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ئىس    الم دىنىنى  ي دىنىي مەس    ىلىلەرنى  __ۋەز ئېيتىش 
ۈرۈش   تە قوللىنى  كېلىقمتقان بىر خىل ئەنئەنىس   ى  چۈش   ەند

ئ ايەم كۈنلىرىدە جامائەتكە -خ اتىپالر ھەر جۈمە ۋە ھېي  -ئىم ام
لەردى  نەقىل كەلتۈرۈ   «ھەدىس ش    ەرى »ۋە « قۇرئ ان كەرىم»

كەڭ ئېتىق  ادچى ئ  اممىغ  ا دىنىي ئەقى  دە نەزەرىيەلىرى   ىقھى 
 ق مىامنلىرى  ئەھكاملىرى  ئەخال-مەس   ىلىلىرى  ئىەادەت قائىدە

مەدەنىيەت مىرمس لىرى  پەيغەمەەرلەر قىس  س  ىلىرى قاتارلىقالردى  
پ  اي  دىلىنى    تەربىيە ئېلى    ب  ارى  دىغ  ان ئەھمىيىتى ز ر 
ۋمس ىتىلەرنىي بىرى بولۇ   بۇ مۇس ۇلمانالرنىي دىنىي تۇرمۇشىدم 

 ئىنتايى  مۇھىم تەربىيەۋى ئەھمىيەتكە ئىگە.
شلىرى كومىتېتىنىي دى  ئى-ئۈرۈمچى شەھەرلىك مىللەتلەر

توغرم رەھەەرلىكى  دە  ش    ەھەرلى  ك ئىس    الم دىنى جەمئىيىتى 
ش  ەھىرىمىادىكى ئىس  الم دىنى ئىش  لىرىغا يېتەكچىلىك قىلىش 

نى ي ناماز ھەيئەت ئەزملىرىنى تەش    كىللە   ئۈرۈمچى ش    ەھىرى
تەبلىغ مەزمۇنىنى -جۈمە كۈنى س    ۆزلىنىدىغان ۋەزۋە  ۋمقىتلىرى

ت ارقىتىلى  دىغ  ان مەزكۇر  قىس    ىم  دمئىچكى   بىرلىككە كەلتۈرۈ
ماتېرىيالنى ئىمامالرنىي پايدىلىنىش    ى ئۈچۈن تۈزۈ  « ئايلىق»

س    ى تەرجىمى ئۇيغۇرچەرنىي ەبۇ م اتېرىي ال دىكى ئ ايەتلچىقتى. 
-8يىلى -4104ش  ىن اڭ خەلق نەش  رىياتى  «قۇرئان كەرىم»

 ئۆكتەبىر ئىماملىرىمىا .ئاس  اس  ەن ئېلىندى نەش  رىگە-0ئاي 
 غتەبلى-مۇش    ۇ بەلگىلەنگەن ۋەز چوقۇم ە كۈنلىرىئېيىدىكى جۈم

    تېمىسى ۋە مەزمۇنى ئاساسىدم سۆزلىشى كېرەك.

  ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتى
ئۆكتەبىر -0يىلى  -4102
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 كۈنى )جۈمە(-8ئاينىي -01

 

 ۋە قۇربانلىقنىڭ پەزىلىتى ھېيتقۇربان 
 

ْيَطاِن الرَِّجْيِم  ِمْسِب اهللِ الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  ْوذل بِاهللِ ِمَن الشَّ عل
َ
 أ

 ِ َ  نَّ إ
ْ
َ ، وَ هل دل مَ ، َنْ هلِلِ  دَ مْ ال َ ، وَ هل ينل عِ تَ ْس ن ِ  وذل عل نَ ، وَ هل رل فِ غْ تَ ْس ن ل  نْ مِ  اهللِ ب   ورِ شل

َ
  اِت ئَ ي  سَ  نْ مِ ا، وَ نَ سِ فل نْ أ

َ
ا، اِلَ مَ عْ أ

 . وَ َلل  ىَ ادِ هَ  لَ فَ  ْل لِ ْض يل  نْ مَ ، وَ َلل  لَّ ِض مل  لَ فَ  اهللل  هِ دِ هْ يَ  نْ مَ 
َ
  دل هَ شْ أ

َ
ِ  لَ  نَّ أ  وَ  َلل  يَك َشِ  لَ  هل دَ حْ وَ  اهللل  لَّ هلإ إ

َ
 دل هَ شْ أ

 
َ
َ  نَّ أ ل سل رَ وَ  هل دل بْ عَ  اد  مَّ مل  .ولل

 : ا َبْعدل مَّ
َ
 أ

  لالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ!ۋەرەھمەتۇ مئەسساالمۇ ئەلەيكۇ
بىالەرنى يوقلۇقتى  ب  ارلىقق  ا  ئ  الەملەرنى ي  ارمتق  ان   ئ  ال  دى بىلەن

ئ الەملەرنى ي پەرۋەردىگارى ئالالھ  بېرىقمتق انرىاقىمىانى يەتكۈزۈ   رگەن كەلتۈ
 .تىمىائېيسانا -تائاالغا چەكسىا ھەمدۇ

 ئەۋەتىلگەنبىا ئۈچۈن ئۇستاز قىلى   ئىنسانىيەتكە رەھمەت   رئالەمگە نۇ
پەيغەمەىرىمىا مۇھەممەد مۇس  تاپا س  ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس  ەللەمگە دۇرۇت ۋە 

 .ساالم يولاليمىا
ئالالھنىي ئىلتىپاتى بىلەن بىا س    ەييىدۇل ئەييام  !قېرىندمش    الرئەزىا 

بولغان  ن جۈمە كۈنى دە ئالالھنىي بەيتىبولغ ا (خوجىس    ى كۈنلەرنى ييەنى )
پەقەت ئالالھقا ئىەادەت   مەقس   ىتىمىا يىغىلى  ئولتۇرۇپتىمىا. كەمەس   چىت
بىاگە ئىنئام قىلى  بەرگەن  ئالالھ ئ الالھنى ي رمزىلىقىنى كۆزلەش  قىلىش 

بىلەن  قېرىندمش  الرمۇس  ۇلمان ئىس  الم دىنىمىادم چۈش  ەنچىگە ئىگە بولۇش  
 .مۇستەھكەملەش تېخىمۇ قېرىندمشلىقنى يىدىدمرلىشى  ئىسالم

  مۇنمەزبۈگۈنكى  بېرىدىغانسۆزلە   قېرىندمشالرغامۇشۇ مۇناسىقەت بىلەن 
يېتى   كېلىش ئ ال دىدم تۇرۇۋمتقان قۇربان ھېي  ۋە قۇربانلىق قىلىش    نىي 



 

2 

  پەزىلىتى ھەققىدە. 
ىا ب .ئالدىدىكى جۈمە كېلىش كۈنى ھېي بۈگۈن قۇربان   قېرىندمش   الرئەزىا 

بىر نەچچە ئ ايالر بۇرۇن ئ الالھنى ي رەھمىتى دى  ش    ادالنغ ان ھالدم  بىر  تېخى
ئ  اي لىق رممىامن ئىە  ادىتىمىا ئۈچۈن رەبەىمىا ئ  الالھ مۇك  اپ  ات قىلى    

 يەنەمانا ئەمدى ئالالھنىي  ئىدۇ ق. ئۆتكۈزگەن ئورۇنالشتۇرۇ  بەرگەن ر زم ھېيتنى
ق خۇش   اللى قەلەلەرگە  ىغانيدچىلال  خۇش   اللىق پەيتلىرىنى نىمەرھەمىتىبىر 

  قىلى  تۇرۇپتىمىا. تەييارلىق خۇش مۇبارەك قۇربان ھېيتقا  بېغىشلىغۇچى
بىلەن  اىرىمباال چاقىلىقۇربان ھېيتنى ئامال قىلى  بەلكىم بەزىلىرىمىا 

بوۋم ئەج  دمدلىرىمىا -ئ  ات  ا زېھنى  دەئۇالرنى  ي   ئەھ مىيەتلى  ك ئۆتكۈزۈ 
ئەنئەنە ھەققىدە چوڭقۇر خاتىرىلەرنى  يىدمۋممالش  تۇرۇ  كەلگەن مۇش  ۇ ئىس  الم

 .مۇمكى  بولۇشىمىا نى ئويالۋمتقانقالدۇرۇش
ئۆي ىدۇ ق. دمس   تىخىنىمىاغا تىاىدىغان نەرس   ىلەرنى تەييارل ھېي  مانا

 پەرزەنتلىرىمىانى  ي قۇرب  ان ھېيتت  اھ  ازىرلى  دۇ ق. ج  اب  دۇقالرنى چىرميلىق 
رغا غاتلىقلىرىنى  ئۇالتەلە  قىلىدىغان سوۋبىادى    كىيىدىغان كىيىملىرىنى

ىاكى ئىشىنىمپۇلالرنى تەييارلىدۇ ق.  تارقىتى  كۆڭلىنى ئالىدىغان ھېيتلىق
 ياخشى تەييارلىق قىلدۇ ق. بەكرەكبىا بۇنىڭغا قولىمىادى  كەلگىنىدىنمۇ 

  بىا ئۇالرغا س   وئاللىرىپەرزەنتلىرىمىانىي  مەس   ىلە ئەمدىكى نېگىالىك
نىي ئۇ ؟ھېي بۇ قاندم ق   رنىي بىالەردى . ئۇالتەييارلىق قىلمىسا ق بولمايدۇ

 بۇ ھېيتتا بار؟ ئەھمىيىتىچىقىش ت ارىخى ق ان دم ق؟ ئۇنى ي قاندم ق  كېلى  
 س   وئاللىرىغا چوقۇم دېگەن ؟قىلمايمىا نېمىلەرنى  ئىش   الرنى قىلىمىا نېمە

 نىقئې گەبىا چۈنكى بۇ مەسىلىلەر. كېرەك بېرىشىمىا جاۋمب قانائەتلىنەرلىك
-ەقەت يۈزەكى ئويۇنپ ا قىلغان پائالىيەتلىرىمىانىي بۇ ھېيتتبىا  اندمبولمىغ
جۈمە خۇتەىس  ىدى   بۈگۈنش  ۇنىي ئۈچۈن  ئىەارەت بولۇ  قالىدۇ.دىنال اتاماش  

 مەلۇماتقىس   قىغىنا  قېرىندمش   الرغاپايدىلىنى  مانا ش   ۇ مەزمۇنالر ھەققىدە 
 بېرىشنى توغرم تاپتۇ ق.

 ئىەرمھىم ئەلەيھىسساالمكەلسە  ھېي قۇربان  قېتىمھەر   قېرىندمشالرئەزىا 
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 ھېي  قېتىملىقھەر  ئۆتىدۇ. كېچى تارىخى قىس   س   ە يادىمىاغا ھەققىدىكى 
قۇربانلىق قوينى  قېتىمھەر  .ئۆتمەي بولم ايدۇئۇنى ئەس    لە   خۇتەىس    ى دە

گە ەمەككە مۇكەررەم رىمىا.ېي  اتقۇزغىنىمىادم ئۇنى ب  الىلىرىمىاغ  ا س    ۆزلە  ب
امى قەنى تاۋم  قىلىش ئۈچۈن بارغان ھاجىالر مئ الالھنى ي ئۆيى بولغ ان كەئەى

 مىنا تاغلىرىدم بۇ قىسسىنى ئەسلىشىدۇ.  اتتا ئەرم  ئىەرمھىمدم
 غى ېچىرميدى  نۇر ي دمئالدىمىا كۆز  بىا بۇ قىس   س   ىنى ئەس   لىگىنىمىادە

ي  اش     انغ  ان بىر بوۋمي  تۇرى  دىغ  انكۆزلىرى  دى  قەتئىيلى  ك چىقى      تۇرغ  ان
   بولۇ پەرزەنتلىك ياش   قا كىرگەن ۋمقتىدم  ەچچەس   ەكس   ەن نگەۋدىلىنىدۇ. ئۇ 

نا مى بۈگۈنكى  ئەگەش   تۈرۈ بىر ئوغۇلنى كەينىدى   دەۋرىگە قەدەم قويغان قىرمن
 ىغامنس  ىناقالر كۈتۈ  تۇرغان ئىمتىھان مەيد ئېغىرئۇ  بارماقتا. كېتى تاغلىرىدم 

ەت مۇھەبەبەلكى تولۇ  ت  اش    ق  ان   ز رالنغ  ان قىي  اپەتتە ئەمە   ئ  ام  الس    ىا
 دۇ.بارى كېتى تەلەپلىرىنى ئورۇندمش ئۈچۈن  رەبەىنىيئۆز بىلەن  قىاغىنلىقى

ئالالھ تائاالنىي بۇيرۇقىنى ئى رم   ئىككىلەنمەس  تى  ئىككىس  ىباال -ئاتا
 . بېرىقمتىدۇ كېتى قىلىش ئۈچۈن مىنا تاغلىرىدم 

بىرس  ى ئەمە   بەلكى  باللىرىنىيئۇنىي  ئەگەش  تۈرۈۋملغىنىئۇ بوۋمينىي 
  بۈگۈن ئۇ ئالالھنىي ئالدىدم ئەنە ۋمقتىدم تاپقان بىردىنەىر بالىس  ى نغانياش  ا

دە  «قۇرئان كەرىم» شۇ تاتلىق پەرزەنتى ھەققىدىكى ئىمتىھانىدى  ئۆتمەكچى.
 شۇندم ق بايان قىلىندىكى:

﴿ 
َ
ْسلَْمتل لَِرِبي إِْذ قَاَل َلل َربُّهل أ

َ
  ﴾الَْعالَِميَ  ْسلِْم قَاَل أ

دېگەن ئىدى. « سەن ئىتائەت قىلغىن» ئۇنىڭغاەردىگارى ئۆز ۋاقتىدا پەرۋ﴿
سۈرە / بەقەرە -2) ﴾دېدى.« ئالەملەرنىڭ پەرۋىشكارىغا ئىتائەت قىلدىم»ئۇ: 
  ئايەت(  -131

ئالالھ يولىدم ئەنە ش  ۇ جىگەر پارىس  ىنى ئىەرمھىم ئەلەيھىس  س  االم بۈگۈن 
 َلَلِي إِنَّ  ﴿ىدىغان مىننىي ئالالھ تائاالغا بېرۆ  ھەقىقىي مقۇربانلىق قىلماقچى

  ِ لسُُُل ا َون ۋە  ھاياتىم ،قۇربانلىقىم ،نامىزىم مېنىڭ﴿يەنى  ﴾الَْعالَِميَ  َرِبي هلِلِ  َوَمَماِت  ىَ َوَمْيَُ
ئايەت( -162سۈرە / ئەنئام -6)ئالالھ ئۈچۈندۇر﴾  پەرۋىشككارى ئالەملەرنىڭ ماماتىم
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 ۋەدىسىنى ئادم قىلماقچى.دېگەن 
 ئالالھكۆز ئالدىمىادم   ۋمقتىمىادم ىغانئاڭل نىارىخبۇ ت بىا  رنىدمش   الرېق

پەللىس   ىنى  يۇقىرىس   ادمقەتمەنلىكنىي ئەڭ  ئوتتۇرىس   ىدىكىبەندە بىلەن 
 پەرمان بەردمرلىق كۆرۈنىشى گەۋدىلىنىدۇ. بېرىدىغانئىپادىلە  

 ھېي قۇربان  بۈگۈنكىبۇ خ اتىرىلەر بىاگە ش    ۇندم ق خىتاب قىلىدۇكى  
ئويۇن تاماش  ادى  باش  قا مەنىس  ى لغان مۇرمس  ىم ئەمە   قا بولۇ ئاددىي پەيدم 

 بەندەبۇ بەلكى   ئەمە  بايرمم ئادەتتىكى غا ئوخش  اشبولمىغان پۈچەك بايرممالر
ان ققر ياپقا چى س   ەھنىس   ىدەئىتائەت  ئوتتۇرىس   ىدىكىبىلەن ئالالھ تائاالنىي 

 .ئەڭ يۈكسەك بىر سەمەرىدى  ئىەارەت
ئەنە ش   ۇ ئىمتىھان مەيدمنىدم  ھېي قۇربان  نئۆتكۈزۈۋمتقابۈگۈنكى كۈندە بىا 

 ئەلەيھىس  س  االمئىەرمھىم چىققان  ئەنە ش  ۇنىڭدى  باش  ال  ئىنس  انىيەت  ر ياپقا
ئالالھ تائاال   بولغان س   ادمقىتى رەبەىگە ئەلەيھىس   س   االمنىيئىس   مائىل بىلەن 
 .كەلمەكتە خاتىرىلە ر ھىنى قىلىشتەك پىدمكار  قۇربانبارلىقىنى  يولىدم

 ىەرمھىم ئەلەيھىس س االمنى سۈپەتلە ئ دە« قۇرئان كەرىم» ھ تائاالئالال
 مۇندم ق دەيدۇ:

ِمهِ ﴿  ْنعل
َ كَِي َشاكِر ا ِِلي ْْشِ ا َولَْم يَكل مَِن الْمل ِيلَُِّه َحنِيف  ا ل ة  قَانِت  مَّ

ل
اهل  إِنَّ إِبَْراهِيَم ََكَن أ بَ اْجتَ
ْستَِقيمٍ  اٍط مُّ  ﴾َوَهَداهل إََِلٰ ِِصَ

ەن ئكالالھقا ېككككېرىت رەلتۈرئۈچە ئەمەل، ئالالھقا ئىتائەت ىقەتھەقئىبراھىم ﴿
ېشككككىا ئىككدى. ئىبراھىم ئككالالھنىككڭ قىلغۇچە، ھەق دىنغككا ئېتىقككاد قىلغۇچە بىر پ

مەتلىرىگە ېككۈرۈر قىلغۇچە ئىدى. ئالالھ ئۇنە )پەيغەمبەرلىككە( تاللىدى ۋە ئۇنە نې
سۈپەتلەر  دېگەن   ئايەت(-121،-121سۈرە / نەھل -16) ﴾توغرا يولغا باېكلىدى
 بىلەن تىلغا ئالغان.

ئىس    م  ائى  ل  ئەلەيھىس    س     االمئىەرمھىم مىنۇتالردم ت  ارىخى ئەنە ش    ۇ 
ى. نېمە ئۈچۈن؟ ئۇنى ئالالھ يولىدم تاغلىرىغا ئىلى  كەلد مىنا ئەلەيھىس  س  االمنى

 دە مۇندم ق بايان قىلىنغان.« قۇرئان كەرىم»قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن. بۇ قىسسە 
ا بَ ﴿ ِِني فَلَمَّ

َ
َرٰى ِِف الَْمَناِم أ

َ
ْْعَ قَاَل يَا بلََنَّ إِِِني أ ْر َماَذا تََرىٰ  لََغ َمَعهل السَّ ْذََبلَك فَانظل

َ
    ﴾أ
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ئە »رۈېككككلىرىگە يارىغۇدەل بولغان چاغدا، ئىبراھىم: -ئۇ ئىبراھىمنىڭ ئىش﴿
ىڭ نويالپ باققىنا! سېئوغلۇم! مەن سېنە )قۇربانلىق ئۈچۈن( بوغۇزالپ چۈېەپتىمەن، ئ

    ئايەت(-112سۈرە / ساففات -33) ﴾ىىدىدې «رىڭ بار؟قانداق پىك

ئالالھ يولىدىكى قۇربانلىقنىي مەنىس   ىنى  ئەلەيھىس   س   االمئىس   مائىل 
پەيغەمەەرلەرنى ي چۈش    ى   ئۇنى ي ئ اتىس    ى پەيغەمەەر ي اخش    ى بىلەتتى.

 ھەر ئىش    نى قىلس    ا ئالالھنىي بۇيرۇقى بىلەن قىالتتى. ئۇالر  ھەقىقەتتۇر
ىل ئىس  مائنى ئالالھ يولىدم قۇربانلىق قىلىنس  ا بۇ ېي ئۈس  تىگە ئۇنىي جئۇنى

ش  ەرە  ئىدى. ش  ۇنىي ئۈچۈن ئۇ خۇش  اللىقىدم -ئۈچۈن ش  ان ئەلەيھىس  س  االم
 بېرى  دېدىكى: جاۋمب ئىككىلەنمەستى 

بَِت اْفَعْل َما تلْؤَمرل ﴿ 
َ
ابِِرينَ  ِنِ َسَتِجدل  قَاَل يَا أ هل ِمَن الصَّ   ﴾إِن َشاَء اللَُّ

سەن نېمىگە بۇيرۇلغان بولساڭ،  ئە ئاتا! » :(ئەلەيھىسكسكاالمىل ئئۇ )ئىسكما﴿
ېككۇنە ئىارا قىلغىن، دۇدا دالىسككا، مېنىڭ سككەۋر قىلغۇچە ئىكەنلىكىمنە بىلى  

   ئايەت( -112سۈرە / ساففات -33) ﴾دېدى.« قالىسەن

هل لِلَْجبِيِ ﴿  ا َوتَلَُّ لَمَُ سُُُْ
َ
ا أ ا إِبْ  فَلَمَُّ ن يَُ

َ
اهل أ اَدْينَُ يَا َراِهيمل َونَُ َْ ْقَت الرُّ دَّ لَِك ََنْزِى قَْد لَُُُ

ٰ
 إِنَّا َكَذ

يِيَ  ُُِ ْحس بِيل  الْمل َو اْاََلءل الْمل َذا لَهل ُُُُٰ ٰ  اْْلِخِرينَ  َوتََرْكَنا َعلَْيِه ِِف  َوفََدْيَناهل بِِذبٍْح َعِظيمٍ  إِنَّ َهُ َ ََ َلمع   سَُُ
لَِك ََنْزِ  إِبَْراِهيمَ 

ٰ
ْحِسيِيَ  ىَكَذ ْؤِمنِيَ إِنَّهل  الْمل  ﴾ِمْن ِعَباِدنَا الْمل

بويسككۇنۇپ، ئىبراھىم ئۇنە يېنى ە ياتقۇزغان  (ئىككىسككە )ئالالھنىڭ ئەمرىگە﴿
ئە ئىبراھىم! سككەن ھېلىقە چۈېككنە ئىشككقا ئاېككۇردۇڭ، بىز »ۋاقىتتا، بىز ئۇنىڭغا: 

ھەقىقەتەن يادشە ئىش قىلغۇچىالرنە مۇېۇنداق مۇراپاتاليمىز، بۇ ناھايىتە ئوچۇق بىر 
دەپ نىدا قىلدۇق، ھەمدە بىز ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ ئورنىغا چوڭ بىر قۇربانلىق « ناقتۇرسى

)يەنە جەننەتتىن چىققان قوچقار( نە بەردۇق. بىز رېيىنكىلەر ئى ىدە ئۇنىڭ يادشە 
. ئىبراھىمغا ساالم بولسۇن! بىز يادشە ئىش قىلغۇچىالرنە مۇېۇنداق نامىنە قالدۇردۇق

سۈرە / ساففات -33) ﴾ەن بىزنىڭ مۆمىن بەندىلىرىمىزدىندۇرمۇراپاتاليمىز. ئۇ ھەقىقەت
 ئايەت( -111 ~ 131

 نى قوبۇل قىلدى.ىئالالھ ئۇالرنىي قۇربانلىق! م انا كۆرۈڭالر قېرىندمش    الر
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قىلغان  كېچى يۈرەك پارىس   ىدى  ۋمز  ئەلەيھىس   س   االمنىيئالالھ ئىەرمھىم 
 ئالالھقا بويس  ۇنۇش  تەك ئالالھ ھاجەر ئانىمىانىي قۇربانلىقىنى قوبۇل قىلدى.

الھ ئال ئەلەيھىس ساالمنىيئالالھ ئىس مائىل  ئىتائەتمەنلىكىنى قوبۇل قىلدى.
ئ  الالھ   پى  دمك  ارلىقىنى قوبۇل قىل  دى. كېچەلەي  دىغ  ان م جېنى  دى يولى  د

 ئەلەيھىسساالمنىجەر ئانىمىانى ۋە ئىسمائىل اھ  ئەلەيھىس س االمنىئىەرمھىم 
 يئۇالر ئەمەلى. تلىق س    ىنىقىدى  ئۆتكۈزدىۋە ھايات ماما پەرزەن  مۇھەبەىتى

پەرمان   نىيئالالھقا قىلىنىدىغان قۇلچىلىق بىلەن ئىنس    انىيەتكە ھەرىكىتى
 تىكلە  بەردى. ئۈلگىسىنىبەردمرلىقنىي يۈكسەك 

لى  ېئكېلىش ئ ال دىدم تۇرغان ھېيتىمىانىي   م ان ا بۇ  قېرىن دمش    الر
ىي ش    ۇن .دۇرقىش س    ەۋەبىچى كېلى نىي ىقۇربانلىق پائالىيت بېرىلىدىغان

 قېتىملىقبۇ بىر   بۇ ئويۇن ت  ام  اش     ا ب  ايرىمى ئەمە   ئۈچۈن دەيمىاكى
 بايرمم. خاتىرىلەيدىغانتەققمدمرلىقنى   پىدمكارلىق  سادمقەتمەنلىك

كىيىملىرى بىلەن مودم قوغلىش    ىش ئۈچۈنال قۇرب  ان  يېڭىكەيگەن ئەي 
ابر ي   ئچوڭچىلىق بۇكى  بىلى  قويۇڭالر ئۆتكۈزمەكچى بولۇۋمتق انالر ھېيتنى

ئالالھقا قىلىنىدىغان بەلكى   ئەمە بايرىمى تالىش   ىدىغانالرنىي  پەرەس   لىك
 .يدىغان ئىەادەت بايرىمىخاتىرىلەقۇلچىلىقنىي ئەڭ يۈكسەك پەللىسىنى 

قەلەىمىادە ئالالھقا بولغان سەمىمىي ئىخال  بولمىسا  بىانىي ھەر  ئەگەر
 ان قۇرب  انلىقىمىانى  ي ھېچق  ان  دم ق  ئىە  ادىتىمىا  قىلغ  -ق  ان  دم ق ئەمەل

 بولمايدۇ. ئەھمىيىتى
 دە مۇندم ق دەيدۇ: « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

مْ  ﴿ ل ا َّْقَوٰى ِمنال ِان َيَنالل ُُُُٰ َلَها َولَُ َها َوَل ِدَما لومل َُُُُه لل ْم  لَن َيَناَل اللَُّ َرَها لَال رَّ َُُ لَِك س
ٰ
َكَذ

ٰ َما َهدَ  َ ََ َه  وا اللَُّ ل مْ ِ لَكِِبي ْحِسيِيَ  اكل ِ الْمل
 ﴾َوبَِْشي

ئۇالرنىڭ ئۆېلىرى ۋە قانلىرى يېتى  بارمايدۇ، ئالالھقا يېتىدىغىنە ئالالھقا ﴿
پەقەت سككىلەرنىڭ تەقىادارلىقىڭالردۇر. ئالالھنىڭ سككىلەرنە ئۆزىنىڭ ئەھكاملىرىغا 
يېتەرلىگەنلىكىنە ئۇلۇغلىشكككىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ ئۇالرنە سكككىلەرئە ئاېكككۇنداق 
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سۈرە -22) ﴾ندۇرۇپ بەردى. يادشە ئىش قىلغۇچىالرغا دۇش دەۋەر بەرئىنبويسۇ
 ئايەت(-33/ ھەج 

 ئىەادىتى ئالالھنىي ئالدىدم قوبۇل بولغاچقا بۈگۈنكى ە شۇ تەققمدمرالرنىيئەن 
بىلەن ئىس  مائىل  ئەلەيھىس  س  االمنەچچە مىليون مۇس  ۇلمان ئىەرمھىم  كۈندە

ئۇالر   قىلىشى  ئۈمىدشەپقەتلىرىنى ئالالھنىي شۇ  ئېرىش كەن ئەلەيھىس س االم
ئۇالرنىي ئىخالس    ىنى تەقلىد  ۋە ئۇالرنى بىن ا قىلغان ئاش    ۇ كەئەە ئەترمپىدم 

ھاجەر ئانىمىانىي س    ۇ  يۈگۈرۈ مەرۋە ئارىلىقىدم -ا س    ا قىلى   ئايالنماقتا.
مىنا تاغلىرىدم  .ئەس   لەش   مەكتەش   ۇ مىنۇتالرنى قايتىدى   يۈگۈرگەن ئىادە 

قان ئۇالر باس  . ش  ەيتانغا بولغان نەپرىتىنى ئىپادىلىمەكتە تى ئېش  ەيتانغا تاش 
ە. ئۆتكۈزمەكت بىقمسىتە بېش  ىدى ھەر بىر قەدەمنى ئىەادەت بىلى  ئۆزلىرىنىي 

كەتلىرى بىا ئۈچۈن ىئۇالرنى  ي ئىخالس    لىرى قوبۇل قىلىنغ  اڭ ئۇالرنى  ي ھەر
 قىيامەتكىچە دمۋمملىشىدىغان ئىەادەتكە ئايالندۇرۇلدى.

ئ  ايەتتە بىادى  تەلە  قىلىنغ  ان قۇرب  انلىق ھەققى  دىكى ئۇن  دمقت  ا 
 ؟ قايسىالر تەققمدمرلىق

 .دېمەكتۇرتەققمدمرلىق ھەر بىر ئىشتا ئالالھنىي رمزىلىقىنى كۆزلەش 
 .دېمەكتۇرتەققمدمرلىق ئالالھنىي ئەمرىنى ھەممىدى  ئۈستۈن بىلىش 

ىمىا  ئىش     ھەربىردۇني ا ھ اي اتى دىكى ھەربىر كۈنىمىادە ئېلى  بارغان 
تەققمدمرلىقنى  بىادى قىلغ  ان ھەر بىر ئىە  ادىتىمىا  ھەر بىر ت  اللىش    ىمىا 

 . دۇقىلىتەلە  
  دى ئان ۋمقىتتا ئەمەلىيلەشكەنادم ىمانا شۇ پىدمكارلىق ر ھى قۇربانلىقىم

قۇرب  انلىق بولى  دۇ. ئ  الالھ ھەممىمىانى  ھەقىقىيبىانى  ي قۇرب  انلىقىمىا 
بۈگۈن قىلغان قۇربانلىقىمىانى  ىلس   ۇن مۇكەممەل قۇربانلىققا مۇيەس   س   ەر ق

 !ئامى   قوبۇل قىلسۇن
 توغرىس    ىدم توختالدۇ ق. ئەھمىيىتىقۇربانلىقنىي تارىخى ۋە   يۇقىرىدمبىا 
مۇناس    ىقەتلىك  قۇرب انلىقق ا دىغ انش    ۇ تەققمدمرلىق ئۈچۈن قىلى  بىائەم دى 

كۈنى ئۈچۈن  ھېي     دىغ  ان م  الالرنى  ي س    ۈپىتىىق قىلى  قۇرب  انل ئەھك  امالر 
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 ىمىا.ئۆت بېرى چۈشەنچە قېرىندمشلىرىمىاغا ھەققىدە   دىغان تەييارلىقالرىلىق
     قۇربانلىق دېگەن نېمە؟ 

  ئ  الالھ ت  ائ  االغ  ا يېقى  بولۇش نىيىتى بىلەنقۇرب  انلىق دېگەن: 
 غانۇربانلىق شەرتىگە اليىق بولق  قىلىش بەلگىلەنگەن كۈنلەردەقۇربانلىق 

 ئىەادەت مەقس     ىتىدە رنىقوي  ك اال  تۆگە ۋە ئۆچكە ق اتارلىق چارۋم مالال
  نى كۆرسىتىدۇ.بوغۇزالش

 ئۈچۈن يولغا قويۇلغان؟ نېمەقۇربانلىق قىلىش 
  تارىخى ۋەقەگە ئاس    اس    ەن ئېيتقان بىا يۇقىرىدم ئەس    لىدەبۇ ئىەادەت 

ئەگىشىش ئۈچۈن يولغا قويۇلغان بولۇ    ولىغايئىەرمھىم ئەلەيھىس س االمنىي 
ئۇنىڭغ  ا جىەرىئى  ل ئ ارقىلىق بىر يلى ئۇنى  ي س    ادمقىتى تۈپەئ الالھ ت  ائ اال 

ش  ۇنىڭدى  تارتى  ئالالھ  .قوچقارنى ئوغلىنىي ئورنىدم بوغۇزالش  قا چۈش  ۈرگەن
 . بېكىتكەنسۈننەت قىلى   مۇسۇلمانالرغاتائاال بۇ پائالىيەتنى 

 دە مۇندم ق دەيدۇ:« قۇرئان كەرىم» ئالالھ تائاال
رل ﴿ َْذكل ٍة َجَعلَْنا َميَسًك  ِِلي مَّ

ل
ِي أ
ْنَعامِ لِكل

َ
ن بَِهيَمِة اِْل م ِمي ٰ َما َرَقَههل َ ََ ُُِه  هع  وا اْسَم اللَُّ ُُٰ ْم إِلَُ هلال ُُٰ فَإِلَُ

وا ْسلِمل
َ
ْربِتِيَ  َواِحدع فَلَهل أ ِ الْمل

 ﴾َوبَِْشي

بوغۇزلىغكاندا  ئۇالرغكا رىزىق قىلىك  بەرئەن چكارۋىالرنەئكالالھ  ﴿ھەر ئۈممەت 
ربانلىقنە بەلگىلىدۇق. سكككىلەرنىڭ ئالالھنىڭ ئىسكككمىنە ئېيتسكككۇن دەپ، ئۇالرغا قۇ

 ﴾ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر، ئۇنىڭغا بويسۇنۇڭالر. ئىتائەتمەنلەرئە دۇش دەۋەر بەرئىن
 ئايەت(-33ھەج /  سۈرە-22)

شۇنىي ئۈچۈن قۇربانلىقنى ئىنسانالرنىي نەھرى  پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم
ۈپەتلەش بىلەن كۈنىدىكى ئەمەللىرى ئىچىدە ئەڭ ئەرزىيدىغان ئەمەل دە  س    

 لدىدىكى پەزىلىتىنى بايان قىلغان ئىدى.ئۇنىي ئالالھ ئا
ِ َع  نْ عَ ]  هَ نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  ةَ َش ئ

َ
ِر الَّحْ  َعِمَل اِبْن اََدَم يَْومَ  َما :اَل قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل  اهللِ  وَل سل رَ  نَّ ا أ

 
َ
ِيْ يَ أ

ْ
ا َونِنََّها تَِت لل ِمْن إِْهَراقِِه َدم  َم َِلََق ل ِعْنَداهللِ َعزَّ  ْومَ ْفضَُُ َْلَلفَِها إِنَّ امَّ

َ
َعارَِها وَأ شُُْ

َ
ْونَِها وَأ رل الِْقَياَمِة بِقل

َ اْلَْرِض  ََ ْن َيَقَ  
َ
(  [.وََجلَّ بَِمًَكٍن َهْبَل أ ِمِذيُّ ْ  )َرَواهل الِّت 
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مەل ئە قۇربان ھېيت رۈنە ئادەم بالىسە ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىشتىن ئەۋزەلرەل بىرەر”
يوق. جەزمەنكە قۇربككانلىق قىلىنغككان مككال قىيككامەت رۈنە مۈڭگۈزلىرى بىلەن، تۈرلىرى 
بىلەن، تۇيكاقلىرى بىلەن ئۇۋاھ ە بولۇپ رېلىدۇ، قۇربانلىقنىڭ قېنە يەرئە چۈېكككۈپ 

 . ) ئىمام تىرمىزىي رىىايەت قىلغان(بولغى ە ئالالھنىڭ دەرئاھىدا قوبۇل بولۇپ بولىدۇ

 مى نېمە؟نىي  ش    ەرىئەتتىكى ھۆكبانلىق قىلىش    قۇربان ھېيتتا قۇر
  بولىدۇ؟  ۋمجى  قۇربانلىق قىلىش كىملەرگە

ئىەادەت ئىكەنلىكىدە  يئىقۇربان ھېيتتا قۇربانلىق قىلىش    نىي ش    ەر 
 . بىرلىككە كەلگەنبارلىق ئالىمالر 

  :مۇندم ق دېگەن دە« قۇرئان كەرىم» ئالالھ تائاال 
  ﴾َك َواْنَرْ فََصِلي لَِرب  ﴿
 ﴾سكككەن پەرۋەردىگكارىڭنىكڭ رازىلىقە ئۈچۈن نكاماز ئوقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىن﴿

 ئايەت(-2سۈرە / رەۋسەر -111)

 ساھابىلەر )ئالالھ ئۇالردى  رمزى بولسۇن(  قەتادە  ئىكرىمە ۋە ئەتائ قاتارلىق
 دە  “بىلەن قۇربانلىق قىلىش ئوقۇش ھېي  نامىاى”بۇ ئايەتتى  مەقس    ەت 

 تەپسىر قىلغان. 
 دىمۇ قۇربانلىقھەدىسلىرى نىيئەلەيھى ۋەس ەللەم س ەللەلالھۇرەس ۇلۇلالھ 

  ھەققىدە كۆپلىگەن ھەدىسلەر كەلگەن بۇنىي دەلىلى:
نَِس بِْن َمالٍِك  َعنْ ]

َ
ولل : قَاَل  َرِضَ اهللل َعْنهل  أ ّلَّ اهللِ ضَُُ َّ َرسُُل ْيِ اهللل لَُُ َُُ لََّم بَِاشْش َُُ َعلَْيِه وَس

ا قَدَ  ْيتلهل َواِضع 
َ
ْقَرَنْيِ ، فَرَأ

َ
ْملََحْيِ أ

َ
لَسّم  أ َ ِلَفاِحِهَما ي ََ َما بَِيِدهِ  َمهل  ل ، فََذََبَهل  (هِ يْ لَ عَ  قع فَ تَّ مل ) [.َويلَاِب 

ئەلەيھە ۋەسەللەم  سەللەلالھۇېگەن: رەسكۇلۇلالھ ئەنەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق د”
مۈڭگۈزلۈل ئىككە ئكاالقارا قوچقارنە قۇربانلىق قىلغان، مەن رەسكككۇلۇلالھنىڭ پۇتىنە ئۇ 

دەپ تەربىر ئېيتى ، ئۇالرنە ئۆز قولە  “بىسمىلالھ”ئىككىسىنىڭ بوينىغا قويۇپ تۇرۇپ، 
 ەدىس( بىرلىككە رەلگەن ھ)“  بىلەن بوغۇزلىغانلىقىنە رۆرئەن.

 ئاساسەن ئىمام ئەبۇ ھەنىفە  ھەدىسلەرگە ۋە لىنغان ئايەتېتىلغا ئ يۇقىرىدم
ئەۋزمئى قاتارلىق كۆپچىلىك ئالىمالر كۈچى يەتكەن ئادەمگە  قۇربانلىق قىلىش 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 .دە  قارىغان بۋمجى
   بۇنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرىدۇ.  تۆۋەندىكى ھەدىسى پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنىي

ِب ]
َ
وَل  َرْيَرةَ َرِضَ هل  َعْن أ نَّ َرسُل

َ
، أ ّلَّ اهللِ اهلل َعْنهل لََّم قَاَل اهللل لَُ َمْن ََكَن َلل َسَعةع َولَْم : َعلَْيِه وَسَُ

نَا َصلَّ ْْحَدل َواْبنل َماَجه(.يلَضح  فََل َيْقَرَبنَّ مل
َ
 [   )َرَواهل أ

 سككەللەلالھۇالھ ، رەسككۇلۇلنىدۇرەرىىايەت قىلى دىنئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ”
يېتىككدىغككان تۇرۇقلۇق قۇربككانلىق  تەرىمكە قۇربى ئەلەيھە ۋەسكككەللەم مۇنككداق دېگەن:

ئىبنە ئىمام  ،ئەھمەدئىمام )“ قىلمايدىكەن، بىزنىڭ نامازئاھىمىزغا يېقىن يولۇقمىسۇن.
 (ماجە رىىايەت قىلغان

ئەلەيھى  س    ەللەلالھۇدەيدۇ: رەس    ۇلۇلالھ  ي مۇن دم قئىم ام ش    ەۋك انى
قى  نامازگاھقا يېمىسا  ەتكەن كىشى قۇربانلىق قىلي تىقۇربى” نىيەمۋەس ەلل

ۋمجىەنى تەرك قىلغ  انلىقىنى  كىش    ىنى  ي ئۇ دېگەنلىكى“ يولىمىس    ۇن
  بىر ۋمجىەنى ت  اش    ال  تۇرۇ  ئ  الالھق  ا ن  ام  از ئوقۇ بۇ .كۆرس    ىتى  دۇ

  .لىقىغا ئوخشاشتۇريېقىنلىشىشنىي پايدىسى يوق
  .تۇرۋمجىپ تى يەتكەن كىش    ىگەىقۇرب  انلىقنى  ي ھۆكمى قۇرب  دېمەك

نلىق قۇربا .قۇربانلىق قىلىش ئىس  المىيەتنىي ش  وئارى  دىننىي بەلگىس  ىدۇر
 غانش  ەرىئەت ئەنئەنىس  ىنى ئى رم قىلدىنىي ئىەادەتنى ئورۇندىغان   قىلس  ا ق
قىلى  كەلگەن  ئەلەيھى ۋەس  ەللەم ئىاچىل س  ەللەلالھۇرەس  ۇلۇلالھ  بولىمىا.

. ئۇنىڭدى  س    ىرت ش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئەگەش    كەن بولىمىائىش    نى قىلى
  چ  اقىلىرىمىا-  ب  االشئ  الالھنى زىكىر قىلى قۇرب  انلىق قىلىش ئ  ارقىلىق

جىا  كى ئ  ائەترمپىمىادى بەھرىمەن بولۇش  بىلەن ب  ايرمم تەنتەنىس    ى  دى 
  .يېتەلەيمىا ەمىسكىنلەرنى يوقالش مەقسىتىگ

  قانچىلىك ئىقتىسادى بار ئادەم قۇربانلىق قىلىدۇ؟
ئ الىمالر قۇرب انلىق قىلى دىغ ان كىش    ىنىي ئىقتىس    ادى ئەھقملىنىي 

 يەنە بەزى  قىلغان ەلەيدىغان بولۇش  نى ش  ەرتئۆلچىمى توغرىس  ىدم زمكات بېر
 قۇربانلىق ئۆزى ۋە ئائىلىس  ىنىي بىر يىللىق ئېھتىياجىدى  ئاش  س  ا ئالىمالر
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ئاس   اس   ەن ئۆزى ۋە ئائىلىس   ىنىي ز رۈر  غابۇالر. دە  قارىغان  ۇۋمجىب بولىد
قىلىش   ى ۋمجىب ئېھتىياجىدى  ئارتۇ ق ئىقتىس   ادى بولغانالرنىي قۇربانلىق 

 .ۇئەييەنلىشىدۇم ئىكەنلىكى
بولس   ا قۇربانلىق قىلغاندى   ناۋمدم كەمەەغەل بولۇ   ئۆزى ئېھتىياجلىق 

ىق قىلغاننىي ئەجرىگە قۇربانل (ئالالھ خالىس    ا)كېيى   س    اقال  يېس    ىمۇ 
پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االم ئىلگىرىكى ئاچارچىلىق   ئېرىش    ى دۇ. چۈنكى

 س   اقال ”بولس   ا  كېيى   بۇيرۇغان “قۇربانلىقنى ئۈچكە بۆلۈش   نى”يىلالردم 
 دە  رۇخسەت قىلغان. “يېسەڭالرمۇ بولىدۇ

     بىر ئائىلىگە بىر قۇربانلىق كۇپايە قىالمدۇ؟
 بولۇش    ىدى ىلە كىش    ىلىرى قانچە كىش    ى كۈچلۈك قارمش    تا بىر ئائ

قەتئىينەزەر بىر قۇرب انلىق بىر ئ ائىلىگە يېتەرلى ك بولى دۇ  بۇنىڭدم بىر تۆگە 
 ياكى بىر كاال ياكى بىر قوي ئوخشاش. 

ِ َع  نْ عَ ]   اهَ نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  ةَ شَُ ئ
َ
َ  مَ لَّ سَُُ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ لَُ  ِبَّ الَّ  نَّ أ ََ  

َ
ِ : اَل قَ  هِ تِ يَ حِ ْض أ  مهللا اهللِ  مِ اسْ ب

َ  نْ مِ  ْل بَّ قَ تَ  َ  آلِ وَ  دٍ مَّ مل   نْ مِ وَ  دٍ مَّ مل
ل
ةِ أ َ  مَّ  ( مع لِ ْس مل  اهل وَ رَ ) .[ دٍ مَّ مل

ئەلەيھە  سەللەلالھۇرەسۇلۇلالھ  قىلىنىدۇرە، رىىايەت رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن  ئائىشە”
 نامە بىلەنئالالھنىڭ مۇنكداق دېگەن:  ۋەسكككەللەم بىر قوينە قۇربكانلىققكا بوغۇزلىغكانكدا

ئە ئالالھ! مۇھەممەدتىن، مۇھەممەدنىڭ ئائىلىسكككىدىن ۋە مۇھەممەدنىڭ  باېكككاليمەن.
 رىىايەت قىلغان( ئىمام مۇسلىم.“ )قوبۇل قىلغىن)بۇ قۇربانلىقنە(  ممىتىدىن ۇئ

بىر قوي بىر كىش  ىگە ۋە ئۇنىي  مۇش  ۇنىڭغا ئاس  اس  ەنئىمام ش  ەۋكانىي 
اكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆ  بولغان تەقدىردىمۇ ئۇالر يۈز كىش    ى ي ئ ائىلە تاۋمبىئاتىغا
 . دە  قارىغان ׅ ئادم بولىدۇ ئۇالرنىي قۇربانلىقى

ئەگەر ئائىلىدە ئەر كىش    ى بولمىغان تەقدىردە ئائىلىگە باش بولغان ئايال 
ئەگەر يولدىشى يېنىدم بولمىغان . ئۆزى ۋە ئائىلىس ى ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىدۇ

 .  ربانلىق قىلىدۇئەھقملدم يولدىشىنىي پۇلىدى  قۇ
ئاتا بىر   ئەگەر بىر چوڭ ئائىلىدە بىر قانچە ئەر كىش  ى بولس  ا  مەس  ىلەن 
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قانچە ئوغۇللىرى ۋە ئۇالرنىي ئائىلىس    ى بىلەن بىر ئۆيدە تۇرىدىغان بولس    ا  
ئاتىنىي ئىقتىسادى ئايرىم  ئوغۇللىرىنىي ئىقتىسادى ئايرىم بولسا  ھەر بىرى 

 .قۇربانلىق قىلىدۇ مئۆزى ۋە ئائىلىسى ئۈچۈن ئايرى
  ئىقتىس  ادنى ئاتىس  ى ئورتا ق باش  قۇرىدىغانئىقتىس  ادى ئايرىم بولماي  

ئوغۇللىرىنىي ئايرىم ئىقتىس ادى يو ق بولس ا  يۇقىرىقى ھەدىس  لەرگە ئاساسەن 
ئۇالرنىي ھەممىسىگە بىر قۇربانلىق كۇپايە قىلىدۇ. باشقا باشقا يەردە تۇرىدىغان 

ا  يەنىال بولس   الرادى بىلەن بېقىلى  كېلىقمتقانبولس  ىمۇ ئاتىس  ىنىي ئىقتىس  
 بىر قۇربانلىق ھەممىسىگە كۇپايە قىلىدۇ.

دۇ. بولى بولغان كىش  ىگە قۇربانلىق قىلىش ۋمجى  بس  ەدىقە پىتىر ۋمجى
بەزى ياش   الر ئائىلىس   ىدىكى جان س   انىنىي ئازلىقىغا قارم : چوڭالر   ش   ۇڭا

  دېيىشى توغرم ئەمە .  قىلغاندىكى  بىا قىلمايلى
  ؟قۇربانلىق شەرتىگە توشىدۇ مالالر-چارۋمقايسى خىل 

ئالىمالرنىي قارىش    ىدم قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال قوي   كۆپچىلىك. 0 
تۈر جەھەتتى  كېرەك.  بولۇش    ىك اال ۋە تۆگە قاتارلىق چارۋم مالالردى  بىرى 

 كىرىدۇ.  كاال دمئىرىسىگە ئۆچكە قوي دمئىرىسىگە قوتاز
 مۇندم ق دېگەن:  دە« قۇرئان كەرىم»  ئالالھ تائاال 

﴿ ِ نْ ل
َ
ن بَِهيَمِة اِْل م ِمي ٰ َما َرَقَههل َ ََ ْعللوَماٍت  يَّاٍم مَّ

َ
ِه ِِف أ وا اْسَم اللَُّ رل ْم َويَْذكل وا َمَنافَِ  لَهل  ﴾َعامِ يَْشَهدل

رىشكككىلەر  )ھەج جەريانىدا( ئۆزلىرىگە تېگىشكككلىت بولغان )ماددىي ۋە مەنىىى( ﴿
زىر بولسكككۇن، بەلگىلەنگەن رۈنلەردە )يەنە قۇربانلىق رۈنلىرىدە( ئالالھ مەنپەئەتلەرئە ھا

 ﴾ئۇالرغا رىزىق قىلى  بەرئەن چارۋا مالالرنە ئالالھنىڭ ئىسككمىنە ئېيتى  بوغۇزلىسككۇن
 ئايەت(-21سۈرە / ھەج -22)

   :قۇربانلىق مالنىي ياش ئۆلچىمى
  ئۆچكە لۇشىبوكۆپچىلىك ئالىمالر ئاس اس ەن: قوي ئالتە ئايلىقتى  چوڭ 

  ك اال ئىككى يىلنى تولدۇرۇ  بولغان بولۇش    ىبىر يىلنى تول دۇرۇ  بولغ ان 
 . قارميدۇ دە   كېرەك بولۇشى  تۆگە بەش يىلنى تولدۇرۇ  بولغان بولۇشى
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 .ېرەكك بولۇشىنۇقسانالردى  خالىي -قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال ئەيىب
 ي  اكى كەتكەن  قۇلىقى ق  ارىغۇ  كۆزنى  ي خۇنى ئىككى كۆزى  ي  اكى بىر كۆزى

بۇرنى   كېس    ىقېتىلگەننى  ي ئۈچتى  بىر قىس    مى  دى  كۆپرەك يېرى تىلى
كېس   ىقېتىلگەن  مۈڭگۈزى س   ۇندۇرۇۋېتىلگەن  چىش   ى ھەممىس   ى چۈش   ۈ  

ي  اكى  ىقۇيرۇق ي  ارىم  اي  دۇ.الر قۇرب  انلىقق  ا م  البولۇ  ق  الغ  ان    توكۇركەتكەن
قېتىلگەن بولس   ا كېس   ى قىس  مىدى  ئارتۇقرم ق قىس   مى ئۈچتى  بىريىلىنى 

قۇيرۇقسىا ياكى يېلىنسىا تۇغۇلغان  تۇغۇلۇش تى قۇربانلىققا يارىمايدۇ. ئەگەر 
 بولسا قۇربانلىققا يارميدۇ.

 دىغانيېيىلى  بوغۇزلىنىدىغان گەرچە بۇ بۇنىڭدى  كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى 
 ئالالھقا قىلىنىدىغان ھەدىيە بولغىنى ئۈچۈن پاكىاە  س  اغالم  مال بولس  ىمۇ 

تالالش ئىنتايى   ھەممە ئەزملىرى نۇقس    انس    ىا  مۇكەممەل بولغ ان م النى
  ئەھمىيەتلىك بىر ئىش.

بىر مۇددەت پاك يەم بىلەن بېقىلى   مال نى ىس نەرس    ىلەرنى يەيدىغان
  قوي كۈن س  ا بولىدۇ. تۆگە قىرىق كۈن  كاال يىگىرمەىنئاندى  قۇربانلىق قىل
 ا بولىدۇ.سئون كۈن سوال  بېقىل

 شى:بولۇ  قېلى ئەيىەكاركېيى   نىيەت قىلغاندى  قۇربانلىققا
بەزى ئ  الىمالر س    ا ق ۋە س    اغالم بىر م  النى قۇرب  انلىق نىيىتى بىلەن 

نلىققا قۇربا  بوغۇزال  بولغىچە ئەيىەلىك بولۇ  قالس  ا  س  ېتىقملغاندى  كېيى 
س  االمەت بولىش  ىغا -س  ا ق س  ېتىقملغان چاغدمنىيەت قىلى   يارميدۇ  چۈنكى

ى قېلىش   س   ېتىقملغاندى  كېيى  ئەيىەلىك بولۇ   قىلغان بولس   ا دىققەت 
 دە  قارىغان.   نورمال ئەھقمل ئادەتتە

قۇرب انلىق ئۈچۈن ئ اتا  ئالغان قوي بوغۇلۇ  ئۆلۈ  قالس    ا  قۇربانلىق 
 قىلغان ئەجىر بوالمدۇ؟

ە  كەتس   يۈتۈ قۇربانلىق مال ئۆلۈ  قالس  ا  ياكى ئوغۇرلىنى  كەتس  ە  ياكى 
ماي تاش   ال  ئىگىس   ى ياخش   ى قارى .ئامانەتكە قىيا  قىلى  ئەھقملغا قارميمىا

قىلىش    ى الزىم  نورمال خەۋەر  ا مالنى قۇربانلىققباش      قويغان ئەھقمل بولس    ا
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ئۇنىي ئورنىغا   ئىش    الر يۈز بەرس    ە ۇقىرىقىدەكي  ئېلى  س    اقلىغان ئەھقملدم
 قۇربانلىق قىلمىسىمۇ بولىدۇ.

     كاال قانچە كىشى ئۈچۈن قۇربانلىققا يارميدۇ؟ ۋەتۆگە 
 قۇربانلىق قىلماقچى بولغان يەتتە مۇ ياكىكاال بىر ئائىلە ئۈچۈنتۆگە ياكى 

يەتتە كىش    ى گۆش    نى بارمۋەر تەقس    ىم  ئۈچۈنمۇ قۇربانلىققا يارميدۇ. ئائىلە
 قىلىقملسا بولىدۇ.

ِ جَُ  نْ عَ ] هل  اهللِ  دِ بُْ عَ  نِ بْ  رِ اب نُْ  مَ لي سَُُُ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ لَُُُ  اهللِ  ولِ سُُُل رَ   َ ا مَ نَ رَ َنَ : اَل قَ َرِضَ اهللل عل
ل  مَ َع 

ْ
  ةِ يَ شِ يْ دَ ال

 .[ةٍ عَ بْ سَ  نْ عَ  ةَ رَ قَ اْاَ وَ  ةٍ عَ بْ سَ  نْ عَ  ةَ نَ دْ ْاَ اَ
جابىر ئىبنە ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېگەن: بىز رەسۇلۇلالھ ساللەلالھۇ ”

ئەلەيھە ۋەسككەللەم بىلەن بىللە ھۇدەيبىيە يىلە بىر تۆئىنە يەتتە رىشككىگە، بىر رالىنە 
 ()ئىمام مۇسلىم رىىايەت قىلغان“ يەتتە رىشىگە قۇربانلىق قىلغان

قۇربانلىق قىلىشقا چارۋم مالالرنىي ئەڭ   ئالىمالرنىي قارىشىدم كۆپچىلىك
  ئاندى  قالسا ئۆچكە.  ئاندى  قالسا قوي  ئاندى  قالسا كاال  ئەۋزىلى تۆگە

 قۇربانلىق قىلماي قۇربانلىق مالنىي پۇلىنى سەدىقە قىلسا بوالمدۇ؟
ال مكۆپچىلىك ئالىمالرنىي دەلىل جەھەتتى  كۈچلۈك قارىش  ىدم قۇربانلىققا 

بوغۇزلىم اي م ال ئ الىدىغان پۇلنى نامرمتالرغا س    ەدىقە قىلس    ا قۇربانلىق ئادم 
بولمايدۇ  مال ئېلى  بوغۇزلىماي گۆش سېتىقېلى  پۇقرمالرغا تارقىتى  بەرسىمۇ 

 .قىلغىنى پەقەتال ئادەتتىكى سەدىقە بولىدۇ .ئوخشاشال قۇربانلىق ئادم بولمايدۇ
 ۇندم ق دېگەن:دە م« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ْم فِيَها َخْيع ﴿ ِه لَال ن َشَعائِِر اللَُّ م ِمي وا اْسَم اللَُِّه َعلَْيَها َلَوافَّ  َواْالْدَن َجَعلَْناَها لَال رل َفإَِذا  فَاْذكل
ْعَِّتَّ  وا الَْقانَِ  َوالْمل ْطِعمل

َ
لوا ِمْنَها وَأ نلوبلَها فَُكل ْم لََعلَّ  وََجَبْت جل ْرنَاَها لَال رَّ لَِك سَُ

ٰ
ونَ َكَذ رل ْم تَْشكل لَن َيَناَل  ال

مْ  ل ا َّْقَوٰى ِمنال ِان َيَنالل ُُٰ َلَها َولَُ َها َوَل ِدَما لومل َُُه لل ٰ َما  اللَُّ َ ََ َُُه  وا اللَُّ ل ْم ِ لَكِِبي َرَها لَال لَِك َسرَّ
ٰ
َكَذ

مْ  ْحِسيِيَ  َهَداكل ِ الْمل
 ﴾َوبَِْشي

ڭ ئاالمەتلىرىدىن قىلدۇق، ئالالھنىڭ دىنىنى تۆئىنە بىگە ئېلىك  بېرىلىكدىغانئرە﴿
ئۇالردا سىلەرئە نۇرغۇن پايدا بار، ئۇالرنە )ئالدى سول پۇتىنە باغالپ، ئۈچ پۇت بىلەن( 

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=36&IndexItemID=6520',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=6799',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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تۇرغۇزۇپ بوغۇزلىغىنىڭالردا ئالالھنىڭ ئىسمىنە تىلغا ئېلىڭالر )يەنە بىسمىلالھ دەڭالر(، 
ۋە سائىلالرغا بېرىڭالر. ئۇالرنىڭ جېنە چىققاندا، ئۇالرنە يەڭالر، قانائەت ان موھتاجالرغا 

 سكىلەرنە ېكۈرۈر قىلسكۇن دەپ ئۇ تۆئىلەرنە سككىلەرئە ېۇنداق بويسۇندۇرۇپ بەردۇق.
ئۇالرنىڭ ئۆېكككلىرى ۋە قانلىرى يېتى  بارمايدۇ، ئالالھقا يېتىدىغىنە پەقەت ئالالھقا 

سككككىلەرنىككڭ تەقىادارلىقىڭالردۇر. ئككالالھنىككڭ سككككىلەرنە ئۆزىنىككڭ ئەھكككاملىرىغككا 
ىكىنە ئۇلۇغلىشككككىڭالر ئۈچۈن، ئكالالھ ئۇالرنە سككككىلەرئە ئاېككككۇنداق يېتەرلىگەنل

سۈرە / -22) ﴾بويسۇندۇرۇپ بەردى. يادشە ئىش قىلغۇچىالرغا دۇش دەۋەر بەرئىن
 ئايەت(-33،-36ھەج 

كەئەىگە ھەدىيە قىلىنى دىغ ان قۇرب انلىق  ھېي   قۇربانلىقى ۋە   دېمەك

ھ رى  بەلگىلىرىدۇر  رەسۇلۇلال  شوئارلىللىرى قس ىمئەقىقە قاتارلىقالر دىننىي 

 .س اللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىي  ئىەرمھىم ئەلەيھىسساالمنىي سۈننىتىدۇر

  بېرىش ئەگەر قۇرب انلىقق ا مال س    ويماي نامرمتالرغا پۇل ياكى گۆش تارقىتى

  ياكى قۇربانلىقنىي ئورنىنى باس   االيدىغان بولس   ا  ئەۋزەل بولىدىغان بولس   ا

 ساللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم شۇندم ق قىلغان بوالتتى.ئەلقەتتە رەسۇلۇلالھ 
 مدۇ؟بىر نەرسىگە تېگىشىشكە بوال  تىشقاېبىرەر قىسمىنى سقۇربانلىق مالنىي 

تۇي  اقلىرى بىلەن تولۇ ق –ئۇالغ قىي  امەت كۈنى مۈڭگۈز م  ال قۇرب  انلىق
 ھ  الەتتە كېلى  دۇ. ھەربىر تۈكلىرىگە قەدەر بىردى  ي  اخش    ىلىق يېاىلى  دۇ.

پ  اق  الچ  اقلىرى  -ب  انلىق م  النى  ي گۆش    ى  تېرىس    ى  مېيى ۋە ك  الالقۇر
ق پارچىلىرى ئۇنىي گۆش   ىگە ئۇس   تىخانلىرى  يۇڭلىرى  مۈڭگۈزلىرى قاتارلى

ئۇنىي قايس   ىەىر قىس   مىنى س   ېتىش   قا  بىر نەرس   ىگە   ش   ۇڭا .ئوخش   اش
  خەجلىمەستىپۇلىنى  تەقدىردىمۇ ەتكەنقتېگىش ىش كە بولمايدۇ. ئەگەر سېتى

 بولىدۇ. جائىا ېتىلسەقىسەدىقە قىل
 مۇندم ق دېگەن: پەيغەمەەر ئەلەيھسساالم بۇ ھەقتە

  نْ عَ ]
َ
  ْلَ جَ  اعَ بَ  نْ مَ  :مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل  اهللِ  ولل سل رَ  اَل قَ  اَل قَ  هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هل ِب أ

ل
 هِ تِ يَ حِ ْض أ

  لَ فَ 
ل
َ  اهل وَ رَ )  .[َلل  ةَ يَ حِ ْض أ

ْ
  (ِقُّ هَ يْ اْاَ وَ  مل اكِ ال



 

16 

ۇ ھكۇرەيكرە رەزىكيەلكالھكۇ ئەنكھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر ئەبك”
 رىسىنە ساتىدىكەن، ئۇنىڭغا بۇېرىمىكە قۇربانلىقنىڭ تئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

 )ئىمام ھارىم ۋە بەيھەقىي رىىايەت قىلغان( .“ سىىە يوق )ساۋاب يوق(ېقۇربانلىقتا ن

  پۇل ياكى باشقا نەرسىدى قاس ساپنىي ھەققى قۇربانلىقتى  بېرىلمەي
ئايرىم رمزى قىلىش الزىم. س    ويغۇچىمۇ بىرەر ئەزمس    ىنى ئۇنى  بېرىلىدۇ.

ئۇندم ق بېرىش   نى تەلە  قىلماس   لىقى ياكى ش   ەرت قىلماس   لىقى الزىم. 
 بولمىسا قۇربانلىقنىي ئەجرى بولمايدۇ.

ى ] ِ ََ َمَرِن  هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  َعْن 
َ
َُُ  الَِّبُّ  قَاَل أ َُُ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ ل ْعطِ  مَ لَّ س

ل
َ اْالْدِن، َولَ أ ََ قلوَم 

َ
ْن أ
َ
 ىَ أ

 [.َعلَْيَها َشيْئ ا ِِف ِجَزاَرتَِها
مۇنداق دېگەن: رەسۇلۇلالھ ئۇ  دىن رىىايەت قىلىنىدۇرە،ئەلە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ”

سككاللەلالھۇ ئەلەيھە ۋەسككەللەم مېنە ھەدىيە قۇربانلىق تۆئىلەرنىڭ ئۈسككتىدە قاراپ 
 ھېچ نەرسە بەرمەسلىككە تۆئىلەردىن قاسساپ ىلىق ئىش ھەققىگە قۇربانلىقتۇرۇېقا، 
 ( ئىمام بۇدارىي رىىايەت قىلغان)“ بۇيرىدى.

-  مەدرىس   ە  پېقىر ىچتېرىلەرنى توپال  س   ېتى  پۇلىنى مەس    دىيارىمىادم
ۇندم ق ب .مالشقانۇش جەمىيتىمىادە ئومئىشلىتى رگەەلسىرېي-تىمېمىس كىنلەر  ي

ى تېرىلەرنىمۇ  ە بەرستكىچمەس  ۇربانلىق قىلغۇچى تېرىنى ئۆزى س اتمايئەھقملدم ق
   دۇ.بولىجائىا سىمۇ قىل پۇلىنى يۇقىرىقى ئورۇنالرغا سەر   توپلىغانالر سېتى 

س   ېتى  خەجلىس   ە ھەم بولىدۇ. بۇ يەردىكى  الرغا بەرس   ە  پېقىرالرپېقىر
 ئەتش   ەرى  يئۆزى س   ېتى  خەجلىمەقۇربانلىق قىلغۇچى چەكلىنىش پەقەتال 

  ى كۆرسىتىدۇ.نكىتكەن ئورۇنغا يەتكۈزۇشېب
 شالر.دىققەت قىلىدىغان ئى قىلغاندمقۇربانلىق  قۇربانلىق قىلىشنىي ئالدىدم ۋە

ش    قا قىلى قۇرب انلىق كۈنى يەنى ھېيتنى ي بىرىنچى كۈنى قۇربانلىق( 0
 ئالدىرمش. چۈنكى بۇ ئالىمالرنىي نەزىرىدە قۇربانلىق ۋمقتىنىي ئەڭ ئەۋزىلى. 

 قۇربان ھېي  كۈنى مۇندم ق دېگەن: رەسۇلۇلالھ ساللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم
 بِِه ِِف ]

ل
َل َما َنْبَدأ وَّ

َ
َ  يَْوِمَنا َهَذا إِنَّ أ ّل  ْن نلصَُُ

َ
يََّتَنا  أ اَب سُُل لَُُ

َ
ثلمَّ نَرِْجَ  َفَنْنَحَر َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد أ
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 َ ْن يلَصّل 
َ
ِك ِِف  َوَمْن َذبََح َهْبَل أ ْهلِِه لَيَْس ِمْن اليُّسل

َ
لَهل ِِل َو َلْمع َعجَّ ءٍ  فَإِنََّما هل  (يُّ ارِ رَ اْال  اهل وَ رَ )  .[ََشْ

، شبىلەن قىلىدىغان ئىشىمىز ھېيت نامىزىنە ئوقۇ بۈئۈنكە بۇ رۈنىمىزدە ئالدى”
، رىمكە مۇېككككۇنداق قىلسككككا، بىزنىڭ قىلىشئكانكدىن قكايتى  بېرى  قۇربانلىق 

سكككۈننىتىمىزنە تۇتقان بولىدۇ. رىمكە نامازدىن ئىلگىرى قۇربانلىق قىلغان بولسكككا، 
 ئىبارەتئەمەلىيەتتە بۇ قىلغىنە ئۆز ئەھلىگە بالدۇرراق تەييارالپ بەرئەن ئۆېككككتىن 

 )ئىمام بۇدارىي رىىايەت قىلغان(.“  بولىدۇ، ئۇ قۇربانلىق ھېسابالنمايدۇ

 تەيي  ارال   قۇرب  انلىقتى  بىرنەچچە كۈن ئىلگىرى قۇرب  انلىق م  النى( 4
 .ئىش ھەلەپلەرنى بېرىش ياخشى-بەلگە قويۇ  باغال  ياكى سوال  پاك يەم

ىدم يەنە بىرىنى   بىرىنىي كۆز ئالدەشم النى ي كۆز ئ الدىدم پىچا ق بىل (8
بېرىش   بوغۇزالي  دىغ  ان ج  ايغ  ا قوپ  اللىق بىلەن س    ۆرە  ئېلى    شبوغۇزال

 رلىقاب ئەدەب بىلەن قۇربانلىق قىلشقا مۇخالى  بولغان قاتارلىقالرغا ئوخشاش
 .ساقلىنىش الزىم قىلمىشالردى 

 اندمبوغۇزلىغ پىچاقنى ئىتتىك قىلى  بىلەش. بۇندم ق قىلغاندم مالنى (2
 مالنى قىينا  قويۇشنىي ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

ئۆزىمۇ قىەلىگە   ق ۇرب  ان لىق م  النى قىەلىگە يۈزلەن  دۈرۈ  تۇرۇ  (5
  يۈزلىنى  تۇرۇ  بوغۇزالش. 

ئوڭ پۇتىنى باغلىماي   قوي  ئۆچكە  ك الىالرنى ي ان تەرىپىگە ياتقۇزۇ  (6
 ياكى ب اش    ق ا ئۈڭ پۇتىنى باغالش. تۆگىنى بىر پۇتىنى باغال  ئۆرە تۇرغۇزۇ 

مۇس    تەھەب. چۈنكى بۇندم ق قىلىش مالغا  زالشبوغۇيەرگە چۆككەن ھالىتىدە 
 ئېھسان قىلىش جۈملىسىدى  بولۇ  مالغا ئارمم بولىدۇ.

َبْيٍ ] اِد بِْن جل َمرَ  َعِن قِيَُ يْتل اْبَن عل
َ
نَاَخ بََدَنَتهل َيْنَحرلَها، مَ هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  قَاَل َرأ

َ
ٍل، قَْد أ َ رَجل ََ َت 

َ
ا أ

قَ  ا مل ٍد َل قَاَل اْبَعْثَها هَِيام  َمَّ نََّة مل  [.مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ يََّدة ، سل
زىياد ئىبنە جۇبەير رىىايەت قىلى  مۇنداق دەيدۇ: مەن ئىبنە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ”

ئەنھۇمكانىكڭ ھەدىيە قۇربكانلىق تۆئىسككككىنە يكاتقۇزۇپ تۇرۇپ بوغۇزلىماق ە بولغان 
ر پۇتىنە باغالپ بوغۇزلىغىن، بۇ رىشىنىڭ يېنىغا رېلى : ئۇنە تۇرغۇزۇپ قويۇپ، بى
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ئىمام )“ دېگەنلىكىنە ئاڭلىدىم. ،رەسۇلۇلالھ ساللەلالھۇ ئەلەيھە ۋەسەللەمنىڭ سۈننىتە
 بۇدارىي رىىايەت قىلغان(

ۆزى قۇربانلىقىنى ئ كىم   ھەرقۇربانلىقنى ئۆزى بوغۇزلىيااليدىغان بولسا (4
ەر ئۆزى ئەگ.  قمئەۋزەلر ئۆزىمىا بوغۇزلىس     ا ق قۇرب  انلىق م  النىبوغۇزالش  

 . بوغۇزلىيالمايدىغان بولسا  باشقىالرغا بوغۇزالتسا بولىدۇ
ئائىلە ئەزملىرى   ئۆزى بولۇش قىلغاندم قۇربانلىققۇرب انلىق قىلغۇچى ( 8

 ياخش    ى س    انىلىدۇ. بۇ ھەقتەئۇنىي يۇڭىنى تۇتۇۋېلىش  قىلغاندمقۇربانلىق 
 گەن: ېدم ق دپەيغەمەەر ئەلەيھسساالم مۇن

ِ  ِمْ وْ قل  ةل مَ اطِ ا فَ يَ ]   َلَ إ
ل
 إِ ا فَ هَ يْ دِ هِ اشْ فَ  ِك تِ يَ حِ ضُْ أ

َ رل فَ غْ يل  هل نَّ   دَ نْ عِ  َك ل
َ
ُّ هَ مِ دَ  نْ مِ  رل طِ قْ تَ  ةٍ رَ ْط هَ  لِ وَّ أ  ٍب نْ ذَ  ا ُكل

ِ  ِلْ وْ قل وَ  هِ يْ تِ لْ مَ عَ  َُُ  نَّ ﴿إ ل وَ  ِتْ لَ ل ُُل ن   ِبي رَ  هلِلِ  اِتْ مَ مَ وَ  ىَ ايَ َمْ وِ  ِ ْ س
َ اعَ الْ ِ وَ  َلل  َك يْ َشِ لَ  ْيَ مِ ل ِ ذَ ب   َك ل

ل
 وَ  تل رْ مِ أ

َ
ا نَ أ

 
َ
ْ  لل وَّ أ َ ذَ هَ  اهللِ  َل وْ سل ا رَ : يَ انل رَ مْ عِ  اَل قَ  ﴾ْيَ مِ لِ سُْ مل ال  وَ  َك ا ل

َ
 فَ  ةع الَّ خَ  َك تِ يْ بَ  لِ هْ ِِل

َ
  كَ ذَ  لِ هْ ِت

َ
  مْ تل نْ أ

َ
 ْيَ مِ لِ ْس مل الْ  مِ أ

ِ  ْل بَ  ؟ لَ ةع مَّ َع   [.ةع مَّ َع  ْيَ مِ لِ ْس مل لْ ل
ئە پاتىمە، تۇرۇڭ، قۇربانلىقىڭىزنىڭ  ۋاقىتتا رەسككككۇلۇلالھ: قۇربانلىق قىلىدىغان”

يېنىغا چىقى  ئۇنىڭ يېنىدا تۇرۇڭ، جەزمەنكە ئالالھ تائاال قۇربانلىقنىڭ تۈناە تام ە 
قېنە چۈېكەن ۋاقىتتىن باېالپ ھەربىر تام ە قان ئۈچۈن سىزنىڭ ئۇناھلىرىڭىزدىن 

 ،قۇربانلىقىم ،نامىزىم مېنىڭ﴿: ھەمكدە بۇ دۇئكانە ئوقۇڭ .بىرىنە مەغپىرەت قىلىكدۇ
. ئالالھنىڭ ېكككېرىكە ئالالھ ئۈچۈندۇر پەرۋىشككككارى ئالەملەرنىڭ ھاياتىم ۋە ماماتىم

يوقتۇر. مەن مۇېكككۇنداق دەپ ئېتىقاد قىلىشكككقا بۇيرۇلدۇم. مەن مۇسكككۇلمانالرنىڭ 
دېدى. ئىمران: ئە  ئايەت(-163،-162سككككۈرە / ئەنئكام -6) ﴾تۇناىسككككىمەن.

دال ئىشككمۇ يارە باېككقا  ڭىزئەئەھلە بەيتى ىزنىڭۋە سكك زىرەسككۇلۇلالھ، بۇ سكك
 ،ھەممە مۇسۇلمانالرغا ئورتاقتاقمۇ؟ دەپ سورىدى. رەسۇلۇلالھ: مۇسكۇلمانالرغىمۇ ئور
 “دەپ جاۋاب بەردى.

ئ الالھنىي نامىنى ئاتاش    بوغۇزلىغ ان دم دۇئ ا قىلىشقۇرب انلىقنى  (01 
  .تەكەىر ئېيتىش

 قۇربانلىق قىلغاندم ئوقۇلىدىغان دۇئا:
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ِِِني  ﴿»  ْهتل َوْجِهَ  إ ِ  َوجَّ ِّلَّ كِيَ  ىل ْْشِ ْمل َن ال نَا مِ
َ
ا أ َم اَو ْرَض َحنِيف 

َ
اَواِت َواِْل َم َطَر السَّ ﴾  َف

ْكَِبل 
َ
َك َولََك ِمْسِب اهللِ اَهللل أ نْ مَّ مِ َللَّهل  «ا

مەن ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن يىراق بولۇپ، ئاسكككمانالرنە، ﴿» تەرجىمىس    ى:
سۈرە / ئەنئام -6) ﴾ا يۈزلەندىم، مەن مۇېكرىكالردىن ئەمەسكمەن.زېمىننە ياراتقان زاتق

مەت سككەن تەرەپتىن رەلگەن ۋە سككېنىڭ رىزالىقىڭ ئۈچۈن بۇ نې !ئە ئالالھ ئايەت(-37
 «.لۇغدۇرۇبوغۇزلىدىم. ئالالھنىڭ ئىسمە بىلەن باېاليمەن. ئالالھ ھەممىدىن بۈيۈل، ئ

ا س    ۈرۈش. ېىگە تكەين-پىچاقنى كۈڭ بىلەن بېس    ى  تۇرۇ  ئالدى (00
جېنى تىا چىقى   ئازمبالنمايدۇ  ھەم قانالر تولۇ ق ئېقى    بۇن دم ق قىلغ ان دم
 چىقى  كېتىدۇ.

مالنىي كاللىس    ىنى دەرھال ئۈزۈۋەتمەي ئىككى ش    اب تومۇر بىلەن  (04
كاناي  قىاىل كېكىردەكنى كېس   ى  بولغاندى  كېيى  س   ەل تەخىر قىلى  

ىقى تۆت نەرس  ىنى كېس  ىش  تى  . بۇندم ق قىلمىغاندم مال يۇقىركېرەك تۇرۇش
 ئۆلمەي يۇلۇن كېسىلگەنلىكتى  ئۆلۈ  قېلىشى مۇمكى .

بوغۇزال  بولۇپال س   ويۇش   قا ياكى بىرەر يېرىنى كېس   ىش ياكى مالنى  (08
س  ۇندۇرۇش  قا تۇتۇش قىلماي  س  ەل س  وۋۇ  ر ھى بەدىنىدى  تولۇ ق ئايرىلى  

 .قا باشالش كېرەكجىمى  بولغاندى  كېيى  ئاندى  سويۇش
غاندم ئالالھنىي نامىنى ئاتاش  نى ئۇنتۇ  قالس  ا قۇربانلىق مالنى بوغۇزلى

 ؟قىلىدۇقاندم ق 
بىس   مىلالھ ”: ئىس   مىنى ئاتا قۇربانلىق مالنى بوغۇزلىغاندم ئالالھنىي 

دېمەيمىا   “مرمھى ھمەنىرەر ىربىس    مىلالھ”ئ  الالھۇ ئەكەەرد دە  ئ  ات  ايمىا. 
 ئۇندم ق دېيىشكە مۇناسى  كەلمەيدۇ.  الۋمتقاندىكى ھالەتچۈنكى بوغۇز

ە  د “بىس   مىلالھ”كۆپچىلىك ئالىمالرنىي قارىش   ىدم ئالالھنىي نامىنى: 
ئاتاش ۋمجىب بولۇ   ئەگەر دېيىش  نىي ۋمجىەلىقىنى ئۇقماي ياكى دېيىش  نى 

 رىدۇ  چۈنكى ئۇنتۇشېقىئۇنتۇ  قالغان ئەھقملدم قۇربانلىقنىي گۆشى ھاالل بول
 تۈرۈۋېتىلگەن. دېگەن ئىنساندم كۆ  كۆرۈلۈ  تۇرىدۇ  شەرىئەتتە ھەرەج كۆ
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 ئىشالر قىلىنىدىغانۋە تەشرىق كۈنلىرى   ھېي
تۆتىنچى كۈنى ئەس    ىر نامىاىغىچە  ھېيتنىي ( ھارپا كۈنىدى  باش    ال 0

ي  الغۇزمۇ ئوقۇلى  دۇ. ئىم  ام ئونۇتس     ا   قېتىم تەكەىر ئوقۇلى  دۇ 48ەمئىي ج
ج امائەت ئەس    كەرتىدۇ. بۇ ۋمقىتتىكى تەكەىرلەرگە ھەممە ئالىمالر بىرلىككە 

مما زۇل ھەج ە ئېيى كىرگەندى  باشال  تەكەىر ئېيتىشتا ئابدۇلال كەلگەن. ئە
رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالرنى  ي ب  ازمرالرغ  ا چىقى    تەكەىر ۇئىە  ئۇمەر ۋە ئەبۇ ھ

ۇنىڭغا لىنىدۇ. بت قىئېيتقانلىقى  باش  قىالرنىي ئۇالرغا ئەگەش  كەنلىكى رىقميە
 كېرەك دەيدىغانئېيتىش تەكەىر ھەج ە ئېيى كىرگەندى  كېيىنال ئاساسەن زۇل

ھەممەيلەن ش  ەخس  ى   پىكىرلەرمۇ بار. دىيارىمىادم بۇ ئومۇمالش  مىغان. ش  ۇڭا
  اهللل  ] ۋە باشقا سورۇنلىرىمىادم ھالدم ئۆيلىرىمىادە  دۇكانلىرىمىادم

َ
  اهللل  َِبل كْ أ

َ
 لَ  َِبل كْ أ

ِ  هلإَََ  إ
  اهللل وَ  اهللل  لَّ

َ
  اهللل  َِبل كْ أ

َ
َ  هلِلِ وَ  َِبل كْ أ

ْ
 ىر توۋلىسا ق بولىدۇ.دە  تەكە[ دل مْ ال

رەلمىگەنلەر ۈلگۈھېي  نامىاىغا ئ   ن امىاىنى ي ھۆكمى ۋمجىب.( ھېي 4
 كەلگەن يېرىدى  تولۇقاليدۇ. ئەمما تەكەىرلىرىنى تولۇ ق ئېيتىدۇ.

 ي  نامىاى قايتىالنمايدۇ. شۇڭا بالدۇررم ق كېلىش الزىم.ېھ (8
 قۇربان (كى ر زمبىانىي تىلىمىادم ھارپا كۈنىدى) ( ئەرم  ات كۈنىدىكى ر زم2

ش    نى  ي پەزىلىتى ھېي    ئېيى كىرگەن  دى  كېيىنكى توققۇز كۈن  دە ر زم تۇتۇ
 كۈنى ئارمپات كۈنىدە ر زم تۇتۇشنىي ساۋمبى بەك كۆ .-2بولۇپمۇ 
  ئانىالرنى-ھېيتتا ئاتا  پەتىس    ى س    اۋمپلىق ئىش    الردى  بولۇ ي  ھې

ەتلىش   ى  ئادمۋ  كىنلەرنىس   ىم-يېس   ىرالرنى  غېرى -  يېتىمئۇس   تازالرنى
 .كېسەللەرنى يوقالشنى ئاۋۋمل قىلىمىا  قالغانالرنى

جانابى ئالالھ س  ەۋەنلىكلىرىمىانى ئەپۇ قىلىقەتكەي  بارلىق مۇس  ۇلمانالرنى 
مۇسۇلمانالرنى ئىتتىپا ق  بەختلىك  بارلىق ياخشى ئىشالرغا مۇۋەپپە ق قىلغاي! 

 !ئۆتۈش كە  جەمئىيىتىمىانىي ئىنا ق  مۇقىم بولۇش ىغا نېسى  قىلغايئىنا ق 
  .ساالمالر بولغاي! ئامى-رگە دۇرۇدشۇندمقال بارلىق پەيغەمەەرلە

  وأخر دعوانا أن المد هلل رب العاملي
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 كۈنى )جۈمە(-01ئاينىي -01
 

 ئايالالرنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى
 

ْيَطاِن الرَِّجْيِم  ِمْسِب اهللِ الرَّْْحِٰن الرَِّحْيمِ  ْوذل بِاهللِ ِمَن الشَّ عل
َ
 أ

َْمَد 
ْ
نَ هللِ إِنَّ ال سُُِ ْنفل

َ
وِر أ ل ْوذل بِاهللِ ِمْن شل َتْغِفرلهل َو َنعل َتِعْينلهل َو نَسُْ هل َو نَسُْ ْعَماِلَ  اَنَْمدل

َ
 اَوِمْن َسي َئاِت أ

َُُُه إِلَّ اهللل َمْن يَّْهِدهِ  ْن لَّ إِلُٰ
َ
َهدل أ شُُْ

َ
لِْل فَلَ َهاِدَى َلل ، وَأ لَّ َلل ، َوَمْن يلضُُْ ْيَك َلل اهللل فَلَ ملضُُِ   وَْحَدهل لَ َشِ

ل  ْولل هل َو َرسل ا َعْبدل د  َمَّ نَّ مل
َ
ْشَهدل أ

َ
 .وَأ

 
َ
  :دل عْ ا بَ مَّ أ

  مۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك جامائەتلەر!ئەسساال
توغرىس    ى  دم توختىلى     ئ  اي  الالرنى  ي دىنىمىادىكى ئورنىبۈگۈن بىا 

ئىس    الم دىنى ئ ايالالر مەس    ىلىس    ىگە ئاالھىدە ئەھمىيەت . ەكچىمىائۆتم
نىي بېش  ىدم دە نىس  ا س  ۈرىس  ى« قۇرئان كەرىم». ئالالھ تائاال بېرىدىغان دى 

 ەيدۇ:د مۇندم ق خىتاب قىلى  بىالەرگە

يُّ ﴿
َ
مل يَاأ وا َربَّال ِ  َها الَّاسل اتَّقل م ىاّلَّ َما رَِجال  نَّ  نَّ ِمي  َخلََقال ْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمْنَها َقوَْجَها َوَبثَّ ِمْنهل

وا  ِ اهلَل َكثِي ا َونَِساء  َواتَّقل رَْحاَم إِنَّ  ىاّلَّ
َ
لوَن بِِه َواِْل ْم َرهِيب  اهلَل تََساَءل   ﴾اََكَن َعلَْيال

ئە ئىنسانالر! سىلەرنە بىر ئىنسان )ئادەم ئەلەيھىسساالم( دىن ياراتقان، ېۇ ئىنساندىن  ﴿
ئككايككالالرنە يككاراتقككان -ئۇنىككڭ جۈپتە )يەنە ھەۋۋا( نە يككاراتقككان ۋە ئۇالردىن نۇرغۇن ئەر

 بىرىڭالردىن نەرسە سورىغاندا نامىنە ېېپە رەلتۈرىدىغان-پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر. بىر
غقاندارچىلىق مۇناسككىىەتنە ئۈز پ قويۇېككتىن سككاقلىنىڭالر. ئالالھ ۇئالالھتىن قورقۇڭالر، ت

 ئايەت(-1 نىسا سۈرە /-3﴾ )ھەقىقەتەن سىلەرنە رۆزىتى  تۇرغۇچىدۇر 

بارچە كائىناتنىي يارمتقۇچىس   ى بولغان قۇدرەتلىك ئالالھ  ئىنس   انالرنىي 
ۋۋمنى ەجۈپتى ھېيى   ئۇنىي ئاتىس   ى ئادەم ئەلەيھىس   س   االمنى يارمتقاندى  ك

قوۋۇرغىس    ىدى  يارمتتى ۋە ئۇنى ئادەم ئاتىغا ئۆمۈرلۈك ھەمرمھ  ئادەم ئاتىنىي
بۇيرۇ   ئۇنى ئىنس  انىيەت نەس  لىنى دمۋممالش  تۇرىدىغان ئاس  اس  لىق بولۇش  قا 
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ۇش بول ئىنس  انىيەتنىي ئانىس  ىبىر ئايالنىي  ۋمس  تىس  ى قىلى  بېكىتتى.
ي نىئىكەنلىكى ئىنس   ان ئۇلۇغ نەقەدەر رنىيئايالال بولۇش   ى نائىل ش   ەرىپىگە

 ر شەن دەلىلى ئەلقەتتە.
ئادملەت ۋە بارمۋەرلىك پرىنس   ىپلىرى ئاس   اس   ىغا قۇرۇلغان ئىس   الم دىنى 
ئايالالرنى خورلۇ ق ۋە زۇلۇمنىي كىش   ەنلىرىدى  ئازمد قىلى   ھېچقاندم ق دى  

لى  ك ئ  ات  ا ھۆرمەت  ھوقۇ ق ۋە ئەركىن-ۋە ق  انۇن ئ  اي  الالرغ  ا بەرمىگەن ئىازەت
قىلدى. ئىسالم دىنى تۇن ى بولۇ  ئايالالرنىي يارىلىش ۋە ئى تىمائىي بايلىق 

س    ىقىدى  تەڭ بەھرىمان ېھوقۇ ق ۋە ن نيارىتىش    تا ئەرلەر بىلەن بارمۋەر بولغا
دىكى ئال ئىمرمن  نىس    ا   «قۇرئ ان كەرىم»ج اك ارلى دى.  نىبولى دىغ انلىقى

ۋە تەھرىم ق  ات  ارلىق س    ەككىا ال ق ەنە  تىلە  مۇمتەھەمەريەم  نۇر  مۇج  اد
لەرنىي بايان قىلىنىش  ى ىس  ۈرىدىكى نەچچە يۈز ئايەتتە ئايالالرغا ئائى  مەس  ىل

يەت ئەھمى ئىس الم دىنىنىي ئايالالر مەسىلىسىگە بولغان يۈكسەك ئېتىەارى ۋە
 تولۇ ق گەۋدىلەندۈرۈ  بېرىشىدۇر. بېرىشىنىي

بىلەن ئالالھ تائاال ئايال بولس    ا ئالدى ىئنەزىرىدىكى قتۇئىس    الم دىنى ن
ە د «قۇرئان كەرىم»ئىنس   اننى ياخش   ىلىق قىلىش   قا بۇيرىغان ئۇلۇغ ئانىدۇر.

  تەربىيەلەش   بېقىشغۇش  ئېمىتىشۇئانىنىي بالىغا قورس    ا ق كۆتۈرۈش  ت
 :جەريانىدىكى جاپالىق ئەجرى ئىخچام ئىەارىلەر بىلەن مۇندم ق بايان قىلىنغان

نَساَن بِوَاِمَ ﴿ ْيَنا اْْلِ ْر َِل َوَولَّ ِن اْشكل
َ
ل ِِف َعَمْيِ أ

ٰ َوْهٍن َوفَِصالل َ ََ هل َوْهن ا  مُّ
ل
يَْك إََِلَّ يِْه َْحَلَْتهل أ   ﴾لَْمِصيل ا  َولِوَاِمَ

دۇق. چۈنكە، ئانىسە ئۇنىڭغا ۇئانىسىغا يادشىلىق قىلىشقا بۇير–ئىنساننە ئاتا  ﴿
ئۇنە ئەم ەرتىن ئايرىدى. قاتمۇقات ئاجىزالپ يۈر پ قورسككاق رۆتۈردى، ئىككە يىلدا 

ئاناڭغا ېۈرۈر قىلغىن، ئادىر قايتىدىغان جايىڭالر مېنىڭ -)ئە ئىنسكان!( ماڭا ۋە ئاتا
 ئايەت(-13سۈرە / لۇقمان -31) ﴾دەرئاھىمدۇر

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:
  نْ عَ ]

َ
وِل : اَل قَ  هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هل ِب أ لع إََِلٰ َرسل و َعلَْيِه وََسلََّم َفَقاَل:اهللل َلّلَّ اهللِ َجاَء رَجل َل يَا َرسل

َحقُّ الَّاِس َِبلْسِن َلَحابَِِت؟ قَاَل: اهللِ 
َ
َك » َمْن أ مُّ

ل
َك » ثلمَّ َمْن؟ قَاَل: قَاَل:«. أ مُّ

ل
ثلمَّ » مَّ َمْن؟ قَاَل:ثل  قَاَل:«. ثلمَّ أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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َك  مُّ
ل
بلوكَ » ثلمَّ َمْن؟ قَاَل: قَاَل:«. أ

َ
 (متفق عليه) [«.ثلمَّ أ

بىر رىشككە رەسككۇلۇلالھ  ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە،”
ئەلەيھىسكسكاالمنىڭ قېشكىغا رېلى ، ئە رەسكۇلۇلالھ، مېنىڭ يادشىلىق قىلىشقا ئەڭ 

م؟ دەپ سككورىغىنىدا، رەسككۇلۇلالھ ائاناڭپ دەپ جاۋاب بەرئەن. ئۇ ھەقلىق ئادىمىم رى
ئادەم يەنە: ئاندىن قالسكى ۇ؟ دەپ سكورىغىنىدا، رەسۇلۇلالھ يەنە ائاناڭپ دەپ جاۋاب 

ائاناڭپ دەپ  بەرئەن. ئۇ ئادەم يەنە: ئاندىن قالسكى ۇ؟ دەپ سورىغىنىدا، رەسۇلۇلالھ:
ى ۇ؟ دەپ سورىغىنىدا، رەسۇلۇلالھ ئاندىن جاۋاب بەرئەن. ئۇ ئادەم يەنە: ئاندىن قالسكك

 ()بىرلىككە رەلگەن ھەدىس“ دەپ جاۋاب بەرئەن.پ.ئاتاڭاقالسا 

َعاوِيََة بِْن  نَّ َجاهَِمَة السُّ ]َعْن مل
َ
ي َل َجاَء إََِل الَّ  هل لَِّمِي أ وَل : َفَقاَل  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ ِبِ  اهللِ يَا َرسل

وَ  ْغزل
َ
ْن أ
َ
َرْدتل أ

َ
ْستَِشيلكَ وَ  أ

َ
ٍمي  َهْل لََك : »َفَقاَل . قَْد ِجْئتل أ

ل
َنَّ  فَالَْزْمَها فَإِنَّ »  :قَاَل . َنَعمْ  :قَاَل « ؟مِْن أ

ْ
َة ََتَْت اْل

 (اِئُّ َس اليَّ  اهل وَ )رَ  «.[رِْجلَْيَها
مۇئاۋىيە ئىبنە جاھىمەدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ”

ن مەسلىھەت سوراش ۇېكقا بېرىشكنە مەقسكەت قىلى ، ئۆزلىرىدىئۇر: قېشكىغا رېلى 
: دەپ سورىدى. ئۇسېنىڭ ئاناڭ بارمۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئۈچۈن رەلدىم. دېدى،

دەپ جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: سەن ئاناڭنىڭ دىزمىتىدە بولغىن.  .ھەئە
 )نەسەئىي رىىايەت قىلغان( “دېدى. .جەننەت ھەقىقەتەن ئۇنىڭ ئىككە قەدىمە ئاستىدا

ئىنساننى ئەڭ ئالىي  نىييۇقىرىقى ئايەت ۋە ھەدىس لەر ئانىنى ھۆرمەتلەش
مۇكاپات بولغان جەننەتكە باش    اليدىغانلىقىنى بايان قىلىش ك اتتا مەرتىقە ۋە 

بىلەن بىرگە ئ  انىغ  ا بولغ  ان ئىازەت ھۆرمەتنى  ي يۈكس    ەك دەرى ىس    ىنى 
بولغان ئېھتىرممى پەقەت نەس  ەب  نىنىي ئانىغا  بېرىدۇ. ئىس  الم دىكۆرس  ىتى

ۋمققا ھاياتلىق ويەنە ئا ق س  ۈتى بىلەن ب  جەھەتتە ئۆزىنى تۇغقان ئانىال ئەمە 
ياخش   ىلىق قىلىش   نى ئۆز ئۇنىڭغا مۇ ھۆرمەتلەش ۋە نىبېرىقمتقان ئىنىكئانى

تەلىملىرىنى ئۆزىنى  ي گۈزەل ئەخالقىغ  ا  «قۇرئ  ان كەرىم». ى  دۇئىچىگە ئ  ال
كەن تىرغ  ان پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س     االم ئۆزىنى كىچىكى  دە ئېمئ  ايالن  دۇ

س  ەئىدىيە قەبىلىس  ىدى  بولغان ھەلىمەنى ناھايىتى ھۆرمەت  -ئىنىكئانىس  ى
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قىالتتى. ھەلىمە كەلس    ە ھۆرمەتلە  ئورنى  دى  تۇرمتتى ۋە تونىنى يەرگە 
 سېلىن ا قىلى  سېلى  ئۇنى ئولتۇرۇشقا تەكلى  قىالتتى.

خۇددى كىيىم بەدەنگە يېپىش   قاندەك  ئايال ەزىرىدىكىنۇقتىئنئىس   الم دىنى 
قەدىرلەش   كە  قوغدمش   قا  ياخش   ى  ئەرگە يېپىش   ى  ياش   ايدىغان  ئالالھ تائاال

 مۇندم ق دەيدۇ: «قۇرئان كەرىم» مۇئامىلىدە بولۇشقا بۇيرىغان ئايالدۇر. ئالالھ تائاال
نَّ ﴿ َّهل نتلْم ِاَاسع ل

َ
ْم وَأ نَّ ِاَاسع لَّال  ﴾هل

ىلەر ئۈچۈن رىيىمدۇر، سككىلەرمۇ ئۇالر ئۈچۈن رىيىمدۇرسككىلەر )يەنە ئۇالر سكك﴿
-2) ﴾سىلەر ئۆزئارا ئارىلىشى ، رىيىم بەدەنگە يېپىشقاندەل يېپىشى  ياېايسىلەر(

 ئايەت(-113سۈرە / بەقەرە 

وَل  اهللِ َعْن َعْبِد ] ني َرسل
َ
َيا نْ ْنَيا َمَتاعع وََخْيل َمَتاِع امُّ امُّ  :قَاَل  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل اهللِ بِْن َعْمٍرو أ

اِلَةل  ةل الصي
َ
  (ملِ ْس مل  اهل وَ رَ ) [.الَمْرأ

ئككابككدۇلالھ ئىبنە ئەمرۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر ”
دۇنيادا ئىنسان لەززەتلىنىدىغان نۇرغۇن نېئمەتلەر بار، ئەنە  ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

 مۇسلىم رىىايەت قىلغان(ئىمام ) “ەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلە سالىھە ئايالدۇر.ېۇ نېئمەتل

 لالرنىي ئەرلىرى ئۈس  تىدىكى ھەققى ئىس  الم ش  ەرىئەت ئەھكاملىرىدم ئايا
ئۇالرنى ي ئ ائىلى دىكى ئورنى  بەھرىم ان بولۇش    ق ا تېگىش    لىك ھوقۇقى ۋە 

قەتلىك مەجەۇرىيەتلىرىگە ئوخش  اش چوڭ ئىش  الردى  تارتى  ئايالالرغا مۇناس  ى
 قىلىنغان. بايانئەڭ كىچىك ئىشالرنىڭمۇ ھۆكۈملىرى تەپسىلىي ئىنچىكە 

ۋە ھەدىس  لەردە بايان  «قۇرئان كەرىم»       نەزىرىدىكى ئايال ئىس  الم دىنى 
ئەجرى ئۈچۈن بېقى  تەربىيەلىگەننىي  ياخش    ى ئوقۇتقاننىي قىلىنغ ان دەك 

 لدۇر.ئانىسىنىي جەننەتكە كىرىشىگە سەۋەب بولىدىغان ئايا-ئاتا
ولل اهللِ َعْبِد  بْنِ  َجابِرِ  َعنْ ] َمْن ََكَن َلل ثَلثل َبَناٍت، : َعلَْيِه َوَسلَّمَ اهللل َلّلَّ اهللِ قَاَل: قَاَل َرسل
نَّ ، َويَْاِفيِهنَّ يلْؤوِيِهنَّ  َنَّةل اْاَتَّةَ ، َفَقْد وَجَ ، َويَرَْْحلهل

ْ
لع ِمْن َبْعِض الَْقْوِم: َوثِيَْتْيِ ، َفَقاَبْت َلل اْل يَا  ،َل رَجل

وَل   [.: َوثِيَْتْيِ ؟ قَاَل اهللِ َرسل
  :جابىر ئىبنە ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، رەسكككۇلۇلالھ”

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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ئۇالرنە ئوبدان تەربىيەلەپ يادشككككە رۆيۈنۈپ، يادشككككە  رىمنىڭ ئۈچ قىزى بولۇپ،
ئە  :دېدى. رىشىلەردىن بىرسە ،مۇئامىلىدە بولسا، ئۇ رىشە ئەلىەتتە جەننەتكە رىرىدۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئودشاېال  دېىىدى،ئەئەر ئىككە قىزى بولسى ۇ؟ ، رەسۇلۇلالھ
 ىي رىىايەت قىلغان(بۇدارئىمام )  “ .دىدەپ جاۋاب بەر ،جەننەتكە رىرىدۇ

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ھەر دمئىم مۇسۇلمانالرغا مۇندم ق تەلىم بېرەتتى.
[ ِ ِ لل وْ تَ سْ ا ِ ا فَ ْي  خَ  اءِ َس الي  وا ب  إ

ِ مْ كل دَ نْ عِ  نع اوَ عَ  نَّ ا هل مَ نَّ َ ا، وَ ق  حَ  نَّ يهل لَ عَ  مْ ال لَ  نَّ ، إ  مْ ال يْ لَ عَ  نَّ هل ل
ْ  اهل وَ )رَ  [اق  حَ   (يُّ ذِ مِ الِّت 

بۇل قىلىڭالر، ئۇالر وغا يادشككىلىق قىلىش توغرىسككىدىكە تەۋسككىيەمنە قئايالالر”
سكككىلەرنىڭ ياردەم ىڭالر. ئۇالرنىڭ ئۈسكككتىدە سكككىلەرنىڭ ھەققىڭالر بار. ئۇالرنىڭمۇ 

 )ئىمام تىرمىزىي رىىايەت قىلغان( “ڭالردا ھەققە باردۇر.ۈسىلەرنىڭ ئۈست

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇندم ق دېگەن:
ْكمَ ]
َ
ْؤمِنِيَ  لل أ ا إِيَمان ا الْمل لِس  ْم مَِن  ََمْ َربلهل قْ

َ
ْهلِهِ  َوأ

َ
ْم بِِت هل لَْطفل

َ
ْ  اهل وَ )رَ  [.أ  (يُّ ذِ مِ الِّت 

مىنلەرنىڭ ئىمانە رامىل بولغىنە ۋە ماڭا سككورۇن جەھەتتە ئەڭ يېقىن بولغىنە ۆم”
 )ئىمام تىرمىزىي رىىايەت قىلغان( .“رۆيۈم ان بولغىنىدۇر ئائىلىسىگە

ئايالالر توغرىس  ىدىكى الرنى ھۆرمەتلەش ۋە قوغدمش ئىس  الم دىنىنىي ئايال
ھ ئالال       قارمش لىرىنىي ئاساسىدۇر. ئىسالم دىنى نەزىرىدىكى ئايالپۈتكۈل كۆز

تىگە خ  ا  مەس    ئۇلىيەت ۋە مەجەۇرىيەت بىلەن ي  ارمتق  ان ئ  اي  اللىق تەبىئى
ىلغۇچى ئىنس  انىيەتكە تۆھپە قوش  قۇچى  جەمئىيەتنى تۈزگۈچى ۋە ئىس  الھ ق

 جەمئىيەت ئەزمسىدۇر. 
ي  س  ىياسىي  ئىقتىسادى تۆۋەندە ئىس الم دىنىدىكى ئايالالرنىي ھوقۇقلىرىنى

 قتىلىرىدى  كۆرۈ  باقايلى:ۇتەربىيە ن-ئى تىمائىي  نىكاھ ۋە تەلىم
 :ئايالنىي ئىنسانىي قىممەتتە تەڭ  بارمۋەر ئىكەنلىكى ھەققىدە-. ئەر0
َها الَّاسل إِنَّا ﴿ يُّ

َ
ائَِل ِ ََعاَرفلوايَا أ ا َوَهبَ وب  عل ْم شل نََثٰ وََجَعلْنَاكل

ل
َكٍر َوأ ن ذَ م مِي إِنَّ  َخلَْقنَاكل

مْ  ْتَقاكل
َ
ْم ِعنَد اللَُِّه أ ْكَرَمال

َ
 ﴾إِنَّ اللََُّه َعلِيمع َخبِيع  أ

ئە ئىنسانالر! سىلەرنە بىز ھەقىقەتەن )ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئىبارەت( بىر ئەر، ﴿
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راتتۇق، ئۆزئارا تونۇېۇېۇڭالر ئۈچۈن سىلەرنە نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق بىر ئايالدىن يا
قىلكدۇق. ھەقىقەتەن ئەڭ تەقىادار بولغكانلىرىڭالر ئكالالھنىڭ دەرئاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىت 

 ﴾ھېسككابلىنىسككىلەر. ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنە بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن دەۋەرداردۇر
 ئايەت(-13 سۈرە / ھۇجۇرات-37)

 :ەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەنپەيغەم
ِ قَ شَ  اءل َس لي  اَ ]  َ الر   قل ائ (   لِ جا ْْحَدل

َ
 [  )َرَواهل أ

)يەنە ېكككەرىئەت تەرلىپاتلىرىدا ئەرلەرئە  .“ئايالالر ئەرلەرنىڭ بىر قىسكككمىدۇر”
 ئىمام ئەھمەد رىىايەت قىلغان() .(ئودشاش مەسئۇلىيەت ۋە مەجبۇرىيەتلىرى باردۇر

 اتتا س   ۆزلىگەن ى پەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم ئەرميىل-01ھى رىيەنىي 
 مۇندم ق دېگەن:  قىدمۋىدملىشىش نۇت

 [ 
َ
ِ  اسل ا الَّ هَ يُّ أ ِ وَ  دع احِ وَ  مْ ال بَّ رَ  نَّ إ   نَّ ن

َ
ُّ  دع احِ وَ  مْ اكل بَ أ   ، إِنَّ اٍب رَ تل  نْ مِ  مع آدَ وَ  مٍ دَ ِْل  مْ ال كل

َ
 مْ ال مَ رَ كْ أ

  اهللِ  دَ نْ عِ 
َ
ِ  َس يْ لَ ، وَ مْ اكل قَ تْ أ َ  ِبى رَ عَ ل ََ  

َ
ِ  لع ْض فَ  ِمى جَ عَ أ  إ

ِ  لَّ  [ىوَ قْ ا َّ ب
 ،)ئە دااليىق! سىلەرنىڭ رەببىڭالر بىر، ئاتاڭالر بىر، ھەممىڭالر ئادەم ئاتىدىن بولغان

ئادەم ئاتا تۇپراقتىن يارىتىلغان. ئەرەب غەيرى ئەرەبتىن ئەۋزەل ئەمەل، رىم ئەڭ تەقىادار 
 لىكتۇر.(بولسا ېۇ ئادەم ئالالھنىڭ نەزىرىدە ئەڭ ھۆرمەت

يۇقىرىقى ئايەت ۋە ھەدىس   لەر ئەر بىلەن ئايالنىي ئوخش   اش نەرس   ىدى  
ي ارىتىلغ انلىقى  ئ الالھ ت ائ االنىي ئالدىدم ھەممە ئادەمنىي تەڭ بارمۋەرلىكى  

بىرىدى  ئارتۇ ق بولىدىغانلىقى  -ئۇالرنى ي پەقەت ي اخش    ى ئەمەل بىلەنال بىر
 ق بولۇ   ئىنسانىي قىممەت ئايالالرنىي پەرقىنىي جىنس جەھەتتىكى پەر-ئەر

 قارمشتا بارمۋەر ئىكەنلىكىنى ر شەن بايان قىلىدۇ.
 سىدم:توغرى ياشاشتىكى بارمۋەرلىك ھوقۇقى ئورتا ق تە. ئايالالرنىي ئىنسانىيەت4

للوْ ﴿ ْقتل َة إِْمَلٍق َوَل تَ ْم َخْشيَ ْوَلَدكل
َ
مْ  ا أ ْم َونِيَّاكل هل ْنل نَْرقلهل ْم ََكَن  نَّ ا َكبِي اإِنَّ َهْتلَهل   ﴾ِخْطئ 

رەمبەغەللىكتىن قورقۇپ بالىلىرىڭالرنە ئۆلتۈرمەڭالر. ئۇالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ ﴿
سۈرە / -13) ﴾رىزقىڭالرنە بىز بېرىمىز. ئۇالرنە ئۆلتۈر ش ھەقىقەتەن چوڭ ئۇناھتۇر

  ئايەت(-31ئىسرا 
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ئِلَْت ﴿ وَدةل سل ا الَْمْوءل ِيي َذنٍب قلتِلَْت  َونِذَ
َ
 ﴾بِِت

تىلگەن قىز بوۋاقتىن: سەن قايسە ئۇناھ بىلەن ئۆلتۈر لگەن ئىدىڭ؟ تىرىت رۆمۈۋې﴿
 ئايەت(-7،-1 تەرىىر / سۈرە-11) ﴾دەپ سورالغان چاغدا

 سساالم مۇندم ق دېگەن:ھىپەيغەمەەر ئەلەي
ْم ِِف اْلَعِطيَّةِ ] ْولِدكل

َ
وا َبْيَ أ َحٍد ْلثَْرتل  َسوُّ

َ
َ أ ََ ا  َحد 

َ
ْؤثِر ا أ ْنتل مل َ الر َجالِ  فَإِِّن  لَْو كل ََ   [الي َساَء 

بالىلىرىڭالرغا ئودشاش مۇئامىلە قىلىڭالر، بىرىگە نېمە بەرسەڭالر قالغىنىغىمۇ ”
ېۇنە بېرىڭالر. ئەئەر مەن بالىلىرىمنىڭ بەزىسىنە بەزىسىدىن ئارتۇق رۆرئەن بولسام، 

 “قىزالرنە ئەتىىارلىغان بوالتتىم.

لىشتى  قورقۇ   تۇغۇلغان قىا مۇس قا قېوئىس الم دىنى نامرمتلىق ياكى ن
قەبى  ق قىلمىش    الرنى ق  اتتىق چەكلە    كۆمۈۋېتىش    تەكبوۋمقالرنى تىرى  ك 

ئ اي الالرنى ي ي اش    اش ھوقۇقىنى قوغ دىدى. بولۇپمۇ قىانى ئۆلتۈرۈش    نىي 
ھ  ارمملىقى  دمدم بولغۇچىنى  ي قىانىمۇ خۇددى ئوغلىغ  ا ئوخش     اش بېقىش  

لىقىنى بايان قىلغان. پەيغەمەەر مەجەۇرىيىتى بار تەربىيەلەش  ھىمايە قىلىش
ئوغۇل دە  ئايرىماستى   ھەممىگە ئوخشاش -ئانىالرغا قىا-ئەلەيھىسساالم ئاتا

مۇئ امىلى دە بولۇش الزىملىقى  بەزىس    ىنى ئارتۇ ق كۆرۈ  قىلىنغان پەرقلىق 
ى مۇھەبەەتن-ئانىس   ىغا بولغان مېھىر-مۇئامىلىنىي قالغان پەرزەنتلەرنىي ئاتا

غ  ا ھەس    ەت ۋە ئۆچمەنلى  ك ئۇرۇقىنى چېچى     يول  دى  يوقىتى     دىللىرى
 چىقىشىغا سەۋەب بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتى  بەردى.

  :مەجەۇرىيەتتە بارمۋەر ئىكەنلىكى توغرىسىدم-. ئايالالرنىي ھوقۇ ق8
قىلىش  چەكلىگەن  دى  س     اقلىنىش    ق  ا تەكلى     ئ  الالھ بۇيرۇغ  اننى

-ب ۋە جازمدم  ھوقۇ ققىلىنغۇچى  ئەمەللەرگە ي ارىش    ا بېرىلى دىغ ان س    اۋم
ئەر بىلەن  «قۇرئان كەرىم»مەجەۇرىيەتتە ئەرلەر بىلەن ئايالالر ئوخش    اش    تۇر. 

 يَ  » دىكى« قۇرئان كەرىم»ئايالالرغا قىلىنغان ئورتا ق خىتابتۇر. 
َ
 يَ  ،اسل ا الَّ هَ يُّ ا أ

َ
ا هَ يُّ ا أ

 ِ   ينَ اّلَّ
َ
ىدىغانلىقى ئ اي الالرنى ئورتا ق ئۆز ئىچىگە ئال-دېگەن خىت ابنى ي ئەر «وانل مَ أ

مىنلەرنىي ئانىسى  پەيغەمەىرىمىانىي ۆئوچۇ ق ھەقىقەتتۇر. بۇنىي مىسالى: م
ئ  اي  ال لى رى  دى   بى رى ئ ۇم م ۇ س    ەلى مە رەزى يەلالھۇ ئەنھ  ا پەيغەمەەر 
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دە  نىدم قىلغان خۇتەە چاقىرىقىنى  “ئى ئ ادەملەر!”ئەلەيھىس    س    االمنى ي 
ان. بەزىلەر ئۇنىي ئاڭلىغاندم  قولىدىكى ئىش   نى دەرھال تاش   ال  قويۇ  چىقق

مەنمۇ ش    ۇ ”مۇندم ق تېا ھەرىكىتىدى  ئەجەبلىنى  س    ەۋەبىنى س    ورىغاندم 
 دېگەن. “چاقىرىلغان ئادەملەرنىي بىرىمەن

   ئىس  الم ش  ەرىئەت ئەھكاملىرىدىكى پەرز  ۋمجىب  س  ۈننەت  مۇس  تەھە
مۇباھ  ھاالل  ھارمم  ئى تىمائى ئەخال ق قاتارلىقالرنىي ھەممىسى )ئايالالرنىي 

ئ  االھى  دىلىكلىرىنى  ئۇالرنى  ي ىلى  ك ۋە پىس    خولوگىيىلى  ك ولوگىيئىاى 
( جىنس ئايرىماستى   ىلغان ئايرىم ئەھكامالردى  باشقامەنپەئەتىنى چىقىش ق

 ئەر ۋە ئايالنى ئورتا ق ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 
 دە ئالالھ تائاال مۇندم ق دەيدۇ:« قۇرئان كەرىم»
ْؤِمَناتل بَ ﴿ ْؤِمنلوَن َوالْمل ْوِِلَاءل َبْعٍض َوالْمل

َ
ْم أ هل وَن  ْعضل نَكِر َويلِقيمل وِف َوَيْنَهْوَن َعِن الْمل وَن بِالَْمْعرل رل مل

ْ
يَِت

وَلل  َه َوَرسل وَن اللَُّ ََكةَ َويلِطيعل َلةَ َويلْؤتلوَن الزَّ هل  الصَّ مل اللَُّ ُٰئَِك َسَيَْْحلهل ولَ
ل
َه َعِزيزع َحِكيمع  أ  ﴾إِنَّ اللَُّ

بىرى بىلەن دوستتۇر، ئۇالر )رىشىلەرنە( -ئايالالر بىرمىن ۆمىن ئەرلەر، مۆم﴿
يادشە ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، نامازنە تولۇق ئادا قىلىدۇ، 
زارات بېرىدۇ، ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىدۇ. ئەنە ېۇالرغا 

 ﴾.مەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرئالالھ رەھىم قىلىدۇ. ئالالھ ھەقىقەتەن غالىبتۇر، ھېك
 ئايەت(-31سۈرە / تەۋبە -7)

نََثٰ  ﴿ 
ل
ْو أ
َ
ن َذَكٍر أ م ِمي ِضي ل َعَمَل َعِمٍل ِمينال

ل
ِِّني َل أ

َ
ن َبْعٍض  أ م ِمي ال  ﴾َبْعضل

قانداق بىر يادشككە ئىش ن ئەر بولسككۇن، ئايال بولسككۇن، ھەرمەن سككىلەردى﴿
بىرىڭالردىن -. سككككىلەر بىرقىلغۇچىنىكڭ قىلغكان ئەمەلىنە بىككار قىلىىەتمەيمەن

 ئايەت(-171سۈرە / ئال ئىمران -3) ﴾تۆرەلگەن

ئىس الم دىنىدىكى ئۆلۈم چۈشەنچىسى ئۆزىنىي مەنتىقىلىقى  تاكامۇللۇقى 
بىلەن ئىنس ان قەلەىنى لەرزىگە س  الىدۇ. ھالەۇكى ئۆلۈمدەك س  المىقى ئېغىر 

 بۇ تېمىغا بىر ئايالنىي بەرگەن جاۋمبىنى ئاڭال  باقايلى!
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنىي خادىمى ئەنە  ئىەنى       دمنىشمەن ئايال  بۇ
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ئەنس   ارالردى   انىس   ى رۇمەيس   ا رەزىيەلالھۇ ئەنھامالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىي ئ
  بىر كۈنى ئەبۇ تەلھەنى  ي ئى  دى بولغ  ان ئەبۇ تەلھەگە ق  ايت  ا ي  اتلىق بولغ  ان

ىقى    كېتى  دۇ. ئەبۇ تەلھە س    ەپەرگە چ  كىچى  ك ئوغلى ئ  اغرى    ي  اتقىنى  دم
ئوغلىنىي كېس  ىلى ئېغىرلىش  ى  دمدىس  ى قايتى  كېلىش  تى  بۇرۇن ئۆلۈ  
ك ې تى  دۇ. رۇمەيس      ا ئ ۆيى  دى كى لەرگە ئەب ۇ تەل  ھەگە ب  ۇ خەۋەرنى ئۆزى 
ئېيتىدىغانلىقىنى ھەممىس ىنىي س  ۈكۈت قىلىش ىنى تاپىاليدۇ. رۇمەيس  ا ئەبۇ 

تاما ق كەلتۈرىدۇ.    ئالدىغاىدۇلچىرميلىق كۈتۈۋمتەلھە ق ايتى  كەلگەندە ئۇنى 
ۋە ئەڭ  ئۇ ئەڭ تىنچ”ئەبۇ تەلھە ئوغلىنىي ئەھقملىنى س   ورىغاندم  رۇمەيس    ا: 

دە  ج  اۋمب بېرى  دۇ. ئەبۇ تەلھە بۇنى ئوغلۇم ھ  ازىر   “ي  اخش    ى ھ  الەتتە
دە  چۈش    ىنىدۇ  ئۇ كېچە ئىككىس    ى بىللە بولىدۇ.   ياخش    ىلىنى  قاپتۇ

دەم مەلۇم بىر قەبىلىدىكى بىر ئا”: دەيدۇئەتىس    ى رۇمەيس    ا ئېرىگە مۇندم ق 
ئادەملەرگە مەلۇم ۋمقى  مېلىنى ئىشلىتى  تۇرۇشقا ئامانەت قويۇپتىكەن  ئۇالر 

ن بوپتۇ  مۆھلەت توش  قاندم مال ئىگىس  ى مالنى ە  بەھرىمىمالىنى ئىش  لىت
ادم دۇني”ئەبۇ تەلھە: “ قايتۇرۇش  نى س  ورمپتۇ  ئۇالر قايتۇرۇ  بەرگىلى ئۇنىماپتۇ.

ق بارمىكەن. ئارىيەت ئالغان  ئامانەت قويغان نەرس   ىنى ش   ۇندمقمۇ يولس   ىالى
ئوغلىمىامۇ ”دەپتۇ. رۇمەيس  ا:   “ئىگىس  ىگە قايتۇرۇش ئەقەللىي قائىدە تۇرس  ا

ئ  الالھنى  ي بىاگە بەرگەن ئ  ام  انىتى ئى  دى. ج  ان ئىگىس    ى بولغ  ان ئ  الالھ 
دەپتۇ. بۇ ش    ۇم خەۋەردى  ئەبۇ تەلھە قاتتىق قايغۇرۇپتۇ   “ئ ام انەتنى ئ ال دى

ئىنسان دېگەن شۇندم ق  بىرەر مۇسىەەت يەتكەندە سەن ئېيتقان ھەقىقەتنى ” ۋە
توۋم كۆتۈرىدۇ. س ېنىي س ۆزۈڭ ماڭا سەبىر ئاتا قىلدى. -ئۇنتۇ  قېلى   ئالال

علونَ  ﴿ش    ۇڭ  ا مەن:  ِه َراجُِ ْ
ا إِِلَُُ ُُُُُُُِه َونِنَُُّ لَُّ ُِ ا ل بىز ئەلىەتتە ئككالالھنىككڭ ﴿ ﴾إِنَُُّ

سككۈرە / -2) ﴾الھنىڭ دەرئاھىغا قايتىمىزچوقۇم ئالىدىدۇرمىز، بىز ئىگىدارچىلىق
دەپتۇ. ئەبۇ تەلھە پەيغەمەەر ئەلەيھىس  ساالمنىي  “دەيمەن. ئايەت(-116بەقەرە 

زۇرىغا بېرى   ئەھقملنى بايان قىپتۇ. پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االم رۇمەيسانىي ۇھ
ئ اقىالنىلىكى دى   ئەبۇ تەلھەنى ي س    ەبر قىلغانلىقىدى  خۇرس    ەن بولۇ   

. پەيغەمەەر چىس    ىگە بەرىكەت تىلە  دۇئا قىلىپتۇش    ۇ كې س    ىنىيىئىكك



 

31 

دمر بولۇ   بىر ئوغۇل ىئەلەيھىس   س   االمنىي دۇئاس   ى بىلەن رۇمەيس   ا ھامىل
لەن تۇرلۇقى بى. ئابدۇلالھ تەققمدمرلىقى ۋە باىدۇتۇغىدۇ. ئىسمىنى ئابدۇلالھ قوي

 ز ر شۆھرەتكە ئىگە بولۇ   ئون ئوغۇل پەرزەنتلىك بولىدۇ.

دم ئ اي الالرغ ا بېرىلگەن قوغ دمش ۋە قوغدىلىش ھوقۇقى ھەم . دىنىمىا2

 :ھۆرمەتلىنىش ھوقۇقى توغرىسىدم
كىچىك ئىشالرنىمۇ چەتتە  كىش ىلىك ھاياتتىكى چوڭ ئىش الردى  تارتى 

-ھۆرمىتى  نام-قالدۇرمىغان ئىس    الم ش    ەرىئىتىمىادە ئايالالرنىي ئىازەت
رغا قارم چاپالش  تۆھمەت سىا بولۇ   ئىپپەتلىك ئايالالىش ەرىپى مۇتلە ق دەخل

ئالالھ قاتتىق ئازمبنى ۋەدە قىلغان  دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە لەنەتكە  الرغ اقىلىش    
 دۇچار بولىدىغان گۇناھ ھېسابلىنىدۇ.

 :دە  مۇندم ق دەيدۇ «قۇرئان كەرىم»بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال 
ْؤِمنَ ﴿ ْحَصَناِت الَْغافَِلِت الْمل وَن الْمل ِيَن يَْرمل ْم َعَذابع َعِظيمع إِنَّ اّلَّ ْنَيا َواْْلِخَرةِ َولَهل  ﴾اِت للِعنلوا ِِف امُّ
مىن ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالر دۇنيا ۋە ۆيامان ئىشتىن بىخەۋەر ئىپپەتلىت م﴿

سۈرە -23) ﴾ئادىرەتتە چوقۇم لەنەتكە ئۇچرايدۇ، ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
 ئايەت(-23/ نۇر 

و :أنَّ َرسوَل اهللِ َلّلَّ اهللل عليِه وسلَّم قاَل  َرِضَ اهللل َعْنهل  ةَ أِب هلرير َعنْ ] ْبَ  المل ِ اْجَتيِبلوا السَّ ، اِت قَ ب
كل باهللِ  ْ وَل اهللِ ؟ قاَل : الْش  نَّ يَا َرسل حْ وَ  قيَل : وَما هل ِ  حَ ِِت رل وَهْتلل الَّْفِس الَّ الس   ب

َ رََّم اهللل إِلي
ْ
ْكلل ال

َ
 َماِل ق  وَأ

ْكلل ا
َ
ْؤِمَناِت الَغافِلِت  ِلَتِيِم َوا ََّوِّل  يَْوَم الزَّْحِف وَأ ْحَصَناِت المل َبا َوقَْذفل المل تََّفقع َعلَْيِه(  [. الر   )مل

ئەبكۇ ھكۇرەيكرە رەزىكيەلكالھكۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر ”
 لىنىڭالر! دېگىنىدە،ساق ئەلەيھىسساالم: ھاالرەتكە تاېاليدىغان يەتتە دىل ئۇناھتىن

دەپ سورىغان. رەسۇلۇلالھ ئۇناھالر قايسە؟ : ئە ئالالھنىڭ ئەل ىسكە، ئۇ رىشكىلەر
ئەرلىت قىلىش، ىرئەلەيھىسكسكاالم مۇنداق دېگەن: ئالالھقا ېككېرىت رەلتۈر ش، سېھ

نكاھەق ئكادەم ئۆلتۈر ش، جكازانىخورلۇق قىلىش، يېتىمنىڭ مېلىنە يەۋېلىش، جەڭ 
 “ھتان چاپالش.وال ئايالغا بمەيدانىدىن قې ىش، پ
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ِة َيْهِدمل  :اَل قَ  مَ لَّ سَُ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ لَُ  ِب  الَّ  نِ عَ  َرِضَ اهللل َعْنهل  ةَ فَ يْ ذَ حل  نْ عَ ] ْحَصنَ إنَّ قذَف المل
( .[ َعَمَل مَِئِة َسنَةٍ  ِْبَاِِنُّ  )َرَواهل الطَّ

مبەر ئەلەيھىسساالم ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە: پەيغە ۇھۇزەيفە رەزىيەلالھ”
ئىپپەتلىت ئايالغا قارا چاپالش يۈز يىللىق ئەمەلنە بىكار -مۇنداق دېگەن: پال

 )ئىمام تەبرانىي رىىايەت قىلغان(  .“قىلىدۇ

 :تەربىيە ھوقۇقىغا ئىگە ئىكەنلىكى توغرىسىدم-. ئايالالرنىي ئەرلەرگە ئوخشاش تەلىم5
قۇرئان ». دى  رىدىغانپەنگە يۈكس  ەك ئەھمىيەت بې-ئىس  الم دىنى ئىلىم

ۋە ھەدىس    لەردىكى ئىلىمنى  ي پەزىلىتى  ئىلىم ئۆگىنىش    نى  ي « كەرىم
 ز رۈرىيىتى  ئ الىمالرنى ي ئ االھى دە ئورنى ھەققى دىكى ب اي انالر ئەر ۋە ئ ايالالر

لىق يو ق. ىئومۇمىي بولۇ   ئەرگە ياكى ئايالغا خا  دەيدىغان ئايرىمىچ ئۈچۈن
قىلىنغ  ان ئىلىم ئۆگىنىش    كە  دى كى تۇن ى ن  ازى  ل «ق ۇرئ  ان كەرى م»

  رىغەەتلەندۈرىدىغان ئايەتلەر بۇنىي دەلىلى:
ِي َخلََق ﴿ ِيَك اّلَّ  بِاْسِم َرب

ْ
نَساَن ِمْن َعلٍَق  اْقرَأ ْكَرمل  َخلََق اْْلِ

َ
 َوَربَُّك اِْل

ْ
ِي َعلََّم بِالَْقلَمِ  اْقرَأ َعلََّم  اّلَّ

نَساَن َما لَْم َيْعلَمْ   ﴾اْْلِ
ساننە لەدتە قاندىن ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمە بىلەن )ئە مۇھەممەد!( ئىن﴿

ئىنسانغا قەلەم بىلەن يېزىشنە ئۆئەتكەن،  ئوقۇغىن. سەن ئوقۇغىن. پەرۋەردىگارىڭ
  ئايەت(-1~1سۈرە / ئەلەق -76) ﴾بىلمىگەن نەرسىلەرنە بىلد رئەن ئەل رەرەملىت زاتتۇر

 دەيدۇ: دە يەنە مۇندم ق« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  
وْ ﴿

ل
َو وَالَْمَلئَِاةل وَأ َُٰه إِلَّ هل نَّهل َل إِلَ

َ
هل أ ا بِالِْقْسِط  اللوَشِهَد اللَُّ َِكيمل  الِْعلِْم قَائِم 

ْ
َو الَْعِزيزل ال َُٰه إِلَّ هل  ﴾َل إِلَ

ئالالھ ئادىللىقىنە يۈرئۈزئەن ھالدا ئۆزىدىن باېقا ھېچ مەبۇد بەرھەقنىڭ يوقلۇقىنە ﴿
. پەرىشتىلەر ۋە ئىلىم ئەھلىلىرىمۇ ئالالھتىن باېقا ھېچ مەبۇد بەرھەقنىڭ بايان قىلدى

سۈرە /  -3)  ﴾تۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇربئۇ غالى .يوقلۇقىغا ئۇۋاھلىق بەردى
 ئايەت(-11ئال ئىمران 

ونَ  ىقلْل َهْل يَْسَتوِ ﴿ ِيَن َل َيْعلَمل وَن َواّلَّ ِيَن َيْعلَمل وْ إِنََّما َيَتذَ  اّلَّ
ل
رل أ لوكَّ ْاَاِب  ال

َ
 ﴾اِْل

بىلىدىغانالر بىلەن بىلمەيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟ بۇنە پەقەت ئەقىل »، ئېيتقىنكە ﴿
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 ئايەت(-7سۈرە / زۇمەر -37)  ﴾«ئىگىلىرىال تونۇپ يېتەلەيدۇ

 االم مۇندم ق دېگەن:سپەيغەمەەر ئەلەيھىس
َ  ةع يضَ رِ فَ  مِ لْ عِ الْ  بل لَ ]َط   ِ  اهل وَ )رَ    [مٍ لِ ْس مل   ُكل  ََ  ه(اجَ مَ  نل بْ ا
  “دۇر.ئىلىم تەلەپ قىلىش ھەر بىر مۇسۇلمانغا پەرز”

 ئايالنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.-دېگەن ئىەارە ئەر “مۇسۇلمان”بۇ ھەدىستىكى 
َرْيَرةَ ]  ِب هل

َ
ولل اهللِ  قَاَل َرِضَ اهللل َعْنهل  َعْن أ ِْكَمةل َضالَّةل اْلَُكِمَ َلّلَّ اهللل َعلَْيِه َوَسلََّم:  قَاَل َرسل

ْ
ةل ال

َحقُّ بَِها
َ
َو أ ْؤِمِن فََحْيثل وََجَدَها َفهل  [. المل

 مىننىڭۆ: ھېكمەتلىت سۆز مھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرەئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلال”
 .“تتۈر پ قويغان نەرسىسىدۇر. ئۇنە قەيەردە تاپسا ئېلىشقا ئەڭ ھەقلىقتۇرىي

ِينَ ﴿ هل اّلَّ وْ َمنلوا ِمنْ َءا يَْرفَِ  اللَُّ
ل
ِيَن أ ْم َواّلَّ هل بَِما َتْعَمللوَن َخبِيع  تلوا الِْعلَْم َدرََجاٍت ال  ﴾َواللَُّ

ئكالالھ سككككىلەردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە ئىلىم بېرىلگەنلەرنە بىرقان ە دەرىاە ﴿
 ﴾يۇقىرى رۆتۈرىدۇ. ئالالھ سكككىلەرنىڭ قىلىىاتقان ئىشكككىڭالردىن تولۇق دەۋەرداردۇر

 ئايەت(-11 مۇجادىلە /سۈرە -11)

يۇقىرىقى ئايەت ۋە ھەدىس    لەردى  ئىلىمنىي ئىنس    انىيەتكە قانچىلىك 
ىگىلىرىگىال مەنس    ۇ  بولۇ  م ۇھى م لىقىنى  ئىلىم ي  الغۇز ئىمتىي  از ئ

قاندم ق كىش    ىگە ئۇنى ئۆگىنىش    كە ئىنتىلىدىغان ھەر   بەلكى ىتقالماس    
ئىلىم  الالرنىمۇىس    الم دىنى ئەرنىمۇ ۋە ئايمەنس    ۇ  ئىكەنلىكىنى ھەم دە ئ

 اكىيبىلىم  ي  ئىلىمنىي دىنىغانلىقىنىۇبۇير ئوخش  اش مەرىپەت ئۆگىنىش  كە
پەن ۋە -ش    ەخس    كە  مىللەتكە  جەمئىيەتكە پايدىلىق بولغان بارلىق ئىلىم

مەدەنىيەتنى ئۆز ئىچىگە ئ الى دىغانلىقىنى كۆرس    ىتىش بىلەن بىرگە  ئىلىم 
ش  ۇندمقال ئىسالمىيەتنىي   تەھس ىل قىلىش نى ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈش نىي

 ئەڭ ر شەن ۋە ئەڭ مۇھىم بەلگىسى قىلى  بېكىتتى.
-قتىدم ئايالالرنى ئىلىم ئۆگىنىشكە  تەلىممپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ئۆز ۋ

ن قىلىش    قا رىغەەتلەندۈرەتتى. ائىقتىدمرىنى ناماي-تەربىيە بىلەن ئۆز ت االن  
 مەئرۇ  ئاڭالشقا ھېرىس ئىدى. -ئايالالرمۇ پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمدى  ئەمرۇ

 نغان:ىدم مۇندم ق بىر ھەدىس بايان قىل «ھۇل بۇخارىسەھى»بۇ ھەقتە 
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ِب  َعنْ ]
َ
ِعيدٍ  أ لْدرِي   سَُُ

ْ
اءل  قَالَِت  َرِضَ اهللل َعْنهل قَاَل  اْل  َبَناَغلَ  :مَ لَّ سَُُ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ لَُُ  لِلنَِّب   الي سَُُ

ا اَلَ  فَاْجَعْل  الر َجالل  َعلَْيَك  نَّ  َنْفِسَك  ِمنْ  يَْوم  ا فََوَعَدهل نَّ  يَْوم  نَّ  فِيهِ  لَِقَيهل نَّ  فَوََعَظهل َمَرهل
َ
  [.وَأ

ئەبۇ سككككەئىككد دۇدەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە: ئككايككالالر ”
سۆھبەتلىرىدە بولۇپ بىزدىن ئېشى   سكىلىنىڭئەرلەر  :پەيغەمبەر ئەلەيھىسكسكاالمغا

پەيغەمبەر دېككدى.  رئەن بولسككككىالئككايرىم ۋاقىككت بېكىتىكك  بەرەتتە، بىزئىمۇ 
 “نەسىھەت قىلدى.-ئەلەيھىسساالم ئۇچرىشىدىغان ۋاقىتنە بەلگىلەپ، ئۇالرغا ۋەز

ئاياللىرى ئىچىدى   پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االمنىي ۋە س    اھابىلەرنىي
ر  ى  كۆ  ھەدىس   لەرنى رىقميەت قىلغان  ش   ېئىر  نەس   قۇرئاننى يادقا ئالغان

. مەش    ھۇر س    اھابىلەرمۇ پەيغەمەەر ئىدى رىخالرنى ي ازى دىغان ئايالالر كۆ ت ا
تە س   ورم  ئۆگىنەلمىگەن ئائىلە بىلىملىرىنى  ىئەلەيھىس   س   االمدى  بىقمس   

ئايالالرغا قىلىنىدىغان مۇئامىلە قائىدىلىرىنى  ئايالالرغا مەخس  ۇ  بولغا بەزى 
  ىي ئاياللىرىدى  سورممەسىلىلەرنىي ھۆكۈملىرىنى پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمن

ھەدىس  4401ئۆگەنگەن. ئائىش ە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمدى  
لەردى  ھۆكۈملەرنى چىقىرىدىغان ىس    رىقميەت قىلغ ان. ئۇ ئۆزى ئ ايەت ۋە ھەد

ا ئاللىرىغوئالىم ئىدى. ئۆزىدى  ياش تا چوڭ بولغان كۆپلىگەن كىش  ىلەرنىي س
نى بېرى   ئۇالرنى دىنىي مەس    ىلىلەردى  خەۋەردمر ق ان ائەتلىنەرلى ك ج اۋمبالر

مىنلەرنى ي ئ انىلىرىدى  بىرى بولغان ھە س    ە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ۆقىالتتى. م
ئوقۇش   تا ماھىر بولغاندى  س   ىرت  ئۇس   تا خەتتات ئىدى. كۆپلىگەن -يېاىش

ئالىمالر پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االمدى  كېيى  ئايالالرغا مۇناس  ىقەتلىك بولغان 
لەرنى ۋە نۇرغۇن ھەدىس  لەرنى ش  ۇ ئايالالردى  ئاڭال  ئۆگەنگەن. تارى  ىىلمەس  

دى  ئارتۇ ق ئايال س   اھابە )ئالالھ ئۇالردى   411 لىنىش   چەىكىتابلىرىدم خاتىر
 رمزى بولسۇن( پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمدى  ھەدىسلەرنى رىقميەت قىلغان. 

 توغرىسىدم: . ئايالالرنىي نىكاھ ئەركىنلىكى6
ئىس  الم  ئىنس  انالرنىي نەس  لىنى دمۋممالش  تۇرۇش  تىكى ز رۈرىيەت.       نىكاھ 
نىكاھ تۈزۈمىدە ئايالالرنىي اليىق تالالش ھوقۇقى ۋە تويدى  كېيىنكى  دىنىدىكى

قوغ  دملغ  ان ئوچۇ ق  ئۇالرنى  ي ھوقۇقلىرى بەلگىلىنىلگەن ۋە ئوچۇ ق ھوقۇقلىرى
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 خوتۇنالرنىي  تۇل ي اكى يولدىش    ى ۋمپات بولغان ئ اجرمش    ق انبولۇپال ق الم اي  
بەلگىلەنگەن ۋە قوغ  دملغ  ان. ئىس    الم دىنىمىا ئ  اي  ال ئېنىق ھوقۇقلىرىمۇ 

قا چىقىش  ىنىي ئالدىنقى دكىش  ىنىي ئىختىيارى ۋە رمزىلىقىنى نىكاھنىي ۋۇجۇ
-ش  ۆھرەت قوغلىش  ى  قىا-ش  ەرتى قىلغان. بايلىق  مەنس  ە   ھوقۇ ق  ش  ان

قىلمىش   الرنى ئىس   الم ش   تەك ناچار ىئايالالرنى خالىغان كىش   ىگە ياتلىق قىل
 دىنىمىا قاتتىق ئەيىەلەيدۇ ۋە چەكلەيدۇ.

 مۇندم ق دەيدۇ:  دە« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ِيَن ﴿ يَُّها اّلَّ
َ
اَءايَا أ ن تَِرثلوا اليِيَساَء َكْره 

َ
ْم أ نَّ ِ َْذَهبلوا بَِبْعِض َما  َمنلوا َل ََيِلُّ لَال للوهل َوَل َتْعضل

ِ َءا نَّ إ وهل َبيِيَنةٍ تَيْتلمل تَِي بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ن يَِت

َ
وِف  لَّ أ نَّ بِالَْمْعرل وهل وْ  فَإِنْ  وََعِشل وا َكرِْهتلمل ن تَْاَرهل

َ
نَّ َفَعََسٰ أ هل

هل فِيِه َخْي ا َكثِي ا  ﴾َشيْئ ا َوََيَْعَل اللَُّ
مىنلەر! ئككايككالالرغككا زورلۇق قىلىكك ، ئۇالرنە مىرال ئورنىككدا قىلىىالمككاق ۆئە م﴿

نە قىلمىغان ھالەتتە، ىە دۇرۇل بولمايدۇ؛ ئۇالر ئوپئوچۇق بىر پاھىشككە ئىشككسككىلەرئ
سككىلەر ئۇالرغا بەرئەن مەھرىنىڭ بىر قىسككمىنە يۇلۇۋېلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا بېسككىم 
ئىشككككلەتمەڭالر، ئۇالر بىلەن چىرايلىق ە تىرىك ىلىككت قىلىڭالر؛ ئەئەر ئۇالرنە 

ئالالھ رۆپ يادشىلىقالرنە پەيدا قىلىشە  ياقتۇرمىساڭالر، سىلەر ياقتۇرمايدىغان ئىشتا
 ئايەت(-17سۈرە / نىسا -3)  ﴾مۇمكىن

  نْ عَ ]
َ
 : هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هل ِب أ

َ
  حل كِ نْ تل  لَ  :اَل قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل  اهللِ  وَل سل رَ  نَّ أ

َ
ل ّتَّ حَ  مل ي  اِْل  تَ ْس  ت

ْ
  رل مِ ِت

ل ّتَّ حَ  رل كْ اْاِ  حل كِ نْ تل  لَ وَ   تَ ْس  ت
ْ
ل قَ  نل ذِ ِت ِ  َف يْ كَ فَ  اهللِ  وَل سل ا رَ وا : يَ ال  هَ نل ذْ إ

  اَل ا قَ
َ
َ  نْ : أ تََّفقع َعلَْيِه( َت كل ْس ت  .[ )مل

ئەبكۇ ھكۇرەيكرە رەزىكيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر ”
 ائاېكككار-مۇنداق دېگەن: ئاجرىشككى  رەتكەن ئايالدىن ئوچۇقئەلەيھىسككسككاالم 

مەسكككلىھەت ئالمىغۇچە ئۇنە زورالپ نىكاھالپ قويۇېكككقا بولمايدۇ. قىزنە ئۇنىڭ 
رۇدسككىتىنە ئالمىغۇچە ياتلىق قىلىشككقا بولمايدۇ. ئۇالر: ئۇ قىزنىڭ ئىزنە قانداق 

 ،ىدۇرېككككۇبولىكدۇ؟ دېكدى. رەسككككۇلۇلالھ : ئۇنىڭ ئىزنە ئۇنىڭ سككككۈرۈتتە تۇر
 )بىرلىككە رەلگەن ھەدىس( “دېدى.

نەپىقە ۋە مۇتئەلەر ق ات ارلىقالر ئىس    الم دىنىمىا ئ اي الالرغ ا ئ اتا -ېھىرم

http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=3
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قىلغان ئىقتىس    ادىي ئىمتىياز ھېس    ابلىنىدۇ. نىكاھتى  ئىلگىرى ئەرنىي 
ئ  اي  الغ  ان بولغ  ان مۇھەبەىتىنى ۋە ھۆرمىتىنى بىل  دۈرۈش  ئۇنى قەدىرلەش 

مۈلۈك( -ل)تويلۇ ق ما غا يارىش   ا مېھىرىي ئەھقملىيۈزىس   ىدى  ئۆز ئىقتىس   اد
 بولۇش  قا تېگىش  لىك ھەققى نەئايالنىي بەھرىم بېرىش  نى بەلگىلىدى. مېھىر

ئاز بولس ۇن ياكى كۆ  بولس ۇن نىكاھتى  ئاجرمشقاندم  بېرىلگەن مېھىربولۇ   
 قايتۇرۇۋېلىشقا بولمايدۇ.

 دە مۇندم ق دەيدۇ:« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

﴿ ِ وا ِمْنهل َشيْئ اَون ذل خل
ْ
ًَكَن َقْوٍج َوآتَيْتلْم إِْحَداهلنَّ قِنَطار ا فََل تَِت َردتُّمل اْستِْبَداَل َقْوٍج مَّ

َ
ونَهل بلْهَتان   ْن أ ذل خل

ْ
تَِت
َ
ا أ

بِين ا ا مُّ يَثاق   َونِْثم  م ِمي َخْذَن مِنال
َ
ْم إََِلٰ َبْعٍض وَأ ال ْفََضٰ َبْعضل

َ
ونَهل َوقَْد أ ذل خل

ْ
اَوَكْيَف تَِت   ﴾ا َغلِيظ 

ئەئەر بىر دوتۇننە قويۇۋېتىكك ، ئورنىغككا يەنە بىر دوتۇننە ئككالمككاق ە ﴿
بولساڭالر، قويۇۋەتمەر ە بولغان دوتۇنغا ئىلگىرى رۆپ تويلۇق بەرئەن بولساڭالرمۇ 

نغا قارا چاپالپ ۋە ئوچۇق ئۇۋال ۋالماڭالر. ئۇنە دوتۇۇنىڭدىن ھېچ نەرسىنە قايتۇرۇئ
را بىر يەردە بولۇېقان تۇرساڭالر ۋە ئۇ دوتۇن سىلەردىن قىلى  ئاالمسكىلەر؟ ئۆزئا

 ﴾)نىكاھ ئارقىلىق( مۇستەھكەم ئەھدە ئالغان تۇرسا، ئۇنە قانداقمۇ قايتۇرۇۋالىسىلەر؟

ھۆرمىتى ۋە مەرتىقىس    ىنى -دىنىمىانى  ي ئ  اي  الالرغ  ا بەرگەن ئىازەت
 :پەيغەمەىرىمىا مۇنۇ ۋەسىيىتىدە ئېنىق ئىپادىلىگەن

ْطَبِة ا ولل اهللِ َلّلَّ اهللل َعلَْيِه وََسلََّم: ]ِِف خل وا لْوَِداِع قَاَل َرسل َخْذتلملوهلنَّ اهلَل فَاتَّقل
َ
ْم أ ِِف الي َساِء َفإِنَّال

َماِن 
َ
وَجهلنَّ بَِالَِمِة اهللِ بِِت ا تَْاَرهلواهللِ وَاْسَتْحلَلْتلْم فلرل َحد 

َ
ْم أ ْن َل يلوِطْْئَ فلرلَشال

َ
ْم َعلَْيِهنَّ أ نَهل فَإِْن َولَال

وِف  ْم رِْقهلهلنَّ َوكِْسَوتلهلنَّ بِالَْمْعرل ٍح َولَهلنَّ َعلَْيال َِب  ا َغْيَ مل
ب    ...[َفَعلَْن َذلَِك فَاْْضِبلوهلنَّ َْضْ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋىدالىشىش ھەجىدە مۇنداق دېگەن: ئايالالر توغرىسىدا ”
ڭ ئامانىتە قىلى  ئالدىڭالر، ئالالھنىڭ ئالالھتىن قورقۇڭالر، سىلەر ئۇالرنە ئالالھنى

رەلىمىسكككە بىلەن ئۇالرنە ئۆز ڭالرغا ھاالل جۈپ قىلدىڭالر. ئايالالر ئۈسكككتىدىكە 
سىلەر ياقتۇرمايدىغان رىشىنە  ئۆيۈڭالرغاسىلەرنىڭ ھەققىڭالر بولسا، ئۇالر سىلەرنىڭ 

ئۇالرغا يېقىن يوالتماسكككلىقىدۇر. ئايالالرنىڭ سكككىلەرنىڭ ئۈسكككتۈڭالردىكە ھەققە 
 “رې ەل ئېلى  بېرىشتۇر.-يادشىلىق ە رىزىق بېرىش، رىيىم
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 توغرىسىدم: . دىنىمىادىكى ئايالالرنىي مىرم  ئېلىش ھوقۇقى4
تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىرمستا -ئانىلىرى  ئۇرۇ ق-دىنىمىا ئايالالرنىي ئاتا

مۈلۈككە ئىگە قىلدى. -ھەققى بارلىقىنى جاكارال   ئايالالرنى ش  ەخس  ىي مال
   تەرۇزغا ئۇچرىمايدىغانلىقىنى-دەخلى مۈلكىنىي-ش    ۇن دمقال ئ ايالالرنىي مال

 دە مۇندم ق دەيدۇ: «قۇرئان كەرىم»ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال 

ا تََرَك الْوَاِمَ ﴿ مَّ قَْربلوَن َولِليِيَساءِ نَِصيبع ِمي
َ
اِن َواِْل ا تََرَك الْوَاِمَ مَّ ِيلِريَجاِل نَِصيبع ِمي ا قَلَّ ل قَْربلوَن مِمَّ

َ
اِن وَاِْل

 َ ْو َكثل
َ
ا مِْنهل أ وض  ْفرل   ﴾نَِصيب ا مَّ

ئانىسكە ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراسككتا ئەرلەرنىڭ ھەسسىسە بار، -ئاتا﴿
ئانىسە ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا ئايالالرنىڭمۇ ھەسسىسە بار. مەيلە -ئاتا

ن، ھەر ئادەم ېكككەرىئەتتە بەلگىلەنگەن ئۇ مىرال ئاز بولسكككۇن يارە رۆپ بولسكككۇ
 ئايەت(-3سۈرە / نىسا -3) ﴾ھەسسىسىنە ئالىدۇ

ِ جَ  نْ عَ ]  رَ امْ  ْت اءَ جَ : قال َرِضَ اهللل َعْنهل  اهللِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رٍ اب
َ
بِيَ    ةل أ   اهللل ّلَّ َل  اهللِ  ولِ سل رَ  ََل إِ َسْعٍد بِْن الرَّ

ِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ    ْيِ تَ يَ ابْ ب
َ ِ  انَ اتَ هَ ، اهللِ  وَل سل ا رَ : يَ ْت الَ قَ ا فَ هَ ل ِ الرَّ  نِ بْ  دٍ عْ سَ  اتَ يْ ب َما َل تَ هَ  ي َ ب بلوهل

َ
  مَ وْ يَ  َك عَ مَ  أ

ل
ا  دٍ حل أ َشِهيد 

َخَذ 
َ
َما أ هل َ مَ َونِنَّ َعمَّ َ  عل دْ يَ  مْ لَ فَ  امَ هل ال ِ  انِ حَ كِ نْ تَ  لَ ، وَ  ال  ا مَ مَ هل ل  إ

َ وَ  لَّ ِ  ذَ ِِف   اهللل ِض قْ : يَ  اَل ، قَ  الع ا مَ مَ هل ل  . فَ  َك ل
ل
 ْت لَ زِ نْ ِت

ِ  َث عَ بَ ، فَ  يِث ارِ وَ مَ الْ  آيةل    اَل قَ ا فَ مَ هِ م   عَ ََل إ
َ
ِ  ِط عْ : أ  ب

 ، وَ  ْيِ ثَ لْ لُّ اَ  دٍ عْ سَ  َِتْ يْ
َ
  ِط عْ أ

ل
َ  وَ هل فَ  ِقَ ا بَ مَ ، وَ  نَ مْ ا الُّ مَ هل مَّ أ   . [ َك ل

ەت قىلىنىدۇرە، سككككەئىد بنە ئابدۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايجابىر ئى”
ىڭ ئە ئالالھن :ئەنىڭ ئايالە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا رېلى ئىبنە رەبى

ئەل ىسكە! بۇ ئىككىسكە سكەئىد ئىبنە رەبىئەنىڭ قىزلىرى، سەئىد ئىبنە رەبىئە 
)سەئىدنىڭ قېرىندىشە(  بولۇپ رەتتە. بۇالرنىڭ تاغىسە ېھىتھۇد ئۇرۇېىدا ېۇئ

مۈلكىدىن ھې نەرسە قويۇپ قويماي ئېلىىالدى. مال بولمىسا، بۇ -سەئىدنىڭ مال
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئالالھ تائاال بۇنىڭغا -ئىككىسە ياتلىق بواللمايدۇ

دېدى. ئاندىن مىرال ھۆرۈملىرىنە چۈېەند رىدىغان مىرال ئايىتە  -ھۆرۈم قىلىدۇ
. ېكككۇنىڭدىن رېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسكككسكككاالم ئۇ ئىككىسكككىنىڭ نازىل بولدى

سەن سەئىدنىڭ ئىككە قىزىغا مالنىڭ ئۈچتىن  تاغىسىنىڭ قېشىغا ئەل ە ئەۋەتى :
ئىككە ئۈلۈېككىنە بەرئىن. ئۇ ئىككىسككىنىڭ ئانىسككىغا مالنىڭ سككەركىزدىن بىر 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
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ىمام ئۈلۈېككىنە بەرئىن، ئۇنىڭدىن ئېشككى  قالغىنە سككېنىڭ بولسككۇن. دېدى. )ئ
 ئەھمەد رىىايەت قىلغان(

 توغرىسىدم: . ئايالالرنىي مەجەۇرىيەتلىرى8
مەجەۇرىيەتس    ىا ھوقۇ ق بولمىغىنى دەك  ئىس    الم دىنىمىا ئايالالرنىي 

تەربىيە ھوقۇقلىرى بىلەن ياندمش ھالدم -قانۇنىي  ئىقتىس  ادىي  نىكاھ  تەلىم
ن. بۇ ئ ۇالرغى م ۇ ت ۈرل ۈك مەج ە ۇرى يەتلەرنى ئ  ادم قىلىش    نى بەلگىلىگە

پەزىلەت  -ئ اي الالرغا ئورتا ق بولغان دىنىي ئەھكام  ئەخال ق-مەجەۇرىيەتلەر ئەر
ئى تىمائىي مۇناس    ىقەتلەرگە ئوخش    اش ئومۇمىي مەجەۇرىيەتلەرنى ھەم يەنە 

مۇناسى  خىامەت  ئېرىنىي ھەقلىرىنى ئادم قىلىش  باال تۇغۇش  تەربىيەلەش 
بولغان مەجەۇرىيەتلەرنى ئۆز  ش  قا ئوخش  اش ئايالالرغىال خا بىلەن ش  ۇغۇللىنى

ھۆرمىتى  -ئىازەتئ ايالالرنىي ئىچىگە ئ الى دۇ. بۇ مەجەۇرىيەتلەر ئەمەلىيەتتە 
 يىنى قوغدمشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئابر-نام

مەجەۇرىيەتلىرىنى توغرم -ئۆزىنىي ھوقۇ قر ئايالال-مۇس  ۇلمان قىا  ش  ۇڭا
ى مەدەنىيەت ساپاسىن تونۇشى  ئۆزلىرىدىكى ناچار ئىللەتلەرنى تۈزىتى   ئىسالم

قىرى كۆتۈرۈ   جەمئىيىتىمىاگە س    ىڭى    كىرىقمتق  ان ن  اچ  ار ئى  دىيە  ۇي
ھەم ئالىي  ئېتىقادقا ئىگە-ئەخالقالرغا قارش    ى تۇرۇش    ى  ئىس    المىي ئاڭ

مەلۇماتلىق  مەدەنىيەتلىك  جەمئىيەت تەرەققىياتىغا ھەس  س  ە قوش  االيدىغان  
-ش    ەرىئەتكە ھەم ق  انۇنھە ق بىلەن ن  اھەقنى پەر ق ئېتەلەي  دىغ  ان  ھەم 

يارمملىق پەرزەنتلەرنى تەربىيەلە  چىقىش    تى  تۈزۈملەرگە رىئايەت قىلىدىغان 
 .قىلىشى الزىمياخشى ئادم  ئىەارەت ئۆزىنى ئۇلۇغقمر بۇرچىنى

 

ام  ﴿ َِم َي إ قِ تَّ ِلْمل ا ل لْنَ ٍ َواْجَع ْعيل
َ
ةَ أ ا قلرَّ ِنَ ات يَّ رِي

ا َوذل َواِجنَ ْق
َ
ْن أ َا مِ ا َهْب َل نَ بَّ  ﴾اَر

ئە رەببىمىز! بىزئە دوتۇنلىرىمىز ۋە ئەۋالدلىرىمىز ئارقىلىق ېادلىق بېغىشلىشىڭنە ﴿
  ئايەت(-33سۈرە / فۇرقان -21) ﴾تىلەيمىز، بىزنە تەقىادارالرنىڭ پىشىاسە قىلغىن
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 كۈنى )جۈمە(-04ئاينىي -01
 

ياراملىق -ئۆزىنى قەدىرلەيدىغان، جاسارەتلىك
 !مۇسۇلمان ياشالردىن بواليلى

 

 يمِ حِ الرَّ  نِ ْْحٰ الرَّ  اهللِ  ِمْسِب
َ اَ  

ْ
 ورِ فل غَ الْ  يمِ حِ الرَّ  هلِلِ  دل مْ ل

َ ، اَ
ْ
 ، وَ ورِ كل الشَّ  يدِ مِ ل

ْ
  دل هَ شَ أ

َ
ِ  لَ  نْ أ  هلإ إ

فل اعَ ضَ تَ ة  تَ ادَ هَ شَ  َلل  يَك َشِ  لَ  هل دَ حْ وَ  اهللل  لَّ
 ِ جل هَ ب

ل
ِ ََتْ ، وَ ورل ا اِل  ب

لل  ، وَ ورِ شل اليُّ ِث وَ عْ اْاَ  مَ وْ اةل يَ جَ ا الَّ هَ صل
َ
  دل هَ شْ أ

َ
َ نَ دَ ي  سَ ا وَ يَّنَ شِ نَ  نَّ أ ا عَ مَّ ا مل هل بْ د  ل سل رَ وَ  دل  ولل

َ
 رلهل جْ َر فَ فَ سْ ، أ

للماِت مَ قل فَ ادِ الصَّ    َحا َلل
َ
ل ِغ وَ يْ الزَ  لِ هْ أ جل وَ  وءِ السُّ وَ  وقِ الفلسل وَ  ورِ الْشُّ َ وَ  هِ يْ لَ عَ  ّلَّ اهللل ، َل ورِ الفل  وَ   آِلِ ََ

َ
ِ حَ ْل أ ي وِ ذَ  هِ اب

ْ  رِ كْ اّل    وَ  ورِ شل يْ مَ ال
ْ ْض فَ الْ  َل  ورِ هل ْش مَ ِل ال

ِ م ا دَ لَ سَ ة  وَ لَ يْ تَ َمْي ملمْ ائ  .ورِ هل امُّ  وَ اِل يَ رَّ اللَّ مَ مَ  نِ دَّ

: ا َبْعدل مَّ
َ
 أ

 ھۆرمەتلىك جامائەتلەر!  ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم

 دە مۇندم ق دەيدۇ: «قۇرئان كەرىم»الالھ تائاال ئ
يَُّها ايَ ﴿

َ
ِي  إََِل  دِحع ََك  إِنََّك  نَسانل اْْلِ  أ ا َك َرب َلهِيهِ  َكْدح   ﴾َفمل

ئە ئىنسككان! سككەن ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىغا بارغىنىڭغا قەدەر ناھايىتە ﴿
سۈرە / -13) ﴾جاپالىق ئىشكالرنە قىلىسەن، ئاندىن ئەمەلىڭنىڭ نەتىاىسىنە رۆرىسەن

 ئايەت(-6ئىنىشقاق 

  نْ ]عَ 
َ
َ أ ِ مَ  نِ بْ  ِس ن  ِِف  وَ  ةل اعَ السَّ  ِت امَ قَ  نْ إِ : مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  اهللِ  ولل سل رَ  اَل قَ  اَل قَ  هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  ٍك ال

  دِ يَ 
َ
  اعَ َط تَ اسْ  نِ إِ فَ  ةع يلَ سِ فَ  مْ كل دِ حَ أ

َ
 (دل ْْحَ اَ  هل اوَ )رَ     [اهَ سْ رِ غْ يَ لْ فَ  اهَ سَ رِ غْ يَ  ّتَّ حَ  ومَ قل تَ  لَّ أ

قىلىنىدۇرە، پەيغەمبەر ئەنەل ئىبنە مكالىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت ”
قىيامەت رەلگەندە، سىلەرنىڭ قايسىڭالرنىڭ قولىدا  دېگەن: قئەلەيھىسكساالم مۇندا

 «چەتنە تىكىىەتسۇنۆچەت بولۇپ، ئۇنە تىككۈدەرال ۋاقتە بولىدىكەن، ئۇ ېۇ رۆر
 )ئىمام ئەھمەد رىىايەت قىلغان(

ِ ثَ  نِ بْ  ةِ مَ يْ زَ خل  نِ بْ  ةِ ارَ مَّ عَ  نْ عَ ]  َ  نِ بْ  رَ مَ عل  تل عْ مِ سَ  اَل قَ  ٍت اب
ْ
  ولل قل يَ  اِب طَّ اْل

َ
  َك عل نَ مْ يَ  امَ  ِب ِِل

َ
 َس رِ غْ تَ  نْ أ
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َ
  َلل  اَل قَ فَ  ؟َك َض رْ أ

َ
  ِب أ

َ
  يع بِ كَ  خع يْ شَ  انَ أ

َ
  رل مَ عل  َلل  اَل قَ فَ  اد  غَ  وتل مل أ

َ
 رَ  دْ قَ لَ فَ  اهَ نَّ سَ رِ غْ ِ َ  َك يْ لَ عَ  مل زِ عْ أ

َ
 نِ بْ  رَ مَ عل  تل يْ أ

 َ
ْ
   َ مَ  ِهدِ يَ بِ  اهَ سل رِ غْ يَ  اِب طَّ اْل

َ
 (اِِّنُّ َِبَ الطَّ  هل اوَ [ )رَ  ِب أ

قىلىنىدۇرە، ئۇ مۇنداق  رىىايەت دىنئەممار ئىبنە دۇزەيمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ”
سككككەن  ،تە ئۆمەر ئىبنە دەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ دادامغاىرمەن ھەز دەيدۇ:

مەن ئاندىن دادامنىڭ:  دېگەنلىكىنە، نېمىشككقا بۇ يېرىڭگە رۆچەت تىكمەيسككەن؟
دېگەنلىكىنە ئاڭلىدىم  .ېككىنى  قالغان ئادەم، ئەتىال ئۆلۈپ رېتىشككىم مۇمكىنيا

ئالالھ بىلەن قەسەمكە! بۇ رۆچەتنە چوقۇم »ېۇنىڭ بىلەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 
دېدى. مەن ېۇ چاغدا ئۆمەرنىڭ ئۆزى بىىاسىتە دادام بىلەن ئاېۇ يەرئە « تىكىسەن

 ەبەرانە رىىايەت قىلغان()ت .“ رۆچەت تىككەنلىكىنە رۆرئەنىدىم

  نْ ] عَ 
َ
  اءِ دَ رْ امَّ  ِب أ

َ
ِ  رَّ مَ  ل  جل رَ  نَّ أ ِ  اس  رْ غَ  سل رِ غْ يَ  وَ هل وَ  هِ ب   َلل  اَل قَ فَ  ٍق شِ مَ دَ ب

َ
 وَ  اذَ هَ  لل عَ فْ تَ أ

َ
 ولِ سل رَ  بل احِ َل  َت نْ أ

 َس رَ غَ  نْ مَ : ولل قل يَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  اهللِ  وَل سل رَ  تل عْ مِ سَ  َلَّ عَ  ْل جَ عْ تَ  لَ : اَل قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  اهللِ 
َ  اس  رْ غَ   يَ  مْ ل

ْ
ِ  اهللِ  قِ لْ خَ  نْ مِ  قع لْ خَ  لَ وَ  ِمي آدَ  هل نْ مِ  ْل كل ِت  إ

ِ  َلل  نَ ََك  لَّ  دَ َل  هِ ب
 (دل ْْحَ اَ  هل اوَ [ )رَ  ةع قَ

ئەبۇ دەردائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەمەېىقتىكە چاغلىرىدا، رۆچەت تىكىش بىلەن ”
سككەن دېگەن ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ رېتىىېتى : انىدى، بىر رىشككە مەېككغۇل بولغ

رەسكۇلۇلالھ سكەللەلالھۇ ئەلەيھە ۋەسكەللەمنىڭ سكاھابىسكە تۇرۇپ مۇېكۇ ئىشنە 
دېدى، ئۇ: سەن ماڭ ئالدىراپ رەتمە! مەن رەسۇلۇلالھنىڭ: رىمكە بىر  قىالمسەن؟

 مەدلۇقاتلىرىدىن تۈپ رۈچەت تىكىدىكەن، ئۇنە قانداقلىكە ئىنسان يارە ئالالھنىڭ
بىرى رېلى  يېسكككە، ئۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن سكككەدىقە ھېسكككابلىنىدۇ، دېگەنلىكىنە 

 )ئىمام ئەھمەد رىىايەت قىلغان( .“ئاڭلىغانىدىم، دەپ جاۋاب بەردى

 . نىيەتنى رۇسال   مۇستەھكەم ئىرمدە تىكلەش0
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:

 [  ِ  إ
  امَ نَّ

َ
ِ  الل مَ عْ اِْل ِ وَ  ِت ياَ ال  ب  ن

 (هِ يْ لَ عَ  قع فَ تَّ [ )مل  ىوَ نَ  امَ  ئٍ رِ امْ  كل  لِ  امَ نَّ
ئەمەللەرنىڭ دۇرۇل  رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھە ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن:”

بولۇېككككە نىيەتكە بككاغلىق، ھەررىم ئۆزىنىككڭ نىيەت قىلغككان نەرسككككىسككككىگە 
 ھەدىس( رەلگەن )بىرلىككە .“ئېرىشىدۇ
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دېگەن سۆزنىي ئاھاڭ تەرجىمىسى بويىچە  «ةع يَّ نِ »ى ئەرەب تىلىدىك« نىيەت» 
دە  ئاتايمىا. كەڭ « نىيەت قىلىش»قوبۇل قىلىنغان سۆز بولۇ   بىا ئادەتتە 

 كمەنىدى  ئېلى  ئېيتقاندم  كەلگۈس    ىگە ۋە ھاياتقا قارىتا ئۇزم ق مۇس    اپىلى
نىشان تىكلەش دېگەنلىكتۇر. نەچچە ئون مىڭلىغان ھەدىسلەر ئىچىدە  ھەدىس 

الىملىرى مۇش   ۇ ھەدىس   نى ئۆزىنىي ھەدىس توپالملىرىنىي باش قىس   مىغا ئ
كەلتۈرگەن. بۇ ھەدىس  نى خەلىپە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىقميەت قىلغان بولۇ   ئۇ 
كۆ  س   اندىكى مۇس   ۇلمانالرغا يادم بولۇ  كەتكەن. دىنىي ئىەادەت نۇقتىس   ىدى  

ئىە  ادەتنى  ي قوبۇل -ەلئىە  ادەتنى  ي يېرىمى  ئەم-ئەمەل« نىيەت»ق  ارىغ  ان  دم 
بولۇش   ىنىي ئالدىنقى ش   ەرتى. ھەرقاندم ق بىر ئەمەلنىي ئىەادەت ھېس   ابلىنىش 

 مەس ىلەن: يۇيۇنۇش  نى مىسال ياكى ھېس ابالنماس لىقى نىيەتكە باغلىق بولىدۇ.
قىلغانلىق بولىدۇ  « غۇس   لى»ئېلى  ئېيتس   ا ق  نىيەت قىلىنغان بولس   ا 

باش  قا ئىش ئەمە   كېچىس  ى نىيەت قىلىنمىغان بولس  ا س  ۇغا چۈش  ۈش  تى  
دۇ. بولى« ئېتىكا  قىلغانلىق»قونۇش  نىيەت قىلىنغان بولس   ا  چىتتەمەس   
ئۇخلىغانلىق بولىدۇ. ش   ۇنىي  چىتتەنىيەت قىلىنمىغان بولس   ا مەس    ئەگەر

بىلەن بىر ۋمقىتتا  نىيەت ئىەادەتنىي خارمكتېرىنى بەلگىلەيدۇ. مەس    ىلەن: 
ئىە ادەتلەرنى ي پەرز ئىەادەت ياكى نەپلە  ن ام از  ر زم  زمك ات ۋە ھەج ق ات ارلىق

ئىە ادەت ئىكەنلىكى پۈتۈنلەي نىيەت بىلەن ئ ايرىلى دۇ. پەرزگە نىيەت قىلغان 
بولس ا پەرز  نەپلىگە نىيەت قىلغان بولسا نەپلە ئىەادەت ھېسابلىنىدۇ. ئىسالم 
دىنىمىانىي ش   ەرئى نۇقتىس   ىدى  ئېلى  ئېيتقاندىمۇ  نىيەت بىر ئادەمنىي 

مى  مۇس    ۇلمان بولۇش ۆبىلەن ئىمانىنى كۆرس    ىتىدۇ. ش    ۇڭا مۋى  دمنى 
س ۈپىتىمىا بىلەن تۇرمۇش تىكى ھەربىر ئىشالردم نىيەتنى رۇ  قىلىشىمىا ۋە 
ئۇنىڭغ  ا ئەمەل قىلىش    ىمىا الزىم  نىيەتنى بۇزى  دىغ  ان ئىش    الرنى ھەرگىا 
قىلماس لىقىمىا الزىم. ئەگەر نىيىتىمىا دۇرۇ  بولمىس  ا ئالالھنىي جازمسىغا 

ياخش  ى »ئۇچرميمىا. ش  ۇڭا كىش  ىلەر دمئىم ياخش  ى نىيەتلىك كىش  ىلەرنى 
 دە  ئاتايدۇ.« ئەسكى ياكى بۇزۇ ق ئادەم»  يامان نىيەتلىك كىشىلەرنى «ئادەم

 . تىرىشى  ئۆگىنىش  ئىلىمغا ھۆرمەت قىلىش4
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ئ الالھ ت ائ اال ئ ادەم ئ اتىمىانى يارمتقان دەس    لەپكى مەزگىلدە  بىرىنچى 
مىاغ ا ھەرخى ل ئىلىملەرنى بىل دۈرگەن  ش    ۇ ئارقىلىق قىلى   ئ ادەم ئ اتى

ئىنس     انالرنى  ي تەپەككۇرىنى قوزغىتى     ئىلىمنى  ي ئىنس     ان  دم چوقۇم 
ھازىرلىنىش   قا تېگىش   لىك ش   ەرتلەردى  ئىكەنلىكىنى كۆرس   ىتى  بەرگەن. 

دە ئىنس    انالرنى ئىلىم تەلە  قىلىش    قا ئىلھامالندۇرىدىغان  «قۇرئان كەرىم»
ۇ   پەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالمغا چۈشۈرۈلگەن تۇن ى ۋەھىمۇ ئايەتلەر نۇرغۇن بول

ىم ەر ئەلەيھىسساالم ئىلەئىلىم تەلە  قىلىش بىلەن مۇناس ىقەتلىكتۇر. پەيغەم
ۋە ئىلىم تەھس  ىل قىلىش  نى ئىماننىي يۈكس  ەكلىكىگە كۆتۈرگەن  ھەم ئۇنى 

ىلىم جەننەتكە كىرگۈزى دىغ ان ئەمەللەرنى ي ق ات ارىغ ا قويغ ان. ئ الالھ تائاال ئ
ئارقىلىق ئىنس    اننىي جەمئىيەتتىكى ئورنىنى يۇقىرى كۆتۈرگەن.ئالالھ تائاال 

 دە مۇندم ق دەيدۇ: «قۇرئان كەرىم»

ْسَماءَ  آَدمَ  َعلَّمَ وَ ﴿
َ
ََّها اِل مْ  ثلمَّ  كل َ  َعَرَضهل نشِئلوِن  َقاَل فَ  الَْملَئَِاةِ  ََ

َ
ْسَماءِ  أ

َ
ْل بِِت نتلمْ  إِن ءِ َهُؤل  ﴾َلاِدهِيَ  كل

بارلىق ېككككەيئىلەرنىڭ ناملىرىنە ئادەمگە بىلد ردى، ئاندىن ئۇ  ئكالالھ﴿
دېگەنلىرىڭالر راست بولسا بۇ »ېكەيئىلەرنە پەرىشتىلەرئە رۆرسىتى  تۇرۇپ: 
سككۈرە / بەقەرە -2) ﴾دېدى« ېككەيئىلەرنىڭ ناملىرىنە ماڭا ئېيتى  بېرىڭالر

 ئايەت(-31
ِينَ  يَْسَتوِى َهْل  ْل قل ﴿ ِي َيْعلَملونَ  اّلَّ ونَ يَ  َل  نَ وَاّلَّ رل  إِنََّما ْعلَمل لوا َيَتَذكَّ ْول

ل
ْاَاِب  أ

َ
  ﴾اِْل

بىلىدىغانالر بىلەن بىلمەيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟ بۇنە پەقەت  »ئېيتقىنكە، ﴿
 ئايەت(-7سۈرە / زۇمەر -37) ﴾«ئەقىل ئىگىلىرىال تونۇپ يېتەلەيدۇ

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:

 َلل  اهللل  َل هَّ سَ  ام  لْ عِ  يهِ فِ  سل مِ تَ لْ يَ  ايق  رِ َط  َك لَ سَ  نْ مَ : مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  هللِ ا ولل سل رَ  اَل ]قَ  
ِ  ايق  رِ َط  َ  ََل إ

ْ
 (مع لِ ْس مل  هل اوَ )رَ  [ ةِ نَّ اْل

رىمكە ئىلىم تەھسككككىكل قىلىش يولىكدا مكاڭىدىكەن، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا ”
 )ئىمام مۇسلىم رىىايەت قىلغان(  .“جەننەتنىڭ يولىنە ئاسانالېتۇرۇپ بېرىدۇ

ئىس   الم دىنىمىا ئىلىم ئۈس   تىگە قۇرۇلغان دى   ئەينى چاغدم پەيغەمەەر 
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ئەلەيھىسساالم مەككە مۇكەررەمە ئەترمپىدىكى ھىرم غارىدم ئالالھتى  كىشىلەرنى 
ىس  ىنى قوبۇل قىلغان. بۇ غا باش  الش توغرىس  ىدىكى تۇن ى ۋەھھىدميەت يولى

 مۇندم ق دەيدۇ:ھەقتە ئالالھ تائاال 
 ﴿اقْ 
ْ
ِي  بِاْسمِ  رَأ ِى َك َرب نَسانَ  لََق خَ  َخلََق  اّلَّ  اقْ  َعلٍَق  مِنْ  اْْلِ

ْ
  َوَربَُّك  رَأ

َ
ِ  ْكَرمل اِْل  لَّمَ عَ  بِالَْقلَمِ  َعلَّمَ  ياّلَّ

نَسانَ   ﴾ َيْعلَمْ  لَمْ  َما اْْلِ
)ئە مۇھەممەد!( ئىنساننە لەدتە قاندىن ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمە ﴿

ەن ئوقۇغىن. سككەن ئوقۇغىن. پەرۋەردىگارىڭ ئىنسككانغا قەلەم بىلەن يېزىشككنە بىل
سۈرە / -76) ﴾ە بىلد رئەن ئەڭ رەرەملىت زاتتۇرئۆئەتكەن، بىلمىگەن نەرسىلەرن

 ئايەت(-1~1ئەلەق 

ۋەھيى مەزكۇر ئايەتى كەرىم پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االمغا چۈش  كەن تۇن ى 
ۋمل نازىل بولغان ئايەتلەر ھېسابلىنىدۇ. دىكى ئەڭ ئاۋ «قۇرئان كەرىم»بولۇ   

ئەرەب تىلىدىكى قەلەم  ئوقۇش  ئۆگىنىش ۋە ئىلىم قاتارلىق س  ۆزلەرنىي سۆز 
مەنىدمش س   ۆزلەر بولۇ   بۇالرنىي ھەممىس   ى   بىرىگە يېقى -مۇرلىرى بىروت

ئىنس اننىي ئىلىم تەلە  قىلىشىغا مۇناسىقەتلىك سۆزلەردۇر. يۇقىرىقى ئايەتى 
  نتى  ئىە ارەت بۇ ئىككى س    ۆزنى تىلغان ئالغا «ەم ۋە ئۆگىتىشقەل»كەرىم 

ش    ۇنىڭدى  كۆرۈۋېلىش    قا بولىدۇكى  ئىس    الم دىنى ئەزەلدى  تارتى  ئىلىم 
ئېلىش ۋە ئىلىم ئۆگىتىشنى ناھايىتى مۇھىم بىلگەن. ئالالھ تائاالنىي ئىلىم 

االم ستەلە  قىلىش ھەققىدىكى كۆرس ەتمىلىرىگە ئاس اسەن پەيغەمەەر ئەلەيھىس
 نى پەرز دە  بەلگىلىگەن.مۇس    ۇلماننىي ئىلىم تەھس    ىل قىلىش     ھەربىر

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دەيدۇ:

َ  ةع ضَ يْ رِ فَ  مِ لْ عِ الْ  بل لَ َط ]    )َرَواهل اْبنل َماَجه( [ مٍ لِ ْس مل  ُكل   ََ
)ئىمام ئىبنە ماجە  .“ئىلىم تەلەپ قىلىش ھەربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن پەرزدۇر”
 ەت قىلغان(رىىاي

چۈنكى  ھەقىقىي بىلىم توغرم ۋە چوڭقۇر چۈش    ەنچە بىلەن بولغ  ان  دىال  
  قۇتۇلدۇرغىلى بولىدۇ. پەقەت ئىلىم لەرنى ئازغۇنلۇ ق ۋە خۇرمپىيلىقتىكىش   ى

قۇدرىتىنى ب  ايق  ا  -ئ  الالھنى  ي ب  ارلىقىنى ۋە ك  ام  الىي كۈڭ ئىگىلىگەن  دىال
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ىش ئەقلىي خۇالسە چىقىرچىققىلى ۋە تەپەككۇر قىلى  ھېس قىلغىلى بولىدۇ  
لىق ئۆزىنى  ي ئېتىق  ادىنى ئەقلىي دەلىللەر ئۈس    تىگە قۇرۇ  چىققىلى ىئ  ارق

بولىدۇ. پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االم ئىلىم تەھس  ىل قىلىش ھەربىر مۇس  ۇلمان 
ئۈچۈن پەرز دەپال ق الماس    تى   بەلكى مۇس    ۇلماننىي پۈتۈن ھاياتىدم ئىلىم 

  ان.ئىگىلىشى كېرەكلىكىنى تەشەبەۇ  قىلغ

ْ  نَ مِ  مَ لْ عِ الْ  وابل لل ْط ] ال    ََل إِ  دِ هْ مَ ال
 [ دِ حْ اللَّ

 .“ېۈرتىن لەھەتكى ە ئىلىم تەلەپ قىلىڭالرۆب”

پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االم بىاگە ئىلىمنىي چەكس    ىا  ھاياتلىقنىي 
چەكلىكلىكى توغرىسىدم تەلىم بەرگەن. بىر ئۆمۈر ئىلىم تەھسىل قىلىشنىي 

منىي ئىلىم ھەققىدىكى تەلىماتلىرىغا ئەمەل ئۆزى پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    اال
 قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ.

َحقُّ بَِها]
َ
َو أ ْؤِمِن فََحْيثل وََجَدَها َفهل ِْكَمةل َضالَّةل المل

ْ
 [. الَُْكَِمةل ال

 مىننىڭۆئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە: ھېكمەتلىت سۆز م”
 “ۇر. ئۇنە قەيەردە تاپسا ئېلىشقا ئەڭ ھەقلىقتۇر.تتۈر پ قويغان نەرسىسىدىي

 . تىرىشى  ئىشلە   جەمئىيەتكە تۆھپە قوشۇش8
 دە مۇندم ق دەيدۇ:«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ِْي  َنْنل  إِنَّا﴿ وا امَ  َونَْاتلبل  الَْمْوَت  نل مل َّ  ثَاَرهلمْ َءاوَ  قَدَّ ءٍ  َوكل بٍِي  إَِمامٍ  ِِف  أْحَصْيَناهل  ََشْ  ﴾مل
 (يامان-يادشكككە)بىز، ېكككۈبھىسكككىزرە، ئۆلۈرلەرنە تىرىلد رىمىز، ئۇالرنىڭ ﴿

ئەمەللىرىنە ۋە ئىزنالىرىنە داتىرىلەپ قويىمىز. ھەممە ېەيئىنە روېەن دەپتەردە )يەنە 
 ئايەت(-12سۈرە / ياسىن -36) ﴾لەۋھۇلمەھفۇزدا( تولۇق داتىرىلەپ قويغانمىز

ئۆزىنى قەدىرلەيدىغان  يارمملىق -ئىس   الم دىنىمىا ھەربىر مۇس   ۇلماننىي ئۆز
كىشىلەردى  بولۇشىنى تەلە  قىلىدۇ. ياشلىق ئىنسان ھاياتىنىي ئالتۇن دەۋرى. 
مۇس  ۇلمان ياش  لىرىنىي قاندم ق قىلى  ئىس  الم دىنىنىي ئۆلچەم ۋە تەلەپلىرىگە 

ئۆزىنى قەدىرلەيدىغان  يارمملىق مۇسۇلمانالردى  بواللىشى توغرىسىدم -ئاس اسەن ئۆز
 بىاگە ئوچۇ ق تەلىم بەرگەن.« ھەدىس شەرى »ۋە « ن كەرىمقۇرئا»

ِب  نْ عَ ]
َ
َريَْرةَ  أ ولل  قَاَل  قَاَل  هل ْؤمِنل  وََسلَّمَ  َعلَْيهِ اهللل  َلّلَّ اهللِ  َرسل َحبُّ  َخْيع  الَْقوِىُّ  الْمل

َ
 مِنْ اهللِ  إََِل  وَأ
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ْؤمِنِ  ِعيِف  الْمل ى  َوِف  الضَّ َ  اْحرِْص  َخْيع  ُكل َك َيْنفَ  َما ََ َلابََك  َونِنْ  َتْعَجزْ  َوَل باهللِ  وَاْسَتِعنْ  عل
َ
ءع  أ ْل  َل فَ  ََشْ  َتقل

ِن   لَوْ 
َ
ْيَطانِ  َعَمَل  َتْفَتحل  لَوْ  فَإِنَّ  َفَعَل  َشاءَ  َوَمااهللِ  قََدرل  قلْل  َولَِانْ  َوَكَذا َكَذا ََكنَ  َفَعلْتل  أ   [.الشَّ

يككادشككككىراقتۇر ۋە مىنككدىن ۆمىن ئككالالھ تككائككاالغككا ئككاجىز مۆرۈچلۈل م” 
سكككۆيۈملۈررەرتۇر. ھەممە نەرسكككىدە يادشكككىلىق بار. سكككەن ئۆز ڭگە پايدىلىق 
نەرسكككىلەرئە ھېرىس بولغىن. ئالالھ تائاالدىن ياردەم تىلىگىن )ئالالھقا تايانغان 
ھالىتىڭدە( ئۆز ڭنە ئاجىز دەپ قارىما، ئەئەر سكاڭا بىرەر رۆڭۈلسكىزلىت يېتى  

بوپتىكەن، مۇنداق قىلسام بوپتىكەن دېمىگىن، ئالالھ قالسا، ئۇنداق قىلغان بولسام 
تكائاالنىڭ پۈتۈۋەتكەن تەقدىرى ېككككۇ ئىكەن، ئالالھ دالىغان نەرسككككە بولىدۇ، 

ن سكۆزلەر ېكەيتاننىڭ ئىشىغا يول ئې ى  ەدېگ “ئەپسكۇل، راېككە ”دېگىن. 
 )ئىمام مۇسلىم رىىايەت قىلغان(« بېرىدۇ

ميەت قىلىنى  دۇكى  پەيغەمەەر رەي رە رەزى يەل الھ ۇ ئەنھۇدى  رىقۇئەب ۇ ھ 
 ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:

  [ ِ ِ  اهللَ  نَّ إ ْ  ذل حِ تَّ يَ  دَ بْ عَ الْ  بُّ َيل ِ  ةَ نَ هْ مِ ال ِ  ََن غْ تَ ْس يَ ل  [ اِس الَّ  نِ عَ  اهَ ب
ئالالھ رەسكىپكە تايىنىش ئارقىلىق رىشككىلەرئە موھتاج بولۇېتىن ساقالنغان ”

 قىلغان()دارۇقۇتنە رىىايەت  .“رىشىنە يادشە رۆرىدۇ

ِ  اهللَ  نَّ إِ ] ْ  بُّ َيل ْ  نَ مِ ؤْ مل ال  [َف َِّتِ حْ مل ال
مىننە يادشككككە ۆئالالھ ھەقىقەتەن ھۈنەر رەسككككى  ئىگىسككككە بولغان م”

 )تەبەرانە رىىايەت قىلغان( “رۆرىدۇ.
ِ جَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  اهللِ  ولل سل رَ  نَ ]ََك      َ مَ  اس  ال

َ
ِ حَ ْل أ ِ  وارل َظ نَ فَ  مٍ وْ يَ  اَت ذَ  هِ اب  وَ  ْلٍ جِ  ىذِ  ابى شَ  ََل إ

 ةٍ وَّ قل
َ  رَ اَّ بَ  دْ قَ وَ  ل قَ فَ  َْع ْس ي َ  اذَ هَ  حَ يْ وَ  واال  :مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  اهللِ  ولل سل رَ  اَل قَ فَ  اهللِ  لِ يْ شِ سَ  ِِف  هل ْلل جِ وَ  هل ابل بَ شَ  نَ ََك  وْ ل
ل قل تَ  لَ   إِ فَ  اذَ هَ  واول

ِ  هل نَّ َ  نَ ََك  نْ إ َ  َْع ْس ي  ْس مَ الْ  نِ عَ  اهَ فِ كْ ِِلَ  هِ سِ فْ نَ  ََ
َ
ِ وَ  اهللِ  يلِ شِ سَ  ِِف  وَ هل فَ  اِس الَّ  نِ عَ  ايهَ نِ غْ يل وَ  ةِ لَ ِت  نْ ن

َ  نَ ََك  َ  َْع ْس ي ََ  
َ
  ْيِ فَ يعِ َض  نِ يْ وَ بَ أ

َ
 (اِِّنُّ َِبَ الطَّ  هل اوَ [ )رَ  اهللِ  يلِ شِ سَ  ِِف  وَ هل فَ  مْ يهِ فِ اْ يَ وَ  مْ هِ يْ نِ غْ ِِلل  اٍف عَ ِض  ةٍ يَ ر  ذل  وْ أ

ىسككسككاالم سككاھابىلىرى بىلەن ئولتۇراتتە، ئۇالر بىر رۈنە پەيغەمبەر ئەلەيھ”
نكاھكايىتە قاۋۇل، ئۇسككككتىخانلىق بىر رىشككككىنىڭ تۇرمۇېككككىنە قامداش ئۈچۈن 

پ رېتىپتۇ! ئەئەر ئۇ ئاېۇ ياېلىقە لۇزايا بو برېتىىاتقانلىقىنە رۆر پ: بۇ ياش ئەجە
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قىلىشككقا سككەرپ قىلغان بولسككى ۇ! قۇدرىتىنە ئالالھ يولىدا دىزمەت -بىلەن رۈچ
: سككىلەر ئۇنداق دېسككەڭالر مۇنداق دېگەن ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالمگىنىدەېد

بولمايدۇ، ئەئەر ئۇ، رىشىلەردىن بىھاجەت بولۇش ئۈچۈن تىرىشىىاتقان بولسا، ئۇ 
-ئانىسە ۋە رى ىت باال-ئالالھ يولىدا دىزمەت قىلغان بولىدۇ؛ ئەئەر قېرىغان ئاتا

ېككغۇل بولغان بولسككا، ئۇ ئالالھ يولىدا چاقىلىرىنىڭ تۇرمۇېككىنە قامداش ئۈچۈن مە
 )تەبەرانە رىىايەت قىلغان( . “دىزمەت قىلغان بولىدۇ

 مۇندم ق دېگەن:يەنە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم 

ْ  نِ عَ  ايف  فِ عْ تَ وَ  ل  لَ حَ  ايَ نْ امُّ  َب لَ َط  نْ ]مَ   ْس مَ ال
َ
َ  اي  عْ سَ وَ  ةِ لَ ِت َ  اف  طُّ عَ تَ وَ  اِلِ يَ عِ  ََ  هل هَ جْ وَ  وَ  اهللَ  ِقَ لَ  هِ ارِ جَ  ََ

 (ِقُّ هَ يْ اْاَ  هل اوَ )رَ    [ رِ دْ اْاَ  ةَ لَ َِلْ  رِ مَ قَ لْ ََك 
ھتاج بولماسككككلىق ۋە ورىمكە ھكاالل رىزىق تەلەپ قىلىش، بكاېككككقىالرغا م”

قوېنىسىنىڭ ھالىدىن دەۋەر ئېلىش -ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇېىنە قامداش ئۈچۈن قولۇم
ا مۇالقات بولغان چاغدا، يۈزى ئون قىيامەت رۈنە ئۇ ئالالھق ،ئۈچۈن تىرىشقان بولسا

 )بەيھەقە رىىايەت قىلغان( .“بەش رۈنلۈل تولۇن ئايدەل ناھايىتە يورۇق بولىدۇ
 إِ ” ئىبنە مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن:

  ِّن 
َ
  هل رَ كْ َِل

َ
  نْ أ

َ
 ارِ فَ  َل جل الرَّ  ىرَ أ

  ِِف  لَ  غ 
َ
 لَ وَ  اهل يَ نْ دل  رِ مْ أ

  ِِف 
َ
ِ رَ آخِ  رِ مْ أ مەن بىر رىشىنىڭ يا دۇنيالىقە، يا ئادىرەتلىكە ئۈچۈن مەېغۇل نە )يە .“هِ ت

 دىن ئېلىندى( «ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن)».( بولمىغانلىقىنە رۆر ېنە ناھايىتە يامان رۆرىمەن

 . ئۆزئارم ئۆتۈنۈش ۋە كۆڭۈل بۆلۈش2
 دە مۇندم ق دەيدۇ: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

نوَ ﴿
َ
واْ  أ قَْربل  َتْعفل

َ
مْ  الَْفْضَل  تَيَسولاْ  لَ وَ  ْقَوىلِلتَّ  أ   ﴾بَِصيع  َتْعَمللونَ  بَِمااهلَل  إِنَّ  بَيَْنال

سكىلەرنىڭ ئۆتۈنگىنىڭالر تەقىادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر. ئۆزئارا ئېھسككان قىلىشنە ﴿
سۈرە / -2) ﴾ئۇنتۇماڭالر. ئالالھ ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭالرنە رۆر پ تۇرغۇچىدۇر

 ئايەت(-233بەقەرە 

رەھىم قىلىش ئالالھنىي ئىرمدىسى  ئالالھ تائاال -ۆزئارم ئۆتۈنۈش ۋە سىلەئ
نېئمەتلىرىنى بىانىي ئارىمىاغا تەقس   ىملىقەتكەن بولۇ   س   ىادە بار نەرس   ە 
بەلكىم ئۇنىڭدم بولماس    لىقى مۇمكى   ئۇنىڭدم بار نەرس    ە بەلكىم س    ىادە 

بۆلۈش   ىمىا   بولماس   لىقى مۇمكى   ش   ۇندم ق بولغانىكەن بىا ئۆزئارم كۆڭۈل
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ئالالھنىي بەرگەن نېئمىتىدى  بىرلىكتە بەھرىمەن بولۇش  ىمىا الزىم. ئىسالم 
دىنىمىا مۇس  ۇلمانالرنىي ئۆزئارم ھەس  ەت قىلىش  ى ۋە دۈش  مەنلىش  ىش  ىنى 

رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رىقميەت قىلىنى  دۇكى  پەيغەمەەر ۇچەكلەي  دۇ. ئەبۇ ھ
 ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:

ا ]لَ  بَ وا،تَ وا، َولَ  َغضل وا، َولَ  ََتَاَسدل ابَرل ونلوا تََد ادَ  َوكل ْسلِمٍ  ََيِلُّ  َولَ  إِْخَوان ا،اهللِ  ِعبَ   لِمل
َ
 نْ أ

رَ  ْهجل َخاهل  يَ
َ
 .[َِلَالٍ  ثَلَِث  فَْوَق  أ
بىرىڭالرغا تەتۈر قاراېككككماڭالر، -بىرىڭالرنە تكاېككككلىىەتمەڭالر، بىر-بىر”

قېرىنداش  ئالالھنىڭ الر، ھەممىڭالرۋە ھەسكككەت قىلىشكككماڭئاداۋەتلەېكككمەڭالر 
بەندىلىرىدىن بولۇڭالر. مۇسكككۇلماننىڭ قېرىندىشكككىغا ئۈچ رۈندىن ئارتۇق ئاداۋەت 

 ھەدىس( رەلگەن)بىرلىككە  .“ تۇتۇېە دۇرۇل ئەمەل

ئىنس ان ئۆزىنى ھۆرمەتلىشى  كۆرەڭلە  چوڭچىلىق قىلماسلىقى  ئۆزىنى 
ك. ئۆزىنى ھۆرمەتلە  قەدىرلىش    ى  ئ  ال  دممچىلىقنى رەت قىلىش    ى كېرە

ئارمانلىرىنى -يارمملىق بولغىلى  ئۆزىنىي ئارزۇ-قەدىرلىگەن دە  جاس    ارەتلىك
ئىش  قا ئاش  ۇرۇ   بەختلىك تۇرمۇش قۇرغىلى بولىدۇ. بۈگۈن  بىا مۇس  ۇلمان 

تېخنىكا يۈكس    ىلىقمتقان  جەمئىيەت تەرەققىي قىلىقمتقان  -ياش    لىرى  پەن
قە قويۇقالش قان بىر دەۋردە ياش  اۋمتىمىا  كۆ  مەدەنىيەتلەر مەركەزلەش كەن  ئاال

مانا بۇ ئالالھ تائاالنىي بىاگە بەرگەن نېئمىتىدۇر  ش   ۇڭا بىا ئالالھقا ش   ۈكۈر 
ئېيتىش   ىمىا  ش   ۇندمقال ئالالھقا تەۋەككۈل قىلى   تولۇ  تاش   قان ئۈمىد  
ئىش   ەنچ ۋە مۇس   تەھكەم قەدەملەر بىلەن كېلەچەككە قارم  يول ئېلىش   ىمىا 

اندم ق ئەھقملدم  تەكەبەۇرلۇ ق ۋە چوڭچىلىق قىلماس    لىقىمىا  ز ر الزىم. ھەرق
تىرىش    چ انلىق كۆرس    ىتى   ئۆزىمىانى ئىلىم بىلەن قورملالندۇرۇ   ئەقلى 
ئى ق تى  دمرى مى ا بى لەن يېڭى جەمئىيەت بەرپ  ا قىلى    چىقىش    ىمىا  
ش   ەھىرىمىانىي ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى قوغدميدىغان ياش   الردى  بولىش   ىمىا  

 ۈزەل ئەخالقىمىا بىلەن باشقىالرغا تەسىر كۆرسىتىشىمىا الزىم.گشۇندمقال  
 ئالالھ تائاال بىاگە ھىدميەت ۋە نۇسرەت ئاتا قىلغاي  ئامى !

  العاملي رب هلل المد أن دعوانا آخرو
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 كۈنى )جۈمە(-42ئاينىي -01
 

 

 دۇئا ۋە ئۇنىڭ خاسىيىتى
  

َماوَاِت ﴿ ِي َلل َما ِِف السَّ َْمدل هللِ اّلَّ
ْ
  ال

َ
َكِ َوَما ِِف اِل

ْ
َو ال َْمدل ِِف اْلَِخَرةِ َوهل

ْ
َبِيل َيْعلَمل ْرِض َوَلل ال

ْ
 يمل اْل

 َما يَلِ 
َ
جل ِمْنَها َوَما َيْنِ جل ِِف اِل ورل ْرِض َوَما ََيْرل َو الرَِّحيمل الَْغفل جل فِيَها َوهل َماءِ َوَما َيْعرل   [2 -1]سبِت:  ﴾لل مَِن السَّ

َ اَ 
ْ
ِ  هلِلِ  دل مْ ل ِ ًَك الْ  ِت حَ بَّ ي سَ اّلَّ  ، وَ  هِ دِ ََمْ وَ  هِ تِ مَ ْظ عَ لِ  وهل جل ول الْ  ِت نَ عَ ، وَ  هِ دِ مْ َِبَ  اِت نَ ئ

َ
  دل هَ شْ أ

َ
ِ  لَ  نْ أ  لَ  هل دَ حْ وَ  اهللل  لَّ هلإ إ

 وَ  يَك َشِ 
َ
  دل هَ شْ أ

َ
َ  نَّ أ ل سل رَ وَ  هل دل بْ ا عَ د  مَّ مل َ  ّل  ، امهلل َل  ولل َ نَ دِ ي   سَ ََ َ وَ  دٍ مَّ ا مل  وَ   آِلِ ََ

َ
ِ حَ ْل أ ْْجَِعَي. هِ اب

َ
 أ

: ا َبْعدل مَّ
َ
 أ

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  ھۆرمەتلىك جامائەتلەر!
تۇرمۇش    ىمىادم دۇئ انىي ر لى ئىنتايى  چوڭ ۋە ئەھمىيىتى ز ردۇر. دۇئا 

ەتەرلەردى  س    اقاليدىغان مۇس    ۇلمان كىش    ىنىي ئۆتكۈر قورملى ۋە تۈرلۈك خ
م ق قىلس    ا ق توغرم بولىدۇ؟ ئۇندمقتا دۇئا دېگەن نېمە؟ دۇئانى قاند .ىنىدۇرقالق

مۇس   ۇلمانالر دۇئالىرىمىانىي مەقەۇل بولۇش ش   ەرتلىرى قايس   ىالر؟ بۇالر بىا 
بىا بۈگۈن ئەنە ش  ۇ ئىەادەتلەرنىي  ھېس  ابلىنىدۇ.ز رۈر بولغان مەزمۇن  بىلىش

ھەققىدە قىس  قىچە چۈش  ەنچە “ دۇئا ۋە ئۇنىي خاس ىيىتى”ئەڭ ئەۋزىلى بولغان 
 ۇ ق.بېرى  ئۆتۈشنى توغرم تاپت

 .دۇئا دېگەن نېمە؟0
  چ  اقىرىش” مەنىس    ى لۇغەت نى  يس    ۆزى «ءل َع مُّ اَ »ئەرەب تىلى  دىكى 

 ىك تۆۋەنچىل”  . شەرىئەت ئىستىالھىدىكى مەنىسىلىك بولىدۇدېگەن “يالقۇرۇش
كەمتەرلى  ك بىلەن ئ  الالھ ت  ائ  االغ  ا ي  القۇرۇ  ئۇنىڭ  دى  ھ  اجەتلىرىنى 

  دېمەكتۇر.  “سورمش
مل اَوقَاَل َربُّ ﴿ وِن دْ ال مْ  عل ْسَتِجْب لَال

َ
 ﴾أ

-31) ﴾بۇل قىلىمەنوق ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مەن» پەرۋەدىگارىڭالر ئېيتىدۇ: ﴿
 (ك ئايەت 61غافىر سۈرە / 
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 دەيدۇ:ئالالھ تائاال يەنە مۇندم ق 
ِينَ  َم َ  َنْفَسَك  اْلِِبْ وَ ﴿ ونَ  اّلَّ ونَ  وَالَْعِشِي  اةِ وبِالَْغدَ  َربَّهلم يَْدعل  ﴾وَْجَههل  يلِريدل
 تئىبادەئادشامدا ئۇنىڭغا -ىگەنسەن پەرۋەردىگارىنىڭ رازىلىقىنە تىلەپ، ئەت﴿
 (ئايەت-21 رەھفسۈرە / -11) ﴾رۆڭلۈرنە تودتاتقىن قىلىدىغانالر بىلەن )دۇئا(

 دۇئانىي ئىسالمدىكى ئورنى
دۇئانىي ئىس    الم ئەقىدىس    ىدىكى ئورنى ناھايىتى چوڭ بولۇ   ئۇ بەندە 

 ۇرىسىنى باغال  تۇرىدۇ. دۇئا خالىس ئىەادەتتۇر. بىلەن پەرۋەردىگارى ئوتت
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:

َعءل ] فَْضلل امُّ
َ
  “دۇئا ئىبادەتنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىدۇر.” يەنى[   الِعَباَدةِ أ

مەلۇمكى  ئىە  ادەتلەر ئ  الالھ ت  ائ  االنى ي  اد ئېتىش ۋە ئۇنىڭغ  ا بولغ  ان 
قۇرئ  ان »ۈن بۇيرۇلغ  ان. ئ  الالھ ت  ائ  اال ھ  اجەتمەنلىكىنى ئىاھ  ار قىلىش ئۈچ

دە دۇئ انى ي ئىەادەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ۋە بەندىلىرىنى ئۇنىڭغا « كەرىم
  . ئالالھ تائاال مۇندم ق دەيدۇ:دۇئا قىلىشقا بۇيرۇغان

﴿ 
ل
وِن دْ أ ْسَتِجْب  عل

َ
مْ  أ ِينَ  إِنَّ  لَال  ﴾َداِخِرينَ  مَ َجَهنَّ  ونَ لل َسيَْدخل  ِعَباَدِت  َعنْ  يَْسَتْكِِبلونَ  اّلَّ

 مېنىڭ ئىبادىتىمدىنبۇل قىلىمەن. ېۈبھىسىزرە، ومەن قماڭا دۇئا قىلىڭالر، ﴿
سۈرە / -31) ﴾تارتىدىغانالر دار ھالدا جەھەننەمگە رىرىدۇ باش چوڭ ىلىق قىلى 

 (ئايەت-61 غافىر

دۇئ ا قىلى   ھ  اجەتلىرىنى  ئۆزىگەئ الالھ ت ائ اال بۇ ئ ايەتتە  بەن دىلىرىنى 
ئۆزلىرىنىي ئالالھ تائاالغا موھتاج ئىكەنلىكىنى   رۇش بىلەن بىرگەسورمشقا بۇي

ئىاھ ار قىلمايدىغانالرنىي ئالالھ تائاالغا ئىەادەت قىلىش    تى  باش تارتقۇچى 
 د زمخقا اليىق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان.   گۇناھكارالردى  سانىلى 

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:  
َ  لَمْ  نْ مَ ] ْل ي

َ
مِِذِىي    [َعلَْيهِ  َيْغَضْب اهلَل  ْسِت ْ  ()َروَاهل الِّت 

رىمكە ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلى ، ئۇنىڭدىن ھاجەتلىرىنە سورىمايدىكەن، ”
 )ئىمام تىرمىزىي رىىايەت قىلغان(  “ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا غەزەپ قىلىدۇ.

قىلى   خالىس   ا  تى  مەلۇمكى  دۇئافيۇقىرىقى ئايەت بىلەن ھەدىس ش   ەرى
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ئەمە   بەلكى  ئۇ ئالالھ تائاال  ئىەادەتبولى دىغان قىلمىس    ىمۇ  مىس    اخ الى
بويرۇغ  ان ئىە  ادەتتۇر. ئەگەر ئۇن  دم ق بولمىس    ا ئى  دى  يۇقىرىقى ئ  ايەت بىلەن 

ئالالھ تائاالنىي ئىەادىتىدى  باش تارتقۇچىالر ”ھەدىستە دۇئانى تەرك ئەتكۈچىلەر 
 دە  سۈپەتلەنمىگەن بوالتتى.  “رۋە ئالالھنىي غەزىپىگە ئۇچرميدىغانال

 دۇئانىي پەزىلىتى ۋە پايدىسى. 4
 دە مۇندم ق دەيدۇ:« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

اوَ ﴿ لََُك  نِذَ
َ
ِت َُ رِيبع  فَإِِِني  َعَِني  ِعبَادِى سُُ

ِجيبل  قَ
ل
اِع  َدْعَوةَ  أ ا امَّ تَِجيبلوا َدَعنِ  إِذَ ُْ  َِل  فَلْيَسُُ

مْ  ِب  َوِْللْؤمِنلوا ونَ يَرْ  لََعلَّهل دل  ﴾شل
)ئە مۇھەممەد!( مېنىڭ بەندىلىرىم سككەندىن مەن توغرۇلۇق سككورىسككا، )ئۇالرغا ﴿

ئېيتىك  قوي( مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغكا يېقىنكدۇرمەن، مكاڭا دۇئا قىلسكككا، مەن دۇئا 
ا يول تېپىش ئۈچۈن مېنىڭ قىلغۇچىنىكڭ دۇئكاسكككىنە ئىاكابەت قىلىمەن. ئۇالر توغر

 ئايەت(-116سۈرە / بەقەرە -2) ﴾ا چىڭ تۇرسۇنبۇل قىلسۇن ۋە ئىمانىدونە قدەۋىتىم

 مۇندم ق دېگەن:  پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم
ِب  نعَ ]

َ
َرةَ  أ َريْ هل اهللل  َرِضَ  هل ولل  قَاَل  قَاَل  َعنْ ّلَّ اهللِ  َرسُُل َُُ هِ اهللل  ل لَّمَ  َعلَيْ هل  َمنْ  َوسَُُ نْ  ََسَّ

َ
 أ

َدائِدِ  ِعنْدَ  َلل اهللل  يَْستَِجيَب  ْكِثْ فَ  َوالَْكْرِب  الشَّ َعءَ  لْيل مِِذىُّ الرََّخاءِ  ِِف  امُّ ْ  (.[ )َرَواهل الِّت 

، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىلىنىدۇرەرىىايەت  دىنئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ”
رىمكە قىيىن ىلىققا دۇچار بولغان، بېشكككىغا رۈن چۈېككككەن رۈنلەردە مۇنداق دېگەن: 

ىرجەم باياېككات رۈنلەردە دۇئانە رۆپ قىلغان دۇئايىم ئىاابەت بولسككۇن دېسككە، دات
 )ئىمام تىرمىزى رىىايەت قىلغان(“ قىلسۇن.
ولل  اَل قَ ] ّلَّ  اهللِ  َرسُُل لَّمَ  َعلَْيهِ اهللل  لَُُ لِمٍ  ِمنْ  امَ  :وَسَُُ سُُْ و مل  قَِطيَعةل  َول إِْثمع  فِيَها لَيَْس  بَِدْعَوةٍ  يَْدعل
ْعطَُ  إِلَّ  رَِحمٍ 

َ
ااهللل  اهل أ َدى بِهَُ نْ  اإمَّ :  ثَلٍث  إحُْ

َ
َل  أ ا ، َدْعَوتَهل  َلل  يلَعج  ِخَرَها َونِمَّ ا ، ةِ رَ اْلخِ  ِِف  َلل  يَدَّ نْ  َونِمَّ

َ
 أ

وءَ  من َعنهل  يَْرَف ل  لوا ، بِِمْثلَِها السُّ ْكَثل اهللل :  قَاَل  ، اهللل  ِبَ نَ  يَا نلْاِثل  إذ ا:  قَال
َ
(.أ ْْحَدل

َ
 [ )َرَواهل أ

-ۋە سىلەر مايدىغانسكۇلمان ئۇناھ بولر مۇقانداق بىپەيغەمبەر ئەلەيھىسكسكاالم: ”
ئالالھ ئۇنىڭغا مۇنداق ئۈچ ئىشنىڭ ئۈزمەيدىغان ئىشنە ئالالھتىن تىلەيدىكەن، رەھىمنە 

ز ئىاابەت بولىدۇ، يا ئالالھ ېۇ دۇئانىڭ ساۋابىنە ېبىرىنە بېرىدۇ. يا ئۇنىڭ دۇئاسە ت
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يامانلىقنە ئۇنىڭدىن  ىرىدەنىڭ باراۋئۇنىڭغا ئادىرەت ئۈچۈن ساقالپ قويىدۇ. يا ېۇ دۇئا
ىز بئۇنداقتا ئە ئالالھنىڭ ئەل ىسە، ئاڭلىغان سكاھابىلەر: بۇنە  دېدى. ،ىېتىدۇىرۆتۈر

 ،دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئالالھ ئۇنىڭدىنمۇ رۆپ بېرىدۇ-رۆپ دۇئا قىلىمىز
 ەت قىلغان(ئىمام ئەھمەد رىىاي)  “.ېدىد

بىر ئىەادەتكى  مۇسۇلمان كىشى ئالالھ  ياخشىدۇئا شۇندم ق پەزىلەتلىك ۋە 
تائاالدى  ھاجەتلىرىنى سورمش يۈزىسىدى  دۇئا قىلغىنىدم ئۈڭ تەرەپتى  پايدىغا 
ئېرىش    ىدۇ. بىرىنچىدى   ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلى  ئۇنى س    ۈيۈندۈرگەنلىكى 
ئۈچۈن ئالالھ تائاالنىي مۇھەبەىتىگە ئېرىش   ىدۇ. ئىككىنچىدى   دۇئا ئىەادەت 

انلىقى يۈزىسىدى  ئىەادەتنىي ساۋمبىغا ئېرىشىدۇ. ئۈچىنچىدى   سورىغان بولغ
  .ھاجەتلىرى رمۋم بولىدۇ

 دۇئا ئى ابەت بولۇشنىي شەرتلىرى .8
گە ىنىي ئۆزىدەتنىي قوبۇل بولۇشئىسالم دىنىدم بۇيرۇلغان ھەر قاندم ق ئىەا

 ەت بولۇش   ى ئۈچۈنمۇ مەخس   ۇ ش   ەرتلىرى بولغىنىدەك  دۇئانىي ئى ابخا  
 تۆۋەندىكىچە: شەرتلەر ئۇ تلەر ھازىرالنغان بولۇشى كېرەك.شەر

  دۇئانى ئالالھقا بولغان چى  ئىخال  بىلەن قىلىش 
ئىەادەتنىي قوبۇل بولۇش  ى ئۈچۈن ئىخال  ش  ەرت -ھەر قاندم ق بىر ئەمەل

بولغىنى  دەك  دۇئ  ا ئى   ابەت بولۇش    ى ئۈچۈنمۇ ئەلقەتتە  ئىخال  ش    ەرت 
ەلب قېتىدى  بولغان س    ەمىمىي س    ۆيگۈ بىلەن قىلىنىدۇ. ئىخال  دېگەن ق

كۆرس  ىتىلگەن چى  س  ادمقەت دېمەكتۇر. ئالالھقا قول كۆتۈرۈ  دۇئا قىلغاندم  
ھ ئالالئۇنىڭغا ش  ۇندم ق س  ۆيگۈ س  ادمقەت  بىلەن يۈزلىنىش تەلە  قىلىنىدۇ. 

 مۇندم ق دەيدۇ:   دە« قۇرئان كەرىم»تائاال بۇ ھەقتە 
وا َماوَ ﴿ ِمرل

ل
واِِلَعْ  إِلَّ  أ ْلِِصيَ اهلَل  بلدل َنَفاءَ  ينَ اِمي  َلل  ُمل  ﴾حل

ھەق دىنغكا ئېتىقكاد قىلغكان ھالدا ، ل قىلغكانئكالالھقكا دكادىننە  ئۇالر پەقەت﴿
 (ئايەت-1بەييىنە سۈرە / -71)  ﴾ئىدى رۇلغانالھقىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيئال

 بولۇش  چىكى ھااللېك-ئىچمەك ۋە كىيىم-دۇئا قىلغۇچىنىي يېمەك
 مۇندم ق دېگەن: ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم بۇ 
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( [اييب  َط  إل َيْقَبلل  ل طييبع  اهلل إنَّ ] ْسلِمل  )َرَواهل الْمل
 “ھەقىقەتەن ئالالھ تائاال پارتۇر، ئۇ پەقەت پال بولغاننىال قوبۇل قىلىدۇ.”

 بولغان لالئىچمەكلىرى ھا-بۇ ھەدىس   نىي مەنىس   ى: قەلەى پاك  يېمەك
ىدۇ  ئى ابەت قىل لىرىنىقوبۇل قىلىدۇ  دۇئائالالھ ئىەادەتلىرىنى  كىش  ىلەرنىي

ۇيرۇ  پاكلىققا ب ۋە ئىنس  انالرنى پەيغەمەەرلەرنىئالالھ تائاال دېگەنلىكتۇر. ش  ۇڭا 
 مۇندم ق دېگەن: 

يِيَباِت َواْعَمللوا َلاِل ا﴿ وا ِمَن الطَّ
ل لل كل يَُّها الرُّسل

َ
 ﴾مع بَِما َتْعَمللوَن َعلِي إِِِني  يَا أ

يەڭالر، يادشە ئەمەللەرنە قىلىڭالر، مەن ھەقىقەتەن نە نەرسىلەر ئە پەيغەمبەرلەر! ھاالل﴿
 (ئايەت-11ئمىنۇن ۇمسۈرە / -23) ﴾قىلغان ئىشلىرىڭالرنە ئوبدان بىلىمەن سىلەرنىڭ

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 
َل  َذَكرَ وَ ] َفرَ  يلِطيلل  الرَّجل ْشَعَث  السَّ

َ
غْ  ، أ

َ
َماِء، إََِل  يََديْهِ  يَْرَف ل  َِبَ أ ، يَا السَّ ، يَا َربُّ هل  َربُّ ،حَ  َوَمْطَعمل  َرامع

بلهل  ، َوَمْْشَ ىَ  َحَرامع ذ  ََراِم، َوغل
ْ
ِنَّ  بِال

َ
لْسَتَجابل  فَأ لَِك  ي ِمِذىُّ ِّلَ ْ  (؟[  )َرَواهل الِّت 

 ئىككەتوزان قاپلىغان، چاچلىرى چۇۋۇلغان قىياپەتتە -بىراۋ ئۈسككتە بېشككىنە چاڭ”
دەپ دۇئا قىلىدۇ. ھالبۇرە، -!قولىنە ئكاسكككمانغا رۆتۈر پ، ئە پەرۋەردىگارىم! ئە ئىگەم

ئى كەنلىرى ھكارامكدىن، رىيگەنلىرىمۇ ھكارامدىن بولۇپ، ئۇ ھارامدىن -ئۇنىكڭ يېگەن 
 (تىرمىزى رىىايەت قىلغان) “ئوزۇقالنغان تۇرسا، قانداقمۇ ئۇنىڭ دۇئاسە ئىاابەت بولسۇن؟

  قىلىش ئۈمىدۋمرلىق بىلەن ىنى  ئىشت بولۇشىغا ئى ابە دۇئانى
ِب  نعَ ]

َ
َرْيَرةَ  أ ولل  قَاَل  قَاَل  هل ُُل ّلَّ اهللِ  َرس َُُ لَّمَ  َعلَْيهِ اهللل  ل َُُ وا :وَس ْنتلمْ اهلَل  اْدعل

َ
وقِنلونَ  وَأ  بِاْْلَِجابَةِ  مل

وا نَّ  َواْعلَمل
َ
َ  َل اهلَل  أ َعء   ْسَتِجيبل ي ِمِذىُّ .[   )َلهٍ  َغفٍِل  قَلٍْب  ِمنْ  دل ْ  (َرَواهل الِّت 
ئەبكۇ ھكۇرەيكرە رەزىكيەلكالھكۇ ئەنكھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر ”

سىلەر ئىاابەت بولۇېقا چىن ئىشەنچ قىلغان ھالدا دۇئا  ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
قىلىڭالر. بىلىڭالررە، ئالالھ تائاال دىلىنە غەپلەت باسككقانالرنىڭ دۇئاسىنە ئىاابەت 

 (تىرمىزى رىىايەت قىلغان)  “.قىلمايدۇ

 مۇندم ق دېگەن: يەنە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم 
مْ  َدَع  إَِذا] كل َحدل

َ
ْل  فَل ، أ مَّ :  َيقل ْئَت  إِنْ  َِل  اْغِفرْ  اللَّهل ْئَت  إِنْ  َِن اْرَْحْ  شُُِ ْقَِن  شُُِ  ِِلَْعزِمْ  ِشْئَت  إِنْ  اْرقل
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لَةَ 
َ
ْكرِ  وَل  َشاءَ  َما َيْفَعلل  إِنَّهل  الَْمْسِت (َلل  هَ مل  .[  )َرَواهل اْالَرارِىُّ

ئە ئالالھ! ئەئەر دالىساڭ مېنە مەغپىرەت  سكىلەرنىڭ بىرىڭالر دۇئا قىلغاندا،”
 .قىلغىن، ئەئەر دالىسككاڭ ماڭا رەھىم قىلغىن، ئەئەر دالىسككاڭ، ماڭا رىزىق بەرئىن

 دېمىسكككۇن! بەلكە، سكككورىغانلىرىدا قەتئىي بولسكككۇن. ئالالھ ھەقىقەتەن دالىغىنىنە
 (بۇدارى رىىايەت قىلغان)ئىمام  “  قىلىدۇ. ئۇنە مەجبۇرلىغۇچە يوقتۇر.

  مەئس  ىيەت قىلىش-تۇغقانلىق رىش  تىس  ىنى ئۈزۈش ياكى گۇناھ-ئورۇ ق
 ئۈچۈن دۇئا قىلماسلىق.

ولل  قَاَل  قَاَل  َعْنهل اهللل  َرِضَ  َجابِرٍ  نْ عَ ] ّلَّ اهللِ  َرسُُل لَّمَ  َعلَْيهِ اهللل  لَُُ َُُ َحدع  َما: وَس
َ
ويَدْ  أ َعءٍ  عل  إِلَّ  بِدل

َل  َمااهللل  آتَاهل 
َ
وْ  َسِت

َ
وءِ  ِمنْ  َعْنهل  َكفَّ  أ وْ  بِإِثْمٍ  يَْدعل  لَمْ  َما ِمْثلَهل  السُّ

َ
( .[رَِحمٍ  بَِقِطيَعةِ  أ ِمِذيُّ ْ  )َرَواهل الِّت 

جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالم ”
نە رەھىمنە ئۈز ۋېتىش-يارە سىلە نەئىشالر ىشكە ئۇناھاق رمۇنداق دېگەن: ھەرقاند

دۇئا قىلمىسىال، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ سورىغان نەرسىسىنە بېرىدۇ يارە ئۇنىڭدىن تىلەپ 
 ）تىرمىزى رىىايەت قىلغان.“ )ېۇ نەرسىنىڭ باراۋىرىدە يامانلىقنە توسۇپ قالىدۇ

 دۇئا ئى ابەت بولماسلىقنىي سەۋەبلىرى. 2
بايان قىلغاندەك  ئى ابەت بولۇش ش    ەرتلىرى تولۇ ق بولمىغان يۇقىرى دم 

نەس  ىھەت -مەرۇ   ۋەز-دۇئاالر ئى ابەت بولمايدۇ. ش  ۇندمقال  ئىس  المنىي ئەمر
پەرزىنى تەرك ئېتىش دۇئانىي ئى ابەت بولۇش  ىغا توس  قۇنلۇ ق قىلىدۇ. چۈنكى 

ان نەس  ىھەت قىلىش ھەرقاندم ق مۇس  ۇلمان كىش  ىگە بۇيرۇلغ-مەرۇ   ۋەز-ئەمر
ش  ارمئىتىنىي -پەرزدۇر. ھەر كىم ئۆزىنىي بىلگىنىچە ۋە ئىقتىدمرىنىي  ش  ەرت

 نەسىھەت قىلىشقا بۇيرۇلغان.-مەرۇ   ۋەز-يېتىشىچە ئەمر
َذْيَفةَ  نْ عَ ] نَّ  َعْنهل اهللل  َرِضَ  اِْلََمانِ  بْنِ  حل

َ
ِيوَ   :قَاَل  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  الَِّبَّ  أ  ِدهِ يَ بِ  َنْفِس  اّلَّ

نَّ َ َ  رل مل
ْ
وِف  ِت نَّ  بِالَْمْعرل ْنَكرِ  َعنِ  َوَ َْنَهول وْ  الْمل

َ
نْ اهللل  َِللوِشَانَّ  أ

َ
مْ  َيْبَعَث  أ  ثلمَّ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  ِعَقاب ا َعلَْيال

نَّهل  ول مْ  يَْسَتِجيبل  فَلَ  َ َْدعل (لَال ِمِذيُّ ْ  .[ )َرَواهل الِّت 
ىككدۇرە، پەيغەمبەر سككككەللەلالھۇ ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىن”

گەن: مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات )يەنە ئالالھ ېئەلەيھە ۋەسككككەللەم مۇنداق د
تائاال( بىلەن قەسكەمكە، رىشكىلەرنە يادشككە ئىشككالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالردىن 
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توسككۇېككۇڭالر رېرەل، ئۇنداق قىلمىسككاڭالر، پات يېقىندا ئالالھ تائاال سككىلەرئە ئۆز 
ىكدىن بىر بكاال ئەۋەتىكدۇ، ئۇ ۋاقىتتكا دۇئكا قىلسككككاڭالر، دۇئكايىڭالر ئىاابەت تەرىپ

 رىىايەت قىلغان( ي)ئىمام تىرمىزى “بولمايدۇ.

ش  ۇنىڭدەك  ش  ەرىئەت ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلماس  لىق ۋە ئالالھ تائاالغا 
مەش  ھۇر ئاس  ىيلىق قىلىش  مۇ دۇئانىي ئى ابەت بولۇش  ىغا توس  قۇن بولىدۇ. 

ئىەرمھىم ئىەنى ئەدىھەم بىر كۈنى بەس    رە ش    ەھىرىنىي  ىرىالردى  بزمھى د
نېمە ئۈچۈن بىا دۇئا قىلسا ق »كىشىلەر ئۇنىڭدى :   بازىرىدم كېتى  بارغىنىدم

ئىەرمھىم ئىەنى ئەدىھەم ئۇالرغا  رميدۇ.دە  س   و« دۇئايىمىا ئى ابەت بولمايدۇ؟
لەت بىلەن چۈنكى س  ىلەرنىي قەلەىڭالر ئون ئىل”: مۇندم ق دەيدۇ جاۋمب بېرى 

ئۆلگەن: سىلەر ئالالھ تائاالنى تونۇ  تۇرۇ   ئۇنىي ھەققىنى ئادم قىلمىدىڭالر  
پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االمنى س  ۆيىدىغانلىقىڭالرنى دەۋم قىلى  تۇرۇ   ئۇنىي 

نى ئوقۇ  تۇرۇ   ئۇنىڭغا ئەمەل « قۇرئان كەرىم»س  ۈننىتىنى تەرك ئەتتىڭالر  
نېمەتلىرى  دى  ئوزۇقلىنى    تۇرۇ   ئۇنى  ي قىلمى  دىڭالر  ئ  الالھ ت  ائ  االنى  ي 
دە  تۇرۇ    “شەيتان بىانىي دۈشمىنىمىا”ش ۈكۈرمنىس ىنى ئادم قىلمىدىڭالر  

دە  تۇرۇ   س    ىلەرنى جەننەتكە  “جەننەت ھەقتۇر”ئۇنىڭغ  ا ئەگەش    تىڭالر  
 “د زمب ھەقتۇر”كىرىش  كە س  االھىيەتلىك قىلىدىغان ئەمەللەرنى قىلمىدىڭالر  

دە  تۇرۇ   ئۇنىڭغ  ا  “ئۆلۈم ھە ق”ڭ  دى  ق  اچمى  دىڭالر  دە  تۇرۇ   ئۇنى
تەيي  ارلىق قىلمى  دىڭالر  ئۇيقۇدى  ئويغىنىپال كىش    ىلەرنى  ي ئەيىەلىرىنى 
ئىادەش بىلەن مەش    غۇل بول  دۇڭالر  ئۆزۈڭالرنى  ي ئەيىەلىرىنى ئۇنۇتتۇڭالر  

ا ش    ۇڭالش    ق   ئۇالردى  ئىەرەت ئالمىدىڭالر.دەپنە قىلدىڭالر مېيتلىرىڭالرنى
 “ەرنىي دۇئايىڭالر ئى ابەت بولمايدۇ.سىل

ھ ازىرقى ئەھقملىمىاغ ا ق ارمي دىغ ان بولس    ا ق  يۇقىرىدم بايان قىلىنغان 
قىس    س    ىدە س    ۆزلەنگەن ئەيىەلەر بىالەردە يو ق ئەمە . ئاۋۋمل ئۆزىمىانى 

تۇرس   ا ق  بىا ئىس   مىنى چاقىرى  رەھىم ئالالھنىي ش   ەرىئىتىگە اليىقالش   
بىادى  تەلە  قىلغان ىلەۋەتقان زمت قىلىش    ىنى  مەغپىرەت قىلىش    ىنى ت

دۇئالىرىمىانى  ئالالھتى ئاندى   دىس    ا ق ئىە ادەتلەرنى اليىقىدم ئورۇن-ئەمەل
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 ئى ابەت قىلىدۇ  بىانى توغرم يولغا باشاليدۇ.

 دۇئانى تەرك ئېتىشنىي گۇناھى. 5
ئىس    الم دىنى دم بۇيرۇلغ ان ھەرق ان دم ق بىر ئىە ادەتنى تەرك قىلىش گۇناھ 

ئىە  ادەتتۇر.            دۇئ  انى تەرك ئېتىش    مۇ گۇن  اھتۇر. چۈنكى دۇئ  ا بولغىنى  دەك 
 دىكى: « قۇرئان كەرىم» ئالالھ تائاالنىي ر ئالىمالرمۇپەسسى

﴿ 
ل
وِن دْ أ ْسَتِجْب  عل

َ
مْ  أ ِينَ  إِنَّ  لَال للونَ  ِعَباَدِت  َعنْ  يَْسَتْكِِبلونَ  اّلَّ   ﴾َداِخِرينَ  َجَهنَّمَ  َسيَْدخل

 مېنىڭ ئىبادىتىمدىنبۇل قىلىمەن. ېۈبھىسىزرە، ومەن ق﴿ماڭا دۇئا قىلىڭالر، 
سۈرە / -31)﴾تارتىدىغانالر دار ھالدا جەھەننەمگە رىرىدۇ باش چوڭ ىلىق قىلى 

ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىش    تى  ئۆزلىرىنى ” ىنىدېگەن ئايەت( ئايەت-61 غافىر
. لىدۇدە  تەپسىر قى  “ھالدم د زمخقا ھەيدىلىدۇ خارالنغانبىھاجەت س انىغانالر 

چۈنكى بۇ ئايەتتىكى ئىەادەت س  ۆزىدى  دۇئا مەقس  ەت قىلىنىدۇ. ئالالھ تائاالغا 
دۇئا قىلىش   تى  باش تارتقان ئادەم ئۆزىنىي بەندىچىلىكىنى  ئاجىالىقىنى ۋە 
ئالالھ تائاالغا ھەمىش  ە موھتاج ئىكەنلىكىنى ئىقرمر قىلىش  تى  باش تارتقانالر 

ىي گۇناھى ھەقىقەتەن ئېغىر بولىدۇ. بولۇ  ھېس   ابلىنىدۇ. ش   ۇڭا بۇندمقالرن
چۈنكى ئ الالھ ت ائاالغا دۇئا قىلىش    تى  باش تارتقان ئادەم تۆۋەندىكى ئىككى 

 خىل ئادەمنىي بىرىدۇر:
ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىش  تى  ئۆزىنى  ىنى  ئۆزىگىال ئىش    بىرىنچىس  ى

ش    قان دى  ئادۇئانى تەرك ئەتكەن ئادەم. مۇندم ق ئادەم ھەددى بىلى بىھاجەت 
مۇتەكەبەىرلەردى  س  انىلىدۇ. ش  ەيتانمۇ ئۆز ۋمقتىدم ئۆزىنىي تەكەبەۇرلىقىدى  
ئالالھ تائاالنىي ئەمرىنى ئورۇنالش    تى  باش تارتقان  ش    ۇ س    ەۋەبتى  ئۇ تا 

  .قالغانلەنىتىگە  مەخلۇقاتالرنىيقىيامەتكىچە ئالالھ تائاالنىي ۋە پۈتۈن 
رىنىي رمۋم بولۇش    ىغا دۇئاس    ى ئى ابەت بولۇ  ھاجەتلى  ئىككىنچىس    ى
)ئالالھ تائاالنىي رەھمىتىدى  ئۈمىدس   ىالەنگەنلىكىدى   ئىش   ەنچ قىاللمىغان

ۇندمقالرمۇ ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ. چۈنكى بدۇئ انى تەرك ئەتكەن( ئ ادەم بولۇ   
 االردىنس  ىئۈمىدس  ىالىكنى  ئالالھ تائاال. يېقىندۇر ىلىققائۈمىدس  ىالىك كۇ ر

 : مۇندم ق دەيدۇ دە« ان كەرىمقۇرئ»   سۈپىتىدى  سانا
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ونَ  الَْقْومل  إِلَّ اهللِ  ْوِح رَّ  ِمن يئَسل اْ يَ  َل ﴿  ﴾اْلًَكفِرل
 سۈرە / -12) ﴾ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىدۇ جامائەسىال الرىرفپەقەت را﴿

 (ەتيك ئا 13يۇسۇف 

 بار. لىك س    ۆزھېكمەت دەيدىغان “لىك ش    ەيتاندى ئۈمىدس    ىا”بىادىمۇ 
 ئەھقملدم ئالالھنىي رەھمىتىدى  ئۈمىدسىالىنىشكە بولمايدۇ. ھەرقاندم ق

ِب  نعَ ]
َ
َرةَ  أ َريْ ولل  قَاَل  قَاَل  ْنهل عَ اهللل  َرِضَ  هل ْل  لَمْ  َمنْ  :َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ اهللل  َلّلَّ اهللِ  َرسل

َ
هلَل ا يَْسِت

(َعلَيْهِ  يَْغَضْب  مِِذيُّ ْ  .[ )َرَواهل الِّت 
غەمبەر نكھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيئەبكۇ ھكۇرەيكرە رەزىكيەلكالھكۇ ئە”

ئالالھتىن سورىمىغان ئادەمگە ئالالھ غەزەپ ( ھاجىتىنە) :مۇنداق دېگەنئەلەيھىسساالم 
 ەت قىلغان(تىرمىزى رىىاي.“  )قىلىدۇ

   قائىدىلىرى-ئەدە  دۇئانىي. 6
   دۇئاقائىدىلىرى بار- ھەرق ان دم ق بىر ئىەادەتنىي ئۆزىگە خا  ئەدە

-ش    نىي ئەدە ىڭدى  مۇس    تەس    نا ئەمە . دۇئا قىلىقىلىش    مۇ بۇن
 تۆۋەندىكىچە:قائىدىلىرى 

ۋە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمغا  ئوقۇش س انا-ئالالھ تائاالغا ھەمدۇ ىدۇئان (0
 دۇرۇت ئېيتىش بىلەن باشالش. 

الَةَ فَ  نْ عَ ] يْدٍ  ْبنَ  ضَُ بَ نَّ  عل
َ
وَل رَ  أ هِ اهللل  َلّلَّ  اهللِ  سل ل  رَ  َسِم َ  َوَسلَّمَ  َعلَيْ و جل  تِهِ َلَل  ِِف  يَْدعل

دِ  لَمْ  َمج  َعاََل اهلَل  يل َ  يلَصل   َولَمْ  تَ هِ اهللل  َلّلَّ  الَِّب   ََ ولل  َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعلَيْ هِ  هللل ا َلّلَّ اهللِ  َرسل  َعلَيْ
لَّمَ  َُ مَّ  َهَذا َعِجَل  :َوس وْ  َلل  َفَقاَل  َدَعهل  ثل

َ
ِ  أ ا لَِغْيِه مْ  َلّلَّ  إِذَ كل َحدل

َ
  أ

ْ
َدأ بْ ْمِجيدِ  فَلْيَ ِتَ هِ  ب ب   َوَعزَّ  َجلَّ  َر

اءِ  هِ  َوالَّنَ مَّ  َعلَيْ َ  يلَصّل   ثل هِ اهللل  َلّلَّ  الَِّب   ََ مَّ  َوَسلَّمَ  َعلَيْ و ثل ْعدل  يَْدعل ِمِذىُّ )َرَوا.[ َشاءَ  بَِما بَ ْ  (هل الِّت 
، پەيغەمبەر نىككدۇرەەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىفەزالە ئىكبكنە ئۇبەيككدە رەزىي”

سكانا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت -ئالالھقا ھەمدۇ يھىسكسكاالم بىر رىشكىنىڭئەلە
، ئاندىن ئۇ رىشكككىنە دىدې ،ئۇ ئالدىراپ رەتتە ئكاڭالپ:ايال دۇئكا قىلغكانلىقىنە ئېيتمك

ا انس-چاقىرى  ئۇنىڭغا ۋە باېقىالرغا: بىرىڭالر ئالالھقا دۇئا قىلغاندا، ئاۋۋال ئالالھقا ھەمدۇ
ئېيتىش بىلەن، ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالمغا دۇرۇت ئېيتىش بىلەن باېككلىسككۇن. 
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 رىىايەت قىلغان( يتىرمىزى) “ دېدى. ،ئاندىن رېيىن دالىغان دۇئاسىنە قىلسۇن

 .يېلىنى   يالقۇرۇ  قىلىش ئ الالھ تائاالغا بىلەن كەمتەرلى ك دۇئ انى( 4
  ق دەيدۇ: دە مۇندم« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ا َلل ََيَْيٰ ﴿ نَ ا َلل َوَوَهبْ نَ َجبْ تَ ُْ ا َلل َقْوَجهل  فَاسُ لَْحنَ ُْ لُ
َ
ل  َوأ ْم ََكنلوا ي هل وَن ِِف إِنَّ ارِعل َُ َْيَاِت  سُُ

ْ
 اْل

ا ا َوَرَهب  ا رََغب  نَ ونَ  ﴾َوََكنلوا َلَا َخاِشعِيَ  َويَْدعل
 يەھيانە بەدش قىلى ، ئۇنىڭغا دۇئاسىنە ئىاابەت نىڭ(ە)يەنە زەرەرىي ئۇنىڭ بىز ﴿

ھەقىقەتەن ئۇ پەيغەمبەرلەر يادشككە  ئەتتۇق، ئۇنىڭغا دوتۇنىنە تۇغىدىغان قىلى  بەردۇق.
ارلىق بىلەن، قورقۇنچ بىلەن بىزئە دۇئا قىالتتە، ئىشكككالرنە قىلىشكككقا ئالدىرايتتە، ئۈمىدۋ

 ئايەت(-71سۈرە / ئەنبىيا -21) ﴾بىزئە رەمتەرلىت بىلەن ئىبادەت قىالتتە

 ئۆزى  تىلغا ئېلى  س    ۈپەتلىرىنى-ئ الالھ تائاالنىي گۈزەل ئىس    ىم( 8
 . ى  دۇئا قىلىشياخشى ئەمەللىرىنى ۋەسىلە قىل قىلغان خالىس

نَّ الَِّبَّ  َعْنهل اهللل  َرِضَ  بلَرْيَدةَ  َعنْ ]
َ
ّلَّ  أ ولل اهللل لَُ ل  َيقل ِمَ  رَجل لََّم سَُ مَّ إِِن  : َعلَْيِه وَسَُ ل  اللَّهل ل

َ
ْسِت
َ
َك أ

نَْت 
َ
نََّك أ

َ
  اهللل بِأ

َ
َمدل اَل إَِلَ إِلَّ أ َحدل الصَُُّ

َ
ِ نَْت اِْل َحدع . قَاَل َولَْم يَال  وَمْ يل ِلْ َولَْم يَ لَْم  ىّلَّ

َ
و ا أ فل لََقْد  :ْن لََك كل

لَْت 
َ
ِ اهلَل َسِت ْعَظِم اّلَّ

َ
ْعَطى ىبِاْسِمِه اِْل

َ
ئَِل بِِه أ َجاَب  إَِذا سل

َ
ِِعَ بِِه أ بلو َداولَد(َونَِذا دل

َ
 .[ )َرَواهل أ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالم بىر  ،ەبۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇر”
ئە ئالالھ! سكەن ئالالھتۇرسكەن. سكەندىن باېكقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر. سېنىڭ : رىشكىنىڭ

 ەنسقىلىىاتقانلىقىنە ئاڭالپ مۇنداق دېدى:  نەدۇئا دېگەن ،رەرىمىڭدىن سورايمەن-پەزلە
 لىرىڭئاىدىغان، ئۇنىڭ بىلەن قىلغان دۇبېرىل ڭئالالھتىن ئۇنىڭ بىلەن نېمە سكككورىسكككا

ەم )ئككالالھنىككڭ ئەڭ ئۇلۇس ئىسكككمە( بىلەن دۇئككا ەئزئ ئىاككابەت بولىككدىغككان ئىسكككمە
 رىىايەت قىلغان( ئەبۇ داۋۇد) “.ڭقىلدى

 قىلى  تۇرۇ  دۇئا قىلىشى ياخشى ئەمەللىرىنى ۋەسىلە قىلغان ئۆزى نىيكىشى
 ئېيتقانپەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم  ئىمام بۇخارىي بىلەن ئىمام مۇس   لىمھەققىدە 

 رىسىدىكى ھەدىسنى كەلتۈرگەن. سى توغنىي قىسسى «ئۆڭكۈردىكى ئۈڭ كىشى»
ۈ  دۇئا قىلىش ياخش    ى دۇئ ا قىلغ اندم قىەلىگە قارم   قولىنى كۆتۈر( 2

. پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االمنىي دۇئانى قىەلىگە قارم  قولىنى س    انىلىدۇ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1841
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 ھەدىسلەر كۆ : دىكىكۆتۈرگەن ھالدم قىلغانلىقى ھەققى
ِ ]َعْن  نَّ  اَل قَ  هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  َعبَّاٍس  بْنِ ا

َ
وَل  أ ّلَّ  اهللِ َرسُل واهلَل َسللوا : َعلَْيِه وََسلََّم قَاَل اهللل لَُ ِن بِبلطل

و هل لوهل بِظل ل
َ
ْم َوَل تَْسِت ال ف  كل

َ
مْ أ وَهال وا بَِها ولجل   اهل وَ رَ )  .[رَِها ، فَإَِذا فَرَْغتلْم ، فَاْمَسحل

َ
 (دَ اول و دَ بل أ

ئىبنە ئاببال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسككساالم ”
ئالالھقا دۇئا قىلى  بىر نەرسە سورۇغىنىڭالردا، قولۇڭالرنىڭ ئالىقىنە بىلەن  مۇنداق دېگەن:

ڭالر، د مبىسكە بىلەن سورىماڭالر، دۇئادىن پارى  بولغاندا قولۇڭالر بىلەن يۈز ڭالرنە سكورا
 رىىايەت قىلغان( ئەبۇ داۋۇد)ئىمام   “سىالڭالر.

يۇقىرىمۇ ئەمە    كۆتۈرمەس  لىك  يۇقىرى نى قاتتىقئاۋمز قىلغاندم دۇئا( 5
 : ۇمۇندم ق دەيد ئالالھ تائاال بۇ ھەقتەئاۋمزسىمۇ بولماسلىق كېرەك. 

واادْ ﴿ مْ  عل ْفَية   تَََضُّع   َربَّال ِبُّ  َل  إِنَّهل  وَخل ْعَتِدينَ  َيل  ﴾الْمل
يككالىۇرۇپ تۇرۇپ پەل ئككاۋازدا دۇئككا قىلىڭالر، ھەددىككدىن  پەرۋەردىگككارىڭالرغككا﴿

 (ئايەت-11 ئەئرافسۈرە / -3)  ﴾ئاېۇرۇۋەتكەنلەرنە ئالالھ ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ

 .ندى  باش    قىالرغا دۇئا قىلىشئۆزىگە  ئا دۇئ ا قىلغ اندم ئالدى بىلەن( 6
چۈنكى ئۆزىگە دۇئ ا ئى  ابەت بولغ ان دىال  ئ ان دى  باش    قىالرغا قىلىنغان دۇئا 

 ئى ابەت بولىدۇ.
َب   َعنْ ] 

ل
وَل  اهللل َعْنهل  َرِضَ  بِْن َكْعٍب  أ ني َرسُل

َ
ا فََدَع :َعلَْيِه وََسلَّمَ اهللل  َلّلَّ اهللِ  أ َحد 

َ
ََكَن إَِذا َذَكَر أ

 بَِنْفِسهِ 
َ
( .[َلل بََدأ ِمِذيُّ ْ  )َرَواهل الِّت 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمككادىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر  ئۇبەي ئىبنە رەئكك ”
ىڭغا دۇئا قىلى  قالسا، ئالدى بىلەن ئۆزىگە دۇئا ئەلەيھىسكساالم بىر رىشىنە ئەسلەپ ئۇن
 ي رىىايەت قىلغان(تىرمىزى)ئىمام   “قىلى ، ئاندىن ئۇ رىشىگە دۇئا قىالتتە.

مىنلەرنىي س  ۈپىتىدىمۇ  ۆدە بايان قىلىنغان ئۈلگىلىك م« قۇرئان كەرىم»
ئۇالرنى ي ئۆزلىرى دى  ئىلگىرى ئىم ان ئېيتق ان قېرىندمش    لىرىغا مەغپىرەت 

 دۇئا قىلىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن. تىلە 

ِينَ وَ ﴿ لونَ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاءلوا اّلَّ ول ِينَ  َوِْلِْخَوانَِنا َلَا اْغِفرْ  َربََّنا َيقل ونَا اّلَّ يَمانِ  َسَبقل  ِِف  َعْل َتْ  َوَل  بِاْْلِ
ينَ  ِغل   قلللوبَِنا ِ  ﴾ِحيمع رَّ  َرءلوفع  إِنََّك  َربََّنا اَمنلوْ َءا لِّلَّ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=396
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بىزئە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمككان  !ئە رەببىمىز» دىن رېيىن رەلگەنلەر:ئۇالر﴿
مىنلەرئە قارېككككە ۆئېيتقان قېرىنداېككككلىرىمىزغا مەغپىرەت قىلغىن، دىللىرىمىزدا م

ئۆچمەنلىت پەيدا قىلمىغىن. ئە رەببىمىز! سككەن ناھايىتە مەغپىرەت قىلغۇچىسككەن، 
 ئايەت(-11سۈرە / ھەېر -17) ﴾دەيدۇ.« ناھايىتە مېرىبانسەن

دۇئا قىلغاندم ئىس  الم كۆرس  ەتمىس  ىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان نەرس  ىنى ( 4
 .كېرەك لىق ياكى گۇناھ ئىش    نى تىلىمەس    لىكقىلىش  يامان تىلە  دۇئا

ئا دۇ بەزى كىش ىلەر ئاچچىقىم كەلدى دە  ئۆزى ياكى باشقىالرنى قارغا  بەد
ۇرئان ق»تائاال ئالالھ  بۇنىڭدى  قاتتىق س  اقلىنىش الزىم. قىلى  س  الىدۇ.

 دە مۇندم ق دېگەن: « كەرىم
نَْسانل  يَْدعل وَ ﴿ ِي  اْْلِ

َعَءهل  بِالْشَّ َْيِ  دل
ْ
نَْسانل  َوََكنَ  بِاْل ول   اْْلِ  ﴾َعجل

يادشىلىق تىلەپ دۇئا قىلغاندەل، يامانلىق تىلەپمۇ دۇئا قىلىدۇ. ئىنسان  ئىنسان﴿
 (ئايەت-11 ئىسراسۈرە /  -13)  ﴾بەرمۇ ئالدىراقسان رېلىدۇ

ئالالھتى  قايتا -قايتا  ئارقىدى -ئارقا زېرىكمەس    تى دۇئ ا قىلغاندم ( 8
 ئاياغالشتۇرۇش. بىلەن “ئامى ” نىتىلەش  دۇئانىي ئاخىرى

 :مۇندم ق بىر ھەدىس رىقميەت قىلىنغاندم « سەھىھۇل بۇخارى»

ِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل  ِبُّ الَّ  نَ ََك ]   [ا.ث  لَ ثَ  رَ رَّ  كَ َع ا دَ ذَ إ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالم دۇئا قىلغىنىدا ئالالھ تائاالدىن سككورىغانلىرىنە ئۈچ ”

 .“قېتىمدىن قايتىالپ سورايتتە

و َفَقاَل:  اهللل َعلَْيِه وََسلََّم لَمَّ ]ََكَن ال ِبُّ َلّلَّ  ل  يَْدعل  ا َسِمَ  رَجل
َ
ِ وََجَب أ   اهل وَ ْن َختََمهل بِآمِي.[ )رَ ا

َ
 اولَد(دَ  وبل أ

يغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالم بىر رىشككىنىڭ ئالالھ تائاالغا ئىلتىاا قىلى  دۇئا پە”
بىلەن تاماماليدىكەن، ‹ ئامىن›ئەئەر ئۇ رىشكە دۇئاسىنە : قىلىىاتقانلىقىنە ئاڭلىغاندا

 رىىايەت قىلغان( ئەبۇ داۋۇد)دېدى.  ،نىڭ دۇئاسە چوقۇم ئىاابەت بولىدۇئۇ

 .ۋمقىتالر دۇئا ئى ابەت بولۇشقا ئەڭ يېقى  ئەۋزەل
سەجدىگە بارغان ۋمقى . ئالالھ تائاال سەجدىنىي ئالالھقا يېقىنلىشىش  (0

ۋە تىلەكلەرنى ئالالھتى  س  ورم  قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئەڭ ياخش  ى پۇرس  ەت 
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 ئىكەنلىكىنى بايان قىلى  مۇندم ق دەيدۇ:
دْ وَ ﴿  ﴾وَاْهَِّتِْب  اْسجل
 (ئايەت-17 ئەلەق/  سۈرە-67) ﴾ن ۋە يېقىنالېقىنئالالھقا سەجدە قىلغى﴿

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 
ِب ]

َ
َرْيَرةَ َرِضَ  َعْن أ وَل  اهللل  هل نَّ َرسُل

َ
ونل اْلَعْبدل : َعلَْيِه وََسلََّم قَاَل اهللل َلّلَّ اهللِ َعْنهل أ ْقَربل َما يَال

َ
أ

َعَء. وا امُّ ْكِثل
َ
َو َساِجدع فَِت  ) [ ِمْن َرب ِه َوهل

َ
  (مع لِ ْس مل  هل جَ رَ خْ أ

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ”
ەنكدىنىكڭ ئكالالھقكا ئەڭ يېقىن بولغان ھالىتە ئۇنىڭ سكككەجدىدىكە مۇنكداق دېگەن: ب

  رىىايەت قىلغان(مۇسلىم ئىمام ) .“ھالىتىدۇر. بۇ ۋاقىتتا دۇئانە رۆپ قىلىڭالر

 قىتالر. ر زم تۇتقان ۋم( 4
ائِمل ِحَي : مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل  اهللِ  ولل سل رَ  اَل قَ ] ْم اِْلَمامل الَْعادِلل َوالصَّ هل ثَلثَةع ل تلَردُّ َدْعَوتل

ْفِطرل َوَدْعَوةل الَْمْظللومِ  ْ  اهل وَ رَ ) .[يل  (يُّ ذِ مِ الِّت 
سكككە رەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالم مۇنداق دېگەن: ئۈچ دىل ئادەمنىڭ دۇئا”

قىلىنمايدۇ: بىرىن ىسكە، روزىدارنىڭ دۇئاسكە ھەتتا ئىپتار قىلغۇچە، ئىككىن ىسە، 
. ۇلۇمغا ئۇچرىغان ئادەمنىڭ دۇئاسككەئادىل ھۆرۈمدارنىڭ دۇئاسككە، ئۈچىن ىسككە، ز

 يەت قىلغان(تىرمىزىي رىىا)ئىمام 

 . پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: قىلىنغان دۇئا  ئەرە ات كۈنى( 8
َعءل  ءِ َع امُّ  ْيل خَ ]  [ةَ فَ رْ عَ  مِ وْ يَ  دل
    “دۇئانىڭ ئەڭ يادشىسە ئەرەفات رۈنىدىكە دۇئادۇر.”

يەنى ب امدمت نامازدى  ئىلگىرىكى  .كېچىنى ي ئ اخىرقى ئۈچتى  بىرى( 2
 ۋمقىتالر. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 

ِب 
َ
َرْيَرةَ َرِضَ اهللل َعْنهل  ]َعْن أ نَّ  هل

َ
وَل أ َّ َِلْلٍَة ِحيَ : قَاَل  َعلَْيِه وََسلَّمَ اهللل  َلّلَّ اهللِ َرسل  َيْنِلل َربَُّنا ُكل

ولل َيْبَق ثلللثل اللَّْيِل اْلِخِر إََِل  ْنَيا َفَيقل َماءِ امُّ وِن السَّ ْسَتِجيَب َلل  : َمْن يَْدعل
َ
ِن  ،فَِت ْغِفَر َلل  َمْن يَْسَتْغِفرل

َ
 .[فَِت

ەزىككيەلككالھ ئەنككھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر ئەبكۇ ھكۇرەيكرە ر” 
ئالالھ تائاال ھەر رې ىسە بىرىن ە ئاسمانغا چۈېىدۇ ۋە ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 
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ماڭا دۇئا قىلغان رىشكككىنىڭ دۇئاسكككىنە ئىاابەت ”رې ىنىڭ ئۈچتىن بىرى قالغاندا: 
ۋە مەندىن مەغپىرەت قىلىمەن، مەندىن سككورىغان رىشككىنىڭ ھاجىتىنە راۋا قىلىمەن 

 (بىرلىككە رەلگەن ھەدىس“ ).دەيدۇ ،“تىلىگەن رىشىگە مەغپىرەت قىلىمەن

 قەدىر كېچىسى. ( 5
 دە: « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

لِْف  ِمنْ  َخْيع  الَْقْدرِ  لَةل َِلْ ﴿
َ
 ﴾َشْهرٍ  أ

سۈرە -73)  ﴾ەۋزەلدۇرپەزىلەتتە( مىڭ ئايدىن ئ ر رې ىسە )ېەرەپ ۋەقەد﴿
 (ئايەت-3 رقەد/ 

ر كېچىس    ى مى ي ئ ايدى  ئەۋزەل بولغانلىقتى  بۇ كېچىدە دۇئا قىلىش قەد
تولىمۇ ئەۋزەلدۇر. پەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االممۇ رممىامننىي ئاخىرقى ئون كۈنىدە 

ر كېچىس  ىنى كۆزلە  ئۇنىڭدم دۇئا  ئىس  تىغپار ۋە تۈرلۈك ئىەادەتلەرنى ەدمۇش  ۇ ق
ەتتى. ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇندم ق كۆ  قىلى  قاتتىق تىرىشچانلىق كۆرسىت

ىم نېمە دە  دۇئا قىلىش بايقىساممەن رەسۇلۇلالھتى  قەدىر كېچىسىنى »دېگەن: 
[ ] توغرۇلۇ ق س    ورىغىنىم دم  ئۇ م اڭ ا: ِبُّ الَْعْفَو فَاْعفل َعَن  وي َتل ئە ”يەنى: امهلل اِنََّك َعفل

ەت قىلىشككنە ياقتۇرغۇچىسككەن، ئالالھ! سككەن ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچە ۋە مەغپىر
ام )ئىم دە  دۇئا قىلىشىمنى تەۋسىيە قىلغان.  .“ئۇناھلىرىمنە مەغپىرەت قىلغىن

 قميەت قىلغان(تىرمىاىي رى
ج ۈمە ك ۈن ى. چ ۈن ك ى جۈمە كۈنى ھەپتىنى  ي ئەڭ ئەۋزەل كۈنى ( 6

 ھېسابلىنىدۇ. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:
َعِة سَ  إِنَّ ِِف ] لمل

ْ
ْسلِمع وَ اْل َها َعْبدع مل ِ قَ  وَ هل اَعة  ل يلوَافِقل َ  ّل  َص يل  مع ائ  ْس ي

َ
ِ ْي  خَ  اهللَ  لل ِت   لَّ ا إ

َ
 [اهل َط عْ أ

جۈمە رۈنىدە دۇئا ئىاابەت بولىدىغان بىر سائەت باررە، قانداق بىر مۇسۇلمان ”
 رىشە ناماز ئوقۇۋاتقان ھالىتىدە ئۇنىڭغا ئۇچرىشىدىكەن، ئۇ نېمە سورىسا ئالالھ تائاال

 )بىرلىككە رەلگەن ھەدىس(  “ ئۇنىڭ سورىغىنىنە چوقۇم بېرىدۇ.

ئەزمن بىلەن تەكەىر )ئىق امەت( ئوتتۇرىس    ىدىكى ۋمقىتالر. پەيغەمەەر ( 4 
 : مۇندم ق دېگەن ئەلەيھىسساالم

  ْيَ بَ  ءل َع مُّ اَ ]
َ
 [دُّ رَ يل  لَ  ةِ امَ قَ ْلِ اوَ  انِ ذَ اِل
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مام )ئى .“نغان دۇئا رەت قىلىنمايدۇئەزان بىلەن تەربىر ئارىسىدىكە ۋاقىتتا قىلى”
 رىىايەت قىلغان( ئەەنەس

 سەپەر ئۈستىدىكى ۋمقىتالر. ( 8
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:

َسافِِر وََدْعَوةل الْوَاِمِ ] لْسَتَجابل لَهلنَّ َل َشكَّ فِيِهنَّ : َدْعَوةل الَْمْظللوِم وََدْعَوةل الْمل  [َمِهِ  لِوَ ثََلثل َدَعوَاٍت ي
ئۈچ دىل رىشىنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىاابەت بولۇېىدا ھېچ ېەل يوق. ئۇالر: زۇلۇمغا ”

ئانىنىڭ بالىلىرى ئۈچۈن -ئاسە، مۇساپىرنىڭ دۇئاسە ۋە ئاتائۇچرىغان رىشكىنىڭ دۇ
 ەت قىلغان(تىرمىزىي رىىاي)ئىمام  .“قىلغان دۇئاسە

ن دۇئ  اس    ى ئىپت  ار ۋمقتى. ر زم تۇتقۇچىنى  ي ئىپت  ار ۋمقتى  دم قىلغ  ا( 2
 ئى ابەتتۇر. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 

ْعَوة  َما تلرَدُّ  ]  ائِِم ِعْنَد فِْطرِهِ َمَ   [إِنَّ لِلصَّ
روزا تۇتقۇچىنىكڭ ئىپتكار ۋاقتىكدا قىلغكان دۇئاسككككە ھەرئىزمۇ ئىاابەتسككككىز ”

 ىايەت قىلغان(ماجە رى ئىبنە)ئىمام  “ قايتۇرۇلمايدۇ.

ھەر زىيانلىق  ياكى لىقپ اي دى ىغ ا قىلغ انب الىلىر ئ انىنى ي -ئ ات ا( 01
 قاندم ق دۇئاسى شەكسىا ئى ابەت بولىدۇ. 

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 
وا ِمْن ] ْم َل تلَوافِقل ْموَالِال

َ
َ أ ََ وا  ْم َوَل تَْدعل ْوَلدِكل

َ
َ أ ََ وا  ْم َوَل تَْدعل ْنفلِسال

َ
َ أ ََ وا  اَرَك َتبَ اهللِ َل تَْدعل

لل َوَتَعاََل َساَعَة 
َ
لْسِت مْ  ي   .[فِيَها َعَطاءع فَيَْسَتِجيَب لَال

كىڭالرنىڭ زىيىنىغا دۇئا قىلماڭالر. مۈل-نىكڭ، بكالىلىرىڭالرنىڭ ۋە مالئۆز ڭالر”
ئالالھتىن سككورىسككىال بېرىلىدىغان بىر ۋاقىت بولۇپ، دۇئايىڭالر ېككۇ ۋاقىتقا ئۇدۇل 

 رىىايەت قىلغان( مۇسلىم)ئىمام   .“ۇپ قالمىسۇنرېلى  قېلى  سىلەرئە ئىاابەت بول

 بىرمۋنىي دىنىي قېرىندىشىغا غايىەانە قىلغان دۇئاسى چوقۇم ئى ابەت بولىدۇ. ( 00
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 

َتَجا] لِِم ملسُْ ِخيِه بَِظْهِر الَْغْيِب دلَعءل الْملسُْ
َ
ع عِ بع ِل ِسِه َملَكع ملَوكَّ

ْ
ْيٍ إِل َقاَل َلل : مَ  ْنَد رَأ

ِخيِه ِِبَ
َ
ا َدَع ِل

 .[آمَِي َولََك بِِمْثلِهِ 
مۇسۇلمان ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ بۇرادىرى ھەققىدە غايىبانە قىلغان دۇئاسە ئىاابەت ”
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ھەرقاچان ئۇ ئادەم   بولىدۇ. دۇئا قىلغۇچىنىڭ بېشككىدا بىر مۇئەركەل پەرىشككتە بولۇپ،
قىلسا، مۇئەركەل پەرىشتە: ئامىن، ساڭىمۇ ېۇنداق بۇرادىرى ھەققىدە دەيرىلىت دۇئا 

 رىىايەت قىلغان( مۇسلىم)ئىمام    “دەيدۇ. ،بولسۇن

 مۇسىەەتكە ئۇچرىغان ۋمقى .( 04
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن:  

 مَ  ولل قل يَ فَ  ةع يبَ ِص مل  هل يبل ِص تل  مٍ لِ ْس مل  نْ ا مِ مَ ]
َ
ِ :  اهللل  هل رَ مَ ا أ  إ

ِ وَ  ا هلِلِ نَّ  ن
ِ ا نَّ ، ِّت يشَ ِص ِف مل  ِن رْ امهلل آجِ  ونَ عل اجِ رَ  هِ َِلْ إ

ِ . اهَ نْ ا مِ ْي  خَ  َِل  فل لل اخْ وَ   إ
 ، وَ  هِ تِ يشَ ِص مل  ِِف  اهللل  هل رَ آجَ  لَّ

َ
 .[اهَ نْ ا مِ ْي  خَ  َلل  اهللل  َف لَ خْ أ

قانداقال بىر مۇسككككۇلمان بەندىگە بېرەر مۇسككككىبەت يەتسككككە، بىز ئالالھنىڭ ”
ھنىڭ دەرئاھىغا قايتىمىز. ئە ئالالھ! بۇ مۇسىبىتىمدە ئىگىدارچىلىقىدىمىز، چوقۇم ئالال

 ،ماڭا ئەجىر بەرئەيسكككەن، قولدىن بەرئىنىمدىن يادشكككىراقىنە ئاتا قىلغايسكككەن
دەيدىكەن، ئالالھ تائاال چوقۇم ئۇنىڭ دۇئاسىنە ئىاابەت قىلى ، ئۇنىڭ مۇسىبىتىدە 

لىم )ئىمام مۇس  “ىدۇ.يادشىراقىنە بېر يوقىتى  قويغىنىدىنئۇنىڭغا ساۋاب بېرىدۇ ۋە 
  رىىايەت قىلغان(

 پارمغەتلىك كۈنلەردە دۇئا قىلىش. -رمھەت( 08
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 

َدائِِد َوالَْكْرِب فَ  ْن يَْسَتِجيَب اهللل َلل ِعْنَد الشَّ
َ
َعَء ِِف الرَّ ]َمْن ََسَّهل أ  َخاءِ[لْيلْكِثِ امُّ

چار بولغان، بېشكككىغا رۈن چۈېككككەن رۈنلەردە قىلغان دۇ قىيىن ىلىققارىمكە ”
 «.دۇئايىم ئىاابەت بولسۇن دېسە، داتىرجەم باياېات رۈنلەردە دۇئانە رۆپ قىلسۇن

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئوقۇلغاندى  كېيى . ( 02
فەزالە ئىبنە ئۇبەيككدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر ”
ئە : ىسككسككاالم مەسكك ىتتە ئولتۇراتتە. بىر ئادەم رېلى  ناماز ئوقۇدى. ئاندىنئەلەيھ

دەپ دۇئا قىلىشكككقا  ،ئالالھ! ماڭا رەھىم قىلغىن، ئە ئالالھ! مېنە مەغپىرەت قىلغىن
ئالدىراپ رەتتىڭ، ئە ناماز ئوقۇغۇچە!  :باېكلىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا

سككانا -ئاۋۋال ئالالھ تائاالغا اليىق رەۋىشككتە ھەمدۇ ،ناماز ئوقۇپ بولۇپ ئولتۇرغىنىڭدا
دېدى. ئاندىن يەنە  ،«ئوقۇغىن، ئكاندىن ماڭا دۇرۇت ئېيتقىن، ئاندىن دۇئا قىلغىن

سككككانا، پەيغەمبەر -بىر ئكادەم رېلىك  نكامكاز ئوقۇپ بولۇپ، ئكالالھ تائاالغا ھەمدۇ
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ئەي ناماز  ۇنىڭغا:ئەلەيھىسككسككاالمغا دۇرۇت ئېيتىىىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسككسككاالم ئ
 ي رىىايەت قىلغان(تىرمىزى)ئىمام .“ دېدى ،ئىاابەت بولىدۇ ،ئوقۇغۇچە! دۇئا قىلغىن

 ئورۇنالر ۇدىغانئى ابەت بول دۇئا
 دە مۇندم ق دەيدۇ:« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ْيَنَما َوالَْمْغرِبل  الَْمْْشِقل هلِلِ وَ ﴿
َ
 ﴾َعلِيمع  َواِس ع اهلَل  إِنَّ اهللِ  وَْجهل  َفَثمَّ  تلَولُّوا فَِت

قايسكككە تەرەپكە ، )ئالالھنىڭ ئەمرى بىلەن( مەېكككرىقمۇ، مەغرىبمۇ ئكالالھنىڭدۇر﴿
ە )يەنە سىلەرئە ئىختىيار قىلغان قىبلىسە( دۇر. ئالالھ سەڭلەرمۇ، ئۇ ئالالھنىڭ تەرىپيۈزلەن

 ( ايەتك ئ 111بەقەرە سۈرە /  -2) ھەقىقەتەن رەرىمە رەڭ، ھەممىنە بىلگۈچە زاتتۇر. 

ئىەادەت ۋە دۇئا ئۈچۈن جايالرنىي ھەممىس   ى ئوخش   اش   تۇر. پەقەت بەزى 
جايالر ئۇلۇغلۇقى يۈزىس ىدى  ئىەادەت ۋە دۇئاالرنىي قوبۇل بولۇشى ئۈچۈن ئەڭ 

 مۇناسى  ۋە ئەۋزەلدۇر. ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
ئەرە  ات تېغى. ش    ۈبھىس    ىاكى ئەرە  ات كۈنى ئەرە  اتتا قىلىنغان ( 0

  دۇئاالر قوبۇل بولۇشقا ئەڭ يېقىندۇر. ئىەادەتلەر ۋە 
تىالۋەت قىلىنغ  ان ۋە ئ  الالھق  ا زىكىر ئېيتىلغ  ان  «قۇرئ  ان كەرىم»( 4

 ئورۇنالر. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق دېگەن: 

ا] ٍت ِمْن بليلوِت  اْجَتَمَ  قَْومع ِِف  مَُ ْم اهللِ َيْتللوَن كَِتاَب اهللِ َبيُْ ونَهل بَيَْنهل ِهمل إِلَّ نََزلَْت َعلَيْ َويََتَداَرسُُُل
مل  مل الَْمَلئَِاةل َوَذَكَرهل ْتهل مل الرَّْْحَةل وََحفَّ ِكيَنةل َوَغِشيَْتهل  [فِيَمْن ِعْنَدهل اهللل السَّ

قانداقال بىر قەۋم ئالالھ تائاالنىڭ ئۆيلىرىدىن بولغان بېرەر مەس ىتتە توپلىشى ، ”
ىدىكەن ۋە ئۇنە ئۆزئارا ئۆئىنىدىكەن، ئكالالھ تكائكاالنىڭ رىتابە قۇرئاننە تىالۋەت قىل

چوقۇم ئۇالرغكا داتىرجەملىت چۈېككككىدۇ، ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتە ئۇالرنە ئورايدۇ، 
پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىدۇ ۋە ئالالھ تائاال ئۇالرنە يېنىدىكە پەرىشتىلىرىگە 

 رىىايەت قىلغان( مۇسلىم)ئىمام  “ تەرىپلەپ بېرىدۇ.

  قوپۇرۇلغاندىكى ھەتىم )ىنىي س    ول تەرىپىئەنى ي ئىچى. كەەىئكە( 8
ئىچى كەبىگە ھېس   ابلىنىدۇ. ش   ۇڭا بۇنىي ئىچىدە ( نىي دۈگىلەك يېرىم تام

ەىنى  ي ئىچى  دە تۇرۇ  دۇئ  ا قىلغ  انغ  ا ئكەخۇددى  تۇرۇ  دۇئ  ا قىلغ  ان ئ  ادەم
 ئوخشاش بولىدۇ.
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 ەس  قەدنىي ئىش  ىكى بىلەن ھەجەرۇل ئمۇلتەزىم ش  ەرى : يەنى )كەئەى( 2
 ئوتتۇرىسىدىكى جاي(.

 مەككىدىكى مەس ىدى ھەرەم.( 5
 ى.تىچمەدىنىكى پەيغەمەەر مەس( 6
 . ىتىچمەس پەلەستىندىكى بەيتۇلمۇقەددە ( 4
 سا ا ۋە مەرۋە تاغلىرى. ( 8
 مىنا  مۇزدەلىفە ۋە باشقىمۇ مۇقەددە  جايالر. ( 2

 يەر يۈزىدىكى جىمى مەسچىتلەر. ( 01
 ر قاندم ق جايالر. ناماز ئوقۇلغان ھە( 00

 دۇئا بىرمۋنىي ۋمسىتىسىگە مۇھتاجمۇ؟
موھتاج ئەمە . تىلەكلەر پەقەت ئالالھنىي غا ۋمسىتىسى دۇئا ھېچكىمنىي

دە مۇھەممەد « قۇرئان كەرىم»ئۆزى دى  بىقمس    ىتە س    ورىلى دۇ. ئ الالھ تائاال 
 ئەلەيھىسساالمغا خىتاب قىلى  مۇندم ق دەيدۇ: 

لََك ِعَبادِ ﴿
َ
ِت اِع إَِذا َدَعنِ  قَِريبع  فَإِِِني  َعَِني  ىَونَِذا سَُ ِجيبل َدْعَوةَ امَّ

ل
 ا ِب َوِْللْؤِمنلو َفْليَْسَتِجيبلوا َِل  أ

ونَ  دل ْم يَْرشل  ﴾لََعلَّهل
)ئە مۇھەممەد!( مېنىڭ بەندىلىرىم سككەندىن مەن توغرۇلۇق سككورىسككا، )ئۇالرغا ﴿

قىلسكككا، مەن دۇئا  ئېيتىك  قوي( مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغكا يېقىنكدۇرمەن، مكاڭا دۇئا
ا يول تېپىش ئۈچۈن مېنىڭ قىلغۇچىنىكڭ دۇئكاسكككىنە ئىاكابەت قىلىمەن. ئۇالر توغر

 ئايەت(-116سۈرە / بەقەرە -2) ﴾بۇل قىلسۇن ۋە ئىمانىدا چىڭ تۇرسۇنونە قدەۋىتىم

ش    ۇڭا قەبرىلەردى  ھاجەت س    ورمش  دۇئا قىلىش قەتئىي توغرم ئەمە   
ىك كەلتۈرگەنلىك بولىدۇ. ئەمما ھايات بۇن دم ق قىلىش ئ الالھ ت ائ االغا ش    ېر

 كىشىلەرنىي ئۆلگەنلەرگە قىلغان دۇئاسى يېتىدۇ.
 ائ ان ا  ئۆلىما ۋە باش    ق-يۇقىرىقىالردى  ب اش    ق ا  ھ اي ات بولغ ان ئ ات ا

كىش   ىلەرنىي دۇئا قىلى  بېرىش   ىنى ئۆتۈنۈش دۇرۇ . ئۆمەر ئىەنى خەتتاب 
 :ۇ ھەدىس بايان قىلى  مۇندم ق دەيدۇالھۇ ئەنھرەزىيەل

[ ِ  تَ سْ ا
ْ
 فَ  ةِ رَ مْ عل الْ  ِِف  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل  ِبَّ الَّ  تل نْ ذَ ِت

َ
 ا يَ نَ َس يْ تَ  : لَ اَل قَ وَ  ِل  نَ ذِ ِت

َ
ِ َع دل  نْ مِ  ِخ ا أ   [َك ئ
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مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسكسكاالمدىن ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن رۇدسەت سورىىىدىم، ”
 “ىزنىمۇ ئونۇتمىغايسكككەنئە قېرىندىشكككىم! دۇئايىڭدا ب”ماڭا رۇدسكككەت بەردى ۋە 

  ايەت قىلغان(رىى يئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى)ئىمام  .“دېدى

ش ۇنىڭدەك  پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم مۇس ۇلمان كىش ى سەھەر ئۇيقۇدى  
بولغان تاھارەت  ىغانغا قەدەرىنىدى  باش  ال  تاكى ئاخش  ىمى ئۇخلكۆزىنى ئاچق

ە ق  ايتىش  ئ ېلىش  ئۆيى  دى  چىقىش ۋە كىرىش  مەس    چىتكە بېرىش ۋ
غىاملىنىش  ئىش    ق ا بېرىش  قايتىش  قاتناش قورمللىرىغا چىقىش قاتارلىق 

ھەرىكەتلىرى  دە دۇئ  انى ئۆزىگە ھەمرمھ قىلىش    ق  ا بۇيرۇلغ  ان.  –پۈتۈن ئىش 
مۇس    ۇلم انالرغ ا تۈرلۈك ج ايالر ۋە مۇن اس    ىقەتلەردە ئوقۇلىدىغان كېرەكلىك 

كېيىنكى ئەس  ىرلەردە  دۇئاالرنىي ھەممىس  ىنى ئۆگىتى  قالدۇرغان بولس  ىمۇ 
مۇس ۇلمانالرنىي ئىسالم دىنىنىي ر ھىدى  چەتنە  تۈرلۈك خۇرمپاتالرنى دىنىي 
قىي اپەتتە قوبۇل قىلغ انلىقى س    ەۋەبلى ك خۇرمپ ات ۋە بى دئەتلەر كۈن دىلىك 
پائالىيەتلىرىمىا ۋە دۇئالىرىمىاغىمۇ يامرم  كىرگەن. ش    ۇڭا بىا ھەر تۈرلۈك 

ئارقىلىق  يولىغا قايتىش ھنىي ئەلچىس    ىنىيالھ ۋە ئ الالخۇرمپ اتالردى  ئ ال
قۇتۇلۇ   بارچە تىلەك ۋە ھاجەتلىرىمىانى ئالالھنىي ئەلچىس   ى كۆرس   ەتكەن 

 ئالالھتىنال سورىشىمىا الزىم.  يول ئارقىلىق
كەرەملى ك رەبەىمىا ئالالھقا دۇئا قىلى  كۆتۈرۈلگەن ئىككى قول ھەرگىا 

گەن قولالرنى قۇرۇ ق قايتۇرۇش    تى  تۈريدۇ. ئالالھ تائاال دۇئاغا كۆقۇرۇ ق قايتما
ئالالھ دۇئالىرىمىانى ھ اي ا قىلى دىغان ش    ۇندم ق كەرەملىك زمتتۇر. رەبەىمىا 

-  بىالەرنى توغرم يولغا باش    لىغاي  ئىككى دۇنيالىق بەخ ئى ابەت قىلغاي
مى  مۇسۇلمانالردى  بولۇشقا نېسى  قىلغاي  ۆس ائادەتكە مۇيەس س ەر بولغان م

   ئامى ! .ئىنا ق  ئىتتىپا ق يۇرت قىلغاي يۇرتىمىانى ئەمى  

 
ِه َرِبي الَْعالَِميَ  َْمدل لِلَُّ

ْ
ِن ال

َ
  َوآِخرل َدْعوَانا أ
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 كۈنى )جۈمە(-80ئاينىي -01
 

ھاجىالر ئۆزىنىڭ ئۈلگىلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇشى 
 كېرەك

  
 َ
ْ
َ عَ الْ  ب  رَ هللِ  دل مْ ال َ  اَِل وَ ، يل يَ مِ ال َ  مَ اسِ وَ مَ  هِ ادِ بَ  عِ ََ

ْ
َ  مْ ثُّهل ََيل ، وَ ْيِ اْل ِ هَ امِ نَ تِ  اغْ ََ  مْ هل نْ عَ  رَ ف  اَ ، ِِلل ةِ اعَ طَّ الا ب

ِ ئَ ي  سَ  ِ وَ  هل نْ مِ  ل  ضُّ فَ ، تَ مْ هِ اتِ جَ رَ دَ  نْ مِ   ل فَ رْ يَ ، وَ مْ هِ ات  َس حْ ن
نَّ انا 

َ
ْشَهدل أ

َ
 اهللل وَْحَدهل لَ َشِيَك َلل وَأ

ن لَّإَِلَ إِلَّ
َ
ْشَهدل أ

َ
، وَأ

ا َعبْ  د  َمَّ  مل
َ
ل،  أ ولل هل َوَرسل ِ سَ  لل وَّ دل ِ  ٍق اب َ ََل إ

ْ
ْلَحابِهِ ، اِت ْيَ  اْل

َ
َ آِلِ وَأ ََ ِ  َلّلَّ اهللل َعلَْيِه وََسلََّم َو ِ  رُّ مل تَ  لَ  ينَ اّلَّ  مْ هِ ب

ِ  َلةع رْ فل  ِ  ْيِ رَ لْ ل  إ
ِ هَ ولل غَ شَ  لَّ  ا ب

َ
وََلَِك ﴿ ةِ اِلَ صَّ ال الِ مَ عْ اِْل

ل
ونَ  أ لَسارِعل َْيَاِت  ِِف  ي

ْ
ونَ  لََها َوهلمْ  اْل   ﴾َسابِقل

ا َبْعدل : مَّ
َ
 أ

 !لەرئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  ھۆرمەتلىك جامائەت
بۇ كۈنلەردە پۈتۈن يەرش    ارىنىي ھەر قايس    ى جايلىرىدى  كەلگەن نەچچە    

مەككە مۇكەررەمدىكى ھەج پائالىيەتلىرىنى  مىليون ھاجى قېرىندمشلىرىمىا ئۇلۇغ
 ۋمتىدۇ.رۇقايتىش ئالدىدم تۇتامامال   يۇرتلىرىغا قايتىقمتىدۇ ياكى 

ھەج ئىس    الم دىنىمىادىكى بەش پەرزنىي بىرس    ى  ش    ۇندمقال  بىر 
ېتىق  ادىمىانى قېتىملىق ئۆزىمىانى ئومۇميۈزلۈك پ  اكالش  ئەقى  دە ۋە ئ

 سابلىنىدۇ.ېھ كۈچەيتىش پۇرسىتى
 دە مۇندم ق دەيدۇ: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

َل  ﴿إِنَّ  وَّ
َ
ِ  اِس لِلنَّ  ولِض َ  َبْيٍت  أ ةَ  ىلَّلَّ َباَرَك   بَِبكَّ ى مل ِيلَْعالَِميَ  َوهلد  َقامل  بَيِيَناتع  آيَاتع  يهِ فِ  ل  َمنوَ  إِبْرَاِهيمَ  مَّ

هِ  آمِن ا ََكنَ  َدَخلَهل  َ  َولِلَُّ ﴾ إَِِلْهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْاَْيِت  ِحجُّ  الَّاِس  ََ  َسشِيل 
ولغان، ئىنسككككانالرغا ھەقىقەتەن، جكاھكان ئەھلىگە بەرىكەت ۋە ھىدايەت ب﴿

سېلىنغان تۇناە ئۆي مەركىدىكە ئۆي )بەيتۇلالھ(دۇر. ئۇنىڭدا  ()ئىبادەت ئۈچۈن
بەيتۇلالھقا رىرئەن  ئۇچۇق ئاالمەتلەر باررە، ماقامە ئىبراھىم ېككۇالرنىڭ بىرىدۇر،

رىشككككىلەرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن رەئبىنە تاۋاپ  ئكادەم ئەمىن بولىدۇ. قادىر بواللىغان
 (ئايەت-73،-76 سۈرە / ئال ئىمران-3) ﴾ا پەرز قىلىندىقىلىشە ئۇالرغ

مۇكاپاتى -ش  ۇڭا  ئالالھ تائاالنىي دەرگاھىدم قوبۇل بولغان ھەجنىي ئەجىر
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 ئىنتايى  ز ر بولىدۇ. 
 گەن:ېبۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق د

َريَْرةَ َرِضَ ] ِب هل
َ
 يَْرفلْث فَلَمْ هللِ : َمْن َحجَّ  ولل قل يَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللل ّلَّ َل  ِبَّ الَّ  تل عْ مِ سَ  اَل قَ  اهللل َعْنهل  َعْن أ

هل  مُّ
ل
تْهل أ ْق رََجَ  َكَيْوٍم َوَمَ  (يُّ ارِ رَ اْال  اهل وَ رَ ) .[ َولَْم َيْفسل

لالھۇ ەرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، پەيغەمبەر سەللۇئەبۇ ھ”
ەن: رىمكە ئالالھنىڭ رازىلىقە ئۈچۈن ھەج قىلى ، ھەج گېئەلەيھە ۋەسەللەم مۇنداق د

مەئسىيەت قىلمىسا، ئانىسىدىن تۇغۇلغان -جەريانىدا سەت ئەپلەرنە قىلمىسا، ئۇناھ
 )ئىمام بۇدارىي رىىايەت قىلغان(“ رۈندىكىدەل ئۇناھالردىن پال بولۇپ قايتىدۇ.

نى  ل بولۇش    ىۇمەقە ج ئىەادىتىنىيبىر ھەج قىلغۇچى  قىلغان ھەھەر 
ھەجدى  )ئالالھ تائاال ۋەدە قىلغاندەك( گۇناھالردى  پۈتۈنلەي پاكالنغان ھالەتتە 
قايتىش    نى  قىلغان ھەج ىنىي خاس    ىيىتىدى  جەننەتتى  ئىەارەت ئالىي 

رىش  ىش  نى ئارزۇ قىلغان ھالەتتە قايتىدۇ. ئەلقەتتە  بىا ئورۇندىغان ېمۇكاپاتقا ئ
ل بولغان ۇھنىي دەرگاھىدم مەقەي اخش    ى ئەمەل ۋە ئىە ادەتلىرىمىانىي ئالال

ياكى بولمىغانلىقىنى ھەرگىا بىلەلمەيمىا. لېكى  قۇرئان ۋە ھەدىس    لەرنىي 
 ولىدىغانلىقىنىيبل ۇنى بىاگە ي اخش    ى ئەمەل ۋە ئىە ادەتلەرنىي مەقەۇمەزم
ئ االمىتىنى بايان قىلى  بەردىكى  ئۇ بولس    ىمۇ بىر ھەج قىلغۇچىنىي  بەزى

ئىە  ادەت ۋە -ئەمەل يى  تەققمدمرلىق ېۋۇجۇدى  دم ھەج  دى  ق  ايتق  ان  دى  ك
لەش كۆرۈلگەن بولس   ا  ىپەزىلەت قاتارلىق جەھەتلەردە ر ش   ەن ئىلگىر-ئەخال ق

بۇل بولغانلىقىنىي مۇھىم ومانا بۇ بىانىي ش    ۇ قېتىملىق ھەج ىمىانىي ق
ئەگەر ئۇندم ق بولمىس  ا ئۇندمقتا قەلەىمىاگە بىر  لىنىدۇ.بس  اېبىر بىش  ارىتى ھ

 لىدۇ.ې  قۇيۇشقا توغرم كئال بەلگىسى قويۇوس
بىرەر  بىر كىش    ى گەن:ېرەھىمەھۇلالھ مۇن  دم ق د بئىم  ام ئىەنى رەجە

ئىە ادەتنى تاماملىغان بولس    ا  بۇ ئىەادىتىنىي ئالالھنىي دەرگاھىدم -ئەمەل
ئىەادەتلەرنى -ئەمەل نىيش    ۇكى  ئۇ كىش    ى قوبۇل بولغانلىقىنىي ئاالمىتى

ھەج ”كىش   ىلەر دمئىم:   ش   ۇڭا .ىدۇرئۈزۈلدۈرمەي  ئىاچىل دمۋممالش   تۇرۇش   
 يىشىدۇ.ېد “قىلما ق ئاسان  ھەجنىي شەرىپىنى ساقلىما ق تە 
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ە لىق شەرىپىگ“ ھاجى”ئۇندمقتا  ھەج قىلغۇچىالر قاندم ق قىلغاندم ھەقىقىي 
رىش    ەلەي دۇ؟ قىلغ ان ھەجى قوبۇل بولغ ان  گۇن اھالردى  پاكالنغان  جەننەت ېئ

ىر ب قولغا كەلتۈرەلەيدۇ؟ مانا بۇ ھەر ىمۇكاپاتنمۇك اپ ات قىلى   بېرىلگەن ك اتتا 
ھەج قىلغۇچى چوڭقۇر ئويلىنىش   قا تېگىش   لىك مۇھىم مەس   ىلىدۇر. ھاجىالر 

لۇشى ئۈچۈن  ھەجدى  وقىلغان ھەجىلىرىنىي قوبۇل بولۇش ى  ھەقىقىي ھاجى ب
 يى  تۆۋەندىكى ئىشالرغا چوقۇم ئەمەل قىلىشى كېرەك:ېقايتى  كەلگەندى  ك

دمئىم پەرھىاك ار بولۇ   بارلىق گۇناھ بولىدىغان  بىرىنچى: ھ اجىالر ھەر
 ھەرىكەتلەردى  يىرم ق تۇرۇشتا باشالمچى بۇلۇش كېرەك.-سۆز

پەرز ئىەادەتلەرنى تىرىش    ى  ئورۇندم    بويرۇغانم  ئالالھ ۇھەممىگە مەل 
ئالالھ چەكلىگەن بارلىق ھارمم ئىش   الردى  ھەر قاچان يىرم ق تۇرۇش  ھەر بىر 

 ارتى  بولمايدىغان ئىنتايى  مۇھىم بۇرچى.مۇسۇلماننىي باش ت
 :گەنېپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق د 
ِب  نْ عَ ]

َ
َريَْرةَ  أ ولل  قَاَل  اَل ، قَ  اهللل َعْنهل  َرِضَ    هل ّلَّ اهللِ  رَسُُل لَّمَ  َعلَْيهِ اهللل  لَُُ مْ  َما : وَسَُُ  َعْنهل  َنَهْيتلال

مْ  َوَما ، فَاْنتَهلوا َمْرتلال
َ
وا بِهِ  أ ذل  (ىُّ ارِ رَ َروَاهل اْال ) [ .اْستََطْعتلمْ  َما مِْنهل  فَرل

لالھۇ ەرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، پەيغەمبەر سەللۇئەبۇ ھ”
مەن سىلەرنە بىر ئىشتىن توسقان بولسام ئۇنىڭدىن  ن:گەېئەلەيھە ۋەسەللەم مۇنداق د

الرنىڭ يېتىشى ە بولسكام رۈچۈڭ ر، ئەئەر مەن سكىلەرنە بىر ئىشكقا بويرۇغانيېنىڭال
 )ئىمام بۇدارى رىىايەت قىلغان( “.ئۇنە ئورۇنالڭالر

بىر ھاجىغا نىس    ەەتەن  نوقۇل پەرز ئىەادەتلەر بىلەنال چەكلىنى    ئەمما
ەتلەرگە س    ەل ق  ارمش  ھ  ارمم قىلىنغ ان ئىش    الردىنال لە ئىە  اد نە  قېلى  

س اقلىنى   ش ۈبھىلىك ئىشالردى  ساقالنماسلىق ئەلقەتتە يېتەرلىك ئەمە   
چۈنكى ھەج قىلغ  ان ئ  ادەم ئ  الالھنى  ي ئۆيى بولغ  ان بەيتۇلالھنى زىي  ارەت 

ۇ لالھەقىلغان  بەيتۇلالھ ئالدىدم تۇرۇ  ئالالھغا ۋەدە بەرگەن  پەيغەمەەر س    ەلل
ۋە قەبرىس  ىنى زىيارەت قىلغان ۋە  چىتىەيھى ۋەس  ەللەمنىي مۇبارەك مەس  ئەل

زەم س    ۈيىدى  ئىچكەن  پەيغەمەەر -پەيغەمەەرگە س    االم بەرگەن  مۇبارەك زەم
 كەنگئەلەيھىس  س  االمنىي ۋە ھۆرمەتلىك س  اھابىلەرنىي مۇبارەك قەدەملىرى تە

ۇلمانالرغا باش  قا مۇس    مۇقەددە  جايالرنى زىيارەت قىلغان كىش  ىدۇر. ش  ۇڭا

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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نىس ەەتەن مانا بۇ ئاالھىدە ش ەرەپكە س ازمۋەر بولغان ھاجىالرنىي باشالمچىلىق 
بىلەن  پەرز ئەمەللەردى  سىرت  كۆپلە  نەپلە ئىەادەتلەرنىمۇ بەجا كەلتۈرۈشى  

ش   ۈبھىلىك ئىش   الردى  -ھارمم ئىش  الردى  س   اقلىنىش بىلەن بىرگە  ش   ەك
نىدۇ  ئەنە ش  ۇندم ق قىلغاندىال ر ئىش ھېس  ابلىۈس  اقلىنىش  ىمۇ ئىنتايى  ز ر

-لىق ش ەرىپىنى ياخشى مۇھاپىاەت قىالاليدۇ  ئەمەل“ ھاجى”ھاجىالر ئاندى  
ئىەادەتتە ۋە گۇناھالردى  س  اقلىنىش  تا باش  قىالرغا ئۈلگە بۇالاليدۇ. ئالالھ تائاال 

 دە مۇندم ق دەيدۇ:«قۇرئان كەرىم»
وا اللَّ ﴿ رل ْم فَاْذكل َكال َناسُِ ْيتلم مَّ ْم فَإَِذا قَضَُ َشدَّ ذِْكر ااءَ َُُُه َكِذْكِركل

َ
ْو أ
َ
ْم أ ولل  بَاَءكل فَِمَن الَّاِس َمن َيقل

ا ِِف  ا آتِنَُ ا َلل ِِف  َربَّنَُ ا َومَُ ْنيَُ ولل َربََّنا آتَِنا ِِف  اْْلِخَرةِ مِْن َخَلٍق  امُّ َنة  َوِ  اْْلِخَرةِ  َومِْنهلم مَّن َيقل ْنَيا َحسَُُ امُّ
ا َكَسبلوا ارِ َحَسَنة  َوقَِنا َعَذاَب الَّ  مَّ ْم نَِصيبع ِمي ُٰئَِك لَهل ولَ

ل
َِساِب  أ

ْ
هل ََسِي ل ال

 ﴾وَاللَُّ
-يىن، ئالالھنە ئاتاېسككككىلەر ھەجگە ئكائىكت ئىبادەتلەرنە ئادا قىلغاندىن ر﴿

ە ئ»بوۋاڭالرنە ياد ئەتكەندەل يارە ئۇنىڭدىنمۇ زىيادە ياد ئېتىڭالر. بەزى رىشككىلەر: 
ىرەتتە ئۇنىڭغا ئاد ،دەيدۇ. ھالبۇرە« بۇ دۇنيادىال بەرئىن رەببىمىز! بىزئە نېسىىىمىزنە

ئە رەببىمىز! بىزئە دۇنيادا يادشككىلىق ئاتا »بەزى رىشككىلەر:  .ھېچ نېسككىىە يوقتۇر
 «قىلغىن، ئادىرەتتىمۇ يادشكككىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنە دوزاا ئازابىدىن سكككاقلىغىن

ىىسككىنە رۆرىدۇ. ئالالھنىڭ دەيدۇ. ئەنە ېككۇالر ئۆزلىرى قىلغان ئەمەللىرىنىڭ مول مې
 ئايەت(-212~211سۈرە / بەقەرە -2) ﴾ھېساب ئېلىشە تېزدۇر

 گەن:ېپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇندم ق د
ِب  نْ عَ ]

َ
ْي َرِضَ  بْنِ  الُّْعَمانِ  اهللِ  ْبدِ عَ  أ ْوَل  َسِمْعتل : اَل ا قَ مَ اهللل َعْنهل  بِشُِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  اهللِ  رَسل

ْولل يَ  َ  إِنَّ : )قل
ْ
ع  لَل ال َ  َونِنَّ  َبي 

ْ
ع  رَامَ ال ا َبي  ملو َوَبيْنَهلمَُ

ل
تَبَِهاتع  رع أ هلنَّ  لَ  ملشُُْ  َق اتَّ  َفَمنِ  ،الَّاِس  مِنَ  َكثِْيع  َيْعلَمل

بلَهاِت  ُُُّ   َفَقدِ  الش
َ
تَِْبَأ ُُْ هِ  ِمِيْنِهِ  اس ُُِ بلَهاِت  ِِف  وََه َ  َمنْ ، وَ وِعْرض ُُُّ َ  ِِف  وََه َ  الش

ْ
ِ ا َحْوَل  يَْرَع  ََكلرَّاِع  امِ رَ ال

ْ
 َّم ل

كل  ُُِ نْ  يلوش
َ
َل . فِْيهِ  َيَق َ  أ

َ
َل .  ِحّم   َملٍِك  لِكل   نِنَّ  وَ أ

َ
، اهللِ  ِحَّم  نِنَّ  وَ أ هل َل  َمَارِمل

َ
َ  ِِف  نِنَّ  وَ أ

ْ
دِ اْل َُُ َغة   س ُُْ  إَِذا ملض

َ  َللَحَ  َللََحْت 
ْ
ُّهل  َسدل اْل َ  َسدَ فَ  فََسَدْت  َونَِذا كل

ْ
ُّهل  َسدل اْل َل  كل

َ
 ( يُّ ارِ رَ اْال  َروَاهل  ) .(لْبل قَ الْ  ِهَ  وَ أ

ئمان ئىبنە بەېىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىىايەت قىلىنىدۇرە، ئۇ پەيغەمبەر ۇن”
گەنلىكىنە ئاڭلىغان: ھاالل ئىشالرمۇ ئېنىق ېلالھۇ ئەلەيھە ۋەسەللەمنىڭ مۇنداق دەسەلل

ىلگەن. ئۇالرنىڭ ئارىسكىدا ېۈبھىلىت رۆرسكىتىلگەن، ھارام ئىشكالرمۇ ئېنىق رۆرسكىت
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مە ۈ)ھااللغىمۇ، ھارامغىمۇ ئودشاپ رېتىدىغان، نۇرغۇن رىشىلەر ئۇقالمايدىغان، ھۆر
بھىلىت ئىشالردىن ھەزەر قىلغان ئادەم دىنىنە ۋە ۈئېنىق بەلگىلەنمىگەن( ئىشالر بار، ې

ھارامغا دۇچار  يىنە ساقلىغان بولىدۇ. ېۈبھىلىت ئىشالرنە قىلغان ئادەمۇئابر-ئىززەت
گرا ئى ىگە ېگرانىڭ چۆرىسكككىدە پادا باققان پادى ىغا ئودشكككايدۇ. پادا چېچ ،بولۇپ

گراسككە بولىدۇ. ئالالھ تائاالنىڭ ېرىرى  قېلىشككە مۇمكىن. ھەر پادىشككاھنىڭ بىر چ
گراسككە بولسككا، ئالالھ تائاالنىڭ ھارام قىلى  بېكىتكەن ئىشككلىرىدىن ېزېمىندىكە چ
ىڭالر، ئىنسككاننىڭ بەدىنىدە بىر پارچە ئۆش بولىدۇ، بۇ ئۆش الق سككېلۇئىبارەتتۇر. ق

تۈزەلسە پۈتۈن بەدەن تۈز لىدۇ، ئۇ بۇزۇلسا پۈتۈن بەدەن بۇزۇلىدۇ، ئۇ بولسىمۇ يۈرەرتىن 
 )ئىمام بۇدارى رىىايەت قىلغان(. “ئىبارەت.

پەزىلەتتە ۋە مۇئامىلىدە باش    قىالرغا ئۈلگە -ئىككىنچى: ھاجىالر ئەخال ق
 ك.لۇشى كېرەوب

م  ھ اجىالر ھەج قىلىش جەري انىدم جىس    مانىي ۋە ر ھىي ۇھەممىگە مەل
جەھەتتە ئىنتايى  قاتتىق س ىناقالرنى بېشىدى  ئۆتكۈزىدۇ. ھاجىالر ئېھرممغا 
كىرگەندە ش ەرىئەت بەلگىلىمىس ى بويىچە قىلىش چەكلەنگەن ئىش الرنى سادىر 

ەن ر بىلقىلى  قويۇش    تى  قەتئىي س    اقلىنىش بىلەن بىرگە يەنە باش    قىال
ئەخالقق  ا ئىنت  ايى  دىققەت قىلىش كېرەك. -بولغ  ان مۇئ  امىلى  دىمۇ ئەدە 

لمەي باش   قىالرغا ئازمر ىب-لى ىھەج قىلغۇچى ئەگەر ھەج جەريانىدم ب  چۈنكى
لى ئارقىلىق وۋە ياكى باش   قىالرغا تىلى ۋە ق رى  قويس   ا  يالغان ئېيتس   اېب

قويىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ رى  ېزىيان يەتكۈزس   ە ھەجنىي پەزىلىتىنى قولدى  ب
 دە مۇندم ق دېگەن:«قۇرئان كەرىم»تائاال 
َجَّ فَلَ َرفََث َولَ فلسُُل ﴿

ْ
ْعللوَماتع َفَمن فََرَض فِيِهنَّ ال هلرع مَّ شُُْ

َ
َجُّ أ
ْ
َِجي  وَق َولَ ِجَداَل ِِف اَل

ْ
واْ َوَما َتْفَعلل  ال

ْوِل  َوتََزوَّدلواْ فَإِنَّ َخْيَ اهللل مِْن َخْيٍ َيْعلَْمهل 
ل
وِن يَا أ ْاَاِب  الزَّاِد ا َّْقَوى وَاتَّقل

َ
 ﴾اِل

ھەج ۋاقتە مەلۇم بىر قان ە ئايدۇر )يەنە ېەۋۋال، زۇلقەئدە ئايلىرى ۋە زۇلھەجاە ﴿
بۇ ئايالردا ھەجگە ئېھرام باغلىغان ئادەمنىڭ  .ئېيىنىكڭ دەسككككلەپكە ئون رۈنىكدۇر(

ماجىرا قىلىشە -قىلىشە ۋە جېدەلجىنسىي ئاالقىگە دائىر سۆزلەرنە قىلىشە، ئۇناھ 
مەنئە قىلىنىدۇ. سكىلەر قانداقلىكە يادشكە ئەمەلنە قىلساڭالر، ئالالھ ئۇنە بىلى  

 .تۇرىدۇ. )ھەج ئۈچۈن( ئوزۇقلۇق ئېلىىېلىڭالر، ئەڭ يادشككە ئوزۇقلۇق تەقىادارلىقتۇر
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 ئايەت(-173سۈرە / بەقەرە -2) ﴾ئە ئەقىل ئىگىلىرى! مەندىن قورقۇڭالر
بولغانىكەن  ھەجدى  كېيىنمۇ  ھاجىالرنىي جىسمى ئېھرممدى   شۇندم ق 

چىققان بىلەن قەلەى دمۋمملىق ئېھرمملىق ھالەتتە بولۇش  ى  باش  قىالر بىلەن 
قاندم ق مۇئامىلىدە چوقۇم رمس    تچىللىق ۋە ئادىللىق بىلەن ئىش بولغان ھەر

ق قاتتى رى  قويۇش ۋە زىيان يەتكۈزۈ  قويۇشتى ېكۆرۈش ى  باش قىالرغا ئازمر ب
ۇغ غان ئۇلۇھەج قىلغانالر ئالالھ تائاال بوير  ئېھتىيات قىلىشى كېرەك. چۈنكى

ر بولغان ۈبىر پەرزنى ئادم قىلىش  تى  س  ىرت يەنە  ھەج جەريانىدم ئىنتايى  ز ر
س  ا ق بولۇش  ئەزىيەتلەرگە س  ەۋرچان بۇلۇش  باش  قىالر بىلەن رئۆزئارم كەڭ قو

لۇش  ياخش   ى س   ۆز قىلىش ولەك بۆي-ئاكتى  ھەمكارلىش   ىش  ئاجىاالرغا يار
ئەخال ق ۋە پەزىلەتلەرنى تولۇ ق ئۆزلەشتۈرۈ  قايتسا -قاتارلىق ئىس المىي ئەدە 

لى  ېرىشەلەيدۇ. يەنە كېئاندى   ئالالھنىي ۋە بەندىلەرنىي ياخشى كۆرۈشىگە ئ
ھەج جەري انى دم  ئىس    الم دىنىمىانىي گۈزەل ئەخالقلىرىنى ئۆزلەش    تۈرۈ   

يى  ئۇنى ئۆز ئەمەلىيىتى  دە كۆرس    ىتىش ھەقىقىي ېق  ايتى    كەلگەن  دى  ك
 ەن:گېھاجىلىقنىي بەلگىسى ھېسابلىنىدۇ. ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇندم ق د

ْم قَِبَل الَْمْْشِِق وَالَْمْغرِِب َولَِانَّ الِِْبَّ َمْن ﴿ وَهال ن تلَولُّواْ ولجل
َ
وَاِْلَْوِم اْلِخِر باهللِ َمَن اءَ لَيَْس الِِْبَّ أ

بِي اءَ ئَِاِة َوالِْكَتاِب َوالَّشِيِيَي وَ وَالَْمآل  حل
َ ََ شِ  ىِه َذوِ َت الَْماَل  ْرََب َواِْلََتاَم وَالَْمَساكَِي وَاْبَن السَّ ِل يالْقل

آئِلَِي َوِ  الِري  لَة وَ وَالسَّ قَاَم الصَّ
َ
ِ اءَ قَاِب وَأ اب  وَالصَّ

واْ ََكَة وَالْملوفلوَن بَِعْهِدهِْم إَِذا َعَهدل َساِء اْاَ  ِريَن ِِف َت الزَّ
ْ
ِت

وْ 
ل
ِيَن َلَدقلوا وَأ وََلَِك اّلَّ

ل
ِس أ
ْ
َّاءِ وَِحَي اْاَِت ونَ والَضَّ تَّقل مل الْمل  ﴾ََلَِك هل

سىلەرنىڭ رۈن چىققان ۋە رۈن پاتقان تەرەپكە يۈزلىنىشىڭالرنىڭ ئۆزىال يادشە ﴿
قا )يەنە بائەمەلگە ياتمايدۇ، بەلكە ئالالھقا، ئادىرەت رۈنىگە، پەرىشككككتىلەرئە، رىت

يۈش ۆالرغا(، پەيغەمبەرلەرئە ئىمان رەلتۈر ش، ئالالھنە سككبئالالھ نازىل قىلغان رىتا
يۈزىسككىدىن يېقىن تۇغقانالرغا، يېتىملەرئە، مىسكككىنلەرئە، يول دىراجىتە ئۈز لۈپ 

مال ياردەم -قالغان مۇسكاپىرالرغا، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشىگە پۇل
مازنە مۇرەممەل ئوقۇش، زارات بېرىش، ئەھدىگە ۋاپا قىلىش، يوقسۇزلۇققا، بېرىش، نا

ئەنە ېۇ يۇقىرىقە  .رېسەللىككە ۋە ئۇرۇېقا بەرداېلىق بېرىش يادشە ئەمەلگە رىرىدۇ
سكككۈپەتلەرئە ئىگە رىشكككىلەر ئىمانىدا راسكككت ىل ئادەملەردۇر، ئەنە ېكككۇالر تەقىادار 

 ەت(ئاي-133سۈرە / بەقەرە -2) ﴾ئادەملەردۇر
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قاچان ئالالھقا تەققملىق قىلىش ى  تىرىش  ى  ياخشى   ھاجىالر ھەرش ۇڭا 
لۇپمۇ كېس  ەل يوقاليدىغان  ئاجىاالرغا وئىش  الرنى كۆپلە  قىلىش  ى كېرەك  ب

رىدىغان  يامانلىش   ى  قالغانالرنىي ئارىس   ىنى تۈزەيدىغان ئىش   الرغا ېياردەم ب
ھەج جەريانىدم چوقۇم  ئاكتىپلىق بىلەن قاتنىش  ىش  ى كېرەك. مانا بۇ ھاجىالر

 تىل دۈرۈش    كە تېگىش    لى ك مۇھىم پەزىلەت بولۇ   ھاجىالر بۇ پەزىلەتنىېي
قايتى  كەلگەندى  كېيىنمۇ ئىاچىل دمۋممالش   تۇرۇش   ى  ئېس   ىل  ى ھەجد

 مۇئامىلىسى ۋە پەزىلەتلىرى ئارقىلىق ئەترمپىدىكى مۇسۇلمانالرغا ئۈلگە بولۇشى
 كېرەك.  شى تەسىرلەرنى قالدۇرۇشىۋە باشقىالرغا ياخ

يى  ئىس    المغ ا زى  ېن دى  كبۇنى ي ئەكس    ىچە  ھ اجىالر ق ايتى   كەلگە
گەن مۇبارەك نامغا دمغ ېد “ھاجى”لىدىغان ئىش   الرنى س   ادىر قىلى  س   الس   ا  ېك

 ىدۇ.رى  قويېچۈشۈرگەن بولىدۇ  شۇندمقال قىلغان ھەجىنىي ساۋمبىنىمۇ قولدى  ب
 گەن:ېمۇندم ق ددە « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  

ن تَِشيَ  الْ ﴿
َ
ِبُّوَن أ ِيَن َيل ِيَن  َفاِحَشةل ِِف إِنَّ اّلَّ ِِلمع ِِف اءَ اّلَّ

َ
ْم َعَذابع أ ْنَيا َواْْلِخَرةِ وَ  َمنلوا لَهل َيْعلَمل هللل اامُّ

ونَ  نتلْم َل َتْعلَمل
َ
 ﴾وَأ

مىنلەر ئۈسكككتىدە يامان سكككۆزلەرنىڭ تارقىلىشكككىنە ياقتۇرىدىغان ئادەملەر، ۆم﴿
، ھ ھەممىنە بىلى  تۇرىدۇقا قالىدۇ. ئالالبېۈبھىسىزرە، دۇنيا ۋە ئادىرەتتە قاتتىق ئازا

 ئايەت(-17سۈرە / نۇر -23) ﴾سىلەر بىلمەيسىلەر
ھ اجىالر ھەج جەري انىدم ۋە ھەجدى  قايتى  كەلگەندى  كېيى    ش    ۇڭ ا 

باش قىالرنىي ئەيىەىنى ئاچىدىغان ۋە يايىدىغان ئىشالردى  قاتتىق ساقلىنىشى 
ىس  مەن سەلەىي لۇپمۇ ھەج س ەپىرى جەريانىدم كۆرگەن ۋە ئاڭلىغان قوكېرەك. ب

ى  چۆچەك قىل-ئەھقملالرنى يۇرتىغا قايتى  كەلگەندى  كېيى  كىشىلەرگە سۆز
قسان يەتكۈزۈ  قويۇشتى  ۇتارقىتى   مۇقەددە  جايالر ۋە ھاجىالرنىي شەنىگە ن

س    ىل ېمەدىنىنىي ئ-قاتتىق ئېھتىيات قىلىش    ى كېرەك  ئەكس    ىچە مەككە
-ەن ۋە ئاڭلىغان ئۈلگىلىك ئىشتەرەپلىرىنى  ھ اجىالرنىي ھەج جەريانىدم كۆرگ

ى   رېپەزىلەتلىرىنى كىش  ىلەرگە كۆپلە  س  ۆزلە  ب-ئىالىرىنى  گۈزەل ئەخال ق
ئۇالرنىي قەلەىدە ئىس    المغا بولغان پەخىرلىنىش  ھەرەمگە بولغان ئىنتىلىش  

ھەج جەريانىدم  اجىالرھالزىم.  ۇرغۇتۇشئھاجىالرغا بولغان ھۆرمەت تۇيغۇس   ىنى 
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ياكى مۇس   ۇلمانالرنىي ئارتۇقچىلىقلىرىنى تىرىش   ى   كۆرگەن باش   قا ھاجىالر
  ئ  ۆزى  نى  ي ئى  ە  ادەت  ئى  لى  م ۋە پەزى  لەت جەھەت  لەردى  ك  ى ى  نى   ئ  ۆگ

 زىم.رىشى الېتەرسىالىكلىرىنى بايقاشقا ۋە تولۇقالشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېي
ئۈچىنچى: ھاجىالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشتا سەپنىي ئالدىدم ماڭىدىغان 

 كېرەك. باشالمچى بۇلۇش 
 گەن:ېئالالھ تائاال مۇندم ق د

ِي َسابِقل ﴿ ب يَن وا إََِل َمْغِفَرٍة م ن رَّ ِ ْت لِّلَّ ِعدَّ
ل
ْرِض أ

َ
َماِء وَاِْل َها َكَعْرِض السَّ ْم وََجنٍَّة َعْرضل باهللِ َمنلوا اءَ ال

لِِه َذلَِك فَْضلل    ﴾ذلو الَْفْضِل الَْعِظيمِ اهللل يلْؤتِيِه َمن يََشاءل وَ اهللِ َورلسل
لىدىغان، ېزېمىندەل ر-پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىنە، رەڭلىكە ئاسككككمان﴿

ئۇنىكڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمكان ئېيتقانالرغا تەييارالنغان جەننەتنە قولغا  ئكالالھقكا ۋە
رەلتۈر ېكككككە ئكالكدىراڭالر، بۇ جەننەت ئكالالھنىڭ دالىغان ئادەمگە ئاتا قىلىدىغان 

 ئايەت(-21سۈرە / ھەدىد -13) ﴾ئىگىسىدۇرپەزلىدۇر، ئالالھ ئۇلۇس پەزل 

لۇش سۈپىتى بىلەن وب “ھاجى”جامائەتنىي نەزىرىدە ھۆرمەتكە سازمۋەر -ئەل
لۇپمۇ  وھەربىر ھاجى چوقۇم ياخش    ى ئىش    الردم ئالدىدم مېڭىش    ى كېرەك. ب

ھەمك ارلىق قاتارلىق    ئىن اقلىق ئېھس    ان قىلىش  ئىتتىپ اقلىق-خەيرى
  ھالەتنى شەكىللەندۈرۈش الزىم. چۈنكىجەھەتلەردە ھەممىگە ئۈلگە بولىدىغان 

بۇ ئ الالھنى ي چ اقىرىقى بولۇ   يۇقىرىقى ئ ايەتتە ئېيتىلغاندەك  ئالالھنىي 
رەھ مى ت ى ۋە جەن نى تىنى قولغ  ا كەلتۈرۈش    تە ئىنت  ايى  مۇھىم ئىش 

ئىل بولۇش   ى  ېھېس   ابلىنىدۇ. ئۇندى  باش   قا  ھاجىالر كەمتەر ۋە كىچىك پ
ەش قىلى    مەنمەنلى  ك  بىلەرمەنلى  ك ئىكەنلىكىنى پ« ھ  اجى»ھەرگىامۇ 

دە كۆرگەنلىرىنى پەش قىلى  دىنغا ئاالقىدمر ئىش    الرغا «ھەرەم»قىلى دىغان  
 رىدىغان قىلمىشالردى  قاتتىق ساقلىنىشى كېرەك. ېپەتىقم بھۆكۈم  

 چاقىلىرىنى ياخشى تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش الزىم.-تۆتىنچى: باال
كۆ  تەكىتلىگەن ئىش   الرنىي  ئەڭ مۇھىم ئورۇنغا قويۇ  « قۇرئان كەرىم»

تى  لە  چىقىشەبىرس ى ئۆز پەرزەنتلىرىنى س الىق پەرزەنتلەردى  قىلى  تەربىي
 دە مۇندم ق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»ئىەارەت. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال 
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ِيَن ﴿ يَُّها اّلَّ
َ
ِ اءَ يَا أ

ْ
َها الَّاسل وَال ْم نَار ا َوقلودل ْهلِيال

َ
ْم وَأ َسال نفل

َ
َجاَرةل َعلَْيَها َمَلئَِاةع ِغَلظع َمنلوا قلوا أ

وَن  ونَ اهلَل ِشَدادع َل َيْعصل ْم َويَْفَعللوَن َما يلْؤَمرل َمَرهل
َ
 ﴾َما أ

ىنلەر! ئۆز ڭالرنە ۋە بالى اقاڭالرنە ئىنسككان ۋە تاش يېقىلغۇ بولىدىغان، مۆئە م﴿
اقالڭالر. ئۇ رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پەرىشكتىلەر مۇئەركەل بولغان دوزادتىن س

 ﴾پەرىشكتىلەر ئالالھنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگە بۇيرۇلسا ېۇنە ئىارا قىلىدۇ
 ئايەت(-6سۈرە / تەھرىم -66)

مكى  ھەج جەري انىدىكى ھەربىر پائالىيەت پەيغەمەەرلەرنىي ۇھەممىمىاگە مەل
 ش قمسى ئىەرمھىم ئەلەيھىسساالم باشچىلىقىدىكى بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەنېپ

-س    ە ازىچ ب اغالنغان بۇلۇ   مەيلى كەئەىنى تاۋم  قىلىش بولس    ۇن  مەيلى 
ۋە ياكى شەيتانغا تاش ئېتىش بولسۇن  قۇربانلىق  مەرۋىدە سەئيى قىلىش بولسۇن

قىلىش بولسۇن  ھەربىر پائالىيەت بىاگە ئالالھ ئۈچۈن بارلىقىنى ئاتىغان پىدمكار 
چوڭقۇر  تەۋرەنمە  ئىش  ەنچ باغلىغان ئاتا ئىەرمھىم ئەلەيھىس  س  االمنى  ئالالھقا 

ئانا تەربىيەس  ىدە ئۆسكەن  سالىق ۋە -ئانا ھاجەر ئانىمىانى  ئەنە ش ۇ ئاتا ىدۋمرئۈم
رمس   تچىل پەرزەن  ئىس   مائىل ئەلەيھىس   س   االمنى كۆز ئالدىمىاغا كەلتۈرىدۇ. 
ھاجىالر ئەنە ش  ۇ بىر ئائىلە كىش  ىلىرىنىي ئالالھ يولىدىكى ھەقىقىي ئىالىرىنى 

-نۇيدىغان  ئىمانوقىالىرىنى  ئالالھنى ت-باش  الپال  ئوغۇل مىنۇتالردى ەن كۆرگ
نغا ئىنتىلىدىغان  دى   ئىلىمگەئەقىدىلىك  ھايالىق ۋە ئىپپەتلىك  ياخش  ىلىققا

لە  چىقىش ەۋە مىللەتكە پ  اي  دىلىق  س     الى  ق پەرزەنتلەردى  قىلى    تەربىي
ھاجى ”ج ام ائەت ئ ال دى دم ئۇلۇغ -ئەل  لىش    ى الزىم. چۈنكىېئىرمدىس    ىگە ك

قىالىرىمىا ئۆزى بىلگەنچە ئىس    المغ  ا ي  ات  -لۇ  يۈرس    ەك  ئوغۇلوب “ھەرەم
ئەخالقس    ىا ئىش    الرنى قىلى  يۈرس    ە  بۇ  بىر ھاجىغا نىس    ەەتەن ئىنتايى  

 مۇسلۇ ق ۋە ئېچىنىشلىق ئىش بولغان بولىدۇ  ئەلقەتتە.ون
چاقىلىرىغا س  ەمىمىي -تۇغقان  باال-مۇش  ۇ پۇرس  ەتتە  ھاجىالرنىي ئورۇ ق

ەرتىمىاكى  بىا ھەم ش ۇ ھاجىلىرىمىانىي ھۆرمىتىنى س اقال   ئۇالرنىي ئەس ك
رم ق تۇرۇشىمىا  شۇ ئارقىلىق ىشەۋكىتىگە دمغ تەگكۈزىدىغان ئىشالردى  ي-شانۇ

 ئىسالم دىنىمىاغا بولغان سەمىمىي سادمقىتىمىانى ئىپادىلىشىمىا الزىم. 
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غا ۇلمانالريرۇ   يامانلىقتى  توس ۇش  تا مۇس  ۇبەش ىنچى : ياخش  ىلىققا ب 
 يېتەكچى بۇلۇش كېرەك.

يى   ېبىر كىش    ى ھەج پەرزىنى ئ  ادم قىلى    ق  ايتى    كەلگەن  دى  ك
لىق س   االھىيىتى بىلەن ئاالھىدە ھۆرمەتكە “ ھاجى”مۇس   ۇلمانالر ئارىس   ىدم 

س    ازمۋەر بولىدۇ. جامائەت ۋە جەمەتىنىي كاتتىلىرى قاتارىدى  ئورۇن ئالىدۇ. 
پەزىلەت ۋە ياخش    ى -جامائەتكە ئەخال ق-ش    ۇندم ق بولغانىكەن  ھاجىالر ئەل

ئىش  الرنى قىلىش  تا باش  المچى بۇلۇش بىلەن بىرگە ئەترمپىدىكى كىش  ىلەرنى 
ى لىيىتىنىمۇ ئۈستىگە ئېلىشۇيرۇ   يامانلىقتى  توسۇش مەسئۇياخش ىلىققا ب

 كېرەك. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇندم ق دېگەن:
وَن إََِل نْ َوْ َالن ِمي ﴿ مَّةع يَْدعل

ل
ْم أ ْولَ ال

ل
وَن بِالَْمْعرلوِف َويَنَْهْوَن َعِن الْملنَكرِ وَأ ملرل

ْ
َْيِ َويَِت

ْ
وَن ُٰ  اْل  ﴾ئَِك هلمل الْملْفلِحل

سكىلەرنىڭ ئاراڭالردا رىشىلەرنە دەيرلىت ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان، يادشە ﴿
ئىشككالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشككالردىن توسككىدىغان بىر جامائە بولسككۇن؛ ئەنە ېككۇالر 

 ئايەت(. -113سۈرە / ئال ئىمران -3) ﴾رىشكۈچىلەردۇرېگە ئمەقسىتى

رىقمتق  ان ي  ام  ان ئىش    الرغ  ا  ي  ام  ان ھەرىكەتلەرگە  ېكۆز ئ  ال  دى  دم يۈز ب
ئەخالقس  ىالىقالرغا قارش  ى ئىنكا  قايتۇرماي  كۆرس  ىمۇ كۆرمەس  كە س  ېلى  

تىش   ىگە يول قويغانلىق ېيۈرۈش  ئەنە ش   ۇندم ق ئىش   الرنىي تېخىمۇ ئەدە  ك
الم اي  يەنە ئ الالھنى ي ئەمرىدى  باش تارتقانلىق بولىدۇ. پەيغەمەەر ق  البولۇپ

ئەلەيھىس س االم يامان ئىش الرغا س ۈكۈت قىلى  تۇرۇشنىي يامان ئاقىقىتىدى  
 گەن:ېئاگاھالندۇرۇ  مۇندم ق د

ِ : وَ  قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ اهللل  َلّلَّ  الَِّب   نِ عَ  هل نْ عَ  اهللل  ِضَ رَ  اِْلََمانِ  بْنِ  َذيَْفةَ حل  نْ عَ ] ملرلنَّ َ َ  بِيَِدهِ  نَْفَِس  ىاّلَّ
ْ
 ِت

وْ  ، الْملنَْكرِ  َعنِ  َوَ َنَْهولنَّ  ، بِالَْمْعرلوِف 
َ
نْ اهللل  َِللوِشَانَّ  أ

َ
مْ  يَبَْعَث  أ ونَهل  ثلمَّ  ، مِنْهل  َقاب اعِ  َعلَيْال لْستََجا فََل  تَْدعل  بل ي

مْ  ْ َروَاهل ال) .[ لَال  (ىُّ ذِ مِ ِّت 
لالھۇ ەھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىىايەت قىلىنىككدۇرە، پەيغەمبەر سككككەلل”

گەن: مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات )يەنە ئالالھ ېئەلەيھە ۋەسككككەللەم مۇنداق د
رىشكىلەرنە يادشككە ئىشككالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالردىن تائاال( بىلەن قەسكەمكە، 

توسككۇېككۇڭالر رېرەل، ئۇنداق قىلمىسككاڭالر، پات يېقىندا ئالالھ تائاال سككىلەرئە ئۆز 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2324
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تەرىپىكدىن بىر بكاال ئەۋەتىكدۇ، ئۇ ۋاقىتتكا دۇئكا قىلسككككاڭالر، دۇئكايىڭالر ئىاابەت 
 رىىايەت قىلغان( ي)ئىمام تىرمىزى “بولمايدۇ.

-اجى ئۆز ئائىلسىدىكىلەردى  باشال   ئۆز جەمەتى  ئۇرۇ قھەربىر ھ  شۇڭا
تىش    ىچە ېبۇرمدەرلىرىنى ھەر بىر پۇرس    ەتتە  كۈچىنىي ي-تۇغقان  د س     

ئەخالقالرنى -ئ  الالھنى  ي بويرۇغ  انلىرىنى ئورۇن  دمش    ق  ا  ئىس    المىي ئەدە 
ئىە  ادەتلەرنى كۆپرەك قىلى     ئ  اخىرەت ئۈچۈن -ئۆزلەش    تۈرۈش    كە  ئەمەل

 ە چاقىرىشى الزىم.تەييارلىق كۆرۈشك
ندىلى  ئاياغلىش  ىش  ى  ھەرگىا ياخش  ى ۇقىس  ى  ھەج پەرزىنىي ئورقىس  

ئەمەل ۋە ئىەادەتلەرنىي ئاياغلىش   ىش   ى ئەمە   بەلكى باش   لىنىش   ى  بىر 
پەزىلىتىنى  ي ك  ام  الەتكە يەتكەنلىكى ئەمە   بەلكى -كىش    ىنى  ي ئەخال ق

  جىس    مىمىا ئېھرممدى  چىققىنى بىلەن  قتىس    ى. ش    ۇڭاۇباش    لىنىش ن
قەلەىمىا ئەقى  دە ۋە ئىم  ان ئېھرمملىقى  دى  چىقم  اس    لىقى كېرەك. گەرچە 

ش  تىېكەئەىنى ئايلىنى  تاۋم  قىلىش ئاياغالش    قىنى بىلەن ئالالھنى ياد ئ
مەرۋە ئارىس  ىدىكى -ئالالھقا ئىەادەت قىلىش ئاياغالش  ماس  لىقى كېرەك  س  ە ا

 س  ەئيى توختا  س  ەئيى تۈگىگەن  بىلەن  ئالالھقا بولغان تەققملىق يولىدىكى
-قالماس   لىقى كېرەك. ش   ەيتانغا تاش ئېتىش ئاخىرالش   قىنى بىلەن ھاۋميى

 نەپسى بىلەن بولغان كۈرەش ئاياغالشماسلىقى كېرەك.
ھەج پەرزىنى ئ  ادم قىلغ  ان ۋە قىلغ  ان ھەجىنى  ي ئ  الالھنى  ي  يۇقىرقىالر

لۇش    نى  قىلغان ھەجى ودەرگاھىدم قوبۇل بولۇش    ىنى  گۇناھلىرىدى  پاك ب
لىگە ئ الالھ تائاالنىي جەننەتنى مۇكاپات قىلى  بېرىش    ىنى تىلەيدىغان  بەدى

لۇش   نى ئارزۇ وجىس   مىغا اليىق ھەقىقىي ھاجى ب-چى  قەلەىدى  ئىس   مى
يى  چوقۇم رىئايە قىلىشقا ېقىلىدىغان ھاجىالر ھەجدى  قايتى  كەلگەندى  ك

ىقىي انالر ھەقلۇ   ئالالھ خالىسا  مانا بۇالرغا ئەمەل قىلغوتېگىشلىك ئىشالر ب
 رىش  كۈس  ى. ئاخىرىدمېس  ائادەتكە ئ-لۇ   دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەخ وب« ھاجى»

بارلىق ھاجىالرنىي جەمئىيىتىمىانىي ھەر ساھەلىرىدە ئۆزلىرىنىي ئۈلگىلىك 
ئ الالھ ت ائاالنىي ھەممىمىانى توغرم يولغا  ر للىرىنى ج ارى قىل دۇرۇش    ىنى 

  .تىلەيمىامۇۋەپپە ق قىلىشىنى 
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 ئۆرنەكلەر تەرجىملىرىدىن شەرھىسىنىڭھەدىس 

 )ئىمان ھەققىدە(①تاب اإلميانك
 

َ  اَل قَ  اَل قَ   َعْنهل َرِضَ اهللل  اٍب هَ شِ  نِ ابْ  نْ عَ . 9  اوِ عَ مل  تل عْ مِ سَ  نِ ْْحَ الرَّ  دِ بْ عَ  نل بْ  دل يْ ْحل
 تل عْ مِ سَ  ولل قل ا يَ يب  طِ خَ  ةَ يَ

ِ  اهللل  دِ رِ يل  نْ "مَ  :ولل قل يَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللل  ّلَّ َل  ِبَّ الَّ   فَ ا يل ْي  خَ  هِ ب
ِ وَ  ينِ  ام  ِِف  هل هْ ق   ن

 مَ نَّ
َ
 اَل زَ تَ  نْ لَ ي وَ طِ عْ يل  اهللل وَ  مع اسِ ا قَ نَ ا أ

  هِ ذِ هَ 
ل
ِ قَ  ةل مَّ اِْل َ  ة  مَ ائ ََ 

َ
ُّ يَ  لَ  اهللِ  رِ مْ  أ   يَ ّتَّ حَ  مْ هل فَ الَ خَ  نْ مَ  مْ هل َضل

ْ
 ِي ِت

َ
 ".اهللِ  رل مْ  أ

ئىبنە  : ھۇمەيككدگەنلىكە رىىايەت قىلىنككدىېئىبنە ېكككىھككابتىن ئۇنىككڭ مۇنككداق د”
مەن پەيغەمبەر  :دۇتبە ئوقۇۋاتقان ھالدا نىكڭمەن مۇئكاۋىيە :ئكابكدۇررەھمكان مۇنكداق دېكدى

مبەر . پەيغەىدىمدېگىنىنە ئاڭل-،ئەلەيھىسكككسكككاالمنىكڭ مۇنكداق دەۋاتقانلىقىنە ئاڭلىدىم
 يئالالھ رىمگە يادشكىلىق قىلىشنە ئىرادە قىلسا ،ئۇنە دىنى :ئەلەيھىسكسكاالم مۇنداق دەيدۇ

ئككالالھ ئككاتككا  ئىلىمالردا بىلىملىككت قىلىككدۇ. مەن پەقەتال بىر تەقسكككىم قىلىكك  بەرئۈچە،
ئۇالرغا قارېككە تۇرغان  غۇچە. بۇجامائە يەنىال ئالالھنىڭ دىنە ئىشككلىرىدا چىڭ تۇرىدۇ،قىل

 “.ۈچە ئۇالرغا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇتى  رەلمىگېرىشە ئالالھنىڭ ئەمرى ي
 )ئومۇمىي مەنىسە( املعىن العام

ل  القسمة، فقال: اعدبينما َكن لّل اهلل عليه وسلم يوقع الصدقات واِلعطيات َ مستحقيها اعِّتض أحدهم َ
يا رسول اهلل. قال: وَيك؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ تفقه يا هذا ِف دينك، وتعلم قواعد شيعتك، وتفهم أحًكم اْلسلم، والرضا 
بما حام نشيه، ومن لم يتفقه ِف امين حرم اْلي، ولم يبال اهلل به، ونن من فقه امين أن تعلم يا هذا أن اهلل هو املعطي، هو 

الك امللك يؤيت امللك من يشاء، وينع امللك ممن يشاء ويعز من يشاء، ويذل من يشاء بيده اْلي، إنه َ ُك َشء قدير، م
ونن من امين أن تعلم يا هذا أنين ما أنا إل قاسم وموقع ومناول، ما أنا إل أداة منفذة ْلرادة اهلل، ونرادة اهلل فوق ُك َشء، 

بهم خيا، فهم قناديل منية ِف ُك عرص، يبقون َ الق اهللل هذا فقه امين، واسلك طريق من أراد تعلم يا  .وهو اّلي يعطي
 .ما بق الزمان، ل يطفئهم أعداء اهلل، ول يَضهم العتاة، حّت يِتي أمر اهلل، وتقوم الساعة

 .وأوَلك هم أولو اِلااب فامهلل اجعلنا من اّلين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أوَلك اّلين هداهم اهلل،
كىش   ىلەرگە  تېگىش   لىكپەيغەمەەر س   ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس   ەللەم س   ەدىقە ۋە س   وۋغىالرنى 

دى.       دې .  ئادىل بولسىالرەسۇلۇلالھئى ” بولۇ :تارقىتىقمتقاندم ئۇالردى  بىرى تەقس ىماتقا نارمزى 
ىل بولمىسام كىم ئادىل بولىدۇ؟ ھە! س ەنمىدىي؟ مەن ئاد” پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم مۇندم ق دېدى:

قائىدىلىرىنى ئۆگەن  ئىس   الم دىنىنىي  ش   ەرىئىتىڭنىيئى ئادەم! س   ەن دىنىڭدم بىلىملىك بول. 
قىلغان ئىش    الرغا رمزى بولۇش    نى بىل. كىمىكى دىنى  ھۆكۈمھۆكۈملىرى ۋە ئۇنى ي پەيغەمەىرى 

                                                        
 .الردابېشى ائلدىنقى ساندىن بىرىلدى.  «المنهل الحديث في شرح الحديث» ①
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 بۆلۈش    ىگەكۆڭۈل  يىئالالھن. ئىلىم دم بىلىملى ك بولمىس    ا  ي اخش    ىلىقتى  مەھرۇم بولى دۇ
ش ۇنى بىلىشىي ھەقىقەتەن دىنى ئىلىمدە بىلىملىك بولۇشنىي  ينىې! س ئادەم . ئىئېرىش ەلمەيدۇ

ئۇ خالىغان  .ۇچىدۇر. ئۇ پادىش   اھلىقنىي ئىگىس   ىئالالھ ھەقىقەتەن ئاتا قىلغ- :جۈملىس   ىدىنكى
شىنى ۇ  خالىغان كىدكىش ىگە پادىشاھلىقنى بېرىدۇ. خالىغان كىشىدى  پادىشاھلىقنى تارتى  ئالى

ئۇ ھەقىقەتەن  .ھەممە ياخش    ىلىق ئۇنىي ئىلكىدە. خالىغان كىش    ىنى خار قىلىدۇ  ئەزىا قىلىدۇ
 ئىلىملەرنى  ي! س    ېنى  ي ش    ۇنى بىلىش    ى  ي ھەقىقەتەن دىنى ئ  ادەم ئى ھەممىگە ق  ادىردۇر.

رمدىسى ئى مەن پەقەتال ئالالھنىي  تارقاتقۇچى مەن پەقەتال بىر تەقسىم قىلغۇچى -جۈملىسىدىنكى: 
  ئالالھ ئاتا قىلغۇچىدۇر .نىي ئىرمدىسى ھەممىدى  ئۈستۈندۇرئالالھ .ۋمسىتەبىر  ئورۇنلىغۇچىبويىچە 

 .دە قىلغان كىشىلەرنىي يولىدم ماڭئالالھ ياخشىلىقنى ئىرم. س ەن دىنى ئىلىمنى ئۆگەنئى ئادەم! 
 .دۇتۇرۇۋېرىر ھەقىقەتتە مۇستەھكەم زممانال بولىدىكەن ئۇال بىر دەۋرنىي نۇرلۇ ق چىرمقلىرىدۇر ئۇالر ھەر

 يېتى ئەمرى  يئالالھنى. ئۆچۈرەلمەيدۇنى ئ الالھنىي دۈش    مەنلىرى  (چىرىغىنى ي نۇرلۇ ق ) ئۇالر
 قىيامەت بولمىغۇچە ياۋۇزالر ئۇالرغا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ.  چەۈكەلمىگ

الرنىي قاتارىدى  ىلىدىغانس   ۆزگە ئەمەل ق ياخش   ى ئەڭ  الالھ ! بىانى س   ۆزنى ئاڭاليدىغانئى ئ
 ئەقىل ئىگىلىرىدۇر.ئالالھ ھىدميەت قىلغان كىشلەردۇر. ئەنە شۇالر ! ئەنە شۇالر قىلغى 

 (ئىزدىنىشلەر جەھەتتىكە تىلە ەرەب)ئ العربيية ثاملباح
 :أصل السند يف ابلخاري: قال محيد بن عبد الرمحن: سمعت معاوية خطيبا يقول (عن معاوية بن أيب سفيان)

قال الزخمرشي: تقول: سمعت رجال يقول كذا، فتوقع السمع ىلع الرجل ( اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول سمعت رسول)
وحتذف املسموع، ألنك وصفت الرجل بما يسمع، يف مثل: سمعت رجال يقول كذا، أو جعلت ما يسمع حاال من الرجل 

فأغناك الوصف أو احلال عن ذكر املسموع وهو : "إذا اكن معرفة، كما يف "سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول
 .ولوال الوصف أو احلال لم يكن بد من أن يقال: سمعت قول فالن...إلخ. انتىه بترصف .القول

  ن  ب   ة  ي   او  ع   م   ن  ع  »
 
رىقميەت قىلغۇچىالرنى  ي  .مۇئ  اۋىيە ئىەنى ئەبۇ س    ۇ ي  ان  دى () « ان  ي   ف   س    يب  أ

مۇئ  اۋىيەنى  ي خۇتەە  ئ  اب  دۇرمھم  انھۇمەي  د ئىەنى  : قئىاچىللىقى مۇن  دم يبۇخ  ارىي  دىكى ئەس    لى
مەن رەس  ۇلۇلالھنىي مۇندم ق  (:مۇئاۋىيەئۇ ) دېدى.-.ئاڭلىدىم مۇندم ق دەۋمتقانلىقىنى س  ۆزلەۋېتى 

مەن مۇندم ق دەۋمتقان بىر : ”: س    ەنمۇندم ق دېدى زەمەخش    ەرى دەيدۇ.-.دەۋمتقانلىقىنى ئاڭلىدىم
م  »دېگەن مەنى  دە  .“ئ  ادەمنى ئ  اڭلى  دىم ا س    ذ  ول  ك   ق   َ ال   ت  ر ج  بىلەن  ش    ۇنى  ي  دەيس    ەن «ع  

 (ۆزسئاڭلىنىلغۇچى ) .ھېلىقى ئادەمنىي ئۈس تىگە يۈكلەيسەن ھەرىكىتىنى ()الس مع “ئاڭالش”س ەن
ع ت  س  » چۈنكى س ەن .نى قالدۇرىس ەن ول   ال  ر ج   م  ق  ا َ  ذ   مىسالدم ھېلىقى ئادەمنى ئاڭلىغانلىقىدېگەن  «ك 

ع ت  ر س  » ئاڭلىنىلغىنى ىياك بىلەن س ۈپەتلىدىي  م  ول  وس   ق   َ لىم   ل ي ه  وس  ىلى اهلل  ع   ېنىقئدىكىدەك « ل  اهلل  ص 
ل  » ھالەتتىكى ئىسىم بولسا  لگەندېيىلۇش ولۇش ياكى ھالەت بو. سۈپەت بنىي ھالىتى قىلدىي «ا لرىج 

ەت ت ياكى ھال  سۈپەبىھاجەت قىلدى س ېنى س ۆزدى  ئىەارەت ئاڭلىنىلغۇچىنى تىلغا ئېلىنىش تى 
ن  ... إلخ»بولمىغان بولس ا ئۇ 

ل  ف ال  ع ت  ق و  م   دېيىلمەي( . نىي ... دېگەن س  ۆزىنى ئاڭلىدىم)مەن .. «س  
 .. ئۇ )زەمەخشەرىنىي سۆزى( بىر ئاز ئۆزگەرتىلىش بىلەن ئاخىرالشتىبولمايتتى
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ِ ي   ن  م  ) َ  ي   خ   ه  ب   اهلل   د  ر  " بسكون اهلاء، جمزوم جوابا للرشط، أي يفهمه، يقال: فقه بضم ه  ه  ق  ف  َ  ( "ين   اد  يف   ه  ه  ق  ف  ا 
 .القاف إذا صار فقيها والفقه سجية هل، وفقه بالفتح إذا سبق غيه إىل الفهم، وفقه بالكرس إذا فهم

ِ ي   ن  م  » َ  ي   خ   ه  ب   اهلل   د  ر  ىنى ئۇنى د)ئالالھ كىمگە ياخش   ىلىق قىلىش   نى ئىرمدە قىلس   ا   «ن  ي اد  يف   ه  ه  ق  ف  ا 
ش  ەرتنىي جاۋمبى بولغانلىقى  «ه  ه  ق  ف  َ  » كۇنلۇ ق كەلگەنوس   ھەرپى «        » بىلىملىك قىلىدۇ(  ئىلىملەردە

م ه  ». ئۇ كەلگەن دم (ومز  ج  م  ل  ا  ) ورما  كېسىكئۈچۈن  ه 
ف  بىلىملىك قىلىدۇ (   نىدىغان قىلىدۇى)ئۇنى چۈش «َ 

  دىنى بىلىملەردە ئالىم بولدى”مكتېرى بولغان ھالدم ئۇنىي خار لۇشوئەگەر بىلىملى ك بدېگەن مەنى دە. 
چۈش    ەندى  ” ئەگەر .ئېيتىلىدۇ «ه  ق  ف  »ھەرپى پەتھەلىك  «ق»دېگەن مەنى دە بولس    ا  “بىلىملى ك بول دى

ه  ف  »ھەرپى كەسرەلىك  «ق»دېگەن مەنىدە بولسا  “بىلدى  .ئېيتىلىدۇ «ق 
 
، ويصبح الفهم سجية وملكة هل، وملا اكن الفقه يف اللغة يشمل الفهم ص يه وجعله يفهم، ويسابق يف الفهم اهلل   ه  ه  قى ف  و  

يف أي من األمور، دنيوية أو أخروية خص ه هنا بالفهم يف ادين، أي فهم مم اهلل ومم رس  وهل صىل اهلل عليه وسلم سواء 
و املراد من اخلي اخلي األخروي، اكن يف العق ادد، أو األحمم الفرعية، أو مطلق اففس  ي أو مطلق احلديو أو ابداو، وه

 .ونكر "خيا" ليشمل القليل والكثي، بناء ىلع أن اففقه يف ادين موزع يزيد وينقص ىلع خمتلف الفقهاء
شتە بىلى  چۈشىنىشتەبىلىدىغان قىلدى  ئالالھ ئۇنى  ئالالھ ئۇنى چۈشۈنىدىغان      «اهلل   ه  ه  قى ف  و  »

بىر خارمكتېرى ۋە ئىقتىدمرى  يئۇنى چۈش   ىنىش  بىلىش ئۇنىبەس   لىش   ەلەيدىغان  قىلدى  ئالالھ 
ه  »دېگەن مەنىلەردە.        بولىدىغان قىلدى  س ۆزى لۇغەت مەنىسىدە دۇنيالىق ياكى ئاخىرەتلىك ھەر «ف ق 

 ئۇ بىلىش ۋە چۈشىنىشنى دىنى  ئىچىگە ئالغىنىدمقاندم ق بىر ئىش نى بىلىش نى چۈش ىنىشنى ئۆز 
كاالمىنى  پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االمنىي س  ۆزىنى  نىيەنى: ئالالھي چۈش  ىنىش  كەئىش  الرنى بىلىش 

  ھۆكۈملەرنىخاس  الش  تۇرىدۇ. مەيلى ئۇ دىنى ئەقىدىلەرنى ياكى ياكى تارما ق  چۈش  ىنىش  كەبىلىش  
ياكى ھەدىس   ش   ۇناس   لىقتىكى ئادەتتىكى  ھۆكۈملەرنىياكى تەپس   ىرش   ۇناس   لىقتىكى ئادەتتىكى 

ي  ». بولس  ۇن ئوخش  اش ش  ىنىش  تەچۈئەخالقنى -ياكى ئەدە  ھۆكۈملەرنى )ياخش  ىلىق( س  ۆزىدى   «خ 
بىلىملىك بۇلۇش ئوخش   ىمىغان  ئىلىملەردە. دىنى ىنغان مەنا ئاخىرەتلىك ياخش   ى ئىشئىرمدە قىل

 مۇئازنى مىقدمرى س    ۆزى «ي  خ  » ەندىنىي ئالىمالرغا ئارتۇ ق ياكى كەم ھالەتتە بۆلۈ  بېرىلگەنگە بىنائ
 .كەلتۈرۈلدى ھالەتتە ئېنىقسىا ئۈچۈن ئېلىشى ىچىگەئ ئۆز كۆپنىمۇ مىقدمرى ياكى

 
 إ  و  )

 م  نى
 
ا" أداة قرص، وهو هنا من قرص املوصوف ىلع صفة، وهو غي حقييق بل م  نى إ  ( "يط  ع  َ   لى ج  و   زى ع   اهلل  ، و  م  اس  ا ق  ن  ا أ

ا أنا إال ا قاسم ولست معطيا أي مإضايف، قرص قلب ملن يعتقد أنه معط فقط، وقرص إفراد ملن يعتقد أنه قاسم ومعط، أي أن
واسطة مناولة وتوصيل، والعطاء احلقييق لكه من اهلل. واملقسوم واملعطي حمذوف للتعميم، أي لك ما أوصله ليس يل فيه إال 
 املناولة وقرص املقسوم واملعطي ىلع مال اليفء والصدقة مرااعة لسبب ورود احلديو أو قرصه ىلع املويح به وتبليغه مرااعة
لصدر احلديو "من يرد اهلل به خيا يفقهه يف ادين" وقرصه ىلع هذا أو ذاك تضييق لواسع. لكن أيا من هذين األمرين 
يصلح وجه ارتباط بني هذه اجلملة وبني صدر احلديو، وعرب باملضارع بدل اسم الفاعل يف "يعطي" إلفادة افجدد واحلدوث 

 .عرتضتان بني املبتدأ واخلرب للتزنيه وافقديسوتوايل انلعم والعطاء، ومجلتا "عز وجل" م
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 إ  و  »
 م  نى

 
)مەن پەقەتال بىر تەقسىم قىلى  بەرگۈچى  غالىب  ئۇلۇغ ئالالھ  «ي ط  ع  َ   لى ج  و   زى ع   اهلل  ، و  م  اس  ا ق  ن  ا أ

سۈپەتلەنگۈچىنى سۈپەت بىلەن   يەردىكى چەكلەش    بۇۋمسىتىسىچەكلەش  «ام  نى إ  »ئاتا قىلغۇچى( 
ي )( ھەقىقىي چەكلەش . ئۇ )چەكلەشەشنىي جۈملىسىدى چەكل ق ييق  كلەش چە قوشۇمچەبولماستى   (ق رص   ح 

ي ) ايف  ق رص   )نى پەقەت بەرگۈچى دە  قارىغان كىشىگە تەتۈر چەكلەش ( پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم)ئۇ  (.ق رص   إ ض 
ب  

للىما قارىغان كىشىگە تا دە ۇچى ۋە بەرگۈچى ( نى تەقسىم قىلغدۇ .ئۇ )پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمبولى (ق ل 
اد  )چەكلەش  مەن بېرىش ۋە     مەن ئاتا قىلغۇچى ئەمە مەن تەقسىم قىلغۇچى”. يەنى بولىدۇ (ق رص   إ ف ر 

تەقسىم  .دېگەن بولىدۇ “ھەقىقىي ئاتا قىلىشنىي ھەممىسى ئالالھ تەرىپىدى . ۋمسىتەيەتكۈزۈشتىكى بىر 
مەن ” :مەنىسى ئۈچۈن چۈشۈ  قالغان  يەنى ئومۇملۇ ققىلىنغان نەرسە قىلىنغان نەرسە ۋە ئاتا 

. دە بولىدۇدېگەن مەنى .“پەقەتال قولغا يەتكۈزۈ  بېرىشىمال بار مېنىھەممىسىدە  ييەتكۈزىدىغان نەرسىلەرنى
 ەنىيمەتغ لىنغۇچى ۋە بېرىلگۈچى )نەرسە( نىئېلى  تەقسىم قى ئېتىەارغاكېلىش سەۋەبىنى  يھەدىسنى

ە قىلىشنى ئىرمد ئالالھ كىمگە ياخشىلىق”ۋە سەدىقە بىلەن چەكلەش  ياكى ھەدىسنىي بېشىدم مال 
 دە  كەلتۈرۈلگىنىگە ئاساسەن ئۇ )تەقسىم قىلىنغۇچى(.“ بىلىملىك قىلىدۇ ئىلىملەردە قىلسا ئۇنى دىنى

كى . بۇ ئىكبىلەن چەكلەش كەڭنى تارميتىشتۇر يەتكۈزۈلۈشىنىي  نى ۋەھىي قىلىنغىنى ۋە ئۇ )ۋەھىي(
باشلىنىشىنىي ئارىسىنى باغالش سەۋەبىگە ئۇيغۇن  يئىشنىي ھەر قاندم ق بىرى بۇ جۈملە بىلەن ھەدىسنى

ش قالماسلىقىنى ئىپادىلە ۈزۈلۈ ئ سوۋغىنىيۋە  نېئىمەتلەر  تۇرۇش بولۇ  . يېڭىلىنى  تۇرۇش كېلىدۇ
ى»ئۈچۈن  لى » .مان پېئىلى ئىپادىلەندىازىرقى زمئېنىق سۈپەتدمشنىي ئورنىدم ھ مپېئىلىد «َ ع ط  زى و ج  ى  د «ع 

بىلەن  مۇبتىدمئىەارەت ئىككى جۈملە ئالالھنى پاك ۋە مۇقەددە  دە  بىلىشنى ئىپادىلەش ئۈچۈن 
 .تتۇرىسىدم كەلگەن قىستۇرما جۈملەخەۋەرنىي ئو

 
  ه  ذ  ه   ال  ز  ت   ن  ل  و  )

 ىلع    ة  م  اد  ق   ة  مى األ  
 
وفقهه، واملراد باألمة أمة اإلجابة، وتصدق ببعض أفرادها، وما أي ىلع دين اهلل ( اهلل   ر  م   أ

يقوم به بعضها يستند وينسب إيلها، أي وسيظل بعض أفراد هذه األمة متفقهني يف دين اهلل. أما من هم املقصودون بهذا ابلعض؟ 
 .رونواففقه يف ادين مرتبط بزمن أو قفآراء، تأيت يف فقه احلديو. وأما عالقة هذه اجلملة بما قبلها فيه رفع إيهام أن اخلي 

  ه  ذ  ه    ال  ز  ت   ن  ل  و  »
 ىلع    ة  م  اد  ق   ة  مى األ  

 
( .)بۇ جامائە يەنىال ئالالھنىي دىنى ئىش    لىرىدم چىي تۇرىدۇ «اهلل   ر  م   أ

غان قىلىدى قوبۇل  بۇ جامائەدى  ئىرمدە قىلىنغىنى تەلەپنى ئىلمىدە  دىنى دىنىدميەنى ئ الالھنى ي 
 يرنىئۇال .نىدۇقىلى ئېتىرم ۋەھالەنكى ئۇالر ئۆزلىرىنىي بىر قىس ىم كىشىلىرى تەرىپىدى    جامائە

 .ۋە ئۇالرغا مۇناسىقەتلىك بولىدۇ بىر قىسمى قىلغان ئىشالر ئۇالرغا تايىنى  ئېلى  بېرىلغان بولىدۇ
 .رۇۋېرىدۇتۇ بولۇ ئىشلىرىدم بىلىملىك  كىشىلىرى يەنىال ئالالھنىي دىنى : بۇ جامائەنىي بەزىيەنى

ئەمما بۇ بەزى كىشىلەردى  كۆزدە تۇتۇلغان كىشىلەرنىي كىم ئىكەنلىكىگە كەلسەك ھەدىسشۇناسلىقتا 
ىگە تئالدىدىكى جۈملىنىي مۇناس   ىقى ي. ئەمما بۇ جۈملە بىلەن ئۇنىبىر قانچە قارمش بار كېلىدىغان

مان ياكى مەلۇم بىر دەۋر لۇش مەلۇم بىر زموئىش   الردم ئىلىملىك ب كەلس   ەك ئۇ ياخش   ىلىق ۋە دىنى
 يدۇ.ئېلى  تاشال گۇماننىدېگەن  .  كىشىلىرىگە باغلىق بولىدۇ
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ر ي   ال  )  .أي ال يثنيهم وعد أو وعيد عن قيامهم ىلع دين اهلل، وجهرهم باحلق، وصالبتهم فيه (م  ه  ف  ال  خ   ن  م   م  ه  ض 
ر ي   ال  »  قورقۇتۇش :( يەنى.ئۇالرغا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ)ئۇالرغا قارشى تۇرغان كىشى  «م  ه  ف  ال  خ   ن  م   م  ه  ض 
  ھەققانىيەتنى ئوچۇ ق سېلىش ئۇالرنىي ئالالھنىي دىنى ئىشلىرىدم چىي تۇرۇشى تەھدى ياكى 

 .  ھەققانىيەتتە مۇستەھكەم تۇرۇشىدى  ۋمز كەچكۈزەلمەيدۇيۇشىوق ئوتتۇرىغا
 
  ي  ّتى ح  )

 
  يت   أ

 
ية ادنيا، وبعدها يكون احلكم هلل وحده، واألمر هلل وحده، وال أي قيام الساعة. أي إىل نها( اهلل   ر  م  أ

تكليف، فال وجه لالستشمل بأن ما بعد "حّت" خيالف ما قبلها، فيرتتب عليه أن هذه األمة بعد قيام الساعة ال تقوم 
 ت  ام  ا د  ا م  يه  ف   ين  اد   خ  ﴿ىلع أمر اهلل، أو يضها حينئذ من خالفها، وقيل: إن لفظ الغاية قصد به افأبيد، كقوهل تعاىل

 و   ات  او  م  السى 
أي قادمني ىلع دين اهلل أبدا، أو ال يضهم من خالفهم أبدا وقيل: املراد من أمر اهلل اثلاين فتنة  ﴾ض  ر  األ  

 .ادجال، فما بعد الغاية خيالف ما قبلها وأحسن افوجيهات هو األول
  ي   ّتى ح  »

 
  يت   أ

 
( يەنى قىي امەت ۋمقتى بولغ اندم: بۇ دۇنيا كەلمىگىچە يېتى  ەمرى ئ الالھنى ي ئ) «اهلل   ر  م  أ

الالھقا ئ يالغۇزقىلىش  ئەمر  ىلىش يالغۇز ئالالھقا خا  بولىدۇق ھۆكۈميى  ې  ئۇنىڭدى  كئاخىرالشقۇچە
امائە ۇ جب” ڭدى شۇڭا ئۇنى  ئۇنىي ئالدىدىكىسىگە زى  بولىدۇ دى  كېيىنكى مەنا «ّتى ح  » مەنس ۇ  بولىدۇ.

. ياكى ئاش   ۇ چاغدم ئۇنىڭغا قارش   ى ئالالھنىي ئەمرىدە چىي تۇرمايدۇ يى ېيامەت ۋمقتى بولغاندى  كقى
ە كمۇرەككەپلەش  تۈرۈش  ز ر مۇز بىلەن  دېيىش      چىقىدۇ  كېلى ئۇقۇمى  .“تۇرغان كىش ى زىيان يەتكۈزىدۇ

 نىسىدىكى سۆزئاخىرقى چەك مە مۇندم ق دېيىلدى: .مۇ يو قھېچەىر سەۋەب قائۇندم ق قىلىشبولمايدۇ. 
-00) ﴾تۇرۇۋېرىدۇتۇرىدىكەن ئۇالر د زمختا  بولۇپالمەۋجۇت  زېمىنى -)د زمخنىي(ئاسمان﴿بىلەن  «ّتى ح  »

ئۇالرغا قارشى »ئايىتىدىكىدەك تەكى  مەنىس ى مەقسەت قىلىنغان  يەنى: ئايەت( -014س ۈرە   ھۇد 
 « .تۇرغان كىشى ئۇالرغا مەڭگۈ زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ

ر  اهلل  »ئىككىنچى  :دېيىلدى يەنە مۇندم ق م 
 
پىتنىسى  يدى  ئىرمدە قىلىنغان مەنا دەج النى «أ

 .دۇزى  بولى غايىنكى مەنا ئۇنىي ئالدىدىكى مەناېدى  ك (ّتى ح  )شۇڭا ئاخىرقى چەك مەنىسى  )ئازدۇرۇشى( 
 ئېيتىلغان ئېھتىماللىقالرنىي ياخشىرمقى بىرىنچىسى. يۇقىرىدم

 ىق(ەدىسشۇناسلھ)الديث  هفق
إذا اكن احلديو قد سيق إثر اعرتاض أحد الصحابة ىلع عطاء أعطيه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دون 

إلزام املعرتض  أريد به فإنّهما اكن يطمع، أو اعرتاضه ىلع تقسيم الرسول صىل اهلل عليه وسلم بلعض اليفء والصدقات، 
ىل اهلل، يلعلم أن اإليمان احلقييق يف قبول ما جاء وما جيئ به حممد ص بالتسليم، وإرشاده إىل االسزتاد من اففقه يف دين

  د  ق  ف   ول  س  الرى  ع  ط  ي   ن  م  ﴿ اهلل عليه وسلم وأن
 
ٰ ﴿ وتوجيهه إىل فهم قوهل تعاىل ،(اهلل   اع  ط  أ ّتى ن ون  ح  م  ب ّك  ال  ي ؤ  ر   و 

ف ال 
و د   

م  ث مى ال  جي  ر  ب ي ن ه  ج  ا ش  وك  ف يم  م  اُي  ك ّ ل يم  وا ت س  ّم  ل  ي س  ي ت  و  ا ق ض  مى ا م ّ ر ج  م  ح  ه  س  نف 
 
 ﴾ ا يف  أ

 .وإذا اكن هذا هو املورد فإن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
بىر  بولمىغان كۈتۈلۈۋمتقىنى ئۈمىد  ەلەيھىس ساالم تەرىپىدى  بېرىلگەنئەگەر ھەدىس پەيغەمەەر ئ

ە ۋ غەنىيمەتيى  ياكى ئۇنىي بىر قىس  ىم ېك بولۇش  ىدى  س  وۋغىغا س  اھابىالرنىي بىرىنىي نارمزى
يى  ېس    ەدىقىلەرنى پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االمنىي تەقس    ىم قىلىش    ىغا نارمزى بولغىنىدى  ك
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ە ئىرمد الزىملىقى بويس   ۇنۇش   ىنىينارمزى بولغۇچىنىي  بولس   ا ئۇندمقتا ھەدىس   تى  س   ۆزلىنىلگەن
 يېتەكلەشئېلىش   قا  ئوزۇ ق بولۇش   تى ىلىملىك ئىش   لىرىدم ب ۋە ئۇنى ئالالھنىي دىنىقىلىنغان 

 :نىي ش   ۇنى بىلىش   ى ئۈچۈنكى ئۇ )نارمزى بولغۇچى( بولۇش   ىئاش   ۇندم ق  .ئىرمدە قىلىنغان بولىدۇ
 ۋەھىينى كېلىدىغانئېلى  كەلگەن ۋە ئېلى  ئەلەيھىس ساالم د ھەقىقىي ئىمان پەيغەمەەر مۇھەممە

دېگەن ئايەتنى  ﴾ئالالھقا ئىتائەت قىلغان بولىدۇكىمكى پەيغەمەەرگە ئىت ائەت قىلى دىكەن  ئۇ ﴿ۋە 
 :ۇيۈزلىنىشىدە بولىد چۈش ىنىش كەمۇنۇ ئايەتنى  ي. ۋە ھەقىقىي ئىمان ئۇنىقىلىش تا بولىدۇ قوبۇل

بىلەن قەسەمكى  مۇناپىقالر ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالش توغرىسىدم ساڭا  يپەرۋەردىگارى )ئى مۇھەممەد!(﴿
ۋە  غۇچەمىبوللىدى  رمزى ڭچى  كۆ ھۆكۈمىڭگەس  ېنىي چىقارغان  چىقارغۇزمىغۇچە  ئاندى  ھۆكۈم

 ﴾ساڭا پۈتۈنلەي بويسۇنمىغۇچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ
 يىدىغىنى س    ەۋەبنىمەنەە بولى دىغ ان بولس    ا ئۇن دمقت ا ئېتىە ارغ ا ئېلىن (ھەدىس)ئەگەر بۇ 

 .بولىدۇ ئومۇملىقىدم ئېتىلىشنىي  خاسلىقىدم ئەمە 

َ  نَ مِ  ذل خَ ؤْ يل 
ْ
 )ھەدىستىن مۇنۇالر ئېلىنىدۇ( يثدِ ال

أن اففقه يف ادين خي، قال احلافظ: ومفهومه أن من لم يتفقه يف ادين ويعلم قواعد اإلسالم، وما يتصل  -1
 .بها من الفروع فقد حرم اخلي

 ئۇ )ھەدىس( تى  :ياخشى ئىكەنلىكى. ھاپىا مۇندم ق دېدى بولۇشنىيدىنى ئىشالردم بىلىملىك 
قائىدىلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا  دىنى ئىش    الردم بىلىملىك بولمىغان  ئىس    الم دىنى ىنى:چۈش    ۈنىلىدىغ
 .كىشى ياخشىلىقتى  مەھرۇم بولىدۇ تارماقالرنى بىلمىگەن مۇناسىقەتلىك

 .أن اففقه يف ادين ال يكون باالكتساو فقط، بل باالكتساو ملن يفتح اهلل عليه به -2
ھ بەلكى ئالال  بولم اي دىغانلىقى بىلەنالتىرىش    ىش لۇش پەقەت وئىش    الردم بىلىملى ك ب دىنى

  ىي تىرىشىشى بىلەن بولىدىغانلىقىھىدميەت قىلغان كىشىن
أن من يفتح اهلل عليه بذلك سيبىق جنسه موجودا حّت يرث اهلل األرض ومن عليها, ويف نوعية هذا اجلنس  -3

أمحد: إن لم يكونوا أهل احلديو فال أدري من هم؟  قال بعضهم: هم أهل العلم بالقرآن واحلديو وابثار، وقال اإلمام
وقال القايض عياض: أراد أمحد: أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل احلديو، وهذا توجيه حسن، ووسع اإلمام انلووي 
 رادادرة فقال: ُيتمل أن تكون هذه الطادفة من أنواع املؤمنني، ممن يقيم أمر اهلل تعاىل من جماهد ومن زاهد، ومن آم

باملعروف، ومن فقيه وحمدث وغي ذلك من أنواع اخلي، ومن حيو اجتماع هذه الطادفة يف ممن قال: وال يلزم 
 .اجتماعهم يف ممن واحد بل جيوز أن يكونوا متفرقني .اه

ىدىكى ئۈست زېمى ۋە  زېمىنغاتۈرىدىكىلەر ئالالھ  يئالالھ ئاش ۇندم ق بولۇشقا ھىدميەت قىلغان كىشىنى
وغرىسىدم ى تبۇ تۈرنىي تۈر ئاالھىدىلىك .گە ۋمرىس لىق قىلغانغا قەدەر مەۋجۇت بولۇ  تۇرىدىغانلىقىنەرس ىلەر

دە ئىلىم  (ھەرىكەتلىرى)س    اھ  ابىلەرنى  ي س    ۆز    ئەس    ەرئۇالر قۇرئ  ان  ھەدىس” :بەزىلەر مۇن  دم ق دې  دى
قۇرئان ۋە ھەدىس    كە )پەتىقم ئىش    لىرىدم  ئۇالر ئەھلى ھەدىس” :دىئەھمەد مۇندم ق دېئىمام  .“ئەھلىلىرى

كىم ئىكەنلىكىنى مەن  يبولمىس      ا ئۇالرنى   (ئ  اس      اس    ەن ئىش كۆرى  دىغ  ان  ىقھى ئ  الىملىرى
ئەھلى س    ۈننە ۋە ئەھلى ھەدىس مەزھىپىگە ئىش    ىنىدىغان ” :قازى ئىياز مۇندم ق دېدى.“ بىلمەيقمتىمەن

بۇ تائىپە ” :ېدىى دمئىرىنى كەڭەيتى  مۇندم ق د. ئىم ام نەۋەۋئېھتىم اللىقبۇ ي اخش    ى بىر .“ كىش    ى
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  ەمرىنى ئورۇناليدىغان مۇجاھىدالريەنى ئالالھنىي ئ :بىر ق انچە تۈرلىرى دى  بىر قىس    مىئىمىنلەرنى ي ۇم
   ىقھىش    ۇناس    الر  ياخش    ى ئىش    قا بۇيرىغۇچىالر زمھى دالر )دۇني اغ ا بېرىلمەي ئىەادەت قىلغۇچىالر( 

 بۇ“ .ئېھتىمال بولۇش   ىىش   ىلەردى  ھەدىس   ش   ۇناس   الر ۋە باش   قا بىر قانچە تۈردىكى ياخش   ى تۈردىكى ك
 .دۇجائىا بولى بولۇشىمۇ. بەلكى ئۇالرنىي تارقا ق توپالنغان بولۇشى ز رۈر بولمايدۇتائىپىنىي بىر يەرگە 

 
ويف استمرار هذا انلوع إىل قيام الساعة مم كثي استداعه أحاديو صحيحة، منها "ال تقوم الساعة إال ىلع رشار 

أي ما يتساقط من قشور الشعي ) األول فاألول، ويبىق حفالة، كحفالة الشعي أو افمر انلاس". "يذهب الصاحلون
تذهبون اخلي فاخلي، حّت ال يبىق منكم إال حثالة كحثالة افمر، يزنو بعضهم ىلع بعض "ال يباهلم اهلل باهل". ( وافمر

، ثم ون قرين، ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهمىلع أوئلك تقوم الساعة". "خي القر( أي يركب بعضهم بعضا) نزو املعز
اذلين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤتمنون، وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم 

 ."السمن" وفيه "يبعو اهلل رُيا طيبة، فتويف لك من يف قلبه مثقال حبة خردل من إيمان
 ننۇرغۇ ھېس  ابلىغانھەدىس  لەر ز رۈر دە   س  ەھىقمۋمملىش  ىش  ى ھەققىدە بۇ تۈرنىي قىيامەت بولغۇچە د

ۋمقتىدىال قىيامەت  پەقەت ئاش  ۇ ئەس  كى ئادەملەرنىي”: ۇالر ئاش  ۇ س  ۆزلەرنىي جۈملىس  ىدى   مۇنس  ۆزلەر بار
ئارپا ياكى خورمىنىي قالدۇقلىرى  .قالىدۇ كېتى بىرلە  -بىر  ئارقا-ياخش    ىالر ئارقىمۇ.“ ”قايىم بولىدۇ

غان چۈپرەندە ئادەملەرال ئوخش  اش ئالالھ پەرۋممۇ قىلمايدىغا ( ۋە خورما ئۇۋمقلىرىئارپا  چۈش  ۈۋمتقانكۈلۈ  )تۆ
س    ىلەرنىي ئارمڭالردى  خورما قالدۇقلىرىغا  ھەتتاكى قالىدۇ  كېتى ئارقىدى  -ياخش    ىالر ئارقا“ ”.قالىدۇ

 )يەنى بەزىس   ى ارتىلغاندەك ئارتىلىدۇ  ئۇالرنىي بەزىس   ى بەزىس   ىگە تېكە ئقالىدۇ ئوخش   اش چۈپرەندىلەرال
زمماندمش   الرنىي ياخش   ىرمقى ماڭا .“ ”ئەنە ش   ۇالرنىي ۋمقتىدم قىيامەت قايىم بولىدۇ. بەزىس   ىگە مىنىدۇ(

زمم ان دمش بولغ انالر  ئ ان دى  ئۇالرغ ا يېقى  بولغانالر  ئاندى  ئۇالرغا يېقى  بولغانالر  ئاندى  ئۇالرغا يېقى  
  ىدۇتۇرۇ  گۇۋمھلىق بېر گۇۋمھلىققا چاقىرىلماي :كېلىدۇكىيى  ش  ۇندم ق كىش  ىلەر ئۇالردى  كې بولغانالر 

 پەيدم س    ېمىالىكئۇالردم  .ۋەدىگە ۋمپا قىلمايدۇ ۋەدە بېرىدۇيۇ  ت بېرىلمەي تۇرۇ  خىي انەت قىلى دۇئ ام انە
ئىمان بولغان قەلەىدە زەررىچە  دە ئۇ )ش  امال(-ئالالھ ئىللىق بىر ش  امال چىقىرىدۇ” چاغدم ئاش  ۇ.“ بولىدۇ

 “.ھەممىسىنى قەباى ر ھ قىلىدۇ يشىنىكى
 

هذه األحاديو يف ابلخاري ومسلم، ويتعارض ظاهرها مع حديثنا، قال احلافظ ابن حجر: وجدت يف هذا مناظرة. 
أخرج احلاكم أن عبد اهلل بن عمرو قال: ال تقوم الساعة إال ىلع رشار اخللق، هم رش من أهل اجلاهلية. فقال عقبة بن 
اعمر: أعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: ال تزال عصابة من أميت يقاتلون ىلع أمر اهلل، 

  ."ظاهرين، ال يضهم من خالفهم حّت تأتيهم الساعة، وهم ىلع ذلك
إيمان  يف قلبه مثقال حبة منفقال عبد اهلل: أجل "ويبعو اهلل رُيا، رُيها املسك، ومسها مس احلرير، فال ترتك أحدا 

 ."إال قبضته، ثم يبىق رشار انلاس، فعليهم تقوم الساعة
ئۇالرنىي ئاش    كارم مەنىس    ى بىانىي بۇ   بولۇ ۋە مۇس    لىمدىكى ھەدىس    لەر  يبۇالر بۇخ ارى
تارتىش -بۇنىڭدم بىر تاالش : مەندېدى ۇندم قم ھەجەر. ھاپىا ئىەنى ما  كەلمەيدۇ ھەدىس    ىمىاگە

ىيامەت ق” . ھاكىم  ئابدۇلال ئىەنى ئەمرنىي مۇندم ق دېگەنلىكىنى رىقميەت قىلدى:دىمبارلىقىنى بىل
مۇ دەۋرىدىكى كىشىلەردىن. ئۇالر جاھىلىيەت ۋمقتىدىال بولىدۇ پەقەت كىش ىلەرنىي ئەڭ يامانلىرىنىي
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ئەمم ا مەن   بىلىمەن س    ىانى ي دەۋمتقىنىڭىانى :ئەقەبە ئىەنى ئ امىر مۇن دم ق دې دى “.ي ام انرم ق
بىر جامائە ئالالھنىي  ممىتىمدى ۇئنىي ېم :ئ اڭلىدىم ۇلۇلالھنى ي مۇن دم ق دەۋمتق انلىقىنىرەس    

ئەمرى بويىچە ئاش    كارم ھالدم ئۇرۇش قىلىقېرىدۇ  ئۇالرغا قارش    ى تۇرغان كىش    ى قىيامەت ئۇالرغا 
  “.اشۇ ھالەتتە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇئۇالرغا ئ كەلمىگىچە

 تېگىشى يىپەكنى تېگىشىگە  الالھ ھىدى ئىپارغا ئوخشاششۇندم ق  ئ” :ئابدۇلالھ مۇندم ق دېدى
  قەلەىدە زەررىچە ئىمان بار كىشىنى قەباى ر ھ قىلماستى  قالدۇرۇ  ئوخشاش بىر شامالنى ئەۋەتىدۇ

 “.ۇۋمقتىدم قىيامەت بولىد . ئۇالرنىيۇقالىد قېلى يامانلىرى  يئاندى  كېيى  كىشىلەرنى  قويمايدۇ
 

عىل هذا فاملراد من قوهل يف حديو عقبة "حّت تأتيهم الساعة" ساعتهم هم، ويه وقت قال احلافظ ابن حجر: ف
 . موتهم بهبوو الريح. ا ـه

 .ويمكن يف حديثنا محل قوهل "حّت يأيت أمر اهلل" ىلع معىن: حّت يأيت أمر اهلل بهذه الريح فتقبضهم" واهلل أعلم
ئۇالرغا قىيامەت ”قەبەنىي ھەدىس  ىدىكىبۇنىڭغا ئاس  اس  ەن ئە :ھاپىا ئىەنى ھەجەر مۇندم ق دېدى

لۈش  ىدى  ۆ: ئۇالرنىي ش  امال چىقىش  ى بىلەن ئگەن س  ۆزدى  ئىرمدە قىلىنغان مەنادې“ كەلمىگىچە
 بولىدۇ.-(كەلمىگىچەئىەارەت ۋمقتى )

ئالالھنىي بۇ ش  امالغا ”دېگەن س  ۆز  “كەلمىگىچە يېتى ئالالھنىي ئەمرى ” ھەدىس  ىمىادىكى 
ېگەن مەنىگە ئېلى    بېرىش    ى د“ ئۇالرنى قەباى ر ھ قىلمىغۇچە ى   كېل يېتى   ئەمرى قىلغ  ان 
 .ئالالھ ھەممىدى  بىلگۈچىدۇر. مۇمكى 
 .ويف احلديو بيان ظاهر لفضل العلماء ىلع سادر انلاس -4

 ھەدىستە ئالىمالرنىي باشقا كىشىلەرگە نىسەەتەن ئارتۇقچىلىقىنىي ر شەن بايانى بار .
 .سادر العلومولفضل اففقه يف ادين ىلع  -5

 باشقا بىلىملەردى  ئەۋزەل بولىدىغانلىقىنىي )ر شەن بايانى بار( بولۇشنىيبىلىملىك  ئىلىملەردەدىنى 
 .أخذ منه بعضهم ديلال ىلع حجية اإلمجاع، ألن مفهومه أن احلق ال يعدو هذه األمة -6

 ش  ەرىئەت ىمالرنىيئال نوپۇزلۇ قئىس  الم دىنىدىكى بىر دەۋردىكى ) ئى مائبەزىلەر بۇ ھەدىس  تى  
   چۈنكى ھەدىس  تى دەلىل ئالدى نىش  ىغامى ھەققىدە بىرلىككە كەلگەن پىكرى( نىي پاكىتلىۈھۆك

 . ەت بۇ جامائەدى  ھالقى  كەتمەيدۇچۈشۈنىلىدىغىنى: ھەققانىي
 .استدل به ابلعض ىلع امتناع خلو أي عرص عن جمتهد -7

دىنىي ئ الىم دى  خ الىي بوالالي دىغ انلىقىغا  ۇزلۇ قنوپبەزىلەر بۇ ھەدىس بىلەن  ھەر ق ان دم ق بىر دەۋر 
 دەلىل كەلتۈردى.

 .فيه أدبه صىل اهلل عليه وسلم ورأفته بأمته، حيو لم يغلظ القول ملن اعرتض عليه بل وجهه برفق إىل تعلم ادين -8
  قىلماستى  گە  قوپال ھەدىس تە پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االمنىي ئۆزىگە نارمزى بولغان كىش ىگە

ەخالقى  ئ-ئىشالردى  بىلىم ئېلىشقا يۈزلەندۈرۈش جەھەتتىكى ئەدە  كى ئىللىقلىق بىلەن دىنىبەل
 .چوڭقۇر مېھرىەانلىقى بارئۈممىتىگە بولغان 



 

85 

 .وفيه اعرتافه بأن املعطي للك يشء هو اهلل تعاىل وأن اإلنسان ما هو إال واسطة -9
 ۋمس  ىتە  ئىنس  ان پەقەت بىر ىكەنلىكىئبىر نەرس  ىنى ئاتا قىلغۇچى ئالالھ تائاال ھەدىس  تە ھەر

 .قىلىش بار ئېتىرم ئىكەنلىكىنى 
 .وفيه إخباره صىل اهلل عليه وسلم باملغيبات، وما يكون يف آخر الزمان واهلل أعلم -11

لىدىغان ئىشتى  خەۋەر ھەدىستە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنىي غەي  ئىشالر ۋە زممان ئاخىرىدم بو
 (ممىدى  بەك بىلگۈچىدۇر)ئالالھ ھە .بېرىشى بار

ْسئِلَةع 
َ
 )سوئالالر(  أ

 ارشح احلديو بأسلوبك، ووجه ما قيل يف إيقاع السمع ىلع الشخص دون املسموع، يف مثل قونلا: سمعت فالنا يقول كذا. . 1
مۇندم ق دەۋمتقان ھالدم  يمەن پاالنىنى”. ڭۈبىلەن چۈش    ەن دۈر ىاھەدىس    نى ئۆز ئۇس    لۇبىڭ

ئاڭلىنىدىغان نەرسىگە ئەمە  ئادەم  نىھەرىكىتى “ئاڭالش”اش س ۆزىمىادە دېگەنگە ئوخش “ ئاڭلىدىم
 .يۇڭوق ئوتتۇرىغا دېيىلگەنلىرىنىئۈستىگە يۈكلىگەنلىك ھەققىدە 

 عها من اإلعراو. وافرق يف املعىن بني فقه بضم القاف وفتحها وكرسها. ووضح املراد هنا. قشلك لكمة "يفقهه" مبينا مولاضبط باو . 2
رممماتىكىلىق ئورنىنى بايان قىلغان ھالدم زىنى ئۇنى ي تۈرلىنىش جەھەتتىكى گۆس     «يفقه ه»

ق   »دەممىلىك كەلگەن  «ق» .تەلەپپۇز بەلگىلىرى بىلەن توغرىالڭ لىك ىك ۋە كەس   رىبىلەن پەتھەل « ه  ف 
 .چۈشەندۈرۈڭ مەنىنىكەلگەنلىرىنىي ئارىسىنى مەنا جەھەتتى  ئايرىي ۋە بۇ يەردە ئىرمدە قىلىنغان 

 ما املراد من اخلي؟ ولم نكر "خيا"؟. 3
 شەكىلدە ئېنىقسىا ھالەتتە كەلتۈرۈلدى؟« ي  اخ  »دى  ئىرمدە قىلىنغان مەنا نېمە؟ نېمە ئۈچۈن ئۇ  «اخلي»
 ما نوعه؟ وماذا أفاد؟؟ ه"إنما أنا قاسم" أسلوو قرص. فما طريق .4
 م  نى إ  »

 
چەكلەشنىي ئۇسۇلى قايسى؟ چەكلەشنىي   چەكلەش مەنىس ىدىكى جۈملە شەكلى «م  اس  ا ق  ن  ا أ
 ؟ئۇ نېمىنى ئىپادىلەيدۇ ؟تۈرى قايسى

 ى"؟ "يعط "واهلل يعطى"؟ وهل تدخل هذه اجلملة يف القرص؟ وماذا أفاد افعبي فيها باملضارع فعالم عط. 5

بۇ  ؟جۈملە چەكلەش دمئىرىس    ىگە كىرەمدۇ؟ بۇ لىنىلغانجۈملىس    ى نېمىگە باغ « واهلل يعطى »
 بىلەن ئىپادىلەش نېمىنى بىلدۈردى؟ «يعطى»نى ھازىرقى زممان پېئىلى جۈملى

 ما املراد من املقسوم واملعطى؟ ومن املقصودون من األمة؟ . 6
ۇ ب نا نېمە؟ەدى  ئىرمدە قىلىنغان م (املعطى) دى  ۋە بېرىلگۈچى )املقس  وم(تەقس   ىم قىلىنغۇچى 

 ؟دى  كۆزدە تۇتۇلغان كىشىلەر كىم (األمة)جامائە 
 ما املراد من أمر اهلل األول واثلاىن؟ وما عالقة هذه اجلملة بما قبلها؟ . 7

بۇ جۈملىنى  ي  ؟ى  دى  ئىرمدە قىلىنغ  ان مەن  ا ق  ايس    ىس    ۆز «أمر اهلل»بىرىنچى ۋە ئىككىنچى 
 ؟ىدىكىسى بىلەن مۇناسىقىتى قاندم قئالد

 ما رأيك فيما قيل؟  اذا قيل؟قيل: إن ما بعد "حّت" خيالف ما قبلها، فاستشلك بهذا ىلع احلديو. فم. 8
. بۇنىي  بىلەن ھەدىس    كە ىكىس    ىگە زى  دېيىلدىنىي كەينىدىكىس    ى ئۇنىي ئالدىد «حّت»
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 ؟قاندم ق قارىشىڭىا گەنلىرىگەيىلدېسىانىي  ؟دېيىلدى. نېمە كېلىندىمۇرەككەپلىك ئېلى  
 حلديو.من القواعد: العربو بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. طبق هذه القاعدة ىلع ا. 9

بۇ   ئېتىەارغا ئېلىش بىر قائىدە ئومۇملىقىنىئېيتىلغىنىنىي   س ەۋەبنىي خاسلىقىنى ئەمە 
 قائىدىنى ھەدىسكە تەتەىقالڭ.

 اذكر ما يؤخذ منه من األحمم، وامجع بينه وبني األحاديو ادالة ىلع أن الساعة ال تقوم إال ىلع رشار اخللق.. 11
قىيامەت يامان كىش    ىلەرنىي ”ھەدىس بىلەن  زلەڭ.س    ۆ ھۆكۈملەرنىھەدىس    تى  ئېلىنغان 

 غانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ھەدىسلەرنىي ئارىسىنى بىرلەشتۈرۈڭ..“ ۋمقتىدىال بولىدۇ

حل الَُْكَِماِت   َشْ
اد ل  

ل  ق  ل  ر ج  ع ت  ق و  م  ول  / س  ق   َ ال   ع ت  ر ج  م   دەۋمتقان بىر ئادەمنىي سۆزىنى ئاڭلىدىم مەن...           س 
م   ول  س  ق   َ ل    مەن ھېلىقى ئادەمنىي...دەۋمتقانلىقىنى ئاڭلىدىم                              ع ت  الر ج 

ي ط  ب ة  خ   ط 
ن  اخل  س  ب اء  / ح  ط     خۇتەە ئوقۇغۇچى  نۇتۇ ق سۆزلىگۈچى  ناتىق                  ب  ج خ 

ي ط  ب ة  خ  ىق  اخل  ط 
ن  ي ل   خېتى                          ب  / م 

ن    )اسم اففضيل( س  ح 
 
ي   / أ  دى  ياخشىرم ق ئەڭ ياخشى ...                    خ 

 ٍّ دى رش  ي   / ض     ياخشى ياخشى ئىش  ياخشىلىق                                خ 
ن    ث ي   اخل  ي  , حم  س  ي ار  / ك  ي   ج خ   خشى كىشى   ياياخشىلىق قىلغۇچى                  خ 

ه   م  ف ه 
 
ه  و أ لىم  ه  ف ال ن ا / ع  قى    چۈشەندۈردى      بىلدۈردى  بىلىملىك قىلدى                        ف 

قى  يه  ف  يى ه  ف ق   ئىسالم دىنى ئالىمى قىلدى  دىنى ئىلىمدم بىلىملىك قىلدى                           اه  ف ال ن ا /  ص 
ا ا ... / م   ...  پەقەتال...  پەقەت                             ... إ الى ... إ نىم 

ع ل  ... ف   َ ال    قىلىقېرىدۇ  ... قىلىقمتىدۇ ...ۋمتىدۇ  يەنىال...لىمۇېھ                                ال  ي ز 
ام  و ث ب ت   ر  / د 

م 
ا ىلع   األ   ي ام  وم  ق  ق   َ  ىي تۇردى ... دم چ                ق ام  

ي ن  اهلل    د 
ر  اهلل  / ىلع  

م 
 
 ئالالھنىي دىنىدم                         ىلع   أ

ر  اهلل  
م 
 
 ئالالھنىي دىنىدم چىي تۇرغۇچى                                 ق اد م  ىلع   أ

ة   اع  ة  / ا جل  م  مى
 جامائە                                 ا أل  

ال ف  ه   ه خ  دى و اق ف   قۇشۇلمىدى  قارشى تۇردى                             / ض 
ه   ادى ام  / ض  ال ف  انل ظ   خىالپلىق قىلدى   ئەمەل قىلمىدى                             خ 
ِت   
 
ن  ي أ

 
ِت   / إ ىل  أ

 
ّتى ي أ  ... كەلگۈچە                             ح 

ِت   
 
ّتى ي أ  ... كەلمىگۈچە ... مايدۇ                                ....ال  ... ح 

    الَْعامي  لَْمْعََن اَ   
م   ه  ب ي ن ه  م  م  / ق سى ي ه 

ل  ال  ع  زىع  الم   بۆلۈ  بەردى   تارقاتتى                     و 
ب ة  ع   ي ات  / ه  ط  ع 

 
ي ة  جج أ ط  ع 

 
اء  ج أ  سوۋغا                  ط 

ت   س  ه ل  م 
 
ت أ س  ون  / م  قر ت ح  س  قي ج م     ھەقلىق بولغۇچى گىشلىك بولغۇچىېت                  ح 
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ا وه  قر ت ح  س     ھەقلىق كىشىلەر ئۇنىڭغا تىگىشلىك كىشىلەر                                                                      م 
ب د  
 
ت جى , أ ل ي ه  / ا ح  رت  ض  ع  ت ه  هل   ا ع  ار ض  ع   نارمزى بولدى                          ى م 

ي س  ة  / ت ق  م   تەقسىمات                                  م  ق س 
ي ة  / ن ص  م  ر   ،ب  ق س     قىسمەت نەسىقە  ئۈلۈش                                                        ق د 

ُي  ك    ؟پاھ! سەنمىدىي                                                    )بمعىن تعّجب(  ؟و 
ل   ع د 

 
 إ ذ ا ل م  أ

ل  ع د   َ ن    ؟ئادىل بولمىسام كىم ئادىل بولىدۇمەن                            م 
ي ئ ا ي ئ ا ف ش  ه  ش  م  م  / ف ه 

م  ال لَك   هى  تەدرى ىي چۈشەندى   بىلدى                     ت ف 
ه  إ يىاه  ح   ن ع  / م  ان ا ف ال ن ا اليشء  م  ر  ا و ح  م  ر  م  ح  م  ُي  ر   چەكلىدى   مەھرۇم قىلدى       ر 

م  اخل  ي    ر   ئۇ ياخشىلىقتى  مەھرۇم بولدى                                     ح 
ت مى ب ه   ة  ب ه  / ا ه 

ب اال  ب اىل  م   َ  كۆڭۈل بۆلدى                                              ب اىل  
ب ال  اهلل  ب ه    َ م  

 ئالالھنىي كۆڭۈل بۆلۈشىگە ئېرىشەلمىدى                                  ل 
ي ه  اد     دىنىي ئىلىم دى  شۇناسلىق                                     ن  ف ق 

  َ ل ك  و  م   َ ا  ل ك  / م  ىف  م     بايلىق مۈلۈك-مال                        ت رص 
ن ص  م   ان ه  ل ك  / م  ل ط  ل ك  و  س     سەلتەنەت پادىشاھلىق                    ب  ال م 

ل ك   ال ك  ال م   پادىشاھلىقنىي ئىگىسى                                   م 
ه   ا ب ه  ي د  ادًّ اه  إ يىاه  م  ط  ع 

 
ء  ف ال ن ا / أ ل  اليشى   ئۆز قولىغا يەتكۈزۈ  بەردى              ن او 

ن او ل    و م 
ّوز ع   تارقاتقۇچى ۋە قولىغا يەتكۈزگۈچى                                 م 

ة   ذ  ن ف  اة  م  د 
 
 رۇنلىغۇچى ۋمستە    وئ                                    أ

ي ن اد  يل  ج ق  ب اح  ق ن د  ص   چىرم ق                                                ل  / م 
ان   م  ا ب ىق   الزى  زممانال بولىدىكەن                                   م 

ا ه  ْخ  د 
 
 انلىار  / أ

 
أ ف  ط 

 
 ئۆچۈردى                                                           أ

ت   ت   اع  ال م  و ب اغ  ج ع  بىار  وظ  ت ب   اة  / ج  س     مۇستەبى  زملىم  ياۋۇز                       دي و م 
ة   ي ام  ق ت  ال ق  ة  / ُي  ون  و  اع  وم  السى    قىيامەت بولىدۇ يامەت ۋمقتى بولىدۇقى                                    ت ق 

ل   م  آن  / ع  ر  ق 
اء  ِف  ال  ا ج  ب ع  م  يه   ا تى اء  ف  ا ج   ئەمەل قىلدى                       ب م 
ن ه   س  ح 

 
ون  أ  ياخشى سۆزگە ئەمەل قىلىدۇ ئۇالر ئەڭ                                 ي تىب ع 

بل  او  
 
ل و األ و 

 
 ئەقىل ئىگىلىرى                                  أ

 املباحث العربية 
ن د   ل  السى ص 

 
   ئىاچىللىقى ر ئەسلى زەن ىرىىالرىقميەت قىلغۇچ                                  أ

ل   ع  ىلع   الرىج  م  ق ع  السى  نى ھېلىقى ئادەمگە يۈكلەيسەن ( كىتىىھەر) ئاڭالش سەن                           ت و 
وع  حت    م  س  ف  ال م   نى قالدۇرىسەن  ئاڭلىنىڭغان )سۆز(                               ذ 

ل   ن  الرىج  ال  م  ل  ا  »                                                                 ح    ھالىتى نىي «لرىج 
ف ة   ع ر  م  م   / ا س 

ف ة  ع ر   ئېنىق ھالەتتىكى ئىسىم                                                           م 
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ال   ق   َ ن  
 
ن  أ ن  ب دى م   دىيىلمەي بولمىدى ...                           ...                   ل م  ي ك 

رف    ب ت رص 
 بىلەن ئاخىرالشتى    ئېلىشئاز ئۆزگەرتىبىر                                                                  ا ن ت ىه 

ب يع ة ق و ط 
ل  اي ا / خ  ج  يىة  ج س  ج     خارمكتېر  مى ەز  خۇلۇ ق                    س 

ب   ر  س 
م 
ن ا إ ىل  األ  

ا  ف ال  ب ق  ب ق  س   دى  ئىلگىرى قىلدى ...نى ...                    ق  ي س 
م   ه  ف 

ي  ه  إىل  ال  ب ق  غ   تتى شتە ئۆتۈ  كەىنى  باشقىالردى  چۈشئۇ باشقىالردى  ئىلگىرى چۈشەندى           س 

م   ه  ف 
اب ق  ِف  ال   ئۇ چۈشۈنىشتە بەسلىشىدۇ                                                                 ي س 

  س  ف   انلى ِف   ة  خ  اس  ر   ة  ف  / ص   ت  م  ل  ج م   ة  ك  ل  م  
 
ي ق  ع   اء  د  ع  ت  اس   و  أ  ئىستىدمت   ېقتىدمرئاالھىدىلىك  ئ    صي اخ   ىل 

ة   ة  / ل غ   ۇغەت مەنىسى جەھەتتە   للۇغەت مەنىسىدە                                 ِف  اللرغ 
ي  ه  

ر  ب ه  ىلع   غ 
ر  / آث 

م 
 
ن ا ب أ

ا ف ال  وص  ص  ا و خ  صًّ صى خي  صر خ   ....نى .... گە خاسالشتۇردى    خ 

يىة   ع  ر  م  ال ف  م  ح 
 
 تارما ق ھۈكۈملەر                                ا أل

ن  ا ل ق  م  ط  ع  ف يم  ق   َ ا ال   م  / م  م  ح 
 
 ئادەتتىكى ھۈكۈم             ت ث ن اء  ه  اس  أل

ي    ل ق  افىف س  ط   تەپسىرشۇناسلىقتىكى ئادەتتىكى ھۈكۈم                                 م 

ي  د 
ل ق  احل  ط   ھەدىسشۇناسلىقتىكى ئادەتتىكى ھۈكۈم                                  و  م 

و ىر  ر 
خ 
 
 ئاخىرەتلىك ياخشى ئىش                                                                  ا خل  ي   األ

ث ي   ك 
ل يل  و ال  ل  ال ق  م   ئۇ مىقدمرى ئازنىمۇ ۋە كۆپنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ                            ي ش 

نى .... 
 
 ئەن  ... غانلىقى ئاساسىدم ... ئىكەنلىكىگە بىنا                                ب ن اء  ىلع   أ
رص   

اة  ق  د 
 
 چەكلەش ۋمستىسى                                      أ

ة   ف  وف  ىلع   ص  و ص   سۈپەتلەنگۈچىنى سۈپەت بىلەن چەكلەش                          ق رص   ال م 

ي ق  ي / ق رص   ح  ييق  ق  ي ح   ھەقىقىي چەكلەش                                                       يق 
ي ق  رص   ح 

ي   ق  ٍّ  /   غ  ييق  ق  ي   ح  ٍّ غ   ھەقىقىي بولمىغان چەكلەش                   يق 

ي  ايف  ي / ق رص   إ ض  ايف   چەكلەش شۇمچەوق                                                         إ ض 

ب   
 تەتۈر چەكلەش                                                                       ق رص   ق ل 

اد    تاللىما چەكلەش                                                                         ق رص   إ ف ر 
ي ل ة  و ت و ص  ن او  ة  م  ط   ېرىش ۋە يەتكۈزۈش ۋمستىسى ب                                                    ل  و اس 

ى ع ط  وم  و الم  ق س    (نەرسە)تەقسىم قىلىنغان ۋە بېرىلگەن                                                             ا ل م 
ي اء  /  ف 

 
ن ييف  ء  ج أ  ق ت ال  غ 

 ب ال 
ة  ت ن ال   غەنىمەت                                     م 

ة   ااع  ر  ا م  ذ  ت ب ار ا ل ك  ا / ا ع  ذ     ... دە  قارم  ... ئىتىەارغا ئېلى                                              ل ك 

و ًح  ب ه    قىلىنغان  يى  ۋەھيى قىلىنغىنىۋەھ                                                                          م 
ي ي ع  ت ض   كەڭنى تارميتىش                                                                    ق  ل و اس 

ي  د 
ر  احل  د  ه  ص  م  دى ق   ھەدىسنىي باشلىنىشى                                                    و  / م 

ي ن   ر 
م 
 
ي ن  األ

ذ  ن  ه  يي م 
 
 ر قاندم ق بىرى بۇ ئىككى ئىشنىي ھە                           أ

ا ال ح  ل ح  ص  ل ح  ي ص  ا / و اف ق  ىلع    ص  ذ     ئۇيغۇن كەلدىاب كەلدىب                                ل ك 



 

89 

ت ب اط  ب ني   ...  ه  إ ر   ى نىي ئارىسىنى باغالش سەۋەب...                                                         و ج 
ي  
 
ن  ر أ ربى  ع   ئىپادىلىدى                                               ه  / ب يىن ه  ب ال لَك  م  ع 

رب    اع  م  الف  ل  اس  ار ع  ب د  ض   ئۇ ئېنىق سۈپەتدمشنىي ئورنىدم ھازىرقى زممان پېئىلى بىلەن ئىپادىلەندى     ل  ع   ب ال م 
وث  ف  إل   د  و احل د  در ة  افىج   يېڭىلىنى  تۇرۇش ۋە بۇلۇ  تۇرۇشنى ئىپادىلەش ئۈچۈن                                                  اد 

ء  / ت ت اب ع      ئۈزۈلۈ  قالمىدىئۇلىشى  كەلدى                                                          ت و اىل  اليشى
اء   ط  م  وال ع   انل ع 

 ئىمەتلەر ۋە سوۋغىنىي ئۈزۈلۈ  قالماسلىقى ېن                                                          ت و اىل 
ن ه   ه  ع  د  ه  و ب عى س  / ق دى وء  ن  السر ه  اهلل  ع   ئالالھنى بارچە ئەي  نۇقساندى  پاك دە  بىلدى                ن زى

س  ا ا ال  ي ل يق دى مى ه  ع  يىة  هلل  / ن زى ل وه 
 
 ئالالھنى مۇقەددە  دە  بىلدى                 ق  ب األ

ت ه   اج  ق َض  ح  ب ه  / ق ب ل ه  و 
ل  او  ط  ج 

 
   بەجا كەلتۈردىوبۇل قىلدىتەلەپنى ق                                     أ

اب ة   ة  اإل ج  مى
 
 ۇل قىلىدىغان جامائەتەلەپنى قۇب                                                                      أ

ق  ب ب ع ض   دى ا ت ص  ه  اد  ف ر 
 
 ئۇ )جامائە( ئۆزىنىي بىر قىسىم كىشىلىرى بىلەن  ئىتىرم  قىلىنىدۇ              أ

ا ت ن د  إ يل  ه  ا ي س  ه  وم  ب ه  ب ع ض  ق 
 َ ا   ئۇالرنىي بىر قىسمى قىلغان ئىشالر ئۇالرغا تايىنى  ئېلى  بېرىلغان بولىدۇ   م 
ف ع   نى ر 

 
ام  أ ه   َ  ئېلى  تاشالش گۇماننىدېگەن ...                                ...إ 

م        ع  ِف  ال و ه  ق  ل  / و  م  الرىج  و ه 
 
   گۇمان قىلدى  دە  ئويلىدىخىيالغا پاتتى                                         أ
ن   ىن  ث   ف ه  ع  ا / َص   ذ  ن  ك  ىن  ف ال ن ا ع 

   ۋمز كەچتۈردى قايتۇردى                                 ه  ي ث 
د    قۇتۇش رقو ۋەدە قىلىش  ۋەدە                                                                                و ع 

ي د  يد  / ت ه  ع   سېلىش  دى تەھ                                 د  و 

م  ب احل    ر ه  ه   يۇشىوئۇالرنىي ھەققانىيەتنى ئوچۇ ق ئوتتۇرغا ق                                 ق  ج 
م  ِف  احل  ق   ال ب ت ه   ئۇالرنىي ھەققانىيەتتە چىي تۇرۇشى                              ص 

ل ي وق  ت ك   ق 
ب ات  واحل  ء  ال و اج  ب     ز رۇقۇشقىلىش رز ۇ  ز مقېلىشيۈك قىلى            ف  / مح  ل  ع 

ر  / ا ف  ب س   م 
 
لك   األ ت ش  ال   ا س  م  ل ي ه  ا ش   ئىش مۇرەككەپلەشتى                 ع 

ل ي ه   و ر د  ع 
 
لك   عليه / أ ت ش  ال             ا س  م     مۇرەككەپلەشتۈردىمۇرەككەپلىككە ئېلى  كەلدى            إ ش 

نى ... / ي ن  
 
ل ي ه  أ تىب  ع  رت   ن ه                  َ   لى  چىقىدۇېدېگەن ئۇقۇم ك...دى  . ..                         ت ج  ع 

اي ة                                       ّتى ) ئاخىرقى چەك مەنىسىدىكى سۆز                                  ل ف ظ  ال غ   (ح 

ال هل             ال  / ض  جى  دەج النىي پىتنىسى   ئازدۇرۇشى                                               ف ت ن ة  ادى
ن   س  ح 

 
ات                          افى أ ه   ئېھتىماللىقالرنىي ئەڭ ياخشىسى                                       و ج 

َِديِث 
ْ
 فِْقِه ال

يس   ي اق ا احل د  وق  س  ه  اق  ي س  ل ه  و  / َس  د  ل س     سۆزلىدى ئىاچىل بايان قىلدى                       و س 
ي ن  احل د  يقاك    نىلگەنىدىھەدىس سۆزلى                                                       و  ق د   س 

ب ه   ق  ا / ع  ذ   ال يىنې  ... دى  ك...نىي ئارقىسىدىنال                                إ ث ر  ك 

ع   م  َ ط  ن   ا اك  و ن  م    ئۈمۈد كۈتۈلىقمتقىنى بولمىغان                                                            د 

ل يإ ل ز    ض  ب التىس 
ع رت   نارمزى بولغۇچىنىي بويسۇنۇشى الزىملىقى                                                  م   ام  ال م 
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زت  ا اا س  ل ب  ز اد  ل  / ط   زۇ ق ئالدىوئ                        د  الرىج 

... يت و ج   م  ه   ف 
ه  إ ىل   نى چۈشۈنىشكە يۈزلىنىشى ئۇنىي ...                              ه 

ر                                          د  ص  و ار د   / م  و ر د  ج  م   مەنەە           م 
ة  ج  رب   ث ال  ر اد ع  ع  ة  و م  ظ  رب    /  ع     ساۋم ق ئىەرەت                  ع 

و ال   ح 
 
ر  ِف  األ ة  / ن ظ  رب      نەزەردە تۇتۇش ېتىەارغا ئېلىشئ                           ع 

وم  اللىف ظ   م   مۇملۇ ق وئېيتىلىشتىكى ئ                                  ع 

ب ب      وص  السى ص   سەۋەپتىكى خاسلىق                                                         خ 
َِديِث 

ْ
 يلْؤَخذل ِمَن ال

ه   ف  نى ...وا ل م 
 
   ...دە  چۈشۈنۈش مۇمكى  بولىدۇكى... چۈشىنىشكە                                                                 م  أ

نى ...
 
ه  أ وم  ه  ف   ...ى  چۈشۈنىلىدىغىنىت( ھەدىس)ئۇ                                  م 

وع    ر  ن  ال ف  ا م   ب ه 
ل  تىص   َ ا   ئۇنىڭغا مۇناسىقەتلىك تارماقالر                          م 

د   ت ه  ىف  و  اج  ب  / ت رص  ت س     ئۈزلۈكسىا ئىشلىدى ىرىشى  ئىشلىدىت                        ا ك 

ت   ه  ف  د  ر ش 
 
اه  و  أ د  ل ي ه  / ه   تەكلىدىې  توغرم يولغا يھىدميەت قىلدى                                          ح  اهلل  ع 

ي ه  ب ه  
ل  ت ح  اهلل  ع  ف   َ ن    ئالالھ ئۇنىڭغا ھىدميەت قىلىدىغان كىشى                             م 

ه   ان  / ن و ع  س 
ن  ن س  اال   ئۇنىي تۈرىدىكىلەر                            ج 

ن س   ا اجل  ذ  يىة  ه  ع   بۇ تۈرنىي تۈر ئاالھىدىلىكى                              ن و 

ال   ع  ف 
 
و  األ

 
ق و ال  أ

 
ن  األ اب ة  م  ح  ب  إ ىل  الص  ا ن س  ث ر  ج آث ار  / م 

 
 ھەركەتلىرى(-ئەسەر )ساھابىالرنىي سۆز   أ

يو   ل  احل د  ه 
 
ي أ اء  الَّلى  ه  ق  نىة  / ا ل ف  و  السر

 
آن  أ ر  ق 

ن  ال  ن  ن صٍّ م  ث ون  ع  ب ح   َ ن وا  ي ن  اك  ون  ب ه  ِف  ف ت او  ت د  ه 
م  َ   ه 

 ئەھلى ھەدىس )پەتىقم ئىشلىرىدم قۇرئان ۋە ھەدىسكە ئاساسەن ئىش كۆرىدىغان  ىقھى ئالىملىرى(
ن  يت و ج   س   ھتىماللىق ېياخشى بىر ئ                                   ه  ح 

ون   ن  ي ك 
 
ل  أ  ئۇ ..... بۇلۇشى ئىھتىمال                               ُي  ت م 

ن  ي ؤ د ي ر  اهلل  / م  م 
 
يم  أ ن  ي ق   ئالالھنىي ئەمرىنى ئور ناليدىغان كىشى                                              ه  م 

ا ت م  ي و  اج  ن  ح  ة  م  اد ف  ه  الط  ذ  ن   ع  ه  م   لۇشى جەھەتتى  وبۇ تائىفەنىي بىر يەرگە توپالنغان ب                            ِف  م 

ث ال ة  . ال ة  / ح  ف  ء  ر د ي ح  ن  لك   يش    ناچار   بۇزۇ ق   چۈپرەندى                  ء  م 

ي  ح   ع  ال ة  الشى ر  ف  و  افىم 
 
 ئارپا ياكى خورمىنىي قالدۇقى   قاسرىقى                             أ
ال ة   ف  ث ال ة  / ح   ەچۈپرەند  ناچار                                                                 ح 

ر       افىم 
ث ال ة   خورما قالدۇقى                                  خ 

و ن ز   زن    َ ا  ر  ىلع   ن ز  ك   و ا اذلى
ا األ   ه  د  ف   جۈپلەشتى  ئارتىلدى                            ن  ى  / س 

ز   ع  م 
ال  و  م  ىلع   ب ع ض  ن ز  ه  زن  و ب ع ض   ىدۇ تىلرتىلغاندەك ئارئۇالرنىي بەزىسى بەزىسىگە تېكە ئا                    َ 

ن  ج ق ر  ق   ير  / ع رص   و ج   الد ئەۋ  دەۋر                      ل  ون 

ن ة   اد ة  س  ان  / م  م  ن  الزى  ئەسر                            ق ر 
د   ان  و اح  م  ل  ز  ه 

 
ن  / أ  زمماندمشالر                            ق ر 
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ن   ون  ق ر  ر  ق 
ي   ال   ماڭا زمماندمش بولغانالر زممانالرنىي ياخشىرمقى                               خ 

َل  ي ىل   ن ه  و ق ر و   و  ام  يل  ا ف ال ن ا / ن اد     يېقىنالشتى  ...گە يېقى  بولدى                  و 
د   ه  ن  ي ش 

 
هل   أ

 
أ د  ف ال ن ا / س  ه  ت ش   گۇۋمھلىق بېرىشكە چاقىردى                                           ا س 

ب ه  ىلع    و ج 
 
/ أ ء  ر ا اليشى  ر  ن ذ  ن ذ   َ ر   ه   ن ذ  س     ۋەدە بەردى گە كاپالەتلىك بەردى ...              ن ف 

ة   ر  ن اظ   مۇنازىرە  تارتىش-تاالش                                      م 

ر  اهلل   م 
 
ب  أ س  ر اهلل  / ح  م 

 
 ئالالھنىي ئەمرى بويىچە                       ىلع   أ

م  ىلع   ذ ل ك    ئۇالر ئاشۇ ھالەتتە تۇرۇقلۇ ق                                  و ه 

ي ا م سر احل ر  ه  سر  گىشىگە ئوخشاش ېگىشى يىپەكنىي تېت                              ر  م 

ت ه   ب ض  ا ... إ الى ق  د  ح 
 
 ۇبىرەر كىشىنى قەباى ر ھ قىلماستى  قالدۇرۇ  قويمايد (شامال)ئۇ                          ال  ت رت  ك  أ

ة   اع  وم  السى م  ت ق  ي ه 
ل  ع   ئۇالرنىي ۋمقتىدم قىيامەت بولىدۇ                                                         ف 

ق   يو  ب وو  الر  م  ب ه  ت ه  و   ئۇالرنىي شامال چىقىش بىلەن ئۆلۈش ۋمقتى                          ح  ت  م 
يىة   اد ر  / ب ق     باشقاقالغان                                   س 
اد ر  انلىاس    قالغان كىشىلەر                                    س 
ل وم   اد ر  الع   باشقا ئىلىملەر                                                                    س 

ل  إ مج    ن  ال م س  ين  م  د  ت ه  ج  اق  ال م  ني  اع  / ا ت ف  ى   م  م  رش   ك     ِف  ع رص  ىلع   ح 
 )ئىسالم دىنىدىكى نۇپۇزلۇ ق ئالىمالرنىي شەرىئەت ھۆكمى ھەققىدە بىرلىككە كەلگەن پىكىرى (بىر دەۋردىكى ئى مائ 

يىة  اإل مج  اع   ج   كىتلىنىشى ئى مائنىي دەلىل بىلەن پا                                                                 ح 

ه   ك  او ز ه  و ت ر  ن ه  / ج  ر  وع  م 
 
و ا األ د  و ع  ع د   َ ا  د     ھالقى  كەتتى ھالقىدى           ع 

ل م   و ى ع  ه   َ ن   د  / م  ان ي جم  ت ه  ع  وه  م  ت او  و  و ج  اال ك  ان ه  ع  وه  م  ا و  و ج  ت ون ه  ا و  م  ق ه  ر  نىة  ب ط  ل م  السر  ۇ ق دىنى ئالىمپۇزلو  نمۇجتەھىد ه  و ع 

و ّ 
ل  ت ن اع  خ  د   ا م  ن  جم  ت ه  ى  ع رص   ع 

 
 ئالىمدى  خالىي بولمايدىغانلىقى  وپۇزلۇ ق دىنىھەر قاندم ق بىر دەۋر ن      أ

در الرىمح  ة   ش 
 
ف ة  / أ

 
 چوڭقۇر مېھرىەانلىق                                                              ر أ

ي و  ل م   ول   ح  ل ظ  الق  غ   گە  قوپال بولماسلىق جەھەتتە                            َ 

ف   ق  / ب ل ط 
ف   ئىللىقلىق بىلەن                                  ب ر 
ي ب   ـجم   ة  م   غ  اد  ه  ال ف  ش  ي ب ات  / خ   غەيى  ئىشالر                                    غ 

ْسئِلَةل 
َ
 اَِْل

ق    َ ص  إ  خ  ع  ىلع   ش  م   ئاڭالش ھەركىتىنىي ئادەمگە يۈكلىنىشى                          اع  السى

ي  ا"؟ ر  "خ  ي  ا»مە ئۈچۈن ئۇ ېن                                                       ل م  ن ك   شەكىلدە ئېنىقسىا ھالەتتە كەلتۈرۈلدى  «خ 

رص   
ل وو  ال ق  س 

 
 جۈملە شەكلى  ىچەكلەش مەنىسىدىك                                 أ

ي ر  رص   ط 
 چەكلەشنىي ئۇسۇلى                                                                     ق  الق 

رص   
 چەكلەشنىي تۈرى                                    ن و ع  ال ق 

ا بىق  ال ق  اع  ط  ذ  ة  ىلع   ك   تەتەىقلىدى   دەلىللىدى                                                         د 
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