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  كىرىش سۆز
  

ــۈرەتته     ــز ســ ــىپ، تېــ ــىگه ئهگىشــ ــڭ ئۆتۈشــ زاماننىــ
ياخشـى  ”ۋە  “ياخشـىلىق ”ئۆزگىرىۋاتقان قىممهت قارىشـى  

ھــــازىر . ئۇقۇمىغىمـــۇ تهســــىر كۆرســـهتمهكته   “نســـان ئى
“ ياخشـىلىق ”جهمئىيىتىمىزنىڭ ھهرقايسى قـاتالملىرى  

ھهرخىـل  “ ئۆز كۆز قارىشـى بـويىچه  ”نى “ياخشى كىشى”ۋە 
نىــڭ ۋە “ياخشــىلىق”ئهممــا . شــهرھىيلىمهكته شــهكىلدە

بولۇشـــــنىڭ مهلـــــۇم ئـــــۆلچىمى ۋە “ ياخشـــــى كىشـــــى”
   .ئاالھىدىلىكلىرى بولۇشى كېرەك

بولىـدۇكى، ئىسـالمىي كۆرسـهتمه ۋە     يىشـكه نداق دېشۇ
“ ياخشـى ”يهنى . نهرسىنىڭ ئۆلچىمىدۇر بهلگىلىمىلهر ھهر

ــزدا   ــك، دىنىمىــــ ــى”دېگهنلىــــ ــان، “ ياخشــــ دەپ قارالغــــ
دەپ تونۇتقان ئىش “ ياخشى”بولسا، دىنىمىز “ ياخشىلىق”
  .ھهرىكهتلهردۇر -

ــۇ كىتا ــدا،   بب ــۇقتىنى چىقىــش قىلغــان ھال تــا مۇشــۇ ن
ــب ــاالمنىڭ پهيغهم ــۇلمان «هر ئهلهيهىسس ــۋادار مۇس ــى »تهق ن

تهرىپلىگهن مۇبارەك سۆزلىرىنىڭ بىر قىسمىنى قىسقىچه 
ــتۇق   ــقا تىرىش ــارقىلىق يىغىنچاقالش ــهندۈرۈش ئ ــۇ . چۈش ب

“ ياخشـــى ئىنســـان”ۋە “ مۇســـۇلمان تهقـــۋادار”ئـــارقىلىق 
بولـــۇش توغرۇلـــۇق ئىـــزدىنىش بىـــلهن بىـــرگه، يهنه بىـــر  

ــۆز قارىشــى  تهرەپــتىن ياخشــىلىق ۋە ئىن ســان ئۇقــۇمىنى ئ
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ــهمىگه دىننىــــــڭ   ــدىغانالرنىڭ ســــ ــويىچه  تهرىپلهيــــ بــــ
  .ھهقىقىتىنى سېلىپ قويۇشنى توغرا كۆردۇق

يهنه بىـــر جهھهتـــتىن، ئـــۆزى ۋە ياشـــاش ئۇســـۇلىنى     
ــۆزلىرىنى      ــتۇرۇپ، ئ ــىلهرگه سېلىش ــار كىش ــدىنمۇ ناچ ئۆزى

ۇپ ياخشــى چاغاليــدىغان ۋە كــۆڭلىنى شــۇنىڭ بىــلهن ئــاۋۇت
شۇنىڭ بىلهن بۇ . ئاگاھالندۇرۇپ قويماقچىمىز يۈرگهنلهرنى

 رولىنــى“ ئــۆزىنى تهنقىــدلهش -ئــۆز ”، بىــر قاراشــقا بكىتــا
ــۆتىمهكته ــۇلمانلىرى  . ئـ ــانىمىز مۇسـ ــىنىمهنكى، زامـ ئىشـ

ــۆز   ــۆزىمىزنى  -بولــۇش ســۈپىتىمىز بىــلهن ھهممىمىــز ئ ئ
  .تهنقىدلهشكه موھتاج

ياخشـى  ”قىلغـۇچى ۋە  “ ياخشـىلىق ”بىزنى هللا جانابى ا
  !ئامىن-الردىن قىلغاي “انئىنس
  

  
  ئىسمايىل لۇتفى چاكان

  كۈنى - 6ئاينىڭ  – 7يىل  – 1983
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  مۇقهددىمه

  ياخشىلىق ھهققىدە

ــى   ــى، ياخشـ ــدىغان جهمئىيهتنـ ــىلىقنى خالىمايـ ياخشـ
دەپ ماختىلىشـــــتىن “ ســـــهن ياخشـــــى ”بولۇشـــــتىن، 

دەپ قـاراش ھهرگىزمـۇ   “ نورمـال ”سۆيۈنمهيدىغان شهخسنى 
ــۇمكىن ئهمهس ــ. م ــدۇ،  “ ياخشــى”م ھهر كى ــنى خاالي بولۇش

چــۈنكى . دەپ تهرىپلىنىشــتىن ســۆيۈنىدۇ“ ســهن ياخشــى”
ئىنســـان «: ســـۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ دېگىنىـــدەك

ــىلىق   ــۇپ، ياخشــ ــان بولــ ــلهن يۇغۇرۇلغــ ــىلىق بىــ ياخشــ

  . ①»مهۋجۇد) تهبىئىتىدە(ئىنساننىڭ پىترىتىدە 
ــدا    ــان ھال ــش قىلغ ــۇقتىنى چىقى ــۇ ن ــىلىق ” :ب ياخش

  .بولىدۇ دەپ ئېيتىشقا“ ايىسىئىنساننىڭ غ
تهربىـيه ئورگـانلىرى، مېتـودلىرى ۋە شـۇنىڭغا      -تهلىم 

ئوخشــاش ســاھهلهرگه ســېلىنغان مهبلهغــلهر مۇشــۇ ئورتــاق 
“ ياخشــــى ئىنســــان”غــــايىنى ئىشــــقا ئاشــــۇرۇش، يهنــــى 

ھهرخىل قـاتالم ۋە جهمئىيهتنىـڭ   . يېتىشتۈرۈش ئۈچۈندۇر
بىرىدىن  –ىر ئۇقۇمىغا بولغان كۆز قارىشىنىڭ ب“ ياخشى”

بهزىلهر ئهمگهكچـان كىشـىلهرنى   . پهرقلىق بولۇشى ئېنىق

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ماجه ①
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ــى” ــرى  “ ياخشـــ ــه، بهزىلىـــ ــق  –ئهدەپ ”دېســـ ئهخالقلىـــ
تهربىـيه   -بۇمـۇ تهلىـم   . دەپ قارايدۇ“ ياخشى”نى لهر“كىشى

ۋە چۈشــــهنچىگه مۇناســــىۋەتلىك مهســــىلىلهردىن بىــــرى  
  .ھېسابلىنىدۇ

ۇن، چۈشهنچه مهيلـى قانچىلىـك پهرقلىـق بولسـا بولسـ     
بولـۇپ،  “ ياخشـىلىق ”ھهممىسىنىڭ مهقسـىتى ئوخشـاش   

ئىنسان تهربىيىلهش “ ياخشى”ھهركىم ئۆز قارىشى بويىچه 
ــماقتا ــۈن تىرىشــ ــۇلمانالرنىڭ . ئۈچــ ــى”مۇســ دەپ “ ياخشــ
غـا قارىتىلغـان بولـۇپ،    “مۇسـۇلمان ”ئېتىراپ قىلىدىغىنى 

ــۇلمان ” ــى مۇســـ ــى   -“ ياخشـــ ــۇلمانالر جهمئىيىتـــ مۇســـ
ياخشــى ”چــۈنكى . ســان تىپىــدۇرئېرىشــمهكچى بولغــان ئىن

  .ياخشى ئىنساندۇر“ مۇسۇلمان
كهلىمىســـى بىـــلهن “ بـــر”دىنىمىـــزدا ياخشـــىلىقنى 

ــدۇ ــر”. ئىپادىلهيـ ــدال ”، “خهيـ ــمهل ”ۋە “ )ئهۋزەل(ئهفـ ئهكـ
لىقنــى ئىپــادىلهپ  “ياخشــى”كهلىمىلىرىمــۇ “ )كامىــل(

نـى  »بـر «ئهلهيهىسسـاالم بىـر ھهدىسـىدە     پهيغهمبهر. بېرىدۇ

كهلىمىسـىنىڭ  »بـر «. دەپ تهرىپلىگهن ①»ئېسىل مىجهز«
ــداق     ــۈپىتىنى مۇنـ ــى ۋە سـ ــقا مهنىسـ ــلهردىكى باشـ ھهدىسـ

، ②“خــاتىرجهم بولغــان  كۆڭــۈل«”: خۇالسىلهشــكه بولىــدۇ 

ھهمـمه نهرسـه    ①“سـۆيۈنگهن  قهلـب ”، ③“نهپس ئارام تاپقـان ”

  .②»ياخشىلىق جهننهتكه باشاليدۇ«. “»ياخشىلىقتۇر”

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ،دارىمى ،تىرمىزى ،ۇسلىمم ①
 .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ②
 .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ،دارىمى ③
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  ياخشى بولۇشنىڭ شهرتلىرى

ــاكى “ ����” ــجهز ”ي ــدانغا  “ ئېســىل مى ــدىن مهي ئۆزلىكى
كهلمهســـتىن، بهلكـــى بهزى شـــهرتلهرنى ئـــورۇنالش بىـــلهن 

ياخشىلىقنىڭ شـهرتلىرىنى ئورۇنلىمـاي   .  ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
تۇرۇپ قۇرۇق ئىدىيه بىلهن ياخشىلىققا يهتكىلى بولمايـدۇ،  

  .ياخشى بولغىلىمۇ بولمايدۇ
ياخشــى مۇســۇلمان بولۇشــنىڭ شــهرتلىرىنى قۇرئــان     

سىلهرنىڭ كۈن چىققان �: رىمدە ئوچۇق بايان قىلىنغانكه
ۋە كۈن پاتقان تهرەپكه يۈز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشـى  

قــــا، ئــــاخىرەت كــــۈنىگه، هللابهلكــــى ا. ئهمهلــــگه ياتمايــــدۇ
، )نازىل قىلغان كىتابالرغاهللا يهنى ا(پهرىشتىلهرگه، كىتابقا 

ــۈرۈش، ا  ــان كهلتــ ــبهرلهرگه ئىمــ ــۆيۈش  هللاپهبغهمــ ــى ســ نــ
ــى ــشيۈزىســـ ــتىملهرگه،   دىن خىـــ ــا، يېـــ ــ ئهقرىباالرغـــ ــــ

يهنـى پـۇل ـ مېلىـدىن     (مىسكىنلهرگه، ئىبنى سهبىللهرگه 
، ســائىلالرغا ۋە )ئاالقىســى ئۈزۈلــۈپ قالغــان مۇســاپىرالرغا   

قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشىگه پۇل ـ مال ياردەم بېـرىش،   
ــش،     ــا قىلىـ ــدىگه ۋاپـ ــرىش، ئهھـ ــات بېـ ــۇش، زاكـ ــاز ئوقـ نامـ

) نىـڭ يولىـدا قىلىنغـان   هللا(سـهللىككه ۋە  يوقسۇزلۇققا، كې
ئهنه . ئۇرۇشقا بهرداشـلىق بېـرىش ياخشـى ئهمهلـگه كىرىـدۇ     

ــۇالر  ــىلهر  (شـ ــگه كىشـ ــۈپهتلهرگه ئىـ ــۇقىرىقى سـ ــى يـ ) يهنـ

                                                                                         
 .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ①
ئهھمهد  ۋە دارىمى ،ئىبنى ماجه ،تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد ،مۇسلىم، بۇخارى ②

 .رىۋايهت قىلغان ئىبنى ھهنبهل
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ــدا( ــۋادار   ) ئىمانىـ ــۇالر تهقـ ــادەملهردۇر، ئهنه شـ ــتچىل ئـ راسـ

  .①�ئادەملهردۇر
ــادەم ۋە     ــى ئ ــايهتته ياخش ــۇ ئ ــدۇكى، ب ــقا بولى كۆرۈۋېلىش

سۇلمان بولۇشنىڭ شهرتلىرى مۇنداق ئـۈچ تـۈرگه   ياخشى مۇ
 :بۆلۈنگهن

 )مۇستهھكهم ئېتىقاد ۋە راستچىللىق(ئىمان . 1
ــر . 2 ــاخاۋەت  –خهيـــ ــى يهرگه  (ســـ ــى ياخشـــ مېلىنـــ

 )ئىشلىتىش
  ئىبادەت، سهۋر، ۋاپا ۋە تهقۋالىق . 3

  ئىمان

ئسـالمدۇر،   - دىنىمىزدا ھهر نهرسىنىڭ ئاساسى ئىمـان 
نهرســىنىڭ قىممىتــى   بىــر ئىمــان بولمــاي تــۇرۇپ، ھېچ  

ــدۇ ــىلىقمۇ،   . بولمايـــ ــا، ياخشـــ ــان بولمىســـ ــۇڭا ئىمـــ شـــ
ــدۇ  ــانپهرۋەرلىكمۇ بولماي ــىال  . ئىنس ــانلىق كىش پهقهت ئىم

 -چـۈنكى ئىمـان   . ياخشى ئىنسان بولۇشـقا نـامزات بوالاليـدۇ   
قىمــــــمهت پهلسهپىســــــى ۋە ياخشــــــىلىققا يــــــۆلىنىش  

ــدۇر  ــىنىڭ دەل ئۆزىـ ــاالهللا دەرۋەقه، ا. ئىرادىسـ ــان�: تائـ  ئىمـ
ــانالر    ــى ئهمهل قىلغـــ ــان ۋە ياخشـــ ــۇالر  -ئېيتقـــ ئهنه شـــ

 ②�مهخلۇقاتالرنىــــڭ ئهڭ ئېســــىلى ۋە ئهڭ ياخشىســــىدۇر
  .دەيدۇ

                                                 
 .ئايهت – 177سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئايهت – 7سۈرە بهييىنه،  ②
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يهنه بىــــر مهســــىله شــــۇكى، دىنىمىــــزدا بۇيرۇلغــــان 
ياخشـــىلىق، قىيـــامهتتىمۇ ئىنـــاۋەتكه ئىـــگه ياخشـــىلىق 
بولۇپ، بۇنىڭ بىردىنبىر يولى ياخشـىلىقنى ئىمـان بىـلهن    

ئېيتقانـدا، ئىمانسـىزنىڭ    ئېلىپ تتىنبۇ جهھه. قىلىشتۇر
  .ياخشىلىقىدىن سۆز ئېچىش ئهسال مۇمكىن ئهمهس

  ساخاۋەت -خهير 

ــاۋۋال   هللا ا ــلهن ئ سۆيگۈســى ۋە ياخشــىلىق تۇيغۇســى بى
ئۆزىنىـــڭ نـــامرات تۇغقىنىـــدىن باشـــالپ، مىســـكىنلهرگه، 
يېتىملهرگه، مۇسـاپىرالرغا، يوقسـۇلالرغا ۋە قۇلالرغـا يـاردەم     

ئىنسان بولۇشنىڭ ئىككىنچـى شـهرتىنى   قىلغانالر ياخشى 
  .ئورۇنلىغان بولىدۇ

 ،ساخاۋەتتىن مهھرۇم –ئىمان ئېيتقان بولسىمۇ، خهير 
مهيلـى قانـداق باھـانه كۆرسىتىشـىدىن     ( كىشـىلهر بېخىل 

ياخشـى  . ياخشى ئىنسان قاتارىغا كىرەلمهيـدۇ ) قهتئىينهزەر
مۇســۇلمان بولــۇش ئۈچــۈن، ئىقتىســادى ناچــار شــارائىتتىمۇ 

  .شى كېرەكۇبول“ ى ئوچۇققول”
ــان كهرىمــدە ھهقىقىــي مــۇئمىنلهر  مــاللىرى ۋە � :قۇرئ

دەپ تهرىپلىنىــدۇ،  ①�جــانلىرى بىــلهن جىهــاد قىلغــۇچىالر
ئــاۋال بايــان  ئىبــارەدېــگهن “ ...مــاللىرى بىــلهن”شــۇنداقال 
  . قىلىنىدۇ

                                                 
 .ئايهتكه قاراڭ – 15سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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ــر  ــدۇ   –خهي ــۆلچىمى بولى ــۇم ئ ــاخاۋەتنىڭمۇ مهل ــۇ . س ب
ــ�: ئــــۆلچهمنى هڭالردىن ســــهرپ ياخشــــى كــــۆرگهن نهرســ

 ①�قىلمىغىچه ھهرگىزمـۇ ياخشـىلىققا ئېرىشهلمهيسـىلهر   
ــدۇ   ــقا بولى ــايهتتىن كۆرۈۋېلىش ــگهن ئ ــۆرگهن  . دې ــى ك ياخش

نهرسىنى خۇشاللىق بىلهن بېغىشالش ۋە بۇنىڭـدىن باشـقا   
نىـڭ رازىلىقىغـا   هللامهنپهئهت كۆزلىمهي، پهقهت ا -بىر پايدا 

سـهرپ  ئېرىشىشتىن ئىبـارەت ئهڭ ئۇلـۇغ مهقسـهت ئۈچـۈن     
تائـاال بـۇ   هللا ا. لىقنىـڭ شـهرتى  “ياخشى مۇسـۇلمان ”قىلىش 

ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق، مىسكىنگه، �: ھهقته مۇنداق دەيدۇ
ــدۇ  ــام بېرىـ ــىرگه تائـ ــتىمگه ۋە ئهسـ ــدۇ. (يېـ ــۇالر ئېيتىـ ) ئـ

ــام بېرىمىــز،   هللاســىلهرگه بىــز ا« نىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن تائ
ــىلهردىن  ــگه(سـ ــڭ بهدىلىـ ــات ۋە ) بۇنىـ ــداق مۇكاپـ ھېچقانـ

  .②�ككۈر تهلهپ قىلمايمىزتهشه
ئۇنداقتا، ئۆزى خالىماي تۇرۇپ ياكى باشقا نىيهت بىلهن 

ــش   ــهرپ قىلى ــال س ــش ”م ــىلىق قىلى ــى ”ۋە “ ياخش ياخش
ســاخاۋەتته ئالغۇچىنىــڭ   -خهيــر . قــا كىرمهيــدۇ “بولــۇش

يـاكى  (ئېهتىياجى ياكى كىم بولۇشـى ئهمهس، بهلكـى كىـم    
ھهقىـقهتهن  . ئۈچۈن بېرىلگهنلىكى ئۆلچهم قىلىنىدۇ) نېمه

نىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن بېــرىلگهن بولســا، ئۇنىڭغــا قارىتــا هللا
  .سهرپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

                                                 
 .ئايهت – 92ران، سۈرە ئال ئىم ①
 .ئايهتلهر – 9ۋە  – 8سۈرە ئىنسان،  ②
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  ئىبادەت ۋە تهقۋالىق

بولۇشـنىڭ  “ ياخشـى ”يۇقىرىقى ئـايهتكه ئاساسـالنغاندا،   
ئــۈچىنچى شــهرتى نهپســنى تهربىيىلهيــدىغان ئىبــادەتلهرنى  

ىــڭ ئورۇنــداش، ئهھــدىگه ۋاپــا قىلىــش، ھاياتنىــڭ ۋە جىهادن
جاپاســـىغا چىـــداش، يىغىنچـــاقالپ ئېيتقانـــدا، تهقـــۋادار     

  .بولۇشتۇر
الر “ياخشـــى”قۇللـــۇق ۋەزىپىســـىگه ســـهل قارىغـــانالر  

ــابالنمايدۇ  ــدا ھېسـ ــادەتلهر  . قاتارىـ ــۈنكى ئىبـ ــى”چـ “ ياخشـ
سۈپىتىگه ئېرىشىشنىڭ ۋاسىتىلىرى بولۇپ، ئېسىل خۇي 

قۇللۇق ۋەزىپىسىنى كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچه نۇقسانسز  -
  .الش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇئورۇن

كىچىــــك يامــــان ئىشــــالردىن    -نامازنىــــڭ چــــوڭ  

ــايهتنى  ــگهن ئ ئهســلهپ  ①توســىدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈپ كهل
لىققــا بولغــان تهســىرىنى “ياخشــى”ئۆتــۈش، ئىبادەتلهرنىــڭ 

  .ئىپادىلهپ بېرىشكه يېتىدۇ
نىــڭ پهللىســىگه چىقىــش “ياخشــىلىق”ئىبادەتســىز 
ــورال  ــۇددى قـ ــك –خـ ــىز تىـ ــقانغا  جابدۇقسـ ــا ياماشـ قىياغـ

ــاقىۋىتى پاجىئه ــۇپ، ئـ ــاش بولـ ــىز  لىـــكئوخشـ ۋە نهتىجىسـ
  .بولىدۇ

، ســاغالم لىــكپاراغهت -ھهممىمىــزگه مهلــۇمكى، راھهت 
قىممىتـى   –ۋاقىتالردا قىلغان ياخشـىلىقنىڭ ئـانچه قهدر   

                                                 
 .ئايهت – 45سۈرە ئهنكهبۇت،  ①
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ئۇرۇش مهيدانىـدا قـاتتىق سـهۋر قىلىـش، ئېغىـر      . بولمايدۇ
 -پ تاقابىـل تـۇرۇش   كۈنلهرگه ۋە جاپاالرغا چىشىنى چىشله
يۇقىرىـدىكى ئـايهت   . ياخشىلىقنىڭ ھهقىقىي كۆرۈنۈشىدۇر

. لهپ بهرمهكـته ىناھـايىتى روشـهن شـهرھىي    بۇ سـۈپهتلهرنى 
ئى �: مۇنداق بايان قىلىنغان يهنه بىر ئايهتته مۇشۇ مهزمۇن

ســىلهرگه ســىلهرنى ئــازابتىن قۇتۇلدۇرىــدىغان ! مــۇئمىنلهر
ــايمۇ؟ ا  ــىتىپ قويــ ــولنى كۆرســ ــر يــ ــهللابىــ ــڭ قــ ا ۋە ئۇنىــ
نىــــڭ يولىــــدا هللاپهيغهمبىــــرىگه ئىمــــان ئېيتقايســــلهر، ا

ــاد    ــلهن جىهـــ ــانلىرىڭالر بىـــ ــلهن، جـــ ــاللىرىڭالر بىـــ مـــ
ــۇ     ــۈن بــ ــىلهر ئۈچــ ــهڭالر، ســ ــىلهر، ئهگهر بىلســ قىلغايســ

  .①�ياخشىدۇر
ــلهن ا    ــانى بى ــدە، ئىم ــى كهلگهن ــمهك، ۋاقت ــدا هللا دې يولى
“ ياخشـى ”جېنىنى پىدا قىلىش روھىغا ئىـگه بولمىغـانالر   

بولــۇش “ ياخشــى”. ســىيىتىدىن يىــراق دېمهكتــۇر  خۇسۇ
ــۇالردىن باشــقا يهنه نۇرغــۇن ئهۋزەللىكــكه ئىــگه    ئىرادىســى ب

ئــۇالردىن بىــر نهچچىســىنى مۇنــۇ . بولۇشــنى تهلهپ قىلىــدۇ
ــدۇ   ــقا بولىـ ــايهتلهردىن كۆرۈۋېلىشـ ــقا ۋە  �: ئـ ــى ئىشـ ياخشـ

سىلهر ! ئى مۇئمىنلهر�؛ ②� ...تهقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر
قىنىڭالردا گۇناھ، زۇلۇم ۋە پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه پىچىرالش

خىالپلىق قىلىش توغرىسىدا پىچىرالشماڭالر، ياخشىلىق 

                                                 
 .ئايهتلهر – 10ۋە  – 9سۈرە سهپ،  ①
 .ئايهت – 2سۈرە مائىدە،  ②



ŀ

 

17 
    

تىـن  هللاۋە تهقۋادارلىق توغرىسىدا پىچىرلىشـىڭالر، سـىلهر ا  

  .①�قورقۇڭالر، سىلهر ئۇنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلهر
چۈشىنىۋېلىشــقا بولىــدۇكى، ياخشــى بولــۇش ئۈچــۈن     

اخشـــى كىشـــىلهرگه، ياخشـــىلىقنى    ياخشـــى ئىشـــالردا ي  
سۆيىدىغانالرغا ياردەملىشىش، يهنـى شهخسـىي ياخشـىلىق    

 ئــاممىۋىي پىالنغــاپىالنىغــا، ھهتتــا  كوللېكتىــپپىالنىنــى 
  .ئايالندۇرۇشقا تىرىشىش كېرەك

باشــقىالرغا ياخشــى بولســۇن  –مــادامىكى، ياخشــىلىق 
ئۈچۈن قىلىنغانىكهن، ئۇ ياخشىلىقتىن پايدىلىنىـدىغانالر  

انچه كۆپ بولسـا، قىلىنغـان ياخشـىلىق ئـۆز مهقسـىتىگه      ق
شــۇڭا ياخشــىالر قىزغــانچۇق . شــۇنچه يېقىنالشــقان بولىــدۇ

ــش  ــاي، ئىـ ــك   –بولمـ ــي مهرتلىـ ــالىيهتلىرىنى ھهقىقىـ پائـ
مانـا بـۇ،    .تۇيغۇسى بىلهن بهھوزۇر ئېلىـپ بېرىشـى كېـرەك   

ــرى   ــىيهتلىرىدىن بىــ ــوڭ خۇسۇســ ــىالرنىڭ ئهڭ چــ ياخشــ
  .ھېسابلىنىدۇ
كىشــىلهرنىڭ ياخشــىالرنى قــولالپ، يامــانالرنى ياخشــى 

ــي  ــى تهبىئى ــۇئمىنلهر �. توسۇش ــى م ــۇڭالر،  هللا! ئ ــن قورق تى

دېـــگهن ئـــايهتمۇ   ②�ياخشـــىالر بىـــلهن بىـــرگه بولـــۇڭالر   
. مۇســـۇلمانالرنى بـــۇ جهھهتـــتىن قـــاتتىق ئاگاھالندۇرىـــدۇ 

يامانلىقنىـــڭ  -چـــۈنكى ياخشـــىلىققا سۇســـلۇق قىلىـــش 
  .بېشارىتىدۇر

                                                 
 .ئايهت – 9سۈرە مۇجادەله،  ①
 .ئايهت – 119سۈرە تهۋبه،  ②
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ــىلىق  ــدىغان،   جهمئ –ياخشـ ــى تېگىـ ــيهتكه پايدىسـ ىـ
. تهرەپـــــتىن بېرىلىـــــدىغان ئۇلـــــۇغ ئهمهلهللا مۇكاپـــــاتى ا

مۇسۇلمان كىشى بۇ ۋەزىپىنى ئۆزىنىڭ بۇرچى دەپ بىلىشى 
ئۇنـداق بولمايـدىكهن، ياخشـىلىق قىلىـش قـۇرۇق      . كېرەك

  .خىيالغا ئايلىنىپ قالىدۇ
ــدى،  ــى”ئهمـ ــدىلهرنىڭ  “ياخشـ ــى، بهنـ ــڭ كاتتىسـ الرنىـ

هيغهمبىرىمىـز مـۇھهممهد سـهلاللالھۇ    ئۈلگىسى، ئاخىرقى پ
 ھهدىســـلىرىنىڭ نـــۇرى ئاســـتىدائهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ 

“ ياخشـــــــى ئىنســـــــان ”ۋە “ مۇســـــــۇلمان تهقـــــــۋادار”
   .خۇسۇسىيهتلىرى بىلهن تونۇشۇپ ئۆتىمىز
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  خۇسۇسىيهتلىرى ياخشى مۇسۇلماننىڭ

  
  
  
  
  

 ئهڭ ھۆرمهتلىك نىڭ دەرگاھىداهللائهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر �
  . �ھېسابلىنىسىلهر

  
  ئايهت -  13سۈرە ھۇجۇرات،  -

  
  
  
  

              
  .»سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىڭالر ئهخالقى ئهڭ ئۈستۈن بولغىنىدۇر«

  
  رىۋايهت قىلغان دارىمى -

  

  



ŀ
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  ياخشى نىيهتلىكتۇر

 ����� 	
��� 	
���� �� ���� ���������� ���� ����	 ��� : ���� �
���� ���	��� 	�� ���� 	
���� !
 ����"� �# ��� ���$ %�����" ���& '(����&� )*�	+�� �� ���"�,�- �.��/)������ 	������ �0� ����"�, 	��	1��2 �3�����- �
�/���

 �
�/���, ���4��5 ��& !���, 	
	6�� �7�8�$ ��8	9�+����2 ':�;���&� !���, �-�; � �8	�</ �=	2 ��/��"	> !���, 	
	6�� �7�5 .  
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب

ــدۇكى،  ــهللهم   قىلىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
ــگهن ــداق دې ــۇپ، كىشــى  «: مۇن ــاغلىق بول ئهمهل نىــيهتكه ب

نىـڭ  هللاۋە اهللا كىمكى ا. پهقهت نىيهت قىلغىنىغا ئېرىشىدۇ
ــدىكهن،     ــرەت قىلى ــۆزلهپ ھىج ــى ك ــۇلىنىڭ رازىلىقىن رەس

ئادەمنىـڭ ھىجرىتـى    قانداق بىـر . كۆزلىگىنىگه ئېرىشىدۇ
ئــازغىنه دۇنياغــا ئېرىشــىش يــاكى بىــر ئايالغــا ئــۆيلىنىش   

 .①»بولسا، ئۇ پهقهت شۇنىڭغىال ئېرىشىدۇ

 !نىيهتكه سهل قارىمايلى

ــۇغ ا ــپ  هللا ئۇلـ ــى قىلىـ ــۆرمهت ئىگىسـ ــانالرنى ھـ ئىنسـ
قهلبــى  -نىڭ ئهڭ قىممهتلىــك ئــورگىنى ئىنســان. يــاراتتى

 – هتنىــــيقىممهتلىــــك ئىشــــى  ئهڭ قهلبنىــــڭبولــــۇپ، 
 قىممهتلىـك  ئهڭدېمهككى، . مهقسهتلهرگه سهھنه بولۇشتۇر

                                                 
ــۇ داۋۇد، مۇســلىم، بۇخــارى ① ــۋايهت  ئىبنــى مــاجه ۋە نهســائى ،تىرمىــزى ،ئهب رى

 .قىلغان
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ــڭ مه ــك ئورخلۇقنىــــ ــڭ ئهڭ قىممهتلىــــ ئهڭ گىنىنىــــ
 .نىيهتتۇر ۋەزىپىسىقىممهتلىك 

 ئىچكــــى -، نىــــيهت ئېيتقانــــدا قىلىــــپ قىســــقىچه
 ۋە پىـالن  بولغـان  ئاساسـى  ھهرىكهتنىـڭ  – ئىشمايىللىق، 

ىشـالرنىڭ  ھهرىكهت ۋە قىلم -شۇڭا ئىش . ۇردېمهكت ههىالي
تـا  ىقار ، ئۇنىڭ ئۇلىنى تهشكىل قىلغۇچى نىـيهتكه قىممتى

نىڭ كۆرۈنۈشـ  سـىرتقى  نهزىرىدەنىڭ هللا چۈنكى .ئۆلچىنىدۇ
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بىر . ھېچقانداق قىممىتى يوق

ــدى    ــداق دېگهنى ــته مۇن ــۇ ھهق ــىدە ب ــىزنىهللا ا«: ھهدىس ڭ س
يهنـى  (گه قهلبىڭىـز  هلكـى شهكلىڭىزگه ئهمهس، ب –چىراي 

 .①»ئېتىبار بېرىدۇ) ۆڭۈل مايىللىقىغاك
ــۈن  ــۇنىڭ ئۈچــ ــيهت”، شــ ــهل كه“نىــ ــايلى ســ . قارىمــ

ــز ــلهن    ھهممىمى ــۇژ بى ــىزىلغان چېرتىي ــا س ــۇم، خات گه مهل
نىيهتسـىز يـاكى   مۇستهھكهم بىنا سـالغىلى بولمىغانـدەك،   

 ئهمهل يـارىغۇدەك تائاالغا هللا ا تۇرۇپ،نىيهتكه تايانماي  ياخشى
ــش قىل ــۇمكىنىـ ــل. ئهمهس مـ ــم ھهر«: ىكىدرهھهدىسـ  كىـ

 بــۇنى ئىپــادىلهردېــگهن » نىــيهت قىلغىنىغــا ئېرىشــىدۇ  
 .رىدۇېتېخىمۇ ئېنىق چۈشهندۈرۈپ ب

الغــان ھهدىســلهردىن ئىلهــام ئمۇشــۇ دىمــۇ »مهجهلــله«
 ،نـــېمه مهقســـهت قىلىنغـــان بولســـاشـــتا ىئ بىـــر”: ھالـــدا

  .بېكىتىلگهندەپ “ ۇتا بولىدىۇنىڭغا قارشھۆكۈممۇ 

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ۋە نهسائى ،مۇسلىم ①
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 “ئۇممۇ قهيسنىڭ مۇھاجىرى”

ه كبـۇ مهشـهۇر ھهدىسـ    دەپ تونۇلغـان “ ھهدىسى نىيهت”
ــك    ــڭ قانچىلىـــ ــك نىيهتنىـــ ــان ۋەقهلىـــ ــهۋەپ بولغـــ ســـ

ــداق  .مــۇھىملىقىنى كۆرســىتىپ بهرمهكــته  ۋەقهلىــك مۇن
ــادەم ئ : ئىــدى ــر ئ ــس بى ــۇ قهي ــر ئايال  ۇمم ــائىســىملىك بى  غ

ئۇ كىشىنىڭ مهدىـنىگه  ئۇممۇ قهيس . ئۆيلهنمهكچى بولىدۇ
ــوي ق  ،كۆچســه ــلهن ت ــۆزى  بى ــدۇ ئ ــدىغانلىقىنى ئېيتى  .ىلى

ھىجـرەت  مهدىـنىگه  ئاشىق بولغان ئـۇ ئـادەم    ئۇممۇ قهيسكه
ئىشــتىن بــۇ  .دۇكۆچىــقىلغــان مۇســۇلمانالر بىــلهن بىلــله 

ــان  ــاجىرالر خهۋەر تاپقـ ــۇلمان مۇھـ ــلهن   مۇسـ ــادەم بىـ ــۇ ئـ ئـ
ــڭ ئار   ــان ھىجرىتىن ــڭ قىلغ ــار  ىئۆزلىرىنى ــىدا پهرق ب  -س

هر همــــبئهھــــۋالنى پهيغ يــــوقلىقىنى بىلىــــش ئۈچــــۈن،  
 بـۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .يهتكۈزىدۇئهلهيهىسساالمغا 

ــىپنى   ــى پرىنس ــىدىكى پهرق ۋە ئاساس ــان   ئارىس ــۆزدە تۇتق ك
ۋە بـۇ   دەيـدۇ  »...دۇرئهمهللهرنىڭ ئۆلچىمى –نىيهت «: ھالدا

ياكى ئۆيلىنىش ئۈچۈن دۇنياغا ئېرىشىش  –ئارقىلىق مال 
بىـر   الرنىـڭ ي مۇھاجىرجرەت قىلغـانالر بىـلهن ھهقىقىـ   ىھ

 .ئهمهسلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ
ئــۇ  مۇســۇلمانالر ،كېــيىن ايدىڭالشــقاندىنبــۇ ئهھــۋال ئ

دەپ “ مۇھــاجىرىئۇممــۇ قهيســنىڭ ” پــات –كىشــىگه پــات 
  .چاقچاق قىلىپ قويىدىغان بولىدۇ
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كـۈتكهن  نېمه ئىـش قىلىشـتىن قهتئىيـنهزەر،     دېمهك،
بىـر نىـيهتكه تـايىنىش     ياخشـى  نهتىجىگه ئېرىشش ئۈچـۈن 

  .رۈرزۆ

  نىيهتلهرنىڭ ئهڭ ئېسىلى

ــۇ  ھهر شـــهيئىگه ،شۈبهســـىزكى ئوخشـــاش نىيهتنىڭمـ
يـامىنى   ياخشىسـى،  ئهڭ سى،ىياخش سىلى،ېئ ئهڭ سىلى،ېئ

ل ىسـ ېئ ئـاخىرەتنى مهقسـهت قىلغىنـى    .ۋە ئهڭ يامىنى بار
سـىل  ېرازىلىقى ئۈچۈن بـولغىنى ئهڭ ئ هللا ا ؛)ياخشى( نىيهت

قىلىنغـــان دۇنيـــالىق ئۈچـــۈن  .دۇر)ئهڭ ياخشـــى( نىـــيهت
يهتـته  ىئهمهل تىلـدا ئـاخىرەت،   ،)ناچـار ( نىيهت يامان نىـيهت 

دۇنيـــالىق ئۈچـــۈن قىلىنغـــان نىـــيهت نىيهتلهرنىـــڭ ئهڭ 
  .دۇر)شهقىي( يامىنى

نىيهتنىــڭ  بۇرســالىق ئســمائىل ھــاككى ھهزرەتلىــرى 
يهنـــى ياخشـــىالرغا ئائىـــت  “ئهبـــرار”بىرىنچـــى تۈرىنىـــڭ 

يهنـى   “هررەبۇنقمۇ”ئىككىنچى تۈرىنىڭ ؛ بولىدىغانلىقىنى
قــا يــېقىن بولغانالرغــا خــاس ئىكهنلىكىنــى  هللاھهقىقهتــته ا

ــهندۈرۈپ، ــان نىيهتنىـــڭ چۈشـ ــان  يامـ ــا، ئهڭ يامـ كاپىرالرغـ
 ئېيتىــپمۇناپىقالرغــا خــاس ئىكهنلىكىنــى   نىيهتلهرنىــڭ

  .ئۆتكهن
ئـاخىرەت ۋە   ،خالىي مهنپهئهتتىن شهخسىيبۇ يهردە  بىز

نـى كـۆزدە   “تياخشـى نىـيه  ”رازىلىقى ئۈچۈن قىلىنغـان  هللا ا
 يــاكى “ســهمىمىيهت”نــى “ياخشــى نىــيهت” .تۇتمــاقتىمىز
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ــالس” ــۇ   دەپ  “ئىخـــــ ــدۇكى، ئـــــ ــقىمۇ بولىـــــ ئېيتىشـــــ
ۋاز كېچىشــــكه ئىچكــــى دۇنياســــىنىڭ  نىڭمۇســــۇلمانالر
 ياخشــىلىق نــۇرى  ۋە ســاغالملىق ئــاالمىتى  بولمايــدىغان

ارىـداپ  قهلبـى ق  -دېـمهك   ېلىشبۇ نۇردىن مهھرۇم قبولۇپ، 
ــۇر نى ىقۋە ســاغالملىكېــتىش  ــۇش دېمهكت . يوقىتىــپ قوي
 ،نىيهتته بولمىسا خاس گهىمۇئامىلىس مۇسۇلمانئهگهر بىر 

 ، سـۆزى بىـلهن ھهرىكىتـى بىـردەك    تېشىبىلهن  ئىچىيهنى 
ــۇ  بولمىســا، ــۇپ   ئ ــاپىقالردىن بول ــان نىيهتلىــك مۇن ئهڭ يام
ــدۇ ــاپىق  .قالىـ ــ  -مۇنـ ــاپىردىنمۇ بهتـ ــۇغ  .هردۇرتكـ  :هللائۇلـ

ھهننهمنىــــڭ ئهڭ ئاســــتىغا جه ھهقىــــقهتهن مۇنــــاپىقالر�

ۋە ئهمهلـدە   ئـارقىلىق ئىمـان   ىتىدېـگهن ئـاي   �①تاشلىنىدۇ
ــى ي ــك قىلغانالزلىمىچىۈئىككـ ــلىق  لىـ ــڭ ئېچىنىشـ رنىـ

 .بايان قىلىپ بهرمهكتهئاقىۋىتىنى 

  ...نىيهت ياخشى بولسا

ياخشــى  ئالــدى بىــلهن  –ياخشــى مۇســۇلمان بولــۇش   
ــۇش،  ــك بول ــلهن     نىيهتلى ــش بى ــيهت قىلى ــىلىققا نى ياخش

ياخشـــى نىيهتلىـــك بولمىغـــان كىشـــى  .ئهمهلـــگه ئاشـــىدۇ
نىــيهت ياخشــى  .بواللمايــدۇ “ياخشــى”، مۇســۇلمان بولســىمۇ

ــد ــكىلى  بولغانـ ــىلىققا ئېرىشـ ــولغىلى، ياخشـ ــى بـ ىال ياخشـ

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 145سۈرە نىسا،  ①
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئـۇزۇن   .بولىدۇ
  :ھهدىسىدە مۇنداق دېگهنىدى

ــمهن،  « ــۆز قىلى ــر س ــىلهرگه بى ــىڭال س ــى ئېس ردا ياخش
 :تـــۆت خىـــل ئىنســـان بـــار   مۇنـــداق دۇنيـــادا  !تۇتـــۇڭالر

، بهرگهن كىشـى بولـۇپ  مال ۋە ئىلىـم   تائاالهللا ا، بىرىنچىسى
ھــۆرمىتى ئۈچــۈن هللا ا ئىمكــانىيهتنىبــۇ كىشــى قولىــدىكى 

ــلىتىدۇ ــدۇ،  ،ئىشــ ــدىن خهۋەرئالىــ ــڭ ھالىــ  تۇغقانلىرىنىــ
ــدا ــدۇ   هللا ماللىرى ــى بــارلىقىنى بىلى بــۇ، مانــا  .نىــڭ ھهقق

تائـــاال هللا ا، ئىككىنچىســـى. دۇرىـــىلهرنىـــڭ ئهڭ ئۇلۇغدەرىج
بــۇ دۇنيــا بهرمىــگهن كىشــى بولــۇپ،  –ئىلىــم بېرىــپ، مــال 

ــېئهگهر م” :كىشــى ياخشــى نىــيهت بىــلهن  لىم ېنىڭمــۇ م
ــدى،  ــا ئى ــۇ   بولس ــۇ ش ــى(مهنم ــاش  ) بىرىنچ ــىگه ئوخش كىش

ــوالتتىم ياخشــى ئهمهللهر ــى قىلغــان ب ــدۇ“ ن ــۇ كىشــى . دەي ب
ــرىگه   ــڭ ئهج ــى نىيىتىنى ــىدۇ ياخش ــدە. ئېرىش ــۇ  ،نهتىجى ب

  .»بولىدۇ دىغان ساۋابى ئوخشاشىئىككى كىشىنىڭ ئال
بىــر كىشــىنىڭ  ئهمهل  ئهمــدى ئويلىنىــپ كــۆرەيلى، 

ئـــارقىلىق ئېرىشـــكىنىگه يهنه بىـــر كىشـــىنىڭ ياخشـــى 
ياخشـى نىيهتنىـڭ    نىيهت قىلىـش ئـارقىلىق ئېرىشىشـى،   

ــتۈر  ــېمىلهرگه ئېرىشـــــ ــۇلمانالرنى نـــــ دىغىنىنى ىمۇســـــ
قولىـدا ياخشـىلىق   ئىكهن،  ئۇنداق !ۇ؟دمهرمهپ بكۆرسىتى

، ياخشـى نىيهتـته بولسـا    بولمىغـانالر  يىتىقىلىش ئىمكـانى 
 ئېرىشـىدۇ چوڭ ياخشىلىق قىلىـش پۇرسـىتىگه    ناھايىتى
داۋاملىق  شۇنىمۇ ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەككى، .دېمهكتۇر

داۋاملىــق  ئهممــا، بولىــدۇ ياخشــلىقنى نىــيهت قىلىشــقا  
ــى بو  ــىلىق قىلغىل ــدۇياخش ــى  ئمۆ« .لماي ــڭ نىيىت مىننى
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 .بۇنى چۈشهندۈرىدۇ دېگهن رىۋايهتمۇ »ئهمىلىدىن ئۈستۈندۇر
مۇنــداق  ەىدھهدىســ باشــقا بىــر ســۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــز

ــگهند ــپ   «: ې ــيهت قىلى ــر ياخشــىلىقنى نى ــم بى ــۇنى  ،كى ئ
ــا ــگه ئاشۇرالمىســ ــىلىق  هللا ،ئهمهلــ ــر ياخشــ ــا بىــ  ئۇنىڭغــ

اخشـىلىق قىلىـش   ئهگهر ي يازىـدۇ؛  )غاننىڭ سـاۋابىنى قىل(
ئۇنىڭغـــا ئـــون  تائـــاالهللا ا ،نىيىتىنـــى ئهمهلـــگه ئاشۇرالىســـا

خىمــۇ كــۆپ ېت ھهتتــا، لىققىچهىياخشــ 700ياخشــىلىقتىن 
  .»نى يازىدۇىياخشىلىقنىڭ ساۋاب

ياخشــــىلىققا ئېرىشــــىدىغان ۋە  ياخشــــى مۇســــۇلمان
ــۇلمان ــاۋۋا مۇس ــۆزى ل ئهڭ ئ ــان ئ ــى بولغ ــم ۋە  ياخش ھهركى

 .غان مۇسۇلماندۇريدىيلىياالئۈچۈن ياخشىلىق قىلىشنى ئو
بـۇ  گهرچه  يامـانلىقنى پىالنلىغـانالر  ۋە  يامان ئويدا بولغانالر

ياخشـى دەپ   ،غان بولسـىمۇ ىاللىققا ئايالنـدۇرم ېئپىالنىنى ر
ھهم  ئويلىغـان  يامـانلىق  ئۇالرنىـڭ ياخشـىلىقى   .قارالمايدۇ

يهنى تېخىمۇ يامانالرغا نىسـبهتهن   ئهمهلىيلهشتۈرگهنلهرگه،
  .تۇرياخشىلىق

  دىلنىڭ پاكلىقى

ــيهت ” ــى نى ــڭن“ياخش ــر ى ــى  يهنه بى ــڭ ”مهنىس دىلنى
 - ئىـش ىنچه ھـالالردا  كـۆپ  دىلنىڭ پـاكلىقى  .ۇرد“پاكلىقى

چ ئىـش قىلماسـتىن   ېھـ  .نېگىزىدا كۆرۈلىـدۇ ھهرىكهتنىڭ 
 ،ياكى پهرز ئهمهللهرگه ئهھمىيهت بهرمهي ياكى  چهكلهنگهن

، خارامــانبى ئهيمهنمهســتىن،قىلــچه يهنــى ھــارام ئىشــالرنى  
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قىلغانــــدىن لىق دەپ يھهتتــــا مهدەنىيلىــــك ۋە زامــــانىۋى
ــ  قهلبنىــڭ ســاپلىقىدىن كېــيىن،  چىش تولىمــۇ ېســۆز ئ

ــا،”. ۇكۈلكىلىــــك بولىــــد  ئادەمنىــــڭ ســــۆلىتىگه قارىمــ
سـاپ  . انمىغـ ىليتېبىكارغـا ئ دېگهن سۆز “ قارا مېهنىتىگه

ــب ــىۋە  قهل ــيهت ياخش ــى نى ــش  ياخش ــامىلىلهردە  -ئى مۇئ
 هيــدىغانالردات يهتكۈزمئهباشــقىالرغا مهنــپه. بولىــدۇ نامــايهن

  !؟قىلسۇن نېمه ياخشى نىيهت ساپ قهلب،

  ...نىيهت توغرا بولمىسا

 – ئىش سىز ھهرقانداقياخشى نىيهت بىلهن مۇناسىۋەت
ــكهت ــى ھهرىـ ــۇھىم ، مهيلـ ــك مـ ــدىلىق قانچىلىـ تهك ۋە پايـ

ئازاپتىن  مان ۋەاينهتىجىدە پۇشكۆرۈنىشىدىن قهتئىينهزەر، 
سـۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىـز   . ېلىپ كهلمهيـدۇ ه ئباشقا نهرس

  :مۇنداق دېگهنقىلىپ ھهقته ناھايىتى ئوچۇق  بۇ
ســوراق  - قىيــامهت كــۈنى ھهممىــدىن بــۇرۇن ســوئال «

ئـۇ  تائـاال  هللا ا. بولغـان كىشـىدۇر   دلىندىغان كىشى شېهىىق
ــدىغا   ــىنى ئال ــۈرۈپكىش ــادا بهرگهن  كهلت ــۇ دۇني ــا ب ، ئۇنىڭغ

ئـــۆزىگه ئـــۇ كىشـــىمۇ  .ۇنېمهتلىرىنـــى ئهســـلىتىپ ئۆتىـــد
ئـۇ  تائـاال  هللا ئاندىن ا. بېرىلگهن نېمهتلهرنى ئېتىراپ قىلىدۇ

  :نكىشىدى
ــدىڭ؟     _ ــېمه قىلـ ــۈن نـ ــرىم ئۈچـ ــۇ نېمهتلىـ دەپ  -شـ

  :ئۇ كىشى .سورايدۇ
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 -، قىلـدىم  دسىنىڭ يولۇڭدا جىها ،شېهىت بولغىچه _
  :تائاالهللا ا .دەيدۇ
ــۆزلىدىڭ،  _ ــان س ــهن يالغ ــقىالر م”: س ــاتۇر ېباش ــى ب  ن

 بـاتۇر ”نى ېخهلـق سـ   دەپ ئـۇرۇش قىلـدىڭ،   “كهن دېسۇنئى
 -، يهتتىـڭ  مهقسـىتىڭگه دېـمهك، سـهن شـۇ     .دىېـ د “كهنئى

بـــۇيرۇق بىـــلهن دۈم قىلىـــپ ئـــۇ كىشـــى ئانـــدىن  .دەيـــدۇ
  .چه جهھهننهمگه تاشلىنىدۇىسۆرەلگىن

قۇرئـان ئوقۇغـان    ،ۆگهنگهن ۋە ئـۆگهتكهن ئىلىم ئ ئاندىن
ئۆزى ئېهسـان   ىڭغىمۇئۇن ،كهلتۈرۈپزۇرىغا ۇبىر كىشىنى ھ
تائـاال  هللا اكىشـى   ئـۇ  .رنى ئهسلىتىپ ئۆتىدۇهقىلغان نېمهتل

تائـاال  هللا ئانـدىن ا  .ئاتا قىلغان نېمهتلهرنى ئېتىراپ قىلىـدۇ 
  :ئۇنىڭدىن

دەپ  -؟ شۇ نېمهتلهردىن پايدىلىنىپ نـېمه قىلـدىڭ   _
  :ئۇ كىشى .سورايدۇ

ئــۆگهتتىم ۋە ســېنىڭ  باشــقىالرغا ئىلىــم ئۆگهنــدىم، -
  :تائاالهللا ا .دەيدۇ -، قىڭ ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇدۇمرازىلى
ئىـكهن   ئالىمخهلق مېنى ”: سهن سۆزلىدىڭ، يالغان -

 مۇڭلـــۇقدېگهن ىـــنېم”. م ئۆگهنـــدىڭدەپ ئىلىـــ “دېســـۇن
ــدۇ ــۇن ئوقۇي ــۇدۇڭ  “دېس ــان ئوق ــدۇ -، دەپ قۇرئ ــدىن  .دەي ئان

 ،ســــۆرۈلۈپدۈم پېتــــى مۇ كىشــــى ئــــۇ ۇيرۇق بېرىــــدۇ،بــــ
 .جهھهننهمگه تاشلىنىدۇ

 ىيهتتهرەپتىن ھهرخىل ئىمكـان هللا ا ،نىڭدىن كېيىنئۇ
  .دۇكهلتۈرۈلىزۇرىغا ۇرىلگهن باي كىشى ھېبدۇنيا  –ۋە مال 
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ــى،ېق - ــۇرۇپ     ن ــدە ت ــڭ ئىچى ــۇ نېمهتلىرىمنى ــهن ش س
  :ئۇ ئادەم .دەپ سورايدۇ -قىلدىڭ؟  ىلهرنىنېم

نى ياخشـى كۆرىـدىغان   ىشـ نىپۇل چىقىـم قىلى  هنس -
نىڭ رازىلىقىــڭ ېتــال ســپهقه يهردىــن قالمىــدىم، چ بىــرېھــ

نىڭ يولۇڭـدا  ېساخاۋەت قىلدىم ۋە سـ  - خهير ئۈچۈن بهردىم،
  :تائاالهللا ا .دەيدۇ - خهجلىدىم،

خهقـلهر  ”: ئهمهليهتته سهن بۇالرنى يالغان سۆزلىدىڭ، -
خهلـق   دېسۇن دەپ قىلـدىڭ، “ !؟كىشى يدېگهن سېخىىنېم

مهقســـىتىڭگه  -غهرەز  دېـــدى، “ســـېخى كىشـــى” :ســـېنى
ســۆرەلگىنچه  دۈم قىلىــپ ئۇمــۇئانــدىن  .يــدۇدە -، يهتتىــڭ

  .»جهھهننهمگه تاشلىنىدۇ
 لىك،دبـۇ ھهدىـس شـېهى    كى،ۇدىشۇنى كۆرۈۋالغىلى بول

تـوغرا ۋە ياخشـى نىـيهت     بايلىقتهك ئىمكانالرنى ئالىملىق،
ــدا   ــېچكىمگه پايــــــــ ــا، ھــــــــ ــلهن قولالنمىســــــــ بىــــــــ

بېـرىش بىـلهن بىـرگه،     نى ئىپادىلهپىيهتكۈزەلمهيدىغانلىق
ــته ــ كۆرۈنۈش ــنهزەر ېمه بون ــىدىن قهتئىي ــڭ ،لۇش  نهتىجىنى

ىلىـــدىغانلىقى ىكـــى ئهســـلى نىـــيهتكه كـــۆرە بېكىتتقهلب
  .بهكمۇ ئوچۇق ۋە ئاچچىق مىسالالرنى بهرمهكته ھهققىدە

يهنه بىــــر قېــــتىم ، رۇخســــهت قىلســــاڭالر ،ئۇنــــداقتا
نــى ىئهمهللىربــارلىق  –ياخشــى مۇســۇلمان ”: تهكراراليلــى

  .“غان مۇسۇلماندۇرىدىىلئۈچۈن قهللا ا ياخشى نىيهت بىلهن،
 ئهمهس، ماختىشــىغا جهمئىيهتنىــڭ ئالقىشــىغا، بــۇالر،

نىـــڭ ئـــۆلچىمىگه ئىنـــاۋەت ىنىـــڭ ۋە ئىمانىبهلكـــى قهلب
  .دىغانالردۇرىبېرىدىغان ۋە شۇنداق ھهرىكهت قىل
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ــا نــــى سۇيىئىســــتېمال قىلىــــش ۋە دىن ئــــۇنى دۇنيــ
ــۈن  ــى ئۈچـ ــىتهمهنپهئهتـ ــۇش ۋاسـ ــقا ئۇرۇنـ ــى  قىلىشـ ياخشـ

ــۇلماننىڭ ــقىل مۇس ــى ئهمهسىدىغان ئى ــۇنداق  .ش ئهگهر ش
ــدىكهن ــامهتته ،بولىـــ ــۆزلىدىڭ” :قىيـــ ــان ســـ دەپ “ يالغـــ

ــدۇ   ــتىن قۇتۇاللمايـ ــيىش ۋە جازالىنىشـ ــىنى يېـ  .دەككىسـ
 .پايـدا يهتكۈزەلمهيـدۇ   چاقـا  – ئۇ كـۈن مـال ۋە بـاال   � :چۈنكى

ياخشـــى (نىـــڭ دەرگاھىغـــا پـــاك قهلـــب هللاپهقهت ۋە پهقهت ا
ــلهر ــ )نىيهتلىـــك ئهمهلـ ــلهن كهلـ ــدا بىـ ــادەمگىال پايـ گهن ئـ

                              .�①يهتكۈزۈلىدۇ
سهمىمىي ۋە ياخشـى نىـيهت    ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن،

ئهڭ ياخشى بولۇشنىڭ دەسـلهپكى ۋە   بىلهن قىلغان ئىشالر
كۆڭۈلســىز ”ئۇنــداق بولمايــدىكهن،  .شــهرتىدۇر لىقئاساســ

  .ردۇ“ياكى باش ئاغرىقىئاغرىقى ساق ريا قو يېگهن ئاش،

  ئادەتمۇ، ئىبادەتمۇ؟ -ئۆرپ 

ــۆرپ ــاكى  - ئ ــادەت ي ــش ئ ــان   - ئى ــكهت دەپ قىلغ ھهرى
 دۇرۇسنىـيهت   .بىـر نهرسـه يـوق   ئىشالردا قولغـا چىققـۇدەك   

ــا، ــۆرپ بولس ــل     - ئ ــر خى ــالرمۇ بى ــان ئىش ــادەت دەپ قىلغ ئ
ئـادەت بىـلهن    - ئـۆرپ ”: شـۇڭا  .رىـدۇ ىگه كىئىبادەت ھـۆكم 
شۇنداق  .لگهنىدېي“ تۇرتغان نهرسه نىيهيدىئىبادەتنى ئايرى

 مۇىمىز مۇسـۇلمانلىرى ئهمهلسـىزلىكتىن  زامانقارايمهنكى، 

                                                 
 .ئايهتلهر – 89ۋە  – 88سۈرە شۇرا،  ①
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 ئۈچــۈن  ىياخشــى نىــيهتكه ئىــگه بواللمىغــانلىق    بهكــرەك
ــل  ــارىقھهرخىـ ــا دۇچـ ــدۇبول يىنچىلىقالرغـ ــاددى .ۇۋاتىـ  يمـ

خـــالىس ۋە  ياخشـــى نىيهتـــتىن، مهنـــپهئهت ھهر كىشـــىنى
ــتىن  ــهن مهرتلىك ــتۇرۇپيىراقئاساس ــا ۋە ،الش ــۇنئى رىي ي س

، ھهر بـۇ  ،ھـالبۇكى  .پ قويۇۋاتىدۇھهرىكهتلهرگه باشال -ئىش 
بىر مۇسـۇلماننىڭ چوقـۇم يىـراق تۇرۇشـى كېـرەك بولغـان       

  .ناچار ئهھۋالدۇر

  سۆزنىڭ مېغىزى

ئهمهللهرنىـڭ  “ ياخشـى مۇسـۇلمان  ” ،كـۆرە  ھهدىسلهرگه
 نـــى تىـــزگىنلهپ،ىرىقىمـــمهت ئـــۆلچىمى بـــويىچه نىيهتل

ياخشى نىيهتلىـك  ”يهنى قهلبىدە  ئۆزىنى ئسالھ قىاللىغان،
  . دۇر“بواللىغان كىشى

ھهممىمىـــــزگه مۇشـــــۇنداق دۇرۇس   هللامېهرىبـــــان 
  !ئامىن - سىپ قىلسۇنېنىيهتلىك بولۇشنى ن
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  تولۇق بويسۇنىدۇ

  
 	8 ���� 	
���� �� ���� �@�� ��� ���� -�� ��� ���� �A� �B�<� ����� ��  �
����� 	���	��� ������ ������

A� !��  �
�� 	��C �4 ����� �D ��<��6 	E����5 �F�	+�2 !�G�H �3	#	B�H�; 	��& �I	�2 J 3��- 
/� .  
ــاس   ــى ئـ ــر ئىبنـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــۇ رەزىيهلال ئابـ ھـ

ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مائهنهۇ
 نىـــــڭېھهۋەســـــلهر م - ھـــــاۋايى« :مۇنـــــداق دېـــــگهن 

ــۈزگىنىمگه  ــۇنمىغىچه،يهتكـ ــرېھ بويسـ ــى چبىـ ىڭالر ياخشـ
  .»مۇسۇلمان بواللمايسىلهر

  !...خاھىشنىڭ ھالىغا ۋاي –شۇ نهپسى 

ــز ــېس  ھهممىمىــــ ــۇمكى، ھــــ ــۇ ۋە  –گه مهلــــ تۇيغــــ
 ئىختىيارلىققــا، كــۆپىنچه ھــالالردا بىزنــىھهۋەســلىرىمىز 

ھالقىـپ ئۆتـۈپ،   چهكلىمىلهردىـن  سهركهشـلىككه ۋە  ھهتتا 
 رتىپ،ته ئىنتىزام، .ئۈندەيدۇ ياشاشقا قا تايىنىپىياتسھېس

  .خالىمايدۇ پهقهتالئۆلچهم ۋە تىزگىنلهشنى 
 مۇسـۇلمانالر شـۇكى،  بىر ھهقىقهت يهنه  بىلىدىغان بىز

بهلكــــــى ئهڭ كىچىــــــك   ســــــهركهش ھاياتقــــــا ئهمهس، 
ــوئال  ــق ســــ ــىالتلىرىغىچه ئهتراپلىــــ ــوراق  - تهپســــ ســــ

   .ئىگه دىغان ھاياتقاىلىنىق
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شـۇنى   بىرلهشتۈرۈپ ئويالشـقاندا، بۇ ئىككى ھهقىقهتنى 
ھېسابىمىزنى ئـوڭ   ،كۆرۈپ يېتهلهيمىزكىىتى ئاسان ناھاي

ــتىن، ــرىش ئۈچــۈن پهيغهمبىرىمىــ   تهرەپ ــزگه  زئاســان بې بى
 رىئايه قىلىشـىمىز رغا تولۇق ئاساسال ىييهتكۈزگهن ئىسالم

ئۈچــۈن  ۇقىشــلۇكۆڭــۈل خ”، ئۇنــداق بولمايــدىكهن .كېــرەك
تائــــاال هللا ا .بىزنــــى بهخــــتكه ئېرىشــــتۈرەلمهيدۇ“ ياشــــاش

رىــپ ېشــارەت بېبــۇ توغرۇلــۇق ئوچــۇق بتته تۆۋەنــدىكى ئــايه
پهرۋادىگارىــڭ بىــلهن   !)ئــى مــۇھهممهد (� :دەيــدۇمۇنــداق 

ــۇالر قهســهمكى، ــاپىقالر( ئ ــى مۇن ــۆز ئار )يهن  – ســىدىكى دەىئ
 ســېنى ھۆكــۈم چىقىرىشــقا تهكلىــپ قىلمىغــۇچه،  تاالشــقا

ئانـــــدىن ســـــېنىڭ چىقارغـــــان ھـــــۆكمىڭگه ئۇالرنىـــــڭ 
وقــالمىغىچه ۋە ئــۇالر دىللىرىــدىكى قىلــچه غــۇم بولســىمۇ ي

  .①�ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ پۈتۈنلهي بويسۇنمىغىچه
ھهقىقهتـكه خىـالپ   پ، زىـ ېھهقتىن ئھهۋەس  –ھاۋايى 

ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   پهيغهمـبهر بىر ئىنسـان   .ۇشتۇريول تۇت
ــلهن     ــى بىـ ــا ئهقلـ ــى ئهمهس، بۇيرۇقلىرىغـ ــى بهلكـ  -نهپسـ

ــى چىق  خاھىشــى ــلهن قارش ــدۇبى ــايهتته  .ى ــدىكى ئ ــۇ  تۆۋەن ب
ئهگهر ئۇالر ساڭا جـاۋاپ  �: ھهقىقهت مۇنداق بايان قىلىنغان

ــه، ــى، بهرمىس ــڭ نهپســى   بىلگىنك ــۇالر پهقهت ئۆزلىرىنى  -ئ

  .②�خاھىشىغىال ئهگىشىدۇ
ــاۋايى  ېـــزىشھهقـــتىن ئكه ئهگىشـــىش ھهۋەســـ - ھـ

هتنىــڭ داۋامىــدا مۇشــۇ  قى ئايۇقىرىيــ هللائۇلــۇغ   .دېمهكتــۇر

                                                 
 .ئايهت – 65سۈرە نىسا،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 50سۈرە قهسهس،  ②
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قىلغان توغرا يـولنى   ۋەھىي هللا ا� :ھهقىقهتنى بايان قىلىدۇ
خاھىشىغا ئهگهشكهن كىشـىدىنمۇ ئـازغۇن    -نهپسى  ،قويۇپ

  .①�ئادەم بارمۇ؟
سـىلهردىن  ” :ھهزرىتى ئهلى بىر سـۆزىدە مۇنـداق دەيـدۇ   

 –بىـرى، ھـاۋايى   . ئىككى تۈرلۈك ئىشتا ئهندىشـه قىلىـمهن  
يهنه بىـرى، ئـاخىرى چىقمايـدىغان    . ھهۋەسلهرگه ئهگىشـىش 

ھهۋەســـكه  –ھـــاۋايى . بولـــۇش ئهمهلـــلهر بىـــلهن مهشـــغۇل
ــكه ئهگىشىشــتىن   ئهگىشــىش ھهقنــى كــۆرۈش ۋە ھهقىقهت

ئاخىرى چىقمايدىغان ئهمهللهر سىلهرگه ئـاخىرەنى  . توسىدۇ
  .“ئۇنتۇلدۇرىدۇ

ــا بــۇالردىن شــۇنى ئوچــۇق كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇكى،    مان
ــۇلمان ” ــى مۇس ــلهن “ ياخش ــدى بى ــڭ  ئال پهيغهمبىرىمىزنى

بويسـۇنۇش   تولـۇق . كېرەكۇشى بويسۇن تهلىماتلىرىغا تولۇق
 بولۇشــى تۇيغۇالرنىــڭ تهســلىم -ھــېس ھهۋەس ۋە  - ھــاۋايى

ئىســالم دىنىغــا  !مىنلهرئئــى مــۆ� .بىــلهن ئهمهلــگه ئاشــىدۇ
نـازۇك   دېگهن ئـايهتتىكى چـاقىرىق بـۇ    �پۈتۈنلهي كىرىڭالر

ــدىمى   ــۆز ئال ــۇقتىنى ك ــدۈرمهكتهن ــى،  .زدا گهۋدىلهن دېمهكك
ــۇلمان ” ــى مۇس ــز،“ ياخش ــن   دېگىنىمى ــۇلمانلىققا چى مۇس

 باشـــــقىچه قىلىـــــپ ئېيتقانـــــدا، ،دىلىـــــدىن باغالنغـــــان
مۇســــۇلمان بولغــــان  مۇســــۇلمانلىق ئــــۆلچىمى بــــويىچه

  .ۇركىشىد

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 50سۈرە قهسهس،  ①
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 ...ئهقلىيهچىلىك قىلمايلى

سـۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىـڭ   خاھىشنىڭ  –نهپسى 
تولىمـۇ مـۇرەككهپ  ۋە ئىچىـدىن     بويسۇنۇشى تهلىماتلىرىغا

بهكــرەك بۇرۇنقىــدىنمۇ امــانىمىزدا ز چىققىلــى بولمايــدىغان
بىـزگه   كۆپىنچىمىز ئهسلىدەچۈنكى  .مۇھىم رول ئوينايدۇ

قۇچـاق   ،مايىـل بولـۇپ  ئۇسـۇلىغا  يات ۋە نامۇناسىپ ياشـاش  
ــ ــدا  .ۋاتىمىزئېچىـ ــدىن ئېيتقانـ ــر مهنىـ ــاۋايى ، يهنه بىـ  -ھـ

ــلهر  ــتۇرۇلغانھهۋەســ ــاۋاتىمىز ئىالھالشــ ــا ياشــ  .مۇھىتتــ
چه ىخاھىشـى بـوي   -ۆز نهپسـى  ئدېگۈدەك كىم  ھهر ئومۇمهن،

شــۇ . بولۇشــقا تىرىشــماقتا“ مۇســۇلمان” ياشــىغان ھــالهتته
ــلهن   ــالى بىـ ــلىرى ئار ىئھـ ــالم ئاساسـ ــق  ىسـ ــىدا زىتلىـ سـ

نچه ىكــۆپ مهســىلىلهرنى .بـارلىقىنى ھــېس قىاللمايۋاتىـدۇ  
ــپ    ــازىرە قىلىــــــ ــلهن مۇنــــــ ــك بىــــــ  ،ئهقلىيهچىلىــــــ

ھهۋەســلهرنى  - ئارقىســىدىكى ھــاۋايىنىــڭ ئهقلىيهچىلىك
ىــن ت“ئهقلىيهچىلىــك”ھهتتــا بــۇ  .پ يېتهلمهيۋاتىــدۇكــۆرۈ

ــىز   ــالنغان ئاساسسـ ــرلهر باشـ ــڭ تهبىـ ــۆكمى دىنىمىزنىـ ھـ
ىمۇ ىرىدمهســـىلىلناھـــايىتى ئېنىـــق بهلگىلهنـــگهن بهزى 

ــۆرۈلمهكته ــالبۇكى .كــ ــار يهردە  ”، ھــ ــۈم بــ ــق ھۆكــ ئېنىــ
ئېنىـــق ھـــۆكمى  ،دېـــمهك .“ئىجتىهادقـــا ئـــورۇن يـــوق  

كــۆز  يشهخســىدە مهســىلىلهر ھهققىــ يدىنىــ هلگىلهنــگهنب
چبىــر ئىلمىــي ئاساســى ېھ شــقا رۇخســهت يــوق ئىــكهن،اقار

   .رۇخسهت يوق تېخىمۇ ،ئهلۋەتته، گهتهبىرلهربولمىغان 
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  ئارزۇالرنىڭ ھۆرلۈكى

ــۋالالردا   ــۇنداق ئهھــــــ ــا مۇشــــــ ــۆيۈملۈك مانــــــ ســــــ
ــڭ ــاۋايى« :پهيغهمبىرىمىزنىــ ــلهر مېنىــــڭ   - ھــ ھهۋەســ

 ىــيھهقىقچبىــرىڭالر ېھ بويســۇنمىغىچه،يهتكــۈزگىنىمگه 
ە ئوتتۇرىغـــا ىددېـــگهن ھهدىســـ» مۇســـۇلمان بواللمايســـىلهر

 .غـــان ھهقىـــقهت تېخىمـــۇ چۈشىنىشـــلىك بولماقتـــاۇلقوي
ئارزۇلىرىمىزنىــڭ  ھهۋەســلىرىمىزنىڭ، - ئهســلىدە ھــاۋايى

ــۈكى مۇشــۇ  ھۆ ــۇنى   “بويســۇنۇش”رل ــۇپ، ب ــدە بول نىــڭ ئىچى
ــازغىنه ــ پهقهت ئـ ــته لهر ىكىشـ ــپ يهتمهكـ ــېس قىلىـ ۋە  ھـ

ــ ــۇنۇش” يھهقىقى ــت ۋە   “بويس ــۈك بهخ ــدىكى مهڭگۈل ئىچى
  .شاللىق ئىچىدە ياشىماقتاۇئهبهدىي خ

ئالـــدى دۈشـــمهندىن مـــۇداپىئهلىنىش ئۈچـــۈن  تاشـــقى
ياخشى  مۇھىم بولغاندەك، نى يېڭىشئىچكى دۈشمهن بىلهن

مۇسۇلمان بولۇش ئۈچـۈن ئىچىمىزدىكـى ناچـار ئىـدىيه دەپ     
ــېس  القار ــان ھـ ــۇ  –غـ ــارزۇ ۋە تۇيغـ ــلىرىمىزنى  -ئـ ھهۋەسـ

ــ ــۈزگىنىگه  بهرپهيغهمــــــ ــاالمنىڭ يهتكــــــ ئهلهيهىسســــــ
ــهرت ــلهن  نهپــــس ،مېــــنىڭچه .بويسۇندۇرۇشــــىمىز شــ بىــ

ەپ د“ ئهڭ كاتتىسـى جىهاتالرنىـڭ  ” غان جىهاتنىـڭ ىنقىل
    .ېرەكتىن بولسا كبسهۋە مۇشۇ تهرىپلىنىشى
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  ...سۈننهتكه ئهمهل قىلىدۇ

  
�� !����� )���<���� ���� 	
���� 	
����� ��� ���� 'K��"�; ��� ������ �3��� ���- �
��/��� 	
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�)��& �K�/����$ ��G��	� ��� �L�M�� .  
ــى مالىــك رەزىي  ــۇ هئهنهس ئىبن ــۇ ئهنه ــۋايهت لالھ دىن رى

ــدۇكى، ــبهر قىلىنى ــهلال پهيغهم ــى لالھۇس ــهللهم ئهلهيه  ۋەس
دىن يــۈز كىمكــى مېنىــڭ ســۈننىتىم  « :مۇنــداق دېــگهن 

دىن هنئۇ مبولىدۇ،  نى تهرك ئهتكهنئۇ مېنىڭ يولۇم ئۆرۈسه،
  .»ئهمهس

  پهيغهمبهرنىڭ ۋەزىپىسى ۋە ساالھىيىتى

مۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭمۇ باشـقا     
پهيغهمـبهرلهرگه ئوخشـاش ئىككــى ئاساسـىي ۋەزىپىسـى بــار     

   .بىرى، تهبلىغ قىلىش؛ ئىككىنچىسى، چۈشهندۈرۈش: ئىدى
يــولى بىــلهن   يــىتائــاالدىن ۋەھ هللا: تهبلىــغ قىلىــش 

ــۆز ئ ــانالرغا ئــ ــانلىرىنى ئىنســ ــۈزۈش ۋە الغــ ــى يهتكــ  ئهينــ
مۇنــداق قۇرئــان كهرىمــدە بــۇ ھهقــته  .ئــاڭلىتىش دېمهكتــۇر

  :دېيلگهن
پهرۋادىگارىـڭ تهرىپىـدىن سـاڭا نازىـل      !ئى پهيغهمـبهر �

ئهگهر  قىلىنغان ئهھكامالرنىـڭ ھهممىسـىنى يهتكـۈزگىن،   
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تاپشــــۇرغان ۋەزىپىنــــى ئــــادا هللا ا تولــــۇق يهتكۈزمىســــهڭ،
ــا ــهن،قىلمىغــــ ــ هللا ن بولىســــ ــانالرنىڭ ېســــ نى ئىنســــ

  .①�زىيانكهشلىكىدىن ساقاليدۇ
 چۈشـــــــــهندۈرۈش بولســـــــــا، يهتكۈزۈلگهنلهرنىـــــــــڭ

تهدبىقالشـــــــــقا مۇناســـــــــىۋەتلىك  چۈشهندۈرۈلۈشـــــــــى،
ــۇللىرىنىڭ ئهمهل ــئۇس ــى،ى ــى  ي كۆرسىتىلىش ئۆگىتىلىش

بــۇ ھهقىقهتنــى مۇنــۇ ئــايهتتىن كــۆرۈۋالغىلى      .دېمهكتــۇر
ــدۇ ــاننى  �: بولى ــاڭا قۇرئ ــز س ــۈرۈلگهن   بى ــانالرغا چۈش ئىنس

پىكىر ) بۇ قۇرئاننى(شهرىئهتنى بايان قىلىپ بهرسۇن، ئۇالر 
ــپ  ــۇن    (قىلى ــىههت ئالس ــدىن ۋەز ـ نهس ــل ) ئۇنىڭ دەپ نازى
  .�قىلدۇق

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ قۇرئــان ئــايهتلىرىنى    
يـاكى قۇرئانـدا ئېنىـق    ، تهكىـتلهش  شۈچۈشـهندۈر  شىش،ېي

بــاغالش  ھۆكــۈمگه يدىنىــ ھــۆكمى بولمىغــان خۇسۇســالرنى
ننهت ۈسـ  تهبلىغىـدىن ئۈچۈن قىلغان سۆزى يـاكى ئهمهلىـي   

ئارزۇسـى   يپهيغهمبهرنىڭ شهخسى تهبلىغ. ىدۇېلمهيدانغا ك
ھهرقانــــداق  رىلمىگىنىــــدەك،ېا بىشــــىغچه قوللىنىبــــوي

خاھىشــــــى بــــــويىچه  ســــــۈننهتنى ئــــــۆز مۇئــــــالىمنىڭ
يهنـــــى پهيغهمـــــبهر . گه ئىمكـــــان يـــــوقىچۈشهندۈرۈشـــــ

ــ ــرى االمنىڭ ئهلهيهىسسـ ــرتهبلىغلىـ ــۇلمانالرنى بىـ  - مۇسـ
بۇل قىلىش ۋە وئۇنى ق ،بولۇپئامىل بىرىگه باغالپ تۇرغۇچى 

بىــر ئــايهتته بــۇ توغرۇلــۇق  .تهدبىقــالش الزىــم ئهمهلىــيهتكه
  :گهندېيىلمۇنداق 

                                                 
 .ئايهت – 67ە مائىدە، سۈر ①
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ــۈم   هللا ا� ــتا ھۆكـ ــرەر ئىشـ ــرى بىـ ــڭ پهيغهمبىـ ۋە ئۇنىـ
ــ ئايــال مۇئمىنلهرنىــڭ ئــۆز ئىشــىد  چىقارغــان چاغــدا، ئهر ا ـ

نىـڭ پهيغهمبىـرى   هللاۋە اهللا يهنـى ا ( ئىختىيارلىقى بولمايـدۇ 
ــڭ     ــېچ ئادەمنى ــكهن، ھ ــان ئى ــۈم چىقارغ ــرەر ئىشــتا ھۆك بى

كىمكــى ، )ئۇنىڭغــا مۇخالىپهتچىلىــك قىلىشــىغا بولمايــدۇ
قا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلسا، ھهقىقهتهن هللا

  .①�ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ

  مۇسۇلماننىڭ ۋەزىپىسى

همبىرىمىزنىڭ سـۈننىتىنى ئېتىـراپ قىلىـش ۋە    پهيغ
ــا  ــۇنىڭغا قارىت ــاش  ش ــزگه ب  هللاياش ــتىن بى ــتهرەپ رىلگهن ې

  :ئايهتلهر تۆۋەندىكىچهۋەتلىك ىبۇنىڭغا مۇناس .ۋەزىپىدۇر
 ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلىڭــالر،    قــا ۋەهللا�

؛ ②�ۇكـاپىرالرنى دوسـت تۇتمايـد   هللا ا ز ئۆرۈسـه، ۈئهگهر ئۇالر يـ 
ئۇالرئـــۆز ئارىســـىدىكى  بىـــلهن قهســـهمكى، پهرۋەدىگارىـــڭ�

 تهكلىـپ قىلمىغـۇچه،   دەتاالشقا سـېنى ھۆكـۈم چىقىرىشـقا   
ئاندىن سېنىڭ چىقارغـان ھـۆكمىڭگه ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدا     
ــۈنلهي   ــۇالر پۈتـ ــالمىغىچه ۋە ئـ ــۇم بولســـىمۇ يوقـ قىلـــچه غـ

پهيغهمــبهر �؛ ③�بويســۇنمىغىچه ئىمــان ئېيتقــان بولمايــدۇ 

                                                 
 .ئايهت – 36سۈرە ئهھزاب،  ①
 .ئايهت – 32سۈرە ئال ئىمران،  ②
 .ئايهت – 65سۈرە نىسا،  ③
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نېمىنـى توسـقان    ئۇنى قىلىڭـالر،  ،سىلهرنى نېمىگه بۇيرىسا

كىمكـى پهيغهمـبهرگه   �؛ ①�ئۇنىڭـدىن سـاقلىنىڭالر   ،بولسا

  . ②�قا ئىتائهت قىلغان بولىدۇهللا ئىتائهت قىلىدىكهن،
ــدۇكى  ــقا بولىـ ــى   ،كۆرۈۋېلىشـ ــالمنىڭ ئىككىنچـ ئىسـ

ئۇنىــڭ ئىســالمنى تونــۇش ۋە   مهنبهســى بولغــان ســۈننهت  
ــ    ــىدىن ئېيتقانــ ــاش نۇقتىســ ــهن ياشــ ــا ئاساســ  ،داروھىغــ

بۇنىـڭ   .مۇسۇلمانالرنىڭ بىردىنبىـر ئىشـهنچلىك يولىـدۇر   
ھورۇنلۇق ۋەيـاكى  ياكى ئۈچۈن مهيلى تهقۋالىق سهۋەبىدىن 

ســىرتىدا ســۈننهتنىڭ  ،بولســۇن ســهۋەبىدىن بىپهرۋالىــق
ــقا،  ــهت قېلىشــــ ــۇلمانلىققا رۇخســــ ــىز مۇســــ  سۈننهتســــ

ــانقىلىنم ــز  .ىغـ ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىـ ــته   سـ ــۇ ھهقـ بـ
  :الندۇرۇپ مۇنداق دېگهنئاگاھ مۇسۇلمانالرنى

بىرىڭالرغــــا مېنىــــڭ ھهدىســــلىرىمدىن بىرەرســــى «
: كلهرگه يـۆلهنگهن ھالـدا  هل تۆشـ ىسېئ ،گهندەسۆزلهپ بېرىل

شــۇنى  ،قۇرئانــدا نــېمىگه بۇيرىغــان بولســا  هللا بىلمهيــمهن،”

رەسـۇلۇلالھنىڭ  «؛ ③»دېگىنىنى كـۆرۈپ قالمـاي   “قىلىمىز
ــى   ــارام قىلغىنــ ــڭهللاھــ ــارام قىل نىــ ــلهن  ھــ ــى بىــ غىنــ

  .④»بىردەكتۇر

                                                 
 .ئايهت – 7سۈرە ھهشىر،  ①
 .ئايهت – 80سۈرە نىسا،  ②
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ③
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ④
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  سۈننهتكه ئهمهل قىلماي تۇرۇپ، مۇسۇلمان بولغىلى بولمايدۇ   

 كۆرســىتىپ لهر شــۇنى ئوچــۇق قىلىــپ  ىرىــدىكۇقىي
تـــۇرۇپ مۇســـۇلمان ئهمهل قىلمـــاي  ســـۈننهتكه رىـــدۇكى،ېب

 كه ئهمهل قىلمايــدىغانســۈننهت” شــۇڭا. بــولغىلى بولمايــدۇ
ــۇلمانلىق  ــىمۇســ ــۇلمان “چۈشهنچىســ ــى مۇســ نىڭ ياخشــ

ــان  قوللىم ــرەك بولغــ ــلىقى كېــ ــازغۇن اســ ــىكپئــ  .ردۇرىــ
_ يولباشچىســى  يۋە ھهقىقىــ بىردىنبىــرمۇســۇلمانالرنىڭ 

ــى ۋەســهللهمدۇر   ــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر .م  پهيغهم
ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىدىن يىراقالشتۇرىدىغان ھهرقانداق 

ــر،ىپ ــههلهر نهزەرگهتهكلىــــپ ۋە  كىــ ــدۇ ۋە  اليىــ ئېلىنمايــ
 پهيغهمبهرشۇنىسى مۇھهققهقكى، . مهيدۇھۆرمهتلهشكه ئهرزى

ــي ئۇســلۇبلىرىدىن ئهلهيهىسســاالم ــداق  نىڭ ئهمهلى ھهرقان
  .قا بولىدۇنى تالالشىبىر

ياخشى مۇسـۇلمان سـۈننهت بولمىغـان يهردە بىـدئهت ۋە     
ــدا بولىــدىغانلىقىنى ئېنىــق بىلىــدۇ  خۇراپات  .لىقنىــڭ پهي

  .①ىچىسبئازغۇنلۇقنىڭ سهۋە -چۈنكى بىدئهت 
سۈننهت بىلهن  ياخشى مۇسۇلمان دېگىنىمىز، ئۇنداقتا،

  .دۇركىشى غانىدىمۇسۇلمان بول كه كۆرەسۈننهت ،ايدىغانياش

                                                 
ــۇ داۋۇد»جــۇمئه«: مۇســلىم ① ؛ »ئىككــى ھېيــت«: ؛ نهســائى»ســۈننهت«: ؛ ئهب

 .»مۇقهددىمه«: ؛ دارىمى»مۇقهددىمه«: ئىبنى ماجه
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  ...پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىلمىغىنىنى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۈننىتىنى ھاياتىغــا  
تهدبىقـــالپ ياشاشـــقا غهيـــرەت قىلغانالرنىـــڭ ئهڭ ياخشـــى  

ــاھاب  ــۆرنىكى ســ ــۇپ، ئ لهرىئــ ــ ۇبولــ ــڭ ئىچىــ دە ئهڭ الرنىــ
ــۇنهۋۋەرلىرى  ــۇ م ــى ئهب ــدۇلال  ھهزرىت ــرى ۋە ئاب ــى  ھبهك ئبىن

ــۆمهردۇر ــۇ  .ئـ ــى ئهبـ ــ   ھهزرىتـ ــۇن مهسـ ــرى نۇرغـ : لىدەىبهكـ
پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ قىلمىغىنىنــــى مهن   ”

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ”: ياكى“ ...!؟قانداقمۇ قىالي
قىلغىنىنـــــــى مهن قانـــــــداقمۇ تهرك ئېـــــــتهي يـــــــاكى 

پهيغهمـبهر   ېگهندەك چۈشـهنچه بىـلهن  د“ ...!گهرتىۋېتهي؟ئۆز
بىرمــۇ بىــر تهدبىقــالپ   ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۈننىتىنى  

  .ماڭغان
ــدە    ــان يېرىـ ــاالمنىڭ توختىغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

تېــز ئــۆتكهن يهرلهردىــن ئوخشــاش شــهكىلدە تېــز   ،اپتوختــ
ــۆتكهن، ــۈننىتى  ئــ ــڭ ســ ــى ئۇنىــ ــنچىكه  نىڭيهنــ ئهڭ ئىــ

مهشـــهۇر بولغـــان ھهزرىتـــى  شىشـــتهتهرەپلىـــرىگىچه ئهگى
ــدۇلال ــۆمهر رەزىي  ھئاب ــى ئ ــۇ ئهنهۇهئىبن ــالالھ ــۈنى   م ــر ك بى

ىرىــپ كه كدئۈچــۈن مهســچى ئوقــۇش پېشــىن نــامىزىنى  
“ ئۇيقـۇدىن ياخشـىدۇر   ناماز”: ۇئهززىننىڭكېتىۋاتقىنىدا، م

ــاڭالپ ــۇغىنىنى ئــ ــدۇ ۋە دەپ ئهزان ئوقــ ــدىكى  قالىــ يېنىــ
ــۇ، بامــدا” :دوســتىنىڭ قــولىنى تارتىــپ  ت نامــاز ۋاقتىــدا ب

مهن  بۇنـداق ئوقـۇش بىـدئهتتۇر،    شـىن ۋاقتىـدا  ېپ ئوقۇلىدۇ،
ــب ــىـ ــچى اردئهت بـ ــايمهن دمهسـ ــنى خالىمـ ــاز ئوقۇشـ “ ته نامـ

تىن چىقىــــپ دمهســــچى ئهزان ئوقۇلۇۋاتقانــــدا چه،ىدېگىــــن
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ئــۇ  ،كېتىشــنىڭ ياخشــى ئهمهســلىكىنى بىلىــپ تــۇرۇپ    
  ...هتكهنتىن چىقىپ كدمهسچى

  ...كىم يۈز ئۆرۈسه

 شـۇنداقال بىـز  ىرىگه، ساھابىل ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه
ــۈممهتلىرىگه ــداق  ىئۆز ئ ــۈننىتىنى قان ــڭ س ــبىقالش نى تهت

ــى كۆرســىتىپ ب  ــرگه، الزىملىقىن ــلهن بى ــرىش بى ــى  ې مهيل
ــداق ســهۋەپ ســىرتىغا ســۈننهتنىڭ  ،ســۇنمىبىــلهن بول قان

 .چىقىــپ كېتىشــكه ھهرگىــز مــاقۇللۇق بىلدۈرمىگهنىــدى
كېچىسـى   اۋاملىـق روزا تۇتقـان،  د ،نى ئاز كۆرۈپىرىئىبادەتل

ىـدىن يىـراق تۇرغـان    ۋە ئاياللىر ئۇخلىماي ئىبادەت قىلغان
ــاھابى  ــچه ســـ ــر نهچـــ ــانبىـــ ــبهر دىن خهۋەر تاپقـــ  پهيغهمـــ

ــۇالرنى دەرھــال ئىــزدەپ تېپىــپ، ئهلهيهىسســاالم  ــداق  ئ مۇن
ىن ئهڭ كـۆپ  تائاالدهللا ائاراڭالردا شۈبهىسىزكى، « :ېگهنىدىد

ــد ــولى قورقىــ ــى مهن بــ ــا مهن بهزى  .مهنىغان كىشــ ئهممــ
 .بهزى كـــــۈنلىرى تۇتمـــــايمهن كـــــۈنلىرى روزا تـــــۇتىمهن،

 .كېچىلىــــرى ھهم ئىبــــادەت قىلىــــمهن ھهم ئــــۇخاليمهن
نىـڭ  ېكىمكـى م  .مهنپ تـۇرى ئاياللىرىم بىلهنمۇ ئۇچرىشـى 

ئـۇ   ياكى ھهددىـدىن ئاشۇرۇۋەتسـه،   سهۈسۈننىتىمدىن يۈز ئۆر
ىن ئهنه شــۇ مهنــد. ئهرتــكهن بولىــدۇنىــڭ يولــۇمنى تهرك ېم

     .①“ئهمهستۇر

                                                 
 .ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان بۇخارى ①
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 پۈتـۈنلهي  ھهرىكىتى ئىالھىي ئىـرادىگه  - ھهربىر ئىش
ۋە  قىيىنچىلىققــا يولۇقۇشــىمۇســۇلمانالرنىڭ  ،الشــقانماس

 ياخشــى ئهڭ ،①دىن قــاتتىق ئازابالنغــانكــۈلپهت چېكىشــى

ــۆرنهك ــهپقهتلىك ،②ئ ــالهملهرگهۋ ③ش ــپ ىق مهرھهمهت ە ئ لى

ز سۈننىتىگه ئۆپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  ④ئهۋەتىلگهن
ى مــۇھىم ۋە ھهل قىلغــۇچ ئىنكاســقارشــى كۆرســهتكهن بــۇ 

ــان    ــرەك بولغــ ــى كېــ ــۇلماننىڭ ئهگىشىشــ ــى مۇســ ياخشــ
ــ  ــر يولنى ــايىتى   بىردىنبى ــى ناھ ــى ئىكهنلىكىن ڭ قايسىس

  .ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرمهكته
 ئهڭسـۆزلهرنىڭ  ” شۇنى ئۇنتۇماسـلىقىمىز كېرەككـى،  

ــى ( نىــڭ كىتــابىهللا ســىلىېئ ــانيهن ئهڭ  نىــڭ؛ يولالر)قۇرئ
ــى ــبهر توغرىسـ ــولى  پهيغهمـ ــاالمنىڭ يـ ــى ( ئهلهيهىسسـ يهنـ

  .⑤“دۇر)سۈننهت
  

  

                                                 
 .ئايهتكه قاراڭ – 128سۈرە تهۋبه،  ①
 .ئايهتكه قاراڭ – 21سۈرە ئهھزاب،  ②
 .ئايهتكه قاراڭ – 128سۈرە تهۋبه،  ③
 .ئايهتكه قاراڭ – 107سۈرە ئهنبىيا،  ④
 ئهھـمهد ئىبنـى ھهنـبهل    ۋە دارىمـى  ،ئىبنـى مـاجه   ،هسائىن ،مۇسلىم ،بۇخارى ⑤

 .رىۋايهت قىلغان
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  ...خۇراپاتلىق ۋە باتىل ئېتىقادتىن يىراقتۇر
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 دىن رىــۋايهت قىلىنــدۇكى، ائهنهــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ 

 :مۇنــداق دېــگهن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر
ئۇ  كىمكى دىنىمىزدا بولمىغان بىرەر ئىشنى پهيدا قىلسا،«

كىـم  « :كهلگهنيهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق . »لىنىدۇرەت قى
ئـۇ رەت   ،ماقچى بولسـا دىنىمىزدا بولمىغان بىر ئهمهلنى قىل

  .①»بۇل قىلىنمايدۇوق دۇ،ىقىلىن

  ھازارەت مهسىلىسى

 “خۇراپـــات” نىڭنىـــڭ زىـــت مهنىســـى  “ھهقىـــقهت”
ت دېگىنىمىـز،  خۇراپـا  .ئىكهنلىكىنى ھهممىمىز بىلىمىـز 

ســـاپ ۋە تــــوغرا   توقۇلمــــا، ن،ى بولمىغـــا ۋەســــل -ئهســـلى  
بهزى زامــــان ۋە  ،قوشــــۇۋېتىلگهنســــىغا ىئېتىقادنىــــڭ ئار

بهختسـىزلىك  ) كـۆپىنچه ھـالالردا  (ماكاننىڭ بهخت يـاكى  

                                                 
رىـۋايهت   ئهھمهد ئىبنى ھهنـبهل  ۋە ماجه ئىبنى، ئهبۇ داۋۇد ،مۇسلىم ،بۇخارى ①

 .قىلغان
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ــگه    ــىنىش دېگهن ــدىغانلىقىغا ئىش ــپ كېلى ــاش ئېلى ئوخش
ــداق  –يالغــان  ــارەت -ســۆز ياۋى باتىــل  .چــۆچهكلهردىن ئىب
 شـىنىش، ىرگه ئئاساسسـىز سـۆزله   بولسا، مانا مۇشۇ ئېتىقاد

ۋاالرغا ئهگىشـىپ  ىبۇ ئېغ سۈننهت ئهمهللهرنى تهرك ئېتىپ،
ــۇر  ــېڭىش دېمهكت ــۇنداقال .م ــىدا  ،ش ــڭ بېش ــا  تېمىنى تىلغ
ىــدىغان رەت قىلىن”ه دېيىلگىنىــدەك تئېلىنغــان ھهدىســ

  .تۇر“ئىش
باشــقىچه  ھايــات ئۈچــۈن، يدىنىــ نتــوغرا بولغــا دېــمهك،

 شـاش ئۈچـۈن،  ياخشى مۇسۇلمان بولـۇپ يا  ،ېيتقاندالىپ ئىق
 غــاۋە بۇالر ئالــدى بىــلهن تــوغرا بولغــان ئىمــان ئاساســلىرى 

ئانــدىن  ئىــگه بولــۇش،  ھاياتىغــا مۇناســىۋەتلىك ئىبــادەت 
ــادالردىن خۇراپىيلىــق ۋە ب، كېــيىن ــايىتى  اتىــل ئېتىق ناھ

، ئۇنىڭغـــا ئهگىشـــىپ ھوشـــيارلىق بىـــلهن ھهزەر ئهيـــلهپ
  .رىشىش كېرەكىت قاتتىققالماسلىق ئۈچۈن 
ــى د ــىدە  ۋە  ەۋرھهرقايســ ــڭ ھهممىســ جهمئىيهتلهرنىــ

خۇراپـاتلىق ۋە   كۆرۈلگهن بولسىمۇكۆپتۇر  - دېگۈدەك ئازدۇر
ا ىغھهل قىلىشـ  جهمئىيهتنىڭ شۇ دەۋر ۋە اتىل ئېتىقادالرب
ــىل  ېت ــاق مهس ــلىك ئورت ــۇت گىش ــۈپىتىدە مهۋج ــۇپ  ه س بول

 ئـادەت،  - ئـۆرپ  جاھـالهت،  اساسهنگىدە ئېبۇالرنىڭ ت. كهلدى
مهنــپهئهت  ينهپ ۋە شهخســى هشــۋىقات،ت يوســۇن، -قائىــدە 

  .دېگهندەكلهر ياتماقتا
 باتىـل ئېتىقـادالر  خۇراپـاتلىق ۋە  يهنه بىـر جهھهتـتىن،   

ئېهتىيـاج ۋە كـېلهچهك   كۈندىلىك  ،تهن ساقلىقىنچه ىكۆپ
 دېگهنــدەك ئىشــالردا، مهلۇمــاتلىق بولــۇشھهققىــدە ئالــدىن 

تۇرمــــۇش ” .ئايــــالالر ئارىســــىدا كهڭ ئۇچرايــــدۇ ،بولۇپمــــۇ
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ســـــهھىيه مـــــۇالزىمىتىنى  ،ئۆســـــتۈرۈشۋىيىســـــىنى سه
خۇراپــاتلىق ۋە ئــارقىلىق ياخشــىالش دېگهنــدەك تهدبىــرلهر 

ــۇمكىن    ــى م ــۈگهتكىلى بولۇش ــادالرنى ت ــل ئېتىق دەپ “ باتى
ــدۇقارى ــا .لىـ ــاتلىق ۋە  ئهممـ ــڭخۇراپـ ــل ئېتىقادالرنىـ  باتىـ

قىرى قـاتالم جهمئىيهتلىرىـدىمۇ كۆرۈلۈشـى    ۇۋە ي يزامانىۋى
ــۇ قاراشــنى  ــۈب ــدى پۈت ــۇ . نلهي دېگــۈدەك مــات قىلىــپ قوي ب

ــدئهتنىڭ ئى   ــاتلىق ۋە بىـ ــۋال، خۇراپـ ــلهن  قئهھـ ــاد بىـ تىسـ
ــتىن ــىۋەتلىك بولماســ ــى  ،مۇناســ ــلهن بهلكــ ــازارەت بىــ ھــ

ئوتتۇرىغــا  ئېنىــقئىكهنلىكىنــى  همهســىل مۇناســىۋەتلىك
   .ماقتاقوي

  ...دىنىي بىلىمى يېتهرلىك بولمىسا

ــر يهنه  ــتىن،بى ــاتلىق ۋە ب تهرەپ ــل ئخۇراپ ــااتى  ېتىقادق
ــۇالرنى ج ئالـــدىنىپ، ــرىچه قوغداىنېئـ ــدىغان ۋە نىـــڭ بېـ يـ

ــڭ تۇر   ــتىدە چىـ ــالىق ئۈسـ ــدىغخاتـ ــۇلمانالرنىمۇ ىـ ان مۇسـ
بۇ ھهرىكهتلهرنىـڭ تېگىـدە    ،شهك يوقكىھېچ  .تىمىزىئۇچر

ــا  ــاراڭغۇ ۋە قورقۇنچلــۇق جاھــالهت ياتماقت  نىــڭدىنىمىز .ق
 ۋە ھهقىقهتــكه ئۇيغــۇن ئىمــان ئاساســلىرى،    ىيهتئىنســان

ادەت ۋە ئهخـالق قـوراللىرى ۋە بۇالرغـا ئاساسـهن ئېلىـپ      ئىب
ىــدىغان ئهمهلــلهر توغرىســىدا تولــۇق مهلۇماتقــا ئىــگه  ېرىلب

ــالىقنى     ــل خاتـ ــۇ خىـ ــڭ بـ ــىبولغانالرنىـ ــېچ  ،ئۆتكۈزۈشـ ھـ
  .پرىنسىپ جهھهتتىن مۇمكىن ئهمهس ،بولمىغاندا
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ــى  ــڭ قايســ ــۇنجهمئىيهتنىــ ــدىن بولمىســ  ،قاتلىمىــ
ۋە ئىمـانى ئـاجىز    ۇماتى يـوق دەرىجىدە دىنىي مهليېتهرلىك 

ــاتلىق ۋە ب ــاكىشـــىلهرنىڭ خۇراپـ ــانال  اتىـــل ئېتىقادقـ ئاسـ
ــى ــدىغىنىئهگىشـ ــدىغان   پ كېتىـ ــازىرە تهلهپ قىلمايـ مۇنـ
جهمئىيهتنـى  بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن، . ھهقىقهت

 مۇھىتقــا يۋە دىنىــ گهبىلىمــ يدىنىــ دەرىجىــدەيېتهرلىــك 
 ىيهتكــانمۇســۇلمان بولۇشــى ئۈچــۈن ئىم   ئىــگه قىلىــش، 
  .كېرەك يارىتىپ بېرىش

ئهڭ چــــوڭ  اتىــــل ئېتىقادالرنىــــڭخۇراپــــاتلىق ۋە ب  
چۈنكى  .ئۇالرغا ئىشهنگهنلهرگه يېتىدۇ نزىيىنى ئالدى بىله

 )ۇالرغا سهزدۈرمهيالئ( ئىنسانالرنى اتىل ئېتىقادخۇراپات ۋە ب
رەزىيهلالھـۇ   ھجابىر ئبنى ئابـدۇلال  .توغرا يولدىن چىقىرىدۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    يهت قىلىنىشىچه،ئهنهۇدىن رىۋا
نىڭ ئازغۇنلۇققـا سـهۋەبچى   ۋە خۇراپاتلىق بىدئهتقانداق ھهر

سـۆزنىڭ ئهڭ  « :بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېـگهن 
مـۇھهممهد  يولنىڭ ئهڭ توغرىسى ؛ نىڭ كىتابىهللاتوغرىسى ا

ئىشـالرنىڭ  . نىـڭ يولىـدۇر  )سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  (
بـۇ خىـل   غىنـى بولـۇپ،   ڭىـدىن پهيـدا قىلىن  ېى يئهڭ يامىن

 يـــدۇرمىالرنىڭ ھهممىســـى بىـــدئهت ۋە خۇراپـــاتلىقتۇر،   وئ
گـــۇمراھالر دوزاخ  بىـــدئهتنىڭ ھهممىســـى گۇمراھلىقتـــۇر،

  .①»ئهھلىدۇر

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان نهسائى ①
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  ئانارخىزم

اتىــل ۋە ب لىقخۇراپــاتئېيتقانــدا، يهنه بىــر جهھهتــتىن 
ــاد ــگه ئېتىقـ ــاد، ،ندېـ ــۇق، ئېتىقـ ــدارلىق ۋە  قۇللـ مىننهتـ

ېگهنلىك تۇيغۇسىنى يامان تهرەپكه ئىشلىتىش د ادىقلىقس
ئۇقــۇم ۋە قىمــمهت  تىن جهمئىيهتــتهبۇ ســهۋەمۇشــ .بولىــدۇ

 .زىــددىيهت كېلىــپ چىقىشــقا ســهۋەب بولىــدۇقاراشــلىرىدا 
 يتهرلىك دىنىـ ېۋە ئهمهللهرمۇ ي ئاساسالر يھهتتا بهزى دىنى

ــدئهت دەپ     ــات ۋە بى ــدىن خۇراپ ــانالر تهرىپى ــى بولمىغ بىلىم
ژۇرنـال   –گېزىت  .ماقتاىرىلىشقا ۋە تهنقىدلىنىشكه ئۇچرقا
ــو ۋە  ــۇوۋىزېتېل –رادىئــ ــۇ خىــــل  - پــــات رالردىمــ ــات بــ پــ

ــدىغان خهۋەر   ــهتىلهرنى ياقاليــــ ــراممىالر  -سهپســــ پروگــــ
  .تارقىتىلىۋاتماقتا

 باتىـل ئېتىقـادنى  خۇراپـاتلىق ۋە  تهقۋالىق دەپ قـاراپ،  
لهرچه ھهقســىز ئاساســالرغا يدىنىــ يھهقىقىــ ياقلىغــانالر

جاۋابكارلىققا سهۋەبچى بولغانلىقى ئۈچۈن تۆھمهت چاپالشقا 
ــدۇ ــۇش،    .تارتىلى ــهۋەبچى بول ــا س ــر يامانلىقق ــۈنكى بى ــۇ  چ ئ

  .يامانلىقنى قىلغان بىلهن ئوخشاش
ئىنسـانالر ئارىسـىدا    باتىـل ئېتىقادنىـڭ  خۇراپاتلىق ۋە 

تهلۋىلىكلهرنىـڭ   پاسـات ۋە يولسـىز   - پىتنه بهختسىزلىك،
. قىشــىغا ســهۋەب بولىــدىغانلىقى دەرھهقىــقهتئوتتۇرىغــا چى

ــتىن،   ــال تۈگىمهس ــڭ بىلهن ــش بۇنى ــڭ  ئى بهزى ئاچكۆزلهرنى
ھارامــــدىن پــــۇل تېپىشــــىغىمۇ ئاســــانلىق يارىتىــــپ     

 سـاپلىقى، ئاسـانلىقى  بۇالرنىڭ ھهممىسى  مانا .رىلمهكتهېب



ŀ

52 
    

تـا  ھايات يمۇۋاپىقلىقى ئېنىق  بولغان ئىسـالمى  گهۋە ئهقىل
  .دا قىلماقتابىر خىل ئانارخىزم پهي

  ...تهقۋادارلىق دېگهن

ــاتلىق ۋە  ــا خۇراپ ــل ئېتىقادق ــكۈچىلهرنىڭ  باتى ئهگهش
ــۆپچىلىكى ــۋاللىرىنى  لىرئۆز كــ ــل ئهھــ ــۇ خىــ ــڭ بــ  ىنىــ

ئـــۆزلىرىگه قارشـــى چىققـــانالرنى  تهقۋادارلىـــق دەپ قـــاراپ،
 ۋاھــالهنكى، .غــا چىقىرىــدۇىئېتىقادســىز، ئىمانســىزالر قاتار

تهقـۋا   ئهمهللهر بىـلهن  ه ۋەبۇل بولمايدىغان چۈشهنچودىندا ق
تىقـاد  ېتهقۋالىققا پهقهت ئىسالم دىنىغا ئ .بولغىلى بولمايدۇ

ــان، ــڭ ئهم قىلغ ــدىننى ــانلىرىنى-ر ى ــان   پهرم ــن بۇيرىغ دى
   .يهتكىلى بولىدۇ ئارقىلىقش الشهرتلهر بويىچه ئورۇن
خۇراپىيلىـق ۋە بىـدئهتلهرنى تهقۋالىـق     شۇنىڭ ئۈچۈن،

نىڭ ھهدىسـ  ىكىيۇقىرىـد  - ئۇنىڭغـا ئهگىشـىش   ،دەپ قاراپ
ــا ئاساســهن  ــپ ئ مهزمۇنىغ ــزىش  -ېزى ــدتې ــا ۋە ئال ام خالتىغ

  . چۈشۈشتۇر

  ساننىڭ كۆپلۈكى ھهقىقهتنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ

ئهگهشـــكۈچىلهرنى  اتىـــل ئېتىقادقـــاخۇراپاتلىققـــا ۋە ب
ــدا، ــۆپ ئاگاھالندۇرغانـ ــتالردا نچهىكـ ــۇالر ۋاقىـ ــۆزلىرىگه  ئـ ئـ

غانالرنىڭ كـــۆپ ئهمهل قىلىـــدى ئوخشـــاش قارايـــدىغان ۋە 
خاتــالىقلىرىنى قوغداشــقا ۋە  ئىكهنلىكــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ،
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خاتــانى  كــۆپ قىســمى .ئۇرۇنىــدۇئــۇنى تــوغرا كۆرسىتىشــكه 
قنى ھهقىقهت قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچـۈن  ىخۇراپىيل توغرا،

 .بۇمۇ باشقا بىر خىل خاتـالىقتۇر  .ويدۇرىدۇھهرخىل باھانه ئ
تـۈن مهملىـكهت   بهلكـى پۈ  ،كىشـى ئهمهس  ىنچهچۈنكى، كۆپ

خۇراپـــاتلىقنى  يـــاكى لىقبىـــر خاتـــا ،خهلقـــى بىرلىشـــىپ
 نى ئۆزگهرتهلمهيــدۇ،ىمــاھىيىتئهسـلى  ئۇنىــڭ ىسـىمۇ،  قوغد

ــدۇ  ــكه ئايالندۇرالمايــ ــۇراپىيلىقنى ھهقىقهتــ ــۈنكى، .خــ  چــ
قۇرئاندا ئېنىـق   .رېئاللىقنىڭ ئۆلچىمى پهقهت ھهقىقهتتۇر

  .①�تهرىپىدىن كهلگهندۇرهللا ھهقىقهت ا�: ئېيتىلغىنىدەك
بىــر ھهدىســته بىزنىــڭ    ســۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــز 

  :ئېزىپ كهتمهسلىكىمىز ئۈچۈن مۇنداق دېگهن
بۇالرغـا   .سىلهرگه ئىككى نهرسىنى قويـۇپ كېـتىمهن  «

ــكهم ئ ــاڭالرىسېمهھـــ ــىلهر  ،لســـ ــۇڭالردىن ئازمايســـ  يولـــ
 ،ئـۇالر بولسـىمۇ  . )خۇراپاتلىققا ۋە بىدئهتكه ئهگهشمهيسىلهر(

  .②»هرنىڭ سۈننىتىدۇرنىڭ كىتابى ۋە پهيغهمبهللا
خۇراپاتلىق ۋە باتىل ئېتىقادالرنى تولۇق چۈشـهندۈرۈش  
ــوغرا      ــكه ت ــالالرنى كهلتۈرۈش ــۇزۇن مىس ــدىن ئ ــۈن ئۇزۇن ئۈچ

 ئهســــلىدە باتىــــل ئېتىقــــادالرخۇراپــــاتلىق ۋە . كېلىــــدۇ
نهرســـــىلهرگه  مـــــۇقهددەس تېگىشـــــلىك لهشـــــكهھۆرمهت

ىـل  اتخۇراپـاتلىق ۋە ب  بىـز  ڭاشۇ .ھۆرمهتسىزلىك قىلماقتا
ــادالردىن ــر ئېتىق ــۇرۇپ،يى ــم ۋە دىننىــڭ   ئهقىــل، اق ت ئىلى

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 147سۈرە بهقهرە،  ①
 .ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان ②
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ــدا   ــان ھال ــا تايانغ ــكه ىھهقنۇرىغ ــىمىز  قهت ــاھىب چىقىش س
ــرەك ــۈن،   .كې ــڭ ئۈچ ــڭ  بۇنى ــۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى س

ھايــــــاتى  يهنــــــى ۋە تهۋســــــىيهلىرى، ھايــــــاتى ئــــــۆرنهك
تهقۋادار مۇسـۇلماننىڭ يېگـانه    ۋە سۈننىتى سهرگۈزەشتىسى

  .  الزىمرەھبىرى بولۇشى 
ــاال هللا ا ــات ۋە تائـ ــادخۇراپـ ــل ئېتىقـ ــمىغان ىئار باتىـ الشـ

ــالمىي ــڭ بول ئىسـ ــىغا ۇھاياتىمىزنىـ ــاشـ ــاييـ  - ردەم قىلغـ
  !ئامىن
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 ھهقىقىي مۇسۇلماندەك ياشاشقا تىرىشىدۇ
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ــۋايهت   ــۇ ئهنهـــــۇدىن رىـــ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـــ ــۇ ھـــ ئهبـــ

ــبه  ــدۇكى، پهيغهم ــهللهم  ر قىلىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :مۇنداق دېگهن

ــالردا « ــانىنىئىچىڭـ ــتۈرگهنلهرنىڭ  ئىمـ مۇكهمهللهشـ
 700 ھهسســــىدىن 10قىلغــــان ھهر بىــــر ياخشــــىلىقىغا 

 ىقىلغان ھهر بىـر يامـانلىق   .زىلىدۇېي بساۋا ھهسسىگىچه
ــا چ  ــۈن قىلغىنىغ ــاھ ي ۇئۈچ ــدۇېشــلۇق گۇن ــاكى ا .زىلى  هللات

  . »شۇنداق داۋاملىشىدۇمۇبىلهن ئۇچراشقانغا قهدەر بۇ 

  ...تهقۋادار بولۇش ئۈچۈن

ــاھابىلهرنى    ــابالردا بهزى س ــان كىت ــۋادار ”نۇرغۇنلىغ تهق
 .دەپ تهرىپلهيدىغان ئىبارىلهرنى ئۇچرىتىمىز “كىشى ئىدى

ــۇ  ــدىن   ب ــنىقلىمىالر ئارى ــق ۋە ئې ــىر  گۇۋاھلى ــۇنچه ئهس ش
ــۆت ــيهن كهن بولســىمۇ،ئ  يېقىملىــقال ئىنســانغا باشــقىچه  ى

  ... ۇنى زوقالندۇرىدكىشى ۋە ۇئاڭلىنىد
ــىز ــۈل،  ،كىشۈبهىسـ ــق دۇرۇس كۆڭـ ــوغرا  تهقۋادارلىـ تـ

ــيهت، ــىۋەتلىك   نى ــلهن مۇناس ــهمىمىيهت بى ــالس ۋە س  .ئىخ
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هللا ا – ئىخـالس « :مۇنـداق دېـگهن   ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهر
ــاال ــۆرتائـ ــنى كـ ــادەت قىلىـــشۈپ تۇرۇۋاتقانـ ــاكى  دەك ئىبـ يـ

ــدىغانلىقىنى تائاالنىــڭ ھهمىشــه كــۆرۈپ تۇر هللا ، ابولمىســا ى
شـۇنىڭ   .»ئىبـادەت قىلىـش دېمهكتـۇر    ھېس قىلغان ھالدا

مۇسـۇلمان بولغـان    يئۈچۈن، پۈتۈن ئىخالسى بىلهن ھهقىقى
ــۋا”كىشــى  ــدە  “دارتهق ــگهن مهنى ــاالنچى”: دې ئىخالســمهن  پ
بـــۇ ئىبارىنىـــڭ كۆپىنچىســـى  .ىنىـــدۇدەپ تهرىپل“ ئىـــدى

غا مۇسۇلمان بولۇشتىن ئىلگىرى ئىسـالمغا ۋە مۇسـۇلمانالر  
 شقـــاتتىق ئهرزىـــيهت يهتكـــۈزگهن ســـاھابىلهرنى تهرىـــپله

ئاالھىـدە  تارتىـدۇ ۋە   ئۈچۈنمۇ قوللىنىلىشى دىققىتىمىزنى 
   .چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ

ــۈن،   ــۇش ئۈچــ ــۋادار بولــ ــهمىمىي   تهقــ ــالمنى ســ ئىســ
هنچه ھاســـىل چۈشـــ تـــوغرا ئۆزلهشـــتۈرۈش بىـــلهن بىـــرگه،

 ىــلهنبىلىــم ۋە چۈشــهنچه ب چــاالخاتــا يــاكى  .الزىــم قىلىــش
مانا بـۇ،   .ھايات قۇرۇش مۇمكىن ئهمهسئىسالمىي توغرا بىر 

  .نى تهشكىل قىلىدۇبىلىم ۋە ئاڭ قىسمى تهقۋادارلىقنىڭ
ئاڭلىـدۇق ۋە  � .ئهمهلىيهتتـۇر  -ئۇنىڭدىن سىرت، دىـن  

بويــۇن شهكســىز ” ىكىدېــگهن ئــايهتت �①ئىتــائهت قىلــدۇق
تهقۋادارلىقنىـڭ تهتبىقىـي پرىنسـىپى     ئىبارىسـى “ ئېگىش

، ئىچـى بىـلهن   بىـلهن يوشـۇرۇننىڭ   ئاشـكارا  .سابلىنىدۇھې
ــىنىڭ بىردەكېت ــىشـــ ــۇ  لىكـــ ــا مۇشـــ ــارقىلىق مانـــ  ئـــ

نىـــڭ كمانـــا مۇشـــۇ بىرلى -تهقۋادارلىـــق  .ئىســـپاتلىنىدۇ
  .مېۋىسىدۇر

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 285سۈرە بهقهرە،  ①
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  ئىككى مۇھىم بېشارەت

 دارتهقــۋا توغرىســىدىكى بىــر ھهدىســته  “تهقۋادارلىــق”
ــىلهر ــى  نىڭكىشـ ــى ۋە كهلگۈسـ ــىۋەتلىك گهئۆتمۈشـ  مۇناسـ

كهلگۈسـىگه  بـۇالردىن  . رىلگهنېـ ب مـۇھىم بېشـارەت  ئىككى 
تىلغـــا  ه تھهدىســـ  يـــۇقىرىقىمۇناســـىۋەتلىك بـــولغىنى  

ــولغىن  .ئېلىنـــدى ــىۋەتلىك بـ ــكه مۇناسـ ــدە  ىئۆتمۈشـ تۆۋەنـ
توغرىسىدىكى ھهدىسلهردە بايان “ دارلىقتهقۋا”كېلىدىغان 
 “مۇســۇلمانالر يھهقىقىــ”شۇنىســى مهلــۇمكى، . قىلىنىــدۇ
ــرى  ــى(ئىلگى ــۇرۇن   يهن ــتىن ب ــۇلمان بولۇش ــان ) مۇس قىلغ

قىلغــان يامــان ھهققىــدە ســوراققا تارتىلمايــدۇ، گۇنــاھلىرى 
پـاك   ،ئىمان ئېيتىپ بهندەبىر « .النمايدۇىئىشلىرى ئاشكار
ــۋادار بولســا ھېچبىــر ئۇنىــڭ ئىلگىــرى قىلغــان  هللا ا ،ۋە تهق

  .»گۇناھىنى ئاشكارىلىمايدۇ
 نىـــڭ جـــاھىلىيهتئىســـالم دىنىباشـــقا ھهدىســـلهردە 

ــاھ    ــارلىق گۇنـ ــۈزۈلگهن بـ ــدە ئۆتكـ ــىيهتلهرنى  -دەۋرىـ مهسـ
   .ئوچۇق ئىپادىلهنگهن پۈتۈنلهي ئهپۇ قىلغانلىقى

ــلهر  ــۇ ھهدىســ ــنى،  بــ ــۇلمان بولۇشــ ــانىنى  مۇســ ئىمــ
ئىلگىـرى   ئـارزۇ قىلغـانالرنى  دار بولۇشـنى  تهقۋاكۈچهيتىپ، 
ــۈزگهن ــ ئۆتكـ ــاھلىرى تۈپهيلىـ ــ دىنگۇنـ ــىمغا  يروھىـ بېسـ

ــدۇرۇپئۇچراشــتىن  ــۆپ گ” ،قۇتۇل ــاھىم بهك ك ــگه “ ۇن دېگهن
. ه كۆرسىتىشـــتىن توســـىدۇ باھـــانئوخشـــاش نـــادانالرچه  

گه خـــاتىمه بېرىـــپ،  ئۆتمۈشـــىنىـــڭ ھهر كىمشـــۇنداقال، 
ــىلىنىش   ــنىش، ياخش ــان لۋە تۈزىيېڭىلى ــكه ئىمك  ىيهتىش
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بـــۇ توغرۇلـــۇق  هللائۇلـــۇغ  .ېرىـــدۇب ئىســـپاتالپ بـــارلىقىنى
  :مۇنداق دەيدۇ

ــى ئهمهلل  � ــان ياخشــ ــڭ قىلغــ ــز ئۇالرنىــ ــى بىــ ىرىنــ

ئىمان ئېيتقـان ۋە  � ؛①�ھهقىقهتهن يوققا چىقىرىۋەتمهيمىز
ھـارام قىلىنمىغـان   ( ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان كىشـىلهر 

قاچـانكى   نـاھ بولمايـدۇ،  ۇھـېچ گ  ،ئىچسه يېسه،) نهرسىلهرنى
ــۇالر ــىلهردىن ( ئ ــارام نهرس ــا،) ھ ــى   ساقالنس ــدا ۋە ياخش ئىمان

ــا،   ــل بولس ــدە ئىزچى ــدىن ئهمهللىرى ــارام ق( ئان ــان ھ ىلىنغ
ــىلهردىن ــا،   )نهرس ــالرنى قىلس ــى ئىش ــا ۋە ياخش هللا ا ساقالنس

  .②�ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ
لىققا ياخشــى ئىلگىرىكــى گۇناھلىرىغــا تــۆۋبه قىلىــش 

ــۇنجى باســقيۈزلىنىشــ ــدا،   .چىۇنىڭ ت ئىنســان تهبىئــى ھال
بىهـــۇدە ئـــۆتكهن ۋاقتىنـــى ۋە قىلغـــان يامانلىقلىرىنىـــڭ  

ھهتتـا   ۇرىـدۇ، تباش قات رىسىداقالش توغقانداق تولۇ ئورنىنى
. قالـــدىكۈنلـــۈك ئـــۆمرۈم بىـــر نهچـــچه ”: بهزى كىشـــىلهر

ــهم  ــهم نــــېمه پهرقــــى؟  –تۈزەلســ كــــى ىئىلگىرتۈزەلمىســ
ئوياليـدۇ   دەپ“ !مهن؟اليگۇناھلىرىمنى قانداقمۇ يۇيـۇپ بـوال  

ــى   ۋە ــڭ ئىلگىرىك ــان ئۆمرىنى ــقا  قالغ ــاھلىرىنى يۇيۇش گۇن
ئهگهر بــــــۇ  .زلىنىدۇيهتمهيدىغانلىقىــــــدىن ئۈمىدســــــى 

ــۆزلهر ــىئىلگىر دىنســـ ــاۋېرىشكىـــ ــىدا دەك ياشـــ  ئارزۇســـ
 نـادانالرچه قىلىنغـان سـۆزلهر   ئهلۋەتته،  بولسا، دېيىلمىگهنال
مۇسـۇلماننىڭ   يھهقىقىچۈنكى ھهدىسلهردە  .ھېسابلىنىدۇ

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 30سۈرە كهھف،  ①
 .ئايهت – 93سۈرە مائىدە،  ②
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ــر  ــھهر بىـــ ــۈن  لىقىىياخشـــ ــىدىن 10ئۈچـــ  700 ھهسســـ
دىن خـۇش بېشـارەت   دىغانلىقىـ ىرىلېب بسـاۋا  ھهسسىگىچه

 بىــلهن ىئىخالســچىــن  بولغــانىكهن، ئۇنــداق. هرمهكــتهب
ھاياتىنىـڭ ئـاخىرىغىچه     مۇسۇلمان بولغۇچىالرغا يھهقىقى

. قــــا ئېرىشــــىش پۇرســــىتى بــــار“قــــاتمۇ قــــات ســــاۋاب”
ــات بول  ــان ۋاپـــ دىغانلىقىمىزنى ىـــــھېچقايســـــىمىز قاچـــ

 ،ۋاقتىمىزنـى ئىسـراپ قىلمـاي    بىلمىگهنلىكىمىز ئۈچـۈن، 
، نىــيهت قىلىــش ۋە تىرىشــىش مۇســۇلمان بولۇشــقا دارتهقــۋا

ــهن  ” ــدىغا ماڭىســ ــاڭ، پايــ ــدىن قايتســ ــڭ نهرىــ  “زىياننىــ
  .توغرا ۋە ئۈنۈملۈك يول يوقىن باشقا يىشتدې

ــۇ،  ــبولۇپمـ ــزان ئ ۈئـ ــايالر ۋە رامىـ ــچ ئـ ــالمىي ى ېيـ ئىسـ
خهيرلىك ئىشالر ئهڭ ۋە  قىلىنىدىغانئهڭ كۆپ ئىبادەتلهر 

ــدىغان ــايالر كهڭ يېيىلى ــۇپ،  ئ ــانىنى كۈچهيتبول ــپئىم ، ى
 ئۈچـۈن  تىمـاقچى بولغـانالر  ېت يئىماننىڭ تهمىنى ھهقىقىـ 

ئىسـالم   .ھېسـابلىنىدۇ  ئهڭ ياخشى پايدىلىنىش پۇرسـىتى 
ئىنسـانالرنىڭ ئىلگىرىكـى گۇنـاھلىرىنى مهغپىـرەت      دىنى

ــش، ــۇق خهۋەر ب  قىلىــــ ــى توغرۇلــــ ــكهلگۈســــ رىش ۋە ېــــ
ــاردەم ب  ــالىقلىرىنى تۈزىتىشــكه ي ــخات ــارقىلىقې ــۇ رىش ئ  ب

ــۆئ  ــى مـ ــادا ھهقىقـ ــقا،دۇنيـ ــۇپ ياشاشـ ــۇ دۇ مىن بولـ ــئـ ادا نيـ
  .رىشىشكه چاقىرماقتاېسائادەتكه ئ - مهڭگۈلۈك بهخت
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  ...بىر سوئال 

ــدا،  ــۇ نۇقتىــ ــاننىڭ بــ ــگهئىنســ ــ”: ئهقلىــ  يھهقىقىــ
ــان  ــۇلماننىڭ قىلغـــ ــر مۇســـ  10ياخشـــــىلىقىغا ھهر بىـــ

ــىد ــىگىچه 700ىن ھهسسـ ــدىغان   ھهسسـ ــات بېرىلىـ مۇكاپـ
رىلىـدىغان  ېرىغا بقىلغان يامانلىقلى ئۇنىڭ ئۇنداقتا ،بولسا
ــاز ــۇنداق اجـ ــوئال “ ۇ؟دبوالمـــ ھهسســـىلهپمۇ شـ دېـــگهن سـ

  .كېلىدۇ
ــدەك كۆرۈنســىمۇ،    ــتىقىگه ئۇيغۇن ــۇ ســوئال مهن گهرچه ب

ئوچـــۇق  تىنتۆۋەنـــدىكى ھهدىســـئۇنىـــڭ تـــوغرا جـــاۋابىنى 
پهقهت ا ىققكىشى قىلغان بىر يامانل« :ۋالغىلى بولىدۇۈكۆر

ھهقـته مۇنـداق    تائـاالمۇ بـۇ  هللا ا. »بىرال يامـانلىق يېزىلىـدۇ  
ــگهن ــادەمگه پهقهت ئۇنىــڭ  �: دې بىــرەر يامــانلىق قىلغــان ئ

ئۇالرغــا زۇلــۇم   يامــانلىقى بىــلهن بــاراۋەر جــازا بېرىلىــدۇ،    

ــدۇ ــۇ  . ①�قىلىنمايــ ــۇ جهھهتتىنمــ ــداقتا، بــ ــه ئۇنــ ئهندىشــ
  .ھاجىتى يوق قىلىشنىڭ

ــتىن،   ــۇقىرىقى ھهدىس ــرەر �ي ــان  بى ــىلىق قىلغ ياخش

دېــگهن  ②�بېرىلىــدۇب ھهسســه ئــارتۇق ســاۋا   10 گهئــادەم
ــ ئۆلچهمنىـــڭ ئىخالســـمهن، پـــاك مۇســـۇلمان  يۋە ھهقىقىـ

ھهسسىگىچه ئاشـۇرۇپ   700 ئۈچۈن بولۇشنى ئارزۇ قىلغانالر
) ئـۆلچهم (مانـا بـۇ    .كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ بېرىلىدىغانلىقىنى

غا يېتىشكه تىرىشىشـى ئۈچـۈن   “ئېهسان”مۇسۇلمانالرنىڭ 

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 160سۈرە ئهنئام،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 160سۈرە ئهنئام،  ②
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هللا ا. ينىماقتــارىغبهتلهنــدۈرۈش تهدبىــرى ســۈپىتىدە رول ئو 
ياخشـى ئىـش قىلغـۇچى پهقهت ياخشـى مۇكاپاتقـا      �: تائاالمۇ

ــارقىلىق، ياخشــــىلىققا پهقهت  ①�ئېرىشــــىدۇ دېــــيىش ئــ
ــدىغانلىقىنى    ــاۋاب قايتۇرۇلىـــ ــلهن جـــ ــىلىق بىـــ ياخشـــ

  .بىلدۈرگهن
ــداق  ــانىكهن، ئۇنـــ ــۆيۈمل بولغـــ ــۇرمهنلهر،ۈســـ  ك ئوقـــ
ــ مھهم دارلىققــا تهقۋا مۇســۇلمان بولۇشــقا،  يىمىــز ھهقىقى
  !ىرايلىئالد

  
  

                                                 
 .ئايهت – 60سۈرە رەھمان،  ①
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  ئىمان، ئىبادەت، ياخشىلىق ۋە ياردەمنى ئۈزۈلدۈرمهيدۇ

   

 3���- 
�/� A� !��� Y���<���� �*�C�	� �������� � �8��"�; � �8 ���� 	
���� �� ���� �N�O�P�� ���
 ����� �A� !���, YL�H�; �������0� Y\�;: » �*�� �F�,�- ��8	&�-�>�;« .  

ــا  ــۇ ئهنهــ ــه رەزىيهلالھــ ــۋايهت  دىن ئائىشــ ــداق رىــ مۇنــ
: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن    : قىلىنىدۇ

ــدەنىـــڭ هللا” ــاۋا نهزىرىـ ــى ۋە ئهڭ سـ ئهمهل  بلىقئهڭ ياخشـ
ئـاز  « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەپ سورالغىنىدا، “؟قايسى

  .دەپ جاۋاب بهردى »داۋاملىق قىلىنغان ئهمهلدۇر بولسىمۇ،

  ...دائىملىق بهخت ئۈچۈن

نى ساقالپ لهرتهياخشى خىسل ئۆزىدىكى مۇسۇلمان تهقۋا
ــ ــۈن ېق ــى    لىش ئۈچ ــپ تۇرۇش ــرا قىلى ــق ئىج ــۇنى داۋاملى ئ

مۇســۇلمان  تهقــۋا ڭاشــۇ. كېرەكلىكىنــى ئوبــدان بىلىــدۇ  
 :نۇقتـا بـۇ   .هقۇللـۇق ھاياتىغـا ئىـگ    لۈكسىزداۋاملىق ۋە ئۈز

) يهنـى ئهجىلىـڭ يهتكهنـگه   (سهن ئۆزۈڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه �

دېــگهن ئــايهتته  ①�نگارىڭغــا ئىبــادەت قىلغىــقهدەر پهرۋەردى
  .ئىپادىلهنگهنتېخىمۇ روشهن 

ــۇلمانالرنىڭ    ــدە مۇســ ــان كهرىمــ ــى «قۇرئــ ئهڭ ياخشــ
بولـۇپ،  رىلگهن ېـ خهۋەر ب قىلىـپ يارىتىلغـانلىقى   »ئۈممهت

                                                 
 .ئايهت – 99سۈرە ھىجر،  ①
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خۇسۇســــىيهتلىرىنى تهســــۋىرلهش جهريانىــــدا، الرنىــــڭ ئۇ
لىققـــا دااللهت قىلىـــدىغان ئـــادەتتىكى زامـــان “ئىزچىـــل”

ــۇ ــانقوش ــقا   .①مچىلىرى قوللىنىلغ ــدىن كۆرۈۋېلىش بۇنىڭ
ــۇلمان ئۆزىنىـــــڭ دىنىـــــي  بولىـــــدۇكى،  ــر مۇســـ ھهر بىـــ

سـائادەتكه   –خۇسۇسىيهتلىرىنى ساقالپ قـېلىش ۋە بهخـت   
ياخشـىلىق ۋە   ئىبادەت، ئىمان،ئېرىشىش ئۈچۈن، ئۆزىدىكى 

ئىجــابىي ئــارتۇقچىلىقالرنى ئىزچىــل  ئوخشــاش خىــزمهتكه
ــرەك  ــارى قىلدۇرۇشــى كې ــۇ م. ج ــا ب ــىيهتلهردىكى  ان خۇسۇس

ئـــۆزگهرمهس نىـــڭ “تهقـــۋادار مۇســـۇلمان ”ئىزچىللىـــق 
  .ررىدۇېخاراكت

مهلـــۇم بىـــر   دۇنيـــالىق ئىشـــلىرىدىكى ئۇتۇقالرمـــۇ  
ــزام ــتىدا  ئىنتىـ ــىدە   ئاسـ ــىش نهتىجىسـ ــل تىرىشـ ئىزچىـ

 قهرەللىـــك  ۋەتامغـــان تـــامچه تاشــنى تېشـــىدۇ،  . ېلىــدۇ ك
 ،دېـمهك . ق تهنگه سـاغالملىق بېغىشـاليدۇ  ئۆلچهملىك ئوزۇ

 ئىــش قىلمــاي تــۇرۇپ،ئۆلچهملىــك ۋە مــۇنتىزىم  ،ئىزچىــل
شـۇڭا تۇراقسـىز   . سـائادەتكه ئېرىشـكىلى بولمايـدۇ    –بهخت 
ــايىغى يــوق ئهمهلــلهر خــۇددى   –ھهرىــكهت، بــاش  –ئىــش  ئ

ئارغــــامچىنى بىــــر تهرەپــــتىن توقــــۇپ، بىــــر تهرەپــــتىن  
ئۆزىنى ئـاۋارە قىلىشـتىن باشـقا ئىـش      –، ئۆزى چۇۋۇغاندەك

كىشـــــىنىڭ ئـــــۆزىگه بولغـــــان  –ئىزچىللىـــــق . ئهمهس
ئىشهنچىسىنى ئاشۇرۇپ، قىلىۋاتقـان ئىشـىنىڭ پايـدىلىق    

ئالدى بىلهن  –لىق تۇراقسىز. ئىكهنلىكىگه چىنپۈتكۈزىدۇ
شـــۇ ئىشـــنى قىلىۋاتقـــان كىشـــىنىڭ ئـــۆزىگه بولغـــان      

                                                 
 .ىڭ بىر قىسمىئايهتن – 110سۈرە ئال ئىمران،  ①
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ئىشهنچىسىنىڭ ئاجىزلىقىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ، ئاندىن 
  .ىن چۈشۈپ كېتىدۇئهتراپىدىكىلهرنىڭ نهزىرىد

ئــــۇزۇن   كۈنلىرىمىزنىــــڭ بهختلىــــك   ىمىــــزمھهم
بىــر  .شــىنى، مهڭگــۈ داۋام قىلىشــىنى ئــارزۇ قىلىمىــزۈسۈر

. قۇلغا نىسبهتهن قۇلچىلىق قىلىـش ئهڭ چـوڭ بهخىتتـۇر   
 !هللا ئـى ”: جااللىددىن رۇمى بۇ ھهقته مۇنداق دېـگهن  مهۋالنا

ممـا  ئه. شـال بولىـدۇ  ۇرىشكهن كـۈنى خ ېھهر قۇل ئازادلىققا ئ
اللىقىمدىن شـ ۇخ غان كۈنـۈم لىقۇل بوال يساڭا ھهقىقى مهن

 يھهقىقى بولغانىكهن، ئۇنداق .“قىنىمغا پاتمايمهن –قىن 
 شئــارزۇ قىلىــىزچىــل داۋاملىشىشــىنى قۇلچىلىقنىڭمــۇ ئ

مهڭگۈلـــۈك بهخـــتكه  شـــۇنى ئۇنتـــۇپ قالمـــايلىكى، .الزىـــم
ــق قىلىــش شــهرت    ــل قۇلچىلى ــۈن ئىزچى  .ئېرىشــىش ئۈچ

 :دە مۇنــداق دېــگهنىلهيهىسســاالم بىــر ھهدىســپهيغهمــبهر ئه
دە ئارقىدا قالغان كىشىنى نهسـهبى ئالغـا   )ئىبادەت( ئهمهل«

  .①»ئىلگىرىلىتهلمهيدۇ
ئىبادەتتىكى كهمچىلىكنـى نهسـهب   مانا بۇ ھهدىستىن 

ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش باشـقا نهرسـىلهر بىـلهن تولۇقالشـنىڭ     
ــدىغانلىقىنى،  ــۇمكىن بولمايـ ــى  مـ ــادەتنى پهقبهلكـ هت ئىبـ

ــادەت ــارقىلىق ئىبـــ ــقا بول الئـــ ــتولۇقالشـــ دىغانلىقىنى ىـــ
  .كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ

                                                 
رىـۋايهت   ئهھـمهد ئىبنـى ھهنـبهل    ،دارىمـى  ،ئىبنى ماجه ،تىرمىزى ،ئهبۇ داۋۇد ①

 .قىلغان
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  ئۆزىنى ئالداشتۇر –ماختىنىش 

ئۆزىــدە قــۇلچىلىقتىن قىلــچه ئهســهر تېپىلمايــدىغان،  
 ئانىلىرىنىـڭ تهقـۋادار،   - ئاتـا مومىلىرى يـاكى   –ئهمما بوۋا 

ــولال ــى    م ــايىتى ياخش ــاكى ناھ ــىلهري ــى  كىش ئىكهنلىكىن
ماختىشـىغا سـازاۋەر   ئهتراپىـدىكىلهرنىڭ   ىپ،ھېكايهت قىل

ــات     ــىلهرنى پـ ــدىغان كىشـ ــارزۇ قىلىـ ــنى ئـ ــات  –بولۇشـ پـ
ــالىمىز  ــپ ق ــول  .ئۇچرىتى ــل ي ــۇ خى ــهللى  الرب ــلهن تهس  يبى

بىـلهن   ئۆتمۈشتىكى ياخشـىالر ۇش؛ قۇرۇق ئاۋارە بول تېپىش
ئهڭ  .ئۆزىنى ئالداشتىن ئىبارەتتۇر –ىنىش بولسا، ئۆز ماخت

 مــاختىنىش ئهمهس، بىــلهن هنــلهرئۆلــۈپ كهتكتوغرىســى 
قا قۇلچىلىق قىلىش بىلهن ئۆتكـۈزۈش  هللابهلكى ھاياتىنى ا

 هللابـۇ ئىنسـانالرغا ا  . ئـادا قىلىشـتۇر  ۋە قۇللۇق ۋەزىپىسىنى 
 ســـىلهرنىڭ ئهمهلىڭـــالر ئـــۆزەڭالر ئۈچۈنـــدۇر، � :نىـــڭتائاال

ئــايىتىنى  دېــگهن ①�ئۇالرنىــڭ ئهمهللىــرى ئــۆزى ئۈچۈنــدۇر
  .ئهسلىتىپ قويۇش كېرەك

ياخشىلىق  نىڭئابرۇيى -نىڭ يۈز الرئهجداد ،نىڭهسهبن
ــتۈنلۈك ــىله ۋە ئۈس ــۇقهررەر البوكه ۋەس ــدىغانلىقى م  هللا .لماي

شـهكلىمىز  ؛ ئهمىلىمىـز  نهسـهب ئهمهس،  نهزىرىـدە  تائاالنىڭ
ۋە  نىـــڭ؛ كۆرەڭلىـــك ئهمهس، تۆۋەنچىلىـــكئۆزىمىز، ئهمهس

قۇرئــان كهرىمــدە بــۇ توغرۇلــۇق مۇنــداق . تهقۋالىــق مــۇھىم
ئالدىـدا  هللا ا ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋا بـولغىنىڭالر، � :لگهندېيى

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 134سۈرە بهقهرە،  ①
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ــىلهر ــبهر  .①�ئهڭ ھۆرمهتلىــــــك ھېسابلىنىســــ پهيغهمــــ
ھـاممىلىرى ۋە   نىڭ،ىقانلىرغتۇ -ئهلهيهىسساالم ئۆز ئۇرۇق 

ــلهن  تۇ  ــۆزى بى ــڭ ئ ــداغقىزلىرنى ــىۋىتىچىلىق رقان  مۇناس
ئازابىــــــــــدىن  نىــــــــــڭهللابولســــــــــىمۇ، ئــــــــــۇالرنى ا 

 :رىـــپ مۇنـــداق دېـــگهنېر بقۇتقۇزالمايدىغانلىقىـــدىن خهۋە
 ڭـالر، ىنىڭدىن ماڭا تهۋە بولغان نهرسىلهرنى تهلهپ قىلېم«

نىــــڭ هللائهممــــا مهن ســــىلهرنى ا. ئىككىلهنــــمهي بېــــرەي
مىنــى ئــۆزى ېھهركىــم ئــۆز غ ئازابىــدىن قۇتۇلــدۇرالمايمهن،

   .②»قىلسۇن
ــداق كىشــىنىڭ تارازىســىغا  ېھئۇنىــڭ ئۈســتىگه،  چقان

 لـى، ىدىغىنى ئهمىىغا قويۇلتارازبهلكى . ③نهسهبى قويۇلمايدۇ
  .ئىبادىتى ۋە ئىسالم ئۈچۈن قىلغان خىزمىتىدۇر

ئىســالمىي چۈشــهنچىگه كــۆرە، خىــزمهت نهتىجىــدىنمۇ  
الم ئۈچــۈن ىســمۇســۇلمان ئ بىــر  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن. مــۇھىم

خىزمهت قىلىش ۋە ياخشىلىق قىلىش پۇرسـىتى كهلـگهن   
ــۇنى باشــقا ۋاقىتقــا تاشــالپ قويمــاي  ،ۋاقىتتــا ەل بهلكــى د ،ئ

چـۈنكى، ئۇنـداق پۇرسـهتنىڭ يهنه     .رەكېشى كىدا قىلۋاقتى
ــتىم   ــر قې ــايىن ېكبى ــاننىڭ  « .لىشــى نات ــر ئىنس ئهگهر بى

ــا،  ــۆچىتى بولسـ ــا كـ ــدا خورمـ ــامهت ك قولىـ ــان ىلېقىيـ ۋاتقـ
دېـگهن   »ئۇنى تىكىشكه قۇربى يهتسه تىكىۋەتسۇن ،بولسىمۇ

                                                 
 .ئايهت – 13سۈرە ھۇجۇرات،  ①
 .رىۋايهت قىلغان بهلنئهھمهد ئىبنى ھه ،دارىمى، نهسائى ،بۇخارى ②
 .ئايهتكىچه – 104دىن  – 101سۈرە مۇئمىنۇن،  ③



ŀ

68 
    

ۋەزىپىنــى ئــۇ  نى،ىھهدىــس ياخشــى مۇســۇلماننىڭ ۋەزىپىســ
نېمىـدېگهن ياخشـى   شهنچىسـىنى  ۈچ ۋە ىكى ئـاڭ ئورۇنالشت

  !ھه؟ –ئىپادىلهپ بهرگهن 

  ...باھانه ئىزدىمهيلى 

 كى،ۇۋالغىلى بولىدىبۇالرنىڭ ھهممىسىدىن شۇنى بىل 
نى يـوق ئىشـقا   ىقسـانغا باھـانه ئىـزدەش ئـۆز    ۇئىبادەتتىكى ن
 مۇســۇلمان يھهقىقىــ چــۈنكى .تىن ئىبــارەتئــاۋارە قىلىشــ

ئۆز ئالـدىغا   غان ئىشالر سىرتىدا،دىنىمىزدا كهچۈرۈم قىلىن
ۋە ئــــۇالر بىــــلهن كــــۆڭلىنى  باھــــانه پهيــــدا قىاللمايــــدۇ

نـېمه بولسـا    ئىشـى  ئهمىلـى،  ئـورنى،  ۋەزىپىسى، .ئاۋۇتالمايدۇ
ــۇن، ــلهن  هللا بولسـ ــۈپىتى بىـ ــۇش سـ ــۇلى بولـ ــڭ قـ ــاش نىـ بـ

قـا  هللا”ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇ ۋە    “لۇققۇل” ۋەزىپىسىنىڭ
ئورۇنالشـــقا  ئىزچىـــلۋەزىپىســـىنى “ قىلىـــشقۇللـــۇق 

قېلىشتىن قۇتۇلۇشـنىڭ بىردىنبىـر    ئهمهلسىز، رىشىدۇىت
شــۇڭا  .ئهمهل قىلىــش ئىكهنلىكىنــى بىلىــدۇ چارىســىنىڭ
ىمىزدا نۇقســان كــۆرۈلگهن قــۇلچىلىققىلغــان ھــازىرغىچه 

قۇلچىلىــق قىلىــش  يقــا ھهقىقىــهللاقســاننى اۇئــۇ ن بولســا،
ــلهن ــۈزىتىش بىـــــــــ ــى  ،تـــــــــ كهمچىلىكلىرىمىزنـــــــــ

ــڭ بايىتىئىمكانى ــۇقالشمىزنىـــ ــدا تولـــ ــۋادار” رىـــ “ تهقـــ
مـاددىي   .ىمىزنىڭ ئهڭ مۇھىم شـهرتى ھېسـابلىنىدۇ  بولۇش

 لىـنىش “ياخشـى ”جهھهتـتىن ئالغـا بېسـىش ۋە     يۋە مهنىۋى
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ــۈن،  ــش ۋە ائۈچ ــا قۇلهللائهمهل قىلى ــقق ــتىن  چىلى قىلىش
  .مىز يوقباشقا يولى

قۇلچىلىـــــق  يھهممىمىزنـــــى ھهقىقىـــــهللا ئۇلـــــۇغ ا
  !غايقىلالردىن ، تهقۋادار مۇسۇلمانقىلغۇچى
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  ...ئهخالقى ئېسىلدۇر
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ــ ئهبـــــۇ ــۋايهت ۇھـــ ــۇ ئهنهـــــۇدىن رىـــ رەيرە رەزىيهلالھـــ
ــدۇكى،قىلىن ــبهر ى ــهلال پهيغهم ــهللهم  س ــى ۋەس لالھۇ ئهلهيه

دىن ئېســـىل ئهخالقلىـــق مۇســـۇلمانالر« :مۇنـــداق دېـــگهن
  .»بولغانالر ئىمانى مۇكهممهل بولغانالردۇر

  كۆرسهتمه

پهقهت ئىنسـانالرغىال خـاس   ئىچىدە پهقهت  مهخلۇقاتالر
ئاساســــلىق  نىــــڭئىســــالم دىنى - ئهخــــالققىلىنغــــان 

دىنىمىــــز پهيغهمــــبهر   بولــــۇپ، بىــــرى تېمىلىرىــــدىن
ــاالمنىڭئهله ــتۈرۈش  ” يهىسســ ــى مۇكهممهللهشــ ئهخالقنــ

دىمۇ قۇرئان كهرىمـ ، لىكىنى بىلدۈرگهن“ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن
دەپ  “گـۈزەل ئهخـالق ئىگىسـى   ”پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  

  .هرىپلهنگهنت
ــڭ   ــس كىتابلىرىمىزنىــــ ــالق  -ئهدەب ”ھهدىــــ ئهخــــ

ئهخالقنىــڭ  تىن ئېســىلھهدىســ ىگهنيــۈزل دىكــى“بۆلــۈمى
. بىلىــپ، ئۆگىنىــپ كهلمهكتىمىــز ىقانــداق ئىكهنلىكىنــ

ــيۇقىر ــدىكى    ى ــڭ ئىچى ــس بۇالرنى ــان ھهدى ــان قىلىنغ دا باي
ــدۇرپهقهت بىر ــۇ ھهدىســ  كــۆرگىنىمىزدەك، .ى ــۈزەل ” :تهب گ
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دەپ  “مۇكهممهلـــــدۇر ىئىمـــــان نىڭخۇيلـــــۇق كىشـــــى 
  . هتهسۋىرلىمهكت

ئهخالقــى ئهڭ  ئهڭ ياخشــىلىرىڭالر« :بهزى ھهدىســلهردە
 نــى“تهقۋالىــق” ارقىلىقدېــيىش ئــ» ئۈســتۈن بولغىنىــدۇر

ھهر ئىككـى ھهدىسـته    .ئۈستۈن ئهخالق بىلهن ئۆلچىمهكته
ــا قوي ــۆلچهم ۇلئوتتۇرىغ ــان ئ ــزدا   ئوخشــاش غ ــۇپ، دىنىمى بول

ئېســـىل ئهخـــالق بـــاراۋەر دەپ بىـــلهن  مـــۇكهممهل ئىمـــان
  . قارىلىدۇ

 بىرىــدىن ئايرىاللمايــدۇ، - ئىمــان بىــربىــلهن  ئهخــالق
قۇرئـان كهرىـم ۋە   لـۋەتته،  ، ئهھهرىكهتـلهر  – ئهخالقلىق ئىش

بــۇ ئىككــى مهنــبهگه  .لىــپ بېرىلىــدۇېســۈننهتكه ئۇيغــۇن ئ
ئهخالقسـىزلىققا   كهتىـ ھهر –ئىـش  ھهرقانـداق  زىت بولغان 

ــن    .تهۋە ــزگه نىســبهتهن ئهخالقنىــڭ مهنبهســى دى ــى بى ؛ يهن
نىــــڭ بىردىنبىــــر يــــولى ۋە ئــــۆلچىمى ىئهخالقئىســــالم 
لالپ چىقىشـقا  ئهگهر ئهڭ ياخشى مۇسۇلماننى تا .ئىسالمدۇر

ئهخالقــى ئهڭ ئېســىل مۇســۇلماننى تېپىــپ  تــوغرا كهلســه،
  !چىقساقال بولغۇسى

  نىڭ ئهمرلىرىگه ئېهتىرام بىلدۈرۈشهللا

نىــڭ ئهمرلىــرىگه ئېهتىــرام  هللا”: ئىســالم ئهخالقىنــى
ــا    ــڭ مهخلۇقاتلىرىغ ــدۈرۈش ۋە ئۇنى ــۈشبىل ــگهن  “كۆيۈن دې

  .ئىخچام فورمۇال بىلهن ئىپادىلهشكه بولىدۇ



ŀ

 

73 
    

ــۇ ــۇ بـ ــىي ۋە  الفورمـ ــائىي ئهخالقتئىجشهخسـ ــڭ ىمـ نىـ
 ئــېلىش بىــلهن بىــرگه،ئــۆز ئىچىــگه  تهپســىالتىنى بــارلىق

ــىۋەتلىك   ــا مۇناســـ ــامىلىنى ئهخالققـــ ــۈك مۇئـــ  ھهر تۈرلـــ
. ۈپ بېرەلهيـدىغان ئومـۇمىي خۇسۇسـىيهتكه ئىـگه    چۈشهندۈر

ــڭتائاال هللا ــىزكى، �: نى ــارىمىز ا«شۈبهىس ــهللاپهرۋەردىگ » ۇرت
ــدا  ــوغرا يولـ ــدىن تـ ــلهر، ئانـ ــتىلهر  دېگهنـ ــا پهرىشـ بولغانالرغـ

ئىسـالمنى  ”:بىر ساھابىنىڭ دېگهن ئايىتى ۋە ①�...ۈپچۈش
ســهندىن كېــيىن  كى،ۈپ قــويغىنرۈماڭــا شــۇنداق چۈشــهند 

ېـگهن سـوئالىغا   د“ ھېچكىمدىن قايتا سوراپ يـۈرمىگهيمهن 
 قــا ئىشــهندىم دېگىــن،هللا« :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ
ــولغىن   ــدا ب ــوغرا يول ــدىن ت ــدىندەپ بهرگ »ئان ــۇ  هن جاۋابى ب

ــلفورمۇال ــڭ ئهســ ــۆرىنىــ ــدۇۈنى كــ ــى هللا .ۋالغىلى بولىــ نــ
 -ىي ئىـش  ھهر تۈرلۈك ياخشى ئىش ۋە ئهخالق - ھۆرمهتلهش

ا ئاشـكار  گـانه، ېي -يهككه  .پرىنسىپى سىيئاسا ھهرىكهتنىڭ
قـا چوڭقـۇر   هللاشۇرۇن ھهممه نهرسىنى بىلىپ تۇرغـۇچى ا وي -

قىال قۇللۇق قىلمىغـان بىـر   هللاپهقهت ا ھۆرمهتته بولمىغان،
 ھۆرمهتلهيدىغان باشقا نېمىسـى بـار؟   يئىنساننىڭ ھهقىقى

ــانالرنى  هللا ــىزلىك قىلغــ ــا ھۆرمهتســ ــڭ بۇيرۇقلىرىغــ : نىــ
  ؟قىلى بوالمدۇدەپ ئېيت “ئىنسانىيهتنى ھۆرمهتلهيدۇ”

ھهقىـــقهتهن ئهڭ تهقـــۋا � :قۇرئـــان كهرىمـــدەهللا ئۇلـــۇغ ا
هتلىــــــــــك ئالدىــــــــــدا ئهڭ ھۆرمهللا ا بــــــــــولغىنىڭالر،

                                                 
 .ئايهت – 13ئايهتكىچه؛ سۈرە ئهھقاف،  – 32دىن  – 30سۈرە فۇسسىلهت،  ①
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ــىلهر ــارقىلىق  ①�ھېسابلىنىســ ــيىش ئــ ــوڭ �دېــ ئهڭ چــ

تائاالغــا تهقۋادارلىــق قىلغــانالرنىڭال  هللاكه پهقهت ②�بهخــت
ۋە  تهقۋالىــق. ئېرىشــهلهيدىغانلىقىدىن بېشــارەت بهرمهكــته

كىشــــىلىك  –نىــــڭ ئهمــــرىگه بولغــــان ئېهتىــــرام    هللا
مۇئـــامىلىنى تهرتىـــپكه ســـالىدىغان پرىنســـىپ، ئهخـــالق  

يېگـانه  پهزىلهتنىـڭ   - بارلىق ئهخالقىي ئۆلچىمى، شۇنداقال
 جاسـارەت،  ھـېكمهت، ! قېنـى ئـويالپ كـۆرەيلى    .دۇرمهنبهسى

 - كهمتهرلىـــك ۋە ســـهۋر ،قلىيســـېخى ئـــادالهت، ئىپـــپهت،
ئىـنچىكىلهپ  رنـى  هپهزىلهتل-ه ئوخشاش گۈزەل خـۇي  تاقهتك

قا ئالىي ئېهتىـرام  هللاتهكشۈرىدىغان بولساق، ھهممىسنىڭ 
ــپ تاقى  ــكه بېرىـ ــۆرۈۋالغىلى  بىلدۈرۈشـ ــدىغانلىقىنى كـ لىـ

تىـن  هللا تۈرلـۈك ياخشـىلىق   ھهر”: شـۇڭا كـونىالر  .  بولىدۇ
ــلهن   ــۇش بىـ ــلىنىدۇقورقـ ــلهت  ”؛ “باشـ ــاندىكى پهزىـ ئىنسـ

ــېزىمى ــگهن   هللا ســ ــىدىن كهلــ ــۇش ھېسســ ــن قورقــ  “تىــ
   .دېگهنىكهن

ھهرقانــداق  غاتوســۇقلىرى - نىــڭ بــۇيرۇق هللا دېــمهك،
ياخشـى  «ق لىئهخالق  ئۈستۈنئېهتىرام بىلدۈرۈش ۋاقىتتا 

  .دۇربولۇشنىڭ ئالدىنقى شهرتى »مۇسۇلمان
  

                                                 
 .ئايهت – 13سۈرە ھۇجۇرات،  ①
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 72سۈرە تهۋبه،  ②
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  مهخلۇقاتقا مهرھهمهت كۆرسىتىدۇ

 ھېسـابالنغان ئىسالم ئهخالقىنىڭ ئىككىنچى ئاساسـى  
ئــائىله  پرىنســىپى “مهرھهمهتلىــك بولــۇش  مهخلۇقاتقــا”

ۋە  ئىــشھهتتــا  ىمــائىي ئهخــالق،تئهخالقىــدىن تارتىــپ ئىج
ــار ــچه ەتتىجــ ــل ئى  ئهخالققىــ ــان ھهرخىــ ــانىبولغــ  ينســ

ــىۋەتل ــۇنداقال مۇناس ــى  هرنى، ش ــئهت دۇنياس ــايۋانالر ۋە تهبى ھ
چـۈنكى   .بىلهن بولغان مۇئامىلىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ 

  .مهخلۇقاتىدۇر نىڭتائاال هللاھهممه نهرسه ا
ــى تهرەپلىم  -مهرھهمهت  ــاننى ئىككـــ ــكئىنســـ  ىلىـــ
ۋەزىپىســــىنى بىرىنچىســــى،  .مهجبۇراليــــدۇمۇئــــامىلىگه 

ممهل بىجا كهلتۈرۈشنى شهرت قىلىـدۇ؛  مۇكهۋە  قسانسىزۇن
زىيـان   ھېچبىـر جانلىققـا  ياراتقـان  تائاال هللا ائىككىنچىسى، 
ــلىك ــدۇيهتكۈزمهسـ ــۇ،   .كه ئۈندەيـ ــا بـ ــلىق ۋە مانـ ھېسداشـ

  .نىڭ ئىككى مۇھىم شهرتىمهرھهمهت
ــداق هللا ا ــان ھهر قانـ ــان   ياراتقـ ــتهن زىيـ ــىگه قهسـ نهرسـ

ــاقلىنىش،ۈيهتكۈز ــتىن سـ ــقىالرنى شـ ــى باشـ ڭ مهنپهئهتىنـ
ھهرخىـــل ۆزىنىڭكىـــدىنمۇ ئۈســـتۈن كـــۆرۈش قاتـــارلىق  ئ

چهكسـىز  تېگىـدە  ھهرىكهتنىـڭ   - ئىش ىيياخشى ۋە ئهخالق
مهرھهمهت ۋە  .تۇيغۇسىنىڭ بـارلىقى ئېنىـق   مېهرىبانلىق
ــهپقهتتىن  ــوق شــ ــى يــ ــانالرنى نېسىۋىســ ــۇ ، ئىنســ تولىمــ

ــىيهتچى، ــل، شهخسـ ــۆز بېخىـ ــاللىقى ۋە ۇخ ئـ ــىي شـ شهخسـ
نى كۈنـدە يـۈزلهرچه   يدىغانالرباشقىنى ئويلىمامهنپهئهتىدىن 

ــۇرىمىز  ــۆرۈپ ت ــتىم ك ــلىقىمىز   .قې ــۇپ قالماس ــۇنى ئۇنت ش
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ــى، ــانالرنى ا كېرەككــ ــايولىهللا ئىنســ ــا هللا ۋە ا غــ رازىلىقىغــ
ناھـــــايىتى  نىـــــڭ ھهممىســـــىچاقىرغـــــان پهيغهمبهرلهر

 يـــورۇق، - ئوچـــۇق ،مـــۇاليىم ،لىـــكمهرھهمهت ،لىكشـــهپقهت
چبىــــر ېھ .مۇھهببهتلىــــك كىشــــىلهر ئىــــدى –مېهىــــر 

ــان ۋە   پهي ــتىن مهھــرۇم قالمىغ ــبهر شــهپقهت، مهرھهمهت غهم
 .ۇپ باقمىغــانمهرھهمهتســىز مۇئامىلىــدە بولــ شهپقهتســىز،

شــهپقهت  –مېهىــر  باشــقىالرنىڭ كــۆڭلىنى ئۇتــۇش ئۈچــۈن
ــارە     ــارتۇق چ ــتىنمۇ ئ ــك بولۇش ــىتىش ۋە مهرھهمهتلى كۆرس

  .يوق
 ؛“قىلىـــــپ ئهۋەتىلـــــگهن  ئـــــالهملهرگه رەھـــــمهت ”

؛ “ن قــاتتىق ئازابلىنىــدىغانۇئمىنلهرنىــڭ كۈلپىتىــدىم”
قاتـارلىق   “بۈيۈك ئهخالق ئىگىسى”ۋە “ ئهڭ ياخشى ئۈلگه”

مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  خۇسۇســـىيهتلهرگه ئىـــگه
ــۇلمانالرنىڭ   ــان مۇســ ــۈممىتى بولغــ ــۇنداق ئــ ــا مۇشــ  مانــ

تىرىشىشـىدىنمۇ تـوغرا ۋە   ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولۇشـقا  
  ؟مۇمكىنۈشى مۇبول تهبىئى ئىش

ئىــگه  غــا“بهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهخالقــى پهيغهمــ”
ــز،   ــۇش دېگىنىمىـ ــانبولـ ــاش   قۇرئـ ــۆرە ياشـ ــا كـ ئهھكامىغـ

پهيغهمــبهر ”: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا. دېگهنلىــك بولىــدۇ
 دېــمهك، .دېــگهن“ ئهلهيهىسســاالمىنىڭ ئهخالقــى قۇرئانــدۇر

 .ئهڭ ياخشــى مۇســۇلماندۇر“ مۇســۇلمان قــى ئېســىلئهخال”
ــىز ــىلىقئهخالقسـ ــان  ى، گهرچه نىڭ ياخشـ ــۇلمان بولغـ مۇسـ
  .، ناھايىتى چوڭ ئالدامچىلىق ھېسابلىنىدۇتهغدىردىمۇ
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  زىيان يهتكۈزمهيدۇ
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ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ھئابدۇلال

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق  رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،
ــگهن ــۇلمان « :دېـ ــى مۇسـ ــلهن    - ياخشـ ــولى بىـ ــى ۋە قـ تىلـ

 هللا، مۇھــاجىر بولســا؛ باشــقىالرغا ئــازار بهرمهيــدىغان كىشــى
  . »پهرمانلىرىغا بويسۇنىدىغان كىشىدۇر –تائاالنىڭ ئهمر 

  ياخشىلىقنىڭ تۈرى كۆپ

ئهتراپىــدىكى باشــقا ” يــۇقىرىقى ھهدىســته مۇســۇلماننى
 “كىشــى بهخــش ئېتىــدىغانمۇســۇلمانالرغا خاتىرجهملىــك 

 ڭباشــقىالرغا زىيــان يهتكۈزمهســلىكنى   ۋە  دەپ تونۇتماقتــا 
 .وتتۇرىغا قويماقتـا ياخشىلىقنىڭ بىر تۈرى ئىكهنلىكىنى ئ

“ تىلـى ۋە قـولى بىـلهن باشـقىالرغا ئـازار بهرمهيـدۇ      ” چۈنكى
باشـقىالرغا   ،مهيلى تىلى ياكى قولى بىلهن بولسۇندېگىنى، 

ئازار بهرمهيـدىغان كىشـى    زەخمهت يهتكۈزمهيدىغان، -زىيان 
  .دېمهكتۇر
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ســــىدىكى ىمۇســــۇلمانالر ئوتتۇر ئــــازار بهرمهســــلىك 
باشـقىچه قىلىـپ    .شـهرتى  للىـي ئهقهمۇناسىۋەتلهرنىڭ ئهڭ 

ــدا، ــلىنىش ن  ئېيتقانـــ ــىلىقنىڭ باشـــ ــۇياخشـــ ى، قتىســـ
پهيغهمــــــبهر . ياخشــــــىلىقنىڭ تۈرلىرىــــــدىن بىــــــرى  

ــۇ    ــاھابىنىڭ ئارىســىدا بول ــر س ــلهن بى  پئهلهيهىسســاالم بى
  .ئۆتكهن بىر دىئالوگدىن بۇنى ئوچۇق كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

مۇنـــداق رىـــۋايهت ئهبـــۇ مۇســـا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : لىنىدۇقى

 -ۋەزىپىلىرىدىن بىرى، رىش مۇسۇلماننىڭ ېسهدىقه ب-
  :ساھابىلهردىن بىرى. دېدى
دەپ  -نهرسىسى بولمىسىچۇ؟ ئهگهر سهدىقه بهرگۈدەك  -

  :ئهلهيهى ۋەسسهللهم لالھۇپهيغهمبهر سهلال. سورىدى
ــۇن ھهم  - ــۆزى پايدىالنسـ ــپ ھهم ئـ ــلهپ تېپىـ هللا ا ئىشـ

  :ساھابه. دېدى -، ئۈچۈن ئىشلهتسۇن ىرازىلىق
 دەپ ســورىغانىدى، - بۇنىڭغىمــۇ كــۈچى يهتمىســىچۇ؟ -

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسسهللهمسهلال پهيغهمبهر
يــاردەم  بىــلهنقــولى  ىگهقىيىنچىلىقتــا قالغــان بىــر -

  :ساھابه يهنه. دېدى -ن، قىلسۇ
 دەپ ســورىغانىدى، - قــۇربى يهتمىســىچۇ؟ بۇنىڭغىمــۇ -

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسسهللهمسهلال هيغهمبهرپ
يهنـى تىلـى بىـلهن يـاردەم     (ھهقنى تهۋسىيه قىلسۇن  -

  :ساھابه. دېدى -، )بهرسۇن
دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر  -ئۇنىمۇ قىاللمىسىچۇ؟  -

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ه بۇمـۇ بىـر سـهدىق    اق تۇرسـۇن، يىـر يامان ئىشـالردىن   -
  .جاۋاپ بهردى دەپ -ھېسابلىنىدۇ، 

بۇالرنىــڭ ھهممىســى ياخشــى مۇســۇلماننىڭ ھــېچ  مانــا
ــدا  ــالمايدىغان  ”بولمىغانـ ــان سـ ــقىالرغا زىيـ ــى باشـ “ كىشـ

ھهقىقهتهن ياخشى  بۇ، .كۆرسىتىپ بهرمهكته ئىكهنلىكىنى
مهسىلىلهردىن بىرى بولـۇپ،  گىشلىك ېئويلىنىشىمىزغا ت

الر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهمهلىـي مىسـال  
تىسـادى ئهھـۋالى   قئى ئۈچـۈن،  مۇسۇلمان بىر ھهرئارقىلىق 

لىق قىلىـش يـولى   ياخشىقانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، 
  .بارلىقىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرگهن

ــال  ــۋالى ياخشــى  -ھ ــان  كىشــىلهر  ئهھ باشــقىالرغا زىي
ــ ــلىق بىلهنـ ــدىن   السالماسـ ــۇلمانالرغا قولىـ ــاي، مۇسـ قالمـ

 .كېرەك ىرىشىشىۈچۈن تكېلىشىچه ياخشىلىق قىلىش ئ
ــا ــداق  ئهممــ ــىلىقھهرقانــ ــازار  تا ياخشــ ــۇلمانالرغا ئــ مۇســ

ــى   ــى ۋە مۇئامىلىســـ ــلىك چۈشهنچىســـ ــاس بهرمهســـ ئاســـ
  .قىلىنىشى كېرەك

جتىمــائىي ىئ ڭياخشــى مۇســۇلماننىبــۇ ھهدىســته يهنه، 
ھهرىكىتـى   - مۇسۇلمانالرغا تىلى ۋە ئىش مۇناسىۋەتلهردىمۇ

 دەپ تونۇتـۇش ئـارقىلىق،  لهر ىبىلهن ئازار بهرمهيدىغان كىش
س مۇئـامىله  ۇھهر قانـداق كىشـىگه دۇر   بولۇش، پېئىلخۇش

ــا   ــىيه قىلماقتـ ــنى تهۋسـ ــر   .قىلىشـ ــقا بىـ ــته باشـ ھهدىسـ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم باشـقىالر بىـلهن ئهپ   كېلىشىچه، 

ــۆتمىگهن  ــىدىن ئـــــ ــۈتكىلى  كىشـــــ ــىلىق كـــــ ياخشـــــ
 .  قانئېيت بولمايدىغانلىقىنى
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  ...تائاال ھېچكىمنىهللا ا

بايـان قىلىنىشـى    ڭنىـ “تىـل ”ئالدى بىـلهن   تهىسھهد
بـــۇرۇن قولـــدىن  تىلنىـــڭ رىشـــتهېمۇســـۇلمانغا ئـــازار ب 

ــارىتى  ــدىغانلىقىنىڭ بېش ــۇت  . كېلى ــقىالرغا پ ــول  –باش ق
ئـارقىلىق ئـازار    بىلهن ئازار بېـرىش تهسـرەك، لـېكىن تىـل    

ــرىش ــان  بېـ ــۇ كهڭ تارقالغـ ــا، بهكمـ ــان بولغاچقـ ــل . ئاسـ تىـ
 -ماقال هت پهيدا قىلىدىغانلىقى ساقايماس جاراھئازارىنىڭ 

: ئهتراپىمىـــزدا. ســـىڭىپ كهتـــكهنتهمســـىللىرىمىزگىچه 
دېگهنـدەك  “ تىلى ياماننىڭ تىلىدىن ساقلىسـۇن خۇدايىم ”

شـۇڭا  . پـات ئۇچرىتىـپ تـۇرىمىز    –ئىبارىلهرنى پـات   –سۆز 
بايان نى “تىل”ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدى بىلهن  پهيغهمبهر

يغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  په. قىلىشى سهۋەبسىز ئهمهس
ــۆرە ــىگه كــ ــلهن م  ،ھهدىســ ــى بىــ ــى تىلــ ــخىرە بىراۋنــ هســ

يهنـــى مۇســـۇلمان چىقارماســـلىق، كاپىرغـــا  ،ماســـلىققىل
لىقنى نىســــبهت بهرمهســــلىكتهك رىندىشــــىغا كــــۇپرىېق

. ھېسـابلىنىدۇ “ قۇتۇلـۇش ” رىئايه قىلىشچهكلىمىلهرگه 
ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۈنكى پهيغهمـ ــان  «: چـ ــى تارتقـ تىلىنـ

 .دېگهنىدى» لىدۇقۇتۇ
ســۆزنى  زىيىنىغــا باشــقىالرنىڭشۇنىســى ھهقىقهتكــى، 

بىـــــرىگه بولغـــــان  - مۇســـــۇلمانالرنىڭ بىـــــر قىلىـــــش،
بىرىــدىن يىراقلىشــىپ  –ىتىــپ، بىــر ئىشهنچىســىنى يوق

مۇسـۇلمانالرنىڭ   ،شۇنىڭ ئۈچۈن .سهۋەپ بولىدۇ كېتىشىگه
 نىياكى مۇسۇلمانالر تارتىشتىلىنى سۆزلهشتىن  زىيىنىغا

ياخشــى ”زامــانىمىزدا  ،بولۇپمــۇئهمىــن قىلىــش،  دىنتىلىــ
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 شـهرتلىرىدىن بىـرى   بولۇشنىڭ ئهڭ ئالـدىنقى   “مۇسۇلمان
ــز   .ھېســابلىنىدۇ  كسۆزلىســه”بىزنىــڭ ئهســلى ۋەزىپىمى

 بـۇ ۋەزىـپه  بولۇپ، مانا “ ۇشبولمىسا شۈك تۇر ،شتوغرا سۆزله
 لىشـتىن ېزىيـان س  مۇسۇلمان قېرىندىشىغا مۇسۇلمانالرنى

خىل ئهھۋال ئىلگىرىكى مۇسۇلمانالر  بۇ. مهكتهپ كهلساقال
ــگ   ــۈچكه ئىــ ــۇ كــ ــۇپ، ئۈچۈنمــ ــۇ ىئىلگىره بولــ كىلهرنىمــ

ــى      ــڭ ياخشـ ــتىش ۋە ئۇالرنىـ ــاد ئېـ ــلهن يـ ــىلىق بىـ ياخشـ
 .ئۇالرغا دۇئا قىلىش الزىم تهرەپلىرىنى سۆزلهش،

  ...قولىغا، تىلىغا، تېنىگه

قولى بىـلهن مۇسـۇلمانالرغا   ” ھهدىسته بايان قىلىنغان
 - مۇســـۇلمانالرنىڭ بىـــر مهسىلىســـى “بهرمهســـلىكئـــازار 

 .ئاساســى پرىنســپى  يهتكۈزمهســلىكىنىڭ بىــرىگه زىيــان 
 لىقئاساســنىڭ ســهۋەبى شــۇكى، لىشــېنــى تىلغــا ئ“قــول”

. ىرىــدۇالالردا قــول كهلتــۈرۈپ چىق ھــنچه ىكــۆپ نىزىيــان
ۋە  تهبىـقه  جـاي،  - يهر ،ىيهتئىمكان ،قۇۋۋەت – ھهرخىل كۈچ

كرام دېگهندەك ھهر خىل تهسـىر  ىئ - ئىززەت ياردەم، نوپۇس،
مىقياسـىدا   “قـول ” ڭ ھهممىسـىنى قوزغىغۇچى ئامىلالرنى

  .مۇتالىئه قىلىشقا بولىدۇ
ــۇلمانالرنى خــاتىرجهم      ــارقىلىق مۇس ــى ئ ــولى ۋە تىل ق

ــز،  قىلىـــش ــاق،دېگىنىمىـ دوراش ۋە مهســـخىرىلىك  چاقچـ
قاراش ئارقىلىق باشقىالرنى بىئـارام  قىلماسـلىقنىمۇ ئـۆز    

مهســخىرە ۋە كىنــايه مهنىســىدىكى ھهر    .الىــدۇئىچىــگه ئ
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نىڭ ئىچىــگه تۈرلــۈك مۇئــامىله تىلــى بىــلهن ئــازار بېرىشــ 
تائـــاال ھـــۇمهزە سۈرىســـىدە بـــۇ ھهقـــته هللا اشـــۇڭا . كىرىـــدۇ

  .توختالغان
ۋە  شـوئارىمىز دوستلىرىمىزغا يامـانلىق قىلماسـلىق   

ــۆزگهرمهس  ــىيىمىز؛ئــ ــ پوزىتســ ــىۋاالرنىڭ يدىنىــ  :پېشــ
ــا،” ــا قولۇڭغـ ــول  ېتۋە  تىلىڭغـ ــگه بـ ــا ئىـ ــگهن  “!نىڭغـ دېـ

  ..!.پۈتۈك بولغايتهۋسىيهسى قهلبىمىزگه 
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  غهمخورلۇق قىلىدۇ
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نۇئمــان ئىبنــى بهشــىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  

ــدۇكى،  ــبهرقىلىنى ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :مۇنداق دېگهن

بىـرى   - بىر رۈش،بىرىنى ياخشى كۆ - بىرمۇئمىنلهر «
گه بىـر تهنـ   نى قوغداشتاىبىر - كىش ۋە بىرېئۈچۈن ئازاپ چ

باشـقا ئهزالىرىمـۇ    بهدەننىڭ بىر ئهزاسى ئاغرىسـا،  .ئوخشايدۇ
  .»م بولىدۇبۇ سهۋەپتىن ئۇيقۇسىز قالىدۇ ۋە بىئارا

 قايغۇ ۋە خۇشاللىقتا بىرگه بولۇش

ىنىدىغان جامائهتنىـڭ  بىر پهيغهمبهرگه ئىشـ ئوخشاش 
تۈپ يىلتىـزى   ئۈممهتنىڭبولۇپ، “ ئۈممهت”ىي نامى ئومۇم

يهنـى ئوخشـاش ئىمانـدىن    . كه تايىنىدۇ“ئىمانىي بىرلىك”
ۋە  ىتىلـ  ى،يـۇرت  رەڭگـى،  ،ىرقىئ ن بولغان ئىنسانالرهبهھرىم

ــاي، مهدەنىيىتى ــىغا قارىمـ ــاق  نىـــڭ پهرقلىـــق بولۇشـ ئورتـ
 ،باشـقىچه قىلىـپ ئېيتقانـدا    .بىرلىككه مهنسـۇپ بوالاليـدۇ  
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چېگرىسـى   - نىـڭ چهك “بىرلىك ىيئىمان” دەپ“ تئۈممه”
  .ئۆلچىنىدۇبىلهن  “ئىمان”

، بىـــر پۈتۈنلـــۈكنى ھاســـىل   شۇنىســـى ھهقىقهتكـــى 
ــڭ  ــدىغان ئهزاالرنىـ ــر    قىلىـ ــلهن بىـ ــدى بىـ ــرىگه –ئالـ  بىـ
يهت ۋە گىشـــلىك مهجبـــۇرىېا تىغنىســـبهتهن ئـــادا قىلىشـــ

 “كىۈئىماننىڭ پۈتۈنلـ ” بۇ ھهقىقهت. مهسئۇلىيهتلىرى بار
ه بولـۇپ، ھهدىسـته تىلغـا ئېلىنغـان     گىـ ۇ كۈچكه ئئىچىدىم

مهجبـــــــــۇرىيهت ۋە  گه تهۋە“كىۈئىمـــــــــان پۈتۈنلـــــــــ ”
قــا “ھېسداشــلىق”ئورتــاق نۇقتىســىنى  مهســئۇلىيهتنىڭ

ــهملىمهكته ــۇنى  . مۇجهسس ــز ب ــايغۇ”بى ــاللىقۇا ۋە خدق ا تش
   .ۇدېسهكمۇ بولىد“ ۇشبول بىرگه

ۋاقتــــى نىــــڭ مهنبهســــى ئىمــــان بولــــۇپ، غهمخورلۇق
دىنــــداش ۋە تهقــــدىرداش مۇســــۇلمانالرنى  ئــــۇ، كهلگهنــــدە

كىشىلهرگه ۋاكالىتهن بهزى پىداكارلىقالرنى كۆرسىتىشكه 
ــدۇ ــۇلمان  . ئۈندەي ــر مۇس ــايغۇ ۋە خ”بى ــاللىقۇق ــرگه ا تش بى
ۋە  غامۇســۇلمانالر شــهرتىگه بىنــائهن باشــقا  نىــڭ “بولــۇش

، ئۇنــداق بولمايــدىكهن .ئۇالرنىــڭ ئهھۋالىغــا كۆڭــۈل بۆلىــدۇ
ــۆلمىگهن  مۇســۇلمانالرنىڭ” ــگه كۆڭــۈل ب ــۇالردىن  لهردەردى ئ

مهھكــۇم بولــۇپ دېــگهن ھهدىســنىڭ ھــۆكمىگه  »ئهمهســتۇر
  .قالىدۇ

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدىكى دىنداشلىقتىن تۇغۇلغـان 
ــايغۇ ۇخ” ــاللىق ۋە ق ــرگها دش ــۇش بى ــاكى  “بول ــقىچه (ي باش

ۋە يـــــــاكى  “كۆڭـــــــۈل رىشتىســـــــى”) ئىپادىلىگهنـــــــدە
قارشـى   ۆرسـىتىپ، بولمىغۇر ئىشـتهك ك نى “ھېسداشلىق”

ــش، ــۇلمانالرنى   چىقىـ ــلهن مۇسـ ــدۇرمىالر بىـ ــل ئويـ ھهرخىـ
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ــبلهش  ــالر  ئهيى ــارلىق قىلمىش ــى  قات ــۇلمانلىققا قارش مۇس
ئىسـالم ئېتىقادىنىـڭ    ،بـۇ  .ىشتىن باشـقا ئىـش ئهمهس  چىق

 لىغۇچىقۇچـاق  ىيهتنىۋە ئۇنىڭ پۈتـۈن ئىنسـان   جهۋھىرىنى
ئـــــارتۇقچىلىقىنى چۈشهنمهســـــلىك يـــــاكى كۆرمهســـــكه 

ئېلىـپ   بارىسـىدىن ئى ش؛ يۇقىرىقى ھهدىسـنىڭ ىلېۋىلېس
كۆڭـــۈل  نىـــڭۋۇجۇدىنىـــڭ باشـــقا تهرەپلىرى  ئېيتقانـــدا،

تـۇرۇپ   بهدەنـدە بىـر  ئوخشـاش   بۆلمهسلىكنى ئـارزۇ قىلىـش  
. كۆرۈش ھېسـابلىنىدۇ ئارتۇقچه  ھېسداشلىقنىبۇنچىلىك 

قانـداق پايـدىلىق تهرىپـى    بۇ خىـل ئارزۇنىـڭ ھېچ   ئهلۋەتته،
  .يوق

  “...اق چوڭايتقىنكىبهدىنىمنى شۇند”

ھېسداشلىقى ئـۇنى مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن     مۇسۇلماننىڭ
. كۆرســىتهلهيدىغان ئهڭ چــوڭ پىــداكارلىققا يېتهكلهيــدۇ   

پىـــداكار مۇســـۇلمانالرغا  ھهزرىتـــى ئهبـــۇ بهكـــرى ۋە بهزى   
بۇ ئۇلـۇغ پىـداكارلىقنىڭ ئهڭ   مۇنۇ سۆز  نىسبهت بېرىلگهن

ــى  ــى دەلىل ــدۇ ياخش ــى ”: بوالالي ــى! هللائ ــۇنداق  بهدىنىمن ش
 مهنال تولدۇرۇۋېتهي، بهندىلىرىڭدىندوزاخنى  ،كىايتقىنچوڭ

ھــېچكىم ئــۇ يهرگه كىرمىســۇن، ئۇالرنىــڭ ئــازابىنى يــالغۇز 
  .“!تارتاي المهن

ئهڭ چــوڭ خۇشــاللىقى  نىڭياخشــى مۇســۇلمان دېــمهك،
ــانالرنى    ــان ئىنسـ ــى تېتىۋاتقـ ــڭ تهمىنـ ــاش ئىماننىـ ئوخشـ

ىنـــى تىـــلهش بهختئۇالرنىـــڭ ســـائادەتكه ئېرىشـــتۈرۈش ۋە 
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 بولــۇپ، مانــا بــۇ قهلــب ھــوزۇرى ۋە كۆڭــۈل رىشتىســى ئــۇنى 
تىرىك ئىنسانالرغىال ئهمهس، بهلكى ئىلگىرى ياشاپ پهقهت 

ئۆتكهن ۋە ھـازىر مهڭگۈلـۈك ئىسـتىراھهتگاھىدا تۇرۇۋاتقـان     
مۇسۇلمانالرغىمۇ يۈزلهندۈرىـدۇ، ئـۇالر ئۈچـۈن دۇئـا قىلىشـقا      

قهتنى تېخىمۇ روشهن تۆۋەندىكى ئايهتتىن بۇ ھهقى. ئۈندەيدۇ
  :كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ

بىزگه ! پهرۋەردىگارىمىز«: ئۇالردىن كېيىن كهلگهنلهر�
ۋە بىزدىن ئىلگىـرى ئىمـان ئېيتقـان قېرىنداشـلىرىمىزغا     

مىنلهرگه قارشــى ۇئمهغپىــرەت قىلغىــن، دىللىرىمىــزدا مــ 
ســـهن ! دۈشـــمهنلىك پهيـــدا قىلمىغىـــن، پهرۋەردىگـــارىمىز

ــرەت قىل ــايىتى مهغپىــ ــهنناھــ ــهن، مېهرىبانســ » غۇچىســ

  .①�دەيدۇ

 چاقىرىقى» ئىسالمغا كهل«

مۇســــۇلمانالرنىڭ باشــــقا مۇســــۇلمانالرغا نىســــبهتهن 
ــته  ــۇقىرىقى ھهدىسـ ــىدە  بهلگىليـ ــۆلچهم دائىرىسـ ــگهن ئـ هنـ

ــى،   ــۇق قىلىش ــ  غهمخورل ــدا ھ ــڭ ھاياتى ــۇالرنى ئۆزىنى س ېئ
ئۇالر بىـلهن   ،جان بىر تهن بولۇشىئۇالر بىلهن بىر  قىلىشى،

ــ ــى ۈپ، تهڭ يىغلتهڭ كۈلــ ــۈن   ىشــ ــا پۈتــ ــى ۋاقىتتــ ئهينــ
بـۇ   .چاقىرىقىـدۇر  “!ئىسـالمغا كهل قېنـى  ”: ىيهتنىئىنسان

بىــلهن دۈشمهنلىشــىش  بولمىغــانالرھهرگىزمــۇ مۇســۇلمان 

                                                 
 .ئايهت – 10سۈرە ھهشر،  ①
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ۋە  غهمخورلــۇقىبهلكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ، دېگهنلىــك ئهمهس
ئۈچـــۈن مۇســـۇلمان  قۇۋۋەتلىشـــىگه ئېرىشـــىش –قـــولالپ 

   .ۈپ بېرىدۇۈربولۇش الزىملىقىنى  چۈشهند
 قا تېگىشــلىكمۇســۇلماندا بولۇشــھهر بىــر  بــۇ ھهدىــس

 ئىــدىيىۋىي چۈشــهنچىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇش بىــلهن بىــرگه، 
غهيــــرى مۇســــۇلمانالرنىڭ ھېچقاچــــان ئــــۆزلىرى خــــاالپ 
مۇسۇلمانالرغا خىزمهت قىلمايدىغانلىقىـدىن ئىبـارەت يهنه   

  .سهمىمىزگه سالماقتا ھهقىقهتنى بىر
 ئېتىقـــــاد قىلمايـــــدىغان ئوخشـــــاش دىنغـــــا شـــــۇڭا

 سهپســهتىلىرىگهنهيرەڭلىــرى ۋە   لۇقكىشــىلهرنىڭ دوســت
ئالدىراپ ئىشىنىپ كهتمهسلىك ۋە ئالـدىنىپ قالماسـلىق   

  .الزىم
ۋە بــــــارلىق ئىمكــــــانىيهت  بــــــۇالردىن باشــــــقا يهنه،

 الپهقهت ئۆزى ۋە ئۆز مهنپهئهتـى ئۈچـۈن   دىنئارتۇقچىلىقلىرى
بـۇ ئىسـالمىي   تىجىدە مۇسۇلمانالرنىڭمۇ نهپايدىلىنىدىغان 

ــدىغانلىقىنى    ــىپ كېتىــــ ــۇقتىن يىراقلىشــــ غهمخورلــــ
    .چۈشهندۈرۈپ بهرمهكته

دۇنيـادا ياشـاۋاتقان مۇسـۇلمانالر    بىر مۇسۇلمان ئۈچـۈن،  
ــلهن  ــببىـ ــاغال قهلـ ــى بـ ــهۋەپلهر  ،شرىشتىسـ ــل سـ ھهرخىـ
زۇلۇم ئىچىدە قالغان مۇسـۇلمانالرنىڭ دەردىـگه    دىنتۈپهيلى

ياخشـى نـېمه    قىلىشـتىنمۇ  ئـا دۇھېچبولمىسا،  ،داۋا بولۇش
ئۈچـــۈن ئـــارتۇق  بىـــر مۇســـۇلمان قانـــداقمۇبـــۇ  !بولســـۇن؟
  !؟كۆرۈلسۇن
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مهيلى دۇنيانىڭ نهرىدە بولسا بولسۇن، مۇسـۇلمانالرنىڭ  
دەردىنى قهلبىدە ھېس قىاللمىغان بىـرى ئـۆزىنى قانـداقمۇ    

  ! قا باغالپ چۈشىنهلىسۇن؟“ئىسالمىي غهمخورلۇق”
“ ىي بىرلىــكئىمــان” ،شــۇنى ئۇنۇتماســلىق كېرەككــى 

داق بىرىنـى خـورالش   تهۋە ھهرقانـ  ھېچكىمگه بۇ بىـرلىككه 
ســۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــز بــۇ ھهقــته   .ھهققــى بهرمىــگهن

مۇســۇلمان قېرىندىشــىنى بىركىمنىــڭ « :مۇنــداق دېــگهن
) گۇنـاھ (ى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن يېتهرلىـك يامـانلىق     خور كۆرۈشـ 

  .»ھېسابلىنىدۇ
بـــارلىق “ مانتهقـــۋا مۇســـۇل ”بولغـــانىكهن،  ئۇنـــداق

ئىـگه   كه“كۆيۈمچان قهلب”مۇسۇلماننى باغرىغا باسىدىغان 
  .بىرى دېمهكتۇر
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  ...مۇسۇلمانالرنى قېرىندىشى دەپ بىلىدۇ
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بنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت   ىئ ھئابدۇلال
ــدۇكى، ــبهر  قىلىنى ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س

ــگهن  ــداق دېـ ــ « :مۇنـ ــۇلمان مۇسـ ــ(لماننىڭ ۇمۇسـ  )يدىنىـ
  .»قېرىندىشىدۇر

 قېرىنداشالر جهمئىيىتى

ــۆز     ــالممۇ ئـــ ــاش ئىســـ ــۈزۈملهرگه ئوخشـــ ــقا تـــ باشـــ
 تاتىقادېئۋە  ىگه قۇرغانجهمئىيىتىنى بهزى ئاساسالر ئۈست

ــدنى، ــ تهۋھىــ ــى    تهجهمئىيهتــ ــتلۇق يهنــ ــهمىمي دوســ ســ
ئىسالم جهمئىيىتى شۇڭا  .غانقېرىنداشلىقنى ئاساس قىل

ــادى  ــالم ئېتىق ــ   ئىس ــدىكى قېرىنداش ــى ئىچى لىق رامكىس
ــۇپ،  ــى بولـ ــلىق جهمئىيىتـ ــيهت ۋە قېرىنداشـ ــۇ جهمئىـ  قابـ
ــقا نه  ــدىن باشــ ــئ ئىمانــ ــك ، نه رەڭنه رق، ىــ جۇغراپىيهلىــ

ــورىيه تې ــىزىپ ب ېچ - چهكرىت ــرا س ــدۇېگ ــالم  .رەلمهي ئىس
تىــن هللا«: بىــر ئالــدىنقى شــهرتىنقېرىنداشــلىقنىڭ بىردى

ــۇر،    ــالھ يوقت ــر ئى ــېچ بى ــقا ھ ــاالم  باش مۇھهممهدئهلهيهىسس
ــۇ بېــرىش بولــۇپ، لىــق ھدەپ گۇۋا »نىــڭ ئهلچىســىدۇرهللا ب
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 كىشـى مۇسـۇلمان   دنى ئېيتقـان ھهرقانـداق  ىـ كهلىمه تهۋھ
ــدۇ ــقا م بولىـ ــۋە باشـ ــۇۇسـ ــى يلمانالرنىڭ دىنىـ  قېرىندىشـ

: الـله تائـاال بـۇ ھهقىقهتنـى قۇرئـان كهرىمـدە      . ھېسابلىنىدۇ

دېـگهن   ①�قېرىنداشـالردۇر ) دىنـدا (مۇئمىنلهر ھهقىقهتهن �
الن ېئىپـادىلىگهن ۋە ئـ   تولىمۇ ئوچۇق قىلىـپ  ئايهت بىلهن

مۇســــۇلمان « :ك پهيغهمبىرىمىزمــــۇۈســــۆيۈمل .قىلغــــان
دۇنيانىڭ دېيىش ئارقىلىق  »مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر

ياشـىغان بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزەر،    دە ىقايسى دەۋرۋە نهرىدە 
قېرىنـداش ئىكهنلىكىنـى    يمۇسـۇلمانالرنىڭ دىنىـ   بارلىق

ئـۆزى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    .پۈتۈن دۇنياغا جاكارلىغان
مهككىـدىن كهلـگهن    ،ھىجـرەت قىلغـان ۋاقتىـدا   مهدىنىگه 

 مهدىنىـدىكى مۇسـۇلمانالرنى بىـر   ھهر بىر مۇسۇلمان بىلهن 
ــ  - ــرىگه دىنى ــداش قىل يبى ــارقىلىق  قېرىن ــۇش ئ ــپ قوي ى

تـــۇنجى ئىســـالم جهمئىيىتىنـــى قېرىنداشـــلىق ئاساســـى 
ــان  ــانى .ئۈســتىگه قۇرغ ــائىي ”مىز كىشــىلىرى زام ئىجتىم

بهرپــــا قىلىشــــقا تهشــــنا  ۋە دەپ ئاتىغــــان“ ھهمكــــارلىق
ــۇھىتىنى،   ــلىق مـــ ــان قېرىنداشـــ ــبهر بولۇۋاتقـــ پهيغهمـــ

ــاالم ئه ــاكى لهيهىسســ ــامتــ ــدىغان هقىيــ تكىچه داۋام قىلىــ
ئىسـالم دىنىنىـڭ تـۇنجى    بولـۇش ئۈچـۈن    ۈلگهئۈممىتىگه ئ

دەۋرلىرىـــــدىال ئـــــۆز ئهمهلىيىتـــــى ئـــــارقىلىق روياپقـــــا 
ۋە  قۇرئـان  نىمۇسۇلمانالر قېرىنداشلىق شۇڭا. چىقارغانىدى

مۇســۇلمانلىرىدىن  مهدىــنهلىغــان ۋە ســۈننهت بىــلهن جاكار

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 10سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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ــارەن  ــۇ ئېتىبـ ــلىقئـ ــكه   نىقېرىنداشـ ــتىن كهچۈرۈشـ باشـ
   .ئۈممهت ئىدىباشلىغان 

ۋە  قۇتلۇق) مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى( – قېرىنداشلىق
بـۇ مۇناسـىۋەت    مۇناسـىۋەت بولـۇش بىـلهن بىـرگه،    كۈچلۈك 

دائىرىسىگه كىرگهنلهرنىڭ سـانى كۆپهيگهنسـېرى ئېشـىپ    
قۇرئـان ۋە ھهدىسـلهردە   . بارىدىغان مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىدۇر

شى ۇسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ قانداق بولىرىنداشالر ئوتتۇرقې
ناھـايىتى   رىسىدىكى تهۋسـىيه ۋە ئاگـاھالر  رەكلىكى توغېك

ۋە  ئهســلىدە بــارلىق تهۋســىيه. ئوتتۇرىغــا قويۇلغــانئېنىــق 
كهلىمىسـىنىڭ   “قېرىنداشـلىق ”رنىڭ ماھىيىتى ئاگاھال

  .ئۆزىدىنال ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ
ــاالم ق  ــبهر ئهلهيهىسس ــالر ئارپهيغهم ــىدىكىىېرىنداش  س

مۇســــۇلماننىڭ ئــــۆز ھهر بىــــر  مۇناســــىۋەتته ھهرقانــــداق
ــى ــى نهپسـ ــى كېرەكلىكىنـ ــۆلچهم قىلىشـ ــىههت  نى ئـ نهسـ
ئــۆزى ياخشــى كــۆرگهننى قېرىندىشــى  ھــېچكىم«: قىلىــپ

ــ   ــۆرمىگىچه مــ ــى كــ ــۇ ياخشــ ــدۇۇئئۈچۈنمــ  »مىن بواللمايــ

  .①دېگهنىدى
قېرىنداشــــــلىق  يدىنىــــــ مانــــــا بــــــۇ ھهدىــــــس  

تولـــۇق ئىپـــادىلهپ  بـــارلىق ۋەزنىنـــىڭ مهســـئۇلىيىتىنى
ســهتنى تېخىمــۇ ئوچــۇق ئىپــادىلهش  قمه ئهممــا، .بهرمهكــته

ــقا ھهدىســــلهردىن ــ ،پايــــدىلىنىپ مۇئۈچــــۈن، باشــ  يدىنىــ

                                                 
 .قىلغانرىۋايهت  نهسائى ۋە تىرمىزى ،مۇسلىم ،بۇخارى ①
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شــهرتلىرىنى كۆرســىتىپ ئۆتــۈش  قېرىنداشــلىقنىڭ بهزى 
  .بىز ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىلىق دەپ قارايمىز

  دىنىي قېرىنداشلىقنىڭ شهرتلىرى

نــــاھهقچىلىككه ئۇچرىغــــان رچه گه بىــــر مۇســــۇلمان
ئۈچ كۈنـدىن ئـارتۇق    بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىغا بولسىمۇ،

ــدۇ   ــا بولمايــ ــاداۋەت ساقلىســ ــدىكى .ئــ ــۇلمان  يېنىــ مۇســ
ــى ــۆرۈپ، قېرىندىشـ ــۈز ئـ ــاكى   دىن يـ ــدىكىلهر يـ ــقا دىنـ باشـ

ئاتـا   چۈنكى .شسا، تېخىمۇ بولمايدۇدىنسىزالر بىلهن دوستال
ڭگــۇزدىن وت” :ز بــاردىن قالغــان مۇنــداق ســۆبــوۋىلىرىمىز -

 .“كاپىردىن دوست ،يدۇپوست بولما
ھهرقانداق مۇسۇلماننىڭ دىنىي قېرىنداشـلىرىغا ئـۆچ   

ــۇالردىن   - ــاداۋەت تۇتۇشــى، ئ ــئ ــا ســۈنئىي  ز ئۆرۈي ۈشــى، ئارىغ
ــز   ــدا قىلىۋېلىشـــى ھهرگىـ ئۈســـتۈنلۈك ئـــۆلچهملىرى پهيـ

ــۇلماندىن  . دۇرۇس ئهمهس ــۇلماننىڭ مۇســـ ــۈنكى مۇســـ چـــ
ــتۈنلۈكى پهقهت ۋە ــال   ئۈســــ ــق بىلهنــــ پهقهت تهقۋادارلىــــ

  .ئۆلچىنىدۇ
ھهرقانــداق  ،مىلــلهت بولســۇن  يــاكى مهيلــى شــهخس 

تالالشــقا تــوغرا كهلگهنــدە، دىنىــي قېرىندىشــىنى دائىمــا      
ــرەك  ــى كېـ ــا قويۇشـ ــدىنقى ئورۇنغـ ــازىرقى . ئالـ ــۇ، ھـ بولۇپمـ

خهلقئارالىق سىياسىي سـهھنىلهردە مۇسـۇلمانالرنىڭ بىـر    
انىڭ كـۈچ تهڭپۇڭلـۇقىنى   بىرىگه يۆلهنچۈك بولۇشى دۇني –

ــگه    ــيهتكه ئى ــۇھىم ئهھمى ــۇ م ــتا بهكم ــۇ   .ساقالش ــدە ب تۆۋەن
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مهزمۇنغـــا مۇناســـىۋەتلىك بىـــر قـــانچه ھهدىســـنى كـــۆرۈپ 
  : ئۆتىمىز

؛ »قېرىندىشــىدۇر) يدىنىــ(مۇســۇلمان مۇســۇلماننىڭ «
مۇســۇلمان قېرىندىشــىغا زۇلــۇم  بىــر مۇســۇلمان يهنه بىــر«

شــىنى مۇســىبهت قېرىندى دىنىــيمۇســۇلمان «؛ »يــدۇقىلما
ئۇنىـــڭ زالىمنىـــڭ زۇلمىغـــا  ،يـــدۇئىچىـــدە تاشـــالپ قويما

 كىمكـــى بىـــر مۇســـۇلمان« ؛»مايـــدۇشـــىغا يـــول قويىئۇچر
ــ ــدىكهن ىقېرىندىش ــاردەم قىلى ــاردەم  هللا ،غا ي ــا ي ــۇ ئۇنىڭغ م

شكىالتىنى ئاسان ۈكىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ م«؛ »قىلىدۇ
ــپ،قىل ــۇخ ىــ ــا، الشــ ــامهتته ئۇنىــــ هللا قىلســ ــۇ قىيــ  ڭمــ

ــكۈالتىن ــان قىلىـــپمۈشـ ــتكه ئ ،ى ئاسـ ــتۈرىدۇېربهخـ ؛ »ىشـ
ــۇلمان قېرىندىشـــىنىڭ  « ــادا بىـــر مۇسـ ــۇ دۇنيـ كىمكـــى بـ

مـۇ  قىيـامهت كـۈنى ئۇنىـڭ ئهيىبىنـى      هللا ئهيىبىنى ياپسـا، 
  .»ياپىدۇ

ئوچـۇق كـۆرۈۋالغىلى بولىـدۇكى،    ھهدىسـلهردىن   مانا بۇ
دىنىـــــي قېرىنداشـــــلىق رامكىســـــى ئىچىـــــدە تـــــۇرۇپ، 

ر ئىـــش ئـــاخىرەتتىمۇ قېرىنداشــالرچه قىلىنغـــان ھهر بىـــ 
بىرىگه  –ر بىر يهنى قېرىنداشال. چوقۇم مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ

ــبهتهن ــلهغ  ” نىســ ــېلىنغان مهبــ ــۈن ســ ــاخىرەت ئۈچــ  “ئــ
   .ھېسابلىنىدۇ
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  قېرىنداشالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت

 كۆپلىگهن ئايهتلىرىدەرات سۈرىسىنىڭ ۇھۇج الله تائاال
ىـــدە ھهققســـىدىكى مۇناســـىۋەت ىقېرىنداشـــالر ئار يدىنىـــ

توختالغان بولۇپ، بۇ يهردە خاتىرىلىتىپ قويۇشنى مۇۋاپىق 
  .كۆردۇق

ىنىڭ سـۆزىگه دەرھـال ئىشـىنىپ كهتـمهي،     اسىق بىرپ
زامـانىمىزدا   ،بولۇپمـۇ . الزىم ىپ كۆرۈشئىزدىن ئۇ توغرۇلۇق

 مهتبۇئاتالرنىـڭ  مهلۇم مۇددىئا ئۈچۈن خىـزمهت قىلىـدىغان  
ى شۇ خهۋەرنىـڭ  نسىدا بهرگهن خهۋەرلىرىىمۇسۇلمانالر توغر

 يالغــــان – راســــتئهســــلى مهنبهســــىگه سېلىشــــتۇرۇپ، 
ئىكهنلىكىنى ئايرىپ چىقىـش بىـز مۇسـۇلمانالر قىلىشـقا     
  . تېگىشلىك مۇھىم ۋەزىپىلهرنىڭ بىرىگه ئايلىنىپ قالدى

ئۆزئــارا كېلىشــهلمىگهن مۇســۇلمانالر يــاكى مۇســۇلمان 
ە ھهق ۋجامائهتلهرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ قويـۇش، ئارىلىرىـدا   

ــرىش    ــۈم چىقىـ ــۇرۇپ ھۆكـ ــپ تـ ــۆلچهم قىلىـ ــادالهتنى ئـ  ،ئـ
چهك كىتىـپ بهرگهن  ېب هللا لىق قىلغـان تهرەپنـى  هقسىزھ
ــۈن    – ــش ئۈچـ ــا رازى قىلىـ ــارىلهرنى  چېگراغـ ــل چـ ھهرخىـ

ــولل ــالر ،نىشىق ــالھ قىل ىئارنىڭ قېرىنداش ــىنى ئس ــش س ى
   .كېرەك

مۇسـۇلمان   ،مۇسۇلمان ئهرلهر باشقا مۇسۇلمان ئهرلهرنـى 
ــق ــالالرمۇ باشـــ ــالالرنىئايـــ ــۇلمان ئايـــ ــخىرە  ا مۇســـ مهســـ

ــلىق ــ ،ىقىلماس ــدە ئۆز هللا ڭئۇالرنى ــنهزىرى ــتۈن دىنمۇ ى ئۈس
ــۇمكىن ئىكهن   ــى م ــۇپ قېلىش ــى ئۇنۇتماســلىقى  كلىبول ىن

  .رەكېك
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يامان  بىرىنى سهت لهقهم بىلهن چاقىرماسلىقى، - بىر
ئىشــلىرىنى، ســىرلىرىنى  يمهخپىــ نىيهتــته بولماســلىقى،

ــڭ ــۋە  - تىــ ــلىقى ۋە غهيــ ــپتىڭلىماســ ــ ،ت قىلىــ ه تگهپــ

  .①...چاقماسلىق الزىم
ــا ــۇلمانالرنىڭ دىنىـــ  مانـ ــى مۇسـ  يبۇالرنىـــڭ ھهممىسـ

 ،تىلـى بىـلهن بولسـۇن    يـاكى قېرىنداشلىرىغا مهيلـى قـولى   
غا كۆڭلىــدە يامــان ىقېرىندىشــ زىيــان يهتكۈزمهســلىكىنى،

پهيغهمـبهر  . هرمهكـته پ بىتىنىيهتته بولماسـلىقىنى كۆرسـ  
 باشــقا مۇســۇلمانغا تىــل  ىدەئهلهيهىسســاالممۇ بىــر ھهدىســ 

مۇســۇلماننىڭ  ئــارقىلىق زىيــان ســالمايدىغان يــاكى قــولى
. ئىكهنلىكىنـى تهرىـپلهپ بهرگهنىـدى   “ تهقۋادار مۇسۇلمان”

قېرىندىشــــىنى ئۆزىــــدىن تــــۆۋەن    دىنىــــي   مۇســــۇلمان
ــلىكى ــۇ ق  ،كۆرمهســ ــا ئــ ــۆز  ېھهتتــ ــۈن ئــ ــى ئۈچــ رىندىشــ
ــىدىنىمۇ  ــۋاز نهپس ــر  ى،كېچىش ــا    -بى ــى دۇئ ــرىگه ياخش بى

قېرىندىشـى   يمىننىـڭ دىنىـ  ۇئم .شـى كېـرەك  ۇىپ تۇرقىل
  .ۇلدۇربدۇئاسى مهق يئۈچۈن قىلغان مهخپى

 ئىـززەت  ،دۆلىتى شاللىقى،ۇئۆز كۈچى، خ بىر مۇسۇلمان
ــهرىپىنى  - ــۆرمىتى ۋە شــ ــ ڭھــ ــل يدىنىــ ىرىدا قېرىنداشــ

  .ۇالردىن تاپىدۇشۋە  ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ
هڭ ت نىڭ خۇشــاللىقىغامۇســۇلمان يهنه بىــر مۇســۇلمان

بىــر  .كېــرەك ىئهلىمىــگه يېتىشــ -د دەر ن بولــۇپ،هبهھــرىم
قالغـــان  رىســـا،زۇلۇمغـــا ئۇچ يـــاكىقـــازا  - بـــاالمۇســـۇلمان 

                                                 
 .ئايهتكىچه قاراڭ – 12دىن  – 6سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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قېرىندىشـىغا يـاردەم    يدىنىـ مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى ئۇ 
ــۇ،    ــا بـ ــرەك، مانـ ــى كېـ ــولىنى سۇنۇشـ ــلىق”قـ “ قېرىنداشـ

: قۇرئانى كهرىمدەتائاال هللا امهجبۇرىيهتلىرىدىن بىرى بولۇپ، 
ــ� ــا ئۇچزۇلۇممىنلهر ۇئمـ ــررىغـ ــدا بىـ ــاردم  - غانـ ــرىگه يـ بىـ

 زالىـم  مهيلـى  « :پهيغهمبىرىمىزمۇ .دېگهن ①� ...قىلىشىدۇ
يـاردەم  چوقـۇم  قېرىندىشـىڭغا   ، دىنىـي مهزلۇم بولسۇنياكى 
مهزلۇمالرغــا ! ئــى رەســۇلۇلالھ”: ســاھابىلهر .ندېــگه »!قىــل

م ياردەم قىلىشنى چۈشهندۇق، ئهممـا زالىمغـا قانـداق يـاردە    
: دەپ سوراشـقانىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   “ قىلىمىز؟

ــۆزى     « ــنىڭ ئ ــتىن توسۇش ــۇم قىلىش ــقىالرغا زۇل ــۇنى باش ئ
ــابلىنىدۇ   ــاردەم ھېسـ ــرىلگهن يـ ــا بېـ ــاۋاب » ئۇنىڭغـ دەپ جـ

  . نبهرگه
ــر  يهنه  ــۇلمانالرنىڭ بىـ ــته مۇسـ ــر ھهدىسـ ــرى  - بىـ بىـ

 :ئۈســــتىدىكى ھهقلىــــرى مۇنــــداق بايــــان قىلىنغــــان    
ــتىگه ئىجــابهت قىلىــش؛  م بئۇچراشــقاندا ســاال« ېــرىش؛ دەۋى

 نهســـــــىههت تهلهپ قىلســـــــا، تهلىپىنـــــــى ئـــــــورۇنالش؛
ــيىن  ــكۈرگهندىن كېــ ــدۇل”: چۈشــ ــه “الھىلئهلههمــ  ،دېســ

ۋاپـات  ش؛ ئاغرىـپ قالغانـدا يـوقال   ېيىش؛ د “يهرھهمۇكهلالھ”

  .②»تاكى قهبرىگىچه جىنازىسىغا ئهگىشىش ،بولسا

                                                 
 .ئايهت – 39سۈرە شۇرا،  ①
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ②
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  ...بىر جان بىر تهندەك

ــۈرۈلگهن ــدا كهلتـ ــل يۇقىرىـ ــايهت ۋە ھهدىسـ ــۇنى  هرئـ شـ
قېرىنداشـلىق   يدىنى ىكىئىسالمد رىدۇكى،ېپ بىتىكۆرس

قايغۇ ۋە شـاتلىقالردا   پوزىتسىيه، قاراش،- كۆز تۇيغۇ، -ھېس 
ــر ــدەك  بى ــر تهن ــان بى ــۇش ج ــۆزىنى شــۇنداق ھــ ۋە  بول س ېئ

بولــۇپ، بــۇ ھهقتىكــى ھهدىســلهردە مۇنــداق  قىلىــش دېــمهك
  :دېيىلگهن

ــ« ــر ۇئم ــى -مىنلهر بى ــۆر  بىرىن ــى ك ــرۈش، ياخش  - بى
ــ   ــۈل بۆل ــرىگه كۆڭ ــر ۈشبى ــتىدىكى   - ۋە بى ــڭ ئۈس بىرىنى

. خۇددى بىر جان بىر تهنگه ئوخشـايدۇ ھهقلىرىنى قوغداشتا 
ھهمــمه يېــرى تهڭ  ،ســاىنىــڭ قايســىبىر ئهزاســى ئاغر ەنبهد

  .①»بىئارام بولىدۇ ۋە ئۇيقۇسىز قالىدۇ
نىســـبهتهن بىـــر پۈتـــۈن  گهبىـــرى - مىنلهر بىـــرۇئمـــ«

  .②»يدۇئوخشا پارچىلىرىغاالنغان ىزىچ جىپسبىنانىڭ 
ــ ــاقېرىند يدىنى ــۇنداق   لىرىغاش ــا مۇش ــزغىن ۋە مان قى

 مىگهن،ېمىنــــى يــــېنىــــڭ غئۇالر ســــهمىمىي بولمىغــــان،

ــلهن   ــى بى ــارىقىيىنچىلىق ــان كىشــى  ك ــۇالر بولمىغ دىن ئ

ســاالھىيىتىنى  بولــۇش   )يهنــى دىنىــي قېرىنداشــالردىن  (

بىــر مۇســۇلمان ھهر  ئۇنــداق بولغــانىكهن،. يوقاتقــان بولىــدۇ

ــق   ــتىدا داۋاملى ــۋال ئاس ــداق ئهھ ــۇلمان پ ھهرقان ــى ېمۇس ت

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ①
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ۋە مۇسلىم ،بۇخارى ②
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ــقا،ېق ــقا،  لىشـ ــله بولۇشـ ــلهن بىلـ ــۇلمانالر بىـ ــا  مۇسـ ئۇالرغـ

. كــاربرىنداشــچه مۇئــامىله قىلىشــقا مهجبــۇر ھهتتــا جاۋا ېق

قېرىنداشــلىقتىنمۇ كۈچلــۈك ۋە  يدىنىــ) دۇنيــادا( چــۈنكى،

ننىڭ يـۈرىكى  مۇسـۇلما  شۇنىڭ ئۈچۈن، .مۇبارەك رىشته يوق

 .شـى كېـرەك  ۇداۋاملىق مۇسۇلمان قېرىندىشى ئۈچـۈن سوق 

رىنداشـالر بىـلهن تېخىمـۇ گـۈزەل     ېق يچۈنكى ھايـات دىنىـ  

  .ئۆتىدۇ) مهنىلىك(
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  ئاگاھ بولىدۇھهمىشه 

  

 ������ 3���- 
�/� A� !��� )!��<���� ���� 	
��� 	
���� �� ���� �:����2��	5 !���; ���: » �J
 ��� 	c�B��	�2 ���/��6���& 'B �H��- '� �9	4 ���& 	��& �I	�«.  

ــۋايهت   ئهبـــــۇ ــۇ ئهنهـــــۇدىن رىـــ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـــ ھـــ
ــدۇكى، ــبهر قىلىنى ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

بىــر قېــتىم يىــالن چاققــان     مىنۇئمــ« :مۇنــداق دېــگهن 
 .»تۆشۈككه ئىككىنچى قېتىم قولىنى تىقمايدۇ

  ...مۇئمىنمۇ ئىنسان، ئهمما

ئۈچـۈن   ىمۇسۇلمانمۇ ئىنسان بولغانلىق ى،كشۇبىهىسز
ئالــدام خالتىغــا  ئالدىنىــدۇ، دۇ،ۇلىخاتاالشــتۇر خاتالىشــىدۇ،
غــا تهۋە دىنى مۇســۇلمان ئۇلــۇغ ئىســالم ئهممــا .چۈشــۈرۈلىدۇ
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــۈممىتى ۋە  بولغـــانلىقى

 ئاگـــاھۋە  ىبولغــانلىقى ئۈچـــۈن تېخىمـــۇ دىقــقهت قىلىشـــ  
ــ ــرەك ىبولۇش ــۇ   م. كې ــدا ھهرگىزم ــال ئهھۋال ــۇلمان نورم ۇس

ــى مۇســۇلمان  - باشــقىالرنى ــاكىمهيل ــرى مۇســۇلمان  ي غهي
ئۆزىمـۇ ھهم ئۇنـداق    .تىـدە بولمايـدۇ  ىئالـداش نىي  - بولسۇن

 شـــۇنداق شـــىدىنېب ،بولۇپمـــۇ. تېـــز ئالـــدىنىپ يۈرمهيـــدۇ
ئــۆتكهن، باشــقىالرغا ئالــدىنىپ باققــانالر تېخىمــۇ  تهجــرىبه 

  ...شۇنداق بولىدۇ
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ــزگه    پهيغه ــنى بى ــۇ ھهدىس ــاالمنىڭ ب ــبهر ئهلهيهىسس م
بـۇ  ك بولغان تۆۋەنـدىكى ۋەقهلىـ   چىبگه سهۋەىرىشېسۆزلهپ ب

  .بېرىدۇھهقىقهتنى تېخىمۇ ئوچۇق ئىپادىلهپ 
ززە بهدر هپهرەس شـائىر ئهبـۇ ئ  تبۇ ،غانداىيتىشالرغا قارېئ

ــان   ــۇپ،  ئۇرۇشــىدا ئهســىرگه چۈشــۈپ قالغ ــڭ  بول ــۇ ئۆزىنى ئ
 ،تىلســهېۋۇئهگهر قويۋە  يتقــانېكهمــبهغهل ئىكهنلىكىنــى ئ

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـاالمنى مهســـخىرە  بۇنـــدىن كېـــيىن
ــدىغانلىقى توغرېقىلىــپ شــ  .ســىدا ۋەدە بهرگهنىئىر يازماي

دىيه ىـ تىن ئۇنىڭـدىن ف بپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ سـهۋە  
رنىڭ يېنىغا قايتىـپ  شرىكالۇم .ۋەتكهنۇتهلهپ قىلماي قوي

ئهلهيهىسســـاالمغا بهرگهن  پهيغهمـــبهر ،بارغانـــدىن كېـــيىن
 مهسـخىرىلىرىنى كونـا قۇتراتقـۇلىقى ۋە    ۋەدىسىنى ئۇنتـۇپ، 

ۈپ ئهســـىرگه چۈشـــ يهنه اڭىـــدېھـــۇد جۇئ .الشـــتۇرغانداۋام
قالغان ۋە بۇرۇنقىدەك سهۋەب كۆرسـىتىپ، مۇسـۇلمانالرنىڭ   

پهيغهمـبهر  لېكىن . قولىدىن قۇتۇلۇشنىڭ كويىغا چۈشكهن
مۇسـۇلمان قـولىنى يىـالن     بـالىغ « :ۇنىڭغائئهلهيهىسساالم 

دەپ جـاۋاپ   »يـدۇ ى قېتىم تىقماچچاققان تۆشۈككه ئىككىن
ش ائىككىنچـى قېتىملىـق ئالـد    گهززەهقايتۇرغان ۋە ئهبـۇ ئ 

ــدىغانلىقىنى ئېيتىـــــپ  ــىتى بېرىلمهيـــ ــڭ ، پۇرســـ ئۇنىـــ
  . گىشلىك جازاسىنى بهرگهنېت

بولغـان بـۇ ۋەقهلىـك     »كـېلىش مهنبهسـى  «ھهدىسنىڭ 
مۇسـۇلمان كىشـى ئوخشـاش     ى،پ بېرىـدۇك ىتىشۇنى كۆرسـ 

شــــارائىت ئاســــتىدا بىــــر خاتــــالىقنى ئىككــــى قېــــتىم  
ــم  ــلىكى الزى ــۆيۈمل .ئۆتكۈزمهس ــڭۈس  :ك پهيغهمبىرىمىزنى

ى قېــتىم چــقــولىنى يىــالن چاققــان تۆشــۈككه ئىككىن   «
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 - كهينــى”: سـۆزىنىڭ مهنىســى  ئىخچــامدېــگهن  »يـدۇ تىقما
گهن دېــ “يــدۇكهينىــدىن ئىككــى قېــتىم خاتــالىق ئۆتكۈزمه

ئـــاخىرەت ئىشـــلىرىغا   بىـــلهن نورمـــال ھايـــات . لىـــدۇبو
ــوقېســىدا ھىئارنىــڭ مۇناســىۋەتلىك خاتا ــداق پهرق ي  چقان

 - ئـۆتكهن بولۇپ، مۇسۇلمان ھهرقانداق ئىشتا ئاگاھ بولىـدۇ،  
كهلگۈسـى   سـاۋاق ئېلىـپ،   -به ىكهچكهن ئىشـالردىن تهجـر  

به ىئهگهر بۇ تهجـر  ،كىبهىسىزۈش .تهييارلىق كۆرىدۇئۈچۈن 
ا بولمىغـانالردىن ئېلىنغـان   تـ تىقادېهن ئوخشاش ئئۆزى بىل

مۇئـــامىله  لىق بىـــلهنۇنـــداقتا تېخىمـــۇ ھوشـــيارئ ،بولســـا
ــدۇ ــۇنى  .قىلى ــلىقش ــى،  ئۇنۇتماس ــمهننىڭ ” كېرەكك دۈش

  .“تامىدۇ كۆڭلىدىن زەھهر ئاغزىدىن ھهسهل،
 -ئهقىــل ســاۋاق ۋە  -تهجــرىبه  مۇســۇلمان تۇرمۇشــتا 
ەرلىــك بىــلهن ئىــش كۆر ئالــدىن پاراســهتتىن پايــدىلىنىپ،

 .نى كۆڭۈلدىكىدەك ئۆتكۈزۈشكه تىرىشىدۇىھايات ،قىلىپ
 

  تارىخ ئهڭ چوڭ تهجرىبه

دىنىپ قالماسلىق يۇقىرىقى ھهدىس يهنه دۈشمهنگه ئال
ــارىخ بىلىمــــ ــارىخىى ئىگهلــــلهش ئۈچــــۈن تــ ي ئــــاڭ ۋە تــ

بىـلهن بىــرگه،   يېتىلدۈرۈشـنىڭ الزىملىقىنـى تهكىــتلهش  
ــاچچىق    ــۆتكهن ئ ــتىن ئ ــاۋاقالباش ــۇش  س ــى تون ۋە رنى ياخش

لىش ۋە ېكهلگۈسـى ئۈچـۈن ئـۇالردىن دەرس ئـ     ئۇنۇتماسلىق،
ــلىق     ــادىر قىلماســـ ــا ســـ ــالىقنى قايتـــ ــاش خاتـــ ئوخشـــ
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نى ناھايىتى مېغىزلىق قىلىپ چۈشـهندۈرۈپ  كېرەكلىكى
ــته ــمهنلىك ” .بهرمهكـ ــارىخ دۈشـ ــڭ“ىتـ ــۇلمانالرنى  نىـ مۇسـ

يولغــا قويۇلغــان  ھالــدا ئۈچــۈن پىالنلىــق   قــايمۇقتۇرۇش
غـــا ىرۇئـــارقىلىق ئوتت مۇشـــۇئىكهنلىكـــى   ىلىقئالـــدامچ
تـارىخنى   ياخشـى مۇسـۇلمان   بولغـانىكهن،  ئۇنداق .چىقماقتا

ئىـگه  تارىخىي ئاڭغا  توغرا ۋە پۇختا ئىگهللهش بىلهن بىرگه،
ــ ــرەك ىبولۇشـ ــۈن .كېـ ــڭ ئۈچـ ــۇلمانالر تارىخ ،بۇنىـ ــامۇسـ  قـ

بهلكــــى  دەپ قارىمايــــدۇ، “ئۆتمۈشــــنىڭ چــــۆچهكلىرى ”
نهزىرىــــدە قارايــــدۇ ۋە “ ئــــېلىشئۆتمۈشــــتىن ئىبــــرەت ”

ئۇلۇغ كىتابىمىز قۇرئان كهرىمـدىكى ئـۆتكهن    .پايدىلىنىدۇ
قهۋمــلهر بىــلهن مۇناســىۋەتلىك چــاقىرىقلىرمۇ مانــا مۇشــۇ  

  ئهمهسمۇ؟       
قتىنى تولىمـۇ  ۇبۇ ن مۇتهپهككۇر شائىر مهھمهت ئاكىف

   :ياخشى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
  دۇ،لىرىېر بدەپ تهبى “تهكرارلىنىدۇ تارىخ”

  ېلىنسا، تهكرارلىنامدۇ؟ئىبرەت ئ تارىختىن

  ...مۇشرىك يىالندۇر

دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك يهنه بىر ھهقىقهت شۇكى، 
ــته   ــۇقىرىقى ھهدىسـ ــ يـ ــا ئوخشـ ــرىك يىالنغـ . ىتىلغانمۇشـ

 .گه ئىـگه دېگهن مهنىـ  “ئۇۋىسىيىالن ” كهلىمىسى“ جۇھر”
ززە هۇ ئلىپ چىقىشىغا سهۋەپ بولغـان ئهبـ  ېھهدىسنىڭ كبۇ 

ه بولغـان  كرىكنىڭ تهۋھىدېش .ئىدى الردىنشائىر مۇشرىك
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ڭ مۇسـۇلمانغا بولغـان خهتىـرى    نىمۇشىرىك بىلهن خهتىرى
يىـــالن  “مۇســـۇلمان تهقـــۋادار” شـــۇڭا .تامـــامهن ئوخشـــاش

بىـلهن  ھهزەر ئهيـلهش  دىن نىڭ ئۆزىـ يىالن، شۇنداقال ئۇۋىسى
ۋە  پىكىرلىـرىگه  غۇنمۇشرىكالرنىڭ ئـاز زەھهرخهندە  بىرگه،

 .الزىـــم ئاگـــاھ تۇرۇشـــى قارشـــى قىتىغـــۇر قىلمىشـــلىرىغا
ــدىن نىــڭئوتى مۇشــرىك” ــدىلىن يورۇقى ــدە ىپاي ش نىيىتى

قارشـى  ئۇالرغـا   ،ئاالقزادە بولماستىن قورقماستىن، ،“يبولما
نى ىھوشـيارلىق  ئىمـانىي ىنگه خـاس  ۇئممـ  ،ىلىشېتهدبىر ئ
  .الزىم ىلىشېئىشقا س

  
  دۈشمهننى چىللىماسلىق

  
ــۇل ــان   مانئهگهر مۇســـ ــته بايـــ ــۇقىرىقى ھهدىســـ الر يـــ

ــاي،    ــاھ بولمـ ــدەك ئاگـ ــدىغان ”قىلىنغانـ ــان ئالدىنىـ “ ئاسـ
ئۇالرنى  قوزغاپ،شتىهاسىنى ىدۈشمهننىڭ ئ قالسا، كۆرۈنۈپ

 .بولىـدۇ  چىللىغـان ئۆزلىرىگه جهلپ قىلغـان ۋە ئـۆزلىرىگه   
مۇنداقچه ئېيتقاندا، بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز پۇتىغا ئۆزىنىـڭ  

  .نلىك بولىدۇپالتا چېپىشى دېگه
تىقــــادى ۋە ېھهر كىــــم ئــــۆز ئ بولغــــانىكهن، ئۇنــــداق

ــهمهرىلىرىگه  ــگه س ــئى ــۈنلهردە ان چىقىۋاتق ــدەك ك  ،بۈگۈنكى
ــۋادار” ــۇلمان تهقــ ــدا “ مۇســ ــيارلئهڭ بولمىغانــ ىقنى ھوشــ

نى يېتىشسهۋىيهگه  يدىغانئالدىنىپ قالماتهكرار  ئاشۇرۇپ،
ئېتىقادقــــا . ئــــۆز تهبىئىــــتىگه سىڭدۈرۈۋېتىشــــى الزىــــم

ننىڭ شـۇم نىـيهت   ۋە دۈشـمه بهتهن سهلبىي ئۇرۇنۇشـالر  نىس
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ــىنى  ــڭ دەككىســ ــپهقهت  پىالنلىرىنىــ ــا ه تھهدىســ تىلغــ
ــارقىلىق ئېلىنغــان يهنه بىــر  .ال بېرەلهيمىــزھوشــيارلىق ئ

بىـر قېـتىم   مـۇئمىن قـولىنى   « :الپ ئـۆتهيلى رقېتىم تهكرا
  .»تىقمايدۇ قايتايىالن چاققان تۆشۈككه 
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  ۇدوستىنى تالالپ تۇتىد

  
 ������� �3���� ���- �
���/��� 	
������ !������ �!���<���� �F�; 	
����� 	
������ ���� ���� �:������2��	5 ������; ����� :

» �*�����	2 ���& �3	#	B�H�; ��	d����/����$ e�
��/���] ��2�> !��� 	f�������«.  
ــ ئهبـــــۇ ــۇ ئهنهـــــۇدىنهرەيرە رەزىيۇھـــ ــۋايهت  لالھـــ رىـــ

ــىق ــبهر  دۇكى،لىنى ــهلاللالھۇ ئپهيغهم ــهللهم  س ــى ۋەس هلهيه
ئۈسـتىدە  ) يـولى ( كىشى دوستىنىڭ دىنـى « :مۇنداق دېگهن

قـقهت  ىد نى دوسـت تۇتقىنىڭالرغـا  كىم شۇڭا سىلهر. بولىدۇ
  .»!ىڭالرقىل

  تهسىر مهركىزى –دوست 

نىڭ ۋە دۇنياسى - مال دوستلىرىنىڭ، ئىنسان ھاياتىدا
ئىنسانغا ئهمگىكى  .ئاستىدا ياشايدۇ تىقادىنىڭ تهسىرىېئ

مېهـرى   دۇنياسـىدىن بهكـرەك،  -مال  سىڭگهنهنىتى ۋە مې
شـۇنداق تهسـىر    .دوسـتلىرى تهسـىر كۆرسـىتىدۇ    سىڭگهن

ــىنىڭ ــدۇكى، كىشـــ ــىال ئهمهس قىلىـــ ــى  ،تۇرمۇشـــ بهلكـــ
ــادىمۇ دوســـــتلىرىنىڭ تهشهببۇســـــلىرىغا ېئ  كـــــۆرەتىقـــ

 نــى،بــۇ ھهقىقهت ھهدىــس مانــا. ۋە ئۆزگىرىــدۇ شــهكىللىنىدۇ
دوستنىڭ  ىياج بولغاني ئېهتىمائىي ۋە ئىنسانىتيهنى ئىج

ئۆتۈش بىلهن بىـرگه،  لىپ ېتىلغا ئ چوڭقۇر تهسىر كۈچىنى
ىغانـدىن كېـيىن تۇتـۇش    تاللنى بهكمۇ ئىنچىكىلهپ دوست

  .بهرمهكتهكۆرسىتىپ كېرەكلىكىنى 
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ــتل ــلىدە ۇدوس ــۈن (ق ئهس ــانىيهت ئۈچ ــابىي ) ئىنس ئىج
ئاشــۇرۇۋېتىش، ققهتســىزلىك ۋە چهكــتىن ىدرىشــته، ئهممــا 

ىمۇ تدوســتلۇق ئوخشــاش،گه دىكىســىلىلهرباشــقا مهخــۇددى 
 ،شۇنىڭ ئۈچـۈن  .ي نهتىجىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇسهلبى

شقا ۋە ئىـش  ققهت قىلىىدھهمىشه مۇسۇلمانالرنى  ھهدىسبۇ 
  .ئۈندەيدۇمۇئامىلىدە نورمال بولۇشقا  –

كـور ۋە  ”ئىنسـاننى   “سۆيگۈ”ھالالردا نچه ىچۈنكى كۆپ
خاتاســىنى دوســت دوســتىنىڭ  . “ىــپ قويىــدۇ گــاس قىل

لىشــــىدىن نــــېمه بو .ش ۋە ئاڭالشــــنى خالىمايــــدۇۈكــــۆر
ــنهزەر ــداش   قهتئىيـ ــتىنى قوغـ ــېس  دوسـ ــى ھـ الزىملىقىنـ

 .دەپ بىلىــدۇ “ىدوســتلۇق بــۇرچ ”ھهتتــا بــۇنى  قىلىــدۇ، 
 .ئۈسـتۈن تۇتىـدۇ   كىشىدىن دوستىنى ھهقتىن ۋە ھهقلىق

شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن، ئازغۇنلۇقنىــڭ ئهڭ ئهشهددىيســى    
ــان  ــاز”بولغـ ــۆيگۈ ئـ دوســـتىنىڭ . باشـــلىنىدۇ“ غۇنلۇقىسـ

ئـۇنى قوغـداش ۋە    ،يـاقالش ھهرىكىتىنـى   - ئىـش  قانداقھهر
يولىغا  شىغا ماسلىشىش،ۇدوستىنىڭ تۇرم تهقلىد قىلىش،

كىچه بېرىـــپ ئۇنىـــڭ دىنىغـــا كىرىشـــئهگىشـــىش، يهنـــى 
  . يېتىدۇ
 بىنورمـاللىق نىڭ مانا مۇشۇنداق “مۇسۇلمان تهقۋادار”

ــ   ــانى بول ــهۋەبىدىن دوســت قۇرب ــۈن  كهتمهســلىكىۇپ س ئۈچ
  :        بار ئىككى خىل يول مۇنداق

ئهڭ دەسـلهپتىن  دوست بولىدىغان كىشىنى بىرىنچى، 
 ،مانا بۇ. ە تارازىسىدا ئىنچىكه ئۆلچهش كېرەكئهقىدباشالپ 

  .ھهدىسىمىزنىڭ تهۋسىيهسىدۇر
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لۇقنى ھهددىـــدىن زىيـــادە ئىزھـــار دوســـتئىككىنچـــى، 
 ،دىن ئاشـــۇرۇۋەتمهلۇقنى ھهددىـــدوســـت«. قىلىۋەتمهســـلىك

قېلىشــى  گه ئايلىنىــپدۈشــمىنىڭئــۇ  كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە
ھهدىسمۇ ئىنساننى تهدبىرلىك بولۇشـقا   دېگهن »...مۇمكىن

  .ىدۇدەۋەت قىل
ــمهن  ــتنىڭ دۈش ــى دوس ــۆچ گه ئايلىنىش ــۆيگۈنىڭ ئ  - س

 لىـپ چىققىنىـدەك،  ېدىن كىئاداۋەت ۋە نهپرەتكه ئايلىنىشـ 
تىجىسـىدە دوسـتنى   سۆيگۈنى نامۇۋاپىق ئىزھار قىلىـش نه 

ــاالكهت ــدۇ    كهھــ ــپ چىقىــ ــۇ كېلىــ ــرىش بىلهنمــ  .ئىتتىــ
يــــولىنى ) نىجـــاتلىق ( پهيغهمـــبهر بىـــلهن  ! ئىســـىت «�

پـاالنىنى دوسـت تۇتمىغـان بولسـامچۇ؟     ! تۇتسامچۇ، ئىسـىت 
مېنــى ) يهنــى پــاالنى( قۇرئــان ماڭــا يهتكهنــدىن كېــيىن، ئــۇ

دېـگهن   �دەيـدۇ » ـ شۈبهىسىزكى، ئـازدۇردى  قۇرئاندىن، شهك
ــاي  دۈشــمهنلىكنى ۋە غانىــدىقىل وســتىغاد نىڭدوســت هت،ئ

كېلىپ چىقىـدىغان پۇشـايمانلىق تۇيغۇسـىنى ئىپـادىلهپ     
   .بهرمهكته

ــۆزىنى ــېكمهت” ھهر س ــقهت” ئىشــىنىھهر  ،“ھ “ ھهقى
 ى بولـۇپ كهتـكهن  دوسـتلىرىنىڭ قۇربـان   داۋراڭ سالغاندەپ 

ــۇن كىشــىلهرنىڭ ئ  چىنىشــلىق سهزگۈزەشــتىلىرى  ېنۇرغ
  .دىن ئورۇن ئالدىئىبرەت سهھىنىسى تارىخ بهتلىرنىڭ

دىنىغــا مايىــل  رىنىڭكىشــىلهرنىڭ دۇنيــادا دوســتلى 
 هرياخشـى كـۆرگهن ئـادەمل   ئۆزى ئاخىرەتته بولىدىغانلىقى ۋە 

ــلهن  ــله بى ــقهتبولىــدىغانلىقبىل ــا بــۇ    ى ھهقى بولــۇپ، مان
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بهكمـــــۇ دوســـــت تالالشـــــتا  الرنىمۇســـــۇلمانھهقىـــــقهت 
  .تائاگاھالندۇرماق قاشۇئېهتىياتچان بول

  ھهقنى دوست تۇتۇش

ــادېئ ــامىلىنى  تىقــــ ــاھاياتئــــ ــۈك  ىغــــ ۋە ھهر تۈرلــــ
تهقـۋادار  ” شـى كېـرەك بولغـان   گه ھـاكىم قىلى سىمۇئامىلى

نــى ھهقدوســت تۇتۇشــى ۋە  ىلىشــى،ھهقنــى ياق“ مۇســۇلمان
  .دوست تۇتقانالر بىلهن دوستلىشىشى الزىم

مېنىـڭ دۈشـمىنىمنى ۋە سـىلهرنىڭ    ! مىنلهرۇئئى م�

ــمىنىڭالرنى دو ــاڭالر دۈشــ ــىت تۇتمــ ــۇئمىنلهر �. ①�ســ مــ

  .②�كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن ،مۇئمىنلهرنى قويۇپ
ئۆچمهنلىـك ۋە  يـاكى  سۆيگۈ ۋە ھىمايه قىلىشتا مهيلى 

ھهق تهرەپـته  ۋە  چىقىـش قىلىـش   نهپرەتته بولسۇن، ھهقنى
ــۇلماننىڭ   ــۇئمىن مۇسـ ــۇرۇش مـ ــي تـ ــئهڭ ئهقهللىـ  يدىنىـ

  .دۇرىئارتۇقچىلىق
ه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىڭ قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگهللا�

بىلهن ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىـلهن قارشىالشـقانالرنى ـ    هللا ا
ئۇالرنىڭ ئانىلىرى، ئوغۇللىرى، يا قېرىنداشلىرى، يا ئـۇرۇق  
ـــ تۇغقــانلىرى بولغــان تهقــدىردىمۇ ـ دوســت تۇتقــانلىقىنى    

، )يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مـۇمكىن ئهمهس (كۆرمهيسهن 
ئىماننى مهھكهم قىلدى ۋە ئۆز هللا ىرىدا ائهنه شۇالرنىڭ دىلل

                                                 
 .ئايهت – 60سۈرە مۇمتهھىنه،  ①
 .ئايهت – 28سۈرە ئال ئىمران،  ②
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هللا دەرگاھىــدىن بولغــان روھ بىــلهن ئــۇالرنى كــۈچهيتتى، ا    
ئــــۇالرنى ئاســــتىدىن ئۆســــتهڭلهر ئېقىــــپ تۇرىــــدىغان     
جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئـۇالر جهنـنهتلهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ،     

تىـن ئۇالرمـۇ مهمنـۇن بولىـدۇ،     هللا ئۇالردىن رازى بولىـدۇ، ا هللا ا
نىڭ قوشـۇنى  هللاقوشۇنىدۇر، بىلىڭالركى، انىڭ هللائهنه شۇالر ا

  .①�مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر
ئــادا قىلىشــقا ) ھهقلىرىنــى(نىــڭ هللا ا! ئــى مــۆمىنلهر�

تىرىشىڭالر، ئـادىللىق بىـلهن گۇۋاھلىـق بېـرىڭالر، بىـرەر      
ئادىـــــل ) ئۇالرغـــــا(قهۋمـــــگه بولغـــــان ئـــــۆچمهنلىكىڭالر 

) دۈشــمىنىڭالرغا(بولماســلىقىڭالرغا ســهۋەب بولمىســۇن،   
ــۇ   ــۇڭالر، ب ــل بول ــل    (ئادى ــۇرۇپ ئادى ــۆچمهن ت ــا ئ ــى ئۇالرغ يهن

تىن قورقـۇڭالر،  هللاتهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇر، ا) بولۇشۇڭالر

  .②�رھهقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇهللا ا
ــت ــان  ىنىدوســ ــۈنلهردەيامــ ــنى كــ ــى  قولالشــ زالىمنــ

دەپ قـــــــولالش  داباتىلـــــــ ،داخاتـــــــائادالهتســـــــىزلىكته، 
 النىڭېسـ ” ،كۆرسـهتمهي ا تـوغرىنى  دوستىغ چۈشىنىۋالغان،

بهلكــى دۈشــمهنلىككه  ،ققا ئهمهسۇدوســتل دېگهنــلهر “تــوغرا
  .مۇناسىپ ئىنسانالردۇر

جهمئىــيهتكه باشــالمچىلىق قىلىــش  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن
 مهۋقهســــىدىكى كىشــــىلهرنىڭ ئهڭ مــــۇھىم ۋەزىپىســــى

                                                 
 .ئايهت – 22سۈرە مۇجادەله،  ①
 .ئايهت – 8سۈرە مائىدە،  ②
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يىـــراق  ىـــقهت تۇيغۇســـىدىن مهھـــرۇم دوســـتالردىن   ھهق
  .تۇرۇشتۇر

شىۋاسـى  ېبىزنى تهقۋادراالرنىـڭ پ ! مىزپهرۋەردىگارى ئى�

ــن ــايهت  ①�قىلغىـ ــگهن ئـ ــتل  دېـ ــۇلمانالرنىڭ دوسـ ۇق مۇسـ
ــ  مۇھىتىغــــا  ىقهت قىلىشــــىقــــد دىنقتىالرۇقايســــى نــ

  .كۆرسىتىپ بهرمهكتهكېرەكلىكىنى 
ھهقتىن ئازغان تهقدىردە قىلىچ ئارقىلىق خاتالىقىنى 

قــا هللارىــدىغان دوســتلىرى بولغــانلىقى ئۈچــۈن اېتۈزىتىــپ ب
 ،بىـلهن  ئېسـىللىقى ېيتقـان ھهزرىتـى ئۆمهرنىـڭ    شۈكرى ئ

ــىز ــۇقتىن  وراۋانلىقىنـــ ــان  –ئوچـــ ــۇق قوللىمىغـــ  ئوچـــ
زالىمنىـڭ   تاپشـۇرغان دوستلىرىنىڭ كاللىسىنى جالالتقـا  

   !؟بىچارىلىكىنى قىياس قىلىش مۇمكىنمۇ
نى قىلىچىـــــم بىـــــلهن ېســـــ ،زســـــاڭھهقـــــتىن ئا”

 يئهممـا سـهمىمى   ،قوپالمۇسۇلماننىڭ دېگهن  “!تۈزىتىمهن
نىڭ كىشـــى ئـــۆزى ياخشـــى كـــۆرگهن بىـــلهن، ىدوســـتلۇق

ئىســالم  مهجبــۇرىي بولمــاي تــۇرۇپ، شــۇرغان،وىنى يقخاتــالى
ئهقىدە ۋە ئارىسىدا دۈشمهنلىرىنى ماختىغان مۇسۇلماننىڭ 

ــ ــت يھهقىقى ــنه بولســىمۇ، ىن،دوســتلۇق جهھهت  كىچىككى
  ئوخشاشلىق بارمۇ؟

                                                 
 .ئايهت – 74سۈرە فۇرقان،  ①
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 مۇسۇلماننى دوست تۇتۇش

ىيهتـته  ئغـان بىـر جهم  بولىشـى مـۇرەككهپ   قار قىممهت
ىشـــنىڭ ققا ئېرىشۇدوســـتل يۋە ھهقىقىـــ شدوســـت تـــالال
 ھهدىــــس قىقىرىۇيــــ. بهك چــــوڭئهلــــۋەتته  ئهھمىيىتــــى

دوســــــتلۇق ئېڭــــــى، چۈشهنچىســــــى ۋە ئوخشــــــىمىغان 
  .ئهمهلىيىتىنى يورىتىپ بېرىدىغان پهيغهمبهر نۇرىدۇر

ىن مـۇھىم بىـر   بۇ نۇر يورۇتقان ھهقىقهت دۇنياسىدمانا 
يهنى مۇسۇلماننىڭ دوستلۇقىغا پهقهت  ىمىز،خۇالسه چىقىر

مۇســۇلمانمۇ مۇســۇلمانغا مۇســۇلمانچه  . مۇســۇلمانال اليىــق
مانــا بــۇ دوســتلۇق مۇســۇلماننى پهيغهمــبهر  .دوســت بولىــدۇ

نائىل نىڭ رازىلىقىغا هللاالمنىڭ شاپائىتىگه ۋە اائهلهيهىسس
ــدۇ ــدىكى  .قىلىـ ــى  تۆۋەنـ ــىنىڭ دەلىلـ ــۇ خۇالسـ ــايهتلهر بـ ئـ
  :بوالاليدۇ
يهھــــۇدىي ۋە ناســــاراالرنى دوســــت ! مــــۇئمىنلهر ئـــى �

ســىلهردىن  .بىرىنــى دوســت تۇتىــدۇ -ئــۇالر بىــر .تۇتمــاڭالر
ــۇ  ــى ئ ــدىكهن، الركىمك ــت تۇتى ــۇالردىن   نى دوس ــۇ ئهنه ش ئۇم

ــانىلىدۇ، ــدۇ   هللا ا سـ ــدايهت قىلمايـ ــى ھىـ ــم قهۋمنـ ؛ ①�زالىـ
ــۇئمىنلهرنى قو � ــۇئمىنلهر مـ ــمـ ــت  يـ ــاپىرالرنى دوسـ ۇپ كـ

ــۇن، ــۇنداق قى تۇتمىسـ ــى شـ ــدىكهن،كىمكـ ــۇ ا لىـ نىـــڭ هللائـ
ــتل ــهلمهيدۇ،ۇدوس ــتل  قىغا ئېرىش ــۇپ دوس ــۇالردىن قورق ق ۇئ

لهرنى ىســهللا ا .ئىزھــار قىلىشــىڭالر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا 

                                                 
 .ئايهت – 5سۈرە مائىدە،  ①
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ــدۇ،  ــدىن قورقۇتى ــڭ ئازابى ــاي   ئۆزىنى ــدىغان ج ــاخىر قايتى ئ

  .①�نىڭ دەرگاھىدۇرهللا
  
  
  
  
  

                                                 
 .ئايهت – 28سۈرە ئال ئىمران،  ①
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  بىهۇدە ئىشالرنى قىلمايدۇ

  

 � 	
������� ����� ���� �:����� ��2��	5 �������; ������ �������� 	
����� : �
����/�� A� !������� �A� 	�����	��� ��������
 �3����- :» �
/��� ��2 �J ��& 	
	#����6 �f������� �g�T���, �� �X	H ���&«.  

ــ ئهبـــــۇ ــۋايهت هرەيرە رەزىيۇھـــ ــۇ ئهنهـــــۇدىن رىـــ لالھـــ
ــىق ــبهر  ،دۇكىلىنى ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

ــگهن  ــداق دېــ ــۆزى« :مۇنــ ــال  گهئــ ــىز ئىشــ رنى مۇناسىۋەتســ
  .»مۇسۇلماندۇر يھهقىقى قىلىشتىن ئۆزىنى تارتقان كىشى

  ...بىهۇدە ئىش

ــڭ  ــۇ ھاياتىمىزنىـــ ــى بهكمـــ ــك ئىكهنلىكـــ  چهكلىـــ
ۋە  قىلىدىغان ئاۋارەئهتراپىمىزدا بىزنى . ھهممىمىزگه ئايان

، نۇرغۇن ئىشالرنىڭ بارلىقىقىلىدىغان بىزنى ئۆزىگه جهلپ 
چكىمنىـڭ  ېھ ئهمما بىرال ۋاقىتتا ھهممه ئىشنى قىلىشـقا 

ــقهتۋاقتـــى ۋە  ــۇربى يهتمهيـــدىغانلىقىمۇ ھهقىـ ــداق . قـ ئۇنـ
 نىزام ئىچىـدە مهلۇم  ي پائالىيىتىمىزنىھاياتىبولغانىكهن، 

ھهر كىشـىگه   نىـزام بـۇ  لـېكىن   .الزىـم  ىمىزرىشېلىپ بېئ
  .قاراپ ئۆزگىچه بولىدۇ

 – مۇناسىۋەتسـىز سـۆز   مۇسـۇلمانغا  بىهۇدە ئىش دېگهن،
ياراشــمايدىغان ھهمــمه ئۇنىڭغــا  ، چۈشــهنچه، يهنــىكهتىــھهر

ــىتىدۇ  ــىنى كۆرس ــا . نهرس ــۇدە”ئهمم ــۆزدىن “ بىه ــگهن س  دې
دېگهن مهنه چىقمايدۇ ھهم شـۇنداق  “ پۈتۈنلهي كېرەكسىز”
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ياراتقان ھهر نهرسىنىڭ هللا اچۈنكى  .بولمايدۇ دەپ قاراشقىمۇ
بىر ھېچهللا ابولۇپ،  ئۆزىگه چۇشلۇق ۋەزىپسى ۋە پايدىسى بار

بىهۇدە  نهرسىنىڭ بىر شۇڭا .اتمىغاننهرسىنى ئورۇنسىز يار
ن پايـدا  ېلىدىغالىپ كېئ شۇ شهخسكه ياكى ئهمهسلىكىنى

يـۇقىرىقى ھهدىسـمۇ مۇشـۇ     .تا بهلگىلهيمىزىنىغا قارىيىز -
  .مهنىنى ئىپادىلهپ كهلگهن

بىر ئىشنىڭ بىهۇدە ياكى ئهمهسـلىكىنى بهلگىلهشـته   
 گهۆزىئ«: ھهدىسته ڭاشۇ. ئهمهلىي ئهھۋال چوڭ رول ئوينايدۇ

دېـيىش ئـارقىلىق،    »مۇناسىۋەتسىز ئىشالرنى تهرك ئېتىش
ــۈن      ــۇمىي يهك ــدىغان ئوم ــاس كېلى ــا م ــداق ئهھۋالغ ھهرقان

بىهـۇدە  « :ھهدىسـته ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان    يهنى. چىقىرىلغان
 مىي پرىنســىپۇپرىنســىپى ئومــ »ۇشق تــۇريىــرائىشــتىن 
ــۇپ،  ــبولـ ــۈكھهر  ،گهھهر كىمـ ــ  تۈرلـ ــىپ ئهھلىـ ۋە  گهكهسـ

ئىقلىمدىكى كىشـىلهر ئۈچـۈن تامـامهن كـۈچكه      قانداقھهر
  .ئىگه

ــم ــىۋەتلىك،  ھهردائى ــلهن مۇناس ــز بى ــپىمىز ۋە  بى كهس
ــاخىرەتلىكىمىز ،ئۈچــۈن كېرەكلىــك ئىشــىمىز ــا ۋە ئ  دۇني

ئۇنىـڭ   ئۈچۈن پايدىلىق بولغان ئىشالرنى ئىـزدەپ تېپىـپ،  
ھايــاتىمىزدىكى ئهڭ لىشــىش بــۇ قىســقىغىنه بىــلهن ھهپى

تهقۋادارلىقنىـڭ   -نا مۇشۇ يولنى تالالش ما .ئاقىالنه ئىشتۇر
ــۇپ،    ــرى بول ــدىن بى ــي ئىپادىلىرى ــۇق  تهھهدىســئهمهلى ئوچ

  .ۋىق قىلىنىۋاتقىنىمۇ مانا مۇشۇنىڭدىن ئىبارەتتهش
ز ىپايدىسـ  ،بىۋاسىته مۇناسىۋىتى بولمىغـان بىز بىلهن 

ــوغۇللىنىش   ــلهن ش ــالر بى ــاقچى    ئىش ــلى قىلم ــى ئهس بىزن
بىهـۇدە ۋە پايدىسـىز    .ىـدۇ بولغان ئىشىمىزدىن مهھرۇم قوي
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ۈش ئىنسـاننى  غۇللىنىپ ۋاقىـت ئۆتكـۈز  ۇئىشالر بىـلهن شـ  
تىنمـۇ بهك  »تهپسىالتى بىلهن ھهپىلىشىشئىشنىڭ بىر ”

ئاخىرىـــدا، ئۇنىڭـــدىن . ئـــاۋارە قىلىـــدۇ ۋە زىيانغـــا ســـالىدۇ
  .باشقا نهتىجه چىقمايدۇۋە مهغلۇبىيهتتىن  ايمانپۇش

  ...ئاسىنىنى تالالش

دە ئىشـنىڭ  ىئهسـل  ھهپىلىشـىش  بىهۇدە ئىـش بىـلهن  
 ھورۇنلـــۇق، تېگىـــدەبۇنىـــڭ قـــېچىش بولـــۇپ،  غائاســـىنى

تۇيغۇسـى  ئۆزىگه ئىشهنمهسـلىك   -ئۆز ئىقتىدارسىزلىق ۋە 
ــار لهرگه كۆڭـــــۈل ىمـــــۇھىم ۋە پايـــــدىلىق مهســـــىل .بـــ
ــۈزەكى ئىشــالر   هيــدىغانالر ھهمىشــهبۆلم ئهھمىيهتســىز ۋە ي

ــ  ۇ مانــا ئهتراپىــدىكى كىشــلهرنىم ىنىدۇ ۋە غۇللۇبىــلهن ش
  .ئىشالرغا ئاۋارە قىلىدۇ بىهۇدەمۇشۇنداق 

غانـدا، ئىشـالرنى   تۇر يىراقبىهۇدە ئىشالردىن  ھالبۇكى،
 ئىشـنى ۋە ھهرقانـداق  ئهھمىيىتىگه قاراپ رەتكه تۇرغۇزۇش 

يىتىگه ئىگه بولغىلى ئىمكانىبىجا كهلتۈرۈش  اليىقىدا ئۆز
 ئاالقىسـى بولمىغـان  بىۋاسـىته  بىز بىلهن  ئهسلىدە. بولىدۇ

پ بـــاش قـــاتۇرۇئۇزۇنـــدىن ئـــۇزۇن لهر ئۈســـتىدە ىمهســـىىل
لالھۇ ســـهلال هرپهيغهمـــب. ئولتۇرغـــۇدەك ۋاقتىمىزمـــۇ يـــوق

تهن  ئىنســانالرنىڭ ىدەبىــر ھهدىســ يهنهم هلهلئهلهيهــى ۋەســ
ــاقلىقى ــى   ســــ ــڭ قىممىتىنــــ ــوش ۋاقىتلىرىنىــــ ۋە بــــ

هيۋاتقانلىقىنى ۋە ئۈنۈملۈك پايدىلىنالمايۋاتقانلىقىنى بىلم
  .ئېيتقان

ۋە بــوش تهن ســاغالم  ،تــۇرۇش يىــراقدە ئىشــتىن بىهــۇ
ــڭ ىتۋاق ــىنى ــش قهدرىن ــۇلمان ” بىلى ــۋادار مۇس ــڭ “تهق نى

ــابلىنىدۇ  ــاالمىتى ھېس ــزگه يهنه  . ئ ــس بى ــۇ ھهدى ــل ب كامى
ئۇالر بىهـۇدە  � :سۈپىتىنى بىلدۈرۈپ كهلگهنمۇسۇلماننىڭ 
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ــۇچىالردۇر  ــراق بولغــ ــتىن يىــ ــايهتنى   ①�ئىشــ ــگهن ئــ دېــ
  .ىدۇسهمىمىزگه سال

ــۇدە ئ ــتىن بىه ــراقىش ــۇرۇش يى ــد  ت ــر مهنى ىن يهنه بى
ئــۆزىنى ئاگاھالنــدۇرۇپ  –ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ھهردائىــم ئــۆز 

 .بىـــلهن ياشـــاش دېمهكتـــۇر هســـان تۇيغۇســـىېئتـــۇرۇش ۋە 
نــى كۆرگهنــدەك هللا«: ئېهســاننى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم

ئۇنىـڭ بىزنـى   ، ئـۇنى كۆرمىسـهكمۇ  گهرچه  ئىبادەت قىلىش،
دەپ » لىقىغا ئىمــان كهلتــۈرۈشھهمىشــه كــۆرۈپ تۇرىــدىغان

 :ھهققىـدە  ئىسالم ئۆلمالىرى بـۇ ھهدىـس  شۇڭا  .تهرىپلىگهن
دىنى بهكمۇ ئهھمىـيهت بېرىـدىغان ھهدىسـلهردىن     ئىسالم”

   .دېگهن “بىرى
ــانىكهن،  ــداق بولغ ــت، ئۇن ــا ھهر  ھهر ۋاقى ــۆرە، ئهھۋالغ ك

 ته مۇناسـىۋەتلىك ۋە كېرەكلىـك،  ىبىۋاسـ  ئـۆزىگه نېمىنىڭ 
پهرقلهنـــدۈرۈپ، ۋەتســـىز ئىكهنلىكىنـــى مۇناسى نېمىنىـــڭ

بىــلهن  خىيــال - كهت ۋە پىكىــرىــھهر - ئىــش ســۆز، بىهــۇدە
 پهقهت تهقـــــــۋادار ۋاقىتنــــــى بـــــــوش ئۆتكۈزمهســــــلىك  

ھهرىـكهت  ۋە  كامىللىق نامايهندىسـى  غىال خاسمۇسۇلمانالر
  .مىزانىدۇر

  

  
  

                                                 
 .ئايهت – 3سۈرە مۇئمىنۇن،  ①
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 ئىشنى پۇختا قىلىدۇ

  

 �� �F�; ��� �8 ���� 	
������ ���� ���� �N�� �O�P�� ����� ������� �3���� ���- �
���/��� 	
������ !������ �A� �����	� :
» 	
���1�G	�2 �F�; DT��� �3	#	B�H�; �*��� ��V�, YL �9	2 !���� ��6 �A� �F�,«.  

ــدۇكى،  هئائىشــه رەزىي ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنه  لالھ
 هللا« :سهلاللالھۇ ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېـگهن   پهيغهمبهر 

  .»غان كىشىنى ياخشى كۆرىدۇدىىقىلئىش پۇختا  تائاال

 ئىشنى ياخشى ۋە پۇختا قىلىش

 غائىنسـان  بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئىش قىلىش،
ــدىلىك  ــاس ئاالھىـ ــا   ، خـ ــش بولسـ ــى قىلىـ ــنى ياخشـ ، ئىشـ

، گۈزەللىــك ۋە مهســئۇلىيهت تۇيغۇســى ئاالھىــدە يېــتىلگهن
كىشـىلهرگه خـاس    يهنى ئىشنى كۆڭۈل قويـۇپ قىلىـدىغان  

  .ئارتۇقچىلىقتۇر
 مـــۇكهممىلى بولـــۇشئهڭ رنىـــڭ ئىســـالم دىنـــى دىنال

نهرســــىنىڭ ئهڭ مــــۇكهمملىرىنى  بىــــلهن ھهر ســــۈپىتى
ــا قويـــدى ــۇلمانالرنى   .ئوتتۇرىغـ ــى مۇسـ ــالم دىنـ ــۇڭا ئىسـ شـ

ســىللىكىنى ېئ ســاھهدە مــۇكهممهل بولۇشــقا،   قانــداقھهر
 ،شــۇنداقال، ئېرەڭســىزلىك . بۇيرۇيــدۇنامايهنــدە قىلىشــقا  

 - ئهمهل غـان ىنقىل بىـلهن خۇشياقماسلىق ۋە چولتىلىـق  
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 .ئىشــنى ئېتىــراپ قىلمايــدۇباشــقا ھهرقانــداق ئىبــادەت ۋە 
پايدىســىز كۆرىــدۇ،  پايدىســىز ئىشــنى باشــقىچه ئېيتقانــدا،

 . بۇل قىلمايدۇوق
ــدا ــد، ئىمانـ ــالس،  تهۋھىـ ــادەتته ئىخـ ــدە  ئىبـ مۇئامىلىـ
نهپىســـلىك، ئىشـــتا پۇختىلىـــق ســـهنئهتته  ،دۇرۇســـتلۇق

 .تىـن ئىبـارەت  “گۈزەللىـك ”لگهن ھهدىسته دېيى قاتارلىقالر
ــۈرىئىشــنىڭ  ــامى ،ت ــۇ ئىشــنى  ۋە شــهكلىدىن بهكــرەك ن ئ

ئارزۇســـى ۋە “ ئهڭ ياخشىســـىنى قىلىـــش”قىلغۇچىنىـــڭ 
 .ىلىدۇغهيرىتى مۇھىم دەپ قار

كىشـىنى  “ ئهڭ ياخشىسىنى بهرپـا قىلىـش غهيرىتـى   ”
پهسكهشــــلىككه ئېلىــــپ بارىــــدىغان دورامچىلىقــــتىن    

ــارىتېي قۇتۇلــــدۇرۇپ، ــاد قىلىــــشىش ۋە ڭىلىــــق يــ  ئىجــ
  .ئىگه قىلىدۇ قابىلىيىتىگه

سـۈپهتنى سـاقلىغان   ”بارىسىئى “پۇختا ئىش قىلىش”
ئـۆز ئىچىـگه   مۇ نىدېگهن مهنى“ ھالدا مهھسۇالتنى ئاشۇرۇش

  .ئالىدۇ
ــاتىمىزدا كۈنســ مــۆھلهت ”ئهۋج ئېلىۋاتقــان ۋە  رىېھاي

ــدۇرۇش ــدىغان “ تولـ ــادىر”دەپ ئاتىلىـ ــىكـ ــۇ “ لىق ئېڭـ بـ
ئهڭ قىسـقا ۋاقىتتـا    .پۈتـۈنلهي زىـت   غانىڭ مهزمۇنىھهدىس

ھهر قسانســىز ئىــش قىلىــش ۇنۋە چىــدە ئهڭ مــۇكهممهل ىئ
ــر  ــش ب بى ــۇلماننىڭ ئى ــارتۇقچىلىقى  ېمۇس ــتىكى ئ جىرىش
  .الزىم ىبولۇش
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  كامىل دىنىي ھايات

ۋاقتىدا ۋە تولۇق ئورۇنداشقا تېگىشلىك ۋەزىپىلهرنىـڭ  
قىـدا  ئىچىدە دىنىي ۋەزىپىلهرنىـڭ ئهڭ باشـتا كېلىدىغانلى  

ئـۆز   كامىـل دىنىـي ھايـات دېگىنىمىـز،     .قىلچه شۈبهه يوق
يـات  ئهمهلىيىتىدە سهمىمىي بولـۇپ، ئـۆزىگه   پرىنىسىپ ۋە 

ــۆرپ  ــىرىگه ئۇچر -ئـ ــڭ تهسـ ــان ۋە مىئادەتلهرنىـ ــىغـ  يدىنىـ
بىـر پۈتۈنلـۈك    ھالدا ئهمهللهرنى قىلمىغان زىتئاساسالرغا 

ۇنـداق  الله تائاال بـۇ ھهقـته م  . نى كۆرسىتىدۇياشاشئىچىدە 
 ئىسالم دىنىغا پۈتـۈنلهي كىـرىڭالر   !ئى مۇئمىنلهر�: دېگهن

 يهنى ئىسالم دىنىنىـڭ پۈتـۈن ئهھكاملىرىغـا بويسـۇنۇڭالر،    (
بهزى ئهھكـــاملىرىنى  بهزى ئهھكاملىرىغـــا ئهمهل قىلىـــپ،

ــالر ــا  ،)تهرك ئهتمهڭ ــهيتاننىڭ يوللىرىغ ــىغا ۋە(  ش  )ئىغۋاس
ــمهڭالر ــ    .ئهگهشـ ــقهتهن ئاشـ ــىلهرگه ھهقىـ ــهيتان سـ كارا شـ

   .①�دۈشمهندۇر
ۋايىغـا   ،تاكاممۇلالشـتۇرۇپ رى ېكۈنسـ دىنىي ھايـاتىنى  
ئۆمرىنىـڭ   ،ىتى تۇرغـان يهردە مهقسـ  يهتكۈزۈشكه تىرىشىش

 يىلالرنىڭ مهلـۇم كـۈن ۋە كېچىلىرىـدە،    مهلۇم مهزگىلىدە،
زىت ئهمهلـلهر بىـلهن   ئىسالمغا  كۈننىڭ مهلۇم سائهتلىرىدە

ش، شـهيتاننىڭ  ىشـى ئهگ غاشـهيتان شۇغۇللىنىشنىڭ ئـۆزى  
گۇماشتىلىرىغا بويۇن ئېگىش، توغرىدا چىڭ تۇرالماسـلىق  

  .ۋە مۇۋەپپىقىيهت قازىنالماسلىق دېگهنلىك بولىدۇ

                                                 
 .ئايهت – 208سۈرە بهقهرە،  ①
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  ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈشئهڭ ياخشىسىنى 

ــىنى ” ــۈرۈش ئهڭ ياخشىس ــا كهلت ــڭ ئهمرى“ ۋۇجۇدق نى
ســۆز  ســاھهدەھهر  يېگــانه نىشــانى بولغــان مۇســۇلمانالرنىڭ 

  .كارلىقى باربجاۋاقىلىش مهسئۇلىيىتى ۋە 
مىكىــــر بىــــلهن ئىــــش قىلغــــۇچىالر ۋە     –ھىــــله 

دەپ مهرىــــپهت مهســــئۇلىيهتتىن ئــــۆزىنى قاچۇرۇشــــنى   
ــدىغانالرنىڭ  ــۈپىتىدىن   بىلىـ ــى ۋە سـ ــىلىق غايىسـ ياخشـ

يىراقلىشىپ، باشقىالرغا قانچىلىك يېقىمسـىز  قانچىلىك 
بىـر جامائهتنىـڭ    ،بولۇپمۇ. تۇيۇلىدىغانلىقى ھهممىگه ئايان

ۋەزىپىسـىنى ئهڭ  ك ئورنىدىكى كىشىلهرنىڭ ئـۆز  رەھبهرلى
 ئهڭ ئۇيغۇن شهكىلدە ئـورۇنالش  غايهنى پرىنسىپالر ،ياخشى

ئــۈممهتكه مۇناســىۋەتلىك خىزمهتلهرنــى جــان كۆيــدۈرۈپ ۋە 
يىراقلىشــىپ كېتىشــى قىلىــش قارىشــى ۋە غهيرىتىــدىن  

  .ت ھېسابلىنىدۇچوڭ پاالكه بهكمۇ) شۇ جهمئىيهت ئۈچۈن(
ــىنى ئهڭ ياخشى” ــشســ ــىپى“ قىلىــ ــۇربى  پرىنســ قــ

ۇ شـ يهتمهيدىغان ۋەزىپىدىن ئۆزىنى تارتىش ۋە ئـۇ ۋەزىپىنـى   
  .نى شهرت قىلىدۇئىشنىڭ ئهھلىگه تاپشۇرۇش

قــابىلىيىتىنى  نىڭئىنســان قىلىــش ئىشــنى ياخشــى
  .بىلهن ۋۇجۇتقا چىقىدۇ ىلىشېئىشقا س

ھــاكىمىيهت ۋە ســانائهت  ســهنئهت، تىجــارەت، كهســىپ،
ئهڭ ئالىيســـىنى  شۇتـــۇق قـــازىنىقاتـــارلىق ســـاھهلهردە ئ

ــان    ــرىش غايىســى ئۈســتىگه قۇرۇلغ ــا چىقى ئىســالم ۋۇجۇدق
دىنىنى ھاياتقا تهدبىقالشـتا مـۇكهممهل بولـۇش ئارزۇسـى ۋە     

  .      باغلىقئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش نىسبىتىگه 
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ئېتىقادنىڭ ھاياتىمىز ۋە  تىنئېتىقادتاكاممۇللۇقنى  
ــدە   ــان قائىــ ــا قويغــ ــۈن يولغــ ــۇنل –ئۈچــ ىرىغا ئهمهل يوســ

ئورتــــاق ئېتىقــــادىي  .الزىــــمئىزدىشــــىمىز قىلىشــــتىن 
ــه    ــداق نهرس ــات ھهرقان ــزگه ي ــانچه   –قىممىتىمى ــى ق مهيل

ــۇن  ــۇپ كهتس ــۈزەل بول ــات   –گ ــر ي ــۈن بهرىبى ــز ئۈچ ئهڭ . بى
ياخشىســــىنى ۋۇجۇدقــــا چىقىــــرىش نىيىتــــى بىــــلهن     

ئـۇنى پۈتـۈنلهي ئـۆز    ئىش، مهيلى ھهرقانداق جىرىلمىگهن ېب
 ىيئېتىقـاد يهنىـال   ،ىپ قىلغان بولسـاقمۇ كۈچىمىزگه تايىن

 ئــاخىرقى ئىــش قىلغــۇچىنى پرىنســىپىمىزغا يــات بولــۇپ،
  . نىڭ رازىلىقىغا يهتكۈزمهيدۇهللاغا، يهنى نىشان
ــقهتهن ا« ــىگه ياخشــى   هللا ھهقى ــداق نهرس ــى ھهرقان بىزن

 بئورۇنلــۇق ســهۋە( ئۇنــداقتا .مۇئامىلىــدە بولۇشــقا بۇيرىــدى
غا ئۇنىڭ ،غىنىڭالرداى بولرمهكچۈبىر جانلىقنى ئۆلت) بىلهن

ــالر   ــامىله قىلىڭــ ــى مۇئــ ــايۋاننى    .ياخشــ ــر ھــ ــى بىــ يهنــ
ــاقچى بول ــۇنى  بوغۇزلىمــ ــدا، ئــ ــۇلدا  غانــ ــى ئۇســ ئهڭ ياخشــ

ــۇزالڭ ــال بوغۇزلىمــاقچى بولســا،   .الربوغ پىچىقىنــى كىــم م

  .①»بوغۇزلىسۇننىنى ېنىڭ جمالۋە  ئوبدان بىلىسۇن
دە ياخشى مۇئامىلىـ  ھهتتا مال بوغۇزالش ۋە سويۇشتىمۇ

ــان  ــنى تهلهپ قىلغـ ــۇلمانالرنى   بولۇشـ ــى مۇسـ ــالم دىنـ ئىسـ
دىغان قىلىـــــنى پۇختـــــا ۋە ياخشـــــى ئىشـــــھهرقانـــــداق 

كىشـىنىڭ سـۆلىتىگه   « .ئۈندەيـدۇ  مۇسۇلمانالردىن بولۇشقا
مۇسـۇلمان قـۇرۇق سـۆز     يھهقىقى. »مېهنىتىگه قارا ،قارىما

                                                 
ــۇ داۋۇد ،مۇســلىم ① ــاجه ،نهســائى ،تىرمىــزى ،ئهب ــۋايهت  دارىمــىۋە  ئىبنــى م رى

 .قىلغان
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ئۆزىنىـڭ   ئهمهلىيىتى ئارقىلىق بهلكى ماختانمايدۇ،بىلهن 
  .ۇسىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇئېسىل خۇس
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  خاتالىقىدا چىڭ تۇرۇۋالمايدۇ

  
 	
���"�; �3���� ���- �
���/��� 	
������ !������ )����<���� ����� �@���� ��� ������ -���� ��� ������ �A� �B���<� �����

 ���<�� ����� !��� ��	5�- ����� :»�	+�� 	
����� ���_�h��2 �-	��_�M��- e��	��H��	�6 ��	��H��� �i�� �����0 *̀��2�- e�3
 �F�	���� ��2 �3	5�- ��	�� ��$ ��& !��� �F-Y� �=	2 ��2�Q��� ��2)� �=	����� *̀�2�- e �����1���«.  

ــدۇلال ــى ھئابـ ــر  ئىبنـ ــىئهمـ ــاس رەزىي ئىبنـ ــۇهئـ  لالھـ
ســهللهلالھۇ دۇكى، پهيغهمــبهر ۋايهت قىلىنىــىــئهنهۇمــادىن ر

ــهلل ــۇنبهردهئهلهيهـــى ۋەسسـ ــۇرۇپ ەم مـ ــگهن تـ ــداق دېـ  :مۇنـ
ئهپــۇ . رىشىســىلهرېمهرھهمهتــكه ئ مهرھهمهت قىلىڭــالر،«

 قۇالقالرنىڭ ①ۋارانكا. مۇ سىلهرنى ئهپۇ قىلىدۇهللا قىلىڭالر،
ۆز خاتاسىدا چىـڭ تۇرۇۋالغۇچىالرنىـڭ ھالىغـا    ئ !ھالىغا ۋاي

  .②»!ۋاي

  ئازماس قۇل يوق

 ئــادەم بالســى ” ،“خاتاســىز قــۇل بولمايــدۇ  ”: كــونىالر
مۇسـۇلمانمۇ ئىنسـان بالىسـى     .دېگهن ئىـكهن “ خاتالىشىدۇ

                                                 
ىكى نهرسـىلهرنى ئـاغزى   ، دانىـچه ھالىتىـد  سۇيۇقلۇق ياكى پاراشوك: كاۋاران ①

. يۇش ئۈچۈن ئىشـلىتىلىدىغان ئهسـۋاب  ، بوتۇلكا قاتارلىقالرغا قۇكىچىك قاچا
ئادەتته بىر دانه كېسىك كونۇس شهكلىدىكى قاچا بىـلهن بىـر دانه نهيچىـدىن    

 .)ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى( تۈزۈلىدۇ
 .رىۋايهت قىلغان ھهنبهل ئهھمهد ئىبنى ②
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بـۇ دۇنيـا   چۈنكى . خاتالىشىدۇئازىدۇ، بولۇش سۈپىتى بىلهن 
 :ىمىـــــزســـــۆيۈملۈك پهيغهمبهر .گۇناھكـــــارالر دۇنياســـــى

دېگهن سۆزى ئارقىلىق  ①»ئىنسان خاتالىشىدۇ ھهرقانداق«
  .ئهكس ئهتتۈرگهنىدىئاللىقنى ېري ۋە ئىنسانىي بۇ تهبىئى

نىڭ بــۇ دۇنيــادا نھېچبىــر ئىنســا شۇنىســى ئېنىقكــى،
ــىرســىقىدىن چۈشــك وئانىســىنىڭ ق ــاك  هن پېت ــالهتته پ ھ
ۇنداق شـ بىزدىنمۇ تائاال هللا ا .مكىن ئهمهسۇمياشاپ ئۆتۈشى 
 ئىســتىكىنىــڭ تائاال هللا .ىــدىتهلهپ قىلم بولۇشــىمىزنى

ــا ــڭ لىقخات ــ   ئۆتكۈزگۈچىنى ــى ۋە خاتاس ــۆۋبه قىلىش  ىنىت
مـبهر  پهيغهبولۇپ،  تىن مهغپىرەت تهلهپ قىلىشىهللا تونۇپ،

  :بىر ھهدىسىدە بۇ توغرۇلۇق مۇنداق دېگهنئهلهيهىسساالم 
ئهگهر  قـا ھهمـدۇ بولسـۇن،   هللاجىنىم ئىلكىدە بولغـان ا «

هللا ا چبىر گۇناھ ئۆتكۈزمهيدىغان بولساڭالر ئىـدى، ېسىلهر ھ
ڭالرغـــا گۇنـــاھ ۇســـىلهرنىڭ ئورن ،ســـىلهرنى يـــوق قىلىـــپ

ۇ تىـن ئـۆزلىرىنى ئهپـ   هللائاندىن ا ئۆتكۈزۈپ تۆۋبه قىلىدىغان،
ئانـدىن   ،پهيـدا قىلغـان   قهۋمنىنى تىلهيدىغان بىر ىقىلىش

  .②»ئۇالرنى ئهپۇ قىلغان بوالتتى
 بىلهن بولسـا بولسـۇن،   بمه سهۋەېنبولغانىكهن،  ئۇنداق

ــۈزگهن ــدا ئۆتكــ ــڭ تۇر خاتالىقىــ ــتىن،ۇۋالچىــ ــۇنى  ماســ ئــ
ــرەك  ــۈزۈش كېـ ــارەت   . كهچۈرگـ ــابىلىيهت، ماھـ ــۇ قـ ــا بـ مانـ

ۇ مۇشۇ نۇقتىغـا ئاالھىـدە   تهقۋادار مۇسۇلمانم. ھېسابلىنىدۇ
ــاقلىقى بىـــلهن . دىقـــقهت قىلىـــدۇ ــان ۋە كهڭ قورسـ ئهپۇچـ

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ①
 .رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ۋە تىرمىزى ،مۇسلىم ②
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تونۇلغان تهقۋادار مۇسۇلمانالرنىڭ بىر مهسىلىگه، يهنـى ئـۆز   
ــۆرۈپ     ــدىغانلىقىنى كـ ــۆز يۇممايـ ــز كـ ــا ھهرگىـ خاتالىقىغـ

  .يېتهلهيمىز

  خاتالىق ئۆتكۈزگۈچىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى

ــ  : كــۆرەرىگه المنىڭ ھهدىســلىاپهيغهمــبهر ئهلهيهىسس
ــڭ « ــالىق ئۆتكۈزگۈچىنىـــ ــۆۋبه   خاتـــ ــى تـــ ئهڭ ياخشىســـ

ــدۇر ــداق. ①»قىلغۇچىـــــــــ ــاننىڭ  ھهرقانـــــــــ ئىنســـــــــ
ھهدىسـنىڭ داۋامىـدا   بايـان قىلىنغـان   خاتالىشىدىغانلىقى 

ــارقىلىق   ــارە ئ ــۇ ئىب ــگهن ب ــۇپ كهل ــۆز خاتاســىنى تون شــۇ  ،ئ
خاتـالىق  ” ۋاقىتنىڭ ئۆزىـدە قـاتتىق تـۆۋبه قىلغۇچىنىـڭ    

ئهڭ ياخشـــى ” يهنـــى“ شىســـىئهڭ ياخ ئۆتكۈزگۈچىنىـــڭ
. كۆرۈۋېلىشـــــقا بولىـــــدۇئىكهنلىكىنـــــى “ مۇســـــۇلمانالر

ــى   ــارىمىزمۇ قهلب ــۆرم  هللاپهرۋەردىگ ــان ھ ــا بولغ ــلهن  هتق بى
مۇنــداق  تهرىــپلهپ مــۇتتهقى بهنــدىلىرىنىتاشــقان  -تولــۇپ 
تهقــۋادارالر يامــان بىــر گۇنــاھ قىلىــپ قالســا يــاكى � :دەيــدۇ

گۇناھلىرى ئۈچۈن .دۇنى ياد ئېتىهللا ،ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلسا
رىـدىغان  ۈگۇنـاھىنى كهچ  ىن مهغپىرەت تهلهپ قىلىـدۇ، تهللا
ئۇالر قىلمىشلىرىنى بىلىـپ تـۇرۇپ   ؟ ىن باشقا كىم بارتهللا

قىرىقى خىسلهتكه ئىگه ۇيهنى ي(ئۇالرنىڭ  .داۋامالشتۇرمايدۇ
پىــدىن بولغــان ىدىگــارى تهررمۇكاپــاتى پهرۋە )كىشــىلهرنىڭ

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان تىرمىزى ①
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الر ئېقىـــپ تۇرىـــدىغان مهغپىـــرەت ۋە ئاســـتىدىن ئۆســـتهڭ
ياخشـى ئىـش    .بۇ يهرلهردە ئۇالر مهڭگۈ قالىدۇ .جهننهتلهردۇر

قىلغۇچىالرنىــــڭ ئېرىشــــىدىغان ســــاۋابى نېمىــــدېگهن    

  .①�!؟ياخشى
ىغـا  لىقخاتا ،رگهن بـۇ ھهقىـقهت  ۈبىـزگه بىلـد  هللا ئۇلۇغ ا

ــۇچىالر  ــۆۋبه قىلغـ ــىدىغانېئ تـ ــۈرۈم رىشـ ــا (ۋە  كهچـ ئۇالرغـ
ــرىلگهن  ــارەت بې ــى) بېش ــاقال،   جهننهتلهرن ــدىغان بولس ئويالي

ــۇقىرىقى ھهدىســــــنىڭ ــىدا«: يــــ ــۆز خاتاســــ چىــــــڭ  ئــــ
ئىبارىســـىدىكى دېـــگهن  »!غۇچىالرنىــڭ ھالىغـــا ۋاي ۇۋالتۇر

ئهپۇ  .ڭ ھهقىقىي مهنىسىگه يېتهلهيمىزۋە تهھدىتنى ئاگاھ
 چىــڭ غۇالرچهىئــۆز خاتاســىدا  قــارنىش تۇرغــان يهردە قىلىــ

خـوپ  ”هلـۋەتته  ئ دۇچار بولىـدىغان ئـاقىۋەتكه   غۇچىالرۇۋالتۇر
بولىـدىغانلىقى  ) خوپ(ھهم شۇنداق  دېيىش كېرەك “بولدى

  .مۇقهررەر
ھهر تـــۆۋبه قىلىشـــنى  مـــۇســـۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز

نىــڭ چهكســىز هللا .تهشــۋىق قىلغــان قايتــا -دائىــم، قايتــا 
قۇلنىـڭ گۇنـاھىنى تونـۇپ     ئهپۇچـانلىقىنى،  مهرھهمىتىنى،

مـۇ خۇرسـهن   ئۆزىگه قايتىشىدىن ۋە تهۋبه قىلىشـىدىن تولى 
نىڭ قۇلنىــــڭ ئهڭ ىســــىتــــۆۋبه دەرۋاز بولىــــدىغانلىقىنى،

ــپ،    ــى ئېيتى ــۇق ئىكهنلىكىن ــنىقىغىچه ئوچ ــاخىرقى تى  ئ
ئىسـتىغفار   -قېتىمدىن ئارتۇق تـۆۋبه   70كۈندە  ئۆزىنىڭمۇ

كـۆز  نى بىلدۈرگهن ۋە خاتالىققـا، گۇناھقـا   ئېيىتىدىغانلىقى
 .نى كېرەكلىكى ھهققىدە كـۆپ تهنبىـه بهرگه  سلىقۇلمايۇم

                                                 
 .ئايهتلهر – 136ۋە  – 135سۈرە ئال ئىمران،  ①
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بىر گۇناھتىن كېيىن بىر ياخشىلىق « :بىر ھهدىستهيهنه 
 بۇ ياخشىلىق ئالدىن قىلغان گۇناھىڭنى پاكلىسۇن، قىل،

ــۇن ــۇپ،   » يوقاتسـ ــان بولـ ــا قويغـ ــارىنى ئوتتۇرىغـ ــگهن چـ  دېـ
ــۇ تهۋسىي  ــڭ بـ ــىىپهيغهمبىرىمىزنىـ ــىزكى، �: سـ شۈبهىسـ

دېـگهن   ①�ياخشى ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشـالر يۇيۇلىـدۇ  
  .كهلگهن تىنئايهت

لىقىغـا  ئـۆز خاتا تهقۋادار مۇسـۇلمان   ئۇنداق بولغانىكهن،
يېنىـدا كۆتـۈرۈپ   ) يهنـى خاتـالىقىنى  (ئـۇنى   سهل قارىمايدۇ،
تېـــز ســـۈرئهتته ئۇنىڭـــدىن قۇتۇلۇشـــقا    ئهڭ يۈرمهيـــدۇ ۋە 

غــــا كــــۆز ئــــۆز خاتالىقىدەك بهزى ئىنســــانالر. تىرىشــــىدۇ
 باشـــقىالرنىڭ قۇســـۇرىنى ئىـــزدەشھهمىشـــه  يۇمۇۋېلىـــپ،

  .قىلىدىغان ئىشى ئهمهسنىڭ “مۇسۇلمان تهقۋادار”

  ۋارانكا قۇالقالر

تېمىمىز بىلهن بىۋاسىته مۇناسـىۋەتلىك بولمىسـىمۇ،   
دېـگهن ئىبـارە    »ۋارانكـا قـۇالقالر  «ئېلىنغان ھهدىسته تىلغا 

ــارتتى  ــۆزىگه تـ ــى ئـ ــىلهر  ئىشـــىنىمهنكى، .دىققىتىمىزنـ سـ
دىققىتىنـــى جهلـــپ قىلغـــان بولۇشـــى  ئوقۇرمهنلهرنىڭمـــۇ 

ــپ       ــهنچه بېرى ــقىچه چۈش ــته قىس ــۇ ھهق ــۇڭا ب ــۇمكىن، ش م
  . ئۆتۈشنى زۆرۈر تاپتىم

                                                 
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى – 114سۈرە ھۇد،  ①
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دېـگهن  “ قىمائ”ە ئىباردېگهن “ هقمائئهلئ”ھهدىستىكى 
 .دېــگهن مهنىــگه ئىــگه“ ۋارانكــا”ســۆزنىڭ كۆپلــۈكى بولــۇپ، 

سـۇيۇقلۇق يـاكى پاراشـوك،     -ھهممىمىزگه مهلۇكى، ۋارانكـا  
ــاغزى كى   ــىلهرنى ئ ــدىكى نهرس ــچه ھالىتى ــا،  دانى ــك قاچ چى

بوتۇلكـــا قاتارلىقالرغـــا قۇيـــۇش ئۈچـــۈن ئىشـــلىتىلىدىغان 
ئۇنىڭغــا  ئــاڭالپ بولــۇپ، نهســىههتنىبــۇ ھهدىســته  . ئهســۋاب

سۆزنى ئوبـدان ئـاڭقۇرۇپ، شـۇنىڭغا     ئهھمىيهت بهرمهيدىغان،
نكىغـا  اۋار )كىشـىلهر (كۆرە ھهرىكهت قىلمايدىغان قـۇالقالر  

كى باشـــقا خـــۇددى ۋارانكـــا ســـۇيۇقلۇق يـــا .ىتىلغانئوخشـــ
ــېمه     ــۆزىگه ھېچنــ ــىمۇ، ئــ ــۈزۈپ بهرســ ــىمنى ئۆتكــ جىســ
يۇقمىغانــدەك، بهزى كىشــىلهرگه ھهرقــانچه گهپ قىلغــان    
بىـــلهن، گهپ ئۇنىـــڭ بىـــر قۇلىقىـــدىن كىرىـــپ يهنه بىـــر 
قۇلىقىدىن چىقىپ كېتىـدۇ، يهنـى ئاڭلىغـانلىرى ئۇنىڭغـا     

ــدۇ  ــىر قىلماي ــچه تهس ــۇ. قىل ــداق  ڭا پش ــز بۇن هيغهمبىرىمى
ــىلهرنىڭ  ــا ۋايھالكىشـ ــگهن» !ىغـ ــمهك  .دېـ ــۋادار ”دېـ تهقـ

 ①�تۇتۇۋالىـدىغان قـۇالق  ) ئهسـته (� نىڭ قۇلىقى“مۇسۇلمان
  .بولۇشى كېرەك

ھهققهتىنــى پهقهت ئــارقىلىق  ھهدىســنىڭ بــۇ ھــۆكمى
ئـــــۆزلىرى ئهمهل  ،باشـــــقىالرغا يهتكۈزۈشـــــنى بىلىـــــپ  

رولىنـى  “ كانـاي ”ايدىغان، باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، قىلم
  . گىمۇ ئىشارەت قىلىنغانئوينايدىغان كىشىلهر

ئــۆز ”بىــلهن “ ۋارانكــا قــۇالقالر ” يهنه بىــر تهرەپــتىن 
ــۇچىالر  ــڭ تۇرۇۋالغـ ــىدا چىـ ــر  “خاتاسـ ــڭ بىـ ــرىگه  –نىـ بىـ

                                                 
 .ئايهت – 11سۈرە ھاققه،  ①
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ــدۇ   ــۇ بولىـ ــى كۆرۈۋالغىلىمـ ــىۋەتلىك ئىكهنلىكىنـ . مۇناسـ
بهش پاتمان كاپشىغان بىلهن ئۆزى قىلچه رىئايه باشقىالرغا 

ئهمهل قىلمايـــــــدىغان، ئۆزىنىـــــــڭ بىلىـــــــدىغانلىرىغا   
قىلماســلىق ئۈچــۈن جېنىنىــڭ بېــرىچه تىركىشــىدىغان   

ئهمهل قىلماسـلىق  ”كىشىلهرنىڭ بۇ خىل قىلمىشـلىرى  
  .دا چىڭ تۇرۇۋېلىشنىڭ ئوچۇق ئىپادىسى“خاتالىقى

تهھدىدىدىن قۇتۇلۇش  »!ئۇالرنىڭ ھالىغا ۋاي«، ئۇنداقتا
ئـاڭلىغىنىنى ئالـدى بىـلهن    ى ۋە ئۈچۈن ھهركىم ئۆگهنگىن

غا ئانـدىن باشـقىالر  پ، ئهمهل قىلىشـى،  گىنىۆئۆزى ئۈچۈن ئ
مانا بـۇ، خاتالىقتـا    .بىلدۈرۈشى ۋە تهۋسىيه قىلىشى كېرەك
  .چىڭ تۇرۇۋالماسلىقنىڭ يهنه بىر يولى

  تۈزىتىش قابىلىيىتى

خۇسۇســــــــــىيىتى ۋە ئۈســــــــــتۈن ئىنســــــــــاننىڭ 
ــۈزىتىش”بىــرى  لىرىــدىنئارتۇقچىلىق . قابىلىيىتىــدۇر“ ت
ايــدىلىق تهرىپــى بولغــان پبىــز ئۈچــۈن كــۆپ  ائهتراپىمىــزد

ــۈملۈكلهرن  ــايۋانالر ۋە ئۆســ ــى ھــ ــزدىن(ى، يهنــ ــقا ) بىــ باشــ
 چبىر نهرسـىنى ېئهمما ئۇالر ھ. جانلىقالرنى كۆرۈپ تۇرىمىز

بولۇپمــۇ ئهڭ  الر،ئىنســان شــۇڭا. ۆزگهرتىشــكه قــادىر ئهمهسئ
ــداق  ئهۋزىلىــگه يېــتىش ئارزۇســىدىكى مۇســۇلمانالر  ھهرقان

ــى ۋە ئۆزى  ــالىقىنى ئۆزگهرتىش ــۇ  خات ــابىلىيىتىنى ب ــڭ ق نى
ــۇق جــارى قىلدۇرۇشــى كېــرەك   دا خاتاســى .جهھهتتىمــۇ تول
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چىڭ تۇرۇۋېلىشنىڭ ئورنىغا، خاتاسىنى تۈزىتىشته قهتئىي 
  .چارىسى ھهمنىڭ شهرتى “بولۇش ياخشى”بولۇش 

 ،خاتانىـڭ كىچىـك يـاكى چـوڭ دەپ ئايرىلىشــى ئهمهس    
 ئهپـۇ قىلغـۇچى   گۇناھالرنىۋە  “ئېڭى تۈزىتىش”ئۇنى  بهلكى

 ڭبىزنىـــ ①نىـــڭ رەھمىتىنىـــڭ چهكســـىزلىكىهللائۇلـــۇغ ا
 ىــــي ھهرىكهتــــكه ۋە ئهمهل تهپهككــــۈر يۈرگۈزۈشــــىمىزگه 

ھېچبىــــر  ئهســــلىدە .ئۆتۈشــــىمىزگه تــــۈرتكه بولغۇســــى
گۇنــاھنى كىچىــك كۆرمهســلىكى   مۇســۇلمان ھهرقانــداق  

ــم ــر    .الزىـ ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  :ھهدىسىدە مۇنداق دېگهن

ــ« ــاھنى گ ئمىنۇمــ ــۇددىۇنــ ــۈپ  خــ ــتىگه ئۆرۈلــ ئۈســ
) يهنى فـاجىر (گۇناھقا پاتقۇچى  .چۈشىدىغان تاغدەك كۆرىدۇ

   .»پاشىدەك كۆرىدۇۋالغان ۇگۇناھنى بۇرنىغا قونبولسا، 
پهقهتــال ياخشــى مۇســۇلمان شــۇكى، غىــزى ېســۆزنىڭ م

تۆۋبه گۇناھىغا بهلكى  ،ئهمهسئۆتكۈزمهيدىغان كىشى گۇناھ 
ــنى ۋە گۇناھ ــنى بىلىــــدىغان  ىــــدىن پاكقىلىشــ لىنىشــ

  .كىشىدۇر
  

  

                                                 
 .ت قىلغانرىۋايه دارىمى ①
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  ئاخىرقى ئارزۇسى مۇسۇلمان پېتى جان ئۈزۈش

  
 ����� -'� ��� ���� �A� �B�<� ��� : �3��� ���- �
��/��� 	
����� !���� �A� 	��	��� �����" : ����&

 	
	G�/���& 	
 �#�� �B	G����$ �N�� �7��� �*�] �B	2�- ������� ��� �k�l �H�l	�2 �F�; �L�H�;  �g ��� ��/����- �A���� 	��& �I	�2 ��	5�-
 �
�/���, !�6 �I	�2 �F�; YL �9	2 ��& �m����� !���, ��6�n�2�- e� �] �o� ." 

ــدۇلال ــى ئ ھئابـ ــاس رەزىي هئىبنـ ــى ئـ ــر ئىبنـ ــۇهمـ  لالھـ
ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  نىــدۇكى،لىىئهنهۇمــادىن رىــۋايهت ق

مكـى جهھهننهمـدىن   ىك« :مۇنداق دېگهن ئهلهيهى ۋەسهللهم
قـا ۋە  هللاۋاپاتىنى ا جهننهتكه كىرىشنى ئارزۇ قىلسا، ،تۇلۇپقۇ

ۋە باشـقىالر   كۈتۈۋالسۇنئاخىرەتكه ئىمان كهلتۈرگهن ھالدا 
ــامىله   ــداق مۇئـ ــۆزىگه قانـ ــائـ ــىنى خالىسـ ــۇ  ،قىلىشـ ئۆزىمـ

  .»باشقىالرغا شۇنداق مۇئامىلىدە بولسۇن

  غايه ۋە ھهقىقهت

ەتته دىنىمىزنىڭ نىشانى مۇسۇلمانالرنى دۇنيا ۋە ئـاخىر 
مۇســۇلماننىڭ غايىســى ۈش؛ رىشــتۈرېســائادەتكه ئ - بهخــت
ــا ــادا  ،بولس ــۇلماندۇني ــان   دەكمۇس ــىز ئىم ــاش ۋە شهكس ياش

نىـڭ مـۇئمىن قۇللىرىغـا    هللاھاياتىـدا   كهلتۈرگهن ئـاخىرەت 
غا كهلتۈرۈشمۇ مـۇمكىن بولمايـدىغان   خىيال ۋە تهييارلىغان

  .ىشتىن ئىبارەتهسانلىرىغا ئېرىشېمهت ۋە ئئنې



ŀ

132 
    

ــر ــتىن يهنه بى ــۈم ، جهھهت ــزئۆل ــك   بى ــۈن قانچىلى ئۈچ
چبىــر مۇســۇلماننىڭ ئىمــانى بىــلهن  ې، ھســاقهت بولىــھهق
 شـــۇنچىلىكقىاللمايـــدىغانلىقىمۇ  لهتلىـــككاپاۈشـــكه ئۆل

ئىمان بىـلهن ئۆلـۈش كاپـالىتى پهيغهمـبهرلهر ۋە      .ھهقىقهت
ــ ــدا  ۇالرئ ــات ۋاقتى ــدتهرهللا ا ھاي ــارەتىن ىپى ــب بىش رىلگهن ې

پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئىمـانى    .خاس ىالمۇستهسنا مۇئمىنلهرگ
ھاياتىنىـــڭ ئـــاخىرىغىچه قىلـــچه تهۋرەپ    ،ســـاپ بولـــۇپ 

ــدا، . قالمىغــان چبىــر ېھ تېخىمــۇ ئوچــۇق قىلىــپ ئېيتقان
مۇســۇلمانالرنىڭ ئىمــانى  .ئىمانســىز ئــۆلمىگهن پهيغهمــبهر

ئۆلـۈش كاپـالىتى   ئهمما ئىمانى بىـلهن  قىلىنىدۇ،  ئېتىراپ
  .يوق

 ھهر ئىـش « :هدىسـىدە سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بىر ھ

باشـــقا بىـــر  .دېـــگهن ①»باھالىنىـــدۇتـــا ىگه قارســـىنهتىجى
گىنى مۇسۇلمان پېتى تۇرغان كىشـى  ىتئهت ھهدىسته بولسا،

ئاخشىمى كاپىر بولۇپ ياتىدىغان، كهچـته مۇسـۇلمان پېتـى    
ياتقان كىشى ئهتتىگىنى كاپىر بولۇپ قوپىدىغان ناھايىتى 

تىـــــــپ خهتهرلىـــــــك ۋە قااليمىقـــــــان كۈنلهرنىـــــــڭ يې

، مۇســۇلمانالرنىڭ شــۇنداق كــۈنلهردە   ②كېلىــدىغانلىقىنى
نــېمه قىلىشــى كېرەكلىكىنــى ئېيتقــان ۋە بــۇ كــۈنلهردىن 

كىــم قانــداق  « :ىدەھهدىســ يهنه بىــر. ئاگاھالندۇرغانىــدى

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى ①
ئهھمهد ئىبنى  ۋە دارىمى ،ئىبنى ماجه ،تىرمىزى ،ئهبۇ داۋۇد ،مۇسلىم ②

 .رىۋايهت قىلغان ھهنبهل
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 ①»ھالهتته ئۆلگهن بولسا، شۇ ھـالهتته قايتـا تىرىلدۈرۈلىـدۇ   
  .دېگهن ھهقىقهتنى بىلدۈرگهنىدى

  ئاخىرەت سائادىتى 

تـــــابىمىزدا كهلتـــــۈرۈلگهن بـــــارلىق ھهدىســـــلهر كى
دا، يهنــى “ياخشــى ئاخىرالشــقان” نىڭ ھاياتىنىــڭمۇســۇلمان

ئاخىرقى نهپسى ئىمـان بىـلهن توختىغانـدىال ئانـدىن قهدرى     
بولىـــدىغانلىقى؛ شـــۇندىال ئـــاخىرەت ســـائادىتىدىن ئۈمىـــد  
ــاچقىلى    ــۆز ئـــ ــتىن ســـ ــىز بهختـــ ــۈتكىلى ۋە چهكســـ كـــ

  . غا قويماقتابولىدىغانلىقىنى ئوچۇق ئوتتۇرى
ــاقىرىقىمۇ   ــڭ چــ ــان كهرىمنىــ ــلىدە قۇرئــ ــا ئهســ  مانــ

بىـر ئـايهتته مۇنـداق    تائـاال  هللا ابولۇپ،  تەنىڭدىن ئىبارمۇشۇ
قـا اليىـق رەۋىشـته تهقۋادارلىـق     هللا! ئى مـۇئمىنلهر � :دەيدۇ

ۋاپـات   الپهقهت مۇسـۇلمانلىق ھـالىتىڭالر بىلهنـ    قىلىڭالر،

  .②�بولۇڭالر
ــا ئۆلـــۈش ھېچبىـــر   مۇســـۇلماننىڭ خالىغـــان ۋاقىتتـ

ــارام     ــۈۋېلىش ھــ ــى ئۆلــ ــدەك، يهنــ ــدە بولمىغىنىــ ئىلكىــ
بولغىنىـــدەك، خالىغـــان شـــهكىلدە ئۆلۈشـــمۇ ھېچبىـــر     

قىرىقى ۇيـــ. مۇســـۇلماننىڭ ئىلكىـــگه بېـــرىلگهن ئهمهس  
ــايهتتىكى ــات  � :ئـ ــلهن ۋاپـ ــالىتىڭالر بىـ ــۇلمانلىق ھـ مۇسـ

                                                 
 .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم ①
 .ئايهت – 102سۈرە ئال ئىمران،  ②
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اپــات مۇســۇلمان پېتــى ۋ”: تىنچــاقىرىقدېــگهن  �بولــۇڭالر
ــۇ   ــۈن، مۇس ــۇش ئۈچ ــاڭالر بول ــۇپ ياش ــگهن مهنه “ لمان بول دې

 بــۇ تېمىنىــڭ بېشــىدا كهلتــۈرۈلگهن ھهدىســتىمۇ. چىقىــدۇ
قـا ۋە  هللاۋاپاتىنى ا...« :بۇ ئهھۋالنى هر ئهلهيهىسساالمپهيغهمب

دەپ  »كۈتۈۋالســـۇنئـــاخىرەتكه ئىمـــان كهلتـــۈرگهن ھالـــدا 
ئىماننىــــڭ پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم . گهنچۈشــــهندۈر

ســۈپهتلهرنى گىشــلىك ېقا تتهمىنــى تېــتىش ئۈچــۈن بولۇشــ
 كىشـىنىڭ قتىن قۇتقۇزغـان  ىلىكـۇپر هللا ا«: بايان قىلغانـدا 

ئــۆزىنى ئوتقــا ئاتقانغــا كۇپرىغــا يېنىــپ كېتىشــنى خــۇددى 
ــ   نــى ئېيتقــان ۋە  »ى كېرەكلىكــىئوخشــاش يامــان كۆرۈش

ئۈچۈن ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرىغىچه  “شىشىياخشى ئاخىرل”
ىكىنــى ئىمــانىمىز بىــلهن ياشىشــىمىزنىڭ شــهرت ئىكهنل

  . بىلدۈرگهن
ــز     ــانه ۋە تې ــىدا خۇپىي ــۇلمانلىرى ئارىس ــز مۇس دەۋرىمى

ــك   ــان مۇرەتهدلىــــ ــۈرئهتته يامراۋاتقــــ ــالمدىن (ســــ ئىســــ
) مۇســۇلمانالرنىڭ كاللىســىدىن(پــاالكىتى ) يىراقلىشــىش

ــۇش ئۈچــۈن مۇســۇلمانچه  مۇســۇلمان ھالىتىــ” ــات بول دە ۋاپ
نـا  ما .سۈپۈرۈپ تاشـالۋاتىدۇ ئاڭنى  دەيدىغان“ ياشاش كېرەك
بىــــر ) غايســــاقلىبىزنــــى ئۇنىڭــــدىن هللا ا(بــــۇ پــــاالكهت 

  .نىڭ ھاالكىتى ھېسابلىنىدۇۇسۇلمانم
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  پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋەسىيىتى

ــات بولۇشــ  ــارزۇ قىلىــش مۇســۇلمان ھــالهتته ۋاپ ۋە نى ئ
قۇرئان كهرىمـدە ھهزرىتـى ئىبـراھىم ۋە    شۇنىڭغا تىرىشىش 

ۋەســىيىتى ســۈپىتىدە مۇنــداق بايــان نىــڭ بھهزرىتــى يهئقۇ
ــانقىلى ــدا پهرۋە � :نغـــ ــۆز ۋاقتىـــ ــا رئـــ ــار ئۇنىڭغـــ  :دىگـــ

 :ئـۇ  .دېدى »ئىتائهت قىلغىن) پهرۋەدىگارىڭنىڭ  ئهمرىگه(«
 .دېـــدى »دىگارىغـــا ئىتـــائهت قىلـــدىمرئالهملهرنىـــڭ پهرۋە«

 :ئــۆز ئوغۇللىرىغــا ۋەســىيهت قىلىــپ بئىبــراھىم ۋە يهئقــۇ
يهنـى ئىسـالم   ( سىلهرگه مۇشـۇ دىننـى  هللا ا !رىمىئى ئوغۇلل«

 پهقهت مۇسـۇلمان پېـتىڭالرچه ئۆلـۈڭالر    لىـدى، تال )دىنىنى
تـاكى ئىمـان بىـلهن     يهنى ئىمـانىڭالردا مهھـكهم تـۇرۇڭالر،   (

  .①�دېدى »)كېتىڭالر
تلهردە مۇسۇلمان پېتى ۋاپـات بولـۇش ئۈچـۈن    هبۇ ئايمانا 

يهنــــى  ،نىــــڭ تاللىغــــان دىنىــــدىن ئايرىلماســــلىق   هللا
  .اش الزىم ئىكهنلىكى ئېنىق تهكىتلهنگهنمۇسۇلمانچه ياش

ــۈف   ــوغلى يۈســــ ــاالمنىڭ ئــــ يهئقــــــۇب ئهلهيهىسســــ
ئهلهيهىسســـاالمنىڭ بـــۇ تېمىغـــا مۇناســـىۋەتلىك دۇئاســـى 

  :قۇرئاندا مۇنداق بايان قىلىنغان
ماڭـــا ھهقىـــقهتهن پادىشـــاھلىق ئاتـــا ! پهرۋەدىگـــارىم�

ــى ئاســمانالرنى ۋە  ۈش تهبىرىنــى بىلــدۈردۈڭ،چــ قىلــدىڭ، ئ
ئــاخىرەتته  دۇنيــادا ۋە !زېمىننــى ئۆرنهكســىز يــاراتقۇچى زات

                                                 
 .ئايهتلهر – 132ۋە  – 131سۈرە بهقهرە،  ①
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مېنى مۇسـۇلمان پېـتىمچه قهبـزى روھ     مېنىڭ ئىگهمسهن،

  .①�»مېنى ياخشى بهندىلهر قاتارىدا قىلغىن ،قىلغىن
قـا  هللاغان بىر پهيغهمبهر اىبولم خهۋپىئىمانسىز ئۆلۈش 

ــا مۇشــۇنداق مۇناجــات قىلىشــى ۋە   ــۈلگىمىز،مان  بىزنىــڭ ئ
لالھۇ ئهلهيهـــى ئـــاخىرقى پهيغهمـــبهر مـــۇھهممهھ ســـهلال   

 !هللا ئۆزگهرتىـپ تۇرغـۇچى  نـى  دىلالرئى « :نىڭمۇللهمۋەسسه
دېـگهن   »!غىـن نى دىنىڭدا مۇسـتهھكهم قىل دىلىممېنىڭ 

ياخشـى مۇسـۇلماننىڭ   پ تۇرۇشـىدىن  دۇئانى داۋاملىق ئوقـۇ 
نهدە ۋە قايسـى ھـالهتته بولۇشـىدىن    (ئاخىرقى غايىسـىنىڭ  

مۇسۇلمان پېتى ۋاپـات بولـۇش ئىكهنلىكىنـى    ) قهتئىينهزەر
  .ېلىشقا بولىدۇئوچۇق كۆرۈۋ

نائىل  سائادەتكهمانا مۇشۇنداق ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرىدا 
يهت ىــجهمئ يــاكىشــهخس ، مهيلــى ئهلــۋەتته بولــۇش ئۈچــۈن،

 چوقـــۇم ئىـــگه بولۇشـــقا تېگىشـــلىكبولســـۇن، ســـۈپىتىدە 
 نــــېمىلهربۇالرنىــــڭ  .ۋە ئهمهلــــلهر بــــار ، ئــــاڭچۈشــــهنچه

ــالش كېرەكلىكى  ــداق تهدبىقـــ ــى ۋە قانـــ ــى ئىكهنلىكـــ نـــ
  .بايان قىلدۇق دېگهن كىتابىمىزدا “ياشاش دەكانمۇسۇلم”

مۇساغا ئىمـان ئېيتقـان    قارىمايفىرئهۋنگه  ىسۆزىمىزن
ئىمانلىرىـــــدا دلىرىگه قارشـــــى ۋە فىرئهۋننىـــــڭ تهھدىـــــ
هىرگهرلهرنىڭ دۇئاســـى بىـــلهن ېمۇســـتهھكهم تۇرغـــان ســـ

بىزگه سـهۋر ئاتـا   ! پهرۋەردىگارىمىز� :مىزئاخىرالشتۇرماقچى

                                                 
 .ئايهت – 101سۈرە يۈسۈف،  ①
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ۇلمان پېتىمىــــزچه قهبــــزى روھ قىلغىــــن، بىزنــــى مۇســــ

  .①�قىلغىن
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ŀ

    

  

  

  



ŀ

 

139 
    

  خاتىمه

  
ــڭ ــۇلماننىڭ  ”: بهزى ئوقۇرمهنلهرنىـــ ــۋادار مۇســـ تهقـــ

دەپ “ خۇسۇســــــــىيهتلىرى ئــــــــاران مۇشــــــــۇنچىلىكمۇ؟
ــۋاتىمهن  ــلىدە . غودۇرايدىغانــــــدەك ھــــــېس قىلىــــ ئهســــ

ئوقۇرمهنلهرنىڭ مۇشۇنداق ئويغا كېلىپ قېلىشى پۈتۈنلهي 
ــوغرا ــپله  . تــ ــلهردە تهرىــ ــۈنكى ھهدىســ ــۋادار ”نگهن چــ تهقــ

ــۇلمان ــا   “مۇســـ ــۇ كىتابتـــ ــىيهتلىرى بـــ ــڭ خۇسۇســـ نىـــ
ــارەت ئهمهس  ــۆزلهنگهنلهردىنال ئىبـ ــابچه   . سـ ــۇ كىتـ ــز بـ بىـ

ھهققىـدە قىسـقىچه   “ تهقۋادار مۇسـۇلمان ”ئارقىلىق پهقهت 
 –توختىلىپ ئۆتـۈش ۋە ئوقـۇرمهنلىرىمىزنى بـۇ ھهقـته ئـاز      

ئهگهر . توال چۈشهنچىگه ئىـگه قىلىشـنى مهقسـهت قىلـدۇق    
تائاالغـــا  هللامهقســـىتىمىزگه يېـــتهلىگهن بولســـاق،  مۇشـــۇ

  . مىڭالرچه ھهمدۇ سانا ئېيتىمىز
دەپ بايان قىلىنىدۇ “ ئهبرار”قۇرئان كهرىمدە ياخشىالر 

ۋە ئۇالرنىڭ ئـاخىرەتتىكى سـائادەتلىك ھايـاتى ھهققىـدىكى     
ئهنه شـۇ سـهھنه تهسـۋىرلىرىدىن    . سهھنىلهر تهسۋىرلىنىدۇ

تېمىغــا ســۆزۈمنى ېــيىن، بىرنــى نهقىــل كهلتۈرگهنــدىن ك
ــايىتى بىــلهن   ــا ئ : خۇالســىلىماقچىمهنمۇناســىۋەتلىك دۇئ

ئـۇالر  . بولىـدۇ ) يهنـى جهننهتـته  (مهت ئىچىدە ئياخشىالر نې�
نىـڭ جهننهتـته ئۇالرغـا بهرگهن    هللا(تهختلهر ئۈستىدە تۇرۇپ 

ئۇالرغـا قارايـدىغان بولسـاڭ،    . قارايدۇ) مهتلىرىگهئتۈرلۈك نې
ــڭ ئنې ــڭ چى(مهتنى ــان  ئۇالرنى ــپ تۇرغ ــدىن چىقى ) رايلىرى
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ئۇالر ئاغزى پېچهتلهنگهن سـاپ شـاراب   . ئهسىرىنى تونۇيسهن
ــدىن   ــدا ئۇنىڭـ ــنىڭ ئاخىرىـ ــۇغىرىلىدۇ، ئىچىشـ ــلهن سـ بىـ

قىزىققـۇچىالر شـۇنىڭغا   . ئىپارنىڭ ھىـدى كېلىـپ تۇرىـدۇ   

   .①�!قىزىقسۇن
ــا بـــۇ مۇســـابىقىدە ئۇتـــۇق قـــازىنىش ۋە ئـــاخىرقى   مانـ

ــۈرۈش ئۈ   ــا كهلت ــى قولغ ــۇلمان   غهلىبىن ــى مۇس ــۈن ياخش چ
. بولۇشــتىن باشــقا چارىمىزنىــڭ يوقلــۇقى ھهممىــگه ئايــان 

ئۇنداق بولغانىكهن، ھهممىمىز بىرلىكته رەببىمىـزگه دۇئـا   
  :قىاليلى
ــارىمىز� ــاھلىرىمىزنى  ! پهرۋەردىگــــ ــڭ گۇنــــ بىزنىــــ

مهغپىرەت قىلغىن، يامـانلىقلىرىمىزنى يوققـا چىقـارغىن،    

  .②�ھ قىلغىنبىزنى ياخشىالرنىڭ قاتارىدا قهبزى رو
 هللاداۋامىزنىــڭ ئاخىرىــدا ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى    

  .تائاالغا ھهمدۇ سانا ئېيتىمىز
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