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ئىس    الم دىنىنى  ي دىنىي مەس    ىلىلەرنى  __ۋەز ئېيتىش 
 چۈش   ەنۇۈرۈش   تە قوللىنى  كېلى متقان بىر خىل ئەنئەنىس   ى 

ئ ايەم كۈنلىرىۇە 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  ۇە نەزەرىيەلىرى   ىقھى 
ئەھكاملىرى  ئەخالق مىزمنلىرى  -مەس   ىلىلىرى  ئىەادەت قائىۇە

ەر قىس  س  ىلىرى قاتارلىقالردى  مەدەنىيەت مىرمس لىرى  پەيغەمەەرل
پ  اي  ۇىلىنى    تەربىيە ئېلى    ب  ارى  ۇىغ  ان ئەھمىيىتى ز ر 
ۋمس ىتىلەرنىي بىرى بولۇ   بۇ مۇس ۇلمانالرنىي دىنىي تۇرمۇشىۇم 

 ئىنتايى  مۇھىم تەربىيەۋى ئەھمىيەتكە ئىگە.
دى  ئىشلىرى كومىتېتىنىي -ئۈرۈمچى شەھەرلىك مىللەتلەر
ك ئىس    الم دىنى جەمئىيىتى توغرم رەھەەرلىكى  ۇە  ش    ەھەرلى  

ش  ەھىرىمىزدىكى ئىس  الم دىنى ئىش  لىرىغا يېتەكچىلىك قىلىش 
نى ي ناماز ھەيئەت ئەزملىرىنى تەش    كىللە   ئۈرۈمچى ش    ەھىرى

تەبلىغ مەزمۇنىنى -جۈمە كۈنى س    ۆزلىنىۇىغان ۋەزۋە  ۋمقىتلىرى
ت ارقىتىلى  ۇىغ  ان مەزكۇر  ئىچكى قىس    ىم  ۇم  بىرلىككە كەلتۈرۈ

يالنى ئىمامالرنىي پايۇىلىنىش    ى ئۈچۈن تۈزۈ  ماتېرى« ئايلىق»
س    ى تەرجىمى ئۇيغۇرچەرنىي ەبۇ م اتېرىي ال ۇىكى ئ ايەتلچىقتى. 

-8يىلى -4104ش  ىن اڭ خەلق نەش  رىياتى  «قۇرئان كەرىم»
 نويابىر ئىماملىرىمىز .ئاس   اس   ەن ئېلىنۇى نەش   رىگە-0ئاي 

 غتەبلى-مۇش    ۇ بەلگىلەنگەن ۋەز چوقۇم ئېيىۇىكى جۈمە كۈنلىرى
    مىسى ۋە مەزمۇنى ئاساسىۇم سۆزلىشى كېرەك.تې

  ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتى
نويابىر -0يىلى  -4102
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 كۈنى )جۈمە(-7ئاينىي -00
 

 نامازنىڭ پەزىلىتى
 

يرَطاِن الرَِّجيرِم   ِمْسِب اهللِ الرَِّحر ِن الرَِّحيرمِ  ُعورُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ
َ
 أ

 ِ َ  نَّ إ
ر
َ  هلِلِ ال َ  وَ  دَْمُ  ُ َنر  دْمر عَيِيرهُ ُ ن َ  وَ  ســر ِفرُ ُ ن عَفر ِ  ُيورذُ نَ وَ  ســر هَاُشُ  نر مِ  اهللِ ب نرُفســِ

َ
دَْماِِلَا ســَ  نر مِ   وَ ورِ أ عر

َ
 نر مَ  يَِّئاِت أ

ِ  ِ يَّ  ِِ ر يُ  َمنر   وَ  َلُ  ضـِ َّ مُ  لَ فَ اهلُل  هر ــ َ   وَ  َلُ  لَ َهادِىَ فَ  ضـر ـ  نر الَّ إِل
َ
َهُ  أ شر

َ
ِ  أ  إ

َ  ُ وَ اهلُل  الَّ َْ َشِ  الَ  حر نَّ وَ   َلُ  ير
َ
َهُ  أ شر

َ
 أ

ً اُمَ  ُلُ َصّلَّ رَ  وَ  برُ  ُ عَ  دْمَّ َ وَ   هِلِ ََعَ  وَ  َِير ِ عَ  اهلل ُسور َيِير ْجر
َ
َحابِِ  أ صر

َ
ا  . أ مَّ

َ
ُ  :بَ  أ  ير

سانا ئېيتىمىز  -س انا ئالالھقا خاس تۇر. بىز ئالالھقا ھەمۇۇ-بارلىق ھەمۇۇ
دەم تىلەيمىز  ئالالھتى  مەغپىرەت تىلەيمىز. ئالالھقا سېغىنى  ئالالھتىنال يار

ھەۋەس    لىرىمىزنى  ي ي  ام  انلىقلىرى  ۇى   -ك ۆڭ ۈل لى رىمىزدە كەچكەن ئوي
ئەمەللىرىمىزدە كۆرۈلگەن يامان قىلمىش   الردى  پاناھ تىلەيمىز. ئالالھ ھىۇميەت 

الۇۇرغان قىلغ ان ئ ادەمنى ھېچەىر ئ ازدۇرغۇچى بولم اي ۇۇ  ئالالھ گۇمرمھلىقتا ق
رىمەنكى: ي  الغۇز ېئ  ادەمنى ھېچەىر ھى  ۇميەت قىلغۇچى بولم  اي  ۇۇ. گۇۋمھلىق ب

ئالالھتى  باش   قا ھېچەىر ئىالھ يوقتۇر  ئالالھنىي ھېچەىر ش   ېرىكى يوقتۇر. 
رىمەنكى: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىي بەنۇىسى  ئالالھنىي ېگۇۋمھلىق ب

ا  ئۇنىي ئائىلە تەۋەلىرىگە  ئۇنىي ئەلچىس    ىۇۇر. ئالالھنىي مەرھەمىتى ئۇنى غ
 بارلىق ساھابىلىرىگە بولسۇن.

بۈگۈن س  ىلەرگە س  ۆزلىمەكچى ت! جامائە ھۆرمەتلىك ئەس  س  االمۇ ئەلەيكۇم
 تېمىسى ناماز توغرىسىۇم:تەبلىغىمىزنىي -ۋەز بولغان

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ: « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
َِو  إِنَّ ﴿  ردْمُ ََكنَتر ََعَ اةَ الصَّ ِمهَِي كِعَ ل ورقُوتًاـ  ؤر  ﴾ًبا مَّ
-4) ﴾ۋاقتى بەلگىلەنگەن پەرز قىلىندى شۈبھىسىزكى، ناماز مۆمىنلەرگە﴿
 ئايەت(-301نىسا  / سۈرە

 گەرچە ئىەادەتتۇر. پۈتۈن س  اماۋىي دىنالردم ئورتاق بۇيرۇلۇ  كەلگەن        ناماز 
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ىمىس  ىمۇ  نامازغا ئوخش   دىنىمىزدىكىلىرى ئىس  الم پش  ەكلى ۋە تەرتى ئوقۇلۇش
ەرز پئۆزلىرىگە مۇناس  ى  بىر شەكىلۇە  پۈتۈن پەيغەمەەرلەرنىي ئۈممەتلىرىگەناماز 

 قىلىنى  كەلگەن. 
دە مۇس   ا ئەلەيھىس   س   االمغا قىلغان خىتابىنى «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

 قىلى  مۇنۇمق دەيۇۇ: بايان

نَا  إِنَِّن ﴿
َ
نَاـ  اَل إِلَ اهلُل أ

َ
ِن  َ  إاِلَّ أ ُب ر َِو   فَاعر قِِم الصَّ

َ
رِى  وَأ  ﴾ةَ ِِلِكر

مەن ھەقىقەتەن ئالالھتۇرمەن، مەندىن باشققققا ھمە مەبۇە بەرھەو ي و، ﴿
/  سۈرە-00) ﴾ماڭىال ئىباەەت قىلغىن، ممنى ياە ئمتىش ئۈچۈن ناماز ئ قۇغىن

 ئايەت(-34تاھا 
ھەققىۇە  ئالالھ تائاال يەنە ئەڭ كۆ  پەيغەمەەر ئەۋەتىلگەن ئىسرمئىل ئەۋالدى

 سىۇە مۇنۇمق دېگەن:قىسكەلگەن 

نَا ِميثَ  َوإِذر ﴿ َخذر
َ
ا   َق بَِن ــــــ  أ َ ُبُ وَن إاِلَّ ءِ إِْسر يرنِ اهلَل يَ  الَ َتير رَواِِلَ ســـَ  َوبِال َع   ىاناً َوذِ إِحر ََب َواْلر  َم الرُقرر

ردَْمس   ِو  لِِهَّا ِكِي َوقُولُوار َوال قِيدُْموار الصَّ
َ
هاً وَأ كَ َءاةَ وَ ِس ُحسر   ﴾ةَ و  تُوار الزَّ

ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسققئائىئ ئەۋىەىدىن ئالالھتىن باشقققىغا ئىباەەت قىلىاسققلىققا، ﴿
ئانىغا، يمقىن تۇغقانالرغا، يمتىىلەرگە، مىسقققلىنلەرگە يالىقققىلىش قىلىىققققا، -ئاتا

اكات بمئىىلە ئەھدە كىىقىلەرگە يالىقى سۆز قىلىىقا، نامازنى مۇكەمىەئ ئۆتەشلە، ز
 ئايەت(-31رە بەقە / سۈرە-0) ﴾ئالغان ئىدۇو

ئەمم  ا ئىس    الم دىنى  ۇم بۇيرۇلغ  ان ن  ام  از كۆپلىگەن خ  اس    ىيەتلىرى ۋە 
ىر ب پەرقلىق دىنالردىكى نامازدى  ئاالھىۇە س   اماۋىي بىلەن باش   قا لىرىھېكمەت

 دىنىمىزدىكىدىنۇىكى ناماز ئىس    الم س    اماۋىي ئۇلۇغ ئىەادەتتۇر. ھېچقانۇمق 
 يېتەلمەيۇۇ. پەزىلىتىگەي نامازنىي كاتتا ئورنىغا ۋە ئالى

 نامازنىي ئىسالم دىنىۇىكى ئورنى

كېيىنال كەلتۈرگەن  ۇى   ئىم  انئ  الالھ ت  ائ  االنى  ي بىرلى  ك ب  ارلىقىغ  ا 
مۇس   ۇلمانالرغا ئەڭ ئاۋۋمل بۇيرۇلغان ئىەادەت نامازدۇر. ئىس   الم دىنىۇم نامازنىي 

 مەرتى ىسىگە ۋە ئۇلۇغلىقىغا يېتەلەيۇىغان ئىككىنچى بىر ئىەادەت يوقتۇر.
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 ۋرۈكىۇۇر.ۈاز ئىسالم دىنىنىي ئاساسلىق ت. نام0
ىلىش  نامازغا ئەھمىيەت بېرىش ئادم ق مۇكەممەل دە نامازنى« قۇرئان كەرىم»
 بۇنىي مىسالى:بار بولۇ    سىۇم نۇرغۇنلىغان ئايەتلەرتوغرى

قِيدُْموا﴿
َ
ِو   وَأ كَ َءاوَ  ةَ الصَّ َكُيوا َمَع الرَّاكِِييَ و  تُوا الزَّ    ﴾ةَ َوارر
كەمىەئ ئاەا قىلىڭالر، زاكاتنى بمئىڭالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ نقامازنى مۇ﴿

 ئايەت(-41سۈرە / بەقەرە -0) ﴾ئ قۇڭالر( قىلىڭالر )يەنى نامازنى جامائەت بىلەن
َِو  َواسر ﴿ ِ َوالصَّ ْبر َاِشِييَ  ةِ َعِييُهوا بِالصَّ

ر
   ﴾َوإِنََّها لََكبَِْيٌة إاِلَّ ََعَ اْل

نقامقاز ئ قۇئ ئقارقىلىش )ئالالھتىن( يارەەى تىلەڭالرا ناماز ئالالھتىن سقققەۋر قىلىش، ﴿
 ئايەت(-44سۈرە / بەقەرە -0)  ﴾ق رققۇچىالرەىن باشقىالرغا ھەقىقەتەن مۇشەققەتلىك ئىىتۇر

َِو  ﴿ قِيدُْموا الصَّ
َ
نر أ
َ
ِى  ةَ َواتَُّقو ُ وَأ ونَ  َوُهَو اِلَّ   ﴾إَِْلرِ  ُُترََشُ
ۇشققا ۋە ئالالھتىن ق رقۇشقا ب يئۇلدۇوا ئەنە شۇ ئالال  سىلەر نامازنى مۇكەمىەئ ئ قبىز ﴿

 ئايەت(-20سۈرە / ئەنئاى -6) ﴾دىغان زاتتۇرلىەەرگاھىغا يىغى
َِو   ﴿ قِيدُْموا الصَّ
َ
َكو  َءاةَ وَ وَأ ِطيُيوا الرَُّسوَل لََيَُِّكمر تُررَِحُونَ تُوا الزَّ

َ
 ﴾ةَ وَأ

مۇكەمىەئ ئ قۇڭالر، زاكات بمئىڭالر،  زنىنامارەھىىتىگە ئمئىىىىىڭالر ئۈچۈن  ئالالھنىڭ﴿
 ئايەت(-46سۈرە / نۇر -04) ﴾پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر

 س   ەكرمتتا ئالۇىۇم بولۇش ۋمپاتئەلەيھىس   س   االم  مەىرىمىز مۇھەممەدەيغەپ
 ىۇى:قىلغان ۋەسىيەت دە  مۇنۇمق تۇرۇ 

  تر كَ َِ مَ  امَ وَ  ةَ لَ الصَّ  ةَ لَ لصَّ اَ ] 
َ
َُ ()َروَ   [مر كُ انُ دْمَ ير أ ِحر

َ
 ا ُ أ

  “ئەتىەڭالر! تەركنامازنى تەرك ئەتىەڭالر! نامازنى ”
ڭ ەھەدىس   لەردى  ش   ۇنى كۆرۈۋمالاليمىزكى  ناماز دىنىمىزنىي ئ  مانا بۇ ئايەت

دە نامازنى مۇكەممەل « قۇرئان كەرىم»رۈكلىرىۇى  بىرى  ئالالھ تائاال ۋئاس اسلىق تۈ
-نامازنى تەئۇىل“ مۇكەممەل”نغان ئ ادم قىلىش    ق ا بۇيرى ۇى  بۇ يەردە تىلغا ئېلى

 ئەركانلىرىغا رىئايە قىلغان ئاس استا تولۇق  ئەستايىۇىل ئادم قىلىشنى كۆرسىتىۇۇ.
قىيامەت كۈنى ئەڭ ئاۋۋمل ھېس    اب ئېلىنىۇىغان ش    ۇنى ي بىلەن بىرگە ن اماز 

ھېس    ابلىنىۇۇ. ش    ۇڭا بىز مۇس    ۇلمانالر نامازنى ئىقتىۇمرىمىزنىي  ئىە ادەت
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 تولۇمۇ زۆرۈر.تىرىشىشىمىز  ل ئادم قىلىشقايېتىشىچە مۇكەممە
 مۇنۇمق دېگەن: پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم

نَس   َعنر  ]
َ
ْ  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  أ ِ َل  إِنَّ   :َعَِيرِ  وََسَِّمَ اهلُل  َصّلَّ اهللِ قَاَل َرُسوُل  قَاَل  ابرِن َمال وَّ

َ
ََتََض  َما أ  افر

لةُ  ِديهِِهمُ  ِمنر  اِلَّاِس  ََعَ اهلُل  لةُ  َيبرَق  َما رَ هخِ وَ    الصَّ َل    الصَّ وَّ
َ
لةُ  بِ ِ  ُُيَاَسُبونَ  َما وَأ   ا ُ وَ )رَ   [.الصَّ

َ
 (دَ اوُ دَ  وبُ أ

لىنىققدۇكى، پەيغەمبەر ئەنەس ئىبنى مققالىققك رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قى”
غان الال  تائاى ئىنسققانالرغا ەىندا ئەئ ئاۋائ پەرز قىلئەلەيھىسققسققاىى مۇنداو ە:گەن  ئ

ئىباەەت نامازەۇرا ئەئ ئالىئغىچە ەاۋاملىىىدىغان ئىباەەتىۇ نامازەۇرا قىھامەت كۈنى 
 (قىلغانرىتايەت  ئەبۇ ەاۋۇەئىىاى ) “ئەئ ئاۋۋائ ھمساب ئملىنىدىغان ئەمەلىۇ نامازەۇرا

مۇ  ئۇنىي نەقەدەر ئۇلۇغ ۋە مۇھىم س   ىس   ىنامازنىي پەرز بولغانلىق قىس   
 ن. چۈنكى پۈتۈن ئىەادەتلەر زېمىنۇم پەرز قىلىنغادەلىلۇۇرئىەادەت ئىكەنلىكىگە 

رمج كېچىس    ى ئالالھ تائاال پەيغەمەىرىمىز مى-بولس    ا  بەش ۋمم ناماز ئىس    رم
س   مانغا ئېلى  چىقى  ئۇنى غا مۇھەممەد س   ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس   ەللەمنى ئا

بى مس    ىتە ئەمر قىلىش ئ ارقىلىق ئاس    مانۇم پەرز قىلىنغان. ئالالھ تائاالنىي 
پەيغەمەىرىمىز س  ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس  ەللەمنى ھۇزۇرىغا چاقىرتى  ئۇنى غا ۋە 
ئۈممەتلىرىگە بەش ۋمم ن  ام  ازنى پەرز قىلغ  انلىقى  ئ  الالھ ت  ائ  االنى  ي نەزىرى  ۇە 

رمج كېچىس  ى . ناماز مىۇغ ئىەادەت ئىكەنلىكىنى كۆرس  تىۇۇەر ئۇلنامازنىي نەقەد
 دېيىلىۇۇ.« رمجىمۇسۇلماننىي مى»انلىقى ئۈچۈن ئۇ پەرز قىلىنغ

 نامازنىي پەزىلىتى
نامازغا ئىنتايى  ئەھمىيەت  دىنىمىزر. ۇن ام ازنىي پەزىلىتى ئىنتايى  كۆپت

ا قارىت ئادم قىلىش    قائۇنى نىي ئالۇىغا قويۇ   بېرى    ئۇنى ب ارلىق ئىە ادەتلەر
تەرك ئەتكۈچىلەرنى ق  اتتىق ئ  ازمب  ن  ام  ازنىتەلە  قوي  ۇى.  ئىنت  ايى  يۇقىرى

ۋرۈكى  ۈبىلەن ئاگاھالنۇۇردى. چۈنكى ناماز ئىس    الم دىنىنىي ئاس    اس    لىق ت
 ۇچى  پۈتۈن ياخش  ىلىقالرنىي بېش  ى  تەق مدمرلىقنىي بەلگىس  ىجەننەتنىي ئاچق

 ىۇۇر. ۋە ھەقىقىي مۇسۇلمانلىقنىي نىشانىس
مىنلەرنىي ئىمانۇى  ۆدە ن اماز ئوقۇش    نى م«قۇرئ ان كەرىم»ئ الالھ ت ائ اال 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 :ماختىغان كېينكى بىرىنچى سۈپىتى قىلى  كۆرسىتى   ئۇالرنى

ِمُهوَن  لِِّردُْمعَِّقيَ  ُهً ى﴿ ِيَن يُؤر َِو  اِلَّ  ﴾ةَ بِالرَفيرِب َوُيِقيدُْموَن الصَّ
ئىىقققىنىدىغان، نامازنى مۇكەمىەئ  ئۇ تەقتاەارىرغا يمتەكچىدۇركى، ئۇىر غەيبلە﴿

 ئايەت(-1،-0بەقەرە  / سۈرە-0) ﴾ئاەا قىلىدىغان كىىىلەرەۇر

مىنلەرنىي س   ۈپەتلىرىنىي بايانى ناماز ۆئاخىرەتتە بەختكە ئېرىش   ىۇىغان م
 بىلەن باشلىنى  يەنە ناماز بىلەن خۇالسىالنغان:

ِيَن ُهمر ِف ﴿ ِمُهوَن اِلَّ ردُْمؤر فرََِح ال
َ
ِ  قَ ر أ َلت ُيونَ صــَ رِ  ِهمر َخاشــِ ِو ُمير ِيَن ُهمر َعِن الَِّفر ِيَن ُهمر َواِلَّ وَن َواِلَّ ضــُ

َكو   ِ  ةِ لِِزَّ وَ  إاِلَّ ََعَ  ِفُظوَن يَن ُهمر لُِفُروِجِهمر َحــــ  فَاِعُِوَن َواِلَّ زر
َ
يردَْمـــــ  أ

َ
ُ اِجِهمر أور َما َمََِكتر أ ُهُهمر فَإِنَُّهمر َغْير

لَ  َفدَْمِن ابرَعََغ َوَراءَ  َمُِوِميَ  ور
ُ
َْ فَأ ِ ِيَن ُهمر ـــــ  َذل َْ ُهُم الرَياُدوَن َواِلَّ ِيَن ُهمر  ئِ ِ ِهمر َراُعوَن َواِلَّ َمانَاتِِهمر وََعهر

َ
ِِل

  ﴾ُُيَافُِظونَ  ََعَ َصََِواتِِهمر 
مىنلەر نققامىزىققدا ئەيىىنىقق  ۆمىنلەر ھەقىقەتەن مەقسققققىتىگە يەتتى  ئۇ مۆم﴿

ىن يىئاو ب لغۇچىالرەۇر  ئۇىر زاكققات ھەرىلەتت-تۇرغۇچىالرەۇر  ئۇىر بىھۇەە سققققۆز
بەرگۈچىلەرەۇر  ئۇىر ئەۋرەتلىئىنى ھارامدىن ساقلىغۇچىالرەۇر  ئۇىر پەقەت ل تۇنلىئى 
ۋە چۆرىلىئى بىلەن يمقىنچىلىش قىلسا ھەرگىز ماىمەت قىلىنىايدۇ  كىىلى باشقىالرەىن 

ۇىر چەكتىن بۇنى )يەنى جىنسقققىە تەلىىىنى قاندۇرۇشقققنى( ئىزەەيدىلەن، ئەنە شققق
مىنلەر يەنە ئۆزلىئىگە تاپىۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىگە ۆئاشقۇچىالرەۇر  ئۇ م

 / سققۈرە-01) ﴾غا ت لۇو ئەھىىھەت بەرگۈچىلەرەۇررىئايە قىلغۇچىالرەۇر  ئۇىر نامازلىئى
 (ئايەت-9~3مۇئىىنۇن 

 مىىنامازنىي ھۆك

مۇسۇلمان ئايال -بولغان ئەر ھوشى جايىۇم-بىر باالغەتكە يەتكەن  ئەقلىھەر
 كۈنۇە بەش ۋمم ناماز ئوقۇش پەرز ئەيىنۇۇر.

دە ن امازنىي پەرز ئىكەنلىكىنى بايان قىلى  «قۇرئ ان كەرىم»ئ الالھ ت ائ اال 
 مۇنۇمق دەيۇۇ:

ِو  ﴿ ِمهَِي كِعَ  ةَ إِنَّ الصَّ ردُْمؤر ورقُوتًاـ  ََكنَتر ََعَ ال   ﴾ًبا مَّ
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 / سۈرە-4) ﴾ى بەلگىلەنگەن پەرز قىلىندىمىنلەرگە ۋاقتۆشقۈبھىسىزكى، ناماز م﴿
 ئايەت(-301نىسا 

 مۇنۇمق دەيۇۇ: قىلى رى ميەت ھەدىس  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تەلھە ئىەنى ئابۇۇلالھ

ولِ  إَِل  َرُجٌ   اءَ جَ ] ـُ هر ِ  مِنر  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرس
َ
ِس  ثَائِرَ  ََنر    أ

ر
دَْمعُ  الرَّأ تِ ِ  َدوِي   يُسر َق ُ يُ  َواَل  َصور  َيُقوُل  َما فر

ُل  ُهوَ  فَإَِذا   َدنَا ّتَّ حَ 
َ
أ ــر َل ِ  َعنِ  يَس ــر ِس

وُل  َفَقاَل  ؟ اْلر ــُ َوات   ُس َخر :  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرس
َِ ــَ َور ِ  ِف  ص َِةِ  اْلر    َوالَِّير

َُها َعَلَّ  َه ر :  َفَقاَل  نر  إاِلَّ  اَل :  قَاَل  ؟ َغْير
َ
عَ  أ  َعَلَّ  َه ر :  قَاَل    َرَمَضانَ  َوِصيَا ُ : ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرُسوُل  اَل   قَ  َتَطوَّ

 ُ ُ نر  إاِلَّ  اَل :  قَاَل  ؟ َغْير
َ
عَ  أ ََكةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرُسوُل  َلُ  َوَذَكرَ :  قَاَل    َتَطوَّ َُهاغَ  َعَلَّ  َه ر :  قَاَل    الزَّ  اَل :  قَاَل  ؟ ْير

نر  إاِلَّ 
َ
عَ  أ بَرَ :  قَاَل    َتَطوَّ در

َ
زِي ُ  اَل واهللِ :  َيُقوُل  َوُهوَ  الرَُّجُ   فَأ

َ
ُقُص  َواَل  َهَذا ََعَ  أ نر

َ
وُل  قَاَل    أ ـُ اهللِ  َرســ

فرَِحَ :  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ُ  ا ُ وَ رَ ) .[َصَ َق  إِنر  أ  (ي  ارِ خَ الر
بىئ نەرسققققە ە:گىنىچە  نەجىققدلىققك بىئ ئققاەەى چمچى چۇۋۇلغققان قىھققاپەتتە”

كملىتاتاتتىا ئۇنىڭ نمىە ە:گەنلىلىنى چۈشقققىنەلىىدۇو، پەقەت ئۇ يمقىنلىىقققى  
پەيغەمبەر ۋاتقققانلىقىنى بىلققدۇوا كەلگەنققدىال، ئۇنىققڭ ئىسققققالى ت غئۇلۇو سقققق را

ەەپ جاۋاب ، كۈندۈزەە بەئ ۋاخ ناماز ئ قۇيسەن-بىئ كمچە ئۇنىڭغا  ئەلەيھىسقساىى
  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى  اماڭا ئۇنىڭدىن باشقا پەرز بارمۇ؟ ە:دى بەرەىا ئۇ ئاەەى 

ا ھملىقى بار، ە:دى نامازىر (ي و، پەقەت نەپلە )ئۆز ئىختىھارىڭ بىلەن ئ قۇيدىغان
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى   ائاەەى  ماڭا ئۇنىڭدىن باشققا پەرزمۇ بارمۇ؟ ەەپ سق رىدى

پەيغەمبەر  اە:دى ئۇ ئاەەى  ئۇنىڭدىن باشقىسىىۇ بارمۇ؟ رامىزان روزىسى بار، ە:دىا
 ە:دى ۋە زاكاتنىا ي و، پەقەت نەپلە روزىالرنى تۇتسائ ب لىدۇ ئۇنىڭغا ئەلەيھىسساىى 
پەيغەمبەر  اتىدىھملىقى ئاەەى يەنە  ئۇنىڭدىن باشقققىسققى بارمۇ؟ ە: اچۈشققەندۈرەى
ي و، پەقەت ئۆز ئىختىھارىڭ بىلەن سەەىقە بەرسەئ ۋە  يەنە ئۇنىڭغا  ئەلەيھىسساىى

ئالال  تائاىنىڭ نامى بىلەن  ھملىقى ئاەەى  اە:دى ،ئمھسانالرنى قىلسائ ب لىدۇ-لەيئ
ە:گىنىچە قايتى  كەتتىا بۇ ۋاقىتتا  ،ايىەنزىھاەە قىلى-قەسەملى، مەن ئۇنىڭغا كەى
 ،بۇ ئاەەى سۆزىدە راستچىئ ب لسىال، مەقسىتىگە ئمئىىتى  پەيغەمبەر ئەلەيھىسقساىى

 (ە رىتايەت قىلغانبۇلارىئىىاى ) “ە:دىا
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مۇسۇلمانالرنى مەيلى ئۇالر ئۆز ئۆيىۇە بولسۇن   دە«قۇرئان كەرىم» ئالالھ تائاال
يلى ئوڭۇش   لۇقتا بولس   ۇن  مەيلى قىيىنچىلىقتا مەيلى س   ەپەردە بولس   ۇن  مە

بولس   ۇن  مەيلى ئامانلىقتا بولس   ۇن  ھەرقانۇمق ش   ارمئىتتا نامازنى چوقۇم ئادم 
 قىلىشقا بۇيرۇ  مۇنۇمق دەيۇۇ:

ََِو  َحــ  ﴿ َِو  ِفُظوا ََعَ الصَّ ـ  ِت َوالصَّ َطى  َوقُوُموا هلِلِ  َق ُعمر َفرَِجااًل ةِ الروُسر بَ هِتَِي َفإِنر ِخفر ور ُركر
َ
َفإَِذا   انًاأ

ِدَُْمونَ  ا لَمر تَُكونُوا َتير ِمهُعمر َفاذرُكُروا اهلَل َكدَْما َعَِّدَْمُكم مَّ
َ
 ﴾أ

سققىلەر نامازىرغا، ب لۇپىۇ ئ تتۇرىدىلى نامازغا )يەنى ناماز ەىگەرگە( ئەھىىھەت ﴿
قۇنچتا ەا ئىتائەتىەنلىك بىلەن تۇرۇڭالرا ق ر بمئىڭالر، ئالالھنىڭ ھۇزۇرى )يەنى ناماز(

ش كمتى  بمئى  ئ قۇسققاڭالر ب لىدۇا قالغىنىڭالرەا، سققىلەر نامازنى پىھاەە ياكى ئۇىغلى
ئامانلىش تاپقىنىڭالرەا، ناماز ئ قۇشقنى بىلىەيدىغان ۋاقتىڭالرەا ئالالھنىڭ سىلەرگە تەلى  

 ئايەت(-019، -013بەقەرە  / سۈرە-0)  ﴾بەرگىنى ب يىچە ئ قۇڭالر

 س     ەپەر ئەھ مل  ۇىمۇ چلۇق نقورقۇ  ھى  ۇى يۇق  ارقى ئ  ايەتنى  ي ربىز 
ئۈس  تىۇىمۇ ئىما ئىش  ارەت بىلەن بولس  ىمۇ ناماز ئوقۇش  نى دمۋممالش  تۇرۇڭالر 

 ى چۈشۈنى مالاليمىز.ندېگەنلىك
بولمىغان  ىتىئ الالھ ت ائ اال مۇس    ۇلمانالرنى قىەلىگە قارمش    قا ئىمكانىي

الش  تۇرۇش  قا ش  ارمئىتالردم  قىەلىگە قارمش  نى ش  ەرت قىلماس  تى  نامازنى دمۋمم
 بۇيرۇ  مۇنۇمق دەيۇۇ:

﴿ ِ رُِب  َوهلِل ردَْمفر ُق َوال ِ
ُ  اهللِ  الردَْمَشر َهدَْما تَُول وار َفَثمَّ وَجر ير

َ
  ﴾فَأ

مەشقئىقىۇ، مەغئىبىۇ ئالالھنىڭدۇر، )ئالالھنىڭ ئەمئى بىلەن ( قايسى تەرەپلە ﴿
 ﴾ۇراە ىسى(يۈزلەنسەڭالرمۇ، ئۇ ئالالھنىڭ تەرىىى )يەنى سىلەرگە ئىختىھار قىلغان قىبل

 ئايەت(-334بەقەرە  / سۈرە-0)

ئالالھ تائاال نامازنى بىپەرۋملىق بىلەن ئوقۇيۇىغان كىشىلەرنى ئاگاھالنۇۇرۇ  
 :دېگەن مۇنۇمق

ردُْمَصِِّيَ ﴿ ِيَن ُهمر َعن َصَلتِِهمر َساُهونَ  فََويرٌ  لِِّ  ﴾اِلَّ
 / سققۈرە-302) ﴾نامازنى بىىەرۋالىش بىلەن ئ قۇيدىغان كىىققىلەرنىڭ ھالىغا ۋا !﴿
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 ئايەت(-4، -4مائۇن 

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دە  كۆرسەتكەن ئىۇى:

وُل  قَاَل  اَل قَ  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  ابِر  جَ  نر عَ ] َ بَ : وََسَِّمَ  ير ِ َعَِ اهلُل  َصّلَّ اهللِ  َرسـُ َ  الرَيبر ِ  ير رِ  َوَبير ُُ تَ  الرُكفر  رر
َلةِ  ُِِم(   .[الصَّ ردُْمسر  )َرَوا ُ ال
جابىئ رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسقققسقققاىى ”

)ئىىاى “ ۇسقققۇلىان بىلەن كاپىئنىڭ ئ تتۇرىسقققىدىلى پەرو نامازەۇرامۇنداو ە:گەن  م
  ەت قىلغان( مۇسلى  رىتاي

 جامائەت نامىزىنىي پەزىلىتى

بىر تۈركۈم كىش  ىلەرنىي بىر       جامائەت س  ۆزىنىي لۇغەتتىكى مەنىس  ى 
ش  ى دېمەكتۇر. ئەمما ئىس  الم  ىقھى ئىس  تىالھىۇم جامائەت  ۇيەرگە جەم بول

مەس      ى ۇتە ياكى ئۆيۇە ياكى ھەرقانۇمق بىر جايۇم توپلىنى  ناماز ئوقۇغان 
 كىشىلەرنى كۆرسىتىۇۇ.

رمۋىھ نامازلىرىنى ئىمامنىي ئارقىس  ىۇم اۋمجىب ۋە ت  پەرز      جامائەت نامىزى 
 تۇرۇ  ئادم قىلىش دېمەكتۇر.

س    ۈننەتتۇر.  لەنگەنج  ام  ائەت بىلەن ن  ام  از ئوقۇش ئەرلەر ئۈچۈن تەكىت
جامائەت بىلەن ئوقۇغان نامازنىي س  اۋمبى ئۆز ئالۇىغا پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االم 

بايان قىلى   ھەس    س    ە ئارتۇق بولىۇىغانلىقىنى  47ى  يالغۇز ئوقۇغان نامازد
 :دېگەنمۇنۇمق 

نَّ  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  ُعدَْمرَ  نِ ابر  نِ عَ ]
َ
وَل رَ  أ َدَْماَعةِ  َصلةُ : قَاَل  وََسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  َصّلَّ اهللِ  سـُ

ر
ُضُ   اْل  ََعَ  َتفر

ِينَ  بَِسبرع   الرَفرردِ  َصلةِ 
 [ .َدرََجةً  َوِعَشر

ئىبنى ئۆمەر رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى ”
ئارتۇو  ەەرىجە 02جامائەت بىلەن ئ قۇغان ناماز يالغۇز ئ قۇغان نامازەىن مۇنداو ە:گەن  

 ھەەىس( كملىنگەن)بىئلىللە  “ب لىدۇا

 :پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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انَ  نر عَ ] دَْماَن برِن َعفَّ ُ   ُعثر وَل  َرِِضَ اهلُل َعهر ـُ ُت َرس دِْمير ـَ ُقوُل اهلُل َصّلَّ اهللِ قَاَل س ِ  َوَسََِّم يَ  :َعَِير
َف الَِّير  دَْما قَاَ  نِصر نَّ

َ
ِيَشاَء ِف َْجَاَعة  فََكأ

دَْما َصّلَّ الَِّيرَ  َمنر َصّلَّ الر نَّ
َ
برَح ِف َْجَاَعة  فََكأ ِ  َوَمنر َصّلَّ الص 

 (مٌ ِِ سر مُ  ا ُ وَ رَ .[ )ُُكَّ ُ 
ئ سققىان ئىبنى ئەاتان رەزىھەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسققسققاىمنىڭ مۇنداو ”

كىىىلى لۇپتەن نامىزىنى جامائەت بىلەن ئاەا قىلىدىلەن، ە:گەنلىلىنى رىتايەت قىلىدۇ  
 كىىىلى بامدات دەك ساۋاپقا ئمئىىىدۇاۇ كمچىنىڭ يمئىىىنى ئىباەەت بىلەن ئۆتلۈزگەنئ

نقامىزىنى جقامقائەت بىلەن ئقاەا قىلىقدىلەن، ئۇ كمچىنىقڭ ھەمىىنى ئىباەەت بىلەن 
 (رىتايەت قىلغان مۇسلى ئىىاى ) ا“ ئۆتلۈزگەننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇ

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنۇمق دېگەن:

َِِمِّ  بَُريرَ ةَ  نر عَ ] سر
َ ر  :قَاَل  وََسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  َصّلَّ  اِلَِّبِّ  َعنر  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  اِلر ائِيَ  بََشِّ ردَْمشَّ َِمِ  ِف  ال  الظ 

ردَْمَساِج ِ  إَِل  ر  ا ُ وَ رَ )  [.الرِقَياَمةِ  يَور َ  اتلَّا ِّ  بِاِل ورِ  ال  (ى  يذِ مِ الَتِّ

الھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ بۇرەيدە ئەسلەمى رەزىھەل”
قىھامەت كۈنى  بارىدىغانالرغامەسجىدلەرگە ىرەا قاراڭغۇ ئەلەيھى ۋەسەللەى مۇنداو ە:گەن 
  )ئىىاى تىئمىزىە رىتايەت قىلغان(ا“ بمئىڭالر بمىارەتت لۇو نۇر بمئىلىدىغانلىقى بىلەن 

 مق دېگەن:پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنۇ

ِِب ُهَريرَرةَ ]
َ
وَل َرِِضَ اهلُل َعهرُ  َعنر أ ــُ نَّ َرس

َ
ََِّم قَاَل اهللِ أ ــَ ّلَّ الَِّهم َعَِيرِ  وَس ــَ َُِم اِلَّاُس َما ِف  :ص لَور َيير

َعَهدُْموا َولَور َيير  َعِهدُْموا َعَِيرِ  اَلسـر نر يَسـر
َ
ُُمَّ لَمر َجُِ وا إاِلَّ أ ِل  وَّ

َ فِّ اِلر تََبُقوا اِلَِّ اءِ َوالصـَّ ِجِْي اَلسر ِدَُْموَن َما ِف اتلَّهر
تَورُهدَْما َولَور َحبرًوا

َ
برِح َِل ِدَُْموَن َما ِف الرَيَعدَْمِة َوالص  ُ  َرَوا ُ [ ).إَِْلرِ  َولَور َيير  (ي  ارِ خَ الر

ى ىسساىھيەلەر ئەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىدەايتەىن رىھۇنەئ ھۇلالەزىھەر ەيئەرھۇ ۇبەئ”
 ەابىنى بىلسۋسا ڭشنىۇناماز ئ ق ەپتەالقى سۋئا ۋە ڭزاننىەر ئەر كىىىلەگەئ ن ەگ:نداو ەۇم

 ئۈرۈلتەنى ق لغا كۇ، ئۇندىىەلگەك تاشالشقا ت غئا كەن چۈچۈئىىىش ئمغا ئڭنىۇئىدى، ئ
 ئىدى، ەابىنى بىلسۋسا ڭىر نامازغا ئالدىئاشنىۇر ئەگەك تاشلىغان ب ىتتىا ئەن چۈچۈئ

ن ەت بىلەبامدات نامىزىنى جامائ ۋەن ەپتۇىر لۇر ئەگەئتتىا ەلمر كۇى بالدۇنامازغا چ ق
ن ەلگەك ۇپ ب لسققققىىەمىلۆئ نامازغا ىرۇئىقدى، ئ ەابىنى بىلسققققۋسققققا ڭغقاننىقۇئ ق
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 (ئىىاى بۇلارى رىتايەت قىلغان) “ ب ىتتىا

 نامازنىي ئەھمىيىتى

دە پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االمغا خىتاب قىلى  « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  
 مق دەيۇۇ:مۇنۇ

َِو   ﴿ قِِم الصَّ
َ
َِو    ةَ وَأ ردُْمهَكرِ إِنَّ الصَّ َشاءِ َوال   ﴾ ةَ َتهرََه  َعِن الرَفحر
)ئى مۇھەمىەە!( نقامازنى مۇكەمىەئ ئ قۇغىن، مۇكەمىەئ ناماز ھەقىقەتەن قەبى  ﴿

  ئايەت(-44ئەنلەبۇت  سۈرە /-09) ﴾ئىىالرەىن ۋە گۇناھالرەىن ت سىدۇ
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:سىۇم نامازنىي ئەھمىيىتى توغرى

و برنِ اهللِ  َعبر ِ  نر عَ ] ر 
ّلَّ  اِلَِّبِّ  َعنر  دَْماَرِِضَ اهلُل َعهرهُ  َعدْمر َِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  صــَ نَّ ُ  وَســَ

َ
َلةَ  َذَكرَ  أ ًما الصــَّ  يَور

اَل  اَفَ   َمنر  َفقـَ ا حـَ  نُورٌ  َلُ  يَُكنر  لَمر  َعَِيرَها ُُيَافِ ر  لَمر  َوَمنر  الرِقَياَمةِ  ور َ يَ  َوََنَاةً  َوُبررَهانًا نُوًرا َلُ  ََكنَتر  َعَِيرهـَ
نَ  قَاُرونَ  َمعَ  الرِقَياَمةِ  يَور َ  َوََكنَ  ََنَاةٌ  َواَل  بُررَهانٌ  َواَل  َِبِّ  َوَهاَمانَ  َوفِررَعور

ُ
 [.َخَِف   برنِ  وَأ

پەيغەمبەر  ى،ەىن رىتايەت قىلىنىدۇكئابدۇلال  ئىبنى ئۆمەر رەزىھەلالھۇ ئەنھۇما”
كىىىلى   دىمۇنداو ە: تىلغا ئملى بىئ كۈنى نامازنى  سقەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەى

نامازنى ئۆز ۋاقتىدا، ت لۇو ئاەا قىلىدىلەن، ناماز ئۇنىڭغا ت غئا ي لدا ممڭىىققتا نۇر، 
نىجاتلىش ب لىدۇا كىىىلى ئۇنى  ()مۇسۇلىانلىقىغا( ەەلىئ ۋە قىھامەت كۈنىدە )ئازابتىن

ك ئمتىققدىلەن، ئۇنىڭغققا نۇرمۇ ي و، ەەلىلىۇ ي و، قىھققامەت كۈنىققدە ئققازابتىن تەر
نىجقاتلىقىۇ ي قتۇرا ئۇ، قىھققامەت كۈنى ققارۇن، پىئئەۋن، ھققامققان ۋە ئۇبە  ئىبنى 

 (رىتايەت قىلغان ئەھىەەئىىاى ) “لەلەپلەر بىلەن بىئگە ق پىدۇا

 ھەتتا ناماز ناماز تېنى س اق مۇسۇلمان كىشىۇى  قەتئىي ساقى  بولمايۇۇ.
كېس   ەل كىش   ىۇىنمۇ  ھالەتتىكىئىش   ارەتكە چامى يېتىۇىغان -ئوقۇش   قا ئىما

 ساقى  بولمايۇۇ. 
كېس  ەل بۇنى غا قارىتا ئىس  الم ش  ەرىئىتى مۇنۇمق بەلگىلىگەن: ئەگەر 

كىش  ى ئورنىۇى  تۇرۇش  قا ماجالى بولس  ا  نامازنى ئادەتتىكىۇەك ئۆرە تۇرۇ  
ۇىغان ھالەتتە بولس     ا  ئولتۇرۇ  ئوقۇيۇۇ  ئوقۇي ۇۇ  ئەگەر ئورنىۇى  تۇرملماي

ئەگەر ئولتۇرۇش قىمۇ قادىر بواللمايۇىغان ھالەتتە بولس ا  ياتقان يېرىۇە بېشى 
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بىلەن ئىما ئىش  ارەت قىلى  ئوقۇيۇۇ. ئەگەر كېس  ىلى ئېغىر بولۇ   بېش  ى 
شۇ ۋمقىتتىال ناماز  ئەنە ھالەتتە بولسات قىاللمايۇىغان ئىش ارە-بىلەنمۇ ئىما

 لىۇۇ. ۈكېچىكتۈر ۋمقتىنچە ى ئونى ۇ
كىش  ىلەرگە  كېس  ەللىك س  ەۋەبىۇى  ناماز ئوقۇش  قا ئامالس  ىز قالغان

-تېنى س     اق  ئەقلىقويۇلى ۇىغ ان تەلە  بۇ قەدەر كۈچلۈك بولغان يەردە  
بولغان كىش    لەر نامازنى ئادم قىلىش    تا بىپەرۋملىق ياكى  ھوش    ى جايىۇم

 بوشاڭلىق قىلسا تېخىمۇ بولمايۇۇ. 
رغ ا پەرز قىلىنغ ان بەش ۋمم نامازنىي ئورۇنۇمش ۋمقىتلىرىنى مۇس    ۇلم انال
كۈنۇۈزنىي ئوخشاش بولمىغان سائەتلىرىگە بەلگىلىۇى. بەش -ئالالھ تائاال كېچە

ۋمم ناماز ھەققىقەتتە مۇس  ۇلمانالرنىي كۈنۇىلىك س  ادىر قىلغان خاتالىقلىرى ۋە 
 دۇر. دمۋم يگۇناھلىرىنى يۇيۇ  پاكاليۇىغان مەنى ى

 ەەر ئەلەيھىسساالم سۈپەتلە  مۇنۇمق دېگەن: پەيغەم

ِِب ُهَريرَرةَ  َعنر ] 
َ
وَل  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  أ ّن َرسـُ

َ
يرُعمر : َعَِيرِ  وََسََِّم َيُقوُل اهلُل َصّلَّ اهللِ أ

َ
َرأ
َ
ًرا بَِباِب  أ نَّ َنهر

َ
 لَور أ
ٌء ؟ قَالُوا : اَل َيبرَق ِمنر دَ  ر ٌَ  يَور   َخرَس َمرَّات    َه ر َيبرَق ِمنر َدَرنِِ  

ُ  ِمهرُ  ُيَّ تَســـِ مر َيفر ُُ  ِ حـَ
َ
ٌء   أ ر ٌَ َرنِِ  

ُحو  ِس   َيدْمر َدْمر
ر
ََِواِت اْل َْ َمَثُ  الصَّ ِ ََطايَااهلُل قَاَل : فََذل

ر
 (مٌ ِِ سر مُ  ا ُ وَ رَ .[ )بِِهنَّ اْل

پەيغەمبەر  كى،ۇت قىلىنىققدەايتەىن رىھۇنەئ ھۇلقالەزىقھەر ەيقئەرھقۇ ۇبقەئ”
 ڭىنىرەىن بىئ كىىە؟ سىلۇالرچڭقىمھتى  بمئئەلەيھىسساىى بىئ قمتى  ساھابىلەرەىن  

 ڭنىۇنسا، ئۇيۇتى  يمئ قەب ەنىگۈدا كڭنىۇئ ۇپ، ئۇب ل ەئستۆازىسى ئالدىدا بىئ ئۋرەە
 ەرسەن نەگ:كىئ ە ەەىنىدەب ڭنىۇئ ر ەابىلھساەەپ س رىغاندا،  ؟ۇمدكىئ قاى ەەىنىدەب

تائاى   ا ئالالۇغا ئ لىايدڭنىۇش ەنەاخ ناماز ئۋئ ەب، ە:ھىىتىا رەسۇلۇلال   ۇقالىايد
 ( ئىىاى مۇسلى  رىتايەت قىلغان) “ ، ە:دىاۇرىدۈچەالرنى كھناۇىر ئارقىلىش گۇئ

مەۋجۇدمتكى  ئۇنى ۇم پەرىشتىلەردە  ئىنسان شۇنۇمق ئاجايى  يارىتىلغان بىر
بولىۇىغان ر ھانىيلىق  ھاي منالردم بولىۇىغان ش   ەھ منىي ھەۋەە ۋە يىرتقۇچالردم 

 بولىۇىغان غەزەب )ئاچچىقلىنىش( باردۇر.
كۆپىنچە ۋمقىتالردم ئۇنى ۇىكى شەھ منىي ھەۋەە ياكى غەزەب ئۇنى ۇىكى 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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قالرغا باش  اليۇۇ. ئىنساننىي ر ھانىيلىققا غالى  كېلى   ئۇنى تۈرلۈك خاتالى
خاتالىش  ىش  ى ئەيى  س  انىلىۇىغان ئىش ئەمەە. ھەرقانۇمق ئادەم بالىس  ى 

اتالىش  ىۇۇ. لېكى  ئەڭ چوڭ خاتالىق ش  ۇكى  ئىنس  ان ئۆز خاتالىقلىرىنى خ
  س  ادىر قىلىش ئارقىلىق  خاتالىق ئۈس  تىگە خاتالىق خاتالىقئۆزى تونۇماي  

بولۇ  كېتىش    ىۇۇر. بەش ۋمم كەبى  ندې ىزىغا چۆكۈش نەتى ىس    ىۇە  ھاي م
ن ام ازدم خ ات االش    ق انالرنىي خاتالىقلىرىنى تۈزىتى  توغرم يول تېپىش    ى  

 يولىغا غەپلەتتىكىلەرنى ي ئۇيقۇلىرى ۇى  ئويغىنىش    ى  ئ ازغ انالرنىي ئالالھ
پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االم بۇ  قايتىش  ى ئۈچۈن ناھايىتى ياخش  ى پۇرس  ەت بار.

   نۇمق دېگەن:مەنىگە ئىشارەت قىلى  مۇ

نَس   نر عَ ]
َ
ُ   أ وُل  قَاَل :  قَاَل َرِِضَ اهلُل َعهر ـُ ادِي َمًَِك هللِ  إِنَّ : "َوَسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  َصّلَّ اهللِ  َرس هَ  يُ

لة   ُيِّ  ِعهـر َ  ـَ دُْموَها الَِّت  نَِْيانُِكمُ  إَِل  قُوُموا   َ هدَ  بَِن  يـَا: صــ تُ قـَ ر ور
َ
ُكمر  ََعَ  أ ـِ ُفســ نر

َ
ِفئُ  أ طر

َ
 وَهافَأ

 ِ لة ( [.بِالصَّ َاِن  ْبر  )َرَوا ُ الطَّ
ئەنەس رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ”

تائاىنىڭ چاقىئغۇچى پەرىىتىسى بار ب لۇپ، ئالال   ھەقىقەتەن گەن :ۋەسەللەى مۇنداو ە
ئ رنۇڭالرەىن تۇرۇڭالر، سققققىلەر ئى ئاەەى بالىلىئى! ”ئۇ ھەر نامازنىڭ ۋاقتى كەلگەندە  

ەەپ  “ئۆزەڭالرنى كۆيققدۈرۈشققققلە يققاققققان ئ تۇڭالرنى نققامققاز بىلەن ئۆچۈرۈڭالر
 (رىتايەت قىلغان تەبەرانىئىىاى “ ) ت ۋىيدۇا

تى  باش  قا ئىنس  اننىي گۇناھ ۋە خاتالىقلىرىنى ئۆچۈرۈش   بەش ۋمم ناماز
ن  ام  از ئەڭ ئ  اۋۋمل ئۇنى  ي كۆپلىگەن ئى   ابىي تەرەپلىرى ب  ار. بەش ۋمم  يەنە

پەرىش  تىلەرنى ئۇنى غا س  ەجۇە ۈ   كۆتۈر ەتكەئىنس  اننى ئىنس  انلىق س  االھىي
. كۈنۇىلىك بەش ۋمم كۈچەيتىۇۇ قىلىش   قا اليىق قىلغان ئىنس   انلىق ر ھنى

پىكىرلەردى  مۇتلەق ئ ازمت بولۇ   ئالالھ -ن ام از ئىنس    اننى ي م اددىي ئوي
ئۆزىنى   ي ر ھىنى  زۇرىغ  ا مۇن  اج  ات قىلىش ئ   ارقىلىقوت  ائ  االنى  ي ھ 

 بۇ بەش ئېھتىياجر ھى كۈنۇىلىك   ئەڭ ياخشى ئىەادەتتۇر. ۇۈرىۇىغان يۈكسەل
 مباش  قا يەنە  ئىنسان بۇ بەش ۋم بۇنى ۇى ۋمم ناماز بىلەن تەمى  ئېتىلىۇۇ. 
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م اددىي ئ الەم ۇى  ر ھىي ئالەمگە تەرەققىي قىلىۇۇ. ئالالھ  جەري انى ۇمن ام از 
بۇ ئارقىلىق مۇناجاتلىش    ىۇۇ.  بىلەنئالالھ    تائاالنىي ھۇزۇرىغا ھازىر بولۇ

ي ئۇنى ئالالھ تائاالمۇتىلەيۇۇ. نەتى ىۇە  ئ الالھ ت ائاالدى  پۈتۈن ھاجەتلىرىنى
 ھاجەتلىرىنى رمۋم قىلىۇۇ.

 ئالالھ تائاال ھەدىس قۇددىسىۇم مۇنۇمق دېگەن: 

ِِب  نر عَ ]
َ
ُت  فَإِّنِّ َرِِضَ اهلُل َعهرُ   ُهَريرَرةَ  أ  َياَل تَ اهلُل  قَاَل  َيُقوُل  وََسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  َصّلَّ اهللِ  َرُسوَل  َسدِْمير
ُت  َلةَ  قََسدْمر َ  بَيرِن  الصَّ ِ  َعبرِ ي َوَبير َفير َل  َما َولَِيبرِ ي نِصر

َ
َدْمر ُ ﴿ الرَيبر ُ  قَاَل  فَإَِذا َسأ

ر
 قَاَل  ﴾يَ الرَيالدَْمِ  َربِّ هلِلِ  ال

َنِ ﴿ قَاَل  َوإَِذا َعبرِ ي َِحَِ ِّن  َتَياَل اهلُل  ُرَن  َتَياَل اهلُل  قَاَل  ﴾الرَِّحيمِ  الرَِّحر
َ
ِْ َما﴿ قَاَل  َوإَِذا َعبرِ ي َعَلَّ  أ ِ  يَور ِ  ل

ينِ  ةً  َوقَاَل  َعبرِ ي ََمََّ ِّن  قَاَل  ﴾اِلِّ َُ ﴿ قَاَل  فَإَِذا َعبرِ ي إَِلَّ  فَوََّض  َمرَّ ُب ُ  إِيَّا َُ  َنير َعِييُ  َوإِيَّا  بَيرِن  اَهذَ  قَاَل  ﴾نَسر
 َ َل  َما َولَِيبرِ ي ِ يبر عَ  َوَبير

َ
ِ نَا﴿ قَاَل  فَإَِذا َسأ َاَط  اهر َعِقيمَ  الِّصِّ ردُْمسر ِينَ  ِِصَاَط  ال َت  اِلَّ نرَيدْمر

َ
ِ  َعَِيرِهمر  أ  َغْير

ُضوب ردَْمفر الِّيَ  َواَل  َعَِيرِهمر  ال َل  َما َولَِيبرِ ي لَِيبرِ ي َهَذا قَاَل  ﴾الضَّ
َ
ِِم( [.َسأ   )َرَوا ُ ُمسر

مەن پەيغەمبەر سەلاللالھۇ   ھەەىس رىتايەت قىلى  مۇنداو ەەيدۇ رەيئەئەبۇ ھۇ”
تائاى مۇنداو ەەيدۇ  مەن ئالال    غانئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇنداو ە:گەنلىلىنى ئاڭلى

بىلەن بەندەمنىڭ ئ تتۇرىسىدا ئىللىگە بۆلدۈى، بەندەى نمىىنى س رىسا،  ئۆزەىنامازنى 
َ »ى  شققۇ نەرسققە بمئىلىدۇا ئەگەر بەندە

ر
پۈتۈن ھەمدۇسققاناىر )« الرَيالدَِْميَ  َربِّ هلِلِ  دْمر ُ ال

بەندەى ماڭا ھەمدە ”ە:سقققە، مەن   لاسقققتۇر( ئالالھقاپەرۋىىقققلارى ئالەملەرنىڭ 
َنِ الرَّ » ئەگەر بەنقدەى  ەەيىەنا “ئمھتتى ۋە  ناھايىتى شققققەپقەتلىكئقالال  ) «الرَِّحيمِ  ِحر

ِْ مَ »ا ئەگەر ىەنەەي “لىدىەھىھبەندەى ممنى مەە”ە:سقققە، مەن   ۇر(دھئىبانمم ِ  يَور ِ  ال
بەندەى ممنى ئۇلۇغلىدى ۋە ”ە:سقققە، مەن   )قىھامەت كۈنىنىڭ ئىگىسقققىدۇر( «ينِ اِلِّ 

َُ »ەەيىەنا ئەگەر   “ئىىلىئىنى ماڭا تاپىۇرەى بُ ُ  إِيَّا َُ  َنير عَِييُ  َوإِيَّا ىز بئالال !  )ئى «نَسر
بۇ مەن بىلەن ”ە:سە، مەن   ىلەيىىز(ت مەەەتسەندىنال ۋە ساڭىال ئىباەەت قىلىىىز 
ا ەەيىەن “، بەندەى نمىىنى س رىسا، شۇنى بمئىىەنىلى ئىشبەندەمنىڭ ئ تتۇرىسىد

ِ نَاا»ئەگەر بەندەى   اَط  هر َ عَِقيمَ  الِّصِّ ردُْمسر اَط  ال ِينَ  ِِصَ َت  اِلَّ َيدْمر نر
َ
ِهمر  أ ِ  َعَِير ُضوِب  َغْير ردَْمفر ِهمر  ال  َواَل  َعَِير

الِّيَ  َــّ سققەن بىزنى ئىنئامىڭغا ئمئىىققلەن، غەزىىىڭگە ئۇچىئمىغان،   !ئالال)ئى  «الض
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 نىڭ بۇبەندەم”ە:سە، مەن   (ي لۇڭدىن ئازمىغان كىىىلەرنىڭ ت غئا ي لىغا باشلىغىن
 ئىىاى) “ اىەنەەي “نمىىنى س رىسا، شۇ بمئىلىدۇبەندەى  ،ئىجابەت ب لىدۇتىلىلى 
 (رىتايەت قىلغان مۇسلى 

الالھ ت  ائ  اال بىلەن بەن  ۇىنى  ي ن  ام  ازدىكى ئ  پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    الم 
 يېقىنلىقىنى كۆرسىتى  مۇنۇمق دەيۇۇ:

[ ِ ِ  َ  جُ الرَّ  نَّ إ   اذَ إ
ــَ يُ  ا َ قَ   لِّ ص

َ
ِ   ِ ير َِ عَ اهلُل  َ  بَ قر أ   َب ِِ قَ هر يَ  ّتَّ حَ    ِ هِ جر وَ ب

َ
ــَ  ٌث  َ حَ  َث  ُ َُير  ور أ    .[ءٌ وَ س

ُن َماَج ( َوا ُ ابر  )َر
كى يا قەەەر باشالپ، نامىزىنى تۈگەتلىنىگەھەقىقەتەن ئىنسان نامازغا تۇرغاندىن ”

بىئەر ئەھتائ يۈز بمئىق  نقامقازەىن چىققىنىغقا قەەەر، ئالال  ئۇنىڭغا نەزەر سققققملى  
 (رىتايەت قىلغان ئىبنى ماجەئىىاى ) ا“تۇرىدۇ

قىلىۇىغان  ھەق يولغا  ئ الالھ تائاال ھەممىمىزنى نامازنى مۇكەممەل ئادم
س  ى ۋە جەمئىيىتىمىزگە ئۆز ياردەملىرىنى ماڭىۇىغان  كەڭ مۇس  ۇلمان ئاممى

ئايىمايۇىغان  تىرىش   ى  ئىلىم تەھس   ىل قىلى   پايتەختىمىزنىي گۈللە  
ياش    نىش    ىغا چى  دىلى بىلەن ئەجىر س    ى ۇۈرىۇىغان  ئىناق ئۆتىۇىغان  

رەھمىتىگە نائىل بولغان مۆمى  بەنۇىلەردى  بولۇش    قا ش    ۇنۇمقال ئالالھنىي 
ۇتەىمىزنى ئىەرمھىم ئەلەيھىس  س  االمنىي مۇنۇ نېس  ى  قىلس  ۇن! ئاخىرىۇم خ

 دۇئاسى بىلەن ئاخىرالشتۇرۇمىز.

َِو  رَ ﴿ َيِرِن ُمِقيَم الصَّ يَّ ِبّ اجر ِفرر ِل َولَِواِِلَ ا اغر هَ َقبَّ ر ُدََعءِ  َربَّ ا َوتَ هَ يَِّت َربَّ رِّ
ةِ َومِن ذُ

َِساُب 
ر
ُقوُ  ال َ  يَ مِهَِي يَور  ﴾ َولِِردُْمؤر

ۋە بىئ قىسققققى  ئەۋىەىىنى نقامقازنى مۇكەمىەئ ئاەا قىلىغۇچى )ئى رەببى ! ممنى 
قىلغىنا ئى رەببى ! ەۇئايىىنى ق بۇئ قىلغىنا ئى رەببى ! ھمساب ئالىدىغان كۈندە ماڭا، 

 ئايەت(-43،-40سۈرە -34) ﴾ئانامغا ۋە مۆمىنلەرگە مەغىىئەت قىلغىن-ئاتا

 وأخر دعوانا أن الدْم  هلل رب الياملي
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 كۈنى )جۈمە(-02ئاينىي -00

 
 ساالمنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدا

 
يرَطاِن الرَِّجيِم  ُعورُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

َ
 ِمْسِب اهللِ الرَِّحر ِن الرَِّحيمِ    أ

َ اَ 
ر
ِ ُ  هلِلِ دْمر ل كدَْمَ  َِلَا اِلِّ  ،يَ ِدِْمِ َجَيََِها ُمسـر  ى اِلَّ

َ
َتمَّ عَ وأ

َ
ُ  أالَّ هَ الَيالدَِْمَي  نَشر  َها اِلِّيدَْمَة ِمن بَيَ ير َِ يَن وأ

َْ َلُ  هلإَ إالَّ اهلُل وَحـر  يـ لَِي واآلِخِريَن  وَ  هلإَ  ُ ال َشِ وَّ
َ
دَْماوَ اِل مَ  اِت َقي وُ  الســـَّ

َ
يَي  أ َرضـــِ

َ
َرنَا أنر نَيُبَ  ُ واِل

 ِ يَن ب َي َلُ اِلِّ ــِ ِيَن هَمُهوار اتَُّقوار ﴿ ِلِ ور قَ ُُمِِص ي َها اِلَّ
َ
ِدُِْمونَ اهلَل  يَا أ ــر نُعم م س

َ
يَا ﴿ ﴾َحقَّ ُتَقاتِِ  َوالَ َتدُْموُتنَّ إاِلَّ وَأ

ُهدَْما رِ 
َ ة  وََخََِق ِمهرَها َزورَجَها َوَبمَّ ِمهر س  َواحـِ ن نَّفر ِي َخََِقُكم مِّ

اُس اتَُّقوار َربَُّكُم اِلَّ ا اِلَـّ ي هـَ
َ
َجاالً َكثِْيًا أ

اءً  ــَ اءَ اهلَل َواتَُّقوار  َونِس ــَ ِي تَس ررَحاَ  إِنَّ اِلَّ
َ
ِيَن ﴿ ﴾ََكَن َعَِيرُكمر َرقِيًبااهلَل لُوَن بِِ  َواِل ي َها اِلَّ

َ
ا َمُهوا اتَُّقوَءايَا أ

ِ يً ااهلَل  اًل سـَ دْمَ  َوقُولُوا قَور عر
َ
ِِحر لَُكمر أ ِفرر لَُكمر ُذنُوَبُكمر َوَمن يُ يُصـر َوَرُسوَلُ َفَق ر فَاَز اهلَل  ِطعِ الَُكمر َويَفر

ًزا َعِظيدًْما ً ا ﴾فَور وُلُ اِلَِّب  الَكِريمُ  ونَشــهُ  أنَّ ُمدْمَّ ََِّم   والردُْمصــَطَ  اِلِميُ   عبُ  اهللِ َوَرســُ صــّلَّ اهلُل وَســَ
َُ َعَِ  صَحابِِ  ير َوَباَر

َ
يِّبِيَ ِ  وَع هِلِ وأ يِن.  الطَّ ُ : َومنر تَبَِيهم بِإحَسان  وإيدْمان  إل يَوِ  اِلِّ ا َبير مَّ

َ
 أ

س  انا بىزنى ئىتائەتمەن قىلغان  جاھان ئەھلى ئارىس  ىۇى  -بارلىق ھەمۇۇ
بىزگە دىننى مۇكەممەل قىلى    بەرگەن  بىزگە نېمەتلەرنى تولۇق قىلى    

ەىر ېچيالغۇز ئالالھتى  باشقا ھرىمەنكى: ېبەرگەن ئالالھقا خاستۇر. گۇۋمھلىق ب
ئىالھ يوقتۇر  ئالالھنىي ھېچەىر ش    ېرىكى يوقتۇر  ئۇ ئۆتكەنلەرنىي ئىالھى ۋە 

ئى  ۇمرە قىلى     ېمىنالرنىكېيىنكىلەرنى  ي ئىالھى  ئۇ ئ  اس    م  انالرنى ۋە ز
. ئالالھ مۇنۇ س    ۆزى بىلەن بىزنى دىنغا ئىخالس    مەن بولۇ  ئۆزىگە تۇرغۇچىۇۇر

ئى مۆمىنلەر! ئالالھقا ھەقىقىە رەۋىىققققتە تەقتاەارلىش ﴿ۇى: ئىە ادەت قىلش    قا بۇيرى
سۈرە / ئائ ئىىئان -1) ﴾قىلىڭالر، پەقەت مۇسۇلىانلىش ھالىتڭالر بىلەنال ۋاپات ب لۇڭالر

ئى ئىنسققانالر! سققىلەرنى بىئ ئىنسققان )ئاەەى ئەلەيھىسققسققاىى( ەىن ﴿ئايەت(ا -300
(نى ياراتقان ۋە ئۇىرەىن نۇرغۇن ياراتقان، شققۇ ئىنسققاندىن ئۇنىڭ جۈپتى )يەنى ھەۋۋا

بىئىڭالرەىن نەرسققققە -ئقايقالالرنى يقاراتققان پەرۋەرەىگارىڭالرەىن ق رقۇڭالرا بىئ-ئەر

about:blankAr
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about:blankAr
about:blankAr
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س رىغاندا نامىنى شمىى كەلتۈرىدىغان ئالالھتىن ق رقۇڭالر، تۇغقاندارچىلىش مۇناسىتىتىنى 
-4) ﴾رغۇچىدۇرق يۇشتىن ساقلىنىڭالرا ئالال  ھەقىقەتەن سىلەرنى كۆزىتى  تۇئۈزۈپ 

ئى مۆمىنلەر! ئالالھتىن ق رقۇڭالر، ت غئا سۆزنى قىلىڭالرا  ﴿ئايەت(ا -3سۈرە / نىسا 
شۇنداو قىلساڭالر، ئالال  سىلەرنىڭ قىلىىىىڭالرنى ت غئىاليدۇ، گۇناھىڭالرنى مەغىىئەت 

ان غزور مۇۋەپىەقىھەت قازان قىلىدۇا كىىلى ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىئىگە ئىتائەت قىلسا
رىمەنكى: مۇھەممەد ېگۇۋمھلىق ب ئايەت(-23، -20سۈرە / ئەھزاب -11) ﴾ب لىدۇ

ئەلەيھىس    س    االم ئ الالھنى ي بەنۇىس    ى  ئالالھنىي ۋەھيى ئارقىلىق خەۋەر 
يەتكۈزى ۇىغ ان  ھۆرمەتلىك  تالالنغان  ئىش    ەنچىلىك ئەلچىس    ى. ئالالھنىي 

ەۋەلىرىگە ۋە ئۇنىي پاك مەرھەمىتى  س  االمى ۋە ئىنئامى ئۇنى غا  ئۇنىي ئائىلە ت
س    اھ ابىلىرىگە  ياخش    ى ئىش ۋە ئىمان بىلەن ئۇالرغا قىيامەت كۈنىگە قەدەر 

 ئەگەشكەنلەرگە بولسۇن.

 ھۆرمەتلىك جامائەت!ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  
ئەسساالمۇ »  بىز مۇسۇلمانالر ئادەتتە ئۆز ئارم ئۇچرمشقانۇم مەلۇمھەممىمىزگە 

(َعَِيركُ  لَ ُ السـَّ )« ئەلەيكۇم دە  س االملىش ىمىز. باشقىالر بىلەن مانا بۇ تەرىقىۇە  مر
تېگىشلىك  ئەڭ ئەقەللىي بىر ئەخالق  بولۇشقاس االملىشىش ھەربىر مۇسۇلمانۇم 

س    ىرت يەنە ئالالھ ۋە ئالالھنىي پەيغەمەىرىنىي پۈتۈن ئۈممەتكە  بولۇش    تى 
رىنى قىلغ ان ئەمرى ھېس    ابلىنى ۇۇ. ئ الالھ ۋە ئالالھنىي پەيغەمەىرىنىي ئەم

. ش  ۇڭا مەجەۇرىيىتىھەر بىر مۇس  ۇلماننىي باش تارتى  بولمايۇىغان  ئورۇنۇمش
ئورنى ۋە ئەھمىيىتىنى  دىنىمىزدىكىھەر بىر مۇس   ۇلمان س   االمنىي ئىس   الم 

يېتىش ى  ش ۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالر ئارىسىۇم ساالمنى ھەقىقىي  تونۇ ھەقىقىي 
س   االمنىي ” دەى جۈمەبۈگۈنك  نى مەقس   ەت قىلى ۇش   رەۋىش   تە ئومۇمالش   تۇر
  تەبلىغ قىلىشنى توغرم تاپتۇق.“ ئەھمىيىتى توغرىسىۇم

 ساالمنىي تەبىرى ۋە مەنىسى

سۆزى ئالالھنىي گۈزەل « ئەسساالم»بىز ئۆزئارم ساالمالشقانۇم قوللىنىۇىغان 
    خ  اتىرجەملى  كتىنچلىق”  بولۇ س    ۈپەت لى رى نى  ي بى رى -ئىس    ى م
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ئ الالھ ت ائ االنىي دەرگاھىۇى   ئۇ ۇۇ.نى ئىپ ادىلەي دېگەن مەنىلەر “بويس    ۇنۇش
ئۇنىي مەنىس  ى يۈكس  ەك ۋە بىەاھا بولۇ   الش  قا ش  ۇڭدۇر. كەلگەن مۇبارەك س  ۆز

 قائىۇە سۆزلىرى-ئەدە ئۇنى كىش ىلەر ئوتتۇرىس ىۇم ئىشلىتىلى متقان ئادەتتىكى 
-بىلەن بىر ئورۇنۇم قويۇش    قا بولمايۇۇ. ئالالھ تائاال ئۆزىنىي بۇ گۈزەل ئىس    ىم

ىرمدە ئى ئىنسانغا ئاتا قىلى   كىشىلەرنىي ئۇنى دمئىم ئىشلىتىشىنى س ۈپىتىن
 دە  “ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇلالھ” . مەسىلەن: ناماز ئاخىرالشقانۇمقىلۇى

س  االم قىلىش  كىش  ىلەر  كىش  ىلەرگە ۋە پەرىش  تىلەرگە س  ول تەرەپتىكى-ئوڭ
دە  كۆرۈش  ۈش ۋە  “ئەس  س  االمۇ ئەلەيكۇم”بىلەن كۆرۈش  كەنۇە ۋە خوش  الش  قانۇم 

  ئۆيلەرگە كىرگەنۇە س    االم قىلى  كىرىش قاتارلىقالر. بۇنۇمق خوش    لىش    ىش
ئىنس   انىيەتكە ئاتا قىلىش  تىنچلىقنى بۇ خىل  تىكى مەقس   ەت بەلگىلىنىش   

  چلىقتىنشەپقىتىگە ئېرىشتۈرۈش  شۇنۇمقال -ئىنس اننى ئالالھ تائاالنىي مېھىر
 تى  ئىەارەت.قىلىش مۇيەسسەر بەھرىلىنىشكەخاتىرجەملىكتى  

دە  ساالم بېرىش ئادەم ئەلەيھىسساالمۇى  باشالنغان  “ئەس ساالمۇ ئەلەيكۇم”
  ئالالھ تائاال ئادەم ئەلەيھىس  س  االمنى يارىتىلغانۇمبولۇ   ئادەم ئەلەيھىس  س  االم 

ر قىلۇى ھەم پەرىشتىلەرنىي سالىمىنى قانۇمق ىلەرگە ساالم بېرىشكە ئەمپەرىشت
بۇ ئارقىلىق س االمنى ئىنسانالر ئى تىمائىي ھاياتتا  .تتىقوبۇل قىلىش نى ئۆگە
 يوسۇننىي قاتارىۇى  قىلۇى.-قوللىنىۇىغان قائىۇە

 بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:
ِِب  نر عَ ]

َ
ا :قَاَل  مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص َعهرُ  َعِن اِلَِِّبِّ  اهللُ  ِضَ رَ  ةَ رَ ير رَ هُ  أ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  هَد َ  اهللُ  َق َِ خَ  لدَْمَّ

ِ قَاَل  مَ َِّ سَ وَ  ول   ََعَ  فََسِِّمر  ذرَهبر : ا
ُ
َْ ـأ َعدِْمعر فَ  ُجُِوٌس  الدَْملَئَِكةِ  ِمنَ  َنَفر   ئِ َْ  َما اسر َْ  فَإنََّها ؛ ُُيَي ونَ ُع  َُتِيَّةُ وَ  َُتِيَّ

يَّ  َْ ُذرِّ لَ ُ : َفَقاَل .  عِ لَ ُ :  فقالوا   َعَِيرُكمر  السَّ َْ  السَّ َةُ وَ  َعَِير َةُ : فََزاُدو ُ    اهللِ  رَِحر  يرِ ( َعَِ  ٌق فَ عَّ مُ [ ).اهللِ  َورَِحر
رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىقدۇكى، رەسققققۇلۇلال  مۇنداو  ئەبۇ ھۇرەيئە”

ە:گەن  ئقالال  تقائقاى ئقاەەى ئقاتىىىزنى ياراتقان چاغدا ئاەەى ئاتىىىزغا  ئاۋۇ ئ لتۇرغان 
دىغا بمئى  سقاىى بەرگىن، ئاندىن سققاڭا قايتۇرغان سالىىىغا قۇىو پەرىىقتىلەرنىڭ ئال

نىڭ ۋە ئەۋىەلىئىڭنىڭ سققالىىىدۇر، ە:دىا ئاەەى ئاتىىىز  ئەسساىمۇ مسق سقالغىن، بۇ
ەەپ  ،ەەپ سققاىى بەرەىا پەرىىققتىلەر  ئەسققسققاىمۇ ئەلەيلۇى ۋەرەھىەتۇلال  ،ئەلەيلۇى
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 كەلگەن ھەەىس( لە )بىئلىل ا“نى ق شۇپ ق يدى ‹ۋەرەھىەتۇلال ›

مەرھەمىتى جۈملىس    ىۇى  بولۇ   ئۇ -س    االم بېرىش ئ الالھ ت ائاالنىي پەزلى
س  االم كىش  ى بىلەن كىش  ى  . ياخش  ى نىيەت بىلەن قىلىنغاندۇئاس  ىۇۇرتىنچلىق 

ىشى بىرەر ئ كىرممالرئوتتۇرس ىۇىكى ياخش ى ئاالقىنىي باشلىنىشىۇۇر. شۇڭا ساھابە 
 ئۈچۈن بازمرغا بارمتتى. ساالملىشى ېلىشۆزئارم بولمىسىمۇ مۇسۇلمانالر بىلەن ئ

س  االم س  ۆزى ئادەم بىلەن ئالالھنىي  ئادەم بىلەن ئادەمنىي ئاس  اس  ىي    
مۇناس  ى ىتىنى گەۋدىلەنۇۈرۈ   ئالالھقا يېقىنلىش  ىش  نىي يولىنى چۈش  ەنۇۈرۈ  

ىق تىنچلئۆزئارم س االملىشىش ئارقىلىق  ئالالھتى  ئىنسانغا  كىش ىلەربېرىۇۇ. 
نى س  ۆزىتىنچلىق ئالالھ تائاالنىي  مېھرىەانقىلىش  نى ئۈمىۇ قىلىۇۇ. ھەم  ئاتا

ئالالھ س  اڭا ئامانلىق  رەھمەت  بەرىكەت ئاتا ”قارش  ى تەرەپكە يەتكۈزۈ  ئۇنى غا: 
قىلس  ۇن. س  ەن مەنۇى  ئامانلىققا ئىگە بولغايس  ەن  مەنمۇ س  ەنۇى  ئامانلىققا 

س      االم  ”ا ش    ۇڭ   دې يى ش مەقس    ەت قىلىنى  ۇۇ. “ب ول غ  اي مەنئى گە 
دى  ئىەارەت بۇ ئۈچ خىل س  ۆز بىر س  ۆز يىلتىزىۇى  “ ئىس  الم”ۋە  “مۇس  ۇلمان

چى ق ق  ان ب ول غ  اچ ق  ا چ وڭ قۇر مەنىگە ۋە ئىچكى ب  اغلىنىش    ق  ا ئىگە. 
دېگەنلى ك ئ الالھ ت ائاال تەرىپىۇى  كەلگەن دى  دېگەنلىكتۇر.  “ئىس    الم”يەنى 

. مۇس   ۇلمان بولس   ا رالردۇ“مۇس   ۇلمان”قىلىۇىغانالر  ئېتىقادئىس   الم دىنىغا  
 .كىشىلەردۇريەتكۈزىۇىغان تىنچلىق باشقىالرغا 

  پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:
ِب نر عَ ] 

َ
ِرُت : قَاَل   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ُموَس  أ ي   اهللِ  َرُسوَل  ايَ  قُ

َ
ِدِِْميَ  أ ردُْمسر فرَضُ   ال

َ
 َسِِمَ  َمنر : قَاَل  ؟أ

ِدُِْمونَ  ردُْمسر ِْرَويَ ِ  لِسانِ ِ  ِمنر  ال  (ُمعََّفٌق َعَِير ِ ).[  
ئۇ مۇنداو ەەيدۇ  مەن، ئى ئەبۇ مۇسا رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، ”

رەسقۇلۇلال ، قانداو مۇسقۇلىان ئەئ ئەۋزەئ ب لىدۇ، ە:تىدى ا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى 
زمىگەن زەلىەت يەتلۈ-مۇنداو ە:دى  سۆزى ۋە ھەرىلىتى ئارقىلىش مۇسۇلىانالرغا زىھان

 )بىئلىللە كەلگەن ھەەىس( “  كىىى ئەئ ئەۋزەئ مۇسۇلىان ھمسابلىنىدۇا

 قائىۇىلەر-ساالملىشىشتىكى ئەدە 

س   االم بېرىۇىغان كىش   ى بىر بولس   ىمۇ  س   االم بەرگۈچىنىي كۆپلۈك .0
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ۋە  ۋەرەھمەتۇلالھىئەس    س      االمۇ ئەلەيكۇم ”قوللىنى     ئى ە  ارىس    ى نى
ۋەئەلەيكۇم ئەس   س   االم ۋە ” ۇچىنى مۇقايتۇرغدېيىش   ى ۋە س   االم  “بەرەكاتۇھۇ

 . تۇردە  جاۋمب قايتۇرۇشى سۈننەت “رەھمەتۇلالھى ۋە بەرەكاتۇھۇ
ئىەارە بىلەن س االملىشىش   س االمالش قانۇم چوقۇم ئالالھ تائاال تەلىم بەرگەن

 مۇنۇمق دېگەن:  دە« كەرىمقۇرئان ». ئالالھ تائاال كېرەك
َسنَ  فََحي وار  بَِعِحيَّة   ُحيِّيرُعم إَِذاوَ ﴿ حر

َ
ور  ِمهرَها بِأ

َ
وَها أ ء   ُيِّ  ََعَ  ََكنَ اهلَل  إِنَّ  ُرد  ر   ﴾َحِسيًبا ٌَ

سقىلەرگە بىئ كىىقى سقاىى بەرسە، ئۇنىڭغا تمخىىۇ يالىى ساىى بىلەن جاۋاب ﴿
ھەمىە نەرسىدىن  ئالال  ھەقىقەتەنا قايتۇرۇڭالر ياكى ئۇنىڭ ساىمىنى ئەينەن قايتۇرۇڭالر

 ئايەت( -36نىسا  / سۈرە-4) ﴾ھمساب ئالغۇچىدۇر

 ر ساالم بەرگەنۇە ئۇنىي سالىمىنىمەزكۇر ئايەتنىي ر ھىغا ئاساسەن  باشقىال
بىلەن جاۋمب قايتۇرۇش س  ۆزلىرى ئەينەن قايتۇرۇش ياكى تېخىمۇ ياخش  ى س  االم 

ئاتا قىلس  ۇن(  )ئالالھ س  اڭا ئامانلىق“ ئەس  س  االمۇ ئەلەيكۇم” يەنى بىر كىش  ى
)ئالالھ ساڭىمۇ  “ۋەبەرەكاتۇھۇ ۋەرەھمەتۇلالھىۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ”دېگەنۇە  بىز 

ئاتا قىلس    ۇن( دە  جاۋمب بەرس    ەك بولىۇۇ. ئەڭ  بەرىكەتئامانلىق  رەھمەت  
 ۋەرەھمەتۇلالھىۋەئەلەيكۇم ئەس  س  االم ”ياخش  ى جاۋمب قايتۇرۇش ئۇس  ۇلى بولس  ا 

ئاتا قىلس    ۇن(  بەرىكەتمۇ ئ ام انلىق  رەھمەت  )ئ الالھ س    اڭى “ۋەبەرەك اتۇھۇ
بۇ  قامى. چۈنكىە. بۇ س  االمغا جاۋمب قايتۇرۇش  نىي ئەڭ يۈكس  ەك مدېيىش  تۇر

ئەمەل قىلىش بولۇپال قالماي  قارش    ى تەرەپكە  ۋمجىپقاخى ل جاۋمب قايتۇرۇش 
ى نتىلەشياخشى تىلەك  ۋە ھەرخىل   ئامانلىق  بەرىكەتتىنچلىق دەتئۇزۇن مۇد
 ۋە   مېھرىەانلىقھۆرمەت ئۆزئارمئۇ يەنە كىش   ىلەر ئوتتۇرىس   ىۇىكى  يۇۇ.ئىپادىلە
 بۆلۈشۈش قاتارلىق ئۇقۇمالرنى  مەنىلەرنى بىلۇۈرىۇۇ.  كۆڭۈل

  پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:
ِِب  نر عَ ] 

َ
 عَ  اهللُ  ِضَ رَ  زِب  ََع  نِ بر  اءِ َْبَ الر  ةَ ُعدَْمارَ  أ

 :  قَاَل  ادْمَ هُ هر
َ
ِ  مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  اهللِ  وُل سُ رَ  انَ رَ مَ أ   َسبرع  ب

دِْميِت    اَْلَهائِزِ  َواتَِّباِع    الدَْمِريِض  بِِيَياَدةِ  ِ   وَ اِطِس يَ ال َوتَشر يِ  نَِّصر نِ    يِف الضَّ ُِو ِ  َوَعور لَِ  ا َوإفرَشاءِ    الدَْمظر  لسَّ
َرارِ 
 َعَِيرِ (  ٌق فَ عَّ مُ الدُْمقِسِم[ ) َوإبر

، ئۇ مۇنققداو ەەيققدۇ   ھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىققدۇكىئەبۇ ئۇمققارە رەزىھەلال”

about:blankAr
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جىنازىغا ئەگىىققى   ،كمسققەئ ي قالئ ، يەنىرەسققۇلۇلال  بىزنى يەتتە ئىىقققا بۇيئىدى
ئاجىزىرغا يارەەى  ،چۈشقققلۈرگەن كىىقققىگە جاۋاب قايتۇرۇئ ،بمئىش قەبئىسقققتانلىققا

قەسقققەى  ،شقققتۇرۇئسقققاىمنى ئ مۇمال ،زۇلۇمغا ئۇچئىغۇچىالرغا يارەەى بمئىش ،بمئىش
 )بىئلىللە كملىنگەن ھەەىس(ا“ قىلغۇچىنىڭ قەسىىىنى ئ رۇنلىىىغا يارەەى بمئىش

َرانَ عِ  نر عَ ]  ُ  نِ بر  دْمر
ر
ِ َص ال : َل َفَقا مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  بِّ اِلَّ  إَِل  رَُجٌ   َجاءَ :  اَل قَ  ادْمَ هُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ير

ٌ : عَ مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  اِلب   َفَقاَل    َجََِس  ُُمَّ  َِير ِ عَ  فََردَّ    َعَِيرُكمر   ُ لَ السَّ   :َفَقاَل  هَخُر  َجاءَ  ُُمَّ  .َشر
لَ ُ  َةُ  َعَِيرُكمر  السَّ ونَ : َقاَل   فَ فََجََِس  َعَِير ِ  فََردَّ    اهللِ  َورَِحر ُ  َعَِيرُكمر  لَ ُ : السَّ  َفَقاَل    هَخرُ  َجاءَ  ُُمَّ  .ِعَشر
 َ بُو  ُ اوَ رَ [ ).ثَلثُونَ : َفَقاَل  فََجََِس  َعَِير ِ  دَّ فَرَ    َوَبرََكتُ ُ  اهلل ةُ َورَِحر

َ
ر وَ  دَ اوُ دَ  أ  ( ي  ذِ مِ الَتِّ

ن رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، بىئ ئاەەى ۇسققققەيئىىئان ئىبنى ھ”
غا ساىى ە:دىا رەسۇلۇلال  ئۇنىڭ ‹ئەسساىمۇ ئەلەيلۇى› رەسقۇلۇلالھنىڭ قمىىغا كملى  

ە:دىا يەنە بىئ كىىى  ‹ئ ن ساۋاب›قايتۇرەى، ئاندىن ئۇ ئاەەى ئ لتۇرەىا رەسۇلۇلال   
ە:دىا رەسۇلۇلال  ئۇنىڭغا ساىى قايتۇرەى،  ‹ئەسساىمۇ ئەلەيلۇى ۋەرەھىەتۇلال ›كملى   

ە:دىا يەنە بىئ كىىى كملى    ‹يىگىئمە ساۋاب›ئاندىن ئۇ ئاەەى ئ لتۇرەىا رەسۇلۇلال   
ە:دىا رەسققۇلۇلال  ئۇنىڭغا سققاىى ‹ كاتۇھۇەسققسققاىمۇ ئەلەيلۇى ۋەرەھىەتۇلالھى ۋەبەرئە›

 «اە:دى‹ ئ تتۇز ساۋاب›قايتۇرەى، ئاندىن ئۇ ئاەەى ئ لتۇرەىا رەسۇلۇلال   

س    ۆزىنى خۇش    خۇي ھالەتتە  باش    قىالر  “ئەس    س    االمۇ ئەلەيكۇم. ”4

  . ئۈنلۈكرەك  توغرم تەلەپپۇز قىلىش  ئاڭلىيالىغۇدەك

ردْمِ  نر عَ ] َ ادِ ال ِ قال  ِ ف َحِ يثِ   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  قر َبِ بَ  َصّّل اهلُل َعَِيرِ  وَسَِّم نَِصير ِب ِهَّ : ُكهَّا نَررَفُع ل  ُ  ِمَن الَِّ
 َ َ دْمَ َويُسر  اُ  نَائدِْمً وقِ اليُ  ايدْمً ِِ سر َفَيِجيُئ ِمَن الَِّيِ  فَيَُسُِِّم ت  (مِِ سر مُ  ا ُ وَ رَ )  [.انَ َظ قر ُع اْلر

بىز  دۇكى، ئۇ زات مۇنقداو ەەيدۇ ەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىقمىققداە ر”
سقۈت سقاغقاندا رەسقۇلۇلالھنىڭ نمسقىتىسىنى ئملى  ق ياتتۇو، رەسۇلۇلال  كمچىلىئى 
كملىق  ئۇلالپ ققالغانالر ئ يغانىىغۇەەك، ئ يغانغانالر ئاڭلىغۇەەك ئاۋاز بىلەن سققققاىى 

 ن(ا)ئىىاى مۇسلى  رىتايەت قىلغا ا“قىالتتى

ش  الرغا ساالم قېرىنۇم-ۋمبۇرمدەر ۋە قو-يىرمقتىكى ئۇرۇق تۇغقان  د س   .1
 .بولىۇۇ ۋمجى . بۇ خىل ساالمنى قايتۇرۇش ئېيتى  قويۇش سۈننەتتۇر
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ََسنِ  بَِباِب  َْلُُِوٌس  إِنَّا قَاَل  ََغلِب   نر عَ ]
ر
ثَِن  َفَقاَل  رَُجٌ   َجاءَ  إِذر  ال ِِب  َح َّ

َ
ي َعنر  أ ِِب  ِن َبَيثَ  قَاَل  َج ِّ

َ
 أ

قرِرئر ُ  ائرعِ ِ  َفَقاَل  وََسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  َصّلَّ اهللِ  َرُسولِ  إَِل 
َ
َل َ  فَأ تَيرُع ُ  قَاَل  السَّ

َ
ِِب  إِنَّ  َفُقِرُت  فَأ

َ
رِ  أ َْ ُيقر َل َ  ئُ  السَّ

َْ  َفَقاَل  َل ُ  َعَِير َْ  َوََعَ  السَّ بِي
َ
َلُ . أ  [السَّ

بىز ھەسەن بەسئىنىڭ ەەرۋازىسى ئالدىدا  ،تىن مۇنداو رىتايەت قىلىنىدۇغالىب”
مۇنداو  ب ۋامنىقڭ مقاڭقا ى  ەاەائ لتۇراتتۇو، بىئ كىىققققى كملىق  مۇنقداو ە:قدى

ئەلەيھى  سققققەللەلالھۇ پەيغەمبەرى ممنى ەاەا  ىقدىزلەپ بەرگەنۆە:گەنلىلىنى سقققق
پەيغەمبەر مەن  ئمھتقىن! ە:دىاساىى مەندىن رەسۇلۇلالھقا تى ۋە  ۋەسەللەمگە ئەۋەت

ەر پەيغەمبە:سەى،  ساىى ئمھتتى، ئۆزلىئىگەاى ەاە ھۇزۇرىغا بمئى   ەيھىسساىمنىڭئەل
ئەلەيلەسساىى ۋە ئەى ئەبىھلە )ساڭا ۋە ەاەاڭغىىۇ ساىى ب لسۇن(!  ئەلەيھىسقساىى 

 رىتايەت قىلغان( ئەبۇ ەاۋۇەئىىاى ) “گەن ئىدىاە:

نَّ  ] 
َ
ِيُ   يَا ََعئَِشةُ  :َعَِيرِ  وََسَِّمَ اهلُل َصّلَّ اهللِ قَالَتر : قَاَل َرُسوُل  َرِِضَ اهلُل َعهرَها ََعئَِشةَ  أ َهَذا ِجْبر
لَ  لَ  َعَِيرِ  السَّ َْ السَّ  َعَِير

ُ
رَأ َُة  : َوَعَِير ِ . َفُقِرُت ُ  َوُهَو َيقر لُ  َورَِحر  )ُمعََّفٌق َعَِيرِ ([  .اهللِ السَّ

ر ەمبەيغە، پقىلىقق  مۇنققداو ەەيققدۇ تەايترى ھەەىس اھققنەئ ھۇلالەزىھەر ەئققائىىققق”
ى ۇيلەلەئۋە›ن  ەىدى، م:تھتتى، ەما ساىى ئڭجىبئىئىئ سائى ئائىىە،  ا ڭىسساىى ماھيەلەئ
 ئلىللە كملىنگەن ھەەىس()بى “دى ا:، ە‹ۇھۇكاتەرەبۋەى ھلالۇتەىەھرۋەسساىى ەئ

ەڭ ئاۋۋمل باش  قىالردى  س  االم تەمە قىلماس  تى   تۆۋەنچىلىك بىلەن ئ .2
 .ساالم قىلى ېتىش

  نر عَ ]
َ
 ِِب أ

ُ
ُ   ةَ امَ مَ  أ  انِ يَ قِ عَ ِر يَ  نِ لَ جُ لرَّ اَ  !اهللِّ  وَل سُ ا رَ : يَ يَ  قِ  :اَل قَ َرِِضَ اهلُل َعهر

َ
  َ بر ا يَ دْمَ هُ ي  ؛ أ

ُ
ِ  أ  اَل قَ ؟ فَ  ِ لَ السَّ ب

  :اهللِ  وُل سُ رَ 
َ
ِ دْمَ هُ الَ ور أ ر  )َرَوا ُ ."  ُ لَ السَّ ا ب  (ي  ذِ مِ الَتِّ

امە رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىمدىن  ئەبۇ ئۇم”
ەەپ ئى رەسققۇلۇلال ! ئىللى ئاەەى ئۇچئىىققى  قالغاندا قايسققىسققى بۇرۇن سققاىى قىلىدۇ؟ 

ئالال  تائاىغا ئەئ يمقىن ب لغىنى ئالدى بىلەن سققاىى ئۇىرەىن  رەسققۇلۇلال  سقق رالغاندا، 
 )ئىىاى تىئمىزى رىتايەت قىلغان( “ە:دىا، قىلىدۇ

االم س تونۇمايۇىغان كىشىلەرنىي ھەممىسىگە  تونۇيۇىغانبەرگەنۇە ساالم  .1
    . بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:كېرەك بېرىش

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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و َرِضَ برِن اهللِ َعنر َعبرِ  ]  ر 
َل اِلَِّبَّ َصّلَّ اهلُل َعدْمر

َ
نَّ رَُجًل َسأ

َ
َلِ  اهلُل َعهرُهدَْما أ ِسر

ي  اْلر
َ
َعَِيرِ  وََسََِّم أ

 ٌ رِفر  :قَاَل  ؟َخْير َلَ  ََعَ َمنر َعَرفرَت َوَمنر لَمر َتير  السَّ
ُ
رَأ َياَ  َوَتقر ِيُم الطَّ  .[   )ُمعََّفٌق َعَِيرِ (ُتطر

ىئ رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، بىئ كىىققققى ئقابدۇلال ئىبنى ئەم”
كىىىلەرگە  ئىسالمدا قايسى ئەمەئ يالىى؟ ەەپ س رىتىدى، رەسۇلۇلال    رەسۇلۇلالھتىن

قىلىش، ەەپ جققاۋاب كىىققققىلەرگە سققققاىى  ت نۇمىغققان، ۋە ت نۇغققانبمئىش  تققائققاى
 )بىئلىللە كملىنگەن ھەەىس(“  بەرەىا

  ىلەرۇىكقورمللىرىۋۋمل ساالم قىلىش  ئۇالغ ۋە قاتناش كېتى متقان ئادەم ئا .2
كۆ  سانلىقنىي ھەققىگە ھۆرمەت الر   ئاز سانلىقئاۋۋمل ساالم قىلىش باشقىالرغا

 .ھېسابلىنىۇۇ سۈننەت قىلىش يۈزىسىۇى  ئاۋۋمل ساالم قىلىش
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

ِِب  نر عَ ]
َ
ــُ رَ  أنَّ :  ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ةَ رَ ير رَ هُ  أ ــَ  اهللِ  وَل س ــَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ ص ُ  :قَاَل  مَ َِّ س ِِّمُ ي ــَ  ََعَ  الرَّاكُِب  س
 ٌِ ٌِ  الدَْما  َعَِيرِ (  ٌق فَ عَّ مُ ) [ .الَكثِْيِ  ََعَ  يُ  َقِِ الر   وَ اِع ِ قَ لر ا ََعَ  َوالدَْما
و رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىقدۇكى، رەسققققۇلۇلال  مۇندا ئەبۇ ھۇرەيئە”
ئۇىقلىش ئقاەەى پىھاەە ماڭغۇچى ئاەەمگە، ئۆتۈپ كمتىتاتقانالر ئ لتۇرغانالرغا، ئاز  ە:گەن 

 بىئلىللە كملىنگەن ھەەىس(“ )سانلىش كۆپ سانلىققا ساىى بەرسۇنا

مىنگۈچىنى ئۆزىنى قالتىس چاغالش    تى   چۈنكى بۇن ۇمق قىلىش ئۇالغقا 
نچىلىك يۇقىرى ھەم كۆ  يىرمق قىلى ۇۇ. ئۇنى مەرتى ىس    ى ۋە ب ايلىقىنىي قا

قەتئىينەزەر دمۋمملىق كەمتەرلى ك  مىننەت ۇمرلىق تۇيغۇس    ى  ۇم  بولۇش    ى ۇى 
   بولۇشقا يېتەكلەيۇۇ. بولىۇىغان  ئاجىزالرغا كۆيۈنىۇىغان

س   االم بېرىش   ى كېرەك. چوڭالرنىي  ئاۋۋمل ياش   تا كىچىكلەر چوڭالرغا .7
 س  االم قىلىش” االركۆ  قىس  ىم ئۆلىم كىچىكلەرگە س  االم قىلىش  ى توغرىس  ىۇم

 دە  قارميۇۇ. “ساالم قىلماسلىقتى  ئەۋزەلۇۇر
  نر عَ ] 

َ
َ أ   َمرَّ  أنَّ ُ   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  س  ن

َيان   ََعَ
  ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  اهللِ  وُل سُ رَ  ََكنَ : وقال َعَِيرِهمر  فََسَِّمَ   ِصبر

َيُِ ُ يَ  مَ َِّ سَ وَ   َعَِيرِ (  ٌق فَ عَّ مُ [ ).فر
كىچىك بالىالرنىڭ يمنىدىن  ئۇ ،ھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكىرەزىھەلال ئەنەس”
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، رەسققققۇلۇلال  مۇشققققۇنققداو قىالتتىۋە  ئۇىرغققا سققققاىى بمئەتتى ئۆتۈپ كمتىت:تىقق 
 )بىئلىللە كملىنگەن ھەەىس(“ ەەيتتىا

بىر جەھەتتى  ى رەس    ۇلۇلالھنى  ي كىچى  ك ب  الىالرغ  ا س     االم بېرىش    
ئالىي اناب تلەيۇىغان  ئاس    رميۇىغان رەس    ۇلۇلالھنى ي كىچىك بالىالرنى ئىززە

  يەنە بىر جەھەتتى  چوڭالرنى كىچى ك ب الىالرغ  ا ئەتتۈرس    ە ئەكسپەزىلىتىنى 
ھۆرمەت قىلىش   نىچوڭالر   بالىالرنى ئۈلگە بولۇ س    االم بېرىش    كە  بالىالرغا

بىلەن مۇئامىلە قىلىش  تەك ياخش  ى  ئەدە كىچىكلەرنى ئىززەتلەش  باش  قىالرغا 
  يېتەكلەشنى مەقسەت قىلىۇۇ.  يېتىلۇۈرۈشكە ى ئەخالق  ياخشپەزىلەت
قول   كۆرۈش  كەنۇە ئامال بار قول ئېلىش  ى  كۆرۈش  ۈش كېرەك. چۈنكى .8

بۇ  گۇناھلىرى كەچۈرۈم قىلىنىۇۇ. كۆرۈش   كۈچىلەرنىيئېلىش   ى  كۆرۈش   كەنۇە 
  ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

ِ  ِمنر  ا: مَ مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ صـَ  اهللِ  وُل سـُ رَ  قَاَل : قَاَل   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  اءِ َْبَ الر  نِ عَ ]  ِِدَْمير ِرَعِقَيانِ  ُمسر  يَ
َ  ُغِفرَ  إاِلَّ  َفَيَعَصافََحانِ  ََتِقَا أنر  َقبرَ   ُهدَْمال بُو  ُ اوَ رَ [ ).َيفر

َ
 ( دَ اوُ دَ  أ

ە:گەن  ، رەسققققۇلۇلال  مۇنداو بەرائ رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىقدۇكى”
ىلىىتىن بۇرۇن ئىللى مۇسقۇلىان ئۇچئىىقى  ق ئ ئملىىقى  ساىمالشسىال ئۇىر ئايئ

 “اگۇناھى كەچۈرۈلىدۇ

ئايرىلغانۇم س    االم بېرى   س    ۆھەەتۇمش    لىرىۇى ياكى  س    ورۇنۇى .4
 .تۇرخوشلىشىش سۈننەت

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: 
ِِب  نر عَ ]

َ
ـُ رَ  اَل : قَ قَاَل   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ةَ رَ ير رَ هُ  أ ـَ  اهللِ  وُل ســ ـَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ صــ ا :مَ َِّ ســ عَََه  إِذَ  انر
مر  ُُ َحُ 

َ
ِِِس  إَِل  أ ا  فَ ِِّمر َس فَِريُ  الدَْمجر ُقو َ  أنر  ادَ رَ أ إذَ   َِيرَسِت   فَ فَِريَُسِِّمر  يَ

ُ
ِ  مِنَ  بِأَحقَّ  وَى اِل ة [ .اآلِخَر

بُو  ُ اوَ رَ )
َ
ر وَ  دَ اوُ دَ  أ  ( ي  ذِ مِ الَتِّ
رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىقدۇكى، رەسققققۇلۇلال  مۇنداو  ھۇرەيئەئەبۇ ”

ە:گەن  سقىلەرەىن بىئەرسقىڭالر بىئەر س رۇنغا بارسا ساىى قىلسۇن، س رۇندىن تۇرۇپ 
كەتىەكچى ب لسقىىۇ، ساىى قىلسۇن، كمھىنلى ساىى ئالدىنقى ساىمغا قارىغاندا تمخىىۇ 

 تىئمىزى رىتايەت قىلغان( )ئىىاى ئەبۇ ەاۋۇە، ا“تمگىىلىلتۇر
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 .ېرەكك قايتا ساالم قىلىش ئۇچرمشسىمۇ قايتا-قايتاقىسقا ۋمقى  ئىچىۇە  .01
ر ەمەەيغەكى  پۇت قىلىنى  ۇەمي دى  رىھ ۇن ەئ ھ ۇل الەزى يەر ەي رەرھ ۇ ۇب ەئ

 ن: ەگېنۇمق دۇىسساالم مھيەلەئ
ِِب  نر عَ ]

َ
  اذَ إِ  :مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  اهللِ  وُل سـُ رَ  اَل : قَ قَاَل   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ةَ رَ ير رَ هُ  أ

مر  ِقَ لَ ُُ َحَ 
َ
  أ

َ
 ا ُ خَ أ

بُو  ُ اوَ رَ ) [ .َعَِير ِ  فَِريَُسِِّمر  لَِقَي ُ  ُُمَّ  َحَجرٌ  أور  ِجَ ارٌ  أو َشَجَرةٌ  بَيرَهُهدَْما الَتر حَ  فَإنر  َعَِيرِ   فَِريَُسِِّمر 
َ
 (دَ اوُ دَ  أ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى قىلىنىدۇكى،  رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت ئەبۇ ھۇرەيئە”
غا ساىى ڭنىۇچئىىى  قالسا، ئۇن ئەراەىئى بىلۇالر بڭرسقىەقاچانلى بىئمۇنداو ە:گەن  

  تىت:خ، ياكى تاى، ياكى ي غان تائ ئايئىەرەئارىسىنى ە ڭئىللىسىنى ەرچەن، گۇقىلس
 (انت قىلغەايتە رىۋۇەا ۇبەئا“ )نۇرسەساىى ب ۇچئاشقان ب لسىىۇقايتا ئ

ئۆزىنىي ئۆيى بولس    ۇن ياكى باش    قىالرنىي ئۆيى بولس    ۇن ئۆيگە  .00
ناۋمدم باشقىالرنىي ئۆيىگە كىرمەكچى   كىرىشتى  ئاۋۋمل ساالم قىلى  كىرىش

سورىغان سوئالىغا  دە  “كىم؟”ئىچىۇىكىلەرنىي ئۆي   مشبولس ا ئى ازەت س ور
 نەتس   ۈن قايتى  كېتىش قىلىنمىس   ا رۇخس   ەتناۋمدم   ئىس   مىنى دېيىش

 .ئەمەللەرنىي جۈملىسىۇىنۇۇر
 دە مۇنۇمق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ِينَ ﴿ ي َها اِلَّ
َ
واَءا يَا أ نِسـُ

ر
َعأ َ ُبُيوتُِكمر َحّتَّ تَسـر ُخُِوا ُبُيوتًا َغْير َِِها  َذلُِكمر  َمُهوا اَل تَ ر هر

َ
َوتَُسِِّدُْموا ََعَ أ

ُرونَ  َذكَّ ٌ لَُّكمر لََيَُِّكمر تـَ َذَن لَُكمر َوإِن َخْير ُخُِوَها َحّتَّ يُؤر َحً ا فََل تَ ر
َ
ُ وا فِيَها أ ِ

إِن لَّمر جـَ قِيَ  لَُكُم  فـَ
َى لَُكمر وَ  زر

َ
اررِجُيوا ُهَو أ دَْمُِونَ اهلُل اررِجُيوا فـَ ا َتير َ  َعِِيٌم  بدِْمــَ ا َغْير ُخُِوا ُبُيوتـً ن تـَ ر

َ
ٌٌ أ ا لَّيرَس َعَِيرُكمر ُجهـَ

ُكونَة   ُعدُْمونَ اهلُل ٌع لَُّكمر وَ فِيَها َمَعا َمسر َُِم َما ُتبرُ وَن َوَما تَكر   ﴾َيير
ئى مۆمىنلەر! باشققىالرنىڭ ئۆيلىئىگە ئىجازەت سقق رىىا  ۋە ئۆ  ئىگىسىگە ساىى ”

بەرمە  كىئمەڭالر، بۇنداو قىلىش سقىلەر ئۈچۈن يالىققىدۇرا ئۈمىدكى، سىلەر )ئۇنىڭ 
نىڭ ئۆيلىئىدە ھمە ئاەەى باشقىالر ا ئەگەربىلى ( نەسقىھەت ئالغايسقىلەر يالىقىلىقىنى

سىلەرگە ئىجازەت بمئىلىىگۈچە كىئمەڭالر، ئەگەر سىلەرگە قايتىڭالر ە:ھىلسە، ب لىىسا، 
ەەرھائ قايتى  كمتىڭالرا قايتى  كمتىش سىلەر ئۈچۈن ئەئ يالىىدۇرا ئالال  سىلەرنىڭ 

-دە نەرسقققەا تۇرالغۇ ب لىىغققان، ئىچىققرنى بىلىقق  تۇرغۇچىققدۇرقىلغققان ئەمەللىئىڭال



 

25 

كمئەكلىئىڭالر بار ئۆيلەرگە )ھاجىتىڭالر چۈشققۈپ، سققاىى قىلىا ، ئىجازەت سقق رىىا ( 
كىئسققەڭالر، سققىلەرگە ھمە گۇنا  ي قتۇرا ئالال  سققىلەرنىڭ ئاشققلارىلىغىنىڭالرنىىۇ، 

 (ئايەت-09~02سۈرە / نۇر -04) ﴾ۇرغىنىڭالرنىىۇ بىلى  تۇرىدۇي ش

 قىلىنغان ھەدىستە مۇنۇمق بايانالر كەلگەن: جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت
َتيرُت  َيُقوُل  اهلُل َعهرُهدَْما اهللِ َرِضَ  َعبر ِ  برن ابِرجَ  نر عَ ]

َ
ّلَّ  اِلَِّبَّ  أ ن   ِف  وََسَِّمَ  اهلُل َعَِير ِ  صـَ

 ََعَ  نَ ََك  َدير
ِِب 
َ
ُت  أ َاَب  فََ َققر نَا َفُقِرُت  َذا َمنر  َفَقاَل  الر

َ
نَا َفَقاَل  أ

َ
نَا أ

َ
نَّ ُ  أ

َ
 َكرَِهَها.[ َكأ

مەن  كى، ئۇ زات مۇنداو ە:گەن رىتايەت قىلىنىقدۇەىن جقابىئ رەزىھەلالھۇ ئەنھۇ”
ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يمنىغا  ۇلۇو پەيغەمبەر سەللەلالھۇقەرز ت غئ گەەىنىدىلىمنىڭ ەاەا

 ەەپ س رىغانىدى، كى  ب لىسەن؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى  قاقتى ائىىىلنى  ،كملى 
 ! مەن؟ مەن؟ دى ا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى بۇ سۆزۈمدىن لاپا ب لغاندەك ە:مەن،   نمە

 (رىتايەت قىلغان بۇلارىئىىاى ) “ە:دىا

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
نُفِسُكمر  ََعَ  فََسِِّدُْموا ُبُيوتًا َدَخِرُعم فَإَِذا﴿

َ
نر  َُتِيَّةً  أ  ﴾َطيَِّبةً  ةً ُمَباَركَ اهللِ  ِعه ِ  مِّ

سققىلەر ئۆيلەرگە كىئگەن چمغىڭالرەا ئۆزۈڭالرغا ئالال  بەلگىلىگەن مۇبارەك، پاك ﴿
  (ئايەت -63 نۇر / سۈرە-04)﴾ساىمنى بمئىڭالر )يەنى ئەسساىمۇ ئەلەيلۇى ەەڭالر(

يەنى بۇ ئايەتنىي مەزمۇنى ئۆيگە كىرگەنۇە ئۆيۇىكى كىش   ىلەرگە س   االم 
. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىغا قىلىۇۇ مەقسەت بېرىش الزىملىقىنى

  مۇنۇمق تەلىم بېرەتتى: 
 : قال   ُ هر عَ اهلُل  ِضَ رَ  اِِبِّ حَ الصـَّ   ِ اَلهربَ  نِ بر  َ ةَ َُكَ  نر عَ ] 

َ
 ُت ِر خَ  َ فَ  مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ اهلُل  ّلَّ صــَ  ِبَّ اِلَّ  ُت ير تَ أ

َ وَ   ِ ير َِ عَ    مر ل
ُ
  َعَِيرُكمر  ل ُ : السَّ َفُق ر  عر اررجِ : ِب  اِلَّ  اَل قَ فَ   ِِّمر سَ أ

َ
ُخُ ؟[ ) أ در
َ
ر  َرَوا ُ أ  ( ي  ذِ مِ الَتِّ

مەن ھەەىس رىتايەت قىلى  مۇنداو ەەيدۇ   كەلدە ئىبنى ھەنبەئ رەزىھەلالھۇ ئەنھۇ”
  قايتى  چىقىمۇنداو ە:دى   رەسۇلۇلال كىئگەنتى ،  ساىى قىلىا  رەسۇلۇلالھنىڭ يمنىغا

 )ئىىاى تىئمىزىە رىتايەت قىلغان( ا“ ە:گىن‹ يلۇى، كىئەيىۇ؟ئەسساىمۇ ئەلە›ەتلىن ۋە ك

 ولىۇۇ.ب تىلەشئۆيۇىكىلەرگە ساالم بېرىش ئائىلىگە بەرىكەت ئۆيگە كىرگەنۇە 
  بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:
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 ََعَ  َدَخِرَت  إَِذا  ُبَنَّ  يَا: مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ صـَ  اهللِ  وُل سـُ رَ  ِل  قَاَل :  اَل قَ    ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ   أنس   نر عَ ]
 َْ ِِ َْ  بََرَكةً  ُكنر   يَ فََسِِّمر  أهر َْ  أهر ِ    وََعَ َعَِير ر   ُ اوَ رَ ) [ .بَيرعِ  ( ي  ذِ مِ الَتِّ
 ماڭاقىلى  مۇنداو ەەيدۇ  رەسۇلۇلال   رىتايەتھەەىس  رەزىھەلالھۇ ئەنھۇئەنەس ”

ساىى قىلى  كىئگىنا بۇ قىلغىنىڭ  ئيۈڭگە كىئسەئى ئ غلۇى، ئەگەر ئۆ  مۇنداو ە:دى
 )ئىىاى تىئمىزى رىتايەت قىلغان(ا“ ب لىدۇ سەن ئۈچۈن ۋە ئائىلەئ ئۈچۈن بەرىلەت

م ئۆيگە قايتقانۇم  ئۆيۇىكىلەرگە ساال كىشىلەرنىبۇنى ۇى  باش قا رەسۇلۇلالھ 
ۆرمەت ۋە ئارم ھئارىس    ىۇىكى ئۆز يېقىنالرتۇغقان ۋە    بۇ ئ ارقىلىق ئۇرۇقبېرىش

 رۇنۇمياكى مەلۇم ئو مەس   چىتتە. ئەگەر ئۆيۇە  بۇيرۇيۇۇئىناقلىقنى ئىپادىلەش  كە 
)ئالالھنىڭ ئامانلىقى  «يَ الِ الصَّ  اهللِ  ادِ بَ  عِ ََعَ ا وَ هَ ير َِ عَ   ُ لَ لسـَّ اَ » ئادەم بولمىغانۇم  كىرگۈچى

كى . چۈندە  ساالم قىلىشى كېرەك بىزگە ۋە ئالالھنىڭ سقالى  بەندىلىئىگە ب لغا (
ئىلى ك ئالىۇۇ. كىمكى بۇنۇمق دېس    ە  س    الىمىمىزنىپەرىش    تىلەر بىزنى ي 

  ساۋمبىغا ئېرىشەلەيۇۇ.  پەرىشتىلەر بىلەن بىرگە ئالالھنىي
 بىرىگە ساالم بېرىش كېرەك. -بىر ساقلىنالىسا پىتنىۇى ئايالالر -. ئەر04
  نر عَ ] 

َ
ــر أ ِ  اءَ دْمَ س   اهَ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ي َ زِ يَ  ِت هر ب

ــَ  ب  اِلّ  َعَِيرَها رّ : مَ تر الَ قَ ــَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ ص ــ ِف  مَ َِّ س  َوة  نِس
بُو  روا) َعَِيرَها[  فََسَِّمَ 

َ
ر وَ  دَ اوُ دَ  أ  ( ي  ذِ مِ الَتِّ

ر ەمبەيغەپ ، ئۇ مۇنداو ەەيدۇ كىۇت قىلىنىدەايتاەىن رىھنەئ ھۇلالەزىھەسقققىا رەئ”
 سقققاىى ەتى ، بىزگت:تىمك پۈتۆنىدىن ئمي ڭئايالنى ەچچەىسقققسقققاىى بىز بىئ نھيەلەئ
 (ت قىلغانەايتتىئمىزىە رى ۋەە ۋۇەا ۇبەئ)ئىىاى   “رەىاەب

 ر. تېگىشلىك ئىشال بىلى ېلىشقا  ناسارمالرغا ساالم قىلىشتا يەھۇدى. 01
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنۇمق دېگەن:

  نر عَ ] 
َ
َ أ    ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  س  ن

ــُ رَ  اَل : قَ اَل قَ ــَ  اهللِ  وُل س ــَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ ص َِّمَ  إَِذا :مَ َِّ س ــَ ُ   َعَِيرُكمر  س  أهر
  َعَِيرِ ( ٌق فَ عَّ مُ [ ).َعَِيرُكمر : وَ َفُقولُوا الِكَعاِب 
ئەنەس رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، رەسقققۇلۇلال  مۇنداو ە:گەن  ”

)بىئلىللە ا“ رەەڭال ‹ۋەئەلەيلۇى› ،سققاىى بەرسققەسققىلەرگە ئەگەر بىئەر ئەھلى كىتاب 
   كملىنگەن ھەەىس(

س  االم بېرىش  تە مۇس  ۇلمانالرغا قارىتى   ئۇالرنى  س  ورۇنۇىكىلەرگەئارىالش 
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 مەقسەت قىلى  ساالم بەرسە بولىۇۇ. 
ة  نر عَ ]  امـَ ســـَ

ُ
  فِي ِ  ََمرِِس   ََعَ  رَّ مَ  مَ َِّ ســـَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ صـــَ  بَّ اِلَّ  أنَّ :  ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ أ

َ
لٌَط أ  ِمنَ  خر

ِدِِْميَ  ِكيَ  الدُْمسر
ثَ  َعَبَ ة َوالدُْمَشر ور

َ
 َعَِيرِ (  ٌق فَ عَّ مُ [ ).مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ اِلب  َص  َعَِيرِهم فََسَِّمَ  دِ ُهوواْلَ  انِ اِل

ۇلال  مۇسقققۇلىان، ئۇسقققامە رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، رەسقققۇل”
  “ائۇىرغا ساىى قىلدى يەرەىن ئۆتۈپ كمتىت:تى الر ئارىالئ ئ لتۇرغان بۇەەىست، يەھۇەى

دېمەك  يۇقىرىقى ھەدىس  تە مۇس  ۇلمانالرنىي مۇس  ۇلمانالرغا س  االم بېرى  
 قالماي  مۇسۇلمان ئەمەسلەرگىمۇ ساالم بېرىۇىغانلىقىمىز قەيى  قىلىنغان.

 سۈننەتتۇر. ساالم بېرىشىگەنلەرگە ئۆل يوقلىغۇچىالرنىيقەبرە  .02
  بارغانۇم مۇنۇمق دە  ساالم بېرىلىۇۇ: قەبرىستانلىققا

َل ُ » َ   َعَِيرُكمر  اَلسَـّ هر
َ
ارِ  أ

يَ َ  مِنَ  اِلِّ مِهِير ردُْمؤر َ  ال ِِدِْمير ردُْمسر َّا َوال ِن ِنر  َوإ نَ  بُِكمر  اهللُ  َشاءَ  إ  اَلِحُقور
ُل 
َ
أ سر
َ
 «الرَيافِيَةَ  َولَُكمُ  َِلَا اهللَ  أ

ەرگە ساىى! ئالال  بىزنى ۋە مىن مۇسقۇلىانالرەىن ب لغان ئى قەبئە ئەھلى! سىلۆم”
سقىلەرنى ئەپۇ قىلغا ، سقىلەر بىزەىن بۇرۇن كەلگۈچىلەر، پات يمقىندا بىزمۇ سىلەرگە 

 )ئىىاى تىئمىزى رىتايەت قىلغان(اا“ ئەگىىى  كملىىىز

چاقچاققا ئۇنى  ۇى  ب اش    قا س    االمنىي ئىلمى بولۇش    ىغا  س    االمنى 
ىش جەريانىۇم خاتالىقنىي   باش    قىالرغا س    االم قىلئ ايالن ۇۇرۇۋملم اس    لىقق ا

 ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ش ۇنۇمق قىلغانۇىال بۇ كۆرسەتمىلەر كۆرۈلمەس لىكىگە
تولۇق ئۆگىتى   ھەر قانۇمق  س   االمنىي ر ھىنى كىش   ىلەرگەئىش   ىنىمىزكى 

 ۋمقىتتا  ھەر قانۇمق ئادەمگە ساالم بېرىشنى ئۆگىتىۇۇ. 

 سى؟ساالملىشىشتا مەكرۇھ ھېسابلىنىۇىغان ئىشالر قاي

 غادىيى ېلىشۋە ياكى بەك  گى ېلىشېئ( س     االم قىلغانۇم بېش     ىنى 0
 .سانىلىۇۇ مەكرۇھ
  قىلى  س   االم دېمەي قولى بىلەنال ئىش   ارەت س   ۆزىنى( ئاغزمكى س   االم 4

 .ھېسابلىنىۇۇ ساالملىشىش مەكرۇھ بېشىنى لى شىتى 
 .سانىلىۇۇ ( چىرميىنى تۈرۈ  قوپال تەلەپپۇز بىلەن ساالملىشىش مەكرۇھ1
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 ەلەۋزىگ باشقىچەبۇزۇ   دېگەن س االم كەلىمىس  ىنى “ئەس س االمۇ ئەلەيكۇم”( 2
 دېگەن  ۇەك.“ س     ام ئەلەيكۇم”مەس    ىلەن:  مەكرۇھ.بېرىش  ئۆزگەرتى    س     االم

ۇڭا ش لىك بولىۇۇ.دېگەن “ساڭا ئۆلۈم بولسۇن”نىي مەنىسى “ سام ئەلەيكۇم”چۈنكى 
 مەنادم چىقى  قېلىشى مۇمكى .ساالمنى توغرم تەلەپپۇز قىلمىغانۇم ھەر خىل خاتا 

 دە  ساالم قىلىشى مەكرۇھ. “ئەلەيكەسساالم”( ساالم قىلغۇچىنىي 1
 بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

رُهَجيرِمِّ رَ ] ِِب ُجَريٍّ ال
َ
ّلَّ   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ َعنر أ َتيرُت اِلَِّبَّ صـــَ

َ
ََِّم َفُقِر اهلُل قَاَل: أ َْ َعَِيرِ  وَســـَ  ُت: َعَِير

َلُ  يَا َرُسوَل  َت  . قَاَل:اهللِ السَّ ردَْمور لُ  َُتِيَُّة ال َْ السَّ لُ    فَإِنَّ َعَِير َْ السَّ   )َرَوا ُ  [.ال َتُق ر َعَِير
َ
 (اودَ دَ  وبُ أ

مەن  رەزىھەلالھۇ ئەنھۇ رىتايەت قىلىق  مۇنقداو ەەيدۇ  ئەبۇ جۇرەيھە ھۇجەيىىە”
 اە:سەى ،الدىغا كملى   ئەلەيلەسقساىى ئى رەسۇلۇلال پەيغەمبەر ئەلەيھىسقسقاىمنىڭ ئ

 ،رەسقۇلۇلال   ئەلەيلەسساىى ە:ىە، ئەلەيلەسساىى ە:گەن ئۆلۈكلەرگە قىلىنىدىغان ساىى
 )ئىىاى ئەبۇ ەاۋۇە، تىئمىزى رىتايەت قىلغان( “ە:دىا

( ن ام از ئۆتەۋمتق ان  قۇرئ ان ئوقۇۋمتق ان  بېرىلى   دۇئا قىلى متقان  ئەزمن 2
ەىر ئېيتى متقان  ئىش تىھا بىلەن تاماق يەۋمتقان  يۇيۇنۇۋمتقان ۋە شۇنى ۇەك تەك

س    االمنى ئىلىك ئېلىش ئىمكانىيىتى بولمىغان كىش    ىلەرگە س    االم قىلىش 
 .ھېسابلىنىۇۇ مەكرۇھ
ي  اكى بەك بىھوش كىچى  ك ت  اھ  ارەت قىلى متق  ان  ئۇخالۋمتق  ان  -( چوڭ7

 .ھېسابلىنىۇۇ ۇھمۈگۇە  كەتكەن كىشىلەرگە ساالم قىلىش مەكر
 مەس  چىتكەئوقۇۋمتقانۇم جامائەتكە س  االم قىلى   خۇتەىس  ى( ئىمام جۈمە 8

. چۈنكى بارلىق جامائەت خۇتەىنى تى ش   اش   قا ھېس   ابلىنىۇۇ كىرىش مەكرۇھ
 ئەمرى قىلىنغان. 

( نامازغا تەكەىر ئېيتىلى   جامائەت نامازغا تۇرغانۇم ئۈنلۈك ئاۋمزدم س  االم 4
 .ھېسابلىنىۇۇ رىش مەكرۇھقىلى  نامازگاھقا كى

 ساالملىشىشنىي ئەھمىيىتى

ش ساالملىشى بولۇپمۇئەھمىيىتى ئىنتايى  كۆ     ساالملىشىشنىيئۆز ئارم 
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مۇس    ۇلمانالر ئارىس    ىۇم ئىتتىپاقلىقنى بەرپا قىلىش    تا ئىنتايى  مۇھىم ر ل 
ئارم س    االم بەرگەنلىك ئىتتىپاقلىققا ئەھمىيەت ئۆز س    ەۋەبتى ش    ۇ  ئوينايۇۇ.

 .ھېسابلىنىۇۇەنلىك بەرگ
ِِب  نر عَ ] 

َ
ــُ رَ  قَاَل : قَاَل   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ةَ رَ ير رَ هُ  أ ــَ  اهللِ  وُل س ــَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ ص خُ  الَ  :مَ َِّ س  واُِ تَ ر

هَّةَ  مِهُوا الَ   وَ مِهُواتُؤر  َحّتَّ  اْلَ ء   ََعَ  أُدل ُكمر  الَ أوَ ا  َُتَاب و َحّتَّ  تُؤر ر ا ٌَ دُْمو ُ  إِذَ   ؟ابَبرعُمر َُتَ  َفَيِرعُ
َ
واأ ـُ  فرشــ

لَ َ   م( ِِ سر مُ   ُ اوَ رَ [ ).بَيرهَُكمر  السَّ
 رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى،  رەسۇلۇلال  سەللەلالھۇ ئەبۇ ھۇرەيئە”

چە جەننەتلە كىئەلىەيسىلەر، ب لىىغۇ سقىلەر مۆمىن ئەلەيھى ۋەسقەللەى مۇنداو ە:گەن 
ب ىلىايسققىلەر، سققىلەرنى ئۇنى قىلسققاڭالر  بىئىڭالرنى يالىقى كۆرمىگىچە مۆمىن-بىئ
نى ڭالرەا ساىمبىئىڭالرنى يالىى كۆرىدىغان بىئ ئىىقا باشالپ ق يىايىۇ؟ سىلەر ئارا-بىئ

 مۇسلى  رىتايەت قىلغان( )ئىىاى “ ائ مۇمالشتۇرۇڭالر

ئاالقە س   ەھنىس   ى ئارىس   ىۇم ئۆزئارم س   االملىش   ىش كىش   ى بىلەن كىش   ى 
 ىسىۋمسىت  ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىشنىي د ستلۇق ۇۇر. ئۇئورنىتىش نىي ئاس اس ى

  لەن زىچ مۇناسى ەتلىك بولغان بىر ياخشى ئەمەل ھېسابلىنىۇۇ.ئەقىۇە بىۋە 
ئارمزلىق ۋە ئارىس   ىۇىكى س  ىپايە ئېيتىلغان بىر س  االم ناتونۇش  الر -س  ىلىق

  كەن:تبۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دە  كۆرسە .كۆتۈرۈۋېتىۇۇزىۇدىيەتنى 
  نر عَ ] 

َ
  ِِب أ

َ
 َرِِضَ اهلُل َعهرُ   وب  ي  أ

َ
ِ     َُيِ  الَ  :قال مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ َص  اهللِ  وَل سـُ رَ  نَّ أ   م  ِِ سر دْمُ ل

َ
 رَ جُ هر يَ  نر أ

 
َ
 يَ   ال  َْلَ  ِث لَ ثَ  َق ور فَ  ا ُ خَ أ

ُ خَ وَ  اذَ هَ  ُض رِ ير يُ وَ  اذَ هَ  ُض رِ ير يُ فَ  انِ يَ قِ عَ ِر ِ  ادْمَ هُ ْير   َ بر يَ  ياِلَّ
ُ
ِ  أ  ِ ( َعَِير  ٌق فَ عَّ مُ [ ) ِ لَ السَّ ب

رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، رەسقۇلۇلال  سەللەلالھۇ  ئەبۇ ئەيھۇب”
بىئ ئاەەمنىڭ ەىنىە  ئەلەيھى ۋەسققققەللەى سققققاھابىلىئىگە تەلى  بمئى  مۇنداو ە:گەن 

ۈشقققى بىئىگە تەتۈر قاراپ يۈر-ئۈچ كۈندىن ئارتۇو ئاەاۋەت تۇتۇپ، بىئ قمئىندىىقققىغا
شۇ ئۇىرنىڭ يالىىسى ەۇرۇس ئەمەس، قايسقىسقى ئالدى بىلەن سققاىى بەرسققە، ئەنە 

  (بىئلىللە كملىنگەن ھەەىس) “اھمسابلىنىدۇ

س  االم س  ۆزى جەننەت ئەھلىنىي ئامانلىق تىلەش س  ۆزى بولۇپال قالماي  
قۇرئان »يەنە ئالالھنىي ئۆز بەنۇىلىرىگە ئامانلىق ئاتا قىلىۇىغان س    ۆزىۇۇر. 

 : ئېيتىلىۇۇركىدە «كەرىم
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نَ ُ  يَور َ  يَُّعُهمر َُتِ ﴿ َع َّ  َسَل ٌ  يَِرَقور
َ
ًرا لَُهمر  وَأ جر

َ
  ﴾َكِريدًْما أ

 تەبئىك ي للىنىدىغان كۈندە ئۇىرغا ئالال  تەرىىىدىن ب لغانئۇىر ئالالھقا مۇىقات ﴿
 ﴾ۇىرغا ئمسىئ مۇكاپات تەيھارلىدىئالال  ئدىن ئىبارەت ب لىدۇا ە:گەن« ساىى»سقۆزى 

 ئايەت( -44 ئەھزاب سۈرە /-11)

اًل  َل ٌ سَ ﴿ ّ  ِمن قَور   ﴾رَِّحيم   رَّب 
/  سققۈرە-16) ﴾سققاىى ە:ھىلىدۇ مھئىبان پەرۋەرەىگارى تەرىىىدىن ئۇىرغام﴿
 ئايەت( -43ياسىن 

تەرەققىي  اتىنى  ي  تىجەمئىيىئىنس     انالر ۋە خ  اتىرجەملى  ك تىنچلىق 
ۇ بىلەن ئۈمى ى  ئىنس انالر دۇنياس ى تەقەززملىق ئىشتىياقئېھتىياجى مەڭگۈلۈك

ارەت ساالمۇى  ئىەئارىسىۇم  كىشىلەر دى  بىزنىئالالھ تائاال غان نىشانۇۇر.قىلىۇى
 تانە  كىشىلەر بىلەن د سقا مۇيەسسەرنى قىلىشىنىتارقىتىش ر ھىنى تىنچلىق 

تۈگىتىش  كە نېسى  ۋە زىۇدىيەتلەرنى ماجىرم -جېۇەل  ئۆتۈ  ئىناق  ئىتتىپاق
 ۋە خاتىرجەملىك ئاتاتىنچلىق  تائاال ھەممىمىزگە ئالالھ .قىلىش    نى تىلەيمىز

دىيارىمىزنى خاتىرجەم  تىنىچ ئامان قىلس   ۇن. خەلقىمىزنى  قىلس   ۇن. ئامى !
تى يىئاخىرىۇم خۇتەىمىزنى ئالالھ تائاالنىي مۇنۇ ئابەختلىك تۇرمۇش تا قىلسۇن! 

 كەرىمى بىلەن ئاخىرالشتۇرىمىز.
ِ يِهمر َرب ُهم بِإِيدَْمانِِهمر ﴿ اِلَاِت َيهر ِيَن هَمُهوا َوَعدِْمُِوا الصــَّ نرَهاُر ِف َجهَّــــ  َجررِي ِمن َُتر  إِنَّ اِلَّ

َ  ِت عِِهُم اِلر
هُ   اِلَِّييمِ  َْ الَِـّ َواُهمر فِيَها ُسبرَحانَ ـ  َدعر ُ    مٌ مَّ َوَُتِيَُّعُهمر فِيَها َسَِ َدْمر

ر
ِن ال

َ
َواُهمر أ     ﴾َرِبّ الرَيالدَِْميَ  هلِلِ َوهِخُر َدعر

شققۈبھىسققىزكى، ئىىان ئمھتقان ۋە يالىققى ئەمەللەرنى قىلغانالرنىڭ ئىىانى  ﴿
سەۋەبىدىن، پەرۋەرەىگارى ئۇىرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئمقى  تۇرىدىغان نازۇنمىەتلىك 

ئى رەببىىىز! بىز سمنى پاك  » ى ەۇئاسى جەننەتلەرگە باشاليدۇا ئۇىرنىڭ جەننەتتىل
بىئىگە( بمئىقدىغان -ە:ھىىققققتىن، ئۇىرنىقڭ جەننەتتە )بىئ «ەەپ ئمتىققاە قىلىىىز

بارلىش  »ە:ھىىققتىن، ئۇىرنىڭ ەۇئاسققىنىڭ ئالىئى « ئامان ب لغايسققەن»سققالىىى  
 ﴾ە:ھىىققتىن ئىبارەت ب لىدۇ« ھەمدۇسققانا ئاىملەرنىڭ پەرىىققلارى ئالالھقا لاسققتۇر!

  ئايەت( -30، -9 يۇنۇس / سۈرە-30)

about:blankAr
about:blankAr
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 كۈنى )جۈمە(-40ئاينىي -00
 

 گۇناھ ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتى توغرىسىدا
 
ِ  َُ ارَ بَ تَ ﴿   ﴾اْيً هِ مُ  ارً دْمَ قَ وَ  ااجً ا ِْسَ يهَ فِ  َ  يَ جَ وَ  اوجً رُ بُ  اءِ دْمَ  السَّ ِف  َ  يَ ي جَ اِلَّ

َ
َ أ  وَ  -اَل يَ تَ -  ُ  ُ ِحر

َ
  ُ يهُ يِ عَ سر أ

 وَ 
َ
ِ  وذُ يُ نَ   وَ ي ِ  ِ هر عَ ســـر أ   ورِ ُشُ  نر مِ  اهللِ ب

َ
  اِت ئَ يِّ ســـَ  نر مِ ا وَ هَ ســـِ فُ نر أ

َ
ر  وَ هُ فَ  اهلُل   ِ  ِ هر يَ  ا  َمنر اِِلَ دْمَ عر أ  نر مَ   وَ  ُ عَ هر دْمُ ال

   وَ ا ً شـِ رر ا مُ ِْلي وَ  َلُ   َ َجِ  نر َِ فَ   ر ِِ ضـر يُ 
َ
   ُ هَ شـر أ

َ
ِ  الَ  نر أ  هلإ إ

َْ َشِ  الَ   ُ  َ حر وَ  اهللُ  الَّ    وَ َلُ  ي
َ
   ُ هَ شر أ

َ
  ُ  ُ بر عَ  ا ً دْمَّ ُمَ  نَّ أ

 سَ وَ   ِ بِ حر َص وَ   هِلِ ََعَ وَ   ِ ير َِ عَ   ُ مُ لَ سَ  وَ ّبِّ رَ  اُت وَ َِ   َص وُلُ سُ رَ وَ 
َ  مَ َِّ ُ : اْيً ثِ كَ  ايدْمً ِِ سر ت ا َبير مَّ

َ
 َكثِْيًا . أ

ئاسقققىاندا ئ ربىتىالرنى، يمنى  تۇرىدىغان چىئاي )يەنى قۇيائ( نى ۋە ﴿
سققققۈرە / اۇرقان -04) ﴾نۇرلۇو ئقاينى ياراتقان ئالالھنىڭ بەرىلىتى بۈيۈكتۇر

س    انا ئېيتىمەن  ئۇنى ۇى  ياردەم -مەن ئ الالھ ت ائاالغا ھەمۇۇ ئقايەت(-63
تىلەيمەن  ئۇنى   ۇى  ھى  ۇميەت تەلە  قىلىمەن. بىز ئ  الالھق  ا س    ېغىنى    

ھەۋەس    لىرىمىزنى  ي ي  ام  انلىقلىرى  ۇى   -ك ۆڭۈللىرىمىزدە كەچكەن ئوي
ى ئالال  كىىن﴿ا يمىزئەمەللىرىمىزدە كۆرۈلگەن يامان قىلمىشالردى  پاناھ تىلە

ھىققدايەت قىلىققدىلەن، ئۇ ھەقىقىە ھىققدايەت تققاپقۇچىققدۇر، ئققالال  كىىنى 
گۇمئاھلىقتا ق يىدىلەن سەن ئۇنىڭغا ي ئ كۆرسىتىدىغان يمقىن كىىىنى ھەرگىز 

رىمەنكى: ېمھلىق بۋگۇ ئايەت(-32سققققۈرە / كەھ  -33) ﴾تقاپالىايسققققەن
الالھنىي ئەلچىس    ى. مۇھەممەد ئەلەيھىس    س    االم ئالالھنىي بەنۇىس    ى  ئ

پەرۋەردىگارىمنىي مەرھەمەتلىرى ۋە س   االمى ئۇنى غا  ئۇنىي ئائىلە تەۋەلىرىگە  
 ئۇنىي ساھابىلىرىگە بولسۇن  كۆپتى  كۆ  ئامانلىق بولسۇن.

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك جامائەتلەر!
 ھەقىقى ئىنس    انالرنى مېھرىەان ئىگىمىز ئالالھنى مىزئىس    الم دىنى

كۆرسىتى  بەرگەن توغرم يول ئارقىلىق  دىنىمىزيېتەكلە    قاتونۇش رەۋىشتە
ھايات كەچۈرۈشىنى   سائادەتلىك –خاتىرجەم  بەخ   بۇ دۇنيادم ئىنسانالرنىي

 كەجەننەت مەڭگۈلۈك ئ  اخى رەت تە ئ  الالھنى  ي رەھمىتىگە ئېرىش    ى   
 قىلىۇۇ.مەقسەت  كىرىشىمىزنى

 بارچە ياخش  ى ئىش  الرنى باياندە « قۇرئان كەرىم»ش  ۇڭالش  قا ئالالھ تائاال 
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 ئالالھ تائاال مۇنۇمق دېگەن:  ھەقتەبۇ  ئۇنى قىلىشقا بۇيرۇغان  ۋە قىلغان
  فَإِنَّ ﴿

َيُِوار ِمنر َخْير  ﴾بِِ  َعِِيمٌ اهلَل َوَما َتفر
ال  ئۇنى ھەقىقەتەن بىلى  يالىققىلىش قىلسققاڭالر، ئال السققىلەر قانداق﴿
  (ئايەت-034 بەقەرەسۈرە / -0) ﴾تۇرىدۇ

ىلىق بولسۇن ياخشكىچىك -چوڭقانۇمق ھەر پەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالممۇ 
ھەدىس    لىرى ئارقىلىق بىزگە  ھەرىكىتى ۋە مۇبارەك–ئۆزىنى ي ئەمەلىي ئىش
 ئۈنۇىگەن.قىلىشقا تەلىم بەرگەن ۋە ئۇنى 

ِِب َذرٍّ ]
َ
ُروِف َشيرئً : َوَسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل قَاَل: قَاَل ِلَ اِلَِّب  َصّلَّ َرِِضَ اهلُل َعهرُ  َعنر أ ا اَل َُترِقَرنَّ ِمنر الردَْمير

ق  
َُ بِوَجر   َطِر َخا

َ
نر تَِرَق أ

َ
 .[َولَور أ

ر ەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىققدەايتەىن رىھۇنەئ ھقۇلقالەزىقھەر رەز ۇبقەئ”
ن ەراەىئى بىلۇيالىىلىقالر ئىچىدىلى بە:گەن   نداوۇمئۇنىڭغا  ىسساىىھيەلەئ
)ئىىاى “ كىچىك چاغلىىىغىنا ۇىش ئىىققققنىىئ چاغلۈشققققۈرۆئ چىئا  كۇل
 (ت قىلغانەايتسلى  رىۇم

مېھرىەان ئىگىمىز ئالالھ تائاال ۋە ئۇنىي پەيغەمەىرى  بۇنى  ۇى  ب اش    ق ا
ھەرقانۇمق بىر يامان ئىش   نى مەيلى ئۇ چوڭ بولس   ۇن ياكى كىچىك بولس   ۇن 

ئىس  الم ئۆلىمالىرى توس  قان. ش  ۇڭا  قىلىش  تى ئۇنى ۋە  غانئۇنى بايان قىل
ام ئىم لىغان.يىغىنچاقئىش  قا  ئىس  الم دىنىنىي ئاس  اس  ىي مەقس  ىتىنى بەش

مەقسىتى بەشتۇر  ئۇ  ئىس الم ش ەرىئىتىنىي”مۇنۇمق دەيۇۇ: بۇ ھەقتە غەززملى 
ىنى  ئەقلىنى ۋە دىنىنى  جېن ئىنس   انالرنىيبولس   ىمۇ ئىس   الم ش   ەرىئىتى 

ە دېيىشك سەۋەبتى  يەنە شۇنۇمقشۇ  “مۈلكىنى قوغۇميۇۇ.–نەسلىنى ھەم مال
 غان  ش    ەرىئەت بۇيرىغانبەش مەقس    ەتنى ئۆز ئىچىگە ئالبولۇدىكى مۇش    ۇ 

بۇ مەقس    ەتلەرگە زى  بولغان  . مانائىش    الرنىي ھەممىس    ى ياخش    ىلىقتۇر
 ھەرقانۇمق ئىش گۇناھتۇر.

ۋە ئالالھنىي رەس    ۇلى تائاال گۇناھ ئالالھ  قىس    قىچە قىلى  ئېيتقانۇم 
ھ مەيلى چوڭ بولس   ۇن ياكى كىچىك  گۇنا ئىش   الرنى كۆرس   ىتىۇۇ. چەكلىگەن

 ي اگۇناھ قىلغۇچى بىلەنال چەكلىنى  قالم بولس    ۇن ئۇنى ي زىيىنى ھەرگىز
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   ھەتت  اج  انى مرالرغ  ا–ىكى كىش    ىلەرگە ۋە ئۇچ  ار قۇش  ج  انبەلكى ئەترمپت
 مۇھىتقىمۇ تەسىر كۆرسىتىۇۇ.

دە  ئىككى تۈرگە  ۋە كىچىك گۇناھ گۇن اھالر چوڭ جەھەتتى  چوڭ گۇناھ
 مۇنۇمق دېگەن:  ھەقتەنىۇۇ. ئالالھ تائاال بۇ بۆلى

رر ﴿ َن َعهرُ  نَُكفِّ َخلً َكِرير َعهر  إِن َجرَعنُِبوار َكَبآئَِر َما ُتهرَهور ِخِرُكم م  ر  ﴾دًْماُكمر َسيَِّئاتُِكمر َونُ ر
قىلىنغقان چ ئ گۇناھالرەىن سققققاقالنسققققاڭالر كىچىك  ئەگەر سققققىلەر مەنئى﴿

 (جەننەتلە يەنى)ىىز ۋە سققققىلەرنى ئمسققققىئ ماكانغا ي ققا چىقىئى گۇناھلىئىڭالرنى
 (ئايەت-13نىسا  / سۈرە-4) ﴾ىزكىئگۈزىى
  نر عَ ]

َ
   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  ةَ رَ ير رَ  هُ ِِب أ

َ
ِ اَل قَ  مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ   اهللُ ّلَّ َص  اهللِ  وَل سُ رَ  نَّ أ ر  عَ بر وا السَّ بُ نِ عَ جر : ا ِ ور دْمُ ال   اِت قَ ب

ُ قَ  ر »: اَل ؟ قَ نَّ هُ  امَ   وَ اهللِ  وَل سُ ا رَ وا: يَ ال رُ  باهللِ  ُُ الَشِّ حر ِس  َقعرُ  وَ  َوالسِّ  وَ  بِالقِّ  اهلُل إالَّ  رَّ َ حَ  الَِّت  اِلَّفر
َ
ُ  أ  كر

َبا    الرِّ
َ
ُ  وَأ َ  الِ مَ  كر ِف  ور َ يَ  ّلِّ اتلَّوَ وَ    تِيمِ اْلر ُف  الزَّحر َص  َوَقذر ِمَهاِت  َهاِت الدُْمحر  ِ ()ُمعََّفٌق َعَِير  فِلَِت.[الرَفا الدُْمؤر

 ىسساىى ھيەلەر ئەمبەيغەكى، پۇت قىلىنىدەايتەىن رىھۇنەئ ھۇلالەزىھەر ەيئەرھۇ ۇبەئ”
ئى   سقققاھابىلەر، ەندەگ:الر، ەڭتىن سقققاقلىنىھناۇگ لە تاشقققاليدىغانتەاىكھلىئ  ەتتەي
غان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسقساىى مۇنداو پ سق رىەالر؟، ەھناۇىر قايسقى گۇ، ئ لالۇلۇسقەر

 ،ۈئرۈلتۆى ئەو ئاەھە، ناقىلىشرلىك ەئىگمھ، سۈئرۈلتەئىك كمغا شتائاى  ئالال  ە:گەن
لىك، تە، ئىىىقمچىش جەئ مەيدانىدىن، يمھىشلىنى مم ڭتىىنىم، يقىلىشو ۇجازانىخ رل

 )بىئلىللە كملىنگەن ھەەىس(“ چاپالئاتان ھلىان ئايالالرغا ب ۇسۇپاك م

 بايان ناھنىبۇ ھەدىس  تە پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س  االم يەتتە تۈرلۈك چوڭ گۇ
 ىغان الشتۇرىۇبۇ گۇناھالر بەنۇىنى ئالالھنىي رەھمىتىۇى  يىرمققىلغان بولۇ   

  ئىنسانىيەتكە كەلتۈرگەن زىيىنى ئالالھنىي قاتتىق ئازمبىغا دۇچار قىلىۇىغان
 گۇناھالردۇر. ئىنتايى  چوڭ بولغان

بىز تۆۋەن  ۇە بۇ يەتتە تۈرلۈك چوڭ گۇن  اھ توغرىس     ى  ۇم تەپس     ىلىي 
   ئۆتمىمىز:توختىلى

ر ) ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش .0  (باهللِ  ُالَشِّ
ئەڭ ئېغىر  ئ الالھ ھەرگىز كەچۈرمەيۇىغان كەلتۈرۈش كئ الالھق ا ش    ېرى 

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:«قۇئان كەرىم»تۇر. ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە گۇناھ
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﴿ ِ َْ ل ِ ِفُر َما ُدوَن َذل َُ بِ ِ َويَفر َ ن يَُشر
َ
ِفُر أ ِ  َوَمن يََشاءُ  دَْمنر إِنَّ اهلَل الَ َيفر ُر ب ِ

ُردْمً  اهللِ َفَقِ  افرََتَى  يَُشر ِ  ﴾ا َعِظيدًْماإ
غىىئەت قىلىايدۇ، ئقالال  ھەقىقەتەن ئالالھقا شققققمئىك كەلتۈرۈئ گۇناھىنى مە﴿

نى مەغىىئەت قىلىدۇ، كىىىلى ئالالھقا ىئۇنىڭدىن باشقققققا گۇناھ لقالىغقان ئاەەمنىڭ
  ئايەت(-43نىسا  / سۈرە-4)  ﴾لىدۇشمئىك كەلتۈرىدىلەن ئۇ چ ئ گۇنا  قىلغان ب 

ئىگىۇمرلىق  نەرس    ىنىي ەربىر :لۇغەت مەنىس    ى س    ۆزىنىي“ ش    ېرىك”
ھوقۇقىۇى  تەڭ بەھرىمان بولىۇىغان  ھەمكارلىشى   ياردەملىشى  بىرلىكتە 

 ش    ەرىئەتنى ي “ ش    ېرى ك. ”مەنى  ۇەدېگەن   ئىش    لەي ۇىغ ان كىش    ىلەر
قا ىۇىغان قۇلچىلىقنى باش  ئالالھقىال قىلىن :ئىس  تىالھىۇىكى مەنىس  ى بولس  ا

بىر ش  ەيئىگە قىلىش  نى  ياكى ئالالھتى  باش  قىنى ئالالھنى ئۇلۇغلىغانۇەك 
ۇم خاە بولغان مەل قىالئالالھ باشقا بىرسىنى  ئالالھتى  شنى ۋە ياكىئۇلۇغال

 بىر سۈپەت بىلەن سۈپەتلەشنى كۆرسىتىۇۇ.
ۇر ىل ۋە تەپەككئالالھ تائاال ئىنس    اننى يوقلۇقتى  بارلىققا كەلتۈردى  ئەق

 .مەخلۇقاتالردى  ئۈس    تۈن قىلۇى بېرى   ئۇنى ب ارلىق قىلىش ئىقتى ۇمرىنى
ھەممىگە ق ادىردۇر. ھېچق انۇمق  ئ الالھ .نېمەتلەردى  رىزىقالن ۇۇردى ھەرخى ل

 ش  ۇنۇمقبىھاجەت بواللمايۇۇ. ئالالھتى  قا تەڭۇمش بواللمايۇۇ ۋە نەرس  ە ئالالھ
قان پەرۋەردىگارىنى تونۇماس    لىقى  ئىنكار بەنۇىنىي ئۆزىنى يارمتبىر تۇرۇقلۇق 

ى  س   ورىش   ياردەم قىلىش   ى  قېيىنچىلىققا يولۇققانۇم ئالالھتى  باش   قىۇى  
يارمتقان ئالالھقا ئىەادەتنى ئۆزىنى  ئۆلۈكلەردى   جىنالردى  مەدەت تېلىش    ى 

-پالچىش  ەخس  لەرگە قىلىش  ى   ئەمەە بەلكى بۇتالرغا ياكى دەرەخلەرگە  ياكى
بىر مەخلۇققا باغال  قويۇشى   نىۋە كەلگۈسى ىىشىنى  ئۆز تەقۇىردمخانالرغا ئ

 ئىش    ەنچىس    ىنىيبولغان رىزىقنى ي ئ الالھ تەرىپى ۇى  بېرىلى ۇىغانلىقىغا 
 ئىزنىس  ىز بەنۇىگە ئالالھنىيبىرمۋدى  رىزىق كۈتۈش  ى  باش  قا ئاجىزلىقىۇى  

چى   ھېچق ان ۇمق زىي ان زەخمەت ي اكى پ اي ۇم مەنپەئەتنىي يەتمەيۇىغانلىقىغا
پۈتمەسلىكى  ئالالھنىي غەيرى ئۈچۈن مال بوغۇزالش  ھەرخىل تۇمار ياكى كۆز 

-ش  ۇالردى  ئۆزىگە ئامان  مونچاق  ھوش  ۇق دېگەنۇەك نەرس  ىلەرنى ئېس   ېلى
ش   ىنىش   ى قاتارلىق ئىش   الرنىي ىدە  ئ  ئېس   ەنلىك  خاتىرجەملىك كېلىۇۇ
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  ئىپادىسىۇۇر.ھەممىسى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشنىي 
تىنى ىلۇقماننىي ئوغلىغا قىلغان ۋەس    ىي دە«قۇرئان كەرىم»ھ تائاال ئالال

 مۇنۇمق دېگەن: مىسال كەلتۈرۈ 
ُر ﴿ ِ

ِ اَل تَُشر َُ اهللِ ب ر ِرٌم َعِظيمٌ  إِنَّ الَشِّ   ﴾لَُظ
 ﴾ئالالھقا شققمئىك كەلتۈرمىگىن، شققمئىك كەلتۈرۈئ ھەقىقەتەن چ ئ گۇناھتۇر﴿

 ئايەت(-31سۈرە / لۇقىان -13)

ئەگەر  ئىنت  ايى  مۇھىم بولۇ  ئەقى  ۇە تۇرغۇزۇش  م توغرمئىس    الم دىنى  ۇ
قوبۇل  ئەمەللىرىمىزمۇ ياخش    ى ئەقى ۇە خاتا بولۇ  قالس    ا  قىلغان بارلىق

 مۇنۇمق دېگەن: بۇ ھەقتە  دە« قۇرئان كەرىم»قىلىنمايۇۇ. ئالالھ تائاال 
بََطنَّ َعدْمَ  لَِئر ﴿ َت َْلَحر كر َ شر

َ
َ أ

ر
َْ َوتَلَُكونَنَّ مَِن اْل  ﴾ينَ ِسِ ـ  ُِ

ئەگەر سقەن ئالالھقا شقمئىك كەلتۈرسقەئ، سمنىڭ قىلغان )يالىى( ئەمەلىڭ ﴿
 ﴾ئەلتەتتە بىلار ب لۇپ كمتىدۇ، سققەن ئەلتەتتە زىھان تارتقۇچىالرەىن ب لۇپ قالىسققەن

 ئايەت(-64سۈرە / زۇمەر -19)
ر )اَ چوڭ شېرىك  :ئالالھ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈش   ُُ لَشِّ

َ ك ى  كىچىك شېر(َْبُ كر اِلر
ر )اَ    ُُ لَشِّ

َ  دە  ئىككى تۈرگە بۆلىنىۇۇ:  (رُ فَ صر اِلر
چوڭ ش  ېرىك دېگىنىمىز: ئەقىۇىۇىكى ش  ېرىك بولۇ   ئىنس  اننى دىنۇى  
چىقىرى ىتىۇىغان گۇناھتۇر. ئۇ مەخلۇقاتالرنى ئىەادەتتە ۋە باش    قا جەھەتلەردە 

 گەن:ئالالھ بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويۇشتۇر. ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنۇمق دې
نَ اداً ُُيِب وَنُهمر َكُحبِّ اهللِ اِلَّاِس َمن يَعَِّخُذ مِن ُدوِن  َومِنَ ﴿

َ
  ﴾اهللِ أ

بەزى ئاەەملەر ئالالھتىن باشقىالرنى ئالالھقا شمئىك قىلىتالىدۇ، ئۇىرنى ئالالھنى ﴿
 ئايەت(-364بەقەرە سۈرە / -0) ﴾ەوست تۇتقاندەك ەوست تۇتىدۇ

ِ   َعنر ] ُيود  َرِِضَ اهلُل َعهرُ  َعبـر وَل  :قَاَل : قُِرُت  اهللِ برِن َمســر نر اهللِ  يَا رَســُ
َ
َظُم ؟ قَاَل : أ عر

َ
نرِب أ ي  اِلَّ

َ
أ

َْ هلِلِ َجرَيَ   ا وَُهَو َخََِق ُ نِ ي (.[ )َروَا ُ الر  َخارِي 
ئابدۇلال  ئىبنى مەسقئۇە رەزىھەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسققساىمدىن ئەئ ”

ئالال   مۇنداو ە:گەن  چ ئ گۇنا  قايسقى ەەپ سق رىغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسقساىى
)ئىىاى  “ئەئ چ ئ گۇناھتۇرا سققمنى ياراتقان تۇرۇغلۇو ئالالھقا شققمئىك كەلتۈرۈشققۈئ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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 ن(بۇلارىە رىتايەت قىلغا

 :چوڭ شېرىك ئۈچ تۈرگە بۆلىنىۇۇ

ر )اَ ا شېرىك كەلتۈرۈش ىغپەرۋەردىگارلىقئالالھنىي ( 0 ِ بُ  الر  ِف  ُُ لَشِّ  وب
 (ةِ يَّ

ى  ئەزىز قىلغۇچى  خار قىلغۇچى  ئىناتنىي ئىگىسى  تەدبىر قىلغۇچئالالھ كا
رىزىقالرنى كەڭ  تار قىلغۇچى  ھاياتلىق بەرگۈچى  جان ئالغۇچى  ياخش  ىلىق ئاتا 

ۋە ياكى باش  قىالردم مۇش  ۇ  قانۇمق بىر ئادەم ئۆزىۇەھەر  قىلغۇچى  جازم بەرگۈچىۇۇر.
 شېرىك كەلتۈرگەن بولىۇۇ.سۈپەتلەرنى بار دە  ئېتىقاد قىلسا  ئالالھقا 

نى مىس  ال ئېلى   ئۇنىي تىلىۇى  ىرئەۋنپدە «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
 بايان قىلى  مۇنۇمق دېۇى:

نَا َرب  ﴿
َ
َ  َفَقاَل أ َعر

َ  ﴾ُكُم اِلر
سۈرە -29) ﴾مەن سىلەرنىڭ بۈيۈك پەرۋەرەىگارىڭالر ب لىىەن، ە:دىىئئەۋن( پ)﴿

 ئايەت(-04نازىئات / 

ئ الالھ ت ائ اال ئۇنى ي دەۋمس    ىنى ي ب اتىل  ئىكەنلىكىنى ئىس    پاتال   
   قىلى  ھاالك قىلۇى. ئۆز قەۋمىنىي كۆز ئالۇىۇم سۇغا غەرق ىرئەۋننى 

ر )اَ قا شېرىك كەلتۈرۈش ىىقئىالھلئالالھنىي ( 4  ِف  ُُ لَشِّ
ُ ُ  اِلر  (ةِ يَّ وهِ ل

 تى  باش  قابەنۇىنىي ياخش  ى ئەمەللىرىنى ئالالھ چىلىكبۇ خىل ش  ېرىك
ىي نچىلىكبۇخىل ش  ېرىك رمزىلىقى ئۈچۈن قىلىش  نى كۆرس  ىتىۇۇ.بىرمۋنىي  

بۇتالرغ ا  قەبرىلەرگە ۋە ب اش    ق ا مەخلۇق اتالرغ ا ئىەادەت قىلىش ئ االمەتلىرى 
ى بۇ نەرسىلەرنىي ئۆزلىرىن بۇنۇمق ش ېرىك كەلتۈرگەنلەر .دم كۆرۈلىۇۇقالرقاتارلى

ئالالھقا يېقىنالش  تۇرىۇۇ  دە  ئېتىقاد قىلىش  ىۇۇ. ھالەۇكى ئالالھ تائاال ئۆزى 
تىگە موھتاج ئەمەە. ھېچقانۇمق ۋمستە ئىەادەت ۇىكىبىلەن بەنۇىلەر ئوتتۇرىسى

  لىشى كېرەك.ئىەادەت قىبەنۇىلەر ئالالھقا ۋمسىتىسىز شۇڭا 
قۇرئان »ئ الالھ ت ائ اال پەيغەمەەر ئەلەيھىس     س     االمغا خىتاب قىلى  

 دە مۇنۇمق دېگەن:«كەرىم
اَى َوَمدَْماِِت قُ ر إِنَّ َصَلِِت وَ ﴿ يَ ير  نُُسِِك َوَمر َيالدَِْمَي اَل َشِ

ــِ  َرِبّ الر ُت  َْ َلُ لَِِّـ مِرر
ُ
َْ أ ِ ل
 
َوبَِذ
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ِِدِْميَ  ردُْمسر ُل ال وَّ
َ
نَا أ
َ
 ﴾َوأ

 ماماتى  ۋە ممنىڭ نامىزى ، قۇربانلىقى ، ھاياتى » ،ئمھتقىنلى !(مۇھەمىەەئى )﴿ 
مەن مۇشۇنداو  ائالەملەرنىڭ پەرۋىىلارى ئالال  ئۈچۈندۇر، ئالالھنىڭ شمئىلى ي قتۇر

سۈرە / -6) ﴾«مەن مۇسققۇلىانالرنىڭ تۇنجىسىىەن اەەپ ئمتىقاە قىلىىققا بۇيئۇلدۇى
 ئايەت(-361،-360ئەنئاى 

  يەنە مۇنۇمق دەيۇۇ:ئالالھ تائاال
َحً ا لَِقاءَ  ََكَن يَررُجور  َفدَْمنر ﴿

َ
ِ  أ اَدةِ َربِّ بَ ُر بِيِ ِ

ا َواَل يَُشر دَْم ر َعدَْمًل َصاِلً ِ  فَِريَير  ﴾َربِّ
لى پەرۋەرەىگارىغا مۇىقات ب لۇشققققىنى ئۈمىد قىلىدىلەن، يالىققققى ئىش ىىك﴿

-33) ﴾كەلتۈرمىسۇن كھمچلىىنى شمئى ئىباەەتلەقىلسۇن، پەرۋەرەىگارىغا قىلىدىغان 
 ئايەت(-330سۈرە / كەھ  

ر )اَ سۈپەتلىرىۇە شېرىك كەلتۈرۈش –( ئالالھنىي ئىسىم1  ِف  ُُ لَشِّ
َ  (اِت فَ لصِّ اوَ  اءِ دْمَ سر  اِلر

  ئالالھنىي مەخلۇقاتلىرىۇم ئالالھقا خاە س   ۈپەتلەردى  بۇ خىل ش   ېرىك
 اكىي نىنسانبىرەر ئىبولۇ   بىر ئادەم  بىرەر س ۈپەتنى بار دە  ئېتىقاد قىلىش

 دە  ئېتىقاد قىلس    ا بۇ  بىلىۇۇ غەيەنىب اش    ق ا ھەر ق ان ۇمق مەخلۇقاتنى 
 شېرىكنى سادىر قىلغان بولىۇۇ.

ئېلى   چوڭ ش  ېرىك كەلتۈرۈش  كە ئېھتىيات قىلمىس  ا :كىچىك ش  ېرىك
نى س   ادىر قىلغانالر ش   ېرىك كىچىكس   ۆز ۋە ئەمەللەر بولۇ   -گە  بارىۇىغان

لېكى  ئۇنى ۇى  يانمىس    ا  ەن تەقۇىردىمۇ ئىس    الم دىنىۇى  چېقى  كەتمىگ
غەيرىنىي نامى  ۇى مەس   ىلەن: ئالالھبولۇش   ى مۇمكى . چوڭ گۇناھقا دۇچار 

ئالالھنىي رمزىلىقىنى ياخش    ى ئەمەللەردە  بىلەن قەس    ەم قىلىش  قىلغ ان
 ئوخشاش.قىلىش قاتارلىقالرغا  نى مەقسەتئاتاق-دۇنيا  نام-كۆزلىمەي  مال

 الم مۇنۇمق دېگەن:   پەيغەمەەر ئەلەيھىسسا
دُْمودِ برِن َلِي    َعنر ] ّن َرُسوَل  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  َمر

َ
َوَف اهلُل َصّلَّ اهللِ أ خر

َ
ِ  َوَسََِّم قَاَل : إِنَّ أ َعَِير

َخاُف عَ 
َ
َفُر يَا َرُسوَل َما أ صر

َ ُُ اِلر ر َفُر   قَالُوا : َوَما الَشِّ صر
َ ُُ اِلر ر ُقوُل اهللِ َِيرُكمر الَشِّ يَاُء   يَ ؟ قَاَل : الرِّ

دَْمالِِهمر اهلُل  عر
َ
اَمِة إَِذا ُجزَِي اِلَّاُس بِأ

َ  الرِقيَ ِ . َعزَّ وََج َّ لَُهمر يَور عُمر تَُراُءوَن ِف ا يَن ُكهر ِ َهبُوا إَِل اِلَّ  ذر
َ ُهمر َجَزاءً   َجُِ وَن ِعهر

ُظُروا َه ر يَا   فَانر نر  .[اِل 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7353
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، رەسقققۇلۇلال  رىتايەت قىلىنىدۇكى مەھىۇە ئىبنى لۇبەيد رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن”
ئەئ  ەىنسقققەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسقققەللەى مۇنداو ەىگەن  ھەقىقەتەن مەن سقققىلەر

ب لسا، رىھا قىلىىتۇر، ئەنسقىئەيدىغان ق رقۇنۇشقلۇو نەرسقە، كىچىك شمئىلتۇر، ئۇ 
ئالال  قىھامەت كۈنى كىىىلەرنىڭ ئەمەللىئىگە مۇكاپات بەرگەندە، رىھال رىرغا مۇنداو 
ەەيدۇ  سقىلەر ەۇنھاەىلى چاغدا، رىھا قىلى ، ئەمەللىئىڭالرنى كۆرسەتلەن، كۆرسۇن 

گەن كىىققققىلىئىڭالرنىقڭ يمنىغقا بمئىڭالر، ئۇىرنىڭ يمنىدا مۇكاپات، سققققاۋابىنى :ە
 رىتايەت قىلغان( ئەھىەە)ئىىاى  ا“قاراپ بمقىڭالر ىمسىلەرتاپا

بۇ خىل  مەخپىي ش    ېرىكتۇر.بولۇ    يەنە بىر خىل ش    ېرىك كەلتۈرۈش
 ياكى پەرقلەنۇۈرەلمەيۇۇ.  شېرىكنى نۇرغۇن كىشىلەر بايقىيالمايۇۇ

    پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:
ر  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ 

ِِب بَكر
َ
ُُ قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللِ َصّلَّ اهلُل َعَِيرِ  َوَسََِّم:  ]َعنر أ  مر كُ ير فِ  الَشِّ

خر 
َ
ر سَ اِلَّدْمِ    وَ  يِب َدبِ  نر مِ  َ  أ ٌَ َْ ََع  ُدل 

َ
ِ أ  يَ ا فَ ذَ ء  إ

 ِر
َ
ر  َْ ِصفارَ هر ذَهَب عَ َعُ  أ همَّ الَِّ  :وُل قُ ارِ ِ تَ بَ وكِ  ُِ الَشِّ

 
َ
ناعُ إّنِّ أ

َ
َْ وأ ِ َُ ب ِ

شر
ُ
َْ أن أ ِ َُ ملِا الَ فِ فر عَ أعَُِم   واسر  وُذ ب   ُر

َ
َُ ( .[َث مرَّات  لَ ا ثَ ولُهَ قُ تَ  .َِمُ عر أ ِحر

َ
 )َرَوا ُ أ

، رەسققۇلۇلال  سققەللەلالھۇ رىتايەت قىلىنىدۇكى ئەبۇ بەكئى رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن”
ئەلەيھى ۋەسەللەى مۇنداو ەىگەن  شمئىك كەلتۈرۈئ ئاراڭالرەا چۈمۈلىنىڭ ئۆمىلىىىدىنىۇ 

كىچىك بارلىش شمئىك ي قاپ كمتىدىغان –، ئەگەر ئەمەئ قىلسائ سەندىن چ ئمەلىىدۇر
   گىن:بىئ ئىىقنى كۆرسقىتى  ق يايىۇ؟ ئۇ ب لسىىۇ مۇنداو ە

َ
َْ عُ الَِّهمَّ إّنِّ أ ِ َُ ب ِ

شر
ُ
َْ أن أ ِ وُذ ب

نا أعَُِم   واســر 
َ
َُ ملِا الَ فِ فر عَ وأ   ُر

َ
مئىك ئى ئالال ، ھەقىقەتەن مەن سقققىلىگە شققق)يەنى    .َِمُ عر أ

كەلتۈرۈپ قملىىقىىدىن سىلىگە سمغىنى  پانا  تىلەيىەن، مەن بىلىدىغان بىلىەيدىغان 
ا (بارلىش گۇناھلىئى  ئۈچۈن سقىلىدىن مەغىىئەت قىلى  كەچۈرۈۋ:تىىلىئىنى س رايىەن

   )ئىىاى ئەھىەە رىتايەت قىلغان( ا“گىن:ئۈچ قمتى  ەبۇنى 
 زىيانلىرى ئىنسانغا كەلتۈرىۇىغان شېرىكنىيۋە  ۇرلۇقكۇ 

تۇرمۇش    ى قااليمىقان  جاپالىق ۋە ئىنكار قىلغان ئادەمنىي  ئالالھنى( 0)
 ئالالھ تائاال مۇنۇمق دېگەن:  ھەقتەبىلىش دمئىرىسى ئىنتايى  تار بولىۇۇ  بۇ 

َرَض َعنر ﴿ عر
َ
رِ  َوَمنر أ َم  ًك َوَنرَُشُ ُ يَورَ  الرِقَياَمةِ فَإِنَّ َلُ َمِييَشًة َضهر  ىِذكر عر

َ
 ﴾أ

ئۇنىڭ ھاياتى جاپالىش ب لىدۇ،  ،لى ممنىقڭ ھىقدايىتىىقدىن يۈز ئۆرۈيقدىلەنىىك﴿
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 ئايەت(-304سۈرە / تاھا -00) ﴾تىئىلدۈرىىىز ھالەتتە بىز ك ر ئۇنى قىھامەت كۈنى
ئالالھنىي قاتتىق ئازمبىغا دۇچار بولۇش   ىغا س   ەۋەب  نىيبەنۇىش   ېرىك 

 : ەندېگۇنۇمق مدە « قۇرئان كەرىم»بولىۇۇ. ئالالھ تائاال 
ُة ﴿ هــَ َْ َعَِيرِهمر لَير ئــِ ولَــــــ 

ُ
اٌر أ اتُوا َوُهمر ُكفــَّ َفُروا َومــَ َُ ِيَن  اِس  اهللِ إِنَّ اِلَّ ِة َواِلَــّ ردَْمَلئِكــَ َوال

َِييَ  ْجر
َ
ُف َعهرُهُم الرَيَذاُب َواَل ُهمر يُهَظُرونَ  َخاِِلِيَن فِيَها  أ   ﴾اَل ُُيَفَّ

ئەنە شۇىر چ قۇى  ققق گەنلەرىئ پمتى ئۆلكۇائەا چىڭ تۇرۇپ كاا ،شقۈبھىسقىزكى﴿
نىڭ لەنىتىگە ئۇچئايدۇا ئۇىر ەوزالتا پەرىىقتىلەرنىڭ ۋە بارلىش  ئىنسقانالر ،ئالالھنىڭ

ئىلىققدىغققان ئققازاب ئۇىرغققا بمئۇىرەىن ئققازاب يمنىللىتىلىەيققدۇ،  مەڭگۈ قققالىققدۇ،
 (ئايەت–360، -363بەقەرە  / سۈرە -0) ﴾كمچىلتۈرۈلىەيدۇ

 ۈشنىي باشقا كىشىلەرگە كەلتۈرگەن زىيانلىرى( ئالالھ شېرىك كەلتۈر4) 
ئەما كىش  ىگە ئوخشاش  خۇددى ئىمانس ىز كىش ىئالالھنى ئىنكار قىلغان 

 ياش  اشتىكى مەقسەت نېمە ئۈچۈن يارىتىلغانلىقىنى  ئۆزىنىي ئۇنىي ياش ايۇۇ.
نەدى  كېلى   قەيەرگە بارىۇىغانلىقىنى  نېمە ئىكەنلىكىنى ۋەۋە غايىس  ىنىي 

  بۇ دۇنيادى  ئايرىلىۇۇ.بىلمەي تۇرۇپال
جەننەت ۋە د ۋزمخقا تىكى قايتا تىرىلىش    كە  ئىمانس    ىز كىش    ى ئاخىرەت

 مۇش  ۇقايغۇس  ى ۋە ئارزۇس  ى پەقەت -غەم ئىش ەنمەيۇىغان بولغاچقا ئۇنىي بارلىق
 . ئېرىش   كەن نەرس   ىلىرىياش   ايۇۇ الدۇنيا ئۈچۈنمۇش   ۇ   ئۈچۈنال بولىۇۇ دۇنيا

كەلۇىمۇ  قىلغان ئىش  لىرى باشقا كىشىلەرگە  ھااللۇى  كەلۇىمۇ ياكى ھارممۇى 
 قايغۇسى-بارلىق غەمنىي ئۇبۇالرغا ئەھمىيەت بەرمەيۇۇ.   زىيان ئېلى  كەلۇىمۇ

 يەتچىلىكىش  ەخس     كۆپۈنچە ھالالردم بولۇ  ئۈچۈن ىتىمەنپەئپەقەت ئۆزىنى ال 
  ش  ەپقەت ئازىيى –بۇ خىل كىش  ىلەر ئارىس  ىۇم مېھرى ر ھى بىلەن ياش  ايۇۇ.

كىش  ىلەر ئارىس  ىۇىكى ئىش  ەنچنىي  لىق ئەۋج ئالىۇۇ.س  ىزلىك  بىپەرۋمرەھىم
ۇنىي دەل ش ن نەرسىلەرگە ئىشەنچ قىاللماسلىقىمۇتۆۋەنلىش ى ۋە شۇنۇمقال نۇرغۇ

 مۇنۇمق دېگەن:  بۇ ھەقتە مەھسۇلىۇۇر. شۇڭالشقا ئالالھ تائاال 
ِدَُْمور ﴿ ـ  َيير َ َن َظ

ر
َن ال َياَيو  ِهًرا مِّ نر ـ   َوُهمر َعنِ  ةِ اِل  ِخَرةِ ُهمر َغ  ﴾ِفُِونَ اآلر

 ﴾ دۇرغەپلەتتى ىر ئالىئەتتىنشىنىال بىلىدۇ، ئۇۈنۈتاشقى كۆر ەۇنھا ھاياتىنىڭ ئۇىر﴿



 

41 

 (ئايەت-2 رۇى / سۈرە-10)
 نىتتىنىال كۆزلەيۇىغان كىشىلەر ئازرمق مەنپەئەىئۆزىنىي ش ەخسىي مەنپەئ

غا رەھىم قىلمايۇۇ. س  الىۇۇ. باش  قىالر ئىنس  انالرغا زىيانمەخلۇقاتالرغا   دە 
 دە مۇنۇمق دېگەن:«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ِير ﴿ كُ َواِلَّ
ر
َفُروا َيَعدَْمعَُّيوَن َويَأ َُ ـ  ُِور َن  َي نر

َ ُكُ  اِلر
ر
َُّهمر َن َكدَْما تَأ  ﴾ُم َواِلَّاُر َمثرًوى ل

 ،ئىچىدۇ-ن ب لىدۇ ۋە چاھارپايالرەەك يەپەكقااىئىر ەۇنھا ھاياتىدىن بەھئىى﴿ 
  (ئايەت-30 مۇھەمىەە / سۈرە-42) ﴾زاخ ب لىدۇ( ئۇىرنىڭ جايى ەوەئالىئەتت)

ىر ب بەنۇىلەرگە ئېلى  كېلىۇىغان ئالالھقا ش ېرىك كەلتۈرۈشنىي الرمانا بۇ
 ئاقى ىتىۇۇر.قىسىم 
رُ  ) قىلىش گەرلىكىرس   ېھ .4 حر ِــّ ئىس   الم گەلىك قىلىش ىر: س   ېھ(َوالس

 دمخانالر س    ېھىرگەرلەر  دىنىۇىكى ئەڭ چوڭ گۇناھالر قاتارىۇىنۇۇر. چۈنكى
 ئىش  الرنى غەيىب پەقەت ئالالھقىال مەلۇم بولغان جىنالردى  ياردەم س  ورميۇۇ 

تۇغق  انالر -خوتۇنالر  ئۇرۇق-ئەر ئىن  اق .بىلى  ۇىغ  انلىقىنى دەۋم قىلى  ۇۇ
نىي ھەممىس   ى كۇ ىرلىققا پەيۇم قىلىۇۇ. بۇ ئىتتىپاقس   ىزلىق ئارىس   ىۇم

 ئېلى  بارىۇىغان ئىشالردۇر.
 دە مۇنۇمق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»تائاال ئالالھ 

﴿ ِ  ب
َح   إاِلَّ

َ
يَن بِِ  ِمنر أ آرِّ ردَْمررءِ َوَزورِجِ  َوَما ُهم بِضـــَ َ ال اهللِ إِذرِن َفَيَعَيَِّدُْموَن ِمهرُهدَْما َما ُيَفرِّقُوَن بِِ  َبير

  ﴾َويََعَيَِّدُْموَن َما يَُُض ُهمر َوالَ يَهَفُيُهمر 
بىئىققدىن –ل تۇننى بىئ–ۇ ئىللىسققققىققدىن ئەر( بيەنى ئىنسققققانالر)ئۇىر ﴿

ئالالھنىڭ  (سققققمھىئ ئارقىلىش)ئايئىت:تىدىغان سققققمھىئىگەرلىلنى ئۆگىنەتتىا ئۇىر 
، ئۇىر ئۆزىگە زىھىنى بار ،ھالبۇكى لىەيدۇائىئاەىسقققىز ھمە كىىقققىگە زىھان يەتلۈز

  (ئايەت-300بەقەرە  / سۈرە-0) ﴾پايدىسى ي و نەرسىنى ئۆگىنەتتى

 زىيىنىكنى ي كىش    ىلەرگە ۋە جەمئىيەتكە بولغ ان يامان س    ېھىرگەرلى
ئ  الالھنى قويۇ   تى  ئ  ازدۇرۇ  توغرم ئېتىق  اد نىكىش    ىلەر. ئىنت  ايى  چوڭ

 مەخلۇقالردى  ياردەم س  ورمش  قا  ھەتتا ئۆزىنىي كەلگۈس  ى تەقۇىرىنى ئەنە ش  ۇ
 جىنكەشلەرگە تاپشۇرۇشتەك ئازغۇنلۇققا ئېلى  بارىۇۇ. شۇڭا پەيغەمەەررمممال  
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س  ېھىرگەرنىي دېگەن ئۇياقتا تۇرس  ۇن  ھەتتا  ئەلەيھىس  س  االم س  ېھىر قىلىش
كۈنلۈك ئىەادىتىنىي  21س  ۆزلىرىنى تەس  تىقلىغان  ئىش  ەنگەن كىش  ىنىي 

 ئېيتقان. مەقەۇل بولمايۇىغانلىقىنى
ئايالالر ئوتتۇرىسىغا ئىسسىتقۇ  -جەمئىيىتىمىزدە بىر تۈركۈم كىشىلەر ئەر

  ئېتىقادى ئاجىز كىش   ىلەرنى ئالۇميۇۇ. بۇنۇمق ياكى س   ۇۋۇتقۇ قىلىمىز  دە
 قىلىش ئىسالم دىنىمىزدم ھارمم قىلىنغان.

ُ  ) ن  اھەق ئ  ادەم ئۆلتۈرۈش .1 ِس  َقعـر َ  إالَّ اهلُل  رَّ َ حَ  ِت الَّ  اِلَّفر
ر
ال ـِ . ئ  الالھ ت  ائ  اال (قِّ ب

 دە شۇنۇمق دېگەن: « قۇرئان كەرىم»
مِهًا م عَيَ ﴿ عُ ر ُمؤر ً ا فَجَ َوَمن يَقر ـ  دْمِّ ا فِيَها وََغِضَب َزهؤُ ُ َجَههَُّم َخ َع َّ َلُ َعَذابًا َعِظيدًْمااهلُل ِِلً

َ
 ﴾َعَِيرِ  َولََيهَُ  وَأ

 ، ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەى ب لىدۇ،مىننى قەستەن ئۆلتۈرىدىلەنلى بىئ مۆكىى﴿
، ئالال  الھنىڭ غەزىىىگە ۋە لەنىتىگە ەۇچار ب لىدۇئۇ جەھەننەمقدە مەڭگۈ قالىدۇا ئال

 (ئايەت-91نىسا /  سۈرە -4) ﴾ۇنىڭغا قاتتىش ئازاب تەيھارىيدۇئ
ئىس    الم دىنىۇم ئادەم ئۆلتۈرۈش ئەمەە بەلكى بىر كىش    ىنىي چاقچاق 

 .ناھتۇرگۇشمۇ تەڭلەنەرسىلەرنى  تىغلىقمشلىرىغا قىلى  بولس ىمۇ ئۆز قېرىنۇ
ى يارمش  تۇرۇ  قويۇش ئىككى مۇس  ۇلماننيامانلىش  ى  قالغان ئەكس  ىچە بۇنىي 

 ئۈستۈن تۇرىۇۇ.  ە لە ناماز ۋە نە لە ر زم تۇتقانۇى ن
ُ  ) جازمنە يېيىش .2 َبا وَأكر كىشى ئۆز كۈچىگە تايىنى   دىنىمىزدم ھەربىر (:الرِّ
ۋە قىيىنچلىققا يولۇققانۇم ئالالھ يولىۇم نى ئىش    لىتىش پاك نەرس    ىلەر  ھاالل

 بىرىگە ياردەم–تەش  ەبەۇە قىلىنىۇۇ. ئەكس  ىچە بىر خالىس ئۆزئارم ياردەم بېرىش
  ىبېرىش   نىي ئورنىغا باش   قىالرغا قىيىنچىلىق ئۈس   تىگە قىيىنچىلىق ئېل

 مۈلكىنى ناھەق يەۋېلىش ئېغىر گۇناھتۇر.–ۋە مال كېلىش
 دېگەن:  مۇنۇمقدە « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ِيَن ﴿ ي َها اِلَّ
َ
ضر َءايَا أ

َ
َبا أ ُكُِوار الرِّ

ر
ـ  َمُهوار الَ تَأ َضاعَ َي ُِِحونَ اهلَل َفًة َواتَُّقوار ًفا م   ﴾لََيَُِّكمر ُتفر

مەقسىتىڭالرغا ئمئىىىش  ،جازانىنى قاتىۇقات ئاشقۇرۇپ يمىەڭالر !مۆمىنلەر ئى﴿
 (ئايەت-310ئائ ئىىئان  / سۈرە-1)  ﴾ن ئالالھقا تەقتاەارلىش قىلىڭالرئۈچۈ

پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االم ج  ازمنە يېيىش    نى  ي نەقەدەر ئېغىر گۇن  اھ 
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 لىكىنى بايان قىلى  مۇنۇمق دېگەن: ئىكەن
 َرِِضَ اهلُل َعهرُ   ةَ َِ َظ هر حَ  نِ بر  اهللِ   ِ بر عَ ]َعنر 

َ
 ابً رِ  مُ هَ رر دِ : اَل قَ  مَ َِّ ســَ وَ   ِ ير َِ عَ   اهللُ ّلَّ صــَ  اهللِ  وَل ســُ رَ  نَّ أ

 يَ 
ر
  مُ َِ ير يَ  وَ هُ وَ  ُ  جُ الرَّ   ُ ُِ كُ أ

َ
 وَ  ة  عَّ سِ  نر مِ  اهللِ   َ هر عِ     شَ أ

َُ (  ةً يَ نر زَ  يَ ُِ لَ ثَ ِحر
َ
 .[ )َرَوا ُ أ

رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىققدۇكى، پەيغەمبەر ئققابققدۇلال ئىبنى ھەنزەلە ”
جازانىدىن بىئ ەەرھەمگە  بىلى  تۇرۇپ بىئ كىىققىنىڭئەلەيھىسققسققاىى مۇنداو ە:گەن  

)ئىىاى “ قاتتىقئاقتۇرا لغىنىدىنقمتى  زىنا قى 16 ئقالالھنىقڭ نەزىئىدەئمئىىقققلەنلىلى 
 رىتايەت قىلغان( ەەئەھى

ُ  ) مۈلكىنى ناھەق يەۋېلىش–تىمالرنىي مالې. ي1  .(اْلتِيمِ  الِ مَ  أكر
ئۆلۈ  كەتكەن  س    ەۋەبلەر تۈپەيلى  ۇى  ھەرخى  لبى ر م ۇس    ۇلم  ان 

–ېپىل بولۇ  تۇرمۇش    ىغا ۋە مالتىم بالىلىرىغا كېيقېرىن ۇمش    لىرىنى ي 
ەر ەمەەرلمۈلكىگە ياخش  ى ئىگىۇمرچىلىق قىلى  قويۇش  ى قىيامەت كۈنى پەيغ

ىم تېس ەۋەب بولىۇىغان ياخشى ئەمەلۇۇر. ئەكسىچە يبىر جايۇم بولۇش قا  بىلەن
-تىملەرنى بوزەك قىلى  مالېيەۋېلىش  ي مۈلكىنى ناھەق–نى ي مالب الىالر

 ئېغىر گۇناھتۇر.ى ېلىش ىلمۈلكىنى ئىگ
 دە مۇنۇمق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ِير ﴿ ُكُِوَن إِنَّ اِلَّ
ر
ُكُِور َن يَأ

ر
ََعاََم  ُظِردًْما إِنَّدَْما يَأ َواَل اْلر مر

َ
َن َسِيْيًا َن ِف ُبُطونِِهمر نَاًراأ َِور  ﴾وََسَيصر

ىغان( )يمنى  تۇرىدق رسىقىغا  ،شۈبھىسىزكى ،مۈللىنى ناھەو يەۋالغانالر–رنىڭ مائيمتىىلە﴿
 (ئايەت– 30نىسا  / ەسۈر-4) ﴾زالقا كىئىدۇلداپ كۆيۈۋاتقان ەوئۇىر ىۋۇ ئ تنى يەۋالغان ب لىدۇا

ِف  ور َ يَ  اتلَّوّلِّ جەڭ مەيۇمنىۇى  قېچىش ) .2  (. الزَّحر
جەڭ مەي ۇمنىۇى  قېچى  كېتىش ھەقق انىيەت ئۈچۈن ئېلى   بېرىلغ ان 

 ھېسابلىنىۇۇ.   ئالالھنىي نەزەرىۇە ئېغىر بولغان گۇناھ

ُف ) پاك  ئىپپەتلىك ئايالالرغا تۆھمەت قىلىش .7 َص  قَذر مِهَاتالدْمُ  هَاِت الدُْمحر  . (الرفاَفِلَِت  ؤر
كىش   ىلىك ھوقۇقىغا ئىنتايى  ھۆرمەت ئىنس   انالرنىي  ئىس   الم دىنىمىز

ھۆرمىتىگە ئېتىەار بېرىۇىغان دىنۇۇر. –ھەربىر كىش  ىنىي ئىززەت  ىلىۇىغانق
ئاالھىۇە  ھۆرمىتىنى قوغۇمش–ئايال مۆمىنلەرنىي ئىززەت-ئەر دمدىنىمىز شۇڭا

ى ئەيىەلىرىنالم دىنىۇم بىرەر مۆمىننىي . بۇنىي ئەكس   ىچە ئىس   تەكىتلەنگەن
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كىش    ىلەر ئالۇىۇم  ياكى مەخپىيەتلىكلىرىنى ئوتتورىغا چىقىرى  ئۇنى باش    قا
ىنى ئېچىش  ئابرۇيىنى تۆكۈش كىش   ىنى ەئەيى ياكىخى الەتچىلىككە قويۇش 

 ھېسابلىنىۇۇ. ئۆلتۈرگەنگە ئوخشاش ئېغىر گۇناھ
تۆھمەت چاپالش  غاايالالربولۇپمۇ پاك ئ  تۆھمەت چ اپالش بىرەر كىش    ىگە
ە د« قۇرئان كەرىم»گۇناھتۇر. ئالالھ تائاال ئىنتايى  ئېغىر  ئ الالھنىي نەزەرىۇە

 مۇنۇمق دېگەن:  ھەقتەبۇ 
ـ  إِنَّ ﴿ َصَه ردُْمحر ُموَن ال ِيَن يَرر ـ   ِت اِلَّ ـ  ِفَلِت االرَف مَِه ردُْمؤر ِخَرةِ َولَُهمر َعَذاٌب َعظِ  ِت لُِيهُوا ِف ل نرَيا وَاآلر   ﴾يمٌ اِل 
مىن ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالر ەۇنھا ۋە ان ئىىتىن بىخەۋەر ئىىىەتلىك مۆيام﴿

 سۈرە-04) ﴾چار ب لىدۇئالىئەتتە چ قۇى لەنەتلە ئۇچئايدۇ، ئۇىر قاتتىش ئازابقا ەۇ
  (ئايەت-01نۇر  /

پاك نى ب اھ انە قىلى  كىچى ك ئىش    الرتۈرلۈك  بەزى كىش    ىلىرىمىزدە
    ھاقارەتلەيۇىغانتىلاليۇىغان غان  يامان گە  سۆزلەر بىلەنخاراليۇى ئايالالرنى

غان بىلەن  چوڭ ئىش ھېس    ابالنمى نەزىرىمىزدەبىزنىي  بۇ .بارئادەت  ي ام ان
 گۇناھ ھېسابلىنىۇۇ.ئالالھنىي نەزەرىۇە ئىنتايى  چوڭ 

بىر ق  انچە چوڭ  ى متق  انكۆرۈلجەمئىيىتىمىزدە كۆ  يەنە  تۆۋەن  ۇە بىز
ۇن اھالرنىي كەلتۈرۈ  چىقىرىۇىغان ئاقى ەتلىرى ۋە زىيانلىرى بۇ گ گۇن اھالر ۋە

 توغرىسىۇم توختىلى  ئۆتىمىز.
 ۋە قىمار ئويناش. ھارمق ئىچىش .0

 دە مۇنۇمق دېگەن:« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
ِيَن َءا يَا﴿ ي َها اِلَّ

َ
نَصاُب وَ َمُهو  أ

َ
ردَْميرِسُ َواِل ُر َوال َدْمر

ر
ـ  ار إِنَّدَْما اْل ل زر

َ
ـ   مُ اِل يرَط نر َعدَْمِ  الشَّ ٌس مِّ ِن رِجر

ُِِحونَ  َعنُِبو ُ لََيَُِّكمر ُتفر ـ    فَاجر يرَط َضا  إِنَّدَْما يُِريُ  الشَّ َفر ن يُوقَِع بَيرَهُكُم الرَيَ اَوةَ َوالر
َ
رِ  ِف  ءَ ُن أ َدْمر

ر
دَْميرِسِ اْل

ر  َوال
ِر  مر َعن ِذكر ُُ ِو  اهللِ َويَُص َّ هعَ َوَعِن الصَّ نُعم م 

َ
  ﴾ُهونَ ةِ َفَه ر أ

ئى مۆمىنلەر! ھققاراو ئىچىش، قىىققار ئ ينققائ، ئىال  قىلىقق  تىللەنگەن ﴿
نەرسقىلەرگە چ قۇنۇئ، پائ ئ قلىئى بىلەن پائ سقملىش پەقەت شققەيتاننىڭال ئىىى، 

بەلتلە ئمئىىققىىققڭالر ئۈچۈن شققەيتاننىڭ ئىىققىدىن يىئاو  اپاسققلىنا قىلىقالرەۇر
اڭالرەا ەۈشققققىەنلىك، ئۆچىەنلىك ب لۇڭالرا شققققەيتقان ھقاراو، قىىقار ئقارقىلىش ئار
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تۇرغۇزماقچى، سىلەرنى نامازەىن ۋە ئالالھنى ياە ئمتىىتىن ت سىاقچى ب لىدۇ، سىلەر 
 ئايەت(-93،-90سۈرە / مائىدە -4) ﴾ئەمدى )ھاراقتىن، قىىارەىن( يانىامسىلەر؟

َعنِبُو ُ فَ »دېمەس    تى   “ئۇ ئىش    الرنى قىلماڭالر”ئاال بۇ ئايەتتە ائ الالھ ت  ۇ)ئ «اجر
ئۇ ئىشالرنىي مەنئى  ئاالنىي بۇ س ۆزىادەيۇۇ. ئالالھ ت (بولۇڭالر ئىش الردى  يىرمق

ۋمس    ىتە  ۋە يېتەكلەيۇىغان ئىش    الرغا ش    ۇ قىلىنغ انلىقىنىال ئەمەە  بەلكى
  ئىشالرنى مۇ مەنئى قىلىنىۇىغانلىقىنى كۆرسىتىۇۇ. ھەرقانۇمقبولىۇىغان 
 اننى ئىنس   انلىققاتارلىق مەس     قىلىۇىغان نەرس   ىلەر ئىنس    ھارمق

تىنى يوقۇتۇ  ھاي منىيلىققا ھەتتا ئۇنى ۇىنمۇ تۆۋەن ئورۇنغا چۈشۈرۈ  يىساالھى
  ىالر ئ  ارس    ى  ۇم ئۆچمەنلى  ك  ئ  ادمۋەتقىم  ار بولس     ا ئوينىغۇچ ۇۇ.قويى  

اد ي ئالالھنى  تۇرمۇشنى ۋەيرمن قىلىشنى كەلتۈرۈ  چىقىرىۇۇ. دۈشمەنلىشىش
رۈ  خىي  الى ب  ايلىقق  ا كۆن  ۇۈئ  ادەمنى ھورۇنلۇقق  ا  .توس    ۇي  ۇۇ ئېتىش    تى 
ەرنى  ي پەرزەنتل  من قىلى   ئ  ائىلىنى ۋەير  بۇزۇ  ئىيەتنىجەم .قىزىقتۇرى  ۇۇ

ەت بۇ ئۇلۇغ نېمەتنى ئەقىل  ۇى  ئىە  ار .ئىس    تىقە  الىنى ن  ابۇت قىلى  ۇۇ
نس    اننى بىكار تەلەت قىلى  ئى .قىلىۇۇ ئىس    رم  ۋمقىتنى  ئ اجىزلىتى ۇۇ

الل ۇىغان ھاىپقۇزناق تا ئائىلىنى ر  قىلۇۇردىغان يمىللەتنى تەرەققى .قويى ۇۇ
چاقا ۋە ئىللىق ئائىلىۇى  ئايرى  -باال  خوتۇن-ھەتتا ئەر .كەسىپتى  توسىۇۇ

 .ياالڭتۆش قىلى  قويىۇۇ
 پال ق الماس    تى   ئۇنى غاەئىچىش    نى چەكل ئىس    الم دىنىمىز ھ ارمق

ەر پەيغەمە. بۇ ھەقتە توسىغان مۇناس ى ەتلىك ھەر قانۇمق ئىش نى قىلىش تى 
 يھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:ئەلە
َر َوَشارَِبهَ اهلُل : لََيَن َعَِيرِ  وََسَِّمَ اهلُل َصّلَّ اهللِ قَاَل َرُسوُل  اَل قَ  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  ابرِن ُعدَْمرَ  نر عَ ] َدْمر

ر
ا اْل

دُْمولَةَ  ردَْمحر َها وََحاِمََِها َوال َعِِّصَ بُو َداُوَد(  إَِْلر ِ  وََساقَِيَها َوَبائَِيَها َوُمبرَعاَعَها وَََعِِصََها َوُمير
َ
  .[ )َرَوا ُ أ

  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساىى ،رىتايەت قىلىنىدۇكى ئۆمەر رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن بنىئى”
، غا، سققاتقۇچىگەتائاى ھاراو ئىچلۈچىگە، ئۇنى ق يۇپ بەرگۈچى گەن  ئالال :مۇنداو ە

، مائ زاكاس ئىىلىگۈچىگە ۋە ئۇنى ئىىلەتلۈچى سقمتىتالغۇچىغا، سقىقى  چىقىئى 
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ەۇكقانقدارغقا، ھقاراقنىقڭ پۇلىنى  يەتلۈزۈپ بەرگەن، گەقىلغۇچىغقا، ئۇنى كۆتۈرگۈچى
ەن ە:گ باراۋەر، ئ لىائبىلەن  بۇىرمۇ گۇنا يەنى ) ا“گۈچىگە قاتتىش لەنەت قىلدىمي

 رىتايەت قىلغان( ئەبۇ ەاۋۇە)ئىىاى  مەنىدە(
 زىنا قىلىش  .4

 مق دېگەن: دە مۇنۇ« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
َن  ﴿ َرُبوا الِزّ ـ    َواَل َتقر  ﴾َء َسبِيًل آِحَشًة وَسَ إِنَُّ  ََكَن فَ
-32) ﴾ئۇ قەبى  ئىىققتۇر، يامان ي لدۇر ،چۈنلى ازىناغا يمقىنالشققىاڭالر﴿
 (ئايەت-10 ئىسئا /  سۈرە
  پەرۋەردىگارىمىز ئىنس   انالرنى نىكاھلىنىش يولى بىلەن پاك  ئىپپەتلىك 
يرىۇى  بىر قىسىم ئىنسانالر نىكاھلىنى  پاك ئائىلە قۇرۇشقا بۇ قاياشاش ھاالل

اللەت ئىنسانالر ئىچىۇە ئەۋج مزىنا زقارىغانلىقتى   ۋە زىنانىي ئاقى ىتىگە س ەل
 نەتى ىۇە ئەيۇىزگە ئوخش اش س اقايماە  مەينەت كېسەللەرگە گىرىپتار .ئالۇى
ممىمىزنى زىنادى  نۇرغۇنلىغان كىش   ىلەر ئۆلۈ  كەتتى  ئالالھ تائاال ھەبولۇ  

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: ساقلىسۇن.
ُِِهوا بَِها  قَاَل:  قَاَل  َرِِضَ اهلُل َعهرُ   بِن ُعدَْمرَ اهللِ نر َعبر ِ ]عَ  َهِر الرَفاِحَشُة ِف قَور   َقط   َحّتَّ ُيير لَمر َتظر

 َ ورَجاُع الَِّت ل
َ اُعوُن  َواِلر ِيَن َمَضوراإاِلَّ فََشا فِيِهُم الطَّ َلفِِهُم اِلَّ سر

َ
 ...[ )َرَوا ُ ابرُن َماَج (مر تَُكنر َمَضتر ِف أ

  مۇنداو ە:گەن ، رەسققۇلۇلال رىتايەت قىلىنىدۇكى ئىبنى ئۆمەر رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن”
 ئۇىرنىڭقىلسا،  ئاشلارا–و، ئۇىر زىنانى ئ چۇتارقالسا مدە زىنا، پاھىىەبىئ قەۋھەر قانداو 
ب ۋىلىئىدا كۆرۈلۈپ باقىىغان ق رقۇنۇشلۇو –ئىلگىئىلى ئاتاۋابا كمسىلى ۋە ئۇىرەىن  ئارىسىدا
 رىتايەت قىلغان( ئىبنى ماجە)ئىىاى  “ كەئ تارقاپ كمتىدۇا كمسەللەر
 تاماكا چېكىش  .1

ساالمەتلىكىگە ۋە شەخسىي تازىلىقىغا ۋە –تاماكا چېكىش ئىنس اننىي تەن
زۈ   ئىقتىس   ادقا بىھۇدە زىيان س   الىۇىغان ئەترمپتىكى مۇھىتقا تەس   ىر يەتكۈ

ھارمم ئىش بولۇ   ئالالھ تائاال بىزگە ئامانەت قىلى  بەرگەن جىس  مىمىزنى ۋە 
 ئوخشاش ئىشتۇر.ھاالكەتكە تاشلىغانغا  قىممەتلىك ھاياتىمىزنى
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 دە مۇنۇمق دېگەن: « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
يرِ يُكمر إَِل اتلَّ ﴿

َ
َُِكةِ َوالَ تُِرُقوار بِأ  ﴾هر

  (ئايەت-394بەقەرە  / سۈرە-0) ﴾زۈڭالرنى ھاىكەتلە تاشلىىاڭالرئۆ﴿
 ىبىلىنگىن چېكىش كىچىك ئىش   تەك تاماكا بەزى كىش   ىلەرنىي نەزىرىۇە

چۈنكى تاماكا چەككۈچى ئۆزىگە  ئىقتىس    ادىغا   بىلەن بۇ كىچىك ئىش ئەمەە
ىيان ز غىمۇ  بالىلىرىقالماستى  ئاياللىرىغا   بۇلغا ۋە مۇھىتقا زىيان سېلى 

ئۆزىنىي ياش  لىق باھارىنى ۋە جەمئىيىتىمىزدە نۇرغۇنلىغان ياش  الر  س  الىۇۇ.
  قىلغانۇى دۇنياسىنى ۋە كۆڭۈللۈك ئائىلىسىنى ۋەيرمن–ئانىسىنىي مال–ئاتا

س  ادىر ھەرخىل قەبىھ ئىش  الرنى قا ئوخش  اش ئوغرىلىق قىلىش  س  ىرت  يەنە 
ا تاماكدېمەك    ۋمقىتس   ىز ئايرىلماقتا. جىنايەت ئۆتكۈزۈ  بۇ دۇنيادىقىلى   

ر ئى  ۋە باش  قا زەھەرلىك نەش  ە  خ گىنى بىلەنگەرچە ئاددىي نەرس  ىۇەك كۆرۈن
 چېكىملىكلەرگە ئۆگىنى  قېلىشنىي باشالمچىسىۇۇر.

بىز چەكلەنگەن چوڭ گۇناھالردى    كىچىك گۇناھالر بولۇ بىر قىسىم  يەنە
مۇكەممەل  ۋمقتىۇم ئوقۇغان ۋمقتىمىزدم  يىرمق بولغىنىمىزدم ۋە نامازلىرىمىزنى
 ئۆچۈرۈلۈ  تاشلىنىۇىغان گۇناھالردۇر.

 دە مۇنۇمق دېگەن: « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
ِفَرةِ ﴿ ردَْمفر َْ َواِسُع ال ثرِم َوالرَفَواِحَش إاِلَّ الَِّدَْمَم إِنَّ َربَّ ِ

ِيَن َجرَعنُِبوَن َكَبائَِر اْلر   ﴾اِلَّ
ب ىلىىسققققىىۇ، چ ئ گۇنقاھالرەىن ۋە قەبى   ن لقالىەئۇىر سققققەۋەنلىللەرەى﴿

 ﴾ەرەىگارىڭنىڭ مەغىىئىتى كەڭئىدۇرئىىالرەىن يىئاو ب لىدىغانالرەۇرا ھەقىقەتەن پەرۋ
 (ئايەت-10نەجىە  / سۈرە-41)

 يەنە بىر ئايەتتە مۇنۇمق دېگەن: ئالالھ تائاال  
َن َعهرُ  نُكَ  إِنر ﴿ رر َعهُكمر َسيَِّئاتُِكمر َجرَعنُِبوار َكَبآئَِر َما ُتهرَهور   ﴾فِّ
ىچىك كسققققاقالنسققققاڭالر  قىلىنغقان چ ئ گۇناھالرەىن مەنئى سققققىلەر ئەگەر﴿
 (ئايەت-13 نىسا / سۈرە-4) ﴾ي ققا چىقىئىىىز لىئىڭالرنىگۇناھ

 بىز ھەرق  ان  ۇمق بىر گۇن  اھنى كىچى  ك كۆرۈ  ئۇنى غ  ا س    ەل  لېكى 
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ۇناھالر چوڭ كىچىك گ  ش    يار بولۇش    ىمىز كېرەك. چۈنكىوھش    تى  ق ارم
قېرىنۇمش    لىرىمىزغا ش    ۇنى تەۋس    ىيە   ش    ۇڭائېلى  بارىۇۇ.  گۇناھالرغا

 نچەكلىگە   ياخش  ى ئىشالرغا كۆڭۈل بۆلۈ قىلىمىزكى بىز دىنىمىز بۇيرۇغان
 ئىنسانالرنىي بىز تۇرۇشىمىز كېرەك. چۈنكى كىچىك گۇناھالردى  يىرمق-چوڭ

ھەر تۈرلۈك كېسەللىكلەرنىي  قازم ۋە–كېلى متقان ھەرخىل ئاپەت ۋە باالبېشىغا 
نىي ر ھىۇى  يىرمقلىش   ى  كەتكەنلىكىمىز ۋە  « قۇرئان كەرىم» ھەممىس   ى

 قارىغانلىقىمىزدى  كېلىۇۇ. گۇناھالرغا سەل 
 مۇنۇمق دېگەن:ھەقتە  ئالالھ تائاال بۇ

َص  آَومَ ﴿
َ
يرِ ير ـ  أ

َ
ِصيَبة  فَبدَِْما َكَسَبتر أ ن م  ُفو َعنر َبُكم مِّ   ﴾َكثِْي   ُكمر َويَير

كملىىققىەسققلىك كەلسققە ئۇ سققىلەرنىڭ قىلغان  بىئ سققىلەرگە ھەرقانداو﴿
-40) ﴾گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن ب لىدۇا ئالال  نۇرغۇن گۇناھىڭالرنى ئەپۇ قىلىدۇ

 (ئايەت-10 شۇرا/  سۈرە
 ئالالھ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنۇمق دېگەن: 

رِ بدَِْما َظَهَر الرَفَساُد ِف الرَْبِّ وَ ﴿ َحر يرِ ىالر
َ
ِي َعدِْمُِوا لََيَُِّهمر يَررِجُيونَ  َكَسَبتر أ َض اِلَّ  ﴾اِلَّاِس ِْلُِذيَقُهم َبير

يامان قىلىىىققققلىئىدىن يمنىىققققى ئۈچۈن بىئ قىسققققى   نىڭئىنسققققانالر﴿
 ىندقىلىىىلىئىنىڭ جازاسىنى تمتىىى ئۈچۈن ئۇىرنىڭ قىلغان گۇناھلىئى تۈپەيلى

 (ئايەت-43 رۇى / سۈرە-10) ﴾قۇرۇقلۇقتا ۋە ە:ڭىزەا ئاپەت يۈز بەرەى
ِِب  نر عَ ]

َ
نَّ ُ  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  َقَعاَدةَ  أ

َ
ُث  ََكنَ  أ نَّ  ُُيَ ِّ

َ
وَل  أ ّلَّ اهللِ  َرســُ َِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  صــَ  َعَِير ِ  ُمرَّ  وَســَ

ََتِيحٌ  َفَقاَل  ِِبَِهاَزة  
ــر ٌٌ  ُمس ََتَا ــر وَل  يَا قَالُوا ِمهر ُ  َوُمس ــُ ر  َمااهللِ  َرس ََتِيحُ ال

ــر ٌُ  دُْمس ََتَا ــر ردُْمس   ُ الرَيبر  قَاَل  ِمهر ُ  َوال
ِمنُ  ردُْمؤر ََتِيحُ  ال
ِب  ِمنر  يَســـر نرَيا نَصـــَ َذاَها اِل 

َ
َةِ  إَِل  وَأ ََتِيحُ  الرَفاِجرُ  َوالرَيبر ُ اهللِ  رَِحر

ِ  الرِيَبادُ  ِمهر ُ  يَســـر
 َلدُ َوالر

َجرُ  َواب   َوالشَّ ( .[َواِلَّ َُخارِي   )َرَوا ُ الر
پەيغەمبەر سقققەلاللالھۇ ەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، ەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ قەتاەە رەزىھ”

، پەيغەمبەر ئەلەيھىسققسققاىى ئەلەيھى ۋەسققەللەمنىڭ يمنىدىن بىئ جىنازا ئۆتلەنىدى
يققا بۇنىققڭ ئۆزى قۇتۇلۇپتۇ يققاكى بققاشقققققىالر بۇنىڭققدىن قۇتۇلۇپتۇ، مۇنققداو ە:ققدى  
 ، پەيغەمبەردىسقققق رى؟ ەەپ ەنلىئىئى رەسققققۇلۇلال ! بۇ نمىە ە:گ ئەتئاپىقدىلىلەر 
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-مىن بەندە ب لسققققا، ەۇنھانىڭ جاپاۆئەگەر ئۇ مئەلەيھىسققققسققققاىى مۇنداو ە:دى  
تائاىنىڭ رەھىىتىگە قاراپ ماڭغان ب لىدۇا ئەگەر ئۇ ئالال  مۇشەققەتلىئىدىن قۇتۇلۇپ، 

-يۇرت، ەەئ-تائاىنىڭ باشقا بەندىلىئى، ئەئئالال  گۇناھلار، پاسىش بەندە ب لسا، 
 ئىىاى بۇلارى رىتايەت قىلغان( )ا“ چارۋىالر ئۇنىڭدىن قۇتۇلغان ب لىدۇ-ائەەرەخ ۋە م

چوڭ كىچىك گۇناھالردى   بىز تۇرمۇش    ىمىزدم !ھۆرمەتلىك قېرىنۇمش    الر
قانچلىك گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكىمىزگە بىز ھەر قاچان   خالىي بواللمايمىز. شۇڭا

ىز الزىم.  نى ئويلىش    ىمكىمگە ئ  اس    ىيلىق قىلغ  انلىقىمىز   بەلكىئەمەە
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

ِِب  نر عَ ]
َ
  إَِذا  َ الرَيبر  إِنَّ  َقاَل  وََسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  َصّلَّ اهللِ  َرُسولِ  َعنر  ُهَريرَرةَ  أ

َ
َطأ خر
َ
 ِف  نُِكَعتر  َخِطيَئةً  أ

َعةٌ  قَِربِ ِ  ورَداءُ  نُكر ــَ َفرَ  نََزعَ  ُهوَ  فَإَِذا س َعفر ــر قِ  َوتَاَب  َواس ــُ ُِوَ  َحّتَّ  فِيَها زِي َ  ََعدَ  َوإِنر  قَِرُب ُ  َ  س  ُهوَ وَ  قَِرَب ُ  َتير
ِي الرَّانُ  ِسُبونَ   بَ ر   لََكَّ ﴿ اهللُ  َذَكرَ  اِلَّ ا ََكنُوا يَكر (  [﴾َراَن ََعَ  قُُِوبِِهم مَّ ِميِذى  ر  )َرَوا ُ الَتِّ

 سەلاللالھۇ ەرەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبئەبۇ ھۇرەيئە رەزىھەلالھۇ ئەنھۇ”
ىئ ەىلىغا ب ئۇنىڭ ،ساەىئ قىلسا گۇناھنىبەندە بىئ  مۇنداو ە:گەن  ئەلەيھى ۋەسەللەى

ئالالھقا  مەغىىئەت تىلەپگۇناھتىن ق ئ ئۈزۈپ،  ئەگەر ئۇا لىت ئۇرۇلىدۇىقارا چ
 ،اۋۇپلىت ئىقارا چ ،قىلىىقا باشلىسا قايتا گۇناھنى اەىلى پاكلىنىدۇ قىلساتەۋبە 

ۇنداو ھەرگىز ئ﴿  تائاىنىڭئالال  ا قاپالپ كمتىدۇپۈتۈنلە  ىڭ قەلبىنى ھەتتا بەندىن
 ﴾ا ب لۇپ كەتلەنلەرەۇرقار كۆڭلىگۇناھلىئى تۈپەيلىدىن ئەمەلىھەتتە ئۇىر  ئەمەس، 

شققققۇنىڭغققا  ە:گەن ئققايىتى مققانققا ئققايەت(-34سققققۈرە / مۇتەانىنىن -31)
  )ئىىاى تىئمىزىە رىتايەت قىلغان(“ قارىتىلغانا
قىلى   گۇناھ ئىش  الردى    ھەممىمىزنى ياخش  ى ئىش  الرنى كۆپرەك ئالالھ

    كەڭ مۇس ۇلمانالرغا ۋە باشقىالرغا ساۋمبلىق ئىشالرنى قىلى قايىرمق تۇرۇش 
كۆپلە  ئىلىم ئېلى   جەمئىيىتىمىزنىي   س  الىھ مۇس  ۇلمانالردى  بولۇش  قا 

ىھ پۇقرم ى سالمىللىتىمىزنىي تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشۇشقا  پەرزەنتلىىرىمىزن
ۋە مۇس ۇلمانالردى  قىلى  تەربىيلەشكە  پايۇىلىق ئىلىم بىلەن قۇرمللىنىشقا 

زنى دىلىمى !ئىمانىمىزنى مۇستەھكەم قىلسۇنيېتەكلەش كە نېسى  قىلسۇن. 
  ئامى !  ئىمان نۇرى بىلەن يورۇتسۇن.
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 )جۈمە(كۈنى -48ئاينىي -00

 
 ئىسالم دىنىدىكى ئىسراپچىلىق توغرىسىدا 

 
 يمِ حِ الرَّ  نِ ِحر  الرَّ  اهللِ  ِمْسِب

َ  إِنَّ 
ر
َ  وَ  دَْمُ  ُ َنر  هلِلِ  دْمر َ ال َعِييرُه ُ ن َ  وَ  سر ِفرُ ُ ن َعفر ِ  ذُ ُيور نَ  وَ   سر ُفِسَها رِ وُشُ  نر مِ  اهللِ ب نر

َ
 يَِّئاِت سَ  نر مِ وَ   أ

دَْماِِلَ  عر
َ
ِ  ِ يَّ  نر مَ  ا أ ِِ ر يُ  َمنر وَ    َلُ  ِض َّ مُ  لَ فَ  اهللُ  هر َه ُ وَ    َلُ  َهاِدىَ  لَ فَ  ضر شر

َ
نر الَّ إِل   أ

َ
 اهللُ  إاِلَّ   َ ـأ

َ  ُ وَ  َْ َشِ  الَ  حر َه ُ وَ   َلُ  ير شر
َ
نَّ  أ

َ
ً اُمَ  أ ُلُ رَ  وَ  برُ  ُ عَ  دْمَّ َحابِ ِ وَ  هِلِ  ََعَ  وَ  َِير ِ عَ  اهلل َصّلَّ  ُسور صر

َ
َيِ  أ ْجر

َ
َ أ  . ير

ا مَّ
َ
 : ير ُ بَ  أ

سانا ئېيتىمىز  -ۇۇس انا ئالالھقا خاس تۇر. بىز ئالالھقا ھەم-بارلىق ھەمۇۇ
ئالالھتىنال ياردەم تىلەيمىز  ئالالھتى  مەغپىرەت تىلەيمىز. ئالالھقا سېغىنى  

ھەۋەس    لىرىمىزنى  ي ي  ام  انلىقلىرى  ۇى   -ك ۆڭ ۈل لى رىمىزدە كەچكەن ئوي
ئەمەللىرىمىزدە كۆرۈلگەن يامان قىلمىش   الردى  پاناھ تىلەيمىز. ئالالھ ھىۇميەت 

چى بولم اي ۇۇ  ئالالھ گۇمرمھلىقتا قالۇۇرغان قىلغ ان ئ ادەمنى ھېچەىر ئ ازدۇرغۇ
رىمەنكى: ي  الغۇز ېئ  ادەمنى ھېچەىر ھى  ۇميەت قىلغۇچى بولم  اي  ۇۇ. گۇۋمھلىق ب

ئالالھتى  باش   قا ھېچەىر ئىالھ يوقتۇر  ئالالھنىي ھېچەىر ش   ېرىكى يوقتۇر. 
رىمەنكى: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىي بەنۇىسى  ئالالھنىي ېگۇۋمھلىق ب

س    ىۇۇر. ئالالھنىي مەرھەمىتى ئۇنى غا  ئۇنىي ئائىلە تەۋەلىرىگە  ئۇنىي ئەلچى
 بارلىق ساھابىلىرىگە بولسۇن.

  دە خىتاب قىلى  مۇنۇمق دېگەن: « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
رر َتبرِذيًرا﴿ ـ   إِنَّ   َواَل ُتَبِذّ َي َواَن الشَّ رِيَن ََكنُوا إِخر

ردُْمَبِذّ يرَط  ِطيِ ال ِِّ  َكُفوًراـ  َوََكَن الشَّ  ﴾ُن لَِرب
چققاچقۇچىالر ھەقىقەتەن -چققاچىىغىنا بۇزۇپ-مقمقلىقڭقنقى بۇزۇپ–پقۇئ﴿

 ﴾شەيتانالرنىڭ قمئىنداشلىئىدۇرا شەيتان پەرۋەرەىگارىغا ت لىىۇ تۇزك رلۇو قىلغان ئىدى
  (ئايەت-02،-06ئىسئا  سۈرە /-32)

ئىس    الم خۇتەىس    ى ۇى  پ ايۇىلىنى  كەڭ جامائەتلەرگە جۈمە  كىبۈگۈن
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ھەققىۇىكى بەزى كۆرسەتمىلىرى ھەققىۇە  تى  توس ۇشئىس رمپچىلىقنىنىي دى
  توختىلى  ئۆتمەكچىمىز.

  ددىۇى  ئاشۇرۇۋېتىشھە”  ئەرەبچە سۆز بولۇ  سۆز ئەسلى ندېگە “ئىسرم ”
ئىس    الم دىنى ”. ش    ەرىئەتتە بولس    ا كېلىۇۇ دېگەن مەنىۇە “چېچىش-بۇزۇ 

 .ئىپادىلەيۇۇېگەن مەنىلەرنى د “كۆرس   ىتى  بەرگەن ئۆلچەمۇى  ئاش   ۇرۇۋېتىش
ئىسرمپچىلىق  ئۆلچەمۇى  ئاشۇرۇۋېتىۇىكەن تا  كىشىلەر ھەرقانۇمق ئىشدېمەك

 .ورمققا تارتىلىۇۇس   –س   وئال كۈنى قىيامەت قىلغاننىي گۇناھى س   ەۋەبىۇى 
بۇنى غ ا  دىنىمىزنى يئەم ۇى تۆۋەن ۇە بىز ئىس    رمپچىلىقىنى ي تۈرلىرىنى ۋە 

ھەققى  ۇە توختىلىمىز.  ش ۋە ج  ازملىرىرگەن ئ  اگ  اھالن  ۇۇرۇنىس    ەەتەن بە
 ىلىقئەترمپىمىزغا قارم  باقىۇىغان بولس   اق نۇرغۇن ئىش   الردم بىز ئىس   رمپچ

 قىلى متىمىز. مەسىلەن: 
 .ۇۇرلغىنى ۋمقى  ئىسرمپچىلىقىوبىزدە ئەڭ ئېغىر ب .0 
 -  بىرلىشش    ىكايەت قى–غۇن ئادەملەر بوش ۋمقتىنى غەي ەتھ ازىر نۇر 

  يۇرتالر ئارم كەمس    ىتىش خارمكتېردىكى يۇمۇرالرنى ىشبىرىنى مەس    خىرە قىل
ن ياكى تورالردم ھەرخىل ش    ەھ منىي گە  ۋە ۇفىتېلبىلەن ۋە باش    قا  دېيىش

پايۇىس    ىز س    ۆزلەرنى قىلىش ئارقىلىق ئۆتكۈزىۇۇ. ھالەۇكى بىزنى پەيغەمەەر 
 : ۇى  ئاگاھالنۇۇرۇ  مۇنۇمق دېگەنئەلەيھىسساالم بۇنى

ِِب  نر عَ ]
َ
وُل  قَاَل  قَاَل َرِِضَ اهلُل َعهرُ   ُهَريرَرةَ  أ ّلَّ اهللِ  َرســُ َِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  صــَ ِمنُ  ََكنَ  َمنر  :وَســَ ِ  يُؤر  اهللِ ب

َور ِ  ِخرِ  َواْلر ذِ  فََل  اآلر اَر ُ  يُؤر ِمنُ  ََكنَ  َوَمنر  جـَ ـِ  يُؤر َور ِ اهللِ ب ِخرِ  َواْلر رِ ر  اآلر يرَف ُ  فَِرُيكر ِمنُ  ََكنَ  َوَمنر  ضـــَ ِ  يُؤر  اهللِ ب
َور ِ  ِخرِ  َواْلر ًا فَِرَيُق ر  اآلر ور  َخْير

َ
دُْمتر  أ ُ   ُ اوَ رَ ) [  .ِْلَصر   (ي  رِ اخَ الر

مبەر پەيغەەىن رىتايەت قىلىنىققدۇكى، ئەبقى ھقۇرەيقئە رەزىقھەلقالھقۇ ئەنھۇ”
 ە ق شنىسىغا  كىىلى ئالالھقا ۋە قىھامەت كۈنىگە ئىىەنسئەلەيھىسساىى مۇنداو ە:گەن

مھىىنىنى ئالالھقا ۋە قىھامەت كۈنىگە ئىىققەنسققە م، كىىلى ئەزىھەت يەتلۈزمىسققۇن
، كىىلى ئالالھقا ۋە قىھامەت كۈنىگە ئىىەنسە يالىى سۆزلەرنى قىلسۇن ھۆرمەتلىسۇن

 (رىتايەت قىلغان ەبۇلارى)ئىىاى   ا“ياكى جى  تۇرسۇن
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ى ئالالھقا ئىشەنسە يەن كىپەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالم كىم يۇقىرىقى ھەدىس تە
 ھەممىنى ئاڭال   ھەممىنى كۆرۈ   ھەممىۇى  خەۋەر تېپى   ئ الالھ ت ائ االنىي

 ساب ئېلىنىۇىغانسۆزدى  ھې–ھەر بىر ئېغىز گە تۇرىۇىغانلىقىغا ئىش ەنسە  ۋە 
يىرمق تۇرس  ۇن دە  پايۇىس  ىز س  ۆزدى   ئۇ كىش  ى  ئىش  ەنس  ەقىيامەت كۈنىگە 
لەر ىلغىنى ئوتتۇرم ياش  تىكو. ئۇنى ۇى  باش  قا تېخىمۇ ئېغىر بئەس  كەرتى متىۇۇ

ق ا ئوخش    اش ۋمقىتنى زمي ا قىلى ۇىغان كويالردم بىر كۈن كەچكىچە ق ارت–چ اوك
 ىۇم ئەھمىيەتسىز ئويۇنالرنتېلېفون ئوينا  ۋمقتىنى ئۆتكۈزسە  ياشالر نەرس ىلەرنى

. رۈش بىلەن ۋمقتىنى ئۆتكۈزۈۋمتىۇۇ  توردم پايۇىس    ىز نەرس    ىلەرنى كۆئويناش
ر چ ايالرغا قاتنىش    ىش بىلەن ئ اي الالر بولس    ا بوش ۋمقتىنى تۈگىمەە ق ات ا

مېھرىۇى  ئايرىلى   گاڭگىرمش ئانا –بالىالر بولس   ا ئاتا بىيس   ە ئۆتكۈزۈۋمتىۇۇ.
ە بىرگبىلەن  بالىلىرى مومايالر-يبوۋميالغۇز قالغان   ئىچى ۇە قىلى   قالس    ا

 .كۈتۈش    ى متىۇۇمۇڭ ئېيتىش    ىش ئىس    تىكىۇە تەلمۈرتۈ  –ھالئولتۇرۇ   
س ى بىزنىي ئەھمىيەتس  ىز ئىش  الر بىلەن مەشغۇل ئەمەلىيەتتە بۇالرنىي ھەممى

 بولۇ   ۋمقتىمىزنى بىھۇدە ئىسرم  قىلغانلىمىزنىي تىپىك مىسالىۇۇر. 
 مۇنۇمق دېگەن: ىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمپەيغەمە

ِِبر  نر عَ ] 
َ
ُل  قَاَل : اَل قَ  َعهر ُ  اهللُ  َرِضَ  ُهَريرَرةَ  أ ور نِ  نر مِ  : مَ َِّ ســَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ صــَ  اهللِ  َرسـُ ل ِ  ُحسر  إِسر

ُك ُ  الدَْمررءِ  هِير ِ  َما تَرر ر  ا ُ وَ رَ [  ) .الََيير    (ي  ذِ مِ الَتِّ
ئەبقۇ ھقۇرەيقئە رەزىقھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىققدۇكى، پەيغەمبەر ”

 بىئ كىىىنىڭ ۆرۈر ب لىىغان ئىىققالرنى تاشققالئئەلەيھىسقسقاىى مۇنداو ە:گەن  ز
)ئىىاى تىئمىزى “ اسانىلىدۇ ەنلىلىنىڭ جۈملىسىدىنبەلۋە نىڭ يالىقى ىئىسقالم

 رىتايەت قىلغان(
يۇقىرقىۇەك  ر ھى كۆتۈرۈلۈ  كەتكەچكە كە ئەمەل قىلىشھەدىس   بىزدە بۇ 

ئىس   رم   مانا مۇش   ۇنۇمق ۋمقىتلىرىمىزبوش  دېمەك  .كۆرۈلۈۋمتىۇۇ ئەھ ملالر 
 پايۇىس  ىز  دى  ئادەملەرنىي دىللىرى رەن ىس  ەقىلىنغاچقا پايۇىس  ىز س  ۆزلەر

 بۇ ئىس    رمپچىلىقالر نەتى ىۇە .زىي انغ ا ئۇچرمۋمتى ۇۇ ەمئىيەتئىش    الردى  ج
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ش    ۇنىي ئۈچۈن بىز غا توس    الغۇ بولۇۋمتىۇۇ. تەرەققىياتى جەمئىيىتىمىزنىي
ر ئىش  ال  ۋمقتىمىزنى ئەھمىيەتلىك دەرھال ئىس  الھ قىلى نوقس  انلىرىمىزنى 

ئ  االقە  ت  ارلىقق  ا   تورتېلېفونبولۇپمۇ   ئۈچۈن ئىش    لىتىش    ىمىز كېرەك.
ش  غۇل مە قاتارلىقالر بىلەن مۇزىكا-  ناخش  ا ىلىم–پايۇىس  ىز كىنوقۇرمللىرىۇم 

دم ئۇچۇرلىرىنى  وتېخنىكا ئۇچۇرلىرىنى  س    –يې ى پەن ئورنىغابولۇش    نى ي 
 ئۇچۇرلىرىنى سىياسەت–قانۇن مەنپەئەتىگە مۇناس ى ەتلىك-ئۆزىمىزنىي ھوقۇق
ئوينا  باشنى قاتۇرۇشنىي  قىمار. ىمىزشئەسەرلەرنى كۆرۈ–ۋە ئىسالمىي ماقالە

قاتار چاي ئويناش نىي ىمىز    بىر ھەدىس بولس ىمۇ ئۆگىنىش ئورنىغا بىر ئايەت
   ئۆزىمىزنى ي  ئەۋالدلىرىمىزنى ي يارمملىق ئادەم بولۇ  ئورنىغ ا كىت اب ئۇقۇ

الزىم. بۇنۇمق قىلىش ئۆزىمىزنى  چىقىش    ى ئۈچۈن ۋمقى   ئ اجرىتىش    ىمىز
مىز ۋە ئالالھ تائاالنىي ئاخىرەت كۈنىۇە بىزدى  ئالۇىغان ئىس    الھ قىلغانلىقى

  سورىقىغا ياخشى تەييارلىق قىلغانلىقىمىز ھېسابلىنىۇۇ. -ۋمقىتنىي سوئال

 .ئىچمەك ئىسرمپچىلىقى–يېمەك .4 
 ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:

ُبوا ُُكُواوَ  ﴿ َ ِفُو   َواَل  َواشر ِفِيَ  ُُيِب   اَل  إِنَّ ُ  اتُسر   ﴾الردُْمسر
 ئىسئاپ قىلغۇچىالرنىئالال  تائاى  ، ئىسئاپ قىلىاڭالرايەڭالر، ئىچىڭالر﴿

 (ئايەت-13ئەئئاف  / سۈرە-2) ﴾ياقتۇرمايدۇ ھەقىقەتەن

 ئەمرىنى  بۇ ازىر جەمئىيىتىمىزدە نۇرغۇن كىش    ىلەر ئ الالھ ت ائ االنى يھ 
تۆكۈن  –يو. تقىرى متى  ۇۇ  ھەر خى  ل ئىس    رمپچىلىقنى كەلتۈرۈ  چىئۇنتۇ 

ت ام اقنى ئېھتىي اجۇى  س    ىرت  الردمۋە ھەر خى ل يىغىلىش     چىرمغ–ەزىرەن
 ئەھ ملالر  ئىس    رم  بولۇۋمتقان ى ۇە ت اماقالر تۆكۈلۈ بۇيرۇتۇۋېلىش نەتى ىس    

 ناھايىتى ئېغىر بولۇۋمتىۇۇ.
 :مۇنۇمق دېگەن پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم

  اذَ إِ :  مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ  اهللُ  ّلَّ صـَ  اهللِ  وُل سـُ رَ  اَل قَ   اَل قَ   ُ هر عَ  اهللُ  ِضَ رَ  اس  بَّ عَ  نِ ابر  نر عَ ] 
َ
  َ  كَ أ

َ
 مر ُُ  ُ حَ أ

  حر َس دْمر يَ  لَ فَ   اامً يَ َط 
َ
ِ َص أ  يَ  ّتَّ حَ   ُ يَ اب

  اهَ قَ يَ ِر
َ
( [.اهَ قَ يَّ َِ يُ  ور أ َُخارِى   )َرَوا ُ الر
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ئىبنى ئققاببققاس رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىققدۇكى، پەيغەمبەر ”
ى ، قۇلىنرنىڭ بىئىڭالر تاماقنى يەپ ب لساسىلەى مۇنداو ە:گەن  ئەلەيھىسساى

)ئىىاى بۇلارىە ا“ تەتىىسقققۇنىيالىتەتىىگۈچە ياكى ياىتقۇزۋەتىىگۈچە سقققۈرت
 رىتايەت قىلغان(

 تۆكۈۋېتىشيۇ   ودېمەك پەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالم بىزگە تاماقنى ئاشۇرۇ  ق
ىق ئارقىلقالۇرماي يەۋېتىش  ىمۇ  قولىۇىكى تاماق قالۇۇقلىرىنئۇياقتا تۇرس   ۇن

ە ھەددىۇى  زىياد يەنە بىر تۈرلۈك ئىسرمپچىلىق. قىلىشتى  چەكلىگەنئىس رم  
 .تى  ئىەارەتتۇريېيىش تاماق تويۇنۇ 

 بۇنى ۇى  بىزنى چەكلە  مۇنۇمق دېگەن:  مەەر ئەلەيھىسساالمپەيغە
ر  نر عَ ]  اهللِ َصّلَّ اهلُل َعَِيرِ  وََسََِّم: قَاَل َرُسوَل قَاَل   َرِِضَ اهلُل َعهر ُ َب رِ كر يَ ي  ِ ير مَ  نِ بر  ا ِ  َ قر دْمِ ال

َ
َما َمََل

َن ُصِرَبُ  فَإِنر ََكَن اَل َمَالَ  ُكَلٌت يُِقدْمر
ُ
ِب ابرِن هَدَ  أ ن  ِِبَسر

ا ِمنر َبطر َة َفُثٌُِم لَِطَياِمِ  َوثٌُُِم هَدِِمٌّ وََِعًء َشي
ابِِ  َوثٌُُِم ِِلََفِس ِ  ر  ا ُ وَ رَ .[ )لََِشَ (ذِ مِ الَتِّ  ى 

مىقداى ئىبنى مەئدى يەكئىب رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، ”
امانئاو ئاەەى بالىسققى ق رسققاقتىن يپەيغەمبەر ئەلەيھىسققسققاىى مۇنداو ە:گەن  

ىنىنى تىك تۇتقۇەەك يمھىش كۇپايەا اەەمگە بەەا ئققاچىنى ت يغۇزۇپ بقاقىىدى
سققۇن، ئۈچتىن بىئىگە سققۇ ، ئۈچتىن بىئىگە تاماو يمئەگەر پەقەت ب لىىسققا

)ئىىاى تىئمىزىە “ اا ئۈچتىن بىئىنى نەپەسلىنىش ئۈچۈن قالدۇرسۇنئىچسۇن
  رىتايەت قىلغان(

ۇچە يامان قۇرس    اق يىرىلى  ي اخش    ى تاماق ئېش    ى  قالغ” بەزىلەر
ۆ  يېيىش   ىگە باھانە دە  ئۆزلىرىنىي ك ئەمەس   مۇ بار گە  دېگەن “كەتس   ۇن

. تۈپتى  خىال  دىنىمىزنى  ي ر ھىغ  ائەمەلىيەتتە بۇ گە  . ئىزدىش    ى  ۇۇ
 ىلمىيئ ھازىرقى مېۇىتس ىنا تەتقىقاتچىلىرى تەۋسىيە قىلى متقانش ۇنۇمقال  

 .ۇكېلىۇ ملىق قانۇنىيىتىگە پۈتۈنلەي زى ئوزۇقلىنىش ئادىتىگە ۋە ساغال
اق تام بىز پەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالمنىي بىر ئۆمۈر تۇيغۇدەك! ېرىنۇمش الرق

يە  باقمىغانلىقىنى ئېسىمىزدى  چىقىرى  قويمايلى. بىز چوقۇم ئىلگىرىكى 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241


 

54 

چۆ  -توم يوپۇرم اقلىرىنى كۆكتات ئورنىۇم  ئئ اچ ارچىلىق دەس    تى ۇى  دەرە
ۇى  چوڭالر رس  اق ئاچلىقى س  ەۋەبىو  قئاش  لىق ئورنىۇم يېگەن لىرىنىمايس  ى

ى  ۇ قىلى    چوڭقۇر ئەترمپق  ا يېگۈدەك نەرس    ىنى  ي بولۇ  قىلىش    ىنى ئۈم
چە ا بىچارىلەرللىرىغوئانىلىرىنىي ق–ئۇھس   ىنى  قارىس   ا  كىچىك بالىالر ئاتا

 قاتتىق چىقىرم  يىغالش    قانئ اچلىقتى    بوۋمق ب الىالر تەلمۈرۈ  ق ارىغ ان
لىس   اڭ ش   ۇنىي قەدرى نېمىنى خار”! ھەرگىز ئۇنتۇ  قالمايلى  مەزگىللەرنى

نېمەتلىرىنى خارال   بىزگە بەرگەن دېگەن ۇەك بىز ئ الالھ ت ائ االنىي “ئۆتۈلى ۇۇ
ئاچارچىلىق دەۋرىۇىكىۇەك   قويس  اق ئالالھ تائاال بۇنىي قەدرىنى بىزگە بۇرۇنقى

ى دۆلەتلەردىكيۈز بېرى متقان  ئاچارچىلىق تونۇتۇ  قۇيۇش  ى تۇرغانال گە . ھازىر
ىز كۆز ئ ال ۇىمىزغ ا كەلتۈرس    ەك بۇ ئ اپەتلەرنىي بىزدى  ئەھ ملالرنى ھەممىم

دە بىزلەر ناچار ئادەت نۇمقش   ۇڭالش   قا بۇ. يىرمق ئەمەس   لىكىنى بىلى مالاليمىز
ۋە ئاچارچىلىق رميونالردى   ىمىزئۆزىمىزگە تەربىيە قىلىش–كۆرۈلگەن ھامان ئۆز

 .   كېرەكتەكىتلىشىمىز  ئۆزئارم لىشنىېئىەرەت ئ
  :جەھەتتىكى ئىسرمچىلىق   ئۇنى زميا قىلى ېتىشقەدىرلىمەينىي ساغالملىق .1

ئۇ يەنە بىر خىل ئىس    رمپچىلىق بولۇ    بىزدە ئ ادەمنى ئېچىن ۇۇرىۇىغان
ەر . ھازىر ئادەملۇۇرئىس  رمپچىلىقى نى زميا قىلى ېتىشدەل بىزدىكى س  اغالملىق

 يىي جاۋمبى ناھايىتى ئاددى؟ بۇنلىقىنى قانۇمق ئىس    رم  قىلى متىۇۇس    اغالم
–ىنەپسنى چۈشەنمىگەنلىكى ئۈچۈن ئەخالق ي  نۇرغۇن كىشىلەر ئىسالمىبولۇ 

. يەنە بەزى كېتى متىۇۇ  پاھىش  ە يوللىرىغا كىرى  خاھىش  ىغا ئەگىش  ى  زىنا
ق   ھارمھارمق  تاماكىغا بېرىلى   ر شەيتاننىي ۋەس ەسىگە ئالۇىنى كىش ىلە

لىق بۆرەك قاتار  لغان يۈرەك  مې ەوئاس    اس    ى ب ئارقىلىق س    اغالملىقىنىي
غان لو  تاماكا ئارقىلىق س  االمەتلىكنىي يادر سى بئەزملىرىنى زىيانغا ئۇچرمتس ا

ال مس   تى . ھەتتاكى بەزى كىش   ىلەر ئاق ئدى  چىقىرى متىۇۇئۆپكىس   ىنى كار
تىرىكلەر س    ېپىگە ياكى ئۆلۈكلەر ياكى ئۆزىنى   خېر ئىنغ ا ئۆگىنى  قىلى 
 . شۈرۈ  قويماقتاچۈ ئورۇنغاسېپىگە تەۋە بولمىغان بىر 

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: 
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ُ   اس  بـَّ عَ  نِ ابر  نر عَ ]  ـر ـُ رَ  اَل قَ  اَل قَ َرِِضَ اهلُل َعه ََِّم: اهللِ  وُل ســ ـَ ِ  َوســ ّلَّ اهلُل َعَِير ـَ  رَ َضَ الَ  صــ
ُم(ارَ ِضَ الَ وَ  ُِ ا َ

ر
    .[ )َرَوا ُ ال

ۇكى، پەيغەمبەر ھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىققدئىقبقنى ئققاببققاس رەزىھەلال”
ئۆزىگىىۇ ۋە باشققققىالرغىىۇ زىھان سقققملىىققققا ئەلەيھىسقققسقققاىى مۇنداو ە:گەن  

  )ئىىاى ھاكى  رىتايەت قىلغان(ا“ ب لىايدۇ
 مۇنۇمق دېگەن : يەنە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم 
وُل  َرِِضَ اهلُل َعهر ُ  عن جابر] ّلَّ اهللِ  قَاَل َرسـُ ِ  َوَسَِّمَ اهلُل صـَ ِكر  َحَراٌ    إِنَّ ََعَ ُي  : َعَِير

اهلَل ُمسر
ََباِل  قَالُوا : يَا َرُسوَل 

ر
ِقَيُ  ِمنر ِطيَهِة اْل نر يَسر

َ
ِكَر أ ردُْمسر ُب ال َ ً ا لدَِْمنر يََشر ََبالِ اهللِ َعزَّ وََج َّ َعهر

ر
   َوَما ِطيَهُة اْل

ِ  اِلَّارِ 
هر
َ
ور ُعَصاَرةُ أ

َ
ِ  اِلَّارِ أ

هر
َ
ٌِِم(.[ )َرَوا؟   قَاَل : َعَرُق أ   ُ ُمسر

جابىئ رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسققسققاىى ”
ئالال  تائاىنىڭ مەسققت مۇنداو ە:گەن  ھەر بىئ مەسققت قىلغۇچى نەرسققە ھارامدۇرا 
نەتۇئ لەبائ ە:گەن نمىە؟ ب لغۇچىنى تىھنەتۇئ لەبالدىن سۇغۇرۇئ ئەھدىسى بارا تىھ

ەوزاخ ئەھلىنىققڭ ئۇ  مۇنققداو ە:ققدى  ئەلەيھىسققققسققققاىى ، پەيغەمبەرە:ھىلىگەنققدە
 )ئىىاى مۇسلى  رىتايەت قىلغان( “ادۇرتەرى

لغ  ان بولس     ۇن ي  اكى ئەقىلنى وھ  ارمق ئىچى    مەس       ب  دېمەك 
ئالالھ تائاالنىي ئەقىل ئۇ  يوقىتىۇىغان نەرسىلەرنى چېكى  مەس  بولسۇن

لىقىۇى  غانۋە س    اغالملىقتى  ئىەارەت ئەڭ ئېس    ىل نېمىتىنى زميا قىل
 يۇقىرىقى قاتتىق جازمغا ئۇچرميۇۇ.

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن : 
ــُ رَ  اَل : قَ اَل ا قَ دْمَ هُ هر عَ  اهللُ  ِِضَ رَ  اس  بَّ عَ  نِ ابر  نر عَ ] ــَ وَ   ِ ير َِ عَ   اهللُ ّلَّ صــَ  اهللِ  وُل س ِ  :مَ َِّ س  ونٌ بُ َمفر  انِ عَ دْمَ ير ن

ُ  ا ُ وَ رَ ) .[ اغُ رَ فَ الر وَ  ةُ حَّ لصِّ ؛ اَ  اِس اِلَّ  نَ ٌْي مِ ثِ ا كَ دْمَ يهِ فِ  (ارِ خَ الر  ى 
ئىبنى ئقابباس رەزىھەلالھۇ ئەنھۇماەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ”

زىھان  (ن رغۇن كىىقققىلەر )قەەرىنى بىلىە ئەلەيسقققىسقققاىى مۇنداو ە:گەن  
ا ئۇ ب لسققققىىۇ سققققاىمەتلىققك ۋە ب ئ بققار نمئىەتئىللى تققارتىققدىغققان 

 يەت قىلغان()ئىىاى بۇلارىە رىتا “ۋاقىتا
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يەنە بەزى  .ز ر بايلىقى س   اغالملىقتۇرئەڭ لىك ۋە ئىنس   اننىي ئەڭ قىممەت
ۇنى ئلغا كەلتۈرۈش ۋە و  ساغالملىقنى قانۇمق ققتىنى چۈشەنسىمۇۇكىش ىلەر بۇ ن

چە ىدمۋمملىق س   اقال  تۇرۇش   نىي ئەڭ ياخش   ى ئۇس   ۇلىنى بىلەلمەي  كەچك
  ھەرىكەت . ئورنى  ۇى  تۇرۇپمۇئەتىس    ى كۈن چىققۇچە ئۇخالي  ۇۇ تېلې ىز ر كۆرۈ 

لېكى  كۈن ئۆتكەنسېرى . ئولتۇرۇش بىلەن ۋمقى  ئۆتكۈزىۇۇ   ئۆيۇە بىكارقىلماي
 كېتىۇۇ.  چۈشكۈنلىشى  جەھەتتى   ر ھى ئاجىزلىشى ى ساالمەتلىك

لغا كەلتۈرۈش   نىي ئەڭ ياخش   ى ئۇس   ۇلىنى بىزگە ئەلى وس   االمەتلىكنى ق
مقى  نامازنى كىم ۋمقتىۇم : بەش ۋق دېگەنمۇنۇم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بايان قىلى 

( ئالالھ ئۇنى 0 :خى ل ك ارممەت بىلەن تارتۇقاليۇۇ توققۇز   ئ الالھ ئۇنىئوقۇس    ا
  ( ئۇنى پەرىشتىلەر قوغۇميۇۇ1  ( ئۇنىي بەدىنى ساغالم بولىۇۇ4  ياخش ى كۆرىۇۇ

( 2  لىۇۇ( يۈزىۇە سالىھالر سىيماسى زمھىر  بو1 ( ئائىلىس ىگە بەرىكەت ياغىۇۇ2
  چاقماق ( س    ىرمت كۆۋرۈكىۇى7  الھ ئۇنى ي قەلەىنى يۇمش    اق قىلى ۇۇئ ال

( قىيامەتتە 4  ( ئالالھ ئۇنى د زمختى  س    اقاليۇۇ8  ئۆتۈ  كېتىۇۇ تېزلىكى ۇە
 . مسىز كىشىلەر بىلەن بىرگە تۇرىۇۇق ۋە غەوقورقۇنچ ي

م ۇھىمىكى لغا كەلتۈرۈش    توبىز نامازنىي س    االمەتلىكنى ق بايانالريۇقىرىقى 
  كە ق  ارمي  ۇىغ  ان بولس     اق. ئەمەلىيەتبىلى مالاليمىز ئ  امى  ل ئىكەنلىكى ئېنىق

ھەرىكەت  .بەدەن چېنىقتۇرىۇۇ س    ەھەردەمۇس    ۇلمان بولمىغان كىش    ىلەرمۇ تاڭ 
بەش ۋمم ناماز ئارقىلىق  بىز بولس   اق. س   االمەتلىكىگە مەبلەغ س   الىۇۇ قىلى 
مەبلەغ  مىزگىمۇكى  ئ  اخىرەتلىمەبلەغ س    ېلىپال ق  الم  اي لىكىمىزگەمەتس     اال

  تۇرۇ كېلىش  ئۇنىي ئۈس   تىگە س   ەھەر –س   الىمىز. كۈنۇە بەش قېتىم بېرى 
ش    ۇن  ۇمق بولغ  اچق  ا  .دىتى بىزنى تېخىمۇ س    اغالم قىلى  ۇۇئ  ا ب  ال  ۇۇر ئۇخالش

-بىزنىي دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخ   قىمىزنى قەدىرلە  ۋە ئۇنى قوغۇم ساغالملى
دە چۈش   ىنىش ئۈچۈن ىزنى ھەقىقىي تۈرلغان دىنىموس   ائادىتىمىزنىي كاپالىتى ب

چەكلىمىرىگە  –قۇرئ ان ئۆگىنى    تەتقىق ات ئىلى   ب ارميلى. قۇرئ اننىي بۇيرۇق
 .ىي ساغالملىقنى قۇلغا كەلتۈرەيلىۋە جىسمان ي  ر ھىئەمەل قىلى 

 مۇنۇمق دېگەن:دە «قۇرئان كەرىم» ئالالھ تائاال
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لُنَّ  ُُمَّ  ﴿
َ
أ َمئِذ   لَتُسر   ﴾اِلَِّييمِ  َعنِ  يَور

ئقانقدىن ئۆزۈڭالرغقا بمئىلگەن نمىەتلەر ت غئۇلۇو بۇ كۈنقدە سقققق راققا ﴿
 ئايەت(-3/ تەكاسۇر  سۈرە-300) ﴾تارتىلىسىلەر

  س   اغالملىقتى  بىز بۇ ئايەتنىي مەزمۇنىنى ئېس   ىمىزدە چىي س   اقال 
ئېس   ەن ئۆتۈۋېلىش ئۈچۈن س   اغالم –نېمەتنىي س   ورىقىۇى  ئامان ئىەارەت بۇ

ز قىلىشىمى ھ رمزىلىقى ئۈچۈن كۆپلە  ياخش  ى ئەمەللەرنىئالال ھالەتلىرىمىزدە
ىلغانلىقلىرىغا س    اغالم ھ الەتلىرىنى ئارزۇ قىلىش    ى  ۋە ئۇنى زميا قالزىم. 

اڭالماي  تۇرمي دېسىمۇ تۇرملماي  نەپەە   ماڭاي دېسىمۇ مپۇشايمان قىلىشى 
  ايلمي دېس ىمۇ ئېچىشقا قادىر بوال  كۆزىنى ئاچائااللماينەپەە  ئاالي دېس ىمۇ

 ھاجىتىۇى    ئۆزىنىيقانۇۇرملماي ئۆزىنىي ئۇس   س   ۇزلۇق ۋە ئاچلىقىنى ئۆزى
س     اغالملىقىمىزنى  لى   ېئىەرەت ئ ئۆزى چىق  الم  اي يۈرگەن كىش    ىلەردى 

 .ئۈچۈن پايۇىلىق ئىشالرنى قىاليلى  دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىمىز قەدىرلە 
 قەبرىستانلىقتىكى ئىسرمپچىلىق: .2  

تۇغقانلىرى ھايات –ئ ان ا  ئۇرۇق–ئ ات ا لەر ب اركى ئ ارىمىزدم بەزى كىش    ى
  لېكى  يۇ–ئۇنىمايۇۇ ۋمقتىۇم ئۇالرغا ئازرمق س وۋغات ھەدىيە قىلىشقا كۆڭلى 

  بېزە  قەبرىلىرىنى نەقىش   لە  ياس   ا    ھەر خىل كېيى  ئۆلۈ  كەتكەنۇى 
 نۇرغۇن پۇلنى ئورۇنسىز سەر  قىلى ېتىۇۇ. ئېگىز گۈمەەز قىلى  قاتتۇرۇ 

 : ەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەنمپەيغە
نر  وََسَِّمَ  َعَِير ِ اهلُل  َصّلَّ اهللِ  َرُسوُل  ََه نَ  قَاَل َرِِضَ اهلُل َعهرُ   َجابِر   نر عَ ]

َ
َص  أ ُ الر  ُجَصَّ نر  َقْبر

َ
َي َ يُ  َوأ  قر

نر  َعَِير ِ 
َ
 (مِِ سر مُ   ُ اوَ رَ )  .[ َعَِير ِ  يُبرَن  وَأ
ىسققسققاىى پەيغەمبەر ئەلەيھقىلىنىدۇكى،  جابىئ رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت”

يەنى )، ئۇنىڭ ئۈستىدە ئ لتۇرۇشتىن ۋە قۇرۇلۇئ قىلىىتىن قەبئىگە گەج ئىىلىتىىتىن
مەنئى  (گۈمبەز ياسقققاشققققا ئ لىقققائ ئىىقققالرنى قىلىىقققتىن ،قەبئە قاتتۇرۇئ

  (رىتايەت قىلغان ئىىاى مۇسلى “ )اقىلدى

دىنىمىزنى  ي  كىش    ىلەر ئەنە ش    ۇ دىننى  ي ر ھىنى چۈش    ەنمىگەن
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. قويۇۋمتىۇۇ  ئۆزىنى ۋە باش  قىالرنى جاپادم كۆرس  ەتمىس  ىگە خىالپلىق قىلى 
 ھايات   قېرىنۇمشلىرىئانا–ش ۇ ئاتائۇالر ش ۇ س ەرى  قىلغان پۇللىرىنى  ئەگەر

 . ئۇالر ھە –قانچىلىك س   اۋمب بۇالتتى  لس   اخەجلىگەن بوۋمقتىۇم ئۇالر ئۈچۈن 
ى   مېيىتكە زىيىنارتقاننىي ئۈس  تىگەلىش گۇناھىنى تنى ئىس  رم  قىپۇل مال

يېتى  ۇىغ  ان ئىش    الرنى قىلى    قوش    ال  زىي  ان ت  ارتى متى  ۇۇ ۋە پەيغەمەەر 
ئۇچۇق قارش    ى ئىش قىلى   –يھىس    س    االمنىي بۇيرۇقىغا ئۇچۇقتى ئەلە

ر ئىسالم دىنى تىرىكلە”: ھاالكەتكە قارم  مې ى متىۇۇ. مىسىرلىق ئالىم باقۇرى
  ئۆلۈكلەر ئارىس    ىۇم ەۇە قىلىۇىغان تۇرس    ارلىكنى تەش    ەبئارىس    ىۇم بارمۋە

. ش  ۇنىي ئۈچۈن ىۇىدېگەن“ ئايرىمىچىلىق قىلىش  قا قانۇمقمۇ قارم  تۇرس  ۇن
 نى ئاخىرەتئابرۇي–قوغلىش  ى  تۈگىتەلمىگەن قۇرۇق نامدۇنيادم   قېرىنۇمش  الر

ھۆرمەتنىي پەقەتال ياخشى ئەمەل –يۇرتىغا ئىلى  بارماي  ئاخىرەتتىكى ئىززەت
  ى  پۇللىرىمىزنى قەبرە ياساش  بېزەشتى ئېسىمىزدە چىي تۇتۇ ئىكەنلىكىن

كەتكەن قېرىنۇمش  لىرىمىزنىي    ۋمپات بولۇ ئىەارەت بىۇئەتكە خەجلىمەس  تى 
ئالالھ ھەممىمىزگە س  اغالم ئەقىل   .ا ئاتا  ياخش  ى يولالرغا خەجلەيلىھىغ ر

 .   ئويغاق قەلب ئاتا قىلسۇن
 : ھەشەمەتچىلىك. 1

كىرگەن خەتەرلىك  س   ى ى  ۇس   ۇلمانالر ئارىس   ىغاھەش   ەمەتچىلىك م
قۇش وكېس  ەل. چۈنكى مۇش  ۇ ھەش  ەمەتچىلىك س  ەۋەبىۇى  نۇرغۇن بالىالر ئ

نۇرغۇن ئاجىز  مېيىپالر  ماقتا.پۇرس  ىتىگە ئېرىش  ەلمەي كۆزلىرى ياش  قا تول
مۇسۇلمانالرنىي سۈپىتى ھەققىۇە ماقتا. زمر قاقشى-ياردەمگە ئېرىش ەلمەي زمر

 ن: گارىمىز ئالالھ تائاال مۇنۇمق دېگەبۈيۈك پەرۋەردى
ِينَ وَ ﴿ نرَفُقوا هإِذَ  اِلَّ

َ
ِفُوا لَمر  أ وا َولَمر  يُسر َُتُ َ  َوََكنَ  َيقر َْ  َبير ِ   ﴾قََواًما َذل

بمخىللىقىۇ قىلىققايققدۇ،  چىلىقىۇئىسققققئا، لىئاجەت قىلغققانققدا ئۇىر ﴿
  (تئايە–62 اۇرقانسۈرە / -04) ﴾ھائ لىئاجەت قىلىدۇا، ئۇتتۇرقىلىايدۇ

تۆكۈنلەردە -  تويقىلس    ا رەتلىك  پاكىزەجايلىرىنى -مۆمىنلەر ئۆي  دېمەك
  .كىيىنسە كۇپايە مۇسۇلمانالرغا مۇناسى  ھالۇم  يارىشىملىق  پاكىزە  گۈزەل
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 تەڭگە پۇلنىكىم بىر : ”ئىەنى ئ  ابە  اە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇن  ۇمق دېگەن
س    رمپچىلىق قىلغان   ھەقىقەتەن ئۇ ئىاليىق بولمىغ ان ئورۇنغ ا خەجلىس    ە

  نەچچە ئۇن مىي ھەتتا ئەمەەتەڭگە نۇرغۇن كىش   ىلەر بىر   دېمەك “ىۇۇ.بول
  .لغان ئورۇنالرغا خەجلەۋمتىۇۇونااليىق ب پۇلالرنى نەچچە يۈز مى لىغان

 :ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ
ِي َذا نر مَ  ﴿ رُِض  اِلَّ ـ   َحَسًها قَررًضااهلَل  ُيقر   َوَلُ  َلُ  ِيَف ُ َفُيَض

َ
  ﴾َكِريمٌ  رٌ جر أ

مائ سققەرپ -ئالالھقا يالىققى قەرز بمئىدىغان )يەنى ئالال  ي لىدا پۇئ﴿
قىلىدىغان( كىىقى بارمۇ؟ ئۇنداو كىىىگە ئالال  ئۇنى ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ، 

 (ئايەت -33ھەەىد سۈرە / -42) ﴾ئۇنىڭغا كاتتا ساۋاب بمئىدۇ

 : سۇ ۋە توكالرنى ئىسرم  قىلىش  .2
ئىس  رمپچىلىقىنىي بىر  ەنملەرنىي ئې ىغا س  ى ى  كەتكبۇ نۇرغۇن ئادە

  مەيلى مۈلۈك بولس  ۇن يىمىزدم مەيلى ش  ەخس  ىكىش  ىلىك تۇرمۇش   .تۈرى
. ئالالھ تائاال س    ۇن ئىس    رمپچىلىق قىلىش چەكلىنىۇۇجامائەت مۈلكى بول

 :دە مۇنۇمق دېگەن« قۇرئان كەرىم»
دْم  ﴿ ا ِف السَّ َر لَُكم مَّ  ـوََسخَّ

َ هر ُ َواِت َوَما ِف اِلر ُرونَ إِنَّ ِف ذَ  ررِض َْجِيًيا ِمّ َْ آَليَات  لَِّقور   َيَعَفكَّ ِ   ﴾ل
نى ئۆز ز:ىىندىلى نەرسقققىلەرنىڭ ھەمىىسقققى ئالال  ئاسقققىانالرەىلى ۋە﴿

مەرھەمىتىدىن سققىلەرنىڭ مەنىەئەتلىنىىققىڭالر ئۈچۈن ب يسققۇندۇرۇپ بەرەى، 
 ﴾غۇن ەەلىللەر بققارنۇر ھەقىقەتەن بۇنىڭققدا تەپەكلۇر قىلىققدىغققان قەۋى ئۈچۈن

 (ئايەت-31جاسىھە  / سۈرە-44)

پەرۋەردىگارىمىز ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ھەممە نەرسىنى بىزنىي   دېمەك
 ھەرگىزمۇ ئىسرم  قىلىش ئۈچۈن  يارمتقاننىشىمىز ئۈچۈن مۇۋمپىق پايۇىلى

 يارمتقان ئەمەە.  
 : دە مۇنۇمق دېگەن« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

دْم  ا ِف مَ  هلِلِ ﴿ ررِض  َواِت ـالسَّ
َ  ﴾َوَما ِف اِلر

  (ئايەت-034بەقەرە  / سۈرە-0) ﴾ئالالھنىڭدۇر ئاسىانالرەىلى، ز:ىىندىلى شەيئىلەر ﴿
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ش    لىتى متقىنى ىزنى ئۇنتۇ  ئالالھنىي مۈلكىنى ئىھەر ق اچ ان  ىزس    
ۋمقتى  بايلىقالرنى بەزى  . يەنە شۇ ئېسى ىزدە بولسۇنكىماسلىقى ىز كېرەكقال

 . ۇە پۇلغىمۇ سېتى ملغىلى بولمايۇۇنكەلگە
 :دە مۇنۇمق دېگەن ﴾قۇرئان كەرىم﴿ئالالھ تائاال 

َبَح مَ ﴿ صر
َ
يرُعمر إِنر أ

َ
َرأ
َ
تِيُكم بدِْمَ آقُ ر أ

ر
ًرا َفدَْمن يَأ مر َغور ُُ ِيي  آُؤ  ﴾ء  مَّ

سۈيۈڭالر سىڭى  كەتسە، ەەپ بمقىڭالرچۇ، »غا يەنە ئمھتقىنلى، ئۇىر﴿ 
  (ئايەت-10مۇلك / سۈرە-62) ﴾«تۈرۈپ بمئىدۇ؟ە كى  ئمقىن سۇ كەلسىلەرگ

ل ما–يس    ا  ئۇنى غا پۇلوس    ۇالرنى چەكلە  ق ئالالھ تائاال بارلىق  دېمەك
. پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس   س   االم ئارقىلىقمۇ ئېرىش   كىلى بولمايۇۇ

لىقىنى ىق بولىۇىغانمۇ نامۇۋمپىق پايۇىالنسا ئىسرمپچىلنئېرىقتا ئېقى متقان سۇدى
 ى ىزۋەتسۈچۈشۈر بىكار –تۇرۇبىۇىكى پاكىزە سۇنى بىكاردى . سىز ن قىلغانبايا

ەزىپى كېلى   س    ۇنى ؟ بىز چوقۇم ئالالھ تائاالنىي غئىس    رمپچىلىق بولمامۇۇ
م    سۇنى ئاسرر قىلىشىۇى  بۇرۇن سۇنى قەدىرلە   قەھەتچىلىككە دۇچاچەكلە 

   يلى.كەلتۈرۈشكە تىرىشا لغاوئالالھ تائاالنىي رەھمىتىنى ق
  مەسچى كىش  ىلەردە كۆرۈلىۇىغان بىر قىس  ىم باش قا ئارىمىزدىكى ۇى ئۇنى 

مۇ دىققىتىمىزنى ئىس   رمپچىلىق ۇىكىلىش ئورۇنلىرىېھاجەتخانىس   ى ۋە تاھارەت ئ
مەس    چىتنىي بولغان  ئۆيىنىي بەزى كىش    ىلەر ئالالھ تائاالت ارتماي قويمايۇۇ. 

 .ي زىيانغا ئۇچرىتى متىۇۇئاس    رىماىھەلىرىنى ئۈس    كۈنە س    ايمانلىرىنى  ئەس    ل
نى رئالالھنىي ئۆيىۇىكى نەرس ىلەرنى زىيانغا ئۇچرىتىش باش قا جايالردىكى نەرسىلە

؟ كۆپچىلىك مۇسۇلمانالرنىي ئالالھ تائاالغا ئىەادەت زىيانغا ئۇچرىتىش قا ئوخش امۇۇ
ز ر ياردىمى بولۇۋمتقان ئاش ۇ نەرسىلەرنى زىيانغا ئۇچرىتىش ئەمەلىيەتتە غا قىلىش ى

 لۇش ۋەوس    ۇلم انالرنى ي ئ الالھ ت ائ االغ ا ئىە ادەت قىلىش    ىغا توس    الغۇ بمۇ
 ھېسابلىنىۇۇ. قىيىنالشتۇرۇشۇش

الي ئىەادەت ۇ  قۆزى ىز ھەم باش    قىالرنىي خاتىرجەمئئەمەلىيەتتە  بۇ ئىش
يەنە بەزى كىش    ىلەر تاھارەت ئالغانۇم  .ىلىش مۇھىتىنى زىي انغ ا ئۇچرىتىۇۇق
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جۈمەكنى ئەتمەي ئىش    لىتىش   لىتىشس    ۇنى ھەددىۇى  زىيادە كۆ  ئىش    
. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم تاھارەت ئېلىشتىمۇ قىلىۇۇ ئارقىلىق ئىسرمپچىلىق

. پەيغەمەەر ۈن بىزگە مۇنۇمق ئۈلگە كۆرس  ەتكەنئىس  رمپچىلىق بولمىس  ۇن ئۈچ
 .ھەدىسىۇە مۇنۇمق بايان قىلىنغان ئەلەيھىسساالمنىي بىر

  نر عَ ]
َ
َ أ اِع  َعَِيرِ  وََسَِّمَ اهلُل ُقوُل : ََكَن اِلَِّب  َصّلَّ يَ   ُ هر عَ  اهللُ  ِِضَ رَ  س  ن تَِسُ  بِالصَّ ور ََكَن َيفر

َ
ِسُ  أ  َيفر

ردُْم ِّ   بِال
ُ
أ َ اد  َويََعَوضَّ مر

َ
(إَِل َخرَسِة أ َُخارِى   .[  )َرَوا ُ الر
ەر پەيغەمبئەنەس رەزىھەلالھۇ ئەنھۇەىن رىتايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداو ەەيدۇ  ”
ۇ بىئ مۇە س ابەئ مۇەقىچە سۇ بىلەن غۇسلى قىالتتىيھىسقساىى بىئ سائ بىلەن ئەلە

 )ئىىاى بۇلارىە رىتايەت قىلغان( “بىلەن تاھارەت ئاىتتىا
 ا(گىئاىا تۆت مۇە بىئ ساغا تەئ 2ا403بىئ مۇە )

يۇقىرىۇم بايان قىلغانلىرىمىز تۇرمۇش    ىمىزدىكى بىز س    ەل قارمۋمتقان  
ۋمتقان بىر قىسىم ئىسرمپچىلىقالردۇر. ئۇنى ۇى  باشقا ئەمما زىيىنى چوڭ بولۇ

ھەرخى  ل م ۇھىتالردىكى نۇرغۇن ئىس    رمپچىلىقالر ھېلىھەم مەۋجۇد. بىز 
مۇسۇلمانالر ھەرقانۇمق شەكىلۇىكى ئىسرمپچىلىققا قارشى تۇرۇپال قالماستى   
بۇ جەھەتتە ئەترمپىمىزدىكىلەرگە ئۈلگە بولۇ   مۇس    ۇلم  انالرنى  ي گۈزەل 

نى ن  ام  ايەن قىلىش    ىمىز الزىم. بۇنى  ي ئۈچۈن بىز مۇس    ۇلم  انالر ئەخالقى
–ەەر ئەلەيھىس  س  االمنى ئۈلگە قىلى   ئۇنىي ئىشپەيغەمھەرقانۇمق ئىش  تا 

 پىرىنس    ىپىمىز قىلغانۇىال –ىرىنى ئۆزىمىزنىي كۈنۇىلىك قانۇنپ ائ الىيەتل
–قىيامەت كۈنىۇىكى ھېس   ابئىس   رمپچىلىقالردى  س   اقلىنااليمىز   بارلىق
نى ھەممىمىز ئ الالھ ت ائاال .ەيمىزتەلئېس    ەن ئۆتۈ  كې–تى  ئ ام انكىت اب

ق ۇى  ياخشى مۇۋمپىنېمەتلىرىئاتا قىلغان   تى  يىرمق بولۇشقائىس رمپچىلىق
كە رەھمىتىگە ۋە مۇكاپاتىغا ئېرىش    ىش    پ اي ۇىلىنىش ئ ارقىلىق ئۆزىنى ي 

  ئامى ! مۇيەسسەر قىلسۇن.  
 

   اليِدْمي رب هلل الدْم  أن دعوانا هخرو
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نىڭ ىبۇالقتاغ رايونلۇق قىزىل مۇنار مەسچىت

 قىسقىچە تارىخى
 

 ىۇى  ئورۇن ئالغانقىزىل مۇنار مەس   چىتى ئۈرۈمچى ش   ەھىرىنىي مەركىز
بۇالقتاغ رميونى قىزىلتاغ يولى ش    ىمالىي باش بۆلىكىنىي ش    ەرقىگە بولۇ   

نومۇر  ر يخەت نومۇرى: -11ج  ايالش    ق  ان. ھ  ازىرقى ئىش    ى  ك رەت نومۇرى: 
Y080050157دەۋر ئۆزگىرىش  ىگە ئەگىش  ى   م بۇرۇنقى ۋمقىتالرد ەس  چى   بۇ م

قىزىل ”  “ىقىزىلتاغ مەسچىت”  “ش ىنمى  يولى مەس چىتى”مۇناس ى  ھالۇم 
ئوخش    ىمىغان نامالر بىلەن ئاتىلى  كەلگەن.  ۇەكدېگەن“ ىمۇن ار مەس    چىت

يىلىنىي -4101مەسچى  بىناسى  قەد كۆتۈرۈ  تۇرغان يې ىۇىكى كۈن بۈگۈنكى
 جامائەتنىي-  پايۇىلىنىش   قا باش   لىغانۇى  كېيى  ئەلپۈتكەن بولۇ ېش   ى ب

 قىزىل»نامىۇى  ھازىرقى « قىزىلتاغ مەسچى »ئارزۇسىغا مۇۋمپىق ئەسلىۇىكى 
چى  ئەترمپىۇىكى مۇس  ۇلمان دە  ئاتاش ئومۇمالش  تى. بۇ مەس  «مۇنار مەس  چى 

ىي ئاز جامائەت س   انىنۇىكى مەس   چى ۋە نىي تارقاق ئولتۇرمقلىش   ىش   ىئاممى
 ئۆز ئورنىنى ئىزچىل ساقال  كەلگەن. غا قارىماي ئۇزۇنۇى  بېرى بولۇشى

 مەسچىتنىي دەسلە  بىنا بولۇشى

-41قىزىل مۇنار مەس    چىتى  ۋە ئەس    لىمىلەرگە قارىغانۇم ي ازما مەنەەلەر
ئەترمپتىكى كەڭ مۇس    ۇلم  ان  يىللىرىنى  ي ئوتتۇرىلىرى  ۇم-71ئەس    ىرنى  ي 

س    ورۇننىي بولماس    لىقى  لى  بارىۇىغانئ اممىس    ىنىي دىنىي پائالىيەت ئې
ئارزۇس  ىغا ئاس  اس  ەن نۇردۇن ھاش  ىم -س  ەۋەبىۇى  جامائەتنىي كۈچلۈك تەلە 

ئىس   ىملىك بىر كىش   ىنىي ئۆزى باش بولۇ  ئىقتىس   ادىي جەھەتتى  مەبلەغ 
ئارقىس  ىۇم  چىقىرىش  ى  باش  قا مۇس  ۇلمان ئاممىس  ىنىي قولال  قۇۋۋەتلىش  ى

ەينى ئيىكەنكۆلنىي جەنۇبىغا س  ېلىنغان.  نىي ش  ىمالىغا « تۆگە دەڭ»بېيمى 
 مېتىر كۆلىمىۇە ئاددىي ك مدرمت 41يىلى -0471مەس چى  قۇرۇلمىسى  چاغۇىكى
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ش  ۇ ئەترمپتىكى ھەر مىللەت مۇس  ۇلمان  نى  بەرپا قىلىئاس  اس  ىۇم  تام كېس  ەك
 ناماز ئوقۇش سورۇنىنى ھازىرال  بەرگەن. غائاممىسى

ئىلىم تەھس  ىل  مۇكەممەل نگەنمەخس  ۇە تەربىيەلە دىنۇم بۇ جەريانۇم
 قۇرئان»قىلغان بىر ئۆلىمانىي بولماسلىقى سەۋەبلىك  نۇردۇن ھاشىم ئۆزى 

نى تىرىش     ى   ئۆگىنى    ج ام ائەت ئالۇىغا ئۆتۈ  ئىمامەتچىلىك « كەرىم
ەۋەت دچىتكە كېلى  ئىەادەت قىلىشقا قىلغان. ئەترمپتىكى كىشىلەرنى مەس
 ەتچىلىكنىئىمام سەۋەبلىك ىشى كېسەلقىلغان. ئارىۇى  ئۇزۇن ئۆتمەي بۇ ك

-4117يىلى  ۇى  -0441يەنى )يىنكى يىلالردم دمۋممالش     تۇرملمىغ  ان. كې
ئاققارى ئىس    ىملىك بىر كىش    ى  نۇردۇن ھاش    ىمنىي ئىزىنى  (يىلىغىچە

ئايغا -2يىلى -4118ئىزچى ل ئىم امەتچىلىك قىلى  كەلگەن.  بېس     ى  
بۇالقتاغ رميونلۇق ئىس    الم تائاالھنىي ئورۇنالش    تۇرۇش    ى  كەلگەنۇە ئالالھ 

 جەمئىيىتى رەھەەرلىرىنىي كۆڭۈل بۆلۈش  ى ئارقىس  ىۇم  ش  ىن اڭ ئىس  الم
ئىم  امەتچىلىككە  پۈتتۈرگەن س     ابىت   ان دممولالم ئىنس     تىتۇتىنى دىنى
س  ۆزلەش  كەڭ جامائەتچىلىكنى توغرم  تەبلىغ-ۋەز . مەس  چىتتەنلەنۇىتەيى

ئويناش  چىلىق ر لۋەت ئىش    لىرىۇم باش    المس    اخا-يولغا باش    الش  خەير
 ەيۇى.ۈچك ئىشلىرى ئۈزلۈكسىز

ياس   الغان. بۇ  بۇ مەس   چى  ئىككى قېتىم يې ىال   ش   ۇنى ۇى  ئېتىەارەن 
ئىش  ىكى جەنۇب تەرەپكە قارىتىلى  ئېچىلغان.  مەس  چىتنىي دەس  لەپكى چاغۇىكى

 مەسچىتنىي تۆت ئەترمپى ئاھالىلەر ئولتۇرمق بىنالىرى بىلەن قورشالغان. 

 ياسىلىشى قېتىم يې ىلىنى  ككىنچىئى مەسچىتنىي

ئەس   لىۇىكى ئورۇنۇى  غەربىي  قېتىم مەس   چى  چېقىلى -4يىلى -4101
ش   ىمال تەرەپكە يۆتكىلى   مەس   چى  ئىش   ىكى ش   ەرققە قارىتى  ئېچىلغان  

ىشقا ئۆزگەرتىلى  ئەسلىۇىكى ق خقۇرۇلمىۇى  پىششى ئەس لىۇىكى خام كېسەك
 021)يەر ئ  اس    تى  كې ەيتىلى    غ  ارتىمې  مدرمتك 111 مېتىردى   مدرمتك 41
 421مېتىر( ئەس    لىۇىكى ھالىتىۇى    مدرمتك 021مېتىر  يەر ئۈس    تى   مدرمتك
  ئەسلىۇىكى ئاددىي  قارمڭغۇ ھالىتىۇى  بۈگۈنكىۇەك ۇىچوڭايتىل مېتىر  مدرمتك
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 كەلتۈرۈلۇى.  لەتكەئازمدە  يورۇق ھا
جەمئىيىتى دىنى بۇالقت  اغ رميونلۇق ئىس    الم   قۇرۇلۇش ب ۇ ق ې تىمقى

قۇۋۋەتلىش    ى ئارقىس    ىۇم  ئىنيۈەن تەرەققىيات چەكلىك  لال ورەھەەرلىرىنىي ق
  ئەسلىۇىكى ئۆلچەمۇى  چىقىرى  مەبلەغ 21  مەسچى  %مەبلەغ 21شىركىتى %

   ئىش   لىرىغا قۇرۇلۇش . بۇ قېتىمقىس   ېلىنغانچوڭايتىلى   مېتىر  مدرمتك 421
 تار  ئوس    مان ئاخۇن ۋە يې ىھاجى  ئىەرمھىم ھاجى  ئەمەتخان  س    ات جېلىل

 قىلغان. قاتارلىق كىشىلەر يېتەكچىلىك سابىت ان ئىمام تەيىنلىگەن
 11  يىلى قۇرۇلۇ -0471بۈگۈنكى كۆركەم قىزىل مۇنار مەس   چىتى   دېمەك 

  ۈزۈ ئۆتك بېشىۇى  الرنىيىللىق جاپالىق قەھرىتان س وغۇق  پىغغىرىم ئىسسىق
ك بۈگۈنكىۇە  شارمئىتقا خاتىمە بېرى  ىزئەس لىۇىكى قواليس  يىلى-4101ئاخىرى 

مەسچى  جامائەتلىرى ھەر جۈمە  قۇرۇلۇش ئازمدە مۇھىتقا ئېرىش كەن. بۇ قېتىمقى
كۈنى يىغىش قىلى  توپلىغان ۋە ئۈرۈمچى شەھىرىۇىكى ھەرقايسى مەسچىتلەرنىي 

 نەتى ىسىۇە ۋۇجۇتقا كەلگەن.  ئىقتىسادى جەھەتتىكى ياردىمى
ە باھاس   ى بويىچ نىيماتېرىياللىرى قۇرۇلۇش-رلىقبىناكا تىكىش   ۇ ۋمقىت 

ھازىرقى بىر مىليون يۈەنگە يېقى  مەبلەغ كەتكەن.  مەس    چى   قۇرۇلۇش    ىغا
 مېتىر كېلىۇۇ.  مدرمتك 111اسىنىي ئومۇمىي يەر كۆلىمى مەسچى  سەين

 مەس    چى   يې ىلىنى   س    ېلىنغ انۇى  كېيى  س    ابىت ان دممولالم
   ئۇالرۇىىرى قايتا س   ايلىنى  چىقىلباش   چىلىقىۇم مەس   چى  ھەيئەت ئەزمل

ئ  اخۇن ۋە  ئ  اخۇن مۇئەززى   ئوبۇل : ئ  اب  ۇۇلال ق  انۇنىي ۋەكى  ل  ئوبۇلبولس     ا
مەس    چى  ھەيئەت ئەزملىرى مەس    چىتنىي  الردى  ئىەارەت.ئەمەتخان قاتارلىق

خىمۇ ياخش    ىالش ئۈچۈن بىر قاتار جەمئىيەتتىكى ئورنىنى ۋە تەس    ىرىنى تې
مەس چىتنىي باشقۇرۇش پائالىيەتلىرىۇىكى يېتەكچى  رىنس ىپالرنى تۈزۈ  ئۇنىپ

 :مەسىلەنقىلۇى.  ىمىزمن
.ھەر ۋمقى  مەس چى  جامائەتلىرىنىي ئۆزئارم ئىتتىپاقلىقىنى ياخشىالش 0

 ئۈچۈن تىرىشىش.
ە گەرئەنئەنىل ئېس  ىل يىللىق ئۇزۇن .مەس  چىتتىكى دىنىي پائالىيەتلەردە4
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 ۋمرىسلىق قىلىش.
ئەقى  ۇە بىلەن  توغرم س     اغالم ئى  ۇىيە ۋە ھەر جەھەتتى  نى.ج  ام  ائەت1

 كاپالەتلىك قىلىش. يېتەكلەشكە
ئادم قىلىنىش   ى ئۈچۈن ە ئازمد پائالىيەتلەرنىي نورمال  خاتىرجەم  دىنىي.2

 ھەرقانۇمق ۋمقىتتا مەسچى  مۇقىملىقىنى ساقالشقا كاپالەتلىك قىلىش.
لەرگە  ئاجىز كىشىئېيتى  كەلگەن كېسەل  كەمەەغەل   .مەسچىتكە دەرد1

 . ياردەم قولىنى سۇنۇشمۇساپىرالرغا ياخشى مۇئامىلە قىلى   ئىمكانقەدەر 
 .مەس  چى  ئەترمپىۇىكى ياش  انغان  كېس  ەلچان  جامائەتلەرنىي ھالىۇى 2

 لى  يوقال  تۇرۇش. ېخەۋەر ئ دمۋمملىق
لى  كېلىنگەن مېيىتالرنىي ئاخىرەتلىك ئىش    لىرىنى ې.مەس    چىتكە ئ7

 ياخشى ئورۇنالشتۇرۇش.
جامائەتكە  قىزىل مۇنار مەس    چىتى  مىزمنالر ئاس    اس    ىۇم-ۇقىرىقى قائىۇەي

 رى   جەمئىيەتتە ياخش   ى تەس   ىرپايۇىلىق نۇرغۇنلىغان پائالىيەتلەرنى ئىلى  بې
يېس    ىر  -يىلنى  ي م  ابەينى  ۇە نۇرغۇنلىغ  ان يېتىم-4101قوزغى  ۇى. بولۇپمۇ 

ىل مۇنار مەس  چى  كېس  ەللەردى  ھال س  ورم  ئۇالرنىي دەردىگە دەرمان بولۇى. قىز
مەس  چىتنىي ش  ارمئىتىنى تېخىمۇ  دى  بېرىباش  قۇرۇش ھەيئىتى يېقىنقى يىلالر

س  ېلىش  ئاۋمز ياڭرمتقۇلىرىنى  مەس  چى  ئىچىگە ئۆلچەملىك جايناماز ش ياخش  ىال
يېنىك  يېقىملىق ئاۋمزدم چىقىرىش  مەس   چىتنى توك س   ەرپىياتى تۆۋەن ئاالھىۇە 

ۋە مەسچى  ئىچىگە كىتاب جاھازىلىرىنى  يورۇتۇشئىقتىۇمرلىق المپۇچكىالر بىلەن 
ئېھتىياجىۇى  چىقىش قاتارلىق نۇرغۇنلىغان  ئورۇنالش   تۇرۇ   جامائەتنىي مەنى ى

خىزمەتلەرنى ئىش    لە  كەڭ جامائەتچىلىكنىي ياخش    ى باھاس    ىغا ئېرىش    ى  
يىلى ئۈرۈمچى شەھەرلىك بۇالقتاغ -4101قىزىل مۇنار مەسچىتى   كەلمەكتە. شۇڭا

يەت دىنىي پائالى« بەش   تە ياخش   ى » ى بويىچە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىۇىكى رميون
 قىلغاي!  ئاتا جامائەتلىرىمىزگە رەھمەت ت ائاال س    ورۇنى بولۇ  ب اھ االن ۇى. ئ الالھ

  !قىلغاييولىۇم يېتەكچى  مەسچىتىمىزنى ھىۇميەت
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 ئۆرنەكلەر لىرىدىنىتەرجىم شەرھىسىنىڭھەدىس 

 ىدە()ئىمان ھەقق①اإلميانكتاب 
 

   ِ دْمِّ عَ  نر عَ  يم  دْمِ تَ  نِ بر  ادِ بَّ عَ  نر عَ . 01
َ
ِ َك شَ   ُ نَّ أ ِ  ُ  جُ الرَّ  مَ َِّ سَ وَ   ِ ير َِ عَ   اهللُ ّلَّ َص  اهللِ  ولِ سُ  رَ َل  إ  ُ  يَّ ي ُُيَ اِلَّ

 ِ    ِ َْلر إ
َ
ر   ُ َجِ   ُ نَّ أ    ر عِ فَ هر يَ  "الَ  :اَل قَ فَ  ةِ لَ  الصَّ ِف  ءَ الّشَّ

َ
َ ّتَّ حَ  فر َِّصِ هر يَ  الَ  ور أ  تً ور َص  عَ دْمَ سر  ي

َ
 ا".ُيً رِ   َ َجِ  ور ا أ

امازد  ن دىن ئۇنىڭ تاغىسىىىنىڭ مۇند د دەنەنكى ى ۋىي تەق لىكىند  ئەبباد ئىبنى تەمىم”
تاھاۋەتنى بۇزىدىغان بىر ئىشىىىنى ىىىىقاىي ت اندەگ ئبزىنە بىكىنىي ت ان ەىشىىىى  ەتغەمبەۋ 

مۇند د دەد    ەتغەمبەۋ ئەلەتھىسسانم  ئەلەتھىسىسىانمنىڭ تقنىغا ئەھي ئ ئقىپىك ەەلد  
 “ئۇ ئاۋ زنى ئاڭكىمىغۇچە تاەى  ۇۋ لنى  ۇۋىمىغۇچە ەقپىك لالمىسۇن تاەى ئاترىكمىسۇن 

 )ئ مۇمىە مەنىسى( اليا املين 

سبحان من خِق اْلنسان ويف طبي  الشْ والنسيان  ثم سِط عِي  الشيطان الوسواس اْلهاس  ْلأتي  من بي 
ل  ويشكك  ف عبادت   وُيرج  من اْلقبال َع رب   سبحان  ج  شأن   ي ي  ومن خِف  وعن يدْميه  وشدْمال ْلوسوس

ْ والوسواس. رسم ل قاع ة  ييِم من خِق وهو الِطيف اْلبْي  خفف عن اْلنسان  ورفع عه  الرج والضيق أما  الش
 .اسعصحاب اِلص  وطرٌ الشْ  وإبقاء ما َكن َع ما َكن

بولغ نىھ لداىي راتق نىئ ئد نىبار  ۋەىئۇئتۇش ۇمانگۇە خ ارمكتېرى تۇغۇلما ىئىنساااا ئنزىئىڭ نىا ى
ئۇئىڭغ ىئىب د تىگقىگۇم نىپقيداىىۋەسەەسقىلىۇىش،ىئىنس ئغ ىشاقيت ئنز يوش ۇرۇنۋەساەەساقىلىۇغۇ زى

ى ن،ئ رلىسىدىئۇئى ىيېنىغ ىئ لد د ن، ئۈچۈن قتنىتىشى يۈزلىنىش تى ئۇئزىپقرۋەرد گ ر غ ىىلىۇىش،
ئىڭىىياا راتقاا نىىلىۇغاا نىڭاپىپاا  تۇر ىىااد غاا نى دشااااقئاادەۇسااااورىتقر پىااد نى ېىئوڭىتقر پىااد ن،

ىۇر پ  تئالالھ ھقممىد نىخقۋەردارىىئ ھ يىتزىمېھر ب ن،ى،مقخۇۇل تالرئزىبىۇىپىتۇر د غ نىشقئزىئۇلۇغ
ۋەىئۇئزى يەڭگىللەش  تۈردىئىنساا ئد نىگۇم نىۋەىۋەسااەەسااقىئ لد داىتقەۇىىىۋەىلىسااىۇى اانزىئالالھ 

ىگۇم ئنزى ىقىر پىت شااالش،ىۇىش،ېغ ىئقسااۇىد نىنزىساا لال ىلئىنساا ئئالالھ ىئېۇىپىت شااۇىدى 
ىىۇى نزىبىرىل ئىدەىلىۇىپىبقلگىۇق ىبقردى ېبولغ نىئى نزىبۇرۇئقىسزىئ س سىداىس لال ىل

 
أن ييفو عن اْلطأ  ويعقب  اليدْم   وإن وقع َع خلف اِلص   رِحة مه  وفضل فاملصّل -ج  شأن   -وتكف 

و ف الصلة  وُيي  إْل  أن  خرج مه  الريح املبط  لِوضوء  املبط  لِصلة  ال ينبيغ أن اِلي ُيي  إْل  أن  أح ث وه
ُيرج من الصلة وال أن ييعق  بطلنها  ب  عِي  أن يسعصحب اِلص   أي الطهارة الت دخ  بها ف الصلة  وأن 

ْ اِلي طرأ عِي   وأن ال يهِّصف حّت يتيقن ال ث  يقيها ال يدْمازج   ٌ الش جبة شْ  يقيها ناشئا عن الواس املويطر
                                                        

 .الردابېشى ائلدىنقى ساندىن بىرىلدى.  «المنهل الحديث في شرح الحديث» ①
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 .صوت الريح  أو يشم بأنف  ريح ال ث لِيِم  يقيها صادرا عن السدْمع أو الشم  ال يهِّصف حّت يسدْمع بأذن 
بهذا الطريق الَشيع اِلي رسدْم  اْلسل   يس  املسِم َع الشيطان أبواب إغوائ   وي فع عن نفس  أخطار 

 .الشْ والَتدد
ىغ نلىۇىبىۇقنىخ ت لىقنزىئقپۇىلىۇى ااق ، مەرھەمىتىئىڭ نى ىمقغپىر تزىۋەى ئالالھشااقئزىئۇلۇغى

 م ڭداىئىئقمقرىئقساااۇىد نىگقىخىال ىبولغ نىبولساااىمۇىئۇئزىمقلبۇرىلىۇىد غ ئۇىقىغ ى  پ لقپىبقردى 
 م ڭئزىئىئىڭ گقىت ھ رەتنزىبۇڭ د غ ن،ىتۇرۇ ىبىرىئىشىساا د رىلىۇىپىلويغ ئۇىقزىخىل لىغ ى ېۇىەاتق ن،

ە ىئ م ڭئزىبۇڭۇلدىىدىئ م ڭد نى ىقم سااۇىقز، ئوقۇغۇچىئ م ڭى بىلىنى متقان د غ نىيقرى ىقق ئدەكىبۇڭ
ىڭ دەىئىيقئزىئ م ڭغ ى ىرگقنىپ  ۇىقىھى مىد نىئ ير ۇم سۇىقز،ىل ر م سۇىقز،ىبقلنزىئقسۇىد نىد ن،

غان ئارىالش  مايۇىگۇم نىىئ پ  ۇىقنزت ھ رەتنزىبۇڭ د غ نىىپقيداىبولغ نىگۇم ئنزى ىقىر پىت شااۇى ااز،
ىراشتىنپۇئ ەالشىي  زىى ېۇىپى ىقق نىدەر جىدە،ىسقڭگدلقرد نبىۇى نقىتدرتنقىبولىد غ نىىدەر جىدە،

قزى؛ىيقلنى ىئ ۋاڭ نزىئىڭىلۇلىبىۇمىگد قى ېتىپىل لم سۇىقزىالڭ م ېنىقئ دەرى ىۇە ېۇىپى ىقق نى
ىنزىبۇرئزىبىۇقنىپۇر مىغۇ قىبىۇقنىئاا ەۇىمىغۇ قىياا  زىتاا ھاا رەتنزىبۇڭ ااد غاا نىئاا پاا  ۇىقنىاا ىپۇر ق

ى ېتىپىل لم سۇىقزىالڭ م 
ئىسااااالنىد نزىبقلگىۇىگقنىبۇىل ئۇئزىئۇسااااۇرىئ رلىۇىقىمۇسااااۇلم ئالرىشااااقيت ئنزىئىڭلىر نزى

ىخقتقرلىر د نىلوغد ل اليدۇ  بولۇشنىيئارىسالۇى ئىڭلىر نزىگۇم نىۋەىىئ ڭدۇرۇشىد نىتوس اليدۇ،

 (ئىزەىنىىلەر ىجەھەتتىل تىلى ەرەب)ئ اليربّية ماملباح

الشايك عب  اهلل بن زي  اِلنصاري  عم عباد  ويف رواية ابن خزيدْمة ( أن  شك إل رسول اهلل صّل اهلل عِي  وسِم الرج )
 .عن عب  اهلل بن زي  قال: سألت رسول اهلل صّل اهلل عِي  وسِم عن الرج .... إلخ

« 
َ
ِ َك شــَ   ُ نَّ أ  عَ   اهللُ ّلَّ صــَ  اهللِ  ولِ ســُ  رَ َل  إ

 ئەلەيھىس  س  االمنىي)ھېۇىقزى ى اازىپقيغقمبقرىى«ُ  جُ الرَّ  مَ َِّ ســَ وَ   ِ ير َِ
ى يىئەنسارىڭەيدت غىسزىئ بدۇلالىئىبنزىىئى دئقبب ئقھەارىئېلتقۇ زىىيېنىغ ىئقھەارىئېلتىپى قلدى(

ى نغمقنىپقيغقمبقرىئقلقيھىسس المد ن   ”ىڭەيدئى ئىبنزىخۇڭەيمىنى ىبىرىر ەايىتىدەىئ بدۇلالىئىبنزى
ىدېگقئۇىنزى قلدى “ى.سورۇدۇمى زىھقلقىدەىھېۇىقزى 
 
بضم اْلاء وفعح اْلاء وتش ي  اْلاء اثلانية املفعوحة وأصِ  من اْليال  واملين ظن  والظن هها ( اِلي ُيي  إْل )

 .أعم من تساوي االحعدْمالي أو ترجيح أح هدْما َع ما هو أص  الِفة من أن الظن خلف اْلقي
ِ اَ » ِ  ُ  يـَّ ي ُُيَ ِلَّ ر إ

ى(بىلىنى متقانغ ئدەكىى   ىئىڭ گقى،كېلى متقان)   غ ئدەكىبىرىئىشىخىل لىغ ىى« ِ ْلـَ
ىسىڭى-ى« ُ  يَّ ُُيَ » ىشقدد ۇىىى قلگقنى« ــيـ» پقتھقلىىىىئىننىنچزىپقتھقلىى، «  ــخــ»ىدەممىۇىى، «  يــ»

ِ اَ )ئقسۇزىگۇم نىلىۇىشىمقئىسىد نزىخىل رى
ر
ىسزى نىمقئبۇىيقرد نزىگۇمىد نى ېۇىپى ىقق ن،ى( اُل يَ ْل

قىئېنىىبىۇقنىگۇم ن»نى ىىسااائۇىئىننىساااىد نىبىرى،بولۇش   ىۇى ئىننزىئېھتىم لۇىقنى ىب راۋەرى
ىل رشزىل رمۇىبىۇىش  نمۇبولۇشىۇىئىنقئۇىنىد نىئىب رەپىئۇئى ىئقسۇزىلۇغقپىمقئىسىد نىئدستدنى«

ىئومۇمىلراقىمقئىدە 
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ن عن املسعقذر  حيم ال ضورة. ومين أي ال ث  والي ول عن ذكر  ِصاحة  لَلدب وصيانة الِسا( أن  ج  الّشء)
 .وج ان  ال ث ظن خروج  مه 

« 
َ
ر   ُ َجِ   ُ نَّ أ ىئقرسىنزى« ءَ الّشَّ ىبىر ىئى نز-ى)ئۇئى  ىبىر ىبۇڭ د غ ن ىئۇىى-ت ھ رەتنز سېز ەاتق ئۇىقز(

ى،تىۇغ ىئ لم سۇىقىئقدەبىيىبولۇش بى مسىتەيوقىيقردەى زۆرۈرىيىتى)ت ھ رەتنزىبۇڭ د غ نىئىش(ىئزىھېچبىرى
ىىتىۇنز ىس لالش ىئى تىن ىئۈچۈنۇۇريىرگىنى ۇىى ىئى ىنز ىبۇڭ د غ ن ىت ھ رەتنز ىئۇئى   ھېس 

ى تۇر ىس د رىبولغ ئۇىقىنزىگۇم نىلىۇى ئىڭ د نىت ھ رەتنزىبۇڭ د غ نىبىرىئى نىااىلىۇى ىنى ىمقئىسزى
 
ما ذهب إْل  اْلدْمهور  قي  ليان الواقع وليس للحَتاز  فالكم خارج الصلة هو الكم فيها َع  (ف الصلة)

 .وجيِ  املالكية للحَتاز  وسيأيت توضيح  ف فق  ال يم
يدڭىبقرگقنىئى نزىى،ئقمقس ئۈچۈنس لۇىنىشىى)ئ م ڭدا(ىئۇى)ت ھ رەتنزىبۇڭ د غ نىئىش(ى« ةِ لَ  الصَّ ِف »

ىرئ م ڭئى ىسااااىرتىد نزىھى دنى ىپچىۇىىىئ لىمالى  ق ۇىنىۇدىى)ئ م ڭىبىۇقن( ئۈچۈنب ي نىلىۇىشى
نزى)ت ھ رەتىئۇ مەزھىپىىيىم لىنىبىرلىننقى قلگىنزىئ س سىداىئۇئىڭغ ى)ئ م ڭغ (ىلىۇىنغ نىھى دمدۇر 

ە ۇۆۋەنت چۈشەنۇۈرۈلۈشىئۇئى ىىلىۇدى  ئۈچۈنبۇڭ د غ نىئى انى ىتىۇغ ىئېۇىنى از(ىئزىس لۇىنىشى
ى كېلىۇۇىھقد س ۇئ سۇىقت سۆزلىنىۇىغان 

 
 ." اِلاهية  وجوز الرفع َع أن "ال" نافيةبالشْ من الراوي  والفي  َمزو  ب"ال( أو ال يهِّصف -ال يهفع  )
 -  ر عِ فَ هر يَ  الَ »

َ
ىئ ير ۇمىسۇن(ى«فر َِّصِ هر يَ  الَ  ور أ ىي  ز ىل لمىسۇن ىگۇم ئزىى) ېتىپ ىلىۇغۇ ىنى  ر ەايقپ

ىقلگقن، ىفورمىدابىۇقنى ېسىىىى«الَ »ىتوسۇلنزىئىپ د ۇىگد ز پېئىلىسقۋەبىد نى)مۇشۇئداقى قلگقن( 
ىج ئىزىبولىدۇ  كېلىشىمۇىفورمىدائ س سىداىب شى ئىكەنلىكى مچەقوشۇئى ىبۇلۇشسىزىى«الَ »

 
 .ميها  حّت ييِم وجود أح هدْما  وال يشَتط السدْماع والشم بإْجاع املسِدْمي( حّت يسدْمع صوتا أو ج  رُيا)
َ ّتَّ حَ » ــر  ي ــَ  عَ دْمَ س  تـً ور ص

َ
ۇىئىاااااااااىئ ۋاڭئزىئ ەۇىمىغۇ قىي  زىپۇرالنزىپۇر مىغۇ ق(ىمقئىسااااز)« اُيً رِ   َ َجِ  ور ا أ

مۇسااااۇلم ئالرئى ىبىردەكىل ر  اااازىبىۇقنىبىۇگقئگقىلقدەر ى مەۋجۇتلۇقىنىئىننىسااااىد نىبىر نى ى
ىلىۇىنم يدۇ شقرپىىئ ەالشىي  زىپۇراش

 ەەىسىۇناسلىش(ھ)ال يم   فق
قال اِلووي: هذا ال يم أص  من أصول اْلسل   وقاع ة عظيدْمة من قواع  الفق   ويه أن اِلشياء ُيكم 

ا  حّت يتيقن خلف ذلْ  وال يُض الشْ الطار  عِيها  فدْمن ذلْ مسألة الاب الت ورد فيها ببقائها َع أصوهل
ال يم  ويه أن من تيقن الطهارة  وشْ ف ال ث  حكم ببقائ  َع الطهارة  وال فرق بي حصول هذا الشْ ف 

  .واْلِفنفس الصلة وحصول خارج الصلة. هذا مذهبها ومذهب ْجاهْي اليِدْماء من السِف 
 ىقھى مۇن ۇمق دې ۇى: بۇ ھەدىس ئىس    الم دىنىنى ي تۈ  ئ اس    اس    لىرىۇى  بىرى   نەۋەۋىي

قائىۇىلىرىۇى  ئۇلۇغ بىر قائىۇە. ئەنە ش   ۇ قائىۇە ئىش   الرنىي دمۋممىغا  ئۇنى غا پەيۇم بولغان گۇمان 
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ىۇم ئاس  اس   قەدەر ئەس  لىۇىكى بىلىنگەنگەيەتكۈزەلمەيۇىغان ھالۇم  ئاش  ۇنى غا زىتلىق ئېنىق زىيان 
شۇنىي جۈملىسىۇى . ئەنە شۇ )مەسىلە( . ھەدىس كەلگەن بابتىكى مەسىلە ھۆكۈم قىلىنىۇىغانلىقى

پ اكلىقنى ئېنىق بىلگەن ۋە تاھارەتنى بۇزىۇىغان ناپاكلىقتى  گۇمانالنغان كىش    ى  ئىش    نىي  –
بولۇش  ى بىلەن  دمۋممىغا پاكلىق ئاس  اس  ىۇم ھۆكۈم قىلىش  ىۇۇر. بۇ گۇماننىي نامازنىي ئۆزىۇە پەيۇم 

نامازنىي س    ىرتىۇم پەيۇم بولۇش    ىنىي ھېچەىر پەرقى يوق. بۇ بىزنىي تۇتقان يولىمىز. كۆپچىلىك 
 ئالىملىرىنىي تۇتقان يولى. خەلە ۋە  سەلە 
 

وحيك عن مالْ روايعان  إح اهدْما: أن  لزم  الوضوء إن َكن شْ خارج الصلة. وال يِزم  إن َكن ف الصلة  
بك  حال. قال اِلووي: وقال الشافيية: وال فرق ف الشْ بي أن يسعوي االحعدْماالن ف وقوع ال ث واثلانية. يِزم  

 .وع م   أو يَتجح أح هدْما أو يفِب َع ظه   فل وضوء عِي  بك  حال  ويسعحب ل أن يعوضأ احعياطا
نامازنىي ئىم ام م الىكتى  مۇن ۇمق ئىككى رى ميەت ب اي ان قىلىن ۇى: ئۇنىي بىرى: ئەگەر گۇمان 

سىرتىۇم بولسا تاھارەت ئېلىش الزىم بولىۇىغانلىقى  ئەگەر نامازنىي ئىچىۇە بولسا تاھارەت ئېلىش الزىم 
 نەۋەۋىي. بولىۇىغانلىقىۇۇر  ئىككىنچىس    ى ھەر ھ ال ۇم )تاھارەت ئېلىش( الزىم بولم اي ۇىغ انلىقى ۇۇر

ە غان ناپاكلىقنىي يۈز بېرىشى ۋمۇنۇمق دېگەنلىكىنى ئېيتتى: تاھارەتنى بۇزىۇى مەزھىەىنىي ىش ا ىئ
بارمۋەر بولۇش  ى بىلەن  ئۇنىي بىرس   ىنىي ئېھتىماللىقى  ئېھتىماللىقنىييۈز بەرمەس  لىكىۇە ئىككى 

ز ررمق بولۇش ى ياكى ئۇنىي گۇمانۇى  ئۈستۈنرمق بولۇشى ئارىسىۇىكى گۇمانۇم ھېچەىر پەرق يوق. ھەر 
 ت ئۈچۈن تاھارەت ئېلىش ياخشى كۆرۈلىۇۇ. ئۇنى غا تاھارەت ئېلىش يوق  ئېھتىيا ئەھ ملۇمبىر 

 
 .أما إذا تيقن ال ث وشْ ف الطهارة فإن  يِزم  الوضوء بإْجاع املسِدْمي

ئېنىق بىلسە ۋە پاكلىقتى  گۇمان قىلسا مۇسۇلمانالرنىي  ناپاكلىقنىئەگەر تاھارەتنى بۇزىۇىغان 
 بىردەك قارىشى بىلەن ئۇنىي تاھارەت ئېلىشى الزىم بولىۇۇ.

 
قال اِلووي: ومن مسائ  القاع ة املذكورة أن من شْ ف طلق زوجع  أو ععق عب    أو َناسة املاء الطاهر   ثم

 .أو طهارة املاء اِلجس  أو َناسة اثلوب  أو الطيا   فلك هذ  الشكُو ال تأثْي هلا  واِلص  ع   هذا الادث. واهلل أعِم
غانلىقى  ياكى قۇلىنى ئازمد قىلغانلىقى  ياكى يەنە مۇن ۇمق دې ۇى: ئ ايالىنى تاالق قىل نەۋەۋىي

پاك س   ۇنىي نى اس   ەت بولۇش   ى  ياكى نى اس   ەت س   ۇنىي پاكلىقى  ياكى كىيىم ياكى تاماقنىي 
 ۇقىرىۇمي  نى اسەتلىكىۇە گۇمان بولغان كىشىگە بۇنۇمق گۇمانالرنىي ھېچەىر تەسىرى يوق بولۇشى 

ۈملىس  ىۇى . )بۇ ئىش  الرنىي( ئەس  لىس  ى بۇنۇمق تىلغا ئېلىنغان قائىۇىگە تەئەللۇق مەس  ىلىلەر ج
 ئىشنىي بولمىغانلىقىۇۇر. ئالالھ ئەڭ بىلگۈچىۇۇر.

 
قال القرطب: ومشهور مذهب مالْ اِلقض داخ  الصلة وخارجها وِح  بيض أتباع  ال يم َع من َكن ب  

ا دل َع اتليدْميم وهو ح يم وسواس  وتدْمسكوا بأن الشكوى ال تكون إال عن عِة. قال الاف  ابن حجر: وأجيب بدْم
أِب هريرة عه  مسِم  ولفظ  "إذا وج  أح ُم ف بطه  شيئا فأشلك عِي . أخرج مه  ٌء أو ال؟ فل ُيرجن من 
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ٌ الشْ. واهلل أعِم  .املسج  حّت يسدْمع صوتا أو ج  رُيا". اه, فهذا ال يم لم يعيرض لشكوى شاُ  وهو ِصيح ف طر
ام مالىكنىي ھەممىگە تونۇلغان قارىش   ى ناماز ئىچى ۋە س   ىرتىۇم قۇرتۇبىي مۇنۇمق دېۇى" ئىم

مەزھىەىۇىكىلەرنىي بەزىلىرى بۇ ھەدىس    نى ئۆزىۇە ئەنس    ىزلىك بولغان  ىبۇزۇلىۇىغانلىقى. مالىك
كىش    ىگە تەۋە قىل ۇى. ئۇالر ھ ال ئېيتىش پەقەت بىرەر ئىللەتتىنال بولىۇىغانلىقىۇم چىي تۇردى. 

ئەبۇ   دې  ۇى: ئۇ ئومۇملۇق مەنىس    ىنى ئىپ  ادىلەش    نى بىل  ۇۈرگەنھ  اپىز ئىەنى ھەجەر مۇن  ۇمق 
س  ىلەردى  بىر كىش  ى »لەۋزىۇىكى ھەدىس  ى بىلەن رەت قىلىنۇى   ھۇرەيرەنىي مۇس  لىمۇىكى مۇنۇ

قورس ىقىۇم بىرەر نەرس ە بارلىقىنى سەزسە  ئۇنى غا ئۆزىۇى  بىر نەرسە چىققان چىقمىغانلىقى ئېنىق 
ى ئاڭلىمىغۇچە ياكى بىرەر پۇرمقنى س  ەزمىگۈچە چوقۇم مەس  چىتتى  بولمىس  ا ئۇ كىش  ى بىرەر ئاۋمزن

بۇ ھەدىس گۇماننى چىقىرى  تاش    الش    نى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغان ھالۇم ھال « . چىقمىس    ۇن
 زمرىغا چېتىلغان ئەمەە. ئالالھ ئەڭ بىلگۈچىۇۇر.-ئېيتقۇچىنىي ھال

َ  نَ مِ  ذُ خَ ؤر يُ 
ر
 )ھەەىستىن مۇنۇىر ئملىنىدۇ( يم ِ ال

 .َشوعية سؤال اليِدْماء عدْما ُي ث من وقائعم -0
 سورمشنىي شەرىئەتكە ئۇيغۇن ئىكەنلىكى سوئال ھەققىۇە ئالىمالردى  سادىر بولۇۋمتقان ئەمەلىي ئىشالر  
 .وع   االسعحياء ف اليِم -2
 ئىلىم ئېلىشتا خى ىل بولۇشنىي يوقلۇقى  
 .والي ول عن ذكر الّشء املسعقبح -3
 ن ئىشنى تىلغا ئالماسلىق.ياخشى كۆرۈلمەيۇىغا  
وماربة الشيطان والوسوسة  وإحباط هذا الكي  بَتسيخ اْلقي  فيف بيض الروايات "إذ جاء أح ُم  -4

 ."الشيطان  فقال: إنْ أح ثت. فِيق  ف نفس : كذبت
ش    ەيتانغا ۋە ئازدۇرۇش    قا جەڭ ئېالن قىلىش  بۇنۇمق مىكىرنى گۇمانۇى  خالىي بولۇش    نى 

 س ىلەرنىي بىرى الرنىي”ش بىلەن بىكار قىلىش. بەزى رى ميەتلەردە مۇنۇمق كەلۇى: چوڭقۇرالش تۇرۇ
يېنىغا ش  ەيتان كەلس  ە  ۋە ئۇ: س  ەن تاھارەتنى بۇزىۇىغان بىر ئىش  نى س  ادىر قىلۇىي دېس  ە. ئۇ 

 “دېسۇن.  ئىچىۇە: يالغان ئېيتتىي

ئَِِةٌ  سر
َ
 )س ئالالر(  أ

 نسان ف ع   مؤاخذت  َع الشكوُ.اشٌ ال يم بأسِوبْ مْبزا رِحة اهلل باْل. 0
ئالالھ تائاالنىي ئىنساننىي گۇمان قىلىشلىرىنى جازملىماسلىقتا ئۇنى غا بولغان مەرھەمىتىنى  

 گەۋدىلەنۇۈرگەن ھالۇم ئۆز ئۇسلۇبى ىز بىلەن ھەدىسنى چۈشەنۇۈرۈڭ.
 ما هو اْليال واتلخي ؟ . 2
ِ اَ »
ر
 »ۋە « اُل يَ ْل

 ە؟نىي مەنىسى نېم «ُ  ي  خَ تلَّ اَ
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 ما املراد بالىشء؟ ولم عْب عه  بهذا اتليبْي؟ . 3
دى  ئىرمدە قىلىنغان مەنە نېمە؟ نېمە ئۈچۈن ئۇنى بۇنۇمق  «بالىشء»)ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان(  

 ئىپادىلەش بىلەن ئىپادىلىۇى؟
 ليان الواقع أو للحَتاز؟  " ف الصلة ما مين وج ان ؟ وه  قي  ". 4
  َ جـر وِ »

بىلەن « ناماز» نىس    ى نېمە؟ ئۇ يۈز بەرگەن ئىش    نى بايان قىلىش ئۈچۈننىي مە « ُ انـُ
 چەكلىنىلۇىمۇ ياكى )تاھارەتنى بۇزىۇىغان ئىشتى ( ساقلىنىش ئۈچۈنمۇ؟

 ما إعراب " ال يهفع " أو "ال يهِّصف"؟ وما الفرق بي الفيِي؟ وما مين "أو" بيههدْما؟ . 5
ىلنىي بۇ ئىككى پېئ سۆز ئاخىرىنىي تۈرلىنى  كېلىشى قانۇمق؟نىي  «الَ َيهرَِّصِفر » ياكى «الَ َيهرَفعِ ر »

 نىي ئىپادىلەيۇىغان مەنىسى نېمە؟  «أو»ئوتتۇرىسىۇىكى پەرق نېمە؟ ئۇ ئىككىسىنىي ئوتتۇرىسىۇىكى 
 .ه  سدْماع الصوت أو شم الريح شط؟ وضح ما تقول. 6

 ۈشەنۇۈرۈڭ.ئاۋمز ئاڭالش ياكى پۇرمقنى پۇرمش شەرتمۇ؟ دېمەكچى بولغىنى ىزنى چ
 يقال : إن هذا ال يم أص  من أصول الَشيية. فدْما ىه القاع ة الّت بهاها؟ . 7
دېيىلىۇۇ. بۇ ھەدىس مەيۇمنغا  -“بۇ ھەدىس ئىس  الم ش  ەرىئىتىنىي تۈ  ئاس  اس  لىرىۇى  بىرى”

 كەلتۈرگەن قائىۇە نېمە؟
 ما رأى اْلما  مالْ فيها؟ وه  غِبة الظن بال ث ال تبط  الوضوء؟. 8
مام مالىكنىي ئۇ ھەقتىكى قارىش  ى نېمە؟ تاھارەتنى بۇزىۇىغان ناپاكلىق ھەققىۇىكى ئارتۇق ئى 

 گۇمان تاھارەتنى بۇزممۇۇ ياكى بۇزمامۇۇ؟
 ماذا تيرف من مسائ  تطبق عِيها هذا القاع ة؟ وما وجهة نظر املالكية ف املسألة؟ وبدْماذا ترد عِيهم؟. 9
ۇ ب مەزھىپىنىي ىيدى  نېمىلەرنى بىلىس    ىز؟ مالىكبۇ قائىۇە تەتەىقلىنىۇىغان مەس    ىلىلەر 

 مەسىلە ھەققىۇىكى كۆز قارىشى نېمە؟ ئۇالرغا نېمە بىلەن جاۋمب قايتۇرىسىز؟
 ماذا تأخذ من ال يم من اِلحك ؟. 01

 ھەدىستى  ئېلىنغان ھۆكۈملەر نېمە؟
 

ٌُ الرََكدَِْماِت   َشر

ُه إََِلْهِ  ًعا َشََك يَْشُكو َشْكًوا وَِشََكيًَة َهمَّ بَْداُه ُمتَوَجِّ
َ
 مەلۇم قىلۇى  ھال ئېيتتى       / أ

ْخََبَُه بُِسوِء فِلِْعهِ 
َ
 تۆكتى دەردشىكايەت قىلۇى                     َشََك إََِلِْه فُاَلنًا / أ

ِبيِب / ََشََحُه هل  د ختۇرغا ئاغرىقىنى بايان قىلۇى                     َشََك َمَرَضُه لِلطَّ
َء إََِلِْه / َجَعلَُه ََيَاهُل َخيََّل اَ  ْ  ... نى ... نىي خىيالىغا كەلتۈردى                                          لَّشَّ

نَُّه َكَذا
َ
َم َوَظنَّ أ نَُّه َكَذا / تَوَهَّ

َ
 ... دېگەن خىيال كەلۇى   غا  ......نى دە  خىيال قىلۇى                        ُخيَِّل إََِلِْه أ

 بىلىنۇى غانۇەك... غا ...                                            
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َصابَهُ 
َ
ْدَرَكُه َوأ

َ
َء / أ ْ ُد وَْجًدا َووُُجوًدا َووِْجَدانًا الَّشَّ  سەزدى  ھېس قىلۇى     وََجَد ََيِ

َهاَرِة( ُء/ اَْْلَِديُث )اَْْلَالَُة اْْلَّاقَِضُة لِلطَّ ْ  ۇزىۇىغان ئىشتاھارەتنى ب            اَلَّشَّ

بُِر( َء )َخارًِجا ِمَن ادلُّ ْ  ئارقىۇى  چىققان نەرسە                         اَلَّشَّ

 تى  قالۇى  قايتتىىئايرىلۇى  ك                       ِاْنَفتََل َعْن / ِانََْصََف َعْن ...

يِهِ 
ْ
 ئۇالردى  يۈز ئۆرىۇى            َفتََل وَْجُهُه َعنُْهمْ ِانْ             پىكىرىۇى  يانۇى               ِاْنَفتََل َعْن َرأ

َل َعنُْه َوتََرَكهُ   تاشال  كەتتى  ئايرىلۇى                    ِانََْصََف َعنُْه / ََتَوَّ

ْرَياٌح /  َهَواٌء ُمتََحرِّكٌ 
َ
 شامال                      ِريٌح  ـجأ

ْمَعاءِ يُح اْْلَْطِن/ ََغٌز ِِف الَْمعِ رِ                 پۇرمق  ھىۇ             ِريٌح / َراِِئٌَة 
َ
ِو اْْل

َ
 ئوسۇرۇق   َدِة أ

َن الرَيا    ردَْمير  اَل

بَرُِّى اهلَل ِمْن ُُكِّ َما اَل يَِليُق ِِبَاَلهِلِ 
ُ
 ئالالھنى پاك دە  بىلىمەن        ُسبَْحاَن اهلِل / أ

يًها هلِلِ َوَبَراَءةً  ا اَل يَِليُق بِهِ  ُسبَْحاَن اهلِل / َتْْنِ  ئالالھ پاكتۇر        هَلُ ِممَّ

َسبُِّح ُسبَْحاَن اهللِ 
ُ
 ئالالھنى پاك دە  بىلىمەن                    ُسبَْحاَن اهلِل / أ

نَْسانَ   ئىنساننى يارمتقان زمت پاكتۇر                         ُسبَْحاَن َمْن َخلََق اْْلِ

ِجيَُّة الَِّت  نَْسانُ َطبٌْع / اَلسَّ لَيَْها اْْلِ ََ  تۇغۇلما خارمكتېر  مى ەز               ُجِبَل 

كُّ َوالنِّْسيَانُ    بولغانۇە گۇمان ۋە ئۇنتۇش بار تۇغۇلما خارمكتېرى                        َوِِف َطبِْعِه الشَّ

يَْطاُن الْوَْسَواُس اْْلَنَّاُس   شەيتان يوشۇرۇن ۋەس ەسە قىلغۇچى                        اَلشَّ

َمُه ِفيهِ  نَُه ِمنُْه وََحكَّ لَيِْه / َمكَّ ََ    ...الاليۇىغانئىگە قىلۇى ئىمكانىيىتىگە...نى ... قىلىش                          َسلََّطُه 

 قىلىۇىغان قىلۇىكونتر ل ...نى ...   قىلۇى                                              

لَيْهِ َسلََّط فُاَلنًا  ََ  كۈشەنۇە قىلۇى                                 لََعَ فُاَلنًا / َحرََّضُه 

َماِمهِ  
َ
 ئۇنىي ئالۇىۇى                                                  ِمْن َبْْيِ يََديِْه / ِمْن أ

ثَُه بَِشر  يَْطاُن هَلُ / َحدَّ  سە قىلۇىۋەس ە                    وَْسوََس الْشَّ

ْمِر / َجَعلَُه يَُشكُّ ِفيهِ 
َ
َك فُاَلنًا ِِف اْْل  ...دە گۇمان پەيۇم قىلۇى گە...                            َشكَّ

لُّ َجاَلاًل / َعُظمَ   ئۇلۇغ بولۇى                          َجلَّ ََيِ

نُهُ 
ْ
 غ ئالالھ پاكتۇرشەنى ئۇلۇ                              ُسبَْحانَُه َجلَّ َشأ

َه ََنَْوه لَيِْه بِوَْجِهِه / تَوَجَّ ََ ْقبََل 
َ
 يۈزلەنۇى گە...                                          أ

 پەرۋەردىگارىغا يۈزلىنىش                                اَِْلْقبَاُل لََعَ َربِّهِ 

 ىش  تەڭلىكقىسىل                                  َحَرٌج / ِضيٌق 

ْْس،  َفْقر َُ ة ،    يوقسۇزلۇققاتتىقچىلىق  قىسىلىش                          ِضيٌق / ِشدَّ



 

73 

 شەيتاننىي ۋەس ەسە قىلىشى                          وِْسَواٌس / َمْصَدُر وَْسوََس 

َمَرُه بِهِ 
َ
 ... بەلگىلە  بەردى گەبۇيرىۇى  ...  گە...نى ...                                               رََسَم يَرِْسُم هَلُ َكَذا / أ

َء / ََحَلَُه َمَعهُ  ْ  بىر نەرسىگە ئۇنىي ئۆزى بىلەن ھۆكۈم قىلۇى                      ِاْستَْصَحَب الَّشَّ

َمِن الالَِّحِق بِنَاًء لََعَ ُثبُوٍت ِِف  ْمِر ِِق الزَّ
َ
ابِِق ااَلِْسِتْصَحاُب / اَْْلُْكُم بِثُبُوِت أ َمِن السَّ    الزَّ

 ئەسلىۇىكىنى ساقال  قېلىش  ئەسلىۇىكى بىلەن ھۆكۈم قىلىش                                     

ْصِل 
َ
 ئەسلىۇىكىنى ساقال  قېلىش                              ِاْسِتْصَحاُب اْْل

ْبَعدَ 
َ
لَْقاُه َوأ

َ
َء َعنُْه / أ ْ  تاشلىۇىچىقىرى            هُ َطَرَح َيْطَرُح َطرًْحا الَّشَّ

 بولغان ئىشنى بۇرۇنقىسى ئاساسىۇم ساقال  قېلىش                          إِْبَقاُء َما ََكَن لََعَ َما ََكنَ 

َل هَلُ بَِكَذا / َضِمنَُه هل  كاپالەت بەردى دم.. غا...                                     تََكفَّ

ْصِل َوإِْن َوَقَع لََعَ ِخالَ 
َ
 ئۇ )ئەمەل( ئەسلىگە خىال  بولغان بولسىمۇ                       ِف اْْل

 مەغپىرەت                                  رََْحٌَة / َمْغِفَرةٌ 

 ئۆزىنىي مەغپىرىتى ۋە مەرھەمىتى بىلەن                               رََْحًَة  ِمنُْه َوفَْضالً 

ي  تاھارەتنى بۇزىۇىغان يەل                            لِلْوُُضوءِ  ُح الُْمبِْطُل اَلرِّ

ْن ...
َ
 ماسلىق الزىم...قىلىشقا بولمايۇۇ  ...                                 اَل يَنْبَِِغ أ

ْن َيْعتَِقَد ُبْطاَلَنَها 
َ
 ى بۇزۇلۇى دە  قارىماسلىقىئۇ )ناماز( ن                                                     َواَل أ

ْن ...
َ
لَيِْه أ ََ ُب  ْن ... / ََيِ

َ
لَيِْه أ  ... قىلىشى الزىم                     ََ

ُء / َحَدَث  ْ   َطْرًءا الَّشَّ
ُ
 َيْطَرأ

َ
 يۈز بەردى  پەيۇم بولۇى                     َطَرأ

َقهُ  ِلَمُه َوََتَقَّ ََ ْمَر / 
َ
َن اْْل  ئېنىق بىلۇى  چوڭقۇر ئىشەنۇى                       َتيَقَّ

 گۇمان ئارىالشمايۇىغان دەرى ىۇە                            يَِقينًا اَل ُيَمازُِجُه َشك  

ٌث  . َداٍع  َِ  سەۋەب   تۈرتكە                   ُموِجٌب  ـجُموِجبَاٌت / بَا

 بىلىشكە تۈرتكە بولىۇىغان سەزگۈلەر                           اَْْلََواسُّ الُْموِجبَُة لِلِْعلْمِ 

 دى  كېلى  چىققان  ...دى  پەيۇم بولغان...                                                        نَاِشٌئ ِمْن َكَذا / نَاتِجٌ 

مِّ  ِو الشَّ
َ
ْمِع أ ِن السَّ ََ  كېلى  چىققان پۇرمشتى ئاڭالش ۋە                          َصاِدٌر 

 تاھارەتنى بۇزىۇىغان ناپاكلىقنىي پۇرىقى                                   ِريَح اْْلََدِث 

َن اْْلََدَث يَِقينًا ... يَِقينًا ... يَِقينًا  ىۇە  ... دەرى ىۇە  .... دەرى  ناپاكلىقنىتاھارەتنى بۇزىۇىغان          َحتَّ يَتَيَقَّ
 .... دەرى ىۇە ئېنىق بىلمىگۈچە                                            

َق َراِِئَتَهُ  َء / تَنَشَّ ْ ا الَّشَّ  پۇرىۇى                  َشمَّ يَُشمُّ َشمًّ

ْغلََقهُ 
َ
ا اَْْلَاَب / أ  ئىشىكنى ئەتتى                       َسدَّ يَُسدُّ َسدًّ

لَيِْه بَاَب اللََْكَِم / َمنََعُه ِمَن اللََْكَمِ  ََ  سۆزلەتمىۇىئەتتى   ئىكىشىنىسۆزلەشنىي  غا...                             َسدَّ 
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ْغَراهُ 
َ
َضلَُّه َوأ

َ
ْغَوى فُاَلنًا / أ

َ
 ئازدۇردى                        أ

بَْواَب إِْغَوائِهِ 
َ
يَْطاِن أ               يَُسدُّ الُْمْسِلُم لََعَ الشَّ

 توسىۇۇ. ئازدۇرۇشتى ا ئازدۇرۇش ئىشىكىنى ئېتىۇۇ  ئۆزلىرىنى مۇسۇلمانالر شەيتانغ                 

دِ  َدُّ كِّ َوالَّتَّ ْخَطاُر الشَّ
َ
 خەتەرلىرىبولۇشنىي ئارىسالۇى گۇمان ۋە                             أ

ردَْمَباِحُم الرَيَربِيَّةُ   اَل

ْمَرُه ِلَغْْيِهِ 
َ
اِِك / َمْن يَْشتَِِك أ  ەھ مل ئېيتقۇچىئ                      اَلشَّ

ْصلُهُ 
َ
 ئۇ ئەسلى مەنىسى گۇمان قىلىش بولغان خىيالۇى  كېلى  چىققان            ِمَن اْْلَيَاِل َوالَْمْعََن َظن   َوأ

 بارمۋەر بولۇشى ئېھتىماللىقنىيئىككى                               تََساوِى ااْلِْحِتَمالَْْيِ 

َحِدِهَما لََعَ ...
َ
 ئۇ ئىككىسىۇى  بىرىنىي ... دى  ئۈستۈن بولۇشى                           تَرِْجيُح أ

نَّ ِخاَلُف اَْلَِقْيِ  نَّ الظَّ
َ
ْصُل اللَُّغِة ِمْن أ

َ
     َما ُهَو أ

 ئىكەنلىكىۇى  ئىەارەت ئۇنىي ئەسلىي لۇغەت مەنىسى« گۇمان ئېنىق بىلىشنىي ئەكسى»          

نَْد الُْفَقَهاِء( : اَ  َِ مِ َحَدٌث ) ِو اتلَّيَمُّ
َ
ِو الُْغْسِل أ

َ
  ْلََّجاَسُة اْْلُْكِميَُّة الَِّت تَْرتَِفُع بِالْوُُضوِء أ

 كەتكۈزىۇىغان ھۆكۈم جەھەتتىكى ناپاكلىق( تەيەممۇمنىە  تاھارەتنى بۇزىۇىغان ناپاكلىق )تاھارەت  غۇسۇل  ەھەد  

َدَل  ُدواًل َعْن َكَذا / تََرَكهُ  ََ َُ ْداًل َو ََ  تاشلىۇى  كەچتى  قىلمىۇى            َيْعِدُل 

اَحةً   تىلغا ئالماسلىق بى مسىتەئۇنى                         اَلُْعُدوُل َعْن ِذْكِرهِ ِِصَ

َء / وََجَدُه قَِذًرا َكرَِهُه لِوَْسِخهِ  ْ  مەينەت دە  بىلۇى  يىرگەنۇى            ِاْستَْقَذَر الَّشَّ

 يېقىمسىز ئىش  يىرگىنىشلىك ئىش                                     ُمْستَْقَذرٌ 

وَرةَ   ھېچەىر زۆرۈرىيىتى يوق يەردە )چاغۇم(                                َحيُْث اَل ُُضُ

 ئۇنىي تاھارەتنى بۇزىۇىغان ئىشنى ھېس قىلىشىنىي مەنىسى                       َمْعََن وِْجَدانِِه اْْلََدَث 

 ئۇ )تاھارەتنى بۇزىۇىغان ئىش( نىي ئۆزىۇى  سادىر بولغانلىقىنى گۇمان قىلىش          نْهُ َظنُّ ُخُروِجِه مِ 

ُه  يَّتَهُ              چەكلىۇى                        َقيََّدُه / َحََصَ  ئۇنىي ئەركىنلىكىنى چەكلىۇى    َقيََّد ُحرِّ

  ئۇ )تاھارەتنى بۇزىۇىغان ئىش( ساقلىنىش ئۈچۈن ئەمەە                     ُقيَِّد ِْلَيَاِن الَْواقِِع َولَيَْس لاِْلِْحَِّتَازِ 

 چەكلىنىلۇىيۈز بەرگەن ئىشنى بايان قىلىش ئۈچۈن )ناماز بىلەن(                                   

 ئاساسىۇم ىنىكەلگكۆپچىلىك ئالىمالر بىرلىككە                          لََعَ َما َذَهَب إََِلِْه اْْلُْمُهورُ 

َظ َوتََوَّقَّ ِمنْهُ  َز ِمنُْه / ََتَفَّ  ساقالنۇى                      ِاْحََّتَ

اوِي كِّ ِمَن الرَّ  رى ميەت قىلغۇچىنىي گۇمانى سەۋەبىۇى                               بِالشَّ

 «الَ »بولۇشسىز بۇيرۇقنى ئىپادىلىگۈچى «الَ »توسۇقنى ئىپادىلىگۈچى                              اَل اْلَّاِهيَةُ 

  كەلگەن  ورمىۇمبىلەن كېسىك  «الَ »توسۇقنى ئىپادىلىگۈچى                            ََمُْزوٌم بِـ "اَل" اْلَّاِهيَةِ 
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نَّ "اَل" نَاِفيَةٌ 
َ
ْفُع لََعَ أ  باش ى ئاساسىۇمنىي بولۇشسىز قوشۇمچە ئىكەنلىك «الَ »                      َوََيُوُز الرَّ

 كېلىشىمۇ جائىز بولىۇۇ  ورمىۇم                                              

َحِدِهَما
َ
 ئىككىسىنىي بىرىنىي مەۋجۇتلۇقى                                 وُُجوُد أ

 مۇسۇلمانالرنىي بىردەك قارىشى بىلەن                                                             بِإِْْجَاِع الُْمْسِلِمْيَ 

َِ يِم 
ر
ُ  ال  فِقر

َساٌس 
َ
ُصوٌل / أ

ُ
ْصٌل  ـجأ

َ
 ئاساە  تۈ  ئاساە                          أ

ُصوِل اْْلِْساَلمِ 
ُ
ْصٌل ِمْن أ

َ
 ئىسالم دىنىنىي تۈ  ئاساسلىرىۇى  بىرى                          أ

ْمرِ 
َ
 ھۆكۈم قىلۇى                 / قََض  َحَكَم ََيُْكُم ُحْكًما بِاْْل

ُصولَِها
َ
 ئۇنىي دمۋممىغا ئەسلىۇىكىسى ئاساسىۇم ھۆكۈم قىلىنىۇۇ                        َُيَْكُم بِبََقائَِها لََعَ أ

 دمۋممى                                   َبَقاٌء / َدَوامٌ 

لَيَْها ََ اِرُئ  كُّ الطَّ  پەيۇم بولغان گۇمانقا ( ئىش) ئۇ                            اَلشَّ

َن ا َهاَرَة وََشكَّ ِِف اْْلَدَ َمْن َتيَقَّ  ناپاكلىقتى  گۇمانالنغان كىشى  پاكلىقنى ئېنىق بىلگەن                  ِث لطَّ

كِّ  اَلةِ  ُحُصوُل َهَذا الشَّ  بولۇشى بۇ گۇماننىي نامازنىي ئۆزىۇە پەيۇم                 ِِف َنْفِس الصَّ

ٌي    
ْ
 تۇتقان يول        َمْذَهٌب / َطِريَقةٌ                                     قارمش               َمْذَهٌب / َرأ

 كۆپچىلىك ئالىمالرنىي تۇتقان يولى                           َمْذَهُب َْجَاِهِْي الُْعلََماءِ 

َحابَُة َواتلَّابُِعونَ  لَُف/ اَلصَّ  )ئالىملىرى(  سەلە            َوتَابُِعو اتلَّابِِعْيَ  اَلسَّ

 ۋە ئۇالردى  كېيىنكىلەر( تابىئىنالر)ساھابىلەر                                               

َْصِ تَابِِع اتلَّابِِعَْي ِمَن الُْعلََماءِ َخلَ  ََ  )ئالىملىرى( خەلە          ٌف / َما َبْعَد 

 كېيىنكىلەرنىي دەۋرىۇى  كېيىنكى ئالىمالر( تابىئىنالردى )                                        

 رى ميەت قىلۇى  بايان قىلۇى                َحَِك ََيِِْك ِحََكيًَة َعنُْه اْْلَِديَث / َنَقلَهُ 

 ى ميەت بايان قىلىنۇىئىككى رمالىكتى  ئىمام                           ُحِِكَ َعْن َمالٍِك ِرَواَيتَانِ 

 ئۇنى غا تاھارەت ئېلىش الزىم بولۇى                                   لَِزَمُه الوُُضوءُ 

اَلةِ   گۇمان نامازنىي سىرتىۇم بولسا                        إِْن ََكَن َشك  َخاِرَج الصَّ

 لۇم ئۇنى غا )تاھارەت ئېلىش( الزىم بولىۇۇھەر ھا                              يَلَْزُمُه بُِكلِّ َحالٍ 

افِِعيَّةُ    مەزھىپى شا ىئى                                     اَلشَّ

َدُمهُ  ََ  تاھارەتنى بۇزىۇىغان ناپاكلىقنىي يۈز بېرىشى ۋە يۈز بەرمەسلىكى                      ُوقُوُع اْْلََدِث َو

 ئۇنىي گۇمانىۇى  ئۈستۈنرمق بولىۇۇ                                 َيْغِلُب لََعَ َظنِّهِ 

لَيِْه بُِكلِّ َحالٍ  ََ  ئۇنى غا ھېچەىر تاھارەت ئېلىش يوق ئەھ ملۇمھەر بىر                        فَاَل وُُضوَء 

 ِاْحِتيَاًطا
َ
أ ْن َيتَوَضَّ

َ
 ارەت ئېلىش ياخشى كۆرۈلىۇۇئۇنى غا ئېھتىيات ئۈچۈن تاھ                    َويُْستََحبُّ هَلُ أ
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َدِة الَْمْذُكوَرةِ  َِ     يۇقىرىۇم تىلغا ئېلىنغان قائىۇىگە تەئەللۇق مەسىلىلەر جۈملىسىۇى           ِمْن ِمَسائِِل الَْقا
 ئايالىنى تاالق قىلىش                                  َطاَلُق َزوَْجِتهِ 

 قۇلىنى ئازمد قىلىش                                                                    َعبِْدهِ  َعتُْق 
اِهرِ   پاك سۇنىي نى اسەت بولۇشى                             ََنَاَسُة الَْماِء الطَّ

 نى اسەت سۇنىي پاكلىقى                             َطَهاَرُة الَْماِء اْلَِّجِس 
َدُم َهَذا اْْلَا ََ ْصُل 

َ
 ئەسلىسى بۇنۇمق ئىشنىي بولمىغانلىقىۇۇر                        ِدِث َواْْل

 ئىمام مالىكنىي ھەممىگە تونۇلغان قارىشى                            َمْشُهوُر َمْذَهِب َمالٍِك 
ْبَطلَُه َبْعَد إِْحََكِمهِ 

َ
ْمَر / أ

َ
 بۇزدى  بىكار قىلۇى         َنَقَض َينُْقُض َنْقًضا اْْل

هِ َبعْ  َِ ْتبَا
َ
 رىبەزىلى مەزھىەىۇىلەرنىيئۇنىي ئەگەشكۈچىلىرىنىي بەزىلىرى  ئۇنىي                    ُض أ

 ئەنسىزلىك  ئەنسىرەش                           وَْسَواٌس / قَلٌَق  َهاِجٌس 
 ئەنسىزلىك بار كىشى ئۆزىۇە                              َمْن ََكَن بِِه وَْسَواٌس 

نَّ 
َ
لَّةٍ  أ َِ ْكَوى اَل تَُكوُن إاِلَّ َعْن   بولىۇىغانلىقى ئىللەتتىنالھال ئېيتىش پەقەت بىرەر                  الشَّ

ِجيَب بَِما َدلَّ لََعَ اتلَّْعِميمِ 
ُ
 بىلەن رەت قىلىنۇى (ھەدىس)ئۇ ئومۇملۇق مەنىسىنى ئىپادىلەشنى بىلۇۈرگەن     أ

ْمُر / ِاتْلَبََس 
َ
ْشََكَ اْْل

َ
 ئېنىق بولمىۇى  مۇرەككەپلەشتى                            أ

ْواَل؟
َ
ٌء أ َخَرَج ِمنُْه ََشْ

َ
لَيِْه أ ََ ْشََكَ 

َ
 چىقمىغانلىقى ئېنىق بولمىۇى-ئۇنى غا ئۆزىۇى  بىر نەرسە چىققان                 أ

َل ِفيهِ  ْمِر / تََدخَّ
َ
 ىتاقالۇى  چېتىلۇ                        َتَعرََّض لِْْل

 چېتىلغان ئەمەە زمرىغا-ھال ئېيتقۇچىنىي ھال                          لَْم َيتََعرَّْض لَِشْكَوى َشاكٍ 

َِ يِم 
ر
 يُؤرَخُذ ِمَن ال

ا ََيُْدُث ِمْن َوقَائِعَ   سوئال سورمش ھەققىۇە ئالىمالردى  سادىر بولۇۋمتقان ئەمەلىي ئىشالر       ُسَؤاُل الُْعلََماِء َعمَّ
 ْ  ياخشى كۆرۈلمەيۇىغان ئىش                               ُء الُْمْستَْقبَحُ اَلَّشَّ

 بىكار قىلىش  بەربات قىلىش مىكىرنىبۇنۇمق                               إِْحبَاُط َهَذا الَْكيْدِ 
 ۇرۇشچوڭقۇرالشتتېخىمۇ چوڭقۇر ئېنىق بىلىش  گۇمانۇى  خالىي بولۇشنى                 تَرِْسيُح اَْلَِقْيِ 

ئَِِةُ  سر
َ  اَِلر

ُكوكِ  َدُم ُمَؤاَخَذتِِه لََعَ الشُّ  ئۇنىي گۇمان قىلىشلىرىنى جازملىماسلىق                       ََ
نِّ بِاْْلََدِث   تاھارەتنى بۇزىۇىغان ناپاكلىق ھەققىۇىكى ئارتۇق گۇمان                             َغلَبَُة الظَّ

َدةَ  َمَسائُِل ُتَطبَُّق  َِ لَيَْها َهِذهِ الَْقا  بۇ قائىۇە تەتەىقلىنىۇىغان مەسىلىلەر                   ََ
 مەزھىپىنىي كۆز قارىشى ىيمالىك                             وِْجَهُة َنَظِر الَْماِلِكيَّةِ 

 
  )نەشىرگە تەييارلىغۇچى: ئىسمائىل قادىر ھاجىم(
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رنىڭ   تىلەۋاسىلىق ئەرەب تىلىدىكى بەزى گرامماتىك
 ①قوللىنىلىشى ۋە ئۇنىڭ تەرجىمىسى

 ِاْسِتْعَماُل بَ ْعِض اْْلََدَواِت النَّْحِويَِّة اْلَعَربِيَِّة َوتَ ْرََجَتُ َها
  

 َأ ) ََهَْزُة ااِلْسِتْفَهاِم (
 Ⅱ   .جاۋمبى جۈملىنىي سوئال كەلگەن  أ 
 جاۋمب  قوللىنىلىۇۇ «نَ َعْم  »بولس   ا  بولۇش   لۇق جاۋم   بەرگەنۇە جاۋمب غاس   وئال بولۇش  لۇق -0

 ىالجۈمل جاۋمب مۇناسى   قېلى  چۈشۈ  قوشۇمچىسى جاۋمب  قوللىنىلىۇۇ «اَل » بولسا   بولۇشسىز
 .  بولىۇۇ قوللىنىلسىمۇ

 ؟ ئېيتتىمۇ ئىكەنلىكىمنى قەھرىمان مېنىي ساڭا ئۇالر               َأقَاُلوا َلَك ِاّنِِ َبَطٌل ؟ -
 . دەيۇۇ ئاشۇنۇمق ھەممىسى ئۇالرنىي  شۇنۇمق      يَ ُقوُلوَن َذِلَك ...  نَ َعْم، ُكلُُّهمْ  -
 ؟چىقتىمۇ سەپەرگە قېرىنۇىشىي سېنىي      َأَسافَ َر َأُخوَك ؟  -
 چىقمىۇى. سەپەرگە تېخى ئۇياق     اَل، ََلْ ُيَساِفْر بَ ْعُد.  -
 ؟ۋمقىتمۇ ەۋ ئورۇن سۆزلىشىۇىغانتوغرىسىۇم  ئاشۇبىز  بۇ ؟  َأَهَذا َمَكاٌن َوزََماٌن نَ َتَحدَُّث ِفيِهَما َعْن َذِلكَ  -
ُر َمْوِضٍع َوَظْرٍف . -  .شارمئى  ۋە ئورۇنياخشى  ئەڭ بۇ  ِانَُّه َخي ْ

 نَ َعمْ   دېگەننى« ئەمەە ئۇنۇمقياق  »قوللىنىل  بَ َلى  بەرگەنۇە جاۋمب غاس   وئال بولۇش  س   ىز -4
ئىنكار قىلىش  نىس   وئال بولۇش   س   ىزبَ َلى .  ۇبىلۇۈرىۇ دېگەننى« ھەئە  ش   ۇنۇمق»قوللىنىلى   

 تۈرۈشمۇئەييەنلەش نىسوئال بولۇشسىزخىل  بۇنَ َعْم  .قوللىنىلىۇۇ ئۈچۈن بىلۇۈرۈش پوزىتس ىيىسىنى
  قوللىنىلىۇۇ: ئۈچۈن ئىپادىلەش سىنىىتسىيىپوز
 ؟ چىقمىۇىمۇ سەپەرگە قېرىنۇىشىي سېنىي        َأََلْ ُيَساِفْر َأُخوَك ؟  -
 قمىۇى( چى سەپەرگە  ) ھەئە    نَ َعْم ، ) َأْى ََلْ ُيَساِفْر ( ( چىقتى سەپەرگە ئۇياق  )     ) َأْى َسافَ َر (   بَ َلى، -

 رنىيتاللىنىۇىغانال بەلكى  قوللىنىلمايۇۇ «اَل » ياكى  «نَ َعْم »  بەرگەنۇە جاۋمب غاسوئالتاللىما  -1   
 اۋمبجقوللىنى   جۈملىنىبىر  تۇلۇقياكى  لىۇۇبو كەلتۈرۈش  كە بى مس  تەبىرىنى  مەلۇمئارىس  ىۇى  
 :بولىۇۇ بېرىشكىمۇ

 ؟  ىلەنمۇبياكى پويىز  قىالمسەن سەپەر بىلەن ئايرۇپىالن سەن    َأ ِِبلطَّائَِرِة ُتَساِفُر َأْم ِِبْلِقطَاِر؟    -
  .قىلىمەن سەپەر بىلەن پويىز مەنُأَساِفُر ِِبْلِقطَاِر.         -.        بىلەنپويىز ِِبْلِقطَاِر.      -

بولسا   جۈملە بولۇش  س  ىز جۈملەس ورمق  قايتۇرما  بەرگەنۇە جاۋمب جۈملىگەس ورمق  قايتۇرما -2
 قوش    ۇلۇش    نى قويۇلغىنىغا ئوتتۇرغاس    ورمقتا  قايتۇرمانى ئىش    لىتىش   «نَ َعْم »  بەرگەنۇە جاۋمب

 .ىلۇۈرىۇۇب قوشۇلماسلىقنى قويۇلغىنغا ئوتتۇرغاسورمقتا  قايتۇرمانى ئىشلىتىش   «بَ َلى »   بىلۇۈرۈىۇۇ
 ؟ ئەمەسمۇ ئاشۇنۇمقبىر ياخشى كىتاب   ئۇ     ِانَُّه ِكَتاٌب َجيٌِِد ، أَلَْيَس َكَذِلَك ؟  -

                                                        
 دا.بېشى ائلدىنقى سان  ①
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 تاب.ياخشى كى ئۇ ياق بَ َلى ، اِنَُّه ِكتَاٌب َجيٌِِد .  -   ئەمەە. ياخشى كىتاب  ھە  ئۇ  نَ َعْم ، اِنَُّه لَْيَس ِبِكتَاٍب َجيٍِِد . -
قوللىنىلىش   ى  نىي «نَ َعْم »  بەرگەنۇە جاۋمببولس   ا   جۈملە بولۇش   لۇق  جۈملەس   ورمق  قايتۇرما

 ايتۇرماققوللىنىلىش  ى  نىي «الَ » . ئىپادىلەيۇۇ قوش  ۇلۇش  نى قويۇلغىنىغا ئوتتۇرغاس  ورمقتا  قايتۇرما
 . بىلۇۈرىۇۇ قوشۇلماسلىقنى قويۇلغىنىغا ئوتتۇرغاسورمقتا 

 ؟ئاشۇنۇمقمۇبارمىۇى   شەھەرگە ئۇ    ِاََل اْلَمِديَنِة ، َأُهَو َكَذِلَك ؟ ََلْ َيْذَهْب  -
 .ئەمەە ئاشۇنۇمقياق     اَل ، َوُهَو لَْيَس َكَذِلَك . .   ئاشۇنۇمق  ھەئە                 نَ َعْم ، َوهو كذلك . -

Ⅲ مەنىلىرى ئىپادىلەيۇىغان نىي «أ »  ئۇالنمىسى سوئال  
 مۇھىمى. بىلۇۈرىۇۇس  ورمقنى  ئىەارەت قويۇش  تى  س  وئالن ئىش  قا قارىتا بولمىغا ر ش  ەن -0

 : كېلىۇۇ مەنىۇەئىككى خىل  تۆۋەنۇىكى
 : ۇۇقىلىنى تەلە  بېرىشال جاۋمب بولۇشسىزياكى  بولۇشلۇق تەرەپتى قارشى  جۈملىۇە سوئال ئومۇمى( 0   
 ؟ىۇىمۇئاالقىالشم بىلەن سەن تۆنۈگۈن ئۇ؟  ِبَك َأْمسِ  َأََلْ يَ تَِّصلْ   ؟   ئاناڭمۇ سېنىي ئۇ َأ ِهَى ُأمَُّك؟    -
 ؟ ئېرىشەلەيمىزمۇ مەنپەئەتكەبىز ئوخشاش    َأ َنْسَتِطيُع  َأْن ََنُْصَل َعَلى نَ ْفِس اْلَمَناِفِع ؟ -

 شىبېرى جاۋمبتالال   تەرەپنىيقارشى  بۆلەكلەردى  تەڭۇمش قانچەبىر  جۈملىۇە سوئال( تاللىما 4
 . ۇقىلىنىۇ تەلە 

 ؟ باغچىسىغىمۇ رھاي مناتالياكى  بارىمىزمۇباغچىسىغا  خەلق؟ ِب َأْم َحِديَقِة اْْلَيَ َوانِ أََنْذَهُب ِاََل َحِديَقِة الشَّعْ  -
 ؟  ئەلىمۇياكى  كېلەمسەن سەن                             َأََتِْتى أَْنَت َأْم َعِلىٌّ ؟ -
 ْاَْلَحِد َأْم ِِف يَ ْوِم ااِلثْ نَ ْْيِ ؟     أَُترِيُد َأْن ُتَساِفَر ِِف يَ ْوِم  -

 ؟ كۈنىمۇ دۈشەنەە  ياكى چىقماقچىمۇ سەپەرگە كۈنى يەكشەنەەسىز 
 ؟ ئاۋۇنىمۇياكى  كۆرەمسەنياخشى  بۇنى سەن                           َأُتُِبُّ َهَذا َأْم َذاَك ؟  -
 تەلە  بېرىش  نى جاۋمب بولۇش  س  ىزكى يا بولۇش  لۇق تەرەپتى قارش  ى   «أ» ئۇالنمىس  ى س  وئال .4  

 وئالس بىلۇۈرىۇىغانقوللىنىلغانۇى  باش قا  قايتىال  سورمشنى  جۈملىۇە س وئال ئومۇمىقىلىۇىغان 
 قايتۇرما بىلۇۈرىۇىغاننى « س   ورمش تۇرۇقلۇق ئېنىق»ياكى « س   ورمش تۇرۇ بىلى  » يەنى  جۈملە

 ۇئ ئەمەلىيەتتە  قويۇلىۇۇ سوئال ھەتتەجە. ئىپادىلىنىش مۇمكى قوللىنىلىش ى  جۈملىۇىمۇس ورمق 
 ھاجەت بىرىش   ىگە جاۋمب باش   قىالرنىي ئۇ. ش   ەكلىبىر خىل  ئىپادىلەش   نىي تەكىتلە باياننى 
ى ياك گۇمان  تەسەۋۋۇر ئۇ  مۇرەككە ناھايىتى  مەنا ئىپادىلەيۇىغانسورمق  قايتۇرماخىل  بۇ  بولمايۇۇ

 .مۇمكى  بىلۇۈرىشى مەنىلەرنىقاتارلىق  نلىقھەيرم  ئۆكۈنۇۈرۈش  مۇرمجىئەت  ئىشىنەلمەسلىك
 :بىلۇۈرىۇۇنى  )اَلتََّصوُُّر( تەسەۋۋۇرپەرەز ( 0

 ەنئۇتامام  بۇلۇ بولغان  ئىگە چۈشەنچىگە ۋەقارمش  دەسلەپكى نىسەەتەنبىر ئىش قا  س ۆزلىگۈچى
 .مۇمكى  بولماسلىقىمۇتوغرم  مۇمكى  بولىشىمۇتوغرم 

 بىلەرسەن؟  ئىكەنلىكىنى نەدە ئۇنىي سەن    أَقَْد تَ ْعِرُف أَْيَن ُهَو؟  -؟  مۇئىسام سەن  أَأَْنَت ِعَصاٌم؟ - 
 ؟ھەسەلمۇياكى  بارمۇ شىرنە ئىچىۇە قاچىنىي          َأِدْبٌس ِِف ْاإِلََنِء َأْم َعَسٌل ؟ - 

 : بىلۇۈرىۇۇ )َااِلْنَكاُر ْااِلْبطَاِلُّ(سورمق  قايتۇرما بۇرۇلما( 4
بولغانۇم   بولۇش    س    ىز  كۈچەيتىۇۇ مەزمۇننىبايان قىلىنغان  ش    ەكلى لس    وئاقوللىنىلغان   
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 .  بولىۇۇ نامە بولۇشسىز ئىپادىلەيۇىغىنىبولغانۇم  بولۇشلۇق.بولىۇۇ مەنە بولۇشلۇق ئىپادىلەيۇىغىنى
 ؟اَعْدَتِِن ِعْنَد الشََّداِئدِ قُ ْلَت ِانََّك َصِديِقى اْْلَِميُم ، َأسَ  - 

 ؟  مۇقىلۇى ياردەم ماڭا. قىيى  چاغالردم ئېيتتىي ئىكەنلىكى نى د ستۇم يېقى  ئەڭ مېنىي ئۆزۈڭنىي سەن
 ؟ئەمەسمۇ ېلىۇۇكتىرىشچانلىقتى   ۋە سەۋر مۇۋەپپەقىيەتأَلَْيَس النََّجاُح َيَِْتى ِمَن الصَّْْبِ َوااِلْجِتَهاِد ؟   -
 (  ٥١ :۲۵) الطور   ﴿ َأَفِسْحٌر َهَذا َأْم أَنْ ُتْم اَل تُ ْبِصُروَن؟ ﴾  -
 ئايەت(-01سۈرە / تۇر -14) ﴾دېيىلىۇۇ« بۇ د زمم سېھرمىكەن ياكى سىلەر كۆرمەي متامسىلەر»)يەنە ئۇالرغا(: ﴿

(سورمق  قايتۇرما ئۆكۈنۇۈرمە( 1  :بىلۇۈرىۇۇنى  )َااِلْنَكاُر الت َّْوبِيِخىُّ
 ۈنۇۈرۈش  نىئۆك  ئەيىەلەشنارمزىلىق   تەرەپكەياردىمى ئارقىلىق قارش  ى  نىيس  وئال س  ۆزلىگۈچى

 .بولىۇۇ ئۇيغۇن ئەمەلىيەتكە ئالرى مەزمۇنى سوئالنىي تەركىەىۇىكى جۈملە. ئىپادىلەيۇۇ
 ؟قىل متامسىزسىز بىلىۇىغان خاتالىقنى       أَتَ ْفَعُل َما تَ ْعرِفُُه ِمَن اْْلَطَِأ ؟   -
 ؟تۇرمامسىز دى ئورنى ىزسىز  وُم؟  َأالَ تَ قُ  -  قىلمىۇى ىزمۇ ھېسسىز خى ىللىقنى   ؟ َأََلْ ُتُِسُّ ِِبْْلََجلِ  -
 َأفَ َعْلَت َهَذا اْلِمْقَداَر اْلَقِليَل ِمَن اْلَعَمِل ِخاَلَل يَ ْوَمْْيِ؟       -
 ؟قىلۇى مۇ خىزمەتئاز  مۇشۇنچىلىكال دمۋممىۇم كۈنئىككى  سەن  

 :بىلۇۈرىۇۇنى  )اَلت َّْقرِيُر(قىلىش  ئېتىرم ( 2
  .ولىۇۇبسوئال ئارقىلىقال ئىسپاتلىماقچى  پەقەت  بولۇ   بولغان ئىشنى ئاللىقاچان بىلى سۆزلىگۈچى

 ؟ۇردۇڭمۇئ ئۇنى سەنغىنە ؟ َضَربْ َتهُ  أَْنتَ  أَ  ؟   ئەمەسمۇ كۆرۈۋمتقانياخشى  ئۇنى سەن ؟    ُتُِب َُّهاْسَت أَلَ  -
 ؟بولمىغىۇىيقىلغان  سەن بۇنىغىنە                    َلْسَت فَ َعْلَتُه؟    َأَهَذا -
 ؟ يادلىغانتى غۇ سنىدەر سەن           الدَّْرَس؟ )تقرير للفعل(  َأَحِفْظتَ  -
 ؟ يادلىۇى مۇ دەرسنى سەنغىنە       َحِفْظَت الدَّْرَس؟ )تقرير للفاعل( أَْنتَ  أَ  -
 ؟يادلىۇى مۇ سى نىغىنەەرد    َحِفْظَت؟    )تقرير للمفعول به(   َدْرَسكَ أَ  -

 :بىلۇۈرىۇۇنى  َهكُُّم()اَلت َّ  مازمق-مەسخىرە( 1
  :قىلىۇۇمازمق -مەسخىرە تەرەپنىسوئال ئارقىلىق قارشى  سۆزلىگۈچى

َبِثُق َهِذِه اْلِفْكَرُة ِمْن رَْأِسَك اْلَعِظيِم؟    -  ؟ ىقىۇىغانۇۇچ كېلى  كالالڭۇى  بۈيۈك سېنىيپىكىر  بۇأَتَ ن ْ
 ؟ ئەمەسمۇ بىلىسەن ىنىنەرس ھەر سەن        أََلْسَت تَ ْعِرُف ُكلَّ َشْيٍء؟      -
 ؟ەمسەنكۆتۈرەلم بۇنىمۇ  كۈچلۈك بەدىنىي سېنىيِجْسُمَك َقِويٌّ ، َااَل َتْسَتِطيُع َأْن َُتَْمَل َهَذا ؟       -

 :بىلۇۈرىۇۇنى  ) َاَْلْمُر ( بۇيرۇق( 2
 ەتپەق قويۇش  ى تەلىپىنىئىش  نى قىلىش  بىرەر تەرەپكەئارقىلىق قارش  ى  ئالوس   س  ۆزلىگۈچى

 ەنكەلگ شەكلىۇە سوئالس ورمش ئىماسىۇىكى  ئۆتۈنۈ  ئەمەلىيەتتە  قوش ىۇۇ تۈس ىنىالىق س ىپايىل
 :كېلىۇۇ بولۇ  جۈملىسى تەلە  – ئۈمۈد

 ؟ازلىغانسەنت بۆلۈمنى سەن    ؟ َنظَّْفَت اْلُغْرَفةَ  أَ    ؟ يازغانسەن تاپشۇرۇقالرنى سەن ؟  َأَكتَ ْبَت اْلَواِجَباتِ  -
 ؟باردۇ ئالى الروس         ؟  َأِعْندَُكْم ُسَؤالٌ  -

 :بىلۇۈرىۇۇنى  ) اَلت ََّعجُُّب ( تەئەج ۈ ( 7
 : ۇئىپادىلەيۇسياتىنى ېھ خۇرسىنىشياكى  تەئەج ۈ   ھەيرمنلىنىش ئۆزىنىيئارقىلىق  سوئال سۆزلىگۈچى
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 . ھەسەن مەن؟ تونۇمىۇى مۇ مېنى سەن    َأََلْ تَ ْعرِْفِِن ؟ َأََن َحَسٌن.  -
 ؟ەنمىۇىيكۆرمىگ بۇنى َأَما رَأَْيَت َهَذا؟  -؟  سېنى كى يالغۇز ھەممىسى بۇنىي    َلَك َوْحَدَك؟  َأُكلُّ َهِذِه  -

 :بىلۇۈرىۇۇنى  ) َااِلْسِتْبطَاُء (بىلىش  دە ( ئاستا 8
قىنى قارىغانلى دە ناھايىتى ئاستا  ھەركىتىنى تەرەپنىيئارقىلىق قارشى  ئۇسلۇبى سوئال س ۆزلىگۈچى

 : ئىپادىلەيۇۇ سۆرۈلۈۋمتقانلىقىنى كەينىگەئاستىال   بېرىلىشى ئېلى  تنىيھەرىكە–ياكى ئىش
 ؟ ئويالۋمتامسەن دە  بالۇۇر ۋمقىتنى سەن      أََتُظنُّ َأنَّ اْلَوْقَت ُمَبكٌِِر ؟   -
 (٥١: ۲٧) اْلديد ﴾َأََلْ َيَِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن ََتَْشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِرهللِا َوَما نَ َزَل ِمَن اْْلَقِِ ﴿ -

 دىللىرى ھەقىقەت )قۇرئ ان ئ ايەتلىرى( گەن ازى ل بولغ ان  ۋە زىكرىگە مۆمىنلەر ئۈچۈن ئ الالنى ي»
 ئايەت( -02سۈرە / ھەدىۇ -17) «؟ يەتمىۇىمۇ ۋمقى  تېخى ئېرىيۇىغان

 َأ ) ََهَْزُة التَّْسوِيَِة (                                                    

 ئۆزىۇى  ئۇ. سىقوشۇمچى مەستەرقاتقان   پەتھەگە َاْْلَْمَزُة )َاْْلَْمَزُة ِللتَّْسوِيَِة(، بارمۋەرلەشتۈرگۈچى يەنى «أ»
ئورنىۇم  مەس    تەر بى مس    تە)  مەس    تەربىر قىياس    ىي  بىرلىكتە بىلەن جۈملە پېئىللىق كېيىنكى

 .كېلىۇۇ بولۇ  بۆلىكى جۈملە( ھاسىل قىلى   كېلەلەيۇىغان
Ⅰ- قوللىنىلىشى نىي َاْْلَْمَزةُ  ەرلەشتۈگۈچىبارمۋ 
   ۇقوللىنىلىۇ بىرلىكتە بىلەن شەكىللىرى جۈملە ۋە سۆز تۆۋەنۇىكى كۆپىنچە َاْْلَْمَزةُ  بۇ -0

َواءٌ   يَّانِ (   بارمۋەرئوخش  اش   ) س  َ ىٌّ ( :  بىرلىكىبارمۋەر) ئىككىس  ى ئوخش  اش  ئىككىس  ى  س  ِ  َِل َما ُأِبَ  ؛ س  ِ
ْعِرى(    بىلمەيمەن)  َما َأْدِرى(    قىلمايمەن ىققەتد  بۆلمەيمەن كۆڭۈل)  ىم  ئىۇ بىلس    ەم)  لَْيَت ش         ِ

ولغان ب مەنىۇمش شەكىللىرىگە جۈملە  س ۆزبايان قىلىنغان  يۇقىردمباش قا  ئۇنى ۇى (    بىلس ەمچۇ
 نىقئې... )« ََلْ َيُكْن ُمبَ يًِِنا...» :  مەس   ىلەن. كېلىۇۇ بىللە بىلەن ش   ەكىللىرى جۈملە ۋە س   ۆز بەزى

َيُكْن  َلَْ » (   ئەمەە پەرقلىقبولمى  ۇى   پەرقلىق)...  «َلَْ َيُكْن ُمَتَميًِِزا...»  ئەمەە( ئېنىقبولمى  ۇى  
ا... ْ  » (   ئەمەە مەلۇمبولمى  ۇى   مەلۇم) ... «َمْعُروف     ً   ئۇچۇقالش    تۇرمى  ۇى  ي)  ...«َلَْ تُ َوض           ِِ

ْ »    ئايرىيالمىۇىم ( ەرىقلەنۇۈرەلمىۇىمپ)     ...«ََلْ ُأَميِِْز » (   ر ش ەنلەش تۈرمىۇىي  ئاشكارە)  ...«ََلْ أُبَ ْيِِ
ُعْر » قى الل مى  ۇىم  ب  اي  ان قىاللمى  ۇىم (   ْد...»  قىاللمى  ۇىم(   ھېس)  ...«َلَْ َأش           ْ  «َلَْ ُأؤَك      ِِ

 ( ... قاتارلىقالر     مۇئەييەنلەشتۈرەلمىۇىم) 
 . بەرىەىر ماڭا ئۆگەنمىگى  ئۆگەنگى  سەن        .َسَواٌء َعَلىَّ َأَدَرْسَت َأْم ََلْ َتْدُرْس  -
ْعِر َسَواءٌ  -   .َأَكاَن َقِدميًا َأْم َحِديثًا ُأِحبُّ ِقَراَء الشِِ
 . كۆرىمەنياخشى  ئوقۇشنى ئۇنىئوخشاشال   بولسۇنياكى ھازىرقى  قەدىمىي مەيلى شېئىر  
 ِاْجِتَماِعيًَّة . يًَّة َأمِ ِاْقِتَصادِ  ِلِف اْلَمَجااَلِت َسَواٌء َأَكاَنْت ِعْلِميًَّة َأمِ َتْشَهُد ِباَلُدََن اْليَ ْوَم َعْهًدا زَاِهًرا ِِف ُُمْتَ  -

 يئىلمىي ياكى ئىقتىس  ادىي ياكى ئى تىمائى ئۇ مەيلى  س  اھەلەردەخىل –خىلمۇ بۈگۈنئىلىمىز 
 . كەچۈردىباشتى   رنىدەۋبىر  گۈللەنگەنئوخشاشال  بولسۇن ساھە
 ئوخشاش.  ماڭائىككىسى  تۇرۇشۇڭياكى قارشى  قوشۇلۇشۇڭ سېنىي.   أَ َوافَ ْقَت َأْو َعاَرْضتَ  ِدىِسيَّاِن ِعنْ  -
َقى َأْم تُ َغاِدُر .        -  .كەتمەيۇۇ  قىلى دىققەت ئۇ كېتىشى گەياكى  قېلىشىي سېنىيَما يُ َباَِل أَتَ ب ْ
 ىنىم يوق.بىلگ ئېيتقانلىقىنىياكى يالغان  نىئېيتقانلىقىرمس   ئۇنىي مەن َما َأْدِرى َأَصَدَق أَْم َكَذَب.   -
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 ئىۇىم. ىلسەمب ئۆتمىگەنلىكىنىياكى  ئۆتكەنلىكىنىئىمتىھانۇى   ئۇنىي     . َت ِشْعِرى َأََنََ  أَْم َرَسبَ لَيْ  -
 بولمىۇى.   شەنر ئەمەسلىكىتوغرم بولغانلىقى ياكى  سۆزىنىي ئۇنىيََلْ َيُكْن ُمبَ ي ًَّنا َأَص َّ قَ ْولُُه َأْم الَ .       -
ْ  َأُُيِْطُئ َأْم ُيِصيُب .         -  .ۇچۇقالشتۇرمىۇىيئخاتا قىلغانلىقى ياكى توغرم قىلغانلىقىنى  ئۇنىيََلْ تُ َوضِِ

 ياكى ھازىرقى زممان بولىۇۇ بولس    ىمۇ پېئىلىزممان  ئۆتكەن پېئىل كېيىنكىدى   َاْْلَْمَزةُ  بۇ -4
 . بولىۇۇ بولسىمۇ پېئىلى

 .اَنْت َكِبريًَة َأْم َصِغريَةً يَع الدَُّوِل ُمَتَساِويٌَة َسَواٌء َأكَ ِانَّ َجَِ  -
 ئوخشاش.  بولسۇنياكى كىچىك  بولسۇن چوڭ مەيلى  بارمۋەر ھەممىسى دۆلەتلەرنىي   
َنا َأْن نَ ْعَمَل ِللَوَطِن ِبِدٍِ َوَنَشاٍط  َسَواٌء أَيُ َواِفُق اْلَعَمُل َهَواََن َأْم اَل يُ وَ  -  اِفُق .َعَلي ْ

 ئۈچۈن ۋەتەنئوخش   اش   ال  بولمىس   ۇنياكى  بولس   ۇن ئۇيغۇنقىزىقىش   ىمىزغا  بىزنىي خىزمەت
 ئاكتى  ئىشلىشىمىز الزىم. ۋە ئەستايۇىل

   مۇمكى  بولۇشىمۇ جۈملەئىسىملىق  جۈملە كېينكىدى   َاْْلَْمَزةُ  بۇ. 1
 بولمىۇى.  ەلۇممقالغانلىقى ياكى كىتى  قالغانلىقى   تۇرۇ  ىيئۇن  ََلْ َيُكْن َمْعُروفًا َأُهَو ُمِقيٌم أَْم ُهَو َذاِهٌب.  -
 .كەتمەيۇۇقىلى   ەتدىققبار ياكى يوقلىقىغا  نىيىباشلىق ئارى الَ يُ َباَِل َعاِرٌف َأرَئِيُسُه َحاِضٌر َأْم َغاِئٌب .  -

   مۇمكى  قېلىشى چۈشۈ  َاْْلَْمَزةُ  بۇ. 2
يِِنَّ ، َسَواءٌ  -  ِِف اْلَمِديَنِة َأْم ِِف الِرِيِف يُ َؤيُِِد ِسَياَسَة ْااِلْنِفَتاح.ِ  ِانَّ الشَّْعَب الصِِ

 .ولاليۇۇقسىياسىتىنى   ېتىشىئېچئوخشاشال   يېزىۇم بولسۇنياكى  شەھەردە بولسۇن مەيلى  خەلقى جۇڭگۇ
 ئوخشاش. ماڭا كەلمەسلىكىيياكى  كېلىشىي سېنىي  َسَواٌء َعَلىَّ ََتِْتى َأْم اَل ََتِْتى . -

Ⅱ-ۇى  ھاسىل قىلغان مەستەرقىياسىي  بىلەن جۈملە كېيىنكى ئۆزىۇى  َاْْلَْمَزةُ  بارمۋەرلەش تۈرگۈچى
    تەھلىلىرممماتىكىلىق گ كېيىنكى

َواءٌ  بارمۋەرلەش   تۈرگۈچى. 0 يَّاِن » ياكى  َاْْلَْمَزُة، س       َ َواٌء » قوللىنىلغانۇم  بىلەن «س       ِ يَّ »  ۋە «س       َ    «اِن س       ِ
. ۇۇبولى خەۋىرى كەلگەنئالۇىۇم  جۈملىنىيئىس  ىملىق  تەتۈر  كېلى  ىۇمبېش   جۈملىنىي كۆپىنچە

 ېيى ك مەستەرھاسىل بولغان قىياسىي  جۈملىۇى  كېيىنكى ئۇنى ۇى  ۋە َاْْلَْمَزةُ  بارمۋەرلەش تۈرگۈچى
 .بولىۇۇ مۇبتىۇم كەلگەن

َتَدُأ اْلُمَؤخَّ َأَدَرْسَت َأْم ََلْ َتْدُرسْ َسَواٌء َعَلىَّ  - َتَدُأ اْلُمَؤخَُّر(  .َأَوافَ ْقَت َأْم َعاَرْضتَ ُر(       ِسيَّاِن ِعْنِدى . )اَْلُمب ْ  )اَْلُمب ْ

َزُة . 4 َْم ْْل ْ « »َما )اَل( َأْدِرى...« »َما )اَل( ُأَِبَِل »َا بَ ْيِِ َميِِزْ « »ََلْ ُأ ْ  َلَْ « » َلَْ ُأؤَكِِْد « » ََلْ ُأ َوضِِ ْشُعْر « » تُ  « َلَْ َأ
ْعِرى »  يْ َت ش           ِ قوللىنىلغانۇم   بىلەن مەس     تەرلەرياكى  پېئىلقاتارلىقالرغا ئوخش     اش  ..«.َل

َزةُ  بارمۋەرلەشتۈرگۈچى َْم ْْل  بىلەن مەستەرھاسىل بولغان قىياسىي  جۈملىۇى  كېيىنكى ئونى ۇى  َا
 . بولىۇۇ تولۇۇرغۇچىسى پېئىلالرنىي يۇقىرىۇىكى كېلى ئورنىۇم  كېلىش چۈشۈم

َر َصِحيٍ  . ) اَْلَمْفُعوُل ِبِه ( ََلْ َأْشُعْر َأَيُكوُن اْلَْ  -  لُّ َصِحيًحا َأْم َغي ْ
 قىاللمىۇىم. ھېستوغرم بولىۇىغانلىقى ياكى توغرم بولمايۇىغانلىقىنى  تەدبىرنىي مەن   
 اِصٌل ( ْو حَ ََمُْذوٍف تَ ْقِديُرُه َكاِئٌن أَ « لَْيَت » لَْيَت ِشْعِرى َأََنََ  َأْم َرَسَب . ) اَْلَمْفُعوُل ِبِه، َخبَ ُر  -

 ئىۇىم. بىلسەم ئۆتمىگەنلىكىنىياكى  ئۆتكەنلىكىنىئىمتىھانۇى   ئۇنىي 
 جۈملە قاتارلىقالرغا ئوخش    اش «ََلْ َيُكْن ُمَتَميًِِزا......« » ََلْ َيُكْن ُمبَ ي ًَّنا » َاْْلَْمَزُة  بارمۋەرلەش    تۈرگۈچى. 1
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اسىل ھ جۈملىۇى  كېيىنكى ئۇنى ۇى  ْمَزةُ َاْلَْ  بارمۋەرلەش تۈرگۈچىقوللىنىلغانۇم   بىلەن ش ەكىللىرى
 :  بولىۇۇئىسمى  نىي  «َكاَن »  كەلگەن كېلىشتەباش  جەھەتتە ئورۇن  مەستەربولغان قىياسىي 

 ََلْ َيُكْن ُمبَ يًِِنا َأَص َّ قَ ْولُُه َأْم اَل . ) ِإْسُم َكاَن اْلَمُؤخَُّر (
 ۈشۈ چ جۈملەبولغىنىۇم  ئىسىملىق  جۈملەملىق ئىسى كېيى دى   َاْْلَْمَزةُ  بارمۋەرلەش تۈرگۈچى. 2

ئىس  مى بولس  ا بايان  نىي« َكاَن ». قارىلىۇۇ دە  خەۋىرى نىي «َكاَن » پېئىل تۇلۇقس  ىزقالغان بىر 
   بولىۇۇ ) َضِمرُي الشَّْأِن (ئالمىشى 

   اِضٌر َأْم َغاِئٌب (اَل يُ َباَِل َعاِرٌف َأرَئِيُسُه َحاِضٌر َأْم َغاِئٌب. ) َأْى َأَكاَن رَئِيُسُه حَ  -
 بىلەن جۈملە پېئىللىق كېيىنكى ئۆزىۇى  ئۇقالغانۇم   چۈش    ۈ  َاْْلَْمَزةُ  ب ارمۋەرلەش    تۈرگۈچى. 1

 . قارىلىۇۇ دە ھاسىل قىلغان  مەستەربىر قىياسىي  بىرلىكتە
يِِنَّ ، َسَواٌء ِِف اْلَمِديَنِة َأْم ِِف الِرِيِف يُ َؤيُِِد سِ  -  اْلَمِديَنِة َأْم ِِف الِرِيِف ...(  َكاَن ِِف َياَسَة ْااِلْنِفَتاحِ. ) َأْى َسَواٌء أَ ِانَّ الشَّْعَب الصِِ

 .بولىۇۇ باغلىغۇچى «َأْم »  جۈملىلەردىكىبايان قىلىنغان  يۇقىرىۇم 
 َأ ) ََهَْزُة النَِِداِء (                                                   

 (  َحْرٌف لِِنَداِء اْلَقرِيبِ  )رعش قوشذمحعسع يئقعندعكعنع حاقع - « أ »
 سع دةصمذ ظاتعلعدذ.  ( ََهَْزُة النَِِداءِ  ) َاْْلَْمَزُة يةنة حاقعرعق  « أ »حاقعرعق قوشذمحعسع 

بذ حاقعرعق قوشذمحعسعنعث تةلةصصذزع قعسقا بولغانلعقتعن يئقعندعكعنع ؤة ظوتتذردعكعنع حاقعرعشتا   

علعستعكعلعق ظئهتعياجغا ظاساسةن يعراقتعكعنع يئقعندعكع دةص قارعغاندا قوللعنعلعدذ ياكع ظعست

(  َحْرُف النَِِداءِ  )حاقعرعق قوشذمحعسع  ( اَْلُمَناَدى ) ظذنعثغعمذ قوللعنعلعدذ. ظذنعثدعن كئيعنكع حاقعرعلغذحع
 اشضة ظوخشقاتارلعقالردعن كئيعن كةلضةن حاقعرعلغذحعالرنعث ضعرامماتعكعلعق تةهلعلع «  ، آيَ  »

 تولدذرغذحع )ياكع ظورذن جةهةتتة حىشىم كئلعشتة( بولعدذ.

، ُكْن َعاِقاًل !      ظع خالعد، ماثا ياردةم بةر!    َأَخاِلُد، َساِعْدِّن!  -  ظع ظةلع، ظةقعللعق بول!      َأَعِلىُّ

 ؟!ع بارمذبةرضىح قانعتعنع ظارعيةت  توصع! ظع حعل قذشالر                َأِسْرَب اْلَقطَا َهْل َمْن يُِعرُي ِجَناَحهُ  -

 مةن ياخشع كأرضةن كعشعنعث يئنعغا ظذحسامحذ ؟!         َلَعلِِى ِاََل َمْن َقْد َهوِيُت َأِطرُي              

   َأَصِديِقى! َأْكُتُب ِالَْيَك َوَقْد بَ َلَغ الشَّْوُق َغايَ َتُه. -
 هالدا ساثا خةت يئزعؤاتعمةن. ظع دوستذم! مةن، سئغعنعش حعكعضة يةتكةن  

 آ                                                            
 )آ ِللنَِِداِء يُ َناَدى ِِبَا اْلَبِعيُد( يعراقتعكع حاقعرعلعدعغان حاقعرعق قوشذمحعسع « آ»

استتاسةن ظ ظذ مذهعمع يعراقتعكعنع حاقعرعشتتا قوللعنعلعدذ. ياكع ظعستتعلعستتعكعلعق ظئهتعياجغا

يئقعنتدعكع ) متةستتتتتتتعلتةن؛ قتاتتعق ظذخلعغذحع، دعققعتع حئحعلعق هاثؤعقعق قالغذحع( يعراقتعكع 

 حاقعرعلغذحع دةص قارالغعنعدا ظذنع قوللعنعشقا بولعدذ. 

بذ قوشتتتتذمحعنعث ظاخعرع ستتتتتذكذنغا قاتقان، جىملعدة ضتتتتتعرامماتعكعلعق ظذرنع بولمايدذ. ظذنعثدعن 

مماتعكعلق تةهلعلعنع حاقعرعق قوشتتتتتتتذمحعستتتتتتتع ؤة حاقعرعلغذحع حاقعرعلغذحعنعث ضتتتتتتترا كئيعنكع

 مذناسعق باص ؤة تارماقالردعن صايدعلعنعث.  هةققعدعكع 

 دعن تذر! ةؤز، ظذيقذفهةي ْوُز، ُقْم ِمَن الن َّْوِم! ف َ آ     هةي زةيد، بذ يةرضة تئز كةل!    ! ةٍ آ زَْيُد ، تَ َعاَل ِبُسْرعَ  - 
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 هةي باال، دةرستة نئمة ظىحىن صعكرعث حئحعلدع؟        َد ِفْكُرَك ِعْنَد الدَّْرِس ؟آ َوَلُد ، ِلَماَذا َشرَ  -

 َأَِببِيلُ                                                           
بعلةن  « ََجَاَعاتٌ  » مةنعدعكع ظعستعم بولذص، ظذنعث بعرلع  ستان شةكلع يو ،« توص» - « َأَِببِيلُ  »

دعضتةن مةنعدة. ظذ قوللعنعلغاندا تذلذقستعز تىرلعنعشتعكع « كىمرتى-كىمرتوص، تى –وص ت»مةنعداش، 

 ظومذمع ظعسعمالرغا ظوخشاش تىرلعنعش ظاالمعتعدة جىملعدة هةر خعل بألةك بولذص كئلعدذ. 

ًرا َأَِببِيلَ  ﴿ -  ( )اْلال(۳: ٥١۲)الفيل  ﴾َأْرَسَل َعَلْيِهْم طَي ْ

  (ظايةت-3 فعيلسىرة / -501)  ﴾عتظةؤةت توص قذشالرنع-ستعضة توصصةرؤةردعضارعث ظذالرنعث ظى﴿   

 . تعدذؤاعتوص قذشالر ظورمانلعق ظىستعدة صةرؤاز قعل-توص     )الفاعل( ُُتَلُِِق َأَِببِيُل ِمَن الطُُّيوِر فَ ْوَق اْلَغابَِة. - 

   ْزَهاِر. )اْلال(تَ ْرُقُص اْلَفَراُش َأَِببِيَل رَْقًصا َرِشيًقا رَائًِعا بَ ْْيَ ْاْلَ  -
 .تعدذتوص هالدا ضىللةر ظارعسعدا لةرزان، قعزعقارلعق ظذسذل ظويناؤا-كئصعنةكلةر توص

 رَأَْيُت َأَِببِيَل ِمَن اْلَفَراِش تَ ْرُقُص رَْقًصا َرِشيًقا بَ ْْيَ ْاَْلْزَهاِر. )املفعول به(  -

 تقانلعقعنع كأردىم. توص كئصعنةكنعث ضىللةر ظارعسعدا لةرزان ظذسذل ظويناؤا-مةن توص

نَِئذٍ                                                         ن ) ِاِبَّ  ( ِإِبَّ
دعضتتتتتتتةن مةنعدة. ظذنعث مذهعمع مذنذ ظعككع « ؤاقعت،، متةزضتتتتتتتعل، حا »ظعستتتتتتتعم بولتذص،  - « ِاِبَّنٌ  »

 قوللعنعلعشع بار :

نٌ  » -5 ع تىرلعنعدعغان ظعستتتتتعم، جىملة تةركعهعدة هةر بعلةن مةنعداش، ستتتتتأز ظاخعر « َوْقتٌ  « » ِإِبَّ

 خعل بألةك بولذص كئلعدذ. 

َتَدأُ اْلُمَؤخَّرُ  - نُُه.  ) اَْلُمب ْ     هةر ظعشنعث ؤاقتع بار.      ( ِلُكلِِ َشْيٍء ِإِبَّ

ِن َشَباِبِه . ) اَْلَمْجُروُر بِ   -   ظذ ظأزعنعث ياشلعق مةزضعلعدة.  «(ِِف » ُهَو ِِف ِاِبَّ

نٌ  » -2    عث ظعزاصةتلع  بعرعكمعن ظذبعلةن مةنعداش بولذص مذستةقعل قوللعنعلمايدذ،  « ِحْيٌ  « » ِإِبَّ

لعدذ، بو(  َظْرُف الزََّمانِ  )جىملة تةركعهعدة ؤاقع، رةؤعشتتتع  ةظعزاصتتتةتلع  بعرعكمغان بعرعنحع ظةزاستتتع بول

ستع يةككة ستتأزدعنمذ كئلعدذ، ستأز ظاخعرع صتةتهةلع  كئلعدذ. ظعزاصتةتلع  بعرعكمعنعث ظعككعنحع ظةزا

 «ِاذْ » بعلةن ظوخشاش. « آن، ِحْي »ظعستعملعق جىملة ياكع صتئلعللعق جىملعدعنمذ كئلةلةيدذ، يةنع ؛ 
نَِئذٍ  »كمة هاستتتتتعل قعلعق  عبعلةن ظعزاصتتتتتةتلع  بعر شتتتتتةكلعدة يئزعلعدذ، جىملة تةركعهعدة يةنعال  « ِاِبَّ

 ؤاقع، رةؤعشع بولعدذ . 

َن اْلَفاِكَهِة .ُزْرُت بَ َلَدِتى  -  مةن يذرتذمنع مئؤة مةزضعلعدة زعيارةت قعلدعم.            ِاِبَّ

َن اْْلَْربِ  -  مةن باغداتنع ظذرذش ظوتع تذتاشقان حاغدا زعيارةت قعلدعم .      ُمْسَتِعَرًة. ُزْرُت بَ ْغَداَد ِاِبَّ

َقظَ   - َن َأْشَرَقِت الشَّْمُس.  ُكلُّ َحىٍِ اْستَ ي ْ  هةربعر جانلعق كىن حعققاندا ظويغاندع.         ِاِبَّ

نَِئٍذ .اْلِعَراِق وََكاَنْت َأمِ وَ ْْيَ اْلُكَوْيِت ِاْنَدَلَعْت ِنريَاُن اْْلَْرِب ب َ  -  يَنُة ِِف اْلُكَوْيِت ِاِبَّ
 .كذؤةي، بعلةن ظعرا  ظوتتذرعسعدا ظذرذش ظوتع ياندع، ظاشذ حاغدا ظامعنة كذؤةيتتة ظعدع

 أَبد                                                         
بعلةن مةنعداش.  « َدَوامٌ  »دعضةن مةنعدة، « مةثضى، ظةبةدع، هةمعشة، داظعم»ظعسعم بولذص،  « أََبدٌ  »

 ظذنعث ظاساسلعق قوللعنعلعشع ظىح خعل:
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« ة، ظةبةدعللةبةتمةثضتتتتى، ظةزةلدعن، هةمعشتتتت» بولذص،  ( َظْرُف الزََّمانِ  )ؤاقع، رةؤعشتتتتع « أََبًدا » -5

دعضتةن مةنعدة كئلعدذ. صةقةت هازعرقع زامان صئلعلعدعن كةلضةن بولذشلذ  ياكع بولذشسعز جىملعدعال 

كئلعدذ. ظأتكةن زامان صئلعللعق جىملعسع كةلضىسع زامانغعحة سوزذلغان مةنعنع ظأز ظعحعضة ظالغاندا، 

 ظذنعث بعلةن قوللعنعلعدذ. 

 مةن مةثضى سعلةر بعلةن بعللة تذرمايمةن.                        ا .َلْن َأِقَف َمَعُكْم أََبدً  -

ًئا. - ُد َما َأُقولُُه َواَل تَ ْفَعُل َشي ْ             أَْنَت أََبًدا تُ َردِِ
 سةنزة، هةمعشعال دةيدعغانلعرعمنع تةكراراليسةن، هئح ظعش قعلمايسةن.  

 مةن ظةزةلدعن ظذنع قعلمعدعم.                                  َسَأفْ َعُل َذِلَك أََبًدا.  -

َنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا َحَّتَّ تُ ْؤِمُنوا ِِبهلِل َوْحَدُه ﴿  نَ َنا َوبَ ي ْ  ( ٤: ١١حنة ) املمت           ﴾َبَدا بَ ي ْ

غا ظعمان ظئيتقعنعثالرغا بعز بعلةن ستتعلةرنعث ظاراثالردا، ظاداؤةت ؤة ظأحمةنلع  تاكع ستتعلةر يالغذز بعر ظالال﴿

 ظايةت(-4سىرة / مذمتةهعنة -00)  ﴾قةدةر ظةبةدعي مةؤجذت

مةنعستتعدة، ظذ مذستتتةقعلمذ قوللعنعلعدذ، لئكعن « دةؤر، زامان»بعلةن مةنعداش،  « َدْهرٌ  « » أَبَدٌ  » -2

ياكع  « ْهرٌ دَ  »كئلعشتتتتتع الزعم بولعدذ. ظذ هةمعشتتتتتة ظأزعضتتتتتة مةنعداش ظعستتتتتعم  « ال »ظئنعقلعق ظاالمعتع 

بعلةن ظعزاصتتتةتلع  بعرعكمة هاستتتعل  « أَبِيدٌ  »ظأزعنعث ظةستتتلعي هةرصتتتلعرع ظوخشتتتعشتتتعق كئتعدعغان ستتتأز 

أَبََد  « » أَبََد ْاآلَِبدِ  » « أَبََد أَبِيدٍ  « » أَبََد أَبَدٍ  « » أَبََد ْاْلَبَدِ  « » أَبََد الدَّْهرِ  »قعلغان هالدا قوللعنعلعدذ. مةستتتتتتعلةن: 
ئلعللعق جىملعسع صتهازعرقع زامان «. ظةبةدع، ظةبةدعللةبةت»مةنعسع :  « َاْلَبََد ْاْلَبِيدَ  « »أَبََد ْاآلِبِدينَ  « » ةِ ْاْلَبَِديَّ 

 ذلعدذ. قوش « ِاََل  »قوشذلغذحع  عتةركعهعدة ؤاقع، رةؤعشع بولذص بعؤاستة حىشىم كئلعشتة كئلعدذ ياكع ظالدعغا ظالد

  يَِعْش أََبَد الدَّْهِر بَ ْْيَ اْْلُْفِر.     ْْلَِباِل ُصُعوَد ا َوَمْن اَل ُيُِبَّ  -
 ظازضال ظارعسعدا ظةبةدعي ياشعسذن. -كعمكع تاققا حعقعشنع خالعمايدعكةن، ظورةك  

َقى َخاِلَدًة اْلََبَد ْاْلَبِيَد. -     َماَت اْلَبَطُل ِاالَّ َأنَّ ُروَحُه تَ ب ْ
 ةبةدعللةبةت مةثضى ساقلعنعدذ. قةهرعمان ؤاصات بولدع، لئكعن ظذنعث روهع ظ 

 .الشَّْعِب ِاََل أََبِد أَبِيدٍ  َسَيِعيُش ْاْلَْبطَاُل اْلَوطَِنيُّوَن ِِف قُ ُلوبِ  -
 هلعرعدة ظةبةدعللةبةد ياشايدذ.ةتةنصةرؤةر قةهرعمانالر خةلق قةلؤ 

بُّ ِاََل أََبَد الدَّْهِر .  - نْ َيا اْلُْ           نَ َتَمِنَّ َأْن َيُسوَد الدُّ
 دذنيانع مذهةبهةت مةثضى قاصلعشعنع ظىمىد قعلعمعز. 

يَمْْيِ ِاََل ْاْلََبِد.  -                       لَِنُكْن َصِديَقْْيِ َحَِ
 مةثضى جانعجان دوس، بواليلع.  بعز ظعككعمعز 

    اَل يَ ْنَسى ِاََل أََبِد ْاآلِبِديَن ُكلَّ َما تَ َعرََّض َلُه ُهَناَك. -
 يولذققان هةربعر ظعشنع ظةبةدعللةبةد ظذنتذمايدذ. ضةظأزع ظذ ظذيةردة 

بعلةن ظعزاصتتتةتلع  بعرعكمة هاستتتعل قعلعق ظعزاصتتتةتلع  بعرعكمعنعث ظعككعنحع  « ُمْنذُ  « » َاْلََبدُ  »

َدارُ  ظتتتةزاستتتتتتتع بولتتتذص، ؤاقعتتت، رةؤعشتتتتتتتع رولعتتتدا كئلعتتتدذ.  ِدُو اْلَمْجُهوُل اْلِمق    ْ ِد ) اَلزََّمُن اْلق    َ ُذ ْاْلَب    َ (  ُمن    ْ
 «. ظةزةلدعن، بذرذندعن:»مةنعسع 

 ظعنسانالر دعهقانحعلعقنع بذرذندعن بعلضةن.              َعَرَف ْااِلْنَساُن الزِِرَاَعَة ُمْنُذ ْاْلََبِد . -
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الً  « » َقْطًعا » بعلةن « أََبًدا » -3 دعضةن مةنعدة. مذهعمع ظذ « هةرضعز، ظةسال»مةنعداش بولذص  « َأص ْ

قع زامان صتتئلعلع بعلةن كةلضتتةن جىملعدة قوللعنعلعق هالةت بولعدذ. ستتأز ظاخعرع بولذشتتستتعز هازعر

 صةتهةلع  كئلعدذ.

 َلْن نَ تَ َوقََّف أََبًدا ِإالَّ بَ ْعَد َأْن َُنِْرَز اْنِتَصارًا َكاِماًل. -
 بعز تذلذ  غةلهعنع قولغا كةلتىرىشعمعزدعن ظعلضعرع ظةسال توختاص قالمايمعز .

 ذ هةرضعز مئنعث نعيةت قعلغعنعم ظةمةس. ب               ِذِه نِيََِّّت أََبًدا .ََلْ َتُكْن هَ  -

 شاراظع، قاندا  بولذشعدعن قةتلعينةزةر، بعز ظةسال حئكعنمةيمعز.   َلْن نَ تَ َراَجَع أََبًدا َمْهَما َكاَنِت الظُُّروُف. -

 لعق ظةمةس. يبعر تاساددعصعبذ هةرضعز                   َهَذا لَْيَس ُصْدَفًة أََبًدا . -

     اَل َيْشُكو أََبًدا َمْهَما َكاَن اْلَعَمُل اْلَموُْكوُل ِالَْيِه . -
 ظذ ظأزعضة تاصشذرذلغان ظعش نئمة بولذشعدعن قةتلعينةزةر هةرضعز زارالنمايدذ.

 اراكتئر. ذلغان، مةككارلعق قةبعه خظذ مةككارلعق بعلةن تذن   ُهَو َمْعُروٌف ِِبْلَمْكِر واْلَمْكُر ِصَفٌة قَِبيَحٌة.  -

 هةرضعز، ظذ ظةقعللعق، دذنيادعكع ظةث ظةقعللعق بعر ظعنسان.   أََبًدا ، ُهَو ذَِكيٌّ ، َأذَْكى النَّاِس ِِف اْلَعاَلَِ . -

       َأب                                                          
ةُ َمْس َْاُء اْلَْ اْلَ  )بتةش ظعستتتتتتتعم  - َأبٌ   دعضتتتتتتتةن متةنعتدة. ظتذ مذستتتتتتتتةقعل « دادا»دعن بعرع،  ( ْمس           َ

قوللعنعلغاندا، باشتتتقا ظعستتتعمالر بعلةن ظوخشتتتاش، ظاخعرعدا ستتتوزذ  تاؤذش بةلضتتتعلعرعنعث كئلعشتتتع 

بعلةن ظذنعث قايستتع كئلعشتتتة كةلضتتةنلعكع ظعصتتادعلعنعدذ. ظةمما ظذ باشتتقا ظعستتعمالر ياكع ظالماشتتالر 

عل قعلعق، ظعزاصتتتتتتتةتلع  بعرعكمعنعث بعرعنحع ظةزاستتتتتتتع بولذص بعلةن ظعزاصتتتتتتتةتلع  برعكمة هاستتتتتتت

نعث  «اَْلَواُو، َاْلَِلُف، اَْلَياُء  »ظايرعم هالدا  -كةلضتتتتتتتعنعدة، ظذنعث كئلعشتتتتتتتلةر بعلةن تىرلعنعشتتتتتتتع ظايرعم

 كئلعشع بعلةن ظعصادعلعنعدذ، ؤة بذ هةرصلةر دةممة، صةتهة، كةسرة ظاالمةتلعرعنع بعلدىرعدذ. 

 ظاظعلعدة ظىح كعشع: دادا، ظانا ؤة بعر ظوغذل بار.                 َرِة َثالَثَُة َأفْ َراٍد : َأٌب، ُأمٌّ ، َوَوَلٌد .ِِف ْاُْلسْ  -

 دادا زاؤذتتا ظعشلةيدذ.                        ِانَّ ْاَْلَب يَ ْعَمُل ِِف اْلَمْصَنِع . -

       َداِرِس الثَّاَنوِيَِّة. أَبُوُه ُأْسَتاٌذ ِلْلِفيِزَيِء ِِف ِاْحَدى اْلمَ  -
 ظذنعث دادعسع تذلذ  ظوتتذرا مةكتةصلةرنعث بعرعدة فعزعكا ظوقذتقذحعسع.    

 ظع هةرعرنعث دادعسع، ماثا ياردةم قعلعث !                                  َي َأَِب َحرِيٍر، َساِعْدِّن ! -

 هةمدع دادعسعنعث ؤاصاتعدعن قايغذردع.                               ُفِجَع ََحِْدى ِبَوفَاِة أَبِيِه.  -

 ( نعثعنعث مذناسعؤةتلع  قوللعنعشلعرعدعن صايدعل« بةش ظعسعم) »

مةنعستتتعنع بعلدىرضتتتةندعن باشتتتقا، قوللعنعش جةريانعدا ظذنعثدعن باشتتتقا بةزع « دادا»ستتتأزع   َأبٌ 

 شع مذمكعن.ىمةنعلةرنع بعلدىر

اِحُب ...... « » ذو »م بعر ظاالهعدعلعككة ظعضتتة ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ، مةلذم نةرستتة ياكع مةلذ -5  « ص  َ
 مةنعلعرعدة كئلعدذ. « ضة ظعضة، ... ضة ظعضة بولغان، ...لعق »... بعلةن مةنعداش هالدا 

 .سالعم كأزظةينةكلع  )كعشع(                  َساَلٌ أَبُو َنظَّارٍَة .       -

 ظعشعكتة ساقاللعق ياشانغان بعر كعشع بار.            ْيٌخ أَبُو ِْلَْيٍة .    ِعْنَد اْلَباِب شَ  -
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 باداث قورساقنعث هةركعتع ظاستا.           ِانَّ َأَِب اْلِكْرِش ثَِقيُل اْْلَرََكِة .   -

 ظذ سئخعي ظادةم.          ُهَو أَبُو اْلَكَرِم ) أى ُهَو َكِرٌو( .  -

عر يةنة بظةزاستتتتع بولذص كئلعق كعشتتتتع ياكع شتتتتةيلعنعث  بعرعنجعع  بعرعكمعنعث ظعزاصتتتتةتل « َأبٌ  » -2

عمذ دعضةن مةنعدة بولس«  ...نعث دادعسع» ظعصادعلعضةن مةنا ضةرحة يةنة  ظاتعلعشبولعدذ. بذ خعل  ظاتعلعشع

نا ياكع ةدعضتتتةن بولذص، صتتتةقةتال ظعستتتتعلعستتتتع  م قانداقتذر بعر دادا بولمعغان يلئكعن ظةمةلعيةتتة هةقعقع

 سعمؤذللذ  يذشذرذن مةنعنع بعلدىرعدذ. بةزع كعشعلةرنعث ظعسمعدا ظاالهعدة لةقةمنع ظعصادعلةيدذ. 

 ماثا ظةبذ نذؤاسنعث شئلعرع ياقعدذ.                      يُ ْعِجُبِِن ِشْعُر َأِِب نُ َواٍس . -

يُق َأوَُّل اْْلََلَفاِء الرَِّشيِديِن .  - دِِ  خةلعصة.  ماثغان يولدا توغرا ساداقةتمةن ظةبذ بةكرع تذنجع       أَبُو َبْكٍر الصِِ

    َعَلْيَك َأالَّ َتْسَخَر ِمْن َأِِب اْلَقَتِب َذِلَك  .) أَبُو اْلَقَتِب = َاَْلْحَدُب ( -
 سةن ظاشذ دوثغاقنع مةسخعرة قعلماسلعقعث الزعم.    

 خوراز ظةتعضةندة حعلاليدذ.               يَ ْقظَاِن = اَلدِِيُك(َيِصيُ  أَبُو اْليَ ْقظَاِن َصَباًحا . ) أَبُو الْ  -

 ع. بعر خعل دورا ظىسىملىك هعث                ِانَّ َأَِب َكِبرٍي نَ ْوٌع ِمَن اْلَعَقاِقرِي. ) أَبُو َكِبرٍي = ِحْلِتيٌت(  -

 نعث لةقعمع بولعدذ (  « َأَْحَدُ  »)    أَبُو اْلَولِيِد : َأَْحَدُ  -

يٍد : َُمَمَّدٌ  -  نعث لةقعمع بولعدذ ( « َُمَمَّدٌ  »)   أَبُو َحَِ

 نعث لةقعمع بولعدذ ( « ِابْ َراِهيمُ  »)  أَبُو َخِليٍل : ِابْ َراِهيمُ  -

 نعث لةقعمع بولعدذ ( « َحَسنٌ  »)   أَبُو َعِلىٍِ  : َحَسنٌ  -

 عدذ (نعث لةقعمع بول « ََمُْمودٌ  »)  أَبُو َحَنِفىٍِ  : ََمُْموٌد  -

ظعزاصتتتةتلع  بعرعكمعنعث بعرعنحع ظةزاستتتع بولذص كئلعق مةلذم بعر نةرستتتعضتتتة ظاستتتاس  « َأبٌ  » -3

 سالغان ياكع ظذنع كةشعق قعلغان كعشعنع بعلدىرعدذ.

 دألةت ظاتعسع       أَبُو الدَّْوَلةِ           صةلسةصة ظاتعسع  أَبُو اْلَفْلَسَفِة 

 ظعحعدعن يانعدعغان دعؤعضاتعل ظاتعسع   أَبُو قَاِطَرِة الدِِيَزلِ         اتعسعتعياتئر ظأَبُو اْلَمْسَرِحيَِّة   

دعن بوؤعستتتع –ظاتا » ظعهارعستتتع  «ِمَن ْاَْلِب ِاََل ااِلْبِن » قاتارلعق ستتتأزلةردعن تةركعق تاصتتتقان  َأبٌ  -4

 دعضةن مةنعدة جىملعدة هالةت بولذص كئلعدذ :« ظةؤالت  -تارتعق، ظةؤالتمذ

 .قالدذرذالاليدعغان بولدع ظةؤالت-ظئسعل مةرتعؤة ظةؤالتمذ .ا ِمَن ْاَْلِب ِاََل ْااِلْبنِ الرُّتْ َبُة النَِّبيَلُة مُيِْكُن ََتِْليُفهَ  َكاَنتِ   -

 دذ.عهئلعقع هىنةر دادعدعن بالعغا مانا مذشتتذندا  معراس بولذص كئلعؤات   .نِ َهَكَذا تُوَرُث اْْلِْرفَُة ِمَن ْاَْلِب ِاََل ْااِلبْ  -

بوؤعلعرعدعن  –ظاتا » ظعهارعستتتتتع  «َأًِب َعْن َجدٍِ  »قاتارلعق ستتتتتأزلةردعن ظعصتتتتتادعلةنضتتتتتةن  « َأبٌ  » -1

 دعضةن مةنعدة، جىملعدة هالةت بولذص كئلعدذ. « تارتعق، ظةؤالتتعن ظةؤالتقا

  .ِمَن ْاَْلْرِض َأًِب َعْن َجدٍِ ِان َُّهْم َيْسُكُنوَن ِِف َهِذِه اْلبُ ْقَعِة  -
 بوؤعلعرعدعن تارتعق تذرذؤاتعدذ. -ر بذ بعر صارحة زعمعندا ظاتاظذال

 لعؤاتعدذ.بذ ظاظعلة ظةؤالتمذ ظةؤالت تعككىحعلع  بعلةن شذغذللعنعق كئ    . اْْلَِياَطَة َأًِب َعْن َجدٍِ  تُ َزاِوُل َهِذِه اْلَعائَِلةُ  -

 ِإْثر
 «كئيعن، ...كةينعدة، ... ظارقعستتعدادعن »...بعلةن مةنعداش؛  بَ ْعدبعر ظعستتعم بولذص، - « ِإْثر »
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دعضتتتتةن مةنعدة كئلعدذ. ظذ يةنة بعر ظعستتتتعم بعلةن ظعزاصتتتتةتلع  بعرعكمعنعث بعرعنحع ظةزاستتتتع بولذص 

 عنعث ظالدعدا ظالد ِإْثرظورذن رةؤعشتتتتتع بولعدذ، حىشتتتتتىم كئلعشتتتتتتة كئلعدذ. -ؤاقع، لعدةكئلعق، جىم

قوشتتتذلغذحعنع قذبذل قعلغذحع بولذص ظعضتتتعلع   علدكئلةلةيدذ، ظا « َعَلى »ياكع  « ِِف  »قوشتتتذلغذحع 

 كئلعشتة كئلعدذ.

 يعغعندعن كئيعن مئنعث يئنعمغا كةل.                   ِإْيِت ِاََلَّ ِإثْ َر ااِلْجِتَماِع.     -

 ةن.ممةن كةحكع تاماقتعن كئيعن تئلئؤعزور كأرع            ُأَشاِهُد التِِْلِفيزِيُوَن ِإثْ َر اْلَعَشاِء .  -

َرا -  باستذ . وليبعز بةش ساظةتتعن كئيعن ظالتة كئلومعتر    .ٍت َعَلى ِإْثِر ََخِْس َساَعاتٍ َقَطْعَنا ِستََّة ِكيُلوِمت ْ

          اَكَرِة الدُُّروِس.ذَ يَ َتَجاَذبُوَن َأْطَراَف اْْلَِديِث َعَلى ِإْثِر مُ  -
 صاراثلعشؤاتعدذ.  ظارامذزاكعرة قعلغاندعن كئيعن ظأز ظذالر دةرعسلةرنع

       َأْصَبَحِت اْلبَ َلَدُة الصَِّغريَُة ََمُْبوبًَة ِاََلَّ ِِف ِإْثِر ِإقَاَمَِّت ِفيَها َسنَ تَ ْْيِ. -
 بذ كعحع  شةهةردة ظعككع يعل تذرغعنعمدعن كئيعن ظذ ماثا نعسهةتةن سأيىملى  بولذص قالدع.

 ىردع.  دة، ظذنعث ظانعسع ظذنعث ظارقعسعدعن يىض -باال يىضىردع          . فَ رََكَضْت ُأمُُّه ِِف ِإْثرِهِ رََكَض اْلَوَلُد  -

 أَثَر                                                           
ظعز، »ظعستتتتتعم، ظذ ظادةتتعكع بعر ظعستتتتتعم رولعدا، جىملة تةركعهعدة هةر خعل بألةك بولذص،  -أَثَ رٌ 

 دعضةن مةنعلةردة كئلعدذ. « لعقظةسةر، تةسعر، ظاالمةت، يادعكار

َتَدُأ(    ِِف َهِذِه اْلَمِديَنِة أَثَ ٌر ََتِرُِيىٌّ . -  بذ شةهةردة بعر تارعخعي يادعكارلعق  بار.               )اَْلُمب ْ

 دع. مذتةنةبهع ظأحمةس تةسعر قالدذر        )اَْلَمْفُعوُل ِبِه(       . َخاِلًدا اتَ َرَك اْلُمتَ نَ ّبِِ أَثَ رً  -

 راتمعدذ .بعز بذ حألدة تأضة كارؤعنع ظعزعنع ظذح   ()اَْلَمْفُعوُل ِبهِ  .ََلْ َنَِْد ِِف َهِذِه الصَّْحَراِء أَثَ َر اْلَقِافَلِة  -

دعضتتةن مةنعدة كئلعشتتع « دعن كئيعن، ... ظارقعستتعدعن»... بعلةن مةنعداش هالدا  « ِإثْ رٌ  » - أَثَ رٌ 

 عدةص تةرجعمة قعلعش مذمكعن. ظذ كأصتتتتتتتعنحة ظالد« شتتتتتتتذظانغتان هتامتان، » ... متذمكعن، يتةنتة 

ة بعلةنمذ كئلعدذ. ظادةتت « ِِف  »قوشتتتتتذلغذحع  عبعلةن قوللعنعلعدذ. بةزعدة ظالد « َعَلى »قوشتتتتتذلغذحع 

 قوشذلغذحعنعث ؤاستعسع بعلةن بولعدذ( . عظورذن رةؤعشع بواللمايدذ. ) ظالد -بعؤاستة ؤاقع،

       )َظْرُف اْلَمَكاِن(       ْت ُأمُُّه َعَلى أَثَرِِه . رََكَض اْلَوَلُد فَ رََكضَ  -
 دة ظانعسع ظذنعث ظارقعسعدعن يىضىرعدع.  -باال يىضىردع

      ) َظْرُف الزََّماِن(    َعَلْيَك َأْن َتْذَهَب ِالَْيِه َعَلى أَثَِر ْااِلْجِتَماِع.  -
 سةن ظذنعث يئنعغا يعغعندعن كئيعن بئرعشعث الزعم.

         ) َظْرُف الزََّماِن(        اَم اْلُمَوظَُّف َعَلى أَثَِر ُدُخوِل اْلُمِديِر .قَ  -
 خعزمةتحع مذدعر كعرضةن هامان ظورنعدعن تذردع. 

 رتتا ظوينايدذ. يعن سعبالعالر قار ياققاندعن كئ  يَ ْلَعُب ْاَْلْطَفاُل ِِف اْْلَارِِج ِِف أَثَِر نُ ُزوِل الث َّْلِج . ) َظْرُف الزََّماِن(  -

َبِبهِ  »شتتتتةكلعدة  « ِمْن أَثَرِهِ  »بعلةن  « ِمنْ  »ستتتتأزع  « أَثَ رٌ  » ةنعداش هالدا بعلةن م « نَِتيَجًة َلهُ  »ياكع  « ِبس      َ

 دعضةن مةنعدة كئلعدذ. «  سةؤةبعدعن، ... لعقتعن »

َ ِمْن أَثَِر اْْلُْرِح الَِّذى ُأِصيَب ِبِه . -  كةن جاراهةت سةؤةبعدعن ؤاصات بولدع. تةيظذ ظأزعضة           تُ ُوِفِِ
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 َأَجل                                                               
« شتتتتذندا ، هةظة، بولعدذ»جاؤاص قوشتتتتذمحعستتتتع، ظذنعث ضتتتتعرامماتعكعلعق ظورنع يو ، ظذ -َأَجْل 

ع بايان جىملة ياكع ستتتتتتذظال بعلةن تامامةن ظوخشتتتتتتاش قوللعنعلعدذ. ظذ ظالدعدعك نَ َعمْ  دعضتتتتتتةن مةنعدة

جىملعضتتة نعستتهةتةن بولذشتتلذ  ياكع بولذشتتستتعز مةنعنع ظعصتتادعلةيدذ. ظادةتتعكعحة ظئيتقاندا ستتذظال 

نعث  َجلْ أَ  دعن ياخشتتعرا . بولذشتتلذ  بايان جىملعدة   َأَجلْ  نعث قوللعنعلعشتتع  نَ َعمْ جىملعدعن كئيعن 

 ظازرا  َأَجلْ كتأصتتتتتتترا  قوللعنعلعدذ.  نَ َعمْ  تتتةدعن يتاخشتتتتتتتعرا . لئكعن ظتةمتةلعيتة نَ َعمْ  قوللعنعلعشتتتتتتتع

 قوللعنعلعدذ. ظذنعث قوللعنعلعشع ؤة مةنعسعنعث مذهعملعرع تأؤةندعكعحة :

ستتذظالنعث جاؤابع بولذص كئلعدذ. ظةضتتةر ظذنعث يذقعرعستتعدعكع ظعهارة بولذشتتستتعز جىملة بولستتا،  -5

 بولذشلذ  مةنا تىسعنع بعلدىرعدذ.  بولذشسعز مةنا تىسعنع بعلدىرعدذ. ظةضةر بولذشلذ  بولسا، ظذ

  ( شذندا . ) شذندا ، بارمعدعم   ( َأَجْل . ) َأْى َأَجْل، ََلْ َأْذَهبْ      سةن بارمعدعثمذ ؟    َأََلْ َتْذَهْب ؟ -

 بذ خعزمةت ساثا نعسهةتةن تةس ظةمةستذ؟      أَلَْيَس َهَذا اْلَعَمُل َعِسريًا َعَلْيَك ؟ -

  ( شذندا ، ) شذندا ، بذ خعزمةت ماثا نعسهةتةن تةس ظةمةس َجْل،  لَْيَس َهَذا اْلَعَمُل َعِسريًا َعَلىَّ( َأَجْل . ) َأْى أَ 

   مذهةممةد سةصةرضة حعقتعمذ ؟      َأَسافَ َر َُمَمٌَّد ؟ -

 (  شذندا . ) شذندا ، مذهةممةد سةصةرضة حعقتع     ( َأَجْل. ) َأْى َأَجْل، َسافَ َر َُمَمَّدٌ 

 (شذندا . ) شذندا ، مةن تعرعشحان    ( َأَجْل . ) َأْى َأَجْل، َأََن ُمُِدٌّ    سةن تعرعشحانمذ؟   ؟ َهْل أَْنَت ُمُِدٌّ  -

 بايان جىملعدعن كئيعن بايان جىملعنعث مةزمذنعنعث رعياللعقنع دةلعللةص كئلعدذ. -2

 دا . شذن  َأَجْل. -ع.   زةي، مذؤةصصةقعيةت قازاند  ََنََ  زَْيٌد. -

 شذندا ..  َأَجلْ -.   ظذنعثدا بذ خعزمةتنع صىتتىرىش ظعقتعدارع يو   َعَلى ِاْْتَاِم َهَذا اْلَعَمِل . لَْيَس ِعْنَدُه قُْدرَةٌ  -

 تةلةصنعث جاؤابعنع بعلدىرىق كئلعدذ.  -تةلةص جىملعسعدعن كئيعن، ظىمعد-ظىمعد -3

 بولعدذ.   .َأَجلْ  -     سةن ماثا ياردةم بةر.   َساِعْدِّن! -

 بولعدذ.    َأَجْل. -      توختاص قالماث.      اَل َتِقْف!  -

 َأْجل                                                           
مةقستتتةتنع ظعصتتتادعلةص كئلعدذ، ظذ مذستتتتةقعل قوللعنعلماستتتتعن، باشتتتقا بعر ظعستتتعم  –ستتتةؤةص  - َأْجل

قعلعق، ظعزاصتتتةتلع  بعرعكمعنعث بعرعنحع ظةزاستتتع بولذص صتتتةتهةلع   بعلةن ظعزاصتتتةتلع  بعرعكمة هاستتتعل

مة قوشتتتذلغذحعلعق بعرعك عقوشتتتذلذص ظالد « ِمنْ  »ياكع  اَلالَّمُ كئلعدذ، ياكع ظذنعث ظالدعغا ظالد قوشتتتذلغذحع 

 مةقسةت تولدذرغذحعسع بولعدذ.  –دعضةن مةنعدة سةؤةص « ...ظىحىن» هاسعل قعلعدذ. جىملة تةركعهعدة 

 مةن سةن ظىحىن ظاشذندا  قعلعمةن.            فْ َعُل َذِلَك َأْجَلَك .  أَ  -

    ِمْن َأْجِل ِاتْ َقاِن اْلَعَربِيَِّة ََنَْتِهُد ِِف الدِِرَاَسِة. ) اَْلَمْفُعوُل َلُه( . -
 بعز ظةرةب تعلعنع صعششعق بعلعش ظىحىن، ظأضعنعشتة  تعرعشعمعز. 

 ظذالر ؤةتةننع قوغداش ظىحىن كىرةش قعلعؤاتعدذ.      ايَِة اْلَوَطِن. ) اَْلَمْفُعوُل َلُه( يُ َناِضلُوَن ِمْن َأْجِل َِحَ  -

َنا َأْن َنْسَتعِ  -   ْجِل ِاْْتَاِم اْلَعَمِل ِبَرْيِ َوْجٍه.دَّ ِاْسِتْعَداًدا َجيًِِدا ِْلَ َعَلي ْ
 الزعم. بعز خعزمةتنع ظةث ياخشع هالدا تامامالش ظىحىن ياخشع تةييارلعنعشمعز 
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  ْجِل ِاَغاثَِة اْلَمْنُكوِبَْي.ََل ِمْنَطَقِة اْلَفْيَضاِن ِْلَ َأْسرََع اْْلُُنوُد اِ  -
 جةثحعلةر ظاصةتكة ظذحرعغانالرنع قذتقذزذش ظىحىن تاشقعن رايذنعغا تئز ماثدع. 

شتتقا، ابعلةن ظعصتتادعلةنضتتةن ظعزاصتتةتلع  بعرعكمعنعث ظعككعنحع ظةزاستتع ظعستتعم بولغاندعن ب َأْجل     

 يةنة مةستةر قوشذمحعسع بعلةن باشالنغان قعياسع مةستةرمذ بولعدذ؛ 

-  .  نَ ْقَرُأ الصُُّحَف َدائًِما ِمْن َأْجِل َأْن نَ ْعِرَف َما َيُدوُر ِِف اْلَعاَلَِ
 بعز دذنيادا بولذؤاتقان ظعشالرنع بعلعشعمعز ظىحىن داظعم ضئزعتلةرنع ظوقذيمعز. 

 ْاَْلْسَواُق. التََّداِبرَي اْلَفعَّالِيََّة ِمْن َأْجِل َأْن تَ ْزَدِهرَ  ِاَتَََّذِت اْْلُُكوَمةُ  -
 هأكىمةت بازارالرنعث ضىللعنعشع ظىحىن ظىنىملى  تةدبعرلةرنع قولالندع.

( سأزعنع قوشذص مةنا خاتعر -نعيةت ،هأرمةت،يىز ) َخاِطردعن كئيعن  َأْجلهازعر، كعشتعلةر كأصعنحة 

 تىسعنع كىحةيتعدذ.

  «نعث يىز خاتعرعسع ظىحىن، ... نعث يىز خاتعرعسعنع قعلعق »... مةنعسع:  «ْجِل َخاِطِر ُفالٍَن ِْلَ  » -5

 مةن داداثنعث يىز خاتعرعسع ظىحىن بذ قئتعم سئنع كةحىرعمةن.   ْجِل َخاِطِر أَبِيَك. ِفُر َلَك َهِذِه اْلَمرََّة ِْلَ َأغْ  -

رَُكُه ِْلَ َأْرُجو  -   .ْجِل َخاِطِرىَك، َأْرُجو َأْن تَ ت ْ
 ظأتىنىق قاالي، مئنعث يىز خاتعرةم ظىحىن ظذنع مةيلعضة قويذشذثنع ظىمعد قعلعمةن.

 « .سةؤةبعدعن، ... مةقسعتعدة» ... مةنعسع:  « ْجِل َخاِطِر َكَذاِْلَ  » -2

ُقوَلِة ِْلَ رَاَجْعَنا َنصَّ  -  َذٍر. حَ ْجِل َخاِطِر ِدقٍَّة وَ اْلَمَقاَلِة اْلَمن ْ
  ىرىلضةن ماقالعنعث تئكعستعنع توغرعلعق ؤة ظئهتعيات سةؤةبعدعن سئلعشتذردذ .بعز كأح

َة فَ ْتِ  َِبِبَِ  -  ْجِل َخاِطِر َتْسِهيِل اْلُقرَّاِء.ا ِْلَ َلَقْد َطوََّلِت اْلَمْكتَ َبُة ُمدَّ
 كىتىصخانا ظوقذرمةنلةرضة ظاسانلعق يارعتعش مةقسعتعدة ظئحعش ؤاقتعنع ظذزارتتع.

 َعاِجالً  آِجاًل َأوْ 
عضةن د« كئيعن، ظاخعرع»بولذص،  ( ََنِئُب َظْرِف الزََّمانِ  )ؤاقع، رةؤعشع ظورنعدا كئلعدعغان سأز  آِجالً 

ر، هامان بعر كىنع، بةرعهع» باغلعنعق  بعلةن َعاِجالً مةنعدة مذستةقعلمذ قوللعنعلعدذ، يةنة كأصعنحة 

 .دذبذلععر ظعسعم رولعدا جىملعدة هةرخعل بألةك يةنة ظادةتتعكع ب لآجِ دعضةن مةنعدة كئلعدذ. «  ظاخعر

 مةن سئنع كئيعن مذكاصاتاليمةن.   )ؤاقع، رةؤعشع(                          َسُأَكاِفُئَك آجال .  -

 سىيقةستحعلةر هامان بعر كىنع غذالص حىشعدذ. )ؤاقع، رةؤعشع(    .آِجاًل َأْو َعاِجالً  َسَيْسُقُط اْلُمَتآِمُرونَ  -

   .َسَتْظَهُر آِجاًل َأْو َعاِجالً تَ ْقَلْق فَاْْلَِقيَقُة  الَ  -
 ظةنسعرعمة، هةقعقةت هامان بعر كىنع ظاشكارلعنعدذ. )ؤاقع، رةؤعشع( 

ٌر ِمَن اْلَعاجِ  -  ظالدعرمعغذحع ظالدذرغذحعدعن ياخشعرا .   )مذبتعدا(     .   لِ َاآلِجُل َخي ْ

 اِجَل .        َطَلَب قَاِسٌم ْاآلِجَل َوتَ َرَك اْلعَ  -
 )تولدذرغذحع(قاسعم ظالدعرعماسلعقنع تةلةص قعلدع، ظالدعراثغذلذقنع تاشلعدع.  

 (ِإْحَدى)َأَحد 
 دعضةن مةنعدة. ظذنعث قوللعنعلعشع مذهعمع تأؤةندعكعحة:« بعر»سانا  سان بولذص،  - َأَحٌد م ِإْحَدى
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 ْحَدىإِ ؤة سذظال جىملعلةردة كئلعدذ. كأصعنحة بولذشسعز جىملة  َأَحدٌ مذستةقعل قوللعنعلغاندا  -5

 قاندا  دةجىملع ظذنعثنعث جىملعدعكع ضعرامماتعكعلعق ظورنع  َأَحدٌ مذستةقعل قوللعنعلمايدذ. 

 .بعكعتعلعدذ ظاساسعدا ك بولذص كةلضةنلعكعةبأل

 لدذرغذحع()تو   بعر كعشعضة بذ مةسعلة يولذقمعدع.   ََلْ ُتَصاِدْف َأَحًدا َهِذِه اْلُمْشِكَلُة .   -

مةن هئحقاندا  بعر كعشعنع تونذمايمةن. )جعنسعي ظذقذمنع ظعنكار قعلغذحع     اَل َأَحَد َأْعرُِفُه . -

 نعث ظعسمع(  «الَ »

 صاظعل( بذ ظعشنع بعر كعشع بعلدعمذ؟ )            َهْل َعَرَف َأَحٌد َهَذا ْاَْلْمَر ؟   -

كع ظعسعم بعلةن ظعزاصةتلع  بعرعكمة هاسعل ظعككعلع  ساندعكع ظعسعم ياكع كأصلى  ساندع -2

دعضةن مةنعدة كئلعدذ، يةنة هةر خعل جىملة « الردعن بعرع« »...ظعككع... دعن بعرع»قعلعق 

ظعزاصةتلع  بعرعكمعنعث ظعككعنحع ظةزاسع ) بعرلع   َأَحد م ِإْحَدىع بولذص كئلعدذ. ظادةتتة كبألع

لعدذ. ظةضةر ظذالر جىملعدة خةؤةر بولذص كةلسة، ( بعلةن جعنسعي تىر جةهةتتة بعردةك كئ سانع

ظعزاصةتلع  بعرعكمعنعث ظعككعنحع ظةزاسع بعلةن ماسلعشعق، مذبتعدانعث جعنعسي تىرع بعلةن 

 نعث قايسعسع قوللعنعلسعمذ بولعدذ.    ِاْحَدىياكع  َأَحدٌ ظوخشاشماي كئلعدذ. بةزعدة 

 كئسةل دوختذرخانعالرنعث بعرعضة ظئلعق بئرعلدع.            َياِت .ُأوِصَل اْلَمرِيُض ِاََل َأَحِد اْلُمْسَتْشفَ  -

 مةن آورنالالرنعث بعرعضة مذشتةرع بولدذم.                     ِاْشتَ رَْكُت ِِف ِاْحَدى اْلَمَجالَِّت. -

 ع.ظعككع جةثحعنعث بعرع جاراهةتلةند                        ُجرَِح َأَحُد اْْلُْنِدي َّْْيِ .  -

 هئلعقع ظىح قعزدعن بعرع كةلدع.                 َحَضَرْت ِإْحَدى اْلَفتَ َياِت الثَّاَلِث . -

 يئزعق ظعككع خعل تعلنعث بعرع.       اَْلِكَتابَُة ِاْحَدى اللَِِسانَ ْْيِ. ) َأْو َأَحُد اللَِِسانَ ْْيِ(  -

ظعصادعلةيدذ، سأز ظاخعرع  دعضةننع« ظون بعر»بعلةن بعرعككةن سأز هاسعل قعلعق« ظون» -3

 صةتهةضة قاتقان بولعدذ. 

 (  مةندة ظون بعر كعتاب بار. ) مذبتعدا                  َِل َأَحَد َعَشَر ِكَتاًِب .  -

 بعز ظون بعر جىملة ظأضةندذ . ) تولدذرغذحع (          َدَرْسَنا ِإْحَدى َعْشَرَة َُجَْلًة . -

 ع(قوشذلغذحعنع قذبذل قعلغذح عمةن ظون بعر خةؤةر ظاثلعدعم. ) ظالد  َعَشَر َخبَ ًرا.  ِاْسَتَمْعُت ِاََل َأَحَد  -

 بعلةن مةنعداش هالدا « يَ ْوُم ْاَْلَحدِ  »ظئنعقلعق ظتاالمعتع بعلتةن متذستتتتتتتتتةقعتل قوللعنعلغتانتدا  -4

ذنعث ظ دعضتةن مةنعدة كئلعدذ. ظذنعث جىملعدة قاندا  بألةك بولذص كةلضتةنلعكعضة قاراص« يةكشتةنهة»

 ضعرامماتعلعق ظورنع ظئنعقلعنعدذ. 

 ) مذبتعدا(  .يةكشةنهة دةم ظئلعش كىنع       َاَْلَحُد يَ ْوُم الرَّاَحِة.  -

 ذحع( قوشذلغذحعنع قذبذل قعلغ عمةن سئنع يةكشةنهة كىنع يوقاليمةن. ) ظالد    َسَأُزوُرَك ِِف ْاَْلَحِد .  -

َنا ْاَْلَحَد َمْسُرورِيَن . -  بعز يةكشةنهعنع خوشال ظأتكىزدذ . ) تولدذرغذحع(             َقَضي ْ

 ) ؤاقع، رةؤعشع(      بعز يةكشةنهة كىنع يعغعلعمعز.                   ََنَْتِمُع ْاَْلَحَد . -

مةنعداش  بعلةن «اَل َمِثيَل َلهُ »ظأزعنعث كأصلى  سانع بعلةن ظعزاصةتلع  بعرعكمة هاسعل قعلعق  -1

 «ةردعن بعرع، بعردعن بعرع، كأزضة كأرىنضعنعلعسعز، تةثداشسعز، ظالدعنقع قاتاردعكعمعسل» هالدا 
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 دعضةن مةنعلةردة ظعسعملعق جىملعنعث خةؤعرع قاتارلعق بألةك بولذص كئلعدذ.

 باسعل ظالدعنقع قاتاردعكعلةرنعث بعرع.                َِبِسٌل َأَحُد ْاَْلَحِديَن . -

 .شادعية كأزضة كأرىنضةن بعرع              َحِد .  َشاِديَُة ِاْحَدى ْاالِ  -

 ( َأَحَد َعَشَر) ِإْحَدى َعْشَرةَ 
دعضةن مةنعدة، ظذنعث ظاياللعق « ظون بعر»بولذص،  ( اَْلَعَدُد اْلُمرَكَّبُ  )مذرةككةص سان  « َ َأَحَد َعَشر »

ة ظونلذقعنعث ظاخعرع صةتهةضة . بذ مذرةككةص ساننعث بعرلع  ؤ« ِإْحَدى َعْشَرةَ  »جعنسعي تىر شةكلع 

قاتقان. شذثا جىملعدعكع ظورنعنعث باش كئلعش، حىشىم كئلعش، ياكع ظعضعلع  كئلعشتة بولذشعغا 

 قارعماستعن، صةتهةلع  كئلعدذ.

 ) تولدذرغذحع(     مةن ظون بعر قذر خةت يازدعم.              َكتَ ْبُت َأَحَد َعَشَر َسْطًرا .  -

 نةبعه ظون بعر بةت خةت يازدع.     ) تولدذرغذحع(        ْحَدى َعْشَرَة َصْفَحًة .َكَتَب نَِبيٌه اِ   -

 ) مذبتعدا(           باغحعدا ظون بعر ضىل بار.           ِِف اْْلَِديَقِة ِاْحَدى َعْشَرَة زَْهَرًة . -

 ن بعر قةلةم بار.  ) مذبتعدا( قةلةمداندا ظو                 ِِف اْلِمْقَلَمِة َأَحَد َعَشَر قَ َلًما . -

    يَ ْنُظُر َأِمٌْي ِاََل َأَحَد َعَشَر طَائًِرا َعَلى الشََّجَرِة . -
 قوشذلغذحعنع قذبذل قعلغذحع(  عظةمعن دةرةختعكع ظون بعر قذشقاحقا قاراؤاتعدذ. ) ظالد

 ىزىث.  تأؤةندعكع ظون بعر سأزنعث هةربعرع بعلةن جىملة تَكوِِْن َُجَاًل ِبُكلٍِ ِمَن ْااِلْحَدى َعْشَرَة َكِلَمًة التَّالَِيِة.   -

 توغرعسعدعكع مةزمذنالرغا قاراث.« سانالر ؤة مذرةككةص سانالر»نعث قوللعنعلعشع توغرعسعدا  «َأَحَد َعَشرَ »

 ُأَحادَ 
ِرفِ تذلذقستتعز تىرلعنعدعغان ظعستتعم  « َ ُأَحاد » ُر اْلُمْنص   َ ُم َغي ْ َواِحًدا  »ذ. دمذستتتةقعل قوللعنعلع(  ) َااِلس   ْ
 ادَ ُأَحاَد ُأحَ  »دعضتتتةن مةنعدة كئلعدذ. تةكرارلعنعق « بعردعن -بعردعن» بعلةن مةنعداش هالدا  « َواِحًدا

دعضةن مةنعدعمذ كئلعدذ. جىملة « بعرلةص–بعر »بعلةن مةنعداش هالدا  « َواِحًدا بَ ْعَد َواِحدٍ  »شةكلعدة  «

 تةركعهعدة هالةت بولعدذ. 

 بعردعن كةلدع. -ظوقذغذحعالر بعردعن                     ُب ُأَحاَد. َجاَء الطُّالَّ  -

 ع.دبعرلةص كعر-ظوقذغذحعالر دةرعسخانعغا بعر   َدَخَل الطُّالَُّب ُحْجَرَة الدَّْرِس ُأَحاَد ُأَحاَد . -

 بعرلةص يةثدذ .  -بعز قعيعنحعلعقالرنع بعر                 َذلَّْلَنا الصُُّعوَِبِت ُأَحاَد ُأَحاَد . -

رَُِبُع، َُخَاُس،  ثُ نَاُء، ثاَُلُث، »دعن باشقا يةنة  « ُأَحادُ  »ؤةزنعدعكع ظعسعمالردعن  « فُ َعالُ  »ستاندعن كئلعق حعققان 
ارُ  اُع، ُعش      َ بَاُع، ُاَاُن، ُتس      َ َداُس، س      ُ -دعنمانحع»ظذالر جىملة تةركعهعدة كأصتتتتعنحة هالةت بولعدذ.   الر بار. « س      ُ

 دعضةن مةنعدة كئلعدذ.« مانحعالص-مانحةمانحعدعن، 

 ظعككعدعن قاتار بولذص تعزعلدع.-ظوقذغذحعالر ظعككعدعن    ِاْصَطفَّ التَّاَلِميُذ َصفًّا ثُ َناَء ثُ َناَء . -

 ظوندعن توص بولعؤاتعدذ. -كعشعلةر ظوندعن               يَ ْلَتفُّ اْلَقْوُم ُعَشاَر. -

 
 ىل قادىر ھاجىم()نەشىرگە تەييارلىغۇچى: ئىسمائ
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  ۋمقى  ئۈرۈمچى ۋمقتى بولۇ   ئەزمن ئوقۇلىۇىغان ۋمقىتنى كۆرسىتىۇۇ. جەدۋەلۇىكى مەزكۇر ئەسكەرتىش:

 ناماز ۋاقىتلىرىئايلىق -11ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ 
 خۇپتەن شام ئەسىر پىشىن كۈن چىقىش بامدات ئاي(-11) نويابىر

 6:02 5:04 2:37 12:30 6:44 5:14 شەنبە 1
 6:00 5:02 2:35 12:30 6:46 5:16 يەكشەنبە 2
 5:59 5:01 2:34 12:30 6:47 5:17 دۈشەنبە 3
 5:58 5:00 2:33 12:30 6:48 5:18 سەيشەنبە 4
 5:56 4:58 2:32 12:30 6:50 5:19 چارشەنبە 5
 5:55 4:57 2:31 12:30 6:51 5:20 پەيشەنبە 6
 5:54 4:56 2:30 12:30 6:52 5:21 جۈمە 7
 5:53 4:55 2:29 12:30 6:54 5:23 شەنبە 8
 5:52 4:54 2:28 12:30 6:55 5:24 يەكشەنبە 9
 5:50 4:52 2:28 12:30 6:56 5:25 دۈشەنبە 10
 5:49 4:51 2:27 12:30 6:57 5:26 سەيشەنبە 11
 5:48 4:50 2:26 12:30 6:59 5:27 چارشەنبە 12
 5:47 4:49 2:25 12:30 7:00 5:28 پەيشەنبە 13
 5:46 4:48 2:24 12:30 7:01 5:29 جۈمە 14
 5:45 4:47 2:23 12:30 7:03 5:30 شەنبە 15
 5:44 4:46 2:23 12:30 7:04 5:31 يەكشەنبە 16
 5:43 4:45 2:22 12:30 7:05 5:33 دۈشەنبە 17
 5:42 4:44 2:21 12:30 7:07 5:34 سەيشەنبە 18
 5:42 4:44 2:21 12:30 7:08 5:35 چارشەنبە 19
 5:41 4:43 2:20 12:30 7:09 5:36 پەيشەنبە 20
 5:40 4:42 2:19 12:30 7:10 5:37 جۈمە 21
 5:39 4:41 2:19 12:30 7:12 5:38 شەنبە 22
 5:39 4:41 2:18 12:30 7:13 5:39 يەكشەنبە 23
 5:38 4:40 2:18 12:30 7:14 5:40 دۈشەنبە 24
 5:37 4:39 2:17 12:30 7:15 5:41 سەيشەنبە 25
 5:37 4:39 2:17 12:30 7:17 5:42 چارشەنبە 26
 5:36 4:38 2:17 12:30 7:18 5:43 پەيشەنبە 27
 5:36 4:38 2:16 12:30 7:19 5:44 جۈمە 28
 5:35 4:37 2:16 12:30 7:20 5:45 شەنبە 29
 5:35 4:37 2:16 12:30 7:21 5:46 يەكشەنبە 30


