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  ①①①①كىرىش سۆز
  

 )نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللاناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان (
  

ـانا ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى  ـانا ئۇنىڭغــا ھهمدۇ. قــا خاســتۇرهللا جىمــى ھهمدۇسـ سـ
ـاردەم ۋە ھىـدايهت تىلهيمىـز   ئۇنىڭدىن ئېيتىمىز،  ـا سـېغىنىپ   . ي نهپسـىمىزنىڭ  ئۇنىڭغ

  . يامانلىقلىرىدىن ۋە يامان ئهمهللىرىمىزدىن پاناھ تىلهيمىز
ــۇھهممهد ئهله  ــز م ـاالمغا،پهيغهمبىرىمى ـائىله يهىسسـ ـاھابه  -  ئـ ـا، سـ  -  تاۋابىئاتلىرىغـ

دۇرۇد  گهئۈسـتىدىكىلهر توغرا يـول  غا ۋە ئۇنىڭ ھىدايىتىگه ئهگهشكهن بارلىق لىرىكىرام
  . ۋە ساالم يولاليمىز

ـابلىنىدۇ  قېتىم نهشر ئىككىنچىكىتابىمنىڭ ر مهزكۇ ،بۇ . قىلىنىشى بولۇپ ھېس
ـا تولۇقلىـدىم ۋە تـۈزەتتىم   ئـۇن بۇ مۇناسىۋەت بىـلهن   يىـل   11 ،تىجىسـىدە بۇنىـڭ نه . ى قايت

قىلىنغــان نۇسخىســىدىن ئــۆزگىچه بىــر شــهكىلدە قايتىــدىن مهيــدانغا  ئىلگىــرى نهشــر
  . كهلدى

بۇ (ىقات بولماستىن ھهققىدىكى تهتق »فىقهىي ئهھكاملىرى«بۇ كىتاب ئىبادەتنىڭ 
ــته  ــ«ھهق ــتۇرۇش  يفىقهى ـامالرنى ئاسانالش ـاب    » ئهھكـ ــر كىتـ ـايرىم بى ــدا ئـ ــگهن تېمى دې

ـاردەم   هللاجانابى . يېزىۋاتىمهن تىن مهزكۇر كىتابنى تېز سۈرئهتته تامامالپ پۈتتۈرۈشـۈمگه ي
ــمهن  ــىر  )بېرىشــىنى تىلهي ـاھىيىتى، دەرىجىســى ۋە س ــڭ مـ ــى ئۇنى ــرارلى -  ، بهلك رى ئهس

» ئىبــادەت پهلسهپىســى ىكىئىســالمد«ۇ بــمۇنــداقچه ئېيتقانــدا، . ھهققىــدىكى تهتقىقــاتتۇر
  . تۇرھهققىدىكى تهتقىقات

ــالمىي      ـاپ ئىس ــدىغان سـ ــۇپ بېرى ــى يورۇت ــۇر تېمىن ــى  ئهگهر مهزك ـالغۇدىن بىرن ئاتـ
دېگهن سۆزنى ئىشلىتىشكه » ئىبادەتنى چۈشىنىش«ئىشلىتىشكه توغرا كهلسه، ئهلۋەتته 

رۇكــۇنالر، شــهرتلهر، زاھىرىــي ۋە  ىكىمىــدئىل فىقهــىمهزكــۇر ســۆزنى بىــز ئهممــا، . بولىــدۇ
ـان كهڭ ئىسـتېمالدىكى     مهنىسـى  جۈزئىي ھۆكۈملهرنى بىلىشنىڭ بهلگىسى بولـۇپ قالغ

 سـى بـويىچه  ۋە ھهدىسته كهلگهن مهنى» قۇرئان كهرىم« ئۇنى بهلكى،. ئىشلهتمهيمىز بويىچه

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئىشلىتىمىز��� !�� "#��� $� "���%� %&���'� ��(")*+�� ",�چۈشىنىدىغان قهۋم � �-

ـان قىلـدۇق    ���؛ ②�ئۈچۈن ئايهتلهرنى ھهقىقهتهن ئوچـۇق باي �!%. ���� !�� "#��� */ 01�� ) �- "2� !�ئـۇالر  � ��

                                                 
 . بۇ، ئاپتورنىڭ قولىڭىزدىكى كىتابىنىڭ ئىككىنچى نهشرىگه يازغان كىرىش سۆزىدۇر ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  98سۈرە ئهنئام،  ②
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ـارقىلىق ھهقنـى چۈشـهنمهيدۇ      ��3$ �؛ ①�دىللىرى بولغىنى بىلهنمـۇ، ئـۇ ئ-"�%� 45�6 � � %7 ����#��8 �/"���)��� 
 � ��9� ":�� "2 !*)��� "2%!"���%; "�� �<�� ��=%; "2 !�7 "���- "�� �%9( �%��� %6� 4,�� �%� "�� !*��#�����4� 03�#%>?�@ "2 ! "�(47 ��ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى  � �

ــۇالر قهۋمىنىــڭ قېشــىغا     ھهربىــر جامــائهدىن يهنه بىــر تۈركــۈمى دىنىــي ئــالىم بولــۇپ، ئ
ن قورقۇشــى ئۈچــۈن، ئــۇالرنى ئاگاھالنــدۇرۇش    تىــهللاقايتقانــدىن كېــيىن، قهۋمىنىــڭ   

ـاالم    ②�چىقمىـدى؟ ) ئىلىم تهلهپ قىلىشقا( مهقسىتىدە نېمىشقا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
  . »كىمگه ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا، ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ هللا«: مۇنداق دېگهن

ۈشىنىلىپ بويىچه چ مهن بۇ كىتابتا مهزكۇر ئاتالغۇنى فىقهىي ئىستېمالدىكى تهبىر
شــۇنداقال . چــۈنكى، مهقســىتىم ئــۇ ئهمهس ئىــدى. قېلىشــتىن ئهنســىرەپ ئىشــلهتمىدىم

ــهپه« ــدىم     » پهلس ــنىمۇ ياقتۇرمى ــۇپ ئىشلىتىش ــۆزىگه قوش ـادەت س ــىنى ئىبـ . كهلىمىس
  . مۈدكۆرمۇۋاپىق ئاتاشنى  الدەپ» ئىسالمدا ئىبادەت«شۇڭالشقا، كىتابنىڭ تېمىسىنى 

ـات ئىبادەت  ـابالرنى     هللا همهس، بهلكـى ى ئىـش ئ ىكى يـۈزەك تھاي ـاماۋى كىت تائاالنىـڭ س
نـى ئۇنتـۇپ قالغانلىرىـدا ئـۇنى     هللاقا دەۋەت قىلىش، ئـۇالر  هللانازىل قىلىش، ئىنسانىيهتنى 

ـا    ،ئهسلىتىپ تۇرۇش ۋە ئىنسانالر زااللهت پاتقاقلىرىغا پېتىـپ قالغانـدا   ئـۇالرنى نىجاتلىقق
  . ىڭ دەل ئۆزى ھېسابلىنىدۇئهۋەتىشتىكى مهقسهتنيېتهكلهش ئۈچۈن پهيغهمبهرلهرنى 

ـاب قىلىـپ    هللا تائاال پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا مۇشۇ مهزمۇندا خىت

ــدۇ  ــداق دەي �% �: مۇن� ,�� �"A��� ����8�B */%; �C����%; �/  C��*8�B %C��"���%; � %D��� 8 */%; $E��� �*� 6�� %7 �F��%)"���- 6�� %7 ��(")�� ��"��B ����7�ــى (� �� ئ
مهنــدىن «: ھهممىســىگهىــرى ئهۋەتىلــگهن پهيغهمبهرلهرنىــڭ ســهندىن ئىلگ!) مــۇھهممهد

  . ③�دەپ ۋەھيى قىلدۇق »يوقتۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر) بهرھهق(بۇد باشقا ھېچ مه

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ھهر بىر رىسالهتتىكى تۇنجى نىدامۇ دەل مۇشۇ ئىدى ��," �: تائ�����
 "A� %��B G/�� �*� $3��*7 B 45�� � ���%� ���("�H���. �&� I���*J�� "���� �%(�� "<��� �C��K)�� "�� ,�� �� بىــز ھهقىــقهتهن ھهر بىــر ئــۈممهتكه� :

ـاش ھهر      (قا ئىبادەت قىلىڭالر، شـهيتاندىن  هللا‹ ـا ئوخش ـا، كاھىنالرغ يهنـى شـهيتانغا، بۇتالرغ

�A"� �, ��" �؛ ④�دەپ پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق ›يىراق بولۇڭالر) قا ئىبادەت قىلىشتىنبۇدمهقانداق 
��7 �CK)��   L �� "���I $C���%; "647 2 M�) بهرھهق( بـۇد مهتىـن باشـقا   هللاقا ئىبادەت قىلىڭالر، سـىلهرگه  هللا� ��

  . ⑤�يوقتۇر

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  179سۈرە ئهئراف،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 122سۈرە تهۋبه،  ②
 .ئايهت -  25ئهنبىيا،  سۈرە ③
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 36سۈرە نهھل،  ④
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 59سۈرە ئهئراف،  ⑤
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ــى  » قۇرئــان كهرىــم«تائــاال ســاماۋىي كىتــابالرنى   هللا ،دەرۋەقه بىــلهن، ســاماۋىي دىنالرن
ـاالم بىـلهن ئاخىرالشـتۇرۇپ بولـۇپ،       ئىسالم بىلهن، پهيغهمبهرلهرنى مـۇھهممهد ئهلهيهىسس

شـۇنداقال، ئـۇنى مهڭگـۈ داۋاملىشـىدىغان     . مهزكۇر ھهقىقهتنى تېخىمۇ ئېنىق تهكىتلىدى
ـابى  ـان كهرىــم «كىتـ ـانالرنى يارىتىشــىدىكى     »قۇرئـ ـان قىلــدى ۋە ئۆزىنىــڭ ئىنسـ دە بايـ

ــۇ زاتقــا اليىــق رەۋىشــته ئىبــادەت     ــۇپ، ئ ــۆز پهرۋەردىگــارىنى تون مهقســىتىنىڭ ئۇالرنىــڭ ئ
ــۇ. كارلىــدىقىلىشــلىرى ئۈچــۈن ئىكهنلىكىنــى جا  ســۆزلىيهلهيدىغان، تهپهككــۇر  ،مانــا ب

قىالاليــدىغان ۋە بــۇ دۇنيــادا تــالالش ئىختىيــارلىقى بولغــان مۇشــۇنداق بىــر مهخلۇقنىــڭ  

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. بىردىنبىـر ھـېكمهت ۋە سـىردۇر   لىشىدىكى تىيارى ��"�N  �: تائ)�O ���7��
 %�� ,�� �"���%� */%; �P��8 %"���� *6�� %Q"��   ,���%� B ����7  %���� R%"J � ��B  ,���%� B ����7�� $S"T4� 6��47 2 ! "�(�� %7U �  ـانالرنى ــى، ئىنسـ جىنالرن

ـاراتتىم   ـا ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈنال يـ ــمهن ۋە  . پهقهت ماڭـ ــق تىلىمهي ــۇالردىن مهن رىزى ئ

  . ①�ئۇالرنىڭ مېنى ئوزۇقالندۇرۇشىنى تىلىمهيمهن
ى ئۆزىنىڭ ئۇن. ۈشىنىۋالدىئىبادەتنى خاتا چ) ھهتتاكى، مۇسۇلمانالرمۇ(بىراق، ئىنسانالر 
ـاكى  ئۇنىڭ ماھىيىتى ۋە ئـورنىنى مهيلـى ئـۇنى چۈشـىنىش     . ۋەتتىىتوغرا يۆنىلىشىدىن بۇر ي

  . تۈپتىن ئۆزگهرتىۋەتتى ،ئهمهلىيلهشتۈرۈش جهھهتته بولسۇن
ــىلهر     ــۈم كىش ــر تۈرك ــلهن بى ــڭ بى ــكه    هللابۇنى ــنى ئىنتىلىش ـادەت قىلىش ـا ئىبـ قـ

ـايه دەپ قارىمىـدى   ـادەتنى پهقهت روھنـى پاكاليـدىغان، قهلبنـى      بهلكـى، . تېگىشلىك غ ئىب
ئىبادەت بۇالرنىـڭ نهزىرىـدە بىردىنبىـر ۋاسـىته     . تهربىيىلهيدىغان بىر ۋاسىته دەپ قارىدى

ــۇقرا   . يــاكى ئىجــابىي ۋاســىته ئهمهس  ــلهر پ ــۇالر ھهتتــا ئىبــادەتتىن بهزى دىنســىز دۆلهت ب
ۋاســىتىلىرى بىــلهن  يېتىلــدۈرۈش ئۈچــۈن قوللىنىۋاتقــان ھــازىرقى زامــان مهدەنىــيهت  

  . بىهاجهت بولغىلى بولىدۇ دەپ قارايدۇ
يهنه بىر تۈركۈم كىشىلهر ئىبادەتنىڭ قىممىتىنى ۋە ئۇنىڭ دەرىجىسىنى ھهقىقىي 

��V :ئهمما، بۇالر ئىبادەتنى. تونۇپ يهتتى)"A� "W� �F4.�� �2 "�� %X4��� Y*��Z�� �[�)�O �%9*�� Y�,��!��� ��*,�- �%9*����� 
پۈتــۈن (ئــۇ  كــى،دىن ئۈســتۈن پهرۋەردىگارىڭنىــڭ نــامىنى پــاك ئېتىقــاد قىلغىنھهممىــ�

. قىلـدى ) يهنى چىرايلىق ۋە مۇناسىپ شهكىلدە(بېجىرىم ) ئۇالرنى(ياراتتى، ) مهخلۇقاتنى
ــالرنى    ـا پايــدىلىق ئىش ــوللىرىنى    (مهخلۇقاتقـ ـا پايــدىلىنىش ي ــدىر قىلــدى، ئۇالرغـ ) تهق

ـا  هللائـۇالر  . ىگه يۈزلهنـدۈرۈپ قويـدى  اشـقا نهرسـ  تىـن ب هللادەپ سۈپهتلهنگهن  ②�كۆرسهتتى ق
ـاكى بىـر   يالغان ئىالھالرنى مهقوشۇپ  بىـز  . بـۇد قىلـدى  بىرلىرىنـى مه  -  بۇد قىلىۋالـدى ي

. ھــازىرقى زامــان ئىســالم ئۈممىتىــدىمۇ مۇشــۇنداق ئازغۇنلۇقنىــڭ داغلىرىنــى بايقــايمىز 

                                                 
 .ئايهتكىچه -  57ئايهتتىن  -  56سۈرە زارىيات،  ①
 .ئايهتكىچه -  3 -  1سۈرە ئهئال،  ②



ŀ
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ـا   غهيرىنـ  تىنهللا يا غهيرىنى ئۇلۇغاليدۇ، تىنهللائۇالرنىڭ بهزىلىرى   ى مـۇقهددەس بىلىـدۇ، ي
ـا  ياكى غهيرىگه نهزىر قىلىدۇ ياكى قان قىلىدۇ تىنهللا غهيـرىگه مـۇتلهق    تىـن هللا ،بولمىس

  . گىدۇېباش ئ
ـان      . كهلتـۈردى يهنه بهزى ئىنسانالر ئىبادەتنىڭ دەرىجىسـىگه ھهقىقىـي رەۋىشـته ئىم

ـا   هللاىن ئـۇالر  تائاالغا يۈزلهندۈردى، لـېك  هللااليىق بولغان زات  ۇنىڭغائۇالر ئىبادەتنى ئ تائاالغ
ـا ۋە       هللا. ئۇ بۇيرىغان رەۋىشته ئىبادەت قىلمىدى ـان ئىبادەتنىـڭ يوللىرىغ ـا قويغ ـاال يولغ تائ

ــۇالر  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئــايه قىلمىــدىىشــهكىللىرىگه ر تائــاال رۇخســهت قىلمىغــان،   هللائ
ئۇالر  مۇشۇ سهۋەبلىك. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يولغا قويمىغان بىدئهتلهرنى پهيدا قىلدى

ئــۇالر ئىلگىرىكــى دىنالرنىــڭ . تــوغرا يولــدىن ئېزىــپ كهتتــى  ،ئــۆزلىرىگه زۇلــۇم قىلــدى
ئۆزلىرىنىـڭ  . ئهگهشكۈچىلىرىدىن قالغان نۇرغۇنلىغان بىدئهتلهرنى ئىبادەتكه قوشۇۋەتتى

ـالبۇكى،  . ئىبادەتكه كىرگۈزۈۋالغان غايهت زور ئۆزگهرتىشلىرىدىن كۆزلىرىنى يۇمۇۋالـدى  ھ
ـان، ئـ    ىئىسالم دىنـى ئ  ـادەتنى مـۇكهممهل قىلغ ـان چىرىنـدىالرنى     ۆزىگهب چاپلىشـىپ قالغ

ــى ۋە ب  ــدىن ئاشۇرۇۋېتىشـ ــىدىن ۇپاكلىغـــان ۋە ئىنســـاننىڭ ئىبـــادەتنى چېكىـ رمىلىشـ
  . قائىدىلهرنى بېكىتكهنىدى -  ساقاليدىغان ئۇسۇل

ـادەت ئۇالرنىـڭ   . يهنه بهزىلهر ئىبادەتنىڭ مهنىسىنى ئىنتايىن يۈزەكى چۈشـهندى  ئىب
تىـــالۋەت ۋە دۇئـــا  -  زىكىـــررىـــدە پهقهت نامـــاز، روزا، زاكـــات، ھهج ۋە ئۇالرغـــا ئاالقىـــدار نهزى

  . قىلىشتىنال ئىبارەت
ئــــۇالر ئىســــالمنىڭ بــــۇيرۇق ۋە  ،مۇشــــۇنداق كهمتــــۈك چۈشــــهنچه ســــهۋەبىدىن
ـاھهلىرى    ــمه سـ ــڭ ھهم ــرىگه، ھاياتلىقنى ــۈم   چهكلىمىلى ـان ھۆك ــگه ئالغـ ــۆز ئىچى  -  نى ئ

ــ ، ھهدىــس »قۇرئــان كهرىــم«ئىبــادەت ئهســلىدە ، ھــالبۇكى. دىتهۋســىيهلىرىگه ســهل قارى
ـان قىلىنغانــدەك ۋە ئىســالم     ـانلىرى   شــهرىفته بايـ _  ئۈممىتىنىــڭ ئهڭ ياخشــى ئىنسـ

دىننىــڭ، شــۇنداقال ھاياتنىــڭ ھهمــمه تهرىپىنــى ئــۆز ئىچىــگه   ،ســهلهفلهر چۈشــهنگهندەك
  . ئاالتتى

ـان مۇسـۇلم     ـازىرقى زام انلىرىنىڭ ئارىسـىدىكى  بىز مۇشۇ نۇقتىالرنى كۆزدە تۇتـۇپ، ھ
، شــۇنداقال نىئىبــادەت ھهققىــدە ئومۇملىشــىپ كهتــكهن خاتــا چۈشــهنچىلهرنى توغرىالشــ  

بهزىلهرنىڭ ئىبادەتنىڭ قىممىتى ۋە ئۇنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى ھهققىدە مۇسـۇلمانالرنىڭ  
ـار قىلىشـنى ئـۆز         ـازغۇن ئىـدىيىلىرىنى تارم ـان ئ ئاڭلىرىغا سىڭدۈرۈۋېتىشـنى پىالنالۋاتق

ـاھىيىتىنى،  مهجبۇ رىيىتىمىز دەپ بىلدۇق ۋە مۇشۇ نۇقتىدىن ئىبادەتنىڭ مهنىسىنى، م
ـايه   ـاننىڭ ئـۇنى قىلىشـقا تهكلىـپ       -  ئۇنىۋېرساللىقىنى ۋە ئۇنىـڭ غ ـانلىرىنى، ئىنس نىش

قىلىنغـــانلىقىنى، ئىســـالمنىڭ ئىبـــادەت ساھهســـىدە ئېلىـــپ بارغـــان ئىســـالھات ۋە   
ـارقىلىق كىمـگه،      . ۇقكۆرسهتمىلىرىنى توغرا بايان قىلىشقا تىرىشت ـانالر ئ بىـز مۇشـۇ باي
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ــۇپ       ــدىغانلىقىمىزنى تون ـادەت قىلى ــته ئىبـ ــى رەۋىش ــلهن ۋە قايس ــېمه بى ــۈن، ن ــېمه ئۈچ ن
  . يېتىمىز

دەپ » ئىســالم شــوئارلىرى«ئىســالمنىڭ شــۇنداقال، مهزكــۇر بايانالرغــا يانداشــتۇرۇپ  
ۇلغان بۈيـــۈك خاسالشـــتۇردەپ » ئىبـــادەتلهر«تونۇلـــۇپ كهتـــكهن ۋە فىقهـــى ئاتالغۇســـىدا 

  . ئهسرارلىرى ھهققىدە بىر ماقاله تولۇقلىدۇق -  ئىبادەتلىرىنىڭ سىر
ـادەتلهرنى      ـابلىنىدىغان ئىب ئاندىن كېيىن كىتابنى ئىسـالمنىڭ تـۈۋرۈكلىرى ھېس

  . ئۆگىتىشنىڭ ئهڭ ياخشى مېتودى ھهققىدىكى بايانالر بىلهن ئاخىرالشتۇردۇق
ـانلىغ   ــزىش ئـــارقىلىق نىشــ ــۇ كىتـــابنى يېـ ــۇپ مهن مۇشـ ــهتلهرنى يورۇتـ ان مهقسـ

ـان    بېرەلىشىمنى، ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى بولغان ئىبادەتنىڭ يېپىلىـپ قالغ
ــىمنى    ــپ بېرەلىش ــى ئېچى ــن هللاپهردىلىرىن ــمهن تى ــد قىلى ـالبۇكى، . ئۈمى ـاال  هللاھـ تائـ

مىتىنى تاماملىدى ۋە ئـۇنى بىـز   بهردى، ئۇنىڭ بىلهن نې كامىل قىلىپئىسالمنى بىزگه 
  . ىلىپ تاللىدىئۈچۈن دىن ق

ــدا ــۇ كىتابنىــڭ پايدىســىنى ماڭــا، كىتابخانغــا ۋە نهشــرىياتقا     هللا ،ئاخىرى تائــاالدىن ب
م تهۋرىتىشــته كهتكــۈزۈپ قويغــان پىكىــردە يــاكى قهله. نى تىلهيــمهنىيهتكــۈزۈپ بېرىشــ

ــه ــمهن  هللاۋەنلىكلهرنى س ــىنى تىلهي ــرەت قىلىش ــڭ مهغفى ــتا  هللا. نى ـادەت قىلىش ـا ئىبـ قـ

� � :نى، شـۇنداقال ىشهرىئىتىگه ئهگهشـكۈچىلهردىن قىلىشـ   نىڭهللائىخالسمهنلهردىن، \��*�%;
  6�%��� "Z�8 �\�*�%;�  , �"�) سۈرە فاتىهه( �ئىبادەت قىلىمىز ۋە سهندىنال ياردەم تىلهيمىزساڭىال � �8�

دېگهن ماقامغا ئاتلىنىۋاتقانالرنىڭ يولىغا ۋە ئۇنىڭغا قاراپ ماڭغۇچىالرنىـڭ مهنزىللىـرىگه   
ـابهت      هللا. لهيــمهننى تىىيهتكۈزۈشــ ـاالرنى ئىجـ ـاڭلىغۇچى، دۇئـ ھهقىــقهتهن ھهممىنــى ئـ

  . قىلغۇچى زاتتۇر
  
  

  اۋىزقهر فيۈسۈ
  ۇلئاخىررەبىئ يىل -  1391 ھىجرى

  كۈنى -  26ئاينىڭ  -  5 يىل -  1971 مىالدى
  قاتار - ۇھا د
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   بىرىنچى باب
  

  ئىبادەت ىكى باش ۋەزىپىسىدۇنيادئىنساننىڭ 
  
  
  . ىكى ۋەزىپىسىددۇنياساننىڭ نئى. 1
  . مهڭگۈ داۋاملىشىدىغان سوئالالر. 2
  مهن نهدىن كهلدىم؟ . 3
  ؟ قهيهرمهنزىلىم . 4
  ئىنسان نېمه ئۈچۈن يارىتىلدى؟ . 5
تىن باشقا هللاقا ئىبادەت قىلىڭالر، سىلهرگه هللا�: ھهربىر رىسالهتتىكى تۇنجى نىدا. 6

  . �يوقتۇر) بهرھهق(بۇد مه
  . ا بۇيرۇلغانئىبادەت قىلىشق يلهنھهممه. 7
  
 

  ىكى ۋەزىپىسىدۇنيادئىنساننىڭ . 1
  

ــېمه؟      ــپهم زادى نـ ـاتلىقتىكى ۋەزىـ ــڭ ھايــ ــدىم؟ مېنىـ ــۈن يارىتىلـ ــېمه ئۈچـ مهن نـ
ـان ئۆزىـدىن سورىشـى   مهسئۇلىيىتىمچۇ؟ بۇ سوئالالرنى ھهر شـۇنداقال، ئۇالرنىـڭ    ،بىر ئىنس

  . جاۋابلىرى ھهققىدىمۇ چوڭقۇر ئويلىنىشى الزىم
ئهممــا، . چــوڭ بولــۇپ كهتســۇن، ئــۇنى كهچــۈرۈۋەتكىلى بولىــدۇ نــادانلىق قانچىلىــك 

نىشــانلىرى،  -  ئهســرارلىرى، غــايه -  ئىنســاننىڭ ھاياتلىقتــا مهۋجــۇد بولۇشــىنىڭ ســىر 
ئهقىل ۋە ئىـرادە  . ۋە تهبىئىتىنى بىلمهسلىكىنى قهتئىي كهچۈرگىلى بولمايدۇ ۋەزىپىسى

ـاي، تهبىئىتىنىـڭ    ئاتا قىلىنغان بۇنداق مهخلۇقنىڭ ئۆزىنىڭ ئاقىۋىتى ھهق قىـدە ئويالنم
مــاھىيىتىنى، شــۇنداقال ئۆزىنىــڭ ھايــاتتىكى ۋەزىپىســىنىڭ خــاراكتېرىنى چۈشــهنمهي، 

ـايالردەك يهپ ياشىشـى، چاھار تۇيۇقسىز ئهجهل يهتمىگـۈچه غهپلهتـته    ئىچىـپ يۈرۈشـى    -  پ
ــۈن   ــڭ ئۈچ ـايىنئۇنى ــۋەتته   ئىنتـ ــش، ئهل ــر ئى ــۇس بى ــداق  . نوم ـان ھېچقان ــداق ئىنسـ بۇن

ـادانلىق . سىز ھالهتته نامهلۇم بىر قىسمهتكه دۇچ كېلىدۇتهييارلىق  -  شۇنداقال، غهپلهتته، ن
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ـايمان قىلىــدۇ       . زااللهت ئىچىــدە ياشــىغاننىڭ نهتىجىســىنى كۆرىــدۇ ۋە ئــۇ چاغــدا پۇشـ
ــدۇ     ــداق پايدىســى بولماي ـا ھېچقان ـايمان قىلىشــنىڭ ئۇنىڭغـ ــدا پۇشـ ــۇ چاغ ـالهنكى، ب . ۋەھـ

  . قهتئىي قۇتۇاللمايدۇ ۇتۇلۇشنى ئۈمىد قىلسىمۇ،ئۇنىڭدىن ق
ئۈچـۈن   مهن نـېمه « :شۇڭالشقا، ھهربىر ئهقىللىق ئىنسان ئۆزىدىن جىددىي رەۋىشته

  . دەپ سورىشى بهكمۇ زۆرۈر» يارىتىلدىم؟ مېنىڭ يارىتىلىشىمدىكى غايه زادى نېمه؟
  
 

  مهڭگۈ داۋاملىشىدىغان سوئالالر. 2
  

ــتىن     ــوئالالرنى سوراش ــۇر س ــدىن مهزك ـان ئۆزى ــر ئىنسـ ـاۋاب    ھهربى ـا جـ ـاكى ئۇالرغـ يـ
ــدىڭ بولۇشــى ئۈچــۈن، يهنه     تېپىشــتىن ئىلگىــرى، جاۋابنىــڭ ئېنىــق، ھهقىقهتنىــڭ ئاي

   :مۇنداق ئىككى سوئالنى سورىشى تولىمۇ زۆرۈر
  مهن كىم؟ نهدىن كهلدىم؟ باشقا ئىبارە بىلهن ئېيتقاندا، مېنى كىم ياراتتى؟  )1
  ۇ؟ ئۆلگهندىن كېيىنچۇ؟ بولىد قهيهرلغاندىن كېيىن مهنزىلىم مهن يارىتى )2

 نهگه ،نهدىـن : امالپ مۇنـداق ئىپادىلهيـدۇ  بهزى مۇتهپهككۇرالر مهزكۇر سوئالالرنى ئىخچ
  ۋە نېمه ئۈچۈن؟ 

مهزكــۇر ســوئالالر ئىنســان ئويلىنىشــقا، تهپهككــۇر قىلىشــقا باشــلىغاندىن تارتىــپ   
ـان قهلبنـى قانـدۇرغۇدەك ك     . ئۇنىڭغا يېپىشـىپال كهلـدى   ـاندىن چاڭقىغ هسـكىن  ئـۇ ئىنس

چـــۈنكى، مهزكـــۇر ســـوئالالرغا جـــاۋاب تېپىلمـــاي تـــۇرۇپ، ئىنســـاننىڭ . جـــاۋاب كۈتىـــدۇ
. ئىنسانلىقى مۇئهييهنلهشمهيدۇ ياكى ئۇنىڭ ئالهمدىكى ئورنى ۋە ۋەزىپىسى بهلگىلهنمهيـدۇ 
ـانلىقىنى، نهدىـن        مۇبادا ئىنسان ئۆزىنىڭ قانـداق مهخلـۇقلىقىنى، نـېمه ئۈچـۈن يارىتىلغ

زېمىنـــــدىكى ئورۇنباســـــارلىق  انلىقىنى بىلمىســـــه،بارىـــــدىغكهلگهنلىكىنـــــى، نهگه 
   !ۋەزىپىسىنىڭ ھۆددىسىدىن قانداقمۇ چىقسۇن؟
ـاۋاب تېپىشـقا ئ    مهزكۇر سوئالالرغا شهرق ۋە غهربتىكـى ھه  رۇنـۇپ  ۇمـمه پهيالسـوپالر ج

ھهتتــا شــۇنداق دېيىشــكىمۇ بولىــدۇكى، ئــۇ ســوئالالرغا جــاۋاب ئىــزدىمىگهن . كۆرگهنىــدى
  . وپ ھېسابالنمايدۇپهيالسوپ پهيالس

  نهدىن؟ 
  نهگه؟ 

  نېمه ئۈچۈن؟ 
ـاراتتى  (مهن نهدىن كهلدىم؟ مېنى بۇ دۇنياغا كىم ئېلىپ كهلـدى   ؟ شـۇنداقال  )كىـم ي

  مېنىڭ ئهتراپىمدىكى بۇ ئالهم نهدىن كهلدى؟ 
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ـالهم نهگه   قهيهرارىتىلغاندىن كېيىن مهنزىلىم مهن بۇ ئالهمگه ي بولىدۇ؟ شۇنداقال بۇ ئ
يهنه نېمه ئىشالر  ،دەپ ئاتىلىدىغان بۇ سهھىپىنى يېپىۋەتكهندىن كېيىن» ۈرئۆم«بارىدۇ؟ 

  يۈز بېرىدۇ؟ 
ـادا باشـقىالرغا يهتكۈزىـدىغان      مهن بۇ دۇنياغا نېمه ئۈچۈن يارىتىلدىم؟ مېنىڭ بـۇ دۇني

  ، ئۆتهيدىغان ۋەزىپهم بارمۇ؟ ئۇنداق بولسا، ئۇ رىساله زادى نېمه؟ ۋەزىپىچۇ؟ رىسالهم
  
 

 ن كهلدىم؟مهن نهدى. 3
  

ــۇ ــڭ    ،بـ ــىنىدىغان ماتېرىيالىزمچىالرنىـ ــهيئىگىال ئىشـ ــۆرگهن شـ ــۆزى كـ پهقهت كـ
ماتېرىيالىزمچىالر ئىنسان پىترىتىنى بوغـۇپ  . نى قاتۇرىدىغان مۇرەككهپ سوئالباشلىرى
. تهڭداشسىز دەپ قارايـدۇ ئۇالر ئاڭلىرىغا سىڭىپ كهتكهن ئهقىل لوگىكىلىرىنى . قويىدۇ

جـۇداتالرنى، شـۇنداقال ئالهمنىـڭ گـۈزەللىكى ۋە مـۇنتىزىملىقىنى      ئالهم ۋە ئۇنىڭـدىكى مهۋ 
  . ئۆزلىكىدىن ۋە تاسادىپىي پهيدا بولغان دېگهن سهپسهتىدە چىڭ تۇرىدۇ

ـا، ئۆزلىرىنىــڭ ۋە        ـالىدىغانالر بولسـ ـا قــۇالق سـ ـان پىترىتىنىــڭ چاقىرىقىغـ ئىنسـ
شۇڭالشــقا، . ۇئهتراپىــدىكى بــۇ ئالهمنىــڭ بىــر ياراتقۇچىســى بــارلىقىنى ئېتىــراپ قىلىــد 

ئۇالرنىــڭ قهلبلىــرى ئــۇ زاتنــى ئۇلــۇغالش، ئۇنىــڭ رەھمىتىنــى ئۈمىــد قىلىــش، ئۇنىڭغــا  
ـا        ــۇ زاتقـ ــتىكىدە ئ ــلهش ئىس ـاردەم تى ــىرەش ۋە يـ ــدىن خهۋپس ــش، ئۇنىڭ ــۈل قىلى تهۋەكك

تۇيغۇالرنى قهلبلىرىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىـدىن تۇيـۇپ    -  ئۇالر بۇ خىل ھېس. يۈزلىنىدۇ
كهلىمىسـى بىـلهن    “دىـن ”دە »قۇرئان كهرىـم «تۇيغۇالرنى  -  هزكۇر ھېستائاال م هللا. تۇرىدۇ

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. دىپادىلىئى/ �� �! "���)�A �]��*(�� ����J�� ��%�*�� %C�*)�� �	��"J%� �G#�%( �D %6�4,)%� �F�! "<�� "2%-����
 �B *6%M����  24���"��  6�4,�� �F%��= %C*)�� %[") �̂ %� �5�%,"���� ��� R�)"��� �/ %]�*(�� ����H باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسـالم  � ��"

ـان،   هللا) ئهگهشكىنكى(نىڭ دىنىغا هللادىنىغا يۈزلهنگىن،  ئىنسانالرنى شۇ دىن بىلهن ياراتق
ـانالرنىڭ تولىسـى      هللا نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ تـوغرا دىنـدۇر، لـېكىن ئىنس

  . ①�بىلمهيدۇ
ـاپ تهبىئهتنىـڭ       -  ھهتبهزىدە ئىنسان را پاراغهتكه بېرىلىـپ كېتىـپ، روھىـدىكى س

ـاكى قـۇلىقىنى يوپۇرۇۋالىـدۇ     ـانغا  . نىداسىنى مهقسهتلىك بېسىپ قويىـدۇ ي دەرۋەقه، ئىنس
قايغۇ يهتكهندە، مۇسىبهتلهر ئالدىدا ئىرادىسى سۇنغاندا، كىشـىلهردىن ئۈمىـدىنى ئۈزگهنـدە،    

                                                 
 .ئايهت -  30سۈرە رۇم،  ①
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ـا قىلىـدۇ، ئـۇ     ېىنىدۇ، يېلىنىـدۇ، بـوي ئ  رىغا يۈزلمهزكۇر نىدا ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگا گىـدۇ، دۇئ
  . زاتنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ، ئۇ زاتقا تهۋەككۈل قىلىدۇ

توغرىســىدا  هللاتىــن )دىن رازى بولســۇننىڭــئۇ هللا(بىــر ئــادەم ئىمــام جهئــفهر ســادىق  
  : جهئفهر ئۇ كىشىگه. سورىدى
  : ئۇ كىشى. دېدى -  ؟سهن دېڭىزدا سهپهرگه چىقىپ باققانمۇ_ 
  . ھهئه_ 
  مۇ؟ نىڭ خهۋپىگه دۇچار بولغانشۇ جهرياندا بىرەر قېتىم بوران_ 
  . ھهئه_ 
شــۇنىڭ بىــلهن ســهن كېمىچــى ۋە باشــقا ھهرقانــداق قۇتقــۇزۇش ۋاســىتىلىرىدىن  _ 

   ئۈمىدىڭنى ئۈزدىڭمۇ؟
  . ھهئه_ 
ـار   _  شۇ ۋاقىتتا سېنىڭ قهلبىڭگه سېنى مۇشۇ باالدىن قۇتقۇزااليدىغان بىـرەر نىجاتك

  دىمۇ؟ كهل
  . ھهئه_ 
  . تۇرهللاشۇ  مانا_ 
دە مهزكـــۇر ھهقىقهتنـــى تهكىتلهيـــدىغان نۇرغۇنلىغـــان »قۇرئـــان كهرىـــم«تائـــاال  هللا

��"�C% �: ئايهتلهرنى بايان قىلدى�%; ��G��%( 7  C�*.�� ���A�
 _�� � ���� �Z8 %"�� *P��7 ��=%;�ـان   � �� ـانغا بىـرەر زىي  -  ئىنس

ـا قىلىـدۇ     زەخمهت يهتسه، پهرۋەردىگارىغا يـۈزلهنگهن  ـا دۇئ 0̀  �؛ ①�ھالـدا ئۇنىڭغ "��*7 2 !���� %a�I ��=%;��
 �6� 4,���  C��� �6�� %+%) "̂  7 �C*)�� � ��A�
 %5�)bc���ـان چاغـدا،    ) دېڭىزدا(� �� ئۇالرنى تاغالردەك دولقـۇنالر ئورىۋالغ

ـا قىلىـدۇ  هللائۇالر كامالى ئىخالس بىلهن  � �؛ ②�قا ئىلتىج�"�� ��%� b��bd"��  2 M�*Z�7 ��=%;�� 6��7 *5��� %�� ":
  L�*�%; */%; ��� A ",��ـان چـېغىڭالردا، ئېسـىڭالرغا سـىلهر        � � ـاپهتكه يولۇقق سىلهر دېڭىـزدا بىـرەر ئ
ـان مۇنـداق چاغـدا     (ال كېلىدۇ هللاالر كهلمهي، پهقهت مهبۇدچوقۇنۇۋاتقان  تىـن  هللايهنـى ئىنس

  . ③�)باشقىغا ئىلتىجا قىلمايدۇ
ـالهت       مهن ۋۇجۇدۇمدا بىر كهمچىلىكنى”: دېكارت ھـېس قىلىـپ تـۇرۇپ، يهنىـال كام

 مېنىڭ ۋۇجۇدۇمغا ئاشۇنداق ھـېس . ئىگىسى بىر زاتنىڭ مهۋجۇدلىقىنى ھېس قىلىمهن
ـالغانلىقىنى         -  ـالهت سـۈپهتلىرى بىـلهن سـۈپهتلهنگهن بىـر زاتنىـڭ س تۇيغۇنى جىمى كام

  .دەيدۇ “نىڭ دەل ئۆزىدۇرهللائۇ زات بولسا . ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇر بولىمهن

                                                 
 .ئايهت -  8سۈرە زۇمهر،  ①
 .ئايهت -  32سۈرە لوقمان،  ②
 .ئايهت -  67سۈرە ئىسرا،  ③
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ـاننىڭنتۇيغــۇ ئى -  ۇر ھــېسمهزكــ ـاپ تهبىئىتىــدىن ك  ئهســلىدىكى سـ ېلىــپ سـ
 ئىماننىڭ ئهنه شۇ ساپ تهبىـئهت ۋە سـهۋەبلهردىن ئۈسـتۈن تۇرىـدىغان     ،چىققانلىقى ئۈچۈن

ـالىي كـۈچ تۈرتكىسـىدە    ـارىخ بـويىچه   ،بىر ئ ـارلىق دۇنيانىـڭ ھهرقايسـى جايلىرىـدىكى     ت  ب
ئىكهنلىكىنــى  بىــر قىســمهت ئورتــاق ارىســىدىكىئ قهۋم ۋە مىللهتلهرنىــڭ ،ئىســانالرنىڭ
  . كۆرەلهيمىز

پهنســـىز، سهنئهتســـىز،  -  تارىختـــا ئىلىـــم”: فرانســـىيىلىك پهيالســـوپ برگســـۇن
ــدۇ   ــدى ھهم تېپىلى ـائه تېپىل ــىز جامـ ــي    . پهلسهپهس ـائه قهتئى ــر جامـ ــىز بى ـا، دىنس ئهممـ

  . دەيدۇ “مايدۇتېپىل
دىغان ھهمـمه نهرسـه   بىـز ياخشـى كۆرىـ   ”: ئارنىست رېنان دىنالرنىڭ تارىخى ھهققىدە
ـانائهتتىن ئهركىـن پايـدىلىنىش     -  يوقىلىپ كېتىشـى، شـۇنداقال ئهقىـل، ئىلىـم     پهن، س

ـا، دىننىـڭ يوقىلىشـى مـۇمكىن ئهمهس    . ئهمهلدىن قېلىشى مۇمكىن بهلكـى، دىـن   . ئهمم
ـان قىلىـپ تۇرىـدىغان پـوالتتهك پاكىـت       ماتېرىيالىزمچى مهزھهبنىڭ باتىللىقىنى ناماي

ـان  . هۋجۇدلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈۋېرىدۇبولۇپ، ئۆزىنىڭ م مهلۇمكى، مهزكۇر مهزھهب ئىنس
  . دەيدۇ “ۇق ۋادىلىرىغا بېكىندۈرۈپ قويىدۇتهپهككۇرىنى ھاياتىي دۇنيانىڭ تارچ
نى لوگىكىســى بــويىچه ئېيتقانــدا، ئــۇنىــڭ )فىتــرەت(ئىنســاننىڭ ســاپ تهبىئىتــى 

ـاڭال      -  سساپ ھې پهقهت )فىترەت(ساپ تهبىئهت . ھىدايهتكه باشاليدۇ ـاپ ئ ـاكى س تۇيغـۇ ي
قــا هللا ،ئىنســاندىكى ســاپ ئــاڭ بولســا. ئهمهس، بهلكــى ئــۇ ئىككىســىنىڭ بىرىكمىســىدۇر

، ئۇ ئارقىلىق ئىكهنلىكىنى يۈز ئۆرىگىلى بولمايدىغان بىر زۆرۈرىيهت ئېتىقاد قىلىشنىڭ
ىغانلىقىنى مهۋجۇدلىقىنى چۈشهندۈرگىلى بولىـد ئالهمنىڭ، ھاياتلىقنىڭ ۋە ئىنساننىڭ 

ـاڭ ئېنىـق    . هلهپ قىلىدۇت ـاپ ئ ـان  دەرۋەقه، س ـانۇنىيىتىگه مـۇتلهق   » ەبىيهتۋسـه «بولغ ق
ئىشىنىش بولۇپ، ئۇ بىر ئىشنىڭ سهۋەبسىز بولغانلىقىنى، ھۈنهرۋەنسـىز بىـر ھۈنهرنىـڭ    

  . مهيدانغا كېلىشىنى قهتئىي قوبۇل قىلمايدۇ
سـورىغاندا،  » ەھهققىد هللا«سهھرالىق بىر ئهرەبتىن بهزىلهر توغرىسىدا » ەبىيهتۋسه«

تۆگىنىـڭ ئىـزى كارۋاننىـڭ    ”: ئۇ ئىنتايىن ئاددىي بىر ئىبارە بىلهن مۇنـداق دېگهنىـكهن  
شۇنداق ئىكهن يۇلتۇزلۇق ئاسمان، بىپايان زېمىن، دولقۇنلـۇق  . ماڭغانلىقىنى دەلىللهيدۇ

   “ڭ بارلىقىنى دەلىللهپ بهرمهمدۇ؟قاتارلىقالر بۈيۈك بىر زاتنى... دېڭىز 
ـالىمى ني   لۇقھهممىگه تونۇش سـىلهر  ”: ن مۇنـداق دېـگهن  وتـ ۇبولغان تهبىئىـي پهن ئ

ـادىپىيلىقال بـــۇ        ـا شـــهك كهلتـــۈرمهڭالر، بىلىـــش كېرەككـــى، پهقهت تاســ ياراتقۇچىغــ
ـان  . ”سـىغمايدۇ  ئۇسۇلى بولۇشى ئىنسان ئهقلىگه قهتئىـي  -  مهۋجۇدىيهتنىڭ قائىدە ئىنس

يلىكنـى تونـۇپ يهتكهنسـېرى،    ئالهمنىڭ ئاجايىباتلىرىنى، ئۇنىڭـدىكى گۈزەللىـك، بهدىئى  
ــدىغانلىقىغا،        ــش قىلى ــلهن ئى ــېكمهت بى ــڭ ھ ــۇ زاتنى ـا، ئ ــڭ مهۋجۇدلىقىغـ ياراتقۇچىنى
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ــۇ     ــۈپهتلىرىنىڭ كامـــالهتلىرىگه بولغـــان ئېتىقـــادى، ئىمـــانى تېخىمـ ـا، سـ كاتتىلىقىغــ
: اق بىر سـۆزىنى نهقىـل كهلتۈرىـدۇ   بۇ ھهقته سىپېنسىر ھېرشىلنىڭ مۇند. كۈچىيىدۇ

ڭهيگهنسېرى قۇدرىتى چهكسىز، مهڭگۈ ئاخىرالشـمايدىغان ئهزەلىـي   ېك ئىلىمنىڭ پايانى“
ئىسـپاتالر ئېشـىپ    -  كۈچلـۈك دەلىـل  بىر ياراتقۇچىنىڭ مهۋجۇدلىقىنى دەلىللهيـدىغان  

كالر، ئاســترونومالر ۋە تهبىئىــي پهن ئــالىملىرى ېشۇڭالشــقا، گېئولــوگالر، ماتېمــات. بارىــدۇ
نىـڭ  هللائـۇ ئابىـدە   . كلهشكه ھهمكارالشماقتائىلىم ئابىدىسىنى تىبىر ھهممىسى بىردەك 
  . “لهيدىغان پاكىتالردىن ئىبارەتتۇريېگانه زاتلىقىنى دەلىل –ئۇلۇغلۇقى ۋە يهككه 

ـالىم، ئۇنىـڭ بهلگىلىـك    ”: سىپېنسىر مۇنداق دەيدۇ بىر تامچه سۇنى كۆزىتىدىغان ئ
ـا    ــدىغانلىقىنى، مۇبـ ــب تاپى ــدروگېنالردىن تهركى ــداردىكى ئوكســىگېن ۋە ھى دا ئاشــۇ مىق

ـا ئايلىنىـپ كېتىـدىغانلىقىنى ئوبـدان      ئۆلچهم ئۆزگىرىپ كهتسه، ئۇنىڭ باشقا بىر ماددىغ
ـاتتىلىقىنى،   بۇنىڭ بىلهن ئۇ ئالىم ياراتقۇچىنىڭ ئۇلـۇغلىقىنى، قۇدرىتىنىـڭ  . بىلىدۇ ك

ــۇپ يېتىــدۇ ھېكمىتىنىــڭ ۋە ئىل ـا، تهبىئىــي پهن . مىنىــڭ چهكســىزلىكىنى تون ئهممـ
ــدۇ  ئالىمىــدىن باشــقىالر ئۇ شــۇنداقال . نىــڭ پهقهت بىــر تــامچه ســۇ ئىكهنلىكىــنىال كۆرى

تهبىئىي پهن ئالىمى بىر پارچه مۆلـدۈردە گېئومېتىرىيىلىـك نهپىسـلىكنى ۋە ئىـنچىكه     
ــدۇ  ــنى كۆرەلهيــ ــۇدرىتىنى ۋە   . تهقسىملهشــ ــڭ قــ ــۇ ھهم ياراتقۇچىنىــ ــڭ بىلهنمــ بۇنىــ

جۇت سـوغۇقى  دەرھهقىقهت، مۆلدۈرنىڭ . ھېكمىتىنىڭ ئىنچىكىلىكىنى ھېس قىلىدۇ
   “!؟س قىلمايدىغانالر نېمىدېگهن كۆپسهۋەبىدىن توڭالشتىن باشقىنى ھې

ئىنســان ئهقلىنــى  پهلســهپىنى ئــازراق بىلىــش “: دېــگهن فــرانىس بىكــۇن مۇنــداق 
لېكىن، ئۇنى چوڭقۇر بىلىش ئىنسان ئهقلىنى ئېتىقادقا ئېلىـپ  . ئاغدۇرىدۇ ققادىنسىزلى

ـان ئىككىلهمچـى سـهۋەبلهر      چۈنكى، ئىنسان ئهقلى بهزىدە . بارىدۇ تاسـادىپىي يولۇقـۇپ قالغ
 -  ئالدىدا توختاپ قالىدۇ، ئهمما ئىنسان چوڭقۇر نهزەر ئاغدۇرۇپ، سهۋەب ھالقىلىرىنىڭ بىر

ـا تهسـلىم بولۇشـتىن    هللابىرىگه قانداق باغالنغانلىقىنى كۆرسـه،   ـالى بولمايـدۇ،    ق باشـقا ئام
  . ”ئهلۋەتته

ــدىكىلهرنىڭ ھهممىســى تهب  ــدە يېتىشــكهن، ئۇنىــڭ چوڭقــۇر  مانــا، يۇقىرى ىئىــي پهن
ـاد ھهققىـدىكى    . قاتالملىرىدا ئۈزگهن ئالىمالرنىڭ گۇۋاھلىقلىرىدۇر بۇ گـۇۋاھلىقالر ئېتىق

ـابلىنىدۇ  ـا، شــهكلىنىش ۋە دىنســىزلىقنى پهقهت ئىلىمنىــڭ    . گۇۋاھلىــق ھېسـ ئهممـ
ـاز    ــدەك ئـ ــۇن دېگهن ـاكى بىك ــۆكمىگهن ۋەيـ ـا چ ـا  -  چوڭقۇرلۇقلىرىغـ ــهپه ئوقۇغـ ــوال پهلس ن ت

  . كىشىلهرال تهرغىب قىلىدۇ
ـان تهبىئىتىـدىكى ئىسـتهك بولـۇپال قالماسـتىن،       هللا تائاالغا ئىمان كهلتۈرۈش ئىنس

ئېتىقــاد ئۇنــداق بولمايــدىكهن، . بهلكــى ئهقلــى جهھهتتىمــۇ ئىنتــايىن زۆرۈر بىــر ئىشــتۇر
ـان مۇنـۇ سـوئالالر جاۋابسـىز قالىـدۇ      »قۇرئان كهرىم« ـا قويۇلغ ـاال م  هللا. دە ئوتتۇرىغ ۇنـداق  تائ
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ــگهن � �: دېـ�� �%����� �̂ "��  2���  e "��B $f "���� �g %����"��I "6��� %7 ����� �%) O "��B  �h"�� "W��� %&�����R��� *Z�� ����� ��) �O "��B� �  ــۇالر ـاكى ئـ يــ
ـاكى ئـۇالر ئاسـمانالرنى ۋە        ـاراتقۇچىمۇ؟ ي ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئـۇالر ئـۆزلىرى ي

  . ①�زېمىننى ياراتقانمۇ؟
ــۇالر ياراتقۇچ ــدۇ   دەرۋەقه، ئ ـان بولى ــۇ ياراتمىغـ ـانىكهن، ئۆزلىرىنىم ــىز يارىتىلمىغـ . ىس

زېمىننــى ئۆزىنىــڭ ياراتقــانلىقىنى دەۋا  -  شــۇنداقال، بۇنــدىن ئىلگىــرى بىــر كىــم ئاســمان
 تا،ئۇنــداق. بۇنىڭــدىن كېــيىن ھهم ھــېچكىم ئۇنــداق قىاللمايــدۇ، ئهلــۋەتته . قىاللمىــدى

  ياراتقۇچى زادى كىم؟ 
ـا    . ابى باربۇ سوئالنىڭ پهقهت بىرال جاۋ ئىنساپلىق بىر ئادەم خىلـۋەتته تـۇرۇپ بۇنىڭغ

ـا   جاۋاب ئىزدىگ هندە، خۇددى مهككه مۇشرىكلىرى ئۆز ۋاقتىدا مهزكۇر سـوئالغا بهرگهن جاۋابق

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ئوخشاش جاۋابتىن باشقىسىنى تاپالمايدۇ � �: تائ[��)�O "6�*7 2 !���"���� �� 6%i�����
 �h"�� "W��� %&�����R*Z��   2��%)�"��  j��%j�"�� *6 !���)�O *6 �� �����ئاسمانالرنى ۋە زېمىننـى  ‹: ئهگهر سهن ئۇالردىن� ��

ئهلـۋەتته ئاسـمانالرنى ۋە زېمىننـى غالىـب، ھهممىنـى      ‹: دەپ سورىساڭ، ئـۇالر › كىم ياراتتى

  . ②�دەيدۇ› ياراتتى) هللا(بىلگۈچى 
 
  

 قهيهرمهنزىلىم . 4
  
ــل  ئ ـا، مهنزى ــوئال بولسـ ـاۋاب   قهيهر ىككىنچــى س ــوئالغا جـ ــۇ س ـالىزمچىالر ب ؟ ماتېرىيـ

ئىنســان “ :ئــۇالر. بېرىشــته ئىنســاننى يۈكســهكلىكتىن ھايۋانىيلىققــا ئېلىــپ چۈشــىدۇ
بولىـــدۇ، زېمىـــن باشـــقا  كى ســـهپىرى ئاياغالشـــقاندىن كېـــيىن يـــوقھايـــاتىي دۇنيـــادى

ـاننىمۇ يۇتـۇپ كېتىـدۇ ۋە      ـان  مىليونلىغان مهخلۇقاتالرنى يۇتۇپ كهتكهنـدەك، ئىنس ئىنس
تــۇپراقتىن ئىبــارەت بولغــان دەســلهپكى ھــالىتىگه قايتىــدۇ، بۇنىــڭ بىــلهن شــامال ئــۇنى 

  . دەپ قارايدۇ ”ئۇچۇرتۇپ يۈرىدۇ
ـا  “ :مانا بـۇ ماتېرىيالىزمچىالرنىـڭ نهزىرىـدىكى    ـان بالىي رگه تقۇدىن ئـۇدۇلال گـۆ  ئىنس

ېــمهك، د. قاراشــتىن ئىبــارەت بولغــان ھايــات ۋە ئىنســان قىسسىســىدۇر ېــگهند ”ماڭىــدۇ
بۇالرنىــڭ قارىشــىچه بولغانــدا، مهڭگۈلــۈك ھايــات بولىــدىغان يــاكى ياخشــىالرغا مۇكاپــات   

ـا بولمايـدۇ    بـۇ نۇقتىـدىن ئېلىـپ    . بېرىلىپ، يامانالر جازالىنىدىغان ئىككىنچى بىـر دۇني
پاراغىتىنىـڭ   -  ئېيتقاندا، ھاياتىي دۇنيادا بىر ئۆمۈر ياخشىلىق قىلغان، ئۆزىنىـڭ راھهت 

                                                 
 .ئايهتلهر -  36ۋە  -  35سۈرە تۇر،  ①
 .ئايهت -  9سۈرە زۇخرۇف،  ②
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ـانالر       -  انالر ئۈچۈن بهدەل تۆلىگهن، ھهقئورنىغا ئىنس ـان قىلغ ـادالهت يولىـدا ئـۆزىنى قۇرب ئ
ھهۋەسـلىرى ئۈچـۈن    -  بىلهن ھاياتىي دۇنيادا بىر ئۆمۈر يامانلىق قىلغان، ئۆزىنىڭ ھاۋايى

تاالپهت يهتكۈزگهنلهر ئوخشاش ئورۇندا  -  الرغا ئېغىر كۈلپهتۇن، ئغاقۇربان قىلئىنسانالرنى 
  . تۇرىدۇ

ــداقت ـاتتىكى باشــقا مهۋجــۇدات   ئۇن ــېمه ئۈچــۈن كائىنـ مهخلۇقــاتالردىن  -  ا ئىنســان ن
ـانغا بويسـۇندۇرۇپ بېرىلـدى؟        ـارلىق مهۋجـۇدات ئىنس ئاالھىدە پهرقلىنىدۇ؟ نېمه ئۈچـۈن ب

ـا بېـرىلمىگهن ئهقلىـي ئىقتىـدار، روھىـي كـۈچ       قـۇۋۋەت   -  نېمه ئۈچۈن باشقا مهخلۇقاتالرغ
» يـوق «يادا مهلـۇم مـۇددەت ياشـىغاندىن كېـيىن     ئىنسانغا بېرىلدى؟ ئىنسان ھاياتىي دۇن

ــۇنى چىرمــاپ      ــدە ئ ــداقتا ئىنســاننىڭ ئىچكــى روھىيىتى ـا، ئۇن ــدىغان بولسـ ــۇپ كېتى بول
  تۇرىدىغان مهڭگۈلۈككه ئىنتىلىش ئىستىكى بولۇشتىكى سىر زادى نېمه؟ 

ـا    دەرھهقىقهت، مۇئمىنلهر ئۆزلىرىنىڭ نهگه بارىدىغانلىقلىرىنى، ئۆزلىرىنىڭ بـۇ دۇني
ـانلىقىنى ئوبـدان         ئۈ ـا ئـۇالر ئۈچـۈن يارىتىلغ ـانلىقلىرىنى، بهلكـى بـۇ دۇني چۈن يارىتىلمىغ

  . بىلىدۇ
ـالبۇكى،  . لىرىنى بىلىـدۇ مۇئمىنلهر ئۆزلىرىنىڭ مهڭگۈلۈككه يارىتىلغانلىق ر ئـۇال ھ

ھايـــاتىي دۇنيـــادا ئـــاخىرەت ئۈچـــۈن تهييـــارلىق كۆرىـــدۇ ۋە شـــۇ كۈنـــدە ئهســـقاتىدىغان  
پهقهت ســالىهالرال كىرەلهيــدىغان بــېهىش ماكانىغــا كىــرىش  . يــدۇھــازىرلىقالرنى تهييارال

ـالهت باسـقۇچلىرىنى بېسـىپ     ساالھىيىتىگه اليىق بولۇشلىرى ئۈچۈن روھىيهتنىڭ كام

����"M 2" @%�"��� 2" �: پهرىشــتىلىرى ئۇالرغــاشــۇ ماكاننىــڭ مهزكــۇر . ئۆتىــدۇ)�A 0� ���� �� ��� �! ����8�j�O "2�� !�� �E����-��
 �6�%,�%�� �O �� �e� ) O"
��ـاك  ) گۇناھالرنىـڭ كىرلىرىـدىن  (سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن، سـىلهر  � �� پ

  . دەيدۇ ①�مهڭگۈ قېلىڭالر) ئۇنىڭدا(ىڭالر، بولدۇڭالر، جهننهتكه كىر
ا ھهممه نهرسىنى بۇ ئالهمنى ئهڭ چىرايلىق رەۋىشته بهرپا قىلىپ، ئۇنىڭد هللادەرۋەقه، 
نچىكه مۇۋازىنهت ۋە ھېساب بىـلهن  پ، شۇنداقال ھهممه نهرسىنى ئىئورۇنالشتۇرۇئىنچىكه 

 ئۆز اليىقىدا ئورۇنالشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، بۇالڭچى بۇاليدىغىنىنى بۇلىسـىمۇ، ئـوغرى  
ــدىغىنىنى ئۆلتۈرســىمۇ،    -  ــدىغىنىنى ئوغرىلىســىمۇ، قاتىــل ئۆلتۈرى يــانچۇقچى ئوغرىالي

ه ياردەمچىسـى،  تىن ئۆزگهللايهنىال ئهدلى ئىالھىي ئاشۇ جىنايهتچىلهردىن قىساس ئالمايال، 
ئىنسانغا، كىشـىلهر تۇزكورلـۇق    ۋۋەتبىقۇ -  باشپاناھى بولمىغان، زۇلۇمغا ئۇچرىغان ئاجىز

ـايال، بـۇ ھاياتنىـڭ       ـاردەم قىلم ـا ي ۋە ئاھانهت بىلهن جاۋاب قايتۇرغان ياخشىلىق قىلغۇچىغ
ـانغا تولىمـۇ ئېغىـ    . ر كېلىـدۇ بازىرى ئاخىرلىشىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىش ئهقىللىق ئىنس

ــ ــىزلىك داقمۇن ــمان     تىنئادالهتس ــۇالر ئاس ـا ب ـاكتۇر، مانـ ــى پـ ــڭ ياراتقۇچىس ــۇ ئالهمنى  -  ب

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  73سۈرە زۇمهر،  ①
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دە مهزكـــۇر »قۇرئـــان كهرىـــم«تائـــاال  هللا. زېمىنـــدىكىلهر قارشـــى چىقىـــدىغان باتىلـــدۇر

�� �: ەيـدۇ مۇنـداق د  هللا! ؟ھه – قىلغان بايان ھهقىقهتلهرنى نېمىدېگهن ئېسىل �R*8�B "2 �"�� %Z�:���B
��GH���A "2 �����( "��) �O ����� �<"� �� �/ ����( "����%; "2�� M*8�B�� �  %2�%��� �M"�� %k"����"�� b1�� ���� e */%; �C����%; �/ b[�� �:"��  F��%) �R"��  C��*)�� V����������ــى � ��� ئ
يهنــى ســىلهر بىزنــى ھايۋانــاتالرنى (بىزنــى ســىلهر ئــۆزۈڭالرنى بىكــار يــاراتتى  ! ئىنســانالر

ـاراتتى   ياراتقىنىمىزدەك، ھېچقانداق ساۋابمۇ بهرمهيد ). ىغان، جازامۇ بهرمهيـدىغان قىلىـپ ي
ــدۇ دەپ ئويالمســىلهر؟ ھهق پادىشــاھ    ــۆزۈڭالرنى بىزنىــڭ دەرگاھىمىزغــا قايتۇرۇلماي  هللائ

� � �,�YG؛ ①�ئۈستۈندۇر\��� "�� �� ��B  ����Z8 %"��  l��Z":���B� �      ـار قويـۇپ بېرىلىـدۇ ـان ئـۆزىنى بىك ئىنس
) ىگه قويۇۋېتىلگهن ھايۋانغا ئوخشاشيهنى شهرىئهت ئىشلىرىغا تهكلىپ قىلىنماي، مهيل(

� �؛ ②�دەپ ئويالمدۇ؟��� R�)"c � �/ "2� e�� "N����Z�� �� �R%. $P�"#��8 b5 � Y�j "Q �%��� 4[�:"��%. �h"�� "W��� %&�����R*Z��  C*)�� �[�)�O�� 
 �A �2���� �O�� $2��")%A V���)�A  C��*)��  C*)�����B��  L����� �e  C�� �!��%; �9�� �̂ *�� %6���7 �N��"��B������B 6�� �R�� G	����� �a%I %L%����+�. V���)�A �5����<�� %C��%�")��-�� %C% "R�� �� V���)

 ��� �*��9��� ������B %C�*)�� %,�"��. 6%7 %C�%, "!�ـاراتتى، ھهر       هللا� ��� ئاسـمانالرنى ۋە زېمىننـى ھهقلىـق بىـلهن ي
ـا زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ      ـات بېرىلىـدۇ، ئۇالرغ . ئىنساننىڭ قىلمىشىغا يارىشا جازا ياكى مۇكاپ

) ھهقنــى(ئازدۇرغــان،  هللاماڭــا نهپســى خاھىشــىنى ئىــالھ قىلىۋالغــان،  !) ھهممهدئــى مــۇ(
ـادەمنى    هللابىلىپ تۇرغان،  قۇلىقىنى ۋە قهلبىنى پېچهتلىۋەتكهن ۋە كۆزىنى پهردىلىـگهن ئ

ــدۇ؟ ســىلهر     هللائېيتىــپ بهرگىــن،  ــۇنى كىــم ھىــدايهت قىالالي ــدىن كېــيىن، ئ ئازدۇرغان

��b6 �؛ ③�نهسىههت ئالمامسىلهر؟- ۋەز) بۇالردىن(m �F�%��= G�%@���. �� �R !��( "����. ���7�� �h"�� "W��� f��R*Z�� ��( "��)�O ��7��
 %���*(�� �6� %7 �� ��#�� �6�%9*)4� 05"������ �� ��#�� �6�%9*��  "��B %h"�� "W� ��%� �6�%,� %Z"# R"�� �� %&��:%���*+�� ��� )%R�A�� ��� (�7n �6�%9�*��  5�� "Q�8 "��B

 *� R"��  5� "Q�8 %���*Q #"�� �� �ـار       � ��6�% ئاسـماننى، زېمىننـى ۋە ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى شـهيئىلهرنى بىك
كاپىرالرنىــڭ گۇمانىــدۇر، ) يهنــى ئــۇالرنى بىكــار يارىتىلغــان دەپ قــاراش (ياراتمىــدۇق، ئــۇ 

ـانالرنى يهر يۈزىـدە       ! كاپىرالرغا دوزاختىن ۋاي ـان ۋە ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغ ـان ئېيتق ئىم
ـا    بۇزغۇنچىلىــق قى ــۋادارالرنى فاجىرالرغـ ــدۇق؟ يــاكى تهق ـانالر بىــلهن ئوخشــاش قىالم لغـ

ئۇالرنىــڭ ئــايهتلهرنى تهپهككــۇر قىلىشــلىرى ئۈچــۈن، ئهقىــل ) بــۇ(ئوخشــاش قىالمــدۇق؟ 
ــل قىلغــان مۇبــارەك  نهســىههت ئېلىشــلىرى ئۈچــۈن بىــز ســاڭ  - ئىگىلىرىنىــڭ ۋەز ا نازى

��" �؛ ④�كىتابتۇر "W��� %&�����R*Z�� ��( "��)�O ��7�� �6�%�%A �/ ��R !��( "����. ��7�� �h  �/ "2 e�����H "��B *6�%M���� 4[�:"���%. */%; �� �R e��( "��)�O ���7
 ������  R�)"���  �6����%�R "<�B "2 ! ��������� %7 %5��� "+�#"�� �� "������� *�ــېكىن   � �;% ـاراتتۇق ۋە لـ ــز پهقهت ھهق يــ ــۇالرنى بىـ ئـ

يهنـى  (يرىيـدىغان كـۈن   باتىـل بىـلهن ھهقنـى ئا   . بىلمهيـدۇ ) بـۇنى (ئىنسانالرنىڭ تولىسى 

                                                 
 .ئايهتلهر - 116ۋە  – 115سۈرە مۇئمىنۇن،  ①
 .ئايهت -  36سۈرە قىيامهت،  ②
 .ئايهتلهر -  22 – 21سۈرە جاسىيه،  ③
 .يهتلهرئا – 28ۋە  -  27سۈرە ساد،  ④
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ــۈنى  ـامهت كـ ــىنىڭ  ) قىيــ ـانالرنىڭ ھهممىسـ ــۈن (ئىنســ ـابى ئۈچـ ــنلهنگهن ) ھېســ تهيىـ

  . ①�ۋاقىتتۇر
 
  

 ئىنسان نېمه ئۈچۈن يارىتىلدى؟. 5
  

 ئىكهنلىكىنــى بىلگهنــدىن كېــيىن، ئىنســان ئۆزىنىــڭ مهخلــۇق ۋە باشــقۇرۇلغۇچى
ن باشـقا  تىلـدىم؟ نـېمه ئۈچـۈ   مهن نېمه ئۈچۈن يارى: ئۆزىگه مۇنۇ سوئالالرنى قويۇشى كېرەك

  م؟ مېنىڭ زېمىندىكى ۋەزىپهم نېمه؟ ۈرۈلدۈمهخلۇقاتالردىن پهرقلهند
ھهر قانداق ھۈنهرۋەن ئۆزىنىـڭ ھۈنىرىنىـڭ   : مۇئمىن بۇالرغا دەرھال جاۋاب بېرەلهيدۇ

ئهسرارىنى، بىر نهرسىنى نېمه ئۈچـۈن ياسـىغانلىقىنى، ھهمـدە ئـۇنى نـېمه ئۈچـۈن        -  سىر
  . ياسىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇمهلۇم شهكىلدە 
. ئىنساننىڭ ياراتقۇچىسى ۋە ئۇنىڭ ئىشلىرىنى تهسهررۇپ قىلغۇچىدۇر هللامهلۇمكى، 

ـاننى نـېمه ئۈچـۈن ياراتتىـڭ؟ سـهن ئـۇنى پهقهت       هللائى «: بىز ئۇ زاتتىنئهگهر  ، سهن ئىنس
سـتىدە  تاماشا ئۈچۈنال ياراتتىڭمۇ؟ سهن ئـۇنى پهقهت زېمىـن ئۈ   -  ئىچمهك، ئويۇن -  يېمهك

ياشــاش، تــۇپراقتىن ئــۈنگهن نهرســىلهرنى يهپ بولغانــدىن كېــيىن ئاۋۋالقىــدەكال تۇپراققــا  
ـاننى        ـاكى ئىنس ـاراتتىڭمۇ؟ ي قايتىپ، يارىلىش قىسسىسـىنى ئاخىرالشـتۇرۇش ئۈچـۈنال ي

ـاھۇ  ــڭ ئــ ــڭ تولغاقلىرىنىـ ــ -  ئانىنىـ ــنىڭ ئ پهريـ ــلهن تۇغۇلۇشـ ــلىرى ېادلىرى بىـ ڭراشـ
ـا، سـهن        ئوتتۇرىسىدا قىسقىغىنا ۋاقىـت يا  ـادا شـۇنداق بولس ـاراتتىڭمۇ؟ مۇب ـاش ئۈچـۈن ي ش

دەپ » قۇۋۋەت، ئهقىل، ئىرادە ۋە ئىقتىـدارالرنىڭ سـىرى نـېمه؟    -  ئىنسانغا ئاتا قىلغان كۈچ
قۇرئــان «سورىســاق، ئــۇ بىزنىــڭ مهزكــۇر ســوئاللىرىمىزغا ئۆزىنىــڭ مــۇقهددەس كىتــابى  

ـا   »كهرىم ـاۋاب    دە بىزنى زېمىندا ئورۇنباسار قىلىـش ئۈچـۈن ياراتق ـان قىلىـپ ج نلىقىنى باي
ۇ مۇنـ دەرىجىسـىنى تىلىگهنلىـرى    تىـن ئـۆزلىرىگه ئادەمنىـڭ   هللاپهرىشتىلهرنىڭ . بېرىدۇ

��5  �: ئايهتته ئېنىق بايان قىلىنىـدۇ  "Q���B "�� ����- G3��#�%) �O %h"��W� ��%� 05�%A��< ��48%; %3� �M%>���R")%� �F�b.�� �E���- "=%;��
 �� ��!�%�  , %Z"# �� 6�7 ��!�%� ���� R�)"��� �/ ���7  2��)"A�B ��48%; �E���- �F���  ]4,��� �8�� �\%,� "R�:%.  X4�� �Z 8  6 ":�8�� f��74,��  F%# "Z�ئـۆز  � ��

ــدا پهرۋەردىگارىـــڭ پهرىشـــتىلهرگه ) يهنـــى ئورۇنباســـار(مهن يهر يۈزىـــدە خهلىـــپه ‹: ۋاقتىـ
ان تۆكىـدىغان  يهر يۈزىـدە بۇزغۇنچىلىـق قىلىـدىغان، قـ    ‹: پهرىشـتىلهر . دېـدى › يارىتىمهن

ـالبۇكى  ) شهخســنى( ـاك دەپ مهدھىيىلهيمىــز،     ،خهلىــپه قىالمســهن؟ ھـ بىــز ســېنى پـ

                                                 
 .ئايهتكىچه – 40ئايهتتىن  -  38سۈرە دۇخان،  ①
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يــدىغان مهن ھهقىــقهتهن ســىلهر بىلمه ‹: هللا. دېــدى› مــۇقهددەس دەپ مهدھىيىلهيمىــز 

  . ①�دېدى› نهرسىلهرنى بىلىمهن
ئىنســـاننىڭ پهرۋەردىگـــارىنى  - مهزكـــۇر ئورۇنباســـارلىقتىكى تـــۇنجى مهجبـــۇرىيهت 

ــۇ زاتقــا چىــن ئىخــالس بىــلهن ئىبــادەت قىلىشــىدىن     ھهقىقىــي رەۋىشــته بىلىشــى ۋە ئ

�* ���: ئىبارەتتۇر�B ��� R�)"���%� *6 !��(� "����.  �� "7� "W�  E*j���( ������ *6 !�)"�H� %7 %h"�� "W� �6� %7�� $&�����R��� �o"�� �� �[��)�O �%9*��  C*)��  V��)�A �C�*)
 �B ",���- �C��*)�� *��B�� 0��%,���- $f "��� �g 45�� ���� GR")%A $f "��� �g 45�� M%. �p��� �D� يهتــته ئاســماننى يــاراتتى، زېمىننىمــۇ   هللا�

ـاراتتى،  ) يهنى يهتته قىلىپ(ئاسمانغا ئوخشاش  ـارى      هللاي نىـڭ ئهمـرى ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ج
نىــڭ ھهممىــگه قــادىر ئىكهنلىكىنــى ۋە هللا) ســىلهرگه بــۇنى بىلدۈرۈشــۈم(بولــۇپ تۇرىــدۇ، 

تائــاال  هللا. ②�انلىقىنى بىلىشــىڭالر ئۈچۈنــدۇرنىــڭ ھهمــمه نهرســىنى تولــۇق بىلىــدىغهللا
نــى بىلىــش هللا نىــڭھېكمهت -  زېمىننــى يارىتىشــتىكى غــايه -  مهزكــۇر ئــايهتته ئاســمان

�% �: تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇهللا ا. ئىكهنلىكىنى بايان قىلىدۇ� ,� �"���%� */%; �P�8 %"���� *6� %Q"��  N�"��)�O ��7�� 
 "T4� 6��47 2 ! "�(�� %7  ,���%� B ����7 %���� R%"J � ��B  ,���%� B ����7�� $S� �    ـادەت ـا ئىبـ ـانالرنى پهقهت ماڭـ ــى، ئىنسـ جىنالرن

ــۇالردىن مهن رىزىـــق تىلىمهيـــمهن ۋە ئۇالرنىـــڭ مېنـــى    ــۈنال يـــاراتتىم، ئـ قىلىـــش ئۈچـ
ھهقىــــقهتهن ھهممىــــگه رىزىــــق بهرگۈچىــــدۇر،  هللا. ئوزۇقالندۇرۇشــــىنى تىلىمهيــــمهن

  . ③�قۇۋۋىتى ئارتۇقتۇر) نىڭهللا(قۇدرەتلىكتۇر، 
مهن ســـىلهرنى ! ... ئـــى بهنـــدىلىرىم«: ھهدىـــس قۇددۇســـىيدا مۇنـــداق دېـــيىلگهن 

گانىلىقىمــدىن ېي -  ســىلهر بىــلهن ئۈلپهتلىشــىش ئۈچــۈن، يــاكى يهكــكهتهنهالىقىمــدىن 
ـاجىز كېلىـپ    سىلهر بىلهن كۆپ بولۇش ئۈچۈن، ياكى بىر سهۋەبلىكىمدىن بىرەر ئىشقا ئ

ـاكى       -  قالغانلىقىم ئۈچۈن، ياكى بىرەر پايدا بىـرەر  مهنـپهئهت ھاسـىل قىلىـش ئۈچـۈن ۋەي
ـادەت    . قىلىـش ئۈچـۈن ياراتمىـدىم    زەخمهتنى دەپئى -  زىيان پهقهت مهن ئۈچـۈن ئـۇزۇن ئىب

 -  زىكىــر ئاخشــامدا -  قىلىشــىڭالر، مېنــى كــۆپلهپ ئهســلهپ تۇرۇشــۇڭالر، ماڭــا ئهتىــگهن 
  . »تهسبىه ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن ياراتتىم
ـان ئۇنىڭـدىكى ھهمـمه مهۋجۇداتنىـڭ      بۇ ئالهم ئۈسـتىدە تهپهككـۇر ق   ىلىـدىغان ئىنس

ن، بىز سـۇنىڭ يهر ئۈچـۈ  . ئۆزى ئۈچۈن يارىتىلغانلىقىنى ۋە ئىشلهيدىغانلىقىنى كۆرەلهيدۇ
ـان   يهرنىڭ ئۆسۈملۈكلهر ئۈچۈن، ئۆسۈملۈكلهرنىڭ ھايۋاناتالر ئۈچـۈن، ھايۋاناتال  رنىـڭ ئىنس

ـان كىـم ئۈچـۈن بويسـۇندۇرۇلدى؟     ئىن ،ئۇنـداقتا . غانلىقىنى كۆرىمىزبويسۇندۇرۇلئۈچۈن  س
  . مانا بۇ ھالقىلىق سوئالدۇر

                                                 
 .ئايهت – 30سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهت -  12سۈرە تهالق،  ②
 .ئايهتلهر -  58ۋە  -  56سۈرە زارىيات،  ③
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ـات  مهۋجـۇداتالر   -  ئىنساندىكى ساپ تهبىئهت نىدا قىلىۋاتقان ۋە بۇ ئالهمدىكى مهخلۇق
نى تونۇش، ئۇ زاتقا ئىبادەت قىلىش، پهقهت شۇ زاتنىـڭ  هللااتقان جاۋاب شۇكى، ئىنسان بېرىۋ

ئىنساننىڭ زېمىندا ياكى پهلهكلهردە باشقا بىـر  . ھهققىنى ئادا قىلىش ئۈچۈنال يارىتىلغان
چــۈنكى، كــۆز ئالــدىمىزدا كۆرۈۋاتقانــدەك، . ۈن يارىتىلغــانلىقى تــوغرا ئهمهسمهقســهت ئۈچــ

كائىنــاتتىكى ھهمــمه ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بويســۇندۇرۇلغان، ھهمــمه ئۇنىــڭ ئۈچــۈن خىــزمهت   
ئــۇالر ئۈچــۈن  شــۇڭا، ئىنســان قانــداقمۇ ئــۇ نهرســىلهر ئۈچــۈن يارىتىلســۇن يــاكى . قىلىــدۇ

  خىزمهت قىلسۇن؟ 
 -  ئۆســـتهڭ، ھايۋانـــات، دەل -  شۇڭالشـــقا، ئىنســـاننىڭ قۇيـــاش، ئـــاي، يۇلتـــۇز، دەريـــا

دەرەخلهردىن ۋە شۇالرغا ئوخشايدىغان شهيئىلهردىن تهشكىللهنگهن تهبىـئهتكه ۋە تهبىـئهت   
ـاننى    تهتـۈر  ھادىسىلىرىگه چوقۇنۇشى نورمال تهرتىپنى قااليمىقان قىلىۋەتكهنلىـك ۋە ئىس

  . يۆنىلىشكه باشلىغانلىق بولىدۇ
ساپ تهبىئهتنىڭ ھۆكمى ۋە ئالهمنىڭ مهنتىقىسـىگه ئاساسـالنغاندا   دېمهك، ئىنسان 

دەرەخــكه، قۇياشــقا ۋەيــاكى ئايغــا  -  تاشــقا، ھايۋانغــا، دەل ،ئىنســانغا. ئۈچــۈن يارىتىلغــان هللا
ـانه   -  چوقۇنۇش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى پهقهت يهكـكه  ـادەت  هللايېگ قىلىـش ئۈچـۈن    قىـال ئىب

ـان ھهر  تىنهللا. يارىتىلغان ـان      غهيرىگه بولغ ـاننىڭ دۈشـمىنى بولغ ـادەت ئىنس قانـداق ئىب
  . شهيتاننىڭ ئالدىشىدىندۇر، خاالس

  
ن تىهللاهللاهللاهللااااقا ئىبادەت قىلىڭالر، سىلهرگه هللاهللاهللاهللاااا�: ھهربىر رىسالهتتىكى تۇنجى نىدا. 6

 دېگهندىن ئىبارەت �يوقتۇر) بهرھهق(بۇد باشقا مه
  
ـان ئهزەلىـي ئهھدىـدۇر     هللاقىلىش  قىال ئىبادەتهللا  هللا .تائاال ئادەم ئهۋالدلىرىـدىن ئالغ

ئىنســانغا قهلــب ئىنســان بىلىشــكه باشــلىغاندىن،  ،تائــاال ئىنســانغا ئهقىــل ئاتــا قىلىــپ 
ـاننى يېـتهكلهش ئۈچـۈن ئالهمـدە      هللائۇ ھهرىكهتلىنىشكه باشـلىغاندىن،   ،بېغىشالپ ئىنس

ـاپ تهبىئىـتىگه ۋە      پاكىت بهرپا قىلغانـدىن تارتىـپ ئـۇ    -  دەلىل ـاننىڭ س ئهھـدىنى ئىنس
مۇنـداق   هللا. ئهسلىي پاك خاراكتېرىگه قۇدرەت قهلىمـى بىـلهن پۈتـۈۋەتكهن ۋە ئويـۇۋەتكهن    

���, �_ b7�%���06 �: دەيــدۇA "2�� M��  C��*8%; ����J"��� *a�� �� ,�� �"��� */ ��B ���
n ���%(�. ����� "2 M"�����%; ",�� �!"A�B "2�����B � �9�� �e �%8� ,�� �"A� "��B��  0p����� %q
 02�%����� "Zb7� شــهيتانغا چوقۇنمــاڭالر، ئــۇ ھهقىــقهتهن ســىلهرگه ئاشــكارا ! ئــى ئــادەم بــالىلىرى�

   ①�دۈشمهندۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر دەپ تهۋسىيه قىلمىدىممۇ؟

                                                 
 .ئايهتلهر -  61ۋە  – 60سۈرە ياسىن،  ①
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ـان قىلـدى     »قۇرئان كهرىـم «تائاال  هللامانا بۇ ئهھدىنى  ـاھهت بىـلهن باي : دە يـۇقىرى پاس

� "=%;��  "�� ����- "2 M4.���%. �N� "Z���B "2%!� %Z #8�B V�)�A "2 e�,�! "g�B�� "2 !���*��4� = "2%e%�� ! m 6%7 ���
n �%(�. 6%7 �Fb.�� �9�O�B ��B ��8 ",%!��g V��)��.
 �6�%)%���I � �9�e "6�A �*( � �*8%; %3�7���%�"�� �� "���� "�� �� ���� ��8 r��.n �\�� "g�B ��R*8%; "�� �� ���� "��B ���( M%) "! ������B "2%e%,�"��. 6�47 G3�*�4� = ��*( ���  5�"���- 6� %7 �

 ���� )%J"� R"�� �5���� � �R%.� � ئۇالرنىـڭ  ) يهنـى نهسـلىنى  (ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭ ئادەم بالىلىرىنى
مهن سـىلهرنىڭ  ‹: پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگه گۇۋاھ قىلىپ) ئاتىلىرىنىڭ(

ـارى ئىكهنلىكىـگه     هللايهنى (دېدى › ر ئهمهسمۇ؟پهرۋەردىگارىڭال ئۆزىنىڭ ئۇالرنىـڭ پهرۋەردىگ
ۋە بىرلىكىگه ئادەم بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىـپ بـۇنى ئـۆز ئۈسـتىگه     

. دېــدى› ھهئه، ســهن بىزنىــڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرســهن، گۇۋاھلىــق بهردۇق‹: ئــۇالر). ئالــدى
ــۈزگه ( ــق بهرگ ــۇالرنى گۇۋاھلى ــڭ ) نلىكىمىزئ ــۈنى ئۇالرنى ـامهت ك ــدىن  ‹: قىيـ ــز بۇنىڭ بى

ـاكى  › غهپلهتته قالغان ئىكهنمىز ـا ‹دېمهسلىكلىرى، ي ـاڭا  (بـوۋىلىرىمىز ئىلگىـرى    -  ئات س
بىزنىڭ پهقهت ئۇالرنىڭ ئهۋالدى بولۇپ قالغان يېرىمىـز  . شېرىك كهلتۈرگهنىدى) بۇتالرنى

ـالهك    ، گۇمراھالرنىڭ قىل)يهنى، بىزنىڭ ئۆزرىمىز بار(بار  مىشلىرى تۈپهيلىـدىن بىزنـى ھ

  . ①�دېمهسلىكلىرى ئۈچۈندۇر› قىالمسهن؟
ـا  هللا الرنى نازىـل قىلىشـىدىن   بتائاالنىڭ پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتىشى ۋە مۇقهددەس كىت
ـاننىڭ       -  غايه  نىشان، ئىنسانالرغا مهزكـۇر ئهزەلىـي ئهھـدىنى ئهسـلىتىش، شـۇنداقال ئىنس

ـاڭ   ۇتپبساپ تهبىئىتىگه غهپلهتنىڭ ياكى  ـاكى تهقلىـدچىلىكنىڭ چ  -  هرەسلىكنىڭ ۋەي
توزانلىرىدىن قونۇپ قالغان توپىالرنى تازىلىۋېتىش ئۈچـۈن ئىكهنلىكـى، شـۇنداقال ھهربىـر     

 مهبــۇدتىــن باشــقا هللاقــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، ســىلهرگه هللا�پهيغهمبهرنىــڭ نىداســىنىڭ 
ـارەت   �يوقتۇر) بهرھهق( نـۇھ، ھـۇد،   . سئهجهبلىنهرلىـك ئىـش ئهمه  بولۇشـى   دېگهنـدىن ئىب

ســالىه، ئىبــراھىم، لــۇت ۋە شــۇئهيب ئهلهيهىسســاالمالر، شــۇنداقال كــاززاب قهۋمــلهر ئۈچــۈن 
ـاال   هللا. ئهۋەتىلگهن ھهربىر پهيغهمبهرمۇ ئۆز قهۋمىنـى مۇشـۇ نىـدا بىـلهن دەۋەت قىلـدى      تائ

� L  �: ەيدۇمۇنداق د "���I $C��%; "647 2 M�� ��7 �C*)�� "�� , �"A�� ـادەت قى هللا� تىـن  هللالىڭـالر، سـىلهرگه   قا ئىب

� �؛ ②�يوقتۇر) بهرھهق( مهبۇدباشقا &� I��*J�� "��� �%(�� "<��� �C�K)�� "�� ,� �"A� %��B G/�� �*� $3�*7 B 45� � ��%� ���( "�H���. ",�������� 
يهنـى شـهيتانغا،   (ىڭالر، شـهيتاندىن  قا ئىبادەت قىلهللا‹: بىز ھهقىقهتهن ھهربىر ئۈممهتكه�

ـادەت قىلىشـتىن  مهبۇدوخشاش ھهر قانداق بۇتالرغا، كاھىنالرغا ئ › ولـۇڭالر يىـراق ب ) قا ئىب

ــۇق ــبهر ئهۋەتتـ 8����� �؛ ③�دەپ پهيغهمـ�B */%; �C�����%; �/  C���*8�B %C���"���%; � %D���� 8 */%; $E���� �*� 6��� %7 �F���%)"���- 6��� %7 ��(")��� ��"��B �����7��
 %�� ,� �"A��: ھهممىسـىگه سهندىن ئىلگىرى ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ !) ئى مۇھهممهد� ��

                                                 
 .ئايهتلهر -  173ۋە  -  172سۈرە ئهئراف،  ①
 .سمىئايهتنىڭ بىر قى -  59سۈرە ئهئراف،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  36سۈرە نهھل،  ③
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دەپ ۋەھيــى › ادەت قىلىڭــالريوقتــۇر، مــاڭىال ئىبــ ) بهرھهق( مهبــۇدمهنــدىن باشــقا ھــېچ  ‹

ـان قىلىـپ بولغانـدىن       هللا. ①�قىلدۇق تائاال بىر قانچه پهيغهمبهرنىـڭ قىسسـىلىرىنى باي

��*�  �: دەيدۇكېيىن مۇنداق ���� "2� Mb.�� ���8�B�� G	 �,� %D��� G3�*7 B "2 M ��*7 B %L%9� �e *�%;�� %��  b5� � �G�� �. T "2 !��(� "����. 2 e���"7�B ��� *J��������
 ��� D%��� "2%!"� �,�� ��R%. $1"j %D� �)سىلهرنىڭ دىنىڭالر ھهقىقهتهن بىـر دىنـدۇر، مهن   !) ئى ئىنسانالر

) يهنى ئۈممهتلهر(ئۇالر . قورقۇڭالر) مېنىڭ ئازابىمدىن(سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردۇرمهن، 

  . ②�پىرقىلهرگه بۆلۈندى، ھهر پىرقه ئۆز دىنى بىلهن خۇشالدۇردىنىي جهھهتته نۇرغۇن 
  
 

 ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلغان يلهنھهممه. 7
  
ــرى   هللا ـاال پهيغهمبى ـادەت    تائـ ــلهن ئىبـ ـايهت بى ــۇ ئـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى مۇن م

��%��6  �: قىلىشقا بۇيرىـدى �"�� �F���%�"��� V�*� �D �F�*.�� ",� �"A��يهنـى  (كهلگهنـگه  سـهن ئـۆزۈڭگه ئۆلـۈم    � ��

ـادەت قىلغىـن   ) ئهجىلىڭ يهتكهنـگه  ـا ئىب ـا  هللايهنه  .③�قهدەر پهرۋەردىگارىڭغ ال بىـر قهۋم  تائ

�6% �: ەيدۇھهققىدە مۇنداق د 4,�� %� "����%.  149�M 8 �*( ���   6��%���"�� ���8����B V�*� �D� �    ـار ـامهت كـۈنىنى ئىنك قىي

ـاالم   دېـ . ④�)شـۇنداق قىلـدۇق  (قىالتتۇق، تاكى بىز ئۆلگـۈچه   مهك، مـۇھهممهد ئهلهيهىسس
ئۇنىــڭ  گهرچه .بۇيرۇلغــان قائۇنىڭغــا ئىبــادەت قىلىشــ نىــڭ دەرگاھىغــا بارغانغــا قهدەر  هللا

ــۇغ،   ــى ئۇل ــۈك   هللاروھىيىت ــى كۈچل ـان رىشتىس ــلهن بولغـ ــىمۇ بى ــال ،بولس ـادەت  يهنى ئىبـ
قا هللامۇھهممهد ئهلهيهىسساالم تاكى ئۆلۈپ كهتكىچه . ساقىت بولۇپ كهتمىگهنئۇنىڭدىن 

  . ىبادەتنى ئاشۇنداق داۋامالشتۇرۇپ ماڭغانئ
هن مهريهم ېتىلگئىالھلىــق مهرتىۋىســىگه كۆتــۈرۈۋ تهرىپىــدىن ئــۆز قهۋمــىتائــاال هللا ا

��"�,�K)4� G�C% �: ئوغلى ئىيسا ئهلهيهىسساالم ھهققىدە مۇنـداق دەيـدۇ  A ���� M�� ��B  X�� %Z�R"�� ��%M(��� "Z�� 6�*�
 �� ��� .*��� R"��  3�M%>s�R"�� �/����G� %R�< %C����%; "2 e �� a ":���Z�� "�%� "M��� "Z���� %C�%��
���%A "6�A "�%M(�� "Z�� 6�7  "��� )%R�A�� "��� (�7n �6�%9�*�� ��*7����

 49��� ����� "�� ���� "M���� "���� "�� #�M(���� "�� �6�%9��*�� ���*7�B�� %C%)�� "d�� 6��47 2 e ,���j���� "2 e����� < B "2%!�4����� ����� %&��:%����*+�� "2 ! �. �/�� ��� GR� ��B �G.� �9���A
�G��� %+�8 �/�� �t�%��� %CK)�� %�� 
 647 2 !�� ��� , %Q�ـا هللا(مهسـىهمۇ،  � �� ـا بهنـدە   هللايـېقىن پهرىشـتىلهرمۇ   ) ق ق

ــى    ــدۇ، كىملهرك ــز بــاش تارتماي ــدىچىلىك قىلىشــتىن بــاش   هللابولۇشــتىن ھهرگى ـا بهن قـ
ـامهت  (ھهممىسـىنى  ئۇالرنىـڭ   هللا) بىلسـۇنكى (تارتىدىكهن ۋە كۆرەڭلهپ كېتىدىكهن،  قىي

                                                 
 .ئايهت – 25سۈرە ئهنبىيا،  ①
 .ئايهتلهر -  52ۋە  -  51سۈرە مۇئمىنۇن،  ②
 .ئايهت -  99سۈرە ھىجر،  ③
 .ئايهتلهر – 47ۋە  – 46سۈرە مۇدەسسىر،  ④
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ـان ۋە ياخشـى   . ئۆز دەرگاھىغا توپاليدۇ) كۈنى ھېساب ئېلىش ۋە جازاالش ئۈچۈن ئىمان ئېيتق
ـا كهلسـهك،    ئهجرىنـى تولـۇق بېرىـدۇ،    ) ئهمهللىرىنىـڭ (ئۇالرنىـڭ   هللائهمهللهرنى قىلغانالرغ

ــدۇ،  نېمىت بــاش تارتقــان ۋە كــۆرەڭلهپ  ) قــا قۇلچىلىــق قىلىشــتىن هللا(ىنــى ئۇالرغــا بېرى
تىـن باشـقا   هللائۇالر ئۆزلىرى ئۈچۈن . ئۇالرغا قاتتىق ئازاب قىلىدۇ هللاهتكهنلهرگه كهلسهك، ك

   .①�ە ھېچقانداق مهدەتكار تاپالمايدۇھېچقانداق دوست ۋ) نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغانهللا(
دە قىيــامهت كۈنىنىــڭ كۆرۈنۈشــلىرىدىن بىرىنــى بايــان  »قۇرئــان كهرىــم«تائــاال  هللا

تائــاال ئىيســا ئهلهيهىسســاالمدىن ئۇنىــڭ قهۋمــى ئۇنىڭغــا نىســبهت   هللائۇنىڭــدا . قىلىــدۇ
ـاالم  . بهرگهن ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدە ئويدۇرغان ئويدۇرمىالر ھهققىدە سورايدۇ ئىيسا ئهلهيهىسس

جۇدا ئىكهنلىكىنى مۇنداق ئهڭ تۆۋەن قۇلچىلىق بىلهن  -  ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ئادا

�! 2" ;%/* �: ئىپادىلهيدۇ�  N") �- ��7 "2%!��%�  N�"7 
 ��*7 � G,�%!��g "2%!"��)�A  N( ��� "2 M*.���� �4.�� �CK)�� "�� , �"A� %��B %C%. �%(��"��7�B ��7 
 0,�%!��g $f "���g 45� � V��)�A �N�8�B�� "2%!"���)�A �l�%-*��� �N8�B �N( � �%(��"�*������� �*R�)���  ��� �%; �� �\ 
����%A "2 !*�8%u��� "2 !"�. 49�� �� �%; "2� !�� "��%#"v

  2�%M�:"��  j�%j�"�� �N8�B �F*8%u�ـان سـۆزنى، يهنـى     � �� مهن ئۇالرغا پهقهت سهن مېنى ئېيتىشـقا بۇيرىغ
. ئىبادەت قىلىڭالر دېدىمقا هللامېنىڭ پهرۋەردىگارىم ۋە سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر بولغان 

ىــدىم، كۆزىتىــپ تۇرغانمهن ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا بولغــان مــۇددەتته، ئۇالرنىــڭ ئهمهللىرىنــى 
ــ   ــزى روھ قىلغىنىڭ ــى قهب ــپ    مېن ــهن كۆزىتى ــى س ــڭ ئهمهللىرىن ــيىن، ئۇالرنى دىن كې

ئهگهر ئۇالرغــا ئــازاب قىلســاڭ، ئــۇالر . ســهن ھهمــمه نهرســىدىن خهۋەردارســهن. تۇرغانىــدىڭ
ســاڭا ھــېچ ئهھهدى (، )ئــۇالرنى خالىغــانچه تهســهررۇپ قىلىســهن(ســېنىڭ بهندىلىرىڭــدۇر 

مهغپىـرەت  ) يهنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تهۋبه قىلغانالرغا(، ئهگهر ئۇالرغا )يدۇتهئهررۇز قىاللما

  . ②�ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرسهن غالىب،) ئىشىڭدا(قىلساڭ، سهن 
ـاالمنى   «: ىل مهتتادا مۇنداق رىۋايهت بارئىنج ـا ئهلهيهىسس لهنهتكهردى ئىبلىس ئىيس

ـايىن ئېگىـز بىـر تا      ىـپ، ئۈسـتىگه ئېلىـپ چىق  غنىـڭ  سىناپ بېقىش ئۈچۈن ئـۇنى ئىنت
ــمه پادىشــاھلىقىنى ۋە ئۇالرنىــڭ شــان   ــدىن . شــهرىپىنى كۆرســهتتى -  دۇنيانىــڭ ھهم ئان

ـاالمغا   ـا ئهلهيهىسسـ ـاڭا مۇشــۇ      ‹: ئىــبلىس ئىيسـ ـاڭ، مهن سـ ـا ســهجدە قىلسـ ســهن ماڭـ
مـــاڭ يوقـــال، ‹: ئىســـا ئهلهيهىسســـاالم. دېـــدى› نهرســـىلهرنىڭ ھهممىســـىنى بېـــرىمهن

ت قىلىـــدىغانلىقىڭ جدە قىلىـــدىغانلىقىڭ، ئـــۇنىڭغىال ئىبـــادەپهرۋەردىگـــارىڭغىال ســـه
  . »دېدى› ۋېتىلگهنپۈتۈئهلمىساقتا 

ـاماۋىي دىنالرنىـڭ ھهممىسـى يهكـكه     ـانه  ېي -  دېمهك، س ـادەت قىلىشـقا    هللاگ قىـال ئىب
  . دۇرقا ئىبادەت قىلىشتا باشالمچىهللاجىمى پهيغهمبهرلهر . دەۋەت قىلىدۇ

                                                 
 .ئايهتلهر -  173ۋە  -  172سۈرە نىسا،  ①
 .ئايهتلهر -  118 -  117سۈرە مائىدە،  ②
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ـاماۋى بۇ نۇقتىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، ھهمـ     ـان قىلىنغانـدەك،     يمه س ـالىلهردە باي رىس
  . قىال ئىبادەت قىلىش ئىنساننىڭ مهۋجۇدىيهتتىكى باش ۋەزىپىسىدۇرهللاپهقهت 
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   ئىككىنچى باب
  

  ئسىالمدا ئىبادەتنىڭ ماھىيىتى
  
  
  . ئىبادەتنىڭ لۇغهت مهنىسى. 1
   .نى دوست تۇتۇشتىن ئىبارەتهللاقا بويسۇنۇش ۋە هللاشهرىئهتته ئىبادەت . 2
ئىككـــى تۈركـــۈم كىشـــىلهرنىڭ ئىبادەتنىـــڭ مـــاھىيىتىنى چۈشىنىشـــتىكى . 3

  . خاتالىقلىرى
 
  

 ئىبادەتنىڭ لۇغهت مهنىسى. 1
  
ـادەت «، »ئۇبـۇدىيهت «دېگهن لۇغهتته » قامۇس« ـائهت «دېگهنـلهر  » ئىب مهنىسـىدە  » ئىت
  . كهلگهن
ـا ېئـ  ۇنسـى بويـ  مهنى نىـڭ ئهسـلى  »ئۇبـۇدىيهت «دېگهن لۇغهتته » سىهاھ« ر گىش ۋە خ

ــگهن ســۆز » مــۇئهببهد«: مهســىلهن. كهلــگهن ەپبولــۇش د » ســېلىنغان«، »ياســالغان«دې
  . دېگهننىمۇ بىلدۈرىدۇ

ـائهت «ئىبادەت دېگهنلىـك   ـادەت قىلىـش زاھىـد       » ئىت ـا، ئۇنـداقتا ئىب دېگهنلىـك بولس
  . دېمهك، سۆزنىڭ تۈرلىنىشىگه قاراپ مهنىدە پهرق بولىدۇ. بولۇش دېگهنلىكتۇر


%��: دېـگهن تائاال مۇنـداق   هللا����%A ��%� �%) O"
���بهنـدىلىرىم  ) ياخشـى (سـهن مېنىـڭ   � ��

ـائىتىمگه قوشـۇلغىن   ي(قاتارىغا قوشۇلغىن  ـاال   هللابۇنىـڭ بىـلهن   . ①�)هنى مېنىـڭ جام تائ
  . قوشتى هېڭى مهنئىبادەتكه بىر ي

ــهس« ــلى   » مۇخهسس ــڭ ئهس ــۇغهتته ئىبادەتنى ــگهن ل ــى مهنى دې ــۇندۇرۇش«س » بويس


	���«نىڭ ئهرەبلهر. دېگهنلىكتۇر ���دېگهن ئىبارىسى كۆپ دەسسىلىپ ) تۈزلهنگهن يول( »�

                                                 
 .ئايهت -  29ە فهجر، سۈر ①
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دېـگهن سـۆز ئۆزىنىـڭ     »��	���«شـۇنىڭدىن  . ماڭغانلىقتىن شۇنداق دەپ ئاتالغان دېيىلىـدۇ 
  . پهرۋەردىگارىغا بويسۇنغانلىقتىن شۇنداق تۈرلهنگهن

ن بىـرى بىـله   -  گىش ۋە يېلىـنىش دېـگهن سـۆزلهر بىـر    ېيسۇنۇش، باش ئـ ئىبادەت، بو
  . مهنىداش سۆزلهردۇر

ـاش ئ قانـداق  ھهر. دېيىلىـدۇ » پاالنى پاالنىغا باش ئهگـدى « گىشـنىڭ ئهڭ يـۇقىرى   ېب
ــى مه ــى مهيلـ ــۇن  پهللىسـ ــۇن يـــاكى بولمىسـ ــش بولسـ ئىبـــادەت  ،بۇدقـــا ئىتـــائهت قىلىـ

ـابلىنىدۇ ــ    هللا. ھېسـ ـاش ئ ـاال ئۈچــۈن بـ ـان   گىش ۋە ېتائـ بويســۇنۇش يۈزىســىدىن قىلىنغـ
ـان گىشنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، ئېش ئئىبادەت با. ۇرقانداق ئىتائهت ئىبادەتتھهر غا پهقهت ىنس

 ئىنئام قىلغـۇچى زاتـال   ىنېمهتلهرن ئهڭ ئالىيئىبارەت  دىنكۆز ۋە ھاياتلىق، ئهقىل، قۇالق
  . ھهقلىقتۇر ئىبادەت قىلىنىشقا

» بويسـۇنۇش «ۋە » گىشېباش ئـ «نىڭ مهنىسى »ئۇبۇدىيهت« دېگهن لۇغهتته» سانلى«
  . دېيىلگهن

ــۇ ھــ رىــۋايهت قىلغــان بىــر ھهدىســته مۇنــداق  ) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ۇرەيرە ئهب
ــگهن ـا   «: كهل ــڭ خىزمهتكارىغـ ــرىڭالر ئۆزىنى ــىلهرنىڭ بى ــۆرەم ” :س ــۇم، چ ــۇن،  “قۇل دېمىس

  . »دېسۇن “ئوغۇلچىقىم، قىزىم”
ـا مۇتهكهببىرلىـك قىلىشـنى توسـۇش ۋە      -  بۇ، قـول ئاسـتىدىكى قـۇل    خىزمهتكارالرغ

. قىــال مهنســۇپ قىلىــش كېرەكلىكىنــى ئىپادىلهيــدۇهللاىنى پهقهت لىقچىئۇالرنىــڭ قــۇل
  . تۇرهللاچۈنكى، ئۇنىڭغا اليىق زات بهندىلهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئۇلۇغ 

نــى مهخلۇقــاتالر ئۈچــۈن »ئۇبــۇدىيهت«ئۈچــۈن،  هللانــى »ئىبــادەت«بهزى تىلشۇناســالر 
  . ئىشلىتىدۇ

ئىبادەت «، »ادەت قىلدىئىب«: مۇنداق دەيدۇ) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(ئهزھهرىي 
قىــــال ئىبــــادەت قىلغــــانالر ئۈچــــۈن هللادەپ پهقهت » ئىبــــادەت قىلىــــش«، »قىلىــــدۇ

  . زىيان تارتقۇچىدۇر قا ئىالھقا ئىبادەت قىلىدىكهن،تىن باشهللاكىم . ئىشلىتىلىدۇ
مۇشـرىكالر تاغۇتنىـڭ قـۇللىرى    : مۇنداق دەيدۇ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(لهيس 
ــدۇ ــۇلمانال. دېيىلى ــۇالر  هللار مۇس ــدىلىرى، ئ ــڭ بهن ــدۇ  هللانى ــدۇ دېيىلى ـادەت قىلى ـا ئىبـ . قـ

  . گانه زات دەپ بىلىشتۇرېي -  نى يهككههللائىبادەتخان دېگهنلىك 
دېـگهن  » ئىبادەت قىلـدى «) قىلسۇن مهتەھئۇنىڭغا ر هللا(ئۇستاز ئهبۇلئهئال مهۋدۇدى 

ـا،   ئىبادەتنىـڭ تـۈپ ئۇ  : سۆزنىڭ لۇغهتتىكى ئىستېمالىغا قاراپ مۇنـداق دەيـدۇ   قـۇمى بولس
ـاننىڭ ئۆزىــدى  گىشــى، ئانــدىن ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ېن ئۈســتۈن ۋە يــۇقىرى بىــرىگه بــاش ئئىنس

 ىسـىدە نهتىجۇنىـڭ  بىللىقىدىن ۋاز كېچىشى بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئهركىنلىكى ۋە مۇستهق
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ـاش    قانداق قارشىلىقنى ۋە ئىسيانكارلىقنى تهرك ئېتىدھهر ۇ ۋە پۈتۈنلهي ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ب
بۇ نۇقتىـدىن ئېلىـپ   . نىڭ ماھىيىتىدۇر»ئۇبۇدىيهت«ۋە » قۇلچىلىق«ر مانا بۇال. گىدۇېئ

نىڭ ئېڭىدا الردېگهن سۆزلهرنى ئاڭلىغان ھامان ئۇ» ئىبادەت«ۋە » قۇل« لهرئېيتقاندا، ئهرەب
نىــڭ ھهقىقىــي ۋەزىپىســى  »قــۇل«. مهزكــۇر ئىككــى ســۆزنىڭ ئىنكاســى ئىپادىلىنىــدۇ 

ـانلىقتىن، ئهلـۋەتته     پهرمانل -  وجىسـىغا ۋە ئۇنىـڭ ئهمـر   خئۆزىنىڭ  ـا بويسـۇنۇش بولغ ىرىغ
  . ئهگىشىپ ماڭىدۇئۇنىڭغا ئېڭى » ئىتائهت«

وجىسـىغا  خئـۆزىنى  ئىتائهت قىلىش ۋە بويسۇنۇش يۈزىسـىدىن  پهقهت » قۇل«ئاندىن 
. تاپشۇرۇپال قالماي، بهلكى ئۇنىڭ ئۈسـتۈنلىكىنى ۋە ئۇلـۇغلىقىنى ھهم ئېتىـراپ قىلىـدۇ    

ۋە ئىلتىپاتلىرىغا شۈكۈر قىلىـش،  مهتلىرىگه نېنىڭ نازۇوجىسىخشۇنداقال، ئۇنىڭ قهلبى 
» قــۇل«ئــۇ  تىنشــۇ ســهۋەب. تولــۇپ تاشــقان بولىــدۇمىننهتــدار بولــۇش ھېسســىياتلىرىغا 

ـان        ـام قىلغ خوجىسىنى مهدھىيىلهشـته ۋە ئۇلۇغالشـتا مۇبالىغىلهشـتۈرىدۇ، ئۇنىـڭ ئىنئ
شوئارلىرىنى ئادا قىلىشـتا   »ئۇبۇدىيهت«تائاملىرىغا شۈكۈر ئهيلهشته، شۇنداقال خوجىسىغا 

ـادەت      . ھهرخىل ئۇسۇلالرنى قوللىنىـدۇ  ـا بۇالرنىـڭ ھهممىسـى ئىالھالشـتۇرۇش ۋە ئىب مان
ـاش ئ  » قۇل«. سابلىنىدۇقىلىش بولۇپ ھې ـاي، قهلبـى بىلهن   ېخوجىسـىغا ب  مـۇ گىـپال قالم
  . قوشۇلىدۇ كه»ئۇبۇدىيهت«ۇنداق ئاڭ مباش ئهگكهندىال 

پۈتـۈنلهي بويسـۇنۇش،    نىڭ ئهسلى مهنىسـى »ىبادەتئ«ئۇستاز مهۋدۇدىنىڭ قارىشىچه 
ئاندىن ئۇنىڭغا قهلبنىڭ . گىش، شهرتسىز ئىتائهت قىلىشتىن ئىبارەتتۇرېمۇتلهق باش ئ

ــېڭىچه روھىــي ئامىــل قوشــۇلىدۇ   ــۇدىيىتى ئىپادىلىنىــدىغان ي مهزكــۇر ئامىلنىــڭ . ئۇب
ــي ئىبـــادەتله   ــتۇرۇش، ئىبـــادەت قىلىـــش ۋە دىنىـ ــى بولســـا، ئىالھالشـ رنى ئـــادا ئىپادىسـ

  . قىلىشالردىن ئىبارەت
ـاملىق تهپسـىرىدە   »نارهم«) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(شهيخ مۇھهممهد ئابدۇ  سـۈرە   ن

ــگهن ئايهتنىــڭ  �ردەم تىلهيمىــزســاڭىال ئىبــادەت قىلىمىــز، ســهندىن يــا  � :فــاتىههدىكى دې
ـادەت دېـگهن نـېمه؟ مۇپهسسـىرلهر    : مۇنـداق دېـگهن   توختىلىـپ  تهپسىرى ھهققىدە  ،ئـۇ ”: ئىب

ـارە   . دەيـدۇ  “بىلهن بىرگه ئىتائهت قىلىش دېگهنلىـك بولىـدۇ   ئېگىشتولۇق باش  ھهمـمه ئىب
مهنىنـى تولـۇق   بىر دەك ىگنهلىىھهممه چۈشقايتىدىن تهپسىر قىلىش ھاجهتسىز دەرىجىدە 

ىــلهن بمۇپهسســىرلهر كــۆپىنچه بىــر شــهيئىنى ئۇنىــڭ ئهگهشــمىلىرى  . ئىپادىلىيهلمهيــدۇ
بهزىـدە  . بىلهن ئىپادىلهيـدۇ  )تېرمىنلىرى( قهتنى ئۇنىڭ ئىستىالھىتهپسىر قىلىدۇ ۋە ھهقى

ســۆزلهرنى ئىزاھالشــتا پهقهت لــۇغهت مهنىســى بىلهنــال كۇپايىلىنىــدۇ، بىــرەر ســۆزنى ئۇنىــڭ 
نىـڭ مهنىسـىنى شـهرھىلىگهن    ›ئىبادەت‹. مهنىسىگه يېقىن بىر ئىبارە بىلهن بايان قىلىدۇ
ڭ شـهرھى بهزىبىـر مۇجمهللىـك ۋە    لـۇپ، ئۇنىـ  ئىبارە شۇ خىل سـۆزلهرنىڭ جۈملىسـىدىن بو  

  . ۋەنلىكتىن خالىي ئهمهسسه
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ــز  ــدى «بى ـادەت قىل ــى   » ئىبـ ــتېمالدا ئىشلىتىلىش ــۆزنىڭ ئىس ــگهن س ـان «دې قۇرئـ
ـاش   »كهرىم نىڭ ئايهتلىرى، تىلنىڭ ئۇسلۇبلىرى ۋە ئهرەبلهرنىڭ ئىشلىتىشى، شـۇنداقال ب

ى ھهققىدە چوڭقـۇر ئىزدەنسـهك،   ئهگدى، بويسۇندى، ئىتائهت قىلدى دېگهندەك مهنىداشلىر
دېگهن سۆزگه تهڭداش بواللمايدۇ » ئىبادەت قىلدى«مهزكۇر سۆزلۈكلهردىن ھېچقايسىسى 

ــدۇ   ــورنىنى ئااللماي ــڭ ئ ــقا، . ۋە ئۇنى ـاد«شۇڭالش ــدىلهر (» ئىبـ ــى بهن ــۆزلۈك  ) يهن ــگهن س دې
. قا نىسبهت بېرىلىش جهھهتته كـۆپ ئىشـلىتىلىدۇ  هللا سۆزىدىن ئېلىنغان ۋە» ئىبادەت«
 سـۆزلۈك  ئـۇ چـۈنكى،  . نىـڭ غهيـرىگه ئىشـلىتىلىدۇ   هللادېـگهن سـۆز   ) يهنى قۇلالر(» ئهبىد«
ـان » ئۇبـــۇدىيهت« ـادەت«. ســـۆزىدىن ئېلىنغــ ســـۆزىنىڭ » ئۇبـــۇدىيهت«بىـــلهن » ئىبــ

  . ئايدىڭلىشىدۇ مۇشۇنداق ئوتتۇرىسىدىكى پهرق
ـاالر   ــقا، بهزى ئۆلىمــ ـادەت«شۇڭالشـ ــتېمالىدا پهقهت  » ئىبــ ــۇغهت ئىسـ ــۈن  هللالـ ئۈچـ

ـان كهرىـم  «لـېكىن،  . لىتىلىدۇ دەپ قارايـدۇ ئىش دە ئـۇ سـۆزنىڭ ئىشلىتىلىشـى بـۇ     »قۇرئ
  . قاراشقا زىت كېلىدۇ

ته ئېگىشــمهلــۇمكى، ئاشــىق ئۆزىنىــڭ مهشــۇقىنى چــوڭ بىلىشــته، ئۇنىڭغــا بــاش   
چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىدۇ، ھهتتاكى ئۆزىنىڭ قىزىقىشلىرىنى مهشۇقىنىڭ قىزىقىشلىرى 

ـان قىلىـدۇ، ئۆ   زىنىـڭ ئىرادىسـىنى مهشـۇقىنىڭ ئىرادىسـى ئالدىـدا دەپسـهندە       ئالدىدا قۇرب
ــدۇ ـادەت دەپ      . قىلى شــۇنداقتىمۇ، ئاشــىقنىڭ بۇنــداق قىلمىشــلىرى ئهمهلىيهتــته ئىبـ
ـاھالرنى، ئهمىـر  . قارالمايدۇ ـاھزادىلهرنى چـوڭ    -  كۆپلىگهن كىشىلهر باشلىقالرنى، پادىش ش

ــدىن ئاشــۇرۇۋېتىدۇ  لىرىنى ۋە ئۇالرنىــڭ ئېگىشــ ئۇالرنىــڭ ئۇالرغــا بــاش . بىلىشــته ھهددى
ــلىرىنى رازىلىق ــى ئىزدەش ـال  ىن ــدالرنورمـ ــۇن،  ئابى ـا تۇرس ـادەت  ئۇياقتـ ــي ئىبـ  گۇيھهقىقى

ـادەت    . زاھىدالردىمۇ كۆرەلمهيمىز مهلۇمكى ئهرەبلهر مۇنداق قىلمىشـالردىن بىرىنىمـۇ ئىب
  ئۇنداقتا ئىبادەت دېگهن زادى نېمه؟ . دەپ قارىمايتتى

ۋاسىتىلىرى ۋە ئهرەبلهرنىڭ روشهن ئىسـتېماللىرىدىن   توغرا ئىشلىتىلىۋاتقان تىل
بــۇدنى مهبىــرلىكته ان قهلبىنىــڭ ھــېس قىلىشــى بىــلهن ئىنســ» ئىبــادەت«مهلــۇمكى، 

ـاش    نىڭ ئاتىلىشـى بولـۇپ،   ئېگىشـ ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن ئهڭ يۇقىرى پهللىگه يهتـكهن ب
ـان ئېنىـق بىلهلمهيـدۇ    ـاننىڭ   . ئۇنىڭ مهنبهسىنى ئىنس ـادەت ئىنس بىلگىلـى   شـۇڭا، ئىب

ــدىغان   ــدىغان ۋە مــاھىيىتىنى ھــېس قىاللماي كۈچنىــڭ بارلىقىغــا ئېتىقــاد  بىــر بولماي
ئىنســان قهلبــى پهقهت مهزكــۇر كۈچنىــڭ ئــۆزىنى ئــوراپ تۇرىــدىغانلىقىنى  . قىلىشــىدۇر
ـان قهلبىنىـڭ ئىدراكىـدىن ئۈسـتۈن        . بىلهلهيدۇ ـا، ئـۇ كـۈچ ئىنس بىراۋنىـڭ  . تۇرىـدۇ ئهمم

ــۇ پادىشــاھنىڭ زۇل ــدىن قورق ـاتىنى تهمه قىلىــپ،   مى پ يــاكى ئۇنىــڭ چهكلىــك ئىلتىپـ
 ئۇنىڭ ماڭغان جايلىرىغا بوسه قىلىشـى  نى ۋەىئېگىشھقا ئهڭ يۇقىرى چهكته باش پادىشا

ـانالر    . دېگىلى بولمايدۇ» ئىبادەت قىلدى«نى پادىشاھقا )سۆيۈش( پهقهت بىـر تۈركـۈم ئىنس
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ــۇ      ــۇپ، ئ ــۈچ بول ــي ك ـان غهيبى ـاماۋىي بولغـ ــگهن سـ ـاھلىق دې ــهبلىك   ،پادىشـ ــىل نهس ئېس
ى غهيبىـي كـۈچ پۈتـۈن زېمىـن ئهھلىـدىن ئۈسـتۈن تـۇرۇش        نئـۇالر كىشىلهرگه بېرىلگهن، 

ـال     . ئۈچۈن تاللىغان ـا، بـۇ ھ ـانالر دەپ قارىغاچق چۈنكى، ئۇالر ئهڭ ياخشى، ئهڭ ئېسىل ئىنس
ـاردى  ـاھالرنى مه   ،نىڭ بىـلهن شـۇ . ئۇالرنى كۇپۇرلۇققا ۋە ئازغۇنلۇققا ئېلىپ ب بـۇد  ئـۇالر پادىش

  . ىلىۋېلىپ، ئۇالرغا ھهقىقىي رەۋىشته ئىبادەت قىلدىق
ــدۇ   ــۇھهممهد ئاب ــمهك، شــهيخ م ـا  هللا( دې ــڭ قارىشــىچه،  )رەھــمهت قىلســۇن ئۇنىڭغـ نى

نى باشقىلىرىدىن پهرقلهندۈرۈپ تۇرىدىغىنى تىلشۇناسالر ئېيتقاندەك، ئىتائهت »ئىبادەت«
ـاش    نىڭ ئهڭ يۇقىرى چهكـته ئىپادىلىنىشـىال ئهمهس، بهل  ئېگىشۋە باش  كـى ئاشـۇنداق ب
ــېگىش ــدۇ  ئ ـا قارىلى ــهۋەبى   . ۋە بويسۇنۇشــنىڭ ئوبيېكتىغـ ــوبيېكتى ۋە س ــڭ ئ ـادا ئۇنى مۇبـ

ـادەت «پادىشاھلىق ۋە غهيبىي كۈچ بولسا، بۇ  ـادا  . دەپ قارالمايـدۇ » ئىب ـادەت «مۇب نىـڭ  »ئىب
 -  تۇيغــۇدىن يــۇقىرى تۇرىــدىغان ئۇلۇغلــۇق ۋە كــۈچ -  بۇدقــا ئىــدراك ۋە ھــېسســى مهمهنبه
ـا،    كه قۇۋۋەت ـا  ئىـگه دەپ ئىشـىنىش بولس ـادەت «بـۇ  مان لـېكىن، شـهيخ   . دەپ قارىلىـدۇ » ئىب

مــۇھهممهد ئابــدۇنىڭ بــۇ قارىشــى تىلشۇناســلىقتا ھهمــمه بىــرلىككه كهلــگهن قائىــدىگه،   
ن ۋە ئۇنىـــڭ قهۋمـــى مۇســـا ۋە ھـــارۇن  دە كهلـــگهن پىـــرئهۋ»قۇرئـــان كهرىـــم« شـــۇنداقال

7%6  �: اھىرىغىمــۇ زىــت كېلىــدۇئهلهيهىسســاالمالر ھهققىــدە دېــگهن بايانالرنىــڭ ز "w�� �8�B �� ���������
 ��� ,���%.��A �����(�� ���� �R ! 7 "���-�� �����(%)"H %7 %6"������ �a�بىـــزگه ئوخشـــاش ئىككـــى ئـــاددىي ئىنســـانغا ئىمـــان ‹� ��%�

ـاش  (ئېيتامدۇق، ھالبۇكى ئۇالرنىڭ قهۋمى بىزنىڭ  ـا ئوخش › خىزمهتچىلىرىمىـزدۇر ) قۇلغ

نىـڭ تهپسـىرى توغرىسـىدا    ئايهت بـۇ ) ىلسـۇن ق مهتئۇنىڭغا رەھـ  هللا(تهبهرى . ①�دېيىشتى
ـائهت قىلىـدۇ      :نيهنـى، پىـرئهۋ  «: لىپ مۇنداق دېگهنتوختى ـانىڭ قهۋمـى بىـزگه ئىت ، مۇس

، پهرمانلىرىمىزنى بهجا كهلتۈرىدۇ ۋە بىزگه بويسـۇنىدۇ  -  گىدۇ، بىزنىڭ ئهمرېبىزگه باش ئ
ـادەمن       . دېمهكچى -  ـاش ئهگـكهن ئ ـاھقا ب ـا  ئ :ىئهرەبـلهر ھهرقانـداق بىـر پادىش  ›ئابىـد ‹ۇنىڭغ

  . »دەيدۇ - ، )يهنى قۇل بولدى(بولدى 
 
 
  نى دوست تۇتۇشتىن ئىبارەتهللاقا بويسۇنۇش ۋە هللائىبادەت  شهرىئهتتىكى. 2

 
ـا  ) قىلسـۇن  مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه  ـادەت «بولس كه »ئىب

ـادەت «ئـۇ  . تېخىمۇ چوڭقـۇر، تېخىمـۇ كهڭ دائىرىـدە قارايـدۇ     مهنىسـىنى ئۇنىـڭ   نىـڭ  »ئىب
ـادەت «شـۇنىڭ بىـلهن   . ئاددىي ئاساسلىرى بىلهن تهھلىل قىلىـدۇ  نىـڭ لـۇغهتتىكى   »ئىب

                                                 
 .ئايهت -  47سۈرە مۇئمىنۇن،  ①
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مهنىسـىگه ئىسـالم دىنـى ۋە     ئهسـلى ) ئـېگىش يۇقىرى دەرىجىدە ئىتائهت قىلىش ۋە باش (
ئـۇ شـۇنداق بىـر    . ھهممه دىنالردا غايهت زور ئهھمىيىتى بار يېڭىچه بىر ئامىلنى قوشـىدۇ 

ـان رەۋىشـته   هللا(ئۇنىڭسـىز  » ادەتئىب«ئامىلكى،  ئـۇ بولسـىمۇ   . ئهمهلىيلهشـمهيدۇ ) بۇيرىغ
ـامىلى بولــۇپ، مهزكــۇر روھىــي ئامىلســىز     » مــۇھهببهت« ـادەت«ئـ نىــڭ هللانىــڭ »ئىبـ

مهخلۇقاتالرنى يارىتىش، پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتىش، ساماۋىي كىتابالرنى نازىل قىلىشتىكى 
  . غايىسى روياپقا چىقمايدۇ
دېـگهن كىتابىـدا ئىـزاھالپ    » ئۇبۇدىيهت«ۇر قارىشىنى ئۆزىنىڭ شهيخۇلئىسالم مهزك

ـاش  «: مۇنداق دېگهن . ۋە بويسـۇنۇش دېگهنلهرنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ      ئـېگىش دىن دېگهن ب
بــاش «يهنــى، بــۇ . مهســىلهن، ئــۇنى بويســۇندۇردۇم، شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ بويســۇندى دېيىلىــدۇ

ـا  هللا”. دېگهنلىك بولىدۇ »ئهگدۈردۈم، باش ئهگدى ـا ب ـادەت   هللا شدېـيى  “گىـدۇ ېش ئق ـا ئىب ق
نىـڭ  هللادېـمهك،  . قىلىدۇ، ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىدۇ، ئۇنىڭغا باش ئىگىدۇ دېگهنلىك بولىدۇ

  . »دېگهنلىكتۇر ئېگىشدىنى ئۇ زاتقا ئىبادەت قىلىش، ئىتائهت قىلىش، باش 
ــېكىن، قىلىنىشــقا بۇيرۇلغــان  . تۇرئېگىشــئىبادەتنىــڭ ئهســلى مهنىســى بــاش  « ل

ـاش    هللانى ھهم مۇھهببهتنى، يهنى ئېگىش ئىبادەت باش  ئـېگىش تائاالغا يۇقىرى دەرىجىـدە ب
  . »بىلهن بىرگه، ئۇنىڭغا يۇقىرى دەرىجىدە مۇھهببهت باغالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ـا       ـاش ئهگسـه، ئـۇ ئۇنىڭغ ـا ب بىر كىشى بىر ئادەمنى يامان كۆرۈپ تۇرۇپ، يهنىال ئۇنىڭغ
ـاش        شۇنداقال، . چوقۇنغۇچى ھېسابالنمايدۇ ـا ب بىـر نهرسـىنى ياخشـى كـۆرۈپ تـۇرۇپ، ئۇنىڭغ

ـابالنمايدۇ  ـادەم ئۆزىنىـڭ      . ئهگمىسه ئۇمۇ ھهم چوقۇنغۇچى ھېس ئـوغلىنى  بـۇ خـۇددى بىـر ئ
ـادەت   هللاشۇڭالشـقا، بـۇ ئىككىسـى    . ىنى ياخشى كۆرگهندەكال بىـر ئىـش  ياكى دوست ـا ئىب ق

ىن بهكـرەك دوسـت   تائاالنى ھهممه نهرسىد هللابهلكى، ئىنسان . قىلىشتا يېتهرلىك ئهمهس
. تائاال ئۇنىڭ قهلبىدە ھهممه نهرسىدىن ئۈسـتۈن ئورۇنـدا تۇرۇشـى كېـرەك     هللاتۇتۇشى، ھهم 

 تىـن هللا. تائاالغىال بولۇش كېرەك هللا ئېگىششۇنداقال، كامالىي مۇھهببهت ۋە مۇتلهق باش 
ـان ئۈچـۈن ھارامـدۇر      غهيرىنىـڭ ئهمـرى    تىـن هللاشـۇنداقال،  . غهيرىنى دوسـت تۇتـۇش ئىنس

: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا. رقانداق بىر نهرسىنىڭ ئۇلۇغلىنىشىمۇ ھهم باتىلدۇربىلهن ھه
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 �6�%� %���#"�� �� "��ـاڭالر، ئوغـۇللىرىڭالر، قېرىندىشـىڭالر،     ‹ئېيتقىنكى، � ���"� ئهگهر سـىلهرنىڭ ئات
 -  ، تاپقـــان پـــۇل)ھهمـــدە ئـــۇالردىن باشـــقىالر(نلىرىڭالر تۇغقـــا -  خوتـــۇنلىرىڭالر، ئـــۇرۇغ

ـارىتىڭالر، ياخشـى كۆرىـدىغان ئـۆيلىرىڭالر      ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن قورققان تىج
ـاد قىلىشـتىنمۇ     هللانىـڭ پهيغهمبىرىـدىن ۋە   هللاتىـن،  هللاسىلهر ئۈچـۈن   نىـڭ يولىـدا جىه
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ــى، شــۇالر بىــلهن بولــۇپ كېتىــپ،  (ســۆيۈملۈك بولســا  هيغهمبىــرىگه يــاردەم نىــڭ پهللايهن
) يهنى مهككىنى پهتهى قىلىش ئىزنـى (نىڭ ئهمرى هللا، ئۇ ھالدا سىلهر تاكى )بهرمىسهڭالر

  . ①�كهلگۈچه كۈتۈڭالر
نىـــڭ مهنىســـىنى ۋە ئۇنىـــڭ مـــاھىيىتىنى مۇشـــۇنداق چوڭقـــۇر »ئىبـــادەت«بىـــز 

ـان   ـادەت «چۈشىنىش ئارقىلىق شهرىئهتته يولغا قويۇلغ ئۈچـۈن ئىككـى نهرسـىنىڭ    » ئىب
  : ئۇالر. راۋەر بولۇشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى چۈشىنىپ يېتهلهيمىزبا

ــق بهرگۈچىســىنىڭ     . 1 ــڭ ياراتقۇچىســى ۋە رىزى ـان ئۆزىنى ــر ئىنسـ ــداق بى  هللاھهرقان
ـا  هللائىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ تۇرۇپ،  نىڭ شهرىئىتىگه بويسۇنمايدىكهن، ئۇنىڭ يولىغ

سى »بهندە«تائاالنىڭ  هللارەت قىلىدىكهن،  پهرمانلىرىنى  -  ئهمر پ،ئهگىشىشتىن باش تارتى
تائاالنىــڭ  هللاچــۈنكى، ئــۆز ۋاقتىــدا ئهرەب مۇشــرىكلىرىمۇ . ى ھېســابالنمايدۇ»ئابىــد«يــاكى 

ـان كهرىـم  «تائاال ئۇالرنى  هللاشۇنداقتىمۇ . ياراتقۇچى ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىالتتى دە »قۇرئ
ـاكى   ـائهتمهن بهنــدىلىرى دەپ قارىمىــدى   هللامــۇئمىن يـ تائاالنىــڭ  هللادېــمهك،  .نىــڭ ئىتـ

تائاالغا ئېسىلىپ  هللاپهرۋەردىگارلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ قويۇشال، باشقا مۇسىبهت يهتكهندە 
شۇڭالشــقا، ئىنســان ئۇلۇھىيهتنىــڭ ھهققــى بولغــان ئىبــادەت،  . قويۇشــال كۇپــايه قىلمايــدۇ

، شـۇندىال . بويسۇنۇش، مۇتلهق ئهگىشىشلهرنىڭ ھهممىسىنى بىردەك ھازىر قىلىشى الزىـم 
دېگهن ئايهتنىڭ مهنىسى ھهقىقىي  �لىمىز، سهندىنال ياردەم تىلهيمىزساڭىال ئىبادەت قى�

  . رەۋىشته ئهمهلىيلىشىدۇ
 تائاالنىڭ يهكـكه  هللانىڭ ئاساسى بولسا، ئىنساننىڭ ئېگىشتائاالغا ھهقىقىي باش  هللا

مهخلۇقـــــاتالرنى ئـــــۆزىگه  -  گـــــانىلىقىنى، كائىنـــــاتتىكى ھهمـــــمه مهۋجـــــۇدات ېي - 
چـۈنكى،  . دۇرىدىغانلىقىنى ھهقىقىـي رەۋىشـته چىـن قهلبىـدىن تونـۇپ يېتىشـتۇر      بويسۇن

تائاالنىـڭ   هللامهخلۇقاتالرنىـڭ ھهممىسـى ئـۇ زاتنىـڭ قـۇللىرى بولـۇپ، ئـۇالر         -  مهۋجۇدات

7��6 �: مۇنـداق دېـگهن  بۇ ھهقته تائاال  هللا. ئىلكىدە ۋە ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىدۇر  , Q� "Z�� %C�K)%���
 %&�����R�� *Z�� ���%� %E����q'��� 4� ,�� v"��%. 2�� ! ��%m�� ��� Ge"����� ���GA "��@ %h"��W���  "5�� -  C��K)�� %5�� - %h"��W��� %&�����R�� *Z�� b1*� 6���7 "5�� -

 "���� V� �R"A�W� �%���� "Z�� "5� �e "5� - �t���� �/�� ��G "#��8 "2%! %Z #8� %W ��� M%) "R�� �/ f���%� "��B %C%8� 
 647 2 � "9 �̂ *�����B  ��� %+��  �%���� "Z�� "5� �e "��B
 %��� �O  CK)�� %5 - "2%!"��)�A  [") �̂ "�� �C�.��a����� %C%�") �̂ �� "�� ��)�O f����� g %CK)%� "�� )��< "��B  ��b(����  &��R )bc��  ,� %D���"�� ��� e�� $f "���g 45� �  [

  ���� *!�ــدىكىلهر  �� ��"� ـانالر  (ئاســمانالردىكىلهر ۋە زېمىن ــى پهرىشــتىلهر، ئىنسـ ــنالريهن ) ۋە جى
ـا بويسـۇنىدۇ، ئهتىـگهن   هللائىختىيارى ۋە مهجبۇرى يوسـۇندا   ـامدا   -  ق يهنـى داۋاملىـق   (ئاخش

مات قىلىش ئۈچـۈن  مۇشرىكالرنى ! ئى مۇھهممهد. (لىرىمۇ بويسۇنىدۇئۇالرنىڭ سايى) تۈردە
ـارى  (‹دېگىن، › ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ پهرۋەردىگارى كىم؟‹): ئۇالرغا ) ئۇالرنىـڭ پهرۋەردىگ
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زىيــان يهتكۈزەلمهيــدىغان  -  نــى قويــۇپ ئۆزۈڭالرغــا پايــداهللاســىلهر ‹) ئۇالرغــا. (دېگىــن› هللا
ـاپىر  (كـور  ‹. دېگىـن › قىلىۋالـدىڭالرمۇ؟ ) قا شېرىكهللا(بۇدالرنى مه بىـلهن كـۆزى   ) يهنـى ك

ـاراڭغۇلۇق     ) يهنـى مـۇئمىن  (كۆرىدىغان ئادەم  ـاكى ق ـاراۋەر بوالمـدۇ؟ ي ) يهنـى گۇمراھلىـق  (ب
ـاش قانـد    هللائـۇالر  . دېگىـن › باراۋەر بوالمـدۇ ) دايهتيهنى ھى(بىلهن نۇر  ـا ئوخش اقتۇر ياراتقانغ

ـان   مهخلۇقاتالرنى ياراتقان مه ـاتنى ياراتق ـا شـېرىك قىلىۋېلىـپ،    هللابۇدالرنى پۈتۈن مهخلۇق ق
ھهمــمه  هللابۇدلىرىنىــڭ يــاراتقىنىنى ئايرىيالمــاي قالــدىمۇ؟ نىــڭ يــاراتقىنى بىــلهن مههللا

  . ①�ۇر، ھهممىگه غالىبتۇربىرد هللانهرسىنى ياراتقۇچىدۇر، 
ىنىڭ ئېگىشــقــا بــاش هللايېگــانه  -  ئىنســاننىڭ ھهممىنــى بويســۇندۇرغۇچى، يهكــكه

زەخمهتنى دەپئىي قىلىـش،   -  مهنپهئهت يهتكۈزۈش ۋە زىيان -  ئاساسى بولسا، ئىلكىدە پايدا
قىلىش، ھهممه نهرسـىنىڭ   لىق ئاتا قىلىش، يارىتىش ۋە ئهمرۋە ھايات قهبزى روھ قىلىش

دېيىشـىگىال، ئـۇ مهۋجـۇد    » بول«شاھلىقى بولغان، بىر نهرسىنى ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭغا پادى
ـان ئىچكـى ئېهتىياجنىـڭ تۇيغۇسـىدۇر       ـا بولغ ئـۇ شـۇنداق تۇيغـۇكى،    . بولىدىغان بىـر زاتق

ـاجىزلىقىنى، ھهمـمه نهرسـىنى    ئىنسان چهكسىز قۇدرەت ئىگىسىنىڭ ئالدىدا  ئۆزىنىڭ ئ
اتنىڭ ئالدىدا ئۆزىنىڭ بىلمهيدىغانلىقىنى، ھهممىـدىن  بىلىشته، ھهممىنى چۆرىدىگهن ز

  . بىهاجهت زاتنىڭ ئالدىدا ئۆزىنىڭ مىسكىنلىكىنى تونۇپ يېتىدۇ
تۇيغـۇ تېخىمـۇ    -  مهزكۇر ھېس ،ئىنسان ئۆزىنى ۋە پهرۋەردىگارىنى تونۇپ يهتكهنسېرى

ـاننىڭ  . ئېشىپ ماڭىدۇ ـا تايىنىشـى، يۈزلىنىشـى، تهۋەككـۈل قىلىشـى      هللائىس ، ئـۇ  تائاالغ
ـاج    هللا. ى تېخىمـۇ كۈچىيىـدۇ  ئېگىشـ زاتتىن ياردەم تىلىشى، ئۇنىڭغا باش  ـا ئېهتىي تائاالغ

تىــلهپ  رەھــمهتشــىكى ئالدىــدا ئــۇ زاتــتىن تائاالنىــڭ رەھــمهت ئى هللاقــولىنى ســۇنىدۇ ۋە 
  . يېلىنىپ تۇرىدۇ

 تۇيغـۇالر  – ، بۇ ھېسىگهن تهقدىردىمۇتائاالنىڭ قهدرىنى بىلم هللائىنسان ئۆزىنىڭ ۋە 
شـۇنىڭ  . يدۇ، ئهمما ئۇ ئۆزىنىڭ يۆنىلىشىدىن ئېغىپ كېتىدۇۇپ كهتمهيوق بول تۈنلهيپۈ

ــلهن ــدىغان، بــاش ئ   ،بى ــۆزى يۈزلىنى ــى   ېئىنســان ئ ــر ئىالھن ــدىغان، بويســۇنىدىغان بى گى
، بويسـۇنۇش ئىشـىنى ھـېس قىلىـپ     ئـېگىش گهرچه ئىنسان بۇ باش . ئىزدەشكه باشاليدۇ

ـانىنى پ    ـاكى ئۆزىنىـڭ نىش ـار ۋە ئىـالھ دەپ ئاتىمىسـىمۇ   يهتمىسىمۇ ۋەي شـۇنداق   ،هرۋەردىگ
  . بولىدۇ
تائاالنى دوست تۇتىدىغان چىن قهلـب ئىگىسـىدىن    هللامۇشۇنداق ئىخالسمهنلىك . 2

. تائاالدىن ئۆزگه دوست تۇتۇشقا ھهقلىق زات يوقتـۇر  هللامهۋجۇدىيهتته . سادىر بولۇشى الزىم
ـا ئېلىنمايـدىغان     ئىنئام ۋە ئېهسان ئىگىسى، ئۇ -  چۈنكى، ئۇ زات پهزلى ـان تىلغ زات ئىنس
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ئۆزىنىـــڭ ئاشـــكارا ۋە يوشـــۇرۇن چاغـــدا ئـــۇنى يـــاراتتى، زېمىنـــدىكى جىمـــى نهرســـىنى،  
ـالهتكه يهتكـۈزۈپ بهردى   نېۇناز ـاننى ئهڭ چىرايلىـق   . مهتلىرىنى ئىنسان ئۈچـۈن كام ئىنس

ـا   القىشهكىلدە ياراتتى، بارچه مهخلۇقاتالردىن ھۆرمهتلىك قىلدى، ئۇنىڭغا ھاالل رىز رنـى ئات
قىلــدى، سۆزلهشــنى ئــۆگهتتى، ئــۇنى زېمىنــدا ئورۇنباســار قىلــدى، ئۇنىڭغــا ئــۆز روھىــدىن  

تىن باشـقا كىمنـى دوسـت    هللادېمهك، ئىنسان . پۈۋلىدى، پهرىشتىلهرنى سهجدە قىلدۇردى
؟ كىمنــى دوســت تۇتىــدۇ ،تائــاالنى دوســت تۇتمىســا هللاتۇتۇشــقا اليىــق بولىــدۇ؟ ئىنســان 

هۋەبى، ئــۇ زاتنىــڭ پهزىلىتىنــى، ســ ىدوســت تۇتۇشــىنىڭ ئاساســتائــاالنى  هللائىنســاننىڭ 
گـــۈزەللىكى ۋە كامـــالىتىنى رەھمهتلىرىنـــى ۋە ئـــۇ زاتنىـــڭ  -  مهتلىرىنـــى، ئېهســـاننې

تائــاال ئۇنىڭغــا ئېهســان ئاتــا   هللاكىــم ئېهســاننى دوســت تۇتىــدىكهن،  . بىلگهنلىكتىنــدۇر
ـا   هللاكىم گۈزەللىكنى دوست تۇتىـدىكهن،  . قىلىدۇ ـاال ئۇنىڭغ گۈزەللىـك بېغىشـاليدۇ،    تائ

ـاالغىال خاسـتۇر، كىـم ئـۆزىنى دوسـت       هللاكىم كامالهتنى دوست تۇتىـدىكهن، ئـۇ پهقهت    تائ
  . تائاال ئۇنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر هللاتۇتىدىكهن، 
نـــى تونۇشـــى هللائـــۇنى دوســـت تۇتىـــدۇ، ئىنســـاننىڭ  هللاتائـــاالنى تونۇســـا،  هللاكىـــم 

نـى  هللاا، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم شۇڭالشق. كۈچهيگهنسېرى، ئۇنىڭ دوستلۇقى كۈچىيىدۇ
ناماز ئۇنىڭ كۆز . تائاالنى ھهممىدىن بهك تونۇيتتى هللاچۈنكى، ئۇ . ئىنتايىن دوست تۇتاتتى

ـاز   . قارىچۇقى ئىدى ـاال بىـلهن ئۇنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى بىۋاسـىته رىشـته        هللاچـۈنكى، نام تائ
تائاالنىــڭ  هللاۋە  تائاالغــا مۇالقــات بولــۇش تهشــنالىقىنى  هللائــۇ دۇئاســىدا ھهمىشــه . ئىــدى

ئۇنىڭغـــا دۇنيـــادا قـــېلىش بىـــلهن . مۇبـــارەك زاتىنـــى كـــۆرۈش لهززىتىنـــى تىلهيتتـــى 
ــڭ  ــۇ   ھۇزۇرپهرۋەردىگارىنى ــدە، ئ ـارلىقى بېرىلگهن ــتىش ئىختىيـ ـا كې ــى « :ىغـ مهن رەببىمن

  . ىدىدېگهن» تالاليمهن
 هللايــاكى ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى  )ئىســالم پهلســهپىچىلىرى( ئهممــا، مــۇتهكهللىمىنلهر

 هللا«: ئـۇالر . ئاالغا بولغان ھهقىقىي مـۇھهببهتنى بهنـدە تهسـهۋۋۇر قىاللمايـدۇ دەپ قارايـدۇ     تا
تائاالنىــڭ ئىتائىتىــدە بولۇشــتۇر، لــېكىن  هللاتائاالغــا مــۇھهببهت بــاغالش دېــگهن ھهمىشــه 

ــۇمكىن      ــدىن م ــدىال ئان ھهقىقىــي مۇھهببهتنىــڭ مهۋجــۇد بولۇشــى پهقهت مىســال بولغان
ــدۇ» بولىــدۇ ــدۈرۈش «زالىــي ئۇالرغــا ئىمــام غهز. دەي ــى گۈللهن ــگهن » دىنىــي ئىلىملهرن دې

تـۈرلىرى ۋە   اقال، مۇكهممهل مۇھهببهتنىڭ جىمىشۇند. ئهسىرىدە تهپسىلىي رەددىيه بهردى
  . تائاال ئىكهنلىكىنى بايان قىلدى هللاھهممه سهۋەبلىرىگه ئهڭ اليىق زات 

داق بهش ئامىلـدىن  مۇھهببهتنىڭ سهۋەبلىرى ئىمام غهززالىي بايان قىلغانـدەك، مۇنـ  
  : بىرىگه تهۋە بولىدۇ

ـالىتىنى ۋە مهۋجـۇد بولـۇپ تۇر    ئىنساننىڭ ئـۆزىنى، ئۆزىنىـڭ  . 1 شـىنى ياخشـى   ۇكام
  . كۆرۈشى
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ـات قېلىشـى ۋە ئۇنىڭـدىن مۈشـكۈالتالرنى      . 2 ئىنساننىڭ مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشـى، ھاي
  . دەپئىي قىلىشتا ياخشىلىق قىلغانالرنى ياخشى كۆرۈشى

ـان بولسـىمۇ،       ئىنساننىڭ ق. 3 هلبىـدە گهرچه ئـۆزىگه شهخسـهن ياخشـىلىق قىلمىغ
  . كىشىلهرگه ياخشىلىق قىلغانلىقىدىن بىراۋنى ياخشى كۆرۈشى

بىر نهرسـىنىڭ گۈزەللىكىـدىن    ،ئىساننىڭ مهيلى ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بولسۇن. 4
  . ئۇنى ياخشى كۆرۈشى

  . ى ياخشى كۆرۈشىئىنساننىڭ ئۆزى بىلهن يوشۇرۇن ئاالقىسى بولغان كىشىن. 5
ـان        -  شهك ـاندا مهزكـۇر سـهۋەبلهرنىڭ ھهممىسـى ئۆزلهشسـه، ئىنس شۈبهىسىزكى، ئىنس

بىــر ئادەمنىــڭ چىرايلىــق، ئهخالقلىــق،    . قهلبىــدىكى مــۇھهببهت ھهسســىلهپ ئاشــىدۇ   
ـا      ئانىسـىغىمۇ ھهم   -  ئىلىملىك، تهدبىركار، كىشـىلهرگه ياخشـىلىق قىلىـپ تۇرىـدىغان، ئات

ـا، بـۇ   ياخشىلىق قىلىـدىغان   ـاال بولىـدۇ     ،پهرزەنتـى بولس مهزكـۇر  . شهكسـىز ئهڭ سـۆيۈملۈك ب
ــكهندىن    ـاندا ئۆزلهش ــلهتلهر بىــر ئىنسـ ــلهتلهر مهزكــۇر شهخ    خىس ــيىن، شــۇ خىس ســته كې

مهزكۇر خىسلهتلهر ئهڭ يۇقىرى . ئىپادىلىنىش مىقياسىغا قاراپ كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولىدۇ
  . ڭ يۇقىرى دەرىجىدە كۆرۈلىدۇدەرىجىدە ئىپادىلهنسه، شهكسىزكى مۇھهببهتمۇ ئه

ــي   ــ  هللا(ئىمـــام غهززالىـ ـا رەھـ ــۇن مهتئۇنىڭغــ ــلهتلهرنىڭ  ” :)قىلسـ ــۇر خىسـ مهزكـ
تائــاال ھهققىــدىال تهســهۋۋۇر قىلغىلــى بولىــدۇ، چــۈنكى ھهقىقىــي  هللاھهممىســىنى پهقهت 
  . دەپ بۇالرنى تهپسىلىي بايان قىلغان “تائاالال اليىقتۇر هللامۇھهببهتكه پهقهت 
ـام غهززالىـي   . ئۇنىـڭ تهپسـىالتىنى سـۆزلىمهيمىز   بىز بۇ يهردە  ـا   هللا( بىـز ئىم ئۇنىڭغ

ـالىمىز  )قىلسۇن مهترەھ ـارىيه ئ . نىڭ بىرىنچى سهۋەب ھهققىدىكى بايانىدىن قىسقىچه ئ
  : ئۇ مۇنداق دېگهن

ـالىتىنى ۋە مهۋجـۇد     ىيهن(بىرىنچى سهۋەب بولسا « ئىنساننىڭ ئۆزىنى، ئۆزىنىـڭ كام
ـان ئىگىسـىنىڭ تهبىئىتىـدۇر، بـۇنى        ،)ىبولۇپ تۇرۇشىنى ياخشى كۆرۈش بـۇ ھهرقانـداق ج

  . ئۇنىڭدىن ئايرىپ تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ
ــۆزىنى ۋە پهرۋەدىگــارىنى   ــدا ئۆزىنىــڭ   كىــم ئ ــۇ كىشــى كهســكىن ھال ــدىكهن، ئ تونۇي

ئۆزىنىــڭ مهۋجــۇد بولۇشــى ۋە  . ئۆزلىكىــدىن مهۋجــۇد بولمايــدىغانلىقىنى تونــۇپ يېتىــدۇ 
. تائاالغــا يۈزلىنىــدۇ هللاتائاالغــا مهنســۇپ قىلىــپ،  هللامــالىتىنى مهۋجــۇد بولۇشــىنىڭ كا

، ئۇالرغــا يهتكۈزىــدىغان كامــالهت ســۈپهتلىرىنى بهرپــا قىلىــشتائــاال ئىنســانغا  هللاچــۈنكى، 
سهۋەبلهرنى ۋە سهۋەبلهرنى توغرا ئىشلىتىش يوللىرىنى ھازىرالش بىلهن بىرگه ئىنساننى 

ـالهتكه    يوقلۇقتىن پهيدا قىلدى، ئۇنىڭغا ھاياتلى ق ئاتا قىلدى، ئۇنىـڭ مهۋجۇدلـۇقىنى كام
ـادا  . چۈنكى، ئىنسان ئۆزلىكىدىن مهۋجـۇد بولمايـدۇ  . يهتكۈزدى ـاننى    هللامۇب تائاالنىـڭ ئىنس

ئومــۇمهن . يارىتىشــىدىكى مهرھهمىتــى بولمىســا ئىــدى، ئىنســان يــوق بىــر نهرســه ئىــدى
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تهسهررۇپ قىلغـۇچى،  قىلىپ ئېيتقاندا، مهۋجۇدىيهتتىكى ھهرقانداق بىر نهرسه ھهممىنى 
ئهگهر ئــارىف . ھهمىشــه تىرىــك بولغــۇچى زاتنىــڭ ئىنــايىتى بولمىســا مهۋجــۇد بولمايــدۇ  

دوسـت  ) ھالبۇكى، ئۇنىڭ مهۋجۇدلـۇقى باشـقا بىـر كـۈچتىن كهلـگهن     (ئۆزىنى ) بىلگۈچى(
ـاراتقۇچى، پهيـدا        ـادا ئـۇ زاتنـى ي تۇتسا، ئهلۋەتته ئۇنى مهۋجۇد قىلغان زاتنى دوست تۇتىـدۇ، مۇب

غــۇچى، ھايــاتلىق ئاتــا قىلغــۇچى، ئــۆز زاتــى بىــلهن تهســهررۇپ قىلغــۇچى ۋە ئــۆزگىنى  قىل
  . تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ ،باشقۇرغۇچى دەپ بىلسه

ئىنســـــاننىڭ ئـــــۇ زاتنـــــى دوســـــت تۇتماســـــلىقى ئـــــۆزىنى ۋە پهرۋەردىگـــــارىنى 
ئۇنىـڭ يـوق بولۇشـى    . بىلىشنىڭ سهمهرىسـىدۇر  ،مۇھهببهت بولسا. بىلمىگهنلىكىدىندۇر

ئۇنىڭ ئاجىزلىقى بىلهن ئۇ ئاجىزلىشىدۇ، ئۇنىڭ . ن بىلىشتىكى سهمهرە يوق بولىدۇبىله
 مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(شۇڭالشــقا، ھهســهن بهســرى . كۈچلــۈك بولۇشــى بىــلهن كۈچىيىــدۇ

ـارىنى تونۇيـدىكهن، ئـۇنى دوسـت تۇتىـدۇ، كىـم        ‹: مۇنـداق دېـگهن  ) قىلسۇن كىـم پهرۋەردىگ
ـاننىڭ ئـۆزىنى ياخشـى كـۆرۈپ تـۇرۇپ،      . ىلىـدۇ دۇنيانى تونۇسا، ئۇنىڭـدا زاھىـدلىق ق   ئىنس

ـارىنى دوسـت تۇتماسـلىقىنى قانـداقمۇ تهسـهۋۋۇر قىلغىلـى         ـان پهرۋەدىگ ياراتقۇچىسى بولغ
ـايىنى ياخشـى كۆرىـدۇ، نهتىجىـدە        !بولسۇن؟ ـان كىشـى س مهلۇمكى، تومۇز ئىسسىقتا قالغ

 هللامـمه مهۋجـۇدات   ھاياتلىقتىكى ھه. سايىنىڭ ئاساسى بولغان دەرەخنىمۇ ياخشى كۆرىدۇ
تائاالنىــڭ قــۇدرىتى بىــلهن خــۇددى دەرەخنىــڭ سايىســىدەك، قۇيــاش نۇرىــدەكتۇر، چــۈنكى،  

ـالىرى    هللا نهرسه ھهممه ، خـۇددى نۇرنىـڭ مهۋجۇدلـۇقى    بولـۇپ  تائاالنىـڭ قۇدرىتىنىـڭ ئىزن
ـاغلىق بولغىنىـدەك، ھهممىنىـڭ مهۋجۇدلـۇقى      قۇياشقا، سايىنىڭ مهۋجۇدلۇقى دەرەخكه ب

  . »ىقىغا باغلىقتۇرنىڭ مهۋجۇدلهللا
ـارىنى بىلـ      هللادېمهك،  گهن كىشـى ئۈچـۈن   تائاالنى دوسـت تۇتـۇش ئـۆزىنى ۋە پهرۋەردىگ

  . ئىنتايىن مۇھىم
ـاش  ( لېكىن، بىرىنچى ئامىل  ئـېگىش پهيغهمبهرلهر ئېلىپ كهلگهن شهرىئهتلهرگه ب

ـاش   )ۋە بويسۇنۇش ـاراالرغا ئوخش ىـڭ  نهللابىـز  ” :نى ئهمهلىيلهشتۈرمهي تۇرۇپ، يهھـۇدىي، ناس
ــتلىرى ــۇللىرى ۋە دوسـ ــۆزى   هللادەپ  “ئوغـ ــنىڭ ئـ ــتلىقىنى دەۋا قىلىشـ ــڭ دوسـ تائاالنىـ

ــۇمكى، يهھــۇدىي، ناســاراالر  . ئىنتــايىن خهتهرلىــك ھــالهتتۇر  تائاالنىــڭ مــۇقهددەس  هللامهل
كىتابلىرىنىڭ كۆرسهتمىلىرىدىن، پهيغهمبهرلهر دەۋەت قىلغان يولدىن ئېزىپ كهتتـى ۋە  

  . ۆزگهرتىۋەتتى، بۇنىڭ بىلهن ئۇالر توغرا يولدىن ئازدىتائاالنىڭ كهلىمىلىرىنى ئ هللا
تائاالغـــا ئهڭ يـــۇقىرى  هللادېـــمهك، ئىبنـــى تهيمىـــيه بايـــان قىلغانـــدەك، ئىبـــادەتته 

ـارەت        هللا، ئېگىشدەرىجىدىكى باش  ـاالنى ئهڭ يـۇقىرى دەرىجىـدە دوسـت تۇتۇشـتىن ئىب تائ
  . ئىككى ئامىل ئهمهلىيلىشىشى كېرەك
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لهرنىڭ ئىبادەتنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىشتىكى ئىككى تۈركۈم كىشى. 3

  خاتالىقلىرى
 

ـانالر  ــدىكى بايــ ـاھيىتىنى    تۆۋەنـ ــڭ مــ ــىلهرنىڭ ئىبادەتنىـ ــۈم كىشـ ــى تۈركـ ئىككـ
  : چۈشىنىشتىكى خاتالىقلىرىنى توغرىاليدۇ

ۋاسىنى چېكىدىن ئاشۇرۇۋەتكهنلهر بولۇپ، ئـۇالر  ەمۇھهببهت د: بىرىنچى تۈردىكىلهر .1
شـۇنداقال، پهقهت  . كه زىت كېلىدىغان دائىرىگه ئهكىرىپ قويـدى »ئۇبۇدىيهت«مۇھهببهتنى 

شـۇنىڭ  . تائاالغىال اليىـق بولىـدىغان رۇبـۇبىيهت ئىچىـگه بهنـدىنىمۇ ئېلىـپ كىـردى        هللا
) ئــادەتته كىشــىلهر ئۇياقتــا تۇرســۇن(بىــلهن بــۇ ھــال شــۇنداق دەرىجىــگه يهتتىكــى، ئــۇالر  
ـاكى كىشـىلهر ئـۇالردىن    پهيغهمبهرلهردىنمۇ ھالقىپ ئۆتۈپ كېتىدىغان دەۋا الرنى قىلدى ي

تائاالغىال اليىـق بولىـدىغان نهرسـىلهرنى     هللاپهيغهمبهرلهرگىمۇ اليىق بولمايدىغان، پهقهت 
  . تىلهشتى

بۇ يولغا نۇرغۇنلىغان «: مۇنداق دېگهن) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(ئىبنى تهيمىيه 
ـان   بۇنىـڭ سـه  ). سـوپىالرنى دېمهكچـى  (ماشايىخالر كىرىـپ قالـدى    ۋەبى، پهيغهمـبهرلهر باي

نىڭ ئاجىزالپ كېتىشى، ئۇالر ئېلىپ كهلگهن ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە ›ئۇبۇدىيهت‹قىلغان 
ـان ــالپ   يامــ ــلىرىنىڭ سۇسـ ــۇش ئىشـ ــڭ   لېقلىقتىن توسـ ـاندىكى ئۆزىنىـ ــى، ئىنســ ىشـ

مۇبــادا ئىنســان . مــاھىيىتىنى تونۇيــدىغان ئاڭنىــڭ ئــاجىزالپ كېتىشــى قاتــارلىقالردۇر  
ـاجىزالپ، دىنىـي بىلىـم ئازىيىـپ     قهلبىدە نادانال رچه تهلۋىلهشكهن مۇھهببهت بولۇپ، ئاڭ ئ

بۇ خۇددى بىر ئادەم بىر . كهتسه، ئهخمىقانه مۇھهببهت بىلهن ئىنسان روھى يايراپ كېتىدۇ
ـايراپ        ــۆرۈپ، يـ ــى ك ــۇنى ياخش ــۇرۇپ ئ ــپ ت ـادانلىقىنى بىلى ــى ۋە نـ ــڭ ئهخمهقلىق ئادەمنى

  . ئىشتۇر، خاالسكهتكهندەك بىر 
ئاالنىڭ مۇھهببىتىنى دەۋا قىلىۋاتقانالرنىڭ كۆپىنچىسى دىنغا زىـت ئىشـالرنى   تا هللا

تائاالنىڭ چهكلىمىلىرىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ كهتتى ياكى  هللا، ئۇالر ياكى قىلىپ كهلمهكته
ھوقۇقلىرىنى زايا قىلىۋەتتى ۋەياكى ھېچقانداق ئاساسى بولمىغان باتىل دەۋاالرنـى   -  ھهق

ـا        «: ئـۇالر . كۆتۈرۈپ چىقىشـتى  مېنىـڭ ھهرقانـداق بىـر مـۇرىتىم بىـرەر كىشـىنى دوزاخق
ــداق بىــر مــۇرىتىم    -  تاشــاليدىكهن، مهن ئۇنىڭــدىن ئــادا  جــۇدامهن يــاكى مېنىــڭ ھهرقان

  . دەيدۇ» جۇدامهن -  مۇئمىنلهردىن بىرىنى ئوتقا تاشاليدىكهن، مهن ئۇنىڭدىن ئادا
ــر      ــالنغان ھهربىـ ـا تاشـ ــۇرىتىنى ئوتقــ ــڭ مـ ــدىن ئۆزىنىـ ــۇالر بىرىنچىـ ـادەمنى  بـ ئــ

  . چىقىرااليدىغان ھالهتكه يهتكۈزدى
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ـاھى كهبىر   ئىككىنچىدىن ـان ھهرقانـداق بىـر     ، ئۆزىنىـڭ مـۇرىتىنى گۇن لهرنـى قىلغ
  . ئادەمنى ئوتقا تاشلىنىپ كېتىشتىن توسىيااليدىغان ھالهتكه يهتكۈزۈپ قويدى

ــرى  ــڭ بهزىلى ــلىنىپ     «: ئۇالرنى ــڭ تاش ــر كىمنى ـا بى ــۈنى مهن دوزاخقـ ـامهت ك قىيـ
ــدىرىمنى تىكىــپ ئولتــۇرىمهن     كهتمهســل ــڭ ئالدىــدا چې . دەيــدۇ» ىكى ئۈچــۈن دوزاخنى

مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش نۇرغۇنلىغــان سهپســهته گهپــلهر بهزى ماشــايىخالر ھهققىــدە رىــۋايهت 
ـاكى بول    رئۇال ،بۇ بىر بولسا. قىلىنىدۇ ـان گهپ ي ـان يالغ ـا مىئۈستىدە توقۇلغ  ھهقىـقهتهن  س

  . ئۇالردىن سادىر بولغان خاتالىقتۇر
ـاندىن مهسـ  مۇ ـاكى بىـرەر نهرسـىنى     تشۇنىڭغا ئوخشاش گهپلهر ئىنس ـالهتته ي لىك ھ

پهرق ئېتهلمهيــدىغان ۋەيــاكى ئۆزىنىــڭ نــېمه دەۋاتقىنىنــى تۇيمايــدىغان ھــالهتته ســادىر   
ــدۈرەلمىگۈدەك ھــالهتكه   تمهســ. بولىــدۇ ـا، ئىنســاننىڭ بىــر نهرســىنى پهرقلهن لىك بولسـ

ـاي قىلىـپ      شۇڭالشـقا، ئۇالرنىـڭ بهز  . چۈشۈپ قېلىشىدۇر ىلىـرى ھوشـىغا كهلگهنـدە تۇيم
ماشايىخالردىن ئىشـق، تهشـنالىق، مـۇھهببهت،    . سالغان گهپلىرىگه ئىستىغپار ئېيتاتتى

. تهنه، ماالمهت ھهققىدە ئاڭالشقا كۆنۈپ قالغانالرنىڭمۇ ئهسلى مهقسىتى مۇشۇ ئىـدى  -  تاپا
ـاي ق   شۇڭالشـقا،  . المايـدۇ چۈنكى، بۇ ئىنسان قهلبىدىكى ھهرقانداق بىر ئىشـقىنى قوزغاتم

ـايهتنى نازىـل قىلـدى     ) ئاشـىقنى (تائاال دوست تۇتقـۇچىنى   هللا � � )�� 2" �: سـىناپ مۇنـۇ ئ%; "5� -
  CK)��  2 M"�%� ": � �%8� %�*���� �CK)�� ���b� %: �ـا ! ئى مۇھهممهد(� � نـى  هللائهگهر سـىلهر  ‹ئېيتقىنكـى،  ) ئۇالرغ

دېمهك، بهندە پهقهت . ①�›دوست تۇتىدۇسىلهرنى  هللادوست تۇتساڭالر، ماڭا ئهگىشىڭالركى 
ــدىن    ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا ئهگهشــكهندىال ئان ــدۇ   هللام ـاالنى دوســت تۇتقــان بولى . تائـ

نـى  »ئۇبۇدىيهت«مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئهگىشىش پهقهت 
ن كــۆپىنچه مــۇھهببهتنى دەۋا قىلىــدىغا. ئهمهلىيلهشــتۈرگهندىال ئانــدىن ھاســىل بولىــدۇ

كىشىلهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدىن ۋە سۈننىتىدىن چىقىپ كېتىدۇ 
ـال  . ھهمدە ئۇالر بۇ يهردە ھهممىنى دەپ بولغىلى بولمايدىغان ئىشالرنى دەۋا قىلىشىدۇ بۇ ھ

ــدىكى  ــۇ دەرىجى ــۇالر ،ش ــدىن شــهرىئهتنىڭ بهزى ئهمر  ئ ــۇپ  ئۆزلىرى ـاقىت بول ــڭ سـ لىرىنى
ام نهرسىلهرنىڭ ئۇالر ئۈچۈن ھاالل قىلىنغانلىقىنى، بۇنىڭـدىن باشـقا   كهتكهنلىكىنى، ھار

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىگه، سۈننىتىگه ۋە ئىتائىتىگه خىـالپ ئىشـالرنى   
  . دەۋا قىلىدۇ

ــۆزىتائــاال  هللابهلكــى، « نى ۋە ئۆزىنىــڭ پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى  ئ
ـاد   . قىلغان بىلهن باراۋەر قىلدىيولىدا جىهاد  هللادوست تۇتۇشنى  ـالبۇكى، جىه ـاال   هللاھ تائ

ان نهرسىلهرنى يامان كۆرۈشـنىڭ  قدوست تۇتۇشنىڭ كامالىتىنى، توس بۇيرىغان ئىشالرنى
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تائاال ئۆزى دوست تۇتىدىغانالرنىڭ ۋە ئۆزىنى  هللاشۇڭالشقا، . كامالىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

��V �: ۇنـداق دېـگهن  دوست تۇتىدىغانالرنىڭ سـۈپهتلىرى ھهققىـدە م  )�A $	*j�%A�B �6�%( %7 "w� R"�� V��)�A $3�*�%=�B
 $2����%>' �3�����7 "��� ��� ������ �̂ �� �/�� %C����K)�� %5�%����� �� �����%� ��� ,���� %e��Q � �6�%�%����� �M"��� � ... ،مــــۇئمىنلهرگه كۆيىنىــــدىغان

نىــڭ يولىــدا جىهــاد قىلىــدىغان ۋە مــاالمهت قىلغۇچىنىــڭ   هللاكاپىرالرغــا شهپقهتســىز، 

  . ①�...قورقمايدىغان بىر قهۋمنى كهلتۈرىدۇ ماالمىتىدىن 
ـان دوسـتلۇقى ئىلگىرىكـى      هللاشۇڭالشقا، ئـۈممىتى مۇھهممهدىيهنىـڭ   « ـا بولغ تائاالغ

ى ئىلگىرىكىلهرنىـــــڭ ›ئۇبـــــۇدىيهت‹ئۈممهتلهرنىڭكىـــــدىن مـــــۇكهممهل، ئۇالرنىـــــڭ 
 ئۈممىتى مۇھهممهدىيهنىڭ ئىچىدىن بۇ جهھهتته ئهڭ. ئۇبۇدىيىتىدىن مۇكهممهل بولغان

شۇنداقال، بۇ جهھهتته . مۇكهممهل ئىنسانالر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدۇر
  . »شۇ ساھابىلهرگه ئهگهشكهنلهردۇر

ــۈردىكىلهر. 2 ــى تــ ــته  »ئىبــــادەت«: ئىككىنچــ ــڭ مــــاھىيىتىنى چۈشىنىشــ نىــ
ىگه قائىـدىلىر  -  نىڭ ئهدەب»ئۇبۇدىيهت«تائاالغا بولغان دوستلۇق  هللائۇالر . خاتاالشقانالردۇر
ـاالدىن   هللابــۇ ھهر بىــر بهنــدە ئۆزىــدە ئۆزلهشتۈرۈشــكه تېگىشــلىك      . زىــت كېلىــدۇ  تائـ

ـان    هللاشۇڭالشقا، مهخلۇقتا . قورقۇشتىن ئىبارەت ھالهتكه مۇناسىپ كهلمهيدۇ ـا بولغ تائاالغ
ىتائهت قىلىشال ۋە ئ ئېگىشتائاالغا باش  هللائىنساندىن پهقهت . مۇھهببهت ئىشقا ئاشمايدۇ

  . ەپ قارايدۇد تهلهپ قىلىنغان
. تائــاالدىن قورقۇشــقا زىــت كهلمهيــدۇ هللاتائاالغــا بولغــان دوســتلۇق  هللادەرھهقىــقهت، 

ـان دوسـتلۇققا ياندىشـىپ       هللابهلكى ئىبنى تهيمىيه دېگهندەك،  ـا بولغ تىن قورقـۇش ئـۇ زاتق
ـاپ قهلبـته    . ماڭىدۇ ـا         هللاچـۈنكى، س تائاالنىـڭ ئۇبـۇدىيىتى، ئـۇ زاتنىـڭ دوسـتلۇقى، ئـۇ زاتق

ــ  ـان ئىخ ــىلىقى ۋە      بولغـ ــى، ياخش ـاالۋىتى، لهززىت ــڭ ھـ ـان ئىماننى ــگه ئالغـ ــۆز ئىچى الس ئ
ـان قهلبىنـى     . خۇشاللىقىدىن باشقا بىـر نـېمه بولمايـدۇ    ـال ئىنس ـاال تهرىـپىگه    هللابـۇ ھ تائ

تائاالغا تهۋەككۈل قىلىدۇ، ئۇ زاتـتىن قورقىـدۇ، ئـۇ     هللاتارتىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئىنسان قهلبى 

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ، ئازابىدىن قورقىدۇزاتنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ�� %a�O "6��7
 $l��%(b7 $l")��%. f��<�� %l"��v"��%. 6�R "D*���� � نى كۆرمهي تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن قورقسا هللاكىمكى مېهرىبان

چـــۈنكى، ئاشـــىق ئىنســـان ئۆزىنىـــڭ . ②�...ۋە تهۋبه قىلغـــۇچى قهلـــب بىـــلهن كهلســـه 
ــلىقىدىن   ــىل بولماس ــڭ ھاس ــلىكىدىن    تهلىپىنى ــىنىڭ ئهمهلىيلهشمهس ـاكى ئارزۇس يـ

نىــڭ بهندىســى ۋە دوســتى ئــۇ زاتــتىن ئۈمىــد قىلىــش بىــلهن هللاشۇڭالشــقا، . ئهنســىرەيدۇ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. قورقۇش ئوتتۇرىسىدا بولىـدۇ  �2  �: تائ %!4.�� V���%; ���� v���"���� ��� A ",��� �6�%9�*�� �F�%i��� B
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 �����  1��"�-�B "2 !b���B �3�)� %���"���G�� 9� ":�7 ����� �F4.�� �1��9�A *�%;  C�.� �9�A ��� �� �̂ ����  C�� �R "D�� ��نـى قويـۇپ   هللا(ئـۇالر  � ��"> �
پهرۋەردىگارىغا يـېقىن  ) ئۆزلىرى ئىبادەت ئارقىلىق(ئىبادەت قىلىدىغانالرنىڭ ) ئىالھ دەپ

ـا (بولۇشنى تىلهيدۇ، ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا   ـادەت  ھ(يېقىنـراق بـولغىنى   ) پهرۋەردىگارىغ هم ئىب
، پهرۋەردىگارىنىـڭ رەھمىتىنـى ئۈمىـد قىلىـپ،     )قا يېقىن بولۇشنى تىلهيدۇهللائارقىلىق 

ـازابى ھهقىـــقهتهن ساقلىنىشـــقا       ) ئۇنىـــڭ ( ئازابىـــدىن قورقىـــدۇ، پهرۋەردىگارىنىـــڭ ئــ

  . ①�تېگىشلىكتۇر
دېـگهن ئهسـىرىنىڭ   » ئهلئۇبـۇدىيهت «) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(ئىبنى تهيمىيه 

ـانچه  ــر قـ ــدا باب بى ــۇھهببهت«ى ــڭ »م ــۇدىيهت«نى ــر قىســىم   »ئۇب ــدىغان بى ــن ئايرىلماي تى
ــۇ . بۇنىڭغــا لــۇغهتتىن ۋە شــهرىئهتتىن دەلىــل كهلتۈرىــدۇ . ئىكهنلىكىنــى تهكىتلهيــدۇ ئ

ـاش   › ئۇبـۇدىيهت «‹: مۇنداق دەيدۇ نى ۋە مـۇتلهق مـۇھهببهتنى ئـۆز    ئېگىشـ لهۋزى مـۇتلهق ب
ـاالمدىن    بۇ ھالهت ئىبراھىم ئهلهيهىسس. ئىچىگه ئالىدۇ االم بىـلهن مـۇھهممهد ئهلهيهىسس

  . »ھاسىل بولغانىدى
ـا،   «: يهنه بىر ئورۇنـدا مۇنـداق دەيـدۇ    ئۈچـۈن مـۇتلهق ئۇبـۇدىيهتنى     هللاھهق دىـن بولس

تائاالغا بولغان دوستلۇقنى ھهمـمه تـۈرلىرى بىـلهن     هللائۇ بولسىمۇ، . ئهمهلىيلهشتۈرۈشتۇر
ـا  هللاىك مۇكهممهللهشسـه، بهنـدىنىڭ   ئۇبۇدىيهت قانچىل. ئهمهلىيلهشتۈرۈشتىن ئىبارەت ق

نىڭ بهندىگه بولغان دوسـتلۇقى  هللاشۇنداقال، . بولغان مۇھهببىتى شۇنچه مۇكهممهللىشىدۇ
ـاجىزالپ كېتىـدۇ   . زىيادە بولىدۇ ـان قهلبىـدە   . ئهكسىچه بولسا، مـۇھهببهت ئ  تىـن هللائىنس

بولغــان غهيــرىگه  تىــنهللاغهيــرىگه قانچىلىــك دەرىجىــدە مــۇھهببهت بولىــدىكهن، ئۇنىڭــدا 
ــدۇ   ــۈك بولغــان بولى ــۇدىيهت شــۇنچىلىك كۈچل ــۇدىيهت   تىــنهللا. ئۇب ــرىگه بولغــان ئۇب غهي

  . غهيرىگه بولغان مۇھهببهتمۇ شۇنچىلىك بولىدۇ تىنهللاقانچىلىك بولىدىكهن، 
ـان   هللا تائاالنىـڭ رازىلىقـى    هللاشـۇنداقال،  . ھهرقانـداق دوسـتلۇق باتىـل   تائاالغا بولمىغ

ــر ئهم  ــداق بى ــۆزلهنمىگهن ھهرقان ــدۇرك ــڭ. هل باتىل ـاد ،دۇنيانى ــىلهرنىڭمۇ دۇنيـ ىكى نهرس
ـاال   هللاپهقهت . ئۈچۈنال بولغان نهرسىلهر بۇنىڭدىن مۇستهسـنا  هللاپهقهت . قىممىتى يوق تائ

ــىلهرال يو   ـان نهرس ــرى دوســت تۇتقـ ــڭ پهيغهمبى ــۇقۋە ئۇنى ــنهللا. لل ــرى مهقســهت   تى غهي
ـاكى   ـان يـ ـاكى    هللاقىلىنغـ ـان يـ ــق بولمىغـ ــهرىئىتىگه مۇۋاپى ــڭ ش ــڭ  تا هللانى ـاال ۋە ئۇنى ئـ
ــڭ  ــدە     پهيغهمبىرىنىــ ــۈپهتنى ئۆزىــ ــى ســ ـان ئىككــ ـارەت بولغـــ ــتلۇقىدىن ئىبـــ دوســ

ئۈچۈن بولغان بولمايدۇ، شۇڭالشقا، ئىنسان  هللامۇجهسسهملهشتۈرمىگهن ھهرقانداق ئهمهل 
نىڭ پهيغهمبىرىنىـڭ دوسـتلۇقى ئۈچـۈن    هللانىڭ ۋە هللائۈچۈن،  هللاھهرقانداق بىر ئهمهلنى 

  . »قىلىشى پهرز ھهم سۈننهتتۇر
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» ئۇبــۇدىيهت«بهزى ســهلهفلهر ئىشــقىنىڭ ھهقىقىتىنــى ئىنكــار قىلمىــدى، بهلكــى 
ــۇبىيهت«ماقامىغــا ۋە  ــوغرا كهلمهيــدىغان رەۋىشــته ئىنســاننىڭ   »رۇب نىــڭ ئۇلۇغلىقىغــا ت

 تائــاال هللا :بهزى مــۇتهكهللىمىنلهر. ئۇنىڭغــا بهك بېرىلىــپ كېتىشــىنى ئىنكــار قىلــدى 
ۋە ھهدىـس  » قۇرئان كهرىـم «ئۇالر بۇ ھهقته . قارايدۇ دەپ -  ،ھهققىدە ئىشق دۇرۇس بولمايدۇ
ـائهت قىلىـش،   تائاالغا  هللا :شهرىفته كهلگهن مهزمۇنالرنى ـا   هللا” :نـى »ئۇبـۇدىيهت «ئىت تائاالغ

دەپ تهپسـىر   “ئهمهس نهرسـه بولىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا  ۋە بويسۇنۇش دېگهنلىك ئېگىشباش 
  . قىلىدۇ

تائاالغــا بولغــان مــۇھهببهت ۋە  هللا :)ۇنقىلســ مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(ئىبنــى تهيمىــيه 
ـان  تائاالغ هللادوستلۇق  ـان     »ئۇبـۇدىيهت «ا بولغ ـارەت دەپ باي نـى ئهمهلىيلهشتۈرۈشـتىن ئىب

ئۇبۇدىيهت «: قىلىپ بولغاندىن كېيىن، مۇتهكهللىمىنلهرگه رەددىيه بېرىپ مۇنداق دەيدۇ
ياندىشــىپ  ۋە بويسۇنۇشــتىن ئىبــارەت، ئۇنىڭغــا مــۇھهببهت  ئــېگىشدېــگهن پهقهت بــاش 

ـارلىنىش بولـۇپ، ئـۇنى        -  كهلمهيدۇ، مۇھهببهت دېگهن ھاۋايى ـاكى خ ھهۋەسـكه بېـرىلىش ي
ــ   ــدۇ دەپ قاراي ــۇل قىلماي ــۇبىيهت قوب ــقان رۇب ــۇ خاتاالش ــدۇ دىغانالر تولىم ــقا، . بولى شۇڭالش

ـاراڭ  ق ۇلـۇ ىـدا باشـقىالر مـۇھهببهت توغر   ھۇزۇرزۇننۇندىن رىۋايهت قىلىنىشـىچه، ئۇنىـڭ    پ
ـاڭالپ قېلىـ     رۇلـۇ بۇ توغ: ۇقىلىشقاندا، ئ ـان  ق پاراڭالشـماڭالر، كىشـىلهر بـۇنى ئ پ، بولمىغ

  . »دېگهن مىسۇنپ يۈرئىشالرنى قىلى
مهرىــــپهت ســــاھىبلىرى مــــۇھهببهت ھهققىــــدە كــــۆپ پــــاراڭ   -  بهزى ئىلىــــم«

ـا  هللاكىـم  ‹ :بهزى سـهلهفلهر . قىلىشىدىغانالرنىڭ سورۇنلىرىدا ئولتۇرۇشنى يامان كۆرىدۇ ق
ـادەت  قا ئۈمهللازىندىق بولىدۇ، كىم  ئىبادەت قىلىدىكهن،ببهت بىلهنال مۇھه ىد بىلهنال ئىب

ـادەت قىلىـدىكهن،   قا قورقـ هللامۇرجىئه بولىدۇ، كىم  قىلىدىكهن، ھهرۇرىـي   ۇش بىلهنـال ئىب
ھهقىقىــي  لهن ئىبــادەت قىلىــدىكهن،قــا ئىشــق، قورقــۇش ۋە ئۈمىــد بىــهللابولىــدۇ، كىــم 

  . »دەپ قارايدۇ› مۇئمىن ھېسابلىنىدۇ
ـان ئىـش، بىـر تۈركـۈم كىشـىلهرنىڭ        ئۇالرن ـا  هللاىڭ بۇنداق دېيىشـىگه سـهۋەب بولغ ق

ـان ئاالقىلىرىنىـڭ     هللابولغان مۇھهببهتنى دەۋا قىلىپ كېلىپ، ئۆزلىرىنىـڭ   بىـلهن بولغ
ـاملىرىنى      ــلهن شــهرىئهتنىڭ ئهھكـ ــى، شــۇنىڭ بى ــگه يهتكهنلىكىن ــر دەرىجى شــۇنداق بى

قالمىغــــانلىقىنى دەۋا  قىلىشــــنىڭ ئۇنىڭغــــا نىســــبهتهن ھېچقانــــداق ئهھمىيىتــــى
ـا بىـر جهزمىلىـك ھاسـىل      هللاچۈنكى، ئۇالرنىڭ قارىشىچه، ئۇالر . قىلغانلىقىدىندۇر تائاالغ

ھالبۇكى، جهزمىلىك ھاسىل بولغانـدىن كېـيىن، ھېچقانـداق    . بولغىچه ئىبادەت قىلغان
بۇنىــڭ بىــلهن ئۇنىڭــدىن پهرزنــى ئــادا قىلىــش، . بىــر ئىــش قىلىشــنىڭ ئــورنى قالمايــدۇ

ـاھ . ى قىلماسلىق ساقىت بولۇپ كېتىدۇھارامن  -  شۇنداقال، ئۇنىڭغا ھاراق ئىچىش ۋە گۇن
  . سىيهتلهرنى قىلىش ھاالل بولىدۇمه
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ــگهن ) قىلســۇن مهتۇنىڭغــا رەھــئ هللا(ئىمــام غهززالىــي  ــداق دې ــۇالر ھهققىــدە مۇن : ب
ـاپىرنى  بۇنـداقالرنى قهتلـى قىلىـش يـۈ    . بۇنداقالرنى شهكسىز قهتلى قىلىش كېـرەك « ز ك

الرغا بۇنـداق . بولغان زىيىنى ئىنتايىن ئېغىر چۈنكى، بۇالرنىڭ دىنغا. ۈرگهندىن ئهۋزەلئۆلت
ـاقىغىلى بولمايـدىغان بىـر دەرۋازا     دەيـدىغانالرغا  مۇتلهق دۇرۇس يول قويۇش ھهممه نهرسه ت

ارايـدىغانالرنىڭ  مـۇتلهق دۇرۇس دەپ ق  ھهممه نهرسه بۇنداقالرنىڭ زىيىنى. ىدۇئېچىپ بېر
بولـۇپ قېلىشـىنى يوشـۇرۇپ     اى، بۇ ئۇنىڭ كۇپۇرلىقىنىڭ ئاشـكار چۈنك. زىيىنىدىن كۆپ

لىقنى مىبــابدۇ، ئــۇالر پهقهت ئامئۆرۈيــولســا، شــهرىئهتنى شــهرىئهت بىــلهن بــۇالر ب. قويىــدۇ
ـان قىلىشـى مـۇمكىن      ـادىر قىلـدۇق دەپ گۇم چـۈنكى،  . خاسالشتۇرۇپ قويۇش گۇناھىال س

تهكلىپلىرىنـى   مىبابلهن شهرىئهتنىڭ ئامئۇالر ئۆزىنىڭ دەرىجىسىدە بولمىغان نهرسه بى
ـاھ    . خاسالشتۇرىدۇ ـان   مه -  بهلكى، ئۇالر ئـۆزلىرىنى تاشـقى جهھهتـته گۇن سـىيهتلهرنى قىلغ

  . »جۇدا دەپ ئويلىشى مۇمكىن -  بىلهن باتىنىي جهھهتته ئۇنىڭدىن ئادا
ـا، ئۇنىڭـدىن       ـان بولس ـاپ قالغ ئىمام غهززالىي بۇالرنى كاپىرغا چىقىرىش بىـلهن توخت

چۈنكى، ئۇالر . كېيىن ئىبنى ھهجهردەك ئالىمالر ئۇالرنىڭ كاپىرلىقىنى جهزمىلهشتۈردى
  . دىننىڭ قهتئىي، كهسكىن ۋاجىبلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ

ــيه   ــى تهيمى ــقا، ئىبن ــ هللا( شۇڭالش ــئۇنىڭغ ــۇن مهتا رەھ ــۇدىيهت« )قىلس ــڭ »ئۇب نى
قا ئاالھىــدە نــى بايــان قىلىشــ»بېكىــتمىلهر«مــاھىيىتىنى ئىزاھالشــتا بــۇ جهھهتتىكــى 

بــۇ، بهنــدىنى ئۆزىنىــڭ بهنــدىلىك دائىرىســىدىن چىقىرىۋەتمهيــدۇ، تــوغرا  . كۆڭــۈل بۆلــدى
تائــاالنى  هللا«) قىلســۇن مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(ئىبنــى تهيمىــيه . يولــدىن ئازدۇرۇۋەتمهيــدۇ

ـا،    هللا: گهن تېما ئاستىدا مۇنداق دەيدۇدې» دوست تۇتۇش تائاالنىڭ ھهقىقىي بهندىسـى بولس
ـاالنى غهزەپلهندۈرىـدىغان نهرسـىدىن     هللاولىدىغان نهرسـىدىن رازى بولىـدىغان،   رازى ب هللا تائ

نىڭ پهيغهمبىرى دوست تۇتىدىغان ئىشـنى دوسـت تۇتىـدىغان،    هللاۋە  هللاغهزەپلىنىدىغان، 
ــدىغان،      هللاۋە  هللا ـارازى بولى ــىدىن نـ ــدىغان نهرس ـارازى بولى ــرى نـ ــڭ پهيغهمبى ــڭ هللانى نى

مانــا بــۇالر بىــلهن . هن كۆرىــدىغان ئىنســاندۇردۈشــمهنلىرىنى دۈشــم ،دوســتلىرىنى دوســت
ئۈچـۈن دوسـت    هللاكىـم  «: ۇ ھهقته ھهدىسـته مۇنـداق كهلـگهن   ب. ئىمان كامالهتكه يېتىدۇ

ئۈچۈن بهرمهيدىكهن، ئـۇ   هللائۈچۈن بېرىدىكهن،  هللائۈچۈن يامان كۆرىدىكهن،  هللاتۇتىدىكهن، 
ـا،   ئىماننىـڭ ئهڭ كۈچلـۈك ئارغ  «؛ »ئىماننى تولۇقلىغان بولىـدۇ كىشى   هللاامچىسـى بولس

  . »ئۈچۈن دۈشمهن تۇتۇشتۇر هللائۈچۈن دوست تۇتۇش، 
ــگهن   ــداق كهل ــته مۇن ــڭ     «: ھهدىس ـا، ئىماننى ــه تېپىلسـ ــۈك نهرس ــۈچ تۈرل ــدە ئ كىم

ـاال ۋە   هللا. ھاالۋىتىنى تېتىغان بولىـدۇ  تائاالنىـڭ پهيغهمبىرىنـى ھهمـمه نهرسـىدىن      هللاتائ
ـا، ئـۇنى په        هللائۈچـۈن دوسـت تۇتـۇش،     هللاقهت ئارتۇق سـۆيۈش، بىـرەر بهنـدىنى دوسـت تۇتس
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ـا قايتىشـنى         ـا كۇفرىغ تائاالنىڭ ئىلتىپاتى بىـلهن كۇفرىـدىن قۇتۇلغانـدىن كېـيىن، قايت

  . ①»تىرىك پېتى ئوتقا تاشالنغاندىنمۇ يامان كۆرۈش
ـان   ياخشى كـۆرگهننى ياخشـى كۆرۈشـكه،   تائاال  هللامانا بۇ كىشى  ـان   يام كـۆرگهننى يام

ــۇۋەپپهق بو ــدىكۆرۈشــكه م ــۇ كىشــىگه  هللاۋە  هللابىــلهن  شــۇنىڭ. ل نىــڭ پهيغهمبىــرى ئ
ـالهتكه ئايالنـدى     ـاننى   . نىسبهتهن ئهڭ ياخشـى كۆرۈلىـدىغان ھ ئۈچـۈن دوسـت    هللائـۇ ئىنس

مهھبۇبنىـڭ  . ئۈچـۈن ئهڭ يـۇقىرى دەرىجىـدىكى دوسـتلۇقىدۇر     هللاىڭ نئۇ ،تۇتتى، بۇ بولسا
ۇر، مۇبــادا مهھبــۇبىنى دوســت تۇتۇشــى، ئــۇنى ئهڭ يــۇقىرى دەرىجىــدە ياخشــى كۆرگهنلىكتــ

نىــڭ پهيغهمبهرلىرىنــى، دوســتلىرىنى ئــۇالر ھهقنىــڭ مهھبــۇبلىرىنى بهرپــا  هللائىنســان 
ـا، ئـۇالرنى    ـان بولىـدۇ     هللاقىلغانلىقلىرى ئۈچۈن دوست تۇتس ـاال   هللا. ئۈچـۈنال دوسـت تۇتق تائ

�V �: مۇنداق دېگهن)�A $3*�%=�B  C�8�b� %: ��� "2 !b�� %: � $� "���%.  CK)�� �%�"��� �x"��Z�� ��� ,� %e��Q � �6�%�%��� �M"�� V��)�A $	*j�%A�B �6�%(%7 "w R"��
 $2�%>' �3��7 "��� ��� �� �̂ �� �/�� %CK)�� %5�%��ئۇالرنى دوست تۇتىدىغان، ئۇالرمـۇ   هللا) ئۇنىڭ ئورنىغا( هللا� ��%� �

نىــڭ هللانــى دوســت تۇتىــدىغان، مــۇئمىنلهرگه كۆيىنىــدىغان، كاپىرالرغــا شهپقهتســىز،  هللا
ىــدىغان ۋە مــاالمهت قىلغۇچىنىــڭ ماالمىتىــدىن قورقمايــدىغان بىــر  يولىــدا جىهــاد قىل

ــدۇ �%���"K)��  2 M��C  �؛ ②�قهۋمنــى كهلتۈرى ": � �%8� %�*������ �C��K)�� �����b� %: � "2 ���( � �ــى مــۇھهممهد، (� �... - ��5" ;% ئ
 هللاركى، نــى دوســت تۇتســاڭالر، ماڭــا ئهگىشــىڭال هللائهگهر ســىلهر ‹ئېيتقىنكــى، ) ئۇالرغــا

ـاننى پهقهت     . ③�›...ت تۇتىـدۇ  سىلهرنى دوسـ  ـاالم ئىنس  هللاچـۈنكى، مـۇھهممهد ئهلهيهىسس
  . تائاال دوست تۇتىدىغان ئىشقىال بۇيرۇيدۇ

. تائاالنى دوست تۇتىدىكهن، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىشى شـهرتتۇر  هللاكىم 
ـاد قىلىـدۇ         ـاالم ئېلىـپ كهلـگهن شـهرىئهتكه ئېتىق  ئـۇ . شۇندىال ئـۇ مـۇھهممهد ئهلهيهىسس

 هللا كىـم مۇشـۇنداق قىلىـدىكهن،   . تىـدۇ ئۇنى ئـۈلگه تۇ . بۇيرىغان نهرسىگه ئىتائهت قىلىدۇ
  . تائاال ئۇنى دوست تۇتىدۇ هللابۇنىڭ بىلهن . دوست تۇتىدىغان ئىشنى قىلغان بولىدۇ

مـــۇھهممهد : تائـــاال ئۆزىنىـــڭ دوســـتلىرىغا ئىككـــى بهلگىنـــى تهيىـــن قىلـــدى  هللا
ـان . ىلىشئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىش ۋە جىهاد ق ـالىه ئهمهلـدىن    ۋە چۈنكى، جىهاد ئىم س

ـا ئېرىشـتۈرىدىغان   هللاتائاال دوسـت تۇتىـدىغان،    هللائىبارەت  ـا    نىـڭ رازىلىقىغ ئىشـالرنى بهج
ـارەت     كهلتــۈرۈش ـاھتىن ئىبـ ـان   هللا، شــۇنداقال كۇپۇرلــۇق، پاســىقلىق ۋە گۇنـ ـاال يامـ تائـ

�  �: مۇنداق دېـگهن  تائاال هللا. كۆرىدىغان ئىشالردىن يىراق بولۇش ئۈچۈن تىرىشىشتۇر%; "5� -
 �� 0	���� �Q%��� �� �e� R �"������� "�-� 0E����"7�B�� "2 M ����� %a�A�� "2 M <���"T�B�� "2 M 8��� "O%;�� "2 � r?�("�.�B�� "2 � r��.n �����  6%����Z�7�� ��e�
���Z�� ��"���a "̂

                                                 
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بۇخارى ۋە ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  54سۈرە مائىدە،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  31سۈرە ئال ئىمران،  ③
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 %��� �%� $
��! %<�� %C%�� ����� %CK)�� �647 2 M"���%; *l�D�B ��!��8 "���"���� %L%�"7��%.  CK)�� ��%�"��� V*��D "�� +*.�������� %C%)�...� �  ،ئېيتقىنكـى
 -  ئهگهر ســـىلهرنىڭ ئاتـــاڭالر، ئوغـــۇللىرىڭالر، قېرىندىشـــىڭالر، خوتـــۇنلىرىڭالر، ئـــۇرۇغ‹

ـاي قېلىشـىدىن    - ، تاپقان پـۇل )ھهمدە ئۇالردىن باشقىالر(تۇغقانلىرىڭالر  ـاللىرىڭالر، ئاقم م
نىــڭ هللاتىــن، هللاياخشــى كۆرىــدىغان ئــۆيلىرىڭالر ســىلهر ئۈچــۈن  قورققــان تىجــارىتىڭالر،

يهنــى شــۇالر (نىــڭ يولىــدا جىهــاد قىلىشــتىنمۇ ســۆيۈملۈك بولســا هللاپهيغهمبىرىــدىن ۋە 
ـاكى     )نىڭ پهيغهمبىرىگه ياردەم بهرمىسـهڭالر هللابىلهن بولۇپ كېتىپ،  ، ئـۇ ھالـدا سـىلهر ت

  . ①�ۈچه كۈتۈڭالركهلگ) ى قىلىش ئىزنىيهنى مهككىنى پهته(نىڭ ئهمرى هللا
نىـڭ پهيغهمبىرىـدىن، ئۇنىـڭ يولىـدا     هللاتىـن ۋە  هللامېلىنـى   -  ئائىلىسى ۋە پـۇل  هللا

ــدۇردى    ــورقىتىش بىــلهن ئاگاھالن ــۇ ق ــدىغان ئــادەمنى ب . جىهــاد قىلىشــتىن ئهۋزەل كۆرى
جېنىم ئىلكىدە بولغان زات بىلهن قهسـهمكى،  «: هيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهل

ئــارتۇق كۆرمىگــۈچه  دىنىن، ئاتىســىدىن ۋە ھهمــمه ئىنســانز بالىســىدبىــرىڭالر مېنــى ئــۆ

  . ②»مۇئمىن بولمايدۇ) كامىل(
ـا      هللائى رەسۇلۇلالھ، «: ئۆمهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىـلهن قهسـهمكى، سـهن ماڭ

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. دېــدى »شــقا ھهمــمه نهرســىدىن سۆيۈملۈكســهنئۆزۈمــدىن با
بىـلهن قهسـهمكى، سـهن     هللا«: ئـۆمهر . دېـدى  »زۈڭدىن چارە بولمىغۇچهمهن ئۆ !، ئۆمهرياق«

  . ③دېدى »مانا ئهمدى بولدى«: لهيهىسساالمپهيغهمبهر ئه. دېدى »رىسهنماڭا ئۆزۈمدىنمۇ چا
ــلهن      ــۇش بى ــدە بول ــۆرگىنىگه ھهمدەم ــى ك ـاھىيىتى پهقهت ياخش ــتلۇقنىڭ مـ دوس

ۈشـــلىرىگه ۋە يامـــان ئـــۇ بولســـىمۇ، ياخشـــى كۆرگىنىنىـــڭ ياخشـــى كۆر. تولۇقلىنىـــدۇ
ـاننى ۋە تهقـۋالىقنى ياخشـى كۆرىـدۇ     هللامهلۇمكى، . كۆرۈشلىرىگه ماسلىشىشتۇر . تائاال ئىم

  . لىقنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرىدۇقكۇپۇرنى، پاسى
 
 

  ياۋىداقلىرى - شهرقشۇناسالرنىڭ يالغان. 4
 

ـا قارشـى ئىسـالمنىڭ ھهمـمه تهرەپلىـرىگه، ھهمـم       ه شهرقشۇناسالرنىڭ ئىسالم دىنىغ
ـار  ـا تۆۋەنـدىكى ئىككـى    . تارماقلىرىغىچه چېتىلىدىغان بىر قانچىلىغان دەۋالىرى ب بۇنىڭغ

  . خىل ئامىلنىڭ بىرى ياكى ئىككىلىسى سهۋەب بولغان

                                                 
 .ئايهت -  24سۈرە تهۋبه،  ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ③
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ـان    ـابى نازىـل قىلىنغ پهيغهمـبهر   ،بىرىنچىسى، ئىسالم دىنىنى ۋە ئۇنىڭ مۇقهددەس كىت
ـان ۋە ئۆل   ـان    ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرى رىـۋايهت قىلىنغ ـازمىلىرى يېزىلغ ىماالرنىـڭ ي

ئۇالر ئهرەب تىلىغا نىسبهتهن ئهجهم ۋە يات مىللهت بولغانلىقتىن، ئـۇ  . تىلنى خاتا چۈشىنىش
ئهسـرارلىرىنى ۋە سـهرخىل    -  تىلدىن ئوبدان بهھرىلىنهلمهيدۇ، ئۇنىـڭ تهبىرلهشـتىكى سـىر   

  . ئىستېماللىرىنى بىلمهيدۇ
مۇددىئالىرىنىـڭ رەزىـل    -  ىكى مهقسـهت ئىككىنچىسى، ئۇالرنىڭ ئىزدىنىش داۋامىد

ـان    . بولغانلىقىدۇر ـان كهرىـم  «ئۇالر ئـۆزلىرى ئويـدۇرۇپ چىقارغ ـان تهرىپىـدىن   » قۇرئ ئىنس
ـاختا پهيغهمـــبهر دېگهنـــدەك        ـاالم ســ ـا كهلتـــۈرۈلگهن، مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســ بارلىققــ

ــېلىپ، خهلق   ـار س ــهتىلهرنى جـ ــالمنىڭ   ىسهپس ــدا ئىس ـالهم ئالدى ـان  «ئـ ــپ قالغـ ئېچىلى
ئـۇالر بىزنىـڭ مهدەنىـي مىراسـلىرىمىزنى     . نى يايىدۇ»ئاجىز نۇقتىلىرى«نى ۋە »ىرىيهرل

 -  زىدە«ھهقنى ئىزدەش نۇقتىسىدىن ئهمهس، بهلكى ئهسهبىيهتچىلىك روھىدىن ئىبارەت 
  . نى ئىزدەش ئۈچۈن تهتقىق قىلىدۇ»جاراھهتلهر

ــالم،   ــۇالر ئىس ــم «دەرۋەقه، ئ ـان كهرى ــۇھهممهد ئهله»قۇرئـ ـاالم، ، م ــالمنىڭ يهىسسـ ئىس
ئۇالرنىـڭ  .  بىر قاراشنى ھازىرالپ بولغانسلىرى ۋە تارىخى ھهققىدە ئالدىنئاالمهشهۇر شهخ

ــڭ      ــى ئۆزلىرىنى ــق قىلىشــتىكى مۇددىئاس ــلىرىنى تهتقى ــي مىراس ئىســالمنىڭ مهدەنى
ـارەت  -  قارىشىغا ماس كېلىدىغان دەلىل ـاالس پاكىتالرنى تېپىشتىن ئىب ـادا ئـۇالر   . ، خ مۇب

ــل ـاكىتال -  دەلىـ ـا پــ ــىتىۋاتىدۇ (رنى تاپالمىســ ــۇنى كۆرسـ ــۇ شـ ــل ) ئهمهلىيهتمـ ھهر خىـ
ـاپ كهتسـه، پـۇت تىـرەپ       . شۈبهىلهرنى قوزغايدۇ ئهگهر ئۇالر شـۈبهىلهرنى قوزغاشـتىن چارچ

تۇرالمايدىغان زەئىپ مهنبهلهردىن ئۆزلىرىنىڭ سـۆزلىرىنى پهردازاليـدىغان ۋە مۇسـۇلمانالر    
  . دۇرۇپ چىقىرىدۇئاممىسىنى قايمۇقتۇرىدىغان نهرسىلهرنى ئوي

مهزكــۇر نــۇقتىالردىن بىــرى بولســا، بهزى شهرقشۇناســالر مۇســۇلمانالرنىڭ ئىبــادىتى  
نىـڭ دوسـتلۇقىغا   هللاتىنال ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭـدا  ئېگىشتىن قورقۇش ۋە باش هللاپهقهت 

بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ ئېڭىـدا پهقهت بويسـۇندۇرغۇچى، قهھـرى     هللاھېچقانداق ئورۇن يوق، 
  . شهپقهت، رەھمهت ئىالھى ئهمهس دەپ جار سېلىشىدۇ -  الھ، ئۇ مېهرىقىلغۇچى ئى
ىزم پان رىشـتىلىرىدە ئىشـقىنى پهقهت سـو   بىـلهن بولغـ   هللامۇسـۇلمانالر  “ :ئۇالر يهنه

ــدى  ــيىن بىل ــدىن كې ــو. تارالغان ـات    پس ـا يـ ــۇقتىنى ئىســالم دىنىغـ ــۇر ن ـا، مهزك ىزم بولسـ
  . دەيدۇ ”مهنبهلهردىن ئالغانىدى

ـان كهرىـم  «سىمۇ ئىنساپ قىلىپ، ئۇالر ئازراق بول ـايهتلىرىگه ۋە ھهدىـس    »قۇرئ نىـڭ ئ
ـا چىـــرايلىقچه       ـاھابىلهرنىڭ ۋە ئۇالرغــ ـاالمنىڭ، ســ شـــهرىفكه، مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســ
ئهگهشــــكهنلهرنىڭ تهرجىمىهاللىرىغــــا مــــۇراجىئهت قىلغــــان، ئىبنــــى تهيمىــــيهدەك 

ئهلـۋەتته بۇنـداق   نىڭ لۇغهت مهنىسىنى تهھلىل قىلىپ كۆرگهن بولسا ئىدى، »ئىبادەت«
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ـان بـوالتتى     شـۇنداقال، ئىسـالمدا   . سهپسهتىلهرنى ئېغىزىغا ئېلىشـتىن ئـۆزلىرىنى تۇتۇۋالغ
نـى دوسـت تۇتۇشـنىمۇ ئـۆز ئىچىـگه      هللابىـلهن بىـرگه    ئـېگىش قا باش هللانىڭ »ئىبادەت«

  . ئالىدىغانلىقىنى بىلگهن بوالر ئىدى
ــۇمكى، ســو ــۆزگه  پمهل ــدىن ئ ــبهدىن   ىالر ئىالھىــي ئىشــقىنى ئىســالم دىنى ــر مهن بى

بهلكــى، بهزى مــۇتهكهللىمىنلهر ئىنســاندا ئــۆز پهرۋەردىگارىغــا ھهقىقىــي ئىشــق . ئالمىــدى
ــدۇ دەۋاتقــان دەۋردە،  ــۇق يېتىلــدۈردى ۋە   ســوپىبولماي ــۇنى تول الر ئىشــققا نهزەر ئاغــدۇرۇپ، ئ

چــۈنكى، يېڭىــدىن پهيــدا بولغــان نهرســه قهدىمكىنــى قانــداقمۇ ياخشــى . چوڭقۇرالشــتۇردى
   كۆرسۇن؟

ساداقهتمهن، زەۋق ۋە روھىي ھېسسىيات ئىگىلىرى بولغانالرنىـڭ ئىسـالم دىنىـدىن    
يــات بىــر مهنــبهدىن ئىالھىــي مــۇھهببهتنى ئېلىشــقا نــېمه ھــاجىتى بولســۇن؟ ھــالبۇكى، 
ئىسالمنىڭ بۇ جهھهتتىكى مۇستهھكهم دەلىللىرى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا قۇياش نۇرىـدەك  

   !؟ئېنىق تۇرسا
ئۈچۈن  هللادېگهن ئهسىرىدە ئىنساننىڭ » گۈللهندۈرۈش«هززالىينىڭ بۇ يهردە ئىمام غ

بولىــدىغان مــۇھهببىتىنى شــهرىئهتنىڭ دەلىللىــرى بىــلهن ئىســپاتلىغان بايــانلىرىنى   
ئىالھىـي  «الرنىڭ سـوپى بۇنىڭ بىلهن بىز مۆتىـدىل  . نهقىل كهلتۈرىشىمىز يېتهرلىكتۇر

 مهتئۇنىڭغا رەھـ  هللا(غهززالىي . زئىدىيىسىنى قهيهردىن ئالغانلىقىنى بىلهلهيمى» ئىشق
نىـڭ پهيغهمبىرىنـى دوسـت تۇتۇشـنىڭ     هللاۋە  هللابىلگىنكـى،  «: مۇنداق دېـگهن ) قىلسۇن

يوق نهرسـه قانـداقمۇ پهرز بولىـدۇ؟    . پهرزلىكىگه مۇسۇلمان ئۆلىمالىرى بىرلىككه كهلگهن
ئهت دەپ مۇ ئىتاقانداق ،ئهگهشمىسى ۋە نهتىجىسى تۇرسا ۋەھالهنكى، ئىتائهت مۇھهببهتنىڭ

مــۇھهببهت باشــتا كېلىــدۇ، ئانــدىن كېــيىن ئىنســان ئــۆزى ياخشــى  . تهپســىر قىلىنىــدۇ
ــدۇ  ــۆرگهنگه ئىتـــائهت قىلىـ ــڭ   هللا. كـ ــۆزى مۇھهببهتنىـ ــۇ سـ ــڭ مۇنـ ــۈن  هللاتائاالنىـ ئۈچـ

8���C   ...�: بولىــدىغانلىقىنى ئىســپاتالپ تۇرۇپتــۇ  �b� %: ��� "2 !b���� ئــۇالرنى دوســت   هللا... � �... � :%

  . ①�...نى دوست تۇتىدىغان هللارمۇ تۇتىدىغان، ئۇال
ــل     ــڭ دەلى ــدىكى دەرىجىنى ــڭ ۋە ئۇنىڭ ـايهتلهر مۇھهببهتنى ــۇ ئـ ـا ب ــدۇر -  مانـ . پاكىتى

ـان ھهدىسـلهردە     ـاالم نۇرغۇنلىغ نـى ياخشـى كۆرۈشـنى ئىماننىـڭ     هللامۇھهممهد ئهلهيهىسس
ق مۇنـدا ) ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئهبۇ رەزىن ئـۇقهيلى  . شهرتلىرى قاتارىدا ھېسابلىدى

ـان دېــگهن نــېمه؟    «: بىرســى: دېــگهن پهيغهمــبهر . دەپ ســورىدى» ئــى رەســۇلۇلالھ، ئىمـ
ـاالم ـاال ۋە  هللا«: ئهلهيهىسسـ ـارتۇق      هللاتائـ ــىدىن ئـ ــمه نهرس ــى ھهم ــڭ پهيغهمبىرىن تائاالنى

 هللاسـىلهرنىڭ بىـرىڭالر   «: يهنه بىر ھهدىسته مۇنداق كهلـگهن . دەپ جاۋاب بهردى» سۆيۈش

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  54سۈرە مائىدە،  ①
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مۇئمىن ) كامىل(مىرىنى ھهممه نهرسىدىن ئارتۇق سۆيمىگۈچه تائاالنىڭ پهيغه هللاتائاال ۋە 
مېلىـــدىن ۋە جىمـــى  -  بهنـــدە ئۈچـــۈن مهن ئۇنىـــڭ ئائىلىســـىدىن، پـــۇل«؛ »بواللمايـــدۇ

يهنه بىـر رىـۋايهتته   . »مـۇئمىن بواللمايـدۇ  ) كامىـل ( سانالردىن سـۆيۈملۈك بولمىغـۇچه،  ئىن

  .①دەپ كهلگهن» ئۆزىدىن ئارتۇق«

ــداق د  هللا ـاال مۇن ــدتائـ � M 2" �: ۇەي����� %a�A�� "2�� M <���"T�B�� "2 M 8����� "O%;�� "2 � r?���("�.�B�� "2 � r����.n ����� �� �%; "5�� -...� 
ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغـۇللىرىڭالر، قېرىندىشـىڭالر، خوتـۇنلىرىڭالر،    ‹ئېيتقىنكى، �

كار قىلىش تائاال مهزكۇر ئايهتنى تهھدىت سېلىش ۋە ئىن هللا. ②�...تۇغقانلىرىڭالر  -  ئۇرۇغ
نى دوست تۇتۇشـقا بـۇيرۇپ مۇنـداق    هللاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ . تهرىقىسىدە كهلتۈردى

مهتلىــرى بىــلهن ســىلهرنى ئوزۇقالندۇرىــدىغانلىقى تائــاالنى ئۇنىــڭ نې هللاســىلهر «: دېــگهن

ـانلىقى ئۈچـۈن دوسـت تۇتـۇڭالر      هللائۈچۈن دوست تۇتۇڭالر، مېنـى   رىـۋايهت  . ③»دوسـت تۇتق
ئى رەسۇلۇلالھ، مهن سـېنى ياخشـى   «: ىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغاقىلىنىشىچه، ب

ـا    «: دېگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ كىشـىگه » كۆرىمهن ـا پېقىرچىلىقق ئۇنـداق بولس
دېگهنـدە، پهيغهمـبهر   » تائاالنى ياخشـى كـۆرىمهن   هللامهن «: ئۇ كىشى. دېگهن» تهييارالنغىن

  . ④دېگهن» سىناققا تهييارالنغىن ئۇنداق بولسا«: ئهلهيهىسساالم
: دىـن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن      )بـۇ زاتـتىن رازى بولسـۇن    هللا(ئۆمهر 

ـار تېرىسـىدىن كهمهر   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسئهب ئىبنى ئۇمهيرنىڭ بـېلىگه   قوچق
ـادەمگه   قهلبىنـى نۇرالنـدۇرغان بـۇ    هللا«: ھالهتته كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى ۋە ىۋالغانباغل ئ

شـــارابالر بىـــلهن  -  ئانىســـىنىڭ ئـــۇنى ئهڭ ياخشـــى تائـــام -  قـــاراڭالر، مهن ئۇنىـــڭ ئاتـــا
ـان مـۇھهببىتى ئـۇنى سـىلهر       هللائۇنىڭ . غىزاالندۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرگهنىدىم ـا بولغ تائاالغ

  . ⑤دېدى» كۆرۈۋاتقان مۇشۇ ھالهتكه كهلتۈرۈپ قويدى
ـاالم ئۆزىنىــڭ دۇئاســىدا م     ، ماڭـــا هللائــى  «: ۇنــداق دەيتتــى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ

دوســـتلۇقۇڭنى، ســـېنى دوســـت تۇتقانالرنىـــڭ دوســـتلۇقىنى، ســـېنىڭ دوســـتلۇقۇڭغا  
 اقىنى ئاتا قىلغىن، سېنىڭ دوستلۇقۇڭنى ماڭۇنالشتۇرىدىغان نهرسىلهرنىڭ دوستليېقى

  . ⑥»سوغۇق سۇدىنمۇ سۆيۈملۈك قىلغىن
  :بى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىنبىر ئهئرا

                                                 
 .ىسنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغانمهزكۇر ھهد ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  24سۈرە تهۋبه،  ②
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ③
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ④
 .ناملىق كىتابىدا رىۋايهت قىلغان» ھىليه«ئهبۇ نۇئهيم  ⑤
 .تىرمىزى مۇشۇ لهۋزىگه ئوخشاش ھهدىس رىۋايهت قىلغان ⑥
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ــۇلۇل  -  ــى رەسـ ــ !الھئـ ــدۇ؟ قىيـ ـان بولىـ ــورىغان -  امهت قاچــ ــبهر  ىدى،دەپ سـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئۇ كىشى. ىدېد -  ؟قىيامهتكه نېمىلهرنى تهييارلىدىڭ - 
 نى كـۆپ بېـرىش  مهن ئۇنىڭغا روزىنى كۆپ تۇتۇش، نامازنى كـۆپ ئوقـۇش ۋە سـهدىقى    - 
ـارلى  بىلهن ـاال ۋە   هللالمىـدىم، لـېكىن مهن   ق قىالتهيي ڭ رەسـۇلىنى ياخشـى   تائاالنىـ  هللاتائ

  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمىدىدېگهن - ، كۆرىمهن
رەزىيهلالھـۇ  ئهنهس . دېـدى  - ، سهن ياخشى كۆرگهن ئادىمىڭ بىلهن بىلله بولىسـهن  - 
ــۇ ــگهن  ئهنه ــداق دې ــيىن   ”: مۇن ــدىن كې ــۇل قىلغان مهن مۇســۇلمانالرنىڭ ئىســالمنى قوب

  . ①“بۇنچىلىك خۇشال بولغىنىنى كۆرمىدىم
 ئىككــى بولــۇپ، مۇنــداق بادەتنىــڭ ھهقىقىــي مــاھىيىتىئىســالمدىكى ئى مانــا بــۇالر

  : ئاساستىن تهركىب تاپقان
  . نى مۇتلهق دوست تۇتۇشهللابىلهن  ئېگىشقا مۇتلهق باش هللا

يالغۇز  ئىبادەتئهسلى «: ۇنداق دېگهنم) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(ئىبنى قهييۇم 
نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن بولۇشـىنى تهلهپ  هللالۇقنىڭ ادوستۋە بارلىق  نىدوست تۇتۇشنىال هللا

پهقهت شـۇنداقال  تىن ئـۆزگىنى دوسـت تۇتمايـدۇ،    هللائىنسان  بۇنىڭ نهتىجىسىدە،. قىلىدۇ
  . »دوست تۇتىدۇ يولىداهللا ئۈچۈن دوست تۇتىدۇ ۋە اهللا ا

                                                 
 .ۋايهت قىلغانبۇخارى ۋە مۇسلىم رى ①



ŀ

 

  



 

55 
 

  

   ئۈچىنچى باب
  

  ئسىالمدا ئىبادەت سورۇنلىرى
  
  . ئىسالمىي رەۋىشتىكى ئىبادەت سورۇنلىرى. 1
ـا ئهگىشـىدىكهن، ئىبادىتىـدە شـېرىك كهلتـۈرگهن       تىنهللاكىم . 2 غهيرىنىڭ يولىغ
  . بولىدۇ
  . پايدىلىق ئىجتىمائىي ئهمگهكلهرمۇ ئىبادەتتۇر. 3
  . نىيىتىڭنى دۇرۇس قىلغىن، ھاياتىڭنىڭ ھهممىسى ئىبادەتكه ئايلىنىدۇ. 4
  . ئىبادەت ئىنسان ۋۇجۇدىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 5
  . دەنگه تهقسىملهنگهنتنىڭ ئهللىك مهرتىۋىسى قهلب بىلهن بهئۇبۇدىيه. 6
  قايسى ئىبادەت ئهڭ ئهۋزەل؟ . 7
 
 

  ئىسالمىي رەۋىشتىكى ئىبادەت سورۇنلىرى. 1
 

ـان   بىز ئىنساننىڭ زېمىندىكى ۋەزىپىسىنىڭ ئىنساننى يارىتىپ، ئۇ نى بېجىـرىم قىلغ
ـادەت قىلىـش    هللاگهن ۈپ بهرتكۈزمهتلهرنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن كامالهتكه يهۋە ئۇنىڭغا نې ـا ئىب ق

  . ئىكهنلىكىنى بىلدۇق
ـاھىيىتىنى    شۇنداقال، ئىبادەتنىڭ مهنىسىنى ۋە ئۇنىڭ لۇغهتتىكى، شـهرىئهتتىكى م

  . تونۇپ يهتتۇق
ۈشــــلىرىنى ۋە ئىبادەتنىــــڭ شــــهكىللىرىنى، تــــۈرلىرىنى، كۆرۈن گهئهمــــدى بىــــز

ـا نـېمه بىـلهن     هللابىـز  “باشـقىچه قىلىـپ ئېيتقانـدا،    . قالدى سورۇنلىرىنى بىلىش تائاالغ
  . دېگهن سوئالنىڭ جاۋابىنى بىلىشكه نۆۋەت كهلدى ”ئىبادەت قىلىمىز

ـاراتتى       هللا ـادەت قىلىـش ئۈچـۈن ي ـاال بىزنـى ئـۆزىگه     هللايهنـى،  . تائاال بىزنـى ئـۆزىگه ئىب تائ
ـا         ئېگىشمۇتلهق باش  ـارقىلىق ئـۇ زاتق ىمىز، شـۇنداقال ئـۆزىنى مـۇتلهق دوسـت تۇتۇشـىمىز ئ

ئۇنداقتا، مۇشۇ ئىتائهت قانـداق بولىـدۇ؟ قايسـى سـورۇندا     . ت قىلىشىمىز ئۈچۈن ياراتتىئىتائه
ـاۋاب بېــرىش بىــزگه مۇنــداق بىــر ھهقىقهتنــى           بولۇشــى كېــرەك؟ مهزكــۇر ســوئالالرغا جـ



ŀ
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ـاللىقى    ،ئۇ بولسىمۇ. ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدۇ ئىسالمدىكى ئىبادەتنىڭ مهنىسـىنىڭ ئۇنىۋېرس
  : ئۇالر. بۇ ئۇنىۋېرساللىقنىڭ ئىككى ئىپادىسى بار. رىلىكىدۇرۋە ئۇنىڭ دائىرىسىنىڭ كهڭ

  . ئىبادەتنىڭ دىننىڭ ۋە ھاياتنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقى. 1
ــدىغانلىقى   . 2 ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــىنى ئ ــڭ ھهممىس ـان ۋۇجۇدىنى ــز  . ئىنسـ ــدە بى تۆۋەن

  . مۇشۇالرنى شهرھىلهپ ئۆتىمىز
  
  

        ئىچىگه ئالىدۇ ئىبادەت دىننىڭ ھهممىسىنى ئۆز
  

�� � :تائاالنىـڭ  هللا) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه  �!b���B ����
  2� M*.�� "�� ,� �"A�  ]�*(��� ـايىتى   د ①�پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭـالر ! ئى ئىنسانالر� ېـگهن ئ

ـاقلىرىچۇ؟ دىننىـڭ ھهم     ” :قۇلۇتوغر ـادەت  مىسـى  ئىبادەت دېـگهن نـېمه؟ ئۇنىـڭ تارم ئىب
دېگهن كىتابىدا مۇنـداق  » ئۇبۇدىيهت«غا ئۆزىنىڭ الرسوئال ېگهند “ئىچىگه كىرەمدۇ، يوق؟

ياخشـى كۆرىـدىغان ۋە رازى بولىـدىغان زاھىرىـي ۋە      هللائىبادەت دېـگهن  «: جاۋاب بهرگهنىدى
ـات بېـرىش،     . سۆزلهر ۋە ئهمهللهرنىڭ ئۇنىۋېرسال نامىدۇر -  باتىنىي گهپ ـاز ئوقـۇش، زاك نام

ـا   ـا   -  روزا تۇتۇش، ھهج قىلىش، راست سۆزلۈك بولۇش، ئامانهتنى جايىغا تاپشـۇرۇش، ئات ئانىغ
ـا قىلىـش، ياخشـىلىققا بـۇيرۇش،        -  ياخشىلىق قىلىش، سىله رەھىم قىلىـش، ۋەدىـگه ۋاپ
 -  قوشنا، يېتىم -  مۇناپىقالرغا قارشى جىهاد قىلىش، قولۇم -  يامانلىقتىن توسۇش، كاپىر

ـا     -  ســكىن، يولــۇچى مى -  يېســىر، پېقىــر  ـاپىرالر، خىزمهتچــى، ئــۇالغ قاتارلىقالرغـ مۇسـ
ـالىئه قىلىـش ۋە    -  زىكىرياخشىلىق قىلىش، دۇئا قىلىش،  تهسبىه ئېيتىش، كىتاب مۇت

  . مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلىشنىڭ ھهممىسى ئىبادەتنىڭ جۈملىسىدىندۇر
هيهىسســاالمنى ياخشــى نىــڭ پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئهلهللاتائــاالنى ۋە  هللاشــۇنداقال، 

نىــڭ هللاتهرەپــكه قــايتىش، ھهق دىنغــا ئېتىقــاد قىلىــش،   هللاتىــن قورقــۇش، هللاكــۆرۈش، 
ـا  هللاقىلىش، قازايى قهدەرلىرىگه رازى بولۇش،  ۈرمهتلىرىگه شۈكقازاسىغا سهۋر قىلىش، نې ق
ـارلىقالر        نىتىتهۋەككۈل قىلىش، رەھمى ئۈمىـد قىلىـش، ئازابىـدىن قورقـۇش ۋە مۇشـۇ قات

  . »دەتنىڭ جۈملىسىدىندۇرھهم ئىبا
ــڭ      ــدەك، ئىبادەتنىـ ــيه ئىزاھلىغانـ ــى تهيمىـ ــۇقىرىقىالردىن ئىبنـ ــز يـ ــمهك، بىـ دېـ

ئىبادەت ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش، زاكات بېرىش، . دائىرىسىنىڭ چهكسىزلىكىنى بىلىمىز
تىـالۋەت،   -  زىكىـر ھهج قىلىشتىن ئىبارەت پهرزلهرنى ۋە رۇكۇنالرنى، ئاندىن ئۇالردىن باشقا 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  21سۈرە بهقهرە،  ①
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ـانا   هللاۇئا قىلىش، ئىستىغپار ئېتىش، تهسبىه ئېيـتىش، تهكبىـر ئېيـتىش،    د ـا ھهمدۇس ق
  . ئېيتىشتىن ئىبارەت نهپله تۈرىدىكى ئىشالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 -  رەھىم قىلىش، يېـتىم  -  ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، سىله -  شۇنداقال، ئىبادەت ئاتا
ـاپ  -  مىسكىنلهر، يولۇچى -  يېسىرالر، پېقىر ـا    مۇس ىرالرغا ياخشـىلىق قىلىـش، ئاجىزالرغ

رەھىمــدىل بولــۇش، ھايۋاناتالرغــا مۇاليىملىــق قىلىــش، ئىنســانالرغا گــۈزەل مۇئامىلىــدە  
  . ھوقۇقلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ -  بولۇش ۋە ئىنسانالرنىڭ ھهق

ـا قىلىـش ۋە        ـانهت قىلماسـلىق، ۋەدىـگه ۋاپ ـانهتكه خىي يهنه راست سۆزلۈك بولۇش، ئام
باشـــقا ئېســـىل ئهخالقالردىـــن بولغـــان گـــۈزەل ۋە ئىنســـانىي پهزىلهتلهرنىـــڭ  ئـــۇالردىن

  . ھهممىسىنى ھهم ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
تهرەپـكه   هللاتىن قورقـۇش،  هللانىڭ پهيغهمبىرىنى دوست تۇتۇش، هللاتائاالنى ۋە  هللايهنه 

 ۈرمهتلىرىگه شـۈك قىلىش، نې نىڭ قازاسىغا سهۋرهللاقايتىش، ھهق دىنغا ئېتىقاد قىلىش، 
ئۈمىـد قىلىـش،    نىقا تهۋەككۈل قىلىش، رەھمىتىهللاىش، قازايى قهدەرگه رازى بولۇش، قىل

ـانىي ئهخـالق  «ئازابىدىن قورقۇشتىن ئىبارەت بىـز   دەپ ئاتايـدىغان ئىشـالرنىمۇ ئـۆز    » رەبب
  . ئىچىگه ئالىدۇ

ئاخىرىدا، دىننىڭ بىر پۈتۈن چېگراسى بولغان ئىككى بۈيۈك پهرز، يهنـى ياخشـىلىققا   
كاپىرغا قارشى جىهاد قىلىشـنىمۇ   -  يولىدا مۇناپىق هللايامانلىقتىن توسۇش،  بۇيرۇش ۋە

  . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ـان     ئىبادەت يهنه ئىنسانالرنىڭ ماددىي ھاياتىدا ئىنتايىن زور ئهھمىـيهتكه ئىـگه بولغ

ـان       . بىر ئىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ـان قىلغ ئۇنى ئىبنـى تهيمىـيه مهزكـۇر ئهسـىرىدە باي
ـانۇنىيهتلهرگه   هللاسهۋەب قىلىش ۋە  ،بولسىمۇ بولۇپ، ئۇ ـان ق نىڭ ئالهم ئۈستىگه بهرپا قىلغ

تائاال  هللا«: مۇنداق دېگهن) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(ئىبنى تهيمىيه . رىئايه قىلىشتۇر
  . »بهندىلىرىنى قىلىشقا بۇيرىغان سهۋەبلهرنىڭ ھهممىسى ئىبادەتتۇر

ـا     ـان ئىشـالردىنمۇ كۆپتـۇر   ئىبادەتنىڭ تـۈرلىرى ئىبنـى تهيمىـيه باي دەرۋەقه، . ن قىلغ
ـاش    . دىننىڭ ھهممىسى ئىبادەت ئىچىـگه كىرىـدۇ   ۋە بويسـۇنۇش   ئـېگىش چـۈنكى، دىـن ب

ــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ  ــۇ بايــانالر بىــلهن دىننىــڭ مهنىســى، ئىبادەتنىــڭ    . دېگهننــى ئ ـا ب مانـ
  . لۇغهتتىكى ۋە شهرىئهتتىكى مهنىسى بىرلىشىدۇ

  
        ئىچىگه ئالىدۇ ئۆز  ئىبادەت ھاياتنىڭ ھهممىسىنى

  
ـادەت ئىكهنلىكىنـى،    ئىمام ئىبنى تهيمىيه ئېيتقاندەك، دىننىڭ ھهممىسىنىڭ ئىب
دىننىڭ ئىنسانالرنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ھاياتلىق مېتودىنى سىزىپ بېرىش، ئىالھىـي  
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مۇناسىۋەتلىرىنى  -  مېتودنىڭ يېتهكلىشى ئاستىدا ئىنساننىڭ مهسلهكلىرىنى ۋە ئاالقه
بېـــرىش ئۈچـــۈن كهلگهنلىكىنـــى چۈشهنســـهك، ئىبادەتنىـــڭ ھاياتنىـــڭ       بهلگىـــلهپ

ـاجهت   -  ھهممىســىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىــڭ يــېمهك      ئىچــمهك، ھـ
 -  دۆلهت قــۇرۇش، سىياســهت يۈرگــۈزۈش، ئىقتىســاد باشــقۇرۇش، پــۇل باشــالپ قىلىشــتىن

دۆلهتلهر ئارا بولىدىغان  مۇئامىله ئىشلىرى، جازا يۈرگۈزۈش، تىنچلىقتا ۋە ئۇرۇش ھالىتىدە
  . مۇناسىۋەتلهرگىچه بولىدىغان ئىشالرنىمۇ ھهم تهرتىپكه سالىدىغانلىقىنى بىلهلهيمىز

لهر ۋە ۇئمىن بهنــدىلىرىگه تهكلىپىــي ئهمــرتائاالنىــڭ مــ هللادە »قۇرئــان كهرىــم«بىــز 
مهزكــۇر ئهھكــامالر . شــهرئىي ئهھكــامالر بىــلهن خىتــاب قىلىــدىغانلىقىنى ئــۇچرىتىمىز

ـارە بىـلهن     . تنىڭ ھهر خىل تهرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇھايا بهقهرە سۈرىسـىدە بىـر ئىب

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. كهلگهن بىر قانچه تهكلىپىي ئهھكامالرنى ئۇچرىتىمىز �� �: تائ �!b���B ����
  z���+%�"��  2 M"���)�A �l�%� � "�� (�7n �ـاس  ئۆلتـۈرۈلگهنلهر ئۈچـۈن ق  ! ئى مـۇئمىنلهر � ���*6�%9 ئـېلىش  ىس

�"6% �؛ ①�سىلهرگه پهرز قىلىنـدى  �,�%����")%�  3*�� %q��"�� �G�� "�� �O �\������ �%;  &"�� �R"��  2 ��,� �D�B ����d�D ��=%; "2 M"���)�A �l�%� �
 �6��%�*� R"�� V��)�A �t��D %x� �"�R"��%. �6�%.��"�-W��ـال      � �� ئهگهر سىلهردىن بىـرەيلهن ئۆلـۈش ئالدىـدا كـۆپ م

ئهقرىبالىرىغا ئادىللىق بىلهن ۋەسىيهت قىلىشى - ئانىسىغا ۋە خىش- قالدۇرسا، ئۇنىڭ ئاتا

7�) ���"  �؛ ②�لىك بۇرچى سۈپىتىدە پهرز قىلىندىتهقۋادارالرنىڭ ئۆتهشكه تېگىشn �6�%9�*�� �� �!b���B ����
 ��� �*����� "2 M*)��� "2 M%)"���- 6%7 �6�%9*�� V�)�A �l%� � ��R��  ����4+��  2 M"��)�A �l%� �� ـاھالردىن ! (ى مـۇئمىنلهر ئ� ) گۇن
روزا ) يهنى ئىلگىرىكـى ئـۈممهتلهرگه  (ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه 

2  ��"�%����E  �؛ ③�پهرز قىلىنـدى ) روزىسـى  رامىـزان (مۇ پهرز قىلىنغاندەك، سىلهرگى M"���)�A �l�%� �
 �� e�� �Gi"��g "�� e�� "M�� ��B V�Z�A�� "2 M*� 0L"� � �� e��  "2 M*� 0� "�� �O� �    ـالبۇكى ـاد پهرز قىلىنـدى، ھ سىلهرگه جىه

سىلهر ئۇنى ياقتۇرمايسىلهر، سىلهر بىرەر نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهمما ئـۇ  

  . ④�سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر
ـارەت بـۇ         قىساس ئېلىش، ۋەسـىيهت قالـدۇرۇش، روزا تۇتـۇش، ئـۇرۇش قىلىشـتىن ئىب

ـان ىپىدىن ئۆزىتائاال تهر هللائهھكامالر  شۇڭالشـقا، ئـۇالر شـۇ    . نىڭ بهندىلىرىگه پهرز قىلىنغ
ئهھكامالرنىــڭ تهلىپــى بــويىچه ئــۇالرنى ئىجــرا قىلىــش ئاساســىدا ئىبــادەت قىلىشــلىرى 

  . كېرەك

                                                 
 . ئايهت – 178سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهت -  180سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهت -  183سۈرە بهقهرە،  ③
 .ئايهت -  216سۈرە بهقهرە،  ④
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ـايىن مـۇھىم بىـر     مهزكۇر بايانالر بىلهن  ـان ئىنت بهزى مۇسۇلمانالر بىلمهي كېلىۋاتق
ـا،  » ئىبــادەت«الر بهزى مۇســۇلمان. ھهقىــقهت نامايــان بولىــدۇ  كهلىمىســى تىلغــا ئېلىنسـ

ئۆمرە قىلىش، شـۇنىڭدەك   -  ئۇنىڭدىن پهقهت ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش، زاكات بېرىش، ھهج
 -  ئهخالققــا يــاكى قــانۇن -  ئىبــادەتنى ئهدەب. تهســبىهلهرنىال چۈشــىنىدۇ -  زىكىــردۇئــا ۋە 

  . يلىمايدۇئادەتلهرگىمۇ مۇناسىۋەتلىك دەپ ئو -  تۈزۈملهرگه ۋەياكى ئۆرپ
ـا ، دەكدېمهك، ئىبادەت كۆپىنچه مۇسۇلمانالرنىڭ ئېڭىغا سىڭىپ قالغان ، قىلىـش  دۇئ

ـان تىـالۋەت   بىـلهن بىـرگه   ناماز ئوقـۇش، روزا تۇتـۇش، ھهج قىلىـش ۋە شـۇالر     ، قىلىـش  قۇرئ
 ،شۇنداقال .ئهمهس دىن ئىبارەتالرئېيتىش قاتارلىق ئىستىغپار – تهسبىه ۋە تهۋبه -  زىكىر

نىـــڭ ھهققىنـــى ۋە هللائىبـــادەتلهرنى قىلســـىال  -  نـــدارالرمۇ مۇشـــۇ تـــائهتكـــۆپىنچه دى
  . دۇق دەپ ئوياليدۇنى تولۇق ئادا قىلنىڭ تهلهپلىرى»ئۇبۇدىيهت«

دەرۋەقه، مهزكۇر پهرز ۋە رۇكۇنالرنىڭ ئىسالم دىنىنى بهرپا قىلىشتا ئىنتايىن مـۇھىم  
ـا ئـۇالر پهقهت ئىبادەتنىـڭ      هللائـۇالر  . بىـر قىسـمىدۇر   ئورنى ۋە ئهھمىيىتى بولسـىمۇ، ئهمم

  . تائاال بهندىلىرىدىن كۈتىدىغان ئىبادەتنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ
ـاتتىكى مهقسـهت   ئىبادەتتائاال ئىنساننى  هللادەرھهقىقهت،   -  ئۈچۈن ياراتقان، ئۇنى ھاي

ـايىن    ئى بولۇپ، شـۇڭا  غايىسى ۋە زېمىندىكى ۋەزىپىسى قىلغان بادەتنىـڭ دائىرىسـى ئىنت
ـان   بىلىـ . دۇركهڭ ـادەت ئىنس پائالىيهتلىرىنىـڭ ۋە ئۇنىـڭ ھاياتىنىـڭ     ش كېرەككـى، ئىب

  . ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  
  

        نىڭ يولىغا ۋە شهرىئىتىگه بويسۇنۇشتۇر هللاهللاهللاهللاااائىبادەت 
  

ـان    هللاگانه ېي -  ئىنساننىڭ يهككه ـا، ئىنس تائاالغا ئىبادەت قىلىشىنىڭ تهلىپى بولس
ـات پائالىيهتلىرىنىـڭ    سۆزل -  ئۆزىنىڭ ئېتىقادى، گهپ ـارەت ھاي ىرى ۋە ئهمهللىرىدىن ئىب

نىڭ ھىدايىتىگه ۋە هللاقا بويسۇندۇرۇشى، شۇنداقال ھايات مهسلهكلىرىنى هللاھهممىسىنى 
ئىنساننى بىـر  تائاال  هللائهگهر . شهرىئىتىگه ئۇيغۇن كهلگهن ھالدا ئېلىپ بېرىشى كېرەك

ـا   بىـر نهرسـى   ئىشقا بۇيرىسا، يا بىر ئىشتىن توسسا، يا ـارام قىلس ـاالل ھ ـاننىڭ   ،نى ھ ئىنس
: كۆرسـىتىلگهندەك بولۇشـى الزىـم    نىڭ مۇنۇ ئايىتىدەهللائۇالرغا تۇتىدىغان پوزىتسىيىسى 

�  ���� %+�R"�� �F��"���%;�� ����(*�.�� �F���8��� "# I ����("�@�B�� ��("%R�� �� "�� �����-�ــۇالر� �� ــز ‹: ئ ــى(بى ــدۇق ۋە ) دەۋىتىڭن ئاڭلى
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ۋەردىگارىمىز، مهغفىرىتىڭنى تىلهيمىز، ئاخىر يانىدىغان ئىتائهت قىلدۇق، پهر) ئهمرىڭگه(

  . ①�دەيدۇ› جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر
ـا         مۇئمىننىڭ باشـقىالردىن پهرقلىنىـدىغان يېـرى شـۇكى، ئـۇ ئـۆزىگه ۋە مهخلۇقاتالرغ

ـاۋايى     هللاچوقۇنۇشتن ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگارى  ـادەت قىلىشـقا، ئۆزىنىـڭ ھ ـا ئىب ھهۋىسـىگه   -  ق
ــۇ كــۆڭلى نېمىنــى تارتســا . تائاالنىــڭ ئىتــائىتىگه ئاتلىنىــدۇ  هللائهگىشىشــتىن  شــۇنى  ،ئ
» ھايۋان«باشقىالرنىڭ ھهۋەسلىرىنى قاندۇرىدىغان  ،يايالققا قويۇۋېتىلگهنقىلىدىغان ياكى 

ــقا       . ئهمهس ــۆرمهت قىلىش ــدىگه، ھ ــر ئهھ ــلىك بى ــقا تېگىش ـادا قىلىش ــۇئمىن ئـ ــى، م بهلك
ـان  تېگىشلىك بىر توختامغا، ئىتائهت قىلىش په رز بولغان بىر يولغا باغالنغان بولۇپ، بۇ ئىم

  . تهقهززالىرىدىن كېلىپ چىققان نورمال بىر باغلىنىشتۇر -  ۋە ئۇنىڭ تهلهپ
ــۇھهممهد       ــىنى مـ ــڭ ئارغامچىسـ ـان ھاياتىنىـ ـا، ئىنســ ــى بولســ ــڭ تهلىپـ ئىماننىـ
ــۈن      ــى ئۈچ ــتهكلهپ مېڭىش ــڭ يې ــي ۋەھىينى ــى ۋە ئىالھى ـاالمنىڭ باشلىش ئهلهيهىسسـ

  . ئىبارەت تاپشۇرۇشتىن
ـا،    ـاال  هللابۇ ئىماننىڭ تهلىپـى بولس : مـۇئمىن . دەيـدۇ » مهن بـۇيرۇدۇم ۋە توسـتۇم  «: تائ

  . دەيدۇ» ئاڭاليمهن ۋە ئىتائهت قىلىمهن«
ـاۋايى       ـان ئۆزىنىـڭ ھ ـا، ئىنس ھهۋەسـلىرىدىن قۇتۇلـۇپ،    -  بۇ ئىماننىـڭ تهلىپـى بولس

7%6$ �: مۇنداق دېگهنبۇ ھهقته تائاال  هللا. پهرۋەردىگارىنىڭ شهرىئىتىگه بويسۇنىدۇ "w� R%� ���� �� ���7��
 �C*)�� %{"��� 6�7�� "2%e%�"7�B "6%7  	����� %̂ "��  2 !�� ��� M�� ��B �G�"7�B  C �� �����  C*)�� V�d�- ��=%; $3�( %7 "w 7 �/�� G/ ����� *5��� ",������  C��� �����

���G(�%�b7� ــ    هللا� ــۈم چىقارغ ــتا ھۆك ــرەر ئىش ــرى بى ــڭ پهيغهمبى ــدا، ئهرۋە ئۇنى ـال  -  ان چاغ ئايـ
نىڭ پهيغهمبىرى بىرەر هللاۋە  هللايهنى (مۇئمىنلهرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ 

ئىشــتا ھۆكــۈم چىقارغــانىكهن، ھــېچ ئادەمنىــڭ ئۇنىڭغــا مۇخالىپهتچىلىــك قىلىشــىغا   
ــدۇ ــۇ قــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئاســىيلىق قىلســا، ھهقىــ  هللاكىمكــى ). بولماي قهتهن ئ

� �؛ ②�ئازغــان بولىــدۇئوپئوچــۇق �B "2 !��(�� "����. �2 M ":����%� %C%���� ����� %C��*)�� V����%; ���� A 
 ��=%; �6�%( %7 "w�� R"�� �E"�����- ����� �� ��� �R*8%;
 ����� :%) "# R"��  2�� e �F��%i�� "� B�� ����("�@�B�� ��("%R�� �� ���� �� ��ــبهر(� ��� ــۈم  ) پهيغهم ــىدا ھۆك ــڭ ئارىس مۇئمىنلهرنى

ئاڭلىدۇق ‹: نىڭ پهيغهمبىرىگه چاقىرىلغان چاغدا، ئۇالرهللاقا ۋە هللاچىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالر 
ــدۇق  ـائهت قىلـ ــرەك › ۋە ئىتــ ــلىرى كېـ ــهتكه   . دېيىشـ ــىلهر مهقسـ ــۇنداق كىشـ ـا شـ مانــ

  . ③�ئېرىشكۈچىلهردۇر

                                                 
 .ئايهت -  285سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهت -  36سۈرە ئهھزاب،  ②
 .ئايهت – 51سۈرە نۇر،  ③
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، ھهج قىلىمهن، لېكىن مهن چوشقا گۆشى يېـيىش،  دېمهك، ناماز ئوقۇيمهن، روزا تۇتىمهن
ئهھكاملىرىدىن كۆڭلـۈمگه ياقمايـدىغانلىرىنى   ھاراق ئىچىش، جازانه يېيىش ياكى شهرىئهت 

ـار       هللارەت قىلىش،  نازىل قىلمىغان ھۆكۈملهر بىلهن ھۆكـۈم قىلىشـقا ئـۆز ئهركىـنلىكىم ب
ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىپ، ئهمما  -  ئۈچۈن تائهت هللاشۇنداقال، . دەيدىغان ئادەم ئابىد ھېسابالنمايدۇ

ـا    ئۆزى ۋە ئائىلىسىدىكىلهر يىپهك كىيىملهرنـى كى  ـالتۇن ئېسـىپ، ئايالالرغ ـاش   يىـپ، ئ ئوخش
ياسىنىپ، ئايالالر بولسا، ئۆزلىرىنىڭ پىتنه بولىدىغان يهرلىرىنى ئېچىپ، بهدىنىنى ئورىماي، 

. دىغانالرمۇ ئابىــد بولمايــدۇقائىــدىلىرىگه زىــت يۈرىــ  -  يــاغلىق ئارتمــاي، ئىســالمنىڭ ئهدەب 
ــق ـاۋايى   ىچهباش ــڭ ھـ ــدا، ئۆزىنى ــپ ئېيتقان ــلىر -  قىلى ـانالردىن  ىگه ھهۋەس ـاكى ئىنسـ ــۆز يـ ئ

ـار دەپ  ئوياليـدىغان كىشـى    نهپسىلىرىگه قۇل بولۇپ كهتكهنلهرگه ئهگىشىش ئهركىنلىكىم ب
  . ، ئهلۋەتتهئابىد ئهمهس

 
 

دىتىدە شېرىك اشىدىكهن، ئىبغهيرىنىڭ يولىغا ئهگى تىنهللاهللاهللاهللااااكىم . 2
 كهلتۈرگهن بولىدۇ

  
ملىسىدىن بولغان بىر ئىـش  كۆپىنچه كىشىلهر بىلمهيدىغان، ئهمما ئىبادەتنىڭ جۈ

ـارام       هللاباركى، ئۇ بولسىمۇ  ـارامنى ھ ـاالل، ھ ـااللنى ھ تائاالنىڭ شهرىئىتىگه ۋە ئۇ زاتنىـڭ ھ
ــهرئىي جـــازاالرنى بهلگىلىـــگهن ئهھكاملىرىغـــا    قىلغـــان، پهرزلهرنـــى پهرز قىلغـــان ۋە شـ

  . بويسۇنماسلىقتۇر
ـائهت   ـاز ئوقۇسـۇن،     -  ئىنسان مهيلـى ت ـادەتلهرنى قىلسـۇن، نام  -  روزا تۇتسـۇن، ھهج  ئىب

ئــۆمرە قىلســۇن، لــېكىن خۇسۇســىي ۋە ئومــۇمىي يــاكى جهمئىــيهت ۋە دۆلهت ئىشــلىرىدا 
غهيـرىگه   تىـن هللا كۈم چىقىرىشقا رازى بولىدىكهن،غهيرى بىلهن ھۆ دىننىڭ شهرىئىتىهللا

  . نىڭ ھهققىنى بهرگهن بولىدۇهللاغهيرىگه  تىنهللائىبادەت قىلغان، 
چـۈنكى،  . اال بهندىلىرى ئۈستىدىن ھۆكـۈم چىقىرىـدۇ  تائ هللابىلىش كېرەككى، يالغۇز 

شۇڭالشقا، رۇبۇبىيهت، . ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ بهندىلىرى. ئالهم ئۇنىڭ مۈلكىدۇر
يېگــانه بــۇيرۇق قىلىــش ۋە  -  پادىشــاھلىق ۋە ئۇلۇھىيهتنىــڭ تهقهززاســى بــويىچه يهكــكه

ـارام دېـيىش مـۇتلهق شـۇ زاتنىـڭ ھ        ـاۋۇ ھ ـاالل، م ئـۇ زات  چـۈنكى،  . هققىـدۇر توسۇش، ماۋۇ ھ
  . ئىنسانالرنىڭ پهرۋەردىگارى، پادىشاھى ۋە ئىالھىدۇر

ـاالل      هللائىنسانالردىن كىم  نىڭ ئىجازىتىسىز مېنىـڭ بـۇيرۇق قىلىـش، توسـۇش، ھ
ئـۆزى  . ھهددىدىن ئاشقان بولىدۇ قۇقۇم بار دەپ دەۋا قىلىدىكهن،قىلىش ۋە ھارام قىلىش ھو

  . ر ياكى ئىالھ قىلىۋالغان بولىدۇبىلمهي ئۆزىنى پهرۋەردىگا -  بىلىپ
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ـانۇن       ـادەمنى ئېتىـراپ قىلىـپ، ئۇنىـڭ ق ـان  تـۈزۈملىرىگه  – كىم ئاشـۇنداق ئ  ۋە تۇتق
يولىغا رازى بولۇپ، ئۇ ھاالل قىلغىنىنى ھاالل، ھارام قىلغىنىنى ھارام قىلىـدىكهن، ئـۇنى   

سىز ئۇنىڭغا هللاى قا قوشۇپ ئىبادەت قىلغان ياكهللائۆزىگه پهرۋەردىگار قىلىۋالغان، ئۇنىڭغا 
بىلـمهي مۇشـرىكالرنىڭ    -  بۇنىڭ بىلهن ئۇنداق ئىنسان بىلىپ. ئىبادەت قىلغان بولىدۇ

  . جۈملىسىگه كىرىپ كېتىدۇ
ـاتتىق   هللادە ئهھلى كىتابنى »قۇرئان كهرىم«تائاال  هللا قا شېرىك كهلتۈرۈش بىـلهن ق
بــۇد ئــۇالرنى مهراھىبلىرىغــا چوقۇنــۇپ، لىــرى ۋە ىئــۇالرنى ئۆزلىرىنىــڭ ھىبر. ىبلىــدىئهي

ـازەت قىلم  هللاراھىبلىـرى   نىـڭ چۈنكى، ئۇالر. قىلىۋالدى دەپ كايىدى ـان ئىشـالردا   ىئىج غ
بـۇ ھهقـته    هللا. ئهگهشـتى ئىتائهت قىلدى ۋە  غاا شهرىئهت چىقىرىپ بهرسه، ئۇالر ئۇالرئۇالرغ

�% ��(K��: مۇنداق دېگهن� 
 6�47 ��G.��."��B "2 !��8���� "e ��� "2 e������ "D�B "�� 9� �̂ *�� "�� ,� �"���%� */%; "�� �� %7 B ���7�� �2��"���7 �6�".� �X�� %Z�R"���� %C
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ـاراالرنىڭ د  ( ـالىرىنى   يهھۇدىيالر بىـلهن ناس ئـوغلى  هم ۋە مهري) ىنىـي باشـلىقلىرىنى، ئۆلىم
پهقهت بىر ئىالھقا ) پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق(ئۇالر ) ھالبۇكى. (بۇد قىلىۋالدىمهسىهنى مه

ـارى  (ئۇنىڭدىن باشقا . ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلغانىدى تىـن  هللايهنى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگ
ېرىك كهلتۈرگهنلىكلىرىـــدىن ئۇالرنىـــڭ شـــ هللايوقتـــۇر، ) بهرھهق(بـــۇد ھـــېچ مه) باشـــقا

  . ①�پاكتۇر
ـايهتنى پهرۋەردىگارىنىـڭ مهقسـهت    مـۇرادىنى ئهڭ ياخشـى بىلىـدىغان، ئـۆز      -  مهزكۇر ئ

نــى ئىنســانالرغا بايــان »قۇرئــان كهرىــم«تائــاال  هللاھهۋىســىدىن ســۆزلىمهيدىغان،  -  ھــاۋايى
نهســىههت ئالســۇن دەپ نازىــل قىلغــان زات  -  قىلىــپ بهرســۇن، ئــۇالر پىكىــر قىلىــپ ۋەز

بىـز ئـۇ زاتنىـڭ تهپسـىرىگه نهزەر     . ق تهپسـىر قىلغانىـدى  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مۇنـدا 
  : سااليلى

ـا رەھـ   هللا( ئىمام ئهھمهد، ئىمام تىرمىزى ۋە ئىمام ئىبنى جهرىر ) قىلسـۇن  مهتئۇالرغ
ئۇنىڭـدىن   هللا( قاتارلىقالر بىر قانچىلىغان رىۋايهت يوللىرى ئارقىلىق ئهدىي ئىبنى ھاتهم

ـاالمنىڭ دەۋىتـى    : دىن مۇنداق نهقىل قىلىدۇ)رازى بولسۇن ئهدىيگه پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
. ئــۇ جــاھىلىيهت دەۋرىــدە خرىســتىئان بولغانىــدى. يهتكهنــدە، ئــۇ شــامغا قېچىــپ كهتتــى

جامائىتىدىن بىر تۈركۈم كىشىلهر ئهسـىرگه   -  ئۇنىڭ قىز قېرىندىشى ۋە قهۋمى كېيىن
پـــات پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئۇنىـــڭ قىـــز قېرىندىشـــىغا ئىلتى . چۈشـــۈپ قالـــدى

ـا قايتىـپ كهلـدى    ڭئـۇ ئاكىسـىنى   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ئۇنى قويـۇۋەتتى  ،كۆرسىتىپ . يېنىغ
ـا      ـاالمنىڭ يېنىغ ئاندىن ئۇ ئاكىسىنى ئىسالم دىنىغا كىرىشـكه ۋە مـۇھهممهد ئهلهيهىسس
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ئـۇ ئـۆز قهۋمىنىـڭ    (ئهدىـي مهدىـنىگه كهلـدى     ،شـۇنىڭ بىـلهن  . بېرىشقا تهرغىـب قىلـدى  
ـائىي ئىـدى      ئاقساقىلى ئىـدى، دادىسـىمۇ سـېخى    ـاتهم ت ـان ھ ). يلىق بىـلهن داڭـق چىقارغ

ئانـــدىن ئـــۇ مـــۇھهممهد . كىشـــىلهر ئۇنىـــڭ كهلگهنلىكـــى ھهققىـــدە پـــاراڭ قىلىشـــتى
ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا بوينىــدا كۈمۈشــتىن ياســالغان كرېســت ئېســىقلىق ھالــدا 

ـاتتى      . كىرىپ كهلـدى  ـايهتنى ئوقۇۋات ـاالم مۇنـۇ ئ ـالبۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس �9 ��" ��: ھ �̂ *�
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 ��� �%�� "a � �*R�A  C�8� �ىيالر بىـلهن  يهھـۇد (ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ھىبرىلىرىنـى راھىبلىرىنـى    � �� �":
ــوغلى مهســىهنى ) ناســاراالرنىڭ دىنىــي باشــلىقلىرىنى، ئۆلىمــالىرىنى  ــۇدۋە مهريهم ئ  مهب

ــدى ــۇالر ) ھــالبۇكى. (قىلىۋال ــبهرلهر ئــارقىلىق(ئ ـادەت  ) پهيغهم ـا ئىبـ ــر ئىالھقـ پهقهت بى
ـارى    (ئۇنىڭدىن باشقا . قىلىشقا بۇيرۇلغانىدى ) تىـن باشـقا  هللايهنـى ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگ

ـاكتۇر  ئۇالرنىڭ شـېرىك كهلتۈرگهن  هللايوقتۇر، ) بهرھهق( مهبۇدھېچ  ئهدىـي  . ①�لىرىـدىن پ
ـاالم  سهم،دې» غۇئۇالر ئۇالرغا چوقۇنمىدى«: مهن: مۇنداق دەيدۇ ـاق،  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسس ي

ـاالل قىلىـپ بهردى      ـارامنى ھ ـارام، ھ ـااللنى ھ شـۇنىڭ  . ئۇنداق ئهمهس، ئۇالر كىشىلهرگه ھ
  . دېدى» غانلىقىدۇرچوقۇنۇ كىشىلهرنىڭ ئۇالرغا گهشتى، مانا ببىلهن كىشىلهر ئۇالرغا ئه

: ئۆزىنىـڭ تهپسـىرىدە مۇنـداق دەيـدۇ    ) قىلسـۇن  مهتئۇنىڭغا رەھـ  هللا(ئىبنى كهسىر 
ـانى، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـ       « اس ۋە باشـقىالرمۇ  يۇقىرىقىغا ئوخشاشـال ھـۇزەيفه ئىبنـى يهم

رام قىلىــپ بهرگهن نهرســىلىرىگه كىشــىلهر راھىبالرنىــڭ ھــاالل ۋە ھــا :مهزكــۇر ئــايهتنى
  . »نقىلغا تهپسىر دەپ ئهگهشكهن
ئـۇالر كىشـىلهرگه نهسـىههت    : مۇنـداق دەيـدۇ  ) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(دىي دسۇ
ـاال مۇنـداق    هللاشۇڭالشـقا،  . نىڭ كىتابىنى كهينىلىـرىگه چۆرىـۋەتتى  هللابىراق، قىلدى،  تائ
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ۋە مهريهم ئــوغلى مهســىهنى ) ىرىنى، ئۆلىمــالىرىنىبىــلهن ناســاراالرنىڭ دىنىــي باشــلىقل
ـادەت    ) پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق(ئۇالر ) ھالبۇكى. (قىلىۋالدى مهبۇد ـا ئىب پهقهت بىـر ئىالھق

ـارى    (ئۇنىڭدىن باشقا . قىلىشقا بۇيرۇلغانىدى ) تىـن باشـقا  هللايهنـى ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگ

  . ②�لتۈرگهنلىكلىرىدىن پاكتۇرېرىك كهئۇالرنىڭ ش هللايوقتۇر، ) بهرھهق( مهبۇدھېچ 
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 پايدىلىق ئىجتىمائىي ئهمگهكلهرمۇ ئىبادەتتۇر. 3
  

. ئىســالم دىنــى ئىبــادەت ســورۇنلىرىنى ۋە ئۇنىــڭ دائىرىســىنى تېخىمــۇ كېڭهيتتــى 
تائاالغــا يېقىنلىشــىش قاتارىــدا  هللائىبــادەت ۋە  دىنــى شــۇنىڭ بىــلهن كىشــىلهر ئىســالم 

ـا   ـان ئىشـالرنى     ھېسابلىمايدۇ دەپ ئوياليـدىغان، ئىنس ن ئهقلىـگه كهلمهيـدىغان نۇرغۇنلىغ
  . ئىبادەت جۈملىسىدىن قىلدى

ئىســالم دىنــى كىشــىلهرنىڭ ماختىشــىنى كــۆزلىمىگهن ۋە ســاختا نــام قازىنىشــنى 
نىيهت قىلمىغان ھهرقانداق بىر كىشىنىڭ دۇرۇس نىيهت بىلهن قىلغان ھهرقانداق بىر 

ـادەتله   ـائىي ئهمگىكىنىمــۇ ئهڭ ئهۋزەل ئىبـ ـانايدۇ ئىجتىمـ ـان . ر جۈملىســىدىن سـ ئىنسـ
ـا     ساپ نىـيهت بىـلهن بىـرەر پهرى   خالىس،  ـا، ي ـاننىڭ يېشـىنى سـۈرتۈپ قويس ـا   ش خاپىلىقت

ـا        قالغاننىڭ ـا، ي ـا يارىـدارنى تېڭىـپ قويس ڭ بىرەرىنىـ  قىيىنچىلىقىنـى يهڭگىللهتسـه، ي
ن بىــرەر كىشــىدى غــا ئۇچرىغانغــا يــاردەم بهرســه، يــازۇلۇم قورســىقىنى تويغــۇزۇپ قويســا، يــا

 نومۇسـچان پېقىـر   رزدارنىڭ قهرزىنى تۆلىۋەتسه، يابىرەر قهيا دىشۋارچىلىقنى كۆتۈرۈۋەتسه، 
ـا،     يۆلهكته بولسا، يا -  مىسكىنگه يار -  ـا  يولىدىن ئېزىپ قالغانغا يـول كۆرسـىتىپ قويس ي

ـاي بهرسـه،     ر بىلىمسىزگه ئىلىم ئۆگهتسه، يابىرە ـاپىرغا ج ـا  بىرەر مۇس ىن بىـرەر كىشـىد  ي
ـانلىقنى  ـا   يام زىـدىغان بىـرەر نهرســىنى   يولـدىن كىشــىلهرگه زەرەر يهتكۈ  دەپئىـي قىلســا، ي
ياكى جان ئىگىسى بولغان ھهر قانداق بىر مهخلۇققا پايـدا يهتكۈزسـه، بۇالرنىـڭ    ئېلىۋەتسه 

  . ئىبادەت ھېسابلىنىدۇ -  ھهممىسى تائهت
 ۋە ڭتائاالغــا ئىبــادەت قىلىشــنى هللامۇشــۇ تــۈردىكى نۇرغــۇن ئىشــالر ئىســالم دىنىــدا 

تائاالنىــڭ دەرگاھىــدا ســاۋابقا ئېرىشــتۈرىدىغان ئهمهلــلهر دەپ  هللائىماننىــڭ بىــر تــارمىقى، 
  . قارىلىدۇ

ان تهسبىه ئېيتىشىال ئىنس -  زىكىرمۇسۇلماننىڭ ناماز ئوقۇشى، روزا تۇتۇشى ۋەياكى 
ــدۇ  ـادەت دەپ يېزىلمايـ ــۈن ئىبــ ــداقتۇر   ئۈچـ ـاكى قانـ ــۇ   هللايــ ــدا مۇشـ ــڭ دەرگاھىـ تائاالنىـ

ـادەت ۋە   . گىال ئهجىر بېرىلىدۇ دەپ قارالمايدۇئىبادەتلهر مۇسۇلمان بىر كۈندە ئۆزىنىـڭ ئىب
ياخشىلىق مىزانىغا، گهرچه مۇسۇلماننىڭ نهزىرىدە ئانچه قىممىتى يـوق دەپ قارالسـىمۇ،   

ـاۋابلىق، بهرىكهتلىـك       هللالېكىن  ـان س ـان نۇرغۇنلىغ ـار بولغ تائاالنىڭ نهزىرىدە قىممىتى ب
ــدۇ  ــالرنى قوياالي ــۇال. ئىش ــۇھهممهد    ش ــرى، م ــالردىن بى ـان ئىش ــىدىن بولغـ رنىڭ جۈملىس

ىســىنى ئىســالھ قىلىــپ قويــۇش  ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئارازلىشــىپ قالغانالرنىــڭ ئوتتۇر 
مهن ســىلهرگه روزىــدىنمۇ، نامــازدىنمۇ، «: گهن ھهدىســى بولــۇپ، ئــۇســۆزلهپ بهرق ۇلــۇتوغر
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ــهدىقىدىنمۇ ــۇ؟   ①س ــپ بېرەيم ـارتۇق ئىشــنى ئېيتى ـاھابى » ئـ ــدە، سـ ــپ «: لهردېگهن ئېيتى
كىشـىلهرنىڭ ئارىسـىنى تۈزەشـتۇر،     ،ئـۇ بولسـىمۇ  «: شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ   . دېـگهن » بهرگىن

  . دېگهنىدى» ىدۇبىئارام قىلۇلۇشى دىلالرنى ئارىنىڭ بۇز
ئورنىنىـڭ   ىكىتائاالنىڭ دەرگاھىد هللاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېسهل يوقالشنىڭ 

ـا ئاسـماندىن     كىم بىر «: يۇقىرىلىقى ھهققىدە مۇنداق دېگهن ـا، ئۇنىڭغ كېسـهلنى يوقلىس
ـان بولسـۇن، سـهن جهننهتـتىن بىـر       ‹: بىرسى ئامان بولغىن، سېنىڭ ماڭغان يولۇڭمـۇ ئام

ـا قهدەر       «؛ »دەپ نىـدا قىلىـدۇ  › ئورۇن ئالدىڭ ـا، ئـۇ ئولتۇرغانغ كىـم بىـر كېسـهلنى يوقلىس
  . »رەھمهت ئىچىدە ئۈزۈپ يۈرىدۇ، ئولتۇرسا رەھمهتكه چۆكۈپ كېتىدۇ

ـاال بىـلهن بهنـدىلهر ئوتتۇرىسـىدا      هللامهد ئهلهيهىسساالم قىيامهت كۈنىـدىكى  مۇھهم تائ
ـامهت  «: كۆرۈنۈشلهردىن بىرىنى بىزگه بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن ئاجايىپبولىدىغان  قىي

ـادەم  . “ئى ئادەم بالىسى، مهن كېسهل بولدۇم، سهن مېنى يوقلىمىدىڭ”: ئېيتىدۇ هللاكۈنى  ئ
ـاڭ    ئى پهرۋەردىگار”: بالىسى ـارى تۇرس قانـداقمۇ  مهن سـېنى   ،ىم، سـهن ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگ
، مېنىڭ پاالنى بهندەم كېسهل بولۇپ قالدى، سهن ۇبىلمىدىڭم”: تائاال ئېيتىدۇ هللا “يوقالي؟

، ئهلۋەتته سهن مېنـى ئۇنىـڭ يېنىـدا    ڭسهن ئۇنى يوقلىغان بولسائهگهر ! ئۇنى يوقلىمىدىڭ
ــى ئــادەم بالىســى، مهن ســېنىڭدىن تامــاق   ”: ئېيتىــدۇتائــاال يهنه  هللا. “تاپقــان بوالتتىــڭ ئ

ـاق بهرمىـدىڭ   ـادەم بالىسـى ئېيتىـدۇ   . “سورىدىم، سهن ماڭا تام ـارىم، سـهن    ”: ئ ئـى پهرۋەردىگ
ــرەي؟    ـاڭا تامــاق بې ــداقمۇ سـ ـارى تۇرســاڭ، قان ــڭ پهرۋەردىگـ ــدۇ  هللا “ئالهملهرنى ـاال ئېيتى : تائـ

ـاق بهرمىـدىڭ،     . ى، پاالنى بهندەم سهندىن تاماق تهلهپ قىلـد ۇبىلمىدىڭم” ـا تام سـهن ئۇنىڭغ
ــڭ        ـاۋابىنى مېنى ــڭ سـ ــهن ئۇنى ــۋەتته س ـاڭ، ئهل ـاق بهرگهن بولسـ ـا تامـ ــهن ئهگهر ئۇنىڭغـ س

ئــى ئــادەم بالىســى، مهن ســهندىن ”: تائــاال يهنه ئېيتىــدۇ هللا. “دەرگاھىمــدا تاپقــان بوالتتىــڭ
ئــى ”: ئــادەم بالىســى ئېيتىــدۇ. “لۇق ســورىدىم، ســهن ماڭــا ئۇسســۇلۇق بهرمىــدىڭزئۇسســۇ

ــداقمۇ مهن ســاڭا ئۇسســۇلۇق     پهرۋەردىگــارىم، ســهن ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى تۇرســاڭ، قان
ـا      ”: تائاال ئېيتىدۇ هللا “بېرەي؟ پاالنى بهندەم سـهندىن ئۇسسـۇلۇق سـورىغانىدى، سـهن ئۇنىڭغ
ـا   زئۇسسۇ ـاۋابىنى     ئۇسسـۇلۇق لۇق بهرمىدىڭ، ئهگهر سـهن ئۇنىڭغ ـاڭ، ئۇنىـڭ س بهرگهن بولس

  . ②»“دا تاپقان بوالتتىڭمېنىڭ دەرگاھىم
ئىمــام بۇخــارى بىــلهن ئىمــام مۇســلىم پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن مۇنــداق بىــر  

ـال       «: ھهدىسنى رىۋايهت قىلىدۇ ـان تىكهنلىـك بىـر ت بىر ئادەم يولـدا كېتىۋېتىـپ ئۇچرىغ
ـاال ئۇنىـڭ بـۇ ئهمهلىنـى قوبـۇل قىلىـپ، ئـۇنى         هللا. شاخنى يولدىن ئېلىپ تاشـلىۋەتتى  تائ

                                                 
 .ت _له ئىبادەتلهرنى دېمهكچى پنه ①
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
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ـا رەھـ   هللا( مۇسـلىم . »قىلـدى  مهغىپرەت نىـڭ رىۋايىتىـدە مۇنـداق    )قىلسـۇن  مهتئۇنىڭغ
: ئۇ كىشى. بىر ئادەم يول ئۈستىدىكى بىر تىكهنلىك شاخنىڭ يېنىدىن ئۆتتى«: كهلگهن

بىـــلهن قهســـهمكى، بۇنىـــڭ مۇســـۇلمانالرغا ئهزىـــيهت بهرمهســـلىكى ئۈچـــۈن ئـــۇنى   هللا”
  . »ل قىلىنىپ، جهننهتكه كىردىئۇنىڭ بۇ ئهمىلى قوبۇ. دەپ ئېلىۋەتتى “ئېلىۋېتهي

ــۇ زەر  ــدۇ ) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئهب ــداق دەي ــۋايهت قىلىــپ مۇن پهيغهمــبهر : رى
ـا ئۈممىتىمنىـڭ ياخشـى   «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن ـان ئهمهللىـرى تـوغرا     -  ماڭ يام

ــۋېتىلگهن       ــدىن ئېلى ــدا يول ــرى قاتارى ــى ئهمهللى ــڭ ياخش ــدى، مهن ئۈممىتىمنى قىلىن
  . »ىڭمۇ بارلىقىنى كۆردۈمئهزىيهتن

ئىسالم دىنى بۇ ئىشالرنىڭ ياخشىلىقىنى دەپ قويۇپال بولدى قىلمايدۇ، بهلكـى ئـۇنى   
ئۇنىڭغا بۇيرۇيدۇ، ئۇنى مۇسۇلماننىڭ كۈندىلىك قىلىشقا دەۋەت قىلىدۇ، تهرغىب قىلىدۇ، 

ـاننى جهنـنهتكه يېقىنالشـتۇرىدۇ، دوزا    ،ۋەزىپىسى قىلىدۇ، ھالبۇكى خـتىن  بۇ ئىشالر ئىنس
قانـداقال  . دەپ ئاتايـدۇ » ناماز«، بهزىدە »سهدىقه«تائاال ئۇ ئىشالرنى بهزىدە  هللا. يىراقالشتۇرىدۇ

  . ئىبادەتلهردۇر -  تائاالغا يېقىنالشتۇرىدىغان تائهت هللابولمىسۇن، ئۇالر ئىنساننى 
مهن پهيغهمــــبهر : مۇنــــداق دەيــــدۇ) ئــــۇ كىشــــىدىن رازى بولســــۇن هللا(ئهبــــۇ زەر 

  :نئهلهيهىسساالمدى
  :دەپ سورىسام، ئۇ -  ىدۇ؟قۇتۇلئىنسان دوزاختىن نېمه بىلهن  - 
  : مهن. دېدى - ، قا ئىمان كهلتۈرۈش بىلهنهللا - 
  : دەپ سورىسام، ئۇ - ئىمان بىلهن ئهمهل بىللىمۇ؟ _ 
  . تائاال ساڭا ئاتا قىلغان نهرسىنى بهرگهيسهن هللا_ 
  ۇ؟ ئىنسان پېقىر بولۇپ، بېرىدىغانغا بىر نهرسىسى بولمىسىچ_ 
  . ياخشىلىققا بۇيرۇيدۇ، يامانلىقتىن توسىدۇ _
  ياخشىلىققا بۇيرىيالماي، يامانلىقتىن توسالماي قالسىچۇ؟  _
  . ياردەملهشسۇنھۈنهرسىزگه ھۈنهر ئۆگىتىپ قويۇشقا  _
  بۇنىمۇ قىاللمىسىچۇ؟  _
  . مهزلۇمغا ياردەم بهرسۇن _
  ئۇ ئاجىز بولۇپ، مهزلۇمغىمۇ ياردەم بېرەلمىسىچۇ؟  _
ســهن قېرىندىشــىڭغا بىــرەر ياخشــىلىق قالدۇرمامســهن؟ ئۆزىنىــڭ يامــانلىقىنى   _

  . كىشىلهردىن يىغسۇن
  ئى رەسۇلۇلالھ، مۇشۇ ئىشالرنى قىلسا جهننهتكه كىرەمدۇ؟  _
ــۇ     _ ــداق بىــر مــۇئمىن مۇشــۇ خىســلهتلهردىن بىرىنــى تهلهپ قىلىــدىكهن، ئ ھهرقان

  . خىسلهت ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ
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گهرچه قىلىـش  (لهيهىسساالم مۇشۇنداق روھ بىلهن ھهربىر مۇسۇلماننى پهيغهمبهر ئه
ـائىي    ) كۈچى چهكلىك بولسىمۇ ـاكى ئىجتىم » تـۆلهم «مۇشۇنداق ئىبادەتلهرنى قىلىشـقا ي
ـان  . بېرىشكه رىغبهتلهندۈرىدۇ ـا   -  مهلۇمكى، ئىسالم دىنىدا مهزكۇر ئىشالر بىـرەر زام ماكانغ
ـاكى    شۇنداقال، مهزكۇر. باغلىنىشلىق ئهمهس ـادەتلهرنى ي ـار   نـى پهقهت »تـۆلهم «ئىب  پـۇلى ب

كۈچلۈكلهرال قىالاليدىغان ۋەياكى پهقهت جىسمانىي جهھهتتىن بايالرال قىالاليدىغان ياكى 
بهلكـى، ئـۇنى ھهمـمه قىالاليـدىغان ئومـۇمىي      . قىلىـپ قويمىـدى   قىالاليدىغان بىلىمدارال

م ئۆزىنىــڭ كــۈچى يهتــكهن ھهربىــر ئــادە ،بۇنىــڭ بىــلهن. ئىنســانىي مهجبــۇرىيهت قىلــدى
ساۋاتســىزمۇ ھهم  -  ئــاجىز ۋە بىلىمــدار -  كهمــبهغهل، كۈچلــۈك -  ئاساســتا قىلىــدۇ، بــاي

  . قىالاليدۇ
لىرىنى ئوقــۇغىنىمىزدا، مــۇھهممهد پمــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھهدىــس شــهرى 

 ىئهلهيهىسســـاالمنىڭ مهزكـــۇر ئومـــۇمىي ئىبـــادەتلهرنى ئىنســـانغا ئىنســـان بولغـــانلىق
ـادا  ىدىن پهرز قىلماستىن، بهلكـى ئـۇالرنى  نۇقتىس ـاتتىق      ئ ـان تهلىپىنـى ق قىلىشـقا بولغ

ـاننىڭ ھهربىـر ئـۈگىلىرىگه قهدەر پهرز قىلىـدۇ       ئهبـۇ  . تهكىتلهيدۇ، شـۇنداقال ئـۇالرنى ئىنس
ـاالم  )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ھۇرەيرە  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

مهتلىرىگه شۈكۈر نىڭ نېهللاڭ بهدىنىدىكى ھهربىر ئۈگه ئۈچۈن ئىنساننى«: مۇنداق دېگهن
ـاننىڭ ئىككـى كىشـى    . قىلىش يۈزىسىدىن ھهركۈنى سهدىقه بېـرىش الزىـم بولىـدۇ    ئىنس

ئارىسىدا ئادىل بولۇشى، كىشىلهرنىڭ ئۇالغلىرىغا مىنىۋېلىشىگه ياردەم بېرىشـى، ياخشـى   
ـان ھهربىـر قهدىمـى، يولـ      دىن ئهزىيهتلهرنـى ئېلىۋېتىشـى   سۆز قىلىشى، ناماز ئۈچـۈن ماڭغ

  . ①»سهدىقه ھېسابلىنىدۇ
يۇقىرىقىغــا ئوخشــاش بىــر ھهدىســنى ) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئىبنــى ئاببــاس 

ئىنساننىڭ بهدىنىدىكى ھهربىـر  «: دۇرىۋايهت قىلىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن مۇنداق 
ئى رەسۇلۇلالھ، بۇ «: بىرەيلهنبۇ چاغدا . »ئۈگه ئۈچۈن ھهر كۈنى سهدىقه بېرىش الزىم بولىدۇ

ــر  ــزگه ئهڭ تهس بى ــېنىڭ بى ــىلىنى س ــۆزلهپ مهس ــبېرى س ــدىش ــۇ » ىڭ بول ــدە، ئ : دېگهن
ـا       « ـابلىنىدۇ، ئاجىزغ ـانلىقتىن توسۇشـۇڭ سـهدىقه ھېس سېنىڭ ياخشىلىققا بـۇيرۇپ، يام

يــاردەم بېرىشــىڭ ســهدىقه ھېســابلىنىدۇ، يولــدىن ئهزىيهتلهرنــى ئېلىۋېتىشــىڭ ســهدىقه   

  . ②»، نامازغا بېرىش ئۈچۈن ماڭغان ھهربىر قهدىمىڭ سهدىقه ھېسابلىنىدۇھېسابلىنىدۇ
ــدە  ــۇن  هللا(بۇرەيـ ــدىن رازى بولسـ ــبهر   )ئۇنىڭـ ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــن رىـ دىـ

نىــڭ هللائۈچــۈن  ئــۈگهبــار، ھهربىــر  ئــۈگه 360ئىنســاندا «: ق دېــگهنئهلهيهىسســاالم مۇنــدا

                                                 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان ①
 .دېگهن كىتابىدا رىۋايهت قىلغان» سهھىه« :ئىبنى خۇزەيمه ②
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ـاھابىلهر . »زىـم بولىـدۇ  مىتىگه شۈكۈر قىلىـش يۈزىسـىدىن سـهدىقه بېـرىش ال    نې ئـى  «: س
ـاقهت قىاللىسـۇن؟     ـا كىممـۇ ت ـاھابىلهر بـۇنى پـۇل   (دېگهنـدە  » رەسۇلۇلالھ، بۇنىڭغ ـال   -  س م

 مهسـجىدتىكى بهلـغهم  «: ، ئۇ)دېگهنسهدىقه قىلىش الزىم دەپ چۈشهنگهنلىكتىن شۇنداق 
ـارلى ... چاغلىق بىر نهرسـىنى كۆمـۈۋېتىش، يـولالردىن ئهزىيهتلهرنـى ئېلىـۋېتىش       قالر قات

  . دېدى» سهدىقه ھېسابلىنىدۇ
ئىنساننىڭ قېرىندىشىنىڭ چىرايىغا تهبهسسۇم بىلهن قارىشى، گاسقا بىر نهرسىنى 
ــول كۆرســىتىپ قويۇشــى،      ـا ي ــپ قالغانغـ ئاڭلىتىــپ قويۇشــى، ئهمــانى يېتىلىشــى، ئېزى

مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ھاجهتمهننىــڭ ھاجىتىــدىن چىقىشــى قاتــارلىق ئهمهللهرنــى 
  . سهدىقه دەپ قارىدى ادەت ۋە ياخشىئېسىل ئىب

مۇشۇالر ئارقىلىق ئۆز جهمئىيىتىدە ياخشـىلىق ۋە رەھمهتنىـڭ   مۇسۇلمان ئىنسان 
ـايدۇ  ـاپ تۇرىـدۇ، ئـۆزى        . مهنبهسى بولۇپ ياش پايـدىلىق ۋە بهرىكهتلىـك ئىشـالرغا ئـۆزىنى ئات

ــرى     ــدۇ، خهي ــۇنىڭغا دەۋەت قىلى ــقىالرنىمۇ ھهم ش ــدۇ، باش ــىلىق قىلى ـاخاۋە -  ياخش ت سـ
ـان دېـگهن   . قىلىدۇ، باشقىالرنى شۇنىڭغا يېتهكلهيدۇ پهيغهمـبهر   ،چۈنكى، مۇسـۇلمان ئىنس

ـانلىقنى      ــۇچى ۋە يامـ ــب قىلغ ــىلىقنى تهرغى ــدەك ياخش ـاالم رىغبهتلهندۈرگهن ئهلهيهىسسـ
  . چهكلىگۈچىدۇر

ــدىلىق     ــدا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ياخشــىلىق ۋە پاي ــۆز مۇھىتى مۇســۇلمان ئىنســان ئ
ــۇ مهۋجــۇدىيهتتىكى   ئىشــالرنىڭ ســورۇنلىرى  پهقهت ئىنســانغىال خــاس ئهمهس، بهلكــى ئ

ـاتالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ      ـات ۋە ھايۋان ـان قىلىـدىغان    . ھهربىر ئۇچار قان مۇسـۇلمان ئىنس
تائاالغـــا  هللاھهربىـــر ياخشـــىلىق، دەپئىـــي قىلىـــدىغان ھهربىـــر يامـــانلىق ئىنســـاننى 

  . بىر ئىبادەتتۇر، ئهلۋەتته نىڭ رازىلىقىغا ئېرىشتۈرىدىغانهللايېقىنالشتۇرىدىغان ۋە 
اپ كهتكهنلىكــتىن توپــا سســاالم ســاھابىلىرىگه قــاتتىق ئۇسســ پهيغهمــبهر ئهلهيهى

يهۋاتقان ئىتنى كۆرۈپ، قهلبىدە رەھىمدىللىك تامچىلىرى ئاققان، ئۇنىڭغا ئىتنى بۇنـداق  
ـا چۈشـۈپ،         يامان ھالهتته  تاشالپ قويـۇپ مـېڭىش ئېغىـر كهلـگهن، شـۇنىڭ بىـلهن قۇدۇقق

كىنى ســېلىپ ۋە ئــۇنى لىــق ســۇ بىــلهن تولــدۇرۇپ ئاچىقىــپ، ئىتقــا ئىچكــۈزگهن   ئۆتــۈ
ــى   ــڭ ئهمهلىنـ ــرەت     هللائادەمنىـ ــڭ گۇنـــاھلىرىنى مهغپىـ ــپ، ئۇنىـ ــۇل قىلىـ ـاال قوبـ تائــ

ئـى  «: ساھابىلهر بۇ قىسسىنى ئاڭالپ ھهيرانلىق ئىلكىدە. قىلغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى
ــر ب  ــۇلۇلالھ، بىـــزگه ئـــۇالغالر ھهققىـــدىمۇ ئهجىـ دېگهنـــدە، پهيغهمـــبهر » ېرىلهمـــدۇ؟رەسـ

» ھهربىر جان ئىگىسى ئۈچۈن قىلىنغان ياخشـىلىققا ئهجىـر بېرىلىـدۇ   «: ئهلهيهىسساالم

  . ①دېگهن

                                                 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان ①
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ئالىـدىغان  دائىرىسى مۇشۇنداق كهڭ، ئىنساننى ۋە بارلىق مهخلۇقاتالرنى ئۆز ئىچىگه 
ىلىشــقا، ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلىشــقا، جهمئىــيهتكه خىــزمهت ق  كىشــىنىبــۇ ئهمهلــلهر 

ــدۇ  ــقا رىغبهتلهندۈرىـ ــىلىق قىلىشـ ــڭ . مهخلۇقاتالرغـــا ياخشـ ــمهنلهر ئۆزلىرىنىـ ئىخالسـ
ئىبــادەتلىرىنى مهســجىدلهرگىال بهنــد قىلىــپ قويــۇپ، ھايــاتتىن ئــۆزىنى قاچۇرۇشــنىڭ  

ـا     ــدىغان، ئارزۇلىرىغـ ــنالىقىنى قاندۇرى ــڭ تهش ـا ئۆزلىرىنى ــدىغان  ئورنىغـ ــىپ كېلى مۇناس
  . ئهمهلنى تاپىدۇ

  
  

        تۇرمۇشتىكى ئىشلىرىمۇ بىر قانچه شهرت ئاستىدا ئىبادەت بولىدۇ  ئىنساننىڭ
  

ـا،      بهكرەك مۇئىنساننى ئالدىنقى بابالردىكىدىن ھهيران قالدۇرىـدىغان بىـر ئىـش بولس
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنساننىڭ ئۆز تۇرمۇشى ۋە ئائىلىسـى ئۈچـۈن قىلىـدىغان    

ــدا  ـالىق ئىشــالرنىمۇ، گهرچه پاي ــى ۋە   مهنپهئ -  دۇنيـ ــىي تۇرمۇش ـاننىڭ شهخس ــى ئىنسـ ىت
مهسـىلهن،  . ئىبادەت قاتارىدا قىلىشىدۇر -  ئائىلىسىدىن ھالقىپ كهتمىسىمۇ، ئۇنى تائهت

ــدا، ســودىگهر ئۆزىنىــڭ      ــدا، ھــۈنهرۋەن ئۆزىنىــڭ ئىــش ئورنى دېهقــان ئۆزىنىــڭ ئېتىزلىقى
ۆزىنىـڭ  دۇكىنىدا، خىزمهتچى ئۆزىنىڭ ئىشخانىسىدا، شۇنداقال ھهربىر ھـۈنهر ئىگىسـى ئ  

ـا ۋە        ،ھۈنىرىنى قىلغانـدا  يولىـدىكى   هللاتۆۋەنـدىكى شـهرتلهر ئاسـتىدا شـۇ ئىشـالرنى نامازغ
  : ئۇ شهرتلهر تۆۋەندىكىچه. جىهادقا ئايالندۇرغىلى بولىدۇ

ـان ئىـش بولۇشـى الزىـم       . 1 ـاالل قىلىنغ . ئىنساننىڭ قىلىۋاتقان ئىشـى ئىسـالمدا ھ
ئىبارەت ئىسالم  لهش، ئۇسسۇل ئويناشتىنئهمما، جازانىخورلۇق قىلىش، مهيخانىالردا ئىش

ـاك بولـۇپ، پهقهت    هللاچۈنكى، . دىغان ئىشالر قهتئىي ئىبادەت بواللمايدۇچهكلهيدىنى  تائاال پ
  . ھاالل نهرسىلهرنىال قوبۇل قىلىدۇ

نىـڭ  هللايهنى، ئىنسان قهلبىدە . ئىنساننىڭ نىيىتى دۇرۇس، ساپ بولۇشى كېرەك. 2
ــك    ــويىچه تىلهمچىلى ــۇيرىغىنى ب ـاتتىق  ب ــتىن قـ ــىنىڭ  قىلىش ـاقلىنىپ، ئائىلىس سـ

تۇرمۇشىنى قامداش، مىللىتىگه مهنپهئهت يهتكۈزۈش ۋە زېمىننى بهرپا قىلىش نىيىتىدە 
  . بولۇش الزىم

ـا قىلىشـى الزىـم      . 3 ـان ئىشـىنى مۇسـتهھكهم ۋە پۇخت پهيغهمـبهر  . ئىنسان قىلىۋاتق
داق ئىشــنى ئهڭ ياخشــى ھهرقانــھهقىــقهتهن تائــاال  هللا«: ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن
سىلهرنىڭ بىر ئىشنى ئهڭ ياخشى ھهقىقهتهن تائاال  هللا«؛ »رەۋىشته قىلىشنى بهلگىلىدى

  . »رەۋىشته قىلىشىڭالرنى ياخشى كۆرىدۇ
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نىڭ بهلگىلىمىلىرىگه ھهقىقىـي ئهمهل قىلىشـى   هللائىنسان قىلىۋاتقان ئىشىدا . 4
ـان ئىـش ئىگىسـىگه زۇلـۇم قىلم     ،بۇنىڭ بىـلهن . كېرەك ـانهت قىلمايـدۇ،    ئىنس ايـدۇ، خىي

  . ساختىلىق قىلمايدۇ ۋە باشقىالرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلمايدۇ
ــگهن تــائهت  . 5 ئىبــادەتلهرنى  -  ئىنســاننىڭ قىلىۋاتقــان ئىشــى ئىنســاننى بهلگىلهن

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. قىلىشتىن چهكلهپ قويماسلىقى كېرەك � �: تائ/ ��� (�7n �6�%9�*�� �� �!b���B ����
��  M%!") �� ��� ��� %�� �̂ "��  2�� e �F��%i�� "� ��� �F��%��= "5��� "#��� 6���7�� %C��*)�� %��� "�%= 6���A "2�� � 
 �/"��B �/�� "2 M ������ "7�B "2� ئــى مــۇئمىنلهر� !

 -  نىـــڭ تـــائهتهللايهنـــى (دىن رىـــزىكنىـــڭ هللامـــاللىرىڭالر ۋە بـــالىلىرىڭالر ســـىلهرنى 
ــته قالدۇرمىســۇن، كىملهركــى شــۇنداق قىلىــدىك  ) ئىبادىتىــدىن ــۇالر زىيــان غهپلهت هن، ئ

��	% �؛ ①�تارتقۇچىالردۇر ��*j�� f����%;�� %	 ��*+�� %���-%;�� %C*)�� %� "�%= 6�A 0o"���. �/�� 0	����Q%� "2%!�%!") �� */ 0E��ئۇالر � �...�%>
قىلىشتىن، ناماز ئۆتهشتىن، زاكات  زىكىرنى هللاسېتىق ئۇالرنى  -  شۇنداق ئهرلهركى، سودا

  . ②�مايدۇرالدۇبېرىشتىن غهپلهتته ق
مۇسۇلمان ئىنسان مهزكۇر شهرتلهرگه رىئايه قىلسا، ئۇنىڭ قىلىۋاتقان ئىشـلىرىنىڭ  

ـا  هللاھهممىسى گهرچه ئۇ بىر مېهراپتا تۇرۇپ ئىماملىق قىلمىسىمۇ، مهسجىدته تـۇرۇپ   ق
  . تهسبىه ئېيتمىسىمۇ ئىبادەت ھېسابلىنىدۇ -  زىكىر

دىــن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئــۇ )ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(كهئــب ئىبنــى ئــۇجرە 
ـاھابىلهر ئۇنىـڭ تهمـب   . دىن ئـۆتتى بىر كىشى رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىـ : مۇنداق دېگهن ل، هس

ـا     هللائى رەسۇلۇلالھ، بـۇ  «: بۇنىڭ بىلهن ئۇالر. كۈچلۈكلىكىنى كۆردى ـان بولس يولىـدا بولغ
ـا  نىڭ كهلىمىسىنى يۇقىرى قىلىش ئۈچۈن جىهادتا بولغان بهللايهنى (دېگهندە » ئىدى ولس

ــدە ئىبادەتنىــڭ ئهڭ ئهۋزىلــى ئىــدى     ، )ئىــدى دېمهكچــى، چــۈنكى جىهــاد ئۇالرنىــڭ نهزىرى
ـا،     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ـان بولس ئهگهر ئۇ كىچىك بالىلىرىنى بـېقىش ئۈچـۈن چىقق

ـا  هللا ـان      -  يولىدا چىققان بولىدۇ، ئهگهر قېرىپ قالغان ئات ئانىسـىنى بـېقىش ئۈچـۈن چىقق
قــان بولىــدۇ، ئهگهر ئــۇ ئــۆزىنى تىلهمچىلىــك قىلىشــتىن ســاقالش يولىــدا چىق هللابولســا، 

ـا،    ـان بولسـ ـان بولىــدۇ   هللائۈچــۈن چىققـ ـا قىلىــش ئۈچــۈن،    . يولىــدا چىققـ ئهگهر ئــۇ رىيـ
  . دېگهن» پهخىرلىنىش ئۈچۈن چىققان بولسا، شهيتاننىڭ يولىدا بولىدۇ

نىـڭ  هللا« دە ئىنساننىڭ زېمىندا رىزىـق تهلهپ قىلىشـىنى  »قۇرئان كهرىم«تائاال هللا ا

�� �� �: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. دەپ ئاتايدۇ» پهزلىدىن تهلهپ قىلىش %a��8���  	 ���*+�� %N��� %d - ��=%u���
 ���� :%) "# �� "2� M*)�*� G����%H �� �C�*)�� �� �� �"=��� %C*)�� %5"d�� 6%7 �� v���"�.��� %h"�� "W� �%�� �    ـاز ئوقۇلـۇپ بولغانـدا يهنـى  (نام

يهنى ئۆز مهشغۇالتىڭالر بىلهن (زېمىنغا تارىلىپ ) لغىنىڭالردىن كېيىننامازدىن پارىغ بو

                                                 
 .ايهتئ -  9سۈرە مۇنافىقۇن،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  37سۈرە نۇر،  ②
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�"d��47 G�M4.*� 6 �2" �؛ ①�ىڭـالر نىـڭ پهزلىـدىن تهلهپ قىل  هللا، )بولۇپ� "��� v���"���� ��B 0|���( < "2 M"���)�A �P"����� 
ـارقىلىق   (پهرۋەردىگارىڭالردىن � رىزىـق تهلهپ  ) ھهج مهۋسۇمىدا تىجارەت ۋە باشـقا ئـوقهت ئ

رىزىـــق تېـــپىش ئۈچـــۈن مۇســـاپىر . ②�قىلســـاڭالر، ســـىلهرگه ھـــېچ گۇنـــاھ بولمايـــدۇ

ـا ئالىـدۇ       هللابولىدىغانالرنى  � �: يولىدا جىهاد قىلىـدىغانالر بىـلهن بىـر ئورۇنـدا تىلغ�� �� �On��
 %C�*)�� %5�%��� �%� ��� )%���� �� ��� ��On�� %C*)�� %5"d�� 6%7 ��� v���"���� %h"�� "W� �%� ��� .%�"d�نىـڭ پهزلىنـى   هللابهزىـلهر  � ��

ـاد  هللايهر يۈزىدە سهپهر قىلىدۇ، يهنه بهزىلهر ) يهنى تىجارەت قىلىپ(تىلهپ  نىڭ يولىدا جىه

  . ③�قىلىدۇ
ـاالم زىـرائهت تېـرىش، كـۆچهت تىكىشـنىڭ پهزىلىتـى ۋە ئـۇنى         پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

ـاۋاب بېرىلىــدىغانلىقى ھهققىــدە مۇنــداق دېــگ      هللاتىككــۈچىگه  : هننىــڭ دەرگاھىــدا سـ
ـار قۇشـالر        « ـا، ئۇنىڭـدىن ئۇچ ـاكى زىـرائهت تېرىس ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان دەرەخ تىكسـه ي

  . »ياكى ئىنسانالر ياكى ھايۋانالر يېسه، ئۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن سهدىقه ئورنىدا بولىدۇ
ر ۋە ياخشـىالر  لهر، سـىددىقال پهيغهمبهر) ئاخىرەتته(راستچىل، ئىشهنچلىك سودىگهر «

  . »بىلهن بىلله بولىدۇ
ـاننىڭ باشـقىالرغا، جهمئىـيهتكه        مۇشۇنداق كۆرسـهتمىلهر ئاسـتىدا مۇسـۇلمان ئىنس

بىلمهسـلىكى  باشـقىالردىن ئېلىشـنىال بىلىـپ، بېرىشـنى     . يۈك بولۇشى تـوغرا بولمايـدۇ  
ـاتتىن ئايرىلىـپ ياشىشـىمۇ       لبېرىياكى ئىبادەتكه  ـانالردىن، ھاي ىش دەۋاسـى بىـلهن ئىنس

مان ئىنسان تاشقى ئامىلنىـڭ بېسىمىسـىز ھاياتنىـڭ    بهلكى، مۇسۇل. ھهم توغرا بولمايدۇ
ــۈپىتىدە     ـادچى س ــقۇچى، ئىجـ ــه قوش ــدانلىرىغا ھهسس ــمه مهي ـايھهم ــۇ. دۇياشـ ــڭ  ئ ئۆزىنى

  . مۇشۇنداق قىلىشىنى ناماز ۋە جىهاد دەپ بىلىدۇ
  
  

        ئىنساننىڭ تۇغما خاراكتېرلىك ئىشلىرى ۋە شهھۋىتىنى قاندۇرۇشىمۇ ئىبادەتتۇر 
  

ـانال  ــدىكى بايـ ـادەت     يۇقىرى ـاركى، ئىبـ ــش بـ ــر ئى ـاالرلىق بى ــران قـ ــۇ ھهي ردىن تېخىم
ــۈپ     ــدىغان تــ ــپ بارىــ ــهن ئېلىــ ــىغا ئاساســ ــڭ تۇغمــــا تهقهززاســ ئىنســــاننىڭ ئۆزىنىــ

ئايالنىــڭ بىــر يهردە  -  ئىچــمهك، ئهر -  يــېمهك. ئېهتىيــاجلىرىنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ
شهرتى ئاستىدا  »نىيهت ساپ بولۇش«بولۇشى ۋە مۇشۇ تۈرگه كىرىدىغان ئىشالرنى ئىسالم 

                                                 
 .ئايهت -  10سۈرە جۇمۇئه،  ①
 .ئايهت -  198سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهت -  20سۈرە مۇززەممىل،  ③
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ـادەت   -  دېمهك، نىيهت مۇستهھهب ۋە ئۆرپ. ئىبادەتنىڭ چهكسىز دائىرىسىگه كىرگۈزىدۇ ئ
ـائهت  ــلىرىنىمۇ تـ ــگه     -  ئىش ــۈچكه ئى ــېهرىي ك ــپ س ــدىغان ئاجايى ـادەتكه ئايالندۇراالي ئىبـ

  . قورالدۇر
ـاھابىلىرىگه بــۇ ھهقــته دېــگهن ســۆزلىرى بــۇ         ـاالمنىڭ سـ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ

سىلهرنىڭ ئاياللىرىڭالر بىلهن بىـر تۆشـهكته   «: ئۇ. ئهڭ ياخشى شاھىتىدۇرسۆزىمىزنىڭ 
ــۇڭال ـابلىنىدۇ بولۇشـ ــهدىقه ھېســ ــدە» رمۇ سـ ـاھابىلهردېگهنـ ــڭ  «: ، ســ ــرەيلهن ئۆزىنىـ بىـ

بۇنىڭغــا پهيغهمــبهر . دېيىشــكهن» بېرىلهمــدۇ؟ ھۋىتىنى قاندۇرســىمۇ ئۇنىڭغــا ئهجــرشــه
ئۇ ھارام ئىش قىلغان بولسا، ئۇنىڭغا گۇناھ  سىلهر دەپ بېقىڭالرچۇ، مۇبادا«: ئهلهيهىسساالم

ـاھابىلهر . دېـگهن » بوالرمىدى؟ ـاۋاب بهرگهن » ھهئه«: س ـاالم  . دەپ ج : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
مانا « :ئۆلىماالرشۇڭا، . دېگهن» بولىدۇ ل شهھۋەتته بولسا، ئۇنىڭغا ئهجرشۇنىڭدەك، ئۇ ھاال«
ئهگهر ئۇالر . دەلىلىزات ئىكهنلىكىنىڭ تائاالنىڭ بهندىلىرىگه ئىنتايىن رەھىمدىل  هللابۇ، 
بىرىنىــڭ ھهققىنــى ئــادا قىلىشــنى ۋە ئــۆزلىرىنى ئىپپهتلىــك تۇتۇشــنى نىــيهت    -  بىــر

» تائاالغا ھهمدۇساناالر بولسۇن هللاقىلسىال، شهھۋەتلىرىنى قاندۇرغانغىمۇ ساۋاب بېرىلىدۇ، 
  . دېيىشىدۇ

 
 
 ادەتكه ئايلىنىدۇنىيىتىڭنى دۇرۇس قىلغىن، ھاياتىڭنىڭ ھهممىسى ئىب. 4
  

ـارى ئىكهنلىكىنـى      هللامۇسۇلمان ئىنسان ئۈچۈن ئۆزىنىڭ  تائاالنىـڭ زېمىنـدىكى ئورۇنباس
ـۇيرۇقىنى ئىجـرا قىلىـش،      هللائۇنىڭ زېمىندىكى ۋەزىپىسـى  . بىلىشى يېتهرلىكتۇر تائاالنىـڭ ب

كهلىمىســـىنى ئۈســـتۈن قىلىـــش ۋە ئـــۇ زات ئۈچـــۈن ئـــۆزى  گىلىمىلىرىنـــى يۈرگـــۈزۈش،بهل
ــۇدىيهت« ئۈســتىدىكى ــا قىلىشــتۇر» ئۇب ــۇرىيىتىنى بهرپ ــۈن ئهمىلىنىــڭ . مهجب ــاننىڭ پۈت ئىس

ـان     -  سۆز، ئىش -  رەببانىي تۈسكه كىرىشى، ئۇنىڭ گهپ ـۇكۇناتلىرىدىن بولغ ھهرىكهتلىـرى ۋە س
ـۇر ئىشـالرنى       ـۈن مهزك ـادەت بولۇشـى ئۈچ ئهمهللهرنىڭ ھهممىسى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىب

  . قىلىشى كۇپايىدۇر
ـاراتتىم  جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا�نا بۇالر ما دېـگهن   �ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ي

ئهگهر بىز ئىبادەتنىڭ دائىرىسـىنى  . ئايهتتىن ئېلىنىدىغان چوڭقۇر مهنىگه مۇۋاپىق كېلىدۇ
ـادەتلهرگىال      بىر كۈندە ئىنساننىڭ ۋاقتىدىن پهقهت بىر قانچه مىنـۇتال سـهرپ بولىـدىغان ئىب

ـات قايناملىرىـدا      قارىتىپ ق ويىدىغان بولساق، ھالبۇكى ئىساننىڭ مـۇتلهق كـۆپ ۋاقتـى ھاي
مهقسهت نهدە  -  تائاالنىڭ ئىنسانالرنى يارىتىشتىكى غايه هللائېقىپ يۈرۈيدىغان تۇرسا، ئۇنداقتا 

ـا بهك ئهرزىيـدۇ   كى، مهلـۇم «: قالىدۇ؟ بۇ ھهقته ئۇستاز مۇھهممهد غهززالىينىڭ مۇنۇ سۆزى ماڭ
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ــگهن   ــالم دېـ ـاقئىسـ ـاناپ، كهم  پهقهت بارمــ ــلهن ســ ــدىغان    -  بىـ ــى بولمايـ ـادە قىلغىلـ زىيــ
دەرۋەقه، ئۇ ئىنسان زېمىندا مهلۇم ... پائالىيهتلهردىنال ئىبارەت ئهمهس، قهتئىي شۇنداق ئهمهس 

بىر ۋەزىپىنى ئادا قىلىۋېتىپ، ھاياتلىقتا دەۋر سۈرۈپ مېڭىشى ئۈچۈن ھازىرالشقا تېگىشلىك 
  . تۇرئىبارەت ئىنسانلىق ساالھىيىتىدىن

ــىلهن،  ـايدىغان ئ   مهس ــىنىنى ياسـ ــر ماش ــۇم بى ــىنىنىڭ   ېمهل ــۈن ماش ــر ئۈچ نژېنى
ـاقچى     قانچىلىك مهھسۇالت چىقىرىشى ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ داۋاملىـق ئىشـلهپ چىقارم

  . بولغان مهھسۇالتنى ئىشلهشكه تهييار تۇرۇشى ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ
تى ئۇچۇش، تانكىنىڭ ئـوق ئېـتىش، قهلهمنىـڭ    شۇڭالشقا، ئايروپىالننىڭ ساالھىيى

ــتىگه ھۆكــۈم قىلىشــتىكى    . يېزىشــتۇر ــر نهرســىنىڭ قىممى ــداق ســاالھىيهتلهر بى بۇن
بىز ئۇنداق ساالھىيهتنىڭ بارلىقىدىن خاتىرجهم بولساق، ئۇنى قوبـۇل  . ئاساسىي ئامىلدۇر

  . ئۇنىڭدىن ئالىدىغان نهتىجىنى ئارزۇ قىلىمىز. قىلىمىز
باشــتا ئىســالم ئىنســاننىڭ روھىــي  . انمۇ مهزكــۇر مىســالغا چۈشــىدۇ شــۇنداقال، ئىنســ

ـاننىڭ روھىيىـتىگه   . م بولۇشـىنى مهقسـهت قىلىـدۇ   ىلىرىنىڭ مۇنتىزىئۈسكۈن ئهگهر ئىنس
ــلهن،       ــلۇقى بى ــڭ دۇرۇس ــك، نىيهتنى ــهمىمىي جهزمىلى ــه، س ـاالھىيهت بېرىلس ــق سـ مۇۋاپى

ـان دۇچ كېلىـدىغان ھهرقانـداق بىـر ئىـش ئۆز      ـائهت  ھاياتلىقتا ئىنس ـادەتكه   -  لىكىـدىن ت ئىب
يۇش قېلىپىغا خام ماتېرىيال سېلىنغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن ھهر خىل ۇپۇل ق. ئايلىنىدۇ

ـا بېسـىلغان   شـۇنىڭدەك،  . قىممهتلىـك، پۇللـۇق تهڭـگه ئىشـلىنىپ چىقىـدۇ      ،رەڭلىك، تامغ
ــڭ يېتىشــىچه ئىســالھ      ــڭ ئىشــلىرىنى قۇدرىتىنى ـاتىي دۇنيانى ـانمۇ ھايـ ــۇلمان ئىنسـ مۇس

شــۇنىڭ بىــلهن مۇســۇلمان قىلىــدىغان ھهربىــر ئهمهل  . لىغــانلىرىنى ئىســالھ قىلىــدۇقىال
  . ئۆزىنىڭ ئىمانى ۋە نىيىتىنىڭ دۇرۇسلىقى بىلهن تهڭداشسىز بىر ئىبادەتكه ئايلىنىدۇ

شۇڭالشــقا، مۇســۇلمان ئىنســان مۇشــۇنداق روھىــي ســاالھىيهتلهرنىڭ ســهۋەبىدىن    
ــدىن مهغرۇرلىنىــپ كهتكهنلهرنىــڭ د  ــداق  هللا. ەۋالىرىنــى رەت قىلىــدۇئۆزلىرى تائــاال مۇن

ــگهن 8�M 2" ;% �: دې��� �e"� �. "�� ���� �e "5�� - "2 !b��%8����7�B �F��")%� Y������+�8 "��B G�
��� e ����� �� 6���7 */%; �3��*( �Q"�� �5 O ",���� 6���� "�� �����-�� "2 ���( � �
 �6�%-%
��q  "<�B  C�)��� 06 %Z": 7 �� e�� %CK)%�  C�! "<�� �2�) "��B "6�7 V�)��. ���� 8�j ":�� "2 e �/�� "2%!"��)�A 0x"��O �/�� %C4.�� �,(%A  L �� � ئـۇالر :

ـاراالر      (يهھۇدىي ياكى ناسارا بولمىغان ئادەم ‹ ـادەم، ناس ـان ئ يهنى يهھـۇدىيالر يهھـۇدىي بولمىغ
ـادەم  بـۇ، ئۇالرنىـڭ قـۇرۇق    . دېيىشـتى › ھهرگىزمـۇ جهنـنهتكه كىرمهيـدۇ   ) ناسارا بولمىغان ئ

ـاڭالر، دەلىلىڭالرنـى كهلتـۈرۈڭالر   ئه‹. ئارزۇسىدۇر . دېگىـن › گهر سۆزۈڭالردا راستچىل بولس
يهنـى  (قا تاپشۇرىدىكهن هللائۇنداق ئهمهس، كىمكى ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى 

، ئـۇ پهرۋەردىگارىنىـڭ   )ئۈچۈن قىلىدىكهن هللانىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ، ئهمهلىنى خالىس هللا
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ـا  . ولىـدۇ دەرگاھىدا ساۋابتىن بهھرىمهن ب ـاخىرەتته (ئۇالرغ ـايغۇ   -  ھـېچ قورقـۇنچ ۋە غهم  ) ئ ق

  . ①�بولمايدۇ
 –چهك ھايــاتلىق ئىشــلىرىدا ياخشــى ئهمهلــلهر ھالقىــپ چىقىــپ كېتهلمهيــدىغان 

ـا پۈتـۈنلهي تاپشۇرۇشـى،    هللابهلكى، ئىبادەت ئىنساننىڭ ئۆزىنى . بهلگىلىمه يوقچېگرا ۋە  ق
  . نىشاندا كامالهتكه يهتكۈزۈشىدۇر لىنغانئهمهللهرنى ياخشى قىلىشى ۋە ئۇنى مهقسهت قى

  
  

ۋە ھاياتقا  روھىيهتكهئىبادەتنىڭ  ھهممه تهرەپنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
        ىدىغان تهسىرلىرىكۆرسىت

  
ـان      بىز يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك، ئىسـالمدا   ھهمـمه تهرەپنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغ

ـا بهرىكهتلىـك تهسـىر     ـان    ئىبادەتنىڭ روھىـيهتكه ۋە ھاياتلىقق لىرى بولىـدۇ، بـۇالرنى ئىنس
ئۆزگىــدىمۇ ئۇنىــڭ ئىزنــالىرىنى بايقايــدۇ ۋە ئۇنىــڭ سايىســىنى  . ئــۆزى ھــېس قىالاليــدۇ

  : بۇالرنىڭ ئهڭ گهۋدىلىك ئىزناسى ئىككىدۇر. ئۆزىنىڭ مۇھىتىدا كۆرەلهيدۇ
بىــلهن  رەڭتى ۋە ئهمهللىرىنــى رەببــانىي بىرىنچــى، ئــۇ مۇســۇلمان ئىنســاننىڭ ھايــا

ا تائاالغـــ هللاۇنى ھايـــاتلىق ئۈچـــۈن قىلىـــدىغان ھهرقانـــداق بىـــر ئىشـــتا بېزەيـــدۇ ۋە ئـــ
ـان ئهمهلنـى ئابىـدلىق نىيىتـى بىـلهن       چۈنكى،. ئىنتىلىدىغان قىلىدۇ مۇسۇلمان ئىنس

بۇ مۇسۇلمان ئىنساننى پايدىلىق ئىشـالرنى كـۆپلهپ قىلىـش، ياخشـى ئىشـلهپ      . قىلىدۇ
ــۆزىگه ۋە ئائىلىســــىگه ھايــــاتتىن پايدىلىن  ــۈرنى چىقىــــرىش، ئــ ــدىغان تــ ــقا بولىــ ىشــ

ـال   . ئاسانالشتۇرىدىغان ھهممه ۋاسىتىنى ئهڭ ياخشى رەۋىشته قوللىنىشـقا ئۈندەيـدۇ   بـۇ ھ
ـاۋابىنى ئىـزدەپ، ئهمهللىرىنـى       هللامۇسۇلمان ئىنسان  ـا   هللاتائاالنىـڭ رازىلىقـى ۋە س تائاالغ

ـادەت  -  تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى ياخشىلىق ۋە تائهت هللاسوۋغات قىلسىال، ئۇنىڭ  لهردىن ئىب
ـالىق      . بولغان بايلىقىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ ـاننى ئۆزىنىـڭ دۇني شـۇنداقال، مۇسـۇلمان ئىنس

  . ئىشلىرىنى ياخشى، مۇستهھكهم ۋە پۇختا قىلىشقا چاقىرىدۇ
مۇســـۇلمان ئىنســـانغا نىـــيهت بىرلىكىنـــى، ئىنســـان ھاياتىنىـــڭ   ،ئىككىنچـــى، ئـــۇ

ــى بېغىشــاليدۇ  ــۈنكى، مۇســۇلمان ئ . غايىســىنىڭ بىرلىكىن ــدىغان ۋە تهرك  چ ىنســان قىلى
ـاخىرەت   . نىـڭ رازىلىقىنـى كۆزلهيـدۇ   هللائېتىدىغان ئىشلىرىنىڭ ھهممىسىدە بىر  ـا ۋە ئ دۇني

بۇ جهرياندا مۇسۇلمان ئىنساننىڭ خاراكتېرىدە . قا يۈزلىنىدۇهللائۈچۈن قىلىدىغان ئىشلىرىدا 
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ــددىيهت ۋە تاشــقى ئامىلغــا قوشــۇلۇپ      ــي زى ــك، روھى ــدا بۆلۈنمىچىلى ــتىش يــاكى ھاياتى كې
  . ھادىسىلىرى يۈز بهرمهيدۇ

ـان كېچىســى   ــۇلمان ئىنسـ ـا ئىبــ هللامۇس ــدۈزى  قـ ــپ، كۈن ــيهت«ادەت قىلى  »جهمئى
ــدىغان ئهگ خاھىشــىغا ـاكى مهســجىدته   ىشــىپ كېتى ـات   هللايـ ــپ، ھايـ ـادەت قىلى ـا ئىبـ قـ

ــدا پــۇل ــ -  قايناملىرى ــدە  ۇپ كېتىــدىغان، مالغــا چوقۇن قــا هللاھهپتىنىــڭ مهلــۇم كۈنلىرى
ــۇپ،   ــپ قوي ـادەت قىلى ــۈنلهردە  ئىبـ ـان ك ــرىگه چوقۇن هللاقالغـ ــڭ غهي ــدىغان ئىشــالرنى  نى ى

   .قىلمايدۇ
دەرھهقىــقهت، مۇســۇلمان ئىنســان نهدە، . مۇســۇلمان ئىنســان قهتئىــي ئۇنــداق قىلمايــدۇ

نىڭ زاتـى مۇسـۇلمان   هللا. قا ئىبادەت قىلىدۇهللاقانداق ئىش ئۈستىدە بولمىسۇن پهقهت يالغۇز 
نــداق بىــر ئهھــۋال يــاكى ھهرقانــداق ۋاقىتتــا ئىنســاندىن ھهرقانــداق بىــر ئىــش يــاكى ھهرقا

ــدۇ �(%���02 � :ئايرىلمايA 0o�� %���� �C��K)�� *�%; %C��K)��  C�� "<�� *2�H����� "����b��� �� ��� �R�("������  1%���"v �R"����  S%��� "a�R"�� %C��K)%��مهشــرىقمۇ، � ��
رىپـى  نىـڭ ته هللانىڭدۇر، قايسى تهرەپكه يۈزلهنسهڭالرمۇ، ئۇ هللا) يهنى پۈتۈن يهر يۈزى(مهغرىبمۇ 

   .①�دۇر)يهنى سىلهرگه ئىختىيار قىلغان قىبلىسى(
ـان پۈتـۈن ئىرادىسـى بىـلهن      دېمهك، ـا ئاتلىنىـدۇ، پۈتـۈن قهلبـى     هللامۇسۇلمان ئىنس ق

بىرلىكـى، تهپهككـۇرى، ئىرادىسـى،     يۇسۇلمان ئىنساننىڭ ھاياتىم. قا يۈزلىنىدۇهللابىلهن 
ــل بۆلـــ   ــېقىمالر ۋە ھهرخىـ ــل ئـ ــلهر، ھهرخىـ ــل يۆنىلىشـ ــى ھهرخىـ ۈنمىچىلىكلهر قهلبـ

چــــۈنكى، مۇســــۇلمان ئىنســــاننىڭ ھايــــاتى . ئوتتۇرىســــىدا پارچىلىنىــــپ كهتمهيــــدۇ
ـاتتىكى يـولى    . پارچىالنمايدىغان بىرلىكتىن ئىبارەتتۇر ـاننىڭ ھاي ـا  هللامۇسۇلمان ئىنس ق

  . دۇر»قۇرئان كهرىم«نى رازى قىلىش ۋە يولباشچىسى بولسا هللائىبادەت قىلىش، غايىسى 
) قىلسـۇن  مهتئۇنىڭغا رەھـ  هللا(ن ئۇستاز مۇھهممهد ئهسهد رىيىلىك مۇسۇلماىئاۋست

ئىســالمدا «: ئىســالمدىكى ئىبادەتنىــڭ خۇسۇســىيىتىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ  
ـادەت    . ئىبادەتنىڭ ھهقىقىتى باشقا بىر دىندىكىگه ئوخشـىمايدۇ  مهلـۇمكى، ئىسـالمدا ئىب

ئــۇ . ۇتۇشــال ئهمهست تىن ئىبــارەت بولغــان نامــاز ئوقــۇش يــاكى روزا ئېگىشــمــۇتلهق بــاش 
شۇڭالشــقا، بىزنىــڭ . ئىنســاننىڭ رېئــال ھاياتىنىــڭ ھهممىســىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ 

دېــمهك، بىــز ھاياتنىــڭ . ›قــا ئىبــادەت قىلىشــتۇرهللا‹ھاياتىمىزنىــڭ ئومــۇمىي غايىســى 
ـانچه تۈرلــۈك ئهگهشــمىلهر ياندىشــىپ ماڭىــدۇ دەپ         ئومــۇمىي كۆرۈنۈشــلىرىگه بىــر قـ

ــرەك  ــز ئ. قارىشــىمىز كې ــمهس دەپ  (همهللىرىمىزنىــڭ ھهممىســىنى  بى ـاكى ئهرزى ھهتتـ
ـادەت دەپ قىلىشـىمىز، ئـۇالرنى چۈشـىنىپ، بىلىـپ قىلىشـىمىز،       ) قارىلىدىغاننىمۇ ئىب
ـاۋى مېتودنىـڭ بىـر قىسـمىدىن تهركىـب تاپىـدۇ          هللاشۇنداقال ئۇالرنى  ـان دۇني ـا قىلغ بهرپ
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ـادەتتىكى كىشـى يىـراق ب    . دېگهن ئاساستا قىلىشىمىز الزىم ـايه دەپ قارايـدۇ   بـۇنى ئ . ىـر غ
ـالىي     بولـۇپ،  غايىلىرى – لېكىن، مۇشۇ ئىسالم دىنىنىڭ مهقسهت ـا ئ ئهمهلىـي رېئاللىقت
  غايىلهرنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئهمهسمۇ؟ 

ئىسـالم  . مهيدانىنى ئارتۇقچه تهپسىر قىلىش ھاجهتسىزئىسالمنىڭ بۇ جهھهتتىكى 
ـادەت قىلىـش، ئى    هللابىزگه بىرىنچى قىلىـپ،   ـا ھهمىشـه ئىب ـان ھاياتىنىـڭ تۈرلـۈك    ق نس

ــۆزى ئىكهنلىكىنــى    ــدە ئىپادىلىنىــدىغان ئــامىلالر بولســا، ھاياتنىــڭ دەل ئ پائالىيهتلىرى
ئىككىنچى قىلىپ، ھاياتىمىزنى روھىي ھايات ۋە ماددىي ھايات دەپ ئىككىگه . بىلدۈرىدۇ

دېـمهك، مهزكـۇر   . ئايرىساقال، شۇ غايىگه يېتىشـنىڭ مـۇمكىن ئهمهسـلىكىنى بىلدۈرىـدۇ    
ـات بىزنىـڭ ئېڭىمىـزدا ۋە ئهمهللىرىمىـزدە بىـردەك ئىپادىلىنىشـى كېـرەك       ئى . ككى ھاي

ـادىمىز ھاياتىمىزنىـڭ ھهرخىـل     -  نىڭ يهككههللابىزنىڭ  يېگانىلىقى ھهققىدىكى ئېتىق
  . ساھهلىرىنى بىرلهشتۈرۈش نۇقتىلىرىدا ئىپادىلىنىشى الزىم

دىنىـــي  مۇشـــۇ يۆنىلىشـــنىڭ لوگىكىلىـــق يهكـــۈنى ئىســـالمنى باشـــقا بـــارلىق 
چۈنكى، ئىسالم بىر تهلىمات سۈپىتىدە، ئىنسان بىلهن ئۇنىڭ . تۈزۈملهردىن پهرقلهندۈرىدۇ

ياراتقۇچىسـىنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى مېتافىزىكىغــا مۇناسـىۋەتلىك ئــاالقىلهرنى بهلگىــلهپ   
ـائىي مۇھىتىـدىكى    . بېرىش بىلهنال كۇپايىلهنمهيدۇ بهلكى، شهخس بىلهن ئۇنىـڭ ئىجتىم

  . لهرنىمۇ سۇنىدۇدۇنيالىق ئاالقى
ـادەتتىكى   ئۇ غايىنى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان، -  مهلۇم بىر مهقسهتھاياتى دۇنيا  پهقهت ئ

ـادىپىيلىق   ـاكى   تىنئهھمىيهتسىز بىـر تاس ـان   (ي نىـڭ  ئاخىرەت) كېلىشـى شهكسـىز بولغ
ــهۋۋۇر خىيـــالى ــوق دىن ئىبـــارەتىتهسـ ــى يـ ــداق مهنىلىـــك تهرىپـ دەپ  ، ئۇنىـــڭ ھېچقانـ

نىڭ بىر پۈتۈنلۈك ئىجابىيلىققا ئىگه ھاياتى تولۇقدۇنيا  هكسىچه،ئ .قارالماسلىقى كېرەك
ـاال هللا .نامايهندىســىدۇر يهتكۈزىــدىغان  ۆزىگهئــ پهقهت جهۋھىرىــدىال ئهمهس، بهلكــى  مۇتائـ
ـاتلىرى   . دۇرغايىدىمۇ بىـر  ئهسـلى جهۋھىرىـدە، بولۇپمـۇ غايىـدە      شۇڭالشـقا، ئۇنىـڭ مهخلۇق

  . بىرلىكنىڭ نامايهندىسىدۇر
قــا ئىبــادەت قىلىشــنىڭ كهڭ مهزمــۇنى دەل هللا ،پ ئۆتكهنــدەكا ئېيتىــيۇقىرىــدبىــز 

ـاننىڭ      . دۇقىلى هشكىلئىنسانىيهت ھاياتىنى ت مۇشـۇ چۈشـهنچىنىڭ ئـۆزى بىـزگه ئىنس
كامـــالهتكه يېتىشـــىنىڭ ) ئۆزىنىـــڭ يهكـــكه ھايـــاتىي دۇنيانىـــڭ رامكىســـى ئىچىـــدە(

چىــدە ئىســالمنىڭ بىــز بــارلىق دىنىــي تــۈزۈملهر ئى. مــۇمكىنلىكىنى دەلىلــلهپ تۇرىــدۇ
ئىنســاننىڭ ھايــاتىي دۇنيــادا كامــالهتكه يېتهلهيــدىغانلىقىنى ئــېالن قىلىۋاتقــانلىقىنى  

نــى ئىنســان “شــهھۋەت”ھهقىــقهتهن، ئىســالم بــۇ كامــالهتنى جىســمانىي . كــۆرمهكتىمىز
ھىندى ئېتىقادىدىكىـدەك بىـر   تېنىدىن يوق قىلىۋەتكهنگه قهدەر كېچىكتۈرمهيدۇ ياكى 

دىــن ئىبــارەت زەنجىرســىمان “روھالرنىــڭ بىرلىشىشــى”ه بۆلــۈنگهن قــانچه دەرىجىــلهرگ
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ھالقىالرنى ئالدىمىزغا قويمايدۇ ياكى بۇددا دىنىدىكىدەك، ئىنساننىڭ كامالهتكه يېتىشـى  
ـاتۋە  ــى    نىجـ ــوق بولۇش ــۈزئىي ي ــڭ ج ــى پهقهت قهلبنى ــىي   دىن ۋەتېپىش ــڭ ھېسس ئۇنى

قهتئىــي . ىيلىشــىدۇ دېمهيــدۇىن كېــيىن، ئانــدىن ئهمهلئــاالقىلىرى دۇنيــادىن ئۈزۈلگهنــد
ـان ئۆزىنىـڭ ھاياتىـدىكى ھهمـمه ئىمكانىيهتلىرىـدىن      ئۇنداق ئهمهس، ئىسالم دىنى  ئىنس

ــدۇ دەپ      ـالهتكه يېتهلهيـ ــىدىمۇ كامــ ـاتىي دۇنياسـ ــكه ھايــ ــيىن، يهكـ ــدىن كېـ پايدىالنغانـ
  . »تهكىتلهيدۇ

  
  

        ىڭ جاۋابئىككى سوئال ۋە ئۇالرنى
  

مۇنــداق ســوئال  كه تېگىشــلىكبېرىشــ جــاۋاب قهتئىــيبهزى كىشــىلهرنىڭ ئېڭىغــا 
ـا رەھـ   هللا(ئهگهر ئىبادەت شهيخۇلئىسالم ئىبنـى تهيمىـيه   . كېلىدۇ ) قىلسـۇن  مهتئۇنىڭغ

قۇرئــان «دېگهنــدەك دىننىــڭ ھهممىســىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغان بولســا، نــېمه ئۈچــۈن  
نداق تائاال مۇ هللا. لىرى باغلىنىلدىچهكلىمىى ۋە دە ئىبادەتكه دىننىڭ بۇيرۇقلىر»كهرىم

����% �: دېگهنZ�R"���� V�7������"���� V��."� �"�� �%9�%.�� �G8�� �Z "D%; %6"� �,%����"��%.�� �Gi"��g %C%. "�� �%� "a � �/�� �CK)�� "�� , �"A��� �%= %��� �Q"���� %6�
  8��� �R"��B "N�� �M�)�7 ����7�� %5�%��� *Z�� %6��".��� %l��( �Q��%. %l %D���*+���� %l�� ( Q"�� %���� �Q"���� V���."� �"�� *�%; "2 M...� قــا ئىبــادەت هللا�

ـا     ــۈرمهڭالر، ئاتـ ــېرىك كهلت ــىنى ش ــېچ نهرس ـا ھ ــالر، ئۇنىڭغـ ــش  -  قىلىڭ ـا، خى  -  ئاناڭالرغـ
ــنىغا،       ــراق قوش ــنىغا، يى ــېقىن قوش ــكىنلهرگه، ي ــتىملهرگه، مىس ـا، يې ئهقرىبالىرىڭالرغـ

ـاپىرغا، قـول ئاسـتىڭالردىكى    )يهنى سهپهرداشقا، ساۋاقداشقا(ياندىكى ھهمراھقا   -  قـۇل ، مۇس

6" ;%���C$ �؛ ①�...شۈبهىسىزكى، . شىلىق قىلىڭالرچۆرىلهرگه ياخ�2 47� M�� ���7 �C�K)�� "�� ,� �"A� %� "����- ��� �E��-
 ����j�%R"���� �E��� "M%R"�� "�� + �(�� �/��  L � "���I...� ـادەت قىلىڭـالر،   هللاقهۋمىم،  ئى: ىشۇئهيب ئېيتت� قا ئىب

يوقتـۇر، ئۆلچهمـدە ۋە تارازىـدا كهم بهرمهڭـالر     ) قبهرھه( مهبـۇد تىن باشقا ھـېچ  هللاسىلهرگه 

��{% �؛ ②�... "Z%�"��%. ����j��� %R"���� �E����� "M%R"�� "���� � "��B %� "�����- ������ــوغرا  ! ئــى قهۋمىــم�� ...� ــۆلچهمنى ت ســىلهر ئ

  . ③�... ئۆلچهڭالر، تارازىنى توغرا تارتىڭالر
چـۈنكى،  . دەلىللهيـدۇ ئىبادەتكه باغالنغان بۇ ئىشالر ئۇنىڭ باشقا ئىش ئىكهنلىكىنـى  

  بۇنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟ . باغلىغۇچى زىتلىقنى تهلهپ قىلىدۇ

                                                 
 .ئايهت -  36سۈرە نىسا،  ①
 .ئايهت – 84سۈرە ھۇد،  ②
 .ئايهت -  85، سۈرە ھۇد ③
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دىننىڭ ھهممىسى ئىبادەتتىن ئىبارەت بولسا، نـېمه ئۈچـۈن فىقهـى     :يهنه بىر سوئال
  دەپ ئىككىگه بۆلدى؟ » مۇئامىله«ۋە » ئىبادەت«ئالىملىرى شهرىئهت ئهھكاملىرىنى 
ـاۋابى ئىن  ـا  بىرىنچى سوئالنىڭ ج ـايىن ئاس اس ئهرەب تىلـى گرامماتىكىسـىدا خـ   . نت

بىــر  لىقخاســ. بــاغالش ھهمــمه بىلىــدىغان بىــر قائىــدە   ومــۇمىي نهرســىگهنى ئنهرســى
ـا كىرىشـى بىـلهن ئۇنىڭـدىكى بىـر        ومۇمۇستهقىل تۈر بولۇپ، ئۇ ئ منىـڭ ئهزالىـرى قاتارىغ

ى نۇمىي نهرسـى ومشۇنداقال، ئۇنىڭ ئهكسى بولغان ئ. بايان قىلىپ كېلىدۇئاالھىدىلىكنى 

ـاللىرىدىن  »قۇرئان كهرىم«بۇنىڭ . خاسقا باغلىغاندەكال بىر ئىش ���"7 �  �: دىكـى مىس� �C�K)�� *�%;
 V��."� �"�� �%= f�����%; �� %��� �Z "D%���� %E ",�ئادىـل بولۇشـقا،   ) ئارىسـىدا  كىشـىلهر (ھهقىقهتهن  هللا� �....%��"

رەھىــم قىلىشــقا  -  ســىلهغــا ئهقرىباالر -  ياخشــىلىق قىلىشــقا، خىــش) خهلقــقه جىمــى(

ئهقرىباالرغــا ياخشــىلىق  -  تائــاال بــۇ ئــايهتته خىــش هللا. دېــگهن ئــايهت بــار ①�...بۇيرۇيــدۇ 
  . قىلىش ياخشىلىق قاتارىغا كىرسىمۇ، يهنىال ئۇنى ئاالھىدە تىلغا ئالدى

شــۇكى، فىقهــى ئالىملىرىنىــڭ ئهمهلىــي شــهرىئهت  ئىككىنچــى ســوئالنىڭ جــاۋابى
ـامىله «ۋە » ادەتئىب«ئهھكاملىرىنى   الھىىىرى پهقهت ئۇالرنىـڭ ئىسـت  دەپ بۆلۈشـل » مۇئ

  . ئۇالر بۇنىڭدىن ئهھكامالرنىڭ ئىككى تۈرىنى ئايرىشنى مهقسهت قىلغان بولۇپ،
ـارقىلىق     هللابىرىنچى تۈرى، بهندىلهر   هللاتائاال يولغا قويغان رەۋىشته ئىجـرا قىلىـش ئ

. مىقـدارلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ     تائاالغا يېقىنلىشىدىغان ئىبادەتلهرنىـڭ شـهكىل ۋە  
ـان      هللاچۈنكى،  ـان ۋە ئـۇالرنى قىلىشـقا بۇيرىغ ـا قويغ شۇڭالشـقا، بهنـدىلهر   . تائاال ئۇالرنى يولغ

ـا  . بۇالرنى پهقهت شۇ يول بويىچه قوبۇل قىلىپ، شۇ بويىچه ئىجرا قىلىشـلىرى كېـرەك   مان
ـارقىلىق بهنـدىلهردىن   تائا هللا. ئىبادەتلهردۇر -  بۇالر دىن خالىي بولمايدىغان تائهت ال شۇالر ئ

دەرۋەقه، . نىــڭ مــاھىيىتى نامايــان بولىــدۇ»ئۇبــۇدىيهت«شــۇالر بىــلهن . ئىمتىهــان ئالىــدۇ
  . شهخسىي نېسىۋە كۆرۈلمهيدۇبىرەر بۇالرنىڭ بېشىدا بهندىلهر ئۈچۈن 

 -  بىرلىـــرى بىـــلهن بولىـــدىغان ئـــاالقه -  ئىككىنچـــى تـــۈرى، ئىنســـانالرنىڭ بىـــر
ـالىدۇ مۇناسىۋەتلهرنى رە ـان      . تكه س ـا قويمىغ ـالىيهتلهرنى شـهرىئهت يولغ ـاالقه ۋە پائ ئـۇ  . بـۇ ئ

 -  بۇرۇنمۇ بار ئىدى، شهرىئهتنىڭ ۋەزىپىسى بولسا، ئۇالرنى تۈزەش ۋە پاكالش، ئۇالردىن تـوغرا 
  . مهنپهئهتلىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىش، بۇزۇق، يامانلىرىنى رەت قىلىشتۇر

ــهرىئ   ــدىكى، ش ــۇم بول ــزاھالردىن مهل ــۇ ئى ــدانى   ب ـان مهي ــۈرگه تۇتقـ ــى ت هتنىڭ بىرىنچ
ـاد   هللا. ئىككىنچى تۈرگه تۇتقان مهيدانى بىلهن ئوخشاشمايدۇ تائاال بىرىنچى تۈردە ئۆزى ئىج

ـاد قىلىـش    ەرهھهتته بىـر باشقىالرنىڭ بۇ ج. قىلىدۇ ۋە بهرپا قىلىدۇ ـا   نېمىنـى ئىج ۋە بهرپ

                                                 
 .ئايهت -  90سۈرە نهھل،  ①
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ىزنىـڭ بـۇ دىنىمىـزدا    كىـم ب «: بۇ ھهقته مۇنداق ھهدىسلهر كهلگهن. ھهققى يوق قىلىش
  . »ھهر قانداق بىدئهت زااللهتتۇر«؛ »رەت قىلىنىدۇغان نهرسىنى پهيدا قىلىدىكهن، بولمى

ـان ۋە پهيـدا          ـاد قىلىۋالغ ـا، شـهرىئهت كىشـىلهر ئـۆزلىرى ئىج ئىككىنچى تۈرىـدە بولس
  . قىلىۋالغان ئىشالرنى ئىسالھ قىلىدۇ

رۇخسهت قىلمىغان دائىرىـدە   هللافىقهى ئالىملىرى بۇنىڭغا ئاساسهن كىشىلهر دىندا 
ــۆزلىرى  تىكــى ئهســلىي قائىــدىنى  »ئىبــادەت«ئىجــاد قىلىۋالمىســۇن دەپ » ئىبــادەت«ئ

ـامىله ئىشـلىرىدا رۇخسـهت     -  ئادەت ۋە پۇل -  چهكلهش ۋە مهنئىي قىلىش، ئهمما ئۆرپ مۇئ
  . قىلىش دەپ بېكىتتى

ـار   ـاتى   . مۇشۇنداق تهقسىملهشنىڭ يهنه بىر پايدىسـى ب ـام ش بى ۋە باشـقىالر  بـۇنى ئىم
ــۆتتى ۋە مهقســهتلهرنى ئىــزدەپ  ههقىــقهت، ئىبــادەتته ئۇنىڭــدىكى مهن دەرھ«: تهكىــتلهپ ئ

ـادەت ۋە پـۇل   -  يۈرمهي ئىبادەت قىلىـش، ئـۆرپ   ـامىله ئىشـلىرىدا ئۇنىڭـدىكى مهن   م -  ئ ، هۇئ
  . ھېكمهت ۋە مهقسهتلهرگه قاراشتۇر

ولسا، بۇ بىر ئىبادەت ئىشـى  تائاال ھهجدە قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرىغان ب هللامهسىلهن، 
چـۈنكى، بۇنـداق   . بولۇپ، قۇربانلىق قىلماي ئۇنىڭ پۇلىنى سهدىقه قىلىۋېتىشكه بولمايـدۇ 

  . قىلىش بۇ ئىبادەتنى ئهمهلدىن قالدۇرغانلىق بولىدۇ
لېكىن، شـهرىئهتته دۈشـمهنگه قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن جهڭ ئېتـى بېقىشـقا         

ـان ئۆز  گىرىـپ كىشـىلهر ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن ئاتنىـڭ       رىغبهتلهندۈرۈلۈپ، كېيىن زام
ئورنىغا تانكا ئىشلىتىدىغان بولسا، بۇ چاغدا مۇشۇ يېڭى زامان قوراللىرىغا كۆڭـۈل بۆلـۈش   

 شهرىئهت دەلىللىرىدىن ئېلىنىدىغان مهقسـهت  ،بۇ. جهڭ ئېتى تهييارالش قاتارىغا كىرىدۇ
  . غايىلهرگه رىئايه قىلىش قاتارىدىن بولىدۇ - 

. فىقهى ئهھكاملىرىنى ئىبادەت ۋە مۇئامىلىگه بۆلۈشلىرىنىڭ سـىرلىرىدۇر  مانا بۇالر
ـان       ــۈملهردە بايــ ــدىنقى بۆلـ ــىلىش ئالـ ــڭ ئېسـ ـا چىـ ــهرىئهت ئهھكاملىرىغــ ــېكىن، شـ لـ

  . قىلغىنىمىزدەك، ئىبادەت ھېسابلىنىدۇ
ـالغۇ  ندەك، مۇشـۇ ئېيتقائهمما، سهييىد قۇتۇب   ۋە بۆلۈشـنىڭ  بىـلهن  نداق ئىلمىـي ئات

ـان سـهلبىي   كېيىن مهيدان غا كهلگهن يېزىقچىلىق تۈرىنىڭ ئىنسانالر ئېڭىغا نۇرغۇنلىغ
تهســىرلىرى بولــۇپ، بىــر مــۇددەتتىن كېــيىن مۇســۇلمانالر ھاياتىغــا يامــان تهســىرلهرنى  

چــۈنكى، كىشــىلهرنىڭ ئېڭىغــا ئىبادەتنىــڭ خــاراكتېر جهھهتــتىن ئىبــادەت  . قالــدۇردى
ـالىيهتلهر سىڭىشـكه باشـلىدى   فىقهىسى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بىرىنچى تۈرگه خ . اس پائ

مۇئــامىله پائــالىيهتلىرىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغان ئىككىنچــى تــۈرگه نىســبهتهن  -  پــۇل
  . ئىبادەت خاراكتېرى يوق بولۇشقا باشلىدى



 

80 
 

بهزىلهرنــــى ئىســــالم  “زاماننىــــڭ ئۆتۈشــــى بىــــلهن”مۇشــــۇنداق تهقســــىملهش 
مۇئامىله پائالىيهتلىرىنى باشقا  -  ۇلئهھكاملىرىدىكى ئىبادەت پائالىيهتلىرىنى قىلىپ، پ

  . ۋېرىدىغان قىلىپ قويدىىبول “مۇسۇلمان”بىر تۈزۈم ئاستىدا ئېلىپ بارسىمۇ، يهنىال 
چۈنكى، ئىسالم بىـر پۈتـۈن گهۋدە   . بۇنداق كىشىلهرنىڭ بۇ خىل قارىشى بىر چۈشتۇر

ــۇ پۈتۈ  . پارچىالنمايــدۇ ،بولــۇپ نلــۈكتىن ئىســالمنى ئىككــى قۇتۇبقــا بۆلىــدىغان كىشــى ب
  . دىندىن چىقىپ كېتىدۇباشقا ئىبارە بىلهن ئېيتقاندا، . چىقىپ كېتىدۇ

ــۆپىنچه      ــبهتهن كــ ــرىگه نىســ ــڭ ھهقىقهتلىــ ــالمنىڭ ۋە ئىبادەتنىــ دەرۋەقه، ئىســ
مۇســۇلمانالرنىڭ ئېڭىــدا شــهكللىنىپ قالغــان بۇنــداق ئــازغۇنلۇقنى فىقهــى ئــالىملىرى 

ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشـى پهقهت  . مهسمهقسهت قىلمىغان ياكى ئۇالر بۇنىڭغا مهسئۇل ئه
شۇڭالشـقا،  . سهييىد قۇتـۇب دېگهنـدەك، يېزىقچىلىقنىـڭ تهلىـپىگه ئاساسـهن بولغانىـدى      

رىمىزدىمـــۇ فىقهىـــدا يازمـــا يازغـــانالر بۇنـــداق تهقسىملهشـــلهردىن خـــالىي ۋبىزنىـــڭ دە
  . بواللمىدى

. ېپىلىـدۇ بىلىش كېرەككى، بۇنداق تهقسىملهشلهر پهقهت فىقهـى كىتابلىرىـدىال ت  
ـا، ئىبنـى تهيمىـيهدەك     ـادەت  ” :مۇبادا فىقهى ئالىملىرى باشقا مهزمۇندا بىر نهرسـه يازس ئىب

ئىبنى قهييۇممۇ شۇنىڭدەك . دەپ بايان قىلىدۇ “دىننىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  . قارايدۇ
 
 

 ئىبادەت ئىنسان ۋۇجۇدىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 5
  
  . ەتنىڭ ئۇنىۋېرساللىقىنىڭ ئىككىنچى كۆرۈنىشىدۇرئىسالمدا ئىباد ،بۇ

ئىســالمدا ئىبــادەت ھاياتنىــڭ ھهممىســىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغانــدەك، ئــۇ يهنه ئىنســان 
  . ۋۇجۇدىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ـارلىق سـهزگۈ         هللامۇسۇلمان ئىنسان  تائاالغا تهپهككـۇر، قهلـب، تىـل، قـۇالق، كـۆز ۋە ب
، ئائىلىسـى ۋە يۇرىتىـدىن   مېلىنـى سـهرپ قىلىـش    -  ن ۋۇجۇدى، پۇلئهزالىرى بىلهن، پۈتۈ

  . ئايرىلىش بىلهن ئىبادەت قىلىدۇ
ـات، ئاسـمان   هللامۇسۇلمان ئىنسان  ـاھلىقى ۋە    -  تائاالغا ئۆزى، كائىن زېمىننىـڭ پادىش

 هللاشـۇنداقال،  . ياراتقان نهرسىلهر ھهققىدە تهپهككۇر قىلىش ئارقىلىق ئىبادەت قىلىدۇ هللا
ــۇالردىكى ھىــدايهت ۋە ھــېكمهتلهر، ئىلگىرىكــى    تائاالنىــڭ نازىــل قىلغــان ئــايهتلىرى ۋە ئ

نهسـىههت ۋە ئىبـرەتلهر    -  ئۈممهتلهرنىڭ ئاقىۋەتلىرى، تارىخىي ھادىسىلهر ۋە ئۇالردىكى ۋەز
مۇنـداق  بۇ ھهقته تائاال  هللا. تائاالغا يېقىنلىشىدۇ هللاھهققىدە تهپهككۇر قىلىش ئارقىلىق 
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� �: ەيدۇدj8�B 01����%� %1����"�� "W� ��� � "� B ��*��9�����%��� %C�%����n �� �*�. *,���4� 0\������ 7 �F�"���%;  L���ـايهتلهرنى   ) بـۇ (� ��") ئۇالرنىـڭ ئ
نهسىههت ئېلىشـلىرى ئۈچـۈن    -  تهپهككۇر قىلىشلىرى ئۈچۈن، ئهقىل ئىگىلىرىنىڭ ۋەز

  . ①�بىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك كىتابتۇر
دە كائىناتقا نهزەر سـېلىش، تهپهككـۇر قىلىـش ۋە ئـۆگىنىش     »ىمقۇرئان كهر«تائاال  هللا

��%�� �: تائاال بۇ توغرىـدا مۇنـداق دەيـدۇ    هللا. جهھهتلهردە ئهقىل ئىشلىتىشكه دەۋەت قىلىدۇ�
 �6�%(%-��� R")4� 0&�����n %h"�� "W�  ��� ��� %+"� �� �������B "2 M�� %Z #8�B ���%��قــا چىــن ئېتىقــاد هللازېمىنــدا ۋە ئــۆزۈڭالردا � ��

ـار،  ) نىڭ قۇدرىتى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغانهللا(ىغانالر ئۈچۈن قىلىد نۇرغۇن ئاالمهتلهر ب

�%���� �؛ ②�كۆرمهمســـىلهر) بـــۇنى( "� 4W $&������' %����� �!*�(���� %5���"�*)�� %x��%���� "O��� %h"��W��� %&�����R��� *Z�� %[���") �O ����%� *�%;
 %1���"�W�  G
�  �-�� �G7���%- �CK)�� ��� � �"9�� �6�%9*�� �N"��)�O ��7 ��(*�.�� %h"��W��� %&�����R*Z�� %[")�O �%� ��� �*M�#�������� "2%!%.� ( < �V�)�A�� �

 %������*(�� �1��9�����A ������(%��� �F�8��:"����� � G�%@������. �9���� �e� �   ــڭ ــمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــ ــىزكى، ئاســ شۈبهىســ
رى ئۈچـۈن،  يارىتىلىشىدا، كېچه بىلهن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ئهقىل ئىگىلىـ 

نـى ئهسـلهپ   هللائۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقانـدىمۇ  . ئهلۋەتته روشهن دەلىللهر بار
ئــۇالر . (ۋە زېمىننىــڭ يارىتىلىشــى توغرىســىدا پىكىــر يۈرگۈزىــدۇ ئاســمانالرنىڭ . تۇرىــدۇ

ــدۇ ـارىمىز‹:) ئېيتى ــى دوزاخ   ! پهرۋەردىگـ ـار ياراتمىــدىڭ، ســهن پاكتۇرســهن، بىزن ــۇنى بىكـ ب

  . ③�›ئازابىدىن ساقلىغىن
ـان    )ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن  هللا(ئىبنى ئابباس  بىـر  «: تىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنغ

  . ④»سائهت تهپهككۇر قىلىش، كېچىدە ناماز ئوقۇشتىن ياخشىدۇر
كىم ئىلىم تهلهپ قىلىـش ئۈچـۈن بىـر يـول     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  . ⑤»ننهتكه بولغان يولنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇئۇنىڭ ئۈچۈن جه هللاتۇتىدىكهن، 
ـازدىن ئهۋزەلـدۇر     «: ئىمام شافىئىي مۇنداق دېگهن . »ئىلىـم تهلهپ قىلىـش نهپـله نام

ـا دەلىـل كهلتـۈرگهن     مهن مالىكنىـڭ  : ۋەھـب مۇنـداق دېـگهن   . ئىمام ئهبۇ ھهنىـفه بۇنىڭغ
ـاز ئوقـۇغىلى تـۇردۇم     سـهن ئهۋزەل  «: مالىـك . ئالدىدا ئىدىم، يازمىلىرىنى قويۇپ قويـۇپ نام

  . دېدى» نهرسىنى قويۇپ تۇرۇپ نېمىگه تۇردۇڭ
ــۇنى(تائاالغــا  هللامۇســۇلمان ئىنســان  ــۇش، ئۇ  )ئ ــۇش، ئۇنىڭــدىن قورق نىــڭ دوســت تۇت

سـىناقلىرىغا سـهۋر    قازاسـىغا رازى بولـۇش،   رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىش، ئازابىدىن قورقـۇش، 

                                                 
 .ئايهت -  29سۈرە ساد،  ①
 .ئايهتلهر -  21ۋە  -  20 سۈرە زارىيات، ②
 .ئايهتلهر -  191ۋە  -  190سۈرە ئال ئىمران،  ③
 .زەئىپ ھهدىس ④
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان ⑤
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قىلىش، ئۇنىڭغا تهۋەككۈل قىلىش ۋە قىلىش، ئۇنىڭدىن ھايا  ۈرمهتلىرىگه شۈكقىلىش، نې
ـادەت     -  ئىخالس قىلىش دېگهندەك رەببانىي ھېسسىيات ۋە روھىي ھـېس  تۇيغـۇ بىـلهن ئىب

6�%� � :تائاال مۇنداق دېگهن هللا. قىلىدۇR�����"�� 41�� %C�K)%� �%��� �R�7�� ������ ":�7�� �%M Z 8�� �%����q *�%; "5 -  �F�%���g �/
  &"��� %7 B �F%� �9��%.��  C����  �6�%R%)�� "Z R"��  E*��B "����8�B�ـامىزىم،  ‹ئېيتقىنكــى، !) ئــى مــۇھهممهد (� �� مېنىــڭ نـ

) ئىبادەتلىرىم -  دۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائهت(قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە ماماتىم 
يهنـى  (نىـڭ شـېرىكى يوقتـۇر، مهن مۇشـۇنىڭغا     هللا. ئۈچۈندۇر هللائالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى 

  . ①�بۇيرۇلدۇم)  خالىس ئىبادەت قىلىشقاقىالهللايالغۇز 
ئېيتىش، تىالۋەت قىلىش، دۇئا قىلىش، تهسبىه  زىكىرتائاالغا  هللامۇسۇلمان ئىنسان 

ـادەت قىلىـدۇ    ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ئېيتىش ۋە تهكبىر ئېيتىش بىـلهن ئىب �� �: تائ �!b���B ����
 G���%H �� �G� "�%= �C*)�� �� � �"=� �� (�7n �6�%9*��  ���� G�� %q�B�� G	�� "M .  L� :4�� نى كۆپ ياد ئېتىڭالرهللا! ئى مۇئمىنلهر� .

ـا پهرىشـتىلهر     (ئاخشامدا تهسبىه ئېيتىڭالر  -  ئۇنىڭغا ئهتىگهن چۈنكى، بـۇ ئىككـى ۋاقىتت

ـابلىنىدۇ    � �؛ ②�)چۈشۈپ تۇرغانلىقتىن، ئۇ ۋاقىتالرنىـڭ ئهۋزىلـى ھېسF� %Z"#��8 ��%� �F�*.*� �� �"=���
����#� %O�� G�Ab�����d�� �6�%)%������v"�� �6���47 6���  M�� �/�� %E�����q'��� 4� ,��� v"��%. %E"������"�� �6��� %7 %���� "! �Q"�� ��� 
�� G3� � ـارىڭنى پهرۋەردىگــ

ـامدا ئـۇنى پهس   - ئهتىگهنيېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا ئىچىڭدە ياد ئهتكىن،  ئاخش

  . ③�قىلغىن، غاپىلالردىن بولمىغىن زىكىرئاۋازدا 
  :سساالمهر ئهلهيهىپهيغهمب

ـا  . دېـگهن  - ، مهت كۈنى شاپائهتچى بولـۇپ كېلىـدۇ  قۇرئان ئوقۇڭالر، ئۇ قىيا -  دەم بىـر ئ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا

مهن چىـڭ تۇتىـدىغان بىـر    . دەرۋەقه، شهرىئهتنىڭ ئهھكاملىرى كۆپ بولۇپ كهتتـى  - 
  :دېگهندە، ئۇ - ، ۇيرىغىنئىشنى ماڭا ب

  . دېگهن - ، مدىلىپ تۇرسۇنبىلهن نه رىزىك ڭنىهللاتىلىڭ ھهمىشه  - 

ـانا ئېيـتىش    ئىككى تۈرلۈك بولۇپ،  زىكىر � ��«: بولىـدۇ بىـلهن  بىـرى ھهمدۇس�:���� 
� ,R:��� �� /; C�; /� ���B ���« »ـانا  پاكتۇر، جىمى ھهمدۇ هللا ـا خاسـتۇر،   هللاس تىـن باشـقا   هللاق

ـا قىلىـش بىـلهن بو    يهنه بىـرى . »ۇربۈيۈكتـ  هللا، تۇريوقبهرھهق  مهبۇد ��� �: لىـدۇ دۇئ( "R�)�m ���(*�.��
 �6�%�� %�� �̂ "�� �6%7 *6�8� M�(�� ��( "R�D"������ ��(�� "�%#"v��� "2*� �%;�� ��(�Z #8�B� بىز ئـۆزىمىز ئـۆزىمىزگه   ! پهرۋەردىگارىمىز�

ـاڭ، بىـز        ـاڭ، بىـزگه رەھىـم قىلمىس زۇلۇم قىلدۇق، ئهگهر سهن بىزگه مهغپىـرەت قىلمس

                                                 
 .ئايهتلهر -  163ۋە  -  162سۈرە ئهنئام،  ①
 .ئايهتلهر -  42ۋە  -  41سۈرە ئهھزاب،  ②
 .ئايهت -  205سۈرە ئهئراف،  ③
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ـارتقۇچىالردىن بولـۇ   مچوقۇ ـالىمىز زىيان ت ـاالم ۋە     ( ①�پ ق ـادەم ئهلهيهىسس ـانى ئ مهزكـۇر دۇئ
ئايـــالى ھهۋۋا چهكلهنـــگهن دەرەخنىـــڭ مېۋىســـىدىن يېگهنـــدىن كېـــيىن تهۋبه قىلىـــپ 

  ). قىلغان
يۇقىرىقى ئىككى تۈر ھهققىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ھهرخىل مۇناسـىۋەت ۋە  

ـارى بىـلهن    مۇسۇلمان ئىنساننىڭ قهلبىنى ئۆ ،ۋاقىتالردا ئوقۇلىدىغان زلۈكسـىز پهرۋەردىگ
ـا ۋە    زىكىرنىڭ هللاباغالپ تۇرىدىغان ۋە قهلبى  ـان دۇئ بىلهن نهمدىلىپ تۇرىدىغان نۇرغۇنلىغ

  . بۇ ھهقته ئالىمالر ھهر خىل ئهسهرلهرنى يازدى. لهر رىۋايهت قىلىندىزىكىر
قهلـب  . بولسا، ئىنساننىڭ دىلى بىلهن تىلىنىڭ بىـردەك بولغىنىـدۇر   زىكىرياخشى 

  . قىلسا، بۇنىڭدا ياخشىلىق بولمايدۇ زىكىرلهتته قېلىپ، تىل غهپ
 يهنـى، تهننىـڭ راھهت  . قا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن ئىبادەت قىلىدۇهللامۇسۇلمان ئىنسان 

ـاز ئوقـۇش       -  ـاكى نام پاراغهت ۋە شهھۋەتلىرىدىن روزا تۇتۇش ئارقىلىق ئـۆزىنى تۇتۇۋالىـدۇ ي
ھــالبۇكى، نامــازدا . ئىبــادەت قىلىــدۇئــارقىلىق ھهرىــكهت قىلىــپ ۋە روھلىنىــپ تــۇرۇپ 

  . ئىنساننىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى ھهرىكهت قىلىدۇ
ئېهسان قىلىش ئارقىلىق روھىيهتنىـڭ   -  قا زاكات ۋە سهدىقههللامۇسۇلمان ئىنسان 
ـادەت قىلىـدۇ       -  قېرىندىشى بولغان پۇل ـالنى سـهرپ قىلىـش بىـلهن ئىب بـۇنى فىقهـى   . م

ـادىتى   -  پـۇل «ئالىملىرى  ـال ئىب ـازنى   . ايـدۇ دەپ ئات» م ـادىتى «شـۇنداقال، نام دەپ » تهن ئىب
ـاننىڭ پۈتـۈن ۋۇجـۇدىنى مهقسـهت قىلىـدۇ      » تهن«ئـۇالر  . ئاتايدۇ چـۈنكى،  . دېگهنـدىن ئىنس

ـادەت ئۈچـۈن تـۈپ شـهرتتۇر     شۇڭالشـقا،  . نىـيهت ئـورنى قهلبتـۇر   . نىيهت ھهرقانداق بىر ئىب
ـاد تساراڭ ۋە مهس ـاال مۇنـداق    هللا. يـدۇ ماقىلىنىتى تـوغرا بولمايـدۇ ھهم قوبـۇل    نىڭ ئىب تائ

� �: دېگهن�� �� ���� ��7 "�� R�)"��� �V*��D� تقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچه نېمه دەۋا�...�② .  
ـا، هللامۇسۇلمان ئىنسان  دەۋەت  تهرەپـكه  هللاباشـقىالرنى  نىـڭ رازىلىقىنـى ئىـزدەپ،    هللا ق

ىنى كاپىرالرنىـڭ كهلىمىسـ   ،نىڭ كهلىمىسىنى ئۈستۈنهللارۇپ قىلىش، مهىقىلىش، ئهمر
ـاددىي     -  راھهتخار قىلىش يوللىرىدا، ئۆزىنىڭ  ـالىق م پاراغىتىنى، ئۆزىنى ۋە ئۆزىنىـڭ دۇني

  . مهنپهئهتلىرىنى قۇربان قىلىش ئارقىلىق ئىبادەت قىلىدۇ
قىالاليدىغان  ئۆزىنىڭ دىنىنى بهرپا ئۆمرە قىلىش، يا -  ھهج ،قاهللامۇسۇلمان ئىنسان 

 هئهتلىك ئىلىم تهلهپ قىلىش ئۈچۈنمهنپ كىش يايولىدا جىهاد قىلى هللا يۇرتتا تۇرۇش، يا
ـادەت      ـارقىلىق ئىبـ ــۇش ئـ ــدا ســهرگهردان بول ـايرىلىش ۋە زېمىن ــدىن ئـ ئائىلىســى ۋە يۇرتى

                                                 
 .ئايهت -  23سۈرە ئهئراف،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  43سۈرە نىسا،  ②
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ـاراغىتىنى، پـۇل   -  مۇسۇلمان ئىنسان بـۇالر ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ راھهت   . قىلىدۇ مېلىنـى   -  پ
  . ايمىزشۇڭالشقا، بىز بۇالرنى تهن ۋە مال ئىبادىتى دەپ ئات. سهرپ قىلىدۇ

 
 

ئۇبۇدىيهتنىڭ ئهللىك مهرتىۋىسى قهلب بىلهن بهدەنگه . 6
 تهقسىملهنگهن

  
ــۇ كىشــىگه رەھــمهت قىلســۇن  هللا(مهن ئىبنــى قهييــۇم  ئۈچــۈن بولغــان  هللانىــڭ )ئ

نىــڭ مهرتىــۋىلىرى، شــۇنداقال قهلــب، تىــل، تهن ۋە ســهزگۈ ئهزاالرنىــڭ مۇشــۇ »ئۇبــۇدىيهت«
ـانلىرىنى    ھهققىـدە تهپسـىلىي  تىكى نېسىۋىلىرى »ئۇبۇدىيهت«ئۇنىۋېرسال  ـان باي توختالغ
ــۇدۇم ــۇالرنى ئۇ ۋە ئوقـ ــىرى  ئـ ــك ئهسـ ــڭ قىممهتلىـ ــڭ  «نىـ ــدا ماڭغۇچىالرنىـ ــوغرا يولـ تـ

  . دىن ئازراق ئۆزگهرتىپ نهقىل كهلتۈرۈشنى توغرا تاپتىم»دەرىجىلىرى
ـاقى ئــون بهش قائىــدە ئۈســتىدە ئايلىنىــدۇ     »ئۇبــۇدىيهت« كىــم ئــۇالرنى  . نىــڭ چـ

  . ۇدىيهتنىڭ دەرىجىلىرىنى تولۇقلىغان بولىدۇتولۇقاليدىكهن، ئۇب

ئۇالرنىــڭ . بهدەن ئهزالىرىغــا تهقســىملهنگهن ۋە ئۇبــۇدىيهت ئىنســان قهلــبىگه، تىلغــا 
  . ھهربىرىنىڭ ئۆزىگه خاس ئىبادىتى بار

ـامى بولــۇپ، ئــۇالر    ـارام، مهكــرۇھ ۋە   : ئۇبۇدىيهتنىــڭ بهش ئهھكـ پهرز، مۇســتهھهب، ھـ
  . تىلغا ۋە ھهربىر ئهزاغا خاس بولغان ھۆكۈملىرى بار بۇالرنىڭ قهلبكه،. مۇباھالردۇر

  
  

        قا ئىبادەت قىلىشتا قهلبنىڭ ئورنىهللا
  

، پهرزلىكىگه بىرلىككه كهلـگهن  بهزىلىرىنىڭ دىنبۇالرئالىمالر : قهلبنىڭ پهرزلىرى
  . قىلىشقانئىختىالپ  ەيهنه بهزىلىرىنىڭ پهرزلىكى ھهققىد
نــى هللاس قىلىــش، تهۋەككــۈل قىلىــش، قــا ئىخــالهللا ،بىــرلىككه كهلگهنلىــرى بولســا

ـايتىش،    هللاقىلىـش،   ۇش، سـهۋر دوست تۇتـ  تىـن قورقـۇش، ئـۇ زاتـتىن ئۈمىـد      هللاتهرەپـكه ق
  . قىلىش، كهسكىن ئېتىقاد قىلىش ۋە نىيهت قىلىش قاتارلىقالردۇر

  . دىن ئايرىشتۇرا نهرسىنى باشقمهبۇدئىخالس قىلىش بولسا، 
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ـار نىيهت قىلىشنىڭ ئىككى دەرئىبادەت ئۈچۈن  ـادەتنى ئـۆرپ   : ىجىسى ب  -  بىـرى، ئىب
بىرىـدىن   -  ئىككىنچىسى، ئىبادتنىڭ مهرتىـۋىلىرىنى بىـر  . ئادەت ئىشلىرىدىن ئايرىيدۇ

  . ئايرىيدۇ
  . ئۈچ تۈر قهلبنىڭ پهرزلىرىدۇربۇ 

ئالىملىرىنىڭ بىرلىككه كېلىشى بىـلهن   شۇنداقال، سهۋر قىلىش ئىسالم ئۈممىتى
ـاال سـهۋ   هللا«: مۇنـداق دېـگهن  ) قىلسـۇن  مهتڭغا رەھئۇنى هللا(ئىمام ئهھمهد . پهرزدۇر نى رتائ

ـار    . دە توقسان ئورۇندا تىلغا ئالدى›قۇرئان كهرىم‹ بىـرى، ھهق  . ئۇنىـڭ ئىككـى يۆنىلىشـى ب
  . »بولغان پهرز ۋە يهنه بىرى، مۇستهھهب بولغان كامالهتتۇر

ن رازى بولۇشـــتى) بىـــرەر ئىشـــقا(پهرزلهر بولســـا،  نئـــالىمالر ئىخـــتىالپ قىلىشـــقا
الرنىڭ ئىككى خىل سوپىبۇنىڭ پهرزلىكى ھهققىدە فىقهى ئالىملىرى بىلهن . ئىبارەتتۇر
  . بايانى بار

بــۇ . شــىدۇرپ تۇرىنامــازدا ئهيمىنىــمۇســۇلمان ئىنســاننىڭ بۇالرنىــڭ جۈملىســىدىن 
  . ھهقته فىقهى ئالىملىرىنىڭ ئىككى خىل قارىشى بار

ــرىگه ئاساســهن    ــل قاراشــنىڭ بى ــى خى ــۇر ئىكك ــمهزك ــوال ۋەسۋەســىگه دۇچ  ، نام ازدا ت
  . كېلىدىغان كىشىگه نىسبهتهن نامازنى قايتا ئوقۇش پهرزدۇر

ـان قهلبنىـڭ      ـاھى بولغ نىـڭ ئۇبـۇدىيىتىگه   هللابۇنىڭدىكى مهقسهت، ئهزاالرنىـڭ پادىش
  . ئۆزىنىڭ ئهزالىرى بىلهن قوشۇلۇپ تولۇق ئاتلىنىشىدۇر

ـا قىلىـش،   ئهمما، قهلبكه ھارام بولىدىغان ئىشالر بولسا، مۇتهكهبب ىرلىك قىلىش، رىي
ــته قــېلىش ۋە مۇنــاپىقلىق قىلىــش     ــدىن پهخىــرلىنىش، ھهســهت قىلىــش، غهپلهت ئۆزى

  . قاتارلىقالردۇر
  . گۇناھكۇپۇرلۇق ۋە : ئىككى تۈرلۈكتۇربۇالر 

ئىســالمدا كهســكىن بولغــان ھۆكــۈمگه شــهك كهلتــۈرۈش، مۇنــاپىقلىق  : كۇپۇرلــۇق
  . ارلىقالردۇرتائاالغا شېرىك كهلتۈرۈش قات هللاقىلىش، 
  . كىچىك دەپ ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ -  چوڭ گۇناھ

مۇتهكهببىرلىك قىلىش، رىيا قىلىش، ئۆزىـدىن پهخىـرلىنىش،    الر بولسا،چوڭ گۇناھ
نىــڭ ئازابىــدىن ئهمىــن هللانىــڭ رەھمىتىــدىن ئۈمىــد ئــۈزۈش، هللاچوڭچىلىــق قىلىــش، 

ـال بولــۇش،       ـارقىلىق خۇشـ ـا يهتــكهن   بولــۇش، مۇســۇلمانالرغا ئهزىــيهت بېــرىش ئـ ئۇالرغـ
رىشىنى ياخشى ڭ ئارىسىدا بۇزۇقچىلىقالرنىڭ ياممۇسىبهتلهرگه تهپهررۇج قىلىش، ئۇالرنى

ـا بهرگهن  هللاكــۆرۈش،  ـاپ  نېمهتلهرگه ھهســهت قىلىــش، شــۇ   نــېمهتئۇالرغـ لهرنىــڭ يوقـ
كېتىشــىنى ئۈمىــد قىلىــش ۋە مۇشــۇنىڭدەك ئىشــالرنىڭ ئهگهشــمىلىرى بولــۇپ، بــۇالر   

 كارا چوڭ گۇناھالردىن زىنا قىلىش ۋە ھاراق ئىچىشتىنمۇ ئېغىـر ھاراملىق جهھهتته ئاش
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پهقهت مهزكۇر ئىشالردىن قول ئۈزۈپ، تهۋبه  تۈزىشى نىىنىۋە بهد ىقهلب نىڭئىنسان. تۇرىدۇ
. ۇنداق قهلب يامان قهلب ھېسابلىنىدۇمئۇنداق بولمايدىكهن، . بولىدۇھاسىل قىلغاندىال 

  . نىڭ ھهممىسى بۇزۇلىدۇمۇبادا ئىنسان قهلبى بۇزۇلسا، بهدەن
ـادەت    هللامهزكۇر ئاپهتلهر ئىنسان قهلبىنىڭ  نىڭ ئۇبۇدىيىتىنى ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن ئىب

 هدېگهن ۋەزىـپ  �ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز�. قىلىشنى بىلمهسلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ
ـادا، قهلـب ئـۇنى بىلمهيـدىكهن ۋە ئۇنىـڭ بىـلهن       . دۇنىلىيۈكتهندىن ئىلگىرى قهلبكه  مۇب

. قىلىشنى تهرك ئېتىدىكهن، قهلب ئۇنىڭ دۈشمهنلىرى بىـلهن توشـۇپ كېتىـدۇ   ئىبادەت 
قهلب مهزكـۇر ئۇبـۇدىيهت بىـلهن قانچىلىـك بىلـله بولىـدىكهن، ئۇنىـڭ دۈشـمهنلىرىدىن         

  . شۇنچىلىك قۇتۇلىدۇ
ـاراپ    مهزكۇر ئىشالر كۈچلۈكلىكى، قاتتىقلىقى، يهڭگىللىكى ۋە ئىـنچىكىلىكىگه ق

  . كىچىك بولىدۇ -  چوڭ
. ىك گۇناھالر بولسا، ھارام ئىشالرنى قىلىشنى قهلبته خاالش ۋە ئارزۇ قىلىشـتۇر كىچ

ـاراپ چـوڭ      -  ئارزۇ قىلىشنىڭ دەرىجىسى ئارزۇ قىلغۇچىنىڭ خاتالىشـىش دەرىجىسـىگه ق
بىـدئهت  . كۇپۇر ۋە شېرىكنى ئارزۇ قىلىش كۇپۇرلۇقتۇر. كىچىك بولۇشتا پهرقلىق بولىدۇ
. ســىيهتتۇرقىلىــش مه ئــارزۇ چــوڭ گۇنــاھالرنى. ۇرلىقتئىشــنى قىلىشــنى خــاالش پاســىق

ئۈچـۈن تهرك ئهتسـه    هللائىنسان ئۇالرنىڭ بىرىنى قىلىشقا قـۇدرىتى يېتىـپ تـۇرۇپ، ئـۇنى     
 ،مۇبادا ئۇالردىن بىرىنى قىلىشقا تىرىشـىپ، كـۈچى يهتـمهي تهرك ئهتسـه    . ساۋاب بېرىلىدۇ

ــدۇ   ــىغا ئۇچراي ــڭ جازاس ــۇ ئىشــنى قىلغۇچىنى ــۇن . ش ــى ئ ــداق بولۇش ـازا  بۇن ـاۋاب ۋە جـ ى سـ
  . ئهھكاملىرىغا سېلىش ئۈچۈن ئىدى

  :هر ئهلهيهىسساالمپهيغهمب
ۈلگــۈچى ئهگهر ئىككــى مۇســۇلمان قىلىچلىــرى بىــلهن ئۇرۇشســا، قاتىــل ۋە ئۆلتۈر  - 

  :ساھابىلهر. دېدى - ، ئىككىلىسى دوزاخقا كىرىدۇ
دەپ  -  قـــاتىلغۇ شـــۇنداق بولىـــدۇ، ئهممـــا ئـــۆلگىنى نېمىشـــقا شـــۇنداق بولىـــدۇ؟ - 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، نىدىسورىغا
  . بهردىدەپ جاۋاب  - ، اتىلنى ئۆلتۈرۈشكه ھېرىسمهن ئىدىئۇمۇ ق - 

دېـــمهك، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئۆلگـــۈچىنى ئۇنىڭمـــۇ قـــاتىلنى ئۆلتۈرۈشـــكه 
. ھېرىسمهنلىكىدىن گۇناھ جهھهتته قاتىلنىڭ دەرىجىسى بىلهن ئوخشاش ئورۇندا قويـدى 

  . غۇن مىساللىرى باربۇنىڭ يهنه نۇر
  . مۇستهھهب ۋە مۇباھ ئىشلىرى ئايان بولدىبۇنىڭ بىلهن قهلبنىڭ 
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  قا ئىبادەت قىلىشتا تىلنىڭ ئورنىقا ئىبادەت قىلىشتا تىلنىڭ ئورنىقا ئىبادەت قىلىشتا تىلنىڭ ئورنىقا ئىبادەت قىلىشتا تىلنىڭ ئورنىهللاهللاهللاهللاااا
  

ـازدا قۇرئانـدىن مهلـۇم      . تىلنىڭ ئۇبۇدىيىتى بهشتۇر ـاھادەت ئېيـتىش، نام پهرزلىرى ش
ــۈرە ــهجدە  -  س ــۇش، س ـايهتلهرنى ئوق ــبىه  -  ئـ ــگهن تهس ــۇالردا بهلگىلهن ــى ت -  رۇك هكبىرلهرن

  . ئېيتىش ۋە تهشهھهۇد ئوقۇش
رۇپ قىلىش، نادانغا ئىلىـم  همشۇنداقال، ساالم قىلغان كىشىگه ساالم قىلىش ۋە ئهمرى

راسـتچىل بولـۇش    تائۆگىتىش، ئازغۇننى يېتهكلهش ئۈستىدىكى گۇۋاھلىقنى ئادا قىلىش
  . قاتارلىقالردۇر

ـان ئوقـۇ     ـا، قۇرئ ـا  هللاش، ھهمىشـه  ئهمما، تىلنىڭ مۇستهھهب ئىشـلىرى بولس  زىكىـر ق
  . ئېيتىش، مهنپهئهتلىك ئىلىملهرنى ھهمىشه تهكرارالش قاتارلىقالردۇر

يامــان كۆرىــدىغان ســۆزلهرنى قىلىــش، بىــدئهت   هللاتىلنىــڭ ھــارام ئىشــلىرى بولســا، 
ئىشالرغا تىل ئارقىلىق دەۋەت قىلىش، ئۇالرنى بېزەپ، پهردازالپ بايان قىلىـش، مۇسـۇلمانغا   

ۇسۇلماننى تىلالش، مۇسـۇلمانغا ئهزىـيهت بولىـدىغان ھهرقانـداق سـۆزنى      تۆھمهت چاپالش، م
ھهققىدە بىلىمسىزلىك بىلهن بىر  هللايالغان ئېيتىش، يالغان گۇۋاھلىق بېرىش، قىلىش، 

  . نېمىلهرنى دېيىشتۇر
دېيىشــتىن ئهۋزەل  تىلنىــڭ مهكــرۇھ ئىشــلىرى بولســا، بىــر نهرســىنى دېمهســلىك

  . ولىدۇىش مهكرۇھ بەۋېتبولسا، ئۇنى د
  
  
        قا ئىبادەت قىلىشتا ئىنساننىڭ بهدەن ئهزالىرى ۋە سهزگۈ ئهزالىرىنىڭ ئورنى هللا
  

. بهش ئۇبۇدىيهت يىگىرمه بهش دەرىجىـدۇر  ئۈستىدىكى ئىنسان بهدىنىنىڭ ئهزالىرى
  . چۈنكى، سهزگۈ ئهزا بهش بولۇپ، ھهربىر ئهزا ئۈچۈن بهش ئۇبۇدىيهت باردۇر

  
  

        نىڭ ئورنى قۇالق قىلىشتا ئىبادەتقا هللا
  

ئىسالم ۋە ئىماننىڭ پهرزلىرىدىن  ،نىڭ پهيغهمبىرى پهرز قىلغانهللاۋە  هللاقۇالقنىڭ 
ن رۇكۇنالرنى، ئىمامنىڭ نامازدا قىلغان ئۈنلـۈك قىرائهتلىرىنـى، جـۈمه خۇتبىسـىنى     ابولغ

  . ئاڭلىشى ۋە تىڭشىشى پهرزدۇر
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ڭغــا قهت ئۇنىپه(كۇپــۇر ۋە بىــدئهت ئىشــالرنى ئــاڭالش  : قۇالقنىــڭ ھــارام ئىشــلىرى
، كىشـــــىلهرنىڭ )بۇنىڭـــــدىن مۇستهســـــنا رەددىـــــيه بېـــــرىش ئۈچـــــۈن ئاڭلىشـــــى 

مهخپىيهتچىلىكىنــى تىڭــتىڭالش، نــامهھرەم ئايالالرنىــڭ ئــاۋازىنى گۇۋاھلىــق بېــرىش،  
مۇئامىله قىلىش، پهتىۋا سوراش، دەۋا قىلىش، داۋاالش دېگهنگه ئوخشاش ھالهتلهردىن باشـقا  

  . ھارامدۇر ئاڭالش قهتئىيچاغدا سهۋەبسىز 
ياخشى  هللائىلىم ئاڭالش، قۇرئان ئاڭالش، شۇنداقال : قۇالقنىڭ مۇستهھهب ئىشلىرى

  . كۆرىدىغان نهرسىلهرنى ئاڭالش مۇستهھهبتۇر
  . يۇقىرىقىالرنىڭ دەل ئهكسىدۇر: قۇالقنىڭ مهكرۇھ ئىشلىرى

  
  

        كۆزنىڭ ئورنى قا ئىبادەت قىلىشتا هللا
  

ـا  گه ق»قۇرئان كهرىم«: كۆزنىڭ پهرزلىرى اراش، ئىلىم ئۆگىنىش پهرز بولغاندا كىتابق
يــاكى پايدىلىنىــدىغان نهرســىلهردە  ىغان، ســهرپ قىلىــدىغانقــاراش، ئىنســان ئــۆزى يهيــد

ھارامـــدىن ھـــااللنى ئـــايرىش زۆرۈر بولغـــان نهرســـىلهرگه قـــاراش، ئامـــانهت نهرســـىلهرنى 
  . قاتارلىقالردۇر ئىگىلىرىگه تاپشۇرۇپ بېرىش توغرا كهلگهندە، شۇنى ئايرىش ئۈچۈن قاراش

ـاقچى   : كۆزنىڭ ھارام ئىشلىرى يات ئايالالرغا شهھۋەت بىلهن قاراش، يىگىتنىـڭ ئالم
بولغــان قىزغــا قارىشــى، مۇئــامىله ئىشــلىرى، گۇۋاھلىــق ئىشــلىرى، دوختۇرنىــڭ داۋاالش 
ـاراش        ــىز قـ ـا سهۋەبس ـات ئايالالرغـ ــۋالالردا يـ ــقا ئهھ ــالردىن باش ـاش ئىش ــلىرىغا ئوخشـ ئىش

  . رقاتارلىقالردۇ
ئىنســان مۇتــالىئه قىلىــش ئــارقىلىق تېخىمــۇ   : كۆزنىــڭ مۇســتهھهب ئىشــلىرى 

ـاراش،     ـا قـ ــن كىتابلىرىغـ ــم، دى ــدىغان ئىلى ــم «كۈچىيى ـان كهرى ـالىه  »قۇرئـ ـاراش، سـ گه قـ
 -  نىـــڭ كائىنـــاتتىكى دەلىـــلهللائانىالرنىـــڭ چىرايىغـــا قـــاراش،  -  ئالىمالرنىـــڭ، ئاتـــا

  . مۆجىزىلىرىگه قاراش قاتارلىقالردۇر
  . پايدىسى بولمىغان ئىشالرغا قاراشتۇر: هكرۇھ ئىشلىرىكۆزنىڭ م

دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته زىيىنــى بولمىغــان يــاكى پايدىســى  : كۆزنىــڭ مۇبــاھ ئىشــلىرى
  . بولمىغان ئىشالرغا قاراشتۇر

ـار بولـۇپ، بـۇ ئىككـى      كۆزنىڭ ھارام ئىشلىرىدىن ئىنساننىڭ ئهۋرەتلىرىگه قاراشمۇ ب
ـاراش   بىرى، كىـيىم ئى : تۈرگه بۆلىنىدۇ يهنه بىـرى، ئـۆي ئىچىـدىكى    . چىـدىكى ئهۋرەتـكه ق

  . ئهۋرەتلهرگه قاراشتۇر
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ئهگهر بىرسى ئائىله ئىچىـدىكى ئهۋرەتـلهرگه ئىشـىك ئارقىسـىدىن قارايـدىكهن، ئـۆي       
بۇ . ئىگىسى ئۇنىڭ كۆزىنى قۇيۇۋەتسه، ئۆي ئىگىسىگه ھېچقانداق مهسئۇلىيهت كهلمهيدۇ

باھانىسـى بولمىغانـدا شـۇنداق     -  نـداق سـهۋەب  قاراشـقا ھېچقا ئىش پهقهت قارىغۇچىنىـڭ  
  . بولىدۇ

  
        قا ئىبادەت قىلىشتا تېتىش سېزىمىنىڭ ئورنى هللا

  
ئىنسان تاماق يېـيىش، بىـر نهرسـه ئىچىشـكه     : تېتىش سېزىمىنىڭ پهرز ئىشلىرى

ـا ئۆلـۈپ كېـتىش خهۋپـى بول   ئىچمىسـه،   –يهپ مهجبۇرالنسا ياكى  ئىچىـش پهرز   –يهپ ، س
 ئىنسان ئاسىيبۇ ھالدا يېمهي ياكى بىر نهرسه ئىچمهي ئۆلۈپ كهتسه،  تاماقئهگهر . بولىدۇ

ئۇالرغــا  هللا(ئىمــام ئهھــمهد بىــلهن تــاۋۇس . گۇناھكــار بولــۇپ ئــۆزىنى ئۆلتــۈرگهن بولىــدۇ - 
ــ ــۇن مهترەھ ــگهن ) قىلس ــداق دې ــكه     «: مۇن ـاپالرنى يېيىش ـان تـ ــۈپ قالغـ ــۆزى ئۆل ــم ئ كى

  . »وزاخقا كىرىدۇد ،مهجبۇرلىنىپ تۇرۇپ، ئۇنى يېمهي ئۆلۈپ كهتسه
مهلـۇم بىـر    قهتئىـي ھالـدا  بۇالرنىڭ جۈملىسىدىن خهتهرلىك ھالهتلهردىن قۇتۇلـۇش  
نــداق ئهگهر گۇمــان بولســا، بۇ. دورىنــى ئىچىشــكه قاراشــلىق بولســا، ئــۇنى ئىچىــش پهرزدۇر

  . ربا ئىختىالپ ائالىمالر ئوتتۇرىسىد ئهھۋالدا
لىك نهرسـىلهرنى، شـۇنداقال پهرز   ھاراق ۋە زەھهر: تېتىش سېزىمىنىڭ ھارام ئىشلىرى
  . روزا تۇتقاندا بىر نهرسىنى تېتىش ھارامدۇر
شــۈبهىلىك نهرســه، ئېهتىياجــدىن ئــارتۇق نهرســه، : تېتىشــنىڭ مهكــرۇھ ئىشــلىرى

ــۆز   ــۈرۈلگهن تامــاق، ك ـاپهتلهردە    -  داســتىخانغا تۇيۇقســىز كهلت ــۆز قىلىــش ئۈچــۈن زىيـ ك
  . ۇرتهييارالنغان تاماقالرنى تېتىش قاتارلىقالرد

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بهسلهشـــكۈچىلهرنىڭ «: ھهدىســـته مۇنـــداق كهلـــگهن
  . »تاماقلىرىدىن توستى

نىڭ ئىتائىتىگه ياردەم بېرىدىغان مېهمانالرغا هللا: تېتىشنىڭ مۇستهھهب ئىشلىرى
ھهمـــراھ بولـــۇپ تامـــاق يېـــيىش، چاقىرغـــان ســـاھىبخاننىڭ تاماقلىرىـــدىن يېـــيىش  

  . قاتارلىقالردۇر
  . هى ئالىملىرى بېرىش زۆرۈر بولغان زىياپهتتىن يېيىش پهرز دەپ قارىدىبهزى فىق

  . گۇناھمۇ بولمايدىغان، ساۋابمۇ بولمايدىغان ئىشالردۇر: تېتىشنىڭ مۇباھ ئىشلىرى
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        قا ئىبادەت قىلىشتا پۇراش سېزىمىنىڭ ئورنى هللا
  

  . ھاالل بىلهن ھارامنى ئايرىيدىغان ئىشالردۇر: ئۇنىڭ پهرزلىرى
ـارام ـان  نهرســـىلهرنى تـــۇرۇپ خۇشـــپۇراق   دائېهرامـــ: لىرىھــ پـــۇراش، ئوغرىالنغــ

  . خۇشپۇراقالرنى پۇراش، يات ئايالالرنىڭ چاچقان ئهتىرلىرىنى قهستهن پۇراش قاتارلىقالردۇر
پهيغهمـبهر  . ئىبادىتىگه ياردەم بېرىدىغان ئىشـالردۇر  -  نىڭ تائهتهللا: مۇستهھهبلىرى

ئۇ . ه بىر رەيهان سۇنۇلىدىكهن، ئۇنى رەت قىلمىسۇنگكىم«: هلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنئ
  . »خۇشپۇراق بولۇپ، ئۇنى ئېلىپ يۈرۈش يهڭگىلدۇر

زومىگهرلهرنىڭ، شـۈبهىلىك بولغانالرنىـڭ خۇشـپۇراقلىرىنى     -  زالىم: مهكرۇھلىرى
  . پۇراشتۇر

تائــــاال توســــمىغان يــــاكى ئۇنىڭــــدا بىــــرەر دىنىــــي مهنــــپهئهت  هللا: مۇبــــاھلىرى
  . بولمىغانلىرىدۇر

  
        قا ئىبادەت قىلىشتا تۇتۇش سېزىمىنىڭ ئورنى هللا

  
  . ئايال مۇناسىۋەتته بولغاندا ئهرنىڭ ئايالىنى تۇتۇشىدۇر -  ئهر: ئۇنىڭ پهرزلىرى

  . يات ئايالالرنى تۇتۇشتۇر: ھاراملىرى
  . ئهرنىڭ ھارامدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن ئايالىنى تۇتۇشىدۇر: مۇستهھهبلىرى
ـالىنى        ادئهرنىـڭ ئېهرامـ  : مهكرۇھلىرى ـا تـۇرۇپ، روزىـدار تـۇرۇپ ئاي تـۇرۇپ، ئېتىكاپت

  . شهھۋەت بىلهن تۇتۇشىدۇر
ـان         : مۇباھلىرى ـاكى بىـرەر دىنىـي مهنـپهئهت بولمىغ بىر قانـداق پىتـنه بولمىغـان ي

  . ئىشالردۇر
  
  

    قول بىلهن ھهرىكهت قىلىشنىڭ ئورنى  -  قا ئىبادەت قىلىشتا پۇتهللا
  

  . ىشقا، پۇت بىلهن مېڭىشقا باغلىقتۇربۇ دەرىجىلهر قول بىلهن ھهرىكهت قىل
چــاقىلىرى  -  ، ئــائىله ۋە بــاالئۈچــۈن ئىنســان ئــۆزىقولنىــڭ ھهرىكىــتىگه كهلســهك، 

ـاردەم بېرىشـى، ھهجـدە       ـاجهتمهنلهرگه ي ئۈچۈن كۈچى يهتكهن ھالهتته كهسىپ قىلىشـى، ھ
  . شهيتانغا تاش ئېتىشى، تاھارەتنى ئۆزى بىۋاسىته ئېلىشى پهرزدۇر
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ئۆلتۈرۈشنى ھارام قىلغان جان ئىگىسـىنى ئۆلتـۈرۈش،    هللا: ئىشلىرى قولنىڭ ھارام
ـاش         -  پۇل ـاھمات ئوين ـاش، ش ـار ئوين مال بوالش، كىشىلهرنى بـوزەك قىلىـپ ئـۇرۇش، قىم
ـارام دەپ قارايـدۇ  ( سـۈننهتكه قارشـى بىـدئهت نهرسـىلهرنى يېـزىش،      ، )مهدىنه ئۆلىمالىرى ھ

ــ     ــزىش، مۇس ــىلهرنى يې ـان نهرس ــرىش، يالغـ ــۈرۈپ بې ــك  كۆچ ـا ۋە ئاخىرەتلى ۇلماننىڭ دۇنيـ
ـارلىقالردۇر  ـاال مۇنـداق    هللا. ئىشلىرىغا زىيانلىق بولغان ئىشالرنى يېزىپ تارقىتىش قات تائ

)��G �: دېگهن �R�� %C%. "�� ���� "a��%� %CK)�� %,(%A "6%7 � �9�e ��� �� ���� *2 � "2%!�%,"���%. �1���%M"�� ��� � � "M�� �6�%9*)4� 05"������  ��� G���%)�- 2� !*� 05�"���
 ��� � %Z"M�� �*R47 "2 !*� 05"����� "2%!�%,"��B "N���� �� �*R47� �    ـا ـاز پۇلغ كىتابنى ئۆز قوللىرى بىلهن يېزىپ ئـۇنى ئ

تهرىپىــدىن نازىــل بولغــان  هللائۈچــۈن، بــۇ ) يهنــى دۇنيانىــڭ ئازغىنــا مهنپهئىتــى(ســېتىش 
ـانلىرى  ! ۋايدېگۈچىلهرگه  ئۈچـۈن  ) نـى ئـۆزگهرتكهنلىكلىرى  تيهنـى تهۋرا (قولى بىلهن يازغ

شۇنداقال،  ①�!نهرسىلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي) مھارا(ئېرىشكهن ) بۇنىڭ بىلهن! (ئۇالرغا ۋاي
نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ھۆكمىگه خىـالپ بىـر نهرسـىنى يېزىشـى ھهم     هللاۋە  هللامۇپتىنىڭ 
ـا ائهمما، بىرەر مۇجتهھىد خ. شۇنداقتۇر ن بولسـىمۇ  تا ئىجتىهاد قىلىپ سېلىپ، ئۇنى يازغ

  . ئۇنىڭغا گۇناھ بولمايدۇ
ھــارام بولمىغــان ئويــۇنالرنى بېرىلىــپ ئوينــاش، دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتته   : مهكرۇھلىــرى

  . ھېچقانداق پايدىسى بولمىغان بىر نهرسىلهرنى يېزىش قاتارلىقالردۇر
دىنغــا، مۇســۇلمانغا پايدىســى بولىــدىغان ھهرقانــداق بىــر نهرســىنى : مۇسـتهھهبلىرى 

  . ۇنداقال، ئىنساننىڭ بىرەرىگه ياردەم بېرىشى قاتارلىقالردۇرش. يېزىشتۇر
  . پايدىسىمۇ، زىيىنىمۇ بولمىغان ئىشالرنى قىلىشتۇر: مۇباھلىرى

، مـېڭىش  ائهت نامىزىغاجۈمه ۋە جام: ئۇنىڭ پهرزلىرى كهلسهك، پۇتنىڭ ھهرىكىتىگه
غهمبىرىنىــڭ نىــڭ پهيهللاۋە  هللا، دا مــېڭىشمهرۋەنىــڭ ئوتتۇرىســى -  فاهتــاۋاپ قىلىــش، ســ

ــداھــۆك ئانىغــا ياخشــىلىق  -  رەھىــم قىلىشــقا، ئاتــا  -  ، ســىلهكــېلىش مىگه چاقىرىلغان
، ھهجــگه يــول كــېلىش ، ئــۆگىنىش پهرز بولغــان ئىلىــم ســورۇنلىرىغامــېڭىش قىلىشــقا

  . يېقىنلىشىپ قالغاندا مېڭىش قاتارلىقالردۇر
ـاال مۇنـداق    هللا. رتائاالغا ئاسىيلىق قىلىشقا مېڭىش قاتارلىقالردۇ هللا: ھاراملىرى تائ

� �: دېگهنF%) %<���� �F%)"� �̂ %. 2%!"��)�A "l%) "<�B�ـادە قوشـ  � �� ـا ھۇجـۇم    ئاتلىق ۋە پىي ۇنىڭ بىـلهن ئۇالرغ

ـا    ،بـۇ «: مۇنـداق دېـگهن  ) قىلسـۇن  مهتئۇنىڭغا رەھـ  هللا(مۇقاتىل . ②�قىلغىن سـهن ئۇالرغ
ـادەم   شـۇڭا . »تۈن ئهسكهرلىرىڭ بىلهن ئاتالنغىن دېگهنلىك بولىـدۇ قارشى پۈ ، ھهرقانـداق ئ

                                                 
 .ئايهت -  79سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  64سۈرە ئىسرا،  ②
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ـا  هللا ــۈن ئۇالغقـ ــش ئۈچ ـا ئاســىيلىق قىلى ــدىكهن، مىن قـ ـاكى ماڭى ــدىكهن يـ ــهيتان ى  -  ش
  . ئىبلىسالرنىڭ قوشۇنىدۇر

  
        ھهتتاكى ئۇالغقا مىنىشمۇ ئىبادەتتۇر 

  
  . مهزكۇر بهش ئهھكام ئۇالغقا مىنىشكىمۇ چېتىلىدۇ

ـا : پهرزلىرى ـا مىـنىش    ئۈچـۈن  بېـرىش گه پهرز ھهجـ  ۋە شچىقىـ  غازاتقا، جىهادق ئۇالغق
  . پهرزدۇر

ــتهھهبلىرى ــىله  : مۇس ــش، س ــم تهلهپ قىلى ـا   -  ئىلى ــش، ئاتـ ــم قىلى ـا  -  رەھى ئانىغـ
  . ياخشىلىق قىلىش قاتارلىقالردىكى ئۇالغقا مىنىشتۇر

   .ۇرئۇالغقا مىنىپ ھهرىكهت قىلىشتقا ئاسىيلىق قىلىش ئۈچۈن هللا: ھاراملىرى
ـان   ن ققىلىشتىۋە  ئويناش ،كۆڭۈل ئېچىش: مهكرۇھلىرى ىلماسلىق ياخشـى بولغ

  . ۇرئۈچۈن ئۇالغقا مىنىپ ھهرىكهت قىلىشت ئىشالر
ئۇالغقــا مىنىــپ ھهرىــكهت  پايدىســى يــاكى زىيىنــى بولمىغــان ئىشــالر: مۇبــاھلىرى

   .ۇرقىلىشت

قهلب، تىل، قۇالق، : ئون نهرسىگه تهقسىملهنگهن مۇنۇمانا بۇالر ئهللىك دەرىجه بولۇپ، 
  . ، ئهۋرەت، ئۇالغقا مىنىشكۆز، بۇرۇن، ئېغىز، قول، پۇت

ـاننىڭ       بىزگه  ـارقىلىق ئىسـالم دىنىـدا ئىبادەتنىـڭ ئىنس ـانالر ئ مۇشۇ تهپسىلىي باي
ـا         -  پۈتۈن ۋۇجۇدىنى، ئىـچ  ـان يايالقق تېشـىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغانلىقى، شـۇنداقال ئىنس

ـادەت ۋە مهجبـۇرىيهتتىن       ـاننىڭ ۋۇجـۇدى ئىب قويۇۋېتىلگهن پادا ئهمهسلىكى، بهلكـى ئىنس
  . ئىبارەت ئىكهنلىكى ئايان بولىدۇ، ئهلۋەتته

 
 

 قايسى ئىبادەت ئهڭ ئهۋزەل؟. 7
  

ـاد    ــالمدا ئىبـ ــدەك، ئىس ــۆزلهپ ئۆتكهن ــدا س ــز يۇقىرى ـال بى ــۇنداق ئۇنىۋېرسـ  ەت ئهنه ش
ــداقتا قايســى ئىبــادەت ئهڭ ئهۋزەل ۋە   قايســى ئىبــادەتنى ئهڭ ياخشــى   هللابولغــانىكهن، ئۇن

  كۆرىدۇ؟ 
ــته ئىمــام ئىبنــى قه  ــۇ ھهق ــۇم ب ئــادەم قهلبىنــى ) قىلســۇن مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(يي

ـاالش، ئىختىالپلىرىنـى   -  ىلهرنىڭ دەچبۇ ھهقتىكـى مهسـلهك  . ئاۋۇندۇرغىدەك ئىزدەنگهن  ،ت
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ۋە ئۆزى توغرا دەپ قارىغان قاراشنى دەلىل بىـلهن   لىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانھهربىرىنىڭ بايان
  . كۈچلهندۈرگهن

ـام ئهھلىنىـڭ ئهڭ ئهۋزەل،    ندېگه �ەت قىلىمىزساڭىال ئىباد�: ئۇ مۇنداق دېگهن ماق
لىرى قاراشـ ئهڭ مهنپهئهتلىك، بالدۇر قىلىشقا ئهڭ اليىق ئىبادەت توغرىسـىدا تـۆت خىـل    

  : دېمهك، ئۇالر تۆت تۈرگه بۆلىنىدۇ. بار
ئهڭ ئهۋزەل ئىبـــــادەت ئىنســـــانغا ئهڭ مۇشـــــهققهتلىك  :بىرىنچـــــى تـــــۈردىكىلهر

  . ىغانالردۇردەپ قارايد ،تۇيۇلىدىغانلىرىدۇر
ئىبادەتنىــــڭ ئهڭ ئهۋزىلــــى ۋە ئهڭ مهنپهئهتلىكــــى بولســــا، ئىنســــانغا ئهڭ  بــــۇالر

ـاۋايى . مۇشهققهتلىك ۋە قىيىن بىلىنىدىغىنىدۇر دەپ قارايدۇ  چۈنكى، ئىنسان ئۆزىنىڭ ھ
ــي     -  ــڭ ھهقىقىـ ــىمۇ ئىبادەتنىـ ــۇ بولسـ ــدۇ، ئـ ــراق قىلىـ ــدىن يىـ ــلىرىنى ئۇنىڭـ ھهۋەسـ

  . ماھىيىتىدۇر
بۇالر بۇ سۆزىگه . ه بېرىلىدىغان ئهجىر مۇشهققهتكه قاراپ بېرىلىدۇ دەيدۇبۇالر ئىبادەتك

ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى «: ھېچقانداق ئهسلى بولمىغان بىر ھهدىسنى دەلىل كهلتۈرىدۇ
  . بۇالر ئۆزلىرىگه جاپا ۋە زۇلۇم سالغۇچىالردۇر. »ئۇنىڭ مۇشهققهتلىك بولغىنىدۇر

ـان تهبىئىتـى       بۇالر ئىنسان ئهڭ مۇشهققهتلىك ئى شـالر بىـلهن تۈزۈلىـدۇ، يهنـى ئىنس
ـا ۋە راھهت ـا     -  ھۇرۇنلۇققـ ــۇ پهقهت جاپـ ــقا ئ ـادەتلهنگهن، شۇڭالش ـاراغهتكه ئـ مۇشــهققهت  -  پـ

  . تارتقاندىن كېيىن تۈزۈلىدۇ دەپ قارايدۇ
ــۈردىكىلهر ئىبادەت لىقتۇر دەپ ىينىــڭ ئهڭ ئهۋزىلــى زاھىــدلىق ۋە پــان ئىككىنچــى ت

  . قارايدىغانالردۇر
لىق ۋە زاھىــدلىق بولــۇپ، ئامــال بــار دۇنياغــا  ىيئىبادەتنىــڭ ئهڭ ئهۋزىلــى پــان ۇالربــ

  : ئۇالر يهنه ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ. بېرىلمهسلىك دەپ قارايدۇ
نىڭ ئــۆزىنى بىــر غــايه دەپ بىلىــپ، ئۇنىڭغــا پۈتــۈن  زاھىــدلىقبۇالرنىــڭ ئــاۋاملىرى 

ىلهرنى شـۇنىڭغا دەۋەت  كىشـ . ۋۇجۇدى بىـلهن ئاتالنـدى ۋە شـۇنىڭ ئۈچـۈنال ئهمهل قىلـدى     
ـادا    . دەپ قارىدى» ئىلىم ۋە ئىبادەتتىن ئهۋزەل زاھىدلىق« :قىلدى ۋە شـۇنىڭ بىـلهن دۇني

  . زاھىد بولۇشنى ھهممه ئىشنىڭ بېشى دەپ بىلدى
ـارقىلىق        ئۇالرنىڭ ئالىملىرى بولسا، زاھىدلىق قىلىـش باشـقا ئىـش ئۈچۈنـدۇر، ئـۇ ئ

نىڭ ئىشـقىغا بهخشـهندە   هللاقا ئاتاش، قهلبنى هللاقا بېغىشالش، پۈتۈن ئىرادىنى هللاقهلبنى 
ـا تهۋەككـۈل قىلىـش،     هللاقىلىش،  نىـڭ رازىلىقـى بىـلهن    هللاتائاال تهرىپىگه قايتىش، ئۇ زاتق

ئىبادەتنىـڭ ئهڭ ئهۋزىلـى    :شۇنىڭ بىلهن ئۇالر. مهشغۇل بولۇش مهقسهت قىلىنىدۇ دەيدۇ
قىلىـپ   زىكىـر  ىشـه بىـلهن ھهم  ىبىـلهن، تىلـ  ى دىلـ  قا يۈزلىنىشى، ئـۇنى هللائىنساننىڭ 
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، قهلبنــى پارچىاليــدىغان ۋە  ىنىــڭ كۆزىتىشــى ئاســتىدا مهشــغۇل بولۇشــ    هللا، ىتۇرۇشــ
  . دەپ بىلدى ىدىن ئىبارەت،بۆلۈۋېتىدىغان ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولماسلىق

) بىلىدىغانلىرى(ئۇالرنىڭ ئارىفلىرى : بۇالر ئۆز ئىچىدىن يهنه ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ
ــڭ ئهمرهللا ــر نى ــى ئىج ــدۇ   لىرىن ــقا ئالدىراي ــلىرىدىن يېنىش ــقان ئىش ــقا ۋە توس . ا قىلىش

. قا بېغىشالشـتۇر دەپ قارايـدۇ  هللانى ا، ئىبادەت قىلىشتىن مهقسهت قهلبئازغۇنلىرى بولس
بهزىلهر تېخى . نى ئايرىيدىغان ئىش بولسا، ئۇنىڭغا قاراپمۇ سالمايدۇدىن قهلبرىزىكنىڭ هللا

  : ەيدۇمۇنداق د
  ، ىڭ ئىشىاپىلنغش تهسبىه تىله -  زىكىر
  ؟ كىشى قىالر نه سا،بىلهن تول زىكىرقهلبى 

  
ۋە پهرزلهرنـى ئۆزلىرىنىـڭ    پبۇالرنىڭ بهزىلىرى ۋاجىـ : نىدۇۈۆلبۇالرمۇ ئىككى تۈرگه ب

 -  لىرى ئۈچـۈن تهرك ئهتسـه، بهزىلىـرى پايـدىلىق ئىلىـم ئۆگىنىشـنى ۋە سـۈننهت       زىكىر
  . نهپلىلهرنى تهرك ئېتىدۇ

ـارىف   ـادا مهن  . تىـن مۇنـداق سـورىغان   )بىلگـۈچى ( بۇالرنىڭ بهزىلىرى بىـر ئ ـا  هللامۇب ق
ېچىلىـپ  ئهزان ئېيتسا، مهن چىقىـپ كهتسـهم، چ  مهزىن بولغان مهجلىسىمدە بولۇۋاتقاندا 

تۇرىۋەرسـهم مهجلىسـىمدە قېلىـۋېرىمهن، بـۇ چاغـدا مهن ئۈچـۈن        امۇبادا ئورنۇمد. كېتىمهن
  ئهۋزەل بولغىنى قايسى؟ 

ـا، ئورنۇڭـدىن تـۇرۇپ،      سهن ئهرشنىڭ ئاستىدا بول«: ئارىف ـاڭمۇ، مهزىـن ئهزان ئوقۇس س
نىڭ چاقىرىقىنى بهجا كهلتۈرگىن، ئاندىن كېيىن ئورنۇڭغا قايتىپ كهلگىـن، چـۈنكى   هللا
ـابهت       ىقا يهللا غىلىش روھ بىـلهن قهلبنىـڭ تهقهززاسـى، چاقىرغۇچىنىـڭ نىداسـىنى ئىج

ــش  ــدۇر هللاقىلى ــڭ ھهققى ــى  . نى ــڭ تهلىپىن ــم روھىنى ـارتۇق هللاكى ــدىن ئـ ــڭ ھهققى  نى
  . دەپ جاۋاب بهرگهن» دېگۈچىلهردىن بولمايدۇ �ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز�ن، كۆرىدىكه

پهئهت يهتكـۈزۈش  ئۈچىنچى تۈردىكىلهر ئىبادەتلهرنىـڭ ئهڭ ئهۋزىلـى باشـقىالرغا مهنـ    
  . دەپ قارايدىغانالردۇر

بـــۇالر ئىبادەتنىـــڭ ئهڭ ئهۋزىلـــى ۋە ئهڭ مهنپهئهتلىكـــى باشـــقىالرغا مهنـــپهئهت      
ــتۇر ــدۇ يهتكۈزۈشـ ــر. دەپ قارايـ ــۇالر پېقىـ ــى قىلىـــش،   -  بـ ــكىنلهرنىڭ خىزمىتىنـ مىسـ

ـا پـۇل    ـاردەم قىلىشـنى ئهڭ      -  كىشىلهرنىڭ ھاجىتىدىن چىقىـش ۋە ئۇالرغ ـال بىـلهن ي م
بۇالر بۇ ھهقـته  . ئهۋزەل دەپ قاراپ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئاتالندى ۋە شۇ ئىش بىلهن مهشغۇل بولدى

ـاالمنىڭ مۇنـۇ ھهدىسـىنى     ـانالر  «: دەلىـل كهلتۈرىـدۇ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسس نىـڭ  هللائىنس
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نىڭ يۈكلىرىگه مهنـپهئهت يهتكۈزىـدىغان   هللاقا ئهڭ دوست بولىدىغان كىشى، هللايۈكلىرى، 

  . ①»كىشىدۇر
ئۇالر ئابىدنىڭ ئهمىلـى پهقهت ئـۆزىگىال بولىـدۇ، باشـقىالرغا مهنـپهئهت يهتكۈزىـدىغان       

لهننىڭ ھهربىـرى يهنه  كىشىنىڭ ئهمىلى ئۆزگىگىمۇ يېتىدۇ، شۇنداق ئىكهن بۇ ئىككىي
  . بىرىگه قارىغاندا قايسى ئورۇندا تۇرىدۇ؟ دەيدۇ

ــۇالر  ــقا، ئ ــڭ     :شۇڭالش ــدا، ئاينى ــتىگه قارىغان ــدنىڭ پهزىلى ــى ئابى ــڭ پهزىلىت ئالىمنى
  . دەيدۇ ،پهزىلىتى بارچه يۇلتۇزالرغا بولغاندەك بولىدۇ

ــى     ـاالمنىڭ ئهل ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇالر پهيغهم ــۇن  هللا(ئ ــدىن رازى بولس  هللا«: گه)ئۇنىڭ
دېـگهن  » ىـل تۆگىـدىنمۇ ياخشـىدۇر   سېنىڭ قولۇڭدا بىر ئادەمنى ھىدايهت تاپقۇزۇشى قىز

بــۇ يهردىكــى ئهۋزەللىــك باشــقىالرغا مهنــپهئهت يهتكــۈزۈش . دەلىــل كهلتۈرىــدۇ ھهدىســىنى
باشـقىالرنى ھىـدايهتكه باشـاليدىغان    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئۈچۈندۇر
رنىڭ هگهشــكهنلهئ. بولىــدۇ دەك ئهجىــرئهجرىــ ىڭغــا ئهگهشــكهنلهرنىڭئۈچــۈن ئۇنكىشــى 

نىــڭ پهرىشــتىلىرى هللاۋە  هللاھهقىــقهتهن، «؛ »كېمهيتىلمهيــدۇ مۇ ھــېچ نهرســهئهجرىــدىن
ــدۇ   ــدىغانالرغا دۇرۇد ئوقۇي ــۈن  «؛ »كىشــىلهرگه ياخشــىلىق ئۆگىتى ـالىم ئۈچ ــمانئـ  -  ئاس

چۆمـــۈلىلهردىن تارتىـــپ  قۇرۇقلـــۇقتىكى دېڭىزدىكـــى كىـــتالر، ھهتتـــا زېمىنـــدىكىلهر،
  . »ئىستىغپار ئېيتىدۇ

باشقىالرغا مهنـپهئهت  . ئىبادەت ئىگىسى ئۆلۈپ كهتسه، ئۇنىڭ ئهمىلى ئۈزۈلۈپ قالىدۇ
  . سىال ئۈزۈلۈپ قالمايدۇشنىڭ پايدىلىق ئهمىلى داۋاماليهتكۈزگهن كىشى

شكه، پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرغا ياخشىلىق قىلىشقا، ئىنسانالرنى ھىدايهتكه يېتهكله
ــپهئهت يهتكۈزۈشــكه ئهۋەتىلــدى  -  ئۇالرغــا دۇنيــا ــۇالر خىلــۋەتته بولۇشــقا،  . ئــاخىرەتته مهن ئ

شۇڭالشـقا، مـۇھهممهد   . كىشىلهردىن ئايرىلىپ ياشاشقا ۋە راھىـب بولۇشـقا ئهۋەتىلمىـدى   
ـاپ، كىشـىلهرگه ئارىالشماسـلىقنى ئىـرادە         ـادەت ئۈچـۈن ئـۆزلىرىنى ئات ئهلهيهىسساالم ئىب

  . تىق ئىنكار قىلدى دەپ دەلىل كهلتۈرىدۇقىلغانالرنى قات
نىــڭ بهنــدىلىرىگه هللالىرىنــى بۆلۈنــۈپ قىلىــش، نىــڭ ئهمرهللابۇالرنىــڭ قارىشــىچه، 

ئۈچـۈن يىغىلىشـتىن    رىزىكـ نىڭ هللاۋە ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىش  مهنپهئهت يهتكۈزۈش
  . ئهۋزەلدۇر

ــ     ـادىتى ب ــڭ ئهۋزەل ئىبـ ــۈن ئۆزىنى ــت ئۈچ ــر ۋاقى ــۈردىكىلهر ھهربى ــۆتىنچى ت ار دەپ ت
  . قارايدىغانالردۇر

                                                 
 .ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان ①
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 هللابۇالر ئىبادەتنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى شۇ ۋاقىتنىڭ تهلىـپىگه ۋە ۋەزىپىسـىگه ئاساسـهن،    
ــدۇ   ــى ئۈچــۈن ئهمهل قىلىــش دەپ قاراي ــدىكى ئهڭ ئهۋزەل  . تائاالنىــڭ رازىلىق ـاد ۋاقتى جىهـ

ـاز ئوقـۇش، كۈنـدۈز    -  زىكىر ،بۇ. ئىبادەت جىهاد قىلىشتۇر ى تهسبىه ئېيتىش، كېچىدە نام
روزا تۇتۇتشــنى تهرك ئېتىشــكه تــوغرا كهلســىمۇ، ھهتتــاكى تىــنچ ۋاقىتتىكىــدەك نامــازنى 

  . تولۇق ئوقۇيالمىسىمۇ شۇنداق
دىن زىكىرئۆيگه مېهمان كهلگهندە، مېهماننى ياخشى كۈتۈۋېلىش مۇستهھهب بولغان 

  . ىدۇشۇنداقال، ئايالنىڭ ۋە ئائىلىنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىشتىمۇ شۇنداق بول. ئهۋزەلدۇر
ـا قىلىــش،      ــۇش، دۇئـ ـان ئوق ــۇش، قۇرئـ ـاز ئوق ــدا نامـ ــرســهھهر ۋاقتى ــتىش ۋە  زىكى ئېي

  . ئىستىغپار ئېيتىش بىلهن مهشغۇل بولۇش ئهۋزەلدۇر
  . ئۆگىنىدىغان چاغدا، شۇنى قىلىش ئهۋزەلدۇر -  ئىلىم ئۆگىتىدىغان

قىلىـش   نى تاشالپ تۇرۇپ، مهزىننىڭ نىداسىغا ئىجابهتزىكىرئهزان ئوقۇلغاندا، باشقا 
  . ئهۋزەلدۇر

بهش ۋاقىــت نامازنىــڭ ۋاقىتلىرىــدا، نامــازنى ئهڭ ياخشــى رەۋىشــته، ۋاقتىــدا ئوقۇشــقا 
  . ئالدىراش ۋە مهسجىدكه بېرىش تېخىمۇ ئهۋزەلدۇر

 -  زىكىــرشــۇنىڭ بىــلهن مهشــغۇل بولــۇش   هتمهنلهرگه يــاردەم بېــرىش ۋاقتىــداھــاج
  . تهسبىه ئېيتىشالردىن ئهۋزەلدۇر

ـاب     هللانـى شـۇنىڭغا يىغىـپ، خـۇددى     تىـدا قهلب قۇرئان ئوقۇش ۋاق ـاڭىال خىت ـاال س تائ
  . قىلىۋاتقاندەك ئوقۇش ئهۋزەلدۇر

ـا  ئه ـان ۋاقىتتـ ــدا تۇرۇۋاتقـ ـات تېغى ــش،    رافـ ـا قىلى ـاي دۇئـ ــرروزا تۇتمـ ــبىه  -  زىكى تهس
  . قىلىش ئهۋزەلدۇر كۆپئېيتىشنى 

ۇ تهكبىر، زۇلههججه ئېيىنىڭ دەسلهپكى ئون كۈنىدە ئىبادەتنى كۆپ قىلىش، بولۇپم
ــۇئهييهن بولمىغــان جىهــادتىن      ـا م ـاناالرنى كــۆپ قىلىــش شــۇ ۋاقىتتـ تهســبىه، ھهمدۇسـ

  . ئهۋزەلدۇر
ـا تـۇرۇش كـۆپلىگهن        رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئـون كۈنىـدە، مهسـجىدته ئېتىكاپت

  .ئۆگىنىشلهردىنمۇ ئهۋزەلدۇر -  ئالىمالرنىڭ نهزىرىدە قۇرئان ۋە ئىلىم ئۆگىتىش
ندىشىڭ كېسهل بولۇپ قالغاندا ياكى ئۆلۈپ كهتكهنـدە ئـۇنى   سېنىڭ مۇسۇلمان قېرى

  . يوقالش ۋە ئۇنىڭ نامىزىغا قاتنىشىش ئهۋزەلدۇر
ـان ئاساسـتا سـهۋر    كىشىلهر ساڭا ئهزىيهت بهرگهنـدە، ك  قىلىـش   ىشـىلهردىن قاچمىغ

غان ئۇالرغا ئارىلىشـىدى  دىغان ۋەقىلى چۈنكى، كىشىلهرنىڭ ئهزىيهتلىرىگه سهۋر. ئهۋزەلدۇر
ــۇئم ــرىگه ســهۋر ئۇالرن دىغان ۋەىن كىشــىلهرگه ئارىالشــمايم ــدىغان  ىــڭ ئهزىيهتلى قىلماي

  . مۇئمىندىن ياخشىدۇر
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ـالغۇز      كىشــىلهرگه  ئىشــالردا   ياخشــى  ـاش ئــۇالردىن ئايرىلىــپ يـ ئارىلىشــىپ ياشـ
ـان ياشىغاندىن ياخشى،  ـا  ئىشـالردا   يام . ئارىالشماسـلىق ئارىلىشىشـتىن ياخشـىدۇر   ئۇالرغ

ــۇلمان ئىن  ـادا مۇس ـانلىقلىرىنى     مۇبـ ــڭ يامـ ــىپ، ئۇالرنى ــلهن ئارىلىش ــىلهر بى ـان كىش سـ
  . ئازايتالىسا، بۇ ۋاقىتتا ئۇالرغا ئارىلىشىش تېخىمۇ ئهۋزەلدۇر

ــداق ۋاقىتتــا،   نىــڭ رازىلىقىنــى ئىــزدەش ھهمــدە شــۇ ۋاقىتنىــڭ   هللادېــمهك، ھهرقان
  . مهشغۇلىيهتلىرى بىلهن مهشغۇل بولۇش مۇسۇلمان ئۈچۈن ئهڭ ئهۋزەلدۇر

ئـــۇالردىن . ھهقىقىـــي ئىبـــادەت ئىگىلىرىـــدۇر) تـــۆتىنچى تـــۈردىكىلهر(ر مانـــا بـــۇال
ئــۇالر قاچــان ئــۆزلىرى ئىبــادەت . باشــقىلىرى چهكلىــك دائىرىــدىكى ئىبــادەت ئىگىلىــرى

، ىپ قويغانـدەك ۆزىنى خۇددى ئىبادىتىنى كهم قىلقىلىۋاتقان دائىرىدىن چىقىپ كهتسه، ئ
ـادەت قىلىـدۇ   قا بىر تهرەهللابۇالر . تهرك ئهتكهندەك بىلىدۇ ـادەت   . پتىـنال ئىب ھهقىقىـي ئىب

ـادەت  . نىڭ رازىلىقىنى ئىزدەيـدۇ هللا ،ئىگىسى بولسا، ئىبادەت قىلىش نهدىال بولمىسۇن ئىب
ىيهتنىـڭ مهنزىللىرىـدە   ئـۇ ھهمىشـه ئۇبۇد  . نـى رازى قىلىشـتۇر  هللاقىلىشنىڭ دائىرىسـى  

ـاكى باشـقا بىـر مهنز      ىقاتراپ يۈر ىـل كـۆرۈنگىچه شـۇ    دۇ، ئۇنىڭغا بىـر مهنزىـل كۆرۈنسـىال ت
ـا  . دۇىە يۈرمهنزىلد بۇ ئۇنىڭ قاتراپ يۈرۈشتىكى ئادىتى، مۇبادا سهن ئۆلىماالر بىلهن مۇالقاتت

بولساڭ، ئۇنى شۇ يهردە كۆرەلهيسهن، مۇبادا ئابىدالرنى ئۇچراتساڭ، ئۇنىمۇ شـۇالرنىڭ قاتارىـدا   
ـا بـۇ   . رىسـهن ئۇچرىتىسهن، سهن مۇجاھىدالرنى كۆرسهڭ، ئۇنىمـۇ شـۇالرنىڭ قاتارىـدا كۆ    مان

ـادەت ئىگىسـىدۇر   -  بىرەر پايدا بۇنىـڭ  . مهنپهئهت ئۇنى ئۆزىگه باغلىۋالمىغان ھهقىقىي ئىب
ئىبادەت قىلىشتىكى مۇددىئاسى ھېچقانداق ۋاقىتتا ئۆزى ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى ئۇنىـڭ    

ئىرادىسـىگه  نىـڭ  هللاپاراغىتى باشقا ئىشـتا بولسـىمۇ، يهنىـال     -  مهقسىتى ئۆزىنىڭ راھهت
ــ ــۇ  . هندۇرئاساس ـا ب ـادەت قى �مانـ ـاڭىال ئىبـ ــز  سـ ـاردەم تىلهيمى ــهندىنال يـ ــز، س ــڭ �لىمى نى

ــدۇر ــداقبۇ. ئهمهلىيىتى ـاپقىنى،      ن ــى تـ ــولغىنى، يېيىش ـار ب ــى بـ ــڭ كىيىنىش مۇئمىننى
ــغۇلىيىتى  ـا  هللامهش ــورۇن تېپىلسـ ـادىتى، نهدە ئ ــڭ ئىبـ ــى  ،نى ــدۇ مهنزىل ــۇ يهر بولى ــۇ . ش ب

ـاش نهگىـال   ئ. مۇئمىننى بىرەر نېمه ئۆزىگه باغلىيالمايدۇ ىنتايىن ئهركىن، يامغۇرغا ئوخش
  . نىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالرغا قاتتىق نهپرەتلىنىدۇهللا. چۈشسه پايدا يهتكۈزىدۇ



ŀ
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  تۆتىنچى باب 

  
  

  ؟نېمه ئۈچۈن ئىبادەت قىلىمىزقا هللا
  
  نېمه ئۈچۈن ئىبادەت قىلىمىز؟ قا هللا .1
  . ئىبادەت روھىيهتنىڭ ئوزۇقىدۇر. 2
  . بادەت قىلىش ئهركىنلىك يولىدۇرقا ئىهللا. 3
  . ئىبادەت ئىالھىي سىناق بولۇپ، ئىنساننى تاۋاليدۇ. 4
  . نىڭ بهندىلىرى ئۈستىدىكى ھهققىدۇرهللائىبادەت . 5
نىـڭ جازاسـىدىن قورقـۇش يۈزىسـىدىن     هللاقىلىـش ھهمـدە    دىئۈمئىبادەت ساۋاب . 6
  . بولىدۇ
  سىتىمۇ؟ ئىبادەت دېگهن پهقهت روھنى پاكاليدىغان بىر ۋا. 7
ــۇپ، ئۇنىــڭ ســهۋەبى     . 8 ــي ئىبادەتنىــڭ سهمهرىســى بول ــڭ پــاكلىقى ھهقىقى روھنى

  . بولمايدۇ
  . ئىبادەتنىڭ ئهسلى مهقسهتلىرى ۋە ئهگهشمه مهقسهتلىرى. 9
  . قا ئىبادەت قىلىشتىن چوڭچىلىق قىلىشهللا. 10
  . ئىبادەت بىلهن ئهخالق ئوتتۇرىسىدىكى مۇئمىنلهرنىڭ سۈپهتلىرى. 11
ــۈرى   مۇئم. 12 ــر ت ــڭ بى ـادىتى ئهخالقنى ــڭ ئىبـ ــۇنىڭدەكىننى ــى   ، ش ــڭ ئهخالق ئۇنى

  . ئىبادەتنىڭ بىر تۈرىدۇر
 

 نېمه ئۈچۈن ئىبادەت قىلىمىز؟قا هللا. 1
  

ــى پهقهت     ــۇدىيهتتىكى ۋەزىپىس ـاننىڭ مهۋج ــز ئىنسـ ــش   هللابى ـادەت قىلى ــال ئىبـ قى
 ئىكهنلىكىنــى، ئــېگىشپ مــۇتلهق بــاش ولــۇق باشــىقــا ئهللائىكهنلىكىنــى، ئىبادەتنىــڭ 

ئىبــادەت دىننىــڭ، ھاياتنىــڭ ھهمــمه تهرەپلىرىنــى ئــۆز ئىچىــگه   ىكىشــۇنداقال ئىســالمد
  . ئالىدىغانلىقىنى بىلدۇق

ـادەت   هللائۇ بولسىمۇ، نېمه ئۈچـۈن  . ئهمدى بهزىلهر سورايدىغان بىر سوئال قالدى ـا ئىب ق
ـاجهت تـۇرۇپ، نـېمه ئۈ      هللاقىلىمىز؟ باشقا ئىبارە بىلهن ئېيتقانـدا،   ـاال بىـزدىن بىه چـۈن  تائ
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بىــزگه ئــۆزىگه ئىتــائهت قىلىــش ۋە ئىبــادەت قىلىشــنى پهرز قىلــدى؟ بىزنــى ئىبــادەتكه   
قــا ئىبــادەت قىلىشــىمىز، ئىتــائهت قىلىشــىمىز، هللابۇيرۇشــتىكى غــايه نــېمه؟ بىزنىــڭ 

تائاالنىڭ ئۆزىگه بىـرەر   هللا پهرمانلىرىنى ئىجرا قىلىشىمىز -  نىڭ ئهمريېلىنىشىمىز، ئۇ
ـاكى ئۇنىـڭ پايـدا    لهمـدۇ مهنپهئهت ئېلىپ كې -  پايدا ـا     -  ي مهنپهئهتلىـرى بىـز مهخلۇقالرغ

ـاھىيىتى      -  بوالمدۇ؟ مۇبادا ئاشۇنداق پايدا ـا، ئۇنىـڭ ھهقىقىـي م مهنپهئهت بولىدىغان بولس
ـاقال بول تائاال بۇيرۇق قىلىد هللانېمه؟ ياكى ئۇنىڭدىن مهقسهت  ىـدۇ  ۇ، بىز ئۇنى ئىجرا قىلس

  ۇ؟ دېيىشم
ـان كىشـىنىڭ    هللاش كېرەككى، بىلى كهلسهك، ىغاجاۋابئۇنىڭ  تائاالغا ئىبادەت قىلغ

مهنپهئهت ئېلىپ كهلمهيدۇ ياكى ئۇ زاتنىـڭ يولىـدىن    -  ئىبادىتى ئۇ زاتقا ھېچقانداق پايدا
ـان يهتكۈزمهيـدۇ   ئـۇ  . توسىدىغان كىشىنىڭ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈشى ئۇنىڭغا ھېچقانداق زىي

ــڭ ھهم   ـانا ئېيتقۇچىالرنىــ ـاھلىقىنى ھهمدۇســـ ــڭ پادىشـــ ـادە  دۇزاتنىــ ـانالىرى زىيـــ ســـ
چـۈنكى،  . رلـۇقى كېمهيتىۋېتهلمهيـدۇ  وتۇزكقىلىۋېتهلمهيدۇ ياكى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ 

ئــۇ زات كۆيۈمچــان، . ئــۇ زات ھهممىــدىن بىهــاجهت بولــۇپ، بىــز ئــۇ زاتقــا موھتــاج بــولىمىز 
 نـېمهت كهرەملىك، ياخشىلىق ئىرادە قىلغۇچى، رەھىمـدىل زات بولـۇپ، بىزنـى يارىتىـپ،     

ـا بىزنـى شـۇنىڭغا    ئىنئام  قىلغانلىقى سهۋەبىدىن، ئۈستىمىزدە ئۇ زاتنىڭ نېمىنى خالىس
شۇنداقتىمۇ، ئۇ زات بىزنى پهقهت بىز ئۈچۈن ياخشـىلىق بولىـدىغان ۋە   . بۇيرۇش ھهققى بار

شۇنداق . تۇرزات ھهممىدىن مۇتلهق بىهاجهت ئۇ. پايدىلىق بولىدىغان ئىشالرغىال بۇيرۇيدۇ
  ڭ مهخلۇقاتالرغا قانداقمۇ ئېهتىياجى بولسۇن؟ ئىكهن، ياراتقۇچى زاتنى

: يمان ئهلهيهىسساالم ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن   دە سۇال»قۇرئان كهرىم«تائاال بىزگه  هللا

� *8%u�� ���M��g 6��7��  �� # "��B "��B  � M "g�B�B �%8�� ) "����%� �4.�� %5"d�� 6%7 � �9�e �E��-  L �,(%A �t�%��� "Z 7  Ln�� �*R�)���� "a�� �� �R  6��7�� %C� %Z"#��(%�  � M
 02�%���� �� _����%(�I ����4.�� *�%u����� ������# �بـــۇ ‹ســـۇاليمان تهختنىـــڭ يېنىـــدا تۇرغـــانلىقىنى كۆرگهنـــدە  � ��

ئېهسانىدۇر، ئۇ شۈكۈر قىالمدىم، يا تۇزكورلۇق قىالمـدىم،  ) ماڭا قىلغان(پهرۋەدىگارىمنىڭ 
ايدىسـى ئۈچـۈن   بۇنىڭ بىلهن مېنى سىنىدى، كىمكى شۈكۈر قىلىـدىكهن، ئـۇ ئۆزىنىـڭ پ   

ــدىكهن،     ــۇق قىلى ــى تۇزكورل ــدۇ، كىمك ــۈكۈر قىلى ــى (ش ــش كېرەكك ــقهتهن ) بىلى ھهقى

؛ ①�ى كهڭــدۇرەمــكهر) نىــڭهللا(بىهــاجهتتۇر،  )ئۇنىــڭ شــۈكۈر قىلىشــىدىن(پهرۋەردىگــارىم 

� ��(%�  � M� "a�� �� �R*8%u�� "� M� "a�� 6��7�� %C�*)%� "� M� "g� %��B �3� �R "M %:"�� ���� �R"� � ��( "�����n ",������ 0,�� %R�D _��%(�I �C�*)�� *�%u��� ����#�� 6��7�� %C� %Z"#� 
ـا قىلـدۇق،    � ـا ئېيتتـۇقكى،  (بىز لوقمانغا ھهقىقهتهن ھـېكمهت ئات ـا شـۈكۈر   هللا‹) ئۇنىڭغ ق

قىلغىن، كىمكى شۈكۈر قىلىدىكهن، ئۇ ئۆزى ئۈچۈن قىلغان بولىدۇ، كىمكى كۇفرىلىـق  

                                                 
 .ئايهت -  40سۈرە نهمل،  ①
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��%(K�C% �؛ ①�›مهدھىيىگه اليىقتـۇر  بىهاجهتتۇر،) بهندىلهردىن( هللاقىلىدىكهن، شۈبهىسىزكى، �
 �6�%R�����"�� %6��A _��%(�I �� *�%u��� ����#�� 6��7�� G��%�� �� %C�"���%; ����J��� "�� %6��7 %N�"����"�� b�� %D %]��*(�� V�)�A� �   ـان ـادىر بواللىغ ق

ـار  . بىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىئۈچۈن كه هللاكىشىلهرنىڭ  كىمكى ئىنك
ئهھلـى   هللا، شۈبهىسـىزكى،  )يهنى ھهجنى تهرك ئېتىـدىكهن، زىيىنـى ئـۆزىگه   ( قىلىدىكهن

���(*�C  �؛ ②�بىهاجهتتۇر) ۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنيهنى ئ(جاھاندىن � %C*)�� V��%; f����� #"��  2 �8�B  ]�*(�� � �!b���B ���
  ,�� %R�:"�� b��%(�v"�� �� e� ـاجهتتۇر،   )هممىدىنھ( هللاقا موھتاجسىلهر، هللاسىلهر ! ئى ئىنسانالر� بىه

  . ③�مهدھىيىگه اليىقتۇر
ـان      !ئـى بهنـدىلىرىم  «: ھهدىس قۇددۇسىيدا مۇنداق كهلگهن ـا قهتئىـي زىي سـىلهر ماڭ

ــىلهر   ــدىمۇ يهتكۈزەلمهيس ــۇنداقال پاي ــىلهر، ش ــدىلىرىم،  . يهتكۈزەلمهيس ــى بهن ــىلهرنىڭ ئ س
دەك ىر ئادەمنىڭ قهلبىـ ار بئاۋۋالقىڭالر ۋە كېيىنكىڭالر، ھهممىڭالر ۋە جىنالر ئهڭ تهقۋاد

ـادە قىال   ھـېچ بۇ مېنىڭ پادىشاھلىقىمدىن  ،ڭالرمۇبولۇپ كهتسه ئـى  . مايـدۇ لنهرسـىنى زىي
ر ئهڭ پاسـىق  بهندىلىرىم، سىلهرنىڭ ئاۋۋالقىڭالر ۋە كېيىنكىڭالر، ھهممىڭـالر ۋە جىـنال  

ــر ئادەمنىــڭ قهلبىــ  ــۇپ كهتســهبى ــۇ مېنىــڭ پادىشــاھلىقىمدىن   ،ڭالرمۇدەك بول  ھــېچب

   .④»كېمهيتىۋېتهلمهيدۇ نهرسىنى
تائاال مۇشۇنداق ھالهتته ھهممىدىن بىهاجهت تۇرۇقلۇق، نېمه ئۈچۈن بهنـدىلىرىنى   هللا
  قىلىشقا بۇيرۇيدۇ؟  ئىبادەت - تائهت ئۆزىگه 

 دەكدېگهنـ  “نهدىـن؟ نهگه؟ ۋە نـېمه ئۈچـۈن؟   ” :ىـدىغان كېل ئهقلىگه ھهمىشهئىنسان 
يىن، مهزكــۇر ســوئالنىڭمۇ جــاۋابىنى ســوئالالرنىڭ جــاۋابلىرىنى بىلىــپ بولغانــدىن كېــ 

ــۇ. نبىلىشــى ئىنتــايىن ئاســان دەپ ئــوياليمه  ــۆزىگه، ئۇنىــڭ   ،ب ئىنســان تهبىئىتىنىــڭ ئ
ــڭ    ــۇ ھاياتنىـ ــىگه ۋە بـ ــدىكى ۋەزىپىسـ ـا   زېمىنـ ـان نۇقتىغــ ــۈن ھازىرالنغــ ــى ئۈچـ غايىسـ

  . مۇجهسسهملهنگهن
 

 ئىبادەت روھىيهتنىڭ ئوزۇقىدۇر. 2
  

 -  يـېمهك  دەك، پهقهتۋاتقان ۋە سـېزىۋاتقان پ تۇرىبىز كۆرۈئىنسان بىلىش كېرەككى، 
ــىئىچمهكتى ــدىغان   ك ــىنى تهلهپ قىلى ــېكىن ئ  نېسىۋىس ـاددىال ئهمهس، ل ــر مـ ــڭ ۇبى نى

                                                 
 .ئايهت -  12سۈرە لوقمان،  ①
 .ئايهت -  97سۈرە ئال ئىمران،  ②
 .ئايهت -  15سۈرە فاتىر،  ③
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ④
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ـان   ۋە ھۆ اتالرنىـڭ سـهردارى  مهخلۇقزېمىندىكى  ئۇنى ھهقىقىي ماھىيىتى رمهتلىـك ئىنس
قا هللاارقىلىق ئىنسان ئۇ ئ. جهۋھهر بولسا روھتۇر نىڭدىكىئۇ. ىدۇرىرجهۋھلغان نهپىس قى

ـا    هللا. مۇناجات قىلىشتا ئۆزلىكىنى ۋە پاكلىقىنى تاپىدۇ قا ئىبادەت قىلىـش مهزكـۇر روھق
ـا مهڭگـۈ تۈگىمهيـدىغان    ئوزۇقىنى ۋە ئۆسـۈپ يېتىلىشـىنى تهمىنلهيـدۇ ۋە ئۇنىڭ   ئۇنىڭ  غ

  . ياردەمنى سونۇپ تۇرىدۇ كۈندىلىك
ـار    مۇبادا ئاشۇ روھنى غهپلهت ۋە مهغرۇرلۇق قاپلىۋالسا، ئۇنىڭ ـا شـهكلىنىش ۋە ئىنك غ

تــوزانالرنى  -  چــاپقۇنالر كېلىــپ، ئۇنىڭــدىكى چــاڭ -  قىلىــش كىرىۋالســا، ھهرخىــل بــوران
. ياكى بىر ئوت يالقۇنجاپ ئۇنىڭدىكى توكسۇنالرنى كۆيـدۈرۈپ تاشـاليدۇ  . سۈپۈرۈپ تاشاليدۇ

. نىدۇ، دۇئا قىلىدۇ ۋە يېلىدۇپهرۋەردىگارىغا قايتىپ كېلىشۇنىڭ بىلهن ئىنسان ئۆزىنىڭ 
دە بايــان قىلــدى ۋە ئــۇنى رېئــال تۇرمۇشــمۇ »قۇرئــان كهرىــم«تائــاال  هللامانــا بــۇ ھهقىقهتنــى 

� �: لىدىئىسپات��� $3���4��@ $X�%��%. 2� %!%. �6"����<�� %F") #"�� �%� "2 �( � ��=%; V*��D %� ":��"���� 4����"�� �%� "2 � �4���Z � �%9*�� �� e "��� D%�
 �A 0X�%� ��!"��f��< ��!%. �� �6�4,��  C�� �6� %+%) "̂  7 �CK)�� "� ��A�
 "2%!%. �}� %D B "2 !*�8�B "��b(�m�� $���M�7 45 � 6%7  ̀ "��R"��  2 ef��<�� 0�%q� "6%i

 �6�%�%���� *a�� �6�� %7 46�8��� M�(�� %L%9�� �e "6�� %7 ����( ���"� �Q8�B� ــۇالغالر ئۈســتىدە (ســىلهرنى قۇرۇقلۇقتــا  هللا� ــى ئ ، )يهن
كىشـىلهرنى  (سىلهر ئولتۇرغان كېمه . سهپهر قىلدۇرىدۇ) هر ئۈستىدەيهنى كېمىل(دېڭىزدا 
شــامالدىن ئــۇالر خۇشــاللىنىۋاتقان چاغــدا،  ) بــۇ(مهيىــن شــامالدا مېڭىۋاتقــان ۋە ) ئېلىــپ

ـان دېڭىـز     -  ، ئـۇالر تهرەپ )كـېمه ئۆرۈلىـدۇ  (بىردىنال بوران چىقىپ  تهرەپـتىن كۆتۈرۈلۈۋاتق
ــدىكىل   ــدۇ، كېمىـ ــدە قالىـ ــۇنلىرى ئىچىـ ــىۋېلىنغانلىقىغا دولقـ ـاال (هر قورشـ ــى ھــ ك يهنـ

ئهگهر ! هللائـى  ‹: چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىنى تاشالپ قويـۇپ (قىلىدۇ،  ىجهزم) بولىدىغانلىقىغا
ـاالدىن  (سهن بىزنى بۇنىڭدىن  ـاڭ، بىـز چوقـۇم شـۈكۈر قىلغـۇچىالردىن      ) يهنـى ب قۇتۇلدۇرس

  . ①�دەپ چىن كۆڭلى بىلهن دۇئا قىلىدۇ› بولىمىز
ئۇنىـڭ  ئۇ شۇنداق بىر ئېسىل تۇيغۇكى، . نى تۇيۇپ تۇرىدۇهللااملىق ئىنسان قهلبى داۋ

ئىبــادەتمۇ ئــۆز . قــا بولغــان ياخشــى رىشــته تولدۇرىــدۇهللابوشــلۇقىنى مهۋجــۇدىيهتته پهقهت 
  . رەۋىشىدە ئادا قىلىنسا تولۇق بولغان بولىدۇ

ـان قهلبـى   «: ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېـگهن  ـاج     هللائىنس ـا ئىككـى نۇقتىـدىن موھت ق
ـا     هللابىرى، ئىبادەت قىلىش نۇقتىسىدىن، يهنه بىرى . ۇبولىد ـاردەم تىـلهش ۋە ئـۇ زاتق تىن ي

ـادەت قىلىـش بىـلهن،    هللاپهقهت  ئىنسان قهلبى. تهۋەككۈل قىلىش نۇقتىسىدىندۇر قا ئىب
ـايتىش بىـلهن ئوڭشـىلىدۇ،         ـات ئۇ زاتنى ياخشى كـۆرۈش بىـلهن ۋە ئـۇ زات تهرىـپىگه ق  نىج

ـاتىرجهم بولىـدۇ، تهسـكىن تاپىـدۇ ۋە     لىنىدۇ، خۇشال بوھۇزۇرتاپىدۇ،  لىدۇ، لهززەتلىنىدۇ، خ
ئىنســان مهخلۇقاتالرنىــڭ ھهممىســى لهززەتلىنىــدىغان ھهمــمه نهرســىگه   . ئــارام تاپىــدۇ

                                                 
 .ئايهت -  22سۈرە يۇنۇس،  ①
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چـۈنكى،  . ئېرىشكهن تهقدىردىمۇ، يهنىال كۆڭلى تهسكىن تاپمايدۇ ياكى خاتىرجهم بولمايـدۇ 
ـان قهلبىـدە   غانلىقى ئۈچـۈن  ى بولپهرۋەردىگار ئىنساننىڭ مهبۇدى، مهھبۇبى ۋە مهتلۇب ئىنس

ـار  تۇيغۇسـى  موھتاج بولـۇش ئۇنىڭغا ئۆزلىكىدىن  ـاللىق،     . ب ـانغا خۇش بۇنىـڭ بىـلهن ئىنس
  . ، تهسكىنلىك ۋە خاتىرجهملىك ھاسىل بولىدۇنېمهتلهززەت، 

تىـن  هللاچـۈنكى، بـۇنى   . ئىنسانغا ياردەم بېرىشى بىـلهن بولىـدۇ  نىڭ هللابۇ ھال پهقهت 
لىمىـز، سـهندىنال   ساڭىال ئىبادەت قى� :ئىنسان بولسا داۋاملىق. مايدۇئۆزگه بىرسى قىالل
  . نىڭ ئهمهلىيىتىگه موھتاجدۇرئايهت دېگهن �ياردەم تىلهيمىز

مۇبادا ئىنسان ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان، ئۆزى تهلهپ قىلىدىغان، كۆڭلى تارتىـدىغان ۋە  
 -  ىكهن، ئۇ پهقهت ھهسرەتقا ئىبادەت قىلمايدهللاخااليدىغان نهرسىلهرگه ئېرىشىپ تۇرۇپ، 
ـار بولىـدۇ    ـا گىرىپت ـاننى دۇنيانىـڭ دەرد  . ئهلهمگه ۋە روھىي ئازابق ئهلهملىرىـدىن ۋە   -  ئىنس

ـالىس قىلىـ     هللاىـدىن پهقهت  رلىچىلىقتۇرمۇشنىڭ قاتتىق ـان دوسـتلۇقنى خ ـا بولغ ش ۋە ق
تىـن باشـقىنى   هللا. ئۇنىـڭ غايىسـى بولىـدۇ    هللابۇنىـڭ بىـلهن   . كۈچهيتىش قۇتقۇزىدۇ ئۇنى
  . »ئۈچۈن دوست تۇتىدۇ هللاقهت په

قا بولغان ئىبادىتىنى قانچه ئىخـالس بىـلهن   هللادېمهك، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىنسان 
شـۇنىڭ  . قىلسا، ئۆزىنى تاپىدۇ، شۇنداقال ئۆزىنىڭ مهۋجۇد بولۇشىنىڭ سىرىنى بىلهلهيـدۇ 

ـالمايدىغان بىـر روھىـي بهخـتك       ه بىلهن بىرگه ھېچقانداق بىر نهرسه ئۇنىـڭ ئـورنىنى باس
  . دەپ ئاتىغانىدى» ئىماننىڭ ھاالۋىتى«بۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئېرىشىدۇ

ـاركى، ئـۇنى پهقهت        نـى ھهقىقىـي رەۋىشـته    هللامۇشۇ ھاالۋەتنىـڭ شـۇنداق بىـر تهمـى ب
  . تائاالنى باشقا ھهممه نهرسىدىن ئهال بىلگهن كىشىال بىلىدۇ هللاتونۇغان، 

ـارتۇق  دلبىئىنسان قه«: يۇم مۇنداق دېگهنئىبنى قهي ە ئۆزىنىڭ ياراتقۇچىسىدىنمۇ ئ
ى، ئىگىســى ۋە مهبــۇدچــۈنكى، ئــۇ ئىنســاننىڭ ئىالھــى ۋە  . ســۆيۈملۈك بىــر نــېمه يوقتــۇر 

وجىســى، پهرۋەردىگــارى ۋە باشقۇرغۇچىســى، ئۇنىڭغــا رىزىــق بهرگــۈچى، ئــۇنى قهبــزى روھ   خ
. لىــدۇئاتــا قى نــېمهتتىرىلــدۈرگۈچى، ئــۇ زاتنــى دوســت تۇتــۇش روھىــيهتكه   ەقىلغــۇچى ۋ

ـا ئـوزۇق بېرىـدۇ، ئهقىللهرنـى     روھالرغا ھايات بېغىشـاليدۇ، قهلبلهرنـى ئاۋۇندۇرىـدۇ،     دىلالرغ
  . يورۇتىدۇ، كۆزلهرنى نۇرالندۇرىدۇ ۋە ئادەمنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى بهرپا قىلىدۇ

ـاغالم ئ  نـى دوسـت تۇتـۇش،    هللانىـڭ نهزىرىـدە   ئىگىلىرىهقىـل  ساپ قهلب، پاك روھ، س
ــ  نىــڭئۇ ـارتۇق     نىڭغــىش، ئۇبىــلهن ئۈلپهتلىش ـات بولۇشــقا تهشــنا بولۇشــتىن ئـ ا مۇالقـ

بولىدىغان قهلبىدە  نىڭمۇئمىن. خۇشاللىق، ئارتۇق لهززەت، ئارتۇق خاتىرجهملىك يوقتۇر
مــۇئمىن بۇنىــڭ بىــلهن ھاســىل . ھــاالۋەت ھهرقانــداق بىــر ھــاالۋەتتىن ئۈســتۈن تۇرىــدۇ 

ئـۇ ئېرىشـىدىغان لهززەت    .تىن يـۇقىرى تۇرىـدۇ  نېمهتـ ھهرقانـداق بىـر    نـېمهت قىلىدىغان 
بهزىـدە  ‹: مۇنداق دېگهن دىن بىرىبۇ ھهقته ئارىفالر. ھهرقانداق بىر لهززەتتىن چوڭ بولىدۇ
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ـالهتته     ئىنسان قهلبىدە شۇنداق بىر ۋاقىت بولىدۇكى، ئهگهر جهننهت ئهھلـى مۇشـۇنداق ھ
بىـرى مۇنـداق   يهنه . ›بولىدىغان بولسا، ئۇالر ئهلۋەتته ياخشى بىر تۇرمۇشـتا ئىـكهن دەيـمهن   

نىڭ ئۈلپىتى بىلهن ئۇنىڭ ئىشقى بىـلهن شـۇنداق بىـر    هللابهزىدە ئىنسان قهلبى ‹: دېگهن
  . »›لهرزىگه كېلىدۇكى، ئادەم تىترەپ كېتىدۇ

ـادىن  ! غهپلهت ساھىبلىرى نېمىدېگهن بىچارە«: يهنه بىرىمۇ مۇنداق دېگهن ئۇالر دۇني
دەپ » ئـۇ نـېمه؟  «: ئـۇ كىشـىدىن  . »ئهڭ لهززەتلىك نهرسىنى تېتىيالماي كېتىپ قالىـدۇ 

  . دەپ جاۋاب بهرگهن» نىڭ ئىشقى ۋە ئۈلپىتىهللا«: سورالغاندا، ئۇ
ـادى «: يهنه بىرەيلهن مۇنداق دېگهن نـى بىلىـش ۋە ئـۇنى    هللاكى ئهڭ ياخشـى ئىـش   دۇني

ـا،    ـاالمىنى     هللادوست تۇتۇش، ئاخىرەتتىكى ئهڭ ياخشى ئىـش بولس نـى كـۆرۈش ۋە ئۇنىـڭ ك
  . »ۋاسىتىسىز ئاڭالشتۇر

ــگهن   ــداق دې ــرى مۇن ـارىفالردىن يهنه بى ــز   «: ئـ ئهگهر پادىشــاھالر يــاكى شــاھزادىلهر بى
بىــزدىن تالىشــىپ ئهلــۋەتته تېتىۋاتقــان لهززەتنــى تېتىيالىغــان بولســا ئىــدى، ئــۇالر ئــۇنى 

  . »بىلهن ئۇرۇش قىلغان بوالتتى قىلىچ
ـان مۇھهب  هللابۇنداق تۇيغۇالرنىڭ بولۇشى ۋە ئـۇالرنى قهلبـته تېـپىش     ـا بولغ بهتنىـڭ  ق

ـاالۋەت شـۇنچه    -  ھـۇزۇر ئۇ قانچه مۇكهممهل بولسا، . ئاجىزلىقىغا قاراپ بولىدۇ -  كۈچلۈك ھ
  . كامالهت تاپىدۇ

ـا،   هللاكىم  تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىملىرىنى ۋە سۈپهتلىرى بهك بىلسه، ئۇالرغا بهك قىزىقس
هسۋىرلىگۈسـىز  ئۇالرنى چىن قهلبىدىن ياخشى كۆرسه، ئۇالرغا تېخىمۇ يېقىنالشسا، قهلبىدە ت

ـان قهلبـى شـۇنى    . پهقهت تېتىش ئارقىلىق بىلگىلى بولىدۇئۇنى . بىر ھاالۋەتنى تاپىدۇ ئىنس
ـان  . قاچان تونۇپ يهتسه، ئۇنىڭغا باشقا بىرىنىڭ مۇھهببىتى، ئۈلپىتى تېتىمايـدۇ  نـى  هللائىنس

  . ولىدۇئۇ زاتقا بولغان ئۇبۇدىيىتى تېخىمۇ زىيادە بقانچىلىك دوست تۇتقانسېرى، ئىنساننىڭ 
ـات قا ئىبادەت قىلىش، ئۇ زات تهرىپىگه قايتىش بىـلهن  هللائىنسان قهلبى پهقهت   نىج

ـاتىرجهم بولىــدۇ،     ھۇزۇرتاپىــدۇ، ئوڭشــىلىدۇ،   ـاللىنىدۇ، لهززەتلىنىــدۇ، خـ لىنىــدۇ، خۇشـ
ـان قهلبىـدە   . تهسكىن تاپىدۇ ـا، ئ    مـۇھهببىتى نىـڭ  هللائىنس  ۇنىـڭ قانچىلىـك ئـورۇن ئالس

  . مۇھهببهت چىقىپ كېتىدۇ -  ولغان ئىشقغهيرىگه ب تىنهللاقهلبىدىن 
  : بىر شائىر مۇنداق دېگهن

ـان       هللائىنسان چېهرىدە ” نىـڭ نـۇرلىرى جىلۋىلىنىـپ تۇرىـدىغانلىقى ئۈچـۈن ئىنس
  . “ئهركىن، غالىب ۋە مهزمۇت بولدى

بىلگىنكـى،  : مۇنـداق دېـگهن  ) قىلسـۇن  مهتھـ ئۇنىڭغا رە هللا(هخرىددىن رازى فئىمام 
ئۇنىڭ بىلهن مهشغۇل بولۇش ئىنسان ئۈچۈن ئاسان ىرىنى بىلسه، كىم ئىبادەتنىڭ پايدىل



 

105 
 

ـا ئېغىـر كېلىـدۇ     دىنئۇنىڭ. بولىدۇ ـانى   . غهيرى بىلهن مهشغۇل بولـۇش ئۇنىڭغ بۇنىـڭ باي
  : مۇنداق

ـاننىڭ  . ياخشـى كۆرىـدۇ  ھهمـمه  بىرىنچى، كامالهتنى  ـالىتى   ئىنس ئهڭ مـۇكهممهل ھ
چۈنكى، ئۇ بۇ ۋاقىتتا ئىالھىـي  . ىتىدۇرنىڭ ئىبادىتى بىلهن مهشغۇل بولغان ھالهللائۇنىڭ 

ئهزالىـرى  . شـهرىپى بىـلهن ئۇلۇغلىنىـدۇ    ڭنىـ زىكىرنۇر بىـلهن نۇرلىنىـدۇ، ئۇنىـڭ تىلـى     
ــدۇ هللا ــلهن گۈزەللىنىـ ــى بىـ ــهرەپلىك  . نىـــڭ خىزمىتـ ــۇالر ئىنســـاننىڭ ئهڭ شـ مانـــا بـ

ـان ئۈچـۈن   . مهرتىۋىلىرىدۇر ـا بهخـت بولسـ   دۇنيادا بۇالرنى ھاسىل قىلىش ئىنس ا، ئهڭ كاتت
كىـم مۇشـۇ ئهھـۋالالرنى ئوبـدان     . زۆرۈردۇر مـۇ بهخـت ئۈچۈن ئهڭ مۇكهممهل  دىكىكهلگۈسى

ـاالۋىتى ئۇنىـڭ     -  چۈشهنسه، ئۇ كىشى ئۈچۈن تائهت ئىبادەتلهر يېنىك تۇيۇلىدۇ ۋە ئۇنىـڭ ھ
  . قهلبىدە كاتتا بولىدۇ

ــۇ ئــايىتى  هللائىككىنچىســى، ئىبــادەت   ىكىئىنســان ئۈســتىد گه كــۆرەتائاالنىــڭ مۇن

�� �: نهتتۇرئاما �! "�( %7 �6"��#� "g�B�� �� �!��(") %R ":�� ��B �6"���.����� %E���� %Q"���� %h"�� "W��� %&�����R�*Z�� V��)�A �3�8��7� "W� ��("����A �*8%; �� �!�)�R�D��
 G/�� !�< ��G7� )�m ���� ��  C*8%;  ���Z8 ـانهتنى    � ���"% يهنـى پهرزلهرنـى ۋە شـهرىئهت    (شۈبهىسـىزكى، بىـز ئام

ئاسمانالرغا، زېمىنغا ۋە تاغالرغا تهڭلىدۇق، ئۇالر ئـۇنى ئۈسـتىگه ئالمىـدى،    ) ىتهكلىپلىرىن

  . ①�ئۇنى ئىنسان ئۈستىگه ئالدى. رقتىدىن قو)ئېغىرلىقى(ئۇنىڭ 
. ئامانهتنى ئادا قىلىش كامالهت سۈپهتلىرىدىن بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆزى ياخشى ئىش

ـادا قىلىـش، ئىككى      ـانهتنى بىـر تهرەپـتىن ئ ـادا قىلىنىشـقا     چۈنكى، ئام نچـى تهرەپتىنمـۇ ئ
ــدۇ  ــگهن . ســهۋەب بولى ــداق دې ـاھابىلهر مۇن ــڭ مهســجىدنىڭ  : بهزى سـ ــر ئهئرابىنى مهن بى

ئىشىكىگىچه كېلىپ، تۆگىسىدىن چۈشكهنلىكىنى ۋە ئۇنى تاشالپ قويـۇپ، مهسـجىدكه   
ئاندىن ئۇ ئىنتايىن تهسكىنلىك ۋە تهمكىنلىـك بىـلهن   . كىرىپ كهتكهنلىكىنى كۆردۈم

بىـز ھهيـران قالـدۇق، ئـۇ مهسـجىدتىن چىققانـدا تۆگىسـىنى        . وقۇدى ۋە دۇئا قىلدىناماز ئ
ـادا قىلـدىم، مېنىـڭ      هللائـى  «: شۇنىڭ بىلهن ئۇ. تاپالمىدى ـانىتىڭنى ئ ، مهن سـېنىڭ ئام

ئۇ شۇ يهردە ئۇزاق تۇرمايال بىر ئادەم . بىز تېخىمۇ ھهيران قالدۇق. دېدى »ئامانىتىم قېنى؟
  . بهردىئۇنىڭ تۆگىسىنى ئهكېلىپ 
ـاقلىۋىدى،  هللا) يهنى ئهئرابى(ئۇ «: ئىمام رازى مۇنداق دېگهن نىڭ ئامانىتىنى ئوبدان س

ـاالمنىڭ  . مۇ ئۇنىڭ ئامانىتىنى ئوبدان ساقالپ بهردىهللا ئۇ بولسىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
ســېنى  هللانــى مۇھــاپىزەت قىلغىــن، هللا‹قــا )ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئىبنــى ئاببــاس 

  . »دېگهن ھهدىسىنىڭ ئىپادىسىدۇر› ۇمۇھاپىزەت قىلىد

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  72سۈرە ئهھزاب،  ①



 

106 
 

ـاللىق     ئۈچىنچىسى، ئىبادەت بىلهن مهشغۇل بولۇش، مهغرۇرلـۇق دۇنياسـىدىن خۇش
نىـڭ دەرگاھىـدىكى   هللامهخلـۇقالر بىـلهن مهشـغۇل بولۇشـتىن،     . دۇنياسىغا يۆتكىلىشتۇر

ــتۇر   ــغۇل بولۇش ــلهن مهش ــه بى ــىمۇ  . نهرس ــۇ بولس ــۇكه ب ـاللىقنىڭ م ممهل لهززەت ۋە خۇشـ
ــىنى ــدۇ بولۇشـ ــدا،   ئېيتى. تهلهپ قىلىـ ــفه نامـــاز ئوقۇۋاتقانـ ــۇ ھهنىـ ــىچه، ئىمـــام ئهبـ لىشـ

بۇنىڭ بىلهن كىشىلهر قېچىـپ كهتـكهن،   . سىدىن بىر يىالن چۈشكهنىرومهسجىدنىڭ ت
ـايىتىنى   هللاكىم بۇنىڭغا ئىشهنمىسه، . ئهمما بۇنى ئىمام ئهبۇ ھهنىفه تۇيمىغان نىڭ مۇنـۇ ئ

� �: ئوقۇسۇن�� "��B  C�("���B�� �*R�)��� *6 !��� %,�"��B �6"*J�-��  C�ـاڭ � ��"8 ـاڭ قېلىشـتى ۋە   - ئۇالر يۈسۈفنى كۆرۈپ ھ ت

ــوللىرىنى كېسىۋېلىشــتى  ــڭ ق ــى يۈســۈف   . ①�ئۆزلىرىنى ــڭ قهلبىن ــۇ ئايالالرنى ــى، ب يهن
ــوللىرىنى كېســىپ     ــۇالر ق ـانلىقتىن، ئ ـا قىلىۋالغـ ـالى مهھلىيـ ئهلهيهىسســاالمنىڭ جامـ

ـان يهردە،     ئىنسان ھه ،بۇ. سالغانلىقلىرىنى تۇيمىغان نىـڭ  هللاققىـدە ئهقىلـگه ئۇيغـۇن بولغ
خـۇددى  . ئۇلۇغلۇقى ئىنسان قهلبىنى قاپلىغاندا بۇنداق بولۇشى تېخىمۇ مۇقهررەر، ئهلـۋەتته 

ـا كىـر    ـاھنىڭ يېنىغ ـادەم  بىر پادىش ـاكى بالىسـى ئۆتسـىمۇ،     ئـۆز  ئالدىـدىن گهن ئ  دادىسـى ي
چـۈنكى،  . لىقى مـۇمكىن نىڭ سۈرلۈكلىكىدىن، ئۇالرنى كـۆرۈپ تـۇرۇپ تونۇيالماسـ   پادىشاھ

ئورىۋېلىپ، ئۇالرنى تونۇشتىن توسـۇپ قويىـدۇ،   ئاشۇ پادىشاھنىڭ ھهيۋىتى ئۇنىڭ قهلبىنى 
ـان يهردە،   ـان    بۇ بىر مهخلۇقنىڭ ھهققىدە مۇمكىن بولغ ـالهملهرنى ياراتق زاتنىـڭ  ئهلـۋەتته ئ

  . ھهققىدە مۇمكىن بولۇشى تېخىمۇ مۇمكىندۇر
نــى تېتىغــان، قهلبىــدە جهزمىلىكنىــڭ  بۇنىــڭ بىــلهن ھهقىقىــي ئىماننىــڭ تهمى 
» بـۇيرۇق ئىجـرا قىلىـش   «ياكى  ئېگىشچىراغلىرى چاقنىغا ئادەم ئىبادەتنى پهقهت باش 

ـائهت قىلىـش،   هللابۇ ئىنسان . دەپال قارىمايدىغانلىقى ئايان بولدى قا مۇناجات قىلىش ۋە ئىت
داق بىــر ئۇنىڭــدا شــۇن. نىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن تىرىشــىش بىــلهن لهززەتــكه ئېرىشــىدۇ هللا

ـادەملهرمۇ ئـۇنى     -  بهختنى تاپىدۇكى، ئالتۇن ـان ئ كۈمۈشلهر بىلهن قهسىرلىرىنى بېزىۋالغ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پهرز نامازغا خـۇددى شـېرىن، لهززەتلىـك زىـالل سـۇغا      . تاپالمايدۇ

ــوالتتى     ــزار ب ــدەك ئىنتى ـان ئادەم ــزار بولغـ ــنا ۋە ئىنتى ــىل   . تهش ــدە يېش ــلىق چۆل قاقاس
ئى «: غا)تائاال ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۇ بىالل . تهشنا ئادەمدەك ئالدىرايتتىئورمانلىققا 

ــدۈرگىن  ــى نامــاز بىــلهن راھهتلهن ــگهن . دەيتتــى» بىــالل، بىزن ــداق دې : ئۇنىــڭ ئايــالى مۇن
نامــاز . پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــزگه گهپ قىالتتــى، بىزمــۇ ئۇنىڭغــا گهپ قىالتتــۇق«

ىزنـى تونۇمايدىغانـدەك، بىزمـۇ ئـۇنى تونۇمايدىغانـدەك بولـۇپ       ۋاقتى كهلگهنـدە خـۇددى ئـۇ ب   

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  31سۈرە يۈسۈف،  ①



 

107 
 

ـازدۇر مېنىڭ كـۆز قـ  «: شۇڭالشقا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ. »قاالتتى  ①»ارىچۇقۇم نام
  . دېيىشى ئهجهبلىنهرلىك ئىش ئهمهس

ـاپقۇنلۇق كـۈنلهردە ئـۆزى     -  قا ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق بورانهللادەرۋەقه، مۇئمىن  چ
قهلبـى يورۇيـدۇ، يهلكىسـىدىن    . ىي، ئۆزىنىڭ يالغۇزلىقىدا ئۈلپهتچى تاپىـدۇ ئۈچۈن تهسهلل

�� �: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا. ئېغىرلىقالر كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ �R%. �\ � ",��q  [�� %d�� �F�*8�B  2��)"��8 ",�������
 ����� �� ����  �6�%, %<��� *Z�� �6��47 6�� ��� �F��4.�� %,�� "R�:%. "X4��� �Z�رىدىن يۈرىكىڭنىــڭ بىــز ئۇالرنىــڭ ســۆزلى  �� �

ـا ھهمـدۇ ۋە تهسـبىه ئېيـتقىن،     . سىقىلىۋاتقانلىقىنى ئوبدان بىلىمىز ھهم پهرۋەردىگارىڭغ

  . ②�سهجدە قىلغۇچىالردىن بولغىن
ــۇئمىن  ــۈنلهردە   -  راھهتم ــك ك ــېمهتپاراغهتلى ـا   ن ــۈچى زاتقـ ــش  بهرگ ــۈكۈر قىلى ش

 هللا. ىنـى تېتىيـدۇ  سانا ئېيـتىش لهززىت قا ھهمدۇهللائۇلۇغلۇق ئىگىسى . ىنى سۈرىدۇھۇزۇر
ـان  خىتاب قىل چىرايلىقنېمىدېگهن پهيغهمبىرىگه  نى تهسۋىرلهپ،ۇنداق ھالهتم تائاال  - غ

���"X  �: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا! ھه#"���� %C�*)��  �� "+�8 f�� �< ��=%; �� G<���"���B %C�*)�� %6��%
 ��%� ��� ) O ",��� �]��*(�� �N�"��B���� 

 "���� �F4.�� %, "R�:%. "X4��Z���G.�*���� �����  C*8%;  L"�%#"v�ـاردىمى ۋە غهلىبىسـى كهلـگهن ۋە     هللا�� �� نىـڭ  هللانىـڭ ي
ـا تهسـبىه      - دىنىغا كىشىلهرنىڭ توپ توپ بولـۇپ كىرگهنلىكىنـى كۆرگىنىڭـدە، رەببىڭغ

هن تهۋبىنـى  ھهقىـقهت  هللائېيتقىن، ھهمدۇ ئېيتقىن ۋە ئۇنىڭـدىن مهغپىـرەت تىلىگىـن،    

  . ③�بهك قوبۇل قىلغۇچىدۇر
 
 

 قا ئىبادەت قىلىش ئهركىنلىك يولىدۇرهللا. 3
  

ئۈچۈن خالىس ئىبادەت قىلىـش ئهمهلىـيهته ئهركىنلىكنىـڭ     هللابىلىش كېرەككى، 
ـا     . ۋە ھهقىقىي خوجىدارلىقنىڭ دەل ئۆزىدۇر ـان قهلبىنـى مهخلۇقق ـادەت ئىنس چۈنكى، ئىب

ىن نىڭ غهيرىدىن باشـقا ھهمـمه ئىـالھ ۋە تاغۇتالرنىـڭ قـۇل قىلىشـىد      هللاقۇل بولۇشتىن، 
ۋەھــالهنكى، ئــۇالر شــهكىل جهھهتــته ئهركىنلىــك خــوجىلىرى ســۈپىتىدە  . ئــازاد قىلىــدۇ

  . تاغۇتالر ئىنساننى ئهڭ ئېغىر دەرىجىدە قۇل قىلىدۇ -  كۆرۈنسىمۇ، بۇ ئىالھ
ـار، بىـرەر ئىـالھ، بىـرەر         ،بۇ ـان قهلبىـدە بىـرەر پهرۋەردىگ ـا ئېسـىلىدىغان،   مهبۇدئىنس ق

ــي بىــر      ئۇنىــڭ ئۈچــۈن تىرىشــىدىغان، ئۇنىــڭ    رازىلىقــى ئۈچــۈن ئىشــلهيدىغان تهبىئى
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ــدۇ   ــدىن بولى ــڭ بولغانلىقى ــۇ  . ئېهتىياجنى ـادا ب ــۇدمۇبـ ـان    هللا مهب ـا، ئىنسـ ـاال بولمىسـ تائـ
  . نۇرغۇنلىغان باتىل ئىالھالرغا چوقۇنۇش بىلهن گاڭگىراپ يۈرىدۇ

ئاڭلىق ئىنسان ئۈچۈن ئۆزىنى يارىتىپ، بېجىرىم قىلغان زاتقا، ئۇنىڭـدىن باشـقىنى   
  . پ تاشالپ ئىبادەت قىلىشتىن بهكرەك ئۇلۇغ ئىش يوقچۆرۈ

 -  سائادىتى ۋە قهلبىنىڭ پاكلىقى ئۈچـۈن، پۈتـۈن نىـيهت    -  سانغا ئۆزىنىڭ بهختنئى
ئىنســان ئــۇ زاتقــا بــاش . مهقســىتىنى بىــر ئىالھقــا يۈزلهندۈرۈشــتىن ئــارتۇق بهخــت يــوق

ان قهلبــى بىــر بۇنىــڭ بىــلهن ئىنســ. ىدۇالشــتۇرنى ۋە مــۇھهببهت باغالشــنى خاسئېگىشــ
: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. قانچىلىغان باتىل ئىالھالرنىڭ ئارىسىدا پارچىلىنىپ كهتمهيدۇ

� G��H��7 %����%���� "Z�� "5� �e $5 <��4� �GR�)�� G� <���� ��� Z%���a�� 7 f����� g %C�%� G� <*� G��H�7  C*)�� �1���سـىلهرگه  ( هللا� �...�
ــداق ـالنى كهلت ) مۇن ــر مىسـ ــدۇبى ـا    : ۈرى ــۇپ، ئۇنىڭغـ ــۇل بول ــر ق ــنى (بى ــقا سېلىش ) ئىش

بىرسـى بـۇ ئىشـقا، بىرسـى ئـۇ      (تالىشىدىغان نۇرغۇن خوجايىنالر ئىگىدارچىلىق قىلىـدۇ  
، يهنه بىر قۇل بولـۇپ، ئـۇ بىـر    )ئىشقا بۇيرۇيدۇ، ئۇ كىمنى رازى قىلىشنى بىلهلمهي قالىدۇ

  . ①�... باراۋەرمۇ؟ )يهنى ئۇنىڭ ئهھۋالى(ئادەمگىال خاستۇر، بۇ ئىككى قۇل 
ـارام تاپىـدۇ، چـۈنكى ئـۇ ئۆزىنىـڭ شـۇ            ـا بويسـۇنىدىغان قـۇل ئ دېمهك، بىـرال خوجايىنغ

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ شـۇ ئىشـنى      . خوجايىنىنى رازى قىلىدىغان نهرسـىنى ئوبـدان بىلىـدۇ   
ـادا قىلىـد     ـاتىرجهم ھالـدا ئ ـان خوج   . ۇكۆڭلى خ ـا، بىـر قانچىلىغ ـان    ايىنئهمم ـا قـۇل بولغ غ

ـا، يهنه بىـرى باشـقا بىـر ئىشـقا بۇيرۇيـدۇ        ئادەمنى بىرى بـۇ نېمىـدېگهن   . بىر ئىشـقا بۇيرىس
  !؟ھه – بىتهلهي، نېمىدېگهن بهختسىز ئىنسان

ــگهن) قىلســۇن مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(ئىبنــى تهيمىــيه  ــداق دې قــا ئىبــادەت هللا: مۇن
نىـڭ غهيـرىگه چوقۇنۇشـى    هللاقىلىشتىن چوڭچىلىق قىلغان ھهرقانداق بىـر ئادەمنىـڭ   

چــۈنكى، ئىنســان دېــگهن ســېزىمچان بولــۇپ، ئىــرادە كونتروللىقىــدا ھهرىــكهت  . رمــۇقهررە
ـارىس ۋە   ئىسـىمالرنىڭ ئهڭ  «: سـهھىه ھهدىسـته مۇنـداق كهلـگهن    . قىلىدۇ راسـتچىلى ھ

ـام  . دېگهنلىكتـۇر  ›ئىـش قىلغـۇچى  ‹، ›كاسىپ‹ھارىس دېگهن . »ھهممام بولغىنىدۇر ھهمم
 ›دەسـلهپكى ئىـرادە  ‹دېـگهن   ›ھهممۇن‹. ىدېگهن سۆزنىڭ ئاشۇرما سۈپىت ›ھهممۇن‹دېگهن 

ــدە  ــگهن مهنى ـاننىڭ ھه . دې ــمهك، ئىنسـ ــدۇ  دې ــى بولى ــه ئىرادىس ــۇنداق. مىش ــر الش ، ھهربى
 -  ، ھهربىـر قۇلنىـڭ مـۇراد   يهنى. مهقسىتى بولىدۇ -  غان مۇرادھېسابالنئىرادىنىڭ تۈگۈنى 

ــدۇر    ــۇھهببىتى ۋە ئىرادىســىنىڭ تۈگۈنى ــۇ ئۇنىــڭ م ــۇپ، ئ ــۇبى بول ـادا . مهھب ـاال  هللامۇبـ تائـ
ى، مۇھهببهت ۋە ئىرادىسىنىڭ تۈگۈنى بولمايدىكهن ۋە ئىنسان شۇالردىن مهبۇدئىنساننىڭ 

 ئۇ ئۇنىـڭ مـۇراد  . تىن باشقا بىرسى قۇل قىلىدۇهللاچوڭچىلىق قىلىدىكهن، ئهلۋەتته ئۇنى 
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 -  بــۇ مــۇراد. مهھبۇبقــا قــۇل بولىــدۇ -  ئــۇ ئاشــۇ مــۇراد ،شــۇنىڭ بىــلهن. مهھبــۇبى بولىــدۇ - 
ي ياكى ھهرخىل سۈرەتلهر بولىدۇ ياكى قۇياش، ئاي، يۇلتـۇز،  وئابر -  مال، يۈز -  ۇلمهھبۇب پ

  . بۇت، پهيغهمبهرلهر ۋە سالىهالرنىڭ قهبرىلىرى بولىدۇ
ــدۇ   هللا ـان مۇشــرىك بولى ـان ئىنسـ ــۇل بولغـ ــرىگه ق ــڭ غهي ــدىن  هللا. نى ــڭ ئىبادىتى نى

ـان مۇشـرىكتۇر    ، پىـرئهۋىن  شۇڭالشـقا . چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتقان ھهرقانـداق ئىنس
ـاش تارتقانالرنىـڭ كاتتىسـى ئىـدى      هللا بـۇ  . قا ئىبادەت قىلىشتىن چوڭچىلىـق قىلىـپ ب

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. سهۋەبلىك ئۇ مۇشرىك بولۇپ كهتتـى  9"&  .%��.4�� �: تائ� A ��48%; V���� 7 �E���-��
 %1���Z %:"�� %� "�����%.  6%7 "w �� */ $�4� �M�� 7 45 � 647 2 M4.����  �� �E���-�� ��B G�� <�� ���� ) �� "�����B  C��8� �R�%;  2 �� "M�� �� "���A"�%� %En "6�47 06%7 "w�b7 05� <

 %
���q  F�� �%;��  C .%9�� %C"��)���� �G.%=���  F�� �%;�� "2 M4.*� 6%7 %&��(4�����"��%. 2 �f��< ",�-��  C*)�� ��4.�� �E� ���� �%9�*��  ��"��. 2 M"�� %+ � �G-
�� *�%; "2 � ,%�� 01�*9�� 0x%� "Z 7 �� e "6�7 �%, "!��� �/ �C*)  6� %7 ��8 �� +(�� 6� �R�� %h"�� "W� ��%� �6�%�%e���m �� "�����"��  F�") R"��  2� M�� %� "���- ���

 %
��g*��� �5�%��� */%; "2 M�%, "e�B ��7�� Y���B ��7 */%; "2 M�%� B ��7  � "��A"�%� �E��- ��8f��< "�%; %C*)�� %]"��.  �E��-��  ��48%; %� "����- ���� �6��7n �%9*��
 %1��j "D� "W� %� "���� �5"H47 2 M"��)�A  x��O�B  %
����%")4� �� GR") m  ,�%� �  C*)�� ��7�� "2%e%,"��. 6%7 �6�%9*���� �
� R���� $
��A�� $|� 8 %� "���- %1"B�
 �5"H %7 

 %
��(*���� �� "���� "2 M"��)�A  x��O�B �48%; %� "���- �����  "���� "6%7  C�� � �R��  C*)�� %5%)"d � 6�7�� $2 %q��A "6%7 %C*)�� �647 2 M�� ��7 �6�%�%. ", 7 ���b��� �� ��
 $
��e   ��") �- �F��) �e ��=%; V�*� �D %C�%. 2 �f�� �< ��*R47 �F��g ��%� "2 ��"�%T �� �R�� %&���(4�����"��%.  5"���- 6%7  � �� � "2 �f��< ",������ ���� "����� 6��� "2
  C*)��  01���"�b7 0x%� "Z 7 �� e "6�7  C*)�� b5 %d � �F%� �9�� G/� ��� %L%,"��. 6%7   "2 e�����B $���J")� � %��"��v%. %C*)�� %&���n �%� ��� �%
��Q � �6�%9*��

��4� �M�� 7 %l��")��- 45�� � V���)�A  C��*)��  o����"J�� �F%� �9�� �� ���� (�7n �6�%9��*�� �,��(%A�� %C��*)�� �,��(%A ���G� "��7 ���� �� �� $����*� �: مۇســا ئېيتتــى� ��$ >
غــا )هللابولغــان (مهن ھهقىــقهتهن مېنىــڭ پهرۋەردىگــارىم ۋە ســىلهرنىڭ پهرۋەردىگــارىڭالر  ‹

گه ئىشـهنمهيدىغان ھهربىـر مـۇتهكهببىر    )يهنى قىيامهت كـۈنى (سېغىنىپ، ھېساب كۈنى 
ن خانىــدانىغا مهنســۇپ، ئىمــانىنى پىــرئهۋ. ›دىــن پانــاھ تىلهيــمهن)ىكىنىــڭ زىيانكهشــل(

دېــگهن كىشــىنى  هللاســىلهر پهرۋەردىگــارىم ‹: يوشــۇرىدىغان بىــر مــۇئمىن ئــادەم ئېيتتــى 
ــۇ ســىلهرگه ھهقىــقهتهن پهرۋەردىگارىڭالرنىــڭ دەرگاھىــدىن    ئۆلتۈرەمســىلهر؟ ھــالبۇكى، ئ

ـا،   ) ىداسـ ۋاەدپهيغهمبهرلىـك  (ئهگهر ئـۇ  . روشهن دەلىللهرنى ئېلىـپ كهلـدى   ـانچى بولس يالغ
ئۆزىگىــدۇر، ئهگهر ئــۇ راســتچىل بولســا، ئــۇ ســىلهرنىڭ   يالغانچىلىقنىــڭ زىيىنــى ئۇنىــڭ

ھهقىــقهتهن ھهددىــدىن ئاشــقان  هللاقۇرقۇتقــان ئازابنىــڭ بىــر قىســمى ســىلهرگه كېلىــدۇ، 
بۈگــــۈن ســــهلتهنهت ســــىلهرنىڭ ! ئــــى قهۋمىــــم. يالغــــانچىنى ھىــــدايهت قىلمايــــدۇ

ازابى نىــڭ ئــهللازېمىنىــدا ســىلهر غالىبســىلهر، ئهگهر بىــزگه ) مىســىر. (ئىلكىڭالردىــدۇر
مهن سـىلهرگه  ‹: ن ئېيتتىپىرئهۋ. ›ىزگه كىم ياردەم بېرىدۇكهلسه، ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشقا ب

سـىلهرنى مهن پهقهت تـوغرا   . پهقهت نېمىنى توغرا دەپ قارىسام، شۇنى مهسلىههت بېرىمهن
ســىلهرنىڭ نــۇھ، ئــاد، ســهمۇد ! ئــى قهۋمىــم‹: مــۇئمىن ئــادەم ئېيتتــى. ›يولغــا باشــاليمهن
ـائهلهر      قهۋملىرىگه ئوخ ـاش جام ـاش ۋە ئـۇالردىن كېيىـنكىلهرگه ئوخش ـا   ش ـان جازاغ ئۇچرىغ
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مهن ! ئى قهۋمىم. بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلىشنى خالىمايدۇ هللائۇچرىشىڭالردىن قورقىمهن، 
ـامهت كۈنىـدىن ئهنسـىرەيمهن    دوزاخ ئازابىنىـڭ  (ئـۇ كۈنـدە   . سىلهر ئۈچۈن ھهقىقهتهن قىي

نىــڭ ئازابىــدىن هللاســىلهر، ســىلهرگه ھــېچ ئارقاڭالرغــا چېكىنى) دەھشــىتىدىن قورقــۇپ
ئۇنى گـۇمراھ قىلىـدىكهن، ئـۇنى ھىـدايهت قىلغـۇچى       هللاكىمكى، . بولمايدۇ قۇتۇلدۇرغۇچى

روشهن ) نىڭ دەرگاھىدىنهللا(شۈبهىسىزكى، ئىلگىرى سىلهرگه يۈسۈف  -  شهك. بولمايدۇ
ـان شـهكلهند   . مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلدى ىڭالر، ئۇ ئېلىپ كهلگهن دەلىلدىن سـىلهر ھام
ــدا،   ــۇ ۋاپــات بولغان ئۇنىڭــدىن كېــيىن ھهرگىــز   هللا، ھالــدا) پاكىتســىز -  دەلىــل(تــاكى ئ

) دىنــــدا(ھهددىــــدىن ئاشــــقۇچىنى، ) گۇناھتــــا( هللا. پهيغهمــــبهر ئهۋەتمهيــــدۇ دېــــدىڭالر
ـايهتلىرى ئۈســتىدە ئــۆزلىرىگه    هللا. ›شــهكلهنگۈچىنى مۇشــۇنداق ئازدۇرىــدۇ    هللا(نىــڭ ئـ

جاڭجاللىشــىدىغانالر ) قارىســىغا(لىــل بولماســتىن، كهلــگهن ھېچقانــداق دە) تهرىپىــدىن
بۇزغۇنچىلىــق . نهزىرىــدە قــاتتىق نهپــرەتكه قالىــدۇنىــڭ دەرگاھىــدا ۋە مۇئمىنلهرنىــڭ هللا

زومىگهرلىك قىلغان ھهرقانـداق ئادەمنىـڭ   ) بهندىلهرگه(، )ئىماندىن باش تارتقان(قىلىپ 

  . ①�›مۇشۇنداق پېچهتلىۋېتىدۇ هللادىلىنى 

��V �: ننــى مۇشــرىك دەپ ســۈپهتلىدىتائــاال پىرئهۋ هللا ��� 7  ��9�����B ������A"�%� %� "�����- 6�� %7  ��� �R"�� �E����-��
 �F��� �!%�n�� �\���9���� %h"��W� �%� "�� , %Z"# ��%�  C�7 "���-�ـا  ‹): نگهپىرئهۋ(هۋمىنىڭ چوڭلىرى ن قپىرئهۋ� �� مۇس

پاســـات تۇغدۇرۇشـــقا، ســـېنى ۋە ســـېنىڭ  -  بىـــلهن ئۇنىـــڭ قهۋمىنـــى زېمىنـــدا پىتـــنه

  . ②�دېدى› ئىالھلىرىڭنى تاشالشقا قويۇۋېتهمسهن؟
قا ئىبادەت هللائهمهلىيهت شۇنى كۆرسىتىپ تۇرىدۇكى، ئىنسان چوڭچىلىق قىلىپ، 

ـاش تارتقانسـېرى،    ـا شـېرىك كهلتۈرۈشـته تېخىمـۇ ھهددىـدىن ئاشـىدۇ      هللاقىلىشتىن ب . ق
 قــا ئىبــادەت قىلىشــتىن بــاش تارتقانســېرى، هللائىنســان چوڭچىلىــق قىلىــپ، چــۈنكى، 

. مۇرادىغــا بولغــان ئېهتىيــاجى تېخىمــۇ زىيــادە بولىــدۇ  -  قهلبىنىــڭ بىرىنچــى مهقســهت
  . مۇشرىك بولۇپ كېتىدۇ ى بىلهنئىنسان ئۇنىڭ قۇل قىلىۋېلىش نهتىجىدە

ــۇ   هللا پهقهت انىڭ ئىگىســى ىنســانئ ــدا، ئ ــۇنىڭغىال ئىبــادەت قىلغان ــدا، پهقهت ئ بولغان
ـاردەم تىلىگهنــدە، ئـۇ زاتقىـال تهۋەك     دىغان ۋە دوســت ىـ رازى بول هللاكــۈل قىلغانـدا،  زاتتىـنال ي

ـان كۆرگهنـدىال،     هللاتۇتىدىغان نهرسىدىن خۇشال بولغاندىال،  يامان كۆرىدىغان نهرسـىنى يام
دۈشــمهن تۇتقــاننى دۈشــمهن تۇتقانــدىال ئانــدىن  هللادوســت تۇتقــاننى دوســت تۇتقانــدىال،  هللا

ئۈچۈن دوست  هللاان پهقهت ئىنس. جىمى مهخلۇقاتالردىن بىهاجهت بوالاليدۇئىنسان قهلبى 
  . ئۈچۈن بهرمهسلىكى كېرەك هللائۈچۈن بېرىشى،  هللائۈچۈن دۈشمهن تۇتۇشى،  هللاتۇتۇشى، 

                                                 
 .ئايهتكىچه -  35ئايهتتىن  -  27سۈرە غافىر،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  127سۈرە ئهئراف،  ②
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ـان ئۇبـۇدىيىتى ۋە   غـ غان ئىخالسـى كۈچهيگهنسـېرى، ئۇنىڭ  قا بولهللائىنساننىڭ  ا بولغ
قا بولغان ئۇبـۇدىيىتى  هللائىنساننىڭ . مهخلۇقاتالردىن بىهاجهت بولۇشى كامالهتكه يېتىدۇ

ـادا   كا ــۇتهكهببىرلىكتىن ۋە شــېرىكتىن بولغــان ئـ ــلهن ئۇنىــڭ م ـالهتكه يېتىشــى بى  -  مـ
  . »جۇدالىقى كامالهتكه يېتىدۇ

  
 

 ئىبادەت ئىالھىي سىناق بولۇپ، ئىنساننى تاۋاليدۇ. 4
  

ـاكى قىسـقا بولسـۇن     (بىز ياشايدىغان بۇ ھايات  غايىنىـڭ  ) مهيلى ئۇ ئـۇزۇن بولسـۇن ي
ـا ئالمىشـىش   ائۇ پهقهت بىر ھاي. ئۆزى ياكى مهقسهتنىڭ ئۆزى ئهمهس تتىن يهنه بىر ھاياتق

ـاالس  ــدۇر، خـ ــر باســقۇچىدۇر   . مهنزىلى ـا يۆتكىلىشــنىڭ بى ــۈك ھاياتقـ ــى مهڭگۈل بهزى . يهن
سىلهر مهڭگۈلۈككه يارىتىلدىڭالر، سىلهر پهقهت بىر يۇرتتىن «: رىۋايهتته مۇنداق كهلگهن

  . »يهنه بىر يۇرتقا يۆتكىلىسىلهر
  : ېگهنبىر شائىر مۇنداق د

  . سهپهردۇر قىلىنغانپانىي دۇنيادىن باقىي دۇنياغا ئۆلۈم دېگهن پهقهت 

� �: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا. دېمهك، ئاساسلىق ھايات يهنه بىر ھاياتتۇر	��� %O "'� ���*,��� *�%;��
 ���� R�)"��� �� 8�� �� "����  ������� �:"�� ��%!�ـات  ئاخىرەت يـۇرتى ھهقىقىـي   شۈبهىسىزكى، � �� ، )يۇرتىـدۇر (ھاي

  . ①�)ى ئۇ دۇنيادىن ئارتۇق كۆرمهيتتىبۇ دۇنيان(ئهگهر ئۇالر بىلسه ئىدى 
ـا ئۈچـۈن تاۋلىنىـدۇ    دەرۋەقه، ئىنسان  ـاقىي دۇني ـاننى    هللا. بۇ پانىي دۇنيادا ب ـاال ئىنس تائ

ـاننى  . ئورۇنباسار قىلىپ تهيياراليدۇ دائاخىرەتتىكى مهڭگۈلۈك ھايات ئۈچۈن، بۇ دۇنيا ئىنس
ـاكى پاكلىمايـدۇ        -  هانئىمتىپهقهت  سـىناق  . سـىناقتىن باشـقا بىـر نهرسـه تاۋلىمايـدۇ ي

  . پاكلىنىدىغان ئوچاقتۇربولسا، ئىنسان قهلبى تاۋلىنىدىغان ۋە روھى 
ئــۆز ئىرادىســى بىــلهن ئىنســاننى باشــقا مهخلــۇقالردىن پهرقلىنىــدىغان قىلىــپ  هللا
ان ئۇنىـڭ بىـلهن ئاسـمانغا    ئىنسـ . نۇرغۇن ئېلېمېنتالرنـى بىرىكتـۈردى   ۋە ئۇنىڭدا ياراتتى

ـاراكتېر، شـهھۋەت،      ـا خ ـاندا تۇغم چىقااليدۇ، ئۇنىڭ بىلهن زېمىنغا چۈشهلهيدۇ، چۈنكى ئىنس
ـار  ـاننىڭ مۇشـۇنداقلىقى ئۇنىـڭ سـىنىلىدىغانلىقىنى     . ئهقىل، ئىرادە، ماددا ۋە روھ ب ئىنس

ارلىقىنى ئـۆز  مانا بۇ ئۇنىڭ مهسئۇلىيهتنى ۋە ئىالھىي تهكلىپلهرنىڭ ئامانهتد. دەلىللهيدۇ
ـان كهرىـم  «بۇ ھهقـته   هللا. ئۈستىگه ئېلىشقا تهييار ئىكهنلىكىنىڭ سىرى دە گـۈزەل  »قۇرئ

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  64سۈرە ئهنكهبۇت،  ①
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6� �: ئىبارىلهرنى كهلتۈردى"��#� "g�B�� ��!��(") %R ":�� ��B �6"���.���� %E��� %Q"���� %h"�� "W��� %&�����R*Z�� V�)�A �3�8��7� "W� ��("����A �*8%;
8 %"�� ��!�)�R�D�� ��! "�( %7 G/�� !�< ��G7� )�m �����  C*8%;  ���Z ��   ـانهتنى يهنـى پهرزلهرنـى ۋە   (شۈبهىسىزكى، بىـز ئام

ئاسمانالرغا، زېمىنغا ۋە تاغالرغا تهڭلىدۇق، ئـۇالر ئـۇنى ئۈسـتىگه    ) شهرىئهت تهكلىپلىرىنى

  . ①�رقتى، ئۇنى ئىنسان ئۈستىگه ئالدىدىن قو)ئېغىرلىقى(ئالمىدى، ئۇنىڭ 
ـا    ئىنسانغا ئهقىل، ئىر ـان، شـۇنداقال ئۇنىڭغ ادە، قهلب ۋە كۈچتىن ئىبارەت ئاتا قىلىنغ

ـا  نېمهتئاسانالشتۇرۇپ بېرىلگهن سهۋەبلهر ئىنسان ئۈچۈن كاتتا بىر  ، ئىنسان ئۈچۈن كاتت
ــۇر ــېكىن، . بىــر ھۆرمهتت ــدۇ يــاكى    ل شــۇ نهرســىلهرنىڭ ئىچىــدە ئىنســان شــۈكۈر قىالم

ـائهت قىال   تۇزكورلــۇق ـا ئىتـ ـاۋلىق قىالمــدۇ    قىالمــدۇ؟ پهرۋەردىگارىغـ ـاكى بويۇنتـ مــدۇ يـ
  . دېگهنلهردىن ئىبارەت كاتتا سىناقالرمۇ بار

ـات  ۋە ڭ ئاسمانالرنى، زېمىننـى، ئۆلـۈمنى  تائاالنى هللا زېمىننـى ۋە   ،نى يارىتىشـى لىقھاي
ـاننى ســـىناش      ـالبۇكى، (ئۇنىڭـــدىكى شـــهيئىلهرنى زىننهتلىشـــى پهقهت ئىنســ  هللاھــ

ـان ئـېلىش ئۈچـۈن     ) ىـدۇ بهندىلىرىنىڭ ھالىنى ئىنتايىن ئوبدان بىل ۋە ئـۇالردىن ئىمتىه
ـا ۋە   رگاھىدىكىنى خااليدىغانالر بىـلهن نىڭ دەهللانى ۋە هللاتائاال بۇ ئارقىلىق  هللا. ئىدى دۇني

� �: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. ئۇنىڭ زىننىتىنى خااليدىغانالرنىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىيدۇ�� e��
 *���� %� ����%� �h"��W��� %&�����R��� *Z�� [����) �O �%9���*�� G���� �R�A  6��� �Z "D�B "2���  Mb��B "2 ������ ) "����%� f���� �R"�� V����)�A  C��� g"��A ������ ���� $�����*��B %3� هللا� 

) زېمىننى يارىتىشـتىن ئىلگىـرى   -  ئاسمان. (ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالته كۈندە ياراتتى
ســـىلهرنىڭ قايســـىڭالرنىڭ ئهمهلـــى ياخشـــى . نىـــڭ ئهرشـــى ســـۇ ئۈســـتىدە ئىـــدى هللا

ـاراتتى ( هللائۈچۈن ئىكهنلىكىنى سىناش  ��V � �45 �؛ ②�)ئۇالرنى ي)�A ��� e��  F�") R"�� %L%,���%. �%9�*�� �\���������
 0��%,�- $f "��g   �� #�v"��  j�%j�"�� �� e�� G��R�A  6�Z"D�B "2 Mb��B "2 ��� ) "����%� �	��� �:"���� �&"��R"�� �[�)�O �%9*��� �) پۈتۈن ئاسـمان  - 

ھهر نهرسـىگه   هللا. نىـڭ بهرىكىتـى بۈيۈكتـۇر   هللادە بولغان پادىشاھلىقى ئىلكى) زېمىننىڭ
 هللاسىلهردىن قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش ئۈچـۈن،  . قادىردۇر

���G �؛ ③�لىكنى ياراتتىئۆلۈمنى ۋە تىرىكR�A  6��Z"D�B "2� !b���B "2 e�� ) "���(%� � �!*� G3�(�%T %h"�� "W� V�)�A ��7 ��(")��< �*8%;� 
ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنـى سـىناش ئۈچـۈن، بىـز     �

؛ ④�زىننىتى قىلـدۇق  ڭھهقىقهتهن يهر يۈزىدىكى شهيئىلهرنىڭ ھهممىسىنى يهر يۈزىنى

� %C�%)��"�*�8 $̀ ��a"7�B $3�#"Jb8 6%7 ����Z8 %"�� ��( "��)�O �*8%;...� �  مهنىـي  شۈبهىسىزكى، بىز ئىنساننى ئارىالشـما

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  72سۈرە ئهھزاب،  ①
 .هتئاي -  7سۈرە ھۇد،  ②
 .ئايهتلهر -  2ۋە  -  1سۈرە مۇلك،  ③
 .ئايهت -  7سۈرە كهھف،  ④
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ـاراتتۇق، ئـۇنى بىـز     )يهنى ئهر بىلهن ئايالالرنىڭ مهنىيسى( شـهرىئهت تهكلىپلىـرى   (دىـن ي

  . ①�ىنايمىزس) بىلهن
ـادەمال ھوسـۇل ئالىـدۇ    . بىلىش كېرەككى، بۇ ھاياتىي دۇنيادا پهقهت زىرائهت تېرىغان ئ

لىق چانسـهۋر  نىسـى امان كۆرىدىغان نهرئىنسان ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان نهرسىگه پهقهت ي
ــلهن ــىدۇ   بى ــدىن ئېرىش ــدا ئان ــكىن   . قىلغان ـايىن كهس ــىغا پهقهت ئىنتـ ـان ئارزۇس ئىنسـ

. مۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق بهرگهندە ئانـدىن يېتىـدۇ   -  سىناقالرنى بېسىپ، قاتتىق جاپا
ئارمـــانالرنى  -  شۇڭالشـــقا، بۈيـــۈك، ئـــالىي ماقامالرغـــا ئېرىشـــىش ۋە چـــوڭ، كاتتـــا ئـــارزۇ

بۈيـــۈك روھ ئىگىلىـــرىنىڭال قولىـــدىن  ،رەنـــمهس ئىـــرادەئهمهلىيلهشـــتۈرۈش پهقهت تهۋ
  . كېلىدۇ
  

  : مۇتهنهببى مۇنداق دېگهن
  

   قوي مېنى ئېرىشهي ئالىي ماقامغا،
  .قىيىندۇر ئۇ ماقام، قالغىنى ئاسان
  ئېرىشىش ئاسانمۇ بهدەلسىز ئاڭا،

  .ھهسهلمۇ نهشتهرسىز كهلمهس ھېچقاچان
  

ـالى     .ىىرتهسۋھاياتىمىزنىڭ بىزنىڭ قىسقا  ،مانا بۇ ئۇنداقتا مهڭگۈلـۈك ھاياتنىـڭ ھ
ئىنسان ھېچقانداق تىرىشماي ياكى ئۇنىڭ ئۈچـۈن ئىشـلىمهي تـۇرۇپ، ئاشـۇ     قانداق بوالر؟ 

ـاراپ بهختلىـك    هللالىرىدىن بهھرىلىنىشنى، نېمهتمهڭگۈلۈك ھاياتنىڭ  تائاالنىڭ زاتىغا ق
چانالر، ھـورۇنالر بىـلهن   بىكار تهلهپلهر بىلهن تىرىشبولۇشنى ئويالمدۇ؟ ئۇنداق بولىدىكهن، 

ـاراۋەر بو   ئىشلهمچىلهر، پاسـ  ـالىهالر ب ـالبۇكى، ئـۇالر   . قالىـدۇ لـۇپ  ىقالر بىـلهن س نىـڭ  هللاھ
  . ئادالهت مىزانىدا باراۋەر ئهمهس

قانۇنىيىتىدىن شۇنى بىلـدۇقكى، قىممهتلىـك بىـر نهرسـىگه     ئالهمدىكى نىڭ هللابىز 
ــدۇ  ــى  . پهقهت زور تىرىشــچانلىق ئــارقىلىق ئېرىشــكىلى بولى ــر نهرســىنىڭ قىممىت بى

قانچىلىــــك يــــۇقىرى بولســــا، ئۇنىڭغــــا ئېرىشــــىش ئۈچــــۈن ئىنســــان تېخىمــــۇ زور  
ــداقتا، بــاقىي دۇنيــا، مهڭگۈلــۈك ھايــات ۋە  . تىرىشــچانلىقالرنى كۆرسهتمىســه بولمايــدۇ  ئۇن

ــۇغ ۋە قىممهتلىــك نىــڭ رازىهللا ــوق  لىقىــدىنمۇ ئۇل ــۋەتته ي شۇڭالشــقا، . نهرســه بــارمۇ؟ ئهل

                                                 
 .ئايهت -  2سۈرە ئىنسان،  ①
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يامان كۆرۈلىدىغان نهرسه بىلهن، سىناق تىكهنلىـرى بىـلهن تولـۇپ     جهننهتنىڭ يوللىرى
  . كهتكهن

ـار     «: ئىنجىلدا مۇنداق دېيىلگهن ـا ئاپىرىـدىغان يـول نېمىـدېگهن ت . »مهڭگۈلۈك ھاياتق
ــڭ       ــرى ۋە ئىماننىــ ــڭ تهكلىپلىــ ــى پهقهت ئۇبۇدىيهتنىــ ـار بولۇشــ ــداق تـــ ــڭ بۇنــ ئۇنىــ

  . مهجبۇرىيهتلىرىدۇر، ئهلۋەتته

2� �: ق دېگهنتائاال مۇندا هللا��)"����� "2 M(� %7 "�� ,� �e��< �6�%9�*��  C�K)�� %2��)"��� �� *R���� �3�*( �Q"�� "�� ) O ",�� ��B "2 �"� %Z�D "��B
 �ـانالرنى ۋە   ) ھهقىقىـي (سـىلهردىن   هللا!) ئى مۇئمىنلهر جامائهسـى (� ���+*�.6�%�% ـاد قىلغ جىه

، )يهنــى ئايرىمــاي تــۇرۇپ(چىــدىغۇچىالرنى بىلــمهي ) مۇشــهققهتلىرىگه -  جىهادنىــڭ جاپــا(

   ①�جهننهتكه كىرىشنى ئويالمسىلهر؟) پهقهت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېيتتۇق دېيىش بىلهنال(
  
 

 نىڭ بهندىلىرى ئۈستىدىكى ھهققىدۇرهللائىبادەت . 5
 

  . نىڭ ئىنسانالر ئۈستىدىكى ھهققىدۇرهللابىلىش كېرەككى، ئىبادەت ياراتقۇچى 
ئـۇ كىشـىدىن    هللا(مۇسلىم مۇئاز ئىبنـى جهبهل   بۇ ھهقته ئىمام بۇخارى بىلهن ئىمام

ـاز (مهن : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   )رازى بولسۇن ـاالمنىڭ   ) مۇئ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
  :ئۇ ماڭا. ئېشىكىگه مىنگىشىۋالغانىدىم

  :مهن. دېدى -  ئۈستىدىكى ھهققى نېمه بىلهمسهن؟ نىڭ بهندىلهرهللائاز، ئى مۇ - 
  :ئۇ. دېدىم - ، دۇنىڭ پهيغهمبىرى بىلىهللاۋە  هللا - 
نىڭ بهندىلهر ئۈستىدىكى ھهققى بهندىلهرنىڭ ئۇنىڭغا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك    هللا - 

  . دېدى - ، ركهلتۈرمهي ئىبادەت قىلىشلىرىدۇ
ـانلىقى ئهجهبلىنهرلىـك ئىـش ئهمهس،    هللا نىڭ ئىنسان ئۈستىدە ئىبادەت ھهققى بولغ
ـادا    نىڭ غهيرىگه ئىبادەت قىلىپ، ھهقنـى ئهھلـى  هللائىنساننىڭ بهلكى  ـان يهرگه ئ بولمىغ

ـان   هللاتىن مۇستهقىل ئىكهنلىكىنـى دەۋا قىلىـپ،   هللاقىلىشى ياكى ئىنساننىڭ  ـا بولغ ق
  . ئهجهبلىنهرلىكتۇر ئۇبۇدىيىتىنى ھېچقانداق بىر سهۋەبسىز ئىنكار قىلىشى

ئــۇ شــۇ نهرســىدىن . دەرھهقىــقهت، ئىنســان تىلغــا ئېلىنمايــدىغان بىــر نهرســه ئىــدى
ـا چىقتـى  ۇلمىتىدىن مهۋجۇدلى، يوقلۇقنىڭ زۇيارىتىلد ـاتالر   . قنىڭ نۇرىغ ئانـدىن مهخلۇق

ـان  . ئىچىدە ھۆرمهتلىك تۈر بولـدى  ئهڭ چىرايلىـق شـهكىلدە، ئهڭ گـۈزەل سـۈرەتته     ئىنس
ئهقىــل، ئىــرادە ئاتــا . مهقســىتىنى ئۇقتــۇرۇش ئۈچــۈن ســۆزلهش ئۆگىتىلــدى. يارىتىلــدى
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ــدى ــدىكى كائى . قىلىنـ ــۈن ئهتراپىـ ــش ئۈچـ ــزمهت قىلىـ نـــاتالر ئۇنىڭغـــا ئىنســـانغا خىـ
ــدى  . بويســۇندۇرۇلدى قۇيــاش . زېمىــن ئىنســان ئۈچــۈن ســېلىنجا، ئاســمان يېپىنچــا بول

ـانغا يـول        ئىنسانغا كېرەكلىك بولغان ئىسسـىقلىقنى يهتكـۈزۈپ بېرىـدۇ، يۇلتـۇزالر ئىنس
ـاننىڭ رىز   دې. باشاليدۇ ۋە تۇرۇسـلىرىنى يورۇتـۇپ بېرىـدۇ    ـاراخوتالر ئىنس لىرىنـى  قىڭىـزدا پ

ـاك ئىچىملىـك بولـۇش ئۈچـۈن ياغىـدۇ        . دۇكۆتۈرۈپ ماڭى ـانغا پ ـامغۇر ئاسـماندىن ئىنس . ي
  . يامغۇر بىلهن ھايۋانالرنى ۋە نۇرغۇنلىغان ئىنسانالرنى تهمىنلهيدۇئىنسان 

ـاكى   ســىزنىڭچه، مۇشــۇالرنىڭ ھهممىســىنى كىــم قىلغانــدۇ؟      ـان، جىــن يـ ئىنسـ
ـانلىقى  بـۇ  ىلهرنىڭ ئىچىـدىن ھېچقايسىسـى  پهرىشت ىـپ  نى دەۋا قىلالرنى ئۆزىنىـڭ قىلغ

تهھكهم قىلغان، رەتـكه  مۇشۇ مۇنتىزىم ئالهمنى يارىتىپ، ئۇنى مۇسئۇنداقتا، . باققىنى يوق
، شـــۇنداقال ئىنســـاننى يارىتىـــپ ئۇنىـــڭ يارىلىشـــىنى ئهڭ راۋۇرۇس قىلغـــان ســـېلىپ،

چىرايلىــق قىلغــان، ئاســمانالردىكى ۋە زېمىنــدىكى نهرســىلهرنى بويســۇندۇرۇپ بهرگهن ۋە  
ـالهتكه يهتكـۈزگهن مۇشـۇنداق       نـېمهت ارا ۋە يوشۇرۇن ھالدا ئۇنىڭغا ئاشك بېرىـپ، ئـۇنى كام

چهكســىز ئىلىــم، يــۇقىرى ھــېكمهت، تهڭداشســىز قــۇدرەت ۋە چهكســىز ئىــرادە ئىگىســى  
  بولغان زات كىمدۇر؟ 

) ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ئىكهنلىكىــگه(بولــۇپ، ئۇنىــڭ رۇبــۇبىيىتىگه  هللائــۇ زات 
 قىنى، كامالىتىنى ۋە يهككهۇۋاھلىق بهرگهن، ئۇنىڭ مهۋجۇدلگۇ ساپ تهبىئهت ئىگىلىرى

  . يېگانىلىقىنى نۇرلۇق ئهقىل ئىگىلىرى ئېتىراپ قىلغان - 

� �: دە مۇنــداق دېــگهن»قۇرئــان كهرىــم« تائــاالهللا ا���� R�)"��� "2 ���( � �%; ��� �!�%� 6���7��  h"�� "W� %6�� �R4� 5�� - 
 ��� �*��9�� �����B "5 - %C*)%� ��� �� ���� ��  %2�%c�"�� %k"��"�� b1���� %o"�*Z�� %&�����R*Z�� b1*� 6�7 "5 -  ���� �*����� ������B "5 - %C*)%� ��� �� ���� �� 

 ���� R�)"��� "2 ��( � �%; %C�"��)�A  ��� �Q � �/��  �� %Q � �� e�� $f "��g 45 �  &� M�)�7 %L%,��%. 6�7 "5 - � "Z � V*8����� "5� - %C�*)%� ��� �� ����� �� ��� ��:� 
ئۇنىڭــدىكى مهخلۇقــاتالر كىمنىــڭ؟ ئهگهر ســىلهر بىلســهڭالر  زېمىــن ۋە‹ئېيتقىنكــى، �
نهســىههت  -  پهنــد) بۇنىڭــدىن. (دەيــدۇ› نىــڭهللا‹: ئــۇالر. ›)ماڭــا بــۇنى ئېيتىــپ بېــرىڭالر(

› يهتــته ئاســماننىڭ ۋە ئۇلــۇغ ئهرشــنىڭ پهرۋەردىگــارى كىــم؟‹ئالمامســىلهر؟ ئېيتقىنكــى، 
ھهمـمه  ‹ئېيتقىنكـى،   ›قورقمامسىلهر؟) ئازابىدىن(ۇنىڭ ئ‹ئېيتقىنكى، . دەيدۇ› هللا‹: ئۇالر

ـا  (شهيئىنىڭ پادىشاھلىقى كىمنىڭ قولىـدا؟   ـا قىلغانالرغ ـاھ بوالاليـدىغان ۋە   ) ئىلتىج پان
ـا بـۇنى   (ئۇنىڭغا قارشى ھېچنهرسه پاناھ بواللمايدىغان كىم؟ ئهگهر سـىلهر بىلسـهڭالر    ماڭ

ــرىڭالر ــپ بېـــ ــۇالر. ›)ئېيتىـــ ــدۇ ›هللا‹: ئـــ ــى، . دەيـــ ــداقمۇ ‹ئېيتقىنكـــ ــىلهر قانـــ ســـ

7���6 �؛ ①�›قايمۇقتۇرۇلىســىلهر؟�� ������+".�W�� �o "R��*Z��  F��%) "R�� 6��*7�B %h"��W��� f��R�� *Z�� �6��47 2 M - T"������ 6���7 "5�� -
 � ���� �Z�� ��"7�W�  �4�. �, � 6�7�� 4��:"�� �6%7 �N*��R"��  ̀ %� "̂  ��� %N4��R"�� �6%7 *��:"��  ̀ %� "̂  � ��� �*����� �����B "5 ����  CK)�� ��� �   CK)��  2 M%� �9��
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 ��� ������� "+ � V*8��������  E������*d�� */%; 4[���� �:"�� �,����"��. ��=����� �R�� b[���� �:"��  2����  Mb.�) مۇشــــرىكالرغا! ئــــى مــــۇھهممهد(� ��
ـاھ ئۈنـدۈرۈپ  (زېمىندىن ) يامغۇر ياغدۇرۇپ(سىلهرگه ئاسماندىن ‹ئېيتقىنكى،  كىـم  ) گىي
ىدۇ؟ سىلهرنىڭ ئاڭالش ۋە كۆرۈش قابىلىيىتىڭالرنى كىم باشـقۇرىدۇ؟ تىرىـك   رىزىق بېر

ــدۇ    ــدا قىلى ــم پهي ــهيئىلهردىن كى ــۈك ش ــهيئىلهرنى ئۆل ــك  ش ــهيئىلهرنى تىرى ــۈك ش ؟ ئۆل
ئـۇالر  › خااليىقنىڭ ئىشلىرىنى كىـم ئىـرادە قىلىـدۇ؟   (شهيئىلهردىن كىم پهيدا قىلىدۇ؟ 

ـاۋابهن  ( ـا ج نىــڭ هللاچوقۇنـۇش بىـلهن   تىـن غهيـرىگه   هللا‹، ئېيتقىنكـى . دەيـدۇ › هللا‹): بۇالرغ
سىلهرنىڭ ھهقىقىي ) يۇقىرىقىدەك چوڭ ئىشالرنى قىلغۇچى(قورقمامسىلهر؟ ) ئازابىدىن

ھهقىقهتتىن قالسا، گۇمراھلىقتىن غهيرى نهرسـه مهۋجـۇد   . تۇرهللاپهرۋەردىگارىڭالر، ئهنه شۇ 

   ①�ىسىلهر؟بۇرۇلۇپ كېت) گۇمراھلىققائىماندىن يۈز ئۆرۈپ (ئهمهس، نېمىشقا 
ئۇالرنىڭ  ،بهرگۈچى زاتنىڭ بهندىلىرى ئۈستىدە نېمهتشۇڭالشقا، بۇنداق ياراتقۇچى ۋە 

ىن يــاردەم تىــلهش، ئۇنىــڭ رەھــمهت ئىشــىكى ئالدىــدا نىڭــد، ئۇقىلىــش ئىبــادەت ئۇنىڭغــا
ـاال مۇنـداق    هللا. ئهجهبلىنهرلىـك ئهمهس ھهققـى بولۇشـى    تىن ئىبارەتيېلىنىپ تۇرۇش تائ

��X4% �: دېگهن�V�)"A� "W� �F4.�� �2 "�� Y*���Z�� �[�)�O �%9*�� Y�,��!��� ��*,��- �%9�*���� V��A"��R"�� �̀ ��� "O�B �%9�*����  f���H I  C��)��Q��
Y��� "D�B� � پۈتـۈن  (ئـۇ  . پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىـن ھهممىدىن ئۈستۈن

. قىلـدى ) ۋە مۇناسىپ شهكىلدە يهنى چىرايلىق(بېجىرىم ) ئۇالرنى(ياراتتى، ) مهخلۇقاتنى
ــالرنى    ـا پايــدىلىق ئىش ــوللىرىنى    (مهخلۇقاتقـ ـا پايــدىلىنىش ي ــدىر قىلــدى، ئۇالرغـ ) تهق

 -  ئانــدىن ئــۇالرنى قــارامتۇل قــۇرۇق ئــوت. چــۆپلهرنى ئۆســتۈرۈپ بهردى -  ئــوت. كۆرســهتتى

� �؛ ②�خهســكه ئايالنــدۇردى) �O �%9��*��  2�� M*.�� "�� ,�� �"A�  ]���*(�� ��� �!b���B ����� ����� �*����� "2�� M*)��� "2 M%)"�����- 6�� %7 �6�%9��*���� "2�� M�� 
 %� %&����� �R*H�� �6�� %7 %C��%. �̀ �� "O������ f����7 f��R�� *Z�� �6�� %7 �E�j��8�B�� f����(%. f��R�� *Z���� G���g���%� �h"��W�  2�� M�� �5����< �%9��*�� ������ "2�� M*� G���-"T

 ���� R�)"��� "2 �8�B�� G�
� �,8�B %CK)%� "�� )� "Q��تهقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچـۈن، سـىلهرنى ۋە   ! ى ئىنسانالرئ� �
ـادەت     )يهنى ئـۆتكهنكى ئـۈممهتلهر  (سىلهردىن بۇرۇنقىالر  ـا ئىب ـان پهرۋەردىگارىڭالرغ نـى ياراتق

يهنى يۇلتۇزالرنىـڭ زىچلىقىـدا   (سىلهرگه زېمىننى تۆشهك ۋە ئاسماننى بىنا  هللا. قىلىڭالر
ىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بهردى، سىلهرگه رىزىق بولۇش بۇلۇتت. قىلىپ بهردى) بىناغا ئوخشاش

ــۈك مېــۋىلهرنى ئۆســتۈرۈپ بهردى   قــا شــېرىك هللائهمــدى . ئۈچــۈن يــامغۇر ئــارقىلىق تۈرل

  . ③�بىلىپ تۇرىسىلهر) رىكى يوقلۇقىنىنىڭ شېهللا(كهلتۈرمهڭالر، ھالبۇكى سىلهر 
ـادەت رۇبۇبىيهتنىــڭ ئۇبــۇدىيهت ئۈســت     ىــڭ ىدىكى ھهققــى، ياراتقۇچىندېــمهك، ئىبـ

ـان قىلغۇچىنىـڭ     ئۈستىدىكى ھهققى،  يارىتىلغۇچى  نـېمهت نـېمهت بهرگۈچىنىـڭ، ئېهس
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ئۈســتىدىكى ھهققــى، ئىنســاننىڭ مهخلۇققــا شــۈكۈر  ســان قىلىنغــۇچىبېرىلگــۈچى، ئېه
ياخشــىلىق قىلغانالرغــا قىلىــپ، يــاراتقۇچى زاتقــا شــۈكۈر قىلماســلىقى، ئىنســانالردىن   

ـاپىن   ـاتىنى    رەھمهت ئېيتىپ، ئىنسانغا بېشـىدىن ت ىغىچه، ئابىمهنىلىـك ھالىتىـدىن ھاي
ــدىغان زا  ــىلىق قىلى ــتۇرغانغا قهدەر ياخش ــڭ   ئاخىرالش ــلىقى ئۇنى ــمهت ئېيتماس ـا رەھ تقـ

ـانلىقى ئهمهسـمۇ؟    تۇزكورلۇق قىل ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللاغانلىقى ۋە ئۆزىگه زۇلـۇم قىلغ : تائ

�� �6�� %7 �E�j��8�B�� �h"��W��� %&�����R�� *Z�� �[���) �O �%9��*��  C��K)��  2�� M�� ��*̂ �� ���� "2�� M*� ���G-"T%� %&����� �R*H�� �6�� %7 %C��%. �̀ �� "O������ f����7 f��R�� *Z�
 ����� �!"�8�W�  2�� M�� ��*̂ �� ���� %L%�"7����%. %��� ":��"�� ���%� ��%��� "Q��%� �F��") #"��  �5��"�*)��  2�� M�� �� *̂ �� ���� �6�����%>n�
 ���� �R��"���� �P"R�� *a��  2�� M�� �*̂ �� ����

 ������ �!*�(���� ���47 2 �������n�� 0�����*#�� 0����� )�c�� ������ �Z8 %�� *�%; ��e���� + ": � �/ %C���K)�� �N��� �R"%8 "��b,��� ��� �%;��  L� R �"������ �� �����7 45���  هللا� �6 � 
ـامغۇر سـۈيى بىـلهن         ـامغۇر ياغـدۇرۇپ بهردى، ي ـاراتتى، بۇلـۇتتىن ي ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ي

ىلهرگه ئـۆز ئهمـرى   سـ  هللا. سىلهرگه رىزىـق قىلىـپ نۇرغـۇن مېـۋىلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بهردى     
ســـىلهرگه دەريـــاالرنى . بـــويىچه دېڭىـــزدا قاتنايـــدىغان كېمىلهرنـــى بويســـۇندۇرۇپ بهردى

ــدىغان   . بويســۇندۇرۇپ بهردى ســىلهرگه ئــاي بىــلهن كــۈننى تهرتىپلىــك دەۋر قىلىــپ تۇرى
 هللا. ســىلهرگه كــېچه بىــلهن كۈنــدۈزنى بويســۇندۇرۇپ بهردى. قىلىــپ بويســۇندۇرۇپ بهردى

لىرىنــى نېمهتنىــڭ هللاســىلهر . ھهممىســىنى بهردىنهرســهڭلهرنىڭ  ســىلهرگه ســورىغان
نىـڭ  هللا(شۈبهىسىزكى، زۇلۇم قىلغۇچىـدۇر،   -  كاپىر ئادەم شهك. ساناپ تۈگىتهلمهيسىلهر

  . ①�كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر) لىرىگهنېمهت
ــس قۇددۇســىيدا   ــڭ  هللاھهدى ـاننىڭ تائاالنى ـاپىر   ئىنسـ ــۇم قىلىشــى ۋە كـ ــۆزىگه زۇل ئ

مهن جىــن بىــلهن «: قىلىنىــدۇ ىــلنىــپ مۇنــداق دېگهنلىكــى نهقئهجهبلىبولۇشــىدىن 
ـارىتىمهن، ئـۇالر مهنـدىن باشـقىغا     . ئىنسان ھهققىدە كاتتا بىـر خهۋەر ئۈسـتىدىمهن   مهن ي

ئــۇالر مهنــدىن باشــقىغا شــۈكۈر قىلىــدۇ، مېنىــڭ      مهن رىزىــق بېــرىمهن،  . چوقۇنىــدۇ
ـا چىقىـپ تۇرىـدۇ   ياخشىلىقلىرىم بهندىلهرگه چۈشۈپ تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ يامانلى . قلىرى ماڭ

ـاجهتمهن نېمهتمهن ئۇالرغا  ئـۇالر  . لىرىم بىلهن دوستلىشىمهن، ھالبۇكى مهن ئۇالردىن بىه
  . »سىيهت بىلهن يۈزلىنىدۇ، ھالبۇكى ئۇالر ماڭا ئهڭ ئېهتىياجلىقتۇرمه -  ماڭا گۇناھ

ــۆزىال ئىبــادەتكه ھهقلىقتــۇر، ئه  نــېمهتدېــمهك، يــاراتقۇچى ۋە  ممــا بهرگــۈچى زاتنىــڭ ئ
ـا چوقۇنۇشـى اليىـق ئهمهس        هللائىنساننىڭ  ـاش مهخلۇقق . نىـڭ غهيـرىگه، يهنـى ئـۆزىگه ئوخش

ـان، رىزىـق بېـرىلگهن ۋە بويسـۇندۇرۇلغاندۇر      ـاش يارىتىلغ . چۈنكى، ئۇالرمۇ ھهم ئۇنىڭغا ئوخش
كىتابنىــڭ بېشــىدا نهقىــل ) قىلســۇن مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(دە يىيهئىبنــى ســشۇڭالشــقا، 

ـاش  «: ېگهنكهلتۈرگهندەك مۇنداق د نىڭ بىـر تـۈرى بولـۇپ، پهقهت    ئېگىشـ ئىبادەت دېگهن ب
نىــڭ ئهڭ ئــالىي تــۈرلىرىنى نېمهتھايــاتلىق، ئهقىــل، ئىــدراك، قــۇالق ۋە كــۆزدىن ئىبــارەت 

                                                 
 .ئايهتكىچه -  34ئايهتتىن  -  32سۈرە ئىبراھىم،  ①
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ــال   ـام قىلغــان زات ـادەتكه ئىنئـ ــدۇ ئىبـ ــق بولى ــۇ  . ھهقلى ــڭ ئهڭ تۆۋىنىم ــۈنكى، ئىبادەتنى چ
تائــاالال  هللاشۇڭالشــقا، ئىبــادەتكه . لىــدۇنىــڭ ئهڭ ئالىيســىنى ئاتــا قىاللىغــان زاتقــا بونېمهت

  . »اليىقتۇر
ئـۇ  . مهقسـهتلهرنىڭ تهلىپىـدۇر   -  دىن شۇنى بىلىمىزكى، دىندا ئىبادەت غايهۇالرببىز 

نىـڭ  هللايهنى، ئىبادەت دېگهن بىرىنچـى دەرىجىـدە   . ۋاسىتىنىڭ تهلىپى ئهمهسھهرگىزمۇ 
ـا ھهرقانـداق   . ا قىلىشـتۇر تائاالنىڭ ھهققىنى تولۇق ئاد هللالىرىگه بويسۇنۇش ۋە ئهمر ھاياتت

  . بىر نهرسىدىن بۇرۇن ئىبادەتنىڭ ئۆزى تهلهپ قىلىنىدۇ
  
 

ڭ جازاسىدىن قورقۇش نىهللاد قىلىش ھهمدە ىئىبادەت ساۋاب ئۈم. 6
 ىدۇيۈزىسىدىن قىلىن

 
ـادەت قىلىشـقا       هللاقا هللا نىڭ ساۋابىنى ئۈمىد قىلىـپ، ئۇنىـڭ ئازابىـدىن قورقـۇپ ئىب

ئېيتقاندا، ئۇنىڭ جهننىتىنى ئۈمىد قىلىـپ، دوزىخىـدىن    قىلىپىچه بوالمدۇ؟ ياكى باشق
  قورقۇپ ئىبادەت قىلىشقا بوالمدۇ؟ 

ـاتتىق ئهيىبلهيـدۇ     هللاالر سوپى ـادەت قىلىـدىغانالرنى ق : ئـۇالر . قا مۇشۇ مهقسـهتته ئىب
ــدىنىڭ « ــۇيرۇقىنى ئىجــرا قىلىشــى ۋە توســقان ئىشــنى     هللابهن ـادەت قىلىشــى، ب ـا ئىبـ قـ

ـا تـوغرا         نىڭ ئازاهللاقىلماسلىقى  بىـدىن قورقـۇش، سـاۋابىنى ئۈمىـد قىلىـش ئۈچـۈن بولس
نىڭ تهلىپىنـى ئورۇنـدىغان   بولمايدۇ، مۇنداق ھالهتته ئىبادەت قىلىدىغان ئادەم ئۆز نهپسـى 

ــدۇ،  ــىهللابولى ــۇن   ن ــۆرۈش ب ــي ياخشــى ك ــۇل قىلمايــ ى ھهقىقى ــۈنكى ئاشــىقنىڭ   ،دۇقوب چ
دىن بىر ۇقىمهشئاشىقنىڭ  ،نېمىشقا دېگهندە. دىن بىر نهرسه كۈتۈش ھهققى يوقمهشۇقى

ـان بارلىقىنىـڭ ئىسـپاتى      نهرسه كۈتۈشى شـۇنداقال،  . ۇردئۇنى ياخشـى كۆرگهنلىكىـدە نۇقس
ـاننىڭ  ـاۋاب ئىنسـ ــگه سـ ـان ئهمىلى ــد قىلىشــى   قىلغـ ــن هللائۈمى ــق  تى ــرگه ھهقلى ئهجى

 بىـرى،  :بولىدىغانلىقىنى تهلهپ قىلغانلىقتۇر، بۇنىڭدا مۇنداق ئىككى خىل ئاپهت بولىـدۇ 
بۇ خىـل  ئىنسان . ئهمىلىنىڭ ياخشىلىقىنى دەۋا قىلىش يهنه بىرى،. همه قىلىشئهجىر ت

نىڭ ئهمرىنى ۋە چهكلىشـىنى ھهرقانـداق بىـر سـهۋەبتىن     هللاھالهتتىن پهقهت ئىبادەتنى، 
بــۇيرۇقىنى ۋە چهكلىشــىنى نىــڭ هللا ىيهنــ .دەيــدۇ» خــالىي قىلغانــدىال ئانــدىن قۇتۇلىــدۇ
نىڭ دىنىنىڭ هللاكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋە ئى ئۇلۇغالپ، ئۇ زاتنىڭ ئىبادەتكه اليىق

بىـر  . نـى ئـۆز زاتـى ئۈچـۈن ئۇلۇغالشـقا اليىقتـۇر دەپ قارايـدۇ       هللا. ئهھكاملىرىنى ئۇلۇغاليدۇ
ـام ئىـدىم،   ‹: هللا«: رىۋايهتته مۇنداق كهلگهن مۇبادا مهن جهننهت ۋە دوزاخنى ياراتمىغان بولس
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ر ئىبنـى قهييـۇم بـۇنى يهھـۇدىيال    ( »هندېـگ › ئىبادەت قىلىنىشقا ھهقلىـق بولماسـمىدىم  
  ). رىۋايىتى دېگهن

  
  : بىر شائىر مۇنداق دېگهن

  كهلمىدى پهيغهمبهر، يانمىدى دوزاخ
  .دېگهندەك پهرەزدە بولساقمۇ ئهگهر
  يهنىال بهندىنىڭ ئۇ سېخىي زاتقا

  .ھهمدىلهر ئېيتىشى بهرھهق مۇقهررەر
   

ـادەتكه هللائالىي ماقاملىق پاك قهلب ئىگىلىرى  ، ئۇلۇغلىنىشـقا، مـۇھهببهت   نىڭ ئىب
ـادەت قىلىـدۇ   ـادەتكه    هللاچـۈنكى،  . باغالشقا اليىق زات بولغانلىقى ئۈچۈن ئىب نىـڭ زاتـى ئىب

  . اليىقتۇر
بهندە ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگارى ئالدىدا ھهققى تولۇق بېرىلسـه ئىشـلهيدىغان،   «: بۇالر يهنه

ـادەم ئهجىرنىـڭ قـۇلى    بۇنـداق  . ئىشلىمهيدىغان يامان نىمكا بولماسلىقى الزىـم بولمىسا  ئ
  . دەيدۇ» مۇھهببهت ۋە ئىرادىنىڭ قۇلى بولمايدۇ. قالىدۇ بولۇپ

ئىنســانالرنىڭ «: مۇنــداق دېــگهن) قىلســۇن مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(رابىــئه ئهدەۋۋىــيه 
تېپىشـنى، جهنـنهتكه    نىجاتئىبادەت قىلىدۇ، ئوتتىن قا دوزاختىن قورقۇپ هللاھهممىسى 

ھرىلىنىشنى ۋە سهلسهبىل بۇلىقىدىن شاراپ ئىچىشنى لهر بىلهن بهنېمهتكىرىپ ئالىي 
غايهت زور بهخت دەپ قارايدۇ، مېنىڭ جهننهت بىلهن دوزاختا نېسىۋەم يوقتۇر، چـۈنكى مهن  

  . »مۇھهببىتىم بىلهن بىرەر مهنپهئهتنى كۈتمهيمهن) قا قىلغانهللا(
ــدى      ــۆزلىرىنى رەت قىل ــۇ س ــڭ ب ــئه ئهدەۋىييهنى ـالىملىرى رابى ــۇلمان ئـ ــۇنى. مۇس  ب

ـادەت قىلىشـتا،    هللا. الرنىڭ جۆيلىمىلىرى ۋە خىياللىرى دەپ بىلدىسوپى ـا ئىب نىـڭ  هللاق
ـادەت قىلىشـنىڭ ھېچقانـداق مهسـىله       ساۋابىنى ئۈمىد قىلىـپ،   ئازابىـدىن قورقـۇپ ئىب
ـا . ئهمهسلىكىنى بېكىتتى ـالىهالرنىڭ  لىمالر پهيغهمبهرلهرنىـڭ، سـىددىقال  بۇ ئ رنىڭ ۋە س

رنىــڭ تهۋســىپىنى قىلغانلىقىــدىن، ئۇالرنىــڭ دوزاخــتىن تائاالنىــڭ ئۇال هللادۇئالىرىــدىن، 
  . قورقۇپ، جهننهتنى تىلىگهنلىكلىرىدىن دەلىل كهلتۈردى

ـانلىق مۇشرىكالرنىڭ چوقۇننىڭ خاس بهندىلىرىگه ۆزىئتائاال  هللا ى ھهققىـدە مۇنـداق   غ

� �: دېــگهنB �3�)��� %���"��  2�� %!4.�� V����%; ����� v���"���� ��� A ",���� �6�%9��*�� �F��%i��� B *�%;  C���.� �9�A ��� ���� �̂ ����  C���� �R "D�� ����� <"������  1���� "�-�B "2�� !b��
�G�� 9�� ":�7 ����� �� �F��4.�� �1��9���A� � ـادەت قىلىــدىغانالرنىڭ  ) نــى قويــۇپ ئىــالھ دەپ  هللا(ئــۇالر ئىبـ

پهرۋەردىگارىغا يېقىن بولۇشنى تىلهيـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا    ) ئۆزلىرى ئىبادەت ئارقىلىق(
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ــولغىنى ) پهرۋەردىگارىغــا( قــا يــېقىن بولۇشــنى  هللاھهم ئىبــادەت ئــارقىلىق (يېقىنــراق ب
ــدۇ . ئازابىــدىن قورقىــدۇ) ئۇنىــڭ(پهرۋەدىگارىنىــڭ رەھمىتىنــى ئۈمىــد قىلىــپ،  ). تىلهي

  . ①�هقىقهتهن ساقلىنىشقا تېگىشلىكتۇرپهرۋەردىگارىنىڭ ئازابى ھ

ــمى    هللا ــۈزەل ئىسـ ــڭ گـ ـاال ئۆزىنىـ ــك قى  »��������«تائــ ـارقىلىق ھۆرمهتلىـ ـان ئــ لغــ
. دەپ ئاتىــدى» نىــڭ مهرھهمهتلىــك بهنــدىلىرىهللا«بهنــدىلىرىنى تىلغــا ئېلىــپ، ئــۇالرنى 

ــدى   ــى تهرىپلى شــۇ ياخشــى ئهمهللهرنىــڭ جۈملىســىدىن   . ئۇالرنىــڭ ياخشــى ئهمهللىرىن

� �: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. ئۇالرنىڭ دوزاختىن پاناھ تىلهشلىرىنىمۇ سانىدى��� �� ���� �6�%9�*����
 "q� ��(*�.����G7����I ���� �� ��!��.� �9�A *�%; �2*(�!�< �1��9�A �*(�A "x%� ��G7��� 7�� �t������� "Z 7 "&f���� �� �!*�8%;  �� �%�� "Z � "2��� ��� ��#8�B ��=%; �6�%9�*����

���G7�����- �F��%��= �6"�����. ����� ���� �� ��� �� "���� "2�����ــۇالر � �� ــى (ئ ــدىلهر  هللايهن ــدىغان بهن : ئېيتىــدۇ) ياخشــى كۆرى
بىــزدىن جهھهنــنهم ئــازابىنى دەپئىــي قىلغىــن، جهھهننهمنىــڭ ئــازابى ! گــارىمىزپهرۋەردى‹

ـان   . ئايرىلمايــدۇ) ســېنىڭ دۈشــمهنلىرىڭدىن (ھهقىــقهتهن  جهھهنــنهم ھهقىــقهتهن يامـ
خىراجهت قىلغانـدا  ) ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر هللايهنى (ئۇالر . »قارارگاھتۇر، يامان جايدۇر

  . ②�ايدۇ، ئوتتۇراھال خىراجهت قىلىدۇمۇ قىلمئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ، بېخىلىق
 نىجــاتئۆزلىرىنىــڭ دوزاخــتىن  نى تىلغــا ئېلىــپ،تائــاال ئۇالرىنىــڭ ئىمــانلىرى  هللا

��� �: مۇنداق دېگهن ھهققىدە ىنىنى تىلىگهنلىكتېپىشلىرى(�� "�%#"I���� ��*(�7n ���(*�8%; ��(*�.�� ��� �� ���� �6�%9*��
�*(�� �1��9�A ��(%-�� ��(�ـارىمىز ‹): يهنـى تهقـۋادارالر  (ئۇالر � ���% = 8 �.� ـان    ! پهرۋەردىگ بىـز شۈبهىسـىز ئىم

دوزاخ ئازابىـــدىن ئېيتتـــۇق، بىزنىـــڭ گۇنـــاھلىرىمىزنى مهغپىـــرەت قىلغىـــن، بىزنـــى 

   .③�دەيدۇ› ساقلىغىن
، ئۇالرنىڭ شۇ ئارقىلىق نىتائاال ئۇالرنىڭ ئهڭ كاتتا ۋەسىلىسى ئىمان ئىكهنلىكى هللا

رى بولغــان تائــاال ئهقىــل ئىگىلىــ هللا. پىــدىغانلىقىنى بايــان قىلــدىدوزاخــتىن نىجــات تا
ـاھ تىلهيـدىغانلىقى ھهققىـدە      نىڭئارىفالرنىڭ كاتتىلىرى جهننهتنى تىلهپ، دوزاخـتىن پان

���&$ 4W  �: اق دېگهندخهۋەر بېرىپ مۇن�' %��� �!*�(���� %5�"�*)�� %x��%�� "O��� %h"��W��� %&�����R�*Z�� %[�") �O ��%� *�%; ��%� "�
 %1���"�W�  �� %h"��W��� %&�����R*Z�� %[")�O �%� ��� �*M�#�������� "2%!%.� ( < �V�)�A�� �G
�  �-�� �G7���%- �CK)�� ��� � �"9�� �6�%9*�� �N"��)�O ��7 ��(*�.

 %��*(�� �1��9�A ��(%��� �F�8��:"� � G�%@��. �9�e  ����� ���*(�� %5 %O ", � 6�7 �F*8%; ��(*�.�� $����+8�B "6� %7 �6�%R%���*c)%� ���7��  C���"���j "O�B ",  ���(*�8%; ���(*�.*�
 �A "��4#���� ���(��.� 8 = ���(�� "�%#"I���� ���(*�.�� ��*(�7?�� "2 M4.���%. "��� ( %7n "��B %��� �R�%�%� �%
��( �� �G�%
��( 7 ��("%R�� %�����"�.W� �o��7 ���(*��������� ��(%���i4�� �� ��*( 

n�� ����(*�.�� �
����� %R"��  ���%) "̂  � �/ �F��*8%; %3���7���%�"�� �� "������ ����8%j "̂  � �/�� �F%)�� � � V���)�A ��(*��,���A�� ����7 ����(%�  �/ ���48�B "2�� !b�.�� "2�� !�� �1��Q���� "����

                                                 
 .ئايهت -  57سۈرە ئىسرا،  ①
 .ئايهتكىچه -  67ئايهتتىن  -  65سۈرە فۇرقان،  ②
 .ئايهت -  16سۈرە ئال ئىمران،  ③
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�  <%� "O B�� "�� ��<�� �e �6�%9�*���� $��"��. 6�47 2 M� d"��. V��H8 B "��B $�� ���= 6�47 2 M(47 $5%7��A �5�R�A  o� %� B ��%� "�� =� B�� "2%e%����� %
 6� %7 "��
 �W� �� �!%� ":�� 6� %7 �%�� "Q�� $&��*( �< "2 !*�(��) %O"
 W�� "2%!%���i4�� �� "2 ! "�(��A *���4#�� W "�� )%� -�� "�� )�����-�� �%)�%��� %C�K)�� %,�(%A 6�47 ��G.������  ��� �!"�8

1����*�H��  6� "Z D  L�,�(%A  CK)���ڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا، كـېچه  شۈبهىسىزكى، ئاسمانالرنى�� �
بىــلهن كۈنــدۈزنىڭ نۆۋەتلىشــىپ تۇرۇشــىدا ئهقىــل ئىگىلىــرى ئۈچــۈن ئهلــۋەتته روشــهن  

ـار  ــلهر بـ ــدىمۇ   . دەلىل ــدىمۇ، ياتقان ــدىمۇ، ئولتۇرغان ــۆرە تۇرغان ــۇالر ئ ــدۇ هللائ ــى ئهســلهپ تۇرى . ن
): ر ئېيتىـدۇ ئـۇال . (ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسـىدا پىكىـر يۈرگۈزىـدۇ   

ـارىمىز‹ ــدىن     ! پهرۋەردىگـ ــى دوزاخ ئازابى ــهن، بىزن ــهن پاكتۇرس ــدىڭ، س ـار ياراتمى ــۇنى بىكـ ب
ـا كىرگۈزىدىكهنسـهن،   ! پهرۋەردىگارىمىز. ساقلىغىن ئـۇنى ئهلـۋەتته   سهن كىمنىكى دوزاخق

ـاردەمچى بولمايـدۇ    . خار قىلغان بولىسـهن  ـا ھېچقانـداق ي ـارىمىز . زالىمالرغ بىـز  ! پهرۋەردىگ
ـان  ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ(هن بىر چاقىرغۇچىنىڭ ھهقىقهت رەببىڭالرغا ئىم

ـانلىقىنى ئاڭلىـدۇق،    ـارىمىز   ئېيتىڭالر دەپ ئىمانغا چاقىرغ ـان ئېيتتـۇق، پهرۋەردىگ ! ئىم
بىزنىــڭ گۇنــاھلىرىمىزنى مهغپىــرەت قىلغىــن، يامــانلىقلىرىمىزنى يوققــا چىقــارغىن،   

ــزى    ــدا قهبــ ــىالرنىڭ قاتارىــ ــى ياخشــ ــنبىزنــ ـارىمىز. روھ قىلغىــ ــزگه ! پهرۋەردىگـــ بىــ
ـان  (پهيغهمبهرلىرىڭ ئارقىلىق ۋەدە قىلغان نهرسىنى  يهنى ئىتائهت قىلغانالرغا خاس بولغ

سـهن ھهقىـقهتهن ۋەدەڭـگه    . بهرگىن، قىيامهت كۈنى بىزنـى رەسـۋا قىلمىغىـن   ) جهننهتنى
ـابهت قىلــدى    . ›خىالپلىــق قىلمايســهن  ـارى ئىجـ مهن ‹: ئۇالرنىــڭ دۇئاســىنى پهرۋەردىگـ

ـا   ن سىلهردىن ئهر بولسۇن، ئايال بولسۇن، ھهرقانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىـڭ قىلغ

  . ①�›ئهمهلىنى بىكار قىلىۋەتمهيمهن
تائــاال ئۆزىنىــڭ پهيغهمبىــرى ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ دۇئاســىنى نهقىــل   هللا

��%��: كهلتۈرۈپ مۇنداق دېگهنi�%J�O �%� ��%#"v��� ��B  o�R"@�B �%9*���� %6�4,��� �� "����� �  ��%( "� %:"��B�� �� GR "M D ��%� "l��e 41��
 �6� %:%��*+��%.  �6�%� %O "'� �%� $S ", %q ����Z%� �4� 5� "<���  %2�%*(�� %3*(�< %3������ 6%7 �%(")� "<���  �6�4��*d�� �6%7 �����  C*8%; �%.� %W "�%#"I��� 

 ����� H� "�� �� �� "������ ���%8%j "̂  � �/�كــۈنى ئۇنىــڭ خاتــالىقلىرىمنى مهغپىــرەت قىلىشــىنى  قىيــامهت� ��
ـا قىلغىـن، مېنـى ياخشـىالرغا      -  ماڭا ئىلىم! پهرۋەردىگارىم. ئۈمىد قىلىمهن ھېكمهت ئات

لىــك نېمهتمېنــى نازۇ. شــى نــامىمنى قالــدۇرغىن كېيىــنكىلهر ئارىســىدا ياخ. قوشــقىن
قىـــقهتهن ئاتامغـــا مهغپىـــرەت قىلغىـــن، ئـــۇ ھه. جهننهتنىـــڭ ۋارىســـلىرىدىن قىلغىـــن

دىغان تىرىلدۈرۈلىـ ) ھېساب بېـرىش ئۈچـۈن  ) (يهنى خااليىقالر(ئۇالر . گۇمراھالردىن بولدى

  . ②�كۈندە مېنى رەسۋا قىلمىغىن

                                                 
 .ئايهتكىچه -  195ئايهتتىن  -  190سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ئايهتكىچه -  87 ئايهتتىن -  82سۈرە شۇئهرا،  ②
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ـاھ تىلىـدى       ـاالممۇ جهننهتنـى تىلىـدى، دوزاخـتىن پان . دېمهك، ئىبراھىم ئهلهيهىسس
  . شتۇردەرھهقىقهت، ئىنساننىڭ دوزاخقا تاشلىنىشى قىيامهت كۈنىدە رەسۋا بولۇ

تىلىنىـدىغان ۋەدە ئىكهنلىكـى توغرىسـىدا     ىشلۇئاشۇرۇ نىڭ ئهمهلگهتائاال جهننهت هللا
  . يهنى، ئۇنىڭ بهندىلىرى ۋە دوستلىرى جهننهتنى تىلهيدۇ. خهۋەر بهردى

ـا     ـابهت بولىـدىغان ۋاقىتت  نيهنـى ئهزا (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۈممىتىنى دۇئا ئىج
ــدىن كېيىــنال  ــۆز) ئوقۇلــۇپ بولغان ــۇقىرى مهنزىلنــى تىلهشــنى  ئ ىگه جهننهتتىكــى ئهڭ ي

ـاپائىتىگه ئېرىشـىدىغانلىقى         ـامهت كـۈنى ئۆزىنىـڭ ش بۇيرىدى ۋە كىم ئـۇنى تىلىسـه، قىي
  . توغرىسىدا خهۋەر بهردى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغائهنسارىي م هلىس
ن قا سېغىنىپ دوزاختىهللا. يمهنسوراتىن جهننهتنى هللاھهقىقهتهن  دۇئايىمدا مهن - 

نى ياخشــى نــېمه دۇئــا قىلىــدىغانلىقىڭالرمۇئازنىــڭ  ، نهســېنىڭنه مهن . پانــاھ تىلهيــمهن
  :دېگهندە، ئۇ - ، نبىلمهيمه
  . دېگهن - ، مىزنداقراق دۇئا قىلىمۇئازمۇ شۇ مۇ،مهن - 

ــگهن  ــداق كهل ــســهييارە يۈرتائــاال  هللا: ســهھىه ھهدىســته مۇن دىغان پهرىشــتىلهردىن ى
). ئۇالرنى ئهڭ ياخشى بىلگۈچىـدۇر  هللاۋەھالهنكى، (سورايدۇ ئۆزىنىڭ بهندىلىرى توغرىسىدا 

  : پهرىشتىلهر
ســانا ئېيتىۋاتقــان ۋە ھهمدۇبىــز ســاڭا تهســبىه ئېيتىۋاتقــان، تهكبىــر ئېيتىۋاتقــان،  - 

  : تائاال هللا. دەيدۇ - ، سېنى ئۇلۇغالۋاتقان بهندىلىرىڭنىڭ يېنىدىن كهلدۇق
  ئۇالر مېنى كۆرگهنمۇ؟ - 
  .سېنى كۆرمىگهن، ئۇالر هللاياق، ئى  - 
  ؟كۆرسه قانداق بولىدۇئهگهر ئۇالر مېنى  - 
  .ئۇالر سېنى كۆرسه سېنى تېخىمۇ قاتتىق ئۇلۇغاليدۇ - 
  ئۇالر بۇنىڭ بىلهن نېمىنى تىلهيدۇ؟ - 
  . ، ئۇالر سېنىڭ جهننىتىڭنى تىلهيدۇهللائى  - 
  ئۇالر جهننهتنى كۆرگهنمۇ؟  - 
  . ئۇنى كۆرمىگهنياق، سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر  - 
  ئهگهر ئۇالر ئۇنى كۆرسه قانداق بوالر؟  - 
  . ئهگهر ئۇالر ئۇنى كۆرسه، ئۇالرنىڭ ئۇنى تهلهپ قىلىشى تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ - 

  : پهرىشتىلهر يهنه
  : تائاال هللا. دەيدۇ - ئۇالر ساڭا سېغىنىپ دوزاختىن پاناھ تىلهيدۇ،  - 
  ئۇالر ئۇنى كۆرگهنمۇ؟  - 
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  . ىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر ئۇنى كۆرمىگهنسېنىڭ ئۇلۇغلۇق - 
  ئهگهر ئۇالر ئۇنى كۆرسه قانداق بوالر؟  - 
  . ئهگهر ئۇالر ئۇنى كۆرسه، ئۇنىڭدىن تېخىمۇ قاچىدىغان بولىدۇ - 
ـا ئۇالرنىـڭ     -  مهن سىلهرنى گۇۋاھ قىلىمهنكى، مهن ئۇالرنى مهغپىرەت قىلـدىم، ئۇالرغ

  . ىلىگهنلىرىدىن ئۇالرنى نىجات تاپقۇزدۇمتتىلىگهنلىرىنى بهردىم، ئۇالرنىڭ پاناھ 
 ،بىلهن ھهدىس شهرىفلهر جهننهتنى تىلهپ، دوزاختىن پاناھ تىلىـگهن » قۇرئان كهرىم«

  . تائاالنىڭ بهندىلىرىگه ۋە دوستلىرىغا رەھمهت تىلهنگهن دوئاالر بىلهن تولۇپ كهتكهن هللا
ختىن سېغىنىپ دوزا قاهللا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىگه مۇنداق دېگهن

سـهن كـۆپ   «: ئۇ ئۆزىگه جهننهتـته ھهمـراھ بولۇشـنى سـورىغان كىشـىگه     . »پاناھ تىلهڭلهر
  . دېگهن» سهجدە قىلىش ئارقىلىق ئۆزۈڭگه ياردەم تىلىگىن

ـاال بهندىلىرىـدىن جهننهتنـى    هللا ا :مۇنداق دەيدۇ مۇسۇلمان ئالىمالر پ، دوزاخـتىن  سـورا تائ
ھهمىشـه جهنـنهت بىـلهن دوزاخنـى      نىـڭ ئۇالر بۇ، ،ۇهپ قىلىدتهل نىپاناھ تىلهپ ئهمهل قىلىش

ئــۇ  ئۈچــۈن ئىنســاننىڭ نىجــات تېپىشــى .، ئۇنتــۇپ قالماســلىقى ئۈچۈنــدۇرتۇرۇشــى ئهســلهپ
هننهتكه كىـرىش ۋە دوزاخـتىن قۇتۇلـۇش    جشۇنداقال  ،ئىككىسىگه ئىمان كهلتۈرۈشى شهرتتۇر

   .ئىماننىڭ دەل ئۆزىدۇر
ــۈممىتىنى دۇئــا قىلىشــقا تهرغىــب  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســاھ  ابىلىرىنى ۋە ئ

  :ائۇ بۇ توغرىد. دىقىلدى، جهننهتنى سۈپهتلىدى ۋە ئۇنى روشهن كۆرسىتىپ بهر
، ئۇ چاقناپ تۇرىـدىغان  قهسهمكىبىلهن  هللاجهننهتكه ئاتالنغۇچى يوقمۇ؟ ھهقىقهتهن،  - 
ـارەت،    ،تولـۇپ پىشـقان مېـۋە   پ تۇرىدىغان رەيهان، چىرايلىـق چـۆرە،   ئىغاڭالنۇر،  ئېگىـز ئىم

  :لهرساھابى. دېدى - ، چهكسىز دەريادۇر
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، نىدىدېگه - ، بىز ئۇنىڭغا ئاتالنغۇچىمىز - 
  . دېدى - ! خالىسا دەڭالر هللا - 

ـا، جهنـنهتكه كىرىـدۇ     «بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   ،دەپ» كىـم مۇنـداق قىلس
لىرىنى بايان قىلغىلى تۇرساق، سـۆزىمىز بهك  ئهمهل قىلىشقا تهرغىب قىلىدىغان ھهدىس

ــۇزىراپ كېتىــدۇ ــدە    . ئ ــمه تۈرلىرى ــدىكى ھهدىســلهر ئهمهلنىــڭ ھهم ــۇ مهزمۇن ھــالبۇكى، ب
  . تېپىلىدۇ

ــداقتا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم شــۇنىڭغا قىزىقتــۇرۇپ تۇرســا، ســاۋابنى ئۈمىــد    ئۇن
ـازابتىن قورقـۇپ ئهمهل قىلىـش قانـداقمۇ ئهيىـب ھېسابال      ـاال ئـۆز    هللانسـۇن؟  قىلىپ، ئ تائ

. بهندىلىرىنىڭ جهننهتنى تىلهشلىرىنى ۋە دوزاختىن پاناھ تىلهشلىرىنى ياخشـى كۆرىـدۇ  
كىـم ئۇنىڭـدىن تىلىمىسـه، ئـۇ كىشـىگه      . تائاال تىلىنىشـنى ياخشـى كۆرىـدۇ    هللاچۈنكى، 
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ـاھ تىلىنىـدىغان   كۆپ ۋە ئهڭ» جهننهت«ئهڭ چوڭ تىلىنىدىغان تىلهك . غهزەپلىنىدۇ  پان
  . تۇر»زاخدو« يهر

ـا، ئ    ئىنسان قهلبى جهننهت ۋە دوزاخنى ئهسلهپ تۇ ـالىي بولـۇپ قالس نىـڭ  ۇرۇشـتىن خ
ـان    . ئىرادىسى بوشاپ كېتىـدۇ  ـان جهنـنهت ئۈچـۈن ق ـا چه ئهمهل قىلغانسـېرى، ئۇنىڭ ئىنس  غ

  . بۇ ھهممىگه مهلۇملۇق بىر ئىش. بولغان ئىرادە شۇنچه كۈچىيىدۇ
ئىــدى، ئىنســانالرغا جهننهتنــى ســۈپهتلهپ تائاالنىــڭ مهتلــۇبى بولمىســا  هللامۇبــادا بــۇ 

ــۇنى ئۇالرغــا ســۇنمىغان ۋە ئىنســاننىڭ ئهقلــى يېتىــدىغان دەرىجىــدە خهۋەر     بهرمىــگهن، ئ
جمهللىـك بىـلهن   ۈتىن باشقا غهيبىي ئىشـالرنى م تجهننهمهلۇمكى، . بهرمىگهن بوالر ئىدى

ش ئۈچــۈن ۇۇرۇنىڭغــا تهشــنا قىلىــش ۋە قىزىقتــئبــۇ بولســىمۇ، ئىنســانالرنى . بهردىخهۋەر 
  . ئىدى

ـا     سـوپى الر بىـلهن  سوپىئىمام ئىبنى قهييۇم  الرغا رەددىـيه بهرگهنـلهر ۋە ئـۇالرنى خاتاغ
ـال پوزىتسـىيه تـۇتتى    ىلـى تهرەپنىـڭ   ئـۇ ھهر ئىكك . چىقارغانالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئوتتۇرىه
ھهقىـقهت شـۇكى، جهنـنهت    «: قاراشلىرىنى نهقىل كهلتۈرگهندىن كېـيىن مۇنـداق دېـدى   

ئۆستهڭلهر، قهسىرلهرنىڭال  -  شارابالر، چۆرىلهر، دەريا -  دەرەخلهر، مېۋىلهر، تائام -  لپهقهت دە
جهننهت ئاتالغۇسىدا خاتالىشىدۇ، جهننهت مـۇكهممهل  كۆپىنچه كىشىلهر . ئىسمى ئهمهس

ـا    .يۇرتىنىڭ نامىدۇر نېمهتبولغان مۇتلهق بىر  ـا،   نېمهتجهننهتنىـڭ ئهڭ كاتت لىـرى بولس
ــۇ زاتنىــڭ كــاالمىنى ئاڭالشــتۇر تائــاالنى كــۆرۈش  هللا تائاالغــا  هللاكــۆز قارىچۇقىنىــڭ . ۋە ئ

ـاراب، كىيىلىـدىغان   . يېقىنلىشىشىدۇر جهننهتتىكى يېيىلىدىغان تائام، ئىچىلىدىغان ش
ـان ئۈچـۈن     ـارتۇق     هللالىباس، قارىلىدىغان مهنزىرىگه قارىغانـدا، ئىنس ـاالنى كۆرۈشـتىن ئ تائ

���  �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. لهززەت يوقتۇر�� "��B %C�K)�� �647 0����"�%��جهنـنهت  (نىڭ رازىلىقى هللا� ��

 هللايهنـى، ھهرقانـداق بىـر بهنـدە تهرىپىـدىن      . ①�كاتتىدۇر) لىرىنىڭ ھهممىسىدىننېمهت
  . رازى بولىدىغان ئىش بولسا، ئۇ جهننهتتىنمۇ كاتتىدۇر

  
  : بىر شائىر مۇنداق دېگهن

  ئازغىنه ئىنئامىڭ كۇپايه ماڭا،
  .بولغان، ئاز ئهمهس ماڭا “ئاز”سهن ئۈچۈن 

  

ــگهن  ــداق كهلـ ــته مۇنـ ــهھىه ھهدىسـ ــهمكى،  هللا«: سـ ــلهن قهسـ تائـــاال ئۇالرغـــا  هللابىـ
ـا قىلمىـدى    هللا) مۇئمىنلهرگه( يهنه بىـر  . »قا قاراشتىنمۇ ئارتۇق سۆيۈملۈك بىـر نهرسـه ئات

                                                 
 .ئايهت -  72سۈرە تهۋبه،  ①
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ۇنى ئـۇالر ئـ  تهجهللىي بولۇپ،  گهمۇئمىنلهرتائاال  هللاھهقىقهتهن «: ھهدىسته مۇنداق كهلگهن
ـاراپمۇ  لهرگه نـېمهت لهرنى ئۇنتۇپ قالىدۇ، ئـۇ  نېمهتئۆزلىرى بهھرىمهن بولۇۋاتقان  كۆرگهندە ق
  . »سالمايدۇ

شهكسـىزكى،  : مۇنداق دەيدۇ يهنه) قىلسۇن مهتئۇنىڭغا رەھ هللا(ئىمام ئىبنى قهييۇم 
لهن بىـ  هللابولۇپمـۇ،  . تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇئىنسان  مىنۇتالرنى ئۇ. شۇنداق بولىدۇهنه ئىش ئ

ـان ئـۆزى ياخشـى    چـۈنكى،  . بىرگه بولۇشقا نېسىپ بولغانالر تېخىمۇ شـۇنداق بولىـدۇ   ئىنس
، ھـۇزۇر ، قايسـى بىـر لهززەت، قايسـى بىـر     نـېمهت قايسى بىـر  . كۆرىدىغىنى بىلهن بىللىدە

   بولۇش لهززىتىگه باراۋەر كېلهر؟ بىلهن بىلله هللاقايسى بىر نىجاتلىق 
. ئۇ بولسا، جهننهتنىڭ روھى ۋە ھاياتىـدۇر . نغان مهنزىلدۇرمانا بۇ ئاشىقالر، ئارىفالر ئاتال

  . ئۇنىڭ بىلهن جهننهت ياخشى بىر ماكان بولدى ۋە شۇنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلدى
ـا سـېغىنىپ دوزاخـتىن      هللاا، نېمىشقا ئۇنداقت تائاالنىڭ جهننىتىنى تىلهپ ۋە ئـۇ زاتق

  پاناھ تىلهش ئۈچۈن ئىبادەت قىلمايدىكهنمىز؟ 
 )بىزنى ئۇنىڭدىن ئۆز پاناھىدا ساقلىسـۇن هللا ا( ىڭ غهزىپىنى كهلتۈرۈشنهللا ،ىڭدەكشۇن

  . ۇردچوڭ مۇدوزاخ ئوتىدا كۆيگهندىن
ـالىهالرنىڭ تىلىكـى    دېمهك، پهيغهمبهرلهرنىڭ، سـىددىقال  رنىڭ، شـهھىدلهرنىڭ ۋە س

  . نهت، قاچىدىغان نهرسىسى دوزاختۇرجهن
  
 

 روھنى پاكاليدىغان ۋاسىتىمۇ؟ پهقهتالئىبادەت . 7
 

قا ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتىـدىغان دىنسـىزالر تهشـۋىق    هللاچوڭچىلىق قىلىپ 
دىننىڭ ئـۆزى رەت قىلىـدىغان،   ئۇالر . قىلىپ يۈرىدىغان ئىنتايىن رەزىل بىر تهشۋىقات بار

ـان   ئىنسان قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا كىرەلمهيدىغان، روھنى پاكلىيالمايدىغان، يام
: نى پۇرسـهت بىلىـپ، مۇنـداق دەيـدۇ    بهزى يۈزەكى ئىبادەتلهرئىشتىن چهكلىيهلمهيدىغان 

قىلىش، روھنى تهربىـيىلهش ۋە   دىننىڭ ئهقىدە ۋە ئىبادەتتىن مهقسىتى قهلبنى ئىسالھ
بىز مۇشۇ نىشانغا ئهخالق تهربىيىسى ياكى ھهرقانداق بىـر  . ئهخالقنى گۈزەللهشتۈرۈشتۇر

ـائهت    ـادەتكه،  -  ۋاسىته بىلهن يهتسـهك، بىزنىـڭ ت ـاجىمىز     ئىب ـا ھېچقانـداق ئېهتىي نامازغ
ـايه   -  تائهت. قالمايدۇ بىـزدىن   هللا. مهقسـهت ئهمهس  -  ئىبادەت پهقهت بىر ۋاسىته بولـۇپ، غ

ـائهت       ـانغا يهتتــــۇق، ئۇنــــداقتا بىزنىــــڭ تـــ ـان نىشـــ ـادەتكىال   -  ئىــــرادە قىلغـــ ئىبـــ
  ئېسىلىۋېلىشىمىزنىڭ سهۋەبى نېمه؟ 



 

126 
 

ـازىرقى زامانـدا بهزى    مانا بۇ بهزى پهيالسـوپالر قهدىمكـى زامانـدا تهشـ     ـان، ھ هببۇس قىلغ
ئـۇ  . مىكىر بىلهن تولۇپ كهتـكهن بىـر تهشـۋىقاتتۇر    -  ئازغۇنالر تهشۋىق قىلىۋاتقان ھىيله

  . شۇنداق بىر تهشۋىقاتكى، ئۇنىڭدىن پهقهت باتىللىق مهقسهت قىلىنغاندۇر، خاالس
 
  

 ، بهلكىئىللىتى ئهمهسىقى ھهقىقىي ئىبادەتنىڭ روھنىڭ پاكل. 8
  ىسىدۇرسهمهر

 
. چۈنكى، ئىبادەتنىڭ ئۆزى بىر غايىدۇر. ۇردباتىل بىلىش كېرەككى، مهزكۇر تهشۋىقات

ـان ۋە جىنالرنـى   نىـڭ  تائاال هللادە بايان قىلغاندەك، »قۇرئان كهرىم«تائاال  هللابهلكى، ئۇ  ئىنس
ــتىكى  ــۇراديارىتىشـ ــىتىدۇر -  مـ ــۇنداقال، . مهقسـ ــى   ئۇشـ ــمانالرنى ۋە زېمىننـ ــڭ ئاسـ نىـ

��"h% �: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا. دۇرسىايىغيارىتىشتىكى  "W� �6� %7�� $&�����R��� �o"�� �� �[��) �O �%9�*��  C�*)��
� �D�B ",��- �C�*)�� *��B�� 0��%,��- $f "���g 45� � V��)�A �C�*)�� *��B ��� R�)"���%� *6 !��( "����.  �"7� "W�  E*j��(������ *6 !�)"�H %7�� GR")%A $f "���g 45� M%. �p�� هللا� 

ـاش    يهتته  ـاراتتى ) يهنـى يهتـته قىلىـپ   (ئاسماننى ياراتتى، زېمىننىمـۇ ئاسـمانالرغا ئوخش . ي
نىـڭ  هللا) بىلدۈرۈشۈمسىلهرگه بۇنى (. نىڭ ئهمرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جارى بولۇپ تۇرىدۇهللا

دىغانلىقىنى نىــڭ ھهمــمه نهرســىنى تولــۇق بىلىــ هللاھهممىــگه قــادىر ئىكهنلىكىنــى ۋە  

7����؛ ①�بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر��  %�� ,� �"���%� */%; �P�8 %"���� *6� %Q"��  N�"��)�O� �   ـانالرنى جىنالرنـى ۋە ئىنس

  . ②�ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىمپهقهت ماڭا 
 هللائىبــادەت قىلىشــتىن بىرىنچــى مهقســهت بولســا، بىــز يۇقىرىــدا دېگىنىمىــزدەك، 
ــدا شــۇنداقال، ئىنســان ئۆزىنىــڭ ياراتق . تائاالنىــڭ ھهققىنــى ئــادا قىلىشــتۇر  ۇچىســىز پهي

ـا تايىنىـدىغان    هللابولمىغانلىقى، ئۆزىنىـڭ بىقـۇل، ھېچقانـداق كـۈچى يـوق، پهقهت       تائاالغ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. تائاالنى بىلىشتۇر هللاشهيئى ئىكهنلىكىنى ۋە  �8�� 2  �: تائB  ]��*(�� �� �!b���B ����
  ,�� %R�:"�� b��%(�v"�� �� e  C*)���� %C*)�� V��%; f����� #"�� �%;  $,��%,�< $[�") �̂ %. %&"������ "2 M"�%e "9� � "�� �a�ـانالر  � �� سـىلهر  ! ئـى ئىنس

ـا،   هللائهگهر . بىهاجهتتۇر، مهدھىيىگه اليىقتۇر) ھهممىدىن( هللاقا موھتاجسىلهر، هللا خالىس
ـا قىـيىن   هللابـۇ  . يېڭى بىر خهلقنى پهيـدا قىلىـدۇ  ) ئورنۇڭالرغا(ك قىلىپ سىلهرنى ھاال ق

  . ③�ئهمهس

                                                 
 .ئايهت -  12سۈرە تهالق،  ①
 .ئايهت -  56سۈرە زارىيات،  ②
 .ئايهتكىچه -  17ئايهتتىن  -  15سۈرە فاتىر،  ③
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ـان ئوقـۇش،        ئىنساننىڭ ناماز ئو ـات بېـرىش، ھهج قىلىـش، قۇرئ قـۇش، روزا تۇتـۇش، زاك
ــر ـاالل      -  زىكى ــىش ۋە ھـ ــهرىئهتكه ئهگىش ــش، ش ـا قىلى ــتىش، دۇئـ ــبىه ئېي ـارام  -  تهس ھـ

ـان      ـا ئۇبـۇدىيهتنى ناماي ھۆكۈملهرگه ئهمهل قىلىشتىن ئىبارەت ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگارىغ
ئهممــا، . ادەتنىــڭ ســهۋەبلىرىدۇرقىلىــش، ئۇنىــڭ بۇيرۇقلىرىغــا بويســۇنۇش قاتــارلىقالر ئىب

قهلبنىڭ ئىسالھى، روھنىڭ پاكلىقى ۋە ئهخالقنىڭ دۇرۇسـلىقى ھهقىقىـي ئىبادەتنىـڭ    

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ئىبادەتنىڭ غايىسى ئهمهس بولۇپ، مۇقهررەر سهمهرىسى �� � :تائ �!b���B ����
 6� %7 �6�%9�*���� "2� M���)�O �%9�*��  2� M*.�� "�� ,� �"A�  ]�*(�� ���� �*����� "2� M*)��� "2 M%)"���ـانالر  � �-� تهقـۋادارالردىن  ! ئـى ئىنس

نى ياراتقان )ئۈممهتلهريهنى ئۆتكهنكى (بولۇشۇڭالر ئۈچۈن، سىلهرنى ۋە سىلهردىن بۇرۇنقىالر 

��؛ ①�پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭـالر  �R��  �����4+��  2 M"���)�A �l�%� � "��� (�7n �6�%9�*�� �� �!b���B ���� V��)�A �l�%� � �
 ����� �*����� "2�� M*)��� "2 M%)"�����- 6�� %7 �ــى مــۇئمىنلهر� ���*��6�%9 ساقلىنىشــىڭالر ئۈچــۈن، ) گۇنــاھالردىن! (ئ

ــرىكىلهرگه  ــى ئىلگىرىكــى(ســىلهردىن ئىلگى ــۈممهت يهن ــدەك، ) لهرگهئ روزا پهرز قىلىنغان

 ىنىــڭى روزئىبــادەت يــاك ئــايهتلهر بــۇ. ②�پهرز قىلىنــدى) روزىســى رامىــزان(مۇ ســىلهرگى
  . لىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇلىققا ئېلىپ بارىدىغانتهقۋائىنساننى 

تائــاال بــۇ يهردە ســهۋەبنى ئاشــكارا تىلغــا ئالســۇن يــاكى ئالمىســۇن، مۇبــادا ئىبــادەت  هللا
ــ    ـادەتنى تهرك ئېتىشـ ــۇ ئىبــ ـا، ئـ ـا باشلىمىســ ـاننى تهقۋالىققــ ــى  نىڭئىنســ الزىملىقىنـ

ـادەتنى قايتىـدىن  . كۆرسهتمهيدۇ . ياخشـى قىلىـش كېرەكلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ     بهلكى، ئىب
شـۇنىڭ  . دېـدۇق  - ! ھوسۇل ئېلىشـىڭ ئۈچـۈن يهر تېـرىغىن    :مهسىلهن، بىز بىر دېهقانغا

ــى تېرىــدى، ئهممــا تېرىقچىلىــق ئىشــلىرىنىڭ بهزىســىنى ياخشــى    ،بىــلهن دېهقــان يهرن
ئــۇ دېهقاننىــڭ يهر  ،بىــلهن ڭشــۇنى. قىلمىغــانلىقتىن، كــۆزلىگهن ھوســۇلنى ئااللمىــدى
 ؟دەمـدۇق  –! ئهمدى يهر تېرىمىغىن :تېرىشتىن باشقا ۋەزىپىسى بولمىسىمۇ، بىز ئۇنىڭغا

ۈن ئىشـىڭنى ئوبـدان   ياخشى ھوسۇل ئېلىشىڭ ئۈچبىز پهقهت ئۇنىڭغا ئوبدان تىرىشقىن، 
  . خاالس -  قىلغىن دەيمىز

ــۇرۇپ، نامــاز  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىــدا بىــر قه   ۋمنىــڭ نامــاز ئوقــۇپ ت
ـامىزى ئـۇالرنى    «: ئـۇ نغا اليىق ئىش قىلمايدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغانـدا،  ئوقۇغا ئۇالرنىـڭ ن

  . دەپ جاۋاب بهرگهن» چهكلهيدۇ
ـاكى پهرز روزىنـى      ـازنى ي ـادەم بهش ۋاقىـت نام ـادا قىلغانـدا   مۇبادا بىر ئ نىـڭ ئـۆزى   هللا ئ

ـادا قىلىـش ئۈچـۈن قىلماسـتىن، پهقهت         ئۈستىدىكى ھهقنـى، ئۇبۇدىيهتنىـڭ تهلىپىنـى ئ
مىجهزىنــى رۇســالش ئۈچــۈن قىلســا، بۇنــداق نامــاز يــاكى روزا    -  ئــۆزىنى پــاكالش، خــۇلقى

                                                 
 .ئايهت -  21سۈرە بهقهرە،  ①
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ھېچقانـداق قىممىتـى بولمايـدۇ    ئۇنىڭ ھهق مىزانىـدا  . ئادەتتىن باشقا بىر نېمه بولمايدۇ
  . نىڭ دەرگاھىدىمۇ قوبۇل بولمايدۇهللاياكى 
 
  

 مهقسهتلىرى قوشۇمچهۋە  ئاساسىيئىبادەتنىڭ . 9
 

ــدەك، ئىبادەتنىــڭ ېيتقائئىمــام شــاتىبى  . مهقســهتلىرى بــار قوشــۇمچهۋە  ئاساســىين
ـا يۈزلىنىـپ، ئـۇ زاتنـى ھهرقانـداق      مهبۇديېگانه زاتقا ۋە بهرھهق  -  يهككه: ئهسلىي مهقسهت ق
ـالغۇز بىلىشـتۇر   -  ئهھۋالدىكى مۇراد ـاننىڭ   . مهقسهتته ي ـا ئىنس نىـڭ دوسـتلىرى   هللابۇنىڭغ

ـا  . ىدۇكېلىشىش مهقسهتلىرى ئهگىشىپ ه ئېربولۇپ، قىيامهت كۈنى ئالىي دەرىجىگ ئۇنىڭغ
ــىپ  ـاكال  كېلئهگىشـ ــى پــ ــهتلهردىن يهنه قهلبنـ ــدىغان مهقسـ ــلهت  ىـ ــىل پهزىـ ش ۋە ئېسـ
  . مۇ باريېتىلدۈرۈش

 نامــازنى مىســالغا: مۇنــداق دېــگهن) قىلســۇن مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(ئىمــام شــاتىبى 
ـا ئىخـالس بىـلهن   هللا ىدىكى ئهسلى مهقسهتبولۇش پهرز ۇنىڭئئالساق،  ـاش    ق يۈزلىنىـپ ب
ـانغا      ھۇزۇر، ئۇنىڭ ئېگىش نـى ئهسـلىتىش   زىكىرىـدا تۆۋەنچىلىـك بىـلهن تـۇرۇش ۋە ئىنس

�%��: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئۈچۈن ئىدى "�%9%� �	 ��*+�� %2%-�B�قىلىـش ئۈچـۈن    زىكىـر مېنى � ��

���؛ ①�ناماز ئوقۇغىن��� %�� �M( R"���� f�� �a ":�#"�� %6��A V� �! "�(��� �	 ���*+�� *�%;  ����� "��B %C�*)��  � ـاز ھهقىـقهتهن   � ��%9" نام
يهنـى ئۇنىڭـدىن   (نى ياد ئېـتىش ھهممىـدىن   هللاقهبىه ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ، 

ـاد ئېـتىش خۇسۇسـىيىتى     هللايهنى، نامازنىـڭ  . ②�ئۇلۇغدۇر) ئىبادەتتىنباشقا ھهممه  نـى ي
ـاد ئېـتىش    هللاچـۈنكى،  . يامان، قهبىه ئىشالردىن توسۇش خۇسۇسـىيىتىدىن چوڭـدۇر   نـى ي

ـاز ئوقۇغـۇچى   ‹: ھهدىسته مۇنداق كهلگهن. نامازنىڭ ئاساسىي مهقسىتىدۇر ھهقىـقهتهن  نام
  . ›پهرۋەردىگارىغا مۇناجات قىلىدۇ

. ۋە قهبىــه ئىشــالردىن توســىدۇمهقســهتلىرى شــۇكى، ئــۇ يامــان  قوشــۇمچهنامازنىــڭ 
ـارقىلىق   ئىنسان ئۇ ـارام ئالىـد    -  غهمدۇنيانىـڭ  ئ ھهدىسـته مۇنـداق   . ۇئهندىشـىلىرىدىن ئ
مېنىـڭ كـۆز   «؛ »راھهتلهنـدۈرگىن ) ناماز بىلهن(ئى بىالل، بىزنى ئۇنىڭ بىلهن «: كهلگهن

ـاجهتنى راۋا قىلىـش       . »قارىچۇقۇم ناماز قىلىنـدى  ـاش ھ ـا ئوخش ـاكى ئىسـتىخارە نامىزىغ ي
ــنهتكه كىــرىش، دوزاخــتىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن بولىــدۇ،   يــاكى  ،ئۈچــۈن ئوقۇلىــدۇ نامــاز جهن

ـالىس    . نىڭ ھىمايىسىدە بولىدۇهللان كىشى ئوقۇيدىغا مانا بۇالر نامازنىـڭ ئومۇميۈزلـۈك خ

                                                 
 .ئايهت -  14سۈرە تاھا،  ①
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كىم بامدات نامىزىنى ئوقۇيدىكهن، ئـۇ ھهمىشـه   «: ھهدىسته مۇنداق كهلگهن. پايدىلىرىدۇر
تائــاال  هللا. ماقامغــا ئېرىشــىدۇشــهرەپلىك ئهڭ  شــۇنداقال .»نىــڭ ھىمايىســىدە بولىــدۇ هللا

6%7� ��(*�"5% �: مۇنداق دېگهن�� �G
�� R ":*7 ��G7����7 �F�b.�� �F��H� "����� ��B V��Z�A �F*� G3�)%���8 %C%. ",*Q�!����ـاڭا  � ���  نهپـله س
) نامــاز ئوقۇشــقا، قۇرئــان ئوقۇشــقا(بولۇشــى ئۈچــۈن، كېچىنىــڭ بىــر قىســمىدا ) ئىبــادەت(

ـا   پهرۋەردىگارىڭنىڭ !) ئى مۇھهممهد(ئويغانغىن،  يهنـى  (سېنى مهدھىيىلىنىـدىغان ئورۇنغ

دېـــــمهك، نامازخـــــان  .①�تۇرغۇزۇشـــــى مۇھهققهقتـــــۇر) ماقامىغـــــاۈك شـــــاپائهت بۈيـــــ
  . ئېرىشىدۇ ئارقىلىقكېچىدە ناماز ئوقۇش مهدھىيىلىنىدىغان ماقامغا 

لىــــك پايــــدىلىرى بولــــۇپ، شــــۇنداقال، قالغــــان ھهمــــمه ئىبادەتلهرنىــــڭ ئاخىرەت
ئـۇ ئهسـلىي پايـدىغا     يهنه دۇنيالىق پايدىلىرىمۇ بولـۇپ، . اممىبابلىقنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئ

  . تۇرئېگىشقا بويسۇنۇش ۋە باش هللائهسلىي پايدا بولسا، . ئهگىشىدۇ
ــنهتكه كىــرىش ۋە دوزاخــتىن   هللامۇئمىننىــڭ  قــا ئىبــادەت قىلىــش ئــارقىلىق جهن

قۇتۇلۇشتىن ئىبارەت ئاخىرەتلىـك پايـدىالرنى تهلهپ قىلىشـى ھېچقانـداق بىـر مهسـىله       
ـا كىرىـدۇ    نىڭ ساۋابىنى ئۈمىد قىهللابۇمۇ . ئهمهس  ،بـۇ . لىش ۋە ئازابىـدىن قورقـۇش قاتارىغ

بۇ مهزمۇنـدىكى ئۈمىـد بىـلهن    . ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىغا بولغا ئۇبۇدىيهتنىڭ بىر تۈرىدۇر
  . قا ئىخالس قىلىش جهھهتته ھېچقانداق بىر ئهيىب ئىش ئهمهسهللاقورقۇش 

ـالىق پا  يئهمما، مهيلى ماددىي ياكى مهنىۋى ـادەت   هللايـدىال  پايدىالر بولسۇن، دۇني ـا ئىب ق
  . قىلىشقا تۈرتكه بولسا دۇرۇس بولمايدۇ

ــد ــى پـــاكالش   ائىلىمـ ــقان ئـــالىمالر ئىبـــادەتنى قهلبنـ ــۇنى  ،توشـ ــر ئـ ــداق بىـ ھهرقانـ
مهشــغۇلىيهتلهردىن خــالىي قىلىــپ، ئــالىمى ئهرۋاھقــا چىقىــش ۋە پهرىشــتىلهرنى كــۆرۈش،    

تهرىپىـدىن   هللاائىـل بولـۇش،   كارامهتلهرگه نھهرخىل ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىگه ئېرىشىش، 
ـاتتىق  الرنى سـوپى  ش مۇددىئاسى بىلهن قىلىدىغاننى ھاسىل قىلى»خاس ئىلىم«بولغان  ق
  . قىلدى تهنقىد

كهنلىك ۋە ئىلمىـي غهيـبكه   ئىبادەت يولىدىن ئېغىپ كهت ىبۇنداق قىلىش نىڭئۇالر
ـات كهر ـامىنى   چـ ــدىن يـ ــۇپ، ھهممى ــك بول ــىته    هللاگهنلى ــۈن ۋاس ــش ئۈچ ــۇ ئى ـاالنى ش  تائـ
ـابتا     . ئۇ زاتال ئىبادەتكه اليىـق ئىـدى  ۋەھالهنكى، . قىلىشتۇر  هللابۇنـداق قىلىـش بىـر ھېس

�C  �: تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ دائىرىسىگه كىرىدۇ.���q�B "�%u��� $x"�� �D V��)�A �C�*)��  ,� �"��� 6��7 %]��*(�� �6� %7��
����)�A �l����)��8� 03����( "��%�  C"���.�����q�B "�%;�� %C���%. *������ �R"@� 0���� "�� �O  6����%� R"��  ������� "Z ̂ "�� �����  e �F���%��= �	����� %O "'��� ���"�8 b,����� ����� %Z�O %C��� %! "<�� V� 

ـا  ) يهنى تۇراقسىز ھالدا(شۈبهه بىلهن  -  قا شهكهللابهزىلهر � ئىبادەت قىلىدۇ، ئهگهر ئۇنىڭغ
ـاپىق بولـۇپ،    (ياخشىلىق يهتسه دىندا تۇرىدۇ  ـادەم مۇن ـا دىلـى بىـلهن ئهمهس،    هللابۇنداق ئ ق
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، ئهگهر ئۇنىڭغــا بهختســىزلىك يهتســه دىنىــدىن  )ىــلهن ئىبــادەت قىلىــدۇ پهقهت تىلــى ب

ـان تارتىـدۇ، بـۇ روشـهن زىي     دېـمهك، شـۇنداق   . ①�انـدۇر يېنىۋالىدۇ، ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته زىي
مۇبادا بۇ ئىنسان ئۆزىنىڭ تهلهپ قىلغان مهقسىتىگه يېتىپ قالسا، خـۇش بولـۇپ   . بولىدۇ

ئۇنىـڭ قهلبىـدە شـۇ    . شـۇ ئىـش بولـۇپ قالىـدۇ    كېتىپ، ئىبادەت قىلىشـتىن مهقسـىتى   
  . نىشان تېخىمۇ كۈچىيىدۇ ۋە ئىبادەت ئاجىزالپ كېتىدۇ -  مهقسهت

 نىــڭتائاال هللابهلكــى، . مۇبــادا مهقســىتىگه يېتهلمىســه، ئىبــادەتنى چــۆرۈپ تاشــاليدۇ 
ـا     لىرىگه ئاتا قىلىدىغان ئىبادەتئىخالسمهن بهندى ـار قىلىـپ يالغانغ سهمهرىلىرىنى ئىنك

ـا قىرىــق ســهھهر ئىخــالس    هللاكىــم «: رىــۋايهت قىلىنىشــىچه، بهزىــلهر  . رىــدۇچىقى قـ
ـان بولىـدۇ       ـا ھېكمهتنىـڭ بـۇالقلىرى ناماي دېـگهن  » قىلىدىكهن، ئۇنىڭ قهلبىـدىن تىلىغ

مهزكــۇر ھهدىســنى رەزىــن ئۆزىنىــڭ كىتابىــدا ئىبنــى ئابباســتىن  (ھهدىســنى ئاڭلىغــان 
ئهمما، ھېكمهتنىـڭ  . ر شۇنداق قىلغانشۇنىڭ بىلهن ئۇالر قىرىق سهھه). رىۋايهت قىلغان

ـان  ـا يهتكهنـدە، مۇنـداق دېيىشـكهن      . ئىشىكلىرى ئېچىلمىغ ئـۇ  «: بـۇ ئىـش بهزى پازىلالرغ
  . »قا ئىخالس قىلماي، ھېكمهت ئۈچۈن ئىخالس قىلغانهللائىنسان 

غا قـۇالق يوپۇرۇۋېلىـپ، ئۇنىـڭ    ىئىبادەتنىڭ ئهسلى نىشان، قىلىپ ئېيتساقخۇالسه 
ــداق بىــر چــاقىرىق،  ئهگهشــمه مهقســهتلى ــداق بىــر رىنى جــار ســالىدىغان ھهر قان ھهرقان
نىــڭ ئىنســانالرنى، هللا، روھىغــا دىننىــڭ ۋە ىــڭچــۈنكى، ئــۇ ئىبادەتن. تهشــۋىقات باتىلــدۇر

  . غايىگه زىتتۇر -  ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىشىدىكى ئهسلى مهقسهت
 
  

  باش تارتىشقا ئىبادەت قىلىشتىن هللا. 10
 

مۇشــۇنداق يامــان غهرەزلىــك تهشــۋىقاتالرنىڭ تهشــۋىقاتچىلىرى  بىلىــش كېرەككــى، 
ـا چوڭچىلىـق قىلىـش ۋە    هللادىنسىزلىق، كۇپۇرلـۇق،   ـا  هللاق ـاش    ق ـادەت قىلىشـتىن ب ئىب

ـامى   . تارتىشنى يوشۇرىدۇ بۇالر بۇنى گۈزەل ئهخالققا ئىنتىلىش ۋە ئىزگۈ پهزىلهت دەۋاسـى ن
ــدۇ   ــپ بارى ــلهن ئېلى ـاتلىق  . بى ــۇددى تـ ــۇالر خ ــڭ -  ئ ــېلىپ،   تۈرۈمنى ــىغا زەھهر س ئارىس

! ھه -  نىڭ مۇنۇ ئايىتىدىكى ئازابقا نېمىدېگهن اليىـق هللائۇالر . يوشۇرغاندەك ئىش قىلىدۇ

6�%� �: تائـــــاال مۇنـــــداق دېـــــگهن هللا������ %O��
 �2*(����� �!�< ��� ) O ",������� �� �%��
��������%A "6������A ��� �%� "M������� "Z�� �6�%9�����*�� *�%;� 
ھالـدا  خار  ىلىپ باش تارتىدىغانالرشۈبهىسىزكى، مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق ق�

                                                 
 .ئايهت -  11سۈرە ھهج،  ①



 

131 
 

G�� ...�؛ ①�جهھهننهمگه كىرىدۇ� %R�< %C����%; "2 e �� a ":���Z�� "�%� "M��� "Z���� %C�%��
���%A "6��A "�%M(��� "Z�� 6��7��  �6�%9�*�� ��*7����
 *7�B�� %C%)"d�� 647 2 e ,�j���� "2 e��� < B "2%!�4��� ����� %&��:%��*+�� "�� )%R�A�� "�� (�7n �G.� �9�A "2 ! �. 49� ����� "�� ���� "M�� "���� "�� #�M(�� "�� �6�%9*�� �

�G�� %+�8 �/�� �t�%��� %CK)�� %�� 
 647 2 !�� ��� , %Q�� �/�� �GR� ��B ��  ،ـا بهنـدىچىلىك ق  هللاكىملهركـى ىلىشـتىن  ق
ــدىكهن،    ــۆرەڭلهپ كېتى ــدىكهن ۋە ك ئۇالرنىــڭ ھهممىســىنى   هللا) بىلســۇنكى(بــاش تارتى

ئىمــان . توپاليــدۇئــۆز دەرگاھىغــا ) هت كــۈنى ھېســاب ئــېلىش ۋە جــازاالش ئۈچــۈن قىيــام(
ــهك،     ـا كهلس ــى قىلغانالرغـ ــى ئهمهللهرن ـان ۋە ياخش ــڭ  هللائېيتقـ ــڭ(ئۇالرنى ) ئهمهللىرىنى

ـا بېرىـدۇ،   نېمىتئهجرىنى تولۇق بېرىدۇ،  ـا قۇلچىلىـق قىلىشـتىن   هللا(ىنى ئۇالرغ ـاش  ) ق ب
ــلهرگه كهلســه  ــۇالر . ئۇالرغــا قــاتتىق ئــازاب قىلىــدۇ  هللاك، تارتقــان ۋە كــۆرەڭلهپ كهتكهن ئ

ە ھېچقانـداق دوسـت ۋ  ) نىـڭ ئازابىـدىن قۇتۇلدۇرىـدىغان   هللا(تىن باشـقا  هللائۆزلىرى ئۈچۈن 

  . ②�ھېچقانداق مهدەتكار تاپالمايدۇ
ئــۇالر ھىــدايهت نــۇرىنى ۋە تــوغرا يــولنى تېپىشــتىن مهھــرۇم قېلىشــقا نېمىــدېگهن 

ـاننى ھهقنــى كۆرۈشــتىن ۋە ھهقنــى    چــۈنكى، مۇتهكهببىرلىــك  ! ھه -  ھهقلىــق ئىنسـ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ئاڭالشتىن توسـۇپ قويىـدۇ   � �%�� �: تائ�� ��*�� �M����� �6�%9�*�� ��%�����n "6��A  x%�� "q����
 %̂ *���� �/ %, "gb��� �5�%��� "�"������ �%;�� ��!%. "�� (%7 "w �� */ $3��n *5 � "�"������ �%;�� 4[�:"�� %�"��v%. %h"��W� 4���v"�� �5�%��� "�"������ �%;�� G��%���  L� 9

 �6�%)%�����I ��� �! "�(�A "�� 8��� ���� ����(%����?%. "�� . *9�� �� "2 !*�8����%. �F��%��= G��%��� ��  L� 9�� %̂ *��ـاھهق تهكهببۇرلــۇق    ريه� ��� يۈزىــدە نـ
ـارلىق مـۆجىزىلهرنى      قىلىدىغانالرغا مېنىڭ ئايهتلىرىمنى پهھىم قىلـدۇرمايمهن، ئـۇالر ب

ــولنى كۆرســه، ئۇنىڭــدا ماڭمايــدۇ،    كۆرگ ــوغرا ي ــۇالر ئهگهر ت ــدىمۇ ئۇنىڭغــا ئىشــهنمهيدۇ، ئ هن
ــڭ         ــۇالر بىزنى ــۈنكى، ئ ــۇنىڭ ئۈچ ــۇ ش ــدۇ، ب ــدا ماڭى ــه ئۇنىڭ ــولىنى كۆرس ــق ي گۇمراھلى

  . ③�ر قىلدى ۋە ئۇنىڭدىن غاپىل بولدىئايهتلىرىمىزنى ئىنكا
چــۈنكى، . موھتــاج ئهمهستائــاال مهخلۇقاتلىرىــدىن بىرىنىــڭ ئىبــادىتىگه  هللادەرۋەقه، 

نىـــڭ هللامهلـــۇمكى، . ئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردىگـــارى بولغـــان زات ھهممىـــدىن بىهـــاجهتتۇر 
ـانالر بىلمهيـدىغان تىـل     . بهندىلىرى ئاز ئهمهس چۈنكى، كائىناتنىڭ ھهممىسى بىـز ئىنس

��&  ��*Z��o"  �: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. بىلهن ئىبادەت قىلىدۇ���R�*Z��  C���  X4�� �Z � *6%!��%� 6��7��  h"��W���
 "2 !�:�%���� "Z�� ������  !�� "#��� */ 6���%M���� %L �,��� "R�:%.  X4���� �Z � */%; $f "���� �g 6���47 �%;�ــمان �� ...� ــته ئاسـ ــن ۋە  -  يهتـ زېمىـ

ـاتالر   ـاك دەپ بىلىــدۇ،   هللائــۇالردىكى مهخلۇقـ ـاتتىكى(نــى پـ قانــداقلىكى نهرســه  ) كائىنـ
، لـېكىن  )نىڭ ئۇلۇغلىقىنى سـۆزلهيدۇ هللا يهنى(نى پاك دەپ مهدھىيىلهيدۇ هللابولمىسۇن، 

                                                 
 .ئايهت -  60سۈرە غافىر،  ①
 .ئايهتلهر -  173ۋە  -  172سۈرە نىسا،  ②
 .ئايهت -  146سۈرە ئهئراف،  ③
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ۇالرنىــــڭ مهدھىيىســــىنى ئ) تىلىڭــــالر ئوخشــــاش بولمىغــــانلىقى ئۈچــــۈن(ســــىلهر 

  . ①�سهزمهيسىلهر
ــدا   ــته قــات ئاســماندا ۋە ھهر جاي ــدىغان پهرىشــتىلهر   هللايهت ـا ئىبــادەت قىلىــپ تۇرى قـ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. يېتهرلىك � �: تائ "W��� %&�����R�*Z�� ��%� 6��7  C����� "6��A ��� �%� "M��� "Z�� �/  L�,�(%A "6��7�� %h"�
 ��� ��� %Z ":�� "Z�� �/�� %C��%��
���%A  ��� ��� �� "#��� �/ ����� �!*�(���� �5��"�*)�� ��� :4��� �Z � �� ــدىكىلهرنىڭ ئاســمانالردىكى ۋە زېمىن

ــدۇر، هللاھهممىســى  ــى پهرىشــتىلهر(نىــڭ دەرگاھىــدىكىلهر هللانىــڭ ئىلكىدى نىــڭ هللا) يهن
كۈندۈز  -  ئۇالر كېچه. ببۇرلۇق قىلىپ باش تارتمايدۇ ۋە ھېرىپمۇ قالمايدۇئىبادىتىدىن تهكه

ـادەت قىلىشـتىن چـوڭ     هللائـۆزلىرىنى   ئۇنـداقتا، . ②�تهسبىه ئېيتىدۇ، بوشاشـمايدۇ  ـا ئىب ق

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللاتۇتقانالرنىڭ ئـورنى نهدە؟   ���: تائ� ��� :4�� �Z � �F�4.�� �,�(%A �6�%9�*���� �� ���� "M��� "�� %�%u���  C
 ��� 7����� "Z�� �/ "2���  e�� %����� �!*�(���ـارالر � �.%��(*�"���%5 � ــپ  ئهگهر كۇففــ ــق قىلىـ ــهجدە  هللا(چوڭچىلىـ ـا سـ قــ

 -  كـېچه ) يهنـى پهرىشـتىلهر  (باش تارتسا، پهرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدىكىلهر ) قىلىشتىن

  . ③�قا تهسبىه ئېيتىپ تۇرىدۇ، ئۇالر ماالل بولۇپ قالمايدۇهللاكۈندۈز 
 
  

 ئىبادەت بىلهن ئهخالق ئوتتۇرىسىدىكى سۈپهتلىرىنىڭ مۇئمىنلهر. 11
 

نى، تۇرىــدىغانلىقىا دئىنتــايىن يــۇقىرى ئورۇنــ ئهخــالق ۋە ۋىجــداننىڭئىســالمدا بىــز 
ــۈپ     ــوبرازىنى گهۋدىلهندۈرۈشــنىڭ ت ىي ئاساســگــۈزەل ئهخــالق مۇســۇلمان ئىنســاننىڭ ئ

ــى ئىكهنلىك ــزىنـ ــۇھهممهد ئهلهيهىس  هللا. بىلىمىـ ــرى مـ ســـاالمنىڭ تائـــاالمۇ پهيغهمبىـ

�c%�2$ �: ئهخالقىنى مۇنۇ ئايهت بىلهن تهرىپلىگهنA $[ ) O V)��� �F*8%;�سـهن  !) ئى مـۇھهممهد (� ��

ـاالمنىڭ پهيغهمـبهر  شۇنداقال، . ④�ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن مهن «: ئهلهيهىسس
دېگهنلىكىنـــى قهتئىـــي ئىنكـــار » گـــۈزەل ئهخالقالرنـــى تولـــۇقالش ئۈچـــۈن ئهۋەتىلـــدىم

  . ايمىزقىلم
بىــز ئۇالرنىــڭ ھېچبىرىنــى ئىنكــار قىلمــايمىز، بهلكــى ئىنكــار قىلىــدىغىنىمىز   

ـادەت قىلىشــنى پهقهت ۋىجــداننى تهربىيىلهيــدىغان     هللائۇالرنىــڭ  ـا ئىبـ بىــر ۋاســىته  قـ

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  44سۈرە ئىسرا،  ①
 .ئايهتلهر -  20ۋە  -  19سۈرە ئهنبىيا،  ②
 .ئايهت -  38سۈرە فۇسسىلهت،  ③
 .ئايهت -  4 سۈرە قهلهم، ④
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ـار  ىدېيىش ـادەت ئۇالرنىـڭ نهزىرىـدە ئهڭ ئهۋزەل ۋاسـىتىمۇ ئهمهس،     . قىلىمىـز نى ئىنك ئىب
  . خاالس بهلكى پهقهت ۋاسىتىلهرنىڭ بىرى،

ــداق قهدرى     ــڭ ھېچقان ــته ئىبادەتنى ــى ئۆلچهش ـاننىڭ پهزىلىتىن ــر ئىنسـ ــز بى  -  بى
مانــا بۇنىڭــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . قىممىتــى بولماســلىقنى ئىنكــار قىلىمىــز 

ـادەمگه   «: ئاگاھالندۇرغانىدى ئـۇ  ‹كىشىلهرگه شۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، ئۇنىڭدا بىـر ئ
ـاتۇر    دېگهن نېمىدېگهن ئىللىق، ئـۇ نېمىـ   . دېيىلىـدۇ › !ھه -  ئهقىللىـق، ئـۇ نېمىـدېگهن ب

  ). بۇخارى رىۋايهت قىلغان(» ۋەھالهنكى، ئۇنىڭ قهلبىدە زەررىچه ئىمان يوقتۇر
دە مۇئمىننىـــڭ ئـــوبرازى ھهققىـــدە تهپســـىلىي بايـــانالرنى »قۇرئـــان كهرىـــم«بىـــز 

ى ئوقـــۇغىنىمىزدا، مۇئمىننىـــڭ بىرىنچـــى ســـۈپىتى ئىبـــادەت قىلىـــش ئىكهنلىكىنـــ 

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ئىنتايىن ئېنىـق ئـۇچرىتىمىز   � �: تائ��� ( %7 "w R"�� �X��) "���B ",��-  ��%� "2� e �6�%9�*��
 ���  %g��O "2%!%� ���q  ��� �%�" 7 %�"v*)�� %6�A "2 e �6�%9*����  ��� )%A���� %	�� ��*j)%� "2 e �6�%9*����  */%; ��� c%��� �D "2%! %<� �� #%� "2� e �6�%9�*���� 

 �6�%7� )�7  � "���I "2 !*�8%u�� "2 ! �8� �R"��B "N�M�)�7 ��7 "�B "2%! %<���"T�B V�)�A  ��� 
��"��  2 e �F%i�� "� ��� �F%��= f����� V�v���"�.� %6�R��  "2� e �6�%9*����
 ����� A��� "2%e%,�� "!�A�� "2%!%�����8��7� %W  ��� c%���� �: � "2%!%�����)���q V���)�A "2�� e �6�%9��*���نلهر ھهقىــقهتهن بهخــتكه مــۇئمى� ��

نىڭ ئۇلۇغلىقىدىن سـۈر بېسـىپ   هللا(ئۇالر نامازلىرىدا ) شۇنداق مۇئمىنلهركى. (ئېرىشتى
ئـۇالر بىهـۇدە سـۆز، بىهـۇدە ئىشـتىن يىـراق       . ئهيمىنىـپ تۇرغـۇچىالردۇر  ) كهتكهنلىكتىن
ــۇچىالردۇر ــۈچىلهردۇر . بولغــ ـات بهرگــ ــۇالر زاكـــ ــى  . ئــ ــۇالر ئهۋرەتلىرىنــ ــدىن(ئــ ) ھارامــ

چۆرىلىرىـدىن باشـقىالردىن   خوتۇنلىرىدىن، پهقهت ) يهنى ئهۋرەتلىرىنى. (ىالردۇرساقلىغۇچ
ـاالمهت قىلىنمايـدۇ   (ساقلىغۇچىالردۇر  بۇنىـڭ  ). بۇالر بىلهن يېقىنچىلىق قىلغـۇچىالر م

. تهلهپ قىلغۇچىالر ھهددىدىن ئاشـقۇچىالردۇر ) جىنسىي تهلهپنى قاندۇرۇشنى(سىرتىدىن 
ىرىگه تاپشــۇرۇلغان ئامــانهتلهرگه ۋە بهرگهن ئهھــدىگه رىئــايه ئــۆزل) يهنــى مــۇئمىنلهر(ئــۇالر 

  . ①�ئادا قىلغۇچىالردۇر) ۋاقتىدا تهئدىل ئهركان بىلهن(ئۇالر نامازلىرىنى . قىلغۇچىالردۇر
ـازدا     هللا! مانا قاراڭ ئهيمىنىـپ تۇرىـدۇ،   تائاال مۇئمىنلهرنىڭ بىرىنچـى سـۈپىتىنى نام

ـانلىقتىن      ئاخىرقى سۈپهتلىرىنى نامازنى ۋاقتىدا ئـ  ـادەت بولغ ـاتمۇ بىـر ئىب ادا قىلىـدۇ، زاك
ــي پهزىلهتلهرگىمــۇ ئىــگه دەپ         ـادا قىلىــدۇ، شــۇنداقال ئــۇالردىن باشــقا ئهخالقى ئۇنىمــۇ ئـ

  . تهرىپلىدى

�( �GA����: مائــارىج سۈرىســىدە يهنه مۇنــداق دېــگهنتائــاال هللا اe �[��%) O ����� �Z8 %"�� *�%;  b��� *a��  C�� *Z�7 ��=%;
�GA� j�<  �7 ��=%;����GA� (�7  �� "�� �̂ "��  C*Z  �6�4)��+ R"�� */%;  ���� R%>��
 "2%!%� ����q V��)�A "2� e �6�%9�*��  0��� )"*7 _[� �D "2%!%�����"7�B ��%� �6�%9�*���� 

 %�� ��� ":�R"���� %5%>��� *Z)4�  %6� 4,���� %� "��� ���%. ��� -4,���+ � �6�%9��*����   �%#�� "ab7 2�� %!4.�� %1��9���A "6��47 2�� e �6�%9��*���� ���   ��� "���I "2�� %!4.�� �1��9���A *�%;

                                                 
 .ئايهتكىچه -  9ئايهتتىن  -  1سۈرە مۇئمىنۇن،  ①
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 $�� 7"��7  ��� c%���D "2%! %<� � #%� "2 e �6�%9*����  �6�%7�� )�7  �� "���I "2 !*�8%u��� "2 ! �8�� �R"��B "N��M�)�7 ���7 "��B "2%! %<���"T�B V�)�A */%;  V��v���"�.� %6� �R��
 ��� 
���"��  2� e �F%i�� "� ��� �F%��= f�����  � %W "2� e �6�%9�*���� ���� A��� "2%e%,� "!�A�� "2%!%����8��7  ��� R%>���- "2%!%���
��!��a%. 2� e �6�%9�*����  �6�%9�*����
 ��� c%����� �: � "2%!%� ������q V����)�A "2���  e� �   ـان ھهقىـــقهتهن چىدامســـىز يارىتىلـــدى ـا . ئىنســ ئۇنىڭغــ

بىــرەر كۆڭۈلســىزلىك يهتــكهن چاغــدا ) يوقســۇزلۇق، يــاكى كېســهللىك، يــا قورقــۇنچتهك(
پهقهت . بىـــرەر ياخشـــىلىق يهتـــكهن چاغـــدا بېخىللىـــق قىلغۇچىـــدۇر . ۇچىـــدۇرزارالنغ

ـايه قىلغـۇچىالردۇر     : مۇستهسنا) تۆۋەندىكىلهر بۇنىڭدىن( ـا ھهمىشـه رىئ ئـۇالر  . ئـۇالر نامازغ
ـات  (ماللىرىدىن تىلهيدىغان پېقىرغا ۋە تىلىمهيدىغان پېقىرغا مـۇئهييهن ھهق   ) يهنـى زاك

ئۇالر پهرۋەردىگارىنىـڭ ئازابىـدىن   . هستىق قىلىدىغانالردۇرئۇالر قىيامهت كۈنىگه ت. بېرىدۇ
ـازابى   . قورققۇچىالردۇر ئهمىـن قىلغانـدىن    هللا(شۈبهىسىزكى، ئۇالرنىڭ پهرۋەردىگارىنىـڭ ئ

ئـۇالر ئهۋرەتلىرىنـى   . ئهمىن بـولغىلى بولمايـدىغان نهرسـىدۇر   ) باشقا ھېچبىر ئادەم ئۈچۈن
ـاقلىغۇچىالردۇر  ى ۋە چــۆرىلىرى بۇنىڭــدىن مۇستهســنا،   پهقهت خوتــۇنلىر. ھارامــدىن سـ

مـــاالمهت ) ئۆزلىرىنىـــڭ خوتـــۇنلىرى ۋە چـــۆرىلىرى بىـــلهن يېقىنچىلىـــق قىلغـــانالر(
بۇنىــڭ ســىرتىدىن تىلىگــۈچىلهر   ) جىنســىي تهلىپىنــى قاندۇرۇشــنى  . (قىلىنمايــدۇ

ئــۇالر ئــۆزلىرىگه تاپشــۇرۇلغان ئامــانهتلهرگه ۋە بهرگهن ئهھــدىگه . ھهددىــدىن ئاشــقۇچىالردۇر
ـايه قىلغــۇچىالردۇر رى ـادا   . ئــۇالر تــوغرا گۇۋاھلىــق بهرگــۈچىلهردۇر   . ئـ ـامىزىنى ئـ ئــۇالر نـ

  . ①�قىلغۇچىالردۇر
ـاز بىـلهن       هللامانا بۇ ئايهتلهردىمۇ  ـاز بىـلهن باشـالپ نام تائاال ئۇالرنىڭ سۈپهتلىرىنى نام

 نىـڭ هللاسۈپهتلهر بىلهن بىرگه قىيامهت كۈنىگه ئىشىنىش، ئۇنىڭغا باشقا . ئاياغالشتۇردى
  . ئازابىدىن قورقۇش دېگهندەك سۈپهتلهرنى قوشتى

بۇ . دە بهزىدە ئىبادەتنى، بهزىدە ئهخالقنى ئاالھىدە تىلغا ئالىدۇ»قۇرئان كهرىم«تائاال  هللا
ـارلىرى بىـلهن شـۇنداق بولىـدۇ     »قۇرئان كهرىم«ھال  ـام ئېتىب  هللا. دىكى مۇناسىۋەت ۋە ماق
ـادەتكه   تازارىياتسۈرە تائاال  ئهھمىـيهت بېرىـدۇ دەپ سـۈپهتلهپ مۇنـداق      مـۇتتهقىيلهرنى ئىب

6�%� �: دېگهن( %Z ": 7 �F%��= �5"���- �� 8� �� "2 !*�8%; "2 !b�.�� "2 e���n ��7 �6�%9 %On  ��� �Q "!��� ��7 %5"�*)�� �647 G��%)�- �� 8� ��  %���:"�� "W�%.��
 ��� �%#"v��� "Z�� "2 e � ":�R"���� %5%>��*Z)4� _[�D "2%!%����"7�B �%��ـان نهرسـىلهرنى     � �� ��% � ـا قىلغ ـارى ئات ئۇالر پهرۋەردىگ

ياخشى ئىش قىلغـۇچىالر  ) يهنى دۇنيادىكى چاغدا(قوبۇل قىلىدۇ، ئۇالر بۇنىڭدىن ئىلگىرى 
مهغپىــرەت ) پهرۋەردىگارىــدىن(ئــۇالر ســهھهرلهردە . ئــۇالر كېچىســى ئــاز ئــۇخاليتتى. ئىــدى

ــى ــۇل. تىلهيتتـ ــڭ پـ ــدا ســـائىلالر ۋە  -  ئۇالرنىـ ــدىن ســـائىللىق (ماللىرىـ ئىپپهتلىكىـ
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سائىلالرغا ۋە موھتاجالرغا سهدىقه يهنى ئۇالر (موھتاجالر ھوقۇققا ئىگه ئىدى ) قىلمايدىغان

  . ①�قىالتتى
ــد  هللا ــدىغانالر دەپ  هقىــل ئىگىلىرىئ تهتائــاال ســۈرە رەئ نــى ئهخالققــا ئهھمىــيهت بېرى

� ;% �: سۈپهتلهپ مۇنداق دەيدۇE%j�8 B �� �R*8�B  2�)"��� 6�R���B "��� � "� B  �*��9������ �� �R*8%; V� �R"A�B ��� e "6� �R�� b[� �:"�� �F�4.�� 6� %7 �F�"���
 %1���"��W�  �S��H�%R"�� ��� d �(%� �/�� %CK)�� %, "!�%. ��� �� � �6�%9*��  "2� !*�.�� �� "���a "̂ ���� �5��q� � ��B %C�%.  C�K)�� ����7�B ���7 ��� )� %+�� �6�%9�*����

�� �f��� � ��� ���� �̂ ���� %1��� �Z %: ����%8���A�� �t��� %� "2 e����( "�-�T�� ��� *R%7 "���� ��#8�B�� �	����*+�� "�� 7����-�B�� "2�� %!4.�� %C�� "<�� f����v%�".� "�� �������q �6�%9��*���� G3
 %�� *,����� V����� "� A "2���  !�� �F���%i�� "� B �3�i4���� *Z�� %3�(��� �Z�:"��%. ��� r�� ",������ــهللا(� �� ــدىن ڭنىـ ــل ) ئايهتلىرىـ پهقهت ئهقىـ

ــدئىگىلىــرىال ــۇالر . نهســىههت ئالىــدۇ -   پهن ــى (گه ســىنىــڭ ئهھدىهللائ تاپشــۇرغان  هللايهن
ـا  -  خىـش (نىـڭ  هللائـۇالر  . ۋاپا قىلىـدۇ، بهرگهن ۋەدىسـىنى بۇزمايـدۇ   ) ئىشالرغا ) ئهقرىباالرغ

ـا كهلتۈرىـدۇ،   رەھىم  -  سىله ـاتتىق    هللاقىلىشتىن ئىبارەت ئهمرىنى بهج تىـن قورقىـدۇ، ق
يهتـــكهن (ۆزلهپ ردىگارىنىـــڭ رازىلىقىنـــى كـــپهرۋە. ھېســـاب ئېلىنىشـــىدىن قورقىـــدۇ

ـال ) پهرز(قىلغانالر،  سهۋر) كۈلپهتلهرگه  نامازنى ئادا قىلغانالر، بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن م
يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارا يوســۇندا ســهرپ قىلغــانالر ۋە ياخشــىلىقى ) يولىــدا هللا(مۈلــۈكتىن  - 

ـا،   يهنى بىلمهستى(ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئىي قىلىدىغانالر  ن يامان ئىش قىلىـپ قالس
ئارقىدىن ياخشى ئىش قىلىدىغانالر، يامانلىق قىلغۇچىالرغا كهڭ قورساق بولۇپ، ياخشـى  

  . ②�ئهنه شۇالرنىڭ ئاخىرەتلىكى ياخشى بولىدۇ - مۇناسىۋەتته بولىدىغانالر 
ـا قىلىـش، سـىله   مهزكۇر ئايهتتىكى سۈپهتلهرنىڭ  رەھىـم   -  كۆپىنچىسى ئهھدىگه ۋاپ

 ،بۇ(ئهخالق سۈپهتلىرىدۇر  ىن ئىبارەتتمال سهرپ قىلىش -  قىلىش ۋە پۇل رقىلىش، سهۋ
لېكىن، بۇ ماقامدىكى ئاالھىدە بىـر  ). ئهقىل ئىگىلىرىگه مۇناسىپ كهلگهنلىكى ئۈچۈندۇر

ـانىي ر«بولماسـتىن، بهلكـى    ئهخالق» مهدەنىي«پهتلهر پهقهت ، مهزكۇر سۈشۇكى نۇقتا » ەبب
  . ۇرتئهخالق» دىنىي«ياكى 

نىـڭ  هللا«چۈنكى، ئـۇالر  . ئۇنىڭدا ئىبادەت ۋە تهقۋالىق تېپىلىدۇۇنداق ئهخالقكى، ئۇ ش
رەھىــم قىلىشــتىن  -  ســىله) ئهقرىباالرغــا -  خىــش(نىــڭ هللاۋاپــا قىلىــدۇ، » گهســىئهھدى

، ئــۇالر شــۇنىڭ ئۈچــۈنكى ئۇالرنىــڭ بۇنــداق قىلىشــى. ئىبــارەت ئهمرىنــى بهجــا كهلتۈرىــدۇ
نىــڭ رازىلىقىنــى هللا«، »نىشــىدىن قورقىــدۇتىــن قورقىــدۇ، قــاتتىق ھېســاب ئېلى هللا«

  . نى ۋە ئاخىرەتنى كۆزلهيدۇهللامهسلهكلىرىدە  -  قىلىدۇ، ھهممه ئهخالق سهۋر» كۆزلهپ
ـا،     ـان كهرىـم  «كىم ئىنساپ بىـلهن ئىسـالھاتنى خالىس ـا كهلسـۇن   »قۇرئ . نىـڭ يولىغ

ـا  چۈنكى، ئۇنىڭدا ئهقىدە، ئىبادەت، ئهخالق ۋە ياخشى ئهمهللهرنىڭ ھهممىسى بىـر ق  ېلىپت
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ـالىه ۋە    . قويۇلۇپ، ئۇنىڭدىن بىر گۈزەل زىننهت بۇيۇمى ياسىلىپ چىقىـدۇ  ئـۇ بولسـىمۇ، س
  . تهقۋا مۇئمىننىڭ سۈپهتلىرىدۇر

ـايهتلهردىمۇ        ـايهتته ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا ئ ـانچه ئ بىز بۇ ھهقته بۇرۇن تىلغا ئالغان بىـر ق
بىز بـۇ  . رنى ئۇچرىتىمىزراستچىل مۇئمىنلهرنىڭ سۈپهتلىرىنى نامايان قىلىدىغان بايانال

  . نىال كهلتۈرىمىزتۈركۈم ئايهت ھهقته پهقهت ئىككى

�v"��%1% �: ىـدۇر هتلىرتائاالنىڭ مۇنـۇ ئاي  هللابىرى، R"���� %S%�� "a�R"�� �5���%- "2 M�e�� < � "���b��� �� ��B *��%�"�� �P"��*�
 %>s�R"���� %���� %O'� %� "���� ���"���� %C���K)��%. �6����7n "6����7 *����%�"�� *6���%M���� V����."� �"�� �%��= %C���4� D V����)�A �E���� �R"�� V�����n�� �6����4�%�*(���� %1������%M"���� %3��� �M

 "���� �	��� ��*j�� V����n�� �	���*+�� ������-�B�� %1����-4��� ���%��� �6�%)%>?�� *Z���� %5�%��� *Z�� �6��".��� �6�%���� �Z�R"���� V�7�������"���� ��=%; "2%e%,�� "!�%. ����� �� R
 %.������*+���� "�� ,���� �e��A �������� �*�� R"��  2�����  e �F����%i��� B�� �� - �,������q �6�%9����*�� �F�����%i��� B %]"�������"�� �6������ %D�� f�*�����*d��� f������ ��"���"�� �����%� �6�%�� 

ـان تهرەپـكه يـۈز كهلتۈرۈشـۈڭالرنىڭ ئـۆزىال ياخشـى       � سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتق
ـا  قا، ئاخىرەت كـۈنىگه، پهرىشـتىلهرگه، كىتاب  هللابهلكى، . ئهمهلگه ياتمايدۇ نازىـل   هللايهنـى  (ق

 -  نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىشهللا، پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش، )قىلغان كىتابالرغا
مېلىــدىن  -  يهنــى پــۇل(ئهقرىباالرغــا، يېــتىملهرگه، مىســكىنلهرگه، ئىــبن ســهبىللهرگه  

ـا ئېرىشىشـىگه    )ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا ، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىـڭ ئازادلىقق
ـا قىلىـش، يوقسـۇزلۇققا،       -  پۇل مال ياردەم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېـرىش، ئهھـدىگه ۋاپ

ئۇرۇشقا بهرداشـلىق بېـرىش ياخشـى ئهمهلـگه     ) قىلىنغان نىڭ يولىداهللا(كېسهللىككه ۋە 
راسـتچىل  ) ئىمانىـدا ) (يهنـى يـۇقىرىقى سـۈپهتلهرگه ئىـگه كىشـىلهر     (ئهنه شـۇالر  . كىرىدۇ

  . ①�ۇالر تهقۋادار ئادەملهردۇرئادەملهردۇر، ئهنه ش
 ىنى،ئهقىـد قا ئىمان كهلتـۈرۈش بىـلهن ئىپادىلىنىـدىغان    هللاتائاال مهزكۇر ئايهتته  هللا

ـاردەم بېـرى    -  نى ياخشى كۆرۈش يۈزىسىدىن پۇلهللا ـال ي ـاز ئوقـۇ  شم ـات بېـرى  ش، نام  ش، زاك
گه سـهۋر  ۋە ئهھدىگه ۋاپا قىلىش، مۇسـىبهتلهر  ئىبادەتنى ئهمهلىيئىپادىلىنىدىغان بىلهن 
  . دىبىرلىكته بايان قىلسۈپهتلهرنى  ئېسىل ئىپادىلىنىدىغان بىلهن قىلىش

� �: لهريهنه بىرى مۇنۇ ئايهت�� )%e�� �Q"��  2 !����@�� �O ��=%;�� ��G8 "��e %h"�� "W� V��)�A ���� a "R�� �6�%9*�� %6�R "D*���  
���%A��
�G7 ���� �� ���- �  � "2%!4.��%� ��� ��%��� �6�%9*������G7���%-�� � G,*Q  ���� �� ��!��.� �9��A *�%; �2*(� �!�< �1��9��A ��*(�A "x%�� "q� ���(*�.�� ���� �� ���� �6�%9�*����

���G7����I ���G7��� 7�� �t�������� "Z 7 "&f��� �� ��� �!*�8%; ���G7�����- �F��%��= �6"�����. ����� ���� �� ��� �� "���� "2������ �� �%��� "Z � "2���� ���� ��#8�B ��=%; �6�%9��*����  %9��*���� �/ �6�
 �� ���� 8"j��� �/�� 4[�:"���%. */%;  C�*)�� ��*�� �D ��%�*�� �P"#*�(��� ���� ) �� "���� �/�� ��� �On �� G!��%; %C�*)�� �o��7 ��� A ",������G7����B �[�")��� �F�%��= "5�� "#��� 6��7 

��G8� �! 7 %C��%� ",� ) "̂ ���� %3��7���%�"�� �� "�����  1��9��"��  C�� "��A��d �  �1���� 6��7 */%;   C�*)��  E4,��� �� �F�%i�� "� ��� �G:%����q G���R�A �5� %R�A�� �6��7n��
�GR� %D*� �G�� #�I  C*)�� ������� $&��(�Z�D "2%!%���i4��� �G.����7 %C*)�� V��%;  1� ����  C*8%u�� �G:%���q �5%R�A�� �1��� 6�7��  ��� ,�!� "a�� �/ �6�%9*����
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 *)��%. ��b��7 ��=%;�� ���bj���G7���%� ��b��7 %�"v ��G8��� "R A�� �tR� q �� �! "���)�A ��b�� %̂ �� "2��� "2%!4.�� %&���?%. �� �4� = ��=%; �6�%9*����  ���� �� ���� �6�%9�*����
�G7��7%; �6�%�*� R")%� ��(")� "<��� $6 �"A�B �	*� �- ��(%��*�4� =�� ��( %<���"T�B "6%7 ��(�� "l�e ��(*�.��  %i�� "� B �� �!�%� ��"��*��) ���� �� �����q ��R%. �3��"� v"�� ��"��j "Q � �F

�G7 ������� G3*� %:��بهنـدىلىرى زېمىنـدا ئـۆزلىرىنى    ) ياخشى كۆرىدىغان(نىڭ هللامهرھهمهتلىك � �
: سۆز قىلسا، ئـۇالر ) ياقتۇرمايدىغان(نادانالر ئۇالرغا بىلهن ماڭىدۇ، تۆۋەن تۇتۇپ تهمكىنلىك 

ـاھ بولمايـدىغان سـۆزلهرنى قىلىـدۇ    (دەيدۇ › ىلهيمىزسىلهرگه ئامانلىق ت‹ ئـۇالر  ). يهنى گۇن
ـاز ئوقـۇش    (كېچىلهرنى پهرۋەردىگارىغا سهجدە قىلىش ۋە قىيامـدا تـۇرۇش بىـلهن     يهنـى نام

ـارىمىز ‹: ئېيتىـدۇ ) ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر هللايهنى (ئۇالر . ئۆتكۈزىدۇ) بىلهن  !پهرۋەردىگ
ـازابى ھهقىـقهتهن      ىبىزدىن جهھهننهم ئازابىنى دەپئ سـېنىڭ  (قىلغىـن، جهھهننهمنىـڭ ئ

ـان جايـدۇر    . ئايرىلمايدۇ) دۈشمهنلىرىڭدىن ـاھتۇر، يام ـان قارارگ . ›جهھهننهم ھهقىقهتهن يام
خىراجهت قىلغاندا ئىسـراپچىلىقمۇ قىلمايـدۇ،   ) ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر هللايهنى (ئۇالر 

نى مهبـۇد قا ئىككىنچى بىـر  هللائۇالر . بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ، ئوتتۇرىهال خىراجهت قىلىدۇ
ھــارام قىلغــان نــاھهق ئــادەم ئۆلتــۈرۈش ئىشــىنى قىلمايــدۇ، زىنــا  هللاشــېرىك قىلمايــدۇ، 
ـا ئۇچرايـدۇ  ) ئاخىرەتته(نى قىلىدىكهن، )گۇناھالر(قىلمايدۇ، كىمكى بۇ  ـامهت  . ئۇ جازاغ قىي

. نغان ھالدا قالىدۇكۈنى ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ ئازاب قىلىنىدۇ، ئۇ مهڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارال
تهۋبه قىلغــان، ئىمــان ئېيتقــان ۋە ) بــۇ دۇنيــادىكى چېغىــدا) (ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن(پهقهت 

ـاھلىرىنى ياخشـىلىققا     هللا. ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايـدۇ  ئۇالرنىـڭ گۇن
 كىمكــى. تولىمــۇ مهغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر ۋە مهرھهمهت قىلغۇچىــدۇر  هللا، ئالماشــتۇرىدۇ

يهنـى  (قا يۈزلهنگهن بولىـدۇ  هللاتهۋبه قىلىدىكهن ۋە ئهمهلىنى تۈزەيدىكهن، ئۇ ) گۇناھلىرىغا(
ياخشــى  هللايهنــى (ئــۇالر ). ئۇنىــڭ تهۋبىســىنى قوبــۇل قىلىــپ، ئۇنىڭــدىن رازى بولىــدۇ هللا

گۇۋاھلىــق بهرمهيــدۇ، يامــان ســۆزنى ئــاڭالپ قالغــان چاغــدا  يالغــان ) كۆرىــدىغان بهنــدىلهر
 -  ئۇالرغــا پهرۋەردىگارىنىــڭ ئــايهتلىرى بىــلهن ۋەز. ن ئۆتــۈپ كېتىــدۇئالىيجانــابلىق بىــله

ــدۇ   ـا، گــاس، كــور بولۇۋالماي ــۇنى بېرىلىــپ ئىخــالس بىــلهن   (. نهســىههت قىلىنسـ ــى ئ يهن
ز ئــارقىلىق بىــزگه ئايــاللىرىمىز ۋە ئهۋالدلىرىمىــ! ئــى پهرۋەردىگــارىمىز‹: ئــۇالر). ئاڭاليــدۇ

) ىتــائهتمهن پهرزەنــت ئاتــا قىلىشــىڭنىيهنــى بىــزگه ســاڭا ئ(شــادلىق بېغىشلىشــىڭنى 
يهنـى تهقۋادارالرنىـڭ نهمۇنىسـى، ياخشـىلىققا     (تىلهيمىز، بىزنـى تهقۋادارالرنىـڭ پېشۋاسـى    

ئهنه شۇالر سهۋرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن جهنـنهت بىـلهن   . دەيدۇ› قىلغىن) دەۋەت قىلغۇچى
ـان د   (مۇكاپاتلىنىدۇ، ئۇالر جهننهتـته   ـاالم بىـلهن    پهرىشـتىلهر تهرىپىـدىن قىلىنغ ـا ۋە س ۇئ

پهتلهرنى ر بىـر دەسـته گـۈل بولـۇپ، ھهمـمه گـۈزەل سـۈ       ئايهتله بۇ مانا. ①�قارشى ئېلىنىدۇ

                                                 
 .يهتكىچهئا -  75ئايهتتىن  -  63سۈرە فۇرقان،  ①
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ـاجهت         گهنئۆزىگه مۇجهسسهملهشتۈر ۋە بـۇ ھهقـته ھهرقانـداق بىـر ئىـالۋە يېزىشـتىن بىه
  . غانقىل

 
  

مۇئمىننىڭ ئىبادىتى ئهخالقنىڭ بىر تۈرى، شۇنىڭدەك ئۇنىڭ . 12
 دەتنىڭ بىر تۈرىدۇرئىبا مۇئهخالقى

 
ىغىنىمىز شۇكى، ئىبادەت مۇئمىننىڭ نهزىرىدە ئهخالقنىـڭ  ئېيتىدپ ه قىلىخۇالس

ـادارلىقىنى ئىپادىلهيـدۇ،    هللابىر تۈرى بولۇپ، مۇئمىن ئۇ ئارقىلىق  لىـرىگه  نېمهتتائاالغا ۋاپ
شــۈكۈر قىلىــدۇ، ياخشــىلىقلىرىنى ئېتىــراپ قىلىــدۇ، ھــۆرمهتكه اليىــق زاتقــا ھــۆرمهت   

بۇالرنىڭ ھهممىسى پهزىلهتلىك كىشـىلهرنىڭ نهزىرىـدە ئېسـىل ئهخالقنىـڭ     . ىدۇبىلدۈر
  . جۈملىسىدىندۇر
ــم«تائاالنىــڭ هللا اشۇڭالشــقا،  دە دۇئــاگۇي، ئىتــائهتمهن مۇئمىنلهرنىــڭ  »قۇرئــان كهرى

ـان قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن، تۆۋەنـدىكى ئىالۋىلهرنـى قوشـقانلىقىنى         سۈپهتلىرىنى باي

� �: بايقايمىزF%i��� B�� - �,�q � )لهرگه ئىـگه كىشـىلهر  يهنى يـۇقىرىقى سـۈپهت  (ئهنه شۇالر � ���*6�%9

� �؛ ①�راستچىل ئادەملهردۇر) ئىمانىدا(�� -%
��*+��  2� e �F�%i�� "� B� � ـان دەۋاسـىدا  ( ئهنه شـۇالر ) ئىم

ـا   . ئهخالقىـي پهزىلهتتـۇر  راستچىللىق ساپ بولغان  .②�راستچىلالردۇر مـۇئمىنلهر بۇنىڭغ
مهڭگـۈ داۋاملىشـىدىغان   ىللىقنىڭ ئهڭ يۇقىرى مهرتىۋىسى ۋە ئالهملهرنىڭ پهقهت راستچ

ـانلىقلىرى ئۈچـۈن اليىـق بولـدى      ـالبۇكى، راسـتچىللىق   (پهرۋەردىگارىغا راستچىل بولغ ھ
  ). پهقهت مۇئمىنلهرگىال خاس سۈپهت بولۇپ قالدى

ــۈرى     ــر تـ ــڭ بىـ ــدىغان ئهخالقنىـ ــدە مهدھىيىلىنىـ ــڭ نهزىرىـ ـادەت مۇئمىننىـ ئىبــ
  . ىدەك، ئهخالقمۇ ئۇنىڭ نهزىرىدە پهرز بولغان ئىبادەتنىڭ بىر تۈرىدۇربولغىن

ـا  هللائىبادەت بىز يۇقىرىدا بايان قىلغاندەك، رەببانىي ئهخالق بولۇپ، ئۇنىڭ ئاساسـى   ق
ـا ۋە   هللائىمان كهلتۈرۈش، يېتهكچىسى ئاخىرەتنى ئارزۇ قىلىش، مهقسىتى  نىـڭ رازىلىقىغ

ســت ســۆزلهيدۇ، ئامــانهتنى ئــۆز ئهھلىــگه تاپشــۇرىدۇ، چــۈنكى، ئــۇ را. ســاۋابىغا ئېرىشىشــتۇر
 ئۇرۇشــقا بهرداشــلىق بېرىشــته ســهۋر ئهھــدىگه ۋاپــا قىلىــدۇ، يوقســۇزلۇققا، كېســهللىككه،

ــدۇ، ئاجىزغــا يــاردەم قــ  . قىلىــدۇ نــى ولىنى ســۇنىدۇ، كىچىكھــاجهتمهنلهرگه يــاردەم بېرى
ـايه قىلىـدۇ، بۇالرنىـڭ    دۇ، چوڭنى ھۆرمهتلهيدۇ، مهسلهكلىرىدە پهزىلهتـلهرگه  ئىززەتلهي رىئ

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  177سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  15سۈرە ھۇجۇرات،  ②
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نى تهلهپ ازۇنېمهتلهرنىـڭ دەرگاھىـدىكى نـ   هللانىـڭ رازىلىقىنـى ئىـزدەپ،    هللاھهممىسىنى 
  . قىلىدۇ ئادا قىلىپ

ـاال ئـۆز بهندىلىرىـدىن     هللايهردە بـۇ  . بىز بۇ ھهقته نۇرغۇنلىغان ئايهتلهرنى ئوقـۇيمىز  تائ
ـاللىرىنى سـهرپ قىلىـدىغانلىق    -  يولىـدا پـۇل   هللاياخشىلىرىنىڭ  ـارا رەھىمـدىل   م ى، ئۆزئ

ــۇئمىن   ــڭ م ــدىغانلىقى ۋە ئۆزىنى ــدىغانلىق بولى ــۈپهتلهپ قېرىندىشــىنى ئهال بىلى ىنى س

������G: مۇنــداق دېــگهن %��B�� ��� GR�%����� �G(�%M�� "Z%7 %C��4� D V���)�A ������*J�� ����� R%"J ��ئــۆزى موھتــاج تۇرۇقلــۇق � ��

تائــاال ئۇالرنىــڭ  هللاكېــيىن ئانــدىن . ①�رگه تائــام بېرىــدۇمىســكىنگه، يېــتىمگه ۋە ئهســى

� �: لىرىدىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهنق قىلىشلىرىنىڭ سهۋەبىنى ۋە قهلبدانبۇ �R*8%;
�G�� M��� g �/�� f��j��� �< "2 M(��� %7  ,����%� 8 �/ %C���*)�� %C��� "<��%� "2���  M R%"J 8 �G�����%��J "R�- ���� G�� ��A ����G7 "���� �����(4�.*� 6��� %7  x���� �̂ �ئـــۇالر (� �;*8%���� 8

بۇنىــڭ (نىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن تائــام بېرىمىــز، ســىلهردىن هللاســىلهرگه بىــز ‹) :ئېيتىــدۇ
ــگه ـايمىز  ) بهدىلى ــهككۈر تهلهپ قىلمـ ـات ۋە تهش ــداق مۇكاپـ ــز  . ھېچقان ــىزكى، بى شۈبهىس

  . ②�قورقىمىز كۈندىنپهرۋەردىگارىمىز تهرىپىدىن مهيدانغا كهلتۈرۈلگهن ئېغىر، قاتتىق 
ــڭ     ــالق مۇئمىننى ــتىن ئهخ ــر تهرەپ ـادىتى يهنه بى ـا،   ئىبـ ــهۋەب بولسـ ــتىكى س بولۇش

قىلمايـدىغانلىرىنىڭ   -  مۇئمىننىڭ پهزىلهت ۋە رەزىللىكتىكى ئـۆلچىمى ۋە قىلىـدىغان  
  . ن بولۇشىدۇرسهنىڭ بۇيرۇقى ۋە چهكلىشىگه ئاساهللا

ـان تـوپ  . ۋىجداننىڭ يالغۇز ئۆزى پاك ئهمهس جامائهلهرنىـڭ ۋىجـدانلىرى    -  نۇرغۇنلىغ
  . لۇپ كهلمهكتهئهڭ قهبىه ئىشالرغا رازى بو

شۇنداقال، ئهقىلنىڭ ئۆزىمۇ ئىشهنچلىك ئهمهس، چۈنكى ئۇ مۇھىت ۋە شارائىتالرنىڭ، 
ماجراالرنىڭ تهسىرىگه ئـۇچراپ تۇرغانلىقىـدىن ئۇنىڭمـۇ كـۈچى      -  ھهۋەس ۋە نىزا -  ھاۋايى

ئىختىالپلىرى  ئوتتۇرىسىدىكى ئهخالق ئۆلچىمىئهخالق پهيالسوپلىرىنىڭ . چهكلىكتۇر
  . ۋاتقانلىرىمىزغا يېتهرلىك پاكىتتۇربىزنىڭ دە
چــۈنكى، ئــۇ ئهۋالدنىــڭ . ئــادەتنىڭمۇ مــۇقىملىقى ۋە ئومــۇمىيلىقى بولمايــدۇ -  ئــۆرپ

ـا،   . ئالمىشىشىغا قاراپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ بىر ئهۋالد ئارىسىدىمۇ بىر يۇرتتىن يهنه بىـر يۇرتق
  . بىر ئىقلىمدىن يهنه بىر ئىقلىمغا قاراپ ھهرخىل بولىدۇ

ا، مۇئمىن ھهممه نۇقساندىن پاك، ئازمايـدىغان، ئۇنتـۇپ قالمايـدىغان، تاشـقى     شۇڭالشق
مۇھىتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمايـدىغان، ئېغىـپ كهتمهيـدىغان ئىشـهنچلىك بىـر مهنـبهگه       

6� �: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا. نىڭ ھۆكمىدۇرهللائۇ بولسىمۇ . ئىلتىجا قىلىدۇ� %7  6��Z "D�B "6��7��

                                                 
 .ئايهت -  8سۈرە ئىنسان،  ①
 .ئايهتلهر -  10ۋە  -  9سۈرە ئىنسان،  ②
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 $� "����4� � GR "M D %CK)��  ��تىنمـۇ  هللاچىن ئىشىنىدىغان قهۋمنىڭ نهزىرىدە ھۆكۈمـدە  ) قاهللا(� �� �-%) ��

  . ①�ئادىل كىم بار
ــۇئمىن خۇالســه قىلىــپ ئېيتســاق  ـادەت   هللا، م ــۇش ئۈچــۈن ئىبـ ـا پهزىلهتلىــك بول قـ

بۇنى بىلگهنـلهر ئۈچـۈن   . قا ئىبادەت قىلىش بىلهن پهزىلهتلىك بولىدۇهللاقىلمايدۇ، بهلكى 
  . ، ئهلۋەتتهىدا زور پهرق بارئوتتۇرىسبۇ ئىككىسىنىڭ 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  50سۈرە مائىدە،  ①
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  بهشىنچى باب
   

  
  ئىسالمىي ئىسالھاتالر ساھهسىدىكى ئىبادەت

  
  
  . غهيرىگه ئىبادەت قىلىنمايدۇ تىنهللا. 1
  . ئىبادەتنى كاھىنالرنىڭ قۇللۇقىدىن ئازاد قىلىش. 2
  . قهلبلهرنىڭ ئىخالسى ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولۇشىنىڭ ئاساسى. 3
  . ن رەۋىشته ئىبادەت قىلىش الزىمكۆرسهتكه ۇقا ئهللا. 4
  . روھىيهت بىلهن ماددىنىڭ ئوتتۇرىسىنى تهڭپۇڭالشتۇرۇش. 5
  . قواليالشتۇرۇش ۋە مۈشكۈللهرنى كۆتۈرۈۋېتىش. 6
  
  

  كىرىش سۆز
  

ـالهتكه      هردىلىـرى ھهرقانـداق   گجاھالهتنىڭ لهنهت بىـر نهرسـىنى قىڭغىـر ۋە بـۇزۇق ھ
ئهخالق،  -  ئهدەبئىبادەت،  -  ئېتىقاد، تائهت -  دەئۇالر ئهقى. كهلتۈرمىگۈچه بولدى قىلمىدى

سىنى بۇزۇقچىلىققا ه ساھهئادەت ۋە ھاياتنىڭ ھهمم -  تۈزۈم، ئۆرپ -  ، قانۇنيوسۇن -  قائىدە
ــدۇرۇۋەتتى ــرىگه چۈشــۈرۈلگهن دىنالرنىــڭ ھهممىســى  هللا. تول گه مۇشــۇ نىــڭ پهيغهمبهرلى

  . تهگمهي قالمىدى شامىلى سوغۇق نىڭئومۇميۈزلۈك ئاپهت
ـاخىرقى پهيغهمبىرىنـى    هللا تائاال پۈتۈن دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ ئ

ـادەت ۋە    ھهرھىدايهت ۋە ھهق دىن بىلهن ئهۋەتىشنى ئىرادە قىلغانـدا، جاھانـدا    تۈرلـۈك ئىب
ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى قهدىمكــى ســاماۋىي دىنالرنىــڭ  . دىنىــي پائــالىيهتلهر مهۋجــۇد ئىــدى 

ئۇالرنىـڭ  . انالر تهرىپىدىن قوشۇلغان يېڭىچه بىدئهتلهر ئىدىقالدۇقلىرى، بهزىلىرى ئىنس
گهرچه . بهزىلىرىنىڭ شهكلى ۋە مهزمۇنى يوقاپ كهتكهن، بهزىلىرىنىڭ قېلىپ قالغانىـدى 

ـا يۈزلهنـدۈرۈلمهيتتى          ـا اليىـق زاتق ـان بولسـىمۇ، يهنىـال ئـۇنى ئۇنىڭغ . ئۇنىڭ مهزمـۇنى قالغ



 

142 
 

ـاكى شـۇ    بهلكى، ئۇنىڭ ئېتىقادچىلىرى زېمىندىكى ياك ـا ي ى ئاسماندىكى يالغان ئىالھالرغ
  . ئىالھالرنىڭ دەلالللىرىغا يۈزلىنهتتى

يوسۇنالردا چېكىـدىن ئاشـۇرۇۋېتىپ، چىـن     -  ئۇ دىنالرنىڭ بهزىلىرى شهكىل، قائىدە
يوسـۇنالرنى چـۆرۈپ تاشـلىۋېتىپ،     -  ئىخالسنى يوقىتىۋەتكهن، بهزىلىرى شـهكىل، قائىـدە  

  . ىناقنى يوقىتىۋەتكهنىدىشۇنىڭ بىلهن چىن ئىبادەت ۋە س
 -  شهنىق ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىپ، خۇددى كئۇ دىنالرنىڭ بهزىلىرى چىڭلىقتا قاتتى

 زەنجىرلهرگه ئوخشاپ قالغان، يهنه بهزىلىرى ھهممىنى بوش قويۇۋېتىپ، دىن خۇددى ئويۇن
  . تاماشانىڭ ئورنىدا بولۇپ قالغانىدى - 

ـادەتنى چېكىـدىن ئاشـ    ـادەتكه   ئىسالمىيهت كېلىپ، ئىب ـاكى ئىب ۇرۇۋەتكهنلهرگىمۇ ي
ــدى   ــپ كهتمى ـانالرغىمۇ ئېغى ــهل قارىغـ ــى، . س ـاال  هللابهلك ــق،  تائـ ــداق قىڭغىرلى ھېچقان

ـا قويـدى  »توغرا دىن«ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىش ياكى سهل قاراش بولمىغان  بـۇ دەل  . نى يولغ
ـاال مۇنـدا   هللا. تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلغان دىن ئىـدى  هللا : ق دېـگهن تائ

� �6�%R����"�� 41�� %CK)%� �%���R�7�� ����� ":�7�� �%M Z 8�� �%����q *�%; "5 -  �6�%R%) "Z R"��  E*��B "��8�B��  &"�%7 B �F%� �9%.��  C�� �F�%��g �/  "5 -
 $f "��� �g 45�� � b1�� ���� e�� ���t.�� ���%v".�B %C��K)�� ���� "���I�B... ��)ــى مــۇھهممهد ــۇ مۇشــرىكالرغا! ئ ئېيتقىنكــى،  )ب

ـاتىم    ‹ ـاتىم ۋە مام ـانلىقىم، ھاي ـان ياخشـىلىقلىرىم ۋە    (مېنىڭ نامىزىم، قۇرب ـادا قىلغ دۇني
ـارى  ) ئىبادەتلىرىم -  تائهت نىـڭ شـېرىكى يوقتـۇر،    هللا. ئۈچۈنـدۇر  هللائالهملهرنىڭ پهرۋەردىگ

ـالغۇز  (مهن مۇشــۇنىڭغا  ـادەت قىلىشــقا   هللايهنــى يـ ـالىس ئىبـ مهن . بۇيرۇلــدۇم) قىــال خـ
ــى مــۇھهممهد(. ›رنىڭ ئهۋۋىلىــمهنمۇســۇلمانال  ڭھهمــمه نهرســىنى هللا‹ئېيتقىنكــى، !) ئ

   ①�›پهرۋەردىگار تهلهپ قىالمدىمهن؟ پهرۋەردىگارى تۇرسا، ئۇنىڭدىن باشقا
ـات ۋە ئىسـالھات پرىنسـىپلىرىنى ئېلىـپ          ـانچه تهلىم شۇنداق، ئىسـالم دىنـى بىـر ق

ـادەت شـوئارلىرىنىڭ ئابىدىسـىنىڭ   . كهلدى بىـز ئـۇالرنى   . ئـۇلى بولـدى   ئۇالر ئىسالمدا ئىب
  : تۆۋەندە بايان قىلىپ ئۆتىمىز

  
  

  غهيرىگه ئىبادەت قىلىنمايدۇ تىنهللا. 1
  

ـارك كـۆپ         2000بۇنىڭدىن  ـارىخچى پلۇت يىـل ئىلگىـرى گرېتسـىيىلىك داڭلىـق ت
ــگهن   ــداق دې ــيىن مۇن ــدىن كې ــز سېپىلســىز، پادىشاھســىز، ”: ئىزدەنگهن بايلىقســىز،  بى

ئهممــا، ئىنســانىيهت . ھهرلهرنى ئۇچرىتىشــىمىز مــۇمكىنســىز شــهىئهدەبىياتســىز، درامم
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ـالىيهت ئېلىـپ بارمايـدىغان ب       ـاكى ئاھالىسـى دىنىـي پائ ىـرەر شـهھهرنى   ئىبادەتخانىسىز ي
  . “كۆرۈپ باققان ئهمهس

نســان تهبىــئىگه ســىڭىپ ئى نىڭئىنتىلىشــ بولغــان پهقهت ئــالىي بىــر ياراتقۇچىغــا
ملىرىدىن ئېتىلىپ چىقىدىغانلىقى ئۈچۈن قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتال ۇنىڭئ ى ۋەكهتكهنلىك

 ۋاقىـتالردا بىراق، مۇشۇنداق ئېسىل تۇيغۇ كـۆپىنچه  . نى خاتىرىلىدىتارىخ مهزكۇر ھهقىقهت
ت ۋە ئۇنى جاھالهت، غهپله. بولغان يولدىن ئېغىپ كهتتى) تائاالغا هللا(ىغا مهبۇدئۆزىنىڭ ھهق 

  . ىۋالدئازغۇن ئېقىمالر تارتى
ـان    ـا قوشـۇپ يالغانـدىن ئويـدۇرۇپ        هللابۇنىڭ بىـلهن ئىنس ـاكى ئۇنىڭغ نىـڭ غهيـرىگه، ي

ـاكى    ـان شـهكىلدە       هللاچىقىرىلغان باشقا ئىالھالرغىمۇ چوقۇنـدى، ي ـا قويمىغ ـا ئـۇ يولغ تائاالغ
  . ئىبادەت قىلدى

 شۇڭالشقا، ئىنساننىڭ ساپ تهبىئىتىنى ئۆزىنىـڭ تـوغرا يۆنىلىشـىگه يۈزلهنـدۈرۈپ    
ېتىشتىن ساقالش پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋەزىپىسى قويۇش ۋە ئاشۇ ئېسىل تۇيغۇنى ئېغىپ ك

قــا ئىبــادەت قىلىشــى، ئــۇ زاتقــا بىــر نهرســىنى شــېرىك هللائىنســاننىڭ پهقهت  ،بــۇ. ئىــدى
  . كهلتۈرمهسلىكى ۋە مهخلۇقالردىن بىرىنى ئىالھ قىلىۋالماسلىقى ئۈچۈن ئىدى

ـانالر     ـانالردا ئىنس ـان زام ئېزىـپ   پهيغهمبهرلهرنىڭ دەۋىتى ئۇزۇن مۇددەت ئۈزۈلـۈپ قالغ
  . كهتتى ۋە ئىنسان ئهقلى قوبۇل قىاللمايدىغان دەرىجىدىكى باتىل ئىالھالرغا چوقۇندى

ـاھى ۋە       »قۇرئان كهرىـم « ـال پادىش ـان قىلىنغانـدەك، سـهبهئ مهملىكىتىنىـڭ ئاي دە باي
ـاتتى  ـايه قىلىـپ مۇنـداق        هللا. ئۇنىڭ قهۋمى قۇياشقا چوقۇن ـاال ھۆپۈپنىـڭ سـۆزىنى ھېك تائ

��: دېگهن �!b��,�<��  %5�%��*Z�� %6��A "2 e*,��+�� "2 !��� �R"A�B  ���J"�*a��  2 !�� �6*��T�� %C*)�� %�� 
 6%7 %P"R*a)%� ��� , Q"Z�� ��!�7 "���-��
 ��� ,��� "!��� �/ "2 !�ـانلىقىنى بايقىـدىم،    هللائۇنىڭ ۋە قهۋمىنىڭ � ��� نى قويۇپ قۇياشـقا چوقۇنۇۋاتق

ـا قىلمىشــلىرىنى    ـانلىقلىرىنى  نــى هللايهنــى (شــهيتان ئۇالرغـ ) قويــۇپ قۇياشــقا چوقۇنغـ

  . ①�چىرايلىق كۆرسهتتى، ئۇالرنى توغرا يولدىن توستى، ئۇالر ھىدايهت تاپمايدۇ
  . ئاي ۋە يۇلتۇزالرغا چوقۇندىبهزىلهر ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمىدەك 

ان ئۇالر بۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇنلىغ. ئاتهشپهرەسلهرگه ئوخشاش ئوتقا چوقۇنغانالرمۇ بولدى
ـاجىبالرنى بهلگىلىـدى، بۇنىـڭ بىـلهن ئـۇالر        ئۆيلهرنى بىنا قىلدى، ۋەخپىلهرنى ئاتىـدى، ھ

  . چوقۇنىدىغان ئوت بىر قېتىممۇ ئۆچۈپ قالمىدى
ــهكىلدە       ــۇق ش ــۆت بۇلۇڭل ـا، ت ــرى بولسـ ــدىن بى ــۇش ئادەتلىرى ـا چوقۇن ــڭ ئوتقـ ئۇالرنى

  : ئىدىبۇالر ھهر خىل . ئورەكلهرنى كوالپ، شۇنىڭ ئهتراپىدا ئايلىناتتى
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بۇالر . بهزىلىرى ئۆزلىرىنى ئوتقا تاشالپ، بهدەنلىرىنى كۆيدۈرۈشنى ھارام دەپ قارايتتى
  . كۆپ ساندىكىلهرنى ئىگىلهيدۇ

ــۆزلىرىنى ۋە بــالىلىرىنى قۇربــان     يهنه بهزىلىــرى ئوتقــا قــاتتىق چوقۇنغــانلىقتىن، ئ
  . قىلىدىغان ھالهتلهرمۇ بار ئىدى

ـارقىلىق      بهزىلهر سۇغا چوقۇناتتى، ئۇالر سۇ ھهممه شهيئىنىڭ ئهسـلى مهنبهسـى، ئـۇ ئ
شۇڭالشقا، شۇنىڭغا چوقۇنۇش كېرەك . تۇغۇلۇش، ئۆسۈش، پاكلىق ۋە ھايات مهۋجۇد بولىدۇ

  . دەپ قارايتتى
  . شۇنداقال، ھايۋانالرغا چوقۇنغان نۇرغۇنلىغان قهۋملهرمۇ بولغانىدى

  . انالرمۇ بولدىھايات ئىنسانالرغا ۋە ئۆلگهنلهرگه چوقۇنغ بهزىلهر بولسا،
بــۇ ھهقــته تائــاال هللا ا. شــاياتۇنالرغا چوقۇنــدى -  دەرەخــلهرگه ۋە جىــن -  يهنه بهزىــلهر دەل

� �: دەيدۇمۇنداق ��� ( %7 "wb7 2� %!%. 2 e ���H "��B *6 %Q"�� ��� , �"��� �� 8� �� "5�.U ڭ بهلكى جىنغا چوقۇناتتى، ئۇالرنى�

  . ①�تولىسى جىنغا ئىمان كهلتۈرەتتى
ـاالمنىڭ    ،رغا چوقۇنـدى، بـۇ  بهزىلهر بۇتال ـان    نـۇھ ئهلهيهىسس زامانىـدىن تارتىـپ يامرىغ
لهرگه ەد، سـۇۋائ، يهغـۇس، يهئـۇق ۋە نهسـر    نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمى ۋ. قهدىمىي ئاپهتتۇر

الر بـۇت  ئـۇ «: مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئىبنى ئابباس . چوقۇندى
ئـۇالر ئـۇالرنى   . كهن سالىه كىشىلىرىنىڭ سۈرەتلىرى ئىـدى ئهسلىدە ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ كهت

ـان ئـۆتتى،    رىـ ئا. رۇشلىرى ئۈچـۈن ئېسـىۋالغانىدى  ئهسلهپ تۇ ئـۇالر  كېـيىن  دىن ئـۇزاق زام
  . »دىۇشقا باشلىئۇنىڭغا چوقۇن
مىليونغــا يهتتــى،  330ئىالھالرنىــڭ ســانى ئــالتىنچى ئهســىردە ھىندىســتاندا  مىــالدى

ــوپكهت   ــه قـــالتىس بـ ــمه نهرسـ ــردى، ھايـــات   ھهمـ ـالهتكه كىـ ــدارلىق ھــ ــمه جهزبىـ تى، ھهمـ
ـا ئايالنـدى     ـا مۇشـۇنداق   . مۇئهسسهسهلىرىنىڭ ھهممىسى كىشـىلهر چوقۇنىـدىغان ئىالھق مان

  . شهكىلدە بۇتالرنىڭ، ئىالھالرنىڭ سانى كۆپىيىپ ساناش قىيىنلىشىپ كهتتى
نى ئىسهاق ئىب. ىدىبۇتقا چوقۇنۇش ئهرەب دىيارىدا ئىسالمىيهتتىن ئىلگىرى تارالغان

ھهربىـــر ئـــائىله ئۆزىنىـــڭ ئۆيىـــدە «: مۇنـــداق دەيـــدۇ) قىلســـۇن مهتئۇنىڭغـــا رەھـــ هللا(
ســهپهردىن  يــاكى چىقمــاقچى بولغانــداســهپهرگه  دىغان بىــر بــۇتنى قويۇۋالغانىــدى،چوقۇنىــ

ـاتتى   ـا تىۋىن ـاخىرقى ئهھـدى بـۇت بىـلهن        . كهلگهندە ئۇنىڭغ دېـمهك، ئۇنىـڭ بىرىنچـى ۋە ئ
  . »بوالتتى

ـاھىلىيهتته   «: مۇنـداق دېـگهن  ) ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(تاردى هئهبۇ رەجا ئ بىـز ج
ـاق، بۇرۇنقىسـىنى تاشـلىۋېتىپ، كېـيىن         تاشقا چوقۇناتتۇق، ياخشـىراق بىـر تاشـنى تاپس
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ـا سـۈت           ـا ئهكېلىـپ، ئۇنىڭغ ـاق، توپ ـاش تاپالمـاي قالس ـادا ت ـاتتۇق، مۇب تاپقىنىمىزغا چوقۇن
  . »يلىناتتۇقسېغىپ، ئاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئهتراپىدا ئا

مهن جاھىلىيهتته تاشقا «: مۇنداق دېگهن) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئىبنى ئهبسه  همرئ
ـاش   . چوقۇنىدىغان ئادەم ئىدىم ئىالھى بولمىغان مهھهلله كىشىلىرى تاش ئىزدەپ، تـۆت دانه ت

ئهكېلهتتى، ئۇنىڭ ئۈچىنى قازان ئېسىش ئۈچۈن ئىشلىتهتتى، ئهڭ ياخشىسىنى بولسا ئىالھ 
ـا، ئـۇنى تاشـلىۋېتىپ      ـاپقىنىنى  قىلىۋاالتتى، ئاندىن كېيىن ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىسـىنى تاپس ت

  . »ئىالھ قىلىۋاالتتى
ـازغۇنلۇق،    ئىنسانغا مۇشۇنداق زااللهتلهر يېپىشىۋالغۇدەك دەرىجىدە، ئۇنىڭغا قانـداق ئ

  ! ھه -  قانداق خارلىق يهتكهن بولغىيتتى
 360قىلغانـدا، بهيتۇلالھنىـڭ ئهتراپىـدا    مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مهككىنى پهتهـى  

ــۇت بــارلىقىنى كــۆردى  �G-� e����شــۇنىڭ بىــلهن . بT ����� �� �5��%@���"�� *�%;  5��%@���"�� �[�� �e�T�� b[�� �:"�� f��� �< "5�� -�� �
ـاي    .يوقالدى) يهنى كۇفرى(كهلدى، باتىل ) يهنى ئىسالم(ھهقىقهت � باتىل ھهقىـقهتهن ئوڭ

ــۇالرن ،دەپ ①�يوقىلىــدۇ ــدىن كېــيىن بهيتــۇلالھتىن ئېلىــپ  . چــاقتىى قىلىچىــدا ئ ئان
  . چىقىلىپ كۆيدۈرۈۋېتىلدى

يېقىن تۇرغان يهھۇدىي ۋە خرىستىئانالرمۇ ساماۋىي كىتاب ۋە پهيغهمبهر ھىدايىتىگه 
ئۇالرغىمۇ بۇتپهرەسلىك بېسىپ كىردى، شـۇنىڭ بىـلهن   . تهۋھىد يولىدىن ئېغىپ كهتتى

  . ئۇالرنىڭ دىنىمۇ بۇرمىلىنىپ كهتتى
ـادلىرى بۇزۇلـۇپ كهتتـى،      ۇدىياليهھ ـان ئېتىق ـا نىسـبهت   هللارنىڭ ئۇلـۇھىيهتكه بولغ ق

ـا نىسـبهت بهردى     ـانلىق سـۈپهتلهرنى ئۇنىڭغ نـى  هللائـۇالر  . بېرىش اليىق بولمايدىغان نۇقس
ـايما    ـان ئىشـىغا پۇش قىتىلىـدۇ دەپ  ىن قىلىـدۇ، چارچايـدۇ، چېلىشـىدۇ، ي   بىلمهيدۇ، قىلغ

  . ئېتىقاد قىلىدۇ
بۇنىڭ بىلهن مهسىه دىنى ئۇالرنىـڭ  . ۇتپهرەسلىك سىڭىپ كىردىخرىستىئانالرغا پ

ـاقالر ئارىســـىدىن تۆكۈلگهنـــدەك چىقىـــپ كهتتـــى        . قوللىرىـــدىن خـــۇددى ســـۇ بارمــ
ـالهتته        ـاپ ھ ـاز بىـر مـۇددەت س ئهپسۇسلىنىدىغان ئىش شۇكى، خرىستىئان دىنـى پهقهت ئ

ـارىخىنى ئىككـى    ىيلىك بىـلهن  كىشـى ئهڭ ئهشـهدد   داۋامالشتى، ئاندىن كېيىن ئۇنىـڭ ت
  . بىرى دىنىي زات، يهنه بىرى پادىشاھ. بورمىلىۋەتتى

بىرىنچىســى، ســانت پــولىس بولــۇپ، ئــۇ خرىســتىئان دىنىنىــڭ ئىزنــالىرىنى يــوق  
ــۈرۈۋەتتى    ــۇرىنى ئۆچ ــد ن ــۋەتتى ۋە تهۋھى ــلهن،    . قىلى ـاتلىرى بى ــڭ خۇراپـ ــۇنى جاھالهتنى ئ
  . بۇتپهرەسلىكنىڭ تهسىرلىرى بىلهن يۇغۇردى

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  81سۈرە ئىسرا،  ①



 

146 
 

پادىشــــاھ كوســــتانتىن بولــــۇپ، ئــــۇ خرىســــتىئان دىنىنىــــڭ  ئىككىنچىســــى، 
قالدۇقلىرىنىڭ ھهممىسىنى يوقىتىۋەتتى، بۇ پادىشاھ ھهممه بىرلىككه كېلىپ ئېتىقاد 
قىلىـدىغان بىــر ئېتىقــادنى بهرپــا قىلىــش ئۈچــۈن خرىســتىئان دىنىنىــڭ پــوپلىرىنى ۋە  

ـادنى خوالسـ        ـايىن غهلىـته بىـر ئېتىق ئـۇ  . ىلهپ چىقتـى راھىبلىرىنى يىغـدى، ئـۇالر ئىنت
ھهق  مهســىهبولغــان مهســىهقا ئېتىقــاد قىلىــش،  نىــڭ ئــوغلى هللاقــا، هللابولســىمۇ، بىــر 

ــۇپ، مــۇقهددەس روھــتىن بولغــان   ــدىن . ئىالھــتىن بولغــان ھهق ئىــالھ بول ئىنســانغا ئان
ـازاب          ـان، ئانـدىن ئ ئايالنغان، ئانـدىن مهريهمنىـڭ قورسـىقىدا تۆرىلىـپ مهريهمـدىن تۇغۇلغ

ــكهن، جـــاراھهتلهن ــنه قىلىنغـــان  چهكـ ــتقا مىخالنغـــان ۋە دەپـ ــۈرۈلگهن، كرىسـ گهن، ئۆلتـ
  . دېگهنلهردىن ئىبارەتتۇر

ــ ــۇنداق گر دېــ ــى مۇشــ ــتىئان دىنــ ــىيه ېمهك، خرىســ ــم خۇراپاتتســ ــدىن، رىــ لىرىــ
  . ىدىن، مىسىر ئاپالتونلىرىدىن ئارىالشما بىرىكمىگه ئايلىنىپ قالدىلىربۇتپهرەسلىك
ىبادەت قىلىدىغان، پهرۋەردىگارى ئالدىدا قا قاتتىق ئهللاپاجىئهلىك يېرى شۇكى، ئهڭ 

ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ   . ئۆزىنىڭ ئۇبۇدىيىتىنى ئهڭ ئېتىراپ قىلىدىغان مهسـىهقا چوقۇنـدى  
غــا ىنــى ئىنگلىــز تىل»قۇرئــان كهرىــم«. قىلىۋالــدى مهبــۇدھىبرىلىرىنــى، راھىبلىرىنــى 

: توغرىسىداتهرجىمه قىلغان ئالىم سېل مىالدىيه ئالتىنچى ئهسىرنىڭ خرىستىئانلىرى 
  . دەيدۇ» ئۇالر راھىبالرغا چوقۇنۇشتا چېكىدىن ئاشۇرۇۋەتكهن«

  
  

        قىال ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلىدۇهللايېگانه  -  ئىسالم پهقهت يهككه
  

ــدىكىلهر ئىســالمىيهتتىن ئىلگىــرى جاھــاننى قاپلىغــان شــېرىك ئېتىقــاد،    يۇقىرى
ىكنىڭ ھهمـمه تـۈرلىرىگه   ئۇنـداقتا، ئىسـالم شـېر   . جاھىلىيهتنىڭ بۇتپهرەسـلىكى ئىـدى  

  قانداق پوزىتسىيه تۇتتى؟ 
قىلىشـقا دەۋەت قىلـدى، ئۇنىڭـدىن باشـقا ھهرقانـداق      قىال ئىبادەت هللائىسالم يالغۇز 

ۋە  »تهۋھىـدى رۇبـۇبىيهت  «دەرھهقىقهت، ئىسـالمنىڭ روھـى   . ئىالھالرنى چۆرۈپ تاشلىدى
ـا،   تهۋھى. تىن ئىبارەت بولغان ساپ تهۋھىدتۇر»تهۋھىدى ئۇلۇھىيهت« دى ئۇلـۇھىيهت بولس

ئىســــالمنىڭ شــــوئارى مــــۇھهممهد . قىــــال قىلىــــش دېمهكتــــۇرهللائىبــــادەتنى پهقهت 
ــۇغ، ئهڭ ئهۋزەل      ــگهن ئهڭ ئۇل ــبهرلهر دې ــى پهيغهم ــدىن ئىلگىرىك ـاالم ۋە ئۇنىڭ ئهلهيهىسسـ

ـاھادەت    ىكىئىسالمد ،بۇ. تۇر»)تىن باشقا ئىالھ يوقهللابىر ( � ���� �� ��«كهلىمه  ئىككـى ش
  . دۇرنىڭ بىرىكهلىمىسى
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دە »قۇرئان كهرىـم «ئهسرارلىرى، تهلىماتلىرىنىڭ چهكسىزلىكى  -  ئىسالمنىڭ سىر
مهركهزلهشــكهن بولــۇپ،  ئهســرارى ســۈرە فــاتىههگه -  بــۇ دەســتۇرنىڭ ســىر. ئىپادىلىنىــدۇ
دېــگهن ئــايهتته  �مىــز ۋە ســهندىنال يــاردەم تىلهيمىــزســاڭىال ئىبــادەت قىلى�ئۇنىڭــدىكى 

ـادەت      يهنى،. خۇالسىلىنىدۇ ـا ئىب بىز سهندىن باشقا بىر نهرسىگه ياكى باشـقا بىـر مهخلۇقق
  . قىلمايمىز، سهندىن باشقا بىر مهخلۇقتىن ياردەم تىلىمهيمىز

ــم«شۇڭالشــقا،  قىلىــدىغان ۋە مــۇھهممهد ئىســالم دىنىغــا ئېتىقــاد   ەد»قۇرئــان كهرى
ە بىرىنچــى ئهلهيهىسســاالمغا بهيــئهت قىلغــان كىشــىگه بۇيرىلىــدىغان تــۇنجى تهۋســىيه ۋ

ــۇ زاتقــا ھېچنېمىنــى شــېرىك كهلتــۈرمهڭالر   هللا«پرىنســىپ  » قــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، ئ
  . دېگهندىن ئىبارەت

ـاھلىرىنى مۇشـۇ بۈيـۈك        مۇھهممهد ئهلهيهىسساالممۇ بىرىنچـى بولـۇپ، زېمىـن پادىش
قىلىۋالغــان نهرســىلهرنى چــۆرۈپ تاشــالپ،  مهبــۇدكىشــىلهرنى . مهســىلىگه دەۋەت قىلــدى

  . قىال ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلدىهللاز پهقهت يالغۇ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم نهجاشــى، قهيســهر ۋە ئــۇالردىن باشــقا پادىشــاھالرغا يازغــان  

��� �: مهكتۇبلىرىنى مۇنۇ ئايهت بىلهن ئاياغالشتۇرغان(��( "����. f������ $3� �R�)�� V��%; "� "�������� %1���%M"�� �5 "e�B ��� "5 -
 ��8 */�B "2 M�(�� "����.����*������ �%u���� %C��K)�� %�� 
 6��47 ���G.��."��B G���d"��. ��(�� d"��. �9�� %̂ *���� �/�� �Gi"��� �g %C��%. �\%��� "a 8 �/�� �C��K)�� */%; �,�� �" "���� �� ���� "� "�

 ��� R%)�� "Z 7 ���*8��%. "�� ,�!�� "g�� �›قىــال هللاپهقهت ) ر ۋە ناســاراالريهھــۇدىياليهنــى ! (ئــى ئهھلــى كىتــاب
 -  نــى قويــۇپ بىــرهللاھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلتۈرمهســلىك، قــا هللائىبــادەت قىلىــش، 
ـان بىـر سـۆزگه    بىرىمىزنى خۇدا  يهنـى بىـر   (قىلىۋالماسلىقتهك ھهممىمىزگه ئورتاق بولغ
ـا يهنـى بـۇنى قوبـۇ   (ئهگهر يۈز ئۆرۈسـه  . دېگىن› ئهمهل قىاليلى) خىل ئهقىدىگه ): ل قىلمىس

ۇلمان ئىكهنلىكىمىــزگه گــۇۋاھ بىزنىــڭ مۇســ!) ئــى يهھــۇدىيالر ۋە ناســاراالر جامائهســى (‹

  . ①�دەڭالر› بولۇڭالر
ــم « ـان كهرىـ ـانلىقى   »قۇرئــ ــكه چاقىرغــ ــۇ دەۋەتـ ــڭ مۇشـ ـارلىق پهيغهمبهرلهرنىـ دە بــ

قا ئىبادەت قىلىشـقا،  هللايالغۇز پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى ئۆز قهۋملىرىنى . تهكىتلهندى
ــۈز ئۆرۈشــكه دەۋەت قىلغانىــدى تاغۇتقــا ئىبــادەت قىلىشــتىن   شــقا ئىبــادەت تىــن باهللا. ي

ـاغۇتتۇر   ــهيئىلهرنىڭ ھهممىســى تـ ـان ش ــى  . قىلىنغـ ــدا پهقهت ئىكك ــۇدجاھان ــۇپ،  مهب بول
ـان بىـر    . ئۈچىنچىسى يوق ـا     هللايهنـى، ئىنس ـاكى تاغۇتق ـادەت قىلىـدۇ ي ـا ئىب ـا  هللاكىـم  . ق ق

ـاالكىتىگه چۈشـۈپ كېتىـدۇ       هللا. ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتسا، شهكسـىز تاغۇتنىـڭ ھ

� �: تائــاال مۇنــداق دېــگهن� �&� I���*J�� "���� �%(�� "<��� �C��K)�� "�� ,�� �"A� %��B G/��� �*� $3��*7 B 45�� � ���%� ����( "�H���. ",�����بىــز � �...�
يهنــى شــهيتانغا، (قــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، شــهيتاندىن  هللا‹: ھهقىــقهتهن ھهربىــر ئــۈممهتكه
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ـادەت قىلىشـتىن  مهبۇدبۇتالرغا، كاھىنالرغا ئوخشاش ھهرقانداق  » ڭالرولـۇ يىـراق ب ) قا ئىب

  . ①�دەپ پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق

ـاب  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمتائاال  هللا �6 �: گهنقىلىـپ مۇنـداق دېـ   غا خىت %7 ��(")� ��"��B ���7��
 %�� ,�� �"A��� ����8�B */%; �C����%; �/  C��*8�B %C��"���%; � %D��� 8 */%; $E��� �*� 6�� %7 �F��%)"��ســهندىن ئىلگىــرى !) ئــى مــۇھهممهد(� �-�

يوقتـۇر،  ) بهرھهق( مهبـۇد مهندىن باشـقا ھـېچ   ‹: مبهرلهرنىڭ ھهممىسىگهئهۋەتىلگهن پهيغه

  . ②�دەپ ۋەھيى قىلدۇق› ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر
هيتتى، ھهمــمه جايــدا ئــۇنى ئىســالم دىنــى شــېرىككه قارشــى جهڭنــى قــاتتىق كــۈچ 

ـازغۇنلۇق، مهغپىـرەت    پۈتۈن كۈچى، كۆزىتىپ بىلهن يوقاتتى، ئىسالم شېرىكنىڭ ئېغىر ئ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. گۇناھ ئىكهنلىكىنى بېكىتتىچوڭ نمايدىغان قىلى � �: تائ/ �C�K)�� *�%;
����� GR�%c�A ���� GR"�%; Y������ ��� "��� %,�������� %C���K)��%. "\%����� "a � 6����7�� f����� �a�� 6��� �R%� �F���%��= ��� 
 ������7  ����%#"v����� %C����%. �\����� "a � ��B  ����%#"v� هللا� ���

ـان ئادەمنىـڭ    كهلتۈرۈش گۇناھىنى مهغپقا شېرىك هللاھهقىقهتهن  ىرەت قىلمايـدۇ، خالىغ
ىدىكهن، چـوڭ  قا شېرىك كهلتۈرهللائۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مهغپىرەت قىلىدۇ، كىمكى 

��%\" .%��(K�C% �؛ ③�گۇناھ قىلغان بولىدۇ "a � 6�7�� f��a�� 6�R%� �F%��= ��� 
 ��7  �%#"v����� %C%. �\�� "a � ��B  �%#"v��� �/ �CK)�� *�%;
���� *5���� ",�������� G,���%�. G/�يهنــى (ئــۆزىگه بىــرەر نهرســىنىڭ شــېرىك كهلتۈرۈلۈشــىنى      هللا� ��

ـاھىنى  ) ئـۆزى  هللا(ئهلـۋەتته مهغپىـرەت قىلمايـدۇ، بۇنىڭـدىن باشـقىنى      ) مۇشرىكلىك گۇن
ھهقىـقهتهن   قا شېرىك كهلتۈرىـدىكهن، ئـۇ  هللاخالىغان ئادەمگه مهغپىرەت قىلىدۇ، كىمكى 

  . ④�قاتتىق ئازغان بولىدۇ
نىــڭ غهيــرىگه دۇئــا قىلىــپ، ئۆلــۈپ  هللاكىــم «: ســته مۇنــداق كهلــگهنســهھىه ھهدى

قا بىر نهرسىنى شېرىك هللاكىم «؛ )بۇخارى رىۋايهت قىلغان(» كېتىدىكهن دوزاخقا كىرىدۇ
قــا بىــر نهرســىنى شــېرىك هللاكهلتــۈرمهي مۇالقــات بولىــدىكهن جهنــنهتكه كىرىــدۇ، كىــم 

  . ⑤»كهلتۈرۈپ، مۇالقات بولىدىكهن دوزاخقا كىرىدۇ
ــر گۇنــاھنى      هللا ــداق بى ــدىن باشــقا ھهرقان ــۈرۈش گۇناھى ـاال پهقهت شــېرىك كهلت تائـ

ــرەت      ــلهن مهغپى ـاپائىتى بى ـاپائهتچىلهرنىڭ شـ ــلهن، شـ ــى بى ــى، مهرھهمىت ــڭ پهزل ئۆزىنى
  . قىلىشى مۇمكىن

                                                 
 .ئايهت -  36سۈرە نهھل،  ①
 .ئايهت -  25سۈرە ئهنبىيا،  ②
 .ئايهت -  48سۈرە نىسا،  ③
 .ئايهت -  116سۈرە نىسا،  ④
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ⑤
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ـاھالرنى       «: ھهدىس قۇددۇسىيدا مۇنداق كهلگهن ـادەم ئـوغلى، سـهن زېمىـنچه گۇن ئـى ئ
ـا  ئېلىپ ـا بىـر    كهلسهڭ، ئهمم ـاڭ، مهن      ماڭ ـات بولس نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمهي مۇالق

  . »شۇنىڭ باراۋېرىچه مهغپىرەت ئېلىپ كېلىمهن
باشـقىالردىن مهغپىـرەت قىلىنمايـدىغان    ھهدىسلهردە دېيىلگهنـدەك،   -  مهزكۇر ئايهت

ـا ھېچنېمىنـى شـېرىك كهلتۈرمهيـدىغانالر    هللايهنـى  (ساپ تهۋھىد ئهھلى گۇناھالر  دىـن  )ق
ـاھ   چــ. مهغپىــرەت قىلىنىــدۇ  ـاپ تهۋھىــد دېــگهن گۇنـ ســىيهتلهر دېڭىــز  مه -  ۈنكى، سـ

قۇمـدەك جىـق    شـۇنداقال، ياخشـىلىق  . ىـدۇ كۆپۈكلىرىدەك كۆپ بولسىمۇ، ئـۇالرنى كۆيدۈر 
  . ئۇالرنى كۆمۈۋېتىدۇشېرىك بولسىمۇ، 

ـايىن   ئىسالم دىنىنىڭ شېرىككه قارشى مۇشۇنداق قاتتىق پوزىتسىيه تۇتۇشى ئىنت
  . ھهق ئىدى

ئىبــادەت دېــگهن بــاش «: دېگهنــدەك) قىلســۇن مهتئۇنىڭغــا رەھــ هللا(ئىبنــى ســىيدە 
نىڭ بىر تۈرى بولۇپ، ئۇنىڭغا پهقهت ھاياتلىق، ئهقىـل، ئىـدراك، قـۇالق ۋە كـۆزدىن     ئېگىش

چـۈنكى،  . نىڭ ئهڭ ئالىي تۈرلىرىنى ئىنئام قىلغان زاتـال ھهقلىـق بولىـدۇ   نېمهتئىبارەت 
ــۇ  ئىبادەت ــڭ ئهڭ تۆۋىنىم ــى نېمهتنى ــڭ ئهڭ ئالىيس ــدۇ  نى ـا بولى ـان زاتقـ ـا قىاللىغـ . نى ئاتـ

  . »تائاال اليىقتۇر هللاشۇڭالشقا، ئىبادەتكه 
ـام رازى  ــ  هللا(ئىمـ ـا رەھ ـادەت دېــگهن  «: مۇنــداق دېــگهن ) قىلســۇن مهتئۇنىڭغـ ئىبـ

نىــڭ ئهڭ يۇقىرىســىنى نېمهتئۇلۇغالشــنىڭ ئهڭ يــۇقىرى پهللىســىدۇر، ئىبــادەت پهقهت 
ىڭ ئهڭ كاتتا نامايهندىلىرى بولسا، ھاياتتىن ننېمهت. ئىنئام قىلغان زاتقىال اليىق بولىدۇ

ـارەت   ۇ نتائاالنىڭ مۇ هللاپايدىلىنىشقا ئىمكانىيهت يارىتىپ بېرىش، بۇنىڭغا  ئايىتىـدە ئىش

��"Gi��: بار �g  F��� "2�����  5�"���- 6� %7 �F� �"��)�O ",�-�ـالبۇكى سـهن بـۇرۇن يـوق       � �� ـاراتتىم، ھ سـېنى مهن ي

ــدىڭ � .%���؛ ①�ئىــ�� ����� # "M�� ������"� �� "2 �������� "D���� G���������"7�B "2 �����( ��� %C����*)...� ـار  هللا� ــداقمۇ ئىنكـــ ــى قانــ نــ

  . ②�سىز ئىدىڭالر، سىلهرگه جان بهردىقىلىسىلهركى، جان
تائاالنىڭ مۇنـۇ   هللابۇنىڭغا . شۇنداقال، پايدىلىنىدىغان شهيئىلهرنى يارىتىپ بېرىشتۇر

�M �2 7*��� �%�� :ئايىتىــدە ئىشــارەت بــار� �[���) �O �%9��*�� ��� e G���� %R�< %h"��W� �� يهر يۈزىــدىكى ھهمــمه  هللا�

�M �2 7*�� �%�� �؛ ③�ئۈچۈن ياراتتى) پايدىلىنىشىڭالر نىڭ(نهرسىنى سىلهر � ��*̂ �� �C*)�� *��B � "������ "2���B
 G3��(%@��.�� G	��%e���m  C� �R�%8 "2 M"��)�A ���� "��B�� %h"�� "W� �%� ��7�� %&�����R*Z��� � ،ئاسـمانالردىكى   هللابىلمهمسىلهركى

يهنى سىلهرنى پايدىلىنىشىڭالرغا (ۋە زېمىندىكى ھهممىنى سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  9سۈرە مهريهم،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  28سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  29سۈرە بهقهرە،  ③
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) يهنـــى مـــاددىي ۋە مهنىـــۋى(ســـىلهرگه ئاشـــكارا ۋە يوشـــۇرۇن ). مۇۋاپىقالشـــتۇرۇپ بهردى

  . ①�لىرىنى كامالهتكه يهتكۈزۈپ بهردىنېمهت
ياتىنىـــڭ ھهمـــمه ھېچقانـــداق شـــهك بولمىغـــان ھهقىـــقهت شـــۇكى، ئىنســـان ھا 

ئۇ مۇنـداق  . تائاال تهرىپىدىندۇر هللالهر بولسا، نېمهتباسقۇچلىرىدا ئۇنىڭغا يېغىپ تۇرىدىغان 

ــگهن 6� ��(K���C% �: دېـ��� %R�� $3��� �R"4�8 6���47 2���  M%. �����7�ـان   � �� ــرىمهن بولۇۋاتقــ ــىلهر بهھـ ــڭ نېمهتسـ لهرنىـ

  . ②�بهرگهن هللاھهممىسىنى 
ـا   هللا(ئىمام ئىبنـى قهييـۇم    كېسـهللهر  ( شـىفائۇلئهلىل «) ۇنرەھـمهت قىلسـ  ئۇنىڭغ

ـارەك ئىسـمى بۈيـۈك   «: كىتابىـدا مۇنـداق دېـگهن    ناملىق» )شىپاسى ـانه  مۇب مهبـۇد   ۋە يېگ
ئــۇ . ھهمــمه تــۈرلىرىنى ئاتــا قىلغۇچىــدۇر لهرنىــڭ نېمهتزات بولســا، ئهمهلىيهتــته بولغــان 
  . لهرنى ئاسمان ۋە زېمىن ئهھلى ساناپ بواللمايدۇنېمهت
ـانلىقى،    ئۇالرغا لىقى، نىڭ ئۇالرنى ياراتقانهللا ھاياتلىق بېغىشـالپ، سـۆزلهيدىغان قىلغ

ـانلىقى، ئۆزىنىـڭ گـۈزەل      قۇالق، كۆز، ئهقىل بهرگهنلىكى، ھهرخىل رىزىقالرنى بېرىـپ تۇرغ
ــۈپهتلىرىنى، ئىـــش  ــىملىرى ۋە سـ ــدۈرگهنلىكى -  ئىسـ ــى بىلـ ــھهرىكهتلىرىنـ  ڭ، ئۇالرنىـ

ھــېس ) نــىهللا(لىرىــدا ئــۆزىنى نــى جــارى قىلــدۇرغانلىقى، دىلرىزىكتىللىرىــدا ئۆزىنىــڭ 
ـاپىزەت     قىلدۇرغانلىقى ۋە دوست تۇتقۇزغانلىقى، ئۇالرنى يارىتىپ بولغانـدىن كېـيىن، مۇھ
ـان ئىشـالرنى قىلىـپ       قىلغانلىقى، ئۇالرنىڭ جانىجان مهنپهئهتلىـرىگه چېتىشـلىق بولغ

ۋەبلهرگه بهرگهنلىكى، ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهتلىرىگه ۋە ھاياتىغا سهۋەب بولىدىغان سه
. ىـدۇر نېمىتتائاالنىڭ بهندىلىرىگه ئىنئام قىلغان  هللايېتهكلهيدىغانلىقىنىڭ ھهممىسى 

ـاننى     نېمهتتائاالنىڭ  هللا ـان قىلىشـقا ھېچقانـداق ئىنس قـۇدرىتى   ڭلىرىنى تهپسـىلىي باي
  . »يهتمهيدۇ

  . ئىبادەتكه اليىق زات ئىدى التائاالهللا پهقهت يالغۇز ازېمىندا  -  شۇڭالشقا، ئاسمان
. چېكىـدىن ئاشـۇرۇۋەتمىدى   پمـۇ، كه شـۇ دەرىجىـدە قارشـى تۇرۇ   ېمهك، ئىسالم شېرىكد

شېرىك ئهمهلىيهتته بىر خارلىق بولۇپ، ئىنساننىڭ ھۆرمهتلىك مهخلۇق ئىكهنلىكىـگه  
ــدۇ مۇشــۇنداق ھۆرمهتلىــك ئىنســاننىڭ ھايۋانغــا، جانســىز نهرســىگه   . مۇناســىپ كهلمهي

 -  سانغا قانچىلىك خارلىقنى ئېلىپ كېلهررۇلۇشتىن ئىبارەت شېرىك ئىش ئىنبويسۇندۇ
  ! ھه

ـا چىقىرىـدۇ،     شېرىك ئىنسان قهدرىنى خار قىلىش بىلهن بىرگه، ھهقىقهتنـى يالغانغ

�% �: تائــاال مۇنــداق دېــگهن هللا. ئهمهلىيهتنــى بۇرمىاليــدۇ����� "�� "W� �6�� %7 �P"<4����� �� �%(�� "<�����  �E"�����- ���� �%(�� "<���

                                                 
 .ئايهت -  20سۈرە لوقمان،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  53سۈرە نهھل،  ②
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 %��bj��� ىبارەت نىجىستىن ساقلىنىڭالر، يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن سىلهر بۇتالردىن ئ�
ـا شـېرىك كهلتـۈرمهڭالر، كىمكـى       هللاساقلىنىڭالر،  ـادەت قىلىڭـالر، ئۇنىڭغ قا خالىس ئىب

ــۇنى ئېلىــپ      هللا ـا ئاســماندىن تاشــلىنىپ، قۇشــالر ئ ــۇ گويـ ــدىكهن، ئ ـا شــېرىك كهلتۈرى قـ

  . ①�ىۋەتكهندەك بولۇپ قالىدۇيغا تاشلقاچقاندەك، ياكى بوران ئۇنى ئېلىپ بېرىپ يىراق جا
ـاننىڭ قهدرى  قارشــى ئىســالم شــېرىككه   ــۈرەش قىلىــپ، ئىنسـ قىممىتىنــى  -  ك

ــى، ئۇنىـــڭ   ــهلدۈردى، ئىنســـاننىڭ ھۆرمهتلىـــك مهخلـــۇق ئىكهنلىكىنـ نىـــڭ هللايۈكسـ
نىــڭ ئىنســاننى ئهڭ چىرايلىــق شــهكىلدە  هللازېمىنــدىكى ئورۇنباســارى ئىكهنلىكىنــى، 

  . ياراتقانلىقىنى جاكارلىدى

ــگهن  هللا ــداق دې � �: تائــاال مۇن��
n ���%(�. ����( "7*��� ",�������دەم شۈبهىســىزكى، بىــز ئــا  -  شــهك� ��

��G3 �؛ ②�بالىلىرىنى ھۆرمهتلىك قىلدۇق#�%) �O %h"��W� ��%� 05%A��< �48%; %3�M%>���R")%� �Fb.�� �E��- "=%;�ئـۆز  � ��
ــدا پهرۋەردىگارىـــڭ پهرىشـــتىلهرگه ) يهنـــى ئورۇنباســـار(مهن يهر يۈزىـــدە خهلىـــپه ‹: ۋاقتىـ

����%�2$ �؛ ③�دېـــدى› يـــارىتىمهن "���� %6��� �Z "D�B ����%� ������ �Z8 %"�� �����( "��) �O ",������ -  بىـــز ئىنســـاننى شـــهك� ��

�� 2" �؛ ④�، ئهڭ چىرايلىق شهكىلدە ياراتتۇقشۈبهىسىزكى��� q �6�Z"D���� "2 ���*��q�سـىلهرنى  � ��

ــۈز  ــۈرەتكه كىرگ ــدى  س ــق قىل ــۈرىتىڭالرنى چىرايلى �(*���؛ ⑤�دى، سA "2���)"��� "2���� ����7 ����� �Z8 %"�� �2� 

��"h% �؛ ⑥�غا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلـدۈردى ئىنسان� "W� ��%� ���7�� %&�����R�*Z�� ��%� ��*7 2� M�� ��*̂ � ����
  C��"(47 ���G�%R�) كامـــالى(ئاســمانالردىكى ۋە زېمىنــدىكى نهرســـىلهرنىڭ ھهممىســىنى     هللا� �>

  . ⑦�لىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردىپهز
 -  ھــالبۇكى، ئــۇ مهخلۇقــاتالر ئىنســانغا خىــزمهت قىلىشــقا يارالغــان ۋە ئۇنىــڭ پايــدا 

ـا سـهجدە        ـان قانـداقمۇ مۇشـۇ مهخلۇقاتالرغ ـا، ئىنس مهنپهئىتى ئۈچۈن بويسۇندۇرۇلغان تۇرس
ـاالم بېـرىش ۋە قارشـى       هللاقىلسۇن؟ شۇنداقال، پهرىشتىلهر  ـانغا س نىڭ ئهمـرى بىـلهن ئىنس
تۇرسا، ئىنسان قانداقمۇ ئۇ مهخلۇقاتالرغا سـهجدە قىلسـۇن؟   ئېلىش ئۈچۈن سهجدە قىلغان 

�6 @%��6$ �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا %7 �G���a�. 0[%��� �O ��48%; %3� �M%> ���R")%� �F�b.�� �E���- "=%;  6� %7 %C��%�  N� "̂ �#��8��  C �"��*���� ��=%u���
 �6�%, %<���  C�� �� ����� � %D�b�  �B "2 !b) �  3�M%> ���R"�� �,�Q�Z�� ��� �R "<  �6�%�%��� �M"�� "6%7 ������� ����� "M�� "�� �P�%)".%; */%;   P��%)".%; ���� �E���-

                                                 
 .ئايهتلهر -  31ۋە  -  30سۈرە ھهج،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  70سۈرە ئىسرا،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  30، سۈرە بهقهرە ③
 .ئايهت -  4سۈرە تىن،  ④
 .ئايهت -  3سۈرە تهغابۇن،  ⑤
 .ئايهت -  5سۈرە ئهلهق،  ⑥
 .ئايهت -  13سۈرە جاسىيه،  ⑦
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 �6�%�����"�� �6�� %7 �N��( � "��B �&"���� "M���� "��B *��,����%.  N�� "��)�O ��� �R%� �, Q�� "Z�� ��B �F�����(�7 ����ئــۆز ۋاقتىــدا پهرۋەردىگارىــڭ � �7
ـارىتىمهن ھهقىقهتهن اليدىن بىر  مهن‹: پهرىشتىلهرگه ئېيتتى ئـۇنى مهن راۋۇرۇس  . ئادەم ي

ـان     (ياراتقان  يهنى ئۇنى يارىتىپ سۈرەتكه كىرگۈزۈپ، ئهزالىرىنـى تولـۇق، مـۇكهممهل ئىنس
ـا سـهجدە قىلىڭـالر   ) ھالىتىگه كهلتۈرگهن . ›ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگهن ۋاقتىمدا ئۇنىڭغ

پهقهت . جدە قىلدىسه) ئادەم ئهلهيهىسساالمغا(، ھهممىسى پهرىشتىلهرنىڭ بىرىمۇ قالماي
! ئـى ئىـبلىس  ‹: ئېيتتى هللا. ئىبلىسال بويۇنتاۋلىق قىلدى، ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كهتتى

مهن ئۆز قولۇم بىلهن ياراتقان ئىنسانغا سهجدە قىلىشتىن ساڭا نېمه توسـقۇنلۇق قىلـدى   
ـا ســهجدە قىلماســلىقىڭ  ( ـاكى يــۇقىرى    ) ئۇنىڭغـ تهكهببۇرلــۇق قىلغانلىقىڭــدىنمۇ؟ يـ

   ①�هردىن بولغانلىقىڭدىنمۇ؟تىۋىلىكلمهر
كه، يېلىنىشـقا،  ئېگىشئىسالم دۇنيادا مهخلۇقالردىن بىرىگىمۇ سهجدە قىلىشقا، باش 

ئۇنىڭ رەھمىتىنـى ئۈمىـد قىلىشـقا ۋە ئازابىـدىن قورقۇشـقا قهتئىـي بولمايـدىغانلىقىنى        
  . ئېالن قىلدى

ـائهتمهن بهندىلىرىـدۇر   ڭنىهللاپهرىشتىلهر  ـاال مۇنـداق دېـگ    هللا. ئىت 7��6 �%�� �: هنتائ  C�����
 ��� �� %Z ":�� "Z�� �/�� %C�%��
���%A "6�A ��� �%� "M�� "Z�� �/  L�,(%A "6�7�� %h"�� "W��� %&�����R*Z��  ��� �� �� "#��� �/ ���� �!*�(���� �5�"�*)�� ��� :4�� �Z � �

نىـــڭ هللانىـــڭ ئىلكىدىـــدۇر، هللائاســـمانالردىكىلهر ۋە زېمىنـــدىكىلهرنىڭ ھهممىســـى �
نىــڭ ئىبادىتىــدىن تهكهببۇرلــۇق قىلىــپ بــاش هللا )يهنــى پهرىشــتىلهر( دەرگاھىــدىكىلهر

� �؛ ②�ندۈز تهسبىه ئېيتىدۇ، بوشاشـمايدۇ كۈ -  ئۇالر كېچه. تارتمايدۇ ۋە ھېرىپمۇ قالمايدۇ/
 ��� ��7 "w�� �� ����7 ����� )� "#����� "2 e�����7�B ����7 �C��*)�� ����� +"�ــۇ پهرىشــتىلهر � ��� نىــڭ بۇيرۇقىــدىن چىقمايــدۇ،  هللائ

� �؛ ③�ه بۇيرۇلســا شــۇنى ئىجــرا قىلىــدۇمىگنــې���� ) �R"��� %L%�"7����%. 2�� e�� %E"���"����%.  C�8� �%��� "Z�� �/  �6"�����. ����7  2���)"���
 ��� �%#� "a 7 %C%���� "a�O "6�47 2 e�� V�d��"�� %6�R%� */%; ��� �# "a�� �/�� "2 !�#")�O ��7�� "2%!�%,"��B� �  ـا ئالـدى بىـلهن    هللائـۇالر ق

ئۇالرنىــڭ  هللا. نىــڭ ئهمــرى بــويىچه ئىــش قىلىــدۇهللاتىنالمايــدۇ، ئــۇالر ســۆز قىلىشــقا پې
ال غىررازى بولغــانال هللائــۇالر . قىلغــانلىرىنى ۋە قىلمــاقچى بولغــانلىرىنى بىلىــپ تۇرىــدۇ 

  . ④�نىڭ ھهيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇهللاشاپائهت قىلىدۇ، 
مهيلـى  بىلىش كېرەككى، ئىنساننىڭ كۈچى، ئورنى قانچىلىك چوڭ بولۇپ كهتسۇن، 

دىن ئـۇالر باشـقىالر  . نىـڭ بهندىلىرىـدۇر  هللائۇالرمۇ ھهم  ،ئۇ پهيغهمبهر ياكى پادىشاھ بولسۇن
ــدىنى        ــرەر پاي ــۆزلىرىگه بى ــدۇ، ئ ــي قىاللماي ـاننى دەپئى ــرەر زىيـ ــدىنمۇ بى ئهمهس، ئۆزلىرى

                                                 
 .ئايهتكىچه -  75ۋە  -  71سۈرە ساد،  ①
 .ئايهتلهر -  20ۋە  -  19سۈرە ئهنبىيا،  ②
 .ئايهت -  6سۈرە تهھرىم،  ③
 .ئايهتلهر -  28ۋە  -  27سۈرە ئهنبىيا،  ④
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كهلتۈرەلمهيـــدۇ، باشـــقىالرنىڭ جېنىنـــى ئېلىشـــقا، ھايـــات بېغىشالشـــقا، ئۆلـــۈكلهرنى  
  . ىي قادىر بواللمايدۇتىرىلدۈرۈشكه قهتئ

�  �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئۇبۇدىيهت ئۇالرغا مهڭگۈ چاپلىشىپ تۇرىدىغان سۈپهتتۇر%;
� G,��"��A %6�R "D*����� ���%�n */%; %h"�� "W��� %&�����R�� *Z�� ���%� 6���7 b5�� � � t,���A "2 e*,���A�� "2 e����+ "D�B ",������  %3���7���%�"�� �� "������ %C���%�n "2�� !b) ���

 "������G
ـا بهنـدە بولـۇپ بويسـۇنمايدىغان ھـېچ مهخلـۇق يوقتـۇر       هللائاسمانالردا ۋە زېمىندا � � . ق
ــۇق ئىگىلىــدى ۋە ســانىنى مــۇكهممهل بىلــدى   هللاشۈبهىســىزكى،  -  شــهك ــۇالرنى تول . ئ

  . ①�نىڭ دەرگاھىغا تهنها كېلىدۇهللاقىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ ھهممىسى 
شۇڭالشـقا،  . الردۇرايسـۇندۇرۇلغان پالنېتـ  نىڭ ئهمرى بىلهن بوهللايۇلتۇزالر ئاي، قۇياش، 

ى يــاكى ســهجدە قىلىشــى قهتئىــي دۇرۇس ئېگىشــئۇالرغــا بىــر جــان ئىگىســىنىڭ بــاش  

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. بولمايدۇ/�� %P"R�*a)%� �� , Q� "Z�� �/  �� �R��"����  P"R�*a����  ���!*�(����  5"�*)�� %C%����n "6%7��
  , Q"���� %��R��")%� ��� ,� �"���  L��*�%; "2 �( � �%; *6 !���)�O �%9*�� %C*)%� ��� �       ـاي كـېچه بىـلهن كۈنـدۈز، كـۈن بىـلهن ئ

ئاالمهتلهردىنــدۇر، قۇياشــقا ســهجدە ) بىرلىكىنــى ۋە قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان(نىــڭ هللا
هقهت قا سهجدە قىلىڭـالر، ئهگهر پ هللاقىلماڭالر، ئايغىمۇ سهجدە قىلماڭالر، ئۇالرنى ياراتقان 

  . ②�ىال ئبىادەت قىلىدىغان بولساڭالرقهللا
ـاجىز     تىن باشقا هللائاسمان ياكى زېمىندا  چاقىرىلىدىغان ھهرقانـداق بىـر مهخلـۇق ئ

. قا موھتاج بولىـدۇ هللامايدۇ، ىنىمۇ ئىدارە قىاللاق كۈچى يوق، ئۇ ئۆزبولۇپ، ئۇنىڭ ھېچقاند

ـاجىز كېلىـدۇ    ـاال  هللا. ئۆزىنى ۋە باشقىالرنىمۇ قوغداشـقا ئ �� ��)*��[  �: مۇنـداق دېـگهن   تائ �!b���B ����
  C��� ��� �R�� "<� %������ ��G.��. = ��� � ) "̂ �� 6��� %C*)�� %�� 
 6%7 ��� A ",�� �6�%9*�� *�%;  C�� �� %R�� "���� 05�H�7 �1%� �  1��. b9���  2 ! "�� )� "Z�� �%;��

��� )"J�R"����  l���%��*J�� �� �����  C���"( %7  L� 9%�(����� "Z�� */ �Gi"���� �g  1�  0j����%j�A _�%�������� �C���*)�� *�%; %L%� ",����- *[��� �D �C���*)�� �� ��,����- �����ئـــى � �7
ـانالر  ــى (ئىنسـ ــرىكالر جامائهس ــى مۇش ــۇالق    )! يهن ـا ق ــدۇ، ئۇنىڭغـ ـال كهلتۈرۈلى ــر مىسـ بى

ــىلهر    ــىزكى، س ــېلىڭالر، شۈبهىس ــى    هللاس ــڭ ھهممىس ـان بۇتالرنى ــۇپ چوقۇنۇۋاتقـ ــى قوي ن
ـادەم قاقـداقمۇ مۇشـۇنداق      (رىتالمايـدۇ  يىغىلغان تهقدىردىمۇ بىـر چىـۋىننى يا   ـار ئ ئهقلـى ب

، چىۋىن ئۇالرنىڭ بهدىنىـدىن بىـر نهرسـىنى    )قىلىۋېلىپ، ئۇالرغا چوقۇنىدۇ مهبۇدبۇتالرنى 
ـا، ئـۇنى چىۋىنـدىن     ) يهنى بۇتقا سۈركهپ قويۇلغان خۇشپۇراق بىر نهرسـىنى ( ئېلىـپ قاچس

ـا (تارتىپ ئااللمايدۇ، بۇتمـۇ ۋە   ئهرزىـمهس بـۇتالرنى   (ئـۇالر  . اجىزدۇرچوقۇنغۇچىمـۇ ئـ  ) ئۇنىڭغ
 هللاشۈبهىسـىزكى،  . نى تېگىشلىك رەۋىشته ئۇلۇغالشـمىدى هللا) قا شېرىك قىلىۋېلىپهللا

                                                 
 .ئايهتكىچه -  95ئايهتتىن  -  93سۈرە مهريهم،  ①
 .ئايهت -  37سۈرە فۇسسىلهت،  ②
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ـالىبتۇر  � ��bd��4 �؛ ①�ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غ�� "a�� ���� M%) "R�� ����� %C�%8� 
 6�47 2 �� "R�A�T �6�%9�*�� "��� A"
� %5� -
 G��%� ":�� �/�� "2 M(�A  �F%i��� B   C��.� �9�A ��� ��� �̂ ����  C��� �R "D�� ���� <"������  1��� "�-�B "2� !b���B �3�)�� %���"��  2%!4.�� V��%; ��� v���"���� ��� A ",�� �6�%9*�� 

�G�� 9 ":�7 ����� �F4.�� �1��9�A *�ـاقىرىڭالر،    هللاسىلهر �� ;% ـانلىرىڭالرنى چ نى قويۇپ خـۇدا دەپ ئويلىغ
يۆتكهپ قويۇشـمۇ  ) باشقىالرغا(ى كۆتۈرۈۋېتىشمۇ ۋە ئۇنى ئۇالرنىڭ قولىدىن سىلهردىن باالن

ـادەت قىلىـدىغانالرنىڭ   ) نى قويـۇپ ئىـالھ دەپ  هللا(ئۇالر . كهلمهيدۇ ـادەت   (ئىب ئـۆزلىرى ئىب
ـا يـېقىن بولۇشـنى تىلهيـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا       ) ئارقىلىق ـا (پهرۋەردىگارىغ ) پهرۋەردىگارىغ

ــولغىنى  ــراق بـ ــدۇ هللاھهم ئىبـــادەت ئـــارقىلىق (يېقىنـ ــنى تىلهيـ ــېقىن بولۇشـ ، )قـــا يـ
پهرۋەردىگارىنىڭ . ئازابىدىن قورقىدۇ) ئۇنىڭ(پهرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ، 

�� 2" �؛ ②�هقىقهتهن ساقلىنىشقا تېگىشلىكتۇرئازابى ھ�� "+�8 ��� �%J��� "Z�� �/ %C�%8� 
 6� %7 ��� A ",��� �6�%9�*����
 ��� ��� +"(��� "2 !�� �Z #8�B /�نــى قويــۇپ ئىبــادەت قىلغــان بــۇتالر ســىلهرگه ئوخشــاش   هللاســىلهر � ��
ـا قىلىـپ   ) ئۇالرنى ئىالھ دېگهن دەۋايىڭالردا(مهخلۇقالردۇر،  راستچىل بولساڭالر، ئۇالرغا دۇئ

  . ③�ئايىڭالرنى ئىجابهت قىلىپ باقسۇنبېقىڭالر، دۇ
  
  

        شېرىككه ئاپىرىدىغان يولالرنى ئېتىش
  

قىلغانلىقتىن، شـېرىككه ئاپىرىـدىغان   ئىسالم دىنى شېرىكتىن قاتتىق ئېهتىيات 
  . نى قاتتىق ئېتىۋەتتىوخشاپ قالىدىغان ھهرقانداق يولياكى مۇشرىكالرغا ئ

ـاالمنىڭ ئــۆزىنى    ئۇلۇغاليــدىغان،  چهكــتىن ئاشــۇرۇپ  بىــز مــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ
ئۇبـــۇدىيهت ماقامىـــدىن باشـــقا ماقامـــدا ســـۈپهتلهيدىغان ھهرقانـــداق ئىشـــنى چهكـــلهپ، 

ـا ئىبنـى مهريهمنـى     «: ۇنداق دېگهنلىكىنى بىلىمىزساھابىلىرىغا م ـاراالر ئىيس مېنى ناس
ـارى ۋە  (» نىـڭ بهندىسـى ۋە پهيغهمبىـرى دەڭـالر    هللاماختىغاندەك ماختىماڭالر، مېنـى   بۇخ

  ). مۇسلىم رىۋايهت قىلغان
ـان   ت)ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن  هللا(ئى ئىبنى ئابباس انهسئىمام   بىـر  ىـن رىـۋايهت قىلغ

ـاالمغا    : هلگهنھهدىسته مۇنداق ك ـادەم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس خالىـدى ۋە سـهن    هللا«: بىـر ئ
خالىـدى، ئانـدىن كېـيىن     هللاقا شېرىك كهلتۈردۈڭمـۇ؟  هللامېنى «: دېگهندە، ئۇ» خالىدىڭ

  . دېگهن» سهن خالىدىڭ دېگىن

                                                 
 .ئايهتلهر -  74ۋە  -  73سۈرە ھهج،  ①
 .ئايهتلهر -  57ۋە  -  56سۈرە ئىسرا،  ②
 .ئايهت -  194سۈرە ئهئراف،  ③
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: ل قىلغــانىــمۇنــداق بىــر رىــۋايهتنى نهق) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(تهبهرانــى 
ـار   المنىڭ زامانىدا مۇئمىنلهرگه ئهاپهيغهمبهر ئهلهيهىسس ـاپىق ب زىيهت بېرىدىغان بىر مۇن

ـاھابىلهر به. ئىدى ـا قارشـى  بىـز بـۇ مۇناپىق  «: زى س ـاالمدىن مهدەت    ق پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
 ئهكسىچه،مهندىن مهدەت تىلىمهڭالر، «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا. دېدى» تىلهيلى

  . دېدى» تىن مهدەت تىلهڭالرهللا
ـا مۇشـۇنداق ھهممىنىـڭ ھهققىنـى ئـۆز      پهي غهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرىگه مان

  . جايىدا ئادا قىلىشنى ئۆگهتتى، بهندە دېگهن بهندە، پهرۋەردىگار دېگهن پهرۋەردىگاردۇر
: تىن رىۋايهت قىلىدۇكى، ئۇ مۇنداق دېگهن)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئى ئهنهس انهس

ــىلهر  ــوپ كىش ــر ت ــۇلۇ «: بى ــى رەس ــىمى ئ ــى كىش ــڭ ئهڭ ياخش ــى  زلالھ، بىزنى ئهڭ ياخش
ــ  ــىمىزنىڭ ئوغلى ــهردارىمىز دۇركىش ــڭ س ــ  ، بىزنى ــهردارىمىزنىڭ ئوغلى ــدە، » دۇرس دېگهن

ڭــالر، شــهيتان غا دىقــقهت قىلىر، ســۆزلىرىڭالرئــى ئىنســانال«: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم
 هللا. ىـدۇرمهن نىـڭ بهندىسـى ۋە قۇل  هللاپ، ۇسىلهرنى ئازدۇرۇۋەتمىسـۇن، مهن مـۇھهممهد بولـ   

ــدىن كۆتۈرۈۋېتىشــىڭالرنى ياخشــى كــۆرمهيمهن   ــگهن» مېنــى قويغــان ئورۇن ــر . دې يهنه بى
  . دېگهن» تائاالدۇر هللاسهردار بولسا «: رىۋايهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

. كىشىلهر يېتهكچىلهرنى چوڭ بىلىشته چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىشكه ئامراق كېلىـدۇ 
ـا، بهزىلىرىنىــڭ      ئۇالرنىــڭ ئۇنــداق قىلىشــى   بهزىلىرىنىــڭ چىــن ئىخالســىدىن بولسـ
  . خۇشامهتكۇيلىقىدىن بولىدۇ

ــۇ پهيغهمــبهر بولــۇپ،  بىــر مۇبــادا قومانــدان يهنه پهيغهمبهرلهرنىــڭ ســهردارى بولــۇپ  ئ
  ! ؟ھه – قالسىچۇ؟ بۇ چاغدا ئهھۋال قانداق بولۇپ كېتهر

ــۆزىنى   ــۇدســاھابىلهرنىڭ لــېكىن، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئ ىيهت ماقامىــدىن ئۇب
نىـــــڭ بهندىســـــى ۋە  هللامهن مـــــۇھهممهد، مهن « :ئاشۇرۇۋەتمهســـــلىكلىرى ئۈچـــــۈن 

  . دەپ ساھابىلهرگه قاتتىق ئهسكهرتتى» پهيغهمبىرىدۇرمهن
كــۈنىگه توققــۇز تهشــهھهۇدتا  ىكىپهرز نامــازالردشــۇنداقال، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم 

نىـڭ بهندىسـى ۋە   هللاۇھهممهد تىـن باشـقا بهرھهق ئىـالھ يـوق، ھهقىـقهتهن مـ      هللا« :قېتىم
  . دېيىشنى ئۆگهتتى» پهيغهمبىرى دەپ شاھادەت ئېيتىمهن

  
  

        قهبرىلهرنى مهسجىد قىلىۋالماڭالر 
  

ــدىن     ــتا ھهددىـ ــدا ئۇلۇغالشـ ـات ۋاقىتلىرىـ ــى ھايــ ـالىهالرنى ۋە ۋەلىيلهرنـ دەرۋەقه، ســ
ـا،  ئاشۇرۇۋېتىش، ئۇالر ئۆلگهندىن كېيىن ئۇالرنىڭ قهبرىلىرىدىن بهرىكهت تىلهش ب  هللاولس
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ــدۇر   ــوڭ دەرۋازىلىرىـ ــنىڭ ئهڭ چـ ــېرىك كهلتۈرۈشـ ـا شـ ــبه . تائاالغــ ـالهنكى، پهيغهمـ ر ۋەھــ
شــۇنىڭ بىــلهن پهيغهمــبهر . رنــى مۇســتهھكهم تــاقىۋەتتىئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دەرۋازىال

ـاكى ۋاپـات بولغانـدىن كېـيىن قهبرىسـىنى ئۇلۇغالشـنى          ـات ۋاقتىـدا ي ئهلهيهىسساالم ھاي
، مېنىـڭ قهبرەمنـى   هللائـى  «: بهلكى، مۇنداق دۇئا قىلدى. ىھېچكىمگه رۇخسهت قىلمىد

چوقۇنىلىـــدىغان بـــۇت قىلمىغىـــن، ئـــۆز پهيغهمبهرلىرىنىـــڭ قهبرىلىرىنـــى مهســـجىد  
  . »نىڭ غهزىپى قاتتىق بولدىهللاقىلىۋالغان قهۋمگه 

ــهين    ــى ھۇس ــى ئىبن ــۇن  هللا(ئهل ــدىن رازى بولس ــبهر   ) ئۇنىڭ ــڭ پهيغهم ــر ئادەمنى بى
ـا  سىنىڭ يېنىدىكى بىر يوچۇقنىڭ يېنىغا كىرىپ، ئۇنىئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرى ڭدا دۇئ
مهن «: مۇنـداق دېـدى   توسـتى ۋە  ئۇنداق قىيلىشتىن دە، ئۇنى – قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى

ـان بىـر ھهدىسـىنى        ـاالمدىن ئاڭلىغ سىلهرگه دادامنىڭ چـوڭ دادام مـۇھهممهد ئهلهيهىسس
ـاڭالر،    سـىلهر مېنىـڭ قهبر  «: سۆزلهپ بېرەي، ئۇ مۇنداق دېـگهن  ـاھ قىلىۋالم ەمنـى زىيارەتگ

ــىلهر نهدە       ـاالمىڭالر س ــىلهرنىڭ سـ ــقهتهن س ـاڭالر، ھهقى ــرە قىلىۋالمـ ــۆيلىرىڭالرنى قهب ئ
  . »بولماڭالر ماڭا يېتىدۇ

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئـۇ  )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(دا ئائىشه »سهھىه بۇخارى«
مغا ھهبهشىستان زېمىنىدا كـۆرگهن  ئۇممۇسهلهمه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال: مۇنداق دېگهن

ـاۋ ۋە ئۇنىڭـدىكى سـۈرەتلهرنى     ـاالم   ۆزلهپ بهرگهنىـدى، سـ بىر چېرك : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
ئۇالر ئىچىدىن سالىه بىر ئادەم ياكى سالىه بىر بهنـدە ئۆلـۈپ كهتسـه، ئۇنىـڭ قهبرىسـىگه      «

نىـڭ نهزىرىـدىكى   هللابىر مهسجىد بىنا قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئاشۇ سۈرەتلهرنى سـىزىدۇ، ئـۇالر   
  . دىدې» ئهڭ يامان كىشىلهردۇر

ـالىمالر دېگهنــدەك  (ئــۇالر   قهبــرە پىتنىســى بىــلهن بــۇت پىتنىســىنى بىلـــله      ) ئـ
مۇنداق بىر ھهدىسـنى  ) رەھمهت قىلسۇنئۇالرغا  هللا(بۇخارى بىلهن مۇسلىم . قىلغانالردۇر

ىرەتكه پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم دۇنيـــا بىـــلهن ۋىدالىشـــىپ، ئـــاخ: رىـــۋايهت قىلغـــان
نىڭ لهنىتـى  هللايهھۇدىي، ناساراالرغا «: يۈزلىنىۋاتقان ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدا مۇنداق دەيتتى

پهيغهمــبهر . »بولســۇن، ئــۇالر پهيغهمبهرلىرىنىــڭ قهبرىلىرىنــى مهســجىد قىلىۋالــدى     
ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ئهندىشه قىالتتى، ئۇنداق بولمىغان بولسا ئىدى، 

رىسىنى گهۋدىلهندۈرگهن بوالتتى، لېكىن قهبرىسىنىڭ مهسـجىد قىلىنىـپ   ئۆزىنىڭ قهب
  . قېلىشىدىن ئهنسىرىدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق قىلىشى قاتتىق ئېهتىيات قىلغانلىقىـدىن  
چۈنكى، ئاز ئىش جىق ئىشقا سۆرەيدۇ، كىچىك ئىش چوڭ ئىشقا ئىتتىرىدۇ، بهلكى . ئىدى

ــۇند  ــۇنداق يوس ــۇ مۇش ــى   ا ئۇالرم ــۇ قهبرىلهرن ــدا ئاش ــپ، ئاخىرى ـاش   هللامېڭى ــلهن ئوخشـ بى
ـاۋاپ     . ئۇلۇغالشقا يهتكهن بولسا كېرەك شۇنداقال، شۇ قهبرىلهر بهرىـكهت ئـېلىش، سـىالش، ت
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ـان     ـاش بوپقالغ ـا ئوخش ـازغۇن    . قىلىش، بوسه قىلىش جهھهتـلهردە بۇتالرغ بۈگـۈنكى كۈنـدە ئ
  . مۇسۇلمانالرمۇ شۇنداق قىلماقتا

ــۇ ــۇتلىرى ھهققىــدە مۇشــۇنداق  بهزى ئــالىمالر ن ھ ئهلهيهىسســاالمنىڭ قهۋمىنىــڭ ب
  . رىۋايهتلهرنى كهلتۈرىدۇ

نىــڭ مهخلۇقــاتلىرىنى ئۇلــۇغالش هللاپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرىمۇ 
ـاتتىق       ـان ئـۇنى ق ـان ھام ياكى مهلۇم بىر جاينى مۇقهددەس بىلىشتهك ئهھـۋالالرنى بايقىغ

مهن : مۇنداق دەيـدۇ ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ۇۋەيد مهئرۇر ئىبنى س. ئىنكار قىالتتى
ـامىزىنى ئوقـۇدۇم، ئانـدىن ئـۆمهر       ئۆمهر ئىبنى خهتتاب بىلهن مهككىنىڭ يولىدا بامـدات ن

گهن دې» بۇالر نهگه مېڭىۋاتىدۇ؟« :ئۇ. كىشىلهرنىڭ ھهر تهرەپكه مېڭىۋاتقانلىقىنى كۆردى
ـا  ــدى، ئۇنىڭغـ ــب  «: ئى ــۇئمىنىين، پهيغهم ــى ئهمىرۇلم ـان   ئ ـاز ئوقۇغـ ـاالم نامـ هر ئهلهيهىسسـ

ــۆمهر. دېيىلــدى» مهســجىدته نامــاز ئوقۇشــقا مېڭىۋاتىــدۇ  ســىلهردىن ئىلگىــرىكىلهر «: ئ
انا ئىبادەتخ -  ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ ئىزلىرىغا ئهگىشىپ مېڭىپ، ئۇنى چېركاۋ

نىڭ لهرمۇشۇ مهسجىد غابىرىڭالرقايسى  .ك بولۇپ كهتكهنقىلىۋالغانلىقلىرى ئۈچۈن ھاال
. دېدى» شۇنىڭدا ئوقۇسۇن، ئۇنداق بولمىسا كېتىۋەرسۇننامازنى  ،سهكهلدە ناماز ۋاقتى بىرى

شۇنداقال ئۇ ساھابىلهر يېنىدا تۇرۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلغان دەرەخنـى  
  . كېسىۋەتتى

امــاز پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم كــۈن چىقىۋاتقــان، كــۈن ئولتۇرۇۋاتقــان ۋاقىــتالردا ن   
ـاپ قالماسـلىق     . ئوقۇشتىن چهكلىگهن بۇ مۇشۇ ۋاقىتالردا كـۈنگه چوقۇنىـدىغانالرغا ئوخش

  . ئۈچۈن ئىدى
  
  

        نىڭ نامى بىلهن قىلىش كېرەك هللاقهسهمنى پهقهت 
  

نىـڭ  هللاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چهكلىگهن ئىشالردىن بىرى بولسا، مۇسۇلماننىڭ 
ـامى بىـلهن قهسـهم قىلىنغـۇچىنى     چـۈنكى، قهسـه  . غهيرى بىلهن قهسهم قىلىشىدۇر مدە ن

. ئۇلۇغالش، ھۆرمهتلهش پهقهت ياراتقۇچى زاتقىال بولۇشى الزىمشۇڭالشقا، . ئۇلۇغالش بولىدۇ
ـامى   هللاكىم قهسهم قىلىـدىكهن، پهقهت  «: مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن نىـڭ ن

قا شـېرىك  هللاۇ نىڭ غهيرى بىلهن قهسهم قىلىدىكهن، ئهللاكىم «؛ »بىلهن قهسهم قىلسۇن
ـامى بىـله   «؛ »كهلتۈرگهن بولىدۇ ـاڭالر  ئاتاڭالرنىـڭ ن بىنىـڭ  ئهرەبـلهر كه . »ن قهسـهم قىلم

ـاالم ئـۇالرنى كه   بۇنىـڭ بىـلهن پهي  . قهسهم قىالتتىنامى بىلهن  بىنىـڭ  غهمـبهر ئهلهيهىسس
  . رەببى بىلهن قهسهم قىلىشقا بۇيرىدى
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        ئۈچۈن بولىدۇ  هللاقان قىلىش ۋە نهزىر قىلىش پهقهت 
  

. نى ھــارام قىلــدىىنىــڭ غهيــرىگه قــان قىلىشــهللائىســالم مۇســۇلمان ئىنســاننىڭ 
ـادەمگه      هللا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن ـان قىلىـدىغان ئ  هللانىـڭ غهيـرىگه ق

  . »لهنهت قىلدى
ـا  هللاشۇنداقال، ئىسالم  ـاپ  تىن غهيرىنىڭ نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان، بۇتالرغ ئات

  . الرنىڭ گۆشىنى ھارام قىلدىبوغۇزالنغان ھايۋان
 نىئىسالم تهۋھىدنىڭ نوپۇزىنى مانا مۇشۇنداق قوغدىـدى ۋە شـېرىكنىڭ يوچـۇقلىرى   

  . ئهتتى
  
  

        دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ھازىرقى زامان بۇتلىرى 
  

ـان قىلىـش بىـلهن بىـرگه، مۇشـۇ      رغانلىقالمنىڭ شېرىكتىن ئاگاھالندۇئىس ىنى باي
ـا   ــد ئېتىقادىغـ ـاپ تهۋھى ــدىن      دەۋردە سـ ـان بۇتلىرى ــى زامـ ــرگهن يېڭ ــپ كى ـاۋۇز قىلى تاجـ

ــۇرىيىتىمىز   ــڭ مهجب ــدۇرۇش بىزنى ــدارالر  . مۇســۇلمانالرنى ئاگاھالن بهزى ئىلىمســىز دىن
ـا چوقۇنۇشـقا      ـانچه ئىالھق شېرىك ئىشلىرىنى مۇئهييهن بىر ئىالھقا چوقۇنۇش ياكى بىـر ق

  . مۇجهسسهملهنگهن تهقلىدىي بۇتپهرەسلىككه يىغىنچاقالپ قويىدۇ
ـانچه ئىكهنلىكىنـى ئهسـلىرىدىن      -  ئۇالر شېرىكنىڭ دەرىجه مهرتىۋىلىرىنىڭ بىـر ق

كــۆرگىلى  نــىئهمهلىيهتــته بهزى بــۇتالرنى كــۆرگىلى بولىــدۇ، بهزىلىرى. چىقىرىــپ قويــدى
  . بولمايدۇ

رام وشـېرىكنىڭ قـ  . شـۇرۇن دەپ ئايرىلىـدۇ  يو -  كىچىك ۋە ئاشـكارا  -  شېرىكمۇ چوڭ
  . ۆمۈلىدىنمۇ يوشۇرۇنى باردۇرتاش ئۈستىدە ئۆمىلهيدىغان چ
ـار  كىشىلهر چوقۇنىدىغان  . ۋە ئۆزلىرىنىڭ دوستلۇقىنى تهقدىم ئېتىدىغان بۇتالرمـۇ ب

ـان  قىلئۆزلىرى تهقدىم  ،ئۇالر بۇنى بۇت، ياكى ئىالھ، ياكى پهرۋەردىگار دەپ ئاتىمىسىمۇ ىۋاتق
ـانلىق دەپ ئاتىمىسـىمۇ شـۇنداق بولىـدۇ، چـۈنكى تـۈپ ئام       ـالغۇ  نهرسىلهرنى قۇرب  -  ىـل ئات

  . مهقسهتتۇر -  ئىسىمالر بولماستىن، بهلكى نىيهت
شۇڭالشــقا، ئىســالم شــېرىكنىڭ ھهمــمه تــۈرىنى رەت قىلــدى، ھهتتــاكى پهيغهمــبهر  

  . ئهلهيهىسساالم رىياكارلىقنىمۇ شېرىك دەپ ئاتىدى
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ــېرىكتۇر    هللا ــمۇ شـ ــهم قىلىشـ ــلهن قهسـ ـامى بىـ ــڭ نــ ــڭ غهيرىنىـ ــبهر . نىـ پهيغهمـ
ـاالم  ـان       نىــڭ خهللائهلهيهىسسـ الىشــى بىــلهن ئۆزىنىــڭ خالىشــىنى بىــر ئورۇنــدا قويغـ

دېــمهك، ئىســالم شــېرىكنىڭ ھهمــمه تــۈرلىرىنى  . كىشــىنىمۇ قــاتتىق ئىنكــار قىلــدى
  . رەت قىلىدۇ لهيپۈتۈن
بىلــمهي كهيــنىگه  -  دە مىليونلىغــان كىشــىلهر بىلىــپ»قۇرئــان كهرىــم«تائــاال  هللا

ــدىغان   ــپ كېتى ـاۋايى«كىرى ـاھىش (» ھهۋەس -  ھـ ــى خـ ـايىن  ت)نهپس ـارەت ئىنتـ ــن ئىبـ ى

��(*C  �: نى ياكى بىر ئىالھنى تىلغا ئالىـدۇ »بۇت«خهتهرلىك بىر ��B��  L���� �e  C� �!��%; �9� �̂ *�� %6��7 �N�"��B������B
 G	���� �a%I %L%���+�. V��)�A �5��<�� %C%�")��-�� %C% "R�� V�)�A �2���O�� $2")%A V�)�A  C*)��...� �) ـا نهپسـى   !) ئى مـۇھهممهد ماڭ

ـان،  خاھىش ـان،   هللاىنى ئىالھ قىلىۋالغ ـان،   ) ھهقنـى (ئازدۇرغ قـۇلىقىنى ۋە   هللابىلىـپ تۇرغ

7��6% �؛ ①�هردىلىگهن ئادەمنى ئېيتىپ بهرگىـن قهلبىنى پېچهتلىۋەتكهن ۋە كۆزىنى پ �N�"��B���B
 G����%��� %C��"��)�A  ���� M�� �N��8�����B  L����� �e  C�� �!��%; �9�� �̂ *�ــ  � �� ـاڭچۇ؟ نهپســى خاھىشــىنى ئى ــپ باقسـ الھ ئېيتى

ھــامىي ) ســاقالش ئۈچــۈن نهپســى خاھىشــىغا ئهگىشىشــتىن ئــۇنى(قىلىۋالغــان ئــادەمگه 

  . ②�بوالالمسهن
ـان بـۇتالر ۋە        الر مهيـدانغا  مهبـۇد بىزنىڭ بـۇ دەۋرىمىـزدە ھهرخىـل شـهكىلدە نۇرغۇنلىغ

ــى، ھـــېس . كهلـــدى ــىلهرنىڭ قهلبلىرىنـ ــۇالر كىشـ ــى  -  ئـ ــۇلىرىنى، تهۋەلىكلىرىنـ تۇيغـ
ئۇالرنىڭ نامى بىلهن شوئار توۋاليدۇ، ئۇالرنىڭ نامى بىـلهن قهسـهم   كىشىلهر . ئىگىلىۋالدى

ــۈرەش قىلىـــدۇ ۋە قۇربـــان بولىـــدۇ . قىلىـــدۇ ــدا كـ ــۇالر بولســـىمۇ . ئۇالرنىـــڭ يوللىرىـ ئـ
  . ۋەتهنپهرۋەرلىك، مىللهتچىلىك ۋە شۇالرنىڭ تۈرىگه كىرىدىغان بۇتالردۇر

ـاي، گېزىـــت  -  ئۇنىۋېرســـىتېت، يىغىـــن -  مهكــتهپ   – ال ۋە رادىئـــوژۇرنـــ -  قۇرۇلتـ
ـاپقىلى بولمايـدۇ، بهلكـى     هللاپروگراممىلىرىدا تېلېۋىزىيه  ـاكى ت نىڭ نامىنى ئاڭلىغىلى ي

ـاكى تېپىلىـدۇ  مهبۇدباشقا  ـانالرنىڭ پۈتـۈن پىكىـر، ھـېس    . نىڭ نامى ئاڭلىنىدۇ ي  -  ئىنس
ـالىيهتلىرى شـۇنىڭ ئهتراپىـدا پهرۋانه بولـۇپ يۈرىـدۇ      ، »ۋەتهن«ئـۇ بولسـىمۇ   . تۇيغۇلىرى، پائ

دېگهندەك شوئارالر بولۇپ، بۇالرنىڭ ھهممىسـى يېڭـى   » دۆلهت«، »جهمئىيهت«، »ىللهتم«
  . زاماننىڭ بۇتلىرىدۇر

بۈگــۈنكى جهمئىيهتــته ئومۇملىشــىپ كهتــكهن ئىشــالردىن بىــرى، ھهرقانــداق بىــر   
ئۇالرنىـڭ خۇشـى   . پائالىيهت ۋەتهننىڭ نامى بىلهن ياكى خهلقنىڭ نامى بىلهن باشلىنىدۇ

ـامى  ھهتتا، . ۋە خهلقنىڭ نامى بىلهن بىلله باشاليدۇ هللاكېلىپ قالسا،  خهلق ياكى ۋەتهن ن

                                                 
 .ئايهت -  23سۈرە جاسىيه،  ①
 .ئايهت -  43سۈرە فۇرقان،  ②
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. دېگهنـدەك » سېنىڭ نامىڭ بىلهن قهسهم قىلىـمهن  ،ئى ۋەتىنىم«بىلهن قهسهم قىلىدۇ، 
  . ئۇالر ۋەتهن ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ، ئۆلۈپ كېتىپ قالسا مىللىي قهھرىمان بولىدۇ

ـان  ئـۇالر بىلـمهي    ،پ كىرگهنسىڭى ئارىسىغا مانا بۇالر مۇسۇلمانالر شـېرىكنىڭ  قالغ
بۇالرنى ئهقلى ئويغاق كىشىلهر مۇسۇلمانالر ھاياتىدا يېڭىدىن مهيدانغا كهلـگهن  . تۈرلىرى

  . ئىش بولغانلىقىدىن خاتىرىلهپ قويغان
ـا   هللا(ئۇستاز بىرنارد لوۋىيسـى   ئىسـالم  «: دېـگهن مۇنـداق  ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ

ــدىغان   ــق قىلى ـارىخىنى تهتقى ــۇھهممهد      تـ ــالمنىڭ م ـاتچى ئىس ــر تهتقىقـ ــداق بى ھهرقان
ارشــى قىلغــان قئهلهيهىسســاالمنىڭ دەۋىتــى باشــالنغاندىن تارتىــپ، بۇتالرغــا چوقۇنۇشــقا  

ـاالم ۋە ئۇنىـڭ       ـالتىس قىسسـىلىرىنى، مـۇھهممهد ئهلهيهىسس كۈرەشلىرى جهھهتتىكى ق
تلىرىنىڭ ئورنىغا ساھابىلىرىنىڭ قانداق غهلىبه قازىنىپ، جاھىلىيهت ئهرەبلىرىنىڭ بۇ
بۈگـۈنكى دەۋردىمـۇ   . بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلىشنى بهرپا قىلغانلىقلىرىنى ئوبدان بىلىدۇ

ۋە جاھىلىيهتنىــڭ قالــدۇق » ئــۇززا«، »الت«شــۇنىڭغا ئوخشــاش جهڭ بولماقتــا، ئهممــا بــۇ 
ئىالھلىرىغــا قارشــى جهڭ ئهمهس، بهلكــى نــاملىرى دۆلهت، ئىرقچىلىــق، مىللهتچىلىــك 

ـا قارشـى جهڭـدۇر   دەپ ئاتى ـازىرغىچه غهلىـبه مۇشـۇ بۇتال   . لىدىغان يېڭىچه بۇتالرغ رنىـڭ  ھ
، )دۆلهتنــى دىنــدىن ئايرىــپ باشــقۇرۇش ئۇقــۇمى( لمــانىزمىغهربنىــڭ ئ. بولــۇپ كهلمهكــته

ـالهت قاراڭغۇلۇقلىرىنىـڭ     مىللهتچىلىك بىدئهتلىرىنى ئوتتۇرا شهرققه كىرگۈزۈشـى جاھ
ش جهھهتته سهل ئاشكارىالۋە  قىلىش ئۇالر ئېالن لېكىن،. لىرىدىن ئىدىئېغىر ئاپهتئهڭ 

  . »ۇرتقارىلىۋاتقان زۇلمهت
  
  

  ئىبادەتنى كاھىنالرنىڭ قۇللۇقىدىن ئازاد قىلىش. 2
  

دىننــى ئىنســانالرنى يۈكســهلدۈرۈش ئۈچــۈن  هللا .كىشــىلهر دىنالرنــى ئۆزگهرتىــۋەتتى
ــۇنى    ــىلهر ئـ ــدى، كىشـ ــل قىلىۋىـ ــۈرۈ  نازىـ ــگه چۈشـ ــۆۋەن دەرىجىـ ــدئهڭ تـ ئهڭ . ىپ قويـ

ئـۇالر  . دىننىڭ دىنىي ئهربابالرنىـڭ قوللىرىـدا ئۆزگهرتىلىشـىدۇر    ىنهرلىكى شۇكى،ئهجهبل
ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسـى  . نىڭ بىپايان ئىشىكلىرىنىڭ ھاجىپلىرى قىلىۋالدىهللائۆزلىرىنى 

ـانالرنىڭ بىۋاســىته   ـات بولۇشــلىرىنى چهكــلهش بولــدى     هللائىنسـ ئــۇالر  . بىــلهن مۇالقـ
بىــلهن رىشــتىدە بولــۇش ئىشــلىرىنى مونوپــول   هللاش، قــا يېقىنلىشــىهللاكىشــىلهرنىڭ 

ـاجى كـۆپ بولىـدىغان       . قىلىۋالدى ـازارلىق مـال ۋە كىشـىلهرنىڭ ئېهتىي ئۇالر بۇنى ئهڭ ب
  . ئىستېمال بۇيۇمى قاتارىدا كۆرۈپ، باھاسىنى بهك قىممهتلهشتۈرۈۋەتتى
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ـا  ئاندىن ئىبادەت سورۇنلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ باشقۇرۇشى ئاسـتىغا كىرىـدىغان جاي   الرغ
ـادەت پهقهت شـۇ سـورۇندىال قوبـۇل بولىـدۇ دەپ جاكارلىـدى      . باغالپ قويدى ـادەتنى  . ئىب ئىب

ــدى    ــىتىچىغا باغلى ــر ۋاس ــۇئهييهن بى ـا  . م ــۇالر بولسـ ــىدا    هللائ ــدىلهر ئوتتۇرىس ــلهن بهن بى
شۇنداقال ئۇالر ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولۇش ۋاقىتلىرىنـى مهلـۇم   . دەلالللىق رولىنى ئوينايدۇ

  . ئالىيهت ۋاقتىغا مۇناسىۋەتلىك قىلىۋالدىمۇراسىم ۋە پا
چىالرغـــا بۇنـــداق ئىشـــالرنىڭ ھهممىســـى شـــۇالرنى مونوپـــول قىلىۋالغـــان مونوپول

  . ئۆتهيدىغان تۆلهم ۋە بېرىلىدىغان سۆيۈنچىلهر ئارقىلىق پۈتىدۇ، ئهلۋەتته
  
  

         ىرىدىنىي زاتل خرىستىئان ئوتتۇرا ئهسىردىكى
  

ـا  ئوتتۇرا ئهسىردىكى خرىستىئان دىن ىي زاتلىرى مۇشۇنداق دىنىي ھادىسىلهرنى يولغ
ـاالم     . قويۇشتا ھهددىـدىن ئاشـۇرۇۋەتتى   ـا مهريهم ئهلهيهىسس شـۇنىڭ بىـلهن ئىبادەتخانىالرغ

تىكلىـدى ۋە ئـۇالرنى   بىلهن ئىيسا ئهلهيهسساالمالرنىڭ رەسـىملىرىنى ۋە ھهيكهللىرىنـى   
  . ئۇلۇغالشنى تېگىشلىك دىنىي ئىبادەت دەپ قارىدى

ــى      ئهڭ ئهج ـايلىق مهنبهسـ ــى بــ ــڭ جهننهتنـ ــۇكى، ئۇالرنىـ ــش شـ ــك ئىـ هبلىنهرلىـ
ئۇالر جهننهتنى بهلگىلهنگهن پۇلنى تۆلىگهنلهرگه گرامالپ ۋە پايچېك . قىلىۋېلىشلىرىدۇر
ـاتتى  ــپ سـ ـاتتى    . قىلى ـانىنى توختـ ـاي سـ ـاراپ پـ ـا قـ ــۆلهنگهن پۇلغـ ــى ئهڭ  . ت ــۇ ھهقتىك ب

ىن بىــرى بــۇ مهســخىرىلىك مهســخىرىلىك ۋەقهلهردىــن بىــرى بولســا، يهھــۇدىي بايلىرىــد 
ئىشــنى تېخىمــۇ بىــر مهســخىرىگه ئايالنــدۇرۇش ئۈچــۈن بىــر پوپنىــڭ يېنىغــا بــاردى ۋە    

دوزاخ ھـــېچكىم . خرىســـتىئانالردەك جهنـــنهت ســـېتىۋالماي، بهلكـــى دوزاخ ســـېتىۋالدى
خالىمايــدىغان ئهرزان ماتــا بولغانلىقىــدىن، پــوپ ئۇنىڭغــا دوزاخنــى ئهرزان باھــادا ســېتىپ  

بۇنىڭــدىن كېــيىن جهنــنهت   «: ن، ھىــيلىگهر يهھــۇدىي خرىســتىئانالرغا  لــېكى. بهردى
سېتىۋالمىســاڭالرمۇ بولىــدۇ، چــۈنكى دوزاخ مېنىــڭ قولۇمــدا، ئهمــدى ئۇنىڭغــا ھــېچكىم  

ـادىن   . دەپ جاكارلىدى» كىرمهيدۇ ـاتقان باھ شۇنىڭ بىلهن پوپ ئۇنىڭدىن دوزاخنى ئۆزى س
  . نهچچه ھهسسه ئاشۇرۇپ قايتىدىن سېتىۋالدى

قارشــى لىيــۇتېر  گه»مهغپىــرەت چېكــى«ق بىــر ئوقــۇرمهن خ ئوقۇغــان ھهرقانــداتــارى
  . ئېلىپ بارغان ئىنقىالبنى ئوبدان بىلىدۇ

خرىســتىئان دىنىــدىكى روھــانىيالر ئۆزلىرىنىــڭ بېــرىش ۋە چهكــلهش، مهغپىــرەت  
ۋە ئۇنىڭــدىن قــوغالش  نىــڭ رەھمىــتىگه ئېرىشــتۈرۈشهللاقىلىــش ۋە مهھــرۇم قىلىــش، 

ـا مۇنـداق دېگهن   . ئوياليدۇھوقۇقى بار دەپ  : مىـش چۈنكى، مهسىه ئۆزىنىـڭ بهزى تالىبلىرىغ
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ــدا     « ــهن زېمىن ــرىمهن، س ـاچقۇچلىرىنى بې ـاھلىقىنىڭ ئـ ــمانالرنىڭ پادىشـ ـاڭا ئاس مهن سـ
ـاڭ، ئـۇ            ـاالل قىلس ـاڭ، ئـۇ ئاسـمانغا باغلىنىـدۇ، سـهن زېمىنـدا نېمىنـى ھ نېمىنى باغلىس

  . »ئاسماندا ھاالل بولىدۇ
  
  

        تنى ماكان چهكلىمىسىدىن ئازاد قىلىشى ئىسالمنىڭ ئىبادە
  

ـا         هللائىسالم دىنى ئىنساننىڭ  ـا قىلىشـتا ۋە ئـۇ زاتق بىـلهن بولغـان ئاالقىسـىنى بهرپ
  . ئىبادەت قىلىشتا ئۆزگىچه يول تۇتتى

ـا        ـان چهكلىمىلىرىـدىن، دىنىـي زاتالرغ ـادەتنى ۋاسـىتىچى ۋە ماك دەرۋەقه، ئىسالم ئىب
  . ىدىن ئازاد قىلدىبولىدىغان ئۇبۇدىيهتنىڭ ھادىسىلىر

ئىبــارەت بولــۇپ، قايســى تهرەپــكه زېمىــن مۇســۇلمان ئۈچــۈن چــوڭ بىــر مېهــرابتىن 

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. قا يۈزلىنىـدۇ هللايۈزلهنسه ئىبادەتته  �� �: تائ �R�("������  1%��"v�R"����  S%�� "a�R"�� %C�K)%���
 02��%)�A 0o� %���� �CK)�� *�%; %CK)��  C "<�� *2�H��� "��b��� ��نىڭدۇر، هللا) يهنى پۈتۈن يهر يۈزى(مهشرىقمۇ، مهغرىبمۇ � �

رگه ئىختىيــار قىلغــان يهنــى ســىله(نىــڭ تهرىپــى هللاقايســى تهرەپــكه يۈزلهنســهڭالرمۇ، ئــۇ 

ـاالم بـۇرۇن ھېچقايسـى ئـۈممهتكه بېـرىلمىگهن،       . ①�دۇر)قىبلىسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
زېمىـن  «: ىدا مۇنداق دېگهنپهقهت ئۆزىنىڭ ئۈممىتىگه بېرىلگهن خۇسۇسىيهتلهر توغرىس

ـان  مېنىـڭ ئۈممىتى . مهن ئۈچۈن مهسجىد ۋە پاك قىلىندى ـاز    مـدىن بولغ كىشـى نهدە نام
  . »ۋاقتى بولسا، شۇ يهردە ناماز ئوقۇسۇن

ــرى    ــى غهيــ ــگه بولۇشــ ــدىلىككه ئىــ ــۇنداق ئاالھىــ ــالمدا مۇشــ ــڭ ئىســ ئىبادەتنىــ
ـاي قالمىـدى    ـاكى، غه . مۇسۇلمانالرنىڭ ھهيرانلىقىنـى قوزغىم يـرى دىننىـڭ دىنىـي    ھهتت

تــۇنجى قېــتىم «: لــوفرا دېــگهن پــوپ مۇنــداق دېــگهن. زاتلىرىمــۇ بۇنىڭغــا ھهيــران قالــدى
مۇسۇلمانالرغا ئارىالشقان كىشى ئۇالرنىڭ ئهقىدىسىنىڭ كۆرۈنۈشلىرىدىن تهسىرلهنمهي، 

ســىز مهيلــى چــوڭ بىــر يولــدا، يــاكى پــويىز ۋوگزالىــدا، يــاكى  . ھهيــران بولمــاي قالمايــدۇ
ا بولۇڭ، سىز كۆرىدىغان كۆرۈنۈش ھېچقانداق بىر رىيا ياكى باشقىالرغا ئـۆزىنى  ئېتىزلىقت

ـان ئىشـىنى تاشـالپ،      كۆرسىتىش مۇددىئاسى بولمىغان بىر ئادەمنىڭ ئۆزىنىـڭ قىلىۋاتق
ــگهن ۋاقىتتــا ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن      ــۆز نــامىزىنى بهلگىلهن ئىنتــايىن كهمــتهر ھــالهتته ئ

  . »ئاتلىنىۋاتقان ھالهت بولىدۇ

                                                 
 .ئايهت -  115سۈرە بهقهرە،  ①
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ــۇ ــڭ    مۇش ــىردىكى يهھۇدىيالرنى ــۈش مىس ـان كۆرۈن ــگه بولغـ ــدىلىككه ئى نداق ئاالھى
يىلـى   - 1960كاتتىۋېشى، ئادۋوكات زەكى ئۇرەيبىنىـڭ قهلـبىگه تهسـىر قىلىـپ، ئۇنىـڭ      

» مهن نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمان بولدۇم؟«ئۇ ئۆزىنىڭ . مۇسۇلمان بولۇشىغا سهۋەب بولغانىدى
ـاكى پېشـىن   مهن مۇ«: دېگهن لېكسىيىسىدە مۇنداق دېگهن ئهززىننىڭ بامدات نامىزىغا، ي

ــدا،  ــقا ۋاقىتتــــا ئهزان توۋالۋاتقــــانلىقىنى ئاڭلىغىنىمــ  ئۇنىــــڭ نامىزىغــــا، يــــاكى باشــ
ـارام    نىـڭ  هللازىنخانىدىن ياڭراپ چىقىۋاتقان ئاۋازىنى پهقهت ۇئهزم ـاتىلنى، ھ ھهق بىـلهن ب

ــوغرا يولغــا باشــاليدىغان نىداســ    ى دەپ ھــېس بىــلهن ھــااللنى ئايرىيــدىغان، ئىنســاننى ت
ـاددىي       ،مهن سهپهردە بولۇپ. قىالتتىم ـايىن ئ  -  كـۆزۈم يـول بويىـدىكى ئېتىـزلىقالردا ئىنت

ـالماقلىق بىـلهن     ھۇزۇرنىڭ هللا كىيىۋالغان،ساددا كىيىم  ـايىتى كهمتهرلىـك ۋە س ىدا ناھ
ـاالتتى     ـان بىـرىگه چۈشـۈپ ق ـاز       -  ناماز ئوقۇۋاتق دە، مېنىـڭ قهلبىممـۇ ئاشـۇ كىشـىدەك نام

ـالىه بهنـدىلىرىنىڭ   ئۆزىنىـڭ   هللامهن بـۇنى  . مـۈرەتتى ئوقۇشقا تهل ـالىدىغان   س قهلـبىگه س
  . »سوۋغىتى دەپ قارايتتىم

. شــهنلهپ قويىــدىغان ماكــان چهكلىمىســىدىن ئــازاد قىلــدى ىئىســالم ئىبــادەتنى ك
ــداق قىلمىــدى  ھهجــدە ماكــان چهكلىمىســىدىن ئــازاد قىلىشــتىن  . پهقهت ھهجنــى ئۇن
بىـز بـۇ   . ھېكمهتلهر بولغانلىقىـدىن شـۇنداق قىلـدى    -  رئۈستۈن تۇرىدىغان بىر قانچه سى
  . ھهقته مهخسۇس توختىلىمىز

  
  

        چهكلىمىلىرىدىن ئازاد قىلىشى  ان قهلبىنى ئىبادەتته ۋاسىتىچىلىكئىسالمنىڭ ئىنس
  

ـا          ئىسالم  ـان بولسـىمۇ، ئهمم ـاننى شـهرت قىلغ ـاس بىـر ماك ـادىتى ئۈچـۈن خ ھهج ئىب
كىلدە تهســىر كۆرسىتىشــىگه يــاكى مۇســۇلمان دىنىــي زاتالرنىــڭ ئۇنىڭغــا ھهرخىــل شــه

نىڭ ئوتتۇرىسىدا ۋاسـىتىچىالرنىڭ، كاھىنالرنىـڭ ئارىلىشىشـىغا ھېچقانـداق     هللابىلهن 
ـاش ئېلىـپ     . يول، ھېچقانداق يوچۇق يوق ـادەتلهرگه ئوخش ھهجمۇ ئىسالمدىكى باشـقا ئىب

  . بېرىلىدۇ
ەتلىرى ئارىســىدا ئىســالم ئىبــادەتلىرى دىــن ئىبــاد «: ئۇســتاز ئهققــاد مۇنــداق دەيــدۇ 

ـاكى     ،ئـۇ . تهڭدىشى بولمىغان شۇنداق بىر خاسلىققا ئىگىدۇر ـاھىيىتى ي ئىبادەتلهرنىـڭ م
بـۇالر  . ئۇنىڭ ئېتىقادچىلىرىغا قارىغاندا، ئىبادەتلهرنىـڭ ئهڭ يۈكسـهكى، ئهڭ ئالىيسـىدۇر   

ــۇپ،     ــدىلىكى بولــ ــهن ئاالھىــ ــڭ روشــ ــدا   ئىبادەتلهرنىــ ـات نىزامىــ ـاننىڭ ھايـــ ئىنســـ
ن روھىيهت مهسىلىلىردە شهخسنىڭ مۇستهقىللىكىگه ئهڭ يۈكسهك ئهمهلىيلىشىدىغا

  . دەرىجىدە ئهھمىيهت بېرىدۇ
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ئىســـالم ئىبادەتلىرىنىـــڭ ھهممىســـى ئىنســـان قهلبـــى ئۈچـــۈن تهكلىپتـــۇر، ئـــۇ  
  . ھهيكهلنىڭ ۋاسىتىچىلىقى ياكى كاھىننىڭ دەلالللىقىغا موھتاج بولمايدۇ

قايســى . شــۇ يهردە نامــاز ئوقۇيــدۇن، مۇســۇلمان ئىنســان نامــاز ۋاقتــى نهدىــال بولمىســۇ
  . تائاالنىڭ تهرىپىدۇر هللاتهرەپكه يۈزلهنسهڭالرمۇ ئۇ 

ـاكى     مۇسۇلمان ئىنسان ئۆزىنىڭ ئائىلىسىدە ياكى ئىش ئورنىدا تـۇرۇپال روزا تۇتىـدۇ ي
  . ئىپتار قىلىدۇ

ــۇلمان ــلهن       مۇسـ ــۇ بىـ ـاجىالرنى سـ ــدۇ، ھــ ــى بارىـ ـالىس ھهج قىلغىلـ ــگه خــ كهبىـ
ـان    . ئۇنى باشقۇرۇش ھهققى بولمايدۇ تهمىنلىگۈچىلهرنىڭ شۇنداقال، ئۇنىـڭ ھهرەمـدە قىلغ

  . مايدۇھهققى بول نىڭدىن باشقا بىرىمىسكىنلهر – ىرپېق قۇربانلىقىدىمۇ
 بارىــدۇ، ئۇنىــڭ جامــائهت بىــلهن ئوقۇيــدىغان مۇســۇلمان ئىنســان جامــائهت نامىزىغــا 
ـاغلىق   ئىمامغا رەس ياكى نامىزى ھېچقانداق كاھىننىڭ پائالىيىتىگه، مىيهت ئۆتهشـكه ب

اليىـق  ئىماملىققا نامازغا ھازىر بولۇۋاتقانالرنىڭ ئارىسىدىن  ناماز ۋاقتى كهلگهندە .بولمايدۇ
ـامهتچىلىككه  كىم تونىمىسىمۇ ھېچبۇندىن بۇرۇن ئۇنى  ، گهرچهبىرسى ـا  . چىقىـدۇ ئىم مان

ـان مهخلــۇق ئىكهنلىكىنــى بىلىمىــز        ـاننىڭ تهلكىــپ قىلىنغـ . بــۇالردىن بىــز ئىنسـ
ــڭ      شه ــى ۋە ئۇنى ــڭ ھهقلىرىن ـادىتى روھىيهتنى ـاننىڭ ئىبـ ــۇلمان ئىنسـ ــىزكى، مۇس كس

  . ئۆزىنىڭ خاھىشلىرىنىڭ مۇستهقىللىقىنى تولۇق ئادا قىلىش ئۈستىدە بولىدۇ
ـادى   نىـڭ بهنـدىلىرىنىڭ   هللاھهققىـدە   هللادەرھهقىقهت، مۇسۇلمان ئىنساننىڭ ئېتىق

  . ل قويمايدۇقهلبلىرىنى باشقۇرىدىغان ۋاسىتىچىالرغا ھېچقانداق يو
ـادى ئىككـى ھهقىـقهت ئۈسـتىگه       هللادېمهك، مۇسۇلمان ئىنساننىڭ  ـان ئېتىق قـا بولغ

  . قۇرۇلىدۇ
  
  

        تائاال بهندىلىرىنىڭ ئۈستىدىدۇر  هللا
  
ـالىيلىق، قــۇدرەت، ســۇلتانلىق، تهســهررۇپ جهھهتــلهردە       هللاەرھهقىــقهت، د ـاال ئـ تائـ

ـا ئوخشــىمايدۇ،    . بهنــدىلىرىنىڭ ئۈســتىدىدۇر  ھېچنــېمه ئــۇ زاتنــى   ھېچنــېمه ئــۇ زاتقـ
ئـۇ مۇنـداق   . باشقۇرمايدۇ، ئۇنىڭ پادىشاھلىقى ئاستىغا ئۆزى ئىرادە قىلغان نهرسـه كىرىـدۇ  

�%���  �: دېگهن �̂ "��  2��%M�:"�� ��� e�� %L%
����%A �S"�����  �%e����"�� �� e�ـاھىردۇر     هللا� �� بهنـدىلىرىنىڭ ئۈسـتىدە ق
مهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر،    ، ئۇ ھـېك )بهندىلىرىنى تىزگىنلهپ تۇرغۇچىدۇر هللايهنى (
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�����  �؛ ①�خهۋەرداردۇرھهممىـــدىن  %+����  o�%R��� *Z�� �����  e�� 0f "���� �g %C���%)"H %R�� �P"�����قـــا هللاھـــېچ شـــهيئى � ��

؛ ②�چىدۇر، ھهممىنـى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر   ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغۇ هللائوخشاش ئهمهستۇر، 

� 0,��� �D�B  C���*)�� �����  e "5��� -   ,�R���*+��  C���*)�� ������� ",���%)�� "2����� ",������ � "2  0,��� �D�B �G���� # �  C���*� 6���  M�� "2������ــۇھهممهد (� �� ــى مـ !) ئـ
ـا موھتاجـدۇر،   هللابىـردۇر، ھهمـمه    هللائېيتقىنكى، ئۇ  ـانمۇ     هللاق ـانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغ ـاال تاپق ب

  . ③�ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ. ئهمهس
ا تۇرسـۇن،  ئـۇالر باشـقىالر ئۇياقتـ   . تائاالنىـڭ ئىلكىـدە   هللا مهخلۇقاتالرنىڭ ھهممىسـى 

ئۆزلىرىنى بىرەر زىياندىن دەپئىـي قىاللمايـدۇ، ئـۆزلىرىگه بىـرەر پايـدىنى كهلتۈرەلمهيـدۇ،       
تىرىلدۈرۈشـكه  ئۇالر باشقىالرنىڭ جېنىنى ئېلىشقا، ھايات بېغىشالشقا ياكى ئۆلـۈكلهرنى  

بـۇ ئىالھىـي ئۈسـتۈنلۈك مۇسـۇلمانالرنىڭ نهزىرىـدە ئايهتۇلكۇرسـىي دەپ       . قادىر بواللمايـدۇ 

7��� �%�� �: ئايهتته ئىپادىلىنىدۇ مۇنۇ نۇلغانتو  C�*� 0� "����8 �/�� 03�(� %�  L 9� O"��� �/  ��b���"�� b��:"�� �� e */%; �C��%; �/  CK)��
���7�� "2%!�%,��"��B �6"�����. ����7  2���)"��� %C��%8"=%u%. */%;  L�,��"(%A  o�#�� "a�� �%9��*�� ��= 6���7 %h"��W� ���%� ����7�� %&�����R�� *Z�� ����� J� %: � �/�� "2�� !�#") �O �

 �"�� ��� e�� ��R ! c"# %D  L 
� w��� �/�� �h"��W��� %&�����R*Z��  Cb� %�"� � �o %��� f��g ��R%. */%; %C%R")%A "647 $f "��a%.  2��%c�"�� b��%)� �  بىـر
ھهمىشــه تىرىكشــتۇر، ھهممىنــى ئىــدارە قىلىــپ  هللاتىــن باشــقا ھــېچ ئىــالھ يوقتــۇر؛ هللا

چىدۇر؛ ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھهممه تۇرغۇ
ــۈلكى(نىــڭ هللانهرســه  ــۇ  هللادۇر؛ )م ـاپائهت  هللانىــڭ رۇخسىتىســىز كىمم ــدا شـ ــڭ ئالدى نى

يهنى ئـۇالر ئۈچـۈن   (، كهينىدىكى )دۇنيادا قىلغانيهنى (ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى  هللاقىاللىسۇن؛ 
ــۇالر   )ئـــاخىرەتته تهييارلىغـــان ــدۇ؛ ئـ ــىنى بىلىـــپ تۇرىـ نىـــڭ هللائىشـــالرنىڭ ھهممىسـ

ـان نهرسـىلهردىن     ) هللا(مهلۇماتىدىن  ـا بىلدۈرۈشـنى خالىغ يهنـى پهيغهمبهرلهرنىـڭ   (ئۇالرغ
نىڭ كۇرسـى  هللا. باشقا ھېچ نهرسىنى بىلمهيدۇ) تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگهن نهرسىلهردىن

ـاقالش    -  ئاسـمان . ئاسمانالرنى ۋە زېمىنالرنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ    ) مهلۇماتى( زېمىننـى س

  . ④�هرتىۋىلىكتۇر، ھهممىدىن ئۇلۇغدۇرئۇ يۇقىرى م. ئۇنىڭغا ئېغىر كهلمهيدۇ
  
  

                                                 
 .ئايهت -  18سۈرە ئهنئام،  ①
 .ئايهت -  11سۈرە شۇرا،  ②
 .ئايهتتىن ئاخىرىغىچه - 1سۈرە ئىخالس،  ③
 .ئايهت – 255سۈرە بهقهرە،  ④
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        تائاال ئۆز بهندىلىرى بىلهن بىلله بولىدۇ  هللا
  

ـا   تائاال شۇنداق ئۇلۇغ، شۇنداق كاتتا زات تۇرۇپ،  هللادەرھهقىقهت،  يهنىـال مهخلۇقاتلىرىغ
ــدۇ ــېقىن تۇرى ــدىلهر قهيهرد. ي ئىنســاننىڭ ئاشــكارا يۈرىشــىدە ۋە  . شــۇ يهردە هللاە بولســا، بهن

ـا كۆيۈنىـدۇ،   . خىلۋىتىدە ئۇ زات ھهممىنى ئاڭاليدۇ، ھهممىنى كۆرىدۇ ھهممه مهخلۇقاتالرغ
ئــۇالرنى تــوغرا يولغــا يېتهكلهيــدۇ، تىلىــگهن ئىنســانغا بېرىــدۇ، دۇئــا قىلغــان ئىنســاننىڭ 

بهنــدىلىرىگه يــېقىن، يېقىنلىقــى  ئۈســتۈنلۈكى بىــلهن هللا. دۇئاســىنى ئىجــابهت قىلىــدۇ

ـايهتكه جۇغلىـدى   ۈتائاال ئۇلۇغلـۇق بىـلهن ئۈسـتۈنل    هللا. بىلهن ئۈستۈندۇر � �: كنى بىـر ئ�� e
 %h"�� "W� ��%�  ��%)�� ���7  2��)"��� %k"��"�� V�)�A Y����� "�� *2 � $��*��B %3*� %� �%� �h"�� "W��� %&�����R*Z�� �[�)�O �%9*�� "�( %7  ̀  �� "̂ �� ���7��  �� �!

 0��� %+�. ���� )�R"��� � �R%.  C*)���� "2 �( � ��7 �6"��B "2 M��7 �� e�� ��!�%�  ̀  �"��� ��7�� f��R*Z�� �6%7  E%j(�� ��7�ئاسمانالرنى ۋە  هللا� ��
ـارار ئالـدى   ئهرش ) ئاندىن ئۆزىگه اليىق رەۋىشـته (زېمىننى ئالته كۈندە ياراتتى،  . ئۈسـتىدە ق

ـا كىرىــپ كېتىــدىغ   هللا ان نهرســىلهرنى، زېمىنــدىن چىقىــدىغان نهرســىلهرنى،    زېمىنغـ
ئاسـماندىن چۈشــىدىغان نهرسـىلهرنى، ئاســمانغا ئۆرلهيــدىغان نهرسـىلهرنى بىلىــپ تۇرىــدۇ،    

كــۆرۈپ قىلىۋاتقــان ئىشــىڭالرنى  هللاســىلهر بىــلهن بىــرگه،  هللاســىلهر قهيهردە بولمــاڭالر، 

  . ①�تۇرغۇچىدۇر
ـايه قىلىـپ   دە ئىبراھىم ئهل»قۇرئان كهرىم«تائاال  هللا هيهىسساالمنىڭ تىلىدىن ھېك

ـاالقىنى     ـان قىلـدى   مۇنـداق  ئىنسان بىـلهن ئـۆزى ئوتتۇرىسـىدىكى ئ � �: باي�� !��� ��%(���)�O �%9�*��
 %6�%, "!���  %6�%� "Z���� �%( R%"J � �� e �%9*����  %6�%# "a�� �� !���  N"�%��7 ��=%;��  %6��%� ": � *2� � ��%( �� %R � �%9�*����  "@�B �%9�*���� ���%#"v��� ��B  o� �R

 %6�4,��� �� "����� �%��i�%J�O �%�� �   ـاق بىـلهن ئۇ مېنى ياراتقان، ئۇ مېنى ھىدايهت قىلىدۇ، ئۇ مېنى تام
ئۇ مېنـى  . ئاغرىپ قالسام ئۇ مېنى ساقايتىدۇ. لۇق بىلهن تهمىنلهيدۇز، ئۇسسۇتهمىنلهيدۇ

ــدۇ    ــيىن يهنه تىرىلدۈرىـ ــدۇ، كېـ ــزى روھ قىلىـ ــڭ م  . قهبـ ــۈنى ئۇنىـ ـامهت كـ ــى قىيــ ېنـ

  . ②�هغپىرەت قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهنخاتالىقلىرىمنى م

��� �: تائاال بهندىلىرىگه ئۆزىنىڭ يېقىنلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ هللا( "��)�O ",�������
 %,��%���"�� %5�"� �D "6� %7 %C�"���%;  1��� "�-�B  6� ":�8��  C� Z"#��8 %C�%.  ]%� "��� �� ��7  2�)"��8�� ����Z8 ـاننى  بىـز ھهقىـق  � ���"% هتهن ئىنس

ــز     ــز، بى ــى بىلىمى ــۆڭلىگه كهلگهنن ــڭ ك ــز ئۇنى ـاراتتۇق، بى ــدىنمۇ  يـ ـان تومۇرى ــڭ جـ ئۇنى

� �؛ ③�يېقىنمىــز�� ��� %+"� �� */ 6��%M���� "2 M(�� %7 %C��"���%;  1���� "�-�B  6�� ":�8�ئىلمىمىــز ۋە قــۇدرىتىمىز (بىــز �� �

                                                 
 .ئايهت -  4سۈرە ھهدىد،  ①
 .ئايهتكىچه -  82ئايهتتىن  -  78سۈرە شۇئهرا،  ②
 .ئايهت -  16سۈرە قاف،  ③
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ــلهن ــىلهر   ) بى ــېكىن س ــز، ل ــىلهردىن يېقىنمى ـا س ــۇنى(ئۇنىڭغـ ــى ي(كۆرمهيســىلهر  )ئ هن

  . ①�)بىلمهيسىلهر
 :بىــر ئــادەم پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن: مۇپهسســىرلهر مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ

ـاكى يىـراق     بىزنىڭ پهر« ـات قىالمـدۇق ي ۋەردىگارىمىز بىزگه يېقىن بولۇپ، ئۇنىڭغا مۇناج
ـاۋاب      هللابىـلهن  بۇنىـڭ  . دەپ سوراپ كهلـدى » بولۇپ، ئۇنى چاقىرامدۇق ـاال بـۇ سـوئالغا ج تائ

�% �: ىپ، مۇنۇ ئايهتنى نازىل قىلدىبېر���A�
 ��=%; %��*,��� �	 ��"A�
  l� %< B 0l�%��- �48%u�� �4(�A �%
���%A �F������ ��=%;��
 ��� ,�� g"���� "2�� !*)��� ���%. "���� ( %7 "w ��"��� ���%� "�� �� %Q���� "Z��")�ــدى � ��� ــڭ بهن ــهندىن مهن توغرمېنى ــۇلىرىم س ق ۇل

ـا  ـا ئېيتقىنكــى (سورىسـ ـا يېقىــنمهن  ، م)ئۇالرغـ يهنــى ئۇالرنىــڭ  ( هن ھهقىــقهتهن ئۇالرغـ
ــۇرىمهن  ۇچىنىــڭ ، ماڭــا دۇئــا قىلســا، مهن دۇئــا قىلغ )ئهھــۋالىنى، ســۆزلىرىنى بىلىــپ ت

  . ②�دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن
ىلهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن شىت قىلىدىغان يهر شۇكى، كبۇ ئايهتته دىققه

مهزكــۇر . بايــان قىلىنــدى ادە ئــون نهچــچه ئورۇنــد»قۇرئــان كهرىــم«ســورىغان ســوئاللىرى 
ــى مــۇھهممهد«ســوئالالرغا بېــرىلگهن ھهربىــر جاۋابتــا   ــگهن ئىبــارە » ...كــىئېيتقىن! ئ دې

�" �مهسىلهن، . ياندىشىپ كېلهتتى���%. b��%�"�� �P"������ 4���:"���� %]��*()%�  N��%-����7 ��� %e "5� - %3*)%eW� %6�A �F�8� ��� "Z��
� "� "� ��"��� "2� M*)��� �C�K)�� "��� �*����� �� �!%.���"�.�B "6� %7 �&�� � ��"�� "��� �"B�� V���*��� %6��7 *��%�"�� *6�%M���� ��e%�� ! m 6%7 �&� � ��"� ���� :%) "# ��ئـى  (� � 

كىچىــــك چىقىــــپ يهنــــى ئاينىــــڭ (ســــهندىن يېڭــــى چىققــــان ئــــاي !) مــــۇھهممهد
) ئۇالرغـــا. (سورىشـــىدۇتوغرىلىـــق ) چوڭىيىـــدىغانلىقى، ئانـــدىن كىچىكلهيـــدىغانلىقى

ســېتىق، مۇئــامىله، روزا تۇتــۇش،  -  تىرىكچىلىــك، ســودا(ئــۇ كىشــىلهرنىڭ ‹ئېيتقىنكــى، 
ـارلىق  ــېچىش قاتــ ــز ئـ ــڭ ) ئېغىـ ــالرنىڭ ۋە ھهجنىـ ــى   ئىشـ ــى ھېسابلىشـ ۋاقىتلىرىنـ

� �؛ ③�ئۈچۈندۇر��� �%#( � ��=��7 �F�8� ��� "Z���ى سـهدىقه قىلىـش توغرىلىـق    ئۇالر سـهندىن نېمىنـ  � ��

  . ④�ۇسورايد
ـا،     «شۇنداقال مهزكۇر ئايهتنىـڭ جاۋابىـدىمۇ    ئـى  (مېنىـڭ بهنـدىلىرىم سـهندىن سورىس

لـېكىن،  . دېيىلىشى كېرەك ئىـدى » ئېيتقىنكى مهن ھهقىقهتهن يېقىنمهن!) مۇھهممهد
مهن �تائــاال ئــۆزى بىۋاســىته  هللايهنــى، . مهزكــۇر ئــايهتته ئــادەتكه خىــالپ ئۇســلۇب كهلــدى 

ـان قهلبـى ۋە ئهقلىـگه مهلـۇم        . دېـدى  �ھهقىقهتهن يېقىنمهن بـۇ خىـل ئۇسـلۇبنىڭ ئىنس
تائاال ئـۆزى بىـلهن بهنـدىلىرى ئوتتۇرىسـىدا      هللايهنى، بۇنىڭدا . دااللىتى ۋە كۆرسهتمىسى بار

                                                 
 .ئايهت -  85سۈرە ۋاقىئه،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  186ۈرە بهقهرە، س ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  189سۈرە بهقهرە،  ③
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  219سۈرە بهقهرە،  ④
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ـا يهتكۈزگىنىڭـدەك    ۇلۇمهن توغر«بۇ گويا . ته قىلمىدىۋاسى ق ھۆكۈم سـوئاللىرىدا ئۇالرغ
نى مهن سـىلهرگه ھهقىـقهتهن يېقىـنمهن    يهتكۈزمىگىن، بۇنى ئۆزۈم بىۋاسىته يهتكۈزەي، يه

  . دېگهندەك مهزمۇننى ئىپادىلهيدۇ» دەي
ا قىلىۋاتقـــانلىقلىرىنى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ســـاھابىلىرىنىڭ ئۈنلـــۈك دۇئـــ

ـاكى  «: ئۇالرغا ،كۆرگهندە ـان    ئۆزۈڭالرنى تۇتۇۋېلىڭالر، سىلهر گاس ي كـۆز ئالـدىڭالردا بولمىغ
ـا       قىلمايۋاتىسىلهر، بىگه دۇئا بىر ـا دۇئ هلكى ھهممىنـى ئاڭاليـدىغان، ھهممىـگه يـېقىن زاتق

   .①دېگهن» قىلىۋاتىسىلهر
  
  

        ئىسالمدا ۋاسىتىچىالرغا ھېچقانداق ئورۇن يوق 
  

زالىـــم پادىشـــاھالرنىڭ، مۇســـتهبىت  تىنئىككـــى ھهقىقهتـــيۇقىرىـــدىكى بىـــزگه 
گاھىــدا تائاالنىــڭ دەر هللاھاكىمالرنىــڭ، قــانخور جالالتالرنىــڭ قىلمىشــلىرىغا ئوخشــاش،  

ـانلىقىنى    ـا ئېلىۋالغ ـاتلىرىنى   هللابىلجىراليـدىغان ۋە  ۋاسىتىچىلىقنى قولغ نىـڭ مهخلۇق
خالىغــانچه ئېلىــپ، ســاتىدىغان دەلــالل ۋە ۋاســىتىچىالرغا ئىســالمدا ھېچقانــداق ئــورۇن   

  . يوقلۇقى ئايان بولىدۇ
ـاال  هللاچـۈنكى، ئىسـالم ئهقىدىسـىدە    . دەرھهقىقهت، ئۇالرغا ھېچقانـداق ئـورۇن يـوق     تائ

ــۆزى  ـاكى   ئ ــدىغان، يـ ــدۈرۈپ قويى ـان بىل ــى ئىنسـ ــۆزى  هللابىلمىگهنن ــڭ ئىرادىســىنى ئ نى
ـاپائهتچى       ـاكى شـ ــىتىچى يـ ــرەر ۋاس ــدىغان بى ــدۈرۈپ قويى ــكه يۈزلهن ـان يۆنىلىش خالىمىغـ

ـاي بىـلهن تارقىتىـدىغان     هللا. بولۇشتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ تائاال رەھمىتىنى ۋە جهننىتىنى پ
ـا تاشـال   . پ قويۇشـتىن ئۈسـتۈن تۇرىـدىغان كهرەملىـك زاتتـۇر     ئاشۇنداق ئازغۇن دەججالالرغ

ـازاالش ۋە ئهپـۇ قىلىـش          ـاھلىق، ج ـارىتىش ۋە ئهمـر قىلىـش، ئىگىلىـك ۋە پادىش چۈنكى، ي
 غانىــڭ بــالىلىرى دەپ بىلجىراليــدىغانهللاتائــاال پهرىشــتىلهرنى  هللا. نىــڭ ئىلكىدىــدۇرهللا

�  ...�: رەددىيه بېرىپ مۇنداق دېگهن��� 7�� "Mb7 0
����%A "5��.  ���� ) �R"��� %L%�"7���%. 2� e�� %E"���"���%.  C�8� �%�� "Z�� �/  ���7  2��)"���
 ��� �%#� "a 7 %C%���� "a�O "647 2 e�� V�d��"�� %6�R%� */%; ��� �# "a�� �/�� "2 !�#") �O ��7�� "2%!�%,"��B �6"��) نىـڭ هللاپهرىشتىلهر (�� .�

قىلىشــقا پېتىنالمايــدۇ، ئــۇالر  قــا ئالــدى بىــلهن ســۆزهللائــۇالر . ھۆرمهتلىــك بهندىلىرىــدۇر
ئۇالرنىـــڭ قىلغـــانلىرىنى ۋە قىلمـــاقچى  هللا. نىـــڭ ئهمـــرى بـــويىچه ئىـــش قىلىـــدۇهللا

                                                 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان ①
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ــدۇ   ــپ تۇرى ـانلىرىنى بىلى ــۇالر . بولغـ ــدۇ،    هللائ ـاپائهت قىلى ـانالرغىال شـ ــڭ هللارازى بولغـ نى

  . ①�ھهيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇ
ـارلىق ئۆزىتائاال  هللا ىنى دەۋا قىلىـدىغان يهھـۇدىي   نىڭ دەرگاھىدا ئاالھىدە ئورۇنلىرى ب

����K)�� f��C% �: ۋە خرىســتىئانالرغا رەددىــيه بېرىــپ مۇنــداق دېــگهن ("�.�B  6�� ":�8 Y������+*(����  
��� !���"�� %N������-��
���7  149��� ���� f��� �a�� 6�� �R%�  ���%#"v��� �[���)�O "6�� *R47 0��� �a�. 2 ���8�B "5���. 2 M%.� 8 9��%. 2 M . 49��� �� �2��%)�� "5�� -  L r���*� %D�B��  F��") 7 %C��K)%��� f��� �a�� 6

  ������ %+�R"�� %C����"���%; �� ����� �R !��( "����. ������7�� %h"��W��� %&�����R���� *Z��� � ـاراالر ــۇدىيالر ۋە ناســـ ــز ‹: يهھــ ــڭ هللابىــ نىــ
) نىــڭ دىنىــدا بولغاچقــا هللابىــز (ۋە ) بالىــدەك يېقىنمىــز -  يهنــى ئاتــا(ئوغۇللىرىــدۇرمىز 
ـا (‹ئېيتقىنكــى، . دېــدى› دوســتلىرىدۇرمىز نــېمه ئۈچــۈن ســىلهرگه    هللا) ئۇنــداق بولسـ

ـازاب قىلىـدۇ؟    ـاش      › گۇناھىڭالر تۈپهيلىـدىن ئ  هللابهلكـى سـىلهر باشـقا كىشـىلهرگه ئوخش
ـازاب         هللاياراتقان ئىنسانسـىلهر،   ـادەمگه ئ ـان ئ ـادەمگه مهغپىـرەت قىلىـدۇ، خالىغ ـان ئ خالىغ

ـاھلىقى  . قىلىدۇ  ئاسمانالرنىڭ، يهر يۈزىنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسـىلهرنىڭ پادىش

  . ②�نىڭ دەرگاھىدۇرهللاقا خاستۇر، ئهڭ ئاخىر قايتىدىغان جاي هللا
دە ئۆزلىرىنىـــڭ ئىيســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ دىنىغـــا مهنســـۇپ  »قۇرئـــان كهرىـــم«
ـاالمنىڭ    وغرۇلۇلىكىنى دەۋا قىلىدىغانالر تئىكهن ـا ئهلهيهىسس  هللاق قىيامهت كـۈنى ئىيس

� �: تائاالغــا� �\ 
�����%A "2 !*�8%u���� "2 !"�. 49��� �� �%;  2���%M�:"��  j���%j�"�� �N��8�B �F��*8%u�� "2�� !�� "���%#"v��� �ئهگهر ئۇالرغــا ئــازاب � �;%
ـانچه تهسـهررۇپ قىلىسـهن    (قىلساڭ، ئۇالر سېنىڭ بهندىلىرىڭـدۇر   ـاڭا  (، )ئـۇالرنى خالىغ س

ــدۇ  ــېچ ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايـ ـا )ھـ ــدىكى تهۋبه   (، ئهگهر ئۇالرغــ ــڭ ئىچىـ ــى ئۇالرنىـ يهنـ
ـا ــرەت) قىلغانالرغـ ــهن   مهغپى ـاڭ، س ــلهن  ) ئىشــىڭدا(قىلسـ ــېكمهت بى ــب، ھ ــش غالى ئى

  . دەيدىغانلىقىنى ئۇچرىتىمىز ③�قىلغۇچىدۇرسهن
ــىنى بهلگىــلهپ       هللا ــىنىڭ دائىرىس ـاالمنىڭ ۋەزىپىس ــبهر ئهلهيهىسسـ ـاال پهيغهم تائـ

9��0�4 �: مۇنداق دېگهن�7  �N�8�B �� �R*8%; "�4��9���  $�%J"���+ R%. 2%!"���)�A �N� "Z*�� �  ـا (سـهن نهسـىههت   -  ۋەز )ئۇالرغ
يهنى (نهسىههت قىلغۇچىسهن، سهن ئۇالرغا مۇسهللهت  -  ۋەز) ئۇالرغا(قىلغىن، سهن پهقهت 

��f ��(K�C  �؛ ④�ئهمهسسهن) ئىمانغا مهجبۇرلىغۇچى ئۇالرنى �g ��7 */%; �t��� �/�� �G"#��8 � %Z"#��(%�  F%)"7�B */ 5 -
 "���H "M����� "��/ �l���"��v"��  2����)"A�B  N���( � "�������� ������ ( %7 "w �� $� "������4� 0����� %a�.�� 0��%9����8 */%; "�����8�B "�%;  f���� bZ�� ��%(��� *Z�7 �����7�� %����"� �̂ "�� �6��� %7  &� 

ـاننى        هللا، )ئى مۇھهممهد(ئېيتقىنكى � ـان ئىـكهن، ئـۆزۈمگه پايـدا يهتكـۈزۈش، زىي خالىمىغ
ـان بولۇشـىنى قانـداقم   (ئۆزۈمدىن دەپئىي قىلىش قولۇمدىن كهلمهيدۇ،  ۇ قىيامهتنىڭ قاچ

                                                 
 .ئايهتكىچه -  28ئايهتتىن  -  26سۈرە ئهنبىيا،  ①
 .ئايهت -  18سۈرە مائىدە،  ②
 .ىئايهتنىڭ بىر قىسم -  118سۈرە مائىدە،  ③
 .ئايهتلهر -  22ۋە  -  21سۈرە غاشىيه،  ④
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نۇرغۇن مهنـپهئهت  ) دۇنيا مهنپهئهتلىرىدىن(ئهگهر مهن غهيبنى بىلىدىغان بولسام ) بىلهي؟
ــوالتتىم، زىيــان  ــوالتتىم   -  ھاســىل قىلغــان ب لــېكىن مهن (زەخمهتكىمــۇ ئۇچرىمىغــان ب

مهن ). يامانلىق يېتىپ تۇرىدۇ -  غهيبنى بىلمهيمهن، شۇڭا ماڭا تهقدىر قىلىنغان ياخشى
ى قىلىـپ  غان قهۋم ئۈچۈن ئاگاھالنـدۇرغۇچى ۋە خۇشـخهۋەر بهرگـۈچ   پهقهت ئىمان ئېيتىدى

  . ①�ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهرمهن
ـارى        ـان ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگ ـاكىتالر ئالدىـدا مۇسـۇلمان ئىنس نىـڭ  هللامۇشۇنداق پ

ـاد قىلىشـى     »ۋاسىتىچى«كۆرسىتهلهيدىغان » تهسىر«ئىرادىسىگه  ـا ئېتىق نىـڭ بارلىقىغ
  مۇمكىنمۇ؟ 

ـان ھېچقانـداق        يهنى، ئۇنـداق   ۋاسـىتىچىالرغا قهتئىـي ئـورۇن يـوق، مۇسـۇلمان ئىنس
ــله  ــد ۋاقىتتـــا پهرۋەردىگـــارى بىـ ــىدىكى ئاالقىـ ــڭ ئوتتۇرىسـ ــرىگه موھتـــاج  ەن ئۆزىنىـ بىـ

ـايىن يـېقىن،    هللاچۈنكى، . بولىدىغانلىقىنى قهتئىي ھېس قىلمايدۇ ئۇنىڭ قهلبىگه ئىنت
ھهر كېچه يېقىنلىشىپ، مهن دۇئاسـىنى   تائاال ئۇنىڭغا هللا. شۇ يهردە هللائۇ قهيهردە بولسۇن، 

ــرەت       ــدىغان مهغپى ــرەت قىلى ـارمۇ؟ مهن مهغپى ــۇچى بـ ـا قىلغ ــدىغان دۇئـ ـابهت قىلى ئىجـ
تىلىگــۈچى بــارمۇ؟ مهن تهۋبىســىنى قوبــۇل قىلىــدىغان تهۋبه قىلغــۇچى بــارمۇ؟ مۇنــداق،   

 هللاىدۇ، تهۋبه قىلغۇچىالرنى، پاكالنغۇچىالرنى دوست تۇت هللا. مۇنداق قىلغۇچى بارمۇ؟ دەيدۇ
  . تائاال بىر غېرىچ يېقىنالشقان بهندىسىگه بىر گهز يېقىنلىشىدۇ

ــلهن تهرجىمانســىز سۆزلىشــهلهيدۇ،     ـارى بى ــڭ پهرۋەردىگـ ـان ئۆزىنى مۇســۇلمان ئىنسـ
ـات قىالاليـدۇ ۋە     نىـڭ  هللاخالىغان ۋاقىتتا، خالىغان جايدا، خالىغان نهرسىلهر بىـلهن مۇناج

  . ئالدىدا پهردىسىز تۇرااليدۇ
ۋاســىتىچىگه نــېمه ســاختىپهز مۇســۇلمان ئىنســاننىڭ  ،مۇشــۇنداق ئىــكهنئهھــۋال 
  ھاجىتى؟ 

ـان بىـلهن بىـرگه      ـا، ئىم مهلۇمكى، ئىسالم ئېتىراپ قىلىدىغان ئاالھىدە ۋاسىته بولس

�5" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. سالىه ئهمهلدۇرR"��� 6�7 %1���%M"�� %5 "e�B 4�%8��7�B /�� "2 M4�%8��7��%. �P"�*�  �j� "Q � �Gf� �
�G���� %+�8 �/�� ���t�%��� %C��K)�� %�� 
 6�� %7  C���� ",�� %Q�� �/�� %C��%.  �F��%i�� "� ��� 06%7 "w�� 7 ���� e�� V���H8 B "��B $��� ���= 6�� %7 �&��:%����*+�� �6�� %7 "5�� �R"��� 6���7��

�G���%��8 ��� R�)"c � �/�� �3*( �Q"�� ��� ) O ",�ـاۋاب   هللا(� �� ـان س ارزۇيۇڭالر ۋە سـىلهرنىڭ قـۇرۇق ئـ   ) ۋەدە قىلغ
ـانلىق      ــر يامـ ــدۇ، كىمكــى بى ــۇرۇق ئارزۇســى بىــلهن قولغــا كهلمهي ئهھلــى كىتابنىــڭ ق

ـاخىرەتته (قىلىدىكهن، بۇنىڭ ئۈچۈن  تىـن  هللاجازالىنىـدۇ، ئـۇ ئـۆزى ئۈچـۈن     ) دۇنيادا ياكى ئ
ھېچقانــداق دوســت ۋە ھېچقانــداق مهدەتكــار  ) نىــڭ ئازابىــدىن قۇتۇلدۇرىــدىغانهللا(باشــقا 

ـانالر جهنـنهتكه        -  ئهر. تاپالمايدۇ ئايالالردىن مۇئمىن بولـۇپ تـۇرۇپ ياخشـى ئىشـالرنى قىلغ

                                                 
 .ئايهت -  188سۈرە ئهئراف،  ①
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ـان ئهمهللىرىنىـڭ     (داخىل بولىدۇ، ئۇالرغا قىلچه زۇلۇم قىلىنمايـدۇ   يهنـى ئۇالرنىـڭ قىلغ

  . ①�)ساۋابى قىلچه كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ
  
  

  دۇرئاساسى قهلبنىڭ ئىخالسى ئهمهلنىڭ قوبۇل بولۇش. 3
  

ــالم ــى ئىس ـادەت  دىن ــىپ   ئىبـ ــۈچىنچى پرىنس ـان ئ ـا قويغـ ــىدە يولغـ ــۇكى ساھهس ، ش
ـا   هللائىنسان قهلبىنىڭ  وبۇل بولۇشىنىڭ تۈپ ئاساسىھهرقانداق بىر ئىبادەتنىڭ ق تائاالغ

ـاپهتكه    ئىبادەتنىڭ ھهقىقىي چۈنكى،. ئىخالس قىلىشىدۇر ـاھيىتى تاشـقى قىي ئاالقىـدار   م
ـان قهلـبىگه   ئىن ، بهلكىهدەنگه مۇناسىۋەتلىك سۈرەت ئهمهسياكى ب شهكىل سـىر،   ئاالقىـدار س
مۇبادا مۇسۇلمان ئىنساننىڭ قهلبـى  . ۇرئىخالستن ئېتىلىپ چىقىدىغان بۇلىقىدى روھىيهت

ـا ۋە ئـۇنى خـۇددى       هللابولمىسا،  ئىبادەتته راستچىل ـائهت قىلىشـتا ئىخـالس قىلمىس قا ئىت
سـۇنالرغا  يو –قائىـدە  ندەك، روھىيهتتىن خالىي ئېيتقاسۆزلهرنى  مهنىسىز الرساراڭ -  مهتۇ

 غانـدەك وبـۇل قىلمى پۇلنى قئۇستا زەرگهر ساختا  خۇددى تائاال ئۇنىهللا ائادا قىلسا،  ئوخشاش

���f �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. دۇقوبۇل قىلماي#��( D �6�4,���  C�� �6� %+%) "̂  7 �C*)�� �� , �"���%� */%; �� �%7 B ��7��...� 
ـان ھالـدا   قا خالىس قىلغانهللائۇالر پهقهت ئىبادەتنى � ـالغۇز (، ھهق دىنغا ئېتىقاد قىلغ ) ي

ــدى هللا (%+G��� �*��C  �؛ ②�قىــال ئىبــادەت قىلىشــقا بۇيرۇل "̂  7 �C��*)�� %,�� �"A��� 4[�:"����%. �1�����%M"�� �F��"���%; ����("��j8�B ���*8%;
 �ـابنى ھهقىـقهتهن ھهق بىـلهن    ) بۇ(ساڭا بىز � ���,6�4 يهنـى ھهقىقهتنـى ئـۆز ئىچىـگه     (كىت

ـادىن (ازىل قىلدۇق، دىنىڭنى شـېرىكتىن  ن) ئالغان ھالدا ـاپ قىلغىنىـڭ ھالـدا    ) ۋە رىي س

6�4� �؛ ③�قا ئىبادەت قىلغىنهللا,���  C�*� ��G+%) "̂  7 �C�*)�� �,� �"A�B "��B  &"�� %7 B ��48%; "5� -� �  ،مهن ‹ئېيتقىنكـى

؛ ④�›قا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلـدۇم هللاساپ قىلغان ھالدا ) شېرىكتىن ۋە رىيادىن(دىننى 

� %5�� - ���%(�%
  C��*� ���G+%) "̂  7  ,�� �"A�B �C��*)��� � ،ســاپ ) شــېرىكتىن ۋە رىيــادىن(دىنىمنــى ‹ئېيتقىنكــى

  . ⑤�›بادەت قىلىمهنقا ئىهللاقىلغان ھالدا 
، بوھتــان چــاپالپبهزى خرىســتىئان مىسســىئونېرلىرى ۋە شهرقشۇناســالر ئىســالمغا 

ـان قهلـبىگه،    ئىسالم ئىبادەتته پهقهت مۇراسىم ۋە شـهكىللهرگه ئهھمىـيهت بېر   ىـدۇ، ئىنس

                                                 
 .ئايهتلهر -  124ۋە  -  123سۈرە نىسا،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  5سۈرە بهييىنه،  ②
 .ئايهت -  2سۈرە زۇمهر،  ③
 .ئايهت -  11سۈرە زۇمهر،  ④
 .ئايهت -  14سۈرە زۇمهر،  ⑤
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 ، گهرچهبىر قىسىم شهرقشۇناسالر. نىيهتكه، روھىيهتكه كۆڭۈل بۆلمهيدۇ دەپ بىلجىراليدۇ
ـان  مۇئىســالم ئۇالرنىــڭ تىلىــدىن   ـان قالمىغـ ـان نــداق ئېغىــر مۇ بولســىمۇ، ئامـ  – يالغـ

  . ۇالرغا رەددىيه بهردىئ، نى ۋە نادانالرچه بېرىلگهن باھاالرنى راۋا كۆرمهيياۋىداقالر
ـاملىق » ئهقىدە ۋە شهرىئهت ىكىئىسالمد«گولد زېهىر ئۆزىنىڭ  كىتابىـدا مۇنـداق    ن

ـالىيه   . شهكسىزكى، ئىسالم بىر شهرىئهتتۇر«: دېگهن ـادەت پائ تلىرىگه ئۇ مـۇئمىنلهرنى ئىب
ـان  ئىسالم تهلىماتلىرىنىڭ بىرىنچـى مهنبهسـى    ىڭ بىلهن بىرگه،بويسۇندۇرىدۇ، شۇن بولغ

 قىمـمهت دىنىـي   نىڭرنىڭ نىيهتكه باغلىق ئىكهنلىكى، نىيهتدە ئهمهلله»قۇرئان كهرىم«
 شبىلـدۈرۈ  ھـۆرمهت  كهشـۇنداقال، شـهرىئهت  . ان قىلىنىـدۇ ئۆلچىمى ئىكهنلىكى ئوچۇق باي

ـا،  رگهبىـ  بىـلهن  ئهمهللىـرى  ۋە ياخشىلىقشهپقهت  –مېهرى  قىممىتـى   ئۇنىـڭ  بولمىس
  . تۆۋەن بولىدۇ دەپ قارىلىدۇ

6� �* �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا��7n "6��7 *��%�"�� *6�%M���� %1%��"v�R"���� %S%� "a�R"�� �5��%- "2 M�e� < � "��b��� �� ��B *�%�"�� �P"�
 "���� V��."� �"�� �%��= %C�4� D V��)�A �E�� �R"�� V���n�� �6�4�%�*(���� %1���%M"���� %3�M%>s�R"���� %� %O'� %� "����"���� %CK)��%. �6�%��� �Z�R"���� V�7������ �6�".���
 "�� ,�e��A ��=%; "2%e%, "!�%. ��� �� R"���� �	���*j�� V��n�� �	�*+�� ����-�B�� %1��-4��� �%��� �6�%)%>?*Z���� %5�%�*Z��  f�� ��"���"�� �%� �6�%�%.�*+����

 ���� �*�� R"��  2 e �F%i��� B�� �� - �,�q �6�%9*�� �F%i��� B %]"���"�� �6� %D�� f�*�*d���� �    ـان ۋە كـۈن سىلهرنىڭ كـۈن چىقق
قــا ۋە هللاپاتقــان تهرەپــكه يــۈز كهلتۈرۈشــۈڭالرنىڭ ئــۆزىال ياخشــى ئهمهلــگه ياتمايــدۇ، بهلكــى 

ــتىلهرگه، كىتابقـــا   ــۈنىگه، پهرىشـ ــى (ئـــاخىرەت كـ ــل قىلغـــان كىتابالرغـــا  هللايهنـ ، )نازىـ
ــۈرۈش،   ـان كهلت ــبهرلهرگه ئىمـ ــش  هللاپهيغهم ــى ســۆيۈش يۈزىســىدىن خى ـا،  -  ن ئهقرىباالرغـ

مېلىدىن ئاالقىسـى ئۈزۈلـۈپ    -  يهنى پۇل(ېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبن سهبىللهرگه ي
ـاردەم    -  ، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشـىگه پـۇل  )قالغان مۇساپىرالرغا ـال ي م

ـا قىلىـش، يوقسـۇزلۇققا، كېسـهللىككه ۋە       بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئهھـدىگه ۋاپ
ئهنه شـۇالر  . ئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرىش ياخشى ئهمهلگه كىرىدۇ) قىلىنغاننىڭ يولىدا هللا(
ـادەملهردۇر،   ) ئىمانىـدا ) (يهنى يـۇقىرىقى سـۈپهتكه ئىـگه كىشـىلهر    ( ئهنه شـۇالر  راسـتچىل ئ

  . ①�تهقۋادار ئادەملهردۇر
نىـــڭ مۇنـــۇ هللاھهج پائـــالىيهتلىرىنى ئهرەب بۇتپهرەســـلىكىدىن ئېلىـــپ چىقىـــپ، 

�! �2 47�6 �: ②دىهرتىپكه سالئايىتىگه ئاساسهن ت�-�T�� ���7 V��)�A %C*)�� �2 "�� �� � �"9��%� � GM�Z(�7 ��(")��< $3*7 B 45 M%���
 %�����"�8� "W� %3�� �R�%!�ــۈممهت � �.... ـارۋىالرنى    هللاھهر ئ ــپ بهرگهن چـ ــق قىلى ـا رىزى ــۈكۈر (ئۇالرغـ ش

                                                 
 .ئايهت -  177سۈرە بهقهرە،  ①
 چۈنكى ئىسـالم . شهرقشۇناس بۇ نۇقتىدا يالغان ئېيتىۋاتىدۇ، ئىسالم ھهجنى ئهرەب بۇتپهرەسلىكىدىن ئالغانلىقنى قهتئىي ئىنكار قىلىدۇ بۇ ②

ـا ۋارىسـلىق         ھهجگه تـۇنجى بولـۇپ   ئىنسانالرنى  ـاالمنىڭ دىنىـدىن شـېرىك ئارىلىشـىپ قالمىغانلىرىغ ـان ئىبـراھىم ئهلهيهىسس دەۋەت قىلغ
 .قىلدى
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ـا  نىـڭ ئىسـمىنى ئېيتسـۇن    هللا) قىلىش يۈزىسىدىن قۇربانلىق قىلغانلىرىـدا  دەپ، ئۇالرغ

� � :يهنه )ئهلهيهىسســاالم(مــۇھهممهد . ①�قۇربــانلىقنى بهلگىلىــدۇق/�� ��� �! 7� : � �C��*)�� �E����(��� 6����
 "2 M(%7 Y��"�*����  C ���(��� 6%M���� ��e r��7%
ـا  هللاقا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ، اهللا� � ق

ـايهتنى چۈشـهندۈرۈپ،     ②�ريېتىدىغىنى پهقهت سىلهرنىڭ تهقۋادارلىقىڭالردۇ  ھهجدېـگهن ئ
 ئهھمىيىتىنىـڭ تهقۋالىـق نىيىتىنىـڭ    ى الزىم بولغانىشكېله ياندىشىپ ىتىگپائالىي

  . ېكىتتىناھايىتى چوڭ ئىكهنلىكىنى ب

6� �: ئىخالسنىڭ مۇكاپاتىنى غافىر سۈرىسـىدە بهلگىلىـدى  � 4,���  C��� �6�� %+%) "̂  7 �C�*)�� �� A"
����
 %��� �M"�� �L%��� "����� ��ـادەت   هللاساپ قىلغان ھالـدا  ) شېرىكتىن ۋە رىيادىن(دىنىڭالرنى � �� � ـا ئىب ق

��6 �: قهلبلهرنىــڭ تهقۋالىقىنىمــۇ بېكىتتــى. ③�قىلىڭــالر %7 ��� �!*�8%u�� %C��*)�� ��%>���� �g "2��4c� �� 6���7�� �F��%��=
 %1���� ) �"�� Y����� "����ــالرنى   � � ــي ئىشـ ــى دىنىـ ــى،   (كىمكـ ــڭ ئهمهللىرىنـ ــدىن ھهجنىـ جۈملىـ

ــۇ) الرنىقۇربــانلىق ــدىكهن، ب ــ. ④�دىلالرنىــڭ تهقۋادارلىقىدىنــدۇر ،ئۇلۇغالي ڭ ســاپ قهلبنى

� �: مۇ بېكىتتىمۇكاپاتىنى�� (��. �/�� 0E��7  o�#(�� �/ �� "����  $2�%)� �� $l")��%. �C*)�� V���B "6�ھـېچ  (ئۇ كۈنى � �;%/* 7
ـال ۋە ئوغـۇلالر پايـدا يهتكهزەلمهيـدۇ، پهقهت     ) كىشىگه ـاھى  هللا(م ـاك قهلـب    )نىـڭ دەرگ ـا پ غ

ـادەمگىال پايــدا يهتكۈزۈلىــدۇ     ـا بــۇالر مۇئمىنلهرنىــڭ دىنىــي    . ⑤�بىــلهن كهلــگهن ئـ مانـ
  . دۇرهزىلىتىنى بهلگىلهشتىكى ئۆلچهمپ

دىنىي ھاياتنىـڭ ھهمـمه تهرەپلىرىنـى ئـۆز ئىچىـگه      كېيىنچه  چانلىققانائهت نداقبۇ
ڭ قىممىتىنى ئۆلچهم ، شۇنداقال، دىنىي ئهمهلنىتۈرتكىسىدە ىرىتهلىماتل غان سۈننهتئال

 روھىـي  ۋە مهقسـهت  ،نىـيهت  قىلغان ۋە ياخشى ئهمهللهرنـى قىلىشـقا رىغبهتلهندۈرىـدىغان   
ــرىي ــدى  هنهزىـ ــۇ كېڭهيـ ــتىدا تېخىمـ ــمهك، .ئاسـ ــداق  دېـ ــگه ھهرقانـ ــى ئهمهلـ ــر ياخشـ  بىـ

ــىيهتچىلىك ۋە ــى     شهخس ــۇ ئهمهلن ـا، ئ ــىپ قالسـ ـارلىق ئارىلىش ــي  رىياكـ ــڭ دىنى ئۆزىنى
  . »قىممىتىدىن ئايرىۋېتىدۇ

ـان قهلبـى ئاساسـتۇر     هللا انىـڭ نهزىـرى چۈشـىدىغان ۋە    هللا ،ئـۇ . دېمهك، ئىسـالمدا ئىنس
ـات تېـپىش        ،، ئۇدۇركۆڭۈل بۆلىدىغان ئورۇن ـاخىرەتته ئهمهللهرنىـڭ قوبـۇل بولـۇش ۋە نىج ئ

ــگهن  . تايانچىســىدۇر ــداق دې ــته پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇن ــۇ ھهق  هللاھهقىــقهتهن، «: ب
» رغـــا قارىمايـــدۇ، بهلكـــى قهلبىڭالرغـــا قارايـــدۇىرايىڭالۋە چ ىڭالرغاجىســـمســـىلهرنىڭ 

                                                 
 .ئايهت -  34هج، سۈرە ھ ①
 .ئايهت -  37سۈرە ھهج،  ②
 .ئايهت -  14سۈرە غافىر،  ③
 .ئايهت -  32سۈرە ھهج،  ④
 .ئايهتلهر -  89ۋە  -  88سۈرە شۇئهرا،  ⑤
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ـا پۈتـۈن    «؛ )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان( بىلىڭالركى، بهدەندە بىر پارچه گۆش بار، ئـۇ ئوڭشالس
بۇخــارى ۋە (» بهدەن ئوڭشــىلىدۇ، ئــۇ بۇزۇلســا پۈتــۈن بهدەن بۇزۇلىــدۇ، ئــۇ بولســىمۇ قهلبتــۇر

  ). مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

%�,$ � :دېگهنتائاال مۇنداق  هللا�. �� "���I �6�%�*� R")%�  3*( �Q"�� %N�#%�"T B��  $���%#�D $1�*��B 45� M%� ��� ,��A� � ���7 � �9� �e  "6��7
 $l���%(b7 $l��")��%. f��� �<�� %l��"��v"��%. 6�R "D*����� ���� %a�O  %
��� )  ̂ "��  � "������ �F��%��= $� ���� �Z%. ��� �e� ) O"
جهنــنهت تهقۋادارالرغــا � ��

ـان   ) تىننېمهتـ (مانا بـۇ  . غا يېقىنالشتۇرىلىدۇيىراق بولمىغان جاي سـىلهرگه ۋەدە قىلىنغ
. ئۈچۈنـدۇر ) بهنـدە (ساقلىغۇچى ھهربىـر  ) ئهمرىنى(قايتقۇچى، ) تائىتىگه(نىڭ هللانهرسىلهر 

نى كۆرمهي تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن قورقسا ۋە تهۋبه قىلغۇچى قهلب بىلهن هللاكىمكى، مېهرىبان 
› رق بىــلهن كىــرىڭالر، بــۇ مهڭگــۈ قــېلىش كۈنىــدۇجهنــنهتكه ئامــانلى‹): ئۇالرغــا(كهلســه 

  . ①�)دېيىلىدۇ(
  
  

        قوبۇل قىلىدىغان ئىبادەت  هللا
  

ـادەتنى روھىـيهت كۆلهڭگىسـىدىن       هللائىسالم  نىڭ نهزىرىـدە مهقبـۇل بولىـدىغان ئىب
 مهقبۇل بولىدىغان ئىبادەتكه راستچىل نىيهتبهلكى، . خالىي بولغان ئهمهل دەپ قارىمايدۇ

ـاخچىلى  مېۋىلىـك دەرەخ  ئۇنىڭدا ئىخـالس روھىنىـڭ خـۇددى    ھهمراھ بولۇشى ۋە نىڭ رىش
بۇنىڭ بىلهن ئىنسان قهلبىدە . شى كېرەكئېقىپ تۇرۇدىغان شىرنىدەك ئاقىرىدا تومۇرلى

نىڭ هللائابىدقا . ئهخالق ۋە مهسلهكته سهمهرىسى كۆرۈلىدۇ. ئۇنىڭ مېۋىسى جىلۋىلىنىدۇ
ھوقۇقلىرىنى ئهسكهرتىپ  -  ىدىكى ھهقھهققىنى ئهسلىتىدۇ ۋە ئىنسانالرنىڭ ئۆز ئارىس

نىـڭ نهزىرىـدە مهقبـۇل    هللابۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، نامازال ئوقۇلىـدىكهن، ئـۇ   . تۇرىدۇ
ـاال  هللا. ئۇنى ئوقۇغان كىشىنىڭ يۈزىگه ئۇرىدۇ هللاباركى،  مۇشۇنداق نامازالر. بولۇۋەرمهيدۇ  تائ

ـاز ھهققىـدە    �-%��: مۇنـداق دېـگهن   قوبۇل بولىـدىغان نامB�� f�� �a ":�#"�� %6��A V� �! "�(��� �	 ���*+�� *�%; �	 ���*+�� %2
 �M( R"����  ����� "��B %C*)��  � "�%9���ئوقۇغىن، ناماز ھهقىـقهتهن قهبىـه   ) تهئدىل ئهركان بىلهن(نامازنى � ��% �

يهنـى ئۇنىڭـدىن باشـقا    (نى ياد ئېـتىش ھهممىـدىن   هللا. ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ

  . ②�ئۇلۇغدۇر) ھهممه ئىبادەتتىن
دېگهندەك، ئادەم يامان كۆرىدىغان ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ناماز ئىبنى تهيمىيه 
ـان ياخشـى    . ئۇ بولسىمۇ، قهبىه، يامان ئىشـتۇر . يامانلىقنى دەپئىي قىلىدۇ شـۇنداقال، ئىنس

                                                 
 .ئايهتكىچه -  34ئايهتتىن  -  31سۈرە قاف،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 45سۈرە ئهنكهبۇت،  ②
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. قىلىشــتۇر زىكىــرنــى هللائــۇ بولســىمۇ  . كۆرىــدىغان ياخشــىلىقنى ھاســىل قىلىــدۇ   
ـانلىقنى  ئىنساننىڭ مهزكۇ دەپئىـي  ر ياخشى كۆرىدىغان ئىشنى ھاسىل قىلىشى ئاشۇ يام
. قــا ئىبــادەت قىلغــانلىق بولىــدۇهللاقىلىــش  زىكىــرنــى هللاچــۈنكى، . قىلىشــىدىن چــوڭ
ـان ئىـش     هللائىنسان قهلبىنىڭ  ـادەت قىلىشـى دەل تهلهپ قىلىنىۋاتق ـا،  . ئۈچۈن ئىب ئهمم

. سـهت قىلىنىـدىغان تهلهپتـۇر   يامانلىقنى دەپئىي قىلىش بولسا، ئهگهشمه سۈپىتىدە مهق
ئىنسان قهلبى مهخلۇق بولۇپ، ئۇمۇ ھهقنى ياخشى كۆرىدۇ، ئـۇنى ئىـرادە قىلىـدۇ ۋە تهلهپ    

، ئــۇنى دەپئىــي قىلىشــنى تهڭلهنســهى ئىــرادە قىلىــش نئۇنىڭغــا يامــانلىق نــاۋادا .قىلىــدۇ
ـاال   هللا. ۇچۈنكى، ئۇ خۇددى شۇمبۇيا زىرائهتنى بۇزغاندەك ئىنسان قهلبىنى بۇزىد. هيدۇتىل تائ

��� :مۇنداق دېگهنe�*��
 "6�7 �1��O ",�-�� ��e�*��T "6�7 �X�)"���B ",�ـادەم چوقـۇم     � �- ـان ئ ـاك قىلغ روھىنى پ
ـادەم چوقـۇم    ) كۇفرى ۋە پىسقى ـ فۇجۇر بىـلهن  (نهپسىنى . مۇرادىغا يېتىدۇ كهمسـىتكهن ئ

��*�V ؛①�نائۈمىد بولىدۇj��� 6�7 �X�)"���B ",�-  �2 "�� �����=��V*)��+�� %C�4.�ـاھتىن (� �� ـاك  ) كۇفرىدىن ۋە گۇن پ
ــدىن نامــاز   . بولغــان ئــادەم مهقســهتكه يهتتــى  ــۇ پهرۋەردىگارىنىــڭ نــامىنى يــاد ئهتتــى، ئان ئ

  . ②�ئوقۇدى
ــى ، ىيهلمىســهمۇبــادا نامــاز ئىنســاننى قهبىــه ۋە يامــان ئىشــالردىن چهكل   ئۇنىــڭ يهن

ــويغى ىقهلب ــى ئـ ــن قورقۇهللاتىش، نـ ــۇتىـ ــ هللاۋە ا شتـ ــڭ كۆزىتىـ ــدىغانلىقىنى نىـ پ تۇرىـ
ـاز   بىلدۈرۈشتىن ئىبارەت ۋەزىپىسىنى ئادا قىاللمىسا ـاقىس نام ، ئۇنىڭ نامىزى كهمتۈك، ن

ـا ئايلىنىـدۇ     . بولغان بولىدۇ ـاتىي كـۈچى تـۈگىگهن تىرىكتاپق ه مۇنـداق  تبهزى ھهدىسـ . ھاي
ـامىزى   ئىشـالردىن چهكلىيهلمىسـه، ئۇ  قهبىـه  يامان ۋە ناماز بىر ئادەمنى «: كهلگهن نىـڭ ن

  . »اماز ھېسابالنمايدۇن
ـادا   .مىزتىيئېنلىرىمىزنىڭ ئۆزىنى روزا توغرىسىدىمۇ ئېيتقابىز ناماز توغرىسىدا  مۇب

ئــۇ  ئۇنــداقتا يهتكۈزەلمىســه،تهقۋالىــق دەرىجىســىگه روزا ئىنســاننى قۇرئانــدا بهلگىلهنــگهن 

����: تائــاال مۇنــداق دېــگهن هللا. نىــڭ نهزىرىــدە مهقبــۇل روزا بولمايــدۇهللا �!b���B �����  �l��%� � "���� (�7n �6�%9��*��
 ����� �*����� "2�� M*)��� "2 M%)"�����- 6�� %7 �6�%9��*�� V���)�A �l��%� � ��� �R��  ������4+��  2 M"����)�A� � ــۇئمىنلهر ــى م ) گۇنــاھالردىن! (ئ
روزا ) يهنى ئىلگىرىكى ئـۈممهتلهرگه (ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه 

  . ③�پهرز قىلىندى) زان روزىسىىمرا(پهرز قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ 
ـا،  لگهن تهكۆرســىتىئــايهتته  كىشــىنى روزا ــى قۋالىققــا ئېلىــپ بارالمىسـ  ۇنىــڭئيهن

ـا   قهلبـى ۋە  ، تىلـى،  ۇپروزا تۇتـ قورسىقى، ئهۋرىتـى   ، ئۇنـداق روزا  باشـقا ئهزالىـرى روزا تۇتمىس
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ـا پهيغهمـبهر ئهلهي  . ىدۇغا ئوخشاپ قالۋە ساختا پۇل يدۇمهقبۇل بولما ـاالمنىڭ  ئۇنىڭغ هىسس
ــدۇ   ــىپ كېلى ــى دەل مۇناس ــۇ ھهدىس ــۆزلهش ۋە    «: مۇن ـان س ــۇرۇپ يالغـ ــدار ت ــى روزى كىمك

ـاق يـېمهي، سـۇ ئىچـمه    تائاال هللا اساختىپهزلىك قىلىشنى تهرك ئهتمهيدىكهن،  ي ئۇنىڭ تام

ـاج ئهمهس  ــىغا موھتـ ـان روزىس ــداربهزى «؛ ①»تۇتقـ ـاچ الرروزى ــد ئـ ــقاقالغان ــ ىن باش ىگه نهرس
ــلىكى ــ ،ئېرىشهلمهس ـا( دەكېچى ــڭ الرتۇرغۇچى )نامازغـ ــرىنى ــقا  بهزىلى ــدارلىقتىن باش  بى

  . »مۇمكىن ىگه ئېرىشهلمهسلىكىنهرس
ـالىهالر  سـهلهف  شۇڭالشقا، ـا  س نى ئىچمهكـتىن ئـۆزى   -  يـېمهك روزىـدار  خـۇددى   ،روزىغ

دىن ىڭ ئارىلىشــىپ قېلىشــىتۇتۇۋالغانغــا ئوخشــاش، بىهــۇدە ســۆزلهرنىڭ، ھــارام ئىشــالرن 
  . اتتىساقلىن

 ئىنساننىڭ ئۆزىنى پهقهت يـېمهك «: مۇنداق دېگهن) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۆمهر 
، بهلكــى يالغــانچىلىقتىن، باتىــل ئىچمهكــتىن تۇتۇۋېلىشــىال روزا تۇتقــان ھېســابالنمايدۇ - 

ــرەك    ــۆزىنى چهكلىشــى كې ــۇدە ســۆزلهردىن ئ ــى . »ئىشــالردىن، بىه ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(ئهل
  . قىلىنغان لىهت نهقۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايدىنم)بولسۇن

ســهن روزا تۇتســاڭ، ســېنىڭ «: مۇنــداق دېــگهن) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(جــابىر 
قۇلىقىڭمۇ، كۆزۈڭمۇ، تىلىڭمۇ يالغانچىلىقتىن، گۇناھ ئىشالردىن ئـۆزىنى تارتسـۇن، سـهن    
ــر       ــهندە ئېغى ــدە س ـان كۈن ــهن روزا تۇتقـ ــلىغىن، س ــنى تاش ــيهت بېرىش ــزمهتچىگه ئهزى خى

هت ھازىرالنســۇن، ســهن روزا تۇتمىغــان كــۈن بىــلهن روزا تۇتقــان كــۈننى بېســىقلىق، ســاالپ
  . »ئوخشاش قىلىۋالمىغىن

روزىنىـڭ  «: مۇنـداق دېـگهن  ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا  هللا(مهيمۇن ئىبنى مىهران 
  . »ئهڭ ئاسىنى تاماق يېمهسلىكتۇر

ـاكى   شۇنداقال، زاكات بېرىش، سهدىقه قىلىش قاتارلىقالرغىمۇ رىيا ئارىلىشىپ قا ـا ي لس
ـا چىقىرىـدۇ،    قوشۇلۇمىننهت قىلىش، ئهزىيهت يهتكۈزۈش  ـاۋابنى يوقق پ قالسا، بۇ ئىشالر س

باي پېقىرغا بېرىدىغان پـۇل ئۇنچىـۋاال مـۇھىم ئهمهس، بهلكـى نىيهتنىـڭ راسـتچىللىقى،       
ئىبنــى ئاتــائ مۇنــداق . قهلبنىــڭ پــاكلىقى ۋە قهلبنىــڭ ئىخالســى ئىنتــايىن مۇھىمــدۇر

ـا،   )جېنى( ، ئۇنىڭ روھىئۆرە تهندىن ئىبارەتئهمهللهر «: دېگهن  ئۇنىڭـدا ئىخالسـنىڭ  بولس
  . »بولۇشىدۇر مهۋجۇد
ــز ب ــم «ى ـان كهرى ـايهتلهرنى ئ »قۇرئـ ــدىكى ئـ ــۇ مهزمۇن ــدا  دە مۇش ــهن ھال ـايىن روش ىنتـ
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 0���� %+�. ����� ) �R"��� ��� �R%.  C��K)���� _5���J�� 05��%.��� ��! "���� ــيهت   �� �*��2" � +% ياخشــى ســۆز ۋە كهچــۈرۈش كېــيىن ئهزى
بىهـــاجهتتۇر، ) بهنـــدىلهرنىڭ سهدىقىســـىدىن( هللا. يهتكۈزىـــدىغان ســـهدىقىدىن ئهۋزەلـــدۇر

ــى ئهمــرىگه خىالپلىــق قىلغــانالرنى جازاالشــقا ئ (ھهلىمــدۇر  ــى ). الــدىراپ كهتمهيــدۇيهن ئ
ـا ۋە  هللامېلىنى كىشىلهرگه كۆرسـىتىش ئۈچـۈن سـهرپ قىلىـدىغان،      -  پۇل! مۇئمىنلهر ق

ــى      ـان كهلتۈرمهيــدىغان كىش ــۈنىگه ئىمـ ـاخىرەت ك ـار    (ئـ ـان ئهمهلىنــى بىكـ نىــڭ قىلغـ
گه ئوخشاش، بهرگهن سهدىقهڭلهرنى مىننهت قىلىش ۋە ئهزىيهت يهتكۈزۈش )قىلىۋەتكىنى

مېلىنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن سهرپ  -  پۇل(بۇنداق . ەتمهڭالرىۋبىلهن بىكار قىل
ـامغۇردىن كېـيىن     -  ئادەم خۇددى ئۈستىگه توپا) قىلىدىغان ـاتتىق ي چاڭ قونۇپ قالغان، ق

ـايدۇ   ) يۇيۇلۇپ( ـان ئهمهللىـرى    . بۇرۇنقىدەك بولۇپ قالغان سـىلىق تاشـقا ئوخش ئـۇالر قىلغ
ـاۋابقا  ) ئــاخىرەتته(ئۈچــۈن  ــداق سـ ــدۇ ھېچقان ــگه بواللماي ــدايهت   هللا. ئى ــى ھى ـاپىر قهۋم كـ
ـانغا  -  سـهدىقه (نىڭ رازىلىقىنى تىـلهش ۋە نهپسـىلىرىنى   هللاماللىرىنى . قىلمايدۇ ) ئېهس

ئادەتلهنـــدۈرۈش يۈزىســـىدىن ســـهرپ قىلىـــدىغانالر ئېگىـــزلىككه جايالشـــقان، قـــاتتىق 
ـاتتىق يـ    امغۇردىن يامغۇردىن بهھرىمهن بولسا مېۋىسى ئىككى ھهسسه كۆپ بولىـدىغان، ق

ــدىغان     ــۇ قانى ــهبنهم بىلهنم ـا ش ــرىمهن بولمىسـ ــۋە    (بهھ ــۇن مې ــدا بولس ــى ھال ــى قايس يهن
ساخاۋەتلىك ئادەم مېلى كۆپ بولسا  -  دېمهك، بۇنداق خهير(بىر باغقا ئوخشايدۇ ) بېرىدىغان

قىلغـــان ئهمهلىڭالرنـــى كـــۆرۈپ  هللا). كـــۆپكه يارىشـــا، ئـــاز بولســـا ئازغـــا يارىشـــا بېرىـــدۇ

  . ①�تۇرغۇچىدۇر
ــۇش يــاكى مهقبــۇل ب ســ ر تهســى ىغا ئىخالســنىڭولماســلىقهدىقىنىڭ مهقبــۇل بول

بايـــان قىلىنغـــان بـــۇ چىرايلىـــق  دە»قۇرئـــان كهرىـــم« كۆرســـىتىدىغانلىقى ھهققىـــدە
  . ئارتۇق دەلىل بولمايدۇ، ئهلۋەتته دەلىللهردىن

  
  

        توغرا نىيهتنىڭ بهرىكىتى 
  

ـان   هللاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  نى كىشـىلهرنىڭ  سهدىقىسـى يولىدا بهرمهكچى بولغ
ـاتىرجهم بولـۇش    پكۆرۈپ قېلى ـاقلىنىش   ماختاپ سېلىشـىدىن خ ـادىن س ئۈچـۈن   ۋە رىي

ـان         ــق بولمىغـ ــهدىقىگه ھهقلى ـا س ـان، ئهممـ ــرادە قىلغـ ــنى ئى ــي بېرىش ــدە مهخپى كېچى
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نىڭ ۋە ئىخالسى كىشىلهرگه خاتا بېرىپ قويغان بولسىمۇ، يهنىال نىيىتىنىڭ دۇرۇسلۇقى
ـان  بهرىكهتلىـك  مىلـى ئه يهتـكهن،  پايدىسى بىـر  مـۇئمىن ھهققىـدە   بىـر  ئىخالسـمهن   بولغ
ئهبـۇ ھـۇرەيرە   ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ئىمام بۇخارى  بولۇپ، سۆزلهپ بهرگهن هقىسس

ـاالم مۇنـداق       )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا( دىـن رىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
سـهدىقه بېـرىمهن دەپ چىقىـپ، سـهدىقىنى      چوقۇم) بهنى ئىسرائىلدىن(بىر ئادەم «: دېگهن

ـا   ). مهستىن بهرگهنىلئۇنىڭ ئوغرى ئىكهنلىكىنى ب(ردى بىر ئوغرىغا به كىشـىلهر ئۇنىڭغ
، ئوغرىغا هللائى ‹: سهدىقه بهرگۈچى. سهدىقهڭنى ئوغرىغا بهردىڭ دەپ سۆز چۆچهك قىلىشتى

قۇم سهدىقه بېـرىمهن  چو :ئۇ يهنه. دېدى ›سهدىقه بهرگهنلىكىم ئۈچۈن ساڭا شۈكۈر قىلىمهن
ـا سـهدىقهڭنى پاھىشـه    . دەپ چىقىپ، بۇ قېتىم بىر پاھىشه ئايالغا بهردى كىشىلهر ئۇنىڭغ

، پاھىشه ئايالغا سهدىقه بهرگهنلىكىم هللائى ‹: ئۇ. ئايالغا بهردىڭ دەپ سۆز چۆچهك قىلىشتى
ۇ چوقـۇم سـهدىقه بېـرىمهن دەپ چىقىـپ، بـ      :ئـۇ يهنه . دېـدى  ›ئۈچۈن ساڭا شۈكۈر قىلىـمهن 

ـا بهردىـڭ دەپ سـۆز     . قېتىم بىر بايغا بهردى ـا سـهدىقهڭنى بايغ چـۆچهك   -  كىشىلهر ئۇنىڭغ
ـا سـهدىقه بهرگهنلىكىـم    ، هللائى ‹: ئۇ. قىلىشتى ـاڭا   ئوغرىغا، پاھىشه ئايالغا ۋە بايغ ئۈچـۈن س

ـا   . بىـر چـۈش كـۆردى    كېيىن سـهدىقه بهرگـۈچى  . دېدى› قىلىمهن ۈرشۈك چۈشـىدە ئۇنىڭغ
ــۇ ئـــارقىلىق  ئوغ‹: دىمۇنـــداق دېيىلـــ ــهدىقهڭگه كهلســـهك، ئـــوغرى شـ رىغـــا بهرگهن سـ

پاھىشه ئايالغا بهرگهن سـهدىقهڭگه كهلسـهك، ئـۇ شـۇ     . ئوغرىلىقتىن قول ئۈزۈشى مۇمكىن
 ،بايغا كهلسهك، ئۇ بۇنىڭدىن ئىبـرەت ئېلىـپ  . ئارقىلىق پاھىشىدىن توختىشى مۇمكىن

  . »قىلىشى مۇمكىنئۇنىڭغا ئاتا قىلغان بايلىقنى ياخشىلىق يوللىرىغا سهرپ  هللا
ـارقىلىق   مۇشپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ـاھابىلىرىگه  ۇنداق قىسسـىلهر ئ ئىخـالس  س

ــى    ــىنىڭ مىزانـ ــۇل بولۇشـ ــى ۋە ئهمهللهرنىـــڭ مهقبـ ــىلىقنىڭ مهنبهسـ قىلىـــش ياخشـ
  . ئىكهنلىكىنى ئۆگهتكهن

  
  

        ئهمهللهر نىيهتكه باغلىقتۇر 
  

ھهج قىلىش، قۇرئان ئوقۇش، جىهاد  لىرىمىزنىئېيتقانق ۇلۇبىز ناماز، روزا، سهدىقه توغر
ۋە تائــاال يولغــا قويغــان  هللا، شــۇنداقال قاتــارلىقالردا قىلىــش، دىــن ئۈچــۈن ھىجــرەت قىلىــش

ه شــــۇالرنىڭ بولۇشــــىنى ئىبــــادەتت -  يېقىنالشــــتۇرىدىغان ھهرقانــــداق ئهمهل ئۇنىڭغــــا
ـاالمنىڭ زامانىـدا مۇسـۇلمانالر   . تهكىتلهيمىز كىـدىن  مهك دىن بىـرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

مهدىنىگه ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ئۇممۇ قهيس دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئايال ئۈچـۈن ھىجـرەت   
  . دەپ ئاتاشتى» ئۇممۇ قهيسنىڭ ھىجرەتچىسى«شۇنىڭ بىلهن ئۇنى بىلىدىغانالر . قىلدى
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 بىر ھهدىس سـۆزلهپ بهرگهن بولـۇپ،   بۇ ھهقته ساھابىلهرگهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ـاكى يېرىمـى       ئۇنى لىرىبهزى ھهدىس ئالىم ـاكى تـۆتتن بىـرى، ي دىننىڭ ئۈچتىن بىرى، ي

مهزكۇر ھهدىس بىـلهن ئۆزىنىـڭ   ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ئىمام بۇخارى . ۇدەپ قارايد
ـابىنى باشــلىغانىدى  ـارلىق ئهمهللهرنىــڭ دۇرۇس بولۇشــى   «: ســهھىه كىتـ ــقهتهن بـ ھهقى

 هللاكىمكى، . لغان نهرسىسى بولىدۇھهقىقهتهن كىشىگه ئۆزى نىيهت قى. نىيهتكه باغلىق
ـا، ئـۇ ھىجرىتىـدىن      هللاتائاال ۋە  تائاالنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ھىجـرەت قىلس

مالغا ئېرىشىش ياكى بىرەر خوتـۇن ئـېلىش ئۈچـۈن     -  كىمكى بۇ دۇنيادا پۇل. شۇنى تاپىدۇ
  . »ھىجرەت قىلغان بولسا، ئۇ ھىجرىتىدىن شۇنى تاپىدۇ

ـالهنكى  ۇكىش ئهجهبلىنهرلىكى ، بهزى شهرقشۇناسالر بۇ ھهدىسكه شهك كهلتۈرىدۇ، ۋەھ
  . ساھهدە ئۇنى قوبۇل قىلىشقا بىرلىككه كهلگهن ئىسالم ئالىملىرى ھهر

 النىـــڭ دەرىجىســـى بـــۇ بىـــر ھهدىـــس بىلهنـــ »نىـــيهت«شهرقشۇناســـالر ئىســـالمدا 
ى ىـــدىغانلىقىنهلگىلىنانلىقى، بهلكـــى بىـــر قـــانچه ھهدىـــس بىـــلهن ب يـــدىغهلگىلهنمهب

ھهقىـقهتهن  «ھالبۇكى، ئۇ ھهدىسلهرنىڭ ھهممىسـى بىرلىشـىپ   . بىلمهسلىكى مۇمكىن
بارلىق ئهمهللهرنىڭ دۇرۇس بولۇشى نىيهتكه باغلىق، ھهقىـقهتهن كىشـىگه ئـۆزى نىـيهت     

  . غانلىقىنى تهكىتلهيدۇ»قىلغان نهرسىسى بولىدۇ
ــڭ   ـافىز مۇنزىرنى ــب «ھـ ــب ۋەتتهھزى ــىرىدە  » ئهتتهرغى ــگهن ئهس ــي ياخشــىدې هت نى

ــن 30ھهدىســنى، رىيــا توغرىســىدا   13ھهدىســنى، ئىخــالس توغرىســىدا   11توغرىســىدا  دى
  . كۆپرەك ھهدىسنى تىلغا ئالغانلىقىنى ئۇچرىتىمىز

دىكى ئايهتلهر ئىسالمدىكى نىيهتنىـڭ قىممىتـى   »قۇرئان كهرىم«مانا بۇ ھهدىسلهر ۋە 
  . توغرىسىدىكى كهسكىن دەلىللهردۇر

 
  

  ۋىشته ئىبادەت قىلىش الزىمقا ئۇ كۆرسهتكهن رەهللا. 4
  

ــڭ       ـان ئۆزىنىـ ــۇلمان ئىنســ ــىپ، مۇسـ ــۆتىنچى پرىنسـ ـان تـ ــالم دەۋەت قىلغــ ئىسـ
. ئىبادەتلىرىدە ئۇنىڭغا كۆرسـىتىپ بېـرىلگهن دائىرىـدىن ھالقىـپ كهتمهسـلىكى الزىـم      

نىــڭ رازىلىقىنــى كۆزلىشــى يــاكى ئــۇنى هللامۇســۇلمان ئىنســان ئۈچــۈن ئىبــادەتته پهقهت 
ــرىگه يۈزلهن هللا ــڭ غهي ــك ئهمهس نى ـادەت. دۈرمهســلىكى يېتهرلى ــۇم ئىبـ ســىزىپ  هللا چوق

مۇســـۇلمان . ئـــۆزى رازى بولىـــدىغان مـــاھىيهتته بولۇشـــى كېـــرەك هللابهرگهن دائىرىـــدە، 
ـاۋايى  ـان     -  ئىنساننىڭ ئىبادىتى ئىنسانالر ئۆزلىرىنىڭ ھ ھهۋەسـلىرىدىن پهيـدا قىلىۋالغ
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ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. شهكىلدە بولمايدۇ ��: تائ �R*8%; "5� - 0C���%; "2� M !��%; �� �R*8�B *����%; V�D�� � "2 M )"�H�47 0���a�. ���8�B �
� G,���� �D�B %C����4.�� %	�
�������%%. "\%����� "a � �/�� �G:%�������q G����� �R�A "5���� �R"���")��� %C����4.�� f�������%� �����  <"���� ������� �� 6���� �R�� 0,���� %D��ــى � �� كىمكــ

ـاۋابىنى ئۈمىـد  (پهرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىـد قىلىـدىكهن    قىلىـپ ئازابىـدىن    س
ـادەتكه ھېچكىمنـى       )قورقىدىكهن ـا قىلىـدىغان ئىب ، ياخشى ئىـش قىلسـۇن، پهرۋەردىگارىغ

���"!%2" �؛ ①�شېرىك كهلتۈرمىسۇن)�A 0x"�� �O �/�� %C�4.�� �,�(%A  L �� "<�B  C��)��� 06� %Z ": 7 �� e�� %CK)%�  C�! "<�� �2�) "��B "6�7 V�)��.
 ���� 8�j ":�� "2 e �/�ـان ھالـدا ئـۆزىنى      ئۇنداق ئهمه� �� ـا  هللاس، كىمكى ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغ ق
، )ئۈچۈن قىلىـدىكهن  هللانىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ، ئهمهلىنى خالىس هللايهنى ( تاپشۇرىدىكهن

ھــېچ ) ئــاخىرەتته(ئۇالرغــا . ئــۇ پهرۋەردىگارىنىــڭ دەرگاھىــدا ســاۋابتىن بهھــرىمهن بولىــدۇ 

�D" �؛ ②�قايغۇ بولمايدۇ -  قورقۇنچ ۋە غهمB "6�7�� 06� %Z": 7 �� e�� �  C�! "<�� �2�) "��B "6*R47 �G(�%
  6�Z� �  ياخشـى
ياخشـىراق  ) دىنىي جهھهتـته (قا تاپشۇرغان كىشىدىن هللائهمهللهرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى 

  . ③�ئادەم بارمۇ؟
قا شېرىك كهلتۈرۈشتىن چهكلهش بىلهن بىـرگه، ياخشـى ئهمهل   هللابىرىنچى ئايهتته 
ـان ئـۆزىنى        كېي. قىلىشقا بۇيرىلىدۇ ـا، مۇسـۇلمان ئىنس ـايهتته بولس ـا  هللاىنكـى ئىككـى ئ ق

ـا تاپشـۇرىدىكهن ۋە   هللاكىم ئـۆزىنى  . شهرت قىلىنىدۇ» ئېهسان«تاپشۇرۇش بىلهن بىرگه  ق
ـا  هللا ـان بولىـدۇ    هللاقا بىر نېمىنى شېرىك كهلتۈرمهيدىكهن، ئۇ ئېتىقادت ـا ئىخـالس قىلغ . ق

ـان   ــېكىن، مۇســۇلمان ئىنسـ ــلهن ب» ياخشــىلىق قىلىــش «ل ــرگه، بى ـالىه ئهمهل«ى » سـ
ـاننىڭ  . قىلمىسا، ئۇ كۇپايه قىلمايدۇ ـا ئـۇ كۆرسـهتكهن    هللائېهسان ۋە سالىه ئهمهل ئىنس ق
ـاب    . رەۋىشته يېقىنلىشىشىدۇر مۇنـداق  ) ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئـۆمهر ئىبنـى خهتت

ـالىس     ، مېنىڭ ھهممه ئهمىلىمنى خالىس قىلغىن، ئۇنىهللائى «: دەيتتى سـهن ئۈچـۈن خ
  . »ىنقويمىغقىلىپ  ىن ھېچ نهرسىنى باشقا بىرىگهئۇنىڭدقىلغىن، 

ـاز    ����G � :تائاالنىـــڭ هللافۇزەيـــل ئىبنـــى ئىيــ �R�A  6��� �Z "D�B "2���  Mb��B "2 ������ ) "���ســـىلهردىن � ��%�

ـاي   ④�...ڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش ئۈچۈنقايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ئه : نىىتىدېـگهن ئ
ئىكهنلىكىنى سـىناش   لىس ۋە ئهڭ توغراخاسىلهردىن قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ئهڭ يهنى، «

ـالىس ۋە ئهڭ تـوغرا  ئهڭ «: كىشىلهر ئۇنىڭـدىن  .قىلغان تهپسىر دەپ »ئۈچۈن بـولغىنى   خ
ـا قوبـۇل بولمايـدۇ،     توغرابولۇپ،  خالىسئهمهل «: دەپ سورىغاندا، ئۇ» ؟قانداق بولىدۇ بولمىس

ـالىس بولۇپ  توغرا ـا تېخىمـۇ قوبـۇل بولمايـد     خ ـالىس ھهم  ل ئهمه دېـمهك،  .ۇبولمىس ھهم خ

                                                 
 .ئايهت -  110سۈرە كهھف،  ①
 .ئايهت -  112سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهت -  125سۈرە نىسا،  ③
 .ئايهتلهردە كهلگهن -  2ئايهت ۋە سۈرە مۇلك،  -  7 ئايهت، سۈرە كهھف، -  7بۇ ئايهت سۈرە ھۇد،  ④
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ــوغرا ــدۇ  ت ــۇل بولماي ــدىال خــالىس بولىــدۇ ئۈچــۈن بولغ هللا ئهمهل پهقهت. بولمىغــۇچه قوب ، ان
ـاۋاب بهر د» انـدىال تـوغرا بولىـدۇ   سۈننهتكه ئاساسهن بولغ ـاال ۋە   هللا ئهمهل يهنـى، . گهنەپ ج تائ

  . ۇشى كېرەكرەۋىشته بول ۋە رازى بولىدىغان پهيغهمبىرى يولغا قويغان ئۇنىڭ
ــالم ـانالرنىڭ  ئىسـ ــپ      هللائىنســ ــن قىلىـ ــىلهرنى دىـ ـان نهرسـ ــهت قىلمىغــ رۇخسـ

ئىبــادەتته رەت قىلىنىــدىغان بىــدئهتلهر . بېكىتىشــلىرىنى شــېرىك قاتارىــدىن ســانىدى 
ـادە  بولسا، بهلگىلهنگهن  ـا  ئىبادەتلهردە زىي ـاكى بورمىالشـ   قىلىـش ي تىن كى كهم قىلىـش ي

ـاز «: اق دېگهنمۇند ناماز ھهققىدە لهيهىسساالمپهيغهمبهر ئه. ئىبارەت ـاش  نام ـا ئوخش  نى ماڭ

  . ①»ئوقۇڭالر
ـاالم يهنه ھهج توغرىسـىدا    ھهج «: سـۆزلهۋېتىپ مۇنـداق دېـگهن   پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

  . ②»مهندىن ئۆگىنىڭالرىڭالرنى پائالىيىت
ھهرقانداق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمان ئىنساننى ئىبادەت ۋە دىن ئىشلىرىدا 

دىنـدا ھهرقانـداق   «: ىن قاتتىق ئاگاھالنـدۇرۇپ مۇنـداق دېـگهن   بىر بىدئهت پهيدا قىلىشت
كىم بىزنىڭ بۇ دىنىمىزدا «؛ »بىر يېڭىلىق بىدئهت، ھهرقانداق بىر بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر

كىـم بىزنىـڭ   «؛ »ئۇنىڭدىن بولمىغان بىر نهرسىنى پهيدا قىلىدىكهن، ئۇ رەت قىلىنىـدۇ 

  . ③»ت قىلىنىدۇدىنىمىزدا بولمىغان ئهمهلنى قىلىدىكهن، ئۇ رە
دېمهك، مۇسۇلمان ئىماملىرىدىن بىرىنىڭ ئىلمى قانچىلىك كـۆپ بولـۇپ كهتسـۇن،    

نىستىتۇتلىرى ياكى ئىسالم تهشكىالتلىرىدىن ېياكى ئىلىم ئاكادېمىيىلىرى، مائارىپ ئ
ـان       هللابىرىنىڭ  ـار بولغ ـاكى بـۇرۇن ب ـا قويۇشـىغا، ي نىڭ دىنىدا يېڭىچه بىر ئىبادەتنى يولغ

ـاكى شـهكلىنى ئۆزگهرتىۋېتىشـىگه قهتئىـي         ئىبادەتكه بىر ـادە قىلىشـىغا، ي نهرسـىنى زىي
ــوق  ــى ي ـادەتلهرنى  . ھهقق ــۈنكى، ئىبـ ــبهر      هللاچ ــدۇ، پهيغهم ـا قويى ـالغۇز يولغـ ــۆزى يـ ـاال ئ تائـ

ـاق ئهگىشــىمىز     ـاالم يهتكۈزىــدۇ، بىــز بولسـ ـا ئهگىشىشــته ھهمــمه   . ئهلهيهىسسـ بۇنىڭغـ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ياخشىلىق تېپىلىدۇ �%��"K)��  2 M�C  - ��: تائ ": � �%8� %�*����� �C�K)�� ����b� %: � "2 ��( � �%; "5
 02� %D*� 0�� #�I  CK)���� "2 M�.� 8 = "2 M�� "�%#"v����نى هللائهگهر سىلهر ‹ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(� ��

) ئـــۆتكهنكى. (ســـىلهرنى دوســـت تۇتىـــدۇ هللا ،دوســـت تۇتســـاڭالر، ماڭـــا ئهگىشـــىڭالركى
ـاھىڭ ــدۇ گۇنـ ــرەت قىلى ـايىتى    هللا. الرنى مهغپى ــدۇر، ناھـ ــرەت قىلغۇچى ـايىتى مهغپى ناھـ

  . ④�مېهرىباندۇر

                                                 
 .ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان ①
 .ئىمام نهسائى رىۋايهت قىلغان ②
 .بۇ ھهدىسلهرنى مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ③
 .ئايهت -  31سۈرە ئال ئىمران،  ④
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دىـن ئىككـى   «: مۇنداق دېـگهن ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ئىمام ئىبنى تهيمىيه 
ـادەت قىلىمىـز   هللابىـرى، پهقهت  . نهرسىدىن تهشكىل تاپىدۇ ـا ئىب  هللايهنه بىـرى، پهقهت  . ق

ـايمىز  هللابىز . قىلىمىز كۆرسهتكهن رەۋىشته ئىبادەت ـادەت قىلم  هللا. قا بىدئهت بىلهن ئىب

ــگهن  ــداق دې ��: تائــاال مۇن G,�� �D�B %C��4.�� %	�
�����%%. "\%��� "a � �/�� �G:%�����q G��� �R�A "5�� �R"���")��� %C��4.�� f�����%� ��� <"���� ����� �� 6�� �R��� 
ـاۋابىنى ئۈمىـد ق  (كىمكى پهرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىـد قىلىـدىكهن   � ىلىـپ  س

، ياخشــى ئىــش قىلســۇن، پهرۋەردىگارىغــا قىلىــدىغان ئىبــادەتكه   )ئازابىــدىن قورقىــدىكهن

  . ①�ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن
يــوق، ھهقىــقهتهن  مهبــۇدتىــن باشــقا بهرھهق هللا(بــۇ ئهمهلىيهتــته ئىككــى شــاھادەت 

  . نىڭ مهزمۇنىدۇر)نىڭ پهيغهمبىرىهللامۇھهممهد ئهلهيهىسساالم 
  . ئىبادەت قىلىمىزقا هللابىرى، پهقهت 

دىن تائــاال هللانىــڭ پهيغهمبىــرى بولــۇپ، ئــۇ هللايهنه بىــرى، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم 
ــڭ   ــز ئۇنى ــدۇ، بى ــزگه يهتكۈزى ـائهت    بى ــرىگه ئىتـ ــڭ ئهم ــرىگه ئىشــىنىمىز ۋە ئۇنى خهۋەرلى

  . قىلىمىز
تائاالغـــا نـــېمه بىـــلهن ئىبـــادەت  هللاھـــالبۇكى، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــزگه 

ـان قىلىــپ بهردى قىلىــدىغانل دىنــدا يېڭىلىــق پهيــدا قىلىشــىمىزنى    . ىقىمىزنى بايـ
  . چهكلىدى ۋە ئۇنىڭ زااللهت ئىكهنلىكىنى بايان قىلدى

���"0x �: تائــاال مۇنــداق دېــگهن هللا �O �/�� %C��4.�� �,��(%A  L ��� "<�B  C���)��� 06�� %Z ": 7 ���� e�� %C��K)%�  C�� �! "<�� �2�)�� "��B "6���7 V���)��.
 ":�� "2� e �/�� "2%!"��)�A ���� 8�j� �      ـان ھالـدا ئـۆزىنى ئۇنداق ئهمهس، كىمكى ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغ

ـا تاپشــۇرىدىكهن  هللا ــى (قـ ــى خــالىس   هللايهن ــرىگه بويســۇنۇپ، ئهمهلىن ئۈچــۈن  هللانىــڭ ئهم
ئۇالرغـــا . ، ئـــۇ پهرۋەردىگارىنىـــڭ دەرگاھىـــدا ســـاۋابتىن بهھـــرىمهن بولىـــدۇ)قىلىـــدىكهن

  . ②�لمايدۇقايغۇ بو -  قورقۇنچ ۋە غهمھېچ ) ئاخىرەتته(
ـاالدىن قورقۇشـقا،    هللابىز پهقهت  ـا تهۋەككـۈل قىلىشـقا،    هللاتائ تىـن ئۈمىـد   هللاپهقهت ق

ئۈچــۈن قىلىشــقا بۇيرۇلغانــدەك،  هللاقىلىشــقا ۋە يــاردەم تىلهشــكه، ئىبــادىتىمىزنى پهقهت 
ــۈلگه       ــۇنى ئ ــقا، ئ ـائهت قىلىش ـا ئىتـ ــكه ۋە ئۇنىڭغـ ـاالمغا ئهگىشىش ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ م

نىڭ ئىزنـى  هللا( چۈنكى، ھاالل ئىش مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ. زقىلىشقا بۇيرۇلغانمى
ـارام قىلغىنىـدۇر   )نىڭ ئىزنى بىلهنهللا(ئۇنىڭ  ، ھارام ئىشھاالل قىلغىنىدۇر) بىلهن ، ھ

  . »يولغا قويغىنىدۇر )نىڭ ئىزنى بىلهنهللا( دىن ئۇنىڭ
  

                                                 
 .ئايهت -  110سۈرە كهھف،  ①
 .ئايهت -  112سۈرە بهقهرە،  ②
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  ئىسالمنىڭ بىدئهتنى چهكلهشته قاتتىق بولۇشىنىڭ ھېكمىتى
         

ـا هللارۇخسهت قىلمىغان نهرسـىلهرنى دىـن قىلىـپ،     هللانسانالرنىڭ ئىسالمنىڭ ئى  ق
ـارام     هللايېقىنلىشىش ئۈچۈن  يولغا قويمىغان ئىبادەت شهكىللىرىنى پهيـدا قىلىشـنى ھ

: ئىســالم بــۇ ھهقــته كهســكىنلىك بىــلهن. قىلىشــى ئىنتــايىن ھېكمهتلىــك بىــر ئىــش
  . دەپ جاكارلىدى» دۇرھهرقانداق بىدئهت زااللهت، ھهرقانداق بىر زااللهت دوزاختى«

ـاتتىقلىق قىلىشـىنىڭ     دىن تارىخلىرىنى ئوقۇيدىغان كىشى ئىسالمنىڭ بۇنـداق ق
  . ھېكمىتىنى كۆز ئالدىدا روشهن كۆرەلهيدۇ

  
  بىدئهت دىنالرنى قانداق ھالهتكه چۈشۈرۈپ قويىدۇ؟

         
ـا       ــن ئېتىقادچىلىرىغـ ــدىن دى ــهيتان ئۇنىڭ ـا، ش ــش بولسـ ــدا قىلى ــدئهت پهي ــدا بى دىن

ـاتىنى       . كىرگهن بىر يوچۇقتۇريامىشىپ  بۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ئىـش ئۇالرنىـڭ دىنىنـى ۋە ھاي
ــۇزۇۋەتتى ئۇالرنىــڭ دىنىــي . ئۇالرنىــڭ ئېتىقــادىنى، ئىبــادەتلىرىنى ۋەيــران قىلىــۋەتتى . ب

ـان قائىـدىلهرنى     ـا نۇرغۇنلىغ ھاياتىدىكى كىچىككىنه پرىنسىپقا قهدەر ئېسىلىپ، ئۇنىڭغ
  . پاسات ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتى -  دەرىجىدە پىتنه بېكىتتى، ئۇالر ئېتىۋېتهلمىگۈدەك

ـاد يامرىـدى   نى ئـۈممهت  مـمه بۇتپهرەسـلىك ھه . بىدئهت يولى ئارقىلىق شېرىك ئېتىق
ـان قالمىـدى    ـا  هللابۇنىـڭ بىـلهن ئـۇالر    . قاپلىدى، ھهتتاكى ئهھلى كىتابمۇ بۇنىڭـدىن ئام ق

مايدىغان، ئۆزلىرىگه بىرەر ئۇالر ئۆزلىرىدىن بىرەر زىياننى دەپئىي قىالل. شېرىك كهلتۈردى
نىـــڭ دەرگاھىـــدىكى هللاپايـــدىنى يهتكۈزەلمهيـــدىغان نهرســـىلهرگه چوقۇنـــدى ۋە ئـــۇالرنى 

  . شاپاتچىلىرىمىز دەپ ئېتىقاد قىلدى
ـادچىالرنى ك   شـهنلهپ  ىبىدئهت يولى ئارقىلىق دىندا چېكىدىن ئاشـۇرۇۋېتىش، ئېتىق

ە دىنىــي پائالىيهتلهرنىــڭ كىشــىلهر ئىبــادەت ۋ. قويــۇش ھادىســىلىرى مهيــدانغا كهلــدى 
ـانن    . تۈرلۈك شهكىللىرىنى پهيدا قىلدى ـالبۇكى، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى ئىنس ـاتتىق  ھ ى ق

  . نى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلىدۇۇچارچىتىۋېتىدۇ ۋە ئ
ـاالل    تائاال ھا هللابىدئهت يولى ئارقىلىق چېكىدىن ئاشۇرۇۋەتكۈچىلهر  ـادا ھ ـاتىي دۇني ي

ـارام قىلـدى  لنېمهتقىلغان نازۇ ـامى      . هرنى ۋە ھاالل رىزىقالرنى ھ بۇنىـڭ بىـلهن ئـۇالر دىـن ن
ـا ئايالنـدۇردى،       ـان دەۋاسـى بىـلهن خارابىلىقق بىلهن دۇنيانى تهرك ئهتتى، بهرپاچىلىقنى ئىم

  . روھىيهتنى پاكالش مۇددىئاسى بىلهن ئۆزلىرىنى قىينىدى
مىالش ۋە غــايهت زور بىــدئهت يــولى ئــارقىلىق نۇرغۇنلىغــان دىــنالردا غــايهت زور بــور  

ــدى  ــدانغا كهل ـازغۇنلۇق مهي ـان    . ئـ ـادا قىلغـ ـاتىي دۇنيـ ــڭ ھايـ ـا ئۆزلىرىنى ــڭ پاتقىقىغـ ئۇنى
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ـادەملهر چۈشـۈپ       ئهمهللىرى يوققا چىققان، ئهمما ئوبدان ئىـش قىلـدۇق دەپ ئوياليـدىغان ئ
  . كهتتى

ئىشـىنى   قىلىـش بىدئىتىنى پهيـدا  » رەھبانىيهت«بىز بۇ ھهقته خرىستىئانالرنىڭ 
ئىنسان ۋۇجۇدىنى خوراليـدۇ،  » رەھبانىيهت«مهلۇمكى، . لىنىپ كۆرۈشىمىز يېتهرلىكئوي

ـالغۇز يـول تېپىـپ،      ئۇنى ساپ تهبىئهتتىن بۇرۇۋېتىدۇ، بىز بۇنىڭدىن ئىنسان ئۆز ئالـدىغا ي
نىڭ نۇرى ۋە ھىـدايىتى بىـلهن يـول    هللانىڭ ئارغامچىسىغا ئېسىلمىسا، هللاشۇنىڭ بىلهن 

قا يېقىنلىشىش بولسـىمۇ قانچىلىـك   هللامهقسىتى  -  ننىڭ نىيهتتاپمىسا، گهرچه ئىنسا
  . ئېزىپ كېتىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىمىز

ـادەت قىلىـش ئۈچـۈن     هللاشۇنداقال، ئهرەب مۇشرىكلىرىنىڭمۇ بـۇت ۋە تاشـالرنى    ـا ئىب ق
دېمهك، شېرىكنىڭ ئهسلىسى ئهمهلىيهتته دىنـدا  . قانداق ۋاسىته قىلغانلىقىنى بىلىمىز

  . بىدئهتتۇرپهيدا بولغان 
ــهيتانلىرى  ــدئهتچىلهرنىڭ شــ ــرائهتتىن ۋە ھــــايۋانالردىن ھــــاالل  هللابىــ ــڭ زىــ نىــ

ېكىـدىن ئاشـقان   قىلغانلىرىنى قانداق ھارام قىلىـپ كۆرسـهتكهنلىكلىرىنى، تېخىمـۇ چ   
ك قىلىش ۋە ئۇالرنىـڭ دىنىنـى بـۇرمىالش ئۈچـۈن، ئۆزلىرىنىـڭ يـۈرەك       الرنى ھاالۇھالدا ئ

ـا  ـا قۇربـ ـارىلىرىنى ئىالھالرغـ ــهتكهنلىكلىرىنى   پـ ــق كۆرس ــداق چىرايلى ــنى قان ن قىلىش
  . بىلىمىز

ـاچ، ئانىلىرىـدىن    -  بىرلىرىدىن ھايا قىلماي، ئهر -  شۇنداقال، ئۇالرنىڭ بىر ئايال يالىڭ
ـانلىقىنى بىلىمىـز    ھالهتته بهيتۇلالھنىـڭ  تۇغما  ـاۋاپ قىلغ ئـۇالر مۇشـۇنداق   . ئهتراپىـدا ت

ـا قانـداقمۇ يېقىنلىشـ   هللاقىلمىشلىرى بىلهن  ـالهنكى، ئـۇالر ئـۆزلىرىنى شـۇنداق     ق ار؟ ۋەھ
ــدۇ  ـان قىلى ــڭتائاال هللا. گۇمـ ــدە   نى ــۇ ئايهتلىرى ـانلىرىنى  مۇن ــدئهتلهرنىڭ بايـ ــۇنداق بى ئاش
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 �6�%,��� ـاال  ) يهنى شـهيتانالر (مۇشرىكالرنىڭ شېرىكلىرى � �7 !" ك قىلىـش ۋە  مۇشـرىكالرنى ھ

رۇش ئۈچـــۈن، ئۇالرنىـــڭ نۇرغۇنلىرىغـــا بـــالىلىرىنى ئۇالرنىـــڭ دىنىنـــى قااليمىقانالشـــتۇ
ـا ھهسسـه ئايرىـپ قويۇشـتهك تهقسـىماتنى       هللايهنى (ئۆلتۈرۈشنى، شۇنىڭدەك  ـا ۋە بۇتالرغ ق

 هللائهگهر . چىرايلىـق كۆرسـهتتى  ) شهيتانالرغا ۋە مۇشرىكالرغا چىرايلىق كۆرسـهتكهندەك 
ــۇ   ــۇالر ب ــۇال ) قهبىــه(خالىغــان بولســا ئىــدى، ئ قــا چاپلىغــان هللارنى ئىشــنى قىلمــايتتى، ئ
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ـانىچه . يالغانلىرى بىلهن تهرك ئهت ـايۋانالر ۋە ئېكىـنلهر    ‹: ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ گۇم بـۇ ھ
ـادەملهرال   ) لىرىمىزغا خاس بولۇپ، باشقىالرغامهبۇد( ـان ئ ھارامدۇر، ئۇالرنى پهقهت بىز خالىغ

نىــڭ ئىســمىنى هللايهيــدۇ، بــۇ ھــايۋانالرنى مىــنىش ھارامــدۇر، بــۇ ھــايۋانالرنى بوغۇزلىغانــدا 
ئۇالرنى يالغان چاپلىغانلىقلىرى  هللاقا يالغان چاپلىدى، هللائۇالر . دېدى› ئېيتىشقا بولمايدۇ
بـــۇ ھايۋانالرنىـــڭ قورســـاقلىرىدىكى بـــالىلىرى بىزنىـــڭ ئهر ‹: ئـــۇالر. ئۈچـــۈن جازااليـــدۇ

ــۇن كىشــىلىرىمىزگه ھارامــدۇر   ــدى› كىشــىلىرىمىزگه خاســتۇر، بىزنىــڭ خوت ئهگهر . دې
ـاقتۇر    تۇغۇلغان ھا يۋان ئۆلۈك بولسا، بۇ ئهر كىشىلهر بىلهن خوتۇن كىشـىلهر ئارىسـىدا ئورت

قــا يالغــان هللا). ھــارامنى تهيىنلهشــتى -  ھــاالل(دەپ ) يهنــى ئــۇنى ھهممهيــلهن تهڭ يهيــدۇ(
ھـېكمهت بىـلهن ئىـش     هللاشۈبهىسـىزكى،  . ئۇالرنى جازااليدۇ هللاچاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن 

ـالىلىرىنى   . قىلغۇچىــدۇر، ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇر   ھاماقهتلىــك ۋە نادانلىقلىرىــدىن بـ
ـارام      هللانامىدىن يالغان ئېيتىپ،  هللائۆلتۈرگهن ۋە  رىزىـق قىلىـپ بهرگهن نهرسـىلهرنى ھ

ـارتتى، ئـۇالر ھهقىـقهتهن       ـان ت ئاداشـتى،  ) تـوغرا يولـدىن  (بىلگهن كىشىلهر ھهقىـقهتهن زىي

  . ①�ھىدايهت تاپمىدى
  
  

        بىدئهتچىلىك دىن ئهمهس 
  

ـا   پهيـدا قىلىـش  ) ىلىـق پهيـدا قىلىـش   دىنـدا يېڭ (، بىـدئهت  دەرھهقىقهت ۋە ئوتتۇرىغ
ــرىش ــن ئهمهس چىقى ــن  . دى ــۈنكى، دى ــۇ     هللاچ ــۇپ، ئ ــتىلگهن بول ــدىن بېكى ـاال تهرىپى تائـ

بۇزغۇنچىالرنىـــــــڭ بۇزغۇنچىلىقلىرىـــــــدىن، چېكىـــــــدىن ئاشـــــــۇرۇۋەتكۈچىلهرنىڭ 
ـاك تهپسـىرلىر ۋە نادانالرنىڭ  بۇرمىالشلىرىدىن، بىدئهتچىلهرنىڭ باتىللىرىدىن ۋە  ىدىن پ

  . شى كېرەكساپ ھالدا قېلى
بىلىـــش كېرەككـــى، ھهقىقىـــي يېڭىلىـــق يارىتىشـــنىڭ ســـورۇنلىرى دۇنيـــالىق  

! ھه -  ئۇنىڭ ئىجاد قىلىش پۇرسهتلىرى نېمىدېگهن بىپايان، نېمىـدېگهن كـۆپ  . ئىشالردۇر
رى بۇزۇلۇپ ۋەھالهنكى، مۇسۇلمانالر چېكىنىپ، ئۇالرنىڭ ھالى يامان بولۇپ كېتىش، ئىشلى

ـال ئىشـلىرىمۇ تهتـۈر       كېتىش، جهمئىيهت يېمىرىلىپ كېتىش سـهۋەبلىك ئۇالرنىـڭ نورم
رام تاشالردەك ئورۇنلىرىدىن تهۋرەنـمهي  وئۇالر دۇنيالىق ئىشلىرىدا ق. لدىھالهتكه كىرىپ قا

ـاد قىلمىـدى، بىـر نهرسـىنى كهشـپ       . تۇردى بۇنىڭ بىلهن ئۇالر ھېچقانداق يېڭىلىـق ئىج
  . دىنقى ئىش كېيىنكىسىگه بىر نهرسىنى قالدۇرمىدىقىلمىدى، ئال

                                                 
 .ئايهتكىچه -  140ايهتتىن ئ -  137سۈرە ئهنئام،  ①
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ـان ئىشـالرنى ئىبادەتنىـڭ يـېڭىچه شـهكىللىرى        هللائهمما، دىنـدا   رۇخسـهت قىلمىغ
  . سۈپىتىدە پهيدا قىلدى، ئىجاد قىلدى

  
  

        ئىسالمدا بىدئهتنى ھارام قىلىش ئىزنالىرى 
  

ــۇھ       ــى ۋە م ـارام قىلىش ــنى ھـ ــدا قىلىش ــدئهت پهي ـادەتته بى ــالمنىڭ ئىبـ هممهد ئىس
ـاپ      ـادەتلىرىنى سـ ــۇلمانالرنىڭ ئىبـ ــى مۇس ــر قىلىش ــكه ئهم ـاالمغا ئهگىشىش ئهلهيهىسسـ

ئهگهشــكۈچىلهرنىڭ بۇرمىلىۋېتىشــى، ئۆزگهرتىۋېتىشــى، زىيــادە . ھــالهتته ســاقالپ قالــدى
  . قىلىۋېتىشى ياكى كهم قىلىۋېتىشىدىن بهكمۇ قوغدىدى

ــته بىــردۇر    ــدە ھهمــمه مهزھهب ــۈپ نېگىزى ـاز . ئىســالم ئىبــادەتلىرى ت مهســىلهن، نامـ
ـايهتلهر ۋە مهخسـۇس       پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىـدىن بۈگـۈنگىچه ئوقۇلىـدىغان ئ

بىر كۈنـدە  . تهكبىر بىلهن باشلىنىپ، ساالم بىلهن ئاخىرلىشىپ كهلمهكته - ھهرىكهتلهر 
ـاز مهلـۇم ھهرىكهتـلهر، ھهربىـر رەكئهتـته ئوقۇلىـدىغان         بهش ۋاقىت ئوقۇلماقتا، ھهربىـر نام

ھهربىر نامازنىڭ ھهمـمه بىـرلىككه   . تهسبىهلهر بىلهن ئوقۇلۇپ كهلمهكته -  زىكىرهلۇم م
ـانچه          ـارەت بىـر ق ـاكىز كىـيىم كىـيىش، قىـبلىگه يۈزلىنىشـتىن ئىب كهلگهن تاھارەت، پ

  . شهرتلىرى بار
ـاكى   29ئېيىـدا   زانىـ رامرىيه كالېنـدارى بـويىچه   ىـ روزا ھهممه بىلىدىغان ھىج  30ي

  . ىڭ ۋاقتى كۈن چىقىشتىن كۈن ئولتۇرغىچه بولىدۇتۇتۇلىدۇ، ئۇنكۈن 
شـــۇنداقال، زاكـــات ۋە ھهج قاتـــارلىقالرمۇ بهلگىلهنـــگهن ۋە ئۇالرنىـــڭ تهپســـىالتلىرى 
ـاالمدىن تولىمـۇ ئىشـهنچلىك راۋىـالر      ھهممىگه تونۇشلۇق بولۇپ، ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

  . ئارقىلىق ئهۋالدتىن ئهۋالدقا داۋاملىشىپ كهلمهكته
، بۇالر ئىسـالم ئىبادەتلىرىنىـڭ خاسـلىقى بولـۇپ، ئۇنـداق خاسـلىققا باشـقا        كىممهلۇ

باشقا دىنالردىكى ئىبادەتلهر كۈنلهرنىـڭ ئۆتۈشـى   . ھېچقانداق بىر دىن ئېرىشىپ باقمىدى
ـاھىن  ــلهن كــ ــڭ    -  بىـ ــلىرى، ئاممىنىـ ــلىرى، ئۆزگهرتىۋېتىشـ ــڭ بۇرمىالشـ راھىبالرنىـ

 هللاهتچىلهرگه ھهددىڭالردىـن ئاشـماڭالر،   بىـدئ . چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىشلىرىغا دۇچ كهلـدى 
. رۇخسهت قىلمىغان نهرسىلهرنى دىن قىلىـپ بېكىـتمهڭالر دەيـدىغان بىـرى چىقمىـدى     
ـاھىننى ئـۇ بىـر         ـان بىـر ك ـاھلىقى بولغ قولىدا جهننهتنىڭ ئاچقۇچى، ئاسـمانالرنىڭ پادىش
ار بىــدئهت پهيــدا قىلغانــدا يــاكى دىننىــڭ بىــر مهسىلىســىنى ئۆزگهرتكهنــدە كىــم ئىنكــ 

نىــڭ رەھمىتىــدىن خالىغــان كىشــىنى هللا )ئاممىنىــڭ نهزىرىــدە(قىالاليــدۇ؟ چــۈنكى، ئــۇ 
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ــرامالپ       ــى گ ــدىغان ۋە جهننهتن ـا كىرگۈزەلهي ــىنى ئۇنىڭغـ ـان كىش ــپ، خالىغـ قوغلىۋېتى
  . ساتااليدىغان كىشىدۇر

نىــڭ ســىرلىرىنى هللائهممــا، ئىســالم باشــتىال كــاھىنلىق ئىشــلىرىنى ۋە ئۇنىــڭ   
ئىبادەت ئىشلىرىنى . لغان مۇددىئالىرىنى قاتتىق ئىنكار قىلدىمونوپول قىلىشتىكى يا

ـاپىزەتچى      ـادەتنى قوغدايـدىغان مۇھ مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىرىدا قىلدى، مۇسـۇلمانالرنى ئىب
ھهدىســـكه  -  قىلـــدى ۋە ئـــۇالرنى ئىبـــادەت ئىشـــلىرىدا بىـــدئهت پهيـــدا قىلمـــاي، ئـــايهت

زەر كىــم بولۇشــىدىن قهتئىيــنه دىنــدا بىــدئهت پهيــدا قىلغــۇچى  . ئهگىشىشــكه بۇيرىــدى
  . قىلدى قاتتىق رەددىيه بېرىشكه ئهمر

ــڭ         ــز ئۇنى ـاق، بى ــدىغان بولسـ ــۈپىتىدە ئالى ـال س ــهرىئىتىنى مىسـ ــىه ش ــز مهس بى
ئـۇالر  . خرىستىئانالرنىڭ ئۆز قوللىرىدا ئۆزگىرىپ، يـوق بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى كـۆرىمىز    

ن كهلگهنلىكىنــى ئــېالن ئىيســا ئهلهيهىسســاالم بــۇزۇش ئۈچــۈن ئهمهس، تولــۇقالش ئۈچــۈ 
  . قىلغان قانۇنىيهتتىن چهتنهپ كهتتى

بۇنىــڭ بىــلهن چوشــقىنى، شــهنبه كۈنىــدە بېلىــق تۇتۇشــنى ھــاالل قىلىــپ، ئۇنىــڭ 
خهتنه قىلىش ۋە جۇنۇبلۇقتىن غۇسلى قىلىشـنى  . ئورنىغا يهكشهنبه كۈنىنى بهلگىلىدى

ماز ئوقۇيتتى، ئۇالر مهشـرىققه  ئىيسا ئهلهيهىسساالم بهيتۇلمۇقهددەسكه قاراپ نا. تهرك ئهتتى
ـاالمنىڭ ئـۆزى كرېسـتنى ئۇلـۇغالپ باقمىغانىـدى، ئـۇالر        . قاراپ ئوقۇدى ـا ئهلهيهىسس ئىيس

ـان روزىنـى     . كرېستنى ئۇلۇغلىدى ۋە ئۇنىڭغا چوقۇندى ـاالم ئـۇالر تۇتۇۋاتق ئىيسا ئهلهيهىسس
هلكـى، ئاشـۇالر   ب. تۇتمىغان ياكى ئۇنى يولغا قويمىغان ياكى قهتئىـي بـۇيرۇپ باقمىغانىـدى   

ـارتۇق       . مهزكۇر روزىنى ھازىرقى سانغا توختاتتى ـار پهسـلىگه يۆتكىـدى، ئـۇ روزىـدا ئ ئۇنى باھ
تولدۇرۇش ئۈچـۈن  م ئايلىرىغا يۆتكىگهننىڭ ئورنىنى ىانلىرىنى قهمهرىيه ئايلىرىدىن رتۇتق

ـا،          . قىلدى ـاالم بولس ـا ئهلهيهىسس ئـۇالر نىجىـس نهرسـىلهر بىـلهن ئىبـادەت قىلـدى، ئىيس
ئۇالرنىـڭ بۇنـداق   . ىنتايىن پاكىز ۋە نىجاسهتتىن ئهڭ يىـراق تۇرىـدىغان كىشـى ئىـدى    ئ

بۇنىـڭ  . قىلىشلىرى يهھۇدىي دىنىنـى ئۆزگهرتىـپ، ئـۇالرنى بويسـۇندۇرۇش ئۈچـۈن ئىـدى      
ــۇالر ئىيســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ دىنىنــى ئۆزگهرتىــۋەتتى، يهھۇدىيالرغــا قارشــى     بىــلهن ئ

  . الرغا ۋە بۇتپهرەسلهرگه يېقىنالشتىياردەمگه ئېرىشىش ئۈچۈن پهيالسوپ
ۇ تـوغرا، بهزى مۇسـۇلمانالرم  . مانا بۇ، خرىستىئان دىنى بىلهن ئىسالم دىنىنىڭ پهرقى

. ه ياكى ھهدىسكه خىالپ ھالدا دىندا بىدئهت پهيدا قىلـدى گ»قۇرئان كهرىم«بهزى دەۋرلهردە 
ئهڭ ئــاخىرقى  مۇشــۇنىــڭ هللالــېكىن، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ بايــانى ئــارقىلىق 

ـا      ڭئۈممهتكه قىلىنغان ۋەدىسىنى راسـتلىقىنى ئىسـپاتاليدىغان، ھهرقايسـى دەۋردە ئۇالرغ
ھهقنى كۆرسىتىپ قويىدىغان، ئۇالرنى توغرا يېتهكلهيدىغان، ھهدىسنى ئهھيا قىلىـدىغان  

  . ۋە بىدئهتنى قامچىاليدىغانالر چىقىپ تۇردى
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مۇشۇ ئـۈممهت ئۈچـۈن ھهر    هللاقهتهن ھهقى«: مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
  . »يۈز يىلنىڭ بېشىدا ئۇنىڭ دىنىنى يېڭىالپ بېرىدىغان كىشىنى ئهۋەتىدۇ

شهكســىزكى، ئىســالمنى باشــقا دىــنالردىن ئاالھىــدە پهرقلهنــدۈرۈپ تۇرىــدىغان ئىــش 
ـادەتلىرى تـۈپ نېگىزىـدە ھهرقانـداق         ـالىيهتلىرى ۋە ئهسـلىي ئىب شۇكى، ئۇنىڭ دىنىـي پائ

  . شتىن ۋە ئۆزگىرىپ كېتىشتىن ساپ ھالهتته ساقلىنىپ قالدىبۇرمىلىنى
ـاالم   «: مۇنداق دېـگهن ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئهبۇ بهكرى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ــتىن       ــپ كېتىش ــهم ئېزى ــۇنى تهرك ئهتس ــمهن، مهن ئ ــنى تهرك ئهتمهي ــر ئىش ـان بى قىلغـ
  . »قورقىمهن

كىشـىلهرگه خـۇتبه سـۆزلهپ مۇنـداق      )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۆمهر ئىبنى خهتتاب 
ـا قويۇلـدى،      ئـى «: دېگهن ـانالر، سـىلهرگه سـۈننهتلهر يولغ پهرزلهر پهرز قىلىنـدى، سـىلهر    ئىنس

ــهن ــوڭ    روش ــىلهرنى ئ ــدىڭالر، كىش ــتىگه تهرك ئېتىل ــه ئۈس ــولغا بۇرى -  نهرس ــتىن س ۋېتىش
  . »ڭالرساقلىنى

ـانالر، بىـدئهت    «: مۇنداق دېگهن) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئىبنى مهسئۇد  ئـى ئىنس
پهيــدا قىلمــاڭالر، چېكىــدىن ئاشــۇرۇۋەتمهڭالر، چوڭقۇرالشــتۇرۇۋەتمهڭالر، ھهدىســنى چىــڭ 

  . »ڭالرتهرك ئېتىتۇتۇڭالر، بىلگهنلىرىڭالرنى ئېلىڭالر، بىلمهيدىغانلىرىڭالرنى 

7�) ���" �  � :نىڭهللا) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا( بهسرى ھهسهنn �6�%9�*�� �� �!b���B ����  2 M"���)�A �l�%�
 ������� �*����� "2����  M*)��� "2 M%)"�������- 6���� %7 �6�%9����*�� V�����)�A �l����%� � ����� �R��  ���) گۇنــــاھالردىن! (ئــــى مــــۇئمىنلهر� ���+4�����

روزا ) يهنى ئىلگىرىكى ئـۈممهتلهرگه (ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه 

ــىلهرگىمۇ   ــدەك، س ــزان(پهرز قىلىنغان ــى رامى ــدىپهرز قىل) روزىس ـايىتى   ①�ىن ــگهن ئـ دې
ـاال   هللا«: ھهققىدە مۇنداق دېگهن روزىسـىنى سـىلهردىن ئىلگىـرىكىلهرگه پهرز     رامىـزان تائ

ئانـدىن  . قىلدى، يهھۇدىيالر ئۇنى رەت قىلدى، خرىسـتىئانالرغا روزا تۇتـۇش ئېغىـر كهلـدى    
ـا        ــل ۋاقتىغـ ــىلنىڭ ئهڭ يهڭگى ــۆت پهس ــۇنى ت ــۇپ، ئ ــۈننى قوش ــون ك ـا يهنه ئ ــۇالر روزىغـ ئ

  . »دىيۆتكى
ـا   هللا(ھهسهن  : بـۇ ھهدىسـنى ئاڭلىغانـدا مۇنـداق دەيتتـى     ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ

  . »ھهدىستىن ئازغا ئهمهل قىلىش كۆپ بىدئهتتىن ياخشىدۇر«
نبهر ئۈستىگه چىقىپ، ۇخهلىپىلىككه بهيئهت قىلىنغاندا مئۇمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز 

ـانا ئېيتقانـدىن كېـيىن مۇنـداق دېـگه     تائاالغا ھهمدۇ هللا ـانالر  «: نس سـىلهرنىڭ  ! ئـى ئىنس
قۇرئــان نازىــل قىلىنىــپ بولغانــدىن . پهيغهمبىــرىڭالردىن كېــيىن پهيغهمــبهر كهلمهيــدۇ

ـا قويۇلـۇپ بولغانـدىن كېـيىن      . كېيىن باشقا كىتاب نازىـل قىلىنمايـدۇ   سـۈننهتلهر يولغ
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. ســىلهردىن كېــيىن باشــقا بىــر ئــۈممهت كهلمهيــدۇ . باشــقا ســۈننهتلهر يولغــا قويۇلمايــدۇ
 نهرســىلهر همبىــرى ئــارقىلىق ھــاالل قىلغــاندە ۋە پهيغ›قۇرئــان كهرىــم‹ هللالىڭالركــى، بى

 همبىــرى ئــارقىلىق ھــارام قىلغــاندە ۋە پهيغ›قۇرئــان كهرىــم‹ هللاقىيــامهتكىچه ھااللــدۇر، 
ـامهتكىچه ھارامـدۇر   قىلغان نهرسىلهر بىلىڭالركـى، مهن بىـدئهتچى ئهمهس، لـېكىن    . قىي

شــكۈچى، مهن يېڭىــدىن بىــر شــهرىئهتنى يولغــا قويغــۇچى  مهن قۇرئــان ۋە ســۈننهتكه ئهگه
  . »ئهمهس، ئهمما مهن ئىجرا قىلغۇچىمهن

پهيـدا  خهلىپىلهرنىڭ ئىسالم ھهققىدىكى مهيدانى، ئۇالر دىندا بىدئهت  -  مانا بۇ ئهمىر
  . قىلمايدۇ، لېكىن ئهگىشىدۇ، شهرىئهتنى ئىجرا قىلىدۇ، شهرىئهت ئىجاد قىلمايدۇ

قــا ئىبــادەت قىلىشــىدا ئاســان كۆرۈلىــدىغان هللائىنســانالرنىڭ  ئىســالم ئۆلىمــالىرى
ـاتتىق      ھهرقانداق بىر بىدئهتنى، گهرچه ئۇنى قىلغۇچىنىڭ نهزىرىـدە كىچىـك بولسـىمۇ ق

ــدۇ  . قامچىلىــدى ــپ . چــۈنكى، كىچىــك ئىــش چــوڭ ئىشــقا ســۆرەپ ئاپىرى دوزاخقــا كىرى
  . كېتىشنىڭ سهۋەبلىرىمۇ كىچىك گۇناھالردىن باشلىنىدۇ

ـا   هللا(الىك ئىمام م مهدىنىـدىكى ۋاقتىـدا بىرسـى ئۇنىـڭ     ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
ـاغاليمهن؟  «: يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭدىن مهدىـنه  «: دېگهنـدە، ئـۇ  » قهيهردىن تارتىپ ئېهـرام ب

ـان         ـاالم ئېهـرام باغلىغ ـان، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس ـانى بولغ ـاغالش ماك ئهھلىنىڭ ئېهرام ب
ــدىن  ــورۇن زىلهۇلهيفىـــ ـاۋاب بهر»ئـــ ــى . گهن، دەپ جــــ ــۇ كىشـــ ــبهر «: ئـــ مهن پهيغهمـــ

ـااليمهن  ـام مالىـك    » ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى يېنىدا ئېهرام باغالشنى خ دېگهنـدە، ئىم
ـاڭا پىتـنه بولۇشـىدىن       «): رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا  هللا( ـا، مهن س قهتئىـي ئۇنـداق قىلم

ـايىتى كهلسـ   بۇنىڭدا قانداق پىتنه بولىـدۇ؟ مهن «: ئۇ كىشى. ، دېدى»قورقىمهن بىـر   هناھ
ـاپى  مىل قانچه ـارتۇق  مۇس ـاڭى نى ئ ـام مالىـك   . دېـدى » ؟مهنغۇم ـا   هللا(ئىم رەھـمهت  ئۇنىڭغ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىلمىغان بىر پهزىلهتنى مهن ئىشقا ئاشـۇردۇم دەپ  «): قىلسۇن

ـايىتىنى بىلىـمهن   هللاقارىشىڭدىن ئارتۇق پىتنه بارمىدۇ؟ مهن  9��% �: تائاالنىڭ مۇنۇ ئ� ":��")���
 �6�%9���*��  02����%��B 01��9����A "2 !������� %+ � "��B 03����( "��%� "2 !������� %+ � ��B %L%���� "7�B "6����A ��� #%����� �̂ پهيغهمبهرنىـــڭ ئهمـــرىگه  � �� 

ـاخىرەتته (پىتنىگه يولۇقۇشتىن، يا ) دۇنيادا چوڭ بىر(خىالپلىق قىلغۇچىالر  ـاتتىق  ) ئ ق

  . »دېدى ①�بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن
ـان بولسـىمۇ، ئـۇ     بۇ ئادەم مهدىنىدىكى ئ هڭ ئۇلۇغ بىر جايدىن ئېهرام باغالشـنى خالىغ

ـان بولىـدۇ        ـادە بىـر ئىشـنى قىلغ ـانلىقتىن، دىنـدا زىي بۇنىـڭ  . بهلگىلهنگهن ئورۇن بولمىغ
ـادا پىتـنه    ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا  هللا(بىلهن ئىمام مالىك  شـىدىن،  قېلىئۇنىـڭ دۇني

اق قىلىش ئارقىلىق ئـۆزىنى ئاالھىـدە   ئاخىرەتته ئازابلىنىشىدىن قورقتى، چۈنكى ئۇ بۇند
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ـا كىرىـپ       ـان يهتكـۈزگهنلهر قاتارىغ بىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهمىلىـگه نۇقس
  . قالىدۇ

ـا   هللا(ئىمام مالىك  كىـم بـۇ دىنـدا    «: يهنه مۇنـداق دېـگهن  ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
ــدىكهن، پهي    ــدا قىلىـ ــدئهتنى پهيـ ــر بىـ ــهلهفلهر قىلمىغـــان بىـ ــبهر بولمىغـــان ۋە سـ غهمـ

تائاال مۇنداق  هللاچۈنكى، . ئهلهيهىسساالمنى دىنغا خىيانهت قىلدى دەپ دەۋا قىلغان بولىدۇ

ــگهن �M 2" �: دې(��� %
 "2�� M��  N��") �R "��B �� "��� �ــۈن قىلــدىم  � ���"�� ــى پۈت . ①�بۈگــۈن ســىلهرنىڭ دىنىڭالرن
  . »كۈندە دىن بولمىغان ئىش بۈگۈنمۇ دىن بولمايدۇدېمهك، ئاشۇ 

نــى كامــالهتكه يهتكــۈزۈپ نېمهتتولــۇقالپ بولغــان ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن تائــاال دىننــى  هللا
چـۈنكى تولۇقلىنىـپ   بولغانىكهن، ئۇنداقتا دىندا بىر نهرسىنى زىيادە قىلىشقا ئورۇن يـوق،  

ـادە قىلىشـقا     . بولغان نهرسه زىيادىنى قوبۇل قىلمايدۇ  ئۇرۇنـۇش ئۇنىڭغا بىـر نهرسـىنى زىي
  . ابلىنىدۇئۇنىڭغا نۇقسانلىقنى چاپلىغانلىق ھېس

  
  

  ىسىنى تهڭپۇڭالشتۇرۇشوتتۇرروھىيهت بىلهن ماددىنىڭ ئ. 5
  

روھىيهت بىلهن ماددىنى ياكى دىن بىلهن دۇنيانىڭ ئوتتۇرىسىنى تهڭپوڭالشـتۇرۇش  
ــالم دەۋەت قىلغـــان بول ــيهت بهرگهن ۋە ســـا، ئىسـ ــىپ ئهھمىـ ــالھات پرىنسـ ىنىڭ لىرئىسـ

ــ بولـــۇپ، بهشىنچىســـى ــۇ بـ ئىبـــادەت ساھهســـىدە رى دىـــن بۇزغـــۇنچىلىۇ ئـــارقىلىق ئـ
  . بۇرمۇلىۋەتكهن يهرلهرنى ئىسالھ قىلىدۇ

  
  

        يهھۇدىيالرنىڭ دۇنيا ئىشلىرىدا چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىشلىرى 
  

ئــاخىرەت  ۋە نى ئوقــۇغىنىمىزدا، روھىــيهتئــايهتلىرىھــازىرقى بهش تهۋراتنىــڭ  بىــز
ـان ۋەدە،   اسـىيالرغ ۋە ئھهتتاكى، ئىتائهتمهن . ھهققىدە بىرەر باياننى تاپالمايمىز ـاس بولغ ا خ

ــ ـان ئاگاھالندۇرۇش ـا ئىشــلىرىغىال قارىتىلغـ ــتىلىش  . الرمۇ پهقهت دۇنيـ ـا ئىن ــۈپ ماددىغـ ت
ـاملىرىنى   . ئاساسىي ئورۇننى ئىگىلهيدۇ ـايلىق،    تهۋراتنىـڭ ئهھك ـاقلىق، ب مولچىلىـق، س

ــۇزۇن ئۆمــۈر كــۆرۈش، دۈشــمهنلهر ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلىشــتىن ئىبــارەت بىــر قاتــار     ئ
ـالىق ئىشــال  ـارەت بېرىــدۇ      دۇنيـ ـان كىشــىگه خــۇش بېشـ تهۋرات . ر بىــلهن ئىجــرا قىلغـ
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يۈز ئۆرىگهن كىشىنى بولسا پېقىرچىلىق، كېسهللىك، ۋابا ۋە مهغلۇبىيهت شهرىئىتىدىن 
  . بىلهن ئاگاھالندۇرىدۇ

  : ىدۇش كۇپايه قىلچۈن تۆۋەندىكى بايانالرنى ئوقۇمهزكۇر ھهقىقهتنى بىلىش ئۈ
  . »ئاناڭالرغا ھۆرمهت قىلىڭالر -  ڭالر ئۈچۈن ئاتازېمىندا ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشۈ«
ـادەت قىلىڭـالر   « ـا ئىب ـا،    سىلهر ئهزەلىي بولغان رەببىڭالرغ ، ئـۇ سـىلهرنىڭ نېنىڭالرغ

، سىلهردىن كېسهلنى يىراق قىلىدۇ، ئـۆمرۈڭالرنى ئـۇزۇن   ڭالرغا بهرىكهت ئاتا قىلىدۇۈيۈس
  . »قىلىدۇ
ـاڭالر مهن  سىيهلىرىمنى ئورتهۋر، سىلهر مېنىڭ ئهمرىمگه ئىتائهت قىلساڭال« ۇنلىس

بۇنىڭ بىلهن زېمىن ئۆز ھوسۇللىرىنى، دەرەخلهر . نى ئۆزۋاقتىدا ئهۋەتىمهنسىلهرگه يامغۇر
  . »ئۆز مېۋىلىرىنى بېرىدۇ

  . تهۋراتتا روھىيهت ياكى ئاخىرەتكه ھېچقانداق ئورۇن يوق) ھازىرقى(دېمهك، 
  
  

         دۇنيا ئىشلىرىغا سهل قارىشىخرىستىئانالرنىڭ 
  

بىز ئىنجىلغا نهزەر سالىدىغان بولسـاق، ئۇنىڭـدا بـۇ دۇنيانىـڭ قىممىتىنـى چـۆرۈپ       
ســائادەتنى  -  تاشالشــقا، زېمىننــى ئىنســان پاالنغــان ماكــان دەپ قاراشــقا، نىجــات ۋە بهخــت

ئاســـماننىڭ پادىشـــاھلىقى بهرپـــا بولىـــدىغان ئـــاخىرەتتىن تهلهپ قىلىشـــقا چـــاقىرىق 
ـا، ئـۇ زېمىنـدىن يـۈز       كىم ئاسـمانن . بارلىقىنى كۆرىمىز ـاھلىقىنى ئىـرادە قىلس ىڭ پادىش

ـانى رەت قىلسـۇن     ئۆرىسۇن، كىم ئاخىرەتنى  ـا، بـۇ دۇني دېـمهك، ئىنجىلـدا   . مهقسـهت قىلس
ـاالل   لىرىـدىن پايـدىلىنىش   نېمهتئىنساننىڭ دۇنيادا ھېچقانداق نېسىۋىسى، ھاياتنىڭ ھ

ـاننىڭ ز     ــى، ئىنســ ــتىدە ھهققـ ـان ئۈسـ ــڭ ئىنســ ـان تېنىنىـ ــۇقى، ئىنســ ــى ھوقـ ېمىننـ
  . گۈللهندۈرۈشته ھېچقانداق رولى يوقتهك ھېس قىلىمىز

، باي ئاسمانالرنىڭ دىن ئۆتمىگۈچهىتۆشۈكتۆگه يىڭنىنىڭ «: ئىنجىلدا مۇنداق دېيىلگهن
ـقا مۇنـداق       . »مهيدۇەلكىر دائىرىسىگه ـۈرگهن بىـر ياش ـان كهلت ـۆزىگه ئىم ئىيسا ئهلهيهىسساالم ئ

ـول ئىلكىڭـدىكى نهرسـىلهرنى سـېتىپ،       سهن كامالهتكه يېتىشنى ئىرادە«: دېگهن ـاڭ، ق قىلس
ـاالم   . »مىسكىنلهرگه بهرگىن، ئاندىن كېلىپ ماڭا ئهگهشكىن -  ئۇنى پېقىر ـا ئهلهيهىسس ئىيس

سـىلهر نـېمه يهيـدىغانلىقىڭالرنى، نـېمه ئىچىـدىغانلىقىڭالرنى      «: مۇنداق دېگهن شاگىرتلىرىغا
  . »ئىزدەيدۇئىزدەپ ئولتۇرماڭالر، چۈنكى بۇنى غهيرى مۇئمىنلهر 
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        تهبىئىتىگه بولغان قاساۋىتى رەھبانىيهتنىڭ چېكىدىن ئېشىشى ۋە ئۇنىڭ ئىنسان 
  

ـاتىي دۇنيانىـڭ       ـازەت چـېكىش، ھاي خرىستىئانالر ئىنجىلدا كهلگهن زاھىتلىـق، رىي
ئىشــلىرىدىن يــۈز ئۆرۈشــكه دەۋەت قىلىــش بىلهنــال كۇپايىلىنىــپ قالمــاي، خرىســتىئان  

م ئىنسان روھىنى قىينايـدۇ،  بۇ تۈزۈ. تۈزۈمىنى پهيدا قىلدى» رەھبانىيهت«ئېتىقادچىالر 
ــزىقتىن      ۇئ ـاالل رى ــدۇ، ھـ ـاراكتېرلىرىنى بۇغى ـا خـ ــدۇ، تۇغمـ ــىنى چهكلهي ــڭ ئۆيلىنىش نى

  . بهھرىلىنىش ئىستىكىنى يۇلۇپ تاشاليدۇ
بۇنداق چېكىدىن ئاشقان تۈزۈم تېز يامراپ، ئۇنىـڭ ئهگهشـكۈچىلىرى تېـز سـۈرئهتته     

ـاكىزلىق    هللاڭ ئۇالرنى. كۆپهيدى قا ئىبادەت قىلىدىغان ۋە يېقىنلىشـىدىغان ئىشـلىرى پ
ئــۇالر ئىنســـاننىڭ پاكىزلىققـــا  . ۋە چىرايلىــق ياسىنىشـــتىن يىــراق بولـــۇش بولـــدى  

ۋى ەئهبۇلههسـهن نهد . ئىنتىلىشىنى شهيتان ئهمىلىدىن بولغان نىجىسـلىق دەپ قارىـدى  
ئىنسان تېنىنـى   كىتابىدىنناملىق » تارىخى نىڭياۋروپا ئهخالقى«نىڭ »لىيكى«بىزگه 

ــى داڭ     ـان ئهقلىنــ ـالىدىغان، ئىنســـ ــگه ســـ ــى ۋەھىمىــ ــكهندۈرىدىغان، قهلبلهرنــ سهســ
ـانالرنى      قاتۇرۇۋېتىدىغان رەھبانىيهت ۋە ئۇنىڭ چېكىـدىن ئېشىشـلىرى توغرىسـىدىكى باي

  : نهقىل كهلتۈرىدۇ
ـادە    « ـانى ھهددىـدىن زىي ، ئۇالرنىـڭ ئـورنى كۈچهيـدى   . ئېشـىپ كهتتـى  راھىبالرنىڭ س

ھازىر ئۇالرنىـڭ  . تارتىپ، ئۇالرنى شۇنىڭ بىلهن مهشغۇل قىلدىدىققىتىنى كىشىلهرنىڭ 
، شـۇكى  ئۇالرنىڭ كـۆپلىكىنى دەلىللهيـدىغان پاكىـت   . سانىنى ئېنىق ئالغىلى بولمايدۇ

ــۆرە،  تارىخشۇناســالرنىڭ ـا ك ــدا  اســتۋدېژور مهلۇماتىغـ ــى  50000بايرىمى ــب يىغىالتت . راھى
ـا يېتهكچىلىـك قىالتتـى    5000بىر راھىب مىالدىيه تۆتىنچى ئهسىردە  سـهرابىن  . راھىبق
ـالغۇز   مىالدىـيه تـۆتىنچى ئهسـىرنىڭ    . راھىبنـى باشـقۇراتتى   10000دېگهن راھىب ئۆزى ي

  . »ئاخىرىدا راھىبالرنىڭ سانى مىسىر ئاھالىسىنىڭ سانىغا يهتتى
تېنىنى قىينىشـى  رەھبانىيهتنىڭ ئىنسان  گه يېقىن ۋاقىت ئىچىدەئىككى ئهسىر

ته تارىخشۇناســالر بــۇ ھهقــته ئاجايىــپ غهلىــ. ياخشــى ئــۈلگىگه ئايالنــدى ئهخالقتــا ۋە دىــن
ـا  يوس دېگهن بىر راھىب بهدىنىنى زەھهرلىك چىۋىنالرركاما. ھادىسىلهرنى بايان قىلىدۇ غ

 بىــر نهچــچه يــۈز كىلــوئــۇ ھهمىشــه . ا ئــالته ئــاي تۇرغــاندچــاقتۇرۇش ئۈچــۈن بىــر ئازگالــ
ئۇنىڭـدىن بىـر ھهسسـه     تـۈرەتتى، ئۇنىـڭ دوسـتى يوسـىبىس    نى كۆئېغىرلىقتىكى تۆمـۈر 

ـا ئـۈچ يىـل تۇرغانىـدى     . ى كۆتۈرەتتىئارتۇق ئېغىرلىقتىكى تۆمۈرن راھىـب  . ئۇ بىـر قۇدۇقت
ـاپ كهتكهنـدە      ـاتتىق چارچ ـان، بهك ق يوھهننا ئۈچ يىل بىر پۇتالپ ئۆرە تۇرۇپ ئىبادەت قىلغ

مهيتتى، ئۇالر بهدەنلىرىنى قويۇۋەتكهن بهزى راھىبالر كىيىم كىي. بىر تاشقا يۆلىنىۋاالتتى
ئۇالرنىــڭ . ئــۇالر تــۆت پــۇتالپ ھــايۋانالردەك ماڭــاتتى. ئــۇزۇن چــاچلىرى بىــلهن يــۆگهيتتى
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ئـۇالر  . كۆپىنچىسى يىرتقۇچ ھايۋانالرنىڭ ئۇۋىلىرىدا، قۇدۇقالردا، قهبرىستانلىقالردا تـۇراتتى 
زىت دەپ قاراپ بهدەنلىرىنى بهدەن پاكىزلىقىنى روھنىڭ پاكلىقىغا . خهس يهيتتى -  ئوت

ــى   ــېس قىالتت ـاھ ھ ــنى گۇنـ ـادەم    . يۇيۇش ــۋا ئـ ــت، ئهڭ تهق ــدىكى ئهڭ زاھى ــڭ نهزىرى ئۇالرنى
ـان، مهيـنهت، نىجىسـالرغا كۆمۈلـۈپ كهتكهنـلهر ئىـدى       راھىـب  . پاكىزلىقتىن يىراق بولغ

ئېتهىــنس ۋە راھىــب ئــانتونىالر ئۆمرىــدە ئىككــى پــۇتىنى يۇيــۇش جىنــايىتىنى ســادىر   
ـان        . دىقىلمىغانى ـا ئهللىـك يىـل سـۇ تهگكـۈزۈپ باقمىغ ـام يـۈزىگه، پۇتىغ  .راھىب ئىبراھ
ۋاي مىڭ ئهپسـۇس، بىـز يـۈزنى يۇيۇشـنى     «: ەرىيىلىك بىر راھىب مۇنداق دېگهنئىسكهند

راھىــبالر . »ھــارام دەپ قارايــدىغان دەۋردە ئىــدۇق، ئهمــدىلىكته ھاممامالرغــا كىرىــۋاتىمىز
ــۈرۈپ، بــالىالرنى   ــپ ي ــۇرتالردا كېزى ــۇالرنى ئىبادەتخانىالرغــا  . ئېلىــپ قاچــاتتىي ــدىن ئ ئان

ـانىيهت   ۇچاقبـــوۋاقالرنى ئانىلىرىنىـــڭ ق . بېرىـــۋېتهتتى لىرىـــدىن تارتىۋېلىـــپ، رەھبــ
ـالبۇكى، ھۆكـۈمهت بـۇ ئىشـقا نىسـبهتهن ھېچقانـداق بىـر        . تهربىيىسىدە يېتىلدۈرەتتى ھ

ىنى تاشـــالپ، ئـــانىلىر -  كـــۆپىنچه ئاممـــا ئـــۇالرنى قـــولاليتتى، ئاتـــا. ئىـــش قىلمـــايتتى
ـاملىرى     راھىبلىقنى تاللىغانالرنى تېخىمۇ شۇنداق قىلىشقا كۈشـكۈرتهتتى ۋە ئۇالرنىـڭ ن

سـلۇبالرنى  چوڭ راھىبالر بالىالرنى ئېلىپ قېچىشـتا ھهرخىـل ئۇ  . بىلهن شوئار توۋاليتتى
ئانىالر راھىب ئېمپروزنـى كۆرسـه،   . ى بىلهن تارىختىن ئورۇن ئالدىققوللىنىشقا ماھىرلى

ئانىالر بالىلىرىنى باشقۇرالمايتتى، ئۇالرنى باشـقۇرۇش   -  ئاتا. رىنى يوشۇرۇپ قوياتتىبالىلى
  . راھىبالرنىڭ قوللىرىغا ئۆتۈپ كهتكهنىدى

ــرى  ــدىن مېه ــپ     -  قهلبلىرى ـاش ئېقى ــدىن يـ ــدىللىق، كۆزلىرى ــهپقهت ۋە رەھىم ش
ـانىالرنى ۋەيـران،   ئـۇال . ئانىالرغا ۋە بالىالرغا قاتتىقلىق قىالتتى -  تۇرىدىغان راھىبالر ئاتا ر ئ

ـاتتى      ئـۇالر  . دادىالرنى بىتاپ، بالىالرنى كىشىلهردىن تىـلهپ يهيـدىغان يېـتىم قىلىـپ قوي
ـاخىرەتته قۇتۇلـدۇرۇش   . ئاالتتىسهھراغا قاراپ يول  ئۇالرنىڭ بىردىنبىر غېمى ئۆزلىرىنى ئ

ـايتتى       . ئىدى ـاكى تىرىـك قاالمـدۇ پهرۋا قىلم ھهقـته   لىيكـى بـۇ  . ئۇالر بـۇ يولـدا ئۆلهمـدۇ ي
  . كۆزلهردىن ياش ئاققۇزىدىغان، قهلبلهر مۇجۇلىدىغان نۇرغۇن ھېكايهتلهرنى كهلتۈردى

ئايالالرنىڭ سايىسىدىنمۇ قاچاتتى، ئۇالرغا يېقىنلىشىپ سېلىش، ئـۇالر بىـلهن   ئۇالر 
ئۆزلىرىنىڭ مهيلى (ئۇالر ئايالالر بىلهن . بولۇپ قېلىشنى گۇناھ ھېس قىالتتى بىر ئورۇندا
ـاكى قىـز قېرىنداشـلىرى بولسـۇن    ئانىلىرى  ـادىپىي ئۇچرىشـىپ قېلىـپ،     ) ي يـولالردا تاس

ـار قىلىۋېتىـدۇ دەپ     سۆزلىشىپ قېلىش ئادەمنىڭ  ئهمهللىرىنـى ۋە ئىزتىراپلىرىنـى بىك
لىيكـــى ئـــادەمنى كۈلدۈرىـــدىغان ھهم يىغلىتىـــدىغان مۇشـــۇنداق  . ئېتىقـــاد قىالتتـــى

  . ھېكايهتلهردىن نۇرغۇنلىرىنى بايان قىلىدۇ
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        ى ڭپۇڭلۇق ئىسالمنىڭ سىمۋولته
  

يهھۇدىيالرنىڭ ئاخىرەت بىلهن روھىيهتكه سهل قاراشتىكى، خرىستىئانالرنىڭ دۇنيا 
  . ۋە تهننى خارالشتىكى مهيدانلىرى مانا مۇشۇنداق ئىدى

ى سـىمۋول  ۋە جايالردىكى ھهممه تهرەپنىڭ ئۇ. ئىسالم كهلدىئهنه شۇنداق بىر زاماندا 
پۈتــۈن زاماننىــڭ  ه جايلىرىغــا،زېمىننىــڭ ھهمــم، ئــۇ. ولــدىمۆتىــدىللىك ب ،تهڭپۇڭلــۇق

ــرىدەۋر ــدىغان، ھهر مى لى ــلهت، ھهر گه مــاس كېلى ــيهت ۋە يهكــكه كىشــىلهرنىڭ  ل جهمئى
ــدىغان    ــلهپ بېرى ــوللىرىنى بهلگى ـات ي ــۈك ھايـ ــۈك،تۈرل ـالىگه   ئومۇميۈزل ــۈك رىسـ مهڭگۈل

 -  ھهق مانىيجىســبىــلهن  قروھىــي تهشــنالى ،ئــۇ .ىئىــد كلىمۆتىــدىل اليىــق) دەۋەتــكه(
ـا ئېهتىياجبىلهن دۇنيانىڭ  ىي تهشهببۇسالرنى، دىنرھوقۇقال  تىرىكچىلىكـى  لىرىنى، دۇني

  . شهپ بېرىدىغان مۆتىدىللىك ئىدىتهڭ ھاياتى ئۈچۈن ئهمهل قىلىشنى بىلهن ئاخىرەت
ــۇلماندىن    ــك مۇسـ ــى ئۈلگىلىـ ــالم دىنـ ــپ ئىبادەتخانىئىسـ ـا كىرىۋېلىـ ــب غــ  راھىـ

ى روزا ن، كۈنــدۈزبىــلهننامــاز  نــىېچىك ،يغــا كېتىۋېلىــپجا يــاكى خىلــۋەت بولۇۋېلىشــنى
تهپهككـۇر   - ئـوي  نهزەرلىـرى   ،زىكىـر ى لىر، سـۆز سـۈكۈتلىرى پىكىـر  ، بىلهن ئۆتكۈزىدىغان

ــدىغانبول ـاتتىن  نه ،ى ــوق ھايـ ــى ي ــد    ھايات نه ،نېسىۋىس ــدىغان ئابى ــدا يهتكۈزمهي ـا پاي لىققـ
  . تهلهپ قىلمايدۇ ىبولۇۋېلىشن

  
  

        ىھوقۇقلىر -  ڭ ھهقنىتىرىكچىلىكنىڭ ۋە هللا
  

ــالم ــى دەرۋەقه، ئىسـ ــۇلمان دىنـ ــمۇسـ ــنى دىن ھايـ ـادا تىرىشىشـ ـا، اتىي دۇنيــ نى دۇنيــ
. دىنى ئالغا سىلجىتىشنى تهلهپ قىلـ ، تهرەققىي قىلدۇرۇشنى ۋە تهرەققىياتپئاۋاتالشتۇرۇ

ش، يا سانائهت تېرىقچىلىق قىلى ەلىرىدر تهرەپھهنىڭ ئۇزېمىندا سهير قىلىپ،  ۇنىڭدىنئ
، يــا شئــالىم بولــۇ ، يــاقىلىــشســىپ هك ش، يــاتىجــارەت قىلىــ يــا غۇللىنىش،بىــلهن شــۇ

ـارقىلىق ، يا ھۈنهر قىلىـ قىلىش لىقئىشچى . تهلهپ قىلىشـنى بېكىتتـى  رىزقىنـى   ش ئ
ۇرماسلىقى، بهدەننىـڭ  تۇلدىرى ھاياتنى بېغىشلىغۇچىنى ئۇنبىراق، ھاياتنىڭ مهشغۇالتل

ـاخىرەت ھهقىقهتلىرىـدىن   ھهققى روھىيهتنىڭ ھهققىدىن، دۇنيانىڭ ئىشـلىرى   مهغـۇل  ئ
ئـۆزىنى ۋە ئۆزىنىـڭ مهۋجۇدلـۇقىنى     پ،نى ئۇنتۇپ قېلىـ هللاقويماسلىقى، شۇنداقال  قىلىپ

��� �: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللابۇ ھهقته . لماسلىقى الزىمىق قالىدىغان ئىشنى سادىر ئۇنتۇپ�
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 ��� �� %���#"��  2 e �F%i�� "� B "2 !�Z #8�B "2 e��Z8���� �C*)�� �� Z�ـادەم   تىـن قورقـۇڭالر، ھهر  هللا! ئـى مـۇئمىنلهر  � �8 ئ
ـا  نېمىلهرنـى  ) ى ئهمهللهردىـن ياخشـ (ئۈچـۈن  ) يهنى قىيامهت كـۈنى (ئهته  تهييارلىغانلىقىغ

ـان ئىشـىڭالردىن تولـۇق خهۋەرداردۇر     هللاتىن قورقۇڭالر، هللاقارىسۇن،  . ھهقىـقهتهن قىلىۋاتق
ـا ئـۆزلىرىنى ئۇنتۇلـدۇرغان كىشـىلهردەك      هللانى ئۇنتۇغان، شۇنىڭ بىـلهن  هللاسىلهر  ئۇالرغ

  . ①�بولماڭالر، ئهنه شۇالر پاسىقالردۇر
: مهزكۇر ئايهت ھهققىدە مۇنداق دېـگهن ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ئىبنى قهييۇم 

ـارلىقىنى       ،سهڭبۇ ئايهتنى ئويلىنىپ كۆر سهن« ئۇنىڭ ئاسـتىدا چوڭقـۇر بىـر مهنىنىـڭ ب
ئۆزىنىمـۇ   غائۇنىڭ هللائۇ بولسىمۇ كىم پهرۋەردىگارىنى ئۇنتۇپ قالىدىكهن، . تونۇپ يېتىسهن

ــدۇ ــۆ   . ئۇنتۇلدۇرۇۋېتى ـان ئ ــۈپهيلى ئىنسـ ــۇ ت ــدا ب ــڭ پاي ــى  -  زىنى ۋە ئۆزىنى مهنپهئهتلىرىن
ئاخىرەتتىكى بهختىنى، نىجات تېپىش يـوللىرىنى   -  زىنىڭ دۇنياشۇنداقال، ئۆ. بىلهلمهيدۇ
بهلكـى،  . يالپ يۈرىدىغان چاھارپايالرنىڭ ئورنىدا بولۇپ قالىدۇالغاشۇنىڭ بىلهن . تاپالمايدۇ

 -  ىدە بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ پايدائاتا قىلغان ھىدايهت ئۈست هللاچاھارپايالر ياراتقۇچى 
ـا، ئۆزىنىـڭ    . ئوبدان بىلىشى مۇمكىنئۇنىڭدىن مهنپهئهتلىرىنى  ـان بولس ئهمما، ماۋۇ ئىنس

ــۆزىنى       ــۆزىنى ۋە ئ ـارىنى، ئ ــپ، پهرۋەردىگـ ــپ كېتى ــدىن ھالقى ـاپ تهبىئىتى ـالهتكه سـ كامـ
ـا   ــدىغان، دۇنيـ ــدىغان، پاكالي ـاخىرەتته  -  يهتكۈزى ــدىغان ته ئـ ــك قىلى ــىيهلهرنى بهختلى ۋس

�"7�� �  L� � G@���: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. ئۇنتۇدىB ���� ����  L���� �e �o���*����� ���8%� "�%= 6��A  C���")��- ���(")�#"I�B "6��7 "o�%J � �/��� 
مىـزدىن غهپلهتـته قالـدۇرغان، نهپسـى خاھىشـىغا ئهگهشـكهن، ئىشـى        رىزىكبىز دىلىنى �

  . ②�مىگىنگه ئهگهش)سۆزى(ھهددىدىن ئاشقان ئادەمنىڭ 
ئىشلىرى ۋە قهلبى ھهددىـدىن  . دىن غهپلهتته قالدىرىزىكدېمهك، ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ 

ــت ــدا . ىئاش ــڭ پاي ـالىتىگه  -  ئۆزىنى ــرىگه ۋە كامـ ـاك    ،مهنپهئهتلى ــى پـ ــى ۋە قهلب روھىيىت
ېچىلىــپ بهلكــى، ئۇنىــڭ قهلبــى چ. بولىــدىغان نهرســىلهرگه نهزەر ئاغدۇرمايــدىغان بولــدى

ـاڭگىراپ  . ئىشلىرى ھهددىدىن ئاشتى. كهتتىكهتتى، زايا بولۇپ  بىرەر توغرا يول تاپالماي گ
  . »قالدى

ـا ئىشـلىرى مهشـغۇل قىلىۋېلىـپ،       ئىبادەتلهرنىڭ  ـاننى دۇني نـى  هللاۋەزىپىسـى ئىنس
ـاننىڭ غهپـلهت     هللائۇنتۇپ، ئاندىن  ئىنساننىڭ ئۆزىنىمۇ ئۇنتۇلدۇرۇپ، بۇ سـهۋەبلىك ئىنس

  . دېڭىزىغا غهرق بولماسلىقىدۇر
دەتلهرنىــڭ ۋەزىپىســى ئۆزىنىــڭ پهرۋەردىگــارىنى ئۇنتــۇپ قالغــان يــاكى ئــاخىرەت ئىبا

ـاننى ئاگ   ـان ئىنس انـدىن  ئ ،اھالنـدۇرۇش ۋە ئهسـلىتىپ قويـۇش   ئىشلىرىدىن غهپلهتته قالغ
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تىــرىكچىلىكىگه قــاراپ  دۇنيــا رنى ئــادا قىلغانــدىن كېــيىنتېگىشــلىك ئىبــادەتله ئــۇنى
  . شتىن ئىبارەتتۇرالئېلىشقا باش مۇستهھكهم قهدەم مهزمۇت ۋە

ـانىڭ مۇســـۇلمان ـاخىرەت ئوتتۇرىســـىدا ئهڭ تـــوغرا ئور    لىقدۇنيــ ـا بىـــلهن ئــ ۇنغــ
ــىمىزگه  ـانلىقىنى بىلىش ــىمىز      قويۇلغـ ـايهتنى ئوقۇش ــى ئـ ــىدىكى ئىكك ــۇئه سۈرىس جۇم

��" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. يېتهرلىكتۇر�� 6%7 %	 ��*+)%� �%
� 8 ��=%; �� (�7n �6�%9*�� � �!b���B ��� � "��� "���� %3�� R Q"�� %�
 ���� R�)"��� "2 ��( � �%; "2 M*� 0� "�� �O "2 M%��= �o"����"�� �� ��=�� %C*)�� %� "�%= V��%;  ��� v���"�.��� %h"�� "W� ��%� �� �� %a��8���  	 ���*+�� %N��� %d - ��=%u���

 ��� :%)"# �� "2 M*)�*� G���%H �� �C*)�� �� � �"=��� %C*)�� %5"d�جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىغا ئهزان ! ئى مۇئمىنلهر� �6%7 �
ـادا       (نى ياد ئېتىشكه هللائېيتىلسا،  ـامىزىنى ئ يهنى جـۈمه خۇتبىسـىنى ئاڭالشـقا ۋە جـۈمه ن
سـېتىمنى قويـۇپ تـۇرۇڭالر، ئهگهر بىلسـهڭالر بـۇ       -  ئالـدىراپ بېـرىڭالر، ئـېلىم   ) قىلىشقا

ـاز ئوقۇلـۇپ بولغانـدا    . سىلهر ئۈچۈن ياخشـىدۇر  ـارىغ بـولغىنىڭالردىن   يهنـى نامـ  (نام ازدىن پ
نىـڭ پهزلىـدىن   هللا، )يهنـى ئـۆز مهشـغۇالتىڭالر بىـلهن بولـۇپ     (زېمىنغا تارىلىـپ  ) كېيىن

  . ①�نى كۆپ ياد ئېتىڭالرهللاتهلهپ قىلىڭالر، مهقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن 
سـېتىم   -  نامازدىن ئىلگىرى ئىشلهش ۋە ئېلىم. مانا بۇ مۇسۇلمان ئىنساننىڭ ھالى

ـاز ئوقۇشــقا،    ئىشــلىرى ب ــيىن نامـ ــدىن كې ــدۇ، ئان ــلهن مهشــغۇل بولى گه رىزىكــنىــڭ هللاى
نىــڭ پهزلىنــى تهلهپ قىلىــش ئۈچــۈن هللانامــاز ئوقۇلــۇپ بولغانــدىن كېــيىن . ئاتلىنىــدۇ

ـا، رىزىـق تهلهپ قىلىـش ۋە كهسـىپ      هللابۇ يهردىكـى  . زېمىنغا تارىلىدۇ  -  نىـڭ پهزلـى بولس
  . قىلىشتۇرھۈنهر 

ــدىغان  الر بىكــار تهلهپ دەرۋىــش يــاكى ئىشســىز راھىــبالر  ئىســالمدا مهســجىدكه بارى

���!%2" �: دە ســۈپهتلىگهندەك كىشــىلهردۇر»قۇرئــان كهرىــم«تائــاال  هللائــۇالر . ئهمهس %!") �� */ 0E��� �<%�
 %C��%�  l�*)�������� ��G7 "���� ��� ��� �̂ �� %	�� ��*j�� f����%; �� %	 ��*+�� %���-%;�� %C*)�� %� "�%= 6�A 0o"���. �/�� 0	����Q%�   ����+".� "W��ئـۇالر  � ���"� ( ��1  �

قىلىشتىن، ناماز ئۆتهشتىن، زاكات  زىكىرنى هللاسېتىق ئۇالرنى  -  شۇنداق ئهرلهركى، سودا
ئـۇالر دىلـالر ۋە كـۆزلهر قااليمىقانلىشـىپ كېتىـدىغان      . بېرىشتىن غهپلهتته قالدۇرمايـدۇ 

ـارەت ۋە ئـې   نىـڭ ئۇالر. ②�دىن قورقىـدۇ )يهنى قىيامهت كۈنى(كۈن  سـېتىمدىن   -  لىمتىج
ـاننى    -  ھالبۇكى، تىجارەت ۋە ئـېلىم . ەت دۇنيالىق ئىشلىرى بولغانالرئىبار سـېتىم ئىنس

ـادا    هللالېكىن، ئـۇ ئـۇالرنى   . تولىمۇ مهشغۇل قىلىپ قويىدىغان ئىشالردۇر نىـڭ ھهققىنـى ئ
  . قىلىشتىن توسۇپ قااللمىدى
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        دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقى 
  
ـان كهرىـم  «تائاال  هللا ـالىيهتلىرى جهريانىـدا  دە ھهج »قۇرئ ـاجهتلىرىنى تىـلهپ   پائ هللا ا ھ
ـا قىلىـدىغان ئىك   غاتائاال ـان   دۇئ  بىـزگه  بولمىسـىمۇ، گهرچه تهپسـىلى  ، نىكـى تۈرلـۈك ئىنس

  . دۇپ بېرىتهرىپله ناھايىتى ئوچۇق
ـالىق     ئۇالرنىڭ بىرى، نىشانى تار بولغان، روشهن دەلىلى بولمىغان، پۈتـۈن غېمـى دۇني

  . نياغىال كۆڭۈل بۆلىدىغان، شۇنىڭغىال ھېرىسمهن ئىنساندۇربولۇپ، پهقهت دۇ
ـاخىرەتنىمۇ ئـۆز           ـا ۋە ئ ـان، قهلبـى دۇني ـانى ئېنىـق، يـولى نۇرلـۇق بولغ يهنه بىرى، نىش

  . تائاالدىن جهننهت تىلىگهن ئىنساندۇر هللائىچىگه ئالغان، ئاندىن 

2" ����=" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا M�M� %���(*7 2 �"���d�- ��=%u��� �6� %R�� �G�� "�%= *,��g�B "��B "2 �f���.n "2 �%� "�%9� �� �C�K)�� "�� � �
 $S����O "6� %7 %	��� %O'� ��%�  C�� ��7�� ���"�8 b,�� �%� ��(%�n ��(*�.��  E� ���� 6�7 %]�*(��  G3�(� �Z�D ���"�8 b,��� ��%� ���(%�n ���(*�.��  E�� ���� 6�*7 2 ! "�(� %7%�

 �9���A ����(%-�� G3�(�� �Z�D %	���� %O'� ���%�������*(�� �1�  %◌ %1��� �Z %:"��  o�%��� ��  C��K)���� "�� ��� �Z�� ��� *R47 0l��� %+�8 "2�� !�� �F��%i��� B� � ــىلهر س
ــيىن،     ــدىن كې ـادا قىلغان ـادەتلهرنى ئـ ــت ئىبـ ــگه ئائى ـا هللاھهج ـا ئاتـ ــى بولسـ ــوۋاڭالرنى  -  ن ب

ئـى  ‹: بهزى كىشـىلهر . ياد ئهتكهندەك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىيادە ياد ئېتىڭالر) پهخىرلىنىپ(
ـادىال بهرگىـن   ) نېسىۋىمىزنى(بىزگه ! ردىگارىمىزپهرۋە ـا   . دەيـدۇ › بـۇ دۇني ـالبۇكى، ئۇنىڭغ ھ

بىــزگه ! پهرۋەردىگــارىمىز‹: بهزى كىشــىلهر. نېســىۋە يوقتــۇر) ياخشــىلىقتىن(ئــاخىرەتته 
دۇنيــادا ياخشــىلىق ئاتــا قىلغىــن، ئــاخىرەتتىمۇ ياخشــىلىق ئاتــا قىلغىــن، بىزنــى دوزاخ  

ئهنه شۇالر ئۆزلىرى قىلغان ئهمهللىرىنىڭ مـول مېۋىسـىنى    .دەيدۇ› ئازابىدىن ساقلىغىن
ـااليىقتىن قىسـقا ۋاقىـت       (نىڭ ھېساب ئېلىشى تېـزدۇر  هللا. كۆرىدۇ يهنـى شـۇنچه كـۆپ خ

  . ①�ئىچىدە ھېساب ئېلىپ بولىدۇ
ـا   دە ئىنسانالرنى روھىي»ان كهرىمقۇرئ«تائاال  هللا پاكلىنىدىغان، قهلبلهر پهرۋەردىگارىغ

ــىدىغان، ـامال مه يېقىنلىشــ ــن شـــ ــدىن  يىــ ــۇھهممهديېقىنــ ـاالمنىڭ مــ  ئهلهيهىسســـ
ــراھىم   ــراقتىن ئىبــ ــلىمىلىرىنى، يىــ ـاالمنىڭ ئهســ ــلىمىلىرىنى  ئهلهيهىسســـ ئهســ

  . دىغان مۇشۇنداق مهيداندا ئىككى تۈرگه بۆلدىخاتىرلىتىپ تۇرى
ـا      . ئىنسانالر پهقهت ئىككـى تۈرلۈكتـۇر   ـا تهلهپ قىلغـۇچىالر بولـۇپ، ئۇالرغ بىـرى، دۇني

ـاخىرەتته ي ــۇر  ئـ ــېچ نېســىۋە يوقت ــۇالرنى . اخشــىلىقتىن ھ ـايهتته    هللائ ــر ئـ ــقا بى ـاال باش تائـ

ــدۇ  ــداق دەي ــدۇرۇپ مۇن ���b8 6%���,  �: ئاگاھالن �R%� f��� �a�8 ����7 ��� �!�%�  C���� ����(")*Q�A �3���) %<��"��  ,���%� � ����� �بىــز � �*7��6 �
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ـادەمگه    ـان ئ ـالىغىنىنى ئهمهس  (دۇنيانى كۆزلىگهنلهر ئىچىدىن خالىغ ڭ بىزنىـ ) ئۇنىـڭ خ

  . ①�خالىغىنىمىزنى بېرىمىز
ـاخىرەتنى تهلهپ قىلىــدىغانالردۇر    ـا ۋە ئـ ـا،   . يهنه بىــرى دۇنيـ ئــۇالر ئىككىلــى ھاياتتـ

�G3 �: ئۇالرنىـڭ دۇئاسـى مۇنـداق   . ئىككىلى دۇنيادا ياخشىلىق تىلهيدۇ(� �Z�D ���"�8 b,��� ��%� ���(%�n ���(*�.��
���*(�� �1��9��A ���(%-�� G3�(�Z�D %	�� %O'� �%��بىزگه دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىـن،  ! ۋەردىگارىمىزپهر� ��

ــ ـايهتتىكى . ②�اخىرەتتىمۇ ياخشــىلىق ئاتــا قىلغىــن ئ ـا، » ياخشــىلىق«مهزكــۇر ئـ بولسـ
ســاقلىق، ياخشــى ئايــال، ياخشــى پهرزەنــت، پايــدىلىق ئىلىــم، كهڭــرى رىزىــق، كىشــىلهر 

بۇالرنىــڭ . ىــدۇقاتــارلىقالر بىــلهن تهپســىر قىلىن... شــهپقهت -  ئوتتۇرىســىدىكى مېهــرى
  . ھهممىسى دۇنيا ياخشىلىقلىرىنى ئهمهلىيلهشتۈرىدۇ

پهقهت ئاخىرەتنىـڭ  يهنـى  دە ئۈچىنچى تۈردىكى ئىنسانالرنى، »قۇرئان كهرىم«تائاال  هللا
تائــاال  هللا. ياخشــىلىقىنى تىلهيــدىغان، دۇنياغــا ھــاجىتى بولمايــدىغانالرنى تىلغــا ئالمىــدى

چۈنكى ھاياتنىـڭ   .هرنىڭ يوقلىقىنى بىلدۈرمهكچىىكىلبۇنىڭ بىلهن ھاياتتا بۇنداق تۈرد
رەتنى تهلهپ قىلىــدىغان ئــاخى ھوقــۇقلىرى – ھهق تۈرلــۈك ھهرخىــل ھادىســىلىرى، ھهر

ـادا    -  دۇنيالىق توسالغۇالرنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش، ئۇنىـڭ ھهق  نىكىشى تهلهپلىرىنـى ئ
لهپ دۇئا قىلىشـقا  قىلىشقا ياردەم بېرىش ۋە مۈشكۈالتلىرىنى يهڭگىللىتىپ بېرىشنى تى

  . مهجبۇراليدۇ
ـا بىپهرۋالىـق قىلىـش،     تائاال هللا اشۇنىڭدەك  ـابىغا دۇنياغ يهنه، ئاخىرەتنى تىلهش ھېس

ــوغرا     ئۇنىــڭ ئىشــلىرىغا ســهل قاراشــنىڭ ئىنســاننىڭ ســاپ تهبىئىتىــدىن، دىننىــڭ ت
  . يولىدىن چىقىپ كهتكهن ۋە ئهيىبلىنىدىغان بىر ئىش ئىكهنلىكىنى بىلدۈرمهكچى

ا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلهرنىڭ ئاخىرەتكه يۈزلىنىش مۇددىئاسى شۇڭالشق
ــۈنلهي   ــۆرۈپ، پۈتـ ــۈز ئـ ــلهن دۇنيـــادىن يـ ــتىش نىـــڭ ئىبـــادىتىگه ئاتلىنىـــپ  هللابىـ كېـ

ــدى  ــۇل قىلمىـ ــلهكلىرىنى قوبـ ـاھابىلىرىدە  . مهسـ ــبهر ئهلهيهىسســـاالم بهزى ســ پهيغهمـ
ۇالرنىــڭ قېيىــپ كهتــكهن مۇشــۇنداق بىــر مهســلهكنىڭ بــارلىقىنى بايقىغــان ھامــان، ئ 

رەھبانىيهت بىزگه «: ئۇالرغا. ئۇالرنى توغرا يولغا باشاليتتى. پىكىرلىرىنى رۇسالپ قوياتتى
ـاراليتتى  » پهرز قىلىنمىدى ـاالم   . دەپ شۇ قالتىس ھهقىقهتنـى جاك پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ــۋەتتىال    ــۇرۇش، خىل ـاپتىال ئولت ـاھابىلهرگه ئىســالمنىڭ پهقهت ئېتىكـ ــلهن سـ ــڭ بى  بۇنى
ــي قىلىشــتىن ۋە      ـاتتىن، تهرەققى ــن ئهمهســلىكىنى، بهلكــى ھايـ ـارەت دى بولۇشــتىن ئىبـ

  . بهرپاچىلىقتىن ئىبارەت دىن ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن شۇنداق قىالتتى

                                                 
 .ئايهت -  18سۈرە ئىسرا،  ①
 .ئايهت -  201سۈرە بهقهرە،  ②
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        دىنىڭالردا ھهددىدىن ئاشماڭالر 
  

ـادەتنى په  هللاتوغرا،  ـادەت  لـېكىن، مۇسـۇلمان  . رز قىلـدى تائاال ئىنسانالرغا ئىب نىڭ ئىب
كۈندۈز روزا تۇتۇشىنى، شۇنىڭ بىلهن  -  ئالىيهتلىرىدە ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىشىنى، كېچهپا

ــرى     -  ھاياتنىــڭ ھهق ــى ۋە ئىســالم پهيغهمبى ــى يۇتۇۋېتىشــىنى ئىســالم دىن تهلهپلىرىن
  . قهتئىي رەت قىلىدۇ

ـاس   ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئـۆيلهنگهن  ) دىن رازى بولسـۇن ئىككىيلهنـ  ئـۇ  هللا(ئىبنى ئ
 ىدىن ئۇالرنىـڭ تۇرمۇشـىنى  كېلىنئۇنىڭ دادىسى . سالىه، ئىبادەتگۇي ياش ئىدىئۇ . ئىدى

ــورىدى ــلهن  . س ـايىن ئهدەب بى ــز ئىنتـ ــى ئهر  «: قى ــدېگهن ياخش ــدۇلالھ نېمى ــز  ! ئاب ــۇ بى ئ
  . دېدى» پ باقمىدىبېسىگهندىن بېرى يوتقانغا ئاياغ كهل

ـاردى ئوغلى ھهققىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا شىكايهت  ئهمر . قىلىپ ب
ئۇنىڭدىن  هللا(ئابدۇلالھ : نى ئوقۇپ كۆرەيلىۋەقهلىكبۇ  رىۋايهت قىلغان بىز ئىمام مۇسلىم

ـاتتىم،  «: مۇنداق دېگهن) رازى بولسۇن ـان  سـى كېچىھهر مهن يىل بويى روزا تۇت  نى بىـر قۇرئ
ـاڭلىنىپتۇ     . تتىمپ چىقائوقۇ ـاالمغا ئ شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ    . بـۇ ئىـش پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

  : چاقىرىپ مېنى
دىغانلىقىڭنى نى بىر تامام قىلىـ كېچىسى قۇرئان ھهر سېنىڭ كۈندۈزى روزا تۇتۇپ، - 

  : مهن. دېدى - ئاڭلىدىمغۇ؟ 
  . مهن بۇنىڭدىن پهقهت ياخشىلىقنى ئىرادە قىلدىم. ھهئه، شۇنداق - 
بهزى رىۋايهتلهردە ئايدا ئۈچ كۈن (سېنىڭ ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشۇڭ كۇپايه قىلىدۇ  - 

  ). روزا تۇتۇش بىر ئاي روزا تۇتقانلىق بولىدۇ دېيىلگهن
  . ئى رەسۇلۇلالھ، مهن ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇقىغا تاقهت قىالاليمهن - 
ـار،          -  ـار، سـېنى يـوقالپ كهلگۈچىنىڭمـۇ سـهندە ھهققـى ب ئايالىڭنىڭ سهندە ھهققـى ب

ۇتقىن، ئۇ زىسىنى تنىڭ پهيغهمبىرى داۋۇدنىڭ روهللابهدىنىڭنىڭمۇ سهندە ھهققى بار، سهن 
قا ئهڭ ياخشى كۆرۈلىدىغان هللا داۋۇدنىڭ روزىسى: يهنه بىر رىۋايهتته(ئىدى  گۈيئهڭ ئىبادەت

  ). روزا ئىدى دېيىلگهن
  ؟ قانداق ئىدىداۋۇدنىڭ روزىسى  - 
ســهن قۇرئــاننى ئايــدا بىــر قېــتىم . تتىتۇتمــايئــۇ بىــر كــۈن روزا تۇتــۇپ، بىــر كــۈن  - 

  . تاماملىغىن
  . ۇنىڭدىن ئارتۇقىغا تاقهت قىالاليمهنئى رەسۇلۇلالھ، مهن ئ - 
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  . تاماملىغىن ھهر يىگىرمه كۈندە بىر قېتىمئۇنداقتا،  - 
  . ئى رەسۇلۇلالھ، مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇقىغىمۇ تاقهت قىالاليمهن - 
  . تاماملىغىن ھهر ئون كۈندە بىر قېتىمئۇنداقتا،  - 
  .هنئى رەسۇلۇلالھ، مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇقىغىمۇ تاقهت قىالاليم - 
ـام قىلغىـن، بۇنىڭـدىن ئاشـۇرۇۋەتمىگىن،     ئۇنداق بولسا،  -  يهتته كۈندە بىر قېتىم تام

دە ســهنر، بهدىنىڭنىڭمــۇ دە ھهققــى بــاســهندە ھهققــى بــار، ئهقلىڭنىڭمــۇ ئايالىڭنىــڭ ســهن
  . ھهققى بار

ــۇنداق دەرس بهردى    ـا مۇشـ ـاالم ئۇنىڭغــ ــبهر ئهلهيهىسســ ـادا  . پهيغهمـ ـاتنىڭمۇ ئــ ھايــ
ـادا قىلىنىشـقا        قىلىنىشقا تېگىشلىك ـاخىرەتنىڭمۇ ئ ـارلىقىنى، شـۇنداقال ئ ھهقلىـرى ب

ـادا قىلىشـتا ئادىـل      تېگىشلىك ھهقلىرى بارلىقىنى، شۇڭالشقا ھهربىرىنىڭ ھهققىنـى ئ
  . بولۇشنى ئۆگهتتى ھهم بىلدۈردى

پهيغهمـبهر  . بىر قانچه قېتىم بىر قانچه ئادەملهر تهرىپىدىن تهكرارالندى نداق ئىشمۇ
ـاالم  ـامراپ كهتمهســلىكى ۋە ئۇچقــۇنلىرى      ئهلهيهىسسـ ئۇنىــڭ خهتهرلىــك تهرەپلىــرى يـ

  . يۈرمهسلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭغا قاتتىق قارشى تۇراتتى چېچىراپ
ـانچه  : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئهنهس ئىبنى مالىك  بىرق

ــبهر   ــۆيىگه پهيغهمــ ــڭ ئــ ــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ ئاياللىرىنىــ ــى پهيغهمــ  نهپهر كىشــ
قارىغانـــدا ئـــۇالر پهيغهمـــبهر . ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئىبـــادىتى ھهققىـــدە ســـوراپ كهلـــدى

لىدۇ، كېچىلىرى ناماز ئوقۇيدۇ، كۈنـدۈزلىرى  قىسهجدە  -  رۇكۇ ھهمىشهئهلهيهىسساالمنى 
ـا يـېقىن كهلمهيـدۇ دەپ     ـا   روزا تۇتىدۇ، ئۇخلىمايدۇ، دەم ئالمايدۇ، ئاياللىرىغ تهسـهۋۋۇر قىلس

ـادىتىنى ئېيتىـپ       پهيغهمـبهر ئ . كېرەك ـا ئۇنىـڭ ئىب ـاللىرى ئۇالرغ ـاالمنىڭ ئاي هلهيهىسس
ـادەتك   هندە، ئۇالر ئۇنى ئاز كـۆردى ۋە بهرگ ـان تهشـنالىقىنى قاندۇرمىـدى   ئۇالرنىـڭ ئىب  .ه بولغ
ــۇالر ئۇنىــڭ ئىلگىرىكــى ۋە كېيىنكــى  هللا نهدە، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم نهدە؟ ا بىــز«: ئ

  : ئۇالرنىڭ بىرى .دېيىشتى »!گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلغان تۇرسا؟
  : يهنه بىرى. دېدى - مهن كېچىلهرنى ناماز ئوقۇش بىلهن ئۆتكۈزىمهن،  - 
يهنه . دېــدى - مهن ھهر كــۈنى روزا تــۇتىمهن، بىــر كۈننىمــۇ روزىســىز ئۆتكــۈزمهيمهن،  - 
  : بىرى
كېــيىن پهيغهمــبهر . دېــدى - مهن ئۆمــۈر بــويى خوتــۇن ئالمــاي ئىبــادەت قىلىــمهن،  - 

ـا كېلىـپ   ئهلهيهىسسا سـىلهر مۇنـداق، مۇنـداق سـۆزلهرنى قىلىـپ      «: الم ئۇالرنىـڭ يېنىغ
تىـن بهكـراق   هللانىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، سىلهرگه قارىغاندا اهللايۈرۈپسىلهر، ئهمما مهن، ا

ــمهن     ــق قىلى ــراق تهقۋادارلى ــىلهردىن بهك ـا س ــورقىمهن ۋە ئۇنىڭغـ ــېكىن مهن بهزى . ق ل
ـا   يمهن، كېچىنىـڭ مهلـۇم قىسـمىدا ئـۇخالپ،     كۈنلىرى روزا تۇتىمهن، بهزى كـۈنلىرى تۇتم



 

201 
 

كىمكـــى مېنىـــڭ . ، ئايـــالالرنى ئهمـــرىمگه ئـــالىمهنمهلـــۇم قىســـمىدا نامـــاز ئوقـــۇيمهن
  . دېدى» مهندىن ئهمهس ، ئۇسۈننىتىمدىن يۈز ئۆرۈسه

ـا ئىســالمنىڭ ســۈننهتلىرىنى، ھىــدايهتلىرىنى       ـاالم ئۇالرغـ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ
ـانى تهرك ئهتسـىال،       قا تهقۋالىـق  هللائىنسان . بىلدۈردى قىلسـىال، ئـۇ زاتـتىن قورقـۇپ دۇني

دەرۋەقه، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم . ئىبـــادەتكه بېرىلســـىال ئهڭ تهقـــۋا ئـــادەم بولمايـــدۇ 
كىـم مېنىـڭ   : ھاياتتىكى ھهققىنى ۋە ھاياتنىڭ ئۇنىڭدىكى ھهققىنى تاشالپ قويمىـدى 

  . »سۈننىتىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكهن، ئۇ ماڭا مهنسۇپ ئهمهس
  

  ياكى نامازنى ئۇزۇن ئوقۇش كېرەكمۇ؟  سوغۇرۇش كېرەكمۇغنى با
  

مۇئــاز ئىبنــى : مۇنــداق دېــگهن) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئهنهس ئىبنــى مالىــك 
ـاتتى ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(جهبهل  ـان   . بىر قهۋمگه ئىمام بولۇۋات ھهررام ئىبنـى مهله

مهســجىدكه كىرىــپ  ىغــاچيلخورمىســىنى سۇغۇرۇشــنى ئو) ولســۇنئۇنىڭــدىن رازى ب هللا(
ـاز   ،ئـۇ مهسـجىدكه كىرىـپ   . كهلدى ـازنى ئـۇزۇن    )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(مۇئ نىـڭ نام

ـالغۇز يهڭگىـل ئوقـۇپ، خورمىسـىنى       نامازنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ،  بىر بۇلۇڭـدا ئـۆزى ي
ـازنى ئوقـۇپ بولغانـدىن    ) ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن  هللا(مۇئاز . سۇغارغىلى چىقىپ كهتتى نام

ـا يهتكۈزۈلـدى    )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(كېيىن، ھهررام  ـاز  . نىـڭ قىلمىشـى ئۇنىڭغ مۇئ
ـاپىق  «): ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا( ـا  ناماز شـقا سۇغۇرۇ ىخورمىسـىن . ئۇ ھهقىـقهتهن مۇن غ

) ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ھهررام  ،بۇنىڭ بىلهن. دېدى» ئالدىرامدۇ؟ئالدىرىغاندىمۇ بهك 
ـاز  . سساالمنىڭ يېنىغا كهلدىپهيغهمبهر ئهلهيهى شـۇ  مـۇ  )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(مۇئ

خورمـــامنى ئـــى رەســـۇلۇلالھ، مهن «): ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن هللا(ھهررام . ئىـــدى يهردە
ـازنى دىم، لـې سۇغۇرۇشنى ئىرادە قىلـ  ـائهت بىـلهن   كىن نام مهسـجىدكه   ئوقـۇۋاالي دەپ  جام

ــردىم ـانلىقتىن، م   .كى ــۇزۇن ئوقۇغـ ـازنى ئ ـاز نامـ ــۇدۇم ۋە   مۇئـ ــدا يهڭگىــل ئوق ــر بۇلۇڭ هن بى
ـاپىق دەپ ئـويالپ      . خورمىنى سۇغارغىلى چىقىپ كهتتىم ـاز مېنـى مۇن بۇنىڭ بىـلهن مۇئ

ـا يۈزلىنىـپ  )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇئاز . دېدى» قالدى : غ
ۇزۇن ســهن پىتنىخورمــۇ؟ ســهن پىتنىخورمــۇ؟ نامــازنى جامــائهت بىــلهن ئوقۇغىنىڭــدا ئــ«

� ����«سهن . ئوقۇۋەتمىگىن��سـۈرىلهرنى   قىسـقا  غا ئوخشاش»%��)'& %$�#"�«، » �! � � 

  .①دېدى» ئوقۇغىن

                                                 
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان، مهزكۇر قىسسه ئوخشىمىغان ئىبارىلهر بىلهن باشقا سهھىه كىتابالردىمۇ رىۋايهت قىلىنغان ①
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ـامىزى          ـان بولۇشـىچه، ئـۇ خـۇپتهن ن مهزكۇر قىسسـه توغرىسـىدىكى رىـۋايهتلهردىن ئاي
ـازدۇر  . ئىدى ئىشـلهش ۋاقتىـدا ئوقۇلىـدىغان    . مهلۇمكى، خۇپتهن كېچىدە ئوقۇلىـدىغان نام

ـان،  . نامىزى ئهمهسكۈندۈز  بهزىلهر ئۇنىڭدا سۈرە بهقهرەنى ياكى سۈرە ئال ئىمراننى ئوقۇمىغ
ئۇنىڭدىن رازى  هللا(شۇنداقتىمۇ، ھهررام . سۈرە قهمهرنى ئوقۇغان دەپ رىۋايهت قىلىدۇبهلكى 
ئــۆزى يــالغۇز نامــازنى تۈگىتىشــتىن بــۇرۇن،  )ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(مۇئــاز ) بولســۇن

ـاالمهت سـۆزىنى   ئوقۇپ چىقىپ كهتس ىمۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا ھېچقانداق م
ـاز ئىبنـى جهبهل   . قىلمىدى بهلكى، ئاشۇ قهۋمنىڭ فىقهى ئالىمى بولغان ئۇلۇغ ساھابه مۇئ

  . دەپ ماالمهت قىلدى» سهن پىتنىخورمۇ؟«: گه)ولسۇنئۇنىڭدىن رازى ب هللا(
شۇنداقال، دىندىن قېيىپ . ايرىلمايدۇمانا بۇ ئىسالم، ئۇ شۇنداق بىر دىنكى، دۇنيادىن ئ

  . كهتمهيدىغان بىر دۇنيانى بهرپا قىلىدۇ
 
  

  نى كۆتۈرۈۋېتىشاليالشتۇرۇش ۋە مۈشكۈللۈكوق. 6
  

ولسا، قواليالشـتۇرۇش ۋە  كۆڭۈل بۆلگهن ئالتىنچى پرىنسىپ بئىبادەتته  دىنى ئىسالم
ــۈرۈۋېتىش، ۈكمۈشــكۈلل ــوق قىلىــش، يهھــۇ  نى كۆت ــدىن ئاشۇرۇشــنى ي دىي دىنىغــا ھهددى

شـــهنلهيدىغان ىئېتىقـــادچىالرنى ك ،هيـــدانغا كهلـــگهنئوخشـــاش ئىلگىرىكـــى دىـــنالردا م
ـارەت ىڭ بويۇنلىرىدىن ئېلىپ تاشالشهنلهرنى ئۇالرنىك ـاال مـۇئمىنلهرگه    هللا. شتىن ئىب تائ

��C  �: قىلىشنى ئۆگىتىپ مۇنـداق دېـگهن   دۇئا�") �R�D �� �R�� �G�� "q%; ���( "���)�A "5� %R ":�� �/�� ���(*�.��  6� %7 �6�%9�*�� V��)�A
����(%)"��ـارىمىز� �-� ــزگه   ! پهرۋەردىگـ ــۈكلىگىنىڭگه ئوخشــاش، بى ــرىكىلهرگه ي ــزدىن ئىلگى بى

  . ①�)يهنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تهكلىپ قىلمىغىن(ئېغىر يۈك يۈكلىمىگىن 
ــى    هللا ــى ئىلگىرىكـ ــۈك دەپ تىلغـــا ئېلىشـ ــر يـ ــڭ ئېغىـ ــنالردا بولغـــان تائاالنىـ دىـ

 هللامهسـىلهن، يهھـۇدىي دىنىـدا    . نى بايان قىلىش ئۈچـۈن ئىـدى  مۇشهققهتلىك تهكلىپلهر
ىمۇ بىر ھېيت بولـۇپ، ئـۇ كـۈنى كىـم     ه كۈنھهر شهنب. نچه ھېيتالر بار ئىدىئۈچۈن بىر قا

ـايتتى،  زىرائهتنچى شهنبه كۈنى ىشۇنداقال، ھهر يىلى يهتت. ئىشلىسه ئۆلتۈرۈلهتتى  تېرىلم
يــاۋايى  ،زۈملىرى پېقىــرالرتالنىــڭ ئــۈ. تتىتاشــلىنا ئــاقبهلكــى، يهر . يتتىئــۈزۈلمه ئــۈزۈم

ئـوغالق گۆشـىنى ئانىسـىنىڭ سـۈتىدە پىشـۇرۇش      . تتىقالدۇرۇال نىڭ يېيىشىگهھايۋانالر
ـا  ،بىرەر توپاق بىرەر ئادەمنى ئۈسۈپ سېلىپ، ئۇ ئادەم ئۆلۈپ كهتسه. ھارام ئىدى  توپاق چالم

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  286سۈرە بهقهرە،  ①
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ـا   ئۇنىڭـدىن  . گۆشـى يېيىلمهيتتـى   ىپ ئۆلتۈرۈلهتتى،كېسهك قىلىن -  باشـقا يهنه ئهقىلغ
  .سىغمايدىغان نۇرغۇن تهكلىپلهر بار ئىدى

بىـز  ( ،بۇنداق قاتتىقلىق ۋە ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىش يهھۇدىي دىنىـدىال ئهمهس، بهلكـى  
ـار      )ھهممىنى بايان قىلمىغان بىلهن ئىسالمدىن ئىلگىرىكـى دىنالرنىـڭ كۆپىنچىسـىدە ب

  . ئىدى
  : مۇنداق دېگهن) سۇنرەھمهت قىلئۇنىڭغا  هللا(ۋى ەسۇلهيمان نهد

لـېكىن، قهدىمكـى   . قا ئىبادەت قىلىشتىن خالىي بولمىدىهللاھېچقانداق بىر دىن «
ـادەت       دىنالر ئېتىقادچىلىرىغا قاراپ، ئـۇالردىن تهنلىرىنـى قىيناشـنى تهلهپ قىالتتـى، ئىب
ـا،    قىلىشتىن مهقسهت تهنگه ئهلهم يهتكۈزۈش، بهدەننىڭ ئهلهملىرى قانچىلىك كـۆپ بولس

  . نىڭ ۋە قهلبنىڭ پاكلىقى شۇنچه ياخشى بولىدۇ دېيىلهتتىروھىيهت
ـانىيهت       ـادتىن ھىنــدىالردا تهركىــدۇنيالىق، خرىســتىئانالردا رەھبـ مۇنــداق ئېتىقـ

ئۇ قانچىلىـك  . بهدەننى چېنىقتۇرۇشتا غهلىته مهشىقلهر ئىجاد قىلىندى. مهيدانغا كهلدى
ئىالھالرغـــا  ،لىناتتىقـــاتتىق بولســـا، ئۇالرنىـــڭ نهزىرىـــدە شـــۇنچىلىك ياخشـــى ھېســـاب

بۇنىـڭ بىـلهن بهزىـلهر ئۆمـۈر بـويى يۇيۇنماسـلىقنى،        .شۇنچىلىك يېقىنالشقىلى بـوالتتى 
بهزىــلهر ئهڭ يىرتىــق، كونــا كىيىملهرنــى كىيىشــنى، بهزىــلهر مهيلــى قانچىلىــك تومــۇز  
ـاچ       ئىسسىق بولۇپ كهتسۇن، مهيلى قانچىلىك زېمىسـتان سـوغۇق بولـۇپ كهتسـۇن يالىڭ

ـا كهپىـلهردە ئولتۇرۇشـنى، بهزىـلهر ئۆمـۈر بـويى كۈننىـڭ        تۇرمۇش كهچۈرۈ شنى، بهزىلهر كون
ــلهر     ــنى، بهزىــ ـاقلىرىنى يېيىشــ ــلهر پهقهت دەرەخ يوپۇرمـــ ــنى، بهزىــ ـا قاقلىنىشــ نۇرىغـــ

ئۇالرنىڭ بهزىلىـرى  . پهرھىزكارلىق يولىنى تۇتۇپ، قهتئىي ئۆيلهنمهسلىكنى تاللىغانىدى
ھاۋاغــا بىــر ئۆمــۈر كهتكهنــگه قهدەر قــۇرۇپ  قــولىنىپهرزەنتلىــك بولماســلىقنى، بهزىلىــرى 

ـا يېقىنلىشىشـنىڭ         كۆتۈرۈپ تۇرۇشـنى، بهزىلىـرى ئـۆزىنى زىنـدانغا تاشالشـنى ئىالھالرغ
. دەرەخكه تهتۈرىچه ئېسىلىپ تۇرىدىغانالر بارھازىرمۇ ھىندىستاندا . يوللىرى دەپ قارايتتى

ــۇنداق مىســـالالر مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم پهيغهمـــبه  ئهۋەتىلىشـــتىن  ر بولـــۇپمۇشـ
ــدى    ــۋاللىرى ئى ــڭ ئهھ ــن ئېتىقادچىلىرىنى ــى دى ــش  . ئىلگىرىك ــۇنداق قىلى ــۇالر مۇش ئ

ـا يېقىنلىشىشــنىڭ ئهڭ ياخشــى يــولى، قهلبنــى تازىالشــنىڭ، روھىيهتنــى        ئىالھالرغـ
  . پاكالشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى دەپ گۇمان قىالتتى

ـا يېقىنل    ـارقىلىق ئىالھالرغـ ــۈرۈش ئـ ــۆزلىرىنى ئۆلت ــلهر ئ ـاتتىقهدىمكى ــۇالر . ىشـ ئ
ـا تهقـدىم قىالتتـى     . ئادەملهرنى قۇربانلىق قويلىرىدەك بوغۇزالپ، ئۆزلىرىنىـڭ ئىالھلىرىغ
ــهتلىرى        ــى، جهس ـا چېچىالتت ـانلىرى بۇتالرغـ ــڭ قـ ـانلىق قىلىنغانــدا، ئۇالرنى ـادەم قۇربـ ئـ

مۇشـۇنداق ئىـش ئۈچـۈن    . كۆيدۈرۈلهتتى، بۇتالرغا كۆجه يېقىالتتـى، ئىسـرىق سـېلىناتتى   
  . »قۇربانلىق گۆشلىرىنى كۆيدۈرەتتى يهھۇدىيالر
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        دىن بىلهن ئهۋەتىلدىم قوالي  ۋە مهن توغرا

  
مــــۇھهممهد . ئىســــالم شــــهرىئىتى مۇشــــۇنداق ئېغىــــر يــــۈكلهرنى كۆتــــۈرۈۋەتتى

ــدا مۇشــۇنداق ئاالھىــدە ســۈپهتلهر بىــلهن    ئهلهيهىسســاالم ئىلگىرىكىلهرنىــڭ كىتابلىرى

�4  ���"7 �  � :تائاال مۇنداق دېگهن هللا. تونۇلدى�� �: ��� %&����4�*J��  2� !�� b5� %: ��� %�� �M( R"�� %6�A "2 e��! "�(����� %x� �"�R"��%. 2 e
 "2%!"��)�A "N�8��� �%�*�� �E��"I�W��� "2 e��"q%; "2 ! "�(�A  o�d���� ��%>?�� �̂ "��  2%!"��)�A� �  ئۇ ئۇالرنى ياخشى ئىش قىلىشـقا

ـاك       بۇيرۇيدۇ، يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ، ئ ـاالل قىلىـدۇ، ناپ ـاك نهرسـىلهرنى ھ ـا پ ۇالرغ
ئېغىـر يـۈكىنى يېنىكلىتىـدۇ، ئـۇالرنى سـېلىنغان      ، ئۇالرنىـڭ  نهرسىلهرنى ھارام قىلىدۇ

يهنــى ئۇالرغــا يــۈكلهنگهن ئېغىــر ۋەزىپىلهرنــى (شــهنلهردىن بوشــىتىدۇ ىك -  تاقــاق، كــويزا

  . ①�)ئېلىپ تاشاليدۇ
ئۇ . تىش بىلهن ئىنسانالرغا رەھمهت قىلدىتائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئهۋە هللا

ــداق دېــگهن �0x� r �: مۇن� �6�%( %7 "w R"����%. 2 M"����)�A 0{�%��� �D "2b���%(�A ����7 %C��"��)�A 0j���%j�A "2 M�� %Z #8�B "6��47 0E��� ��� "2 �f��� �< ",������
 02��� %D*�� �) ـانالر ــى ئىنسـ ــدى   !) ئ ــبهر كهل ـاراڭالردىن پهيغهم ــۆز ئـ ــىلهر ئ ــىزكى، س . شۈبهىس

ھىــدايهت (كــۈلپهت چېكىشــىڭالر ئۇنىڭغــا ئېغىــر تۇيۇلىــدۇ؛ ئــۇ ســىلهرنىڭ  ســىلهرنىڭ

مـۇھهممهد  . ②�ھېرىستۇر، مۇئمىنلهرگه ئامراقتۇر، ناھايىتى كۆيۈمچانـدۇر ) تېپىشىڭالرغا
قـوالي  ۋە مهن تـوغرا  «: ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ رىسالىسىنى تونۇشـتۇرۇپ مۇنـداق دېـگهن   

  . دە توغرا، تهكلىپ ۋە ئهھكامالردا قواليدۇرىهقىدچۈنكى، ئۇ ئ. »دىن بىلهن ئهۋەتىلدىم
تائاالنىــڭ ئۇنىڭغــا بۇنــداق قــواليلىقنى، ئاســانلىقنى خــاس قىلىشــى ئــۇنى پۈتــۈن  هللا

ـانىيهتكه ـامهتكىچه پهيغهمــبهر قىلىشــنى      ئىنسـ ـاكى قىيـ ـالهمگه تـ ئىــرادە   ۋە جىمــى ئـ
ۈن ھېكمهت بىلهن بۇلغانلىقى ئۈچ رىسالهت لۈكمهڭگۈ ۋە ئومۇمىي بۇ،. قىلغانلىقىدىندۇر
ـان، رەھـمهت    نىئۇ هللائىش قىلغۇچى ا ئهسـىرلهر داۋامىـدىكى ھهرخىـل     قىلىـپ، قوالي، ئاس

  . دىغان قىلىپ بېكىتتىه، ھهربىر ماكانغا مۇناسىپ كېلىئهۋالدالرغا، ھهربىر دەۋرگ
. ئىسالم شهرىئىتىدە ئومۇمىيۈزلۈك مهۋجۇد، بولۇپمۇ ئىبادەتلهردە ئاالھىدە مهۋجـۇد  ،بۇ

��� �: ال مۇسۇلمان ئىنساننىڭ ھاياتتىكى ۋەزىپىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېـگهن تائا هللا�
 ���� :%) "# �� "2� M*)��� �� "�� �̂ "�� �� )�"����� "2 M*.�� �� , �"A��� �� , Q"���� �� ��"�� �� (�7n �6�%9*�� � �!b���B  %L%
�� �! %< *[� �D %C�*)�� ��%� �� ,� %e��<��

 �< ��7�� "2 ������ "<� �� e $̀ ��� �D "6%7 %6�4,�� �%� "2 M"��)�A �5�بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ! ئى مۇئمىنلهر� �

                                                 
 .ئايهت -  157ئهئراف،  سۈرە ①
 .ئايهت -  128سۈرە تهۋبه،  ②
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) يـــالغۇز(، )يهنـــى تهزەررۇ بىـــلهن نامـــاز ئوقـــۇڭالر(رۇكـــۇ قىلىڭـــالر، ســـهجدە قىلىڭـــالر 
ـا سـىله   -  يهنى خىش(پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر، ياخشى ئىشالرنى   -  ئهقرىباالرغ

ـامىزى      -  يېتىم رەھىم قىلىش، يېسىرلهرنىڭ بېشىنى سـىالش، كېچىسـى تهھهججـۇد ن
مـېلىڭالر بىـلهن، جېـنىڭالر     -  پۇل(نىڭ يولىدا هللا. قىلىڭالر) ئۆتهش قاتارلىق ئىشالرنى

دىنغا ياردەم بېرىشـكه ئـۈممهتلهر   ( هللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه جىهاد قىلىڭالر، ) بىلهن
مهل شهرىئهت ۋە ئۇلۇغ پهيغهمبهرنـى سـىلهرگه   ئهڭ مۇكهم(سىلهرنى تاللىدى ) ئارىسىدىن

سـىلهرنى سـىلهر   (سىلهرگه دىنـدا ھېچقانـداق مۈشـكۈللۈكنى قىلمىـدى     ). خاس قىلدى

  . ①�)تاقهت قىالاليدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تهكلىپ قىلمىدى

7��� � �%��,  �: تائاال مائىدە سۈرىسىدىكى تاھارەت ئايىتىنىـڭ ئاخىرىـدا مۇنـداق دېـگهن     هللا
  C��K)��  ��� � M�� "a�� "2�� M*)��� "2 M"����)�A  C���� �R"%8 *2%��� �%��� "2 ����� *!�J �%�  ,���%� � 6��%M���� $̀ ���� �D "6��47 2 M"����)�A �5��� "Q�ســىلهرگه  هللا� ��%�

ـاك قىلىشـنى،     هللامۇشهققهتنى خالىمايدۇ، لېكىن  شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن سـىلهرنى پ

   .②�دۇىنى سىلهرگه تامامالشنى خاالينېمىت) ئىسالم شهرىئىتىنى بايان قىلىش بىلهن(

� �: روزا ئايىتىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېگهن�� "Z "��  2� M%.  ,��%� � �/�� ��� "Z �"��  2� M%.  C�K)��  ,��%� �� هللا� 

ـايهتته مۇنـداق     هللا. ③�خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ ىسىلهرگه ئاسانلىقن تائاال يهنه بىـر ئ

� �: دېـــگهن ̂  � ��B  C���K)��  ,����%� ��G#�%�����  ������ �Z8 %�� �[���%) O�� "2 M(����A �ســـىلهرنىڭ يۈكــــۈڭالرنى   هللا� �4#����
. خااليــدۇ) ســىلهرگه ئاسانالشتۇرۇشــنى يهنــى شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى(يېنىكلىتىشــنى 

  . ④�ئاجىز يارىتىلدى) نهپسى خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشتىن(ئىنسان 
ـاز   ـاالم مۇئـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدىن هللا(پهيغهم ـا  ) ســۇنرازى بول ئۇنىڭ ــۇ مۇسـ ــلهن ئهب بى

نى يهمهنگه ئهمىر قىلىپ ئهۋەتكهندە، ئۇالرغا مۇنـداق  )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(رى ئهئهش
ــگهن ئىشــنى ئاسانالشــتۇرۇڭالر، قىيىنالشــتۇرماڭالر، كىشــىلهرگه خــۇش بېشــارەت   «: دې

ـاق بولــۇڭالر، ئىختىالپالشــماڭالر     ـارى رىــۋايهت  ( »بېــرىڭالر، ئۈركۈتــۈۋەتمهڭالر، ئىنـ بۇخـ
  ). قىلغان

ئىككى ئىشتىن بىرىنى  منىڭ سۈپهتلىرىدىن بىرى شۇكى،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال
  . تالالشقا توغرا كهلسه، گۇناھ بولمىسىال ئاسانراقىنى تالاليتتى

                                                 
 .ئايهتلهر -  78ۋە  -  77سۈرە ھهج،  ①
 .ئايهت -  6سۈرە مائىدە،  ②
 .ئايهت -  185سۈرە بهقهرە،  ③
 .ئايهت -  28سۈرە نىسا،  ④
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دىننـى   كىمكـى ئاساندۇر، ھهقىقهتهن دىن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
شقا، توغرا يول تۇتۇڭالر، يېقىنالشـتۇرۇڭالر،  شۇڭال. دۇلىپ قالىقىيىنالشتۇرىدىكهن يېڭى

  . »كىشىلهرگه خۇش بېشارەت بېرىڭالر
قواليالشــــتۇرۇش ئىــــكهن، ھهرقانــــداق بىــــر مۇســــۇلمان  ىئىســــالمنىڭ نىشــــان

ـا        ـا، ئـۇ ئىسـالمنىڭ روھىغ قىيىنالشتۇرۇشنى ۋە ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىشـنى ئىـرادە قىلس
ـان بولىـــدۇ   ــ . دۈشـــمهنلىك قىلغــ ـاالم ھهددىـــدىن  شۇڭالشـــقا، پهيغهمـ بهر ئهلهيهىسســ

ـاالكىتى توغر   ئاشۇرۇۋەتكۈچىلهرگه تاقابىل  : ق مۇنـداق خهۋەر بهردى ۇلـۇ تـۇرۇپ، ئۇالرنىـڭ ھ
ـاال  « ــۇرۇۋەتكۈچىلهر ھـ ــدىن ئاش ــى، ھهددى ــدىبىلىڭالرىك ــى. ك بول ــدىن  ،بىلىڭالرك ھهددى

. »بولـدى ك ھهددىدىن ئاشۇرۇۋەتكۈچىلهر ھاال ،ىبىلىڭالرك. ك بولدىئاشۇرۇۋەتكۈچىلهر ھاال
ـا، سـۆزىنى مۇنـداق ئـۈچ           ـاالم بىـر ئىشـنىڭ خهتىـرى چـوڭ بولمىس پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

  . قېتىم تهكرارلىمايدۇ
ــۇالپ روزا تۇتۇشــقا نىــيهت     بهزى ســاھابىلهر كــۆپ ســاۋاب ئىــزدەپ، ئىپتــار قىلمــاي ئ

روزا ئـۇالر ئـۇالپ   . قىلغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى ئـۇالپ روزا تۇتۇشـتىن توسـتى   
ـاالم   ئـۇالر بىـلهن بىـر     روزىنـى  تۇتۇشتىن توختىمىغاندىن كېيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

كـــۈن داۋامالشـــتۇردى، ئانـــدىن يهنه بىـــر كـــۈن داۋامالشـــتۇردى، ئانـــدىن يهنه بىـــر كـــۈن 
ــۆردى  ــهۋۋال ئېيىنـــى كـ ــبهر . داۋامالشـــتۇردى، ئانـــدىن ئـــۇالر شـ بۇنىـــڭ بىـــلهن پهيغهمـ

ــدى ئهلهيه ــداق دې ئــاي كىچىكــكهن بولســا ئىــدى، مهن يهنه   يېڭــى ۇبــادام«: ىسســاالم مۇن
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ بۇنــداق دېيىشــى  . »ســىلهرگه زىيــادە قىلىــپ بېــرەتتىم 

ـاال . ئۇالرنىڭ ئۇالپ روزا تۇتۇشلىرىدىن نارازى ئىكهنلىكىدىن ئىدى  مپهيغهمبهر ئهلهيهىسس
ـا     «: يهنه مۇنداق دېگهن ـان بولس ـاي ئۇزارتىلغ ئىـدى، مهن شـۇنداق ئـۇالپ روزا    مۇبادا بىـزگه ئ

. »تهرك ئېتهتتـى  ئهلـۋەتته  تۇتاتتىمكى، ھهددىـدىن ئاشـۇرۇۋەتكۈچىلهر ئـۇالپ روزا تۇتۇشـنى    
بۇنــداق پوزىتســىيه تۇتۇشــى چېكىــدىن ئاشۇرۇۋېتىشــنى  نىڭپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم

  . يامان كۆرگهنلىكىدىن ۋە چېكىدىن ئاشۇرغۇچىالرنى جازاالش ئۈچۈن ئىدى
پهيغهمـبهر   ،دىـن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى   )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ابباس ئىبنى ئ

ســىلهر ھهددىــدىن ئاشۇرۇۋېتىشــتىن ھهزەر ئهيلهڭــالر،  «: ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن
ـاال ھهقىقهتهن سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرنى ھهددىدىن ئاشۇر  هللا. »ك قىلىـۋەتتى ۇۋېتىش ھ

ـابنى ئهيىـبلىگهن ۋە    ھهققىدە ۋېتىشھهددىدىن ئاشۇرۇدە »قۇرئان كهرىم«تائاال  ئهھلى كىت


%��)%M 2" �: ئۇ مۇنـداق دەيـدۇ  . ئۇالرنى مۇنداق قىلىشتىن توسقان ��%� "��� )"v��� �/ %1����%M"�� �5� "e�B ���� "5� -
 "��b)������� G������%H �� "��b)������B��  5���"���- 6��� %7 "��b)����� ",����- $� "������- f������ "e�B "����� %�*���� �/�� 4[��� �:"�� ����� "���I %5�%���� *Z�� f������ �� 6����A� �) ــى ئـ

دىنىڭالردا ھهقسىز رەۋىشـته  ) ر ۋە ناساراالريهنى يهھۇدىيال! (ئى ئهھلى كىتاب‹!) مۇھهممهد



 

207 
 

ـان ۋە     چهكتىن ئېشىپ كهتمهڭالر، ئىلگىرى ئۆزلىرى ئازغان، نۇرغـۇن كىشـىلهرنى ئازدۇرغ

  . ①�ندېگى› توغرا يولدىن ئاداشقان قهۋمنىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمهڭالر
ئۇنىڭغــا  هللا(ئىبنــى ئهبــۇ ئۇمــامه  ســهھل) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(ئهبــۇ داۋۇد 

ئابـدۇلئهزىز  دىن رىۋايهت قىلىدۇكى، ئۇ ۋە ئۇنىـڭ دادىسـى ئـۆمهر ئىبنـى     )رەھمهت قىلسۇن
ـا   هللا( ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(نىــڭ زامانىـدا ئهنهس ئىبنــى مالىـك   )رەھــمهت قىلسـۇن ئۇنىڭغ

ـاز   . نىڭ يېنىغا كىردى)بولسۇن ئۇ خۇددى مۇساپىرنىڭ نامىزىدەك ئىنتايىن يهڭگىـل نام
ئۇنىڭـدىن رازى   هللا(ئهنهس : مۇنـداق دەيـدۇ  ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(سهھل . ئوقۇدى
ـازمۇ؟  «: ساالم بهرگهندە دادام ئۇنىڭغا) بولسۇن ئهنهس . دېـدى » بۇ پهرز نامازمۇ ياكى نهپـله نام

ـامىزى   پهرز نام«): ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا( ـاالمنىڭ ن مهن . از، ئۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
. مئهگهر سهۋەنلىك قىلغان بولسام، سهۋەنلىك سهجدىسـى قىالتـتى   .قىلمىدىمسهۋەنلىك 
ـاڭالر،  ئېغىـر تهلهپ قويۇۋال سىلهر ئۆزۈڭالرغا «: ر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيتتىپهيغهمبه م

ئېغىر بىر قهۋم ئۆزلىرىگه  ىلگىرىئ. ىدۇئېغىر تهلهپ قويسىلهرگه  هللائۇنداق قىلساڭالر، 
ــدى، ـاال هللا تهلهپ قويۇۋالغانى ــ  تائـ ــر تهلهپ قوي ـا ئېغى ــدۇقلىرى  . دىمۇ ئۇالرغـ ــڭ قال ئۇالرنى

��� �: تائــاال مۇنــداق دېــگهن هللا: چېركــاۋ ۋە ئىبادەتخــانىالردا تۇرۇپتــۇ �e��( "���� �� ����7 ��e� A�,����"�.� G3��*�%8��� "e����
 "2%!"���)�A� ـا ئـۇنى بىـز بېكىتمىـدۇق      رەھبانىيهتنى ئۇالر ئۆز� » ②�لىرى پهيـدا قىلـدى، ئۇالرغ
  . دېدى

ــتىئانالرنىڭ    ــتىكى ئـــايهتتىن خرىسـ ــۇر ھهدىسـ ــبهر ئهلهيهىسســـاالم مهزكـ پهيغهمـ
ـانلىقى توغرىسـىد   رەھبانىيهتنى پهيدا قىلىپ، ئۇنىـڭ ھهققىنـى تولـ    ـادا قىلمىغ هللا ا اۇق ئ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ۇئايهتنى مهقسـهت قىلىـد  دە بايان قىلغان »قۇرئان كهرىم«تائاال  : تائ

�  �- ��%� ���(")��<�� �5�� %Q8 %"��  L���( "�����n�� �2��"��7 %6".� V�Z�%%. ��( "��*#��-�� ��(%) � �%. 2%e%����n V�)�A ��( "��*#��- *2 � G3���"B��  L�� ���*��� �6�%9�*�� %1�� )
 %!"���)�A �� �e��( "���� �� ��7 ��e� A�,��"�.� G3*�%8��� "e���� G3�R "D���� ��� (�7n �6�%9�*�� ���( "�����?�� �� �!%�����A%� *[� �D �� �e "��A�� �� �R�� %C�*)�� %����� "�%� f���v%�".� */%; "2

 ��� ���� %���� "2 ! "�(���47 0�����%H ���� "2 e����� "<�B "2 ! "�(��� ــق   � �%7 ــى داۋاملىـ ــيىن پهيغهمبهرلىرىمىزنـ ــۇالردىن كېـ ئـ
ـا   . ئهۋەتتۇق ـانى ئهۋەتتـۇق، ئۇنىڭغ ـا قىلـدۇق،     ئارقىدىن مهريهم ئوغلى ئىيس ئىنجىلنـى ئات

ـالدۇق    ـانلىقنى س ـانىيهتنى  . ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرنىڭ دىللىرىغا شـهپقهت ۋە مېهرىب رەھب
ـا الر ئـۆزلىرى پهيـدا قىلـدى، ئۇالر   ئۇ نىـڭ  هللائـۇالر ئـۇنى پهقهت   . ئـۇنى بىـز بېكىتمىـدۇق    غ

ـا اليىــق دەرىجىــدە ئهمهل     )پهيــدا قىلــدى (رازىلىقىنــى تىــلهپ   ، لــېكىن ئــۇالر ئۇنىڭغـ

  . ③�مىدىقىل

                                                 
 .ئايهت -  77سۈرە مائىدە،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  27سۈرە ھهدىد،  ②
 .بىر قىسمى ئايهتنىڭ -  27سۈرە ھهدىد،  ③
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نىڭ بىـدئىتى ئىكهنلىكىنـى،   تائاال مهزكۇر ئايهتته رەھبانىيهتنىڭ خرىسـتىئانالر  هللا
ئــۇالر . نىــڭ پهرز قىلمىغــانلىقىنى يــاكى يولغــا قويمىغــانلىقىنى بايــان قىلىــدۇ ۆئــۇنى ئ

ـا ئـۇالر ئۇنىـڭ ھهققىنـى         هللائۆزلىكىدىن  نىڭ رازىلىقىنـى تىـلهپ شـۇنداق قىلـدى، ئهمم
  . تولۇق ئادا قىلمىدى
بـۇ ئـۇالرنى ئىككـى    «: مۇنـداق دېـگهن  ) رەھمهت قىلسـۇن ئۇنىڭغا  هللا(ئىبنى كهسىر 

نىــڭ هللارۇخســهت قىلمىغــان ئىشــالردا  هللابىــرى، . تهرەپــتىن ئهيىــبلهش ھېســابلىنىدۇ
قا يېقىنلىشـىش ۋاسىتىسـى   هللازلىرى ئۆ ،دىنىدا بىدئهت پهيدا قىلغانلىقتىن، يهنه بىرى

  . »ا قىلمىغانلىقتىندۇرئاد اليىقىدا دەپ پهيدا قىلغان ئىشنى
ـاالمنىڭ  ــبهر ئهلهيهىسسـ ـا  « :پهيغهم ــىلهر ئۆزۈڭالرغـ ــر تهلهپ قويۇۋالس ـاڭالر، ئېغى مـ

ـاننىڭ ئـۆز    » ىـدۇ ئېغىر تهلهپ قويسىلهرگه هللا ائۇنداق قىلساڭالر،   -  دېـگهن سـۆزىدە ئىنس
غا سـهۋەب بولىـدىغانلىقى   شـى ۇئېغىـر تهلهپ قوي  نىـڭ هللا، ائېغىر تهلهپ قويـۇۋېلىش ئۆزىگه 
  . سىدا خهۋەر بارتوغرى
نىــڭ ســهۋەب ۋە ســهۋەب هللاشــى شــهرئىي تهكلىــپ يــاكى ئېغىــر تهلهپ قويۇ نىــڭهللا

  . بولغۇچى تهقدىر قانۇنىيهتلىرىدە بولىدۇ
ـان ئېغىـر بىـر ۋەزىپىنـى قىلىشـقا ئهھـدە قىلىـدۇ، بۇنىـڭ          شهرئىي تهكلىپته ئىنس

  . بىلهن شهرىئهت ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ
ش بولســـا، تهئهسســـۇپلۇق ۋە ۋەسۋەســـه قىلىـــدىغان تهلهپ قويـــۇ ئېغىـــر گهتهقـــدىر

بۇنىـڭ بىـلهن   . ىـدۇ ئېغىـر تهلهپ قوي ئادەملهرنىڭ قىلمىشلىرى بولـۇپ، ئـۇالر ئـۆزلىرىگه    
ئــۇالرنى ئــۆز ئىلكىــگه  ئېغىــر تهلهپھهتتــاكى، ئــۇ . ىــدۇئېغىــر تهلهپ قويتهقــدىر ئۇالرغــا 

ـا   هللا. رغا يېپىشىپال تۇرىدۇئۇ ھالهت ئۇالبۇنىڭ بىلهن . مۇستهھكهم ئېلىۋالىدۇ تائاال ئۇالرغ
  . زۇلۇم قىلمىدى، لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

  
  

لهرنى لۈكئىسالمنىڭ ئىبادەتنى قواليالشتۇرۇش ۋە مۇسۇلمان ئۈممىتىدىن مۈشكۈل
        كۆتۈرۈۋېتىشتىكى ھېكمىتى 

  
ــدا نــاملىق» مۇۋافهقــات«ئىمــام شــاتىبى  ــۆز  :كىتابى ئۈممىتىــدىن ئىســالمنىڭ ئ

ــكۈل ــلۈكمۈش ــدىن     ىلهرنى كۆتۈرۈۋېتىش ــدا ھهددى ـاالمنىڭ دىن ــبهر ئهلهيهىسسـ ۋە پهيغهم
 مۇنـداق ئېقىمىنـى چهكلىشـى    شئېغىـر تهلهپ قويـۇ  ئاشۇرۇۋېتىدىغان تهئهسسۇبىيهت ۋە 

  : ئىككى ئىش ئۈچۈن ئىدى دەپ بايان قىلغان
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تنى دۈشــمهن ۋە بىــرى، ئىنســاننىڭ ئىبــادەتنى يېــرىم يولــدا ئــۈزۈپ قويــۇپ، ئىبــادە«
ـا     بۇنىڭ ئاسـت . تهكلىپنى يامان كۆرۈشتىن خهۋپسىرەش ـاننىڭ ئـۆز بهدىـنىگه، ي ىغا ئىنس

ـا  ـا   -  پـۇل  ئهقلىگه، ي ـا، ي باتىـل بىـر نهرسـىلهرنى قوشـۇپ سېلىشـتىن      تۇرمۇشـىغا   مېلىغ
  . خهۋپسىرەشمۇ كىرىدۇ

ىنسانغا ئ ،بۇ. ا سهل قاراشتىن خهۋپسىرەشقىسى، باشقا پهرزلهرنى ئادا قىلىشئىككىنچ
ە ئائىلىسـى ۋ مهسىلهن، . مۇناسىۋەتلىك ھهرخىل ۋەزىپىلهر ئۈستىلهپ كهلگهندە يۈز بېرىدۇ

ـاش         بالىلىرىنىــڭ مهســئۇلىيىتى بىــلهن باشــقا تهكلىپلهرنــى بىــرگه قىلىشــقا ئوخشـ
ـاننىڭ بهزى ئهمهلـلهرگه بېرىلىـپ كېتىشـى باشـقا تهكلىپلهرنـى       . تهكلىپلهر بهلكى، ئىنس

ـان ئۇنىمـۇ   . قىلىشتىن توسـۇپ قويىـدۇ   بۇنىمـۇ قىلىـمهن دەپ ھهددىـدىن     ،شـۇنداقال، ئىنس
  . »ئاشۇرۇۋېتىپ، ئاخىرىدا ھهر ئىككىلىسىنى قىلماي ئۈزۈپ قويۇشى مۇمكىن

تائاال بۇ مۇبارەك شهرىئهتنى توغرا، قوالي ۋە ئاسان قىلىـپ   هللابىرىنچىسىگه كهلسهك، 
ـاپىزەت قىلـدى    . بهردى ـانالرنىڭ قهلبىنـى مۇھ ـانالرغا    هللا. ئۇنىڭدا ئىنس شـهرىئهتنى ئىنس

ـا،      . سۆيۈملۈك قىلىپ بهردى ـانلىققا زىـت ئىشـالرنى قىلس ـا، ئاس مۇبادا ئىنسانالر قواليلىقق
ـالىس بولمايـدىغان    لهر نهرسـى ئۇالر تهكلىپ قىلىنغان ئهمهللهرگه ئۇالرنىڭ ئهمهللىرى خ

ـايىتىگه قارىمامسـهن؟      هللاسـهن  . كىرىپ قېلىشى مـۇمكىن  � �تائاالنىـڭ مۇنـۇ ئ)"A��� *��B ��� R
� �R� %"��  2 M"����%; �l�*� �D �C*)�� *6%M���� "2b�%(��� %�"7� "W� �647 $��%H �� �%� "2 M �%J � "��� %C*)�� �E� ��� "2 M�%� �L*�� ���� "2 M%.�� ) �- ��%�  C��(*���T�� ���

 � ,���� %g�*���  2����  e �F����%i�� "� B ��������� "+%"���� �S����� Z #"���� ������ "# M"��  2 M"�������%; ��  02�����%M�D 02�����%)�A  C����*)���� G3���� �R"%8�� %C����*)�� �6����47 G����� "d��� 
ـار، ئهگهر ئـۇ نۇرغـۇن    ) نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللايهنـى  (بىلىڭالركى، ئىچىڭالردا رەسـۇلۇلالھ  � ب

ـاالتتىڭالر، لـېكىن    ئىشالردا سىلهرگه ئىتائهت قىلىدىغان بولسا، چوقۇم قىيىن ئهھۋالدا ق
زدى ۋە ئـۇنى دىلىڭـالردا كـۆركهم قىلـدى، سـىلهرگه      سىلهرگه ئىماننى قىزغىن سۆيگۈ هللا

ـان كۆرسـهتتى، ئهنه شـۇالر      ـاھنى يام ى نېمىتـ نىـڭ پهزلـى ۋە   هللاپىسقىنى، كۇفرىنى ۋە گۇن

ـاننى قـوالي    هللا. ①�بىلهن توغرا يولدا بولغۇچىالردۇر ـايهتته ئىم ـان  تائاال بۇ ئ قىلىـش   ۋە ئاس
ـانلىقىنى، بىـزگه سـۆيۈملۈك قىل  ئارقىلىق  ـات بېر  غ ـارقىلىق    مۇكاپ ىشـكه ۋەدە بېـرىش ئ

ــزدە  ــ زىننهتلىقهلبلىرىمىـ ـان قىلـ ــى بايــ ــگهن . دىگهنلىكىنـ ــداق كهلـ ــته مۇنـ : ھهدىسـ
ــۈچه   « ــىلهر زېرىكمىگـ ــۈنكى سـ ــالر، چـ ــى قىلىڭـ ــدىغان ئهمهللهرنـ  هللاتـــاقىتىڭالر يېتىـ

  . »زېرىكمهيدۇ
ــه نــامىزىنى ســاھابىلهر بىــلهن بىلــله مهســجىدته    پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تهراۋى

ـانلىقى توغرىســىدا  ئوقۇشــتى ـاپ قالغـ مهقســهتكه كهلســهك،  «: مۇنــداق دېــگهن  ن توختـ

                                                 
 .ئايهتلهر -  8ۋە  -  7سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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لـېكىن، مهن سـىلهرگه كـېچه    . ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ئهھۋالىڭالر ماڭا مهخپىـي ئهمهس 
  . »نامىزى پهرز بولۇپ قېلىپ، ئۇنى ئادا قىلىشتىن ئاجىز كېلىشىڭالردىن ئهنسىرىدىم

 هللا(نىــڭ قىــزى ھهۋال تتۇۋەيسســاالمغا پهيغهمــبهر ئهلهيهى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئائىشــه
مۇنـداق  يهتكۈزگهنـدە، ئـۇ    نىنىـڭ كېچىسـى ئۇخلىمايـدىغانلىقى   )ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن 

؟ تاقىتىڭالر يېتىدىغان ئهمهللهرنى قىلىڭالر، چۈنكى ىكهنكېچىسى ئۇخلىمامد«: دېگهن

  .①»زېرىكمهيدۇ هللاسىلهر زېرىكمىگۈچه 
: ۋايهت قىلغان بىـر ھهدىسـته مۇنـداق كهلـگهن    رى) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئهنهس 

ـان       ــىدا تارتىلغـ ــۈۋرۈك ئارىس ــى ت ــپ، ئىكك ــجىدكه كىرى ـاالم مهس ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهم
ـاھابىلهر . دەپ سـورىدى » بـۇ نـېمه؟  «: شۇنىڭ بىـلهن . ئارغامچىنى كۆردى زەينهبنىـڭ  «: س

ـامچىنى تۇتۇۋالىـدۇ   پهيغهمـبهر  . دېـدى » ئارغامچىسى، ئۇ ناماز ئوقۇيدۇ، ھېرىپ قالسا بۇ ئارغ
ـاالم ــپ      «: ئهلهيهىسسـ ــۇڭالر، ھېرى ـاز ئوق ــلهن نامـ ــك بى ــىلهر تېتىكلى ــۋېتىڭالر، س ئېلى

  . ②دېدى» قالساڭالر ئولتۇرۇڭالر
ـاالم   ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(مۇئاز  نامازنى ئۇزۇن ئوقۇغاندا، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ىن جامـــائهتنى ســـهن پىتنىخورمـــۇ؟ ھهقىـــقهتهن ســـىلهرد«: ئۇنىڭغـــا مۇنـــداق دېـــگهن
ـاز ئوقـۇغ    . ئۈركۈتىۋېتىدىغانالر بار ـام بولـۇپ نام يهڭگىـل  نىڭالردا ىسىلهر كىشىلهرگه ئىم

  . ③»ۋە ھاجهتمهنلهر بولىدۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئاجىز، قېرىئوقۇڭالر، چۈنكى 
ـاھابىلهرگه رەھــمهت قىلىــش يۈزىســىدىن ئــۇالرنى        ـاالم سـ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ

ھهقىـقهتهن  «: توسـۇپ مۇنـداق دېـگهن   قىلىشتىن  ④ن ۋە نهزىرئىبادەتنى ئۇالپ قىلىشتى
نىڭ تهقدىرىدىن بىر نېمىنـى  هللانهزىر بىلهن بېخىلنى ئايرىپ چىقىدۇ، ھهقىقهتهن ئۇ  هللا

  . ⑤»ئۆزگهرتىۋېتهلمهيدۇ
ـان ئهقلىـــگه ئۇيغـــۇن        بىـــز يۇقىرىـــدا دېيىلگهنلهرنىـــڭ ھهممىســـىنىڭ ئىنســ

ـادا قىلىشـ   ۇن زېرىكىش، ئـ ننىڭ ئىبادەتتى، شۇنداقال ئىنسائىكهنلىكىنى  تىننى تولـۇق ئ
يامــان كــۆرۈپ قــېلىش خهۋپىــدىن ئىبــارەت ســهۋەبلهرنىڭمۇ ئېنىــق   ۋە ئــاجىز كــېلىش

دىـن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    )ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن  هللا(ئائىشه . ئىكهنلىكىنى كۆرىمىز
ـايىن مۇسـتهھكه     «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن   م، ھهقىـقهتهن بـۇ دىـن ئىنت

                                                 
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغانئىمام  ①
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
 .ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان ③
پ ۋەدە قىلىشـىنى  دە “يولىدا مۇنچىلىك سهدىقه قىلىـمهن هللا پاالنى ئىشىم راۋا بولسا، مهن ا”: بۇ يهردە تىلغا ئېلىنغان نهزىر بىر ئىنساننىڭ ④

 .ت -ئىنسان ۋەدە قىلغاندىن كېيىن، ئۇ نهزىر ئىنسانغا پهرز بولىدۇ . كۆرسىتىدۇ
 .ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان ⑤
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قــا ئىبــادەت قىلىشــنى ئۆزۈڭالرغــا دۈشــمهن هللاســىلهر ئۇنىــڭ ئىچىــگه ئاســتا كىــرىڭالر، 
مۇ نه مهنــزىلىگه يېتىــپ ھهددىــدىن ئاشــۇرۇۋەتكۈچىســهپهردە قىلىــپ ســالماڭالر، چــۈنكى 

  . ①»مايدۇويقرىك تى ىىنغىئۇل بارالمايدۇ، نه
ــدىغان شــهرئىي تهكلىــپ ، ئىنســان گه كهلســهكئىككىنچىســى ـا بولماي ە ۋ قىلمىسـ

تائاالنىـڭ   هللائۇنىڭ بىلهن  ۇئ. دۇاچالمايئۇنىڭدىن ق بولۇپ، ئهمهللهرنى قىلىشقا بۇيرۇلغان
مۇبادا جاپالىق بىر ئىشـقا كىرىـپ كهتسـه، باشـقا ھهقنـى، بولۇپمـۇ       . ھهققىنى ئادا قىلىدۇ

ـان ھهق   بۇنىـڭ بىـلهن   . ھوقـۇقالرنى ئـۈزۈپ قويۇشـى مـۇمكىن     -  ئۇنىڭغا قاراشـلىق بولغ
ـان ھوقـۇقالرنى ئـۈزۈپ قويۇشـى مـۇمكىن       هللاقان ئىبادىتى ئۇنىڭ قىلىۋات . تهكلىـپ قىلغ

باھانىسـى قوبـۇل    -  قىلىنىپ، ئـۆزرە  تهنه -  بۇ ۋاقىتتا تاپا. قىلمايدۇ ئادا ئاندىن ئۇنى تولۇق
ـا، بىـر     . قىلىنمايدۇ بىـرىگه دەخلـى    -  چۈنكى، ئۇنىڭـدىن تهلهپ قىلىنىـدىغان ئىـش بولس
  . ۇرتادا قىلىشھالدا ھهممىنى تولۇق ئقىلمىغان 

ــۋايهت )ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئهبــۇ جــۇھهيفه ۋەھــب ئىبنــى ئابــدۇلالھ   دىــن رى
نـى قېرىنـداش قىلىـپ    ىسساالم سهلمان بىـلهن ئهبـۇ دەردا  پهيغهمبهرئهلهيه قىلىنىدۇكى،

ـا   نىڭ ئايالىنىـڭ  ۇنى يوقالپ كىلىپ، ئبىر قېتىم سهلمان ئهبۇ دەردا. دىقوي ـاددىي ۋە كون ئ
ـا كىيىنى كىيىم ـال  . دېـدى » مه ئىـش بولـدى؟  ېنـ «: ۋالغانلىقىنى كۆردى ۋە ئۇنىڭغ : ئـۇ ئاي

ـاق     ئهبـۇ دەردا . دېـدى » غا قىزىقمايـدۇ دۇنيا قېرىندىشىڭ ئهبۇ دەردا« كېلىـپ سـهلمانغا تام
ســهن «: ســهلمان. دېــدى» ســهن يــېگىن، مهن روزىــدارمهن«: ئانــدىن ئۇنىڭغــا. تهييارلىــدى

ـادەت   كېچىـدە ئهبـۇ دەردا  . ىن ئهبـۇ دەردا يېـدى  ئانـد . دېدى» مهيمهنيېمىگۈچه مهنمۇ يې ئىب
ـا  ئـۇ   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى » ئـۇخال «: قىلىش ئۈچۈن تۇرماقچى بولۇۋىدى، سهلمان ئۇنىڭغ

ـا يهنه      . ئۇخلىدى ـاقچى بولۇۋىـدى، سـهلمان ئۇنىڭغ ـازدىن كېـيىن يهنه تۇرم » ئـۇخال «: بىر ئ
ئىككىسـى بىلـله   . دېدى» ئهمدى تۇرغىن«: كېچىنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە، سهلمان. دېدى

ھهقىــقهتهن پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ســهندە ھهققــى بــار، «: قــاســهلمان ئهبــۇ دەردا. ىدامــاز ئوقــۇن
سهن ھهربىر ھهق ئىگىسـىگه ھهققىنـى ئـۆز    . بهدىنىڭ ۋە ئهھلىڭنىڭمۇ سهندە ھهققى بار

ن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ، سـهلما  ئهبۇ دەردا. دېدى» جايىدا بهرگىن
ســهلمان راســت «: مپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاال. بىــلهن بولغــان ئىشــالرنى ســۆزلهپ بهردى 

  .②دېدى» ئېيتىپتۇ

                                                 
 .هھمهد ۋە بهيههقى رىۋايهت قىلغانئىمام ئ ①
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان ②



 

212 
 

ـاز «: اق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇند ئـۇزۇن ئوقۇشـنى    نىمهن ھهقىقهتهن نام
انىسىنىڭ ئۇنىڭ دە، ئ -  ئاندىن بوۋاقالرنىڭ يىغىسىنى ئاڭاليمهن. ئىرادە قىلىپ تۇرىمهن

  . ①»ىمدىن نامازنى يهڭگىل ئوقۇيمهننى بىلگهنلىكبىئارام بولىدىغانلىقىدىن يىغىسى
شۇنداقال بهزى ئهمهللهرگه ئىچكىرىلهپ كىرىپ كهتكۈچى جىهاد ۋە باشقا ئهمهلـلهرگه  

پهيغهمـبهر  . شۇنداق ئېهتىياجلىق تۇرۇپ، ئۇالرنى قىلىشتىن ئاجىز كېلىشـى مـۇمكىن  
تۇتـۇپ، بىـر   ئۇ بىر كۈن روزا «: هققىدە مۇنداق دېگهنئهلهيهىسساالم داۋۇد ئهلهيهىسساالم ھ

  . »ئۇچرىشىپ قالسا قېچىپ كهتمهيتتى) دۈشمهن بىلهن(تتى، تۇتمايكۈن 
ســـهن روزىنـــى ئـــاز «: اقـــ)ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن هللا(بهزىـــلهر ئىبنـــى مهســـئۇد 

ـان ئو  «: دېگهندە، ئۇ» تۇتىدىكهنسهن قـۇش  روزا مېنى قۇرئان ئوقۇشتىن توسۇپ قويىـدۇ، قۇرئ
  . دېگهن» ماڭا روزىدىنمۇ ياخشى كۆرۈلىدۇ

كېچىنىڭ ھهممىسىدە ناماز ئوقۇشـنى  ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ئىمام مالىك 
بهلكى، ئۇنداق قىلىدىغان ئادەم مهغلۇب بولۇشـى مـۇمكىن، بـۇ ھهقـته     «: ئۇ. يامان كۆرگهن

  . دېگهن» پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهڭ ياخشى ئۈلگىدۇر
ــدىن ببۇ ــدۇكى،  نىڭ ــۇم بولى ــۇ مهل ــزگه ش ــدىنقى پرىنســىپنىڭ    ى ــۇ پرىنســىپ ئال ب

دىــن بىــلهن دۇنيانىــڭ ئوتتۇرىســىدا مۆتىــدىل بولــۇش پهقهت   چــۈنكى، .ســىدۇرولۇقلىمىت
  . دۇىال ئاندىن ئهمهلگه ئاشىاليالشتۇرغان ۋە ئاسانالشتۇرغاندئىبادەتنى قو

  
  

        ۋە يهڭگىللهشتۈرۈش  رۇخسهت
  

لهرنى لۈكقواليالشـتۇرۇش ۋە مۈشـكۈل   نىپلهردە ئومـۇمه ئىبادەت ۋە تهكل دىنى ئىسالم
ـان   ئهمما ئىنسان .كۆتۈرۈۋېتىش پرىنسىپى ئۈستىگه قۇرۇلغان چارىسىز قېلىپ، قىلىۋاتق

ـا  ئىسالم  قىيىن ئهھۋالالرغا دۇچ كهلگهن چاغدا،ىدىغان الپ قاتوخت ئىشىدىن دىنى ئۇنىڭغ
ــپ،  ــواليلى چىقىــش بېرى ـا  ۋە ئاســانلىقالرنى قالرنىبهزى ئاالھىــدە مۇستهســناالرنى، ق يولغـ

  . قويدى
ـارام «مهن  ـاالل ۋە ھـ ـاملىق» ھـ ــدا نـ ـاجىزلىقىنى    :كىتابىم ـاننىڭ ئـ ــالم ئىنسـ ئىس

ـا ئالىـدۇ  ئېتىراپ قىلىدۇ، ھاياتنىـڭ مۇشـهققهتلىك ھادىسـىلىرىنى      ئـۇ  شـۇڭا . ئېتىبارغ
ـانىي پرىن  ىغان بىـر ھاياتلىق بىهاجهت بواللمايـد  ۋە پۈتۈن ھهرقانداق ئىنسان سـىپ  ئىنس

دەپ  »هكلهنـگهن نهرسـىلهرگه يـول قويىـدۇ    زۆرۈرىـيهت چ «تى، ئۇ بولسـىمۇ  ىپ چىقبېكىت

                                                 
 .اۋۇد ۋە باشقىالر رىۋايهت قىلغانئهبۇ د ①
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ـاال مۇنـداق    هللا. تائاال بىر قانچه ئايهتته كهلتـۈرگهن  هللابۇ پرىنسىپنى . بايان قىلغانىدىم تائ

�# ��0 �: دېگهنI �CK)�� *�%; %C"��)�A �2"�%; ��� $
��A �/�� $���. �� "���I *� J"�� %6�R�� 02� %D*�� �   ـارىچه كىمكى ئـۆز ئىختىي
ـاقالپ   ) يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىن(ئهمهس، ئىالجىسىزلىقتىن  ـاتىنى س ھاي

ــدۇ    ـا ھــېچ گۇنــاھ بولماي ـالغۇدەك يېســه، ئۇنىڭغـ ــقهتهن . قـ ــرەت   هللاھهقى ـايىتى مهغپى ناھـ

  . ①�قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر
  . هھۋالدۇرھاالل ۋە ھارام ئهھكاملىرىدىكى ئ ،بۇ

ـادەتته مـۇھىم بىـر پرىنسـىپنى         دىنى يهنه ئىسالم ـان ئۈچـۈن ئىب ـاتلىق ۋە ئىنس ھاي
ـات   » قىلىـش  رۇخسهت«ئۇ بولسىمۇ . بېكىتتى ـاكى  لىـر تهقهززا پرىنسـىپى بولـۇپ، ھاي ى ي

ـادەتلهرنى يهڭگىللىتىـدۇ      زۆرۈرىيهتلىرى سهۋەبلىك ئاالھىدە ئهھـۋالالردا ئىسـالم بهزى ئىب
  . چۈرۈۋېتىدۇياكى ئىنساندىن كه

ئىســالم ئــۇنى  بولــۇپ، ت تهقهززالىرىنىــڭ جۈملىســىدىناســهپهرنى ئالســاق، ئــۇ ھايــ 
  . ئېتىراپ قىلىدۇ، بهلكى ئۇنى ھۆرمهتلهيدۇ ۋە دەۋەت قىلىدۇ

ـاال مۇنـداق    هللا. ئىنسان رىزىـق تهلهپ قىلىـش ئۈچـۈن سـهپهر قىلىـدۇ     مهسىلهن،  تائ

ــگهن ���: دې %7 ���� ) ��� ��� �!%�%���(�7 ���%� ���� a"7���  ���� ab(�� %C��"���%; �� %C��%-"T4� 6� � ــېڭىڭالر ــدا م ــڭ ئهتراپى . زېمىننى

سـهپهر  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دېـگهن  . ②�يهڭالرقىدىن رىز) بهرگهن(نىڭ هللا

  . ③»قىلىڭالر، ساغالم بولىسىلهر ۋە رىزىق بېرىلىسىلهر
ئىلىم «: دېيىلگهنه مۇنداق بىر رىۋايهتت. ئىلىم تهلهپ قىلىش ئۈچۈن سهپهر قىلىدۇ

  . ④»بولسىمۇ تهلهپ قىلىڭالر جۇڭگودا

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ھهج قىلىش ئۈچـۈن سـهپهر قىلىـدۇ    ��4 �: تائ:"���%. %]��*(�� ��%� �4=�B��
 $[�� %R�A ����� 45� � 6%7 �6�%�"��� $�%7��� 45 � V�)�A�� G/��<%� �\� �"��ھهجـگه  ) ئـۇالرنى (كىشـىلهرنىڭ ئارىسـىدا   � ��

رۇق تـۆگىلهر  ورۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئوۇالر پىيادە ۋە ئىرىپ نىدا قىلغىن، ئچاق

  . ⑤�يىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇ
  . دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىشالر ئۈچۈن سهپهر قىلىدۇ يهنه دىن باشقانىڭئىنسان ئۇ

ــاننىڭ كېســهل بولۇشــىمۇ ھاياتنىــڭ تهلهپ ۋە ســىناقلىرىدىندۇر  ھهرقانــداق بىــر .ئىنس
ـان  ـان    ئىنسـ ــداق ئىشــالردىن ئامـ ــدا، بۇن ـانىيلىق نۇقتىســىدىن ئېيتقان ــڭ ئىنسـ ئۆزىنى

                                                 
 .ئايهت -  173سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهت -  15سۈرە مۇلك،  ②
 .دېگهن كىتابىدا رىۋايهت قىلغان» جامىئ« :اززاقرئابدۇر ③
 .توقۇلما ھهدىس ④
 .ئايهت -  27سۈرە ھهج،  ⑤
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��,$ �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. قالمايدۇ� �� ��%� �����Z8 %"�� ���( "��) �O ",���ـاننى ھهقىـقهتهن    � �� بىـز ئىنس

  . ①�مۇشهققهت ئىچىدە قىلىپ ياراتتۇق -  جاپا
چۈنكى، ئىسـالم ئـۇنى   . قهززالىرىدىندۇرته -  يولىدا جىهاد قىلىش ھاياتنىڭ تهلهپ هللا

ـاتالرنى   -  ئامان مۇھىت بهرپا قىلىش، پىتنه -  ئۆزىنى قوغداش، دەۋەت ئىشلىرىغا تىنچ پاس
  . زالىمالرنى جازاالش ئۈچۈن يولغا قويدى ۋە قىلىش، ئاجىزالرغا ياردەم بېرىش دەپئىي

ــۇ   ئىســالم ــۈچ ئىشــتا  دىنــى ســهپهر، كېســهل ۋە جىهــادتىن ئىبــارەت ب بىــر قــانچه ئ
  : قواليلىقالرنى يولغا قويدى

  
  نامازدا يولغا قويۇلغان رۇخسهتلهر 

  
شـىن، ئهسـىر ۋە خـۇپتهن نامازلىرىـدەك تـۆت رەكئهتلىـك       ېئىسالم مۇساپىر ئۈچۈن پ

ـاالم بـۇ ھهقـته مۇنـداق      . نامازنى ئىككى رەكئهت قىلىپ بېكىتتـى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
ـا   هللا ،بــۇ«: دېــگهن ـاال ســىلهرگه قىلغـ نىــڭ سهدىقىســىنى قوبــۇل   هللاســهدىقىدۇر، ن تائـ

  . ②»قىلىڭالر
ـام بىـلهن       (ئىسالم مۇساپىر ئۈچۈن ئىككى نامازنى  ـاز دېگهرنـى، ش پېشـىن بىـلهن نام

ئـۇالرنى بىرىنىـڭ ۋاقتىـدا ئالـدىغا تارتىـپ      . جۇغالپ ئوقۇشقا رۇخسهت قىلـدى ) خۇپتهننى
  . ياكى كهينىگه سۈرۈپ جۇغالپ ئوقۇشقا بولىدۇ

ـا      الشۇنداقال، ئىس ـا يېنىسـىغا يېتىـپ، ي ـازنى ئولتـۇرۇپ، ي ا ئوڭدىسـىغ  م كېسهلگه نام
بىلىـش كېرەككـى، كېسـهلگه    . كۈچى يهتكهن ھالهتته ئوقۇشقا رۇخسـهت قىلـدى   يېتىپ،

  . دىشۋارچىلىق بولمايدۇھېچقانداق 
ـا  غان تاھارەتته كېسـهللىك،  قىلىنبولۇشىغا شهرت  ئادا نامازنىڭ توغرا دىنى ئىسالم ي

ن كىشــىگه ئىككىلىســى ســهۋەبىدىن ســۇ ئىشلىتىشــى قىــيىن بولغــا يــا مۇســاپىرلىق،
ياكى تاشتىن ئىبارەت پاك تۇپراق بىلهن تهيهممۇم  تاھارەت ئالماي، قۇمدىن ياكى توپىدىن

�,0 � :تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. قىلىشقا رۇخسهت قىلدى �D�B f�� �< "��B $��#��� V��)�A "��B V���"�*7 2 ��( � �%;��
 �647 2 M(*7 �"��B�� "2 M%e� < �%. "�� :�Z"7��� �G�4��@ � G,�%�q "�� R*R�������� f��7 "�� , %Q�� "2�)��� f��Z4(��  2 � "Z�7�/ "��B %}%>��v"�� ���7  C�"(47 2 M�%,

 "�����)�A  C����� �R"%8 *2%���� �%��� "2 ������ *!�J �%�  ,����%� � 6���%M���� $̀ ����� �D "6���47 2 M"�����)�A �5���� "Q��%�  C���K)��  ,����%� � ��� � M��� "a�� "2���  M*)��� "2 M� � ئهگهر
ســۇ (، يــاكى ســهپهر ئۈســتىدە بولــۇپ  )ســۇ زىيــان قىلىــدىغان بولســا (كېســهل بولســاڭالر 

ـاڭالر ـاكى ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر ھاجهتخانىــدىن كهلــگهن     )تاپالمىسـ ـارەت  (، يـ يهنــى تاھـ

                                                 
 .ئايهت -  4سۈرە بهلهد،  ①
 .رىۋايهت قىلغان ئىمام مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسائى، ئىبنى ماجه ②
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 بولســاڭالر، يــاكى ئايــاللىرىڭالر بىــلهن يېقىنچىلىــق قىلغانــدىن كېــيىن ) ســۇندۇرغان
سۇ تاپالمىساڭالر، پاك تۇپراقتا تهيهممۇم قىلىڭالر، ئۇنىڭ بىـلهن  ) غۇسلى تاھارەت ئۈچۈن(

 هللاسىلهرگه مۇشهققهتنى خالىمايدۇ، لـېكىن   هللايۈزۈڭالرغا، قولۇڭالرغا مهسهى قىلىڭالر، 
ـان قىلىـش   سىئ(ئۈچۈن سىلهرنى پاك قىلىشنى،  شۈكۈر قىلىشىڭالر الم شهرىئىتىنى باي

  . ①�سىلهرگه تامامالشنى خااليدۇ ىنىنېمىت) بىلهن

��G�4��� �: تائــاال مهزكــۇر ھۆكــۈمنى يهنه نىســا سۈرىســىدە تىلغــا ئالــدى هللا@ � G,�%���q "���� R*R��������
�G���� #�I �t��� #�A ����� �� �C��K)�� *�%; "2 M�%,��"��B�� "2 M%e��� < �%. "�� :�� �Z"7��ـا   � �� ـا، قولۇڭالرغـ ــۇپراقنى يۈزۈڭالرغـ ـاك ت پـ

ھهقىـقهتهن ئهپـۇ قىلغۇچىـدۇر، مهغپىـرەت قىلغۇچىـدۇر       هللاىلىڭـالر،  سۈرتۈپ تهيهممۇم ق
ـادەتنى ئاسانالشــــتۇرۇپ      هللايهنــــى ( بهنــــدىلىرىگه ھهرەج بولماســــلىقى ئۈچــــۈن ئىبـــ

  . ②�)بهرگۈچىدۇر
تىلغــا ئالغــان ئىبــادەتلهردىكى رۇخســهت ھۆكــۈملىرىنى تائــاال مهزكــۇر ئــايهتلهردە  هللا

ـايىن  «ۋە » ئىنتايىن كهرەملىك زات« ،»مهغپىرەت قىلغۇچى«، »ئهپۇچان«ئۆزىنىڭ  ئىنت
ـان ــدۇ   » مېهرىبـ ـان قىلى ــلهن بايـ ــىملىرى بى ــۈزەل ئىس ــگهن گ ــدىلىرىنى  . دې ــۇ زات بهن ئ

  . لىرىنى تامامالشنى خااليدۇنېمهتپاكالشنى ۋە ئۇالرغا 
ئىبنى ئاسنى زاتۇسسهالسىل غازىتىغا ئهۋەتكهنـدە، ئـۇ    الم ئهمرپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا

مۇبادا يۇيۇنسا توڭالپ قېلىشـتىن   .ىر كېچىدە ئېهتىالم بولۇپ قالدىئىنتايىن سوغۇق ب
ـام بولـۇپ،   ئاندىن كېيىن ھهمراھلىرى. قىلدىشۇڭا، تهيهممۇم . ئهنسىرىدى ـا ئىم بامـدات   غ
. نىڭ بۇ ئىشىنى قوبۇل قىاللمىغاندەك ئىـدى ئۇنىڭ ھهمراھلىرى ئهمر. ئوقۇدى نامىزىنى

. ىغا كهلگهنــدە ئۇنىڭغــا بولغــان ئىشــنى دېــدىئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ قېشــ
ئىمــام  ســهن جۇنــۇب تۇرۇقلــۇق ھهمراھلىرىڭغــا !ئــى ئهمــر«: يغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمپه

ــ ــدى» دۇڭمۇ؟بول ــر. دې ــڭ هللامهن «: ئهم ���� :تائاالنى GR� %D�� "2�� M%. ����� �� �C��K)�� *�%; "2 M�� �Z #8�B "���� ) �� "���� �/��� 
ھهقىــقهتهن ســىلهرگه  هللائۆلتــۈرمهڭالر، ) ىڭالرنــىبىر -  يهنــى بىــر(ســىلهر ئــۆزۈڭالرنى �

ــدۇر ــدىن نامــاز    ③�ناھــايىتى مېهرىبان ــگهن ئــايىتىنى ئهســلهپ تهيهممــۇم قىلــدىم، ئان دې
ـاڭالپ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى» ئوقۇدۇم ه هرسـ بىـر ن  قويـدى، باشـقا  كۈلـۈپ   بـۇنى ئ

  . ④دېمىدى

                                                 
 .ئايهت -  6سۈرە مائىدە،  ①
 .ايهتئ -  43سۈرە نىسا،  ②
 .ئايهت -  29سۈرە نىسا،  ③
 .اۋۇد قاتارلىقالر رىۋايهت قىلغانئهھمهد ۋە ئهبۇ دئىمام  ④
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ـاالمنىڭ ب  ـان ئىشـى   ى ئهمرىـر نهرسـه دېمىگهنلىكـ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسس نى نىـڭ قىلغ
ـانلىقىنى      ۇئ ،قىلغانلىقىنى قوبۇل نىڭ بۇ جهھهتتىكـى ئىلىـم ۋە ئىجتىهادىـدىن خـۇش بولغ

  . كۆرسىتىدۇ
  
  

        جىهادتىكى رۇخسهتلهر 
  
ـامىزى «ا تـ تائاال جىهاد هللا ـا قويـدى   »جهڭ ن بىـلهن تـۆت رەكئهتلىـك     ڭبۇنىـ . نـى يولغ

ـاردەم بېـرىش ئۈچـۈن     گه قارشى ئۇالرغاريالشتۇرۇش ۋە دۈشمهنلهنامازنى مۇجاھىدالرغا قوال ي
ــدى  ــئهت قىل ــر رەك ـاس  . بى ــى ئاببـ ــۇن  هللا(ئىبن ــدىن رازى بولس ــگهن ) ئۇنىڭ ــداق دې : مۇن

ـارقىلىق    هللاھهقىقهتهن « ـاپىرغا ئىككـى     تائاال سـىلهرنىڭ پهيغهمبىـرىڭالر ئ ـازنى مۇس نام

   .①»ا بىر رەكئهت پهرز قىلدىقىلغۇچىغ هت، مۇقىمغا تۆت رەكئهت ۋە جىهادرەكئ
قىلىۋاتقانـدا قانـداق    دۈشـمهن بىـلهن گىرەلىشـىپ ئـۇرۇش     دىنمۇجاھىدالر تائاالهللا ا

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ئوقۇغان نامىزىنى قوبۇل قىلىدۇ ئوقۇيالىسا شۇنداق ��: تائ "# %O "�u��� "2 �
�G8��� "� � "��B G/��<%��ـاكى ئۇالغلىـق كېتىـپ بېرىـپ     � �� ـا (قورقۇنچتا قالغىنىڭالردا، پىيادە ي ز نام

ـازدا رۇكـۇ،    دېمهك، دۈشمهن بىـلهن گىرەلىشـىپ كهتكهنـدە    . ②�)ئوقۇڭالر ئوقۇلىـدىغان نام
  . سهجدە ۋە قىبلىگه يۈزلىنىش شهرت قىلىنمايدۇ

ــڭ       ــلهن جىهادنىـ ـاز بىـ ـاھابىلىرى نامــ ــڭ ســ ـاالم ۋە ئۇنىـ ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمـ
. ا چوققىسـىدۇر چۈنكى، ناماز ئىسالمنىڭ تۈۋرۈكى، جىهاد بولسـ . ئوتتۇرىسىنى ئايرىمايتتى

شۇنداقال، ناماز ئوقۇۋاتقان كىشى ئۆزىنى جىهاد مهيدانىـدا بولۇۋاتقانـدەك، مۇجاھىـد ئـۆزىنى     
  . مېهراب ئالدىدا تۇرۇۋاتقاندەك ھېس قىلىدۇ

ىــدا بــاش ئىگىــپ تۇرۇۋاتقانــدا، دۇئــا  ھۇزۇرتائاالنىــڭ  هللاتائــاال مۇجاھىــدالرغا ئــۇالر  هللا
ــوراللىرىنى ئېلىۋېلىشــــلىرىنى ۋە ئاگــــاھ قىلىۋاتقانــــدا ۋە مۇناجــــات قىلىۋاتقانــــد ا قــ

�� 2" �: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. بولۇشلىرىنى پهرز قىلدى���")��� �	���*+��  2� !�� �N� "R�-���� "2%!��%� �N�( � ��=%;��
 "2�� M%>n���� 6�� %7 "���� 8� M��")��� "�� ,�Q�� �� ��=%u���� "2 !��� �:%)�� "��B "�� 9�� O"���"��� �F���*7 2 ! "�(��47 03���#%>?�@  "��b)���+ � "2���� Y���� "O B 03���#%>?�@ %&"�����"���

  M%��:%)�� "��B "6���A ����� ) #"v��� "����� "�� ����#�� �6�%9��*�� *
�� "2 !��� �:%)�� "��B�� "2 e�� "9�� %D "�� 9�� O"���"��� �F����7 "��b)���+ �")��� ����� )� %R����� "2 M%����%�"7�B�� "2
 G	�,� %D��� G3��) "��*7 2 M"��)�A� �)بىلـله بولـۇپ، ئـۇالر    ) جىهادتا(مۇئمىنلهر بىلهن سهن !) ئى مۇھهممهد

ـا   بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن بىلهن بىرلىكته نامازغ
                                                 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  239سۈرە بهقهرە،  ②
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يېنىدا تۇتسۇن، سهجدىگه بېرىپ بولغاندىن ) ئېهتىيات يۈزىسىدىن(تۇرسۇن، قوراللىرىنى 
ئوقــۇپ بولغــان پىــرقه ئارقــاڭالردا  يهنــى نامــاز(كېــيىن، ئــۇالر ئارقاڭالرغــا ئۆتــۈپ تۇرســۇن 

ـان ئىككىنچـى بىـر پىـرقه     ) كۆزەتچىلىك قىلىپ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ ئورنىغا ناماز ئوقۇمىغ
) دۈشــمهنلىرىدىن(نامــاز ئوقۇســۇن، ) يهنــى ئارقــاڭالردا(كېلىــپ ســهن بىــلهن بىــرلىكته  

ــۇن   ــيار تۇرس ــلهن ھوش ـات بى ــۇرۇش   . (ئېهتىيـ ـار ت ــقا تهييـ ــلهن ئۇرۇشۇش ــمهنلىرى بى دۈش
ـاپىرالر ســىلهرنىڭ قــوراللىرىڭالردىن،       ) يۈزىســىدىن  قــوراللىرىنى يېنىــدا تۇتســۇن، كـ

 )تۇيۇقسىز(ئهشيالىرىڭالردىن غهپلهتته قېلىشىڭالرنى، شۇنىڭ بىلهن سىلهرگه بىردىنال 

  . ①�ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ
ــمهن       ــمىنى دۈش ــر قىس ــدىن بى ــڭ چهۋەندازلىرى ـاالم ئۆزىنى ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهم

ـا ئهۋەتتـى   ئىگهلـله رىنى خهۋى ـاالم بامـدات    . ش ئۈچـۈن ئايغاقچىلىقق پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
ـاز  گهن بولئۆزى نامازدا باشقا تهرەپكه قاراشنى چهكلى گهرچه نامىزىنى ئوقۇۋېتىپ، سىمۇ، نام

ـان  الر كېلىدىغان جىلغا تهرەپـكه قار ئارامى تۇرسىمۇ، يهنىال ئۇلئۇنىڭ كۆزقارىچۇقى ۋە دى ىغ
   .ئىدى

ـازدا تۇرۇۋېتىـپ قوشـۇن    «: مۇنـداق دېـگهن  ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا( ئۆمهر مهن نام
  . »تهيياراليمهن

  
  

        روزىدىكى رۇخسهتلهر 
  

ـاپىر ئۈچـۈن روزا   روزىـدا  ئىسالم پهرز  روزا  ، بهلكـى، تۇتماسـلىققا رۇخسـهت قىلـدى   مۇس
ـا، ئېغىـز ئېچىۋېتىشـنى پهرز قىلـدى    نىلىپ قالىدىغان ئهھـۋال بو قىي قانداتۇت ـابىر   .لس ج
ـاالم بىـر   دىـن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـب    )ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن  هللا( هر ئهلهيهىسس

ـادەمنى  كىشىلهر ئهتراپىغا ئولىشىپ سايه چۈشۈرۈپ تۇرغان بىـر . دىئىسهپهردە  : ۈپكـۆر  ئ
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهندە، » روزىدار ئىكهنئۇ «: ئۇالر. دېدى» ئۇنىڭغا نېمه بوپتۇ؟«
  . دېدى» ردە روزا تۇتۇشۇڭالر ياخشىلىقنىڭ جۈملىسىدىن ئهمهسسهپه«

ــۋايهت قىلىنىــدۇ)ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئهممــار ئىبنــى ياســىر  مهن : دىــن رى
ھاۋا ناھايىتى  .ىپ كېلىۋاتاتتىمقايتبىر غازاتتىن بىلله پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن 

دەرەخ ئاسـتىغا  بىر تـۈپ  بىر كىشى  ىزدىنئارىم. چۈشتۇق جايغابىز بىر  .ئىسسىق ئىدى
ڭ ئهتراپىغــــا ھهمراھلىــــرى ئۇنىــــ. ىيېــــنىچه يــــاتت ، بىئــــارام بولغانــــدەككىرىــــپ

                                                 
 .ئايهت -  102سۈرە نىسا،  ①
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ـاالم  . دىيىغىلىۋالغانى ـا نـېمه بوپتـۇ؟   «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس ئـۇ  «: ئـۇالر . دېـدى » ئۇنىڭغ
ــكهن  ــدار ئى ــ» روزى ــدې ـاالم  ،دىگهن ئى ــبهر ئهلهيهىسسـ ــهپهردە روزا  «: پهيغهم ــىلهرنىڭ س س

سىلهرگه قىلغان رۇخسـهتنى ئـېلىڭالر،    هللاجۈملىسىدىن ئهمهس، تۇشۇڭالر ياخشىلىق تۇ

  . ①»سىلهر ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر
مۇشـهققهت   ا تۇتـۇش سـهپهردە روز يۇقىرىـدىكى ھهدىسـلهردە   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ــىنى     ــال روزىسـ ــىمۇ، يهنىـ ــپ قالسـ ــگه يېتىـ ــيىلگهن دەرىجىـ ــلهردە دېـ ــپ، ھهدىسـ كېلىـ
ـار بولىـدىغانلىقىنى       داۋامالشتۇرۇ ـاۋاب تاپماسـتىن، بهلكـى گۇناھك ۋەرسه، ئۇ كىشـىنىڭ س

  . ىدۇئىسپاتالپ بېر
ــۇن هللا(ئهنهس  ــدۇ)ئۇنىڭـــدىن رازى بولسـ ــۋايهت قىلىنىـ ــبهر : دىـــن رىـ ــز پهيغهمـ بىـ

روزا بهزىلىرىمىـز روزىـدار، بهزىلىرىمىـز    . ئهلهيهىسساالم بىلهن بىر سهپهردە بىلـله ئىـدۇق  
ىمىز كـۆپىنچ . تىق ئىسسىق بىر كۈندە بىـر مهنـزىلگه چۈشـتۇق   بىز قات. ىدۇقتۇتمىغان

ــ ــرى بىـ ــدارالر ي. لهن ســـايىداۋاتاتتىكىيىملىـ ــتىروزىـ ــپ چۈشـ غـــانالر روزا تۇتمى. قىلىـ
ـاالم مۇنـداق دېـدى   بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيه. كارۋانغا سۇ بهردى. چېدىرالرنى تىكتى : ىسس

  . ②»غانالر بۈگۈن ئهجىرلهرنى ئېلىپ كهتتىروزا تۇتمى«
روزا . دېــمهك، روزىــدار بۇنــداق ئهھــۋالالردا پهقهت ئــاچلىق ۋە ئۇسســۇزلۇققا ئېرىشــىدۇ 

توقلۇققــا، ئۇسســۇزلۇقتىن قېنىشــقا ۋە ئۆزىنىــڭ قېرىنداشــلىرىغا خىــزمهت  تۇتمىغــانالر
  . ساۋابىغا ئېرىشىدۇقىلغانلىق سهۋەبىدىن ئىجتىمائىي ئهمگهكنىڭ 

كېسـهل ۋە  . ا تۇتماسـلىققا رۇخسـهت قىلـدى   دا روزرامىزانـ شۇنداقال، ئىسالم كېسهلگه 
تائاالنىـڭ   هللابىـز  . كۈنلىرىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇدىن كېيىن تۇتمىغان رامىزانمۇساپىر 

�Y �: مۇنۇ ئايىتىنى ئوقۇپ كۆرەيلى,� !"�� �6�47 $&���(4����.�� %]��*()4� YG,� e  �n"�� �"�� %C�%� �E%j8 B ��%9*�� ����d�7��  � "!�g
 %�����-"� #"���� ��  ,���%� � ���� �O B $����*��B "6��47 0	*,��%�� $��#�� �� V���)�A "��B ���Gd�%��7 ����� �� 6���7��  C "R�� +��")��� �� "!�� *a��  2 M(�� %7 �,%!�� �g 6�� �R��  2�� M%.  C��K)

 ���� "Z "��  2�� M%.  ,���%� � �/�� ���� "Z �"��� ـان       رامىــزان� ـان نازىــل بولۇشــقا باشــلىدى، قۇرئـ ئېيىــدا قۇرئـ
ـايرىغۇچى روشـهن      ئىنسانالرغا يېتهكچىدۇر، ـاھهقنى ئ ھىدايهت قىلغۇچى ۋە ھهق بىـلهن ن

ـا، رام  ىرامسىلهردىن كىمكى . ئايهتلهردۇر ـازىر بولس زان روزىسـىنى تۇتسـۇن؛   ىـ زان ئېيىدا ھ
ـان    (بولۇپ ) يهنى مۇساپىر(كىمكى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە  ـا، تۇتمىغ ـان بولس تۇتمىغ

هرگه ئاســانلىقنى خااليــدۇ، تهســلىكنى ســىل هللا. باشــقا كــۈنلهردە تۇتســۇن) كــۈنلهر ئۈچــۈن

  . ③�خالىمايدۇ

                                                 
 .تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ①
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
 .ئايهت -  185سۈرە بهقهرە،  ③
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. قا رۇخسـهت قىلـدى  روزا تۇتماسلىقزاندا ىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇجاھىدالرغا رام
پهيغهمـبهر  بىـز  : رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  مۇنـداق  تىن )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(د ىئهبۇ سهئ

بىــر مهنــزىلگه  ىــپ،هپهر قىلمهككىــگه ســروزىــدار ھــالهتته ئهلهيهىسســاالم بىــلهن بىلــله 
روزا ســىلهر دۈشــمهنلىرىڭالرغا يېقىنالشــتىڭالر، «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. چۈشــتۇق

 شـۇنىڭ بىـلهن   .بـۇ بىـر رۇخسـهت ئىـدى    . دېـدى » سىلهر ئۈچۈن كـۈچ بولىـدۇ   تۇتماسلىق
. بىـر مهنـزىلگه چۈشـتۇق    يهنهكېـيىن  . دۇقتۇتمىبهزىلىرىمىز روزا تۇتتۇق، بهزىلىرىمىز 

ـاالم په ــبهر ئهلهيهىسســ ــىلهر ئ«: يغهمـ ــلهن    سـ ــمهنلىرىڭالر بىـ ــهھهردە دۈشـ ــگهن سـ هتىـ
ـا شۇڭالشـقا  . سـىلهر ئۈچـۈن كـۈچ بولىـدۇ     روزا تۇتماسـلىق . ئۇچرىشىسىلهر » ڭالرروزا تۇتم

  . ①»روزا تۇتمىدۇقبىز  شۇڭا .بۇ بىر ئهمر ئىدى. دېدى
ئۇنىڭغــا  هللا(بىــلهن ئىبنــى قهييــۇم ) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(ئىبنــى تهيمىــيه 
ــۇن  ــمهت قىلس ــدۇ ) رەھ ــداق دەي ــلهن    «: مۇن ــمهنلىرىڭالر بى ــهھهردە دۈش ــگهن س ــىلهر ئهتى س
ــدۇ روزا تۇتماســلىقىڭالر ســىلهر ئ  شــۇڭا .ئۇچرىشىســىلهر ــۈچ بولى ــۈن ك ـار » ۈچ ــگهن ئىبـ  ەدې
ــۇلمانالر ــقا  نىڭمۇسـ ــهپهردىن باشـ ــدىمۇ سـ ــىپ قال چاغـ ــلهن ئۇچرىشـ ــمهن بىـ روزا  ســـا،دۈشـ
دا كـۈچ ھازىرالشـقا   مىقدارچۈنكى، مۇسۇلمانالر قۇدرىتى يهتكهن . دۇنى تهلهپ قىلىتۇتماسلىقى

   .كۈچ توپالشنىڭ سهۋەبلىرىدىندۇر روزا تۇتماسلىق ، مۇنداق پهيتتهبۇيرۇلغان، ھالبۇكى
ــتىش ۋە     ــۈن يهڭگىللىـ ـاد ئۈچـ ــهپهر ۋە جىهــ ــهل، سـ ـادەتته كېسـ ــالمنىڭ ئىبــ ئىسـ

پ، ئىســالم نــۇرى چاقناشــقا نازىــل قىلىنىــ» قۇرئــان كهرىــم«قواليالشــتۇرۇش پرىنســىپى 

ـا    ـان  باشلىغاندىن تارتىـپ يولغ ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. پرىنسـىپتۇر قويۇلغ � �*�6 �: تائ�B �2�%)�A
 %�� "d�� ��� �� �On�� V��"�*7 2 M(%7  �� M���� ��B �2%)�A %�n"� �"�� �6%7 ��*Z����� ��7 �� r��"�-��� "2 M"��)�A �1������  L� +": � %h"�� "W� ��%� ��� .

  C���"( %7 ����� *Z����� �����7 �� r��"�-������ %C���*)�� %5�%���� �� ����%� ��� )%������� �� ��� ���� �On�� %C���*)�� %5��� "d�� 6��� %7 ������ v���"��ســـىلهرنىڭ ئـــۇنى � ���
يهنى كېچىـدە  (سىلهرگه رەھىم قىلدى  هللابىلىدۇ،  هللاھېسابالپ بواللمايدىغانلىقىڭالرنى 

تهھهججـۇد نامىزىـدىن   ). ىنامىزى ئوقۇشنىڭ پهرزلىكىنـى ئهمهلـدىن قالـدۇرد   تهھهججۇد 
ـاننى ئوقـۇڭالر    بىلىـدۇكى، بهزىڭـالر كېسـهل بولـۇپ قالىسـىلهر،       هللا. سىلهرگه قـوالي بولغ

ـارەت قىلىـپ   (نىڭ پهزلىنى تىـلهپ  هللابهزىلهر  يهر يۈزىـدە سـهپهر قىلىـدۇ، يهنه     )يهنـى تىج
ــلهر  ــدۇ نىــڭ هللابهزى ـاد قىلى ــدا جىهـ ــدىن  . يولى ــۇد  (شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇنىڭ ــى تهھهجج يهن

  . ②�قوالي بولغاننى ئوقۇڭالر) ىدىننامىز
ـاھابىلهر بولـۇپ، ئـۇالر    مهزكۇر رۇخسهتلىرىدىن ئىسالمنىڭ  ئهڭ كۆپ پايدىالنغانالر س

ــبهر      ــىته پهيغهمـ ــى بىۋاسـ ــۆگهنگهن ۋە دىننـ ــى ئـ ـاالمدىن دىننـ ــبهر ئهلهيهىسســ پهيغهمـ

                                                 
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  20سۈرە مۇززەممىل،  ②
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چـۈنكى،  . يولغا قويغان رۇخسهتلهرنى قاتمالالشتۇرمىغانىدى هللا. ئهلهيهىسساالمدىن ئالغان
ـان كۆرگهنـدەك، رۇخسـهتلىرىنىڭمۇ    مه -  تائاال گۇناھ هللاھهقىقهتهن « :ئۇالر سىيهتلهرنى يام

  . ①ىتتبىله ياخشى نىدېگهن» ئىجرا قىلىنىشىنى ياخشى كۆرىدۇ

                                                 
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان ①
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  ئالتىنچى باب
   

  
  ئىسالم ئىبادەتلىرى ۋە ئۇنىڭ بۈيۈك ئهھكاملىرى

  
  
  . ئۇالرنىڭ ھاياتتىكى تهسىرلىرى ئهسرارلىرى ۋە -  ئىسالم ئىبادەتلىرىنىڭ سىر. 1
  . ناماز. 2
  . زاكات. 3
  . روزا. 4
  . ھهج. 5
  
  
  

ئهسرارلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ھاياتتىكى  - ئىسالم ئىبادەتلىرىنىڭ سىر. 1
  تهسىرلىرى

  
  

         ئىسالم ئىبادەتلىرىدىن مهقسهت
  

ـادەتلىرى «بىــز  ـالغتوغرىســىدا » ئىســالم ئىبـ ـاتائاال هللا، ئىســالم اىنىمىزدتوختـ  غـ
ــتۇرىدىغانقىناليې ــپ شـ ــبه ئهمهل قىلىـ ــدە لگىلىـ ــۇئهييهن ، رىئـــاالمهتلىگهن، ئاالھىـ مـ

ـانۋاقىتلىــرى ـاكى   هنــ بهلگىل ىشــهكل ى ۋە، سـ ش زىتىتــۈ گهن، قهتئىــي ئــۆزگهرتكىلى يـ
شۇڭالشـقا،  . لىمىزئۈسـتىدە تـوختى   ۇ بهلگىلىك شهكىللهرىلى بولمايدىغان ئاشكىرگۈزگ

  . ىمىزتۈرگه قارىتۋە ھهجدىن ئىبارەت مۇشۇ تۆت  ا، روززاكات، پهقهت ناماز سۆزىمىزنى ىزب
ــز ــۇ ك ئهگهر بى ــنى تېخىم ــدە توختىلىش ـاق،   هڭ دائىرى ـان بولسـ ــۆزىمىزگهخالىغـ  س

ۋاقىـــت ۋە شـــهكىل  نىڭ مـــۇھىم ئىبادەتلىرىـــدىن بولغـــان، ئهممـــا مـــۇئهييهنئىســـالم
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ـانلىقتىن پ، ياخشىلىققا بۇيرۇن، هيدىغانگهن ئىبادەتلهر قاتارىغا كىرمبهلگىله  توسـۇش  يام
  . تۈرىنى كىرگۈزگهن بوالتتۇقئىبادەت تىن ئىبارەت ئىككى جىهاد قىلىشيولىدا هللا اۋە 

ىن ئاالھىـــدە باشـــقا ئـــۈممهتلهرد نىئىســـالم ئـــۈممىتى ئىبـــادەت بولســـا،بىرىنچـــى 

���: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ۇرپهرزد دۈرۈپ تۇرىدىغانپهرقلهن� %]��*()%� "N��<%� "O B $3�*7 B ��� "�� �O "2 ��( � ��� � 7"�
 %C��K)��%. ����� ( %7 "w ���� %��� �M( R"�� %6���A �� "��� �! "�(����� %x� �"�R"����%. ��)ســىلهر ئىنســانالر !) ئــى مــۇھهممهد ئــۈممىتى

ـانلىقتىن توسـىدىغان،       ـان ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ يام مهنپهئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغ

ماننىڭ شاخچىلىرى ئى بۇ ئىبادەت. ①�قا ئىمان ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهرهللا

���&  �: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا. ھېسابلىنىدۇ نىڭ خىسلىتىلهرۋە مۇئمىن( %7 "w R"���� ���� (%7 "w R"����
 %�� �M( R"�� %6��A ��"�� �! "�(����� %x� �"�R"��%. ��� � 7"��� $�"��. f���%� "��B "2 ! d"� -  مۇئمىن ئهرلهر، مۇئمىن ئايالالر بىر� �.�

ـان      ) كىشـىلهرنى (ئـۇالر   بىرى بىـلهن دوسـتتۇر،   ياخشـى ئىشـالرنى قىلىشـقا بۇيرۇيـدۇ، يام

"� �x% �؛ ②�ئىشالردىن توسىدۇ�R"���%. ��� �%7'� ���, %<�*Z�� ��� %��*��� ��� :%>�*Z�� ��� ,%7��:"�� ��� ,%.��"�� ��� �%>�*���
 %C��K)�� %
� ,�� :%� ��� c%���� �:"���� %��� �M( R"�� %6���A ��� e���*(���ــدىنگۇ(� �� ئىخــالس (تهۋبه قىلغــۇچىالر، ) ناھلىرى

ــلهن ــۇچىالر،  ) بى ـادەت قىلغ ــۇ   ) قــاهللا(ئىبـ ــۇچىالر، رۇك ــۇچىالر، روزا تۇتق ـانا ئېيتق ھهمدۇسـ
قىلغــۇچىالر، ســهجدە قىلغــۇچىالر، ياخشــى ئىشــالرغا دەۋەت قىلىــپ، يامــان ئىشــالردىن    

  . ③�نىڭ بهلگىلىمىلىرىگه رىئايه قىلغۇچىالردۇرهللاتوسقۇچىالر، 
ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. نىڭ لهنىـتىگه ئۇچرايـدۇ  هللا ،سهل قارىسا ئىبادەتكه ۇبكىم  : تائ

�  8�� ��*� ����+�A �� �R%. �F�%��= �2��"���7 %6".� V�Z�%A�� �
� ���
 %���Z%� V�)�A �5�%>��� "�%; �%(�. 6%7 "�� ��#�� �6�%9*�� �6% � ��� ,���"��� "��  "�� 8�� ��
 ��� $��� �M(b7 6���A �� "��e����( ������ �/ ����� )� "#��� "�� 8��� �� ����7 �P"i��%���  L��� )�ـا    � � ـاپىر بولغانالرغـ بهنــى ئىســرائىلدىن كـ

ــوغلى ئىيســانىڭ تىلــى بىــلهن   ــۇردا ۋە ئىنجىلــدا (داۋۇدنىــڭ ۋە مهريهم ئ ــى زەب لهنهت ) يهن
ـانلىقلىرى ۋە    ) يهنى ئۇالرنىڭ لهنهتكه ئۇچرىشـى (بۇ . قىلىندى ئۇالرنىـڭ ئاسـىيلىق قىلغ

ـان ئىشـالردىن      . نلىكلىرىدىن بولدىھهددىدىن ئېشىپ كهتكه ـان يام ئـۇالر ئـۆزلىرى قىلغ

   ④�!بىرىنى توسمايتتى؛ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگهن يامان -  بىر
 خـۇددى  نىمۇسـۇلمان  دىنـى  ئىسالم بولۇپ، قىلىش پهرزى ئىبادەت جىهادئىككىنچى 

ـادەتلهرنى قىلىشـقا بۇيرىغانـدەك      -  رۇكۇ ئۇنىمـۇ قىلىشـقا    ،سهجدە ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا ئىب

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. بۇيرىدى�� "�� �̂ "�� ��� )�"����� "2� M*.�� �� ,� �"A��� �� , Q� "���� ��� ��"�� ��� (�7n �6�%9�*�� �� �!b���B ���

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  110سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  71سۈرە تهۋبه،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  112سۈرە تهۋبه،  ③
 .ئايهتلهر -  79ۋە  -  78سۈرە مائىدە،  ④
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 ��� :%)"# �� "2 M*)���  %L%
��! %< *[�D %C*)�� �%� �� ,%e��<��  "2 ������� "<� ��� e� ىشىڭالر بهختكه ئېرىش! ئى مۇئمىنلهر�
ـاز ئوقـۇڭالر    (ئۈچۈن رۇكـۇ قىلىڭـالر، سـهجدە قىلىڭـالر      ـالغۇز (، )يهنـى تهزەررۇ بىـلهن نام ) ي

ـا سـىله   -  يهنى خىش(پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر، ياخشى ئىشالرنى   -  ئهقرىباالرغ
ـامىزى      -  رەھىم قىلىش، يېتىم يېسىرلهرنىڭ بېشىنى سـىالش، كېچىسـى تهھهججـۇد ن

مېلىڭالر بىـلهن، جېـنىڭالر    -  پۇل(نىڭ يولىدا هللا. قىلىڭالر) ىق ئىشالرنىئوقۇش قاتارل
دىنىغا ياردەم بېرىشكه ئۈممهتلهر (هللا ، اتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه جىهاد قىلىڭالر) بىلهن

ئهڭ مۇكهممهل شهرىئهت ۋە ئۇلۇغ پهيغهمبهرنـى سـىلهرگه   (سىلهرنى تاللىدى ) ئارىسىدىن

ـاس قىلــدى  ��� �؛ ①�)خـ �!b���B ����� "2�� M*)��� %C%)�%��� �� ���%� �� ,�� %e��<�� �3�)��� %���"�� %C��"���%; ���� v���"�.��� �C��*)�� ���� �*��� ���� (�7n �6�%9��*��
 ����� :%) "# ��ــۇئمىنلهر � � ــى م ــۈن    !ئ ــىڭالر ئۈچ ــهتكه ئېرىشىش ـازابى ( هللامهقس ــڭ ئـ ــن )نى دى

ـاقلىنىش بىـلهن   -  تائهت(قا هللاقورقۇڭالر،  ق يېقىنچىلىـ ) ئىبادەت قىلىش، گۇناھتىن س

كىـم  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن . ②�يولىدا جىهاد قىلىڭالر هللا. تىلهڭالر
ـا جىهادنىــڭ  هللا ـات       تائاالغـ ـات بولىــدىكهن، دەز كهتــكهن ھالــدا مۇالقـ ئهسىرىســىز مۇالقـ

  . ③»بولىدۇ
ـاۋابىنىڭ    هللا ـان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن    كـ تائاال مۇجاھىـدالرنىڭ س : اتتىلىقىنى باي

� *�8��%. �F%��= �� ����*# M"��  ��%v�� �Gi%@ "��7 ��� w�J�� �/�� %CK)�� %5�%��� �%� 03�+�R "̂ �7 �/�� 0l�+�8 �/�� 0��R�m "2 ! ��� %+ � �/ "2 ! ��� ����(��� �/
 �6�%( %Z ": R"�� �� "<�B  o� %d � �/ �CK)�� *�%; 0X%���q 05�R�A %C%. 2 !�� �l%� � */%; G�"�*�8 �� ,�A "6%7   � �/�� G	����%� �� �/�� G	���%v��q G3����#��8 ���� �%#(

 ����� )�R"��� "�� 8��� �� ����7 �6�� �Z "D�B  C��K)��  2 !���%j�� "Q��%� "2�� !�� �l��%� � */%; ���G� %
��� ����� �J"���� �/�شــۇنىڭ ئۈچــۈنكى، ئــۇالر  بــۇ� ��
مۇشــهققهت ۋە ئــاچلىق، ئۇالرنىــڭ  -  نىــڭ يولىــدا ئۇچرىغــان ئۇسســۇزلۇق، تارتقــان جاپــاهللا

رالرنى خاپىلىققــا ســالىدىغان ھهربىــر قهدىمــى، دۈشــمهنلهر ئۈســتىدىن ئېرىشــكهن  كــاپى
ـارلىق ( ھهربىـر نهرسىسـى ئۈچـۈن    ) ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش، ئهسىر ئېلىش، مهغلۇب قىلىش قات
ئهلـۋەتته ياخشـى ئىـش     هللا. يېزىلىدۇ) يهنى ساۋاب(ئۇالرغا ياخشىلىق ) نىڭ دەرگاھىداهللا(

مهيلـى كىچىـك   ) نىڭ يولىداهللا(ئۇالرنىڭ . لىۋەتمهيدۇقىلغۇچىالرنىڭ ئهجرىنى بىكار قى
ـاد ئۈچـۈن باسـقان ھهربىـر          ـان نهرسىسـى ۋە جىه بولسۇن ياكى چوڭ بولسـۇن، سـهرپ قىلغ
ـا   مۇساپىسى ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه ئهڭ ياخشى مۇكاپات بېرىش يۈزىسىدىن ئۇالرغ

  . ④�يېزىلىدۇ

                                                 
 .ئايهتلهر -  78ۋە  -  77سۈرە ھهج،  ①
 .ئايهت -  35سۈرە مائىدە،  ②
 .ىۋايهت قىلغانتىرمىزى ر ③
 .ئايهتلهر -  121ۋە  -  120سۈرە تهۋبه،  ④
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دۇنيا  يولىدا مېڭىش هللائاخشامدا  –گهن ئهتى«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  . ①»اخشىدۇردۇنيادىكى بارلىق نهرسىدىن ي ۋە
ــورىدى   ــداق س ـاالمدىن مۇن ــبهر ئهلهيهىسسـ ـاھابىلهر پهيغهم ــدىكى  هللا«: بهزى سـ يولى

. دېـدى » سـىلهر قىاللمايسـىلهر  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم» جىهادقا نېمه تهڭ كېلىدۇ؟
ـايتىالپ سـور   ئ- ساھابىلهر بۇ سوئالنى ئىككى » قىاللمايسـىلهر «: ىغاندىمۇ، ئـۇ ۈچ قېـتىم ق

ـادتىن  نىڭ مغۇچىولىدا جىهاد قىلي هللا«: ئاندىن كېيىن. دىەپ جاۋاب بهرد ىسالى ئۇ جىه
نىــڭ هللا ،نامــاز ئوقۇيــدىغان، كۈنــدۈزى روزا تۇتىــدىغان ىســىكېچ گهنــگه قهدەرقايتىــپ كهل

مايــدىغان ئادەمنىــڭ شىشــىپ قالدىن بوروزىــ ۋە نامــاز قىلىــدىغان، نى تىــالۋەتئــايهتلىرى

  . ②»مىسالىغا ئوخشايدۇ
بولســىمۇ، يــۇقىرى  ناھــايىتى ئىبادەتنىــڭ ئىســالمدىكى ئــورنى پهرز مهزكــۇر ئىككــى
ـادەت ىمىزنى قويۇپسۆزيهنىال ئۇ ھهقتىكى  ى ئېنىـق ئىپادىلىنىـدىغان،   چۈشهنچىسـ  ، ئىب

دىغان لگىلـى بولىـ  نى ئىزدىنىـپ بى لىرىىرۋە سـ  لىـدىغان كۆرۈ ئوچۇق ئادەتتهلىرى ئهسهر
  . مىزىبۈيۈك ئىبادەتلهرگه يۈزلىن

  
  

        ھهم قهدىمىي ھهم يېڭى ئىبادەتلهر 
  

ــالم    ــلۇق بولغـــان ئىسـ ــگه تونۇشـ ــدىن ئىبـــارەت ھهممىـ نامـــاز، زاكـــات، روزا ۋە ھهجـ
ــته        ــۆزگىچه رەۋىش ــهكىللىرى ئ ــڭ ش ــۇپ، ئۇالرنى ـادەتلهر بول ــي ئىبـ ـادەتلىرى قهدىمى ئىبـ

ق ۇلــۇتائــاال بهزى پهيغهمــبهرلهر توغر هللا. تېپىلىــدۇئىســالمدىن ئىلگىرىكــى دىنالردىمــۇ 

���f ��: مۇنداق دېـگهن ��%; �� %	 ���*+�� �����-%;�� %&���� "�� �̂ "�� �5�"%� "2%!"����%; ���( "�� �D"��B�� ���8%�"7��%. ��� ,� "!��� G3� *R%>�B "2 e���(")��<�� %	�� ��*j�
 �6�%,�%.��A ���(�� �� 8� ���ـا   ( ئۇالرنى بىزنىـڭ ئهمرىمىـز بـويىچه   � �� ) كىشـىلهرنى بىزنىـڭ دىنىمىزغ

ئۇالرغــا بىــز ياخشــى ئىشــالرنى . قىلــدۇق) يهنــى پهيغهمــبهرلهر(يېتهكلهيــدىغان پېشــۋاالر 
ـادەت      ـالىس ئىب قىلىشنى، ناماز ئوقۇشنى، زاكات بېرىشنى ۋەھىي قىلدۇق، ئـۇالر بىـزگه خ

  . ③�قىالتتى

7�) ��: روزا توغرىسىدا مۇنداق دېگهنn �6�%9�*�� �� �!b���B ���� �6�%9�*�� V��)�A �l�%� � �� �R��  �����4+��  2 M"���)�A �l�%� � "��
 ��� �*����� "2 M*)��� "2 M%)"��ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سـىلهردىن  ) گۇناھالردىن! (ئى مۇئمىنلهر� �6%7 -�

                                                 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
 .ئايهت -  73سۈرە ئهنبىيا،  ③
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روزا پهرز قىلىنغانــدەك، ســىلهرگىمۇ ) يهنــى ئىلگىرىكــى ئــۈممهتلهرگه(ئىلگىــرىكىلهرگه 

  . ①�رز قىلىندىپه) روزىسى رامىزان(

��" �: ھهج توغرىسىدا مۇنـداق دېـگهن   4!�@�� �Gi"�� �g ��%. "\%�� "a � */ ��B %N�"����"�� ���� �M�7 �2�%e����"�. %%� ���8"B*���. "=%;��
 %
� Q�bZ�� %o*�b����� �6�%R%>���"���� �6�%#%>�*J)%� ��%�"���. ��)�A�� G/�� �<%� �\� �"���� 4��:"���%. %]��*(�� ��%� �4=�B�� 45� � 6� %7 �6�%�"���� $�%7���� 45� � V

 $[�%R�A ���ـا بهيتۇلالھنىـڭ ئـورنىنى تهيىـنلهپ بهردۇق،     � �� ـا  (ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمغ ئۇنىڭغ
ـام        «) ئېيتتۇقكى ـا، قىي ـاۋاپ قىلغۇچىالرغ ماڭا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمىگىن، ت

ـاك قىلغىـن  قىلغۇچىالرغا، رۇكۇ قىلغۇچىالرغا، سهجدە قىلغۇچىالرغا مېنىڭ ئ . ۆيۈمنى پ
ـادە ۋە ئـ      ھهجـگه چاقىرىـپ  ) ئۇالرنى(ئارىسىدا كىشىلهرنىڭ  رۇق ونىـدا قىلغىـن، ئـۇالر پىي

  . ②�رۇق تۆگىلهر يىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇوتۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئ
ـا       لېكىن، مهزكۇر تۆت ئىبادەت بۇرۇنقى دىـنالردا شـۇ دەۋرگه ۋە شـۇ دەۋرنىـڭ مۇھىتىغ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنساننىڭ يېـتىلىش باسـقۇچلىرىغا   . شته ئىدىمۇناسىپ رەۋى
ـاال ئـۇالرنى    هللاكهلگهنلىكىدىن، مۇناسىپ كېلىدىغان ئهڭ ئاخىرقى رىسالهتنى ئېلىپ  تائ

ئۇالرنىـڭ ھهربىـر تـۈرىنى ئۆزىنىـڭ غايىسـىگه ۋە      . ئهڭ مۇكهممهل شهكىلدە پهرز قىلـدى 
ـاڭ   ئۇالرنى ئ. ئاخىرقى نىشانىغا يهتكۈزدى ـان چ تـوزانالردىن   -  هسىرلهر داۋامىدا قونـۇپ قالغ

  . پاكلىدى
ـا  بۇ نۇقتىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا،     ـاز پهقهت دۇئ . تىـالۋەت ھالىتىـدىال قالمىـدى    -  نام

ـان تهپهككـۇرى، قهلبـى، تىلـى ۋە بهدىنـى      زىكىرلېكىن، ئۇ  ، دۇئا، تىالۋەتتىن ئىبارەت ئىنس
ــۈن قاتنىشــىدىغان ســۆز ۋە ئىــش  بىــر نــى مۇجهسسهملهشــتۈرگهن كهتلهرھهرى – بىــر پۈت

ـاكلىق، كىـيىم كىـيىش ۋە بىـر       . ئىبادەتكه ئايالندى ـاكىزلىق، پ ئىسالم ئۇنىڭ ئۈچـۈن پ
ــدى   ــهرت قىل ــبلىگه يۈزلىنىشــنى ش ــېچه . قى ــۇنى ك ــگهن   -  ئ ــدە بهلگىلهن ــدۈز ئىچى كۈن

. ىھهربىر ناماز ئۈچۈن مهلـۇم رەكئهتلهرنـى بهلگىلىـد   . ۋاقىتالردا ئادا قىلىنىدىغان قىلدى
ـائهت بىـلهن    . ئۇنىڭ شهكلىنى ئاالھىدە بىر كۆرۈنـۈش قىلـدى   ئوقۇيـدىغان پهرز  ئـۇنى جام

ـالهتكه يهتكــۈزدى نامــازالر ۋە جــۇم ــر  -  ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئهزان. ه نــامىزى بىــلهن كامـ تهكبى
  . ئوقۇشنى يولغا قويۇش ئارقىلىق ئۇنى تېخىمۇ زىننهتلىدى

ر بىـلهن باشـقا دىـنالردا تونۇلـۇپ     ناماز مهزكۇر شهرتلهشهكىلدىكى ئىسالمىي بۇ خىل 
  . دەرىجىدىن تاشقىرى ئىبادەت ھېسابلىنىدۇ ،باقمىغان

ئــۇ پهقهت ئىنســان تهقــدىم . زاكــاتمۇ ئىســالمدا دەرىجىــدىن تاشــقىرى بىــر ئىبــادەت 
ـاكى مۇنـداقال بېرىـپ قويىـدىغان سـهدىقه ئهمهس       ـان ي ئـۇ بهلگىلهنـگهن   . قىلىدىغان ئېهس

                                                 
 .ئايهت -  183سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتلهر -  27ۋە  -  26سۈرە ھهج،  ②
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هتلىرىدىن ئاشقان، بهلگىلىك نىسبهتكه يېتىپ بىـر  ئهسلى ئىگىسىنىڭ تۈپ ھاج. ھهق
تائــاال ئىنســانغا ئىنئــام  هللائــۇ . مالغــا بېرىلىــدىغان مهجبۇرىيهتتــۇر -  يىــل ئــۆتكهن پــۇل

ئـۇ شـۇنداق بىـر    . تائاالنىڭ ھهققىدۇر هللامال، تىجارەت، زىرائهتتىن ئىبارەت  -  قىلغان پۇل
دۆلهت ئــۇنى يىغىشــقا  ىســالمىيئ ھهقكــى، ئىنســاننىڭ ئىمــانى ئــۇنى بېرىشــكه ئۈندەيــدۇ،

���: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا. مهسئۇل بولىدۇ �!%. 2%!�4��j� ���� "2 e �� 4!�J � G3�- �,��q "2%!%����� "7�B "6� %7 "9� O� �)  ئـى
ـالغىنكى، ئۇنىـڭ       !) مۇھهممهد ـابىدا ئ ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىـر قىسـمىنى سـهدىقه ھېس

. ①�كۆپهيتكهيســهن) ياخشــىلىقلىرىنى( بىــلهن ئــۇالرنى گۇناھلىرىــدىن پاكلىغايســهن ۋە
ــۇ     ــدىكهن، ئ ــلهن بېرى ــى بى ــۆز رازىلىق ــۇنى ئ ــم ئ ـا  هللاكى ـانالرنىڭ رازىلىقىغـ نىــڭ ۋە ئىنسـ

كىــم ئــۇنى بېرىشــتىن بــاش . ئاخىرەتنىــڭ ياخشــىلىقىغا ئېرىشــىدۇ -  دۇنيــا. ئېرىشــىدۇ
ـاتنى بهرمهيـدىغان ئادەمنىـڭ كـۈچى ز    . تارتسا، ئۇنى بېرىشكه زورلىنىدۇ ـا،  مۇبادا زاك ور بولس

ــۇ زاكــاتنى بهرگ  ئۇنىڭغــا قارشــى قوشــۇن  ــگه قهدەرتهييارلىنىــپ، ئ ئۇنىــڭ بىــلهن جهڭ  هن
ـات بهرمىگهنـلهر   ) ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(تۇنجى خهلىـپه ئهبـۇ بهكـرى    . قىلىنىدۇ زاك

  . بىلهن شۇنداق ئۇرۇش قىلغانىدى
ـان كهرىـم  قۇ« نىـڭ تائاال هللاۋە  ئاالھىـدىلىكى مۇشۇنداق  ئۆزىنىڭ دېمهك، زاكات دە »رئ

ـانلىقى بىـلهن  نى بايان قىلهرسهرپ قىلىنىدىغان كىشىل زاكات باشـقا ھېچقانـداق بىـر     غ
  . لدىبولۇپ قاپ باقمىغان يېڭىچه بىر ئىبادەت دىندا تونۇلۇ

ـادەتلهرمۇ قهدىمىـي     -  تهسبىه، دۇئا -  زىكىرشۇنداقال، روزا، ھهج،  ـارلىق ئىب تىالۋەت قات
ـانلىقتىن پاكلىـدى    بۇ ئىبادەتلهرنى  لېكىن، ئىسالم. ئىبادەتلهردۇر . ھهرقانـداق بىـر نۇقس

. ئهسرارالرنى يوشـۇردى  -  ئۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان سىر. ئۇالرنىڭ ھهربىر تۈرىنى يۈكسهلدۈردى
ـا        ،ھهدىسلهرگه باغلىـدى  -  ئۇالرنى ئايهت ـا ھاياتق ـا يارىش ـان دىنغ ئومـۇمىي ھهم مهڭگـۈ بولغ

ەتنىــڭ ۋەزىپىســىنى شهخســنى ئىســالھ  ئىســالم ئىباد. كۆرســىتىدىغان قىلــدىتهســىر 
ىزم قىلىـش،  مـۇقىملىقىنى مـۇنت  نىـڭ  جهمئىيهتقىلىش، ئائىلىنى بهختلىك قىلىش، 

  . نى ھىدايهت يولىغا باشالش دەپ بېكىتتىجاھان ئهھلىدۆلهتنى يېتهكلهش ۋە 
  
  

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  103سۈرە تهۋبه،  ①
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        ئهسرارلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ھاياتقا بولغان تهسىرلىرى  -  ئىبادەتلهرنىڭ سىر
  

ـا  بهنـدىلىرى ئۈسـتىدىكى    تائاالنىـڭ ئهمرىنـى ئىجـرا قىلىـش،     هللادەتلهر ئهسلىدە ئىب
ـانغىلى بولمايـدىغان    ـادا      نېمهتھهققىنى ئادا قىلىش ۋە ت لىـرىگه شـۈكۈر قىلىـش ئۈچـۈن ئ

ــدۇ ـاددىي ھاياتى  . قىلىنى ـاننىڭ مـ ـادەتلهردە ئىنسـ ــۇ ئىبـ ــدا ب ـا پاي ــپهئهت بول -  غـ ــى، ۇمهن ش
. كمهتلهرنىــڭ بولۇشــى زۆرۈر ئهمهسئىنســاننىڭ چهكلىــك ئهقلــى تونــۇپ يېتىــدىغان ھې

ـادەت   ـان ئۇبۇدىيىتىنىــڭ ســىنىقىدۇر    ئهســلىدە ئىبـ ـا بولغـ ـاننىڭ پهرۋەردىگارىغـ . ئىنسـ
شۇڭالشقا، ئىنساننىڭ ئۇنىڭ تهپسىلىي سىرلىرىنى بىلىشىنىڭ ھېچقانچه زۆرۈرىيىتى 

گهن ئىنسان ئۆز قهدرىنى بىل. چۈنكى، بهندە دېگهن بهندە، پهرۋەردىگار دېگهن پهرۋەردىگار. يوق
  ! ؟ھه – نېمىدېگهن بهختلىك

ـا پهقهت ئۆزىنىـڭ چهكلىـك ئهقلىـگه مۇناسـىپ كهلـگهن ۋە        هللاان مۇبادا ئىنس تائاالغ
 ، بىــر قىســىمغــان تهقــدىردەلىي بىلــگهن رەۋىشــته ئىبــادەت قىلنــى تهپســىىرىھېكمهتل

 - تتى رۈيئىبادەتتىن يۈز ئۆبۇ سىرالرنى بىلىشكه ئاجىز كېلىپ قالسا، ئۇ  ئىبادەتلهردىكى
ـاۋايى   دە ـان   -  ، بۇ چاغـدا ئۆزىنىـڭ ھ ـادەت قىل   ،ھهۋىسـىگه چوقۇنغ ـا ئىب ـان  مىپهرۋەردىگارىغ غ
  . ۇپ قاالتتىبول

قا بولغان ئۇبۇدىيىتىنىـڭ شـوئارى ئـۇنى كۆرمىسـىمۇ غهيىـب ھالـدا       هللائىنساننىڭ 
  . ئىمان كهلتۈرۈش، ئۇنىڭ سىرلىرىنى بىلمىسىمۇ ئهمرىگه ئىتائهت قىلىشتۇر

ــ هللا ـاتالردىنڭ تائاالنىـ ـائهت  ۋە مهخلۇقــ ــڭ تــ ـاجهت   -  ئۇالرنىـ ــدىن بىهــ ئىبادەتلىرىـ
ــى  ــر ئىكهنلىكىنـ ــڭمۇئمىنھهر بىـ ــى يېتهرلىك نىـ ــۇربىلىشـ ــۈنكى، . تـ ـا  هللاچـ تائاالغــ
ــ ــدا  ڭئىتائهتمهنلهرنى ـائىتى پاي ـاھ   -  ئىتـ ــىيالرنىڭ گۇنـ ــدۇ، ئاس ــپهئهت يهتكۈزەلمهي  -  مهن

�C% �: دېـگهن  تائاال مۇنـداق  هللا. سىيهتلىرى زىيان يهتكۈزەلمهيدۇمه %Z"#��(%�  � M� "a�� �� �R*8%u�� "� M� "a�� 6��7��
 0,�� %R�D _��%(�I �C�*)�� *�%u�� ���#�� 6�7�ـان بولىـدۇ؛        � �� كىمكـى شـۈكۈر قىلىـدىكهن، ئـۆزى ئۈچـۈن قىلغ

ـاجهتتۇر، ) بهنـــدىلهردىن( هللاكىمكـــى كۇفرىلىـــق قىلىـــدىكهن، شۈبهىســـىزكى،     بىهــ

�V �؛ ①�ىقتۇرمهدھىيىگه الي)�A %CK)%��� %6�A _�%(�I �� *�%u�� ���#�� 6�7�� G��%��� %C"���%; ����J�� "�� %6�7 %N"����"�� b� %D %]�*(��
 �6�%R�����ـا پهرز   ئۈچۈن كه هللاقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ � ���" بىنى زىيارەت قىلىشـى ئۇالرغ

، )گهتهرك ئېتىـدىكهن، زىيىنـى ئـۆزى   يهنى ھهجنى (كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن . قىلىندى

  . ②�بىهاجهتتۇر) ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنيهنى (ئهھلى جاھاندىن  هللاشۈبهىسىزكى، 
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تائـــاال  هللائهگهر . تائـــاال ئۆزىنىـــڭ بهندىلىرىـــدىن مـــۇتلهق بىهـــاجهتتۇر  هللادېـــمهك، 
نى ئىسالھ ئۇالرئىنسانالرنى بىر نهرسه بىلهن ئۆزىگه ئىبادەت قىلىشقا بۇيرىسا، ھهقىقهتهن 

روھىــي ۋە مــاددىي، يهكــكه ۋە كوللېكتىــپ، دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك  قىلىــدىغان، ئۇالرنىــڭ 
ـادەت قىلدۇرىـدۇ      بىـراق، چهكلىـك ئىلمـى    . ھاياتىغا نهپ يهتكۈزىـدىغان نهرسـه بىـلهن ئىب

  . تائاالنىڭ ھېكمهتلىرىنى تولۇق بىلىپ كېتهلمهيدۇ هللابولغان ئىنسان 
  

  : بىر شائىر مۇنداق دېگهن
  

  ېڭى،ئىنسانغا مهخپىيدۇر سىرالرنىڭ ت
  .ئاقىلالر ئېڭىمايىل ئاڭا ھهمىشه 

  
ـاندىن مهخپىـي قىلـدى    -  سىر نۇرغۇن تائاال بۇ ئالهمنىڭ هللا  هللا. ئهسرارلىرىنى ئىنس
ـامهلۇم نهرسـىنىڭ سـىرىغا يېـتىش          تائاال  ـاننىڭ ھهمىشـه ئـۆز تهشـنالىقى بىـلهن ن ئىنس

 ،بـۇ . دىبهزى نهرسىلهرنىڭ سىرلىرىنى يوشـۇر ئۈچۈن، ئۇنىڭدىن ئىنتىلىشى ئىستىكىدە 
نۇقسانلىقىنى تونۇپ، مۇئمىننىڭ ئۇبۇدىيهتنىڭ مۇنـۇ شـوئارى ئاسـتىدا    ئىنسان ئۆزىنىڭ 

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. داۋاملىق ھازىر بولۇشى ئۈچۈن ئىدى � �: تائF��8��� "# I ���("�@�B�� ��("%R��� "�� ����-��
  ����� %+�R"�� �F���"���%; �� �����(*�.�ئىتـــائهت قىلـــدۇق، ) ىڭگهئهمـــر(ئاڭلىـــدۇق ۋە ) دەۋىتىڭنـــى(بىـــز � ��

پهرۋەردىگـــارىمىز، مهغپىرىتىڭنـــى تىلهيمىـــز، ئـــاخىر قايتىـــدىغان جـــايىمىز ســـېنىڭ 

  . ①�دەرگاھىڭدۇر
نــاملىق » زااللهتــتىن قۇتقۇزغــۇچى«) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(ئىمــام غهززالىــي 

ـاغالملىقى ئۈچـۈ      «: كىتابىدا مۇنـداق دېـگهن   ـان قهلبىنىـڭ س ـادەت ئىنس ن، ھهقىـقهتهن، ئىب
ـان   . بهدىنىنىڭ ساقلىقى ئۈچۈن مۇھىم بولغاندەك مـۇھىم خۇددى دورا ئىنسان  ھهمـمه ئىنس

ــالىم . دورىنىــڭ خۇسۇســىيهتلىرىنى بىلمهيــدۇ ــاكى ئ پهقهت ئــۇنى كهسىپلهشــكهن دوختــۇر ي
ــدۇ، ئۇنىــڭ بىــلهن تاكاللىشــىپ    . بىلىــدۇ ــداق كېســهل دوختــۇر بهرگهن دورىنــى يهي ھهرقان

قتىدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، پهيغهمـبهرلهر تهرىپىـدىن بهلگىلهنـگهن      دېمهك، بۇ نۇ. ئولتۇرمايدۇ
ــي       ــڭ ئهقلى ــىنى ئاقىلالرنى ــىر دائىرىس ــدارلىرىنىڭ تهس ــرى ۋە مىق ــڭ دورىلى ئىبادەتلهرنى

بۇنىڭدا ئهقىـل ئۈسكۈنىسـى بىـلهن ئهمهس، بهلكـى     . ئۈسكۈنىلىرى بىلهن بىلگىلى بولمايدۇ
لىرىنى بىلگهن پهيغهمبهرلهرگه ئهگىشـىش  پهيغهمبهرلىك نۇرى بىلهن ئۇالرنىڭ خۇسۇسىيهت

دورىالرنىڭ مىقـدار، ئېغىرلىـق ۋە تـۈر جهھهتتىكـى پهرقـلهر ھهرقانـداق بىـر        شۇنداقال، . الزىم
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ــدۇ  ــڭ خۇسۇســىيهتلىرىنىڭ جۈملىســىدىندۇر  . ســىردىن خــالىي بولماي ــۇ بولســىمۇ ئۇنى . ئ
ـادەتلهرمۇ تـۈر،       ـان ئىب مىقـدار جهھهتـته   شۇنىڭدەك، قهلب كېسـهللىكلىرىنىڭ دورىسـى بولغ

ـاكى، سـهجدە رۇكـۇدىن بىـر ھهسسـه      . ھهرىكهتلهردىن بىرىككهندۇر -  ئوخشىمىغان ئىش ھهتت
ـا تهڭ كېلىـدۇ      . ئاشىدۇ ـامىزى ئهسـىر نامىزىنىـڭ يېرىمىغ  -  بۇالرمـۇ مهلـۇم سـىر   . بامـدات ن

ئـــۇالر پهقهت پهيغهمبهرلىـــك نـــۇرى بىلهنـــال بىلىنىـــدىغان  . ئهســـرارالردىن خـــالىي ئهمهس
يــاكى ئــۇالر  ھېكمهتنــى چىقــارغىلى ئورۇنىــدىكهن كىــم ئــۇالردىن بىــرەر. لهردۇرخۇسۇســىيهت

ـان     ـان دەپ گۇم ئىالھىيهت سىرلىرى ئهمهس، بهلكى بىرلىشىش نۇقتىسىدىن شـۇنداق بولغ
  . »قىلىدىكهن قاتتىق ئهخمهقلىق قىلغان ياكى قاتتىق نادانلىق قىلغان بولىدۇ

ـاددىي ۋە نه   ،هقلىنىئىنسان ئ هھهربىر ئىبادەتت يۇقىرىقىالردىن پايدىسـى   قبولۇپمـۇ م
ــ نى تويغۇزىـــدىغان ھـــازىرقى زامـــان ئهقلىيچىلىرىنـــى  نهپســـى ه بىلهنـــالبولغـــان نهرسـ

  . ىدۇنىڭ خاتالىقى نامايان بولقانائهتلهندۈرگىدەك بىرەر ھېكمهتنى ئىزدەش
لۇپ، تائاال تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن پائالىيهت بو هللائىبادەت «: ئۇستاز ئهققاد دېگهندەك

ئۇنىــڭ بىــرەر . ئــۇ ئۆزىنىــڭ بهلگىلهنــگهن شــهكلى ۋە ســۈپىتى بىلهنــال قوبــۇل قىلىنىــدۇ
  . تهرەپلىرىگه ئېتىراز بىلدۈرۈلمهيدۇ

  روزا نېمه ئۈچۈن بىر ئاي بولدى؟ نېمه ئۈچۈن ئۈچ ھهپته ياكى بهش ھهپته بولمايدۇ؟ 
ـاكى ئـ    زاكات  ون بهشـنىڭ  نېمه ئۈچۈن ئوننىڭ بىرسى بولىدۇ؟ نېمه ئۈچـۈن توققـۇز ي

  بىرى بولمايدۇ؟ 
ـاز         -  نېمه ئۈچۈن رۇكۇ ـاي ئـۆرە تـۇرۇپ نام سهجدە قىلىمىز؟ نـېمه ئۈچـۈن رۇكـۇ قىلم

  ئوقۇمايمىز؟ 
مۇشۇنداق ئېتىرازالرنى قىلىدىغان ئادەم روزا ئۈچ ھهپته بولغان تهقـدىردىمۇ، شـۇنداقال   

  . دۈرىدۇزاكاتنىڭ پىرسهنتىگىمۇ، نامازنىڭ ماھىيىتىگىمۇ يهنىال ئېتىراز بىل
بۇنداق دېگهنلىك مهزكۇر ئهھۋالالرنى بىلگىلى بولمايـدىغان سـهۋەب يـوق دېگهنلىـك     

ـا   لېكىن، ئۇ يهنىال ئىنسان ئهقلى . ئهمهس ـاكى ئۇنىڭغ تهرىپىدىن ئۇنىڭغا پىكىر بېرىش ي
  . تۈزىتىش كىرگۈزۈش ئارقىلىق باشقۇرغىلى بولىدىغان ئهھۋال ئهمهس

 يۈرگۈزۈلمهستىن، دۇنيا ئىشلىرىدىكى ھهمـمه  بۇ خىل پوزىتسىيه دىن ئىشلىرىغىال
  . تۈزۈملهرگه يۈرگۈزىلىدۇ

ـا بىر برىگادىنىڭ سانى ئهللىك بولمهسىلهن، بىر مىللهت ئارمىيىسىدىكى  باشـقا   ،س
  بىر مىللهتته قىرىق ياكى يۈز بولىدۇ؟ 

نــېمه ئۈچــۈن بىــر مىللهتنىــڭ بايرىقىــدىكى يېشــىل رەڭ مهلــۇم بىــر نهرســىنىڭ   
  ا، يهنه بىر مىللهتته باشقا بىر نېمىنىڭ سىمۋولى بولىدۇ؟ سىمۋولى بولس
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ـازىرە قىلىـپ يۈرگهنـدىن، شـۇنى ئـۆز        دېمهك، ئاخىرىدا بۇنداق تۇراقلىق ئىشـالردا مۇن
  . »بويىچه قوبۇل قىلغانلىق ئهقىلگه تېخىمۇ ئۇيغۇن بولىدۇ

ان ، ئىبادەتنىڭ ھهممه تهرەپلىرىدە بىرەر ھېكمهتنى چۈشىنىشـكه ئورۇنغـ  قىسقىسى
يوشـۇرۇن  بهزى  گه ئوخشاش ئىبادەتلهردىكىر ھهجئۇال. بىر قهۋم ئېزىپ كېتىدۇھهرقانداق 
ــىرالر ــه،ب نىس ــاليدۇ شهكلىنى ىلهلمىس ــكه باش ــهكلهندۈر  ش ــقىالرنىمۇ ش ــۇالر . ۇدىۋە باش ئ

  . ېتىدۇھهق يولدىن قېيىپ ك شهكلىنىش ۋە شهكلهندۈرۈشته
  
  

  ناماز. 2
  

ـالىيهت     دىنالر. ناماز قهدىمىي بىر ئىبادەت ـان بىـر پائ ـاق بولغ . نىڭ ھهممىسـىدە ئورت
  . دىنالر تارىخى نامازدىن خالىي بولۇپ باقمىغان دەپ قارايمهنمهن 

ـار   . دەرۋەقه، ئىسالمىي نامازنىڭ ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىكلىرى ۋە خۇسۇسـىيهتلىرى ب
ـا ئېلىـپ ئـۆتكهن خۇسۇسـىيهتلىرى، ھىـدايىتى ۋە        ئىسـالمنىڭ  ئۇنىڭدا  بىـز باشـتا تىلغ

ـان ئىسـالھاتلىرى تېپىلىـدۇ    شۇڭالشـقا، ئىسـالمدىكى   . ئىبادەت سورۇنلىرىدا ئېلىپ بارغ
ـالمىغۇدەك سـىر   ئهسـرارالرنى ئـۆز ئىچىـگه     -  نامازنىڭ باشقا دىنالردىكى نامازالر ئورتاقلىش

  . ئېلىشى ئهجهبلىنهرلىك ئىش ئهمهس
  

        ئىسالمدا نامازنىڭ ئورنى 
  

ــالم  ــم «ئىس ـان كهرى ــته نام» قۇرئـ ــيهت بهردى  ۋە ھهدىس ــدە ئهھمى ـا ئاالھى ــۇنى . ازغـ ئ
. تهرك ئېتىشــتىن قــاتتىق ئاگاھالنــدۇردى ،ەت قىلىشــنى قــاتتىق كــۈچهيتتىمۇھــاپىز

. چــۈنكى، نامــاز دىننىــڭ تــۈۋرۈكى، جهننهتنىــڭ ئــاچقۇچى ۋە ئهمهللهرنىــڭ ئهڭ ياخشىســى
ــدۇ    ــۇنجى قىلىــپ نامــازدىن ھېســاب بېرى تائــاال نامــازنى  هللا. مــۇئمىن قىيــامهت كــۈنى ت

ـا ئېلىـپ مۇنـداق دېـگهن     ئى 2� �: براھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسـىدا تىلغ��7 �% ��%(")� "<� 41��
f���A 
 "5*�������� ��(*�.�� �%�*�4� = 6%7�� %	�ـازنى     ! پهرۋەردىگارىم� ���+*� مېنى ۋە بىـر قىسـىم ئهۋالدىمنـى نام

  . ①�دۇئايىمنى قوبۇل قىلغىن! ئادا قىلغۇچى قىلغىن، پهرۋەردىگارىمىز

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  40سۈرە ئىبراھىم،  ①
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���C  �: تائــاال نامــاز بىــلهن ئىســمائىل ئهلهيهىسســاالمنى مهدھىيىلهيــدۇ هللا) "e�B  � 7"����� ����� ����
�t�� %�"��7 %C�4.�� �,(%A ������� %	���*j���� %	 �ـات بېرىشـكه      � �.%��+*� ـاز ئوقۇشـقا، زاك ئۇ ئائىلىسـىدىكىلهرنى نام

  . ①�ا ئېرىشكهن ئىدىبۇيرۇيتتى، پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ رازىلىقىغ
ـاز  ئـۇنى  تائاال مۇسا ئهلهيهىسساالمغا ۋەھىي قىلغان دەسـلهپكى دەقىقىـلهردە   هللا نى نام

��V: ئادا قىلىشقا بۇيرۇيدۇD� � ��R%� "o%R�� "���� �F �"���� "O� ��8�B��  �	 ���*+�� %2�%-�B�� �%8 ",� �"A��� ��8�B */%; �C��%; �/  C*)�� ��8�B �%(*8%;
�%� ـالغىن     ) پهيغهمـبهرلىككه (مهن سېنى � ��%��%9" مهن . تاللىـدىم، سـهن ۋەھىـيگه قـۇالق س

) يالغۇز(يوق، ) بهرھهق( مهبۇدتۇرمهن، مهندىن باشقا ھېچ هللا) ئىبادەتكه اليىق(ھهقىقهتهن 

ـاال   هللاشـۇنداقال،  . ②�قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقـۇغىن  زىكىرماڭا ئىبادەت قىلغىن، مېنى  تائ

� �: ى ھارۇن ئهلهيهىسساالمغا ۋەھىي قىلىدۇمۇسا ۋە ئۇنىڭ قېرىندىش�� "+%R%. �� �R M%7 "���%� ��f*������� ��B
 �	����*+�� "���� R�%-�B�� G3���) "��%- "2 M����� � �. "���� )� "<��� ���G�ـاڭالر،     � �.� � � قهۋمىڭــالر ئۈچــۈن مىســىردا ئــۆيلهر ياسـ

  . ③�ئۆيلىرىڭالرنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر

�-%�2% �: نامازنى ئوغلىغا ۋەسىيهت قىلىدۇ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ن لوقماB *���( �. ����
 %������ 7 "W� %�"j�����A "6���� %7 �F����%��= *�%; �F�.������q�B ������7 V�����)�A "�%����� "q��� %����� �M( R"�� %6�����A �C����"8��� %x� �"�R"������%. "����� 7"B�� �	 �ئــــى � ���+*�����

ياخشىلىققا ) كىشىلهرنى(ئوقۇغىن، ) ىلهنۋاقتىدا، تهئدىل ئهركان ب(نامازنى ! ئوغۇلچىقىم
چــۈنكى، (ســاڭا يهتــكهن كــۈلپهتلهرگه ســهۋر قىلغىــن . بــۇيرىغىن، يامــانلىقتىن توســقىن

ــدۇ   ــيهتلهرگه ئۇچراي ــۇچى ئهزى ــكه دەۋەت قىلغ ــرادە   ). ھهقىقهت ــقهتهن قىلىشــقا ئى ــۇ ھهقى ب

  . ④�تىكلهشكه تېگىشلىك ئىشالردىندۇر

7��� � )�N  �: نامازنى تىلغا ئالىـدۇ  ئىيسا ئهلهيهىسساالم بۆشۈكته تۇرۇپ �6�"��B �� G������ 7 ��%(�)��<��
���t� �D  N�� "7 
 ����7 %	��� ��*j���� %	 ����*+��%. �%8����q"��B�ـاتال    � �� ــدى، ھايـ ــك قىل ــى بهرىكهتلى ــوالي مېن قهيهردە ب

  . ⑤�بولىدىكهنمهن، ماڭا نامازنى، زاكاتنى ئادا قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى

6� �: قىلىـدۇ  ئهمـر  مۇنداق غهمبىرىنى نامازغاخىرقى پهيتائاال ئا هللا� %7 �F�"���%; ��� %D� B ���7  5�"��
 �	 ���*+�� %2%-�B�� %1���%M"��� �)ـابنى    ساڭا !) ئى مۇھهممهد ـان كىت ـاننى  (ۋەھىـي قىلىنغ ) يهنـى قۇرئ

ـازنى غهيىـبكه     هللا. ⑥�ئوقۇغىن) تهئدىل ئهركان بىلهن(تىالۋەت قىلغىن، نامازنى  ـاال نام تائ

                                                 
 .ئايهت -  55سۈرە مهريهم،  ①
 .ئايهتلهر -  14ۋە  -  13ە تاھا، سۈر ②
 .ئايهت -  87سۈرە يۇنۇس،  ③
 .ئايهت -  17سۈرە لوقمان،  ④
 .ئايهت -  31سۈرە مهريهم،  ⑤
 .ئايهت -  45سۈرە ئهنكهبۇت،  ⑥
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� �%��� e %C��YG, �: ۈرىــدىغان مۇتتهقىيلهرنىــڭ ســۈپىتى قىلىــدۇئىمــان كهلتl��"��� �/  1�����%M"�� �F��%��=
 �6��%�*� R")4�  ���� �%#( � "2 e���( "�-�T�� ��� *R%7�� �	��*+�� ���� R�%� ��� %l��"��v"��%. ���� ( %7 "w �� �) يهنــى قۇرئانــدا(بــۇ كىتابتــا � ���*�6�%9

ـا يېتهكچىـ  ) ئـۇ (ھېچ شـهك يـوق،    ـادا      . دۇرتهقۋادارالرغ ـازنى ئ ئـۇالر غهيىـبكه ئىشـىنىدۇ، نام

  . ①�سهرپ قىلىدۇ) خۇدا يولىغا(مۈلۈكتىن - قىلىدۇ، ئۇالر بىز بهرگهن مال
ـاز بىـلهن باشـالپ،      تائاال نىجات تاپىـدىغان   هللا ـاز  مۇئمىنلهرنىـڭ سـۈپهتلىرىنى نام نام

� �: بىــلهن ئاخىرالشــتۇرىدۇ���� ( %7 "w R"�� �X���) "���B ",���- ��%� "2�� e �6�%9��*�� ��� �� %g��O "2%!%� �����q �  %���"v*)�� %6���A "2�� e �6�%9��*����
 ����� �%�" 7  ��� )%A����� %	��� ��*j)%� "2�� e �6�%9��*����  ��� c%���� �D "2%! %<� ��� #%� "2�� e �6�%9��*����  "2 ! �8��� �R"��B "N�� �M�)�7 ����7 "�B "2�� %! %<���"T�B V���)�A */%;

 �6�%7� )�7  � "���I "2 !*�8%u��  �� V��v���"�.� %6�R�� ��� 
���"��  2� e �F�%i�� "� ��� �F�%��= f���  ���� A��� "2%e%,� "!�A�� "2%!%����8��7� %W "2� e �6�%9�*����  �6�%9�*����
 ��� c%����� �: � "2%!%�����)����q V����)�A "2���  e� �   شـــۇنداق (. مـــۇئمىنلهر ھهقىـــقهتهن بهخـــتكه ئېرىشـــتى

) كهتكهنلىكـتىن نىـڭ ئۇلۇغلىقىـدىن سـۈر بېسـىپ     هللا(ئۇالر نامازلىرىـدا  ) مۇئمىنلهركى
ئـۇالر  . ، بىهۇدە ئىشـتىن يىـراق بولغـۇچىالردۇر   ئۇالر بىهۇدە سۆز. ئهيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر
ــۈچىلهردۇر  ـات بهرگـ ــى  . زاكــ ــۇالر ئهۋرەتلىرىنـ ــدىن(ئـ ـاقلىغۇچىالردۇر) ھارامـ ــى (. ســ يهنـ

بــۇالر (پهقهت خوتۇنلىرىــدىن، چۆرىلىرىــدىن باشــقىالردىن ســاقلىغۇچىالردۇر ) ئهۋرەتلىرىنــى
ـاالمهت قىلىنمايـدۇ    بىله جىنسـىي  (سـىرتىدىن  بۇنىـڭ  ). ن يېقىنچىلىـق قىلغـۇچىالر م

) يهنـى مـۇئمىنلهر  (ئـۇالر  . تهلهپ قىلغۇچىالر ھهددىدىن ئاشقۇچىالردۇر) تهلهپنى قاندۇرۇشنى
ئـــۇالر . ئـــۆزلىرىگه تاپشـــۇرۇلغان ئامـــانهتلهرگه ۋە بهرگهن ئهھـــدىگه رىئـــايه قىلغـــۇچىالردۇر

   .②�ئادا قىلغۇچىالردۇر) ئدىل ئهركان بىلهنۋاقتىدا ته(نامازلىرىنى 
ــۇ،        هللا ــق ۋاقىتتىم ــهپهردىمۇ، تىنچلى ــۇ، س ـان ۋاقىتتىم ــۇقىم تۇرغـ ـازنى م ـاال نامـ تائـ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. ئۇرۇشتىمۇ مۇھاپىزەت قىلىشقا بۇيرىـدى  ��&% �: تائ��)�*+�� V��)�A "�� c%��� �D
 �6�%�%8����- %C��K)%� "���� 7� -�� V�J�� "� �"�� %	����*+���  "2���� ���*7 2�� M�R*)�A ��� �R�� �C��K)�� "�� � �"=����� "2 ���( %7�B ��=%u���� ���G8��� "� � "��B G/��� �<%��� "2 ��� "# %O "�u����

 ������  R�)"��� "����� 8� M��يهنـــى پۈتـــۈن (نامـــازنى، بولۇپمـــۇ نامـــازدىگهرنى داۋامالشـــتۇرۇڭالر ) بهش(�� 
ــالر     ـادا قىلىڭ ــۇق ئـ ــدا تول ــلهن ۋاقتى ــهرتلىرى بى ــڭ هللا). ش ــھۇزۇرنى ـازدا (دا ى ــى نامـ ) يهن

قورقۇنچتا قالغىنىڭالردا، پىيادە ياكى ئۇالغلىـق كېتىـپ   . ئىتائهتمهنلىك بىلهن تۇرۇڭالر
نى هللانىڭ سىلهرگه ئۆگهتكىنى بويىچه هللا، ئامانلىق تاپقىنىڭالردا )ناماز ئوقۇڭالر(بېرىپ 

ـازنى قانـداق ئۆتهشـكه ئهمـر     هللايهنى قورقۇنچ تۈگىگهنـدە،  (ياد ئېتىڭالر  ـا،  قىلغـ  نام ان بولس

ـاكى  . ③�)تولۇق ئهركانلىرى بىلهن شۇنداق ئۆتهڭالر يهنى، ئۇرۇشتا نامازنى مېڭىپ يۈرۈپ ي

                                                 
 .ئايهتلهر -  3ۋە  -  2سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتكىچه -  9ئايهتتىن  -  1سۈرە مۇئمىنۇن،  ②
 .لهرئايهت -  239ۋە  -  238سۈرە بهقهرە،  ③
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ــۇرۇپ، رۇكــۇ  ــدا ت  - ســتىن، ئىمــا ە قىــبلىگه يۈزلىنىشــنى شــهرت قىلما ســهجدە ۋ -  ئۇالغ

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئىشارەت بىلهن ئوقۇڭالر("������  1%��"v�R"����  S%�� "a�R"�� %C�K)%���  C� "<�� *2�H���� "���b��� �� �� �R
 02���%)�A 0o�� %���� �C��K)�� *�%; %C��K)��� � نىڭــدۇر، قايســى هللا) يهنــى پۈتــۈن يهر يــۈزى(مهشــرىقمۇ، مهغرىبمــۇ

ــۇ  يهنـــى ســـىلهرگه ئىختىيـــار قىلغـــان  (نىـــڭ تهرىپـــى هللاتهرەپـــكه يۈزلهنســـهڭالرمۇ، ئـ

  . ①�دۇر)قىبلىسى
ـا ســه   هللا ـاال نامازغـ ـاراتائـ ـاالكهتۋېتىــدىغانالرنى پ، ۋاقتىنــى ئۆتكۈزۈل قـ بىــلهن  ھـ

6�4� �: ئاگاھالندۇردى)��+ R")4� 05"������  ��� e�� �� "2%!%� ����q 6��A "2� e �ـا    � ���*�6�%9 ـاز ئوقۇغۇچىالرغ شـۇنداق نام

ئــۇالرنى ئهيىبلىــدى ۋە قــاتتىق جازاغــا  ؛②�ۋايكــى، ئــۇالر نامــازنى غهپــلهت بىــلهن ئوقۇيــدۇ

� � :تارتىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى) �̂ �� �x"��Z�� %&����!*a�� �� ���*����� �	 ��*+�� �� A����B 0�")�O "2%e%,"��. 6%7 ��
��t��I �� "����")�ـازنى     ) ئۇالرنىـڭ (ئۇالر كهتكهنـدىن كېـيىن   � ��� ـارالر نام ئـورنىنى باسـقان ئورۇنباس

گۇمراھلىقنىڭ جازاسـىنى  ) قىيامهتته(، ئۇالر تهرك ئهتتى، نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشتى

  . ③�ۇتارتىد
ۋە مۇســۇلمان بىــلهن  بولغــان ســاداقهتپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم نامــازنى ئىمانغــا  

ـازنى تهرك  «: ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   . كاپىرنىڭ ئوتتۇرىسـىنى ئايرىيـدىغان شـوئار قىلىـدۇ     نام
ـاقنى كۆتۈرۈۋېتىـدۇ  شېرىك ۋە كۇپئېتىش كىشى بىلهن  بىـز  «؛ »رىنىڭ ئارىسىدىكى توس

  . »نامازدۇر، كىم ئۇنى تهرك ئهتسه كاپىر بولىدۇ ەئهھد ئوتتۇرىسىدىكى بىلهن ئۇالر
 كـى كىم«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى نامازنى تىلغا ئېلىپ مۇنـداق دېـگهن  

ـاتلىق   دەلىلئۇنىڭ ئۈچۈن نۇر، ناماز  قىيامهت كۈنى ،ىدىكهننامازنى تولۇق ئادا قىل ۋە نىج
ـادا قىلمايـدىكهن، ئۇ    كىكىم. بولىدۇ ـاتلىق  نه، ىدەلىلـ  نه ى،نـۇر  نهنىـڭ  ئۇنى تولـۇق ئ  ىنىج
ن، ھامان ۋە ئـۇبهي ئىبنـى خهلهفـلهر بىـلهن بىلـله      قىيامهت كۈنى قارۇن، پىرئهۋ. يدۇبولما

  . »قوپىدۇ
مېلـى   -  بىـر كىمنـى ئۇنىـڭ پـۇل    «: ئالىمالر بۇ ھهدىسنىڭ شهرھىدە مۇنداق دېگهن

ھلىقى نامازدىن چهكـلهپ  نامازدىن چهكلهپ قويسا قارۇن بىلهن، بىر كىمنى ئۇنىڭ پادىشا
ن بىلهن، بىر كىمنى ئۇنىڭ باشلىقلىقى ياكى ۋەزىرلىكى نامازدىن چهكـلهپ  پىرئهۋ قويسا

ـا ئـۇبهي ئىبنـى      قويسا ھامان بىلهن، بىر كىمنى ئۇنىڭ تىجارىتى نامازدىن چهكـلهپ قويس
  . »خهلهف بىلهن بىلله بولىدۇ

                                                 
 .ئايهت -  115سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتلهر -  5ۋە  -  4سۈرە مائۇن،  ②
 .ئايهت -  59سۈرە مهريهم،  ③
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ـاز ئۆتـۈپ كهتسـه، ئـۇ     كىمدى«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن ن بىر نام
ــۇل   ــىدىن ۋە پ ــۇددى ئائىلىس ــى خ ــدۇ   -  كىش ـان بولى ــپ قالغـ ــدىن ئايرىلى ــى . »مېلى يهن

ـالغۇز قالىـدۇ    -  ئائىلىسى ۋە پۇل بـۇ  . مېلى مۇسىبهتكه دۇچ كېلىپ، ئۇالردىن ئايرىلىـپ ي
ـان       ـاز ئوقۇمىغ ـا، پۈتـۈنلهي نام  پهقهت بىرال نامازنى ئوقۇمىغان كىشـىنىڭ پاجىئهسـى بولس

  ! ؟ھه – ئادەمنىڭ ھالى نېمه بولۇپ كېتهر
ـايهت    دېمهك،  ـاز مۇشـۇنداق كهسـكىن ئ ـارقىلىق تهكىتلهنگهنـدىن     -  نام ھهدىسـلهر ئ

، ئىسـالمدىن  بولىدۇ بىر توپ ئىسالم ئالىملىرىنىڭ نامازنى تهرك ئهتكۈچى كاپىر ،كېيىن
ر كهڭ بهزى ئــالىمال. چىقىــپ كېتىــدۇ دەپ قارىشــى ھهرگىزمــۇ ئهجهبلىنهرلىــك ئهمهس 

دىن ئىمان نامازنى تهرك ئهتكۈچى ئاسىي، پاسىق بولۇپ، ئۇنىڭ«: قويۇۋېتىپ مۇنداق دېگهن
  . »خهۋپى بار قۇرۇق قېلىش

ـاز مۇسـۇلمانالرغا     . ىئهھمىيىتـ نامازنىـڭ   ىكىانا بۇالر ئىسالمدم مۇشـۇ نۇقتىـدىن نام
. رز بولـدى ناماز ھىجـرەتتىن ئـۈچ يىـل ئىلگىـرى په    . پهرز قىلىنغان تۇنجى ئىبادەت ئىدى

ــۇش يولىمــۇ   تائاالنىــڭ ئۇنىڭغــا كۆڭــۈل بۆلىــدىغانلىقىغا يهنه بىــر    هللانامازنىــڭ پهرز بول
نامــازال ئاســماندا . ىھهممىســى زېمىنــدا پهرز بولغانىــدئىبادەتلهرنىــڭ چــۈنكى، . دەلىلــدۇر

بىۋاسىته راج كېچىسى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىسرا ۋە مى
  . قىلىش ئارقىلىق پهرز بولدى خىتاب

ـاش ئهلچىلىرىنـى مـۇھىم، كهسـكىن ئىشـالردا خهت         مهلۇمكى، دۆلهتـلهر ئۆزىنىـڭ ب
ـارقىلىق ئاالقى ــئـ ـالىشىش ــۇرانه سۆھبهت، نىڭ ئورنىغـ ــىشيۈزت ــۈن لىش ــدۇ ئۈچ . چاقىرتى

ـاالم   . دۇرتائاالنىـڭ بهنـدىلىرىگه ئهۋەتىلـگهن ئهلچىسـى     هللاھالبۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
ــڭئاالتا هللا ـاالمنى  نى ــبهر ئهلهيهىسسـ ـا  پهيغهم ــۆز دەرگاھىغـ ــپ،  ئ ــڭ پهرز چاقىرتى نامازنى

تائاالنىــڭ  هللانامازنىــڭ ، ئېلىــپ چىقىشــىئاســمانغا  نى جاكــارالش ئۈچــۈنقىلىنغــانلىقى
  . دەرگاھىدا ئىنتايىن يۇقىرى مهرتىۋىگه ئىگه ئىكهنلىكىنىڭ كهسكىن دەلىلىدۇر

  
  

        تهلهپ قىلىنىدىغان ناماز دائىسالم
  

ــدىغان   ــالم تهلهپ قىلىـ ــى، ئىسـ ــش كېرەككـ ــۇر    بىلىـ ــداق تهپهككـ ـاز ھېچقانـ نامــ
ـارقىلىق ئېغىـز ئۆمهللىتىـدىغان،    ستىنھۇزۇرى قهلب بولما ،ستىنقىلما ، پهقهت تىل ئ

دىغان خۇددى توخۇنىڭ دان چوقۇغىنىغا ئوخشاش ھهرىكهت قىلىپ قويىـ بهدەن ئارقىلىق 
ـا،     گاھىـدا  نىـڭ دەر هللا. ناماز ئهمهس، ھهرگىـز ئۇنـداق ئهمهس   ـاز بولس قوبـۇل بولىـدىغان نام
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ھهققـى   نىڭ بۈيـۈكلىكىنى قهلـبكه كهلتـۈرۈش   مهبۇدتىن قورقۇش، هللاتهپهككۇر قىلىش، 
  . نامازدۇر بېرىلگهن

ـاننى يارىتىـپ بېجىـرىم    ) شـۇنداق  ەھهممه ئىبادەتلهرد(ت چۈنكى، نامازدىن مهقسه ئىنس
تائــاالنى  هللاســىتىپ بهرگهن رىزىــق يــوللىرىنى كۆر قىلىــپ، تهقــدىرقىلغــان ۋە ھهممىنــى 

  . ئهسلهشتۇر

�%��: تائاال مۇنـداق دېـگهن   هللا "�%9�%� �	 ���*+�� %2�%-�B�ـاز     زىكىـر مېنـى  � �� قىلىـش ئۈچـۈن نام

رىنى زىكتائاالنىڭ  هللاھهقىقهتهن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ①�ئوقۇغىن
ھهج پائــالىيهتلىرى شــهرئى ە ئۈچــۈن نامــاز پهرز بولــدى، ھهجــگه بۇيرۇلــدى ۋ بهرپــا قىلىــش

  ). ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان(» دىقىلىپ بهلگىلهن
ــگهن      ــداق دې ــپ مۇن ـارەت قىلى ـا ئىشـ ــڭ روھىغـ ـاالم نامازنى ــبهر ئهلهيهىسسـ : پهيغهم

سهن ئىككـى قولـۇڭنى قويـۇپ    . ۋە يېلىنىشتۇر دۇر، دۇئاتۇرھهقىقهتهن ناماز تهسكىنلىك«
تىرمىـزى  (» نداق قىلمىسا ناماز كهمتـۈك بولىـدۇ  كىم ئاشۇ. دەيسهن هللا، ئى هللاتۇرۇپ، ئى 

  ). رىۋايهت قىلغان
ئىنســان ئهممــا، . ىدۇتئهســكهرنى مــۇھىملىقىنىڭ ى قهلــب بولۇشــھــۇزۇرنامــازدا  ،بــۇ

ـاي   تائاالنىڭهللا غا ائهقلىنىڭ جايىدا بولۇشى � �: ى يېتهرلىكتـۇر ىتمۇنـۇ ئ/ "��� (�7n �6�%9�*�� �� �!b���B ����
 �� �	��*+�� "�� .��"���� *� �D Y����M � "2 �8�B $◌��� �� ���� ��7 "�� R�)"��� �V� � ـاڭالر   ! ئى مـۇئمىنلهر  سـىلهر مهسـت بولس

ــدى     ( ــۈم ئى ــى ھۆك ــتىن ئىلگىرىك ـارام قىلىنىش ـاراق ھـ ــۇ ھـ ــى   )ب ــېمه دەۋاتقىنىڭالرن ن

ـازدا       هللا. ②�بىلگىنىڭالرغىچه، نامازغا يېقىنالشـماڭالر  ـارقىلىق نام ـاال مۇشـۇ سـهۋەب ئ تائ
نامـــاز . ڭ جايىـــدا بولۇشـــىنىڭ پهرزلىكىـــگه ئاگاھالنـــدۇرۇش بهردى ئىنســـان ئهقلىنىـــ

ـانلىقىنى بىلمهيـدۇ     كىشىله نۇرغۇن ئوقۇيدىغان ـازدا نـېمه دەۋاتق  .ر ھاراق ئىچمىسـىمۇ نام
 -  نــادانلىق، غهپــلهت، دۇنيــانى دوســت تۇتــۇش ۋە ھــاۋايى  ئۇالرنىــڭ قهلبلىرىنــى  چــۈنكى،

  . ھهۋەسكه بېرىلىش ئامىللىرى چېرمىۋالغان
تهپهككــۇر ئىچىــدە «: مۇنــداق دېــگهن) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(نــى ئاببــاس ئىب

ـازدىن         ـان نام ـاز، غهپلهتـته تـۇرۇپ بىـر كـېچه ئوقۇلغ مۆتىدىل ئوقۇلغان ئىككى رەكئهت نام
  . »ئهۋزەلدۇر
ـا    بۇمانا  بىزنـى  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهشنا بولىـدىغان، تهلپۈنىـدىغان ۋە بىاللغ
ـازدۇر    ۋە دەيدىغان» تلهندۈرگىنبىلهن راھه ئۇنىڭ ـان نام ـارىچۇقى بولغ ـا بـۇ   . ئۇنىڭ كۆزق مان

كـۆپىنچه مۇسـۇلمانالر توخـۇ دان چوقۇغانـدەك     . ئۈلپهتلىشىش ۋە دوستلىشىش نامىزىـدۇر 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  14سۈرە تاھا،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  43سۈرە نىسا،  ②
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ـاز ئهمهس  دەيـدىغان ئادەمنىـڭ   » بىزنـى ئۇنىـڭ بىـلهن راھهتلهنـدۈرگىن    «. ئوقۇيدىغان نام
دەيــدىغان ئادەمنىــڭ نــامىزى » م قىلغىــنبىزنــى ئۇنىڭــدىن خــاتىرجه«نــامىزى بىــلهن 

  ! ؟ھه – ئوتتۇرىسىدىكى پهرق نېمىدېگهن زور
  
  

  ئوقۇلىشىنىڭ سىرى قانچه قېتىم بىركۈندە بىر نامازنىڭ 
  
 -  گىلهنگهن پهرز قىلدى، مۇئمىنلهرنى ئهتىگهنتائاال نامازنى مۇئمىنلهرگه ۋاقتى بهل هللا

ـاز مـۇئمىن ئۈچـۈن روھىـي     نا. ئاخشامدا ۋە چۈشته ناماز ئوقۇشقا بۇيرىدى ـام «م بولـۇپ،  » ھامم
ســىيهتنىڭ كىرلىرىــدىن مه -  نىــڭ غهپلهتلىرىــدىن ۋە گۇنــاھئــۇ ئــارقىلىق قهلب نىــڭئۇ

. تائــاال نامــازنى كۈنــدە بهش ۋاقىــت قــايتىالپ ئوقۇلىــدىغان قىلــدى هللاپاكلىنىشــى ئۈچــۈن 
ـال كهلتـۈرگهن  ھهدىسىدە مۇنداق بىر بىر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ـا  «: مىس ئېيتىـپ  ماڭ

ـا بولـۇپ،    نىڭىڭالرچۇ، سىلهرنىڭ بىرىڭالربېق ئۇنىڭـدا كـۈنىگه    ئـۇ ئىشىكى ئالدىدا بىر دەري
ـاق «: ساھابىلهر» بهش قېتىم يۇيۇنسا، ئۇنىڭ بهدىنىدە كىر قاالمدۇ؟ دېگهنـدە، پهيغهمـبهر   » ي

ـاالم ـازمۇ شــۇنىڭغا ئوخشاشــتۇر   «: ئهلهيهىسسـ ـاال ئۇنىــڭ بىــلهن    هللا. بهش ۋاقىــت نامـ تائـ

 لىق ۋەخاتـــا نى بولســـىمۇئىنســـان بىـــر كـــۈنقانـــداق . ①دېـــگهن» تـــالىقالرنى يۇيىـــدۇخا
  ەلهيدۇ؟ كۈزۋەنلىكسىز ئۆتسه

شـهھۋەت  روھىيهت نۇقتىسـىدىن پهرىشـتىلىك،    ڭئۇنى. نسان ئاجايىپ يارىتىلغانئى
ـار سـۈپهت ، يىرتقۇچلۇق نۇقتىسىدىن باتۇرلۇق ھايۋانىيلىقنۇقتىسىدىن  كـۆپىنچه  . لىرى ب
ـان   هسلىئ. ىكتۈرىدۇىدۇ، غهزەپلىنىش ئۇنى تېرڭغا غالىب كېلنىشهھۋىتى ئۇ  ماددىسـى بولغ
ـا چۆكـۈپ      . ئۆزىگه تارتىدۇتۇپراق ئۇنى  ـادىر قىلىـدۇ ۋە خاتالىقالرغ ـالىق س شۇنىڭ بىلهن خات

ـان    . ئىنساننىڭ خاتالىق سادىر قىلىشى ئهيىب ئهمهس. كېتىدۇ چـۈنكى، ھهرقانـداق ئىنس
خاتالىققا چۆكـۈپ   شى ۋەنىڭ ھهمىشه خاتالىق سادىر قىلىۇ، ئئهمما. اتالىق سادىر قىلىدۇخ

  . بولۇپ كېتىشى ئهيىبتۇر ، بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۆته گۇمراھچاھارپايالردەك شى، ھهتتاكېتى
ئهقلىنــى تېپىۋېلىشــى، ئۇيقۇســىدىن ئويغۇنۇشــى،   نىــڭخاتــالىق ســادىر قىلغۇچى

ـان ئـوتنى ئۆچـۈرۈپ،     ه قايتىشـى، شـهھۋەت ۋە ھهسـهتخورلۇق   ەپكپهرۋەردىگارى تهر يالقۇنجاتق
ـامىلنى يـوق قىلىشـ    نى ۋە ئاخىرەتنى ئۇنتۇشقا هللا ـان ئ بهش ۋاقىـت   ى ئۈچـۈن سهۋەب بولغ

  . پۇرسهت بارنامازدا 

                                                 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
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ئـى   :نىڭهللا داۋاقتى ھهربىر ناماز«: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ـاتل  ئـوتنى ئۆچۈرۈ  ياققانئۆزۈڭالر ئادەم بالىلىرى،  دەيـدىغان پهرىشـتىلىرى    !ڭالرىنىشـكه ئ

  ). تهبهرانى رىۋايهت قىلغان(» بار
ـاز  . ئهلىمى يۈرەكلهرگه يېتىپ بارىدۇ، قهلبلهرنى كۆيدۈرىـدۇ  ئۇ شۇنداق بىر ئوتكى، نام
ۇپ ىرىنـى يۇيـ  لداغ - كـۈل  ، غانىدسـۈمۈرى ىرىنى تـۈتهكل  - ئىـس   بولسا، ئۇنى ئۆچۈرىـدىغان، 

ــۇقتىنى ئ. ۇرماشــىنىددىغان ســۈپۈرى ــۇ ن ) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ىبنــى مهســئۇد ب
ـاڭالر   ئانـدىن  ، ۈسىلهركۆيۈسىلهر، كۆي«: ئىزاھالپ مۇنداق دېگهن ـامىزىنى ئوقۇس ، بامـدات ن

ـاڭالر پېشـىننى   ئاندىن ۈسىلهر،سىلهر، كۆيۈىدۇ، ئاندىن يهنه كۆيئۇنى يۇي ناماز ـاز ئوقۇس  ، نام
ـاڭالر  ىد ىنئانـد ۈسىلهر، كۆيۈسـىلهر،  يهنه كۆيئۇنى يۇيىدۇ، ئاندىن  ـاز گهرنـى ئوقۇس ئـۇنى   ، نام
ـاڭالر  ئاندىنۈسىلهر، كۆيۈسىلهر، كۆييۇيىدۇ، ئاندىن يهنه  ـاز شامنى ئوقۇس ئـۇنى يۇيىـدۇ،    ، نام
ئۇنى يۇيىدۇ، ئانـدىن   ناماز خۇپتهننى ئوقۇساڭالر ئاندىنسىلهر، كۆيۈسىلهر، ئاندىن يهنه كۆيۈ

  . ①»يېزىلمايدۇ اھگۇن ئويغانغا قهدەر سىلهرگه ھېچكېيىن ئۇخاليسىلهر، 
ـالىدىغان    - ئىنسان ئهتىگهننامازنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ـامدا قىلىـپ س ئاخش

. خاتالىقالرنى يۇيۇشتىكى تهسىرىنى ئىنتايىن روشهن مىسال بىـلهن تهسـۋىرلهپ بېرىـدۇ   
 تۈۋىـدە دەرەخ تـۈپ  بىـر  مهن : دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(سهلمان 
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەرەختىن قۇرۇق. ىمبىلله ئىدئهلهيهىسساالم بىلهن  پهيغهمبهر

ـاخنى ئېلىـپ   قالغان ـاقلىرى  سـىلكىۋىدى،  بىر ش  ئـى «: ئانـدىن . هتتـى تۆكۈلـۈپ ك  يوپۇرم
ىشقا نېم«: مهن. دېدى» ى سورىمامسهن؟قىلغانلىقىمن ىشقا مۇنداقنېم سهلمان، مهندىن

ــداق ــ مۇن ــدىم» ؟دىڭقىل ــبهر. دې ـاالم پهيغهم ــداق«: ئهلهيهىسسـ ــۇلمان   ھهرقان ــر مۇس بى
خــۇددى بــۇ يوپۇرمــاقالر نامــازنى تولــۇق ئوقۇســا، تاھــارەتنى كامىــل ئېلىــپ، بهش ۋاقىــت  

ـاھلىرى تۆكۈلىـدۇ   ـايهتنى ئوقـۇدى   ئانـدىن  . دېـدى » تۆكۈلگهندەك، ئۇنىڭ گۇن �-%�2% � :مۇنـۇ ئB��
 %5"�*)�� �647 �G#�� T�� %���!*�(�� %������@ �	��*+�� �6�%�%��*9�)%� Y��� "�%= �F�%��= %&��i4��*Z�� �6"�%e "9� � %&��(� �Z�:"�� *�كۈنـدۈزنىڭ  � �;%

ۋە كېچىنىــڭ دەســلهپكى ) يهنــى ئهتىگهنــدە ۋە كهچقــۇرۇن ۋاقىتلىرىــدا(ئىككــى تهرىپىــدە 
ـازالر  (ۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگىن  بۇ يهردە پهرز نامازالردىن بامدات، ئهسىر، شام ۋە خۇپتهن نام

ـان ئىشـالر يۇيۇلىـدۇ       ). دە تۇتۇلىـدۇ كۆز ـارقىلىق يام بـۇ  . شۈبهىسـىزكى، ياخشـى ئىشـالر ئ

  . ②�نهسىههتتۇر -  چۈشهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋەز
، تــالىقلىرىنى، گۇنــاھلىرىنى يۇيــۇشنامازنىــڭ تهســىرى پهقهت ئىنســاننىڭ خادەرۋەقه، 

. دۇۆتهيىر ۋەزىپىنى ئغان يهنه ببول ۋە ئىجابى مۇھىم ، بهلكىئهمهسال يامانلىقلىرىنى ئۆچۈرۈش

                                                 
 .تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ①
 .ئهھمهد رىۋايهت قىلغان؛ ئىمام نىڭ بىر قىسمىئايهت -  114ە ھۇد، سۈر ②



 

238 
 

قول بهش قېتىم ھۇزۇرى قهلب بىلهن  پهرۋەردىگارىنىڭ ئالدىدا ھهر كۈنى ئىنسان ،بولسىمۇئۇ 
ـارا تـۇپراق ئالىمىـدىن،     ئئۆزىنى  باغالپ تۇرۇپ، ـان ق  –پىتـنه   هسلى يارىتىلىش ماددىسـى بولغ

شلىرىدىن پاسات ۋە ھهسهتخورلۇق پهسكهشلىكلىرىدىن، ھايات قېلىش ياكى يوقىلىش كۈرە
لىۋاتقان ھهر تۈرلۈك كېتارتىپ چىققان، تىرىكچىلىك غهليانلىرىنى، قهلبى ۋە روھىغا ئېغىر 

  . ئۆتكۈزىدۇ ماددىي بېسىمالرنى يېنىكلهتكهن ھالدا بهرىكهتلىك ۋە مۇبارەك ۋاقىتالرنى
تائــاال هللا ا. نى ئوزۇقالندۇرىــدۇىئىالھىــي قىســم ئهنه شــۇ نامــاز ئىنســان ۋۇجۇدىــدىكى

����: مۇنــۇ ســۆزى بىــلهن ئىشــارەت قىلغــان بۇنىڭغــا  %D�b� 6�� %7 %C���%�  N�� "̂ �#��8�يهنــى (ئۇنىڭغــا � ��

ئـۇ روھىـي ۋۇجۇدنىـڭ تهشـنالىقىنى ئىلىـم،       دىكىئىنسان. ①�جان كىرگۈزدۈم) ئىنسانغا
ـاننىڭ   . ئهدەبىيات ۋە پهلسهپهلهر قاندۇرالمايدۇ نـى بىلىشـى ۋە ئۇنىـڭ    هللائـۇنى پهقهت ئىنس

خـۇددى ئاشـقازانغا يېمهكلىـك    . اخشـى قىلىشـى ئوزۇقالندۇرىـدۇ   بىلهن بولغان رىشتىنى ي
ـازدا  . ئۈچۈن كۈندىلىك غىزادۇر ىروھئىنسان ۋاقىت ناماز  غىزا بولغىنىدەك، بهش بهندە نام

قىلغانـدا، ئۇنىـڭ قهلبىنـى نۇرالندۇرىـدىغان، دىلىنـى يورۇتىـدىغان       مۇناجات پهرۋەردىگارىغا 
ئىنساننى زېمىندىن ئاسـمانغا ئېلىـپ چىقىـدۇ،    ناماز . روھىي ئېنېرگىيه ھاسىل بولىدۇ

ىـدا پهردىسـىز   ھۇزۇرنىـڭ  ئۇسـىز ئهكىرىـدۇ،   ىغا ھېچقانـداق بىـر دەرۋازى  ھۇزۇرتائاالنىڭ  هللا
مۇناجــات قــا هللائىنســان نامــازدا  .بىــلهن تهرجىمانســىز سۆزلهشــتۈرىدۇ ئۇنىــڭتۇرغۇزىــدۇ، 

ــ  ــ      گهقىلىــدۇ، ھهممى ـاردەم تىلهيــدۇ، ھهممىــدىن بىه  اجهت زاتــتىنغالىــب زاتــتىن يـ
 مۇنـۇ  نىـڭ هللاىدۇ، ساپلىشـ قهلبـى   سۈزۈكلىشـىپ، ئىنسان روھـى   .سورايدۇ ھاجهتلىرىنى

ئوتتۇرىســىدا  بهنــدەم بىــلهن ئــۆزۈم) فــاتىههنى ســۈرە(مهن نامــازنى « :ســۆزلىرىنى ئاڭاليــدۇ

6�%� �: بهندە. بهندەمگه سورىغىنىنى بېرىمهن. ئىككىگه بۆلدۈمR�����"�� 41�� %C�*)%�  ,� "R�جىمـى  � ���":
ــدەم ماڭــا ھهمــدۇ  ‹: هللادېســه،  �قــا خاســتۇرهللاســانا ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى  ھهمدۇ بهن

�2% � :بهندە. دەيدۇ› ئېيتتى %D*��� %6�R "D*���� دېسـه،   �ھايىتى شـهپقهتلىك ۋە مېهرىبانـدۇر  نا هللا�

�% ���,6�4% �: بهنـدە . دەيـدۇ › بهندەم مېنى مهدھىيىلىدى‹ :هللا "����� %F�%���ـامهت ك � �7  ۈنىنىـڭ قىي

%�6  �: بهنـدە . دەيـدۇ › مېنى ئۇلۇغلىـدى  بهندەم‹: هللادېسه،  �ئىگىسىدۇر��� "Z�8 �\��*�%; ��  ,� �"��8 �\��*�%;� 
 ،بــۇ‹: هللادېســه،  �مىــز ۋە ســهندىنال يــاردەم تىلهيمىــزســاڭىال ئىبــادەت قىلى) رەببىمىــز(�

. دەيـدۇ › ۇبهنـدەمگه تىلىـگهن نهرسىسـى بېرىلىـد     بىلهن مېنىڭ ئارامدىكى نهرسـه، بهندەم 

ــدە 6�4� � :بهنـ�����*d�� �/�� "2%!"�����)�A %1���� d"v�R"�� %����"��I "2%!"�����)�A �N��� "R�"�8�B �6�%9���*�� �p������ %q �2�%������ "Z R"�� �p������4+�� ��8%,��� "e�� 
ـا ئهمهس،    � بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن، غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىـڭ ۋە ئازغانالرنىـڭ يولىغ

                                                 
 .ئايهت -  29سۈرە ھىجر،  ①
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بـۇ بهنـدەم ئۈچـۈن بولىـدۇ ۋە     ‹: هللادېسـه،   �)باشـلىغىن (غا قىلغانالرنىڭ يولى سهن ئىنئام

  . ①»دەيدۇ› بهندەمگه تىلىگهن نهرسىسى بېرىلىدۇ
كۈچلــۈك  اە بىــلهن پهرۋەردىگــارى ئوتتۇرىســىدبهنــد اهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم نامــازدپ
ـا     «: پ مۇنـداق دېـگهن  ته قۇرۇلىدىغانلىقىنى چۈشـهندۈرۈ رىش ـادەم نامازغ ھهقىـقهتهن بىـر ئ

ـانلىق     . ئۇنىڭغا يۈزلىنىپ كېلىدۇ هللا، كىرسه ـاكى بىـرەر يام ـايتمىغۇچه ي ئۇ ئادەم ئۆزى ق

  . ②»قايتىپ كهتمهيدۇهللا اقىلمىغۇچه 
 
  

        ناماز پاكىزلىق ۋە گۈزەللىكتىن ئىبارەت
  

ـادەتال ئهمهس      ـاز پهقهت روھىــي ئىبـ ، بهلكــى ئــۇ  بىلىــش كېرەككــى، ئىســالمدا نامـ
ـاكلىق،   ـارەت ىـنىش ۋە گـۈزەلل  زىننهتلپاكىزلىق، پ ـاال ئۇنىـڭ ئۈچـۈن     هللا. ىكتىن ئىب تائ

ـاك      بولۇشـىنى  كىيىم، بهدەن، ناماز ئوقۇلىدىغان ئورۇننىڭ ھهرقانـداق بىـر نىجاسـهتتىن پ
ز بىــلهن پاكلىنىشــنى پهر ئــېلىش ۋە تاھــارەت قىلىــش غۇســلى غــائۇنىڭ. شــهرت قىلــدى

ـارەت   چچۈنكى، جهننهتنىڭ ئاچقۇ. قىلدى ـا تاھ ـاچقۇچى بولس ـاال   هللا. تۇرى ناماز، نامازنىڭ ئ تائ

ــگهن  ــداق دې ���%��]% �: مۇن��R"�� V����%; "2 M��%,��"��B�� "2 M�e��� < � "�� )�� %Z"I�� %	���*+�� V����%; "2 ��� "R - ��=%; "���� (�7n �6�%9��*�� ��� �!b���B �����
 "�� �*!*@������ ����G� ( < "2 ����( � �%;�� %6������"�M"�� V�����%; "2���  M�) <"��B�� "2 M��� %�� r �%. "�� :��� �Z"7��ــۇ� �� ــى مـ ــىلهر ! (ئمىنلهرئـ سـ

تۇرغىنىڭالردا، يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر، قولۇڭالرنى ) ئوقۇماقچى بولۇپ(ناماز ) تاھارەتسىز بولۇپ
جهيــنىكىڭالر بىــلهن قوشــۇپ يۇيــۇڭالر، بېشــىڭالرغا مهســهى قىلىڭــالر، پۇتــۇڭالرنى        

ـاكلىنىڭالر      ـاڭالر پ يهنـى غۇسـلى   (ئوشۇقۇڭالر بىلهن قوشۇپ يۇيـۇڭالر، ئهگهر جۇنـۇب بولس

  . ③�رالقىلىڭ
ــدى    ــىدىن قىلـــ ــڭ جۈملىســـ ـاكىزلىقنى ئىماننىـــ ــالم پــــ ــبهر . ئىســـ پهيغهمـــ

ـاكىز بولـۇڭالر،   «: ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىگه مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ  پ

) هللا(پــاكتۇر، پــاكلىقنى دوســت تۇتىــدۇ،   هللاھهقىــقهتهن «؛ ④»پــاكىزدۇرچــۈنكى ئىســالم 

تائــاال قۇبــا مهســجىدىنىڭ ئهھلىنــى ئــۇالر  هللا .⑤»كىزدۇر، پــاكىزلىقنى دوســت تۇتىــدۇپــا
ئـۇ مۇنـداق   . پاكىزلىققا ۋە پاكلىققا ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن مهدھىيىلىـدى 

                                                 
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغانئىمام  ①
 .ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان ②
 .ئايهت -  6سۈرە مائىدە،  ③
 .هدىسلهر قاتارىدا رىۋايهت قىلغانئىبنى ھىببان زەئىپ ھ ④
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ⑤
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��� ��" �: دېــگهن *!�J����� ��B �����b� %: � 0E��� �<%� %C���%� %C���%� ����� ���� ��B b[�� �D�B $� "������ %E*��B "6�� %7 Y���� "�*���� V���)�A �P��4� B 0, %Q�� "Z�R*� ��   C��K)��
 �6�%��� 4!*J R"�� bl�� بىرىنچــى كۈنىــدىن تــارتىپال تهقۋالىــق ئاساســىغا قۇرۇلغــان مهســجىد   � �� :%

ـاھالردىن (ھهقىقهتهن سېنىڭ ناماز ئوقۇشۇڭغا ئهڭ اليىقتـۇر، ئۇنىڭـدا    ـاك بولۇشـنى   ) گۇن پ
ـار،   ـاك بولغـۇچىالرنى دوسـت    ) ئىچكـى ۋە تاشـقى جهھهتـتىن   ( هللاسۆيىدىغان كىشىلهر ب پ

   .①�تۇتىدۇ
 ۋە پـــاكىز ھهر نامـــاز ئۈچـــۈن چىرايلىـــق نىمۇســـۇلمان پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم

بېرىشــقا، قېرىنداشــلىرىغا ئهزىــيهت    ھىــد بىــلهن  ، مهســجىدكه خۇشــبۇي نىــپكىيى
ــۇي  ــداق بهدبـ ــدىغان ھهرقانـ ــۇراقت بولىـ ــقا پـ ــراق بولۇشـ ــنهتىن يىـ ــى  ، مهيـ كىيىملهرنـ

ـازدا مىسـۋ   مۇسـۇلماننىڭ  .كىيمهسلىككه بۇيرىـدى   ياخشـى  ڭاك ئىشلىتىشـىنى ھهر نام
ئېغىزنـى   كمىسـۋا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن . ىسهتتكۆر ئىكهنلىكىنى

  . ②»نى رازى قىلىدۇهللاپاكاليدۇ، 
نىڭ جۈمه كۈنىـدە يۇيۇنۇشـى، خۇشـپۇراق ئىشلىتىشـى ۋە ئهڭ چىرايلىـق      مۇسۇلمان

ـا ئىـش كىيىمـى بىـل    ىكىيىم هن بارماسـلىقى  نى كىيىشى سۈننهت بولۇپ، جۈمه نامىزىغ
  . ئهۋزەلدۇر

ـا   هللا(ھهسـهن  . بۇرۇنقى مۇسـۇلمانالر مۇشـۇنداق قىالتتـى    ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
ئـۇ بۇنىـڭ سـهۋەبىدىن سـورالغاندا     . نامازغا تۇرغاندا ئهڭ چىرايلىـق كىيىمىنـى كىيهتتـى   

ـارىم   . گۈزەلدۇر، گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىـدۇ  هللا«: مۇنداق دېگهن شۇڭالشـقا، مهن پهرۋەردىگ

� �: دە مۇنداق دېگهن›قۇرئان كهرىم‹تائاال  هللا. ئۈچۈن ياسىنىشنى ياخشى كۆرىمهن��
n ��%(�. ����
 $, %Q� "Z�7 45� � �,(%A "2 M���(�%T "�� 9 O� �   ـالىلىرى ـادەم ب ـاز ۋاقتىـدا   ! ئـى ئ ـاۋاپ ۋاقتىـدا    (ھهر نام ـاكى ت ي

  . »③�كىيىمىڭالرنى كىيىڭالر) ئهۋرىتىڭالرنى سهترى قىلىپ تۇرىدىغان
ـال ــىر بۇكى، ھـ ــۇرا ئهس ـادلهرئوتت ــوپالر ۋەدە ياۋروپـ ــدۇنيا  ىكى پ ــبالر تهركى لىق ۋە راھى

چىرايلىـــق پـــاكىزلىق ۋە  ،تىلىرىىقـــا يېقىنلىشىشـــنىڭ ۋاســـهللامهينهتچىلىكنـــى 
ـا ھه. دەپ قارىغانىـدى شنى شهيتاننىڭ ئىشـى  كىيىنى بىـر راھىـب يهنه بىـر راھىبنـى      تت

ــۇ ئۆمــۈر بــويى ئىككــى پــۇتىنى يۇيــ «: مهدھىــيىلهپ ۇش جىنــايىتىنى ســادىر قىلمــاي ئ
  . دېگهنىدى» ياشىدى
 
  

                                                 
 .ئايهت -  108سۈرە تهۋبه،  ①
 .رىۋايهت قىلغانقاتالىقالر  ، نهسائى، ئىبنى ھىببان، ھاكىم، بهيههقى ۋە ئىبنى ماجهشافىئىي ،ئىمام ئهھمهد ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  31سۈرە ئهئراف،  ③



 

241 
 

        چېنىقتۇرىدۇ بهدەن  ناماز
  

ـاز  ــىنامـ ــدۇ كىش ــى يېتىلدۈرى ــيه روھىن ــكۇللىرىنى  . دە تهنتهربى ــڭ بهدەن مۇس ئۇنى
ـاندىن بالـدۇر ئورۇن   . كۈچلهندۈرىدۇ ـاز ئىنس دىن تۇرۇشـنى، كـۈن چىقىشـتىن    ىـ چۈنكى، نام

نامــاز پهيغهمــبهر . ېلىشــنى تهلهپ قىلىــدۇبــۇرۇن شــۇ كــۈننى جۇشــقۇن روھ بىــلهن كۈتۈۋ 
خــۇددى  مىــراس قالغــان شــهكلىنى ســاقالپ قــېلىش بىــلهن بىــرگه ئهلهيهىسســاالمدىن 

ۋە چېنىقتـۇرۇش ئۈچـۈن   ھازىرقى زامان تهنتهربىيىچىلىـرى بهدەنلىرىنـى كۈچلهنـدۈرۈش    
ـا  پهيغهمـبهر  . دۇپ كېتىـ ئېلىپ بارىدىغان تېخنىكىلىق چېنىقىش مهشىقلىرىگه ئوخش

ـاڭگىلىتىۋالمايتتى     ئهل ــىنى سـ ــۇراتتى، بېش ـاپهتته ت ــدىل قىيـ ـازدا مۆتى ـاالم نامـ ، هيهىسسـ
ـازدا بېشـىنى   ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۆمهر . جانسىزدەك تۇرمايتتى بىر ئادەمنىڭ نام
ـاڭگىلىتىۋالغانلى ــۆرسـ ــگهن  ۈپقىنى ك ــداق دې ــۈر «: مۇن ــى ئۆلت يهنه . »مىگىندىنىمىزن

ـا  ھـۇزۇر بىرەيلهننىڭ  ـانلىق ېئىچىـگه ئ ۈن بـوينىنى  دىلهش ئۈچـ ى قهلبنـى ئىپ ىنى گىۋالغ
» ، بويۇنـدا ئهمهس بولىدۇ ى قهلب قهلبتهھۇزۇربېشىڭنى كۆتۈرگىن، ھهقىقهتهن «: ۈپكۆر

  . دېگهن
سـهجدە  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رۇكۇ قىلغاندا بېلى تۈز، ئىككى پۇتى رۇس تـۇراتتى 

ـاتتى قىلغاندا ئىككى بىلىكىنى ئىككى يوتىسىدىن يىـراق تۇ  ـاكى    . ت سـهجدىگه بارغانـدا ي
  . ىنىۋالمايتتىتايجدىدىن تۇرغاندا ئىككى قولىغا سه

ئىنســاننىڭ ھهمــمه  ىن ئىبــارەت بولــۇپ،انــا مۇشــۇنداق ھهرىــكهت ۋە ئهمهلــد نامــاز م
 شسهجدە قىلىـ  -  ، رۇكۇش، ئولتۇرۇشنامازدا ئۆرە تۇرۇ ەنبهد. ز ئىچىگه ئالىدۇىنى ئۆئهزالىر

ىش ئېيـت  ، تهكبىـر ئېيـتىش، تهسـبىه   قىرائهت قىلىشل بولسا تى. دۇئهمهللىرىنى قىلى
ـان     . دۇئهمهللىرىنى قىلىـ  ـاكى ئاڭالۋاتق ـان ي ـايهتلهرنى  ئهقىـل ئـۆزى ئۇقۇۋاتق ئـويلىنىش،   ئ
ــدۇ تهپهككــۇر قىلىــش   ــب . ئهمهللىرىنــى قىلى ــى، ەتكــۈچى ئىكهنلىكنىــڭ كۆزهللاقهل ىن

نى اغالش قاتــارلىقالربــ قتىيائىشــ نىڭغــاۋە ئۇ ئــۇنى ياخشــى كــۆرۈشقورقــۇش،  ئۇنىڭــدىن
  . دۇهمهللىرىنى قىلىكهلتۈرۈش ئ زېهنىگه
 
  

        قۇۋۋەت ئاتا قىلىدۇ -  ناماز ئىنسانغا روھىي كۈچ
  

 -  ھاياتنىــڭ جهۋرى گهھهقىقىــي رەۋىشــتىكى نامــاز مــۇئمىنغــان ئىســالم ئىــرادە قىل
ە قـۇۋۋەت ۋ  -  جاپالىرىغا ۋە دۇنيانىڭ مۈشكۈالتلىرىغا تاقابىل تـۇرۇش ئۈچـۈن روھىـي كـۈچ    
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�	% �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. روھىي مهدەت ئاتا قىلىدۇ��*+���� %�"��*+��%. "�� (�%��� "�� "��� (�7n �6�%9�*�� �� �!b���B ����
 �6�%�%.��*+�� �o��7 �CK)�� *� هللا. سهۋر ئارقىلىق ۋە ناماز ئارقىلىق ياردەم تىلهڭالر! ئى مۇئمىنلهر� �;%

�	0 ;%/* � ؛①�ىللىـدۇر ھهقىقهتهن سهۋر قىلغۇچىالر بىـلهن ب ���%� �M�� �� �!*�8%; �� %	���*+���� %�"��*+��%. "�� (�%��� "����
 �6�%�� %g� �̂ "�� V���)�A  �����  %<��� %C��"���%; "2�� !*�8�B�� "2�� %!4.�� ���� -��b7 2�� !*�8�B �����b( c�� �ســهۋر قىلىــش، نامــاز ئوقــۇش � ���*��6�%9
يهنـى كهمتهرلىـك بىـلهن    (ن قورققـۇچىالر  تىهللاناماز . ياردەم تىلهڭالر) تىنهللا(ئارقىلىق 

تىن قورققۇچىالر هللا. ئىشتۇردىن باشقىالرغا ھهقىقهتهن مۇشهققهتلىك )قا بويسۇنغۇچىالرهللا
ــدىغان  ــپ  هللالىقىغا ۋە پهرۋەردىگارىغـــا چوقـــۇم مۇالقـــات بولىـ ــڭ دەرگاھىغـــا چوقـــۇم قايتىـ نىـ

   .②�بارىدىغانلىقىغا جهزمهن ئىشىنىدۇ
ـارام ئىـش   ەربىر نىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ـا  بىئ ـا   ،قىلس ئهھـمهد ۋە  (اتتى تـۇر نامازغ

  ). ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان
ـا ئېيتىـدۇ،   هللاھهسـرىتىنى   -  ، قايغۇمۇئمىن نامازدا ئۆزىنى پهرۋەردىگارىغا تاپشۇرىدۇ ق

ـاردەم تىلهيـدۇ  نىڭـد ئېچىلىشىنى تهلهپ قىلىـدۇ، ئۇ رەھمهت ئىشىكىنىڭ  ـاال   هللا. ىن ي تائ

� �: مۇنداق دېگهن�  ,�� %R�:"�� b�%����"�� ��� e��  C��� �R "D��  �� a(���� ��� J�(��- ���7 %,�"��. 6� %7 ���"��v"��  E4j���( �� �%9�*�� ��� e� �  ئـۇالر
يــامغۇر ياغــدۇرۇپ بېرىــدۇ،  هللا) يامغۇرنىــڭ يېغىشــىدىن ئۈمىدســىزلهنگهندىن كېــيىن(

  . ③�ئىگىسىدۇر، مهدھىيىگه اليىقتۇر) ھهممىنىڭ( هللارەھمىتىنى يايىدۇ، 
 ئــۇ. ىنلىك تۇيغۇلىرىــدا بولىــدۇئمىن نامــازدا خاتىرجهملىــك، رازىلىــق ۋە تهســك مــۇ

ـارام    نىـڭ  هللا ئۇدۇ، بۇنىڭ بىلهن نامازنى تهكبىر ئېيتىش بىلهن باشالي ـادا ئـۆزىنى بىئ دۇني
ـاتىههنى ئوقـۇ    ئـۇ،  .ىنـى بىلىـدۇ  بۈيۈك ئىكهنلىك ئىشالردىن بارلىق قىلىۋاتقان : پسـۈرە ف

ھــايىتى شــهپقهتلىك ۋە نا هللاخاســتۇر،  هللاىــڭ پهرۋەردىگــارى جىمــى ھهمدۇســانا ئالهملهرن�
ـامهت كۈنىنىـڭ   �، لىرىنى تونـۇش نىڭ نېمهتهللادېگهندە،  �مېهرىباندۇر  �ئىگىسـىدۇر قىي
ــدە،  ــڭ ئهللادېگهن ــش  نى ـادالىتىنى بىلى ــۇقىنى ۋە ئـ ـادەت   �، ۇلۇغل ـاڭىال ئىبـ ــز سـ رەببىمى

نىـڭ  ۇناسـىۋەت قۇرۇشـقا ۋە ئۇ  بىلهن م هللا ،دېگهندە �مىز ۋە سهندىنال ياردەم تىلهيمىزقىلى
ـارد ــىغايـ ــش،  ەم قىلىش ــى بىلى ـاج ئىكهنلىكىن ــلىغىن،   � موھتـ ـا باش ــوغرا يولغـ ــى ت بىزن

قىلغانالرنىــڭ  غهزىــپىڭگه يولۇققانالرنىــڭ ۋە ئازغانالرنىــڭ يولىغــا ئهمهس، ســهن ئىنئــام 
ــدە،د �)باشــلىغىن(يولىغــا  نىــڭ ھىــدايىتىگه موھتــاج ئىكهنلىكىنــى بىلىــش   هللا ېگهن

   .ىدۇى ھېس قىلتۇيغۇلىرىن

                                                 
 .ئايهت -  153سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتلهر -  46ۋە  -  45سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهت -  28سۈرە شۇرا،  ③
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قــۇۋۋەت ئاتــا روھىــي ور ھايــاتىي كــۈچ ۋە غــايهت زور غــايهت زنامــاز مــۇئمىنگه دېــمهك، 
نىـڭ  زىكىرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازدىن ئىلگىرى ئېلىنىدىغان تاھارەت ۋە . قىلىدۇ

ھهر كـۈنى سـهھهردە يېڭـى بىـر كـۈننى قانـداق        نىـڭ مۇئمىن خانروھىي تهسىرىنى، ناماز
ـان قىلىـپ مۇنـداق دېـگهن    ھالهتته باشـ  ـان چېغىـدا    «: اليدىغانلىقىنى باي كىشـى ئۇخلىغ

ئـۇخالۋەرگىن،  «: نى چهگكهندەتۈگۈنھهر . چىگىدۇ تۈگۈنشهيتان ئۇنىڭ گهجگىسىگه ئۈچ 
ـا   هللائويغىنىـپ   ئـۇ . دەيـدۇ » كېچه ئـۇزۇن  ـا، بىـر    زىكىـر تائاالغ . يېشـىلىدۇ  تۈگـۈن ئېيتس

شـۇنىڭ  . يېشـىلىدۇ  تۈگۈنناماز ئوقۇسا يهنه بىر . يېشىلىدۇ تۈگۈنتاھارەت ئالسا يهنه بىر 
ـا ئېزىلهڭگـۈ، ھـورۇن بولـۇپ      . بىلهن ئـۇ تېتىـك، روھلـۇق بولـۇپ قالىـدۇ      ئۇنـداق قىلمىس

  . ①»قالىدۇ
 زامانىمىزدا ئالهم ۋە جهمئىيهتشۇناسلىق كهسپىدە يېتىشكهن ئالىمالردىن داڭلىق

ـات  ىـ ىس كارسـ لكهئر ودوكتـ  ىمېدىتسىنا ئالىم ـاد   هللااقالىسـىدا  م ل بىـر تهتقىق ـا ئېتىق ق
  : دۇدەي مۇنداقتوختىلىپ توغرىسىدا  ىتىقۇۋۋ -  كۈچئالىدىغان نامازدىن  نىڭقىلغۇچى
ــۈ « ـاز بۈگـ ــدىغان نگه قهدەر نامــ ــىنى روھالندۇرىـ ــلهن  كىشـ ــرگىيه بىـ  ئهڭ زور ئېنېـ

مهن ئــۆزۈم بىــر دوختــۇر بولــۇش ســۈپىتىم بىــلهن دورا ئــارقىلىق . پ كهلمهكــتهتهمىــنله
ــدە، نا ســاقىيالمىغان  مــاز ئۇالرنىــڭ نۇرغــۇن بىمــارالر دوختــۇرالردىن ئۈمىــدلىرىنى ئۈزگهن

ـان   سـى مهنبه نىـڭ ھهقىقهتهن ناماز نۇر. ىۋەتكهنلىكىنى كۆردۈمكېسهللىرىنى ساقايت بولغ
ئىنســانالر نامــاز . ئاتــا قىلىــدۇ كىشــىگه كۆتۈرەڭگــۈ روھ. مېتالىغــا ئوخشــايدۇ ›رادىئــوم‹

قىلغانــدا، ئۆزلىرىنىــڭ چهكلىــك زاتقــا خىتــاب  ىلىق كــۈچى مهڭگــۈ تۈگىمهيــدىغانئــارق
  . ھاياتىي كۈچلىرىنى ئاشۇرۇشقا تىرىشىدۇ

ــۇرغىنىمىزدا، ئــۆزىمىزنى ئــالهمنى باشــقۇرىدىغان  بۈيــۈك بىــر كــۈچكه   بىــز نامــازدا ت
ـاغاليمىز ـا     . بـ ــۈچ ئاتـ ــدىغان ك ـاردەم بېرى ــڭ مۈشــكۈالتلىرىغا يـ ــزگه ھاياتنى ــدىن بى ئۇنىڭ
ــ ــلهن نىىقىلىش ــزتىلهي تهزەررۇ بى ــۈچىمىز ۋە    ئهنه .مى ــڭ ك ــنىش بىزنى ــۇنداق يېلى ش

يېلىنىــدىكهن، قــا هللاھهرقانــداق بىــر ئــادەم . پائــالىيىتىمىزنى ئاشۇرۇشــقا يېتهرلىكتــۇر
  . »ئۇنىڭ پايدىسىنى كۆرمهي قالمايدۇ

قانـداق   ىن، ئۇنداقتا ئىسالمدىكى نامازدتۇرسا ئهھۋال بۇ گهنبىر نامازدا كۆرۈل ىيئومۇم
  ر؟ هنهتىجىلهر قولغا كېل

 
  

                                                 
 .لىم رىۋايهت قىلغانبۇخارى ۋە مۇس ①
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        ناماز ئهخالقىي كۈچتۇر
  

ــپ،    ــي مهدەت ئېلى ـارقىلىق روھى ـاز ئـ ــۇئمىن نامـ ــدۇ  م ــكىن تاپقۇزى ــى تهس  .قهلبىن
ـانلى ياخشىلىق قىلىش ـان ئىشـالردىن قـول ئـۈزۈش    ۋە  قنى تهرك ئېـتىش، قهبىـه  ، يام  يام
خشـىلىق  ، بىـرەر يا نماسـلىق كۆڭۈلسـىزلىك يهتكهنـدە زارال   ، بىـرەر ىدۇئېڭىنى يېتىلدۈر

تائاالنىـڭ   هللاناماز مۇئمىن قهلبىدە . دۇىنى ئاشۇرىكۈچ ماسلىقبېخىللىق قىليهتكهندە 
ـايه قىل   ىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلىش، ئۇھهممىنى كۆزىت ىـش،  نىـڭ بهلگىلىمىلىـرىگه رىئ

ـا قىلىـش، ھورۇنلـۇق   ۋاقىتقا رىئايه قىلىش، ۋەدىـ  ـاۋايى قىلماسـلىق  گه ۋاپ ھهۋەسـكه   -  ، ھ
ــدۇجانالننى تۇيغــۇلىرىى يــېڭىش ۋە روھىــي ئــاجىزلىقالرن مهســلىكبېرىل تائــاال  هللا. دۈرى

�( �GA��: مۇنداق دېگهنe �[%) O ����Z8 %"�� *�%; �GA� j�< b�*a��  C*Z�7 ��=%; �GA� (�7  � "�� �̂ "��  C*Z�7 ��=%;��  �6�4)�+ R"�� */%;  �6�%9*��
 ���� R%>��
 "2%!%� ���q V�)�A "2 e� يوقسـۇزلۇق،  (ئۇنىڭغا . ىتىلدىئىنسان ھهقىقهتهن چىدامسىز يار�

ـا قورقـۇنچتهك   . چاغـدا زارالنغۇچىـدۇر  بىـرەر كۆڭۈلسـىزلىك يهتـكهن    ) ياكى كېسهللىك، ي
تۆۋەنـــدىكىلهر (پهقهت . بىـــرەر ياخشـــىلىق يهتـــكهن چاغـــدا بېخىللىـــق قىلغۇچىـــدۇر 

� �؛ ①�ئــۇالر نامازغــا ھهمىشــه رىئــايه قىلغــۇچىالردۇر: مۇستهســنا) بۇنىڭــدىن���%2 ��+*��%-�B�� *�%; �	
��� �! "�(��� �	 �����*+������ �M( R"���� f���� �a ":�#"�� %6����A V� � ئوقـــۇغىن، نامـــاز ) تهئـــدىل ئهركـــان بىـــلهن(نامـــازنى

  . ②�ھهقىقهتهن قهبىه ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ
ـان، يولـدىن چ   . ىقىـپ كهتكهنلهرنـى كـۆرىمىز   بىز ناماز ئوقۇپ تۇرۇپمۇ ئهخالقى بۇزۇلغ

ــۆلنــام الرنىــڭئۇ ، پهقهت ى قهلــب بولمىغــانھــۇزۇرگهن، ئهقلــى چېچىلغــان، ىزى روھــى ئ
مۇنــداق ، نىجــاتلىق پهقهت ئهمهلىيهتــته. دۇرجىســمانىي ھهرىكهتلهردىــنال ئىبــارەت نامــاز 

� �: خاسـتۇر  ىالىنلهرگمۇئم�� � %g��O "2%!%� ����q ��%� "2� e �ئـۇالر  ) شـۇنداق مـۇئمىنلهركى  (� ���*�6�%9
ــدا  ــۈر  هللا(نامازلىرىـ ــدىن سـ ــڭ ئۇلۇغلۇقىـ ــتىن  نىـ ــىپ كهتكهنلىكـ ــپ ) بېسـ ئهيمىنىـ

  . ③�تۇرغۇچىالردۇر
ياكى  ىغاندىللىرى قىلچىلىك يۇمشىم قارىماققا نامازخان بولۇۋالغان، لېكىن ئهمما،
ئاگاھالندۇرۇشــىغا مۇنــۇ تائاالنىــڭ  هللار ئىنتىلمهيــدىغان كىشــىلهقا قىلىشــ ياخشــىلىق

��"R")4� 05  �  :ئۇ مۇنداق دېگهن! ھه -  نېمىدېگهن اليىق���� �6�4)�+  ��� e���� "2%!%� ����q 6��A "2 e �6�%9*��  �6�%9�*��

                                                 
 .ئايهتكىچه -  23ئايهتتىن  -  19سۈرە مائارىج  ①
 .ئايهت -  45سۈرە ئهنكهبۇت،  ②
 .ئايهت -  2سۈرە مۇئمىنۇن،  ③
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 ��� r��� �� "2 e  ��� A�� �R"�� ���� ��( "R���شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى، ئۇالر نامازنى غهپلهت بىلهن � ��

  . ①�ئۇالر قولقا بهرمهيدۇ. نامازنى رىيا بىلهن ئوقۇيدۇ. ئوقۇيدۇ
 
 

        اماز ۋە ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىجامائهت بىلهن ئوقۇلىدىغان ن
  

ـادەتلهر تارىخىـد  ن ىكىئىسالمد را ئـۆزگىچىلىككه ئىـگه، تـوغ    ا ئاالھىـدە اماز دىن ۋە ئىب
  . مهدرىسىدىن ئىبارەتتۇر پهرۋەر ئالىۋە ئىنسان بولغان ئىجتىمائىي تهربىيه

ـاۋاتقان جهمئىيهتـتىن   ئىسالم مۇسۇلمان ـالهتته   ئايرىلىـپ  نى نامازنى ئـۆزى ياش ـا ھ  تهنه
ـائهت بىـلهن ئوقۇشـقا، بولۇپمـۇ مهسـجىدته          ـازنى جام ئوقۇشقا تهكلىپ قىلمىـدى، بهلكـى نام

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم جامــــائهت نامىزىغــــا  . ئوقۇشــــقا كۈچلــــۈك دەۋەت قىلــــدى

. ②كۆيدۈرۈۋېتىشــنى ئويلىغانىــدى ئــۇالر بىــلهن قوشــۇپ قاتناشــمايدىغانالرنىڭ ئــۆيلىرىنى
ـالغۇز   جامائهت نامىزى ئىسالم نهزىرىدە غان تهقدىردىمۇ،جامائهتكه قاتنىشىش ۋاجىب بولمى ي
  . ھهسسه ئارتۇقتۇر 27ئوقۇلغان نامازدىن دەرىجه جهھهتته 

: رىـۋايهت قىلىـدۇ   مۇنـداق  تىـن )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(مۇسلىم ئىبنـى مهسـئۇد   
ــدە   ــر كىشــى  قىيــامهت كۈنى ــداق بى ـا هللا اقان ــى مۇالقــات بولۇشــتىن   تائاالغـ ــۇلمان پېت مۇس

شاللىنىدىغان بولسا، ئهزان ئېيتىلغان چاغدا بهش ۋاقىت نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇشـنى  خۇ
ــوللىرىنى   هللاداۋامالشتۇرســۇن، چــۈنكى  تائــاال ســىلهرنىڭ پهيغهمبىرىڭالرغــا ھىــدايهتنىڭ ي

ـائهت . بهش ۋاقىت نامازمۇ ھىدايهتنىڭ يوللىرىدىندۇر. بېكىتىپ بهردى تىن ئهگهر نامازنى جام
ـاڭالر، چوقـۇم    كىشىگه ماۋۇ يدىغانيدە ئوقۇئايرىلىپ ئۆ ئوخشاش سىلهرمۇ نامازنى ئۆيدە ئوقۇس

ــىلهر، ئهگهر پهيغهمبىرىڭالرنىـــڭ   ــكهن بولىسـ ــۈننىتىنى تهرك ئهتـ پهيغهمبىرىڭالرنىـــڭ سـ
كىمكى تاھارەتنى كامىل ئېلىـپ   .سۈننىتىنى تهرك ئهتسهڭالر، ئهلۋەتته ئېزىپ كېتىسىلهر

ــه، ا  ــڭ مههللا مهســجىدكه كهلس ــر     ئۇنى ــۈن بى ــى ئۈچ ــر قهدىم ــقان ھهربى ـاراپ باس ســجىدكه قـ
ـانلىقىنى ئۆچۈرىـدۇ        ياخشىلىق  .يېزىپ، مهرتىۋىسـىنى بىـر دەرىـجه يـۇقىرى كۆتۈرىـدۇ ۋە يام

ـانالر      ـاپىقلىقى ئاشـكارا بولغ ـا پهقهت مۇن نىڭال كهلمهيـدىغانلىقىنى  بىزنىڭ دەۋرىمىـزدە نامازغ
پ، سـهپته  لىـ ىيـۆلهپ ئهك  كى كىشىئىك نىمۇكىشى كېسهل بولۇپ قالغانھهتتا . ۇقكۆرەتت

  . ③ىاتتتۇرغۇزۇپ قوي

                                                 
 .ئايهتكىچه -  7ئايهتتىن  -  4سۈرە مائۇن،  ①
 .انبۇ ھهقته بۇخارى بىلهن مۇسلىم ھهدىس رىۋايهت قىلغ ②
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ③
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ـاڭ  ئۈچـۈن  نـى بىلـدۈرۈش  ناماز ۋاقتىبۇرۇنقى دىنالردىكىدەك ئىسالم  ـاكى  ج  سـوناي  ي
ـان  بهلكـى، ئـۆز  . ىـدى شـنى بېكىتم يېقىئوت  يا چېلىشنى، ـاس بولغ ، شـوئار ۋە دۆلهت  ىگه خ

ـاراڭلىق ۋە تهســىرلىك    ــرى روشــهن، جـ ـان، مهنىلى ـارىلهرنى شــېئىرى تۈســىنى ئالغـ  ئىبـ
 هللابۈيۈكتــۇر،  هللابۈيۈكتــۇر،  هللابۈيۈكتــۇر،  هللا«: ئىبــارەت دىنئهزانــ ئــۇ بولســىمۇ .تاللىــدى
 ھېچ تىن باشقاهللايوقلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىمهن،  نىڭئىالھ ھېچ تىن باشقاهللا. بۈيۈكتۇر

ـاالم (ھهقىـقهتهن مـۇھهممهد   . يوقلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىمهن نىڭئىالھ  نىـڭ )ئهلهيهىسس
لچىســــى ئىكهنلىكىــــگه گۇۋاھلىــــق بېــــرىمهن، ھهقىــــقهتهن مــــۇھهممهد نىــــڭ ئههللا
ــرىمهن  هللا نىــڭ)ئهلهيهىسســاالم( ــگه گۇۋاھلىــق بې ـا . نىــڭ ئهلچىســى ئىكهنلىكى نامازغـ

 هللابۈيۈكتۇر،  هللا. نىجاتلىققا كېلىڭالر، نىجاتلىققا كېلىڭالر. كېلىڭالر، نامازغا كېلىڭالر
  . »بهرھهق يوقتۇرمهبۇد تىن باشقا هللا. بۈيۈكتۇر

مهســــجىدلهرنىڭ لىرى ئىالھىــــي مارشــــيــــاڭراق مۇشــــۇنداق مۇئهززىنلهرنىــــڭ 
ــ ــاليدۇ مۇنارلىرىـ ــقا باشـ ــرال ۋاقىتتـــا تهڭ ياڭراشـ ــۇئمىنلهر  . دىن بىـ ــلهن مـ ــۇنىڭ بىـ شـ
كۈنــــدە بهش ۋاقىــــت ئۆزلىرىنىــــڭ  ۈپ،نىــــڭ چــــاقىرىقىنى بهجــــا كهلتــــۈرمۇئهززىن

  . مهھهللىسىدىكى مهسجىدكه توپلىشىدۇ
 بولـۇپ،  ھهپتىلىـك پهرز  ،ئـۇ . كهڭ كۆلهمدە توپلىشىدۇمىزىغا جۈمه نا يهنه مۇئمىنلهر

ـاال مۇنـداق د   هللا. جامائهت بىلهن ئوقۇشنى پهرز قىلغان ئۇنى تائاال هللا 6�%9� �: ەيـدۇ تائ�*�� �� �!b���B ����
 "����"�� �� ��=�� %C*)�� %� "�%= V��%; � "�� "���� %3� R Q"�� %� "���� 6%7 %	 ��*+)%� �%
� 8 ��=%; �� (�7n ���� R�)"��� "2 ��( � �%; "2� M*� 0�� "�� �O "2� M%��= �o� 

ـا،    ! ئى مۇئمىنلهر� ـا ئهزان ئېيتىلس ـاد ئېتىشـكه    هللاجۈمه كۈنى جـۈمه نامىزىغ يهنـى  (نـى ي
 -  ئالـدىراپ بېـرىڭالر، ئـېلىم   ) جۈمه خۇتبىسىنى ئاڭالشقا ۋە جۈمه نامىزىنى ئادا قىلىشـقا 

  . ①�سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇرسېتىمنى قويۇپ تۇرۇڭالر، ئهگهر بىلسهڭالر بۇ 
ئۈچ جۈمهنى كىم «. ئىسالم جۈمه نامىزىغا سهۋەبسىز بارماسلىققا رۇخسهت قىلمىدى

ـاال ئۇنىـڭ قهلبىنـى پېچهتلىۋېتىـدۇ     هللاسهل قاراپ تهرك ئهتسه،  ـام رىـۋايهت   (» تائ بهش ئىم
ــ - ، ھهســهن :ىرمىــزىقىلغــان، ت بىــر قهۋم جــۈمه نــامىزىنى تهرك ئېتىشــتىن  «؛ )گهندې

ـاپىلالردىن       هللايدۇ ياكى توختا ئۇالرنىڭ قهلبلىرىنى پېچهتلهيـدۇ، ئانـدىن كېـيىن ئـۇالر غ

  . ②»بولىدۇ
نهســىههت  -  تهربىــيه ئېلىــپ بــارغىلى، ۋەز -  مۇشــۇنداق ھهپتىلىــك يىغىلىشــتا تهلىــم 

قــا بولغــان بهيئهتنــى يېڭىلىغىلــى، قېرىنداشــلىق مېهرىنــى گۈللهنــدۈرگىلى،  هللاقىلغىلــى، 
  . ن قىلغىلى بولىدۇهقۇۋۋەتنى ناماي -  ى گهۋدىلهندۈرگىلى ۋە كۈچبىرلىكىنمۇسۇلمانالر 

                                                 
 .ئايهت -  9 سۈرە جۇمۇئه، ①
 .ىم ۋە ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغانمۇسل ②
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ـارقىلىق بىـر      . ئىككى ھېيت نامىزىدا دائىرە تېخىمۇ كېڭىيىدۇ ـاز ئ ئىسـالم بـۇ نام
شهھهر ئاھالىسى كهڭ بىر مهيدانغا توپلىشىدىغان كاتتا بىر قۇرۇلتاي، چوڭ بىر مۇراسـىم  

ـا ئ . بهرپا قىلىشنى ئىرادە قىلغانىدى ـالالر ئۇنىڭغ ـالالرمۇ     ،هرلهر، ئاي ـاكى ئۆزرىلىـك ئاي ھهتت
  . بارىدۇ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ )ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئۇممــۇ ئهتىيــيه  ــن رى پهيغهمــبهر : دى
 ھهيزدارالرنــى ۋە الرنــى،قىزئهلهيهىسســاالم بىزنــى روزا ھېيــت ۋە قۇربــان ھېيــت نامىزىغــا 

ـا   الرھهيـزدار . زنى بۇيرىـدى ئېلىپ چىقىشـىمى  ئۆيدىن تاالغا چىقمايدىغان ئايالالرنى نامازغ
ــماي ــ تتىقاتناشـ ــىلىق ۋە مۇسـ ــىغا قاتن، ياخشـ ـاتتۇلمانالرنىڭ دۇئاسـ ــى «: مهن. ىىشــ ئـ

ـاالم   سـهم، دې» ىسى بولمىسىچۇ؟جنپۈركهرەسۇلۇلالھ، بىرىمىزنىڭ  : پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

  . ①دېدى» سىدىن كىيگۈزۈپ قويسۇنغا ئۆزىنىڭ پۈركهنجىئۇنىڭئايال قېرىندىشى «
 

        ھهربىي مهشىقماز نا
  

مدىن ئىبارەت ھهربىي مهشـىق  ئىنتىزات نامىزىدا ئىتائهت قىلىش ۋە دەرۋەقه، جامائه
ـاش   . بار پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىكى ئهمدىال يېتىلىۋاتقان ئهرەبـلهرگه ئوخش

ـاش       ـا ب بىر ئۈممهتنىڭ ئهمهلىيهتته بۇيرۇققا ئىتائهت قىلىـش، تـۈزۈمگه بويسـۇنۇش، قانۇنغ
ـاتتىق ئىـدى  ئېگىش ـا  . ، رەھبهرلهرنى ھۆرمهتلهشنى ئۆگىنىشكه بولغان ئېهتىياجى ق مان

  . بۇالرنى جامائهت نامىزى يېتىلدۈرىدۇ
منـى كـۆرۈپ   تهرتىـپ ئىنتىزا سهن جامائهت سهپلىرىدىنمۇ مۇكهممهل ۋە چىرايلىق 

يوچـۇق  ېچقانـداق  ىـدۇ، ھ تتۇ سـهپ  بىـرىگه چاپلىشـىپ   -  تۈز، بىـر تۈپجامائهتلهر باققانمۇ؟ 
مايمــاق ســهپكه  هللا« :ئــۇالرنىئىمــام . پۇتقــا تېگىــپ تۇرىــدۇ مــۈرىگه، پــۇت ەمــۈر. بولمايــدۇ
ـادا قىلىشـنىڭ       . دەپ ئاگاھالندۇرىدۇ» قارىمايدۇ ـازنى تولـۇق ئ سـهپلهرنى رۇس قىلىـش نام

ـاالمنىڭ    . جۈملىسىدىن ئىكهنلىكىنـى ئۆگىتىـدۇ   ـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس ـام ئۇالرغ  :ئىم
ــ -  رىئهگــر، ســهپلهرنى رۇس قىلىڭــالر، ىڭاليوچــۇقالرنى ئېــت« رى تۇرمــاڭالر، ئۇنــداق ۈگب

  . دېگهن ھهدىسنى سۆزلهپ بېرىدۇ» بولۇپ قالىدۇ رىۈگب -  رىئهگقىلساڭالر قهلبىڭالر 
ـا تهكبىـر ئېيتىـدۇ     ـا شـۈك تۇرىـدۇ،     ،ئۇالر ئىمام تهكبىـر ئېيتس رۇكـۇ   قىـرائهت قىلس
  . االم بهرسه ساالم بېرىدۇقىلسا رۇكۇ قىلىدۇ، سهجدە قىلسا سهجدە قىلىدۇ، س

. ن ئادەم خۇددى ئىنسانىيهتكه قارشى چىققاندەك بولىـدۇ گه خىالپلىق قىلغابۇ تۈزۈم
بـۇرۇن رۇكـۇ    سـىلهردىن بىـر كىـم ئىمامـدىن    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن 

                                                 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغانئىمام  ①
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نىڭ ئۇنىڭ بېشىنى ئېشهكنىڭ بېشـىدەك قىلىـپ قويۇشـىدىن    هللا ياكى سهجدە قىلسا،

  . ①»ۇ؟قورقمامد
چـــــۈنكى، ئـــــۇ  .بۇنـــــداق ئهھـــــۋالنى پهقهت شـــــهيتاننىڭ ئهســـــكىرىال بۇزىـــــدۇ

 ئىمامدىن بـۇرۇن رۇكـۇ  «. شال بولىدۇ، تۈزۈمدىن ئىچى سىقىلىدۇۇقااليمىقانچىلىقتىن خ

  . ②»سهجدە قىلىدىغان ئادەمنىڭ كۇكۇلىسى شهيتاننىڭ قولىدىدۇر - 
 

        مهسجىد ۋە ئۇنىڭ ھاياتتىكى ۋەزىپىسى
  

بىــلهن  ىكــۈنىگه بهش ۋاقىــت نامــاز ئوقۇشــ  نىڭنالر جامائهســىمۇســۇلمامهســجىد 
مهسـجىد راھىبالرنىـڭ   . ئىسالمدا ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگه بولـدى 

ـار تهلهپلهرنىــڭ پاناھگــاھى يــاكى دەرۋىشــلهرنىڭ قونالغۇســى     ئىبادەتخانىســى يــاكى بىكـ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ . قتۇرچۈنكى، ئىسالمدا راھىبلىق ۋە دەرۋىشلىك يو. ئهمهس

ســهن جىهــادنى چىــڭ تــۇتقىن، ئــۇ «: مۇنــداق دېــگهن گه)ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(زەر 

  . ③»مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ راھىبلىقىدۇر
جۈمه نامىزىدىن كېيىن بىر تۈركۈم جامائهتنىـڭ  ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۆمهر 

ـانلىقىنى كۆرگهنـدە مۇنـداق دېـگهن    قا تهۋەككۈل قىلىـش مۇددىئاسـى بىـلهن ئ   هللا : ولتۇرغ
ـا رىزىـق   هللائـى  ‹: تىنپ سـهيى قىلماسـ  رىزىـق تهلهپ قىلىـ   سىلهردىن بىـر كىـم  « ، ماڭ

ــن د ــنىچهبهرگىـ ــۇنئولتۇر ېگىـ ـالبۇكى، . مىسـ ـالتۇن ھــ ــماندىن ئــ ــۇ ئاسـ ــۈش  -  ئـ كۈمـ

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. چۈشمهيدىغانلىقىنى بىلىدۇ�  	 ���*+�� %N��� %d - ��=%u��� %h"�� "W� ��%� �� �� %a��8�
 %C�*)�� %5� "d�� 6%7 �� v���"�.��) يهنى نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردىن كېيىن(ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا � ��

ــۇپ  (زېمىنغــا تارىلىــپ  ــۆز مهشــغۇالتىڭالر بىــلهن بول ــى ئ نىــڭ پهزلىــدىن تهلهپ هللا، )يهن

  . ④�قىلىڭالر
ـارى   ـام بۇخــ ـا  هللا(ئىمــ ــۇن ئۇنىڭغــ ــمهت قىلسـ ــد) رەھـ ـان مۇنـ ــۋايهت قىلغــ : اق رىـ
ــتانلىقالر  ــجىدىدە  ھهبهشىس ـاالمنىڭ مهس ــبهر ئهلهيهىسسـ ــپ  پهيغهم ــق قىلى نهيزىۋازلى

ـاتتى ــۇراتتى  . ئويناۋاتـ ـاراپ ت ـا قـ ـاالم ئۇالرغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــڭ  . پهيغهم ئائىشــهگىمۇ ئۇالرنى
 ئانچه ئۇنىڭغابۇ ئىش لىقىدىن قولراق بولغان قاتتىق ئۆمهر. ئويۇنلىرىنى كۆرسىتىۋاتاتتى

                                                 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغانئىمام  ①
 .ززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغانبه ②
 .ھىببان ۋە ھاكىم رىۋايهت قىلغان ئىبنى ③
 .ئايهت -  10سۈرە جۇمۇئه،  ④
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ـالغىلى  ئۇالرنى قوغلىماقچى بولۇپ، ئۇشۇڭا . اقمىدىي يهرگه ئىڭىشـىۋىدى،   شېغىل تاش ئ
  . دېدى» ئۇالرنى ئوينىغىلى قويغىن«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

قىلىــپ ئويناشــنىڭ دۇرۇســلۇقىغا دەلىــل  نهيــزەمهســجىدته  نىۇ ھهدىســبــئــالىمالر 
ـا ۋە   شـۇڭا . شلىرى ئۈچـۈن سـېلىنغان  مهسجىد مۇسۇلمانالرنىڭ ئى :ئۇالر. ىدۇكهلتۈر دىنغ

پ ئۇنىڭ ئهھلىگه پايدىلىق ئىش بولىدىكهن، ئۇنى مهسـجىدته قىلىـش دۇرۇس بولىـدۇ دە   
  . يدۇقارا

جهڭ  ئويـــۇنال ئهمهس، بهلكـــى بـــاتۇر جهڭچىلهرنـــى نهيزىۋازلىـــق يـــالغۇز :يهنه ئـــۇالر
ىـــش تهييـــارلىق قىل قارشـــى ۋە دۈشـــمهنگه شۇرۇمهشـــق قىلـــد مهيـــدانلىرى ئۈچـــۈن

  . دۇ دەپ قارايدۇنىلىھېساب
 تهربىـيه  - پهن ۋە تهلىـم   – دەرۋەقه، مهسجىد ئىسالمنىڭ دەسـلهپكى دەۋرىـدە، ئىلىـم   

ـالىي مهكــتهپ، مهســلىههت    دىغانئۆگىنىــ يهرلىــك ۋە مــۇزاكىرە ئېلىــپ بارىــدىغان   ئـ
ـاي  ، ئۆزئارا تونۇشـۇش ۋە دوسـتل  پارالمېنت  ۋە ئاساسـىي  ، ئهمهلىـي ۇق ئورنىتىـدىغان قۇرۇلت

  . غانىدىرولىنى ئوينىستىتۇت نېئ ېلىپ بارىدىغانربىيه ئته
 
 

        ئالىي مهكتهپتۇرخهلقچىل مهسجىد 
  

ـادا  ـاشمهســجىددۇنيـ ـاز ھهممىنــى   -  كۈنــدۈز، قىــش  -  كــېچه كه ئوخشـ ئــۆزىگه يـ
نــى رەت قىلمايــدىغان، كىمھېچ ،يــاكى ســهبى بولســۇن بولســۇن دۇرااليدىغان، قېــرىســىغ

ــهرت قىلما    ــۇغۇرتا ش ـاكى س ــمىيهت يـ ــداق  رەس ــدىغان، ھېچقان ــمهي ــدىغان  چهكلى قويماي
  ؟ مۇئالىي مهكتهپ بار بىر خهلقچىل

لىرى، پىرىنسـىپ  - ە ئهقىـدىنىڭ قائىـد  مۇشۇنىڭغا ئوخشاش  تهقايسى ئالىي مهكتهپ
، مۇئــامىله يوســۇنالر - ە قائىــدئهخــالق، ئېســىل  -  ئهدەبپهرزلىــرى، گــۈزەل ئىبادەتنىــڭ 

رەھمهت ئوراپ تۇرىدىغان، خاتىرجهملىك  تهپتهلىدۇ؟ قايسى ئالىي مهكىئۇسۇللىرى ئۆگىت
ــدىغان ۋە پهرىشــتىلهر ۈپ تۇرچۈشــ ــدىغان قورشــاى ئىلمىــي ســۆھبهت يىغىنلىــرى  پ تۇرى

  ؟ ئېچىلىدۇ
ـاس ئهمهس ئىـدى    . مهسجىدتىكى ئىلىم ھهلقىلىرى پهقهت دىنىي ئىلىملهرگىـال خ

. ىــگه ئــاالتتىبهلكــى، ئىســالمىيهت، ئهدەبىيــات ۋە ئىنســانىيهت ئىلىملىرىنىمــۇ ئــۆز ئىچ 
نىڭ مۇپهسسىرى بولغان ئابدۇلالھ ئىبنـى  »قۇرئان كهرىم«ئىسالمنىڭ دەسلهپكى دەۋرىدە 

. دە ھهرخىل ئىلىمـلهر ئوقـۇالتتى  نىڭ ئىلىم ھهلقىسى)ئۇالردىن رازى بولسۇن هللا(ئابباس 
 -  ئىســالمدا ئىلىــم. ىگه مهخســۇس بىــر كــۈن بېكىتىلگهنىــدىتــۈر نىــڭ ھهربىــرىلىمئ
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ــڭ ـادەتكه پهننى ـاغلى ئىبـ ــدابـ ـاالرلىق ئهمهس    ق ھال ــران قـ ــى ھهي ــدانغا كهلگهنلىك . مهي
ـان  ـالىي مهكــتهپلهر مهســجىد   داڭلىــقنۇرغۇنلىغـ . ئاساســىدا مهيــدانغا كهلگهنىــدى   ئـ
، »قهرەۋىيـيىن ئۇنىۋېرسـىتېتى  «، ماراكهشـتىكى  »ئهزھهر ئۇنىۋېرسـىتېتى «مىسىردىكى 
ىنى، شــۆھرىتتالرنىڭ ئۇنىۋېرســىتې قاتــارلىق» نه ئۇنىۋېرســىتېتىزەيتــۇ«تۇنىســتىكى 

چمهس تۆھپىلهرنى تهقـدىم  مهدەنىيهتكه بىر قانچه ئهسىر ئۆ ۋە مهرىپهت – ئىلىمشۇنداقال 
  ىنى كىم بىلمهيدۇ؟قىلغانلىق

 
 

        دۇرولىنى ئوينايپارالمېنت  ھهمىشهمهسجىد 
  

ـاش   مهسـجىد پارالمېنت ئهزالىـرى  قايسى  ـا ئوخش �� ئهزالىرىغ %7� �:"�� ��� ,�%.��"�� ��� �%>��*��� ��� ,
 �� %����� �M( R"�� %6�����A ��� e�����*(���� %x� �"�R"������%. ��� ����� %7'� ���, %<����� *Z�� ������� %��*��� ��� :%>����� *Z�� %C����K)�� %
� ,����  :%� ��� c%������ �:"��� 

ــدىن(� ) قــاهللا(ئىبــادەت قىلغــۇچىالر، ) ئىخــالس بىــلهن(تهۋبه قىلغــۇچىالر، ) گۇناھلىرى
كـۇ قىلغـۇچىالر، سـهجدە قىلغـۇچىالر، ياخشـى      رۇسانا ئېيتقۇچىالر، روزا تۇتقۇچىالر، ھهمدۇ

ـايه    هللائىشالرغا دەۋەت قىلىپ، يامان ئىشالردىن توسـقۇچىالر،   نىـڭ بهلگىلىمىلىـرىگه رىئ
ــۇچىالر  ــى (قىلغ ــڭ هللايهن ــلىرىدىن     نى ـان ئىش ــى قىلغـ ــپ، نهھي ـادا قىلى ــى ئـ پهرزلىرىن

   نى تهشكىل قىلىدۇ؟①�يانغۇچىالر
ئۆزىنىــڭ سىياســىتىنى ســۇنىدۇ، ىڭــدا ئۇنئــۇ شــۇنداق بىــر پــارالمېنتكى، باشــلىق 

ــلهن بهس   ــڭ بى ــق ئۇنى ــدۇ، خهل ــولىنى بهلگىلهي ــدۇ،  -  ي ـازىرە قىلى ــېچ  ئۇنى مۇنـ ــدىن ھ ڭ
ئۇنىڭـدىن رازى   هللا(ئهبـۇ بهكـرى   . ىـدۇ جاۋاب تهلهپ قىل ئهنسىرىمهستىن ۋە قورقماستىن

 ۋە مهزمۇنلـۇق  دەك ئاشـۇنداق سـۆزلىگهن خۇتبىـ  خهلىپىلىككه ئولتۇرغان كۈندە ) بولسۇن
ىدىن ئاڭالپ باقتۇقمۇ؟ ئۇ بۇ خۇتبىسـىدە  ەر دۆلهت باشلىقخۇتبىنى بىر يسىياسىئىخچام 

ـالبۇكى، مهن سـىلهردىن  . مهن سىلهرگه باش بولـدۇم ! ئى ئىنسانالر«: ىدىمۇنداق دېگهن  ھ
ـا    سىلهر مېنىڭ. ياخشى ئهمهسمهن ھهق ئۈستىدە بولۇۋاتقانلىقىمنى كـۆرگىنىڭالردا ماڭ

ـا . اردەم بېرىڭالري ـا مېڭىـ  باتىـل يول  ڭدا مېنىـ مۇب تـوغرا يـولنى    ڭالرسـه ۋاتقىنىمنى كۆرغ
ى سـىلهردىن ئهڭ كۈچلـۈك بىـر   مېنىـڭ نهزىرىمـدە   بىلىڭالركـى،  . كۆرسىتىپ قويـۇڭالر 

سـىلهردىن ئهڭ  شۇنداقال، . نى ئېلىپ بهرگىنىمگه قهدەر ئىنتايىن ئاجىزدۇرقىئۇنىڭ ھهق
ـايىن كۈچلۈكتـۇر  ھهقنى ئالغىنىمغا قهدەر ئىن كىئاجىز بىرى ئۇنىڭدى ـادامىكى،  . ت مهن م

ـام   هللا ـائهت قىلسـ ـا ئىتـ ـا بويســۇنۇڭالر،   ال ســىلهرتائاالغـ ـام   هللاماڭـ ـا ئاســىيلىق قىلسـ قـ

                                                 
 .ئايهت -  112سۈرە تهۋبه،  ①
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سۆزۈمنى ئاخىرالشتۇرىمهن، ئـۆزۈمگه ۋە   مۇشۇ يهردە مهن. بويسۇنۇشۇڭالرنىڭ ھاجىتى يوق
  . »تائاالدىن مهغپىرەت تىلهيمهن هللاسىلهرگه 

ۋەدە قىلســا . ئــۇ سۆزلىســه يالغــان ســۆزلىمهيدۇ .دۇرســىخۇتبى ىنىــڭخهلىپ بــۇ، بىــر
ــدۇ   ــق قىلماي ــىگه خىالپلى ــڭئۇ. ۋەدىس ــر نســىخۇتبى نى ــنى بى ـا ئۇنتــۇپ  هرس ه ئاڭلىسـ

ـاي  قالمايدىغان، ئۆ ـاب ئ  ز رەھبىرىـدىن قورقم دەم . بىـر ئـۈممهت ئاڭلىـدى   االاليـدىغان  ھېس
هش قېــتىم تاقىلىــپ قالمايــدىغان، كــۈنىگه ب ئــېلىش ۋە تهتىــل كۈنلىرىمــۇ دەرۋازىلىــرى

سـۇن؟  ۋەدىسىگه قانداقمۇ خىالپلىق قىل هخهلىپ بىر ى بارپارالمېنت دىغانئېچىلى يىغىن
   ؟سۇنقانداقمۇ ئۇنتۇپ قال ىتى ئاڭلىغانلىرىنىۈممئ ئۇنىڭ
 
 

        قۇرۇلتايدىن ئىبارەتمهسجىد بىر 
  

ـاي   يىغىـن قايسى بىر  ـاكى قۇرۇلت ـائىتىنى، ھهر      ي ـازدا مهھهللىنىـڭ جام ھهربىـر نام
؟ بىـز يۇقىرىـدا   كه ئوخشايدۇمهسجىد ىغانيىغااليد ىزىدا بىر شهھهر ئاھالىسىنىجۈمه نام

ـا رىغبهتلهنـدۈردى ۋە ئـۇنى دەرىـجه      ھهقىقهتهن ئىسالم  ،دەكئېيتقىنىمىز ـائهت نامىزىغ جام
ـازدىن    ــدىغان نامــ ـالغۇز ئوقۇلىـ ــته يــ ــدى  27جهھهتـ ـارتۇق قىلـ ــه ئــ ــبهر . ھهسسـ پهيغهمـ

دە ئولتۇرىدىغانالرنىڭ ئـۆيلىرىنى كۆيدۈرۈۋېتىشـنى   ئهلهيهىسساالم جامائهتكه كهلمهي، ئۆي
  . ئويلىغانىدى
، يامــان كۆرمهســلىكبىرىنــى  -  نى ئۆزئــارا تونۇشــۇش، بىــردىنــى مۇســۇلمانالر ئىســالم

ـاپ   يېقىنلىشىش، يىراقالشماسلىق، دوستلىشىش، دۈشمهنلهشمهسلىك، قهلبلىرىنى س
  . دەۋەت قىلدىقىلىش، ئاداۋەتلهشمهسلىك ۋە جامائهت بولۇپ ئويۇشۇشقا 

ســۈپىتىنىڭ قىممىتىنــى  لىقســجىدنىڭ غــايهت زور قۇرۇلتــاي ئىلگىــرىكىلهر مه
ـاھ      . تونۇپ يهتكهنىدى ـاالمنىڭ ھهدىسـىگه ئهمهل قىلىـپ نىك ئۇالر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

سىلهر بۇ نىكاھنى ئېالن قىلىڭالر، ئۇنى مهسـجىدته  «: ئىشلىرىنى مهسجىدته ئۆتكۈزەتتى

  . ①»داپ چېلىڭالر نى بىلدۈرۈپىنلىقنىكاھ بولغاقىلىڭالر، 
ـا ئىـدى،   قىلغـ لىرىنىڭ تۇتقان يـولىنى ئـۈلگه   بۈگۈنكى مۇسۇلمانالرمۇ ئهجداد ان بولس

ـاپهتلهردە  ئۈچـۈن قازىنىش شۆھرەت  -  نام رىيا قىلىش ۋە ئىسـراپ   بهس بىـلهن  –بهس  زىي
  . پۇلالرنى تېجهپ قالغان بوالتتى نۇرغۇنۋاتقان قىلى
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        نىستىتۇتتۇرېئ يه ئالىدىغانئىلمىي تهربىمهسجىد 
  

ـاتلىرى تهجـرىبه قىلىنىـدىغان     مهسجىدساڭ، ئهگهر خالى دىننىڭ نهزەرىيىۋى تهلىم
ـانىي پرىنسـىپلىرى ئىجـرا قىلىنىـدىغ     سـهڭمۇ  ان مهيـدان دې تهجرىبىخانا ۋە ئۇنىڭ ئىنس

  . بولىدۇ
، ئـۇ ئۆزىنىـڭ پرىنسـىپلىرىنى    شـۇكى لىرىدىن بىرى ۇسۇسىيهتئىسالم دىنىنىڭ خ

بهلكـى، ئـۇنى   . ىـدى سـۆز قىلم  قۇرۇق ىدىغانسۆزلهپ قوي، پىكىرىدىغان ئويالپ قويت پهقه
  . نىڭ ھاياتىغا ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشىغا چهمبهرچاس باغلىۋەتتىمۇسۇلمان

ــى   ــالم دىن ــدىن  ئىس ــىيه ئىنقىالبى ــگهن     12فرانس ــپ كهل ــرى ئېلى ــىر ئىلگى ئهس
ـا كهلـگهن   مهسجىدته ئهركىنلىك، قېرىنداشلىق ۋە باراۋەرلىك پرىنسىپلىرىنىڭ  بارلىقق

 –ئـۈن   ۆزىنىانلىقىنى ۋە ئـ غـ ھهقىقىـي ئىجـرا قىلىن   ،ئىكهنلىكىنـى  ئهمهلىي ھهقىـقهت 
  . ەلهيمىزۋاتقانلىقىنى كۆرتىنسىز ئېالن قىلىپ تۇرى

 
 

        ئهركىنلىك
  

نىـڭ غهيـرىگه   هللانىڭ مهسجىدته ناماز ئوقۇۋاتقانـدا،  كه كهلسهك، مۇسۇلمانئهركىنلىك
ـارتۇق    هللاھالدا، پهقهت  ئازادۇدىيهتتىن بولغان ھهرقانداق ئۇب ـادەت قىلىشـىدىنمۇ ئ قىال ئىب

ـا رۇكـۇ  هللائهركىنلىك بارمۇ؟ ئـۇ پهقهت   ـاش ئىگىـدۇ   هللاسـهجدە قىلىـدۇ، پهقهت    -  ق ـا ب ۋە  ق
. نىـڭ قۇلىـدۇر  هللانسان قانچىلىك چوڭ بولۇپ كهتسۇن، ئۇ يهنىـال  ئى. ئۇنىڭدىنال قورقىدۇ

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللاR"�� *��B��� G,� �D�B %C�*)�� �o�7 �� A ",�� ���� %C*)%� �, %<��Z� � قا خاستۇر، هللامهسجىدلهر

  . ①�قا قوشۇپ ھېچكىمگه ئىبادەت قىلماڭالرهللا
بولـۇپ، ئهڭ ئهۋزەل ۋە چوڭقـۇر ئهھمىـيهتكه     لىكـى ئهركىنقهلبىنىڭ ئىنسان  ،مانا بۇ

  . ۇرئىگىد
زنىــڭ بىــرەر ســۆز يــاكى ئهممــا، پىكىــر ئهركىــنلىكىگه كهلســهك، مۇبــادا ئىمــام ناما 

ـائهتلهر ئۇنىــڭ         ـان جامـ ـا، ئارقىســىدا ئىقتىــدا قىلغـ ھهرىكهتلىرىــدە خاتالىشــىپ قالسـ
ئايــال ھهمــمه  -  يــاش، ئهر -  بــۇ جهھهتــته قېــرى. پ قويۇشــى كېــرەكخاتــالىقىنى ئوڭشــا

ـال  . دەيدۇ» سۇبهانهلالھ«بىرى ئۇنىڭ قىرائىتىنى ئوڭشاپ قويىدۇ، يهنه بىرى . باراۋەردۇر ئاي
  . يدۇتۈزەنىڭ بىلهن ئىمام خاتالىقىنى بۇ. قولىدا چاۋاك چالىدۇ بولسا كىشى
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خاتىـــب مىنـــبهرگه چىققانـــدا ئۆزىنىـــڭ قاراشـــلىرىنى كىشـــىلهرگه تېڭىـــپ       
ـاقلىق  مه جامائهتنىـڭ مهسـئۇلىيهت  مهسـجىدتىكى ھهمـ  . لۇق قىلمايدۇ»دىكتاتۇر« ى ئورت

ـا،   شۇڭا ئۇالر .بولىدۇ ـا مانالرنىڭ خهلىپىسـى بوال مۇسـۇل گهرچه ئـۇ  ئىمام غهپلهتته قالس ن غ
تــوغرا يولــدىن . ئۇنىڭغــا تهنبىــه بېرىــدۇ، ئۇنتــۇپ قالســا ئهســلىتىپ قويىــدۇ  ،تهقــدىردىمۇ

  . دۇوڭشاپ قويىقېيىپ كهتسه، ئ
ـا ) ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئهمىرۇلمۇئمىنىين ئۆمهر   )مهھـرى ھهققىـگه  ( تويلۇقق

ـال      تهئهڭ يۇقىرى چهك قويۇشـنى ئىـرادە قىلىـپ، ئـۇنى مهسـجىد      ئـېالن قىلغانـدا، بىـر ئاي

� �: تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنى ئوقـۇدى  هللاقارشى چىقتى ۋە ئۇنىڭغا ��� �M*7 $̀ "��T �E��,"�%�� "��  2�b�
���B "�%;��
 G���(�%�b7 G���R"�%;�� G���8��� "! �.  C���8� 9 O"����B �Gi"��� �g  C��"( %7 "�� 9�� O"��� ������ �G�����J(%- *6 e� �,�� "D%; "2 ���"����n�� $̀ "��T� »  ــۇننى ــر خوت ئهگهر بى

مهھــرى (قويۇۋېتىــپ، ئورنىغــا يهنه بىــر خوتــۇننى ئالمــاقچى بولســاڭالر، ئۇالرنىــڭ بىــرىگه  
ـاڭالر    ) قىلىپ ئـۇنى  . كۆپ مال بهرگهن بولساڭالرمۇ ئۇنىڭـدىن ھـېچ نهرسـىنى قايتۇرۇۋالم

ـاپالپ ۋە ئوچـۇق زۇلـۇم قىلىـپ ئاالمسـىلهر؟      ) ئايالغا( ـارا چ  هللا(ئـۆمهر   ،بۇنىـڭ بىـلهن   ①�ق
بــۇ ئايــال تــوغرا ئېيتتــى، ئــۆمهر خاتــا  «: ئــۆز قارارىــدىن يانــدى ۋە) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن

  . دېدى» قىلدى
 
 

        قېرىنداشلىق
  

قېرىنداشلىققا كهلسهك، مهھهلـله كىشـىلىرى ھهر كـۈنى بهش ۋاقىـت مهسـجىدكه      
ــلهر بىــر . كېلىــدۇ بىــرى بىــلهن  -  بىــرىگه چاپلىشــىدۇ، چېهــرىلهر بىــر  -  ئۇنىڭــدا بهدەن

ـات قىلىـدۇ، قهلـبلهر     هللاتىلـالر  . بىرى بىـلهن كۆرۈشـىدۇ   -  نۇشىدۇ، قولالر بىرتو ـا مۇناج ق
بىــر ئادەمنىــڭ  .ئــۇالر غــايه ۋە ۋاســىتىنىڭ بىــردەكلىكىگه مۇالقــات بولىــدۇ. بىرلىشــىدۇ
ـات قىلىـ  هللا، بىر ناماز ئوقۇيدىغانكهينىدە  ـاننى ئوقۇ  دىغانقا مۇناج ، بىـر  يـدىغان ، بىـر قۇرئ

ســهجدە قىلىشــتىن ئىبــارەت  -  ، ئولتــۇرۇش، رۇكــۇ، ئــۆرە تــۇرۇشانىنىــدىغقىــبلىگه يۈزل
ـا   مۇسـۇلمان جامائىتىنىـڭ   ئهمهلنى قىلىـدىغان  ئوخشاش ـا  بىرلىكىـدىنمۇ كاتت  ۋە پۇخت

  بىرلىك بارمۇ؟ 
ـايه پىكىرپ كىرگهن، قاراش ۋە ، ئىنسان قهلبىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا سىڭىئۇ  ، غ

، ولۇپبىرلىك ب ئهھۋالالردا ھاسىل بولغانۋە تاشقى  ، ئىچكىلهردەھهرىكهتۋە  نىشان، سۆزۋە 
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	0 �: مۇســۇلمانالر ���� "O%; ����� ( %7 "w R"�� ��� �R*8%;� قېرىنداشــالردۇر) دىنــدا(هقىــقهتهن مــۇئمىنلهر ھ��① 
  . ھهقىقىي ھېس قىلىدۇ ئهنه شۇ بىرلىكته دېگهن ئايىتى كهرىمنىڭ روھىنى

ـاالمنىڭ   ــبهر ئهلهيهىسســ ــۇنهۋۋەردىكى پهيغهمـ ــنه مـ ــجىدى مهدىـ ــرى  نىڭمهسـ غهيـ
ئـۇالردىن   هللا(ئهرەبلهردىن رىملىق سۇھهيب، پارىسلىق سهلمان، ھهبهشىستانلىق بىـالل  

ـاش   قاتارلىق) رازى بولسۇن ـا ئوخش ـان ۋە ئهدنانغ  الرغا ئوخشاش ھهر مىللهت خهلقىنى، قهھت
جــاھىلىيهت ، ئهۋس ۋە خهزرەجــگه ئوخشــاش قهبىلىلىرىنــى ئهرەب بىــرىگه يىــراق –بىــر 

 ئـۆز  ىغان ئايماقالرنىبىرى بىلهن قاتتىق دۈشمهنلىك ۋە ئاداۋەت ئىچىدە ياش -  بىردەۋرىدە 
  كۆرۈنۈش بارمۇ؟ چىرايلىق  كۆرۈنۈشىدىنمۇ قوينىغا ئالغان

ئـۇالر   نهتىجىـدە . ىغا توپلىـدى ھويلىسـ  كهڭ ،باغرىغا ئالدى يۇمشاقمهسجىد ئۇالرنى 
ـاچ   ۇزۇش ئۈچـۈن  قېرىندىشـىنى تويغـ  . ى بىـلهن قېرىنـداش بولـدى   نېمىتـ نىڭ هللا ئـۆزى ئ

�!%2" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. دىيېتىپ قال %Z #8�B V��)�A ��� �%� "w ���� �� �� B �*R47 G3�<��D ��  ـاج ئۇالر موھت

  . ②�دىن ئهال بىلىدۇ)مهنپهئىتى(ئۆزلىرىنىڭ ) مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئىتىنى(تۇرۇقلۇق 
 نــىىن خهۋپســىرەپ، دىللىرىماســلىقىدقوبــۇل قىلتائاالنىــڭ هللا ائــۇالر نامــازلىرىنى 
ھهدىســته . دىن تازىاليــدۇيامــانلىقالر نهپــرەت ۋە -  ك، ئــاداۋەت، غهزەپھهرقانــداق ئۆچمهنلىــ

. ئۈچ تۈرلۈك كىشىنىڭ نامىزى باشلىرىدىن بىر غېرىچمۇ ئۆرلىمهيـدۇ «: مۇنداق كهلگهن
ــرى،  ـام بول  بى ــۆرۈپ تۇرســىمۇ ئىمـ ـان ك ــى يامـ ـان ىۋالقهۋم ــرى، كىشــى،غـ ــى ئېرى يهنه بى ن

ــدۈرۈ ـاي  (پ غهزەپلهن ــى ئۇنىمـ ـا كهلگىل ــى تۆشــهككه چاقىرسـ ـال،  )يهن ـان ئايـ  يېتىــپ قالغـ
ـان    (» ئاداۋەتلىشىپ قالغان ئىككى قېرىنداش ئۈچىنچىسى، ـاجه رىـۋايهت قىلغ ). ئىبنـى م

ـاز    هللادېــمهك،  ـان كــۆرۈ قوبــۇل قىلىــدىغان نامـ ش، غهزەپلىــنىش ۋە ئاداۋەتلىشــىش  يامـ
  . مۇھىتىغا قهتئىي مۇناسىپ كهلمهيدۇ

 
        باراۋەرلىك

  
ـا باراۋەرلىككه كهلسهك، مهسـجىدته   ـاراۋەرلىك ان سـهپلهرد ىزىلغـ تهك تبتان تىنمۇ ىكى ب

ـاي پېقىـر    مىسـكىننىڭ، غوجىـدار    -  ئارتۇق باراۋەرلىك بوالمدۇ؟ بهگزادە جارۇپكهشـنىڭ، ب
ـالىم  پهيالسوپخىزمهتچىنىڭ،  ـان    –دېهقاننىـڭ يېنىـدا بىـر     ۋە ئىشـچى  ئ بىـرىگه يانمۇي

  ۇ؟ تۇرىدۇ ئهمهسم راۋەرباھهممىسى باپ

                                                 
 .ئايهت -  10سۈرە ھۇجۇرات،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  9سۈرە ھهشر،  ②
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ــرلهرگه، ئىككىنچــى ســهپ پارالمېنــت ئهزالىرىغــا،     مهســجىدته بىرىنچــى ســهپ ۋەزى
ـا دەپ بهلگىـلهپ بېرىـد     ـاكى بايالرغ . تـۈزۈم يـوق  ىغان ئۈچىنچى سهپ دۆلهت خادىملىرىغا ي

ـا،     . سهپ تۇتىدۇ بهلكى، ھهممه باراۋەر ئورنىنىـڭ   كىشـىلىك كىـم مهسـجىدكه بـۇرۇن بارس
  . ئالدىنقى سهپنى ئىگىلهيدۇشىدىن قهتئىينهزەر قانداق بولۇ
غا بىر قىبلىنىڭ نىڭ نامىزىمۇسۇلمانالر”: مۇھهممهد ئىقبال مۇنداق دېگهن دوكتور

 .قىلىــش ئۈچــۈن ئىــدى كه ئىــگهكاپــالهت ىنســىتۇيغۇ نىــڭ بىرلىــكتاللىنىشــى جامائهت
ـاھىيىتى قىبلىنىـڭ   چۈنكى، ـاراۋەرلىك   ھالـدا  ئومۇمىيۈزلـۈك  م ـائىي ب نى ھـېس  ئىجتىم

ـادەت قىل   . ىشتىلىرىنى كۈچلهندۈرىدۇقىلدۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ر نىـڭ  غۇچىالربـۇ بىرلىـك ئىب
ـايرىمىچىلىق   تهبىقه ۋە ئوتتۇرىسىدىكى  ،تۈگىتهلىسـه نى قانچىلىـك  تۇيغۇسـى  ئىرقىـي ئ

  . شۇنچىلىك كۈچىيىدۇ
تـۆۋەن   ىئاقسۆڭهك براخماندىن بىـر  ىكىكۈنلهرنىڭ بىرىدە ھىندىستاننىڭ جهنۇبىد

غايهت زور روھىي ئىنقىالب يۈز  ،پ تۇرساىرەىڭ يېنىدا مۈرىنى مۈرىگه تبىرىن ىدىكىتهبىق
غا ياشاشنى تهقدىر قىلغان، ھهمـمه  الرىمى مهخلۇقاتالرنى يارىتىپ، ئۇجئهكسىچه، . بېرىدۇ

ـان بىرلىـك       ـانىيهتكه زۆرۈر بولغ نهرسىنى ئوراپ تۇرغان زاتنىڭ بىرلىكىـدىن پۈتـۈن ئىنس
نىيهتنىڭ ئىرق، مىللهت، قهبىـله دەپ ئايرىلىشـىدىن مهقسـهت،    ئىنسا. كېلىپ چىقىدۇ

ـارا تونۇشۇشـنى ئاسانالشـتۇرۇش ئۈچـۈن بولـۇپ،      »قۇرئان كهرىم« دە بايان قىلىنغاندەك، ئۆزئ
  . باشقا بىر ئىش مهقسهت قىلىنمىغانىدى

ـامىزى      پىكرىــي  ئۆزىنىـڭ  بـۇ نۇقتىـدىن ئېلىــپ ئېيتقانـدا، ئىسـالمدىكى جامــائهت ن
ـانىيه لىكتبىـر  قىممىتى بىلهن ـان ه، ئىنس  ئهمهلىيلهشـتۈرۈش ى ىكنـ بىرل تكه زۆرۈر بولغ

ۇ بـ . ياتنىـڭ ھهقىقهتلىرىـدىن بىرىـدۇر   ھا ،بـۇ . بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ىنىڭئۈمىد
ـارقىلىق       كبىرلى ـانالر ئوتتۇرىســـىدىكى پۈتـــۈن پهرقلهرنـــى تـــۈگىتىش ئــ نـــى ئىنســ

  . “ئهمهلىيلهشتۈرگىلى بولىدۇ
ســالمىي نامازنىــڭ ئىنســان قهلــبىگه كۆرىســىتىدىغان  كــۆپىنچه شهرقشۇناســالر ئى

دىنـى  بولۇپمـۇ ئىسـالم   . چوڭقۇر تهسىرىگه بولغان ھهيرانلىقىنى ئاشكارىلىماي تۇرالمىـدى 
ــدە پهرقل   ــنالردىن ئاالھى ــقا دى ــدىغان باش ــپ تۇرى ــۇنداق    ىنى ـامىزى ش ـائهت نـ ــىر جامـ تهس

ـائىي پرىنسـىپالرنى ئ   شۇنداقال،. كۆرسىتىدۇ هڭ يۈكسـهك دەرىجىـدە   ئىنسانىي ۋە ئىجتىم
تونـۇپ   ىالپهقهت يېقىنقى دەۋرلهردنى ھهقىقهت بۇ دىن باشقىالرمۇسۇلمانالر. نامايان قىلىدۇ

  . يهتتى
مهن مهســجىدكه ھهر ”: بــۇ ھهقــته مۇنــداق دېــگهنفرانســىيىلىك پهيالســوپ رېنــان 

ــدە  ـاش كىرگىنىم ــبـ ــۇلمان    ئېگىش ــڭ مۇس ــدە ئۆزۈمنى ـايمهن ھهم ــۈرمهي تۇرالمـ كه تهلم
ـاس ئارنولـد   . “نلىقىمغا قاتتىق ھهسـرەت چـېكىمهن  بولمىغا ـاز ھهققىـدە   توم مۇنـداق  نام



 

256 
 

ـادەت مۇسـۇلمانالرنى  ىتهرىپىدىن پهرز قىلىنغان بۇنداق مـۇنتىز  هللا”: دېگهن دىنىـي   م ئىب
ــدا  ــدىغان   ھاياتى ــپ تۇرى ــدە پهرقلىنى ــقىالردىن ئاالھى ـاالمهتلهر باش ــۈك ئـ ــهرققه . دۇربۈي ش

ڭ ئىنســان نامىزىنىــ نىڭمۇســۇلمانالر ۋە باشــقىالر بارىــدىغان كــۆپلىگهن ســاياھهتچىلهر
ــىر   ــك تهس ــبىگه قانچىلى ــىتىدىغان قهل ــدۇ كۆرس ــۇپ يېتهلهي ــۇ يهنه. “لىقىنى تون بهزى  ئ

خرىستىئان پوپلىرىنىڭ ئىسالمدىكى نامازنىڭ تهسىرى ھهققىدىكى سۆزلىرىنى نهقىـل  
ـا    ئهمـدى  بىـز ”: مۇنداق دېـگهن  قىلغاندىن كېيىن ـالغۇز ئوقۇلىـدىغان نام ـائهت  ي زدىن جام

ـاخىرقى جـۈمه كۈنىـدە      رامىـزان نامىزىغا يۆتكىلهيلى،  گه يـېقىن  15000ئېيىنىـڭ ئهڭ ئ
، غهرق بولغــان ، ھهمــمه بىــردەك ئىبــادەتكه لغــانيىغىجامائهتنىــڭ دېهلىــدىكى جــامهگه  

ـان   ۋە ئۇنىڭـدىن قورقـۇش تۇيغـۇلىرى    نى ئۇلۇغالشهللا دىنھهربىر ھهرىكىتى ـان  بولناماي غ
كــۆرگهن ھهرقانــداق كىشــى قهلبىنىــڭ چوڭقــۇر      ا بىــر قېــتىم ھاياتىــد كۆرۈنۈشــنى

شــۇنداقال، بــۇ ئىبــادەت شــهكلىنى باشــقىلىرىدىن  .قاتلىمىــدىن تهســىرلهنمهي تۇرالمايــدۇ
   .قۇۋۋەتكه كۆز يۇمالمايدۇ –ئاالھىدە ئايرىپ تۇرىدىغان مهنىۋى كۈچ 

ر، مۇئهززىننىـڭ  الۋاقىـت  مۇئهييهن ئۈچۈن بهلگىلهنگهن غا ئهزان توۋالشناماز ىكۈنھهر 
ـاڭ يورۇشـتىن بـۇرۇن    ـانالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىشـلىرى     تاڭ سهھهردە، تېخى ت ـا، ئىنس قى ۋاقىتت

 چىقىـدىغان  بىلهن قاتتىق مهشغۇل بولۇۋاتقان پېشىن ۋاقتىدا ۋە كهچقۇرۇن ۋاقىتلىرىـدا 
پ تولـۇ  ئۇلۇغلـۇق بىـلهن  شۇنداق هنه مۇ ئمانا بۇ ۋاقىتالردا چىقىدىغان ئهزان... ئاۋازى ياڭراق
  . “نى ھاسىل قىلىدۇكۆرۈنۈش تاشقان
 
 

        مهسجىدىمهدىنه مۇنهۋۋەردىكى پهيغهمبهر 
  

ـايىن مـۇھىم  ر ھاياتىـد مۇسۇلمانالپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسجىدنىڭ   رول ا ئىنت
ســالىم ئىبنــى ئهۋف  كېتىۋېتىــپ،مهدىــنىگه  شــۇڭا ئــۇ. ىــدىىنى بىلگهنئوينايــدىغانلىق

تــۇنجى قىلىــپ  غــان قىســقىغىنه مــۇددەت ئىچىــدە چۈشــكهن ۋە بــۇ جايــدا تۇرا غــئايمىقى
ـا قىل    مهسجىد سېلىشنى پىالنـالپ  ـا مهسـجىدىنى بىن ـان قۇب ـاال  هللابـۇ ھهقـته   . غ مۇنـۇ   تائ

� �%��C% �: ئايىتىنى نازىل قىلدى��� ���� ��B b[� �D�B $� "����� %E*��B "6� %7 Y��� "�*���� V��)�A �P�4� B 0, %Q� "Z�R*�� �  بىرىنچـى
ق ئاساســىغا قۇرۇلغــان مهســجىد ھهقىــقهتهن ســېنىڭ نامــاز  كۈنىــدىن تــارتىپال تهقۋالىــ

  . ①�ئوقۇشۇڭغا ئهڭ اليىقتۇر

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  108سۈرە تهۋبه،  ①
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ــدىن كېــيىن    ــنىگه ئورۇنلىشــىپ بولغان بىرىنچــى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهدى
 ،پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۆزى ئىشــلهيتتى. ىپهيغهمــبهر مهســجىدىنى ســالد قىلىــپ

  : نداق دەيتتىمۇ ۋە يۆتكهيتتىى بىلهن تاشالرنى ئۆز قول
  ئاخىرەت ھاياتى ھهقىقى ھايات،! هللائى ا

  .ئهنسار ۋە مۇھاجىرغا قىلغىن مهغپىرەت
  

   :ئىشلهيتتى غاچئوقۇ نىشېئىرمۇنۇ  مۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى
  تالماي مهسجىد ئۈچۈن ئىشلهيدىغان ئادەم بىلهن، –ھارماي 

  !؟ەرۋولۇرمۇ باراب الررىدىغانۈئۈستىگه ھېچ توپا قوندۇرماي ي
  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ مهسجىدى ئىسالم دەۋىتىنىڭ بىرىنچـى مهدرىسـى   
  . ۋە دۆلهتنىڭ بۈيۈك مهركىزى بولغانىدى

ان ھهرخىـل ئىـرق ۋە   تهركىب تاپقئىشىكلىرى ئهرەب ۋە ئهجهمدىن ئۇ مهدرىسىنىڭ 
  . گه ئوچۇق ئىدىمىللهتكه، جهمئىيهتنىڭ ھهممه تهبىقىلىرىگه، ھهممه ياشتىكىلهر

ــۇ مهدرىــس ئايــالالرنىڭمۇ جامــائهتكه   ى ئۈچــۈن ۋە ئىلىــم ھهلقىلىــرىگه قاتنىشىشــ ئ
ئايال كىشىنىڭ ئىلىمدىن ھېچقانداق نېسىۋىسى ياكى  ،بۇ. ئىشىكىنى ئېچىۋەتكهنىدى

  . قاتنىشىش ھهققى بولمىغان بىر دەۋردە بولدى ئىشلىرىغا رلهر بىلهن باراۋەر ھالدا ھاياتئه
ق بىر مهدرىسكى، ئىلىم ۋە ئهمهلنـى بىـرگه ئۆگىتىـدۇ، روھ بىـلهن بهدەننـى      ئۇ شۇندا

ـايه بىــلهن ۋاســىتىنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ، ھهق بىــلهن مهجبــۇرىيهتنى         پاكاليــدۇ، غـ
ــي       ــرى ئهمهلى ــيهدىن ئىلگى ــيهگه، نهزەرى ــرى تهربى ــتىن ئىلگى ــم بېرىش ــدۇ، تهلى بىلدۈرى

ئىلگىـــرى روھنـــى پاكالشـــقا نى چىرىنـــدىالر چىرمىۋېلىشـــتىن كـــاللىتهتبىقالشـــقا، 
  . ئهھمىيهت بېرىدۇ

ـاش  ئهلىـيلهرگه  ،ئوسمانئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، الشقا، ئۇ مهدرىستىن شۇڭ ، خهلىـپىلهر  ئوخش
 ، ئىبنى مهسـئۇد، ئـۇبهي ئىبنـى كهئـبلهرگه    قوماندانالر هرگه ئوخشاشمرلهئ ،ئهبۇ ئۇبهيدە، خالىد

ـاش   رغازەيد ئىبنى سابىت، ئىبنى ئابباسال ،قارىيالر ئوخشاش ـالىمالر ئوخش ـاتىمه، ئائىشـه،   ئ ، ف
ـاش  ) ئـۇالردىن رازى بولسـۇن   هللا(ھهفسه، ئۇممۇ ئهممار، ئۇممۇ سۇلهيملهرگه   هزىلهتلىـك پئوخش

  . ئهمهس يېتىشىپ چىقىشى ئهجهبلىنهرلىك نىڭئايالالر
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهسجىدى دەۋەت مهدرىسى ھهم دۆلهتنىـڭ مهركىـزى   

ئۇنىڭدا ئىشسىزغا ئىش تېپىپ بېرەتتـى، بىلىمسـىزگه   هلهيهىسساالم پهيغهمبهر ئ. ئىدى
مىســكىنگه يــاردەم تهييــاراليتتى، ســهھىيه ۋە ئىجتىمــائىي  -  ئىلىــم ئــۆگىتهتتى، پېقىــر

ـاتتى،      ئىشالرغا يېتهكچىلىك قىالتتى، مۇسۇلمان ئـۈممىتىگه مـۇھىم خهۋەرلهرنـى تارقىت
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ــۇرۇش ۋاقتىــدا جهڭــگه ئهســكهر  ى، باشــقا دۆلهتلهرنىــڭ ئهلچىلىــرى بىــلهن ئۇچرىشــاتت   ئ
  . ئهۋەتهتتىدەۋەتچى ۋە ۋەكىللهرنى ھهر قايسى جايالرغا  تىنچلىق ۋاقتىدا ،ھازىراليتتى

ــدە مهســجىد مانــا مۇشــۇنداق ھــالهتته ئىــدى    . پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ دەۋرى
الهت كېيىن ساھابىلهرنىڭ ۋە ئۇالرغا چىرايلىقچه ئهگهشكهنلهرنىڭ دەۋرىدىمۇ شـۇنداق ھـ  

  . داۋامالشتى
ـاپلىق  يۇقىرىدىكى با ـاز دېـگه    يانالردىن كېـيىن ئىنس ـادەم نام ـا   ئ ن پهقهت روھىـي دۇئ

 ھايات يولىـدا  بولۇپ، ئۇنىڭ ىن يىراق تۇرىدۇ ياكى پاسسىپ ئهمهلئىشلىرىد بولۇپ، ھايات
خۇسۇســىيىتى يــوق دەپ داۋا قىالالمــدۇ؟ قهتئىــي   چــى ۋە تهرەققىيــاتھېچقانــداق يېتهك

  . اللمايدۇئۇنداق قى
بىـر مۇسـۇلمان تهتقىقاتچىنىـڭ مۇنـۇ      ناماز ۋە مهسجىد ھهققىدىكى سـۆزىمىزنى بىز 

  : مىلىرى بىلهن ئاخىرالشتۇرىمىزكهلىقىممهتلىك 
ـانالر ئوتتۇرىسـىد  « ـايلىق، ئىـرق ۋە    مهسجىدته ئىنس پهرقـى   مىلـلهت ىكى مهرتىـۋە، ب

مــۇھهببهت  -  ە مېهــرىئۇالرنىــڭ ئــورنىنى قېرىنداشــلىق، باراۋەرلىــك ۋ. يوقــاپ كېتىــدۇ
ـان   . ئىگىلهيدۇ ـادا        ھهقىـقهتهن بىـر ئىنس توقۇنـۇش ۋە كۈرەشـكه تولـۇپ كهتـكهن بىـر دۇني

خــاتىرجهملىكتىن، ئىرقىــي ئــايرىمىچىلىق ئهۋج ئالغــان بىــر مۇھىتتــا بــاراۋەرلىكتىن، 
ئومۇملىشــىپ  ۋە خۇســۇمهت ، كهمســىتىشكۈنــدىلىك تۇرمۇشــتا ئــاداۋەت، ھهســهتخورلۇق

مــۇھهببهتتىن كۈنــدە بهش ۋاقىــت تولــۇق تىنچلىــق  -  ئىتتا مېهــرىكهتــكهن بىــر شــارا
  . تۇرنېمهتئىلكىدە بهھرى ئااللىسا، ئۇ ھهقىقهتهن غايهت زور بىر 

. ئىبرەت روشهنچۈنكى، ئۇ ھاياتتىن ئېلىنىدىغان . تۇرنېمهتئۇ ھهقىقهتهن ئۇلۇغ بىر 
ۋەت ۋە ۇنداق ئــادا، ئاشــئارىســىداىيهت، توقۇنــۇش ، زىــددئاشــۇنداق كــۈرەش ئۈچــۈن ئىنســان

 ئـۆزىنى  شۇنداق تۇرۇقلـۇق، ئـۇ  . دا ئىشلهشتىن باشقا چارە يوقدۈشمهنلىشىش قايناملىرى
 باراۋەرلىك، قېرىنداشـلىق ۋە مېهـرى   كۈندە بهش قېتىم بۇ ئهھۋالالردىن تارتىپ چىقىپ،

ـان  ،ۇمانا ب. دۇنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىگه ئېرىشهلهيمۇھهببهت – ـائادىتىنىڭ   ىيهتئىنس س
  . قىي مهنبهسىدۇرھهقى

ـاز بىــلهن ئۆتىــدىغان ۋاق    ـانىيهتكه پايــدا   ىــشۇڭالشــقا، نامـ ت ياخشــىلىق ۋە ئىنسـ
ـا بولمايـدۇ   ئېلىـپ ئېيتقانـدا   يهتكۈزۈش نۇقتىسىدىن چـۈنكى، ئـۇ ھهقىقىـي رەۋىشـته     . زاي

ــۇپ      ــهت بول ــلهرنى ئۆگىنىشــكه ئهڭ ياخشــى پۇرس ــدىلىق دەرس ــك پاي ــقا كېرەكلى ياشاش
  . بېكىتىلگهن

ــرى قېرىنداشــلىق ــۇھهببهت توغرىســىدىكى ئاشــۇ دەرســلهر    -  ، باراۋەرلىــك ۋە مېه م
ــ نىڭئىنســـان نســـانىيهتنىڭ ئـــارقىلىق، ئى ىىشـــلىشا ئهمهلىيىدكۈنـــدىلىك تۇرمۇشـ



 

259 
 

رولىنـــى ا ئاساســـىي تايـــانچ ىغقىلىشـــ ڭ مهڭگـــۈ داۋاممهدەنىيىتىنىـــ بىرلىشىشـــى ۋە
  . »دۇئويناي
  
  

  زاكات. 3
  

  . تىمائىي ئىبادەتتۇرزاكات مۇھىم بولغان ئىقتىسادىي ھهم ئىج
ـاال ئـۇنى    هللا پهرز بولـۇپ، ئىككىنچـى   ىكىزاكات ئىسـالمد  ـان كهرىـم  «تائ دە ئـون  »قۇرئ

ـان قى نهچچه ئورۇندا ناماز بىلهن بىلله  ـات      هللا. لـدى باي ـاال ئـۇنى بهزىـدە زاك بىـلهن،   لهۋزىتائ
  . ا ئالدىبىلهن تىلغ لهۋزىيولىدا پۇل سهرپ قىلىش  هللابىلهن، بهزىدە  لهۋزىبهزىدە سهدىقه 

ـاال ســـۈرە بهقهرەنىـــڭ بېشـــىدا     هللا ـان كهرىمتائــ نىـــڭ ھىـــدايىتى بىـــلهن   قۇرئــ

� �: مهنپهئهتلىنىدىغان مۇتتهقىيلهرنى سۈپهتلهپ مۇنداق دېگهن��� R�%� ��� %l�"��v"��%. ���� ( %7 "w �� �6�%9�*��
 ��� �%#( � "2 e��( "�-�T�� �*R%7�� �دا قىلىدۇ، ئۇالر بىـز بهرگهن  ئۇالر غهيىبكه ئىشىنىدۇ، نامازنى ئا� ���+*�	

شـۇ سـۈرىنىڭ باشـقا ئايهتلىرىـدە     يهنه . ①�پ قىلىـدۇ رسـه ) خۇدا يولىغا(مۈلۈكتىن  -  مال

� ��(K�C% �: مۇنداق دېگهن,(%A  L� , %Q�� $�"��O "647 2 M %Z #8�W "�� 74,�� �� ��7�� �	���*j�� "�� �n�� �	��*+�� "�� R�%-�B�ـازنى  � �� نام
ـادا قىلىڭــالر،  زاكــاتنى بېــرىڭالر، ئـۆزۈڭالر ئۈچــۈن ئىشــلىگهن ھهرقانــداق ياخشــى ئهمهل   ئ

ـاۋابىنى تاپىسـىلهر    نىڭ دەرگهللابولسا،  ��&% �؛ ②�اھىـدا ئۇنىـڭ س:%���*+�� "��� )%R�A�� "��� (�7n �6�%9�*�� *�%;
 "�� �O �/�� "2%!4.�� �,(%A "2 e � "<�B "2 !�� �	� ��*j�� "� ����n�� �	��*+�� "�� 7��-�B�� ���� 8�j ":�� "2� e �/�� "2%!"���)�A 0x� �   ،ـان ـان ئېيتق ئىم

ــى قىلغــان، نامــاز ئوقۇغــان، زاكــات بهرگهن كىشــىلهر پهرۋەردىگارىنىــڭ    ياخشــى ئهمهللهرن
قـــايغۇ  -  قورقـــۇنچ ۋە غهم) ئـــاخىرەتته(ســـاۋابقا ئېرىشـــىدۇ، ئۇالرغـــا ) چـــوڭ(دەرگاھىـــدا 

  . ③�بولمايدۇ
 
 

        زاكات دىكىى دىنالربۇرۇنق
  

ـاردەم     -  ىڭ ئاددىي مهنىسى پېقىرزاكاتن مىسكىنگه مالنىڭ مهلۇم قىسـمى بىـلهن ي
ـادەت بولـۇپ،     . قىلىش دېگهنلىكتۇر ـاتمۇ قهدىمىـي ئىب ـار    بـۇرۇنق زاك ـاماۋى دىنالردىمـۇ ب ى س

                                                 
 .ئايهت -  3سۈرە بهقهرە،  ①
 .ىر قىسمىئايهتنىڭ ب -  110سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهت -  277سۈرە بهقهرە،  ③
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ــدى ــۇنى   هللا. ئى ـاال ئ ــى  تائـ ـان ۋەس ــرىگه قىلغـ ــڭپهيغهمبهرلى  يهتلىرىدە ۋە پهيغهمبهرلهرنى
ـا ئالـدى   ئۈممهتلىرىگه قىلغان ۋەسـىيهتلىرىدە  ـاالم،     هللا. تىلغ ـاال ئىبـراھىم ئهلهيهىسس تائ

ـاالم توغر ئۇنىڭ ئوغلى ئىسهاق ئهلهيهىسساالم، نهۋر ق مۇنـداق  ۇلـۇ ىسى يهئقۇب ئهلهيهىسس

����: دېــگهن��%; �� %	 ����*+�� �����-%;�� %&����� "�� �̂ "�� �5��"%� "2%!"����%; ����( "�� �D"��B�� ����8%�"7��%. ��� ,� "!��� G3�� *R%>�B "2 e���(")��<�� ����(�� �� 8��� ���� %	�� ��*j�� f�
 �6�%,���%.��A� �  ــويىچه ــز بـ ــڭ ئهمرىمىـ ــۇالرنى بىزنىـ ـا (ئـ ــڭ دىنىمىزغــ ــىلهرنى بىزنىـ ) كىشـ

قىلــدۇق، ئۇالرغــا بىــز ياخشــى ئىشــالرنى ) پهيغهمــبهرلهريهنــى (يېتهكلهيــدىغان پېشــۋاالر 
ـادە    . قىلىشنى، ناماز ئوقۇشنى زاكات بېرىشنى ۋەھىي قىلدۇق ـالىس ئىب ت ئـۇالر بىـزگه خ

  . ①�قىالتتى

ـاالمنى مهدھىـيىلهپ مۇنـداق دېـگهن     تائاال هللا ��C  �: ئىسمائىل ئهلهيهىسس) "e�B  � 7"���� ���� ����
�t�� %�"��7 %C�4.�� �,(%A ������� %	���*j���� %	 �ـات بېرىشـكه      � �.%��+*� ـاز ئوقۇشـقا، زاك ئۇ ئائىلىسـىدىكىلهرنى نام

  . ②�ازىلىقىغا ئېرىشكهنىدىدەرگاھىدا ئۇنىڭ رپهرۋەردىگارىنىڭ . بۇيرۇيتتى
: تائاال زاكاتنى ئىسرائىل ئهۋالدىدىن ئالغان ئهھدىدە تىلغا ئېلىـپ مۇنـداق دېـگهن    هللا

���� V�."� �"�� �%=�� G�8��Z "D%; %6"� �,%����"��%.�� �CK)�� */%; ��� , �"��� �/ �5�%>��� "�%; �%(�. �S��H� %7 ��8 "9�O�B "=%;�� %6�%����Z�R"���� V�7�����"�  "��� �� -��
 �	���*j�� "�� �n�� �	��*+�� "�� R�%-�B�� G�( "Z D %]�*()%�� � تىن باشقىغا هللائۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئهۋالدىدىن

ئهقرىباالرغــا، يېــتىملهرگه، مىســكىنلهرگه  -  ئانىغــا، خىــش -  ئىبــادەت قىلماســلىققا، ئاتــا
ـات ب   ياخشىلىق قىلىشقا، كىشىلهرگه ياخشى سـۆز قىلىشـقا، نا   ـاز ئوقۇشـقا، زاك ېرىشـكه  م

�M �2" �؛ ③�ئهھدە ئالدۇق�7 ��48%;  C�K)�� �E���-�� ��G��%��8 ��� �a�A "���("���  2 !(� %7 ���( "�H���.�� �5�%>���� "�%; �%(�. �S��H�%7  CK)�� �9�O�B ",������ 
 � R �"�*j�A�� �%) � �%. 2 �(�7n�� �	���*j��  2 �"����n�� �	��*+��  2 � "R�-�B "6%i�� "2 M%���i4�� �� "2 M(��A *���4#�� *W �G(�Z�D �G�"���- �CK)��  2 � "���"�-�B�� "2 e

�%����� *Z�� f������� �� *5������ ",��������� "2 M(���� %7 �F����%��= �,����"��. �������# �� 6���� �R��  ������ �!"�8�W� ����� �!%� ":�� 6���� %7 �%����� "Q�� $&�����*( �< "2 M*(�����) %O"
 W�� %5� 
ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىن   . ھـدە ئالـدى  ئىسـرائىل ئهۋالدىـدىن مهھـكهم ئه    هللاشۈبهىسىزكى، �
كېپىللىـك ئۈچـۈن   (ئـون ئىككـى باشـلىقنى    ) يهنى ئون ئىككى ئايماقنىڭ ھهربىرىدىن(

ـاردەم بېـرىمهن،    ‹: هللائهۋەتتۇق ھهمـدە  ) جهببارالرغا، يهنى ئهمالىقالرغا ئـى  (مهن سـىلهرگه ي
ـازنى   ) بىلهن قهسـهمكى  هللا! ئىسرائىل ئهۋالدى ـا  (ئهگهر سـىلهر نام ) ن بىـلهن تهئـدىل ئهرك

ئۆتىســهڭالر، زاكــات بهرســهڭالر، پهيغهمبهرلىــرىمگه ئىمــان ئېيتســاڭالر ۋە ئۇالرغــا يــاردەم   
مېلىڭالرنـى سـهرپ    -  نىڭ يولىدا پـۇل هللايهنى (قا قهرزىي ھهسهنه بهرسهڭالر هللا، بهرسهڭالر
، ئهلــۋەتته ســىلهرنىڭ گۇنــاھىڭالرنى يوققــا چىقىــرىمهن، ســىلهرنى ئهلــۋەتته   )قىلســاڭالر

                                                 
 .ئايهت -  73سۈرە ئهنبىيا،  ①
 .ئايهت -  55سۈرە مهريهم،  ②
 .ئايهت -  83سۈرە بهقهرە،  ③
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يهنـى  (شـۇنىڭدىن  . ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگـۈزىمهن      ئاستىدىن
ـان نهرسـىلىرىمنى  (كېيىن سىلهردىن كىمكى ) مهھكهم ئهھدىدىن ـار  ) ئهمىر قىلغ ئىنك

  . ①�دېدى› تته توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇقىلىدىكهن، ئۇ ئهلۋە
هنلىكىنــى بايــان تائــاال ئىيســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ بۆشــۈكته تــۇرۇپ مۇنــداق دېگ  هللا

�t��: قىلىدۇ �D  N"7 
 ��7 %	���*j���� %	 ��*+��%. �%8��q"��B�ـاتنى   � �� ـازنى، زاك ھاياتال بولىدىكهنمهن، ماڭا نام

  . ②�ئادا قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى

ـاب ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن     ئومۇميۈزلۈك تائاال هللا � ��� �: ئهھلى كىت� B �6�%9�*�� �S*���#��� ���7��
����%M"��  3���(4�� ���"��  2 !"��f��� �< ����7 %,��"��. 6�� %7 */%; �1�  �	 ����*+�� ���� R�%� ��� f����#��( D �6�4,����  C���� �6��� %+%) "̂  7 �C��*)�� �� ,�� �"���%� */%; �� ��� %7 B ����7��

 %3�� �R4���"��  6��� %
 �F��%��=�� �	��� ��*j�� ���� � "w ���ت پهقه) ريهنــى يهھــۇدىيالر ۋە ناســاراال(كىتــاب بېــرىلگهنلهر � ��
ئــۇالر پهقهت . ئــۆزلىرىگه روشــهن دەلىــل كهلگهنــدىن كېيىــنال ئىخــتىالپ قىلىشــتى      

قىــال هللا) يــالغۇز(قــا خــالىس قىلغــان، ھهق دىنغــا ئېتىقــاد قىلغــان ھالــدا  هللائىبــادەتنى 
ئهنه شـۇالر  ). بۇيرۇلدى(نامازنى ئادا قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكه . ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى

  . ③�توغرا دىندۇر) ، ناماز ۋە زاكاتالريهنى ئىبادەت، ئىخالس(
بۇ دىـنالر ئۆزىنىـڭ   . دۇربايانالر ا كهلگهنۋىي دىنالردىكى زاكات توغرىسىدسامامانا بۇالر 

مىسكىنلهرگه ياخشىلىق قىلىـش   -  ۋەزىپىسى بولغان ئهخالقىي نۇقتىالرنى، يهنى پېقىر
  . تهرىپىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرەك

 
 

        مهككه دەۋرى
  

دىنىنى جهھهتته ئاز،  مهككىدىكى مۇسۇلمانالر سان ،دىندەۋرى دەسلهپكىىڭ ئىسالمن
ۋاقىتتىن قىستاقالرغا دۇچ كېلىۋاتقان  -  ۇۋاتقان، ئۆز يۇرتىدا تۇرۇپمۇ تۈرلۈك قىيىنيوشۇر

دە »قۇرئــان كهرىــم«تائــاال  هللا ياردەملىشــىش ئىجتىمــائىي ۋە بۇنــداق ئىنســانىي تارتىــپ
ـان   . ېما ئىـدى ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلگهن بىر ت ـا ئ  هللاھهربىـر ئىنس  ىشـىش ېرنىـڭ رازىلىقىغ

 ، پېقىـر بولسا، قۇلالرنى ئازاد قىلىـش  ۋە جهننهتن ئۈچۈن بېسىپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك داۋا
الردا ياخشــىلىق قىلىنىــدىغان كىشــىلهرگه كه ئوخشــاشســكىنلهرگه تامــاق بېرىشــمى - 

2� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئىپادىلىنهتتى�:��� "�-� ����� �3������"��   3������"�� ���7 �\���"
�B ���7��  $3�����-�� bF���  0����"@%; "��B

                                                 
 .ئايهت -  12سۈرە مائىدە،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  31سۈرە مهريهم،  ②
 .ئايهتلهر -  5ۋە  -  4سۈرە بهييىنه،  ③
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 $3���v�� "Z�7 �%= $� "������ ���%�  $3���.��"��7 ��= ��� GR�%���  $3���.�� "���7 ��= �G(�%M�� "Z%7 "��B  � "����q�������� %�"���*+��%. � "����q�������� ���� (�7n �6�%9��*�� �6�� %7 ����� �� *2�� �
 %3�R�D"��R"��%.  �B �F%i�� "� B %3��( �R"� �R"��  1��:"q� داۋان ئېشىشنىڭ نېمىلىكىنى قانداق . ئۇ داۋان ئاشمىدى�

ــگهن (بىلهتتىــڭ؟  ــدە    ) داۋان ئېشــىش دې ـارچىلىق كۈن ـاقتۇر، يــاكى ئاچـ ـازاد قىلمـ ــۇل ئـ ق
ــكىن       ـان مىس ــدا ياتقـ ـاكى توپى ــتىمگه يـ ـان يې ـانچىلىقى بولغـ ـار   (تۇغقـ ـالى ناچـ ــى ھـ يهن

يهنى يۇقىرىقىالرنى قىلىش بىلهن (ىلهن بىلله شۇنىڭ ب. گه تاماق بهرمهكتۇر)كهمبهغهل
ئىمــان ئېيتقــانالردىن، ئۆزئــارا ســهۋر قىلىشــقا تهۋســىيه قىلىشــقانالردىن، ئۆزئــارا  ) بىلــله

ـاقتۇر    يهنـى يۇقىرىـدىكى   (ئهنه شـۇالر  . مهرھهمهت قىلىشقا تهۋسـىيه قىلىشـقانالردىن بولم

  . ①�سائادەتمهن كىشىلهردۇر) ئىشالرنى قىلغان كىشىلهر
ـا ئىـدى   ەسۈردەسلهپته نازىل بولغان سۈرىلهردىن بىرى  كىدى»ۇرئان كهرىمق«  هللا. زۇھ

��" �: تائاال ئۇنىڭدا مۇنداق دېگهن �!"���� ����� �2��%���"�� �*7����  "�� �! "�(��� ����� �5%>��*Z�� ��*7�B�ـا،   � �� يېتىمنـى خارلىم

ئاســىيالرنىڭ تائــاال ســۈرە مۇددەسســىردە دوزاختىكــى   هللا. ②�ســائىلغا قوپــاللىق قىلمــا 

ـان قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن   ئېتىراپلىرىنــى  6�4� �: بايـ)���+ R"�� �6�� %7  F���8 "2���� �� �����-   2��%"J 8  F���8 "2������
 �6�%M�� "Z%R"��� � ـاۋابهن(ئــۇالر ـام     ‹: ئېيتىــدۇ) جـ ـاز ئوقۇمىــدۇق، مىســكىنلهرگه تائـ بىــز نامـ

���%!%2" �: هنيهنه سۈرە زارىياتتا مۇتتهقىيلهرنى سـۈپهتلهپ مۇنـداق دېـگ   . ③�بهرمىدۇق��7"�B ��%���
 %�� �� ":�R"���� %5%>��*Z)4� _[�D� ـائىللىق  (ماللىرىدا سائىلالر ۋە  -  ئۇالرنىڭ پۇل� ئىپپهتلىكىدىن س

ۋە موھتاجالرغا سهدىقه  يهنى ئۇالر سائىلالرغا(موھتاجالر ھوقۇققا ئىگه ئىدى ) قىلمايدىغان

0 ����*�9% � :سۈرە مهئارىجدا مۇنـداق دېـگهن  . ④�قىالتتى��� )"*7 _[� �D "2%!%����� "7�B ��%� �6�  %�� �� ":�R"���� %5%>��*Z)%�� 
ـا مـۇ   � يهنـى  (ئهييهن ھهق ئۇالر ماللىرىدىن تىلهيدىغان پېقىرغا ۋە تىلىمهيـدىغان پېقىرغ

   .⑤�بېرىدۇ) زاكات
مىســـكىنلهرگه  -  پېقىـــرئۇنىـــڭ مېۋىســـىنى بىـــر بـــاغ ئىگىلىرىنىـــڭ تائـــاال هللا ا

ـان  كېچىـدە   بهرمهسلىكنى مهقسـهت قىلىـپ،   سـۈرە قهلهمـدە    ئهھـۋالىنى  ئـۈزمهكچى بولغ

� �: بايان قىلىپ مۇنداق دېگهنمۇسۇلمانالرغا �� R%>���8 "2� e�� �F�4.*� 6�47 0�%>���@ �� �! "���)�A �x���J��   "N�:��� "q����
 %2�%��*+���ـازاب     � �� ـا پهرۋەردىگارىـڭ تهرىپىـدىن ئ ـانغىن  (ئۇالر ئۇخالۋاتقاندا باغق نازىـل  ) يهنـى ي

� � :سـۈرە مائۇنـدا مۇنـداق دېـگهن    . ⑥�قاپقارا كۈلدەك بولۇپ قالدى) كۆيۈپ(باغ  بولۇپ،N�"��B���B

                                                 
 .ئايهتكىچه -  18ئايهتتىن  -  11سۈرە بهلهد،  ①
 .ئايهتلهر -  10ۋە  -  9سۈر زۇھا،  ②
 .ئايهتلهر -  44ۋە  -  43سۈرە مۇددەسسىر،  ③
 .ئايهت -  19سۈرە زارىيات،  ④
 .ئايهتلهر -  25ۋە  – 24سۈرە مائارىج،  ⑤
 .ئايهتلهر -  20ۋە  -  19سۈرە قهلهم،  ⑥
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 %6�4,��%.  149�M � �%9*��  �2�%���"�� b� ,�� �%9*�� �F%� �9��  %6�%M� "Z%R"�� %����@ V�)�A b� :�� �/�ـان   � �� ـار قىلغ دىننى ئىنك
ـاق بېرىشـنى تهرغىـب     ئادەمنى كۆردۈڭمۇ؟ ئۇ يېتىمنـى دۈشـكهلهيدىغان، مى   سـكىنگه تام

  . ①�قىلمايدىغان ئادەمدۇر
، تاقاق ۋە زەنجىـر بىـلهن   تائاال سۈرە ھاققهدە دوزىخىيالرنىڭ جازاغا تارتىلىشىنىڭ هللا

�c%��2% �: سهۋەبلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېـگهن  سۆرىلىشىنىڭ"�� %C�*)��%.  6%7 "w� �� �/ ���� ��  C�*8%;  �/��
�����@ V����)�A b���� :�� %6�%M��� "Z%R"�� %��� �) ئـــۇ )ئۇنىـــڭ بۇنـــداق ئازابلىنىشـــى شـــۇنىڭ ئۈچۈنـــدۇركى ،

مىســكىنگه تامــاق بېرىشــنى تهرغىــب . قــا ئىمــان ئېيتمىغانىــدىهللاھهقىــقهتهن ئۇلــۇغ 

ۋە  ۇپاھالنـدۇر بىـلهن ئاگ سـۈرە فۇسسـىلهتته مۇشـرىكالرنى دوزاخ    تائاال هللا ا. ②�قىلمايتتى
ئىكهنلىكىنى بايان قىلىـپ مۇنـداق   مهسلىك زاكات بهرنىڭ سۈپهتلىرى ساسىئۇالرنىڭ ئا

6�%�%� �: دېگهن� "a R")4� 05"�����  ��� �%��� �� "2� e %	�� %O "'��%. 2� e�� �	�� ��*j�� ���� � "w �� �/ �ئـۇالر  ! مۇشـرىكالرغا ۋاي � ���*6�%9

ـاخىرەتكه ئىشـهنمهيدۇ   ـاال  هللا. ③�زاكات بهرمهيدۇ، ئ مـۇئمىن جهمئىيهتنـى    سـۈرە شـۇرادا   تائ

��� � :پ مۇنــداق دېــگهنمهدھىــيىله *R%7�� "2 !��(�� "����. Y����� g "2 e ��� "7�B�� �	 ����*+�� �� 7����-�B�� "2%!4.����%� �� .� �Q���� "�� �6�%9��*����
 ���� �%#( � "2 e���( "�-�T�ـان   (پهرۋەردىگارىنىڭ دەۋىتىگه ئاۋاز قوشااليدىغانالرغا، نامازنى � �� تهئـدىل ئهرك

ـارار قىلىـدىغانالرغا، بىـز رىزىـق      ئۆتهيدىغانالرغا، ئىشلىرىنى مهسـلى ) بىلهن ههت بىـلهن ق

: سۈرە ئهنئامـدا مۇنـداق دېـگهن   . ④�...رسىلهردىن سهدىقه قىلىدىغانالرغاقىلىپ بهرگهن نه

� %L%
���+�D �� "�����  C*��D "�� �n�� ���R"��B ��=%; %L%��R�ـان كۈنـدە    )نىڭ ھوسۇلى(مېۋە � �� ( ��" 6%7 � يهنـى  (نـى يىغق

 :سۈرە مۇززەممىلدە مۇنـداق دېـگهن  . ⑤�ڭ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالرئۇنى ،)يىغقان ۋاقىتتا

��G(� �Z�D ��G�"���- �C*)�� �� �%�"-�B�� �	���*j�� �� �n�� �	 ��*+�� �� R�%-�B�ـاتنى بېـرىڭالر،   � �� نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاك
ـا هللايهنى (قا قهرزىي ھهسهنه بېرىڭالر هللا  -  پـۇل  نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ياخشىلىق يوللىرىغ

 ياخشــىلىق قىلىــش ۋە مىســكىنلهرگه – مانــا بــۇالر پېقىــر. ⑥�)مــال ســهرپ قىلىڭــالر
ــۈش ــدىغان موھتاجالرنىــڭ ھهققىنــى ئــادا قىلىــش   كۆڭــۈل بۆل ــدىغان ۋە تىلىمهي ، تىلهي

  . ئايهتلهردۇر ھهققىدە قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىنغان
 
 

                                                 
 .ئايهتكىچه -  3ئايهتتىن  -  1سۈرە مائۇن،  ①
 .ئايهتلهر -  34ۋە  -  33سۈرە ھاققه،  ②
 .ئايهتلهر -  7ۋە  -  6سۈرە فۇسسىلهت،  ③
 .ئايهت -  38سۈرە شۇرا،  ④
 .ئايهت -  141سۈرە ئهنئام،  ⑤
 .ئايهت -  20سۈرە مۇززەممىل،  ⑥



 

264 
 

        دۇريېڭى تۈزۈم ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه ئىگه زاكات ئىسالمىي
  

ـا،  زاكات  ىيھهممىگه تونۇشلۇق ئىسالم ياخشـىلىق ۋە ئومـۇمىي خىـراجهتتىن    بولس
شــىرئىي مهكــكه دەۋرىــدە يولغــا قويۇلغــان، بهلكــى ئىلگىرىكــى دىــنالردا . دۇپ ئۆتىــھالقىــ

ـا،       . لىنغان مۇتلهق زاكاتتىن پهرقلىنىـدۇ قى ـات بولس ـان زاك ـا قويۇلغ مهدىـنه دەۋرىـدە يولغ
ـا      كى، ئۇنىڭدىن ئىلگىرىيېڭىچه بىر شهرىئهت بولۇپ ـاماۋىي دىـن ي كى ھېچقانـداق بىـر س

  . مىغانىدىدە يولغا قويۇلدۇنياۋىي تۈزۈم
ـان  نىڭ بىـر ئىسالم ،ئۇ ـاھادەت ئېيـتىش   ئـۇنى  . ىـدۇر تۈۋرۈك نىـڭ بىـر  ئىمان ى،ئهرك ش

ـاالمنىڭ پهيغهمــبهرلىكىگه      هللايهنــى ا( ـار ۋە بىــرلىكىگه، مــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ نىــڭ بـ
 ،ش ئىسـالمغا كىرگهنلىكنىـڭ  ئادا قىلىـ بىلهن بىرگه  ماز ئوقۇشنا ۋە )گۇۋاھلىق بېرىش

تائــاال  هللا. ىدۇھېســابلىنى ئــاالمىتنىڭ نى ئهمهلىيلهشــتۈرگهنلىكىنداشــلىقدىنىــي قېر

�! 2" �: مۇنداق دېگهن)�%�� �� "���b) �̂ �� �	�� ��*j�� "� �����n�� �	���*+�� "�� 7���-�B�� "�� .���� �%u��ـا،   � �� ئهگهر ئـۇالر تهۋبه قىلس

ـات   ـا، زاك � �؛ ①�بهرسـه، ئـۇالرنى قويـۇپ بېـرىڭالر     ناماز ئوقۇس	�� ��*j�� "� �����n�� �	���*+�� "�� 7���-�B�� "�� .���� �%u���
 %6�4,��� �%� "2 M 8��� "O%u�ناماز ئۆتىسه، زاكات بهرسه، دىنىـي  تهۋبه قىلسا، ) كۇفرىدىن(ئهگهر ئۇالر « ��

يهنى ھوقۇق ۋە مهجبۇرىيهتته ئۇالر سـىلهر  (سىلهرنىڭ قېرىنداشلىرىڭالر بولىدۇ جهھهتته 

  . ②�بىلهن ئوخشاشتۇر
بهرمىـگهن كىشـى    ،ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر بولىـدۇ ئۇ شۇنداق بىر پهرزكى، ئۇنى 

جهڭ  قوشـۇن تارتىـپ   مۇسۇلمانالر جامائهسـى ئـۇنى بهرمىگهنـلهرگه قارشـى    . ئاسىي بولىدۇ
ـامى  هللا«: ڭنىـ )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئهبۇ بهكرى . دۇقىلى بىـلهن قهسـهمكى،    نىـڭ ن

ـات   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تاپشـۇرۇلۇۋاتقان   ـاغلىق زاك ـا،   ئـوغالق چ ـا تاپشۇرمىس نى ماڭ
زاكــاتنى تاپشۇرۇشــقا  دېــگهن مهشــهۇر ســۆزىنى ۋە »مهن ئۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىــمهن

ـانلىقىنى ئهسـلهش   قوشـۇن تهييارل  قېـتىم  11تاۋلىق قىلغانالرغا قارشـى  بويۇن  بىـزگه ىغ
  : كۇپايه قىلىدۇ

ــالمد   ــى، ئىسـ ــش كېرەككـ ـات      ىكىبىلىـ ـا ئىلتىپــ ـاي پېقىرغــ ــال بــ ـات پهقهتـ زاكــ
ـانه «يوقسۇلغا ياخشىلىق قىلىدىغان  قول ئىلكىدە بار كىشىكۆرسىتىدىغان ياكى  » ئىئ

  . ۇرمهرتىۋىلىك ۋەزىپىديۈكسهك  هڭۋە ئ يىئال ئهڭ بهلكى، ئۇ. ئهمهس
ـادىي تۈزۈمىنىـڭ مـ   ئىسالم ئىقتى ،ئۇ ـامراتلىق كر  ،ۇھىم بىـر قىسـمى  س زىسـىنى  ىن

 بولـۇپ،  تهڭداشسىز بىر تۈزۈمزىسىنى ھهل قىلىدىغان ىمال كر -  ياكى ئومۇميۈزلۈك پۇل

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  5سۈرە تهۋبه،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  11سۈرە تهۋبه،  ②
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ـان بـۇ قىيىنچىلىقنـى ھهل قىلىـدىغان       ئىنسانىيهتدۇنيا  ھاياتىدىكى ئهڭ مـۇھىم بۇلغ
  . نىدىھهل قىلغا بىرەر تۈزۈمنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشتىن بۇرۇن ئىسالم دىنى ئۇنى

مالالرنى، زاكات پهرز بولىدىغان ئهڭ تۆۋەن  -  ئىسالم زاكات بېرىش پهرز بولىدىغان پۇل
مالـدىن چىقىرىشـقا تېگىشـلىك     -  چهكنى، قاچان پهرز بولىدىغانلىقىنى، ھهرقانداق پـۇل 

  . بولغان مىقدارنى بېكىتتى
لهرگه تائــاال زېمىنــدىن چىقىرىــپ بېرىــدىغان زىــرائهت هللائىنســان كــۆپ كــۈچىمهيال 

ـا، ئونـد   نىڭ ياردىمىـدە ئۈسـكۈنىلهر  – ئوندىن بىرنى، مۇبادا زىرائهتلهر سايمان ن ىسۇغۇرۇلس
بۇ خىل زكات بېرىش ھهرقانداق بىـر زىـرائهتكه   . بىرنىڭ يېرىمىنى بېرىشنى پهرز قىلدى

  . توغرا كېلىدۇ
ـالتۇن ـالتۇن    كۈمــۈش ۋە -  ئـ ـالالر ئـ ـارەت تۈرىــدىكى مـ نىڭ بىــرىگه كۈمۈشــ -  تىجـ

، يىلـدا  سـه مهرىيه يىلى بويىچه بىـر يىـل ئۆت  قه ېتىپ،مهلۇم مىقدارغا ي ،بۇ. ىنىدۇتهققاسل
  . ئىككى يېرىم پىرسهنت زاكات پهرز بولىدۇ

ـاتلىرى ئۈچـۈن        ئىسالم دىنى  ـارلىق ھايۋانالرنىـڭ زاك ـاال، قـوي قات  مهخسـۇس تـۆگه، ك
  . تۈزۈم يولغا قويدى

ـاننىڭ  شۇكى ھېكمهتزاكات بېرىشتىكى مىقدارالرنىڭ پهرقلىق بولۇشىدىكى  ، ئىس
ـا كـۆ كـۆپ  ئاز، ئىالھىـي قۇدرەتنىـڭ كـۈچى قانچىلىـك      سىجاپا بېرىشـكه   رۈلگهن بايلىقت

  . تېگىشلىك زاكات شۇنچه كۆپ بولىدۇ، ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا ئاز بولىدۇ
ـا   ئىبنى قهييۇم ئىمام  ـان ۋە ئاالھىـدە دىقـقهت قىل  بـۇ نۇقتىغ ـاد « غ ـاملىق » زادۇلمهئ  ن

  : گهنىپ مۇنداق دېكىتابىدا بايان قىل
ــلىك   هللا« ــكه تېگىشـ ـاال بېرىشـ ـاتتائــ ــدارل زاكــ ــڭ  ىرىمىقـ ــۇل ئىگىلىرىنىـ نى پـ

ــدىن پهرقلىــق قىلــدى  -  تىرىشــچانلىقلىرىغا قــاراپ بىــر  ئۇنىــڭ جاپــالىق يــاكى  . بىرى
ـادىپىي ت   ئۇزۇن زاماندىن قالغان، ئهمما. رىدىئاسانلىقىغا قا ـان تاس  -  پـۇل  انېپىۋالغـ ئىنس

ـايلىقالر  كان ۋە تهب(رغا مالال بهشـتىن بىرىنـى پهرز قىلىـپ،    ) مۇ ئۇنىـڭ ھۆكمىـدە  ىئىـي ب
ـان بېرىشـنى پهرز   ېپىۋالغـ نى شـهرت قىلمىـدى، بهلكـى ئـۇنى ت    ئۇنىڭغا يىل ئۆتۈشـ  ان ھام

  . قىلدى
مېـۋە ۋە زىـرائهتلهردە   مۇشهققهت بىـلهن ئالىـدىغان    –ھوسۇلىنى مهلۇم دەرىجىدە جاپا 

ـان  . ىلىنـدى پهرز ق) يهنى ئوننىڭ بىرى(ئۇنىڭ يېرىمى  دۇ، پ ئۆسـتۈرى تېرىـ ئـۇالرنى  ئىنس
ـارقىلىق      هللابهلكـى،  . ئهمما سوغۇرۇشقا ھېچقانداق كـۈچ چىقارمايـدۇ   ـامغۇر ئ ـاال ئـۆزى ي تائ

  . سوغۇرۇپ بېرىدۇ
ـارقىلىق     ئوننىـڭ   سـۇغۇرىدىغان زىـرائهتلهردىن  ئىنسان ئۆزى ھهرخىـل ۋاسـىتىلهر ئ

ـايرىش پهرز قىلىنــدى  بىرىنىــڭ يېرىمىنــى  ـال  –كۆپىيىشــى پــۇل  شــۇنىڭدەك،  .ئـ مـ
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كه كۈتۈشـ بىـر مهزگىـل   باشـقۇرۇش،  ئىگىلىـك  سهپهر قىلىـش،   ھهر تهرەپكهساھىبىنىڭ 
ئوننىڭ بىرىنىڭ تـۆتتىن بىرىنـى    مالغا - ن پۇل ئوخشاش تىرىشچانلىقىغا باغلىق بولغا

 مۇشـهققىتى  – شهكسىزكى، بۇنىڭ جاپا. ىئايرىش پهرز قىلىند) قىرىقتىن بىرىنىيهنى (
زىـرائهت ۋە  شۇنداقال، . كۆپرەك بولىدۇ گه قارىغاندامۇشهققىتى - نىڭ جاپا مېۋىلهر ۋە زىرائهت
ئۇنىـڭ زاكىتـى    ىـدۇ، شـۇڭا  بول ەكرپدىن كـۆ پايدىسـى  ى تىجارەتنىـڭ ھوسـۇل نىڭ مېۋىلهر
رنىـڭ  زىرائهتلهسـۇ بىـلهن سـۇغۇرۇلىدىغان    . دىهلگىلهنەتنىڭ زاكىتىدىن جىقراق بتىجار

  . »...ياخشى بولىدۇنىڭكىدىن زىرائهتلهررۇلىدىغان بىلهن سۇغۇ سۈيى يېتىلىشى قۇدۇق
مالــدىن زاكــاتنى ســاقىت  - پــۇل يهتمىــگهن  دىنــى بهلگىلهنــگهن مىقــدارغائىســالم 
مالنىڭ ھهربىر تۈرىگه ئهڭ تۆۋەن مىقـدارنى بېكىتتـى، شـۇ مىقـداردىن      -  پۇل. قىلىۋەتتى

  . ئاشمىغۇچه زاكات پهرز بولمايدۇ

� �: تائــاال مۇنــداق دېــگهن  هللا��� ���� "#�"�� %5�� - ����� �%#( � ��=����7 �F�8� ����� "Z� ندىن نېمىنــى ئــۇالر ســه�
› )ســهدىقه قىلىڭــالر(ئــارتۇقىنى ) ئېهتىياجــدىن(‹. ق ســورايدۇۇلــۇســهدىقه قىلىــش توغر

  . ①�دېگىن
ــدارنى پهقهت   ــۆۋەن مىق ــۇ ت ــراق، ئىســالم ئاش ــوڭ بى ـايالرغ چ ــدىغانىالبـ   تهتبىقلىنى

ھهسسـه   ئامانلىقىغا جهمئىيهت نىڭمۇسۇلمانالرنچه بهلكى، كۆپى. دىدەرىجىدە ئۆستۈرمى
ــىقوشال ــدەم بوالل ىشـ ــۇلالرغا ھهمـ ــى، يوقسـ ــۇلمانىشـ ــى ، مۇسـ ــۇمىي ئاممىسـ نىڭ ئومـ

  . قىلدى ىشى ئۈچۈن پۇرسهت يارىتىپ بېرىدىغان شهكىلدەمهنپهئىتىنى قوغدىيال
  

  زاكاتنى دۆلهت يىغىدۇ
  

ــنىگه  ــڭ زېه ـا  : ھېچكىمنى ــڭ ئىلتىپـ ـات باينى ــڭ  تى ۋە مهرھزاكـ ــى، پېقىرنى همىت
ـارەت ىشىقىسبويۇن ۋە  همچىلىكىتىل ئىسـالم  . قالمىسـۇن  ېـگهن ئـوي كېلىـپ   د دىن ئىب

ـامىله   بهلگىلىمىسىگه كۆرە، زاكات ھهققىدە باي بىلهن پېقىر ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق مۇئ
ــدۇ ــىچه،. بولمايــ ــت  ئهكســ ــۈمهتا بــــايالردىن زاكــــات ئېلىشــ ــڭ ھۆكــ  كهمبهغهللهرنىــ

�G3 �: ئاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دېگهنتا هللا. دۇرسىكالهتچىاۋ- �,��q "2%!%����� "7�B "6%7 "9 O
��� �!%. 2%!�4��j�� ���� "2 e ��� 4!�J �ــى مــۇھهممهد(� � ئۇالرنىــڭ ماللىرىنىــڭ بىــر قىســمىنى ســهدىقه  !) ئ

ــهن ۋە  ھېســــابىدا ئــــالغىنكى، ئۇ ــدىن پاكلىغايســ ــۇالرنى گۇناھلىرىــ ــلهن ئــ نىــــڭ بىــ

ـاز    . ②�هيتكهيسـهن كۆپ) ياخشىلىقلىرىنى( ـاالم مۇئ ئۇنىڭـدىن   هللا(پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  219سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  103ۈرە تهۋبه، س ②
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: ئهۋەتكهنــدە ئۇنىڭغــا مۇنــداق دېــگهن ۋالــى ۋە دەۋەتچــى قىلىــپ نــى يهمهنــگه)رازى بولســۇن
ـا قايتۇرىلىـدىغان       هللائۇالرغا بىلدۈرگىنكى، « ـايالردىن ئېلىنىـپ، پېقىرالرغ ـا ب تائاال ئۇالرغ

  . »سهدىقىنى پهرز قىلدى
 ىكىئىســالم نهزىرىــد«: دۇرىــدەلىلبۇنىــڭ يهىسســاالمنىڭ تهلىمــاتى پهيغهمــبهر ئهله

ـالال  -  پـۇل  دىكى بىـر قىسـىم  بايلىرى نىڭئۈممهت بولسا، زاكات نىـڭ  ئۈممهتشـۇ   يهنهنى رم
ــ غـــاپېقىرلىرى ــهرپ قىلىشـ ــق. تىن ئىبـــارەتسـ ــپباشـ ــدا،  ىچه قىلىـ ــالمئېيتقانـ  ئىسـ
ـاقالش،   تهرىپىدىن تائاال هللا )يهنى بايالرنىڭ قوللىرىدىكى( نىڭ بىر قولىدىكىئۈممىتى س

نىـڭ بىـر   مېلى –پـۇل  غان مهسـئۇلىيىتى تاپشـۇرۇل  راۋاجالندۇرۇش ۋە تهسهررۇپ قىلىـش  
 ، گهرچه تىرىشـــىپ ئىشلىســـىمۇ ئېهتىيـــاجىنى قامدىيالمايـــدىغان يـــاكى قىســـمىنى

 )يهنــى كهمبهغهللهرنىــڭ قوللىرىغــا( قولىغــا يهنه بىــر شلهشــكه قــۇدرىتى يهتمهيــدىغانئى
  . »ئىبارەتشتىن يۆتكه

ـاتنى  ــ زاكـ ــ   . دۇھۆكــۈمهت يىغى ـات  تلهپ ئــۆتتى ۋەئىســالم بــۇ نــۇقتىنى تهكى زاكـ
ئىســالم . بېرىلىــدىغانالرنىڭ قاتارىغــا ئــۇنى يىغىشــقا مهســئۇل خــادىمالرنىمۇ كىرگــۈزدى

 بېرىشـىگه ئهمهس،  ۆزلىكىـدىن يهككه كىشـىلهرنىڭ ئ  نى تۆۋەندىكى سهۋەبلهر ئۈچۈنزاكات
  : ىدنىڭ يىغىشىغا تاپشۇردۆلهت

ـا  كۆپىنچه كىشىلهر .1 نىـڭ ھهققـى   ، پېقىرنىڭ قهلبى ئۆلۈك ياكى كېسـهل بولغاچق
  . غىلى بولمايدۇققىگه كاپالهتلىك قىلنىڭ ھهۇنداقالرغا تاشالپ قويۇلسا، ئۇئ

ـا، ئۇنىـڭ     بىۋاسـىته  بايـدىن  ئۆزىنىڭ ھهققىنـى  پېقىر  .2 ـاي، ھۆكـۈمهتتىن ئالس ئالم
  . ا تهرلهپ ئولتۇرمايدۇۋە باي ئالدىد دۇپ قالىھۆرمىتى ساقلىنى

 دااكــاتنى جايىغــا تــارقىتىش ئىشــلىرىشهخســلهرگه تاشــالپ قويۇلســا، ز ئىــش بــۇ. 3
ـان ــقااليمىقـ ـا زاكىتىنــى بــاي  بىرقــانچه چــۈنكى، .دۇچىلىق چىقى ــپ بىــرال پېقىرغـ بېرى
ــقا پېقىرالرقېلىشــى ــى   ، باش ـاجلىق پېقىرالرن ــدىنمۇ ئېهتىيـ ـا ئۇنىڭ ــى، ھهتتـ ــمهي ب ن ىل
  . مۇمكىن قېلىشى
شهخســلهر بهلكــى، . ســهرپ قىلىنمايــدۇىال هرگمىســكىنل -  زاكــات پهقهت پېقىــر. 4

ـان پايـد  غامۇسـۇلمانالر ئهمما ئومۇميۈزلۈك يدىغان، ايقىيالماب ـا نۇرغـۇن ئورۇنالر  ىلىق بۇلغ  غ
ــۇنى . ســهرپ قىلىنىــدۇ ــۈكلهنگهن مۇســۇلمانالر جامائهســىدىكى مهســئۇل پهقهت ب ىيهت ي

ــىلهرال ــب كىش ــىلهن،. دۇايقىياالي ــل   مهس ـا مايى ــالم دىنىغـ ــى ئىس ــۆزدە   دىلىن ــش ك قىلى
ـارالش   –يولىدا جىهاد قىلىش ئۈچۈن قورال هللا ، اتۇتۇلغانالرغا بېرىش  ياراق ۋە ئهسـكهر تهيي

  . قاتارلىقالرغا ئىشلىتىلىدۇ
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        كىدۇرلهت خهزىنىسى مۇسۇلمانالرنىڭ مۈلدۆ
  

  زاكات يىغىلغاندىن كېيىن قهيهرگه بارىدۇ؟ 
ـات،  ئىسـالم دۆلىتىنىـڭ   ئۇنىڭغا . خهزىنىسىگه بارىدۇ ىتىنىڭدۆلئىسالم زاكات  زاك
ـا . كىرىملىرى يىغىلىدۇ شقاباۋە  ، ئولجا، خىراجغهنىمهت ـات   ئهمم ـايرىم  خهزىنىنىـڭ  زاك ئ
 -  مىسـكىنلهرنىڭ ھهق  -  پېقىـر  ،بـۇ . باشقا كىـرىمگه قوشـۇلمايدۇ  . دە ساقلىنىدۇبۆلۈمى

ــىۋىلىرى ــقا   كاپالهت گهنېسـ ــىال باشـ ــش، ھه دېسـ ــك قىلىـ ــلىتىپ  لىـ ـا ئىشـ چىقىمالرغــ
ۋە ئهمهل  فىقهــى ئــالىملىرى دەلىللىــگهن مانــا بــۇ، كۆپچىلىــك. ئۈچۈنــدۇركهتمهســلىك 

  . قىلىپ كېلىنىۋاتقان ھۆكۈمدۇر
ئىسالمنىڭ بهزى دۈشمهنلىرى ئىسالم خهلىپىلىرى دۆلهت خهزىنىسىدىن خالىغان 

 بـۇ . دەپ قارايـدۇ  سهرپ قىالاليـدۇ  خالىغان يهرگه خۇددى ئۆزىنىڭ خهزىنىسىدەك نهرسىنى
دۆلهت خهزىنىســـى بولســـا . اساســـى يـــوقئ دا ھېچقانـــداقتهلىماتىـــ نىڭ ئىســـالمقاراشـــ
ـاھ ئۇنىـڭ ئىشــهنچلىك    ۇلمانالر جامائهسـىنىڭ ئورتــاق مـۈل  مۇسـ  كى، خهلىـپه يــاكى پادىش

توغرا  ،بۇ. بهلگىلهنگهن مائاشنى ئېلىش ھوقۇقى بار ئۆزىگه ئۇنىڭ پهقهت. خهزىنىچىسىدۇر
ئۇالرنىڭ بىزنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بولۇپ،  خهلىپىلهرنىڭ تۇتقان يولىيولدا ماڭغان 

  . بۇيرىغان يولىغا ئهگىشىشكه، كىشىگه ياقمايدىغان تهرەپلىرى بولسا سهۋر قىلىشقا
خهلىــپىلىككه تهيىنلىنىــپ بولغانــدىن ) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئهبــۇ بهكــرى 

ئىلىسـىنى بـېقىش ئۈچـۈن    ئا ۋە ئـۆزىنى  لىـپ، بويىچه تىجارەت قى بۇرۇنقى ئادىتىكېيىن 
  : اپ قېلىپئۇچر) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۆمهر  يولدا. دىماڭبازارغا 
  : ئهبۇ بهكرى. دەپ سورىدى - قاياققا؟ - 
  . بازارغا - 
  سهن؟ سهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىغا مهسئۇل تۇرساڭ؟ىپ يۈرنېمه قىلى - 
   ؟بالىلىرىمنى نهدىن باقىمهن - 
  . ئهبۇ ئۇبهيدىنىڭ يېنىغا بارغىن، ئۇ ساڭا مائاش توختاتسۇنىسى ىچهت خهزىندۆل - 

ئۇنىڭـدىن   هللا(ئهبۇ ئۇبهيـدە  ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئهبۇ بهكرى شۇنداق قىلىپ، 
 مهن ســاڭا مۇھــاجىرالردىن ئوتتۇراھــال«: ئهبــۇ ئۇبهيــدە. نىــڭ يېنىغــا بــاردى)رازى بولســۇن
ـازلىق قىش. وختىتىمهنڭ مائاشىنى تكىشىنى سهۋىيهدىكى كىـيىم بېـرىمهن،    لىق ۋە ي

  . دېدى» اڭ بولىدۇسى قايتۇرۇپ بېرىپ باشقىنى ئالئۇن كونىرتىۋەتسهڭ،
: مۇنداق دېـگهن  مۇ خهلىپىلىككه ئولتۇرغان چاغدا)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۆمهر 

ـا   سـىلهرگه  ېلىدىن ئىشـلىتىدىغىنىمنى م -  نىڭ پۇلهللامهن « ا قىشـت . يئېيتىـپ قوي
ھهج ۋە ئۆمرە قىلىشىم ئۈچـۈن مىنىـدىغان بىـر    . يىمهنىكىيىم ك قۇر ، يازدا بىرقۇرر بى
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دەك چىقىـم  كىشى سهۋىيهدىكى ئوتتۇراھال دىنئائىلهمنى بېقىش ئۈچۈن قۇرەيشلهرئۇالغ، 
ئۇالرغــا كېلىــدىغان . بىلىڭالركــى، مهنمــۇ مۇســۇلمانالردەك بىــر ئىنســانمهن  . قىلىــمهن
   .»ىدۇكېلماڭىمۇ  مۇسىبهتلهر

ـا  «: ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن دى يېتىمنىـڭ ۋەسىيسـىدەك   نىسـبهتهن خـۇد  مهن بۇ پۇلغ
ـام،  مهن  ئهگهر. مهنيول تۇتى ـام،   . يـېمهيمهن ئۇنىڭدىن بىهاجهت بولس ـاجلىق بولس ئېهتىي

  . »مۇۋاپىق رەۋىشته يهيمهن
ــۆمهر  ــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف ) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئ ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(ئاب

ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(ئابــدۇراھمان . دىــرھهم قهرز ســوراپ ئــادەم ئهۋەتىــدۇ 400ىــن ت)بولســۇن
سهندە دۆلهت خهزىنىسى تۇرۇپ مهندىن قهرز سوراۋاتامسهن؟ شۇنىڭدىن ئېلىـپ  «): بولسۇن

ـاۋادا  «): بولسۇنئۇنىڭدىن رازى  هللا(دېگهندە، ئۆمهر » تۇرۇپ، كېيىن قايتۇرۇپ بهرمهمسهن؟ ن
نىـــڭ قهرزىنـــى ئهمىرۇلمۇئمىنىين :ســـهن ۋە باشـــقىالرنىڭ ئهجىلىـــم توشـــۇپ قالســـا،

ـامهت كـۈنى مېنىـڭ ياخشـىلىقلىرىمدىن       كهچۈرۈۋېتى ڭالر دېيىشـىڭالردىن، ئانـدىن قىي
ئۆلــۈپ  ،مهن ســېنىڭ بېخىللىقىڭنــىلــېكىن، . ئېلىنىــپ كېتىشــىدىن ئهنســىرەيمهن

قهرز چــكه ســهندىن بىلگهدىغانلىقىڭنى ى مىراســىمدىن تولــۇق ئالىــھهققىڭنــكهتســهم، 
  . دېگهن» سوراۋاتىمهن
بىــرەيلهن مــۇ خهلىپىلىــك قىلىۋاتقــان ۋاقىتتــا )ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئهلــى 

ـانلىقىنى،   ئۇنىڭ ىدۇ ۋەكىر نىڭ قېشىغائۇ ـا تۇرغ سـوغۇقتىن   ئۇچىسىدا كونا بىر يېپىنچ
ـاڭا ۋە سـېنىڭ     هللائـى ئهمىرۇلمـۇئمىنىين،   «: ۈپۋاتقانلىقىنى كـۆر پ تىترەتوڭال ـاال س تائ
ـائ ــۇنداق قىل   ئـ ــۆزۈڭگه مۇش ـا، ئ ـان تۇرسـ ــىدىن ھهق توختاتقـ ــپ ىلهڭگه دۆلهت خهزىنىس ى

نىڭ ھهققىڭالرنـــى ئېلىۋېلىشـــنى مهن ســـىلهر«: ئۇنىڭغـــا ئـــۇ .ەيـــدۇد» ئولتۇرامســـهن؟
  . ەپ جاۋاب بېرىدۇد» مهنخالىماي

ـاتنى ئۆزلىرىنىـڭ    ئـۇمىراالر  - ۋە ئهمىر  خهلىپىلهر :الردىن كېيىن كىممۇپاكىت زاك
  دېيهلهيدۇ؟  ،شلىرىغا ئىشلىتىش ئۈچۈن دۆلهت خهزىنىسىگه يىغىدۇخالىغان ئى

، زاكـــات يىغىلغـــان گه ئاساســـهنىكى كۆرسهتمىســـىھهققىـــد زاكـــاتئىســـالمنىڭ 
ئۇالرنىــڭ «: لگهنئاالھىــدە ئهســكهرتى ھهدىســته بــۇ، . نىــڭ ئۆزىــدە تارقىتىلىــدۇ  الرجاي

ـا قايتۇرۇلىــدۇ    ــ . ①»بايلىرىــدىن ئېلىنىــپ، پېقىرلىرىغـ  هللا(ن ۇســهيى ھئىمــران ئىبن
ـات يىغىـش ئۈچـۈن خىـزمهتكه     ئـۇ   دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، )لسۇندىن رازى بوئۇنىڭ زاك

مېنـى پـۇل   «: ئـۇ . دەپ سـورالدى » ؟پـۇل قېنـى  «: ئۇ قايتىپ كهلگهندە ئۇنىڭدىن. چۈشتى

                                                 
 .ۋايهت قىلغانبۇخارى ۋە مۇسلىم رى ①
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ــۇنى پهيغهمــبه  ــن  ار ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانىــدئۈچــۈن ئهۋەتكهنمــۇ؟ مهن ئ ئالغــان يهردى

  . ①دەپ جاۋاب بهردى» جايىغا بېرىۋەتتىم ئېلىپ، بېرىدىغان
باشقا يۇرتتىكى مۇبادا زاكات شۇ يۇرت ئهھلىنىڭ ئېهتىياجىدىن ئېشىپ قالسا، ئۇنى 

ـاكى  زاكاتقا اليىق كىشـىلهرگه بېـرىش   ئۈچـۈن  قوشـۇش  مهركىـزى دۆلهت خهزىنىسـىگه    ي
ـان مۇنداق رىۋايه) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئهبۇ ئۇبهيدە . يۆتكهشكه بولىدۇ ـاز  : ت قىلغ مۇئ

تـوغرا  ئـۆمهر بـۇ ئىشـنى    . ئهۋەتتـى ئـۆمهرگه  يهمهندىن زاكاتنىـڭ ئـۈچتىن بىـر قىسـمىنى     
 ئهكســىچه،. مهن ســېنى زاكــات يىغىشــقا يــاكى جىــزيه ئېلىشــقا ئهۋەتمىــدىم   «: تاپمــاي

ـاز  گهنـدە، دې» ئهۋەتـتىم بېرىشـىڭ ئۈچـۈن    هرگهمىسـكىنل  -  يالردىن ئېلىپ، پېقىـر با : مۇئ
  . دېدى» يوق مىۋەتكىنىئهۋەت ساڭا نىتۇرسىمۇ مهن ئۇ كىشى لىدىغاندىن زاكات ئامهن«

شـهھهرلهرگه سـهرپ   چوڭ ۋە مهركىزىي  يىغىپ زاكات قىشالقالردىن - يېزا  ئىسالمدا
ـا شـۇ يهرگه سـهرپ قىلىنىـدۇ    قهيهردە يىغى شـۇڭا ئـۇ  . قىلىدىغان سىياسـهت يـوق    ،بـۇ . لس

 ھهر .دۇرياخشى تارقىتىشنىڭ تهلىپىـ قهززاسى، ياخشى تهسهررۇپ قىلىش ۋە ئادالهتنىڭ ته
ــ بىــر ــۇرتتىكى پېقىرغ ــۇنى ئېلىشــقا كۆڭــۈل   بــارلىقىنى نىڭزاكاتتــا نېسىۋىســى اي ۋە ئ

گه يهرلىك تـۈزۈم  كىشىلهرنى ىكىمانىمىزدزا بۇ ھال. ربۆلۈشنى ھېس قىلدۇرۇش ئۈچۈندۇ
  . دىن پايدىلىنىشقا تهرغىب قىلىدۇئاالھىدىلىكلىرى ئۇنىڭ ۋە دىققهت قىلىشقا

 
 

        ۋە كىملهرگه بېرىلىدۇ؟  زاكات نېمىلهرگه سهرپ قىلىنىدۇ
  

ـات   بىلىــش كېرە ئــورۇنالرنى  كىشــى ۋە ســهرپ قىلىنىــدىغان ككــى، ئىســالم زاكـ
 تهرەپدارلىرىغا،ئۆزلىرىنىڭ  نىڭ ئۆز خاھىشلىرى بويىچهئۇنى ھاكىمالر. بېكىتىپ بهردى

شـۇنداقال،  . پ قويمىدىتاشال سهرپ قىلىشى ئۈچۈن ئهگهشكۈچىلىرىگه ۋە ياردەمچىلىرىگه
  . قا اليىق كهلمهيدىغان، بىراق ئۇنى تهمه قىلىدىغانالرغىمۇ تاشالپ قويمىدىئېلىش زاكات

ـاالمنىڭ دەۋرىــدە    ـالالرنى كــۆرگهن  ســهدىقهپهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ بىــر تۈركــۈم   مـ
تائــاال ئــۇالر  هللا. ئــېلىش ئۈچــۈن شــۆلگهيلىرى ئېقىــپ كهتكهنىــدى  ئــۇنى مۇناپىقالرنىــڭ

� �*�2" �: مۇنۇ ئايهتنى نازىل قىلدىھهققىدە %;�� "��� ��� �� �! "�( %7 "��� J"A B "�%u�� %&��- �,*+�� �%� �\ j%R")��� 6*7 2 ! "�( %7��
 ��� J�̂ �� "Z�� "2�� e ��=%; ��� �!(%7 "� "����J"ــۇھهممهد (� ���  ــى م ــهدىقه    !) ئ ــېنىڭ س ــى س ــڭ بهزىس ۋە (ئۇالرنى

                                                 
 .ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ①
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ئۇنىڭدىن بېرىلسه خۇش بولىدۇ،  لهرنى تهقسىم قىلىشىڭنى ئهيىبلهيدۇ، ئۇالرغا)غهنىمهت

  . ①�بېرىلمىسه خاپا بولۇشىدۇ
 مۇنـداق  الرنىكىشـى ۋە ئـورۇن   زاكات بېرىلىـدىغان  مهزكۇر ئايهتتىن كېيىن تائاال هللا

! 2" �� �: بايـــان قىلـــدى �.����(  �%3 -����#*��w R"���� ���� �! "���)�A �6�%)%7�����"���� %6�%����� �Z�R"���� f�������� #")%�  &��- �,���*+�� ���� �R*8%; %1�����-4��� ����%�
 02��%M�D 02��%)�A  C�K)���� %C�K)�� �6�47 G3��d�%��� %5�%��*Z�� %6�".��� %CK)�� %5�%��� �%��� �6�%7%���v"���ـا،   � �� ـات پهقهت پېقىرالرغ زاك

مىســـكىنلهرگه، زاكـــات خادىملىرىغـــا، دىللىرىنـــى ئىســـالمغا مايىـــل قىلىـــش كـــۆزدە 
نىــڭ يولىغــا، ئىبنــى ســهبىللهرگه هللازدارالرغــا، تۇتۇلغانالرغــا، قــۇلالرنى ئــازاد قىلىشــقا، قهر

ــدۇ ــۇ. بېرىلى ــىدۇر،  هللا ،ب ــڭ بهلگىلىمىس ــى ( هللانى ــدىلىرىنىڭ مهنپهئىتىن ــدان ) بهن ئوب

  . ②�بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
دە ئــۆزى بىۋاســىته بايــان »قۇرئــان كهرىــم«زاكــات بېرىلىــدىغانالرنى تائــاال  هللادېــمهك، 

بىـر ئادەمنىـڭ نهپسـىنىڭ كهيـنىگه     ھېچقانداق ېلىپ ئېيتقاندا، بۇ نۇقتىدىن ئ. قىلدى
تۈرلــۈك كىشــى يــاكى  تائــاال رۇخســهت قىلمىغــان مهزكــۇر ســهككىز هللاكىرىــپ، زاكــاتنى 

  . ئورۇندىن باشقا يهرگه ئىشلىتىش ھوقۇقى يوقتۇر
  . پېقىر. 1
  . مىسكىن. 2
 .دۇرنچىسـى مىسـكىن  ئىككىبىرىنچىسـى پېقىـر،   نىڭ لـۈك كىشـى  تۈر سهككىزبۇ 

ـاھىبلىرىدۇر      ـاج س ـان كهمـبهغهل ۋە ئېهتىي بـۇ  ئهگهر  .بۇالر زاكات ئېلىشقا ھهقلىـق بۇلغ
. ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ   مۇبىرىنىيهنه ئايرىم تىلغا ئېلىنسا،  دىن بىرىىتۈرلۈك كىش ئىككى

ـا، پېقىـر ھېچقانـداق      گهى بىـر تۈر ئىككى ھهر مۇبادا مهزكۇر ئايهتتىكىدەك ـا ئېلىنس تىلغ
. مېلــى ئــۆلچهمگه يهتمهيــدىغان ئــادەمنى كۆرســىتىدۇ -  وق يــاكى پــۇلبىــر نهرسىســى يــ
ياخشــىراق ســهل ئهھــۋالى  -  پېقىرغــا نىســبهتهن ھــالموھتــاج، ئهممــا مىســكىن بولســا 

  . ئادەمنى كۆرسىتىدۇ
ـاالم مۇنـداق دېـگهن    ـال    -  ئالدىـدىن بىـر  باشـقىالر  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسس ئىككـى ت

ـا   -  خورما ياكى بىر ـا تائ ـادەم مىسـكىن ئهمهس، ھهقىقىـي      ئىككى لوقم ـان ئ م بىـلهن قايتق
ـان ئادەمـدۇر      ـايهتنى    . مىسكىن دېـگهن تىلهمچىلىكـتىن ئـۆزىنى تارتق ـاڭالر مۇنـۇ ئ خالىس

ــۇڭالر ���G����: ئوق:"�%; �]���*(�� ��� ����� "Z�� �ــك   � �/ ــىۋېلىپ تىلهمچىلى ــىلهرگه چاپلىش ــۇالر كىش ئ

 -  كىشـىلهرنى ئايلىنىـپ يـۈرۈپ بىـر    «: رىۋايهتته مۇنداق كهلگهنيهنه بىر  .»③�قىلمايدۇ

                                                 
 .ئايهت -  58سۈرە تهۋبه،  ①
 .ئايهت -  60سۈرە تهۋبه،  ②
 .ئايهت -  273سۈرە بهقهرە،  ③
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ـادەم مىسـكىن     -  ۋە بىر تائام ئىككى لوقما ئىككى تال خورما بهرسه قايتىپ كېتىـدىغان ئ
ـا ئىـگه ئهمهس  قامـدىيالى ئهمهس، مىسكىن دېگهن ئـۆزىنى   لـېكىن ئۇنىـڭ    .غۇدەك بايلىقق

ــهزم م ــقىالر سـ ــد ىگهنلىكتىنىســـكىنلىكىنى باشـ ــهدىقىمۇ بهرمهيـ ــۇپ ،ۇسـ ــۆزى قوپـ  ئـ
  ). بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان(» ۇهمچىلىكمۇ قىلمايدتىل

ھهممىــگه ئايــان مىســكىن دېســه پهقهت پېقىرلىقــى  -  كــۆپىنچه كىشــىلهر پېقىــر
دىغان كىشىنى كـۆزدە  مچىلىك قىلىۆزىنى مىسكىن كۆرسىتىدىغان، تىلهبولغان ياكى ئ

كى، پهيغهمــبهر لــېكىن، مهزكــۇر ھهدىســتىن شــۇنداق بىــر نهرســه ئايــان بولىــدۇ  . تۇتىــدۇ
ـاالم  ــۆتكهن ئهلهيهىسســ ــكهرتىپ ئـ ــىنىڭ     ئهسـ ــى ئائىلىسـ ـا، كىرىمـ ــكىن بولســ مىسـ

ـاكى   ـاجلىرىنى تهمىنلىـيهلم   كۈنـدىلىك خىراجىتىنى قامدىيالمايدىغان ي  ،ىگهنئېهتىي
لهرنى ئــۆز كــۆپلىگهن ئــائىلى باشــقىالرغا قــول ئۇزارتىشــتىن خىجىــل بولىــدىغان  ئهممــا

ـات ب  . ئىچىگه ئالىـدۇ  ـا زاك ـادەم ھهسـهن بهسـرى     . ېرىلسـه بولىـدۇ  بۇالرغ ـا   هللا(بىـر ئ ئۇنىڭغ
: ىن ئۆيى، خىزمهتچىسى بار ئادەم زاكات ئالسا بوالمدۇ؟ دەپ سورىغاندا، ئۇد)رەھمهت قىلسۇن

  . دېگهن» زاكاتقا ئېهتىياجلىق بولسا ئالىدۇ، بۇنىڭدا ھېچقانداق ھهرەج بولمايدۇ«
ـاج     ئىككى دىرھهم بېرىپ قو -  زاكاتتىن مىسكىنگه بىر يـۇپال ئـۇنى داۋاملىـق موھت

ـاجىتىنى قامـدىيالىغۇدەك بېـرىش كېـرەك    . قىلماسلىق كېرەك ئـۆمهر  . بهلكى، ئۇنىڭ ھ
ــگهن) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا( ــداق دې زاكــات بهرســهڭالر مىســكىن بىهــاجهت  «: مۇن

ئائىلىســىنىڭ گه بىــرەيلهن )ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئــۆمهر . »...بولغــۇدەك بېــرىڭالر
ـاجهت قىلىـش ئۈچـۈن ئـۈچ تـۆگه        ۋەيران ـاجلىقتىن بىه بولغانلىقىنى دېگهندە، ئۇنى موھت
ـاتنى   ،كهتسىمۇتۆگه  100ھاجهتمهنلهرگه «): ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئۆمهر . بهرگهن زاك

مۇنـداق  ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ۋاھهاب لقازى ئابدۇ. دېگهن» قايتىالپ بېرىۋېرىڭالر
ـاجهتمهنگه ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا  هللا(مالىك ئىمام «: دېگهن ـا  بېرىلىـدىغان زاكات  ھ ق

ـاج  زاكات‹: هم مۇنداق دېگهنئۇ ھ. توختاتمىدى مىقدار مۇئهييهن ـا موھت ـا، گهرچه  بول ق غانالرغ
  . ›»بېرىلىدۇ زاكات ىمۇتهقدىرد ى، خىزمهتچىسى، ئۇلىغى بولغانئولتۇراق جاي ئۇالرنىڭ

ــۈ   ـارىتىنى باشلىۋېلىشــى، ھ ـارەتچى تىجـ ـايمان سېتىۋېلىشــى ئۈچــۈن  تىجـ نهرۋەن سـ
ـا   . اتتىن ئالىدۇزاك ـابىئىن ۋە كاتت ـا   ت ـالىمى ئهت ـا   هللا( فىقهـى ئ ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ

ــگهن  ــداق دې ــۇالرنى     «: مۇن ــپ، ئ ــۇلمان ئائىلىســىگه بېرى ــۇلىنى مۇس ـات پ ـادەم زاكـ ــر ئـ بى
  . »ئۇ كىشى ماڭا ئهڭ يېقىن دوستتۇر ،تىن چىقىرالىساموھتاجلىق

ـا   هللا(ئهبۇ ئۇبهيدە   -  پـۇل «ئۆزىنىـڭ قىممهتلىـك ئهسـىرى    ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
كىتابىدا ساھابه ۋە تابىئىنالرنىڭ سۆزلىرىنى نهقىل كهلتۈرۈپ بولغانـدىن   ناملىق» مالالر

ـا     «: كېيىن مۇنداق دېگهن ـاجهتمهن قهرزدار بولمىسـىمۇ، ئۇنىڭغ بۇ بايانالرنىڭ ھهممىسـى ھ
همنىــڭ يــوقلىقىنى كۆرســىتىپ تۇرۇپتــۇ يــاكى  بېرىلىــدىغان زاكاتنىــڭ ئهڭ تــۆۋەن ئۆلچ
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بهلكى، ئۇنىڭـدا  . مۇسۇلمانالر ئۇنىڭدىن ھالقىپ كهتسه بولمايدىغان تهرەپنىمۇ كۆرسهتمهيدۇ
ــرى ـان   -  مېه ــۆزدە تۇتۇلغـ ــلهت ك ــۇھهببهت ۋە پهزى ـالىه مۇســۇلمان   . م ــر بــاي سـ ــۇ بى بولۇپم

ـا ئـۆي،   ىنىڭ يوقلىقىنى بىكېچىك -  ئائىلىسىدىن بىرىنىڭ ئۆيىنىڭ، كىيىم لىپ ئۇالرغ
ـا سېتىۋ كېچهك-  كىيىم ـا         الس ـاتتىق زۇلۇمغ ـاكى بىـر قۇلنىـڭ غوجىـدارى تهرىپىـدىن ق ي

يــاكى بىــرەر مۇســاپىرنىڭ يۇرتىغــا   ى كــۆرۈپ، ئــۇنى ئــازاد قىلىــپ قويســا ئۇچراۋاتقــانلىقىن
ـا،     بارلىق چىقىمىنى قىلىـپ   ،قايتالمايۋاتقانلىقىنى بىلىپ ـا يهتكـۈزۈپ قويس ئـۇنى يۇرتىغ

  . مۇھهببهت ئىپادىلهنگهن بولىدۇ -  ىشالردا مېهرىبۇنداق ئ
ـال  – پـۇل  خېلـى كـۆپ   نى تولدۇرۇش ئۈچۈنالربوشلۇقمۇشۇنىڭغا ئوخشاش  سـهرپ   م
ـان ئادەمنىـڭ كـۆڭ    ئهمما .قىلىشقا توغرا كېلىدۇ كـۆپ   لىبۇنداق ئىشنى قىلماقچى بولغ

ـاالپ كهتمهيـدۇ  شۋېتىپۇلىنى سهدىقه قىلى مىقداردا ـا  شـۇڭا ئـۇنى   ،نى خ ت پـۇلى بىـلهن   زاك
ـان بولىـدۇ   بۇ ئادەم پهرزنى ئادا قىلغان بوالمدۇ؟  ئۇنداقتا .ىدۇلقى ـادا قىلغ ، بهلكـى  ئهلۋەتته ئ
 نهپله سهدىقه چۈنكى ئۇ: قىلغۇچىنىمهن بۇنداق . خالىسا ياخشىلىق قىلغانمۇ بولىدۇ هللا

پ ۇتوسـ توسىدىغان ئادەم چـوڭ پهرزنـى    ىبۇن. ىدىغانالردىن ئهنسىرەيمهنقىلمايدۇ دەپ توس
شــۇنىڭ بىــلهن ھهقــلهر زايــا بولــۇپ كېتىــدۇ ۋە ھهق ئىگىلىرىمــۇ قىينىلىــپ  . قويىــدۇ
  . »قالىدۇ

ـانالر ئويلى    بىلىش كېرەككى، ـاتى بولمىغ ـات  ،غانـدەك بۇ ھهقـته مهلۇم  ھهرگىزمـۇ  زاك
ـاردەم بېـرىش ئۈچـۈن ئهمهس   ئىشسىزلىقنى قولالش ياكى مهلۇم سائى پهيغهمـبهر   .لالرغا ي

ـاق كىشـىگه     -  سهدىقه بايغا ياكى كۈچلـۈك، پـۇت  «: اق دېگهنئهلهيهىسساالم مۇند قـولى س
  ). ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان، تىرمىزى سهھىه دەپ قارىغان(» ھاالل بولمايدۇ

ۋىدالىشىش ھهججىدە سهدىقىلهرنى تهقسـىم قىلىۋاتقانـدا،   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ـا    پهي. ئۇنىڭ قېشىغا ئىككى ئادەم كېلىپ سـهدىقه سـورىدى   ـاالم ئۇالرغ غهمـبهر ئهلهيهىسس

ئهگهر «: ئوبدان قاراپ، ئۇالرنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى كۆرگهندىن كېيىن مۇنداق دېـدى 
ســهدىقىدە باينىــڭ يــاكى كهســىپ قىلىــدىغان كۈچلــۈك    ئهممــا .خالىســاڭالر بېــرىمهن

  ). ئهبۇ داۋۇد ۋە نهسهئى رىۋايهت قىلغان(» ئادەمنىڭ نېسىۋىسى بولمايدۇ
هلهيهىسساالم ئـۇ ئىككىسـىنىڭ كۆرۈنۈشـته كۈچلـۈك بـولغىنى بىـلهن       پهيغهمبهر ئ

ـا      ـاپقىنى ئۇالرغــ ــىمۇ، تــ ــىپ قىلسـ ـاكى كهسـ ــدىغانلىقىنى يــ ــىپ قىلمايـ ــرەر كهسـ بىـ
  . ئۇالرغا تالالش ئىختىيارلىقىنى قويغان ،يهتمهيدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ
ـا مۇناسـىپ كه  دۆلهت . ئىشلىشـى كېـرەك   دېمهك، ھهربىر مۇسۇلمان لگـۈدەك  ئۇنىڭغ

ـا، جهمئىيهتـته      ئۇ مۇبادا . الزىمئىش تېپىپ بېرىشى  ئـۆزىنى قامـدىغۇدەك ئىـش قىاللمىس
  . ۋەيران بولۇپ كهتمهيدۇ، بهلكى زاكات ئۇنىڭ نورمال ئېهتىياجىنى قامدايدۇ
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مهيلى زاكات  ئېلىشقا تېگىشلىك كىشىلهر بولۇپ،زاكات  ئۇالر. زاكات خادىملىرى. 3
مهيلـى ئـۇنى قوغدايـدىغانالر     ئۇنىـڭ خهزىنىچىلىـرى بولسـۇن،    ياكى يىغىدىغانالر بولسۇن

ئـۇنى تارقىتىـدىغانالر    بولسۇن ياكى كۆتهك دەپتهرلهرگه تىزىماليـدىغانالر بولسـۇن، مهيلـى   
  . ھهممىسى مۇشۇ تۈرگه كىرىدۇ ،بولسۇن
دىللىرىنـى ئىسـالمغا    ئۇالر. ىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالردىللىرىنى ئىسالمغا مايىل ق. 4
ـا مۇسۇلمان بولۇشـ  قىلىپمايىل  ـا  ئىسـالمدا مۇسـتهھكهم تۇرۇشـى،     ى، ي مۇسـۇلمانالرنى  ي

ـا  تېگىشـنىڭ ھىمايه قىلىشـتا پايدىسـى    ئۈمىـد   نىڭيامانلىقلىرىـدىن ساقلىنىشـ   كىي
ـاالم سـهفۋان    . دۇربىر تۈركـۈم كىشـىلهر   غانكۆزدە تۇتۇل قىلىنىشى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

كاپىرالرنىڭ بهزى كاتتىۋاشـلىرىنىڭ   ىدىكىجاھىلىيهت دەۋر ئىبنى ئۇمهييهگه ئوخشاش
ئىسالمغا كىـردى   سهفۋان. ئىمان ئېيتىشىنى ئۈمىد قىلىپ ئۇالرغا زاكاتتىن بهرگهنىدى

ۋە ئهقرەئ  ئۇيهينه ئىبنى ھىسن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. ياخشى مۇسۇلمان بولدى ۋە
ـاقاللىرىغىمۇ    ــڭ ئاقسـ ــى ھابىســقا ئوخشــاش بهزى قهبىلىلهرنى ـات ئىبن ــدىزاكـ . بهرگهنى

نىڭ ئىمانىنىـڭ كۈچلىنىشـىنى ۋە   ئۇالر ئۇالرغا زاكات بېرىشته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ــدا ــ  ئىمانـ ــتهھكهم تۇرۇشـ ــالردا   ىمۇسـ ـان ئۇرۇشـ ــلهن بولغــ ــرىكالر بىـ ــۇالردىن نى، مۇشـ ئـ

  . پايدىلىنىشنى كۆزلىگهنىدى
مهسـلىههت  نىڭ مهۋجـۇد بولۇشـى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهمىـرى ۋە     دىكى كىشـىلهر بۇ تۈر

ـا ئېلىـپ       . ئهھلىگه قاراشلىق بولىدۇ مۇبادا مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهمىـرى بىـز يۇقىرىـدا تىلغ
ـا    ئۆتكهن نۇقتىالردىن بىرىنى كۆزدە تۇت ـاقچى بولس ـا  ۇپ بىرەر قهۋمنـى مايىـل قىلم ، ئۇالرغ

ەپ ئهگهر ئۇنداقالرنىڭ بولۇشىنىڭ زۆرۈرىيىتـى يـوق د  . زاكاتتىن بىر ئۈلۈش بهرسه بولىدۇ
نى نىـڭ بـۇ تـۈردىكى كىشـىلهر    ئهمىر ،)رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قىلغانـدەك  خۇددى ئۆمهر( اسالقار

مۇ ئۈلۈشـ  غا تېگىشـلىك ىن ئۇالرتئۇالر يوق بولغانلىق نهتىجىدە. ىشى ھاجهتسىزپهيدا قىل
ــدۇســـاقىت بو ــۇنداقال،. لىـ ــر شـ ــكىنلهر يـــاكى قهرزدارالر -  پېقىـ ــۇلالر  ۋە مىسـ يـــاكى قـ
  . بولىدۇ ىمۇ شۇنداقتېپىلمىغاند

نى ئهمهلدىن قالـدۇردى دەپ  ھۆكمى نىڭ بىر»قۇرئان كهرىم«ئۆمهر  ،بىز بۇنىڭ بىلهن
ــز   ــۇپ يېتىمى ـالىقىنى تون ــدىغانالرنىڭ خاتـ ــۆمهر . دەۋا قىلى ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(دەرۋەقه، ئ

ـاجهت  هللا ا ،تهمهخــور قهۋمنىــڭ دىللىرىنــى مايىــل قىلىشــنى    ) بولســۇن ئــۇالردىن بىهـ
  . دۇردىئهمهلدىن قال لىقى ئۈچۈنقىلغان

دەك، دىــن تارقىتىۋاتقانــخــۇددى ئىســالم دۈشــمهنلىرى  ،ۇ ئۈلۈشــنىئــبۈگــۈنكى دەۋردە 
ـاكى  «ئۇ ئۈلۈشنى . ئىسالم دەۋىتى ئۈچۈن ئىشلىتىشكه بولىدۇ كاپىرالر ئۆز ھىمايىسىگه ي

هن، بىز ھهمـمه  ھهقىقهت. دىنلىرىغا ئهكىرىشكه ئورۇنۇۋاتقان مۇسۇلمانالرغا بېرىشكه بولىدۇ
ـانگىر دۆلهتلهرنىـڭ     چىقىرىدىنىدىن ۋە  نى قۇل قىلىشالرمۇسۇلمان ـان جاھ شـقا ئورۇنۇۋاتق
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ــۆزلىرىگه مايىــل قىلىــش ئۈچــۈن دۆلهت خهزىنىســىدىن     مۇســۇلمانالرنىڭ دىللىرىنــى ئ
ـانلىقىنى كـــۆرۈۋاتىمىز    ئـــۇالر بهزى مۇســـۇلمانالرنى  . مهخســـۇس مهبـــلهغ ئاجرىتىۋاتقــ

ــدۇرۇپ خرىســتىئان قىلىــش،   ــۆزلىرىۇســۇبهزى مئىســالمدىن يان بېقىنــدى گه لمانالرنى ئ
ئىســالم بىرلىكىنــى پــارچىالش ئۈچــۈن شــۇنداق  ۋە لىــش يــاكى ئىســالم دۆلهتلىرىنــىقى

ئهھـۋال مۇشـۇنداق ئىـكهن، مۇسـۇلمانالر ئاشـۇنداق قىلىشـقا تېخىمـۇ ھهقلىـق         . قىلىدۇ
   »؟ئهمهسمۇ
ـات  ئۈچـۈن  ۋە قۇللـۇقتىن قۇتۇلـدۇرۇش   ئازاد قىلىش ئۇالرنى. قۇلالر. 5 . لىـدۇ بېرى زاك
ئــۇ  شــۇڭا .مهيــدانغا كهلگهنــدە قۇللــۇق تــۈزۈم جاھانغــا يــامراپ كهتكهنىــدى دىنــى ئىســالم

ىن ىــدھاياتئىنســانىيهت نى ئــۇدەرۋەقه، ئىســالم . تــۈگهتكىلى بولمــايتتى بىــراقالتــۈزۈمنى 
 ئـۇ . الرنى بېكىتتـى يورۇقتهلىمات ۋە يولپۇختا دىغان تۈگىتى تهدرىجى ھالدا ئاستا، –ئاستا 

ـازاد           تۈزۈمنى بى ـارايتىش ئۈچـۈن قـۇل ئ ـاكى ئۇنىـڭ دائىرىسـىنى تېخىمـۇ ت ـار قىلىـش ي ك
قهســــهمنىڭ . قــــا يېقىنلىشىشــــتىكى ئهڭ ئهۋزەل ئىبــــادەت قىلــــدىهللاقىلىشــــنى 

ــڭ    ،كهپپــــارىتىگه ئوخشــــاش ــپ ســــالىدىغان گۇناھالرنىــ ــۇلمان ســــادىر قىلىــ مۇســ
رنى مۇســۇلمانال. كۆپىنچىســىنىڭ كهپپــارىتىنى قــۇل ئــازاد قىلىــش قىلىــپ بېكىتتــى 

مـۇددەتكه بۆلـۈپ   ساداقىتىنى بايقىسا،  ، ئهگهر ئۇالرنىڭبىلهن ىرىقۇللھالدا ئومۇميۈزلۈك 
 ام تۈزۈشــكهتوختــئۈچــۈن ش ئــازاد قىلىــ بهدىلىــگه مهلــۇم مهبــلهغ ئاســتىدا تــۆلهش شــهرتى

ـام    هھهمـم  نىشۇنداقال، مۇسـۇلمانالر . ىبۇيرىد ـا گهن قۇلالرنىـڭ  تـۈز بىـردەك توخت  توختامغ

� �: بۇ ھهقته مۇنداق دېگهنتائاال هللا ا. بۇيرىدى كهياردەم بېرىشقىلىشىغا  ئهمهل��� v���"���� �6�%9*����
�%9����*�� %C����*)�� %E�����*7 6����47 2 e����� �n�� �G����� "�� �O "2%!�����%� "2 ����� "R%)�A "�%; "2 e� �%������ �M�� "2 M 8����� �R"��B "N���� �M�)�7 ����� *R%7 �1�������%M"��  "2 ��������nU 

ـال   -  يهنى خوجىسـىغا مـۇئهييهن پـۇل   (غانالر قۇللىرىڭالردىن توختام تۈزۈشنى تىلهيدى� م
ـازاد قىلىنىشـىنى تىلهيـدىغانالر    بىـلهن، ئهگهر ئۇالرنىـڭ   ) تۆلهش شهرتى بىلهن ئۆزىنىڭ ئ

ـال  هللاساداقىتىنى بايقىساڭالر، توختام تۈزۈڭالر، سىلهرگه  مۈلۈكنىـڭ بىـر   - ئاتا قىلغان م

  . ①�الرغا بېرىڭالرئۇ) ئۆزلىرىنى ئازاد قىلىشقا ياردەم تهرىقىسىدە(قىسمىنى 
ــى ئىســالم  ــدى   دىن ــالپ قويمى ــلهرگىال تاش ــۇھىم ئىشــنى پهقهت شهخس ــداق م . بۇن

ـارتتى    ـام  شــۇڭا دۆلهت .دۆلهتكىمــۇ مهلــۇم مهســئۇلىيهتنى ئـ رنىــڭ تــۈزگهن قۇلالتوختـ
ـاكى ياردەم بېرىش  ىشىگهتۆل كېلىشكهن مهبلهغنى ـارقىلىق قـۇل   قـۇل   ي  سـېتىۋېلىش ئ

ـا  . ئۈلۈشنى ئايرىشى كېـرەك زاكات پۇلىدىن مهلۇم  ۈنش ئۈچسهرپ قىلى قائازاد قىلىش مان
ــۇ ـانىيهت ت ،ب ـارە  ئىنسـ ـان بىچـ ــۇ ئېزىلىۋاتقـ ــدا ئاش ــش  ارىخى ـازاد قىلى ــۇلالرنى ئـ ــۈن  ق ئۈچ

مۇشۇ مهقسـهت ئۈچـۈنال    نىڭئىسالم. ھېسابلىنىدۇ تۈزۈمئهمهلىي  بېكىتىلگهن تۈنجى ۋە

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  33سۈرە نۇر،  ①
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چه ىغان زاكات مىقدارى نهچيىغىلىد ھهر يىلى چۈنكى .زاكات يىغىشى ئاسان ئىش ئهمهس
ـا يېتىــد ــدە زاكات. ۇمىليونغـ مۇشــۇ مهقســهت ئۈچــۈنال يىغىلىشــى    نىــڭ ھهممىســى بهزى

ــۇمكىن ــل  مهســىلهن،. م ــدۇلئهزىز   ئادى ــى ئاب ــۆمهر ئىبن ــپه ئ ـا  هللا(خهلى رەھــمهت ئۇنىڭغـ
  . ىتى شۇ مهقسهتته يىغىلغانىدىزاك ىنىڭدەۋرىدە ئافرىق نىڭ)قىلسۇن
ــۇالر. قهرزدارالر. 6 ــكهن قهرز ئـ ــۇپ كهتـ ــۇ، گه بوغۇلـ ــيىن ئـ ــى قىـ ـان  نى تۆلىشـ بولغــ

ــۇ قهرزلهر  . هردۇركىشــىل قــا ئاســىيلىق قىلىشــقا يــاكى  هللائهممــا، بىلىــش كېرەككــى، ب
نىـڭ  هللاچـۈنكى،  . بولۇشى الزىـم  قىلىنمىغان ، ئىسراپئىشلىتىلمىگهن ئىشقا ئهخمىقانه

مهقنىڭ تېخىمـۇ  شۇنداقال، ئهخ. بېرىلمهيدۇ ئۈچۈن قا ئاسىيلىق قىلىشهللاپاسىققا پۇلى 
پهقهت تهۋبه قىلىـپ   بۇ تـۈردىكى كىشـىلهرگه  . يدۇقىلىنمادەم ئهخمهقلىق قىلىشىغا يار

ـا  ــوغرا يولغـ ــد   ت ـان بولغان ــى ئايـ ــدىنىالكىرگهنلىك ـات  ئان ــدۇ زاكـ ــى   .بېرىلى ــالم دىن ئىس
ـا،    ئهگهر بىرەر يوللۇق .مۇسۇلماننىڭ قهرز ئېلىشىنى ياقتۇرمايدۇ سهۋەب بىـلهن قهرز ئالس

كىشــىنى چــۈنكى، قهرز . ىــدۇيــاردەم بېررز ئىسكهنجىســىدىن قۇتۇلۇشــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ قه
ــدە غهم ــ – كېچى ــدۈزى  گه سائهندىش ـا، كۈن ــپ قويىــ لسـ ـار قىلى ـالبۇكى، ئىســالم  . دۇخـ ھـ

ــدۇ  -  مۇســۇلمان ئۈچــۈن بىــرەر غهم  ــۇنى  ئهكســىچه،. ئهندىشــه يــاكى خــارلىقنى خالىماي ئ
ــدۇ،  ــتىن قىيىنچىلىخــاپىلىقتىن قۇتۇلدۇرى ـا . چىقىــدۇىــپ تارتق قهرزنىــڭ چاڭگىلىغـ

  . يول قويمايدۇ ىغاەيران بولغانلىقىنى ئېالن قىلىشپ، ۋچۈشۈ
گه دېمهك، ئىسالم دىنـى قهرزدارنـى مۇشـۇنداق يۆلهيـدۇ، قهرزىنـى تـۆلهش ئۈچـۈن ئـۆزى        

 دىنئاساســلىق ئېهتىياجلىرىــىنى ســېتىپ، ھاياتنىــڭ كېرەكلىــك بولغــان نهرســىلىر
ـال  پۈتــۈن ،مهھــرۇم ـا ۋە  –مـ ـان  دىنىرىمجانلەرســهماتـ ياشاشــقا  ھالــدا ئايرىلىــپ قالغـ

رەھــمهت ئۇنىڭغــا  هللا(ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز . مايــدۇقىلي ئۇنــداق زورلىمايــدۇ، قهتئىــ
دەپ  ،قهرزدارالرنىڭ قهرزلىرىنـى تـۆلهپ بېـرىڭالر    :ئۆزىنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە) قىلسۇن

ـازدى  بۇنىڭ بىلهن بهزى ۋالىيالر ئۇنىڭغا مۇن. بۇيرۇق چۈشۈردى بىـز  «: داق دەپ مهكتـۇپ ي
مجانلىرى بــار تــۇرۇپ، يهنىــال قهرزدار هرەى، ســېتــڭ ئــۆيى، خىزمهتچىســى، ئبهزى ئادەملهرنىــ

مۇنــداق جــاۋاب ) رازى بولســۇنئۇنىڭــدىن  هللا(بۇنىڭغــا ئــۆمهر . »ئىكهنلىكىنــى بىلىمىــز
، ســى ىنى قىلىــدىغان خىزمهتچىئىشــلىر ، ىئولتۇرىــدىغان ئــۆي  نىڭمۇســۇلمان«: دىبهر
ا، شـۇڭ . بولۇشى كېـرەك  لىرىمجانهرەس - ئۆي ، ئېتى ىدىغانتا مىنمهنگه قارشى جىهاددۈش

  . »ڭالرپ بېرىقهرزدارالرنىڭ قهرزلىرىنى تۆله
ـان بىـر تۈركـۈم     جهمئىيىتىـدە  ۋە ئىسالم ئهرەب ـا كىشـىلهر    قهرزدار بولـۇپ قالغ كاتت

ـاكى ئىككـى قهبىـله ئوتتۇرىسـىدىكى زىـددىي       ـائىله ي هتلهرنى ئىسـالھ  بولۇپ، ئۇالر ئىككى ئ
قىلىش ئۈچـۈن، ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا تـۈزۈلگهن توختامـدا پۈتـۈلگهن تـۆلهملهرنى تـۆلهپ         

ـاجرا بېسـىقىپ، ئۇنىـڭ ئـورنىنى      -  بۇنىڭ بىلهن جېدەل. بېرىشنى ئۆز ئۈستىگه ئاالتتى م
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مۇشــۇنداق ئېســىل ئهخالقنــى  دىنىنىــڭ ئىســالم. تىنچلىــق ۋە ئامــانلىق ئىگىلهيتتــى
  . رىشى ئۇنىڭ ئارتۇقچىلىقى ھېسابلىنىدۇىمۇ زاكاتتىن بىر ئۈلۈش بېئۇالرغ ،قولالپ

ـام مۇســلىم    ـام ئهھــمهد بىــلهن ئىم ــا  هللا(ئىم ئىبنــى ســه هبىق) رەھـمهت قىلســۇن ئۇالرغ
ــى  ــۇن هللا(مهخـــارىق ھىاللـ ــدىن رازى بولسـ ــن)ئۇنىڭـ ــداق دىـ ــدۇ مۇنـ ــۋايهت قىلىـ مهن : رىـ

 نـى مهبلهغ كېتىـدىغان  ش ئۈچۈننى ئهپلهشتۈرۈپ قويۇتهرەپئىككى  خۇسۇمهتلىشىپ قالغان
ـاالمنىڭ     ۇلـۇ بـۇ توغر . ئۈستۈمگه ئالغانىـدىم  ـاردەم سـوراپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس ـا  ھۇزۇرق ي ىغ

ــۇرغىن، شــۇ چاغــدا   زاكــاتبىــزگه «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. كهلــدىم ــۇرۇپ ت كهلگــۈچه ت
ـاتتىن  ئـى قهبىسـه،   «: ئانـدىن . دېدى» دىن ساڭا بۇيرۇپ بېرەيلىئۇنىڭ پهقهت ئـۈچ   سـوراش زاك

 كېتىدىغان نى ئهپلهشتۈرۈپ قويۇش ئۈچۈنتهرەپككى ئىبىرى، : تۈرلۈك ئادەمگه دۇرۇس بولىدۇ
ئۇنىڭــدىن . ســوراش ھــاالل بولىــدۇ ئۇنىــڭ بهدىلىنــى كىشــىگه گه ئالغــانىئۈســت نــىمهبلهغ

مېلىدىن  –پۇل  ،مۇسىبهتكه يولۇقۇپئىككىنچىسى، بىرەر . ئارتۇقىنى سورىماسلىق كېرەك
ـان  ئايرىلىپ ـا قهدەر       قالغ ـاجلىرىنى قامـدىغۇدەك بولغانغ ـادەم تۇرمۇشـتا زۆرۈر ئېهتىي ـات  ئ زاك
ـامراتلىق يېتىـپ، ئۇنىـڭ قهۋمىـدىن    سىئۈچىنچى. بولىدۇ سورىسا  –ئهقلـى   ، بىرەر ئادەمگه ن

ـامراتلىق يهتتـى    «ئـۈچ كىشـى    ھوشى جايىدا ـا ن دەپ گۇۋاھلىـق بهرسـه،   » ھهقىـقهتهن پاالنىغ
! ئــى قهبىســه. نى قامــدىغۇدەك بىــر نهرســه ســوراش دۇرۇس بولىــدۇ ئانــدىن ئۇنىڭغــا تۇرمۇشــى

ـارام   مالسوراپ ئېلىنغان  ھالهتته يۇقىرىقى ئۈچ خىل ھالهتتىن باشقا ـان   پ، ئـۇنى بولـۇ ھ ئالغ
  . دېدى» ھارام يېگهن بولىدۇ كىشى

ە خـــاتىرجهملىكنى قولغـــا پنـــى ئهپلهشـــتۈرۈپ قويـــۇش، تىنچلىـــق ۋئىككـــى تهرە
ئىســالم دىنىنىــڭ  قــولىنى ســۇنۇش ار بولــۇپ قالغانالرغــا يــاردەمكهلتــۈرۈش يولىــدا قهرزد

ـاپهت ۋە  جاھان ئهھلـى   .پهزىلىتىدۇر ـا سـۇغۇرتا تـۈزۈمىنى      ئ خهتهرلىـك ھادىسـىلهرگه قارىت
ـاكى مۇسـىبهتكه   بىـرەر  نىـڭ  دىنى ئىلگىـرى ئىسـالم   لهريولغا قويۇشتىن ئهسـىر  ـاپهت ي  ئ

ئۇنىـڭ   مۇمال ياردەم قىلىشـى  –ك ۋە پۇل لۈتۈ –يۆلهكته بولۇپ، ئوزۇق  –قانالرغا يار قلۇيو
  . ىتىدىندۇرپهزىلئېسىل 

ـا   ـامراتلىقنى دەۋا قىلسـ ــم نـ ــكى ــهدىقه بېرىۋەرمهۇنىڭغش ــتىنا س ــىس ــڭ  ، بهلك ئۇنى
 نىڭئـۈچ كىشـى   ھوشـى جايىـدا   –كهمبهغهل ئىكهنلىكىگه ئۆزىنىـڭ قهۋمىـدىن ئهقلـى    

ـاردەم قـــولىنى ســـۇنۇش     ىنى ئېلىـــپ ئانـــدىن  گـــۇۋاھلىق  بىــــر  نهيه ئىســـالمنىڭ يــ
  . ىدۇرئارتۇقچىلىق

ـاچ   شــۇنداقال، ئىســالمنىڭ   ـات بېرىشــتىكى مهقســىتى پهقهت ئـ نىــڭ قالغانالر زاكـ
كـۈتىلىرىنى   –اپ، كهم قامـد  ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قورسىقىنى تويغۇزۇشال ئهمهس، بهلكى

  . دىندۇرپهزىلىتى تولۇقلىۋېلىشىنى مهقسهق قىلىشى ئۇنىڭ ئهڭ ئېسىل
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ـا،    هللا. ئۈچـۈن  يولى نىڭهللا. 7 ـا ئاپىرىـدىغان يولـدۇر    ئۇنىـڭ يـولى بولس . نىـڭ رازىلىقىغ
قۇرئــان «چــۈنكى، . تۇرجىهــاد قىلىشــ زېهــنىگه تېــز كېلىــدىغىنىنىڭ كىشــىبۇنىڭــدىن 

كهلىمىسى ياندىشـىپ  » جىهاد«دېگهن ئىبارىگه كۆپىنچه » يولىدا هللا«ۋە ھهدىسته » كهرىم
ـارالش   –قورال ئۇنىڭ دائىرىسىگه . كېلىدۇ ـاراق تهيي ـارلىقالر   شجابـدۇ اھىـدالرنى  ، مۇجي قات
ـان تهقـدىردىمۇ    گهرچه. كىرىدۇ ـاي بولغ دۆلهت خهزىنىسـىدىن بېكىـتىلگهن مائاشـى     ،ئۇالر ب

ـاالم مۇنـۇ ھهدىسـت      . ىـدۇ لرىبې بولمىسا، زاكات ـادتىن مهقسـهت پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس ه جىه
لۈككه ئۈســـتۈن ىمىســـىنىنىـــڭ كهلهللا كـــىكىم«: بهلگىلىـــگهن ئىســـالمىي جىهـــادتۇر

  . »لغان بولىدۇقى جىهاد يولىدا هللا ئهنه شۇ ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا، شتۈرۈشئېرى
ـالىمالر  ـاش      ىبــۇ تــۈر زاكاتنىــڭ بهزى ئـ ـا ئوخشـ ـا قىلغانغـ مهســجىد، مهدرىــس بىنـ

ئـــاممىۋى ىـــدىغان ھهرقانـــداق گتېپايدىســـى  ئورتـــاق جامائهســـى ئۈچـــۈنمۇســـۇلمانالر 
  . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ دەپ قارايدۇ ياخشىلىقالرنى

ئىسـالم   دىكى ئىشالرغا، يهنىاد ۋە ئۇنىڭ دائىرىسىپهقهت جىه تۈرى بۇ اكاتنىڭز: مهن
ئۇنىڭ شـهرىئىتىنى   يهر يۈزىدە بايرىقىنى ئۈستۈن قىلىش، ئۇنىڭ دەۋىتىگه ياردەم بېرىش،

دىن ئۈســتۈن قىلىــش ئۈچــۈن بــارلىق تــۈزۈملهرھۆكــۈم قىلــدۇرۇش ۋە ئۇنىــڭ تــۈزۈمىنى 
  . دەپ قارايمهن ىشى الزىم،قىلىن ا سهرپقئىشھهرقانداق ىدىغان قىلىن
 بۇ ئۆزىنىڭ يۇرتىدا باي بولسىمۇ، مۇساپىرچىلىق سهۋەبىدىن پـۇل . ئىبنى سهبىل. 8

 ېلىــپ،ئۇنىــڭ ھــاجىتىنى ئېتىبارغــا ئ ئىســالم. مالــدىن ئايرىلىــپ قالغــان كىشــىدۇر - 
ــۇ ئــارقىلىق  زاكــاتتىن ئۇنىڭغىمــۇ ئۇنىــڭ غېرىبلىقىنــى  بىــر ئۈلــۈش بهلگىلىــدى ۋە ب

ـا ئوخشاشـالر  بۇنىڭغا كاپىر ياكى كاپىر. ىدىۇرمچاند ىـپ  مىـدىن قېچىـپ چىق  نىڭ زۇلغ
  . رمۇ كىرىدۇپاناھ تىلىگۈچىله

ـات بېرى  دە »قۇرئان كهرىم«تائاال  هللامانا بۇالر  سـهككىز   شـكه تېگىشـلىك  بېكىـتكهن زاك
بولغــان  لىــقھهق ئۇنىڭغــاشۇڭالشــقا، زاكــات پهقهت . ىي تۈزۈمــدۇرســاپ ئىســالم ،بــۇ. تــۈردۇر

ئىشــالرغا ســهرپ ئــاممىۋى ســۇلمانالرغا ۋە مۇســۇلمانالر جامائهســى ئۈچــۈن مهنپهئهتلىــك   مۇ
  . قىلىنىدۇ

ـادەتتۇر    . زاكات پهقهت مۇسـۇلمانالردىن ئېلىنىـدۇ   شۇڭالشـقا،  . چـۈنكى، ئـۇ دىنىـي ئىب
ـايدىغان غهيـري مۇسـۇلمانالرغا پهرز قىلمىـدى        بـۇ  . ئىسالم ئـۇنى مۇسـۇلمانالر دىيارىـدا ياش

  . پ ئېيتقاندا، ئىسالمدا دىنىي ئىبادەتلهر پهقهت مۇسۇلمانالرغا پهرزدۇرنۇقتىدىن ئېلى
ر تۈرلــۈك كــى، زاكــات دۆلهتنىــڭ ھهكېرەك مىزشــىبىــز يــۇقىرىقىالردىن شــۇنى بىلى

ــنهئومــۇمىي «پ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن خهجلىنىــ غــاچىقىملىرى . قوشــۇلمايدۇگه »خهزى
  . ىش ئۈچۈن ئايرىم ساقلىنىدۇئورۇنالرغا بېر مهخسۇس تائاال بهلگىلىگهن هللابهلكى، 
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        ھهقتۇرئهمهس، بهلكى ئىلتىپات زاكات 

  
ـانغا  تهرىپى يۇقىرىقىالردىن شۇنى بىلىمىزكى، زاكات بىر ئىنسان  دىن يهنه بىـر ئىنس

ـاال دېگهنـدەك    هللابهلكى، ئـۇ  . ئهمهسئىلتىپات ياكى ياخشىلىق  قىلىنغان مـۇئهييهن  «تائ
  . تۇر»ھهق
  
 

        زاكات پېقىرنىڭ ھهققىدۇر
  

ــيدىن ـانىي ى ــدا   ۋە ئىنسـ ــپ ئېيتقان ــدىن ئېلى ــر ،نۇقتى ــڭ پېقى ــى  باينى قېرىندىش
بىرىـدىن   - بىر  نىئهزالىرى ئىسالم جهمئىيهت. نىڭ ھهققىدۇرئۇزاكات بولغانلىقى ئۈچۈن 

ـا، ھهمـم   بهلكى بىـر ئهزاسـ  . خهۋەر ئالىدىغان بىر ئائىلىدەك قىلدى ئۆزئارا ه ى كېسـهل بولس
بىلىــــش كېرەككــــى، زاكــــات . تهنــــدەك قىلــــدىىــــدىغان بىــــر يېــــرى بىئــــارام بول
ــلىيهلمهيدى ــش تاپالمئىشــ ــىمۇ ئىــ ــۆزىنى  غان، ئىشلىيهلىســ ــىمۇ ئــ ىغــــان، ئىشلىســ

بېشىغا كهلگهن بىرەر پىشكهللىك تۈپهيلىدىن قامدىيالمايدىغان، ئۆزىنى قامدىيالىسىمۇ، 
ـاردەم  لهرگهبۇنداق كىشـى  .دۇران ئادەمنىڭ ھهققىكهمبهغهل بولۇپ قالغ ـار   ي  – قىلىـش، ي

نىڭنىڭ قورسـىقى ئاغرىـپ كهتكىـدەك تـوق     بهزىلهر. يۆلهكته بولۇش ۋە مهدەد بېىش الزىم
انپهرۋەرلىكنىڭ ئىنسـ  ھهمئىماننىڭ  ھهم ىشىىن ئىڭربهزىلهرنىڭ ئاچلىقت يېتىپ، يهنه

  . جۈملىسىدىن ئهمهس
ـاپ، پېقىـر   ئـۆز  -  مۇئمىننىڭ ئۆز ـاجىزالر ئالدىـدىكى     -  ى بىلهنـال ياش مىسـكىنلهر، ئ

بۇ ئۇنىڭ ئىمانىغا نۇقسان يهتكۈزىدۇ، . ىيىتىنى ئادا قىلماي يۈرۈشى دۇرۇس ئهمهسمهجبۇر
ـار قىلىـدۇ   هللائاخىرەتته  -  دۇنيا ـامهتته جهنـنهت ئهھلـى      هللا. نىڭ غهزىـپىگه دۇچ ـاال قىي تائ

ـازىرىلهرد بىلهن دوزاخ ئهھلى ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان  ـان قىلىـپ مۇنـداق     مۇن ىن بىرنـى باي

�)*�&$ �: دېگهن< �%�  ��� �f��Z�����  �6�%7%� "Q R"�� %6�A  ������ �%� "2 M�M�)�� ��7  �6�4)��+ R"�� �6%7  F�8 "2�� �� ���-   2�%"J 8  F��8 "2�����
 �6�%M�� "Z%R"��� � ــۇپ، گۇناھكــارالردىن ــنهتلهردە بول ــۇالر جهن ســىلهرنى دوزاخقــا كىرگــۈزگهن  ‹: ئ
ـام   . ز ئوقۇمىدۇقبىز ناما‹: ئېيتىدۇ) جاۋابهن(ئۇالر . دەپ سورايدۇ› نېمه؟ مىسـكىنلهرگه تائ

  . ①�بهرمىدۇق

                                                 
 .ايهتكىچهئ -  44ئايهتتىن  -  40سۈرە مۇددەسسىر،  ①
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ـام بهرمهسـلىك      ـايهتتىن مىسـكىنلهرگه تائ ـا مهڭگـۈ تـۇرۇپ قېلىشـقا     مانا بۇ ئ دوزاخت
بۇنىڭـدىنمۇ  . سهۋەب بولىدىغان ئامىلالردىن بىـرى ئىكهنلىكـى ئېنىـق چىقىـپ تۇرۇپتـۇ     

زۆرۈر  ۋە يگـۈزۈش تائاال مىسكىنلهرگه تائام بېرىش، كىيىم كى هللا، ئهجهبلىنهرلىكى شۇكى
ــدۇ    ـايه قىلماي ــال كۇپـ ـاجلىرىنى قامداشــنى پهرز قىلىــش بىلهن ــر   .ئېهتىيـ ــى، ھهربى بهلك

كه ۋە ھالىـدىن خهۋەر ئېلىشـقا   مىسكىنگه تائام بېرىشـ گه باشقىالرنى مۇئمىننىڭ ئۈستى
ـارەت   مىسـكىننىڭ ھهققىنـى   . يۈكلهيـدۇ مىسـكىن ھهققىنـى    تهرغىب قىلىشـتىن ئىب

پ بولــۇ غــانلىقۈنىنى ئىنكــار قىلتائــاالنى ۋە قىيــامهت كــ هللا ڭتهرغىــب قىلماســلىقنى
ـايهتلىرىنى ئوقـۇ  تائ هللابۇ ھهقته . قالىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ ـايلى االنىڭ مۇنۇ ئ : پ چىق

� %6�4,��%.  149�M � �%9*�� �N"��B���B  �2��%���"�� b� ,�� �%9*�� �F%� �9��  %6�%M� "Z%R"�� %�����@ V��)�A b�� :�� �/��  ����� �6�4)��+ R")4� 05�"�  �6�%9�*��
 ��� e��� �� "2%!%� �����q 6���A "2�� e  ��� r����� �� "2�� e �6�%9��*��  ��� A��� �R"�� ����� ��( "R���دىننــى ئىنكــار قىلغــان ئــادەمنى  � ��

كۆردۈڭمـــۇ؟ ئـــۇ يېتىمنـــى دۈشـــكهلهيدىغان، مىســـكىنگه تامـــاق بېرىشـــنى تهرغىـــب   
ـاز ئوقۇغۇچىالر . قىلمايدىغان ئادەمدۇر ـازنى غهپـلهت بىـلهن       شۇنداق نام ـا ۋايكـى، ئـۇالر نام غ

ـارالش،   -  يېتىم. ①�قۇلقا بهرمهيدۇئۇالر . نامازنى رىيا بىلهن ئوقۇيدۇ. ئوقۇيدۇ يېسىرالرنى خ
ـاخىرەت كـۈنىگه     ـان قهلبىنىـڭ ئ ـازا ۋە  مىسكىننىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالماسلىق ئىنس ، ج

ـا ـا  مۇكاپاتقـ ـان ئىمـ ـالىي ئىكهنلىكىنــى دەلى ئىشــهنچت - ن بولغـ بۇنــداق . للهيــدۇىن خـ
  . غهپلهت ۋە رىيا بىلهن ئوقۇلغان نامازدىن ئىبارەتتۇركىشىلهرنىڭ نامىزى پهقهت 

: ئهمهللىرى سول تهرەپـتىن بېرىلىـدىغانالر ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن      -  تائاال نامه هللا

���%.���%� �&� B "2��� ���%(��"��� ����  E��� ������� %C%�� �R� %a%.  C��.���%� ����%�� B "6��7 ��*7�B�� "C  "C�%.��� �Z %D ���7 %�"
�B "2������  �3��� %����"�� %N���8� �� �� �!���"��� ����  ����7
 "C�%���7 �4(�A V�("I�B  "C�%8��J") � �4(�A �F�)�e� ـادەم ئېيتىـدۇكى،      -  نامه� ـا بېـرىلگهن ئ ئهمالى سول قولىغ

ـا نــامه‹ ــرىلمىگهن بولســىچۇ  -  ماڭـ ــېمه بولىــدىغانلىقىنى  ! ئهمــالىم بې ھېســابىمنىڭ ن
) ئــاخىرەتته قايتــا تىــرىلمهس قىلىــپ(دۇنيــادا ئۆلــۈمىم ھايــاتىمنى ! ئىــدىم بىلمىســهم

مېنىــڭ . كــۈم ماڭــا ھــېچ نهرســىگه ئهســقاتمىدىمۈل -  مېنىــڭ مــال! ئاخىرالشتۇرســىچۇ

 تېگىشلىك جازا بېرىلىـدىغانلىقىغا  تائاال ئۇالرغا هللائاندىن . ②�ھوقۇقۇم قولۇمدىن كهتتى

�b) v�� O   L�L� 9  �: پ مۇنـداق دېـگهن  ھۆكۈم چىقىرىـ ��   L�b)��q �2�� %:�Q"�� *2� �  ���  "��� �� �� �! A"��= $3�)� %Z") %� ��%� *2� �
  L� M )� "���� ��GA��ـا    ‹: ئېيتىدۇ) دوزاخقا مۇئهككهل پهرىشتىلهرگه هللا(� �=%� ئـۇنى تۇتـۇڭالر، ئۇنىڭغ

ن گهز كېلىـدىغا  70تاقاق سېلىڭالر، ئاندىن ئۇنى دوزاخقا تاشالڭالر، ئاندىن ئۇنى ئۇزۇنلۇقى 

ـان قىلىـ  بىسـهۋە  جازانىڭ بۇ قاتتىقتائاال  هللائاندىن . ③�›زەنجىر بىلهن باغالڭالر پ نى باي

                                                 
 .ئايهتتىن ئاخىرغىچه – 1سۈرە مائۇن،  ①
 .ئايهتكىچه -  29ئايهتتىن  -  25سۈرە ھاققه،  ②
 .ئايهتكىچه -  32ئايهتتىن  -  30سۈرە ھاققه،  ③
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�c%��2% �: مۇنداق دېـگهن "�� %C�*)��%.  6%7 "w� �� �/ ���� ��  C�*8%;  %6�%M� "Z%R"�� %�����@ V��)�A b�� :�� �/�ئۇنىـڭ بۇنـداق   (� ��
. قــا ئىمــان ئېيتمىغانىــدىهللا، ئــۇ ھهقىــقهتهن ئۇلــۇغ )ئازابلىنىشــى شــۇنىڭ ئۈچۈنــدۇركى

  . ①�مىسكىنگه تاماق بېرىشنى تهرغىب قىلمايتتى
ـا قهدەر  جاھان ئهھلى  ـان كهرىـم  «ھازىرغ ـاش »قۇرئ مىسـكىننىڭ ھالىـدىن    گه ئوخش

ار ا دۇچـ قئازاب ۋە ئېچىنىشلىق قاتتىق ئىنساننى نىڭلماسلىقېلىشقا تهرغىب قىخهۋەر ئ
ـان قى  نـى ئىكهنلىكىسهۋەب  قىلىپ قويىدىغان ـاب  باشـقا   دىغانپ بېرىـ لىـ باي  نىبىـر كىت

  . يوق اتقىنىئۇچر
 
  

    مۇسۇلمانالر جامائهسىنىڭ ھهققىزاكات 
  

ـات پېقىرنىــڭ ھهققــى بولــۇش     مۇر جامائهســىنىڭبىــلهن بىــرگه مۇســۇلمانال   زاكـ
ـا   ئۆزى يالغۇز تىرىشىپ تاپماي نىچۈنكى، ئىنسان پۇل. ھهققىدۇر نۇرغـۇن  دۇ، بهلكـى ئۇنىڭغ

ئۇالرنىـڭ بهزىلىـرى   . بولىـدۇ  ى، پىكرى ۋە ياردەم قولى شېرىككىشىلهرنىڭ تىرىشچانلىق
بهزىلىرى يېقىندىن، . بولىدۇ بىلمهستىن ھهمنهپهس، بهزىلىرى ھهمنهپهس بولسابىلىپ 

گه ئۇالرنىڭ ھهممىسـى پۇلنىـڭ پـۇل ئىگىسـى    . بهزىلىرى يىراقتىن ھهسسه قوشىدۇيهنه 
لهن، بىــز بىــر تىجارەتچىنىــڭ مهســى. چى بولغــان ئــامىلالردۇرجايىــدا كېلىشــىگه يــاردەم

ـا ۋە پايـدىنى قانـداق ئا     ـاق،  لىـدىغانلىقىغا قار پۇلىنى قانـداق توپلىغانلىقىغ  ايـدىغان بولس
ـا يهتكـۈزگهن   لىرىنىڭ ئهزاجهمئىيهت   .كـۆرىمىز  ىمهرھهمىتىنـ  -  نۇرغـۇن پهزلـى  ئۇنىڭغ

ـات  تتىنهرسـه سـېتىۋاال   دىنكىمـ  ئهگهر جهمئىيهت ئهزالىرى بولمىسا، ئۇ ؟ تىات؟ كىمـگه س
 پۇل بىر ۋە ھهر ، ھۈنهرۋەندېهقان؟ مۇئامىله قىالتتى؟ كىم بىلهن ئىشلهيتتىكىم بىلهن 

ـانلىقىنى   . مۇشـۇنداق ھهمكارلىشـىدۇ  بىرى بىـلهن   -  مال ئىگىسى بىر -  جهمئىـيهت ئام
ــۇق - ھهق ، ســـاقاليدىغان ــڭ ئېهتىيـــاجلىرىنى   لىرىنىھوقـ ــدىغان، پۇقرالىرىنىـ قوغدايـ

مۇبــادا مۇســۇلمان . رقــى بــادا ھهقنىڭ پۇلىــالرپۇلــدار مۇنىڭىرىئهربــابل قامدايــدىغان دۆلهت
ـان تهقـدىردىمۇ،     -  جهمئىيهتته پېقىر ـايلىقى    مىسـكىن بولمىغ ـاس ب مۇسـۇلمانالرنىڭ زاپ

ـاجهت چۈشـكهندە ئىشلىتىلىشـى    ،سۈپىتىدە ساقلىنىشى سـهرپ  » نىـڭ يولىـدا  هللا«ۋە  ھ
ىشــى ئــادا قىلتنى زاكــا گه چۈشــكهنئۈســتى نىڭمۇســۇلمان ھهر بىــر قىلىنىشــى ئۈچــۈن

ـاممىۋى     زېمىنـدا مهۋجـۇد بولـ   ئىسالم دىنـى  . پهرزدۇر ـات ئهنه شـۇنداق ئ ۇپال تۇرىـدىكهن، زاك
  . دۇئىشلىتىلى ئىشالرغا
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    نىڭ ھهققىدۇرهللازاكات 
  

ـاال   هللاچـۈنكى،  . تائاالنىـڭ ھهققىـدۇر   هللابىلىش كېرەككى، زاكات ھهممىدىن ئاۋۋال  تائ
مالمۇ ئهمهلىيهتـته   -  پۇل. ىڭ ھهقىقىي ئىگىسىدۇرمهخلۇقاتالرن -  كائىناتتىكى مهۋجۇدات

ئــۇنى تېــپىش  ۋە ئىنســانغا ئاتــا قىلــدى ىتىــپ،تائــاال پــۇلنى يار هللاچــۈنكى، . تائاالنىڭــدۇر هللا
قـۇۋۋەت   -  كـۈچ  اپااليـدىغان تمال  –پۇل شۇنداقال ئىنسانغا . يوللىرىنى ئاسان قىلىپ بهردى

  . ئاتا قىلدى
سا، ئۇنىڭ بۇ مېۋە ئالسا ياكى بىر كۆچهت تىكىپ، ھوسۇل ئال ،ئىنسان زىرائهت تېرىپ

ـامغۇر ياغـدۇرۇپ بهرگهن،     ئىشلىرى زېمىننى تېرىشقا ئاسان قىلىپ بهرگهن، ئاسـماندىن ي
ا زېمىننىــڭ چوڭقــۇر بىــر تــال ئۇرۇققــ ۆســتهڭلهردە ئــاقتۇرۇپ بهرگهن،ئ -  يــامغۇرنى دەريــا

 -  پهزلــىتائاالنىــڭ  هللاغان مېۋىلىــك دەرەخــكه ئايالنــدۇر اتلىمىــدا ئوزۇقلــۇق يهتكــۈزۈپ،ق
ــدۇ  ــېمىگه تهڭ كېلىـ ــدا نـ ــى،  . ئىنـــايىتى ئالدىـ ــۇنى بىلىـــش كېرەككـ ئىنســـاننىڭ شـ

ـايىتى  -  لغان پهزلىقىغا ۇنىڭتائاالنىڭ ئ هللاتىرىشچانلىقلىرى  نـېمىگه  ھـېچ  ئالدىـدا   ئىن
  ! هرزىمهيدۇئ

ئهقىلنى  تائاال ئىنسانغا ئىشلىتىدىغان سايمانالرنى ۋە تهپهككۇر قىلىدىغان هللامۇبادا 
  ئاتا قىلمىغان بولسا ئىدى، ئىنسان نېمىمۇ قىالاليتتى؟ 

ـا   -  تائاال بهندىلىرىگه قىلغان پهزلى هللاشۇڭالشقا،  مهرھهمىتىنى ۋە ھهقنى ئۆز جايىغ

� � :قايتۇرۇپ مۇنداق دېگهن��� � � ":�� ��*7 2 �"���B������B  ���� A%��*j��  6� ":�8 "��B  C��8� A��"j��� "2 ��8�B�B �� �a�8 "���� ��G7��J D  L���(")��Q�� f
 ��� !*M�#��� "2 �")�c��  ��� 7��"v R�� �*8%;  ��� 7� � ":�7  6 ":�8 "5�.  ��� .��� "a�� �%9*�� f��R"��  2 �"���B������B   6� ":�8 "��B %�"j� R"�� �6� %7  L�� R �"��j8�B "2 ��8�B�B

 ��� �%j( R"��  � � M"a�� �/"��)��� � G<��< B  L��(")��< f��a�8 "��� ��سىلهر تېرىغان زىرائهتنى دەپ بېقىڭالرچۇ، ئۇنى � �
ــدۈرۈپ     ــز ئۈنـ ـاكى بىـ ــدۈردۈڭالرمۇ يــ ــىلهر ئۈنـ ــپ   (سـ ــرائهت قىلىـ ــدىغان زىـ دان چىقىـ

دە،  -  ئهگهر بىز خالىساق ئهلۋەتته ئۇنى دانسىز قۇرۇق چۆپكه ئايالندۇراتتۇق) ئۆستۈردۇقمۇ؟
) ئهمـگهك بىـلهن ئـۇرۇقنى   (هن بىـز ھهقىـقهت  ‹: سىلهر. سىلهر ئهجهبلىنىپ قايغۇراتتىڭالر

ـان   ). دەيتتىڭالر(› مهھرۇم قالدۇق) رىزىقتىن(زىيان تارتتۇق، بهلكى بىز  سـىلهر ئىچىۋاتق
ـاكى بىـز چۈشـۈردۇقمۇ؟         سۇنى دەپ بېقىڭالرچۇ؟ ئـۇنى بۇلـۇتتىن سـىلهر چۈشـۈردۈڭالرمۇ ي

) لىرىگهمهتنېپهرۋەردىگارىڭالرنىڭ زور (ئهگهر بىز خالىساق ئۇنى تۇزلۇق قىلىپ قوياتتۇق 

��C%7% �؛ ①�نېمىشقا شۈكۈر قىلمايسىلهر�@ V��%;  ���Z8 %"�� %� c(��")��� �t���q f�� �R"�� ��( "�����q �*8�B  �h"�� "W� ��( "���� �g *2� �
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�t��g �t� �D ��!�%� ��( "����8���� �G�� "d�-�� �G��(%A�ـان ئۆزىنىـڭ يېمهكلىكلىـرىگه    ) بۇ كاپىر(� �� ئىبـرەت  (ئىنس
ئانـدىن زېمىننـى   . زور مىقداردا يامغۇر ياغدۇردۇق) بىز بۇلۇتتىن. (قارىسۇن) نهزىرى بىلهن

ـاردۇق ) ئۇنىڭدىن ئۆسۈملۈكلهرنى چىقىرىش بىلهن( سـىلهرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىـڭ   . ي

��03 �؛ ①�مهنپهئهتلىنىشى ئۈچۈن زېمىندا ئاشلىقالرنى، ئۈزۈمنى، ئوتياشالرنى ئۆستۈردۇق�n��
 �R"��  h"�� "W�  2 !*� ��� ) �"���  C"( %R�� �t� �D ��! "�( %7 ��( "<�� "O�B�� ��e��( "����� "D�B  3��"�  ��!�%� ��8"�*Q���� $1��("A�B�� $5� %̂ *8 6%7 $&�*(�< ��!�%� ��(")��<��

 %���� � "�� "6�� %7  ��� � M�� "a�� �������B "2%!�%,��"��B  C��"��) %R�A ����7�� %L%��� �R�� 6�� %7 �� ) �"����نلىغــان خورمــا بىــز زېمىنــدا نۇرغۇ� ��%�
ئـۇالر ئۇنىـڭ   . ئېقىتتۇقباغلىرىنى، ئۈزۈم باغلىرىنى بهرپا قىلدۇق، شۇ زېمىندا بۇالقالرنى 

ـان ئهمهس،    ) بۇ مېـۋىلهرنى (مېۋىسىنى يېسۇن، ) يهنى باغالرنىڭ( ئۇالرنىـڭ قـوللىرى ياراتق

   ②�شۈكۈر قىلمامدۇ؟) لىرىگهنېمهتنىڭ هللا(ئۇالر 
تقان مېۋىلهرنى يهپ تۇرۇپ تائاال يارا هللاگهن، بهلكى توغرا، ئىنسانالر ئۆزلىرى ئىشلىمى

ــڭ هللا« ــ نېمهتنى ــرىگه ش ــدۇ؟لى ــدۈردى،     هللا »ۈكۈر قىلمام ــى تىرىل ــۈك زېمىنن ـاال ئۆل تائـ
  . ئۇنىڭدىن زىرائهت چىقاردى، باغالرنى بهرپا قىلدى، بۇالقالرنى ئېقىتتى

تىجــارەت ۋە مهرھهمىتــى زىــرائهتتىال ئهمهس، بهلكــى زىــرائهت،   -  تائاالنىــڭ پهزلــى هللا
ـام    . سانائهتتىن ئىبارەت ھاياتنىڭ ھهممه تهرەپلىـرىگه چېتىلىـدۇ   ـانائهتته خ مهسـىلهن، س

ـانلىقىنى كـۆرىمىز     هللاماتېرىيالنى  ـا قىلغ ـانالرغا    هللاشۇڭالشـقا،  . تائاالنىـڭ ئات ـاال ئىنس تائ

�,% �: تائاال مۇنداق دېگهن هللابۇ ھهقته . تۆمۈر ماددىسىنى ئاتا قىلدى:"�� ��("��j8�B�� 0,�%,��g 0]"���. %C��%� �,��
 %]��*()%�  o%����(�7�) تۆمۈردىن ئۇرۇش قـوراللىرى ياسـىلىدىغانلىقى ئۈچـۈن   (تۆمۈرنى ياراتتۇق، � ��
ـان  -  تۆمۈر كۈچ ـانالر ئۈچـۈن نۇرغـۇن مهنـپهئهتلهر      . قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگه ئالغ تۆمـۈردە ئىنس

  . ③�بار
 ئۈسـتۈنكى ئالهمـدىن   ئـۇنى  ،رۈشىدەپ ئىبارە كهلتۈ» تتۇقيارا« تۆمۈرنى: تائاالنىڭ هللا

. ئىساننىڭ بۇ جهھهتته ھېچقانداق رولـى يوقلـۇقىنى بىلدۈرىـدۇ    ،بىۋاسىته ياراتقانلىقىنى
 ئىلهــام غاتائاالنىــڭ ئىنســانالر هللا مۇشــۇنداقال، ھهرخىــل ســانائهتلهرنى ئىشلهپچىقىرىشــ 

 ۇ ھهقــتهبــ تائــاال هللا. نهتىجىســىدۇر ڭبىلمىگهننــى ئۆگهتكهنلىكىنىــ ۇۋە ئــ ىبهرگهنلىكــ

ـاالم  �M 2 47�6 �: مۇنـداق دېـگهن   غاپهيغهمبىرى داۋۇد ئهلهيهىسس(� %+ ": �%� "2� M*� $]�� ��� �3� "�(��q  L���( "R*)�A��
 ��� �%���� �g "2 ���8�B "5�� �!��� "2 M�� %�"��ــىلهر     � �. ــۇق، س ــنى ئۆگهتت ـاۋۇت ياساش ــۈن سـ ــىلهر ئۈچ ـا س داۋۇدقـ

                                                 
 .تكىچهئايه -  28ئايهتتىن  -  24سۈرە ئهبهسه،  ①
 .ئايهتكىچه -  35ئايهتتىن  -  33سۈرە ياسىن،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  25سۈرە ھهدىد،  ③



 

284 
 

ــىلهر؟ ) بۇنىڭغـــا( ــۈكۈر قىالمسـ ــالر ۋە  (شـ ــۈكۈر قىلىڭـ ــى شـ ــى نېمهتيهنـ ــڭ قهدرىنـ نىـ

  . ①�)بىلىڭالر
ئىنئام قىلغان  بىلهن ئىنسانغا ئۆز پهزلى مهرھهمىتىتائاال  هللامال  -  ، پۇلقىسقىسى

ىنى قانچىلىــك جــار ســېلىپ ۆزىنىــڭ ئهمگىكىنــى ۋە تىرىشــچانلىقئىنســان ئ. رىزىقتــۇر
 ۈچىنىڭ كـ ئىالھىـي قۇدرەتنىـ   مۇيهسسهر قىلغانۋە ئۇنىڭغا  ياراتقانكهتسۇن، يهنىال ئۇنى 

 هللا بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن    نىڭ بهندىسىهللائىنسان  شۇڭا،. ېلىشى كېرەكبىلله تىلغا ئ
ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرىغا  ،گهنىڭ بهندىلىرىئۇئاتا قىلغان رىزىقتىن مهلۇم بىر قىسمىنى 

ئاتــا قىلغــۇچى  نــېمهت ،بــۇ. ســهرپ قىلىشــى ھېچقانــداق ھهيــران قــاالرلىق ئىــش ئهمهس
ـابلىن ۈر قىلىـش  لىرىگه شۈكنېمهتزاتنىڭ  ـاال   هللا. ىدۇھېس : مۇنـداق دېـگهن  بـۇ ھهقـته   تائ

�2 ������( "�-�T�� ���� *R%7 "����� �%#8�B� �  ـال ــپ بهرگهن مــ ــق قىلىـ ــز رىزىـ ــىلهرگه بىـ ــۈكلهردىن  -  سـ مۈلـ

� �؛ ②�سهرپ قىلىڭالر) ىلىق يوللىرىغاياخش(��� �%#( � "2 e��( "�-�T�� �*R%7�ـال  � ��  ئۇالر بىـز بهرگهن م

  . ③�سهرپ قىلىدۇ )اخۇدا يولىغ(مۈلۈكتىن  - 
ـاال پــۇل  هللا ـان    – تائـ ـا نىڭمالنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئىكهنلىكىنــى، ئىنسـ  پهقهت ئۇنىڭغـ

 پايـدىلىنىش سهرپ قىلىـش،  ، شانلىقىنى ياكى ئۇنى راۋاجالندۇرۇئىگه قىلىنغ ۋاقىتلىق
ـادىم ئىكهنلىكىنـى       ۋە باشقىالرغا پايدا يهتكـۈزۈش ئۈچـۈن   بېـرىلگهن ئىشـهنچلىك بىـر خ

��� 2" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ۇمۇئهييهنلهشتۈرىد�n �%9*�� %C*)�� %E�*7 647 2 e� �n� هللاسـىلهرگه  � ��
ـال   ـان مـ ـا قىلغـ ـاردەم    (مۈلۈكنىــڭ بىــر قىســمىنى    -  ئاتـ ـازاد قىلىشــقا يـ ئــۆزلىرىنى ئـ

6�%#� �%���C% �؛ ④�بېــرىڭالرئۇالرغــا ) تهرىقىســىدە�) "̂ ���� "Zb7 2�� M�)��< ��� *R%7 ���� �%#8�B�ئىــگه  ســىلهرنى هللا� ��

  . ⑤�قىلغان مالالردىن سهدىقه قىلىڭالر
ـانالر تۈزۈمىـدىكى باجـدىن    بولـۇپ نىڭ ھهققـى  هللا ئۇنىڭ زاكاتتىكى بۇ چۈشهنچه ، ئىنس

ـادە   ئهمما ئـۇ ھهم . ىق ئىكهنلىكىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدۇپهرقل ـاج ھهم ئىب ئۇنىـڭ  . تتۇرب
ئىسـالم  . بولمايـدۇ  قاراشـقا سـهل  بهلگىلهنگهن ھهق بولۇپ،  مۇئهييهن غا كهلسهك،باج بولۇشى

ـادەت بولۇشـى  . دۆلىتى ئۇنى يىغىپ تارقىتىشقا بىۋاسىته مهسـئۇل بولىـدۇ   ، غا كهلسـهك ئىب
 -  لىـرىگه شـۈكۈر قىلىـش ۋە پهزلـى    نېمهتنىڭ ئهمرىگه ئىتائهت قىلىش، هللامۇسۇلمان ئۇنى 

بـۇ   ئىنساننىڭشۇڭالشقا، ئىسالم . مهرھهمىتىنى ئېتىراپ قىلىش يۈزىسىدىن ئادا قىلىدۇ

                                                 
 .ئايهت -  80سۈرە ئهنبىيا،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  254سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  3سۈرە بهقهرە،  ③
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  33سۈرە نۇر،  ④
 .هتنىڭ بىر قىسمىئاي -  7سۈرە ھهدىد،  ⑤
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ـادا قىلىشـ   هت قىلماسـتىن نىـي  نىتائاالغا يېقىنلىشىش هللامهجبۇرىيهتنى  ىنى ، مۇنـداقال ئ
ـانه تۆلهۋاتقانـدەك ۋ   ھهمدە ئۇ. مايدۇيېتهرلىك دەپ قارى ـاپ  نىڭ زاكاتنى خۇددى بىـر جهرىم ايس

ـانى   شۇڭا .مايدۇنىمۇ خالىتۇرۇپ بېرىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زاكاتنى بهرگهندە مۇنۇ دۇئ
ـانه قىلىـپ   ، ئۇنى غهنىمهت قىلهللائى «: شنى تهۋسىيه قىلغانئوقۇ ىپ بهرگىن، ئۇنى جهرىم

  . ①»غىنقويمى
ـاالم يهنه مۇنـداق دېـگهن    ـار   « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسس ـا   . ئـۈچ نهرسـه ب  ،كىـم ئـۇنى قىلس

 ېگهن ئېتىقاد بىـلهن يوق د مهبۇدتىن باشقا بهرھهق هللا بىرى،. ئىماننىڭ تهمىنى تېتىيدۇ
 كۆڭــۈلمېلىنىــڭ زاكىتىنــى  -  ؛ پــۇلكىشــى ئىبــادەت قىلغــان ىــالقهللا يــالغۇز پهقهت

  . ②»...گهن كىشىرازىلىقى بىلهن بهر
ھالغا كېلىـپ   »جهرىمانه نىڭزاكات ،غهنىمهت نىڭئامانهت« پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــالم  ــى ئىس ــهۋەب   قېلىش ــنىڭ س ـاال كېلىش ــۈممىتىگه بـ ـان  ئ ــى بايـ لىرىدىن ئىكهنلىكىن

  . ③قىلغان
  

    مهقسهتلىرى -  غايهزاكاتنىڭ 
  

ـاك  .سۆزىنىڭ ئىككى مهنىسى بار »زاكات«ئهرەب تىلىدا  ـازىالش ۋە  الشبىرى، پ يهنه  ؛ت
  . بىرى، كۆپهيتىش ۋە زىيادە قىلىش

ـادىي پهرزنـى   بۇ سـۆزنى مـۇ   دىنى ئىسالم . ش ئۈچـۈن تاللىـدى  بىلـدۈرۈ ئهييهن ئىقتىس
نى تولـۇق  ىرىمهقسـهتل  -  ايهئىسالمنىڭ بۇ پهرزنى يولغا قويۇشىدىكى غ كهلىمه، بۇ چۈنكى

  . ئىپادىلهپ بېرەلهيدۇ
ـارەت ھهر ئىككىلـى  ىشـ كۆپهيتۋە  شپاكال كهلىمىسىگه دېمهك، زاكات ه مهن تىن ئىب
  . مۇجهسسهملهشكهن

بېخىللىــق . تىن پاكاليــدۇقىلىشــ زاكــات باينىــڭ قهلبىنــى قــاتتىق بېخىللىــق
ـا     شۇنداق خهتهرلىك  ـاكى ئ ـان تۆكۈشـكه ي ـاننى ق نومۇسـنى سېتىشـقا    -  رئاپهتكى، ئۇ ئىنس

ـان شـهخ   بېخىللىـ . ياكى ۋەتهنگه خىيانهت قىلىشقا ئىتتىرىدۇ ـا ئېلىۋالغ س ق چاڭگىلىغ
ـاال مۇنـداق    هللا. ياكى بېخىللىق قاپالپ كهتكهن جهمئىيهت ھهرگىز نىجات تاپالمايـدۇ  تائ

ــگهن � �: دېـ�����  :%) "# R"��  2���  e �F���%i�� "� ��� %C��� %Z"#��8 *X��� g �S���� � 6����7�ــىنىڭ� �� ــۆز نهپسـ ــدىن  ئـ بېخىللىقىـ

                                                 
 .ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان ①
 .ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ②
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ③
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� �؛ ①�انالر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇرساقالنغ�� :%) "# R"��  2 e �F%i�� "� ��� %C %Z"#��8 *X g �S� � 6�7�ئـۆز  � ��

  . ②�نهپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقالنغانالر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر
ـا   -  نىڭ پۇلئۇنىڭ بهندىلىرىدىن هللا ،يهنه بىر تهرەپتىن ـاللىرىنى توپلىۋالغ ـا م  ن بايغ

ـاال مۇنـداق    هللا. قىلىشتىن پاكاليـدۇ  ۋە ئۆچمهنلىك ھهسهت قهلبىنى پېقىرنىڭ قارىتا تائ

�L  �: دېگهن
*,�A�� G/��7 �o�R�< �%9*��   L �,��) "O�B  C�����7 *��B  l�Z":�ياخشـىلىق  (ئۇ مال توپلىدى ۋە ئـۇنى  � ��
ـاقالش ئۈچـۈن     ـاي س ـانىدى ) يوللىرىغا سـهرپ قىلم ـادا ( ئـۆزىنى ئـۇ مېلـى   . س مهڭگـۈ   )دۇني

 .دۇش رولىنى ئوينايياخشىلىق ئىنسان قهلبىنى مايىل قىلى. ③�قالدۇرىدۇ دەپ ئوياليدۇ
ـامراپ، يهنه بىـر تهرەپـت    ، بىىڭدەكشۇن خۇددى ـا،    هر تهرەپته مهھرۇملـۇق ي مولچىلىـق بولس

دۈشمهنلىك چىرمىۋېلىشى مـۇقهررەر   ۋەنىڭ قهلبلىرىنى ھهسهتخورلۇق مهھرۇم بولغانالر
  . الئهھۋ

 -  ، پىتـنه زىـددىيهت ، بۇزغۇنچىلىق، بۆلگۈنچىلىك ھهر خىل جهمئىيهتنى يهنه زاكات
  . تازىاليدۇ ئامىللىرىدىن ۋە قااليمىقانچىلىق پاسات

�G3 � :لغاننى ئىشارەت قىيۇقىرىقى ئامىلالر تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتى هللا- �,��q "2%!%����"7�B "6%7 "9 O
�� �!%. 2%!�4��j�� ���� "2 e ��� 4!�J �ــى مــۇھهممهد(� �� ئۇالرنىــڭ ماللىرىنىــڭ بىــر قىســمىنى ســهدىقه  !) ئ

ــدىن    ــۇالرنى گۇناھلىرىــ ــلهن ئــ ــهن ۋە ھېســــابىدا ئــــالغىنكى، ئۇنىــــڭ بىــ پاكلىغايســ

  . ④�كۆپهيتكهيسهن) ياخشىلىقلىرىنى(
ــۇليهنه زاكــات  ــدۇ مال -  پ ــۆزىنى پاكالي ــۇل. نىــڭ ئ ـا باشــقىالرنىڭ مال -  چــۈنكى، پ غـ

ــى ھهققى ــىپ قېلىش ــڭ ئارىلىش ــۇ نى ــدۇئ ــۇ  .نى بۇلغاي ــۇڭا ئ ـات پهقهت  ش ــدىال زاكـ بهرگهن
ـان   ئـۆيگه ئىشـلىتىلگهن  «: بۇ مهزمۇنـدا مۇنـداق دېـگهن   بهزى سهلهفلهر . پاكلىنىدۇ بۇالنغ

 –نىـڭ پـۇل   ، پېقىرىڭدەكشـۇن . »ۈشۈشىدىن دېرەك بېرىـدۇ قىلىپ چىئۆينىڭ ي شۇ تاش
ـاغلىق   ـارەتتۇر بۇلغىۋېتىشـىد ھهممىنـى  ئۇنىـڭ   ىھهققـ  مالدىكى بىر دىـرھهم چ . ىن ئىش

ـان ىنرىـۋايهت قىل  دېگهنلىكـى  مۇنـداق بۇ ھهقته نىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سـهن  «: غ
 مېلىڭنىــڭ زاكىتىنــى بهرســهڭ، ئۆزۈڭــدىن ئۇنىــڭ يامــانلىقىنى كهتكــۈزۈۋەتكهن -  پــۇل

  . ⑤»بولىسهن
  . »ماللىرىڭالرنى زاكات بىلهن قوغداڭالر -  سىلهر پۇل«: يهنه مۇنداق دېگهنئۇ 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  9سۈرە ھهشر،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  16سۈرە تهغابۇن،  ②
 .ئايهتلهر -  3ۋە  -  2سۈرە ھۇمهزە،  ③
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  103سۈرە تهۋبه،  ④
 .ھاكىم رىۋايهت قىلغان ⑤
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ه ۋە ئىــدىيۇق بــۇز ئېهتىيــاجى بــار، بولۇپمــۇ تولىمــۇ نىــڭ بــۇ ئىالھىــي قورغانغــابايالر
  ! شۇنداق قارىغۇالرچه توپىالڭالر ئهۋج ئالغان بۈگۈنكى كۈندە

ـادە قىلىـدۇ   تىن سـىرت، ئـۇ  مالنى پاكالش -  زاكات پۇل باينىـڭ  . نى كۆپهيتىـدۇ ۋە زىي
قېرىنداشـلىرى   ئىنسانىي مھه دىنىيھهم . رىدۇئۆستۈىنى ئورنۋە مهنىۋى  ساالھىيىتىنى

ـادا قىلىـ   هللا ۋە بىلهن ھهمنهپهس بولۇش ـان   –خهيـر   ش يولىـدا تائاالنىڭ ھهققىنى ئ ئېهس
دىغان مــال ســهرپ قىلىــ –، ئــۆز قــولى بىــلهن پــۇل ياخشــىلىق قىلىــدىغانقىلىــدىغان، 

ـان ئادەمـدەك يۈرىكىنىـڭ چوڭقـۇر قاتالملىرىـد        ئىنسان خـۇددى   ىنجهڭـدە غهلىـبه قازانغ
بۇ كىشى ئۆزىنىڭ  ،دېمىسىمۇ .كۆكسى راھهتلىنىدۇ –، كۆڭلى ھېس قىلىدۇ خۇشاللىق

روھىــي  مانــا بــۇ. ھهۋىســىنى يهڭــدى -  ئــاجىزلىقىنى، بېخىللىقىنــى ۋە ھــاۋايى يســىنهپ
  . يۈكسىلىش ۋە مهنىۋىي پاكلىق ھېسابلىنىدۇ

) لىرىنىياخشــىلىق(ئــۇالرنى گۇناھلىرىــدىن پاكلىغايســهن ۋە ئۇنىــڭ بىــلهن � :بىــز
ــ  �تكهيســهنكۆپهي ــگهن ئ ــۇمكىن  ىن ايهتتدې ـانالرنى چۈشىنىشــىمىز م ــدىكى بايـ  .يۇقىرى

ـا   سـۆزىگه باغلىشـى   » پاكالش«سۆزىنى » كۆپهيتىش«تائاالنىڭ  هللا چۈنكى، يۇقىرىـدا تىلغ
ـان كهرىـم  «، نېمىشقا دېگهنـدە . رنى ئىزاھالپ بېرىدۇمهنىلهغان ېلىنئ دىكـى ھهربىـر   »قۇرئ

  . رسهتمىسى باركهلىمىنىڭ ئۆز ئالدىغا مهنىسى ۋە كۆ
ـات ــڭ  يهنه زاكــ ـاالھىيىتىپېقىرنىـ ــهلدۈرىدۇســ ــڭ  . نى يۈكسـ ــۇ ئۆزىنىـ ــۈنكى، ئـ چـ

ـاننى تېـز ۋەيـران قىلىۋېتىـدىغان     يوقسـۇزلۇق،   جهمئىيهتته زايا بولمايۋاتقانلىقىنى، ئىنس
ـا تاشــال   داق، ئــۇ ياشـــاۋاتقان  شـــۇن. پ قويۇلمىغـــانلىقىنى ھــېس قىلىــدۇ  پېقىرچىلىققـ

رىش يـوق قىلىـش، يـۈكلىرىنى كۆتۈرۈشـۈپ بېـ     خاپىلىقىنى لىرى ئۇنىڭ ئهزاجهمئىيهت 
شــۇنى بىلىــش . قــۇدرىتى يهتكىــنىچه يــاردەم قىلىــدۇ ،ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا خىــزمهت قىلىــدۇ

ــى، پېقىر ــڭكېرەكك ــپ قالماســلىقى نخارلى نى ــڭ، ى ــپ   باينى ئۈســتۈنلۈك ھــېس قىلى
دۆلهتـتىن   بهلكى، ،دىن ئالمايدۇنىڭ قولىكىشى قالماسلىقى ئۈچۈن پېقىر زاكاتنى يهككه

ســلهر زاكــاتنى مۇبــادا شهخ .قلىنىدۇنىــڭ ھــۆرمىتى ســامۇشــۇنداق قىلغانــدىال ئۇ. ئالىــدۇ
تائاال ئـۇالرنى مىنـنهت قىلىشـتىن ۋە ئهزىـيهت      هللائۆزلىرى بېرىشكه توغرا كېلىپ قالسا، 

� �: بېرىشتىن مۇنۇ ئايهت بىلهن ئاگاھالندۇرىدۇ,��q 6�47 0�� "�� �O 0	���%#"v�7�� 0x� ��"*7 0E"����-YG=�B �� �! ���"���� $3�-� 

  . ①�ياخشى سۆز ۋە كهچۈرۈش كېيىن ئهزىيهت يهتكۈزىدىغان سهدىقىدىن ئهۋزەلدۇر�
بهلكى، بهزىلهر بۇنىڭدىن ھهيران . بهرىكهت ئاتا قىلىدۇ ،مالنى كۆپهيتىدۇ -  زاكات پۇل

ـا، قانداقسـىگ  لىتىۋېتىدىغان تۇرنى ئازمال -  زاكات ئهمهلىيهتته پۇل. قېلىشى مۇمكىن ه س
  كۆپهيتىدۇ ۋە زىيادە قىلىدۇ؟ 

                                                 
 .ئايهت -  263سۈرە بهقهرە،  ①
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ئهمهلىيهتـــته  ۋاتقانـــدەك قىلســـىمۇ،كېمىيىئۇنىـــڭ قارىماققـــا الر قىل، ئـــالـــېكىن
لى مې -  باينىڭ پۇل مېلى ھهم – پۇل كۆپچىلىكنىڭ ھهم .دىغانلىقىنى بىلىدۇۆپىيىك

ـا  مال ئۇنىڭ – باي بېرىۋاتقان ئازغىنه پۇل. كۆپىيىدۇ ـاكى بىلمهيـدىغان   ئـۇ بىلىـ  غ دىغان ي
  . ھهسسىلهپ قايتىدۇ جايدىن

ـاي دۆلهتلهرنىـڭ    دىن بىـرى شـۇكى،  ئهھـۋالالر  پ كېتىدىغانمۇشۇنىڭغا ئوخشا بهزى ب
ـانلىقى  ئۈچـۈن بهرمهيـدۇ،    هللائـۇالر ئهلـۋەتته   . كـۆرىمىز  نىنامرات دۆلهتلهرگه ياردەم بېرىۋاتق

  . بهلكى ئۆزىنىڭ مهھسۇالتلىرىغا بازار تېپىش ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ
ـار  بىـر  مهلۇم بىرىنىڭ ئىلكىـدىكى  ا نۇقتىسىدىن قارايدىغان بولساق، بىز پسىخىك دىن

ر ئۇنى ھىمايه ئهتراپىدىكىلهئۈچۈن قهلبلهر تهشنا بولىدۇ، تىلالر ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا ياڭرىتىدۇ، 
ــدۇ ــۇ كىشــىدىكى .قىلىــپ قوغداي ــۆزى ئۈچــۈن ياشــايدىغان، نهپســى   دىنــار بىــر ب  –پهقهت ئ

ـانچه   كىئادەمدى كىشىلهر مهغلۇب بولۇشىنى تىلهيدىغان خاھىشىغا بېرىلىپ كهتكهن، بىر ق
  . ۋە كۆپ ھهرىكهت قىلدۇرىدۇ ۇكۈچلۈك رول ئوينايددىنارغا قارىغاندا 

قۇرئان كهرىمنىـڭ  گه چۈشهنچىئىقتىسادىي  تىكىنى مۇشۇنداق كۆپهيتىشمال -  پۇل

� �: ئىشارە قىلىدۇمۇنۇ ئايهتلىرى �� !��� $f "���g 6�47 2 �� "��#8�B ���7��  �6�%-%T�*����  �� "�� �O ��� e��  C� #%) "̂ نىـڭ  هللا(� �� 
رىزىـق بهرگۈچىلهرنىـڭ   تولـدۇرۇپ بېرىـدۇ، ئـۇ     هللابهرگهن نهرسهڭلهرنىڭ ئورنىنى ) يولىدا

� �؛ ①�ياخشىسىدۇر� G�� "d����  C�"(47 G	���%#"v*7 2 � ,�%��  C�K)���� f�� �a ":�#"��%. 2 � � 7"������ ��� "��#"��  2 � ,�%��  ���J"��*a�� 0o� %����  C�K)��
 02�%)�A� �    ـان ئىشـالرغا ـا،   (شهيتان سىلهرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىـدۇ، يام يهنـى بېخىللىقق

. سىلهرگه ئـۆز مهغپىرىتىنـى ۋە پهزلىنـى ۋەدە قىلىـدۇ     هللابۇيرۇيدۇ؛ ) زاكات بهرمهسلىككه

��؛ ②�ر، ئۇ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇرنىڭ مهرھهمىتى كهڭدۇهللا ���T 6�47 2 ��"����n ��7�� ��� ,��%� � $	�
 ��� #%�� "d R"��  2�� e �F��%i�� "� ��� %C��*)�� �C�� "<�يــاكى (نىــڭ رازىلىقىنــى كــۆزلهپ بهرگهن ســهدىقهڭالر  هللا� ��

��&% �؛ ③�غــا ھهسســىلهپ ســاۋاب بېرىلىــدۇ)رئېهســانىڭال- �,��*+�� ���%."� ���� ����.4���  C��*)��  [�� �: "R� هللا� ��

  . ④�زىيادە قىلىدۇ) بهرىكىتىنى(ڭ ئۇچۇرۇۋېتىدۇ، سهدىقىنى )بهرىكىتىنى(جازانىنىڭ 
ـارەتكۆپهيتىلىشــ ۋە تولــدۇرۇلۇش نىــڭبىــز زاكاتنىــڭ ئورنى  ئىالھىــي  تىن ئىبـ

ـاال ئـۆز    هللا. بىلمهيمىـز بىز بۇنىـڭ سـهۋەبىنى   . ئىنايهتنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز الزىم تائ
ـا قىلىـدۇ،        ـان نهرسـىنى ئات ـان كىشـىگه خالىغ ـا مهرھهم   هللاپهزلىدىن خالىغ ـاال كاتت هت تائ

  . ئىگىسىدۇر

                                                 
 .ئايهت -  39سۈرە سهبهئ،  ①
 .ئايهت -  268سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهت -  39سۈرە رۇم،  ③
 .ئايهت -  276سۈرە بهقهرە،  ④
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ــرى    ــۇمكى، زاكـــات ئىســـالم ئېلىـــپ كهلـــگهن ئىجتىمـــائىي كاپالهتنىـــڭ بىـ مهلـ
 -  ، كىـيىم تۈلـۈك  - ئـوزۇق  چۈنكى، ئىسالم ئـۆز جهمئىيىتىـدە يېتهرلىـك    . ھېسابلىنىدۇ

چۈنكى، بۇالر ئىسـالم  . دۇخالىمايايدىغان ئادەمنىڭ بولۇشىنى تاپالم جاي - تۇرالغۇ ، كېچهك
نىڭ ئاشۇ ، مۇسۇلمانئهمما. ئېهتىياجالردۇر بولغان ئادەم ئۈچۈن زۆرۈرسايىسىدا ياشايدىغان 

ـار   ـا ئـۇنى جهمئىـيهت     . زۆرۈر ئېهتىياجالرنى ئۆزى تېپىش مهجبـۇرىيىتى ب ـادا تاپالمىس مۇب
  . تاشالپ قويمايدۇ جايسىز - تۇرالغۇ ، يالىڭاچ ۋە ئاچ. ئۆزى كاپالىتىگه ئالىدۇ

ئۇنىڭــدىن . ه ئوخشــاش بولۇشــنى ئــۆگهتتىئىســالم مۇســۇلمانالرغا بىــر پۈتــۈن بهدەنــگ
  . مهلۇم بىر ئهزا ئاغرىسا، قالغان ھهممه ئهزا بىلله ئاغرىيدۇ

ــالم  ــۇمكى، ئىسـ ــۇلالر -  ئـــاجىزپهرز قىلغـــان زاكـــات مهلـ ئىجتىمـــائىي  نىڭيوقسـ
  . ئاساسلىق كىرىم ھېسابلىنىدۇ هتكه ئىگه قىلىدىغانكاپال نىىتۇرمۇش

غان ىدىنى يېقىنالشــتۇرتتۇرىســىدىكى مۇســاپىيهنه بــاي بىــلهن پېقىرنىــڭ ئوزاكــات 
ـاپ تهبىئىتىنـى   . رنىڭ بىرىهۋاسىتىل ئىسالم دىن بولۇش سۈپىتى بىلهن ئىنساننىڭ س
ـا   پۈتـۈنلهي يـوقىتى  ئـۇنى  . يـدۇ ۋە يۈكسـهلدۈرىدۇ  پاكال ، ئۇنىقىلىدۇ قوبۇل ـاكى ئۇنىڭغ ش ي

ىكى ئىگىلىـك  ئىنساننىڭ ئهسلى تهبىئىتىد .قارشى تۇرۇش ئۈچۈن جهڭ ئېالن قىلمايدۇ
ـارىتىش، ــتهكلىرىنى  يـ ــۇغالش ئىس ــتىدا رىقابهتلىشــىش ۋە ج ــى ئاس ــۇق  ڭ تۈرتكىس يولل
  . بىلهن تىكلهنگهن خۇسۇسىي مۈلۈكنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋاسىتىلهر

چـۈنكى،  . ېتىراپ قىلىدۇنى ئىپهرق رىزىقرىسىدىكى ائئىسالم ئىنسانالر  قىسقىسى،
ىلىيهت ۋە قۇدرەتنىــــڭ پهرقلىــــق ئىنســــانالردىكى تهبىئىــــي تاالنــــت، قــــاب بــــۇ پهرق

نـى  پهرق ئهمما، شۇنى بىلىش كېرەككى، ئىسالمنىڭ بـۇ . بولغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ
ىپ، ئـۇالر  لىشـ تېخىمـۇ پېقىر  نىـڭ پ، پېقىرلىشـى تېخىمۇ باي نىڭئېتىراپ قىلىشى باي
ـالىي   كهتسـۇن  تېخىمۇ كېڭىيىـپ  ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ـايالر ئ ، قهسـىرلهردە ياشىسـۇن  ، ب

بهلكى، . دە ئۆلۈپ كهتسۇن دېگهنلىكنى بىلدۈرمهيدۇلۇق ئىچىمهھرۇمئاچلىق ۋە تالر نامرا
سـىيهلىرى بىـلهن ئۇالرنىـڭ    نۇنلىرى، روھىي ۋە ئهخالقىـي تهۋ ئىسالم ئۆزىنىڭ شهرئىي قا

ىگه شـ ھهددىـدىن ئېشـىپ كېتى   بايالرنىـڭ  ،دىكى مۇساپىنى يېقىنالشتۇرۇشقائوتتۇرىسى
  . مۇش سهۋىيىسىنى كۆتۈرۈشكه ھهرىكهت قىلىدۇچهك قويۇشقا، پېقىرالرنىڭ تۇر

ئىســـالمنىڭ بـــايالر بىـــلهن پېقىـــرالر ئوتتۇرىســـىدىكى مۇســـاپىنى   يهردەمهن بـــۇ 
ـانلىقى      ـارام قىلغ يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن جازانىنى، بېسـىمدارلىقنى، ئىسـراپچىلىقنى ھ

، مهزكـۇر  چۈنكى. مهن پهقهت زاكات ھهققىدە توختىلىمهن. ئۈستىدە سۆزلهپ ئولتۇرمايمهن
ئــۇ بولســىمۇ بــايالردىن ئېلىــپ . ۋاســىتىلهر ئىچىــدە زاكــات ئهڭ گهۋىــدىلىك ۋاســىتىدۇر

  . پېقىرالرغا بېرىشتۇر
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ـاقال يوشـۇرۇن  نى لىرىمال -  زاكات بايالرنىڭ پۇل ـاندۇقالردىن   س ۋاتقان يهرلىرىـدىن، س
ـار تۇرغاننىـڭ ئورنىـدا    چىقىرىـپ سهرمايه قىلىـش ۋە مهبـلهغ سـېلىش مهقسـىتىدە      ، بىك

قولغا  - قولدىن مالنى  -  پۇل. ئهڭ ياخشى قورالدۇرئىشلىتىش ئۈچۈن  پايدىلىق ئىشالرغا
ـاقلىۋالى  ـاي سـ ــۆتكىلى قويمـ ــۇرۇش    ئ ــكهرنى ئ ــدا ئهس ـاد مهيدانى ــۇددى جىهـ ـادەم خ دىغان ئـ

ـادەمگه ئوخشـ    قىلغىلى قويماي، ھهپسىگ ـان ئ . بـۇ ھهق ئوخشىتىشـتۇر  . دۇايه سـوالپ قويغ
ان بىـــر دىنـــارمۇ مۇســـۇلمان پ پايـــدا يهتكۈزىـــدىغىـــئايلىن قولغـــا - قولـــدىن  چـــۈنكى،

ى ئۈچــۈن رنىــڭ ئــارامى ۋە خوجىــدار بولۇشــ ئۈممىتىنىــڭ خىزمىتىنــى قىلىــدىغان، ئۇال 
ـار  ھا. ئىشلهيدىغان ئهسكهردۇر ان ىلـى ئۇنىمايـدىغ  چىقق ئۇرۇشـقا لبۇكى، تىقىۋېلىنغان دىن

   .دۇرسىگه تاشالنغان ئهسكهرياكى ھهپ
ـارام     يولىـدا  هللاكۈمۈش يىغىپ  -  شۇڭالشقا، ئىسالم ئالتۇن سـهرپ قىلماسـلىقنى ھ

هللا انىڭ الرســهرپ قىلمايــدىغان پۋېلىــغىيى نىكۈمۈشــ -  ئــالتۇن قۇرئــان كهرىــم. قىلــدى

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. جاكارلىـدى  گه دۇچار بولىدىغانلىقىنىغهزىپى نىڭتائاال 6�%9� �: تائ�*����
 � �%#( � �/�� �3��*d%#"���� �l�e*9���� ��� j��%( "M�� $2���%��B $1��9���%. 2 e"��� 4a����� %C��K)�� %5�%��� �� ���%� ��� �!��8  �2*(�� �!�< %�����8 ���%� ��� �! "���)�A V�� �R ": � �� "������

 ��� j��%( "M�� "2 ���( � ����7 "�� -� 9���� "2 M�� %Z #8�W "2 �"j�� ��( �� ����7 � �9�� �e "2 e ���� ! m�� "2 ! �.���( <�� "2 ! e����� %< ��� �!%. Y���� "M ��ـالتۇن� ���  -  ئـ
ـاتتىق  ) دوزاختا بولىـدىغان (ىڭ يولىدا سهرپ قىلمايدىغانالرغا نهللاكۈمۈش يىغىپ ئۇنى  ق

ـامهت كۈنىـدە   (ئۇ كۈندە . بىلهن بېشارەت بهرگىنئازاب  ـالتۇن  ) يهنـى قىي كۈمۈشـلهر   -  ئـۇ ئ
ۋە  جهھهننهمنىــڭ ئوتىــدا قىزىتىلىــپ، ئۇنىــڭ بىــلهن ئۇالرنىــڭ پېشــانىلىرى، يــانلىرى 

ــدۇ  ــرى داغلىنى ـا. دۈمبىلى ــىلهرنىڭ  ‹: ئۇالرغـ ــۇ س ـالتۇن  ب ـان ئـ ــۈن يىغقـ ــۆزۈڭالر ئۈچ  -  ئ
 يىغقان ئالتۇن). نىڭ ھهققىنى ئادا قىلمىدىڭالرهللاسىلهر بۇ دۇنيايىڭالردىكى (كۈمۈشلهر 

  . ①�دېيىلىدۇ› كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر - 
. كۈمۈش يىغىدىغانالرغا بۇ ئاگاھالنـدۇرۇش بىلهنـال كۇپايىلهنمىـدى    -  ئىسالم ئالتۇن

مۈشنى يىغىپ تىقىۋېلىشقا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئهمهلىـي پىالنـدىن   كۈ -  بهلكى، ئالتۇن
ـادەم ئۆزىنىـڭ بايلىقىـدىن ھېچقانـداق      . ئۇ بولسىمۇ زاكاتتۇر. بىرنى يولغا قويدى قانـداق ئ

مالالر  -  كېمىيىپ كېتىشكه رازى بولىدۇ؟ مۇبادا پۇل 2.5%پايدا ئالماي تۇرۇپ، ھهر يىلى 
پهيغهمـبهر  شـۇڭا  . ېتىدۇتۈگۈتىۋيىلغا بارمايال ىرقانچه ب ئۇنى زاكات ،مىساكۆپهيتىلىپ تۇر
تـۈگهپ  پ، هلىرىنى زاكات يمال -  الرنىڭ پۇلئۇرنىڭ ۋەسىيلىرىگه هيېتىملئهلهيهىسساالم 

  . ②بىلهن تىجارەت قىلىپ تۇرۇشنى تهۋسىيه قىلدى نىڭكهتمهسلىكى ئۈچۈن ئۇ
 

                                                 
 .ئايهتلهر -  35ۋە  -  34سۈرە تهۋبه،  ①
 .ىرمىزى رىۋايهت قىلغان ھهدىس باربۇ ھهقته ت ②
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        لىرىمهدھىيهچهتئهل يازغۇچىلىرىنىڭ زاكات ھهققىدىكى 

 
ـات ۋە    امان ـايه  نىـڭ ئۇبۇالر ئىسـالمدىكى زاك ـانلىرى  – غ . ئهسـرارلىرىدۇر  -  سـىر  ،نىش

ـاتنى ھهم ۋە تهتقىقاتچىلىرىنىڭ  بهزى غهرب يازغۇچىلىرى ئهمدى بىز ـا   ھهم زاك  ئـۇنى يولغ
   :مهدھىيهلهۋاتقانلىقىغا قاراپ چىقايلىى رتۇقچىلىقىنقويغان ئىسالمنىڭ ئا

ـان ئىككـى   مهن ئىسال«: لىيۇدورۇش مۇنداق دېگهن مدا جاھاننى ئۆزىگه بهنت قىلىۋالغ
  . مۈشكۈالتنى ھهل قىلىش يولىنى تاپتىم

ــرى،  ــۆزى   هللابىـ ــۇ سـ ــڭ مۇنـ 	0 �: تائاالنىـ ����� "O%; ������ ( %7 "w R"�� ���� �R*8%;� � ــۇئمىنلهر ــدا(مـ ) دىنـ

  . نىڭ ئهڭ چىرايلىق پرىنسىپى، ئورتاقلىشىشبۇ. ①�قېرىنداشالردۇر
  . ا زاكاتنى پهرز قىلىشىيهنه بىرى، ھهرقانداق بىر پۇلدارغ

زاكات ھهققىـدە  كىتابنىڭ يازغۇچىسى  ناملىق» تۈزۈمى ىيېڭئىسالم ۋە دۇنيانىڭ «
 دېگهنلىكىنـى مۇنداق  نىڭ)ماركىس ئهمهسكوممۇنىست  يهھۇدىي ھېلىقى ،بۇ(ماركىس 

سـۈپهت  دىنىي  ئۇ بۇ. دىنىي پهرزدۇرھهممه ئۆتهشكه تېگىشلىك زاكات ”: نهقىل كهلتۈرىدۇ
ـائىي   بىرگهبىلهن  ـاممىۋى   ۋەيهنه ئىجتىم ـا     .دۇرتۈزۈمـ ئ مـۇھهممهدىيه دۆلىتـى پېقىرالرغ

بۇنىڭـدا  . تـوغرا تـۈزۈم ئاسـتىدا ئېلىـپ بېرىلىـدۇ      ،بـۇ . مهنبهدۇرياردەم قولىنى سۇنىدىغان 
  . “ھېچقانداق ئىستىبداتلىق ياكى ئۆتكۈنچى بىر ھالهت يوقتۇر

تـۇنجى قىلىـپ ئىسـالم    ۈزۈمنى تـ  تهڭداشسـىز بىـر   مۇشۇنداقئىنسانىيهت تارىخىدا 
 الرسهرپ قىلىـش ئۈچـۈن پۇلـدار    پۇقرالىرىغا ۋە ھاجهتمهن دۆلهت پېقىر. يولغا قويدىدىنى 

لىرىنى ئايرىپ تۇرىدىغان قاشانى تهبىقىغان بۇ زاكات بىر دۆلهت دىن ئالىدىۋە تىجارەتچىلهر
ـائىي دائىـرى  . يىقىتىپ تاشلىدى بـۇ  . گه توپلىـدى پۈتۈن دۆلهت پۇقرالىرىنى ئادىل ئىجتىم

 دىغان شهخسـىيهتچىلىك دۈشمهنلىشـى  ئۆزئارا ئهنه شۇالر بىلهن ئۆزىنىڭ ئىسالمىي تۈزۈم
  . تۈزۈمى ئۈستىگه قۇرۇلمىغانلىقىنى دەلىللهپ بهردى

  : مۇنداق دەيدۇ داڭلىق شهرقشۇناس ماسىنيۇن
ئهمهلىيلهشتۈرۈشــته  ئىســالم دىنىنىــڭ ئىنســانالر ئوتتۇرىســىدىكى بــاراۋەرلىكنى ”

ـار يېتهرلىك سـهۋ  ۇشىنىڭڭ تۇرچى  دۆلهت خهزىنىسـى  كهسـ ھهربىـر شهخ  پهقهت ئـۇ . ەبى ب
دەرھهقىــقهت زاكــات . ۈكلىشــى بىــلهن ئهمهلــگه ئاشــىدۇ تاپشــۇرىدىغان زاكــاتنى ي ئۈچــۈن

قهرزنىڭ ئۆسۈملىرىدىن، زۆرۈر بولغان الزىمهتلىكلهردىن ئېلىنىـدىغان باجـدىن باشـقىچه    
 ىيســـالم خۇسۇســـىي مۈلـــۈك ۋە تىجـــارئىيهنه شـــۇنىڭ بىـــلهن بىـــرگه . بىـــر تۈزۈمـــدۇر

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  10سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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ـالىزم  ىيهنه بىـر قېـتىم كاپ   دىنـى  ئىسـالم  نهتىجىسىدە،بۇنىڭ . نى قوغدايدۇهردەسمايىل ت
  . “نهزەرىيىسى بىلهن كوممۇنىزم نهزەرىيىسى ئوتتۇرىسىدا ئوتتۇراھال ئورۇننى ئىگىلهيدۇ

 
 
        دىن تىكلهشكه يېتهرلىكتۇرشهرىپىنى قايتى -  ئىسالمنىڭ شان نى جايىدا ئادا قىلىشزاكات
 

  : ئۆزىنىڭ تهپسىرىدە مۇنداق دېگهن) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(شهيخ رەشىد رىزا 
ھهمـــمه دىـــن ۋە بىـــلهن ھهقىـــقهتهن  غـــانلىقىزاكـــاتنى پهرز قىل دىنـــى ئىســـالم«

ۋە  لىرىرادهتنىـڭ ھۆكۈمـ  مىللبـۇنى ھهمـمه    .تۇرىدۇ پهرقلىنىپشهرىئهتلهردىن ئاالھىدە 
ـاقىللىرى ـايلىقىنى مــول، رىزقىنــى كهڭ   مۇســۇلمانالرهللا ا. ئېتىــراپ قىلىــدۇ  ئـ نىڭ بـ

ـا ئىـدى،     نـ بـۇ دىنىـي پهرز   ئـۇالر  قىلغاندىن كېيىنمۇ ـان بولس ـادا قىلغ ئۇالرنىـڭ   ى تولـۇق ئ
لــېكىن، مۇســۇلمانالرنىڭ . ئارىســىدا قــاتتىق نــامرات يــاكى قهرزدار تېپىلمىغــان بــوالتتى

ـا ۋە ئىسـالم  بىـلهن  بۇنىـڭ  . كۆپىنچىسى بـۇ پهرزنـى تهرك ئهتتـى     قارشـى  ئـۈممىتى  دىنىغ
ـادىي ۋە سىياسـىي مهنپهئهتـ   ئىقت نهتىجىدە، .جىنايهت سادىر قىلدى ئهڭ  ى جهھهتـتىن ىس

ـاھلىقىنى، كـۈچ     . ناچار ئـۈممهتكه ئايلىنىـپ قالـدى    ـاكى ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ پادىش  -  ھهتت
ئهھـۋال  . الـدى هتلهرگه يۈك بولـۇپ ق مىللباشقا  يوقىتىپ،هرىپىنى ش -  قۇدرىتىنى ۋە شان

ــۇ دەرىجىــ  ــپ يش ـاتېئىزملىق    گه بېرى ـاكى ئـ ـالىلىرىنى خرىســتىئان يـ ــۇالر بـ ــى، ئ هتتىك
ـادى ۋ     . مهكتهپلىرىدە تهربىيىلهۋاتىـدۇ  ـالىقى  بۇنىـڭ بىـلهن ئۇالرنىـڭ دىنىـي ئېتىق ە دۇني

ئىرقىـي رىشـتىلىرىنى ئـۈزۈپ     ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ مىللىـي ۋە   . دۇاۋاتىبۇزغۇنچىلىققا ئۇچر
ـادا  . دۇۋاتىـ يلهرگه قۇل قىلىـش ئۈچـۈن تهييارال  ئۇالرنى ئهجنهبىىسقىسى، ق. دۇۋاتىتاشال مۇب

، خرىســتىئان تهشــۋىقاتچىلىرىنىڭ ،نــېمه ئۈچــۈن ئــۆزۈڭالر ئاشــۇ راھىبالرنىــڭ ‹: ئۇالرغــا
بىـز  ‹: دېسـهك، ئـۇالر   ›مهكتهپلىرىـدەك مهكـتهپ سالمايسـىلهر    ئاتېئىست دەھرىيلهرنىڭ

ـاق  . ەيدۇد ›ئۇنىڭغا يېتهرلىك پۇل تاپالمايمىز ئاشـۇالرنى   دا، ئـۇالر ئهمما ھهق گهپنـى قىلس
ـالىي ھىمـمهت ۋە ئىـرادە يوقتـۇر      -  رېئاللىققا ئايالندۇرىدىغان دىن، ئهقىل ئـۇالر  . ئىـدراك، ئ

ۋە  ســـاخاۋەت جهمئىيهتلىـــرى -  ، خهيـــرىلهرمهكـــتهپ دىنىنىـــڭ نىـــڭلهرباشـــقا مىللهت
ـانلىقىنى  مال سهرپ قىلىشنى ۋاج –پۇل  ئۈچۈن سىياسىي تهشكىالتلىرى ، ىـپ قىلمىغ

ـانلىقىنى   -  ئهقىــل ئۆزلىرىنىــڭ بهلكــى ــۇرۇرى مهجبۇرالۋاتقـ ئىــدراكلىرى ۋە مىللىــي غ
. بهلكـى، ئـۇالر باشـقىالرغا يـۈك بولۇشـقا رازى بولىـدۇ      . ئۇالردىن قىزغانمايدۇ مۇكۆرۈپ تۇرۇپ

ـاال م  هللا. بۇ سهۋەبلىك ئۇالرنىڭ دۇنيالىقىمۇ تۈگهشـتى . ئۇالر دىنىنى تهرك ئهتتى ۇنـداق  تائ
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ـاڭالر، ئهنه     هللائۇنتۇغان، شۇنىڭ بىلهن  ئۇالرغا ئۆزلىرىنى ئۇنتۇلـدۇرغان كىشـىلهردەك بولم

  . ①�شۇالر پاسىقالردۇر
 قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــى شــۇكى، الــدى بىــلهنئ نىڭىرىئىســالھاتچىلئىســالم 

ــززەت   ــى ۋە ئى ــر      –دىنىن ــپ، بى ـان كىشــىلهرنى ئىســالھ قىلى ـاقالپ قالغـ ـابرۇيىنى سـ ئـ
ـاتنى  بۇ جهمئىـيهت ئـۇالردىن  . چىقىشى الزىم جهمئىيهت قۇرۇپ  ئىنتىزاملىـق ھالـدا   زاك

ـان    ئـۆزىگه ھهرقانداق ئىشتىن بـۇرۇن   پ،يىغى ـاغلىق بولغ گه ىنىڭ مهنپهئىـت كىشـىلهر ب
دىللىرىنى ئىسالمغا مايىـل  «زاكاتنىڭ قۇرۇشتا،  نىجهمئىيهت بۇ .كېرەك ىسهرپ قىلىش

ق ھهرىكهتلىــرىگه ئىزملىېئــات ئاجرىتىلغــان ئۈلۈشــىنى الرغــا»قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغــان
ـا »قـۇلالر «، ئۈچـۈن ئىشـلىتىش   تاقابىل تـۇرۇش  ـان ئۈلۈشـ   غ ، ئهگهر يهكـكه  ىنىئاجرىتىلغ

ـان     شـلىتىلمىگهن تهقـدىردە،  كىشىلهرنى ئازاد قىلىشقا ئى مۇسـتهملىكىگه چۈشـۈپ قالغ
 ش،ئىشــلىتىجاھانگىرالرنىــڭ ئىشــغالىيىتىدىن ئــازاد قىلىــش ئۈچــۈن   مۇســۇلمانالرنى

ئىسالم ھاكىمىيىتىنى قايتا تىكلهش ئۈچـۈن   غا ئاجرىتىلغان ئۈلۈشىنى»يولى نىڭهللا«
ھاكىمىيىتىنىـڭ  ئىسـالم  . كېرەك قاتارلىقالرغا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىش شئىشلىتى

ـا تىكـلهش   دىن قوغدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىكاپىرالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىمهۋجۇدىيىتى   قايت
ەت دەۋ غائىسـالم  زاكاتتىن يهنه بىـر ئۈلۈشـنى   شۇنداقال،. جىهادتىنمۇ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ

غانـدا تىـل ۋە قهلهم بىـلهن    ۇپ قالنهيزە بىلهن قوغداش قىيىن بولۋە  نى قىلىچقىلىش، ئۇ
  . كېرەك ئىشلىتىشكه ئايرىشقوغداش ئۈچۈن 

ـاكى    شۇنى بىلىش كېرەككـى،   ـاتنى   مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهممىسـى ي كۆپىنچىسـى زاك
بهلكـى،  . شهرىپىنى قايتىدىن تىكلهشكه يېتىدۇ -  م ئادا قىلسا، ئىسالمنىڭ شانىمۇنتىز

ـارلىرىنى قايتۇرۇۋېلىشـقا ۋە مۇسـۇل      ـان ئىسـالم دىي مانالرنى جاھانگىرالر ئىشغال قىلىۋالغ
ـات پهق . ىدىن ئازاد قىلىشقا يېتىپ ئاشىدۇمۇستهملىكىسكاپىرالرنىڭ  هت بايالرنىـڭ  زاك

ئوننىڭ بىرىنى ياكى ئوننىڭ بىرىنىڭ تۆتتىن بىـرى   مالنىڭ - پۇل  ھاجىتىدىن ئاشقان
ـارەت  سهرپ قىلىنى )قىرىقتىن بىرى( ـارلىرى  انبىـز مۇسـۇلم  . شـتىن ئىب نى ئىشـغال  دىي
چه ھهسسه نهچيولىدا بۇنىڭدىن  نى خوجا قىلىشمىللىتى نىڭ ئۆزان مىللهتلهرلغلىۋاقى

ـال  - پـۇل   كـۆپ  ـا  . ىنى كـۆرۈۋاتىمىز انلىقسـهرپ قىلىۋاتقـ   م ـا   ، ئهمهلىيهتـته بولس بـۇ ئۇالرغ

  . ②»پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن پهرز قىلىنمىغانىدى
 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  19سۈرە ھهشر،  ①
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        سهدىقه پىتىر
 

ـات بولـۇپ،     ـا    هئـۇ، ن  ئىسالم دىنى يولغا قويغان يهنه بىـر تۈرلـۈك زاك نهق پـۇل زاكىتىغ
ـاش   ـاش غهلــله   –زىــرائهت ۋە مېـۋە   ه، نهگدەســمايىئوخش پاراققــا  –چىــۋە ئۆشرىســىگه ئوخش

مالنىـڭ   - پـۇل   باي بولۇش ۋە زاكاتنىڭ باشقا تۈرلىرىگه ئوخشاش ئۇنىڭدا .باغلىق ئهمهس
سـهدىقه  «ئۇنىـڭ  . دۇر»سهدىقه پىتىـر «ئۇ بولسىمۇ . ۇشهرت قىلىنمايد ئۆلچهمگه يېتىشى

ئېغىــز  ،پغهلىبىلىــك ئاخىرلىشــى ســىروزى رامىــزاندەپ ئاتىلىشــى ھهر يىلــى » ىــرپىت
دا بىــر يىلــ ،ئــۇ. لىقى ئۈچۈنــدۇربولغــان پهرز تهڭ بىــلهن )ىــشئىپتــار قىليهنــى ( ئــېچىش

ــدىغان ــهدىق كېلى ــۇپس ــرىش مهقســىتىدە  ه بول ـاردەم بې ــز يـ ـا تې ــۇ ، موھتاجالرغـ ــۇرت  ش ي
 رامىـزان  سـهدىقه پىتىـر  . ىدۇئېلىنىن كىدتۈلۈ - ئوزۇق ئاھالىسىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ 

 رامىــزاننىــڭ هللا نىــڭ كىرگهنلىكــى مۇناســىۋىتى بىــلهنرلىشــىپ، ھېيتروزىســى ئاخى
ــۇ  ىســىنىروز ــقا م ـانلىق ۋەپپهقتۇتۇش ــتىگه قىلغـ ــپ ھېيت ۋە نېمى ـا مۇيهسســهر قىلى  قـ

ـاج   شـۇنداقال،  ه شـۈكۈر قىلىـش،  ئېرىشتۈرگهنلىك نېمىـتىگ  خۇشاللىققا مۇسـۇلمان  موھت
ـاراپ   نى ھېيت كۈنى الرش ۋە ئۇكۆڭلىنى ئېلى نىڭىرىقېرىنداشل ـا ق باشقىالرنىڭ قولىغ

ـادا قىلىـنىش    شۇڭا. دىپهرز قىلىنتىن بىهاجهت قىلىش ئۈچۈن قېلىش ئىسالم ئۇنىڭ ئ
ـاس     . ۋاقتىنى ھېيت نامىزىدىن ئىلگىرى قىلىـپ بېكىتتـى    هللا(بـۇ ھهقـته ئىبنـى ئابب

بهر ئهلهيهىسســاالم زاكــات پىتىرنــى پهيغهمــ«: مۇنــداق دېــگهن) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن
مىسـكىنلهرگه   -  روزىدارنى بىمهنه سۆزلهردىن، ئۇياتسىز ئىشالردىن پاكالش ئۈچۈن؛ پېقىر

ىـدىكهن،  كىم ئۇنى ھېيت نامىزىدىن ئىلگىرى ئادا قىل. تاماق بېرىش ئۈچۈن پهرز قىلدى
ـابىدا قوبـۇل بولىـدۇ     ـادا      . سهدىقه پىتىـر ھېس ـازدىن كېـيىن ئ  قىلىـدىكهن، كىـم ئـۇنى نام

  . »سهدىقه بولىدۇ نورمال
ئىككـى   -  ئـۇنى ھېيتـتىن بىـر   ) ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن  هللا(ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر 

ـا   هللا(ئىمام شافىئى . كۈن ئىلگىرى بېرەتتى : مۇنـداق دېـگهن  ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
  . »بولىدۇ دۇرۇس هرسىمۇنىڭ بېشىدا برامىزانىتىرنى سهدىقه پ«

 غـــا يهتكـــۈدەكچاقىلىرى – ۋە بـــاال گهھېيـــت كـــۈنى ئـــۆزىىنى ئىســـالم بـــۇ ســـهدىق
نهرسىگه ئىگه بولغان ھهربىـر   لىقا چاغ، يا خورما، يا ئارپايبۇغد سابىر  ىن زىيادەئوزۇقلۇقت

چاقىلىرى ۋە خىزمهتچىلىرى ئۈچـۈن   -  مۇسۇلمان ئۇنى ئۆزى، باال. مۇسۇلمانغا پهرز قىلدى
ـارى   . بېرىشى كېـرەك  ـام بۇخ ـام مۇسـلىم   ) رەھـمهت قىلسـۇن  ا ئۇنىڭغـ  هللا(ئىم  هللا(ۋە ئىم

ـا   هللا(الر ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر  )رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  دىـن  )رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
ـاالم پهيغهمـــبهر «: رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى، ئـــۇ مۇنـــداق دېـــگهن     دا رامىزانـــئهلهيهىسســ
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ـا ياكى بىر  خورما سابىر  ھهر بىرىگه چوڭ ،ئهر، ئايال، كىچىك ،مۇسۇلمانالردىن قۇل، ھۆر  س
  . »ئارپا زاكات پىتىر بېرىشنى پهرز قىلدى

ـاتنى پ  ـا پهرز  مېلـى مهلـۇم ئـۆلچهمگه يهتـكهن باي     – هقهت پـۇل ئىسالمنىڭ بۇ زاك الرغ
ئىنتــايىن شــى پهرز قىلى الرنىڭ ھهممىســىگه دېگــۈدەكمۇســۇلمان بهلكــى، تىن،قىلماســ

ت كـۈنى ئـۆزىگه ۋە   ھېيجهمئىيهتته  ئىسالمىي چۈنكى،. ھېكمهتلىك ئىش ھېسابلىنىدۇ
ئىگه بواللمايـدىغان   چاقىلىرىغا يهتكۈدەك ئوزۇقلۇقتىن سىرت بىر سا ئاشلىق دانغا –باال 
ـاز ئ ئادەم ، نىمۇسـۇلمان  ھهر بىـر  ئـۇ ھـېكمهت   شـۇڭا  .ۇچرايـدۇ نىڭ تېپىلىشى ئىنتايىن ئ

ـا پـۇل سـهرپ قىلىشـقا    ۋە كهمبهغهل بولسىمۇ ئۆزى پېقىر گهرچه ئۇ  ، ياخشىلىق يوللىرىغ
 دىكىچاغــ ســۇنغان قــول ئــېلىش ئۈچــۈن ئهمهس، بېــرىش ئۈچــۈن شــۇنداقال، ،دۈرۈشــتهكۆن

 -  كهڭلىكـى ئاسـمان   ،ئـۇ . لىـدۇ ئايان بوتېخىمۇ  ھېس قىلدۇرۇشتاھۆرمىتىنى  - ئىززەت 

� �: سـۈپهتلىرىدۇر زېمىنچه كېلىدىغان جهننهت تهييارالنغان مۇتتهقىيلهرنىـڭ  ��� �%#( � �6�%9�*��
�*d���� f�*�*Z�� �%�f�*�� � مال -  پۇل(يولىدا  هللاتهقۋادارالر كهڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ (

  . ①�سهرپ قىلىدىغانالردۇر
ــدان بىلگىنىمىــزدە، بىــر ئىنســاننىڭ زاكــات ئېلىشــقا     بىــز مۇشــۇ ھېكمهتنــى ئوب

ھــالبۇكى، ئــۇ  .ىــپ قالمــايمىزئهجهبلىن دىنھهقلىــق تــۇرۇپ، بــۇ زاكــاتنى بېرىدىغانلىقىــ
ـانچه تهرەپـتىن     بىـر تهرەپـتىن بهرگهن بىـلهن،    ئـۇ  چـۈنكى،  مايـدۇ، قهتئىي زىيان تارت بىـر ق

  . ئالىدۇ
كىچىـك بولسـۇن، چـوڭ بولسـۇن،     «: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ـاي بولسـۇن، پېقىـر بولسـۇن ھهربىـر      ھۆر بولسۇن، قۇل بولسۇن، ئهر بولسۇن، ئايال بولسـۇن،   ب

 مېلىنــى - ڭ پــۇل ئۇنىــ هللابايغــا كهلســهك، . ش پهرزدۇربېــرى ســاكىشــىگه بۇغدايــدىن بىــر 
قايتۇرۇپ  ئارتۇق ئۇنىڭغا بهرگىنىدىن ھهسسىلهپ هللاپېقىرغا كهلسهك، . كۆپهيتىپ بېرىدۇ

  . ②»بېرىدۇ
 

        مالدا زاكاتتىن باشقىمۇ ھهق بار -  پۇل
 

ئــۇ  .ھهق ئهمهس بىــر - دىن مېلىــدىكى بىــر -  مهلــۇمكى، زاكــات مۇســۇلماننىڭ پــۇل
ـارائىت يهنه مالـدا   -  پـۇل . ھهقتـۇر  يىللىـق بهلگىلهنـگهن   ييهنپهقهت مۇئه  قا كـۆرە تهلهپ ش

ـاجالر ۋاجىـپ قىلىـدىغان    ،دىغاننىقىلى ـار  لهرھهقـ  ئېهتىي سـىنى  ئىسـالم تهربىيى ۇ، بـ . ب

                                                 
 .ئايهت -  134سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .هد ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغانئهھم ②
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ـان ئىشـتۇر  مۇسۇلماننىڭ ۋىجـدانىغا   ئالغان ئاق كۆڭۇل ئۇنىـڭ بهلگىلهنـگهن    شـۇڭا  .قالغ
  . قمىقدارى ياكى بهلگىلهنگهن ۋاقتى يو

تهمىـم  : دىـن رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئهنهس ئىبنى مالىك 
ئى رەسۇلۇلالھ، «: قهبىلىسىدىن بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

 ئېيتىــپماڭــا  شــىمنىقانــداق ســهرپ قىلى ئــادەم، زېمىنــدار ۋە ، پۇلــدارجهمهتلىــكمهن 
ـاالم پهيغهمـبهر ئهله . دېـدى » بهرگىن سـهن پۇلۇڭنىـڭ زاكىتىنـى بېرىسـهن، ئـۇ      «: يهىسس

ــدۇ  ـا ســىله  -  خىــش. ســېنى پاكالي ــم قىلىســهن، مىســكىننىڭ،   -  ئهقرىبالىرىڭغـ رەھى

 بــۇپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . ①دېــدى» قوشــنىنىڭ ۋە ســائىلنىڭ ھهققىنــى بېرىســهن
ـا  زاكاتتىن كېـيىن ھهدىسته  ـا سـىله   -  خىـش  يهنه ئۇنىڭغ  ،ىلىـش رەھىـم ق  -  ئهقرىباالرغ

  . بېكىتتىقاتارلىق ھهقلهرنى ىش بېرھهققىنى مىسكىننىڭ، قوشنىنىڭ ۋە سائىلنىڭ 
ـان قىلىـپ مۇنـداق         هللا ـاھىيىتىنى ۋە ئۇنىـڭ تـۈرلىرىنى باي تائاال ياخشـىلىقنىڭ م

ــگهن * 7����: دې���6* ��"�%��%M���� %1%���"v�R"���� %S%��� "a�R"�� �5����%- "2 M�e��� < � "����b� �� �� ��B *���%�"�� �P"���*� %��� %O'� %� "��� ���"���� %C��K)��%. �6���7n "6
��� �6�%��� �Z�R"���� V�7������"���� V��."� �"�� �%��= %C�4� D V��)�A �E�� �R"�� V��n�� �6�4�%�*(���� %1���%M"���� %3�M%>s�R"���� �6�%)%>?�*Z���� %5�%��*Z�� �6�".

 "���� �	��� ��*j�� V����n�� �	���*+�� ������-�B�� %1����-4��� ��%��� �6��� %D�� f�*���*d��� f��� ��"���"�� ���%� �6�%�%.���*+���� "�� ,�� �e��A ��=%; "2%e%,�� "!�%. ����� �� R
 ��� �*�� R"��  2 e �F%i��� B�� �� - �,�q �6�%9*�� �F%i��� B %]"��ـان تهرەپـكه    � ���"� سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋە كـۈن پاتق

قــا، ئــاخىرەت كــۈنىگه، هللابهلكــى،  .يــۈز كهلتۈرۈشــۈڭالرنىڭ ئــۆزىال ياخشــى ئهمهلــگه ياتمايــدۇ 
، پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش، )نازىل قىلغان كىتابالرغا هللايهنى (پهرىشتىلهرگه، كىتابقا 

ــش   هللا ــىدىن خى ــۆيۈش يۈزىس ــى س ــى     -  ن ــكىنلهرگه، ئىبن ــتىملهرگه، مىس ـا، يې ئهقرىباالرغـ
ـاپىرالرغ      -  يهنى پۇل(سهبىللهرگه  ـان مۇس ـائىلالرغا ۋە  )امېلىـدىن ئاالقىسـى ئۈزۈلـۈپ قالغ ، س

ـات بېـرىش،         -  قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشىگه پـۇل  ـاز ئوقـۇش، زاك ـاردەم قىلىـش، نام ـال ي م
ئۇرۇشــقا ) نىــڭ يولىــدا قىلىنغــانهللا(ئهھــدىگه ۋاپــا قىلىــش، يوقســۇزلۇققا، كېســهللىككه ۋە 

گه يهنـى يـۇقىرىقى سـۈپهتلهرگه ئىـ    (ئهنه شـۇالر  . بهرداشلىق بېرىش ياخشـى ئهمهلـگه كىرىـدۇ   

تائاال مهزكـۇر   هللا. ②�ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادەملهردۇر. راستچىل ئادەملهردۇر) ئىمانىدا) (كىشىلهر
  . قىلدى دىنبېرىشنى ياخشىلىق قاتارى زاكاتغا الرغا ۋە باشقىالرئهقرىبا – ئايهتتىمۇ خىش

 

                                                 
 .ئهھمهد رىۋايهت قىلغانئىمام  ①
 .ئايهت -  177سۈرە بهقهرە،  ②
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        غا سهرپ قىلىشياخشىلىق يوللىرىمالنى  -  پۇل
 

. ھهققىـدە توختالـدۇق   سهرپ قىلىـش  قىسمىنى نپهرز بولغا زاكاتنىڭبىز يۇقىرىدا 
نى ســـهرپ قىلىشـــنىڭ دائىرىســـى مـــال -  لـــېكىن، شـــۇنى بىلىـــش كېرەككـــى، پـــۇل 

. ھهرخىـل بولىـدۇ   تېخىمـۇ كهڭ ۋە  مۇسۇلماننىڭ قهلبى تهلپۈنىدىغان ياخشىلىققا قاراپ
ـا پـۇل     ئىسالم ـال سـهرپ قىلىشـنى شـۇنداق تهسـىرلىك       –دىنى ياخشـىلىق يوللىرىغ م

ــۋىق  ــۆڭلى  تهش ــېخىنىڭ ك ــدۇكى، س ــۇ كهڭ  –قىلى ــى تېخىم ــدۇ  كۆكس ــۇپ كېتى ، بول
تائاال سهدىقىنى ئوڭ قولى بىلهن قوبـۇل   هللادەرۋەقه، . بهرمهي تۇرالمايدۇبېخىلمۇ بىر نهرسه 

ـان    ئۇ،. قىلىدۇ ـايچىقىنى      ئادەمنىـڭ سهدىقىسـىنى   سـهدىقه قىلغ ـادەم ئـۆز ت خـۇددى بىـر ئ
ئـۇ  . اۋابىنى ئۇھۇد تېغىدەك زورايتىـپ بېرىـدۇ  ئوبدان بېقىپ ئۆستۈرگهندەك ئۆستۈرۈپ، س

�3$ �: مۇنداق دېگهن) ��(� � 45 � �%� �5%.��(�� �o"��� "N����8�B $3*� �D %5�H�R�� %CK)�� %5�%��� �%� "2 !�����"7�B ��� �%#( � �6�%9*��  5�H*7   3��i47
 02����%)�A 0o��� %����  C���K)���� f���� �a�� 6��� �R%�  �%A�����d �  C���K)���� $3���*� �D� مېلىنـــى ســـهرپ  -  پـــۇليولىـــدا نىـــڭ هللا�

يهتــته باشــاق چىقارغــان، ھهر ) ســهرپ قىلغــان نهرسىســى يهرگه تېرىلىــپ(قىلغانالرنىــڭ 
 -  ئۈچــۈن ســهرپ قىلىنغــان پــۇل هللابــۇ (دان تۇتقــان بىــر دانغــا ئوخشــايدۇ  100باشــىقىدا 

ـال  ـان بهندىسـى   هللا). مالنىڭ ساۋابىنىڭ ھهسسىلهپ كۆپ بولىدىغانلىقىغا مىس گه خالىغ
مــال  هللا(كهڭــدۇر ) چهكلىــك ئهمهس(نىــڭ مهرھهمىتــى هللا. ھهسســىلهپ ســاۋاب بېرىــدۇ

��)G� �؛ ①�)ىلغۇچىنىــڭ نىيىتىنــى بىلگۈچىــدۇر  ســهرپ ق �Z�D ���G�"���- �C��*)��  h%��� "� �� �%9��*�� ��= 6���7
 02�%��� �� 0��� "<�B  C������  C����  C�#%A����d ��ــى « ��� ــهنه   هللاكىمك ــي ھهس ـا قهرزى ــدىكهن قـ ــى (بېرى ــڭ هللايهن نى

ـا ھهسسـىلهپ    هللا، )مال سهرپ قىلىدىكهن -  لىقىنى تىلهپ، ئۇنىڭ يولىدا پۇلرازى ئۇنىڭغ

  . ②�قايتۇرىدۇ، ئۇنىڭغا چوڭ ساۋاب بېرىدۇ
كىشىلهرگه ھهر كۈنى ئاسماندىن ئىككـى  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ـان قىل  -  سېخىينىڭ خهيرى هللائى ‹: ئۇالرنىڭ بىرى. پهرىشته چۈشىدۇ ـان ئېهس  - پـۇل   غ
ن رەبېخىلنىڭ مېلىنى تىرىپى‹: ه بىرىيهن. دەيدۇ› نىڭ ئورنىنى تولدۇرۇپ بهرگىنمېلى

  . ③»دەيدۇ› قىلىۋەتكىن
ئـۇالر بىـر قـوي     :رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   مۇنـداق  دىن)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئائىشه 

ـاالم  . سـهدىقه قىلـدى   ، ھهممىسىنى دېگۈدەكبوغۇزالپ ىن ئۇنىڭـد «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
 )يهنــى قــولى(تــاغىقى ئۇنىڭــدىن پهقهت «: ئائىشــه ەپ ســورىغاندا،د» ؟بىــر نهرســه قالــدىمۇ

                                                 
 .ئايهت -  261رە، سۈرە بهقه ①
 .ئايهت -  11سۈرە ھهدىد،  ②
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغانئىمام  ③
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ىــدىن باشــقا تاغىق«: بــۇنى ئــاڭالپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم .ەپ جــاۋاب بهردىد» قالــدى

مېلىم،  :بهندە«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن. ①دېدى» پتۇقا يېرىھهممه 
: لىـدۇ تېگىشلىك بوپهقهت ئۈچ نهرسه  ئۇنىڭغا هقىقهتهن، ئۇنىڭ مېلىدىنھ. مېلىم دەيدۇ

نىــڭ دەرگاھىــدا هللايهنــى (يهپ تــۈگهتكىنى، كىيىــپ چىرىتكىنــى، بېرىــپ ســاقلىغىنى 

  . ②»ىدۇكېتىدۇ ۋە باشقىالرغا قالقولدىن قىسى ئۇالردىن باش .)ساقالنغىنى
لىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر دىــن رىــۋايهت قى)ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(ئىبنــى مهســئۇد 

ئۆز مېلىدىن نىڭ مېلىنى ىمىراسخورسىلهرنىڭ قايسىڭالر «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
پهقهت ئۆزىمىزنىـڭ مـېلىال    گهھهربىرىمىـز  ئى رەسـۇلۇلالھ، «: ئۇالر» دۇ؟كۆرىياخشى  بهكراق

ىگه تهۋە ئـۆز  ھهقىقهتهن سهرپ قىلغىنى«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېيىشتى» ياخشىراقتۇر

  . ③»بولىدۇتهۋە  مىراسخورىغا ىغىنىبولىدۇ، سهرپ قىلم
ئـۆزلىرى   ئىلگىرىكـى مۇسـۇلمانالر   مۇشۇ دەلىللهرگه ۋە باشـقا دەلىلـلهرگه ئاساسـهن،   

 خهيرى ئۇالرنىڭ .سهرپ قىالتتىمهردلهرچه يولىدا  هللا ىرىنىمالل - پۇل  ياخشى كۆرىدىغان
ـات  ئۈچۈن قا يېقىنلىشىشهللا ىدىللىر. ئېهسانلىرى جاھانغا تولۇپ كهتتى -  ىش بېـر  زاك
ئۇالر . قىلىش بىلهنال تهسكىن تاپمىدى ھهقلهرنى ئادائۇنىڭدىن باشقا  مېلىدىكى - پۇل  ۋە
 ســهرپ ھهسســىلهپ ئاشــۇرۇپ مېلىنــى - ، پــۇل نىــڭ دەرگاھىــدىكى نهرســىنى تىــلهپهللا

  . تۇرلۈكمهڭگۈ ياخشى ۋە نېمهتتائاالنىڭ دەرگاھىدىكى  هللاچۈنكى، . قىلدى
ـايه قىلىـدۇ  ۇ ھهقته ئىمام لهيس ئىبنى سهئدنى تىلغا ئب بـۇ پهزىلهتلىـك   . ېلىش كۇپ

ـا قوي غا كىرگهنلىكى پۇلالرنى بىر يىلىئالىم قول ـاي  غ . تتىهتېيولىـدا سـهدىقه قىلىـۋ    هللام
  . يېتىدىكهن تىلالغامىڭ  80ىڭ يىللىق كىرىمى ئۇن ،ىلىشىچهتېيئ

پ كهلــگهن كىشــىنى قهتئىــي ىــلهھــاجىتىنى تشــۇنداقال، ئابــدۇلالھ ئىبنــى جهئــفهر 
 هللا«: ئۇ مۇنـداق دېـگهن   ،باشقىالر ئۇنىڭدىن بۇ ھهقته سورىغاندا. قۇرۇق قول قايتۇرمايتتى

ـادەت بىـلهن  بىـر   گهنىـڭ بهنـدىلىرى  هللا مۇمهن. دىلهنئادەت بىر ئادەتماڭا   هللا. ىملهنـد ئادەت ئ
ــ ماڭــا مهن . تلهنــدىمنىــڭ بهنــدىلىرىگه بېرىشــكه ئادەهللامهن  شــۇڭا دى،بېرىشــكه ئادەتلهن

ـام،    ــۈزۈپ قويسـ ــۇالردىن ئ ـادىتىمنى ئ ــۇهللائـ ــۈزۈپ قويۇشــىدىن    نىڭم ـادىتىنى ئ ــدىن ئـ مهن
  . »ئهنسىرەيمهن

  
  

                                                 
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ①
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان ③
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  روزا. 4
 

        لىقىبولىدىغان ئىبادەتلهرنىڭ خىلمۇخىل ىسالمدىكىئ
 

ــالم ـادەت نىڭئىس ــۈر ئىبـ ــۇپ،  لىرىت ــۆپ بول ـا،   ك ــرى دۇئـ ــربهزىلى ــبىه،  -  زىكى تهس
گه ئىلىم ئۆگىتىش، يولدىن ئازغاننى مىگهنتىن توسۇش، بىل، يامانلىقبۇيرۇپياخشىلىققا 

  . ۇئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدسۆز  -  گهپئوخشاش  غايېتهكلهش قاتارلىقالر
ـاش  زاكات، غا ئوخشاش جىسمانىي ھهرىكهت بىلهنبهزىلىرى ناماز ـا ئوخش ـال   -  پـۇل  ق م

ــدا قىلىــدىغان جىهادهللا ھهج ۋە ايــاكى بىــلهن  ـا ئوخشــاشيولى بىــلهن  ھهر ئىككىســى قـ
  . ھهرىكهت ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇئهمهلىي 
ـارقىلىق ھهرىكهت ئهمهلىي سۆز ياكى - بهزىلىرى گهپيهنه  ، سـتىن مائېلىـپ بېرىل  ئ
ــۇۋېلىش   بهلكــى،  ــۆزىنى تۇت ئېلىــپ  ۋە چهكــلهش ئــارقىلىقروزىغــا ئوخشــاش ئىنســان ئ
ـا قهدەر  مهلۇمكى، ئىنسان روزا تۇتۇش ئارقىلىق تاڭ سهھهردىن كـۈن ئول . بېرىلىدۇ تۇرغانغ
  . دۇچهكلهيئىچمهكتىن ۋە ئايالالرغا يېقىنلىشىشتىن ئۆزىنى  -  يېمهك
 
 

        ئىجابىي ئهمهلدۇر جهھهتتىن ۋە روھىي هتروزا ماھىي
 

ـا     ئىنساننىڭ ئۆزىنى ئاشۇنداق تۇتۇۋېلىشى كۆرۈنۈشته سهلبىي ئىـش بولسـىمۇ، ئهمم
ـابىي ئهمهلـدۇر    ـان  چـۈنكى، ئى . ئۇ ماھىيهتته ۋە روھىيهتـته ئىج ـا يېقىنلىشىشـ  هللانس نى ق

ـاننىڭ  ندېمهك، ئۇ ئى. كۆڭۈل تارتىدىغان نهرسىلهردىن ئۆزىنى تۇتۇۋالىدۇ نىيهت قىلىپ، س
ــدىغان،     ــلهن بولى ــى بى ــۆز ئىرادىس ــڭ هللا ائ ــى تائاالنى ــدا ۋەزن ــدىغان  مىزانى ــر كېلى ، ئېغى

  . ۋە قوبۇل بولىدىغان روھىي ئهمهلدۇرھېسابلىنىدىغان ياخشىلىق 
دىـن  . ئېتىدىغان ئىشنىڭ دەرىجىسىنى بهلگىلهيـدۇ ياكى تهرك  قىلىدىغان - نىيهت 

ـاكى        ـان ئىشـنى پهرز بىلىـپ ي ـارەتقۇ؟ بۇيرۇلغ پهقهت قىلىش ياكى تهرك ئېتىشـتىن ئىب
ـاكى مهكـرۇھ بىلىـپ        مۇباھ بىلىپ  ـارام بىلىـپ ي قىلىدىغان ئىش، توسـۇلغان ئىشـنى ھ

يىــق، تــوغرا بولغــان  دەرھهقىــقهت، پهزىلهتلهرنىــڭ ھهممىســى ال . تهرك ئېتىــدىغان ئىــش
   ؟ن ئىشنى تهرك ئېتىشتىن ئىبارەتقۇئىشنى قىلىشتىن، اليىق، توغرا بولمىغا

گهرچه ئهگهشـكۈچىلىرى  (مـۇ بىلىـدىغان   رىلگىرىكى دىنال، روزا ئىسالمدىن ئدەرۋەقه
ـاال مۇنـداق    هللا. قهدىمىي ئىبادەتتۇر )بولسىمۇ ئۆزگهرتىۋەتكهن ئادا قىلىنىش شهكلىنى تائ
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���: دېگهن�  ���� �*����� "2� M*)��� "2 M%)"����- 6� %7 �6�%9�*�� V��)�A �l�%� � �� �R��  �����4+��  2 M"���)�A �l�%� � "��� (�7n �6�%9�*�� � �!b���B� �  ئـى
ـاھالردىن ! (مۇئمىنلهر يهنـى  (ساقلىنىشـىڭالر ئۈچـۈن، سـىلهردىن ئىلگىـرىكىلهرگه     ) گۇن

ــۈممهتلهرگه ــدەك، ســىله) ئىلگىرىكــى ئ پهرز ) روزىســى رامىــزان(رگىمۇ روزا پهرز قىلىنغان

  . ①�قىلىندى
  . ئهمما، ئىسالمدىكى روزا باشقا روزىالرنىڭ ھهممىسىدىن ئاالھىدە پهرقلىنىدۇ

 
 

        ئېيى ىنىڭپهرز روز
 
ـاال   هللا ـاي  بىــر ھۆرمهتلىـك بهرىكهتلىـك ۋە  روزا ئۈچــۈن ئىسـالمدا  تائ  ،ئــۇ. تاللىـدى  نىئ

ـايهتلىرى نازىـل   نىڭ »رئان كهرىمقۇ« ،ئورۇن ئالغان چوڭقۇرمۇسۇلمانالر قهلبىدىن  تۇنجى ئ
ــدۇربول ــۇ ئــايهتلهرنى جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا   . غــان ئاي ئ

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئېلىپ چۈشكهنىدى[��)�O �%9�*�� �F�4.�� %2� "��%. "B��"�-�  $[��)�A "6� %7 ���� �Z8 %"�� �[��) �O 

  ��� "�� "W� �Fb.���� "B��"�-�  %2�)��"��%. �2*)�A �%9*��  "2��)"��� "2�� ��7 ����Z8 %"�� �2*)�A ��    ـان پهرۋەردىگارىڭنىـڭ ئىسـمى ياراتق
ـاراتتى    ــدىن يـ ـاننى لهخــته قان ــۇ ئىنسـ ــۇغىن، ئ ــلهن ئوق ــڭ ئهڭ  . بى ــۇغىن، پهرۋەردىگارى ئوق

 ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسـىلهرنى . ئۆگهتتى) خهت يېزىشنى(كهرەملىكتۇر، ئۇ قهلهم بىلهن 

  . ②�بىلدۈردى
نى ئهڭ ياخشى بهندىسىگه نازىـل قىلىـش   »قۇرئان كهرىم«ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ كىتابى  هللا

ــۇ ئۈچـــۈن تاللىغـــان  نىـــڭ پهرز بولۇشـــىغايىللىـــق ئىبادەت روزىـــدىن ئىبـــارەت ئـــاي بـ

� �%��C% ��"� ��" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. اليىقتۇر قىمۇ ئهڭتاللىنىشE%j�8 B ��%9�*�� �����d�7��  � "!�g YG,� e  �n
 �A "��B ��Gd�%��7 ���� �� 6��7��  C "R� +��")��� �� "!*a��  2 M(%7 �,%!�g 6�R�� %���-"� #"���� Y�, !"�� �647 $&��(4����.�� %]�*()4� "6�47 0	*,�%�� $��#��� V��)

 ���� "Z "��  2�� M%.  ,���%� � �/�� ���� "Z �"��  2�� M%.  C��K)��  ,���%� � ���� �O B $����*��B� ــزان� ــ رامى ــقا  ئېيى ــل بولۇش ـان نازى دا قۇرئـ
ـاھهقنى       باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا يېتهكچىـدۇر، ھىـدايهت قىلغـۇچى ۋە ھهق بىـلهن ن

ـا،     رامىـزان سىلهردىن كىمكـى  . ئايرىغۇچى روشهن ئايهتلهردۇر ـازىر بولس  رامىـزان ئېيىـدا ھ
ــى مۇســاپىر(روزىســىنى تۇتســۇن؛ كىمكــى كېســهل يــاكى ســهپهر ئۈســتىدە     ــۇپ ) يهن بول

ــۈن    تۇتمى( ــۈنلهر ئۈچ ـان ك ـا، تۇتمىغـ ـان بولسـ ــۇن  ) غـ ــۈنلهردە تۇتس ــقا ك ــىلهرگه  هللا. باش س

  . ③�ئاسانلىقنى خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ

                                                 
 .ئايهت -  183سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهتلهر -  5ۋە  -  1سۈرە ئهلهق،  ②
 .ئايهت -  185سۈرە بهقهرە،  ③
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        ئهسرارلىرى -  روزىنىڭ سىر
 
ـاال  هللا ــزانتائـ ــدى  رامى ــدا روزا تۇتۇشــىمىزنى پهرز قىل ـاالهللا ا. ئېيى ــى پهقهت  تائـ روزىن

مىزنى ئۇالردىن بىلىدىغىنى. پهرز قىلدى يلىتۈپهئهسرارالر ۋە ھېكمهتلهر  -  يۈكسهك سىر
ــدىغ زاماننىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن ئۇنىــڭ بهزى  . ىمىزنى بىلمهيمىــزنىبىلهلهيمىــز، بىلمهي
لۇق ئارقىســىدىكى ۋە ئۇسســۇز ئــاچلىق ئاشــۇ نىــڭهللا بىــز شــۇڭا .ســىرلىرى ئېچىلىــدۇ

ڭ نى كىشـىلهرنى ئۇپ، ، روزىدىكى سىرلىرىنى تېپىپ چىقىشىمىزنى ئويلىىرىھېكمهتل
  . شىمىز كېرەكتۇتۇئىرادە قىلغان رەۋىشته  بىزدىن هللاخاھىشى بويىچه ئهمهس، بهلكى 

 
 

        روزا ئىنسان روھىيىتىنى كۈچلهندۈرىدۇ
 

ـاننىڭ سـىرلىرىنى تونـۇپ يهتكهنـدە ئانـدىن        بىز روزىنىڭ سـىرلىرىنى پهقهت ئىنس
  ئۇنداقتا ئىنسان دېگهن نېمه؟ ئۇنىڭ ماھىيىتىچۇ؟ . بىلهلهيمىز

ـان ھهيكهلمـۇ؟ ئـ   رىكهت قىلىۋاتقان جهسهتمۇ؟ ياكى قهد كۆتئىنسان ھه  ۇۈرۈپ تۇرۇۋاتق
ـان       ــب تاپقـ ــرىپالردىن تهركى ــۆڭهكلهر ۋە نې ــلهر، س ــۈجهيرىلهر، گۆش ــۇ ئهزاالر، ھ پهقهت ئاش

ئهرزىــمهس، مهخلۇقمــۇ؟ مۇبــادا ئىنســان پهقهت ئاشــۇنداق مهخلــۇق بولســا، ئــۇ نېمىــدېگهن 
  ! ھه - ق نېمىدېگهن كىچىك مهخلۇ

بهلكــى، ئــۇ . ، ئىنســان پهقهت كــۆز ئالــدىمىزدىال كۆرۈلۈۋاتقــان ھهيــكهل ئهمهس تــوغرا
  . الي بىلهن ئورالغان ئالىي مهرتىۋىلىك سىردۇر. زېمىندا تۇرىدىغان ساماۋىي روھتۇر

ـاتتۇر   ئىنساننىڭ ماھىيىتى پهقهت  ـانىي مهرھهمهت ۋە روھىـي ئىلتىپ ـاال   هللا. رەبب تائ
ـارقىلىق چۈشـىنىدۇ، تهپهككـۇر قىلىـدۇ،       ئىن. ئۇالرنى ئىنسانغا بىرىكتۈرگهن ـان ئـۇالر ئ س

ـاھلىقىنى     ئۇنىڭ بىلهن سېزىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن تېتىيدۇ، ئۇنىڭ بىـلهن زېمىننىـڭ پادىش
تائـــاال  هللاشـــۇنىڭ ئۈچـــۈن . لىـــدۇنىڭ مهلۇماتلىرىـــدىن خهۋەردار بوئاســـمان. رىدۇباشـــقۇ

ــدى  ــۇ . پهرىشــتىلهرنى ئــادەمگه ســهجدە قىلىشــقا بۇيرى ســاننىڭ اليــدىن ئىن ھهرگىزمــۇب

���%]0 �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ئهمهس ئىدى �O ��48%; %3� �M%> ���R")%� �Fb.�� �E��- "=%;
 $6���%@ 6�� %7 �G��� �a�.  �6�%, %<��� ��  C���� ���� ����� ��� %D�b� 6�� %7 %C���%�  N�� "̂ �#��8��  C �"��*��� �� ��=%u���ئــۆز ۋاقتىــدا پهرۋەردىگارىــڭ � ��

ـارىتىمهن ‹: ېيتتىپهرىشتىلهرگه ئ ئـۇنى مهن راۋۇرۇس  . مهن ھهقىقهتهن اليدىن بىر ئادەم ي
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ـالىتىگه      (ياراتقان  ـان ھ يهنى ئۇنى سۈرەتكه كىرگۈزۈپ، ئهزالىـرى تولـۇق، مـۇكهممهل ئىنس

  . ①�›ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگهن ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا سهجدە قىلىڭالر) كهلتۈرگهن
ئىنسان جىسـمى ئـۆي بولـۇپ،    . دۇراپقان ئىنسانئالىي روھ ۋە تهندىن تهركىب ت ،مانا بۇ

جىســىم ئــۇالغ بولــۇپ، روھ ئۇنىــڭ ئۈســتىدىكى يولــۇچى يــاكى . ئۇنىــڭ ئىگىســى روھتــۇر
ئۆي ياكى ئۇالغ ئۆزى ئۈچۈن يارىتىلغان ئهمهس، ئۆي بولسا ئۇنىڭـدا تۇرىـدىغان   . مۇساپىردۇر

. ئۈچــۈن يارىتىلغــانئــادەم ئۈچــۈن، ئــۇالغ بولســا ئــۇنى مىنىــدىغان ئادەمنىــڭ مهنپهئىتــى  
غنىـڭ  ، ئـۆزلىرىنى ئۇال شـى اشلىۋېتىپ، ئۆيلىرىگه كۆڭـۈل بۆلۈ ئۆزلىرىنى تئىنسانالرنىڭ 

ــلىنارلىقى نېمىـــدېگهن ئهقىلخىزمهتچىلىـــرى قىلىۋالغـــان ــۇالر ! ھه -  ئىـــش پسۇسـ ئـ
ئۆزلىرىنىــڭ جىســىملىرى ئۈچــۈنال ئىشــلهيدۇ، دۇنيــالىق ئــارزۇلىرى ئۈچــۈن پائــالىيهت  

ئۇالرنىڭ داۋاملىق ئوقۇيـدىغان  . ى ۋە شهھۋەتلىرى ئهتراپىدا ئايلىنىدۇقىلىدۇ، قورساقلىر
  : مارشى تۆۋەندىكىچه

  . ئۇيقۇدىن ئىبارەت ،ئىچمهك – دۇنيا پهقهت يېمهك
  . دېيىشىڭ كېرەك “دۇنيائهلۋىدا ”: سهن بۇ ئىشالرنىقىاللمىساڭ 

  

%6 ��* �: تائاال بۇالرنى سۈپهتلهپ مۇنداق دېگهن هللا�7 �N"��B���B G���%��� %C"��)�A  �� M�� �N8�����B  L����e  C�!��%; �9 �̂ 

 G��%����� �� b5�������B "2����  e "5�����. %�������"�8� "W��� */%; "2����  e "�%; ������� )%�"��� "��B ��� �R���� "Z�� "2 e��������H "��B *��B  l���� �Z ":�� "��B� � ــپ ئېيتىــ
ـادەمگه     ـان ئــ ــالھ قىلىۋالغــ ــىنى ئىـ ــى خاھىشـ ـاڭچۇ؟ نهپسـ ــىغا  (باقســ ــى خاھىشـ نهپسـ

) گېپىڭنى(ئۇالرنىڭ تولىسىنى . ھامىي بوالالمسهن) گىشىشتىن ئۇنى ساقالش ئۈچۈنئه
) چۈشهنمهسلىكته(ئاڭاليدىغان ياكى چۈشىنىدىغان ئادەملهر دەپ گۇمان قىالمسهن؟ ئۇالر 

  . ②�پهقهت چاھارپايالرغا ئوخشاشتۇر، بهلكى ئۇالردىنمۇ بهتتهر گۇمراھتۇر
تىپــى بولغــان تــۆۋەنكى  تهننىــڭ ئــۆز شــۇڭا .نتهركىــب تاپقــائىنســان روھ ۋە تهنــدىن 

ـان ئۈسـتۈ    روھنىڭمـۇ  . دىغان تهلهپلىرى بارئالهمدىن قاندۇرى دىن نكى ئالهمـ ئـۆز تىپـى بولغ
مۇبــادا ئىنســان ئۆزىنىــڭ روھىــي تهشــنالىرىنى تېنىنىــڭ . ىــدىغان تهلهپلىــرى بــارقاندۇر

ـا،  تهلهپلىرىگه، ئهقلى لىكىدىن ته سـۈپهت رەھىمـدىل پهرىشـ   نى شـهھۋەتلىرىگه بويسۇندۇرس
بـۇ ھهقـته بىـر    . ھايۋانغا، بهلكـى قوغالنـدى شـهيتانغا ئايلىنىـپ كېتىـدۇ      چىقىپ، خارۇزار

  : شائىر مۇنداق دېگهن
  كېچىسهن قاچان، تېنىڭدىنئهي ئىنسان، 

  .، تارتىسهن زىيانيوق ئىزدىسهڭپايدا 

                                                 
 .ئايهتلهر -  72ۋە  -  71سۈرە ساد،  ①
 .ئايهتلهر -  44ۋە  -  43سۈرە فۇرقان،  ②
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  روھىڭنى كۈچهيتكىن، پهزىلهتلىك بول،
  .انئىنسبولىسهن تهن ئهمهس، روھ بىلهن 

  
نىـڭ سـىرلىرىنى تونـۇپ    هللا، ىـپ ىنـى بىل قىممىت -  رىقهد روھىنىڭئىنسان ئهمما 

ـا      يهتسه،  ـالهم قىسـمىغا ھۆكـۈم قىلدۇرس ، ئۇالغـدىن  ئۈستۈنكى ئالهم قىسـمىنى تـۆۋەنكى ئ
ــدىغان        ــدا ئولتۇرى ــۇرۇن ئۇنىڭ ــتىن ب ــۆينى بېزەش ــه، ئ ــۈل بۆلس ــۈچىگه كۆڭ ــۇرۇن مىنگ ب

هپلىرىـدىن ئۈسـتۈن   هشـنالىرىنى تهننىـڭ تهل  ساھىبخانغا ئهھمىـيهت بهرسـه، روھنىـڭ ت   
 هللا. ، ئاندىن ئىنسان پهرىشتىگه ياكى پهرىشتىدىنمۇ ياخشى بىر مهخلۇققا ئايلىنىدۇتۇتسا

��%�*3% �: تائاال مۇنداق دېگهن�"��  � "�� �O "2 e �F%i�� "� B %&��:%��*+�� �� )%R�A�� �� (�7n �6�%9*�� *�ئىمان ئېيتقان ۋە � �;%

  . ①�شۇالر مهخلۇقاتالرنىڭ ياخشىسىدۇرئهنه  - للهرنى قىلغانالر ياخشى ئهمه
ـاۋايى ھهۋەسـ   ئۇنىڭ روزىنى غائىنسانتائاال  هللا شۇڭا ـازاد   لىرىنىڭ سـۇلتانلىقىدىن ھ ئ
ئۈسـتىدىن غالىـپ كېلىشـى،     شهھۋەتلىرىنىڭ، قۇتۇلۇشى، تېنىنىڭ زىندانىدىن بولۇشى
ـايۋانى ــۈپهت يھـ ــت  س ــى ۋە پهرىش ــونترول قىلىش ــۈن پهرز  ىلهرگه لىرىنى ك ــى ئۈچ ئوخشىش
ـا يېقىن  هللاروزىدارنىڭ روھى ئـۆرلهپ،   مۇشۇ سهۋەبتىن، .قىلدى ـالىرى  شـى،  لىشىتائاالغ دۇئ
ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت  نىڭهللاقا دۇئا قىلسا، هللالىرىنى ئېچىشى، دەرۋازىئاسمان بىلهن 

ـازى       :ئۇنىڭغاقىلىشى ۋە  ـابهت قىلىشـقا ھ ـايىڭنى ئىج  رمهن، دەپھازىرمهن ئـى بهنـدەم، دۇئ
: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېـگهن . ئهمهس نىدا قىلىشى ئهجهبلىنهرلىك

ـان    روزىـدارنىڭ   بىـرى،  :ىشىنىڭ دۇئاسى رەت قىلىنمايـدۇ ئۈچ ك« ـار قىلغـۇچه قىلغ ئىپت
ـان كىشـىنىڭ    ئۈچىنچىسى،ئادىل ئىمامنىڭ دۇئاسى؛  يهنه بىرى، دۇئاسى؛ زۇلۇمغا ئۇچرىغ

  . ②»دۇئاسى
 
 

        روزا تۇتۇڭالر، ساغالم بولىسىلهر
 

بهدىنىنـى   بىر تهرەپـتىن روھىنى پاكلىسا، يهنه  بىر تهرەپتىن ئىنسان روزا ئارقىلىق
ــدۇ ــى  . كۈچلهندۈرىـــ ــهللىكلهرنىڭ كۆپىنچىســـ ئىنســـــانالر دۇچ كېلىۋاتقـــــان كېســـ
 - يهپ كۆڭۈللىرى تارتقان نهرسـىلهرنى ئايرىماسـتىن    ڭ سهۋەبىدىن بولۇپ،قورساقلىرىنى

ـاالم مۇنـداق دېـگهن      . كېلىپ چىقىدۇ هنلىكتىنئىچك : بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

                                                 
 .ئايهت -  7سۈرە بهييىنه،  ①
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ②
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 هســلىدە ئۇنىــڭ ئــۆرەئ. مايــدۇئــادەم ئــوغلى قورســىقىدىن يامــانراق بىــر قــاچىنى تولدۇر «
ا، ئاسـتىد يېمىسه بولمايدىغان ئهھۋال  ئهگهر ئۇ چوقۇم. هتتىيېت ئىچىشى - ىدەك يهپ تۇرغ
ـان  ه،دىغان نهرسـىگ تائامغا، ئـۈچتىن بىرىنـى ئىچىـ   ئۈچتىن بىرىنى ) ئاشقازىنىنىڭ(  قالغ

  . ①»ئۈچتىن بىرىنى نهپهس ئېلىشىغا قالدۇرسۇن
ــىقى ب  ـاننىڭ قورس ـاپهت،ئىنسـ ــقازىنى كېســهللىكلهر  االيىئـ ــ ئاش ـا، خهزىنىس ى بولسـ

ئاشقازاننىڭ دەم . دۇرىسىدور ئۇنىڭ ئاساسى )يهنى ئاز تاماق يېيىش( تاماقتىن پهرز تۇتۇش
ـاددىالردىن قۇتۇلۇشـىغا روزا تۇتۇشـتىن      ئېلىشىغا ۋە  ـانلىق م جىسىمنىڭ كـۆپلىگهن زىي

ت بىمارىنىـڭ روزا سـهۋەبىدىن   ېـ دىئاب 300مهلـۇم بىـر ژۇرنالـدا    . ۇئارتۇق پۇرسهت بولمايـد 
ــۇڭالر، ســاغالم «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. شــىپا تاپقــانلىقى بايــان قىلىنغــان  روزا تۇت

  . تقانتوغرا ئېي تولىمۇدەپ  ②»بولىسىلهر
 
 

        روزا ئىنسان ئىرادىسىنى يېتىلدۈرىدۇ
 

. دۇچىـداملىق بولـۇش ئۈچـۈن يېتىلدۈرىـ    . روزا ئىنسان ئىرادىسـىنى كۈچلهندۈرىـدۇ  
لهر تــۇرۇپ قورســىقى ئاچىــدۇ، ئالدىــدا شــۇنداق ســوغۇق نېمهتروزىــدار ئالدىــدا شــۇنداق نــازۇ

تىـن  هللابۇ جهريانـدا  . لىدۇئىچىملىكلهر تۇرۇپ ئۇسسايدۇ، ئايالى يېنىدا تۇرۇپ ئۆزىنى تۇتۇۋا
ئـۇنى  . ئۆزگه ئـۇنى كۆزىتىـدىغان، ۋىجدانىـدىن باشـقا ئـۇنى باشـقۇرىدىغان بىرسـى بولمايـدۇ        

ـارتۇق قايتىلىنىـپ    ،بۇ. پهقهت كۈچلۈك ئىرادە يۆلهپ تۇرىدۇ كۈنىگه ئون بهش سائهتتىن ئ
ــدۇ ــدۇ      . تۇرى ــۇنداق قىلى ــۈن ش ــۇز ك ـاكى ئوتت ــۈن يـ ــۇز ك ــرمه توقق ــدا يىگى ــالم . يىل ئىس

ئېيىـــدا مهجبـــۇرىي ئاچىـــدىغان ۋە باشـــقا ۋاقىتتـــا   رامىـــزانۇســـۇلمانالرغا ھهر يىلـــى م
ــدىغان روزا مهدرىســىدەك باشــقا قايســى بىــر مهدرىــس ئىنســان     ــۇپ بېرى ئىختىيــارىي قوي

ــدۇ؟ ئى   ــۇنداق تاۋالي ــىنى مۇش ــهۋر   ئىرادىس ــق س ــۇنداق چىرايلى ـانغا مۇش ــنى  نسـ قىلىش
ق بىـر  ۇلۇى ئىرادىنى كۈچلهندۈرۈش توغرىمئۆگىتىدۇ؟ گېرمانىيىلىك بىر پسىخىكا ئال

ئۇنىڭــدا ئىنســان ئىرادىســىنى يېتىلدۈرۈشــتىكى ئهڭ ياخشــى  . ئىلمىــي ماقــاله يازغــان
پسـىخىكا ۋە تهن  بـۇالرنى   ۇئىسالمغا كهلسـهك، ئـ  . قىلغان ۋاسىته روزا ئىكهنلىكىنى بايان

ئى «: ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم م. دوختۇرلىرىدىن بۇرۇن ئوتتۇرىغا قويغانىدى
چــۈنكى، . ياشــالر جامائهســى، ســىلهردىن ئۆيلىنىشــكه قــادىر بواللىغــان ئــادەم ئۆيلهنســۇن  

                                                 
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ①
 .تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ②
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ـاقاليدۇ    ــدىن سـ ــى ھارام ـان يېرىن ــۆزىنى ۋە جـ ــۆيلىنىش ئۇنىــڭ ك ـادىر  . ئ ئۆيلىنىشــكه قـ

  . ①»چۈنكى، روزا ئۇنىڭ شهھۋىتىنى كېسىدۇ. بواللمىغان ئادەم روزا تۇتۇشى الزىم
ـانغا سـهۋر  ئېيى ئى رامىزان ـاالم سـهۋر    شـۇڭا . ۆگىتىـدۇ ئ نس نى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ئېيىنىـڭ روزىسـىنى تۇتـۇش ۋە ھهر ئايـدا      سـهۋر «: ىسبهت بېرىپ مۇنداق دېگهنئۇنىڭغا ن

ــدۇ    ــتىن ھهســهتخورلۇقنى كهتكۈزى ــۇش قهلب ــۈچ كــۈن روزا تۇت ــگهن . ②»ئ ــداق دې : يهنه مۇن
نىڭ روزىــدۇر، روزا بولســا ســهۋرزاكىتــى ھهربىــر نهرســىنىڭ زاكىتــى بولىــدۇ، بهدەننىــڭ «

  . ③»يېرىمىدۇر
ـار  مۇنداق ئىنساندا غا كهلسهك،سهۋرنىڭ يېرىمى بولۇشى ىنىڭروز  بىـرى، : ئۈچ كۈچ ب
ـايۋانالرد   يهنه بىـرى،  .ھۋانىي كـۈچ شه ىكىگه ئوخشاشالردھايۋان ـاش يىرتقـۇچ ھ  ىكىگه ئوخش

ــۈ  ىكىگه ئوخشــاشپهرىشــتىلهرد ئۈچىنچىســى،. كــۈچى غهزەپلىــنىش ــي ك ئهگهر . چروھى
ـا،   روھىي كۈچى مهزكۇر ئىككى كۈئىنساننىڭ   ئهنه شـۇ  چنىڭ بىرىـدىن غهلىـبه قىاللىس

ـاق   . سهۋرنىڭ يېرىمـى بولىـدۇ   ـارقىلىق قورس ـان روزا ئ ۋە شـهھۋەت   ھهلهكچىلىكـى  ئىنس
  . نىڭ يېرىمىغا ئايلىنىدۇبىلهن روزا ھهقىقىي رەۋىشته سهۋربۇنىڭ . كۈچىنى يېڭىدۇ

دىغان ياكى ئېزىلهڭگۈلۈك قىلىدىغان دىن ئهمهس، بهلكـى  ئىسالم دىنى تهسلىم بولى
ـارلىقى سـهۋر    . ئۈزلۈكسىز جىهاد قىلىش، كۈرەش قىلىش دىنىدۇر جىهادنىڭ تـۇنجى تهيي

ئۆز نهپسى بىلهن جىهاد قىلمىغان كىشـىنىڭ دۈشـمهنگه   . قىلىش ۋە كۈچلۈك ئىرادىدۇر
دۈشـمهن ئۈسـتىدىن    ئـۆزىنى يـېڭهلمىگهن كىشـىنىڭ   . ىشى ناتايىنلرشى جىهاد قىالقا

بىر كۈنلۈك ئاچلىققا بهرداشلىق بېـرەلمىگهن كىشـى   . غهلىبه قىلىشى مۇمكىن ئهمهس
چــوڭ بىــر نىشــان ئۈچــۈن ئائىلىســىدىن ۋە يۇرتىــدىن ئايرىلىشــقا قهتئىــي بهرداشــلىق    

ــدۇ ـالبۇكى، روزا . بېرەلمهيـ ــالمنىڭ ھــ ـائىسـ ــهۋرئىنســ ــىنى  ننى سـ ــقا ۋە نهپسـ  قىلىشـ
ــكه ــل  تېزگىنلهشـ ــدۈرۈش بىـ ــرگه، كۆنـ ــدا هللاهن بىـ ــكهللىككه، يولىـ ـا پىشـ  ۋە ئاچلىققــ

ــىمۇ  ـا دۇچ كهلسـ ــلىق بېر مهھرۇملۇققــ ــق ۋە  بهرداشـ ـاتتىقلىق، غورىگىللىـ ــدىغان، قــ ىـ
 مۇجاھىـد مـۇئمىن   چىـداملىق  دىغانيولۇقسىمۇ پهرۋە قىلمايتۇرمۇشنىڭ قاساۋەتلىرىگه 

  . يېتىلدۈرۈشتىكى ئهڭ ئۈنۈملۈك ۋاسىتىلىرىدىن بىرىدۇر قىلىپ
 
 

                                                 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغانئىمام  ①
 .ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايهت قىلغان ئهھمهدئىمام  ②
 .ىۋايهت قىلغانئىبنى ماجه ر ③
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        لىرىنى تونۇتىدۇنېمهتنىڭ هللائىنسانغا روزا 
 

نىــــڭ هللا، ئــــۇ ئىنســــانغا شــــۇكى ســــىرلىرىدىن بىــــرى -  روزىنىــــڭ ھــــېكمهت
ــڭ نېمهتنازۇ ــدارلىرىنىـ ــدۇتونۇتىنى مىقـ ــۈنكى، . ىـ ـا ۇنىڭنـــازۇنېمهتلهر ئچـ ــۆزۈلمهيغــ  ئـ

ـاجىزالپ كېتىـدۇ      نېمهتنىـڭ ئـۇ   ۇكېلىۋەرسه، ئ . لهرنىـڭ قىممىتىنـى تونـۇش تۇيغۇسـى ئ
ـاتلىق نهرسـىنىڭ قهدرى پهقهت   . ىـدۇ تونۇلقىممىتى ئۇنى يوقاتقاندا  -  نىڭ قهدرىنېمهت ت

. ىـدۇ ىلىنندە بكۈندۈزنىڭ قهدرى قاراڭغۇ چۈشـكه . ئاچچىق نهرسىنى تېتىغاندا بىلىنىدۇ
  . لىنىدۇپهرققىممىتى ئۇنىڭ ئهكسى بىلهن نهرسىنىڭ  دېمهك، ھهرقانداق

ــېمهك  ـارقىلىق ي ـان روزا ئـ ــۇق ۋە   -  ئىنسـ ــمهك، توقل ــۇزلۇققا ئۇئىچ قېنىشــنىڭ سس
ئاچلىقنىـڭ تهمىنـى    قاتتىق ئۇسسۇزلۇقنىڭ ۋەقاتتىق بۇالرنى پهقهت  ۇئ. قهدرىنى بىلىدۇ

  . تېتىغاندىال ئاندىن تونۇپ يېتىدۇ
رىـــۋايهت  دېگهنلىكـــىمۇنـــداق  نىڭپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مۇشـــۇ ســـهۋەبتىن

ـا ئايالنـدۇ      «: قىلىنغان ـا مهكـكه ۋادىلىرىنـى ئالتۇنغ . دىهڭلىـ رۇپ بېرىشـنى ت رەبـبىم ماڭ
ــۈرەي،    ‹: مهن ــوق، بىــر كــۈن ئــاچ ي ــبىم، يــاق، مهن بىــر كــۈن ت ــى رەب ئــاچ قالســام ســاڭا  ئ

› مهن ۋە ھهمدۇسانا ئېيتىمهنقىلىتويسام ساڭا شۈكۈر . سېنى ئهسلهيمهن ىمهن ۋەيېلىن

  . ①»دېدىم
 
 

        روزا يوقسۇلالرنى ئهسلىتىدۇ
 

ــرى   ـائىي ســىرلىرىدىن بى ــڭ ئىجتىمـ ــۇشــۇكى روزىنى ـاچ  ، ئ ـانغا ئـ ـاچ -  ئىنسـ  يالىڭـ
ۋە  پاســـاھهتلىكبۇنىـــڭ ئۈچـــۈن . قالغـــانالرنى ئهمهلىـــي ھهرىـــكهت بىـــلهن ئهســـلىتىدۇ

ـاجىتى يـوق   ھـېچ  سۆزلهشـنىڭ  نۇتـۇق  تهسىرلىك نى كهرتىشـ ۇ ئهسبـ روزىـدار   چـۈنكى،  .ھ
ـاراغهت   -  راھهت. ئاشقازان ۋە ئۈچهيلهرنىڭ نىدالىرى ئارقىلىق ئاڭاليدۇ ، ئـۆتكهن  ئىچىـدە پ

، ئوياليدۇئادەم باشقىالرنىمۇ ئۆزىدەك  ۋە ئۇسسۇزلۇقنىڭ تهمىنى تېتىپ باقمىغانئاچلىق 
مادامىكى ئۇ خالىغىنىنى تاپىدىكهن، باشقىالرمۇ تاپااليدۇ، مادامىكى كۆڭلى تارتقان گـۆش  

 مهھـرۇم ئىچمهكـتىن   –ۋىلهر بىلهن ئوزۇقلىنىدىكهن، باشـقىالرمۇ يـېمهك   ېچ –ۋە مېۋە 
   .قالمايدۇ

                                                 
 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ①
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 .نامايان قىلدى باراۋەرلىكنى ئورتاق ھهمكارلىقنى، مۇكهممهل ا ئارقىلىقوزر تائاال هللا
بۇ سېلىقنى نۇرغۇن . دىقىل مهجبۇرىي سېلىقتهڭ تۆلهيدىغان  مۇپېقىر مۇ،ئاچلىقنى باي

 .بايلىققــا ئىــگه كىشــىمۇ، كۈنــدىلىك تۇرمۇشــىنى ئــاران قامدايــدىغان كىشــىمۇ تۆلهيــدۇ  
، تۇرمۇشــــىنى يوقســــۇلالرنىڭ الغــــان نۇرغــــۇنيالىڭــــاچ ق –ئــــاچ  الربــــاي نهتىجىــــدە،

ــڭ  ــدىغان بىچارىلهرنىـــ ــ  قامدىيالمايـــ ـارلىقىنى ھـــ ــدۇبــــ ـاننىڭ . ېس قىلىـــ ئىنســــ
ـان ــۇلماننىڭ پهرۋەرلىكىئىنسـ ــالمى، مۇس ـان ئىس ــڭ ئىمـ ــڭ ، مۇئمىننى ــىقهلبىى ئۇنى  ن
ـاال   هللا. ىدۇھاجهتمهنلهرگه ۋە مىسكىنلهرگه ياردەم قـولىنى سـۇن   نهتىجىدە،. ىتىدۇيۇمش تائ

ــدىن رەھىمــدىللهرگه رەھــمهت قىلىــدۇ دۇريىن رەھىمدىلــىنتــائ پهيغهمــبهر . ، بهندىلىرى
ــگهن  ــداق دې ـاالم مۇن ـا  «: ئهلهيهىسسـ ــم قىلغۇچىالرغـ ــمهت ق هللارەھى ــدۇرەھ ســىلهر . ىلى

ــهپق - ىـــم زېمىنـــدىكىلهرگه رەھ ــماندىكىشـ ــالر، ئاسـ ــمهت  لهرهت قىلىڭـ ســـىلهرگه رەھـ

كۆپ روزا  مۇىرىنى باشقۇرۇپ تۇرۇپيۈسۈپ ئهلهيهىسساالم زېمىننىڭ خهزىنىل. ①»سۇنقىل
ـاۋابهن   ئۇ بۇ ھهقته. تۇتاتتى پېقىرنىـڭ   ق يۈرسـهم، مهن تـو «: مۇنـداق دېـگهن   سـورالغاندا، ج

  . »ئاچلىقىنى ئۇنتۇپ قېلىشتىن ئهنسىرەيمهن
 

        ن قىلىدۇهقا بولغان كامىل ئۇبۇدىيهتنى نامايهللاروزا 
 

ـاش   دىشاھى ۋە ئىالھىغا روزا ھهممىدىن ئاۋۋال ئىنسانالرنىڭ پهرۋەردىگارى، پا تولـۇق ب
ئىبــادەتتىكى  مــمهھهھــېكمهت بــۇ . نى نامايــان قىلىــدۇىتىكامىــل ئۇبــۇدىي نى،ىئېگىشــ
ـاق ــۆلچهم ئورتــ ـاندۇر   ئـ ــهك نىشــ ــى يۈكسـ ــر پهرزدىكـ ــېكمهت  . ، ھهربىـ ــۇ ھـ پهقهت مۇشـ

ھهقىقىـــي قـــا هللا، ئىنســـان بولىـــدۇ ئىبـــادەت ھهقىقىـــي ئىبـــادەتئهمهلىيلهشـــكهندىال 
. دەيــدۇ» مهن بۇيرىــدىم ۋە توســتۇم«: هللاهنــدىلهرنىڭ پهرۋەردىگــارى ب. دۇقىلىــ چىلىــققۇل

ــدبه �����  �: ىلهرنـ %+�R"�� �F���"���%; �� �����(*�.�� �F����8��� "# I �����("�@�B�� ��("%R��� �ــز � �� ــى(بىـ ــدۇق ۋە ) دەۋىتىڭنـ ئاڭلىـ
ئىتائهت قىلدۇق، پهرۋەردىگارىمىز، مهغپىرىتىڭنى تىلهيمىز، ئاخىر يانىدىغان ) ئهمرىڭگه(

  . دەيدۇ ②�سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر جايىمىز
چۈنكى، روزىـدار  . كۈچلۈك نامايان بولىدۇروزىدا  بولۇپمۇقا بولغان كامىل ئۇبۇدىيهت هللا

ـايدۇ     ـادا روزىـدارنىڭ   . ئالدىدا يېمهك تۇرۇقلۇق ئاچ قالىـدۇ، ئۇسسـۇلۇق تۇرۇقلـۇق ئۇسس مۇب
ـا ئېرىشـىش رىغبىتـى   ئۇ غا ۋەنىڭ دوستلۇقىهللاقهلبىدە  ۇنىـڭ  ئ داقال،، شـۇن نىڭ رازىلىقىغ

، ئۇنــداق قىلىشــى نى ئهال بىلىــش قىزغىنلىقــى بولمىســا ئىــدى دەرگاھىــدىكى مۇكاپــات

                                                 
 .ۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغانتىرمىزى ۋە ئهب ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  285سۈرە بهقهرە،  ②
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تائاال روزىنى ئۆزىگه نىسبهت بهردى ۋە روزىدارغا مۇكاپات  هللاشۇڭالشقا، . ىبولمايتتمۇمكىن 
ـاال ھهدىـس قۇددۇسـىيدا مۇنـداق      هللا. بېرىشنى ئۆزى بىۋاسىته ئۈستىگه ئالـدى  : دېـگهن تائ

ــۆزىگه تهۋە ئادەم ھهربىــر« ــۆزۈم مۇكاپــات  . پهقهت روزا ماڭــا تهۋە. نىــڭ ئهمىلــى ئ ئۇنىڭغــا ئ
ـالىنى    -  ئىچمهكنـى، راھهت  -  روزىدار كىشى مېنى دەپ يـېمهك . بېرىمهن ـاراغهتنى ۋە ئاي پ

  . ①»تهرك ئېتىدۇ
ـانالرنى قى    هللا. ئىسالمدىكى روزىـدۇر  ،مانا بۇ ـاال روزىنـى ئىنس ـاكى   تائ ـاش ي ـازاال ين ش ج

� �%��,  ��(K�M%.  C �2  � :تائاال روزا ئايىتىنى هللابۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ . ز قىلمىدىئۈچۈن پهر
 �� "Z "��  2 M%.  ,�%� � �/�� �� "Z �"��� دەپ ②�نى خااليدۇ، تهسـلىكنى خالىمايـدۇ  سىلهرگه ئاسانلىق هللا� 

ـان     هللائاخىرالشتۇرغان تۇرسا؟ دەرھهقىـقهت،   ـاال روزىنـى ئىنس يغىتىش، روھىيىتىنـى ئـو  تائ
بهدەننــى ســاغالم قىلىــش، ئىرادىنــى كۈچلهنــدۈرۈش، بهرداشــلىق بېرىشــكه ئادەتلهنــدۈرۈش، 

ۋەردىگارىغــا لهرنــى تونۇتــۇش، رەھــمهت تۇيغــۇلىرىنى يېتىلــدۈرۈش ۋە ئالهملهرنىــڭ پهر نېمهت
   .ش ئۈچۈن يولغا قويدىقىلدۇرۇ مهشىق نىتولۇق بويسۇنۇش

 
        مۇسۇلمانالر ۋە روزا

 
يۇقىرىـدا   ئۇنىـڭ  روزىنىڭ مهقسهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن  بىز روزا تۇتۇشتا 
ھېكمهتلىرىگه ھهقىقىي رەۋىشته كۆڭۈل بۆلۈشىمىز، ئۇالرنى كـۆز   -  بايان قىلىنغان سىر

  . ئالدىمىزدا قويۇشىمىز كېرەك
ئېيىدىن ھهقىقىي رەۋىشـته   رامىزانمۇسۇلمانالر روزىنىڭ سىرلىرىنى بىلهلىدىمۇ؟ 

لىرىمىز روزىنىــڭ ســهمهرىلىرىنى تولــۇق ھاســىل قىلىــپ، ئۇنىــڭ لهفســه پايدىالنــدىمۇ؟
ــۇۋۋەت ئالغانىــدى -  سايىســىدا ســايىداپ، ئۇنىڭــدىن روھىــي كــۈچ   ــدۈزلىرى . ق ــۇالر كۈن ئ

ئىبــادەت ۋە  -  ، كېچىلىــرى تــائهتبولســا ، پائالىيهتچــان، ھهرىكهتچــانئاكتىــپئىنتــايىن 
ـادەت      رامىـزان ئۇالر . قۇرئان تىالۋەت بىلهن مهشغۇل ئىدى ئېيىـدا ئىلىـم ئـۆگىنهتتى، ئىب

ئۇالر تىللىرىنى يامان سۆزلهردىن، قۇالقلىرىنى يامان . ئېهسان قىالتتى -  قىالتتى، خهيرى
سۆزلهرنى ئاڭالشتىن، كۆزلىرىنى ھارام، قهبىه نهرسىلهرگه قاراشتىن، قهلبلىرىنـى بىـرەر   

  . تىن يىغقانىدىقوللىرىنى بىرەر يامان ئىش قىلىشگۇناھ سادىر قىلىپ سېلىشتىن، 
ـادەت  – تائهتھهسسىلهپ ئېيىنى  رامىزان مۇبهزىلىرى ڭبۈگۈنكى مۇسۇلمانالرنى  ئىب

ــۇتتى . قىلىــش مهۋســىمى قىلــدى  ياخشــىلىق ۋە ــدۈزلىرى روزىنــى ياخشــى ت ــۇالر كۈن . ئ
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يوقسـۇل،   ڭاشـۇ . ۈر قىلـدى لىـرىگه شـۈك  نېمهت ڭنىـ هللا. ناماز ئوقۇدى اليىقىدا كېچىلىرى
ــلىرىنىئـــاجىز قېرى ــدى نداشـ ــۇپ قالمىـ ــك .ئۇنتـ ــۇھهممهد  ھۆرمهتلىـ ــرى مـ پهيغهمبىـ

ـاالمنى ــڭ ئهلهيهىسسـ ــېخىيرامىزان ـالى دىكى ئهڭ س ــۆزلىرىگه تىنى ھـ ــدى ئ ــۈلگه قىل  .ئ
دا قولىدىن كېلىشىچه ياخشىلىق قىلىشقا رامىزانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  دېمىسىمۇ،

  . تولىمۇ تىرىشاتتى
ـان پهئئېيىـدىن مهنـ   رامىـزان  شۇنىڭ بىلهن بىـرگه،  پايـدىالنمىغانالرمۇ   ۋە هت ئالمىغ

  . بولدى
ـان    ىي مهنپهئهتتائاال روزىنى قهلب ۋە روھ هللا ـا قويغ ـا،  تۇرئۈچۈن يولغ ـاق  ئـ س ۇالر قورس

ئۈچـۈن   نى ئـۆگىنىش قىلىشـ  ال روزىنى مـۇاليىم بولـۇش ۋە سـهۋر   تائا هللا. ئۈچۈن روزا تۇتتى
ـاچچىقلىنىش  نى غهزەپلىـنىش ئۇسا، ئۇالر تۇريولغا قويغان   هللا. ئـوبيېكتى قىلىۋالـدى   ۋە ئ

ـان      بېسىق ۋ -  تائاال روزىنى ئېغىر ـا قويغ ـالماق بولـۇش ئۈچـۈن يولغ ـا، ئـۇالر   تۇرە س نى ئـۇ س
ـاال روزىنـى ئ   هللا. تىللىشىش ۋە ئۇرۇشـۇش ئېيـى قىلـدى    ـان سـۈپهتلىرىنى    ۇتائ الرنىـڭ يام

 تامــاق يېــيىش ۋاقىتلىرىنــى پهقهر ســا، ئــۇالرغــان تۇرئۈچــۈن يولغــا قوي لىرىئۆزگهرتىشــ
ـاردەم بېـرىش ئۈچـۈن        هللا. ئۆزگهرتتى ـاكالش ۋە مىسـكىنگه ي ـاينى پ تائاال روزىنى تهمهخور ب
. ردىئىچمهكلهر كۆرگهزمىسـىگه ئايالنـدۇ   -  نى ھهرخىل يېمهكئۇسا، ئۇالر غان تۇريولغا قوي

  . ، مىسكىننىڭ ھهسرىتىمۇ شۇنچىلىك ئاشتىسهمىرسهبۇنىڭ بىلهن باي قانچىلىك 
نىــڭ تهقۋالىقىغــا هللا بۇيرۇلغانــدەك،دە »قۇرئــان كهرىــم« دىخــۇد مۇســۇلمانالر روزىنــى

ـازىرلىنى ــدى،   ھـ ـا ئى ـان بولسـ ــۈن تۇتقـ ــزانش ئۈچ ــرەت   رامى ـاھلىرى مهغپى ــدىن گۇنـ ئېيى
  . ىتتھالهتته چىققان بوال النغانقىلىنغان ۋە روھلىرى پاك
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  ھهج. 5

  
ــۇن  ــۆتىنچى رۇكـ ــۇپ، ھهج ئىســـالمدىكى تـ ــى ۋە  –چهك تائـــاال  هللا بولـ چېگرىلىرىنـ

ئهڭ كۈچلــۈك دەلىلــلهرگه . ۇرپهرزدىــپ بهرگهن ئهڭ ئــاخىرقى بېكىترىنــى مىلىبهلگىلى
  . رىيىنىڭ توققۇزىنچى يىلى پهرز بولغانىدىىئاساسالنغاندا، ھهج ھىج

 ھهج پهرز بولغــان ھهر بىــر .ســهپهردۇر ىشــى يــوقتهڭد ســهپىرى دۇنيــادا ەرۋەقه، ھهجد
قهلبىــدىن چىــن پ قىلىــش ئۈچــۈن تــاۋا نــىئهرافــات تېغىــدا تــۇرۇش ۋە كهبىمۇســۇلمان 
گه »تىنچ شهھهر«نامى بىلهن قهسهم قىلغان دە »قۇرئان كهرىم«تائاال  هللا ىپ،قىلئىخالس 

ــدۇ ــۇلالھنى   . ئاتلىنى ــالم بهيت ـالبۇكى، ئىس ــڭ هللاھـ ـارلىقى، نى ــر ۋە بـ ــڭ ۇئمىنلهرم بى نى
ـاز ھهر كـۈنى   نىڭمۇسـۇلمان ھهر بىـر  . بىرلىكى ئۈچۈن سـىمۋول قىلـدى  سېپىنىڭ  دا نام

ـا يۈزلىنىشـ  ئا ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. نى پهرز قىلـدى ىشۇ بهيتۇلالھق � �: تائ�"J��g �F��! "<�� 4E������
 %����� �:"�� %, %Q� "Z�R"��� �)يـۈزۈڭالرنى مهسـجىدى ھهرام   ) نامازدا(قهيهردە بولماڭالر !) ئى مۇئمىنلهر

ھهج  ،غــا ئۆمرىــدە بىــر قېــتىم بهيتۇلالھقــا بېرىــپخىرىــدا ئۇنىڭئا. ①�تهرەپــكه قىلىڭــالر
  . قىلىشنى پهرز قىلدى

 
        نىڭ بهيتۇلالھ ۋە ئۇنى بىنا قىلغۇچى بىلهن بولغان رىشتىسىمۇسۇلمان

 
قــا ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈن زېمىنــدا تــۇنجى هللا) يهنــى بهيتــۇلالھ( ئــۆيبــۇ قهدىمىــي 
ئۇنى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بىلهن ئوغلى ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم . سېلىنغان ئۆيدۇر
ـاال   هللا. بىنا قىلغانىـدى  ۇ ئىككـى ئېسـىل پهيغهمبهرنىـڭ ئهۋالدلىرىـدىن مۇسـۇلمان      ئـ تائ

ـان      ـا قىلىۋېتىـپ قىلغ ئۈممىتىنى ئاپىرىدە قىلدى ئۇ ئىككىيلهننىڭ بهيتـۇلالھنى بىن

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. خالىس دۇئالىرىنى ئىجابهت قىلدى 6� �: تائ� %7 �,�%A�����"��  2�%e����"�.%;  o���"���� "=%; ��
 %;�� %N"����"��  2�%)�"��  o�%R*Z�� �N8�B �F*8%; �*( %7 "5*������ ��(*�.��  5�%A��R "�  �F�*� G3�R%) "Zb7 G3*7 B ��(%�*�4� = 6%7�� �F�� %6"� �R%) "Z 7 ��(")� "<��� ��(*�.��

  2� %D*���  1�*�*���� �N8�B �F*8%; ��( "���)�A "l ��� ��(�M %���(�7 ��8%��B��  %� "��"�.��� ��(*�.��  2 ! R4)� ���� �F%����n "2%!"��)�A � ) "����� "2 ! "�(47 G/� ��� "2%!�
  2��%M�:��  j��%j��� �N�8�B �F*8%; "2%!�4��j ���� �3�R "M %:"���� �1���%M"��� � تىـدا ئىبـراھىم بىـلهن ئىسـمائىل     ئـۆز ۋاق

قوبــۇل ) خىزمىتىمىزنــى(پهرۋەردىگــارىمىز بىزنىــڭ ‹: بىنىــڭ ئــۇلىنى قوپۇرۇۋېتىــپكه
ـاڭالپ تۇرغۇچىسـهن،   ) دۇئايىمىزنى(ىلغىن، سهن ھهقىقهتهن ق بىلىـپ  ) نىيىتىمىزنـى (ئ

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  144سۈرە بهقهرە،  ①



 

311 
 

ــۆزۈڭگه ئىتــائهتمهن قىلغىــن، بىزنىــڭ  ! پهرۋەردىگــارىمىز. تۇرغۇچىســهن ئىككىمىزنــى ئ
ىمىزنىــڭ جبىــزگه ھهج. ئهۋالدلىرىمىزدىنمــۇ ئــۆزۈڭگه ئىتــائهتمهن ئــۈممهت چىقــارغىن 

ـايىتى     قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى  قوبۇل قىلغىن، چـۈنكى سـهن تهۋبىنـى ناھ
ـايىتى مېهرىبانســهن   ــۇل قىلغۇچىســهن، ناھـ ـارىمىز. قوب ــدىن  ! پهرۋەردىگـ ــڭ ئىچى ئۇالرنى

، ھېكمهتنـى  )يهنى قۇرئاننى(ئايهتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان، كىتابىڭنى 
ـا ئۆگىتىـدىغان، ئـۇالرنى    ) يهنى پاك سۈننهتنى( ـاھالردىن  مۇشـرىكلىك (ئۇالرغ ـاك  ) ۋە گۇن پ

قىلىدىغان بىر پهيغهمبهر ئهۋەتكىن، ھهقىقهتهن سهن غالىبسهن، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش    

  . ①�دېدى ›قىلغۇچىسهن
ـا شــېر     ـاالم تارىختـ ىكنىڭ دۈشــمىنى، بــۇتالرنى  ھهقىــقهتهن، ئىبــراھىم ئهلهيهىسسـ

ـاققۇ ــدى    چـ ــى دەپ تونۇل ــڭ پېشۋاس ــوغرا دىننى ــدارى، ت ــدنىڭ بايراق ــرا. چى، تهۋھى ھىم ئىب
 »مۇسـۇلمانالر «ئۇ بىزنى بۇندىن ئىلگىـرى  . ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنى ساپ ئىسالم دىنىدۇر

ـاالم بىــلهن ئىســالم ئۈممىتى  شۇڭالشــقا، ئىبــراھىم ئهلهيهىس . دەپ ئاتىغانىــدى  نىــڭسـ
نى ئۇ رىشـتى . ئوتتۇرىسىدا روھىي رىشتىنىڭ بولۇشى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس ىرىمۇئمىنل

ھهمىشــه  ،كىئــۇ شــۇنداق بىــر رىشــتى. رالمايدۇىرى سۇسالشــتۇمۇســاپىلئــۇزۇن زاماننىــڭ 
ــدۇ   تائــاال  هللا. ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ پهزىلىتىنــى مــۇئمىنلهرگه ئهســلىتىپ تۇرى

�� :مۇنداق دېگهن "a R"�� �6� %7 ���� �� ���7�� �GR%)� "Zb7 ��G#�%( �D ���� �� 6�%M���� �t�%8���� "+�8 �/�� ��t�%
� !���  2�%e����"�.%; ���� �� ���7 �6�%�%�  *�%;
 �6�%(%7 "w� R"�� b��%���  CK)���� "�� (�7n �6�%9*���� b�%�*(�� � �9�e��  L� ���*��� �6�%9*)�� �2�%e���"�.%u%. %]�*(�� V�� "��B� �  ئىبراھىم يهھۇدىيمـۇ
ـا بويسـۇنغۇچى ئىـدى،    هللائهمهس، ناسارامۇ ئهمهس ۋە لېكىن توغرا دىنغا ئېتىقاد قىلغـۇچى،   ق

ئىبراھىمغــــا ئهڭ يــــېقىن بولغــــانالر، شۈبهىســــىزكى . ئهمهس ئىــــدى مۇشــــرىكالردىن
ـا ) ئىبراھىمنىـــڭ زامانىـــدا ۋە ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن   ( ـا  (ئۇنىڭغــ ) يهنـــى ئۇنىـــڭ يولىغــ

پهيغهمبهرنىــڭ بــۇ (دۇر، )يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم(بــۇ پهيغهمــبهر . ئهگهشــكهنلهردۇر

   .②�كارىدۇرمۇئمىنلهرنىڭ مهدەت هللا، مۇئمىنلهردۇر )ئۈممىتى بولغان
ئىبـــراھىم  بىنـــا قىلغۇچىســـى نجىۇتـــ بىـــلهن ئۇنىـــڭ مۇســـۇلمانالرنى بهيتـــۇلالھ

ـاغالپ تۇرىـدىغان  ئهلهيهىسساالم روھىـي   ئېسـىل چۈشـهنچه، گـۈزەل تۇيغـۇ ۋە     مۇشـۇنداق  غا ب
ـاال  هللا رىشتىلهر تـۈپهيلى ا  پهرز قـۇدرىتى يېتىـدىغان ھهربىـر مۇسـۇلمانغا      نىھهج قىلىشـ تائ

ـانلىق  نى ئىنكار قىهللائۇنىڭغا سهل قاراشنى  ياكى تهرك ئېتىش ئۇنى سهۋەبسىز .قىلدى لغ

��"�N$ � :تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا. بېكىتتى بولىدۇ دەپۋە دىندىن چىقىپ كهتكهنلىك �. �E*��B *�%;
 �6�%R����")4� YG, e�� �G������ 7 �3*M��%. �%9*)�� %]�*()%� �o %� �○ %;  ����*7 0&��(4����. 0&���n %C�%� V�)�A %CK)%��� �G( %7n �����  C�)�O�
 6�7�� �2�%e���"�.
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 �6�%R�����"�� %6��A _�%(�I �� *�%u�� ���#�� 6�7�� G��%��� %C"���%; ����J�� "�� %6�7 %N"����"�� b� %D %]�*(��� � ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا
ـان  مهككىدىدۇر، م) يهنى بهيتۇلالھ(تۇنجى سېلىنغان ئۆي ) ئىبادەت ئۈچۈن( ۇبارەكتۇر، جاھ

ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمهتلهر باركى، ماقامى ئىبـراھىم شـۇالرنىڭ بىـرى،    . ئهھلىگه ھىدايهتتۇر
ئۈچــۈن  هللاقــادىر بواللىغــان كىشــىلهرنىڭ . بهيتۇلالھقــا كىــرگهن ئــادەم ئهمىــن بولىــدۇ 

يهنــى (كىمكــى ئىنكــار قىلىــدىكهن، . بىنــى زىيــارەت قىلىشــى ئۇالرغــا پهرز قىلىنــدىكه
يهنــى (ئهھلــى جاھانـدىن   هللا، شۈبهىسـىزكى،  )هرك ئېتىــدىكهن، زىيىنـى ئــۆزىگه ھهجنـى ت 

  . ①�بىهاجهتتۇر) ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن
 

        ھهج پائالىيهتلىرى
 

ـاجىلىرى ئۈچـۈن        ـا شـهرىئهت مهلـۇم يـۇرت ھ ھهج مىقاتتىن باشلىنىدۇ، مىقات بولس
ـا، ئېهـرام  . ئېهرام باغالش نۇقتىسى قىلىپ بهلگىلىگهن ئورۇنـدۇر  ـادەتته    بولس كىشـىلهر ئ

ـاددىي        -  كىيىنىپ، ياسـىنىدىغان كىيىملهرنـى سـېلىۋېتىپ ھهج قىلىـش نىيىتىـدە ئ
ــۈنهر  ـاددا، ھ ــهنئه -  سـ ـاق  س ــلىتىلمىگهن ئـ ــتكه ت ئىش ــۇشرەخ ــتلهر   ئۇرۇن ــۇپ، مېيى بول

ــپهنلىنىــدىغان كېك ــۇ. پهنگه ئوخشــايدۇې ـاتهبىئ ،ب قــايتىش پرىنســىپىنى  ىــي پاكلىققـ
ــتۈر ــۇپ،ئهمهلىيلهش ــورو« ۈش بول ــوپالر  » سس ــقا پهيالس ــدىن باش ــىپقا   ۋە ئۇنىڭ ــۇ پرىنس ئ

  . ئىدى ئهمهلىيلهشتۈرەلمىگهن چاقىرغان، لېكىن
ـا  دەنىـڭ ھهممىسـى  ھهج كۈنلىرى ،دىن كېـيىن ئېهـرام باغلىغانـ  ھاجىالر   ۋە ئهرافاتت

ـازىر  .مهنمهن ھازىر! هللائى  مهنمهن ھازىر« رىكىڭ ، سـېنىڭ ھېچقانـداق شـې   مهنمهن ھ
ــقهتهن جىمــى  ــوق، ھهقى ـانا، ھهمدۇ ي ــېمهتسـ پادىشــاھلىق ســاڭا خاســتۇر، ســېنىڭ   ۋە ن
  . دەپ تهلبىيه ئېيتىدۇ» ھېچقانداق شېرىكىڭ يوق

 نىــڭ بۇيرۇقىغــا ئاساســهن،هللائــۆز ۋاقتىــدا ڭ ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىھــاجىالر 
 نـى تهلبىيه مۇشـۇ  غاسـى ى ئىالھىي نىداقغان قهدىملرىپ نىدا قىكىشىلهرنى ھهجگه چاقى

� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئىجابهت قىلىدۇق ئوقۇش ئارقىلى�B %N"����"�� ����M�7 �2�%e���"�. %%� ��8"B*���. "=%;��
 %
� Q�bZ�� %o�*�b����� �6�%R%>����"���� �6�%#%>��*J)%� ��%�"���. "�4!�@�� �Gi"� �g �%. "\%� "a � */ ��)�A�� G/�� �<%� �\� �"���� 4��:"���%. %]��*(�� ��%� �4=�B��  V

 $[�%R�A ���� 45 � 6%7 �6�%�"��� $�%7��ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمغا بهيتۇلالھنىڭ ئورنىنى تهيىـنلهپ  � �� 45 �
ـا . (بهردۇق ــۇقكىئۇنىڭغـ ـاۋاپ     ‹) ئېيتت ــۈرمىگىن، تـ ــېرىك كهلت ــىنى ش ــېچ نهرس ـا ھ ماڭـ

ـا مېنىـڭ       ـا، سـهجدە قىلغۇچىالرغ قىلغۇچىالرغا، قىيام قىلغۇچىالرغا، رۇكـۇ قىلغۇچىالرغ
نىـدا قىلغىـن،    ھهجگه چاقىرىـپ ) ئۇالرنى(كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا . يۈمنى پاك قىلغىنئۆ
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رۇق تۆگىلهر يىراق يولالرنى بېسـىپ  ورۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئوئۇالر پىيادە ۋە ئ

  . ①�كېلىدۇ
ـاغال   ــرام بــ ــى، ئېهـ ــش كېرەككـ ــيىن بىلىـ ــدىن كېـ ــۇھىم  ھهجن پ بولغانـ ــڭ مـ ىـ

فا بىــلهن مهرۋەنىــڭ ئوتتۇرىســىدا ســهئيى هىلىــش، ســتــاۋاپ ق نــىكهبى ىــدىنپائالىيهتلىر
  . كېلىدۇ ى ئهرافاتتا تۇرۇش قاتارلىقالرقىلىش، زۇلههججه ئېيىنىڭ توققۇزىنچى كۈن
ۇش، قۇربانلىق قىلىـش ۋە باشـقا   قونمىنادا  ئۇالردىن باشقا يهنه شهيتانغا تاش ئېتىش،

  . سۈننهت، مۇستهھهب ئىشالر باردۇر
كۆپىنچىسىنى جاھىلىيهت دەۋرىدىمۇ شۇ بويىچه تلهرنىڭ مهزكۇر پائالىيهكىشىلهر 
ــۇالرنى ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ دىنىــدىن مىــراس ئالغانىــدى  . ئېلىــپ بــاراتتى . ئ

ــۇالر ھهقنــى باتىلغــا، ياخشــىنى يامانغــا ئارىالشــتۇرۇۋەتتى    ــېكىن، ئ ھهجنــى ئۆزىنىــڭ . ل
ـان كه يۆنىلىشىدىن ب ئـۇالر ئاشـۇ   . ا تولـدۇرۇۋەتتى بىنـى بۇتالرغـ  ۇرۇۋەتتى، تهۋھىد ئۆيى بولغ

ـا  . بۇتالرنى ئىالھ قىلىۋالدى ـا يېقىنلىشـىش ئۈچـۈن چوقۇنـدى    هللابۇتالرغ بـۇتالر ئۈچـۈن   . ق
ئۈچـۈن،   هللابۇ  :بويىچه ىۋە ئۆز گۇمانلىر نىڭ نامى بىلهن قان قىالتتىنهزىر قىالتتى، بۇتالر

ـايرى  ) شـېرىك ئىالھـالر  (لىرىمىز مهبـۇد بۇ بىزنىڭ  ئـۆز  ئـۇالر  ىن كېـي . ىيتتئۈچـۈن دەپ ئ
ـاردى      هللائىالھلىرى ئۈچۈن  ـان نهرسـىلهرنى ئويـدۇرۇپ چىق . ھېچقانداق رۇخسـهت قىلمىغ

ـاۋاپ قىلىـش ال  هللامهسىلهن، ئۇالر گۇناھ سادىر قىلىپ سالغان كىيىملهر بىلهن  يىـق  قا ت
قــوي مايلىرىغــا . بىنىــڭ ئهتراپىــدا يالىڭــاچ تــاۋاپ قىلــدى بولمايــدۇ دەپ دەۋا قىلىــپ، كه

  . يېمهكلىكلهرنى ئۆزلىرىگه ھارام قىلدىئوخشاش ھاالل 
ــلىكن   ــدىن، بۇتپهرەسـ ــڭ ئازغۇنلۇقلىرىـ ــى جاھالهتنىـ ــپ ھهجنـ ــالم كېلىـ ىڭ ئىسـ

ـالىس قىلـدى   هللانىڭ ھهممىسـىنى  ھهج پائالىيهتلىرى. نىجاسهتلىرىدىن پاكلىدى ـا خ . ق
ـارام   تىنىـڭ رۇخسى هللانى ۋە ھاالل تائامالرنى ققىلىدىغان يالىڭاچلى رەسۋائادەمنى  سـىز ھ

�)%� �: بۇ ھهقته مۇنداق دېگهنتائاال هللا ا. نى قاتتىق ئهيىبلىدىرقىلمىشال غان قهبىهلقى. ���
 �6�%�%� "Z R"�� bl %: � �/  C*8%; "�� �%� "Z � �/�� "�� .�� "g��� "�� ) �� $, %Q"Z�7 45 � �,(%A "2 M���(�%T "�� 9 O ���
n  ���%�*�� %C�K)�� �3�(�%T ��*��D "6�7 "5 -

 �̀ �� "O�B  %S"T4���� �6%7 %&���4�*J"���� %L%
���%ـاۋاپ ۋاقتىـدا    (ھهر ناماز ۋاقتىـدا  ! ئى ئادەم بالىلىرى� ��% ـاكى ت ي
كىيىمىڭالرنـى كىـيىڭالر، يهڭـالر، ئىچىڭـالر،     ) ئهۋرىتىڭالرنى سهترى قىلىـپ تۇرىـدىغان  

 هللا‹، ئېيتقىنكـى . ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇرمايـدۇ  هللائىسراپ قىلماڭالر، 

   ②�›اك رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟بهندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان لىباسالرنى، شېرىن، پ
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        نىڭ سىمۋولىدۇرئىتتىپاقلىق -  بهيتۇلالھ تهۋھىد بىلهن بىرلىك

 
ــالم ــى ئىس ـاالمنىڭ     دىن ــراھىم ئهلهيهىسسـ ـادەتلىرىنى ۋە ئىب ــوغرا ئـ ــڭ ت ئهرەبلهرنى

ــهرىئهت   ـان ش ــراس ئالغـ ــدىن مى ــتۇردىمۇق نىلىرىدىنى ــ. ىمالش ــۇ ۇئ ـارقىلىق ب ـان  ئـ ئىمـ
نىــڭ هللا، تۇتاشــتۇردىبىــرىگه  -  تارىخىــدىكى قهدىمىيلىــك بىــلهن يېڭىلىقنــى بىــر    

  . مۇقهررەرلهشتۈردىىدىكى دىننىڭ بىرلىكىنى دەرگاھ
  : مۇنداق دېگهن) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ژۇرنىلىنىڭ مهسئۇلى » شىهاب«
بىلمهيــدىغان بهزى  نــىھېكمهت ئــالىيە يۈكســهك نهزىــرىيه ۋھهج پائالىيىتىــدىكى «

ئهرەب بۇتپهرەسـلىكىنىڭ بهزىبىـر    دىنىنى ئىسالم ىپ،بىل غهنىمهت پۇرسهتنى كىشىلهر
به كه :ئــۇالر .ىدىن تــېخىچه قۇتۇاللمىــدى دەپ مهســخىرە قىلىــدۇتهســىر نىڭرىقالــدۇقلى

ۋە غالش ئۇلــۇ شــۇنىڭدەك،، قاتــارلىقالر ســۆيۈشئهســۋەدنى  ، ھهجهرشئهتراپىــدا تــاۋاپ قىلىــ
ــۇ    ـالىيهتلهر ئهنه شـ ــدىغان پائــ ـار قىلىـ ــى ئىزھــ ــۆرمهتلهش مهنىلىرىنـ ـاھىلىيهت ھـ  جــ

كهبه  چۈنكى، .بۇنداق دېيىش تامامهن خاتا. پ جار سالىدۇدە نىڭ تهسىرىدىندۇرقالدۇقلىرى
چىـن  مۇسـۇلمان   ھهر بىـر  ىدىغانسـۆي ئهسـۋەدنى   تاۋاپ قىلىدىغان ياكى ھهجهر نىئهتراپى

ــڭ په  ــدىن ئۇالرنى ــدا   قهتقهلبى ــداق پاي ـانغا ھېچقان ــى، ئىنسـ ـان  -  تــاش ئىكهنلىكىن زىيـ
ئارقىلىق ئـۇالردىكى   ئۇلۇغالشلېكىن، ئۇ ئۇالرنى . يهتكۈزەلمهيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ

ـانىي   ســىمۋوللۇق مهنىلهرنــى،   ـامىل ئىنسـ ـاۋىي ھهممىــگه شـ  قېرىنداشــلىقنى ۋە دۇنيـ
ـايىتىنى ئهسـلهپ      هللامۇسـۇلمان بـۇ جهريانـدا    . بىرلىكنى نامايان قىلىدۇ تائاالنىـڭ مۇنـۇ ئ

ــدۇ � �: تۇرىــ,����%>����"���� �� ",���� �!"���� ��������� �:"�� �� "!���� *a���� %]�����*()4� �����G7���%- ��������� �:"�� �N����"� ���"�� �3������"�M"��  C����K)�� �5������ هللا� �>
ــۇلههر ـان كهابهيتـ ـانلىقنى،    م بولغــ ــدىغان قۇربــ ــدە قىلىنىـ ــى، ھهجـ ــى، ھهج ئېيىنـ بىنـ

ـاالمىتى  ( ــڭ ئــ ــۈپىتىدەقۇربانلىقنىـ ــۆگىلهرنى    ) سـ ــىلغان تـ ــگه ئېسـ ـا بهلـ بويۇنلىرىغــ

  . ①�ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنىڭ تۇتقۇسى قىلدى
 بهرگىلى بولمايـدىغان  تهسۋىرلهپ مۇئىبارىلهر بىلهن - چىرايلىق سۆز تىلى  سىمۋول

نبىــر بىردى ئىپادىلهشــنىڭ تۇيغــۇالرنى – ھــېس ۋارئۇلۇغــ ،مهنىلهرنــى ۋە نــازۇك ئىــنچىكه
  . چارىسىدۇر

ــته         ـاددىي جهھهت ــڭ مـ ــى ئۇنى ــدىغان كىش ــوڭ بىلى ـايرىقىنى چ ــڭ بـ ــۆز ۋەتىنىنى ئ
كىن، لـې . ھېچقانداق قىممىتى يوق پهقهت بىر پارچه رەخت ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ

ـان  ئـــۇ ســـىمۋول  ىنى ئاشـــۇ بايراقنىـــڭ ۋە ئۇلۇغلـــۇق ىپىنىشـــهر -  ۋەتىنىنىـــڭ شــ
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ــدىغانلىقىنىقى ــۇنداقال،لى ــ ، ش ــېس  ئۆزىنى ــنچىكه ھ ــدىكى ئهڭ ئى  -  ڭ ۋەتهنپهرۋەرلىكى
دۆلىتىنىـڭ  . دىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇمۇ ئاشۇ بايراقنىڭ تهسۋىرلهپ بېرىتۇيغۇلىرىنى

 ئۇلۇغاليـدۇ،  ئـۇنى  ئـۇ  ئۈچۈنئالغانلىقى چوڭقۇر مهنىلهرنى ئۆز ئىچىگه  ئهنه شۇنداق بايرىقى
ـان  ڭ زېمىنتائاالنى هللابىمۇ دەرۋەقه، كه. ھۆرمهتلهيدۇ ،چوڭ بىلىدۇ ـا قادىغ ـايرىقى  غ  بولـۇپ،  ب
ـادىله     ئارىسـىدىكى  ئىنسانالر ئۇالرنىـڭ   ،دۇپ بېرىـ قېرىنداشـلىقنى ئهڭ روشـهن ھالـدا ئىپ

بىنــا  ىنىــڭ بىــركهب. لىــدۇبوكۆرۈنۈشــلىرىگه ســىمۋول بىرلىكىنىــڭ ئهڭ مــۇقهددەس 
ـا  مۇنىڭبولۇشى ئىنسانالر ۇ تېخىمـ . دۇرئۈچۈنـ  ك قۇرۇشـى بىرلىـ  خۇددى بىر بىنادەك پۇخت
ـاالمنىڭ     كه ياخشى بولغىنى ـا  بىنى پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئاتىسـى ئىبـراھىم ئهلهيهىسس بىن
  . قىلغانلىقىدۇر

ـاۋاپ قىلىشـنى   بىكه ،ئهسۋەد بولسا ھهجهر ـانى پهرق ئېـتىش     شباشـال  نـى ت ۋە بـۇ بىن
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىغا ئىمان كهلتۈرۈش، ئىشىنىش،  كهبه ئالدىدامۇسۇلمان  .ئورنىدۇر

 مهن ،هللائــى «: بهيــئهت قىلىــدۇ مۇنــداق ئۈچــۈن ىلىــش ۋە ئهھــدىگه ۋاپــا قىلىــشهل قئهم
ــۋەدكه ئهمهس،ھهجهر  ـان ك  ئهس ـاڭا ئىمـ ــۈرسـ ــۆ . ىمهنهلت ــۈز ئ ـاتتىن ي رۈپ، ســېنىڭ خۇراپـ

ـاپ تهۋھىـدكه   شېرىكتىن يۈز ئۆرۈپ سېنىڭ ئهھـد . يمهنكىتابىڭنى تهستىقال ىڭگه ۋە س
ـا قىل ــمهنۋاپــ ــۇتالرنى . ىـ ــلىغۇچى بـ ــپ تاشـ ــۈننهتلىرىگه  غپهي چېقىـ ــڭ سـ همبىرىڭنىـ

  . »ىشىمهنئهگ
ـالىرى ىـدا بۇتپهرەسـلىك  ل ئالدسـىمۋو  گه ئىـگه مهنى ئۇلۇغمۇشۇنداق  نـېمه   نىڭ ئىزن

ئىسـالم  . مهڭگۈ قهد كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان ئۇلۇغ بىـر سـىمۋولدۇر  ھهقىقهتهن به كهقىلسۇن؟ 
ـارلىق      ـانپهرۋەرلىكنى ۋە بـ ـاۋىي ئىنسـ ـانالر  مهڭگۈلــۈك، ئۇلۇغــۋار، مــۇقهددەس، دۇنيـ ئىنسـ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. مهركهزلهشتۈردىا غئۇنىڭ ئهتراپىقېرىنداشلىقنى  ىئارىسىدىك : تائ

� G���( "7�B�� %]���*()4� G3���.��H�7 �N��"����"�� ����(")��< "=%;�بىنــى كىشــىلهر ئۈچــۈن جهم   ۆز ۋاقتىــدا بىــز كه  ئــ� ��

  . ①�بولىدىغان جاي ۋە ئامان جاي قىلىپ بهردۇق
 
 

    ىرلىرىھهج ئىبادىتىنىڭ س
  

ھــالبۇكى، ئــۇ تىــل (بىــز مۇشــۇ ســىمۋول خــاراكتېرلىق تىلنــى چۈشــهنگىنىمىزدە 
ھهج پائالىيهتلىرىنىڭ ) دۇنياۋى تىل ئىكهنلىكى بىلهن ئاالھىدە خۇسۇسىيهتكه ئىگىدۇر

  . ۋە ئهمهللىرىنىڭ نۇرغۇن سىرلىرىنى ئاسانال چۈشىنهلهيمىز
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لىيىتى بولــۇپ، ئىنســاننى پائــا دەســلهپكى ئېهــرام بــاغالش ئهمهلىيهتــته ھهجنىــڭ«
ــداق بىــر  هللا. ھهۋەســتىن ئايرىيــدۇ -  بــارلىق شــهھۋەتتىن ۋە ھــاۋايى  تىــن باشــقا ھهرقان

  . مهخلۇق ئۈستىدە تهپهككۇر قىلىشتىن توسىدۇ
ـان   هللانىـڭ ھهمـمه نهرسـىدىن ئايرىلىـپ،     ۇئىنساننىڭ تهلبىـيه ئېيتىشـى ئ   ـا بولغ ق

  . ى ھېسابلىنىدۇئىبادەتلهرنى چىڭ تۇتۇشقا بهرگهن گۇۋاھلىق -  تائهت
ئايرىلغانــدىن كېــيىن، دۇنيــالىق نهرســىلهردىن  ،بولســاقىلىــش تــاۋاپ بهيتــۇلالھنى 

ـازۇ ئـۇ،   .ۋاتقان قهلبنـى تهمسـىل قىلىـدۇ   ىدا ئايلىنىنىڭ ئۇلۇغلۇقى ئهتراپهللا لهرنى نېمهتن
  . كۆرۈۋاتقان، ئهمما ئۆزىنى كۆرەلمهيۋاتقان مهشۇقىنىڭ ئىشقىدا ئايلىنىدۇ

ــيىن   ـاۋاپتىن كې ــهتـ ــلهن فاس ـا،   امهرۋە ئ بى ــش بولسـ ــهئيى قىلى ــىدا س ــڭ هللارىس نى
ۋە رازىلىقىنـى   ىتـى مهغپىر ئۇنىـڭ  ،رەھمىتىنى سىمۋول قىلغان ئىككى بايراق ئارىسىدا

  . دۇبۇيانغا مېڭىشنى تهمسىل قىلى –تىلهپ ئۇيان 
 بولســا، ئهرافاتتــا تــۇرۇشغانــدىن كېــيىن رىســىدا ســهئيى قىلىامهرۋە ئبىــلهن  فاســه

، ئۈمىــد بىــلهن كۆتــۈرۈلگهن قولالرنىــڭ، دۇئــا بىــلهن  ن تولغــان دىلالرنىــڭقورقــۇنچ بىــله
گهن تىن تىلىـ ئهڭ رەھىمـدىل زاتـ  تهزەررۇ ئىچىـدە يالۋۇرۇشـلىرىنى،    مهشغۇل تىلالرنىـڭ 

  . سهمىمى ئىستهكلىرىنى تهمسىل قىلىدۇ
ـالىيهتلهردىن كېـيىن     پهرۋەردىگارىنىڭ نۇرى بىلهن دىلالرنى يورۇتىدىغان ئهنه شـۇ پائ

ـان   ۋە شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرىگه غائامىللىرى يامانلىق ،هيتانغا تاش ئېتىش بولساش بولغ
ـائهتچىلىككه بۇزغۇنچىلىـق قىلىـدىغان    كۈچهيتىپ دۈشمهنلىكنى ، يهككه كىشى ۋە جام

  . دۇتهمسىل قىلىنى بىتچىت قىلىش ھهۋايى ھهۋەسلهرنى
ـا قىلىشـقا ت  قۇربانلىق قىلىش  وسـقۇنلۇق قىلىـدىغان   بولسا، ئېسىل پهزىلهتنى بهرپ

ـاكلىق مهرتىۋىسـىگه  پاسكىنا قاننى ئېقىتىش ئارقىلىق  ـاخىرقى    پ چىقىشـتىكى ئهڭ ئ
ـاك  هللاشنى پىداكارلىق قىلى قۇربان بېرىش ۋە ئۇ،. نى تهمسىل قىلىدۇباسقۇچ  تائاالنىڭ پ

  . ①»دۇىكى سهھنىدە تهسۋىرلهپ بېرىئهسكهرلىرى ئالدىد
 
 

    بولغان تهسىرلىرىھهجنىڭ ئىنسان قهلبىگه ۋە ھاياتقا 
  

نىــڭ هللابىــز بــۇ كىتابنىــڭ ئالــدىنقى بۆلۈملىرىــدە ئىبــادەت قىلىشــتىن مهقســهت، 
ـا كهلتــۈرۈش ۋە    ـا قىلىــش ئىكهنلىكىنــى    هللابــۇيرۇقلىرىنى بهجـ  نىــڭ ھهقلىــرىگه ۋاپـ
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نىڭ ھهم شهخسـ  لهرنىـڭ ھهم ، ئىبادەتىڭ بىـلهن بىـرگه يهنه  شۇن. تهكىتلهپ ئۆتكهنىدۇق
  . پايدىلىرى بارنۇرغۇن  زىدىغان ياخشى تهسىرلىرى ۋەيهتكۈ اىغھايات كۆپچىلىكنىڭ

ـان    لهرنىپائالىيهتە ئهڭ كۆپ ولسا ئىسالم ئىبادەتلىرى ئىچىدھهج ب ئۆز ئىچىـگه ئالغ
ئـۇ  ). ھالبۇكى، ئۇنىڭ ھېكمهتلىرىنى تهپسىلىي شهكىلدە بىلگىلى بولمايـدۇ (تۇر ئىبادەت
 روشــهنئهڭ  ىللهتــلهر بولســۇن،، مهيلــى شهخســلهر يــاكى ممۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىغــا يهنه

 هللا نېمىشقا شـۇنداق بولمىسـۇن؟ چـۈنكى،    .ۇردىدىغان ئىبادەتلهردىن بىرىكۆرسىتتهسىر 
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 ����%��#"�� �P%>��نىـدا قىلغىـن، ئـۇالر     ھهجـگه چاقىرىـپ  ) ئـۇالرنى (كىشـىلهرنىڭ ئارىسـىدا   � ���"�
رۇق تـۆگىلهر يىـراق يـولالرنى بېسـىپ     وئـ . گه مىنىـپ كېلىـدۇ  رۇق تـۆگىلهر وپىيادە ۋە ئ
مهنپهئهتلهرنــى ) دىنىــي ۋە دۇنيــاۋى(كىشــىلهر ئــۆزلىرىگه تېگىشــلىك بولغــان . كېلىــدۇ

ـانلىق كۈنلىرىـدە  (كۆرسۇن، بهلگىلهنگهن كۈنلهردە  ـا رىزىـق قىلىـپ     هللا) يهنى قۇرب ئۇالرغ
لىـرىگه شـۈكۈر قىلىـش    نېمهتنىڭ هللايهنى تۆگه، قوي، ئۆچكىلهرنى (مالالرنى  بهرگهن چارۋا
ـانلىق قىلسـۇن    هللا) يۈزىسىدىن ىقالرنىـڭ  سـىلهر قۇربانل . نىڭ ئىسـمىنى ئېيتىـپ قۇرب

  . ①�ا ۋە پېقىرغا بېرىڭالرغگۆشىدىن يهڭالر، موھتاج
ـانالرنىڭ  ھهرقايسـى جايلىرىـدىن    دۇنيانىـڭ  قۇرئان كهرىم ـادە   ئىنس ئۇالغلىـق ۋە پىي

ـايهتتىكى  بىزگه كۆرسهتكهن سهۋەب ئۈچۈن ىشىسهپهرگه ئاتلىن مۇبارەكبۇ  ھالدا  مهزكۇر ئ
ــ ئېيتىشــ نىــڭ ئىســمىنى هللا ـا ئېلىش ـا تىن بــۇرۇن نى تىلغـ ـا ئېلىنغـ  -  پايــدا نتىلغـ

  . ئېچىپ بېرىدۇ اۇر قىلىشىمىزغا چوڭ بىر دەرۋازتوغرىسىدا تهپهكك مهنپهئهتلهر
 
 

    ئاتا قىلىدۇج ئىنسانغا روھىي ۋە ھېسسىي كۈچ ھه
  

بۈيۈك روھىي كۈچ بولۇپ، مۇسۇلمان ئۇنىڭدىن روھىي ئوزۇق  بىلىش كېرەككى، ھهج
ـائ   قا ته، ئۇنىڭغتىن قورقۇشهللائالىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى  هت ۋالىـق قىلىـش، ئىت

ســىيهتلهرگه پۇشــايمان مه -  ش، قىلىــپ ســالغان گۇنــاھقىلىــش ئىرادىســىنى چىڭىــتى
ـاالنى  هللائۇنىـڭ قهلبـى   . تولۇپ كېتىـدۇ  بىلهن قىلىش ـاالمنى  په ،تائ  ،يغهمـبهر ئهلهيهىسس

ــداي   ـاردەم بهرگهن ۋە ئۇنىــڭ ھى ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا يـ ـا ئهگهشــكهنلهرنى پهيغهم  هت نۇرىغـ
ئۇنىــڭ قهلبىــدە دۇنيانىــڭ ھهرقايســى . لىرى بىــلهن ئوزۇقلىنىــدۇتۇيغــۇ ياخشــى كــۆرۈش
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ـا  . قېرىنداشلىق مېهـرى ئويغىنىـدۇ   قارىتا جايلىرىدىكى قېرىنداشلىرىغا ـان  دىنىغ بولغ
 . ىدۇئاش رىغبىتى شقوغدا ئۇنى غىنلىقى ۋەقىز

ــۇغ  ــن ۋەئۇل ــلىمى  زېمى ــڭ ئهس ـانغا  ، ھهلىرىئۇنى ــڭ ئىنسـ ـالىيهتلىرى ۋە ئۇنى ج پائـ
كۆرســىتىدىغان تهســىرلىرى، جامــائهت كــۈچى ۋە ئۇنىــڭ ھهم تهپهككۇرغــا ھهم ئهخالققــا   

ڭ بىلهن شۇنى. بۇالر مۇسۇلمان قهلبىگه چوڭقۇر تهسىر كۆرسىتىدۇ... بولغان ئىلهاملىرى
مىجهزى ئهڭ پاك، ياخشـىلىق قىلىشـقا ئىرادىسـى     -  ئۇ ھهجدىن قهلبى ئهڭ ساپ، خۇلقى

ئىنساننىڭ . ئهڭ ئىرادىلىك ھالهتكه قايتىدۇ ئهڭ كۈچلۈك، يامانلىقالرغا تاقابىل تۇرۇشتا
ئۇنىــڭ كهلگۈســى ھاياتىغــا بولغــان  ،ســاپ بولســا ۋە قانچىلىــك خــالىسقىلغــان ھهججــى 

چۈنكى، بۇ ھېسسىياتلىق روھىـي كـۈچ   . نچىلىك ياخشى بولىدۇتهسىرى شهكسىزكى شۇ
ـاپ چىقىـدۇ       خـۇددى  . ئىنسان ۋۇجۇدىنى تىترىتىدۇ، بهلكى ئـۇنى باشـقا بىـر شـهكىلدە ياس

ـان بـوۋاقتهك بولىـدۇ         ـالهتته كۈتۈۋاتق ـاپ ھ ـاك، س ـاتنى ئهمـدىال پ بـۇ  . يېڭىدىن تۇغۇلۇپ ھاي
مكى خۇدالىق ئۈچۈن ھهجگه بېرىپ، كى«: ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ـا،      ـامالپ قايتس ـاي ھهجنـى تام ھهج قىلىش جهريانىدا چهكلهنگهن ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلم

  . ①»خۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغان كۈندىكىدەك گۇناھالردىن پاك بولۇپ قايتقان بولىدۇ
 
 

    ھهج مهدەنىيهت ۋە مهشىقتىن ئىبارەت
  

اپىــدىكى بۈيــۈك دۇنيــا دۇ، ئــۇنى ئهتركېڭهيتىــنىڭ نهزەر دائىرىســىنى نھهج مۇســۇلما
ـا  . دەيـدۇ » سهپهر قىلىش يېـرىم ئىلىـم  «: بهزىلهر. دۇتونۇشتۇرىبىلهن  كىـم  «: بىـر ھۆكۈم

ـا كىـم سـهپهر    « :دېگهنـدە، يهنه بىـرى  » كۆرىـدۇ  ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرسه، كۆپ نهرسـىلهرنى  ئهمم
 . دېگهن »قىلسا تېخىمۇ كۆپ كۆرىدۇ

ـائىله ۋە يـۇرتتىن  دۇچ كېلىدۇ جاپاالرغا – جهۋرى ئىنسان ھهج سهپىرىدە ھهرخىل  ،، ئ
ــتىن  پاراغهت – راھهت ــك تۇرمۇش ــلى ــتپئايرىلى ــلهن   -  ، دوس ـارەنلهر بى ــدىغان يـ ئۆتكۈزى

ـات  ـان قىلىـدۇ  كۈندىلىك ھاي ـازلىق ۋە قىشـلىق    ھهج سـهپىرىنى   هللا. نى قۇرب كىشـىلهر ي
ـاكى لىۋانـدەك گـۈزەل     ـا   مساياھهتلىرى ئۈچۈن بارىدىغان شۋىتسارىيه ي هنزىرىلىـك يۇرتالرغ

ــويىچه،  بهلكــى،  هســتىن،بهلگىلىم ــۆز ھېكمىتــى ب يــازلىق يــاكى قىشــلىق ســاياھهت  ئ
 نى جهۋرىۇلمانمۇسـ  ،بـۇ . قىلىشقا توغرا كهلمهيدىغان ئېكىنسىز بىر ۋادىغا ئورۇنالشتۇردى

ـان   قىلىش ق بېرىش، كۆڭۈلسىز ئىشالرغا سهۋرجاپاالرغا بهرداشلى -  ، ياخشى كۈنـدىمۇ، يام
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ئۈچـــۈن  تىرىكچىلىـــك يولىـــدا تىرىشـــىش   ىمۇ، ئىسســـىقتىمۇ، ســـوغۇقتىمۇ، كۈنـــد
 - ىنىڭ رولـى بىـر   جهھهتته ھهج بىلهن روز مۇسۇلماننى جىهادقا تهييارالش. دۇچېنىقتۇرى

  . ئوخشىشىپ كېتىدۇ بىرىگه
ـاددىي ھاجىنىڭ ھاياتى  ـاددىلىق  – ئ  ىغان ۋەھهمىشـه يۆتكىلىـپ يۈرىـد    جهھهتـته  س

ـا نىڭ ھاياتئىزچى ئهترىتىغان ىدپ ياشايئۆزىگه تايىنى  چـۈنكى . ئوخشىشـىپ كېتىـدۇ   ىغ
ـا    ــراق، جاپـ ــتىن يى ـات تۇرمۇش ــى    –باياشـ ــدىغان ئىزچ ــۈنلهرنى ئۆتكۈزى ــهققهتلىك ك مۇش

ـاپ    ىكى ھاجىالرنىـڭ چېدىرالرد قا قۇرۇلغانمىنا ۋە ئهرافات ئهترىتىنىڭ ھالى ـا ئوخش ھالىغ
  . ىدۇقال

ـا   لـ ھهجنى قهمهرىيه يى نىڭتائاال هللا بۇ ھېكمهت نلىقى ى بىـلهن ئايلىنىـدىغان قىلغ
چۈنكى، ھهج ئايلىرى مۇئهييهن ئايالر بولـۇپ، شـهۋۋال   . تېخىمۇ گهۋدىلىك كۆرۈلىدۇئۈچۈن 

بــۇ ئــايالر بهزىــدە تومــۇز مهلــۇمكى، . ئېيىــدا باشــلىنىپ، زۇلههجــجه ئېيىــدا ئاخىرلىشــىدۇ
هرقانــداق نىڭ ھۇلمانمۇســ ،بــۇ. ئىسســىقتا كهلســه، بهزىــدە زېمىســتان ســوغۇقتا كېلىــدۇ 

  . مۇھىت ۋە ھهرقانداق مۈشكۈالتالرغا بهرداشلىق بېرىشكه ھازىرلىنىشى ئۈچۈن ئىدى
 
 

    تىجارىي مهنپهئهتلهر
  

ئىقتىسادىي نۇقتىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، مۇسـۇلمانالر ئوتتۇرىسـىدا       مهۋسۈمى ھهج
  . كهڭ كۆلهمدە تىجارىي مهنپهئهتلهرنى ئالماشتۇرۇشقا چوڭ بىر پۇرسهتتۇر

ــلهر ــدا ئىبادەتنىــڭ دەرىجىســى چۈشــۈپ     بهزى ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانى پهيغهم
ـاكى   ــتىش يـ ــۆۋەنلهپ كېتىشــتىن ئهنســىرەپ، ھهج    هللاكې ـاۋاب ت ــدىكى سـ ــڭ دەرگاھى نى

ـا پايـدا ئېلىـپ كېلىـدىغان        ـاتتى ۋە ئۇالرغ كۈنلىرىدە تىجارەت قىلىشتىن ئـۆزلىرىنى تارت
تائــاال ئىنســاننىڭ  هللا. تــىھهرقانــداق بىــر ئىشــنى قىلىشــتىن ھهرەجلىــك ھــېس قىالت

ـارەت قىلىشـقا          نىيىتى تـوغرا، تـۈپ مهقسـهت ھهج قىلىـش بولسـىال ھهج كۈنلىرىـدە تىج
  . چۈنكى، ھهربىر ئىنساننىڭ نىيهت قىلغىنى ئۆزىگه بولىدۇ. ئىجازەت قىلدى

ـاس   : رىـۋايهت قىلىـدۇ   مۇنـداق  تىـن )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(بۇخارى ئىبنى ئابب
ــدىكى بــازا ئۇكــاز، مهجىنــنه ۋە  مۇســۇلمانالر ھهج . رالر ئىــدىزۇلمهجــاز جــاھىلىيهت دەۋرى

ـاالمدىن   ۈمهۋس ملىرىدە تىجارەت قىلىشتىن ھهرەج ھېس قىلىپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ـايهتنى نازىـل قىلـدى     هللائاندىن . سورىدى ��G 47�6 �: تائاال مۇنـۇ ئ "d�� "��� v���"���� ��B 0|���( < "2 M"���)�A �P"����
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 "2� M4.*�� ـارقىلىق  ۈھهج مهۋس(رۋەردىگارىڭالردىن په� رىزىـق  ) مىدە تىجارەت ۋە باشقا ئـوقهت ئ

  . ①�تهلهپ قىلساڭالر، سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ
: دا مۇنــداق دېــگهن»نارهتهفســىيرۇلم«) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(رەشــىد رىــزا 

ىشنى قىلىشـتىن  بهزى مۇشرىكالر ۋە بهزى مۇسۇلمانالر ھهج كۈنلىرىدە ھهرقانداق بىر ئ«
تائاال ئۇالرغا كهسـىپ   هللاشۇنىڭ بىلهن . ھهرەج ھېس قىلىپ دۇكانلىرىنىمۇ تاقىۋېتهتتى

نىــيهت تــوغرا بولســىال  ىغانلىقىنى،پهزلىــدىن تهلهپ قىلغــانلىق بولىــدنىــڭ هللاقىلىــش 
 :تائاالنىــــــڭ هللا. بىلــــــدۈرۈپ قويــــــدى ىغانلىقىنىھېچقانــــــداق گۇنــــــاھ بولمايــــــد

بىلىش بىلهن بىـرگه   دەپنىڭ پهزلىدىن هللا نىهن سۆزى رىزىقدېگ �دىنپهرۋەردىگارىڭالر�
ــنىڭتهلهپ قىل ــر تۈر ىش ــۈكبى ــى   ل ـادەت ئىكهنلىكىن ــدۇ ئىبـ ــلهپ بېرى ــۋايهت . دەلىل رى

بىــز پهقهت تىجــارەت ئۈســتىدىال «: بىــرىگهمۇشــۇ ھهقــته ســورىغان قىلىنىشــىچه، ئــۆمهر 
  . دېگهن» ياشايتتۇققۇ؟

 
 

    ىن ئىبارەتھهج باراۋەرلىك، بىرلىك ۋە تىنچلىقت
  

ـانىي پرىنسـىپالر بىـلهن       ھهج مۇسۇلمان نى ئىسالم ئېلىـپ كهلـگهن يۈكسـهك ئىنس
نىڭ پهقهت قۇرۇق شوئار ئىجتىمائىي پرىنسىپلىرىدىنى ئۆزىنىڭ ئىسالم . چېنىقتۇرىدۇ

خالىمىدى، بهلكى ئۇنى ئىبادەت ۋە شىنى پ قېلىياكى ساداسىز چاقىرىقتىن ئىبارەت بولۇ
ــر  ــهرىئهت بهلگىلىمىلى ــلش ـا     ى ئىزچى ــۇلماننىڭ ئېڭىغـ ــلهن مۇس ــدى بى ــۇرۇپ، ئال يۇغ

   .ئۆزلهشتۈردى، ئاندىك ھاياتى ۋە ئهخالقىغا تهتبىقلىدى
بىــز جامــائهت نامىزىــدا قېرىنداشــلىق، باراۋەرلىــك ۋە ھۆرلۈكنىــڭ قانــداق رەۋىشــته 

ھهج پائالىيىتىـدە باراۋەرلىـك پرىنسـىپىنىڭ جۇالسـىنى     . يېتىلىدىغانلىقىنى بىلدۇق
ـاراپ        . تى ئېنىق كۆرۈۋاتىمىزناھايى ـاد پهرقىـگه ق ـان يـۇرت، تهبىـقه، ئىقتىس ھهمـمه ئىنس

ـاق    ېسېلىۋېتىپ، خۇددى مېيىتالرنىڭ ك كىيىنگهن كىيىملهرنى ـاددىي ئ پهنلىرىـدەك ئ
ئۇالرنىڭ ھهممىسـى بىـردەك   . ئۇ لىباسنى پادىشاھمۇ، گادايمۇ كىيىدۇ. لىباسنى كىيىدۇ

ـايرىمىچىلىق بولمايـدۇ   .بهيتۇلالھ ئهتراپىدا تاۋاپ قىلىدۇ . ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا قهتئىي ئ
ـاتتىق     ئۇالر مىڭالپ، يۈز مىڭالپ ئهرافاتتا تۇرىدۇ، ئۇالرنى ئاشۇنداق ئاق لىباسـالر بىـلهن، ق
ــدىن چىقىــپ     قىســتىالڭچىلىقتا كــۆرگهن ئــادەم ئىنســانالر قىيــامهت كــۈنى قهبرىلىرى

  . اتقاندەكال ھېس قىلىدۇپهرۋەردىگارى تهرىپىگه بېرىپ، مهھشهرگاھتا تۇرۇۋ
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ـارايتتى قۇرەيش . لهر جاھىلىيهت دەۋرىدە ئۆزلىرىنى ھهممه ئهرەبلهردىن ئۈستۈن دەپ ق
ئىسالم كېلىپ بۇ ئادەتنى . شۇڭا، ئۇالر باشقىالر بىلهن ئهرافاتتا تۇرماي مۇزدەلىفهدە تۇراتتى

ــۇزۇپ تاشــلىدى ــد  هللا. ب ىن كېــيىن تائــاال ھهجنىــڭ بهزى پائــالىيهتلىرىنى بايــان قىلغان

� ��)*���[  �: مۇنــداق دېــگهنh������B  ���"� �D "6�� %7 "���� d�%��B *2�� �� � ئهرافــاتتىن(ئانــدىن كېــيىن ســىلهر (

ـايتىڭالر     ـاي بىـلهن ق ـان ج : ئايهتنىـڭ تهپسـىرىدە مۇنـداق دېـيىلگهن    . ①�كىشىلهر قايتق
، ئۇنىڭدا بىر كىم بىر كىمـدىن ئۈسـتۈن   دىرى بايان قىلىنسىلهرگه ھهجنىڭ ئهمهللى«
نهسهبلهر بىلهن پهخىرلىنىشنى تهرك ئېتىش بۇ  نى قولغا كهلتۈرۈش ۋەباراۋەرلىك ،مهسئه

ـايه  ــڭ غــ ــى بىلگ  -  ئىبادەتنىـ ـانى ئىكهنلىكىنـ ــنىڭالرنىشــ ــيىنىـ ــىلهرمۇ ،دىن كېـ  سـ
باشــقىالر بىــلهن بىــر ئورۇنــدىن  ىۋالغــان ئــادىتىڭالرنى تاشــالپ،ئاالھىــدە بولباشــقىالردىن 

  . ②»قايتىشىڭالر كېرەك
بىــلهن  ملىرىنى ئهجــدادالرنىڭ نهســهبلىرىۈجــاھىلىيهت كىشــىلىرى ھهج مهۋســ 

ـاالم تهشـرىق   ۈپهخىرلىنىدىغان مهۋس م قىلىۋالغانلىقلىرى ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
ـا مۇنــداق خــۇتبه ســۆزلىگهنىدى      ـانالر،  «: كۈنلىرىنىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا ئۇالرغـ ئــى ئىنسـ

ـا  ــىلهرنىڭ پهرۋەردىگـ ــقهتهن س ــۇنى   ھهقى ــر، ش ــدادلىرىڭالر بى ــىلهرنىڭ ئهج ــر، س رىڭالر بى
ئهجهمــدىن، ئهجهم ئهرەبــتىن، قىزىــل تهنلىــك قــارا تهنلىكــتىن، قــارا   بىلىڭالركــى، ئهرەب

: ئـۇالر » تهنلىك قىزىل تهنلىكتىن پهقهت تهقۋالىق بىلهنال ئارتۇق بولىـدۇ، يهتكۈزدىممـۇ؟  
  . ىيىشتدې» رەسۇلۇلالھ يهتكۈزدى«

چۈشـتىكى قۇياشـقا    بىرلىكنىـڭ ئىزناسـىنى خـۇددى چىـڭ     ىدەبىز ھهج پالىيهتلىر
ـاندا، ئهمهلـدە، گهپ   -  ھهممهيلهن ھېسسىيات، پائالىيهتلهردە، غايه. كۆرىمىزئوخشاشال   نىش

ـا     ئۇالرنىڭ قهلبل. سۆزدە بىردۇر -  ـا ئىرقىۋازلىـق، ي بىـرەر   ىرىدە ھېچقانـداق يۇرتۋازلىـق، ي
بهلكى، ئۇالر مۇسۇلمان بولۇپ بىـر  . لمايدۇتهبىقىگه تهئهسسۇپلۇق قىلىش ھادىسىلىرى بو

ـابنى ئوقۇيـدۇ، بىـر            ـاۋاپ قىلىـدۇ، بىـر كىت ـان كهلتۈرىـدۇ، بىـر ئورۇنـدا ت پهرۋەردىگارىغا ئىم
بۇنداق ئىـكهن، بۇنىڭـدىنمۇ   . پهيغهمبهرگه ئهگىشىدۇ، بىر پائالىيهت ئۈچۈن ئهمهل قىلىدۇ

  قۇر بىرلىك بوالمدۇ؟ ڭچو
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    ت قىلغان پرىنسىپ تىنچلىقتۇرئىسالم ھهممىدىن بۇرۇن دەۋە
  

ئۇنىڭغـــا تىنچلىـــق نى تىنچلىققـــا چېنىقتۇرۇشـــتىكى ۋە ھهج بولســـا، مۇســـۇلمان
ــهربىتىنى ئىچ ــىتىدۇر  ۈرش ــر ۋاس ــتىكى تهڭداشســىز بى ـا،  . ۈش ــق زېمىنىغـ ھهج تىنچلى

  . غان تىنچلىق سهپىرىدۇرىدىتىنچلىق دەۋرىدە قىلىن
يتــــۇلههرەمنى ئىنســــانالر تائــــاال به هللا. ھهج قىلىنىــــدىغان زېمىــــن مهككىــــدۇر

)G�����: تائـــاال مۇنـــداق دېـــگهن هللا. توپلىنىـــدىغان ئامـــان جـــاي قىلـــدى %7n ������ ��  C����) �O�
 6����7��� 

ـادا  «: مۇنـداق دېـگهن   مـۇ هرئۆم هبۇ ھهقـت . ①�بهيتۇلالھقا كىرگهن ئادەم ئهمىن بولىدۇ� مۇب
  . »بىدە دادامنىڭ قاتىلىنى كۆرسهممۇ، ئۇنىڭغا چېقىلمايمهنمهن كه

بۇ تىنچلىق ئۇچار قۇشالر، قۇرۇقلۇقتىكى ھايۋاناتالر . ھ ئاالھىدە تىنچ جايدۇربهيتۇلال
ــگه ئالغــان   ــۆز ئىچى ــوۋلىغىلى، دەرەخ كهســكىلىمۇ   . ۋە ئۆســۈملۈكلهرنى ئ ــوۋ ئ ــدا ئ ــۇ جاي ب

  . بولمايدۇ
ھهجنىڭ كۆپىنچه پائالىيهتلىرى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان زۇلقهئدە بىلهن زۇلههجـجه  

ئــۇ ئــايالردا قىلىچــالر مهجبــۇرىي غىالپلىرىــدا تۇرىــدۇ، قــان  . لىــدۇئايلىرىــدا ئېلىــپ بېرى

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. تۆكۈلمهيدۇ، ئۇرۇش توختىتىلىـدۇ  � �: تائ����� �:"�� �N�"����"�� �3���"�M"��  C�K)�� �5���<
 �,��%>����"���� �� ",�� �!"���� ������� �:"�� �� "!�� *a���� %]���*()4� ���G7��بىنــى، ھهج ئېيىنــى، كه بهيتــۇلههرەم بولغــان هللا� �-%�
بويۇنلىرىغا بهلـگه  ) قۇربانلىقنىڭ ئاالمىتى سۈپىتىدە(ھهجدە قىلىنىدىغان قۇربانلىقنى، 

ـا ۋە ئاخىرەتلىــك ئىشــلىرىنىڭ تۇتقۇســى        ـانالرنىڭ دۇنيـ ئېســىلغان تــۆگىلهرنى ئىنسـ

  . ②�قىلدى
مهزگىللىرىــدە ھهقىقىــي ئامــانلىق مۇســۇلمان ئىنســان ھهجــگه ئېهــرام باغلىغــان 

شــۇنداقال ئۇنىــڭ ئۆزىگىمــۇ بىــرەر . دە بولىــدۇ، ئهتــراپتىكىلهر ئۇنىڭغــا چېقىلمايــدۇئىچىــ
ـايۋاننى بو       زالش، بىـرەر ئـوۋنى   غـۇ ئۆسۈملۈكنى يۇلـۇش، بىـرەر دەرەخنـى كېسـىش، بىـرەر ھ

�� ( ��" ��+*�" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. ئوۋالشقا يول قويۇلمايدۇ "���� �/ "�� (�7n �6�%9*�� � �!b���B ��� 0� � D "2 �8�B�� �,� 
ــۇئمىنلهر� ــى مـ ــ  ! ئـ ــدا يـ ــىلهر ئوۋلىغـــان ھـــايۋانالرنى ئېهرامـ ــۇرۇپ سـ ــدە تـ اكى ھهرەمـ

�� G7 � D "2���؛ ③�ئۆلتۈرمهڭالر "7 
 ���7 4�����"��  ,"���q "2 M"���)�A ��4�� D�ـاكى     � �� ـادامىكى، سـىلهر ئېهرامـدا ي م

  . ④�ارام قىلىندىھهرەمدە ئىكهنسىلهر، قۇرۇقلۇق ھايۋانلىرىنى ئوۋالش سىلهرگه ھ

                                                 
 .ئايهت -  97سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .بىر قىسمىئايهتنىڭ  – 97سۈرە مائىدە،  ②
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  95سۈرە مائىدە،  ③
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  96سۈرە مائىدە،  ④
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ـان كىشـى    ـاكى تىرنىقىنـى      يهنه ئېهرام باغلىغ ئېهرامـدىن چىقمىغـۇچه چېچىنـى ي
  . ئېلىشى دۇرۇس بولمايدۇ

دۇنيا  نىتىنچلىق ئهمهلىي ىدىغان تىنچلىقتهكراالم ھهج پائالىيىتىدە ئېلىپ بئىس
  بهرپا قىلىپ باقتىمۇ؟ 

 
 

    ھهج دۇنياۋىي قۇرۇلتاي
  

ئهڭ كاتتا ئىسالمىي قۇرۇلتايغا قاتنىشىش  ېچىلىدىغانى ئيىل غا ھهرھهج مۇسۇلمان
ـايكى، ئۇنىڭغــا بىـرەر پادىشــاھ، بىــرەر    . پۇرسـىتى يارىتىــپ بېرىـدۇ   ئــۇ شـۇنداق بىــر قۇرۇلت

ـان، بهلكـى ھهر يىلـى           ـاكى بىـرەر تهشـكىالت چاقىرمىغ ـاكى بىـرەر ھۆكـۈمهت ي زۇڭتۇڭ ي
  . ۇلتايدۇرتائاال چاقىرغان قۇر هللاھهجنى مۇسۇلمانالرغا پهرز قىلغان 

مۇسۇلمان ئىنسان ئۇ قۇرۇلتايدا دۇنيانىڭ بهش قىتئهسىدىن كېلىدىغان، يۇرتلىرى، 
ئوتتۇرىسىنى ئىمان بىلهن لېكىن ئۇالرنىڭ ئىرقلىرى ۋە تىللىرى ئوخشاش بولمىسىمۇ، 

 “مهن ھازىر بولـدۇم  !هللامهن ھازىر بولدۇم، ئى ” :ئىسالم رىشتىسى باغلىغان ۋە ھهممىسى
  . يتىدىغان قېرىنداشلىرى بىلهن ئۇچرىشىدۇتهلبىيه ئېدەپ 

ئــۇ . ھهقىــقهتهن بــۇ قۇرۇلتاينىــڭ نۇرغۇنلىغــان مهزمــۇنى، نۇرغۇنلىغــان ئــاالمىتى بــار 
مۇســۇلمان ئىنســانغا ئۈمىــد بېغىشــاليدۇ، ئۈمىدســىزلىنىش ھادىســىلىرىنى بىتچىــت  

ـانغا كـۈچ   ھهقىقهتهن، مۇشۇنداق يىغىلىشـالر ئ . قىلىدۇ، ئىرادىنى قوزغايدۇ ۋە تاۋاليدۇ ىنس
دەرۋەقه، بۆرىمۇ توپتىن ئايرىلغان قـوينى  . ئۈزۈلگهن ئۈمىدلهرنى يېلىنجىتىدۇ. ئاتا قىلىدۇ

  . يهيدۇ
بۇ قۇرۇلتاي مۇسۇلمان ئىنسانغا مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ يـۇرتى يىـراق بولسـىمۇ،    

بـۇ  . ئۇنىڭ ھهقلىرىنى، دىنىي قېرىنداشلىقنى ۋە ئىمان رىشتىسىنى ئوبـدان ئهسـلىتىدۇ  
ـاي ق بولــۇپ، ئۇنىــڭ ھارارىتىــدە مىللهتچىلىــك ۋە    » يــۇقىرى ھارارەتلىــك پىــچ  «ۇرۇلتـ

تائاالنىــڭ مۇنــۇ  هللاھهرقانــداق ئىرقىۋازلىــق شــوئارلىرى ئېرىــپ كۆيــۈپ كېتىــپ، پهقهت 

	0 �: شوئارىال قالىدۇ �� "O%; ��� (%7 "w R"�� � �R*8%;� � قېرىنداشالردۇر) دىندا(مۇئمىنلهر�① .  
ــدا ئــالىمال  ــۇ قۇرۇلتاي ــر ب ــلهن  -  ر، ئىســالھاتچىالر ۋە سىياســىئونالر بى بىرلىــرى بى

نىشانغا  -  غايه) ھالبۇكى، ئۇالر بىر نىشان ئۈچۈن يىغىلغانىدى(ئۇالرنىڭ . مۇالقاتتا بولىدۇ
 مهقسـىتىدە ياخشـى ۋاسـىتىالرنى پىالنـالش    ئۈچۈن ئهڭ ياخشى پىالنالرنـى، ئهڭ  يېتىش 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  10سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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ـارا ھهمكارلىشىشـى نېمىـدېگهن ھهقلىـق     ئۆزئارا تونۇشۇشى، ئۆزئارا چۈشىنىشىشى ۋە  ئۆزئ
  ! ھه -  بىر ئىش

ــۇمىي    ــۇلمانالرنىڭ ئومــ ــۇ قۇرۇلتــــاينى مۇســ ــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ بــ پهيغهمــ
نبهر ۇالرنى يهتكــۈزۈش ئۈچــۈن مــسىياســىتىگه مۇناســىۋەتلىك مــۇھىم يوليــورۇق ۋە قــارار

ــۈن بهرگ     ــدۈرۈش ئۈچـ ــزگه بىلـ ــۇھىملىقىنى بىـ ــڭ مـ ــۇ قۇرۇلتاينىـ ـانلىقى، بـ هن قىلغــ
نىـــڭ  )ئۇنىڭـــدىن رازى بولســـۇن   هللا( مۇســـۇلمانالر ئهبـــۇ بهكـــرى   . ئاگاھالندۇرۇشـــتۇر

ـاالم ئهبـۇ بهكرىنىـڭ        جيېتهكچىلىكىدە تـۇنجى ھه  ـان يىلـى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس قىلغ
توختامنى بۇزغان مۇشـرىكالر ئوتتۇرىسـىدىكى سـۈلهىنى    ئارقىسىدىن مۇسۇلمانالر بىلهن 

ـار  ـانلىقىنى ۋە كېلهركــــى ي بىكـــ ىلىــــدىن باشــــالپ بىرمــــۇ مۇشــــرىك ھهج    قىلغـــ
قىلمايدىغانلىقىنى ۋە بهيتۇلالھتا يالىڭاچ تاۋاپ قىلمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن ئهلى 

  . نى ئهۋەتكهنىدى)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(
يــاكى » يهتكــۈزۈش«پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھهج قىلغــان يىلىــدا مۇســۇلمانالرغا 

هپ ئۇنىڭـــدا ئىســـالمنىڭ پرىنســـىپلىرىنى ۋە   ســـۆزلخۇتبىســـىنى » ۋىدالىشـــىش«
  . ئىسالمنىڭ دەستۇرىنى خۇالسىلىگهنىدى

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر    . ئىسالم ئالىملىرى بۇ قۇرۇلتاينىڭ قىممىتىنى تونۇپ يهتتـى 
ئۇنى پۇرسـهت بىلىـپ، ھهرخىـل قاراشـالرنى ۋە ھهرخىـل پىكىرلهرنـى ئالماشتۇرۇشـتى ۋە        

  . ھهدىس رىۋايهت قىلىشتى
ــۇنداقال، ــى     ش ــپ يهتت ــى بىلى ــڭ قىممىتىن ـاۋى قۇرۇلتاينى ــۇ دۇنيـ ــۇ ب . خهلىپىلهرم

ـاينى ھهمـمه جايـدىن كهلگهنـلهر، باشـقا ئىقلىمالردىكـى ۋالىـيالر         نهتىجىدە ئۇالر بۇ قۇرۇلت
ـا ئۇچرى . بىلهن ئۇچرىشىش ۋە مۇالقاتتا بولۇش سورۇنى قىلدى ـا كىم زۇلۇمغ ـاكى ئهرز  س  -  ي

الىـي  ۋبۇ قۇرۇلتايدا . سز سۇنسا بولىدۇىر ۋاسىتىخهلىپىگه ھېچقانداق ب ،شىكايىتى بولسا
ـادا   . خهلىپىنىڭ ئالدىدا خهلق بىلهن يۈزلىشىدۇ ـاجىتى ئ شۇنىڭ بىلهن ھاجهتمهننىڭ ھ

ـاكى خهلىپىنىـڭ      . بولىدۇ زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىغا قىساس ئېلىـپ بېرىلىـدۇ، ھهق ۋالىـي ي
   !يهنىال ئۆز ئىگىسىگه قايتىدۇ ،مۇئۈستىدە بولسى

پۈتۈن ئىسالم يۇرتلىرىغا مۇنـداق  ) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئهففان  ئوسمان ئىبنى
  : مهكتۇپ يوللىغان

مهن مۇسـۇلمانالرنى  . مدە ئۇچرىشـىمهن ۈقىقهتهن ۋالىيالر بىـلهن ھهر مهۋسـ  مهن ھه”
ــۇيرۇيا ماڭــا يــاكى ۋالىيالرغــا بىــر ئهرز  . ، يامــانلىقتىن توسۇشــقا بۇيرىــدىمپخشــىلىققا ب

ـاكى    . تولـۇق ھهل قىلىـپ بېـرىمهن    سۇنۇلىدىكهن، مهن ئـۇنى  مۇسـۇلمانالرنىڭ مېنىـڭ ي
ـا تولـۇق بېرىلىـدۇ      قـى ۋالىيالرنىڭ ئۈستىدە بىـر ھهق  ـا مهدىـنه   . بولىـدىكهن، ئـۇ ئۇالرغ ماڭ

ـا ئۇچرا  -  ئهھلى بىر تۈركۈم كىشىلهرنىڭ تىل ـانلىقىنى يهتكـۈزدى  ئاھانهتكه ۋە تاياقق . ۋاتق
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ـا، ھهج مهۋســ  كىمنىــڭ  ــته دەۋاســى بولسـ ــۇ ھهق ــال  مىۈب ــى نهدى دە كهلســۇن، ئۇنىــڭ ھهقق
ھهتتاكى مهندە ياكى ۋالىيالردا بولسىمۇ ئالىدۇ ياكى . بولمىسۇن ئۇ ھهققىنى تولۇق ئالىدۇ

  . لغۇچىالرغا ياخشى مۇكاپات بېرىدۇسهدىقه قى هللاھهقىقهتهن . سهدىقه قىلىۋەتسۇن
 اللمانالرنىڭبـۇ قۇرۇلتايـدا پهقهت مۇسـۇ    شۇكى، بۇ يهردە ئاالھىدە تهكىتلهيدىغىنىمىز

ـاكىمىيىتى ئاسـتىدا   . دەۋالىرى بىر تهرەپ قىلىنمايتتى -  ھهق بهلكى، ئىسالم دۆلىتى ھ
مهلۇمكى، بىـر  . ھهل قىلىناتتىشىكايهتلىرىمۇ  -  ياشايدىغان غهيرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهرز

ـات بهيگىسـىگه      قىبتىنىڭ ئوغلى مىسىر ۋالىيسى ئهمر ئىبنى ئاسنىڭ ئـوغلى بىـلهن ئ
ئۇنىــڭ  ئهمــر. بۇنىــڭ بىــلهن ئهمرنىــڭ ئــوغلى ئــۇنى ئۇرىــدۇ. ى ئۇتۇۋالىــدۇتــچۈشــۈپ، قىب

ـاس   . دەۋاسىنى ئۆمهرگه يولاليدۇ ئۆمهر ئۇنىڭدىن مىڭلىغان ھاجىالرنىڭ كۆز ئالدىـدا قىس
ـانالرنى قـۇل    ”: گهن ئۆمهر ئهمرئاندىن كېيى. ئېلىپ بېرىدۇ سىلهر قاچاندىن بېـرى ئىنس

  . دەيدۇ “نىلىرى ھۆر تۇغقان تۇرسا؟قىلىۋالدىڭالر؟ ھالبۇكى، ئۇالرنى ئا
ـان       ھهج ئىبادىتى نۇرغۇنلىغان ئىسـالم دۈشـمهنلىرىنىڭ نهزىرىـدە كـۆزلىرىگه قادالغ

ــش ئهمهس   ــك ئى ــى ئهجهبلىنهرلى ــخ بولۇش ــ . مى ــى ب ــۇالر ھهجن ـا داغ ۇئ رمىالش ۋە ئۇنىڭغـ
لـــېكىن، كـــاپىرالر يامـــان كـــۆرگهن . تهۋرىتىشـــىدۇتهگكـــۈزۈش ئۈچـــۈن قهلهملىرىنـــى 

  . ئۆز نۇرىنى ئۈستۈن قىلماي قالمايدۇ هللاىمۇ، تهقدىرد
ــالم        ــى ئىس ــتىئان تهشۋىقاتچىس ــر خرىس ــرى بى ــالر ئىلگى ـانچه يىل ــر قـ ــدىن بى بۇن
دۆلهتلىرىدىكى، بولۇپمۇ مىسـىردىكى خرىستىئانالشـتۇرۇش ھهرىكىتىنىـڭ ئۈنۈمىنىـڭ     

ــىدا   ـانلىقى توغرىس ــك بولۇۋاتقـ ــگهن  قانچىلى ــداق دې ــدا مۇن ـان دوكالتى ــد”: يازغـ ىن، قۇرئان
ـارەت تـۆت         ئهزھهردىن، ھهپتىلىـك جـۈمه نامىزىـدىن ۋە يىللىـق ھهج قۇرۇلتىيىـدىن ئىب

ـاراخوتلىرى ئۈسـۈپ      بولـۇپ   كۇمپهيكـۇم  ،تۈۋرۈك بولىـدىكهن، ئىسـالم خرىسـتىئانالرنىڭ پ
  . “گېگانت تاش ھالىتىدە تۇرىۋېرىدۇ كېتىدىغان

ـاقىي   ئىنسانىيهت يهر شارىدىال بولىدىكهن، بۇ تـۆت تـۈۋرۈ  خالىسا،  هللا ك ئهبهدىلـئهبهد ب
   !چىدىمىغانالر ھهسرەتته ئۆلسۇن. ۇبولىد

ـا قۇرۇ  تولىمۇ ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، لتايـدىن اليىـق رەۋىشـته    مۇسۇلمانالر بۇ كاتت
  . توال ئويغىنىش بولۇۋاتىدۇ -  ئاز دايېقىنقى يىلالر شۇنداقتىمۇ، .ۋاتىدۇكېلى ماينپايدىال
 
 

    نىڭ گۇۋاھلىرىئىنساپلىقالر
  

لهردىن بۇ كاتتا ئىسالم ئىبادىتىنىڭ پهزلى توغرىلىق گۇۋاھلىق بهرگهنلهرمۇ ئهجهم
ـا ئېلىـپ ئۆتىـدۇ    . بار ئۇالرنىـڭ  . ئۇالر ھهجنىڭ روھقا ۋە ھاياتقا بولغان تهسـىرلىرىنى تىلغ
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جۈملىســىدىن ئىتالىيىلىــك دوكتــور فــاگلېرى دېــگهن ئايــال يــازغۇچى بولــۇپ، ئۇنىــڭ    
   .نام بىلهن تهرجىمه قىلىنغانىدىدېگهن » ئىسالمنى قوغداش« :كىتابى
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  يهتتىنچى باب
  
   

  ئىبادەتنى ئۆگىتىشنىڭ ئهڭ ياخشى مېتودى
  
  
  . مهقسهت قىلىنىدۇ ئىبادەت فىقهىسى ،ئىبادەت ئىلمى ئهمهس. 1
  . ساددىلىق دەۋرىگه قايتىش -  ئاددىي. 2
  . ۋە ۋەسۋەسه قىلماسلىق ئاسانالشتۇرۇش، چىڭىتىۋالماسلىق. 3
ه مۇتهئهسســـىپلىك ك، بىـــرەر مهزھهبـــشكه قـــايتىســـۈننهتۋە  »مكهرىـــ قۇرئـــان«. 4

  . قىلماسلىق
  . الزىم شئهھمىيهت بېرىباشتا پهرزلهرگه . 5
 
  

  كىرىش سۆز
  

ــى  بىرىنچــى مىزدىكىىبىزنىــڭ ئۈســت نىــڭهللابىلىــش كېرەككــى،  ئۇنىڭغــا ھهقق
ـادەتلهرنى ئـۆگىنىش ۋە ئـۆگىتىش    بولسا، ئىبادەت قىلىش   ئۈسـتىدىكى  نىڭبهنـدىلهر ئىب

  . باش مهجبۇرىيهتتۇر
دەسلهپته بىلىش ۋە چۈشىنىش كېرەك بولغان ئىبادەتلهر شـهرىئهت شـهكىللىرىنى،   
ــدىغان    ــۇل بولمايـ ــىز قوبـ ــلهپ بهرگهن، ئۇالرسـ ــۈپهتلىرىنى ۋە مـــاھىيهتلىرىنى بهلگىـ سـ

ـان تهسـىرلىرىنى سـۆزلهپ         . ئىبادەتلهردۇر ـا بولغ ئـۇالر بىـز يۇقىرىـدا سـىرلىرىنى ۋە ھاياتق
  . از، روزا، زاكات ۋە ھهج قاتارلىقالردۇرئۆتكهن نام

ـاالم   ـادەتنى   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ ـاھادەت ئېيتىشــتىن  بــۇ تــۆت ئىبـ  قالســىالشـ
  . ئىسالمنىڭ ئهركانلىرى ۋە ئىسالمنىڭ بۈيۈك تۈۋرۈكلىرى قىلىپ بېكىتكهنىدى

» امىلهمۇئــ«مهزكــۇر تــۆت ئىبــادەتنى فىقهــى ئاتالغۇســىغا ئاساســهن فىقهىشۇناســالر 
ـادەتنى   . دەپ ئاتىغانىـدى » ئىبادەت«ىڭ ئۇدۇلىغا قويۇپ دېگهنن ـاال ئـۆزى    هللاچـۈنكى، ئىب تائ

ـادەت مهۋجـۇد بولمايـدۇ       ـا،  . بارلىققا كهلتۈرگهن، شـۇنداقال شـهرىئهتتىن ئىلگىـرى ئىب ئهمم
ـاتى    . شهرىئهت مۇئامىله ئىشلىرىنى ئىسالھ قىلدى ۋە تۈزەتتى ـانالرنىڭ ھاي چـۈنكى، ئىنس
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ـامىله      . الىي بولمايـدۇ مۇئامىله ئىشلىرىدىن خـ  ئىسـالم شـهرىئىتى كېلىـپ، بـۇرۇنقى مۇئ
بۇ نۇقتىغا ئاساسـهن  . قىلدى، يامانلىرىنى رەت قىلدى قوبۇلئىشلىرىنىڭ ياخشىلىرىنى 

قىلغانـدىن   قوبـۇل ئىسالم تهتقىقاتچىلىرى ئىبادەت ئىشلىرىدا پهقهت شهرىئهت كېلىـپ  
دا شـهرىئهت چهكلىگهنـدىن باشـقىغا    باشقىنى چهكلهش، ئهمما ئادەت ۋە مۇئامىله ئىشلىرى

  . يول قويۇش كېرەك دەپ بېكىتتى
بىــز ئىبــادەتنى ئــۆگىتىش جهھهتــته قوللىنىشــقا تېگىشــلىك ئهڭ ياخشــى مېتــود  

ئۇ مېتود ئىسالم دىنىنىڭ خاراكتېرىـدىن ۋە شـهرىئهت روھىـدىن    . ئۈستىدە توختىلىمىز
  . ئېلىنغاندۇر

ـادەتلهر مائارىــپ نۇقتىسـىدىن بىــ    ـانچه باســقۇچالرنى بېسـىپ ئــۆتتى  مهزكـۇر ئىب . ر ق
ـاكى،  ـازىرقى    ھهتتـ ـاخلىنىپ مۇرەككهپلىشــىپ كهتتىكــى، ھـ ـادەتلهر شــۇنداق شـ ــۇ ئىبـ ئ

زاماندىكى ئاددىي بىر ئىنساننىڭ ئۇالرغا ۋاقتى يېتىشمهيدىغان، ۋاقتى يهتسىمۇ پىكرى ۋە 
  . دەرىجىگه بېرىپ قالدى قهلبى يهتمهيدىغان

رنى يېڭى زامان روھىغا مۇناسىپ كېلىدىغان دەرىجىگه بۇنداق دېگهنلىك بىز ئىبادەتله
  . تهرەققىي قىلدۇرايلى دېمهكچى ئهمهسمهن

ئىبــادەت تهرەققىــي قىلدۇرۇشــنى قهتئىــي قوبــۇل قىلمايــدۇ، زاماننىــڭ ئۆزگىرىشــى  
زاماننىــڭ الرغــا بويســۇنمايدۇ يــاكى يــدۇ يــاكى ئىجتىهــاد، قىيــاس، ئىجمابىــلهن ئۆزگهرمه

  . ناۋاينىڭ قولىدىكى خېمىرغا ئوخشاش يۇمشىمايدۇ ئۆزگىرىشى بىلهن خۇددى
بىــز پهقهت ئــۇنى ئۆگىتىشــتىكى مېتــودنى  . ئىســالمدا ئىبــادەت مهڭگــۈ مۇقىمــدۇر 

ـااليمىز  ـاالمنىڭ       . ئۆزگهرتىشنى خ بىـز پهقهت ئاشـۇ مېتـود بىـلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
  . دەۋرىگه ۋە ساھابىلهر دەۋرىگه قايتىشنى مهقسهت قىلىمىز

 
  

  مهقسهت قىلىنىدۇ ئىبادەت فىقهىسى ،ەت ئىلمى ئهمهسئىباد. 1
  

ـانىمىزنى بىلىشـىمىز كېـرەك     بىزنىـڭ  . توغرا يولدا مېڭىشىمىز ئۈچۈن باشـتا نىش
تىكى نىشـــانىمىز ئىنســـانالرغا پهرۋەردىگـــارىنى ۋە چۈشهندۈرۈشـــ ئىبـــادەتنى ئـــۆگىتىش

ـان  ، رەسمىيهتكه ئاالشقانقېلىپ قا بىر خىلهللاقىزغىن سۆيگۈزۈپ، ئۇالرنى   يلىنىـپ قالغ
ــۆرگهن،  ، بهلكــىئهمهسدە شــهكىل ـاشــۈكۈر  ياخشــى ك ــلهن  قىلغـ ــۇدى بى ــۈن ۋۇج ن ۋە پۈت

الرنى ئىبادەتنىـڭ  ۇرىجىـگه يهتكـۈزۈش، شـۇنداقال ئـ    قىلىدىغان دەئىبادەت  هنگهن ھالدايۈزل
ـا يۈزلهندۈرۈشـنى مهقسـهت قىلىمىـز       باشـقىچه قىلىـپ  . شهكلىگه ئهمهس، بهلكـى روھىغ

ــدا، بىزنىــڭ ن . ئهمهس» ئىلمــى«، ئىبــادەت دۇر»فىقهىســى«ىشــانىمىز ئىبــادەت ئېيتقان
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 چوڭقـۇر ۋە ئهتراپلىـق  (دا فهقىـه قىلىـش   دىنـ . تۇرىـدۇ  دىن ئۈستۈنئىلىمچۈنكى، فىقهى 
ئىلىـم   نېمىشـقا دېگهنـدە،  . كه قارىغانـدا بهكـراق خاسـلىققا ئىـگه    ئۆگىتىش )چۈشهندۈرۈش

ــبىگه ۋە روھىيىــتىگه  ۇنىــڭفىقهــى بولســا ئ. ئهقلىــگه مۇناســىۋەتلىك نىڭئىنســان قهل
ـاالممۇ   . سىڭىپ كىرىدۇ  ۋە يـۈزەكى  قـۇرۇق پهقهت  ڭياخشـىلىقنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ـا كېلىـدىغانلىقىنى     ، بهلكى دىنبىلهن ئهمهس ئىلىم نى چوڭقۇر چۈشـىنىش بىـلهن قولغ
كىمـگه ياخشـىلىق ئىـرادە قىلىـدىكهن، ئـۇنى دىنـدا        هللا«: مۇنـداق دېـگهن  بايان قىلىـپ  

بۇخــارى (» )ۈشىنىشــكه مۇيهسســهر قىلىــدۇيهنــى دىننــى چوڭقــۇرالپ چ( ۇقىلىــد فهقىــه
  ). رىۋايهت قىلغان

شـــۇنىڭ بىـــلهن ئۇنىـــڭ . ئهممـــا، فىقهـــى ئۇقۇمىـــدا بهزى ئۆزگىرىشـــلهر كۆرۈلـــدى
ــدىغىنى  ـاملىرىنى،    يېتهكلهيـ ــتىالپ ئهھكــ ــالرنى، ئىخـ ــي شاخالشتۇرۇشـ پهقهت زاھىرىـ

ـا ھۆكـۈملهردىن، ھهددىـدىن ئاشـۇرۇۋېتىش     ئالدىنئاال پهرەز قلىنىدىغان مهسـىلىلهرنى خا  ت
جۈملىسىدىن سانىلىدىغان ئىـنچىكه مهسـىلىلهردىن ئىزدەيـدىغان قـۇرۇق بىـر ئىلىـم       

 تــۈپهيلى يامــان غهرەزلهرمهلــۇم  الردىنئىمــام غهززالىــي ئىســالمىي ئاتــالغۇ. بولــۇپ قالــدى
هتـكهن  يۆنىلىشـتىن ئېغىـپ ك   گه اليىقمهدھىيى ،سهلهفلهر مهقسهت قىلىپ قولالنغان

ــگهن    ــداق دېـ ــپ مۇنـ ـان قىلىـ ـالغۇنى بايــ ــى   «: بهش ئاتــ ــى فىقهـ ــڭ بىرىنچىسـ ئۇالرنىـ
قويـۇپ ئۇنىـڭ بۇرۇلـۇش نـۇقتىلىرىنى بوغـۇپ      بهزىلهر ئۇنى خاسالشتۇرۇپ . كهلىمىسىدۇر

غهلىته مهسىلىلهرنى بىلىشـكه، ئۇنىـڭ ئىـنچىكه سـهۋەبلىرىنى      ،ئۇ ئاتالغۇنى يات. قويدى
ـازىرىله    ـابالرنى      ئىزدەشكه، ئـۇ ھهقـته مۇن ـا مۇناسـىۋەتلىك كىت رنى كـۆپ قىلىشـقا، ئۇنىڭغ

كىم بۇ ھهقته چوڭقۇرالشسا، ئۇنىـڭ بىـلهن كـۆپ مهشـغۇل     . يادالشقا خاس قىلىپ قويدى
ـا،  ـابولسـ ــهكىللهندى   كاتتـ ـالهت ش ــدىغان ھـ ـالىم دېيىلى ــى  . ئـ ــى كهلىمىس دەرۋەقه، فىقه

ئهمهللهرنــى بۇزىــدىغان دەســلهپكى دەۋرلهردە ئــاخىرەت يــولىنى، قهلبلهرنىــڭ ئــاپهتلىرىنى، 
ـانى   ــش، دۇنيـ ـامىلالرنى بىلى ـازۇ  ئـ ــڭ نـ ــۆرۈش، ئاخىرەتنى ــر ك ـاتتىق نېمهتھهقى لىرىگه قـ

ــ هللائىنــتىلىش ۋە  ـاكىم قىلقهلــب نىتىــن قورقۇش ىــش جهھهتتىكــى ئىلىمــگه   كه ھـ

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. قوللىنىالتتى ��03 �4 �: تائ#%>?�@ "2 ! "�(�47 $3��-"�%� 45� � 6� %7 ����#��8 �/"���)��� %6� 4,��� ��%� "��� !*��#�����
 ��� ��9 ":�� "2 !*)��� "2%!"���%; "�� �<�� ��=%; "2 !�7 "���- "�� �%9( �%��ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهربىر جامائهدىن يهنه بىر � ��

تۈركۈمى دىنىي ئالىم بولۇپ، ئـۇالر قهۋمىنىـڭ قېشـىغا قايتقانـدىن كېـيىن، قهۋمىنىـڭ       
ئىلىــم تهلهپ (ئاگاھالنــدۇرۇش مهقســىتىدە نېمىشــقا تىــن قورقۇشــى ئۈچــۈن، ئــۇالرنى هللا

ـانالرنى ئاگاھالنـدۇرۇش ۋە    ①�چىقمىـدى؟ ) قىلىشقا ـاالدىن قورقـۇش ھاسـىل    هللا ائىنس تائ
بهرگۈلــۈك  -  تــاالق، قــۇل ئــازاد قىلىــش، ئالــدى. ســا، مانــا بــۇ فىقهــى ھېســابلىنىدۇقىلىن

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  122سۈرە تهۋبه،  ①
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ـانالر تىن قورقـۇش ۋە  هللائهھكاملىرىغا بهك ئېسىلىش ئارقىلىق  ئاگاھالنـدۇرۇش  نى ئىنس
ـان قهلبىنـى   . ھاسىل بولمايدۇ بهلكى، ئۇنداق مهسىلىلهرگه بهك بېرىلىپ كېتىش ئىنس

بىـز  . ئېلىـپ تاشـاليدۇ  تىن قورقۇشـنى  هللاقهلبىدىن قاساۋەتلهشتۈرۈپ قويىدۇ ۋە ئىنسان 
 هللا. بېرىلىپ كهتكهنلهرنىڭ ئهھۋاللىرىنى كـۆرۈۋاتىمىز ئاشۇنداق مهسىلىلهرگه قاتتىق 

ــگهنتائــاال مۇ ــداق دې ����: ن �!%. ����� !�� "#��� */ 01��� ) �- "2�� !�ــۇ  � �� ــولغىنى بىلهنمــۇ ئ ــۇالر دىللىــرى ب ئ

نـى مهقسـهت   نىـڭ مهنىلىرى ئىمان ئايهتتىن تائاال بۇ هللا. ①�ئارقىلىق ھهقنى چۈشهنمهيدۇ
 ئىپادىلهيدىغان بىر مهنىنى» چۈشىنىش«بىلهن » فىقهى«بىلهن قهسهمكى،  هللا. قىلدى

ـازىرمۇ بولۇپ مىئىككى ئىس  هللا. ىـدۇ بىـر مهنىنـى بىلدۈر  ئىسـتېمال ئادىتىـدە    ، بۇرۇنمۇ، ھ

ـاال مۇنـــداق دېـــگهن   � �: تائــ�����  !��"#��� */ 0� "������- "2 !*�8�����%. �F���%��= %C���*)�� �6���47 2%e%�� ,��� q ����%� G3����� "e�� b,��� �g�B "2 ����8� �W� 
يهنى ئۇالر (قا قارىغاندىمۇ قورقۇنچلۇقسىلهر هللاشۈبهىسىزكى، سىلهر ئۇالرنىڭ دىللىرىدا �

نىــڭ هللابــۇ شــۇنىڭ ئۈچۈنــدۇركى، ئــۇالر ). تىــن قورققانــدىنمۇ بهك قورقىــدۇهللاســىلهردىن 

ــۇقىنى( ــدۇر ) ئۇلۇغل ــهنمهيدىغان قهۋم ـاتالرنى   هللا. ②�چۈش ــڭ مهخلۇقـ ـاال ئۇالرنى ــوڭ تائـ چ
) يهنــى چۈشــهنچىنىڭ(نىــڭ »فىقهــى«ىنى ىــدىغانلىق ســهۋەبقورق ئــازتىــن هللابىلىــپ، 

ـالغىنكى،   سـهن ئهمدى . ىئازلىقىغا باغلىد الرنىـڭ  پهتىۋا مهزكـۇر ئهھـۋالالر   ئوبـدان نهزەر س
نىڭ نهتىجىسىمۇ ياكى بىز تىلغا ئېلىپ ئـۆتكهن  تارماق مهسىلىلىرىنى ياد ئالمىغانلىق

ـاالم مۇنـداق دېـگهن    ؟ئىلىملهرنى بىلمىگهنلىكنىڭ نهتىجىسىمۇ : پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
» شـۇنداق قىلغىـن  «: ئـۇالر » ەيمـۇ؟ ھهققىدە خهۋەر بېر كىشى مهن سىلهرگه ئهڭ فهقىه«

ــتى ـاالم . دېيىش ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدىلىرىنى  هللا«: پهيغهم ــڭ بهن ــدىن  نهللانى ــڭ رەھمىتى ى
ــى تۇيۇقســىز جازالىشــىنى (نــى هكرىنىــڭ مئۇ، گهنئۈمىدســىزلهندۈرمى ئهســلىتىپ ) يهن

گهن ۋە پهقهت قۇرئــانغىال يۈزلهنــدۈر ىلمىغــاننائۈمىــد ق ئۇنىــڭ مهرھهمىتىــدىن، تۇرغــان
ـان    (دېـدى  » دا ئهڭ ئالىمدۇردىنكىشى  فىـرقهد سـهبخى   ). ئىبنـى ئابـدۇلبهر رىـۋايهت قىلغ

  : دىن مۇنداق سورىغان)رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(دېگهن كىشى ھهسهن 
رەھــمهت ئۇنىڭغــا  هللا(ھهســهن  -  فىقهــى ئــالىملىرى ســاڭا قارشــى چىقىــدىكهنغۇ؟ - 

  ): قىلسۇن
قتىڭمۇ؟ ھهقىــقهتهن، فىقهــى ســهن بىــرەر ھهقىقىــي فىقهىــي ئــالىمىنى كــۆرۈپ بــا - 

ئالىمى دېگهن دۇنيادا زاھىدلىق يولىنى تۇتقان، ئاخىرەتكه قىزىقىدىغان، ئۆزىنىـڭ دىنىنـى   
ئىبادەتته بولىدىغان، تهقۋالىـق قىلىـدىغان، ئـۆزىنى     -  ئوبدان چۈشىنىدىغان، ھهمىشه تائهت

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  179سۈرە ئهئراف،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  13سۈرە ھهشر،  ②
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ـاقاليدىغان، پـۇل     -  مۇسۇلمانالرنىڭ ئار ىرىـدىن ئـۆزىنى   مالل -  نومۇسـلىرىغا تېگىشـتىن س
  . تارتىدىغان، جامائىتىگه نهسىههت قىلىپ تۇرىدىغان ئادەم ئهڭ ئالىمدۇر

يۇقىرىـدىكى بايانالرنىـڭ   «: مۇنـداق دېـگهن  ) رەھمهت قىلسـۇن ئۇنىڭغا  هللا(غهززالىي 
ــدى     ـان دېمى ــىلىلىرىنى يادلىغـ ــۋا مهس ــدە پهتى ــي   . بىرى ــى زاھىرى ــى ئاتالغۇس مهن فىقه

ىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالمايـدۇ دېمهكچـى ئهمهس، لـېكىن      ئهھكامالردىكى پهتىـۋا مهسـىلىل  
ــى  ـا مهسـ ــى بولســ ــق ۋە ئفىقهـ ـابلىلهرنى ئومۇمىيلىـ ـاكى  اممىبــ ــىدىن يــ لىق نۇقتىسـ

ــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ    چــۈنكى، فىقهــى ئاتالغۇســى . ئهگهشــتۈرۈش ۋاسىتىســى ئــارقىلىق ئ
  . »لهرنىڭ نهزىرىدە كۆپىنچه ئاخىرەت ئىلمىگه قوللىنىالتتىسهلهف

ـانالر بىـلهن    . بايانالرنى ئىمام غهززالىي بايان قىلغانىدىيۇقىرىدىكى  ـادەت  «ئـۇ باي ئىب
ــدۇ  »فىقهىســى ـانىمىز روشــهن بولى ــى نىشـ ــى دەســلهپكى دەۋرلهردە  . دىك ــۇمكى، فىقه مهل

ــلىتىپ       ـاخىرەتنى ئهس ـانغا ئـ ــدىغان، ئىنسـ ــى پاكالي ــىتىدىغان، دىلالرن ــى يۇمش قهلبلهرن
  . دىغان فىقهى ئىدىقا بولغان يولنى يورۇتۇپ بېرىهللاتۇرىدىغان، 

بىلىــش كېرەككــى، نامــاز فىقهىســى بولســا، نامازنىــڭ ســىرلىرىنى بىلىــش، ئۇنىــڭ 
ـا، نامازنىـڭ    . ىن ئىبارەتتۇرتىلتىزلىرىغا ئىچكىرىلهپ كىرىشچوڭقۇر ي ناماز ئىلمـى بولس

  . شهرتلىرىنى، ئهركانلىرىنى، ۋاجىبلىرىنى ۋە مۇستهھهبلىرىنى بىلىشتىن ئىبارەتتۇر
 بىـرى : ئىپادىلىنىـدۇ  ىتىـدە روشـهن  رىۋاي نىڭ مۇنـۇ سى ھاتهم ئهسـهممى ناماز فىقهى

ـارەتنى كامىـل   «: غاندا، ئـۇ ىدەپ سـور » مازنى قانداق ئوقۇيسـهن سهن نا«: ئۇنىڭدىن مهن تاھ
ئــالىمهن، ئانــدىن كېــيىن نامــاز ئوقۇيــدىغان جايغــا تهســكىنلىك ۋە ســالماقلىق بىــلهن   

ېيـتىمهن، ئانـدىن دانىمـۇدانه قىلىـپ،     تهكبىـر ئ  ئهيمىـنىش ئىلكىـدە  كېلىمهن، ئاندىن 
تهرتىل بىلهن قىرائهت قىلىمهن، ئاندىن كامالىي خۇشـۇئ بىـلهن رۇكـۇ قىلىـمهن، ئانـدىن      
ـا، دوزاخنـى سـول يېنىمغـ      ا، يېلىنىش بىلهن سهجدە قىلىمهن ۋە جهننهتنى ئـوڭ يېنىمغ

بىنـــى پېشـــانهمگه، ئۆلـــۈم پهرىشتىســـىنى بېشـــىمغا  لســـىراتنى پۇتـــۇم ئاســـتىغا، كهۇپ
ـالهتلهرنى كـۆز      هللاگۇناھلىرىم مېنى ئورىۋالغان، . كهلتۈرىمهن ـان ھ تائاال مېنـى كۆزىتىۋاتق

ــۇ نامــازنى ئــاخىرقى نامــاز دەپ قــارايمهن، مهن كۈچۈمنىــڭ   . ئالــدىمغا كهلتــۈرىمهن مهن ئ
ئــۇ نامــازنى قوبــۇل  هللا. ئانــدىن كېــيىن ســاالم بېــرىمهن. يېتىشــىچه ئىخــالس قىلىــمهن

  . دەپ جاۋاب بهرگهنىكهن» ىلمهيمهنقىالمدۇ ياكى قىلمامدۇ ب
ــۇددى      ــۇلمانالرغا خـ ـادەتنى مۇسـ ــۈن ئىبــ ــتىش ئۈچـ ـالهتكه يېـ ــۇنداق ھــ ــز مۇشـ بىـ
گېئومېتىرىيهنىـــڭ نهزەرىيهلىرىـــدەك يـــاكى خىمىيىنىـــڭ فورمۇاللىرىـــدەك قـــۇرۇق،  

ـاال   ـالىي ھـ ــتىن خـ ــر روھىيهت ــداق بى ــرەك  تتهھهرقان ــز  . سۇنماســلىقىمىز كې ــى، بى بهلك
ــۇلمانال  ـادەتنى مۇسـ ــلهن،  ئىبــ ــۈزۈكلۈك بىـ ـايىن سـ ـاال ۋە  هللارغا ئىنتــ ــڭ  هللاتائــ تائاالنىـ

ـاللىرى    ــڭ تهرجىمىهـ ـالىه مۇئمىنلهرنى ــرى ۋە سـ ــڭ كهلىمىلى ــۆرنهك  نىپهيغهمبىرىنى ئ
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ئـۇ  ئىبادەتنى كۈچىمىزنىـڭ يېتىشـىچه   . ىشىمىز كېرەكقىلتهقدىم  قىلىش ئارقىلىق
 –ھـــېكمهت بىـــلهن چۈشهندۈرۈشـــىمىز، ســـىرالرنى  -  ئـــۆز ئىچىـــگه ئالغـــان ھـــېكمهت

ـاپىمهن دەپ  بىرىنچــى  ، ئىبادەتنىــڭســلىكىمىزھهددىــدىن ئاشۇرۇۋەتمه ســىرلىرىنى تـ
 ئىكهنلىكىنـــىبهنـــدىلهر ئۈســـتىدىكى رۇبـــۇبىيهت ھهققىنـــى ئهســـلىتىش  مهقســـىتى

  . ىمىز الزىمسلىقئېسىمىزدىن چىقارما
گه »قۇرئان كهرىم«شۇڭالشقا، ئىبادەتنى بولۇپمۇ مهسىلىلهرنى بهك شاخلىتىۋېتىپ، 

ۋە ھهدىسكه ئهھمىيهت بهرمهيدىغان مهزھهب كىتابلىرىدىن ئالغانـدىن كـۆرە، ھهدىسـتىن    
ـارايمىز    ياخشى ئالسا، بۇ غايىنى تېخىمۇ چـۈنكى، بۇنـداق   . ئىشقا ئاشـۇرغىلى بولىـدۇ دەپ ق

تىن قورقۇش هللاقۇرۇق نهرسه قهلبنى نهملهشتۈرمهيدۇ، ياكى روھىي ئوزۇق بهرمهيدۇ، ياكى 
  . ايدۇمېۋىسىنى ئاتا قىلم

 
  

  ساددىلىق دەۋرىگه قايتىش -  ئاددىي. 2
  

ـاددىي    بىز ئىككىنچى قهدەمدە  ـادەتنى ئـۆگىتىش ئۈچـۈن ئ ـاددىلىق دەۋرىـ   -  ئىب  گه،س
ـا قايتىشـىمىز    ـاھابىلهرنىڭ زامانىغ ـابالر    ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن س فىقهـى كىت

، لهر، مۇسـتهھهبلهر، مهكـرۇھالر  شهرتلهر، پهرزلهر، ۋاجىبالر، سۈننهت ئهركانالر، ،تولۇپ كهتكهن
بۇزغــۇچى ئــامىلالر، شــاخچه مهســىلىلهردىن تۇغۇلىــدىغان شــاخچه مهســىلىلهر ھهققىــدە  

ـارەت  دېمىسـىمۇ . شـىمىز كېـرەك  ڭ بىر قىسمىنى قىسقارتىنىيېزىلغان تهپسىالتالر ، تاھ
  . چه بهتكه يېتىدۇلهررۇپ، ئۇ ھهقتىكى بايانالر يۈزنامازنىڭ مۇقهددىمىسى تۇ

ــي    ئىنســان  ـاتىبلىرىمىز ۋە دىنى ـا، بىزنىــڭ خـ ــدىغان ئىــش بولسـ ــران قالى ئهڭ ھهي
ـادەتنى    نىــڭ پهيغهمبىــرى ھېچقانــداق   هللاۋە  هللايېتهكچىلىرىمىــز مۇســۇلمانالرغا ئىبـ

ـان،   ـاندىن پۈتــۈن يوســۇندا پهرز قىلمىغـ شــنى تهلهپ قىلىــدىغان  ۋاقىــت ئاجرىتى ئىنسـ
  . شهكىلدە ئۆگىتىشنى خااليدۇ

ـادەتنى مۇشـۇ يوسـۇندا ئـۆگىنىش تـوغرا بولسـىمۇ،        كهسىپلهشكهن ئالىم ئۈچـۈن  ئىب
  . ئهمما ئۇنى مۇسۇلمانالر ئاممىسىغا ئاشۇنداق شهكىلدە ئۆگىتىش خاتادۇر

� �: تائاال مۇنداق دېـگهن  هللا� "�����"���� �C�*)�� �� <"���� ���� �� 6� �R4� 03�(� �Z�D 0	��� "� B %C�*)�� %E�� ��� ��%� "2� M�� ���� �� ",�����
 �����=�� �� %O "'�  G���%H �� �C*)��� � ـاد   هللانى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە هللا - سىلهرگه نى كـۆپ ي
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ـاالم   . ①�رەسۇلۇلالھ ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر - ئهتكهنلهرگه  ئۇنداقتا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
  دىننىڭ ئهھكاملىرىنى ۋە ئىبادەتلىرىنى ئۆگىتىشته زادى قانداق قىالتتى؟ 

ىڭ قهلبىنى ئىسالمغا ئېچىۋەتكهندىن كېيىن، ئىمان ئېيتىپ ئۇن هللا اۋ،سهھرادىن بىر
ـاالمنىڭ قېشــىغا دىــن ئــۆگىنىش ئۈچــۈن كهلگهنــدە، پهيغهمــبهر         پهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ

ـايىن   . ئهلهيهىسساالمدىن بىر قانچه سوئال سورايتتى ـا ئىنت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغ
ـازىر     ئۇ پهيغهمبهر ئه. ئاددىي ۋە ئېنىق جاۋاب بېرەتتى ـا ھ ـانچه نامازغ لهيهىسساالم بىلهن بىـر ق

ــوالتتى ــۆگىنهتتى شــهكلدە، شــۇنىڭ بىــلهن نامازنىــڭ   -  ب ــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆرۈپ ئ . ىنى ئ
مېنىڭ ئوقۇغـۇنىمنى كۆرگهنـدەك   خۇددى نامازنى «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا نامازنى 

ن بىر قانچه سورۇندا بىلله بولۇپ، ئۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىله. دەپ ئۆگىتهتتى» ئوقۇڭالر
قىلسا، جهننهتكه ئاپىرىـدىغان ئهمهللهرنـى    تهلهپكه اليىقبىلىشكه تېگىشلىك ئهھكامالرنى، 

  . قايتاتتىئۆزىنىڭ يۇرتىغا ئاندىن  ،بىلىپ بولۇپ
ــد يۇقىرىــدىكى ئهھــۋال پهيغهمــبهر ئهلهيهىس   ىكىســاالم بىــلهن ســاھابىلهرنىڭ دەۋرى

لهرنى ســۆزلۈكتهھلىــل قىلىــپ، ئــۇالر دەلىللهرنــى . ئىــدى ئۇســۇلىئــۆگىتىش  ئىبــادەت
ھهدىســلهرنىڭ ھهرخىــل تهپســىرلىرى ئۈســتىدە ئىزدىنىــپ   -  يــاكى ئــايهتشــهرھىلهپ 

�M 2" � :تائــاال هللامۇبــادا . ئولتۇرمــايتتىe��� < � "�� )�� %Z"I��� دېســه، ئــۇالر  ②�يــۈزۈڭالرنى يۇيــۇڭالر�
هندۈرۈش ئۈچــۈن يــاكى يــۈزنى يــۈزنى يۇيــۇش بىــلهن مهســهى قىلىشــنىڭ پهرقىنــى چۈشــ

زۇنلۇق دائىرىسى چاچتىن تارتىپ زاڭاقنىڭ ئاستىغىچه، كهڭلىكى ئىككـى  ۇيۇيۇشنىڭ ئ
ـائهتلىك دەرس ئورۇنالشـتۇرم     ئـۇالر  . ايتتىقۇالقنىڭ يۇمشىقىغىچه دەپ مهخسـۇس بىـر س

يۈزنىـڭ نېمىلىكىنـى ئوبـدان     ۋە چۈنكى، ئۇالر يۇيـۇش . ىلمايتتىبۇنداق ئىشنى قهتئىي ق
مۇرەككهپلهشتۈرۈشــنىڭ دەســلهپكى  ئۇرۇنــۇشمۇشــۇ رەۋىشــته چۈشهندۈرۈشــكه . هتتــىبىل

  . قهدىمىدۇر
ــالم ــبهرهللا ا« ئىسـ ــگهن» ئهكـ ــى دېـ ــڭ   كهلىمىنـ ــڭ، نامازنىـ ــڭ، تهكبىرنىـ ئهزاننىـ

بۇ كهلىمىنىڭ مهنىسىنى بىلمهيدىغان مۇسۇلمان بارمىدۇ؟ بىـراق،   .دىباشلىنىشى قىل
ـان    ۇلۇتهكبىر توغرناماز باشالشتىكى  فىقهى كىتابلىرىدا ـان شـهرتلهر باي ق بىر قانچىلىغ

ھــالبۇكى، ئــۇ (قىلىنغاچقــا، ئىنســانغا ئــۇ كهلىمىنــى دېــيىش قىيىنــدەك تۇيغــۇ بېرىــدۇ  
بىـلهن قهسـهمكى، قىيىنلىـق شـۇ      هللا). كهلىمه ھهربىر مۇسۇلماننىڭ تىلىدا دېيىلىـدۇ 

ۆگىتىـدىغانالرنىڭ  كهلىمىدە ياكى ئۇنى دەيدىغانالرنىڭ تىللىرىـدا ئهمهس، بهلكـى ئـۇنى ئ   
ئـۇالر ئـۇ كهلىمىنـى كىشـىلهرگه مهخسـۇس ئىلىـم       . مهسـىلىدە  ۋۇجۇدىنى چىرمىۋالغان

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  21ە ئهھزاب، سۈر ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  6سۈرە مائىدە،  ②
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لهرگه تــۈزۈلگهن كىتــابالردىن ئۆگىتىــدۇ، ئاممىغــا ىــئىلم ئۆگىنىشــكه ئاتالنغــان تالىــب
ئۇالر ئۆگىتىدىغان كىتابالرنىـڭ بهزىلىـرى قىـيىن ۋە    . تۈزۈلگهن كىتابالردىن ئۆگهتمهيدۇ

ـالىي       هللاهسىلىلهردىن، شـۇنداقال  مۇرەككهپ م ـان بىـدئهتلهردىن خ ـاال رۇخسـهت قىلمىغ تائ
  . ئهمهس

ئۇالر ناماز ئوقۇشـنى،  . مهن يېزىالردا بهزى مۇسۇلمانالرنى ناماز ئوقۇشقا دەۋەت قىالتتىم
ـاتتى    . نامازنىڭ شهرتلىرىنى ياكى ۋاجىبلىرىنى بىلمهيدىغانلىقىنى ئېيتىـپ ئـۆزرە ئېيت

. ناماز ئوقۇشنى ئۆگىنىشكه ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدىغانـدەك بىلىنهتتـى  ئۇالرنىڭ قارىشىچه، 
ـارەت    . ئهمهلىيهتتىمۇ ئۇالرنىڭ ئـۆزرىلىرىنى قوبـۇل قىلغىلـى بولىـدۇ     ـا تاھ چـۈنكى، ئۇالرغ

مهسـىلهن، ئـۇالر   . ئېلىشنى ئۆگىتىدىغانالر تاھارەتنى بىر قانچه كۈنـدە ئۆگىتىـپ بولىـدۇ   
سۇنى پاك قىلىپ بهرگهن، ئىسالمنى نۇر « :رۇنئۆگهنگۈچىگه تاھارەت ئېلىشتىن بۇيېڭى 

، سـهن  هللائـى  « :، بۇرۇنغا سۇ ئالغاندادېيىشنى »قا ھهمدۇسانا ئېيتىمهنهللاقىلىپ بهرگهن 
ـاالرنى   ... » ماڭا جهننهتنىـڭ ھىـدىنى ھىدالنـدۇرغىن    ىن،مهندىن رازى بولغ دېگهنـدەك دۇئ
ـاالرنى  يهنى، ھهربىر ئهزانى يۇغاندا ياكى مهسه. ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ ى قىلغاندا ئوقۇلىدىغان دۇئ
ـادالش قىـيىن كېلىـدۇ         . يادقا ئالدۇرىـدۇ  ـاالرنى ي ـارىگه مهزكـۇر دۇئ ـا، ئـۇ بىچ بىلىـش  (ئهمم

ـاكى ھهدىسـته   » قۇرئان كهرىـم «كېرەككى، تاھارەت ئېلىش جهريانىدا ئوقۇلىدىغان دۇئاالر  ي
ـادا تاپمايـدۇ دەپ ق      ). كهلمىگهن ـارەت ئـۇ دۇئاالرسـىز ئ ـارەت   شـۇنداقال، تاھ ـانلىقتىن، تاھ ارىغ

جاپالىرىـدىن ئـۆزىنى    -  بۇنىـڭ بىـلهن نامازنىـڭ جهۋرى   . ئېلىش ئۇنىڭغا ئېغىـر كېلىـدۇ  
بۇ خىل ئهھۋالالر پهقهت مهسىلىلهرنى مۇرەككهپلهشتۈرۈش، دىندا بىدئهت پهيـدا  . قاچۇرىدۇ

  . قىلىشتىن كېلىپ چىققانلىقى مۇقهررەر، ئهلۋەتته
نــاملىق » ئئىقنــا« نىــڭشــافىئىي مهزھىبى هنى ئۆگىتىشــتنامــازبىــز مهســىلهن، 

ـاق،   ـال قىلس ـانالرغا  ئـۇنى  كىتابىنى مىس قانـداق ئـۆگىتىمىز؟ بهزى مهسـجىدنىڭ     ئىنس
ـابنى ئۆگىتىـدۇ      كىشـىلهرنىڭ  . ئىماملىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۇسـلۇبلىرى بـويىچه ئاشـۇ كىت

هت ۋە ئـۇنى  ينى بار دېگهن گهپكه قانداق يېتىدۇ؟ نىئهركا 18لى ۋە ۋاقىتلىرى نامازنىڭ ئهق
ـان  ۇلۇقانداق قىلىش توغر ـانچه بهت باي ـا، شـۇنداقال،    ق مهزكۇر كىتابنىڭ ئۆزىدە بىر ق تۇرس

ـاز    15ق ۇلۇتهكبىر توغر ـا، نام شهرت بايان قىلىنىپ، مۇبادا ئۇنىڭ بىرى توغرا بولماي قالس
ــداقمۇ       ــىلهرگه قان ـادەتتىكى كىش ــۇالرنى ئـ ــز ب ـا، بى ـانالر تۇرسـ ــگهن بايـ ــدۇ دې دۇرۇس بولماي

  گىتىمىز؟ ئۆ
ـان بىـر قىسـىملىرىنى      ـان، قالغ كۆپىنچه فىقهى كىتابلىرى مۇشۇ ئۇسلۇبتا يېزىلغ

ـا،   . كىشــىلهرنىڭ ئــۆزلىرى تاشــلىۋەتكهن   پهيغهمــبهر دەرۋەقه، ئهھــۋال مۇشــۇنداق تۇرسـ
مۇرەككهپلهشتۈرۈلمىگهن ياكى ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىلمىگهن قـوالي،  ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  ۇل قىلىش تېخىمۇ اليىق ئهمهسمۇ؟ ئاددىي تهلىماتلىرىنى قوب
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ـام  بىزگه ناماز ۋە ئۇنىڭ ماھىيىتى توغرىسـىدا  ـارى ۋە مۇسـلىم     ئىم  هللا(ئهھـمهد، بۇخ
ـان   )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئهبۇ ھۇرەيرە ) رەھمهت قىلسۇنئۇالرغا   دىـن رىـۋايهت قىلغ
ـاز ئوقـۇدى   : ھهدىسنى بىلىش يېتهرلىكتۇر مۇنۇ ، ئانـدىن  بىر ئادەم مهسجىدكه كىرىـپ نام

ـاالم بهردى  پهيغهمـبهر  . كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغا س
ـايتۇردى ۋە    ـاالم ق ـا س ـاز بېرىـپ  «: ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغ ئـۇ  . دېـدى » ئوقـۇغىن  اقايتـ  نىنام

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ    . بۇ ئهھۋال ئۈچ قېتىم تهكرارالنـدى . ئوقۇدى اقايت نىكىشى بېرىپ ناماز
ـامى  نى ھهق بىـلهن ئهۋەتـكهن زات  سـې «: كىشى بىـلهن قهسـهمكى، مهن بۇنىڭـدىن     نىـڭ ن

ـاالم    . دېـدى » ياخشى قىاللمايمهن، ماڭا ئۆگهتكىن : شـۇنىڭ بىـلهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
ـان    سهن نامازغا تۇرساڭ تهكبىـر ئېيـتقىن، ئانـدىن قۇرئانـدىن    « ـاڭا قـوالي بولغ ـايهت  س  نىئ

تۈز تۇرغىن،  رۇكۇدىن باش كۆتۈرگهندەىلغىن، ئوقۇغىن، ئاندىن تهمكىنلىك بىلهن رۇكۇ ق
 تـۇرغىن، باش كۆتۈرگهنـدە تـۈز ئول   دىنسهجدىئاندىن تهمكىنلىك بىلهن سهجدە قىلغىن، 
ـازدا قىلغىـن      .ئاندىن يهنه تهمكىن ھالهتته سهجدە قىلغىن » مۇشـۇ ئىشـالرنى ھهمـمه نام

  . تونۇلغانىدىدەپ  ىھهدىس نى ياخشى ئوقۇيالمىغان كىشىنىڭنامازبۇ ھهدىس . دېدى
ـا   -  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىلهر ئهڭ ئاددىي مايىـل  ساددىلىققا ۋە قواليلىقق

ــدى  ـانالر ئىــ ــنى     . ئىنســـ ــرەر ئىشــ ــتىن، بىــ ــۇپ قىلىشــ ــۆزلىرىگه تهكهللــ ــۇالر ئــ ئــ
تائـــاال  هللا. ىتـــۇراتتچوڭقۇرالشتۇرۇۋېتىشـــتىن ۋە ھهددىـــدىن ئاشۇرۇۋېتىشـــتىن يىـــراق 

ـاب قىلىـپ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغ ـان  مۇنـداق دې  ،ا خىت �� M 2" �: يىشـكه بۇيرۇغ�� "��B ���7 "5� -
 $� "<�B "6%7 %C"��)�A �6��%#4)�M�� R"�� �6%7 ��8�B ��7�تهبلىـغ  ) ىنىيتهرىپىدىن كهلگهن ۋەھهللا ا(«ئېيتقىنكى، � ��

ئىپتىـــرا ) قۇرئـــاننى(مهن . قىلغانلىقىمغـــا ســـىلهردىن ھـــېچ ھهق تهلهپ قىلمـــايمهن

  . ①�»ئهمهسمهن) يهنى يالغاندىن توقۇغۇچىالردىن(قىلغۇچىالردىن 
بىـز ئۆمهرنىـڭ   : مۇنـداق دېـگهن  ) ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئهنهس ئىبنى مالىـك  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنـى  «: يېنىدا ئىدۇق، ئۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
  . »ئۆزىمىزگه تهكهللۇپ قىلىشتىن توستى

ــۆمهر  ــڭ هللائـ ــدىكى »�����,%  +�*"���%(« :تائاالنىـ ــگهن ئايىتىـ ــۆزنىڭ » /. ,- « :دېـ ــگهن سـ دېـ
بىلىشـنى ئىــرادە   سـوراپ  سـۆزنىڭ ئىـنچىكه مهنىســىنى   بــۇ ئـۇ . مهنىسـىنى بىلهلمىـدى  

ئاندىن بۇمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چهكلىگهن تهكهللۇپتىن بولۇپ قالمىسۇن، . قىلدى
  . ىاز كهچتاشتىن ۋۇ؟ دەپ سورپتۇنىڭ مهنىسىنى بىلمىسه نېمه بوئۆمهر ئ

سىلهر سۈننهت يولىنى «: مۇنداق دېگهن) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(ئىبنى مهسئۇد 
ـان  تۇتماقچى بولساڭالر، ئۆلۈپ كهتكهنلهرنىڭ يولىنى تۇتـۇڭالر، چـۈنكى    ھاياتالرنىـڭ  ئىنس

                                                 
 .ئايهت -  86سۈرە ساد،  ①
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ــدۇ  ــىدىن ئامـــان بواللمايـ ــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  . پىتنىسـ ــۇالر بولســـا پهيغهمـ مانـــا ئـ
ئۇالرنىـــڭ . الر مۇشـــۇ ئۈممهتنىـــڭ ئهڭ ئهۋزەل كىشـــىلىرى ئىـــدىئـــۇ. ســـاھابىلىرىدۇر

ـاز      ــكهن، ئهڭ ئـ ـالهتكه يهت ــدە كامـ ــكهن، ئىلىم ــۇپ كهت ــلهن تول ــرى ياخشــىلىق بى قهلبلى
ـا، دىنىنـى      هللا. تهكهللۇپ قىلىدىغانالر ئىدى تائاال ئـۇالرنى پهيغهمبىرىنىـڭ ھهمراھلىقىغ

هزىلىتىنى بىلىڭالر، ئۇالرنىڭ يولىغا سىلهر ئۇالرنىڭ پشۇڭالشقا، . بهرپا قىلىشقا تاللىدى
  . »ئهگىشىڭالر، ئۇالر توغرا يول ئۈستىدە ئىدى

ـاملىرىنى كىشـىلهرگه مۇناسـىپ كېلىـدىغان     شهرىئهت ۋە دىن ئىمام شاتىبى  ئهھك
ــۆتتى  رەۋىشــته  ــۆگىتىش كېرەكلىكىنــى ئاالھىــدە ئهســكهرتىپ ئ مهســىلهن، بىرســى . ئ

ىــڭ بــۇيرىقىنى ئىجــرا قىلىــدىغان مهخلــۇق نهللاپهرىشــته دېــگهن نــېمه؟ دەپ سورىســا، ئــۇ 
ـاۋاب         ،دېيىش ـا، ئـۇ بىـز كېچىـدە كۆرىـدىغان نهرسـه دەپ ج يۇلتۇز دېگهن نېمه؟ دەپ سورىس

ــم  ــرىش الزى ـاتتى    . بې ـان قىلىنـ ــته بايـ ــۇ رەۋىش ـاملىرى مۇش ــهرىئهت ئهھكـ ــبهر . ش پهيغهم
ــگهن  ــداق دې ــۇل قىلماســلىق ۋ  «: ئهلهيهىسســاالم مۇن ــگهن ھهقنــى قوب ــۇق دې ە تهكهببۇرل
. سهن بـۇ ھهدىسـنى زاھىـرى مهنه بـويىچه شـهرھىلىگىن     . »ئىنسانالرنى مهنسىتمهسلىك

ـان    ـارقىلىق باي پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهج ئىبادىتىنى ئۆزىنىڭ ھهرىكىتى ۋە سۆزى ئ
ئهرەبلهرنىڭ ئادىتى،  ،بۇ. شۇنداقال، ھهممه ئىبادەتلهرنى شۇ بويىچه بايان قىلدى. قىلغانىدى

ـانلىقتىن  . هرەبچىدۇرشهرىئهت بولسا ئ چۈنكى، ئهرەب مىللىتى ساۋاتسىز بىر مىللهت بولغ
  . ئۇنىڭغا ئاددىيلىقتىن باشقا بىر ئىش مۇناسىپ كهلمهيدۇ

ـا      ئىسالم شهرىئىتى ئىنسانالرغا مۇناسـىپ كهلمهيـدىغان مـۇرەككهپلىكنى ئېتىبارغ
ـا  هللا. چۈنكى، ئۇنىڭ يوللىرىغا يېتىش ئىنتايىن قىيىندۇر. ئالمايدۇ : ال مۇنـداق دېـگهن  تائ

� $̀ ����� �D "6��� %7 %6�4,����� ����%� "2 M"�����)�A �5�����< �����7�ــكۈللۈكنى    � �� ــداق مۈشـ ــدا ھېچقانـ ــىلهرگه دىنـ سـ

ـالىي    «خۇددى پهرىشته دېگهن نـېمه؟ دېـگهن سـوئالغا    . ①�قىلمىدى ئهسـلىدە ماددىـدىن خ
ئـۇ  «غا دەپ جاۋاب بهرگهندەك، ياكى يۇلتۇز دېگهن نېمه؟ دېگهن سوئال» بولغان بىر ماھىيهت

ــماندۇر    ــورنى ئاس ــڭ ئ ــۇپ، ئۇنى ــلهر  » توپىســىمان جىســىم بول ـاۋابالرنى ئهرەب ــدەك جـ دېگهن
  . مهلۇمكى، ئىسالممۇ بۇنداق مۇرەككهپلهكنى مهقسهت قىلمىغانىدى. بىلمهيدۇ

ــۇ نۇقتىغــا ئاساســهن دەلىللهرنىمــۇ كىشــىلهرگه مۇناســىپ كېلىــدىغان رەۋىشــته     ب
. دە بۇ نۇقتىالرغا ئاالھىـدە ئهھمىـيهت بهرگهن  »رىمقۇرئان كه«تائاال  هللا. كهلتۈرۈش كېرەك

( �]  �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا "̂ �� */ 6� �R��  [ ) "̂ �� 6�R���B� �) ـاتنى ـان  ) پۈتۈن كائىن بىـلهن   هللاياراتق

ـاش بوالمـدۇ؟  ) بۇتالر(دىغان يارىتالماي) ھېچ نهرسىنى( � � ؛②�ئوخشE*��B ��e��� �a"8�B �%9�*�� �� �!�%� ": � "5� -
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 $	*���ـان زات تىرىلدۈرىـدۇ،   � �7 ئـۇ ھهربىـر مهخلـۇقنى     ئېيتقىنكى، ئۇنى ئهڭ دەسـلهپته ياراتق

  . ئايهتلهر بار يهنه نۇرغۇنبۇ ھهقته  .①�بىلگۈچىدۇر
ـاتىبى  ـا  هللا(شـ ــۇن ئۇنىڭغـ ــمهت قىلس ــگهن ) رەھ ــداق دې ــهرىئهت  «: مۇن ــهلهفلهر ش س

ـاملىرىنى تار ــدى    قئهھكـ ــپ بارغانى ــته ئېلى ــۇ رەۋىش ــگه مۇش ــتا ھهممى ــڭ . ىتىش ئۇالرنى
ـاددىي يـولالرنى        ـايىن ئ ـايىن قـوالي، ئىنت تهكلىپىي ئهھكامالرغا دەلىل كهلتۈرۈشـته ئىنت

  . »ئۇالر بۇ جهھهتته ھېچقانداق تهكهللۇپ قىلمايتتى. تاللىغانلىقىنى بىلىمىز
ــتۇرۇش  ــداقتا   قواليالشـ ـانىكهن، ئۇنـ ــدا تېپىلغــ ــمه ئهھكاملىرىـ ــهرىئهتنىڭ ھهمـ شـ

  . ولۇشى زۆرۈردۇرئىبادەتلهردە تېخىمۇ شۇنداق ب
ئىبـــادەتنى ئۆگىتىشـــته مۇرەككهپلهشـــتۈرۈش قانچىلىـــك بولســـا، كىشـــىلهرنىڭ  
ـادە بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى ئىسـالمنىڭ باشـقا        ئىبادەتتىن قېچىشى شۇنچىلىك زىي

ــهرىئهت ۋە ئهدەب ــتى  -  شـ ــدىلىرىنى ئۆگىتىشـ ـار قائىـ ــى بــ ــۇ. مۇ زىيىنـ ــداق « :بـ ھهرقانـ
دېــگهن پرىنســىپقا » بولۇۋاتقــان بىــر ھهق تېپىلىــدۇزايــا  بىــلهن بىــرگه ئىســراپچىلىق

  . ئاساسهن شۇنداق بولىدۇ
بىر ۋەقهنى سـۆزلهپ  مۇشۇ نۇقتىنى يورۇتۇپ بېرىدىغان  ۋە مېنىڭ ئالدىمدىن ئۆتكهن

غازىتىنىڭ ھارپا كېچىسـى مهلـۇم بىـر     كۈنى بهدر -  17ئېيىنىڭ  رامىزانمهن : ئۆتىمهن
. لهر قىلغان سـۆزلىرىمنى ياخشـى قوبـۇل قىلـدى    كىشى. يېزىغا خۇتبه سۆزلىگىلى باردىم

ـارىخى توغرىسـىدا بىلمىـگهن        ـاالمنىڭ ت ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دىنـى ۋە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
ئـۇ مۇشـۇ   . بىراق بىرال ئادەمگه مېنىڭ قىلغان سۆزلىرىم ياقمىدى. مهسىلىلهرنى بىلدى

ـامى  يېزىدا كىشـىلهرگه دىـن ئۆگىتىـدىغان ۋە مهن خـۇتبه سـۆزلىگهن مهسـج       ىدنىڭ ئىم
ـان، ئـۆز       . ئۇ دىننىڭ بۇ تۈرلىرىنى بىلمهيتتـى . ئىدى ئـۇ مهن ئـۆز قـۇلىقىم بىـلهن ئاڭلىغ

ـاش،     ـا ئوخش ـاي   ئىچىـدە   رامىـزان كۆزۈم بىلهن كۆرگهن باشـقا ئىمامالرغ ئىسـتىنجا  بىـر ئ
قائىــدىلىرى، تاھارەتنىــڭ پهرز، ســۈننهت، مۇســتهھهبلىرى، تاھــارەت   -  قىلىشــنىڭ ئهدەب

. دىغان ۋە بولمايــدىغان ســۇ توغرىســىدا ســۆزلهپ ئولتۇرىــدىغانالردىن ئىــدى ئېلىشــقا بولىــ
ـارە   ـاي دېگهنـدىمۇ تـېخ    رامىـزان ھالبۇكى، ئۇ بىچ ـاي   ئاخىرلىش ىچه ھاجهتخانىـدىن چىقالم

  . غانقال
ياخشى سـۆز قىلـدىال، لـېكىن مۇشـۇنداق مۇناسـىۋەتته كىشـىلهر ئۆزلىرىنىـڭ        «: ئۇ

  . دېدى» گهن بولسا، تېخىمۇ ياخشى بولماسمىدىدىنىدىن پايدىلىق بىر نهرسىنى ئۆگهن
ىــــڭ دىــــن پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ تــــارىخى ۋە غــــازاتلىرى ئۇالرن«: مهن

ــهئد  ــمۇ؟ سـ ــلىرىدىن ئهمهسـ ــى ۋەققـــاس ئىشـ ــبهر  ‹: ئىبنـ ــز بالىلىرىمىزغـــا پهيغهمـ بىـ
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ـا › ئهلهيهىسساالمنىڭ غازاتلىرىنى خۇددى قۇرئان ئۆگهتكهندەك ئۆگىتهتتۇق » دېگهن تۇرس
  . دېدىم
ناماز ئۇالرسىز دۇرۇس بولمايدىغان تاھارەتنى قانداق ئېلىش ۋە غۇسلىنى قانـداق  «: ئۇ

  . دېدى» قىلىش ئهھكاملىرىنى ئۆگهنگهن بولسا دېمهكچىمهن
ــۆزلىرى قۇرئــان يادلىغــان،  «: مهن دە تاھــارەت ۋە ›قۇرئــان كهرىــم‹تائــاال  هللاتهقســىر، ئ

ئـۇ  . دېـدىم » قىلغانلىقىنى ماڭا دەپ بېـرەلهمال؟ غۇسلى ئهھكاملىرىنى قانچه ئايهتته بايان 

7�) ���" �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. دېدىم» ئۇ پهقهت بىر ئايهت«: مهن. شۈك تۇردىn �6�%9�*�� �� �!b���B ����
 %�� r �%. "�� :�Z"7��� %[%�����R"�� V��%; "2 M��%,"��B�� "2 M�e� < � "�� ) %Z"I�� %	�*+�� V��%; "2 � "R - ��=%;  �%;�� %6����"�M"�� V���%; "2� M�) <"��B�� "2 M

 "Z�7�/ "��B %}%>��v"�� �647 2 M(*7 0,�D�B f��< "��B $��#�� V�)�A "��B V��"�*7 2 �( � �%;�� "�� �*!*@��� �G� ( < "2 �( � "�� , %Q�� "2�)��� f��Z4(��  2 �
  �%. "�� :�Z"7��� �G�4��@ � G,�%�q "�� R*R�������� f��7  ,��%� � 6�%M���� $̀ ��� �D "6�47 2 M"���)�A �5�� "Q��%�  C�K)��  ,��%� � ���7  C�"(47 2 M�%,�"��B�� "2 M%e�� <

 ��� � M "a�� "2 M*)��� "2 M"��)�A  C���R"%8 *2%� �%��� "2 ���*!�J �%�� ـاز  ) سـىلهر تاھارەتسـىز بولـۇپ   ! (ئى مۇئمىنلهر� نام
قولـۇڭالرنى جهيـنىكىڭالر بىـلهن    ۈزۈڭالرنى يۇيـۇڭالر،  تۇرغىنىڭالردا، ي) ئوقۇماقچى بولۇپ(

قوشۇپ يۇيۇڭالر، بېشـىڭالرغا مهسـهى قىلىڭـالر، پۇتـۇڭالرنى ئوشـۇقۇڭالر بىـلهن قوشـۇپ        
ـاكلىنىڭالر     ـاڭالر پ ، ئهگهر كېسـهل  )يهنـى غوسـلى قىلىڭـالر   (يۇيۇڭالر، ئهگهر جۇنـۇب بولس

ـاڭالر  (سـتىدە بولـۇپ   ۈ، ياكى سهپهر ئ)سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا(بولساڭالر  ، )سـۇ تاپالمىس
ـارەت سـۇندۇرغان   (ياكى سىلهرنىڭ بىرىڭالر ھاجهتخانىدىن كهلـگهن   ـاڭالر،  ) يهنـى تاھ بولس

سـۇ  ) غۇسلى تاھارەت ئۈچـۈن (ياكى ئاياللىرىڭالر بىلهن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن 
ا، قولۇڭالرغــا ئۇنىــڭ بىــلهن يۈزۈڭالرغــ. تاپالمىســاڭالر، پــاك تۇپراقتــا تهيهممــۇم قىلىڭــالر

شـۈكۈر قىلىشـىڭالر    هللاسىلهرگه مۇشهققهتنى خالىمايـدۇ، لـېكىن    هللامهسهى قىلىڭالر، 
ىنـى  نېمىت) ئىسالم شهرىئىتىنى بايان قىلىـش بىـلهن  (ئۈچۈن سىلهرنى پاك قىلىشنى، 

  . ①�سىلهرگه تامامالشنى خااليدۇ
ـايهت   ـار  سۈرە نىسادىمۇ مهزكۇر تېمىنى قىسقىچه ئۆز ئىچىه ئالغان بىـر ئ ـا، ئـۇ   . ب ئهمم

ـان      ـان قىلىنمىغ دېـمهك،  . ئايهتته مهزكۇر تېما يۇقىرىـدىكى ئايهتتىكىـدەك تهپسـىلىي باي
  . تاھارەت توغرىسىدىكى ئايهتلهر پهقهت مۇشۇالر ئىدى

ق قانچه ئايهتنى ۇلۇيولىدا جىهاد قىلىش توغر هللاتائاال  هللا«: مهن يهنهئاندىن كېيىن 
  . تۇردىئۇ شۈك . دەپ سورىدىم» بايان قىلدى
ــىتىپ     «: مهن ــىنى كۆرس ـاد تېمىس ــۆزى جىهـ ــىملىرىنىڭ ئ ــدە ئىس ـان كهرىم قۇرئـ

ـال   . بېرىدىغان بىر قانچه سۈرە بار يهنـى  (، تهۋبه )يهنـى ئۇرۇشـنىڭ غهنىمهتلىـرى   (ئـۇالر ئهنف
يهنـى يهھـۇدىيالرنى   (، ئهھزاب، فهتىـه، سـهف، ھهشـر    )جىهادقا قاتناشمىغانالرنىڭ تهۋبىسى
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ـاتالر    هللايهنى (، ھهدىد، ئادىيات )رىشمهدىنىدىن قوغالپ چىقى ، نهسـر  )يولىـدا چاپىـدىغان ئ
  . قاتارلىق سۈرىلهردۇر

ـاد توغرىلىـق بىـر          ـا سـۈرىلىرىدىمۇ جىه ـال ئىمـران، نىس يهنه ئۇالردىن باشـقا بهقهرە، ئ
  . قانچىلىغان ئايهتلهر تىلغا ئېلىنغان

ـاتتىق ئهھمىـيهت بېـ   »قۇرئان كهرىم«بىز قانداقسىگه  ـايهتلهرنى  دە ئىنتايىن ق رىلگهن ئ
تاشــالپ قويــۇپ، خــۇددى كــاال قــوش ئهتراپىــدا ئايالنغانــدەك، بىــر ئــايهت ئهتراپىــدىال بىــر ئــاي   

  ئايلىنىپ يۈرىمىز؟ 
نى مىزان قىلىشىمىز، »قۇرئان كهرىم«دەرھهقىقهت، بىز بىر نهرسىگه ئهھمىيهت بېرىشته 

ـۇال    »قۇرئان كهرىم« ـا، ش ـۇرۇۋەتمهي،   رغا ھهددىـدىن دە نېمىگه بهك ئهھمىـيهت بېـرىلگهن بولس ئاش
ـۇ ئهڭ ئادىـل مىزانـدۇر،     . ياكى سهل قارىماي ئۆز اليىقىـدا ئهھمىـيهت بېرىشـىمىز كېـرەك     ـا ب مان

  تىن باشقا كىممۇ ئهڭ ياخشى ھۆكۈم چىقىرىدۇ؟ هللا
  

  ۋە ۋەسۋەسه قىلماسلىق چىڭىتىۋالماسلىق، ئاسانالشتۇرۇش. 3
  

هلهيهىسســاالم ســاھابىلىرىگه بىــز كىشــىلهرگه ئىبــادەت ئۆگىتىشــته پهيغهمــبهر ئ  
ــۇق پهيغهمــبهر ســۆزىنى    ــم خىتــاب قىلغــان نۇرل . ئېســىمىزدىن چىقارماســلىقىمىز الزى

ـاھابىلهر ئورنىـدىن       سهھرالىق ئهرەبتىن بىرسى بىلمهسـتىن مهسـجىدكه سـىيگهندە، س
ئۇنىڭ سـۈيدۈكىنى  «: بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى. تۇرۇپ كهتتى

ڭالر، ھهقىقهتهن سىلهر ئاسانالشتۇرۇش ئۈچـۈن ئهۋەتىلـدىڭالر، قىيىنالشـتۇرۇش    هۋەتمئۈزۈ
  . »ئۈچۈن ئهۋەتىلمىدىڭالر

يهمهنـــگه ئهۋەتكهنـــدە، ئـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئهبـــۇ مۇســـا بىـــلهن مۇئـــازنى 
ــدى    ــىيه قىلغانىـــ ــۇغ تهۋســـ ــۇنداق ئۇلـــ ــىگه مۇشـــ ــتۇرۇڭالر، «: ئىككىســـ ئاسانالشـــ

ــۋەتمهڭالر،  كىشــــىله. قىيىنالشــــتۇرماڭالر رگه خــــۇش بېشــــارەت بېــــرىڭالر، ئۈركۈتىــ
  . »بويسۇندۇرۇڭالر، ئىختىالپ قىلماڭالر

ـان ئاددىيلىقنىـڭ ئۈسـتىدە تۇرىـدۇ، ئاددىيالشـتۇرۇش        ـا ئالغ ئاسانالشتۇرۇش بىز تىلغ
  . ئۆگىتىشته بولىدۇ، ئاسانالشتۇرۇش ئهمهل قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ـاددى     دەرۋەقه، بىز ئىنسانالر ھاياتىي دۇ ي نيا بىلهن مهشـغۇل بولـۇپ كهتـكهن، ئـۇالرنى م
ــر دەۋر   ـان بى ــتىلىش چىرمىۋالغـ ـاۋاتىمىزئىن ـانالر   . دە ياشـ ــهيتاننىڭ ئىنسـ ــۇمكى، ش مهل

ئارىســىدا ئېقىۋاتقــان بــازىرى، بــازار تاپقــان مهھســۇالتلىرى ۋە تهربىــيىلهنگهن خــادىملىرى  
  . باردۇر
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ا ئىلىم قـوراللىرىنى ئوبـدان   تلىشتالر شهيتانغا قارشى جىهاد قىئۆگىتىدىغان زادىن 
، شــىڭ تهشــۋىقاتلىرىدىن نهپرەتلهندۈرۈ، ئۇنىڭغــا ئهگىشــىدىغانالرنى ئۇنىــىشــقا ســېلىپئ

ھهددىـدىن   ،بـۇ . شـقا تىرىشىشـلىرى كېـرەك   جهلـب قىلى  شـكه ۋە رىغبهتلهندۈرۈ غائىسالم
ــتۇرۇش ۋە     ــش، قىيىنالشـ ـاتتىقلىق قىلىـ ــش، قــ ــدا قىلىـ ــق پهيـ ــۇرۇش، قىيىنلىـ ئاشـ

ـان كىشـىلىرىگه     . ھاسـىل بولمايـدۇ   ھهرگىزمـۇ  لهنئۈركىتىۋېتىش بى ـازىرقى زام بىـز ھ
ـاق ن يېڭىچه بىر دىننى تهقدىم ئاسانالشتۇرۇلغا بىلىـش كېرەككـى،   . چى ئهمهسـمىز قىلم

ـاندۇر، قىـيىن ئهمهسـتۇر    هللا ـاال   هللا. نىڭ دىنىنىڭ ئـۆزى ئاس 5� �: مۇنـداق دېـگهن  تائ���< ���7��
 $̀ ���D "6%7 %6�4,�� �%� "2 M"��)�A� بـۇ  . ①�لهرگه دىندا ھېچقانداق بىر مۈشكۈللۈكنى قىلمىدىسى�

دىنـدا  بىز . ھهرقانداق بىر مۈشكۈللۈكلهرنى ئومۇمىيۈزلۈك ئىنكار قىلىدۇدىندىكى ئايهت 
ـاق، ئۇنىـڭ     نىـڭ شـهرىئىتىدىن ئهمهس، بهلكـى    هللاھهرقانداق بىر مۈشـكۈللۈككه يولۇقس

  . ىمىز كېرەكئۇنىڭ ئىنسانالر تهرىپىدىن پهيدا بولغانلىقىنى بىلىش
ــۇلمانالر     ــدار مۇس ــى دىن ــۆڭلى ياخش ــر ك ــه«بهزىبى ــي   »ۋەسۋەس ـارەت روھى ــن ئىبـ دى

ـا  ـاكى   هللائۇالرنىـڭ ئـۆزلىرىگه   . كېسهللىككه دۇچار بولماقت ـا    هللاي نىـڭ پهيغهمبىـرى يولغ
ــهلهفلهرمۇ رازى     ــڭ ســـالىهلىرى بولغـــان سـ ــۇلمان ئۈممىتىنىـ قويمىغـــان يـــاكى مۇسـ

ــدىن تاشــ   ــدىغان رەۋىشــته دەرىجى ـاتتىقلبولماي ــۆرىمىز قىرى قـ ـانلىقىنى ك . ىق قىلىۋاتقـ
ـا قارشـى كـۈرەش قىلغانىـدى     ۋەسۋەسـه قىلىـش   «: ئـۇالر . سهلهفلهر ۋەسۋەسه قىلغۇچىالرغ

  . دېگهن» ئىنسان ئهقلىدىكى ساراڭلىق ۋە دىندىكى نۇقسانلىق

ـا   هللا( ②ھهنبهلىيامه دئىمام ئىبنى قۇد  -  620ھىجـرىيه  ) (رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
قىلغۇچىالرنى تهنقىدلهش ۋە ۋەسۋەسه قىلىشتىن ۋەسۋەسه «ئۆزىنىڭ ) ولغانيىلى ۋاپات ب

ـاراڭلىق  الرنىڭكىتابىدا بايان قىلغان ناملىق »ئاگاھالندۇرۇش ـاراڭلىق   ىدس ـارتۇق س ىن ئ
  : نۇقسانلىق بوالرمۇ؟ ئۇ كىتابتا مۇنداق دېيىلگهن ىيۋە دىن
ـاكى،  . ائهت قىلـدى ھهقىقهتهن بىر تۈركۈم ۋەسۋەسه قىلغۇچىالر شـهيتانغا ئىتـ  « ھهتت

قوبـۇل قىلىـدىغانالر ۋە   ئۇنىڭ سـۆزىنى  . ى بىلهن سۈپهتلهندىىسننىڭ ۋەسۋەسئۇالر شهيتا
ـاالمنىڭ  . ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىدىغانالر دەپ نىسبهت بېرىلدى ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

ـار    ئهگهر ئـۇالر  .يولىغا ئهگىشىشتىن يۈز ئۆرىـدى  ـاالم تاھ ـان ەت پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس  ئالغ

                                                 
 .ىسمىئايهتنىڭ بىر ق -  78سۈرە ھهج،  ①
ـا،  . دېـگهن مهنىـلهردە ئىشـلىتىلىدۇ    “ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىش، ۋەسۋەسه قىلىش، قاتتىقلىق قىلىش” :ھهنبهلىي دېگهن سۆز مىسىردا ② ئهمم

ـابلىنىدۇ وتهتقىقاتچىالرغا مهلۇم بولغىنىدەك، ھهنبهلىي مهزھىبى قالغان ئۈچ مهزھهبكه قارىغاندا ق بـۇ،  . اليلىقنى ئاساس قىلغان مهزھهب ھېس
ـۇم  ئىب ـا رەھـمهت قىلسـۇن   هللا ا(نى قۇدامه، شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه ۋە ئىبنى قهيي ـۈنكى،  . الرنىـڭ كىتابلىرىـدا ئهكـس ئېتىـدۇ    )ئۇالرغ چ

ـۆپ ئهسـهرلهرنى يازغانىـدى    مهسـىلهن، ئىبنـى   . ھهنبهلىي مهزھىبىنىڭ بۇ ئۈچ بايراقدارى باشقا مهزھهبلهرگه قارىغاندا ۋەسۋەسىگه قارشى ئهڭ ك
ـابى، ئىبنـى قهييۇمنىـڭ    نىڭ همقۇدا ـاردەم بېـرىش   « :مهزكـۇر كىت ـاجهتمهنلهرگه ي ـابى ۋە ئىبنـى جهۋزىنىـڭ    » ھ ـاملىق كىت ئىبلىسـنىڭ  « :ن

 .قاتارلىقالردۇر» قااليمىقانالشتۇرۇشى
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ـامىزىنى   ساى شۇ رەۋىشته ناماز ئوقۇياك الساتاھارەت ئ تهرەۋىش ـاكى ن ، ئۆزىنىڭ تاھارىتىنى ي
رىـــۋايهت قىلىنىشـــىچه، ئـــۇالر مۇبـــادا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم  . باتىـــل دەپ قارايـــدۇ

ـاكى مۇسـۇلمان ئاممىسـى     سهبىيلهرگه تاماق يېگۈزگهندەك سهبىيلهرگه تاماق يېگۈزسه ي
يېگهندەك ئۇالر بىلهن بىلله تاماق يېسـه، ئـۆزىنى نىجاسـهت قاپلىۋالغانـدەك     بىلهن تاماق 

ھېس قىلىپ، قولىنى خۇددى ئىت يالىۋالغاندەك ياكى مۈشۈك سىيىپ قويغاندەك يهتـته  
  . قېتىم يۇيۇش كېرەك دەپ قارايدىكهن

ــڭ      ـانكى، ئۇالرنى ــدە چىرمىۋالغـ ــۇ دەرىجى ــۇالرنى ش ــبلىس ئ ــ ئى ـا چوقۇنىش ى ئۇنىڭغـ
ـاددىي نهرسـىلهرنى   . دەرىجىسىگه يهتكهن مهجنۇنلۇق ئۇالر مهۋجۇداتالرنىڭ ماھىيىتىنى، م

ىنساننىڭ ئـۆزىنى بىلىشـى   چۈنكى، ئ. ئىنكار قىلىدىغان مهزھهبكه يېقىنلىشىپ قالغان
ـان ھهقىقهتتـۇر  قىلىنجهزمى  ـانلىقلىرىنى كۆرىـدۇ،      . غ ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ قـوللىرىنى يۇغ

ــدۇ، ق   ـانلىرىنى ئاڭالي ــر ئېيتقـ ــۇالردىن     تهكبى ــقىالر ئ ــدە باش ــدۇ ھهم ــېس قىلى ــى ھ هلب
ــدۇ ـان    . ئۆگىنى ــالرنى قىلغـ ــۇ ئىش ــۇالر يهنه ئ ــۇنداقتىمۇ، ئ ـانلىق ئارىســىدا   -  ش قىلمىغـ

ــۆزلىرى قىلغــان ئىشــالرغا شــهكلىنىپ  . تهشۋىشــلىنىپ يهنىــال شــهيتانغا ئىشــىنىدۇ  ئ
  . ئولتۇرىدۇ

ــۇ شــهكلهندۈرىد    ــبلىس ئۇالرنىــڭ قىلغــان نىيهتلىرىنىم ــيهت  . ۇشــۇنداقال، ئى ــۇالر نى ئ
شـۇنداقلىقىنى  باشـقىالرمۇ ئۇالرنىـڭ تاشـقى ھالىتىـدىن     . قىلغانلىقلىرىنى ئوبدان بىلىـدۇ 

ـاز ئۈچـۈن قىلغانلىقلىرىـدىن شـهكلىنىپ     . ھېس قىلىدۇ شۇنداقتىمۇ ئۇالر يهنه نىيهتنى نام
ئۇالرنىــڭ شهكلىنىشــلىرى شــۇ دەرىجىــدىكى، ئــۇالر قورســاقلىرىدىن بىــر نېمىنــى  . يۈرىــدۇ
بۇالرنىــڭ ھهممىســى شــهيتاننىڭ ۋەسۋەســه قىلىشــىنى قوبــۇل . ىۋېتىشــكه ئورۇنىــدۇچىقىر

ــدىن ئاشــۇرۇۋەتكهنلىك ھېســابلىنىدۇ    ــم . قىلىــپ، شــهيتانغا ئىتــائهت قىلىشــتا ھهددى كى
ئىتائهتنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى چــېكىگه  ئىتــائهت قىلىــدىكهن،ئىبلىســقا مۇشــۇنداق دەرىجىــدە 

زىنى قىينىشــىغا يــول قويىــدۇ ۋە ئــۆزىگه زىيــان  ىڭ ئــۆشــۇنداقال، شــهيتانن. يهتــكهن بولىــدۇ
سوغۇق سۇغا چۆمۈلىدۇ، سۇدا تـۇرۇپ كـۆزىنى ئېچىـپ    . شهيتانغا ئىتائهت قىلىدۇيهتكۈزۈشته 

ــ ــدۇ ڭكۆزىنى ــدۇ   .يۇيى ــۆزىگه زىيــان يهتكۈزى ــلهن ك ــڭ بى ــپ،   .بۇنى ــى ئېچى ــدە ئهۋرىتىن بهزى
هسـخىرە قىلغـۇدەك   مۇشـۇنداق قىلىۋېرىـپ سـهبىيلهر م   . دېـمهك  .كىشـىلهرگه كۆرسـىتىدۇ  

  . دەرىجىگه چۈشۈپ قېلىشى مۇمكىن
ـاكى بىرىنچـى رەكئهتـتىن        ـائهت نامىزىـدىن ي ئۇ ئاشۇنداق ۋەسۋەسه قىلىۋېرىـپ، جام

  . قېلىشى ياكى ناماز ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋېتىشى مۇمكىن
  . ئۇالر ئۇنداق قىلىمهن، مۇنداق قىلىمهن دەپ قهسهممۇ قىلىدۇ

ـا  -  ئىككى بىر ھهرپنى قىلىپ، ۋەسۋەسه تائۇالر ھهرپنى چىقىرىش  -  ئۈچ قېتىم قايت
ـا   )ھهرپىنـــى ســـوزۇپ “ ك”يهنـــى ( دەپ» بهر...ئهك« :مهن بهزىلهرنىـــڭ. دۇئوقۇيـــقايتــ
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 “مهن ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم دېـگهن سـۆزنى دېيهلمىـدىم   ”: بىرى ماڭا. ۇرغانلىقىنى كۆردۈمت
  . دېدىم “سهن ھازىر دېگهندەكال دېگىن”: مهن ئۇنىڭغا دە،دېگهن

  . جىق بۇنىڭغا ئوخشاش ئادەملهر بهك
 ،يغهمبىرىنىـڭ يولىـدىن چىقىرىـۋەتتى   په ،ئۇالرنى دۇنيادا قاتتىق قىينىـدى  شهيتان

ئۇالر ئۆزلىرىنى ياخشى ئىش . دىندا ھهددىدىن ئاشۇرۇۋەتكۈچىلهر قاتارىغا كىرگۈزۈپ قويدى
قا سېغىنىپ قوغالنـدى شـهيتاننىڭ يامانلىقلىرىـدىن    هللابىز . قىلىۋاتىمىز دەپ ئوياليدۇ

  . »پاناھ تىلهيمىز
كىــم مۇشــۇ «: يهنه مۇنــداق دېــگهن) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(امه دئىبنــى قــۇد

بايـــان  ئهلهيهىسســـاالمغا ئهگىشـــىپ، بىـــز بـــاالالردىن قۇتۇلۇشـــنى خالىســـا، پهيغهمـــبهر
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ . تــوغرىلىقىنى ھــېس قىلىــپ باقســۇن  نىــڭههققىلغان

سۇنكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ توغرا يولدا يولىنى تۇتۇشقا شۇنداق بىر ئىرادە باغلى
ـا زىـت كهلـگهن     . ئىكهنلىكىگه شهك كهلتۈرمىسۇن ـاالمنىڭ يولىغ پهيغهمبهر ئهلهيهىسس

نهرسىنىڭ شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى ئىكهنلىكىـگه، ئۇنىـڭ بىـر دۈشـمهن بولـۇپ، ياخشـى       

�M �8 ��� �: تائاال مۇنداق دېگهن هللا. يولغا باشلىمايدىغانلىقىغا جهزمى قىلسۇن�%�  C��."j %D � A ",��� � �R*8%;
 %��%*Z�� %1��:"q�B "6%7� شهيتان ئۆزىنىڭ تهۋەلىرىنى ئهھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ��① .  
ــۇالر يهنه هتئىــي ۋەسۋەســه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ ســاھابىلىرىنىڭ ق  ئ
 هللاىلهت بولغان بولسا ئىـدى،  مۇبادا ۋەسۋەسه قىلىش بىر پهز. نى بىلسۇنىقىلمايدىغانلىق

  . مايتتىئايىى ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىدىن تائاال ئۇنى ئۆزىنىڭ پهيغهمبىر
ـا،      ــگهن بولسـ ــىلهنگۈچىگه دۇچ كهل ــرەر ۋەسۋەس ـاالم بى ــبهر ئهلهيهىسسـ ـادا پهيغهم مۇبـ

  . ئهلۋەتته نهپرەتلىنهتتى
بولســا، ئــۇنى ئــۇالردىن بىرىنــى ئۇچراتقــان ) ئۇنىڭــدىن رازى بولســۇن هللا(مۇبــادا ئــۆمهر 

مۇبادا ساھابىلهردىن بىرى ئۇالرنى ئۇچراتقان بولسا ئىدى، يامان كۆرگهن ۋە . جازاالپ ئۇراتتى
  . »قاتتىق ئهيىبلىگهن بوالتتى

ــتۇرۇپ بهرگهن ئهھكــــامالردىن    ــهرىئهت قواليالشــ ــۇددامه ئۇالرنىــــڭ شــ ــى قــ ئىبنــ
ــدى    ــىيهلىرىنى ۋە ھهددىـــ ـان پوزىتســـ ـا تۇتقــــ ــۇ ئهھكامالرغــــ ــىلىنىپ، ئـــ ن ۋەسۋەســـ

  . ئاشۇرۇۋەتكهنلىكلىرىنى قاتتىق ئهيىبلهيدۇ
  : ئۇ ئهيىبلىگهن ئىشالر

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسىمى -  6سۈرە فاتىر،  ①
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ـاز ئوقۇيـدۇ     ـاي نام ـا   هللا(ئهبـۇ داۋۇد  . ئۇالر يالىڭاياق ماڭىدۇ، ئىككى پـۇتىنى يۇم ئۇنىڭغ
: يالدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ ئابدۇلئهشههل ئهۋالدىدىن بولغان بىر ئا) رەھمهت قىلسۇن

  :مهن
مهينهتچىلىـك بېسـىپ    نىڭ مهسجىدكه بارىدىغان يـولىمىز بىزنى !ئى رەسۇلۇلالھ - 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ېدىمد -  غاندىن كېيىن قانداق قىلىمىز؟تاھارەت ئال، كهتكهن
  :مهن. دېدى -  لدىن كېيىن پاكىزراق يول يوقمۇ؟ئۇ يو - 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. مېدىد - ، بار - 
ـاكىز بولىــدۇ  شــ هينهتچىلىــكم -  ـا  ى، يهنــ. دېــدى - ، ۇنىڭ بىــلهن پـ ـان پۇتقـ ئىنسـ

  . چاپلىشىۋالىدىغان ھۆل بىر نهرسىگه دەسسىمىگهنال بولسا شۇنداق پاكىزلىنىدۇ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ . ئۆتــۈكلهردە نامــاز ئوقۇمايــدۇ -  ئايــاغيهنه ئــۇالر 

ـاالم مۇنـداق دېـگهن   . ساھابىلىرى كهشلىرى بىلهن ناماز ئوقۇيتتى : پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
ڭ بىرىڭالر مهسجىدكه كهلگهندە كهشىگه قارىسۇن، مۇبادا بىرەر نىجاسهت بولسا، سىلهرنى«

دىـن رىـۋايهت   )ئۇنىڭدىن رازى بولسـۇن  هللا(ئهبۇ ھۇرەيرە . »ئۇنى سۈرتىۋېتىپ ناماز ئوقۇسۇن
ـاالم مۇنـداق دېـگهن     سـىلهرنىڭ بىـرىڭالر كهشـى    «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

دە لهۋزىـ يهنه بىر . »توپا ئۇنى پاكاليدۇ كېين دەسسىگهنا، بىلهن نىجاسهتكه دەسسهپ سالس
ـا       «: مۇنــداق دېــيىلگهن  ـا، ئــۇنى توپـ كىــم ئۆتــۈكى بىــلهن نىجاســهتكه دەسســهپ سالسـ

  . ①»پاكىزاليدۇ
ئاس ئىبنى رەبىئنىڭ قىزى ئۇمامهنى قولىغا ئېلىـپ  يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

مهلۇمكى، كىچىك باال دېگهن ۋەسۋەسـىلهنگۈچىلهرنىڭ نهزىرىـدىكى   . ②ۇغانتۇرۇپ ناماز ئوق
  . بهزىبىر نىجاسهتلهردىن خالىي بولمايدۇ

ـاز       ـان كىيىمنـى كىيهتتـى ۋە ئۇنىڭـدا نام پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇشرىكالر توقۇغ
ـارىيهتكه ئېلىـپ ك  بارغاندا بىر خرىستئۆمهر شامغا . ئوقۇيتتى يگهن ۋە ىـ ىئاندىن كىيىم ئ

  . تولۇمىدىن سۇ ئېلىپ تاھارەت ئالغانىدى
ئىككــى يــول، يهنــى ۋەسۋەســىلهنگۈچى روھىــي كېســهللهرنىڭ يــولى بىــلهن   ،مانــا بــۇ

ـاھابىلىرىنىڭ يـولى     ـاك س سـىزنىڭچه، بـۇ ئىككـى    . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىـڭ پ
ـات    سـى بهك تـوغرا؟ بىزنىـڭ دىنىمىـز ئۈچـۈن قايسى     سـى يولنىڭ قايسى بهكـرەك ئېهتىي

  پايدىلىقراق؟  سىقىلىدۇ ۋە دۇنيالىقىمىز ئۈچۈن قايسى

                                                 
 .ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ①
 .ارى بىلهن مۇسلىم رىۋايهت قىلغانبۇ ھهقتىكى ھهدىسنى بۇخ ②
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ـاننى   شهكسىزكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يولى ئهڭ توغرا يول بولۇپ، ئۇ ئىنس
ـاي  تو -  ئۇنىڭـدىن باشـقا ھهرقانـداق بىـر يـول ئهگـرى      . نىڭ رازىلىقىغا ئېلىپ بارىـدۇ هللا ق

ـاال مۇنـداق    هللا. ئۇنىڭدا شهيتان ئىنساننى يامانلىققا ۋە قهبىه ئىشالرغا بۇيرۇيـدۇ بولۇپ،  تائ

6 ���%�(%C% �: دېگهن�A "2 M%. �S*��#������ �5 �bZ�� "�� %�*���� �/��  L� %�*���� �GR�%��� "Z 7 �%@��� %q � �9�e *��B�بۇ مېنىڭ توغرا � ��
ـاڭالر، ئـۇالر سـىلهرنى     ،يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر نىـڭ يولىـدىن   هللاناتوغرا يولالردا ماڭم

  . ①�ئايرىۋېتىدۇ
مۇنــداق ) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(ئادىــل خهلىــپه ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز 

ـاالم ۋە ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى ئادىـل خهلىـپىلهر بىـزلهرگه       «: دېگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
ــولنى ســىزىپ بهردىكــى، ئىن   ــر ي ـا   شــۇنداق بى ــولنى تۇتسـ ــۇ ي ـابىنى  هللاســان ئ نىــڭ كىتـ

ـالهتكه يهتكۈزىـدۇ،     هللاتهستىقاليدۇ،  ـائىتىنى كام ـا كـۈچ توپاليـدۇ    هللانىـڭ ئىت . نىـڭ دىنىغ
ــگهن      ــت كهل ــۋېتىش يــاكى زى ــۋېتىش يــاكى ئۆزگهرتى ــولنى بورمىلى ــۇ ي ھېچكىمنىــڭ ئ

ـا ئهگىشـىدىكهن،   . يـوق نۇقتىالرغا نهزەر ئاغدۇرۇش ھهققـى    ھىـدايهت تاپىـدۇ،   كىـم ئۇنىڭغ
ـا قارشـى چىقىـپ،     . كىم ئۇنىڭدىن نۇسرەت تىلهيـدىكهن، نۇسـرەت قازىنىـدۇ    كىـم ئۇنىڭغ

ـاال ئـۇنى    هللامۇئمىنلهرنىڭ يولى بولمىغان يولغا ئهگىشىدىكهن،  ـا    ئـۇ  تائ ـان يولغ ئـۆزى تۇتق
  . »!دوزاخقا تاشاليدۇ، دوزاخ نېمىدېگهن يامان جاي ۋە ئىگه قىلىدۇ
والي ۋە يهڭگىـــل يولىـــدىن چىقىـــپ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ قـــ ،مانـــا بـــۇ

  . كهتكهنلهرنىڭ ئاقىۋىتىدۇر
ــۇرۇن دۇنيــادىمۇ     ــداق ئېغىــپ كېتىشــنىڭ جازاســىنى ئــاخىرەتكه بېرىشــتىن ب بۇن

بىزنىڭ ئالدىمىزدا تۆۋەنـدىكى قىسسـه بىزنىـڭ ئىبـرەت ئېلىشـىمىزغا      . تارتىدىغان گهپ
  . يېتهرلىكتۇر

ـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ    ) قىلسـۇن  رەھـمهت ئۇالرغا  هللا(جه ئهبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ما  هللا(ج
. بىـز بىـر سـهپهرگه چىقتـۇق    : رىـۋايهت قىلىـدۇ   مۇنـداق  تىـن )رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا 

ئاندىن كېيىن . ئارىمىزدىكى بىرەيلهنگه تاش تېگىپ كېتىپ، ئۇنىڭ بېشىنى يېرىۋەتتى
خسـهت  مېنىڭ تهيهممـۇم قىلىشـىمغا رۇ  «: ئۇ ھهمراھلىرىدىن. ئۇ ئېهتىالم بولۇپ قالدى

سهن سۇ ئىشلىتهلهيدىغان تۇرساڭ، تهيهممۇم قىلىشـىڭغا  «: ئۇالر. دەپ سورىدى» بارمىدۇ؟
ــوق ــدى» رۇخســهت ي ــۈپ كهتتــى  . دې ــدى ۋە ئۆل ــۇ يۇيۇن بىــز پهيغهمــبهر . شــۇنىڭ بىــلهن ئ

ـا يهتكۈزۈلۈپتـۇ   : شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ   . ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كهلگهندە بۇ ئىش ئۇنىڭغ
ـا     . ئۇالرنىمۇ ئۆلتۈرسـۇن  هللا. پتۇئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرۈ« ئـۇالر بىلمىـگهن نهرسـىلىرىنى سورىس

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  153سۈرە ئهنئام،  ①
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ـاراھهتنى تېڭىـپ قويـۇپ، ئانـدىن      بولمامدۇ؟ ھهقىقهتهن، ئۇنىڭ تهيهممۇم قىلىشى ياكى ج
  . دېدى» ئۇنىڭغا مهسهى قىلىپ، ئاندىن پۈتۈن بهدىنىنى يۇيۇشى يېتهرلىك ئىدى

 هللائــۇالر ئــۇنى ئۆلتۈرۈپتــۇ، « پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم رۇخســهتنى بىلمىگهنــلهرگه 
ـاالم   ئۇنداقتا . دەپ ھۆكۈم قىلدى» ئۇالرنىمۇ ئۆلتۈرسۇن رۇخسـهتنى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ئىشــالرنى قىلغــانالرنى دوســت تۇتىــدىغانلىقىنى  رۇخســهت قىلغــاننىــڭ هللابىلىــدىغان، 
قانــداق  كىشــىلهرگه غاننىــڭ بهنــدىلىرىگه قــاتتىقلىق قىلىــدى هللا ، ئانــدىنبىلىــدىغان

ـاتتىقلىق  ھۆ كۈم چىقىرار ئىدى؟ سىزنىڭچه ئۇالر ئۆزلىرى تۇيمىغان ھالدا ئۆزلىرىنىڭ ق
قىلىــش ۋە ھهددىــدىن ئاشۇرۇۋېتىشــلىرى ســهۋەبلىك قانچىلىغــان ئادەملهرنىــڭ جېنىغــا 

  بولىدىغاندۇ؟ زامىن 
 
 

  ۋە سۈننهتكه قايتىش، بىرەر مهزھهبكه مۇتهئهسسىپلىك قىلماسلىق» قۇرئان كهرىم«. 4
  

مهسىلىســىدە دۇچ كېلىۋاتقــان ھــالقىلىق  ىشتهربىــيه ۋە پهتىــۋا بېــر -  لىــمبىــز ته
ــقا    ــى تۇتۇشـ ــرال مهزھهبنـ ــلىرىدا بىـ ــىله، ئىنســـانالرنى ئىبـــادەت ۋە مۇئـــامىله ئىشـ مهسـ

ـاتتىق   . مهجبۇرالشتۇر كىشىلهرگه مهجبۇر تېڭىلىۋاتقان مهزھهب مهلۇم بىر مهسـىلىدە ق
ـار قىلىـدىغان مهزھهب    زەئىپ، تـوغرىلىقتىن يىـراق، مۇسـۇلمانالرنى م    ۈشـكۈللۈككه دۇچ

بىز مۇسۇلمان ئاممىسىنىڭ مۇئهييهن بىر مهزھهبنى ياقلىشـىنى پهرز  . بولۇشى مۇمكىن
تائــاال تهرىپىــدىن ئېلىــپ چۈشــكهن  هللاقىلىــپ، گويــا ئــۇنى جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالم 

  . ۋەھىيدەك قىلىپ كېتىمىز
ـان بىـر   مهلۇمكى، ھهرقانداق بىر فىقهى مهزھىبى بولسا، مۇجت هھىد ئىجتىهاد قىلغ

مۇجتهھىد ئۇ مهسىلىلهر ئۈستىدە ئىجتىهاد قىلىـش  . قانچه مهسىلىلهرنىڭ توپلىمىدۇر
ـان ئهمهس  ـادا  . جهريانىدا، ئۆزىنىڭ گۇناھتىن خالىي بىر بهندە ئىكهنلىكىنى دەۋا قىلغ مۇب

بىـر   ھېچقانـداق . مۇجتهھىد توغرا قىلىپ، ھهقكه يهتسه ئۇنىڭغا ئىككى ئهجىر بېرىلىدۇ
ــكهن ئىجتىهــادىي     ــۆزى يهت ــول قىلمىــدى يــاكى ئ ــوغرىلىقنى مونوپ ــۆزىگه ت مۇجتهھىــد ئ

  . دەۋا قىلمىدى لىكىنىمهسىلىنىڭ شهرىئهت بولۇپ، ئۇنىڭغا ئهگىشىش كېرەك
ــۇنئۇنىڭغـــا  هللا(ئىمـــام مالىـــك  ــبهر «: مۇنـــداق دېـــگهن) رەھـــمهت قىلسـ پهيغهمـ

ـانن  ىڭ سـۆزى قوبـۇل قىلىنىـدۇ ھهم    ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىدىن باشقا ھهرقانداق ئىنس
  . »رەت قىلىنىدۇ
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مېنىـڭ قارىشـىم   «: ېـگهن مۇنـداق د ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا  هللا(ئىمام شافىئى 
ــدۇرتوغر ــوغردۇرباشــقىالرنىڭ قارىشــى خاتــا . بــارىمۇ بولــۇش ئېهتىمــال ، خاتــاى ا بولــۇش ، ت

  . »بار ىمۇئېهتىمال
، مېنىــڭ ســۆزۈمنى چــۆرۈپ مۇبــادا ھهدىــس ســهھىه بولســا«: ئــۇ يهنه مۇنــداق دېــگهن

مهزكۇر سۆز مهشهۇر بولغان تۆت ئىمامنىڭ ھهممىگه نىسبهت بېرىلىدۇ . »تاشلىۋېتىڭالر
  . ھهم ئۇالرنىڭ ئالدىدىمۇ بۇنىڭدىن باشقا بىر سۆزنى دېيىشكه يول يوق

ـۇن  ئۇنىڭغا  هللا(ئىمام ئهبۇ ھهنىفه  ـادا بىـرەر ھهدىـس    «: مۇنـداق دېـگهن  ) رەھـمهت قىلس مۇب
ـۇل      پهيغهمبهر ئ ـولالپ قوب ـۇنى بهش ق ـا، ئ ـۋايهت قىلىنس هلهيهىسساالمدىن ياكى ساھابىلهردىن رى
  . »مۇبادا تابىئىنالردىن رىۋايهت قىلىنسا، ئۇالرمۇ ئىنسان، بىزمۇ ئىنسان. قىلىمهن

ـا   هللا(ئىمام ئهھـمهد   مهن شـۇنداق بىـر   «: مۇنـداق دېـگهن  ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
رىۋايهتنىڭ تـوغرا بولىـدىغانلىقىنى بىلىـپ تـۇرۇپ،      قهۋمگه ئهجهبلىنىمهنكى، ئۇالر قايسى

يهنىال سۇفياننىڭ مهزھىبىگه بارىدۇ ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىنى تاشالپ 

�! 2" �: تائــاال مۇنــداق دېــگهن هللا. قويىــدۇ����� %+ � "��B 03���( "��%� "2 !������ %+ � ��B %L%��� "7�B "6���A ��� #%���� �̂  � �6�%9��*�� %��9�� ":��")���
 �9��A 02��%��B 01�� � پىتـنىگه  ) دۇنيادا چوڭ بىـر (پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر

  . ①�قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن) ئاخىرەتته(يولۇقۇشتىن، يا 
نىڭ قۇچقاچقا ئوخشاش شاختىن شاخقا قونۇپ، مهزھهبلهر ئوتتۇرىسىدا مهن مۇسۇلمان

ـاۋايى  ئۇچۇپ يۈرۈپ، ھهربىر مهزھهبتى ھهۋىسـىگه مۇناسـىپ كهلگىنىنـى     -  ن ئۆزىنىـڭ ھ
 مهن. پاكىتسـىز قوبـۇل قىلىـپ يۈرسـۇن دېمهكچـى ئهمهسـمهن       -  ھېچقانداق بىر دەلىل

ـان،     -  مۇسۇلمان دەلىل پهقهت ـارام تاپق پاكىتقا، دەلىلى كۈچلۈك بولغان، ئۆزىنىڭ قهلبـى ئ
ناسىپ كهلگهن ھۆكۈمگه پرىنسىپلىرىغا ۋە ئىسالمنىڭ روھىغا مۇ -  شهرىئهتنىڭ قائىدە
فىقهــى مهزھهبلىــرى ۋە تهقلىــدچىلىك تارقىلىشــتىن ئىلگىــرى  . ئهگهشســۇن دەيــمهن

  . سهلهفلهر ئاشۇنداق ئىدى
ـانالرنى      ـان نهرسـىگه مهجبـۇراليمىز؟ نــېمه     هللانـېمه ئۈچـۈن بىـز ئىنس مهجبۇرلىمىغ

ـا        ــر ئىمامغـ ــۇم بى ــكه، مهل ــر مهزھهب ــۇم بى ــىلىلىرىدە مهل ــمه مهس ــڭ ھهم ــۈن دىننى ئۈچ
ـانالرغا      ئۆزىنىــڭ دىنىــدا توســقان    هللائهگىشىشــكه زوراليمىــز؟ بۇنــداق قىلىــش ئىنسـ

  مۈشكۈللۈك ۋە قىيىنچىلىقنى ئېلىپ كهلمهمدۇ؟ 
 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  63سۈرە نۇر،  ①
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    بهزى مهزھهبلهردە ئاسانالشتۇرۇلغان مهسىلىلهردىن ئارىيه
 

بىلىش كېرەككى، ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ ۋەزىپىسى ئىنسانالرغا قواليلىـق يارىتىـپ   
مۇ دىنىي ئېتىقاد سۇسلىشىپ كهتكهن مۇشۇنداق بىر دەۋردە شۇنداق قىلىش بېرىش، بولۇپ
  . تېخىمۇ زۆرۈر

  
  : زىكى ۋە سۈيدۈكى پاكتۇرېلىدىغان ھايۋانالرنىڭ تىگۆشى يېي

ــرى ب ــڭ مىســـاللىرىدىن بىـ ــۇكى، ۇنىـ ــۆپىنچه   شـ ــدىكى كـ ــىرنىڭ يېزىلىرىـ مىسـ
بىنىــڭ تاھــارەت ۋە بىــز شــافىئىي مهزھى. مۇســۇلمانالر شــافىئىي مهزھىبىنــى ياقاليــدۇ

ـاتتىق         ـاتتىق قـول، بولۇپمـۇ يېـزا كىشـىلىرىگه ق ـايىن ق نىجاسهت مهسىلىلىرىدە ئىنت
  . كېلىدىغان بىر مهزھهب ئىكهنلىكىنى بىلىمىز

مهزھىبىــدە، گۆشــى يېيىلىــدىغان ھهرقانــداق بىــر ھايۋاننىــڭ تېزىكــى ۋە   مــالىكىي
الرنىڭ ھهرقاندىقى نىجىس دەپ مهزھىبىدە ئۇ ئهمما، شافىئىي. ك دەپ قارىلىدۇسۈيدۈكى پا

ـا ۋە   . گه كهلسهك، بۇ ھهقته مالىكىيالرنىڭ دەلىلى كۈچلـۈك لدەلى. قارىلىدۇ ئىسـالم روھىغ
  . كىشىلهرنىڭ ئېهتىياجىغا بهكرەك مۇناسىپ كېلىدۇ

ــۇم   ــى قهيي ـا  هللا(ئىبن ــۇن ئۇنىڭغـ ــمهت قىلس ــگهن ) رەھ ــداق دې ــڭ، «: مۇن قېچىرنى
ىنه تېزەكلىـــرى ئىنســـانغا يوقـــۇپ قالســـا  ئېشـــهكنىڭ، يىرتقـــۇچ ھايۋانالرنىـــڭ ئـــازغ 

چـۈنكى، ئۇنـداق ئىشـالردىن    . بىزنىڭ شهيخىمىزمۇ مۇشۇ قاراشـنى تاللىـدى  . كهچۈرۈلىدۇ
  . »ساقلىنىش قىيىندۇر

ـا : مۇنداق دېگهن) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ۋەلى ئىبنى مۇسلىم  : مهن ئهۋزائىيغ
» دۈكلىرىنىڭ ھـۆكمى نـېمه؟  گۆشى يېيىلمهيدىغان قېچىر، ئېشهك ۋە ئاتالرنىـڭ سـۈي  «

الرنىــڭ ســۈيدۈكلىرى تېگىــپ ھايۋان ئــۇ ققانــداغازاتقــا چىســاھابىلهر «: ئــۇ. دەپ ســورىدىم
  . دېدى» مايتتىكىيىملىرىنى يۇ ، نهبهدەنلىرىنى قاالتتى، لېكىن ئۇالر نه

سـۈيدۈكتىن كېـيىن كېلىـدىغان    «): رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا  هللا(ئىمام ئهھمهد 
  . دېگهن» نىڭ ھېچقىسى يوقۇسۇقمهزى ۋە ئازغىنه ق ۇقلۇق،ئازغىنه سۇي

ـاكى زەرداب سـۈيى تېگىـپ كهتـكهن      «: بىزنىڭ شهيخىمىز مۇنـداق دېـگهن   يىرىـڭ ي
ياكى كىيىمنـى يۇيـۇش پهرز ئهمهس، ئۇالرنىـڭ نىجىسـلىقىغا دەلىـل يـوق، بهزى       بهدەننى 

  . »ئىلىم ئهھلىلىرى ئۇالرنى پاك دەپ قارىدى
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  : بىلهن نىجىس بولىدۇ سۇ پهقهت ئۆزگىرىپ كېتىش
ـا نـى ، يا رەڭگىنىسۇنىڭ تهمىنىجاسهت  ۋە  ىقىنى ئۆزگهرتىۋەتمىسـىال، ھهدىـس  پـۇر  ، ي

سۇ ئاز بولسـىمۇ نىجىـس    گهرچه ئۇ ،گه ئاساسهنت قىلىنغان نهقىللهرساھابىلهردىن رىۋايه
  . بولمايدۇ
 مهدىنه ئهھلىنىڭ، سهلهف ئالىملىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ۋە كۆپىنچه ھهدىـس  ،بۇ

ـائ، سـهئ  . ئالىملىرىنىڭ سـۆزىدۇر  ـابىر ئىبنـى زەيـد، ئهۋزائىـي،       ىئات د ئىبنـى مۇسـهييهب، ج
 هللا(سۇفيان سهۋرى، مالىك ئىبنى ئهنهس، ئابدۇراھمان ئىبنـى مهھـدى ۋە ئىبنـى مـۇنزىر     

زاھىرىــي ئهھلىمــۇ . قاتــارلىقالرمۇ شــۇنداق دەپ پهتىــۋا بهرگهن) رەھــمهت قىلســۇنئۇالرغــا 
مهزھىبىنىڭ ئىماملىرىدىن ئىبنى ئۇقهيل، ئىبنى تهيمىيه ۋە  ىيھهنبهل. شۇنداق دېگهن

  . ئىبنى قهييۇمالرمۇ شۇنى تاللىغان
ئهبـۇ سـهئىدتىن   ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇالرغا  هللا(ئىمام ئهھمهد ۋە سۇنهن ساھىبلىرى 
ــگهن   ــداق دې ــۇ مۇن ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلى ـارەت   «: رى ــدىن تاھـ ــۇزائه قۇدۇقى ــى رەســۇلۇلالھ، ب ئ

ى ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا   ھالبۇكى، بۇزائه قۇدۇقىغا ئىت گۆشـلىر . (سورىدۇقدەپ » ئاالمدۇق؟
ـاالم په). لهر تاشلىناتتىسېسىق نهرسىھهرخىل  ـاك  سـۇ «: يغهمبهر ئهلهيهىسس ، ئـۇنى  تۇرپ

  . ①دېدى» بىر نهرسه نىجىس قىلمايدۇ
ـاجه   ـا  هللا(ئىبنــى مـ ـامه  ) رەھــمهت قىلســۇن ئۇنىڭغـ ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(ئهبــۇ ئۇمـ

اللمايـدۇ،  نىجىس قىسۇنى ھېچنېمه «: دىن رىۋايهت قىلىدۇكى، ئۇ مۇنداق دېگهن)بولسۇن
ـا  بـۇ  . »بولىـدۇ  پـۇرىقى ئۆزگىرىـپ كهتسـه، ئانـدىن نىجىـس      پهقهت ئۇنىڭ تهمى، يا رەڭگى، ي

ـال     سـهھىه ۋايهت نۇقتىسىدىن يهردىكى مۇستهسنا رى ـا فىقهـى ئ ىملىرى بولمىسـىمۇ، ئهمم
  . ئۇنىڭغا بىرلىككه كهلدى

ـافىئى  ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(ئىمام غهززالىي  ـا   هللا(ئىمام ش رەھـمهت  ئۇنىڭغ
ـاتتىقلىقىنى بايقىــدى  )قىلســۇن ــي . نىــڭ نىجاســهت مهســىلىلىرىدە بهك قـ  هللا(غهززالى
ـائ «ىـلهن ئۆزىنىـڭ   بۇنىڭ ب) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  ـافىئىي   » ئېهي  دېـگهن كىتابىـدا ش

ـاز     «: مهزھىبىگه تولۇقلىما يېزىـپ مۇنـداق دېـگهن    ـافىئىي مهزھىبىنىڭمـۇ سـۇ ئ مهن ش
بولسا نىجىـس بولمايـدىغانلىقى توغرىسـىدا مالىكنىـڭ مهزھىبىـدەك بولۇشـىنى ئۈمىـد        

ـاج بهك زور   . قىالتــتىم ـان ئېهتىيـ ـاز  تىنئىككــى كــۈپ ســۇنىڭ . چــۈنكى، ســۇغا بولغـ ئـ
مۇشـۇ سـهۋەبلىك كىشـىلهرگه كـۆپ     . مهنبهسـىدۇر  شـهك  بولماسلىققا شهرت قىلىنىشى

لىكىنى پهقهت ئۇنى بېشـىدىن ئۆتكـۈزگهن   بۇنىڭ مۇشهققهت. ق بولۇپ كهتتىقىيىنچىلى
ــدۇ  ـادەمال بىلى ــي . »ئـ ـا  هللا(غهززالى ــۇن ئۇنىڭغـ ــمهت قىلس ــى  ) (رەھ ـافىئىي مهزھىبىن شـ

                                                 
 .دېگهن -  ،هبۇزائه قۇدۇقى ھهققىدىكى ھهدىس سهھى :ئىمام ئهھمهد. دېگهن -  ،ھهسهن ھهدىس :بۇ ھهدىسنى تىرمىزى ①
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بۇنىـڭ تهپسـىالتى   . دەلىل بىـلهن كۈچلهنـدۈردى  مالىكنىڭ قارىشىنى يهتته ) ياقلىسىمۇ
ـان     ـان قىلىنغـ ــدا بايـ ـارەت بابى ــڭ تاھـ ــۇر كىتابنى ــن    . مهزك ــۇ يهردى ــى ش ـان كىش خالىغـ

  . كۆرۈۋالسۇن

  : لىك كىشىنىڭ ئايال كىشىنى تۇتۇشىتاھارەت
ـان  :)رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغا  هللا(ئىمام شافىئىي  ـالنى تۇتۇشـى،    ئىنس نىڭ بىـر ئاي
ـارىتى سـۇنىدۇ دەپ   تۇتسـىمۇ، تا شهھۋەتسـىز ھالـدا    الى بولسـىمۇ ۋە گهرچه ئۇ ئۆزىنىڭ ئاي ھ

ــدۇ   ــل كهلتۈرىـ ــۇ ئـــايهتنى دەلىـ ــدۇ ۋە بـ 7������f: قارايـ "�� ,��� %Q�� "2����)��� f���� �Z4(��  2 ���� "Z�7�/ "��B� � يـــاكى
ســۇ ) غۇســلى تاھــارەت ئۈچــۈن(ئايــاللىرىڭالر بىــلهن يېقىنچىلىــق قىلغانــدىن كېــيىن 

بـۇ  . ېزىالردىكـى كىشـىلهرگه كـۆپ قىيىنچىلىـق بولىـدۇ     بۇنىڭـدىمۇ ي . ①�تاپالمىساڭالر
ــدىغان    ــپ كۆرى ــۇر ئىزدىنى ـايهتنى چوڭق ــي  ئـ ــبهتهن ھهنهفى ـادەمگه نىس ــڭ  ئـ مهزھىبىنى

  . قارىشىنىڭ كۈچلۈكلۈكى ئايان بولىدۇ
ـاس   ـان كهرىـم  «‹: مۇنـداق دېـگهن  ) ئـۇالردىن رازى بولسـۇن   هللا(ئىبنى ئابب دىكـى  ›قۇرئ

›P��R)��‹ �›��Z7�R��3‹ �›P��R��‹ تائــاال  هللا. مهنىســىدە كېلىــدۇ ›جىمــا قىلىــش‹گهن ســۆزلهر دېــ

����e 6* �: مۇنـــداق دېـــگهن  bZ�R�� ��B %5���"���- 6��� %7 *6 e����  R � "�*)�@ �%;�ـا  � �� ئهگهر ســـىلهر ئاياللىرىڭالرغــ

ـاڭالر  ��2" �؛ ②�يېقىنچىلىق قىلماي ياكى مهھرى تهيىنلىمهي تۇرۇپ ئۇالرنى تاالق قىلس���
 0��a�. �%( "Z�Z"R�  . ③�كىشى يېقىنالشمىغان تۇرساماڭا � ��

›�1
2
ـا قىلىـش  ‹نى ›+ ـايهتتىكى     ›جىم �,0 � :دەپ تهپسـىر قىلغانـدا، مهزكـۇر ئ �D�B f�� �< "��B
 %}%>����v"�� �6��47 2 M(��*7� �  ـاكى ســىلهرنىڭ ـاڭالر  يـ ــگهن بولسـ ــدىن كهل ــرىڭالر ھاجهتخانى دەپ  ›بى

����f :كىنــايه قىلىنغــان كىچىــك تــارەتنى ۋە �Z4(��  2 ��� "Z�7�/ "��B� � يــاكى ئايــاللىرىڭالر بىــلهن
ــدىن كېــيىن ســۇ تاپالمىســاڭالر  دەپ كىنــايه قىلىنغــان چــوڭ   �يېقىنچىلىــق قىلغان

سـۇ تېپىلمىغانـدا    گه ئاساسـهن، ئايهتنىڭ كۆرسهتمىسىبۇ . تاھارەتنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ـاجهت قىلىـدۇ       ـارەت ئېلىشـتىن ۋە غۇسـلى قىلىشـتىن بىه ـادا  . تهيهممۇم قىلىش تاھ مۇب

›7�7Z3‹  ـا،   )يهنى سىالش ۋە تۇتۇش(ئۆزىنىڭ زاھىرىي مهنىسى بىلهن دەپ تهپسىر قىلىنس
  . »مهزكۇر مهنىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ

نىڭ سـۆزىنى كۈچلهندۈرىـدىغان   )ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن هللا(بۇ ھهقته ئىبنى ئابباس 
رەھمهت ئۇالرغا  هللا(بهززار ۋە ئىسهاق ئىبنى راھىۋەي . رىۋايهت قىلىندىبىر قانچه ھهدىس 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  6سۈرە مائىدە،  ①
 .ئايهت -  237سۈرە بهقهرە،  ②
 .ئايهت -  20سۈرە مهريهم،  ③
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پهيغهمـبهر  : رىـۋايهت قىلىـدۇ  مۇنـداق  دىـن  )ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئائىشه ) قىلسۇن
ـاالم ئائىشــهنى روزىــدار تــۇرۇپ ســۆيگهنىدى ۋە     ـاكى   «: ئهلهيهىسسـ ـارەتنى يـ ســۆيۈش تاھـ

) رەھمهت قىلسـۇن ئۇنىڭغا  هللا(ئابدۇلههق . دېگهنىدى» روزىسىنى سۇندۇرمايدۇ ڭروزىدارنى
  . »بۇ ھهدىسكه ئهمهل قىلماسلىققا ھېچقانداق بىر ئىللهت يوقتۇر«: هنمۇنداق دېگ

ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(ئائىشــه ) رەھــمهت قىلســۇنئۇالرغــا  هللا(مۇســلىم ۋە تىرمىــزى 
ـاالمنى   : رىۋايهت قىلىدۇ مۇنداق دىن)بولسۇن ئائىشه بىر كېچىسى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ــدى  ــۈرۈپ قوي ــهكتىن يىتت ــبهر ئ . تۆش ــدىن پهيغهم ــدى ئان ـاالمنى ئىزدى ــۇنى . هلهيهىسسـ ئ
ئانــدىن ئائىشــه ئىككــى قــولىنى پهيغهمــبهر . مهســجىدته نامــاز ئوقۇۋاتقــان ھــالهتته تــاپتى

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىككى پۇتىنىڭ ئالقىنىغا قويدى
ــمهد  ـا  هللا(ئهھ ــمهت قىلســۇن ئۇنىڭغـ ــدىن ) رەھ ــقىالر ئۇنىڭ ــداق ۋە باش ــۋايهت  مۇن رى

 ،ى ســۆيۈپ قويــۇپ نامازغــا چىقــاتتى م بهزى ئايــاللىرىنپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاال: قىلىــدۇ
  . تاھارەت ئالمايتتى

ـارى ۋە مۇســلىم   ـا  هللا(بۇخـ ئۇنىڭــدىن رازى  هللا(ئائىشــه ) رەھــمهت قىلســۇن ئۇالرغـ
مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىـدا ئىككـى   : رىۋايهت قىلىدۇ مۇنداق دىن)بولسۇن

ـال      ـا   . تىمهتته ئـۇخاليت پۇتۇم ئۇنىـڭ قىـبله تهرىـپىگه يـۈزلهنگهن ھ پۇتـۇمنى  سـهجدە قىلس
ـاكى قـولنى   مۇجۇبۇ ھهدىستىكى . »پۇتۇمنى تارتاتتىماتتى، شۇنىڭ بىلهن مۇجۇپ قوي ش ي
-  ،ئىـدى  ىنبىر نهرسـىنىڭ ئۈسـتىد   :دەلىلسىزال نىسۆز ئۈستىگه قويۇش دېگهنپۇتنىڭ 

  . توغرا ئهمهسش ئىزاھالدەپ 
  

  : پايپاققا مهسهى قىلىش
ئىككــى پــۇتنى يۇيۇشــنىڭ  ،ىمالر تاھــارەت ئالغانــدائــالهكچــى كــۆپلىگهن دىنىــي يېت

دەرۋەقه، پايپاققا مهسهى قىلىشـنىڭ  . ئورنىغا پايپاققا مهسهى قىلىشنى قوبۇل قىاللمايدۇ
دۇرۇسلۇقىغا ئۆمهر ئىبنى خهتتاب، ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب، ئىبنى مهسئۇد، ئىبنى ئابباس، 

ـامه، سـهھل ئىبنـى سـهئد     ئىبنى مالىك، ئ ئهنهسبهرائ ئىبنى ئازىب،  ئهمـر ئىبنـى    ،هبـۇ ئۇم
  . قاتارلىق ئون نهچچه ساھابه پهتىۋا بهرگهن) ئۇالردىن رازى بولسۇن هللا(ھارىس 

پايپاققـــا مهســـهى قىلىـــش رۇخســـىتىگه بىزنىـــڭ دەۋرىمىزدىكـــى كىشـــىلهرنىڭ 
 ئىككى پۇتنى يۇيۇش، بولۇپمۇ ئادەم باشقىالرنىڭ ئۆيىـدە . ئېهتىياجى بهك كۈچلۈك بولىدۇ

ـاتتىق سـوغۇقتا بهزىلهرنىـڭ ھورۇنلـۇق      . بولغاندا قاتتىق مۇشـهققهت بولىـدۇ   شـۇنداقال، ق
  . قىلىپ تاھارەت ئالماسلىقىغا سهۋەب بولۇشى مۇمكىن
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  : نىجىس كىيىمدە سهھۋەنلىك بىلهن ناماز ئوقۇپ سېلىش
 مهزھهب يولىنى تۇتقان كۆپىنچه مهزھهبدارالر ساھابىلهردىن ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر،  

ب، تــاۋۇس، ســالىم، مۇجاھىــد، هد ئىبنــى مۇســهييىئاتــائ ئىبنــى رابــاھ، ســهئتــابىئىيالردىن 
د ىشــهئبى، ئىبــراھىم نهخهئىــي، زوھرىــي، ئــۇالردىن كېــيىن كهلــگهن يهھيــا ئىبنــى ســهئ

ـام ئهھـمهد   ئىسهاق ئىبنى راھىۋەي، ئهبـۇ سـهۋر  ئهنسارى، ھهكهم، ئهۋزائىي، مالىك،   هللا(، ئىم
بىر ئادەم ناماز ئوقۇپ بولغانـدىن كېـيىن بهدىنىـدە    «: قاتارلىقالر) رەھمهت قىلسۇنئۇالرغا 

ياكى كىيىمىدە بىرەر نىجاسهتنى كۆرسه، ئۇنىڭ بارلىقىنى بىلمىسه ياكى بىلسىمۇ ئۇنى 
ئۇنتۇپ قالغان بولسا، ئۇنتۇپ قالمىغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇنى تازىالشـقا قـۇدرىتى يهتمىـگهن    

ــو    ـامىزى ت ـان نـ ــڭ ئوقۇغـ ـا، ئۇنى ــدۇ بولسـ ـا ئوقۇماي ــدۇ، قايتـ ـا » غرا بولى دەپ بهرگهن پهتىۋاغـ
  . كۆڭۈللىرى ئۇنىمايدۇ

  
  : ئوكۇلنىڭ ھهرقاندىقى روزىنى سۇندۇرمايدۇ

مهقــئهت ئوكــۇلى روزىنــى ســۇندۇرامدۇ؟ مهقــئهت    :ماڭــا كــۆپىنچهئېيىــدا  رامىــزان
  . دېگهندەك سوئالالر كېلىدۇ - ئېغىزىغا بۇۋاسىر مهلهىمى سۈركىسه بوالمدۇ؟ 

. كى، كــۆپىنچه كىشــىلهرنىڭ نهزىرىــدە مهقــئهت ئوكــۇلى روزىنــى ســۇندۇرىدۇ مهلــۇم
بىراق، مهن بۇ . بارماقچىلىك بىر نهرسىنى مهقئهتكه كىرگۈزۈشمۇ ھهم روزىنى سۇندۇرىدۇ

  . سوئالالرغا جاۋاب بېرىشته باشقا بىر يولنى تاللىدىم
ن ۋە ئايالالر بىلهئىچمهك  -  سان يېمهكنمهلۇمكى، روزىنىڭ ئاددىي مهنىسى بولسا، ئى

ـان كهرىـم  «بـۇ ئىشـالر توغرىسـىدا    . شـتۇر بىلله بولۇشتىن ئۆزىنى ساقال دە دەلىلـلهر  »قۇرئ
ـان يـوق     . تىلغا ئېلىنغان . شۇنداقال، بۇ چهكلىمىلهرنىـڭ مهنىسـىنى بىلمهيـدىغان ئىنس

ـاالمنىڭ زامانىـدىكى سـهھرالىق ئهرەبمـۇ بىلهتتـى      . چۈنكى، ئۇالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
ئىچمهكنىــڭ مهنىســىنى بىلىــش ئۈچــۈن ھهرخىــل تهبىــر ۋە ئۇقۇمالرغــا  -  ر يــېمهكئــۇال

ـاننىڭ    ىرىنچـى روزىنىـڭ ب  كىشـى  يهنـى ھهمـمه  . موھتاج بولمىغانىـدى  مهقسـىتى ئىنس
قــا هللانىــڭ رازىلىقىنــى ئىــزدەپ، جىســمانىي شــهھۋەتلهرنى تهرك ئېــتىش ئــارقىلىق   هللا

ـاال ھهدىـس    هللا. ئوبدان بىلىدۇ ئۆزىنىڭ ئۇبۇدىيىتىنى ئىزھار قىلىش ئىكهنلىكىنىمۇ تائ
پهقهت روزا . ھهربىر ئادەم بالىسىنىڭ ئهمىلى ئـۆزىگه بولىـدۇ  «: قۇددۇسىيدا مۇنداق دېگهن

چــۈنكى، . مهن ئۇنىڭغــا ئــۆزۈم مۇكاپــات بېــرىمهن. ئۇنــداق ئهمهس، روزا مهن ئۈچــۈن بولىــدۇ
  . »روزىدار يېمىكىنى، ئىچىملىكىنى ۋە ئايالىنى مهن ئۈچۈن تهرك ئېتىدۇ

يۇقىرىقى بايانالرنى چىقىش قىلىپ ئېيتقاندا، ھهرقانداق ئوكۇل ۋە ھهرخىل مهلـههم  
ـادەتته يـېمهك   -  ئىشلىتىش تىلدا ياكى ئـۆرپ  ئىسـالمنىڭ  . ئىچـمهك دەپ قارالمايـدۇ   -  ئ

ـاال ھېچقانـداق    هللاشـۇنداقال،  . روزىنى پهرز قىلىشتىكى ھېكمىتىگىمۇ زىت كهلمهيـدۇ  تائ
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 هللا. سىدە قاتتىقلىق قىلىشقىمۇ ھېچقانـداق سـهۋەب يوقتـۇر   مۈشكۈللۈك قىلمىغان نهر

� �: تائــاال مۇنــداق دېــگهن��� "Z "��  2�� M%.  ,���%� � �/�� ���� "Z �"��  2�� M%.  C��K)��  ,���%� �� ســىلهرگه ئاســانلىقنى  هللا�

  . ①�خااليدۇ، سىلهرگه تهسلىكنى خالىمايدۇ
لــۇمكى، ئوكــۇل مه«: مۇنــداق دېــگهن) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا( ئىبنــى ھهزم

مهقــئهت ئوكــۇلىنى دېمهكچــى، چــۈنكى ئــۇ دەۋردە تومــۇردىن يــاكى تېرىــدىن ماڭغۇزىــدىن (
ـا دورا  )ئوكۇل يوق ئىدى ، بۇرۇندىن دورا ماڭغۇزۇش، قۇالققا، بهدەندىكى بىرەر ئېغىزغا، بۇرۇنغ

ـا بېرىـپ قـېلىش، سـۈرمه،        تېمىتىش ياكى ئېغىزغا سۇ ئېلىپ سـهھۋەنلىك بىـلهن گالغ
ـارلىق   -  ڭ چاڭتۈگمهننى توزانلىرى، ئۇن تاسقاش، خېنه، ئهتىر، ئاچچىق پۇراق، چىۋىن قات

  . »نهرسىلهر سهھۋەنلىك بىلهن ئىنساننىڭ گېلىغا كىرىپ كهتسه روزا سۇنمايدۇ
ـايهت   لىرىنـى ھهرپلىـرى   لهۋزىھهدىسـلهرنىڭ   -  مانا بۇالر ھهرقانداق بىر مهسـىلىدە ئ

ـان يولىـدۇر  بىلهن ئىجرا قىلىدىغان زاھىرىي مهزھىبى . دىكى بىر فىقهى ئالىمىنىڭ تۇتق
ـا   ـاال بىزنـى روزا    هللاھهقىـقهتهن  «: مۇنـداق دەلىـل كهلتـۈرگهن   ئۇ ئۆزىنىڭ تۇتقان يولىغ تائ

ـاھ   قهي تۇتقاندا يېيىشتىن، ئىچىشتىن، جىما قىلىشتىن، قهستهن  -  قىلىشـتىن ۋە گۇن
ئىچىملىكنىـڭ  ياكى  بىز بىرەر يېمهكلىكنىڭ. مهسىيهت سادىر قىلىشتىن چهكلىدى

ـا باشـتىكى بىـرەر      مهقئهتكه، يا ئهمچهككه، يا ـاقتىكى، ي قۇالققا، يا كۆزگه، يا بۇرۇنغا، يا قورس
بىز يېمهكلىكتىن، ئىچىملىكـتىن باشـقا   . جاھارەتكه غىزا بولىدىغانلىقىنى بىلمهيمىز

ن ئىكهنمىز، ئۇنى كىرگۈزۈشمۇ ھارام چهكلهنمىگهى قورساققا كىرگۈزۈشتىن بىر نهرسىن
  . »ولمايدۇب

ـا   هللا(شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه  سـۈرمه، ئوكـۇل، دورا   ) رەھـمهت قىلسـۇن  ئۇنىڭغ
ـاققا        ـاراھهت سـهۋەبلىك بىـر نهرسـىنىڭ قورس ـاقتىكى ج تېمىتىش، باشتىكى ياكى قورس

ـارلىق مهسـىلىلهر توغرىسـىدا مۇنـداق دېـگهن      مهزكـۇر نهرسـىلهر   « :كىرىپ كېتىشى قات
چـۈنكى، روزا ئىسـالم دىنىنىـڭ ھهممىـگه     . نى سۇندۇرمايدۇروزى قا ئاساسهنكۈچلۈك قاراش

ـاج    . پهرز بولغان رۇكنىدۇر شۇڭالشقا، ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىنى بىلىشكه ھهمـمه روزىـدار موھت
ھـــارام قىلغـــان ۋە روزىنـــى نىـــڭ پهيغهمبىـــرى هللاۋە  هللابـــۇ نهرســـىلهر مۇبـــادا . بولىـــدۇ

ـان قىلىـش په   ـاالمغا پهرز   سۇندۇرىدىغان ئامىلالر بولسا ئىدى، ئۇنى باي يغهمـبهر ئهلهيهىسس
ـا ئىـد     . بوالر ئىدى ـان بولس ـان قىلغ ـاالم باي ـاھابىلهر   مۇبادا پهيغهمبهر ئهلهيهىسس ى، ئـۇنى س
مۇسۇلمان ئۈممىتىگه شهرىئهتنىڭ باشقا ئهھكاملىرىنى يهتكۈزگهندەك بۇنىمـۇ   بىلگهن ۋە

هلهيهىسساالمدىن ئىلىم ئهھلىدىن بىرەرسى بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئ. يهتكۈزگهن بوالر ئىدى

                                                 
 .ئايهت -  185سۈرە بهقهرە،  ①
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ـاالمنىڭ   بىرەر سهھىه ياكى زەئىپ ھهدىس رىۋايهت قىلمىغانىكهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
  . »بۇ ھهقته بىر نهرسه بايان قىلمىغانلىقى ئايان بولىدۇ

  
  : سهھۋەنلىك بىلهن سوھۇرلۇق يهپ سېلىش ،تاڭ يورۇغاندىن كېيىن

ــالر مه ــلهر ئوتتۇرىســىدىكى قاراش ــهن،زھهب ــم  غا ئاساس ــكى ــيىن  ت ــدىن كې اڭ يورۇغان
ـا    سوھۇرنى تېخى تاڭ يورۇمىدى دەپ ھهممىنى ياكى ئا ـا، ي  زراق بىـر قىسـمىنى يهپ سالس

پ، ئىپتـــار قىلىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن كۈننىـــڭ ئـــويالۈن ئولتـــۇرۇپ بولـــدى دەپ كـــ
. چىقىۋاتقانلىقىنى بىلسـه، روزىـدارنىڭ ئىككىلـى ئهھۋالـدىكى روزىسـى سـۇنۇپ كېتىـدۇ       

ــ   ـاڭ يورۇغان ـادا تـ ــكهن     مۇبـ ــۇنۇپ كهت ــى س ــېلىپ، روزىس ــوھۇرلۇق يهپ س ــيىن س دىن كې
روزىدار بۇ ئىشـنى  . تهقدىردىمۇ يهنىال شۇ كۈنى ئىپتارغىچه بىر نهرسه يېمهسلىكى كېرەك

ـازا روزا       . قهستهنلىك بىلهن قىلمىسىال ئۇنىڭغا گۇناھ بولمايدۇ ئـۇ بىـر كـۈنگه بىـر كـۈن ق
  . تۇتىدۇ دەپ قارايدۇ

نىـڭ قارىشـىچه، روزا ئىككىلـى    )رەھمهت قىلسـۇن ۇنىڭغا ئ هللا( لېكىن، ئىبنى ھهزم
ئـۇ  . چۈنكى، روزىدار ئۆزىنىڭ روزىسىنى قهستهن سۇندۇرۇۋەتمىدى. ئهھۋالدا توغرا بولۇۋېرىدۇ

ـالغۇچى    بىلهن شۇڭا مۇنداق كىشى .دىئويلىهس دەپ ئهم ىروزا ۋاقت بۇ ۋاقىتنى ئۇنتـۇپ ق
ئـويالپ   دەپ روزا تۇتۇش ۋاقتىـدا ئهمهس  نىئۆزلىرى لىسىئىككىھهر . باراۋەردۇر ھۆكۈمدەبۇ 

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. بۇالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدا ھېچقانـداق پهرق يـوق   . شۇنداق قىلدى  :تائ

� "2 M .�� ) �- "&�,�*R���� �*7 6%M���� %C%. 2 �"��J "O�B � �R�%� 0|��( < "2 M"��)�A �P"����سىلهر سـهھۋەنلىكتىن قىلىـپ   � ��
ـان ئىشـىڭالردا        سالغان ئىشالردا سـىلهر  ـاھ بولمايـدۇ، لـېكىن قهسـتهن قىلغ گه ھـېچ گۇن

ـاالم مۇنـداق دېـگهن   . ①�)سىلهرگه گۇناھ بولىدۇ(  هللاھهقىـقهتهن،  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسس
تائــاال مېنىــڭ ئۈممىتىمــدىن ســهھۋەنلىكنى، ئۇنتۇشــنى ۋە مهجبۇرالنغــان نهرســىلهرنى   

  . »كۆتۈرۈۋەتتى
ئــۆمهر ئىبنــى . ف ئالىملىرىنىــڭ ســۆزىدۇرســهله ،بــۇ«: مۇنــداق دېــگهن ئىبنــى ھهزم

ـار قىلـدى     ھهفسـهنىڭ ئۆيىـدىن قهدەھ كهلتۈرۈلـۈپ    . خهتتابنىڭ دەۋرىـدە كىشـىلهر ئىپت
ـا چىقتـى   ئاندىن كېيىن قۇياش بۇلۇتنىـڭ  . ئۇسسۇلۇق ئىچتى بـۇ ئىـش   . ئارىسـىدىن قايت

: ۆمهرئـ . دېـدى › بۇ بىـر كۈننىـڭ قازاسـىنى قىلىمىـز    ‹: كىشىلهرگه ئېغىر كهلدى ۋە ئۇالر
  . »دېدى› بىلهن قهسهمكى، بىز قهستهن گۇناھ قىلمىدۇق هللانېمىشقا؟ ‹

كىــم تــاڭ يورۇغانــدىن «: مۇنــداق دېــگهن) رەھــمهت قىلســۇنئۇنىڭغــا  هللا(مۇجاھىــد 
پ سوھۇرلۇق يهپ سالسا، ئۇنىڭغا روزىنىڭ قازاسـى  ئويالتېخى تاڭ يورۇمىدى دەپ كېيىن 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  5سۈرە ئهھزاب،  ①
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% � :تائاال مۇنداق دېگهن هللاچۈنكى، . كهلمهيدۇ��� "��W� %}"�� �̂ "�� �6� %7  ����"�.�W�  }"�� �̂ "��  2� M�� �6*�� �������� V�*� �D� 

. ①�...قهدەر) يهنــى تــاڭ يورۇغانغــا( تــاكى تاڭنىــڭ ئــاق يىپــى قــارا يىپىــدىن ئايرىلغانغــا�
ـابىر ئىبنـى زەيـد،     مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايهتلهر ھهكهم ئىبنى ئۇتهيبه، ھهسهن بهسرى، ج

) رەھــمهت قىلســۇنئۇالرغــا  هللا(ۇرۋە ئىبنــى زۇبهيــر ۋە داۋۇد زاھىرىــي ئاتــائ ئىبنــى رابــاھ، ئــ
  . قاتارلىقالردىن رىۋايهت قىلىنغان
ـاڭ  . نىـڭ كهلتـۈرگهن دەلىلـى كۈچلـۈك ھهم ئېنىقتـۇر     دەرھهقىقهت، ئىبنـى ھهزم  ت

ــدىن كېــيىن ســوھۇرلۇق يهپ ســالغان كىشــىگه نىســبهتهن تېخىمــۇ كۈچلــۈك    . يورۇغان
تــاڭ يورۇغانغــا قهدەر روزىــدارنىڭ ئايــالى بىــلهن مۇناســىۋەتته  دە »قۇرئــان كهرىــم«چــۈنكى، 
ئــۆزىنى . انتامــاق يېيىشــى ۋە بىــر نهرســه ئىچىشــى دۇرۇس دەپ بايــان قىلىنغــ بولۇشــى، 

ــدە دەپ  ــويالكېچىـ ــ  پئـ ــوھۇرلۇق يـ ــى   ن ېگهسـ ــڭ يورۇشـ ــبهتهن تاڭنىـ ــىگه نىسـ كىشـ
  . دۇلهشمىگهن بولىقهتئىي

ــدار كۈننىــڭ چىقىــش ۋە ئولتــۇ  رۇش ۋاقىتلىرىنــى بىلىــش ئۈچــۈن  شۇڭالشــقا، روزى
ـارايمىز   ـادا ر . قاتتىق ئىزدىنىشى الزىـم دەپ ق ـا  ئولتـۇرۇ وزىـدار كۈننىـڭ   مۇب پ بولغانلىقىغ

. كۆڭلى ئارام تاپقاندا ئىپتار قىلسا، ئۇنىڭدىن ھهرقانداق مۈشكۈللۈك كۆتۈرۈلۈپ كېتىـدۇ 

ـاال مۇنــداق دېــگهن   هللا "� 2" �: تائـ�J���� "�� ����7 �C��*)�� �� �*������ـا هللااقىتىڭالرنىــڭ يېتىشــىچه  ت� �� قـ

بىـز قهسـتهن   «): ئۇنىڭـدىن رازى بولسـۇن   هللا(ئـۆمهر  شۇڭالشقا،  .②�تهقۋادارلىق قىلىڭالر
ـاش بولـۇپ،    . دېگهن» گۇناھ قىلمىدۇق قىبلىگه يۈزلىنىش مهسىلىسىمۇ شـۇنىڭغا ئوخش

غان ناماز ئوقۇماقچى بولغان كىشى قىبلىنىڭ توغرا يۆنىلىشىنى ئىزدەپ تۇرۇپ ناماز ئوقۇ
ـالىقىنى بىلـگهن     . بولسا، ئۇنىڭ نامىزى توغرا ھهم قوبۇل بولىدۇ كېـيىن قىبلىنىـڭ خات

ـاال مۇنـداق دېـگهن    هللا. بولسىمۇ نامازنى قايتا ئوقۇمىسىمۇ بولىـدۇ  �C  �: تائ "<�� *2�H���� "���b��� �� �� �R�("������
 %CK)��� � ـان  يهنى سىلهرگه ئى(نىڭ تهرىپى هللاقايسى تهرەپكه يۈزلهنسهڭالرمۇ، ئۇ ختىيار قىلغ

  . ③�دۇر)قىبلىسى
 
 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  187سۈرە بهقهرە،  ①

 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  16سۈرە تهغابۇن،  ②

 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى -  115ە، سۈرە بهقهر ③
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  باشتا پهرزلهرگه ئهھمىيهت بېرىش الزىم. 5
  

ــانالرنى پهرزگه جهلــب قىلىــش كېــرەك دەســلهپدىنىــي يېــتهكچىلهر  چــۈنكى، بىــز . ئىنس
ـانىتى        كىشىلهرنىڭ مهشغۇالتلىرى كـۆپ بولـۇپ كهتـكهن، كـۆپلىگهن كىشـىلهرنىڭ دىي

شــقا، بىزنىــڭ بــاش غېمىمىــز ۋە بــاش  شۇڭال. سۇسلىشــىپ كهتــكهن دەۋردە ياشــاۋاتىمىز
ـاننى   ـاھى كهبىـر      پهرزلهرنـى «نىشانىمىز مۇسۇلمان ئىنس ـادا قىلىـپ، گۇن لهردىن تولـۇق ئ

  . بولسۇن» يىراق قىلىش
بىـز  . ئىبادەتلهرنى ئادا قىلمايدىغان كىشىلهرنى ئهيىبلهش تـوغرا ئىـش ئهمهس   نهپله

ـاالمدىن   هللا ــبهر ئهلهيهىسســ ـا پهيغهمـ ــڭ دىنىغــ ــبهر  هلهنكۆيۈ بهك مۇنىـ ــدۇق؟ پهيغهمـ مـ
ـاكى    ـادە ي ـادا قىلىشـ    ئهلهيهىسساالم ئىنسانالرنىڭ پهرزنـى زىي رازى  ىغاكهم قىلماسـتىن ئ

  . بوالتتى
ـاالمدىن ئىسـالم    ) رەھمهت قىلسۇنئۇنىڭغا  هللا(بۇخارى ئىمام  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس
 بىـر  توغرىسىدا سورىغىلى كهلگهن سـهھرالىق  دە نېمىلهرنىڭ پهرز بولغانلىقىشهرىئىتى

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا :قىلدى مۇنداق رىۋايهتئهرەبنىڭ قىسسىسىنى 
  : ئۇ. دېدى - بهش ۋاخ ناماز،  - 
  ناماز ئوقۇمدىمهن؟  دىن باشقانىڭئۇ - 
 نىـڭ روزىسـىنى تۇتـۇش   ئېيى رامىزان - . ناماز ئوقۇغىن نهپلهياق، ئوقۇيمهن دېسهڭ  - 
  . پهرز

  ارمۇ؟ ماڭا ئۇنىڭدىن باشقا روزا ب - 
  . روزا تۇتقىن نهپلهياق، تۇتماقچى بولساڭ  - 

  : ئۇ. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا زاكاتنىمۇ چۈشهندۈرۈپ بهرگهنىدى
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى - ؟ مال بېرەمدىمهن –پۇل  باشقا ئۇنىڭدىن مهن - 
  . ، دېدىياق، بهرمهكچى بولساڭ سهدىقه بهرگىن - 

مهن بۇنىڭـدىن ئاشـۇرۇۋەتمهيمهن،   نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى،  هللا« :ئاندىن ئۇ كىشى
پهيغهمـبهر  . دېـگهن پېتـى ئارقىسـىغا بۇرۇلـۇپ كېتىـپ قالـدى      » كېمهيتىپمۇ قويمايمهن

  . دېدى» نىجات تاپىدۇ ،دېگىنىدەك قىلسائهگهر ئۇ «: ئهلهيهىسساالم
 تىــن)ســۇنئۇنىڭــدىن رازى بول هللا(ئهنهس  )ئۇنىڭغــا رەھــمهت قىلســۇنهللا ا( مۇســلىم

ـاالمد  : رىــۋايهت قىلىــدۇ  مۇنــداق ه سوراشــتىن  مهســىل ىن بىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىسسـ
ـاالمدىن  بىرى كېلىپ پهيغ زېرەكسهھرادىن  .چهكلهنگهنىدۇق  مهسـىله همبهر ئهلهيهىسس

ـاڭاليتتۇق  كېتهتتۇق خۇش بوپ سا،سورى بىـر  سـهھرادىن  بىـر كـۈنى   . ۋە دىققهت قىلىپ ئ
  : كىشى كېلىپ مۇنداق دېدى
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ــ -  ــكهن ئهلچــى ســېنى   ئ ــهن ئهۋەت ــۇھهممهد، س ــبهر دەپ دەۋا   هللاى م ــكهن پهيغهم ئهۋەت
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم - . قىلىۋاتىدۇ

  . راست ئېيتىپتۇ - 
  كىم ياراتقان؟ ئۇنداقتا ئاسماننى  - 
  . هللا - 
  ئۇنداقتا زېمىننى كىم ياراتقان؟  - 
  . هللا - 
  ى نهرسىلهرنى كىم ياراتقان؟ ۋە ئۇنىڭدىك ئۇنداقتا بۇ تاغالرنى كىم تۇرغۇزغان - 
  . هللا - 
سېنى  هللازېمىننى ياراتقان ۋە بۇ تاغالرنى تۇرغۇزغان زات بىلهن قهسهمكى،  -  ئاسمان - 

  پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتىمۇ؟ 
  . ھهئه - 
نامــاز ئوقۇشــىمىز كېــرەك  خكۈنــدۈزدە بهش ۋا -  سـهن ئهۋەتــكهن ئهلچــى بىــر كـېچه   - 
  . دەيدۇ
  . راست ئېيتىپتۇ - 
ــكهن زات بىــلهن قهســهمكى،   ســېنى  -  ســېنى بۇنىڭغــا  هللاپهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەت

  بۇيرىدىمۇ؟ 
  . ھهئه - 
  . ماللىرىمىزغا زاكات بېرىشىمىز كېرەك دەيدۇ -  سهن ئهۋەتكهن ئهلچى پۇل - 
  . راست ئېيتىپتۇ - 
ــكهن زات بىــلهن قهســهمكى،    -  ســېنى بۇنىڭغــا  هللاســېنى پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەت

  بۇيرىدىمۇ؟ 
  . ھهئه - 
  . ئېيىدا روزا تۇتۇش كېرەك دەيدۇ رامىزانسهن ئهۋەتكهن ئهلچى  - 
  . راست ئېيتىپتۇ - 
ــكهن زات بىــلهن قهســهمكى،    -  ســېنى بۇنىڭغــا  هللاســېنى پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەت

  بۇيرىدىمۇ؟ 
  . ھهئه - 
سهن ئهۋەتكهن ئهلچى قۇدرىتى يهتـكهن كىشـى بىـر قېـتىم ھهج قىلىشـى كېـرەك        - 
  . دەيدۇ
  . پتۇراست ئېيتى - 
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سېنى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن زات بىلهن قهسهمكى، مهن بۇنىڭدىن «: ئاندىن ئۇ كىشى
ـايمهن  ــۇ قويمـــ ــۇرۇۋەتمهيمهن، كېمهيتىپمــ ــدى » ئاشــ ــپ قالــ ــبهر . دەپ كېتىــ پهيغهمــ

  . دېدى» جهننهتكه كىرىدۇ ، چوقۇمئهگهر دېگىنىدەك قىلسا«: ئهلهيهىسساالم
ـاالم   ــبهر ئهلهيهىسسـ ـا كىشــىلهرنى پهيغهم ــمانـ ــىمۇش ــېكىن، . ۇنداق دەۋەت قىالتت ل
لىلهرنــــى ئــــادا پالر باشــــقىالرنىڭ ســــۈننهت، نهىنــــدارزامــــانىمىزدىكى نۇرغۇنلىغــــان د

  . قىلماسلىقلىرىنى قوبۇل قىاللمايدۇ
كېلىشكهن بىر نامازغا تهكبىر ئوقۇۋاتقان  ىر قېتىم مۇشۇنداقالردىن بىرىنىڭمهن ب

ـايىتى« ئــۇ ياشــنىڭ . يىگىتنــى دۈشــكهلهۋاتقانلىقىنى كــۆردۈم   پهقهت باشــتاق، » جىنـ
ـاراقلىق ئىــ  ـا . دىچــاچلىرى تـ ــۇ ئىمامغـ ــرەر«: مهن ئ ـا مهزھهب بى ـازدا باشــنى  مى ئىمـ نامـ
  : ئۇ. دېدىم» يۆگهشنى شهرت قىلدىمۇ؟

  : مهن. دېدى - ياق، _ 
  ئۇنداقتا ئۇ ياشنىڭ نامىزى توغرىغۇ؟  - 
  . ھهئه - 
ـاش ياشـالر    ئهمىسه نېمه ئۈچۈن بۇ ياشقا ئاچچىقلىنىـپ كېتىمىـز؟ بۇن   -  ـا ئوخش ىڭغ

ـا بېـرىش     . كىنوخانىالرغا بارماقتا، بۇ مهسجىدكه كهپتۇ سـىزنىڭ نهزىرىڭىـزدە كىنوخانىغ
  ئهۋزەلمۇ ياكى باشتاق ناماز ئوقۇشمۇ؟ 

ــود  ــوغرا مېت ــرەك   شــۇكى، ئهڭ ت ــيهت بېرىشــىمىز كې ــز باشــتا پهرزلهرگه ئهھمى . بى
. دە يول قويۇشـىمىز الزىـم  قائىدىلىرىنى چىڭىتىپ، تارماق مهسىلىلهر -  دىننىڭ ئۇسۇل

ــدىن    ــىلىلهردە چېكىـ ــۈزئىي، تارمـــاق، ئىختىالپىـــي مهسـ ــىدىكى جـ ئـــالىمالر ئوتتۇرىسـ
ــىلىلهرد    ــگهن مهس ــرلىككه كهل ــمه بى ــىلهرنىڭ ھهم ــۇرۇۋېتىش كىش ــۆزلىرىنى  ىمۇئاش ئ

  . قاچۇرۇش، بهلكى دىننىڭ ھهممىسىدىن قېچىش خهۋپى بار
مهسـىلىلهرگه يـۈزلىنهلمىگهن    يۇللىقائىـدىلهر ۋە كـ   -  شۇڭالشقا، ئىنسانالر ئۇسۇل

ئىنســانالرنى . مهزگىلــدە جــۈزئىي، تارمــاق مهســىلىلهرنى چىڭىتىۋالماســلىقىمىز الزىــم 
مۇبادا مۇسۇلمان پهرزنى ئادا قىلىـپ، ئىبادەتنىـڭ   . ئهسلىي پهرزلهرگه يىغىشىمىز كېرەك

ئــادا لهرنــى بــۇ ھــال ئــۇنى ئۆزلىكىــدىن نهپلىھــاالۋىتىنى تېتىســا ۋە ئۇنىڭغــا ئادەتلهنســه، 
ــدۇ ــۇقالش    . قىلىشــقا ئۈندەي ــۇپ قالغــان تهرىپىنــى تول شــۇنىڭ بىــلهن پهرزنىــڭ كهم بول

ــدە،  ــۆرلهش ئۈچــۈن ۋە     هللائۈمىدى ــدە تهدرىجىــي ئ ــڭ دوســتلىقىغا  هللانىــڭ ئۇبۇدىيىتى نى
مهن «: ھهدىـــس قۇددۇســـىيدا مۇنـــداق كهلـــگهن. ئېرىشـــىش ئۈچـــۈن شـــۇنداق قىلىـــدۇ

ـا      بهندەمنىڭ ئۈستىگه پهرز قىلىپ بېكىتك ـارقىلىق ماڭ ـادا قىلىـش ئ ـادەتلهرنى ئ هن ئىب
ـا    ـارقىلىق   نهپـله پهرزدىـن سـىرت   يېقىنلىشىشىنى ياقتۇرىمهن، بهنـدە ماڭ ـادەتلهر ئ  مۇئىب

ـان چاغـدا،      . يېقىنلىشىۋەرسه، ئۇنى ياخشى كۆرۈپ قالىمهن مهن ئـۇنى ياخشـى كـۆرۈپ قالغ
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ماڭىـدىغان پـۇتى بولـۇپ    قـولى ۋە  ئۇنىڭ ئاڭاليدىغان قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان 
ئهگهر ئــۇ مېنىڭــدىن پانــاھ . بېــرىمهنئــۇ سورىســا ســورىغىنىنى چوقــۇم  ئهگهر . ىمهنبــول

  . ①»، ئۇنىڭغا چوقۇم پاناھ بولىمهنتىلىسه
بهزى مۇســۇلمانالردا شــۇنداق بىــر زىــددىيهتلىك بــاركى، ئــۇالر مهلــۇم بىــر ئىبــادەتته   

  . پهرز ۋە ۋاجىبالرنى ئادا قىلىشتا بىپهرۋالىق قىلىدۇ ئهمما .دۇقىلى ىلهرنىنهپلكۆپلهپ 
ـادا قىلىـدۇ    نهپل -  بهزىلهر نامازنىـڭ سـۈننهت   تهسـبىه ۋە   -  زىكىـر . ىلىرىنـى تولـۇق ئ

تهكبىر ئېيتىشقا قىزىقىدۇ، ئهمما باي تۇرۇپ زاكات بېرىشكه بېخىللىق قىلىـدۇ ۋە ھهج  
  . قىلىشتىن ھورۇنلۇق قىلىدۇ

قېــتىم ھهج قىلىشــقا ئهھمىــيهت بېرىــدۇ، بهلكــى ھهر يىلــى رەجهب   بهزىــلهر يهتــته
ئانىسىنى قاقشـىتىدۇ،   -  ئېيىدا ئۆمرە قىلىشقا قىزىقىدۇ، ئهمما ئاتا رامىزانئېيىدا ياكى 

قوشـنىلىرىغا بېخىللىـق قىلىـدۇ،     - م بالىرىغا قاتتىقلىق قىلىـدۇ، قولـۇ  ئهقرى -  خىش
  . مۇئامىلىدارلىرىغا زۇلۇم قىلىدۇ

داق كىشــىلهرگه ئىســالمنىڭ مۇنــۇ پرىنســىپىنى ئۆگىتىــپ قويىشــىمىز بىــز بۇنــ
  . »ىنى قوبۇل قىلمايدۇنهپلتائاال پهرز ئادا قىلىنمىغۇچه  هللاھهقىقهتهن «: كېرەك
ـاكى  ئاچلىقتىن ۋايساۋاتقان يوقسۇللۇق ۋە تائاال هللا ـارلىقىنى    تۇغقىنى ي قوشنىسـى ب

ـاي ئىككى     ـاردەم قىلم ـا ي ـا  بىلىپ تـۇرۇپ، ئۇنىڭغ ھهج  نهپـله قېـتىم   ىنچىئـۈچ كى نچـى ي
ـاالم      جقىلىدىغان كىشىنىڭ ھهج ىنى قانـداقمۇ قوبـۇل قىلسـۇن؟ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسس

ـالهتته     نىڭقوشنىسىيان «: مۇنداق دېگهن ئاچ ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئـۆزى تـوق ھ
  . »يېتىپ قالىدىغان كىشى ماڭا ئىمان كهلتۈرمىگهن بولىدۇ

ـانلىق سـهۋەبىدىن نۇرغـۇن      پىالنالرنـى   -  ياخشى اليىهه ـادەم بولمىغ تهمىنلهيـدىغان ئ
شـۇنداقتىمۇ، ھهر يىلـى   . ئىشالر روياپقا چىقىپ بولغۇچه ئـۆز ئورنىـدا تۈگىشـىپ كېتىـدۇ    

ھهج قىلىدىغان ئون مىڭلىغان ئادەملهر ھهجـگه   نهپلهئىككىنچى ياكى ئۈچىنچى قېتىم 
ىنى مۇسـۇلمانالرغا نىسـبهتهن   رھهجدە سهرپ قىلىدىغان پـۇللى  نهپلهئۇالر  ،كاشكى. بارىدۇ
ـا، تې   -  كۇپايه ھېسابلىنىدىغان ئاشۇنداق اليىهه پهرز ـان بولس خىمـۇ  پىالنالرغا سهرپ قىلغ

ـا، ھهمـمه      چـۈنكى، پهرز . ياخشى بـوالتتى  ـادا قىلمىس ـايىنى بهزىـلهر ئ ـار   كىشـى  كۇپ گۇناھك
  . بولىدۇ

. شـنى بىلىـدۇ  چۈشىنىدىغان مۇسـۇلمان ئهمهللهرنـى دەڭسه  ئۆزىنىڭ دىنىنى ئوبدان 
. نى كېيىن قىلىشنى تېخىمۇ ئوبدان بىلىـدۇ سىنى بۇرۇن، قايسىسىئهمهللهرنىڭ قايسى

                                                 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغانئىمام  ①
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قىلىش ئارقىلىق پهرزنى زايا قىلىۋەتمهيـدۇ، مۇسـتهھهب ئىشـنى    ىنى نهپلشۇنىڭ بىلهن 
  . قىلىمهن دەپ مهكرۇھ ياكى ھارامغا چۈشۈپ كهتمهيدۇ

ـام غهززالىينىـڭ   فىقه لىككه ئىگهمهن ئوقۇغان چوڭقۇر نهزەرىيىۋى ى قاراشالردىن ئىم
ـاتىنىي    -  ا تېگىشلىك ئىنچىكه ئهدەبىغقىلىش نىڭ رىئايهىهج قىلغۇچھ قائىـدىلهر ۋە ب

ــلهر توغرىســىدا يازغــا   نىــڭ رىئــايهئۇنىڭــدا ھاجى. ن بايــانلىرى ماڭــا بهك ئهرزىيــدۇ ئهمهل
نىــڭ هللاھــاجى «: مۇنــداق كۆرســىتىلگهن تها تېگىشــلىك ئىككىنچــى ئهدەبــىغقىلىشــ

ـاردەم بهرمهسـلىكى كېـرەك    شمهنلىرىگه باج دۈ نىـڭ دۈشـمهنلىرى   هللا. تاپشۇرۇش بىـلهن ي
ھهقىـقهتهن  . ۋە يولـدىكى بـوالڭچىالردۇر   هلـدار بولسا ھهرەمنىـڭ يولىـدىن توسـىدىغان ئهم   
ـاننى تهقـدىم    . بولىدۇ لىكمالنى ئۇالرغا تاپشۇرۇش زۇلۇمغا ياردەملهشكهن ئۇ ئىش خـۇددى ج

شۇڭالشقا، ھاجى ئۇالردىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن ھىـيله ئىشلىتىشـى    . ئهتكهن بىلهن باراۋەردۇر
ـاالر  (مۇبادا ھىيله ئىشلىتىپ ئـۇالردىن قۇتۇلۇشـقا قـۇدرىتى يهتمىسـه     . كېرەك بهزى ئۆلىم

ـاي يولـدىن قايتىـپ كېتىشـى      نهپلهزالىمغا ياردەم بهرگهندىن كۆرە، ) دېگهندەك ھهج قىلم
ئۇنـداق ئىشـقا بويسـۇنۇش ئـۇنى سـۈننهتكه      . ۇريېڭىدىن پهيدا بولغان بىدئهتت ،بۇ. ئهۋزەلدۇر

مهندىن مهجبـۇرىي   :بهزىلهرنىڭ. بۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر خارلىنىدۇ. ئايالندۇرۇپ قويىدۇ
ـا      . تارتىۋېلىنىدۇ دېيىشىنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يـوق  ـان بولس ـادا ئـۇ ئۆيىـدە ئولتۇرغ مۇب

ـايتتى ياكى يولدىن قايتىپ كهلگهن بولسا، ئۇنىڭدىن ھېچنـېمه تارت  دېـمهك، ئـۇ   . ىۋېلىنم

  . ①»ئۆزىنى ئاشۇنداق مهجبۇرلىنىشقا سۆرەپ بارغان
مهنـپهئهت   -  پايـدا  ۋە لهيهىسساالم ئۈممىتىگه جهمئىيهتكه ياخشـىلىق پهيغهمبهر ئه

ـادەتتىن   نهپـله ) نىيهت دۇرۇس بولسـىال (ئېلىپ كېلىدىغان ھهرقانداق بىر ئىشنىڭ  ئىب
ئارازلىشـىپ قالغانالرنىـڭ   مهسـىلهن،  . بىلدۈردىنهچچه ھهسسه ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى 

ـاز، روزا ۋە سـهدىقىدىن    نهپـله ئوتتۇرىسىنى ئوڭشاپ قويۇشنى  شـۇنداقال،  . ئهۋزەل قىلـدى نام
مهنپهئىتى بىلهن مهشـغۇل بولۇشـىنى    -  ئادىل ۋالىينىڭ مۇسۇلمانالر ئۈممىتىنىڭ پايدا

ئىـش  (ئىمامنىـڭ   ئادىـل «: نىسساالم مۇنداق دېگهپهيغهمبهر ئهلهيه. ھهم شۇنداق قىلدى

  . ②»بىر كۈنى ئاتمىش يىل ئىبادەت قىلغاندىن ئهۋزەلدۇر) بېشىنىڭ
ش كېرەككــى، بهزىــلهر ھهرگىزمــۇ مۇشــۇنداق ياخشــى ئهمهللهرنــى  ئهســكهرتىشــۇنى 

پهرز قىلغان ئىبادەتلهرنى قىلىشتىن ئهۋزەل دەپ ئويالپ قالمىسـۇن، قهتئىـي    هللاقىلىش 
ــداق ئهمهسئ ئالــدىنقى ھهدىــس . پهرز بولســا ھهمــمه ئهمهلــلهر تايىنىــدىغان تايــانچتۇر . ۇن
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ــدەك  ــىيدا دېيىلگهنـ ــتكهن   «: قۇددۇسـ ــپ بېكىـ ــتىگه پهرز قىلىـ ــدەمنىڭ ئۈسـ مهن بهنـ
  . »...ماڭا يېقىنلىشىشىنى ئهڭ ياقتۇرىمهنئىبادەتلهرنى ئادا قىلىش ئارقىلىق 

ـادەتنى ئـۆگىتىش  بىز  ـان    ىرىنىپرىنسـىپل  يۇقىرىدا ئىب نى مېتـود  ئـۆز ئىچىـگه ئالغ
 مۇشــۇ مېتــود بىــلهن تائــاال تهرىــپىگه هللائىنســانالرنى  مېــنىڭچه،. بايــان قىلىــپ ئۆتتــۇق

چېكىــدىن ، ئىنســاننى ەلهيمىززقىــزغىن ســۆيگۈئۇالرغــا ، ئىبــادەتنى ىيهلهيمىــزيېتهكل
دىي مــادرۇنۇۋاتقــان ۇبىــر پــارچه نــان ئۈچــۈن روھىــي ھايــاتتىن توســۇپ قويۇشــقا ئ  ،ئاشــقان

  . خىرىسالرغا تاقابىل تۇرااليمىز دەپ قارايمهن


