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 مۇبارەك رامىزان –خۇش 
ئۇلۇغ رامىززان ئيىىىزت لۇلزۇا لانزخان خۇنزالەىت لە لۇلزۇت بىزر لق ىزارلىت بىزەقن  ھلزھلرەى   قربىزر 

 ھ سزقلۈرررش  ئزىنزۈە  ىتمۇسۇلمان ئھچھن نقرەپتۇر. بۇ ئاي  قربىر مۇسۇلمان ئھچزھن  ئزىنىىزم مقۋىزىنىىتى

چھنھنز ق « قۇرئزان  قرنز » تىزۈرر. چزھۋ ت رامىززان ئيىزت  اخشىەىت لە گھىەل ئقخالقالرۋزت  يتىەزۈرررش پق

بانەىغان  مىم ئا ۈنن  اخشت بۇلغان ققدر  يچىسىىت ئزى ئىچىگق ئالغان  بزارلىت ئزا الردنن ئۇلزۇغ بۇلغزان  

ئاخىرەلەىك ئھچھن ئۇىرت لۇپالنىىم ئقڭ  اخشت مقلسھمت بۇلغان  رو اۋىىەىت بىەقن لۇلغان بىزر مۇبزارەك 

 ئا ۈرر.

ەىت سززقپىرئ ئززالال  لائاكېززا  يتىزز  بارېززان ئززۇىرن سززقپقر بۇلززۇا  ئززادەلتق بىززز  قر قاۋززۈات بىززر  ا ززال

سززقپقرۋت دالامالنززتۇررش ئھچززھن  يتقرلىززك ئززۇىرت ئيەىىرەىشززخا مۇ تززا، بززۇلغىىىمزدەك  بززۇ  ا ززالەىت 

م ئقڭ  اخشزت سقپىرنۈنمۇ ئاخىرەلەى ىمىز ئھچھن ئزۇىرت ئيەىىرەىشزخا مۇ تزازمىز. مقلزۇم ت  ئاخىرەلەى ىىز

ئاخىرەلەىززك ئھچززھنز ئززۇىرت ئيەىززىرەى الر  ئقڭ  اخشززت ئۇىرقەززۇت »)ئززۇىرقت لققىالىختززۇر. ئززالال  لائززاك  

 دە ۈر.①«لققىالىختۇر

خززۇددئ ئززادەلتى ت سززقپقرلىرنمىزدە   ززۇل بززۇ ت ئالززۈنمىزېا چىخخززان مززاي قززاچىالش پۇۋ ىتەىرنززۈنن 

ئيىىغززا ئۇخشززاش مقخسززۇد ئىمززادەل مقلسززھمەىرنۈە  مانززىىىمىزېا مززاي قززاچىالا مززادغىىىمىزدەك رامىزان

 ئزىنمىزۋت رو ىي ئۇىرقالر بىەقن ئۇىرقالۋۈرررا مي ىشىمىز ئىىتا ىن ىۆررردرر.

نزقپخقلىت ئزگىتىزۈنغان  ئزۇۋت  امزالقل -روىا ئىىساۋىىم ئىرادنسىىت لالك ۈنغان  سزقلرچاۋەىخىىت  ميرزرئ

ىت ئىمزادەل بۇلزۇا  ئىىسزان  ىەزۈا بىزر ئزا ەىت روىا سا ىسزىۈا  دەرنجىەىگق  ھ سقلۈررنۈنغان لقربىزىق خزارا تيرل

 ممىتت لە لىرنشچاۋەىخىغا  ارنشا مۇل  ۇسۇل ئالىۈر.ىئزىنىىم  

رامىزززان ئيىززت ئززالال  لائاكۋىززم رە مىتززت مززۇل  اېىززۈنغان  گۇۋززا الر مقېنىززرەل قىەىىىززۈنغان  بقۋززۈنەقر 

سزاكمقل - يەىشتىن ئاللال ئالال  لائزاكدنن بزۇ ئا غزا سزات دوىاختىن ئاىال قىەىىىۈنغان ئۇلۇغ ئا ۈرر. بۇ ئاي

ئيرنشتھررنىىت لىەقا درئا قىەى   رامىزان ئيىىىۈنن قاۋۈات قىەى   اخشت پا ۈنەىىى   ئالال ىىزم رە زمقل لە 

سززاكمقل -مقېنىززرنتىگق ئيرنشززى  ئھچززھن پىززالن لززھىرش  رامىزززان  قلززگقۋقدە  بززۇ مۇبززارەدك ئا غززا سززات

ق ۋا ا ىتت خۇنال بۇلۇش  رەبمىگق چق سىز نھ ھر قىەى   بقل زت بزۇ رامىززان  ا الىمزۈن ت ئيرنش قۋەى ىگ

ئقڭ ئززاخىرقت رامىزززان بۇلززۇا قيەىشززت مززۇم ىن درززگقن ئقۋۈنشززق بىززەقن مززۇم ىىخقدەر  زززا ئىمززادەلەقرۋت 

پقىنەقلەىززك  ئىسزتىغاار ئيىىتىزز   بۇۋزۈنن  يزىىن لققزىادار بۇلزۇا -قىەىىرەىشزخا لىرنشزى   گۇۋا ەىرنغزا لقلبق

  ا ال  قچھررن ق ئالال  لائاكېا لەدە بيرن  كىن . 

رامىزاۋۈا مىم ئا ۈنن ئقلىەل بۇلغان ققدنر  يچىست بار. ئۇۋت ئىمادەل بىەقن ئزل زھىگقن  ىشزت مىزم ئزاي 

ققدنزر  يچىسزىىت  پق غقمزمقر ئقلق رىسسزاك  ىل لۇختىماي ئىمزادەل قىەغاۋىىزم سزالابىغا ئيرنشزىۈر.  38 قۋت 

ينى  ئۇمىۈئ بىەقن  قر  ىەت رامىزان ئيىىىىم ئزاخىرقت ئزۇن  زھۋىىت ئيتى زاا بىزەقن ئزل زھىەلتت.  قىرنتزت ل

   ا رەسزۇلقلال   ئقگقر ققدنزر  يچىسزىىت لاپسزا  ۋزيمق پق غقممقر ئقلق رىسساكمۈننئائىشق رەىنىقلال ۇ ئقۋرا 

سزقن گۇۋزا الرۋت مقېنىزرەل قىەغۇچىسزقن  ئزت ئزالال ى   »دەا درئا قىەىمقن؟ دەا سۇرنغاۋۈا  رەسۇلۇلال   

دەا درئزا قىەىزم  درزگقن. ققدنزر  يچىسزىىت « مقېنىرەل قىەىشىت  اخشت  زرنسقن  ميىزت مقېنىزرەل قىەغىزن

 ۋاماى ئۇقۇش  قۇرئان ئۇقۇش لە  زا درئا قىەى  بىەقن ئزل ھىرش  يرەك. 

                                                                                      ئامىن.  ت ئقمقلەىرن الرۋت قۇبۇل قىەغايزاۋابت ئالال  لائاك  قممى الرۋىم روىنسىىت قۇبۇل قىەغاي   اخش

 غانز)مۇ قممقد  ھسھا لق ىارلى

                                                 
 _ ئايەت.197سۈرە بەقەرە ①
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 ئۈممىتىنىاڭ ئىساال  ساندا ئىلگىرىكى
 شااارائىتنى بىاار قىاايىن ئىنتااايىن ھااازىر
 ىايىنق باۇ ؛چۈرۈۋاتقاانلىقىەك بېشىدىن

 ئارمانلىرىغاا-ئاارزۇ پ،ئۆتۈ ئۆتكەلدىن
 ۋە «كەرىاام قۇرئااان» ئۈچااۈن يېااتى 
 ۋە غەلىابە ئاساتىدا نۇرى شەرىف ھەدىس

 چۈشىنىشاانىڭ ئەتراپلىاا  ئۈسااتۈنلۈكنى
 زامانادا ھاازىرقى كاى؛ىزۆرۈرل ئىنتايىن

 ئى  ئاسان ئانچە ئېرىشى  ئۈستۈنلۈككە
 بولمايادىغان ماۇمكىن لېكىن ،بولمىسىمۇ
 ئىسااااال  ؛ەساااالىكىئەم ئىشاااامۇ

 مۇجتەھىااااد ۋە نىااااڭمۇتەپەككۇرلىرى
 ئۈسااتۈنلۈككە ۋە غەلىاابە ئالىملىرىنىااڭ
 ئاااز ناھااايىتى ۋاقتىنىااڭ ئېرىشااى 
 شااۇ ا تەكىتلەۋاتقااانلىقى؛ قالغااانلىقىنى
 ۋە غەلىاابە ،ھالاادا بولغااان ئۈمىاادۋار

 شەرت تۈرلىرى، ۋە شەكىل ئۈستۈنلۈكنىڭ
 نىشااانلىرى ۋە باسااقۇ  ساەۋەبلىرى، ۋە

 يولادا بۇ پ،چۈشىنى ياخشى ىقالرنىقاتارل
 ۋە غەلىاابە ؛مااۇھىملىقى تىرىشىشاانىڭ

 يەتكااۈزۈش، دىننااى ئۈسااتۈنلۈكنىڭ
 دۆلەت ۋە قىلىا  مەغلاۇپ دۈشمەنلەرنى

 مااۇھىم بىرقااانچە قاتااارلى  قااۇرۇش
 مەزماۇنالر قاتاارلى  باارلىقى تۈرلىرىنىڭ
 ئااالال  ۋە توختالغانىاادۇق ئۈسااتىدە
 كەيەتكۈزۈش دىننى دەۋەتچىلەرنى تائاالنىڭ
 شاەھەر ئەنتااكىيە قىلغانلىقىغاا مۇيەسسەر
 قىلىااپ مىسااال ۋەقەلىكىنااى ئاھالىسااى

 نۆۋەتتىكى خالىسا ئالال  .كەلتۈرگەنىدۇق
 ئاۈچىنچى ۋە ئىككىنچاى ئۇنىاڭ ساندا،

 توختىلىمىز. ئۈستىدە مىساللىرى
 ئۇخادۇد ئەسااابۇل ئىككىنچى:

 ۋەقەلىكى (ئىگىلىرى ئورەك)
 مىسالى كىنچىئىك يەتكۈزۈشنىڭ دىننى

 باۇ بولاۇپ، ۋەقەلىكى ئىگىلىرى ورەكئ
 دىننى دەۋەتچىلەرنى تائاالنىڭ ئالال  ۋەقە

 قىلىشاقا ئاادا ئاماانەتنى ۋە يەتكۈزۈشكە
 ھەققىااادىكى قىلغاااانلىقى مۇيەسساااەر

 روشااااەنلىرىدىن ئە  قىسسااااەلەرنىڭ
 ھېسابلىنىدۇ.

 مۇنااداق ئەلەياىسساااال  پەيغەماابەر
 پادىشاا  ربى زاماندا ئىلگىرىكى» دەيدۇ:

 بىاار خااا  ئۇنىااڭ بولااۇپ، ئااۆتكەن
 ساېارىگەر باۇ ئىادى. باار سېارىگىرى
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 ياشىنىپ مەن پادىشاھقا: ،ۋاقتىدا قېرىغان
 يېنىمغا قالدى، يېقىنلىشىپ ئەجىلىم قالدىم،
 بولسااىڭىز، كەنئەۋەتاا يىگىتنااى بىاارەر
 قويغاان ئۆگىتىپ سېارىگەرلىكنى ئۇنىڭغا
 يىگىتناى بىار پادىشاا  دەيادۇ. بولسا 

 يىگىتكە سېارىگەر ئۇ كېيىن، ئەۋەتكەندىن
 ساېارىگەر باشااليدۇ. ئۆگىتىشكە سېارى
يېنىغا بارىادىغان ياول  پادىشاھنىڭ بىلەن

 بىر بولۇپ، بار دەرۋى  بىر ئوتتۇرىسىدا
 كېلىاپ، يېنىغاا دەرۋىشنىڭ يىگىت كۈنى
 قالىادۇ. بولۇپ مەپتۇن سۆزلىرىگە ئۇنىڭ
 كەلگەنادە، يېنىغاا ساېارىگەرنىڭ يىگىت

 ىاپكېچىك ئۈچاۈن نېمە ئۇنى سېارىگەر
 بااۇ يىگىاات ئۇرىاادۇ. دەپ ؟كېلىسااەن
 قىلغانادا، شاىكايەت دەرۋىشكە ئەھۋالنى

 ئۇرماااقچى سااېارىگەر سااىنى دەرۋىاا :
 كېچىكتاۈرۈپ ئۆيادىكىلىرىم مېنى بولسا،
 ئۇرمااقچى ئۆيدىكىلىرىڭ دېگىن، قويدى

 كېچىكتااۈرۈپ سااېارىگەر مېنااى بولسااا،
 يىگىات كۈنى ربى دەيدۇ. دېگىن، قويدى
 ۋە چاو  ناھاايىتى ئوتتۇرىساىدا يولنىڭ

 تىنۇۋالغانلىقرتۇ ھايۋان بىر قورقۇنۇچلۇق
 ىگەنلىكىنىئااۆتەلم يولاادىن خەلقنىااڭ
 ئىشااى دەرۋىشاانىڭ ئالالھقااا كااۆرۈپ،

 ئىشاى ساېارىگەرنىڭ ياكى سۆيۈملۈكمۇ
 ،بولادۇ  بىلىدىغان بۈگۈن ؟سۆيۈملۈكمۇ

  ،ئالال ئى ئېلىپ: تاشنى بىر قولىغا دەپ
 ئىشاى دەرۋىشنىڭ ئىشىدىن سېارىگەرنىڭ

 ھاايۋاننى بۇ بولسا، سۆيۈملۈك ۋە توغرا
 ئۆتۈۋالساۇن خەلا  بەرگىن، ئۆلتۈرۈپ

 ھااايۋان ھېلىقااى ئاتقاناادا، تاااش دەپ
 راۋان يولىغا خەل  بىلەن شۇنىڭ ئۆلىدۇ،
 دەرۋىشاكە ئەھاۋالنى بۇ يىگىت بولىدۇ.
 ساەن ئوغلۇ ، دەرۋى : قىلغاندا، خەۋەر
 چوقاۇ  ساەن كېتىپسەن، ئېشىپ مەندىن

 كەلاگەن دۇ  ساىناققا ئېغىر سىنىلىسەن،
 ئاشااكارىالپ ھەرگىااز مېنااى ۋاقتىڭاادا،
 بىالەن ئىزنى ئالالھنىڭ دەيدۇ. قويمىغىن،

 باشاقا ۋە كېسەل ئاق كور، تۇغما يىگىت
 ساااقايتااليدىغان كېسااەللەرنى تۈرلااۈك
 كاۆزى پادىشااھنىڭ كاۈنى بىر بولىدۇ.
 سورۇندىشاى بىار قالغان بولۇپ كۆرمە 
 نۇرغۇن ئا الپ، شۆھرىتىنى-نا  يىگىتنىڭ

 كااۆزۈمنى كېلىااپ: ئېلىااپ سااوۋغاتالرنى
 دەياادۇ. بولسااىڭىز، قويغااان ساااقايتىپ
 سااقايتالمايمەن، ھېچكىمناى مەن يىگىت:
 ئالالھقاا ئەگەر سااقايتىدۇ، ئالال  پەقەت
 قىلىامەن، دۇئاا مەن ئېيتساىڭىز، ئىمان

 رىاادۇبې شااىپالى  كااۆزىڭىزگە ئااالال 
 يىگىت ئېيتىدۇ، ئىمان ئادە  ئۇ دېگەندە،

 ئادەمنىاڭ ئۇ بىلەن شۇنىڭ قىلىدۇ، دۇئا
 ئاادە  ئۇ ئاندىن كېتىدۇ. ساقىيىپ كۆزى

 كېلىاپ يېنىغاا پادىشااھنىڭ ئاۋۋالقىدەك
 كىاام كااۆزۈ نى پادىشااا : ئولتۇرغاناادا،
 ئااادە : ئااۇ سااورايدۇ. دەپ ساااقايتتى،

 :پادىشاا  بەرگەندە، جاۋاپ دەپ رەببىم!
 يااق! ئاادە : ئۇ سورايدۇ. دەپ مەنمۇ؟
 ئاالال  بولغان رەببىمىز سېنىڭ ۋە مېنىڭ

 مەندىن سېنىڭ پادىشا : دەيدۇ. ساقايتتى
 ئاادە : ئۇ دېگەندە، بارمۇ؟ رەببىڭ باشقا
 ۇرتئالالھ رەببىمىز سېنىڭ ۋە مېنىڭ ھەئە،
 باشااليدۇ، قاقىيناش ئۇنى پادىشا  دەيدۇ.
 اشاكارىالپئ يىگىتناى ئاادە  ئۇ ئاخىرى
 كېلىشاكە ئېلىپ يىگىتنى پادىشا  قويىدۇ.
 يىگىااتكە: پادىشااا  .ئەۋەتىاادۇ ئااادە 
 ئاق ۋە كور تۇغما بىلەن سېارىڭ ئوغلۇ ،
 بولۇپ ساقايتااليدىغان قاتارلىقالرنى كېسەل

 مەن يىگىااات: دېگەنااادە، كېتىپساااەن
 ئاالال  پەقەت ساقايتالمايمەن، ھېچكىمنى
 نمااۇ؟مە پادىشااا : دەياادۇ. ساااقايتىدۇ
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 جاااۋاپ دەپ ياااق! يىگىاات: دېگەناادە،
 باشاقا مەنادىن سېنىڭ پادىشا : بېرىدۇ.
 يىگىات: سورىغاندا، دەپ بارمۇ؟ رەببىڭ
 دەپ ئالالھدۇر، رەببىمىز سېنىڭ ۋە مېنىڭ
 قاقىيناشا ئاۇنى پادىشا  بېرىدۇ. جاۋاپ

 دەرۋىشاانى يىگىاات ئاااخىرى باشاااليدۇ،
 دەرۋىا  بىالەن شاۇنىڭ ئاشكارىاليدۇ،

 دەرۋىشااكە: پادىشااا  ىاادۇ.كەلتۈرۈل
 رەت دەرۋىا  دەيادۇ. !يانغىن دىنىڭدىن
 ئۇنىڭ كەلتۈرۈلۈپ ھەرە كېيىن، قىلغاندىن
 ئىككاى ئاۇ تىلىنىادۇ، باشالپ بېشىدىن
 ئانادىن يىقىلىادۇ. يەرگە بولاۇپ پارچە

 دىنىڭادىن يۈزلىنىاپ: يىگىاتكە پادىشا 
 قىلىاادۇ. رەت يىگىاات دەياادۇ. يااانغىن،

 ئېلىااپ غقاااتا پاااالن ئااۇنى پادىشااا :
 پەللىساىگە يۇقىرى ئە  تاغنىڭ بېرىڭالر،

 ئااۇ سااورا الر، ئۇنىڭاادىن يەتكەناادە،
 بېارىڭالر، قۇياۇپ ئاۇنى يانسا دىنىدىن
 چوققىساااىدىن تاااا  يانمىساااا ئەگەر

 يىگىتناى ئاۇالر دەيدۇ. يۇملىتىۋېتىڭالر،
 چوققىساىغا تاغنىاڭ بېرىاپ، ئېلىپ تاغقا

 مېنااى ئااالال ، ئااى يىگىاات: چىققاناادا،
 قااتتى  تا  دەيدۇ. قۇتقۇزغىن، دىنئۇالر

 قالمااي كىشاى بىرمۇ ئۇالردىن تەۋرەپ،
 ھااالك چۈشاۈپ يۇمۇالپ ئۈستىدىن تا 

 پادىشااھنىڭ يىگىات كېايىن، بولغاندىن
 ئېلىاپ ساېنى پادىشاا : كېلىدۇ. ئالدىغا

 ئاالال  يىگىت: دېگەندە، قېنى؟ ما غانالر
 دەياادۇ. قۇتقااۇزدى، ئااۇالردىن مېنااى

 ئېلىاپ دېڭىزغاا ۇتاۇپت ئۇنى پادىشا :
 ئوتتۇرىسااىغا ئە  دېڭىزنىااڭ بېاارىڭالر،
 دىنىادىن ساورا الر، ئۇنىڭدىن بارغاندا،

 دېڭىزغاا قايتمىسا بېرىڭالر، قويۇپ يانسا
 يىگىتناى ئاۇالر دەيادۇ. چۆكتۈرۋېتىڭال

 ئاى يىگىات: بارغانادا، ئېلىاپ دېڭىزغا

پ دە قۇتقاۇزغىن، ئۇالردىن مېنى ئالال ،
 قالماي كىشى بىرمۇ نئۇالردى دۇ.دۇئا قىلى
 بولغانادىن ھااالك بولۇپ غەرق دېڭىزدا
 ئالادىغا پادىشااھنىڭ يەنە يىگىت كېيىن،
 ما غاانالر ئېلىاپ سېنى پادىشا : كېلىدۇ.
 مېناى ئاالال  يىگىات: دېگەندە، قېنى؟

 تەلەپ مەن سااەن قۇتقااۇزدى، ئااۇالردىن
 ھەرگىاز مېناى قىلمىغاۇچە ئىشنى غانقىل

 قىلغان تەلەپ نمە قاچان ئۆلتۈرەلمەيسەن،
 مېناااى ئانااادىن قىلساااا  ئىشااانى

 ناېمە پادىشاا : دەيدۇ. ئۆلتۈرەلەيسەن،
 بىار خەلقناى يىگىت: دېگەندە، ئۇ؟ ئى 
 دەرەخااكە مېنااى ئاناادىن يىغىااپ، يەرگە

 ئېلىاپ: ئاوقنى نىمادىكىىئوقد ئېسىپ،
 ناامى ئالالھنىاڭ بولغان رەببى يىگىتنىڭ
 مېنى قىلسا  شۇنداق ئاتقىن، دەپ بىلەن
 يىگىتنىڭ پادىشا  دەيدۇ. رەلەيسەن،ئۆلتۈ

 چېكىسىگە يىگىتنىڭ ئوق قىلىدۇ، دېگىنىنى
 باۇنى ئۆلىدۇ. يىگىت كېيىن، تەگكەندىن
 ئىماان رەببىگە يىگىتنىڭ خەل : كۆرگەن

 سااىز پادىشاااھقا: دەياادۇ. ئېيتتااۇق،
 پۈتاۈن بولدى، ھامان ئى  ئەنسىرىگەن

 پادىشاا  دېيىلگەندە، ئېيتتى ئىمان خەل 
 ئېغىزلىرىغاا يولالرنىڭ چو  رىنىلەشكەرلى
 دىنىادىن يېقىشاقا، ئاوت كوالپ، ئورەك

 يانمىغانالرنى بېرىشكە، قويۇپ يانغانالرنى
-بە  خەلا  بۇيرۇيدۇ. تاشالشقا ئوتقا
 سەكرەشاكە ئوتقاا يۈگۈرۈشاۈپ، بەستە

 ئېمىتىۋاتقاان بالىسىنى ئارىدىن .باشاليدۇ
 تۇرۇشاىغا، ئىككىلىنىپ ئاز بىر ئايال بىر

 ئاناا، كېلىپ: زۇۋانغا بوۋىقى ىدىكىقۇچىق
 ھەق ساەن شەكسىزكى بولغىن. سەۋرلىك
 ①.«دەيدۇ ،ئۈستىدە

                                                 
 ھەدىس-3445لىم رىۋايىتى، ئىما  مۇس ①
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 يۈرگاۈزگەن پىكىار ئۈستىدە ۋەقە بۇ
 پىالنلىرىادا ۋە ئەقىادە يىگىتنىاڭ كىشى

 يېتىاادۇ. تونااۇپ قىلغااانلىقىنى غەلىاابە
 قىلىاا  قۇربااان ۆزىنىئاا شااۇنىڭدەك،

 قالغااان ساااقالپ ئەقىدىسااىنى بەدىلىااگە
 بولسا ئادە  كور قىلدى. غەلىبە شمۇدەرۋى
 ھۇزۇرىاادىكى پادىشاااھنىڭ قېااتىم بىاار

 كەچكەنادە، ۋاز ئابرۇيىادىن ۋە مەنسەپ
 بەدىلىاگە نىڭىئەقىدىسا قېاتىم بىر يەنە

 قېاتىم ئىككاىنى قۇربان قىلغانادا ھاياتى
 قىلدى. غەلىبە

 بولاۇپ، ئەقىللىا  ناھاايىتى يىگىت
 پۇرساەتنى يەتكۈزۈشاتە دىنىنى رەببىنىڭ

 ئەقىدىسااىنى-ئىمااان بىلىااپ، ەنىاامەتغ
 ئااازغۇنلۇقتىن خەلقنااى ۋە ساقالشاانىڭ
 چىقىرىشنىڭ ئىمانغا كۇفرىدىن ھىدايەتكە،

 يااولىنى ئۈنۈملااۈك ئە  ۋە قىسااقا ئە 
 كەساكىن ۋاقىتتا مۇناسىپ يېتى ، تونۇپ
 قاتااارلىقالر بولااۇش مااۇۋەپپەق قارارغااا
 ئۆزىنىاڭ كورلىقىادىن دىلىنىڭ ،ئارقىلى 

 ۋەيران پادىشاھلىقىنى ۆزىنىڭئ بىلەن قولى
 غەلىابە ئۈساتىدىن پادىشا  زالىم قىلغان
 قىلدى.

 توناۇتتى، ھەقىقەتناى قاقەخەل يىگىت
 ئۈچااۈن ئەقىدىسااى-ئىمااان خەلقمااۇ
 ئۈساتىدە ھەق قىلىپ، قۇربان ئۆزلىرىنى

 ئىنسااانىيەتكە ۋە تااۇردى مۇسااتەھكە 
 بىلادۈرۈپ ئىكەنلىكىناى ەناېم غەلىبىنىڭ
 .قويدى

 قىلىا  ھاالك ادىشاھنىپ كاپىر يىگىت
 ئاالال  ئۆزىنىاڭ ۋە تۈزگەنادە پىالنىنى
 ساىزغاندا ياولىنى بولۇش شېاىت يولىدا

 قىلاادى. نامايااان قااابىلىيىتىنى ئۆزىنىاڭ
 ئاۈلگە كېيىنكىلەرگە يىگىتنىڭ شۇنىڭدەك،

 ياخشاى ئارىساىدا مۇئمىنلەر ۋە قىلىنىشى
 غەلىبىساى بىر يەنە ئۇنىڭ قېلىشى نامىنىڭ

 ئارقىاادىن-ئارقااا ىگىااتي ھېسااابلىنىدۇ.
 خەلقنىاڭ بولاۇپ، ئېرىشكەن غەلىبىلەرگە

 بىالەن ئېيتىشاى ئىماان رەبابىگە ئۇنىڭ
 پەللىاگە ياۇقىرى ئە  غەلىبىساى ئۇنىڭ
 بولدى. يەتكەن
 ئوتتۇرىساىدىكى ئىماان بىلەن رىفكۇ

 غەلىابىگە چاوك قوشۇنى تەۋھىد كۈرەشتە
 يولادا ھەق ئاادە  بىر پەقەت ئېرىشتى.
 پۈتاۈن بەدىلىاگە لى قى قۇربان ئۆزىنى
 ئېيتتى. ئىمان ئالالھقا خەل 

 ۋە ئېيتقان ئىمان ئالالھقا خەل  پۈتۈن
 باۇ ۋاقىتتاا، قىلغان ئىنكار كاپىرنى زالىم
 تۇتاۇپ، ساارا لىقى پادىشااھنىڭ زالىم

 ئۆزىنىاڭ ،تېخىمۇ غالجىرلىشاىپ كەتتاى
 باارلى  ئۈچۈن قېلى  ساقالپىتىنى ھەيۋ

 ،ساالدى ئىشاقا ۋاسىتىلىرىنى قورقۇتۇش
 بىاالەن ئااوتالر ،پىاانىكول ئااورەكلەر

 باۇ ماۇئمنلەرنى ،كېيىن تولدۇرۇلغاندىن
 يااالقچىلىرىنى-غالچا تاشالشقا ئورەكلەرگە
 ،قاچماساتىن ماۇئمىنلەر لېكىن .بۇيرىدى
 زالىام بەسلىشاىپ، كىرىشتە ئوتقا بەلكى

 چااۈنكى قالاادۇردى. ھەيااران كاااپىرنى
 ئۇالرغاا ئىماان دىللىرىادىكى ئۇالرنىڭ

 تۇرۇشنى چىڭ ئۈستىدە ھەق رلۇقنى،باتۇ
 كەينىادىن يىگىتنىڭ ئۇالر ئۆگەتكەنىدى.

 ۋە دىاان تىرىشاااتتى، يېتىشااكە ەكتىاازر
 ،قىلىاپ تەقادىم جانلىرىنى يولىدا دەئەقى

 مۇسااتەھكە  لاادادى ئاااالتتى. لەززەت
 ئاجايىاپ ماۇئمىنالرنى ئىمان ئورۇنالشقان
 .دۇرىدۇقىل ئىشالرنى كارامەتلىك

 قوغداش نىئەقىدىسى ئۆزىنىڭ ۋەقە بۇ
 كۆيادۈرۈلۈپ مىناۇت قاانچە بىر يولىدا
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 ياۆتكەلگەن جەنانەتكە مە گۈلۈك ئاندىن
 دۇنياا يااكى بوالمدۇ قىلغان غەلىبە كىشى

 بەھرىلىنىاپ كاۈن قاانچە بىر ھاياتىدىن
 بولغاان دۇچاار ئازابىغا جەھەننە  ئاندىن

 جااۋاپ ئوچاۇق سوئالغا دېگەن كىشىمۇ؟
 نىمەنىسااااى غەلىبىنىااااڭ بېرىااااپ،

 بەردى. پۈرۈييەنلەشتەمۇئ
 ئوتىنىاڭ ئااخىرەت بىلەن ئوتى دۇنيا

 مااۇمكىن سېلىشااتۇرۇش ئوتتۇرىسااىنى
 ئوتتۇرىساىدا ئاوت ئىككى بۇ بولمايدۇ!
 ئوتىادا دۇنياا باار. پەرق چو  ناھايىتى

 ئاااخىرەتتە مااۇئمىنلەر كۆياادۈرۈلگەن
 تۇرىادىغان ئېقىاپ ئۆساتە لەر ئاستىدىن

 باۇ ئەلۋەتتە بولىدۇ. سازاۋەر جەننەتلەرگە
 غەلىبىادۇر. چاو  ۋە مۇۋەپپەقىيەت چو 
 ئەمەللەرناى ياخشاى ۋە ئېيتقاان ئىمان»

 ئاسااتىدىن شۈباىسااىزكى، قىلغااانالر،
 جەنانەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستە لەر
 .①«بەختتۇر چو  بۇ بولىدۇ. سازاۋەر

 مۇناداق رەھىمەھۇلال  قۇتۇپ سەيىد
 ۋەھشىيلىك نەزىرىدە، بەزىلەرنىڭ» دەيدۇ:
 ۋە قىلغانادەك غەلىابە ئۈساتىدىن ئىمان

 يۈكساەك ئە  قەلبىادىكى مۇئمىنلەرنىڭ
 ھېچقانااداق ئىماننىااڭ يەتااكەن پەللىااگە
 كۆرۈنىادۇ. بولمىغاندەك ئېتىبارى-ۋەزنى
 ماۇئمىنلەرگە، «كەرىام قۇرئاان» لېكىن

 بولغان مۇناسىۋەتلىك ئۇنىڭغا ۋە ھاياتلى 
 ۋە بەھارىلىنى  ئەلەملەرنىڭ، ۋە لەززەت
 ىتاىقىمم چاو  اتارازىد ۇملۇقالرنىڭمەھر
 ،شۇنىڭدەك ۋە ئەمەسلىكىنى نەرسىلەر بار

 خا  غەلىبىگىال زاھىرىي پەقەت غەلىبىنىڭ
 ئۆگەتتى. ئەمەسلىكىنى

 لاېكىن ،ياوق ئىنساان ئۆلمەيدىغان
                                                 

 ئايەت.-11سۈرە بۇرۇج  ①

 بولمايادۇ. ئوخشااش سەۋەبلىرى ئۆلۈش
 بۇناداق ۋە غەلىبىگە بۇنداق ئادە  ھەممە

 پەقەت باۇ .ئېرىشاەلمەيدۇ ئۈستۈنلۈككە
 بەندىلىرىگە قىسمەن ۋە تاللىشى ئالالھنىڭ
 ئۆلۈمدە ئادە  ھەممە ئىلتىپاتىدۇر. بولغان
 پەرقلىا  شاەرەپتە-شان لېكىن ،ئورتاق

 مەغلااۇپ ئىمانىاادا مااۇئمىنلەر بولىاادۇ.
 قېلىشقا ساقالپ ھاياتىنى بەدىلىگە ۇشبول

 چاو  قىلساا ئۇنداق لېكىن .ئىدى قادىر
 ئىنساانىيەت پۈتۈن ھەتتا تارتاتتى، زىيان
 مەنىساىنى ھاياتلىقنىاڭ تارتااتتى، زىيان

 ياتتى...وق يوقىتىپ
 دەياادۇ: مۇنااداق تائاااال ئااالال 

 بولسۇن. لەنەت ئىگىلىرىگە ئورەكلەرنىڭ»
 ئاوتالر تۇرغاان الۋۇلاداپ ئورەكلەر ئۇ

 ۋاقىتتاا ئەينى ئىدى. تولدۇرۇلغان بىلەن
تاماشاا  ئولتۇرۇپ ئۈستىدە ئورەكلەر ئۇالر
 غالىب، پەقەت مۇئمىنلەرنى ئۇالر ،تىقىالت

 ئىمااان ئالالھقااا اليىاا  مەدھىاايىگە
 ②«.كۆردى يامان ئۈچۈنال ئېيتقانلىقلىرى

 ئۈسااتىدە ئااايەتلەر بااۇ چىاالەردەۋەت
 الزىاام. يۈرگۈزۈشااى پىكىاار ئەتراپلىاا 
 دۈشامەنلىرى ئۇالرنىاڭ بىلەن مۇئمىنلەر

 كۈرۈشاى ئەقىدە كۈرەش ئوتتۇرىسىدىكى
 پەقەت ۇئمىنلەرنىما دۈشامەنلەر بولۇپ،
 كۆرىادۇ يامان ئۈچۈنال ئېيتقانلىقى ئىمان
 ③«دۈشمەنلىشىدۇ ئۈچۈنال ئەقىدىسى ۋە

 پەيغەمااااابەر ئاااااۈچىنچى:
 دىنناى مەككىادە ئەلەياىسساالمنىڭ

 بولغانلىقى مۇيەسسەر يەتكۈزۈشكە
 مىساالى ئۈچىنچى يەتكۈزۈشنىڭ دىننى
 دىننى مەككىدە ئەلەياىسساالمنىڭ پەيغەمبەر

                                                 
 ئايەتكىچە.-3ئايەتتىن -4سۈرە بۇرۇج  ②
 بەت.-173مائالىم فىتتەرى   ،سەيىد قۇتۇپ ③
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 بولۇپ، بولغانلىقى مۇيەسسەر يەتكۈزۈشكە
 تۈرلىرىاادىن مااۇھىم غەلىبىنىااڭ بااۇ

 ھېسابلىنىدۇ.
 مەككىاادە ئەلەياىسساااال  پەيغەماابەر
 نىىباسااااقۇچ مەخپااااى دەۋەتنىااااڭ

 كېاايىن، لىغاناادىنمتاما مۇۋەپپەقىيەتلىااك
-خىاا  يااېقىن» نىااڭ:تائاال ئااالال 

 دېاگەن ①«ئاگاھالندۇرغىن ئەقرىبالىرىڭنى
 بىالەن شاۇنىڭ بولىادۇ. نازىال سۆزى

 غاااتېغى سااافا ئەلەياىسساااال  پەيغەماابەر
 ئەگەر» چاقىرىاپ: قۇرەيشالەرنى چىقىپ،
 ئااتلى  باغرىدىن تا  مۇشۇ سىلەرگە مەن

 قىلىادۇ ھۇجاۇ  سىلەرگە ،چىقىپ قوشۇن
 دەيادۇ. مسىلەر؟شىنەئى ما ا سىلەر دېسە 

 سااۆزلىگىنىڭنى يالغااان سااېنىڭ ئااۇالر:
 پەيغەمااابەر دېگەنااادە، بىلمەيمىاااز

 ساىلەر بولساا، ئۇناداق سساال :ئەلەياى
 ئېيتمىغاان ئىمان پەيغەمبەرلىكىمگە مېنىڭ

 ئااازاب قاااتتى  سااىلەرگە ،تەقاادىردە
 سااااىلەرنى مەن چۈشااااىدىغانلىقىدىن

 ئەباۇ تاغىساى دەيدۇ. ئاگاھالندۇرىمەن،
 ئىا  مۇشۇ بىزنى كەت، قۇرۇپ لەھەب:

 ئورنىاادىن دەپ يىغاادىڭمۇ؟ ئۈچااۈن
 :ىادۇلبو نازىل سۈرە بۇ ئاندىن تۇرىدۇ.

 قاۇرۇپ قاولى ئىككاى لەھەبنىڭ ئەبۇ»
 كەتتااى. قااۇرۇپ )ئەمەلاادە( كەتسااۇن!
 ئېرىشااكەن ۋە مااۈلكى-مااال ئۇنىڭغااا
 الۋۇلاداپ ئاۇ ئەساقاتمىدى. نەرسىلىرى
 كىرىادۇ. دوزاخقاا( )يەناى ئوتقا تۇرغان

 )يەنااى توشااۇغۇچى ئوتااۇن ئۇنىااڭ
 تۇرغاان الۋۇلاداپ خوتۇنىمۇ سۇخەنچى(

 مەھاكە  ابوينىاد ئۇنىاڭ كىرىدۇ. ئوتقا

                                                 
 ئايەت.-214سۈرە شۇئەرا  ①

 ②«بولىدۇ ئارغامچا ئېشىلگەن
 ائاشاكار ئەلەياىسسااالمنىڭ پەيغەمبەر
 ئەقرىبااالىرىنى-خىاا  يااېقىن دەۋەتنااى

 تەبىئىاي باشلىشاى بىلەن ئاگاھالندۇرۇش
 ئەيناى چاۈنكى ھېسابلىنىدۇ. ئەھۋال بىر

  قاۇروچ روھى قەبىلىۋازلى  مەككە ۋاقىتتا
 دەۋەتنى بولۇپ، شەھەر بىر تارتقان يىلتىز

 باشالشانىڭ ئەقرىبااالردىن-خىا  قىنيې
 ياااردىمى قۇۋۋەتلەشااكە قااولالپ ئااۇنى
 مەككە زاماندا ئەينى شۇنىڭدەك، بوالتتى.

 بولغااانلىقتىن مەركەز دىنىااي شااەھىرى
 باشالشاانىڭ شااەھەردىن بااۇ دەۋەتنااى
 تەساىرى ئاالھىدە قەبىلىلەرگە ئەتراپتىكى
 باشاالش قۇرەيشلەردىن دەۋەتنى بوالتتى.
 بىرىنچااى شتۇرۇشاانىڭخەلقئاراال ئااۇنى
 ③ئىدى. قەدىمى

 ياۈز دەۋەت ائاشكار قېتىملى  تۇنجى
 ئەزىاايەت قىلىاا ، مەسااخىرە ئااۆرۈش،
 ۋە توسااۇش قىلىاا ، ئىنكااار قىلىاا ،
 بىالەن قاتاارلىقالر پىالناالش سۇيىقەست

 باتىااال بىااالەن ھەق نەتىجىلىنىااادۇ.
 پەللىاگە يۇقىرى كۈرەش ئوتتۇرىسىدىكى
 رەشانىڭكۈ بۇ خەلقى مەككە كۆتۈرۈلىدۇ،
 بىار باۇ ،يدۇباشاال تارقىتىشقا خەۋىرىنى
 ئېلىپ پايدا چو  ئۈچۈن دەۋەت تەرەپتىن

 قەبىلىالەر ئەتراپتىكاى چاۈنكى .ېلەتتىك
 تىاز خەۋىارى دەۋەتنىاڭ باۇ ئارىسىدا
 قىلىشاقا قوباۇل ئۇنى بەزىلەر تارقىلىپ،

 .ىغانىدىباشل
 دەۋەت ئەلەياىسسااااال  پەيغەمااابەر

 تائىفقاا تىرىشاىپ كېڭەيتىشكە ساھەسىنى
 دىنىناى ئىسال  باشلىقلىرىغا قەبىلە چىقىپ،

                                                 
 سۈرە مەسەد. ②
③ 124125 



 

9 

 

 رەت باۇنى ئاۇالر لاېكىن ،تونۇشتۇرىدۇ
 مۇئاامىلە يامان بەلكى ،قالماستىن قىلىپال
 ئەلەياىسسااالمغا مۇھەممەد ئۇالر قىلىدۇ.
 ئاااۆز ىاااڭئۈممەتلەرن كاااىىئىلگىر

 پوزىتسىيىسااىنى تۇتقااان پەيغەمبەرلىاارىگە
 دىنناى  ئەلەياىسسااال پەيغەمبەر تۇتىدۇ.

 قىلىاا ، ئااادا ئامااانەتنى يەتكااۈزۈش،
 خىزمىتىنااى كۆرسااىتى  يااول ئااۈممەتكە

 يەنە تااائىفتىن ئۈچااۈن داۋامالشااتۇرۇش
 لېكىن چىقىدۇ، يولغا قاراپ تەرەپكە مەككە

 خالىمايادۇ. كىرىشانى پىالنساىز مەككىگە
 ئۆتكاۈر ئۆزىنىڭ ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر

 ،كاۆرۈپ ئىا  بىالەن پاراسىتى-لىئەق
 مۇتئىم باشلىقى نىڭىقەبىلىس نەۋفەل نىبە

 بىاالەن كىشااى دېااگەن ئەدى ئىبنااى
 ئېلىشنى ھىمايىسىگە ئۇنىڭدىن كۈرۈشۈپ،

 ئەدى ئىبنااى مااۇتئىم قىلغاناادا، تەلەپ
 تەلىپىنااى ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر
 ياشااالرنى نۇرغااۇن ۋە قىلىاادۇ قوبااۇل

 ئەلەياىسساالمنى پەيغەمبەر ،قورالالندۇرۇپ
 پەيغەماابەر .رۇنالشااتۇرىدۇئو قوغداشااقا

 قاتارلى  ھارىسە ئىبنى زەيد ئەلەياىسساال 
 ياشاالرنىڭ تاوپ بىار قورالالنغان پۇختا

 بەيتۇلالھغاا ھەرە  ئاۇدۇل ھەمراھلىقىدا
 ئاۆيىگە ئانادىن ئوقاۇپ، نامااز كىرىپ

 قايتىدۇ.
 نەۋفەل بەنااى جەمئىيىتىاادە قااۇرەي 

 باارلىقىنى نوپاۇزى كۈچلۈك نىڭىقەبىلىس
 شااۇ ئەلەياىسساااال  يغەماابەرپە بىلااگەن
-قاانۇن ۋە ئاادەت-ئاۆرپ زاماندىكى
 ئاۇنى پايدىلىنىپ، ئۈنۈملۈك نىزامالردىن

 خىازمەت جانلىنىشاىغا خىزمىتىنىڭ دەۋەت
 ①قىلدۇرىدۇ.
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 مۇساۇلمانالر ئەلەياىسسااال  پەيغەمبەر
 ۋە بواللىغااۇدەك خاااتىرجە  دىنىاادىن

 قۇتۇلغۇدەك ئەزىيەتلىرىدىن قۇرەيشلەرنىڭ
 خەلقئاراالشاتۇرۇش دەۋەتنى ۋە نماكا بىر

 مۇھىاات بىاار مۇناسااىپ باشااقا ئۈچااۈن
 مەككىنىااڭ دەۋەتنااى ئۈچااۈن ئىاازدەش
 كااۆپ توغرىسااىدا كېڭەيااتى  سااىرتىغا
 ②ئىزدىنىدۇ.

 ئەتراپتىكاى ئەلەياىسسااال  پەيغەمبەر
 دەۋەت ئااۇالرنى بېرىااپ، قەبىلىاالەرگە
 ساااھابىلىرىنىڭ بەزى كېاايىن، قىلغاناادىن
 ھىجرەت ئېفىئوپىيىگە( يەنى) غاھەبەشىستان

 قويىدۇ. ئوتتۇرىغا تەكلىپىنى قىلى 
 بولغاان ئېفىئاوپىيىگە مۇسۇلمانالرنىڭ

 پەيغەمبەرلىكنىڭ ھىجرىتى قېتىملى  تۇنجى
 بولغااان ئېيىاادا رەجەپ يىلااى بەشااىنچى
 نەپەر تاۆت ئەر، نەپەر بىار ئون بولۇپ،
 مېڭىاپ پىيادە بويىغا دېڭىز جىددە ئايال

 ئېلىپ ئىجارە كېمىنى بىر كېيىن، بارغاندىن
 بارىدۇ. يېتىپ ساالمەت ئېفىئوپىيىگە

 ھىجااارەت تاااۇنجى ئېفىئاااوپىيىگە
 ئۇممااۇ بولغااان ئارىسااىدا قىلغانالرنىااڭ

 مۇناداق ئەناانىاڭ رەزىيەلالھاۇ ەمەسەل
 مۇساۇلمانالرغا قىلىنىدۇ: بايان دېگەنلىكى

-قەۋمى ۋە تاغىسى كەلگەندە، تار مەككە
 ەزىايەتئ ئاۆزىگە ھىمايىساىدە جامائىتى

 تۈرلاۈك ساھابىلىرىنىڭ لېكىن يەتمىسىمۇ
 كاۆرگەن كەلگەنلىكىنى دۇ  ئەزىيەتلەرگە
 ئېفىئوپىيىادە» ئەلەياىسسااال : پەيغەمبەر

 ھېچكىمگە يېنىدا ئۇنىڭ بار، پادىشا  بىر
 چىقىا  سىلەرگە ئالال  قىلىنمايدۇ، زۇلۇ 
 يەرگە شاۇ ساىلەر قەدەر بەرگەناگە يولى
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 بىالەن، ۇنىڭش .دىدې «تۇرۇ الر بېرىپ
 قۇتۇلۇپ، زۇلۇمدىن بېرىپ، يەرگە ئۇ بىز

 ①.تۇقئېرىش خاتىرجەملىككە
 بولغاان گەىئېفىئاوپىي مۇسۇلمانالرنىڭ

 دەۋەت ۋە تەشاۋىقات سىياسىي، ھىجرىتى
 پەيغەمااابەر ئالغانىااادى. خااااراكتېرىنى

 تاللىشاى ئېفىئاوپىيىنى ئەلەياىسساالمنىڭ
 شاۇ بەلكاى ،بولماستىن تالالش يۈزەكى

 ۋەزىيەتلەرناااى خەلقئاااارا ىكىدەۋرىاااد
 كېيىنكاى قىلغانادىن تەھلىال ئەتراپلى 
 ئىدى. تالالش
 قىلىا  تەشۋى  ئىسالمنى ھىجرەت بۇ

 ۋاسااىتە بىاار مااۇھىم ۋاسااىتىلىرىدىن
 قېناى كىندىك مۇسۇلمانالرنىڭ بولغانىدى.
 چىقىشااى تاشااالپ يااۇرتىنى تۆكااۈلگەن
 يۈزبەردىماۇ ئىا  بىار چو  جەمئىيەتتە
-يااۇرت ئۈچااۈن نااېمە ئااۇالر نااېمە؟

 ۋە مۈلااۈكلىرىنى-مااال ماكااانلىرىنى،
 چىقىادۇ؟ تاشاالپ تۇغقاانلىرىنى-ئۇرۇ 

 قىالتتاى. پەيادا ساوئالالرنى دېگەندەك
 ئاۆمەكتىن باۇ ئەلەياىسسااال  پەيغەمبەر

 پادىشااھى ئېفىئاوپىيە ۋاقىتتىكاى ئەينى
 قىلىشاقا ياخشىلى  مۇسۇلمانالرغا نەجاشىغا
 قوبۇل ئىسالمنى ئۇنى ۋە قىلىپ ئىشارەت

 مەكتاااۇپ قىلىاااپ دەۋەت قىلىشاااقا
 ئەۋەتكەنىدى.

 ئۆمىكى تەشۋىقات قېتىملى  تۇنجى بۇ
 ئۈچاۈن قىلى  تەشۋى  دەۋىتىنى ئىسال 
 بىالەن تەدبىار ئۈنۈملۈك ۋە پىالن پۇختا

 ②ئىدى. ئۆمەك تەييارالنغان
 تاللىنىشى مۇناسىپ ماكاننىڭ ۋە زامان
 ئەزىايەتلەردىن ياكى بىلەن، لى تاسادىپىي
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 چاۈنكى بولمىغانىادى. ئۈچاۈنال ى قېچ
 ئەزىايەتلەرگە قاتتى  مۇھاجىرالرنىڭ بەزى

 ھىمايىسااى نىڭىقەبىلىساا ئۇچرىماسااتىن
 باار ئىمكاانىيىتى قېلى  مەككىدە ئاستىدا
 ③ئىدى.

 ئااۆمىكى تەشااۋىقات تااۇنجى بااۇ
 ئاااۆمەكلىرىگە ىئەلچااا كاااۈنىمىزدىكى

 ال» ئۆمەك بۇ لېكىن ،كېتەتتى ئوخشىشىپ
 ۇنماااۇھەممەد ئىللەلاااال ، ئىاااالھە
 كۆتاۈرگەن شوئارنى دېگەن «رەسۇلۇلال 

 ئااۆمەك تىرىشااقان تارقىتىشااقا ئاۇنى ۋە
 ئېفىئااوپىيە مۇسااۇلمانالرنىڭ ئىاادى.

 بااوزەك نىشااانى بىرىنچااى ھىجرىتىنىااڭ
 ەتلىرىدىنئەزىي قۇرەيشلەرنىڭ قىلىنغانالرنى
 لاېكىن ،بولساىمۇ بولغاان قۇتۇلدۇرۇش

 ئاېچى ، ئۇپاۇق يېڭاى ئۈچۈن دەۋەت
 تۇتقاااان دەۋەتاااكە لەرنىڭقۇرەيشااا

 قاتااارلى  ئەيىاابلەش پوزىتسىيىسااىنى
 ئاالتتى. ئىچىگە ئۆز مەزمۇنالرنىمۇ

 ئەزىايەت مۇساۇلمانالرغا قۇرەيشلەر»
 خەۋەرناى دېاگەن «توختىتىپتاۇ قىلىشنى

 ئېفىئوپىيىاادىن مۇھاااجىرالر ئا لىغااان
 يالغانلىقىنى، خەۋەرنىڭ بۇ قايتىپ مەككىگە

 نلىقىنىيامااا تېخىمااۇ ئىشاانىڭ ئەكسااىچە
 ئەلەياىسسااال  پەيغەمبەر ۋاقتىدا، بىلگەن

 رۇخساەت ھىجارەتكە قېتىملى  ئىككىنچى
 ئاياااالالردىن ۋە ئەر بولاااۇپ، بەرگەن

 يەنە كىشااى يااۈزلەرچە تاپقااان تەشااكىل
 قىلىدۇ. ھىجرەت ئېفىئوپىيىگە

 بىاخەتەر ئېفىئوپىيىادە مۇھاجىرالرنىڭ
 مەكاااكە ئا لىغاااان ياشااااۋاتقانلىقىنى

 ئەمارى يېنىغاا جاشاىنىڭنە مۇشرىكلىرى
 ئەباۇ ئىبناى ئابدۇلال  بىلەن ئا  ئىبنى
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 بىالەن ساالمالر-سوۋغا نۇرغۇن رەبىئەنى
 كېلىشكە قايتۇرۇپ مۇھاجىرالرنى ئەۋەتىپ

 كااۆزلىگەن لااېكىن ،بولسااىمۇ ئۇرۇنغااان
 يېتەلمەيدۇ. مەقسىتىگە

 مەدىنىادە قىسمى كۆپ مۇھاجىرالرنىڭ
 وپىيىادەئېفىئ قەدەر تارتقانغا يىلتىز ئىسال 
 بەزىلىارى ئۇالرنىڭ كېيىن بولۇپ، قالغان

 قىلىادۇ. ھىجرەت مەدىنىگە ئېفىئوپىيىدىن
 ئۇنىااڭ ۋە ئەناااۇ رەزىيەلالھااۇ جەئاافەر
 خەيابەر يىلاى-7 ھىجرىيەىنىڭ يېقىنلىرى
 ئېفىئوپىيىاادە قەدەر بولغانغااا فەتاااى
 ①قالىدۇ.

 مەككىنىااڭ ئەلەياىسساااال  پەيغەماابەر
 لااۈپئۆتكۈزۈ جايلىرىاادا ھەرقايسااى
 ھەج مەۋسااۇمى، تىجااارەت تۇرىاادىغان
 غەنىامەت مەۋسۇمالرنى قاتارلى  مەۋسۇمى
 بىالەن باشاقىالر دامەۋسۇمالر بۇ بىلىپ،

 ئەتراپىاادىكى مەكااكە ۋە تۇنۇشۇشااقا
 كەكېكەيتىشااا دەۋەتناااى شاااەھەرلەرگە

 تىرىشاتتى.
 ئۈچاۈن تاارقىتى  دەۋىتىناى ئىسال 
 شااەھەرلەردە باشااقا شااەھىرىدە مەدىاانە

 بەزى تۆۋەندىكىااادەك انتېپىلمايااادىغ
 ئىدى: بار شارائىتالر

 بىلەن قەبىلىسى ئەۋ  مەدىنىدىكى-1
 بۇئاا  ئوتتۇرىساىدا قەبىلىسى خەزرەج

 چاو  ئوخشااش ئۇرۇشاقا دىكى ②كۈنى
 باۇ بولۇپ، قىلغانلىقى داۋا  ئۇرۇشالرنىڭ
 پىشاقەدە  جاھىال ئۇالرنىاڭ ئۇرۇشالردا
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ئەۋ  قەبىلىسااى بىاالەن خەزرەج بۇئااا  كااۈنى  ②

قەبىلىسى ئوتتۇرىساىدا كەساكىن ۋە چاو  كۆلەملىاك 
ئۇرۇش بۇلغان كۈن بولۇپ، بۇ كۈن ئاۇرۇش بولغاان 

 جاينىڭ نامى بىلەن بۇئا  كۈنى دەپ ئاتالغان.

 ئاكتىااپ پەقەت تااۈگەپ، كاتتىباشاالىرى
 ھەياائەتال تاپقااان تەركىااپ ياشااالردىن
 بىر ئەھلى مەدىنە كۈنلەردە ئۇ قالغانىدى.
 بولااۇپ مۇھتاااج قاااتتى  يېااتەكچىگە
 كاۈنىنى بۇئاا  بەزىالەر تۇرۇۋاتاتتى.
 ئەھلىنىااڭ مەدىاانە كااۈنلەردە كېيىنكااى
 ئۈچاۈن كىرىشاى ئىساالمغا توسالغۇسىز

 ئەلەياىسساالمغا پەيغەمبەر تائاالنىڭ ئالال 
 دەپ ،ىدۇرساااوۋغىت قىلغاااان تەقااادىم
 ③قارىغان.
 پەيغەمبەرلەرنىااااڭ مەدىنىاااادە-2

 ەردارخەۋ تاااوال-ئااااز ئەھۋالىااادىن
 بولااۇپ، يەرلەشااكەنلىكى يەھۇدىالرنىااڭ

 ئاۆتكەن ئىلگىارى ئەھلىگە مەدىنە ئۇالر
 كېلىاادىغان كېاايىن ۋە پەيغەمبەرلەرنىااڭ

 ۋەھياى ۋە سۈپەتلىرى بەزى پەيغەمبەرنىڭ
 بېرىاپ سۆزلەپ مۇنچە-ئانچە توغرىسىدا

 اتتى.تۇر
 مەدىاانە بىاالەن ئىنااايىتى ئالالھنىااڭ

 مىناادىكى كىشاى نەپەر ئاالتە ئەھلىدىن
 پەيغەماابەر ،جاياادا دېااگەن «ئەقەبە»

 بولاۇپ، ئۇچراشقان بىلەن ئەلەياىسساال 
 ئىساال  ئۇالرغاا ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر
 پەيغەمابەر ئاۇالر تونۇشاتۇرىدۇ. دىنىنى

 پقىلى گېپىنى يەھۇدىيالر ئەلەياىسساالمنىڭ
 تونااۇپ ئىكەنلىكىنااى پەيغەماابەر بەرگەن

 قايتقانادىن مەدىنىگە ۋە بولىدۇ مۇسۇلمان
 ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر ،كېاايىن

 تارقىتىشااقا خەۋىرىنااى پەيغەمبەرلىااك
 ئەنساااارالرنىڭ ۋەقە باااۇ باشااااليدۇ.
 ④بولىدۇ. باشلىنىشى بولىشىنىڭ مۇسۇلمان

                                                 
 رقام( 4/227)  ③
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 يىلاى كېيىنكى ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر
 نەپەر ئىككاى ئاون يەنە سۈمىدەمەۋ ھەج

 جايادا دېگەن «ئەقەبە» بىلەن مۇسۇلمان
 ،كەلتۈمەسلىك شېرىك ئالالھقا ئۇچرۇشۇپ،
 قىلماسالى ، زىناا ى ،لقىلماس ئوغرىلى 

 ۋە چاپلىماساالى  بوھتااان باشااقىالرغا
 شاەرتلەر قاتاارلى  قىلماسالى  ئاسىيلى 
 .قىلىادۇ قوبۇل ىتىنىبەيئ ڭئۇالرنى بىلەن
 دەپ بەيئىتاى چىبىرىن ئەقەبە بەيئەت بۇ

 ئاتىلىدۇ.
 ئىبنى مۇسئەب ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر

 دىننى ئۇالرغا ئەناۇنى رەزىيەلالھۇ مەيرۇئ
 ئۈچاۈن گىتى ۆئا ئوقۇشانى قۇرئان ۋە

 مەدىنىدە ئۇ ئەۋەتىدۇ. بىرگە بىلەن ئۇالر
 تونۇلىادۇ بىالەن نا  دېگەن «ىممۇئەلل»
 ①ۇ.بولىد ئىما  ئۇالرغا داالرناماز ۋە

 ئىبنى مۇسئەب ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر
 قاانچە بىار ئەناۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئۇمەير

 تۇتاۇپ نەزەردە قاابىلىيىتىنى ساھەدىكى
 مۇسائەب تاللىغانىادى. ئىشاقا بۇ ئۇنى
 قۇرئاان ئەنااۇ يەلالھۇىرەز ئۇمەير ئىبنى

 بولااۇپال «قااارى» يادلىغااان كەرىمنااى
 دىننى كۈچلۈك، ئىمانى بەلكى ،قالماستىن

 گاۈزەل تىرىشچان، ھېرىس، يەتكۈزۈشكە
 ئىا  بىالەن ھاېكمەت ئىاگە، ئەخالققا

 شاۇ ا ئىدى. ساھابە تاالنتلى  قىلىدىغان
 مەدىانە ئىچىادىال ئااي قاانچە بىار ئۇ

 ۋە تارقىتىشاقا دىنىناى ئىسال  شەھىرىدە
 ھۇزەير ئىبنى ئۇسەيد مۇئاز، ئىبنى سەئد

 قابىلىيەتلىااك ئوخشااىغان قاتارلىقالرغااا
 قىلىشاقا جەلاپ دىنىغا ئىسال  نىشەخسلەر

 شەخسانىڭ ئىككى بۇ بواللىغانىدى. قادىر
 مەدىنىاادە بىاالەن بولىشااى مۇسااۇلمان

                                                 
① 1431 

 ②بولغانىدى. مۇسۇلمان كىشىلەر كۆپلىگەن
 رەزىيەلالھاۇ ئاۇمەير ئىبناى مۇسئەب
-تەلىاام دەۋەت، تەشااۋىقات، ئەناۇنىااڭ

 رولىنىڭ ئالغان ساھەلەردە قاتارلى  تەربىيە
 ھازىرالشاتا شاارائىت قاباساقۇچ كېيىنكى
 مەدىانە بولغانىدى. تەسىرى چو  ئىنتايىن

 قۇرئااان ۋە دەۋەت ئاساسااەن شااەھىرى
 ئىككىنچى بولغانىدى. پەتاى بىلەن كەرىم

 بىاار ئەنسااارالردىن بەياائەتكە قېتىملىاا 
 پەيغەمابەر كېلىاپ، تەشاكىللىنىپ ئۆمەك

 كېيىن، ئۇچراشقاندىن بىلەن ئەلەياىسساال 
 يۆتكىلىدۇ. سقۇچقابا بىر يېڭى دەۋەت

 دەۋەت ئەلەياىسسااااال  پەيغەمااابەر
 بېرەلەيادىغان قۇرباان ئۈچاۈن خىزمىتى
 ئەھمىيەت ئاالھىدە يېتىلدۈرۈشكە شەخسنى

 جەئاافەر ئۈچااۈن شااۇنىڭ بەرگەنىاادى.
 يەتكاۈزۈش، دىننى ئەناۇنىڭ رەزىيەلالھۇ
 رول چاو  يولىادا قىلى  ئادا ئامانەتنى

 ۇرەزىيەلالھاا مۇساائەب ئوينىغااانلىقىنى،
 مەدىانە بىالەن تىرىشاچانلىقى ئەناۇنىڭ
 كۆرىمىز. بولغانلىقىنى پەتاى شەھىرىنىڭ
 ئاورەك ۋەقەلىكى، ئاھالىسى ئەنتاكىيە
 پەيغەمااابەر ۋە ۋەقەلىكاااى ئىگىلىااارى

 دىنناااى مەككىااادە ئەلەياىسسااااالمنىڭ
 قاتارلى  بولغانلىقى مۇيەسسەر يەتكۈزۈشكە

 ناىدەۋەتچىلەر تائاالنىاڭ ئالال  مىسالالر
 ىنىڭقىلغانلىق مۇيەسسەر كەيەتكۈزۈش دىننى
 غەلىابە ۋەقەلىكلەر بۇ بولۇپ، لىرىمىسال
 تااۈرلىرى مااۇھىم ئۈسااتۈنلۈكنىڭ ۋە

 ھېسابلىنىدۇ.
  ساندا... كېيىنكى داۋامى -
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 كااالمى تائاالنىاڭ ئاالال  -ەپسىرت
 مەنىساىنى نىاڭ«كەرىم قۇرئان» بولغان

 ۋە ئەھكاملىرىنى بېرىدىغان، چۈشەندۈرۈپ
 ئىلىم چىقىرىدىغان ئوتتۇرىغا رىنىھېكمەتلى

 ھەربىاار تائاااال ئااالال  .①دېمەكتااۇر
 ئىچىادىن قەۋماى ئۆز ئۇنىڭ پەيغەمبەرنى

 چۈشاۈرگەن كىتااب چىقارغاندەك، تالالپ
 ئۇالرنىاڭ كىتابالرنى ئۇ پەيغەمبەرلەرگىمۇ

 بىار قاناداقال» چۈشاۈرگەن. تىلىدا ئۆز
 ئاۆز ئاۇنى بىاز ئەۋەتەيلاى، پەيغەمبەر
 بايان بۇيرۇغانلىرىنى( لالھنىڭ)ئا قەۋمىگە
 تىلىدا قەۋمىنىڭ ئۆز دەپ، بەرسۇن قىلىپ

 .②«ئەۋەتتااۇق قىلىااپ( )سااۆزلەيدىغان
 پەيغەمبىاارى ئاااخىرقى دىننىااڭ ساااماۋى
 ئەرەب ئەلەياىسسااال  مۇھەممەد ھەزرىتى
 شاۇ ۋە كەلاگەن دۇنياغاا ئارىلىدا يېرىم
 قىلىپ پەيغەمبەر ئىنسانىيەتكە بارلى  جايدا

 چۈشۈرۈلگەن ئۇنىڭغا بولۇپ، ەنئەۋەتىلگ
 تىلاى قەۋمىنىڭ ئۇنىڭ «كەرىم قۇرئان»

                                                 
نااملى   ئەلالمە زەركەشىنىڭ ①

 _ بەت.13_ تو ، 1ئەسىرى 
 _ ئايەت.4سۈرە ئىبراھىم  ②

 چۈشااۈرۈلگەن. تىلىاادا ئەرەب بولغااان
 چۈشەنسااۇن سااىلەرنى شۈباىسااىزكى،»

 قىلىااپ قۇرئااان ئەرەبااچە ئااۇنى دەپ،
 ئۆزلىرىنىااڭ ئەرەباالەر .③«چۈشااۈردۇق

 ياخشاى كىتاابنى بۇ چۈشۈرۈلگەن تىلىدا
 ى.بىلەتتا ئوبادان مەنىساى چۈشىنەتتى،

 تىلىاادا ئەرەب گەرچە كىتاااب بااۇ ئەممااا
 ئۆزىنىڭ ئۇ بولسىمۇ، كىتاب چۈشۈرۈلگەن

 ئۇسااۇلى، ئىپااادىلەش ئىستىلىسااتىكىلى 
 ئەرەبلەرنىڭ بىلەن مۆجىزىسى ۋە پاساھىتى

 ئىادى. پەرقلىا  ئاالھىادە سۆزلىرىدىن
 مەنىساىنى نىاڭ«كەرىام قۇرئان» شۇ ا

 خىل بىر ھەممىسى ئەرەبلەرنىڭ چۈشىنىشتە
 ساااھابىلەرمۇ ھەتتااا ئىاادى، ئەمە 

 خىل بىر چۈشىنىشتە مەنىسىنى ئايەتلەرنىڭ
 چۈشااەنمىگەن ئااۇالر ئىاادى، ئەمە 

 بىرىاادىن-بىاار مەنىسااىنى ئايەتلەرنىااڭ
 پەيغەماابەر بەزىاادە ئااۆگىنەتتى، سااوراپ

 قىلىااپ مااۇراجىئەت ئەلەياىسساااالمغا
 ئۆزىاادىن ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر
 سااالمنىڭئەلەياىس پەيغەمابەر ئۆگىنەتتى.

                                                 
 _ ئايەت.2سۈرە يۈسۈف  ③



 

14 

 

 بەرگەنلىرىنىڭ چۈشەندۈرۈپ ساھابىلىرىگە
 ناى«كەرىام قۇرئاان» ئۇنىڭ ھەممىسى
 دېاامەك، ئىاادى. قىلغااانلىقى تەپسااىر

 قىلىا  تەپساىر ناى«كەرىام قۇرئاان»
 زامانىاادىن ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر
 ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر بولۇپ، باشالنغان
 شۇنىڭدىن ھېسابلىنىدۇ. مۇپەسسىر تۇنجى
 قۇرئاااان» قەدەر زامانىمىزغاااا يىنكېااا
 داۋا  ئىشاى قىلىا  تەپساىر نى«كەرىم
 نىاڭ«كەرىام قۇرئان» كەلمەكتە. قىلىپ

 قااانچە بىاار دەكتۆۋەندىكىاا تەپسااىرى
 .كەچۈرگەن باشتىن باسقۇچنى

 پەيغەماابەر باسااقۇ : بىرىنچااى
 قىلىشى تەپسىر ئەلەياىسساالمنىڭ

 پەيغەماابەر ئېيتقاناادا، ھەقىقەتنااى
 نىااڭ«كەرىاام قۇرئااان» ئەلەياىسساااال 

 پەيغەمبەر چۈنكى ئىدى، تەپسىرى جانلى 
 نااى«كەرىاام قۇرئااان» ئەلەياىسساااال 

 بىالەن ئەمەلىيىتى ۋە ھەدىسلىرى ئۆزىنىڭ
 تائااال ئاالال  بېرەتتاى. قىلىاپ تەپسىر

 ئااۆز ساقالشاانى نااى«كەرىاام قۇرئااان»
 پەيغەماابەر ئااۇنى ئالغاناادەك، ئۈسااتىگە

 شاتۇرۇپئورۇنال قەلبىگە ئەلەياىسساالمنىڭ
 ھەقتە بۇ ئالغان. ئۈستىگە ئۆز بېرىشنىمۇ

 شەكسىزكى،» دەيدۇ: مۇنداق تائاال ئالال 
 ئااۇنى ۋە چۈشااۈردۇق بىااز قۇرئاااننى
 )ئاى» ،①«قوغادايمىز ئۆزىمىز ئەلۋەتتە

 چۈشااۈۋاتقان ۋەھيااى سااا ا پەيغەماابەر!
 ئېلىۋېلىشااقا ئېسااىڭگە ئااۇنى چاغاادا(
 ئاۇ چۈنكى .مىدىرالتما تىلىڭنى ئالدىراپ

 ۋە تاوپالش دىلىڭغاا( )ساېنىڭ يىنىۋەھ
 بىزنىاااڭ ئوقۇتاااۇش ساااا ا ئاااۇنى

 تائاال ئالال  ئاندىن .②«مەسئۇلىيىتىمىزدۇر

                                                 
 _ ئايەت.9سۈرە ھىجر  ①
 _ ئايەت.17_12سۈرە قىيامەت  ②

 قۇرئااان» ئەلەياىسساااالمنى پەيغەماابەر
 قىلىاپ تەپساىر كىشاىلەرگە ناى«كەرىم

 بىاز» :ەيادۇد مۇنداق بۇيرۇپ بېرىشكە
 چۈشۈرۈلگەنلەرنى ئىنسانالرغا قۇرئاننى بۇ سا ا
 قىلسۇن تەپەككۇر ئۇالر ەرسۇن،ب قىلىپ بايان
 ساااھابىلەر شااۇ ا .③«چۈشااۈردۇق دەپ

 پەيغەماابەر ئااايەتلەرنى چۈشااىنەلمىگەن
 پەيغەمابەر ساورايتتى، ئەلەياىسساالمدىن
 مااۇكەممەل ئە  ئۇالرغااا ئەلەياىسساااال 

 قۇرئان» بېرەتتى. چۈشەندۈرۈپ لدەىشەك
 چۈشاۈرۈلگەن تىلىدا ئەرەب ساپ «كەرىم
 ئاايەتلەرنى ساھابىلەر بولغانلىقتىن، كىتاب

 چۈشااااىنىپ تولااااۇق ئومااااۇمەن
 پەيغەماابەر ئۇالرنىااڭ كېتەلىگەنلىكااتىن،
 پەقەت ساورايدىغانلىرى ئەلەياىسساالمدىن

 ئۈستىدىال ئايەتلەر بولغان قىيىن چۈشىنى 
 ئايەتنىاڭ ھەمامە ئاۇالر شۇ ا بوالتتى.
 مەسىلەن: ئولتۇرمايتتى. سوراپ تەپسىرىنى

«
 زۇلۇمنى ئىمانىغا» يەنى «

 شاۇالر ئەنە كەلسەك، ئارىالشتۇرمىغانالرغا
 ھىادايەت ئاۇالر بولىدۇ، ئەمىن ئازابتىن

 چۈشاكەن ئاايەت دېگەن ④«تاپقانالردۇر
 قااتتى  سااھابىلەرگە ئاايەت بۇ چاغدا،
 پەيغەمااابەر ئاااۇالر كېلىااادۇ، رئېغىااا

 بېرىااپ: ھۇزۇرىغااا ئەلەياىسساااالمنىڭ
 ئاۆزىگە ئارىمىزدا بىزنىڭ يارەسۇلۇلال !»

 دەپ «باار؟ كىم قىلمايدىغان زۇلۇ  ئۆزى
 ئۇالرغا ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر سورىغان.

 تەپساىر بىلەن ئايەت بىر يەنە ئايەتنى بۇ
 باۇ» دېاگەن: مۇناداق بېرىاپ قىلىپ

 زۇلاۇ  چۈشەنگەن سىلەر ۇلۇ ز ئايەتتىكى
 )لۇقماان بەنادە ياخشاى سىلەر ئەمە ،

 ھەرگىاز ساەن ئوغلاۇ ! ئى› ھەكىم(نىڭ
                                                 

 يەت._ ئا44سۈرە نەھل  ③
 _ ئايەت.32سۈرە ئەنئا : ④
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 چاۈنكى كەلتاۈرمىگىن، شاېرىك ئالالھقا
 دېاگەن ①‹زۇلۇمادۇر چاو  ئە  شېرىك

 دېاامەك، «.ئا لىمىاادىڭالرمۇ؟ سااۆزىنى
 سۆز دېگەن «زۇلۇ » ئايەتتىكى ئالدىنقى
 دېاگەن شكەلتۈرۈ شېرىك تائاالغا ئالال 
 ئەلەياىسسااال  پەيغەمبەر كەلگەن. مەنىدە

 بەزى سورىمىسااىمۇ ساااھابىلىرى بەزىاادە
 بېرەتتى. قىلىپ تەپسىر ئايەتلەرنى

 قۇرئان» ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر
 تەپساىر ھەممىساىنى نىاڭ«كەرىم

 قىلغانمۇ؟
 ئەلەياىسسااالمنىڭ پەيغەمبەر ئۆلىماالر
 قىلغااانلىقى تەپسااىر ئااايەتكە قانچىلىااك

 بەزىسى بولۇپ، ئىختىالپالشقان وغرۇلۇقت
 قۇرئااان» ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر

 تەپساىر تولاۇق ھەممىسىنى نىڭ«كەرىم
 يەنە سااۈرگەن، ئىلگىاارى قىلغااانلىقىنى

 ھەممە ئەلەياىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بەزىسى
 پەقەت قىلمىغانلىقىنى، تەپسىرىنى ئايەتنىڭ

 ساااورىغان چۈشاااىنەلمەي سااااھابىلەر
 قىلغااانلىقىنى تەپسااىرىنى رنىڭالئااايەتلە
 ساانلى  كاۆپ ئەمما سۈرگەن. ئىلگىرى

 ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر ئۆلىماااالر
 تەپساىر ھەممىسىنى نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 قىلىشااقا تەپسااىر پەقەت قىلمىغانلىقىغااا،
 ۋە ئااايەتلەرنى تۇغۇلغااان زۆرۈرىاايەت

 تەپساىر ئاايەتلەرنىال سورىغان ساھابىلەر
 بىارلىككە قاراشاقا دېگەن بەرگەن قىلىپ

 ئەلەياىسسااال  پەيغەمبەر چۈنكى كەلگەن.
 نىاڭ«كەرىام قۇرئاان» ۋاقتىادا ھايات
 ھەدىسالىرى ئۆزىنىڭ ئايەتلىرىنى ئەھكا 

 ئاارقىلى  پائاالىيەتلىرى ئى  ئەمەلىي ۋە
 بولساىمۇ، بەرگەن قىلىاپ باياان تولۇق

 مۇناسااىۋەتلىك ئەھكاملىرىغااا دىننىااڭ
                                                 

 _ ئايەت.13سۈرە لۇقمان:  ①

 شااەرھلەپ ۆپكاا ئااايەتلەرنى بولمىغااان
 ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر بەلكى كەتمىگەن.
 ئەۋالدالرنىڭ كېيىنكى تەپسىرىنى بۇالرنىڭ

 ماۇمكىن. بولۇشى تاپشۇرغان ئىزدىنىشىگە
 ئىلگىرىكاى دىن«كەرىم قۇرئان» چۈنكى
 ۋە زاماان بىار مەلاۇ  كىتاابالر ساماۋى

 تۇتقاان كاۆزدە ماكانالرنى بىر مەخسۇ 
 قۇرئااان» بولساا، چۈشاۈرۈلگەن ھالادا
 قىلىادىغان داۋا  قىياامەتكىچە تا «كەرىم

 ئۇنىاڭ بولغاانلىقتىن، مۆجىزە مە گۈلۈك
 راۋاجلىنىشاىغا پەننىڭ-ئىلىم مۆجىزىلىرى

 ھەر ئەگىشاىپ لىشىگەىئىلگىر زاماننىڭ ۋە
 ھالدا ماسالشقان سەۋىيەسىگە دەۋرنىڭ بىر

 قىلىشاى ناماياان مۆجىزىساىنى ئۆزىنىڭ
 قىلىنىدۇ. تەقەززا

 شەئراۋىي مۇتەۋەللىي مۇھەممەد ئەلالمە
 مااۇھەممەد ئەگەر»:دەياادۇ مۇنااداق

 نىااڭ‹كەرىاام قۇرئااان› ئەلەياىسساااال 
 ئۇنىڭادىكى قىلىاپ تەپساىر ھەممىسىنى
 ھەممىسااىنى ھەقىقەتلەرنىااڭ ئىلمىااي

 ۋاقىتتىكااى شااۇ بولسااا، ئوچۇقلىغااان
 قوبااۇل ئااۇالرنى ىئەقلاا ئىنسااانالرنىڭ

 ئاساساااىي دىننىاااڭ قىاللمىغاااانلىقتىن،
 يەتاكەن دەخلاى مەسىلىلىرىگە ەرىيجەۋھ

 نااى«كەرىاام قۇرئااان» ئەگەر بااوالتتى.
 ۋە ئەقلااى ۋاقىتتىكااى شااۇ كىشااىلەرنىڭ

 ھالادا ماسالشاتۇرغان سەۋىيىسىگە ئىلمىي
 كېيىنكىلەرنىااڭ بولسااا، قىلغااان تەپسااىر

 ياولى قىلى  تەپسىر نى«كەرىم قۇرئان»
 پەن – ئىلىام بولاۇپ، ئېتىلگەن تامامەن

 تۇرىاادىغان چىقىاپ مەياادانغا ئەساىرىدە
 قىلىپ تەپسىر سىرلىرىنى «كەرىم قۇرئان»

 باوالتتى. بولمىغاان ئىمكانىيەت ئېچىشقا
 ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر چااۈنكى

 ھاجەت تەپسىرگە باشقا كېيىن تەپسىرىدىن
 قىلىنغانااادىمۇ تەپساااىر قالماااايتتى.
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 قوباۇل تەرىپىادىن ئاممىسى مۇسۇلمانالر
 ياولىنى ەپسىرت سەۋەبتىن شۇ قىلىنمايتتى.

 «.قويغان قويۇپ ئوچۇق
 قىلغااان ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر
 قىايىن چۈشاىنى  ئاساساەن تەپسىرلىرى

 ئوچاۇقالش، مەنىسىنى ئايەتلەرنىڭ بولغان
 قالىاادىغان چۈشااىنىلىپ ئومۇمىيلىاا 
 ئااايەتلەردە خاسالشااتۇرۇش، ئااايەتلەرنى
 مەنىسااىنى سااۆزلەرنىڭ بەزى كەلااگەن

 بولغان. تئىبارە چۈشەندۈرۈشتىن
 ساھابىلەرنىڭ باسقۇ : ئىككىنچى

 ئۇسۇلى قىلى  تەپسىر
 ساااھابىلەر ،ئېيتقاناادەك باشااتا بىااز

 ئوماۇمەن ئاايەتلىرىنى «كەرىم قۇرئان»
 بەزى يەنىال كېتەلىسىمۇ، چۈشىنىپ تولۇق

 ئۇالرنىڭ چۈشىنىشتە مەنىسىنى ئايەتلەرنىڭ
 ئەمە  سااەۋىيەدە ئوخشاااش ھەممىسااى
 سااەۋەبى ڭبولۇشااىنى مۇنااداق ئىاادى.

 پاساااھىتىنى تىلىنىااڭ ئەرەب ئۇالرنىااڭ
 ئوخشاااش سەۋىيەسااىنىڭ بىلىشااتىكى
 ئەلەياىسسااالمنىڭ پەيغەمبەر بولمىغانلىقى،
 ئوخشااش ۋاقتىنىڭ ئولتۇرغان مەجلىسىدە

 چۈشااۈش ئايەتلەرنىااڭ بولماساالىقى،
 بولماسلىقى، خىل بىر بىلىشتە سەۋەبلىرىنى

 خىال بىار بىلىشاتە بىلىملىرىنى شەرىئەت
 ئاۇالر شۇ ا ئىدى. قاتارلىقالر ەمەسلىكىئ

 يااكى ئايەتلەرنى بولغان قىيىن چۈشىنى 
 ئەلەياىسساااالمدىن پەيغەماابەر سااۆزلەرنى
 پەيغەمااابەر ئاااۆگىنەتتى، ساااوراپ

 كېيىن، ئۆتكەندىن ئالەمدىن ئەلەياىسساال 
 پەيغەمابەر ئايەتلەرنى چۈشىنەلمىگەن ئۇالر

 قىلىاااپ تەپساااىر ئەلەياىسسااااالمنىڭ
 شاۇالردىن بولسا ئا لىغانالر كىنىبەرگەنلى

 چىقمىساااا، ئا لىغاااانالر ساااورايتتى،
 ۋە ئااۆگىنەتتى سااوراپ بىر_بىرىاادىن

 قىالتتى. تەپسىر قىلىپ ئىجتىاات ئۆزلىرى
 قىلىشاتىكى تەپسىر ساھابىلەرنىڭ

 مەنبەسى
 ناى«كەرىام قۇرئاان» ساھابىلەرنىڭ

 قۇرئااان، مەنبەسااى قىلىشااتىكى تەپسااىر
 كىتاابتىن لاىئەھ ۋە ئىجتىاااد ،ھەدىس

 ئىباارەت كىشاىلەردىن بولغان مۇسۇلمان
 باياااانى بۇالرنىاااڭ ئىااادى. تاااۆت

 تۆۋەندىكىچە:
 تەپساىر بىالەن قۇرئان قۇرئاننى .1
 قىلى 
 بەزى ئايەتلىرىدىكى «كەرىم قۇرئان»

 قىساقا ۋە ئىخچاا  سۈرىدە بىر مەسىلىلەر
 ساۈرىدە بىار يەنە بولسا، قىلىنغان بايان
 بەزى نغاان،قىلى بايان تەپسىلىي ۋە كە 

 ھۆكۈ  ئومۇمىي قىلىنغان بايان ئايەتلەردە
 ياكى شارائىت مەلۇ  ئايەتلەردە باشقا يەنە

 باۇ بولاۇپ، قىلىنغاان خاا  ئەھۋالغا
 قىلىاادۇ. تەپسااىر بىر_بىرىنااى ئااايەتلەر

 سااۈرىلەردە بەزى قىسسااىلەر مەسااىلەن:
 يەنە بولسا، قىلنغان بايان ئىخچا  ناھايىتى
 قىسسااىلەر مەزكااۇر سااۈرىلەردە باشااقا
 ئاادە  قىلىنغان. بايان كە  ۋە تەپسىلىي

 مۇسااا ئىاابلىس، بىاالەن ئەلەياىسساااال 
 قىسساىلىرى پىرئەۋن بىلەن ئەلەياىسساال 

 قىلىا  تەپساىر مۇنداق مىسالى. بۇنىڭ
 ئە  ئۇسااۇللىرىنىڭ تەپسااىر بااارلى 

 ئىبنااى شەيخۇلئىسااال  ياخشىسااىدۇر.
 .①دېگەن شۇنداق تەيىمىيەمۇ

 بەرپەيغەمااااا قۇرئااااااننى .2
 بىاالەن ھەدىساالىرى ئەلەياىسساااالمنىڭ

 قىلى  تەپسىر
 كەلااگەن دۇ  ئااۆزلىرى ساااھابىلەر

                                                 
 شەيخۇلئىسال  ئىبنى تەيمىيەنىڭ ①

 _ بەت.93ناملى  ئەسىرى
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 تاپالمىسا، ئايەتلەردىن تەپسىرىنى ئايەتنىڭ
 ئەلەياىسساااالمغا پەيغەماابەر دەرھااال

 پەيغەمااابەر قىالتتاااى، ماااۇراجىئەت
 قىلىاپ بايان ئۇنى ئۇالرغا ئەلەياىسساال 

 مابەرپەيغە تائااال ئالال  چۈنكى بېرەتتى.
 بىاز» دېاگەن: مۇنداق ئەلەياىسساالمغا

 ئىنساااانالرغا قۇرئااااننى باااۇ ساااا ا
 بەرساۇن، قىلىپ بايان چۈشۈرۈلگەنلەرنى

 دەپ قىلساااۇن تەپەككاااۇر ئاااۇالر
پەيغەماااااابەر  .①«چۈشااااااۈردۇق

ئەلەياىسساااالمنىڭ ۋاپاتىاادىن كېاايىن 
ساھابىلەر ئۇنىڭ ھەدىسلىرىگە مۇراجىئەت 

 قىالتتى.
 تەپسىر بىلەن ئىجتىاات قۇرئاننى .3
 قىلى 

 كەلااگەن دۇ  ئااۆزلىرى ساااھابىلەر
 ئاايەتلەردىن باشاقا تەپساىرىنى ئايەتنىڭ
 شۇ ئەلەياىسساالمنىڭ پەيغەمبەر تاپالمىسا،
 تەپسااىرى قىلغااان توغرۇلااۇق ئااايەت
 تايىنىاپ ئىلمىاگە ئاۆز ئاۇالر بولمىسا،
 قىالتتاى. تەپساىر بىلەن يولى ئىجتىاات
 ئۇنىاڭ ۋە تىلىناى ئەرەب ئاۇالر چۈنكى

 پەيغەمابەر بىلىادىغان، ياخشى ئۇسلۇبىنى
 ئااايەتلىرى قۇرئااان ئەلەياىسساااالمغا

 پەيغەمبەر ياشىغان، زامانالردا چۈشۈۋاتقان
 بولغان كۆپ سۆھبىتىدە ئەلەياىسساالمنىڭ

 ئىدى. كىشىلەر
 كىتااابتىن ئەھلااى قۇرئاااننى .4

 ساۆزلىرى كىشاىلەرنىڭ بولغان مۇسۇلمان
 قىلى  تەپسىر بىلەن
 مەساىلىلەردە، بەزى «كەرىم قۇرئان»

 قىسساىلىرىدە، پەيغەمبەرلەرنىڭ خۇسۇسەن
 ئۈممەتلەرنىااااڭ ئۆتمۈشاااالەردىكى
 ئاقىۋەتلىرىاااادە ۋە كەچۈرمىشاااالىرى

                                                 
 _ ئايەت.44سۈرە نەھل  ①

 قۇرئاان» .كېلىدۇ مۇۋاپى  قا«تەۋرات»
 ئەلەياىسساااالمنىڭ ئىيسااا يەنە «كەرىاام

 غاا«ئىنجىل» مۆجىزىلىرىدە ۋە تۇغۇلىشى
 قۇرئااان» ئەممااا .كېلىاادۇ مۇۋاپىاا 
 ،«تەۋرات» ئىلگىرىكااى ڭنىاا«كەرىاام

 كىتابالرغاا سااماۋى قاتارلى  «ئىنجىل»
 خۇسۇسىيەتلىرىدىن ئوخشىمايدىغان قەتئىي
 «كەرىاام قۇرئااان» شااۇكى، بىاارى

 پۈتاۈن قىسساىلىرىنى ئۆتمۈشتىكىلەرنىڭ
 قىلمىغاان بايان تەپسىلىي بويىچە جەريانى

 توغرۇلاۇق ئەھاۋالى پۈتۈن ئۇالرنىڭ ۋە
 ئىبرەتلىاك ەتپەق توختالمىغان، تەپسىلىي
 كۇپاايە   بىالەنقىلىا باياان تەرىپىنىال
 ئىنسااان بولسااىمۇ، شااۇنداق قىلغااان.

 قىزىقىادۇ، ئا الشقا تەپسىلىي قىسسىلەرنى
 خااليدۇ. قىلىشنى ھاسىل مەلۇمات كۆپرەك
 قۇرئااان» ساااھابىلەر سااەۋەبتىن بااۇ
 تەپساىالتىنى قىسساىلەرنىڭ دىكى«كەرىم
  قىلى ھاسىل مەلۇمات كۆپرەك ۋە بىلى 

 خىرىساتىيانالردىن ۋە يەھاۇدىي ئۈچۈن،
 سااال ، ئىبنى ئابدۇلال بولغان مۇسۇلمان

 ئۆلىماالرغاااا قاتاااارلى  لئەھبااااروكەئب
 قىلىاا  بۇنااداق قىالتتااى. مااۇراجىئەت

 مااۋزۇدا باۇ ئەلەياىسساالمدىن پەيغەمبەر
 شاارائىتقا كەلمىاگەن مەلۇمات ھېچقانداق
 پەيغەمااابەر ئەگەر ئىااادى، خاااا 

 بولساا، قىلغان بايان ئۇنى ئەلەياىسساال 
 ئەمە  تاوغرا سوراش باشقىالردىن ئۇنى
 .②بىلەتتى ئوبدان بۇنى ساھابىلەر ئىدى،

 كېرەككااى، ئۇنۇتماساالى  شااۇنىمۇ
 ئۆلىمالىرىغاا كىتااب ئەھلى ساھابىلەرنىڭ
 مەنابەگە ئۈ  ئالدىنقى قىلىشى مۇراجىئەت
 تۇرمااايتتى. ئورۇناادا مااۇھىم نىساابەتەن

 الرغا«ئىنجىل» بىلەن «تەۋرات» چۈنكى
                                                 

 ر مااۇھەممەد ھۈسااەين زەھەبىنىااڭۇدوكتاا ②
 _ بەت.52_ تو ، 1 ناملى  ئەسىرى
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 ئۆزگەرتىشاااااالەر نۇرغۇنلىغااااااان
 كىتابالرغاا باۇ ئۈچۈن، كىرگۈزۈلگەنلىكى

 ئەھلاى ئەمما بولمايتتى. قىلغىلى ئىشەنچ
 ئىبنى ئابدۇلال بولغان مۇسۇلمان كىتابتىن
 سااھابىلەر قاتارلى  لئەھباروكەئب ۋە ساال 

 ۋە «تەۋرات» بولغانلىقتىن، ئالىم ئۆزلىرى
 خاتاانى، بىلەن اتوغر الردىكى«ئىنجىل»

 شاۇ ا ئايرىياااليتتى. باتىلنى بىلەن ھەق
 مااۇراجىئەت ئۇالرغااا قىسسااىلەردە بەزى
 مۇمكىن. بولۇشى قىلغان

 مەشاااااۇر ساااااھابىلەرنىڭ
 مۇپەسسىرلىرى
 ساىددى ، بەكارى ئەبۇ ساھابىلەردىن

 ئىبناى ئوسامان خەتتااب، ئىبناى ئۆمەر
 ئابادۇلال تالىب، ئەبۇ ئىبنى ئەلى ئاففان،
 ئابباا ، ئىبناى ئابدۇلال سئۇد،مە ئىبنى

 ئىبناى ئاۇبەي زۇبەيار، ئىبناى ئابدۇلال
 مۇساا ئەباۇ ساابىت، ئىبنى زەيد كەئب،

 ۇ ئەناا رەزىيەلالھاۇ ئائىشاە ئەشئەرى،
 «كەرىاام قۇرئااان» زاتااالر قاتااارلى 

 تونۇلغااان قىلىشااتا تەپسااىر ئااايەتلىرىگە
 كااۆپ ئە  ئىچىاادە ئۇالرنىااڭ بولااۇپ،
 سااھابە تۆت مەشاۇرلىرى قىلغان تەپسىر
 تالىاب، ئەباۇ ئىبنى ئەلى ئۇالر: بولۇپ،
 ئىبناى ئابادۇلال مەسئۇد، ئىبنى ئابدۇلال

 كەئااب ئىبنااى ئااۇبەييە ۋە ئاببااا 
 رەزىيەلالھاۇ مەسئۇد ئىبنى قاتارلىقالردۇر.

 ئىبناى ئابادۇلال شاەھىرىدە، كۇفە ئەناۇ
 مەككىاادە، ئەناااۇ رەزىيەلالھااۇ ئاببااا 
 ەنااۇئ رەزىيەلالھاۇ كەئاب ئىبنى ئۇبەي

 شۇغۇللىنى  بىلەن ئىلمى تەپسىر مەدىنىدە
 مۇپەسساىرلەرنى ننۇرغۇنلىغاا جەريانىدا،
 .گەنىدىيېتىشتۈر

 تابىئىنالرنىاڭ باسقۇ : ئۈچىنچى
 ئۇسۇلى قىلى  تەپسىر

 ئۇساۇلى قىلى  تەپسىر تابىئىنالرنىڭ

 قىلىاا  تەپسااىر ساااھابىلەرنىڭ بىاالەن
 ياوق پەرق چاو  ئوتتۇرىساىدا ئۇسۇلى
 سااھابىلەرنىڭ تاابىئىنالر چاۈنكى ئىدى.

 قىلىا  تەپسىر ئۇالر بولۇپ، شاگىرتلىرى
 ۋە ئااۆگەنگەن ساااھابىلەردىن ئۇسااۇلىنى
 پىرىنسااىپالرنى قولالنغااان ساااھابىلەر

 ئاايەتنى ئااۋۋال ئۇالر بولۇپ، قولالنغان
 ماۇمكىن بۇ قىلى ، تەپسىر بىلەن ئايەت

 ئەلەياىسسااالمنىڭ پەيغەمابەر بولمىغاندا،
 ھەدىاس قىلىا ، تەپسىر بىلەن سۆزلىرى

 بىلەن سۆزلىرى ساھابىلەرنىڭ تېپىلمىغاندا
 ئاۆز بولمىغانادا، ئۇماۇ قىلى ، تەپسىر

 ئۇسۇلىنى قىلى  تەپسىر بىلەن ئىجتىاادى
 قىلىا  تەپساىر تابىئىنالرنىڭ قولالنغان.
 كىتابقاا ئەھلى كېڭىيىپ، كېيىنچە ئۇسۇلى

 ئەھلااى ئااايەتلەرنى بەزى مۇناسااىۋەتلىك
 بىاالەن سااۆزلىرى الىرىنىااڭئۆلىم كىتاااب
 يەتااكەن دەرىجىااگە نقىلىاادىغا تەپسااىر
خاۇراپىي  ىگەتەپساىربەزىلەرنىڭ  بولۇپ،

 تاابىئىنالردىن .قىسسىلەر كىرىاپ قالغاان
 مەشاااۇرلىرى: مۇپەسسااىرلەرنىڭ چىققااان
 ئىبناى ساەئىد جەبارى، ئىبنى مۇجاھىد
 بەسارى، ھەسەن ئىكرەمە، ئەتا، جۇبەير،

 ماۇھەممەد ە،قەتااد ئەسلە ، ئىبنى زەيد
 ،رىياھى ئالىيە ئەبۇل لقەرزى،وكەئب ئىبنى
 .①قاتارلىقالردۇر سەئبى ئامىر

 تەپساىرنىڭ باساقۇ : تۆتىنچى
 توپلىنىشى
 ىادا،ۋاقت ئەلەياىسسااالمنىڭ پەيغەمبەر

 زامانىاادا، اھابىلەرنىااڭ   كااىكېيىن
 دەۋرىادە تابىئىنالرنىڭ كېيىن ئۇنىڭدىنمۇ
 ەكدېگاۈد ھەممىساى تەپسىرلەر قىلىنغان
 كەلاگەن تەرىقىساىدە رىاۋايەت ئاغزاكى

 ھالىغااا كىتاااب توپلىنىااپ بولااۇپ،
                                                 

ئىبنى ئابدۇراھمان رۇمىنىاڭ  دوكتۇر فەھد ①
 .بەت-33ئەسىرى ناملى  
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 ساندا ئاز ئىنتايىن پەقەت كەلتۈرۈلمىگەن.
 قانچە بىر ئۇالر بولۇپ، بار توپالنغانلىرى

 ھىجارىيە ئااالتتى. ئىچىگە ئۆز ئايەتنىال
 ئاخىرلىرىااادا ئەساااىرنىڭ بىرىنچاااى
 ىنى باشال ھەرىكىتى شتوپال ھەدىسلەرنى

 كېلىشاكە ھالىغا كىتاب تەپسىرلەرمۇ بىلەن
 ھالىغاا كىتاب تەپسىرنىڭ ئەمما باشلىغان.
 باساقۇچالرنى تۆۋەندىكى جەريانى كېلى 
 كەچۈرگەن: باشتىن

 ھەدىاس تەپساىرنىڭ بىرىنچى:
 توپلىنىشى قاتارىدا توپالملىرى
 ھەدىسلىرى ئەلەياىسساالمنىڭ پەيغەمبەر
 قىسااامەن غاندا،نباشاااال توپلىنىشاااقا
 توپالملىرىنىااڭ ھەدىااس رمۇتەپسااىرلە

 بولاۇپ، كىرگاۈزۈلگەن ئىچىاگە بابلىرى
 پەقەت بولماسااتىن، تەپسااىر مۇسااتەقىل
 باابى، نامااز باابى، تاھارەت ھەدىسنىڭ

 باۆلەكلىرى ئوخشاش دېگەنگە بابى ھەج
 توپالنغان. پلۈكىرگۈزۈ ئىچىگە

 مۇستەقىل تەپسىرنىڭ ئىككىنچى:
 توپلىنىشى

 كىتااب مۇستەقىل تەپسىر باسقۇچتا بۇ
 قۇرئاان» بولاۇپ، توپالنغاان ھالىتىدە
 تەرتىپاى ساۈرىلەرنىڭ ئايەتلىرى «كەرىم
 ئىبناى توپالنغان. قىلىنىپ تەپسىر بويىچە

 قاتااارلى  خىلكااان ئىبنااى ۋە تەيمىاايە
 تاۇنجى تەپسىرنى قارىشىچە، ئۆلىماالرنىڭ

 ئىبنى ئابدۇلمەلىك كىشى توپلىغان بولۇپ
 بۇ كىشىدۇر. دېگەن  (144_34) جۇرەيج
 مۇپەسساىرلەر غاانزيا تەپساىر باسقۇچتا

 تەبەرى جەرىر ئىبنى  (،273) ماجە ئىبنى
 نىسااااپۇرى بەكااارى ئەباااۇ  (،314)
  (،327) ھااتىم ئەباۇ ئىبنى  (،313)

  (445) ھااكىم  (،329) ھىبباان ئىبنى
 .①قاتارلىقالردۇر  ( 414) مەردۇۋىيە ئىبنى

 .①قاتارلىقالردۇر
 تەپساىرلەرنىڭ باساقۇچتىكى بۇ

 خۇسۇسىيىتى
 تەپساىرلەرنىڭ توپالنغان قۇچتاباس بۇ

 باااۇ (1) كەلساااەك، خۇسۇساااىيىتىگە
 ئەلەياىسسااالمنىڭ، پەيغەمبەر دەتەپسىرلەر

 تەپسىرلىرى تابىئىنالرنىڭ ۋە ساھابىلەرنىڭ
 تەپساىرلەر باۇ (2) تتى.ىنااقىل ئاساا 
 قىلىنغاان مەنسۇپ مۇپەسسىرگە دەسلەپكى

 (3) قىلىنااتتى. بايان زەنجىرسىمان ھالدا
 كەلتااۈرۈلگەن نەقىاال لەردەتەپسااىر بااۇ

 سۈرۈشاتە يالغاانلىقى راست ھەدىسلەرنىڭ
 باۇ (4) قىلىنااتتى. باياان قىلىنماستىن
 خۇراپااتلىرى كىتابنىڭ ئەھلى تەپسىرلەردە

 ئاورۇن كاۆپ ناھاايىتى )ئىسرائىلىيات(
 .②ىدىئالغان

 رىااااۋايەتلەرنى ئااااۈچىنچى:
 تەپساىر بىلەن ئىجتىااد قىسقارتىپ

 قىلى 
 باساقۇچلىرىنىڭ رتەپساى باساقۇ  بۇ
 بولاۇپ، باساقۇ  خەتەرلىك ئە  ئىچىدە
 تەپساااااىرگە مۇپەسساااااىرلەر بەزى

 سەنەدلىرىنى، رىۋايەتلەرنىڭ مۇناسىۋەتلىك
 سااۆزلىرىنى ئۆلىماالرنىااڭ ئىلگىرىكااى

 كەلتۈرگەن نەقىل ئۆزلىرى قىسقارتىۋېتىپ،
 سۈرۈشتە خاتالىقىنى-توغرا رىۋايەتلەرنىڭ
 قالغان. ولۇپب قىلىدىغان بايان قىلماستىنال
 پۇرسااەتتىن بااۇ دۈشاامەنلىرى ئىسااال 

 خۇراپاااتالرنى، خەتەرلىااك پاياادىلىنىپ
 رىاۋايەتلەرنى چىققان ئويدۇرۇپ ئۆزلىرى
 ئاۆز يەنە باساقۇچتا باۇ سالغان. بازارغا

                                                 
نااملى  ئەساىرى، ئىما  زەھەبىنىڭ  ①
 _ بەت.123تو  -1
دوكتۇر فەھد ئىبنى ئابدۇراھمان رۇمىنىاڭ ②

 .بەتلەر_ 37_32ەسىرى.ئ ناملى  
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 ھەربىار قىلىا ، تەپساىر بىالەن رەئى
 مەزھىبىنى ئۆزىنىڭ مۇپەسسىرى مەزھەبنىڭ

 باتىلغاااا باشاااقىالرنى كۈچلەنااادۈرۈپ
 ئااۆزى ھەركىاام ھەتتااا ىاارى ،چىق

 ئۈساتىدىال ئىلىام بولغاان مۇتەخەسسىس
 بولۇپ، شەكىللەنگەن ھالەت توختىلىدىغان

 ئەدىاب لىرىنىال،شاەرىئەت ئەھكاام فەقىھ
 بايان گراماتىكىنىال تىلشۇنا  پاساھەتنىال،

 يەنە تولادۇرغان. تەپسىرىنى بىلەن قىلى 
 سااالھىيىتى قىلىا  تەپسىر باسقۇچتا بۇ

 قىلىا  تەپساىر ئاايەتلەرنى پتۇرۇ يوق
 .①كۆتۈرگەنىدى باش خاھىشى

 :تۈرلىرى تەپسىرنىڭ
 ئۇالر: ئايرىلىدۇ. تۈرگە ئىككى تەپسىر

-2  تەپسىر مەئسۇر-1
 دىان  تەپسىر ئىجتىاادىي
 ئىبارەتتۇر.

 مەئسۇر تەپسىر
 ياااكى ئااايەتلەرگە: تەپسااىر مەئسااۇر

 كەلگەن يېتىپ اىسساالمدىنئەلەي پەيغەمبەر
 رىاۋايەت ساھابىلەردىن ياكى ۋە تەپسىرگە
 ئاساسالىنىپ تەپساىرگە كەلاگەن قىلىنىپ

 بەزى دېگەنلىكتااۇر. تەپسااىر قىلىنغااان
 مەئساۇر» تەپساىرنى: مەئساۇر ئۆلىمالر
 تاوغرا ئە  ۋە ئىشەنچىلىك ئە -تەپسىر

 دەلىلاااگە تايىنىااادىغان، نەقىلاااگە
 ئىا  ويىچەبا رەيى ئۆز ئاساسلىنىدىغان،

 دەپ②«تەپساااىردۇر كۆرۈلمەيااادىغان
 تەپسىر بارلى  تەپسىر مەئسۇر تەرىپلىگەن.

 ئە  ۋە ئەۋزىلااااى ئە  تۈرلىرىنىااااڭ
 بۇنداق چۈنكى ھېسابلىنىدۇ. ئىشەنچىلىكى

                                                 
تاو ، -2 ناملى  ئەساىرى  سۇيۇتىنىڭئىما   ①

 بەت.-194
دوكتۇر فەھد ئىبنى ئابدۇراھمان رۇمىنىاڭ  ②

 _ بەت.71ەسىرىئ ناملى  

 تائاالنىاڭ ئاالال  مۇپەسساىر تەپساىردە
 تەپساىر بىلەن كاالمى نىڭئالالھ كاالمىنى
 تائاالنىاڭ ئاالال  يااكى بولىادۇ قىلغان

 ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر كاااالمىنى
 بولىادۇ. قىلغان تەپسىر بويىچە تەپسىرى

 پەيغەماابەر تەپسااىرىمۇ ساااھابىلەرنىڭ
 ئاساساااالنغانلىقتىن، ئەلەياىسسااااالمغا

 تەپساىر باويىچە تەپساىرى ساھابىلەرنىڭ
 تەپساىرى تائاالنىاڭ ئاالال  قىلغانالرمۇ

 سانىلىدۇ. بولۇپ قىلغان تەپسىر بويىچە
 لەرنىڭرتەپسااااى رمەئسااااۇ
 ئۆرنەكلەر: مەشاۇرلىرىدىن

 ئااخىرقى ئەساىرنىڭ بىرىنچى ھىجرىيە
 دەرەق زامانىمىزغاا ھازىرقى تا چاغلىرىدىن

 مەشاۇرلىرى لەرنىڭرتەپسى مەئسۇر كەلگەن
 تۆۋەندىكىچە:

 تەبەرى تەپسىرى 1
 

  سەمەرقەندى تەپسىرى 2
 ىبەغەۋ تەپسىرى 3
 سۇئلەبى ىتەپسىر 4

 
ئەتىايە ئىبنى تەپسىرى 5

 
 سۇيۇتى تەپسىرى 2

 
 كەسىر بنىىئ تەپسىرى 7

 
 سەئالىبى تەپسىرى 3

 
  شەۋكانى تەپسىرى 9
 شىنقىتى تەپسىرى .14

 
  تەپسىر يئىجتىاادى
 «كەرىم قۇرئان» :تەپسىر يئىجتىاادى
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 بىلەن كۈچى ئەقلى ئۆزلىرىنىڭ ئايەتلىرىنى
 قىلىا  تەپساىر بىالەن( يولى )ئىجتىااد
 ئىككاى تەپساىر بۇخىل بولۇپ، ئۇسۇلى
 قىلىنىدىغان قوبۇل بىرى بۆلۈنىدۇ: تۈرگە

 قىلىنمايدىغان قوبۇل بىرى، يەنە تەپسىر،
 تەپسىردۇر.
 تەپسىر قىلىنىدىغان قوبۇل

 قۇرئاان»: قوبۇل قىلىنىدىغان تەپسىر
 پەيغەماابەر بىاالەن ئااايەتلىرى «كەرىاام

 تايانغاان ھەدىسالىرىگە ئەلەياىسساالمنىڭ
 ئەرەب مۇپەسسااىرنىڭ بولااۇپ، تەپسااىر

 تىلنىاڭ باۇ بىلىادىغان، پىششى  نىتىلى
 ياخشاااى ئۇسااالۇبلىرىنى ۋە قائىااادە
 ۋە پىرىنساىپلىرىنى شاەرىئەت بىلىدىغان،

 بولۇشاى بىلىدىغان ئوبدان ئەھكاملىرىنى
 ئايەتلەرنىڭ يەردە بۇ مۇپەسسىر شەرتتۇر.
 ئەقلىاي بارچە ئۈچۈن چۈشىنى  مەنىسىنى

 ئەرەب قىلىادۇ، سەرپ كۈچىنى ئىلمىي ۋە
 ئىلىملىرىاادىكى شااەرىئەت ۋە تىلىاادىكى
 ئۆلىمااالر بەزى .سالىدۇ ئىشقا ماھارىتىنى

 پەيغەماابەر تەپسااىرنى خىلاادىكى بااۇ
 ئابباا  ئىبناى ئابادۇلال ئەلەياىسساال 
 تائااالدىن ئاالال  ئەناۇماغاا رەزىيەلالھۇ
 كىنمماۇ بولۇشاى تۈرى تەپسىر تىلىگەن

 ئەلەياىسسااال  غەمابەرپەي قارايادۇ. دەپ
 ئاالىم دىندا ئۇنى  ،ئالال ئى» ئۇنىڭغا:

 ئىلمىنااى تەپسااىر ئۇنىڭغااا قىلغىاان،
 كۆپچىلىك قىلغان. دۇئا دەپ «بىلدۈرگىن
 قولاليدۇ. تەپسىرنى خىل بۇ ئۆلىماالر

 قوبۇل قىلىنمايدىغان تەپسىر
 قۇرئان» :تەپسىر قىلىنمايدىغان قوبۇل

 دىنىاي ھېچقاناداق ئاايەتلىرىنى «كەرىم
 زئاۆ پەقەت قىلماساتىن، ئاسا  نەقىلنى
 تايىنىاپ خاھىشاىغا ئۆزىنىاڭ ۋە ئەقلىگە
 ئۆلىمااالر كۆپچىلىاك قىلىشاتۇر. تەپسىر

 رەت بىالەن قەتئىيلىك تەپسىرنى مۇنداق
 بىادئەت قىلىشنى تەپسىر مۇنداق قىلىدۇ،
 چاۈنكى تونۇيادۇ. دەپ قىلغانلى  سادىر

 چىقارغانالرنىڭ ئوتتۇرىغا تەپسىرنى مۇنداق
 ،راپىازى شاىئە، خاۋارىخ، سانلىقى كۆپ

 مەزھەبلەرنىاڭ ئازغۇن دېگەندەك باتىنىيە
 قۇرئااان» ئااۇالر بولااۇپ، مەنسااۇبلىرى

 ئاازغۇن ئۆزلىرىنىاڭ ئايەتلىرىنى «كەرىم
 تەپسااىر ماسالشااتۇرۇپ مەزھەبلىاارىگە

 خىال باۇ ئۆلىمااالر كۆپچىلىك قىلغان.
 دەپ ھااارا  قەتئىااي قىلىشاانى تەپسااىر
 ئۆلىمااالر كۆپچىلىاك تۆۋەنادە قارايدۇ.
 ئىجتىااادىي قىلىنغاان ۇلقوبا تەرىپىدىن

 بېرىلىدۇ. ئۆرنەكلەر بەزى تەپسىرلەردىن
 تەپساااىرلەرنىڭ ئىجتىااااادىي
 ئۆرنەكلەر: مەشاۇرلىرىدىن

  كەششاف تەپسىرى .1
  رازى ىتەپسىر 2
 نەسەفى تەپسىرى 3

 
 خاازىن تەپسىرى 4

 
  ھىببان ئىبنى ىتەپسىر .5
 بەيداۋى تەپسىرى 2

 
  جەاللەين ىتەپسىر .7
 سۇئۇد ئەبۇ تەپسىرى 3

 
 ئالۇسى تەپسىرى 9

 
  مەنار ەپسىرىت .14
 قۇرئان زىاللىل فى سىرىپتە 11

 
 ساندا... كېيىنكى داۋامى-
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 پۈتاۈنلەي دىنىغا ئىسال  لەر!مۇئمىن ئى»
 ئىغۋاسىغا( )ۋە يوللىرىغا شەيتاننىڭ كىرىڭالر،

 ھەقىاقەتەن ساىلەرگە شاەيتان ئەگەشمە الر.
 .①«دۈشمەندۇر ئاشكارا

 كۆرساەتمە ئىسالمنىڭ ئايەت يۇقىرىقى
-ياقسااۇن كااۆ لىگە تەلىماااتلىرىنى ۋە

 قىلىشقا قوبۇل ھالدا پۈتۈن بىر ياقمىسۇن
 پۈتۈن بىر ئىسالمنى ئايەت بۇ بۇيرۇماقتا.

 ئەگەشكەنلىك شەيتانغا قىلماسلىقنى قوبۇل
 چاۈنكى قويماقتاا. ئوتتۇرىغا ئېنى  دەپ

 جەھەتاتە نىشاان ۋە غايە يولى ئالالھنىڭ
 ئوماۇمىي ئوخشاىمايدۇ، ايولالرغا باشقا

 شاەيتاننىڭ قىلى  سۇسلۇق پىرىنسىپالردا
 .ئەگەشكەنلىكتۇر تۇيماستىن يولىغا
 تۆۋەنادىكى روھىدا ئايەتنىڭ بۇ

 كۆرەلەيمىز: نۇقتىالرنى
 مااۇكەممەللىكتە يااولى ئالالھنىااڭ .1
 يولدۇر. يېگانە ۋە توپتوغرا يەتكەن ۋايىغا

                                                 
 ئايەت.-243بەقەر سۈرىسى،  ①

 ئۈچاۈن بولغاانلىقى ماۇكەممەل يول بۇ
 ئىسااالمنىڭ قاراشااالرغا پەلسااەپە باشااقا

 ئىشااالردا كېلىاادىغان زىاات جەۋھىاارىگە
 ئىسااال  بەرمەياادۇ. كېڭەيتىااپ مەياادان
 يېگااانىلىقى يااولالردىن باشااقا يولىنىااڭ
 .قىلىادۇ تەقەززا ساەزگۈرلۈكنى ئاالھىدە
-غاايە ئۇنىاڭ ۋە يولادىن باۇ چۈنكى

 ئوماۇمىي كېتى  بۇرۇلۇپ مەقسەتلىرىدىن
 زىياان ئېغىار شتاقىلى ئىسال  ئىنسانالرنى

 .كېلىدۇ ئېلىپ
 سااۈزۈك ۋە ساااپ تەرەپااتىن ھەماامە

 قىسامى نەزەرىيە ئىماننىڭ پەقەتال بولۇش
 يااولىنى ئالالھنىااڭ بەلكااى بولماسااتىن،
 ئىجاابىيلىقىنى يولنىاڭ بۇ ۋە تەتبىقالش
 مۇھىمادۇر. ئۈچۈنماۇ بېرى  كۆرسىتىپ
 بولۇشاى ساغال  جەھەتتە ئېتىقاد ئىماننىڭ
 باسقۇچىدىمۇ تەتبىقالش ؛قىلمايدۇ كۇپايە

 ئىساالمنى كېارەك. بولۇشاى مۇكەممەل
 نوقسااان ئىمانغااا تەتاابىقالش پااارچىالپ

 مااۇھەممەد كەرىاام قۇرئااان يەتكۈزىاادۇ.
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 بويسااۇنۇپ كاپىرالرغااا ئەلەياىسساااالمنى
 ئېلىشااتىن پااارچىالپ يااولىنى ئالالھنىااڭ

 ۋە )يەھاۇدىيالر ئۇالر» ئاگاھالندۇرغان:
 نازىال سا ا ال ئال ئارىسىدا ناساراالر(نىڭ

 ھۆكۈ  بويىچە )ئەھكامى قۇرئاننىڭ قىلغان
 خاھىشالىرىغا نەپساى ئۇالرنىاڭ قىلغىن،

 نازىل سا ا ئالال  ئۇالرنىڭ ئەگەشمىگىن،
 ۋاز سېنى قىسمىدىن بىر قۇرئاننىڭ قىلغان

 .①«ساقالنغىن كەچۈرىشىدىن
 ئاامىللىرى ياخشىلى  دىنىدا .ئىسال 2
 كىشاى مۇسۇلمان بولۇپ، ساناقسىز-سان
 قانچىلىااك ئامىللىرىاادىن ياخشااىلى  بااۇ

 قىنىڭىمۇسۇلمانل ۋە ئىمانى قىاللىسا ئەمەل
 بولىاادۇ. شااۇنچىلىك مااۇكەممەللىكى

 چەكلىااك كااۈچى ۋە ئااۆمرى ئىنساااننىڭ
 ئىساالمنىڭ كىشاى مۇساۇلمان بولغاچقا،

 ئوماۇمىي ،ىاپقىل قوباۇل تۈۋرۈكلىرىنى
 ۋە تېپىاپ ھىادايەت بىلەن پىرىنسىپلىرى
 بولساا؛ بولغاان بەھارىمەن كامالىتىدىن
 تە پۇ لااۇقىنى جەمئىيەتنىااڭ ئىسااالمىي

 ۋە شاارائىتى تەييارلىقى، ئۈچۈن ساقالش
 جاانلى  مۇناسىپ يارىشا قۇدرىتىگە كۈ 

 ساۈپىتىدە ىمېارابا ئىبادەت مەيدانالرنى
 ئوقۇغۇچىنىاڭ مەسىلەن، الزىم. شىئىزدى
 ئىلمىاي ئىبادىتى باشقا ئىبادەتلەردىن پەرز

 قازىنىشقا نەتىجە سەۋىيىدە رىيۇقى ساھەدە
 قايساى ھەر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇرۇنۇشتۇر،
 كەسپى ئۈچۈن تايىنىشى ئۆزىگە ساھەلەردە

 يېتىلىشى پۇختا كەسپىدە ئۆز خادىمالرنىڭ
 قىلىشاى، ئىجتىااد ئالىمالرنىڭ ئىبادەتتۇر.

 زامانغااا شااەرىئەتنى قىلىشااى، دەۋەت
 ياخشااى بېرىشااى، يورۇتااۇپ مۇناسااىپ
 پاسسااىپ كۆرسااىتىپ، ولياا ئىشااالرغا
 بولاۇش دىيانەتلىاك چەكلىشى، ئىشالرنى

                                                 
 ئايەت.-49مائىدە سۈرىسى،  ①

 ئەمەلىي ئۈممەتنىڭ ۋە يېڭىلىشى ئۇقۇمىنى
 يېتىشاى قىلىاپ ھېس يھەقىقى ئەھۋالىنى
 .ئىبادەتتۇر

 ،ىتۇرغۇزۇشاا ئااادالەت ھاكىمالرنىااڭ
 كۆ ااۈل ئىشاالىرىغا مۇسااۇلمانالرنىڭ

 قىلىشااى، ھىمااايە ئااۇالرنى بۆلۈشااى،
 ۋە قوغدىشاى نىمۈلۈكلىرى-مال ئاممىنىڭ
 ئىباادەتتۇر. يايدۇرۇشاى قانات دەۋەتنى

 مۇساۇلمانالرنى ۋە ئىساال  ئەسكەرلەرنىڭ
 تۇرۇشى تەييار زامان ھەر ئۈچۈن قوغداش

 يۈزلاااۈك ۋە نىاااڭبايالر ئىباااادەتتۇر.
 ئېاتىيااجىنى كەمبەغەللەرنىاڭ كىشىلەرنىڭ

 قىيىنچىلىقلىرىناى ئاجىزالرنىاڭ ،ىشىقامد
 وقاۇقلىرىنىھ ئۇالرنىاڭ ۋە قىلىشى ھەل

 بېرىشااى، ياااردە  كەلتۈرۈشااىگە قولغااا
 قىلىشاى، تەساىس ئورگانلىرىنى مائارىپ
 ئومۇمىي پايدىلى  مۇسۇلمانالرغا شۇنداقال

 ئىباادەتتۇر. چىقىشاى قۇرۇپ ئورگانالرنى
 ياخشاى ئاۆزى بىارى قايساى بۇالردىن

 چىقىااپ مەيدانىاادىن كەسااپى بىلىاادىغان
 كاتتاا مۇساۇلمانالرنى ۋە ئۆزىنى كەتسە،

 بەلكى قويىدۇ. قىلىپ مەھرۇ  ياخشىلىقتىن
 ماۇمكىن. بېرىشاى ئېلىپ زىيانالرغا ئېغىر
 مەساجىد غېماى ئىلىمنىاڭ ئەھلى ئەگەر
 ماۈلكىنى-مال ئومۇمنىڭ ئۈچۈن ياساش
 كاۈرەش ئۇنىاڭ قالساا، بولۇپ يىغىشال

 كاۈچى مەيدانادىكى يھەقىقىا قىلىدىغان
 ئاساسالى  ئۆزىنىڭ ھاكىم كېتىدۇ. ئازالپ
 كېچىاك قىلمااي ئاادا يەتلىرىنىمەجبۇرى
 ئىشاالر قىلىادىغان ياخشاىلى  تۈردىكى
 بولاۇپ بىالەن ئىشالر نەپلە ياكى بىلەن
 بولمايدۇ توغرا ئىشى بۇ ھاكىمنىڭ كەتسە،

 پايااادا دېگاااۈدەك مۇساااۇلمانالرغا ۋە
 ئاۆز ئىشانى بىار ھەر يەتكۈزەلمەيدۇ...

 .الزىم قويۇش ئورنىدا
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 ىبىرىنا-بىر تۈزۈملىرى ئىسالمنىڭ .3
 جانالندۇرىادۇ. _بىرىناى بىر تولۇقاليدۇ،

 ئىجرا نىڭتۈزۈمى قايسىبىر ئىسالمنىڭ شۇ ا
 نۇقسااان ياااكى ئاااجىزلى  قىلىنىشااىدا
 ئىجاارا تۈزۈملىرىنىااڭ باشااقا كۆرۈلسااە،
 .كۆرسىتىدۇ تەسىر سەلبىي قىلىنىشىغا

 تۈرلاۈك ۋە پىرىنساىپلىرى ئىسالمنىڭ
 ئۇقۇمنىاڭ بىر قۇرۇلمىلىرى قىممەتقاراش

 ئىسالمنىڭ دېمەك، كېتىدۇ. كىرىپ غائاستى
 يااكى كېچى  ۋاز پىرىنسىپىدىن قايسىبىر
 كاۆز دۇنياا ئىساالمنىڭ كېاتى  چەتنەپ

 ئااۆرۈپ قىساامىنى بىاار قارىشااىنىڭ
 بىلمەسالىك باۇنى بولىادۇ. تاشلىغانلى 

 سېلىشاقا بىلمەساكە ئىلماي كۆزگە ئۇنى
 بىارەر ئى . بىر ئوخشاشال تانغانغا ياكى

 جەھەتاتە نەزەرىايە ى كېچ ۋاز قىسمىدىن
 تۇيغاۇ ئېنىقساىزلىقىدۇر، قاراشانىڭ كۆز

 ىدىن،تۇراقساىزلىق نىڭتە پۇ لۇق جەھەتتە
 جەھەتاتە ھايات رېئال ۋە ھەرىكەت ئى 
 داۋالغۇشىدىن تۈزۈلمىسىنىڭ ھايات ئىسال 
 مەسىلەن: .ئىبارەت
 ئىقتىسااادىي ئىسااالمنىڭ زاكااات (1)

 ئادا پەرزنى بۇ قىسمى، بىر تۈزۈلمىسىنىڭ
 تۈزۈلمىساااىنى ئىقتىسااااد قىلماسااالى 

 شااۇنداقال قويىاادۇ، ئاجىزالشااتۇرۇپ
 زىياان تاۈزۈمگە ئەخالقىي ۋە ئىجتىمائىي
 ئۆسۈمساىز زاكاات چىقىرىدۇ. كەلتۈرۈپ

 قىلىشاقا يااردە  ۋە تاۇرۇش بېرىپ قەرز
 سايىسىدا پائالىيەت تۈزۈملەرنىڭ ئوخشاش

 بولمىسااا قىالالياادۇ، ئااادا ۋەزىپىسااىنى
 تارقىلىپ تەلەپلىكنىڭ كاربى ۋە ئىشسىزلى 
 ئىساال  زاكاات بارىادۇ. ئېلىپ كېتىشىگە
 بولاۇش قىسامى بىر تۈزۈمىنىڭ ئىقتىساد
 جانلى  تۈزۈلمىسى ئىقتىساد بىلەن سۈپىتى

 رېئاللىققااااا مەقسااااىتىنى بولمىسااااا

 خەلقنىاڭ يااكى دۆلەت ئايالندۇرالمايدۇ.
 ئىقتىساااد ئۆرۈشااى يااۈز ئۇنىڭاادىن

 ىغا،يوقىلىشااا قىسااامەن ھەرىكىتىنىاااڭ
 ىغا،ىشاائاجىزل ھەرىكىتىنىااڭ گااۈللىنى 

 ۋە كېتىشىگە ىيىپئاز پۇرسىتىنىڭ خىزمەت
 ئېلىاپ كېتىشاىگە كۆپىيىپ يوقسۇلالرنىڭ

 .بارىدۇ
 تۈزۈمىنىاااڭ زاكاااات دېااامەك،

 بىاار ھەر دۆلەتنىااڭ پائالىيەتچااانلىقى
 ھاااۆرمىتىنى ئىنساااانىي كەمااابەغەلگە
 ئىشالەپچىقىرااليدىغان ۋە ساقلىيالىغۇدەك

 بواللىغااۇدەك تااۈرتكە ەتكەۋەزىااي بىاار
 بولسااىمۇ دەرىجىاادە تااۆۋەن مىقااداردا
 ھاازىرالپ ياولىنى تۇرماۇش يەتكۈدەك
 ئااادا ۋەزىپىسااىنى ئىبااارەت بېرىشااتىن
 دۆلەت ئەگەر .باغلىنىادۇ قىسمەن قىلىشىغا

 چاغادا ئاۇ قىلسا سۇسلۇق مەسىلىدە بۇ
 ساەدىقە، زاكاات، ساانى كەمبەغەللەرنىڭ

 ياااردە  ئوخشاااش كاپپااارەتكە ۋە نەزرە
 دەرىجىدە قىاللمىغۇدەك ھەل ۋاسىتىلىرىمۇ
 باشاليدۇ. كۆپىيىشكە

 تاۈزۈمى ئىجتىماائىي ئىسالمنىڭ (2)
 ماۇھىم ئىباارەت جەمئىيەتاتىن ۋە ئائىلە
 باۇ قۇرۇلىادۇ. ئۈساتىگە ئاسا  ئىككى
 نۇقساان بىرىدە قايسى ئاساسنىڭ ئىككى

 قىلىشااتا ئااادا بىرسااىنى يەنە كۆرۈلسااە،
 ئېلىااپ ېتىشااىگەك كۆپىيىااپ نۇقساااننىڭ

 پەرزەنتلەرناى ۋەزىپىسى ئائىلىنىڭ بارىدۇ.
 ۋە قىممەتقااراش تاوغرا ئېتىقااد، ساغال 
 تەربىيەلەشااتۇر. بىاالەن ئەخااالق-ئەدەب

 ئىجاااابىي ۋەزىپىساااى جەمئىيەتنىاااڭ
 ۋە جانالنااادۇرۇش قىممەتقاراشاااالرنى

 خاتااا ياااكى ئەخالقسااىزلى  ئەزالىرىنااى
 ئېتىاادۇ. ئەكىااس قوغداشااتا ئىسااتىلدىن

 ۋە قىممەتقاااراش تەربىاايە ۇنىلىااكنەم
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 ئائىلە ۋە ئىشىنىشتە ئومۇميۈزلۈك تۈزۈمگە
 ئاساساااىدىكى ئىماااان تەربىيەساااىنىڭ

 بىرلىشىشاىدە بىالەن ئۆلچە  ئىجتىمائىي
 ئاااائىلە نااااۋادا بولىااادۇ. ناماياااان

 بىاالەن قىممەتقاراشااالر تەربىيەىسااىدىكى
 يااكى مەكتەپ ياكى ۋاستىلىرى تەشۋىقات
 قىممەتقاراشااالر اتقااانتارقىتىۋ جەمئىاايەت
 قىلسااق، پەرەز دەپ باار پەرق ئارىسىدا

 ئىككااى پىسخىكىسااى پەرزەنتلەرنىااڭ
 ئارىسااىدا قىممەتقاراشااالر تەرەپلىاامە
 ئاائىلە چاغادا ئاۇ كېتىادۇ. پارچىلىنىپ
 خەتەرگە تەرىپىادىن جەمئىيەت تەربىيەسى

 بااالىالر تەرەپااتىن بىاار يەنە ئۇچراياادۇ.
 نگەنئااۆگە جەمئىيەتااتە ياااكى مەكااتەپ

 ئۆياادە يوشاۇرىدۇ، ئۆيادە نەرساىلەرنى
 ياااكى مەكااتەپ نەرسااىلەرنى ئااۆگەنگەن
 بالىالرنىڭ نەتىجىدە يوشۇرىدۇ. جەمئىيەتتە

 ،خاارەكتېر مىجەزلىك قوش پىسخىكىسىدە
-ئالىادۇ ئەۋج روھسىزلى  ۋە ھەيرانلى 

 كېتىدۇ. تارتىپ ئېقىمى شارائىتنىڭ دە
 كائىناات تاۈزۈملىرى ئىسالمنىڭ (3)

 مەقسااەتلىرىدە ۋە نىشااان ىسااى،نەزىرىي
 ئىسااالمنىڭ ،ۇپبولاا يىگااانە-يەكااكە

 ئامىلالرنىااڭ يااات بەك خاراكتېرىاادىن
 تەساىر سەلبىي مۇقىملىققا ئىچكى كىرىشى

 روھى ئىسالمنىڭ ئامىلالر يات كۆرسىتىدۇ.
 تەساااىر تاااۈزۈملىرىگە ئاساسااالى  ۋە

 ئاۆرۈپ تە پۇ لاۇقنى قالسا، كۆرسىتىپ
 ئۆزىنىاڭ ىمەدەنىيىتا ئىساال  تاشاليدۇ.

 يېڭاى قىلىادىغان خىزمەت پىرىنسىپلىرىغا
 يېڭىلىا  قىلىادۇ. قوبۇل بولسا نەرسىلەر
 ئەگەر خاااراكتېرى، ئىنساااننىڭ يااارىتى 
 الياقەتلىاك ھەرىكىتىگە يارىتى  يېڭىلى 
 ئىاگە ناادانالر بولمىساا، گەئىا كىشىلەر

 دۇ.بولى

 -، ئۇنداقتا قەدىر «ئايالنىڭ ئىسمى يوق»
 قىممىتىچۇ؟

 ساندا... ئالدىنقى بېشى 
كۈۈىنىمىەدك كۈۈچەىنچە ئۈۈچيكەى ئىششۈۈى كىشۈۈىكى  

دادا ئىشۈقا، ئانۈا ئىشۈقا، بۈا   خانىغا ئايالنۈد..مېھمان
ن گۈىەك  ھايۈا س سۈىە يەسكىگە مەھشۈۇ.. نۈېمە دەۈگە

بۇنى قانۈداقمۇ ئۈائىكە دەگىكۈى بۇنى ئائىكە دەيەلەمسىە؟ 
نەتىجىۈۈدك ئەب بااۈۈتا ەەىەكنۈۈن سۈۈانىنى  بولسۈۈۇنس

ئاەايتىشقا قايىل قىكد.. دەمىسۈىمۇ، ئچيۈدىچ قىققۈان 
ئايۈۈا  بۇنىاغۈۈا قايىۈۈل بولۇاۈۈقا مەى.ۈۈۇى ئىۈۈد.. بااۈۈقا 

-ئەىكىۈچاەكىكدك تا غا قىقالمايتتى. ئۇنىڭ نەەىىۈدك 
 نەىسۈەھەى ئاەادك سىرتقا قىقىشقا توسۈالغۇ بولىۈدىغان 

. بۇنىۈۈۈڭ ئىچىۈۈۈگە ەۇتكىشااۈۈۈاب ھېسۈۈۈابكىناتتىبىۈۈۈر 
تەلەپ قىكغۈۈان « ئايۈۈالكى »ەەىەكنۈۈن، ھەتتۈۈا ئايالىۈۈدىچ 

 .ئېرىمۇ كىركتتى
بولغۈۈان  بۈۈات تەاەب.ۇسچىسۈۈىسۈۈىەلىشنىڭ ىئائىك

( ئايالالى تۇغمايۈد.. يغەىپ ئەلكىرىدك مودىىچ )ەامانىۋى
ندك قى.رىس ىىم ھچكىمىتى ھەى توغۈۇ  ئىقۈىن ئچتشە
مىۈۈڭ داللۈۈالى بېرىۈۈدىغانكىقىنى ئۈۈېالن قىكۈۈد..  06

قىاللمايۈد.. قايىۈل بىكىمەن، ئايالالىنى تۇغۇاقا يەنىۈال 
ەەىەكنتنى ئۈچە. ئىقۈىن بىھۈۇدك ىاەۈا تۈاىتى  دكپ 
قاىايۈۈدىغان بىۈۈر ئايۈۈالنى قانۈۈداقمۇ توغۇاۈۈقا قايىۈۈل 

غا ئايالند.ى.ت «بۇيۇ. كولكىشتىپ»قىال يسىە؟ بولۇەمۇ 
 نىۈڭئچلتىىۈلگەن مودىىچ ئايال« ئانا»ئىقىن ئىچىدىشى 

تااۈۈتەق قېتىۈۈپ كەتۈۈشەن دىكۈۈى ڭىتركتنىۈۈڭ قۇقۈۈانىنى 
 قانداقمۇ ئاڭكىيالىسۇن؟

قولىغا ئىتنىۈڭ مانا ەامانىۋىي ىەمئىيە  ئانىالىنىڭ 
ئىۈن بۈاققۇقە بۈا  »تۇتقۇە.پ قويۈد. ەك  ەكنجىرىنى

ايا  ئچەىمۇ ھېس قىكماستىچ دەيىشتى. مودىىچ ئ« باق
ئىتنى ەەىەكنتنىڭ ئوىنىغۈا دكسسۈەتتى. ەەىەكنتىنىۈڭ 
ىاەاسۈۈىغا ىاە. بولۇاۈۈتىچ قاققۈۈان ئايۈۈا ، ئىتنىۈۈڭ 
ىاەاسۈۈىغا ىاە. بولۈۈد.. بۈۈۇ بۈۈۇدد. بىۈۈر ئەىنىۈۈڭ 
ىاەاسۈۈىغا ىاە. بولۇاۈۈتىچ ئۈۈچەىنى تاىتىۈۈپ دىكىۈۈدىچ 
ئۈۈۈائىكىنى قىقىرىۈۈۈپ تااۈۈۈكىغان ئايالنىۈۈۈڭ، ئەىلىۈۈۈ  

تۇيغۇسۈۈىدىچ مەھۈۈر.. مەسئۇلىيەتسۈۈىە،  مەسۈۈئۇلىيە 
ئىپپەتسىە ئەىنىڭ دكىدىنۈى تاىتىشۈقا ىاە. بولۇاۈىغا 

 بەتتە -06داەامى                   .ئوبشايتتى
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ئەي ساالمەتلىك مەنبىيى قۇتلۇق ئااي   
ئايدىن ئەۋزەل  1444خۇش كەلدىڭ! ئەي 

كېچىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇلاۇ  ئااي 
خۇش كەلدىڭ! ئەي رەھمەت ۋە مەغپىرەت 
ئېيااى خااۇش كەلاادىڭ! ئەي جەناانەت 

چە ئېچىلىااپ، غىدەرۋازىلىاارى ئاااخىرى
دوزاخنىااڭ دەرۋازىلىاارى تاقىلىاادىغان 
مۇبااارەك ئاااي خااۇش كەلاادىڭ! ئەي 
قەلبىمىزنىڭ ھۆرمەتلىاك مېامىناى، بىار 

ولۇ غا ئىنتىزار بولغان ئەزىز يىلدىن بىرى ي
 ئاي خۇش كەلدىڭ! 

ئى ئۇلۇ  ئىگىمىاز! ساا ا چەكساىز 
 12ھەمدۇ سااناالر ئېيتىمىزكاى، بىزناى 

ئاينىڭ ئەۋزىلى بولغان مۇبارەك رامىازان 
ئېيىغا ساالمەت يەتكۈزدۈ . سا ا چەكسىز 
ھەمدۇساااناالر ئېيتىمىزكااى، بىاازگە ئە  

قۇرئااان »ئۇلااۇ  كاالمىااڭ بولغااان 
نى مۇبارەك رامىزان ئېيىدا نازىال «كەرىم

قىلدىڭ. سا ا چەكساىز ھەمادۇ سااناالر 
ئېيتىمىزكااااى، بىزنااااى پۈتكااااۈل 
پەيغەمبەرلەرنىڭ سەرخىلى بولغان ھەبىبىڭ 
مااۇھەممەد ئەلەياىسساااالمغا ئااۈممەت 
قىلاادىڭ. سااا ا چەكسااىز ھەمدۇساااناالر 

ئېيتىمىزكااى، سااېنىڭ رەھمىتىااڭ مااول 
غپىارەت ياغىدىغان، پۈتكۈل گۇنااھالر مە

قىلىنىدىغان مۇبارەك ئااينى بىازگە ئاتاا 
قىلاادىڭ. سااا ا چەكسااىز ھەمدۇساااناالر 

-ئېيتىمىزكى، بىزنى بۇ ئۇلۇ  ئايدا ساق
ساالمەت قىلىپ، روزا تۇتۇشقا مۇيەسساەر 

   قىلدىڭ.
ھۆرمەتلىااك قېرىنداشااالر! تۆۋەناادە 
رامىزان روزىسىنىڭ ئىنسان سااالمەتلىكىگە 

بەزىساىنى  نىپايادىلىرى بىر قىسىم بولغان
 زىكرى قىلىپ ئۆتىمىز.

ئالدى بىلەن شۇنى بىلى  كېرەككاى، 
رامىزان روزىسىنى تۇتۇش ئالال  تاالنىاڭ 
ئەمرى، ئىسالمنىڭ بەش رۇكنىنىڭ بىارى 
بولغااان ئە  ئۇلااۇ  ئىبااادەتتۇر. بااۇ 
ئىبادەتنى ئۆز اليىقىدا ئادا قىلغان كىشاى 
ئااالال  تاالنىااڭ رازىلىقىغااا ئېرىشااىدۇ، 

پىارەت قىلىنىادۇ، ئااخىرەتتە گۇناھى مەغ
جايى جەننەتتە بولىدۇ. شاۇنىڭ ئۈچاۈن 
بارلى  ئىبادەتلەر پەقەتال ئاالال  تاالنىاڭ 
رازىلىقىغااا ئېرىشااى  مەقسااىتىدە ئااادا 
قىلىنىدۇ. ئىبادەتلەرنى ئادا قىلىشتا ئۇنىڭ 
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ھېكمەتلىرى سۈرۈشتە قىلىنمايادۇ. -پايدا
دۇنياۋى مەنپەئەت كۆزلەنمەيادۇ. لاېكىن 

تائاال بىزگە بۇيرىغان ئىبادەتلەردە،  ئالال 
جۈملىدىن رامىزان روزىسىدا نۇرغۇنلىغاان 
ماددىي ۋە مەنىۋىي پايدا ۋە مەناپەئەتلەر 
بار. بىز بۇ مۇبارەك ئىبادەتنىڭ كۆپلىگەن 
پايدىلىرىدىن پەقەت ئىنسان ساالمەتلىكىگە 

 بولغان پايدىلىرىنىال بايان قىلىمىز.
ئەگەر : »ئالال  تائاال مۇنداق دەيادۇ

بىلسە الر، روزا تۇتۇش ساىلەر ئۈچاۈن 
 ①«ياخشىراقتۇر

ئااۇزۇن يىلااالر داۋامالشااقان تىببااى 
تەتقىقاتالر نەتىجىسىدە مەلاۇ  بولادىكى، 
روزا، تۇتسىمۇ بولىادىغان، تۇتمىساىمۇ 
بولىدىغان ئىختىيارى بىار ئىا  ئەمە ، 
بەلكى ئۇ سااالمەتلىك ئۈچاۈن خاۇددى 

ىن ئىچمەكااكە ئوخشاااش ئىنتاااي-يااېمەك
مۇھىم ۋە زۆرۈر بىار ئىشاتۇر. ئىنساان 
خۇددى تاماقتىن ياكى ئۇخالشتىن مەھارۇ  
بولسا ئاغرىپ قالغاندەك، روزا تۇتمىغاان 
ئىنسااااننىڭ بەدىناااى ھەر تۈرلاااۈك 

 كېسەللەردىن قۇتۇاللمايدۇ. 
ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەناۇ مۇنداق 
دەيدۇ: مەن رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا بېرىپ: 

! ما ا پايدىلى  بىر ئىشانى يا رەسۇلەلال 
روزا »بۇيرۇسىال، دېادىم. رەساۇلۇلال : 

« تااۇتقىن، ئااۇ مىسلىسااىز ئىبااادەتتۇر
روزا ». رەساااۇلۇلال  يەنە: ②دېااادى

 ③دېگەن. « تۇتۇ الر، ساالمەت بولىسىلەر
روزىنىااڭ تەن ساااالمەتلىكى ئۈچااۈن 
ماااۇھىم بولۇشاااىنىڭ ساااەۋەبى: روزا 

                                                 
 

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى.-134سۈرە بەقەرە:  ①
 ايىتى.ئىما  نەسائى رىۋ ② 
 ئىما  تەبەرى رىۋايىتى. ③ 

بەدەندىكى كونا ۋە ھااجەتتىن تاشاقىرى 
ھااۈجەيرىلەرنى يوقىتىااپ ئورنىغااا يېڭااى 
ھااۈجەيرىلەرنى بىنااا قىلىاادۇ. ئىسااالمدا 

ساائەت  15تەخمىانەن  -بۇيرۇلغان روزا
ئا  تۇرۇش، ئاندىن بىر نەچاچە ساائەت 

 -ئىپتااار ۋاقتىاادىن ئىبااارەت بولااۇپ
بەدەناادىكى ھااۈجەيرىلەرنى يوقىتىااپ 
يېڭىسىنى بىنا قىلى  ئۈچۈن ئە  ئۇيغۇن 

ەرنىڭ ئويلىغىنىادەك ئۇسۇلدۇر. روزا بەزىل
بەدەننااى ئاجىزالشااتۇرمايدۇ، ئەكسااىچە 
بەدەننى يېڭىالپ جانالندۇرىادۇ. بۇنىاڭ 
شەرتى روزىنىڭ ئىسالمدا كۆرسىتىلگەندەك 
نورمال نىسبەتتە بولۇشىدۇر. مۇساۇلمانالر 
ھەر يىلى بىر ئاي روزا تۇتىدۇ، ئۇنىڭدىن 
باشقا ھەر ئايدا ئۈ  كاۈن روزا تۇتاۇش 

ھەر »ر ئەلەياىسسااال : سۈننەت. پەيغەمبە
ئايدا ئۈ  كۈن روزا تۇتقان كىشىگە يىال 
« بويى روزا تۇتقاننىاڭ سااۋابى بولىادۇ

 ④دېگەن. 
مەكتىپىدىن  ئاخبارات-ئۇچۇركولومبىيە 

مەن روزىناى »تو  بېرىنز مۇنداق دەيدۇ: 
تەن ساقلىقىغا بولغان پايدىسىدىن كۆپرەك 
روھىيەتكە پايدىلى  دەپ قاارايمەن. مەن 

ىدە سېمىزلىكتىن قۇتۇلاۇش ئۈچاۈن ئەسل
روزا تۇتۇشقا باشالىغان ئىادىم. لاېكىن 
روزىنىااڭ زېاىنىنااى كۈچلەناادۈرۈش ۋە 
كااۆزنى روشااەن قىلىشااقا پاياادىلى  
ئىكەنلىكىنى بىلىاپ يەتاتىم. روزا يېڭاى 
پىكىرلەرنااى تېپىااپ چىقىشااقا ياااردەمچى 

تۇيغاۇالرنى بىار يەرگە -بولىدۇ ۋە ھېس
روزا  يىغىاادۇ. مەن بىاار نەچااچە كااۈن

تۇتقاندىن كېايىن، ئۆزەمنىاڭ ناھاايىتى 
قىممەتلىااك بىاار روھىااي تەجاارىبە 

                                                 
 ئىما  تەبەرى رىۋايىتى. ④ 
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 «. ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىمنى ھېس قىلدىم
تو  بېرىنز سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ يەنە 

مەن ھاازىرغىچە بىار »مۇنداق دەيادۇ: 
نەچچە قېتىم روزا تۇتتاۇ ، بەزىادە بىار 
كۈن، بەزىدە ئاالتە كاۈن روزا تۇتتاۇ . 

ىمنى تاماقتىن كېلىاپ چىققاان باشتا بەدىن
زىيادە ماايالردىن تاازىالش ئۈچاۈن روزا 
تۇتاتتىم. ھازىر نەپسىمنى ھاياتىم باويىچە 
توپلىشىپ كەتاكەن كىارالردىن پااكالش 
ئۈچۈن روزا تۇتىدىغان بولدۇ . دۇنياانى 
بىر نەچچە ئااي ئايلىنىاپ، ئىنساانالرغا 
قىلىنىۋاتقااان قورقۇنچلااۇق زۇلااۇمالرنى 

يىن، ئااۆزەمنى ئۇالرغااا كۆرگەناادىن كېاا
قىلىنىۋاتقااان زۇلااۇمالردىن ئۆزۈمنىڭمااۇ 
جاۋابكار ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم ۋە باۇ 
ئى  ئۈستىدە ئويالش، پىكىر يۈرگۈزۈش 

 ئۈچۈن روزا تۇتىمەن. 
مەن روزا تۇتقااان ۋاقتىماادا تاماااق 
يېيىشكە بولغاان ئىنتىلىشاىم يوقىلىادۇ، 
بەدىنىم كۆپ راھەت ھاېس قىلىادۇ. روزا 

قان ۋاقتىمدا كۆ لۈمادىكى ھەساەت، تۇت
قىزغىنى  ۋە باشقىالرغا يامانلى  قىلىا  
قاتاااارلى  ساااەلبىي خاھىشاااالرنىڭ 
يوقالغانلىقىنى ھاېس قىلىامەن. كۆ لاۈ  

ئەندىشە، ماالللى  ھاېس قىلىا  -خەۋپ
ۋە چۈشااكۈنلۈك قاتااارلى  تۇيغااۇالردىن 
خاال  بولىدۇ. روزا تۇتقىنىمدا ئۆزەمادە 

ئىزىنىماااۇ بۇناااداق نەرساااىلەرنىڭ 
تاپالمااايمەن. روزا تۇتااۇش جەريانىاادا 
ئىنسانالر بىلەن بولىادىغان مۇئاامىلىلىرىم 
ناھااايىتى ياخشااى بولىاادۇ. مانااا بااۇ 
مۇسۇلمانالرنىڭ ھەر يىلى رامىزان ئېيىناى 
ناھايىتى قىزغىنلى  بىلەن قارشى ئېلىشاىغا 
تۈرتكە بولغان ئىشالرنىڭ بىرى بولۇشاى 

ھېچقانداق مۇمكىن. چۈنكى مەن دۇنيانىڭ 
يېرىدە مۇسۇلمانالر رامىزان ئېيىنى قارشى 

 «. ئالغاندەك قىزغىن تەنتەنىنى كۆرمىدىم
مانا بۇ مۇسۇلمان ئەمە  بىر كىشىنىڭ 

 روزا ھەققىدىكى تەجرىبىسى. 
 روزا پىچاقسىز ئوپىراتسىيەدۇر:

روزا بەدەناادىكى كونااا ۋە ئاااجىز 
ھاااۈجەيرىلەرنى يوقىتىشاااتا خاااۇددى 

ىغا ئوخشايدۇ. چاۈنكى ئوپېراتسىيە پىچىق
روزا ئىنساننى بىر نەچاچە ساائەت ئاا  
تۇرۇشقا زوراليدۇ. بۇ ئااچلى  ساەۋەبى 
بىلەن ئىچ ئورگانالر بەدەندىكى كاونىراپ 
كەتاااكەن ۋە ئااااجىز ھاااۈجەيرىلەرنى 
تۈگىتىدۇ. بۇ بەدەنگە ئىشقا يارىمايدىغان 
ھاااۈجەيرىلەردىن قۇتۇلاااۇپ، يېڭاااى 
ھاااۈجەيرىلەرگە ئىاااگە بولاااۇش ۋە 

ىيەتچااان ھااالەتكە كااېلى  ئۈچااۈن پائال
ئااالتۇن پۇرسااەتتۇر. ھەتتااا كېسااەل 
ئەزاالرنىڭ ھۈجەيرىلىرىماۇ روزا تۇتاۇش 
جەريانىاادا يېڭىلىنىاادۇ. روزا بەدەننااى 
ئىشلىتىلمەي زاپا  سااقلىنىپ قالغاان ۋە 
بەدەنگە زىياانلى  بولغاان نۇرغۇنلىغاان 

 ماددىالردىن تازىاليدۇ. 
 :لىدۇنىڭ ئالدىنى ئاكېسىلى تروزا قەن

روزا قاندىكى شاېكەر نىسابىتىنى ئە  
تۆۋەن سەۋىيىگە چۈشۈرۈش ئۈچاۈن ئە  
ياخشى پۇرسەتتۇر. روزا بېنكىريا  بېزىگە 
ئارا  ئېلى  پۇرسىتى بېرىدۇ. بېنكىريا  
بېاازى شااېكەرنى مايغااا ئايالناادۇرۇپ 
ساقاليدىغان ئىنسۇلىن ئىشلەپ چىقىرىادۇ. 
تاماق ئىنسۇلىن مىقدارىدىن كۆپ بولاۇپ 

تسااە، بېنكىريااا  قاااتتى  چارچاااپ كە
ۋەزىپىسىنى ئاادا قىاللمايادىغان بولاۇپ 
قالىدۇ. شۇنىڭ بىالەن قانادىكى شاېكەر 
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نىسبىتى ئېشىپ كېتىدۇ ۋە تەدرىجىاي قەن 
كېسااىلى پەياادا بولىاادۇ. مانااا مۇشااۇ 
ساااەۋەبتىن دۇنيانىاااڭ ھەر قايساااى 
مەملىكەتلىرىدە قەن كېساىلىنى داۋاالشاتا 

چە روزا تۇتۇش سائەتكى 24ئون سائەتتىن 
ئۇسۇلى تەتبى  قىلىنىدۇ. ئاندىن كېسەلگە 
ئاز مىقداردا يە گىل يېمەكلىكلەر بېرىلىدۇ. 
بۇ خىل ئۇساۇلدا داۋاالش ئاۈ  ھەپاتە 
داۋاملىشاااااىدۇ. ھېچقاناااااداق دورا 
ئىشلەتمەسااتىن روزا ئااارقىلى  داۋاالش 
ھەيران قااالرلى  دەرىجىادە ئۈنۈملاۈك 

 نەتىجىلەرنى ئېلىپ كەلگەندۇر.
 زا ئە  ئەرزان دوختۇردۇر:رو

روزا ھەقىقەتەن ئە  ئەرزان دوختاۇر، 
بۇنىڭدا ھېچ مۇبالىغە يوق. روزا چوقاۇ  
ئورۇقلىتىاادۇ، بۇنىااڭ شااەرتى ئىپتاااردا 
تاماااقنى نورمااال مىقااداردىن زىيااادە 
يېمەسلىك. كۈنادۈز روزا تۇتاۇپ ئاون 
نەچچە ساائەت ئاا  قالغانادىن كېايىن، 

مەك بىلەن ئىچ-ئىپتاردا ئاشقازاننى يېمەك
تولااادۇرۇش زىياااانلى . پەيغەمااابەر 
ئەلەياىسساال  ئىپتاردا بىار نەچاچە تاال 
خورما ياكى بىرەر ئىساتاكان ساۇ بىالەن 
ئېغىااز ئاچاااتتى، ئاناادىن ناماااز شااا  

توال تاماق يەتتى. -ئوقۇيتتى، ئاندىن ئاز
بااۇ روزا تۇتقااان كىشااىنىڭ قىلىشااىغا 
تېگىشلىك ئە  ياخشى ئۇساۇل. چاۈنكى 

شااېكەر ماددىسااى ئىنسااانغا خورمىاادىكى 
توقلۇق ھېس قىلدۇرىدۇ. چاۈنكى قاان 
شېكەر ماددىسىنى ناھايىتى تىاز ئېمىادۇ. 
خورما ئەينى ۋاقتىدا بەدەنگە الزىم بولغان 

 كۈ  ۋە ئېنېرگىيە بېرىدۇ. 
ئەمما ئۇزۇن مۇددەت ئا  قالغانادىن 
كېيىن گۆش، نان ۋە خا  سەيگە ئوخشاش 

ئاۇالرنى تاماقالرنى يېگەنادە، ئاشاقازان 
دەرھال ھەزىم قىاللمايادۇ، ئۇنىاڭ بىار 
قىسمىنى توقلاۇق ھاېس قىلدۇرىادىغان 
شېكەر ماددىسىغا ئايالندۇرالمايدۇ. بۇنىاڭ 
بىاالەن ئىنساااننىڭ ئاااچلى  ھېسسااىياتى 
بېسىلمايدۇ. باۇ ئەھاۋال روزىنىاڭ تەن 
ساالمەتلىكىگە پايادىلى  خۇسۇساىيىتىنى 
يوقىتىااپ، زىيااانلى  ھالغااا كەلتۈرىاادۇ. 

تى  سااەمرىپ كېتىشاانى كەلتااۈرۈپ قااات
چىقىرىدۇ. ئالال  تاالنىڭ بەندىلىرىگە روزا 
تۇتۇشنى پەرز قىلىشاىنىڭ ھېكمىتاى باۇ 

 ئەمە . 
 روزا تېرە كېسەللىكىگە شىپا:

روزا تېرە كېسەللىرىنى داۋاالشاتا ئە  
ياخشى ئۇساۇل. بۇنىاڭ ساەۋەبى، روزا 
قاناادىكى سااۇ نىساابىتىنى تۆۋەنلىتىاادۇ. 

رىادىكى ساۇ نىسابىتىمۇ بۇنىڭ بىلەن تې
ئازىيىاادۇ. بۇنىڭاادىن تۆۋەندىكىاادەك 

 ئەھۋالالر مەيدانغا كېلىدۇ: 
تېرىنىڭ مىكروبالرغا، يۇقۇملاۇق  -1

كېسااەللەرگە تاقابىاال تااۇرۇش كااۈچىنى 
 ئاشۇرىدۇ.

سااەدەپ كېسااىلىگە ئوخشاااش  -2
بەدەندە چو  ئورۇنالرغا يېيىلىدىغان تېارە 

 ۇ.كېسەللىكىنىڭ چو ىيىشىنىڭ ئالدى ئالىد
بەدەندىكى قىچىشقاق كېساىلى ۋە  -3

تېرىاادىكى ماياادىن كېلىااپ چىقىاادىغان 
 كېسەللىكلەرنى ئازايتىدۇ. 

مىسىرلى  ئىلاا  ھۇسەين دېگەن ئايال 
مۇنااداق دەياادۇ:  مەن ئااون يېشااىمدا 
سەدەف كېسىلىگە گىرىپتاار بولادۇ . ئاۇ 
قىزىاال مودۇرچاااق شااەكلىدە ئوتتۇرىغااا 

ەنناى چىقىدىغان كېساەللىك بولاۇپ، بەد
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قاااپالپ كېتىاادۇ. مىسااىردىكى تېاارە 
دوختۇرلىرى دادامغا: بۇ كېساەل ئاۇزۇن 
ماااۇددەت سااااقايمايدىغان كېساااەل، 
قىزىڭىزنىڭ بۇ كېساەل بىالەن ياشاشاقا 
كۆنىشى كېرەك، دېگىنىدىن كېيىن مېنىاڭ 
ساقىيى  ئۈمىادىم پۈتاۈنلەي يوقالغاان 

 ئىدى. 
يېشىم يىگىرمىگە كىرىپ تاوي قىلىا  

قانساېرى قااتتى  ئاېچىم ۋاقتىم يېقىنالش
پۇشىدىغان، كىشىلەرگە ئارىالشمايدىغان ۋە 
يااۈرىكىم سااىقىلىدىغان بولاادى. بااۇ 
چىدىغۇسااىز ئەھۋالاادا ياشاااۋاتقىنىمدا، 
دادامنىڭ دىندار بىر دوستى: قىازىم! بىار 
كۈن روزا تۇتۇ ، بىار كاۈن تۇتماا ، 
مېنىڭ ئايالىممۇ دوختۇرالر دورا قىاللمىغان 

تۇتااۇش ئااارقىلى  كېسااەللىكىدىن روزا 
ساقايدى. لاېكىن شاۇنى ئۇنتۇماا كى، 
شااىپالى  بەرگااۈچى ئااالال  تائاااالدۇر. 
سەۋەبلەر ۋە شىپالى  ھەممىسى ئالالھنىاڭ 
قولىدا، ئالدى بىالەن ئاالال  تائااالدىن 
شىپالى  تىالە ، ئانادىن روزا تۇتاۇ ، 
دېاادى. مەن، مېنااى قورشااىۋالغان بااۇ 
دوزاختىن قۇتۇلدۇرىادىغان بىار نەرساە 

ېپىشنى ئۈمىد قىلىۋاتاتتىم. شۇنىڭ بىلەن ت
روزا تۇتۇشقا باشلىدىم. ئىپتاردا خا  سەي 
بىلەن مىۋەغىنە يەپ، ئۈ  سائەتتىن كېيىن 
تاماااق يېيىشااكە ئادەتلەناادىم. مۇشااۇ 
شەكىلدە كۈن ئاتالپ روزا تۇتتۇ . ھەممە 
كىشااىنى ھەيااران قالدۇرىاادىغان ئىاا  
. بولدى. يەنى كېسىلىم ساقىيىشقا باشلىدى

روزا تۇتۇشقا باشالپ ئىككى ئايدىن كېيىن 
پۈتۈنلەي نورمال ھالغا كەلدىم. ئاۆزۈمنى 
تەبىئىااي ھااالەتتە كااۆرۈپ ئىشااىنەلمەي 
قالدىم. كېسەلنىڭ ئىزى كۈنادىن كاۈنگە 
ئازىيىپ، ئاخىرىدا ھاياتىمدا تېرە  ھېلىقى 

 كېسەلگە ئۇچرىغاندەك ھالەتكە كەلدىم. 
 يدۇ:روزا پادىشاھالر كېسىلىدىن ساقال

بااۇ تاماااقنى ۋە گۆشاانى كااۆپ 
يېگەنلىكتىن كېلىپ چىقىادىغان كېساەللىك 
بولۇپ، گۆشتىكى پروتىنالرنىڭ بەدەنادە 
ھەددىاادىن زىيااادە كۆپىيىااپ كېتىشااىگە 
سەۋەب بولىادۇ. شاۇنىڭ بىالەن پاۇت 
ئاغرىااادىغان، پۇتنىاااڭ بارمااااقلىرى 
ئىششااىيدىغان كېسااەل پەياادا بولىاادۇ. 

پ، سااۈيدۈكتىكى تااۇز مىقاادارى كۆپىيىاا
بۆرەكتە تاشقا ئايلىنىدۇ. بۇ تىز تارقااش 
خاراكتېرىگە ئىگە كېسەل بولۇپ، ئۇنىاڭ 
ئە  تەسىرلىك دورىسى ۋە بۇ كېساەلدىن 

 ساقلىنىشنىڭ يولى روزا تۇتۇشتۇر.
روزا مااېڭىگە قااان چۈشۈشاانىڭ 

 ئالدىنى ئالىدۇ:
كااااۆپىنچە مۇسااااۇلمان ئەمە  
مۇتەخەسسىس ئۇستازالر ئىلمىي ۋە تىببىي 

ر ئېلىپ بېرىپ مۇناداق نەتىاجە تەتقىقاتال
چىقارغاااان: روزا بەدەنااادىكى مااااينى 
ئازايتىاادۇ، بااۇ بولسااا خولېسااتېرول 
ماددىسىنى كېمەيتىدۇ. خولىسترولنىڭ نېمە 
ئىكەنلىكىنااى بىلەمسااىز؟ ئااۇ ئۈچەياادە 
ساااقلىنىپ قالىاادىغان ماااددا بولااۇپ، 
بەدەندىكى مااي نىسابىتىنىڭ كۆپىيىشاى 

دە، -ىادۇبىلەن ئۇنىڭ نىسابىتىمۇ كۆپىي
ئۈچەينىااڭ قېتىااپ قېلىشااىنى كەلتااۈرۈپ 
چىقىرىدۇ، بۇ بولسا مېڭىگە قان چۈشۈشكە 

 سەۋەب بولىدۇ. 
روزا »دېاامەك، ئااالال  تاالنىااڭ: 

« تۇتسا الر، ساىلەر ئۈچاۈن ياخشاىدۇر
دېگەن سۆزىنىڭ ھەقىاقەت ئىكەنلىكىنىاڭ 
ئىلمىااااي تەتقىقاااااتالر ئااااارقىلى  
ئىسااپاتالنغانلىقىنى كااۆرىمىز. مىڭااالرچە 
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-ئىنسااان ئا سااىز ۋە كونترولسااىز يەپ
ئىچىپ ئۆزلىرىنىڭ جېنىغا زامىن بولادى. 
ئەگەر ئۇالر ئاالال  تاالنىاڭ يولىغاا ۋە 

ئىچمەكتە چېكىدىن -رەسۇلۇلالھنىڭ يېمەك
ئاشۇرىۋەتمەسلىك ۋە ھەر ئايدا ئۈ  كۈن 
روزا تۇتۇش دېگەن سۈننىتىگە ئەگەشكەن 
بولسا، بەدەنلىرىنى ساەمىرىپ كېتىشاتىن 

ىغان ۋە ھەر تۈرلۈك كېساەللىكلەردىن ساقل
 قۇتۇلغان بوالتتى. 

 ئاغرىقلىرىنىڭ شىپاسى: بوغۇ روزا 
ئاغرىقلىرى ۋاقىتنىاڭ ئۆتىشاى  بوغۇ 

بىلەن ئىششىپ كېتىدىغان ۋە چىدىغۇساىز 
ئاغرىيدىغان كېساەللىك بولاۇپ، ئىككاى 
قااول بىاالەن ئىككااى پااۇت تونااۇغىلى 
بولمايدىغان ھالەتكە كېلىدۇ. بۇ كېساەل 

ەر ياشااتىكى كىشااىدە پەياادا بولۇشااى ھ
يااش  54ياش بىلەن  34مۇمكىن. لېكىن 

ئارىسىدا كۆپ ئۇچرايدۇ. ئىشنىڭ ياماان 
يېرى زامانىۋى مېدىتسىنا ئىلمى ھازىرغىچە 
بۇ كېسەلگە دورا تاپالىغىنى يوق. لاېكىن 
رۇسااىيەدىن ئېلىااپ بېرىلغااان ئىلمىااي 
تەجاارىبىلەر ئىسااپاتلىدىكى، روزا بااۇ 

تەسىرلىك دورىسى ئىكەن.  كېسەلنىڭ ئە 
بۇ تەجرىبىنى ئېلىپ بارغان مۇتەخەسسىس 
دوختۇرالر ئېيتىدۇ: ئۈزۈلادۈرمەي ئاۈ  
ھەپااتە روزا تۇتقاناادا بەدەن توپلىشااىپ 
قالغان كېرەكسىز ۋە زەھەرلىك ماددىالردىن 
پۈتۈنلەي تازىلىنىدۇ. بۇ ھالەتتە بارمااق 
كېسىلىگە سەۋەب بولغان مىكروبالرمۇ روزا 

  بەدەندىن يوقىلىدۇ. بۇ تەجارىبە ئارقىلى
كۆپلىگەن كېسەللەردە ئېلىپ بېرىلادى ۋە 
ھەيران قااالرلى  نەتىجىالەر ئوتتۇرىغاا 

 چىقتى. 
نىيويوركتىن سۇاليمان روجارز دېاگەن 

كىشى مۇنداق دەيدۇ: مەن ئۈ  يىلادىن 
بېرى بارماقلىرىم قاتتى  جاراھەت بولۇپ، 
ئاغرىيدىغان كېساەلگە گىرىپتاار بولغاان 

ىاادىم. ئااۇزۇنراق ما الماياادىغان ۋە ئ
يۈگۈرەلمەيدىغان بولۇپ قالادىم. يېارىم 
سائەتتىن كۆپ ئولتۇرالمايمەن، كاۆپرەك 
ئولتۇرۇپ قالساا  پاچااقلىرىم ساىرقىراپ 

 ئاغرىپ كېتىدۇ. 
كېسىلىمنى داۋاالش ئۈچاۈن ھەرخىال 
ئۇسااۇلالرنى قولالناادىم، ھېچبىرىنىااڭ 
ڭ پايدىسى بولمىدى. كېيىن ئالال  تاالنىا

ئىرادىسى بىلەن بىر نېگىر كىشاى بىالەن 
تونۇشۇپ قالادىم. ئاۇ مېناى ئىساالمغا 
دەۋەت قىلىپ مەساچىتكە ئېلىاپ بارغاان 
ئىدى. بۇ رامىزان كۈنلىرى ئىادى. روزا 
تۇتۇش پىكرى مېنى ھەيران قالادۇردى. 
ئىسال  دىنىنىڭ قەلبىمگە ئە  يېقىملىقاى، 
ئىسال  پرىنسىپلىرى ئادالەتنى بەرپا قىلىپ، 
زۇلاااۇ  ۋە ئايرىمىچىلىققاااا قارشاااى 
تۇرىاادىغانلىقى مېنااى قايىاال قىلغااان 
بولسىمۇ، دىنىمنى دەرھاال ئۆزگەرتىشاتە 
تەرەددۇت قىلىاااپ قالااادىم. بىزنىاااڭ 
نىيويااوركتىكى ھاياااتىمىزدا ھەر كااۈنى 
ئۇچراپ تۇرىدىغان قىيىنچىلىقىمىز مۇشاۇ 
 ئادالەتسىزلىك بىلەن ئايرىمىچىلى  ئىدى. 

شتىن ئااۋۋال روزا مەن مۇسۇلمان بولۇ
تۇتۇشقا باشلىدىم. ئىپتاردا خورما، مېاۋە 

يېدىم. تاماقنى ساوھۇردا  كۆكتاتۋە خا  
يېدىم. ھازىر ئالالھغا شۈكۈر ناھايىتى تىز 
يۈگۈرەلەيدىغان بولدۇ . ئۇزۇن يىلالردىن 
بىاارى تارتىااپ كېلىۋاتقااان ئاااغرىقلىرىم 
تۈگىدى. ئالالھنىڭ بەرگەن نېمەتلىارىگە 

نىڭ ئە  اليىاا  يااولى، شااۈكۈر قىلىشاا
پۈتۈنلەي قايىل بولغاندىن كېيىن ئىسالمغا 
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كىرىپ مۇساۇلمان بولاۇش ئىكەنلىكىناى 
 بىلدىم. 

روزا تۇتۇش ھايااتلى  ئۈچاۈن 
 زۆرۈردۇر:

ئىلمىااي تەتقىقاتچىالرنىااڭ ئالدىاادا، 
روزىنىااااڭ ھاياتلىقنىااااڭ مااااۇھىم 
زۆرۈرەتلىرىااادىن بىااارى ئىكەنلىااادە 
ھېچقانااداق شااەك قالمىاادى. چااۈنكى 
تارىخىي، دىنىاي ۋە ئىلمىاي ھەقىقەتالەر 
بۇنى ئىسپاتلىدى. ئىنساان باۇ دۇنياغاا 
كەلگەن تاارىختىن باشاالپ روزا تۇتاۇپ 
كەلگەندۇر. پۈتۈن ساماۋى دىانالردا روزا 
تۇتۇش پەرز قىلىنغاندۇر. ئالال  تائاال بۇ 

لەر! ماۇئمىنئەي »ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
خااۇددى سااىلەردىن ئاااۋۋال ئااۆتكەن 

ەرگە روزا پەرز قىلىنغىنىاادەك، ئااۈممەتل
 ①« سىلەرگىمۇ روزا پەرز قىلىندى.

ھەقىقەت شۇكى، يالغۇز ئىنساانالر روزا 
تۇتماياااادۇ، بەلكااااى تەبىاااائەت 
مۇتەخەسسىسالىرىنىڭ كەشاپ قىلىشاىچە، 
دۇنيادىكى پۈتكۈل جانلىقالر روزا تۇتىدۇ. 
ئۇالرنىڭ يېنىدا غىزالىنىدىغان نەرساىلىرى 

نە روزا تۇتىادۇ. تولۇپ تاشسىمۇ ئۇالر يە
ھايۋاناتالر ھەر يىلى بىار نەچاچە كاۈن، 
بەزىدە بىر نەچاچە ئااي روزا تۇتىادۇ. 
ئۇۋىلىرىغااا كىرىااپ، تاماااق يااېمەي، 
ھەرىكەت قىلمااي ياتىادۇ. ئۇچاارلىقالر، 
بااېلىقالر ۋە ھاشااارەتلەر ھەممىسااى روزا 

 تۇتىدۇ. 
ھەممىدىن مۇھىمى ھەزىم ئورگاانلىرى 

پ، ئااۆزىنى روزا ئەسناسااىدا راھەت ئېلىاا
رىمونت قىلىۋالىدۇ ۋە ئەسلىدىكى كۈچىگە 

                                                 
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى.-133سۈرە بەقەرە:  ① 

كېلىدۇ. شۇنىڭدەك تاماقنىاڭ ئازىيىشاى، 
تاماق ئارتۇقلىرىنى ساىرتقا چىقىرىادىغان 
ئورگانالرغااا ئااارا  ئااېلى  ۋە ئااۆزىنى 
يېڭىالپ، ئاجىزالشقان يەرلىرىنى ئەسالىگە 
كەلتۈرۈش ئۈچۈن ۋاقىت بېرىادۇ. ماناا 

الرنىااڭ بۇنىااڭ بىاالەن روزا ئىااچ ئورگان
-ئۆزىنى يېڭىلىۋىلىشى ۋە يوقاتقان كاۈ 

قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشاى ئۈچاۈن 
 ئالتۇن پۇرسەتتۇر.

پروفېسسااور نىكواليىااۋ بىلوينىااڭ 
يىلى موسكۋادا نەشاىر قىلىنغاان -1972

نااملى  « ساالمەتلىك ئۈچۈن ئااچلى »
پۈتكۈل ئىنسانالرنىڭ بولۇپمۇ »كىتابىدا: 

رنىڭ ھاياتى چو  شەھەرلەردە ياشايدىغانال
بويىچە ساالمەتلىكتىن بەھارىمەن بولاۇپ 

ھەپتە روزا  4-3ياشاش ئۈچۈن ھەر يىلى 
تۇتااۇپ، تاماااقتىن ئااۆزىنى تارتىشااى 

 دەيدۇ. « كېرەك
ئااااااامېرىكىلى  سااااااەھىيە 
مۇتەخەسسىسلىرىدىن دوكتۇر مايك فاادون 

ئىنسان كېسەل بولمىغان »مۇنداق دەيدۇ: 
ۈنكى تەقدىردىمۇ روزا تۇتۇشقا موھتاج. چ

تاماقنىڭ زەھەرلىك ئاارتۇقلىرى بەدەنادە 
توپلىشىپ، ئاادەمنى كېساەلگە ئوخشااش 
قىلىپ قويىدۇ، ئادەمنى ئېغىرالشتۇرىدۇ ۋە 
ھەرىكىتىنااى ئازايتىااپ پاسسااىپ ھالغااا 
كەلتۈرىااادۇ. روزا تۇتساااا كىلوساااى 
تۆۋەنلەيدۇ، بەدىنىدە توپلىشاىپ قالغاان 
زەھەرلىااك ماااددىالر ئېرىااپ تۈگەياادۇ، 

تۈنلەي تازىلىنىدۇ. ھۈجەيرىلىرى بەدىنى پۈ
يېڭىلىنىدۇ، ئاۆزىنى باۇرۇن كاۆرمىگەن 
دەرىجىاادە پائااال ۋە كۈچلااۈك ھااېس 

 «  قىلىدۇ.
مايك فادون يېنىغا كەلگەن كېسەللەرنى 



 

33 

 

بولۇپمااۇ ئاشااقازان كېسااەللىرىنى روزا 
ئارقىلى  داۋااليتتى ۋە مۇناداق دەيتتاى: 

روزا ئاشقازان كېسىلى ئۈچۈن سېاىرلىك »
ئوخشايدۇ. كېسەلنىڭ ساقىيىشاىنى  تاياققا

تىزلىتىاادۇ. قااان، تومااۇر ۋە رېماااتىز  
 «كېسەللىرىگىمۇ روزا ناھايىتى پايدىلى .

مېدىتسىنادا دۇنياا نوبىال مۇكاپاتىغاا 
ئېرىشااكەن دوكتااۇر ئالېكسااېس كارىاال 

ناملى  مەشااۇر « ئىنسان نامەلۇ  نەرسە»
كاۆپ قېاتىم »ئەسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: 

ئورگانالرنى ئاز تاماققاا  تاماق يېيى  ئىچ
كااۆرە ھەرىااكەت قىلىاا  رولىنااى ئااادا 
قىاللماياادىغان قىلىااپ قويىاادۇ. شااۇنىڭ 
ئۈچااۈن ئىنسااانالر تااارىخ بااويىچە روزا 
تۇتۇپ كەلمەكتە. پۈتكۈل دىنالر ئىنساننى 
مەلۇ  مۇددەت روزا تۇتۇش ۋە تامااقتىن 
مەھرۇ  بولۇشقا بۇيرۇيدۇ. روزا تۇتقانادا 

ىلىا  ۋە بەزىادە باشتا ئاچلى  ھاېس ق
نېرۋىنااى قوزغاااش قاتااارلى  ئەھااۋالالر 
كۆرۈلىاادۇ. كېاايىن بااۇ ھېسسااىياتالر 
ئاجىزلىشااىدۇ. بۇنىااڭ بىاالەن بىاارلىكتە 
مەخپى ئەمما ناھايىتى مۇھىم ئىشالر جارى 
بولىدۇ. ئۇ بولسىمۇ جىگەردىكاى شاېكەر 
ھەرىكەتكە كېلىدۇ، ئۇنىڭ بىالەن بىارگە 

مايالرمۇ تىرىنىڭ ئاستىدا ساقلىنىپ قالغان 
ھەرىكەتكە كېلىادۇ. پۈتكاۈل ئورگاانالر 
يۈرەكنىااڭ ساااالمەتلىكى ۋە مااۇكەممەل 
ئىشىنى داۋامالشتۇرۇشى ئۈچۈن ئۆزىدىكى 
ماددىالرنى ئىشلىتىشكە باشااليدۇ. يىغىاپ 
ئېيتقاندا روزا ئىچ ئورگانالرنى تازىاليادۇ 

 «ۋە يېڭى ھالەتكە كەلتۈرىدۇ.
كارىلنىاڭ تەۋساىيە قىلغاان روزىساى 

نلەي ئىسالمدىكى روزىغاا ئوخشااش پۈتۈ
بولااۇپ، ئااۇ غىاازالىنى  ۋاقىتلىرىنااى 

ئۆزگەرتىاادۇ ۋە غىزانىااڭ مىقاادارىنى 
 كېمەيتىدۇ. 

مىچىل ئاانگىلودىن ئااتمى  ياشاتىن 
ئاشقان تۇرۇقلۇق ساالمەتلىكىنىڭ ياخشاى 
ۋە ناھااايىتى ھەرىكەتچااان بولۇشااىنىڭ 

مېنىااڭ » سااەۋەبىنى سااورىغاندا، ئااۇ: 
اخشااى بولۇشااى ۋە ساااالمەتلىكىمنىڭ ي

قاۇۋىتىمنى سااقالپ قېلىشاىمنىڭ -كۈ 
« پاات روزا تۇتۇشاۇمدۇر-سەۋەبى پات

 دېگەن.
ياۋروپا ۋە ئامېرىكىدا ئېلىپ بېرىلغاان 
تەتقىقاااتالر نەتىجىسااىدە بىاار كۈنلااۈك 
روزىنىڭ بەدەننى ئاون كۈنلاۈك تامااق 
ئارتۇقلىرىاااادىن تازىالياااادىغانلىقى 

وزا ئىسپاتالندى. بۇنىڭغا كۆرە بىر ئااي ر
تۇتۇش بەدەننى ئە  ئااز ئاون ئاايلى  
توپلىشىپ قالغان زەھەرلەردىن تازىاليادۇ. 
مانا بۇ يەردىن رەساۇلۇلال  ساەللەلالھۇ 
ئەلەياى ۋەساەللەمنىڭ رامىازان روزىساى 
 2تۈگىگەندىن كېيىن، شاەۋۋال ئېيىادىن 

كۈن روزا تۇتۇشنى تەۋساىيە قىلىشاىنىڭ 
 ھېكمىتى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 

 344روزا بەدەننااى  كااۈن 34يەنااى 
كۈنلۈك توپلىشىپ قالغاان زەھەرلەردىان 
 2تازىلىسا، ئۇنىڭغا قوشاۇپ تۇتۇلغاان 

كۈنلۈك زەھەردىن  24كۈنلۈك روزا قالغان 
تازىاليدۇ، شۇنىڭ بىلەن بەدەن بىر يىللى  
توپلىشىپ قالغاان زىياادە ۋە زەھەرلىاك 
 ماددىالردىن پۈتۈنلەي تازىالنغان بولىدۇ. 

ياىسساااال  مۇنااداق پەيغەماابەر ئەلە
كىمكى رامىزان روزىسىنى تۇتسا، »دەيدۇ: 

كاۈن  2ئاندىن شاەۋۋال ئېيىادىن يەنە 
قوشۇپ روزا تۇتساا، پۈتاۈن يىال روزا 
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 ①«. تۇتقاندەك بولىدۇ
دوكتااور ئىبااراھىم راۋى روزىنىااڭ 
ئىنساااندىكى پىكىاار قىلىاا  قااۇدرىتىگە 
بولغان پايدىلىرى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 

ھۈجەيرىلىرىنى ھەرىكەتكە  روزا مېڭىنىڭ»
كەلتۈرىدۇ. روزا ئەسناسىدا تاماق ھەزىام 
قىلىدىغان ئورگان ئارا  ئالغانلىقى ئۈچۈن، 
مېڭىنىڭ تومۇرلىرىغا مول قان بېرىلىادۇ، 
ئۇنىڭ كە  قالغان ئوزۇقلىرى تولۇقلىنىادۇ 
ۋە مىڭە تېخىماۇ ياخشاى ئىشالەيدىغان 

مىڭ مىليون  15بولىدۇ. ئىنسان مېڭىسىدە 
يرە بولۇپ، ئالال  تائااال ئۇنىڭغاا ھۈجە

قىاايىن -پىكىاار قىلىاا  ۋە چىگىاا 
مەسىلىلەرنى چو قۇر ئويالپ ھەل قىلىا  
قااابىلىيىتى بەرگەن. بااۇ قااابىلىيەتلەر 
مېڭىنىڭ تومۇرلىرىغا قاننىڭ كۆپ كېلىشى 

 «.  بىلەن كۈچىيىدۇ
ئەقىللى  دانىشامەنلەرنىڭ مېڭىساىنى 

پاات روزا -كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن پاات
 ىغانلىقىنى كۆرمەكتىمىز. تۇتىد
دېمەك، روزا تۇتۇشانىڭ مۇشاۇنداق  

 ھاياتىي پايدىلىرى بار.
-ئىنساندا ياشىغان مۇھىتىنىڭ ئىسسى 

تااااۆۋەن -سااااوغۇق ۋە يااااۇقىرى
ئۆزگىرىشاالىرىگە ماسلىشااىپ ھاياااتىنى 
داۋامالشااااتۇرااليدىغان، ئاااااچلى  ۋە 
سۇسااىزلىققا بەرداشاالى  بېرەلەياادىغان 

ى زاماانالردىن قۇۋۋەت بار. قەدىمق-كۈ 
تارتىپ كۈنىمىزگە قەدەر روزىنىڭ تۈرلىرى 
داۋاالش ئۇسااۇلى بولااۇپ كەلمەكااتە. 
روزىنىڭ تۇتۇلۇش شاەكلى ۋە ماۇددىتى 
دىنالرغا كۆرە ھەرخىل بولىدۇ. مەساىلەن: 

                                                 
 ئىما  مۇسلىم رىۋايىتى ① 

ئىچمەكااتىن ئااۆزىنى تۇتااۇش -يااېمەك
روزىسااى، بەزى كۆ ااۈل تارتىاادىغان 
نەرسىلەردىن ساقلىنى  روزىسى ياكى بەزى 

قالردىن يىااراق تااۇرۇش روزىسااىغا تامااا
ئوخشاش شەكىللەردە بولسىمۇ، ھەممىساى 

 روزىدۇر. 
سااەئۇدى ئەرەبىسااتاننىڭ جىااددە 
شاااااەھىرىدىكى پادىشاااااا  فەھەد 
دوختۇرخانىسىنىڭ ئىچكىاي كېساەللىكلەر 
مۇتەخەسسىسى دوكتور بەركات ماۇھەممەد 

تەتقىقاتچىالرنىااڭ  ساااالمى، ئىسااالمىي
ياۇقىرى  ياردىمى بىالەن دۇنيانىاڭ ئە 

سااەۋىيىلىك مېدىتسااىنا مەركەزلىرىاادە، 
روزىنىڭ پايدىلىرى ھەققىادە خەلقئاارالى  
نۇرغۇنلىغاااان تەتقىقااااتالر ئېلىاااپ 
بېرىلغانلىقىنى، نەتىجىدە روزىنىڭ بەدەنگە 
ۋە ئىچ ئورگانالرنىڭ ياخشاى ئىشلىشاىگە 
ناھاايىتى پايادىلى  ئىكەنلىكاى قەتئىااي 

 ئىسپاتالنغانلىقىنى بايان قىلدى. 
ەنە شاااۇ تەتقىقااااتالردىن بىااارى ئ

 گاسترونترول كلىان  ژۇرنىلىادا ئاېالن 
قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ئاشقازان كېسىلى 
بولغانالرنىاااڭ ساااوھور ۋە ئىپتااااردا 
ئاشقازاندىكى ئاچچى  سۇنىڭ كۆپىيىشنىڭ 
ئالدىنى ئېلى  دورىسىنى يەپ بەرگەنادە، 
روزىنىااڭ ئاشااقازان كېسااىلىگە تەسااىر 

 ى بايان قىلىنغان. كۆرسەتمەيدىغانلىق
غىزالىنى  ئىلمىي تەتقىقات ژۇرنىلىنىڭ 

سااانىدا ئااېالن قىلىنغااان ئىلمىااي -41
تەتقىقااات ماقالىسااىدا مۇنااداق بايااان 
قىلىنغااان: مۇسااۇلمانالرنىڭ تۇتىاادىغان 
روزىسى خولىسترولنى ئازايتىدۇ، قانادىكى 
ماي نىسبىتىنىڭ كۆپىيىپ كېتىشىگە سەۋەب 

 تۆۋەنلىتىدۇ. بولىدىغان ماي نىسبىتىنى 
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« ياۋروپاا غىازالىنى »يىلى -2444
تەتقىقات ژۇرنىلى كۇۋەيتتە تەتقىقات ئېلىپ 
بېرىپ، روزىنىاڭ خولىساترولنىڭ ئېشاىپ 
كېتىشااىدىن دەرتلىنىاادىغان كىشااىلەرگە 
پاياادىلى  ئىكەنلىكىنااى ۋە مەياادىنى 
ئېچىشتۇرىدىغان ئاچچى  ساۇ نىسابىتىنى 

 تۆۋەنلىتىدىغانلىقىنى كەشپ قىلغان. 
ئىچ »ەنە ياۋروپادا نەشىر قىلىنىدىغان ي

ناملى  تەتقىقات « ئورگانالرنىڭ ۋەزىپىسى
سانىدا ئاېالن قىلىنغاان -73ژۇرنىلىنىڭ 

تەتقىقااات ماقالىسااىدا مۇنااداق بايااان 
قىلىنغان: روزا تومۇردىكى قان ئايلىنىشىنى 
ئازايتىدۇ. بۇ بولساا يۈرەكنىاڭ قااتتى  

  سوقۇپ كېتى  كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلى
ئۈچۈن ناھايىتى پايدىلى . چاۈنكى قاان 
ھەرىكىتىنىااڭ قاااتتى  تىاازالپ كېتىشااى 
مېڭىگە قان چۈشۈش ۋە يۈرەك توختااپ 
قېلى  قاتارلى  ئەھاۋالالرنى كەلتاۈرۈپ 
چىقىرىدۇ. بۇ نەتىجىالەر توماۇر قېاتى  
كېسااەللىكىگە دۇچااار بولغااانالر ئۈچااۈن 

 ناھايىتى مۇھىمدۇر. 
 بەركااات ساااالمىي سااۆزىنى دوكتااور

داۋامالشااتۇرۇپ مۇنااداق دەياادۇ: روزا 
بەدەندە توپلىشاىپ قالغاان زەھەرلەرناى 

-سىرتقا چىقىرى ، قاننى تازىالش، ھېس
تۇيغۇالرنى جىالالش، ھەزىم ئورگانلىرىنى 
ياخشىالش، بەدەندىكى ئۆلۈك ۋە ئااجىز 
ھۈجەيرىلەرنى ئىمىپ، ئورنىغا يېڭىلىرىناى 
ئالماشتۇرۇش ئارقىلى  ئىنساننى جىسمانىي 
ۋە پسىخىكىي كېسەللىكلەردىن سااقاليدۇ. 
يىغىپ ئېيتقاندا روزا بەدەننى ياشالى  ۋە 

 جانلى  ھالىغا قايتۇرىدۇ.
روزا يەنە قەي قىلىااا ، ئىسااااال، 
تېمپراتۇرانىڭ ئۆرلەپ كېتىشىگە ئوخشااش 

كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئاېلى  ئۈچاۈن 
بەك پايدىلىقتۇر. چۈنكى روزا ئاشقازان ۋە 

ا  ئااېلى  ۋە ئااۆزىنى ئااۈچەيلەرگە ئااار
يېڭىلىۋىلى  پۇرسىتى يارىتىاپ بېرىادۇ. 
بەدەننى ھەر خىال مىكروبالرغاا قارشاى 

 مۇداپىئە قىلىدىغان جىاازالر كۈچىيىدۇ. 
روزا يەنە نەپە  سااىقىلى ، كااۆك 
يۆتەل، نەپە  نەيچىسى يااللۇغى، بەزى 
يۈرەك كېسەللىكلىرى، رېماتىزىم، بوغاۇ  

ساترولنىڭ ئاغرىقلىرى، دانىخاورەك، خولى
ئااۆرلەپ كېتىشااى، تاماااق ھەزىاام 
قىاللماساالى ، قەن سااىيى ، بااۇرۇن 
ئىلتىاابلىرى، سېمىزلىك ۋە ساېمىزلىكتىن 
كېلىااپ چىققااان كېسااەللىكلەر قاتااارلى  
كااۆپلىگەن كېسااەللىكلەرگە شاااىپالى  

 دورىدۇر. 
بۇالر بىلىم ئەرباابى، مۇتەخەسساىس 
ئااالىمالر تەرىپىاادىن ئېلىااپ بېرىلغااان 

تەتقىقاتالرنىاڭ نەتىجىساىدە  نۇرغۇنلىغان
ئوتتۇرىغا چىققاان بەزى ھەقىقەتالەردۇر. 
كەلگۈساااى ئۆلىمااااالر روزىنىاااڭ يەنە 
ساالمەتلىككە بولغان باشاقا پايادىلىرىنى 
كەشپ قىلىدۇ. چاۈنكى ئىلىام تەرەققاى 

-قىلغانسااېرى ئااالال  تاالنىااڭ ئەماارى
پەرمانلىرىنىااڭ ھااېكمەت ۋە پاياادىلىرى 

ۋە  تېخىمااۇ كااۆپ كەشااپ قىلىنىاادۇ
 ھەقىقەتلەر تېخىمۇ ئايدىڭلىشىدۇ.

تەتقىقاتچىالر ئىتتىپاقالشاقان ھەقىاقەت 
شۇكى، بەدەندە ساقلىنىپ تۇرىادىغان ۋە 
بەدەن ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ۋىتامىنالر ۋە 
باشااقا ماددىالرنىااڭ ئااۇزۇن مااۇددەت 
ئىشلىتىلمەي تۇرۇپ قالماسالىقى كېارەك. 
چۈنكى ئۇ ماددىالر ئۇزۇن تۇرۇپ قالساا 

ى يوقىتىدۇ. شاۇنىڭ ئۈچاۈن ئاۇ كۈچىن
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ماددىالرنى بۇزۇلاۇپ كېتىشاتىن ئااۋۋال 
ساقالنغان ئامبىرىادىن چىقىارى  الزىام. 
بۇنىڭ روزىدىن باشقا يولى ياوق. بەدەن 
روزا ئارقىلى  مەزكاۇر سااقلىنىپ قالغاان 
ماددىالرنى ئۆزىنىڭ ئامبىرىدىن چىقىرىاپ 
سەرپ قىلىدۇ، ئىپتااردىن كېايىن ئۇنىاڭ 

 سى كېلىدۇ. ئورنىغا يېڭى
بۈيۈك مۇتەخەسسىس ئالىن ساەۋرى، 
روزىنىڭ قىممىتىنى ئىازاھالپ، روزىنىاڭ 
بەدەننى جاانلى  ۋە پائالىيەتچاان ھالغاا 
كەلتۈرىدىغانلىقىنى، ھەتتا يېشى يەتمىشتىن 
ئاشقان كىشىلەرنىڭ روزا تۇتۇش ئارقىلى  
جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ئەسلىدىكى 

نلىقىنى، ئۇالرنىاڭ پائالىيەتچانلىقىغا قايتقا
بەنزىساااىنىڭ باااۇرۇنقى ساااانائەت ۋە 
دېاقاااانچىلى  ئىشااالىرىنى قايتىااادىن 

   باشلىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
گەپنىااڭ خۇالسىسااى: روزا بەدەنااگە 
ساالمەتلىك، جانغاا راھەت ۋە كۆ اۈلگە 
ئارا  بەخ  ئېتىدۇ. روزىنىڭ پايادىلىرى 
تۆۋەندىكى تەلىماتالرنى يۈزدە يۈز ئىجارا 

 دا ئاندىن مەيدانغا چىقىدۇ: قىلغان
روزا جەريانىدا ھەرىكەت قىلىا .  -1

چۈنكى روزا بىالەن ھەرىاكەت بەدەنناى 
توپلىشىپ قالغان زەھەرلىاك مااددىالردىن 

 خاال  قىلىدۇ. 
سۇ ئىچمەسلىك ياكى سۇنى ئااز  -2

ئىچىاا . چااۈنكى بەدەنااگە سااىرتتىن 
كېرىدىغان سۇيۇقلۇق ئازايغاندا، قاننىاڭ 

تىپ ھالغا كېلىاپ، بەدەنادە ئايلىنىشى ئاك
ساقلىنىپ قالغان ساۇيۇقلۇقالرنى ساەرپ 

   قىلىدۇ.
ئىپتار ۋە سوھۇردا تامااقنى ئااز  -3

يېاايى . چااۈنكى تاماااقنى ئاااز يېاايى  

سااېمىزلىكتىن قۇتۇلااۇش ۋە بەدەناادە 
توپلىشىپ قالغان مايالرنى ئېرىتى  ئۈچۈن 

 پۇرسەتتۇر. 
ئىپتاردا خورما يېايى . چاۈنكى  -4

نگە ئېنېرگىيە بېرىدۇ ۋە ئاسان خورما بەدە
سىڭىپ كېتىدۇ. خورمىدا يۇقىرى سەۋىيىدە 
گلىكاااوز ۋە ئۈچەيلەرنىاااڭ كاااۈچىنى 
ئاشۇرۇپ، كېلىدىغان تامااقالرنى قوباۇل 
قىلىشقا تەيياراليدىغان شاېكەر مااددىلىرى 

 بار.
ھۆرمەتلىك مۇساۇلمان قېرىنداشاالر! 
ئالال  تائااال بىازگە بۇيرۇغاان ئۇلاۇ  

سىنىڭ ھېسابسىز پايدىلىرىدىن رامىزان روزى
پەقەت تەن ساااالمەتلىكىگە بولغااان بەزى 
پايدىلىرىنى ساىلەرگە تەقادىم قىلادۇق. 
ئىنشائالال  تەلەپكە اليىا  روزا تۇتاۇپ، 
ئۇنىڭ ماددىي ۋە مەنىاۋى پايدىلىرىادىن 

   بەھرىمەن بولغاندىمىز.
ئۇلااۇ  ئىگىمىااز ئااالال  تۇتقااان 

ىرىمىزنى روزىلىرىمىزنى ۋە باشقا ئىباادەتل
ئااۆز دەرگاھىاادا قوبااۇل قىلسااۇن. 
تەۋبىلىرىمىزناااى قوباااۇل قىلىاااپ، 
گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلسۇن. بىزنى 
بۇ ئۇلاۇ  ئايادا جەھەننەمادىن ئاازات 

لەردىن قىلساۇن. مۇئمىنقىلىنغان بەختلىك 
تۇغقاانلىرىمىز ۋە -ئانىمىز، ئاۇرۇق-ئاتا

بااارلى  مۇسااۇلمان قېرىنداشاالىرىمىزنى 
لىااپ، جەناانەتكە اليىاا  مەغپىاارەت قى

تەۋپىا  -قىلسۇن. بالىلىرىمىزغا ئىنسااپ
ئاتا قىلىاپ، ياخشاى تەربىايە، گاۈزەل 
ئەخالقالر بىالەن بېزىساۇن. رامزانادىن 
كېيىنمااۇ خااۇددى رامزاناادا بولغاناادەك 
ياخشىلى  بىلەن ياشاش ئۈچاۈن بىازگە 

 يۆلەك بولسۇن. ئامىن!-يار
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 كەلاااگەن ھەققىااادە بىااادئەت
 ۋە چۈشااااىنى  ئااااايەتلەرنى

 سااااۆزلىرىدىن ەھاالرنىااااڭفۇق
 ئۆرنەكلەر:
 ھەققىادە بىادئەت كەرىمادە قۇرئان
 ئىشاارەت ئىشاقا ئىككى ئايەتلەر كەلگەن
 ماۇكەممەللىكىنى دىننىاڭ بىارى قىلىدۇ:

 بىاادئەتتىن بىاارگە بىاالەن تەكىااتلەش
 ئۇنىاڭ دىندا بىرى يەنە ئاگاھالندۇرۇش.

 يېڭىلى  مۇۋاپى  قائىدىلىرىگە ۋە ئۇسۇل
 مۇمكىنلىكى. شنىڭقىلى پەيدا

 ئەلەياااى سااەللەلالھۇ رەسااۇلۇلال 
 تەرەپاتىن بىار ھەدىسلىرىمۇ ۋەسەللەمنىڭ
 زااللەت ۋە ساەييىئە بىدئەتنىڭ ھەرقانداق
 بىار يەنە قىلساا، ئىشاارەت بولغانلىقىغا
 ئىشاالرنى قىلىنغاان پەيدا يېڭى تەرەپتىن

 «ساەييىئە بىدئەتى ۋە ھەسەنە بىدئەتى»
 ماۇمكىنلىكىنى ئايرىشانىڭ ئىككىگە دەپ

 ۋە ئااايەت بااۇ ئەماادى كۆرسااىتىدۇ.
 قىاليلى: بايان تەپسىلىي ىسلەرنىھەد

 كەلااگەن ھەققىاادە بىاادئەت

 چۈشىنى : ئايەتلەرنى
 پۈتاۈن دىنىڭالرنى سىلەرنىڭ بۈگۈن»

 ۋە تاماملىدىم نېمىتىمنى سىلەرگە قىلىدىم،
 بولۇشاىنى دىانىڭالر سىلەرنىڭ ئىسالمنىڭ
 ①«تاللىدىم.

 ئارغامچىساىغا لالھنىاڭئا ھەممىڭالر»
 يېپشااىڭالر، مەھااكە  قۇرئانغااا( )يەنااى

 بەرگەن ساىلەرگە ئالالھنىڭ ئايرىلما الر،
 ساىلەر ۋاقتىادا ئۆز ئەسلە الر، نېمىتىنى
 ئىاادىڭالر، دۈشاامەن بىرىڭالرغااا-بىاار

 بىرلەشاتۈردى. دىللىرىڭالرناى ئالالھنىڭ
 قېرىنداش ئۆزئارا بىلەن نېمىتى ئالالھنىڭ
 ②«بولدۇ الر.

 يولدا شۇ يولۇمدۇر، توغرا مېنىڭ ۇب»
 ئۇالر ما ما الر. يولالردا ناتوغرا مېڭىڭالر،
 ئايرىۋېتىادۇ. يولىدىن ئالالھنىڭ سىلەرنى

 ئاالال  ئۈچۈن ساقلىنىشىڭالر )دوزاختىن(
 ③«قىلىدۇ. تەۋسىيە ئىشالرنى بۇ سىلەرگە

                                                 
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -3سۈرە مائىدە: ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -143سۈرە ئالى ئىمران: ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -153سۈرە ئەنئا : ③
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 ئېلىڭالر، بەرگەننى سىلەرگە پەيغەمبەر»
 ننەرساااىدى چەكلىاااگەن پەيغەمااابەر

 قورقااۇ الر، ئااالالھتىن چەكلىاانىڭالر،
 ①«قاتتىقتۇر. ئازابى ئالالھنىڭ ھەقىقەتەن

 خىالپلىاا  ئەماارىگە پەيغەمبەرنىااڭ»
 قاتتى  يا يولۇقۇشتىن، پىتنىگە قىلغۇچىالر

 ②«قورقسۇن. بولۇشتىن دۇچار قاپئازا بىر
 كېايىن كەلگەنادىن دەلىللەر روشەن»

 قىلىشقان ئىختىالپ ۋە كېتىشكەن ئايرىلىپ
 چاو  شۇالر ئەنە بولما الر. كىشىلەردەك

 بەزى كۈنادە شاۇ بولىدۇ. دۇچار ئازابقا
 قارىيىادۇ. يۈزلەر بەزى ئاقىرىدۇ، يۈزلەر

 ئىماااان‹ قارايغانالرغاااا: ياااۈزلىرى
 بولادۇ الرمۇ؟ كاپىر كېيىن ئېيتقىنىڭالردىن

 ئااازابنى ئۈچااۈن بولغااانلىقىڭالر كاااپىر
 ③«دېيىلىدۇ. ›تېتىڭالر
 قىلىشاىپ، خاتىالپئى دىنادا سىلەر»
 ئاۆز پىارقە ھەر ۇپ،سابول پىرقە-پىرقە

 خۇشااااللىنىدىغانالردىن بىااالەن دىناااى
 ④«بولما الر.

 تۈرلاۈك قىلىاپ بۆلگۈنچىلىك دىندا»
 جۇدا-ئادا سەن ئايرىلغانالردىن پىرقىلەرگە

 ئاالالھقىال پەقەت ئىشاى ئۇالرنىڭ سەن؛
 ئۇالرنىااڭ ئااالال  كېاايىن خاسااتۇر.
 ⑤«بېرىدۇ. يتىپئې ئۆزىگە قىلمىشلىرىنى
 كەرىمەلەرناااى ئاااايىتى باااۇ
 چۈشىنى :

 ئومۇميۈزلاۈك كەرىمىالەر ئاايىتى بۇ

                                                 
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -7سۈرە ھەشر ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -23سۈرە نۇر: ②
 ئايەتلەر. -142ۋە  145سۈرە ئالى ئىمران: ③
 ئايەت. -32سۈرە رۇ : ④
 ئايەت.-159سۈرە ئەنئا : ⑤

 بولغاانلىقىنى مۇكەممەل ۋە كامىل دىننىڭ
 ساەۋەب بۆلۈنۈشاكە دىندا قىلىدۇ؛ بايان

 چىقىرىادىغان يولدىن توغرا ۋە بولىدىغان
 بىرىنچاى مەسىلەن: سۆكىدۇ. بىدئەتلەرنى

 دىنىناى نالرغامۇسۇلما تائاال ئالال  ئايەتتە
 نېمىتىناى ۋە بەرگەنلىكىناى قىلىپ كامىل

 ئايەتتە ئىككىنچى بەرگەنلىكىنى؛ تولۇقالپ
 ئېسىلىشانى، مەھاكە  دىنىغاا ئالالھنىڭ

 كىتاابى ئالالھنىاڭ بۇنىڭ بۆلۈنمەسلىكنى
 چىااڭ ھەدىساالىرىگە پەيغەمبىرىنىااڭ ۋە

 ماۇمكىن بىالەن قىلىا  ئەمەل ئېسىلىپ
 ئۈچاۈنچى ۇ؛قىلىاد بايان بولىدىغانلىقىنى

 رەسۇلۇلالھنىڭ ۋە يولى ئالالھنىڭ ئايەتتە
 گە «مۇساتەقىم ساىراتۇل» بولغان يولى

 ۋە قۇرئااان بۇيرۇياادۇ؛ ئەگىشىشااكە
 ئەگىشىشاتىن يولالرغاا خىاالپ ھەدىسكە

 يااولالر ئااۇ چااۈنكى ئاگاھالندۇرىاادۇ.
 بارىادۇ. ئېلىپ پارچىلىنىشقا ۋە بۆلۈنۈش
 ساەللەلالھۇ رەسۇلۇلال  ئايەتتە تۆتىنچى
 خىالپلىا  ئەمارىگە ۋەسەللەمنىڭ ئەلەياى
 ئايەتتە بەشىنچى ئاگاھالندۇرىدۇ. قىلىشتىن
 قىلىادۇ، مەنئاى بۆلۈنۈشتىن دىندا بىزنى

 ئازابىاااادىن قااااتتى  قىيامەتنىاااڭ
 ئەھلااى كۈناادە ئااۇ ئاگاھالندۇرىاادۇ،

 ئەھلااى ۋە ئاااق يااۈزلىرى سااۈننەتنىڭ
 قاارا ياۈزلىرى ئازغۇنالرنىاڭ ۋە بىدئەت

 ئاالتىنچى بېرىدۇ. خەۋەر ىنبولىدىغانلىقىد
 ئەھلىنىڭ بىدئەت ئەھلىنى بىدئەت ئايەتتە
 ئايرىلغاانلىقىنى پىرقىلەرگە بۆلۈنۈپ دىندا
 باتىاال ئۆزلىرىنىااڭ پىرقىنىااڭ ھەر ۋە

 بولااۇپ خۇشااال بىاالەن پىكىرلىاارى
 يەتتىنچى قىلىدۇ. بايان ماختىنىدىغانلىقىنى

 ئادا ئازغۇنالردىن ۋە بىدئەت ئەھلى ئايەت
 ئاگاھالنادۇرۇش ھەققىادە لاۇشبو جۇدا
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 خىتاااب مۇناداق رەسااۇلۇلالھقا بېرىاپ،
 ئۇالرنىڭ سەن؛ جۇدا-ئادا سەن» قىلىدۇ:
 كېايىن خاساتۇر. ئاالالھقىال پەقەت ئىشى
 ئاۆزىگە قىلمىشالىرىنى ئۇالرنىاڭ ئالال 
 «بېرىدۇ. ئېيتىپ
 دىنادا ھەممىسىدە ئايەتلەرنىڭ بۇ مانا
 باۇ لاېكىن توسىدۇ. چىقىرىشتىن بىدئەت

 ۋە چۈشىنىشاىمىز قائىدىلىرىنى وسۇشنىڭت
 رىئاايە ئىلىملەرگە ئاالقىلى  ئايەتلەرگە بۇ

 تۆۋەندىكىچە: ئۇالر الزىم. قىلىشىمىز
 ئىشىنىشااىمىز چىاان شااۇنىڭغا -1

 دىان ماۇكەممەل دىنى ئىسال  كېرەككى،
 بىناساىنى ئۇنىاڭ تائااال ئالال  بولۇپ،
 ئىنسانالرنىڭ قىلغان. مۇكەممەل ۋە پۇختا

 پەرماانلىرىنى-ئەمارى ئۇنىاڭ ۋەزىپىسى
 ئىبناى ھااپىز قىلىشتۇر. ئىتائەت ئا الپ
 تائاالنىاڭ ئالال » دەيدۇ: مۇنداق كەسىر

 نېمىتاى چاو  ئە  بەرگەن ئۇممەتكە بۇ
 بېرىشاى قىلىاپ مۇكەممەل دىنىنى ئۇنىڭ
 بىار باشاقا ئۇنىڭادىن ئىنسانالر بولۇپ،
 باشاقا ئەلەياىسساالمدىن مۇھەممەد دىنغا،
 شۇنىڭ بولمايدۇ. مۇھتاج رگەپەيغەمبە بىر

 پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇنى تائاال ئالال  ئۈچۈن
 پۈتكاۈل ئاۇنى ۋە قىلادى تۈگەنجىسى
 قىلىااپ پەيغەماابەر جىنالرغااا ۋە ئىنسااان
 باشاقا قىلغىنىدىن ھاالل ئۇنىڭ ئەۋەتتى.
 باشاقا قىلغىنىادىن ھاارا  ئۇنىڭ ھاالل،
 باشااقا شااەرىئىتىدىن ئۇنىااڭ ۋە ھااارا 
 شەرىئەتنىڭ شۇ الشقا ①«يوقتۇر. شەرىئەت
 ئۇيغاۇن ئۇنىڭغاا ۋە بولمىغان ئەسلىدىن

 ناىيېڭىلىق بىار ھەرقاناداق كەلمەيدىغان
 ۋە سااەييىئە بىاادئەتى قىلىاا ، پەياادا

                                                 
 بەت. -19تو ، -2تەپسىرى ئىبنى كەسىر:  ①

 تۇرۇش قارشى ئۇنىڭغا بولۇپ، ئازغۇنلۇق
 الزىم.
 دىنىڭالرناى ساىلەرنىڭ بۈگۈن» -2

 ئااايەتنى دېااگەن «قىلاادىم پۈتااۈن
 رنىڭھەدىساالە ۋە ئااايەتلەر قۇرئاناادىكى
 پۈتكۈل كىچىك-چو  دىننىڭ تېكىستلىرى
 چۈشىنى  دەپ قىلغان بايان مەسىلىلىرىنى

 ساۈننەت ئەھلاى چۈنكى ئەمە . توغرا
 شاۇكى، مەسىلە ئىتتىپاقالشقان فۇقەھالىرى
 تېكىساااتلىرى ھەدىاااس ۋە قۇرئاااان

 چىقىرى  ھۆكۈ  ئاساسىنى، مەسىلىلەرنىڭ
 جاااۇزئىي كاااۆپلىگەن ۋە ياااوللىرىنى
 ئۈچۈن شۇنىڭ قىلغان. يانبا مەسىلىلەرنى

 كېيىن ئىجمادىن ۋە ھەدىس قۇرئان، ئۇالر
 ئەھلاى قىلغان. ئاساسى ئىجتىااد قىياسنى
 لىرىدىنتېكىست ھەدىس ۋە قۇرئان ئىلىملەر

 ئۇيغاۇن ىگەتمەقساى مەنبەنىڭ ئىككى بۇ
 بۇنىاڭ الزىام. چىقىرىشاى ھۆكۈملەرنى

 ئەلەيااى ساەللەلالھۇ رەسۇلۇلال  دەلىلى
 ئاالال » ھەدىسىدۇر: مۇنۇ ۋەسەللەمنىڭ
 نۇرغۇنلىغاان ۋە قىلدى... پەرز پەرزلەرنى

 ،ئەمە  ئۇنتۇغاااانلىقتىن نەرساااىلەرنى
 بايااان تىنقىلغااانلىق رەھاامەت ەگسااىلەر
 ②«.قىلمىدى

 مەنىسااى تااوغرا ئايەتنىااڭ بااۇ -3
 دىننىاڭ باۇ بىازگە تائاال ئالال  شۇكى،

 پىرىنسىپلىرىنى ۋە ئاساسلىرى قائىدىلىرى،
 مۇساااۇلمانالرنىڭ ن.بەرگە تولاااۇقالپ

 ئىشاالر بولىادىغان پەيادا يېڭى ھاياتىدا
 چىقىارى  ھۆكاۈملەرنى شەرئىي ھەققىدە

 مۇجتەھىااد ئۈممەتنىااڭ بااۇ ئىشااىنى
 قالدۇرغان. فۇقەھالىرىغا

                                                 
كىتابىدا بۇ ھەدىسنى «   ھەدىسىرېق»ئىما  نەۋەۋى ②

 ھەسەن ھەدىس دېگەن. 
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 قىلىنغان پەيدا يېڭى دىندا كىمكى -4
 ئاساسقا بىرەر دىنىدا ئالالھنىڭ ئىشالردىن

 «بىااادئەت زااللەت» تايانمىغاااانلىرىنى
 قىلساا دەلىال ئايەتنى بۇ ۈچۈنئ دېيى 
 دىننىاڭ كىمكاى بولىادۇ. قىلغاان توغرا

 تايانغاااان بىااارىگە ئاساسااالىرىدىن
 ئىشالرنىڭ بولغان پەيدا يېڭى تەقدىردىمۇ،
 ھۆكۈ  دەپ «بىدئەت زااللەت» ھەممىسى
 قىلساا دەلىل ئۇنىڭغا ئايەتنى بۇ قىلىپ،

 سۈننەت ئەھلى چۈنكى بولىدۇ. خاتاالشقان
 ۋە كىتابىاادىن الھنىااڭئال ئۆلىمااالىرى

 ھەدىساالىرىدىن سااەھىھ رەسااۇلۇلالھنىڭ
 تايانمىغااان ئاساسااقا بىاار ھېچقانااداق
 «بىاااادئەت زااللەت» ڭئىشااااالرنى
 .كەلاااگەن بىااارلىككە ئىكەنلىكىااادە

 ۋەساەللە  ئەلەياى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلال 
 مۇشاۇ بىزنىاڭ كىمكى» دېگەن: مۇنداق

 نەرسىنى بىر بولمىغان ئۇنىڭدىن ئىشىمىزدا
 ①«.قىلىنىدۇ رەت ئۇ قىلىدىكەن يداپە

 كىمكى» دەيدۇ: مۇنداق رەجەب ئىبنى
 رۇخسااەت رەسااۇلى ۋە ئااالال  دىناادا
 قىلىادىكەن، پەيدا نەرسىنى بىر بەرمىگەن

 ②«.يوقتۇر ئورنى دىندا ئىشنىڭ ئۇ
 باۇ» دەيادۇ: مۇناداق ھەجەر ئىبنى
 ئۇنىاڭ ۋە ئاساساى ئىساالمنىڭ ھەدىس

 ابلىنىدۇ.ھېسا قائىادە بىر قائىدىلىرىدىن
 دىنادا كىمكاى› مۇنداق: مەنىسى ئۇنىڭ
 ئاساساقا ھېچبىار ئاساسالىرىدىن ئۇنىڭ

 پەياادا نەرسااىنى بىاار تايانماياادىغان
 ③«.‹ئېلىنمايدۇ ئېتىبارغا ئۇ قىلىدىكەن،

 شاەرىپتىن ھەدىسى بۇ دەيمەنكى: مەن

                                                 
 ا  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ئىم①
 بەت.-31 ②
③ 

 بىارى، چىقىدۇ: شەرتى ئىككى بىدئەتنىڭ
 دىنغاا نەرساىنىڭ قىلىنغاان پەيادا يېڭى
 ئىبااادەت )يەنااى قىلىنىشااى سااۇپمەن

 ئالالھنىڭ نىڭئىش ئۇ بىرى يەنە بولۇشى(.
 اسلىقى.بولم ئاساسى بىر ھېچقانداق دىنىدا
 .ھۆججەتتااۇر مۇشااۇنىڭغا ھەدىااس بااۇ

 ئەلەيااى ساەللەلالھۇ رەسۇلۇلال  چۈنكى
 مۇشااۇ بىزنىااڭ كىمكااى» ۋەسااەللەمنىڭ

 دېگەن «قىلسا پەيدا نەرسە بىر ئىشىمىزدا
 شااەرتىگە بىرىنىچااى بىاادئەتنىڭ سااۆزى
 پەيدا يېڭى بولسىمۇ، ئۇ قىلىدۇ. دااللەت

 مەنسااۇب دىنغااا نەرسااىنىڭ قىلىنغااان
 دېاگەن «بولمىغان ئۇنىڭدىن» قىلىنىشى.

 شاەرتىگە ئىككىنچاى بىادئەتنىڭ سۆزى
 ئااۇ بولسااىمۇ، ئااۇ قىلىاادۇ. دااللەت

 ھېچقانداق ئاساسلىرىدىن دىننىڭ نەرسىنىڭ
 رەت ئااۇ» تايانماساالىقى. ئاساسااقا بىاار

 ئىككى شۇ ئەنە سۆزى، دېگەن «قىلىنىدۇ
 بىادئەت زااللەت ئىشانىڭ توشقان شەرت

 قىلىدۇ. دااللەت بولغانلىقىغا
 «ئېئتىساا  ئەل» شااتىبى ئىما  -5
 ئىماا  قىلغاان نەقىال كىتابىادا ناملى 

 ئىبناى چۈشىنى . توغرا سۆزىنى مالىكنىڭ
 دېگەنلىكىناى مۇنداق مالىكنىڭ ماجىشۇن
 ئىسالمدا كىمكى» ەيدۇ:د ئىدىم، ئا لىغان

 ھەساەنە» ئۇنى قىلىپ، پەيدا بىدئەت بىر
 رەسااۇلۇلال  قارىسااا، دەپ «)ياخشااى(

 قىلدى، خىيانەت ۋەزىپىسىگە پەيغەمبەرلىك
 چاۈنكى بولىادۇ. قىلغاان تۆھمەت دەپ

 سااىلەرنىڭ بۈگااۈن» تائاااال: ئااالال 
 مۇشۇ دېدى. «قىلدىم پۈتۈن دىنىڭالرنى
 مىغانساانال دىندىنا چۈشاكەندە ئاايەت
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 ①«.لمايدۇسانا ئۇنىڭدىن بۈگۈنمۇ نەرسە
 رەھمەتااۇلالھى – مالىااك ئىمااا  ئەگەر

 بولساا، سەھىھ سۆزى بۇ نىڭ – ئەلەياى
 كىمكاى كېرەك: چۈشىنى  مۇنداق ئۇنى

 ياااكى كىتابىاادىن ئالالھنىااڭ ئىسااالمدا
 بىاارەر ھەدىساالىرىدىن رەسااۇلۇلالھنىڭ

 قىلىاپ، پەيدا بىدئەتنى بىر يوق ئاساسى
 رەسۇلۇلال  قارىسا، دەپ ئى  خشىيا بۇ

 قىلدى، خىيانەت ۋەزىپىسىگە پەيغەمبەرلىك
 بولىدۇ. قىلغان تۆھمەت دەپ

 ئىشااالرنى قىلىنغااان پەياادا يېڭااى
 ھەممىسااى ئايەتلەرنىااڭ سااۆكىدىغان

 ئوخشااش ماۇرجىئەلەرگە ئە،شى خاۋارىج،
 ئېلىپ چىقىشىغا كېلىپ پىرقىلەرنىڭ ئازغۇن

 ئىچىاگە زئۆ بىدئەتنى زااللەت بارىدىغان
 مۇناداق تائااال ئالال  مەسىلەن: ئالىدۇ.
 كېيىن كەلگەندىن دەلىللەر روشەن» دەيدۇ:
 قىلىشقان ئىختىالپ ۋە كېتىشكەن ئايرىلىپ

 چاو  شۇالر ئەنە بولما الر. كىشىلەردەك
 بەزى كۈنادە شاۇ بولىدۇ. دۇچار ئازابقا
 قارىيىادۇ. يۈزلەر بەزى ئاقىرىدۇ، يۈزلەر

 ئىماااان‹ غاااا:قارايغانالر ياااۈزلىرى
 بولادۇ الرمۇ؟ كاپىر كېيىن ئېيتقىنىڭالردىن

 ئااازابنى ئۈچااۈن بولغااانلىقىڭالر كاااپىر
 ②«دېيىلىدۇ. ›تېتىڭالر
 تەپساىرىدە ئايەتنىاڭ بۇ كەسىر ئىبنى
 باۇرۇنقى ئۈممەتنى بۇ» دەيدۇ: مۇنداق

 ئىختىالپلىشااىپ ئوخشاااش ئااۈممەتلەرگە
 ئاالال  توسىدۇ... بۆلۈنۈشتىن پىرقىلەرگە

 ۋە ئاقىرىادىغان يۈزلەر بەزى» نىڭتائاال
 دېگىناى «كاۈن قارىيىدىغان يۈزلەر بەزى

                                                 
 بەتلەر. -42-25 ①
 ئايەتلەر. -142ۋە  145سۈرە ئالى ئىمران: ②

 ساۈننەتنىڭ ئەھلى بولۇپ، كۈنى قىيامەت
 ۋە بىادئەت ئەھلاى بولىادۇ، ئاق يۈزى
 قاارا ياۈزى پىرقىلەرنىاڭ ئاازغۇن باشقا

 رەزىيەلالھاۇ ئاببا  ئىبنى بۇنى بولىدۇ.
 يۇقىرىاادا «دېااگەن. شااۇنداق ئەناۇماا

 ئەھلاى مەقسەد، يەتلەردىنئا كەلتۈرۈلگەن
 باشاقا ۋە بولغان خىالپ يولىغا سۈننەتنىڭ
 بولغااان ئۇيغااۇن پىاارقىلەرگە ئااازغۇن

 بىدئەتلەردۇر.
 ئۇيغاۇن ئاساسىغا دىننىڭ دىندا
 لىقىغاجائىز قىلىشنىڭ پەيدا يېڭىلى 
 ئايەت: قىلىدىغان دااللەت

 دەياادۇ: مۇنااداق تائاااال ئااالال 
 ىزنااىپەيغەمبەرلىرىم كېاايىن ئااۇالردىن»

 مەريە  ئارقىاادىن ئەۋەتتااۇق، داۋاملىاا 
 ئۇنىڭغااا ئەۋەتتااۇق، ئىسااانى ئااوغلى

 ئۇنىڭغااا قىلاادۇق، ئاتااا ئىنجىلنااى
 ۋە شااەپقەت دىللىرىغااا ئەگەشااكەنلەرنىڭ

 ئۇالر رەھبانىيەتنى سالدۇق، مېارىبانلىقنى
 بىاز ئۇنى ئۇالرغا قىلدى، پەيدا ئۆزلىرى

 ئالالھنىڭ پەقەت ئۇنى ئۇالر بىكىتمىدۇق،
 لاېكىن قىلادى، پەيادا تىلەپ زىلىقىنىرا

 ئەمەل دەرىجىادە اليىا  ئۇنىڭغاا ئۇالر
 ئېيتقانالرنىاڭ ئىماان ئۇالردىن قىلمىدى،
 ئاۇالردىن بەردۇق، ھەسساىلەپ ئەجرىنى

 ئىتائىرىااادىن ئالالھنىاااڭ نۇرغاااۇنى
 ③«چىققۇچىالردۇر.

 مۇناداق ④«رەھبانىيەت»ئايەتتىكى بۇ
                                                 

 ئايەت. -27سۈرە ھەدىد: ③
رەھبانىيەت: خىرىستىيان پەيدا قىلغان بىر تەساەۋۋۇر  ④

ىلىنىشااىچە، ئىسااا ۋە ھايااات تەرزىاادۇ. رىااۋايەت ق
اپىرالرنىڭ قااتتى  مىنلەر كئئەلەياىسساالمدىن كېيىن مۇ

چراپ، ئۈ  قېتىملى  ئۇرۇشتا مەغلاۇپ ۇھۇجۇملىرىغا ئ
مىنلەر بۇناداق كېتىۋەرساە ئبولغان. شۇنىڭ بىلەن ماۇ

مىنلەر تۈگەپ ئالالھنىاڭ دىنىغاا دەۋەت قىلىادىغان ئمۇ
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 ان)خىرىساتىي رۇھباانالر قىلىنىدۇ: بايان
 پەرز ئاۆزلىرىگە باۇرۇن ئادەملىرى( دىن

 قىلىاپ، پەيادا ئىشالرنى يېڭى بولمىغان
 ئاۇ ئۈچاۈن ئېرىشاى  رازىلىقىغا ئالال 

 ئاالال  قىلدى. ۋەزىپە ئۆزلىرىگە ئىشالرنى
 قوباۇل بىادئەتلىرىنى بۇ ئۇالرنىڭ تائاال
 باۇ بۇيرىدى. تۇتۇشنى چىڭ ۇنىئ قىلىپ
 ق.ئىتتىپاا مۇپەسساىرلەر پۈتۈن ىچەگيەر

 دىنادا ئاايەت بۇ ئۇالر كېيىن بۇنىڭدىن
 ئازغۇنلۇق دئەتلەرنىبى بۇ قىلىنغان پەيدا
 ۋە دەمدۇ جائىز ئۇنى ياكى سۆكەمدۇ دەپ

 دېگەناادە ماختاماادۇ؟ ئااۇنى ياااكى
 ئاالال  ئاايەت باۇ يەنى ئىختىالپالشتى.

 قىلغااان پەياادا رۇھبانالرنىااڭ تائاالنىااڭ
 قىلغااانلىقىنى، قوبااۇل بىاادئەتلىرىنى

 ئىشالرنى ئۇ كەلگەنلەرنىڭ كېيىن نئۇالردى
 ئۈچاۈن قىلمىغانلىقى ئەمەل تۇتۇپ چىڭ

 قىالمادۇ؟ باياان سۆككەنلىكىنى ئۇالرنى
 بىاادئەتلەرنى ئااۇ ئااايەت بااۇ ياااكى

 پەقەتاال مەدھىيىلىمەستىن، ۋە سۆكمەستىن
 قىلىۋالغااان پەياادا دىناادا ئۇالرنىااڭ

 قىلىنغانلىقىغااا قوبااۇل بىاادئەتلىرىنىڭ
 ئالدىادا ئالالھنىڭ ىئۇن قىلىپ، ئىشارەت
 ئاۇنى كېيىن ئالغاندىن ئۈستۈگە ئۆزلىرى
 قىلمىغاااانالرنى ئەمەل تۇتاااۇپ چىاااڭ

 دىنناى ئۇالرنىڭ بولمىسا ياكى سۆكەمدۇ؟

                                                            
ت كىشى قالمايدۇ، دەپ ئاۇرۇش قىلماسالىقنى ۋە پەقە

ئىبادەت بىلەن شۇغۇللىنىشنى قارار قىلغان. بۇ شاەكىلدە 
پىتنىدىن قېچىپ دىنىدا سەمىمى تۇرغاان باۇ كىشاىلەر 

-دۇنيانىااڭ لەززەتلىرىاادىن ۋاز كېچىااپ، كااۆپ يەپ
ئىچمەيدىغان، ئۆيلەنمەيدىغان، تاغالرنىڭ ئۈنكۈرلىرىدە، 
ھاااوجرىالردا ئىباااادەت بىلەناااال شاااۇغۇللىنىدىغان 

يدا قىلغان. ئۇالرنىاڭ بىار قىسامى تەركىدۇنيالىقنى پە
ئۆزلىرى چىقارغاان باۇ رەھباانىيەتكە رىئاايە قىلمااي 
ھۆكۈمدارالرنىڭ دىنىغا كىرىپ ئىساا ئەلەياىسسااالمنىڭ 

 دىنىغا تاندى. 

 ئااالال  ۋە چىڭىتىۋالغانلىقىغااا ئااۆزلىرىگە
 چىڭىتقانلىقىغاا دىنناى ئۇالرغا تائاالنىڭمۇ
 قىالمدۇ؟ ئىشارەت
 باۇ» دەيادۇ: مۇناداق كەسىر ئىبنى

 سااۆكۈش جەھەتااتىن ئىككااى نىااڭئايەت
 دىندا بىرى ئېاتىمال: ئىكەنلىكى مەنىسىدە

 ئاۆزىگە بىرى يەنە قىلى . پەيدا دئەتبى
 قىلماسالى . ۋاپا ئىشقا ۋالغانيۈكلى ئۆزى

 تەپسااىرى ئايەتنىااڭ ئۈچااۈن شااۇنىڭ
 ئاۆزلىرى ئاۇالر رەھبانىيەتنى› مۇنداق:

 ئاۈممىتى انيرىستىىخ يەنى ‹قىلدى پەيدا
 قىلاادى. پەياادا نىيەترەھبااا ئااۆزلىرى

 يەناى ‹بېكىتمىادۇق بىاز ئۇنى ئۇالرغا›
 بۇيرۇمىادۇق، بىاز رەھبانىيەتنى ئۇالرغا
 ئۇنىڭغاا قىلىاپ پەيادا ئاۆزلىرى بەلكى

 پەقەت ئااۇنى ئااۇالر› ئېسااىلىۋالدى.
 ‹قىلادى پەيدا تىلەپ رازىلىقىنى ئالالھنىڭ

 باار. مەنىساى خىل ئىككى جۈملىنىڭ بۇ
 چىقىرىشاتا ىرەھباانىيەتن ئۇ ئۇالر بىرى:

 باۇ قىلدى. مەقسەت رازىلىقىنى ئالالھنىڭ
 قەتادەنىااڭ ۋە جااۇبەير ئىبنااى سااەئىد
 ئاۇ ئۇالرغاا بىاز بىرى: يەنە تەپسىرى.

 رازىلىقىنااى ئااالال  پەقەت رەھبااانىيەتنى
 ئۇالر لېكىن› قىلدۇق. پەرز ئۈچۈن تىلەش
 ‹قىلمىدى ئەمەل دەرىجىدە اليى  ئۇنىڭغا
 پەرز گەئااۆزلىرى ئااۆزلىرى ئااۇالر يەنااى

 قىلمىدى. ئەمەل اليىقىدا ئىشقا قىلىۋالغان
 جەھەتااتىن ئىككااى ئااۇالرنى بۇنىڭاادا
 دىنىادا ئالالھنىاڭ بىارى: بار: سۆكۈش
 قىلىا . پەيدا نەرسىنى بۇيرىمىغان ئالال 
 تائاالغااا ئاالال  ئاۆزلىرىنى بىارى: يەنە

 قىلىااپ پەياادا دەپ يېقىنالشااتۇرىدۇ،
 تۇپتۇ چىڭ ئىشنى يۈكلىۋالغان ئۆزلىرىگە



 

43 

 

 ①«قىلماسلى . ئەمەل
 ،ئەكساىچە كەسىرنىڭ ئبنى ئايەتنى بۇ

 ۋە قىلغاانلىقنى قوبۇل بىدئېتىنى ئۇالرنىڭ
 قىلمىغاااااانالرنى ئەمەل ئۇنىڭغاااااا

 دەپ ،ئىپادىلەياااادۇ سااااۆككەنلىكىنى
 ئىمااا  بااار. مۇپەسسااىرلەر چۈشااەنگەن
 شۇ ئەنە رازى ۋە ئەسىر ئىبنىل قۇرتۇبى،

 باۇ ىقۇرتاۇب ئىما  مۇپەسسىرلەردىندۇر.
 دەياادۇ: مۇنااداق تەپسااىرىدە ئايەتنىااڭ

 دئۈمىاا رازىلىقىنااى نىااڭئالالھ ئااۇالر›»
 قىلمىغااان پەرز ئۇالرغااا بىااز قىلىااپ،

 سالىھ يەنى ‹قىلدى... پەيدا رەھبانىيەتنى
 ئېرىشاى  رازىلىقىغاا ئالالھنىڭ بەندىلەر
 پەرز ئااۆزلىرىگە رەھبااانىيەتنى ئۈچااۈن
 ئاۆز ئۇنىڭغاا كېيىانكىلەر لېكىن قىلدى،

 ئۇالرنىاڭ بىاز› قىلمىدى. ئەمەل يىقىداال
 ئەجرىنااى ئېيتقانالرغااا ئىمااان ئىچىاادىن
 پەيادا راھباانىيەتنى ئاۇ يەنى ‹بەردۇق
 ساالىاالرغا قىلغاان ئەمەل ئۇنىڭغا قىلىپ

 ئۇالرنىاااڭ› بەردۇق. مۇكاپااااتلىرىنى
 يەناى ‹ئىادى پاسى  كۆپلىرى ئىچىدىن

 قىلغااان پەياادا بااۇرۇنقىالر كېيىاانكىلەر
 پاسااىقالردىن قىلماااي ەلئەم بىاادئەتكە
 يېڭاى قاناداق ھەر ئايەت بۇ بولدى...
 بىاادئەت نەرسااىنىڭ قىلىنغااان پەياادا

 پەيادا بىدئەتنى ياخشى بىر ئىكەنلىكىگە،
 ئەمەل ئۇنىڭغاا داۋاملى  كىشىنىڭ قىلغان
 ئەمەل ئاۇنى ئەگەر كېرەكلىكىگە، قىلىشى

 ئااايەتتە مۇشااۇ تاشلىۋەتسااە، قىلماااي
 بولىدىغانلىقىغا دىنقاتارى ئەيىبلەنگەنلەرنىڭ

 بااھىلى ئەل ئۇمامە ئەبۇ قىلىدۇ. دااللەت
 مەنىناااى باااۇ ئەنااااۇ رەزىيەلالھاااۇ

                                                 
 ئايىتى. -27ئىبنى كەسىر تەپسىرى: سۈرە ھەدىدنىڭ ①

 ساىلەر› دەيادۇ: مۇناداق كۈچلەندۈرۈپ
 پەيدا ئىشنى ئوقۇيدىغان تەراۋىھ رامىزاندا
 پەرز ساىلەرگە ئاۇ ھاالبۇكى قىلدىڭالر،
 روزا پەقەت ساىلەرگە ئىادى؛ قىلىنمىغان
 باۇ ئەمدى دى.ئى قىلىنغان پەرز تۇتۇشال
 تەرك ئااۇنى داۋامالشااتۇرۇ الر، نامااازنى
 پەيادا ئاۆزە الر ئۇنى چۈنكى ئەتمە الر،
 بىار ئىسرائىلدىن بەنى چۈنكى قىلدىڭالر.
 رازىلىقىنااى ئالالھنىااڭ كىشااىلەر بۈلااۈك
 بىار قىلمىغان پەرز ئۇالرغا ئالال  تىلەپ،

 ئۇنىڭغاا كېايىن قىلادى؛ پەيدا بىدئەتنى
 ②«‹.قىلمىدى ئەمەل رەۋىشتە ھەقىقى

 تەپسىرىدە ئايەتنىڭ بۇ ئالۇسى ئەلالمە
 بىادئەتنى ئاايەتتە بۇ» دەيدۇ: مۇنداق
 ئايەت بۇ يوق. دەلىل سۆكىدىغان مۇتلەق

 ئىشاانى ئالغااان ئۈسااتىگە ئااۆزلىرى
 ئەتكەنلەرناااى تەرك داۋامالشاااتۇرماي

 «بلەيدۇ.ىئەي
 التحرير» ئاشۇر ئىبنى تاھىر مۇپەسسىر

 مۇناداق ەتەپساىرىد نااملى  «والنتوير
 ئۇالر مۇنداق: مەنىسى ئايەتنىڭ» دەيدۇ:

 پەياادا رەھبااانىيەتنى ئۈچااۈن ئااۆزلىرى
 بۇيرىمىغاان ئۇالرغاا ئاۇنى بىز قىلدى،
 رازىلىقىناى ئالالھنىڭ ئۇالر لېكىن ئىدۇق.
 ئاالال  شاۇ ا قىلدى. پەيدا ئۇنى تىلەپ
 بۇ چۈنكى قىلدى. قوبۇل ئۇالردىن ئۇنى

 ئۇالرنىڭ تەرزى  نىقىلى بايان ڭھىكايىنى
 «قىلىدۇ. تەقەززا ماختاشنى ئىشىنى قىلغان

 ئايەتنىاڭ باۇ رازى ددىنۇفەخر ئىما 
 تائاال ئالال » دەيدۇ: مۇنداق تەپسىرىدە

 قىلغاانلىقنى پەيادا بىادئەت ئاايەتتە بۇ
 ئۇالرنىاڭ بەلكاى ئەمە ، ئەيىلىمەكچاى

                                                 
 بەت.-224تو ، -17تەپسىرى قۇرتۇبى:  ②
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 قىلىپ پەيدا نەرسە بىر تەرىپىدىن ئۆزلىرى
 بايااان ىكلىگەنلىكنۈياا ئااۆزىگە ئااۇنى

 بىاز ئاۇنى )ئۇالرغاا شاۇ ا قىلماقچى.
 مۇپەسساىرلەرنىڭ «دېادى. بىكىتمدۇق(
 ئىماااا  ۋە تەبەرى ئىماااا  پىشىۋاسااى

 قىلىدۇ. تەپسىر مۇشۇنداق بەغەۋىمۇ
 بىاادئەتنى كەرىمەنااى ئااايىتى بااۇ

 «ساەييىئە بىدئەتى ۋە ھەسەنە بىدئەتى»
 ئۆلىماالر دىغانيئايرى قىسىمغا ئىككى دەپ

 ۋە قۇرئااان قىلىاادۇ. ىاالدەل ئااۆزلىرىگە
 كېلىادىغان ئۇيغاۇن روھىغاا ھەدىسنىڭ
 ۋە قۇرئان ،«ەھەسەن بىدئەتى» يېڭىلىقالر
 يېڭىلىقالر بولغان خىالپ روھىغا ھەدىسنىڭ

 ئوبادان ئايەتنى دۇر. «سەييىئە بىدئتى»
 چۈشااەنگىنىمىزدە، قىلىااپ تەپەككااۇر

 تەرىپىاادىن رىسااتىيانالرىخ رەھبانىيەتنىااڭ
 ئېرىشىشانى رازىلىقىغاا النىاڭتائا ئالال 
 ئىباادەت بىار چىقىرىلغاان قىلىپ دئۈمى

 ئۇالرنىاڭ كەرىمنىڭ قۇرئان بولغانلىقىنى،
 قارشااى چىقارغانلىقىغااا بىاادئەتنى بااۇ

 باۇ ئۇالردىن تائاالنىڭ ئالال  چىقماستىن،
 ئىشاارەت قىلغانلىقىغاا قوباۇل بىدئەتنى

 ئۇ كەرىمەدە ايىتىئ كۆرىمىز. قىلغانلىقىنى
 ساۆكۈلمەيدۇ، قىلغاانالر دجائى بىدئەتنى

 ئەمەل ئىشقا قىلغان پەيدا ئۆزلىرى ەلكىب
 ئايەتى ئەيىبلىنىدۇ. تاشلىۋەتكەنلەر يقىلما

 ئۇالرنىڭ تائاالنىڭ ئالال  يەنە كەرىمەدىن
 قىلغاانلىقىنى، قوباۇل بىدئىتىنى چىقارغان

 تەرك داۋامالشتۇرۇشااااانى؛ ئاااااۇنى
 چۈشاىنىمىز. بۇيرۇغانلىقىنى ئەتمەسلىكنى

 بىادئەت ئەيىابلەش كەرىمىادىكى تىئايى
 ئەمەل ئۇنىڭغا لماستىن،قارىتى چىقارغانالرغا

 قارىتىلغاانلىقىنى تاشلىۋەتكەنلەرگە قىلماي
   كۆرىمىز.

 -، ئۇنداقتا قەدىر «ئايالنىڭ ئىسمى يوق»
 قىممىتىچۇ؟

 بەتتە -52بېشى 
مۇسۇلمان ئايۈا  ئالۈد. بىۈكەن بىرىنچۈى ئۈچيى بولغۈان 

 نىۈۈڭىچ ئۈۈچيىنى قوغدايۈۈد.. بۈۈۇ، ئالالھھىجۈۈاەنى، ئانۈۈد
  .ئايالغا بەب  ئەتشەن لۇتپىد.ى مۇھسىنە، مۇسكىمە

يۈا  ئايا  بىرىنچى ئچيىد.ى.  ئايالنىڭ ھىجاباۇنداق، 
ىىۈۈۈنىس بىۈۈۈكەن ئىجتىمۈۈۈائىي مۇناسۈۈۈىۋك  ئوىناتقانۈۈۈدا، 

لىقىنىڭ ئالدىغا قويىۈد.. بۈۇنى «قىشى»لىقىنى «ئىنسان»
ىىد. ەك يۈۈا  ىىنىسۈۈقا ئۈۈاىقىكى  ئەمەلۈۈگە ئااۈۈۇ ھىجۈۈابى

« ئۈۈاىىمىەدىشى مۇناسۈۈىۋك  ەەقە  ئىنسۈۈانىي مۇناسۈۈىۋك »
  .دكيد.

مۇسۈۇلمان ئايۈا   ھىجۈاب ھېسۈابكىنىدىغانتۇنجى ئۈچ  
بىۈۈكەن ھەمىشۈۈە بىۈۈرگە بولىۈۈد.. مۇسۈۈۇلمان ئايۈۈا  قەيەىگە 
باىسۈۈا، ئۇمۈۈۇ اۈۈۇ يەىگە باىىۈۈد.. مانۈۈا بۈۈۇ سۈۈەەكەتىچ ئۈۈۇ 

ئېكىۈۈپ  ھىجۈۈابى. ئايالۈۈد.ى «ئېھۈۈاتىكەنگەن، قوغۈۈدالغان»
تااكىنىپ كوقىغا قىقىرىكغۈان بىۈر ئايۈا ، بۈۇ سۈەەكەتىچ 

  .ئچيى بانىۋكيران قىكىنغان بىر ئايالد.ى

قوغدىيالمىغان ئايالنىڭ  ھىجابىنىبولغان « تۇنجى ئچيى»
بولغۈۈان ئۈۈچيىنى قوغدىشۈۈى بەسۈۈى مىاۈۈشىلد.ى. مانۈۈا بۈۈۇ 
نۇقتىۈۈۈدىچ ھىجۈۈۈاب ئىنۈۈۈاق، ئىتتىپۈۈۈاق بىۈۈۈر ئائىكىنىۈۈۈڭ 

  د.ى.كاەالىتى
سىمۋاللى ئىشەنكىشىۈدىچ  ھچىلىق ەك ئەەىەلى  ھىجابنىڭ

اۈۈۇئاى. بىۈۈكەن  ەەقە  ئەىكىنكىۈۈ ئى.ۈۈاىك  ھەقىقەتنۈۈى، 
گە ىرىۈدكىتك تاىتىۋاتقۈانغا ئايالند.ى.لغان ئايالنىۈڭ «تاەاى»

  .نەەكى تااكىغان ەاقتىاىەدا تېخىمۇ يابشى قىاىنەلەيسىە
غرا كەلسۈە، ناەادا ئايالالى ھەققىدك قوقان كچتىىۈاشە تۈو

گە قاىاۈى قوقۈان قىممەتسىەلەاتىىۈت ھەىىشەتكىرى-قەدىر
ا ئۇنىڭ قىممىتى بولمىس-قەدىر ئايالنىڭكېركق. كچتىىۈت 

 ؟ يەنە نېمىسى قالىد.
اغۈا قىممىتىدىچ ئايرىپ تااۈكىغانالى، ئۇنى-ئايالنى قەدىر

 تاەاى سىەىتىدك مۇئامىكە قىكىد.. 
ىبۈان بولۇاۈنى قىممەتسىەلەاتىىۈت قىكمىشىغا قۇ-قەدىر
ايدىغان، دىكى سىەۈق، سالىھە، ئەڭىفە ئايالكىرىمىەغۈا بالىم

 ئەب ئالىي ئېھتىرامالى بولسۇنس 

 )ئەەھەىىيكەى مۇن.ىرىدىچ ئېكىند.( 
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 ئىا  بىار قالقانادا بۇيرۇلغان ئىسالمدا
 تۇر.ئىبادەت قىلى  ئەمەل ئۇنىڭغا بولىدىكەن،
 ئىشااتا قانااداق ھەر بۇيرۇلغااان ئىسااالمدا
-پايادا ۋە كمەتلەرھې-سىر نۇرغۇن ئەلۋەتتە

 مەناپەئەتلەردىن-پايادا بۇ .بار مەنپەئەتلەر
 تائااال ئاالال  چۈنكى يدىالنمايدۇ،اپ ئالال 

 ياخشاى ھەربىر قىلغان بىااجەتتۇر، ھەممىدىن
 ىمىزئاۆز ئىنساانالر بىاز پەقەت ئىشىمىزدىن
 بىكارغاا نەرساىنى ھاېچ ئالال  .مىزپايدىلىنى

 يااكى ۇقباۇير ھېچقاناداق ياراتمىغاندەك،
 ئەمە . چىقارغااان بىكارغااا چەكلىمىلەرنااى

 ئۇالرنىاااڭ ۋە زېمىنناااى ئاسااامانالرنى،»
 يااراتقىنىمىز بىكارغا نەرسىلەرنى ئارىسىدىكى

 بىالەن ھاېكمەت پەقەت بىاز ئۇالرنى يوق.
 )بۇنى( تولىسى ئىنسانالرنىڭ ئەمما ،ياراتتۇق
 ①«بىلمەيدۇ
 ياااكى لغااانبۇيرۇ مۇسااۇلمانالر بىااز

 ھېكمەتلەرنى-سىر الردىكىئىش ەنگەنچەكل
 ئەمەل چوقۇ  ئۇالرغا ،بىلمىسەك-بىلسەك

 قىلغاانالر ئەمەل ىاپبىل لاېكىن .ىمىزقىل
                                                 

 .ئايەتلەر-39، -33سۈرە دۇخان  ①

 بااراۋەر قىلغاانالر ئەمەل ەيبىلام بىلەن
 ئىمانىنىااڭ بىلگەنلەرنىااڭ بولماياادۇ.
 قىزغىنلىقىنىااڭ قىلىاا  ئەمەل كۈچلااۈك،
 پەخىاارلىنى  بىاالەن ئىسااال  ئۈسااتۈن،
 شاەك دىغانلىقىدابولى يۇقىرى تۇيغۇسىنىڭ

 «كەرىام قۇرئان» چوقۇ  بىز شۇ ا يوق.
 ئاساتىدا، ناۇرى شەرىفلەرنىڭ ھەدىس ۋە

 ھېكمەتلىارى-سىر ئىبادەتلەرنىڭ-ئەمەل
 ھەرقاناداق الزىم. ئىزدىنىشىمىز ئۈستىدە

 ھېكمەتلەر-سىر ئىبادەتلەردە ۋاجىپ ،پەرز
 مۇسااتەھەپ ۋە سااۈننەت بولغىنىاادەك،

 .ولىادۇب ئەلاۋەتتە ئەمەللەردىمۇ چاغلى 
 پاااكىز چىشااالرنى ۋە ئېغىااز مەسااىلەن:
 باارلىقى پايدىلىرىنىڭ نۇرغۇن تۇتۇشنىڭ

 ئون بۇنىڭدىن ۋاھالەنكى تەكىتلىنىۋاتىدۇ.
 ۋە ئېغىاز چااغالردا قىبۇرۇن ئەسىر تۆت

 ئىشلىتى  مىسۋاك پاكىزاليدىغان چىشالرنى
 بايااان ھەدىساالەر نۇرغااۇن ھەققىاادە
 سېلىپ ۇشەققەتم ئۇممىتىمگە» قىلىنىغان:
 نامازدا ھەر ئۇالرنى قورقمىسا ، قويۇشتىن

 ②«بوالتتىم غانۇبۇير ئىشلىتىشكە كمىسۋا
                                                 

 بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 نىئاالالھ يادۇ،پاكىزال ئېغىزنى مىسۋاك»
 ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر» ①«قىلىدۇ رازى

 مىساااۋاك ئاااويغىنىپال نئۇيقۇساااىدى
 خۇشابۇي قىلى ، خەتنە» ②«ئىشلىتەتتى
 ىشتىنئۆلىن ،ئىشلىتى  مىسۋاك ،قوللىنى 
 پەيغەمبەرلەرنىاڭ خىسالەت تۆت ئىبارەت

 .③«ننەتلىرىدىندۇرۈس
 ئېغىزىنىاڭ ئىنسان ئالىمالر تەتقىقاتچى

 ئىكەنلىكىنااى، ئۇۋىسااى الرنىااڭمىكروب
 پااكىز ئېغىزنى ەرنىڭىكلكېسەلل كۆپلىگەن

 ئېغىز ،بولىدىغانلىقىنى پەيدا تۇتماسلىقتىن
 نۇرغاۇن تۇتۇشانىڭ پاكىز چىشالرنى ۋە

 تەكىتلىمەكااتە. بااارلىقىنى لىرىنىڭىپايااد
 ۋە ئېغىاااز ئەلەياىسسااااال  پەيغەمااابەر

 ئەھمىااايەت پاكىزلىقىغااا چىشاالىرىنىڭ
 ئاشقاندىمۇ، ياشتىن ئاتمى  بەرگەنلىكتىن

 كەتااكەن چۈشااۈپ ئۇرۇشااتا ئۇنىااڭ
 چىشالىرىنىڭ باارلى  باشاقا چىشلىرىدىن
 باشقا تۇرىدىغانلىقى، پارقىراپ مارجاندەك

 كەتمىگەنلىكاى ۈپچۈشا چىشىنىڭ بىرمۇ
 ھااازىرقى مماااەئ قىلىنىاادۇ. بايااان
 بارماسااتىنال ياشااالرغا 44 انالرنىڭئىنساا

 بولساا، بۇ باشاليدۇ. چىرىشكە چىشلىرى
 تۇتۇشااتىن پاااكىز چىشااالرنى ۋە ئېغىااز

 ئەھمىاايەت سااۈننەتكە بىاار ئىبااارەت
 نەتىجىسىدۇر. بەرمىگەنلىكىنىڭ

 باۇ تۇتساا، پااكىز ئېغىزىنى ئىنسان
 نىااڭگىنىكۆر ئااۆزى سااىنىپايدى ۇنياااداد

 ۋە ئېغىااز كااۈنى قىيااامەت ،ئۈسااتىگە
 بىار ئىباارەت تۇتۇشتىن پاكىز چىشالرنى
 مۇكاپااتىنى قىلغانلىقنىڭ ئەمەل سۈننەتكە

                                                 
 نەسەئى رىۋايىتى. ①
 بۇخارى، مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 تىرمىزى رىۋايىتى. ③

 ئالىدۇ.
 ەنااگەنچەكل ئىسااالمدا ،شااۇنىڭدەك

 ،بولىاادىكەن ئىاا  بىاار ھەرقانااداق
 ئىبااادەت تۇرۇشاامۇ يىااراق ئۇنىڭاادىن

 نۇرغاۇن ئەلاۋەتتە ئۇنىڭادىمۇ بولۇپ،
 باۇ بىاز ئەگەر .بولىدۇ ھېكمەتلەر-سىر

 بىلىاپ ئۇنى ئەلۋەتتە سەك،ئىزدەن ھەقتە
 ئىشالردىن چەكلەنگەن ئىسالمدا يېتەلەيمىز.

 باۇ ئىنسان بىر ھەرقانداق بولغان يىراق
 پايادىالنغاننىڭ ئاۆزى ئۇنىڭدىن دۇنيادا

 ئالالھنىاااڭ ئااااخىرەتتىمۇ ئۈساااتىگە،
 بولغانلىقىنىااڭ يىااراق چەگلىگەنلىرىاادىن

 ئالىدۇ. ۇكاپىتىنىم
 ھەقتىكاى باۇ ئالىمالرنىڭ تەتقىقاتچى
 بولساا خەۋىرىمىاز تۇال-ئاز بايانلىرىدىن

-سىر چەكلىمىلىرىدىكى ئالالھنىڭ كېرەك.
 چەكلەناگەن ئىنسان بىلگەن نىەرھېكمەتل
 ئۇياقتاا قىلىا  خەجالەپ پۇل ئىشالرنى
 تەقادىردىمۇ بېارىلگەن پاۇل ،تۇرسۇن
 ھىادايەت ىئاۆزىن ئالالھنىڭ ۋە قىلمايدۇ
 .سۆيۈنىدۇ چەكسىز دىنقىلغانلىقى

 پەرز ئۈممەتلەرگە ئىلگىرىكى ئۇنداقتا،
 پەرز ئۈممىتىگىمااۇ ئىسااال  قىلىنغانادەك،

 بەش مااۇھىم ئىسااالمنىڭ ۋە قىلىنغااان
 ئىبادىتىدىمۇ روزا بولغان بىرى نىڭىئاساس

 ھېكمەتلەرنىاڭ-ساىر نۇرغاۇن ئەلۋەتتە
 نئىازدەنگە ھەقتە بۇ يوق. شەك بارلىقىدا
 ئاارقىلى  ئىباادەت بۇ ئالالھنىڭ ئىنسان

 ئىلتىپااتىنى كاتتا كۆرسەتكەن بەندىلىرىگە
 بەختساىزلىكلەردىن نۇرغاۇن ئۇالرنى ۋە

 تونااۇپ ھەقىقىااي قالغااانلىقىنى ساااقالپ
 يېتىدۇ.

 ئۇلااۇ  بااۇ ئىبااارەت روزىاادىن
 ناھاايىتى ھاېكمەتلەر-ساىر ئىبادەتتىكى
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 يېزىپ ھەممىسىنى ئۇالرنىڭ بولۇپ، كۆپ
 يەردە باۇ بىز ئەمە . مۇمكىن تى تۈگى
 روزا كۈچىيىشااىگە، ئىمانىمىزنىااڭ پەقەت

 قىزغىنلىقىمىزنىااڭ بولغااان ئىبىااادىتىگە
 بىاالەن مۇسااۇلمانلىقىمىز ۋە ئېشىشااىغا

 يااۇقىرى مىزنىااڭۇتۇيغ پەخىاارلىنى 
 بەزى بولىادىغان تاۈرتكە كۆتۈرۈلىشىگە

 تاوختىلىمىز. ئۈساتىدىال ھېكمەتلەر-سىر
 نۇقتىالرغاااا تۆۋەنااادىكى ئاااۇالرنى
 بولىدۇ: يىغىنچاقالشقا

 روزا يېتىلااادۈرۈش. تەقاااۋالىقنى-1
 ئىچمەكلىارى-يېمەك يېنىدا كىشى تۇتقان

 ئااالال  پەقەت تااۇرۇپ، بااار ئايااالى ۋە
 ۋە تىنئىچىشا-يېيى  كۆزلەپ ازىلىقىنىر

 مۇناسااىۋەتتە جىنسااىي بىاالەن ئايااالى
 ئااالال  شااۇ ا .كېچىاادۇ ۋاز تىنبولۇشاا

 مەنسااۇپ ەئااۆزىگ روزىنااى تائاالنىااڭ
 نىاااڭتۇتقىچىالر روزا ۋە قىلىغاااانلىقىنى

 ئاېالن بېرىادىغانلىقىنى ئۆزىال مۇكاپاتىنى
 ھااۇرەيرە ئەبااۇ كااۆرىمىز. قىلغااانلىقىنى

 پەيغەمااابەر ئەنااااۇدىن رەزىيەلالھاااۇ
 بايان دېگەنلىكى مۇنداق ئەلەياسساالمنىڭ

 دەيادۇ: مۇنداق تائاال ئالال » قىلىنىدۇ:
 باارلى  قاباشا روزىدىن بالىسىنىڭ ئادە 
 روزىساى ئۇنىڭ ئۈچۈندۇر. ئۆزى ئەمىلى
 ىتىنىامۇكاپا ئۇنىڭ بولۇپ، ئۈچۈن مەن
 .①«بېرىمەن  ۈئۆز مەن

 تۇتقان روزا بىلىپ ماھىيىتىنى روزىنىڭ
 كۆزىتىااپ ئااۆزىنى ئالالھنىااڭ كىشااى

-ساااۆز باااارلى  تۇرۇۋاتقاااانلىقىنى،
 بولاۇپ خەۋەردار تۇلۇق ھەرىكەتلىرىدىن
 جىبرىل بولسا بۇ بىلىدۇ. نىتۇرىدىغانلىقى

 مەشاااۇر تۆۋەناادىكى ئەلەياىسساااالمنىڭ
                                                 

 مۇسلىم رىۋايىتى. ①

 ئېاسااان بېاارىلگەن خەۋەر ھەدىسااىدە
 كۆرۈپ ئالالھنى ئېاسان» .مەرتىۋىسىدۇر
 سەن گەرچە ىشتۇر،قىل ئىبادەت تۇرغاندەك

 ساېنى ئەلاۋەتتە ئۇ ،مۇە كۆرەلمىس ۇنىئ
 .②«تۇرىدۇ كۆرۈپ

 سىنىڭەرتىۋىم تەقۋالى  ،بۇ شەكسىزكى
 ھاسااىل تەقااۋالىقنى ۋە يۇقىرىسااى ئە 

 كاتتىسااىدۇر. ئە  ئامىللىرىنىااڭ قىلىاا 
 ئااى» دەياادۇ: مۇنااداق تائاااال ئااالال 

 ئۈچاۈن، بولۇشاۇ الر تەقاۋا مۇئمىنلەر!
 روزا ئاۈممەتلەرگە ئىلگىرىكاى سىلەردىن

 )رامىازان ساىلەرگىمۇ قىلىنغاندەك، پەرز
 .③«قىلىندى پەرز روزىسى(

 ئەخالقالرناااى ياخشاااى تەقۋالىااا 
 يىاراق ئىشاالردىن ناچار ۈش،ئۆزلەشتۈر

 مەئساااىيەتلەردىن-گۇناااا  بولاااۇش،
 يېتىلىادۇ. بىالەن قاتاارلىقالر ساقلىنى 
 نەرساىلەرگە قىلىنغان ھارا  قاراش كۆزنى

 قىلىنغان ھارا  ئا الش قۇالقنى قاراشتىن،
-غەياۋەت تىلناى ئا الشتىن، نەرسىلەرنى
 يالغااانچىلى  سااۇخەنچىلىك، شااىكايەت،
 سااۆزلەرنى نغااانقىلى ھااارا  قاتااارلى 

 ئۆساااۈ ، قورسااااقنى سۆزلەشاااتىن،
 ھاارا  قاتاارلى  خىيانەت ۋە پارىخورلۇق
 يېيىشاتىن، نەرسىلەرنى كەلگەن يولالردىن
 يولالرغاا قىلىنغاان ھاارا  مېڭى  پۇتنى

 ئىشاالرغا قىلىنغان ھارا  قولنى مېڭىشتىن،
 تەقۋالىققااا چەۇساااقلىمىغ تىشااتىنۇزىئ

 بولمايدۇ. ئېرىشكىلى
 الئىبادىتىاادى روزا ەقەتپ تەقۋالىاا 

 بەلكاى بولماستىن، غايە تۇتۇلغان كۆزدە
 قىلىنىغاان تەلەپ ەئىبادەتت بىر ھەرقانداق

                                                 
 ئىما  بۇخارى ۋە ئىما  مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 ئايەت.-133سۈرە بەقەرە  ③
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 تەقاۋادارالردىن ئىنساانالر! ئى» دۇر.ىيغا
 سىلەردىن ۋە سىلەرنى ئۈچۈن، بولۇشۇ الر

 پەرۋەردىگارىڭالرغا ياراتقان ئىلگىرىكىلەرنى
 .①«قىلىڭالر ئىبادەت
 قاانچە بىار ىڭساۆزن دېاگەن تەقۋا
 ئاالالھتىن ئاساساەن بولۇپ، بار مەنىسى
 .ئىخچاملىنىادۇ ىاگەمەنى دېگەن قورقۇش
 ئاادە  قورققاان تائاالدىن ئالال  چۈنكى

 ۋە دىن ياشايدۇ، تۇيغۇسىدا مەسئ.ۇلىيەت
 ئىشالىرىنى تېگىشالىك قىلىشاقا دۇنيالى 
 تائاالنىااڭ ئااالال  ئورۇنداياادۇ، جايىاادا
 قىلمايادۇ.  ئى يامان قورقۇپ ئازابىدىن

 ئىنسااندىن بىار سىلەرنى ئىنسانالر! ئى»
 ياراتقاان، ئەلەياىسساالمدىن( ئادە  )يەنى
 جىنساىدىن( ئاۆز )يەناى ئىنساندىن شۇ

 ياراتقاان ھەۋۋانى( )يەنى جۈپتىنى ئۇنىڭ
 بىاالەن ئااادە  )يەنااى ئااۇالردىن ۋە

 ئايااالالرنى-ئەر نۇرغااۇن ھەۋۋادىاان(
  الر،قورقاۇ پەرۋەردىگارىڭالردىن ياراتقان

 ناامى ساورىغاندا نەرسە بىرىڭالردىن-بىر
 ②«قورقۇ الر ئالالھتىن سورايدىغان بىلەن

 ئايەتنىااڭ كەلااگەن ھەققىاادە روزا
 بىااالەن ساااۆزى تەقاااۋا ئااااخىرىنى

 روزا شااۇكى، سااىرى ئاخىرالشتۇرۇشاانىڭ
 تۇتقۇچىنىاااڭ روزا بىااالەن ئاااالال 

 تۇتقۇچىنىاڭ روزا ۋە سىر ئوتتۇرىسىدىكى
 انىغاۋىجااااد ئۇنىااااڭ ۋە ئااااۆزىگە

 ئااۇنى بولااۇپ، ئىاا  تاپشااۇرۇلىدىغان
 قاادىر كۈزىتىشكە ھېچكىم باشقا ئالالھتىن

 ھاېچكىمگە ئىنساان چاۈنكى بواللمايدۇ.
 روزىسااانى ئۆپىزىنىاااڭ يكۆرساااەتمە

 ئالالھتىن پەقەت ئۇ لېكىن ۋېتەلەيدۇ.ۇبۇز

                                                 
 ئايەت.-21سۈرە بەقەرە  ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى.-1سۈرە نىسا  ②

 ئۈمىاد سااۋابىنى ئالالھنىاڭ ۋە قورقۇپ
 بىار بۇنىاڭ سااقاليدۇ. روزىسىنى قىلىپ
 مۇشاۇنداق ئۇنىڭدا قىلىشى اۋا د مەزگىل
 باااويى ئۆماااۈر خىسااالەتنىڭ كاتتاااا

 يېتىلدۈرىدۇ. داۋاملىشىشىنى
-قاانۇن تاۈزۈلگەن پۇختا ھەرقانچە

 دۇنياساىنى ئىچكى ئىنساننىڭ مۇتۈزۈملەر
-قاانۇن ئااجىزدۇر. قىلىشاتىن كونترول
 كاونترول ۋىجدانىنى ئىنساننىڭ تۈزۈملەر

 قىرىتاش ئىنساننى پەقەت ئۇالر قىاللمايدۇ.
 روزا ياراياادۇ. باشقۇرۇشااقا جەھەتتىاانال

 ئاۇ بولاۇپ، پىرىنساىپ ئىالھىي بولسا،
 ھېسساىياتنى ئويغۇتىدۇ، ۋىجداننى-قەلب

 ئاشاۇرىدۇ. ساەزگۈرلۈكنى تىرىلدۈرىدۇ،
 لاۇشبۇزۇ زۇلۇ ، ھاياتلى  بىلەن شۇنىڭ

 ناچاااار قاتاااارلى  چىرىكلىشاااى  ۋە
 لىنىدۇ.پاك ئىللەتلەردىن

 روزىنىااڭ  ئەلەياىسساااال پەيغەماابەر
 دەيادۇ: مۇناداق قىلىپ بايان ھەقىقىتىنى

 تاشلىمايدىكەن، ئېيتىشنى يالغان كىمكى»
 ئەتكىانىگە تەرك ئىچمەكنى-يېمەك ئۇنىڭ

 .③«يوق ھاجىتى الالھنىڭئ
 ھاياتىدا، مۇسۇلماننىڭ بىرھەر روزىنىڭ

 ھەرىكىتىادە-ئىا  تۇرۇشىدا،-يۈرۈش
 الزىام. شاىلۇبو تەسىرى ئىجابىي چوقۇ 
 شاىكايەت،-غەياۋەت ىشاالردىن،ئ ناچار

 ئوخشىغان قاتارلىقالرغا بېخىللى  ھەسەت،
 توساالمىغان ئىللەتلەردىان نياما تۈرلۈك

 روزا قىلىنىاادىغان قوبااۇل قانااداقمۇ اروز
 بولسۇن؟

 دېگەنىكەن: مۇنداق بىرى سالىاالرنىڭ
 ئاساان، ئېتى  تەرك ئىچمەكنى-يېمەك»

                                                 
 ايىتى.ئىما  بۇخارى رىۋ ③
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 روزا ھەقىقىاي قىلىنىادىغان قوبۇل لېكىن
 .«قىيىن ماقتۇت
 ئااالال  يېتىلاادۈرۈش. ئەخالقنااى-2

 ئىنسااانالرالرنىڭ ئىبااادەتلەرنى تائاااال
 لدۈرۈشيۈكساە روھىنى پاكالش، نەپسىنى
 ئىباادەتلەر بولاۇپ، قويغان يولغا ئۈچۈن
 ئىنساان چاۈنكى يېتىلىدۇ. ئەخالق بىلەن
 دا،ىغانئورۇند اليى  تەلەپكە تلەرنىئىبادە
 رلىنىدۇ،نۇ پارالپ دۇنياسى ئىچكى ئۇنىڭ
 نېسىۋىساى بولغان ئەخالقتىن ۋە پەزىلەت

 ئەخالقىنااى مۇسااۇلماننىڭ كۆپىيىاادۇ.
 ئىچىاادە ئىبادەتلەرنىااڭ يېتىلدۈرىاادىغان

 كۈچلۈكتااۇر. ئە  تەسااىرى روزىنىااڭ
 دۇنياالى  تۇتقانالر روزا بىلىپ ماھىيىتىنى

 پاياادىالرغا نۇرغااۇن ئاخىرەتلىااك ۋە
 چىدامسااىزلى ، ،سااىرتىدا ەننىڭئېرىشااك

 بېخىللىاااااا ، ىزلىك،سەۋرساااااا
 يامااان ئوخشااىغان ئىسااراپخورلۇقالرغا

 مەرتلىاك، پاكالش، نەپسىنى ئىللەتلەردىن
 ئوخشاىغان ساەۋرچانلىقالرغا ۋە سېخىيلى 
 يۈكساىلى  قااراپ خىسالەتلەرگە ئېسىل

 ئىنساان ئېرىشىدۇ. پايدىغا نەق قاتارلى 
 تونۇيادۇ، ئۆزىنى جەريانىدا تۇتۇش روزا

 ئااالال  قىنى،ئاااجىزلى نەقەدەر ئۆزىنىااڭ
 ھېس ئىكەنلىكىنى مۇھتاج ھەمىشە تائاالغا
 نېمەتلىرىناى، تائاالنىاڭ ئاالال  قىلىدۇ،

 جەريانىاادا تۇتااۇش روزا خۇسۇسااەن
 يىال كېيىن، دىنانتارق دەردىنى ئاچلىقنىڭ

 پەرۋەردىگاارىنى قىلغان ئاتا توقلۇق بويى
 ئاااچلىقتىن ئارىاادا بااۇ ئەساالەيدۇ،
 يوقلااۇق قېرىنداشاالىرىنى، قىينىلىۋاتقااان

 ئالىادۇ، ئەساكە قالغانالرنى ئا  دەردىدە
 يېتىادۇ. تونۇپ قىيىنچىلىقلىرىنى ئۇالرنىڭ

 بولغااان تائاالغااا ئااالال  نەتىجىاادە،
 يوقسااۇلالرغا بااۇرچىنى، مىننەتاادارلى 

 بۇرچىنى مۇسۇلمانلى  تېگىشلىك ئۆتەشكە
 كىشاىلەرگە ئۇنىڭ تىرىشىدۇ، قىلىشقا ئادا

 سىلىدۇ،يۈك روھى قىلى  شەپقەت-رەھىم
 كەيپىياااتى قىلىاا  شااۈكۈر نااېمەتكە
 ①ئاشىدۇ.
 روزا يېتىلااادۈرۈش. ئىخالسااانى-3
 بىلىندۈرمەساتىن ھېچكىمگە كىشى تۇتقان

 بولااۇپ قااادىر بۇزۇۋېتىشااكە روزىسااىنى
 ئۈچاۈن ئالال  پەقەت نەپسىنى تۇرۇقلۇق
 ۋە ئىچىشاتىن-يېايى  قىلىپ، كونترول
 مۇناسااىۋەتتە يجىنسااى بىاالەن ئايااالى
 ئۇنىڭدىكى پەقەت بۇ .قاليدۇسا بولۇشتىن
 مانا دەلىلىدۇر. ئىخالسنىڭ بولغان ئالالھقا

 قىلىنىدىغان تەلەپ ئىبادەتلەردە بارلى  بۇ
 ئىبااادەتنى پەقەت ئااۇالر» ئىخالسااتۇر.

 ئېتىقاد دىنغا ھەق قىلغان، خالىس ئالالھقا
 ئىباادەت ھقىالئالال )يالغۇز( ھالدا قىلغان
 .②«بۇيرۇلدى قىلىشقا
 ئەساەر دېگەن «يوقتۇر يارى روزىدا»

 ھەجەر ئىبنااااى ھاااااپىز ھەققىاااادە
 دېگەنلىكااى مۇنااداق رەھىمەھۇلالھنىااڭ

 دېيى  تۇتتۇ  روزا مەن» قىلىنىدۇ: بايان
 بولساىمۇ، ماۇمكىن قىلى  رىيا ئارقىلى 
 رىيااا ئۆزىاادە تۇتۇشاانىڭ روزا لااېكىن

 تائاالنىاڭ ئاالال  باۇ ماناا تېپىلمايدۇ.
 «دۇرئۈچۈن مەن روزا» قۇدسىيدا ھەدىس
 بەنادە روزا مەنىساىدۇر. نىڭىسۆز دېگەن
 ساىر ئوتتۇرىساىدىكى ئالالھنىاڭ بىلەن

 «.ئارىالشمايدۇ رىيا ئۇنىڭغا بولۇپ،
 قىممىتىناااى-قەدرى نېمەتنىاااڭ-4

 مەزگىاال بىاار نېمەتنىااڭ تونۇتااۇش.

                                                 
روزىنىاڭ ئەخالقناى »ئۇستاز مۇھەممەد يۈساۈپنىڭ  ①

 دېگەن ماقالىسىدىن ئېلىندى.« يېتىشتۈرۈشتىكى رولى
 ئايەت.-5سۈرە بەييىنە  ②



 

54 

 

-ىارقەد ئۇنىاڭ داۋاملىشىشى ئۈزۈلمەي
 شاۈكۈر ئۇنىڭغاا ۋە توناۇش قىممىتىنى
 قويىادۇ. ىاپئاجىزلىت تۇيغۇسىنى قىلى 

 قىممىتاى-ىدرقە نېمەتنىڭ بىر ھەرقانداق
 بىلىنىدۇ. كېيىن ئايرىلغاندىن نېمەتتىن شۇ
 قنىڭۇزلۇئۇسسا ۋە ئااچلى  تۇتۇپ روزا

 ئالالھنىڭ ئىنسان تېتىغان ھەقىقىي تەمىنى
 قايتااا قىممىتىنااى-ىاارقەد نېمەتلىرىنىااڭ

 يااردە  مۇھتاجالرغاا نامراتالرغا، تونۇپ،
 سۇنىدۇ. قولىنى
 ياولى توغرا قىلىشنىڭ شۈكۈر تكەنېمە
 مەئسااىيەت-گۇنااا  نېمەتنااى شااۇكى،
 ئۇنى ساقلىنىپ، قىلىشتىن سەرپ يوللىرىغا
 قىلىشتۇر. سەرپ يوللىرىغا ياخشىلى 
-ىاارقەد نېمەتنىااڭ ئىنسااانغا روزا

 ناېمەتكە ئۇنىڭدا ۋە تىدۇۇتۇن قىممىتىنى
 يولالرغاا ياخشاى نېمەتنى قىلى ، شۈكۈر
 ئويغۇتىادۇ. تۇيغۇساىنى قىلىا  سەرپ

 روزا تائاااال ئااالال  ئۈچااۈن شااۇنىڭ
 مۇنااااداق سااااۆزىنى ھەققىاااادىكى

 سااىلەرگە ئااالال » ئاخىرالشااتۇرىدۇ:
 خالىمايدۇ، تەسلىكنى خااليدۇ، ئاسانلىقنى

 كۈنلەرنىاڭ ياۈرگەن ئوچۇق زىڭالرېغى)ئ
 رامىاازان بىاالەن قىلىاا  قازاسااىنى

 تولدۇرشااۇ الرنى، سااانىنى روزىسااىنىڭ(
 ئاالالھنى انلىقىغااقىلغ ھىدايەت سىلەرنى

 نېمەتلىارىگە( )ئۇنىاڭ ئۇلۇغلىشىڭالرنى،
 .①«خااليدۇ قىلىشىڭالرنى كۈرشۈ

 ۋە شانىقىلى كۈرەش بىلەن نەپسى-5
 ھاياتىدا ئىنسان .ئۆگىتى  يېڭىشنى ئۇنى

 قىلىشاقا كاۈرەش بىلەن ىنەپس ھەرۋاقىت
 كاونترول نەپساىنى .تۇرىدۇ پكېلى دۇ 

 ئاۇنى ئاادە  تۇتقاان پاك ئۇنى قىلىپ،
                                                 

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى.-135سۈرە بەقەرە  ①

 كونترول نەپسىنى بوالاليدۇ. قادىر يېڭىشقا
 ھايۋانااادىن ئىنسااااننىڭ قىاللمىغاااان
 نەپسىنى روزا بولمايدۇ. پەرقى ھېچقانداق
 ئۈنۈملاۈك ئۆگىتىشنىڭ قىلىشنى كونترول

 ئېيىنىااڭ رامىاازان ئۆلىماااالر يولىاادۇر.
 ياخشااى ئە  تەربىيىلەشاانىڭ نەپسااىنى
 نەپسىنى تەكىتلەيدۇ. ئىكەنلىكىنى مەكتىپى

 ئىنسااان بىلااگەن قىلىشاانى ونترولكاا
 تۇتقاان كپا نەپسىنى» يېتىدۇ. مەقسىتىگە

 ②«.يەتتى مەقسىتىگە ئادە 
 كونتروللۇقىنى ۋە نوپۇز شەيتاننىڭ-2

 تۆۋەندىكىاادەك بااۇ ئاجىزالشااتۇرۇش.
 بولىدۇ: بىلەن يول ئىككى

 بىالەن كىرىشى رامزاننىڭ بىرىنچىدىن،
 كە،باغلىۋېتىش شەيتانالرنى تائاالنىڭ ئالال 
 توسۇشاقا ئازدۇرۇشاتىن ئىنسانالرنى ئۇنى

 پەيغەمااابەر قىلىشاااى. كاپالەتلىاااك
 رامىازان» دەيدۇ: مۇنداق ئەلەياىسساال 

 ئېچىلىادۇ، ئىشىكلىرى جەننەتنىڭ كەلسە،
 الرشاەيتان تاقىلىدۇ، ئىشىكلىرى دوزاخنىڭ
 ③.«باغلىنىدۇ

 شااەھۋەتنى روزىنىااڭ ئىككىنچىاادىن،
 تىزگىنلىشااى. ھەۋەساانى پەسەيتىشااى،

 دەيادۇ: مۇنداق ئەلەياىسساال  پەيغەمبەر
 ساىلەردىن كىمكى جامائەسى، ياشالر ئى»

 ئۆيلەنساۇن. يەتساە قاۇربى ئۆيلىنىشكە
 )نااامەھرەملەرگە كااۆزنى ئااۇ چااۈنكى
 ئەزاناى جىنساىي يۇمدۇرىادۇ، قاراشتىن(
 سااقاليدۇ. سېلىشتىن( قىلىپ ئى  )ھارا 
 روزا يەتمىساە قاۇربى ئۆيلىنىشكە كىمكى

 شااەھۋەتنى ئااۇ ۈنكىچاا ن.تۇتسااۇ

                                                 
 ئايەت.-14سۈرە ئەئال  ②
 ئىما  بۇخارى ۋە ئىما  مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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 .①«پەسەيتىدۇ
 قىلىشاقا رىئايە نىزامالرغا ۋە ۋاقىت-7

 كىشاىلەرنىڭ كاۆپلىگەن ئادەتلەندۈرۈش.
 پەقەت ۋاقىتقا تەرتىپسىزلىكىنى، ھاياتىنىڭ
 روزا كااۆرىمىز. قىلماياادىغانلىقىنى رىئااايە
 ئىنچىلىكاى نىزامالرنىاڭ ۋە ۋاقىت بىزگە

 بېرىادۇ. سااۋاقالرنى ئاجايىاپ ھەققىدە
 ئەلەياىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر سااىلەن:مە

 قىلىنىاادۇ: بايااان دېگەنلىكااى مۇنااداق
 ئا لىساااا الر ئەزىنىناااى بىاللنىاااڭ»

 لېكىن بولىدۇ. ئەتمىسە الرمۇ ئېغىزىڭالرنى
 ئەزىنىنااى مەكتۇمنىااڭ ئۇممااۇ ئىبنااى

 باۇ «.ئېاتىڭالر ىزىڭالرنىئېغ ئا لىسا الر
 باۇ كىشاىدىن قىلغاان رىۋايەت ھەدىسنى
 ئوتتۇرىسىدا ئەزىنىنىڭ ننىڭمۇئەززى ئىككى

 دەپ ئاااۆتەتتى؟ ۋاقىااات قانچىلىاااك
 ئەزان ئاۋۋالقىسااى ئۇنىااڭ: سااورالغاندا،
 ئاناادىن چۈشااەتتى، يېرىاادىن ئوقۇغااان

 جاااۋاپ دەپ چىقاااتتى ئىككىنچىسااى
 ئاۇ دېامەك، قىلىنىدۇ. قەيت بەرگەنلىكى

 پەرق ئوتتۇرىساىدىكى ئەزاننىاڭ ئىككى
 نىاڭۋاقىت بۇ، مىنۇتتۇر. بىرقانچە پەقەت
 ماۇھىملىقىنى ۋە ئىنچىكىلىكىناى ئىنتايىن

 سەھەردە ئېغىزالر شۇنىڭدەك، بىلدۈرىدۇ.
 بىر يەنە كەچتە ئېتىلىدۇ، بىلەن ئەزان بىر

 تۇتقااۇچى روزا ئېچىلىاادۇ. بىاالەن ئەزان
 ئولتۇرۇشاتىن كۈن قىلماي، رىئايە ۋاقىتقا
 ئېچىاپ ئېغىز قەستەن مىنۇت ئىككى-بىر

 تارتىاپ جاپاا كاۈن بىار ئۇنىڭ قويسا،
 بولىادىغانلىقى بىكاار روزىسىنىڭ تۇتقان
 ئىكەنلىكىاگە ئىانچىكە ئىنتايىن ۋاقىتنىڭ

 بىاازگە، بااۇ مانااا مىسااالدۇر. بىاار يەنە
 ۋاقىتلىرىمىزغاا ھېساابلىنىدىغان ئۆمرىمىز

                                                 
 رىۋايىتى. ئىما  بۇخارى ۋە ئىما  مۇسلىم ①

 ناھاايىتى ئۆگىتىادىغان قىلىشانى رىئايە
 دەرستۇر. بىر ئېسىل
 ئىسااالھاتنىڭ ۋە ئۆزگىرىشاانىڭ-3

 روزا بۇ، ىدلەندۈرۈش.ئۈم مۇمكىنلىكىدىن
 مااۇھىم پايدىلىنىاادىغان ئىبادىتىاادىن
 مۇساۇلمانالردىكى بىرىادۇر. دەرسلەرنىڭ

 ناچاار ئاۇالردىكى ۋە سۇسالۇق ئىمانىي
 ۋە دەۋەتچىناى بىار ھەرقانداق ئىللەتلەر

 ۋە ساالىدۇ ئويغاا قااتتى  ئىسالھاتچىنى
 بەزىاااالەر ھەتتااااا ئېچىندۇرىاااادۇ.
 ۋە ئۆزگىرىشاااىدىن مۇساااۇلمانالرنىڭ

 قىلىشاااىدىن قوباااۇل ىساااالھاتنىئ
 ئۇالرنىاڭ لاېكىن كېتىدۇ. ئۈمىدسىزلىنىپ
 مۇسۇلمانالردىن ھەقىقىي ۋە ئۆزگىرىشىدىن

 چاااو  ئۈمىدساااىزلىنى  شاااىدىنۇبول
 ئۆزلىرىنىااڭ ئىسااالھاتچىالر خاتالىقاادۇر.

 ئاۇالر قىلدۇرساىال جاارى تۇلۇق رولىنى
 بېخىللىا  ئۇالردىكى ئۆزگىرىدۇ، چوقۇ 

 رەھىمدىللىققا، رەكلىكيۈ تاش سېخىيلىققا،
 بۇنىڭغاا ئۆزگىرىدۇ. ھوشيارلىققا غەپلەت
 شااھىتتۇر. ياخشاى ئېيى رامىزان ئۇلۇ 
 نامازلىرىادا جۈمە ۋە بامدات ۋاقىتتا باشقا
 ئېياى رامىزان مەسجىتلەرنىڭ قالغان بىكار

 ،كەتكەنلىكىناى تولاۇپ بىلەناال كىرىشى
 مەساچىتلەرگە مەھەللىلەردىكى بەزى ھەتتا

 ساەپ ياولالردا سىغىشماي ەرنىڭجامائەتل
 مۇساۇلمانالرنىڭ ۋە كەتكەنلىكىنى بولۇپ

 تەرەپاااااتىن ھەر ئايااااادا باااااۇ
 ،باۇ ماناا كۆرىمىز. ياخشىلىنىۋاتقانلىقىنى

 تۇلۇق روللىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئىسالھاتچىالر
 ھامان مۇسۇلمانالرنىڭ قىلدۇرالىسىال جارى

 دەلىلىادۇر. كۈچلۈك ئۆزگىرىدىغانلىقىنىڭ
 ناچااار ۋە يامااان نۇرغااۇن شااۇنىڭدەك،
 ھىادايەت ئايادا ئۇلاۇ  بۇ ئادەملەرنىڭ

 ئۇلاۇ  باۇ بە گىلەرنىڭ تېپىۋاتقانلىقى،
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 تاشاالۋاتقانلىقى، چېكىشانى تاماكاا ئايدا
 قىلىۋاتقانلىقى تەۋبە قاراقچىالرنىڭ-ئوغرى

 مۇمكىنلىكىادىن ئۆزگىرىشانىڭ قاتارلىقالر
 ئۈمىد زور مۇسۇلمانالرغا ۋە بېرىدۇ دېرەك
 چوقاۇ  ئۈچاۈن ئۆزگىرى  اليدۇ.بېغىش

 تىرىشااچانلى  زور ۋە ئىاارادە كۈچلااۈك
 ۋە تىرىشاقانالرنى تائااال ئاالال  كېرەك.

 يولىغااا ئۆزىنىااڭ قىلغااانالرنى كااۈرەش
 مۇناداق قىلىاپ ۋەدە يېتەكلەيدىغانلىقىنى

 قىلغاانالرنى كۈرەش ئۈچۈن بىز» دەيدۇ:
 ئاالال  يېتەكلەيمىاز، يولىمىزغاا ئەلۋەتتە

 بىالەن قىلغۇچىالر ئى  اخشىي ھەقىقەتەن
 ①«.بىللىدۇر
 ۋە كااااۈچەيتى  ئىرادىنااااى-9

 ئىااارادە ئاااۆگىتى . ساااەۋرىچانلىقنى
 سەۋرسااااىزلىك ۋە ئاجىزلىشااااىۋاتقان

 ئىرادىناى كاۈنلەردە بۇ ئومۇملىشىۋاتقان
 ئۆگىنىشاكە ساەۋرىچانلىقنى كۈچەيتىشكە،

 ۋە ئىرادىسىز بولماقتىمىز. مۇھتاج قاتتى 
 ئىنسااندۇر. نتۈگەشاكە ئىنسان سەۋرسىز

 داۋاالش ئااجىزلىقىنى بۇ ئىنساننىڭ شۇ ا
 داۋاالشنىڭ ئۇنى ئۇنداقتا مۇھىم. ئىنتايىن
 ئۈنۈملۈك داۋاالشنىڭ ئۇنى نېمە؟ ئۇسۇلى
 شەرىئەت ئىنسان تۇتۇشتۇر. روزا ئۇسۇلى

 روزا ھالاادا ئۇيغااۇن كۆرسەتمىسااىگە
 داۋامالشاتۇرۇش مەزگىال بىار تۇتۇشنى
 ئۆزىدە ۋە ەيدۇكۈچەيتەل ئىرادىسىنى بىلەن

 روزا ئاۇ چۈنكى .يېتىلدۈرەلەيدۇ سەۋرىنى
 ئىشتىاالىرىنى نەپسىنىڭ جەريانىدا تۇتۇش
 كااۆز ئۈچااۈن رازىلىقااى ئااالال  يېڭىااپ

 نەپىسىنى ئىچمەكلەردىن-يېمەك ئالدىدىكى
 كااۆز يېڭىااپ، شااەھۋەتلىرىنى يىغىاادۇ.

 جىنسااىي بىاالەن ئايااالى ئالدىاادىكى
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 ئاااۆزىنى ئۆتكۈزۈشاااتىن مۇناسااىۋەت
 ئىرادىساى ئۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ اليدۇ.ساق

 باشااليدۇ. كۈچىيىشكە تېخىمۇ تاۋلىنىپ،
 يولىادا ئاالال  ئادە  تاۋالنغان ئىرادىسى
 سااەۋرى بولىاادۇ. قىالالياادىغان سااەۋرى

 يېڭەلەياادۇ. نەپسااىنى ئااادە  قىاللىغااان
 دۈشامەنلىرى ئاادە   ەلىاگەنەي نەپسىنى

 قىالاليدۇ. غەلىبە ئۈستىدىن
 باۇيرۇش، اخشىلىققاي ئۆگىنى ، ئىلىم

 قىلىاا  دەۋەت توسااۇش يامااانلىقتىن
 ساھەلەردە نۇرغۇن ئوخشىغان قاتارلىقالرغا
 قۇرئااان» بااولىمىز. مۇھتاااج سااەۋرىگە
 ئوغلىغااا ھېكىمنىااڭ لوقمااان دە«كەرىاام

 بايااان قىلغااانلىقى ۋەسااىيەت مۇنااداق
 )ۋاقتىادا نامازنى ئوغلۇ ! ئى» قىلىنىدۇ:
 ئوقااۇغىن، بىاالەن( ئەركااان تەئاادىل

 بااۇيرۇغىن، ياخشااىلىققا ىشااىلەرنى()ك
 يەتااكەن سااا ا توسااقىن، يامااانلىقتىن
 )چااۈنكى قىلغىاان سااەۋر كااۈلپەتلەرگە

 ئەزىايەتلەرگە قىلغۇچى دەۋەت ھەقىقەتكە
 ئىارادە قىلىشقا ھەقىقەتەن بۇ ئۇچرايدۇ(،
 ②«.ئىشالردىندۇر تېگىشلىك تىكلەشكە
 ئە  ئۈگىنىشانىڭ سەۋرىچانلىقنى روزا
 ئاۆزى روزىنىڭ بەلكى ىپىدۇر،مەكت ياخشى
 تائاالغاا ئاالال  روزىدا چۈنكى دۇر.سەۋر

 ئاالال  قىلىا ، سەۋرى قىلىشتا ئىتائەت
 قىلغااان ھااارا  تۇتقۇچىغااا روزا تائاااال

 قىلىا ، ساەۋر يېقىنلىشىشتىن نەرسىلەرگە
 ئاچلىقنىاڭ، يۈزلىنىدىغان تۇتقۇچىغا روزا

 قىلى  سەۋرى ئەلەملىرىگە ئۇسسۇزلۇقنىڭ
 ىسىھەمم تۈرىنىڭ ئۈ  ڭسەۋرنى قاتارلى 
 ③تېپىلىدۇ.

                                                 
 ئايەت.-17سۈرە لوقمان  ②
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 .ساغالمالشااااتۇرۇش تەننااااى-14
 تەنادىكى روزىنىاڭ ئاالىمالر تەتقىقاتچى

 ھاااجەت ئااۇنى ساااقالپ، ئېنىرگىيىنااى
 يۈرەكنىااڭ بېاارى ، تارقىتىااپ مىقادارى
 قىلىشانى ھەزىام ياخشىالش، ھەرىكىتىنى
 زېانىناى ياخشىالش، نېرۋىنى ياخشىالش،

 الرنىماااي قاناادىكى ئۆتكۈرلەشااتۈرۈش،
 ۋە بۇلغىنىشاتىن ھۈجەيرىلەرنى تازىالش،

 ھۈجەيرىلەرنىاڭ سااقالش، زەھەرلىنىشتىن
 بەدەنادىكى ئاشاۇرۇش، كۈچىنى ھاياتى

 نەپە  چىقىاارى ، قااوغالپ زەھەرلەرنااى
 نۇرغاۇن قاتارلى  راۋانالشتۇرۇش ئېلىشنى

 بەزى .تەكىتلىمەكتە بارلىقىنى پايدىلىرىنىڭ
 دېاااگەن «روزا يتىببىااا» دوختاااۇرالر

 نۇرغاۇن ۇپ،قويا ئوتتۇرىغا ىستىالھنىئ
 نەتىاجە داۋاالپ بىالەن روزا كېسەللەرنى
 قازانماقتا.
 ئەنااۇدىن رەزىيەلالھاۇ ھۇرەيرە ئەبۇ

 مۇناااداق ئەلەياىسسااااال  پەيغەمااابەر
 روزا» :قىلىنىاادۇ بايااان دېگەنلىكااى

 ئالادىنى ۋە قوغدىغۇچى يەنى «قالقاندۇر
 ①.ئالغۇچىدۇر
 رامىازان نەتىجىلىرى تەتقىقات ئىلمىي
 ئە  تاشالشانىڭ چېكىشنى تاماكا ئېيىنىڭ
 .تەكىتلىمەكاتە ئىكەنلىكىنى ۋاقتى ئەۋزەل
 چەككەن تاماكا ھۈجەيرىلەرنى روزا چۈنكى

 زەھەرلەردىن چوغالنغان جىسىمدا سەۋەبلىك
 ئېياى رامىزان ئۈچۈن شۇنىڭ .پاكىزاليدۇ

 يااردە  كاۆپ تاشالشاقا چېكىشنى تاماكا
 غەياارى كۈناادە بۈگااۈنكى .بېرىاادۇ

 ئاادىتىنى چاېكى  تاكاما نىڭمۇسۇلمانالر
 دىنروزىاااا ئۈچااااۈن تاشااااالش

 .قالىمىز ھەيران پايدىلىنىۋاتقانلىقىدىن
                                                 

 ئىما  بۇخارى رىۋايىتى. ①

 بولغاان باالسى ئەسىرنىڭ بۇ ئالىمالر
 ئىباارەت روزىادىن داۋاالشتا سېمىزلىكىنى

 ئوتتۇرىغاا نىۇلىئۇسا داۋاالش بىر يېڭى
 ئېارىتى  ماينى ئارتۇق چۈنكى .قويماقتا
 .ئويناياادۇ رول چااو  روزا قالرداقاتااارلى

 سېلىشاقا رەتكە ھەرىكىتىنى گورمونالرنىڭ
 ساقالشاااقا گاااۈزەللىكىنى تەننىاااڭ ۋە

 ئېشاىپ ئېغىرلى  روزا .قىلىدۇ كاپالەتلىك
 ياولى ئاساان ئە  داۋاالشانىڭ كېتىشنى
 چىقىمساىز ۋە ئاساان قاوللىنى  بولۇپ،
 .داۋادۇر
 بېسىقتۇرۇش، شەھۋەتنى يەنە ىنىڭروز
 ئاااخىرەت تەيياارالش، زىكىاارگە قەلبناى

 اباشااىق ۋە يېتىلاادۈرۈش تەشاانالىقىنى
 بولۇپ، بار ھېكمەتلىرى-سىر لىغاننۇرغۇن
 بەھرىلىنىشاانى تولااۇق ئىبادىتىاادىن روزا

 كە  يەنىماۇ چوقۇ  ئىنسان قىلغان ئۈمىد
 الزىم. ئىزدىنىشى دائىرىدە

 ئۈساتىدە ھېكمەتلىارى-سىر روزىنىڭ
 كىشاى يۈرگاۈزگەن پىكىر ۋە ئىزدەنگەن

 ئىباارەت تۇتۇشتىن روزا تائاالنىڭ ئالال 
 ئۈچاۈن قىيناش بەندىلىرىنى ئىبادەتنى بۇ

 ۋە كۆيۈنگەنلىكتىن ئۇالرغا بەلكى ئەمە 
 يولغاا دەپ مەنپەئىتىناى-پايدا ئۇالرنىڭ

 .يېتىدۇ تونۇپ ھەقىقى قويغانلىقىنى
 سااالمەت رامىزانغاا بىزنى ،ئالال  ئى
 لىرىناىھېكمەت-سىر روزىنىڭ گىن،يەتكۈز
 تۇلاۇق ئۇنىڭادىن تۇتاۇپ، روزا بىلىپ

 ،ئاالال  ئى غىن.قىل نېسىپ بەھرىلىنىشنى
 كېچىلىرى تۇتۇپ، روزا كۈندۈزلىرى بىزنى
 مەغپىرەت گۇناھلىرى بارلى  ئوقۇپ ناماز

 جۈملىسااىدىن بەناادىلىرىڭنىڭ قىلىنغااان
 )ئامىن( .قىلغىن
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 سەدىقىسااىنىڭ فىتىاار سااوئال: .1
 نېمە؟ ھۆكمى

 پەرز بېرى  ەدىقىسىنىس فىتىر جاۋاب:
 ئۆزىنىڭ كېچىسى ۋە كۈنى ھېيت بولۇپ،

 .دۇبېرى نامىدىن ئەزالىرىنىڭ ەئائىل ۋە
 كىملەرگە سەدىقىسى فىتىر سوئال: .2
 بولىدۇ؟ پەرز

 ھاۆر، مەيلى سەدىقىسى فىتىر جاۋاب:
 ئاياال، مەيلاى ئەر، مەيلاى قۇل، مەيلى

 ھەربىاار كىچىااك مەيلااى چااو ، مەيلااى
 ئااۆمەر ئىبنااى پەرزدۇر. مۇسااۇلمانغا
 پەيغەمابەر» دېگەن: مۇنداق رەزىيەلالھۇ

 خورمىدىن سەدىقىسىنى فىتىر ئەلەياىسساال 
 بەلگىلىگەن قىلىپ ①سا بىر ئارپىدىن ياكى
 مەيلاى قۇل، مەيلى ھۆر، مەيلى ئۇنى ۋە

 مەيلاى چاو ، مەيلى ئايال، مەيلى ئەر،
 نامىزىغاا ھېيت مۇسۇلمانغا ھەربىر كىچىك

 .②«بۇيرۇغان رىشنىبې ئىلگىرى چىقىشتىن
                                                 

تە ،  گرامغاا 3254ھەنەفىي مەزھىبىگە كاۆرە، بىر سا_  ①
ساەئۇدى ئەرەبىساتان » گراممىغا تە  دېگەنلەرمۇ بار، 2751

 تەخمىنەن ئۈ  كىلوغا تە  بەلگىلىگەن. «پەتىۋا ھەيئىتى
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②

-پېقىار سەدىقىسى فىتىر سوئال: .3
 بوالمدۇ؟ پەرز ھەممىسىگە باي

 پېقىار بااي، سەدىقىسى فىتىر جاۋاب:
 كېچىسى ئۇنىڭ ۋە كۈنى ھېيت ھەركىمگە،
 ئىچامەك-يېمەك ئائىلىسىنىڭ ۋە ئۆزىنىڭ

 باار نەرسىساى بىر ئارتۇق ئېاتىياجىدىن
 چاۈنكى پەرزدۇر. ھەممىسىگە كىشىلەرنىڭ

 ئىقتىسااادقا سااەدىقە ەردىكااىي بااۇ
 ئاادەمگە بەلكاى ئەمە ، مۇناسىۋەتلىك

 قىلىشتا ئادا ئۇنى شۇ ا مۇناسىۋەتلىكتۇر.
 شااۇ ا ئەمە . شااەرت بولااۇش باااي

 پەرزدۇر. كەمبەغەلگىمۇ
 ئەقلاى سەدىقىساى فىتىر سوئال: .4
 پەرزمۇ؟ ئەمەسلەرگىمۇ جايىدا

 جايىادا ئەقلى سەدىقىسى فىتىر جاۋاب:
 ئاۆزى مېلىنى-پۇل ىڭئۆزىن ۋە بولمىغان

 پەرز قىاللمايااادىغانالرغىمۇ تەساااەررۇپ
 ئىگىاادارچىلى  ئۇنىڭغااا ئااۇنى بولىادۇ.
 ئاادا مېلىادىن-پاۇل ئۇنىاڭ قىلغانالر
 قىلىدۇ.
 فىتىار بالىغا قورساقتىكى سوئال: .5

 پەرزمۇ؟ سەدىقىسى
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 تۇغاۇلمىغىچە باال قورساقتىكى جاۋاب:
 ئەمە . پەرز سەدىقىسااى فىتىار ئۇنىڭغاا

 تىرىاك بولساىمۇ كېچىسىدە تھېي ھەتتا
 سەدىقىساى فىتىر ئۈچۈن بوۋاق ۇلغانغتۇ
 بولىدۇ. پەرز
 ئاادا سەدىقىساىنى ىرفىت سوئال: .2
 شەرتمۇ؟ نىيەت ئۈچۈن قىلى 

 چۈنكى شەرت. نىيەت ئەلۋەتتە جاۋاب:
 ئەمەلالەر» ئەلەياىسسااالمنىڭ: پەيغەمبەر
 ھەدىساى دېاگەن ①«باغلىقتۇر نىيەتلەرگە
 نىيەتنى ئەمما الىدۇ.ئ ئىچىگە ئۆز بۇنىمۇ
 تپەقە ئەمە ، شاەرت ساۆزلەش ئېغىزدا
 قەلبىادە قىلىشانى ئادا سەدىقىسىنى فىتىر

 چااۈنكى يېتەرلىكتااۇر. قىلىاا  نىاايەت
 نەۋەۋى ئىماا  قەلبتاۇر. ئورنى نىيەتنىڭ
 نىايەت قەلبىدە ئىنسان» دېگەن: مۇنداق
 كۇپايىادۇر. تمىسىمۇىئېي ئېغىزىدا قىلىپ،
 ئىتتىپااقتۇر. ماالرئۆلى كۆپچىلىك بۇنىڭغا
 بېرىشانى سەدىقىساى فىتىر ئېغىزىدا ئەمما
 نىايەت ئاۇنى قەلبىادە تاۇرۇپ، ئېيتىپ

 «بولمايدۇ. ئادا ئۇ قىلمىسا،
 قەرزدار سەدىقىساى فىتىر سوئال: .7

 بوالمدۇ؟ پەرز ئادەمگىمۇ
 فىتىاار ئااادەمگىمۇ قەرزدار جاااۋاب:

 بۇنىڭغا قەرزى ئۇنىڭ پەرزدۇر. سەدىقىسى
 فىتىاار چااۈنكى دۇ.بواللماياا توسااقۇن
 ئەمە ، ئىقتىساادىغا كىشىنىڭ سەدىقىسى

 سەدىقىدۇر. كەلگەن جېنىغا ئۇنىڭ بەلكى
 قاچاان سەدىقىساى فىتىر سوئال: .3
 بولىدۇ؟ پەرز

 رامىزاننىاڭ سەدىقىساى فىتىر جاۋاب:
 پەرز بىالەن پېتىشاى كۈن كۈنى ئاخىرقى

                                                 
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①

 فىتىار دەيدۇكى، ئۆلىماالر بەزى بولىدۇ.
 تاا  كاۈنى ىنچىبىر ھېيتنىڭ سەدىقىسى
 ئالاادىنقى بولىاادۇ. پەرز بىاالەن ئېتىشااى
 تۇغۇلغان كېچىسى ھېيت كۆرە، كۆزقاراشقا

 ئەمماا كەلمەيادۇ، سەدىقىسى فىتىر بالىغا
 كېلىادۇ. كاۆرە، كۆزقاراشاقا ئىككىنچاى

 ئااۆلگەن كېچىسااى ھېياات شااۇنىڭدەك،
 فىتىار كۆرە، كۆزقاراشقا ئالدىنقى كىشىگە

 سەدىقىسى فىتىر چۈنكى كېلىدۇ. سەدىقىسى
 ئىككىنچى ئىدى. ھايات ئۇ بولغاندا پەرز

 ئاۇ چاۇنكى كەلمەيدۇ. كۆرە، كۆزقاراشقا
 بولۇشاتىن پەرز سەدىقىساى فىتىار كىشى
 بولىدۇ. ئۆلگەن بۇرۇن
 قاچاان سەدىقىساىنى فىتىر سوئال: .9

 كېرەك؟ بېرى 
 ئېيى رامىزان سەدىقىسىنى فىتىر جاۋاب:

 سااھابىالر بولىادۇ. بېرىۋەتسىمۇ ئىچىدە
 فىتىر زامانىدا، ئەلەياىسساالمنىڭ ەيغەمبەرپ

 كۈن ئىككى ياكى بىر ھېيتتىن سەدىقىسىنى
 شارائىتىغا يوقسۇلالرنىڭ بېرەتتى. ئىلگىرى
 بولساا پايادىلى  ئۇالرغاا ئەگەر قاراپ،

 بولىدۇ. بېرىۋەتسىمۇ بېشىدىال رامىزاننىڭ
 ئە  بېرىشانىڭ سەدىقىساىنى فىتىر ئەمما

 بېرىشاتىن زىغاانامى ھېيت ۋاقتى ئاخىرقى
 كېايىن نامىزىدىن ھېيت بولۇپ، ئىلگىرى
 سەدىقىغا ئادەتتىكى سەدىقىسى فىتىر قالغان

 ئااادا سەدىقىسااى فىتىاار ھېسااابلىنىدۇ.
 تاپمايدۇ.
 كىملەرگە سەدىقىسى فىتىر سوئال: .14

 بېرىلىدۇ؟
 پېقىرالرغاا سەدىقىساى فىتىار جاۋاب:
 رەزىيەلالھااۇ ئاببااا  ئىبنااى بېرىلىاادۇ.

 پەيغەماابەر» دېااگەن: قمۇناادا مااائەناۇ
 روزا سەدىقىسااىنى فىتىاار ئەلەياىسساااال 
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 كاپااارەت، گۇناھلىرىغااا تۇتقانالرنىااڭ
 بۇيرۇغان. ئۈچۈن بولۇش تائا  پېقىرالرغا

 ئىلگىارى نامىزىادىن ھېيات روزى ئۇنى
 قىلغاان ئاادا سەدىقىساىنى فىتىار بەرسە

 ئاادەتتىكى قالسا كېيىن نامازدىن بولىدۇ،
 .①«ھېسابلىنىدۇ سەدىقىغا
 سەدىقىسااىنىڭ فىتىاار سااوئال: .11

 بولىدۇ؟ قانچىلىك مىقدارى
 رىەخااۇد سااەئىد ئەبااۇ جاااۋاب:
 دېااگەن: مۇنااداق ئەناااۇ رەزىيەلالھااۇ

 بىز ،زامانىدا ئەلەياىسساالمنىڭ پەيغەمبەر»
 ياااكى خورمىاادىن سەدىقىسااىنى( )فىتىاار
 يااكى ئۈزۈمادىن قۇرۇق ياكى ئارپىدىن

 سااادىن بىاار )قااۇرتتىن( ئىاارىمچىكتىن
 رىەخاۇد سەئىد ئەبۇ يەنە .②«تتۇقبېرە

 قىلىنغاان رىاۋايەت ئەناۇدىن رەزىيەلالھۇ
 ئەلەياىسسااال  پەيغەمابەر» ھەدىستە: بىر

 بىار تائامادىن سەدىقىساىنى فىتىر بىزگە
 كەلگەن. دەپ «بۇيرۇغان بېرىشنى سادىن

 يەياادىغان ئىنسااان ھەدىااس ئىككىنچااى
 ئالىادۇ. ئىچىاگە ئاۆز تائامالرنى بارلى 
 سەدىقىساى فىتىار ۋاقىتتاا ىرقىھاز ئەمما

 ياخشى ئە  بەرسە پۇل پېقىرالرغا ئۈچۈن
 ئۆتمۈشالەردە چاۈنكى مۇمكىن. بولۇشى
 كىشاىلەرنىڭ ئىادى، باار كاۆپ ئاچلى 
 ھاازىر ئەمماا باوالتتى. تويسا قورسىقى
 ،بولغاناادەك ئېاتىياااج تائامغااا كىشااىلەر

 قامداش چىقىملىرىنى ئائىلىنىڭ داۋالىنى ،
 بولىادۇ. مۇھتاج كۆپرەك پۇلغا ئىشلىرىدا

 ئە  ئۈچاۈن پېقىارالر بەرسە پۇل شۇ ا
 مەنپەئەتلىكتۇر.

 فىتىار كىشاىنىڭ كاۆپ سوئال: .12
                                                 

 ئەبۇداۋۇد، ئىبىن ماجە ۋە ھاكىم رىۋايىتى. ①
 ئىما  بۇخارى رىۋايىتى. ②

 بوالمدۇ؟ بەرسە ئادەمگە بىرال سەدىقىسىنى
 فىتىار كىشىنىڭ كۆپ بولىدۇ، جاۋاب:
 جاائىز بېارى  ئادەمگە بىرال سەدىقىسىنى

 فىتىاار ئادەمنىااڭ بىاار بولغىنىاادەك،
 بېرىشمۇ بۆلۈپ شىگەكى كۆپ سەدىقىسىنى
 يوقساۇلالرنىڭ ئىشاالردا باۇ جائىزدۇر.
 ھالەت قايسى تۇتۇلىدۇ. كۆزدە مەنپەئەتى

 شاۇنى بولساا پايادىلى  ئۈچاۈن ئۇالر
 ئەۋزەل. قىلى 
 ھۆكااۈمەت كااادىردىن سااوئال: .13
 تاپامدۇ؟ ئادا سەدىقىسى فىتىر ئالغان

 ھۆكۈمىتىنىاااڭ ئىساااال  جااااۋاب:
 ىسەدىقىساا فىتىاار ئالغااان كااادىرالردىن

 تاپىادۇ. ئاادا بەرگەنلەردىان جائىزدۇر.
 ئالغاان كىشىدىن قانچە ئەزالىرىدىن ئائىلە
 ئاادا سەدىقىساى فىتىر شۇالرنىڭ بولسا،
 سەدىقىساىنى فىتىار قالغانلىرىنىڭ تاپىدۇ،
 ئاادا بېرىاپ يوقسۇلالرغا باشلىقى ئائىلە
 بولىدۇ. قىلسا
 ئۈچاۈن ئانىساى-ئاتاا سوئال: .14
 قويساا بېرىپ سەدىقىسىنى فىتىر ىرىبالىل

 بوالمدۇ؟
-ئاتا بالىالر بولىدۇ. ئەلۋەتتە جاۋاب:

 باالىلىرى ئاانىالر-ئاتاا ئۈچۇن، ئانىسى
 قويساا بېرىاپ سەدىقىسىنى فىتىر ئۈچۈن
 كەمابەغەل ئانىساى-ئاتاا تاپىادۇ. ئادا

 ساەدىقە ئۈچاۈن ئۇالر بالىالرنىڭ بولسا،
 پەرزدۇر. قويۇشى قىلىپ ئادا فىتىرنى
 ەساااەدىق ئايالنىاااڭ ساااوئال: .15

 بېرىدۇ؟ كىم فىترىسىنى
 سەدىقىساىنى فىتىار ئايالنىاڭ جاۋاب:

 زاكااات ئايالنىااڭ ئەگەر بېرىاادۇ. ئېاارى
 ئىقتىساادى مۇستەقىل مىقداردا كەلگۈدەك

 ئاادا ئاۆزى سەدىقىساىنى فىتىار بولسا،
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 قىلىدۇ.
 ئاۆز سەدىقىساىنى فىتىر سوئال: .12
 ياااكى ياخشااىمۇ بەرگەن بىاالەن قااولى

 تاپامدۇ؟ ائاد تاپشۇرسا يىغىدىغانالرغا
 مەنااپەئەتىگە يوقسااۇلالرنىڭ جاااۋاب:

 ئەگەر ئەۋزەلدۇر. قىلى  بولغاننى ئۇيغۇن
 يااكى قوشانىلىرى ياكى تۇغقانلىرى ئۆزى

 ھەقلىا  ساەدىقىگە ئىچىادە تونۇشلىرى
 ئاۆز شاۇالرغا بىلساە، پېقىرالرنى بولغان
 ياخشاىدۇر. ئە  بەرگىناى بىالەن قولى
 ىارفىت بىلمىساە، پېقىرنى مۇئەييەن ئەگەر

 تاپشۇرسااا توپالياادىغانالرغا سەدىقىسااىنى
 قانداق سەدىقىسىنى فىتىر چۈنكى بولىدۇ.
 ۋە قۇرئاان توغرۇلۇق تارقىتى  ئۇسۇلدا

 بەلكااى كەلمىااگەن. دەلىاال ھەدىسااتە
 قىلىشىغا ئى  قاراپ شارائىتقا كىشىلەرنىڭ

 ئۇساۇلدا قاناداق شاۇ ا تاپشۇرۇلغان.
 پېقىرالرغاا بولغىنى مۇھىم بولىدۇ. بەرسە

 يەتكۈزۈشتۇر.
 باشاقا سەدىقىسىنى فىتىر سوئال: .17

 بوالمدۇ؟ يۆتكەشكە شەھەرگە
 شۇ سەدىقىسىنى فىتىر ئەسلىدە جاۋاب:
 كېارەك. بېارى  پېقىرلىرىغاا شەھەرنىڭ
 فىتىار ئەلەياىسسااال  پەيغەمابەر چۈنكى

 بايلىرىدىن ئۇالرنىڭ» ھەققىدە: سەدىقىسى
 دېاگەن. «بېرىلىادۇ پېقىرلىرىغاا ئېلىپ
 شااەھەردىكى تۇرىۋاتقااان زىئااۆ ئەگەر

 شەھەردىكى باشقا ئېاتىياجىدىن پېقىرالرنىڭ
 يااكى بولساا، زور ئېاتىياجى پېقىرالرنىڭ
 باشاقا تۇغقانلىرى-ئۇرۇق پېقىر ئۆزىنىڭ
 ۋە سەدىقىساىنى فىتىار بولساا، شەھەردە
 بولىدۇ. بېرىشكە يەرگە شۇ زاكاتنى
 فىتىاار كىشااىلەر بەزى سااوئال: .13

 ئااۆزى دىكىشااەھەر باشااقا سەدىقىسااىنى

 دەپ بېرىمىااز پېقىرالرغااا تونۇياادىغان
 نامىزىاادىن ھېياات ئااۇنى ساااقالپ

 فىتىر قىلسا بۇنداق قويىدۇ. كېچىكتۈرۈپ
 تاپامدۇ؟ ئادا سەدىقىسى
 زاكاتنى ياكى سەدىقىسىنى فىتىر جاۋاب:

 بولغاان ھەقلىا  ئۇنى دېگەنلىك بېرى 
 ئورۇنغاا توپاليادىغان ئۇنى ياكى كىشىگە

 فىتىار ېگەنلىكتاۇر.د بېارى  يەتكۈزۈپ
 ئىلگىارى نامىزىادىن ھېيات سەدىقىسىنى

 تاوپالپ ئۇنى ياكى ئۆزىگە يوقسۇلالرنىڭ
 ئورگانغاا مەخساۇ  بېرىدىغان تارقىتىپ
 شەخساالەرگە تارقىاادىغان تااوپالپ ياااكى

 ئادا سەدىقە بۇ كىشىدىن بولغان تاپشۇرۇپ
 نامىزىدىن ھېيت روزا ئەگەر بولىدۇ. تاپقن

 ئاادا سەدىقىساى فىتىار قالسا، كېچىكىپ
 تاپمايدۇ.
 فىتىاار كىشااىلەر بەزى سااوئال: .19

 بېارى  پېقىرالرغاا يىراقتىكى سەدىقىسىنى
 ۋاقتىادا ئۇنى بولسىمۇ، ئايرىغان ئۈچۈن

 ئاۆيگە بىار باشاقا يەتكۈزەلمىگەنلىكتىن
 ئەۋەتىادۇ. كېيىن ھېيتتىن قويۇپ ئاچىقىپ

 جائىزمۇ؟ بۇ
 سەدىقىسااىنى فىتىاار جاااۋاب: .24
 ساقالپ ئۆيدە بىر اباشق چىقىرىپ ئۆيىدىن
 ياتمايادۇ. قىلغانلىققاا ئاادا ئۇنى يېتى 
 ئىلگىرى نامىزىدىن ھېيت روزا ئۇنى ئەگەر

 سەدىقىسى فىتىر بېرىۋەتمىسە، يوقسۇلالرغا
 تاپمايدۇ. ئادا

 يااكى سەدىقىسىنى فىتىر سوئال: .21
 مەسچىتلەرنىڭ بازارالردا، يولالردا، زاكاتنى
 ەردەئىشاارەتل توختىغاان ماشىنا ئالدىدا،

 بوالمدۇ؟ بېرىشكە تىلەيدىغانالرغا
 تىلەيدىغانالر جايالردا يۇقىرىقى جاۋاب:

 بايالردۇر. قىلىۋالغان كەسىپ تىلەمچىلىكنى
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 بولماياادۇ. دېگىلااى يوقسااۇل ئااۇالرنى
 فىتىار يااكى زاكاات بېارىلگەن ئۇالرغا

 تاپمايدۇ. ئادا سەدىقىسى
 سەدىقىسااىنى فىتىاار سااوئال: .22

 المدۇ؟بو بەرسە سورىغانالنالرغا
 تىلەمچىلىكنى ئەگەر سورىغانالر جاۋاب:
 بەلكااى ئەمە ، قىلىۋالغااانالر كەسااپ
 ئاۆزىگە ساورىغان يۈزىسىدىن ئېاتىياجى

 فىتىاار بولسااا، پېقىاارالر تونۇشاالۇق
 ھەتتاا بولىدۇ. بەرسە ئۇالرغا سەدىقىسىنى
 بولمايادىغان بىلگىلاى ئېنىا  ئەھۋالىنى
 دەپ يوقساۇل ئەگەر بولساىمۇ، كىشىلەر
 ئۇالرغاا بولمىسا، تىلەمچى قىلىنسا، پەرەز
 تاپىدۇ. ئادا بەرسە
 ئۆزئارا سەدىقىسىنى فىتىر سوئال: .23

 بوالمدۇ؟ ئالماشتۇرۇشقا
 ئىنسااانالرنىڭ ئۆتمۈشاالەردە جاااۋاب:

 بىرىگە-بىر يوقسۇللۇقتا ئەھۋالى تۇرمۇش
 بولغانلىقتىن، ئەھۋالدا قالىدىغان ئوخشاپ
 باشاقا سەدىقىساىنى فىتىر ئۆزىنىڭ بىراۋ

 فىتىر ئۇنىڭ يەنە ئاندىن بېرىپ، بىرسىگە
 ئااۇالر قىلسااىمۇ قوبااۇل سەدىقىسااىنى
 ھەماامە چااۈنكى سااانىالتتى. ئۆزرىلىااك
 ھاازىر ئەمما ئىدى. پېقىرچىلىقتا دېگۈدەك
 بېيىدى. كىشىلەر ئەمە . ئۇنداق ئەھۋال
 چاۈنكى بولمايدۇ. قىلىشقا مۇنداق شۇ ا
 ھەققىدۇر. پېقىرالرنىڭ سەدىقىسى فىتىر

 دۆلەتتە ئىككى بىراۋنىڭ :سوئال .24
 ھەر بۇالرنىاڭ بولساا، ئائىلىساى ئىككى

 دۆلەتاتە تۇرغاان ئۆزى ئۈچۈن ئىككىسى
 ھەر ياااكى بېرەماادۇ نىسەدىقىسااى فىتىاار
 بېرەمدۇ؟ ئالدىغا ئۆز ئائىلە ئىككى

 فىتىاار ئااائىلە ھەربىاار جاااۋاب:
 مەھەللىسااىدىكى ئۆزىنىااڭ سەدىقىسااىنى

 ەرئەگ ئەممااا ئەۋزەل. بەرسااە پېقىرالرغااا
 بولساا، ئۇيگاۇن مەنپەئەتىگە پېقىرالرنىڭ

 بىار سەدىقىساىنى فىتىر ئائىلىنىڭ ئىككى
 بولغىنى مۇھىم بولىدۇ. بەرسىمۇ ئائىلىدىن

 فىتىار چۈنكى مەنپەئەتدۇر. يوقسۇلالرنىڭ
 ھەققىدۇر. پېقىرالرنىڭ سەدىقىسى
 شەھەردە بىر باشقا بىراۋ سوئال: .25

 ئۆز سەدىقىسىنى فىتىر بولۇپ، ياشايدىغان
 بولساا، بەرمەكچاى پېرقىالرغا يۇرتىدىكى

 ھېساباليدۇ؟ مىقدارنى شەھەردىكى قايسى
 پېقىرالرنىاڭ مەساىلىدىمۇ بۇ جاۋاب:
 تۇرىاادۇ. ئورۇناادا ئالاادىنقى مەنپەئىتااى

 فىتىار دۆلەتتىكاى تۇرغاان ئۆزى ئادەتتە
 بېرىادۇ. باويىچە مىقادارى سەدىقىسىنىڭ

 فىتىار دۆلەتتىكاى تۇرغاان ئۆزى ئەگەر
 بولغان ئەۋەتمەكچى مىقدارى نىڭسەدىقىسى
 مىقدارىادىن سەدىقىسىنىڭ فىتىر دۆلەتتىكى

 مەنپەئەتلىاك ئۈچاۈن پېقىرالر بولسا، ئاز
 بولغااان ئەۋەتمەكچاى ئۈچااۈن بولساۇن
 ئالىدۇ. ھېسابقا مىقدارنى دۆلەتتىكى

 دۆلەتاتە ئىككاى بىاراۋ سوئال: .22
 دۆلەتاتە قايسى نىسەدىقىسى فىتىر تۇرسا،
 بېرىدۇ؟

 ئااخىرقى رامىزاننىڭ كىشى ئۇ جاۋاب:
 فىتىر بولسا، بولغان دۆلەتتە قايسى كۈنىدە

 چۈنكى بېرىدۇ. دۆلەتتە شۇ سەدىقىسىنىمۇ
 شاۇ دۆلەت بولغاان پەرز سەدىقىسى فىتىر

 سەدىقىسااىنى فىتىاار ئەگەر دۆلەتتااۇر.
 ئوتتۇرىلىرىادا يااكى بېشاىدا رامىزاننىڭ
 مەساىلە. باشاقا باۇ ،بولسا بېرىۋەتكەن

 بولساۇن، بەرگەن دۆلەتاكە قايسى مەيلى
 بولىدۇ. تاپقان ئادا

 بالىساى ئاۈ  بىراۋنىڭ سوئال: .27
 ئوچااقلى -ئۆيلاۈك ھەممىساى بولۇپ،
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 ھەممىسى بولۇپ، بار بالىلىرى ۋە بولغان
 ۋە ياشاىغان بىرگە يېنىدا ئانىسىنىڭ-ئاتا

 ئاتىسى بولسا، خىل بىر ئەھۋالى تۇرمۇش
 ئۈچاۈن نەۋرىلىارى ۋە باالىلىرى ھەممە
 بوالمدۇ؟ قىلسا ئادا ەدىقىسىنىس فىتىر

 ئوچااقلى -ئۆيلاۈك ئەسلىدە جاۋاب:
 فىتىاار ئۆزلىرىنىااڭ بااالىالر بولغااان

 الزىام. قىلىشى ئادا ئۆزلىرى سەدىقىسىنى
 بىالەن ئانىسى-ئاتا ھەممىسى ئۇالر ئەمما
 ئورتااق تۇرمۇشاى بولاۇپ، ئۆيدە بىر

 ئۈچاۈن ھەممىساى ئاتىسى بولغانلىقتىن،
 بالىالر شۇنداقال ىدۇ.تاپ ئادا بېرىۋەتسىمۇ

 بولسىمۇ، ياشىغان مۇستەقىل ئۆيدە ئايرىم
 فىتىاار ئۇالرنىااڭ بولسااا، پېقىاار ئەگەر

 بولىادۇ. بېرىۋەتسىمۇ ئاتىسى سەدىقىسىنى
 باالىلىرى ئۈچاۈن ئانىسى-ئاتا شۇنداقال

 فىتىر ئۇالرنىڭ ئەمما بولىدۇ. بېرىۋەتسىمۇ
 ئۇالرغاا قىلىادىغانلىقىنى ئادا سەدىقىسىنى

 نىيەتنىاڭ بۇ الزىم. قويۇش قىلىپ خەۋەر
 چۈنكى زۆرۈردۇر. ئۈچۈن بولۇشى قوبۇل
 بىاار قىلىاا  ئااادا سەدىقىسااىنى فىتىاار

 قوباۇل نىيەتساىز ئىباادەت ئىباادەتتۇر.
 بولمايدۇ.
 فىتىار ئۆزىنىاڭ بىاراۋ سوئال: .23

 بولساا، بەرگەن ئادەمگە بىر سەدىقىسىنى
 فىتىر ئۆزىنىڭ ئادەمدە بۇ ئالغان سەدىقىنى
 قولىدىكى ئۈچۈن قىلىشى ئادا نىسەدىقىسى

 بولمىساا، پاۇل باشاقا ساەدىقىدىن شۇ
 شاۇ ئۈچاۈن سەدىقىساى فىتىر ئۆزىنىڭ
 بوالمدۇ؟ بەرسە باشقىسىغا پۇلنى

 بولسااا پېقىاار ئااۆزى رئەگە جاااۋاب:
 پېقىار ئۇ چۈنكى بولىدۇ. قىلسا شۇنداق

 سەدىقىساىنى فىتىار سەۋەبلىك بولغانلىقى
 نىاڭئۆزى ئاندىن بولدى. ھەقلى  ئېلىشقا

 پۇلى باشقا دېسە بېرەي نىسەدىقىسى فىتىر
 فىتىار بېارىلگەن ئاۆزىگە شاۇ ا يوق.

 فىتىر ئۆزىدىن بىرسىگە باشقا سەدىقىسىنى
 ئاۇنى ئەمما بولىدۇ. بەرسە قىلىپ سەدىقە
 ياخشاى بەرساە ئاۆزىگە ئادەمنىڭ ئالغان

 بولمايدۇ.
 بولمىساىمۇ پېقىار بىراۋ سوئال: .29
 بەرگەن ساىسەدىقى فىتىار ئۇنىڭغا بىرى
 قىلىدۇ؟ قانداق ئۇنى بولسا،

 بولمىغاان مۇھتااج سەدىقىگە جاۋاب:
 سەدىقىساىنى فىتىر بېرىلگەن ئۆزىگە ئادە 
 ئەگەر الزىام. ئالماسالىقى زاكااتنى ياكى
 ساەدىقىگە ئاۇنى بولساا، قويغان ئېلىپ

 الزىام. بېرىۋېتىشاى بولغانالرغاا مۇھتاج
 ئىاكەن، بولمىغان يوقسۇل ئۆزى چۈنكى
 ئەمە . جائىز ئۇنىڭغا سەدىقە
 ئاويالپ دەپ پېقىر بىراۋنى سوئال: .34
 بولغانادىن بېرىاپ ئۇنىڭغا سەدىقىسىنى فىتىر

 ئوتتۇرىغاا ئەمەسالىكى پېقىار ئۇنىڭ كېيىن،
 ئاادا زاكاات بېرىلگەن ئۇنىڭغا بولسا، چىققان

 تاپامدۇ؟
 سەدىقىساىنى فىتىار ئەسالىدە جاۋاب:
 بولغااانالرنى ھەقلىاا  ئۇنىڭغااا بېرىشااتە

 ئارقىلى  بېرى  شۇالرغىال تېپىپ قالپ،ئېنى
 ساەدىقىنى قىلىنىادۇ. تەلەپ قىلىا  ئادا

 تونااۇپ دەپ پېقىاار بىراۋنااى بەرگااۈچى
 ساەدىقىنى باۇ كېيىن، بەرگەندىن ئۇنىڭغا

 ئوتتۇرىغاا ئەمەسالىكى پېقىر ئالغۇچىنىڭ
 بەرگۈچىنىاڭ ساەدىقىنى بولساا، چىققان
 دەپ پېقىاار ئااۇنى ۋاقتىاادىكى بەرگەن
 ئۇنىاڭ بىالەن ئېتىبارى قادىئېتى بىلگەن
 جاائىزدۇر. سەدىقىساى فىتىار بۇ بەرگەن
 تاپىدۇ. ئادا سەدىقە بۇنداق
 فىتىار يىلنىاڭ ئالدىنقى سوئال: .31
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 يىلقىساى بۇ ئادە  بەرمىگەن سەدىقىسىنى
 بېرەمدۇ؟ بىرگە بىلەن

 بېارىلمىگەن يىلنىاڭ ئالدىنقى جاۋاب:
 قالغان گەردىنىدە كىشىنىڭ سەدىقىسى فىتىر

 باۇ الزىام. بېرىشى چوقۇ  ئۇنى بولىدۇ،
 بولىادۇ. بەرسىمۇ قوشۇپ بىلەن يىلقىسى
 ئۇنىااڭ بىاالەن يىلقىسااى بااۇ ئەممااا

 يىلقىساىنى باۇ شاۇ ا يوق. مۇناسىۋىتى
 ئالدىنقى ئەمما كېرەك. قىلى  ئادا ۋاقتىدا

 بېرىۋەتساە ۋاقىتتا قايسىبىر يىلنىڭكىسىنى
 بولىدۇ.
 بولغاندىن ئوقۇلۇپ نامىزى ھېيت .32
 بېرىشنى سەدىقىسىنى فىتىر زىنىڭئۆ كېيىن،
 ئاادە  ئالغان ئېسىگە قالغانلىقىنى ئۇنتۇپ
 كېرەك؟ قىلىشى قانداق

 رەزىيەلالھاۇ ئابباا  ئىبناى جاۋاب:
 پەيغەماابەر» دېااگەن: مۇنااداق مااائەناۇ

 روزا سەدىقىسااىنى فىتىاار ئەلەياىسساااال 
 كاپااارەت، گۇناھلىرىغااا تۇتقانالرنىااڭ

 بۇيرۇغان. ئۈچۈن بولۇش تائا  پېقىرالرغا
 ئىلگىارى نامىزىادىن ھېيات روزى ئۇنى
 قىلغاان ئاادا سەدىقىساىنى فىتىار بەرسە

 ئاادەتتىكى قالسا كېيىن نامازدىن بولىدۇ،
 .①«ھېسابلىنىدۇ سەدىقىغا
 سەدىقىسىنى فىتىر بىنائەن، ھەدىسقا بۇ
 پېقىرالرغاا ئاۇنى ئاادە  قالغان ئۇنتۇپ
 بىاالەن شااۇنىڭ قىلىۋېتىاادۇ. سااەدىقە
 بولىدۇ. تاپقان اۋابىنىس سەدىقىنىڭ

 ئاادا سەدىقىساىنى فىتىر سوئال: .33
 قىلىشاقا ۋەكىال بىرىناى باشاقا قىلىشتا

 بوالمدۇ؟
 قىلىا  ئادا سەدىقىسىنى فىتىر جاۋاب:

 قىلىشاقا ۋەكىل ئۆزىدىن بىراۋنى ئۈچۈن
                                                 

 ئەبۇداۋۇد، ئىبىن ماجە ۋە ھاكىم رىۋايىتى. ①

 فىتىر دۆلەتلەردە كۆپلىگەن ھازىر بولىدۇ.
 پېقىرالرغاا يىغىپ كىشىلەردىن سەدىقىسىنى

 مەخساااۇ  ېرىااادىغانب يەتكاااۈزۈپ
 مەساجىدلەردىمۇ ھەتتاا بار، جەمئىيەتلەر
 بەرسىمۇ شۇالرغا بار. كومىتېتلەر يىغىدىغان
 يەتكااۈزۈپ پېقىرالرغااا ئەممااا بولىاادۇ.
 يەپ بىرلىشاىپ ئاۆزلىرى يااكى بېرەمدۇ
 ئانادىن كاۆرۈپ ئېنىقالپ بۇنى كېتەمدۇ؟
 ،كۈنادە ھاازىرقى چۈنكى الزىم. بېرى 
 قويمىچىلىا  تاۇرۇپ قىلىاپ سايە دىننى

 ئەمە . ئاز قىلىدىغانالرمۇ
 سەدىقىساىنى فىتىر بىراۋ سوئال: .34
 ۋەكىال بىرىنى باشقا ئۈچۈن قىلىشى ئادا

 ئۇنى ئادە  بولغان ۋەكىل بولۇپ، قىلغان
 قاناداق بولساا يەتكاۈزمىگەن پېقىرالرغا
 كېرەك؟ قىلى 

 ئااادە  بولغااان ۋەكىاال جاااۋاب:
 بىرى بولغان جايىدا ئەقلى ۋە ئىشەنچلىك

 سەدىقىسااىنى فىتىاار ئۇنىڭغااا ولسااا،ب
 بولغااان ساااقىت ئادەماادىن تاپشااۇرغان

 ۋاقتىادا پېقىرالرغاا ئۇنى گۇنا  بولىدۇ.
 بولىادۇ. ۋەكىلغاا بەرمىاگەن يەتكۈزۈپ

 بااال كىچىك ئادە  قىلىنغان ۋەكىل ئەگەر
 بولمىغاان جايىادا ھوشاى-ئەقلاى ياكى

 ۋەكىال گۇناا  ۋاقىتتا بۇ بولسا، بىرسى
 فىتىر كىشىنىڭ بۇ بولىدۇ. ئادەمگە قىلغان

 كېلىدۇ. الزىم بېرىشى قايتا سەدىقىسىنى
 ەبېرىلگۈچ پېقىرغا سەدىقىسى فىتىر .35
 ئوغرىالنغاان ياكى كەتكەن يوقاپ ئارىلىقتا
 كېرەك؟ قىلى  قانداق بولسا

 سەدىقىساىنى فىتىر ۋاقىتتا بۇ جاۋاب:
 چاۈنكى كېلىادۇ. تاوغرا بېرىشاكە قايتا

 ساەدىقە ىگەنيەتم كىشىگە بولغان ھەقلى 
 تاپمايدۇ. ئادا ھەرگىز زاكات ياكى
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 بىرساىدىن باشاقا بىراۋ سوئال: .32
 ئۇنىاڭ قىلمااي خەۋەردارمۇ ۋە سورىماي

 ئاادا قويساا بېرىاپ سەدىقىساىنى فىتىر
 تاپامدۇ؟

 فىتىار چاۈنكى تاپمايدۇ. ئادا جاۋاب:
 نىايەت ئىبادەتلەر ئىبادەتتۇر. سەدىقىسىمۇ
 بولمايدۇ. ئادا قىلماستىن
 زاكاات ۋە سەدىقىسى فىتىر سوئال: .37

 ىنسااقىل زىيادە – كە  مىقداردىن بەلگىلەنگەن
 بوالمدۇ؟ ئادا

 فىتىااار بەلگىلەناااگەن جااااۋاب:
 مىقادار ئااز ئە  مىقادارى سەدىقىسىنىڭ

 ساەبېرىل ئااز مىقادارالردىن بۇ بولۇپ،
 ئۇنىڭادىن ئەمماا بولمايدۇ. ئادا ئىيقەت

 بېرىلسااە كااۆپ قانچىلىااك ئاشااۇرۇپ
 بەرىااكەت ۋە ساااۋاپ كااۆپ شااۇنچىلىك

 قۇرئان» ماۋزۇنى بۇ تائاال ئالال  بولىدۇ.
 بايان بىلەن مىسال بىر مۇنداق دە«كەرىم

 مېلىناى-پۇل يولىدا ئالالھنىڭ» قىلغان:
 قىلغااان سااەرپ ) قىلغانالرنىااڭ سااەرپ

 باشاااق 7 تىكىلىااپ( يەرگە نەرسىسااى
 دان دىان 144 باشاىقىدا ھەر چىقارغان،
 خالىغان ئالال  ئوخشايدۇ. بىردانغا تۇتقان

 ۋە ساااۋاپ ) ھەسسااىلەپ بەندىسااىگە
 .①«بېرىدۇ بەرىكەت(
 رەزىيەلالھاۇ تالىاب ئەبۇ ئىبنى ئەلى

 بېارىمەن زاكات نىال 2.5»% ئەناۇنىڭ:
 بېخىلالرنىااڭ زاكىتااى دېگۈچىلەرنىااڭ

 قىلىنغان. رىۋايەت دېگەنلىكى «زاكىتىدۇر
 باااي ئانىسااى-ئاتااا سااۇئال: .33
 كىشىگە غانقال مۇھتاجلىقتا ئۆزى بولسىمۇ
 بوالمدۇ؟ بېرىشكە سەدىقىسى فىتىر

 بولساىمۇ بااي ئانىسى-ئاتا جاۋاب:

                                                 
 ئايەت.-221بەقەرە سۈرىسى  ①

 يااكى بولغان مەھرۇ  بايلىقىدىن ئۇالرنىڭ
 كىشىگە قالغان پېقىرلىققا ۋە پايدىلىنالمىغان

 جااائىزدۇر. بېاارى  سەدىقىسااى فىتىاار
 بولساىمۇ، بولغان باي ئېرى شۇنىڭدەك،

 ۋە بولغااان مەھارۇ  بايلىقىاادىن ئۇنىاڭ
 بېرى  كىشىگىمۇ ئايال قالغان مۇھتاجلىقتا
 جائىزدۇر.
 بولساىمۇ بااي بالىساى سۇئال: .39
 ئاادەمگە ياشاايدىغان مۇھتاجلىقتاا ئۆزى
 جائىزمۇ؟ بېرى  زاكات

 ئۇنىاڭ بولسىمۇ، باي بالىسى جاۋاب:
 پېقىرلىقتااا ۋە شااەلمىگەنرىئې ياااردىمىگە
 بېاارى  زاكاااتتىن ئااادەمگە ياشااايدىغان
 كىشااى نااداقمۇ چااۈنكى جااائىزدۇر.
 بااي، بىالەن ئېتىبارى بايلىقى بالىسىنىڭ

 بالىساىنىڭ ۋە مۇھتاجلىقى ئۆزىنىڭ ئەمما
 بىالەن ئېتىباارى مەھرۇملىقاى بايلىقىدىن
 سانىلىدۇ. قاتارىدىن پېقىرنىڭ
 ئالغۇچى سەدىقىسى فىتىر سۇئال: .44
 كىشاىلەردىن دىيانەتلىاك تەقۋا، پېقىرنىڭ
 شەرتمۇ؟ بولىشى

 ئېلىشااقا سەدىقىسااى فىتىاار جاااۋاب:
 ۋە مۇساۇلمان شەرتى بولۇشنىڭ ھەقلى 
 ئىباارەتتۇر. بولۇشاتىن ئىگىسى ئېاتىياج
 تەقاۋا ئالغۇچىنىڭ سەدىقىسى فىتىر ئەمما
 قىلىنمايدۇ. سۈرۈشتە بولۇشى پاسى  ياكى
 ئالغااان سەدىقىسااى فىتىاار ئۇنىااڭ ئەگەر
 قىمااار ئىچىاا ، ھاااراق مااالنى-پااۇل

 ھاارا  ئوخشاش چېكىشكە نەشە ئويناش،
 بىلااگەن خەجلەياادىغانلىقىنى الرغائىشاا

 بېرىشى سەدىقىسى فىتىر ئۇنىڭغا كىشىنىڭ
 قىلىا  بۇناداق چاۈنكى ئەمە . توغرا

 بەرگەنلىااك يااردە  مەسااىيەتكە-گۇناا 
 .قالىدۇ كىرىپ قاتارىغا
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 تەرجىمىاالىدا ئەلەياىسساالمنىڭ مۇھەممەد
 ئائىشاە ئەلەياىسساال  رەسۇلۇلال  كېلىشىچە،
 ،ەشاكەنمۇسابىقىل گۈرۈشاتەيۈ بىلەن ئانىمىز

 بىار يەنە ۋالساا،ۇئۇت ئائىشاە قېتىمادا بىر
 غاازات باۇ غان.ۋالۇئۇت رەسۇلۇلال  قېتىمدا

 خەتەر قەدەر نە غازاتنىاڭ بولۇپ، ئەسناسىدا
 ئۆلاۈ  ئاياان، ھەممىاگە ئىكەنلىكى ئىچىدە
 گەپ. چىقىدىغان ئىشى

 قىلىنغاان مەنئاى ئەلەياىسساال  ئادە 
 جەننەتاتىن يەپ، مېۋېساىدىن دەرەخنىڭ

 تاشاا كە  زېمىنادا كېيىن چىقىرىلغاندىن
 ئىاادى، كااۆرگەن پەرزەناات ياشااىغان،
 يىغاليتتى. كۈلەتتى،

 چىقىاپ ئوتتىن ئەلەياىسساال  ئىبراھىم
 ساەپەر بىالەن ئاياالى كەزگەن، دۇنيانى

 ئاياال سالىاە ۋە چىرايلى  ئۇ – غانقىل
 ھەرەمااگە بارغااان، مىسااىرغا – ئىاادى

 ئااوغلى بىاالەن ھاااجەر ئايااالى بارغااان،
 قارىماي تەشۋىشكە كۆ لىدىكى ىلنىئئىسما

 كېلىااپ قايتااا باياۋاناادا-چااۆل قاقاا 
 ۋە كەتكەن تاشالپ بىلەن ئۈمىدى يوقالش

 قىلغان. نەسىاەت چىرايلى 
 قااۇدۇقتىن ئەلەياىسساااال  يۈسااۈپ

 ياقااا ئايرىلىااپ، ئائىلىسااىدىن چىقىااپ،
 ئېغىار اسارايد كېتىلگەن. ئېلىپ يۇرتالرغا

 تۆھمەتلەرگە ناھەق ئۇچرىغان، سىمالرغابې
 تاشاالنغان. زىنادانغا گۇناھساىز قالغان،
 ئۇچراپمااۇ بېسااىمالرغا ئېغىاار شااۇنچە

-ئېغىاار چىقىااپ يېڭىااپ كىرىزىسااالرنى
 يوقاتماااي، تەمكىنلىكىنااى ،نىبېسااىقلىقى
 گۈزەل ئاجرىمىغان، تەبەسسۈ  چىرايىدىن
 شاارائىتىنى ئېغىار يوقاتمىغان، ئەخالقىنى
 يەتكۈزىااادىغان غايىساااىگە رئۇلۇغاااۋا
 پائااالىيەتلەرنى-ئىاا  ۋە ياخشااىلى 
 خۇشاال تاپقانادا پۇرسەت توختاتمىغان.

 ئۇنتۇمىغان. ئېچىشنى كۆ لىنى ۋە بولۇش
 يۇرتالرغاا ياقاا ئەلەياىسسااال  مۇسا
 پۈتۈنلەي ھاياتى بارغاندا بولۇپ مۇساپىر

 ئانىساى، ارىباانېم ،بولسىمۇ قىيىنالشقان
 ۆيۈملۈكسااا ئاكىساااى، كۆيۈمچاااان
 قالغاان باشساىز ،ئېزىلگەن ھەدىسىدىن؛

 ،بولساىمۇ ئايرىلغاان خەلقىادىن بىچارە
 ھاياتنىااڭ تاشاالىۋەتمەي ئااۆزىنى يەنىاال
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 قائايا ھاياتىادا بويسۇنۇپ، قانۇنىيىتىگە
 تونۇمىغااان مىنااداېز باقمىغااان بېسااىپ
 خىازمەت خالىساانە ئۆزلىكىادىن قىزالرغا
 ئۈچاۈن ھەققاى مېارى ئايالىنىڭ قىلغان.

 راۋا ئۆزىگە نىبېرىش بېقىپ قوي يىل ئون
 ئىدى. كۆرگەن

 ئااۈممىتى ئىسااال  بولسااا نااۆۋەتتە
 قىااايىن شااالەرگە،ىرىئۆزگ خەتەرلىاااك
 بىالەن كىرىزساالر ئىچكاى ئەھۋالالرغا،
 ۋە ماااۇداخىلە كۈچلەرنىاااڭ تاشاااقى

 مىليااۇنالرچە ئۇچرىماقتااا. خىرىساالىرىغا
 مۇساۇلمانالر ساۈننىي بولۇپماۇ لەرئەرەب

 خاااانىۋەيران پالىنىاااپ يۇرتلىرىااادىن
 ساااۈرىيەلەردە ۋە ئىااراق .قىلىنماقتااا

 نىمىنلىرىېز يتارىخى قالغان ئەجداتلىرىدىن
 ياقا ئۇالر مەجبۇرالنماقتا. كېتىشكە تاشالپ

 قايتىشالىرىنى قاچاان ئۆيلىرىگە يۇرتالردا
 ھاياتىادا مۇسااپىرلى  ھالادا بىلمىگەن
 ياشىماقتا.
-پاشاا ئېقىۋاتقاان، قان قارىسا نەگە

 يتەپساىلى مۇتىالرنىڭ خەۋەرلىارىگىچەكۇ
 ۋە ۋاسااىتىلىرى ئۇچااۇر خاتىرىلەۋاتقااان

 ئىنسااانالر  بىگۇنااا ئالدىاادا كااامىراالر
 دۇنياادا بىار ئۆلتۈرۈلۈۋاتقاان پەرۋاسىز

 ياشىماقتىمىز.
 ك،ۈچۈشكۈنل سىياسىي ئۈممىتى ئىسال 
 مەغلاۇبىيەت روھىي چېكىنى ، ئىقتىسادىي

 ولساااب ياشااالر ياشااىماقتا. باسااقۇچىدا
 رنىڭكىشاىلە نوپۇزلۇق بىلەن يولباشچىالر
 ناېمە ھۇدۇققان، ئەھۋالىدىن ئېچىنىشلى 
 ئەھۋالاادا بىاار بىلەلمىااگەن قىلىشااىنى
 نەرساە خەتەرلىك ئە  بۈگۈنكى تۇرماقتا.
 بىار ھاماان ۋە ئۆزگىرى  ھالدا ئىجابىي

 ئۈمىد قارىتا بولىدىغانلىقىغا ئاسايىشلىقنىڭ
 .يوقالغانلىقىدۇر تۇيغۇسىنىڭ
 نەرساىگە ھەممە داياشلىرىمىز كۆپىنچە

 ھااالەت قاراياادىغان بىاالەن گۇمااان
 ئۆزلىرىگە كىچىكىدىن قالغان، شەكىللىنىپ

 يۈكساەك ئەخاالق، گاۈزەل رگەنسىڭدۈ
 قارايادىغان بىالەن گۇمان پەزىلەتلەرگىمۇ

 بىار پۈتاۈن ساۈرمەكتە. ھۆكۈ  ئەھۋال
 ۋە كىشااااىلەر ئەتراپىاااادىكى ئەۋالت

 شەنچىساااىنىئى بولغاااان نەرساااىلەرگە
 ۋاتىمەن!ۈكۆر يوقاتقانلىقىنى
 ئااددى ئە  تېگىشلىك قىلىشقا بىزنىڭ
 .يېقىنلىشىشتۇر ياشالرغا شۇ ئەنە بۇرچىمىز
 كەلگۈساىنىڭ باايلىقى، ئۈممەتنىڭ ياشالر

 قۇالق دەرتلىرىگە ئۇالرنىڭ دۇر.ئۈمىتلىرى
 ئۇالرغاا ئا لىساق، تەنقىتلىرىنى سالساق،

 لىيالىسااق،بېغىش ارىبانلى ېم مۇھەببەت،
 قىلىپ الرئەۋالت ياراملى  ئۇالرنى ئەلۋەتتە

 تەربىلىيەلەيمىز.
 ئا لىتىشاىمىز ھەقىقەتناى شۇ ياشالرغا
 ۋە مىللەتالەر بېارى تارىختىن كېرەككى،
 كىرىزىساالر، بولمىغان ئوخشاش شەخسلەر

 دۇ  توقايلىقالرغاا-ئەگرى ۋە مۇسىبەتلەر
 بولساا چاارىلىرى قىلىا  ھەل كېلىدۇ،
 ئەمە ، بىاااالەن سااااانلى ئالدىراق

 ئەكساىچە بولىادۇ، بىالەن سوغۇققانلى 
 كااۆپەيتىمىز، كىرىزىسااالرنى بولغاناادا
 بېرىمىاز، يارىتىاپ پۇرسەت دۈشمەنلەرگە
 پەيادا بۆلۈناۈش ئارىساىغا دوستالرنىڭ
 چاچىمىز. ئۇرۇغىنى ئۈمىتسىزلىك قىلىمىز،
 كەچاۈرمەكتە بېشاىدىن ئاۈممىتى ئىسال 

 ەتلىااكمۇدد ئااۇزۇن كىرىاازىس بولغااان
 ماۇمكىن قىلى  ھەل كۈندىال بىر بولۇپ،
 ئەمە .

 سىزلىكئۈمىد ئېغىرلىقىدىن كىرىزىسنىڭ
 ياشاشاقىمۇ بىالەن تەركىدۇنيالى  ئىچىدە
 ئاۆزىگە ئەلاۋەتتە تۇرمۇشنىڭ يوق، يول
 تەرەپلىارى ئىجاابىي گاۈزەللىكى، اليى 
 كۆپ.
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 ئەلەياىسساااااالمنىڭ رەسااااۇلۇلال 
 ىكااىئەتراپىمىزد بىزنىااڭ يوليااورۇقلىرى
 ئەنسااىزلىككە سااەۋەپلىك ھادىسااىلەر

 ھاېس چارىساىزلىك كەتاكەن، كۆمۈلۈپ
 چۈشااكۈنلىكىمىزنى روھىااي قىلىاادىغان

 ۋە قىلىاادۇ تەشااەببۇ  كۆتۈرۋېتىشااكە
 بىاالەن ئەنسااىزلىكلەر ئەتراپىمىزدىكااى
 بولىدۇ. مەلاە  چارىسىزلىكلەرگە

 ھەل كىرىزىساااالرنى كەلاااگەن دۇ 
 الرنىكىرىزىس بىرى چارىلىرىدىن قىلىشنىڭ

 ۋە ھاالىتىنى كىرىزىس بىلەن قىلى  ھېس
 بىرىاادىن-بىاار پسااىخىكىنى كىرىاازىس

 بىلىملىاك، ئە  ئالەمنىاڭ بۇ ۋە ئايرى 
 رەھىملىاااك ئە  ۋە ھېكمەتلىاااك ئە 

 بىالەن ھېكمەت ئالەمنى بولۇپ، ئېگىسى
 ئىشىنىشتۇر. چىن باشقۇرىدىغانلىقىغا

 بىاز كاۈنىنى( قىيامەت )يەنى ئۇنى»
 ①«قىلىمىز. تەخىر ىچەمۇددەتك مۇئەييەن
 ئااالال  كېتىمىااز، ئالاادىراپ بىااز

 دىرىمايدۇ!لئا
 چارىلىرىادىن قىلىا  ھەل كىرىزىسنى

 ئالالھنىاڭ ىتىادەھال لى ئاجىز بىرى يەنە
 ئەسلەشتۇر. لۇتپىنى

 تەبىئىاي تاۈركىيە بولساق قارايدىغان
 ساۈرىيە ،بولمىساىمۇ دۆلەت ئىگە بايلىققا

 رچەمىليااۇنال مۇھاجىرلىرىاادىن ئىاراق ۋە
 قارشاى بىالەن قورسااقلى  كە  كىشىنى
 چىالرالنغۇپاناھ نىئۇالر بېقىۋاتىدۇ، ئېلىپ
 دەپ «مۇھاااجىرالر» ئاتىماسااتىن دەپ

 قاارارى ھۆكاۈمەت ئاتالغۇنى بۇ ئاتىدى!
 خەلقىمااۇ تااۈرك دەيتااتىم، ئوخشااايدۇ
 ھۆكاۈمەتتىن ئېلىشتا قارشى مۇھاجىرالرنى

 كۈچلاۈك بولساا تۈركىيە قېلىشمايدىكەن.
 قېلىشااتا ئايلىنىااپ ئاجىزلىققااا ەتتىنھااال
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 بۈگۈنكى مانا .دۆلەت بىر بولغان ئۆرنەك
 ساەۋرچانلى ، مۇددەتلىاك ئۇزۇن كۈندە

 يەنە شاەۋكىتىنى نەتىجىسىدە تىرىشچانلى 
 كەلتۈرمەكتە. ئەسلىگە قايتا

   مۇسۇلمان، سورار چايقاپ باش ھەسرەتتە
  قاچان! تۈگەيدۇ زۇلمەتلەر قارا بۇ
  كېرەك، سەۋر ۋە پىالن بىر ئىشقا ھەر

  ھامان. مەغلۇبتۇر ھەرىكەتلەر پىالنسىز
 ئۇچرىغاان ئىلگىرىكىلەر تېخى سىلەر»

 جەنانەتكە تۇرۇپ ئۇچرىماي كۈلپەتلەرگە
 ئىلگىارى سىلەردىن ئويالمسىلەر؟ كېرىشنى
 ئېغىرچىلىقالرغااا، )مااۇئمىن(لەر ئااۆتكەن

 چۆچۈتىۋېتىلگەن ۋە ئۇچرىغان كۈلپەتلەرگە
 ماۇئمىنلەر: ۋە ەيغەمابەرپ ھەتتاا ئىدى،

 يااردىمى قىلغان( ۋەدە )بىزگە نىڭئالالھ»
 ئىاادى. دېااگەن «كېلىاادۇ؟ قاچااان

 ھەقىقەتەن ياردىمى نىڭئالالھ بىلىڭالركى،
 .②«يېقىندۇر

 ئىالۋىسى: تەرجىمان
 ئىساااال  مۇساااۇلمانلىرى ئۇيغاااۇر
 بولااۇش پارچىسااى بىاار ئۈممىتىنىااڭ
 كەلااگەن بېشااىمىزغا بىاالەن سااۈپىتىمىز

 كىرىزىساالرنى ياشااۋاتقان بىز ەر،كۈلپەتل
 ئىككاى قىلساق قىيا  ئۈممىتىگە ئىسال 
 .ياوق شاەك ئىكەنلىكىادە ئېغىر ھەسسە

 لىك،ئۈمىااد كەلگۈسااىگە شااۇنداقتىمۇ
 قانچە دۈشمەن .كېرەك قارىشىمىز يئىجابى

 بىزلەرناى خىرىسالرنىڭ شى،ۇبول كۈچلۈك
 ندىرەھمىتى ئالالھنىڭ بىزنى چىرمىۋېلىشى

 بىااز الزىاام. دۈرمەساالىكىسىزلەنئۈمىد
 ھېچقاچاان ئەجرىمىز قىلىدىكەنمىز سەۋەپ

 بىركاۈن نھاماا .كەتمەيادۇ بولۇپ زايا
 ىماۇخەلقىمىزد بىارگە. بىالەن بىز زەپەر
 گەپ دېگەن «قىل لەپتە ،قىل سەۋەپ»

  بارغۇ!
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 ئەلەيكاااۇ  ئەسسااااالمۇ ساااوئال:
 بامادات ئەتىگەنادە ئۇساتاز! ھۆرمەتلىك

 ئوقۇمااي كىياا ئوقاۇپ بامدات ۋاقتىدا
 خەلا  كېتەمدۇ؟ كېمىيىپ رىزقى ئۇخلىسا

 بۇنىااڭ بااار. گەپ شااۇنداق ئارىسااىدا
 بىالەن دەلىلاى بارمۇ؟ ئاساسى ئىسالمدا
 بەرسىڭىز. جاۋاپ

 ۋە ئەسساااال  ۋەئەلەيكااۇ  جاااۋاب:
 :بەرەكاتۇھۇ ۋە رەھمەتۇلالھى

 ئالالھقاا جاناابى ھەمدۇساانا بارلى 
 پەيغەمبىرىمىاازگە، شااۇنداقال بولسااۇن،

 تااا ئۇنىڭغااا ۋە تاۋابىئاتلىرىغااا-ائىلەئاا
-دۇرۇت ئەگەشااكەنلەرگە قىيااامەتكىچە

 بولسۇن. ساالمالر
 سۈباانەھۇ ئالال  جانابى نېمىتى ئۇيقۇ

 قىلغااان ئاتااا بەناادىلىرىگە ۋەتائاالنىااڭ
 نېمەتلىرىنىاااڭ ساناقساااىز-ساااان

 ئاارامى، جاننىاڭ ئۇيقۇ دۇر.جۈملىسىدىن
 ئۇيقااۇدىن ئىنسااان راھىتىاادۇر. تەننىااڭ

 بەھار مۇۋاپىا  نېمەتاتىن باۇ بارەتئى
 ۋەزىپىساىنى ھاياتتىكى تەقدىردە ئالمىغان

 مەزكاۇر بەلكاى، لمايدۇ.قىال ئادا جايىدا
 بەھرلەنمەسلىك مىقداردا مۇۋاپى  نېمەتتىن
 ھەتتاا سەللىككە،ېك زەئىپىلىككە، ئىنساننى
 بارىدۇ. ئىلىپ ئۆلۈمگە

 كاېچە ئۇنىڭ ۋە يارىتىلىشى ئۇيقۇنىڭ
 ئاجايىاپ بېكىتىلىشىدە لىنىپتوغرى پەيتكە

 يۇشااۇرۇنغان ھەقىقەتاالەر ۋە ھااېكمەت
 دە«كەرىم قۇرئان» ئالال  جانابى بولۇپ،

 ئۇنىڭادىكى ۋە نېمەت ئۇشبۇ ئىنساندىكى
 مۇناداق قىلىاپ ئىشاارەت ھېكمەتلەرگە

 سىلەرگە ئۈچۈن ئېلىشىڭالر ئارا » دەيدۇ:
 )تىرىكچىلىاك بەرگەن، يارىتىاپ كېچىنى

 ياورۇق كۈنادۈزنى (ئۈچاۈن قىلىشىڭالر
 شەكسااىزكى، ئااالالھتۇر. بەرگەن قىلىااپ

 ساالىدىغان قۇالق ساداسىغا( )ھەقىقەتنىڭ
 نۇرغاۇن ئەلاۋەتتە بۇنىڭدا ئۈچۈن قەۋ 

 ① .«بار دەلىللەر
 يېپىنچاا، كېچىناى ساىلەرگە ئالال »

 كۈنااادۈزنى ئىساااتىراھەت، ئۇيقاااۇنى
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 ۋاقىات تارقىلىدىغان ئۈچۈن )تىرىكچىلىك
 ① .«زاتتۇر قىلغان

 ئااۇخالش بالاادۇر كېچىسااى دەرۋەقە،
 بولاۇپال پايدىلى  ئۈچۈن بەدىنى ئىنسان

 تەبىئىتااى ۋە پىترىتااى ئىنسااان قالماااي،
 خىلبىر كىلىدىغان ما  ئىنتايىن ئۈچۈنمۇ
 ئىنساان ئۇيقۇ دەيمىزكى،  اشۇ .ھادىسە
 فىزىئولوگىيىلىاك بېرىدىغان يۈز بەدىنىدە
 كىشاىنىڭ يەنە ئۇ قالماي، بولۇپال ھالەت

 ڭساااغالملىقىنى يروھىاا ۋە يساامانىيجى
 ئۇزۇقىدۇر. مەنىۋى ۋە يماددى ئاساسى،

 مەلاۇ  ئاايەتتىن يۇقىرىقى شۇنداقال،
 قىلىنغااان ئاتااا ئىنسااانغا بولغىنىاادەك،

 باۇ ئىبارەت دىن  ئۇيقۇ  قاتارى نېمەتلەر
 ئۈساتىدە ھېكمەتلەر يۇشۇرۇنغان نېمەتكە
 ۋە ئۆزى ئۇنىڭ ئىنساننى قىلى  تەپەككۇر

 بۈياااۈك ھەققىااادىكى ۇچىساااىياراتق
 ھايااتلىقتىن چىقىشقا، بايقاپ ھەقىقەتلەرنى

 مەنبەساىنى مەۋجۇدىيەتنىاڭ باۇ ئىبارەت
 يېتەكلەيدۇ. بىلىشكە
 بولغىنىادەك، ناېمەت بۈياۈك ئۇيقۇ

 بەھاارىلەنمەك، مۇۋاپىاا  ئۇيقااۇدىن
 ئارىساىدا قىسقىلىقى ۋە ئۇزۇن ئۇيقۇنىڭ

 مااۇۋازىنەتكە ۋە ئېاتىياااج يجىساامانىي
 ئىساال  مۇھىم. ئىنتايىن رى ېب تئەھمىيە

 جىساامانىي كۆرسااەتمىلىرىدە شااەرىئىتى
 مااۇۋازىنەتكە ئۇيقااۇدىكى ۋە ئېاتىياااج
 شۇنداقال، تەكىتلەنگەن، رى ېب ئەھمىيەت

 ئاساستا يەتكۈزمىگەن تەسىر ساالمەتلىككە
 ئىباادەت ۋە ئەمەل-ئىا  بىالەن ئۇيقۇ

 ھەمادە تەكىتلەنگەن تە شەشمۇ ئارىسىنى
 ئۇيقۇ ھالدا كەتمىگەن چىقىپ مۇۋازىنەتتىن

 ئەماار تە شااەش ئارىسااىنى ئىبااادەت ۋە
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 ئىبادەتتىن شەرىئەتتە شۇ الشقا، قىلىنغان.
 ئااارتۇق نورمىاادىن قۇيغااۇچى مەھاارۇ 

 بۇزغااۇچى يەتنىجىساامانى ئۇيقۇمااۇ،
 ئىبادەتمۇ قۇرۇلغان ئۈستىگە ئۇيقۇسىزلى 

 چەكلەنگەندۇر.
 ۋە ئۇيقاۇ قوياۇلغىنى يولغا شەرىئەتتە

 ۋە ئۇيقاۇ تە شاەش، ئارىسىنى تئىبادە
 تاوغرا جەملەشاكە كېچىدە بىر ئىبادەتنى
 ھەققىناى نىڭتەن ئارقىلى  ئۇيقۇ كەلگەندە
 ئىسااتىكىنى ئىبااادەت ئاساسااتا بەرگەن

 بااۇ بۇيرۇلغااان. ئاشااۇرۇش ئەمەلااگە
 سااەللەلالھۇ پەيغەمبىرىمىااز خۇسۇسااتا

 ئۈلگىسى ھەربىرىمىزنىڭ ۋەسەللە  ئەلەياى
 بولغاندۇر.
 بېرىپ خەۋەر ھەقتە بۇ بىزگە رھەدىسلە

 ساەللەلالھۇ رەسۇلۇلال » دەيدۇ: مۇنداق
 بىارى ئۈچتىن كېچىنىڭ ۋەسەللە  ئەلەياى
 رەكەت بىر ئون بامداتقىچە تۇرۇپ قالغاندا
 ئېيتقانادىن ئەزان بىالل تۇراتتى. قىيامدا
 بولۇپ، ئوقۇپ ناماز رەكەت ئىككى كېيىن

 ② .«ئوقۇيتتى بامداتنى چىقىپ مەسچىتكە
 تەساااىر ئىباااادەتكە ئۇناااداقتا،

 بولۇپماۇ ئۇخالش، ئاساستا گەنيەتكۈزمى
 بىاالەن ئۇيقااۇ ۋاقىتنااى ىگەنلىااكئەت

 بىاارەر بەناادىگە مااۇئمىن ئۆتكااۈزۈش
 كېلەمدۇ؟ ئېلىپ سەلبىيلىك

 باماادات ۋاقتااى سااەھەر مەلااۇمكى،
 گۇنااا  بېرىشاانىڭ قولاادىن نااامىزىنى
 ئەقەللااى دىنىاادىكى ئىسااال  ئىكەنلىكااى

 جۈملىسىدىن ئەھكامالر لىكخاراكتېر ساۋات
 ئىكەنلىكىادە گۇناا  بۇنىاڭ .سانىلىدۇ
 يېنىپ بامداتتىن ئەمدى يوق. شەك قىلچە

                                                 
 ھەدىس.-4529 سەھىاۇل بۇخارى   ②
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 ،بولسااق كېلىدىغان گەمەسىلىسى ئۇخالش
 گەرچە ئالىمالر نۇقتىسىدىن ئەھكا  شەرئى
 باۇ بولسىمۇ، نچەكلىمىگە مۇتلەق ئۇنى

 ئارىسااىدا نىااڭئۇالر ھەققىاادە مەسااىلە
 بولغان. ئوخشاشماسلىقى پىكىر يە گىلگىنە

 قانااداق ۋە ۋاقىتتااا قايسااى تەرەپ ھەر
 ھەققىاادىكى قىلىاا  قانااداق ئەھۋالاادا
 ئاساساتا تايانغان دەلىللەرگە خۇسۇسالردا

 قويۇشاقاندۇر. ئوتتۇرىغا قاراشلىرىنى ئۆز
 نىڭ،ېلىشاكۈتۈۋ بىالەن ئۇيقۇ سەھەرنى
 ىگەنلىاكئەت كاىكېين بامداتتىن بولۇپمۇ

 ېگىشىۋېتىشاانىڭت ئۇيقۇغااا باشلىنىشاانى
 فىقاى بەزى ئاالقىدار ئەمەسلىكىگە ياخشى
 ئۆلىماا ھېچبىار ئەمما مەۋجۇت. قاراشالر

 مااۇتلەق ئۇخالشااقا كېاايىن بامااداتتىن
 ئەمە . بېكىتكەن چەكلەش
 قاارايلى! رىاۋايەتلەرگە ھەقتىكاى بۇ

 كىيىنكااى بامااداتتىن رەسااۇلۇلالھنىڭ
 ساەمۇرە ئىبناى جابىر ھەققىدە پائالىيىتى
 دەياادۇ: مۇنااداق ئەناۇمااا ھااۇرەزىيەلال

 ئەلەياااى سااەللەلالھۇ رەسااۇلۇلال »
 ئوقۇغان بامداتنى چىققۇچە كۈن ۋەسەللە 
 ① .«قوپمايتتى يېرىدىن

 سااەللەلالھۇ پەيغەماابەر دېمەككااى،
 كىيىنكاى باماداتتىن ۋەساەللە  ئەلەياى
 بىاالەن ئۇيقااۇ پەيتنااى لىااكئەتىگەن

 ماكانىااادىكى ئىباااادەت باشلىماساااتىن
 باشلىغاندۇر. نئىستىقامىتىدى

 رەزىيەلالھااۇ ئاببااا  ئىبنااى يەنە
 چااغنى كېيىنكاى باماداتتىن نىڭئەناۇما

 «چااا  قىلىنىاادىغان تەقسااىم رىاازقالر»
 بۇ چۈنكى ② قىلىنغان. رىۋايەت دېگەنلىكى

                                                 
 ھەدىس.-274 سەھىاۇ مۇسلىم   ①
 .4/242 زادۇل مەئاد   ②

 ئادىتىادىمۇ ئاقىلالرنىڭ شەرىئەتتىمۇ، چا 
 تىرىكچىلىكناى ۋە قىلىشانى تەلەپ رىزق

 چاغدۇر. باشاليدىغان
 نۇقتىسىدىن ئەھكامالر فىقاى مەسىلىگە

 يااۇقىرىقى ئالىمالرنىااڭ قااارىغىنىمىزدا،
 يىنېااك بامااداتتىن ئاساسااەن بايانالرغااا
 ۋە مەكروھلااۇق مەسىلىسااىدە ئااۇخالش
 خىاال ئىككااى ئەمەساالىكىدەك مەكاارو 
 مەسىلەن، كۆرىمىز. ئايرىلغانلىقىنى قاراشقا
 ئىبناى ئابادۇلال  ئەۋۋا ، ئىبنۇل زۇيەبر

 لااەەت جاۇبەير، بنىئى خەۋۋات مەسئۇد،
 ئەنااۇالر، رەزىيەلالھۇ ئۇبەيدۇلال  ئىبنى

 ساالىم ئۇمەير، ئىبنى ئۇبەيد تابىئىنالردىن
 باماداتتىن ئاالىمالر قاتارلى  مەكاۇل ۋە

 ③قارىغان. دەپ مەكرو  ئۇخالشنى كېيىن
 رەھمەتااۇلالھى قەيايىم ئىبنااى ئىماا 
 ئە  ئۇيقۇنىاااڭ» دەيااادۇ: ئەلەيااااى
 بولغان ئېاتىياج ى قاتت ئۇيقۇغا پايدىلىقى

 ئەۋۋىلىدىكى كېچىنىڭ بولۇپ، چاغدىكىسى
 ئۇيقۇغااا ئاخىرىاادىكى كېچىنىااڭ ئۇيقااۇ

 ،تۇرپاياادىلىقراق ھە  ياخشااى قارىغاناادا
 ئۇنىاڭ ئۇخالش داسىئوتتۇرى كۈندۈزنىڭ
 ئۇخالشااتىن ئاخىرىاادا بىاالەن ئەۋۋىلااى
 ئەۋۋىلى كۈندۈزنىڭ ئۇيقۇ ،تۇرپايدىلىقراق

 پايدىسى لغانسېرىبو يېقىن ئاخىرىغا بىلەن
 بولۇپمااۇ كۆپىيىاادۇ. زىيىنااى ئااازالپ
 كېچىسى بىلەن ئۇخالش كېيىنكى ئەسىردىن
 نىسبەتەن كىشىگە باشقا كىشىدىن تۈنىگەن

 تېخىماۇ ئاۇخالش دەسلىپىدە كۈندۈزنىڭ
 كاۈن بىالەن ناامىزى بامدات شۇنداق.
 ئااۇخالش ئارىلىقتااا بولغااان چىققااۇچە
 رالغانقا دەپ مەكرو  نەزىرىدە ئالىمالرنىڭ
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 باۇ چاۈنكى ،دۇرجۈملىسىدىن ئىشالرنىڭ
 ئاشاۇ چىققانالر يولغا ۋاقتىدۇر. مەتيغەنى
 ئەھمىايەت ئاالھىادە مېڭىشقا يول چاغدا

 ياول كاېچىچە ئاۇالر بولۇپ، بېرىدىغان
 بولغاان چىققاۇچە كۈن بولسىمۇ يۈرگەن
 كااۆ لى توختىۋېلىشااقا ئارىلىقتااا ئاشااۇ

 كۈناادۈزنىڭ بااۇ چااۈنكى ئۇنىماياادۇ.
 ئااااچقۇچى، رىزىقنىاااڭ شاااى،باشلىنى
 ۋە ىنى تەقساىمل چۈشاۈش، نىڭرىزىقالر
 باشاقا كۈنادۈزنىڭ .دۇرۋاقتىا بەرىكەت
 كاۆرە چاغقاا ئاشاۇ ھاۆكمى قىسمىنىڭ
 زۆرۈر ئاۇخالش چاغادا ئۇ شۇ ا بولىدۇ.
 ①.«الزىم ئۇخالش تېپىلسا

 بولىدۇكى، كۆرۈۋېلىشقا يۇقىرىقىالردىن
 ئۇيقۇسىز كېچە بەزىلەر ئىلىملەردىن ئەھلى

 كېايىن باماداتتىن ئۈچۈن كىشى قالمىغان
 ئاۇالر ۋە كەندېيىشا مەكرو  ئۇخالشنى
 تۆۋەناادىكىلەرگە دېيىشااىدە بۇنااداق
 تايانغان:

 ساەللەلالھۇ رەساۇلۇلال  :بىرىنچىدىن
 ئويغاق ۋە ئۇخالش ۋەسەللەمنىڭ ئەلەياى
 .زىت سۈننىتىگە تۇرۇش

 ئاۇخالش چاغادا باۇ :ئىككىنچىدىن
 .زىيانلى  ساالمەتكە-تەن

 تەقساىم رىزى  چا  بۇ :ئۈچىنچىدىن
 ىلىدۇ.قار دەپ چا  قىلىنىدىغان

 ئاۆمەر، ساەلەمە، ئۇممۇ ئائىشە، يەنە
 ئەنااااۇالر، رەزىيەلالھاااۇ ساااۇھەيب
 قاتااارلى  سااىيرىن ئىبنااى تااابىئىنالردىن

 بولىدۇ، ئۇخلىسا كېيىن بامداتتىن ئالىمالر
 ②قارىغان. دەپ ئەمە ، مەكرو 

                                                 
 .1/459 مەدارىجۇسسالىكىين  ①
-49254. 5/222 مۇساننىفى ئىبنى ئەباى شاەيبە   ②

 ر:ئااالىمال تۇتقااان قاراشاانى بااۇ
 رىزقنااى يااوق، دەلىاال مەكروھلۇققااا

 دەپ يوق، دەلىل سەھىھ توسىدىغانلىققىمۇ
 ③مۇئەييەنلەشتۈرگەن.

 بايانلىرىادىن قاراش ئىككى يۇقىرىقى
 قالغاان ئۇيقۇسىز كېچە بولىدۇكى، مەلۇ 
 بامداتتىن بولسا، ئېاتىياجى ئۇيقۇغا كىشى
 بولمايدىغانلىقىادا مەكرو  ئۇخلىسا كېيىن
 ئۇيقۇغا شۇنداقال ئىتتىپاق. ئالىمالر بارلى 

 تەسااىر ئىشااىغا ئەھۋالاادا، قانغااان
 كېاايىن بامااداتتىن بولسااا، يەتمەياادىغان

 يااكى تەجىدمەس چىققۇچە كۈن ئۇخلىماي
 ئېيتساا تەسابىھ-زىكىر ئولتۇرۇپ ئۆيىدە
 پەقەتاال ئىتتىپاق. ئىكەنلىكىدىمۇ ئەۋزەل

 مەكاارو  ئۇخلىسااا ئەھۋالاادا كېيىنكااى
 ئەمە . ئوخشاش قاراش بولىدىغانلىقىدا
 تەقساىم رىازق ۋاقىتتاا بۇ دەرۋەقە،

 يوق دەلىل سەھىھ ھەققىدە قىلىنىدىغانلىقى
 يااكى ئاۇخالش كېيىن بامداتتىن ۇپ،بول

 ھەر ياۇقىرىقى مەسىلىساىدە ئۇخلىماسلى 
 لەرگەتمەقسە قاراشلىرىدىكى تەرەپ ئىككى
 تەرەپ ئىككاى ھەر قىلغىنىمىازدا، رىئايە

 قىلىشاقا ئەمەل ائورنىاد ئوز قاراشلىرىنىڭ
 دەلىللەيمىاز. باارلىقىنى تەرىپى تېگىشلىك
 ئەھلىاادە قاااراش ئىككااى ھەر يەنااى

 ئۇخالشانى ھالدا زۆرۈرىيەتسىز ھېچقاچان
 ئىكەنلىكىناى يوق مەدھىيە قىلىشقا ئادەت

 مەسااىلىنى مەزكااۇر بىزنىااڭ بىلىشااىمىزال
 ۋە شااارائىت ئەمەلىااي دەۋرىمىزدىكااى

 تۇرسااقئورۇنالش ئاساساىدا ئېاتىياجىمىز
 يەنە بېرىادۇ. كۆرساىتىپ بولىدىغانلىقىنى

                                                            
 نومۇرالر.-25454
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 جەمئىاايەت ەدكۈناا بۈگااۈنكى كېلىااپ
 كىشاىلەرنىڭ ئومۇ  ئەگىشىپ تەرەققىياتىغا

 زاماندىكىگە بۇرۇنقى ۋاقىتلىرىمۇ ئىشلەش
 زامانالردا بۇرۇنقى بولمايۋاتىدۇ. ئوخشاش

 تاا  ئاۇخالپ باۇرۇن بولمىغاچقاا توك
 تۇتاۇش تىارىكچىلىككە بىالەن يورۇشى

 بولغانادىن پەيادا توك بولسا، قىلىدىغان
 بەزىالەر ئىشلىساە، كاېچە بەزىلەر كېيىن

 نەتىجىاادە ئىشاالەيدۇ. كېاايىن چۈشااتىن
 خىازمەت مەسىلىساى ئاارا  ۋە ئۇخالش
 ۋە مۇھىتقااا ئەتراپتىكااى بىاالەن ۋاقتااى

 بااغلى  ئەھۋالىغاا كۈنادىلىك ئىنساننىڭ
 يېاااتى  كە  قېلىۋاتىااادۇ. بولاااۇپ
 قىسقا كېچە غاچقا،بول كەتكەن ئومۇملىشىپ
 دىيارلىرىاادا ئەرەب ياااكى پەسااىللەردە

 ئىشاقا ئوقۇغاچقاا بۇرۇنال خېلى بامداتنى
 ئاارىلى  خېلاى ماا غۇچە ئوقۇشقا ياكى

 ،ئۇخلىۋالمىساا ئازراق ۋاقىتتا بۇ بولىدۇ.
 ئېغىر ئىشىغا ياكى ئوقۇشى كۈنلۈك پۈتۈن
 يېتىدۇ. تەسىر

 كېايىن بامداتتىن دەيمىزكى، شۇ الشقا
 ئىشىغا ياكى ئوقۇشى ئەھۋالدا مىغانئۇخلى
 ئۇخلىساا بولساا، يەتكۈزىادىغان تەسىر

 يەتكۈزمەيدىغان تەسىر بولمايدۇ. مەكرو 
 بىالەن ئى  ياكى تەسبىھ ۋە زىكىر بولسا

 قىلماي ئۇنداق ئەۋزەل. بولۇش مەشغۇل
 بولمايدۇ. گۇنا  ئۇخلىسا
 ئۇخلىمىسا چاغدا بۇ ئالىمالرنىڭ بەزى
 پايدىلى  جەھەتتىن  ساغالملى ۋە پسىخىك
 پسااىخىك ۋە تېببىااي قارىشااى دېااگەن

 قاراشاالى  تەتقىقاتلىرىغااا ئالىمالرنىااڭ
 ئەلەياى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلال  بولسىمۇ،

 ئۇخلىمااي كېايىن بامداتتىن ۋەسەللەمنىڭ
 جەھەتتىن ھەر بۇنىڭ تاللىشى ئولتۇرۇشنى

 كۆرسااىتىدۇ. ئىكەنلىكىنااى پاياادىلى 
 لىقنىڭئۇخلىماسااا كېااايىن باماااداتتىن
 ئۇخلىماساالى » دېگەنلىااك تۇرپاياادىلىق
 ،«بولمايادۇ گۇنا  ئۇخلىسا» ،«ئەۋزەل
 ئەلۋەتتە. ،كەلمەيدۇ زىت يەكۈنگە دېگەن

 ئۇيقۇغا بەدەننىڭ جەھەتتىن ساغالملى 
 ئاارا  ئاۇخالپ چاغادا بولغان ئېاتىياجى

 ئىكەنلىكىنااى، پاياادىلى  ئېلىۋېلىشاانىڭ
 مەكارو  ئۇخالشانىڭ ئەھۋالادا بۇنداق

 بااۇ كەلااگەن ھەدىسااتە لماساالىقىنىبو
 رەببىڭنىڭماۇ» تەكىتلەيادۇ: كۆرسەتمىمۇ

 ساەندە نەپىساىڭنىڭمۇ بار، ھەققى سەندە
 ھەققاى ساەندە ئەھلىڭنىڭمۇ بار، ھەققى
 ئاۆز ئىگىساىگە ھەق ھەربىار شۇ ا بار.

 تېخى بەلكى ①.«كېرەك بېرىشىڭ ھەققىنى
 ئېاتىيااجى ئۇيقۇغاا كاۆرە ھەدىسكە بۇ

 قىلىنىشاى ئاادا الشئاۇخ چاغدا بولغان
 كىرىاپ قاتارىغاا ھەق بىر بولغان ۋاجىپ
 بولىدۇ. كەتكەن
 ۋە ئااۆمەر ھەزرىتااى مەزمااۇننى بااۇ

 ئەناۇالرنىااڭ رەزىيەلالھااۇ سااۇھەيب
 يەزىااد ئەبااۇ قااارايلى: چۈشىنىشااىگە
 بىار قىلىدۇ: رىۋايەت مۇنداق ئەلمەدىينىي
 سااۇھەيبنىڭ ئااۆمەر ھەزرىتااى ئەتىگىنااى
 گەنلىكااىئەتى ئۇنىااڭ باااردى. قېشااىغا

 ئااۇ ئااۆمەر كااۆرگەن ئۇخالۋاتقااانلىقىنى
 تااۇردى. ئولتااۇرۇپ قەدەر ئويغانغانغااا

 ئەمىرى لەرنىڭمۇئمىن ئويغۇنۇپ: سۇھەيب
 ئەتىگەناادە سااۇھەيب ئولتۇرسااا، يەردە

 دېۋىادى، باولغىنى؟ قاناداق ئۇخلىغىنى
 ئالدۇرىادىغان ئارا  سېنى ئۆمەر: ھەزرىتى
 ياقتۇرمىغاان قويۇشۇ نى تاشالپ ئۇيقۇنى

                                                 
 ھەدىس.-1923 سەھىاۇل بۇخارى   ①
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 ①بەردى. جاۋاب دەپ ئىدىم،
 ئاااۇخالش كېااايىن ئەساااىردىن

 چاغدا بۇ ئوخشاش. ھۆكۈ  مەسىلىسىدىمۇ
 دەلىال ساەھىھ چەكلەيادىغان ئۇخالشنى

 ئۇخلىساا بولساا ئېاتىياج ئۇيقۇغا يوق.
 بولىدۇ.

 بولسا جايىدا نىيەت ئۆزىمۇ ئۇخالشنىڭ
 بولغاچقااا، ئالىاادىغان تۈسااىنى ئىباادەت
 خىمااۇتې ھۆكااۈمگە يااۇقىرىقى كۆ ااۈل
 ۋە ساەھىھ ھەقاتە بۇ بولىدۇ. خاتىرجە 
 ئىلگىرىكاى بولمىغاچقا چەكلىمە بىر ئېنى 

 چۈشەنگەن. شۇنداق ئىماملىرىمىزمۇ
 يەناااى) فەقىااااى مىساااىر مەرۋان

 ساەئد ئىبناى لەيس ئالىمى( فىقاىشۇنا 
 رامىزاناادا ئەلەياىنىااڭ رەھمەتااۇلالھى

 ۈپكۆر انلىقىنىئۇخالۋاتق كېيىن ئەسىردىن
 لەھىيئە ئىبنى ھارىس! ئەبۇل ئى ئۇنىڭغا:

 رەسۇلۇلال  ئۇ مەكاۇلدىن، ئۇ ئەقىيلدىن،
 ۋەسااەللەمدىن: ئەلەياااى سااەللەلالھۇ

 ئااۇخالپ كېاايىن ئەسااىردىن كىمكااى»
 باشاقىنى ئۆزىدىن قالسا، كېتىپ ئەقلىدىن

 قىلغااان رىااۋايەت دەپ «ئەيىاابلىمىگەي
 كېاايىن ئەسااىردىن ئااۆزلىرى تۇرسااا،

 لەيااس ئىمااا  دە،ەناادېگ ئۇخالپلىغااۇ؟
 ئەقىيلادىن لەھىيائە ئىبنى مەن ئۇنىڭغا:
 ئااۆزۈمگە ئاساسااەن رىااۋايەتكە قىلغااان
 دەپ تاشلىمايمەن، ئىشنى بولغان پايدىلى 
 ②بەرگەن. جاۋاب

 ئەئلە  ۋەلالھۇ
 

                                                 
-25454. 5/223 مۇساننىفى ئىبنى ئەباى شاەيبە   ①

 نومۇر.
.ئىما  لەيس:  باۇ 4/145ئىبنى ئەدىي - ئەلكامىل  ②

 سەنەد ئاجىز  دېمەكچى.

 ئىنتىكى  ھاياتكىقنىڭ ماتۇىىد.ى
ياەۇنكۇقالى قەدىمقى ەامانالىدىچ تاىتىپال، يۈۇمران 

تى. تولىمۈۇ يابشۈى كۈچىكتيېاى بېكىۈ  يېيىشۈنى 
ە يۈۈېقىچ لۈۈېشىچ بۈۈېكىقالى يۈۈاەۇن ئاىالكىرىغۈۈا ئۈۈانچ

بۈېكىقچىالى دەاىەنىۈڭ ڭا ىايالىدا يااۈىمايتتى. اۈۇ
لېشىچ بۈۇ  .قوڭقۇىلۇقكىرىغا كىرىشى كىركق ئىد.

ناھۈۈايىتى قۈۈۈوب قېيىقالىنىۈۈۈڭ بولۇاۈۈۈىنى تەقەەەا 
قۈۈانچە ئۈۈۇەاقالپ  غۈۈاقىالتتۈۈى. بۈۈېكىقچىالى دەاىە

-ە كېچىشەتتىقىرغاققا قايتىشى اۇنچ كەتشەنسېر.
دك، بۈۈېكىقالى يېاۈۈى بولمۈۈا  قۈۈا تتى. ئۈۈۇ ى بۈۈۇ 
مەسىكىنى ھە  قىكى  ئىقىن قولۋاقالىنىڭ ئىسۈتىگە 

لېشىچ بۇمۇ مەسىكىنى ھە   ئوى.نالاتۇىد..توڭالتقۇ 
قىاللمىد.. قىنشى بېرىداى ى يېاى بېكىۈ  بىۈكەن 

 . توڭكىتىكغان بېكىقنى قاىاەال ەەىىقكەندۈىكلەيتتى
ىۈر بېكىقچۈى قىرغاققۈا قۈايتقۇقە ب اۈۇنىڭ بىۈكەن

بېكىۈۈۈ   بېكىقالىنىۈۈۈڭ تىرىۈۈۈ  تۇى.اۈۈۈى ئىقۈۈۈىن
ئىسۈۈتىگە بىركۈۈچلچەق ياسۈۈاپ، تۇتقۈۈان  كېمىسۈۈىنىڭ
اۇ كۈچلچەكشە سېكىشۈنى قۈاىاى قىكۈد.. بېكىقالىنى 

بېكىقالى  ، يەنە كېكىپاۇغىنىسى كچلچەككەى كىچى 
 ئچلۈىپبەەىدك  ەاقىن سو قكى  تۇىىۋكىگەقشە اقئۇە

ئچلۈىق بېكىۈ  ئىۈشەن دكپ بىرىداى ى  دك،-قا تتى
 ئالمايتتى. 

كېمىۈدىشى ھېكىقۈى  ئابىرىدا ياەۇنكۇق بېكىقچىالى
تى. كىچىۈۈ  بىۈۈر لەھەب سۈۈېكىپ قويۇاۈۈكۈۈچلچەكشە 

مەيتتى، بااقا بېكىقالىغا ەىيان يەتشۈىە لەھەب گەىقە
لەھەڭدىچ يىراق تۇى.ت ئىقىن  بېكىقالىلېشىچ بااقا 

 . تىداەامكى  ھەىىشە  قىكىپ تۇىات
مانۈۈۈا اۈۈۈۇنداق ئۇسۈۈۈۇ  ئۈۈۈاىقىكى  بۈۈۈېكىقچىالى 

بېرىۈۈۈداىلىرىنى يېاۈۈۈى  مۇەكەپەقىيەتكىۈۈۈ  ھالۈۈۈدا
 . بېكىقالىبىكەن تەمىنكىگەن ئىد.

-ەك ئۈاىە. .ئىنساننىڭ تەلپىنىاۈكىردكىھەقىقە  
بۈۈۈۈۈۇدد. بااۈۈۈۈۈقا بېكىقالىنۈۈۈۈۈى  ئىسۈۈۈۈۈتەككىر.

 ئالۈۈدىغائىنسۈۈاننى دكق لەھەڭۈۈ ھەىىشەتكەندۈىگەنۈۈدكق
  بەتتە...-87داەامى –    .ۇىئىتتىرىدىغان كىقت
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 ئىنساان دېگەنلىاك، ئىشىنى  ئۆزىگە
 ھەرىكەتلىرى ئى  سۆزى،-گەپ ئۆزىنىڭ

 قىايىن باارلى  كەلگەن دۇ  ھاياتىدا ۋە
 ۋە قاااابىلىيىتى ئاااۆز تالرداشاااارائى

 دېگەنلىكتاۇر. ئىشاىنى  ئىمكانىيەتلىرىگە
 پۈتۈن ھاياتنىڭ ئىشىنى  ئۆزىگە چۈنكى

 جىسمانىي ئېرىشى ، غەلىبىگە ساھەلىرىدە
 سااغال  خالىي كېسەللىكلەردىن روھىي ۋە

 ئاچقۇچىدۇر. يېتىلدۈرۈشنىڭ كىشىلىك
 ئىشااىنىدىغان ھەقىقىااي ئااۆزىگە
 سۈپەتلىرى: كىشىلەرنىڭ

 ىيسااەلىب ۋە ئىجااابىي ڭئۆزىنىاا-1
 قىلىاادۇ. قوبااۇل بىااردەك تەرەپلىرىنااى

 بىئاارا  ئۆرتىنىاپ تەرەپلىرىادىن سەلبىي
 لىنىپمەغرۇر ئاالھىدىلىكلىرىدىن بولمايدۇ.
   كەتمەيدۇ. كېرىلىپ
 ۋە تاالنات قاابىلىيەت، ئۆزىدىكى-2

 مۆلچەرلىيەلەيادۇ. توغرا لىرىنىئىمكانىيەت
 بىاالەن مەقسااەتلىرى-نىشااان كەلگۈسااى

 ئىمكااانىيەتلىرى ۋە تاالناات قااابىلىيىتى،

 ساااقلىيااليدۇ. تە پۇ لااۇق ئوتتۇرىسااىدا
 ھەددىدىن بولمايدۇ. ئېزىلە گۈ ھىممەتسىز
 ئاخىرىغااا بېرىلىااپ ھېسسااىياتقا زىيااادە

 قىلمايدۇ. تۇتۇش ئىشقا چىقىرالمايدىغان
 قوباۇل تەنقىادلىرىنى باشقىالرنىڭ-3

 ،بولماستىن بىئارا  قىلىنسا تەنقىد قىلىدۇ.
 ئااۆزىنى ۋە پايدىلىنىشااقا مااۇمكىنقەدەر

 تىرىشىدۇ. قىلدۇرۇشقا تەرەققىي
 قىلىادۇ، ئىجرا ۋاقتىدا ئىشنى ھەر-4

 ۋەزىپىسااىنى .قاچماياادۇ مەساائۇلىيەتتىن
 يااكى ئىشاىدا ئاۆز .قىلىدۇ ئادا تۇلۇق

 ئۈچااۈن قىلىاا  غەلىاابە كەسااپىدە
 قىيىنچىلىقالرغاا .كۆرسىتىدۇ تىرىشچانلى 
 ئىشاانى ھەرقانااداق بېرىااپ بەرداشاالى 
 قىلىدۇ. ئادا تۇلۇق ۋە مۇكەممەل

 باشاقىالر بېساى ، ئېغىر تەمكىن،-5
 كېلىادۇ. ماھىر قىلىشقا مۇناسىۋەت بىلەن

 سااااقلىنىدۇ، ئاچچىقلىنىشاااتىن تىاااز
 چۈشىنىشىدۇ، بىلەن كىشىلەر ئەتراپىدىكى
 كۆرىادۇ. ئى  قاراپ شارائىتىغا ئۇالرنىڭ
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 ئۈچاۈن ىئاۆز قىلىدۇ، نەسىاەت ئۇالرغا
 ياخشاى باشاقىالرغىمۇ كاۆرگەننى ياخشى

 كۆرىدۇ.
 بولغااان بىاالەن ئىختىيااارى ئااۆز-2

 بىالەن شىجائەتلىك نەتىجىسىنى ئىشالرنىڭ
 ئىشلىرى بولغان ئۇتۇقلۇق قىلىدۇ. قوبۇل
 قەتئىاي .ئېيتىدۇ شۈكرى رەببىگە ئۈچۈن

 مەغلاااۇبىيەتكە ئەگەر مەغرۇرالنمايااادۇ.
 ئۈچاۈن غەلىابە مەيۈسلەنمەستىن يولۇقسا
 ئىنسااندىكى باشاليدۇ. كۈرەشنى يېڭىدىن
 تۇغۇلماا ئاالھىادىلىكى ئىشىنى  ئۆزىگە

 ئۆمرىنىااڭ ئىنسااان بەلكااى بولماسااتىن،
 بېشاااىدىن باساااقۇچلىرىدا ھەرخىااال
 ئارقىلى  تەجرىبىلىرى ىيلەئەم ئۆتكۈزگەن
 ئىشاىنى  ئاۆزىگە ئىنساندىكى يېتىلىدۇ.

 بااالىلى  يېتىلىشااىدە ئاالھىاادىلىكىنىڭ
 ،بولساىمۇ تەساىرى ئاالھىدە ىنىڭباسقۇچ
 مۇھىات سااغال  يېتىلگەن ئۈسۈپ يەنىال

 ۋە ئىشاىنى  ئاۆزىگە قەلبىگە بالىالرنىڭ
 ئەمما سىڭدۈرىدۇ. ئېڭىنى تايىنى  ئۆزىگە
 يېااتىلمىگەن ئۈسااۈپ مۇھىتتااا ساااغال 
 ئىشاىنى  باشاقىالرغا ۋە ئۆزىگە بالىالردا
 دېيەرلىاك يوق ياكى ئاجىز ناھايىتى ئېڭى

 باشااقىالرغىمۇ بااالىالر بۇنااداق .بولىاادۇ
 ئۇالرغااا باشااقىالرمۇ ئىشااەنمەيدىغان،

 ئەگەر يېتىلىادۇ. بولاۇپ ئىشەنمەيدىغان
 باشاالپال كىچىكلىكىدىن قەلبىدە بالىالرنىڭ
 تااالنتالرنى ئۆزىادىكى ئىشىنى ، ئۆزىگە
 چو  يېتىلسە، ئېڭى قەدىرلەش ۋە بايقاش
 تېخىماۇ ئېڭاى  ئىشىنى ئۆزىگە بولغاندا
 دەۋرى باالىلى  ئەمماا بولىدۇ. ككۈچلۈ
 ساوغۇق يااكى قوللاۇق قاتتى  تەنقىد،
 ئۇنىڭادىكى ئۆتساە، ئاساتىدا مۇئامىلە
 باشاقىالر تۆۋەن، ئېڭى قەدىرلەش ئۆزىنى
 زىال، ناھاايىتى مۇئامىلىدە بولغان بىلەن

 كااۆپ تەرەپلىرىنااى سااەلبىي ئىشاانىڭ
 ئىشىنى  تاالنتىغا ۋە ئۆزىگە ئوياليدىغان،

 لاېكىن بولىادۇ. چو  لداھا تۆۋەن ئېڭى
 باۇ ئۆزىنىاڭ كىشاى دېگەنلىك مۇنداق
 دېگەنلىك كېرەك بولۇشى تەسلىم ھالىتىگە
 ئىشانىڭ ھەممە ئۆزىدىكى بەلكى ئەمە .
 تەرىپىناى بولمايادىغان مۇمكىن ۋە قېيىن

 ،ئۆزگەرتىااپ چۈشەنچىسااىنى ئااويالش
 قااراش، تەرەپاتىن ئىجابىي مەسىلىلەرگە
 جاارى نتالرنىتاال ۋە قابىلىيەت ئۆزىدىكى
 ئىشاىنى  ئاۆزىگە ئاارقىلى  قىلدۇرۇش

 كېاارەك ۈشيېتىلاادۈر ئاالھىاادىلىكىنى
   دېگەنلىكتۇر.

 ئاالھىاادىلىكلەرنى ئۆزىاادىكى
 ئىشااىنى  ئااۆزىگە ۋە قەدىاارلەش
 مااۇھىم يېتىلدۈرۈشاانىڭ ئېڭىنااى
 ئامىللىرى:

 ئىشەنچىسىنى بولغان تائاالغا ئالال -1
 ۋە يااردە  ماۇئمىن چۈنكى كۈچەيتى :

 تەلەپ تائااالدىن ئاالال  قۇۋۋەتنى كۈ 
 ئۇنىڭغااا ئىشاالىرىدا پۈتااۈن ۋە قىلىاادۇ

 قورقىاادۇ، ئااالالھتىنال پەقەت تايىنىاادۇ،
 ئۈمىاد نەرساە بىر باشقىسىدىن ئالالھدىن
 ئىشاەنگەن ھەقىقىاي ئالالھغاا قىلمايدۇ.
 تۆۋەنادىكى شاوئارى دائىمىي مۇئمىننىڭ
 بولىادۇ. مۇۋاپىا  روھىغاا ئايەتلەرنىڭ

 ئۇنىڭادىن قىلىادۇ، كۇپايە ا ام ئالال »
 ئۇنىڭغااا يوقتااۇر، ئىااال  ھااېچ باشااقا

 قااائالالھ )يەنااى قىلاادىم تەۋەككااۈل
 ئەھەدىادىن ھاېچ باشاقا تىن يۆلەندىم،

 ئەھەدىادىنمۇ ھاېچ ۋە كۈتمەيمەن ئۈمىد
 ئەرشاانىڭ بۈيااۈك ئااۇ قورقمااايمەن(،
 ①«.پەرۋەردىگارىدۇر

                                                 
 ئايەت.-129سۈرە تەۋبە ① 
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 پەرۋەردىگاارىم مېنىڭ شۈباىسىزكى،»
 بولغااان رۋەردىگااارىڭالرپە رنىڭسااىلە ۋە

 نىڭئالالھ قىلدىم، تەۋەككۈل مەن ئالالھقا
 مەخلاۇق بىرماۇ بولمىغاان باشقۇرۇشىدا

 تاوغرا ھەقىاقەتەن پەرۋەردىگارىم .يوقتۇر
 ھاېچ بولاۇپ، ئادىال )يەناى يولدىدۇر
 ① «.قىلمايدۇ( زۇلۇ  كىشىگە

 ئىشالىرىدا قاناداق ھەر ئاۇ چۈنكى،
 ۋە ىقىقىلغاانل تەۋەككاۈل تائاالغا ئالال 
 ئىشاەنگەنلىكى قىلىشىغا مۇۋەپپەق ئۇنىڭ

 ئااۆزىگە ئىشاالىرىدا پۈتااۈن ئۈچااۈن
 ئىشىنىدۇ.

 يااااردىمى نىاااڭئالالھ پەقەت مەن»
 قازىنااااليمەن، مااۇۋەپپەقىيەت بولغاناادىال
 ۋە تااايىنىمەن قااائالالھ ئىشااتا( )ھەماامە
 ②«.يۈزلىنىمەن ئۇنىڭغا
 پروگراممىسااىنى ئۆزىنىااڭ-2

 چىقى : تەكشۈرۈپ
 ئاۆزگەرتى  ئۆزىنى -ىلى ب ئۆزىنى

 ىدۇر.باسقۇچ تۇنجى قېلىشنىڭ ئىسال  ۋە
 قانداق ھەر» دەيدۇ: مۇنداق تائاال ئالال 
 ئەھاااۋالىنى ئۆزىنىاااڭ قاااوۋ  بىااار

 ئۇالرنىاااڭ ئاااالال  ،ئۆزگەرتمىگاااۈچە
 شااۇنىڭ .«ئۆزگەرتمەياادۇ ئەھااۋالىنى
 ۋە سااەلبىي ئۆزىنىااڭ ئىنسااان ئۈچااۈن
 ساەلبىي ۋە بىلىشاى تەرەپلىرىنى ئىجابىي

 ئۆزگەرتىشاكە قىلىاپ قوبۇل تەرەپلىرىنى
 كېرەك. تىرىشىشى

 ئۈچااۈن ئااۆزى كىشااى جۈملىاادىن
 قارالغان دەپ قورقۇنچلۇق ياكى خەتەرلىك

 ۋە بېسىشااى قەدە  دادىاال ئىشااالرغىمۇ

                                                 
 ئايەت.-52ە ھۇد سۈر ①
 ئايەت.-33سۈرە ھۇد ② 
 

-ئاارزۇ قىلىشى، غەلىبە ئۈستىدىن ئۇنىڭ
 ھەممە ساقلىشى، تە پۇ لۇقنى ئۈمىتلىرىدە

 رىاپئې يااكى ئەگىشى  باشقىالرغا ئىشتا
 چاۈنكى الزىم. ساقلىنىشى بولۇشتىن يوق

 ئاۇ ئەگىشاى  باشاقىالرغا ئىشاتا ھەممە
 ۋە ئاااجىزلىقى شەخسااىيىتىنىڭ كىشااىنىڭ

 يوقلۇقىغاا ئىشەنچىساىنىڭ بولغان ئۆزىگە
 باتىل ياكى بولسۇن ھەق قىلىدۇ. دااللەت
 ئەگىشى  باشقىالرغا ئىشتا ھەممە بولسۇن
 نئىنتاايى ئېلى  رولىنى قۇيرۇقلۇق ياكى

 قىلغاۇچى ھااالك ئىنساننى ۋە خەتەرلىك
 مۇشاارىكالرنى تائاااال ئااالال  ئااادەتتۇر.

 ھەرقاچاان » دەيادۇ: مۇنداق پەلبيىەئ
 ئاالال » مۇشارىكالرغا(: )يەناى ئۇالرغا
 ئاالال  )يەناى نەرساىگە قىلغاان نازىل

 ۋەھىاايگە، قىلغااان نازىاال پەيغەمبىاارىگە
 ئاۇالر: دېيىلساە، «ئەگىشىڭالر قۇرئانغا(

 دىنغاا قالغان بوۋىلىرىمىزدىن-ئاتا ياق،»
 باوۋىلىرى-ئاتاا دېيىشىدۇ. «ئەگىشىمىز

 يولدا توغرا ۋە چۈشەنمىگەن نەرسىنى ھېچ
 ئۇالرغاااا يەنە تۇرساااا، بولمىغاااان
 ③«.ئەگىشەمدۇ؟

 ۋە بېرى  باھا توغرا ئۆزىگە-3
 ھۆرمەتلەش: ئۆزىنى
 ئېاتىارا  مەن ئاۆزىگە ئىنسان ئەگەر
 ەقدىرلەشكەت ۋە كۆرۈشكە ياخشى قىلىشقا،
 ياااكى بەرساە باھااا دەپ كىشاى اليىا 
 يارىشاا شاۇنىڭغا چوقۇ  قارىسا شۇنداق

 غەلىابە دە،-بولىادۇ پائالىيەتلەردە-ئى 
 باھاساى بولغاان ئاۆزىگە ئەمما قىلىدۇ.
 كىشاى بۇناداق بولساا ئەكسىچە بۇنىڭ
 ھەرىكەتلىرىماۇ ئىا  بولىادۇ. مەغلۇپ
 بولغاان ئۆزىگە بولىدۇ. مۇۋاپى  شۇنىڭغا

                                                 
 ئايەت.-174سۈرە بەقەرە ③
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 ئۆزىگە باشقىالرنى يوقىتىدۇ، نچىسىنىئىشە
 ئېرىشاى  ھاۆرمىتىگە ۋە قىلىا  جەلپ

 قىلىادۇ. ھاېس ياوقلىقىنى قابىلىيىتىنىڭ
 ھەرقاناداق ئەنسىرەپ بولۇشتىن مەغلۇپ

 باۇ ئىككىلىنىدۇ. تىقىشتىن قول ئىشقا بىر
 ئاكتىپچاانلى  ئۆزىادە ئادەملەر خىلدىكى
 ۋە بېرىشى ئەھمىيەت يېتىلدۈرۈشكە روھى
 ۋە ئىلگىارىلەش بولغاان پەيادا دەئۆزى

 مۇئەييەنلەشاااتۈرۈپ، يۈكسىلىشااالەرنى
 ۋە چۈشاكۈنلۈك ئاۆزىنى ھالدا تەدرىجى

 قۇتۇلادۇرۇپ ئەۋرەزلىرىادىن پاسسىپلى 
  الزىم. تىرىشىشى چىقىشقا
 يوشااااۇرۇن ئۆزىاااادىكى-4

 :بايقاش ئىقتىدارالرنى
 پەقەت ساىرىنى بىرىمىزدە ھەر بىزنىڭ
 ھاېچكىم باشقا نتائاالدى ئالال  ياراتقۇچى

 ناھاايىتى ۋە كۈ  يوشۇرۇن بىلمەيدىغان
 ئېلىاپ ھەقتە بۇ بولۇپ، قابىلىيەت چو 

 شارىدىكى يەر الرتەتقىقات ئىلىمى بېرىلغان
 پەقەت قابىلىيىتىادىن ئەقلاى ئىنسانالرنىڭ

 ئەگەر ئىشاالىتىلىدىغانلىقىنى، نىااال%44
 بىار قابىلىيەتنىاڭ باار ئۆزىدە ئىنسانالر

 ماااۇۋەپپەق شاااكەئىشلىتى قىسااامىنى
 ۋە كائىناتتاااا ،بولساااا بوالاليااادىغانال
 ھەياااران ئىنسااااننى ئەتراپىمىااازدا
 ئۆزگىرىشاالەر دەرىجىاادە قالاادۇرغۇدەك

 .قوياادى ئوتتۇرىغااا بولىاادىغانلىقىنى
 دۇنياغا ئىنسان كۈ  يوشۇرۇن ئىنساندىكى
 ھاياتىنىااڭ تاااكى باشااالپ كەلگەناادىن
 ئىشالىرىغا ئاساسالى  ئۇنىڭ ئاخىرىغىچە
 ئىقتىاادارنى بااۇ قىلىاادۇ. نلىاا ھۆكۈمرا
 ئىشالىتى  شەكىلدە ئىجابىي ياكى سەلبىي

 ئى . بىر ئىمكانىيىتىدىكى كىشىنىڭ شۇ
 كۈچنىااڭ يوشااۇرۇن ئااادەملەردىكى

 كىشاىنىڭ شۇ تارقىتىشى ئىنىرگىيە ئاكتىپ

 كاۈچەيتى  ئىشەنچىساىنى بولغان ئۆزىگە
 ئاالھىادە الشاتاياخشى تېخىمۇ ھالىنى ۋە

 كۈچىادىن وشاۇرۇني .ئىاگە ئەھمىيەتكە
 ئاادەملەرال قوبۇللىغاان ئېنىرگىيە ئاكتىپ
 روھىنى ئەخالق ئېسىل ۋە پەزىلەت ئۆزىدە

 يېتىلدۈرۈش رو  بۇنداق يېتىلدۈرەلەيدۇ.
 كاۈچىمىزگە يوشاۇرۇن ئۆزىمىزنى ئۈچۈن

 بىيئىجاااا بېغىشااااليدىغان قاااۇۋۋەت
 بىار ھەر ۋە ىشاىمىززەررەتل تەسىرلەردىن

 ىيجانااابئال يۈكسااەك، قەدەملىرىمىاازدە
 تااوغرا يېقىنلىشىشااىمىزغا پەزىلەتاالەرگە

   كېلىدۇ.
 دادىال گەكەمچىلىكالەر ئۆزىدىكى-5

 يۈزلىنى :
 ھاېس ئاجىز كۆرۈش، تۆۋەن ئۆزىنى
 قورقاااۇش مەغلاااۇبىيەتتىن قىلىااا ،

 دۈشامىنىدۇر. چو  ئە  مۇۋەپپەقىيەتنىڭ
 ئۇالرنىڭ مەغلۇبىيىتى كىشىلەرنىڭ نۇرغۇن

 دىكىخىلا باۇ ئاچقاان. يول غەلىبىسىگە
 تاۇنجى غەلىبنىاڭ مەغلۇبىيەتنى كىشىلەر
 ئۇالر بىلىدۇ. دەپ بىشارىتى ياكى قەدىمى
 بىلىدىغان تۇرۇشنى دە  يېرىدىن يىقىلغان

 كېرەككاى، بىلىا  شاۇنى كىشىلەردۇر.
 ھاېچ كىشاى بولمايدىغان مەغلۇپ مە گۈ
 شااۇنىڭ كىشااىدۇر. قىلماياادىغان ئىاا 

 مەغلااۇبىيىتىنى ئۆزىنىااڭ ئااادە  ئۈچااۈن
 ئايالنااادۇرۇپ، ماتۇرىغاااا نىاااڭغەلىبى

 خاتالىقلىرىادىن ۋە كەمچىلىاك ئىلگىرىكى
 ئوخشاىمىغان ھاياتلىقنىاڭ ئېلىپ، ساۋاق
 ياخشاى ئۈچاۈن دو غاۇللىرى-ئو غۇل

 كېارەك. كۆرۈشاى تەييارلى  ئىددىيىۋىي
 مۇسااتەھكە  ئىشاىنى  ئااۆزىگە چاۈنكى
 دېگەنادەك چىادامچانلى  سەۋر، ئىرادە،
 بىۋاستە ىرىگەسۈپەتل مۇئمىنلەرنىڭ ھەقىقى

 ماۇھىم ئە  بىزگە بولىدۇ. مۇناسىۋەتلىك
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 زىيانغااا ھېچقانااداق ھاياتتااا بااولغىنى،
 بولماسالى  مەغلاۇب ياكى ئۇچرىماسلى 

 ۋە زىياااان شاااۇ بەلكاااى ئەمە ،
 شاۇنى ۋە ئېلىاپ سااۋاق مەغلۇبىيەتتىن

 ئايالنادۇرۇپ كاۈچكە ھەرىكەتلەندۈرگۈ 
   ئىنتىلىشتۇر. غەلىبىگە
 لىيئاااا ۋە چىااادامچانلى -2

 ھىممەت:
 ھىممەت ئالىي بىلەن ئىشىنى  ئۆزىگە

 مۇناسىۋەت كۈچلۈك ناھايىتى ئوتتۇرىسىدا
 مۇناداق مۇتەنەببىينىاڭ ھەقاتە بۇ بار.

 بار: مىسرالىرى گۈزەل
 تاقەت، ۋە چىدا  بولسا زور قانچىكى
 ھىممەت. بوالركەن يارىشا شۇنىڭغا

 پەزىلەتلەرمۇ، كېلەركەن مىسال( )شۇ
 خىسلەت. ئۇنىڭدا( ە )ھ بولسا قانچىكى

 نەرسىلەر، كىچىك ئانچىكى ئەرزىمە ،
 ھەيۋەت. كۆرۈنەر كۆزىگە كىچىكلەر
 نەرسىمۇ، چو -چو  كۆزىگە چو الرنىڭ

 پەقەت. كەتمەيدۇ كۆرۈنۈپ چو  ئانچە
 ئۈچااۈن قىلىاا  غەلىاابە بىااز شااۇ ا

 قويۇشاىمىز، ياۇقىرى تەلەپنى ۆزىمىزگەئ
 تىلغااا مىسااراالردا مەزكااۇر ئااۆزىمىزنى

 قىلىاپ، قىيا  دەپ «چو الر» نغانئېلى
 يىاراق ئىشاالردىن پەساپەلە  ئۇششاق،
 مەيلى شۇنداقال مۇھىم. تولىمۇ تۇرۇشىمىز

 قاتاارلى  ئۆگىنى  ياكى تەتقىقات ئىلمىي
 ئىگىساىگە سااھەنىڭ بىار زادى ئىشالردا

 ۋە كەسىپلىشاااااى  ئايلىنىشاااااقا،
 بېارى  ئەھمىايەت مۇتەخەسسىسلىشىشكە

 ئااۇ غاادىالچا شااۇ مااۇھىم. ئىنتااايىن
 ھاجىتىاادىن كىشااىلەرنىڭ ئەتراپىاادىكى
 ئىچكاااى ئۆزىنىاااڭ ۋە چىقااليااادۇ

 قىممەتاااكە ھەقىقاااى ئىنىرگىيەلىرىناااى
  ھېسابلىنىدۇ. ئايالندۇرغان

 رەزىيەلالھااۇ ئەلااى يەنە شااۇنىڭدەك
 دەيدۇ: مۇنداق ئەناۇ

 خوپ، ئالىمالرغا باشلىغان يولغا ھەق
 ئىپتىخار.-پەخرى ريارىشا كەبى تاج

 بىلەن، ياخشىلى  قىممىتى ئىنساننىڭ
 بىزار. بىزاردۇر، ئالىمدىن جاھىلالر

 مە گۈ، ياشىغىن تاپ، نىجات ئال، ئىلىم
 ياشار. ئالىمال ئۆلسىمۇ، خەق بارچە

 قېلى : ياخشى پىالننى-7
 يېتىلدۈرۈشكە ئېڭىنى ئىشىنى  ئۆزىگە

 ماااۇھىم ئە  بولىااادىغان يااااردەمچى
 ۋە نىشاان كەلگۈساى بىارى ئامىلالردىن

 شەخسااى، ئااۇنى ۋە بىلىاا  لەرنىغااايى
 مۇھىملىاا  خىزمەتتىكااى ۋە ئىجتىمااائىي
 .تۇرغاۇزۇش رەتاكە قااراپ دەرىجىسىگە
 بىالەن يول مۇناسىپ ۋە ۋاقىت مۇناسىپ
 ئۈچاۈن يېاتى  مەقساەتلەرگە ۋە نىشان
 ئىا  باۇ قىلىا . ئىجرا تۈزۈپ پىالن

 بولۇشاانى، ھېكمەتلىااك قارىتااا ۋاقىتقااا
 ۋاقىتاتىن ،قىلىشنى ئىدارە ياخشى ۋاقىتنى

 ساقلىنىشاانى قىلىشااتىن زايە پاياادىلىنىپ
 قىلىدۇ. تەلەپ

 ئاالىمالر پەيالسوپالر، مۇتەپەككۇرالر،
 تەجرىبىلىاارى ئىگىلىرىنىااڭ تاالناات ۋە

 پىاالن ۋە قىلىا  ئىدارە ياخشى ۋاقىتنى
 ۋە نەتىاجە بېرىشانىڭ ئېلىپ ئى  بىلەن

 ئاساسلى  كەلتۈرۈشتىكى قولغا غەلىبىلەرنى
 قىلىاادۇ. دااللەت كىااگەئىكەنلى ئامىاال

 رەتلىاك ۋە پىالنلى  ۋاقىتتىن شۇنىڭدەك
 ئاويالپ ئۆزىمۇ كىشىنى پايدىلىنى  ھالدا

 ئېرىشااتۈرىدۇ. نەتىجىاالەرگە باقمىغااان
 يەتكاۈزۈپ مەقسەتلىرىگە ۋە غايە ئادەمنى

 ئاالھىدىلىكلەرگە ۋە ئىمكانىيەت ئۆزىدىكى
 ئاشۇرىدۇ. ئىشەنچىسىنى بولغان
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 ھاارۇن خەلىپە ېنىمخ زۇبەيدە ھەزرىتى
 خەلىپىلىكىنىڭ ئابباسىيە ئايالى، رەشىدنىڭ

 مەنسااۇرنىڭ جەفەر ئەبااۇ قۇرغۇچىسااى
 نەۋرىسىدۇر.
 ئەزىاز ئەمەتۇل ئىسمى ھەقىقى ئۇنىڭ

 ئۇنىاڭ ھاشىمىيەدۇر. مەنسۇر جەفەر بىنتى
 ئۈچاۈن بولغاانلىقى ئاق ناھايىتى بەدىنى
 دەپ زۇبەيادە ئوخشاىتىپ، قېتىققا ئۇنى
 ن.قويغا كۇنيە

 ئابباسااىيە خېاانىم زۇبەياادە ھەزرىتااى
 ئە  ۋە دا لىاا  ئە  خەلىپىلىكىاادىكى

 مەئمۇننىڭ ئاكىسى ئۇ ئىدى. ئايال مۇھىم
 ئىشاەنچلىك ئۆلتاۈرۈلگەن بىالەن قولى

 ئۇنىاااڭ ئانىساااىدۇر. خەلىپەنىاااڭ
 چااو  ناھااايىتى رولااى خەلىپىلىكتىكااى

 بۈياۈك قانداق ھەر» يەرە بۇ بولغاندۇر.
 دېاگەن «بار ئايال بىر ئارقىسىدا ئەرنىڭ
 كېلىدۇ. ئەقىلگە مىسال

 ئارقىساىدا رەشاىدنىڭ ھاارۇن خەلىپە
 ئانىساى بىارى ئىادى. بار ئايال ئىككى

 ئايااالى ئىككىنچىسااى خېاانىم، خەياازران
 ھايااتىنى ھاازىر بىز خېنىمدۇر. زۇبەيدە

 بولساا، خېنىم زۇبەيدە بولغان ئوقۇماقچى
 ئۆتكۈر ئۇستا، سۆزگە گۈزەل، ناھايىتىمۇ

 ۋە پاسااھەت پىكىرلىك، توغرا لى ،ئەقىل
 شاېئىر بولاۇپ، ئاياال ئۇستاز باالغەتتە
 مەرىپەتنىاڭ-ئىلىم بىلەن ئەرلەر يازاتتى،

 ئۇنىاڭ مۇنازىرىلىشاەتتى، ساھەسىدە ھەر
 ئېساىل ۋە چىرايلىا  ناھاايىتى ئۈستىگە

 رەشاىد ھاارۇن خەلىپە ئىدى. ئەخالقلى 
 شاۇ ا كاۆرەتتى، ياخشاى بەكماۇ ئۇنى

 ئاۇ ئىادى. بەرگەن نۇپۇز چو  ئۇنىڭغا
 بىرىنچىساى ئاياللىرىنىڭ رەشىدنىڭ ھارۇن
 نۇرغاۇن ئۇ قىلىنىشىچە، رىۋايەت ئىدى.

 كۆرساىتەتتى يول ئېرىگە مۇناسىۋەتلەردە
 بىالەن پىكىرلىارى ئۆتكۈر ۋەقەلەردە ۋە

 ئاۇ ھەقىقەتتە بوالتتى. ياردەمچى ئېرىگە
 قولىدا تىزگىنىنى ئىشلىرىنىڭ دۆلەت ئايال

 تۇتاتتى.
-شااېئىر خېاانىم زۇبەياادە ھەزرىتااى
 ئەھمىاايەت بەك ئىلىمااگە ۋە ئەدەبىيااات
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 ماال نۇرغۇنلىغاان يولادا باۇ بېرەتتى.
 باغااداتقا تاشاالىغان، تۆكااۈپ مااۈلكىنى
 ئاالىمالرنى ۋە ئەدىاب شاائىر، يۈزلەرچە
 لىرىنىئېاتىيااج بارلى  ئۇالرنىڭ توپالپ،

 تولااۇقالپ ماتىرىياااللىرىنى تەتقىقااات ۋە
 بولغاان مەشاۇر چاغدا شۇ ئىدى. بەرگەن
 ئەھانەف، ئىبنى ئاببا  شائىرالر: دا لى 
 ئەبۇل ۋەلىد، ئىبنى مۇسلىم ناۋا ، ئەبۇ

 دەھااااك ئىبنااى ھۇسااەين ئەتاااھىيە،
 رومانادا، ۋە ھىكاايە ئىادى. قاتارلىقالر
 ئەدەبىياااتى نەسااىر ئەھاامەر، خەلەف

 خەلىال ئالىملىرى: تىل جاھىز، پىشىۋاسى
 ۋە ئەخافەش ساىبىۋەيھ، ئەھامەد، ئىبنى
 دىناى قاتاارلىقالر، ئەالئ ئىبنى ئەمر ئەبۇ

 ئىما  ھەنىفە، ئەبۇ ئەئزە  ئىما  بىلىمدە،
 قاتااارلىقالردۇر. مالىااك ئىمااا  ئەۋزائاى،
 رەھاامەت ھەممىسااىگە ئۇالرنىااڭ ئااالال 
 مېدىتساىنادا باشاقا بۇنىڭادىن قىلسۇن.
 ھەر پەننىاڭ-ئىلىم دوختۇرالر، كۆپلىگەن
 كۆپ ئالىمالر  دا لى يېتىشكەن ساھەسىدە
 خېاانىم زۇبەياادە ھەزرىتااى ئىاادى.

 تەرەققاى پەنادە-ئىلىام مۇسۇلمانالرنىڭ
 سەرپ دۇنيا مال ھىساپسىز ئۈچۈن قىلىشى

 ئىلىمنىاڭ باغاداتنى ساىرتىدا، قىلغاننىڭ
 قىلىا  مەركىزى ئالىمالرنىڭ ۋە قىبلىسى

 ئىشاااىكىنى خەزىنىلىرىنىاااڭ ئۈچاااۈن
 ئېچىۋەتكەندۇر. ئاخىرىغىچە

 ھااارۇن خېاانىم ياادەزۇبە ھەزرىتااى
 سىردىشاى ۋە دوساتى ھەقىقىي رەشىدنىڭ
 ۋە ياخشااى ئېاارىگە داۋاملىاا  بولااۇپ،
 ئۇ كىشىلەرگە بېرىپ، پىكىرلەرنى پايدىلى 

 قىلىاپ پىكرى خەلىپىنىڭ ئېرى پىكىرلەرنى
 يۈز ئارىسىدىكى خەل  ئېرىنىڭ كۆرسىتىپ،
 كۆتۈرەتتى. يۇقىرى ئابرۇيىنى

 
 ئىدى: ئايال ئاالھىدە ئۇ

 خەلىپىنىاڭ خېانىم زۇبەيادە تىھەزرى
 خىزمىتىناى بولاۇپ، يېنىادا سەپەرلىرىدە
 ھااارۇن خەلىااپە تااارىخچىالر: قىالتتااى.
 قىلىاادىغانلىقىنى، ھەج كااۆپ رەشااىدنىڭ

 ئوتتۇرىساىدىكى مەككەنىڭ بىلەن باغدات
 بېساااىپ پىياااادە ياااولنى ئاااۇزۇن

 زۇبەياادە ھەزرىتااى ئۆتىاادىغانلىقىنى،
 ئېرى ەبىرىد سەپىرىنىڭ ھەج بۇ خېنىمنىڭ

 ساۇ ھاجىالرنىڭ ئىكەنلىكىنى، بىللە بىلەن
 ئۇ كۆرگەنلىكىنى، قىينالغانلىقىنى تاپالماي
 دىنارغاا بىار ساۇنىڭ قاچاا بىار چاغدا

 ساۇ دەرھاال كاۆرۈپ سېتىلىدىغانلىقىنى
 كىرىشكەنلىكىنى قىلىشقا ھەل قىيىنچىلىقىنى

 يازىدۇ.
 ئىبناى فەرەج ئەبۇل تارىخچى بۈيۈك
 زۇبەيادە ھەزرىتى دەيدۇ: مۇنداق جەۋزى
 قىيىنچىلىقىنااى سااۇ مەككىاادىكى خېاانىم
 تاوپالپ، ئۇساتىالرنى دەرھاال كۆرۈپ،
 ساۇ ساۈرئەتتە تىاز مۇكەررەمەگە مەككە
 قىلىشانى تەتقىا  ئىشاىنى كېلى  ئېلىپ

 ناھاايىتى ئىشنىڭ بۇ ئۇستىالر: بۇيرىدى.
 مۇساااپىنى مىاال ئااونالرچە قىيىنلىقىنااى،

 ئاېچى  قاناال تىشاىپ تاغالرنى كوالپ،
 ئۈچااۈن ئىاا  بااۇ ۋە كېرەكلىكىنااى
 كېتىاادىغانلىقىنى چىقىاام نۇرغۇنلىغااان

 بىلدۈردى.
 ۋەكىلىنااى خېاانىم زۇبەياادە ھەزرىتااى
 ئىجاارا دەرھااال پىالننااى بااۇ چاقىرىااپ
 بىار ئۈچۈن سېلى  كەتمەن بىر قىلىشنى،

 پۈتتۈرۈشانى ئىشانى باۇ كەتسىمۇ دىنار
 مەساائۇلىنى مااالىيە ئاناادىن بۇيرىاادى.
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 سۇ باغرىدىكى تا  نىڭئۇستىالر چاقىرىپ،
 سااۇنى مەككىااگە بېرىااپ مەنبەلىاارىگە

 پۈتكااۈل كېتىاادىغان ئۇالشااتۇرغىچىلىك
 قوشاۇپ بىالەن مۇكاپاتلىرى چىقىملىرىنى

 قىلىاپ، مۇشاۇنداق بۇيرىدى. بېرىشنى
 تاغالرنىااڭ يىااراق مىلااالرچە ئااون

 تىگىادىن تاشاالرنىڭ قورا  ئارقىسىدىن،
-تاا  ئېچىاپ، ئېرىا  كاوالپ، كارىز
 چاۆللەردىن پايانساىز ئېشىپ، رنىداۋانال

 ئېلىپ سۇ مۇكەررەمەگە مەككە ئۆتكۈزۈپ،
 خېنىمنىااڭ زۇبەياادە ھەزرىتااى كەلاادى.
 مەۋجۇد ھازىرمۇ قانىلى سۇ بۇ ئاچتۇرغان
 دەپ «ئۆسااتىڭى زۇبەياادە» بولااۇپ،
 بىار مەككىادە باشقا ئۇنىڭدىن ئاتىلىدۇ.
 ئااۇ قااازدۇردى. قااۇدۇق يەردە نەچااچە

 زۇبەياادە» كااۈنىمىزغىچە قۇدۇقالرمااۇ
 بۇنىڭدىن كەلدى. ئاتىلىپ دەپ «قۇدۇقى
 ئارىسىدا يولى باغدات بىلەن مەككە باشقا

 ئاۆيلەر كوالتتى، قۇدۇق يەردە كۆپلىگەن
 قۇرغااۇزدى. فااابرىكىالر ۋە سااالدۇردى

 نەچچە بىر باغداتتا خېنىم زۇبەيدە ھەزرىتى
 ياساتتى. ساراي ۋە مەسجىد

 ھېلىقاى خېنىمنىاڭ زۇبەيادە ھەزرىتى
 بىار يولىادا ئاالال  كۈنادە 24 دەھەج

 رىاۋايەت قىلغانلىقى چىقىم تە گگە مىليون
 ھەر خېانىم زۇبەيادە ھەزرىتاى قىلىنىدۇ.

 ۋە قىالتتاى چىقىام تىلاال مىڭالرچە كۈنى
 «ھېساپسااىزدۇر ساااۋابى ئالالھنىااڭ»

 دەيتتى.
 «تارىخى باغداتنىڭ» :باغدادى خەتىب

 خېنىمنى زۇبەيدە ھەزرىتى كىتابىدا دېگەن
 ياخشاىلى  ئاۇ دەيادۇ: مۇنداق ختاپما

 ئەھلاى ۋە كىشاىلەرگە پەزىلەتلىك يولىغا،
-نااامرات بېاارى ، ياااردە  ئىلىماالەرگە

 بىلەن قىلى  ئىاسان خەيرى مىسكىنلەرگە
 يولىاادا مەكااكە ئۇنىااڭ تونۇلغاناادۇر.

 مەكاكە ئۇ كۆپتۇر. فابرىكىلىرى ياساتقان
 كااۈنىمىزدىكى يەرگە كااۆپلىگەن يولىاادا
 سارايالرنى ئوخشايدىغان كۈتۈشكە مىامان

 بىار قالغان ئۇسساپ مەلۇمكى، ياساتقان.
 سااۇغا ھااايۋاننى بىاار ياااكى ئااادەمنى،
 ئاالال  كاوالش، قۇدۇق ياكى تويغۇزۇش
 سااۋاپلى  ناھاايىتى دەرگاھىدا تائاالنىڭ
 ياخشاى بۇناداق مۇسۇلمانالرنى ئىشتۇر.
 مۇشااۇنداق ۋە ئۈندەياادىغان ئىشااقا

 تەۋسااىيە قىلىشاانى ئىشااالرنى پاياادىلى 
 تائااال ئاالال  كۆپ. ھەدىسلەر قىلىدىغان
 كىمكى» دەيدۇ: مۇنداق كەرىمدە قۇرئان

 ئۇنىاڭ قىلساا ياخشىلى  بىر زەررىچىلىك
 زەررىچىلىاك كىمكاى كۆرىدۇ. مۇكاپاتىنى

 جازاساىنى ئۇنىاڭ قىلساا، يامانلى  بىر
 ①«كۆرىدۇ.
 ئەناااۇ رەزىيەلالھااۇ ھااۇرەيرە ئەبااۇ

 يااااىئەلە ساااەللەلالھۇ رەساااۇلۇلال 
 رىۋايەت دېگەنلىكىنى مۇنداق ۋەسەللەمنىڭ

 كېتىۋاتقاندا يولدا بىر ئادە  بىر» قىلىدۇ:
 شۇنىڭ كەتتى. ئۇسساپ قاتتى  ئىسسىقتىن

 ئۇچرىتىاپ، قاۇدۇق بىر يولدا ئۇ بىلەن
 بىار چىقىشىغا ئىچىپ سۇ چۈشۈپ ئۇنىڭغا
 ئۇسسااپ قااتتى  ئىت ئۇ كۆردى. ئىتنى

 الساىراپھ ،يااالپ الرنىتوپى كەتكىنىدىن
 مەن ئىت بۇ ئۆزىگە: ئۆز ئادە  تۇراتتى.
 ئۇسسااپ قااتتى  كەتكەنادەك ئۇسساپ
 چۈشاۈپ قۇدۇققاا دە،-دېادى كېتىپتۇ،
 ئاغزىادا ئۇنى تولدۇرۇپ، سۇغا ئۆتۈكىنى

 ئىتنااى چىقىااپ قااۇدۇقتىن چىشاالەپ،

                                                 
 ئايەتلەر.-3-7سۈرە زەلزەلە:  ①
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 ئۇنىڭغاا ئاالال  بىلەن شۇنىڭ سۇغاردى.
 گۇناااھىنى ئۇنىااڭ ئېيتىااپ، رەھاامەت
 ياا كىارامالر: ساھابە «قىلدى. مەغپىرەت

 ياخشااىلى  ھايۋانالرغااا رەسااۇلەلال !
 ساورىدى. دەپ بارمۇ؟ ساۋاپ قىلىشتىمۇ

 ۋەساەللە  ئەلەياى سەللەلالھۇ رەسۇلۇلال 
 قىلغااان ئىگىسااىگە جااان قانااداق ھەر»

 دېدى. ①«بار ساۋاپ ياخشلىقتا
 رەسۇلۇلال  ۋە سۆزى تائاالنىڭ ئالال 

 ۋەساااەللەمنىڭ ئەلەيااااى ساااەللەلالھۇ
 قىلغاان ئەمەل قەلبىدىن چىن ھەدىسلىرىگە

 مەكاكە بىالەن باغدات زۇبەيدە ھەزرىتى
 تۈزىتىپ يولنى ئوتتۇرىسىدىكى مۇكەررەمە
 قىلىپ، خىزمەت ھاجىالرغا بىلەن يولۇچىالر
 ياتاااق ۋە تاماااق سااۇ، بااويىچە يااول

 يولالرنى ھەتتا قىلغان. ھەل قىيىنچىلىقىنى
 ما ىاادىغان قىنالماااي يولااۇچىالر ياساااپ
 بۇ بولسا، قىلمىغان ئۇنداق ئەگەر قىلغان.
 ماېڭى  بولۇپ، خەتەرلىك ئىنتايىن يولالر
 يولالرنىاڭ شاۇ ئەنە بوالتتى. قىين بەك
 ھاازىرمۇ يولى مەككە-كۇپە بولغان بىرى

 تونۇلىدۇ. دەپ يولى زۇبەيدە
 كىشااىلىك خېنىمنىااڭ زۇبەياادە
 خاراكتېرى:
 ساااغال  خېاانىم زۇبەياادە ھەزرىتااى
 مۇناداق بەردى ئىبنى تتۇر.زا تەبىئەتلىك
 زامانىسااىنىڭ ئااۆز زۇبەياادە،» دېااگەن:
 ئەقلىنىاڭ گاۈزەللىكتە، نەساەبتە، دىندا،

 چاو  ئە  مەشاۇرلۇقتا ۋە ئۆتكۈرلىكىدە
 ئۇلاۇ ، ھەقىقەتەن زۇبەيدە ئىدى. ئايال

 تەرەققىياااات ۋە مەدەنىااايەت ساااېخى،
 ئەدىبلەرگە، بۆلىدىغان، كۆ ۈل قۇرلۇشىغا

                                                 
 ئىما  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①

 قىلغاان ياردە  رالرغاشائى ۋە دوختۇرالرغا
 ئايااالالر دەۋرىاادە ئابباسااىيە زاتتااۇر.
 ھەسساە كۆپ قىلىشىغا تەرەققى كىيىمىنىڭ
 قوشقاندۇر.
 زۇبەيادە ھەزرىتاى بولىشاىچە، مەلۇ 

 ئااالتۇن، تۇركىسااتاندىن ۋە ھىندىسااتان
 بىاالەن تاشااالر قىممەتلىااك ۋە كۈمااۈش
 لەرناىترەخ يېاپەك ياخشى ئە  بىزەلگەن

 رە گىنااى ەرنىااڭلترەخ ئەكەلاادۈرەتتى.
 ئاالتتى. چىرايلىقىنى ئە  تالالپ ناھايىتى

 بىر ھېچقانداق بۇرۇن ئايالالر چاغدىكى ئۇ
 كىيەتتى. كىيىملەرنى باقمىغان كىيىپ ئايال

 ئايالالرنىااڭ خېاانىم زۇبەياادە ھەزرىتااى
 جەھەتتىكااى رەھبەرلىااك ۋە خوتۇنلااۇق
 ياااۇقىرى ئە  كۆرسىتىشاااتە ئاااورنىنى
 خەلىاپە ئېرى .بولغاندۇر ئۈلگۈ دەرىجىدە
 ئىشاالەش، ھاياااتى رەشااىدنىڭ ھااارۇن
 بىاالەن يۈرگااۈزۈش پىكىاار ۋە ئىبااادەت
 زۇبەيادە بۇماۇ ئىادى. تاشاقان تولۇپ

 قازىنىشااىدىكى مااۇۋەپپەقىيەت خېنىمنىااڭ
 بولغاندۇر. بىرى سەۋەبلەرنىڭ
 مەرىااپەتكە-ئىلىاام رەشااىد ھااارۇن

 سااۆيىدىغان، ئااالىمالرنى ئىنتىلىاادىغان،
 كۆ اۈل ربىايەگەتە ئەقلىي ۋە جىسمانىي

 مەلااۇ . بولغااانلىقى كىشااى بۆلىاادىغان
 ۋە پەرز ئىبادەتلەرگە، ئۇ باشقا بۇنىڭدىن

 ۋاقىات كاۆپ قىلىشاقا ئادا سۈننەتلەرنى
 ۋە ئوقۇغاناادا قۇرئااان ئااۇ ئايرىياااتتى.

 ئوقۇغانادا ھايااتىنى كىرامالرنىڭ ساھابە
 زۇبەيدە ھەزرىتى كېتەتتى. يىغالپ شۇنداق
-ئۆي ىشلىرىدا،ئ دۆلەت ئېرىگە خېنىممۇ
 ئاۈلگە بولاۇپ، ھەمدە  ئىشلىرىدا ئائىلە

 كىتابلىرىادا تاارىخ ئىادى. كۆرسەتكەن
 ئۇنىاڭ ئېلىنساا، تىلغاا خېانىم زۇبەيدە
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 قانچىلىك خەلىپىلىكىنىڭ ئابباسىيە زامانىدا
 قىلىنىدۇ. بايان قىلغانلىقى تەرەققى

 ئىبنااى ئاباادۇلال  باغاادادى خەتىااب
 مەن ىدۇ:قىل رىۋايەت مۇنداق مۇبارەكتىن
 ئۇنىڭغاا: كاۆردۈ ، زۇبەيدەنى چۈشۈمدە

 قىلادى؟ مۇئاامىلە قانداق سىزگە ئالال 
 چېپىلغان يولىدا مەككە ئۇ: سورىدىم. دەپ

 گۇنااھلىرىمنى ئۈچاۈن كەتمەن بىرىنچى
 بەردى. جاۋاپ دەپ قىلدى، مەغپىرەت

 
 ۋاپاتى: خېنىمنىڭ زۇبەيدە ھەزرىتى
 ترەھمە ئايالغا ئۇلۇ  بۇ تائاال ئالال 

 جەمەتىنىااڭ ھاشااىم ئااۇ قىلسااۇنكى،
 ئابباساااىيە بولمىساااىمۇ، قىزلىرىااادىن
 خەلىپىسااىنى مەشاااۇر ئە  سۇاللىسااىنىڭ

 ئااۆز خىزمەتلىاارى ئۇنىااڭ تۇغاادى.
 بارلى  خەلىپىلىكىنىڭ ئىسال  زامانىسىدىكى
 ۇبەيدەز ھەزرىتى ئومۇمالشتى. زېمىنلىرىغا

 ۋاپاات رەشاىد ھارۇن خەلىپە ئېرى خېنىم
 ياشااىدى. يىاال 32 نكېاايى بولغاناادىن

 مىالدىيەنىااڭ يىلااى،-212 ھىجرىيەنىااڭ
 ئېارى ئاۇ ئاۆتتى. دۇنيادىن يىلى-331
 مەئمۇننىاڭ خەلىپە كېيىن بولغاندىن ۋاپات

 دادىساااىنىڭ خاااۇددى ھىمايىساااىدە،
 ھۆرمەت-ئىززەت ياشىغاندەك ھىمايىسىدە

 ئاۇنى مەئماۇن خەلىاپە ياشىدى. بىلەن
 كاۆپ ھۆرمەتلەيتتى. كۆرۈپ، ئانىسىدەك

 ئۇنىڭاادىن ئىشاالىرىدا دۆلەت قتىااداۋا
 قارىشاى كاۆز ئۇنىڭ سوراپ، مەسلىاەت
 زۇبەيادە بەزىادە قىالتتاى. ئى  بويىچە

 شەخسااىي ئۆزىنىااڭ قارىشااى خېنىمنىااڭ
 خېنىمنىڭ زۇبەيدە بولسىمۇ، زىت قارىشىغا
 چو  بەسرىلىك قىالتتى. قوبۇل قارىشىنى

 خېانىم زۇبەيدە ،ئەمر ئىبنى مۇسلىم شائىر
 يازغاان. مەرسىيە ئۇنىڭغا ندابولغا ۋاپات

 دۇنياادىن باۇ خېانىم زۇبەيادە ھەزرىتى
 ئابباساىيالرنىڭ بولسىمۇ، كەتكەن كۆچۈپ
 گاۈزەل ئۇنىاڭ ئىادى. ھايات كۆ لىدە
 چەكسىز قىلغان ۋە بىلىمى ئالىي ئەخالقى،

 ئەرەپ ئەسالەپ، دائىم ھەر خىزمەتلىرىنى
 نەقىال ئەۋالدقاا ئەۋالدتىن ئارىلىدا يېرىم

 1344 ۋاپاتىغا ئۇنىڭ بىزمۇ مانا قىالتتى.
 ئەسالەپ، ئاۇنى كېايىن ئۆتكەندىن يىل

 خاااتىرلەپ قىسااقىچە ئىزلىرىنااى ئىاا 
 باۇ كىشاى قىلغان ياخشىلى  ئولتۇرىمىز.

 ھەرگىاااز ئااااخىرەتتىمۇ دۇنياااادىمۇ
 ئايالادىن ئۇلاۇ  بۇ ئالال  ئۇنتۇلمايدۇ.

 قىلسۇن. رەھمەت ئۇنىڭغا بولسۇن، رازى
-ەدەھ مۇسااااۇلمان كااااۈنىمىزدىكى
 ئاياالالرنى مۇشاۇنداق سىڭىللىرىمىزنىمۇ

 يولىادا، ئاالال  قىلىپ، ئۈلگە ئۆزلىرىگە
 خىزمەتلەرناى ياخشاى يولىدا ۋەتەن دىن

 ئامىن. قىلسۇن، نېسىپ قىلغىلى
 

 ئىالۋە:
 زۇبەيادە مەن !رمەنلەرئوقاۇ قەدىرلىك

 نەچاچە بىار بۇنادىن ھاياتىنى خېنىمنىڭ
 مەكاكە ھاازىر ئىادىم. يازغاان ئاۋۋال

 ساۇ زاپاا  ئەرەپاتتا ۋە مىنا ،كەرەمەمۇ
 بايان يۇقىرىدا ئۈچۈن، بولۇشى مەنبەسى
 رېمونات قاۇدۇقلىرىنى زۇبەيادە قىلىنغان
 ئىسال  لماقتا.ېرىب ئېلىپ اليىاەسى قىلى 
 ژۇرنىلاى «رابىتە ئەل» بىرلىگىنىڭ دۇنيا
 اليىااە باۇ سانىدا ەبىرتئۆك يىلى-2415

 رىسىئىدا پىالنالش مەنبەلىرى سۇ مەسئۇلى
 رەزىرە ئەبۇ سىراج ئۆمەر ئىنژىنىر مۇدىرى
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 باۇ ئىكەن. بارغان ئېلىپ سۆھبەت بىلەن
 ئىاالۋە قىساقارتىپ ساۆھبەتنى ئۇ يەردە

 :ۈ كۆرد مۇۋاپى  قىلىشنى
 ماۇكەررەمەدىكى مەككە ئوقۇرمەنلەرگە

 ھەققىادە تاارىخى قۇدۇقلىرىنىڭ زۇبەيدە
 بولسىڭىز. بەرگەن مەلۇمات قىسقىچە

 مىاالدى-174 ھىجرى خېنىم زۇبەيدە
 ھاجىالرنىاڭ كەلگەندە ھەجگە يىلى-791

 تارتقاانلىقىنى قىيىنچىلىقاى سۇ قانچىلىك
 ئېلىااپ سااۇ ئااېقىن ئەرەپاتقااا كااۆرۈپ،
 جىاددى يولادا باۇ باۇيرۇپ، كېلىشنى
 جايادىن دېاگەن نۇئمان ۋادى ئىشلەپ،
 ئاارقىلى  كاارىز مۇزدەلىپەگە ۋە ئەرەپات

 ن.بولغاا ماۇۋەپپەق كېلىشاكە ئېلىپ سۇ
 ئوسااامانىيە يىلاااى-1571 كېااايىن

 نىڭخان سۇلەيمان ۇلتانس پادىشاھلىرىدىن
 ئىساال  قايساى ھەر سۇلتان خانىم ئايالى

 ۋە ئىنژىنىار يېقىن مىڭغا مەملىكەتلىرىدىن
 كېلىاپ، ئېلىاپ ئۇساتىلىرىنى بىناكارلى 
 قىلادۇرغان رېمونت قۇدۇقلىرىنى زۇبەيدە

 مەكااكە سااۈيىنى قۇدۇقنىااڭ بااۇ ۋە
 ھاۇنەين، ئەبتە ، ئىچىدە ڭمەنىەمۇكەرر
 ئېلىاپ ھەرەماگە ۋە مەھەللىلىرى مۇئەلال
 ئاارقىلى  يوللىرى سۇ يەردىن ئۇ كېلىپ،

 تااارقىتى  سااۇ ئورۇنغااا 33 مەككىاادە
 ۋە خەلقااى مەكااكە .ياساااتقان مەركىاازى

 ماناا يىل 1244 كەلگەنلەر ئۆمرىگە-ھەج
 ئىچتى. سۈيىنى قۇدۇقالرنىڭ مۇشۇ

 كىاپتەر نېمىادىن قاۇدۇقى زۇبەيدە
 تاپىدۇ؟

 تېگىاادىن يەرنىااڭ ۋاقتىاادا ئەينااى
 ساۇنىڭ ئېقىتىلغاان كارىزالردا ما دۇرغان

 ئۈچااۈن كەتمەساالىكى سااىڭىپ يەرگە
 ھااك يېنى ئىككى بىلەن ئاستى كارىزنىڭ

 سااۇنىڭ قاتۇرۇلغااان، سااۇۋاپ بىاالەن
 ئايلىنىاااپ ھوغاااا ۋە كىرلەنمەسااالىكى

 قاوزغىتى  ىادىنيېر ئۈچۈن مەسلىكىتكە
 تاشالرنى قورا  كاتتا انبولغ ە ت ناھايىتى

 ئاقتۇرۇلغان. ئىچىدىن ئۇنىڭ سۇ ىشىپ،ت
 مااۇكەررەمەگە مەكااكە كااارىزالردىن بااۇ

 كېلەتتى. سۇ مىتىر كۇب مىڭ 34 كۈنلۈك
 يەرنىاڭ يەرلەردە بەزى قانااللىرى سۇ بۇ

 بەزى ئاقسااا، كااارىزالردىن ئاسااتىدىكى
 ئاسااما ئۆتكەناادە ۋادىالردىاان چو قااۇر

 يەر يەردە زىبە ئۆتىااادۇ. قاناااالالردىن
 ئاساسلى  ئۆتىدۇ. ئېرىقالردىن ئۈستىدىكى
 ئامباااردا بىاار سااۇ كەلااگەن قانالاادىن

 دەپ «قااولالر» كېاايىن توپالنغاناادىن
 ئااارقىلى  قانااالالر شاااخچە ئاتىلىاادىغان
 تارقىتىلىدۇ. مەھەللىلەرگە

 رېمونات ۋە ى تئىشلى قۇدۇقالرنى بۇ
 قاناداق چىقىملىارى ئىشالىرىنىڭ قىلى 

 ى؟تەمىنلىنەتت
 نۇرغۇن ئۈچۈن ئى  بۇ خېنىم زۇبەيدە

 كېايىن ئۇنىڭادىن قىلغاان. ۋەقاپە مال
 ئەرباابلىرى دۆلەت ۋە خەلىاپىلەر كەلگەن

 باۇ داۋامالشاتۇرغان. قىلىشنى ۋەقپە مال
 بۇ يېتەتتى. تەخمىنەن كىرىمى ۋەقپىلەرنىڭ

 ئۆتۈشاكە ئېلىاپ تىلغاا ئاالھىدە يەردە
 ۋە قاۇدۇق بۇ شۇكى، نەرسە دىغانيئەرزى

 سانلىقى كۆپ ئىشلەيدىغانالرنىڭ انالالرداق
 ئاالال  ئاۇالر بولاۇپ، ئىشچىالر نامرات

 ئىشاىغا قىلغاان كۈتۈپ ساۋاب تائاالدىن
 باۇ مەن ئالمايتتى. مۇكاپات ياكى مائاش
 سااناپ ۋەقپەلەرناى قىلغان ئۈچۈن ئى 

 بولااۇپ، ۋەقااپە 32 يىاائجەم چىقااتىم،
 پايدىلىنىاادۇ. ھااازىرمۇ بەزىلىرىاادىن

 بولغاان ۋەياران گۈمۈرۈلاۈپ بەزىلىرى
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 كەلتۈرىااادىغان ئەسااالىگە ،بولاااۇپ
 بااۇئۇنااداقتا  كااۈتمەكتە. مۇخلىسااالرنى

 باويىچە يىلالر ئۇزۇن بۇنچىلىك قانالالرنى
 ھىماايە قاناداق كەلكاۈنلەردىن ۋە سەل

 قىلغان؟
 ياسااالغاندا كااارىزالر ۋە قانااال بااۇ
 ۋە ساەل چۈشاىدىغان ئېقىاپ تاغالردىن
 قىلىاا  مااايەھى لىرىاادىنتئاپە كەلكااۈن
 ئېقىپ سۇلىرى سەل يەلەردە بەزى ئۈچۈن،
 يەرلەرگە بەزى ئېلىنغاان. يولالر كېتىدىغان
-بىار ئىگىزلىكتە ۋە كە لىكتە ئۇزۇنلۇقتا
 سااېلى  تااا  ئوخشااىمايدىغان بىاارىگە
 ھىماايە ئاپەتلىرىدىن سۇ قانالالر ئارقىلى 
 قىلىنغان.

 قىلىشنىڭ رېمونت قۇدۇقلىرىنى زۇبەيدە
 بار؟ ىيىتىئەھم قانداق

 ۋە مىناا ئەرەپاات، مۇكەررەمە، مەككە
 پەقەت ھاازىر يەرلەردە لى تارقا مۇزدەلىفە
 سۇ تايىنىلىدۇ. سۇغىال ئايرىلغان دېڭىزدىن
 دېگەن سانائەت سانائەتتۇر. بولسا ئايرى 

 تۇرىادۇ. ئۇچراپ خاتالىقىغا ئىنسانالرنىڭ
 بولغىلى بىااجەت مەنبەسىدىن سۇ تەبىئىي

 ئاالھىاادە رايااونى ەمەكااك بولماياادۇ.
 ھەج بولاۇپ، رايون ئىگە كەتخۇسۇسىيە

 مەنبەسىگە سۇ زىيادە داىمەۋسۇم ئۆمرە ۋە
 باۇ رايونىنىاڭ مەكاكە بولىدۇ. اتىياجېئ

 زۇبەيادە ئۈچاۈن تەمىنلەش ىنىئېاتىياج
 ئەسالىگە قىلىنىاپ رېمونت قۇدۇقلىرىنىڭ
   ①ئىگە. ئەھمىيەتكە چو  كەلتۈرۈلۈشى

 

                                                 
بۇ ھەقتە مەخسۇ  ئەسەرلەر يېزىلغاان ۋە تەپساىلى  ①

تونۇشتۇرۇلغان. بىز سەھىپە ئېتىباارى بىالەن قىساقىچە 
   تونۇشتۇرۇش بىلەنال كۇپايىلەندۇق.

 

 ئىنتىكى  ھاياتكىقنىڭ ماتۇىىد.ى
 بەتتە-00... بېشى 

ەىركق ەك ئەقىككى  ئادك. ئچەىنىڭ ھۈاەىرقى ھۈالىتىگە 
قانۈۈائە  قىكماسۈۈكىقى، بەلشۈۈى ئۇلۇغۈۈۋاى ئىشۈۈالىغا دائىۈۈم 
ئىنتىكىپ تۇى.اى، ھاەىرقى ھالىتىنى تېخىمۈۇ يۈۇقىر.، 

ىكى  ھالەتشە ئچەگەىتىششە تېخىمۇ يىكسەق، تېخىمۇ ەايد
مۈۈۇئەييەن بىۈۈر سۈۈەەىيەگە  .ھەىىۈۈشە  قىكىشۈۈى كىۈۈركق

 يەتشەندك ئچەىنىڭ ئەسكى نىشۈانىدىچ ئادىشۈىپ كەتۈمە 
 تېخىمۇ يۇقىر. ماقامالىغا كچە تىشىشى كېركق. 

قىۈۈچ مەنىۈۈدىشى ھەى بىۈۈر مۇئمىننىۈۈڭ ئەب يىكسۈۈەق 
 غايىسى ىەننە  بولىدىغانكىقى كىندىچ ىالاەن ھەقىۈقە .

ىكھۈۈمە  قىكغۈۈا س(  ەى ئى.نۈۈى ئابۈۈد.لئەەىە )ئۈۈالال ئۈۈچم
مىنىۈۈڭ ھەقىۈۈقەتەن ئىنتىكىشۈۈچان بىۈۈر »مۇنۈۈداق دىۈۈگەن 

نەەسۈۈۈىم بۈۈۈاى، ئۈۈۈۇ داەامكىۈۈۈ  ئەمەلۈۈۈداىلىققا ئىنتىكىۈۈۈپ 
كەلۈۈد..ئۇنىاغا ئېرىشۈۈۈىۋىدىم، نەەسۈۈىم بەلىۈۈۈپىكىششە 
ئىنتىكد.. ئۇنىاغىمۇ ئېرىشۈىۋىدىم، نەەسۈىم ىەنۈنەتشە 

 .«ئېرىشىشنى ئىمىد قىكىمەنئىنتىكد.. مەن ىەننەتشە 
مانا بۇ ھەقىقۈى ئالغۈا ئىنتىكىشۈتۇى. كچڭىلنىۈڭ دائىۈم 
تېخىمۈۈۈۇ مۇكەممەلكىششە،تېخىمۈۈۈۇ يابشۈۈۈىغا، تېخىمۈۈۈۇ 
يىكسۈۈەككىششە تەلپىنىاۈۈىنى ھەقىقۈۈى ئالغۈۈا ئىنۈۈتىكى  

 .دكيمىە
يغەمۈۈۈ.ەى ئەلەيھىسسۈۈۈا . دائىۈۈۈم ئۈۈۈىممىتىنى ەە  ەە

ىەن مەاۈغۇ  بىۈك ئىشالىدىچ ساقكىنىپ، ئۇلۇغۋاى ئىشۈالى
ئۈۈالال  تائۈۈا  » قۈۈاقىراتتى ەك مۇنۈۈداق دكيتتۈۈى  بولۇاۈۈقا

ەك اۈۈەىكەكى  ئىشۈۈالىنى يابشۈۈى  ھەقىۈۈقەتەن ئۇلۇغۈۈۋاى
]تەبەىانۈى « . كچىىد.، ەىقەق ئىشالىنى يامان كچىىد.

   ىىۋايىتى[
 نىڭ ەەيغەمۈۈۈ.ەى ئەلەيھىسسۈۈۈا مبۇنىاۈۈۈدىچ بااۈۈۈقىمۇ 

ىپ ئاىىەلى  ەايدىكى  ئىشالىغا ئىنتىكى ، ئالالھقا سېغىن
ەك ھوى.نكۇقتىچ ەانا  تىۈكەت توغرىسۈىدا، مۇسۈۇلمانالىغا 
 كچىسەتشەن يولكىر.، بەىگەن تەلىمكىر. ئىنتايىچ كچپ. 

 )ئەقىدك مۇن.ىرىدىچ ئېكىند.(
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 مۇشتەرى بولۇڭ ىغاژۇرنىل« مەرىپەت»

ئەسساااا ئەلەئەۇە داااالىە ھەر ەياااااەلەرى  سااااھەە  مي  اااا  دھەەاااا ل ەر ىە
ەىې  ن اشالر!

ئ  اا اەەەشاا ەىيمينيباال ەا شاامي   ە-00 يمااھە-3002ژھرەيميمياا ە«ەەەر ااتە »
  نياا ئەئيممياا ەى ەئيا يماا ئي ەژھرەاا  ەامۇاالتئەەەە ياا ەەمىلاال ەساا  ەەەشاا ە

ە-3002ەيا  نەەمت ا تەى ۇ ا  ەئيا   ىيمين  ە  نەكېرينئەەەۇالىەساەى امەرەەەيە م
«ەەەر ااتە » يمااھە ې ااھە يماا  نەئې يقاا ر  ەى   اا ەەەشاا ەىيمينيباال ەا شاامي   ە

ژھرەيمينيمياا ە ھەر ەياااەلەرەى  سااھەە  مي  اا  دھەئمىاالرەەەمي  ەاياامە ە ااە ە
كمرۈشەشەئ رىيميقە ې ھەاي ە  ىرگەەكي گە ەامۇا   ەئا ەدە ەايا ە ياچەئي يا  ە

ەي ەياەئ ۇليبي  ەى ە  تبھەا ل سي  ەس  اى رەامۇ   ەك يميگە ەئمىلرەەەمي  م
ااالەژھرەاا  ەەەە ەۇمەر  دااھەئل  لرئرەياااەەەەياان ە ھەر سااينھەاېرياا ي ەى ە
ئيسالىە  نينياەلەىيلي ينھەەمغ اەەەشەە ۈرۈشەئا رىيميقە ھەر ەيااەلەرەى  ساھە

ەە  مي    دھەئل  لرئرەياە  نينھەى ەئ ە ەەيمينھەىمغ اشنھەەەىسە ەىيمي ھ 
ەە لاااا  ي ھەركشااااەەدھئەئاااا  ەئ ەاااا ەەيميمي ەااااھەىمغاااا اشەلەراياااا ەئل  اااالر

يمي ەااھەنياەى ااا اەي ەى ەئيماا ەي ەەاالىە   ىەااالرەھ ەەااەەدھەەيمەلساالۇم ە
 ۆرۈرەئ ەيممي  ا  نەايا  ەەيممي يمي ەيااەەەىەال  ري ينھەىمغ اشانياەەىمغ اش

ەياە ەشاالەياەئەەااە ەەەەاا ەۇمەر  ە  شاا ىاەل  ەئل  االرەئ ساامەرۇەرلېساا اميني ھ
ەلرھىاەلااا  ەەللي نيااااەەەساااي    ەئي  اااكە ااامىەامۇااالتەكەەمەساااميدھەئەەاااە ە

ئ ە ەەيمينھەىمغا اشەئين ا  ينەەالليئ ەئا  ەەيميناھەسا  ەشئە  نينھەى ەئلئرەياە
 ەەيممەەتەرى رۇياااەەى ەەەسااا لۇيرەە  ەميقەلېسااا اميني ھئااا  ەەيميناااھەىمغااا اشە

مياكە ا ر  ي ەايامە ەايا گەەئ ۇالھەە ئ ئەئينس ەالرەھەەەرۇەكەەيممە ەى ەئالرھىەىي
 ەشاالەياەئەەااە ەئ ەاا ەەيااچەى ەەە  ەياارەەدەەئيااگەەىيم اا  تاا ىەئاالئرەھەئاا   گەە

ەيم  ەامۇ   ەەللەاقە ەئا ۇالھەە ئ ئغا ەامۇ ا  ەساەەيميرەەنياەەەەميساي  ن ھر ە
لەراي ەئل  لرەياەاالەەالى ينھە  تباھەئم مينيباھئەئ ەا ەەيم ا ەى ە  ن ا ەامۇ ا  ە

ەەميەەەل  لۇي  ەايمە ەاالەژھرەا ۇنھەئمىلشاھئەئ ئيميساي  ەسە گەرۇەكەى ەەللەاق
-ىيممەەميااەەئەسااەرۇي  ەى ەييدياا ساا ىالتەىم لشااھئەا ۇيمي   اا ەئمىلەلشااھەى ە

لشاااھئەىمۇيااا  نەئااا رىيميقەژھرە ۇنيااااەەەر ىلير ەي ااا ەكاااە ەىمشەەەكميتميااا  
ىلىى ەميبااااااھەئيماااااا ەي ئەى ااااااا اەي ئەەيممياااااا ە-كېميبااااااي ەەىاااااامۇالت

ەە ر   ن ھر ەەەەقلر رەەمەرەياەى 
ەەۇااالەدھئەاااالەژھرە ۇنيااااەەەشااا ەىيمنيباااي  ەەاااەرەدەەامۇ ااا  ەئ س ساااميقە
سەى امەرەياەاي  ئەەەەا ەۇمەر  ەلەرەى  ساھەسا لەۇەر  ەئيميائەەەلسايچەىيميناەلا  ە
ە-ى ەەەلسااايمينھەەاااەگەەدە ەاااا رۇيقەئل  ااالرەىې  ن اشاااميمي غ ەئ  ۇي  نيااااەئااام 

ەەدااااە ەەك ھەامۇ اااا  ە ااااەر كەييدي ۇي  نااااھەا  اااا  ەىيميبااااھەى ەتەۇليمياااا گەە 
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ساا  ۇي  نھئەئيميئەەەلساايچەىيمياا ە مۇياا  دھەل ساايالەمي  نھەئمە لر  اا ەىم لشااھە
ئەەااە ەاياا ەەاالەقەرەلاا    ئتەاېاا   ئەشاالەئاا رىيميقەئ  ەئاا راەييدياا ەئ ۇم شاا لرھتە

ە ەەسيميمي  مي ەھەاي گەەلە ەىيميبل ەەي  بيب ينەئيق ر  
ە

 ژۇرنىلىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋاكالەتچىلىرى

 

 ىللى  باھاسىي تېلېفون نومىرى ئاالقىالشقۇچى دۆلەت

 $34  4415712121352 نۇرىددىن ھاجىم ئامېرىكا

 CAD 30 0004077672770 تۇيغۇن ئابدۇۋېلى كانادا

 CHF 30 0040676224606 ئاندىلى مۇھەممەد كەرىم شىۋىتسارىيە

 €25 444744557471 ئۆمەرجان ھاجىم نورۋىگىيە

 $35A 4421413554344 ئابدۇسساال  قارىم ئاۋۇسترالىيە

 €25 0622600207 ئەھمەد تۇرسۇن ىۋىتسىيەش

 €25 444917214332724 تۇرغۇنجان ئاالۋۇدۇن گېرمانىيە

 €25 0020702272227 ئابدۇرېاىم غېنى گولالندىيە

 €25 44353449524422 ئابدۇلاەفىز قارىم فىنالندىيە

 $34  44313441923973 تۇرمۇھەممەد ھاشىم ياپونىيە

  44T 4494532414455 انئابدۇلجېلىل تۇر تۈركىيە

 1444TG 4477417414435 يارمۇھەممەد قارىم ئوتتۇرا ئاسىيا

 £45 4424111432322 زەئىم مەنسۇر مىسىر

  44SR  44922542332971 مەمتىمىن قارىم ئەرەبىستان


