسېرى بـ ــك ئۆرلىگهنـ ــراق قانچىلىـ ــۇنچىلىك يىـ ــاپهتلهردىن شـ  ـ ئـ  يى

ــۇنى ــسىزلىكلهر ئـــ ــسېرى بهختـــ ــك تۆۋەنلىگهنـــ ــدەك، قانچىلىـــ  بولغىنىـــ
ــدۇ ــز تىپىۋالىـ ــۇنچىلىك تېـ ــگهن . شـ ــۇداق دېـ ــۇم مـ ــى قهييـ ــام ئىبنـ  « : ئىمـ

ــڭ ــى ۋە ئۆزىنى ــى، هىممىت  ـ قىممىت ــر ــڭ قهدى ــى ئۇنى ــڭ لهززىت  ههركىمنى
ــدۇ ــاراپ بولى ــك ۋە ئۇالرنىــڭ ئهڭ شــهرەپلىك، ئهڭ . شــهرىپىگه ق  هىممهتلى

ــڭ ــاالۋىتىنى ئالالهنىـ  ـ هـ ــۇزۇر ــولغىنى هـ ــك بـ  ـ قىممهتلىـ ــر  ئهڭ قهدىـ
 مهرىپىتــى ۋە مۇههببىتىــدىن ئالىــدىغان، ئۇنىــڭ جامالىغــا تهلپۈنىــدىغان ۋە
ــشالرغا ــدىغان ئىــــــــــ ــدىغان ههم ياقتۇرىــــــــــ ــۇ رازى بولىــــــــــ  ئــــــــــ

 )1 ( » . ئالدىرايدىغانلىرىدۇر

 : قىلغـان ئىـكهن داق دەپ ۋەسـىيهت ئابدۇلقادىر جىيالنىـي ئوغلىغـا مۇنـ
ــۇم « ــى ئوغلــ ــدىغان، ! ئــ ــدىغان، كيىــ ــڭ يهپ ئىچىــ ــېنىڭ هىممىتىــ  ســ

ــسۇن ــلهن بولمىـ ــىلهر بىـ ــدىغان نهرسـ ــاي توپاليـ ــدىغان ۋە تۇرمـ  . ئۆيلىنىـ
 قهلبنىـــڭ هىممىتـــى قېنـــى؟ . بۇالرنىـــڭ ههممىـــسى نهپـــسنىڭ هىممىتـــى

 » . بىلگىنكى، هىممىتىڭ سېنىڭ قهدرىڭنى كۆتۈرگهن نهرسىدۇر

 ىي هىممهتلىك بولغىلى بولىدۇ؟ قانداق قىلغاندا ئال

ــامىللىرى ــلىق ئـ ــنىڭ ئاساسـ ــك بولۇشـ ــك ۋە غايىلىـ ــالىي هىممهتلىـ  ئـ
 كــۈرەش، تىرىــشچانلىق، قىلمــاقچى بولغــان ئىــشقا چىــن ئىخــالس بــاغالش،
 تــارىخالردا نهتىــجه ياراتقــان ئۈلگىلىــك كىــشىلهرنىڭ كهچۈرمىــشلىرىنى

 ههمـسۆهبهت ئوقـۇپ ئىبـرەت ئـېلىش، ئـالىي هىممهتلىـك كىـشىلهر بىـلهن

بهتلهر  197 ـ 196 الفوائد ) 1 (
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 بولـــۇش، كۈنلـــۈك ئىـــش تهرتىـــبىگه ئهمهل قىلىـــش ۋە مـــۇهىم ئىـــشالرنى
ــرىلهش، ــا قــاراپ  هارماســتىن ئىلگى ــا قويــۇش، تاكامۇللۇقق ــدىنقى قاتارغ  ئال
ــامىلالردىن يىــــراق بولــــۇش  هىممهتنــــى زەئىپلهشــــتۈرىدىغان بــــارلىق ئــ

 . قاتارلىقالردۇر

ــد ــۆتكهنگه ههســرەت چهكمهي ــالىي هىممهتلىــك كىــشىلهر ئ ــى ئ  ۇ، ئهتىن
ــدىن كــۆپ ــڭ تارلىقى ــمهت بىلىــدۇ، ۋاقىتنى ــۈنىنى غهنى ــدۇ ۋە بۈگ  كۈتمهي
 دەرتلىنىدۇ، ۋاقىتنـى نهق ئـالتۇن دەپ بىلىـدۇ، ئـۆزى ئىرادىلىـك، پىكرىـدە

 . مۇستههكهم بولىدۇ ۋە ئىككىلىنىشى ئاز بولىدۇ

ــق ــدىن پهرقلىـ  ـ بىرىـ ــر ــسىنىڭ بىـ ــمهت دەرىجىـ  كىـــشىلهردىكى هىمـ
ــشىپ ئۇال ــشىغا ئهگى ــۇ بولىى ــسىۋىلىرى ۋە دەرىجىلىرىم ــشلىرى، نې ــڭ ئى  رنى

 . پهرقلىق بولىدۇ

 هىممهت دەرىجىلىرىنىـڭ پهرقىنـى كۆرۈشـنى خالىـسىڭىز رەبىـئه ئىبنـى
 . كهئــب ئهل ئهســلهمىي رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ هىممىتىنــى ئــاڭالپ بېقىــڭ

 ئــى رەبىــئه مېنىڭــدىن بىــر « بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا
 جهننهتــته ســىلىگه ههمــراه بولۇشــنى « دېگهنــدە، ئــۇ » غىن نهرســه ســورى

 ! بۇنىڭدىن ئارتۇق بهخت بارمۇ؟ . دەيدۇ 1 » تىلهيمهن

 هىممهتنىڭ ئىنسان هاياتىدىكى رولى

 ئىنـــسان هاياتىـــدا هىممهتنىـــڭ رولـــى چـــوڭ بولـــۇپ، كىـــشىلهر كـــۆز
 يهتمىـگهن مهنــزىللهرگه ئۆزلىرىــدىكى ئــالىي هىممهتنىــڭ شــاراپىتى بىــلهن

 . تارىخ گۇۋاهتۇر يهتكهنلىگه

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــانلىق ــساالمنىڭ شــ ــۇههممهد ئهلهيهىســ ــى مــ ــز ههزرىتــ  پهيغهمبىرىمىــ
 ئـــــالىي هىمـــــمهت نهتىجىلىرىنىـــــڭ . تارىخىغـــــا قارايـــــدىغان بولـــــساق

 . نهمۇنىلىرىنى كۆرەلهيمىز

 تارىخـشۇناسالرنىڭ نهزەرىــدە، بىـر ئــۇممهتنى بهرپــا قىلىـش شــۇ غــايىنى
 ئهۋالدقــــــا ئـــــۆزلىرىگه نىـــــشان قىلغــــــان زەنجىرســـــىمان بىرقـــــانچه

 ئهممــــا ههزرىتــــى مــــۇههممهد ئهلهيهىســــساالم ئىــــسالم . ئېهتىيــــاجلىقتۇر
 ئۇممىتىنى بهرپا قىلىشتىن ئىبـارەت بۇغـايىنى يېـرىم ئهسـىردىن ئـاز ۋاقىـت

 . ئىچىدىال ئهمهلگه ئاشۇرالىدى

 بىرىنچــى خهلىــپه ئهبــۇبهكرى رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ ئهرەب يېــرىم ئارىلىــدا
ــۇرتهدلىككه ــۈرگهن مـ ــاش كۆتـ ــدە بـ ــت ئىچىـ ــاز ۋاقىـ ــدىن ئـ ــى يىلـ  ئىككـ

 خاتىمه بېرەلىـدى ۋە شـۇ قىـسقا مـۇددەت ئىچىـدە شـۇ ۋاقىتتىكـى ئهڭ چـوڭ
ــدى ــىرىگه ئااللىــ ــۇقنى مۇهاســ ــى ئىمپىراتورلــ ــاهابىالر . ئىككــ ــا ســ  كاتتــ

ــش ــۇرتهدلهرگه قارشــى كــۆرەش قىلى ــۇبهكرى رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ م  ئهب
 رىجىــــدىكى مــــۇرتهد پىكرىنـــى دەســــلهپ قوللىماســــلىقتا، ئۇنىـــڭ زور دە

ــدى ــسىرىگهنلىكتىن ئې ــېكىن . قوشــۇنلىرىغا كــۈچى يهتمهســلىكىدىن ئهن  ل
 ئۇنىـــڭ ئـــالىي هىممىتـــى دۈشـــمهننىڭ ههيۋىـــسى ۋە مۇســـۇلمانالرنىڭ

ــۇردى ــسىنى يهرگه ئـ ــشىلهرنىڭ نهزىرىـــدە . ئهندىشىـ ــۇ كىـ  نهتىجىـــدە، ئـ
 ئــالى هىمــمهت . خىيــال دەپ  شــهكىللهنگهن بــۇ ئىــشنى ئهمهلــگه ئاشــۇردى

 . ن تارىختىن نهمۇنىلهر ناهايىتى كۆپ ئۈچۈ

ــسال ــى مىـ ــوڭ غهلىبىلهرنـ ــىرىمىزدىكى چـ ــازىرقى ئهسـ ــز هـ ــدى بىـ  ئهمـ
 . كهلتۈرىدىغان بولساق، ئالىي هىممهتنىڭ نادىر ئۆلگىلىرىنى كۆرىمىز

ــمهت ۋە پىــداكارلىقنىڭ ــالىي هىم ــڭ هايــاتى ئ ــهن بهننانى ــام ههس  ئىم
ــسىدۇر ــشى ئۆلگىـــــــ ــسىردا . ئهڭ ياخـــــــ ــۇ مىـــــــ ــۇلمان « ئـــــــ مۇســـــــ
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 جهمئىيىتىنــى قــۇرۇپ چىقىــش بىــلهن قىــسقا ۋاقىــت ئىچىــدە » ېرىنداشــالر ق
 ئـۇ ههمىـشه . مىسىر خهلقىنىـڭ هاياتىـدا چـوڭ ئـۆزگىرىش پهيـدا قىاللىـدى

 تۈنۈگۈننىــڭ ئارمـــانلىرى بۈگــۈن، بۈگۈننىـــڭ « مۇســۇلمانالر ئاممىـــسىغا
 . دەپ تهلىم بېرەتتى » ئارمانلىرى ئهته

ــالىي هىم ــلهردىن ئـــ ــۇلمان ئهمهســـ ــدى مۇســـ ــڭ ئهمـــ  مهتلىكلهرنىـــ
ــق ئهل ــۇر تهۋفىــ ــساق، دۇكتــ ــۈرمهكچى بولــ ــسال كهلتــ  غهلىبىلىــــرىگه مىــ

 : ۋائىينىڭ مۇنۇ قىسسىسىنى كهلتۈرىمىز

ــانىيىگه « ــاۋۋالقى هارپىـــسىدا گېرمـ ــاپۇنىيه تهرەققـــى قىلىـــشىنىڭ ئـ  يـ
 ـ ئارقىـــدىن ــا ــدە، ئهرەب دۆلهتلىرىمـــۇ ئارقـ ــۇچىلىرىنى ئهۋەتكهنـ  ئوقۇغـ

ــدى ــۇچى ئهۋەتكهنى ــاپۇنى . ئوقۇغ ــى ي ــۇچىالر مىللىتىن ــان ئوقۇغ  يهدىن بارغ
 ئهممــا ئهرەب دۆلهتلىرىــدىن . تهرەققــى قىلــدۇرۇش يولىــدا دۆلىــتىگه قــايتتى

 بــۇ نــېمه ســهۋەبتىن . بارغـان ئوقۇغــۇچىالر سهرمايىــسىز قــۇرۇق قـول قــايتتى
ــدىكى ــۈن تۆۋەن ــپىش ئۈچ ــاۋابىنى تې ــۇئالنىڭ ج ــۇ س ــدى؟  ب ــۇنداق بول  ش

 : را كېلىدۇ مۇنۇ قىسسىسىنى ئوقۇپ چىقىشقا توغ

 يـــاپونىيه هۆكـــۈمىتى تهرىپىـــدىن گېرمـــانىيهگه تېخنىكـــا ئۈگىنىـــشكه
ــدۇ ــداق دەيـــ ــاهېر مۇنـــ ــۇچى ئوســـ ــگهن ئوقۇغـــ  ئهگهر مهن » : ئهۋەتىلـــ

 گېرمانىيىنىـــــــڭ هـــــــامبۇرگ ئۇنىۋېرســـــــىتېتىدىكى مۇئهللىمىمنىـــــــڭ
 نهســــىههتلىرىگىال كۇپــــايه قىلىــــپ ئىــــزدەنمىگهن بولــــسام  هېچقانــــداق

ــشهلمىگهن ــگه ئېرى ــوالتتىم نهتىجى ــي . ب ــدە ئىلمى ــى گېرمانىيى ــتىم مېن  دۆلى
ــا قائىدىـــسىنى ئۈگىنىـــشكه ئهۋەتكهنىـــدى  كىچىـــك تىپتىكـــى . تېخنىكـ

 لـېكىن قانـداقال بىـر مـوتر . مـوترنى ياساشـنى ئۈگىنىـشكه بهكمـۇ قىزىقـاتتىم
ــۇ . بولمىــسۇن، ئۇنىــڭ ئــۆزىگه خــاس مــودىلى بولىــدىغانلىقىنى بىلهتــتىم  ب

ــ ــانائهتنىڭ ئاساسـ ــداق سـ ــدى ههر قانـ ــي . ىي ئېـ ــى ئهمهلىـ ــۇئهللىم مېنـ  مـ
ــيهلهرنىال ــابتىكى نهزەرىــ ــشه كىتــ ــتىن، ههمىــ ــرىبىلهرگه ئۈندىمهســ تهجــ
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ــى ــىيه قىالتتـــ ــۇمنى تهۋســـ ــشنىڭ . ئوقۇشـــ ــور ئىشلهپچىقىرىـــ  مهن موتـــ
 نهزەرىيهلىرىنــى پىشــشىق ئوقۇغــان ۋە چۈشــهنگهن بولــساممۇ، موتورنىــڭ

 . قاالتتىم يېنىغا كهلگىنىمدە بۇ يوچۇن دۇنيا ئالدىدا گاڭگىراپال

 كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە، ئىتــالىيهدە ياســالغان موتورالرنىــڭ يارمهنكىــسى
 ئـــاي بېـــشى بولغـــانلىقتىن مائاشــــىم . بولىدىغانلىقىـــدىن خهۋەر تـــاپتىم

 يارمهنكىـدىن ئىككـى ئاتنىـڭ كـۈچى بـار كىچىـك . قولۇمغا تهككهن ئېـدى
 هكمـۇ ئـۇ ب . تىپتىكى موتوردىن بىرىنـى بـار پۇلۇمنىـڭ ههممىـگه سـېتىۋالدىم

ــدى ــر ئېـ ــدىم . ئېغىـ ــپ كهلـ ــا ئېلىـ ــۈرۈپ ياتىقىمغـ ــلىكته كۆتـ ــۇنى تهسـ  . ئـ
ــالىقالر ــابۇ ياۋروپ ــاراپ چىقىــپ، مان ــلهن ق ــپىگه زوق بى  موتورنىــڭ ههر تهرى
 كۈچىنىڭ سـىرى، ئهگهر مهن مۇشـۇنىڭدەك بېـرەر موتـور ياسـاپ چىقالىـسام
 . يــــاپونىيه تارىخىــــدا چــــوڭ ئۆزگىرىــــشلهر بــــوالتتى، دېــــدىم ئىچىمــــدە

ــابل ــپ كىتــ ــاتىنى تېپىــ ــۈرەتلىك تهلىمــ ــڭ ســ ــسىدىن موتورنىــ  ىرىم ئارىــ
ــلىدىم ــورنى چۇۋۇشـــقا باشـ ــب بـــويىچه موتـ ــدە، تهرتىـ  ههر بىـــر . چىقتىمـ

 پارچىسىنى  چۇۋغىنىمـدا ئـاق قهرغهزگه ئۇنىـڭ رەسـىمىنى سـىزىش بىـلهن
ــا . بىـــرگه نومـــۇر قويـــۇپ ماڭـــدىم  ههممىنـــى پـــارچىالپ بولـــۇپ يهنه قايتـ

ئهتتىن كـۆپرەك ئىـشلهش بىـلهن بـۇ ئىـشنى سـا 15 ههر كۈنى . قۇراشتۇردۇم
ــتۇردۇم ــۇدا داۋامالش ــۈن ئ ــۈچ ك ــڭ . ئ ــى بىزنى ــۇ خهۋەرن ــۈنى ب ــۆتىنچى ك  ت

 گۇرۇپپا باشـلىقىمىزغا يهتكۈزگىنىمـدە ئـۇ تولىمـۇ مهمنـۇن بولـدى ۋە بـۇزۇق
 ئــون . موتــوردىن بىرىنــى ماڭــا بېرىــپ ئــۇنى ياســاپ چىقىــشىمنى بۇيرىــدى

ــۇ م ــدا بـ ــشلهش جهريانىـ ــاتتىق ئىـ ــۈن قـ ــى كـ ــان يېرىنـ ــڭ بۇزۇلغـ  وتورنىـ
 موتورنىــــڭ ئىچىــــدىكى ئــــۈچ كىچىــــك پــــارچه ئــــۇپراپ . تاپالىــــدىم

 بـۇ ئـۈچ پارچىنىـڭ ئورنىغـا بولقـا . كهتكهنلىكتىن ئىـشتىن چىققـان ئىـكهن
 . بىلهن ئۇرۇپ قولۇم بىلهن يېڭى پارچىالرنى ياساپ چىقتىم

گۇرۇپپــا باشـــلىقىمىز شــۇنىڭدىن كېـــيىن مېنــى موتـــور پـــارچىلىرىنى
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 ياســـاپ چىقىـــپ قۇراشتۇرۇشـــۇمنى تهۋســـىيه قىلغـــانلىقى ئۈچـــۈن ئـــۆزۈم
ــردىم ــۇپ كى ــشچى بول ــا ئى ــدىغان زاۋۇتق ــاليۇمىن ئېرىتى ــس ۋە ئ ــۈر، مى  . تۆم
 گېرمــان مــۇئهللىمىم ماڭــا تاپــشۇرغان دوكتۇرلــۇق ئىلمىــي ماقالىــسىمۇ قېــپ

ــۈنى . قالـــدى ــشلهيمهن 15 ههر كـ ــائهت ئىـ ــى . سـ ــتىالرنىڭ خىزمىتىنـ  ئۇسـ
ــدا ت ــمهن، گاهى ــاڭاليمهن قىلى ــانهتلىرىنىمۇ ئ  ـ ئاه ــل ــڭ . ى ــېكىن بۇالرنى  ل

 . ههممىسىنى ۋەتىنىم ياپونىيه ئۈچۈنال قىلدىم

ــۆز ــان ۋە ئـ ــالىمنى ئاڭلىغـ ــادۇ  هـ ــلىقى مېكـ ــۈمهت باشـ ــاپونىيه هۆكـ  يـ
ــدىن ــكهن 5 يېنى ــۈنهي ئىــستېرلىيىنى ئهۋەتكهنى  ئۇنىڭغــا موتــور . مىــڭ ج

 پ يــــاپونىيىگه مهن گېرمــــانىيهدىن قايتىــــ . ســــايمانلىرىدىن ســــېتىۋالدىم
ــان ــدىغانلىقىنى ئېيتقـ ــى قوبـــۇل قىلىـ ــى باشـــلىق مېنـ ــدا، هېلىقـ  بارغىنىمـ

 مهن باشــلىق بىــلهن كۆرۈشۈشــكه تېخــى « ئۇنىڭغــا جــاۋاب بېرىــپ . ئىـكهن
ــشلهپچىقىرىش ــور ئىـ ــدە موتـ ــمهن، پهقهت ياپونىيىـ ــاالهىيهتلىك ئهمهسـ  سـ
 زاۋۇتىنــــى قــــۇرۇپ بولغانــــدىن كېيىــــنال ئۇنىــــڭ بىــــلهن كۆرۈشۈشــــكه

ــوالاليمهن ســـاالهىي ــدىم » هتلىك بـ ــۇرۇپ 9 . دېـ ــى قـ ــور زاۋۇتىنـ ــدا تۆمـ  يىلـ
ــدىغا . بولـــدۇق ــڭ ئالـ ــشلهندى « مېكادۇنىـ ــا » ياپونىيىـــدە ئىـ ــگهن ماركـ  دېـ
ــان ــدىم 10 يېزىلغ ــپ كهل ــۇرنى ئېلى ــاۋازىنى . دانه موت ــڭ ئ ــادۇ موتورنى  مېك
 بــۇ هاياتىمــدا تــۇنجى قېــتىم ئاڭالۋاتقــان ۋە تولىمــۇ يــاقتۇرۇپ « ئــاڭالپ

 ا بولــدى، چــۈنكى ئــۇ ياپونىيىــدە ئىــشلهنگهن موتورنىــڭ قالغـان بىــر مۇزىكــ
 شـۇنداق قىلىـپ بىـز يـاپونلۇقالر غهرب كۈچىنىـڭ . دېـدى » ئاۋازى ئهمهسمۇ

ــدۇق ــپ كهلـ ــاپونىيىگه ئېلىـ ــىرنى يـ ــۇ سـ ــدۇق ۋە بـ ــىرىنى بىلىۋالـ ــۇ . سـ  بـ
ــك ۋە ــاپونىيىگه يۆتكىگهنلىـــ ــۈچىنى يـــ ــڭ كـــ ــته، ياۋروپانىـــ ئهمهلىيهتـــ



 387 ههمىيىتى ئ هاياتتىكى ۇنىڭ ئ ۋە هت هىمم ئالىي

 . ) 1 ( » ئېدى ياپونىيىنى غهربكه يۆتكىگهنلىك

 هىممهتنى كۆتىرىشنىڭ چارىلىرى

ــالىي هىممهتلىـــك بولىـــشى شـــهرىئهت ۋە ئهقىـــل ههر  كىـــشىلهرنىڭ ئـ
ــش ــر ئى ــان بى ــتىن تهلهپ قىلىنغ ــى تهرەپ ــى . ئىكك ــدىكىلهر هىممهتن  تۆۋەن

 : كۆتىرىش ۋە ئۇنى تهرەققى قىلدۇرۇشقا ياردەمچى بولىشى مۇمكىن

 . ـ كۈرەش  ۋە تىرىشچانلىق 1

ــان ــاتلىق ئىم ــتىن هاي ــۇپ، كــۈرەش قىلماس ــارەت بول  ۋە كۈرەشــتىن ئىب
ــدۇ ــازانغىلى بولماي ــۋەتته « . نهتىــجه ق  بىــز ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغــانالرنى ئهل

 . ) 2 ( » يولىمىزغا يېتهكلهيمىز

ــالىي . ــــ چىـــن ئىخـــالس بىـــلهن ئالالهقـــا يـــۆلىنىش ۋە يـــۈزلىنىش 2  ئـ
 . هىممهتمۇ بىر كاتتا نېمهت بولۇپ، ئۇ سورالماستىن بېرىلمهيدۇ

ــۇنى ئىــساله ـــ ئۆز 3 ــاجىزلىق نوقتىــسىنى ئېتىــراپ قىلىــش ۋە ئ  ىنىــڭ ئ
 . قىلىش ههم تهرەققى قىلدۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش

 . ـ كاتتىالرنىڭ كهچۈرمىشلىرىنى ئوقۇپ ئىبرەت ئېلىش 4

 . ـ ئالىي هىممهتلىك كىشىلهر بىلهن ههمسۆهبهت بولۇش 5

ــش 6 ــۇهىم ئىـ ــش ۋە مـ ــبىگه ئهمهل قىلىـ ــش تهرتىـ ــۈك ئىـ ــ كۈنلـ  الرنى ــ
 . ئالدىنقى قاتارغا قويۇش

 . دۇكتۇر تهۋفىق ئهل ۋائىينىڭ ماقالىسىدىن (1)
ـ ئايهت 69 ئهنكهبۇت ) 2 (
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 ـــــ هىممهتنــــى كــــۆتىرىش ۋە تهرەققــــى قىلدۇرۇشــــتا  هىممهتلىــــك 7
 . كىشىلهر بىلهن رىقابهتلىشىش

 . ـ تاكامۇللۇققا قاراپ  هارماستىن ئىلگىرىلهش 8

 . ـ هىممهتنى زەئىپلهشتۈرىدىغان بارلىق ئامىلالردىن يېراق بولۇش 9

 ئالىي هىممهتلىك كىشىلهرنىڭ سۈپهتلىرى

ــدۇ، ئهتىــگه باقمايــدۇ ۋە بۈگــۈنىنىال 1 ــ ئــۆتكهنگه ههســرەت چهكمهي ـ
 . ئوياليدۇ

 . ـ ئىنسانىيهتنىڭ، خۇسۇسهن مۇسۇلمانالرنىڭ غېمىنى يهيدۇ 2

ــشلىرىغا 3 ــڭ ئى ــدۇ ۋە ئۇمۇمنى ــلىههت بېرى ــشى مهس ــشىلهرگه ياخ ــ كى  ـ
 . ئاكتىپ قاتنىشىدۇ

 . ـ قىلغان ههر بىر ئىشىدا ئالىي هىممهتلىك بولىدۇ 4

 ىــڭ تارلىقىــدىن كــۆپ دەرتلىنىــدۇ، ۋاقىتنــى نهق ئــالتۇن دەپ ـــ ۋاقىتن 5
 . بىلىدۇ

ــشى 6 ــدۇ ۋە ئىككىلىنى ــتههكهم بولى ــدە مۇس ــك، پىكرى ــۆزى ئىرادىلى ــ ئ  ـ
. ئاز بولىدۇ



 389 رولى هايتتىكى ۇنىڭ ئ ۋە ۈمىد ئ

 ۋە ئۇنىڭ هايتتىكى رولى ئۈمىد

 ئۈمىــد ئىماننىــڭ . مهقــسهتكه يېتىــشنىڭ ئالــدىنقى شــهرتىدۇر ــــ ئۈمىــد
 دەم ههر ئىــشتا، ههر ۋاقىــت ئۈمىــدۋار مۇســۇلمان ئــا . مېۋىلىرىــدىن بىرىــدۇر

ــا، . بولىــــدۇ  چــــۈنكى مۇنــــداق ئــــادەم ئهڭ ئــــاۋۋال خورلــــۇقنى ئهزىزلىققــ
ــا، ــا، ئـــاجىزلىقنى قـــۇدرەتكه، قىيىنچىلىقنـــى ئوڭايلىققـ  پېقىرلىقنـــى بايلىققـ
ــك،  ـ هېكمهتلى ــم ــان ئىلى ــادىر بولغ ــۈككه ئايالندۇرۇشــقا ق ــۇقنى هۆرل  قۇلل

ــالاله تا  ـ قۇۋۋەتلىــك ئ ــا ئىــشىنىدۇ چهكــسىز كــۈچ ــڭ . ئاالغ  ئۈمىــد ئىماننى
 ئىمــان بولغــان قهلبــته چوقــۇم . مېۋىــسى بولغىنىــدەك، ئۇنىــڭ قولدىــشىدۇر

ــدۇ ــد بولى ــگهن . ئۈمى ــۆز يهتمى ــشىلهرنى ك ــد كى ــۇۋاهكى، ئۈمى ــارىخالر گ  ت
ــشتۈرگهن ــا ئېرىـــ ــشهنچلىك خهۋەر . ئارمانالرغـــ ــۈن ئهڭ ئىـــ ــز ئۈچـــ  بىـــ

ــڭ خهۋەر ــدۇر قۇرئاننىــ ــۋەتته ، لىرىــ ــس . ئهلــ ــان مهقــ ــشته قۇرئــ  هتكه يېتىــ
 ئۈمىــدنىڭ قانــداق چــوڭ رول ئوينايــدىغانلىقىنى بىــزگه چۈشـــهندۈرۈش

 بۇقىســسىلهردىن بهزىــسىنى . ئۈچــۈن بهزى قىســسىلهرنى بايــان قىلغــان
 . مىسال ئۈچۈن قىسقىچه سۆزلهپ ئۆتۈشنى پايدىلىق دەپ ئوياليمهن

 ياقۇب ئهلهيهىسساالمنىڭ قىسسىسى

ــو ــۆيۈملۈك ئـــــ ــساالم ئهڭ ســـــ ــاقۇب ئهلهيهىســـــ ــۈپ يـــــ  غلى يۈســـــ
 ئهلهيهىســـساالمدىن ئايرىلىـــدۇ، ئارىـــدىن ئـــۇزاق ۋاقىـــت ئۆتىـــدۇ، يـــاقۇب
ــراق ــدۇ، بى ــۇپ قالى ــۆرمهس بول ــۆزلىرى ك ــا ك ــپ ههتت ــساالم قېرى  ئهلهيهىس
ــي ــدىنى قهتئى ــن ئۈمى ــارەت چى ــتىن ئىب ــساالمنى كۆرۈش ــۈپ ئهلهيهىس  يۈس

 ڭ ئوغۇللىرىمنىـــــ ﴿ : ههمىــــشه ئــــالاله تائاالغــــا ســــىغىنىپ . ئۈزمهيــــدۇ
ــسى ــش ههممىـ ــۈرۈپ بېرىـ ــا كهلتـ ــمهن نى ماڭـ ــد قىلىـ ــالالهتىن ئۈمىـ ﴾ نى ئـ
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 . دېيىش ئـارقىلىق ئۈمىـدىنى يـېڭىالپ، ئىشهنچىـسىنى كۈچهيتىـپ تۇرىـدۇ
 يېنىـــــــدىكى ئوغـــــــۇللىرى ئۇنىـــــــڭ يۈســـــــۈپ ئهلهيهىســـــــساالمنى
 كۆرەلمهيــــــدىغانلىقىنى ۋە بۇنــــــداق ئۈمىــــــدتىن ۋازكېچىــــــشىنى تهلهپ

 بېــرىڭالر، يۈســۈپنى ۋە ! م ئــى ئوغــۇللىرى ﴿ : قىلغىنىــدا، ئــۇ بالىلىرىغــا
ــزدەڭالر ــسىنى ئىـ ــڭ ئۇكىـ ــدىن نائۈم ئۇنىـ ــڭ رەهمىتىـ ــد ، ئالالهنىـ  ىـ

 ىن باشقىـــسى ئالالهنىــڭ رەهمىتىـــدىن چــۈنكى كـــاپىر قهۋمــد . بولمــاڭالر
 دەپ ئـــۇالرنى يۈســۈپ ئهلهيهىســساالمنى ئىزدەشـــكه )1 ( ﴾ ئۈمىــد ئۈزمهيــدۇ

ــدۇ ــاق . ئهۋەتىـ ــلهن يـ ــشى بىـ ــساالم تېپىلىـ ــۈپ ئهلهيهىسـ ــاخىرى يۈسـ  ۇب ئـ
 . ئهلهيهىسساالمنىڭ كۈتكهن ئۈمىدى گۈل ئاچىدۇ

 مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ قىسسىسى

ــتىنگه ــسىردىن پهلهسـ ــالپ مىـ ــى باشـ ــساالم قهۋملىرىنـ ــا ئهلهيهىسـ  مۇسـ
 قــاراپ يولغــا چىقىــدۇ، ئارقىــدىن پىــرئهۋن ۋە ئۇنىــڭ قوشــۇنلىرى قــوغالپ

 ىـسىنىڭ ئۇالرنىڭ ئالدىـدا دەريـا، ئارقىـسىدا دۈشـمهن، ئـۇالر ئىكك . كېلىدۇ
 لىپ قالغىنىــدا، مۇســا ئهلهيهىســساالمنىڭ قهۋملىــرى ستى قىــ دا سى ئوتتۇرىــ

ــۇپ كېتىــشىدۇ، شــۇ ــاالقزادە بول ــدۇق دەپ ئ  ئهمــدى بىــز تۈگىــشىدىغان بول
ــا ــساالم ئۇالرغـــ ــا ئهلهيهىســـ ــا مۇســـ ــداق ئهمهس ﴿ : ۋاقتتـــ ــى ! ئۇنـــ  بهلكـــ

 )2 ( ﴾ پهرۋەۋدىگــارىم مېنىــڭ بىــلهن بىلــله، ئــۇ مېنــى قۇتۇلۇشــقا يېتهكلهيــدۇ

 يىش ئـــارقىلىق ئـــالاله تائاالغـــا بولغـــان ئىشهنچىـــسىنى ۋە چوقـــۇم دېـــ
ــا خاتىر  نهتىجىـــدە ۋەقهلىـــك . لىتىـــدۇ ى قۇتۇلىـــدىغانلىق ئۈمىـــدىنى ئۇالرغـ

 ئايهت  87 ۇسۇف سۈرىسى ي ) (1
ئايهت  62 شۇئهرا سۈرىسى (2)
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 هاســاڭ ‹ بىــز مۇســاغا ﴿ : بهرگهنــدەك بولىــدۇ بىــزگه ســۆزلهپ كهرىــم قۇرئــان
ــۇرغىن ــا ئ ــلهن دەرياغ ــدۇق، › بى ــي قىل ــلهن ( دەپ ۋەهى ــسى بى ــا هاسى  مۇس

 ا يېرىلــدى، ههر بىــر يېرىلغــان قىــسمى چــوڭ تاغــدەك دەريــ ) ئۇرۇۋىــدى
ــدى ــا . بولــــۇپ قالــ ــسىدىن دەرياغــ ــۇنىنى ئارقىــ ــلهن قوشــ ــرئهۋن بىــ  پىــ

ــۇزدۇق، . كىرگــۈزدۇق ــۈنلهي قۇتق ــى پۈت ــڭ ههمراهلىرىن ــلهن ئۇنى  مۇســا بى
 . ) 1 ( ﴾ ئاندىن پىرئهۋننى قوشۇنى بىلهن غهرق قىلدۇق

 ههزرىتى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قىسسىسى

 ى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم كىــشىلهرنى ئىــسالم دىنىغــا دەۋەت ههزرىتــ
 ئــۇ . دى ىــ كىــشى ئ 4 بىــلهن قوشــقاندا ئــارانال قىلىــشقا باشــلىغىنىدا، ئــۆزى

ــكارا ــۇرۇن ۋە ئاش ــدە يوش ــدۇ، 13 مهككى ــغۇل بولى ــلهن مهش ــل دەۋەت بى  يى
ــۆزى ۋە ــخىرىلىرىگه، ئــ ــرىكلىرىنىڭ مهســ ــى ئهرەب مۇشــ ــڭ دەۋىتــ  ئۇنىــ

ــڭ ــاهابىلىرى ئۇالرنىـ ــاهابىل ئازارل سـ ــدۇ، سـ ــا ئۇچرايـ ــى ه ىرىغـ ــۇ يېڭـ  رنى بـ
ــىدۇ ــدىن ئاشـ ــسىمالر چېكىـ ــازاپالر ۋە بېـ ــۈن ئـ ــايتۇرۇش ئۈچـ ــدىن قـ  . دىنـ
ــاق ــڭ ئورت ــا خهلقىنى ــڭ دۇني ــۇ دىننى ــساالم ب ــبهر ئهلهيهىس ــېكىن پهيغهم  ل
 دىنىغــا ئايلىنىــدىغانلىقىغا بولغــان ئىشهنچىــسىنى ۋە ئــالاله تائاالنىــڭ ئــۆز

ــد ــدۇ دىنىنــى قولاليدىغانلىقى ــي ئۈزمهي ــدىنى قهتئى  ســاهابىلىرىنى . ىن ئۈمى
 ۋاقىتلىــق ههبهشــستانغا هىجــرەت قىلىــشقا بۇيرىغىنىــدا، تولــۇق ئىــشهنچ ۋە

 زېمىنغـا تـارقىلىڭالر، ئـالاله تائـاال چوقـۇم سـىلهرنى « : ئۈمىد بىلهن ئۇالرغـا
 . دەيدۇ » قايتا بىرلهشتۈرىدۇ

لهر ئايهت  66  63 شۇئهرا سۈرىسى (1)
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 پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم مهدىـــــنىگه كهلگهنـــــدىن كېيىنمـــــۇ،
ــمهنلهرنىڭ بــــۇ يېڭــــى دىننــــى بۆشــــۈكىدىال بوغــــۇپ قويــــۇش  دۈشــ

 تاشـقىرىدىن قـۇرەيش ۋە غهتفـان : سۇيقهستلىرى كۈنـدىن ـ كـۈنگه ئاشـىدۇ
 قهبىلىلىــرى بىــلهن ئۇالرنىــڭ يانداشــلىرى؛ ئىچىــدىن يههــۇدىيالر بىــلهن
ــڭ ــۇههممهد ئهلهيهىســساالم بىــلهن ئۇنى ــاپىقالر بىرلىــشىپ، ههزرىتــى م  مۇن

ــا ــاهابىلىرىگه خ ــدۇ س ــا ئۆتى ــمه هۇجۇمغ ــۈن بىرلهش ــرىش ئۈچ ــۇ . تىمه بې  ب
ــقىنى ــشتىن باش ــداپ قېلى ــى قوغ ــۆز جېنىن ــم ئ ــا ههركى ــدۇ ۋاقىتت  . ئويلىماي

 لهردە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم سـاهابىلىرى بىـلهن پهيـت شۇنداق جىـددىي
 مهدىنىنىـڭ ئهتراپىغــا خهنـدەك كوالۋېتىــپ، ئـالاله تائاالنىــڭ يــاردىمىگه ۋە

گه تولـۇق ئۈمىـدى بىـلهن، ســاهابىلىرى چىـن ئىمـانى ۋە نۇسـرىتىگه بولغـان
 ئهتىكــى غهلىــبىلهردىن، كېلهچهكتىكــى پهتهىلهردىــن، ههتتــا پــارس ۋە رۇم

 مۇســـۇلمانالر ئۇنىـــڭ . ئېمپىراتورلـــۇقلىرىنى يېڭىدىغانلىقىـــدىن ســـۆزلهيدۇ
 سـۆزلىرىدىن روهىـي ئـوزۇقلىرىنى ئېلىـپ، ئىـشهنچ بىـلهن ئىــشلىرىغا داۋام

 مــۇههممهد كېلهچهكتىكــى غهلىــبىلهردىن ســۆز « : قالر بولــسا قىلىــدۇ، مۇنــاپى
ــايۋاتىمىز ــۇداپىئه قىاللم ــى م ــۆز جېنىمىزن ــازىر ئ ــز ه ــالبۇكى، بى ــدۇ، ه  » ئاچى

ــدىن شــهكلىنىدۇ، ئــۇنى مهســخىرە قىلىــشىدۇ  ئهممــا . دەپ ئۇنىــڭ ۋەدىلىرى
ــۈتكهن ــساالمنىڭ كـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسى ۋە پهيغهمـ ــڭ ۋەدىـ ــالاله تائاالنىـ  ئـ

ــۆ ــۇزۇن ئــ ــدى ئــ ــى ئۈمىــ ــۇلمانالر ئىچكــ ــىدۇ، مۇســ ــگه ئاشــ  تمهيال ئهمهلــ
 دۈشــــــمهنلىرىنى تارمــــــار قىلغانــــــدىن كېــــــيىن، پــــــارس ۋە رىــــــم
 ئېمپىراتورلۇقلىرىنىمـــۇ تارمــــار قىلىـــپ، ئۇالرنىــــڭ ئاســـتىدا ئېــــزىلگهن
 خهلقلهرنــى ئىنـــساالرغا چوقۇنۇشـــنىڭ خورلۇقىـــدىن ئـــازات قىلىـــپ، بىـــر

 ققــــا ۋە ئىماننىــــڭ ئــــالالهقىال ئېتىقــــاد قىلىــــشتهك ئىنــــسانىي ئهزىزلى
. يورۇقلۇقىغا ئېلىپ چىقىدۇ
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 ههزرىتى مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالم ههمراهـى ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالهـۇ
 ئهنهــۇ بىــلهن مهدىــنىگه هىجــرەت يولىــدا بىــر غارغــا كىرىۋالىــدۇ، ئارقىــدىن

 لىـــدۇ ۋە قـــوغالپ كهلـــگهن مۇشـــرىك كـــۈچلىرى ئۇالرنىـــڭ ئىزىنـــى تېپىۋا
 هممهد چوقـۇم مۇشـۇ جايـدا بـار، بـۇ جايـدىن مـۇه « : غارنىڭ ئالدىدا توختاپ

ــوق ــى ي ــقا يهرگه كېتهلىگىن ــا . باش ــسا، ي ــدىن تېپىلمى ــۇ جاي ــۇ مۇش  ئهگهر ئ
 » يـــاكى يهرگه كىرىـــپ كهتـــكهن بولىـــدۇ ئاســـمانغا چىقىـــپ كهتـــكهن

 ئــۇالر تــۆۋەن تهرەپــكه بىــرال « : دېيىــشكهندە، ئهبــۇ بهكــرى قورقــۇپ كېتىــپ
 ېگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم د » قارىــسىال بىزنــى ئهلــۋەتته تېپىۋالىــدۇ

 ئــــالاله تائاالغــــا بولغــــان تولــــۇق ئىشهنچىــــسى ۋە ئۇالرنىــــڭ قولىــــدىن
ــا ــلهن ئۇنىڭغــ ــدى بىــ ــن ئۈمىــ ــان چىــ ــقا بولغــ ــڭ « : قۇتۇلۇشــ  ئىككىنىــ

ــسهن ــگه ئىشهنمهمـ ــالاله ئىكهنلىكىـ ــارقىلىق » ! ئۇچىنچىـــسى ئـ ــيىش ئـ  دېـ
ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــى ۋ ئـ ــسۇپ ئىكهنلىكىنـ ــا مهنـ ــاردىمى ئۇالرغـ ــۇم يـ  ە چوقـ

 نهتىجىــدە، بــۇ ئىككىــسى . لىتىــدۇ ى نىجاتلىققــا ئېرىــشتۈرىدىغانلىقىنى خاتىر
ــپ ــاالمهت يېتىـ ــنىگه سـ ــتىن، مهدىـ ــا چۈشمهسـ ــرىكالرنىڭ چاڭگىلىغـ  مۇشـ

 . بارىدۇ

 ى ئوڭايلىققـــــا دېـــــمهك، ئۈمىـــــد ـــــــ ههر قانـــــداق قىيىنچىلىقنـــــ
 ا راقنــى يــېقىن قىلىــدىغان، هۇرۇنلــۇقنى تىرىــشچانلىقق ى ئايالندۇرىــدىغان، ي

 رىــــدىغان ۋە مهقــــسهتلهرگه ۈ رتىــــدىغان، روهنــــى ئۈســــتۈن كۆت ئۆزگه
 . ئېرىشتۈرىدىغان سېهىرلىق كۈچتۇر

 ئۈمىدنىڭ رولى چوڭ

 ـ پهننىـــڭ تهرەققـــى قىلىـــشى، كهشـــىپىياتالرنىڭ ئېچىلىـــشى،  ئىلىـــم
 تۈرلــۈك يېڭىلىقالرنىــڭ مهيــدانغا كېلىــشى ۋە ئاســارەتتىكى خهلقلهرنىــڭ

ــى ناهــايىتى چوڭــدۇر مۇســتهقىللىققا ئېرىشىــشى ئۈچۈن ــدنىڭ رول ــۇ ئۈمى . م
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ــايه ــۆز زامانلىرىنىــڭ سهۋىيىــسىگه كۇپ  ئهگهر ئــالىمالر ۋە كهشــىپىياتچىالر ئ
ــا ــلهن ئالغــ ــد بىــ ــزدەنمىگهن ۋە ئۈمىــ ــۈن ئىــ ــېلهچهك ئۈچــ ــپ، كــ  قىلىــ

 دى، دۇنيانىـڭ تهرەققىيـاتى بىـر ئىـزدىال توختـاپ ى بولسا ئ ئىلگىرىلىمىگهن
 ىپىياتالر ئېچىلمىغــان ۋە يــېڭىلىقالر قالغــان، مهجهــۇلالر يېــشىلمىگهن، كهشــ

 ـ تېخنىكــا . ئىجــاد قىلىنمىغــان بــوالتتى  ئىنــسانالر زامانىمىزدىكىــدەك، پهن
 . يېڭىلىقلىرىدىن بههرىمهن بواللمايتتى

 ئۈمىدسىزلىك كۇپرىنىڭ جورىسى

ــشى بولغىن ــد ئىماننىـــڭ قولدىـ ــۇددى ئۈمىـ ــدەك، ئۈمىدســـىزلىك خـ  ىـ
 » ئۈمىدســـىز ـــــ شـــهيتان « : ىزمۇ ئهجـــدادلىرىم . رىـــسىدۇر و كۇپرىلىقنىـــڭ ج

 ئۈمىدســـىزلىك بىــلهن، كۇپرىلىقنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدا . دەپ تــوغرا ئېيتقـــان
ــۈن ــرى ئۈچـ ــرى يهنه بىـ ــسىنىڭ بىـ ــۇ ئىككىـ ــۇپ، بـ ــاغلىنىش بولـ ــچ بـ  زىـ

ــهۋەبچىدۇر ــق . ســـ ــدۇ، كۇپرىلىـــ ــۇپرىلىقنى كهلتۈرىـــ ــىزلىك كـــ  ئۈمىدســـ
 : ە شـــۇڭا ئـــالاله تائـــاال قۇرئـــان كهرىمــــد . ئۈمىدســـىزلىكنى كهلتۈرىـــدۇ

ــدىن ﴿ ــڭ رەهمىتىـ ــدىن ( ئالالهنىـ ــسى ) ۋە ياردىمىـ ــدىن باشقىـ ــاپىر قهۋمـ  كـ
 )1 ( ﴾ ئۈمىد ئۈزمهيدۇ

 ئۇنىــڭ : هــاالكهت ئىككــى ئىــشتا « : ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ
 ئىمـــام . دېـــگهن ئىــكهن » مهغرۇرلــۇق بىــرى، ئۈمىدســىزلىك؛ يهنه بىـــرى،

 ئۈمىدســــىزلىك بىــــلهن، « : زالــــى ئــــۇنى شــــهرهلهپ مۇنــــداق دەيــــدۇ ه غ
 مهغرۇرلۇقنىـڭ هــاالكهت ئۈچــۈن سـهۋەب بولىدىغانلىقىــدىكى ســىر شــۇكى،
 ـ ئارمــان پهقهت ئۇنىڭغــا ئۈمىــد  يهتمهكچــى بولغــان ههر قانــداق ئــارزۇ
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 . بــاغالپ، ئىزچىــل تېرىــشىش ۋە ســهۋەب قىلىــش ئــارقىلىقال هاســىل بولىــدۇ
ــسهتنىڭ ــان مهق ــى بولغ ــۇ يهتمهكچ ــدا ئ ــىزنىڭ ئېتىقادى ــالبۇكى، ئۈمىدس  ه

 مۇمكىن ئهمهس، شـۇڭا ئـۇ ئـۇنى هاسـىل قىلىـش ئۈچـۈن ئېشىشى ئهمهلگه
 مهغـرۇر ئـۆزىنى مهقـسهتكه يهتــتىم، . ئۈمىـدمۇ قىلمايـدۇ، سـهۋەبمۇ قىلمايــدۇ

ــدمۇ ــدۇ ۋە ئۈمىــ ــسىنى تهلهپ قىلمايــ ــۇ باشقىــ ــۇڭا ئــ ــدۇ، شــ  دەپ ئوياليــ
 ـ ئارمــان ئۈمىدســىزنىڭ . قىلمايــدۇ، چــۈنكى بــار نهرســه ســورالمايدۇ  ئــارزۇ

ــۇم ــدا مـ ــان ئېتىقادىـ ــىل بولغـ ــدا هاسـ ــڭ ئېتىقادىـ  كىن ئهمهس، مهغرۇرنىـ
 . » نهرسىدۇر

 بىزنىـــڭ كۈنـــدىلىك هايـــاتىمىزدىمۇ بـــۇ ههقىقهتنـــى ئىـــسپاتاليدىغان
ــۇر ــسالالر كۆپت ــىلهن . مى ــدىنى : مهس ــازىنىش ئۈمى ــدا ق ــۇچى ئىمتىهان  ئوقۇغ

 يوقاتقان ۋاقىتتـا، ئـۇ، ئـۆگىنىش، مـۇزاكىرە قىلىـش، كىتـاب، دەپـتهر، قهلهم،
ــتهب دې ــسىدىن زىرىك مهك ــڭ ههممى ــۆزىگه گهنلهرنى ــڭ ك ــۇالر ئۇنى ــدۇ، ب  ى
ــهت كۆر ــدۇ ۈ سـ ــدىن . نىـ ــر ئىمتىهانـ ــسىمۇ بهرىبىـ ــانچه قىلـ ــۇ قـ ــۈنكى ئـ  چـ

 بۇنــداق ۋاقىتتــا، ئۇنىڭغــا قىلىنغــان . ئۆتهلمهيــدىغانلىقىنى ئېتىقــاد قىلىــدۇ
ــلهر ۋە ــى دەرس ــدە خۇسۇس ــت، ئاالهى ــىپ مۇهى ــيه، مۇناس ــىههت، تهربى  نهس

ــرى ــقىالرنىڭ هېچبىــ ــدۇ باشــ ــار قىلمايــ ــۆۋەتتىكى . كــ ــڭ نــ  پهقهت ئۇنىــ
 ئىمتىهانــدىن ئۆتۈشــكه بولغــان ئۈمىــدى قايتىــدىن تۇغۇلغانــدىال، دەرســكه

 . شىپا تېپىشىدىن ئۈمىدى ئۈزۈلگهن كېسهلمۇ شۇنداقتۇر . كىرىشهلهيدۇ

ــان ــدىنى يوقاتقـ ــشتىن ئۈمىـ ــر ئىـ ــداق بىـ ــادەم ههر قانـ ــۇنىڭدەك، ئـ  شـ
ــ ــۆزىگه زۇلـ ــڭ كـ ــا ئۇنىـ ــورۇق دۇنيـ ــدا، يـ ــا ۈ هت كۆر م ۋاقتىـ ــدۇ، ئۇنىڭغـ  نىـ

 ســهۋەبلهر تــۈگىگهن، چــارە قالمىغــان، ئــۆزى بولــسا تۈگهشــكهن بولــۇپ
ــدۇ ــق دەپ . هـــېس قىلىنىـ ــىزلىكنى كۇپرىلىـ ــاال ئۈمىدسـ ــالاله تائـ ــۇڭا ئـ  شـ

ــهتكهن ــايلى . كۆرســ ــىز بولمــ ــلهن ! ئۈمىدســ ــۈپىتىمىز بىــ ــسانلىق ســ  ئىنــ
! بهختلىك هاياتقا ئىگه بولۇش ئۈمىدىمىزنى كۈچهيتهيلى
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 پـاكىزلىق ئىـسالم دىنىنىــڭ مۇسـۇلمانالرغا ئېلىــپ كهلـگهن ئهڭ ئېــسىل
 مۇسـۇلمان ئـادەم ههر ۋاقىـت تازىلىققـا، پاكىزلىققـا . سوۋغىلىرىدىن بىرىـدۇر

ــاكىز، خۇشــپۇراق ــدۇ، ئۇنىــڭ كىيىمــى، بهدىنــى ههمىــشه پ  ئههمىــيهت بېرى
ــدۇ ــدۇر . بولىــ ــسالم مهدەنىيىتىــ ــاۋۋال ئىــ ــاكىزلىق ئهڭ ئــ ــبهر . پــ  پهيغهمــ

 . دەپ كۆرســـهتكهن )1 ( » پـــاكىزلىق ئىماننىـــڭ يېرىمىـــدۇر « : لهيهىســـساالم ئه
 ـ ئهســىردىن بىــرى، پهيغهمبىرىمىــز ههزرىتــى مــۇههممهد 6 مۇســۇلمانالر

ــاكىز، ــپ، پـ ــازىلىق قىلىـ ــت تـ ــچىلىقىدا، ههر ۋاقىـ ــساالمنىڭ باشـ  ئهلهيهىسـ
 ئېــــسىل، خۇشــــپۇراق يۈرۈشــــنىڭ نهقهدەر مــــۇقهددەس ئىكهنلىكىنــــى

 . قىلىپ كهلگهن ئۈگىنىپ ۋە ئهمهل

 ېرىــپ مۇســۇلمانالرنى ئۇنىڭغــا ئىــسالم دىنىنىــڭ تازىلىققــا ئههمىــيهت ب
 شـــىدا، ئۇالرنىـــڭ تهن ســـاقلىقى، روهـــى، دىنـــى ئۈچـــۈن پايـــدىلىق ۇ بۇير

ــاردۇر ــېكمهتلهر بـ ــالىي هـ ــۆپلىگهن ئـ ــان كـ ــي . بولغـ ـــ تىببىـ ــسى، ــ  قىسقىـ
 پ مۇتهخهسسىـسلىرىنىڭ ئىــسپاتلىغىنىدەك ــــ يۇيۇنۇشــتا تهرلهشــتىن كېلىــ

ــان ــپ قالغـ ــڭ يېپىلىـ ــلهن بهدەننىـ ــاددىلىرى بىـ ــۇز مـ ــايلىق تـ  چىققـــان مـ
ــشىنىڭ ــساننىڭ نهپهس ئېلىــــــ ــپ ئىنــــــ ــۈكچىلىرى ئېچىلىــــــ  تۈشــــــ

 شـــىگه ۈ ل ۈ ر ۈ ەننىـــڭ راههتلىنىـــشىگه، روهنىـــڭ كۆت ئوڭايلىشىـــشىغا، بهد
 مۇنـدىن باشـقا بهدەننـى سـۇ . پايدىلىق بولغـان ئىجـابىي نهتىجىـلهر بـاردۇر

 ق بهدەنــدىكى يېقىمــسىز هىــدالر يوقىلىــدۇ، بىــلهن يۇيــۇپ تــۇرۇش ئــارقىلى
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ــادەم . ۋۇجۇدنىـــڭ پائالىيهتچـــانلىقى ئاشـــىدۇ  پائالىيهتچـــانلىقى ئاشـــقان ئـ
 مهيلــى دۇنيــالىق بولــسۇن، مهيلــى ئاخىرەتلىــك بولــسۇن ئۆزىنىــڭ قىلىــشقا
ــورۇنالش ــل ئ ــسىنى روهلــۇق، جوشــقۇنلۇق بىــلهن كامى  تېگىــشلىك ۋەزىپى

 ىتىــــــدە روه بىــــــلهن بهدەن ئىنــــــسان تهبىئ . پۇرســــــىتىگه ئېرىــــــشىدۇ
ــۇپ، بهدەن كىرلهشــكهن ــاغلىنىش بول ــتىن ب ــاكىزلىق تهرەپ ــسىدا پ  ئوتتۇرى

ــا روه ــا روهمــۇ ۋاقىتت ــان ۋاقىتت ــازە بولغ ــاكىز، ت ــشىدۇ، بهدەن پ  چۈشكۈنلى
 . جانلىنىدۇ

 14 ئهرەبىـــستاندا هـــازىرمۇ ســۇ قىـــس، بۇجاينىـــڭ مۇنـــدىن ســهئۇدى
ــساق، ــدىغان بولــ ــا قارايــ ــى هالىغــ ــىر ئىلگىرىكــ ــۇ ۋاقىتتىكــــى ئهســ  شــ

ــۇرۇن ۋە ــاقتىن ب ــدە، تام ــاقچىلىق چۆللىرى ــس، قورغ  ئهرەبىــستاننىڭ ســۇ قى
ــارەت ــقا، كۈنـــدە ئـــاز دېگهنـــدە بهش قېـــتىم تاهـ  كېـــيىن قـــولالرنى يۇيۇشـ
ــۈن بهدەننــى يۇيۇشــقا، جــۈمه، ــاه پۈت ــۈزنى، گ ــۇتالرنى، ي  ـ پ ــول  ئېلىــپ، ق

 ـ  تۈكــۈنلهرگه هېيــت ۋە مېيــت نامازلىرىغــا، ئــاممىۋى پائــالىيهتلهرگه، تــوي
 ۋە نهزىـر ـ چىراغالرغـا بېرىـشتىن بـۇرۇن يۇيۇنـۇپ، خۇشـپۇراق بۇيـۇملىرىنى
ــسالم ـــۆگهتكهن ئى ــى ئ ــشنىڭ زۆرۈرلىكىن ــپ بېرى ــيىمىگه چېچى ــۆزىگه، كى  ئ
ــڭ نهقهدەر مهدەنىيهتلىــك ئىلغــار بىــر دىــن ئىكهنلىكــى مۇنــازىرە  دىنىنى

 . قوبۇل قىلمايدىغان ههقىقهتتۇر

 كىز، خۇشـپۇراقلىق بولىـدۇ، چـۈنكى ئۇنىـڭ مۇسۇلمان ئادەم ههمىـشه پـا
ــى ــدىن « : دىن ــاكىزلىق ئىمان ــدۇ » پ ــم بېرى ــۇنىڭ . دەپ تهلى ــستاندا س  ئهرەبى

ــايالردىكى ــسى ج ــدىكى ۋە ههر قاي ــڭ ئهتراپى ــاي، ههرەمنى ــسلىقىغا قارىم  قى
ــقا ئهپلىـــك ۋانـــنىالر بېكىـــتىلگهن  . خاالجايالرنىـــڭ ههممىـــسىدە يۇيۇنۇشـ

 مۇســۇلمانالر تاهــارەت ئالغاننىـــڭ بۇنىڭــدىن مهقــسهت نــېمه؟ مهقـــسهت،
ــسۇن، ــادا قىلـ ــلهن ئـ ــاكلىق بىـ ــادەتلىرىنى پـ ــسۇن، ئىبـ ــدا يۇيۇنىۋالـ  ئورنىـ
ئۆزلىرىنىـــڭ مۇســـۇلمان قېرىنداشـــلىرىنىڭ نهزىرىـــدىمۇ، پـــاكىز، ئېـــسىل،
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ــك ئ كۆركهملىــك ۋە ــ خۇشــپۇراقلىق كۆرۈنــسۇن دېگهنلى ــۇ . دى ى  بولۇپمــۇ ب
 غـــانلىقتىن ههر كـــۈنى ئىســـسىق بهلۋاغقـــا جايالشـــقان بىـــر مهملىـــكهت بول

. يۇيۇنۇپ تۇرۇش كېرەك بولىدۇ



 399 ەمزىدۇر ر هت ساداق – ئىخالس

 ساداقهت رەمزىدۇر – ئىخالس

ـــ ئىخـــالس ــايرىش ــ ــالالپ ئـ ــسىدىن تـ ــىنى باشقىـ ــر نهرسـ ــۇغهتته بىـ  لـ
ــستىالهىدا ئىخـــالس ــسالم ئىـ ــه، ئىـ ـــ مهنىـــسىنى بىلدۈرسـ ــاال ــ ــالاله تائـ  ئـ

 ئـالاله بۇيرىغان ههر قانداق بىر ئىـشنى گـۈزەل نىـيهت، سـاپ قهلـب بىـلهن
 . رازىلىقى ئۈچۈن دىندا كۆرسىتىلگهن بويىچه قىلىش دېمهكتۇر

ــلهن ــۆيگۈ بىــ ــهمىمىي ســ ــگهن ســ ــدىن كهلــ ــب قېتىــ ــالس قهلــ  ئىخــ
ــاداقهتتۇر ــىتىلگهن سـ ــادۇر . كۆرسـ ــسى رىيـ ــنىڭ ئهكـ ــان . ئىخالسـ  قىلىنغـ

ــپهئهت ــر مهن ــداق بى ــر ياخــشى ئىــشالردا هېچقان ــداق بى ــادەت ۋە ههر قان  ئىب
ــتىن، پهق ــدىنى كۆزلىمهس ــاكى پاي ــسهت ي ــى مهق ــاال رازىلىقىن ــالاله تائ  هت ئ

 ههقىقىـــي ئىخـــالس . قىلىـــش ئىخالســـنىڭ ئاساســـىنى تهشـــكىل قىلىـــدۇ
ــ ئۈچــۈن ئىبــراهىم ئهلهيهىســسا  لگه ۈ المنىڭ مۇنــۇ قىسسىــسى ئهڭ ياخــشى ئ

 ئىبـــراهىم ئهلهيهىســـساالم زالىـــم نهمـــرۇد تهرىپىـــدىن ئوتقـــا . بوالاليـــدۇ
 جىبرىــــل ىــــشته تاشــــالنغان ۋاقىتتــــا، ئۇنىــــڭ يېنىغــــا كهلــــگهن پهر

ــوتتىن « : ئهلهيهىســـساالمنىڭ ــېنى ئـ ــالي ۋە سـ ــاردەم قىـ ــاڭا يـ  خالىـــساڭ سـ
ــبىگه جــاۋاپ بېرىــپ » قۇتۇلــدۇراي  پهرۋەردىگــارىم مېنىــڭ « : دېــگهن تهكلى

ــۇنداقمۇ؟ ــدۇ ش ــالىمنى بىلى ــۇ ه ــل . دەپ ســورايدۇ » ب ــاال « : جىبرى ــالاله تائ  ئ
 ئۇنـداقتا « : ئىبـراهىم ئهلهيهىسـساالم . دەپ جـاۋاپ بېرىـدۇ » ئهلۋەتته بىلىـدۇ

 ساڭا ئېهتىيـاجىم يـوق، ئـالاله تائاالنىـڭ مېنىـڭ بـۇ هـالىمنى بىلىـشى ماڭـا
ــدۇ  مانــا بــۇ، ههقىقىــي چىــن ئىخالســنىڭ . قايتۇرىــدۇ ب دەپ جــاۋا » يېتى

 . بىردىنبىر مىسالىدۇر

ــ ۇ ئىخــــــالس توغر ــايهت ۋە پهيغهمبىرىمىزنىــــــڭ ۇ لــــ  ق كهلــــــگهن ئــــ
ئــادەم . الســتىدۇر ههدىــسلىرىگه ئاساســالنغاندا، نىجــات يــولى پهقهت ئىخ
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ــۋىيىتىگه ــاددىي، مهنىــ ــائادىتى ۋە مــ ــالىق ســ ــى دۇنيــ ــسىنىڭ ئىككــ  بالىــ
 كېپىللىـــك قىالاليـــدىغان ئىخالســـتىن بـــۆلهك ئىككىنچـــى بىـــر خىـــسلهت

ــۇر ــشتۇر . يوقت ــر ئى ــۇهىم بى ــقهتهن م ــاق ههقى ــڭ ئىخالســىنى قازانم  . بىراۋنى
 چـــۈنكى زەررىچىلىـــك ئىخـــالس بىـــلهن قىلىنغـــان ئهمهل، ئىخالســـسىز

 . ئىبادەتتىن ئۈستۈندۇر  نغان مىڭالرچه ئهمهل قىلى

 نامــاز ئوقۇشــتا، روزا . ههر قانــداق بىــر ئىــشتا ئىخــالس تهلهپ قىلىنىــدۇ
 تۇتۇشـتا، زاكـات بېرىـشته، ههج قىلىــشتا، ئىلىـم تههـسىل قىلىـشتا، قۇرئــان

 يېـــسىرالرغا يـــاردەم قىلىـــشتا، هـــاالل رىزىـــق – تىـــالۋەت قىلىـــشتا، يېـــتىم
 ههر قانــداق بىــر . ئىــش قىلىــش الزىــم ىــلهن خــالس ب ئۈچــۈن ئىــشلهشته ئى

ــاردۇر، مهســىلهن ــۆزىگه اليىــق ئىخالســى ب  ســهمىمىي ئىخــالس : ئىــشنىڭ ئ
 بىلهن باغالنغان مۇههببهتنىـڭ بىـر زەررىـسى بېـرەر مهنـپهئهت يۈزىـسىدىن

 چىــــن . باغالنغــــان مــــۇههببهتتىن ئهلــــۋەتته چــــوڭ ۋە قىممهتلىكتــــۇر
ــان كىــشى ــنى خالىغ ــۇههببهتنى كۆرۈش ــتىگه قار م ــڭ تهبىئى  سا ىــ ئانىالرنى

 ئــــۇالر . ههقىقىــــي خــــالىس مــــۇههببهتكه ئــــانىالر ســــازاۋەردۇر . بولىــــدۇ
 مۇشــهققهتلهرنى تارتىــپ، چىــن – پهرزەنتلىـرى ئۈچــۈن نۇرغۇنلىغــان جاپــا

 لــېكىن ئــۇ . پىــشىپ، چــوڭ قىلىــدۇ – دىلىــدىن بــالىلىرى ئۈچــۈن كۆيــۈپ
ــاك ــات ي ــرەر مۇكاپ ــدىن بې ــۈن بالىلىرى ــانلىرى ئۈچ ــوۋغا قىلغ ــاالم  ى س  س

ــ قىلمايــدۇ، ب ه م ه ت ــدۇ ى ــا ئىخــالس . رەر پايــدا كۆزلىمهي ــادەممۇ ئــالاله تائاالغ  ئ
ــالس ــلهن ئىخـ ــۆيگۈ بىـ ــدە ۋە سـ ــن ئهقىـ ــۇنداق چىـ ــكهن، شـ ــان ئىـ  قىلغـ

 . قىلغاندا، ئاندىن ئۇ ئالاله تائاالنىڭ ههقىقىي مۇخلىسىغا ئايلىنىدۇ

 بــادەتلهرنىال ئى  ئــالاله تائــاال چىــن ئىخــالس بىــله قىلىنغــان ئهمهل
ــاال . قوبــــۇل قىلىــــدۇ ــالاله تائــ ــۇنىڭ ئۈچــــۈن ئــ ــدە شــ  قۇرئــــان كهرىمــ

ــشلىرىنى، ــا قىلىــ ــالاله تائاالغــ ــالىس ئــ ــادەتلهرنى خــ ــسانالرنىڭ ئىبــ  ئىنــ
. دۇئالىرىنى سهمىمىي قىلىشلىرىنى تهۋسىيه قىلىدۇ
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 ئــالاله تائاالنىــڭ رازىلىقــى ئهمهل . ئىبــادەتته كهيپىيــات بهك مۇهىمــدۇر
 ى كـــۆپ قىلىـــش بىـــلهن يـــاكى كـــۆپ كىـــشىلهرنى دىنغـــا ئىبـــادەتلهرن 

 بهلكــى ئــالاله تائاالنىــڭ رازىلىقــى . ئهگهشــتۈرۈش بىــلهن قازىنىلمايــدۇ
 رەر ئېغىـز ســۆز يــاكى ىــ شـۇڭا بهزىــدە ب . لهنــال قازىنىلىــدۇ پهقهت ئىخـالس بى

 بېرەر ياخشى نىـيهت ههقىقىـي سـائادەتكه ۋە مهڭگۈلـۈك نىجاتلىققـا سـهۋەب
ــدۇ ــۇپ قالى ــۇنداق ئىــكهن، ئهمهل ئههــۋا . بول ــڭ كــۆپ  ل ش  ئىبادەتلهرنى

 . قىلىنىــشىغىال قارىماســتىن، بهلكــى قهلبتىكـــى ئىخالســقا قــاراش كېـــرەك
ــتۇر ــلهن، ئهمهل . چـــۈنكى كېـــرەك بـــولغىنى ئىخالسـ ــۇ ســـۆزۈم بىـ   مهن بـ

 ئىبـــادەتلهرنى ۋە دىنغـــا دەۋەت قىلىـــش ئىـــشلىرىنى پايدىـــسىز دېمهكچـــى
ــمهن ــۇ ئهمهل . ئهمهس ــى مۇش ــ ئىب  بهلك ــشالرنىڭ ادەتلهرنى ــشى ئى  ڭ ۋە ياخ

ــكه ئ ــ قىممهتـــ ــى ىـــ ــدۇ دېگهننـــ ــلهن بولىـــ ــالس بىـــ ــى ئىخـــ  گه بولۇشـــ
 زادى ئـــالاله تائـــاال رازىلىقىنـــى كۆزلىمهســـتىن باشـــقا . ئوچۇقلىمــاقچىمهن

 پۈتــــۈن ئهمهلــــلهر ۋە مهقــــسهت ۋە مهنپهئهتلهرنــــى كــــۆزلهپ قىلىنغــــان
 هتتــــا كۆمــــۈر كىلوگراممـــا بىـــلهن ه : مهســـىلهن . كـــاردۇر ى ئىبـــادەتلهر ب

ــدۇ ــسا گــراممالپ تارتىلى ــالتۇن بول ــوننىالپ، ئ ــالتۇن . ت  ئىخالســلىق ئهمهل ئ
 بــۇ مىــسالدىن ئىخالســلىق . بولــسا، ئىخالســسىز ئهمهل كۆمــۈرگه ئوخــشايدۇ

 ئىبادەتنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىدىكى پهرق  ئىبــادەت بىـــلهن ئىخالســسىز ئهمهل
. ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ
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 كهمتهرلىك

ــگه ــادەم دې ــتهر ئ ــاالنى كهم ــۆز ن پ ــادەمگه س ــۇ ئ ــان، ئ ــان هام  نى ئاڭلىغ
ــڭ هــۆرمىتى ۋە سۆيگ ق ــا ههركىمنى ــوق ۈ ارىت  . ســى ئاشــىدىغانلىقىدا شــهك ي

 سىز پاالنىنىڭ كهمـتهر، كىچىـك پېئىـل كىـشى ئىكهنلىكىنـى بىلگىنىڭىـزدە
ــسىز ــۋىرلهپ بېرەلمهي ــولغىنىڭىزنى تهس ــا غهرق ب ــسىل تۇيغۇالرغ ــداق ئې  . قان

 دىغانالرنى زادى ياقتۇرمايــدۇ، ئهممــا چــۈنكى ئىنــسانالر ئــۆزىنى چــوڭ تۇتىــ
 . كهمتهر كىشىلهرنى ههمىشه هۆرمهتلىگۈسى كېلىدۇ ۋە ئۇالرنى سۆيىدۇ

 كهمتهرلىك دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟

 ههقىـقهت قانـداقال بىـر كىـشى تهرىپىـدە بولـسا، چوڭلىـق ـــ كهمتهرلىك
 قىلمـاي ئـۇنى قوبـۇل قىلىـش ۋە ئۆزىـدىن تـۆۋەن كىـشىلهرگه كهمتهرلىــك،

 . مـــــۇههببهت ۋە يۇمـــــشاقلىق بىـــــلهن مۇئـــــامىله قىلىـــــشتۇر  هـــــرى مې
 . تۇر ) ئۆزىنى چوڭ ساناش ( كهمتهرلىكنىڭ ئهكسى كىبىر

ــڭ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۆزىدىن ى بــۇ تهرىپــ كهمتهرلىكنى
ــبهر ئهلهيهىســساالم . ئېلىنغــان ــگهن پهيغهم ــداق دې ــر « : مۇن ـــ كىبى ــى ـ  ههقن

 پهيغهمـــبهر . ) 1 ( » ه ئىلماســـلىقتۇر قوبـــۇل قىلماســـلىق ۋە كىـــشىلهرنى كـــۆزگ
ــۇ ئىككـــى جۈمل ــايىن ىلىـــك ئهلهيهىســـساالم بـ  ئىخچـــام ســـۆز بىـــلهن ئىنتـ

 . چوڭقۇر ۋە كهڭ مهنىنى ئايدىڭالشتۇرغان

. ىۋايىتى ر ئىمام مۇسلىم ) 1 (
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ــل ــۇل قىلماســ ــى قوبــ ــسى ههقىقهتنــ ــڭ مهنىــ ــڭ : ىق دېگهننىــ  ئۆزىنىــ
ــۈز ى نهز ــاكى هــۆرمهتته  رىــدە، ي ــاكى مهنــسهپته ي ــاكى بايلىقتــا ي  ئابرويــدا ي

ــهبته ــاكى نهس ــڭ ي ــدىغان بىرىنى ــۆزى ياقتۇرماي ــاكى ئ ــانالغان ي ــۆۋەن س  ت
 ههق ســۆزىنى يــاكى ئۇنىڭــدىكى ههققــانىي تهرەپلهرنــى قوبــۇل قىلماســلىق

 . دېگهنلىكتۇر

 پېقىرالرنىـــڭ، : كىـــشىلهرنى كـــۆزگه ئىلماســـلىق دېگهننىـــڭ مهنىـــسى
ــا تهڭ ــۆزىنى ئۇالرغــ ــدە، ئــ ــا كهلگىنىــ ــشىلهرنىڭ يېنىغــ ــادەتتىكى كىــ  ئــ

 ىيىــپ، ئــۆزىنى چــوڭ تۇتــۇش، ئۇالرغــا ســۆز قىلىــشتىن قىلمىغــانلىقتىن غاد
ــاڭالش ۋە ــاپهتته ئ ــان قىي ــۆزلىرىنى خــوش ياقمىغ ــڭ س ــسىلىش، ئۇالرنى  قى

ــدۇ ــارلىقالرنى ئىپادىلهي ــلىق قات ــادەمگه ســاالم قىلماس ــداق . كــۆرگهنال ئ  مۇن
 ئاتــا قىلغـــان ئىبــارەت ئــالاله تائــاال قىلىــش ئىنــسانالرنىڭ هــۆرمهتتىن

 هندە قىلغــانلىق، ئــۇالرنى ئازارلىغــانلىق ۋە ئــۆزىنى تهبىئىــي ههققىنــى دەپــس
 . ئالاله تائاالنىڭ جازاسىغا تۇتقانلىقتۇر

ــسىزالرمۇ رەت ــا دىنــــ ــدىغان، ههتتــــ ــار قىاللمايــــ ــېچكىم ئىنكــــ  هــــ
ــشىلهرنى ــدىغان، كى ــوڭ تۇتى ــۆزىنى چ ــۇكى، ئ ــقهت ش ــدىغان ههقى  قىاللماي

ــدىغان ــدۇ، بىــر كــ كــۆزگه ئىلماي ــادەم سۆيۈلۈشــكه ههقلىــق بولماي ــۇ ئ  ۈنى ئ
 ! چوقۇم خار بولماي قالمايدۇ

ــاال ــالاله تائـ ــۈرۈپ، ئـ ــان چۆكتـ ــۇچىالرنى ههر زامـ ــۆزىنى چـــوڭ تۇتقـ  ئـ
ــك قىل ــان كۆتـــ كهمتهرلىـ  . پ كهلـــدى ۈ ر ۈ غۇچىالرنىـــڭ شـــهنىنى ههر زامـ

 ئـــۆزىنى يهر يۈزىنىـــڭ ئىالهـــى دەپ ئـــېالن قىلغـــان پىـــرئهۋن، بايلىقىغـــا
 ارۇن، مهنــسىپىگه ئىـشىنىپ ههقىقهتنــى قوبــۇل قىلىــشتىن بــاش تارتقــان قــ

 ئىــشىنىپ ههقىقهتــكه قارشــى چىققــان ئهبــۇ جههىــل قاتــارلىق زالىمالرنىــڭ
ــسالىدۇر ــك مى ــڭ تىپى ــاقىۋەتلىرى بۇنى ــك ئ ــۇق ۋە . ئىبرەتلى ــۈنكى چوڭل  چ

ــاتتىلىق پهقهت ئـــالاله تائـــاالغىال خـــاس بولغـــان هوقۇقتـــۇر ئـــالاله . كـ
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ــاالدىن ــله تائ ــازابالر بى ــشلىق ئ ــقانالر ئهڭ ئېچىنى ــۇنى تاالش ــپ ئ  ن جازالىنى
 . كهلمهكته

 ئــــالاله تائاالغــــا كهمتهرلىــــك قىلغــــان « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم
ــاال ــادەمنى ئــالاله تائ ــۇقىرى مهرتىــبىلهرگه كۆت ئ  دەپ ) 1 ( » رىــدۇ ۈ چوقــۇم ي

 . كۆرسهتكهن

 تهبىئىيكى، ئالاله تائاالغا قارىتـا كهمـتهر بولغـان ئـادەم ئـالاله تائاالنىـڭ
 . چۈنكى كهمتهرلىك بۇنى تهقهززا قىلىدۇ . بهندىلىرىگىمۇ كهمتهر بولىدۇ

ــگهن ــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه مۇنـــداق دېـ  كىمكـــى ئـــالاله « : پهيغهمـ
 ئـۇنى بىـر دەرىـجه تائاالغا بىر دەرىجه كهمتهرلىك قىلىـدىكهن، ئـالاله تائـاال

 رىــدۇ، شــۇنداق قىلىــپ، بهنــدە كهمــتهر بولغانــسېرى، ئۇنىــڭ ۈ يــۇقىرى كۆت
ــالاله . رىـــدۇ ۈ جىلهرگىـــچه كۆت هڭ يـــوقىرى دەرى مهرتىبىـــسىنى ئ  كىمكـــى ئـ

 ئــۇنى بىــر دەرىــجه بىــر دەرىــجه چوڭلىــق قىلىــدىكهن، ئــالاله تائــاال تائاالغـا
ــاال ــالاله تائ ــسېرى ئ ــق قىلغان ــدە چوڭلى ــپ، بهن ــۇنداق قىلى ــۈرىدۇ، ش چۈش

 . ) 2 ( » ۋېتىدۇ ۈ ى ئهڭ تۆۋەن دەرىجىلهرگىچه چۈشۈر ئۇن

 ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالر جهننهتكه كىرمهيدۇ

ــ ــداق دېـــگهن بهر ئهلهيهىســـساالم پهيغهمـ ــك « : مۇنـ  قهلبىـــدە زەررىچىلىـ
 . ) 3 ( » كىبىر بولغان ئادەم جهننهتكه كىرمهيدۇ

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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ــاال ــالاله تائ ــداق ئ ــساالمغا مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــىيدا پهيغهم ــس قۇدس  ههدى
ــگهن ــرىم « : دې ــڭ كىيىملى ــززەت مېنى ــلهن ئى ــۇق بى ــسى . چوڭل ــۇ ئىككى  نى ب

 . ) 1 ( » اليمهن جازا چوقۇم شقانالرنى مهندىن تاال

 قۇرئان كهرىم لۇقمـان ههكىمنىـڭ ئوغلىغـا قىلغـان نهسـىهىتىنى بايـان
ــان ــگهن . قىلغــــ ــداق دېــــ ــم مۇنــــ ــان ههكىــــ ــشىلهردىن « : لۇقمــــ  كىــــ

 مهنــسىتمهسلىكتىن يــۈز ئــۆرۈمىگىن، زېمىنــدا غادىيىــپ مــاڭمىغىن، ئــالاله
 . ) 2 ( » ههقىقهتهن هاكاۋۇر، ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ

 منىڭ ئهخالقىدىن ئۆرنهكلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

  ئىـسالم پهيغهمبىــرى ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئاشــكارا
ــۋالىنى بىلىــــدىغان هايــــات شــــېرىكى ئائىــــشه  يوشــــۇرۇن پۈتــــۈن ئههــ
ــساالمنىڭ ئهخالقىنــى تهرىــپلهپ ــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىس  : رەزىيهلاله

 . دېگهن ) 3 ( » ئۇنىڭ ئهخالقى قۇرئان ئىدى «

ــبهر ــساالم پهيغهم ــڭ پۈتــۈن ئهلهيهىس ــىغان ۋە ئۇنى ــرگه ياش ــلهن بى  بى
ــاهابىل ــدىغان ســـــ ــۋاللىرىنى بىلىـــــ ــۇههممهد ه ئههـــــ ــى مـــــ  ر ههزرىتـــــ

ــداق دەيـــدۇ ــى تهرىـــپلهپ مۇنـ ــبهر « : ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئهخالقىنـ  پهيغهمـ
ــراۋ بىـــلهن قـــول ئېلىـــشىپ كۆرۈشـــسه، قارشـــى تهرەپ ئهلهيهىســـساالم  بىـ

 پ بهرمهيتتــى، بىراۋغــا ســاالم قــولىنى تــارتمىغىچه، ئۇنىــڭ قــولىنى قويــۇ
 قىالتتــى، قارشــى تهرەپ يــۈزىنى قىلــسا تهبهســسۇم بىــلهن تولــۇق ســاالم

 . ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
 . ئايهت  18 لۇقمان سۈرىسى ) 2 (
. ئىمام ئههمهد ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 3 (
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 مهيتتى، قانـــــداقال بىـــــر ۈ مىگىچه، يـــــۈزىنى باشـــــقا ياققـــــا چـــــۆر ۈ چـــــۆر
ــى قهيهردە ــايتتى، بهلك ــۆرگه چىقم ــز ت ــالردا، ههرگى ــورۇن ئولتۇرۇش ــوش ئ  ب

ــا ــاهابىلىرىنىڭ ئۇنىڭغــ ــۇراتتى، ســ ــۇ يهردە ئولتــ ــسا، شــ ــدىن بولــ  ئورنىــ
ــال ــوقالپ، ه ــى ي ــايتتى، پېقىرالرن ــىنى ياقتۇرم ــوراپ  تۇرۇش ــۋالىنى س  ئهه

 . ) 1 ( » تۇراتتى، ئۇالر بىلهن مۇڭدىشاتتى، كېسهللهرنى يوقاليتتى

 ئۆزىنىــڭ كهمتهرلىكىنــى ئىپــادىلهپ مۇنــداق پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم
 ن شــىم بىـــله ۇ بول ) 2 ( ئـــالاله تائــاال مېنىـــڭ پادىــشاه پهيغهمـــبهر « : دېــگهن
ــاددا پهيغهمـــبهر بول  ئـــاددى ــارنى بهرگهن ۇ سـ  شـــىم ئوتتۇرىـــسىدا ئىختىيـ

 . ) 3 ( » ساددا پهيغهمبهر بولۇشنى تاللىدىم  ئىدى، مهن ئاددى

ــدا ــرىش ئالدىـ ــا كىـ ــساالمنىڭ يېنىغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــادەم پهيغهمـ ــر ئـ  بىـ
ــساالم ــبهر ئهلهيهىس ــدا، پهيغهم ــرەپ قالغان ــانلىقتىن، تهمتى ــا تارتىنغ  : ئۇنىڭغ

 مهن پادىـــشاه ئهمهســـمهن، پهقهت مهككىـــدە قۇرۇتۇلغــــان ! ه تهمتىـــرىم «
 . دېگهن ) 4 ( » گۆشنى يهپ هايات كهچۈرىدىغان بىر ئايالنىڭ بالىسىمهن

 تـوال مهنـسىپىڭىز  ئـاز بىراۋ سـىزنىڭ ئالـدىڭىزغا كىرگىنىـدە، سـىزنىڭ
 ئــابرويىڭىز ســهۋەبلىك  رىــدىكى يــۈز ى يــاكى ئىلمىڭىــز يــاكى خهلقنىــڭ نهز

 ئـــاددىي بىـــر دېهقاننىـــڭ مهن « تۇرغىنىـــدا، ئۇنىڭغـــا ىن تارتىنىـــپ ســـىزد
 كى ئـــاددى بىــــر يــــا ئــــاددى بىـــر هۈنهرۋەننىـــڭ « يـــاكى » بالىـــسىمهن

 . بهت  65 ئهخالقى مۆمىننىڭ ) 1 (
 . سۇاليمان ۋە داۋۇد ئهلهيهىسساالمالر ههم پادىشاه ههم پهيغهمبهر ئىدى ) 2 (
 . تهبهرانى رىۋايىتى ) 3 (
. ئىبنى ماجه رىۋايىتى ) 4 (
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ــان » ئىـــشچىنىڭ بالىـــسىمهن ــاقتىڭىزمۇ؟ ئۇنـــداق قىلمىغـ  دەپ ئېيتىـــپ بـ
 ! بولسىڭىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن كهمتهرلىكنى ئۆگىنىۋېلىڭ

 ىدىن ئهمهلىي ئۆرنهكلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كهمتهرلىك

 تــوال هوقـۇق يــاكى ئـاددىغىنه بىــرەر مهنــسهپكه  ئىنـسانالر ئــادەتته ئـاز
 ئېرىــــشكىنىدە، بىــــردىنال ئۆزگىرىــــدۇ، قــــول ئاســــتىدىكىلهرگه ئــــۆزىنى
ــقىالرنى ــدۇ، باشـ ــۇقلىرى قالمايـ ــان چوڭلـ ــپ قىلمىغـ ــى كېلىـ  كۆرسهتكۈسـ

ــا شـــۇ ئـــاددىغىنه مهنـــسهپنىڭ هـــاال ــېلىپ قويـــۇپ، گويـ  ۋىتىنى ئىـــشقا سـ
 . تېتىۋاتقاندەك هاكاۋۇرلۇق بىلهن قول قۇۋۇشتۇرۇپ تۇرىدۇ

ــڭ ــۈزەل ئهخالقنىـ ــارلىق ئۈلگىـــسى، گـ ــسانىيهتنىڭ ئىپتىخـ ــا ئىنـ  ئهممـ
ــامهن  نهمۇنىـــسى ههزرىتـــى مـــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداقالرنىڭ تامـ

 مهككىلىــك مۇشــرىكلهر، مهدىنىلىــك يههــۇدىيالر ۋە . ئهكــسىچه زات ئىــدى
 رىلىنىـــڭ ههر قايـــسى قهبىلىلىـــرى بىرلىـــشىپ، مهدىـــنىگه ئهرەب يېــرىم ئا

ــههىرىنى ــنه شـــ ــۇلمانالر مهدىـــ ــدا، مۇســـ ــاقچى بولغىنىـــ ــۇم قىلمـــ  هۇجـــ
 دۈشـــــمهنلهرنىڭ هۇجۇمىـــــدىن ســـــاقالپ قـــــېلىش ئۈچـــــۈن مهدىـــــنه

ــوالش ــدەك كـ ــا خهنـ ــههىرىنىڭ ئهتراپىغـ ــدۇ، شـ ــشىپ كېتىـ ــشىغا كىرىـ  ئىـ
 اشــــالرنى رنىڭ بهزىــــسى كولىمــــاقچى بولغــــان جــــايالردىكى ت ه ســــاهابىل

 پهيغهمـــبهر . چـــېقىش بىـــلهن، بهزىـــسى كـــوالش بىـــلهن مهشـــغۇل ئىـــدى
 بولــسا، يېــشى ئهللىكــتىن ئاشــقىنىغا قارىمــاي ئىــشنىڭ ئهڭ ئهلهيهىســساالم

 ك تىـر چوڭقۇرلـۇقتىكى تـوپىنى مۇبـارە ئېغىرىنى تاللىۋالغـان بولـۇپ، ئـۈچ مې
 ر ه ا ســـاهابىل ههتتــ . مۈرىــسى بىــلهن كۆتـــۈرۈپ ســىرتقا ئېلىــپ چىقـــاتتى

ــتى په ــساالمنىڭ ئۈســ ــبهر ئهلهيهىســ ــپ – يغهمــ ــا مىلىنىــ ــشى تۇپراققــ  بېــ
مهدىنىــدە تــۇنجى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ . كهتكهنلىكىنــى كــۆرگهن
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 مهســجىدنى ســالغاندىمۇ مۈرىــسىدە خىــشالرنى توشــۇپ ئىــشلىگهنلىكىمۇ
 . مهشهۇر ۋەقهلىك

ــۆي ــساالمنىڭ ئــ ــبهر ئهلهيهىســ ــا پهيغهمــ ــۇ ئهنهــ ــشه رەزىيهلالهــ  ئائىــ
ــدى ــورالغىنىدا ئىچى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم « : كى ئىــشلىرى ههققىــدە س

 ئۆيىـــدە ئائىلىـــسىنىڭ خىزمىتىـــدە بـــوالتتى، كىيىمىنـــى ئـــۆزى يامـــايتتى،
ــشىنى ــڭ ئى ــاغاتتى، ئۆزىنى ــۆزى س ــاللىرىنى ئ ــى، م ــۆزى تىكهتت ــايىغىنى ئ  ئ

 . دەپ جاۋاب بهرگهن ) 1 ( » ئۆزى قىالتتى

ــدە، ســاهابىلىرى بىــلهن ســهپهرلىرىنىڭ بىر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم  ى
 قــوينى « : ردىن بىــرى ه غىزاالنمــاقچى بولغانــدا، ســاهابىل بىـر قــوي بۇغــۇزالپ
ــۇزاليمهن  دەيــدۇ، » قــوينى مهن ســويىمهن « : دېــسه، يهنه بىــرى » مهن بۇغ

ــرى ــنى پ « : يهنه بىــ ــ مهن گۆشــ ــمهن ىــ ــشىنى قىلىــ ــدۇ، » شۇرۇش ئىــ  دەيــ
 شىنى وتـــۇن يىغىـــش ئىــــ ئۇنـــداقتا، مهن ئ « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم

ــمهن ــاهابىل » قىلىــ ــدە، ســ ــۇلهلاله « : ر ه دېگهنــ ــا رەســ ــگه ! يــ ــز ههممىــ  بىــ
 دېگهنـــدە، پهيغهمـــبهر » ز، ســـىز ئـــارام ئالغـــان بولـــسىڭىزكهن يېتىـــشهلهيمى

 ســـىلهرنىڭ ههممىنـــى قىلىـــپ كېتهلهيـــدىغانلىقىڭالرنى « : ئهلهيهىســـساالم
 چـــۈنكى . پهرقلىـــق بولۇشــنى ياقتۇرمــايمهن بىلىــمهن، بىــراق ســىلهردىن

 ئــاال ههمراهلىرىــدىن ئــۆزىنى پهرقلىــق قىلىۋالغــان بهندىــسىنى ئــالاله تا
 . دەيدۇ ۋە ئوتۇن يىغىشقا داۋام قىلىدۇ » ياقتۇرمايدۇ

. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 1 (
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 رنىڭ كهمتهرلىكىدىن ئۆرنهكلهر ه ساهابىل

 بىرىنچى خهلىپه ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ ههمىـشه ئاجىزالرنىـڭ
ــى ــى قىالتتـ ــڭ . خىزمىتىنـ ــۇل ئايالنىـ ــر تـ ــڭ بىـ ــۈنى ئۇنىـ ــر كـ ــۆيىنى بىـ  ئـ

ــاهابىل تا ــۆرگهن سـ ــانلىقىنى كـ ــا ه زىالۋاتقـ ــىنىپ قالغانلىقىغـ ــڭ ياشـ  ر ئۇنىـ
ــۇنى ــدىن تهســىرلىنىپ، ئ ــشلىرىنى قىلىۋاتقانلىقى  قارىمــاي باشــقىالرنىڭ ئى

ــان ــسىز قالغ ــشقا ئامال ــشتىن توختىتى ــۇ ئى ــلىقى، . ب ــڭ باش ــۈنكى دۆلهتنى  چ
ــرى ــى رەهبىــ ــساالمدىن كېيىنكــ ــبهر ئهلهيهىســ ــۇلمانالرنىڭ پهيغهمــ  مۇســ

 پ ۆ كـ ئهلـۋەتته ئىـشلىرى ۋە چـوڭ بولغان بىر ئادەمنىڭ ئۇنىڭـدىنمۇ مـۇهىم
 . ئىدى

ــازىالپ ــلهن ت ــولىڭىز بى ــۆز ق ــۆيىڭىزنى ئ ــۆرۈڭ ســىز قاچــان ئ ــويالپ ك  ئ
 چىقتىڭىز، قاچـان ئايالىڭىزغـا يـاكى ئانىڭىزغـا يـاكى ههمـشىرىڭىزگه ئـۆينى

ــدىڭىز ــاردەمچى بول ــشلىرىدا ي ــازىالش ئى ــۆيىنى تا .... ت ــڭ ئ ــقا ؟ ئۆزىنى  زىالش
 قولى كهلمىگهن بىرىـدىن باشقىـسىنىڭ ئـۆيىنى تـازىالپ بېرىـشنى كۈتـۈش

 . مۇمكىن ئهمهس

 ئهبۇ بهكـرى رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا دىللىرىنـى ئىـسالمغا مايىـل
 قىلىش كۆزدە تۇتۇلغـان ئىنـسانالر تۈرىـدىن بىـر ئـادەم كېلىـپ، ئۇنىڭـدىن

 بهكـرى رەزىيهلالهـۇ ئهنهــۇ بـۇيرۇپ بېرىـشنى سـورايدۇ، ئهبـۇ بىـر پـارچه يهر
ــا هـــۆججهت يېزىـــپ  ئۇنىڭغـــا ســـورىغان يېرىنـــى بـــۇيرۇپ بېرىـــپ، قولىغـ
 بېرىدۇ ۋە ئۇنى ئۆمهر ئىبنـى خهتتابنىـڭ يېنىغـا بېرىـپ، بـۇ ئىـشنى ئۇنىـڭ

ــدۇ ــكه بۇيرۇيـ ــدىن ئۆتكۈزۈشـ ــى . گۇۋاهلىقىـ ــۆمهر ئىبنـ ــادەم ئـ ــى ئـ  هېلىقـ
ــدا، ه ــان قىلغىنى ــۋالنى باي ــپ ئهه ــا بېرى ــڭ يېنىغ ــۆمهر خهتتابنى ــى ئ  : هزرىت

ــدا «  مهن بــۇ ئىــشقا گــۇۋاه بولمــايمهن، چــۈنكى ســىلهر ئىــسالم ئــاجىز ۋاقتى
ــاالتتىڭال ــاردەم ئـ ــزدىن يـ ــدى بىـ ــسالم كۈچلهنـ ــازىر ئىـ ــدى هـ  دەپ » ر، ئهمـ

بــۇ ئــادەم ههزرىتــى ئهبــۇ . قولىــدىن هــۆججهتنى ئېلىــپ يىرتىــپ تاشــاليدۇ
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ــپ، ــپ « بهكرىنىــڭ يېنىغــا قايتىــپ بېرى ــدىم، خهلى  ه زادى مهن هــېچ بىلهلمى
 دېگهنــدە، ههزرىتــى ئهبــۇ بهكـــرى » قايــسىڭالر؟ ســىزمۇ يــاكى ئۆمهرمــۇ؟

 . دەيدۇ » خهلىپه ئۇ، ئالاله خالىسا « : تهبهسسۇم بىلهن رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ

ــىز ــڭ ئورنىــدا بولغــان بولــساق س  يــاكى مهن ههزرىتــى ئهبــۇ بهكرىنى
 قانداق قىالر ئىدۇق؟

 ۇ يازغـان هـۆججهتنى ههزرىتى ئۆمهر خهلىپىگه قارشـى چىققـانلىقتىن ئـ
ــاق ــلىغانمۇ؟ ي ــپ تاش ــانمۇ؟ ! يىرتى ــۇنداق قىلغ ــانلىقتىن ش ــۇنى ياقتۇرمىغ  ئ

 ! ياق

 ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئۆزىنىـڭ دادىللىقـى ۋە ههزرىتـى ئهبـۇ بهكرىنىـڭ
ــان ــۇنداق قىلغ ــدىن ش ــسىنىڭ كامىللىقى ــان ئىشهنچى ــتهرلىكىگه بولغ  . كهم

 ! ېتىنى يىرتالىسۇن؟ ئهگهر شۇنداق بولمىسا، قانداقمۇ ئۇ خهلىپىنىڭ خ

ــر ــۇ بهكـ ــى ئهبـ ــن سۆيگ ههزرىتـ ــاداقىتى ۋە چىـ ــان سـ ــىنى ۈ ىگه بولغـ  سـ
 كاشــكى، ئهبــۇ بهكرىنىــڭ مهيدىــسىدىكى بىــر تــال تۈكچىلىــك « ئىپـادىلهپ

 . دېگهن كىشىمۇ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ئىدى » بواللىغان بولسامكهن

 ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ خهلىــپه بولغــان كۈنلهرنىــڭ
ــدىن ب ــڭ كاتتىلىرىـ ــۈن ئىراقنىـ ــۈش ئۈچـ ــلهن كۆرۈشـ ــڭ بىـ ــدە، ئۇنىـ  ىرىـ

ــدۇ ــپ كېلى ــنىگه يېتى ــشىلهر مهدى ــا كى ــر گۇرۇپپ ــۇالر . تهشــكىللهنگهن بى  ئ
 ئـۇالر بـۇ . خهلىپه ئۆمهرنىـڭ يېنىغـا كهلگىنىـدە، ئـۇ تۆگىـسىنى يۇيۇۋاتـاتتى

 ئــى مۇســۇلمانالرنىڭ « ۆرگهنــدىن كېــيىن، ههيــران قېلىــپ، ئههــۋالنى ك
ــۇل ! ســهردارى ــۆگىن ق ــسىڭىز ت ــى بۇيرى ــه الردىن بىرىن ــۇپ بهرس ــۇالر يۇي  ى ش

ــۆمهر » بولماســمىدى؟ ــپه ئ ــدە، خهلى ــرەك « : دېگهن ــدىن بهك ــسى قــۇل مهن  قاي
ــسۇن؟ ــۇل بولـ ــدۇ » قـ ــۆ . دەيـ ــۇ سـ ــرى بـ ــانالردىن بىـ ــان مېهمـ : زنى ئاڭلىغـ
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 بىلمهمـسىلهر؟ مۇســۇلمانالرنىڭ ئىـشلىرىغا مهســئۇل بولغـان ئــادەم ئــۆزىنى «
 . دەيدۇ » ! دۇ ئهمهسمۇ؟ ئۇالرنىڭ قۇلى دەپ بىلى

 تـۆتىنچى خهلىـپه ئهلـى ئىبنـى ئهبۇتالىـب رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ بىـر كـۈنى
ــلهن سۆهبهتلىـــشىپ ــدىن ئـــوغلى بىـ ــدا، ئـــوغلى ئۇنىڭـ  ! دادا « ئولتۇرغىنىـ

ــسا، ــۇلۇلالهتىن قالــ ــم؟ رەســ ــسى كىــ ــۇلمانالرنىڭ ئهڭ ياخشىــ  دەپ » مۇســ
ــدۇ ــوراپ قالى ــا . س ــى ئوغلىغ ــى ئهل ــىددىق « : ههزرىت ــرى س ــۇ بهك  پ دە » ئهب

 دېگىـــنچه » ئۇنىڭـــدىن قالـــسىچۇ؟ « جـــاۋاپ بهرگهنـــدىن كېـــيىن، ئـــوغلى
 ســوئالىغا داۋام قىلغانــسېرى ههزرىتــى ئهلــى ئهبــۇ بهكرىــدىن كېــيىن ئــۆمهر

 لهپ ســاناپ بىــر  ئىبنــى خهتتــابنى، ئانــدىن ئوســمان ئىبنــى ئاففــاننى بىــر
ــانىمىغانلىقىغا هه . بېرىـــدۇ  يـــران بولغـــان ئوغـــۇل دادىـــسىنىڭ ئـــۆزىنى سـ

 دېگهنــدە، ههزرىتــى ئهلــى رەزىيهلالهــۇ » ئانــدىن ســىزغۇ دەيــمهن « ىرى ئــاخ
 ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئۆيىــدە چــوڭ بولغــان، ياشــالردىن
 تۇنجى بولۇپ مۇسـۇلمان بولغـانلىق شـهرىپىگه نائىـل بولغـان ۋە پهيغهمـبهر
ــا ــۇ ئهنهاغـ ــاتىمه رەزىيهلالهـ ــزى فـ ــۆيۈملۈك قىـ ــساالمنىڭ ئهڭ سـ  ئهلهيهىسـ

 ىـــــپ، پهيغهمـــــبهر ئائىلىـــــسىدىن ئـــــورۇن ئالغـــــان، پهيغهمـــــبهر ئۆيلىن
 ئهلهيهىســساالمنىڭ جېنىــدىن ســۆيۈملۈك ئىككــى نهۋرىــسى ئىمــام ههســهن
 بىــلهن ئىمــام هۈســهينلهرنىڭ ئاتىــسى بولغــان تــۇرۇپ، كهمتهرلىكــتىن،

ــۇم « ــر ! ئهي ئوغلــ ــاددى بىــ ــسىدىكى ئــ ــۇلمانالر ئارىــ ــگهن مۇســ  مهن دېــ
 . دەپ جاۋاب بهرگهن » ئادەممهن

 رايلىق كىيىنىش كىبىر ئهمهس چى

 مهن ! يــــا رەســــۇلهلاله « : ەم پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمدىن بىــــر ئــــاد
 بـۇ . تۇرىمهن شـىنى يـاق ۇ رايلىـق، ئايىغىمنىـڭ چىرايلىـق بول كىيىمىمنىـڭ چى

ــانىالمدۇ؟ : ىغاندا، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم دەپ ســــور » كىبىــــردىن ســ
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 دەپ جــاۋاب ) 1 ( » اقتۇرىــدۇ يــاق، ئــالاله تائــاال گۈزەلــدۇر، ئــۇ گــۈزەللىكنى ي «
 . بهرگهن

ــنىش ــدىغان كىيىــــ ــرى ياقتۇرمايــــ ــڭ پهيغهمبىــــ ــالاله ۋە ئۇنىــــ  ئــــ
 تهكهببۇرلۇقنىــــڭ كىيىمــــى بولــــۇپ، كىــــشىلهرگه ئــــۆزىنى كۆرســــىتىپ

ــيىملهر ــدىغان كىـ ــۈن كىيلىـ ــش ئۈچـ ــاۋۇرلۇق قىلىـ ــلهردە، . دۇر هاكـ  ئهرەبـ
 ۇپ، دىغـانالر كىيىمنــى ناهـايىتى ئــۇزۇن كىيىـدىغان بولــ ۇ ئـۆزىنى چــوڭ تۇت

ــۇراتتى ــپ ت ــشىپ . يهرگه تىگى ــۇقتىن ئې ــهرىئىتىدە، شــىمنى ئوش ــسالم ش  ئى
ــۇ ــۇ بــ ــشنىڭ چهكلهنگهنلىكىمــ ــۇزۇن كىيىــ ــدە ئــ ــىدىغان دەرىجىــ  چۈشــ

 . سهۋەبتىن بولسا كېرەك

 كهمتهرلىكنىڭ چېكى بار

 كهمتهرلىــك قىلــدىم دەپ ئــۆزىنى كىــشىلهرگه خــور كۆرســىتىش، ئــادەم
 ىز، چىرايلىـق يۈرۈشـنىڭ ئورنىغـا سـاقىلىنى تـۈزەپ، پـاك  كىيىمىنى، چاچ

ــق ــۇرۇپ چىرايلى ــار ت ــدا ب ــۈرۈش، قولى ــلهن ي ــيىملهر بى ــر كى  پاســكىنا ۋە كى
ــ ــۇ كهمتهرلىكــ ــلىك ههرگىزمــ ــانالمايدۇ تىن كىيىنمهســ ــۈنكى ههر . ســ  چــ

  چېگرىـــسى بولغىنىـــدەك، كهمتهرلىكنىڭمـــۇ چهك  نهرســـىنىڭ بىـــر چهك
ــار ــسى بــ ــڭ چهك . چېگرىــ ــ  ئۆزىنىــ ــپ كهتــ ــسىدىن چىقىــ  كهن چېگرىــ

ــدۇ ــۈز تۇتى ــكه ي ــك سۆكۈلۈش ــا . كهمتهرلى ــشى ي ــۇ كى ــدا، ئ ــۇ هال ــۈنكى ب  چ
 تۇتۇشــقا يـــاكى كهمتهرلىكنـــى كهمتهرلىكنــى تهرك ئېتىـــپ ئــۆزىنى چـــوڭ

 ههر . ۋېتىپ ئــۆزىنى خــور ئورۇنغــا چۈشـۈرۈپ قويۇشــقا يــول تۇتىــدۇ ۇ ئاشـۇر

. مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــۆيۈلمهيدۇ ــالهت ســ ــى هــ ــڭ چهك . ئىككــ ــك ئۆزىنىــ ــۇڭا كهمتهرلىــ   شــ
. شى الزىم ۇ چېگرىسى ئىچىدە بول
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 پىداكارلىق

 دۇنيــــادا، مهنمهنچىلىــــك، مهنپهئهتپهرەســــلىك، شهخــــسىيهتچىلىك
ــم ــلهر ئىنــسان تهبىئىتىنىــڭ بىــر پارچىــسى بولــۇپ، ههركى  قاتــارلىق ئىللهت
 ئـــۆزىنىڭال پايدىـــسىنى ۋە دۇنيـــا مهنپهئهتلىرىـــدىن ئـــۆزىال پايدىلىنىـــشنى

ــشنى ك ــا يىغى  ـ دۇني ــال ــشىچه م ــدۇ، كۈچىنىــڭ يېتى ــدۇ ئويالي ــالاله . ۆزلهي  ئ
ــتۇرۇپ ــى تونۇش ــسان تهبىئىتىن ــاال ئىن ــدۇ ﴿ : تائ ــل كېلى ــسان بېخى  )1 ( ﴾ ئىن

 ـ دۇنياغــا بولغــان . دەيــدۇ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــادەم بالىــسىنىڭ مــال
ــان قىلىــپ ــادەم بالىــسى ئىككــى ۋادى ئالتۇنغــا ئىــگه « : هېرىــسلىقىنى باي  ئ

 ئىنـــسانالر . دېـــگهن )2 ( » بولـــسىمۇ، ئـــۇ يهنه ئۈچىنچىـــسىنى تهلهپ قىلىـــدۇ
ــۇپ ــويىچه قويـ ــى بـ ــۇ تهبىئىتـ ــتىن، مۇشـ ــلهن ئۆزگهرتىلمهسـ ــيه بىـ  تهربىـ
 بېرىلىـدىغان بولـسا، ئىنـسانالر جهمئىيىتـى ئۆزلىرىنىـڭ شهخــسىيهتچىلىكى
 ۋىجــدانىغا هــاكىم بولغــان، ئهقلــى نهپــسىي ههۋەســلىرىگه ئهســىر بولغــان،

ــدى ــشنى بىلمهيـ ــدىغان، بېرىـ ــشنى بىلىـ ــشتا پهق ئېلىـ ــۆز غان، ههر ئىـ  هت ئـ
 تــــى ئۈچــــۈن ئــــازراق ى ال كۆزلهيــــدىغان، ئومۇمنىــــڭ مهنپهئ تىــــنى ى مهنپهئ

ــدىغان، » مهن، مهن « پىــداكارلىق قىلىــشنىمۇ ياقتۇرمايــدىغان، ههمىــشه  دەي
 دېيىــــشنى » ۋەتىـــنىم، خهلقىــــم « دېمهيــــدىغان، هېچبىـــر زامــــان » بىـــز «

ــوالتتى ــان ب ــلهن تولغ ــسانالر بى ــسىيهتچى ئىن ــل، شهخ ــدىغان بېخى  . بىلمهي
ــم ــان ۋە ئىلىــ ــىپىياتالر ئېچىلمىغــ ــگهن، كهشــ ــدانغا كهلمىــ  ـ پهن مهيــ

 ئايهت  100 ئىسرا سۈرىسى ) (1
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) (2
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ــوالتتى ــنالر ئىنــسان . جهمئىيهتمــۇ تهرەققــى قىلمىغــان ب  شــۇڭا ســاماۋىي دى
ــپ، ــى ئۆزگهرتى ــۇلۇكلىرىدىكى قىڭغىرلىقالرن ــالق ۋە س ــدىكى، ئهخ  تهبىئىتى

ــشنى ــان بېرىـ ــداكارلىق ۋە قۇربـ ــۇالرنى پىـ ــۈنال ئـ ــۆزى ئۈچـ ــدىغان، ئـ  بىلىـ
ــقىالر ــڭ مهنپهئ ئۈچۈ ئهمهس، باشـ ــايدىغان، ئومۇمنىـ ــۇ ياشـ ــۆز ى نمـ ــى ئـ  تىنـ

ــ مهنپهئ ــۈزەل ىـ ــدىغان گـ ــيىلهپ چىقىـ ــپ تهربىـ ــدىغان قىلىـ  تىم دەپ تونۇيـ
 . ئهخالقالرنى ئېلىپ كهلگهن

ــۆزىگه ــر مىللهتنىــڭ ئ  جهمئىيهتنىــڭ تهرەققــى قىلىــشى، ههر قانــداق بى
 ئــۆزى خوجــا بولۇشــى ۋە دۇنيــا بىــلهن پۈتۈنلىــشىپ ئارمــانلىرىنى ئهمهلــگه
ــداكارلىقى ههل قىلغــۇچ ر ــدا شــۇ مىلــلهت خهلقىنىــڭ پى  ول ئاشۇرۇشــى يولى

ــدۇ ــلهت قهد كۆت . ئويناي ــر مىل ــدىغان، ۈ ر ۈ بى ــادىن قورقماي ــۈن جاپ ــى ئۈچ  ش
 بارلىقىنى خهلقـى، مىللىتـى ۋە ۋەتىنـى ئۈچـۈن ئاتايـدىغان، ۋەتىنـى ئۈچـۈن
ــدىغان، ــدا قىالالي  ـ دۇنياســىنى پى ــدىغان، مــال  ههر نهرسىــسىدىن كېچهلهي

 تىنــى خهلقىنىــڭ ى نــى بېرەلهيــدىغان، ئۆزىنىــڭ مهنپهئ رۈر كهلــسه جېنى زۆ
 شهخــسلهرنى تــى ئۈچــۈن قۇربــان قىلىــدىغان، ئىرادىلىــك، پىــداكار ى مهنپهئ

 . هتاجدۇر و يېتىشتۈرۈپ چىقىشقا م

 بۇنـداق ئالىيجانــاب شهخـسلهرنى هــازىر نهدىــن تـاپقىلى بولىــدۇ؟ ئــۇالر
ــدۇ؟ ــشىپ چىقىـــ ــتىن يېتىـــ ــسى مهكتهپـــ ــداق ش قايـــ ــسلهرنى بۇنـــ  هخـــ

ــان ــساالم قۇرغـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــى مـ ــز ههزرىتـ ــان « پهيغهمبىرىمىـ  » ئىمـ
ــتىن ــۇ مهكتهپـ ــۇالر مۇشـ ــدۇ، ئـ ــاپقىلى بولىـ ــتىن تـ ــالىي مهكتهپـ ــاملىق ئـ  نـ

 ئىمــــان ئــــۆز ۋاقتىــــدا ئهنه شــــۇنداق ئالىيجانــــاپ . يېتىــــشىپ چىقىــــدۇ
ــشقا ــشتۈرۈپ چىقىـ ــازىرمۇ يېتىـ ــان ۋە هـ ــشتۈرۈپ چىققـ ــسلهرنى يېتىـ  شهخـ

 چــۈنكى ئــالاله . مــان ئهنه ئاشــۇنداق مــۆجىزىلهرنى يارىتااليــدۇ ئى . قــادىردۇر
 تائاالغـا ۋە قىيـامهت كــۈنىگه ئىـشهنگهن مـۆمىن كىــشى ئـالاله تائـاال يولىــدا
 ـ ــا ــىتىگه، جاپـ  ـ پاراسـ ــل ــىغا، ئهقىـ  ـ دۇنياسـ ــال ــان مـ ــهرپ قىلغـ سـ
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 ـ ماهـارىتىگه ۋە مۇنـدىن باشـقا ئـالاله يولىـدا ئاتىغـان  مۇشهققىتىگه، ئىلىـم
ــرگه ههر نه ــڭ بىـ ــالاله تائاالنىـ ــدىنمۇ 700 رسىـــسىگه ئـ ــسه ۋە ئۇنىڭـ  ههسـ

ــشىنىدۇ ــدىن ئىـ ــن قهلبىـ ــدىغانلىقىغا چىـ ــۆپرەك بېرىـ ــالاله . كـ ــۈنكى ئـ  چـ
 قۇرئـان كهرىـم ئـالاله يولىـدا سـهرپ قىلىنغـان . تائاالنىڭ ۋەدىـسى ههقتـۇر

 مـال ـ دۇنيـا ئۈچـۈن قانچىلىـك كـۆپ مۇكاپـات بېرىلىـدىغانلىقىنى مۇنـداق
ــ ــان قىلغــان بىــر مىــسال بى  ـ مېلىنــى ســهرپ ﴿ : لهن باي ــۇل ــدا پ ــالاله يولى  ئ
ــڭ ــپ ( قىلغانالرنى ــسى يهرگه تىكىلى ــان نهرسى ــهرپ قىلغ ــاق ) س ــته باش  يهت

 . دىـــن دان تۇتقـــان بىـــر دانغـــا ئوخـــشايدۇ 100 چىقارغـــان، ههر باشـــىقىدا
 . ) 1 ( ﴾ ئالاله خالىغان بهندىسىگه ههسسىلهپ كۆپ بېرىدۇ

 ۋەتىنىنــى، خهلقىنــى قوغــداش شــۇنىڭدەك، مۇســۇلمان كىــشى دىنىنــى،
 ئۈچۈن ئالاله يولىـدا شـېهىد بولـۇپ كهتـسىمۇ، ئـالاله تائاالنىـڭ دەرگاهىـدا
ــدىغانلىقىغا ــرىمهن بولىـ ــاتالردىن بههـ ــالىي مۇكاپـ ــۇپ، ئهڭ ئـ ــات بولـ  هايـ

ــشىنىدۇ ــى « . ئى ــالر، بهلك ــۈك دېمهڭ ــانالرنى ئۆل ــېهىد بولغ ــدا ش ــالاله يولى  ئ
 ههقىقىـــي . » رىزىقالنغـــۇچىالردۇر ئـــۇالر تىرىكتـــۇر، ئالالهنىـــڭ دەرگاهىـــدا

ــشتۈرۈپ ــسلهرنى يېتىـــــ ــك شهخـــــ ــداكار، ئۈلگىلىـــــ ــڭ پىـــــ  ئىماننىـــــ
ــۇر ــسىز ههقىقهتتــ ــدىغانلىقى شهكــ ــداق . چىقااليــ ــارىخى مۇنــ ــسالم تــ  ئىــ

 . قىسسىلىرىگه بايدۇر ئهرلهرنىڭ ئۈلگىلىك

. ـ ئايهت 261 ئال ئىمران سۈرىسى ) 1 (
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 لىرى نى پىداكارلىق نهمۇ

 زەيد ئىبنى ئهسلهم

 ۋايهت قىلىنىــدۇكى، زەيــد ئىبنــى ئهســلهم رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــ
ــڭ ــالاله تائاالنىـ ــالاله ﴿ ئـ ــدىكهن، ئـ ــا قهرز ههســـهنه بېرىـ  كىمكـــى ئالالهقـ

ــرگه ئۇنىڭغــا كــۆپ ــدۇ، شــۇنىڭ بىــلهن بى ــا ههســسىلهپ قايتۇرى  ئۇنىڭغ
ــدۇ ــايىتى چۈشــكهندە، ) 1 ( ﴾ ســاۋاپ بېرى ــگهن ئ ــۇ دەهــداه ئىــسىملىك دې  ئهب

 : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سورايدۇ ه بىر ساهاب

ــ ــا رەس ـــ ي ــزدىن ! ۇلۇلال ـ ــۇرۇپ بى ــاجهت ت ــدىن بىه ــاال ههممى ــالاله تائ  ئ
 قانداق قهرز سورايدۇ؟

 ــــ تــوغرا، ئــالاله تائــاال ههممىــدىن بىهــاجهت، بىــراق ئــۇ ئۇنىــڭ بىــلهن
ــبهر ــشنى خااليــدۇ، دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ پهيغهم  ســىلهرنى جهنــنهتكه ئهكىرى

 . ئهلهيهىسساالم

 مېنـى ۋە قىزىمنـى جهنـنهتكه ــ ئهگهر مهن ئـالاله تائاالغـا قهرز بهرسـهم،
 ئهكىرىشكه كېپىللىك قىالمدۇ؟

 . ــ ئهلۋەتته شۇنداق قىلىدۇ

ــڭ ههر ۇ ـــــ ئ ــار، ئۇنىــ ــال بــــېغىم بــ ــڭ ئىككىــ ــادا مېنىــ ــداقتا دۇنيــ  نــ
 . ئىككىلىسىنى ئالاله يولىدا ئاتىدىم

ئايهت  245 بهقهرە سۈرىسى ) (1
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 ۋە ئائىلهڭنىــڭ ــــ يــاق، بىرىنــى شــۇنداق قىــل، يهنه بىرىنــى ئــۆزۈڭ
ــالغىن ې ئېهتىيـــاجى ئۈچـــۈن ئ ــپ قـ ــدۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيه لىـ ــساالم دەيـ  . ىسـ
 : ه بۇۋاقىتتا هېلىقى ساهاب

 نـــداق بولـــسا، ئهڭ ياخشىــسىنى ئاتىـــدىم، ناچـــارراقىنى ئـــۆزۈمگه ۇ ــــ ئ
 . ئېلىپ قالدىم دەپ ۋەدە قىلىدۇ ۋە شۇنداق قىلىدۇ

 ئهبۇ تهلهه ئهنسارىي

 ئهبـــۇ تهلـــهه ئهنـــسارىي قۇرئاننىـــڭ بـــارائهت سۈرىـــسىنى تىـــالۋەت
ــالاله  ـ ئۇالغلىــق ﴿ تائاالنىــڭ قىلىۋېتىــپ، ئ  ـ قېــرى، پىيــادە  مهيلــى يــاش

ــاكى ــيىن شــارائىتتا بولــۇڭالر، ئىختىيــارىي ي  بولــۇڭالر، ئوڭۇشــلۇق يــاكى قى
ــدا ــا چىقىڭــالر، ئالالهنىــڭ يولى ــۇڭالر ههر هــالهتته جىهادق  ئىختىيارســىز بول
 مـــېلىڭالر بىـــلهن، جېـــنىڭالر بىـــلهن جىهـــاد قىلىڭـــالر، ئهگهر بىلـــسهڭالر

 دېــگهن ئــايىتىگه كهلگىنىــدە، ﴾ ش ســىلهر ئۈچــۈن ياخــشىدۇر مۇنــداق قىلىــ
 : بالىلىرىنى چاقىرتىپ كېلىپ ئۇالرغا دەيدۇ

ــمهن ــا چىقى ــا ســېلىڭالر، مهن جىهادق ــزدىن يولغ ــى تې ـــ مېن ــالىلىرى ! ـ  ب
 : ئۇنىڭغا

ـــ ــسىز، ـ ــاقهت قىاللماي ــا ت ــز، جىهادق ــپ كهتتىڭى ــىز قېرى ــدى س  دادا، ئهم
 ادقــا چىقتىڭىــز، ئۇمــۇ ۋاپــات بولــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن جىه

ــلهن ــۆمهر بىـ ــدى، ئـ ــات بۇلـ ــۇ ۋاپـ ــز، ئۇمـ ــلهن چىقتىڭىـ ــرى بىـ ــۇ بهكـ  ئهبـ
 . چىقتىڭىز، ئۇمـۇ ۋاپـات بولـدى، ئهمـدى سـىزنىڭ ئورنىڭىزغـا بىـز چىقـايلى
ــهه ــۇ تهل ــدە، ئهب ــدۇ دېگهن ــۇل قىلى ــۆزرىڭىزنى قوب ــىزنىڭ ئ ــاال س ــالاله تائ  ئ

 قىـــدۇ، بىـــر دېڭىـــز غازىتىـــدا ســـۆزىدىن قايتمايـــدۇ، ئـــاخىرى جىهادقـــا چى
. شېهىد بولىدۇ
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 مۇسئهب ئىبنى ئۆمهير

ــئهب ــاهابىلىرىدىن مۇسـ ــساالمنىڭ سـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــى مـ  ههزرىتـ
ــايلىق ۋە را ــۇپ، ب ــان بول ــۆمهير باياشــاتلىق ئائىلىــدىن چىقق   ههت ئىبنــى ئ

ــاراغهت ــۇههممهد . ئىچىـــــدە ئۆســـــۈپ يېتىلىـــــدۇ پـــ ــۇ ههزرىتـــــى مـــ  ئـــ
 اڭلىغانـــدىن كېــــيىن، ئۇنىـــڭ دىنىغــــا ئهلهيهىســـساالمنىڭ دەۋىتىنــــى ئ

ــاۋۋال پاراغه  راههت ئهگىـــــشىدۇ،  تلىـــــك تۇرمۇشـــــىنى تهرك ئېتىـــــپ ئـــ
ــستانغا ههبهش ــرەت ى ــاخىرى هىج ــدۇ، ئ ــرەت قىلى ــنىگه هىج ــدىن مهدى  ، ئان

ــدۇ ــا شــېهىد بولى ــر غازاتت ــههىرىدىكى بى ــرى تىتىلىــپ . ش ــڭ كىيملى  ئۇنى
ــ ــۆگهپ دەپىـ ــىدىنى يـ ــانلىقتىن جهسـ ــۇق قالغـ ــىدى ئوچـ ــپ جهسـ  نه كېتىـ

ــاي ــه تېپىلم ــك نهرس ــۈن يېتهرلى ــش ئۈچ ــال قىلى ــر ت ــۇنى بى ــۇلمانالر ئ  مۇس
 كــۆڭلهك بىــلهن دەپىــنه قىلمــاقچى بولغىنىــدا، بــۇ بىرتــال كــۆڭلهك بىــلهن
 ئۇنىــڭ بېــشىنى ياپــسا ئــايىغى ئوچــۇق قالغــان، ئــايىغىنى ياپــسا بېــشى
ــڭ بېــشىنى يېپىــپ، ــۆڭلهك بىــلهن ئۇنى ــاخىرى بــۇ ك ــۇق قالغــان، ئ  ئوچ

ــايىغىنى خور ــنه ئـ ــدا دەپىـ ــۆگىگهن هالـ ــلهن يـ ــاقلىرى بىـ ــڭ يوپۇرمـ  مىنىـ
 . قىلىدۇ

ــ  ـــــ ڭ ئىســــسىق ئۆيىــــدىن، بــــايلىق، راههت بــــۇ ســــاهابىنى ئۆزىنىــ
ــىدىن ئايرى ــك تۇرمۇش ــ پاراغهتلى ــۇربهتچىلىككه لى ــا، غ ــا، جاپاغ  پ، پېقىرلىقق

 رازى بولــۇپ، ههزرىتــى مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ســېپىگه قوشۇلۇشــقا
 بىزمــۇ ئــۆزىمىزنى ! ېمه؟ تهبىئىيكــى، چىــن ئىمــان تــۈرتكه بولغــان نهرســه نــ

 مـۆمىن ـ مۇسـۇلمان دەيمىـز، ئهممـا ئـۇالر بىـلهن ئاسـمان ـ زېمىـن پهرقىمىـز
ــار ــامى . ب ــۇلمانلىقنىڭ ن ــسى، مۇس ــۇرۇق جازى ــسالمنىڭ ق ــزدە ئى ــۈنكى بى  چ

ــۆلگهن ــاللىبۇرۇن ئ ــى ئ ــڭ روه ــا ئۇنى ــان، ئهمم ــۇههممهد . قالغ ــى م  ههزرىت
ــدى ــساالمنىڭ دەۋرىـــ ــالتۇن ئهلهيهىســـ ــسالمنىڭ ئـــ ــى ئىـــ  كى ۋە كېيىنكـــ

ــان ــۇلمانالر قۇرئ ــدىكى مۇس ــاههلىرىدە كهرىم دەۋرلىرى ــات س ــۈن هاي ــى پۈت ن
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ــسۇن، ــايهتنى ئوقۇمىـ ــر ئـ ــداقال بىـ ــى، قانـ ــتۇر قىالتتـ ــۇق دەسـ ــڭ تولـ  ئۇنىـ
ــاتتى ــۇق ئهمهل قىلىـــپ ماڭـ ــا تولـ ــڭ . بۇيرىغانلىرىغـ ــۇالر دۇنيانىـ  شـــۇڭا ئـ

 نىــــڭ جهڭگىــــۋارلىقى، ئــــۈچتىن بىــــرىگه هۆكــــۈمران بولغــــان ۋە ئۆزلىرى
ــۆپلىگهن ــان، كـ ــل قىاللىغـ ــشىلىرىنى قايىـ ــا كىـ ــلهن دۇنيـ ــدارلىقى بىـ  دىنـ
 مىللهتلهر، جۈملىـدىن بىزنىـڭ ئهجـدادلىرىمىز ئىختىيـارى هالـدا ئۇالرنىـڭ

 بىزنىـــڭ شـــۇ زامـــانالردىكى . دىنىغـــا ئهگهشـــكهن، مۇســـۇلمان بولغـــان
ــان، ه ــك كىـــشىلهردىن بولغـ ــقهتهن ئۈلگىلىـ ــا ئهجـــدادلىرىمىزمۇ ههقىـ  هتتـ

 قاراخانىيالرنىڭ ئاسـىيادا كېڭىيىـشى ۋە مىسلىـسىز قـۇدرەتكه ئىـگه بولـۇپ،
ــۇل ــى قوبـ ــسالم دىنىنـ ــڭ ئىـ ــۇتۇق بۇغراخاننىـ ــشىمۇ، سـ ــۆزىنى كۆرسىتىـ  ئـ

 . قىلغىنىدىن كېيىن ئهمهلگه ئاشقان

 بۇرۇنقىالر ياخشى ئۈلگه

ــا ۋە ــانلىقتىن دۇنيـ  بـــۇرۇنقىالر ئىـــسالم دىنىنىـــڭ روهىغـــا ئهمهل قىلغـ
ــزدە قۇرئــان ئهممــا . قازانغــان كىنى ئــاخىرەتلى ــمه كهرىــم بى  قارىالرنىــڭ خهت

ــۇ ئ ــۇپ وق ــايىخالردا ئوق  ـ ماش ــازار ــراغالردا، م  ـ چى ــر ــڭ نهزى  پ، موللىالرنى
ــدىغان ئىقتىــساد دەســتۇرىغا ئايلىنىــپ قالغــان ــۇل تاپى  بىزدىكــى . بېرىــپ پ

ــالس ــاجىز، ئىخـــ ــان ئـــ ــۇرۇن » 0 « ئىمـــ ــانلىقتىن، بـــ ــدە بولغـــ  دەرىجىـــ
ــازىر ئـــۇالرنى كۇففارالرنىـــڭ قهل ــۇ ئىمـــان هـ ــالغان بـ ــمه سـ  بلىـــرىگه ۋەهىـ

 . ئهمهس، ئـــۆزىمىزنى قورقىتىـــدىغان بىـــر نهرســـىگه ئايلىنىـــپ قالغـــان
 ئـــۆز . مـــۇ بىـــزگه تهســـىر قىلمايـــدىغان بولـــۇپ قالغـــان كهرىم قۇرئـــان

ــلهر ــست ئهرەبـ ــدىكى بۇددىـ ــۇههم « ۋاقتىـ ــۇ، مـ ــالهه ئىللهلالهـ  مهدۇن الئىـ
مهنىـــسىنى ۋە غايىــــسىنى لىمىـــسىنىڭ ه دېـــگهن ئىمــــان ك » رەســـۇلۇلاله

 شـۇڭا ئـۇالر ههزرىتـى . بۈگۈنكى مۇسۇلمانالردىن ئهلـۋەتته ياخـشى بىلهتتـى
 مۇشــۇ كهلىمىــدىن باشــقا نــېمه سورىــسىڭىز « مــۇههممهد ئهلهيهىســساالمدىن

ــايلىقىمىزنى ســـىزگه تـــوپالپ ــايلىق دېـــسىڭىز پۈتـــۈن بـ ئـــورۇناليمىز ـــــ بـ
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 ىـــشاه قىلىـــۋااليلى، بېرەيلـــى، مهنـــسهپ دېـــسىڭىز ســـىزنى ئـــۆزىمىزگه پاد
 » مۇندىن باشقا نـېمه دېـسىڭىز ئـورۇناليمىز، ئهممـا بـۇ كهلىمىنـى ئېيتمـايمىز

ــر جـــۈمله ســـۆزنى . دەپ ئىلتىمـــاس قىلغـــان  نـــېمه ئۈچـــۈن ئـــۇالر بـــۇ بىـ
 : ئېيتماسلىقتا شۇنچىلىك چىـڭ تـۇردى؟ چـۈنكى، بـو كهلىمىنىـڭ مهنىـسى

 شــكه، ئىخـــالس ئــالاله تائــاالدىن باشــقا ئىشىنىـــشكه، چوقۇنۇشــقا، يۆلۈنۈ
ــاال ــالاله تائـ ــۇر، ئـ ــاله يوقتـ ــي ئىـ ــق ههقىقىـ ــسۇنۇشقا اليىـ ــقا، بويـ  باغالشـ
 تىرىلــدۈرگۈچى، ئۆلتۈرگــۈچى، رىزىــق بهرگۈچىــدۇر، يهر يۈزىــدىكى بــارلىق

 ىن باشـقا جان ئىگىلىرىنىڭ رىزقى ئـالاله تائـاالدىن كېلىـدۇ، ئـالاله تائـاالد
ــ ــشىلهرگه پايدا ــېچكىم كى ــدۇ، چو ه ــان يهتكۈزەلمهي ــۇق ـ زىي ــۇق، ئۇلۇغل  ڭل

ــك ــتۇر دېگهنلىـ ــالالهقىال خاسـ ــر ئـ ــۇ بىـ ــان . پهقهت شـ ــز تۇغۇلغـ ــا بىـ  ئهممـ
 كــــۈنىمىزدىن باشــــالپال مۇســــۇلمان بولــــۇپ ئاتــــالغىنىمىز ئۈچــــۈن، بــــۇ
 كهلىمىنىـــڭ قىممىتىنـــى بىلمهيمىـــز، ئۇنىـــڭ چوڭقـــۇر مهنىـــسىنى تولـــۇق

 بــۇ كهلىــمه زامــانىمىزغىچه ئوڭــاي يېتىــپ كهلــگهن ئهمهس، . چۈشــهنمهيمىز
. هلكى نۇرغۇن پىداكارلىقالر بىلهن يېتىپ كهلگهن ب
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 مهردلىك ۋە بېخىللىق

ــلهت، ــرەر مىل ــدىغان بې ــك بىــلهن ســېخىلىقنى ماختىماي ــادا مهردلى  دۇني
 ىق مهردلىــك بىــلهن ســېخىل . بېــرەر دىــن ۋە بېــرەر پهلــسهپه بولمىــسا كېــرەك

ــقا تېگىـــشلىك ــلهن ماختاشـ ــالق بولغىنىـــدەك، بېخىللىـــق بىـ  گـــۈزەل ئهخـ
ــك نامهرد ــۆ لىــ ــدە ســ ــسانىيهتنىڭ لۇغىتىــ ــۈن ئىنــ ــار ۈلىدىغان ك پۈتــ  ناچــ

ــۇر ــلهن . خۇلۇقت ــق بى ــدە بېخىللى ــۆپلىگهن ئايهتلىرى ــڭ ك ــان كهرىمنى  قۇرئ
ــۆكۈلگهن ــك س ــان . نامهردلى ــاال قۇرئ ــداق دەيــدۇ كهرىمــدە ئــالاله تائ  : مۇن

 ئـــــۆزىنى بىهـــــاجهت ) ئالالهنىـــــڭ ســـــاۋابىدىن ( بېخىللىـــــق قىلىـــــپ ﴿
ــدنى ــمه تهۋهى ــسابلىغان، كهلى ــز هې ــسهك، بى ــادەمگه كهل ــان ئ ــار قىلغ  ئىنك

 ئۇنىڭغـا يامـان يـولنى مۇيهسـسهر قىلىـپ بېرىمىـز، ئـۇ دۇزاخقـا تاشــالنغاندا،
 . ) 1 ( ﴾ ئۇنىڭ مېلى هېچ نهرسىگه ئهسقاتمايدۇ

ــى ﴿ ــڭ زىيىنـ ــدىكهن، ئـــۇ ئۆزىنىـ ــق قىلىـ ــى بېخىللىـ  ئۈچـــۈن كىمكـ
 . ) 2 ( ﴾ بېخىللىق قىلىدۇ

 كهرىــم بــۇ گـــۈزەل ئهممــا مهردلىــك ۋە ســېخىلىققا كهلـــسهك، قۇرئــان
ــشىدىغ ــا ئېرىــ ــاخىرەتته نىجاتلىققــ ــا ۋە ئــ ــى دۇنيــ ــي ئهخالقنــ  ان ههقىقىــ

ــڭ بىردىن ــان مۆمىنلهرنىـ ــدا، قۇرئـ ــان هالـ ــۈپىتى بولغـ ــر سـ ــڭ كهرىم بىـ  نىـ

 . ـ ئايهتلىرى 12 ـ 8 لهيل سۈرىسى ) 1 (
. ـ ئايهت 38 ۇههممهد سۈرىسى م ) 2 (
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 ئـۇالر غهيـبكه ئىـشىنىدۇ، نامـازنى ئـادا قىلىـدۇ، ئـۇالر ﴿ : بېشىدىال ماختايـدۇ
 . ) 1 ( ﴾ .. . بىز بهرگهن مال ـ مۈلۈكتىن ئالاله يولىدا سهرپ قىلىدۇ

ــداق ــان ۋە بۇن ــلهن ســېخىلىقنى ماختىغ ــك بى ــدىن باشــقىمۇ مهردلى  مۇن
 ئهخالقنىڭ ئىگىلىـرىگه دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىـك ئامـانلىق، بهخـت ـ سـائادەت
 ۋە ئاالهىــدە مۇكاپــاتالر بېرىلىــدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغــان ئــايهتلهر ناهــايىتى

 . كۆپتۇر

 يلىق ئابىدىسى هاتهم سېخى

 ههممهد ئهلهيهىســـساالم دۇنياغـــا كېلىـــشتىن ئهرەبـــلهردە ههزرىتـــى مـــۇ
 بــۇرۇن ئــۆتكهن هــاتهم تــائى دېــگهن بىــر ئــادەم مهردلىــك ۋە ســېخىلىقنىڭ

 ئىــسالمىيهتتىن . بىردىنبىــر ئۈلگىــسى ۋە نهمۇنىــسى بولــۇپ ئــۇتكهنىكهن
ــائىر ــازىرغىچه ههرقانـــداق بىـــر شـ  ئىلگىرىكـــى شـــائىرالردىن باشـــالپ تاهـ

ــلهن ــېخىلىق بى ــاتهمنى س ــېئىرلىرىدا ه ــپ ش ــسى قىلى ــڭ ئابىدى  مهردلىكنى
 بىـــز ئۇيغـــۇرالر ئارىـــسىدا تارقالغـــان هېكـــايه، چۆچهكلهردىمـــۇ . ماختايـــدۇ

ــپ ــسى قىلىــــ ــېخىلىقنىڭ نهمۇنىــــ ــلهن ســــ ــك بىــــ ــاتهم مهردلىــــ  هــــ
 . ئوبرازالشتۇرۇلغان

 بېخىللىق ئۈلگىسى قارۇن

 هاتهمنىـــڭ ئهكــــسىچه، مۇســــا ئهلهيهىســــساالمنىڭ زامانىــــدا قــــارۇن
ــۆتك ــر بــــاي ئــ ــلهن ئىــــسىملىك بىــ ــق بىــ ــارۇن بېخىللىــ ــۇپ، قــ  هن بولــ

ــارلىق . نامهردلىكنىـــڭ بىردىنبىـــر ئـــوبرازى بولـــۇپ قالغـــان  دۇنيـــادىكى بـ

. ـ ئايهت 3 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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ــار ــارۇن ئـــوبرازى لهنهتكـ  ســـاماۋىي دىـــنالردا ۋە ئىنـــسانالرنىڭ قهلبىـــدە قـ
 ئېيتىلىـــشىالرغا ئاساســـالنغاندا، قـــارۇن . ســـاقلىنىپ كهلمهكـــته پ بولـــۇ

ــڭ خهزىنىلى ــكهن، ئۇنى ــاي ئى ــوڭ ب ــايىن چ ــڭ ئىنت ــاچقۇچلىرىنى رىنى  40 ئ
ــاران كۆت ــۆگه ئ ــدىكهن ۈ ت ــان . رى ــداق باي ــۇ قىســسىنى مۇن ــم ب ــان كهرى  قۇرئ

ــدۇ ــدىن ئ ﴿ : قىلى ــارۇن مۇســانىڭ قهۋمى ــ ق ــانلىق . دى ى ــا يوغ ــارۇن ئۇالرغ  ق
ــۆپ بهرگهن ئىـــدۇقكى، ــۇ قهدەر كـ ــا خهزىـــنىلهردىن شـ ــدى، قارۇنغـ  قىلـ

ــاچقۇچلىرىنى ــڭ ئــ ــۈرۈش ( ئۇالرنىــ ــائهتكىمۇ ) كۆتــ ــر جامــ ــۈك بىــ  كۈچلــ
ــى ــى، ئهين ــق قىالتت ــقهتهن ئېغىرلى ــى ههقى ــى ئېيتت ــا قهۋم ــا قارۇنغ  : ۋاقىتت

ــمه، ‹ ــدۇ، كــۆرەڭلهپ كهت ــالاله زادى ياقتۇرماي  كــۆرەڭلهپ كهتكــۈچىلهرنى ئ
 ئــــالاله ســــاڭا بهرگهن بــــايلىق بىــــلهن ئــــاخىرەت يــــۇرتىنى تىلىگىــــن،
 دۇنيادىكى نېـسىۋەڭنىمۇ ئونـۇتمىغىن، ئـالاله سـاڭا ياخـشىلىق قىلغانـدەك،

ــ ــهن ئـ ــدىلىرىگىمۇ ( الاله سـ ــڭ بهنـ ــن، ) نىـ ــشىلىق قىلغىـ ــق ( ياخـ  بېخىللىـ
 بۇزغـــۇنچىالرنى يهر يۈزىـــدە بۇزغــۇنچىلىقنى تىلىمىگىـــن، ئــالاله ) قىلىــپ

ــدۇ ــارۇن › زادى ياقتۇرماي ــم بول ‹ : ق ــدە بىلىمى ــڭ ئاالهى ــۇ مېنى ــانلىقتىن، ب  غ
 . ) 1 ( ﴾ دېدى › بايلىققا ئېرىشتىم

 ـ دۇنياســـىدىن كـــۆرگىنىمىزدەك، ئـــايهتته  ئېهتىيـــاج قـــارۇن مـــال
 شــۇنىڭ بىــلهن ئــالاله . ئىگىلىــرىگه چىقىــم قىلىــشنى قهتئىــي رەت قىلىــدۇ

ــاال ئــۇنى تىرىــك تۇرغــۇزۇپ مــال ــــ دۇن  يــالىرى بىــلهن بىــرگه يهرگه تائ
 قـارۇننى ئۇنىـڭ ئـۆيى بىـلهن قوشـۇپ يهرگه يۇتقـۇزدۇق، ﴿ . ۋېتىدۇ ۇ يۇتقۇز

. ـ ئايهتلهر 78 ـ 77 ـ 76 قهسهس سۈرىسى ) 1 (
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ــ ــازابىنى توس ــڭ ئ ــدىن ئالالهنى ــائه ب ۇ ئۇنىڭ ــر جام ــدى ۋاالاليدىغان بى  . ولمى
 . ) 1 ( ﴾ قارۇن ئۆزىنى قوغدىيالمىدى

 ىرىـدىمۇ قهيـت قىلىنغـان بۇ ۋەقهلىـك باشـقا سـاماۋى دىنالرنىـڭ كىتابل
 . هادىسىدۇر مهشهۇر

 نىشانه تىكلىگىلى بولمايدۇ  بايلىق بىلهن نام

 دۇنيـــــادا تــــــوننىالپ ئــــــالتۇن ۋە مىليـــــارتالپ دولــــــلهر يىغقــــــان
 ، ئـازراق بـايلىقى بولـسىمۇ شـۇ مىلياردىرالرنىـڭ نـام ـ نىشانىـسى قالماسـتىن

 بايلىقىـــدىن ئىنـــسانىيهتكه، خۇسۇســـهن ئـــۆز مىللىتىنىـــڭ ئېهىيـــاجلىرى
ــۆهرىتى كېيىنكــى  ـ ش ــڭ نــام ــان كۆيهرلهرنى ــاردەم قىلغــان ج ــۈن ي  ئۈچ

 . ئهۋالدالرنىڭ قهلبىدە ئورۇن ئېلىپ، تىلالردا مهدهىيىلىنىپ كهلمهكته

 نىـسىنىڭ ياخـشى ئاتـاق دۇنيـادا ههر قانـداق ئـادەم ئۆزىنىـڭ نـام ـ نىشا
 بىــلهن قېلىــشىنى، خــۇددى هاتهمــدەك، مهردلىــك بىــلهن ســېخىلىقنىڭ
 ئۈلگىـسى بولـۇپ، ئهۋالدلىرىنىـڭ تىللىرىــدا ماختىنىـشنى، ئـالاله تائاالنىــڭ
ــۋەتته ــدۇ، ئهلــ ــنى ياقتۇرىــ ــهرەپلىك بولۇشــ  ـ شــ ــان  . دەرگاهىــــدىمۇ شــ

ــسىنىڭ قارۇ  ـ نىشانى ــام ــڭ ن ــېچكىم ئۆزىنى ــادا ه ــۇنىڭدەك، دۇني ــدەك ش  ن
ــامهردلىككه مىــــسال بولــــۇپ قېلىــــشىنى ۋە خهلقىنىــــڭ  بېخىللىققــــا ۋە نــ

 . ئېغىزىدا لهنهتكار بولۇپ قېلىشىنى ههرگىزمۇ خالىمايدۇ

. ــ ئايهت 81 قهسهس سۈرىسى ) 1 (
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 مهرد بايالر جهمئىيهتنىڭ يۆلهنچۈكلىرىدۇر

 ههر قانــداق بىــر جهمئىيهتنىــڭ تهرەققــى قىلىــپ راۋاج تېپىــشى ئۈچــۈن
 رنىــڭ رولــى ئاالهىــدە چــوڭ شــۇ جهمئىيهتتىكــى بايالرنىــڭ ــــ مهرد بايال

ــدۇ، دۆلهتل ــتىن كۆتۈر بولىـ ــسادىي جهههتـ ــڭ ئىقتىـ ــۇ ۈ ل ۈ هرنىـ ــىدىمۇ شـ  شـ
 شـــۇڭا پهيغهمـــبهر . دۆلهتتىكـــى بـــايالر ئاالهىـــدە ســـالماق ئـــورۇن تۇتىـــدۇ

 بـــايلىرىڭالر بېخىللىـــشىپ كهتـــكهن ۋاقىتتـــا، ســـىلهرگه « : ئهلهيهىســـساالم
 بـۇ . دېـگهن )1 ( » يهرنىڭ ئۈستىدىن ئۇنىڭ ئاسـتى ياخـشىراق بولـۇپ قالىـدۇ

ــسى ــسنىڭ مهنىـ  ـ : ههدىـ ــۇل ــان پـ ــا قىلغـ ــاال ئاتـ ــالاله تائـ ــايلىرىڭالر ئـ  بـ
 ماللىرىـــدىن باشـــقا ئېهتىيـــاج ئىگىلىرىگىمـــۇ ســـهرپ قىلىـــپ ئـــۇالرنى
 ـ ــۇش، ئىلىــم ــۇقتىن قۇتۇل  قىيىنچىلىقــتىن قۇتقۇزمىــسا، ئاســارەتتىن، خورل

ـــ ۇل پهن ئۆگىنىــپ، كهشــىپىياتالرنى ئېچىــپ تهرەققــى قىلىــش ئۈچــۈن پــ  ـ
 نــداق بايالرنىــڭ ۋە ســىلهرنىڭ ئــۆلگىنىڭالر ۇ ماللىرىــدىن ســهرپ قىلمىــسا ئ

 هتـاجلىق ئىچىـدە هايــات و نكى بۇنـداق ئاســارەت، خورلـۇق ۋە م چـۈ . ياخـشى
 . كهچۈرۈشنىڭ ئههمىيىتى ۋە مهنىسى يوقتۇر، دېگهنلىك

 ـ پهن، تېخنىكـــا يېڭىلىقلىـــرى ۋە  دۇنيـــادىكى ههر قانـــداق ئىلىـــم
ــا ــىپىياتالر ئهڭ ئـ ــتىن كهشـ ــاددىي جهههتـ ــشى ۋە مـ ــڭ قوللىـ  ۋۋال بايالرنىـ

 . ســېخىلهرچه يــاردەم قىلىــشى سايىــسىدا ئــۆز مېــۋىلىرىنى بېرىــپ كهلمهكــته
ــشنىڭ ــائادەتلهرگه يېتىــ  ـ ســ ــت ــك بهخــ ــا ۋە ئاخىرەتلىــ ــم دۇنيــ  ئىلىــ

ــسىدۇر ــالالردا . ۋاسىتى ــۆپ ه ــشلىرى ك ــرىش ئى ــېلىش ۋە بې ــى ئ ــۇ ئىلىمن  ب
ــر كـــۆپ هـــالال . ئىقتىـــسادقا ئېهتىيـــاجلىقتۇر  ردا بىلىـــم بىـــلهن بـــايلىق بىـ

تهبهرانىي رىۋايىتى ) ( 1
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 شـۇڭا ئـالىم ئىلمـى بىـلهن، بـاي پـۇل ـ مېلـى بىـلهن . ئادەمدە جهم بولمايـدۇ
 . جهمئىيىتىگه، مىللىتىگه خىزمهت قىلىدۇ

 بايلىق سىناق ياكى نېمهتتۇر

 رەر ئـادەمگه بـايلىق ئاتـا قىلـسا ئـۇنى ئىككـى مهقـسهت ى ئالاله تائاال ب
ــدۇ ــلهن بېرى ــ : بى ــا ئىنئ ــرى، ئۇنىڭغ ــرى، بى ــسىدىن؛ يهنه بى ــش يۈزى  ام قىلى

 ئــۇنى ســىناش يهنــى بــۇ بــايلىقنى ئــۆز يولىــدا قوللىنامــدۇ يــاكى بېخىللىــق
ــدۇ ــش ئۈچــۈن بېرى ــان قىلى ــدۇ، دەپ ئىمتىه ــسىپ ياتام ــپ بې ــالاله . قىلى  ئ

ــۇههقته ــاال بـ ــۈك ﴿ : تائـ ــر تۈرلـ ــالىلىرىڭالر بىـ ــاللىرىڭالر ۋە بـ ــىلهرنىڭ مـ  سـ
 : ىلىـــپ ۇســـۇلمانالرغا تهۋســـىيه ق م ئـــالاله تائـــاال . دەيـــدۇ )1 ( ﴾ ســـىناقتۇر

ــۈم كېلىــپ ﴿  نېمىــشقا مېنىــڭ ئهجىلىمنــى ! پهرۋەردىگــارىم ‹ : بىرىڭالرغــا ئۆل
ــ هدەقه قىلىـــپ ياخـــشىالردىن بـــوالر ئ بىرئـــاز كېچىكتۈرمىـــدىڭ، ســـ  › دىم ىـ

 دېيىــشتىن بــۇرۇن، ئۆزۈڭالرغــا رىزىــق قىلىــپ بېــرىلگهن نهرســىلهردىن
 هلهيهىسـساالم ئـالاله تائــاال پهيغهمــبهر ئ . دەپ بۇيرۇيـدۇ )2 ( ﴾ سـهرپ قىلىڭـالر

 رىزىــــق قىلىــــپ بهرگهن، نۇرغۇنلىغــــان ياخــــشى ئىــــشالرنىڭ ئهمهلــــگه
ــدا ــۆز يولىـ ــۇنى ئـ ــڭ، ئـ  ـ دۇنيانىـ ــال ــدىغان مـ ــىله بولىـ ــشىغا ۋەسـ  چىقىـ
 ئىشتىلىتىشنى بىلىدىغان ياخـشى ئـادەم ئۈچـۈن ئىككـى دۇنيـالىق بهخـت ـ

 : اق دېــگهن ســائادەتلهرنىڭ ۋاسىتىــسى بولىــدىغانلىقىنى ئىخچــامال مۇنــد
 . )3 ( » دېگهن ياخشى ى ەمنىڭ قولىدىكى مال ـ دۇنيا نېم ياخشى ئاد «

 ئايهت  15 تهغابۇن سۈرىسى ) 1 (
 ئايهتلهر  11  10 مۇنافىقۇن سۈرىسى ) 2 (
ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 3 (
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 ـ دۇنيــانى  ئـالاله تائـاال ئىنئـام ۋە ســىناق تهرىقىـسىدە ئاتـا قىلغــان مـال
 هتاجالرنىـڭ بۇنىڭـدىكى ههققىنـى ئـادا و الاله تائاالغا شـۈكۈر قىلىـش ۋە م ئ

 ـ گىلىـــرىگه ـــــ يېـــ ى جهمئىيهتتىكـــى ئېهتىيــاج ئ قىلىــش يۈزىـــسىدىن  تىم
ــا، ههر قايــسى ســاههلهردە ــوق تۇلالرغ ــا، باققۇچىــسى ي  يېــسىرالرغا، پېقىرالرغ
ــۋى ــڭ مـــاددىي ۋە مهنىـ ــا ۋە ئـــۆز خهلقىنىـ  ئىلىـــم تههـــسىل قىلىۋاتقانالرغـ
 جهههتلهردىـــن تهرەققـــى قىلىـــپ يۈكسىلىـــشىگه ســـهرپ قىلىـــپ تۇرغـــان
 ـ كــــۈنگه ههســــسىلهپ ئاشــــىدۇ ۋە  بايالرنىــــڭ بــــايلىقلىرى كۈنــــدىن

 مۇنــــداق بايالرنىــــڭ ئــــالاله تائاالنىــــڭ ۋە . تىمــــۇ ئاشــــماقتا ئهمهلىيهت
 . ئىنــــسانالرنىڭ ئالدىــــدا يــــۈزى يــــورۇق، شــــانى شــــهۋكهتلىك بولىــــدۇ
 ئهكـــسىچه، بـــايلىقلىرىنى ئـــالاله تائاالنىـــڭ ئىنئـــامى، بۇنىڭـــدا ئېهتىيـــاج
ــاپتىم ــلهن ت ــۆز كۈچــۈم بى ــار دەپ تونۇماســتىن، ئ ــى ب  ئىگىلىرىنىڭمــۇ ههقق

ــارۇنچه ــرئهۋنچه چوڭچىلىـــق قىلىـــپ ئهمهســـمۇ دەپ قـ  مهغرۇرۇلىنىـــپ، پىـ
 كېرەكلىــك جهههتــلهرگه ســهرپ قىلــشتىن بېخىللىــق قىلىــدىغان بــايالرنى
ــانچه جازااليـــدۇ، بهزىـــسىنى ــۇ دۇنيـــادىال ئـــۆزى خالىغـ  ئـــالاله تائـــاال مۇشـ
ــدەك ــۇدا غهرق قىلغان ــى س ــسىنى پىرئهۋنن ــا، بهزى ــدەك يهرگه يۇتقۇزس  قارۇن

ــۇ جههىلنــــى ئۆلتۈرگۈزگهنــــدەك غهرق قىلىــــدۇ، بهزىــــسىنى بولــــسا  ئهبــ
ــدۇ ــوتېرالر . ئۆلتۈرگۈزىـــ ــويغۇنچى رېكـــ ــاراقچىالر ۋە ســـ ــوالڭچىالر، قـــ  بـــ

ــدا ــشلىق هالــــ ــلهن ئېچىنىــــ ــۇلالر بىــــ ــل ئۇســــ ــدىن ههرخىــــ  تهرىپىــــ
ــۈم ۈ ئۆلتۈرۈل ــسىرەپ ئۆل ــايغۇ ۋاتقــانالر ۋە بايلىقىــدىن ئهن  ـ ق ــۈپ غهم  نى كۈت

ــدە تۇر ــايالردۇر ۇ ئىچى ــل ب ــانالرمۇ ئهنه ئاشــۇ بېخى ــايالر . ۋاتق ــا ســېخى ب  ئهمم
 ـ دۇنياســىدىن ئهنــسىرىمهيدۇ، بهلكــى راههت، هــۇزۇر ئىچىــدە هايــات  مــال

 چـۈنكى ئـالاله تائـاالنى ههقىقىـي تونۇغـان بـاي بـۇ ئـالته كۈنلـۈك . سۈرىدۇ
ــالاله ــدۇ، بهلكــى ئ ــى يېمهي ــڭ غېمىن ــوال بايلىقىنى  ـ ت ــاز ــان ئ ــدە يىغق  ئالهم

ــ ــايلىقتىن هېــساب بېرى ــۇ ب ــدا ب ــدۇ، تائاالنىــڭ دەرگاهى  شنىڭ غېمىنــى قىلى
ــشتىن هــېچ ــهرپ قىلى ــلهرگه س ــايلىقلىرىنى كېرەكلىــك تهرەپ ــۇ ب ــۇڭا ئ ش
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ــدۇ ــكهت . بېخىللىــق قىلماي  ـ دۇنياســى بهرى ــال ــڭ م  شــۇ ســهۋەبتىنمۇ ئۇنى
 . مانابۇ ــ رېئاللىق . بىلهن كۆپىيىپال تۇرىدۇ

 بېخىللىققا ئادەتلهنگهن خهلق نىجات تاپالمايدۇ

 دۇنياســــىغا بېخىللىــــق  ق مــــال خىللىققــــا ئــــادەتلهنگهن خهلــــ بې
ــپ ــدىن ئايرىلىـ ــا ۋەتىنىـ ــىدىن، ههتتـ ــدىن، نومۇسـ ــانلىقتىن، جېنىـ  قىلغـ

ــال ســهرپ . قالىــدۇ  ـ م ــۇل ــلهرگه پ ــاجلىق تهرەپ ــادەتتىكى ئېهتىي  چــۈنكى ئ
 قىلىـــشتىن بېخىللىـــق قىلىـــشقا ئادەتلىنىـــپ كهلـــگهن بىـــر خهلقنىـــڭ

ــال ســهرپ  ـ م ــۇل ــدا پ ــداش يولى ــشى ۋەتهننىــڭ مۇســتهقىللىقىنى قوغ  قىلى
 ـ مېلىغــا بېخىللىــق قىلغانالرنىــڭ  مــۇمكىن ئهمهس، ۋەتىنــى ئۈچــۈن پــۇل

 ـ . جېنىنــى بېرەلىــشى تېخىمــۇ مــۇمكىن ئهمهس ئۇنىــڭ يولىــدا  مانــا بــۇ
 . تارىخنىڭ، خۇسۇسهن ئۇيغۇر تارىخىنىڭ يهكۈنى

 پۇل ـ مال ئالاله تائاالنىڭ مۈلكىدۇر

ــدۇر ــڭ مۈلكى ــالاله تائاالنى ــال ئ  ـ م ــۇل ــڭ قولىمىزدىك . پ ــسى ئالالهنى  ى
 ئـالاله تائـاال بـايلىقنى كىـشىلهرنىڭ ئىقتىـدارىغا، بىلىـم . بىزگه بهرگىنىدۇر

 ـ قــۈۋىتىگ  ه ئاساســهن بهرمهيــدۇ، بهلكــى ئــۇنى ـــ سهۋىيىــسىگه يــاكى كــۈچ
 ئــالاله . ئىنئـام يــاكى سـىناق تهرىقىــسىدە بېرىـدۇ ، بىـز يوقىرىـدا ئېيتقانــدەك

ــاراتتى ــسۇلالرنى يـ ــايالرنى ۋە يوقـ ــاال بـ ــشاش . تائـ ــڭ ئوخـ ــالاله تائاالنىـ  ئـ
 ـ پاراســـهتكه ئىــــگه، ئوخـــشاش ئىــــشتا  دىپلومغـــا، ئوخـــشاش ئهقىــــل
 ئىـشلهيدىغان ئىككــى ئادەمنىــڭ بىرىنـى بــاي قىلىــدىغانلىقى، يهنه بىرىنــى

ــاللىق ــر رېئ ــدىغانلىقى بى ــۆۋەنرەك قىلى ــدىن ت ــاكى باي ــسۇل ي ــۈنكى . يوق  چ
 . خالىغـانچه بېرىـدۇ بايلىق ئـالاله تائاالنىـڭ قولىـدا، ئـۇ خالىغـان كىـشىگه،

ــڭ ــاتنى پهرز قىلغاننى ــۈن زاك ــايالر ئۈچ ــاال ب ــالاله تائ ــزدا ئ ــڭ دىنىمى بىزنى
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 ســـىرتىدا، ئىجتىمـــائىي يـــاردەم، ســـهدەقه، ئېهـــسان نـــاملىرى ئاســــتىدا
 ههتتــا ئــۆز ئىختىيــارى بىــلهن . كــۆپلىگهن يــاردەم ۋاســىتىلىرىنى بۇيرىغــان

ــله ــاجلىق تهرەپ ــدا ئېهتىي ــالاله يولى ــى ئ  ـ مېلىن ــۇل ــهرپ قىلغــان پ  رگه س
ــۈن ــۇلى ئۈچـ ــيىن پـ ــر تىـ ــشىنىڭ ههر بىـ ــدىنمۇ 700 كىـ ــيىن ۋە ئۇنىڭـ  تىـ

 بــۇالر ياردەمنىــڭ . كــۆپرەك بېرىلىــدىغانلىقىنى قۇرئــان كهرىــم ۋەدە قىلغــان
ــاتى بهس ــۇ دۇنيــالىق مۇكاپ ــڭ ئــاخىرەتتىكى مۇكاپاتىــدىن . ب  ئهممــا ئۇنى

ــدۇ ــداق دەي ــالاله تائــاال مۇن ــساق، ئ ــدىغان بول ــۇ ﴿ : ســۆز ئاچى  ـ مېلىنــى پ  ل
ــنهت ــا مىنــ ــسىدىن ئۇنىڭغــ ــدىغان، ئارقىــ ــهرپ قىلىــ ــدا ســ ــالاله يولىــ  ئــ

 ـ ســاخاۋىتىگه ئېرىــشكهنلهرنى ( قىلمايــدىغان، ۋە ــر ــدىغان ) خهي  رەنجىتمهي
ــا ــدۇ، ئۇالرغ ــدا ســاۋاب تاپى ــامهت ( كىــشىلهر پهرۋەردىگارىنىــڭ دەرگاهى  قىي

 . )1 ( ﴾ قورقۇنچ ۋە غهم ـ قايغۇ بولمايدۇ ) كۈنى

ــادا ــى، دۇنيـ ــېچ يهنـ ــۇپ، هـ ــۇن بولـ ــشىلىقلىرىدىن مهمنـ ــان ياخـ  قىلغـ
 پۇشــــايمان قىلمايــــدۇ ۋە مهڭگۈلــــۈك بهختلىــــك هاياتقــــا ئېرىــــشىدۇ،

 . دېگهنلىك

 بېخىلالرنىڭ هاالكىتى ئۆز قولىدا

ــۇالرنى ــۈپهتلهپ ۋە ئـ ــلهن سـ ــق بىـ ــى زالىملىـ ــاال بېخىلالرنـ ــالاله ئاتـ  ئـ
 نىـڭ ئالاله ( نېمىنـى خهيـر ـ ئېهـسان قىلمـاڭالر يـاكى ﴿ : سـۆكۈپ
 نېمىنى ۋەدە قىلمـاڭالر، ئـالاله ئـۇنى ههقىـقهتهن بىلىـپ ) يولىدا
 ـ ( زالىمالر . تۇرىدۇ  يهنـى زاكـاتنى مهنئـى قىلغـۇچىالر يـاكى پـۇل

ئايهت  262 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (
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ــۇچىالر ــهرپ قىلغ ــشالرغا س ــاه ئى ــى گۇن ــا هېچقانــداق ) مېلىن  غ
 . دەيدۇ ) 1 ( ﴾ مهدەتكار چىقمايدۇ

ــشىچه ــۋايهتلهردە ئېيتىلى ــسىملىك : رى ــابۇس ئى ــدا ق ــۇرۇنقى زامان ــر ب  بى
ــۇ ئۆلىـــدىغان ۋاقتىـــدا بالىلىرىغـــا ۋەســـىيهت  چـــوڭ بـــاي ئـــۆتكهنىكهن، ئـ

ــىرتقا « : قىلىـــپ ــاۋۇتتىن سـ ــۇمنى تـ ــى قولـ ــالغاندا ئىككـ ــا سـ ــى تاۋۇتقـ  مېنـ
ــۇڭالر ــۇ » چىقىرىـــــپ قويـــ ــدە . دەپ بۇيرۇپتـــ ــهۋەبى ههققىـــ  بۇنىـــــڭ ســـ

ــورالغىنىدا ــدىن « : سـ ــپ، ئۇنىڭـ ــال يىغىـ  ـ مـ ــۇل ــدەك پـ  مهن ئۆلمهيدىغانـ
ــادا پايدىلىنال ــه بۇدۇنيـــ  مىـــــدىم، ئـــــاخىرەتلىكىم ئۈچۈنمـــــۇ بىـــــر نهرســـ

ــالىرىم شــۇنداقال قالــدى، ــدە يىغقــان دۇني ــدىم، ئهمــدى ئۆلگىنىم  ئاتىيالمى
 » ! ئــاخىرەتكه قــۇرۇق قــول كهتكىنىمنــى كىــشىلهر كــۆرۈپ ئىبــرەت ئالــسۇن

 . دېگهن ئىكهن

ــادا ــپ قالغـــان دۇنيـ ــق قىلىـــشقا ئادەتلىنىـ ــا بېخىللىـ  ـ مېلىغـ ــۇل  پـ
ــدى  ـ مېلىـ ــۇل ــڭ پـ ــپ مىللهتنىـ ــىلىرىدىن ئايرىلىـ ــك نهرسـ  نمۇ قىممهتلىـ

 . قالىدىغانلىقى تارىخنىڭ ئاچچىق ساۋىقى بولۇپ قالماقتا

 ىـزدە قـانخور شـىڭ ئانـا ۋەتىنىم خهلق ئېغىزىـدىكى رىـۋايهتلهرگه كـۆرە،
ــدە، ســتالىن شىڭ ىــ ش ــ ش سهي هۆكــۈمران بولغــان مهزگىل ــى ى  سهينى قهرزلهرن

 : ىپ دەپتۇ سهي ستالىنغا هال ئېيت ى ش تۆلهشكه قىستاپتۇ، شىڭ

 ــ هازىر بۇ قهرزلهرنـى قانـداق تـۆلهپ بېرىـشىمنى بىلمهيـمهن، بـۇ خهلـق
ــۆۋەن ــدە ياشــايدىغان، تۇرمــۇش ساپاســى ت ــاملىق ئىچى ــا ت ــر كون ــامرات بى  ن

 . خهلق تۇرسا، قانداق قىلىپ بۇالردىن بىر نهرسه يىغااليمهن

ئايهت  270 بهقهرە سۈرىسى (1)
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ــاملىق ئۆيلهرنىـــڭ ئىچىـــدە ياشـــىغان بىـــلهن، ــا تـ ــۇ خهلـــق كونـ ـــ بـ  ــ
ــق چىقىرىــپ خ ــاي خهل ــلهن ب ــۈش . هجلىمىــگهن بى ــالتۇن، كۈم ــق ئ ــۇ خهل  ب

 پـۇللىرىنى ئاشـۇ كونـا تـاملىق ئۆيلىرىنىـڭ تـېگىگه كۆمـۈپ سـاقاليدۇ، دەپ
 . سهيگه ى ش ئهقىل كۆرسىتىپتۇ ستالىن شىڭ

ــ ش شىڭ ــدىكى ى ــا ۋەتهن ــلهن ئان ــشى بى ــل كۆرسىتى  سهي ســتالىننىڭ ئهقى
 : بارلىق بايالرنى يىغىپ ئهكىلىپ، ئۇالرغا دەپتۇ

 رايلىقچه ئــالتۇن، كۈمۈشــلهرنى چىقىرامــسىلهر يــاكى ئېچىنىــشلىق ـــ چىــ
 هالدا قىينىلىپ ئۆلهمسىلهر؟

ــى ــرەت كۆرســىتىش ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ بهزىلىرىنــى خهلق ــدا ئىب ــۇ ئارى  ب
ــۇ ــاپ ئۆلتۈرۈپتــ ــلهن قىينــ ــۇلالر بىــ ــشى ئۇســ ــدە ۋەهــ ــڭ كۆزىــ  . ئالهمنىــ
 ـ دۆۋە ــۈپلىرى بىـــلهن دۆۋە ــلهر كـ ــالتۇن، كۈمۈشـ ــيىن ئـ  شـــۇنىڭدىن كېـ

 سهي ئۆزىنىـڭ كـۆزىگه ئىـشىنهلمهي ىـ ش بـۇ ۋاقىتتـا شىڭ . توپلىنىپ كېتىپتۇ
 . قاپتۇ، قهرزلهرمۇ تۆلىنىپ ئېشىپتۇ

 ئىـــسالم تارىخلىرىـــدا قهيـــت قىلىنىـــشىچه، چىڭگىزخـــان باغـــداتنى
ــسى دەپ ــسالم خهلىپىـ ــۆزىنى ئىـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــشغال قىلىـ  ئىـ

ــپ چىرىكلهشــكهن با ــدىن ئېزى ــسىمۇ يول ــشاهىنى ئاتىۋالغــان بول  غــدات پادى
 ئۆزىنىــڭ ئــالتۇنلىرىنى ئېرىتىــپ ئاغزىغــا قۇيــۇپ ئــازاپالش تىرىــك تۇتــۇپ،

ــۇ ــلهن ئۆلتۈرۈپت ــاۋاب . بى ــان ج ــورىغانالرغا چىڭگىزخ ــهۋەبىنى س ــڭ س  بۇنى
 بۇ پادىـشاه شـۇنچه كـۆپ ئـالتۇننى ئوردىـسىنىڭ تـېگىگه كۆمـۈپ « : بېرىپ

 رالپ بىـزگه ساقالپ ياتماسـتىن، ئـۇنى سـهرپ قىلىـپ ئهسـكهر كـۈچى تهييـا
. دى ىــ ملىكىتىنــى ســاقالپ قالغــان بــوالر ئ مه ئىــدى ، قارشــى تۇرغــان بولــسا
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 سىلهرنىڭ بـېخىللىقىڭالر سـهۋەبىدىن ئـالاله مېنـى سـىلهرگه جـازا ئورنىـدا
 )1 ( . دەپتۇ » ئهۋەتتى

 بېخىلالر ههمىشه زىيان ئىچىدە

 تارىخنىــڭ يــوقىرىقى ئــاچچىق ســاۋاقلىرى ئــالاله تائاالنىــڭ قۇرئــان
ــدىك ــى ﴿ : ى كهرىمـ ــڭ زىيىنـ ــۇ ئۆزىنىـ ــدىكهن، ئـ ــق قىلىـ ــى بېخىللىـ  كىمكـ

ــدۇ ــق قىلىـ ــۈن بېخىللىـ ــى ﴿ ۋە ﴾ ئۈچـ ــۇچىالر بېخىللىقىنـ ــق قىلغـ  بېخىللىـ
 ئـۆزلىرى ئۈچـۈن پايـدىلىق دەپ گۇمـان قىلمىـسۇن، ئهمهلىيهتـته، بـۇ ئـۇالر

ــانلىقتۇر ــگهن ســـــۆزلىرىنىڭ ههقىـــــقهتهن راســـــت ﴾ ئۈچـــــۈن زىيـــ  دېـــ
ــۇ ــسپاتالپ تۇرۇپت ــى ئى ــ . ئىكهنلىكىن ــشچانلىقتا، مهرد ۋە بى ــدىن تىرى  ز ئهزەل

ــز ــر مىللهتمىــ ــك بىــ ــېخىلىقتا ئۈلگىلىــ ــدادلىرىمىزمۇ . ســ ــۇرۇنقى ئهجــ  بــ
ــكهن ــان ئىــ ــۆلگىلىرى بولغــ ــېخىلىقنىڭ ئــ ــڭ، ســ ــا . مهردلىكنىــ  بۇنىڭغــ

ــۈرەلهيمىز ــدىمىزدا . تــارىخىمىزدىن كــۆپلهپ مىــسالالرنى كهلت هــازىر كــۆز ئال
 ئــــۆز نهپـــــسىنىڭ تۇرغــــان بىــــر مىـــــسالنى ئــــااليلى، ئهجـــــدادلىرىمىز

ــڭ مهنپهئهتلىرىنـــى ــى ئهۋالدلىرىنىـ ــپ، كېيىنكـ ــدىن كېچىـ  مهنپهئهتلىرىـ
 كــــۆزلىگهنلىكتىن، ئهرەبىــــستاننىڭ ههر قايــــسى جايلىرىــــدا ۋە باشــــقا
 دۆلهتــــلهردە شــــۇ زامانالرنىــــڭ سهۋىيىــــسىگه كــــۆرە ئهڭ ههشــــهمهتلىك
 ســـانىلىدىغان ئېـــسىل بىنـــاالرنى ســـېتىپ ئېلىـــپ، ئانـــا ۋەتىمىـــز خهلقـــى

ــايلىرىمىز . ەقىــپ قىلىــپ قويغــان ئىــكهن ئۈچــۈن ۋ ــۇرۇنقىالردەك ب  هــازىر ب
 يوقمــۇ؟ ئهلــۋەتته بــار، ههتتــا بــۇرۇنقىالردىن نهچــچه ههســسه ئــارتۇق بــايالر

 ! گهپ بايلىقتا ئهمهس، بهلكى يۈرەكته . بار

ناملىق ئهسهردىن » باغداد تارىخى « ( 1 )
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ــهئۇدى ــستان س ــستاندىكى ئهرەبى ــڭ ۋە پاكى ــپ بىنالىرىنى ــۇر ۋەقى  ئۇيغ
 غـــۇچىالر ئهمهس، بهلكـــى ا قىل هـــازىرقى مهســـئۇل بـــايلىرى يېڭىـــدىن بىنـــ

 ياخـــشى نىـــيهت بىـــلهن بـــۇرۇنقىالر . تهييارغـــا ههييـــار بولغـــۇچىالردۇر
ــۇ بىنا ــدۇرغان ب ــچه الر قال ــۆزلىرى بىلگهن ــازىرقىالر  ئ ــى ه ــڭ كىرىملىرىن  نى
 مهزكــۇر بىناالرنىــڭ كىرىملىــرى بىــلهن ۋەتىنىمىزنىــڭ . تهســهررۇپ قىلىــدۇ

ــم ــلهردە ئىلىـ ــسى پهنـ ــىرتىدا ههر قايـ ــى ۋە سـ ــان ئىچـ ــسىل قىلىۋاتقـ  تههـ
ــا ــمۇ؟ ئهممــ ــشلىك ئهمهســ ــشقا تېگىــ ــاردەم قىلىــ ــا يــ  ئوقۇغۇچىلىرىمىزغــ
ــول بهرمهي ــشقا يـــ ــداق قىلىـــ ــسىيهتچىلىك بۇنـــ ــشىلهردىكى شهخـــ  كىـــ

 . كهلمهكته

ــارا ــۆز ئــ ــتلۇق ۋە ئــ ــداكارلىق، مېهماندوســ ــېخىلىق، پىــ ــى ســ  بىزدىكــ
 ياردەملىـــشىش روهىــــدىن ئىبـــارەت ئىــــسالمىي ئهخالقىمىـــز ۋە مىللىــــي

 ـ ئاسـتا يـوقىلىش نىمىز تۈرلـۈك سـهۋەبلهر بىـلهن ئاجىزلىـش ئهنئه  ىپ، ئاسـتا
 ىغــا بېرىــپ قالغــانلىقتىن، ئــۆزىمىزنىال ئــويالپ بىــغهم، هېسسىياتــسىز ب گىردا

 بــــۇرۇن هــــاتهملهرنى تۇغقــــان ئۇيغــــۇر . ئۆتىــــدىغان بولــــۇپ قالغــــانمىز
 . ئانىلىرى، ئهمدىلىكته قارۇنالرنىال تۇغمىغان بولۇشى كېرەك، ئهلۋەتته

هر قانــداق بىــر مىللهتنىــڭ رونــاق تېپىــپ گۇللىنىــشى، ئــۆز دۆلىــتىگه ه
ــ ئـــــۆزى ــلهن ۈ ر ۈ ئىـــــگه بولـــــۇپ تۇرالىـــــشى ۋە قهد كۆتـــ ــا بىـــ  پ دۇنيـــ

 پۈتۈنلىشىــشىدىكى ئاساســلىق ئامىــل شــۇ مىلــلهت خهلقىنىــڭ ئــۆز ئــارا
ــانلىقى، بىـــر  بىرىنـــى يـــۆلهپ قىيىـــنچىلىقالردىن  قېرىنداشـــالرچه مېهرىبـ

 ئــــۆز ئــــارا . نه ياردەملىشىــــشى بولــــسا كېــــرەك قۇتۇلدۇرۈشــــى ۋە خالىــــسا
 ـ بىرىنــى قۇتقۇزمىغــان بىــر مىللهتنــى باشــقىالر  نىڭ ياردەملهشــمىگهن، بىــر

ــ ــشى ۋە خورلـ ــپ يۆلىـ ــاردەم قىلىـ ــى و قتىن، م ۇ يـ ــاجلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشـ  هتـ
ــۇمكىن ئهمهس ــپ، . م ــاردەم قىلى ــسانه ي ــسۇلالرغا خالى ــايلىرىمىز يوق  ئهگهر ب

ــالىلىرىنى ئوق ــان ب ــاددىي قىيىنچىلىقلىر ئوقۇيالمىغ ــل م ــۇپ، ههرخى ــى ۇت ىن
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ــلهت ۈ ر ۈ تهڭ كۆت ــر مىل ــسا، كېلهچىكــى ئۈمىــدلىك، بهختلىــك بى  دىغــان بول
. بوالر ئىدۇق
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 ئىناقلىق ئايالالرنى هۆرمهتلهشتىن باشلىنىدۇ

ــا بىـــلهن ههۋۋا ئانىنىـــڭ ئىنـــسانىيهت تارىخىـــدا دەســـلهپ ــادەم ئاتـ  ئـ
ــس ــقا ئىن ــسىدىن باش ــۇ ئىككى ــۇپ، ب ــسى قۇرۇل ــدى ئائىلى ــا كهل  . انالر بارلىقق

 بىــرى بىــلهن قېرىنداشــلىق – ئىنــسانالر ئــائىلىلهرنى قــۇرۇپ چىقىــپ، بىــر
ــرى ــسانى مېه ــسىدا ئىن ــۆز ئارى ــپ، ئ ــشتىلىرىنى ئورنىتى ــۇههببهتنى – رى  م

ــدى ــا قىلـ ــاقلىقنى، ئىللىقلىقنـــى بهرپـ ــارقىلىق ئىنـ  . جـــارى قىلـــدۇرۇش ئـ
ــمهك ــاق ، دې ــيهت ئىن ــاق ئ جهمئى ــش ئىن ــا قىلى ــدانغا ائىلىله بهرپ ــڭ مهي  رنى

ــاج و كېلىــشىگه م ــدىلىك . هت ــاق ئــائىله قــۇرۇش ئهقى  ۋە ئهخالقلىــق ئهر ئىن
 ئائىلىـــدىكى ئىنـــاقلىق ئايـــالالرنى هۆرمهتلهشـــتىن . هتـــاج و ئايالالرغـــا م –

ــلىنىدۇ ــى ۋە . باش ــلى تهبىئىت ــسانىيهتنىڭ ئهس ــاقلىق ئىن ــاقلىق، ئىتتىپ  ئىن
 . ئورتاق ئارزۇسىدۇر

 مۇههببىتى بىلهنال ئۆرە تۇرىدۇ ئايالنىڭ ئۆز ئارا – ئائىله ئهر

ــدە ــان كهرىمــ ــالاله قۇرئــ ــسى ﴿ : ئــ ــلهن ئۈنــ ــالالر بىــ ــۇلپهت – ئايــ  ئــ
ــۈن ــشىڭالر ئۈچ ــانلىقى، ( ئېلى ــپىڭالردىن ياراتق ــۆز تى ــۇالرنى ئ ــڭ ئ  ئالالهنى

ــاراڭالردا مېهـــرى – ئهر ــانلىقى ئالالهنىـــڭ – ئايـــال ئـ  مـــۇههببهت ئورناتقـ
ــىتىدىغان ( ــۇدرىتىنى كۆرســـ ــالى قـــ ــدۇر ئاالمهتلى ) كامـــ ــر . رىدىنـــ  پىكىـــ

 يۈرگۈزىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن شۈبهىــسىزكى، بۇنىڭــدا نۇرغــۇن ئىبــرەتلهر
 ئايــالالر هــېس قىالاليــدىغان ۋە – بــۇ پهقهت ئهر . دەپ كۆرســهتكهن )1 ( ﴾ بــار

ئايهت  21 رۇم سۈرىسى (1)
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ــا چىقىـــــدىغان مېهـــــرى ــارقىلىقال ۋۇجۇدقـــ ــۇههببهتنى، – ئـــــۇالر ئـــ  مـــ
 هت بولــۇپ، ئىللىقلىقنـى، خــاتىرجهملىكنى، ئىنـاقلىقنى ئىپادىلهيــدىغان ئـاي

ــسى ــل ئۇن ــۇ خى ــۋىش ۋە – ب ــراب، تهش ــدىكى ئىزتى ــسان روهى ــۇلپهت ئىن  ئ
ــدۇ ــىلهرنى يوقىتى ــڭ . ۋەسۋەس ــۇلى، ئايالنى ــڭ ه ــشىلىك هاياتنى ــائىله كى  ئ

ــدۇر ــۇهىم ئورۇنــ ــلىق مــ ــورنى ئهڭ ئاساســ ــدىكى ئــ ــبهر . ئائىلىــ  پهيغهمــ
 ئايـاللىرىنى ئۇرىـدىغانالر ياخـشى كىـشىلهر « : ئهلهيهىسساالم بىـر ههدىـسىدە

 ئهرلهرنىــــڭ ئايــــالالرنى بــــوزەك قىلىــــشى، . دەپ كۆرســـهتكهن )1 ( » مهس ئه
ــۆزلىرىنى ئــــۇرغىنى، ئــــۆزلىرىنى ــى، خورلىــــشى ئهمهلىيهتــــته ئــ  ئۇرۇشــ
ــى، ــوزەك قىلغىن ــسانىيهتنى ب ــۈن ئىن ــالىالرنى، پۈت ــۇنداقال ب ــورلىغىنى، ش  خ

 چـــۈنكى ئايـــالالر پۈتـــۈن . ئـــۇرغىنى ۋە خـــورلىغىنى بىـــلهن بـــاراۋەردۇر
 . ىلىرى ۋە ئهرلهرنىڭ بىر قىسمىدۇر ئىنسانىيهتنىڭ ئان

 ئايالالرنى هۆرمهتلهش گۈزەل ئهخالق

ــر ئادەمنىـــڭ ــنى بىـ ــالالرنى هۆرمهتلهشـ ــساالم ئايـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
ــپ ــان قىلى ــۈپىتىدە باي ــۆلچىمى س ــڭ ئ ــان ئىكهنلىكىنى ــاكى يام ــشى ي  : ياخ

 . ســىلهرنىڭ ياخــشىلىرىڭالر ئايالىغــا ياخــشى مۇئــامىله قىلىــدىغانالردۇر «
 » ئىچىڭالردىكــى ئايالىغــا ئهڭ ياخــشى مۇئــامىله قىلىــدىغان ئــادەممهن مهن

ــهتكهن ــڭ . دەپ كۆرســــ ــى ئۇنىــــ ــانىتى ۋە ئهخالقــــ ــساننىڭ دىيــــ  ئىنــــ
 بىــراۋ . نىــدۇ ى نــداق مۇئــامىله قىلىــشى بىــلهن ئۆلچ قا ئائىلىــسىدىكىلىرىگه

ــۇپ ــشى بول ــدىغان كى ــك كۆڭــۈل بۆلى ــشقا قانچىلى ــادا قىلى ــادەتلهرنى ئ  ئىب
 غــا، بالىلىرىغــا قــاتتىق مۇئــامىله قىلىــدىكهن، ئۇالرنىــڭ الى ي ئا ئــۇ كهتــسۇن،

ئههۋالىـدىن خهۋەر ئالمايــدىكهن، مۇنـداق كىــشىنىڭ دىنـى نــاقىس بولغــان

ئىمام نهسائىي رىۋايىتى ( 1 )
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 ولــۇپ، چــۈنكى گــۈزەل ئهخالقمــۇ ئهڭ ئېتىبــارلىق ئىبــادەت تــۈرى ب . بولىــدۇ
ــا ب ــۇ ئادەمنىـــڭ تهقۋالىقىغـ ــىته تهســـىر كۆرســـتىدۇ ى شـ ــادەتلهرنى . ۋاسـ  ئىبـ

 پ بولــۇپ، ئهخالقىــي مهســىلىلهرگه ســهل قارايـــدىغان ئورۇنالشــتا ئاكتىــ
ــادەم ــدىغان ئـ ــاللىق قىلىـ ــسىگه قوپـ ــاكى ئائىلىـ ــڭ يـ ــى ئىبادەتلهرنىـ  جىمـ

ــدۇ ــدىمىغان بولى ــادەتلهرنى ئورۇن ــي ئىب ــان ئهخالقى ــسىتى بولغ ــۇڭا . مهق  ش
 ئهر كىــشى ئايالىغــا ياخــشى مۇئــامىله قىلىــشى، ئۇنىڭغــا ئــازار بهرمهســلىكى،

 . ههمكارلىشىشى مۇهىمدۇر ئۆي ئىشلىرىدا ئۇنىڭغا

 ئايالالرنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى

ــساق، ــالىدىغان بول ــاتلىقتىكى ۋەزىپىــسىگه نهزەرس ــشىنىڭ هاي ــال كى  ئاي
 ئۇنىــڭ نهقهدەر ئههمىيهتلىــك ۋە شـــهرەپلىك بىــر ۋەزىــپه ئىكهنلىكىنـــى،

 ئىنــسان . ئايالالرنىـڭ بــۇ ۋەزىــپىگه ئهڭ ئويغـۇن يارىتىلغــانلىقىنى كــۆرىمىز
ــلىنىڭ ي ــارىدا نهس ــا م هر ش ــى ئانىالرغ ــۇت بولــۇپ تۇرۇش  . هتاجــدۇر و مهۋج

 ســسىلىرى ئايــال س يولــوگىيه مۇتهخه ى پىـسخولوگىيه، تهربىــيه ئــالىملىرى ۋە ب
 ئايــال . كىــشىنىڭ يارىتىلىــشىدىن ئانىلىققــا هازىرالنغــانلىقىنى يهكۈنلهيــدۇ

 كىــــشى ئۆتهيــــدىغان ئــــانىلىق ۋەزىپىــــسىنى ئهرلهردىــــن بىرەرســــىمۇ
ــى هه . ئۆتىيهلمهيـــدۇ ــا پۈتـــۈن ئهرلهر جىنـــسى بىرلىـــشىپمۇ بـــۇ ۋەزىپىنـ  تتـ

ــدۇ ــشلىرى . ئۇرۇنلىيالماي ــشتۈرۈش ئى ــيىلهپ يېتى ــالىالرنى تهربى ــڭ ب  ئانىنى
 . بىلهن بولۇشـى ئانـا ـ بـاال ههر ئىككىلىـسى ئۈچـۈن چـوڭ ئههمىيهتلىكتـۇر
ــلهن ــولى بى ــۆز ق ــۇنى ئ ــدا بولۇشــىنى، ئ ــسىنىڭ يېنى ــۆز بال ــم ئ ــا ههردائى  ئان

ــا ب ــپ، باغرىغ ــرىمهن بېقى ــدىن بهه ــڭ هۇزۇرى ــارقىلىق ئانىلىقنى ــشى ئ  ېسىى
 . بـالىمۇ ئانىنىـڭ مېهـرى ـ شـهپقىتىگه موهتاجـدۇر . بولۇشـنى ئـارزۇ قىلىـدۇ

 ئۇنىــــڭ ئــــۆز ئانىــــسىنىڭ تهربىيــــسى ۋە پهرۋىــــشى ئاســــتىدا بولۇشــــقا،
ــاجى ــان ئېهتىي ــشقا بولغ ــۈتىدىن هۇزۇرلىنى ــاتلىق س ــي ت ــسنىڭ تهبىئى  ئانى

ــا ســۈتىدىن باشــق . چوڭــدۇر ــا ئان ــۈك ســۈتلهرنىڭ هــېچ بىــرى ئان ا ههرتۈرل
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ــدۇ ــۆز ئانىــسىنىڭ تهربىيىــسىگه ۋە . ســوتىگه تهڭ بواللماي ــا بالىنىــڭ ئ  ئهمم
 پهرۋىــشىگه بولغــان ئېهتىيــاجى ئۇنىــڭ ئــاق ســۈتىگه بولغــان هاجىتىــدىن

 . چوڭدۇر، ئهلۋەتته

ــسى ــۈنى ۋە ئهتىـ ــڭ بۈگـ ــسى، ئۇالرنىـ ــۈرەك پارىـ ــڭ يـ ــۆز ، ئانىالرنىـ  ئـ
ــۆزلىرى ۋۇجۇدىنىــڭ بىــر پارچىــ  سى بولغــان، ئهڭ قىممهتلىــك بــالىلىرىنى ئ

 ههر ۋاقىــت باغرىغــا باســماي، باشــقا بىرســىنىڭ تهربىــيه قىلىــشىغا تاشــالپ
 ئهلـــۋەتته ئايـــالالر ئۈچـــۈن ئىـــشتىن ۋە . قويۇشـــى ئهپـــسۇسلىنارلىق ئىـــش

 . پۈتــۈن دۇنيــا بايلىقلىرىــدىن ئۇالرنىــڭ بــالىلىرى قهدىرلىــك ۋە ئهۋزەلــدۇر
ــڭ به ــوغرا، ئائىلىنىــ ــالالر تــ ــهۋەبىدىن بهزى ئايــ ــرى ســ  زى قىيىنچىلىقلىــ

 لـېكىن، ئاتـا بولغـان ئادەمنىـڭ قانـداقال . سىرتتا ئىشلهشكه مهجبـۇر بولىـدۇ
ــۈرۈش ــالغۇز كۆتـ ــۆزى يـ ــۈكىنى ئـ ــسىنىڭ يـ ــسۇن، ئائىلىـ ــارائىتتا بولمىـ  شـ

ــاردۇر ــۇرچى ب ــۈك . ب ــالالردىن كۈچل ــته ئاي ــسمانىي جهههت ــۇڭا ئهرلهر جى  ش
ــان ــ . يارىتىلغ ــائىله ئېهتىي ــانىالرمۇ ئ ــسا، ئ ــدا تولۇقلى ــاتىالر جايى  اجلىرىنى ئ

 ئــۆز ئۆيىــدە ئارامىـــدا ئولتــۇرۈپ بـــالىلىرىنى تهربىــيىلهش، يېتىـــشتۈرۈش
. ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولىدۇ
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 نىڭ زۆرۈرلىكى زەههرلىك چېكىملىكلهردىن ههزەر ئهيلهش

ــار — زەههرلىــــك چېكىملىــــك ــت قىلىــــدىغان، خۇمــ ــادەمنى مهســ  ئــ
 پيــۇن، خېــروئىن، مــورفىن، نهشــه، كوكــائىن قاتــارلىق تۇتقۇزىــدىغان ئه

ــاددىالر ــك م ــداردا زەههرلى ــۆپ مىق ــۇالردا ك ــۇپ، ب ــىلهر بول ــك نهرس  زەههرلى
ــار ــۇللىرى ههر . بـ ــشلهپچىقىرىش ئۇسـ ــرى، ئىـ ــېلىش مهنبهلىـ ــڭ كـ  بۇالرنىـ

 خىل بولۇپ، پۈتـۈن دۇنيـا خهلقىنىـڭ لهنىـتىگه ئۇچرىغـانلىقتىن، كـۆپىنچه
ــدا، قــارا نى  يهتلىــك كىــشىلهر تهرىپىــدىن ئىــشلهپچىقىرىلىدۇ يوشــۇرۇن هال

 . ۋە تارقىتىلىدۇ

 زەههرلىــك چـــېكىملىكلهر ئـــۇنى ئىــستېمال قىلغـــۇچىالرنى پۈتـــۈنلهي
ــىرتىدا، ــتۈرگهننىڭ ســـ ــلهن تۈگهشـــ ــۈم بىـــ ــپ، ئۆلـــ ــاردىن چىقىرىـــ  كـــ
ــهن ــدىغان، خۇسۇســ ــپ كېلىــ ــاپهتلهرنى ئېلىــ ــسانىيهتكه زور بااليىئــ  ئىنــ

 رنى زەههرلهپ نـــابۇت قىلىـــدىغان مىللهتنىـــڭ كېلهچىكـــى بولغـــان ياشـــال
 زەههرلىــــك چېكىملىكلهرنىــــڭ ئىنــــسانالرغا . رەهىمــــسىز ئالۋاســــتىدۇر

 كهلتۈرىــدىغان زىيــانلىرى مۆلچهرلىگۈســىز ئېغىــر بولــۇپ، تهن ســاقلىقى،
ــار ــدىن كــۆپ زىيىنــى ب ــائىله، پــسىخىكا تهرەپلىرى  كــۆپلىگهن . ئىقتىــساد، ئ

ــدا زەههرل ــشالر قانۇنىـــ ــايى ئىـــ ــڭ جىنـــ ــك دۆلهتلهرنىـــ ــك چېكىملىـــ  ىـــ
ــڭ ــڭ بااليىئاپىتىنى ــۇ زەههرنى ــشىمۇ ب ــى بېرى ــۈم جازاس ــودىگهرلىرىگه ئۆل  س

 . چوڭلۇقىنى ئىسپاتالشقا يېتهرلىكتۇر

 بولغان زىيىنى زەههرلىك چېكىملىكنىڭ ئىنسان پسىخىكىسىغا

 زەههرلىـــك چـــېكىملىككه كۆنـــۈپ قالغـــان ئـــادەم ئـــۆز نهپـــسىنىڭ
ــدۇ ــپ قالىـ ــىرىگه ئايلىنىـ ــۇ . ئهسـ ــۇ شـ ــۈنكى ئـ ــارىنى چـ ــمهس خۇمـ ئهرزىـ
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 قاندۇرۇش يولىدا نهپـسى خاهىـشى ئـۇنى نـېمىگه بۇيرۇسـا، شـۇنى قىلىـدۇ،
ــى ــسه كىرپىكىن ــادەم ئۆلتۈرۈشــكه كۈشكۈرت ــۇنى ئ  ئهگهر نهپــسى شــهيتان ئ

 . ئهقلىنــى قوللىنىــشقا كــۈچى يهتــمهي قالىــدۇ . قاقماســتىن ئــادەم ئۆلتۈرىــدۇ
ــا ــاجىز، قورقۇنچــ ــسى ئــ ــان، ئىرادىــ ــۇقى يوقالغــ ــۇ تهڭپۇڭلــ ــش ئــ  ق، ئىــ
 . بېجىرەلمهيدىغان، هۇرۇن، غهيرەتسىز بىر ئادەمگه ئايلىنىپ قالىدۇ

 زەههرلىك چېكىملىكنىڭ تهن ساقلىقىغا بولغان زىيىنى

ــانلىرى ــدىغان زىي  زەههرلىــك چېكىملىكلهرنىــڭ تهن ســاقلىققا كهلتۈرى
ــوڭ ــقهتهن چ ــك . ههقى ــشىچه، زەههرلى ــسلهرنىڭ ئېيتى ــي مۇتهخهسسى  تېببى

 نالردا تاماققـا بولغـان ئىـشتىهانىڭ يوقىلىـشى بىـلهن چېكىملىك چېكىـدىغا
 كېــسهللىك باشــلىنىپ، تهننىــڭ ئاجىزلىشىــشى، چىراينىــڭ سارغىيىــشى،
ــڭ زەئىپلىشىــــــشى، مىجهزىــــــدىكى ــسهللىككه قارشــــــى كۈچنىــــ  كېــــ
ــڭ، ــى، جىگهرنىـ ــڭ ئۆلۈشـ ــسىي كۈچنىـ ــى، جىنـ ــڭ بۇزۇلۇشـ  تهڭپۇڭلۇقنىـ

 ن بېـــسىمىنىڭ ئاشــقازاننىڭ كــاردىن چىقىــشى، يۈرەكنىــڭ ئېغىــشى، قــا
ــارقىلىق ــشى ئـ ــڭ پارتلىـ ــان تومۇرىنىـ ــل قـ ــدا قىزىـ ــى، ئاخىرىـ  كۆتۈرۈلۈشـ

 . تۇيۇقسىز ئۆلۈش بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

 زەههرلىك چېكىملىكنىڭ ئىقتىسادقا بولغان زىيىنى

 زەههرلىـــك چېكىملىكنىـــڭ ئىقتىـــسادقا بولغـــان ســـهلبىي تهســـىرى
ــ ــدىن دۆلهت ئىقتى ــۋال ئائىلى ــۇ ئهه ــۇپ، ب ــايىن چــوڭ بول  سادىغا قهدەر ئىنت
ــدۇ ــۈرۈپ چىقىـ ــسنى كهلتـ ــسادىي كرىزىـ ــاش ئىقتىـ ــر تۇتـ ــك . بىـ  زەههرلىـ

ــارام ــدۇرۇپ ئ ــارىنى قان ــۇ خۇم ــادەم ب ــۇپ قالغــان ئ ــار بول  چــېكىملىككه خۇم
ــسا ســاتىدۇ ــدا نېمىــسى بول  قولىدىكىــسى تۈگىــسه، ئوغرىلىــق . تېــپىش يولى

بوالمــدۇ، بۇالڭچىلىــق بوالمــدۇ يــاكى نومۇســىنى ســېتىش بوالمــدۇ، قايــسى
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ــى ــۇ زەههرن ــدىغان ش ــارىنى قاندۇرى ــپ خۇم ــۇل تېپى ــسۇن پ ــدىن بولمى  يول
ــېتىۋالىدۇ ــى . س ــكهش قىلىقالرن ــشالرنى، پهس ــسىز ئى ــدا ئهڭ ۋىجدان ــۇ يول  ب

 ئانىــسىنى قاقــشىتىش، بــالىلىرىنى ۋەيــران قىلىــش، پۇلغــا – قىلىــشقا، ئاتــا
ــقا رازى ــسۇن ئوغرىالشــ ــىنى نهدە بولمىــ ــداق نهرســ ــدىغان ههر قانــ  يارايــ

 ئــــاخىرى ئائىلىــــسىدىن، تۇغقانلىرىــــدىن ۋە جهمئىيهتتىكــــى . بولىــــدۇ
 زەههرلىـك چــېكىملىككه . كىـشىلهردىن ئايرىلىـپ يـالغۇز ئۆلــۈمىنى كۈتىـدۇ

 كۆنــۈپ قالغــان ئــادەم ئــاخىرى پۇلــدىن، ئۆيــدىن ۋە ئائىلىــدىن، شــۇنداقال
ــدۇ ــپ قالى ــدىن ئايرىلى ــۇپ . ههممى ــاي بول ــوڭ ب ــك چ ــۇ قانچىلى ــۈنكى ئ  چ

 قى ئۇنىـــڭ خۇمـــارىنى تهمىـــن ئېـــتىش ئۈچـــۈن كهتـــسۇن، ئۇنىـــڭ بـــايلى
 . دە  ئاخىرغىچه يهتمهيدۇ

 ئاق ئالۋاستىدىن يىراق تۇرۇڭ

 دەپ ئاتىۋاتقـــان زەههرلىـــك چېكىملىكنىـــڭ » ئـــاق ئالۋاســـتى « بىـــز
 نهقهدەر خهتهرلىـك بىـر بـااليى ئـاپهت ئىكهنلىكىنـى ههمـمه ياخـشى بىلىـپ

ــدۇ . يهتمهكــته ــراق تۇرۇشــنى خاالي ــم ئۇنىڭــدىن يى ــ . ههركى ــۇنى ه  ېچكىم ئ
ــدۇ ــشنى ياقتۇرماي ــۈپ قېلى ــشقا كۆن ــستېمال قىلى ــشىلهر . ئى  پهقهت بهزى كى

ــۇ ــتىن ب ــۈپهيلى بىلمهس ــۇزاقلىرى ت ــۈك ت ــهيتانالرنىڭ ههر تۈرل ــادىمىي ش  ئ
ــدۇ ــا كىرىــپ قالى ــاق يولغ ــپ . تۇي ــا كىرى ــوق يولغ ــشى ي ــداق چىقى  شــۇڭا مۇن

ــاالكهتكه ــۆزىنى هـ ــۇش، ئـ ــيار بولـ ــشىدا هوشـ ــاقلىنىش ئىـ ــشتىن سـ  قېلىـ
ــراق ئ ــشىلهردىن يى ــسىز كى ــتالردىن، ئهخالق ــان دوس ــۈن يام ــلىق ئۈچ  اتماس

 . تۇرۇش تولىمۇ مۇهىمدۇر

 يېقىنقى يىلالردىـن بىـرى، ئانـا ۋەتىنىمىزدىكـى مۇسـۇلمان يـاش ئوغـۇل
ــادەت – ــل ئ ــشتهك رەزى ــك چېكى ــك چېكىملى ــسىغا زەههرلى ــز ئارى  قىزلىرىمى

ىئـــاپهتلهرنى، كهڭ تارقىلىـــپ، خهلقىمىـــز ئۈچـــۈن چـــوڭ ئىجتىمـــائىي باالي
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ــدى ــانالرنى ئېلىــپ كهل  بولۇپمــۇ . تــۆلهپ بولغۇســىز مــاددىي ۋە مهنىــۋى زىي
 بىـــز مۇســـۇلمان ئهۋالدلىـــرى ئىچىـــدە ســـېزىلگهن زەههرلىـــك چېكىملىـــك
ــى ــڭ كهلگۈســ ــسمى خهلقىمىزنىــ ــۆپ قىــ ــۇتلهق كــ ــڭ مــ  چهككۈچىلهرنىــ

ــاش ــان ي ــدلىرى باغالنغ ــان – ئۈمى ــۇپ چىقق ــمۈرلهر بول ــۋالالر . ئۆس ــۇ ئهه  ب
ــدۋا ــدۈرۈپ ئۈمى ــۈن جــان كۆي ــېلهچهك ئۈچ ــڭ، ك  ر ياشــاۋاتقان خهلقىمىزنى

 تالمــاي تهر تۆكۈۋاتقــان، ئېتىقــادى ۋە ئىبــادەت – ئىــشلهۋاتقان، هارمــاي
ــمۈرلهرنىڭ بهختــى ــۇ يــاش ئۆس ــر ســۆزى ئاش ــشلىرىدىن باشــقا ههر بى  ئى
ــاش ــۇ يـ ــى ئاشـ ــر ههرىكىتـ ــڭ ههر بىـ ــۆزلىنىدىغان، قوللىرىنىـ ــۈن سـ  ئۈچـ

ــۈ ــى ئۈچ ــى ئۆســمۈرلهرنىڭ بهخت ــر قهدىم ــدىغان، ههر بى ــكهت قىلى  ن ههرى
ــۇ يــاش ئۆســمۈرلهرنىڭ ســائادىتى ئۈچــۈن بېــسىلىۋاتقان، پهرزەنــتىم  ئاش

ــا ــۇ قهدىرلىــــك ئاتــ ــاۋاپ بولىۋاتقــــان شــ ــڭ – دەپ بــــاغرى كــ  ئانىالرنىــ
 ئۇالرنىــڭ ئۇلــۇغ غــايىلىرى ئۈچــۈن تهلپۈنــۈپ . ئۈمىــدلىرىنى يهردە قويــدى

ــۆزلهرگه غهم ــۇق كـ ــان نۇرلـ ــاپ تۇرغـ ــا – چاقنـ ــالپ قـ ــلىرىنى باشـ  يغۇ ياشـ
 بـۇ بااليىئاپهتلهرنىـڭ تــۈپ سـهۋەبى بىزنىـڭ مىللىـي ۋە ئىــسالمىي . كهلـدى

ــدى ــهۋەبىدىن بولــ ــانلىقىمىز ســ ــشىپ قالغــ ــزدىن يىراقلىــ  . ئهنئهنىلىرىمىــ
 ئــادەمنى مهســت « چــۈنكى بىزنىــڭ يولباشــچىمىز مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم

ــه ــداق نهرس ــدىغان ههر قان ــسىمالر ( قىلى ــقا ئى ــان گهرچه باش ــلهن ئاتالغ  بى
ــسىمۇ ــڭ ههر قانـــــدىقى هارامـــــدۇر ) بولـــ  دەپ ) 1 ( » هـــــاراقتۇر، هاراقنىـــ
 . كۆرسهتكهن

 چىكـــى بولغـــان ياشـــالرنى زەههرلهش ه مىللهتنىـــڭ كېل ئـــاق ئالۋاســـتى
 ئانىالرنىـڭ ۋە ههر قانـداق – شـۇڭا ئاتـا . ئـارقىلىق ئـۇالرنى نـابۇت قىلىـدۇ

مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 گه يېقىنلىشىــشتىن بىــر تهربىيىچىنىــڭ بــالىالرنى زەههرلىــك چــېكىملىكلهر
ــدىن ــڭ خهتىرىـ ــۇ زەههرلهرنىـ ــشه بـ ــۇالرنى ههمىـ ــشى ۋە ئـ ــاتتىق توسىـ  قـ
ــشىلهرگه ۋە ــار كى ــى ناچ ــۇنداقال جهمئىيهتتىك ــشى، ش ــدۇرۇپ تۇرى  ئاگاهالن

 . يامان دوستالرغا ئارىلىشىشتىن ئۇالرنى توسىشى زۆرۈردۇر

 بىــر ” ، “ بىــر قېــتىمال قىلىــپ باقــاي ” ئـادەم زەههرلىــك چېكىملىكلهرنــى
ــاي ســىن ــدىنىپ “ اپ باق ــرىگه ئال ــگه ئوخــشاش شــهيتاننىڭ نهيرەڭلى  دېگهن

ــاتتىق ههزەر ــشتىن ق ــپ قېلى ــىرىگه ئايلىنى ــڭ ئهس ــۇ زەههرلهرنى ــپ، ب  قېلى
ــرەك ــشى كې ــن . قىلى ــداق زەههرلهردى ــسانالرنى بۇن ــرى ئىن ــسالم پهيغهمبى  ئى

ــداش ئۈچــۈن ــىنىڭ ” : قوغ ــدىغان نهرس ــسى مهســت قىلى ــۆپ مىقداردىكى  ك
ــارا ــدارىمۇ ه ــاز مىق ــىلهرگه “ م ئ ــارام نهرس ــۇ ه ــارقىلىق ب ــىتىش ئ  دەپ كۆرس

 بــۇ ههدىــسنىڭ مهنىــسىدىن ئــادەمنى . قهتئىــي يېقىنالشماســلىققا بۇيرىغــان
 مهست قىلىـدىغان بـارلىق نهرسـىلهرنى بىـر قېـتىم قىلىـپ بېقىـشمۇ، ئـازراق
 قىلىــپ بېقىــشمۇ، بىــر ســىناپ بېقىــشمۇ هــارام ۋە خهتهرلىــك ئىكهنلىكىنــى

 . كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

 زەههرلىك چېكىملىكلهردىن ساقلىنىڭ چارىلىرى

ــرى ــشنىڭ بهزى تهدبىرلىـــ ــېكىملىكلهردىن ساقلىنىـــ ــك چـــ  زەههرلىـــ
 : تۆۋەندىكىلهر

 مهسـىيهتلهردىن يىـراق – ئىمان، ئېتىقادنى سـاغالم تۇتـۇپ، گۇنـاه ) 1 (
 . تۇرۇش، ههر ئىشتا تهقۋالىقنى ئۆلچهم قىلىش

ــامپانىيه ۋە با ) 2 ( ــۋا، شـ ــاراق، پىـ ــا، هـ ــار تاماكـ ــداق خۇمـ ــقا ههر قانـ  شـ
 تۇتقۇزىـــدىغان، كهيىـــپ بېرىـــدىغان نهرســـىلهرنى بىـــرەر قېـــتىم بولـــسىمۇ

. ئىستېمال قىلىشتىن قهتئىي يىراق تۇرۇش
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 زەههرلىــــك چېكىملىكلهرنــــى ئهڭ شهپقهتــــسىز ئالۋاســــتى يــــاكى ) 3 (
 يىرتقـۇچ هــايۋان دەپ تونــۇپ، ئۇنىڭـدىن نهپــرەتلىنىش ۋە ئــۇ نهرســىلهرگه

 . بېقىش نهپرەت كۆزى بىلهن

 دىيانهتـــسىز، ئهخالقـــسىز كىـــشىلهر بىـــلهن دوســـت بولماســـلىق ۋە ) 4 (
 . ئۇالردىن ئۆزىنى قاچۇرۇش

ــى ) 5 ( ــك چېكىملىكلهرن ــاي « زەههرلى ــپ باق ــتىمال قىلى ــر قې ــر « ، » بى  بى
ــاي ــىناپ باقـ ــي » سـ ــرەڭلهرگه قهتئىـ ــهيتانىي نهيـ ــشاش شـ ــگه ئوخـ  دېگهنـ
. ئالدانماسلىق
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 ئانىنىڭ ئۇلۇغلىقى – ئاتا

ــا ــ  ئاتـــ ــدۇر ئانـــ ــقهتهن ئۇلۇغـــ ــڭ . ا ههقىـــ ــڭ ئۇلۇغلىقىنىـــ  ئۇالرنىـــ
ــدىن بىــرى ــڭ ، شــۇكى ئىپادىلىرى  بــالىلىرى تهرىپىــدىن كهلــگهن ئۇالرنى

ــۈلپهت، جاپـــا ــهققهتلهر  كـ ــى ۋە ههر قانـــداق قىيىنچىلىق مۇشـ  ئـــۆزلىرى نـ
ــۇزۇر ــشى  هـ ــدا كۆرىـ ــاالۋەت ئورنىـ ــگهن هـ ــدىن كهلـ ــالىلىرى تهرىپىـ  ۋە بـ

ــانلىقالر تۇزكورلــــۇق، ۋاپاســــىزلىق ۋە ههرقانــــداق  نى كهچۈرىــــۋېتىش يامــ
 . بىلهن بىرلىكته ئۇالرغا ياخشىلىق تىلىشىدۇر

 دۇنيادا كىم شۇنداق قىالاليدۇ؟

 ئانـا دۇنيـادا ههممىـدىن  شـۇڭا ئاتـا ! ئانا شۇنداق قىالاليـدۇ  پهقهت ئاتا
ــۇغ ــشى ! ئۇلـ ــان ياخـ ــۈن قىلغـ ــالىلىرى ئۈچـ ــڭ بـ ــۇڭا ئۇالرنىـ ــان – شـ  يامـ

  بـــۇ ئاتـــا . ئىجـــابهت بولىـــدۇ ههرقانـــداق دۇئاســـى كېچىكمهســـتىن تىـــزال
 بــــۇ ههقىقهتنــــى ئىــــسپاتاليدىغان . ئانىنىــــڭ ئۇلۇغلىقىــــدىن ئىــــدى

 . تهجرىبىلهر ۋە رېئاللىقتىكى ۋەقهلىكلهر ناهايىتى كۆپ

ــۇمكى، ــگه مهل ــسىنىڭ ههممى ــادەم بالى ــدە ئ ــانلىقالردىن ئاالهى ــقا ج  باش
 ئـــادەم بالىـــسى بىـــرى شـــۇكى، پهرقلىنىـــپ تۇرىـــدىغان خىـــسلهتلىرىدىن

ــش ــۇ ياخ ــدۇ ۋە ب ــاننى هۆرمهتلهي ــشىلىق قىلغ ــۆزىگه ياخ ــۆيىدۇ، ئ  ىلىقنى س
 چـــــۈنكى ئادەمنىـــــڭ ئىچكـــــى . ياخـــــشىلىقنى قايتۇرۇشـــــقا تىرىـــــشىدۇ

 هېسـسىياتى ئــۆزىگه ياخــشىلىق قىلغــان، بېــشىغا كــۈن چۈشــكهن چــاغالردا
ــا ههمــدەم بولغــان، ئېغىرچىلىــق  دە بىــرگه ىرىــ خوشــاللىق كۈنل – ئۇنىڭغ

ــۆي ــشىلهردىن سـ ــان كىـ ــشىلهرگه ن ۈ بولغـ ــۇنداق كىـ ــم شـ ــى دائىـ  ىدۇ، قهلبـ
ــال ســۈرگىنىدە ــلهن خىي ــشىلهر بى ــدۇ، ئاشــۇنداق كى ــارام ئىنتىلى كــۆڭلى ئ
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ــان ــڭ قىلغ ــدۇ، ئۇالرنى ــپ تۇرى ــاد ئېتى ــشه ي ــۇالرنى ههمى ــۇڭا ئ ــدۇ، ش  تاپى
ــدۇ ــلهپ تۇرىـ ــشىلىقلىرىنى ئهسـ ــۇنداق . ياخـ ــۈن ئاشـ ــز ئۈچـ ــداقتا بىـ  ئۇنـ

ــقا ئهڭ ال  يىـــق كىـــشىلهر كىـــم؟ سۆيۈنۈشـــكه، ئاشـــۇنداق ئهســـلهپ تۇرۇشـ
 قتىن بـــار قىلىـــپ، دۇنيـــا تۇرمۇشـــىمىزدىكى ۇ زكى، بىزنـــى يوقلـــ شۈبهىـــسى

ــوغرا ــان – تـ ــا قىلغـ ــزگه ئاتـ ــسىنى بىـ ــىتىپ، توغرىـ ــولالرنى كۆرسـ ــا يـ  خاتـ
 پهرۋەردىگـــارىمىز ئـــالاله تائـــاالدىن قالىـــسال، بىـــزلهرگه ئهڭ كـــۆپ ئهجىـــر

 گهن بىزنىــڭ ســىڭدۈرگهن، دەردىمىزنــى تارتقــان، بىــزگه ياخــشىلىقالر تىلىــ
ــا ــا – ئات ــۇپ، دۇني ــانىمىز بول ــا چهكــكهن، دا ئ ــۇالردەك جاپ ــزلهر ئۈچــۈن ئ  بى

 . غېمىمىزنى يېگهن كىشىلهر يوق

 چـۈنكى ئـۇ ئىبـادەت ههم . ئانىغا ياخشىلىق قىلىـش ئۇلـۇغ ئىـش – ئاتا
ــا . مهجبـــۇرىيهت ــا – ئاتـ ــۇ هالغـ ــانىال بىزنـــى بېقىـــپ، تهربىـــيىلهپ مۇشـ  ئـ

 مۇشــــهققهتلهرنى چهكــــكهن – اپــــا كهلتــــۈرۈش يولىــــدا نۇرغۇنلىغــــان ج
ــېلىپ، . كىـــشىلىرىمىزدۇر ــا نهزەر سـ ــڭ ئههۋالىغـ ــك بىـــر بالىنىـ ــز كىچىـ  بىـ

ــارىلىقتىكى ئومــۇمىي هــالىتىنى ــولغىچه بولغــان ئ ــۇپ چــوڭ ب  ئۇنىــڭ تۇغۇل
ــاققىنىمىز ــپ ب ــهۋۋۇر قىلى ــدىكى تهس ــان كهرىم ــان قۇرئ ــۇ هام  ئهي « : دا، ش

 ى كىچىكىمــــدە ئانــــام ئىككىـــسىگه مېنـــ – ســـهن ئاتـــا ! پهرۋەردىگـــارىم
 . دېـگهن دۇئــانى ئوقـۇغىمىز كېلىــدۇ » ك رەهـمهت قىلغىــن تهربىيىلىگىنىـدە

ــو ــس ! يالپ بېقىــڭ قېنــى ئ ــدىغان ې ســىزنىڭ ئــانىڭىز كۈن ــاجىزالپ تۇرى  رى ئ
 يهنه . توققــۇز ئــاي ئىچىــدە ســىزنى مىــڭ جاپــا بىــلهن قورســىقىدا كۆتــۈردى

 شــۇ ئــاجىزلىق هالىتىــدە ســىزنى تۇغــدى، ســىزنىڭ قورســاق ئىچىــدىكى
ــق ــسايىن ئېغىرلى ــا كۈن ــشىڭىز ئانىڭىزغ ــشىڭىز، ئېغىرلى ــسايىن چوڭىيى  كۈن

 بــۇ ههتتــا ســىزنى تۇغــۇش ئالدىــدا باشــقا . ئــاجىزلىقالرنى ئېلىــپ كهلــدى –
ــاراڭغۇلۇق ــسىنى قـ ــڭ ههممىـ ــدەك، دۇنيانىـ ــپ قايتقانـ ــا بېرىـ ــر دۇنياغـ  بىـ
ــدەك ــلهن كۆرگهن ــۆزى بى ــۆز ك ــۈمنى ئ ــۇددى ئۆل ــدەك، خ ــسىپ كهتكهن بې



 خالقالر ه ئ ل ە ز ۈ گ : بۆلۈم  448 3

 ســـىز تۇغۇلغانـــدىن كېـــيىن ســـىزنىڭ مېهـــرى ئىســـسىق لـــېكىن . بولـــدى
 ئانىڭىز كـۆزىنى ئېچىـپ سـىزنىڭ يېنىـدا ياتقـانلىقىڭىزنى كـۆرگهن هامـان

ــارلىق ــۈرگهن تولغـــاق – دەرد بـ ــانى زىلـــزىلىگه كهلتـ  ئهلهملهرنـــى، دۇنيـ
 ئــاغرىقالرنى پۈتــۈنلهي ئۇنتــۇپ كېتىــدۇ، بــارلىق ئۈمىــد يــوللىرىنى ســىزگه

ــۈزەل تۇ ــىزدە گــ ــدۇ، ســ ــت باغاليــ ــاللىقلىرىنى، بهخــ ــنىڭ خوشــ  – رمۇشــ
 كۈنــدۈزلهپ ســىز – شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ كــېچه . ســائادەتلىرىنى كۆرىــدۇ

 ئۈچـــۈن ئىـــشلهيدۇ، ســـىزگه خىـــزمهت قىلىـــدۇ، ســـىزنىڭ كۈنـــدىلىك
ــدۇ ــاق ســۈتى بولى ــك ئ ــڭ قىممهتلى ــۇزۇقىڭىز ئۇنى ــدىغان ئ  ، ســىزنىڭ تۇرى

 ، ئۇنىـــڭ ئىســـسىق بـــاغرى بولىـــدۇ، ســـىزنىڭ ئولتۇرىـــدىغان ئـــۆيىڭىز
 دۈمبىـسى بولىـدۇ، ئـۇ پۈتـۈن – مېنىدىغان نهرسىڭىز ئۇنىـڭ ئىككـى قـولى

ــۇ ســــىزنى ــالىڭىزدىن خهۋەر ئالىــــدۇ، ئــ  ۋۇجــــۇدى بىــــلهن ســــىزنىڭ هــ
ــدۇرۇش، ــارام ئالـ ــىزنى ئـ ــدۇ، سـ ــاچ قالىـ ــۆزى ئـ ــگه ئـ ــۇزۇش بهدىلىـ  تويغـ
 ئـۇخلىتىش ئۈچــۈن ئـۆزى تۈنهيــدۇ، ئانـا ســىزنىڭ دۇچ كهلـگهن، قورقــۇنچ

ــشلىرىڭ ــان ئى ــېس قىلغ ــدىغان، دەرد ه ــالپ يىغالي ــا تاش ــىزنى قوينىغ  زدا س
 ئېيتىــدىغان، دەردىڭىــزگه يېتىــدىغان، بېــشىڭىزنى ســىاليدىغان بىردىنبىــر

ــهپقهتچىڭىز ــۇچىقىنى . شـ ــڭ قـ ــاغالردا ئانىڭىزنىـ ــۇ چـ ــىز ئاشـ ــۈنكى سـ  چـ
 ئۆزىڭىزنىڭ پانـاه جايىـدەك، ئۇنىـڭ ئىسـسىق بـاغرىنى ئۆزىڭىزنىـڭ ئـارزۇ

ــا – ــلهن تولغـ ــستهكلىرىڭىز بىـ ــسىياتالردا ئىـ ــادەك هېسـ ــر دۇنيـ  ن كهڭ بىـ
ــسىز ــارلىق . بولى ــان ب ــلىغان هام ــا تاش ــڭ قۇچىقىغ ــۆزىڭىزنى ئۇنى ــدە ئ  ههم

 . قورقۇنچالردىن خالىي بولىمهن دەپ قارايسىز

 ئاتىنىڭ ئهجرىمۇ ئانىنىڭكىدىن قېلىشمايدۇ

ــىزنى ــدۈزلهپ سـ ــېچه كۈنـ ــاتىڭىز كـ ــى، ئـ ــا كېلهيلـ ــدى ئاتىڭىزغـ  ئهمـ
ــدۇ، ســهپهر ئوياليــدۇ، ســىز ئۈچــۈن جــان ــدۈرۈپ ئىــشلهيدۇ، يــول يۈرى  كۆي

– كـېچهك، يــېمهك – داۋانالرنـى كېـسىدۇ، سـىزنىڭ كىـيىم – قىلىـدۇ، تـاغ
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ــۇن دەرد ــۈن نۇرغ ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــى قولغ ــا – ئىچمىكىڭىزن  – ئهلهم، جاپ
 مۇشــهققهتنى تارتىــدۇ، كــۆپلىگهن خهتهرلهرگه يولۇقىــدۇ، ئــۇ مۇشــۇنداق

 رىنى، خىلمۇخىــل كهچۈرمىــشلهرنى سهرگۈزەشــتىلهرنى، تۇرمــۇش جهريــانلى
 باشــتىن ئۆتكــۈزۈپ ســـىزنى تهربىيىلهيــدۇ، ســىزنىڭ هـــالىڭىزدىن خهۋەر
 ئالىدۇ، سىز ئاتىڭىزنىـڭ يېنىغـا كىرسـىڭىز سـىزدىن خوشـاللىنىدۇ، كـۆڭلى
 ئېچىلىــدۇ، ههم ســىزدىن پهخىرلىنىــدۇ، ئــۇ ســىزگه نۇرغۇنلىغــان ئۈمىــد

 ق يــاراملى لىـپ كهلگۈسـىدە ياخــشى ئۆسـۈپ يېتى . نهزەرلىـرى بىـلهن قارايـدۇ
 ئــاتىڭىز ســىرتقا چىقىــش ئۈچــۈن . شــىڭىزنى ئــالالهتىن تىلهيــدۇ ۇ ئــادەم بول

ــسىز، ئۇنىــڭ ــىز ئــۇنى قۇچاقلىۋالى ــشقا تهمــشهلگىنىدە، س ــىزدىن ئايرىلى  س
 پېــشىگه ئېسىلىۋالىــسىز، ئــۇ خــۇددى ئىككىنچــى قايتىــپ كهلمهيدىغانــدەك

 شــهپقهتلىك – مېهــرى بــار ئــاۋازىڭىز بىــلهن يــاش تۆكــۈپ يىغلىغىنىڭىــزدا
ــاش ــوللىرى بىــلهن ب ــهللى بېرىــدۇ – ق ــىالپ ســىزگه تهس  . كــۆزىڭىزنى س

 ئــاتىڭىز قايتىــپ كهلگهنــدە، خوشــاللىقىڭىزدىن ئــۆزىڭىزنى ئۇنىــڭ باغرىغــا
ــسىز ــايراپ كېتى ــسىز، ي ــا . تاشالي ــىزنىڭ ئات ــشى س ــى كى ــۇ ئىكك  – ئهنه ئاش

ــانىڭىزدۇر ــمۈر . ئ ــۆدەك، ئۆس ــىزنىڭ گ ــتالر س ــۇ ۋاقى ــاغلىرىڭىز ئهنه ئاش  . چ
 . بۇ ياخشلىقىلىرىنى قايتۇرۇش سىزنىڭ بۇرچىڭىزدۇر ڭ ئۇالرنى

ــا ــدا، ئات ــپ ئېيتقان ــه قىلى ــۆپ، – خۇالس ــۇ ك ــرى بهكم ــڭ ههقلى  ئانىنى
ــىز ــۆلهپ بولغۇسـ ــشىلىقلىرى تـ ــان ياخـ ــۈن قىلغـ ــالىالر ئۈچـ ــڭ بـ  . ئۇالرنىـ
ــۇرىيهتلهرنى ــدىمىزدىكى بهزى مهجبــــ ــۆز ئالــــ ــز كــــ ــۇنداقتىمۇ بىــــ  شــــ

ــدارىمىزنىڭ يې ــم ئىقتىـ ــىمىز الزىـ ــداپ تۇرۇشـ ــشىچه ئورۇنـ ــىلهن . تىـ  : مهسـ
ــلهن ــرام بىــ ــالىي ئېهتىــ ــۇالرنى ئهڭ كامــ ــرلهش، ئــ ــۆرمهتلهش، قهدىــ  هــ

ــق ــا ئىللىقلى ــلهن ئۇالرغ ــىتىلهر بى ــل ۋاس ــش، ههر خى ــى قىلى  خىزمهتلىرىن
ــلهن ئۇالرنىــڭ رازىلىق ــارلىق ئىــشالر بى ــۈزۈش قات ــى ۋە دۇئاســىنى ى يهتك  ن

ىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش يولىـدا هـېچ ئىـستهكلىر – ئېلىش، ئۇالرنىڭ ئـارزۇ
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 پهيغهمــبهر ئهلهيهىسـساالم ئاتــام مېنىــڭ . نهرسـىمىزنى ئايىماســلىقىمىز الزىـم
ــۇل ــادەمگه – پـ ــر ئـ ــگهن بىـ ــوراۋاتىدۇ، دەپ كهلـ ــى سـ ــهن ۋە « : مېلىمنـ  سـ

 بــــۇ . دەپ جــــاۋاب بهرگهن » دۇنيالىرىــــڭ ئاتاڭغــــا تهۋە – ســــېنىڭ مــــال
 مــال – كېــرەك، پــۇل – ســه ههدىــس بــاال ۋە بالىنىــڭ قولىــدىكى بــارلىق نهر

ــشكه ــانچه ئىشلىتى ــىلهرنى خالىغ ــۇ نهرس ــا ئ ــى، ئات ــا تهۋە ئىكهنلىكىن  ئاتىغ
 . هوقۇقلۇق ئىىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ

 ئانىڭىزنى هايات ۋاقتىدا خوش قىلىڭ  ئاتا

ــا ــشىلهر ئات ــۇن كى ــى  نۇرغ ــڭ قهدرىن ــدا ئۇالرنى ــات ۋاقتى ــسى هاي  ئانى
 ، گويــا ئــۇالرنى ههمىــشه شــۇنداق بىلمهيــدۇ، ئــۇالرنى يــوقالپ تۇرمايــدۇ

ــسىمۇ ــۈن بول ــر ك ــپ، بى ــنىگه كىرى ــڭ كهي ــدەك غهپلهتنى ــات تۇرىدىغان  هاي
  ئاتــا . لىۋېلىــشقا ئالدىرىمايــدۇ ې بالــدۇرراق ئۇالرنىــڭ ياخــشى دۇئــالىرىنى ئ

 دىلــى مغانــدىن كېــيىن، يــۈرىكى ئېــزىلگهن، ۇ ئانىــسى بــۇ دۇنيــادىن كــۆز ي
ــ ــۆپرەك ههمـ ــا كـ ــۇرۇن ئۇالرغـ ــشىغان ۋە بـ ــۇالرنى رازى يۇمـ ــۇپ، ئـ  راه بولـ

ــدا، نــــادامهت  قىاللمىغــــانلىقى ســــهۋەبلىك ههســــرەت  چهكــــكهن ۋاقتىــ
 ئانىـسى ئۈچـۈن كـۆپ ياخـشى ئىـشالرنى قىلغۇسـى كېلىـپ،  بىردىنال ئاتـا

 ســاۋابىنى ئاتــا . چىراقالرنــى ئۆتكۈزۈشــكه باشــااليدۇ  ههشــهمهتلىك نهزىــر
 ئۆتكـۈزۈپ ىال پېقىـرالرغ ئـالاله رازىلىقـى ئۈچـۈن ئانىسىغا ئاتـاپ، خـالىس 

 ئانىــسىغا يېتىدىغانلىقىــدا  چىراقالرنىــڭ ســاۋابى ئاتــا  بهرگهن نهزىــر
ــوق ــا . گهپ يــ ــا ئاتــ ــيى  ئهممــ ــدىن كېــ ــسى ئۆلگهنــ ــرا ئانىــ  هت ج ن خىــ
ــد قىلغانلىرى ــك ۋاقتىـ ــۇالر تىرىـ ــسىمۇ، ئـ ــى بولـ ــڭ يېرىمىنـ ــڭ نىـ  ا ئۇالرنىـ

 ۋاقتىــدا قىلىــپ بېرىــپ، ئــۇالرنى تىرىــك هت ج ا ر ئېهتىيــاجلىرى ئۈچــۈن خىــ
! خوش قىلغانغا نېمه يهتسۇن؟
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 ئـانىمىز ئۆلگهنـدىن كېـيىن، ئــۇالر  بىزنـى ئاتــا هـالبۇكى، ئـالاله تائـاال
ــدە نهزىــر  چىــراق ئۆتكۈزۈشــكه ئهمهس، بهلكــى ئــۇالر ئۆلۈشــتىن  ههققى

 مېلىمىزنــى  بــۇرۇن، ئۇالرنىــڭ خىزمىتىنــى قېتىرقىنىــپ قىلىــشقا، پــۇل
 ! جلهپ بېرىشكه چاقىرغان ئهمهسمۇ؟ ۋاقتىدا خه هايات ئۇالرغا ئۇالر

 زەمـزەم « ئانىسى هايـات ۋاقتىـدا بهرمهي، ئـۇالر ئۆلگهنـدىن كېـيىن،  ئاتا
 دەپ يىغلىغاننىــڭ نــېمه ئههمىيىتــى » قۇيــۇپ بېــرەي دېــسهم ســهن يــوق

 ! بولسۇن؟

ــا ــتىن  ئات ــۇالر ئۆلمهس ــى ئ ــسىنىڭ خىزمىتىن ــۇرۇن ئانى ــپ ب  قېتىرقىنى
 ن ئايىمـاي خهجـلهپ، ئـۇالرنى هايـات دۇنياسىنى ئـۇالر ئۈچـۈ  قىلىپ، مال

ــا ــانالر، ئاتـ ــ  ۋاقتىـــدا رازى قىلىۋالغـ ــۆز يۇمغانـ ــاتتىن كـ ــسى هايـ  دىن ئانىـ
 . ئــارتۇقچه ههســرەت چهكمهيــدۇ ئالالهنىــڭ قازاســىغا رازى بولــۇپ، كېــيىن،

ــادا ــۇرچىنى ئــ ــپ، بــ ــشلىكلىرىنى قىلىــ ــشقا تېگىــ ــۇالر قىلىــ ــۈنكى ئــ  چــ
ــانالردۇر  ۋاقتىــدا ئۇالرنىــڭ قهدرىنــى ئانىــسى هايــات  ئهممــا ئاتــا . قىلغ
ــات تۇرۇ بىلمىگهنــلهر، ــان ئــۇالرنى ههمىــشه شــۇنداق هاي  ۋېرىــدۇ، دەپ گۇم

ــۇرۇنراق ــپ، بـ ــى قىلىـ ــڭ خىزمهتلىرىنـ ــانلىقتىن، ئۇالرنىـ ــىنى قىلغـ  دۇئاسـ
 ئانىـــــسى ئۆلگهنـــــدىن كېـــــيىن  ئېلىۋېلىـــــشقا ئالـــــدىرىمىغانالر ئاتـــــا

 ۇالرغــا ئاتىــسىمۇ، چىراقالرنــى ئۆتكــۈزۈپ ســاۋابىنى ئ  ههشــهمهتلىك نهزىــر
ــر ئۆمــۈر ههســرەت ــر بى ــا  بهرىبى ــ . دامهتته ئۆتىــدۇ ن ــۇالر غهپ  لهت چــۈنكى ئ

 بـۇ خـۇددى بۇغـداينى . ئىچىدە قېلىـپ، پۇرسـهتنى ئۆتكـۈزۈپ قويغـانالردۇر
ــدا ــا ۋاقتىـ ــتىن، ئورمـ ــيهت بهرمىگهنلىكـ ــقا ئههمىـ ــى ئورۇشـ ــا ۋاقتىنـ  ئورمـ

 ڭ زىيـــان بۇغـــدايلىرى تۆكۈلــۈپ كهتـــكهن دېهقاننىـــ ئۆتكــۈزۈپ قويـــۇپ،
 سـائىتى  بىـر ۋاقتـى نىڭ چـۈنكى ههر ئىـش . تارتقىنىغا ئوخشاش بىـر ئىـش

ئىمتىهــان ۋاقتــى تۈگىگهنــدە كهلــگهن ئوقۇغــۇچىنى مــۇئهللىم ســىنىپقا . بــار
. ئالمايدۇ
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 پهرزەنت تهربىيىسى

ــۆي ۋە ئائىلىــدۇر ــلهپ كۆرىــدىغىنى ئ ــڭ ئهڭ دەس ــاال يــورۇق . بالىنى  ب
ــۆ ــدىن باشــالپ ك ــۆز ئاچقان ــا ك ــه دۇنياغ ــداق نهرس ــان ههر قان  زىگه چېلىقق

ــدۇ ــاپ كېتى ــنىگه ئورن ــڭ زېه ــان . ئۇنى ــدە قالغ ــاراكتېرىمۇ زېهنى ــڭ خ  ئۇنى
 بــۇ باســقۇچتا ههر قانــداق نهرســه بالىغــا . نهرســىلهرگه قــاراپ شــهكىللىنىدۇ
 . تهسىر كۆرسهتكۈچ ئامىل بولىدۇ

 ئـۇ يېڭـى . ئانىغـا ئامـانهتتۇر – بـاال ئاتـا « : زالى مۇنداق دېـگهن ه ئىمام غ
 تۇغۇلغانــدا، ئۇنىــڭ قهلبــى هېچنېمىنىــڭ تهســىرىگه ئۇچرىمىغــان ســاپ

ــشايدۇ ــىر . گــۆههرگه ئوخ ــاكى تهس ــان ي ــۆزىگه چېلىقق ــۇ ك ــدە ئ ــۇ مهزگىل  ب
ــان ــدۇ قىلغ ــدە قالدۇرى ــاپىتىنى زېهنى ــىنىڭ قىي ــداق نهرس ــل . ههر قان  مايى

 نــــېمىگه . قىلىنىــــدىغان ههر قانــــداق نهرســــىگه دىلــــى مايىــــل بولىــــدۇ
ــۇنىڭغ ــسه ش ــدۇ ئۆگىتىل ــوڭ بولى ــپ چ ــسه . ا ئادەتلىنى ــشىلىققا ئۆگىتىل  ياخ

 ئانىـسى، – بۇنىـڭ سـهۋەبى بىـلهن ئاتـا . ياخشىلىق ئۈسـتىدە چـوڭ بولىـدۇ
ــشىدۇ ــشىلىققا ئېرىـ ــدە ياخـ ــى ئالهمـ ــسى ئىككـ ــۇ . تهربىيىلگۈچىـ ــاۋادا، ئـ  نـ

ــۇ ــسا، ئ ــهل قارال ــسىگه س ــڭ تهربىيى ــسه، ئۇنى ــتىگه كۆندۈرۈل ــانلىق ئۈس  يام
ــادەم ــك ئـــ ــان تهبىئهتلىـــ ــدۇ يامـــ ــۇپ چىقىـــ ــۇنى . بولـــ ــدىن ئـــ  بۇنىڭـــ

ــيىلىگهنلهر جاۋابكــار بولىــدۇ ــيىلهش خــۇددى دېهقاننىــڭ . تهربى ــاال تهربى  ب
ــدۇ ــشاپ كېتىـ ــشىغا ئوخـ ــشى . ئىـ ــۈپ يېتىلىـ ــاغالم ئۆسـ ــڭ سـ زىرائهتلهرنىـ
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ــسىدا ئــۈنگهن يــاۋا ئــوتالرنى ۋە تىكهنلهرنــى  ئۈچــۈن بــاغۋەن زىــرائهت ئارى
 . )1 ( » يولۇپ ئېلىۋېتىدۇ

 لگه بولۇش كېرەك بالىالرغا ياخشى ئۈ

 ئــۈلگه بولــۇش ئۇالرنىــڭ قهلبىــدە ناهــايىتى ياخــشى ئىــشالردا بالىالرغــا
 ههتتــا . ئانىــسىنى دورايــدۇ – بــاال كــۆپ هــالالردا ئاتــا . زور تهســىرگه ئىــگه

 شــۇڭا بالىالرغــا . ئانــا بالىغــا ئهڭ كۈچلــۈك تهســىرلهرنى قالدۇرااليــدۇ  ئاتــا
ــالق ۋە ئهڭ ئېـــسى ــا يهتـــكهن گـــۈزەل ئهخـ  ل كهيپىيـــات بىـــلهن كامالىغـ

ــدۇ ــش تهلهب قىلىنىـ ــامىله قىلىـ ــى . مۇئـ ــا ئېغىزىنـ ــدا بىراۋغـ ــالىالر ئالدىـ  بـ
ــشتۇر ــب ئىـ ــۇ ئهيىـ ــۆزلهش بهكمـ ــان سـ ــۋەت قىلىـــش، يالغـ ــۇزۇش، غهيـ  . بـ

 ئــۇالر بالىالرنىــڭ . ئههمىــيهت بهرمهيــدۇ ئــانىالر بــۇ ئىــشقا – كــۆپىنچه ئاتــا
ــدۇ ــاددى چاغالي ــۇ ئ ــى تولىم ــىنى ۋە ئهقلىن ــك ئهمهلىيه . سهزگۈس ــته كىچى  ت

 . ئـانىالر تهسـهۋۋۇر قىلغانـدىنمۇ بهك سـهزگۈر ۋە ئهقىللىقتـۇر – بالىالر ئاتـا
ــالىلىرىنى يالغــان سۆزلهشــتىن ــۆزى يالغــان ســۆزلهپ تــۇرۇپ، ب  بىراۋنىــڭ ئ
 توسـقىنى، ئـۆزى يامـان ئىـش قىلىـپ تـۇرۇپ بـالىلىرىنى يامـان ئىـشالردىن

 لىــدىغان نهرســه چــۈنكى بــالىالر ئۈچــۈن تهســىر قى . توســقىنى پايدىــسىزدۇر
ــا ــۈرۈش – ئاتــ ــڭ يــ ــى، گهپ – ئانىنىــ ــارلىق – تۇرۇشــ ــۆزلىرى ۋە بــ  ســ

ــدۇر ــتىگه . ههرىكهتلىرىـ ــڭ ئهمهلىيىـ ــدىغان ۋەز ئۆزىنىـ ــۇن كهلمهيـ   ئويغـ
ــم ــىههت ۋە تهلىـ ــدۇ – نهسـ ــۈم بهرمهيـ ــيه ئۈنـ ــاال . تهربىـ ــالاله تائـ ــۇڭا ئـ  شـ

ــساالمنى ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــۇيرىغىن ۋە ﴿ مـ ــا بـ ــدىكىلهرنى نامازغـ  ئائىلهڭـ
ــولغىن ــداملىق ب ــتا چى ــۇنى ئورۇنداش ــۇ ئ ــان )2 ( ﴾ ئۆزۈڭم  ئهگهر . دەپ بۇيرىغ

 . ناملىق ئهسهرىدىن » ئىهيائۇ ئۇلۇمىددىن « ڭ ئهلالمه ئبۇ هامىد ئهل غهزالىينى ) ( 1
ئايهت  132 تاها سۈرىسى ) (2
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ــقىال ــۇرۇپ باشـ ــاي تـ ــاز ئوقۇمـ ــۆزى نامـ ــساالم ئـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ  رنى مـ
 ئالالهنىـڭ نامـاز ئوقـۇش بـۇيرىقى ئهمهلـگه ، ئوقۇشقا بۇيرىغان بولسا ئىـدى

 نهســــــىههتلىرى – ئاشــــــمىغان ۋە مــــــۇههممهد ئهلهيهىســــــساالمنىڭ ۋەز
ــسىز ــوالتتى پايدىـ ــان بـ ــۇپ قالغـ ــڭ . بولـ ــۈك تهربىيهنىـ ــۇ، ئۈنۈملـ ــا بـ  مانـ

 . بىردىنبىر ئاساسىدۇر

 – ئاتــــا ئىـــسالم پهيغهمبىــــرى ههزرىتـــى مــــۇههممهد ئهلهيهىســـساالم
 ئانىالرغــا بــالىلىرىنى راســتچىل، ئهخالقلىــق قىلىــپ تهربىــيىلهش بــۇرجىنى

 ئىبنـــى ئـــاس ئۆزىنىـــڭ ئۆســـمۈرلۈك ه ئابـــدۇلال . ههمىـــشه يادالنـــدۇراتتى
ــۈنى : قتىـــدىكى بىـــر قىســـسىنى بايـــان قىلىـــپ مۇنـــداق دەيـــدۇ ۋا  بىـــر كـ

 بـۇ « : ئانـام مېنـى چاقىرىـپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنىـڭ ئۆيـدە ئىـدى،
 دېۋىــدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم » ســاڭا بىـر نهرســه بېـرىمهن ! ياققـا كهل
 خورمـا « بـۇ ۋاقىتتـا ئانـام . دەپ سـورىدى » سىز نـېمه بهرمهكچـى؟ « ئانامدىن

ــر ــمهن بىـ ــساالم » ەي دەۋاتىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدە، پهيغهمـ ــاۋاب بهرگهنـ  دەپ جـ
ــڭ « : ئۇنىڭغــا ــان ئېيتقاننى ــق يالغ ــر قېتىملى ــسىڭىز، ســىزگه بى  ئهگهر بهرمى

ــدۇ ــاهى يېزىلى ــدى » گۇن ــا . دې ــسىدە ئات ــۇ قىس ــالىلىرىنى  ب ــڭ ب  ئانىالرنى
ــتچىللىق ــرەت ن راســـ ــانچىلىقتىن نهپـــ ــدىغان، يالغـــ ــۇقهددەس بىلىـــ ى مـــ

 . پ تهربىيىلىــشىنىڭ نهقهردەر زۆرۈرلىكــى ئىپادىلىنىــدۇ قىلىــدىغان قىلىــ
ــا ــالىالر چــوڭ – ئهگهر ئات ــسا، ب ــول قوي ــاراپ ي ــشالرغا ســهل ق ــۇ ئى ــانىالر ب  ئ

 بولغانلىرىـــدا يالغـــان ئېيتىـــشنى كىچىـــك ئىـــش دەپ بىلىـــدىغان بولـــۇپ
 قىلىــــــــشتىن دە، ئهخالقىــــــــي جىنــــــــايهتلهرنى ســــــــادىر  قالىـــــــدۇ

. ئىككىلهنمهيدىغان بولىدۇ
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 ت قىلىشقا مۇناسىپ ۋاقىت تالالش الزىم نهسىهه

 ئـانىالر بالىلىرىغـا نهسـىههت قىلمـاقچى بولغانـدا چوقـۇم مۇۋاپىـق – ئاتا
ــم ــشى الزى ــى تاللى ــيه . ۋاقىتن ــان تهربى ــهتته قىلىنغ ــق پۇرس ــۈنكى مۇۋاپى  چ

ــدۇ ــبىگه بارى ــتىن، نهق قهل ــرىكىش تۇيۇلماس ــسىم ۋە زى ــا بې ــا . بالىغ  بالىالرغ
ــت ــدا، رو دوس ــ – هىــي لىرىنىڭ ئالدى ــان ۋاقىتتــا ا كهيپىي  تى ياخــشى بولمىغ

ــشى ــان ياخ ــىههت قىلمىغ ــىپ . نهس ــۈن ئهڭ مۇناس ــش ئۈچ ــىههت قىلى  نهس
. ساياههت قىلغان، داستىخانغا ئولتۇرغان ۋاقىتالردۇر – ۋاقىت سهيلى
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 گۈزەل ئهخالقتۇر ئهمگهكنى سۆيۈش

ـــ هايــاتلىق  هايــاتلىق بىــلهن ئۆلۈمنىــڭ پهرقــى . ههرىــكهت دېمهكتــۇر ـ
 شــۇڭا ههر بىــر ئىنــسان هايــاتلىق يــوللىرىنى . ىــكهت بىــلهن ئايرىلىــدۇ ههر

 تــالالپ، ئــۆز رىزقىنــى ئــۆز كــۈچىگه تايىنىــپ تېپىــپ يهپ، ئۆزىنىــڭ قهدىــر
ــززەت – ــان – قىممىتــــى ۋە ئىــ ــقا بۇيرۇلغــ ــابرويىنى ساقالشــ ــان . ئــ  قۇرئــ

ــدە ــسىنى ﴿ : كهرىم ــشىنىڭ نهتىجى ــشلىگهن ئى ــڭ ئى ــسان پهقهت ئۆزىنى  ئىن
 . پ كۆرسىتىلگهن دە ) 1 ( ﴾ كۆرىدۇ

 ئــى : لوقمــان ههكىــم بالىــسىغا مۇنــداق دەپ نهســىههت قىلغــان ئىــكهن
ــداقال ! بــاالم  هــاالل كهســىپ ئــارقىلىق يوقــسۇللۇقتىن ســاقالن، چــۈنكى قان

 مـۇپتىال للهتـكه بىر ئادەم يوقـسۇل بولىـدىكهن، ئـۇ ئـادەم مۇنـۇ ئـۈچ خىـل ئى
ــدۇ ــك : بولىـ ــۈنكى كهمبهغهللىـ ــسىزلىق، چـ ــدا تۇراقـ ــرى، دىنـ ــانهت بىـ  دىيـ

 ئىككىنچىــسى، ئهقلىــي ئـــاجىزلىق، . جهههتــته سۇســلىققا ئېلىــپ بارىــدۇ
 چۈنكى يوقـسۇل ئادەمـدە غهم تـوال بولىـدۇ، غهم تـوال بولـسا ئۇنىـڭ ئهقلىنـى

ــىدۇ ــاراڭغۇلۇق باســـ ــدۇ  قـــ ــۇرى ئۈزۈلىـــ ــسى، . دە، تهپهككـــ  ئۈچىنچىـــ
 يــوق ئادەمـــدە ى ئادەمگهرچىلىكنىــڭ كېمىيىـــشى بولــۇپ، ئـــادەمگهرچىلىك

ــان ــدۇ دىي ــزدا . هت بولماي ــش دىنىمى ــكهت – تېنــى دۇرۇس، ســاغالم، ئى  ههرى
 قىالاليــدىغان ئادەمنىــڭ باشــقىالرنىڭ سهدىقىــسىگه تايىنىــپ جــان بــېقىش

 . كويىغا كىرىۋېلىشى هارام دەپ قارىلىدۇ

نهجم سۈرىسى (1)
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 ئهمگهك ئىنساننىڭ شهرىپىدۇر

ــارقىلىق مۇكهممهللىــشىدۇ، ئىنــسان د زېمىنــدىكى مهۋجۇ ــۇق ئىنــسان ئ  ل
ــ ــدىكى بـ ــلهپ، زېمىنـ ــى ئىگىـ ــي هېكمهتلىرىنـ ــهيئىلهرنىڭ ئىلمىـ  ارلىق شـ

ــپ ــدىن مهنپهئهتلىنىــ ــر ، ئۇنىڭــ ــادىر بىــ ــكه قــ ــى گۈللهندۈرۈشــ  زېمىننــ
 شـۇڭا ئــالاله ئـۇنى يهر يۈزىنىـڭ خوجــايىنى قىلىـپ ياراتقــان . مهۋجۇداتتـۇر

ــان ــدار ئاتــا قىلغ ــدە ئىقتى ــان كهرىمــدىكى . ۋە ئاالهى ــن كــۆپ 70 قۇرئ  تى
 نى بىـرگه تىلغـا ئـېلىش ئـارقىلىق ئىنـسانالرنى ئـايهتته ئهمهل بىـلهن ئىمـان

 ياخــــــشى ئهمهللهرنــــــى قىلىــــــشقا، ئىــــــشلهشكه، ئهمــــــگهك قىلىــــــشقا
 ســۆزى ئىــشلهش، ئهمــگهك » ئهمهل « ئهرەب تىلىــدىكى . رىغبهتلهنــدۈرگهن

ــدۇ ــى ئىپادىلهي ــگهن مهنىن ــش دې ــش، ئهمهل قىلى ــدە . قىلى ــان كهرىم  قۇرئ
ــگهن ــۆز بو » ئهمهل « كهلـ ــر سـ ــدىكى بىـ ــۆزى كهڭ مهنىـ ــا ۋە سـ ــۇپ، دۇنيـ  لـ

ــۈن روهىــي ــيهت ئۈچ ــۈن، جهمئى ــسانىيهت ئۈچ ــۈن، ئىن ــك ئۈچ  ئاخىرەتلى
 هاياتلىق ۋە مـاددىي هايـاتلىق ئۈچـۈن پايـدىلىق بولغـان بـارلىق ئىـشالرنى

 ە لمان ئــادەم ياخـشى نىيىتــى سايىــسىد مۇســۇ . قىلىـشنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىـدۇ
ــاجى ــسىنىڭ ئېهتىي ــا ئۆزىنىــڭ ۋە ئائىلى ــۈن ئىــشلىرىنى، ههتت  ئۈچــۈن پۈت

 پهيغهمــــــبهر . ئىـــــشلىگهنلىرىنىمۇ ئىبـــــادەت قاتارىغـــــا ئۆتكۈزەلهيـــــدۇ
ــساالم ــالاله دەرگاهىــد « : ئهلهيهىس ــۇل بولــۇپ ســاۋابقا ئهمهللهرنىــڭ ئ  ا قوب

ــق بول ــاغلىقتۇر ۇ اليىـ ــيهتلهرگه بـ ــى نىـ ــ )1 ( » شـ ــا . هن هتك دەپ كۆرسـ  بۇنىڭغـ
 ئاساســـهن، بىـــر ئـــادەم ئىبـــادەت دەپ بهلگىلهنمىـــگهن، ئهممـــا هاياتلىققـــا

ــۇمنى ئا ــارقىلىق تۇرمۇش ــشىم ئ ــۇ ئى ــدا، مهن مۇش ــشالرنى قىلغان ــدار ئى  القى
قامــداپ، ئــالالهنى رازى قىلىــشقا شــارائىت يــارىتىمهن، دېــگهن نىيهتــته

ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) ( 1
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 بولــسا، قىلغــان ئىــشى گهرچه ئىبــادەت بولمىــسىمۇ شــۇ ياخــشى نىيىتــى
ــشىدۇ ــاۋابقا ئېرى ــسابلىنىپ س ــادەت هې ــدا ئىب ــڭ دەرگاهى ــلهن ئالالهنى  . بى

 ســاۋاب ئاتــا – داق نىــيهت بىــلهن يـېگهن تائــاملىرىغىمۇ ئهجىــر ههتتـا شــۇن
 . قىلىنىدۇ

 ق ئىشلىمهستىن قولغا كهلمهيدۇ رىز

ــوپ ــر تـ ــۈنى بىـ ــر كـ ــاب بىـ ــى خهتتـ ــۆمهر ئىبنـ ــپه ئـ ــى خهلىـ  ئىككىنچـ
ــانلىقىنى ــپ دۈگــدىيىپ ئولتۇرغ ــۈۋرۈكىگه يۆلىنى  كىــشىلهرنىڭ مهســجىد ت

 دەپ ســورىغاندا، » لهر؟ ر نــېمه قىلىــدىغان ئــادەم ســىله « : كــۆرۈپ، ئــۇالردىن
ــز « : ئـــۇالر ــۇچىالرمىز بىـ ــۈل قىلغـ ــا تهۋەككـ ــاۋاب بهرگهن » ئالالهقـ  . دەپ جـ

ــا ــۆمهر ئۇالرغــ ــى ئــ ــۈلچىال « : ههزرىتــ ــىلهر تهۋەككــ ــى ســ  ر ئهمهس، بهلكــ
ــاپالر ــ تهييارتـــ ــق بهرگىـــ ــا رىزىـــ ــالاله ماڭـــ ــشلىمهستىن، ئـــ  ن دەپ ، ئىـــ

 الپ دەپ كايىــپ، ئــۇالرنى مهســجىدتىن قــوغ » ئولتۇرۇشــۇڭالر تــوغرا ئهمهس
. چىقارغان ئىكهن



 459 ېڭىشتۇر ي خاهىشنى هپسى ن ه هلىب غ هقىقىي ه

 ههقىقىي غهلىبه نهپسى خاهىشنى يېڭىشتۇر

 نهپسى خـاهىش ههمـمه كىـشىدە بولىـدىغان خاسـلىق بولـۇپ، هـېچكىم
 ئهممــا ئــالاله ئــۆز پاناهىــدا ســاقلىغان ۋە . ئۇنىڭــدىن خــالىي بواللمايــدۇ

 ئــــۆزىنى تىــــزگىنلهپ تۇرااليــــدىغان كىــــشىلهر نهپــــسى خاهىــــشنىڭ
 شـۇڭا نهپــسى خاهىــشنى بهزى ئــادەملهر . والاليــدۇ ئازدۇرۇشـىدىن خــاالس ب

 . يېڭهلهيدۇ، بهزى ئادەملهر يېڭهلمهيدۇ

ــدىكى ــاهىش ئهرەب تىلىـ ــسى خـ ــسىي « نهپـ ــى نهفـ ــۆزىنىڭ » ههۋايـ  سـ
 ههۋەســلىرىگه – تهرجىــمه مهنىــسى بولــۇپ، ئــۇ كىــشىنىڭ شهخــسىي ئــارزۇ

ــقىالرغا ۋە ــدىغان، باشــ ــالپ كېلىــ ــا خىــ ــڭ يولىغــ ــان، ئالالهنىــ  قارىتىلغــ
 زەخمىتـى بولىـدىغان، كىـشىلهرنى ههققـانىي يولــدىن  ىـيهتكه زىيـان جهمئ

ــىدۇر ــدىغان نهرسـ ــا ئېلىـــپ بارىـ ــا ۋە زىيانكارلىققـ ــازدۇرۇپ، ئازغۇنلۇققـ  . ئـ
 نهپــــسى خاهىـــــشقا يهنه ئــــاچكۆزلۈك، كۆرەلمهســـــلىك، گۇمـــــانخورلۇق،
 ئۆچمهنلىـــك، ئىغۋاگهرچىلىـــك قاتــــارلىق ههرخىـــل ســـاغالم بولمىغــــان

ــر . ئىللهتلهرمـــۇ كىرىـــدۇ مهنىـــۋى ۋە ئىـــدىيىۋى  بۇالرنىـــڭ ههممىـــسى بىـ
 ولــۇپ، ئــۇ كىــشىنىڭ ئــۆز ئېتىقادىغــا شهخــسنىڭ قــاراڭغۇلۇق تهرىپــى ب

 – زەخـــمهت يهتكـــۈزۈپال قالماســـتىن، يهنه باشـــقىالرغىمۇ زىيـــان – زىيـــان
 شــۇڭا نهپــسى خــاهىش ههر بىــر ئىنـــساننىڭ ئهڭ . زەخــمهت يهتكۈزىــدۇ

 اهىش بىـلهن كـۈرەش قىلىـشنى هپـسى خـ مۇسـۇلمانالر ن . چوڭ دۈشـمىنىدۇر
 . بىــر كۈرەشــتۇر چــۈنكى ئــۇ ههقىــقهتهن زور . دەپ تونۇيــدۇ » چــوڭ جىهــاد «

ــل ــادەم ئهلهيهىســساالمنىڭ قابىــل ۋە هابى ــۇنجى ئاتىــسى ئ  ئىنــسانالرنىڭ ت
ــسى ــڭ ئىنى ــالاله قابىلنى ــدا ئ ــۆز ۋاقتى ــان، ئ ــوغلى بولغ ــى ئ ــگهن ئىكك  دې

قــابىلنىڭكىنى قوبــۇل هابىــل تهقــدىم قىلغــان قۇربــانلىقنى قوبــۇل قىلىــپ،



 خالقالر ه ئ ل ە ز ۈ گ : بۆلۈم  460 3

 شـۇ سـهۋەبتىن، قابىـل ئىنىـسى هابىلغـا بولغـان كۆرەلمهســلىكى . قىلمىغـان
ــدىكى ــسانىيهت تارىخىـ ــۈرۈپ، ئىنـ ــۇنى ئۆلتـ ــۈپهيلى ئـ ــۆچمهنلىكى تـ  ۋە ئـ

 بـۇ ههقـته قۇرئـان كهرىـم . تۇنجى قېتىملىق قانلىق دېلـونى سـادىر قىلغـان
 نــى ) هابىـل ( ىـشى نهپـسى ئۇنىڭغــا قېرىند ﴿ : قىلغـان بايــان مۇنـداق قىسـسه

 دۇنيــا ( ئۆلتۈرۈشــنى چىرايلىــق كۆرســهتتى، شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇنى ئۆلتــۈرۈپ
 . ) 1 ( ﴾ زىيان تارتقۇچىالردىن بولدى ) ۋە ئاخىرەتته

 نهپسى خاهىش يامان ئىشقا بۇيرۇيدۇ

ــدۇ ــشقا بۇيرۇي ــان ئى ــادەمنى يام ــمه ئ ــشاشال ههم ــاهىش ئوخ ــسى خ  . نهپ
ــۆز ــىدىن ئــ ــسىنىڭ ئازدۇرۇشــ ــشىلهر نهپــ ــا بهزى كىــ ــاقالپ ئهممــ  ىنى ســ

ــدۇ ــۈپ . قاالاليــــ ــسىدە، يۈســــ ــۈف سۈرىــــ ــڭ يۈســــ ــان كهرىمنىــــ  قۇرئــــ
 ئهلهيهىســساالمنىڭ ئــۆزىنى ئايــال كىــشىنىڭ ئازدۇرۇشــىدىن ســاقلىغانلىقى
ــان قىلىنغــان ــسىلى باي  . ههققىــدىكى قىســسه ناهــايىتى كهڭ دائىرىــدە، تهپ

ــدى ــداق ئىـ ــشكهن : قىســـسه مۇنـ ــايىتى كېلىـ ــساالم ناهـ ــۈف ئهلهيهىسـ  يۈسـ
ــر ــق بىـ ــالىي چىرايلىـ ــاهىبجامال، ئـ ــۇنى سـ ــا ئـ ــى ۋاقىتتـ ــۇپ، ئهينـ  زات بولـ

 مهنـــسهبلىك بىــــر ئايــــال ئـــۆز نهپــــسىگه رىغبهتلهنــــدۈرگهن بولــــسىمۇ،
 ئۇئالالهنىـڭ يـاردىمى بىـلهن نهپــسى خاهىـشىنى ۋە شـههۋانىي ههۋىــسىنى

ــ ــزگىنلهپ قارشــ ــدى تىــ ــىنى ۋە تههــ ــڭ ئازدۇرۇشــ  لىرىنى رەت ت ى تهرەپنىــ
ــان ــۈف ئهلهي . قىلغـ ــلهن يۈسـ ــۇنىڭ بىـ ــاه شـ ــساالم گۇنـ ــىيهت – هىسـ  مهسـ

ــۈلگه بولــۇپ ــۈن ئ ــسانىيهت ئۈچ ــزگىنلهش بابىــدا ئىن ــۆزىنى تى ــدا ئ  ئالدى
 . تارىخالرغا قهيت قىلىنغان

ئايهت  30 بهقهرە سۈرىسى ) 1 (



 461 ېڭىشتۇر ي خاهىشنى هپسى ن هلىبه غ هقىقىي ه

 نهپسى خاهىش ئادەمنىڭ قهلبىدىكى شهيتان

ــڭ ــۇپ، ئۇنىـ ــهيتان بولـ ــدىكى شـ ــڭ قهلبىـ ــاهىش ئادەمنىـ ــسى خـ  نهپـ
ــردۇر ــايىن ئېغىـ ــانلىرى ئىنتـ ــدىغان زىيـ ــسانغا كهلتۈرىـ ــۈن . ئىنـ ــۇ چـ  كى ئـ

 يهنه شـۇ ئېتىقادقا زىيان يهتكـۈزۈپ، ئهخالقنـى بـۇزۇپال قالماسـتىن، بهلكـى
ــۇمىي مهنپهئ ــسنىڭ ئوم ــ شهخ ــدە ، تىگه ى ــسانىيهتكه زور دەرىجى ــۈل ئىن  پۈتك

ــان ــدۇ – زىيـ ــمهت يهتكۈزىـ ــشىنىڭ . زەخـ ــسى خاهىـ ــسان نهپـ ــاۋادا ئىنـ  نـ
ــسىدىن ــالق دائىرىـ ــدە ۋە ئهخـ ــۇ ئهقىـ ــدا، ئـ ــتىدا قالغىنىـ ــى ئاسـ  باشقۇرۇشـ

 ئــالاله تائـــاال شــۇڭا . نهپ، تــوغرا يولــدىن ئېزىــپ كهتـــكهن بولىــدۇ چهتــ
 نهپـسى خاهىـشقا ئهگهشـمىگىنكى، ئـۇ سـېنى ئالالهنىـڭ ﴿ قۇرئان كهرىمدە

 . تهلىم بهرگهن دەپ ) 1 ( ﴾ . يولىدىن ئازدۇرىدۇ

ئايهت  26 ۈرىسى ساد س ) 1 (
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 ساالملىشىش ئهنئهنىسى ئىسالمىي

ــز ــر بى ــار ئۇچراشــقىنىدا بى ــۆز ئ ــشى ئ ــۇرالردا ئىككــى كى ــرىگه  ئۇيغ  بى
 ساالملىــشىش بولــۇپ، ســاالم بېــرىش ئــادىتى ئهڭ قهدىمىــي ئهنــئهنىلهردىن

ــۇن ــدە يوســ ــالق ۋە دىنىــــي قائىــ ــي ئهخــ ــان مىللىــ ــدىن ســ  . ىلىدۇ قاتارىــ
 مـــــۇههببهتنى داۋام – ساالملىـــــشىش كىـــــشىلهر ئوتتۇرىـــــسىدا مېهـــــرى

 قىلدۇرۇش ۋە كۆڭـۈللهرنى جهلـپ قىلىـشتا ئهڭ زور سـېهرىي كـۈچكه ئىـگه
 بىـرى بىـلهن ساالملىـشىش ئـادىتى  ر ئارىـسىدا بىـر ئىنـسانال . بىر ئىـشتۇر

 بولـــۇپ كهلـــگهن بولـــسىمۇ، ت ر بارلىققـــا كهلگهنـــدىن بېـــرى مهۋجـــۇ ئـــۇال
ــۇلمانالردىكى ــۇنى مۇس ــوڭ، مهزم ــى چ ــشنىڭ ئههمىيىت ــارا ساالملىشى ــۆز ئ  ئ
 . ناهايىتى مولدۇر

 ئۇيغۇرالردا ساالملىشىشنىڭ ئۆزگىچىلىكى

 ە قــــول ئېلىــــشىپ، بهزىــــدە ئۇيغــــۇرالردا ساالملىــــشىش بهزىــــد بىــــز
ــلهن بولىــــدۇ ــۈش يــــولى بىــ ــۈپ . قۇچاقلىــــشىپ كۆرۈشــ ــم كۆرۈشــ  دائىــ

ــسقارتىلىدۇ ــۈش قىــ ــشىپ كۆرۈشــ ــول ئېلىــ ــسىدا قــ ــدىغانالر ئارىــ  . تۇرىــ
 بهزىـلهر بىــر تهرەپـتىن ساالملىــشىپ، . قۇچاقلىـشىش تېخىمـۇ قىــسقارتىلىدۇ

 بـــۇ ســـاالمنىڭ چىـــن . بىـــر تهرەپـــتىن ئـــوڭ قـــولىنى كـــۆكرەككه قويىـــدۇ
 كتىن چىققـــانلىقىنى، چىـــن دىلىـــدىن ئامـــانلىق تىلىگهنلىكىنــــى يـــۈرە

 بهزىلهر ئـوڭ قـولىنى بېرىـپ كۆرۈشـۈپ، سـول قـولىنى قارشـى . ئىپادىلهيدۇ
 كىنى ۋە ۈ بــۇ بهدەننىــڭ بىــر پۈتۈنلـــ . قويىــدۇ تهرەپنىــڭ ئــوڭ بىلىكىــگه

ــېقىن ــشاش ي ــشىلىرىگه ئوخ ــائىله كى ــر ئ ــۇددى بى ــقۇچىالرنىڭ خ  ساالمالش
. ىلهيدۇ ئىكهنلىكىنى ئىپاد
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 ساالملىشىشنىڭ قائىدىسى

ــايتۇرۇش پهرزدۇر ــۇنى ق ــسا، ئ ــۈننهت بول ــالش س ــاۋۋال باش ــاالمنى ئ  . س
 ســىلهرگه بىــراۋ ســاالم ﴿ : ئــالاله تــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دېــگهن

 بهرســه، ئۇنىڭغــا تېخىمــۇ ياخــشى ســاالم بىــلهن جــاۋاب بېــرىڭالر يــاكى
ــايتۇرۇڭالر ــنهن ق ــايهتتىكى، . رســهتكهن دەپ كۆ )1 ( ﴾ ئۇنىــڭ ســالىمىنى ئهي  ئ

ــرىش ــاۋاب بېـ ــلهن جـ ــاالم بىـ ــشى سـ ــۇ ياخـ ــۇم « تېخىمـ ــساالمۇ ئهلهيكـ  ئهسـ
ــى ــىلهرگه بولـــسۇن ( يهنـ  دەپ ســـاالم بهرگهن » ) ئالالهنىـــڭ ئامـــانلىقى سـ

 ۋەئهلهيكـــــۇم ئهســــساالم، ۋەرەهمهتـــــۇلالهى ۋە بهرەكـــــاتۇهۇ « : كىــــشىگه
ــى ــسۇن ( يهن ــى ســىلهرگه بول ــى ۋە بهرىكىت ــانلىقى، رەهمىت ــڭ ئام  » ) ئالالهنى

 ۋە « : دەپ جـــاۋاب قـــايتۇرۇش، ســـاالمىنى ئهيـــنهن قـــايتۇرۇش دېگهنلىـــك
 دەپ » ) ى بولـسۇن سـىلهرگىمۇ ئالالهنىـڭ ئامـانلىق ( ئهلهيكۇم ئهسـساالم يهنـى

 . جاۋاب قايتۇرۇشتۇر

 ساالم بهرگـۈچى گهرچه يـالغۇز بىـرال كىـشى بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ سـالىمىنى
ــتا ــۇم « قايتۇرۇشـ ــى » ئهلهيكـ ــىلهرگه ( يهنـ ــدۇ دەپ قايتۇرۇل ...) سـ ــۈنكى . ىـ  چـ

 بۇنىڭــــدا . نىــــڭ ۋەكىلــــى دەپ قارىلىــــدۇ » كۆپچىلىــــك « قارشــــى تهرەپ
 . مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى باراۋەرلىك ۋە بىرلىك ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

 مۇسۇلمانالردا ساالملىشىشنىڭ ئههمىيىتى

ــقىنىدا بىــر ــشى ئۇچراش ــى كى ــشى دۇنيــادا – ئىكك ــاالم بېرى ــرىگه س  بى
ــدىغان گــۈزەل ئهخــ ــۇر ههركىــم ياقتۇرى ــسىل پهزىلهتت ــبهر . الق ۋە ئې  پهيغهم

ــگهن ــداق دې ــر مۇســۇلمانغا « : ئهلهيهىســساالم مۇن ــر مۇســۇلماننىڭ يهنه بى  بى

ئايهت  86 نىسا سۈرىسى (1)
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ــرى ــشلىك ههقلىـ ــكه تېگىـ ــۇالر 6 ئۆتهشـ ــۇپ، ئـ ــاالم : بولـ ــقاندا سـ  ئۇچراشـ
 بېــــرىش، چاقىرســــا بېــــرىش، نهســــىههت سورىــــسا نهســــىههت قىلىــــش،

 ، سه دېـــ ) بولـــسۇن ئالالهقـــا شـــۈكۈرلهر ( » ئهلههمـــدۇلىلاله « ۈپ ۈشـــكۈر چ
ــمهت قىلـــسۇن ( » يهرههمـــۇكهلاله « ــالاله ســـىزگه رەهـ ــيىش، ) ئـ ــسهل دېـ  كېـ

 . ) 1 ( » بولۇپ قالسا يوقالش، ئۆلۈپ كهتسه نامىزىغا بېرىش

 ســـىلهر مـــۆمىن « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم يهنه مۇنـــداق دېـــگهن
ــر ــسىلهر، بىـ ــنهتكه كىرەلمهيـ ــولمىغىچه جهنـ ــۆيمىگىچه – بـ ــى سـ  بىرىڭالرنـ

 بىرىڭالرنـــى ســـۆيىدىغان ئىـــشنى  ســـىلهرگه بىـــر . ر مـــۆمىن بواللمايـــسىله
ــشنى ــاراڭالردا ساالملىشىـــــ ــداقتا، ئـــــ ــۇ؟ ئۇنـــــ ــىتىپ بېرەيمـــــ  كۆرســـــ

 . ) 2 ( » ئومۇمالشتۇرۇڭالر

 ســــــىلهرگه « : پهيغهمــــــبهر ئهلهيهىســــــساالم يهنه بىــــــر ههدىــــــسىدە
 يههـــۇدىيالردىن يـــاكى خرىـــستىئانالردىن بىـــرى ســـاالم قىلـــسا، ســـىلهرمۇ

ــى ( ە ئهلهيكــۇم ۋ « ئۇالرغــا ــسۇن : يهن  دەپ جــاۋاب » ) ســىلهرگىمۇ شــۇنداق بول
 . دەپ كۆرسهتكهن )3 ( » قايتۇرۇڭالر

 سـۆزىنىڭ ئهرەبـچه تـۈپ يىلتىـزى بىـر » سـاالم « سۆزى بىلهن » ئىسالم «
ــسى ــۇپ، ههر ئىككىـ ــق « بولـ ــدۇ » تىنچلىـ ــى ئىپادىلهيـ ــگهن مهنىنـ ــۇ . دېـ  بـ

ــدىغانلىقىنى ــهببۇس قىلىــــــ ــى تهشــــــ ــۇلمانلىقنىڭ تىنچلىقنــــــ  مۇســــــ
ــق ــدىن تاشـــــ ــۇهىم ئىپادىلىگىنىـــــ ــشنىڭ نهقهدەر مـــــ  ىرى، ساالملىشىـــــ

 . ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) 2 (
ە مۇسلىم رىۋايىتى ئىمام بۇخارى ۋ ) (3
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ــسانىيهتنىڭ ــۈن ئىن ــشىش پۈت ــئهنه ساالملى ــسىل ئهن ــدە ئهڭ ئې  نهزىرى
ــان، ــۆزى ئاسـ ــدىغان، ئـ ــم تهلهب قىلمايـ ــداق چىقىـ ــانىلىدىغان، هېچقانـ  سـ

 . پايدىسى ئىنتايىن مول بىر ئىشتۇر

 ساالم بېرىشنىڭ تهرتىبى

ــلهر چو ــشته كىچىكـــ ــاالم بېرىـــ ــانالر ســـ ــۈپ كېتىۋاتقـــ ــا، ئۆتـــ  ڭالرغـــ
ــاش ئۈســـتىدىكىلهر ــانلىققا ۋە قاتنـ ــۆپ سـ ــانلىق كـ ــا، ئازسـ  ئولتۇرغانالرغـ

 ســــىرتتىن كهلگهنــــلهر شــــۇ شــــۇندقال . پىيــــادىلهرگه ســــاالم بېرىــــدۇ
 يهردىكىلهرگه، ئهرلهر ئايالالرغـا، ئېـرى ئايالىغـا، مېهمـان سـاهىبخانغا سـاالم

 . بېرىدۇ

 لهن، ســۆيگۈ بىــلهن ۋە تهبهســسۇم هاياتلىققــا ئۈمىــد بىــ مۇســۇلمانالر
 چـــۈنكى ئـــۇالر . ئۇممهتتـــۇر هتـــكه ئىـــگه بىـــلهن باقىـــدىغان ئېـــسىل پهزىل

 دېــگهن قائىــدىنى ئوبــدان » ســهن هاياتقــا كۈلــسهڭ هايــات ســاڭا كۈلىــدۇ «
. بىلىدۇ
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 ئهخالق قائىدىلىرى – كېسهللهرنى يوقالشتىكى ئهدەپ

ــىۋەتتىكى ئاالقىال ــوقالش كىــــشىلىك مۇناســ ــسهللهرنى يــ  رنىــــڭ كېــ
ــارا  قويۇقلىشىـــشىغا، ئىتتىپـــاقلىقنى تېخىمـــۇ ئىلگىـــرى سۈرۈشـــكه ۋە ئۆزئـ

ــل دوســــتلۇقنى كۈچهيتىــــشكه  . تــــۈرتكه بولىــــدىغان مــــۇهىم بىــــر ئامىــ
 كېـــسهللهرنى يوقالشـــنىڭ پهزىلىتـــى ئـــاچ قالغانالرغـــا تامـــاق بېـــرىش،

 بىــر . يېتىملهرنىــڭ باشــلىرىنى سىالشــتهك ســاۋابلىق ۋە ياخــشى ئىــشتۇر
ــسته ــاچ « : ههدىـ ــوقالڭالر ئـ ــسهللهرنى يـ ــرىڭالر، كېـ ــاق بېـ ــا تامـ  ، قالغانالرغـ

 . دەپ كهلگهن ) 1 ( » ئهسىرلهرنى قۇتقۇزۇڭالر

 بهزى . ئىنـــسان ههرخىـــل كېـــسهللىكلهرگه دۇچـــار بولـــۇپ تۇرىـــدۇ
ــدۇ، بهزى ــىنى تاپى ــلهن شىپاس ــش بى ــهۋەبلهرنى قىلى ــا س ــسهللهر ئازغىن  كې

 دا ئىقتىــساد كېــسهللهر ئــۇيهر، بــۇ يهرلهرگه ئېلىــپ بېرىــپ كــۆپ مىقــدار
 . سـهرپ قىلىـپ داۋالىــتىش بىلهنمـۇ شــىپا تاپالمـاي بــۇ ئالهمـدىن ئايرىلىــدۇ
 شۇڭا ئىنسان كېـسهللهرنى يـوقالپ بارغانـدا، ئـۇ كېـسهل بولغـان كىـشىنىڭ

ــاق ــڭ ســ ــالىتىنى ئۆزىنىــ ــاجىز هــ ــايىتى ئــ ــالىتىگه – ناهــ ــاالمهت هــ  ســ
ــشتۇرۇش ئـــارقىلىق تهن ســـاقلىقنىڭ ههقىـــقهتهن چـــوڭ نـــېمهت  سېلىـ

ــدا ئىكهن ــاق ۋاقتىـ ــى سـ ــپ، تېنـ ــگه يېتىـ ــڭ قهدرىـ ــۇپ، ئۇنىـ ــى تونـ  لىكىنـ
ــشالرنى كـــۆپرەك ــان ياخـــشى ئىـ ــنىگه پايـــدىلىق بولغـ ــگه ۋە ۋەتىـ  خهلقىـ

 . قىلىۋېلىشقا ئالدىرىشى الزىم

. ئىمام بۇخارى رىۋايىتى ) 1 (



 467 قائىدىلىرى هخالق ئ – هدەپ ئ يوقالشتىكى ېسهللهرنى ك

 ئهمهس شهرت سوۋغا ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن كېسهل يوقالش

 ســــوۋغا ئېلىــــپ بېرىــــشنى شــــهرت ئۈچــــۈن كېــــسهللهرنى يــــوقالش
ــسهل ــاكى كې ــۋېلىش ي ــگهن قىلى ــاي كهل ــه ئالم ــر نهرس ــادەم بى ــۇچى ئ  بولغ

ــېلىش ياخـــشى ئىـــش ئهمهس ــي . ئادەمـــدىن رەنجىـــپ قـ  چـــۈنكى ههقىقىـ
 ياخـشى ئــادەم قېرىندىــشى بىــلهن ئوچــۇق چىــراي ئۇچراشــقاننىڭ ئۆزىنىمــۇ

ــا شــــهرەپ دەپ بىلىــــدۇ ــۇڭا بىــــر ههدىــــسته . كاتتــ  مۇســــۇلمان « : شــ
 لــسىمۇ، قېرىندىــشىڭ بىــلهن ئوچــۇق چىــراي ئۇچرىشىــشىڭدەك ئىــش بو

 بــــۇ . دېــــيىلگهن )1 ( » ياخــــشىلىقتىن هــــېچ نهرســــىنى كىچىــــك ســــانىما
ــسهللهرنى ســوۋغا ــدىن كې ــسنىڭ مهزمۇنى ــوقالپ – ههدى ــاي ي ــيه ئالم  ههدى

ــتىن ــشىپ، روهىــي جهههت ــراي ئۇچرى  بارســىمۇ، ئۇنىــڭ بىــلهن ئوچــۇق چى
ــدىغانلىقى ــكه بولمايـ ــۆۋەن كۆرۈشـ ــي تـ ــادەمنى قهتئىـ ــهللى بهرگهن ئـ  تهسـ

ــدۇ ــان بولى ــۈن . ئاي ــا، چ ــوقالپ تۇرس ــادەم ي ــۆپ ئ ــانچىكى ك ــسهلنى ق  كى كې
ــڭ ــسبهتهن روهىـــي ئـــوزۇق بولـــۇپ، ئۇنىـ  روهـــسىز ياتقـــان كېـــسهلگه نىـ
 كۆڭلىــدە خۇرســهنلىك پهيــدا بولــۇپ، تېتىكلىــشىپ قالىــدۇ ۋە ئــۆزىنى قهۋم

ــدۇ – ــېس قىلىـ ــك هـ ــدە هۆرمهتلىـ ــدە ئاالهىـ ــلىرى ئىچىـ  دە،  قېرىنداشـ
ــارانلىرى ۋە ق – ت تۇغقـــانلىرى، دوســـ – شـــۇنىڭ بىـــلهن ئـــۇرۇق  – ۋم ه يـ

 . كۈنگه ئېشىپ بارىدۇ – بولغان مۇههببىتى كۈندىن غا قېرىنداشلىرى

 كېـسهلنى يـوقالپ بارغانــدا ئۇنىـڭ يېنىـدا ئــۇزۇن ئولتۇرۇشـتىن ۋە تــوال
 بهلكــى ئۇنىــڭ . ســۆزلهپ كېــسهلنى بىــزار قىلىــشتىن ههزەر قىلىــش كېــرەك
 زلهرنى قىلىــش كــۆڭلى خۇرســهن بولــۇپ، روهىــي تهســهللى تاپىــدىغان ســۆ

 . الزىم

ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (1)
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 مۇسۇلمان ئهمهس كىسهللهرنىمۇ يوقالش ساۋابلىقتۇر

ــدا بولغـــان ئـــۇرۇق باشـــق ــار ق – ۇلـــۇم ق تۇغقـــان، – ا دىنـ  – وشـــنا ۋە يـ
 بۇرادەرلهردىن كېسهل بولـۇپ يېتىـپ قالغـانالر بولـسا، ئـۇالرنى باشـقا دىنـدا
 . دەپ قــاراپ تاشلىۋەتمهســتىن يــوقالش ياخــشى ئىــش بولــۇپ ســانىلىدۇ

ــۇهه ــڭ مــ ــدىكى بالىنىــ ــۇدىي دىنىــ ــر يههــ ــساالمنىڭ بىــ  ممهد ئهلهيهىســ
 كېــسهل بولــۇپ يېتىــپ . نىــدۇ كېــسىلىنى يــوقالپ بارغــانلىقى رىــۋايهت قىلى

ــان ــۇ ق قالغـ ــنىنى گهرچه ئـ ــۇ وشـ ــوقالش تولىمـ ــسىمۇ يـ ــدا بولـ ــقا دىنـ  باشـ
 وشنىــــسىغا ق ى مۇســــۇلماننىڭ ئۈســــتىدە مۇســــۇلمان چــــۈنك . مۇهىمــــدۇر

ــا ــى ههق بــ ــشلىك ئىككــ ــكه تېگىــ ــرى ئۆتهشــ ــڭ بىــ ــۇپ، ئۇالرنىــ  ، ر بولــ
ــرى ــى، يهنه بىــ ــۇلمانلىق ههققــ ــنى ق مۇســ ــدۇر وشــ ــقا . دارلىق ههققىــ  باشــ

 شلىك بىــر ههق بولــۇپ، ئــۇ بولــسىمۇ وشنىــسىغا ئۆتهشــكه تېگىــ ق دىنــدىكى
ــى ناهــايىتى مــۇهىم ۋە چــوڭ ق . وشــنىدارلىق ههققىــدۇر ق  وشــنىدارلىق ههقق

 كېـــسهل باشـــقا دىنــدا بولغـــان . مــدۇر ئـــۇنى ئــادا قىلىـــش مۇهى . ههقتــۇر
 . وشنا ههققىنىڭ بىر قىسمىدۇر ق شمۇ وشنىنى يوقال ق

 كېسهل يوقالشتا ساقلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالر

ــداق ــشىنىڭ قانـ ــسهل كىـ ــادەم كېـ ــرگهن ئـ ــوقالپ كىـ ــسهللهرنى يـ  كېـ
 چــۈنكى مۇنــداق . كېــسهلگه گىرىپتــار بولغــانلىقىنى سورىماســلىقى الزىــم

 . ۋەب بولىــدۇ قىلىـش كېــسهل كىـشىنىڭ روهىنــى تېخىمــۇ چۈشۈرۈشـكه ســه
 بهزى كىـــشىلهر نـــادانلىقتىن كېـــسهل بولغۇچىنىـــڭ قانـــداق كېـــسهلگه

ــانلىقىنى ســـورايدۇ  ى كېـــسىلىنى كېـــسهل بولغـــۇچ . گىرىپتـــار بولـــۇپ قالغـ
ــۇالر ــۇزۇن « : ئېيتىــپ بهرســه، ئ ــلهن ئ ــسهل بى ــادەم مۇشــۇنداق كې ــاالنى ئ  پ

 دېگهنـدەك ئـازاپلىق » ئـاخىرى سـاقىيالماي ئۆلـۈپ كهتـكهن يېتىپ قېلىپ،
زلهرنى كېــسهلنىڭ يــۈزىگه ســېلىپ، ئۇنىڭغــا روهىــي ئــازاب بولىــدىغان ســۆ
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ــدۇ ــهۋەب بولىــ ــشالرغا ســ ــڭ يېنىــــدا . ئىــ ــسهل ئادەمنىــ ــۇنداقال، كېــ  شــ
 نــــى ر ه خهۋەرل ىــــك پاجىئهل ، لهرنــــى ۋە ئېچىنىــــشلىق مۇســــىبهتلىك خهۋەر
 چــۈنكى مۇنــداق قىلىــش كېــسهل كىــشىنىڭ كــۆڭلىنى . ئېيتماســلىق الزىــم

. ئازاباليدۇ
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 ى ئهخالق – ئهدەپ نىڭ ورۇنداشال سورۇن ۋە س

 بىــرى بىــلهن ئۇچرىــشىپ – ئىنـسانالر هايــاتال بولىــدىكهن، ئۆزئــارا بىــر
ــشىپ ياشاشــقا م ــدۇ و تۇرۇشــقا ههم توپلى ــاج بولى ــزگه . هت ــم بى ــان كهرى  قۇرئ

ــان ئهدەپ ــالرغا بولغــ ــورۇن ۋە سورۇنداشــ ــدىلىرىنى – ســ ــالق قائىــ  ئهخــ
 بهزىــلهر ) ســورۇندا ( هگهر ئ ! ئـى مــۆمىنلهر « : ئۆگىتىـپ مۇجــادىله سۈرىــسىدە

 دېــسه، ئــورۇن چىقىرىــپ بېــرىڭالر، › ئــورۇن چىقىرىــپ بېــرىڭالر ‹ : سـىلهرگه
 ئهگهر . كېڭهيتىـــپ بېرىـــدۇ ) رەهمىتىنـــى ۋە جهننىتىنـــى ( ئـــالاله ســـىلهرگه

ــرىش ئۈچــۈن باشــقىال ( ســىلهرگه ــورۇن بوشــىتىپ بې ــۇڭالردىن ‹ ) رغا ئ  ئورن
ــرىڭالر ــۇرۇپ بېـ ــۇرۇپ بېـــ › تـ ــۇڭالردىن تـ ــسه، ئورنـ  دەپ )1 ( » رىڭالر دېيىلـ

 . كهلگهن

ــدە ــۆپلىگهن قائىـ ــۇق كـ ــورۇن توغرۇلـ ــار – سـ ــۇنالر بـ ــۇالردىن . يوسـ  بـ
 سـورۇنغا كهلـگهن كىـشىلهر ئـۆز . بهزىسىنى قىـسقىچه بايـان قىلىـپ بېـرەي

ــاۋۋال ــى ئ ــت ئىگىلىرىن ــشىلهرنى ۋە تاالن ــۇقىرى كى ــى ي ــسىدىكى بىلىم  ئارى
 . ىــشى الزىــم ســورۇنغا كىرىــشكه تهكلىــپ قىلىــپ، ئانــدىن شــۇ بــويىچه كىر

ــ ــانالرنى كۈتـ ــگهن مېهمـ ــورۇنغا كهلـ ــۆي ئىگىـــسى ۈ سـ ــۈن ئـ  ۋېلىش ئۈچـ
 ورۇنغا كىـــرگهنلهر ئورنىـــدىن قوپـــۇپ، ئۇالرغـــا ئېهتىـــرام بىلدۈرىـــشى، ســـ

 دەپ ســـاالم بېرىـــپ كىرىـــشى، » ئهســـساالمۇ ئهلهيكـــۇم « سورۇنداشـــالرغا
ــم ــادەم ئىلىـ ــرگهن ئـ ــاش – ســـورۇنغا كىـ ــارتۇق، يـ ــپهت جهههتـــته ئـ  مهرىـ

 ولغـــان تهقـــدىردىمۇ، ئـــۇ ســـورۇنغا ئىگىلىـــرى كىرىـــپ جهههتـــته چـــوڭ ب

ۇجادەله سۈرىسى م ) 1 (
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ــدىن ــۇنى ئورنىـــ ــشىپ ئـــ ــورۇن تالىـــ ــلهن ئـــ ــشى بىـــ ــان كىـــ  ئولتۇرغـــ
 شــۇنداقال ســورۇنغا كىــرگهن كىــشىنىڭ يــېقىن . تۇرغۇزىۋەتمهســلىكى الزىــم

 ئولتۇرغــان ئىككــى ئادەمنىــڭ رۇخــسىتىنى ئالماســتىن، ئۇالرنىــڭ ئارىــسىغا
ــم . قىـــسىلىپ كىرىـــپ ئولتۇرىـــشى تـــوغرا ئهمهس  ســـورۇنغا كهلـــگهن ئىلىـ

ــۈن، ــۆرمهتلهش ئۈچــــ ــشىلهرنى هــــ ــانغان كىــــ  ئههلىلىرىنــــــى ۋە ياشــــ
 ئهممـا ئـۆزىنى چـوڭ . سورۇنداشالرنىڭ ئورنىدىن تـۇرۇپ بېرىـشىگه بولىـدۇ

ــدىن ــدۇرۇش ئۈچــۈن ئورۇنلىرى ــۆزىگه هــۆرمهت قىل  ســاناپ، باشــقىالرنى ئ
 . قچى بولغانالرغا تۇرماسلىق كېرەك تۇرغۇزما

 اسلىق الزىم سورۇندا جاي تاالشم

ــادەم ــنهزەر ۇ كىـــم بول ســـورۇنغا كىچىكىـــپ كهلـــگهن ئـ  شـــىدىن قهتئىيـ
 سورۇنداشـــالرنى قوزغـــاپ قويماســـلىق ئۈچـــۈن، قهيهردە بىكـــار ئـــورۇن

ــم ــسا شــۇ يهردە ئولتۇرۇشــى الزى ــسۇن، . تېپىل ــگهن بول ــى ســورۇنغا كهل  مهيل
ــدىن  مهيلــى مهســجىدكه كهلــگهن بولــسۇن، ئۇنىــڭ كىــشىلهرنىڭ مۈرىلىرى

 شــــۇنداقال ســــورۇنغا كهلــــگهن ئــــادەم . تۈشــــى تــــوغرا ئهمهس ئــــاتالپ ئۆ
 كهڭــرى ئولتــۇرۇپ بىــر – سورۇنداشــالرنى قىــستاپ ئولتۇرماســلىقى ۋە كهڭ

ــم – ــشى الزىـ ــرىگه راههت بېغىشلىـ ــپ . بىـ ــۇرۇن كېلىـ ــورۇنغا بـ ــا سـ  ئهممـ
 ئولتۇرغان ئادەم بىـرەر ئـۆزرە سـهۋەبى بىـلهن يـاكى هـاجىتىنى ئـادا قىلىـش

 كهتــكهن بولــسا، قايتىــپ كىرگهنــدىن كېــيىن ســورۇندىن چىقىــپ ئۈچــۈن
قاچــانكى، « : بىــر ههدىــسته . ئــۆز ئورنىغــا بېرىــپ ئولتۇرۇشــقا هوقۇقلۇقتــۇر
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 بىــرىڭالر ئورنىــدىن تــۇرۇپ كېتىــپ ئانــدىن يهنه ئورنىغــا قايتىــپ كهلــسه،
 . لگهن ېيى د ) 1 ( » ولتۇرۇشقا ههقلىقتۇر شۇ ئورنىدا ئ

 چاقىرىلمىغان سورۇنغا بارماسلىق الزىم

ــلىق چاقىرىل ــورۇنغا بارماسـ ــان سـ ــم مىغـ ــان . الزىـ ــورۇنغا چاقىرىلغـ  سـ
ــادەمگه ــشىنى ئ ــۇ كى ــسا، ئ ــان بول ــله بارغ ــشىپ بىل ــادەم ئهگى ــر ئ ــقا بى  باش

ــاهىبخاننىڭ ــسىدا س ــلىك توغرى ــاكى كىرمهس ــرىش ي ــالپ كى ــورۇنغا باش  س
ــېلىش شــهرت ــسىز . رۇخــسىتىنى ئ  چــۈنكى چاقىرىلمىغــان مېهمــان رۇخسهت

ــ ــاهىبخان ي ــدە، س ــورۇنغا كىرگهن ــسىزلىق س ــۈن ئۇڭاي ــشى ئۈچ ــۇ كى  اكى ش
ــورۇننىڭ كهيپ ــاكى س ــشى ي ــپ ى تۇغۇلى ــۈز بېرى ــۋالالر ي ــدىغان ئهه ــى بۇزى  ن

 شــۇڭا چاقىرىلمىغــان ئــادەم مــۇتلهق ســـاهىبخاننىڭ . قېلىــشى ئېهتىمــال
 بــۇ ههر ئىككــى . رۇخــسىتىنى ئالماســتىن ســورۇنغا كىرمهســلىكى كېــرەك

 . تهرەپ ئۈچۈن ياخشى ئىش

 سورۇننىڭ ئهدەپلىرى

ــ ــۇنى ۋە دۇني ــدە يوس ــق قائى ــۆزىگه اليى ــشنىڭ ئ ــر ئى ــداق بى  ادا ههر قان
ــدە – ئهدەپ ــۇم قائىـــ ــورۇننىڭمۇ مهلـــ ــدەك، ســـ ــدىلىرى بولغانـــ  – قائىـــ

 ئـۈچ ئــادەم بولـسا، ئىككىــسى . بــاردۇر ئهخالقلىـرى  ئهدەپ تهرتىبلىـرى ۋە
ــدا ــدىغان تىلـ ــۇ بىلمهيـ ــاكى ئـ ــشى يـ ــۇپ پىچىرلىشىـ ــالغۇز قويـ ــى يـ  بىرىنـ

ــو ــي تــ ــشى قهتئىــ ــشىلهرنىڭ . غرا ئهمهس سۆزلىشىــ ــق كىــ ــۇ ئهخالقلىــ  بــ
 شــــۇنداقال ســـــورۇندا ئولتۇرغــــان ئـــــادەم . قىلىــــدىغان ئىـــــشى ئهمهس

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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ــىههت ــا نهسـ ــۋەت قىلغانالرغـ ــلىقى، غهيـ ــۋىتىنى قىلماسـ ــقىالرنىڭ غهيـ  باشـ
 ســــورۇندىن تــــۇرۇپ كهتمهكچــــى بولغــــان ئادەمنىــــڭ . قىلىــــشى الزىــــم
ــالرغا ــۇم « سورۇنداشــ ــساالمۇ ئهلهيكــ ــاال » ئهســ ــا ســ  مهتچىلىك دەپ ئۇالرغــ

 ســورۇندىن . ئهخالقالردىــن ســانىلىدۇ – تىــلهپ قايتىــشى مــۇهىم ئهدەپ
ــپ ــله چىقىـ ــدىغىچه بىلـ ــشىك ئالـ ــاهىبخاننىڭ ئىـ ــاننى سـ ــان مېهمـ  چىققـ

. ئۇزىتىپ قويۇشى ئايرىم بىر ئهخالقىي قائىدىدۇر
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 قائىدىلهر – داستىخاندىكى ئهدەپ

 سىل ئهخـــالق ئىنـــسان بالىـــسى زىننهتلىنىـــدىغان ئهڭ ئېـــ – ئهدەپ
 ههرىكهتلىرىــدە، ئولتــۇرۇش – كىـيىم بولــۇپ، ئــۇ ئىنــساننىڭ پۈتــۈن ئىــش

 ئىچمهكلهرنــى ئىــستېمال قىلىــشلىرىدىمۇ – قوپۇشــلىرىدا، ههتتــا يــېمهك –
ــدۇ ــسا . تهلهب قىلىنىـــ ــىدا كهم بولـــ ــدىلىك تۇرمۇشـــ ــساننىڭ كۈنـــ  ئىنـــ

ــشلىرىگه مۇناســىۋەتلىك ئهدەپ ــيىش ۋە ئىچى ــدىغان يې ــالر – بولماي  ئهخالق
ــم ــدە ههركىــ ــۇهىم قائىــ ــۇ مــ ــشلىك تولىمــ ــشقا تېگىــ ــقهت قىلىــ  – دىقــ

 . يوسۇنالردىن بىرىدۇر

ــۇ ــى ئهبـ ــۆمهر ئىبنـ ــاهابىلىرىدىن ئـ ــساالمنىڭ سـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 مهن پهيغهمـــــبهر « : ســـــهلهمه رەزىيهلالهـــــۇ ئهنهـــــۇ مۇنـــــداق دەيـــــدۇ

 داســتىخاندا . ئهلهيهىسـساالمنىڭ هايــات ۋاقتىــدا تېخــى كىچىــك بــاال ئىــدىم
 بىـر كـۈنى . لۇم تاۋاقنىـڭ ههمـمه تهرەپلىرىـدە چېپىـپ يـۈرەتتى ئولتۇرسام قو

ــتىخ ــر داس ــلهن بى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــدىم پهيغهم ــۇرۇپ قال ــۇ . اندا ئولت  ئ
ــا ــۇل ” : ماڭ ــن، ئــوڭ ! ئهي ئوغ ــۇرۇن بىــسمىلاله دېگى ــشتىن ب  تامــاق يېيى

ــله ــۇڭ بىـ ــن قولـ ــالپ يىگىـ ــدىن باشـ ــدى تهرىپىڭـ ــىههت “ ن ئالـ  دەپ نهسـ
 باشـــالپ مېنىـــڭ تامـــاق يېيىـــشىم ههمىـــشه شـــۇنىڭدىن . قىلغـــان ئىـــدى

 – بــــۇ ههدىــــس داســــتىخاندىكى ئهدەپ . )1 ( » شــــۇنداق بولــــۇپ كهلــــدى
 . قائىدىلهر ئۈچۈن بىردىنبىر دەستۇردۇر

ئىمام مۇسلىم ۋە ئىمام ئههمهد رىۋايىتى (1)
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 نــاملىق ئهســىرىنىڭ داســتىخاندا ئولتۇرۇشــتىكى » ئىهيــا « زالــى ه ئىمــام غ
ــالر – ئهدەپ ــد ئهخالقـــ ــان ههققىـــ ــداق دەپ يازغـــ ــدە مۇنـــ  : ىكى بۆلۈمىـــ

 قائىـــــدىلىرىنى تۆۋەنـــــدىكىچه ئىخچامالشـــــقا – ڭ ئهدەپ غىزالىنىـــــشنى «
 تامـــاقنى يېيىــشتىن بـــۇرۇن بىـــسمىلاله دېــيىش، تامـــاقنى ئـــوڭ : بولىــدۇ

 قولىــدا يېــيىش، ئۆزىنىــڭ ئالدىــدىن ئېلىــپ يېــيىش، تاماققــا باشــقىالردىن
 ئـاۋۋال قــول ئۇزاتماســلىق، تاماققــا ۋە ئــۇنى يهۋاتقــان كىــشىلهرگه تىكىلىــپ

ــاقن ــلىق، تام ــاپ قارىماس ــشاق چاين ــدىرىماي، يۇم ــتىن، ئال ــز يېمهس  ى بهك تې
ــا ئار ــاقنى ئېغىزىغــ ــيىش، تامــ ــا يېــ ــدىن سىېلىۋەرمهســــتىن، – قــ  ئارقىــ

 زىــدىكىنى يۇتــۇپ بولــۇپ، ئالدىرىماســتىن ئــېلىش، تامــاقنى بهك كــۆپ ى غ ې ئ
 . ) 1 ( » كۆپ زورلىماسلىق ۋە باشقىالردۇر يىمهسلىك، مېهمانالرنى تاماققا

 ى ر ى قائىدىل – پ ئىچمهكنىڭ ئهدە  يېمهك

ــنا « ــسۇلمائالى » مه قابۇس ــاپتورى شهم ــهرنىڭ ئ ــداكتىك ئهس ــاملىق دى  ن
 » ئىچـــمهك ئهدەپلىـــرى – يـــېمهك « ئهبۇلههســـهن ۋەشـــمېرگىر كىتابىنىـــڭ

 ى ههزىـــم تامــاق يېگهنــدە ئــۇن « : دېــگهن بۆلۈمىــدە مۇنــداق دەپ يازغــان
 ئهگهر بىــر قــانچه كىــشى يــاكى . گىن، كــۆپ يـېمه ې قىالاليـدىغان مىقــداردا يــ

ــوغرا كهلــسه، كۆپچىلىــك ــاق يېــيىش ت ــلهن بىلــله تام ــۆپ كىــشىلهر بى  ك
 ئهگهر ئۆيۈڭـدە مېهمــان . تاماققـا ئولتۇرۇشـتىن بـۇرۇن تاماققـا ئولتـۇرمىغىن

 قوبــۇل قىلــساڭ، مېهمــانالر كېلىــپ داســتىخانغا ئولتۇرۇشــتىن ئىلگىــرى
 – تامـاق يېگهنـدە ئالـدىرىماي، ئاسـتا . تاماقنى داسـتىخانغا ئهكىلىـپ قويمـا

ــل ئ ــادەت قى ــشنى ئ ــتا يېيى ــۇتقىن . اس ــۆۋەن ت ــشىڭنى ت ــدە بې ــاق يېگهن  . تام

 نــاملىق شــانلىق » ئىهيــائۇ ئۇلۇمىــددىن « ئهلــالمه ئهبۇهامىــد ئهل غازالىينىــڭ ) (1
. ئهسهرىدىن
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ــاراش ــسىغا ق ــالغان لوقمى ــا س ــان، ئاغزىغ ــا ئالغ ــۈزىگه ۋە قولىغ ــشىنىڭ ي  كى
 : ئهمــدى ســاڭا مۇنــداق بىــر هېكــايىنى ســۆزلهپ بېــرەي . تــۇر يىب ناهــايىتى ئه

 ئـۇ پادىـشاه بىـر كـۈنى . ساهىب كاپى دېگهن بىر پادىـشاه ئـۆتكهن ئىـكهن
ــپ ئۆزىن ــڭ كاتى ــڭ – ى ــۇرۇپ، بىرىنى ــاق يهپ ئولت ــلهن تام ــادىملىرى بى  خ

 : لىقىنى كـــۆرۈپ قېلىـــپ، ئـــۇ كىـــشىگه قوشـــۇقىدا بىـــر تـــال قىـــل تۇرغـــان
 شـۇنىڭ بىــلهن . دەپتـۇ › بىـر تـال قىــل بـار، ئېلىـپ تاشــلىۋەت قوشـۇقۇڭدا ”

 مهجلىـس . ئۇ كىـشى قوشـۇقنى تاشـالپ تامـاق يېمهسـتىن چىقىـپ كېتىپتـۇ
 ئۈچــۈن نــېمه ‹ : رتىــپ پادىــشاه ئۇكىــشىنى چاقى . ۇ ئههلــى پهرىــشان بولۇپتــ

 قولۇمغـا ئالغـان ‹ : ئـۇ كىـشى . دەپ سـوراپتۇ › تاماق يېمهي چىقىـپ كهتتىـڭ؟
 ا قانـداقمۇ تامـاق لوقمىدا بىر تـال قىلنـى كـۆرۈپ تۇرغـان كىـشىنىڭ ئالدىـد

 پادىــشاه بــۇنى ئــاڭالپ قــاتتىق خىجىــل بولــۇپ . دەپتــۇ “ يېگىلــى بولــسۇن؟
 . )1 ( » كېتىپتۇ

. ياتى نهشرى قهشقهر يىلى  1982 . ئهسهردىن دىداكتىك ناملىق » مه قابۇسنا « ) (1
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 ئهخالق قائىدىلىرى – كىرىشتىكى ئهدەپ ئۆيگه

 ئىنسان ئىجتىمـائىي مهخلۇقـات بولغـانلىقتىن، ئـۇ ئـۆزى يـالغۇز ياشـاپ
 انالر بىــلهن ئارىلىــشىپ ئۆتۈشــكه بهلكــى جهمئىيهتتىكــى ئىنـس . ئۆتهلمهيـدۇ

 ئىنـــسان تهبىئىتـــى ئهســـلىدە ياخـــشىلىقنى ســــۆيىدىغان، . هتاجـــدۇر و م
ــپ يا ــدىغان قىلىــ ــانلىقتىن نهپرەتلىنىــ ــۈزەل يامــ ــۇپ، گــ ــان بولــ  رىتىلغــ

 ههر ئىنـسانالر ياشـاۋاتقان بـۇ جهمئىـيهت ئـۇالردىن . ئهخالقالرغا ئىنتىلىـدۇ
 دۇنيــادا ههر قانــداق . شــىنى تهلهب قىلىــدۇ ۇ يوســۇنلۇق بول – ئىــشتا قائىــدە

  يوســۇنى ۋە ئــۆزىگه خــاس ئهدەپ – بىــر ئىــشنىڭ ئــۆزىگه اليىــق قائىــدە
 ته ئــۆي ئىگىــسىدىن رۇخــسهت بىراۋنىــڭ ئــۆيىگه كىرىــش . ئهخالقــى بــاردۇر

 . ئهخالق قائىدىلىرىدىن بىرىدۇر – سوراپ كىرىشمۇ شۇ ئهدەپ

ــۈزەل ئهدەپ ــرى، گ ــۇلمانالرنىڭ ئهنئهنىلى ــدىلىرى – مۇس  ئهخــالق قائى
 ئىچىــش، – قوپــۇش، يهپ – مېهمــان بولــۇش، ئولتــۇرۇپ . ئىنتــايىن كــۆپ

سۆزلىـــشىش، ئـــۇخالش، تـــازىلىق، ساالملىـــشىش، ئىـــشىكتىن كىـــرىش
ــك ئهدەپ قات ــسىدە بهلگىلى ــڭ ههممى ــار – ارلىقالرنى ــدىلهر ب ــدە . قائى  تۆۋەن

 بىراۋنىــڭ : قائىــدىلىرى ههققىــدە تــوختىلىمىز – ئــۆيگه كىرىــشنىڭ ئهدەپ
ــۆي ــپ، ئـ ــشىكنى چېكىـ ــاۋۋال ئىـ ــادەم ئـ ــان ئـ ــى بولغـ ــۆيىگه كىرمهكچـ  ئـ
 ئىگىــسىدىن رۇخـــسهت ســوراپ كىرىـــشى، رۇخــسهت قىلىنمىـــسا قايتىـــپ

 ئـى ﴿ : تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە مۇنـداق تهلىـم بهرگهن ئـالاله . كېتىشى الزىم
ــۆمىنلهر ــۆيلىرىگه ! م ــقىالرنىڭ ئ ــشكه ( باش ــورىمىغىچه ۋە ) كىرى ــازەت س  ئىج

 نهســىههت ئېلىــشىڭالر  ئــۆي ئىگىــسىگه ســاالم بهرمىگىــچه كىــرمهڭالر، ۋەز
ــۈزەل ئهخـــالق ( ــۇ گـ ــشىڭالر  يهنـــى بـ ــۇ ) ئهدەبـــكه ئهمهل قىلىـ  ئۈچـــۈن بـ

ــسا ئهگ . ســىلهرگه ياخــشىدۇر ــادەم بولمى ــدە هــېچ ئ هر باشــقىالرنىڭ ئۆيلىرى
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 ســىلهرگه ئىجــازەت بېــرىلمىگىچه كىــرمهڭالر، ئهگهر ســىلهرگه قــايتىڭالر
 دېيىلــــسه قايتىــــپ كېــــتىڭالر، قايتىــــپ كېــــتىش ســــىلهر ئۈچــــۈن ئهڭ
ــالاله ســــىلهرنىڭ قىلىــــدىغان ئهمهللىرىڭالرنــــى بىلىــــپ  ياخــــشىدۇر، ئــ

ــدۇر ــ . تۇرغۇچىـ ــان شهخـ ــۇ بولمىغـ ــان يه ( سى تۇرالغـ ــى دۇكـ ــارايالرغا  نـ  سـ
ئــۆيلهرگه هــاجىتىڭالر چۈشــۈپ كىرســهڭالر، ســىلهرگه هــېچ ) ئوخــشاش

ــۇر ــاه يوقت ــسته . ) 1 ( ﴾ گۇن ــر ههدى ــساالم بى ــبهر ئهلهيهىس ــسهت « : پهيغهم  رۇخ
ــورىلىدۇ ــتىم سـ ــۈچ قېـ ــڭ . ئـ ــسه كىرىـ ــسهت بېرىلـ ــسهت . رۇخـ  ئهگهر رۇخـ
 . دەپ كۆرسهتكهن )2 ( » بېرىلمىسه قايتىپ كېتىڭ

ــشته ــشىكتىن كىرىـ ــدىن ئىـ ــرى، ئانـ ــم ئههلىلىـ ــوڭالر، بىلىـ ــاۋۋال چـ  ئـ
 ئانىالرنىـــڭ – بـــالىالر ئاتـــا . تهرتىـــپ بـــويىچه ياشـــالر كىرگىنـــى ياخـــشى

ــان ــيىن، هام ــدىن كې ــا ســاالم بهرگهن ــاۋۋال ئۇالرغ ــدە، ئ ــۆيلىرىگه كىرگهن  ئ
 – هــال كېچىكمهســتىن ئهڭ گــۈزەل ۋە ئېــسىل ئىبــارىلهر بىــلهن ئــۇالردىن

 . ئههۋال سورىشى زۆرۈردۇر

 گه كىرىشته ئهدەپسىزلىك سانىلىدىغان ئىشالر ئۆي

 گهرچه بىراۋنىـــڭ ئـــۆيىگه كېلىـــدىغانلىقىنى ئالـــدىنئاال خهۋەر بېرىـــپ
ــاكى ــتىن ي ــشىكنى قاقماس ــشته ئى ــۆيىگه كىرى ــڭ ئ ــسىمۇ، ئۇنى ــان بول  قويغ

ــرىش، ئىــشىكنى ســ ــدىراپ ســاالم بهرمهســتىن كى ــۆي ئال  ىلىق قاقماســتىن ئ
ــسىنى ۋە  قىلىـــدىغان شـــهكىلدە قـــاتتىق وشـــنىلىرىنى راههتـــسىز ق ئىگىـ

 شــۇنداقال . پــسىزلىكتۇر قــېقىش يــاكى ئــۈچ قېتىمــدىن ئــارتۇق قــېقىش ئهدە

 . ئايهتلهر  29  27 نۇر سۈرىسى ) 1 (
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) (2
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 – وشــــنىالرنىڭ، بالىالرنىــــڭ تاقــــاقلىق تۇرغــــان ئىــــشىك ق بىراۋنىــــڭ،
ــسىزلىكتۇر ــۇ ئهدەپــ ــاراش بهكمــ ــاراپ قــ ــدىن مــ ــبهر . دەرۋازىلىرىــ  پهيغهمــ

ــپ ــداقالرغا ئاچچىقلىنى ــۆي « : ئهلهيهىســساالم مۇن ــشىكتىن بىراۋنىــڭ ئ  ىگه ئى
 يــــاكى تۆشــــۈكتىن رۇخسهتــــسىز مــــاراپ قارىغــــان ئادەمنىــــڭ كــــۆزىنى

 چـــۈنكى مۇنـــداق قىلىـــش ههم . دەپ ســـۆككهن » ئويۇۋەتـــسىمۇ بولىـــدۇ
ــسىزلىك ههم ــيهتلى ئهدەپــ ــقىالرنىڭ مهخپىــ ــر باشــ ــان ئېغىــ  كىگه قىلىنغــ

 . خىيانهتتۇر

ــا ــپ، – ئاتـ ــشىكنى چېكىـ ــا ئىـ ــڭ ياتاقلىرىغـ ــانىالرنىڭمۇ بالىلىرىنىـ  ئـ
ــسه ــا رۇخـ ــالىالرنىڭمۇ ئاتـ ــلىكى، بـ ــانچه كىرمهسـ ــتىن خالىغـ  – ت سورىماسـ

 ئانىـــسىنىڭ ياتىقىغـــا مهيلـــى كۈنـــدۈزى، مهيلـــى ئاخـــشاملىرى ئىـــشىكنى
 چـۈنكى مۇنـداق . سىلىق چېكىـپ رۇخـسهت ئالماسـتىن كىرمهسـلىكى الزىـم

 هايانىـڭ – ئـانىالر بىـلهن بـالىالر ئوتتۇرىـسىدىكى ئىپـپهت – قىلىش ئاتـا
ــشىپ قېلىـــــش ــسىدىكى هـــــۆرمهت ئاجىزلىـــ  ئېهتىرامنىـــــڭ – ىغا، ئارىـــ

  بىـر ئائىلىنىـڭ پهرزەنتلىرىمـۇ بىـر . سۇسلىشىپ قېلىشىغا سـهۋەب بولىـدۇ
 كىرىــشته ئهلــۋەتته ئىــشىكىنى چېكىــپ، رۇخــسهت بىرىنىــڭ ياتاقلىرىغــا
. ئهخالقنىڭ جۈملىسىدىندۇر – سوراپ كىرىشى ئهدەپ
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 قائىدىلىرى – چۈشكۈرۈك ۋە ئهسنهكنىڭ ئهدەپ

ــۇالر ههمىــشه ئىنــ  سانالر ئىجتىمــائىي مهۋجــۇدات بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ئ
ــر ــقا م – بى  كــۆپ ســاندىكى . هتاجــدۇر و بىــرى بىــلهن ئارىلىــشىپ ياشاش

ــر ــدا، بى ــاش جهريانى ــشىپ ياش ــارا ئارىلى ــۆز ئ ــسانالر ئ ــلهن – ئىن ــرى بى  بى
ــشىش، كۆر ــ ساالملىـ ــۆزىنى ى ش ىـ ــشالردىن ئـ ــاكهزا ئىـ ــشىش ۋەهـ  ش، سۆزلىـ
 بىرىنـى ئاسـراش،  بىـر داق بولغـان ئىـكهن، ئۇالرغـا بۇنـ . چهتكه ئااللمايـدۇ

ــر ــر  بى ــشىش، بى ــرىگه ياردەملى ــۈش – بى ــۈل بۆل ــا كۆڭ ــڭ ئههۋالىغ  بىرىنى
ــدۇ ــۇرىيهتلهر يۈكلىنىـ ــان مهجبـ ــارلىق نۇرغۇنلىغـ ــراۋ . قاتـ ــساالمۇ « بىـ  ئهسـ

ــۇم ــا » ئهلهيكـ ــسا، ئۇنىڭغـ ــاالم قىلـ ــساالم ۋە « دەپ سـ ــۇم ئهسـ  دەپ » ئهلهيكـ
 ئالالهقــــا ( ه ئهلههمــــدۇ لىلـــال « ۈشـــكۈرۈپ، اۋاب قـــايتۇرۇش، بىــــراۋ چ جـــ

ــۈكۈر ــا » ) شـ ــسه، ئۇنىڭغـ ــىزگه رەهـــمهت ( اله يهرههمـــۇكهل « دېـ ــالاله سـ  ئـ
 . دېيىش ئىنسانى گۈزەل ئهخالقالرنىڭ بىرىدۇر » ) قىلسۇن

ــوڭ تهتقىقاتچىالرنىــــڭ ئېيتىــــشىچه، ــكۈرۈك ۋە ئهســــنهك چــ  – چۈشــ
ــا يېڭــى تۇغۇلغــان بۇۋاقالردى  مــۇ كىچىــك ئىنــسانالرنىڭ ههممىــسىدە، ههتت

ــاالمهتتۇر ــل ئ ــر خى ــدىغان بى ــدا بولى ــىزال پهي ــالهتته ئىختىيارس ــي ه  . تهبىئى
 زۇكامـــدىن بولمىغـــان چۈشـــكۈرۈك ســـاالمهتلىكنىڭ ئهلچىـــسى بولـــۇپ

ــادەم بهدىنىـــدىكى . هېـــسابلىنىدۇ ــدا بولغانـــدا ئـ  چـــۈنكى كېـــسهللىك پهيـ
 بىرىنـى چهتـكه قېقىـپ – كېـسهلگه ئىممونتېـت كـۈچى بىـلهن كېـسهل بىـر

دە،  نتېـــت كـــۈچى غالىـــب كهلگهنـــدە كېـــسهل پارتاليـــدۇ ئـــاخىرى ئىممو
ــارقىلىق ــدەك تهۋرەش ئ ــن تهۋرىگهن ــۇددى زېمى ــلهن بهدەن خ ــۇنىڭ بى  ش

ــدۇ ــىل بولىـ ــكۈرۈك هاسـ ــكۈرۈك بهدەننىـــڭ . چۈشـ ــداق چۈشـ  شـــۇڭا بۇنـ
ــىۋالىدىغان ــنى توســ ــدىكى نهپهســ ــدىن، بۇرۇنــ ــلهپ قالغانلىقىــ يهڭگىلــ
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 ئــۇ كىــشىنى روهلــۇق . نىڭ ئېچىلىــپ كهتكهنلىكىــدىن بولىــدۇ لۇق توســقۇن
 ئهســنهك بولــسا قورســاقنىڭ تويــۇپ كهتكهنلىكىــدىن . هــالهتكه كهلتۈرىــدۇ

 . ئـــۇ كىـــشىنى هورۇنالشـــتۇرۇپ قويىـــدۇ . ۋە كـــۆپ يېگهنلىكـــتىن بولىـــدۇ
ــېمهتلهر ــۈك نـ ــان بۈيـ ــا قىلغـ ــسانالرغا ئاتـ ــاال ئىنـ ــالاله تائـ ــكۈرۈك ئـ  چۈشـ

ــسابلىنىدۇ ــۇپ هېـ ــېمهت بولـ ــر نـ ــدىكى بىـ ــۇ قـــاتتى . قاتارىـ ــۈنكى ئـ  ق چـ
 ســــىلكىنىش ئــــارقىلىق مېڭىــــدىن بــــۇزۇق هــــاۋانى بــــۇرۇن ئــــارقىلىق

 . چىقىرىۋېتىپ ئورگانالرنىڭ ساالمهتلىكىنى ساقالپ قالىدۇ

 قائىدىلىرى – چۈشكۈرۈك ۋە ئهسنهكنىڭ ئهدەپ

 ئـــــالاله « : هىســـــساالم مۇنـــــداق دەپ كۆرســـــهتكهن پهيغهمـــــبهر ئهلهي
ــدۇ ــان كۆرى ــنهكنى يام ــدۇ، ئهس ــكۈرۈكنى ياقتۇرى ــراۋ . چۈش ــكۈرۈپ بى  چۈش

ــا شــــۈكرى ( ئهلههمــــدۇلىلاله ــادەم ) ئالالهقــ ــسه، ئــــۇنى ئاڭلىغــــان ئــ  دېــ
ــسۇن ( يهرههمــۇكهلاله ــالاله ســىزگه رەهــمهت قىل ــشلىك ) ئ ــشكه تېگى  . دېيى

ــدۇ ــدىن بولى ــۇمكىن قهدەر . ئهســنهك شــهيتان تهرىپى ــدە م  ئهســنهك كهلگهن
ــشى ــايتۇرغىن، ئهســنىگهن كى ــۇنى ق ــا « ئ ــدىن » ... ه ــسه شــهيتان ئۇنىڭ  دې

 )1 ( » . كۈلىدۇ

ــدۇ ــداق دەي ــاتچىالر مۇن ــاغنى « : تهتقىق ــاكى دىم ــدا ي ــام بولغان ــادەم زۇك  ئ
 غىدىقاليــــدىغان پــــۇراقنى پۇرىغانــــدا، بــــۇرۇن شىلىمــــشىق پهردىلىــــرى

 بۇنىـــڭ بىـــلهن دىمـــاغنى غىدىقاليـــدىغان . غىـــدىقلىنىپ چۈشـــكۈرىدۇ
 بــۇ ئــادەم تېنىــدىكى . پــۇراقالر يــاكى كېــسهل مىكروبلىــرى چىقىــپ كېتىــدۇ

ــۆز بىــر ــدىلىق » . ئــۆزىنى قوغــداش ئىنكاســى – خىــل ئ  مانــا مۇشــۇنداق پاي

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) (1
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ــگه يېتىــپ ــڭ قهدرى ــر نېمهتنى ــا شــ ، بولغــان بى ــدا ئالالهق ــان هال  ۈكۈر ئېيتق
ــاپ ــۇنى ماخت ــاله « ئ ــدۇ لىل ــاڭلىغۇچ » ئهلههم ــۇلمانغا، ئ ــر مۇس ــگهن بى  ى دې

ــلهپ ــمهت تى ــا رەه ــشىنىڭ ئۇنىڭغ ــۇكهلاله « : كى ــۇ » يهرههم ــشى تولىم  دېيى
ــشى ــشتۇر ياخ ــۇنىڭد . ئى ــڭ ش ــان ئۆزىنى ــدا هام ــكۈرمهكچى بولغان  ەك، چۈش

 قـولى يــاكى قـول يــاغلىقى بىــلهن ئېغىـز، بــۇرنىنى توسـۇپ ئــاۋازىنى تــۆۋەن
 قىلىـــشقا تىرىـــشىش، ئهســـنهك كهلگهنـــدە قـــولى بىـــلهن ئـــاغزىنى يېپىـــپ
 تـــۇرۇپ مـــۇمكىن قهدەر ئـــۇنى قايتۇرۇشـــقا تىرىـــشىش، باشـــقىالرغا قـــاراپ

 – ۈشــــــكۈرۈكنىڭ ئهدەپ تـــــۇرۇپ چۈشكۈرمهســــــلىك قاتـــــارلىقالرمۇ چ
ــ ــانىلىدۇ قائىدىلىرىـ ــسته . دىن سـ ــر ههدىـ ــساالم « : بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

 ىــڭ بىــلهن چۈشكۈرسـه يــۈزىنى قــولى يــاكى كىيىمـى بىــلهن ياپــاتتى ۋە ئۇن
ــى ــۆۋەن قىالتت ــاۋازىنى ت ــيى د )1 ( » ئ ــۇنداقال . لگهن ې ــر با ش ــدىكى بى ــقا دىن  ش

 قا دىنـدىكى باشـ ئـۇنى دېـسه، سـهن » ئالالهقـا شـۈكرى « چۈشكۈرۈپ كىشى
ــكه ــسهن، دەپ چهت ــا ئادەم ــتىن، ئۇنىڭغ ــدايهت « : قاقماس ــىزنى هى ــالاله س  ئ

 تىلهكــته بولـــۇش دەپ » ۋە ئىــشلىرىڭىزنى ئوڭۇشـــلۇق قىلــسۇن قىلــسۇن
 . گۈزەل ئهخالقتىن سانىلىدۇ

ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى ) ( 1
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 ئهخالقالر  ئائىله هاياتىدىكى بىر يۈرۈش ئهدەب

ــائىلىگه  زور ئىــــسالم دىنــــى جهمئىيهتنىــــڭ ئــــۇل تېمــــى بولغــــان ئــ
ــيهت بهرگه ــا مۇن . ن ئههمىـــــ ــائىله هاياتىغـــــ ــ ا ئـــــ   تلىك ئهدەب ىۋە ســـــ

 : )1 ( ئهخالقالرنىڭ بهزىسى تۆۋەندىكىچه

 ئـــۆيىڭىزگه كىرگهنـــدە ۋە چىققانـــدا، ئىـــشىكنى قـــولىڭىز بىـــلهن . 1
ــڭ ــدىن . ســىلىق يېپى ــۇنى ئۆزلىكى ــاكى ئ ــاڭ ي ــاتتىق ياپم ــۇنى ق ــز ئ  ههرگى

 قىلىـش سـىز مهنـسۇپ چـۈنكى مۇنـداق . قاتتىق يېپىلىـشىغا قويـۇپ بهرمهڭ
ــدۇ ــۇن كهلمهيـ ــا ئويغـ ــڭ ئهخالقىغـ ــسالم دىنىنىـ ــان ئىـ ــبهر . بولغـ  پهيغهمـ

ــساالم ــۇنى « : ئهلهيهىســـ ــه، ئـــ ــىگه كىرســـ ــسى نهرســـ ــشاقلىق قايـــ  يۇمـــ
 چىرايلىقالشــتۇرىدۇ، ئــۇ قايــسى نهرســىدىن يۇلــۇپ ئېلىنــسا، شــۇ نهرســىنى

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 2 ( » سهتلهشتۈرىۋېتىدۇ

مهيلـى ئـۇالر ـــ ىققانـدا، ئۆيـدىكىلهرگه ئۆيىڭىزگه كىرگهندە يـاكى چ . 2
ــسۇن ــال بول ــاكى ئاي ــى ئهر ي ــسۇن، مهيل ــك بول ــاكى كىچى ـــ چــوڭ ي ــاالم ـ  س

ــاڭ ــشنى ئونۇتم ــالىمى . بېرى ــۇلماننىڭ س ــۇم « مۇس ــساالمۇ ئهلهيك ــ » ئهس  ن دى
 . ئارى ۋە مۇســۇلماننىڭ ئۇنۋانىــدۇر و ئىبــارەت بولــۇپ، بــۇ ئىــسالمنىڭ شــ

ــ ــسىل بىـ ــداق ئېـ ــۇپ ر بۇنـ ــاالمنى قويـ ــگهن خهير « سـ ــك ئهتىـ ــاكى » لىـ  يـ
ــشىمۇسىز « ــڭ » ياخـــ ــۇلمان ئهمهس قهۋملهرنىـــ ــشاش مۇســـ ــا ئوخـــ الرغـــ

ــاڭ ــۆزلىرىنى دورىم ــسالمىي . س ــۇلمانالرغا ئى ــساالم مۇس ــبهر ئهلهيهىس  پهيغهم

 . ناملىق ئهسهردىن قىسقارتىپ ئېلىندى » أدب األسرة في اإلسالم « ) ( 1
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 ئــۇ خىزمهتچىــسى ئهنهس رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇغــا . ســاالم بېرىــشنى ئــۆگهتكهن
 ه ســاالم ئۆيــۇڭگه كىرگىنىڭــدە، ئۆيــدىكىلهرگ ! ئــى ئوغلــۇم « : تهلىــم بېرىــپ

 ئۆيۈڭـدىكىلىرىڭ ئۈچــۈن بهرەكهتلىــك ۋە مۇنــداق قىلىـش ســهن . بهرگىـن
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ئىشتۇر

ــدى . 3 ــۆي ئىچىـــــــ ــزدە، ئـــــــ ــۆيىڭىزگه كىرگىنىڭىـــــــ  نى لهر كى ئـــــــ
ــۈن ئ ۈ چ ۆ چ ــلىك ئۈچ ــشىڭىز ا تىۋەتمهس ــاق تېۋى ــلهن ي ــاكى بى ــى گېل ي  ىڭىزن

 بىر جـا . قىـرىش بىـلهن ئۇالرغـا سـىزنىڭ كىرگىنىڭىزنـى بىلـدۈرۈپ كىرىـڭ
ــۋايهت قىلىنىــدۇكى ــبهر ئهلهيهىســساالم « : رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رى  پهيغهم

 ئههلىمىــزگه ۋە تىن قــاتتىق قېقىــش يىمىزنىــڭ ئىــشىكىنى چىــدە ئۆ ې ك زنــى بى
 . ) 2 ( » ۇقسىز كىرىشتىن توسقان ي تۇ

 ڭ هۇجرىـــسىدا بـــار ۋاقىتتـــا ىزدىكىلهردىن بىرەرســـى ئۆزىنىـــ ڭ ئـــۆيى . 4
 ىكنى چېكىــپ، رۇخــسهت ســوراپ نىغــا كىرمهكچــى بولــسىڭىز ئىــش ې ئۇنىـڭ ي

 دەم پهيغهمــــــبهر بىــــــر ئــــــا . ســــــۈپ كىــــــرمهڭ هرگىــــــز ئۈ كىرىــــــڭ، ه
 نمــــۇ رۇخــــسهت ۈ نىغــــا كىـــرىش ئۈچ ې ئانامنىــــڭ ي « : ئهلهيهىســـساالمدىن

 : ئۇنىڭغــــا دەپ ســــورىغاندا، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم » ســــورامدىمهن؟
ــۋەتته رۇخــسهت سورايــس « ــاۋاب بهرگهن » هن ههئه، ئهل  : ئــۇ ئــادەم . دەپ ج
ــا ر « ــۇلهلاله ي ــر ئۆ ! ەس ــلهن بى ــام بى ــۇ مهن ئان ــدە تۇرىۋاتىمهنغ ــدە، » ي  دېگهن

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــشىڭ « : پهيغهمـ ــسهت سورىـ ــساڭمۇ رۇخـ ــۇنداق بولـ  شـ
 مهن ههمىـشه ئانـام بىـلهن ! يـا رەسـۇلهلاله « : بـۇ ئـادەم يهنه . دەيـدۇ » كېرەك

 ئانــاڭنى يالىڭــاچ « : دېگهنــدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا » بىللىغــۇ

 . تىرمىزى رىۋايىتى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 » يـــاق « : ئـــادەم بـــۇ ، ەيـــدۇ د » الىتىـــدە كـــۆرۈپ قېلىـــشنى ياقتۇرامـــسهن؟ ه
 ئۇنـــداقتا، ئاناڭنىــــڭ « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم ئۇنىڭغـــا ، ېگهنـــدە د

ــۈن ــرىش ئۈچـــ ــسىغا كىـــ ــت هۇجرىـــ ــدىن ههر ۋاقىـــ ــسهت ئاناڭـــ  رۇخـــ
 . دەيدۇ ) 1 ( » سورىغىن

 بىراۋنىــڭ ئىــشىكىنى قــاققىنىڭىزدا، ســىرتتا ئىــشىكنى قېقىۋاتقــان . 5
 بــــارلىقىنى بىلــــدۈرگىچىلىك دەرىجىــــدە يۇمــــشاق ۋە ســــىلىق بىرىنىــــڭ
ــاتتىق قېقىـــــپ، ئـــــۆي ئىگىـــــسىنى ههرگىـــــز ئىـــــشىك . قېقىـــــڭ  نى قـــ

 بىـر كـۈنى بىـر ئايـال ئىمـام ئههـمهد . تىۋېتىدىغان قوپاللىقنى قىلمـاڭ ۈ چ ۆ چ
 ئىبنــى ههنبهلنىــڭ ئىــشىكىنى قــاتتىق قېقىــپ، ئهدەپــسىزلىك قىلغانــدا،

ــا ــمهد ئۇنىڭغ ــام ئهه ــاق « : ئىم ــۇ س ــشى ب ــشىك قېقى ــشاپ چىالرنىڭ ئى  غا ئوخ
 . دېگهن ئىكهن » قالدى

ــاهابىل ــشىكى ه ســ ــساالمنىڭ ئىــ ــبهر ئهلهيهىســ  ناهــــايىتى نى ر پهيغهمــ
 . يۇمشاقلىق بىلهن تىرناقلىرىنى ئىشلىتىپ قاقاتتى

ــدا، ــشىكىنى قاققانـ ــڭ ئىـ ــۆي بىراۋنىـ ــدا، ئـ ــېقىش ئارىلىقىـ ــر قـ  ههر بىـ
ــسا، ئۇنىڭــدىن بىكــار بول ئىگىــسىگه ــازدا بول ــام ئۈســتىدە غ نام ــك، تائ  ىچىلى

ــ ــدىكى لۇقمى ــسا، ئاغزى ــتىن يۇتىۋالغۇ سى بول ــك نى ئالدىرىماس ــهت چىلى  پۇرس
 . بېرىش كېرەك

. ئىمام مالىك رىۋايىتى ) 1 (
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ــدۇ ــارتۇق بولمايـ ــدىن ئـ ــۈچ قېتىمـ ــېقىش ئـ ــشىكنى قـ ــبهر . ئىـ  پهيغهمـ
 ئـۈچىنچى قېتىمـدىمۇ . ئىزىن سـوراش ئـۈچ قېـتىم بولىـدۇ « : ئهلهيهىسساالم

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ئىشىك ئېچىلمىسا قايتىپ كېتىش كېرەك

 لىـــــــدا ۇ ئۇد ۋنىـــــــڭ ئىـــــــشىكىنى قاققانـــــــدا، ئىـــــــشىكنىڭ بىرا . 6
 ۋالماســتىن، ئىـــشىكنىڭ يـــان تهرىپىــدە تـــۇرۇش گـــۈزەل ئهخالقـــتىن ۇ تۇر

ــانىلىدۇ ــدىغا « . سـ ــشىكىنىڭ ئالـ ــڭ ئىـ ــساالم بىراۋنىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 ئــوڭ يــاكى ســول تهرىپىــدە تــۇراتتى، ئىــشىككه ڭ كهلگىنىــدە، ئىــشىكنى

ــۈزىنى قىلىـــ ــشىكتىن كىرگهنـــدە، . ) 2 ( » پ تۇرمـــايتتى يـ  ئـــاۋۋال ئـــۆي ئىـ
ــپ، ــاغالرنى قېقىـ ــرگىچه ئايـ ــشىكتىن كىـ ــرىش، ئىـ ــاالم بېـ ــسىگه سـ  ئىگىـ

ــ ــڭ ئىچى ــرىش، ئۆينى ــازىالپ كى ــۈرتۈپ، ت ــسا گه س ــېلىنغان بول ــداز س  پايان
 . ىپ كىرىش الزىم سېل ئۇنىڭغا ئاياغنى

ــسىنىڭ . 7 ــۆي ئىگى ــدا، ئ ــشىكىنى قاققان ــڭ ئى ــم « بىراۋنى ــگهن » كى  دې
ــوئالىغا، ــڭ » مهن « سـ ــى ئۆزىنىـ ــتىن، بهلكـ ــاۋاب بهرمهسـ ــسمىنى دەپ جـ  ئىـ

 : جـابىر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى . ئېنىق ئېيتىش الزىـم
 ى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئىـــشىكىنى قاققىنىمـــدا، كـــۈن مهن بىـــر «

 » مهن « دەپ ســـورىغان ســـوئالىغا » كىـــم « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ
ــاۋ ــدىم دەپ جـ ــان . اب بېرىۋىـ ــۇنى ياقتۇرمىغـ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ
 . ) 3 ( » دەپ ئىشىكنى ئاچتى › مهن، مهن؟ ‹ : قىياپهتته

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 بىراۋنــــى ئالــــدىن خهۋەر بهرمهســــتىن زىيــــارەت قىلغىنىڭىــــزدا، . 8
 قايـسىبىر ئۆزرىـسى ســهۋەبلىك سـىزنى قوبــۇل قىاللمايـدىغانلىقىنى ئېيتىــپ

ــ  ۋە ئۇنىڭـــدىن قىلىـــشىڭىز ۇل ســـىزدىن ئـــۆزۈر سورىـــسا، ئۆزرىـــسىنى قوبـ
ــشىڭىز ــپ كېتىـ ــتىن قايتىـ ــپ قالماسـ ــم رەنجىـ ــارىتىڭىزنى . الزىـ  ئهگهر زىيـ

 ئۇنىڭـــدىن قوبـــۇل قىلغىنىـــدا، ئالـــدىن خهۋەر قىاللمىغـــانلىقىڭىز ئۈچـــۈن
 ئهگهر ســىلهرگه « : ئــالاله تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە . ئــۆزۈر سورىــشىڭىز الزىــم

ــايتىڭالر د ــۇ ې قــ ــپ كېــــتىڭالر، بــ  ســــىلهر ئۈچــــۈن ئهڭ يىلــــسه، قايتىــ
 . دەيدۇ ) 1 ( » ياخشىدۇر

 هر تهرىـپىگه سـىنچىالپ بىـراۋ سـىزنى ئـۆيىگه باشـلىغاندا، ئۆينىـڭ ه . 9
 ، شــۇنداقال ئــۆيگه تهكلىــپ ئۆيــدىكىلهرگه تىكىلىــپ قاراشــتىن بېقىــشتىن،

 مۇنــداق قىلىــش . ههزەر قىلىــڭ قىلىـشتىن بــۇرۇن ئــۆي ئىچىــگه قاراشــتىن
ــا ئويغـــۇن كهلمهيـــدىغ  بىـــر كـــۈنى . ان ئهيىـــب ئىـــشتۇر ئىـــسالم ئهخالقىغـ

ــدە بېـــشىنى تار پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساال ــر ا م ئۆيىـ ــاتتى، بىـ ــڭ ۋاتـ  ئادەمنىـ
 ســېنىڭ « : ۋاتقـانلىقىنى كــۆرۈپ قېلىـپ، ئــۇ ئـادەمگه ا ئۇنىڭغـا ســىرتتىن قار

ــداق قار ــان ا مۇن ــسام، ئىككــى كــۆزۈڭنى ئويىۋاتق ــگهن بول ــانلىقىڭنى بىل  ۋاتق
ــشكه رۇخــسهت سوراشــ ــۆيگه كىرى ــوالتتىم، ئ ــسهت ب ــۆزنى تىن مهق  پهقهت ك

 . دېگهن ) 2 ( » ساقالش ئۈچۈندۇر

 بىراۋنــــى زىيــــارەت قىلغىنىڭىــــزدا، ئــــۆيگه ســــىلىق كىرىــــڭ، . 10
ــۇڭ، ــك قويـ ــدا رەتلىـ ــسۇس جايـ ــېلىپ، مهخـ ــىلىق سـ ــاقلىرىڭىزنى سـ  ئايـ
ــڭ ــيهت بېرىــ ــرىگه ئههمىــ ــيىش تهرتىبلىــ ــېلىش ۋە كىــ ــاقالرنى ســ  . ئايــ

 . ئايهت  28 نۇر سۈرىسى ) 1 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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ــساالم ــبهر ئهلهيهىســـ ــاقلىرىڭ « : پهيغهمـــ ــىلهر ئايـــ ــى ســـ  الرنى كىيمهكچـــ
 دا ئىـشنى ئـوڭ تهرەپـتىن باشـالڭالر، ئايـاقالرنى سېلىـشتا ئىـشنى ڭالر بولغىن

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ئاۋۋال سول تهرەپتىن باشالڭالر

 . سـاهىبخان بىـلهن ئولتۇرىــدىغان ئـورنىڭىز توغرىـسىدا تارتىــشماڭ . 11
 كـۆپ تهكهللـۇپ . سـاهىبخان قهيهرگه تهكلىـپ قىلـسا، شـۇ يهردە ئولتـۇرۇڭ

 بهلكــى . دېــگهن ســۆز بــار » مېهمــان قويــدىن يــاۋاش بولىــدۇ « . قىلمــاڭ
 ساهىبخاننىڭ ئـۇنى ئولتۇرۇشـقا تهكلىـپ قىلغـان جـاي سـىز ۋە سـاهىبخان

 . شى مۇمكىن ۇ ۈن ئهڭ ياخشى ۋە مۇناسىب جاي بول ئۈچ

 رۈشكه كهلــگهن ۈ دا، خـۇددى تهكـش ۋاتقىنىڭــ ۇ سـاهىبخاننىڭ ئۆيىـدە تۇر
 راپ يـــۈرمهڭ، يېپىـــق نهرســـىنى ىالپ قـــا چ دەك ئـــۆي ئىچىـــگه ســـىن كىـــشى

 . ئاچماڭ، سىزنى باشلىمىغان هۇجرىلىرىغا كىرمهڭ

 بىراۋنــى زىيــارەت قىلىــش ئۈچــۈن مۇناســىپ كــۈن ۋە مۇناســىپ . 12
ــى تـــالالش كېـــرەك ــارەت قىلغانـــدا، بهك ئـــۇزۇن ئولتـــۇرۇپ . ۋاقىتنـ  زىيـ

ــاڭ ــاهىبخاننى زېرىكتۈرىــدىغان ئىــشنى قىلم  بىراۋنــى تامــاق ۋاقتىــدا، . س
ــد ــائىتىدە ىغان ۋاق ئۇخاليـ ــدىغان سـ ــدا ۋە دەم ئالىـ ــشتىن تىـ ــارەت قىلىـ  زىيـ
 . ساقلىنىڭ

ــ . 13 ــداقال بى ــ ر قان ــا كىرگىنىڭى ــسىگه ز جايغ ــڭ ههممى  دە ئولتۇرغانالرنى
 قـول ئېلىـشىپ كۆرۈشـمهكچى بـولغىنىڭىزدا، ئىـشنى . ساالم قىلىـپ كىرىـڭ

. ىۋايىتى مۇسلىم ر ) 1 (
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 : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بـــۇ مـــاۋزۇدا . ســـورۇننىڭ چوڭىـــدىن باشـــالڭ
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ال چوڭدىن باشالڭالر ئاۋۋ «

ــسىغا . 14 ــشىنىڭ ئوتتۇرىـ ــى كىـ ــزدە ئىككـ ــورۇنغا كهلگىنىڭىـ ــرەر سـ  بىـ
 ئـــوڭ يـــاكى ســـول تهرىپىـــدىن ڭ كىرىـــپ ئولتۇرىۋالمـــاڭ، بهلكـــى ئۇالرنىـــ

 ئىككـــــى ئادەمنىـــــڭ « : پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم . ئــــورۇن ئېلىـــــڭ
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 2 ( » ئوتتۇرىسىدا ئولتۇرىۋالماڭالر

 ئــۈچ كىــشى بىــر يهردە ئولتۇرىۋاتقــان بولــساڭالر، ئۇالرنىــڭ بىرىنــى . 15
 . بــۇ ئهدەپـــسىزلىكتۇر . قايرىــپ قويــۇپ، يهنه بىـــرى بىــلهن پىچىرالشـــماڭ

 بىــرى  ئــۈچ كىــشى بــار يهردە، ئىككىــسى بىــر « : پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم
ــسۇن ــلهن پىچىرالشمىــــــ ــهتكهن ) 3 ( » بىــــــ ــبهر . دەپ كۆرســــــ  پهيغهمــــــ

ــساالم  دەپ » ئهگهر ئـــــۇالر تـــــۆت كىـــــشى بولـــــسىچۇ؟ « دىن ئهلهيهىســـ
 بــۇ . دەپ جــاۋاب بهرگهن ) 4 ( » ئــۇ ۋاقىتتــا هــېچ ۋەقهســى يــوق « ســورالغىنىدا،

ــشىلهر ــى كىـ ــى مهنئـ ــلىك يهردىكـ ــۆڭلىنى رەنجىتمهسـ ــ نىڭ كـ  . دۇر ئۈچۈنـ
ــۇپ ــپ قويــ ــشىنى قارىتىــ ــۈچىنچى كىــ ــشىنىڭ ئــ ــى كىــ ــۈنكى ئىككــ  چــ

 . لماي قالمايدۇ ىچىرلىشىشى ئۈچىنچى كىشىنىڭ كۆڭلىنى بىئارام قى پ

 بىــر يهرگه كىــرىش يــاكى چىقىــشتا ياشــتا يــاكى ئىلىمــدە چوڭالرغــا . 16
 بىلهلمىــسىڭىز، ئــوڭ ئهگهر قايسىــسىنىڭ چــوڭ ئىكهنلىكىنــى . يــول بېرىــڭ

ــۇڭ ــول قويـ ــتىكىلهرگه يـ ــاۋۋال . تهرەپـ ــشتىمۇ ئـ ــدىم قىلىـ ــه تهقـ ــر نهرسـ  بىـ

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 2 (
 . ئىمام مالىك ۋە ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى ) 3 (
. ئالدىنقى مهنبهدىن ) 4 (
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 نـــى چوڭنىـــڭ ههققى « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ . چوڭالرغــا بېرىـــڭ
 . دېگهن سۆزى بۇ مهنىنى بىلدۈرىدۇ ) 1 ( » بهرگىن

 كى ۈن چــ . ئالدىــدا ههممىــدىن ئهدەبلىــك بولــۇڭ نىــڭ ئانىڭىز  ئاتــا . 17
ــر . ئــۇالر ئهڭ ئهدەبلىــك ۋە ئهڭ ياخــشى، ســىلىق مۇئــامىلىگه ههقلىقتــۇر  بى

 شىم ئۈچـــۈن ئهڭ ياخــشىلىق قىلىــ « دەم پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ئــا
 ســورىغاندا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇنىــڭ دەپ » ههقلىــق كىــشىم كىــم؟

 : دەپ جــاۋاب بېرىــپ، تــۆتىنچى قېتىمىــدا » ئانــاڭ « ههر قېتىملىــق ســوئالىغا
 . دەپ جاۋاب بهرگهن ) 2 ( » ڭ ا داد «

ــۇالردىن ــا ئ ــاڭ، تائامغ ــدا ماڭم ــڭ ئالدى ــز ئۇالرنى ــدە ههگى ــول يۈرگهن  ي
ــ ــاڭ، ئ ــاۋۋال ســىز ئولتۇرم ــۇالر ئولتۇرۇشــتىن ئ ــۇرۇن قــول ئۇزاتمــاڭ، ئ  ۇالر ب

 . سۆزلهشتىن ئاۋۋال سىز سۆز قىلماڭ

 مهســـجىدكه يـــاكى قانـــداقال بىـــر ســـورۇنغا بارغانـــدا يـــاكى بىـــرەر . 18
ــاچ ــپ، چـــ ــق كىيىنىـــ ــدا، چىرايلىـــ ــشقا چىققانـــ ــاننى كۈتىۋېلىـــ   مېهمـــ

ــى چې ــپۇراقلىق ئهتىرلهرنــ ــاراپ، خۇشــ ــاقىلىڭىزنى تــ ــڭ چ ســ ــپ چىقىــ  . ىــ
ــشت ــسىز قىلى ــقىالرنى راههت ــلهن باش ــدىڭىز بى ــسىز هى ــاقلىنىڭ يېقىم  . ىن س

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــدىغا چىقمـــاقچى « : پهيغهمـ ــقىالرنىڭ ئالـ ــىلهر باشـ  سـ
 چــۈنكى ئــالاله گۈزەلــدۇر، ئــۇ . پ چىقىڭــالر ە بـولغىنىڭالردا، ئــۆزۈڭالرنى تــۈز

 . دېگهن ) 3 ( » گۈزەللىكنى ياقتۇرىدۇ

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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ــڭ . 19 ــارغىنىڭىزدا، ئۇنىـ ــۇپ بـ ــان بولـ ــۆيىگه مېهمـ ــڭ ئـ ــىز بىرىنىـ  سـ
ــارائىتىغا رىئــايه قىلىــشنى  ۋاقتىنــى ئىــسراپ قىلمــاڭ، ئۇنىــڭ بىلىــڭ، ش

 ئـۆزىنى « : ئـاتىلىرىمىز . ئېغىرلىـق سـالماڭ، ئـۇنى ئاسراشـنى بىلىـڭ ئۇنىڭغا
 . دەيدىغان هېكمهتلهرنى قالدۇرغان » سورىغان شه سوراپتۇ

 شــــۇنىڭدەك، ســــىزگه بىــــرى مېهمــــان بولــــۇپ كهلگهنــــدە، ئۇنىــــڭ
ــڭ ــشى قىلىــ ــۆرمىتىنى ياخــ ــېمهك . هــ ــۇ يــ ــدىن  بــ ــته ههددىــ  ئىچمهكــ
ــڭ ــسراپ قىلى ــۇرىۋېتىپ ئى ــك ئهمهس ئاش ــال . دېگهنلى ــدا نورم  لىقنى بۇنىڭ

 ئىكرامــدا قانچىلىــك ئاشۇرالىــسىڭىز شــۇنچىلىك  ســاقالڭ، ئهممــا هــۆرمهت
 دىن ۋە تهبهســسۇم چــۈنكى بــۇ ســىزدىن ئوچــۇق كۆڭــۈل . ئاشــۇرۇپ قىلىــڭ

 . باشقا هېچ نهرسه تهلهب قىلمايدىغان ئىش

 ىڭىزدىن يـــــــــاكى ىزدىن يـــــــــاكى دوســـــــــتلىر تۇغقـــــــــانلىرىڭ . 20
ــۇپ ق ــاكى خىزمهتداشــلىرىڭىزدىن بىرەرســى كېــسهل بول  وشــنىلىرىڭىزدىن ي

 . قالــسا، ئــۇنى زىيــارەت قىلغــان تــۇنجى كىــشى ســىز بولۇشــقا تىرىــشىڭ
ــاۋابلىق ئىبـــادەتتۇر  : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . بىلىڭكـــى، بـــۇ چـــوڭ سـ

 كىمكـــى بىـــر كېـــسهلنى يوقاليـــدىكهن، ئـــۇ ئـــالاله تائاالنىـــڭ رەهمىتـــى «
ــۇنى ــمهت ئ ــۇ رەه ــدا ب ــدا ئولتۇرغىنى ــسهلنىڭ يېنى ــۇ كې ــدۇ، ئ ــدە بولى  ئىچى

ــۇق قورشــايدۇ ــۇ تول ــگهن ) 1 ( » تېخىم ــڭ ئهدەب . دې ــسهل يوقالشــتا ئۇنى   كې
 كېـــسهلنىڭ يېنىـــدا ئـــۇزۇن . ئهخالقلىرىغـــا رىئـــايه قىلىـــشنىمۇ ئونۇتمـــاڭ

ــۆز ۋە ــدىغان سـ ــۆڭلى بۇزۇلىـ ــالماڭ، كـ ــۆزگه سـ ــۆپ سـ ــاڭ، كـ  ئولتۇرىۋالمـ
 ئۇنىڭغــا ئېيتىـشقا تېگىــشلىك بولغـان شــۇم . ۇنىڭغــا ئېيتمـاڭ خهۋەرلهرنـى ئ

. ئىمام ئههمهد، ئىبنى هىببان رىۋايىتى ) 1 (
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ــى ئېيىتمــاقچى بولغانــدا، ئــۇنى مۇقهددىمىــسىز هالــدا، توســاتتىن  خهۋەرن
 . ئېيتماڭ

 مېهمانــدارچىلىقالردا يــاكى قايــسىبىر ســورۇندا يېقىنلىرىڭىــز بىــلهن . 21
 . سۆهبهتلىــــشىپ ئولتــــۇرغىنىڭىزدا، ئــــاۋازىڭىزنى ئوتتۇرهــــال قىلىــــڭ

ــاۋازىڭى ــڭ ئ ــا قــاراپ چىقىرى ــۆزلهپ باشــقىالرنى . زنى ئېهتىياجغ  قــاتتىق س
ــاڭ ــسىز قىلم ــان . راههت ــا قىلغ ــڭ ئوغلىغ ــان ههكىمنى ــم لۇقم ــان كهرى  قۇرئ

ــاۋازىڭ « : ۋەســــىيىتىنى بايــــان قىلىــــپ مۇنــــداق دېــــگهن  يــــۇقىرى نى ئــ
 . ) 1 ( » قىلمىغىن

ــڭ . 22 ــى تهرەپنىــ ــكىنىڭىزدە، قارشــ ــلهن سۆهبهتلهشــ ــشىلهر بىــ  كىــ
 ســۆزلىگۈچىنىڭ ســىزگه ســۆزلهۋاتقاندا، بىــراۋ . الزىــم كــۆڭلىنى ئاسرىــشىڭىز

 ا قاراشـــتىن ۋە ققــ بۇيا  ق ئۇيــا كــۆزىگه قــاراپ جىــم ئولتــۇرۇپ تىڭــشاڭ،
 ى ك چـۈن . كۆزىڭىزنى ئۇنىـڭ كۆزىـدىن قاچۇرۇشـتىن قـاتتىق ههزەر قىلىـڭ

ــدۇ ــپ قويى ــارام قىلى ــۆزلىگۈچىنى بىئ ــش س ــداق قىلى ــم . مۇن ــان ههكى  لۇقم
 ايلىـق سۆزلهشـنى ئۆگهنگىنىڭـدەك چىرايلىـق سـهن چىر ! ئوغلـۇم « : ئوغلىغا

 سـۆزلىگۈچىگه پۈتـۈن دىققىتىنـى . دېـگهن ئىـكهن » ن گى ئاڭالشنىمۇ ئـۆگهن
 بېغىــشالش ۋە ئۇنىــڭ كــۆزىگه قــاراپ تــۇرۇپ ئــاڭالش چىرايلىــق ئاڭالشــقا

 ههتتـــــا ئـــــۇ ســـــىز بىلىـــــدىغان بىـــــر مهســـــىلىنى ســـــىزگه . كىرىـــــدۇ
ــىلىنى بىل ــۇ مهسـ ــىز بـ ــدا، سـ ــهندۈرمهكچى بولغىنىـ ــدىغانلىقىڭىزنى چۈشـ  ىـ
 مانـا بـۇ، ئىـسالم . ئۇنىڭغا چاندۇرماستىن، سۆزىگه قـوالق سېلىـشىڭىز الزىـم

ــدۇر ــا . ئهخالقىـ ــا ئهممـ ــش بۇنىڭغـ ــۆگىنىش قىلىـ ــشىش، ئـ ــازىرە قىلىـ  مۇنـ
 . ئوخشىمايدۇ، ئۇنىڭدا تارتىشىش بولىدۇ

. ئايهت  19 لۇقمان سۈرىسى ) 1 (
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 ســـۆهبهتنىڭ ئهخالقلىرىـــدىن بىـــرى شـــۇكى، ســـۆزلىگۈچىنىڭ . 23
ــشنى ســۆزلىرىدىن ســىز چۈشــىنهلمىگ ــدە ســوئال قىلى  هن مهســىلىلهر ههققى

ــۇرۇپ، ئۇنىڭغــا ســۆزىنى ــۇپ ت ــولغىچه قوي ــۇ كىــشى ســۆزىنى تۈگىتىــپ ب  ئ
 . ۇرۇش پۇرسىتىنى بېرىڭ ت داۋامالش

ــۆهبه ــسى تته شـــۇنىڭدەك، سـ ــاكى قايـ ــلهن يـ ــقىالر بىـ ــورۇندا باشـ  بىر سـ
 ئولتۇرغانـدا، ئـۇالردىن بىــرى قايـسىبىر مهسـىلىدىن سورالــسا، سـىز ئۇنىڭغــا

 ئهگهر ســىزنىڭ رەيىڭىزنــى سورىــسا يــاكى . ېرىــشكه ئالــدىرىماڭ جــاۋاب ب
. سوئالنى سىزدىن سورىغان بولسا، بۇ ۋاقىتتا جاۋاب بهرسىڭىز بولىدۇ



 نچى بۆلۈم تۆتى

لىرى تۈر يامان ئهخالق



 : ئۇالرنىڭ بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه يامان ئهخالق تۈرلىرى كۆپ بولۇپ،

 ش ئادەم ئۆلتۈرۈ . 1
 ئۆلتۈرىۋېلىش ئۆزىنى . 2
 ئانىنى قاخشىتىش  ئاتا . 3
 قارا چاپالش . 4
 يالغان گۇۋاهلىق بېرىش . 5
 زۇلۇم قىلىش . 6
 يالغانچىلىق . 7
 سۆزىدە تۇرماسلىق . 8
 غهيۋەت قىلىش . 9
 خىيانهت . 10
 كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەش . 11
 كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىش . 12
 كۆرەلمهسلىك . 13
 گهپ توشۇش . 14
 ىلهرگه لهقهم قويۇش كىش . 15
 هاياسىزلىق . 16
 گۇمانخورلۇق . 17
 ۋاپاسىزلىق . 18
چېقىمچىلىق . 19
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 ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش . 20
 ئىسراپخورلۇق . 21
پارىخورلۇق . 22



 يامان ئهخالق ۋە ئۇنىڭ تهرىپى

 ئىنـــسان تهبىئىتـــى ئهســـلىدە ياخـــشىلىقنى ســـۆيىدىغان، يامـــانلىقتىن
ــان ــپ يارىتىلغــ ــدىغان قىلىــ ــا نهپرەتلىنىــ ــۈزەل ئهخالقالرغــ ــۇپ، گــ  بولــ

ــن نهپرەتلىنىـــدۇ ــان قىلىقالردىـ ــالق ۋە يامـ ــار ئهخـ ــدۇ، ناچـ  ههر . ئىنتىلىـ
ــت ــسىدىكى بهخــ ــشىلىرىنىڭ ئوتتۇرىــ ــيهت كىــ ــر جهمئىــ ــداق بىــ   قانــ

 مــــۇههببهت، دوســــتلۇق، ئىنــــاقلىق ۋە بىــــرلىككه – مېهــــرى ســــائادەت،
 ن ئهخـــالق ۋە يامــــا ناچــــار دەل توســـقۇن بولىـــدىغان ناچــــار ئىللهتـــلهر

 . قىلىقالردۇر

 ئۇنداقتا، يامان ئهخالق دېگهن نېمه؟

ــالق ــان ئهخ ــزدىكىلهرگه، جهمئىــيهتكه ۋە ــــ يام ــۆزىمىزگه، ئهتراپىمى  ئ
ــسىپلىرىغا ــڭ پرىنـ ــان، دىنىمىزنىـ ــانلىق بولغـ ــسانىيهتكه زىيـ ــۈن ئىنـ  پۈتـ

ــگهن ــۇن كهلمى ــ ئويغ ــۇپ، الر قىلىق ــدا، بول ــلهن ئېيتقان ــۆز بى ــۈمله س ــر ج  بى
 . مان ئادەم قىلمايدىغان ناچار قىلىقالردۇر يامان ئهخالق مۇسۇل

 يالغـان ئېيـتىش، بولـۇپ، القالرنىڭ تـۈرلىرى ئىنتـايىن كـۆپ يامان ئهخ
 ش، ئــــانىنى قاخــــشىتى – ئالــــدامچىلىق قىلىــــش، هــــارام يېــــيىش، ئاتــــا

 وشــنىالرنى ئــازارالش، خىزمهتداشــلىرىغا ق ئائىلىــسىدىكىلهرنى رەنجىــتىش،
 ، بىراۋغــا قــارا چــاپالش ىك قىلىــش، چوڭلــۇق قىلىــش، باشــقىالرغا دۈشــمهنل

ــش كۆرەلمهســلىك ــايۋانالرنى قىلى ــاقلىق، ســۆزىدە تۇرماســلىق، ه  ، قورقۇنچ
ــلىك، پىتنىخورلـــۇق، ــك، پۇرسهتپهرەسـ ــۇق، تهمهگهرلىـ ــاش، هورۇنلـ  قىينـ

. غهيۋەتخورلۇق ۋە باشقىالردۇر
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ــالق ت ــان ئهخـ ــدە يامـ ــدىكى بهتلىرىـ ــڭ تۆۋەنـ ــدىن كىتابىمىزنىـ  ۈرلىرىـ
. نىدۇ بهزىسى بايان قىلى



 499 ۈرلىرى ت هخالق ئ يامان

 يامان ئهخالق تۈرلىرى

 ئادەم ئۆلتۈرۈش

 شــۇڭا . جىنــايهتتۇر هڭ چــوڭ گۇنــاه ۋە تولىمــۇ ئېغىــر ئـادەم ئۆلتــۈرۈش ئ
 كىمكـى نــاههق ئـادەم ئۆلتـۈرمىگهن يــاكى ﴿ : قۇرئــان كهرىمـدە ئـالاله تائـاال

 يهر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلمىغـان بىـر ئـادەمنى ئۆلتۈرىـدىكهن، ئـۇ پۈتـۈن
 ېــيىش ئــارقىلىق بىــر ئــادەمنى د ) 1 ( ﴾ رگهنــدەك بولىــدۇ رنى ئۆلتۈ ئىنــسانال

ــۋەتكهنگه ــۇرۇقىنى قۇرۇتىـ ــسانىيهت ئـ ــۇن ئىنـ ــنىڭ پۈتـ ــاههق ئۆلتۈرۈشـ  نـ
 . ئوخشاش چوڭ جىنايهت ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان

 ئــائىله كىــشلىرىگه بىــر چــۈنكى پۈتــۈن ئىنــسانالر ئالالهنىــڭ نهزىرىــدە
 ىنـايهت ههممىـسىگه ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭـدىن بىـر جانغـا ئىـشلهنگهن ج

 . ئىشلهنگهنگه ئوخشاشتۇر

 ئهمـــدى ئـــادەم ئۆلتۈرۈشـــنىڭ جازاســـىغا كهلـــسهك، نـــاههق ئــــادەم
ــۇر ــاخىرەتته دۇزاختــ ــۈم، ئــ ــادا ئۆلــ ــۇ دۇنيــ ــى بــ ــڭ جازاســ  . ئۆلتۈرگهننىــ
ــۇ ــسى تېخىمـــ ــايهت دەرىجىـــ ــسا جىنـــ ــۇلمان بولـــ ــۈچى مۇســـ  ئۆلتۈرۈلگـــ

 كـى بىـر مـۆمىننى كىم ﴿ : قۇرئـان كهرىمـدە ئـالاله تائـاال شـۇڭا . ئېغىرلىشىدۇ
ــا ــۇ دوزاختـ ــدۇ، ئـ ــى دوزاخ بولىـ ــڭ جازاسـ ــدىكهن، ئۇنىـ ــتهن ئۆلتۈرىـ  قهسـ

. ئايهت  32 مائىدە سۈرىسى ) 1 (
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ــاتتىق ــا ق ــالاله ئۇنىڭغ ــدۇ، ئ ــتىگه ئۇچراي ــڭ لهنى ــدۇ، ئالالهنى ــۈ قالى  مهڭگ
 . ) 1 ( دەيدۇ ﴾ ئازاب تهييارلىدى

 پۈتــــۈن ئالالهنىــــڭ نهزىرىــــدە « : پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم يهنه
ــوق بول ــڭ يـــ ــا ۇ دۇنيانىـــ ــۆمىن ئـــ ــر مـــ ــى بىـــ ــت شـــ  ىن دەمنى ئۆلتۈرۈشـــ

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 2 ( » يهڭگىلرەكتۇر

 ۋېلىش ۈ ئۆلتۈر ئۆزىنى

 ئـالاله ئـۆزى بهرگهن بـۇ جـاننى ئـالالهتىن . جان ئالالهنىـڭ مۈلكىـدۇر
ــۇق ئهمهس ــشى يولل ــڭ ئېلى ــراۋ . باشــقا بىرىنى ــكهن، بى ــداق ئى ــۋال بۇن  ئهه

ــدىردىمۇ، ــان تهقـ ــاد قىلغـ ــدا دەپ ئېتىقـ ــڭ يولىـ ــۆزىنى ئالالهنىـ  گهرچه ئـ
 چــۈنكى مۇنــداق قىلىــش ئالالهنىــڭ . ئــۆزىنى ئۆلتۈرۈشــى تــوغرا ئهمهس

ــى ــاكىمىيىتىگه قارشـ ــۆزىنى ئۆلتۈر هـ ــۇپ، ئـ  ۋالغاننىـــڭ ۈ چىققـــانلىق بولـ
ــۇر ــى دۇزاخت ــگهن . جازاس ــداق دې ــاال مۇن ــالاله تائ ــىلهر ئــۆزۈڭالرنى ﴿ : ئ  س

 كىمكــى . ئۆلتـۈرمهڭالر، ئـالاله ههقىـقهتهن ســىلهرگه ناهـايىتى مېهرىبانـدۇر
ــۆز نهپــسىگه زۇلــۇم قىلىــپ شــۇنداق قىلىــدىكهن، ههددىــدى  ن ئېــشىپ ۋە ئ

 . ) 3 ( ﴾ رگۈزىمىز، بۇ ئالالهقا ئاساندۇر ئۇنى دوزاخقا كى

ــساالم ــبهر ئهلهيهىسـ ــۆزىنى ئۆلتۈر پهيغهمـ ــشلىق ۈ ئـ ــشنىڭ ئېچىنىـ  ۋېلىـ
 كىمكــى « : ئـاقىۋىتى ۋە ئېغىــر جازاســىدىن ئاگاهالنــدۇرۇپ مۇنــداق دېــگهن

ــۆزىنى ئۆلتۈ ت ــلهن ئ ــۆزىنى ئۆلتۈر ۈ ر ىغلىــق نهرســه بى ــان ۈ ۋالىــدىكهن، ئ  ۋالغ

 . ئايهت  93 نىسا سۈرىسى ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. ئايهتلهر  30  29 نىسا سۈرىسى ) 3 (
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 شـــۇ تىغلىـــق نهرســـىنى قورســـىقىغا تىقىـــش بىـــلهن دوزاختـــا مهڭگۈلـــۈك
ــدۇ ــۆزىنى ئۆلتۈر . ئازابلىنىـ ــپ ئـ ــى زەههر ئىچىـ ــدىكهن، زەههر ۈ كىمكـ  ۋالىـ

 كىمكــــى ئــــۆزىنى . ئىچىــــش بىــــلهن دوزاختــــا مهڭگۈلــــۈك ئازابلىنىــــدۇ
ــالپ ئۆلتۈر ــزدىن تاش ــۆزىنى ۈ ئېگى ــا ئ ــدىكهن، دوزاخت ــ ۋالى ــلهن تاش  الش بى

 . ) 1 ( » مهڭگۈلۈك ئازابلىنىدۇ

 ئانىنى قاخشىتىش  ئاتا

 ـ ئانىالرنىـڭ كـۆڭلىگه تېگىـپ قويىـدىغان  پهرزەنـتلهر تهرىپىـدىن ئاتـا
 ـ ههرىكهتلهرنىــڭ  يــاكى ئــۇالرنى رەنجىتىــپ قويىــدىغان ههرقانــداق ســۆز

ــشاتقانلىقتۇر ــانىالرنى قاخـ  ـ ئـ ــا ــى ئاتـ ــادىر بولۇشـ ــا . سـ ــسىنى – ئاتـ  ئانىـ
 . شاتقانالر زىيان تارتقۇچىالردۇر قاخ

ــڭ ــشتا، ئۇالرنىــ ــداق ئىــ ــدىغان ههرقانــ ــىيلىق بولمايــ ــا ئاســ  ئالالهقــ
ــايىن زۆرۈردۇر ــش ئىنت ــائهت قىلى ــا ئىت ــاڭالپ، ئۇالرغ ــشى . ســۆزلىرىنى ئ  كى

 قانچىلىـــك ياخـــشى بولـــۇپ كېتىـــپ، ئالالهقـــا شـــۇنچه ســـادىق بولـــسىمۇ،
 رگىزمـــۇ ئـــالاله كهن، ئـــۇ، هه ىـــ ىـــسىنى يـــاكى ئانىـــسىنى قاخـــشاتقان ئ ئات

 . يهنى جهننهتكه كىرەلمهيدۇ . تائاالنىڭ رەهمىتىگه ئېرىشهلمهيدۇ

ــدۇ ــداق دەي ــساالم يهنه مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــالاله « : پهيغهم ــۈن ئ ــاال پۈت  تائ
ــۈنىگىچه ــامهت كــ ــالىغىنىنى قىيــ ــىدىن خــ ــڭ جازاســ ــوڭ گۇناهالرنىــ  چــ
ــىنى ــشاتقاننىڭ جازاســ ــسىنى قاخــ  ـ ئانىــ ــا ــدۇ، پهقهت ئاتــ  كېچىكتۈرىــ

 . ) 2 ( » دۇنيادىال ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ ىن بۇرۇن، مۇشۇ ئۆلۈشت

 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. بهيههقىي رىۋايىتى ) 2 (
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 لهر ئاتـا ـ ئانىـسىنى قاخـشاتقاننىڭ گۇنـاهى توغرۇلـۇق كهلـگهن ههدىـس
 رىـــدە ئهڭ كهچـــۈرۈلمهس، ئېغىـــر گۇنـــاه ى ئىـــسالم نهز . ناهـــايىتى كۆپتـــۇر

ــشنىڭ ــسىنى قاخشىتىـ  ـ ئانىـ ــا ــنال ئاتـ ــسا، شـــېرىكتىن كېيىـ  شـــېرىك بولـ
 تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق ئــالاله شــۇنىڭ ئۈچــۈن . گۇنــاهى كېلىــدۇ

ــدۇ ــۆزىگىال ﴿ : دەيــ ــڭ ئــ ــڭ پهقهت ئۇنىــ ــېرىك ( پهرۋەردىگارىــ ــى شــ  يهنــ
ــتىن ــشىلىق ) كهلتۈرمهس ــا ياخ  ـ ئاناڭالرغ ــا ــشىڭالرنى ۋە ئات ــادەت قىلى  ئىب

 نال بۇيرۇلغــان يهنــى ئىمانــدىن كېيىــ )1 ( ﴾ قىلىــشڭالرنى تهۋســىيه قىلــدى
ـــ ئهڭ ئــاۋۋالقى ئىــش  تۈرمهســتىن، ئــۇنى بىــر بىلىــپ ئالالهقــا شــېرىك كهل ـ

 ـ ــا ــپ ئات ــان تهكلى ــنال بۇيرۇلغ ــدىن كېيى ــسا، ئۇنىڭ ــش بول ــادەت قىلى  ئىب
 ـ ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش . ئانىغــا ياخــشىلىق قىلىــش دېگهنلىكتــۇر  ئاتــا

ــ ــانىنى قاخشىتى  ـ ئ ــا ــسا، ئات ــادەت سانال  شمۇ شــۇنچىلىك نهقهدەر ئۇلــۇغ ئىب
 . دۇر ە ئېغىر گۇناهى كهبىر

ــز ه ــسته پهيغهمبىرىمىـ ــر ههدىـ ــساالم بىـ ــۇههممهد ئهلهيهىسـ ــى مـ  : هزرىتـ
ــا : ئـــۇالر . هـــاالك قىلغـــۇچى يهتـــته چـــوڭ گۇنـــاهتىن قـــېچىڭالر «  ئالالهقـ

 شــېرىك كهلتــۈرۈش، ســېهىرگهرلىك قىلىــش، نــاههق ئــادەم ئۆلتــۈرۈش،
ــا ــازاتتىن قــېچىش، ئات ــش، غ ــانىنى قاخــشىتىش ۋە – جــازانىخورلۇق قىلى  ئ

 . دەپ كۆرسهتكهن )2 ( » ئىپپهتلىك ئايالالرغا بوهتان چاپالش

 ئايهت  23 ئىسرا سۈرىسى (1)
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى (2)
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 بىراۋغا قارا چاپالشنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى

 گۇناهــــسىز كىــــشىلهرنى قــــارىالش ئــــۇالرنى تىرىــــك تۇرغــــۇزۇپ
 ئۆلتـۈرگهنگه ئوخـشاش بولــۇپ، بـۇ قارىالنغۇچىالرغــا ئـاقىۋىتىنى تهســهۋۋۇر

ــرەت ــازابنى، چىدىغۇســـىز ههسـ ــىز روهـــى ئـ ــادامهتنى – قىلىـــپ بولغۇسـ  نـ
ــدۇ ــپ كېلى ــارام ب . ئېلى ــدىن ق ــق يالغان ــر قېتىملى ــان بى ــر ســاختىپهز ئېيتق  ى

ــڭ ــسېرى ئۇنىــ ــسى كېڭهيگهنــ ــڭ دائىرىــ ــدىغان زىياننىــ ــپ چىقىــ  كېلىــ
ــايىتى ههســسىلهپ ئاشــىدۇ ــدىكى جىن ــڭ نهزىرى  ئهر . ئالالهنىــڭ ۋە خهلقنى

ــۆهمهتچى   ئايالالرغــا تــۆهمهت چــاپالپ، ئۇالرنىــڭ ئائىلىــسىنى بۇزغــان ت
ــسانىيهتكه ــلهن ئىن ــشلىرى بى ــۇ قىلمى ــالغان ب ــان س ــر زىي ــك ئېغى  قانچىلى

ــوڭ ــر ۋە چـ ــۇنچىلىك ئېغىـ ــىمۇ شـ ــايىتى ۋە جازاسـ ــڭ جىنـ ــسا، ئۇالرنىـ  بولـ
ــدۇ ــگهن . بولىــ ــداق دېــ ــدە مۇنــ ــان كهرىمــ ــالاله قۇرئــ ــال  ئهر ﴿ : ئــ  ئايــ

 ئـــۇالرنى رەنجىتىـــدىغانالر ) چـــاپالپ ( مۇســـۇلمانالرغا قىلمىغـــان ئىـــشالرنى
 اهنى ئۈســـتىگه تــۆهمهتنى ۋە ئوپئوچــۇق گۇنــ ) ئــۆزلىرى چاپلىغــان شــۇ (

 . ) 1 ( ﴾ ئارتىۋالغان بولىدۇ

 يالغان گۇۋاهلىق بېرىشنىڭ ئاقىۋىتى

ــۆهمهت ــدىن تـ ــدا، يالغانـ ــسىز هالـ ــا ئاساسـ ــق بىراۋغـ ــان گۇۋاهلىـ  يالغـ
 قىلىـــپ، قىلمىغـــان ئىـــشنى قىلـــدى، دېمىـــگهن گهپنـــى دېـــدى، دەپ

 يالغــان گۇۋاهلىــق بىگۇنــاه كىــشىلهرنىڭ قېنىنــى ئاققۇزۇشــقا، . قارىالشـتۇر
ــسىزالرنىڭ هوق – ههق ــشىگه، گۇناهــــ ــۇپ كېتىــــ ــڭ زايه بولــــ  ۇقالرنىــــ

 قارىلىنىــشىغا، گۇناهكارالرنىـــڭ جازاســىز قېلىـــشىغا ســهۋەب بولىـــدىغان،

. ئايهت – 58 ئههزاب سۈرىسى ) 1 (
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 . ئالالهقــا ئهڭ يامــان كۆرۈلىــدىغان، كهچۈرۈلگۈســىز ئهڭ يامــان جىنــايهتتۇر
 ســـىلهر بـــۇتالردىن ئىبـــارەت نىجىـــستىن ﴿ : ئـــالاله تـــاال مۇنـــداق دېـــگهن

 . ) 1 ( ﴾ هلىق بېرىشتىن قېچىڭالر قېچىڭالر، يالغان گۇۋا

 مــۈلكى،  رىـشنىڭ ســهۋەبىدىن كىـشىلهرنىڭ مــال يالغـان گۇۋاهلىــق بې
 هوقــۇقلىرى دەپــسهندە  جېنىغــا زامىـن بولىــدىغان، ههق ئــابرۇيى ۋە  يـۈز

 بۇنىـــڭ يامـــان . قىلىنىــدىغان ئېچىنىـــشلىق ئــاقىۋەتلهر كېلىـــپ چىقىــدۇ
 رمىگهن، قـــۇلىقى ئـــاقىۋىتىنى بىلىـــپ يهتـــكهن مـــۆمىن ئـــادەم كـــۆزى كـــۆ

ــدۇ ــدىن گۇۋاهلىــق بهرمهي ــشقا يالغان ــدىغان ئى ــۆزى بىلمهي  . ئاڭلىمىغــان، ئ
ــان قىلىــپ ــۇالر يالغــان گۇۋاهلىــق ﴿ : ئــالاله مۆمىنلهرنىــڭ ســۈپىتىنى باي  ئ

 . دېگهن )2 ( ﴾ بهرمهيدۇ

 بىرىنچــى خهلىــپه ههزرىتــى ئهبــۇ بهكرىــدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،
 اهالرنى بايـان قىلىــپ بهرمهكچــى پهيغهمـبهر ئهلهيهىســساالم ئهڭ چـوڭ گۇنــ

 ســـىلهرگه ئهڭ چــــوڭ گۇنـــاهالرنى ئېيتىــــپ « : بولـــۇپ، ســــاهابىلهردىن
ــۇ؟ ــورايدۇ » بېرەيمـ ــاهابىلهر . دەپ سـ ــى « : سـ ــڭ ئـ ــپ بېرىـ ــۋەتته ئېيتىـ  ئهلـ

 دەيـــدۇ، بـــۇ ۋاقىتتـــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم » ئالالهنىـــڭ پهيغهمبىـــرى
 تنى ئالالهقــا شــېرىك مهخلۇقــا : بىلىڭالركــى، ئهڭ چــوڭ گۇنــاهالر « : ئۇالرغــا

ــا ــۋېلىش، ئات ــشىتىش – قىلى ــانىنى قاق ــان » ئ ــپ ئولتۇرغ ــپ، يۆلىنى  دەۋېتى
ــددىيلىك بىــلهن ــپ ئولتــۇرۇپ جى ــدىن تۈزلىنى ــقهت قىلىڭــالر، « يېرى  دىق

 . ئايهت – 30 ههج سۈرىسى ) 1 (
ئايهت  72 فۇرقان سۈرىسى (2)
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ــاهتۇر ــوڭ گۇنـ ــرىش ئهڭ چـ ــق بېـ ــان گۇۋاهلىـ ــتىم ) 1 ( » يالغـ ــۈچ قېـ  دەپ ئـ
 . تهكراراليدۇ

 ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

 ، قايىــل ئالــداش ىكىــرلهر بىــلهن كىــشىلهرنى م  ىــيله ه — ئالــدامچىلىق
ــۇر ــشهندۈرۈش دېگهنلىكت ــش، ئى ــتىگه . قىلى ــسان تهبىئى ــدامچىلىق ئىن  ئال

 ئالــدامچىالر . يــات ۋە ئۇالرنىــڭ شــهنىگه ياراشــمايدىغان بىــر ناچــار خۇلقتــۇر
ــۆكۈلمهكته ــدە س ــسانىيهتنىڭ لۇغىتى ــۈن ئىن ــدىن . پۈت ــسانالر يارىتىلغان  ئىن

 ن دىـن، پهلـسهپه ۋە يهرلىـك قـانۇنالرمۇ ئالـدامچىلىقنى بۇيان كهلگهن پۈتـۈ
 . مهنئى قىلىدۇ ۋە ئالدامچىالرنى سۆكىدۇ

 ئىسالم پهيغهمبىـرى ههزرىتـى مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالم ئالـدامچىلىقنى
ــدامچىلىق قىلىــدىكهن، ئــۇ بىــزدىن ئهمهس « : ســۆكۈپ  دەپ ) 2 ( » كىمكــى ئال

 . ئاگاهالندۇرغان

ــدامچىالرنىڭ گهرچ  ه نامــاز ئوقــۇپ، روزا تۇتــۇپ، زاكــات بــۇ ههدىــس ئال
ــۇلمانالر ــۆمىن مۇسـ ــۆزلىرىنى مـ ــته ئـ ــۇپ، كۆرۈنۈشـ ــاجى بولـ ــپ ۋە هـ  بېرىـ
ــدىن كۆرسهتـــسىمۇ، ئهمهلىيهتـــته ئۇنـــداقالرنىڭ مۇســـۇلمانالردىن  قاتارىـ

ــدۇ ــانالمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهيــ ــۈنكى . ســ ــن « چــ ــامىله – دىــ  . دۇر » مۇئــ
 – ئىنـسانالرنى دەخلـى دۇنيادىكى پۈتـۈن دىنالرنىـڭ ئاساسـلىق مهقـسىتى

 ئالـــدامچىلىق بولـــسا ئىنـــسانالرنى . تهئهررۇزســـىز، بهختلىـــك ياشىتىـــشتۇر
 . زەخمهتلهرگه ئۇچرىتىدىغان ئېغىر جىنايهت – زىيان

 . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (



 رلىرى ۈ ت خالق ه يامان ئ : بۆلۈم  506 4

 سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى – سودا

ــۈرلىرى ئهڭ كــۆپ ئومۇمالشــقان جــاي ــدامچىلىق ت ــدا ئال  هــازىرقى زامان
ــېتىق ئىـــشلىرىدىكى ئالـــدامچىلىق تـــۈرلىرى – دا بـــازارالر بولـــۇپ، ســـو  سـ

 : ئۇالردىن بهزىسى تۆۋەندىكىچه . ئىنتايىن كۆپتۇر

 ســــاتماقچى بولغــــان مالنىــــڭ ئهيىبىنــــى يوشــــۇرۇش ئــــارقىلىق، ) 1 (
 چېـۋە يـاكى – مېـۋە : مهسـىلهن . خېرىدارالرنىڭ كۆزىنى بوياشـقا تىرىـشىش

ــشىلىرىنى ئۈســــ ــر نهرســــىنىڭ ياخــ ــاش ۋە ههر قانــــداق بىــ  تىگه، ئوتيــ
 رىــدارالرنى ئالــداپ ســـاتقانغا ى لىرىنى ئاســتىغا تىــزىش ئــارقىلىق خ ناچــار

 . ئوخشاش

ــاركىلىرىنى ) 2 ( ــقىالرنىڭ مـــ ــا باشـــ ــان ماللىرىغـــ ــاتماقچى بولغـــ  ســـ
 : مهســىلهن . رىــدارالرنى ئالــداش ى رىلىقچه چــاپالپ ســېتىش ئــارقىلىق خ ئــوغ

ــا چهت ــك مالالرغـ ــاكى يهرلىـ ــاركىالرنى يـ ــق مـ ــا داڭلىـ ــسىز مالالرغـ  سۈپهتـ
 بۇنــداق . ئهلنىــڭ مــاركىلىرىنى ئــوغرىلىقچه چــاپالپ ســاتقانغا ئوخــشاش

ــا ــۇپ، قىلىـــش ئىنـــسانالرنى ئىككـــى تهرەپـــتىن زىيانغـ ــانلىق بولـ  ئۇچراتقـ
ــداپ ئــۇالرنى زىيانغــا ئۇچراتقاننىــڭ ســىرتىدا، يالغانــدىن ى خ  رىــدارالرنى ئال

ــدۇ ــا ئۇچرىتى ــان شــىركهتنى زىيانغ ــسى بولغ ــڭ ئىگى  . چاپلىۋالغــان ماركىنى
 ىڭ بىلهن ههر ئىككـى تهرەپنىـڭ پـۇلىنى ئالـداپ ئېلىـۋېلىش ئـارقىلىق بۇن

 . قاتمۇقات هارامنى يېگهن بولىدۇ

 بــۇ ســودىدىكى ئالــدامچىلىق . تارازىــدا يــاكى ئۆلچهمــدە كهم بېــرىش ) 3 (
ــۇچىالرنى ــداق قىلغـ ــاال مۇنـ ــالاله تائـ ــۇپ، ئـ ــامىنى بولـ ــڭ ئهڭ يـ  تۈرلىرىنىـ

 يهنـــى ( الر قاتارىـــدىن ن ئـــاخىرەتتىكى هېـــساب بېرىـــشكه ئىـــشهنمهيدىغا
. سانىغان ) قاتارىدىن كاپىرالر
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ــدار ئهمهس بىرىنـــى خ ى خ ) 4 ( ــىتىپ ئـــۇنى ى رىـ ــدار ئورنىـــدا كۆرسـ  رىـ
ــدىغان ــتتىنال ئالىــ ــارقىلىق راســ ــدۇرۇش ئــ ــادا تهلهب قىلــ ــۇقىرى باهــ  يــ

 بـــۇنى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم . رىـــدارالرنى ئالـــداپ ســـېتىۋېلىش ى خ
 . ) 1 ( هبپۇز بىلهن مهنئى قىلغان دەپ ئاتىغان ۋە قاتتىق تهل » غهرەر «

 چــارۋا مـــالالرنى ســـاتىدىغانالرنىڭ بــۇ مـــالالرنى سېتىـــشقا ئېلىـــپ ) 5 (
ــ ــسۇس دورىـ ــۇرۇن مهخـ ــهمرىتىپ، چىقىـــشتىن بـ ــدىن سـ ــلهن يالغانـ  الر بىـ

 مۇنـداق ئالـدامچىلىق بىـلهن تاپقـان پـۇل . رىدارالرنىڭ كـۆزىنى بويىـشى ى خ
 . ) 2 ( هارام بولىدۇ

 ىلىق تۈرلىرى ئىجتىمائىي هاياتتىكى ئالدامچ

 ئىجتىمــــائىي هايــــاتتىكى ئالــــدامچىلىق تــــۈرلىرى ناهــــايىتى كــــۆپ،
 : ئۇالردىن بهزىلىرى تۆۋەندىكىچه

ــز ) 1 ( ــان – ئــــۆيلهنمهكچى بولغــــان قىــ  يىگىتنىــــڭ ئۆزىــــدە بولمىغــ
ــلهن قارشــى ــى يوشــۇرۇش بى ــاكى كهمچىلىكلىرىن ــلهن ي ــارتۇقچىلىقالر بى  ئ

 بهختلىـك ئـائىله قۇرۇشـقا تهرەپنى ئالدىـشى بولـۇپ، بـۇ خىـل ئالـدامچىلىق
 . توسالغۇ بولىدىغان يامان ئىشتۇر

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم نىـڭ ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغـان بىـر ههدىـسته ) 1 (
 . مۇئامىلىسىدىن توسقانلىقى بايان قىلىنغان » غرر «

 ئالاله « رىۋايهت قىلغان بىر ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىمام مۇسلىم ) 2 (
 » قانداقال بىر نهرسىنى هـارام قىلغـان بولـسا، ئۇنىـڭ پۇلىنىمـۇ هـارام قىلغـان

. دېگهنلىكى بايان قىلىنغان
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 بـــــۇ مـــــۇئهللىمنى . ئوقۇغۇچىالرنىــــڭ ئىمتىهانـــــدا كۆچۈرۈشــــى ) 2 (
 . ئالداشتىن ئـاۋۋال ئـۆزىنى ئالـدىغانلىق ۋە ئـۆزىنى زىيانغـا ئۇچراتقـانلىقتۇر
 ئىمتىهـاننى كۆچـۈرۈپ يـاكى قايـسىبىر هىـيله بىـلهن تاپـشۇرۇش ئـارقىلىق

 الرنىـــڭ، دىپلـــومنى ئوقـــۇپ، ئىمتىهـــان بېرىـــپ ئالماســـتىن دىپلـــوم ئالغان
 ســـېتىۋالغانالرنىڭ بــــۇ دىپلـــومنى ئىــــشلىتىپ تاپقـــان پــــۇلى شهكــــسىز

 چــۈنكى مۇنــداق كىــشى ئــۇ دىپلومغــا ۋە دىپلومــدىكى كهســىپنى . هارامــدۇر
 بىـرەر كهسـىپكه الياقهتـسىز كىـشىلهر ئۇنىڭغـا . قىلىشقا الياقهتلىـك ئهمهس

ــڭ ــاقهت بولغانالرنى ــسىزلىكى الي ــڭ بىلىم ــدا، ئۆزىنى ــش قىلغان ــدا ئى  ئورنى
 شــۇڭا . زەخمهتـلهرگه ئۇچرىتىـدۇ – سـهۋەبلىك ئىنـسانالرنى تۈرلـۈك زىيـان

 كىمكـــى بىزنـــى ئالدايـــدىكهن، ئـــۇ بىـــزدىن « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم
 . دېگهن ) 1 ( » ئهمهس

 دوســــــــــتالرنىڭ، خىزمهتداشــــــــــالرنىڭ، ساۋاقداشــــــــــالرنىڭ، ) 3 (
ــڭ، ئهر ىالرنىڭ، تۇغقانال وشــن ق ــر – رنى ــالرنىڭ بى ــڭ، قېرىنداش  – ئايالالرنى

ــى ــالىقالرنى يـــاكى ئهيىبلهرنـ  بىرىـــدە كـــۆرۈلگهن يېتهرســـىزلىكلهرنى، خاتـ
ــۇرۇش يـــاكى ــا، يوشـ ــشنىڭ ئورنىغـ ــىههت قىلىـ ــۈن نهسـ ــۈزىتىش ئۈچـ  تـ
ــۇپ، ــدامچىلىق بول  كۆرمهســلىككه ســېلىش، ههتتــا ماختاشــمۇ بىــر خىــل ئال

ــېقىن كىــــشىلىرىنى ۋاقىتلىــــق ــا ئۆزىنىــــڭ يــ  ئالــــداپ، ئــــۇالرنى زىيانغــ
ــڭ ۋەز ــالاله تائاالنىـ ــىرتىدا، ئـ ــڭ سـ ــشتىن – ئۇچراتقاننىـ ــىههت قىلىـ  نهسـ

 دىـن « پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم . ئىبارەت ئهمـرىگه خىالپلىـق قىلغـانلىقتۇر

. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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ــىههتتۇر – ــارقىلىق ) 1 ( » نهس ــىتىش ئ ــۇلماننىڭ « دەپ كۆرس ــۇلمان مۇس  مۇس
 . بولۇشى الزىملىقىنى جېكىلىگهن ) 2 ( » ئهينىكى

 ئالدامچىلىقنىڭ زىيانلىرى

ــۆپ ــايىن ك ــانلىرى ئىنت ــدامچىلىقنىڭ زىي ــك . ئال ــڭ ئهڭ خهتهرلى  ئۇنى
ــلىقتۇر ــۇلمان بواللماسـ ــدە مۇسـ ــن مهنىـ ــى چىـ ــبهر . زىيىنـ ــۈنكى پهيغهمـ  چـ

ــزدىن ئهمهس « ئهلهيهىســساالمنىڭ ــۇ بى ــدىكهن، ئ ــى ئالداي  ) 3 ( » كىمكــى بىزن

ــدامچىنىڭ ههقىقىــي مۇســۇلمانال  ر قاتارىــدىن دېــگهن مهشــهۇر ههدىــسى ئال
ــانالمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهيـــدۇ ــز « ههدىـــستىكى . سـ  دېـــگهن ســـۆز » بىـ

ــۇلمانالرنى، ــى مۇسـ ــسۇپ بولغـــان جىمـ ــۈممىتىگه مهنـ ــزدىن « ئىـــسالم ئـ  بىـ
 دېــــگهن ســـــۆز ئالــــدامچىالرنىڭ ههقىقىـــــي مۇســـــۇلمانالردىن » ئهمهس

 ئالــــــدامچىلىقنىڭ بۇنىڭــــــدىن باشــــــقا . ئهمهســــــلىكىنى كۆرســــــىتىدۇ
 : سى تۆۋەندىكىچه زىيانلىرىدىن بهزى

 . ئالدامچىلىق دوزاخقا كىرىشنىڭ يولىدۇر ) 1 (

ــلىكىگه، ) 2 ( ــڭ پهسـ ــڭ تهبىئىتىنىـ ــۇنى قىلغۇچىالرنىـ ــدامچىلىق ئـ  ئالـ
 . ئهخالقىنىڭ رەزىللىكىگه، ئىمانىنىڭ يوقلۇقىغا دەلىلدۇر

 ئالـــــــدامچىالر ئالالهنىـــــــڭ رەهمىتىـــــــدىن، بهرىكىتىـــــــدىن ۋە ) 3 (
 . ىالردۇر مهغپىرىتىدىن ههمىشه مههرۇم قالغۇچ

 . ئىمام مۇسلىم ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
 . ت قىلغان ههدىس ئىمام بۇخارىي ۋە بهيههقىي رىۋايه ) 2 (
. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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ــدۇ ) 4 ( ــى ئىجـــابهت بولمايـ ــدامچىالرنىڭ دۇئاسـ  ئىبادەتلىرىنىـــڭ . ئالـ
ــار ــهك ب ــۇل بولۇشــىدا ش ــارام، . قوب ــۇل ه ــان پ ــدامچىلىقتىن تاپق  چــۈنكى ئال

ــابهت بولمايدىغانلىقىــدا شــهك ــڭ دۇئاســىنىڭ ئىج ــارام يــېگهن ئادەمنى  ه
 . يوق

ــڭ مۇســۇلمانالرنىڭ ئۈ ) 5 ( ــڭ ۋە كۇففارالرنى ــاالر زالىمالرنى  ســتىگه ئۆلىم
 مۇســهللهت بولۇۋېلىــشى مۇســۇلمانالرنىڭ ئــۆز ئارىــسىدىكى ئالــدامچىلىقتىن

ــۆزلهيدۇ ــدىغانلىقىنى سـ ــشهنچ . بولىـ ــار يهردە، ئىـ ــدامچىلىق بـ ــۈنكى ئالـ  چـ
ــك ــدۇ، بىرلى ــاقلىق بولماي ــك، ئىن ــشهنچ بولمىغــان يهردە، بىرلى ــدۇ، ئى  بولماي

ــۈچ ــان يهردە ك ــاقلىق بولمىغ ــدۇ، كــۈچ – ۋە ئىن ــۇۋۋەت بولماي ــۇۋۋەت – ق  ق
ــنىش ــتهملىكه قىلىـ ــنىش، مۇسـ ــوزەك قىلىـ ــزىلىش، بـ ــان يهردە ئېـ  بولمىغـ

 . بولىدۇ

 غهيۋەت، ئۇنىڭ خهتىرى ۋە گۇناهى

ــدىن ــتۇرۇش، ئۇنىڭــ ــۋەتنى تونۇشــ ــساالم غهيــ ــبهر ئهلهيهىســ  پهيغهمــ
ــر كـــۈنى ــش ئۈچـــۈن بىـ ــان قىلىـ ــڭ يامـــانلىقىنى بايـ ــۇش ۋە ئۇنىـ  توسـ

 دەپ » لهمـــسىلهر؟ بى ئىكهنلىكىنـــى نـــېمه نىـــڭ غهيۋەت « : ســـاهابىلهردىن
ــالاله ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى ياخــشىراق بىلىــدۇ « : ســاهابىلهر . ســورايدۇ  » ئ

ــشىدۇ ــا . دېيىـ ــساالم ئۇالرغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــا پهيغهمـ ــۇ ۋاقىتتـ ــۋەت « : شـ  غهيـ
ــشتۇر ــدىغان ســۆزلهرنى قىلى ــان كۆرى ــدە يام ــراۋ ههققى ــگهن بى ــدۇ » دې  . دەي

 تقــانلىرىم بىــراۋ ههققىــدە ئېي « ســاهابىلهردىن بىــرى ئورنىــدىن تــۇرۇپ،
ــسىچۇ؟ ــت بولـ ــورايدۇ » راسـ ــا . دەپ سـ ــساالم ئۇنىڭغـ ــبهر ئهلهيهىسـ  پهيغهمـ

ئۇنىــڭ ههققىــدە ئېيتقانلىرىــڭ راســت بولــسا، ئۇنىــڭ « : جــاۋاب بېرىــپ
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 غهيۋىتىنى قىلغان بولىـسهن، نـاۋادا ئۇنىـڭ ههققىـدە ئېيتقانلىرىـڭ يالغـان
 . دەيدۇ ) 1 ( » بولسا، ئۇنىڭغا قارا چاپلىغان بولىسهن

 شــهكلى، قىيــاپىتى، نهســهبى، مىللىتــى، ئهخالقــى، – راي بىراۋنىــڭ چىــ
 تۇرۇشــى ۋە ئۇنىــڭ ئــۆزىگه مۇناســىۋەتلىك بولغــان ههر قانــداق – يــۈرۈش

 . نهرسه ههققىدە ئېيتىلغان يامان سۆزلهر غهيۋەت قاتارىغا كىرىدۇ

ــ ــزدىن ز ســۆز ئېغى ــلهن، ئېغى ــۇنى باشــقۇرغان بى ــادەم ئ  دىن چىقماســتا ئ
 جۈملىــــدىن غهيــــۋەت، . باشــــقۇرىدۇ چىقىــــپ كهتــــكهن ســــۆز ئــــادەمنى

ــدىغان بۇزغۇنچىلىـــق ــارقىلىق تارايـ ــاكى يېزىـــق ئـ ــز يـ ــىكايهتمۇ ئېغىـ  شـ
ــۋا، پىتـــنه – خاراكتېرىـــدىكى ســـۆز  پاســـات بولـــۇپ، ئـــۇ – چـــۆچهك، ئىغـ

ــتى ــدىغان ئالۋاس ــۋىيهتنى زەههرلهي ــاپ، مهنى ــىنى بۇلغ ــسانىيهت دۇنياس  ئىن
 . مهنىۋى راكتۇر — ماهىيهتلىك كېسهل

ــاال ــالاله تائـ ــدە ئـ ــان كهرىمـ ــر « : قۇرئـ ــۋىتىنى  بىـ ــڭ غهيـ  بىرىڭالرنىـ
ــىنى ــشىنىڭ گۆشــ ــۆلگهن قېرىندىــ ــرىڭالر ئــ ــىلهرنىڭ بىــ  قىلمــــاڭالر، ســ

 ئۇنــــداقتا . يېيىــــشنى ياقتۇرامــــدۇ؟ ئــــۇنى ئهلــــۋەتته يامــــان كۆرىــــسىلهر
 . دەپ تهۋسىيه قىلغان ) 2 ( » ئالالهتىن قورقۇڭالر

ــشنىڭ گۇناهىنىـــڭ ئېغىرلىقـــى بىر ــايهتته غهيـــۋەت قىلىـ ــۇ ئـ ــڭ بـ  اۋنىـ
ــشىتىلغان ــېگهنگه ئوخـ ــىنى يـ ــسان . گۆشـ ــكهن، ئىنـ ــداق ئىـ ــۋال بۇنـ  ئههـ

 شـــــىكايهتتىن – ســـــۆزدىن، خۇسۇســـــهن غهيـــــۋەت – پايدىـــــسىز گهپ
ــهمىمىي، ئېهتىياتچــان بولــۇپ، ئېغىزىــدىن ــشى، ســۆز قىلىــشتا س  ساقلىنى

 . ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئايهت  12 هۇجۇرات سۈرىسى ) 2 (
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 چىقىۋاتقـــان ههر بىـــر ســـۆزنىڭ ئهدەپلىـــك، ئىلمىـــي يوســـۇندا بولۇشـــىغا
ــشى، قىلـــسىم ــار بېرىـ ــۆزلهرنى ئېتىبـ ــارتۇق سـ ــسىمۇ بولىـــدىغان ئـ  ۇ، قىلمىـ

 . قىلماسلىقى الزىم

ــسته ــالاله « : بىـــر ههدىـ ــدىكهن، ئـ ــى ئاچىـ ــى بىراۋنىـــڭ ئهيىبىنـ  كىمكـ
 ىــڭ ئـالاله ئهيىبىنـى ئاچقـان ئـادەمنى ئـۇ ئادەمن . ئۇنىـڭ ئهيىبىنـى ئاچىـدۇ

 . لگهن ېيى د » ئۆيىدىال رەسۋا قىلىدۇ

 خىيانهت ۋە ئۇنىڭ رەزىللىكى

ــانهت  تــسىزلىك، ســېتىلىپ كېــتىش يــاكى ســېتىۋېتىش ساداقه – خىي
 ئــاۋام خهلــق خىيــانهت قىلىــش دېگهننــى . خاراكتېرىــدىكى نومۇســسىزلىقتۇر

ــدىال ــاددىي مهنىـ ــگهن ئـ ــلىق دېـ ــىنى ساقلىماسـ ــان نهرسـ ــانهت قويغـ  ئامـ
ــىنىدۇ ــسى . چۈشــ ــڭ مهنىــ ــش دېگهننىــ ــانهت قىلىــ ــته، خىيــ  ئهمهلىيهتــ
 . ئىللهتلهرنىـڭ بىــرى خىيـانهت ئىنـسان تهبىئىتىـدىكى ناچـار . چوڭقـۇردۇر

 بۇنىــڭ زىيىنــى شهخــسلهردىن هالقىــپ، پۈتــۈن كوللېكتىــپ ۋە دۆلهتكىــچه
 خـائىنلىق كېـسىلى قايـسى مىللهتـته داۋام قىلـسا شـۇ مىلـلهت، شـۇ . بولىدۇ

ــاراب بولىـــدۇ ــالاله قۇرئـــان كهرىمـــدە خىيانهتچىلىـــك . ئهل خـ  شـــۇڭا ئـ
 . قىلىشتىن توسقان

 ۇنى مهنىــــۋىيىتى ئــــ . خىيانهتچىلىــــك بىــــر خىــــل رەزىــــل قىلمىــــش
ــادەملهر ــسى كۈچلــۈك ئ ــسانىيهتچىلىك ئىدىيى ــور، نهپ  بۇلغانغــان، روهــى ك

 دە ئادەمىيلىـــك ۋە خىيانهتچىلىــك يـــامراپ كهتــكهن ئهلـــ . ســادىر قىلىـــدۇ
ــرى ــسانىي مېه ــدۇ  ئىن ــۆلگهن بولى ــۇههببهت ئ ــاددىي . م ــك م  خىيانهتچىلى

 ىــش نهرســىلهرگه خىيــانهت قىلىــش ۋە مهنىــۋى نهرســىلهرگه خىيــانهت قىل
 بۇنىـــڭ ئىچىـــدە مهنىـــۋى نهرســـىگه خىيـــانهت . دەپ ئىككىـــگه بۆلۈنىـــدۇ

. قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى مۆلچهرلىگۈسىز دەرىجىدە ئېغىر بولىدۇ
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ــا ــاتقۇنلۇق ۋە مۇناپىقلىقق ــۇپ، س ــايهت بول ــر جىن ــۇ ئېغى ــانهت بهكم  خىي
ــانهتتۇر ــسى خىيـ ــداق . ئوخـــشاش رەزىللىكلهرنىـــڭ بـــاش رولچىـ ــر قانـ  ال بىـ

 بىــرىگه خىيــانهت قىلىــدىكهن، بــۇ جهمئىــيهت  بىــر جهمئىيهتــته ئىنــسانالر
ــدۇ ــشهنچ يوقىلىـ ــسىدا ئىـ ــشىلىرى ئوتتۇرىـ ــان يهردە . كىـ ــشهنچ يوقالغـ  ئىـ

ــدۇ خات ــك بولماي ــر . ىرجهملى ــادەملهر بى ــدۇ،  ئ ــلهن قاراي ــان بى ــرىگه گۇم  بى
 . چۈشهك زىددىيهتلهر تۈگىمهيدۇ – ئۇششاق

 خىيانهتنىڭ تۈرلىرى

 ئالالهقـا، ! ئـى مـۆمىنلهر « : مۇنـداق دېـگهن ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمـدە
ــانهت ــۇرۇپ خىي ــانهتلهرگه بىلىــپ ت ــبهرگه، ســىلهرگه قويۇلغــان ئام  پهيغهم

 . ) 1 ( » قىلماڭالر

 بـــۇ ئـــايهت خىيانهتچىلىكنىـــڭ مۇنـــداق ئـــۈچ قـــاتالملىق مهنىـــسىدىن
 : بېشارەت بهرگهن

ــانهت ) 1 (  خىيانهتنىـــڭ بىرىنچـــى قاتالمـــدىكى مهنىـــسى ئالالهقـــا خىيـ
ــ ــش، يهنـ ــۆرۈپ قىلىـ ــشلىرىنى كـ ــۈن قىلمىـ ــدىنىڭ پۈتـ ــڭ بهنـ  ى ئالالهنىـ

ــرىش ــتىن چىقى ــدىغانلىقىنى ئهس ــانهت تۈرلىرىنىــڭ . تۇرى ــارلىق خىي ــۇ ب  ب
 چــۈنكى قهلبىــدە خۇداســى بولمىغــان ئادەمنىــڭ پهس ۋە . ئهڭ يامىنىــدۇر

 مۇنـداق ! چاكىنـا ههۋەسـلىرىگه تولغـان نهپـسىدىن باشـقا نېمىـسى بولـسۇن
 . پ بولغۇســىز يامــانلىقالرنى كۈتۈشــكه بولىــدۇ ئــادەملهردىن تهســهۋۋۇر قىلىــ

ــاتقۇنلۇق، ــق، ســ ــاتىللىق، بۇالڭچىلىــ ــان قــ ــۈز بېرىۋاتقــ ــته يــ  جهمئىيهتــ

. ئايهت – 37 ئهنفال سۈرىسى ) 1 (
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 چېرىكلىـــك قاتـــارلىق جىنـــايهتلهر شـــۇنداق ئـــادەملهر تهرىپىـــدىن ســـادىر
 . بولماقتا

ــبهرگه ) 2 ( ــسى پهيغهمــ ــدىكى مهنىــ ــى قاتالمــ ــڭ ئىككىنچــ  خىيانهتنىــ
 ا ۋە مــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ۋە خىيــانهت قىلىــش بولــۇپ، مۇســا، ئىيــس

 باشــــقا جىمــــى پهيغهمــــبهرلهر ئىنــــسانالرنىڭ قهلبىــــدە ســــۆيگۈ بىــــلهن
ــك ــان، ئۈلگىلىـ ــسى بولغـ ــشالرنىڭ باشالمچىـ ــشى ئىـ ــلىنىدىغان، ياخـ  ئهسـ

 شـــۇڭا ئۇالرنىـــڭ گـــۈزەل ئهخالقىغـــا زىـــت كېلىـــدىغان . كىـــشىلهردۇر
 . قىلىقالرنى قىلغۇچىالر ئۇالرغا خىيانهت قىلغان بولىدۇ

ــر ) 3 ( ــۈچىنچى قاتالمــدىكى مهنىــسى كىــشىلهرنىڭ بى   خىيانهتنىــڭ ئ
ــشىدۇر ــانهت قىلى ــانىتىگه خىي ــڭ ئام ــشىلهر . بىرىنى ــانهت كى ــل خىي ــۇ خى  ب

 ئــادەتته . قىلمىــش ئوتتۇرىــسىدىكى ئــاالقىلهردە كــۆپ كۆرۈلىــدىغان رەزىــل
ــر ــشىلهرنىڭ بى ــدۇ  كى ــاجى چۈشــۈپ تۇرى ــرىگه ئېهتىي ــڭ . بى ــر ئادەمنى  بى

ــا ــر ئ ــدۇ يهنه بى ــانىتى بولى ــز ســۆز . دەمگه قويغــان ئام ــر ئېغى ــانهت بى ــۇ ئام  ب
 بولۇشـــىمۇ يـــاكى ئىقتىـــسادقا ۋەكىللىـــك قىلىـــدىغان مـــاددىي نهرســـه

 ههركىـــم ئـــۆز ئامانىتىنىـــڭ دەل ۋاقتىـــدا تېگىـــشىنى . بولۇشـــىمۇ مـــۇمكىن
ــدۇ ــد قىلى ــل . ئۈمى ــۇ رەزى ــش تولىم ــانهت قىلى ــانهتكه خىي ــر ئام ــداق بى  مۇن

 يالغــان ئېيــتىش، ئامــانهتكه « : ر ئهلهيهىســساالم شــۇڭا پهيغهمــبه . ئىــشتۇر
ــۈچ ــڭ ئـــ ــلىق مۇناپىقلىقنىـــ ــسىدە تۇرماســـ ــش، ۋەدىـــ ــانهت قىلىـــ  خىيـــ

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ئاالمىتىدۇر

 زامـانىمىزدا خـائىن سـۆزى ۋەتهن ۋە مىللهتـكه ئاسـىيلىق قىلغـۇچىالرنى
ــۆز ــى، ئـ ــاپىقالرنى، چېقىمچىالرنـ ــىرتىدا، مۇنـ ــڭ سـ ــگه ئالغاننىـ ــۆز ئىچىـ  ئـ

. ئايهت – 37 ئهنفال سۈرىسى ) 1 (
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 تىنىــڭ زىيىنىغــا چاپىــدىغان غــالچىالرنى، ســاتقۇنالرنى ۋە ههقىقهتــكه مىللى
 . كۆز يۇمغۇچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 زۇلۇم ۋە ئۇنىڭ جازسى

 ههقــــسىزلىق قىلىــــش، نــــاههق ئىــــش قىلىــــش — زۇلــــۇم قىلىــــش
 . دېگهنلىكتۇر

ــدۇ ــسىزلىق قىلمايـ ــپ ههقـ ــۇم قىلىـ ــقىالرغا زۇلـ ــادەم باشـ  . مۇســـۇلمان ئـ
 ئـالاله تائـاال زۇلـۇم قىلىـشنى قـاتتىق يامـان . قىلمايـدۇ ههقسىزلىقنى قوبـۇل

ــدۇ ــگهن . كۆرى ــداق دې ــدە مۇن ــان كهرىم ــۇڭا قۇرئ ــى « : ش ــىلهردىن كىمك  س
 . ) 1 ( » زۇلۇم قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بىز ئازابىمىزنى تېتىتىمىز

 زۇلـــۇم يهنـــى ههقـــسىزلىق ههر تۈرلـــۈك بولـــۇپ، باشـــقىالرغا ئهزىـــيهت
 ىلىــش، ههققىنــى يهۋېلىــش ۋە ق ق بېــرىش، زىيانغــا ئــۇچرىتىش، يامــانلى

ــق ــ ا باشـ ــڭ ههممىـ ــدۇ سى جىنايهتلهرنىـ ــگه ئالىـ ــۆز ئىچىـ ــبهر . نى ئـ  پهيغهمـ
 زۇلــۇم قىلىــشتىن ســاقلىنىڭالر، چــۈنكى « : ئهلهيهىســساالم بىــر ههدىــسته

 . دېگهن ) 2 ( » زۇلۇم قىيامهت كۈنىنىڭ زۇلمهتلىرىدىندۇر

 رنــى كىمكـى باشـقىالرنىڭ يېرىـدىن بىـر غېـرىچ يه « : يهنه بىـر ههدىـسته
 ناههق ئېلىۋالىدىكهن، قىيـامهت كۈنىـدە ئۇنىـڭ بوينىغـا يهتـته ههسسىـسى

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 3 ( » ئېسىلىدۇ

 . ئايهت – 19 فۇرقان سۈرىسى ) 1 (
 . مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
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 يالغانچىلىق ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتى

ــت ــا زى ــالق ۋە ئىمانغ ــار ئهخ ــق، ناچ ــان قىلى ــۆزلهش ئهڭ يام ــان س  يالغ
 ســـاختىپهزلىك، ئالـــدامچىلىق، ســــۆزىدە . كېلىـــدىغان چـــوڭ گۇنـــاهتۇر

 مـــانهتكه خىيـــانهت قىلىـــش، ۋەدىـــگه خىالپلىـــق قىلىـــش، تۇرماســـلىق، ئا
 يالغـان گۇۋاهلىــق بېـرىش، يالغــان قهسـهم قىلىــش، گۇناهـسىز كىــشىلهرگه

 ئۆلچهمــدە  قــارا چــاپالش، چېقىمچىلىــق، ســاتقۇنلۇق، گۇمــانخورلۇق، تــارازا
 كهم بېــرىش قاتــارلىق پۈتــۈن يامانلىقالرنىــڭ ۋە ئېغىــر گۇناهالرنىــڭ بــاش

ــانچى ــسى يالغـ ــڭ . لىقتۇر رولچىـ ــسى يالغانچىلىقنىـ ــشالرنىڭ ههممىـ ــۇ ئىـ  بـ
ــوڭ ــۇالردىن چـ ــاهى بـ ــڭ گۇنـ ــسىمۇ، يالغانچىلىقنىـ ــسىدىن سانالـ  . جۈملىـ

ــگهن ــداق دېـ ــسته مۇنـ ــر ههدىـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــشه « : پهيغهمـ  ههمىـ
 چـۈنكى راسـتچىللىق ياخـشىلىققا باشـاليدۇ، ياخـشىلىق ! راستچىل بولـۇڭالر

 الردىن ، راســتچىل سا راســت گهپ قىلــ كىمكــى ههمىــشه . جهنــنهتكه باشــاليدۇ
 بولۇشــنى مهقــسهت قىلىۋەرســه، ئــاخىرى ئــۇ كىــشى ئالالهنىــڭ ئالدىـــدا
 راســتچىل بهنــدە بولــۇپ يېزىلىــدۇ؛ ســىلهر ههرقانــداق بىــر يالغــانچىلىقتىن

ــاقلىنىڭالر ــپ بارىــدۇ، ! س ــىيلىققا ئېلى ــانچىلىق كىــشىنى ئاس ــۈنكى يالغ  چ
 همىــشه يالغــانچىلىق قىلــسا ۋە كىمكـى ه . ئاسـىيلىق دوزاخقــا ئېلىــپ بارىــدۇ

ــدا ــڭ ئالدىـ ــۇ ئالالهنىـ ــاخىرى ئـ ــه، ئـ ــسهت قىلىۋەرسـ ــانچىلىقنى مهقـ  يالغـ
 . ) 1 ( » يالغانچى بولۇپ يېزىلىدۇ

ــدۇر ــڭ مهنبىئىــ ــۈن رەزىللىكلهرنىــ ــانچىلىق پۈتــ ــانچىلىق . يالغــ  يالغــ
 تۈپهيلىــدىن ئىتتىپــاقلىق بۇزۇلــۇپ، جهمئىــيهت تهرتىپــى قااليمىقانلىــشىپ،

 ا ههل قىلىـش قىـيىن بولغـان زىـددىيهتلهر، هادىــسىلهر، ئىنـسانالر ئارىـسىد

. مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارىي ۋە ) 1 (
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ــانالر، ئــــاداۋەتلهر ۋە دەپ تۈگهتكۈســــىز كۆڭۈلــــسىزلىكلهر كېلىــــپ  زىيــ
 ئۇنىــڭ ســۆزىگه . يالغــانچى ئــادەم خهلقنىــڭ نهزىرىــدىن چۈشــىدۇ . چىقىــدۇ

 يالغــانچىلىق ســهۋەبىدىن ئىــشالر ئوڭۇشــلۇق . هــېچكىم ئىــشهنمهس بولىــدۇ
ــدۇ ــان ك . بولمايـ ــۇڭا قۇرئـ ــدە شـ ــانچى « : هرىمـ ــسراپخورنى، يالغـ ــالاله ئىـ  ئـ

ــلىمايدۇ ــوغرا يولغــا باش ــادەمنى ت ــالاله تىلنــى . دەپ كۆرســىتىلگهن ) 1 ( » ئ  ئ
 نـېمه دېـسه . سۆز قىلىشقا ياراتقان، بىـراق قىزىـل تىلنىـڭ ئۇسـتىخىنى يـوق

 ئىنـــسان تىلىنـــى كـــونترول قىلمىغانـــدا ئـــۆزىگه زىيـــانلىق . ســـۆزلهۋېرىدۇ
 . ئىشالرغا سهۋەب بولىدۇ

 سۇلمان يالغان سۆزلىمهيدۇ مۇ

ــي مۇســۇلمان ئــادەم ههرگىــز يالغــان ســۆزلىمهيدۇ  پهيغهمــبهر . ههقىقى
ــۈنى ــر ك ــساالمدىن بى ــشى « ئهلهيهىس ــق قىلى ــڭ ئوغرىلى ــۇلمان ئادەمنى  مۇس

 . دەپ جـــاۋاب بهرگهن › ههئه، مـــۇمكىن ‹ دەپ ســـورالغىنىدا، “ مۇمكىنمـــۇ؟
 ههئه، ‹ لغىنىدا، دەپ ســورا › مۇســۇلمان ئادەمنىــڭ زىنــا قىلىــشى مۇمكىنمــۇ؟ ‹

ــاۋاب بهرگهن › مـــۇمكىن ــۇ يهنه . دەپ جـ ــان ‹ ئـ ــڭ يالغـ  مۇســـۇلمان ئادەمنىـ

ــۇ؟ ــشى مۇمكىنمـ ــورالغىنىدا، دەپ › ئېيتىـ ــۇمكىن ئهمهس « سـ ــاق، مـ  ) 2 ( » . › يـ

 . دەپ جاۋاب بهرگهن

ــدا ــسمهن ئههۋالـ ــوغرا ئهمهس، پهقهت قىـ ــي تـ ــۆزلهش قهتئىـ  يالغـــان سـ
ــدۇ ــشقا بولىــ ــان گهپ قىلىــ ــۆزل . يالغــ ــان ســ ــل يالغــ ــۇ خىــ  هش پهقهت بــ
 خوتۇنالرنىــڭ ئارىــسىنى ئهپلهشــتۈرۈپ  زىــددىيهتنى ههل قىلىــش، ئهر

 . ئايهت  28 نىسا سۈرىسى ) 1 (
. ئىبنى جهرىر، ئىبنى ئهساكىرلهر رىۋايىتى ) 2 (
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 قويـــۇش، ئاداۋەتلىــــك كىــــشىلهرنى ياراشـــتۇرۇپ قويــــۇش ئۈچــــۈن رول
ــدىغان يالغــان ســۆز بولۇشــى شــهرت ــر . ئويناي ــبهر ئهلهيهىســساالم بى  پهيغهم

 كىــشىلهرنى ئهپلهشــتۈرۈپ قويۇشـقا تىرىــشقان ئــادەم يالغــانچى « : ههدىـسته
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » هس ئهم

 شــــۇنداقال، جهڭــــلهردە دۈشــــمهننى قــــايمۇقتۇرۇش ئۈچــــۈن يالغــــان
 . ئېيتىشقا بولىدۇ

 سۆزىدە تۇرماسلىق كېسىلى ۋە ئۇنىڭ زىيىنى

 سۆزىدە تۇرماسـلىق ۋەدىـسىگه خىالپلىـق قىلىـش دۇنيـادا ههمـمه ئـادەم
 ئــۆچ كۆرىــدىغان يالغــانچىلىق بولــۇپ، بــۇ ئىلــلهت كىمــدە بولــسا شــۇ ئــادەم
 ياخــشىلىق كۈتۈشــكه يارىمايــدىغان، ئىــشهنگىلى بولمايــدىغان، يارامــسىز

 بۇنــــداق ئــــادەم ئــــۆزىگه ۋە باشــــقىالرغا نۇرغــــۇن . ئــــادەم هېــــسابلىنىدۇ
 ۋەدىـــگه ۋاپــا قىلماســـلىق، لهۋزى قىلغـــان ئىـــشقا . زىيــانالرنى كهلتۈرىـــدۇ

ــاپىقلىق ــدىغان مۇن ــرەك بېرى  ئىــگه بولماســلىق ئىماننىــڭ ئاجىزلىقىــدىن دې
ــارا ــانچىلىقتۇر خــــ ــگه يالغــــ ــساالم . كتېرىگه ئىــــ ــبهر ئهلهيهىســــ  پهيغهمــــ

ــڭ ئــاالمهتلىرىنى بايــان قىلىــپ  مۇناپىقلىقنىــڭ بهلگىــسى « : مۇناپىقلىقنى
 يالغـان سـۆزلهش، ۋەدىـگه خىالپلىـق قىلىـش، ئامـانهتكه : ئۈچ بولۇپ، ئـۇالر

 مانـــا بـــۇ ئـــۈچ ئىـــش ئىـــشهنچنى . دەپ كۆرســـهتكهن » خىيـــانهت قىلىـــش
 . ۇر يوقىتىشنىڭ ئامىلىد

ــشقا ــرەر ئى ــشى، بې ــايه قىلى ــشىمىگه رىئ ــه كېلى ــشىم تۈزس ــسان كېلى  ئىن
 ۋەدىــگه ۋاپــا قىلىــش . ۋەدە قىلغــان بولــسا ئۇنىڭغــا ۋاپــا قىلىــشى الزىــم

. بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 ئىنــسانىي گــۈزەل ئهخــالق بولــسا، ۋەدىــسىگه خىالپلىــق قىلىــش بهكمــۇ
 شــۇنىڭ ئۈچـــۈن قۇرئــان كهرىمـــدە ســـاختىلىقتىن . قــاتتىق رەزىللىكتـــۇر

ــا ئۈندەيــدىغان ئايهتلهرنىــڭ كــۆپ بولغــانلىقى ئاگاهالنــدۇرۇ  پ، ۋاپادارلىقق
 ئههــدىگه « : قۇرئــان كهرىمنىــڭ ئىــسرا سۈرىــسىدە . ئهجهبلىنهرلىــك ئهمهس

 – ئههـــدە ئۈســـتىدە ئهلـــۋەتته ســـوئال ) قىيـــامهت كۈنىـــدە ( ۋاپـــا قىلىڭـــالر
 . دەپ كهلگهن ) 1 ( » سوراق قىلىنىسىلهر

 ان ئىــشلىرى كــۆپ ئۈمىــدلىرى ههرخىــل، قىلىــدىغ  ئىنــساننىڭ ئــارزۇ
 بولغــانلىقى ســـهۋەبلىك بهزى ئىـــشالر ئىنـــساننىڭ ئېـــسىدىن كۆتۈرۈلـــۈپ

 شـۇنىڭ ئۈچــۈن سـهگهك مېڭىنىـڭ بولۇشــى ۋەدىـگه ۋاپـا قىلىــش . كېتىـدۇ
ــۇ زۆرۈردۇر ــۈن تولىمـ ــادەم . ئۈچـ ــان ئـ ــۇپ قالغـ ــسىنى ئۇنتـ ــۈنكى ۋەدىـ  چـ

ــسۇن ــداقمۇ ئهمهل قىاللىــ ــسىگه قانــ ــسىنى ! ۋەدىــ ــسان بهرگهن ۋەدىــ  ئىنــ
 ئالغانــدىن كېــيىن ۋەدىــسىگه ۋاپـا قىلىــشى، ئىرادىــسىگه كېلىــشى، ئېـسىگه

 قانچىلىــك بهدەل تۆلهشــكه تــوغرا كهلــسىمۇ بــۇ ئىــشنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش
 كىـشىلهر ۋەدىـسىگه ۋاپـا قىلىـش يولىـدا . يولىدا كۈچ سهرپ قىلىشى كېـرەك

ــدىر ــۇمكىن – ئوخــشاشمىغان تهق ــى م ــشىدىن كهچۈرۈش ــسمهتلهرنى بې  . قى
 ئۆزىـدە سـهگهك مـېڭه . ىغان بهدەل ئېغىـر بولۇشـى مـۇمكىن چۈنكى تۆلىنىـد

ــسىگه ــۇم ۋەدى ــادەم چوق ــى مۇجهســسهملهشتۈرگهن ئ ــۋار قهلبن ــلهن ئۇلۇغ  بى
 . ۋاپا قىلىدۇ

. ئايهت  34 ئىسرا سۈرىسى ) 1 (
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 ئۆچلۈك، ئاداۋەت ساقالشنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى

ــادەم ــۇلمان ئـ ــي مۇسـ ــۇپ، ههقىقىـ ــن بولـ ــار ئهخالقالردىـ ــۈك ناچـ  ئۆچلـ
ــۆچ ــى ئ ــا قارش ــدە بىراۋغ ــادا – كۆڭلى ــاقلىمايدۇ ئ ــشىنىڭ . ۋەت س ــرەر كى  بى

ــا ســۆيۈنىدۇ ــدە ئۇنىڭغ ــدىغا ئېرىــشكهنلىكىنى كۆرگىنى ــشىگه . پاي ــرەر كى  بې
 چــۈنكى ههقىقىــي مۇســۇلمان . زىيـان يهتكهنلىكىنــى كۆرگىنىــدە قايغۇرىـدۇ

 ئىنــسانالرنىڭ . ئــادەم پۈتــۈن ئىنــسانىيهتكه ياخــشىلىق ۋە بهخــت تىلهيــدۇ
 – ن دۇنيـــا خهلقـــى بهخـــت ههممىـــسى شـــۇنداق بولىـــدىغان بولـــسا پۈتـــۈ

ــۆيگۈ ــارا سـ ــان ۋە ئۆزئـ ــۇزۇر ئالغـ ــاق هـ ــائادەتتىن ئورتـ ــۇههببهت – سـ  ته مـ
 . ئورتاقالشقان بوالر ئىدى

ــار بولــۇپ، ــالر ب ــالر ۋە ناچــار قىلىق ــان پهس ئهخالق ــادا نۇرغۇنلىغ  دۇني
ــدۇ ــى بىلهلهيــ ــڭ مهنبىئىنــ ــادەم ئۇنىــ ــان ئــ ــقهت قىلغــ ــڭ . دىقــ  ئۇالرنىــ

 ئــۇ بولــسىمۇ . ســهۋەبى پهقهتــال بىــردۇر ئىپادىلىنىــشى ئوخــشاش بولمىــسىمۇ
 باشــقىالرغا تــۆهمهت : مهســىلهن . ئۆچلــۈك ۋە ئــاداۋەت ساقالشــتىن ئىبــارەت

ــۇپ، ــايهت بول ــر جىن ــدىغان بى ــپ چىقى ــۈكتىن كېلى ــاتتىق ئۆچل  چــاپالش ق
 ئۈســتۈن قىلىــۋېتىش، گۇناهــسىز كىــشىلهرگه ئــازار – ههقىقهتنــى ئاســتىن

 ئــۇ پۈتــۈن ئىنــسانىيهتنىڭ بېرىــشتهك پاســسىپ تهســىرى زور بولغاچقــا،
ــانىلىدۇ ــايهت س ــه جىن ــدە ئهڭ قهبى ــسبهتهن ئهڭ . لۇغىتى ــۇلمانالرغا نى  مۇس

ــاهتۇر ــبهر ئهلهيهىســساالم . ئېغىــر گۇن ــر « : پهيغهم ــر مۇســۇلماننىڭ يهنه بى  بى
ــوغرا ــشى تـ ــشىپ كېتىـ ــارتۇق تاشلىـ ــدىن ئـ ــۈچ كۈنـ ــلهن ئـ ــۇلمان بىـ  مۇسـ

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ئهمهس

. بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
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 : ي مـــۆمىنلهرنى مهدهىـــيىلهپ مۇنـــداق دېـــگهن ئـــالاله تائـــاال ههقىقىـــ
ــانالر ﴿ ــۈك بولغ ــانى كۈچل ــنىلىكلهردىن ئىم ــسارالر ( مهدى ــى ئهن ــا ) يهن  يېنىغ

ــى ــپ كهلگهنلهرن ــرەت قىلى ــاجىرالرنى ( هىج ــا ) مۇه ــدۇ، ئۇالرغ  دوســت تۇتى
ــارلىق قىلمايـــدۇ، ئـــۇالر موهتـــاج  بېـــرىلگهن نهرســـىلهر ئۈچـــۈن ئىچـــى تـ

ــن ) تــى ى مهنپهئ ( ئۆزلىرىنىــڭ ) نــى تى ى مۇهاجىرالرنىــڭ مهنپهئ ( تۇرۇقلــۇق  دى
 ئهال بىلىـــدۇ، ئـــۆز نهپـــسىنىڭ بېخىللىقىـــدىن ســـاقالنغانالر مهقـــسهتكه

 ! پهرۋەردىگــــارىمىز « : ئــــۇالردىن كېـــيىن كهلگهنــــلهر . ئېرىـــشكۈچىلهردۇر
 بىــزگه ۋە بىــزدىن ئىلگىــرى ئىمــان ئېيتقــان قېرىنداشــلىرىمىزغا مهغپىــرەت

 دۈشــمهنلىك پهيــدا قىلمىغىــن، قىلغىــن، دىللىرىمىــزدا مــۆمىنلهرگه قارشــى
 » سـهن ناهـايىتى مهغپىـرەت قىلغۇچىـسهن، مېهرىبانــسهن ! پهرۋەردىگـارىمىز

 . ) 1 ( ﴾ دەيدۇ

 كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەش رەزىللىك

ــب ــا ئهيى ــدا ئۇالرغ ــسهتلىك هال ــزدەش، مهق ــى ئى ــشىلهرنىڭ ئهيىبىن  كى
 قويــــۇش شــــۇ ئادەمنىــــڭ ۋۇجۇدىــــدىكى رەزىللىــــك ۋە پهســــلىكنىڭ

 بىـر ﴿ : ن كهرىمـدە مۇنـداق دەپ كۆرسـهتكهن ئالاله تائـاال قۇرئـا . ر ئاالمىتىدۇ
 . ) 2 ( ﴾ بىرىڭالرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەپ يۈرمهڭالر –

 ئىــسالم دىنــى كىــشىلهرنىڭ مهخپىيهتلىكىنــى قوغداشــقا ناهــايىتى زور
ــگهن . ئههمىــيهت بهرگهن ــداق دې ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن  كىمكــى « : پهيغهم

 . ئايهتلهر – 10 – 9 ههشر سۈرىسى ) 1 (
. ئايهت – 12 هۇجۇرات سۈرىسى ) 2 (
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ــ ــگه رۇخسهت ــڭ ئىچى ــڭ ئۆيىنى ــڭ بىراۋنى ــسى ئۇنى ــۆي ئىگى ــسا، ئ  سىز قارى
 . ) 1 ( » بولىدۇ ىمۇ كۆزىنى قۇيۇۋەتس

ــى ــدىكى مهخپىيهتلىكن ــىي هاياتى ــشىلهرنىڭ خۇسۇس ــى كى ــسالم دىن  ئى
ــنى مــــۇقهددەس بىلىــــدۇ  شــــۇڭا پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم . قوغداشــ

 باشــقىالرنىڭ ئهيىبىنــى يوشــۇرۇن تهكــشۈرۈپ يۈرۈشــتىن توســۇپ مۇنــداق
 ىنـــى يوشـــۇرۇن تهكـــشۈرۈپ يـــۈرمهڭالر، باشـــقىالرنىڭ ئهيىب « : دېـــگهن

 كىمكـى بىــرەر مۇســۇلماننىڭ ئهيبىنــى ئاچىـدىكهن، ئــالاله ئۇنىــڭ ئهيبىنــى
 ئـــالاله بىرىنىـــڭ ئهيبىنـــى ئاچـــسا، ئـــۇنى ئـــۆز ئۆيىـــدىال رەســـۋا . ئاچىـــدۇ
 . )2 ( » قىلىدۇ

ــۈزەل ــپىش گــ ــى يېــ ــى ۋە ئهيىبلىرىنــ ــشىلهرنىڭ كهمچىلىكلىرىنــ  كىــ
ــانىلىدۇ ــتىن سـ ــبهر ئه . ئهخالقـ ــساالم پهيغهمـ ــڭ « : لهيهىسـ ــى بىراۋنىـ  كىمكـ

 ئهيىبىنـى بىلىــپ تــۇرۇپ ياپــسا، قىيــامهت كۈنىــدە ئــالاله ئۇنىــڭ ئهيىبىنــى
 . دەپ كۆرسهتكهن )3 ( » ياپىدۇ

ــاتتىق ــشاشتىن ق ــوغرىلىقچه تىڭ ــاراڭلىرىنى ئ ــي پ ــشىلهرنىڭ مهخپى  كى
ــگهن ــۇپ مۇنــداق دې ــقىالرنىڭ پــارىڭىنى ئــوغرىلىقچه « : توس  كىمكــى باش
ــامه ــشايدىكهن، قىي ــۇن تىڭ ــرىتىلگهن قوغۇش ــا ئې ــڭ قۇلىقىغ ــۈنى ئۇنى  ت ك

 . ) 4 ( » تۆكۈلىدۇ

 . رىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخا ) 1 (
 بۇخارى رىۋايىتى ( 2 )
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) ( 3
. بۇخارى رىۋايىتى ) 4 (
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 كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىشنىڭ گۇناهى

 كىــشىلهرنى زاڭلىــق قىلىــش، ئــۇالرنى كۆڭــۈل ئــېچىش ۋە — مهســخىرە
 كـــۈلكه پهيـــدا قىلىـــش تېمىـــسىغا ئايالنـــدۇرۇۋېلىش دېگهنلىـــك بولـــۇپ،

ــس ــه ئهدەپ ــدە ئهڭ قهبى ــسانالرنىڭ نهزىرى ــالاله . ىزلىكتۇر ئالالهنىــڭ ۋە ئىن  ئ
ــداق  تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە كىــشىلهرنى مهســخىرە قىلىــشتىن توســۇپ مۇن

 يهنـى بىـر جامـائه يهنه ( ۋمنـى ه ۋم يهنه بىـر ق ه بىـر ق ! ئى مـۆمىنلهر ﴿ : دېگهن
 رە قىلمىـسۇن، مهسـخىرە مهسـخى ) بىر جامائهنى، بىـر ئـادەم يهنه بىـر ئـادەمنى

ــان ق ــدە ئالاله ( ۋم ه قىلىنغـ ــڭ نهزىرىـ ــخىر ) نىـ ــۇچى ق مهسـ ــدىن ه ە قىلغـ  ۋمـ
ــارا ــالالرمۇ ئۆزئ ــاراڭالردىكى ئاي ــىلهرنىڭ ئ ــۇمكىن، س ــى م ــشىراق بولۇش  ياخ

ــالالر  ئالالهنىــــڭ ( مهســــخىرە قىلىشمىــــسۇن، مهســــخىرە قىلىنغــــۇچى ئايــ
 مهســـــخىرە قىلغـــــۇچى ئايــــالالردىن ياخـــــشىراق بولۇشـــــى ) دەرگاهىــــدا

 . ) 1 ( ﴾ مۇمكىن

ــادىتى بو ــسىزالرنىڭ ئ ــالاله كىــشىلهرنى مهســخىرە قىلىــش ئىمان ــۇپ، ئ  ل
ــگهن ــۆكۈپ مۇنـــداق دېـ ــاپىرالرنى سـ ــاال كـ ــاپىرالر ههقىـــقهتهن ﴿ : تائـ  كـ

 مــۆمىنلهرنى مهســخىرە قىلىــپ كــۈلهتتى، مــۆمىنلهر ئۇالرنىــڭ ئالدىــدىن
 . ) 2 ( ﴾ ئۆتكهندە، ئۇالر ئۆزئارا كۆز قىسىشاتتى

ــتلۇقنى ــدىكى دوســـ ــۆز ئارىـــ ــش ئـــ ــخىرە قىلىـــ ــشىلهرنى مهســـ  كىـــ
 بىرلىكنــى پارچىلىنىــشقا ئېلىــپ دۈشــمهنلىككه، ئىنــاقلىقنى بۆلۈنۈشــكه،

 . ئايهت – 11 هۇجۇرات سۈرىسى ) 1 (
. ئايهتلهر  30  29 مۇتهففىفىين سۈرىسى ) 2 (
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 بارىـــدىغان رەزىـــل خۇلـــۇق بولـــۇپ، كىـــشىلهرنى مهســـخىرە قىلىـــدىغانالر
 . ئىسالمىي گۈزەل ئهخالقتىن نېسىۋىسى بولمىغانالردۇر

 كۆرەلمهسلىك مهنىۋى ئاغرىقتۇر

ــلىك ئــۆچ ــان قهبىــه روهىــي – كۆرەلمهس ــاداۋەتتىنمۇ كۈچلــۈك بولغ  ئ
ــڭ زەئىپلهشـــكه ــالهت بولـــۇپ، قهلبنىـ  نلىكىنىڭ ۋە ئېتىقادســـىزلىقنىڭ هـ

ــال . ئىپادىــسىدۇر ــشىش ئۈچــۈن باشــقىالرنىڭ م ــۆزى ئېرى  كۆرەلمهســلىك ئ
 هـــېكمهت قاتـــارلىق دىنىـــي ۋە – مهنـــسهپ، ئىلىـــم – مۈلـــۈك، هوقـــۇق –

ــشتۇر ــشىنى ئـــويالپ قىزىلكۆزلـــۈك قىلىـ  . دۇنيـــاۋى نېمهتلىرىنىـــڭ يوقىلىـ
 سقىغىنا هايــاتلىق جهمئىيهتتىكـى بهزى كىـشىلهر بــۇ دۇنيـادىن ئىبــارەت قىـ

ــپ ــسىدە بىلى ــار – سههنى ــسىلىگه گىرىپت ــك كې ــل رەزىللى ــۇ خى ــمهي ب  بىل
 ىلىرى، ههتتـــا وشـــن ق – دوســـت بـــۇرادەرلىرى، قۇلـــۇن . بولـــۇپ قالىـــدۇ

ــال ــا مـ ــلىرىنىڭمۇ ئازغىنـ ــۇق  قېرىنداشـ ــنه هوقـ ــۈلكىگه، كىچىككىـ  – مـ
ــدۇ ــلىك قىلى ــسىپىگه كۆرەلمهس ــادلىقىدىن . مهن ــقىالرنىڭ ش ــداقالر باش  مۇن
ــدۇ ــدۇ، ئهلهم تارتىـ ــن بولىـ ــمهت . غهمكىـ ــدىن زەخـ ــڭ راهىتىـ  ئۆزگىلهرنىـ

 . چېكىدۇ

 ئۆزئـــارا « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر ههدىـــسته مۇنـــداق دېـــگهن
 يـــۈز ! بىرىڭالرغـــا كۆرەلمهســلىك قىلىـــشماڭالر – بىـــر ! دۈشمهنلهشــمهڭالر
 رەهىــم قىلىشىــشنى تهرك ئهتمهڭــالر، بهلكــى ئۆزئــارا – ئۆرۈشــمهڭالر، ســىله

ــدىن ق ــشى بهندىلىرىــ ــڭ ياخــ ــدا ئالالهنىــ ــان هالــ ــالردىن بولغــ  ېرىنداشــ
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » بولۇڭالر

. ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ) 1 (
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ــگهن ــداق دېــ ــساالم مۇنــ ــبهر ئهلهيهىســ  كۆرەلمهســــلىكتىن « : پهيغهمــ
 چـــۆپنى يېگهنـــدەك – ســـاقلىنىڭالر، خـــۇددى ئـــوت ئوتـــۇن يـــاكى ئـــوت

 . ) 1 ( » كۆرەلمهسلىك ياخشى ئهمهللهرنى يهپ كېتىدۇ

 لىق ئاقىۋەتلىرى ش ئېچىنى گهپ توشۇش ۋە ئۇنىڭ

 بىراۋنىــــــڭ باشــــــقا بىــــــر كىــــــشى ههققىــــــدە — گهپ توشــــــۇش
ــدىغان ــدا قىلى ــددىيهت پهي ــسىدا زى ــشىلهرنىڭ ئوتتۇرى  ئاڭلىغــانلىرىنى، كى
ــۆتكهش ــشىگه يـ ــۇ كىـ ــهكىلدە شـ ــتۇرىدىغان شـ ــىۋەتنى يامانالشـ  ۋە مۇناسـ

 . دېگهنلىكتۇر

 بىــر گهپ توشۇشــتىن ئىبــارەت بــۇ رەزىــل خۇلــۇق ســهۋەبىدىن دوســتالر
 بىـــــرىگه دۈشمهنلىـــــشىدۇ، بىرلىـــــك بۇزۇلىـــــدۇ، ئىنـــــاق ئـــــائىلىلهر –

 ههتتـا گهپ توشــۇش . بىرىـدىن يىراقلىـشىدۇ  پارچىلىنىـدۇ، تۇغقـانالر بىـر
 سهۋەبلىك كىـشىلهر ئوتتۇرىـسىدا بىهـۇدە قـان تۆكۈلـۈش ئههۋاللىرىمـۇ يـۈز

 ئىغــــۋا  شــــۇڭا ئىــــسالم دىنىــــدا، گهپ توشــــۇغۇچىالر، پىتــــنه . بېرىــــدۇ
ــا  تقۇچىالر قــاتتىق ســۆكۈلگهن ۋە ئۇالرنىــڭ ئالالهنىــڭ رەهمىتىــدىن تارق

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــر . مههــرۇم قالىــدىغانلىقى بايــان قىلىنغــان
ــگهن ــداق دېـ ــسته مۇنـ ــدىلىرى گهپ « : ههدىـ ــان بهنـ ــڭ ئهڭ يامـ  ئالالهنىـ

ــت ــۇغۇچىالر، دوسـ ــر  توشـ ــۇرادەرلهرنى بىـ ــايرىغۇچىالر ۋە  بـ ــدىن ئـ  بىرىـ
 . ) 2 ( » ملهرنى ئهيىبلىگۈچىلهردۇر گۇناهسىز ئادە

 . ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ) 1 (
. ئىمام ئههمهد رىۋايىتى ) 2 (
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ــۇغۇچىالر ــۇكى، گهپ توش ــى ش ــوڭ زىيىن ــر چ ــنىڭ يهنه بى  گهپ توشۇش
ــدىغانالردۇر ــان تارتى ــاخىرەتته ئهڭ چــوڭ زىي ــسانالرغا . ئ ــۇالر ئىن  چــۈنكى ئ

 دۈشمهنلىك قىلىپ تـۇرۇپ قانچىلىـك كـۆپ ئىبـادەت قىلـسىمۇ، جهنـنهتكه
 توشـــــۇغۇچىالر گهپ « : شـــــۇڭا پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىســـــساالم . كىرمهيـــــدۇ

 . دېگهن ) 1 ( » جهننهتكه كىرمهيدۇ

 گهپ توشـــــۇپ كهلـــــگهن كىـــــشىنىڭ ســـــۆزىنى ئېنىقلىماســـــتىن
ــم ــشهنمهسلىك الزى ــم . ئى ــداق دەپ تهلى ــدە مۇن ــان كهرىم ــاال قۇرئ ــالاله تائ  ئ

ــدۇ ــۆمىنلهر « : بېرى ــى م ــرەر خهۋەر ! ئ ــادەم بى ــىق ئ ــر پاس ــىلهرگه بى  ئهگهر س
ــپ كهلـــسه،  ۋمنـــى ه ســـتىن بىـــرەر ق بىلمه ) ڭ ههقىقىتىنـــى ئىـــشنى ( ئېلىـ

ــلىقىڭالر ــپ قالماسـ ــايمان قىلىـ ــشىڭالرغا پۇشـ ــۇپ، قىلمىـ ــپ قويـ  رەنجىتىـ
 . ) 2 ( » ئېنىقالپ كۆرۈڭالر ) ئۇ خهۋەرنى ( ئۈچۈن،

 كىشىلهرگه لهقهم قويۇش ئهدەپسىزلىك

 چــــۈنكى . كىــــشىلهرگه قانــــداقال بىــــر لهقهمنــــى قويۇشــــقا بولمايــــدۇ
ــۈز ــۆرمىتىنى، يـــ ــسانالرنىڭ هـــ ــداش – ئىنـــ ــابرۇيىنى قوغـــ ــي ئـــ  دىنىـــ

 . زۆرۈرىيهتتۇر

 كىـــشىلهرگه لهقهم قويـــۇش يـــاكى ئـــۇالرنى ئـــۇالر يامـــان كۆرىـــدىغان
 لهقهمـــلهر بىـــلهن چـــاقىرىش، ئاتـــاش ئهڭ يامـــان ئهخالقـــسىزلىق بولـــۇپ،
ــارچه ــاقلىق ۋە ب  مۇنــداق قىلىــش كىــشىلهر ئوتتۇرىــسىدىكى دوســتلۇق، ئىن

ــۇزۇپ تاشــاليدۇ ــى ب ــان . يېقىنلىقالرن ــاال قۇرئ ــالاله تائ ــۇ شــۇڭا ئ  كهرىمــدە ب

 . بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ) 1 (
. ئايهت – 6 هۇجۇرات سۈرىسى ) 2 (
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 بىرىڭالرنــــى  بىــــر ﴿ : قىلىقــــتىن ئاالهىــــدە توســــۇپ مۇنــــداق دېــــگهن
 . ) 1 ( ﴾ بىرىڭالرنى يامان لهقهم بىلهن چاقىرماڭالر  ئهيىبلىمهڭالر، بىر

ئىمانسىزلىقتۇر  هاياسىزلىق

ــىزلىق ــان ئىـــــشالرنى هېچكىمـــــدىن تهپ — هاياســـ  گۇنـــــاه، يامـــ
ــتىن يـــاكى خىجىـــل بولماســـتىن قىلىـــش دېگهنلىـــ  ك بولـــۇپ، تارتماسـ

 پهيغهمبىرىمىـــز . هاياســـىزلىق ئىمانـــسىزلىق بىـــلهن بـــاراۋەر يامـــانلىقتۇر
ــۇههممهد ئهلهيهىســساالم ــر « : ههزرىتــى م ــسى بى ــان ئىككى ــلهن ئىم ــا بى  هاي

 ) 2 ( » ئۇالرنىــڭ بىــرى يوقالــسا، ئىككىنچىــسىمۇ يوقىلىــدۇ . پۈتــۈن نهرســه

 ) 3 ( » هايـــا ياخـــشىلىقتىن باشـــقىنى ئېلىـــپ كهلمهيـــدۇ « : يهنه ئـــۇ . دېـــگهن

 دېــگهن ســۆزىمۇ بۇنىڭغـــا » هاياســىزدا ئىمــان يــوق « ئهجــدادلىرىمىزنىڭ
 . ئاساسهن ئېيتىلغان بولۇشى مۇمكىن

 بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكى چان هايا ۋە نومۇس  شهرم

 هايـــالىق بولـــۇش ئىنــــسان تهبىئىتىنىـــڭ مـــاهىيىتىنى كۆرســــىتىپ
 – ئــۇ بىــزگه شــۇ كىــشىنىڭ ئىمانىنىــڭ ۋە ئهدەپ . بېرىـدىغان تــوغرا مىــزان

 . هخالقىنىـــڭ قانچىلىــــك دەرىجىــــدە ئىكهنلىكىنــــى يورۇتــــۇپ بېرىــــدۇ ئ
 ههر قانـــداق بىـــر دىننىـــڭ « : پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم مۇنـــداق دېـــگهن

 ســىز بىـــر . ) 4 ( » هايـــادۇر – ئهخالقــى بــاردۇر، ئىـــسالم دىنىنىــڭ ئهخالقــى

 . ئايهت – 11 هۇجۇرات سۈرىسى ) 1 (
 . ئىمام هاكىم رىۋايىتى ) 2 (
 . ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 3 (
. ئىبنى ماجه، تهبهرانىي، ئىمام مالىك رىۋايىتى ) 4 (
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ــانلىقى  ئادەمنىـــڭ تېگىـــشلىك بولمىغـــان ههرىكهتـــتىن ئـــۆزىنى تارتىۋاتقـ
ــشلىك بو ــاكى تېگى ــڭ ي ــا چىرايىنى ــان ۋاقىتت ــپ قويغ ــشنى قىلى ــان ئى  لمىغ

ــاق، ئهســلىنىڭ ــڭ ئويغ ــى كــۆرۈپ، ئۇنىــڭ قهلبىنى  قىزىرىــپ كهتكهنلىكىن
ــسىز ــاپ ئىكهنلىكىنــــى بىلىۋاالاليــ ــاك، تهبىئىتىنىــــڭ ســ  شــــۇنداقال . پــ

ــپ ــتىن قىلىـــ ــا قىلماســـ ــشالرنى هايـــ ــاه ئىـــ ــىنىڭ پهس، گۇنـــ  بىرەرســـ
ــان ــۈرگهنلىكىنى، ئالغــ ــداق ئ – يــ ــڭ قانــ ــگه پهرۋا قويغىنىنىــ  ىكهنلىكىــ

ــش ــشى ئى ــدىن ياخ ــڭ قولى ــزدا، ئۇنى ــۆرگهن ۋاقتىڭى ــانلىقىنى ك  قىلمايۋاتق
 كهلمهيــــدىغان كــــۆڭلى قــــارا، يــــۈزى قــــېلىن ئــــادەم ئىكهنلىكىنـــــى

 . بىلىۋاالاليسىز

ــهرم ــسان ئهقلىنىــڭ ئــۇل تېمــى چانلىق نومۇســ بىــلهن هايــا  ش  ، ئىن
ــتى ــڭ پوس ــۇرۇپ كه . دۇر ئىماننى ــويۇۋېتىلگهن دەرەخ ق ــتى س ــدەك پوس  تكهن

 هايــا ۋە نومۇســتىن ئايرىلغــان ئىنــسانمۇ ئىمــانىي خىــسلهتتىن – شــهرم
 هايـا بىــلهن – شــهرم . ۋىجــدان بولـسا ئىچكــى نومۇسـتۇر . ئايرىلىـپ قالىـدۇ

ــر  قىممىتىنـــى – نومۇســـچانلىق ههر قانـــداق ئىنـــساننىڭ ئىنـــسانىي قهدىـ
 . بېيىتىپ هۆرمىتىنى ئاشۇرىدىغان يوشۇرۇن گۈزەللىكتۇر

 بىــلهن پهرۋەردىگـــارى ئوتتۇرىــسىدىكى بۈيــۈك ئـــاالقه ئىمــان بهنــدە
ــالش ــى دۇرۇس ــوغرىالش، ههرىكهتن ــى ت ــاكالش، ئهخالقن ــى پ ــۇپ، قهلبن  بول
 قاتــــارلىقالر بــــۇ بۈيــــۈك ئاالقىنىــــڭ تهلىپــــى، بهلكــــى ئۇنىــــڭ تــــۇنجى

 قهلبنىــــڭ ســــهزگۈرلۈكىنى ئاشــــۇرۇپ، خاتــــالىقالر ۋە پهس . ئىزناســــىدۇر
 . لهبنـى ئهمهلـگه ئاشـۇرغىلى بولمايـدۇ ئىشالردىن ئـۆزىنى تـارتمىغۇچه بـۇ ته

ــاهالرنى ــدا گۇن  يامــان ئىــشالرنى قىلىــشتىن تهپتارتماســلىق تهدرىجىــي هال
ــي قىلىــدۇ ــاراپ تهرەققى ــشقا ق ــاننىمۇ . قىلى ــا ئهگىــشىپ ئىم ــدىن ئۇنىڭغ  ئان

 مانـا بـۇ، . ئاخىرىدا ئـۆزىنى ئهڭ پهس ۋە تـۆۋەن ئورۇنـدا كۆرىـدۇ . يوقىتىدۇ
. جىسىدۇر هاياسىزلىقنىڭ ئاخىرقى نهتى
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 گۇمانخورلۇق ۋە ئۇنىڭ ئاۋارىچىلىقلىرى

 كىـــشىلهردىن شـــهكلىنىش، ئـــۇالر ههققىـــدە يامـــان — گۇمـــانخورلۇق
 خىيالالرنى ئـويالش دېگهنلىـك بولـۇپ، باشـقىالردىن سهۋەبـسىز ئاغرىنىـپ،

ــدە ــشالر ههققىـ ــدىغان ئىـ ــيىن بولىـ ــداق « كېـ ــوالرمىكىن، ئۇنـ ــداق بـ  مۇنـ
 قوشــۇمچىالر بىــلهن گهپ قىلىــشمۇ دېگهنــدەك » قىالرمىكىــن، ئېــتهرمىكىن

 بۇ سـۆزنى ئىككىنچـى بىـر كىـشى راسـت قىلىـپ سـۆزلهش . گۇمانخورلۇقتۇر
ــانچىلىقمۇ گۇمانخورلۇقنىــــــڭ ــدا بولىــــــدىغان يالغــــ ــارقىلىق پهيــــ  ئــــ

 ســىلهر گۇمــانخورلۇقتىن « : شــۇڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . نهتىجىــسىدۇر
ــاقلىنىڭالر ــۆز ســـۆ . سـ ــلهن قىلىنغـــان سـ ــۈنكى گۇمـــان بىـ  زنىڭ ئهڭ چـ

 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » يالغىنىدۇر

ــدە ــاال قۇرئــان كهرىم ــالاله تائ ــى مــۆمىنلهر ﴿ : ئ ــۆپ گۇمــانالردىن ! ئ  ك
ــاقلىنىڭالر ــانخورلۇق ( سـ ــشىلهرگه گۇمـ ــدىكىلىرىڭالرغا ۋە كىـ ــى ئائىلىـ  يهنـ

 . ) 2 ( ﴾ ، بهزى گۇمانالر ههقىقهتهن گۇناهتۇر ) قىلماڭالر

 رى ۋاپاسىزلىقنىڭ رەزىللىكى ۋە ۋاپاسىزلىق تۈرلى

ــىزلىق ــن — ۋاپاســـ ــۈتكهن يهردىـــ ــۇش، كـــ ــشهنچنى يهردە قويـــ  ئىـــ
ــۇپ، ــك بولـ ــارەت نامهردلىـ ــشتىن ئىبـ ــۇق قىلىـ ــۇز كورلـ ــلىق ۋە تـ  چىقماسـ

ــسىز ۋە ئهدەپ ــسىز، ئىمانــ ــان  ۋىجدانــ ــسى بولمىغــ ــتىن نېسىۋىــ  ئهخالقــ
 . ئادەملهر قىلىدىغان رەزىل قىلىقتۇر

 . ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى ) 1 (
. ئايهت – 12 ات سۈرىسى هۇجۇر ) 2 (
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 ئالالهنىــڭ ۋاپاســىزلىقنىڭ تــۈرلىرى ئىنتــايىن كــۆپ بولــۇپ، يۇقىرىــسى
 نېمهتلىـــرىگه ۋە ئىنئاملىرىغـــا تۇزكورلـــۇق قىلىـــپ، ئۇنىڭغـــا شـــۈكۈر ئـــادا
ــالپ، ــشتىن باش ــىيلىق قىلى ــا ئاس ــارتىش، بۇيرۇغانلىرىغ ــاش ت ــشتىن ب  قىلى
ــۇپ ــۇنى ئۇنت ــلىك، ئ ــى يېمهس ــڭ غېمىن ــا ۋەتىنىنى ــتىلگهن ئان ــۈپ يې  ئۆس

ــا ــتىش، ئاتـ ــ  كېـ ــسىنىڭ ياخـ ــۇرۇق ئانىـ ــلىق، ئـ   شىلىقلىرىنى قايتۇرماسـ
ــشىلىقىنى ــداقال بىـــر ياخـ ــقا قانـ ــدىن باشـ ــانالرنى تاشـــلىۋېتىش، مۇنـ  تۇغقـ
ــارلىقالرغىچه ــلىق قات ــشىلىقىنى قايتۇرماس ــۇ ياخ ــشىلهرنىڭ ش ــۆرگهن كى  ك

 . بېرىپ يېتىدۇ

ــشىمۇ ــۇپ قېلىـ ــۈنلىرىنى ئۇنتـ ــۆتكهن كـ ــڭ ئـ ــر ئادەمنىـ ــۇنداقال، بىـ  شـ
ــسىدىندۇر ــىزلىقنىڭ جۈملىـ ــىلهن . ۋاپاسـ ــۇپ : مهسـ ــامرات بولـ ــرى نـ  ئىلگىـ

ــازىر هــاز ــۇپ، ه ــرى كېــسهلچان بول ــسا، ئىلگى ــايلىق بهرگهن بول ــالاله ب  ىر ئ
 ســـاقلىققا ئېرىـــشكهن بولـــسا، خـــۇددى هېچقاچـــان نـــامرات بولمىغانـــدەك،
ــڭ ۋە ــشى، نامراتالرنىــــ ــدەك مهغرۇرلىنىــــ ــپ باقمىغانــــ ــپ يېتىــــ  ئاغرىــــ
 كېــسهلچانالرنىڭ هالىغــا يهتمهســـتىن ئــۆزىنىال ئـــويالپ ياشىــشى تولىمـــۇ

 . ر يامان ۋاپاسىزلىقتۇ

ــارلىق ئىنــسانالرغا ئۇالرنىــڭ ــۇپ، ئــۇ ب  ۋاپــادارلىق ئېــسىل پهزىــلهت بول
ــم ــى الزى ــۇم بولۇش ــنهزەر ئوم ــدىن قهتئىي ــى ۋە رەڭگى ــى، ئىرق ــۈنكى . دىن  چ

ــڭ بهزى ــه، ئادەمنى ــۈن نهرس ــر پۈت ــدىغان بى ــگهن پارچىالنماي ــلهت دې  پهزى
ــۆزىدە ــل ۋە سـ ــشىلهرگه رەزىـ ــۇپ، يهنه بهزى كىـ ــادار بولـ ــشىلهرگه ۋاپـ  كىـ

ــوغرا ئهمهس تۇرم ــدىغان بولۇشــى ت ــشىم . اي ــۈزۈلگهن كېلى ــان ۋەدە، ت  قىلىنغ
ــهرتتۇر ــش شـ ــايه قىلىـ ــا رىئـ ــسۇن، ئۇنىڭغـ ــلهن بولـ ــشى بىـ ــداقال كىـ  . قانـ
 ههقىقىي دىيانهتلىك تـوغرا ئـادەم ئىنـسانالرغا مۇئـامىله قىلىـشتا، ئۇالرنىـڭ

ــدۇ ــدە بولماي ــايرىم مۇئامىلى ــهۋەبلىك ئ ــى س ــى ۋە ئىرق ــى . رەڭگــى، دىن  بهلك
ــگه بىـــر خىـــل مۇئـــامىله قىلىـــدۇ ههمم چـــۈنكى ياخـــشىلىق كىمـــگه . ىـ
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 شـــۇنداقال يامـــانلىق كىمـــگه . قىلىنمىـــسۇن، ئـــۇ هامـــان ياخـــشىلىقتۇر
 . قىلىنمىسۇن، ئۇ هامان يامانلىقتۇر

 چېقىمچىلىق، ئۇنىڭ خهتهرلىرى ۋە جازاسى

 بىراۋنــى زىيانغــا ئــۇچرىتىش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ههققىــدە — چېقىمچىلىــق
 ئىككـى ئېغىـز گهپنـى، يالغـان سـۆزلهر بىـلهن  ان بىـر باشقىالردىن ئاڭلىغـ

ــادەتتىكى ــۇپ، ئ ــانچىلىقى بول ــاڭلىتىش يالغ ــكه ئ ــى تهرەپ ــۈرۈپ قارش  كۆپت
 چـــــۈنكى گهپ توشـــــۇش . گهپ توشۇشـــــتىن پهرقلىـــــق جىنـــــايهتتۇر

 ئهممــا چېقىمچىلىــق رەزىــل مهقــسهتلهر . مهقسهتــسىزمۇ ئهمهلــگه ئاشــىدۇ
 ىمچىلىـق شـۇ ئىنـساننىڭ نىيىتـى بۇنـداق چېق . ئارقىسىدا ئېلىـپ بېرىلىـدۇ

 . بۇزۇق، روهى كېسهل، بىپهرۋا ئادەم ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

ــائىلىلهر  بىــر قېتىملىــق چېقىمچىلىقنىــڭ ســهۋەبى بىــلهن دوســتالر ۋە ئ
ــان ــى بولغـ ــڭ ئاساسـ ــۇپ، بهختنىـ ــدا بولـ ــك پهيـ ــسىدا ئۆچمهنلىـ  ئوتتۇرىـ

ــاقلىق بۇزۇلىـــدۇ ــا قارشـــى تۇ . خاتىرجهملىـــك، ئىنـ  رۇشـــنىڭ چېقىمچىلىققـ
 چېقىمچىنىــڭ ســۆزىگه قــۇالق سالماســلىق يــاكى — ئۈنۈملــۈك چارىــسى
 چېقىمچىنىـــڭ يامـــان ئـــاقىۋىتى توغرۇلـــۇق پهيغهمـــبهر . ئىـــشهنمهسلىكتۇر
ــساالم ــى « : ئهلهيهىسـ ــر كىمكـ ــشىنى بىـ ــاڭالپ قېلىـ ــقىالر ئـ ــشىنىڭ باشـ  كىـ

ــڭ ــۈنى ئۇنى ــامهت ك ــدىكهن، قىي ــپ قويى ــدىغان ســۆزىنى ئاڭلىتى  ياقتۇرماي
 . دەپ كۆرسهتكهن ) 1 ( » ىغا قوغۇشۇن قويۇلىدۇ ئىككى قۇلىق

. ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى ) 1 (
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 ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشنىڭ زىيىنى ۋە گۇناهى

 ئـۆزىنى ئاالهىـدە چاغلىغـانلىقتىن، ئۆزىـدە ئـاز — ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش
 تــوال بــار بولغــان ئــارتۇقچىلىقالرنى تولىمــۇ يــۇقىرى مــۆلچهرلهپ، ئــۆزىنى –

ــۇر قــالتىس چــاغالپ، باشــقىالرنى تــۆۋەن كــۆرۈش ۋە غــادىيىش د  . ېگهنلىكت
ــدۇ ــاال زادى ياقتۇرمايـ ــالال تائـ ــۇچىالرنى ئـ ــوڭ تۇتقـ ــۆزىنى چـ ــۇق . ئـ  چوڭلـ

ــر ســۈپهت ــالالهقىال خــاس بى ــۆزىنى چــوڭ تۇتقــۇچىالردىن . ئ  ئىنــسانالر ئ
 . نهپرەتلىنىدۇ

 : باهاسىنى بهرگهن ئۆز مۇنداقالرغا تاغلىق شائىر تىيىپچان ئېلىيوۋ ئا

 ئېگىلىدىكهن ئالما شاخلىرى،

 نسېرى، وخشىغا مېۋىسى قانچه ئ

 كهمتهرلىك بىلهن ئادەم چىرايلىق،

 . ىدىكهن غادايغانسېرى ش سهتلى

 ئۆزىنى چوڭ تۇتـۇش روهىـي هـالىتىگه ئىـگه كىـشىلهر سـاغالم، نورمـال
ــل ــر خى ــۇپ، بى ــشىلهر بول ــكهن كى ــنهپ كهت ــۇ چهت ــالهتتىن تولىم ــي ه  روهى

 . ا گىرىپتـار بولغـان كىـشىلهردۇر ىغـ ىي كېـسهللىككه، پـسىخىكا ئاجىزلىق روه
ــاغالملىقىغا، ــسمانىي سـ ــڭ جىـ ــان ئۇالرنىـ ــالهت هامـ ــي هـ ــل روهىـ ــۇ خىـ  بـ
 شــۇنداقال روهىــي پــسىخىكا ســاغالملىقىغا زور دەرىجىــدە ســهلبىي تهســىر
ــاكى ــشالماسلىق يـــ ــيهتكه ماسلىـــ ــۇالردا جهمئىـــ ــهتكهنلىكتىن، ئـــ  كۆرســـ
ــشكهن ــۇچراش، كـــۆپلىگهن كىـــشىلهر ئېرىـ  باشـــقىالرنىڭ ئهيىبلىـــشىگه ئـ

ــازاد ــي ئـ ــاللىق، روهىـ ــدە خۇشـ ــىقىلىش ئىچىـ ــشهلمهسلىك، سـ  ىلىككه ئېرىـ
. ياشاش، جىسمانىي جهههتتىن بالدۇر زەئىپلىشىش ئههۋالى كۆرۈلىدۇ
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ــڭ ــۇش روهىــي هالىتىنىــڭ بولغــانلىقى ئۇنى ــۆزىنى چــوڭ تۇت ــراۋدا ئ  بى
 شــۇڭا قۇرئــان . ئهخالقىــي جهههتتىنمــۇ ســاغالم ئهمهســلىكىنى ئىپادىلهيــدۇ

ــم بــۇ خىــل ناچــار ئىللهتــتىن مهنئــى ق  ىلىــپ، لوقمــان ههكىمنىــڭ كهرى
 كىـــشىلهردىن ﴿ : ئوغلىغـــا قىلغـــان مۇنـــۇ ۋەســـىيىتىنى بايـــان قىلغـــان

ــپ مــاڭمىغىن، ــۆرۈمىگىن، زېمىنــدا غادىيى ــلهن يــۈز ئ ــسىتمهسلىك بى  مهن
 ئــــالاله ههقىــــقهتهن هاكــــاۋۇر، ئــــۆزىنى چــــوڭ تۇتقــــۇچىالرنى دوســــت

 . ) 1 ( ﴾ تۇتمايدۇ

ــۇ ئىـــپالس روهىـــي هـــال ــۆزىنى چـــوڭ تۇتۇشـــتىن ئىبـــارەت بـ  هت ئـ
ــي ــسانىيهتكه روهىــــ ــسمانىي — ئىنــــ ــي ۋە جىــــ ــسىخىكا، ئهخالقىــــ  پــــ

 . جهههتلهردىن كۆپ تهرەپلىمىلىك زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ

 چىرايلىق كىيىنىش ئۆزىنى چوڭ تۇتقانلىق ئهمهس

ــپ ــم بېرىـ ــاهابىلهرگه تهلىـ ــۈنى سـ ــر كـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ  : پهيغهمـ
ــر « ــۆزىنى چــوڭ تۇتــۇش ( قهلبىــدە زەررىچىلىــك كىبى  بولغــان ) روهىيىتــى ئ

ــادەم جهنــنهتكه كىرەلمهيــدۇ  ى قورقــۇپ دېگهنــدە، ســاهابىلهردىن بىــر » ئ
ــرى « : كېتىـــپ ــق، ! ئـــى ئالالهنىـــڭ پهيغهمبىـ ــادەم كىيىمىنىـــڭ چىرايلىـ  ئـ

 » ۇرىــدۇ، بۇمــۇ كىبىــردىن ســانىالمدۇ؟ ئايىغىنىــڭ چىرايلىــق بولۇشــىنى ياقت
ــپ ــشىگه جــاۋاب بېرى ــۇ كى ــبهر ئهلهيهىســساالم ئ ــدە، پهيغهم ــالاله « : دېگهن  ئ

ــدۇ ــۈزەللىكنى ياقتۇرىــ ــدۇر، گــ ــۆرەڭلهش ۋە . گۈزەلــ ــگهن كــ ــر دېــ  كىبىــ
 بــۇ ههدىــسكه ئاساســهن، . ) 2 ( دېــگهن » باشــقىالرنى كــۆزگه ئىلماســلىقتۇر

 . ئايهت  18 لۇقمان سۈرىسى ) 1 (
. مۇسلىم رىۋايىتى ) 2 (
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 چىرايلىــق كىيىــنىش، ئېــسىل، گــۈزەل يــۈرۈش ئــۆزىنى چــوڭ تۇتقــانلىقتىن
 . بهلكى تهلهب قىلىنغان ئىشالردۇر . سانالمايدۇ

 اقىۋىتى ئىسراپخورلۇقنىڭ يامان ئ

ــسراپ ــۇزۇپ — ئىـ ــارتۇق بـ ــدىن ئـ ــىنى ههددىـ ــر نهرسـ ــېچىش  بىـ  چـ
 دېگهنلىــك بولــۇپ، ئىــسراپچىلىقنى ۋە ئىــسراپخورالرنى دۇنيــادا هېچقانــداق

 چاچقـان – چـۈنكى ئىـسراپ قىلىـپ بـۇزۇپ . دىن يـاكى قـانۇن قوللىمايـدۇ
 . نهرسىلهردىن هېچكىم پايدىلىنالمايدۇ

ــر نهرســىنى ئىــسراپ قىل  ئهكــسىچه، ههر . ىــش هارامــدۇر ههر قانــداق بى
ــال هالـــدا قائىـــدە  يوســـۇن بـــويىچه ئىـــشلىتىش پۈتـــۈن  نهرســـىنى نورمـ

ــۇن ــاالنى مهمنـ ــالاله تائـ ــدىغان، ئـ ــى ئېلىنىـ ــدىن قارشـ ــسانالر تهرىپىـ  ئىنـ
 يهڭـــالر، ئىچىڭـــالر، ﴿ : قۇرئـــان كهرىمـــدە . قىلىـــدىغان ياخـــشى ئۇســـۇلدۇر

ــ ــۇچىالرنى ههقىـــ ــسراپ قىلغـــ ــالاله ئىـــ ــاڭالر، ئـــ ــسراپ قىلمـــ  قهتهن ئىـــ
 ئــالاله مۇشــۇ ئــايهت ئــارقىلىق بىــزگه . دەپ كۆرســىتىلگهن ) 1 ( ﴾ ياقتۇرمايــدۇ

ــشكه ــى كهڭتاشــا يېيىــشكه، ئىچى ــازۇ نېمهتلهرن ــرىلگهن ن  رىزىــق قىلىــپ بې
 . تهرغىب قىلىدۇ، لېكىن ئىسراپخورلۇق قىلىشىمىزنى قاتتىق چهكلهيدۇ

 پ بــۇزۇ ﴿ : ئــالاله تائــاال ئىــسراپ قىلغــۇچىالرنى ســۆكۈپ مۇنــداق دەيــدۇ
ــهيتانالرنىڭ ــقهتهن شــــ ــاچقۇچىالر ههقىــــ ــۇزۇپ چــــ ــاچمىغىن، بــــ  چــــ

 . ) 2 ( ﴾ قېرىنداشلىرىدۇر

 . ئايهت  31 راف سۈرىسى ئ ئه ) 1 (
. ئايهتلهر – 27 – 26 ئىسرا سۈرىسى ) 2 (
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 بــۇزۇپ . قالماســلىقنىڭ كاپالىتىــدۇر لىق كهمــبهغهل بولــۇپ ان ئىقتىــسادچ
ــالنغۇچىدۇر  ــڭ باش ــسا، كهمبهغهللىكنى ــش بول ــسراپ قىلى  . چــېچىش ۋە ئى

 تــارىخ . ئىـسراپخورالر چوقــۇم بىـر كــۈنى ئۇنىـڭ دەردىنــى تارتمـاي قالمايــدۇ
 . ۋە تهجرىبىلهرمۇ بۇنى ئىسپاتلىماقتا

 رەزىللىكى پارىخورلۇق ۋە ئۇنىڭ

ــاراخورلۇق ــاكى – پ ــش ي ــى يهۋېلى ــڭ ههققىن ــڭ بىراۋنى ــزمهت ئۇنى  خى
ــاكى ــارتىۋېلىش يــ ــورنىنى تــ ــۆزىگه ئــ ــامهتنى ئــ ــگهن ئــ ــا كهلــ  ئۇنىڭغــ

 گۇناهـسىز بىرىنـى قـارىالش يـاكى بىـرەر جىنايهتكـارنى قارىتىۋېلىش يـاكى
ــاقالش ــر داۋا ئ ــداقال بى ــاكى قان ــتىش ي ــايىتىنى يېنىكلى ــڭ جىن ــاكى ئۇنى  ي

ــل ــارەت رەزى ــشتىن ئىب ــۆزىگه قارىتى ــى ئ ــڭ ههققىن  ئىــشىدا قارشــى تهرەپنى
 مهقــسهتنى ئهمكهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئىــش ئۈســتىدىكىلهرگه مهلــۇم
ــك ــرىش دېگهنلى ــه بې ــر نهرس ــدىغان بى ــا توختاي ــاكى پۇلغ ــۇل ي ــداردا پ  مىق

ــارىنى بهرگهن ــۇپ، پـ ــدا بولـ ــڭ ئالدىـ ــسى ئالالهنىـ ــان ههر ئىككىـ  ۋە ئالغـ
 . قاتتىق گۇناهكار، ئىنسانىيهت ئالدىدا ئهيىبكار بولىدۇ

 پارا بېرىش ياكى ئېلىشنىڭ گۇناهى ۋە خهتىرى

ــۇپ، ههق ــك بول ــان خىيانهتچىلى ــارىخورلۇق ئهڭ يام ــڭ – پ  هوقۇقالرنى
زايــــــا بولىــــــشىغا، ئادالهتــــــسىزلىك ۋە ههقــــــسىزلىككه، كىــــــشىلهرنىڭ

 تاجـاۋۇز پهئهتىگه نـامهردلهرچه خىـرىس قىلىـشقا، ئۇالرنىـڭ ههقلىـرىگه مهن
 قىلىشقا، تـۆهمهتلهرنى ئارتىـپ ئۇالرنىـڭ ئـابرويىنى تۆكۈشـكه، جهمئىـيهت
 تهرتىبىنــى بۇزۇشــقا، خاتىرجهملىــك، ئامــانلىق ۋە ئىــشهنچنىڭ يوقىلىــشىغا
 سـهۋەب بولىـدىغان ئىنتـايىن قهبىـه ۋە رەزىـل قىلمىـش بولغـانلىقى ئۈچــۈن
پارا بېرىش يـاكى ئـېلىش ئىـسالم دىنىـدىال ئهمهس، بهلكـى پۈتـۈن دىـنالردا
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 ئــالاله « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . هارامــدۇر قهتئىــي ۋە پۈتــۈن قــانۇنالردا
ــا ۋاســىته بولغۇچىغــا لهنهت ــۇنى ئالغۇچىغــا ۋە ئۇنىڭغ ــارا بهرگــۈچىگه، ئ  پ

ــان دېــيىش ئــارقىلىق پــارىخورلۇق جىنايىتىنىــڭ جازاســى )1 ( » قىلــدى  نى باي
ــان ــسىۋىدىن . قىلغـ ــك نېـ ــانلىق ئاخىرەتلىـ ــتىگه ئۇچرىغـ ــڭ لهنىـ  ئالالهنىـ

 . پۈتۈنلهي قۇرۇق قالغانلىقتۇر

 نمايدۇ ى پارا هېسابال ق ساالم بېرىشنىڭ ههر قاندى  سوۋغا

ــان ــشى يامـ ــان غهرەزنىـــڭ ئارىلىشىـ ــه، يامـ ــدا ياخـــشى نهرسـ  ئـــۆز زاتىـ
 بىــرىگه – ىــسىدا بىــر ئىنــسانالر ئار : مهســىلهن . نهرســىگه ئايلىنىــپ قالىــدۇ

 چـــۈنكى مۇنـــداق . ســـاالم بېرىـــشىش ياخــشى ئىـــشتۇر – ههدىــيه، ســـوۋغا
ــش ئۆزئــــارا ــۆيگۈ قىلىــ ــى، دوســــتلۇقنى  ســ  مــــۇههببهتنى، يېقىنلىقنــ

ــدۇ ــسته . كۈچهيتىـ ــر ههدىـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــۇڭا پهيغهمـ ــر « : شـ   بىـ
 ت ئــاراڭالردىكى مــۇههببه ڭالر سا ســاالم تهقــدىم قىلىشــ – بىرىڭالرغــا ســوۋغا

 . دەپ كۆرسهتكهن )2 ( » ئاشىدۇ

 زىيــان يهتكۈزۈشــتىن ئىبــارەت بىــرەر باشــقىالرغا ســاالم – ئهممــا ســوۋغا
 يــاكى ههققــى بولمىغــان بىــر نهرســىىگه ئېرىــشىش يامــان نىيهتنــى كــۆزلهپ

ــسه، ــۈن بېرىل ــۈ چ ــوۋغا ئ ــۇ س ــا، ب ــۇ ۋاقىتت ــارا – ئ ــى پ ــاالم ئهمهس، بهلك  س
 بهرگــۈچى بىــلهن ئــالغۇچى . بۇنــداق قىلىــش قهتئىــي هــارام . بهرگهنلىكتــۇر

 . ۋە ســايه قىلىــپ ۋاســىته بولغــۇچى ههممىــسى گۇناهقــا شــېرىك بولىــدۇ
 ه رىـــۋايهت قىلىنىـــشىچه، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم بىـــر كـــۈنى ئابـــدۇلال

 ئههمهد رىۋايىتى بۇخارى ۋە ئىمام ) 1 (
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (2)
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 سـهلىم قهبىلىـسىنىڭ زاكـاتلىرىنى ئىبنى لۇتبىيه ئىـسىملىك بىـر سـاهابىنى
ــدۇلال ــۇپ، ئابــــ ــان بولــــ ــشكه بۇيرىغــــ ــپ كېلىــــ ــبهر پهيغه ه يىغىــــ  مــــ

 ت مــاللىرىنى تاپــشۇرۇش ئهلهيهىســساالمنىڭ ئالىــدىغا ئېلىــپ كهلــگهن زاكــا
ــدا، ــاۋۇ « ۋاقتىــــ ــوۋغات مــــ ــاۋۇ ســــ ــرى، مــــ ــا بهرگهنلىــــ  دەپ » زاكاتقــــ

 ســهن ئۆيۈڭــدە « : ا هق هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئابــدۇلال چۈشــهندۈرگهندە، پ
 دەپ رەت قىلغـان » ؟ تـى ن بولـساڭمۇ سـاڭا بـۇ سـوۋغات كېلهم جىم ئولتۇرغـا

 غــا ) دۆلهت خهزىنىـسى ( مـۇ زاكــات مـاللىرى بىــلهن بىـرگه بهيتۇلمــال ۋە ئۇنى
 . قوشۇۋەتكهن

 ئۆزىنىڭ ههققىنـى ئـېلىش ئۈچـۈن پـارا بېرىـشكه مهجبـۇر ئهمدى، بىراۋ
 بولۇپ قالسا نېمه قىلىدۇ؟

 ئۆزىنىڭ ههققىنى ئـېلىش يـاكى يوللـۇق هوقـۇقىنى قوغـداش
 هرسه بولىدۇ ئۈچۈن پارا ب

 ېلىش يـاكى يوللـۇق هوقـۇقىنى قوغـداش ئىنسان ئۆزىنىـڭ ههققىنـى ئـ
 زەخــمهت – ئۈچـۈن پــارا بېرىــشكه مهجبـۇر بولــۇپ قالــسا، باشـقىالرغا زىيــان

 يهتكۈزمهسلىك شهرتى بىلهن پـارا بېرىـپ بولـسىمۇ ئـۆز ههققىنـى قۇتقۇزسـا
 : بۇ مۇنداق بولىدۇ . گۇناه بولمايدۇ

 ا رەهىمــسىز زالىمنىــڭ يــاكى قاتىلنىــڭ قولىغــا چۈشــۈپ قېلىــپ، پــار ) 1 (
 بېــرىش ئــارقىلىق ئــۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشــتىن باشــقا چارىــسى قالمىغانــدا، پــارا

 . بهرسه بولىدۇ

ــال ) 2 ( ــى ۋە – ئـــۆزىنى، مـ ــسىنى، نومۇســـىنى، دىنىنـ  مـــۈلكىنى، ئائىلىـ
 ۋەتىنىنـى قوغــداش يولىــدا پـارا بېرىــشكه مهجبــۇر بولـۇپ قالــسا، پــارا بهرســه

. بولىدۇ
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 كى تۇغقانلىرىـدىن بىــرى ئـۆزى يـاكى ئــائىله ئهزالىرىـدىن بىـرى يــا ) 3 (
 قولىغــا چۈشــۈپ قېلىــپ، پــارا بېــرىش قاراقچىالرنىــڭ يــاكى رېكوتېرالرنىــڭ

 . بىلهن قۇتۇلدۇرغىلى بولسا، پارا بېرىپ قۇتۇلدۇرۇش جائىزدۇر

 ئۆزىنىڭ قـانۇنلۇق ههققىنـى ئـېلىش ئۈچـۈن پـارا بېرىـشتىن باشـقا ) 4 (
 زەخمهتـــكه – نى زىيــان باشـــقىالر چــارە قالمىغـــان شــارائىتتا، هېچقانــداق

ــدۇ ــشكه بولى ــارا بېرى ــلهن پ ــا باشــقىالرنىڭ . ئۇچراتماســلىق شــهرتى بى  ئهمم
 : مهسـىلهن . ههققىنى ئـۆزىگه قـارىتىش ئۈچـۈن پـارا بېـرىش قهتئىـي هـارام

ــشىش ــۆزى ئورۇنلى ــا ئ ــزمهت ئورنىغ ــان خى ــسىم قىلىنغ ــرىگه تهق ــقا بى  باش
 الىنىــڭ ئۈچــۈن يــاكى ئــۆز مېهنىتــى بىــلهن ئــالى مهكتهبنــى قازانغــان بىــر ب
 )1 ( . ئورنىغا ئۆزىنىڭ بالىسىنى سهپلهش ئۈچۈن پارا بهرگهنگه ئوخشاش

 ، دوكتور ۋەهبه زۇههيلىي قاتارلىق هازىرقى زامان ي دوكتور يۈسۈپ ئهل قهرداۋى ) ( 1
 ئۆلىمالىرى  پهتىۋاسى مهشهۇر  جهۋزىيىمۇ . نىڭ  قهييىم  ئىبنى  شهيخۇلئىسالم

 بېرىشنى جائىز ) 252 / 29 " ( مجموع الفتاوى "  پارا  ئاستىدا  يۇقىرى شهرتلهر  دا
. سانىغان
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