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ئۈرۈمچى شەھىرى ئىسالم دىنى ئىشلىرى يېتەكچىسى
-4102يىللىق -04سان (ئومۇمىي -04سان)
نەشر قىلغۇچى ئورۇن :ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتى
مەسلىھەتچى:

پەرھات سەلەي

باش مۇھەررىر:

يالقۇن ئىسمائىل

مۇھەررىرلەر:

مۇھتەرەم ش

ېرىپ دامولال ھاجى ،ئابدۇش

ۈكۈر

رەھمىتۇلالھ دامولال ھاجى ،ئابدۇراخمان ئابدۇقادىر
تەكلىپلىك مۇھەررىر :مۇھەممەتتۇردى مىرزىئەخمەت
تەكلىپلىك كوررېكتور :ئارزۇگۈل كېرىم
بەت ياسىغۇچى:

ئابدۇلال مەتتۇرسۇن ،مۇھەممەدئىمىن ئاتاۋۇلال دامولال

تەھرى ر ھەيئەت ئەزالىرى:
مۇھتەرەم ش ېرىپ دامولال ھاجى ،ئابدۇش ۈكۈر دامولال ھاجى ،نۇرمۇھەممەد
دامولال ھ اجى ،ئ اب دۇكېرەم دامولال ھ اجى ،ئ اب دۇۋاھھ اب دامولال ھاجى،
ئابدۇرېھىم دامولال ھاجى ،تۇرس ۇن ان مەس ۇم دامولال ھاجى ،نەس ىردىن
دامولال ھ اجى ،ئ اب دۇرەئۇ

دامولال ھ اجى ،مەس

ئۇد دامولال ھ اجى،

مۇھەممەدئىمىن ئاتاۋۇلال دامولال ،تاش ت مۈر ئابدۇقادىر دامولال ،تۇرس ۇن
ئەينۇددىن دامولال ،مۇھەممەدئىمىن خۇدابەردى دامولال ،ئوس مان س اۋۇت
دامولال ،ياقۇپ ئ مەر ،پەرھات سەلەي ،يالقۇن ئىسمائىل

كىرىش سۆز
ۋەز ئېيتىش __ ئىس الم دىنىنى ي دىنىي مەس ىلىلەرنى
چۈش ەندۈرۈش تە قوللىنىپ كېلى اتقان بىر خىل ئەنئەنىس ى
ئىم ام-خ اتىپالر ھەر جۈمە ۋە ھېي -ئ ايەم كۈنلىرىدە جامائەتكە
«قۇرئ ان كەرىم» ۋە «ھەدىس ش ەرى »لەردىن نەقىل كەلتۈرۈپ،
كەڭ ئېتىق ادچى ئ اممىغ ا دىنىي ئەقى دە نەزەرىيەلىرى ،ىقھى
مەس ىلىلىرى ،ئىەادەت قائىدە-ئەھكاملىرى ،ئەخالق مىزانلىرى،
مەدەنىيەت مىراس لىرى ،پەيغەمەەرلەر قىس س ىلىرى قاتارلىقالردىن
پ اي دىلىنى پ تەربىيە ئېلى پ ب ارى دىغ ان ئەھمىيىتى ز ر
ۋاس ىتىلەرنىي بىرى بولۇپ ،بۇ مۇس ۇلمانالرنىي دىنىي تۇرمۇشىدا
ئىنتايىن مۇھىم تەربىيەۋى ئەھمىيەتكە ئىگە.
ئۈرۈمچى شەھەرلىك مىللەتلەر-دىن ئىشلىرى كومىتېتىنىي
توغرا رەھەەرلىكى دە ،ش ەھەرلى ك ئىس الم دىنى جەمئىيىتى
ش ەھىرىمىزدىكى ئىس الم دىنى ئىش لىرىغا يېتەكچىلىك قىلىش
ھەيئەت ئەزالىرىنى تەش كىللەپ ،ئۈرۈمچى ش ەھىرىنى ي ناماز
ۋاقىتلىرى ۋە جۈمە كۈنى س زلىنىدىغان ۋەز-تەبلىغ مەزمۇنىنى
بىرلىككە كەلتۈرۈپ ئىچكى قىس ىم دا ت ارقىتىلى دىغان مەزكۇر
«ئايلىق» ماتېرىيالنى ئىمامالرنىي پايدىلىنىش ى ئۈچۈن تۈزۈپ
چىقتى .بۇ م اتېرىي ال دىكى ئ ايەتلەرنىي ئۇيغۇرچە تەرجىمىس ى
«قۇرئان كەرىم» ش ىن اڭ خەلق نەش رىياتى -4104يىلى -8
ئاي -0نەش رىگە ئاس اس ەن ئېلىندى .ئىماملىرىمىز دېكابىر
ئېيىدىكى جۈمە كۈنلىرى چوقۇم مۇش ۇ بەلگىلەنگەن ۋەز-تەبلىغ
تېمىسى ۋە مەزمۇنى ئاساسىدا س زلىشى كېرەك.
ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتى
 -4102يىلى  -0دېكابىر

ئەمەلىي ئىشلەپ ،سەپنىي ئالدىدا مېڭىپ ،ياخشى ئۈلگە بولۇپ ،مەركىزىي شەھەرنى0..
گۈللەندۈرۈش كېرەك0......................................................

ئەيدىز كېسىلىنىي ئالدىنى ئېلىش ھەممىمىزنىي ئورتاق مەجەۇرىيىتى 8...........
ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈش 01 ................................................
ھاالل-ھارام توغرىسىدا 53 .................................................
مۇسۇلمان بىلەن ۋاقىتنىي مۇناسى ىتى 35 ....................................

ھەدىس شەرھىسىنىي تەرجىمىلىرىدىن ئ رنەكلەر 88 ............................
ئەرەب تىلى دىكى بەزى گرامم اتىكىلىق ۋاس ىتىلەرنىي قوللىنىلىش ى ۋە ئۇنىي
تەرجىمىسى81 ...........................................................

«ئۈرۈمچى ش ەھىرى ئىس الم دىنى ئىش لىرى يېتەكچىسى» ژۇرنىلىنىي -4102يىللىق
ئومۇمىي مۇندەرى ىسى 81 ..................................................
ئۈرۈمچى شەھىرىنىي -00ئايلىق ناماز ۋاقىتلىرى24 ............................

مۇقاۋىنىي -0بېتىدە  :بوغدا ك لى مەنزىرىسى
مۇقاۋىنىي -2بېتىدە  :سايەاغ رايونلۇق قىەلىتاغ ئىتتىپاق مەسچىتى

جاڭ چۇنشىيەن ئۈرۈمچىدە خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندا مۇنداق تەلەپ
قىلدى:

ئەمەلىي ئىشلەپ ،سەپنىڭ ئالدىدا مېڭىپ ،ياخشى
ئۈلگە بولۇپ ،مەركىزىي شەھەرنى
گۈللەندۈرۈش كېرەك
ج ك پ مەركىزىي كومىتېتى س ىياسىي بىيۇر سىنىي ئەزاسى ،ئاپتونوم رايونلۇق
پارتكومنىي ش ۇجىس ى جاڭ چۈنش يەن  - 8نويابىردىن  - 2نويابىرغىچە ئۈرۈمچى
شەھىرىدە مەركەز ۋە ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىي تەدبىر ،ئورۇنالشتۇرمىلىرىنى يەنىمۇ
ئىزچىلالش

تۇرۇش« ،ب اش نىش

اننى چ رى دەش ،ئاجىز نۇقتىنى تېپىپ چىقىش،

دېلودىن س اۋاق ئېلىش ،خىزمەتلەرنى ئەمەلىيلەش تۈرۈش نى چىي تۇتۇش» تەلىپى
بويىچە ،خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى.
جاڭ چۈنش يەن ت ت كۈن داۋامىدا ،ئۈرۈمچى ش ەھىرى تەىرىتاغ رايونى ،س ايەاغ
رايونى ،يۇقىرى ،يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى(يېڭى شەھەر رايونى)،
بۇالقتاغ رايونى ،ئىقتىساد  -تېخنىكا تەرەققىيات رايونى(تۇدۇىخابا رايونى) ،مىچۈەن -
ك كتاغ رايونىدا  - 0س

ەپتىكى يولداش

الرنى يوقلىدى ۋە ئۇالردىن ھال س

ورىدى،

مەھەللىدىكى ئاممىدىن ئەھ ال ئىگىلىدى ،ئاس اس ىي قاتالمدىكى كادىرالر ۋە دىنىي
زاتالر بىلەن س

ھەەتلەش تى ،ئاس اس ىي قاتالم تەش كىالت قۇرۇلۇش ى ،جەمئىيەت

باش قۇرۇش ،قاتتىق زەربە بېرىش ،قاتتىق ئالدىنى ئېلىش ،ش ۇنداقال ئىقتىس ادىي،
ئى تىمائىي تەرەققىيات ،يېڭى رايون قۇرۇلۇش ى ،ش ەھەر باش قۇرۇش ،بۇلغىنىش نىي
ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەش قاتارلىق جەھەتلەردىكى خىزمەتلەرنى تەكشۈردى.
جاڭ چۈنش يەن مۇنۇالرنى تەلەپ قىلدى :ئۈرۈمچى ش ەھىرى «ت تنى بېكىتىش»
تەلىپىگە ئاس اس ەن ،يىپەك يولى ئىقتىس اد بەلەېغىدا «بەش چوڭ مەركەز» قۇرۇش نى
چ رىدەپ ،ئەمەلىي ئىش لەپ ،س ەپنىي ئالدىدا مېڭىپ« ،بەش تە ئۈلگە» ك رس ىتىپ،
مەركىزىي شەھەرنى گۈللەندۈرۈشى كېرەك.
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جەمئىيەت باشقۇرۇش ئۈنۈمى ۋە مۇقىملىقنى قوغداش ،تاسادىپىي ۋەقەلەرنى بىر
تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئ ستۈرۈش كېرەك.
يېقىنقى يىلالردىن بۇي ان ،ئۈرۈمچى ش

ەھىرى «ئ اممىنى  - 0ئورۇنغا قويۇش،

خەلق تۇرمۇش ىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ،ئاس اس ىي قاتالمنى مۇھىم بىلىش»
ئىدىيەس ىدە باش تىن  -ئاخىر چىي تۇرۇپ ،مەھەللە قۇرۇلۇش س ېلىنمىس ىنى
ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ ،مەھەللىدە خادىم ،بازا ،خىراجەت ،ئاشخانا ،ساقچى قاراۋۇلخانىسى
بولۇش تىن ئىەارەت « 01بولۇش»نى ئىش قا ئاش ۇرۇپ ،ئاس اس ىي قاتالم پارتىيە
تەشكىالتلىرىنىي مۇقىملىقنى قوغداش ،ئاممىغا مۇالزىمەت قىلىشتىكى خىزمەتلەرنى
ياخشى ئىشلىشىگە پۇختا ئاساس سالدى.
تەىرىتاغ رايونى داۋان تارماق رايونى باش قۇرۇش كومىتېتى ش امالەاغ يېڭى رايونى
مەھەللىس ىدە ك چمە نوپۇس 25كە يېتىدۇ .مەھەللە ك چمە نوپۇس قا مۇالزىمەت
قىلىش ،ب اش قۇرۇش خىزمىتىنى ياخش ى ئىش لەش ئۈچۈن ،مەھەللىدە ئىككى
ئ لچەملىك كود مەش غۇالت س ىس تېمىس ىنى يولغا قويدى ،خىزمەتچىلەر ئ ي ئى ارە
بەرگۈچىلەرنىي مەخس ۇس ئىككى ئ لچەملىك كودىنى يانفوندا س ىكانىرالپال ئ ينى
ئى ارىگە ئېلىپ ئولتۇرغۇچىالرنىي س انى ،ئىس ىم  -امىلىس ى ،كىنىش كا نومۇرى
قاتارلىق ئۇچۇرالرغا ئېرىشەلەيدىغان بولدى.
داۋان تارماق رايونى باش قۇرۇش كومىتېتى «قورۇ بويىچە باش قۇرۇش ،ئومۇميۈزلۈك
دائىرىگە ئايرىش ،ئى تىمائىيالش

قان مۇالزىمەت بىلەن تەمىنلەش ،رەقەملەش

تۈرۈپ

كاپالەتلىك قىلىش» قۇرۇلۇش

ىنى يولغا قويۇپ ،جەمئىيەت باش

مۇقىملىقنى قوغ داش ،ت اس

ادىپىي ۋەقەلەرنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتى دارىنى ز ر

دەرى ى دە ئ س

تۈردى .ج اڭ چۈنش

يەن س

قۇرۇش ئۈنۈمى ۋە

ىنلىق ك زىتىش  -ن ازارەت قىلىش

سىستېمىسى ئارقىلىق ،داۋان تارماق رايونى باشقۇرۇش كومىتېتى «ئۈمىد» كوچىسى
ساقچى قاراۋۇلخانىسىدىكىلەرنىي نەق مەيداندىكى مەشىق ئەھ الىنى ك ردى.
جاڭ چۈنشيەن ئۈرۈمچى جەنۇبىي ۋ گزالىدا ۋ گزال ئالدىدىكى مەيداننى ئ زگەرتىپ
ياس اش ئەھ الىنى تەكش ۈردى .ئۇ تەىرىتاغ رايونلۇق ج ب ش بە ئىدارىس ى «مىڭخۇا»
كوچىس

ىس

اقچىخانىس

ى ،يۇقىرى ،يېڭى تېخنىكىلىق كەس

ىپلەر تەرەققىيات

رايون(يېڭىش ەھەر رايونى)لۇق ج ب ش بە ئىدارىسى سەييارە چارالش  -مۇداپىئە ك رۈش
چوڭ ئەترىتى «كەررىفور» خەلققە قواليلىق مۇالزىمەت پونكىتىغا بېرىپ ،دى ورنىالرنىي
خىزمەتكە تەييار تۇرغانلىقى ،ئەس لىھە ،قورال  -ياراغ ئەھ الىنى تەكش ۈرۈپ ،ۋەزىپە
ئى را قىلى اتقان خەلق ساقچىلىرىنى يوقلىدى ۋە ئۇالردىن ھال سورىدى.
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تاشەۇالق تارماق رايونى ت ت يىلدا يىپيېڭى قىياپەتكە كىردى
مەركەزنىي ش ىن اڭ خىزمىتى س ھەەت يىغىنىدىن بۇيان ،ئۈرۈمچى ش ەھىرى
خەلق تۇرمۇش ىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخش ىالش س المىقىنى ئۈزلۈكس ىز ئاش ۇرۇپ،
خەلق تۇرمۇش ى خىراجىتىنىي جامائەت مالىيەس ى خامچوت چىقىمىدا ئىگىلىگەن
نىسەىتىنى  - 4112يىلىدىكى 33تىن  - 4105يىلىدىكى  12كە ك پەيتتى.
تەىرىتاغ رايونى تاشەۇالق تارماق رايونىدا ك پ مىللەت توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان،
ك چمە نوپۇس مەركەزلەش كەن بولۇپ ،ئۇل ئەس لىھە قۇرۇلۇش ى ئاجىز ئىدى .جاڭ
چۈنش يەن  - 4101يىلى  - 3ئايدا ش ىن اىغا كېلىپ خىزمەت قىلغاندىن كېيىن،
تۇن ى قېتىم مۇشۇ جايغا كېلىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغان ھەم ئاھالىلەرنىي ئ يىگە
كىرى پ ،ئۇالرنى ي پىكرىنى ئ اىالپ« ،خەلق تۇرمۇش ىنى ئ الدىنقى ئورۇنغا قويۇش،
ئ اممىنى  - 0ئورۇنغ ا قويۇش ،ئ اس اس ىي ق اتالمنى مۇھىم بىلىش» يېتەكچى
ئىدىيەس ىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ،ئۈرۈمچىنىي كەپە مەھەللىلەرنى ئ زگەرتىش سۈرئىتىنى
تېزلىتىش ىنى تەلەپ قىلغان .ئەينى چاغدا جاڭ چۈنش يەن يەنە تاش ەۇالق تارماق
رايونى دىكى ئ اھ الىلەر بىلەن «يېڭى ئ يگە ك چۈپ كىرگەن دىن كېيىن ،ك پچىلىكنى
يەنە يوقالپ كېلىش»كە پۈتۈشكەن.
ت ت يېرىم يىل دىن كېيىن ،ج اڭ چۈنش

يەن تاش

ەۇالققا قايتا كېلىپ ،كەپە

مەھەللىنى ي كونا قىياپىتىنىي يېڭىالنغانلىقى 55 ،تۇرالغۇ بىناس

ى 2584 ،يۈرۈش

ئورۇنالشتۇرۇش ئ يىدىن تەشكىللەنگەن زامانى ى ئېگىز قەۋەتلىك بىناالر قەد ك تۈرگەن
مەھەللىگە ئايالنغانلىقىنى ك ردى .شۇجىنىي كەلگەنلىكىنى ئاىلىغان ئاھالىلەر ئۇنى
ئورۇۋېلىپ ،تۇرمۇش ىدىكى ئ زگىرىش لەرنى س زلەپ بەردى« .ئىلگىرى بۇ جاي مەينەن،
قااليمىقان ئىدى .ھازىر مەھەللىگە كىرس ەك ناھايىتى خۇش بولىمىز» ،دېيىش تى
مەھەللە ئاھالىلىرى مىننەتدار بولغان ھالدا .جاڭ چۈنش يەن مۇنداق دېدى :ئاپتونوم
رايونلۇق پارتكوم ۋە خەلق ھ كۈمىتىنىي ئەڭ چوڭ ئارزۇس ى پۇقراالرنى ياخش ى كۈنگە
ئېرىش تۈرۈش .ك پچىلىكنىي ئ ز كۈچىگە تايىنىپ ،ئورتاق تىرىشىپ ،تېخىمۇ گۈزەل
تۇرمۇشقا ئېرىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
خەلق تۇرمۇشىدىكى ئىشالرنىي ھەممىسى ئەلرايى بىلەن مۇناسى ەتلىك
جاڭ چۈنش يەن س ايەاغ رايونى قىزىلەۇت كوچىس ى توپىتاغ مەھەللىس ىنىي ئىشقا
ئورۇنالش تۇرۇش بويىچە تەربىيەلەش نۇقتىس ىغا باردى ،بۇ يەردە ئون نەچچە ئاز سانلىق
مىللەت خانىم  -قىزالر ئوقۇتقۇچىدىن قول ھۈنەر بۇيۇملىرى ياساشنى ئ گىنى اتاتتى.
تەۋەلىكتىكى ئايالالر مۇشۇ ھۈنەر ئارقىلىق ئ يىدە ئىشلەپ ،ئايدا  0111يۈەندىن 4111
يۈەنگىچە كىرىم قىالاليتتى.
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ياندىكى خەنزۇچە ئ گىتىش س ىنىپىدا دەرس باشالنغىنىغا  08كۈن بولغان بولۇپ،
كۇرس انتالرنىي بۇ يەردە خەنزۇچە ئ گىنى اتقىنىغا ئانچە ئۇزاق بولمىغان بولس ىمۇ،
ئەمما ئۇالرنىي خەنزۇچە س ەۋىيەس ى خېلىال ئ س كەنىدى ،ئۇالر يولداش جاڭ چۈنشيەن
بىلەن خەنزۇچە راۋان پىكىر ئالماشتۇردى .جاڭ چۈنشيەن ئۇالرنى داۋاملىق تىرىشىپ،
كىشىلىك ھاياتىدا يېڭى مەنزىلگە يېتىشكە ئىلھامالندۇردى.
خەلق تۇرمۇش ى مەس ىلىس ىنىي ھەممىس ى ئەلرايى بىلەن مۇناس ى ەتلىك .جاڭ
چۈنش يەن ئاھالىلەرنىي ك كتات س ېتى ېلىش ى ،قاتنىش ى قواليلىقمۇ  -يوق؟ دېگەندەك
مەس ىلىلەرگە ناھايىتى ك ىۈل ب لدى .شامالەاغ يېڭى كەنتى مەھەللىسى ۋە پىڭدىڭشەن
مەھەللىس ىدە ،جاڭ چۈنش يەن يەنە ك كتات ،قوش ۇمچە يېمەكلىك بى اس ىتە س ېتىش
نۇقتىس ىغا باردى ،بى اس ىتە س ېتىش نۇقتىس ى كۈندە  51نەچچە خىل جەمئىي 311
كىلوگىرام دىن ك پرەك ك كت ات بىلەن تەمىنلەي دىغ ان بولۇپ ،ش

ەھەرلى ك پ ارتكوم،

ش ەھەرلىك خەلق ھ كۈمىتى ھەر خىل ك كتاتنىي باھاس ىغا چەك قويۇپ ،دۇكاندىكى
ئاپتوماتىك ئېكران ۋە ئاالقە تورىدا ئېالن قىلىنغان باھا ئارقىلىق ،ش ەھەر ئاھالىسىنىي
ئ ز جايىدا يېڭى ،ئەرزان ،ك كتاتالرنى سېتى ېلىشىغا كاپالەتلىك قىلغانىدى.
جاڭ چۈنش يەن مۇنداق دېدى« :خەلق تۇرمۇشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ،ئاممىنى
 -0ئورۇنغا قويۇش ،ئاساسىي قاتالمنى مۇھىم بىلىش ،ئاساسىي قاتالم كادىرلىرى بارلىق
خىزمەتلەردە خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش تىن ئىەارەت بۇ ئاساسىي مەقسەتنى چ رىدەپ،
جان  -دىل بىلەن خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئارقىلىق ئەلرايىنى مۇجەس س ەملەش
كېرەك ،ئاممىغا ئىشىنىش ،ئاممىنى سەپەرۋەر قىلىش ،ئاممىغا تايىنىش  -مۇقىملىقنى
ساقالشنىي ئەڭ مۇستەھكەم ئاساسى ،ئەڭ چوڭ كۈچ مەنەەسى».
شەھەر مۇھىتى ياخشىلىنىپ ،شەھەرنىي دەرى ىسى ئ ستۈرۈلدى
قىش تا ئاتموس فېرانىي بۇلغىنىش ى ئىلگىرى ئۈرۈمچى ش ەھىرى ئاھالىس ى ئەك
كۈچلۈك ئىنكاس قىلغان مەس ىلە ئىدى - 4101 .يىلى  - 3ئايدا جاڭ چۈنش يەن
تەكش

ۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا مۇنداق دېگەن« :بۇ مەس

ىلىنى قەتئىي ئىرادە

بىلەن ز ر كۈچ سەرپ قىلىپ ،ھەممە بىردەك ھەرىكەتكە كېلىپ ھەل قىلىش كېرەك،
شەھەر ئاھالىسى ئىس  -تۈتەك قاپلىغان مۇھىتتا ياشىسا بولمايدۇ!»
ىدا ،ئۈرۈمچى ش

مەركەز ۋە ئاپتونوم رايوننىي قوللىش

ەھىرى ئاتموس

فېرانىي

بۇلغىنىش ىنى تۈزەش نى ئەڭ چوڭ خەلق تۇرمۇش ى قۇرۇلۇش ى قىلىپ ،ت ت يىلدا
جەمئىي  55مىلي ارد  411مىليون يۈەن مەبلەغ س
ئ اتموس

فېرانى ي بۇلغىنىش

ىنى تۈزەش
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ېلى پ ،ئىلگىرى  -كېيىن بولۇپ

كە دائىر  001تۈرنى يولغ ا قويۇپ« ،ك مۈر

ق الىنى دىغ ان پ ار ق ازانالرنى تەبىئىي گ از ق الىنى دىغ ان پ ار ق ازانالرغ ا ئ زگەرتىش»
قۇرۇلۇش

ىنى نۇقتىلىق يولغ ا قوي دى ،ئۈرۈمچى ش

ەھىرى مەملىكەت بويىچە تۇن ى

گازالش تۇرۇلغان ش ەھەر بولۇپ قالدى .بۇ يىل  - 8ئايدا ئۈرۈمچى ش ەھىرى مەملىكەت
بويىچە ئ لچەمگە يەتكەن كۈن سانى نىسەىتى

 011بولغان شەھەرلەرنىي بىرى بولدى.

جاڭ چۈنش يەن ش ەھەرلىك ئىس س ىقلىق ئېنېرگىيەس ى باش ش ىركىتىگە بېرىپ،
پارخانىغا كىرىپ ،تەبىئىي گاز قالىنىدىغان پار قازىنىنىي ئىشلەش ئەھ الىنى ك ردى.
يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ،ئۈرۈمچى شەھىرى شەھەر مۇھىتىنى ياخشىالش ،شەھەر
س ۈپىتىنى ئ س تۈرۈش نى ك زدە تۇتۇپ ،ز ر بىر تۈركۈم ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى يولغا
قويۇپ ،زامانى ى ئۇنى ېرس ال قاتناش تۈگۈنى قۇرۇلۇش ىنى ئومۇميۈزلۈك باش لىدى،
يۇقىرى س ۈرئەتلى ك ت مۈر يول يېڭى ۋ گزالى ،مېتر  - 0لىنىيەس ى« ،ئىككى
لىنىيە ،بىر ئ ايالنم ا»« ،ئىككى ك ۋرۈك ،بىر يول» ق ات ارلىق مۇھىم قۇرۇلۇش الر
كەينى-كەينىدىن باشالندى .جاڭ چۈنشيەن ئاپتونوم رايونلۇق تەنتەربىيە مەركىزىنىي
يېنىدىكى رېلىس لىق قاتناش  -0لىنىيەس ى -00تارماق ب لىكى ئىش مەيدانىدا،
قۇرۇلۇشنىي ئىلگىرىلەش ئەھ الىنى تەپسىلىي سورىدى.
جاڭ چۈنش يەن  - 4101يىلى  - 00ئايدا يۇقىرى س ۈرئەتلىك ت مۈر يول تارماق
رايونىنى ك زدىن ك چۈرگەندە مۇنداق دەپ تەلەپ قىلغان« :يۇقىرى س ۈرئەتلىك ت مۈر
يول تارماق رايونىنى پىالنالش قا يۈكس ەك ئەھمىيەت بېرىپ ،قۇرۇلۇش ۋەزىپىس ىنى
يۇقىرى پەللە ،يۇقىرى س

ەۋىيە ،يۇقىرى ئۈنۈمدە تامامالش كېرەك ».ت ت يىل ئ تۈپ

كەتتى ،قۇرۇلۇۋاتق ان ئۈرۈمچى يۇقىرى س

ۈرئەتلى ك ت مۈر يولى ت ارم اق رايونىنى ي

پىالن دىكى ئومۇمىي ك لىمى  51.4كى ادرات كىلومېتىر ،مەركىزىي رايونىنىي ك لىمى
 8.1كى ادرات كىلومېتىر بولۇپ ،ھ ازىر  24تۈر جەل پ قىلىنى پ م اك انالش

تى،

سېلىنغان ئومۇمىي مەبلەغ سوممىسى  24مىليارد  011مىليون يۈەنگە يەتتى.
ئۈرۈمچى ش ەھىرى ئۇل ئەس لىھەلەرنى مۇكەممەللەش تۈرۈش بىلەن بىللە ،يەنە
«قوش ۇش ئۇس ۇلى»نى قوللىنىپ ،ش ەھىرىمىزنىي يېش ىللىق ،مەنزىرە ك لىمىنى
كېڭەيتتى ،بەش يىلدا جەمئىي  3مىليارد يۈەندىن ك پرەك مەبلەغ س ېلىپ ،يېڭىدىن
 414مىي  811مو يېش ىللىق بەرپا قىلدى .جاڭ چۈنش يەن بۇالقتاغ رايونىدا ئۈرۈمچى
ش ەھىرىنى ي باغەاراىالش تۇرۇش ،ك كەرتىش خىزمىتى د كالتىنى ئاىلىدى .جاڭ
چۈنشيەن بۇالقتاغ باغچىسىدا پىيادە مېڭىپ ،بۇالقتاغ دەرياسىنىي بىر كىلومېتىرلىق
مەنزىرىس ىنى ئ زگەرتىش قۇرۇلۇش ىنى ك زدىن ك چۈردى ،ئىقتىس اد ،تېخنىك ا
تەرەققىيات رايونىدىكى يېش ىل جىلغا مەنزىرە تاماش ا قىلىش س ۇپىس ىغا چىقىپ،
شەھەرنىي ك كەرتىلىش ،مەنزىرە قۇرۇلۇشى ئەھ الىنى ئىگىلىدى.
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قىش كىرگەندىن كېيىن ،يىغىلىپ قالغان قارالرنى تازىالش ،يولنىي راۋانلىقىغا،
ش ەھەر ئاھالىسىنىي يولغا چىقىشىغا كاپالەتلىك قىلىشتىكى مۇھىم خىزمەت ،جاڭ
تازىلىقى مەشغۇالت بازىسىدا تازىلىق ئىشچىلىرىنى

چۈنش يەن بۇالقتاغ رايونى مۇھى

يوقلىدى ۋە ئۇالردىن ھال سورىدى.
«بەشتە ئۈلگە» بولۇپ ،مەركىزىي شەھەرنى گۈللەندۈرۈش كېرەك
جاڭ چۈنشيەن  - 2نويابىر چۈشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتكوم رەھەەرلىك
بەنزىس ىدىكىلەر بىلەن س ھەەت ئ تكۈزدى .جاڭ چۈنش يەن ك پچىلىكنىي س زىنى
ئاىلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى« :يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ،ئۈرۈمچىنىي ئاساسىي
قاتالم ئاس اس ىدا تۈپ ئ زگىرىش بولۇپ ،ئىقتىس ادىي ،ئى تىمائىي ئىش الر ھالقىما
تەرەققىي قىلىپتۇ ،خەلق تۇرمۇش ى ھەقىقىي ياخش ىلىنىپتۇ ،ئ زگەرتىش ،ئىس الھ
قىلىش ،دادىل زىممىسىگە ئېلىش ،زامانى ى مەدەنىيەتنى يېتەكچى قىلىش كەيپىياتى
بارغانس ېرى قويۇقلىش ىپتۇ ،قوش ۇن قۇرۇلۇش ىدا ز ر ئ زگىرىش بوپتۇ ،جەمئىيەت
گۈللىنىش ،مۇقىم ،ئىناق بولۇش ۋەزىيىتى س

ادىي قۇرۇلۇش،

اقلىنىپتۇ .ئىقتىس

سىياسىي قۇرۇلۇش ،مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى ،جەمئىيەت قۇرۇلۇشى ،پارتىيە قۇرۇلۇشى ۋە
ى ق ات ارلىقالر تېز تەرەققىي قىلىپتۇ .ئ اپتونوم

ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇش

راي ون ل ۇق پ ارت ك وم ،خەلق ھ كۈمىتى بۇالرنى تولۇق مۇئەييەنلەش
نەتى ىلەرنىي قولغا كەلتۈرۈلۈش

ىنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىي مۇس

رەھەەرلىكى ،مەملىكەت خەلقىنى ي قوللىش
رەھەەرلىك بەنزىس ى ،ياخش

تۈرى دۇ .بۇ

ى ،ش

تەھكەم

ەھەرلى ك پارتكومنىي كۈچلۈك

ى كادىرالر قوش ۇنى ،ئەمەلىي ئىش

لەيدىغان ،جايىدا

ئەمەلىيلەشتۈرىدىغان ياخشى ئىستىلنىي بولغانلىقىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ».
جاڭ چۈنش

يەن ئۈرۈمچى ش

ەھىرىنىي بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىللىك

خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدا ئالتە تەلەپنى ئوتتۇرىغا قويدى:
بىرىنچىدىن« ،ئۈچتە قەتئىي بولۇش»نى چ رىدەپ ،مۇقىملىقنى پۈتۈن كۈچ بىلەن
چىي تۇتۇش كېرەك .باش ش

ۇجى ش

ى جىنپىڭنىي مۇھىم س

زىنىي ر ھى ۋە

مەملىكەتلىك س ىياس ىي كېڭەش نىي رەئىس ى يۈ جېڭشېڭنىي يوليورۇقى ،تەلىپىنى
ياخش ى ئىزچىلالش تۇرۇپ ،ئاپتونوم رايوننىي  - 41ئاۋغۇس
ئ كتەبىردىكى يىغىنلىرىنى ي ر ھىنى ي اخش

 - 8 ،سېنتەبىر- 42 ،

ى ئەمەلىيلەش

تۈرۈپ ،ئى تىم ائىي

ئومۇمىيەتنى ي مۇقىملىقىغ ا پۈتۈن كۈچ بىلەن ك اپ الەتلىك قىلىش كېرەك- 51« .
ئ اپرې ل» - 44« ،م اي» - 48« ،ئىيۇل» دېلولىرىنىي س
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اۋىقىنى قوبۇل قىلىپ،

تارتقان دەردلەرنى ئەس لەپ ،بىرنى بىلىش ئارقىلىق باش قىنىمۇ بىلىپ ،مەس ىلىنى
ھەل قىلىش ي نىلىش ىنى تېخىمۇ ئايدىڭالش تۇرۇپ بىخۇدلۇق قىلىش ،قارىغۇالرچە
ئۈمى دۋار بولۇش ،بىپەرۋالىق قىلىش ئى دىيەس
نۇقتىس

ى ۋە كۈچەش نۇقتىس

ىنى قەتئىي تۈگىتى پ ،ك زلەش

ىنى ئى تىمائىي مۇقىملىق ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىككە

ھەقىقىي مەركەزلەشتۈرۈش كېرەك.
ئىككىنچى دىن ،مىللەتلەر ئىتتىپ اقلىقى ،دىنالر ئىن اقلىقىنى كۈچەيتى پ،
ئەسەبىيلىكنى تۈگىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.
ئۈچىنچىدىن« ،يىپەك يولى ئىقتىساد بەلەېغى» قۇرۇش تارىخىي پۇرسىتىنى چىي
تۇتۇپ ،ش ىن اىچە ئاالھىدىلىككە ئىگە يېڭىچە ش ەھەرلەش تۈرۈش قۇرۇلۇش ىنى
تېزلىتىش كېرەك.
ت تىنچىدىن ،خەلق تۇرمۇش ىنى تۇتقا قىلىپ ،ش ىن اىنى قانۇن بويىچە ئىدارە
قىلىش بىلەن ئەخالق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى ئ زئارا بىرلەشتۈرۈش كېرەك.
بەشىنچىدىن ،كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەىشەشنى تېزلىتىپ ،ئۇنى ېرسال ئەمەلىي
كۈچى ،رىقابەت كۈچى كۈچلۈك شەھەر قۇرۇش كېرەك.
ئ التىنچى دىن ،پ ارتىيەنى ق اتتىق ئى دارە قىلى پ« ،ئۈچتە ق اتتىق ،ئۈچتە
ئەمەلىي» ۋە «ت تتە كۈچلۈك» كادىرالر قوشۇنىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىش كېرەك.
جاڭ چۈنش يەن مۇنۇالرنى تەكىتلىدى« :ئۈرۈمچى ئەمەلىي ئىش قىلىپ ،س ەپنىي
ئ ال دىدا مېڭىپ ،ئى تىمائىي مۇقىملىق ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكنى قوغداش ئۈلگىس

ى،

ئاس اس ىي قاتالمنىي ئاس اس ىنى چىڭىتىش ئۈلگىس ى ،زامانى ى مەدەنىيەتنى يېتەكچى
قىلىش ئۈلگىس ى ،خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىالش ،ئولتۇراقلىشىشقا ،ئىگىلىك تىكلەشكە
ب اپ كېلى دىغ ان مۇھى

بەرپ ا قىلىش ،ئىلمىي تەرەققىي قىلىش ئۈلگىس

ى بولۇپ،

ئۈرۈمچىنى ئىسمى  -جىسمىغا اليىق مەركىزىي شەھەر قىلىپ قۇرۇپ چىقىش كېرەك».
ئاپتونوم رايون رەھەەرلىرىدىن ش ھرەت زاكىر س ھەەت يىغىنىغا قاتناشتى ،خۇاڭ
ۋېي ،ش اۋكەت ئىمىن ،جۇ خەيلۇن ،ش يۇڭ ش ۈەنگو قاتارلىق رەھەەرلەر تەكش ۈرۈپ
تەتقىق قىلىشتا بىللە بولدى.
«شىن اڭ گېزىتى» -00نويابىر سانىدىن ئېلىندى.
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-04ئاينىي -5كۈنى (جۈمە)

ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەممىمىزنىڭ
ئورتاق مەجبۇرىيىتى
ُ ُ
َّ
الرْحٰن َّ
الرجيم ِمْسِب اهللِ َّ
الشيطان َّ
الر ِحي ِم
ن
م
ِ
هلل
ا
ب
ذ
ِ
ِ
ِ ِ
أعو ِ
ِ
ُ ُ ُ
َّ
ُ
َّ
ِّ
ُُ
ُُ
ُ ُ
ات أعم ِاِلا ،من يه ِد ِ
ّلل نمد و نست ِعينه و نستغ ِف ُر  ،ونعوذ بِاهللِ ِمن شو ِ أنف ِسنا ،و ِمن سيئ ِ
ِإن المد ِ ِ
َّ
َّ ٰ
َّ ُ ً
اّلل فل ُمض َّل ُّل  ،ومن يُضلل فل هادى ُّل  ،وأشه ُ
ال ٰ ُ
ُٰ
اّلل وحد ُ
شيْ ُّل ،وأشه ُد أن م َّمدا
ال
إ
ـه
ـ
ـ
ل
إ
ال
ن
أ
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ُ ُ ُ َّ ٰ
َّ
ُ
هّل وأصحابِ ِه أْج ِعي  .أما بع ُد :
َع
و
ه
ي
ل
ع
اّلل
عبد و سوّل صّل
ِِ
ِ
بارلىق ھەمدۇ-س انا ئالالھقا خاس تۇر .بىز ئالالھتىنال ياردەم تىلەيمىز

ئ الالھتىن مەغپىرەت تىلەيمىز .ئالالھقا س
ئوي-ھەۋەس
قىلمىش

ېغىنىپ ك ىۈللىرىمىزدە كەچكەن

لىرىمىزنى ي ي ام انلىقلىرى دىن ،ئەمەللىرىمىزدە ك رۈلگەن ي امان

الردىن پ ان اھ تىلەيمىز .ئ الالھ ھىدايەت قىلغان ئادەمنى ھېچقانداق

ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ ،ئالالھ گۇمراھلىقتا قالدۇرغان ئادەمنى ھېچقانداق ھىدايەت
قىلغۇچى بولم اي دۇ .گۇۋاھلىق بېرىمەنكى :ي الغۇز ئالالھتىن باش
ئىالھ يوقتۇر ،ئ الالھنى ي ھېچەىر ش
مۇھەممەد ئەلەيھىس س

قا ھېچەىر

ېرىكى يوقتۇر .گۇۋاھلىق بېرىمەنكى:

االم ئالالھنىي بەندىس ى ،ئالالھنىي ئەلچىس

ىدۇر.

ئ الالھنى ي مەرھەمىتى ئۇنىڭغ ا ،ئۇنى ي ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ئۇنىي بارلىق
ساھابىلىرىگە بولسۇن.
ئەس

س

االمۇ ئەلەيكۇم ،ھ رمەتلى ك قەلەى ئىم ان نۇرى بىلەن يورۇپ،

ۋۇجۇدىدىن مېھىر-مۇھەبەەت ئۇرغۇپ تۇرۇۋاتقان مېھرىەان قېرىنداشالر:
ن ۋەتتە پۈتكۈل خەلقئ ارا جەمئىيەت دۇچ كېلى اتق ان ئەي دىزدىن ئىەارەت بۇ
بااليى-ئاپەت دۇنيانىي ھەرقايس ى جايلىرىغا يامرىماقتا .بۇنداق ش ارائىتتا بىز
مۇس ۇلمانالر ئ زىمىزنىي مۇس ۇلمانلىق ۋە ئادىمىيلىك بۇرچىنى ئادا قىلىشىمىز
ھەمدە «قۇرئان كەرىم» ۋە ھەدىس تىكى ئى ابىي ئامىلالرنى جارى قىلدۇرۇپ ،ئۇ
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كېس ەلنىي ئالدىنى ئېلىش تا دەۋرنىي ئاۋانگارتلىرىدىن بولۇش ىمىز تولىمۇ زۆرۈر
بىر ئىش تۇر .ش ۇ مۇناس ى ەت بىلەن بۈگۈن بىز ئەيدىزدىن ئىەارەت بۇ ۋابانىي
ئالدىنى ئېلىش پۈتكۈل ئىنس انالرنىي ،جۈملىدىن بىز م مىن مۇسۇلمانالرنىڭمۇ
ب اش ت ارتى پ بولم اي دىغ ان ئورت اق مەجەۇرىيىتىمىز ئىكەنلىكى توغرىس

ىدا

توختىلىپ ئ تمەكچىمىز.
ئەي دىز ((AIDS

ـ

ئىنگلىزچە س

ز بولۇپ« ،ئېرىش

مە ئىممۇنىتې

كەمچىللى ك يىغىن دى ئ االمەتلىرى» دېگەن مەنىدە .ئەيدىز كېس

ىلى ئ لۈش

نىس ەىتى ئىنتايىن يۇقىرى ،داۋاالپ س اقايتىش نىس ەىتى ت ۋەن بىر خىل
يۇقۇملۇق كېسەللىكتۇر.
ئەيدىز كېس ىلى  -0280يىلى ئامېرىكىدا بايقىلىپ ،بۇ كېسەللىك بىلەن
يۇقۇمالنغ انالر يى ل ئ اخىرى دا  010گە يەتكەن ،ئۇالرنى ي

 24ى ھ اياتىدىن

ئايرىلغان .شۇنىڭدىن بۇيان ،بۇ كېسەل ھەرقايسى دۆلەت ۋە رايونالرغا ئوخشاش
بولم ىغ ان دەرى ى دە ت ارقىلى پ ،نۇرغۇن كىش

ىنى ھ اي اتى دىن ئ ايرى پ،

ئائىلىس ىنى خانى ەيران قىلغان .جۇىگودا -0283يىلى بۇ كېس ەلگە گىرىپتار
بولغۇچىالر ب ايق الغ ان ،ش

ىن اى دا -0223يىلى ب ايق الغان-4111 ،يىلى

مېكس ىكىدا چاقىرىلغان دۇنيا ئەيدىز يىغىنىدا ئېالن قىلىنىش ىچە-4111 ،
يىلى دۇني ا بويىچە يۇقۇمالنغۇچىالرنى ي س

انى  55مىليون  411مىڭغ ا ،بۇ

كېس ەل س ەۋەبىدىن ئ لگۈچىلەر  4مىليونغا ،يېڭىدىن يۇقۇمالنغۇچىالرنىي
سانى  4مىليون  111مىڭغا يەتكەن-0223 .يىلىدىن -4118يىلىغىچە بولغان
 00يىل ئىچىدە ئاپتونوم رايون بويىچە ئەيدىز ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇمالنغانالرنىي
سانى  08مىڭدىن ئېشىپ كەتكەن.
دېمەك ،بۇ كېسەل تارقىلىش دائىرىسىنىي كەىلىكى ،ئىنسانالرنىي ھاياتى
ۋە مال-مۈلكىگە سالغان زىيىنىنىي ئېغىرلىقى قاتارلىق تەرەپلىرى بىلەن ئوت
ئاپىتى ،س ۇ ئاپىتى ،يەر تەۋرەش ئاپىتى قاتارلىقالردىنمۇ ئېش ىپ چۈش ىدىغان
دۇنيا خاراكتېرلىك ،دەرى ىدىن تاش
بىلەن بۇ كېس

قىرى ئاپەتكە ئايلىنىپ قالدى .ش

ۇنىي

ەل پۈتكۈل دۇني ا خەلقىنى ي دىققەت-ئېتىە ارىنى قوزغ اپ،
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ھەرقايس ى دۆلەت ۋە خەلقئارالىق تەش كىالتالر ك ىۈل ب لۈپ ،دىققەت قىلدى،
نەتى ى دە تىزگىنلەش

كە ۋە ئ ال دىنى ئېلىش

ق ا پايدىلىق بولغان ئۈنۈملۈك

تەدبىرلەرنى قانات يايدۇرىدىغان بولدى.
ئاپتونوم رايونىمىزدا بۇ كېس ەللىك -0223يىلى باي قالغاندىن بۇيان تىز
س ۈرئەتتە ك پىيىپ ،ئوخش اش ئ لكىلەر ئىچىدە ،يۇقۇمالنغۇچىالر س انى ۋە
نىس

ەىتى جەھەتتە ئ اپتونوم رايونىمىز ئ ال دىنقى ق ات ارغ ا ئ تۈپ قالدى.

بۈگۈنكى كۈندە ئەيدى ز ۋىرۇس

ى بىلەن يۇقۇمالنغۇچىالرنىي بىر قىس

مى بۇ

دۇنيادىن ئېچىنىشلىق ھالدا خوشالشقان بولسا ،يەنە بىر قىسمى كېسەللىك
ئازابىدا ئىڭراپ ،ئائىلىس

ىنىي پۈتكۈل مال -بىس

اتىنى بۇزۇپ -چېچىپ،

ئائىلىسىنى ۋەيران قىلىپ ،ئ لۈمنى كۈتۈ ۋاتماقتا  .مانا مۇشۇنداق رېئاللىق
ئالدىدا بى ز مۇسۇلمانالر قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟
ئەي دىزنى ي ئ ال دىنى ئېلىش ۋە ئۇنىڭغا ك ىۈل ب لۈش دېگەنلىك ،بىزنىي
ئ اش

ۇ ئوم اق ،س

ەبىي پەرزەنتلىرىمىز ۋە نەۋقىران قىز-يىگىتلىرىمىزنىي،

قىسقىسى ،پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىي ھاياتىغا ۋە تەن ساغالملىقىغا ك ىۈل ب لۈش
دېگەنلىكتۇر .باش قىالرنىي ھاياتىنى قوغداش ھەممىدىن ئۇلۇغ ،شەرەپلىك ئىش
ئىكەنلىكى توغرىس

ى دا رەبەىمىز ئ الالھ ت ائاال بۇنىڭدىن  0211يىل ئىلگىرى

«قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دېگەن:

اِلاس ْج ً
﴿ومن أحياها فكأ َّنمآ أحيا َّ
يعا﴾
ِ
﴿ كىمكى بىر ئادەمنىڭ ھايات قېلىشىىاا ەىەبەب ى بولسا ،ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ

ھايات قېلىشىاا ەەبەب ى بولااندەك بولىدۇ﴾ (-5ەۈرە  /مائىدە -23ئايەت)
بۇ ئ ايەتتىن ئەيدىزدىن ئىەارەت پۈتكۈل ئىنس
ئېلىپ كېلى اتقان بۇ كېس

انىيەتنىي ھاياتىغا خەۋپ

ەلنىي ئالدىنى ئېلىش مۇس

ۇلمانالرنىڭمۇ باش

ت ارتى پ بولمايدىغان مەجەۇرىيىتى ئىكەنلىكىنى ھېس قىلى االاليمىز .چۈنكى
بىز «قۇرئان كەرىم» گە نەزەر س الىدىغان بولس اق ئۇنىڭدا باش قىالرغا پايدا-
مەنپەئەت يەتكۈزۈش ۋە ياخش ىلىق قىلىش تەك ئېسىل خىسلەتلەر ھەققىدىكى
ئ ايەتلەرنى ك پ ئۇچرىتىمىز .مۇقەددەس ئىس
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الم دىنىمۇ ھەرق ان داق بىر

ئادەمنىي ئ زى يا ش اۋاتقان دۆلەت ۋە خەلق نىي تەرەققىياتى ئۈچۈن ئ زىنىي بىر
كىش

ىلىك ت ھپىس

ىنى قوش

ۇپ ،ئاخىرەتتە ياراتقۇچىس

ى ئالالھقا يۈز
ۇلمان

كېلەلىگۈدەك ،ئۇنى ي رەھمىتىگە نائىل بولغۇدەك ھەقىقىي تەق ا مۇس
سۈپىتىدە ياشاشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.
بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

ُ َّ ُ
ُ
َّ
ُ
ُ ُ
وف وتنهون ع ِن ال ُمنك ِر وتؤ ِمنُون باهللِ﴾
﴿كنتم خي أمة أخ ِرجت لِلن ِ
اس تأم ُرون بِالمع ُر ِ

﴿ (ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) ەىىىىلەر ئىنسىىىانالرنىڭ مەن ەئەتى ئۈتۈن ئوتتۇر اا

تىقىر لاان ،كىشىىلەرنى ياششىىلىققا بۇيرۇ  ،يامانلى قتىن توەىد اان ،ئالالھقا ئىمان
ئېيتىد اان ئەڭ ياششى ئۈممەتسىلەر﴾ (-2ەۈرە  /ئال ئىمران -111ئايەت)
يۇقىرىقى ئايەتتىمۇ ئالالھ تائاالنىي بىز مۇس ۇلمانالرغا بارلىق ئىنسانالرنىي
مەنپەئىتىنى ك زلەپ ،ئۇالرنى ي ام ان ئىش

تىن توس

ۇپ ،ياخش

ى ئىش

قا

بۇيرۇشىمىزنى بىزگە ئىمانىي مەجەۇرىيەت قىلغانلىقىنى ك رۈۋاالاليمىز.
پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االممۇ م مىن مۇس ۇلمان بولۇش نىي باش قىالرنىي
زىيان-پايدىس ىغا قانداق مۇئامىلە قىلىش بىلەن مۇناس ى ەتلىك ئىكەنلىكىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ
ب ص ـ َّّل ٰ ُ
ٰ ُ ُ َّ َّ
اِل َّ
اّلل علي ِه وسـلم قال :ال يُؤ ِم ُن أح ُدكم ح َّّت
[عن أنس ب ِن مال ِْ ِض اّلل عنه أن ِ
ُ
ُ َّ
ُ َّ
(متفق علي ِه)
ُيب ِِلف ِس ِه].
ُيب ِِل ِخ ِيه ما ِ
ِ

” ئەنەس ئىبنى مىىالىىىز رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر

ئەلەينىسىىسىىاۇن مۇنداگ د :ەن ەىىىلەرد ن قاند اگ بىر كىشىىى ئىلي ياششىىى كىر ەن
نەرەىىىىىسىىىىىنى قېر ند شىىىىىاىمۇ ياششىىىىى كىر ەند ال ئاند ن كامى

مۇەىىىىۇلمان

ھېسابلىنىدۇ( “.بىرلىككە كېلىن ەن ھەد س)
دىنىمىزنىي يۇقىرىقىدەك ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ ،بىز مۇسۇلمانالر چوقۇم
ئەي دىزنىي ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنىڭدىن مۇداپىئەلىنىش ئىش

لىرىدا باش

المچى

بولۇپ ،ئەيدىزنىي ئالدىنى ئېلىش تەش ىقاتچىلىرىدىن بولۇشىمىز الزىم.
ئەيدىزدىن ئىەارەت بۇ بااليىئاپەت ،زىنا بىلەن شۇغۇللىنىش ،زەھەرنى ئوكۇل
قىلى پ ئۇرۇش ،ش

ۇن داقال ھەرخى ل تازىلىقالرغا ئەھمىيەت بەرمەس
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لىكتەك

قىلمىش الر بىلەن زى مۇناس ى ەتلىك ،بۇنداق قىلمىشالر ئىسالم دىنىدا تېخىمۇ
چەكلەنگەن .ت ۋەندە بۇالرنى پاكى
 .0ئىس

ئارقىلىق چۈشەندۈرۈپ ئ تىمىز.

الم دىنى بىر ئەر بىلەن بىر ئايالنىي بىر يەردە بولۇش

نىك اھنى بەلگىلىگەن ،جىنس

ىي ئەركىنلىككە ق ارش

ى ئۈچۈن

ى تۇرغ ان .پۈتكۈل

ئالەملەرنىي ياراتقۇچىس ى ئالالھ ئەيدىز كېس ىلىنىي ئاس اسلىق سەۋەبى بولغان
زىن اغا ئىنس

ماس

انىيەتنىي قەتئىي يېقىنالش

لىقى ،ش

ۇنداقال بۇ رەزىل

قىلمىش نىي خەتىرىنىي ئىنتايىن چوڭ ئىكەنلىكىگە پۈتكۈل ئىنس انىيەتنى
ئاگاھالندۇرۇپ «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دېگەن:

ً
ً
ُ ِّ َّ ُ
الزن إِنه َكن فا ِحشة وسآء س ِبيل﴾
﴿وال تقربوا ِ

﴿ل ناغا يېقىنالشماڭالر .تۈنكى ،ئۇ قەبىھ ئىشتۇر ،يامان يولدۇر-11( ﴾ .ەۈرە /

 -32ئايەت)
دېمەك ،بۇ ئ ايەتتە ئالالھ تائاال ئىنس
قىلىش

ىڭالر ئۇي اقت ا تۇرس

انالرنى زىنادەك رەزىل قىلمىش

ۇن يېقىنالش

نى

ماىالر ،دېيىش ئارقىلىق زىنانىي

زىيىنىدىن ،يامان ئاقى ىتىدىن قاتتىق ئاگاھالندۇرغان.
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ ُ
ُ
ُٰ ُ
ُ
َّ ٰ ُ
احشة
[عن عب ِد اهللِ ب ِن عمر ِِض اّلل عنه قال قال سول اهللِ صّل اّلل علي ِه و سلم :ما ظهر ِت الفو ِ
ُ َّ
ُ
الط ُ
ف قوم ح َّّت اعلنُوا بها ا َّال ابتلوا ب َّ
ِ
اَّلين مضوا ( ].وا ُ اب ِن ماجه)
م
ه
ف
ل
س
ا
ف
ن
ك
ت
م
ل
اع
ج
و
اال
و
ن
و
اع
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

” ئىىابىىدۇلال ئىبنى ئىمەر رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر

ئەلەينىسىىسىىاۇن مۇنداگ د :ەن بىر جامائەت ئى ىدە پاھىشىىىتاللىق ئوتۇگ-ئاشىىكارە
ئېلىپ بېر لىد اان دەر جىدە ئايان بولسىىىا ،ئۇۇرنىڭ ئى ىدە ئۇۇرنىڭ ئاتا-بوب لىري
كىرۈ

باقمىاان بابا بە كېسەللەر تارقايدۇ( “.ئىمان ئىبنى ماجە ر تايەت قىلاان)
بىز مۇش ۇ ھەدىس تىن زىنانىي يامان ئاقى ىتىنى تېخىمۇ ئېنىق تونۇش

بىلەن بىرگە ،ئەيدىزنىي ئەخالق قېلىپىدىن چىققان  ،ئادىمىيلىك خاراكتېرىنى
يوق اتقان كىش

ىلەرگە ئۇرۇلغان ئىەرەت قامچىس

ى ئىكەنلىكىنى ،ناۋادا بىز

ئىنس انالر ھوش ىمىزنى تېپىپ ئىپپەتلىك بولمىس اق ،رەس ۇلۇلالھ دېگەندەك
بى زن ى ت ې خى م ۇ ق ورق ۇن چ لۇق ھەر تۈرلۈك كېس
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ەللىكلەرنى ي كۈتۈپ

تۇرى دىغ انلىقىنى ھېس قىلى االاليمىز .رەس
خ اراكتېرلى ك س

ۇلۇلالھنى ي بۇ س

ز ئىكەنلىك ىنى تونۇپ يېتىش

زى م جىزە

ىمىز الزىم .ئەي دىزنى ي

پاھىشى ازلىقتىن يۇقىدىغانلىقىنى ھەممە ئېتىراپ قىلىدۇ ،دۇنيادا بىر قىسىم
ئىنسانالر جورىسىگە سادىق بولمايدىغان ،ھەتتا جورا ئالماشتۇرۇشنى مەدەنىيەت
دە پ قارايدىغان مۇشۇنداق زاماندا خۇددى رەسۇلۇلالھ دېگەندەك ئاتا-بوۋىلىرىمىز
ئىچىدە ك رۈلۈپ باقمىغان ئەيدىزدىن ئىەارەت بۇ كېس ەللىك-0280 ،يىلىدىن
باش الپ بىز ئىنس انالرنىي بېش ىغا چۈش تى ،بىز بۇنىڭدىن قاتتىق ئاچچىق
ساۋاق ئېلىپ ،زىنادىن يىراق تۇرۇشىمىز كېرەك.
بۇ كې س ەلنىي س ەۋەبلىرىنىي يەنە بىرى بولغان بەچچى ازلىق توغرىسىدا
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ
ُ
ُ
ّل ٰ ُ
[عن ابن ع َّباس ِِض ٰ ُ
اّلل عن ُه قال قال ُسـول اهللِ صـ َّ
اّلل علي ِه وسلم :من وجدت ُمو ُ يعمل عمل
ِ
ُ
ُ
ُ ِّ
ُ
ُ
يذي)
قومِ لوط فاقتلوا الفا ِعل والمفعول بِ ِه ( ].وا الّت ِم ِ

”ئىبنى ئابباس رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ئەلەينىسىساۇن

مۇنداگ د :ەن ەىىىلەر لۇت قەبمىنىڭ قىلمىشىىىنى قىلاان كىشىىىنى ئۇتراتسىىاڭالر ئۇنى
قىلاۇتىنى بە قىلىناۇتىنى ئىلتۈرب:تىڭالر( “.ئىمان تىرمىز ي ر تايەت قىلاان)
يۇقىرىقى ھەدىس لەردە بۇ رەزىل قىلمىشالرنىي ئىنسانالرنىي ھاياتىغا خەۋپ
ئېلىپ كېلىدىغانلىقى ئېنىق ك رس ىتىلگەن .ئەمەلىيەتتىمۇ بۇ قىلمىشالرنىي
س

ەۋەبى دىن كېلىپ چىققان ئەيدىز پۈتكۈل ئىنس

انىيەتنىي ھاياتىغا خەۋپ

ئېلىپ كەلمەكتە .ش ۇىا ،بىز مۇس ۇلمانالر ئەيدىزنىي ئاس اس لىق س ەۋەبلىرى
بولغان يۇقىرىقىدەك ئادىمىي ئەخالقتىن چىققان ئىپالس قىلمىش الرغا قەتئىي
قارش ى تۇرۇپ ،ئەيدىزنىي يۇقۇش ى توغرىسىدكى ساۋاتالرنى تولۇق ئىگىلەپ ھەم
بۇ ھەقتە تېەەىي خادىمالرنىي نەس

ىھىتىگە قۇالق س

ېلىپ ،باش

قىالردىن

يۇقتۇرۇۋېلىش ۋە باش قىالرغا يۇقتۇرۇپ قويۇش تىن ئىنتايىن پەخەس بولۇش ىمىز
الزىم .چۈنكى ،پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم يۇقۇملۇق كېس ەل ھەققىدە مۇنداق
دېگەن:
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الط ُ
اّلل عليه وسلَّم قال :إذا سمعتُ ُم َّ
ب ص َّّل ٰ ُ
[عن أُسـامة بن زيد ِض ٰ ُ
اّلل عن ُه عن َّ
ِّ
اعون بِأ ٍ،
اِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ ُ
َّ
فل تدخلوها ،وإِذا وقع بِأ ٍ ،وأنتُم ِفيها ،فل َت ُر ُجوا ِمنهاُ ( ].متفق علي ِه)

”ئۇەىىىىىامە ئىبنى لەيىىد رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر

ئەلەينىسىىسىىاۇن مۇنداگ د :ەن بىر يەر ە بابا (يەنى يۇقۇملۇگ كېسىىەل) تۈشىىكەنلىكىنى
ئاڭلىسىىىاڭالر ئۇ يەر ە كىرمەڭالر ،ەىىىىلەر تۇرۇباتقان يەر ە بابا تۈشىىىسىىىە ئۇ يەرد ن
تىقماڭالر( “.بىرلىككە كېلىن ەن ھەد س)
م ان ا بۇ ھەدىس

تە يۇقۇش

نى ي ئېنىق ئىكەنلىكى ك زدە تۇتۇلۇپ،

كېس ەللىكنىي يامراپ كېتىش نىي ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن كىش ىلەرنىي يۇقۇم
رايونىدىن ئايرىلىپ تۇرۇش

ى تەلەپ قىلىنغان .ش

ۇىالش

قا ،بىز يۇقۇملۇق

كېس ەللەرگە ھەرگىزمۇ قارىغۇالرچە مۇئامىلە قىلماس لىقىمىز ،بۇ ھەقتە تېەەىي
خادىمالرنىي نەسىھىتىگە قۇالق سېلىشىمىز الزىم.
 .4بۇ كېس ەلنىي س ەۋەبلىرىنىي يەنە بىرى بولغان زەھەرگە كەلس ەك،
ئىس الم دىنى زەھەر تۈرىدىكى نەرسىلەرنى قەتئىي ھارام قىلغان بولۇپ ،بۇ ھەقتە
ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دېگەن:

ُ
ُ
ُ
﴿وال تقتُلوا أنفسكم﴾

﴿ەىلەر ئىلۈڭالرنى ئىلتۈرۈبالماڭالر﴾ (-4ەۈرە  /نىسا -29ئايەت)
ھەم مى مى زگە مەل ۇم ،زەھەر چ ې كى ش س

ېپى ئ زى دىن نەق ئ زىنى

ئ لتۈرۈۋالغانلىق بولۇپ ،ئالالھنىي بۇيرۇقى بىلەن قارش

ىالش

قانلىق .زەھەر

چەككۈچىلەرنىي زەھەر چېكىش ى ئۇالرنىي ھاياتى ۋە تەن س اغالملىقى ،شۇنداقال
م ال-م ۈلكىنى خ انى ەيران قىلىش بەدىلىگە كەلگەن بولۇپ ،دىنىمىزنى ي
ئاس اس ىي مەقس ىتى ئىنس انالرنىي ھاياتى ۋە تەن ساغالملىقى ،شۇنداقال مال-
دۇنياس ىنى قەدىرلەش نى ،قوغداش نى تەشەبەۇس قىلىدۇ .بۇ ھەقتىمۇ پەيغەمەەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ ُ
ُٰ ُ
ول اهللِ صـ َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وسـلمِ :اغت ِنم خ ًسا قبل
اّلل عنه قال قال سـ
[عن اب ِن ع َّباس ِض
ُ ُ
خس :شبابْ قبل هر ِمْ ،و ِص َّحتْ قبل سق ِمْ ،و ِغناك قبل فق ِرك ،وفراغْ قبل شغ ِلْ ،وحياتْ
ُ
اك ُم)
قبل موتِْ ( ] .وا ال ِ
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”ئ ىبنى ئابباس رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،رەەۇلۇلالھ ەەللەلالھۇ
ئەلەينى بەەىىەللەن مۇنداگ د :ەن :بەش نەرەىىىنى بەش نەرەىىىد ن بۇرۇن غەنىيمەت
بى  .قېر شىىڭد ن بۇرۇن ياش باقتىڭنى غەنىيمەت بى  .كېسىەل بولۇشۇڭد ن بۇرۇن
ەاقىلىقىڭنى غەنىيمەت بى  .پېقىر  ،يوقسىز بولۇشۇڭد ن بۇرۇن بايلىقىڭنى غەنىيمەت
بى  .ئالد راش بولۇشۇڭد ن بۇرۇن بوش باقتىڭنى غەنىيمەت بى  .ئىلۈمۈڭد ن بۇرۇن
ھاياتىڭنى غەنىيمەت بى ( “.ئىمان ھاكىم ر تايەت قىلاان)
بۇ ھەدىس تە ئىنس ان ئ زىنىي ھاياتى ،تەن س اغالملىقى ،ياش لىق باھارىغا
ك ىۈل ب لۈش ى تەكىتلەنگەن .ھالەۇكى ،زەھەر چەككۈچىلەرنىي قىلمىش ى دەل
بۇنىي ئەكس ىچە ئ ز ھاياتىنى قەدىرلىمەس لىكتۇر ،بەربات قىلىش تۇر .پەيغەمەەر
ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دېگەن:

َّ
َّ
اّلل عن ُه قال قال ُسو ُل اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[عن أب ُهريرة ِِض ٰ ُ
اّلل علي ِه و سلم :من َتّس س ًّما فقتل
ِ
ً
نفس ُه فسم ُه ف يد يتح َّسا ُ ف نا جهنَّم خ ً
الا ِفيها ابدا].
ِ
ِ ِِ
ِ ِ

” ئەبۇ ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن

مۇنداگ د :ەن كىمكى لەھەر ئى ىپ ئىل نى ئىلتۈرۈبالسا ،ئۇ دولاشتا قولىدا كىتۈرۈبالاان
لەھەرنى ئى ىپ مەڭ ۈد ن مەڭ ۈ ە تۇر دۇ“.
بىز يۇقىرىقى ھەدىس لەردىن زەھەرنىي بىزنى بەختلىك تۇرمۇشتىن ئايرىپ،
ئائىلىمىزنى ،بەخىتلىك تۇرمۇش ىمىزنى ۋەيران قىلىپ ،س االمەتلىكىمىزگە
زىي ان س ېلى پ ،ھ اياتىمىزنى خازان قىلىدىغان ،بىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك
بەخ -س ائادەتتىن قۇرۇق قويىدىغان يامان ئاقى ەتنى تونۇپ يېتىش ىمىز ،ش ۇ
ئارقىلىق زەھەر ئىس تېمال قىلغۇچىالرنىي ئۇنىڭدىن يىراق تۇرۇش ى ،ياش
زلەپ ،بۇ جەھەتتىكى تەربىيەنى
ئەۋالدلى رىمىزغ ا زەھەرنى ي زىيىنىنى س
كۈچەيتى پ ،زەھەرنى ي ي امراپ كېتىش ىنى ي ئ ال دىنى ئېلىش ئۈچۈن ئ ز
ھەسسىمىزنى قوشۇشىمىز الزىم .زەھەرگە بولغان تونۇشىمىزنى چوىقۇرالشتۇرۇپ،
زەھەرگە ق ارىت ا بىر مەي دان خەلق ئۇرۇش ى قوزغاپ ،زەھەرگە مۇناس ى ەتلىك
جىن ايەتچىلەرگە ئورت اق ق ارش ى تۇرى دىغ ان ۋە ئۇنى ئورت اق پاش قىلىدىغان
جەمئىيەت كەيپىياتىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ ،خەلقنىي ئومۇمىي س اغالملىقى ۋە
بىخەتەرلىكى ئۈچۈن ت ھپە قوشۇشقا ئاتلىنىشىمىز الزىم.
بىز مۇس ۇلم انالر دىنىمىزنى ي يۇقىرىقىدەك ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ،
دىنىمىزغ ا ھەم قانۇنغا ،ھەم ئادىمىي ئەخالققا خىالپ بولغان ئەيدىزدىن ئىەارەت
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بۇ بااليىئاپەتتىن پۈتكۈل ئىنس انىيەتنى قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش ىمىز الزىم .بۇ
كېس ەلنىي يوقۇش ىنىي ئالدىنى ئېلىپ ،ئ زىمىزنىي ۋە باشقىالرنىي ھاياتىنى
س اقالپ قېلىش مۇس ۇلم انالرنى ي ب اش تارتىپ بولمايدىغان مەجەۇرىيىتى.
باش قىالرنىي ھاياتىنى قوغداپ قېلىش تىنمۇ ئارتۇق ساۋابلىق ،ياخشى ئەمەللەر
يوق دېيەرلىك بولس ا كېرەك .ش ۇىالش قا ،ئ زىنى مۇس ۇلمان س اناۋاتقان ھەربىر
كىش ى بۇنىڭغا ئوخش اش ئەمەلنى ش ەرەپ دەپ بىلىش ى كېرەك .ش ۇىا ،بىز
مۇس ۇلمانالر بۇ ئاپەت كېس ەلنىي ئالدىنى ئېلىش تا دەۋرنىي باش المچىلىرىدىن
بولۇشىمىز الزىم .ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دېگەن:

يا ير ُ ومن يعمل ِمثقال ذ َّ ة ًّ
﴿فمن يعمل ِمثقال ذ َّ ة خ ً
شا ير ُ﴾
﴿ كىمكى لەرر

ىلىىز ياششىىىىى ئىى قىلىد كەن ،ئۇ ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كىر دۇ.

كىمكى لەرر ىلىز يامان ئىى قىلىد كەن ،ئۇ ئۇنىڭ جالاەىنى تارتىدۇ﴾ ( -99ەۈرە
 /لەلزەلە  -8 ،-1ئايەت)
بىزنىي س ز -ھەرىكىتىمىز مەيلى ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بولسۇن ،باشقىالر
ك رس ۇن ياكى ك رمىسۇن ،ھەر قانداق ئەھ الدا ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن
توس ىدىغان ،ئىچى بىلەن تېش ى ،دىلى بىلەن ھەرىكىتى بىردەك بولىدىغان
تەق ادار مۇسۇلمانالردىن بولۇشىمىز الزىم.
ئەي دىز كېس ىلىنى ي ئ ال دىنى ئېلىش ئۈچۈن پ اكىزلىقق ا ۋە ئەخالققا رىئايە
قىلغ ان دىال ،ئەي دىزنى ي ي امرىش ىنى ي ،يۇقۇش ىنىي ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.
پ اكىزلىق ۋە ئەخالق ئىم ان ۋە ئىس المنى ي جۈملىس ى دىن دۇر .ئ الالھ ت ائ اال
ھەممىمىزنى ۋە ئائىلىمىزدىكىلەرنى ئەيدىزدەك داۋاس ىز كېس ەللەردىن س اقلىس ۇن!
كېس ەل ئازابىدا ئىڭراپ ياتقان قېرىنداش لىرىمىزغا ش ىپالىق ئاتا قىلس ۇن! ئەيدىز
يۇقتۇرى دىغ ان زىن ا ،زەھەر ئىس تېم ال قىلىش ق ات ارلىق چوڭ گۇن اھالر بىلەن
ش ۇغۇللىنى اتقانالرغا ئىنس اب ،تەۋپىق ،ھىدايەت ئاتا قىلس ۇن! پۇلنى دەپ ئ ز
قېرىنداش لىرىنىي ھاياتى بىلەن ئوينىش ىپ ،زەھەر س ېتى اتقان ۋە يامان ئىش الرغا
ئۇيۇش تۇرۇۋاتقانالرغا ئالالھ تائاال ئىنس اب بەرس ۇن .ئۇالرنىي ئ ز گۇناھلىرىدىن
يېنى پ ،مىللەتنى ي ،يۇرتىمىزنىي ،دۆلىتىمىزنىي ،جۈملىدىن جەمئىيىتىمىزنىي
س اغالم تەرەققىياتىغا زىيان س الماس لىقىنى ،س الىن م مىنلەردىن بولۇش ىنى
تىلەيمىز .ئالالھ ھەمىمىزنى توغرا يولغا باشلىسۇن .ئامىن!

(ش ىن اڭ ئۇيغۇر ئ اپتونۇم رايونلۇق ئىس
نەسىھەتتە پايدىلىنىش ماتېرىيالى»دىن ئېلىندى).
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الم دىنى جەمئىيىتى تۈزگەن «ۋەز-

-04ئاينىي -04كۈنى (جۈمە)

ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈش
َّ
َّ
يم
ِمْسِب اهللِ الرْح ِن الر ِح ِ

ُ ِّ
الم ُ
ُك حال المو ُصوف بصفات العظمة واْللل اِلحد َّ
َح القيِّ
ُ
الصم ِد ال ِّ
ال
ب
ك
ال
م
َع
هلل
ِ
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي المتع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِّ
ال وأشه ُد أن ال هلإ إال ٰ ُ
اّلل وحد ُ ال شيْ ُّل ت َّ
ُّل اِلسم ُ
َن ع ِن
ات ال ُعل والمج ُد والكم
اء الُسَن والصف ِ
ِ
َّ
َّ
الَّشي ِْ واِلَّ ِدي ِد والمثال وأشه ُد أ َّن ُم َّم ًدا عب ُد ُ و ُسو ُ ُّل قُدوةُ ال ِعبا ِد ف اِلِّ
ال صّل
ع
ف
اِل
و
ال
و
ق
اِل
و
ات
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ُ
ُٰ
ب واْل ِل .أما بعد:
اّلل وسلم وبا ك علي ِه وَع الصح ِ
َّ
﴿يا أيها َّاَّلين ءامنُوا ءامنُوا باهللِ و ُسوّل والكتاب َّاَّلى ن َّزل َع ُ
اَّلى أنزل ِمن
اب
ت
ك
ال
و
ّل
و
س
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ً
ً
ُ
َّ
ُ
ُ
اْلخ ِر فقد ضل ضلال ب ِعيدا﴾
قبل ومن يَّكفربِاهللِ وملئِك ِت ِه وكتُ ِب ِه و ُ ُس ِل ِه واْلومِ
ِ
﴿ئى مىمىنلەر! ئىالالھقىا ،ئىالالھنىىڭ پەياەمبىر ە بە ئىالالھ ئۇنىڭاا نال
كىتىابقىا (يەنى قۇرئىاناا) بە ئىل ىري ئالالھ نال

قىلاان

قىلاان كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈڭالر.

كىمكى ئالالھنى ،ئالالھنىڭ پەر شىىتىلىر نى ،كىتابلىر نى ،پەياەمبەرلىر نى بە ئاشىرەت
كۈنىنى ئىنكار قىلىد كەن ،ئۇ قاتتىق ئالغان بولىدۇ﴾ (-4ەۈرە  /نىسا  –121ئايەت)
ئالالھقا ئىمان ئېيتىش ئىس
بولۇپ ،ھەرق ان داق بىر ئىنس

الم دىنىمىزدىكى بەش پەرزنىي بىرىنچىس

ى

ان ئ زىنى ي اراتقان ،يەككە-يىگانە ئالالھقا ئىمان

ئېيتىش ئارقىلىق ئاندىن مۇس ۇلمان بولىدۇ .ش ۇنداقال قالغان ت ت پەرزنى ئادا
قىلىش ئارقىلىق تەق ادار ،كامىل مۇسۇلمان بولىدۇ.
ئىنسان ھاياتى ئىمان ۋە كۈرەش دېمەكتۇر .يەر يۈزىدىكى مەخلۇقاتالرنىي ئەڭ
ش ەرەپلىكى ئىنس ان ،ئىنساندىكى ئەڭ شەرەپلىك نەرسە ئۇنىي قەلەى ،قەلەتىكى
ئەڭ ئۇلۇغ ،ش ەرەپلىك نەرسە ئىماندۇر .ئىماندىن بېزەلگەن قەل
ئىماندىن خالىي قەل

گۈلىستانلىققا،

خارابىلىققا ئوخش ايدۇ .ئىماننىي ئىپتىداس ى ئالالھنى

تونۇش ،ئۇنى ي جەۋھىرى ئ الالھق ا ئىمان كەلتۈرۈش .ئالالھقا بولغان ئىماننى ۋە
ئۇنىي ۋاجىەاتلىرىنى تولۇقلىماقچى بولغان ھەرقانداق كىش ى «قۇرئان كەرىم» ۋە
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س

ەھى ن ھەدىس

لەر بىلەن س

بولۇپ ،ئىمان كەلتۈرۈش

ابى

كە بۇيرۇلغان

مەس ىلىلەرنىي ھەممىس ىگە ئىمان كەلتۈرۈش تىن بىھاجەت بواللمايدۇ .چۈنكى
تىن قىلىنغان ئىەادەت ۋە ياخش

ئىم انى ك امىل ۋە ئېتىقادى توغرا بولماس

ى

ئەمەللەرنىي ھەممىس ى بىكاردۇر .ئېتىقادى توغرا بولمىغان كىش ىنىي ئالالھقا
قىلغان ئىخالسى ۋە مۇھەبەىتىمۇ ئالالھنىي دەرگاھىدا مەقەۇل ئەمەستۇر ،چۈنكى
ھەرقانداق بىر نەرس ىنىي ئ زىگە اليىق س ىس تېمىسى بولىدۇ ،ئىخالس ۋە ئەمەل
ئىەادەتنىي ئاساسىي توغرا ئېتىقادتىن ئىەارەتتۇر.
ش ۇىا ئالالھقا اليىقىدا ش ۈكۈر ئېيتىش ،ئ ز اليىقىدا بەندىچىلىك قىلىپ،
ئۇنىي رازىلىقىغا ئېرىش ىش ئۈچۈن دىنىمىزدا ك رس ىتىلگەن توغرا ئېتىقادالرنى
ۋە يوليورۇقالرنى ئ گىنىش ھەربىر مۇس

ۇلم اننى ي ئ االھى دە بۇرچىدۇر .ش

ۇ

سەۋەبتىن بىز بۈگۈن ئىماننىي جەۋھىرى بولغان ئالالھ تائاالغا ئىمان كەلتۈرۈش
توغرىسىدا س زلىمەكچىمىز.
ئ ال دى بىلەن بىز ”ئىم ان“ دېگەن بۇ س

زنى ي ئىپادىلەيدىغان ھەقىقىي

مەنىسىنى چۈشۈنۈپ باقايلى:
ئىمان

ـ

دىلدا ئىش ىنىپ ئېتىقاد قىلىش ،تىل بىلەن ئۇنى ئىقرار قىلىش

ۋە ئەمەللەر ئارقىلىق ئۇنى ئىسپاتالش دېمەكتۇر.
ئىم ان م مىننى ي قەلەىدە ھەق دەپ ئورۇن ئالغان ،ئاندىن م مىننىي قەلەى
ب ۇنىڭ دىن خ اتىرجەملىككە ئېرىش

كەن ،ھەم دە ئ ز قەلەى دە ئىم اننى ي

جايلش قانلىقىدىن ك ىلى راھەتلەنگەن ۋە ش ۇنداق بولۇش ىغا ھەرۋاقى

ئىنتىلىپ

تۇرغان ،ئۇنىي ئىمانى ئ ز مەۋجۇتلىقىنى ئىسپاتلىغان ۋە ئۇشەۇ ئىمان دەۋاسىنىي
راس

تلىقىنى تەس

تىقلىغ ان ھ ال دا قىلغان ئەمەللىرى ئېيتقان ئىمانىغا ماس

كەلگەن بولىشىدۇر.
ئىماننىي ش ەرىئەت ئىس تېمالىدا ئىپادىلەيدىغان مەنىس ى تولىمۇ چوىقۇر
بولۇپ ،ئىمان ـ ئىسالم دىنىمىزنىي تۈپ ئېتىقاد ئاساسلىرىنىي ئومۇمىي نامى.
ئۇ بىزگە ھەقىقەت يولىنى ك رسەتكۈچى ،بىزنى نى اتلىق ساھىلىغا يەتكۈزگۈچى
ماياك .بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە چەكس ىز بەختكە ئېرىش تۈرگۈچى ئەىگۈش تەر.
ئىنس انالر جەمئىيىتىدە كىشىلەرنى ئادىمىيلىك قەدىر-قىممىتىنى بىلىدىغان،
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ئۈمىدۋار ،غايىلىك ،ئەخالقلىق ياش اش قا ،بىر-بىرىگە غەمخورلۇق قىلىش قا
ئۈندىگۈچى بىردىنەىر ئامىلدۇر.
ئۇ ئىنس انغا كىش ىلىك ھاياتتىكى مۇھىم ،ئەھمىيەتلىك مەس ىلىلەرنى
تونۇتىدۇ .ئىنس اننى دۇنيادا ئادىل ،غۇرۇرلۇق ،باتۇر ،ش
س

ەمىمىي -س

اداقەتمەن بولغ ان ،بارلىق ئىنس

ەخس ىيەتس

ىز،

انىيەتنىي مەنپەئەتىنى

ك زلەيدىغان ،مەيلى ئاش كارا ۋە مەخپىي بولس ۇن داۋاملىق تۈردە ئالالھتىن
قورقىدىغان ،مەس ئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇس ىغا باي بولغان تەق ادار ئىنس انغا،
رەھىمس

ىزلى ك ۋە ئ اال ك ىۈللۈك ،ك رەلمەس

لىك قاتارلىق ھەممە رەزىل

قىلمىش الرنىي ئاس ارىتىدىن قۇتۇلغان ھاالل ئىنس انغا ،ئولتۇرس ا-قوپس ا
ئالالھنىي رازىلىقىنى ئىزدەيدىغان ،ھەر ئىش ىدا ئىنس انىيەتنىي بەختىنى
ك زلەي دىغ ان ،ھەممە گۈزەل خۇلقالرنى ئ زىگە جەملىگەن چىن ئىنس
ئ ايالن دۇرى دۇ .ئىم اننى قەلەىگە س

انغ ا

ىڭ دۈرۈپ تەربىيەلەنگەن ئ ادەم ھ اي اتتا

پائالىيەتچان ،ئىنتىلىشچان ،يېڭىلىق يارىتىش ر ھ ىغا باي بولغان ھەقىقىي
ئىنسانغا ئايلىنىدۇ ۋە ئالالھنىي كاتتا مۇكاپاتىغا نائىل بولىدۇ.
ئىس الم دىنىمىز ئىماننى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش ئاس اس ىدا ش ەرىئەت
ئەھك املىرىنى تۇرغۇزۇش بىلەن دىنىمىزنى ي گۈزەل ئەخالق -پەزىلەتلىرىنى
ئومۇمالشتۇرۇشنى بىرلەشتۈرۈپ ،ئ زىنىي مۇكەم مەل ئېتىقاد سىستېمىسىنى
بەرپا قىلغان.
ئ الالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە ئىماننىي ئىنس

ان ئۈچۈن نەقەدەر مۇھىم

ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

َّ َّ
ُ
ُ
َّ
ات ي ه ِد ي ِه م ب ُه م بِإِي م انِ ِه م َت ِري ِم ن َت تِ ِه ُم اِل ن ه ا ُ ِف
﴿ إِ ن ِ
اَّل ي ن ء ام ن وا وع ِم ل وا الصــ ِ
ال ِ
َّ
ات اِلَّ ِع ي ِم ﴾
جن ِ
﴿شىىىۈبنىسىىىىزكى ،ئىمان ئېيتقان بە ياششىىىى ئەمەللەرنى قىلاانالرنىڭ ئىمانى
ەەبەبىد ن ،پەربەرد اري ئۇۇرنى ئاەتىد ن ئىەتەڭلەر ئېقىپ تۇر د اان نالۇنېمەتلىز

جەننەتلەر ە باشاليدۇ﴾ (-11ەۈرە  /يۇنۇس -9ئايەت)
ئىم اننى ي ئىس

الم دىنىمىزدا يۇقىرىقى دەك يۈكس

مەرتى ىگە ئىگە بولغ انلىقى ئۇنى ي ئىس
ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.
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ەك ئورۇنغا ۋە ئالىي

الم دىنىمىزنى ي جەۋھىرى ۋە ر ھى

قىس قىسى ،ئىمان مۇسۇلمانالرنىي ئالالھنىي ۋەھيىسى بولغان « قۇرئا ن
كەرىم» نى ۋە ئۇنىڭدا بەلگىلەنگەن تۈپ ئەقىدىلەرنى ئېتىراپ قىلىش ىنى ۋە
ئۇنىڭغ ا چىن ك ىلى دىن ئىش

ىنى پ ،ئەمەلىي ھەرىكىتى دە ئەمەلگە

ئاشۇرۇشىنى ك رسىتىدۇ.
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنىي ھەدىسىدىمۇ بۇ ھەقتە مۇنداق بايانالر كەلگەن:

َّ
[ ع ن ُع م ر ب ُن اْل َّط اب ق ال ب ي ن م ا ن ُن ع ن د ُس ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
اّلل ع ل ي ِه وس ل م ذ ات ي و م إ ِ ذ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ ُ َّ
يد ب ي اٍ اثل ِّي اب ش د ُ
جل شد ُ
طلع علينا ُ
الش ع ر ال ي ُرى ع ل ي ه أ ث ُر َّ
الس ف ِر و ال ي ع ِر ف ه ِم ن ا
يد س وا ِد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ب صـ َّّل ٰ ُ
أ ح د ح َّّت ج ل س إِ َل اِلَّ ِّ
اّلل ع ل ي ِه وسـ ل م ف أ س ن د ُ ك ب َ ي ِه إِ َل ُ ك ب َ ي ِه ووض ع ك ف ي ِه َع
ِ
َّ
ُ
َّ
ُ َّ ُ
ُ
ُٰ
اْلس ل ُم  :أ ن
ف ِ
اْلس ل مِ ف ق ال س ول اهللِ ص ّل اّلل ع ل ي ِه وس ل م ِ
خ ذ ي ِه و ق ال ي ا م م د أ خ ِِب ِِن ع ن ِ
َّ ٰ ُ َّ ُ َّ ً ُ ُ
اّلل ع ل ي ه وس لَّ م و ت ُق يم َّ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
الص ل ة و ت ُؤ ِت َّ
الز َك ة
ت ش ه د أ ن ال إِّل إِ ال اّلل وأ ن م م د ا س
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ِّ ُ ُ
و ت ُص وم م ض ان و َت ُ َّج اْل ي ت إِ ن اس ت ط ع ت إِْل ِه س ِب يل ق ال ص د ق ت ق ال ف ع ِج ب ن ا ّلُ ي س أ ّلُ و يُص د ق ه
ُ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
خ ِر و ت ؤ ِم ن
ان ق ال أ ن ت ؤ ِم ن ب ِاهللِ و م ل ئ ِك تِ ِه و ك ت بِ ِه و ســ ِل ِه واْل و مِ اْل ِ
اْل يم ِ
ق ال ف أ خ ِِب ِِن ع ن ِ
َّ
ٰ
ِّ
ان ق ال أ ن ت ع بُد اّلل ك أ ن ْ ت را ُ ف إِ ن ل م
اْلح س ِ
ي ِ و ش ِ ق ال ص د ق ت ق ال ف أ خ ِِب ِِن ع ن ِ
ب ِال ق د ِ خ ِ
ُ ُ
َّ ُ
ُ
ول ع ن ه ا ب أ ع ل م م ن َّ
َّ
الس ا ئ ِ ِل ق ال
السـ اع ِة ق ال م ا ال م س ئ
ت ك ن ت را ُ ف إِ ن ه ي راك ق ال ف أ خ ِِب ِِن ع ن
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ
ف أ خ ِِب ِِن ع ن أ م ا ت ِه ا ق ال أ ن ت ِل اِلم ة بَّ ت ه ا وأ ن ت رى ال ُف اة ال ُع راة ال ع ال ة َِع ء الش ا ِء ي ت ط او ل ون
ُ ُ
ُ
ُ
السـ ائ ُل قُ ل ُ
ف اْل ُ ن ي ان ق ال ثُ َّم ان ط ل ق ف ل ب ث ُ
ت ُٰ
َّ
وّلُ
اّلل و س
ت م ِل يًّ ا ث َّم ق ال ِِل ي ا ع م ُر أ ت د ِي م ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ ُ ِّ ُ
َّ ُ
ُ
ِب يل أ ت اك م ي ع ل ُم ك م ِد ين ك م  ( ].وا ُ ُم س لِ م والّت ِم ِذ ي )
أ ع ل م ق ال ف إِ ن ه ِج ِ
” ئىمەر ئىبنى شەتتىىار رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،بىر كۈنى بىز
پەياەمبەر ئەلەينىسساۇمنىڭ ھۇلۇر دا ئىدۇگ .تويۇقسىز بىز ە تې ى قاپقارا ،كىيىملىري
ئىاپاىاگ بىر كىشىىىى كىر ىپ كەلىدي .ئۇ ئادەمدە ەىىىەپەرنىڭ ئاۇمىتى كىرۈنمەيتتى.
ھې قايسىىمىز ئۇ كىشىىنى تونۇمايتتۇگ .ئۇ پەياەمبەر ئەلەينىسساۇمنىڭ قېشىاا كېلىپ
ئولتۇردي .ئاند ن ئىل نىڭ ئىككى تىز نى پەياەمبەر ئەلەينىسىىسىىاۇمنىڭ ئىككى تىز اا
تەككۈلۈ  ،ئىككى ئىالىقىنىنى ئىككى يوتىسىىىىاىا قويۇ
ئىسالمنىڭ نېمە ئىكەنلىكى توغر سىدا ەىللە
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تۇرۇ

ئى مۇھەممەد ،مىاڭا

بەر ىن ،د:دي .پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن

ئىسىىىالن د :ەن ،بىر ئالالھتىن باشىىىقا ھې بىر ئىالھنىڭ يوقلىقىاا ،بە مۇھەممەدنىڭ
ئالالھنىڭ ئەل ىسى ئىكەنلىكى ە ۇباھلىق بېر ى ،نامال ئوقۇش ،لاكات بېر ى ،رامىزاندا
رولا تۇتۇش ،قاد ر بوۇلىاانالر ھەج قىلىشتۇر ،د:دي .ئۇ كىشى راەت ئېيتتىڭ ،د:دي.
بىز ئۇ كىشىىىنىڭ ئىلي ەىىور اان ەىىوئالىاا بېر ل ەن جابابنى «راەىىت ئېيتتىڭ» دە
تەەىىىتىقلىاانلىقىد ن ئەجەبلەندۇگ .ئۇ كىشىىىى يەنە ماڭا ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
ەىىىللە

بەر ىن ،د:دي .پەياەمبەر ئەلەينىسىىسىىاۇن ئىمان د :ەن ئالالھقا ،ئالالھنىڭ

پەر شىىىتىلىر ە ،كىتابلىر اا ،پەياەمبەرلىر ە ،قىيامەتكە ،ياششىىىىلىق بە يامانلىقنىڭ
ئالالھنىڭ ئورۇنالشىتۇرۇشىى بىلەن بولىد اانلىقىاا ئىشىنىشتۇر ،د:دي .ئۇ كىشى راەت
ئېيتتىڭ ،د:دي .ئاند ن ماڭا ئىنسىىىاننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ بەر ىن ،د:دي.
پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن ئىنسان ئالالھقا شۇددي ئالالھنى كىرۈ

تۇرۇباتقاندەك ئىبادەت

قىلىشىتۇر ،ەرتە ەىەن ئالالھنى كىرەلمىسەڭمۇ ،ئالالھ ەېنى ھەمىشە كىرۈ
د:دي .ئۇ كىشى ماڭا قىيامەتنىڭ قاتان بولىد اانلىقى توغر لىق ەىللە

تۇر دۇ،

بەر ىن ،د:دي.

پەياەمبەر ئەلەينىسىىسىىاۇن شۇددي ەىىاڭا ئوششىىاش مەنمۇ ئۇنىڭ قاتان بولىد اانلىقىنى
بىلمەيمەن ،د:دي .ئۇ كىشىىىى ئۇنداقتا ماڭا قىيامەتنىڭ ئاۇمەتلىري ھەققىدە ەىىىىللە
بەر ىن ،د:دي .پەياەمبەر ئەلەينىسىىسىىاۇن د:دەك ئىل نىڭ شۇجايىنىنى تۇغقان تاغدا
ياۇڭ ئاياگ ،ياۇڭتىش ،كەمبەغەل پاد ىالر توڭ بىناۇرنى ەىىېلىى بىلەن پەشىرلەن ەن
تاغدا قىيامەت يېقىنالشىقان بولىدۇ ،د:دي .شۇنىڭد ن كېيىن ئۇ كىشى كېتىپ قالدي.
مەن ھەيران بولاان ە تۇرۇ

قاپتىمەن .پەياەمبەر ئەلەينىسىىسىىاۇن ئى ئىمەر ،ەىىوئال

ەىىور اۇتىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلەمسىىەن دە

ەىىور دي .مەن ئالالھ بە ئالالھنىڭ

رەەىۇلى بىل ۈتىدۇر ،د:د م .پەياەمبەر ئەلەينىسىسىاۇن ئۇ جىبر اى بولىدۇ ،ەىلەر ە
د نىڭالرنى ئى ەتكىلى كەپتۇ ،د:دي( “.ئىمان مۇەلىم بە تىرمىز ي ر تايەت قىلاان)
ھەممىمىزگە مەلۇم ،ھەر قانداق بىر ئىنس ان ئىس المنى قوبۇل قىلىپ،
م مىن مۇس

ۇلمان بولىمەن دەيدىكەن ،چوقۇم ئۇنىي ئەڭ ئاۋۋال ھەدىس

تە

دېيىلگەن نەرس ىلەرگە ئىمان ئېيتىش ى زۆرۈردۇر .ئۇنىي ئەڭ مۇھىمى ئ زىنى
ياراتقۇچى ،يەككە يىگانە ،ش ې رىكس ىز ئۇلۇغ رەبەى بولغان ئالالھ س ۇبھانە
ۋەتەئ االنى ئەقلى ۋە نەقلى دەلىللەر بىلەن ك ز ئ ال دى دا ق اراپ تۇرغ ان دەكال
تونۇش ىدۇر .چۈنكى ھەر قانداق بىر مۇس ۇلماننىي ئالالھنى تونۇماي ،ئالالھقا
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بولغان ئىمان ،ئېتىقادى راستچىل ،مۇكەممەل بولماي تۇرۇپ ،قىلغان ياخشى
ئەمەل ئىەادەتلىرى ھەرگىز قوبۇل قىلىنمايدۇ .بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال «قۇرئان
كەرىم»دە مۇنداق دېگەن:

َّ
﴿يا أيها َّاَّلين ءامنُوا ءامنُوا باهللِ و ُسوّل والكتاب َّاَّلى ن َّزل َع ُ
اَّلى أنزل ِمن
ت
ك
ال
و
ّل
و
س
ِ
ِِ
اب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
ً
ُ
َّ
ُ
ُ
اْلخ ِر فقد ضل ضلال ب ِعيدا﴾
قبل ومن يَّكفربِاهللِ وملئِك ِت ِه وكتُ ِب ِه و ُ ُس ِل ِه واْلومِ
ِ
﴿ئى مىمىنلەر! ئىالالھقىا ،ئىالالھنىىڭ پەياەمبىر ە بە ئىالالھ ئۇنىڭاا نال
كىتىابقىا (يەنى قۇرئىاناا) بە ئىل ىري ئالالھ نال

قىلاان

قىلاان كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈڭالر.

كىمكى ئالالھنى ،ئالالھنىڭ پەر شىىتىلىر نى ،كىتابلىر نى ،پەياەمبەرلىر نى بە ئاشىرەت
كۈنىنى ئىنكار قىلىد كەن ،ئۇ قاتتىق ئالغان بولىدۇ﴾ (-4ەۈرە  /نىسا  –121ئايەت)
بۇ ئايەتتە ئىمان كەلتۈرىش ىمىز زۆرۈر بولغان مەزمۇنالرنىي ھەممىسى تولۇق
بايان قىلىنغان بولۇپ ،بۇ ئىش الرنىي بىرەرىنىمۇ ئىنكار قىلىش قا بولمايدۇ .بۇ
ئىمان مەس ىلىس ىدە پەيغەمەەرلەر بىزگە يولەاش چى ،ئۈلگىدۇر .بۇ ھەقتە ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ُ
ُ
ُل
َّ ُ ُ
ُ ُ
نزل ِإْل ِه ِمن َّ ِّبِ ِه وال ُمؤ ِمنُون ُك ءامن بِاهللِ ومآلئِك ِت ِه وكتُ ِب ِه و ُ ُس ِل ِه ال نف ِّ ِرق
أ
ا
م
ب
ول
﴿ءامن الرس ِ
ِ
بي أحد ِِّمن ُسل ِه وقالُوا سمعنا وأطعنا ُغفرانْ َّبنا وإْلْ المص ُ
ي﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿پەياەمبەر پەربەرد اري تەر ىد ن ئۇنىڭاا نال

قىلىناان كىتابقا ئىمان كەلتۈردي،

مىمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردي ،ئۇۇرنىڭ ھەممىسىىى ئالالھقا بە ئالالھنىڭ پەر شىىتىلىر ە،
كىتىابلىر اىا بە پەياەمبەرلىر ە ئىمىان كەلتۈردي .ئۇۇر «ئالالھنىڭ پەياەمبەرلىر نىڭ
ھې بىر نى ئاير تەتمەيمىز (يەنى ئۇۇرنىڭ ھەممىسى ە ئىمان ئېيتىمىز)» دەيدۇ .ئۇۇر
«بىز (دەب تىڭنى) ئاڭلىدۇگ بە (ئەمر ڭ ە) ئىتائەت قىلدۇگ .ئى رەببىمىز! بىز ەىىېنىڭ
مەغ ىر تىڭنى تىلەيمىز ،ئاشىر قايتىد اان جايىمىز ەېنىڭ دەر اھىڭدۇر» دەيدۇ﴾ (-3
بەقەر -385 /ئايەت)
م مى ن لەر ،ئ الالھ ت ائ االنى ي ب ارلىق بىرلىكىگە ،ئۇنىڭغ ا ھەممە
(مەخلۇقاتالرنىي) ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىگە ،ئۇنىڭدىن باش قا ئىەادەتكە اليىق
زاتنىي يوقلۇقىغا ۋە ئۇنىڭدىن باش قا پەرۋەردىگارنىي يوقلۇقىغا ئىش ىنىدۇ .ئۇالر
ھەممە پەيغەمەەرلەرگە ئۇالرغ ا ن ازى ل قىلىنغان كىتابالرغا ئىش
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ىنىدۇ .گەرچە

پەيغەمەەرلەرنىي ئەڭ ئاخىرقىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىي شەرىئىتى
بىلەن ئىلگىرىكى پەيغەمەەرلەرنى ي كىت ابلىرىنى ۋە ش
ق الدۇرغان بولس

ەرىئىتىنى ئەمەل دىن

ىمۇ ،م مىنلەرنىي ئېتىقادىدا پەيغەمەەرلەرنىي ھەممىس

ى

راستچىل ،توغرا يول تاپقۇچى ۋە توغرا يولغا باشلىغۇچى كىشىلەر ھېسابلىنىدۇ.
ئ الالھق ا ئىم ان كەلتۈرۈش بولس
ئى م ان كەلتۈرۈش ،پەرىش

ا كىتابقا ئىمان كەلتۈرۈش ،پەيغەمەەرگە

تىلەرگە ئىم ان كەلتۈرۈش ،ئ اخىرەتكە ئىم ان

كەلتۈرۈشتىن ئايرىلمايدىغان بىر پۈتۈن گەۋدىدۇر.

َّ
﴿يا أيها َّاَّلين ءامنُوا ءامنُوا باهللِ و ُسوّل والكتاب َّاَّلي ن َّزل َع ُ
اَّلي أنزل ِمن
ت
ك
ال
و
وّل
س
ِ
ِِ
اب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
ُ
َّ
ُ
ُ
ً
اْلخ ِر فقد ضل ضلال ب ِعيدا﴾
قبل ومن يَّكفر بِاهللِ وملئِك ِت ِه وكتُ ِب ِه و ُ ُس ِل ِه واْلومِ
ِ
﴿ئى مىمىنلەر! ئىالالھقىا ،ئىالالھنىىڭ پەياەمبىر ە بە ئىالالھ ئۇنىڭاا نال
كىتىابقىا (يەنى قۇرئىاناا) بە ئىل ىري ئالالھ نال

قىلاان

قىلاان كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈڭالر.

كىمكى ئالالھنى ،ئالالھنىڭ پەر شىىتىلىر نى ،كىتابلىر نى ،پەياەمبەرلىر نى بە ئاشىرەت
كۈنىنى ئىنكار قىلىد كەن ،ئۇ قاتتىق ئالغان بولىدۇ﴾ (-4ەۈرە  /نىسا  –121ئايەت)
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە م مىن بەندىلىرىنى ئىماننىي ھەممە تارماقلىرىغا (يەنى
ئۇنىي ھەممە شاخچىلىرى ۋە رۇكنىلىرىغا ئىشىنىشكە) بۇيرۇيدۇ .بۇ ھەرگىزمۇ
بىر قېتىم قىلغان ئىشنى يەنە قايتىدىن قىلىش ئەمەس بەلكى ،ئۇنى تېخىمۇ

ِّ
الِصاط
تولۇقالش ۋە ئۇنى داۋامالشتۇرغانلىقتۇر .خۇددى م مىننى ھەر نامازدا ﴿اه ِدنا ِ
ال ُمست ِقيم﴾ ﴿بىزنى توغرا يولاا باشلىاىن﴾ (-0سۈرە  /اتىھە -8ئايەت) نى ئوقۇشقا
بۇيرۇغانغا ئوخشاش ئ زىگە ۋە پەيغەمەىرىگە ئىشىنىشكە بۇيرىدى.
س اماۋى كىتابالرنىي ھەممىس ى ئوخش ىمىغان تىلالردا نازىل بولغان ۋە
ش اخچە ھ كۈملەردە قىس مەن پەرقلەر مەۋجۇت بولغان بولس ىمۇ ،ئۇالرنىي تۈپكى
ئىدىيەسى ۋە مەركىزىي نىشانى بىردۇر.
ئالالھ تائاال تەق ادارالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

ُ
ُ
َّ
واَّلين يُؤ ِمنُون بِما أن ِزل ِإْلْ وما أن ِزل ِمن قب ِلْ﴾
﴿ ِ
﴿ئۇۇر ەاڭا نال

قىلىناان (بۇ) كىتابقا ،ەەند ن ئىل ىر كى (پەياەمبەرلەر ە) نال

قىلىناان كىتابالرغا ئىشىنىدۇ﴾ (-3ەۈرە  /بەقەرە -4ئايەت)
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يۇقىرىقى ئايەتتىن ك رۈنۈپ تۇرۇپتىكى ،ئا لالھ تائاال ئىنس
يول تېپىش
ئەۋەتتى .ئىس

انالرنىي توغرا

ى ئۈچۈن ت ارىختىن بۇي ان نۇرغۇن كىتابالرنى ۋە پەيغەمەەرلەرنى
الم دىنى ب ارلىق پەيغەمەەرلەرنى ي ،ئ الالھقا ھەم ئالالھنىي

كىت ابلىرىغ ا ۋە پەيغەمەەرلىرىگە مۇش

ۇن داق ئومۇمىي مەن االر بىلەن ئىمان

ئېيتقانالرنىي دىنىدۇر.
« قۇرئان كەرىم» ئ زىدىن ئىلگىرىكى ساماۋى كىتابالرنى ئېتىراپ قىلىدۇ،
ئۇ كىت ابالرنىي ئالالھنىي دەرگاھىدىن چۈش
ش

كەنلىكىگە گۇۋاھلىق بىرىدۇ،

ۇن داقال ئۇ كىت ابالردىكى بۇرمىالنغ ان ،قوش

ۇۋېتىلگەن ،ئ زگەرتىلگەن

مەزمۇنالرنى ئ ز ھالىتى بويىچە ئىنس انالرغا تەپسىلىي بايان قىلىدۇ« .ق ۇرئان
كەرىم» يۇقىرىقى دەك ب اي ان ۋە خەۋەرلەر جەملەنگەن ،ب ارلىق كىت ابالرنى ي
جەۋھىرى ۋە ئومۇمىي مەنىسى توپالنغان ئەڭ ئاخىرقى كىتاب بولغاچقا ،ئالالھ
تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان بارلىق كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈش بولسا «ق ۇرئان
كەرىم» گە ئىمان كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئ ز ئىپادىس ىنى تاپىدۇ .شۇىا ھازىرقى
دەۋردە « قۇرئان كەرىم» دىن باش قا س اماۋى كىتابالرنى تەس تىق قىلمايمىز،
ئىنك ارمۇ قىلم ايمىز .پەقەت ئ الالھ ت ا ئاال تەرىپىدىن س

اماۋى كىتابالرنىي

چۈشكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىلىدۇ ،ئەمما ئەمەل قىلىنمايدۇ.
ئ الالھق ا ئىم ان ئېيتىش دېگەن دە ئەڭ ئ اۋۋال تەۋھى د ھەققى دە مەلۇم
چۈشەنچىگە ئىگە بولۇشىمىز كېرەك .ئۇنداق بولسا تەۋھىد دېگەن نېمە؟
”تەۋھىد“ ئەرەبچە س

ز بولۇپ ،ئۇنىي لۇغەت مەنىس

ى ”ش

ئىكەنلىكىنى بىلمەك“ دېگەنلى ك بولى دۇ .دىنىي ئ ات الغۇ مەنىس

ەيئىنىي بىر
ى ”ئ الالھ

تائاالنىي بىرلىكىگە ھەقىقىي ئىشىنىپ ،ئۇنىي زاتىغا ،سۈپەتلىرىگە ،قۇدرىتىگە
تەس

تى ق قى ل غ ان ھ ال دا ئ ۇنى ي ئ زى گىال ئىخالس بىلەن ئىە ادەت

قىلم اق“ دېگەنلىك بولىدۇ .تەۋھىد يەنە ”ئەقىدە ،ئېتىقاد ۋە ئىمان“ قاتارلىق
نامالر بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ.
پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس س االمنىي دەۋىتى تەۋھىد ۋە ش ەرىئەت
ئەھكاملىرىدىن ئىەارەت ئىككى چوڭ تەرەپنى ئ ز ئىچىگە ئالغان.
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تەۋھى د دېگىنىمىز ،ئ الالھ ت ائ االغ ا ئىش

ىنىش ،ئۇنىي پەيغەمەەرلىرىگە

ئىش ىنىش ،كىتابلىرىغا ئىش ىنىش ،پەرىشتىلىرىگە ئىشىنىش ،قىيامەت كۈنىگە
ئىشىنىش ۋە تەقدىرگە ئىشىنىش قاتارلىقالرنى ك رسىتىدۇ.
شەرىئەت ئەھكاملىرى دېگىنىمىز ،ئالالھ تائاال بەندىلىرىگە بېكىتىپ بەرگەن
پەرز ،ۋاجى  ،س ۈننەت ،مۇس تەھەب ،ھاالل ،ھارام ،مەكرۇھ ۋە مۇباھ قاتارلىق
بەلگ ىلىمىلەرنى ك رس تىدۇ .كىش ىلەر ئاشۇ بەلگىلىمىلەر ئارقىلىق ئ زلىرىنىي
ئالالھ تائاال بىلەن بولغان مۇناس ى ىتىنى ،ئى تىمائىي جەمئىيەت بىلەن بولغان
مۇناسى ىتىنى ۋە كىشىلىك ھايات بىلەن بولغان مۇناسى ىتىنى تونۇۋاالاليدۇ.
تەۋھىد دېمەك ئەقىدە دېمەكتۇر .ئەقىدە ھەر بىر مۇس

ۇلمان كىش

ىنىي

داۋاملىق ئىزدىنىپ ،ئ ز-ئ زىدىن ھېس اب ئېلىپ تۇرۇش ىغا ،تۇرمۇش تىكى
ب ارلىق ئەمەل-ئىەادەتلىرىنى جايىدا ئورۇنلىش

ىغا تۈرتكە بولىدىغان ،بىزنىي

تېخىمۇ چوىقۇر ئىزدىنىش ىمىز پەرز بولغان بىر ئىلىم بولۇپ ،مۇس ۇلمانالر ئەڭ
ئاۋۋال ئ زىنىي ئەقىدىسىنى بىلى ېلىشى ئىنتايىن مۇھىم.
ئىس المدىكى بارلىق ئەمەللەر بىر تۈپ دەرەخكە ئوخش ىس ا ،ئىمان ئۇنىي
يىلتىزىدۇر .م مىننىي ئىس المغا بولغان بارلىق بىلىملىرى قەد ك تۈرگەن بىر
بىنا بولسا ،ئەقىدە شۇ بىنانىي تەۋرەنمەس ئۇلىدۇر.
ھەر قايس ى پەنلەرنىي ئۇلۇغلۇق دەرى ىس ى ئ زىنىي تەتقىق قىلىدىغان،
تونۇش تۇرغان نەرس ىس ىنىي شەرىپى قانچىلىك بولۇشىغا باغلىق بولغان بولسا،
بىر مۇس ۇلماننىي ياراتقان ئىگىس ىنى ،ئىسالمنى تونۇۋېلىشىغا ئاالقىدار بولغان
ئەنە شۇ ئەقىدە ئىلمى ئەڭ شەرەپلىك ئىلىمدۇر.
ئىس المدىكى ئەقىدىنىي مۇھىملىقى ئىنس انغا نىس ەەتەن ر ھقا ئوخشايدۇ.
ش

ۇى ا ،ئ الالھ ت ائ اال «قۇرئ ان كەرىم»دە ئىم ان ۋە ئەقى دىنى ھ ايات ۋە نۇرغا

ئوخشىتىپ مۇنداق دېگەن:

ُ
ُ
َّ ُ ُ
ً
ات ليس ِِبا ِ ج
﴿أو من َكن ميتا فأحيينا ُ وجعلنا ُّل نو ًا يم ِِش بِ ِه ِف اِلَّ ِ
اس كمن مثله ِف الظلم ِ
ُ
ُ
ِّ
ِمنها كذلِْ ُز ِّيِن لِلَكفِ ِرين ما َكنوا يعملون ﴾
﴿ئەەلىدە ئىلۈك (يەنى كافىر) بولۇ  ،بىز ئۇنى (ئىمان بىلەن) تىر لدۈرۈ  ،ئۇنىڭاا
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كىشىىىىلەر ئار سىىىىدا ھىدايەت تې ىشىىىقا نۇر بەر ەن بىر ئادەن بىلەن لۇلمەتتە قالاان بە
ئۇنىڭد ن قۇتۇۇلمىاان بىر ئادەن ئوششاشمۇ كافىرۇرغا ئۇۇرنىڭ قىلمىشلىري ئەنە شۇنداگ
تىرايلىق كىرەىتىلدي-1( ﴾.ەۈرە  /ئەناان -133ئايەت)
ئەقىدە ئىنس انالرنىي ساغالم تەبىئىتىنىي تۈپ ئېھتىياجىدۇر .شۇىا ئالالھ
تائاال «قۇرئان كەرىم» مۇنداق دېگەن:

ُ ُ
ُ
ُ
ُ ِّ َّ ُ
ُ ُ
نفسهم ألس ُ
ت بِر ِّبِكم قالوا بّل ش ِهدنا﴾
﴿وإِذ أخذ بْ ِمن ب ِن هدم ِمن ظهو ِ ِهم ذ ِيتهم وأشهدهم َع أ ِ ِ

﴿ئىل باقتىىدا پەربەرد ىار ڭ ئادەن باللىر نى ئۇۇرنىڭ (ئاتىلىر نىڭ) پۇشىىىتىد ن
تىقىر ىىپ بە ئۇۇرنى ئىللىر ە ۇباھ قىلىىىپ «مەن ەىىىىلەرنىىىڭ پەربەرد ىىار ڭالر
ئەمەەىىمۇ » د :ەنىدي .ئۇۇرمۇ «ھەئە ،ەىىەن بىزنىڭ پەربەرد ار مىزدۇرەىىەن ،بىز
ۇباھلىق بەردۇگ» د :ەن ئىدي-1( ﴾.ەۈرە  /ئەئراف -113ئايەت)
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ُ
ُ
ُ
ُ
ُٰ ُ
ُ
اّلل عنه قال ُس ـول اهللِ ﷺ ُ:ك مولود يُو ُل َع ال ِفطر ِة فأبوا ُ يه ِِّودانِ ِه أو
[ عن ا ِب هريرة ِض
ُين ِِِّصانِ ِه أو ُيم ِّجسانِ ِه ( ].وا ُ ُ
اْلخا ِي)
ِ
” ئەبىۇ ھىۇرەيىرە رەل ىي ەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسىىسىىاۇن مۇنداگ د :ەن ئالالھ تائاۇ ھەر بىر ئىنسىىان ئەبۇد نى ئالالھنى
تونۇشتىن ئىبارەت توغرا ئەقىدە (ەاغالن شاراكتېر) ئۈەتىدە يار تىدۇ ،بىراگ ئۇنىڭ
ئاتا  -ئانىسى ئۇنى يا يەھۇد ي قىلىدۇ ،ياكى شىر ستىيان قىلى دۇ ،ياكى مەجۇەىي
قىلىدۇ ( “ .ئىمان بۇشاري ر تايەت قىلاان)

تەۋھىدنىڭ تۈرلىرى
ئىسالم دىنى بىر خۇدالىق دىن بولۇپ ،كىشىلەرنى بىر ئالالھقىال ئىەادەت
قىلىش قا بۇيرۇيدۇ .ئىس الم دىنىغا ئىش ىنىش قارىغۇالرچە بولماستىن ،بەلكى
ئەقىل -ئىدراك بىلەن بولىدۇ ،ئىس الم دىنىغا ئىش ى نىش بىر قانچە مەزمۇننى
ئ ز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ،بۇنىي ئىچىدە ئالالھنى تونۇش ئىس
يادر س

ى ھېس

الم دىنىنىي

ابلىنىدۇ .ئۇنداقتا بىز ئالالھنى قانداق تونۇيمىز؟ ئالالھنى

تونۇشنىي ئاساسى نېمە؟
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ئ الالھ ت ائ اال دۇني ادىكى ھەممە م جىزاتالرنى ي اراتقۇچى ،پەقەت «قۇرئ ان
كەرىم»دە مەلۇم بولغان ۋە ئالالھنىي تەبىئەت دۇنياس
ئ ارقىلىقال بىز ئ الالھنى ي بارلىقىنى ،ش

ىدا ياراتقان م جىزىلىرى
قا ئىالھنىي

ۇ بىر ئالالھتىن باش

يوقلۇقىنى ،ئ الالھنى ي پۈتۈن ئ الەمنى ئى دارە قىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ،ھەممە
جايدا داۋاملىق مۇستەسناسىز مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
« قۇرئان كەرىم» نىي تەش ەبەۇس قىلىدىغىنى ” پۈتكۈل ئالەمنى بىرال ئالالھ
ي الغۇز ي اراتق ان“ لىق قىممەت ق ارىش

ى بولغ اچق ا ،ئىس

الم دىنىنى ي

ئاس اس ىمۇ ” ھەممىنىي ئىگىس ى بىرال ئالالھ“ دېگەن پىرىنس ىپتۇر .بىز ش ۇ
بىرلىك ئاساسىدا ئالالھنى تونۇشقا مۇيەسسەر بو الاليمىز .بۇنىي ئۈچۈن ت ۋەندىكى
ئۈچ مۇھىم نۇقتىنى مەھكەم ئىگىلىشىمىز ۋە تونۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ:
 .1تەۋھىدى رۇبۇبىيەت
ئالالھ تائاال ھەممە شەيئىنىي پەرۋەردىگارى ،پەرۋىش قىلغۇچىسى ،ئالالھتىن
ب اش

ق ا پەرۋەردىگ ار ،پەرۋىش قىلغۇچى يوق دەپ چىن ئېتىق اد قىلىش ،يەنى

مەخلۇق اتالرنى ي ارىتىش ،ئۇالرغ ا رىزق بېرىش ،ئۇالرغ ا ھاياتلىق بەخش ئېتىش،
ئۇالرغ ا ئەجەل يەتكەن دە ئۇالرنى قەبزى ر ھ قىلىش ق ات ارلىق ئ الالھق ا خ اس
ئىشالردا ئالالھنى يەككە-يېگانە دەپ ئېتىقاد قىلىش.
 .2تەۋھىدى ئۇلۇھىيەت
ھەقىقىي ئىالھ بىرال ،بىر ئالالھتىن باشقا ھېچقانداق ئىالھ يوق دەپ چىن
قەل

بىلەن ئېتىق اد قىلىش ،بىر ئالالھقىال ئىەادەت قىلىش ،يەنى ناماز ،ر زا،

ھەج ،زاكات ۋە ئالالھ تائاال بىزگە بۇيرۇغان ئۇنىڭدىن باش قا بارلىق ئىەادەتلەرنى
ھېچقانداق غەرەز ئارىالشمىغان ھالدا يالغۇز ئالالھ ئۈچۈنال قىلىش.
 .3تەۋھىدى ئەسمائى ۋەسسىفات
ئالالھ تائاالنى ئ زىنىي گۈزەل ئىسىملىرى ۋە سۈپەتلىرىدە يېگانە دەپ بىلىش.

ئالالھ تائاالغا ئىمان ئېيتقاننىڭ ئىپادىلىرى
ئ الالھق ا ئىم ان كەلتۈرۈش ئ الالھنى ي ئىس

ىم-س

ۈپەتلىرىگە ئىم ان

كەلتۈرۈشنى ئ ز ئىچىگە ئالىدۇ ،بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
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ُ ٰ ُ َّ
ُ
َّ ُ
ْ ال ُقد ُ
وس َّ
يز اْلبَّا ُ ال ُمتك ِّ ُ
السل ُم ال ُمؤ ِم ُن ال ُمهيم ُن العز ُ
ِب ُسبحان
ل
م
ال
و
ه
ال
إ
ّل
إ
ال
ي
اَّل
﴿هو اّلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اّلل اْلال ُق اْلا ئُ ال ُمص ِّو ُ ُّل اِلسماء الُسَن يُسبِّ ُح ُّل ما ف َّ
اهللِ ع َّما يَُّش ُكون ُهو ٰ ُ
السماوات واِل ٍِ و ُهو العز ُ
يز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُ
يم﴾
ال ِ
﴿ ئىالالھتىن بىاشىىىقا ھېۇ مەبۇد بەرھەگ يوقتۇر ،ئۇ مۇتلەگ پاد شىىىاھتۇر ،ھەممە
نۇقساند ن پاكتۇر ،ەاغالملىق ئى ىسىدۇر ،ئەمىنلىز ئاتا قىلاۇتىدۇر ،ھەممىنى كىل تىپ
تۇرغۇتىدۇر ،ھەممىد ن غالىبتۇر ،قەھر قىلاۇتىدۇر ،ئۇلۇغلۇگ ئى ىسىىىدۇر ،مۇشر كالر
شىىېر ز كەلتۈر ەن نەرەىىىلەرد ن پاكتۇر .ئالالھ ھەممىنى ياراتقۇتىدۇر ،يوقلۇقتىن پەيدا
قىلاۇتىدۇر ،ھەممە نەرەىى ە شەكى بەر ۈتىدۇر ،ئەڭ تىرايلىق ئىسىمالرغا ئى ىدۇر.
ئاەمانالرد كى بە ل:مىند كى نەرەىلەر ئالالھقا تەەبىھ ئېيتىپ تۇر دۇ .ئالالھ ھەممىد ن
غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىى قىلاۇتىدۇر-59( ﴾.ەۈرە  /ھەشر -34 ،-32ئايەت)
ئ الالھق ا ئىم ان كەلتۈرۈش

نى ي ئەمەلىي دەلىلى ئ الالھنى ي رازىلىقىنى

مەقس ەت قىلغان ،پەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالمنىي سۈننىتىدىن ھالقىمىغان ھالدا
ياخشى ئەمەللەرنى قىلىش بىلەن ھاسىل بولىدۇ.

ُ ُ ُ
ُ
ُٰ ُ
ُ
ُ ُُ
ٰ
ُ
ُ
اّلل ف ات َّب ُ
ك ُم ٰ ُ
اّلل غ ف و َّ ِح يم
اّلل و ي غ ِف ر ل ك م ذ ن وب ك م و
وِن ُي بِ ب
ع
ون
ب
َت
﴿ق ل إِن ك نت م
ِ
ِ ِ
َّ
ُ
ُ
َّ ٰ
ُ ٰ
الر ُ
اّلل و َّ
ُيب الَكفِ ِرين﴾
ول
س
وا
يع
ط
أ
ل
ق
فإن تولوا ف ِإن اّلل ال ِ
ِ
ِ
﴿ (ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى ،ئە ەر ەىىىىىلەر ئىالالھنى دوەىىىىت تۇتىد اان
بولسىاڭالر ،ماڭا ئە ىشىىڭالر ،شىۇنداگ قىلساڭالر ،ئالالھ ەىلەرنى دوەت تۇتىدۇ ،
ۇنىاھىڭالرنى مەغ ىرەت قىلىىدۇ .ئالالھ ناھايىتى مەغ ىرەت قىلاۇتىدۇر ،ناھايىتى
مېنر باندۇر .ئېيتقىنكى ،ئالالھقا بە پەياەمبەر ە ئىتائەت قىلىڭالر .ئە ەر ئۇۇر ئىتائەت
قىلىشتىن باش تارتسا ،ئالالھ بۇنداگ كافىرۇرنى ھەقىقەتەن دوەت تۇتمايدۇ﴾ (-2ەۈرە
 /ئال ئىمران  -23 ،-21ئايەت)
بۇ ئايەت ،پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم ئېلىپ كەلگەن ئىس الم يولى بىلەن
م اىم اي ،ئ زىنى ي ئ الالھ تائاالنى ياخش ى ك رىدىغانلىقىنى دەۋا قىلغان ھەر
قانداق كىش ىنىي (گەپ-س ز ۋە ئىش-ھەرىكەتلىرىدە) پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم
ئېلىپ كەلگەن ش ەرىئەت ۋە دىنىغا ئەگەش مىگىچە ،ئۇنىي قىلغان دەۋاس ىدا
يالغانچى ئىكەنلىكىگە ھ كۈم قىلىدۇ.
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بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى:

َّ
ُ ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[عن َعئشـة ِض ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم :من أحدث ِف أم ِرنا هذا
اّلل عنها قالت قال س
ِ
ما ليس ِفي ِه ف ُهو لد ( ].وا ُ ُ
اْلخا ِي)
” ئائىشىە رەل يەلالھۇ ئەنناد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ەەلاللالھۇ ئەلەينى
بەەىىەللەن مۇنداگ د :ەن كىمكى بىزنىڭ بۇ ئىشىىىمىزدا (يەنى د نىمىزدا) يوگ نەرەىىىنى
پەيدا قىلسا ،ئۇ ئىى رەت قىلىنىدۇ( “.ئىمان بۇشاري ر تايەت قىلاان)
ئ الالھنى ي نېئمەتلىرى ئۈس

تىدە تەپەككۇر قىلغۇچى ۋە بۇ ئارقىلىق

ئالالھقا بولغان ئىمانىنى ۋە مۇھەبەىتىنى كۈچەيتكۈچى ئىنس

ان ھەقىقىي

ئەقىل ئىگىسىدۇر.

ِّ ُ
﴿إ َّن ف خلق َّ
السم ٰـوات واِل ٍِ واختل ِف اللَّيل و َّ
ٰ
ب﴾
ـ
ـ
اِلْل
ي
و
ِل
ات
ي
ْل
ا
ه
اِل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

﴿ شىۈبنىسىىزكى ،ئاەمانالرنىڭ بە ل:مىننىڭ يار تىلىشىدا ،كې ە بىلەن كۈندۈلنىڭ
نىبەتلىشىپ تۇرۇشىدا ئەقى ئى ىلىري ئۈتۈن ئەلتەتتە روشەن دەلىللەر بار﴾ (-2ەۈرە /
ئال ئىمران -191ئايەت)
يەنى ئېگىزلىكى ،كەىلىكى ،ت ۋەنلىكى ،قاتتىقلىقى ۋە ئاس مان-زېمىن
ئ ارىلىقى دىكى س

ەييارىالر ،تۇرغۇن يۇلتۇزالر ( ،زېمىندىكى) دېڭىزالر ،تاغالر،

چ ل-باياۋانالر ،دەل-دەرەب ۋە ئ س

ۈملۈكلەر ،زىرائەتلەر ،يەل-يېمىش

الر،

ھاي اناتالر ،يەر ئاس تى بايلىقلىرى ۋە رەىگى ،پۇرىقى ،تەمى ۋە خۇس ۇس ىيىتى
ئوخشاش بولمىغان پايدىلىق نەرسىلەر ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىي ئالمىشىشى ۋە
ئىككىس ىنىي ئۇزۇن قىس قا بولۇش ى ۋە باراۋەر بولۇش لىرىنىي ھەممىس ى
غ الى

 ،ھ ې ك مەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،بۈيۈك ئ الالھ ت ائ االنى ي

ئورۇنالش تۇرۇش ىدۇر .مەزكۇر نەرس ىلەر ،بۇ ھەقتە ياخش ى ئويلىنالمايدىغان
ن ادان الردەك ئەمەس ،بەل ك ى ،ھەر ق ان داق نەرس

ىنى ي ھەقىقىتىنى

چۈشىنەلەيدىغان ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئەل ەتتە ،ئالالھ تائاالنىي بارلىق-
بىرلىكىنى ك رسىتىدىغان ئوچۇق ئاالمەتلەردۇر.
ئ الالھ ت ائ اال ئەقىلس

ىز ،نادانالرنىي ئالالھ تائاالنىي بارلىق-بىرلىكىنى

ك رس ىتىپ بېرىدىغان ئوچۇق پاكىتالرنى ك رس ىمۇ ئۇنىڭدىن يۈز ئ رۈيدىغان،
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ئ زىنى ي زاتىنى ،س

ۈپەتلىرىنى ،يولغ ا قويغ ان ئىش

لىرىنى ،تەق دىرىنى

ئۇقتۇرىدىغان قىلىپ ياراتقان نەرس ىلەر بىلەن ئىەرەت ئالمىغان كىش ىلەرنى
ئەيىەلەپ مۇنداق دېدى:

ُُ
ُ
ِّ ِّ
َّ
َثهم بِاهللِ
ات واِل ٍِ ي ُمرون عليها وهم عنها ُمع ِر ُضون ،وما يُؤ ِم ُن أك
﴿وكأيِن ِمن هية ِف السم ٰـو ِ
ُ
َّ ُ
َّشكون﴾
م
م
ه
ِإال و
ِ
﴿ئاەىىمانالردا بە ل:مىندا (ئالالھنىڭ قۇدر تىنىڭ) نۇرغۇن ئاۇمەتلىري باركى ،ئۇۇر

ئۇنىڭ يېنىد ن پەربا قىلماي ئىتۈ

كېتىدۇ ئۇۇرنىڭ نۇرغۇنى ئالالھقا ئىشىىەنمەيدۇ،

ئىشەن ەند مۇ ئالالھقا شېر ز كەلتۈر دۇ﴾ (-13ەۈرە  /يۈەۈف -111 ،-115ئايەت)
ئاندىن ئالالھ تائاال ئەقىل ئىگىلىرىنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى:

َّ
َّ
ُ
ٰ ٰ ً ُُ ً
ودا وَع ُجنُ
ك ُرون ف خلق َّ
ُ
ٰ
ات واِل ٍِ َّبنا ما
و
ـ
م
الس
ف
ت
ي
و
م
ه
ب
و
ع
ق
و
ا
م
ـ
ي
ق
اّلل
ن
و
ر
ك
ذ
ي
ين
اَّل
﴿ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ً
ل ُسبحانْ ف ِقنا عذاب َّ
اِلا ِ ﴾
اط
خلقت هذا ب ِ
﴿ئۇۇر ئىرە تۇرغىانىد مۇ ،ئولتۇرغىانىد مۇ ،ياتقاند مۇ ئالالھنى ئەەىىىلە

تۇر دۇ،

ئاەمانالرنىڭ بە ل:مىننىڭ يار تىلىشى توغر سىدا پىكىر يۈر ۈل دۇ( .ئۇۇر ئېيتىدۇ) «ئى
رەببىمىز! بۇنى بىكار ياراتمىد ڭ .ەەن پاكتۇرەەن ،بىزنى دولاخ ئالابىد ن ەاقلىاىن»﴾
(-2ەۈرە  /ئال ئىمران -191ئايەت)
يەنى ئۇالر ئاس مان بىلەن زېمىننىي ئىچىدىكى ئاالمەتلەرنى ،ياراتقۇچىنىي
كاتتىلىقىنى ،ئۇنىي قۇدرىتىنى ،ئۇنىي بىلىمىنى ،ئۇنىي ھېكمىتىنى ،ئۇنىي
تاللىشىنى ۋە ئۇنىي رەھمىتىنى ئۇقتۇرىدىغان ھېكمەتلەرنى چۈشىنىدۇ.
ئىەنى ئ ابە اس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم ادىن رى ايەت قىلىنىدۇ :مەن پەيغەمەەر
ئەلەيھىسساالمنىي ئاياللىرىدىن بىرى بولغان ھاممام مەيمۇنەنىي قېشىدا قونۇپ
قالدىم .پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم ئاياللىرى بىلەن بىرەر س ائەتچە پاراىلىش ىپ
ئ ان دىن ئۇخالپ ق ال دى .كېچىنى ي ئ اخىرقى ئۈچتىن بىرى بولغ اندا (قوپۇپ)
ئولتۇرۇپ ،ئاسمانغا قاراپ:

ِّ ُ
﴿إ َّن ف خلق َّ
السم ٰـوات واِل ٍِ واختل ِف اللَّيل و َّ
ٰ
ب﴾
ـ
ـ
اِلْل
ي
و
ِل
ات
ي
ْل
ا
ه
اِل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

﴿ شىۈبنىسىىزكى ،ئاەمانالرنىڭ بە ل:مىننىڭ يار تىلىشىدا ،كې ە بىلەن كۈندۈلنىڭ
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نىبەتلىشىپ تۇرۇشىدا ئەقى ئى ىلىري ئۈتۈن ئەلتەتتە روشەن دەلىللەر بار﴾ (-2ەۈرە /
ئال ئىمران -191ئايەت)
دېگەن ئ ايەتنى ئوقۇدى .كېيىن قوپۇپ ت اھ ارەت ئ ال دى ۋە تاھارەت نامىزىنى
ئوقۇدى .ئاندىن  00رەكئەت تەھەج ۇد نامىزى ئوقۇدى ،بىالل ئەزان ئېيتقاندىن
كېيىن ئىككى رەكئەت بامداتنىي سۈننىتىنى ئوقۇپ بولۇپ چىقىپ ،كىشىلەرگە
بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بەردى( .ئىمام بۇخارىي رى ايەت قىلغان)
پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم بۇ ئايەتنى بەك ك پ تەپەككۇر قىالتتى .يەنە بىر
ھەدىستە مۇنداق دېيىلىدۇ:
ئەت ا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رى ايەت قىلىنى دۇكى ،ئۇ مۇن داق دەي دۇ :مەن،
ئىەنى ئ مەر ۋە ئۇبەيدە ئىەنى ئۇمەير ئۈچىمىز ئائىش

ە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىي

يېنىغا ماىدۇق .بىز ئۇنىي قېشىغا كىرگەندە ،بىز بىلەن ئۇنىي ئارىلىقىدا پەردە
ب ار ئى دى .ئىەنى ئ مەر :مەقس

ەتكە كەلس

ەك ،س

ىز بىزگە پەيغەمەەر

ئەلەيھىس س االمدىن ك رگەن ،سىزنى ئەڭ ھەيران قالدۇرغان ئىشتىن بىرنى دەپ
بەرگەن بولس ىڭىز ،دېدى .ئائىش ە يىغالپ تۇرۇپ :ئۇنىي ھەممە ئىش ى ھەيران
ق االرلىق ئى دى .بىر كۈنى كېچىس

ى ئۇ م اى ا پەرۋەردىگ ارىغ ا ئىە ادەت

قىلغى دىغ انلىقىنى دېدى .ئاندىن مەن :ئالالھ نىي نامى بىلەن قەس

ەمكى،

ش ەكس ىز مەن س ىلىنىي (ئالالھ تائاالغا) يېقىنچىلىق قىلىش لىرىنى ۋە
پەرۋەردىگارلىرىغا ئىەادەت قىلىش لىرىنى ياخشى ك رىمەن ،دېدىم .شۇنىي بىلەن
ئۇ (ئ الالھق ا) ئىەادەت قىلىش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇپ تاھارەت ئالدى ،تاھارىتى
ئۈچۈن س

ۇنى ك پ ئىش

لەتمىدى .ئاندىن ناماز ئوقۇدى( ،نامازدا) يىغلىدى.

يىغىدىن ھەتتا س اقاللىرى ھ ل بولۇپ كەتتى .ئاندىن س ەجدىگە باردى ،يەنە
يىغلىدى .ھەتتا يەرنى ھ ل قىلى ەتتى ،كېيىن يېنىچە يېتىپ ھەتتا بىالل
كېلىپ ،بامدات نامىزىغا ئەزان ئېيتقۇچە يىغلىدى .ئاندىن بىالل :ئى ئالالھنىي
پەيغەمەىرى! نېمە ئۈچۈن شۇنچە يىغاليسەن؟ ھەقىقەتەن ئالالھ سېنىي ئىلگىرى
قى ل غ ان ۋە ك ې يىنكى قىلى پ قېلىش مۇمكىن بولغ ان گۇن اھلىرىڭنى
كەچۈرى ەتكەن تۇرس ا؟ دېدى .پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم« :ئى بىالل! س اىا ۋاي!
مېنى يىغلىش ىمدىن نېمە توس ۇپ قالىدۇ؟ ھەقىقەتەن ماىا بۇ كېچە ئالالھ
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ِّ ُ
تائاالنىي﴿ :إ َّن ف خلق َّ
السم ٰـــوات واِل ٍِ واختل ِف اللَّيل و َّ
ٰ
ب﴾
ـــ
ـــ
اِلْل
ي
و
ِل
ات
ي
ْل
ا
ه
اِل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

﴿شىىۈبنىسىىىزكى ،ئاەىىمانالرنىڭ بە ل:مىننىڭ يار تىلىشىىىدا ،كې ە بىلەن كۈندۈلنىڭ
نىبەتلىشىپ تۇرۇشىدا ئەقى ئى ىلىري ئۈتۈن ئەلتەتتە روشەن دەلىللەر بار﴾ (-2ەۈرە /
ئال ئىمران -191ئايەت) دېگەن ئايىتى چۈش تى دەپ ،بۇ ئايەتنى ئوقۇپ ۋە ئۇنىي
(مەنىسى ھەققىدە) ئويالنمىغان كىشىنىي ھالىغا ۋاي!» دېدى( .ئىەنى مەردەۋى
رى ايەت قىلغان)
ئالالھ تائاال ئ زىگە ھەقىقىي ئىش ەنگەن كىش ىلەرنىي س ۈپەتلىرى ھەققىدە
«قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

َّ
ُُ
ُ
َّ
ً
ُ
ٰ
ُُ
ُ ُ
اَّل ين إِ ذ ا ذ ِك ر اّلل و ِج ل ت ق ل وبُ ُه م و إ ِذ ا ت ِل ي ت ع ل ي ِه م هي ات ه زاد ت ُه م إِيم ان ا
﴿ إِ ن م ا ال م ؤ ِم ن ون ِ
َّ ُ
وَع ب ِِّ ِه م ي ت و َّك ون ﴾
﴿ئالالھ ياد ئېتىلسە د للىر دا قورقۇنۇ پەيدا بولىد اان ،ئالالھنىڭ ئايەتلىري تىالبەت

قىلىنسىىىا ئىمانى كۈتىيىد اان ،پەربەرد ار اا تەبەككۇل قىلىد اان كىشىىىىلەرۇ كامى
مىمىنلەردۇر﴾ ( -8ەۈرە  /ئەنفال -3ئايەت)
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ﴿ :د للىر دا قورقۇنۇ پەيدا بولىد اان﴾ يەنى ئالالھ تائاال
ياد ئېتىلس ە ،ئۇالر ئالالھ تائاالدىن قورقۇپ ۋۇجۇدى تىتىرەيدۇ .ئىمام س ۇددى
مۇنداق بايان قىلىدۇ :بۇ م مىننىي س ۈپىتىدۇر ،م مىن ئالالھ تائاالنى زىكىر
قىلس ا قورقۇنچتىن دىلى تىتىرەپ تۇرۇش م مىنگىال اليىق سۈپەتتۇر .يەنى ئۇالر
ئالالھ تائاالنى ياد ئەتسە ئۇنىڭدىن قورقىدۇ .ئۇنىي ئەمر پەرمانلىرىنى ئورۇناليدۇ.
توسقان ئىشلىرىنى تەرك ئېتىدۇ.

َّ َّ
﴿وأ َّما من خاف مقام ِّب ِه ونه َّ
اِلفس ع ِن الهوى ،ف ِإن اْلنة ِه المأوى﴾

﴿پەربەرد ار نىڭ ئالد دا تۇرۇ

ەىىوراققا تارتىلىشىىتىن قورقىد اان ،ئىل نى نەپسىىى

شاھىشىىىاا بېر لىشىىتىن تەكلى ەن ئادەم ە كەلسىىەك ،ھەقىقەتەن ئۇنىڭ جايى جەننەت
بولىدۇ﴾ (-19ەۈرە  /نال اات -41 ،-41ئايەت)
بۇ ئ ايەت ھەققى دە ئەلى ئىەنى ئەبۇتەلھە ئىەنى ئ ابە اس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىي مۇنداق دېگەنلىكىنى رى ايەت قىلىدۇ :مۇناپىقالر پەرز ئىەادەتلىرىنى
قىلى اتقان چاغدا ،ئۇالرنىي دىللىرىغا ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش دېگەن نەرس
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ە

كىرمەيدۇ .ئۇالر ئالالھ تائاالنىي ئايەتلىرىدىن ھې

نەرس ىگە ئىمان ئېيتمايدۇ.

ئ الالھ ت ائ االغ ا تەۋەككۈل قىلم اي دۇ .خ الىي يەرلەردە ن ام از ئوقۇمايدۇ .مال-
مۈلكىنىي زاكىتىنى بەرمەيدۇ .شۇىا ئالالھ تائاال ئۇالرنىي م مىن ئەمەسلىكىنى
خەۋەر قىلدى .بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:

ُ
ً َّ َّ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ َّ
ُ
اَّل ين ء ام نُ وا ف زاد ت ُه م
نز ل ت س و ة ف ِم ن ه م م ن ي ق ول أ ي ك م زاد ت ه ه ِذ ِ إِيم ان ا ف أ م ا ِ
﴿ و إِذ ا م آ أ ِ
إ يم ان ًا و ُه م ي س ت ب ِ ُ
َّش ون ﴾
ِ
﴿ بىرەر ەىۈرە نال

قىلىن سىا ،ئۇۇر (يەنى مۇناپىقالر) نىڭ ئار سىدا « بۇ ەۈرە

قايسىڭالرنىڭ ئىمانىنى كۈتەيتى تۇ » دەيد اانالر بار .مىمىنلەر ە نىسبەتەن بۇ ەۈرە
ئۇۇرنىڭ ئىمانىنى تېخىمۇ كۈتەيتتى ،ئۇۇر بۇنىڭد ن ەىيۈنۈ

كېتىدۇ﴾ (-9ەۈرە /

تەببە  -134ئايەت)
ئ الالھق ا ئىم ان كەلتۈرۈپ ئىمانىدا مۇس

تەھكەم تۇرغۇچىالرنىي مۇكاپاتى

ھەققىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

اّلل ثُ َّم اس ت ق ُ
﴿ إ َّن َّاَّل ين ق ال ُوا ب ن ا ٰ ُ
ام وا ت َ َّ
َن ُل ع ل ي ه ُم ال م ل ئ ِك ُة أ َّال َت اف وا و ال َت ز ن ُوا وأ ب ِ ُ
َّش وا
ِ
ِ
ِ
َّ َّ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
بِاْل ن ِة ال ِت ك نتُم ت وع ُد ون  .ن ُن أ و ِْل اؤ ك م ِف ال ي اةِ ال ن ي ا و ِف اْل ِخ ر ةِ و ل ك م ِف يه ا م ا ت ش ت ِِ
ُ
ُ
َّ
ُ ً ِّ
ُ
ُ
أ نف ُس ك م و ل ك م ِف يه ا م ا ت د ُع ون  ،ن ُز ال ِم ن غ ف و َّ ِح يم ﴾
ُ

﴿شىۈبنىسىىىزكى« ،پەربەرد ار مىز ئالالھتۇر» د :ەن ،ئاند ن توغرا يولدا بولاانالرغا
پەر شتىلەر تۈشۈ

«قورقماڭالر ،غەن قىلماڭالر ،ەىلەر ە بەدە قىلىناان جەننەت ئۈتۈن

شۇشال بولۇڭالر ،بىز دۇنيا بە ئاشىرەتتە ەىلەرنىڭ دوەتۇڭالرمىز ،جەننەتتە ەىلەر ئۈتۈن
كىڭلۈڭالر تارتقان نەرەىلەرنىڭ ھەممىسى بە تىلى ەن نەرەەڭالرنىڭ ھەممىسى بار ،بۇۇر
نىىاھىىايىتى مەغ ىرەت قىلاۇتى ،نىىاھىىايىتى مېنر بىىان ئىىالالھ تەر ىىىد ن تەييەرۇناىىان
ل ياپەتتۇر» دەيدۇ﴾ (-41ەۈرە  /فۇەسىلەت -23~21ئايەت)

ُ ُ
َّ
ُٰ ُ
ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلَّم :اْل َّن ُة بن ُ
اءها ْلنة ِمن فِضة
اّلل عنه قال قال س
[عن أ ِب هريرة ِِض
ِ
ُ ُ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
وت وتُربتُها َّ
الزعفران من يدخلها ينع ُم
وْلنة ِمن ذهب و ِمل ُطها ال ِمسْ اِلذف ُر و ُحصباؤها اللؤل ُؤ واْلاق
ُ َّ
ُ ُ
اب ُهم واليفَن شب ُ
وت ال تبّل ثي ُ
ال يبأ ُس وَي ُ ُ
(متفق علي ِه)
اب ُهم].
م
ي
ال
ل
ِ
ِ
ِ
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” ئەبۇ ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن
مۇنداگ د :ەن جەننەتنىڭ بىنالىري بىر شىشىىى كۈمۈشتىن ،بىر شىشى ئالتۇند ن ،بۇ
شىشىالرغا قويۇلاان ۇيلىري شۇش ۇراگ ئى ار -ئەنبەردۇر .نەقىى تاشلىري بولسا ىھەر
مىارجىان -ياقۇتتۇر .تۇپر قى لەئ ىراندۇر .جەننەتكە كىر ەن كىشىىىىى مەڭ ۈ نېامەتتە
لەللەت ئالىدۇ ،جاپا -مۇشەققەت تارتمايدۇ ،مەڭ ۈ قالىدۇ ،ھەر ىز ئىلمەيدۇ ،كىيىم-
كەتمەيدۇ ،مەڭ ۈ ياش تۇر دۇ( “.بىرلىككە

كې ەكلىري كونىر مايدۇ ،ياشىلىقى تۈ ە
كەل ەن ھەد س)

دېمەك ،بىز تەۋھىد ئىلمىنىي ئىس الم دىنى ئىلىملىرىنىي ئاس اس ى ۋە
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىي مۇس

ۇلمانالرنىي دىنىي ھاياتىدا ئىنتايىن

مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن لىكىنى تونۇپ يەتكەن ۋاقتىمىزدا ،ئۇنى ياخشى
ئ گىنىش

نىي ،ئىنچىكە تەتقىق قىلىش

نىي تېخىمۇ مۇھىم ئىكەنلىكىنى

چوىقۇر ھېس قىالاليمىز.
ئ الالھ ت ائ اال ھەممىمىزنى ئ الالھق ا ھەقىقىي ئىم ان ئېيتق انالر ق ات ارى دا
قىلس ۇن ،ئىلگىرى-كېيىن ،بىلىپ-بىلمەي قىلىپ س الغان گۇناھلىرىمىزنى
مەغپىرەت قىلس ۇن ،ئۇس تازلىرىمىزنى ،ئاتا-ئانلىرىمىزنى ،ئەر-ئايال بارلىق
م مىن-مۇس ۇلمانالرنى مەغپىرەت قىلس ۇن ،بىزنى ئىمان بىلەن كېتىش كە
نىس ىپ قىلس ۇن ،ئاس تىدىن ئ س

تەىلەر ئېقىپ تۇرىدىغان نازۇنېمەتلىك

جەننەتلىرىگە اليىق بولغان م مىن مۇس ۇلمانالردىن بولۇش قا مۇيەسسەر قىلسۇن،
ئاخىرەتتە پەيغەمەەرلەر بىلەن بىر سەپتە ھەشىر قىلىنىشقا نىسىپ قىلسۇن!

ُ
ُ ُ ُل
َّ ُ ُ
ُ ُ
ٰ
ول بما أُنزل إْله من َّ ِّ
اّلل ومآلئِك ِت ِه وكتُ ِب ِه و ُ ُس ِل ِه ال نف ِّرق بي
ب
ن
هم
ُك
ون
ن
م
ؤ
م
ال
و
ه
ب
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
همن الرس ِ
َّ
ُ
أحد ِّمن ُسـله وقالُوا سمعنا وأطعنا ُغفرانْ َّبنا وإْلْ المص ُ َّ
اخذنا ِإن ن ِسينا أو أخطأنا
ي بنا ال تؤ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ
َّبنا وال َتمل علينا إ ً
اَّلين ِمن قب ِلنا َّبنا وال َت ِّملنا ما ال طاقة ِلا بِ ِه واعف عنا
ْصا كما ْحلته َع ِ
ِ
ِ
واغفر ِلا وا ْحنآ أنت موالنا ف ُ
انِصنا َع القومِ الَكفِ ِرين .همي!
ِ
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-04ئاينىي -02كۈنى (جۈمە)

ھاالل-ھارام توغرىسىدا
َّ ٰ َّ
يم
ِمْسِب اهللِ الرْح ِن الر ِح ِ
ُ ٰ َّ
َّ
الط يِّ ب ات  ،وأ د َّ
َّ
ات ،
و
ق
اِل
و
اق
ز
اِل
اف
ن
صــ
أ
ن
م
م
ه
ي
ل
ع
د
ا
ب
ع
ل
ل
ح
أ
ي
اَّل
ِ ِ
ا ل م د ِّللِ ِ
ِ
ِِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِّ
ُ ُ
ُ ُ
وح َّر م ع ل ي ِه م م ا ي ك و ن ب ِ ِه َض ِف أ ب د ا ن ِ ِه م و ع ق و ل ِ ِه م وأ د ي ا ن ِ ِه م  ،وأ ح اط ب ِك ل َش ء ِع ل ًم ا،
ُ َّ
ُ ُ ُ ُ
ُك َش ء ْح ًة وح ك ًم ا  .وأ ش ه ُد أ ن ال إل ٰـــه إ الَّ ٰ ُ
اّلل وح د ُ
ْ و ّلُ
ش ي ْ ّل ّ ،ل ال م ل
ال
سـ ع
ِ
وو ِ
ِ
ِ
َّ ٰ ُ
ال م ُد  ،وأ ش ه ُد أ َّن ُم َّم ًد ا ع ب ُد ُ و ُس و ُّلُ ال ب ش ُ
هّلِ وأ ص ح اب ِ ِه  ،و م ن
ي اِلَّ ِذ ي ُر ص ّل اّلل ع ل ي ِه وَع ِ
ِ
َّ
ت ب ع ُه م ب إ ح س ان إ َل ي و مِ ِّ
ال ي ِن  .أ م ا ب ع ُد :
ِ
ِ
ِِ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ك ُم ال ك ذ ب ه ــذ ا ح ل ل وه ـذ ا ح رام ِِّّل ف ُ
ّت وا
قوّل تعاَل﴿ :و ال ت ق ول وا ل ِم ا ت ِص ف أ ل ِس ن ت
ِ
َّ َّ
ّتون َع اهللِ ال ك ذ ب ال ُي ف ل ُ
اَّل ين ي ف ُ
ح ون ﴾
َع اهللِ ال ك ِذ ب إِن ِ
ِ
ِ
﴿ ەىلەر بايان قىلىتاتقان نەرەىلەر ئۈەتىدە ئاغز ڭالرغا كەل ەن ە « بۇ ھاۇل ،ئۇ
ھىاران» د:مەڭالر .تۈنكى بۇنىداگ د:سىىىىەڭالر ئالالھ نامىد ن يالااننى ئويدۇرغان
بولىسىىىىىلەر .ئىالالھ نىامىىد ن يىالاىاننى ئويدۇرغۇتىالر ھەقىقەتەن مەقسىىىىىتى ە
ئېر شەلمەيدۇ﴾ ( -11ەۈرە  /نەھ  -111ئايەت)
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  ،ھ رمەتلىك جامائەتلەر !
ئىسالم دىنى ئاخىرقى ساماۋى دىن بو لۇش سۈپىتى بىلەن ھەر قايسى زامان
ۋە ماكاندىكى پۈتۈن ئىنسانىيەتنىي مەنپەئەتىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن شەخس
ۋە جەمئىيەتكە پ اي دىلىق ھەرق ان داق ئىش

ق ا بۇيرىغ ان ،ي ام ان ۋە زىيانلىق

ھەرقانداق ئىش تىن توس قان .بۇ يەردىكى بۇيرۇلغان ياخش ىلىقالر ۋە توس ۇلغان
يامانلىقالر بى اسىتە ھاالل-ھارام مەسىلىسىگە مۇناسى ەتلىكتۇر.
ئىس الم دىنىدا ھاالل-ھارام ئۇقۇمى ئاددىي ۋە ئېنىق بۇلۇش بىلەن بىرگە
ئاس مان-زېمىن ۋە تاغالر ئ ز ئۈس تىگە ئېلىشقا جۈرئەت قىاللمىغان ،ئىنسانالرال
ئ ز ئۈس

تىگە ئالغان كاتتا ئامانەتتۇر .بۇ ئامانەت ئىالھى تەكلىپلەر ئامانىتى ۋە
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يەر يۈزىدە ئالالھقا ۋاكالىتەن ئىز باس ارلىق قىلىش ۋەزىپىس ىنى ئ ز ئۈس تىگە
ئېلىش ئامانىتىدۇر .ئىنس ان ش ۇ مەس ئۇلىيەت ئاس اس ىدا مۇكاپاتلىنىدۇ ،ياكى
جازالىنىدۇ .شۇنىي ئۈچۈن ئاخىرەتكە ئىشەنگەن ھەرقانداق كىشى ھاياتى دۇنيادا
ھاالل-ھارام مەس ىلىس ىگە ئاالھىدە دىققەت قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا ئەستايىدىل ۋە
ئېھتىياتچانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىش ى الزىم .ش ۇ مۇناس ى ەت بىلەن ت ۋەندە
ئىسالم دىنىدىكى ھاالل-ھارام توغرىسىدا قىسقىچە توختىلىپ ئ تىمىز.
ھاالل

ئالالھ تەرىپىدىن قىلىش

قا رۇخس

ەت قىلىنغان ،چەكلىمىگە

ئۇچرىمىغان نەرسىدۇر.
ھارام
نەرس

ئالالھ تەرىپىدىن كەس كىن بۇيرۇق بىلەن قىلىنىش ى چەكلەنگەن

ە بولۇپ ،بۇنىڭغا خىالپلىق قىلغۇچى ئاخىرەتتە ئالالھنىي جازالىش

ىغا

دۇچار بولىدۇ ،بەلكى دۇنيادىمۇ شەرئى جازاغا تارتىلىشى مۇمكىن .

ھاالل-ھارام قىلىش پەقەت ئالالھنىڭال ھەققىدۇر
ئالالھ ياراتقان پۈتۈن نەرس ىلەر ئەس لىدە ھااللدۇر ،ئۇچۇق ۋە ئىش ەنچلىك
دەلىل-ئىس پات ئارقىلىق ئالالھ تەرىپىدىن ھارام قىلىنغان نەرس ىلەردىن باشقا
ھارام نەرسە يوقتۇر ،ئەگەر بىر نەرسىنىي ھاراملىقىغا ئۇچۇق ،ئىشەنچلىك دەلىل
بولمىس ا ،ئۇ نەرس ە ئەس لىگە ئاس اس ەن ھاالل ۋە مۇباھدۇر .چۈنكى ئالالھ تائاال
ھەرقانداق نەرس ىنى كىش ىلەرنىي پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئەسلىدە ھاالل ۋە مۇباھ
قىلىپ ياراتقانلىقى ھەققىدە «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دېگەن:

ُ َّ
ُ
كم ما ف اِل ٍ ْج ً
يعا﴾
ل
ق
ل
خ
ي
اَّل
﴿هو
ِ
ِ ِ
ِ

﴿ ئالالھ يەر يۈل د كى ھەممە نەرەىىىنى ەىىىلەر ئۈتۈن ياراتتى﴾ (  - 3ە ى ۈ رە /
بەقەرە  - 39ئايەت )

َّ
ً ِّ ُ
ُ َّ
َّ
يعا منه﴾
ْج
ات وما ِف اِل ٍِ ِ
﴿وسخر لكم ما ِف السم ٰـو ِ

﴿ ئىالالھ ئاەىىىىمانالرد كى بە ل:مىند كى نەرەىىىىىلەرنىڭ ھەممىسىىىىىنى ئىل
مەرھەمى تىد ن ەىلەرن ىڭ مەن ەئەتلىنىشىڭالر ئۈتۈن بوي سۇندۇرۇ
ە ۈ رە  /جاەىيە  - 12ئايەت )
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بەردي﴾ ( - 45

مۇش ۇنىڭغا ئوخش اش ئايەتلەرنىي ھ كمىگە ئاس اس ەن ئالالھ تائاال ئ زىنىي
ئىالھى ھېكمىتى بىلەن ئېنىق ھ كۈملەر ئ ارقىلىق ھ ارام قىلغ ان ي اكى
چەكلىگەنلىرىدىن باش قا بارلىق نەرس ىلەرنى بىزگە نېمەت قىلىپ بەرگەن تۇرسا
كىممۇ ئ ز بېش

ىمچىلىق بىلەن بۇ نەرس

ىلەرنى ھ ارام قىلى پ چەكلەپ

ئىنسانالرنى بۇ نېمەتلەردىن مەھرۇم قىلىشقا جۈرئەت قىاللىسۇن؟!
ئ الالھ ت ائ اال پەقەت بىر پۈتۈن ھ الەتتە بولغ ان بۇ نېمەتلەردىن بەزىەىر
قىس مىنىال مەلۇم ھېكمەتلەرگە ئاس اس ەن ھارام قىلغان ،بۇ س ەۋەبتىن ئىس الم
ش

ەرىئىتىدە ھارامنىي دائىرىس

ى ئىنتايىن تارىيىپ ،ھااللنىي دائىرىس

ى

ناھايىتى كېڭەيدى.
چۈنكى ھارام قىلىش

قا بىزگە ئۇچۇق ۋە ئىش

ەنچلىك دەلىللەر بەك ئاز

بولغاچقا ،ھاالل ياكى ھاراملىقىغا دەلىل كەلمىگەن ھەرقانداق نەرس ە ئەس لى
ھاالللىق ھالىتىدە يەنى ئىالھى كەچۈرۈم دائىرىسىدە قېلى ېرىدۇ.
بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ُ ُ
ُٰ ُ
اّلل عليه وسلَّم :ما أح َّل ٰ ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[عن أب َّ
اّلل ِف ِكتابِ ِه
اّلل عنه قال قال س
ال دا ِء ِض
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ َّ ٰ
ُ
ُ
ف ُهو حلل ،وما ح َّرم ف ُهو حرام ،وما سكت عنه ف ُهو عف لو ،فاق ِبلوا ِمن اهللِ َع ِفيته ،ف ِإن اّلل لم يكن
ًّ
ً ُ َّ
ُ
اك ُم )
ِْلنّس شيئا ]  ،ثم تل ﴿ :وما َكن بْ ن ِسيا ﴾] ( وا ال ِ
”ئەبۇ ددەردا رەل يەلالھۇ ئەنن ۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ئەلەينىسىساۇن
مۇنىداگ د :ەن ئىالالھ تىائىاۇ قۇرئاندا ھاۇل قىلاىنى ھاۇل ،ھاران قىلاىنى ھارامدۇر.
ەۈكۈت قىلاانلىري بولسا ئالالھ تائاۇنىڭ كەتۈرۈمىدۇر ،ئالالھنىڭ بۇ كەتۈرۈمىنى قوبۇل
قىلىڭالر! ئالالھ ھېۇ نەرەىنى ئۇنتۇ

قالمايدۇ ،د:دي .ئاند ن پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن

بۇ ئايەتنى ئوقۇدي ﴿پەربەرد ا ر ڭ ھېۇ نەرەىىىىنى ئۇنتۇ

قالمايدۇ( “﴾.ئىمان ھاكىم

ر تايەت قىلاان)
دېمەك بىز ھارامدىن ساقلىنىش بىلەن بىرگە ،ھاالل ئىشالر بىلەن مەشغۇل
بولۇش

ىمىز ،بىزگە ھاالل-ھاراملىقى ئېنىق بايان قىلىنمىغان نەرس

ىلەرنى

ئالالھنىي بىزلەرگە قىلغان كەىچىلىكى ۋە رەھمىتى دەپ بىلىپ بۇ نەرس ىلەر
ھەققى دە بەك ك پ ت االش-تارتىش قىلماس
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
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لىقىمىز الزىم .چۈنكى پەيغەمەەر

َّ
َّ ٰ
اّلل عن ُه عن ُسول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
ن ِض ٰ ُ
[عن أب ثعلبة اْل ُش ِّ
اّلل علي ِه وسلم قال ِ :إن اّلل تعاَل
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
ُ
ً
فرٍ فرائِض فل تضيِّ ُعوها ،وحد ُح ُدودا فل تعت ُدوها ،وح َّرم أشياء فل تنت ِهكوها ،وسكت عن أشياء
ُ َّ ُ
ُ
ً ُ
الا قط ِن)
ْحة لكم غي ن ِسيان فل تبحثوا عن ًها ( ].وا
” ئەبۇ ەىىىەئلەبە ھۇشىىىەنى رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسىىسىىالم مۇنداگ د :ەن ئالالھ ەىىىلەر ە مەلۇن پەرللەرنى پەرل قىلدي ،ئۇنى لايا
قىلمىاڭالر .تې را بەل ىلە

بەردي ،ئۇنىڭد ن ھالقىماڭالر .يەنە بەلي نەرەىىىىىلەرنى

ئۇنتۇغانلىقتىن ئەمەس بەلكى ەىىىلەر ە رەھمەت قىلاانلىقتىن ەىىۈكۈت قىلدي (يەنى
ئۇتۇگ بايان قىلمىدي) ئۇنى ئىزد مەڭالر( “.ئىمان دار قۇتنى ر تايەت قىلاان)
بىز يۇقىرىدا ئېيتىپ ئ تكىنىمىزدەك نەرس ىلەرنىي ئەس لى ھاالللىق
س ۈپىتى ماددىي نەرس ىلەر بىلەنال چەكلىنىپ قالماستىن ،بەلكى ئادەت ياكى
مۇئامىلە قاتارلىق ئىش-ھەرىكەتلەرنىمۇ ئ ز ئىچىگە ئالىدۇ .ش ۇىا ،ئادەت ۋە
مۇئ امىلىلەردىمۇ ئالالھ ھارام قىلغاندىن باش
ئەس

قا ئىش

الرنىي ھەممىس

ى

لى دىكى ھ االللىق ۋە مۇب اھلىق ھ كمى دە تۇرۇۋېرىدۇ .ئالالھ «قۇرئان

كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

ُ
ُ َّ
﴿وقد ف َّصل لكم ما ح َّرم عليكم﴾

﴿ ئالالھ ەىلەر ە ھاران قىلا ان نەرەىلەرنى ئۇتۇگ بايان قىلدي﴾ (-1ەۈرە  /ئەناان
-119ئايەت)
بۇ ئ ايەت پۈتۈن م اددا ۋە ئىش-ھەرىكەتلەرگە ئومۇمىي دۇر .ئەمم ا دىن دا
ا دەل بۇنىي ئەكس

بەلگىلەنگەن ئىەادەتلەر بولس

ئارقىلىق چەكلەنمىگەننىي ھەممىس
توغرا ئىەادەت بولۇش

ى ئۈچۈن ش

ىچە بولۇپ ،ئېنىق دەلىللەر

ى توغرا ئىەادەت ھېس
ۇ قىلى اتقان ئىش

ابالنمايدۇ .بەلكى

ىمىزنىي ئالالھ ھەمدە

ئالالھنىي رەس ۇلى ك رس ەتكەن ك رس ەتمىگە ئۇيغۇن بولغان ش ەرئىي ئىەادەت
ئىكەنلىكىگە ئېنىق دەلى ل ۋە ھ كۈم بولغ ان بولۇش
ب اش

قىس

ى كېرەك .ئۇنىڭ دىن

ى بى دئەت تۇر .چۈنكى ئىە ادەتلەر پەقەت ۋەھيى يولى بىلەنال

يەتكۈزۈلىدىغان دىننىي س

اپ ك رس

ەتمىس

ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
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ىدۇر .بۇ توغرىس

ىدا پەيغەمەەر

َّ
ُ ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[عن َعئشـة ِض ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم :من أحدث ِف أم ِرنا هذا
اّلل عنها قالت قال س
ِ
ما ليس ِفي ِه ف ُهو لد ( ].وا ُ ُ
اْلخا ِي)

” ئائىشىە رەل يەلالھۇ ئەنناد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ەەلاللالھۇ ئەلەينى

بەەىىەللەن مۇنداگ د :ەن كىمكى بىزنىڭ بۇ ئىشىىىمىزدا (يەنى د نىمىزدا) يوگ نەرەىىىنى
پەيدا قىلسا ،ئۇ ئىى رەت قىلىنىدۇ( “.ئىمان بۇشاري ر تايەت قىلاان)
بۇنىڭغا ئاساسەن دىننىي ھەقىقىتى ئىككى نەرسىدە گەۋدىلىنىدۇ.
 .0ئالالھدىن باش قىغا ئىەادەت قىلماس لىق ۋە ئىەادەت قىلىش تا ئالالھ
ئ زى ك رسەتكەن يول بويىچە ئىەادەت قىلىش.
 .4ھەرقانداق بىر كىشى

مەيلى ئۇ كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر

يېنى دىن بىرەر ئىە ادەتنى پەي دا قىلس

ئ ز

ا ئۇنى ي بۇ ئ ازغۇنلىقى قەتئىي رەت

قىلىنى دۇ .چۈنكى جانابىي ئالالھ ئ زىگە يېقىنالش

تۇرىغان ئىەادەتلەرنى يولغا

قويۇش تا بىردىنەىر ھوقۇق ئىگىس ىدۇر .ئەمما ئادەت ۋە مۇئامىلە ئىش لىرىنى
ئىنسانالر ئ زلىرى تۈزۈپ شۇ بويىچە ئىش قىلغان .ئالالھ بۇالرنىي خاتا يەرلىرىنى
توغرىالپ ۋە نورمالالش تۇرۇپ تەرتىپكە س الغان ۋە ش ۇنداقال زىيان-زەخمەت ۋە
بۇزۇقچىلىقتىن خالىي بولغانلىرىنى تەستىقلىغان.
ش ەرىئەت ئاس اس لىرىنى ك زىتىش ئارقىلىق ش ۇنى بىلىمىزكى ،ئالالھ
بويرۇغ ان ۋە ي اقتۇرغ ان ئىە ادەتلەر پەقەت ئ الالھنى ي بەلگىلىش
ئىس

پ اتلىنى دۇ .ش

ۇىا ئالالھنىي بەلگىلىگىنىدىن باش

ى بىلەنال

قا ئىەادەت يولغا

قويۇلمايدۇ .بولمىس ا باش قا نەرسىلەرنى خالىغانچە يولغا قويۇۋالىدىغان بولساق،
ئالالھ تائاالنىي ت ۋەندىكى س زى قاتارىغا كىرىپ قالىمىزدە ،ئالالھنىي غەزىپىگە
ئۇچرايمىز .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

﴿ أم ل ُهم ُشك ٰـ ُؤا ش ُعوا ل ُهم ِّمن ا ِّلين ما لم يأذن به ٰ ُ
اّلل ﴾
ِ
ِِ
ِ ِ

﴿ ئۇۇرنىڭ ئالالھ رۇشسەت قىلمىاان ن ەرەىنى د ن قىلىپ بېكىتكەن مەبۇدلىري
بارمۇ ﴾ (  - 43ەۈرە  /شۇرا  - 31ئاي ەت )
ئ رۈپ-ئادەتلەردىكى ئاس اس كەچۈرۈش تۇر ،ش ۇىا ئادەتلەردە ئالالھ ھارام
قىلغ ان دىن ب اش

قىس

ى مەنئى قىلىنمايدۇ .ناۋادا ھەددىمىزدىن ئېش
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ىپ

چەكلەنمىگەن بىر نەرس

ىنى ھ ارام قىلى الس

اق ،ئالالھ تائاالنىي ت ۋەندىكى

ئايىتىدە چەكلەنگەنلەرنىي قاتارىدا بولۇپ قالىمىز.

ُ
ُ
ُٰ ُ
ُ َّ
ك م ِّم ن ِّ ز ق ف ج ع ل تُ م ِّم ن ُه ح ر ً
ام ا وح ل الً قُ ل ء ٰ ُ
اّلل أ ِذ ن ل ك م
ل
اّلل
ل
نز
أ
ا
م
م
ت
ي
أ
أ
ل
﴿ق
ِ
ِ
ِ
ٰ
اّلل ت ف ُ
ّت ون ﴾
أ م َع ِ
﴿ئېيتقىنكى « دە

بېقىڭالرتۇ! ەىلەر ە ئالالھ تۈشۈر ە ر ز قتىن بەل سىنى ھاران،

بەل سىىنى ھاۇل قىلىتالد ڭ الر .ئالالھ ەىىلەر ە مۇنداگ قىلىشقا ئىجالەت بەرد مۇ ياكى
ئالالھقا تىھمەت قىلىتاتامسىلەر ﴾ ( -11ەۈرە  /يۇنۇس -59ئايەت)
دېمەك ئىس الم دىنى دا ھ االل -ھارام قىلىش ھوقۇقى ئالالھ ۋە ئۇنىي
رەس ۇلىغا خاس تۇر .شۇىا بىرەر نەرسىنى ئالالھنىي بەندىلىرىگە ھارام قىلىپ
چەكلى ېتىش كە ھەرقانداق بىر ئىنساننىي ھەققى يوقتۇر ،بۇنداق قىلغۇچىالر
ھەددىدىن ئېش ىپ ئالالھنىي ئ ز مەخلۇقاتلىرىغا قانۇن بەلگىلەپ بېرىش تىن
ئىەارەت پەرۋەردىگارلىق ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلغانلىق بولىدۇ ،ش
ھارام

ۇىا ھاالل-

مەسىلىسىدە يەىگىللىك بىلەن ئالدىراپ ھ كۈم چىقىرىشتىن قاتتىق

ئېھتىيات قىلىش ىمىز ،بولۇپمۇ دەۋرىم ىزدىكى بىر قىس ىم كىش ىلەردەك ھې
بىر ئىلىمسىز ھ كۈم ۋە پەتى ا مەسىلىلىرىگە ئارالشماسلىقىمىز الزىم .ئۇنداق
بولم اي دىكەن ،ت ۋەن دىكى ئ ايەتتە بايان قىلىنغىنىدەك ئالالھنىي ھوقۇقىغا
ت اج اۋۇز قىلى پ ئ الالھق ا ت ھمەت قىلغ انال رنى ي قاتارىدىن بولۇپ قالىمىز.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ُ ُ
ُ
ُ ُ
ك ُم ال ك ذ ب ه ـــذ ا ح ل ل وه ـــذ ا ح رام ِِّّل ف ُ
ّتوا َع اهللِ
﴿و ال ت ق ول وا ل ِم ا ت ِص ف أ ل ِس ن ت
ِ
َّ َّ
ّتون َع اهللِ ال ك ذ ب ال ُي ف ل ُ
اَّل ين ي ف ُ
ح ون ﴾
ال ك ِذ ب إِن
ِ
ِ
ِ
﴿ە ىلەر بايان قىلىتاتقان نەرەىلەر ئۈەتىدە ئاغز ڭالرغا كەل ەن ە « بۇ ھاۇل ،ئۇ
ھىاران» د:مەڭالر .تۈنكى بۇنىداگ د:سىىىىەڭالر ئىالالھ نامىد ن يالااننى ئويدۇرغان
بولىسىىىىىلەر .ئىالالھ نىامىىد ن يىالاىاننى ئويدۇرغۇتىالر ھ ەقىقەتەن مەقسىىىىىتى ە

ئېر شەلمەيدۇ﴾ (-11ەۈرە  /نەھ  -111ئايەت)
ئىلگىرىكى ئۇستازالر ئىلىم جەھەتتە مۇجتەھىدلىك ،ئىماملىق ،مۇپتىلىق
دەرى ىس ىگە يەتكەن بولس ىمۇ ،پەتى ا بېرىش تە ناھايىتى ئېھتىياتچان ئىدى.
ئالدىراپ نەق مەيداندىال جاۋاب بەرمەيتتى.
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ھ ازىرقى جەمئىيىتىمىزدە ئىلىمس

ىز پەتى ا بېرى دىغانالرنىي ك پىيىپ

كەتكەنلىكى دىن بەزى دە يەىگىلتەكلى ك بىلەن ”ئۇمۇ ھ ارام ،بۇمۇ ھ ارام“ دەپ
ئ الالھ كەىرى ،ئ اس

ان قىلى پ بەرگەن دىن يولىنى تارالش

تۇرۇپ ئ زىمىزگە

قىيىنچىلىق ۋە بېسىم ئېلىپ كېلىدىغان ئەھ الالر مەۋجۇت.
مىس ال ئالس اق ،بىر قىس ىم كىش ىلەر ” ناماز ئوقۇمايدىغان كىش ىنىي
ئەتكەن ت امىقى ھ ارام ،يېيىش
ئ ايرىش

كە بولم اي دۇ ،ئۇالر بىلەن چەك-چېگرانى

ىمىز كېرەك“ دەپ ،ھەتت اكى ئ زىنى ي ئ انىس

ى ئەتكەن ت ام اقنى

يېمەيدىغان ،ئاتا -ئانىسىدىن مۇناسى ىتىنى ئۈزىدىغان ئەھ الالر مەۋجۇت .ئاتا-
ئانىالر نامازغا س

ەل قاراش ياكى بەزى ش

ەرىئەت ئەھكاملىرىغا تۇلۇق رىئايە

قىلماس لىق بىلەن بەلكىم گۇناھكار ،پاس ىق سانىلىشى مۇمكىن .ئەمما ئۇالر
ئالالھنى ئىنكار قىلمىغان ياكى ش ېرىك كەلتۈرمىگەنال بولس ا ،ئەھلى س ۈننەھ
ۋەل امائەنىي قارىش ىدا ئۇالرنى ئىس الم كاتېگورىيەس ىدىن چىقىرىپ «كۇ رى
ياكى مۇشرىك» لىققا نىسەەت بېرىلمەيدۇ .ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:

ُ
ُ ُ ُ ً
َّ
َع وهن وفِص ُ ُ
كر ِل ولِو ِاليْ إ َّ
ٰ
ِل
اش
ن
أ
ي
م
َع
ف
اّل
ا
اْلنسان بِو ِالي ِه ْحلته أمه وهن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
﴿ ووصينا ِ
ُ
ً َّ
ُ
ُ
َّشك ِب ما ليس لْ بِ ِه ِعلم فل ت ِطع ُهما وصا ِحب ُهما ِف النيا مع ُروفا وات ِبع
الم ِصي وإِن جاهداك َع أن ت ِ
ُ
ُ
ُ ُ ِّ ُ
ِل ُث َّم إ َّ
سبيل من أناب إ َّ
ِل مر ِج ُعكم فأن ِبئُكم بِما كنتُم تعملون﴾
ِ
ِ
ِ
﴿ ئىنسىاننى ئاتا -ئانىسىاا ياششىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇگ  .تۈنكى ،ئانىسى ئۇنىڭاا
قاتمۇقات ئاجىزۇ

يۈرۈ

قورەىىاگ كىتۈردي ،ئىككى يىلدا ئۇنى ئەم ەكتىن ئاير دي.

(ئى ئىنسىان!) ماڭا بە ئاتا -ئاناڭاا شۈكۈر قىلاىن ،ئاشىر قايتىد اان جايىڭالر مېنىڭ
دەر اھىمدۇر .ئە ەر ئاتا -ئاناڭ ەېنى ەەن بىلمەيد اان نەرەىنى ماڭا شېر ز قىلىشقا
لورلىسىىا ،ئۇۇرغا ئىتائەت قىلمىاىن ،ئۇۇرغا د ۇنيادا ياششىىى مۇئامىلىدە بولاىن ،ماڭا
پۈتۈن بۇجۇدي بىلەن يۈللەن ەن ئادەمنىڭ يولىاا ئە ەشكىن ئاند ن مېنىڭ دەر اھىماا
قايتىسىىلەر ،ئاند ن مەن ەىىلەر ە قىلمىشىىڭالرنى ئېيتىپ بېر مەن﴾ (-21ەۈرە /
لۇقمان -15 ،-14ئايەت)
م ان ا بۇ ئايەتنىي مەزمۇنىدىن ئېنىق ك رۈۋېلىش

قا بولىدۇكى ،ئىس

الم

دىنىمىزدا ئاتا-ئانىغا ياخش ىلىق قىلىش ئاالھىدە تەكىتلەنگەن ،ھەتتاكى ئۇالر
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مۇس

ۇلم ان بولمىغ ان تەقدىردىمۇ ئۇالرغا ياخش

بۇيرۇلغ ان .ش

ى مۇئامىلە قىلىش

ىمىزغا

ۇن داق بولغ انىكەن ،بىزلەرنى بېقى پ چوڭ قىلغ ان ،ھەقنى

تونىش ىمىزغا سەۋەبچى بولغان ،بىزلەرنى ھەر دائىم ياخشى ئادەم بولۇشقا ئۈندەپ
تۇرى دىغ ان ئ ات ا-ئ انىلىمىزغا تېخىمۇ مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش

ىمىز ،ئۇالرنى

تېخىمۇ قەدىرلىشىمىز ،ئۇالرغا يار-ي لەك بولۇپ خىزمىتىدە بولۇشىمىز ئەل ەتتە
بىز پەرزەنتلەرنىي باش-تارتىپ بولمايدىغان بۇرچىمىز ھېسابلىنىدۇ.
يەنە بىر مىس

ال ،جەمئىيتىمىزدە ھارام قىلىنغان نەرس

ىلەرگە س

ەل

قارالغانلىقتىن ھارام ئىشالرنىي ،نى ىس نەرسىلەرنىي يامراپ كېتىشىگە سەۋەب
بولىدىغان ئەھ الالر ناھايىتى ئېغىر بولۇۋاتىدۇ.
يەنى ،ت ام اك ا ،چىلىم ،نەش

ە ،زەھەرلى ك چېكىملى ك ق ات ارلىق

چېكىملىكلەرنى ي ئېنىق ھ ارام ئىكەنلىكىگە ئومۇمىي ئ لىم االر بىرلىككە
كەل گەن ب ولس

ىم مۇس

ىمۇ ،خەلقىمىز ئىچى دىكى بىر قىس

ۇلم ان

قېرىنداش لىرىمىز بۇنىڭغا س ەل قاراپ قول ئۈزۈلمەي اتقانلىقى ھەممىمىزگە
مەلۇم .ئەمەلىيەتتە بۇ چېكىملىكلەر ئىنس

ان جىس

مىنى چىرىتى دىغان

يوشۇرۇن قاتىلدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ُ
ُ
ُ َّ ٰ
ُ
كم ح ً
يما﴾
﴿ وال تقتُلوا أنفسكم ِإن اّلل َكن ِب
ِ

﴿ ەىىىىىلەر ئىلۈڭالرنى ئىلتۈربالمىىاڭالر ،ئىىالالھ ھەقىقەتەن ەىىىىىلەر ە نىىاھىىايىتى
مېنر باندۇر-4( ﴾.ەۈرە  /نىسا -39ئايەت)

َّ ُ
ُ َّ ٰ ُ
ُ ُ
ُ
ُيب ال ُمح ِس ِني﴾
﴿ وال تلقوا بِأي ِديكم ِإَل
اِّلهلك ِة وأح ِسنوا ِإن اّلل ِ
﴿ ئىلۈڭالرنى ھاۇكەتكە تاشىىلىماڭالر ،ئېنسىىان قىلىڭالر ،ئېنسىىان قىلاۇتىالرنى

ئالالھ ھەقىقەتەن دوەت تۇتىدۇ﴾ (-3ەۈرە  /بەقەرە -195ئايەت)
زەھەرلىك چېكىملىك چەككەن ۋە س اتقانالر بولس ا ئ زىنى ۋە باش قىالرنى
زەھەرلەپ ئ لتۈرگەن قاتىلالردۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:

َّ
اِلاس ْج ً
﴿ من قتل نف ًسا بغي نفس أو فساد ف اِل ٍِ فكأ َّنما قتل َّ
يعا ومن أحياها فكأنما
ِ
ِ
ِ ِ
اِلاس ْج ً
أحيا َّ
يعا﴾
ِ
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﴿ كىمىكى نىاھەگ ئىادەن ئىلتۈرمى ەن يىاكى يەر يۈل دە بۇلغۇن ىلىق قىلمىاان بىر
ئادەمنى ئىلتۈرەىىىە ،ئۇ پۈتكۈل ئىنسىىىانالرنى ئىلتۈر ەن بولىدۇ .كىمىكى بىر ئادەمنىڭ
ھايات قېلىشىىاا ەىەبەب ى بولسىا ،ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ھايات قېلىشىاا ەەبەب ى

بولااندەك بولىدۇ ﴾ (-5ەۈرە  /ئائىدە -23ئايەت)
پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم مۇس ۇلمانالرنىي غەيرى دىندىكى كىش ىلەرنىي
ئ رۈپ-ئادەت ،كىيىم-كېچەكلىرىنى د رى الماسلىق توغرىسىدا مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[ عن عبد اهللِ ابن ُعمر ِض ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم :من تش َّبه
اّلل عن ُهما قال قال سـ
ِ
ِ
بقوم ف ُهو ِمن ُهم ( ] .وا ُ أبُو د ُ
اود)
ِ
” ئىابىدۇلال ئىبنى ئىمەر رەل يەلالھۇ ئەننۇمىاد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسىساۇن مۇنداگ د :ەن بىر كىشى ئىل د ن غەيري بىر قوبمنى دور تالاان بولسا
(قىيامەت كۈنى) شۇۇر بىلەن بىللە بولىدۇ( “.ئىمان ئەبۇ دابۇد ر تايەت قىلاان)
ش ۇىا يۇقىرىقىدەك ھاالل-ھارام مەس ىلىلىرىگە س وغۇققانلىق بىلەن

مۇئامىلە قىلىش ىمىز كېرەك .ئۇنداق بولمايدىكەن ئارىمىزدىكى ئىختىالپ ،دە-
تاالشالرنىي كۈندىن-كۈنگە ك پىيىپ كېتىشىگە سەۋەب بولۇپ قېلىپ ئاخىرەتتە
چوقۇم بۇنىي ھېس ابىنى بېرىمىز .ش ۇنىي ئۈچۈن ھاالل-ھارام مەس ىلىس ىدە
قا

ئ الالھنى ي ھەققىگە تاجاۋۇز قىلمايلى! يەىگىللىك بىلەن ھ كۈم چىقىرىش
ئالدىراپ كەتمەيلى!

ھارامدىن ساقلىنايلى!
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ً ِّ ً
َّ
َّ ُ ُ
َّ ُ ُ ُ َّ
َّ ُ ُ ُ
ان ِإنه لكم ع ُد لو م ِبي ﴾
﴿ يا أيها اِلاس ُكوا ِمما ِف اِل ٍِ حلال طيبا وال تَ ِبعوا خطو ِ
ات الشيط ِ
﴿ ئى ئىنسىىانالر! يەر يۈل د كى ھاۇل -پاكىزە نەرەىىىلەرد ن يەڭالر ،شىىەيتاننىڭ
يوللىر اا ئە ەشىمەڭالر ،تۈنكى شىەيتان ەىلەر ە ئۇتۇگ دۈشمەندۇر﴾

(-3ەۈرە /

بەقەرە -118ئايەت)
ئالالھ زېمىن يۈزىدە سان-ساناقسىز نېمەتلەرنى ياراتتى ۋە ئۇنىي ئىچىدىن
بىزنى ي جىس
نەرس

مىمىزغ ا ۋە م اددىي  -مەنى ىيىتىمىزگە پايدىلىق بولغان پاك

ىلەرنى ھاالل قىلىپ ئۇنىڭدىن بىماالل پايدىلىنىش
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ىمىزغا رۇخس

ەت

قىلدى .ئەمما ش

ۇ نەرس

ىلەر ئىچىدىن ناھايىتى ئاز بىر قىس

ىم بىزنىي

جىس مىمىزغا ۋە ھەر قايس ى جەھەتتىن زىيانلىق بولغان ناپاك نەرس ىلەردىن
بىزنى چەكلەپ ئۇنى ھارام قىلدى .چۈنكى ئىنساننى ئ ز قۇدرەت كامالى بىلەن
ياراتقان پەرۋەردىگارىمىز ئىنس انغا نېمىنىي پايدىلىق ،ماس كېلىدىغانلىقىنى،
نېمىنى ي زىي انلىق م اس كەلمەي دىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ ،ش

ۇىا بىزگە

پايدىلىق ،پاك نەرس ىلەرنى ھا الل قىلىپ ،بىزگە زىيانلىق ناپاك نەرس ىلەرنى
ھارام قىلدى .بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ َّ ِّ
ات وُي ِّ ِر ُم علي ِه ُم اْلبآئِث ويض ُع عن ُهم ِإْصهم واِلغلل ال ِت َكنت علي ِهم﴾
﴿و ِ
ُيل لهم الط ِيب ِ

﴿ ئۇ پەياەمبەر ئۇۇرغا پ اك نەرەىىىىلەرنى ھاۇل قىلىدۇ ،ناپاك نەرەىىىىلەرنى ھاران
قىلىىدۇ ،ئۇۇرنىىڭ ئېاىر يۈكىنى يېنىكلىتىىدۇ ،ئۇۇرغىا ەىىىىېلىناىان تاقاگ ،كويزا-
كىشەنلەرد ن (ي ەنى قىيىن ىلىقالرد ن) بوشىتىدۇ﴾ (-1ەۈرە  /ئەئراف -151ئايەت)
ش ۇ ھارام قىلىنغان نەرسىلەر ھاالل نەرسىلەرگە نىسەەتەن ناھايىتى ئاز بىر
قىسىم نەرسىلەردۇر.
ئەپسۇس! ئىسالمنىي ھەقىقىتىنى چۈشەنمىگەن بىر قىسىم نادان ئىنسانالر
شۇ سان-ساناقسىز ھاالل-پاك بولغان ئىشالرنى ۋە ئالالھنىي بىزگە ئاتا قىلغان
ش

ېرىن ن ازۇ-نېمەتلىرىنى بىر ي اقق ا ق ايرى پ قويۇپ ،ئ الالھ ھ ارام قىلغان

ئىنس اننىي جىس مىنى چىرىتىدىغان ،ئى تىمائىي تۇرمۇش ىغا خەۋپ ئېلىپ
كېلىدىغان ش ۇ ئازغىنە قەبىن ئىش-ھەرىكەتلەر ۋە ناپاك ،مەينەت نەرس ىلەرگە
خۇددى چى ىن نى اس ەتكە ئوالش قاندەك ئۇلىش ىپ ش ۇ نەرسىلەرنىي ئەتراپىدىن
يىراق كېتەلمەي اتىدۇ ۋە ش ەيتاننىي ۋە نەپس ىنىي ئازدۇرۇش ىغا ئەس ىر بولۇپ
قېلى اتىدۇ .بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ
ُ ُُ
ُ
ُ
ِّ
ُُ
ّلل ِإن كنتُم ِإيَّا ُ تعبُ ُدون﴾
﴿يا أ يها ِ
اَّلين ءامنوا ُكوا ِمن طيب ٰـ ِ
ت ما زقن ٰـكم واشكروا ِ ِ

﴿ ئى مىمىنلەر! بىز ەىلەر ە ر ز ق قىلىپ بەر ەن ھاۇل نەرەىلەرد ن يەڭالر ،ئە ەر
ئالالھقىال قۇل ىلىق قىلىد اان بول سىاڭالر ئالالھقا شىۈكۈر قىلىڭالر﴾ ‹-3ەۈرە  /بەقەرە
-113ئايەت)
بەندىلىرىگە ناھايىتى ك يۈمچان ۋە مېھرىەان زات ئالالھ تائاال بىرەر نەرسىنى
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بەندىلىرىگە ھارام قىلىپ چەكلىگەن ۋاقتىدا بەندىلەرنىي ئېھتىياجىغا ئاساسەن
ئۇنىي ئورنىنى تولۇقاليدىغان باشقا پاك نەرسىلەرنى ك رسەتكەن .بۇنىي مىسالى،
.0ئ الالھ مەس

قىلى دىغ ان ئىچىملىكلەرنى ھ ارام قىلىپ ،ر ھ ۋە بەدەنگە

پايدىلىق بولغان س ۈت ،ھەس ەل ۋە تۈرلۈك مې ە ش ەربەتلىرىگە ئوخش اش بارلىق
شېرىن ئىچىملىكلەرنى ھاالل قىلدى .ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم»دە مۇنداق دېگەن:

َّ
َّ
ِّ
س واِلنص ُ
اَّلين ءامنُوا إ َّنما اْلم ُر والمي ِ ُ
اب واِلز ٰ
لـ ُم ِجس ِمن عم ِل الشيط ٰـ ِن
﴿يا أيها ِ
ِ
ُ ُ َّ ُ
كم ُتفل ُ
حون﴾
فاجتنِبو لعل
ِ

﴿ ئى مىمىنلەر! ھاراگ ئى ىى ،قىمار ئويناش ،ئىالھ قىلىپ تىكلەن ەن نەرەىلەر ە
توقۇنۇش ،پال ئوقلىري بىلەن پال ەىىىېلىى پەقەت شىىىەيتاننىڭال ئىشىىىى ،پاەىىىكىنا
قىلىقالردۇر .بەشتكە ئېر شىىشىڭالر ئۈتۈن شەيتاننىڭ ئىشىد ن يىراگ بولۇڭالر﴾ (-5
ەۈرە  /مائىدە -91ئايەت)

ً ِّ ً
َّ
َّ ُ ُ
َّ ُ ُ ُ َّ
َّ ُ ُ ُ
ان ِإنه لكم ع ُد لو م ِبي ﴾
﴿يا أيها اِلاس ُكوا ِمما ِف اِل ٍِ حلال ط ِيبا وال تَ ِبعوا خطو ِ
ات الشيط ِ
﴿ ئى ئىنسىىانالر! يەر يۈل د كى ھاۇل -پاكىزە نەرەىىىلەرد ن يەڭالر ،شىىەيتاننىڭ

يوللىر اا ئە ەشمەڭالر ،تۈنكى شەيتان ەىلەر ە ئوتۇگ دۈشمەندۇر﴾ (-3ەۈرە  /بەقەرە
-118ئايەت)
 .4ئ الالھ ت ائاال جازانىنى ھارام قىلىپ ئورنىغا پايدا بېرىدىغان ئېلىم-
سېتىمنى ھاالل قىلدى.ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

َّ ٰ ُ
َّ ِّ
الربا﴾
﴿ وأحل اّلل اْليع وحرم ِ

﴿ئالالھ ەىودا -ەېتىقنى ھاۇل قىلدي ،جالانىنى ھاران قىلدي﴾ (-3ەۈرە  /بەقەرە
-315ئايەت)

ُ َّ َّ
ُٰ ُ
َّ
﴿ يمح ُق ٰ ُ
اّلل ِّ ُ
ُيب ُك كفا أ ِثيم ﴾
ات و اّلل ال ِ
الربا وير ِب الصدق ِ
ِ

﴿ ئالالھ جالانىنىڭ پايد سىىنى تولۇتىت:تىدۇ ،ەىەد قىنىڭ پايد سىنى ل يادە قىلىدۇ.
ئالالھ ھەرقانداگ تۇلكور ۇناھكارنى دوەت تۇتمايدۇ-3( ﴾.ەۈرە  /بەقەرە -311ئايەت)
 .5ئالالھ تائاال پال ئېچىشنى ،رەم سېلىشنى ھارام قىلىپ ،ئۇنىي ئورنىغا
ئىستىخارە دۇئاسىنى يولغا قويدى.
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ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دېگەن:

ُ ُ
الس م اوات واِل ٍ ال غ ي ب إ َّال ٰ ُ
﴿قُل َّال ي ع ل ُم م ن ف َّ
اّلل و م ا ي ش ُع ُرون أ ي َّان ي ب ع ث ون ﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ئېيتقىنكى « ئالالھتىن باشىىقا ئاەىىمانالرد كى بە ل:مىند كى ھې كىم غەيى نى
بىلمەيدۇ ،ئۇۇر قاتان تىر لىد اانلىقىنىمۇ ئۇقمايدۇ»﴾ (-31ەۈرە  /نەم -15ئايەت)
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ُ
ً
َّ َّ ُ
ُٰ ُ
ُ
ب صـ َّّل ٰ ُ
َّ
اِل ِّ
اّلل علي ِه وسلم أنه قال :من أت َك ِهنا فصدقه
[عن أ ِب هريرة ِض اّلل عنه ع ِن ِ
ُ ُ
ول فقد كفر بما أنزل َع ُم َّمد ص َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلَّم ( ] .وا ُ أبُو د ُ
اود)
بِما يق
ِ

”ئەبى ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى  ،پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن
مۇنداگ د :ەن كىمىكى بىر پال ىنىڭ قېشىاا كېلىپ ئۇنىڭ ەىللىر ە ئىشەن ەن بولسا
مۇھەممەد ئەلەينىسساۇماا (يەنى ماڭا) نال

قىلىناان نەرەە (يەنى قۇرئان كەر م) د ن

تاناان بولىدۇ ( “.ئىمان ئەبۇ دابۇد ر تايەت قىلاان)
ش ۇنىڭدەك پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ساھابە كىرامالرغا ئىستىخارە دۇئاسىنى
خۇددى «قۇرئ ان كەرىم» نى ئ گەتكەن دەك ئ گۈتۈپ تەلىم قىالتتى .ھەم دە
مۇس ۇلمانغا نىس ەەتەن ئىس تىخارە س ېلىش نىي ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ھەم
مۇھىم ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ ُ
ُٰ ُ
ول اهللِ ص ـ َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وس ـلم :ما خاب من
اّلل عنه قال قال س ـ
[عن أنس ب ِن مال ِْ ِض
ِاس ِتخا وال ندم من ِاسَشا وال َعل من ِاقتصد ( ] .وا ُ السيُ ِ
وط )
” ئەنەس ئىبنى مىىالىىىز رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسساۇن مۇنداگ د :ەن ئىستىخارە قىلاان كىشى ئۈمىدەىز بولمايدۇ ،مەەلىنەت
قىلاان كىشىىى پۇشىىايمان قىلمايدۇ ،ئىقتىسىىادتى كىشىىى يوقسىىۇل بولمايدۇ( “.ئىمان
ەۇيۇتى ر تايەت قىلاان)
ئالالھ تائاال غەيىپنى مەندىن باش قىسى بىلمەيدۇ دەپ ئېنىق جاكارالۋاتسا بىر

قىس ىم نادان كىش ىلەر يەنە ش ۇ خۇراپاتلىققا ئىشىنىپ ،بىلىپ-بىلمەي ئىمانىغا
نۇقسان يەتكۈزۈپ يۈرمەكتە .بىز بۇنىڭدىن قاتتىق ھەزەر ئەيلىشىمىز الزىم.
 .2زىن ا ۋە بەچچى ازلىقنى ھ ارام قىلى پ ،ئورنىغ ا توي قىلى پ ھەق
نىكاھالنغان جۈپتى ھااللى بىلەن يېقىنچىلىق قىلىشنى ھاالل قىلدى.
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ئالالھ تائاال « قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

ً
ً
َّ ُ
﴿وال تقر ُبوا ال ِّ ِزن ِإنه َكن ف ٰـ ِحشة وساء س ِبيل ﴾

﴿ ل ناغا يېقىنالشىماڭالر .تۈنكى ،ئۇ قەبىھ ئىشتۇر .يامان يولدۇر﴾ (-11ەۈرە /
ئىسرا -23ئايەت)
ئالالھ تائاال يەنە م مىنلەرنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېگەن:

َّ
َّ
ُ ُ
ُ
ُ
ان ُه م ف إ َّن ُه م غ ُ
ُ
ي
م
ي
أ
ت
ك
ل
م
ا
م
أو
م
ه
اج
و
ز
أ
َع
ال
إ
ون
ظ
ف
ا
ح
م
ه
وج
ر
ف
ل
م
ه
ين
اَّل
﴿و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
م ل و ِم ي ف م ِن اب ت غ و اء ذ ل ِْ ف أ و َلِ ْ ه م ال ع اد ون ﴾
﴿ ئۇۇر ئەبرەتلىر نى ھىىارامىىد ن ەىىىىاقلىاۇتىالردۇر  .ئۇۇر پەقەت شوتۇنلىري بە
تىر لىري بىلەن يېقىن ىلىق قىلسىىا ھەر ىز ماۇمەت قىلىنمايدۇ .كىمكى باشىىقىالرد ن

بۇنى (يەنى جىنسىىىىى تەلەپنى قاندۇرۇشىىىىنى) ئىزدەيد كەن ،ئەنە شىىىىۇۇر تەكتىن
ئاشقۇتىالردۇر﴾ (-32ەۈرە  /مۇئمىنۇن -1 ~ 5ئايەت)
يۇقىرىقى ئايەتلەردە بايان قىلىنغاندەك ئالالھ تائاال زىنا ،بەچچى ازلىقتىن
ئىە ارەت بۇ مەينەت ،قەبى ن ئىش

الردىن بىزنى ق اتتىق ئ اگ اھالندۇردى .ئەمما

ھازىرقى جەمئىيىتىمىزدە ئالالھ تائاالنىي بۇ ئاگاھالندۇرۇش لىرىغا سەل قاراپ بۇ
نى ىس ئىش الر يامراپ كېتىپ ،ئائىلە ۋە جەمئىيەت تەرتىپى قااليمىقانلىش ىپ
كېتى پ بارىدۇ .تېخىمۇ قورقۇنۇچلۇق بولۇۋاتقىنى ،ش

ۇ نى ىس قىلمىش

الر

تۈپەيلىدىن ئەيدىزدىن ئىەارەت بۇ ۋابا بىزگە خىرىس قىلى اتىدۇ.
 .3تۈرلۈك ناپاك بولغان ،ئىنسانغا زىيانلىق يېمەكلىكلەرنى ھارام قىلىپ،
ئورنىغا بارلىق پاكىزە ۋە ياخش ى يېمەكلىكلەرنى ھاالل قىلدى .بۇ ھەقتە ئالالھ
تائاال مۇنداق دەيدۇ:

َّ
ُ
ُ
﴿و ُ ُ ُ َّ ِّ
ات وُي ِّ ِر ُم علي ِه ُم اْلبآئِث ويض ُع عن ُهم ِإْصهم واِلغلل ال ِت َكنت علي ِهم﴾
ِ
ُيل لهم الط ِيب ِ

﴿ ئۇ پەياەمبەر ئۇۇرغا پاك نەرەىىىلەرنى ھاۇل قىلىدۇ ،ناپاك نەرەىىىلەرنى ھاران

قىلىىدۇ ،ئۇۇرنىىڭ ئېاىر يۈكىنى يېنىكلىتىىدۇ ،ئۇۇرغىا ەىىىىېلىناىان تاقاگ ،كويزا-
كىشەنلەرد ن (يەنى قىيىن ىلىقالرد ن) بوشىتىدۇ﴾ (-1ەۈرە  /ئەئراف -151ئايەت)
ش ۇنىي ئۈچۈن ئالالھ ھاالل قىلىپ بەرگەن پاك نەرسىلەردىن مەنپەئەتلىنىپ،
توغرا ھاالل ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنايلى! ھارامدىن يىراق تۇرايلى!

47

ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

ُُ
ُ ُ ُٰ ٰ ً
ُ
ُ
لـل ط ِِّيبًا واشك ُروا نِعمت اهللِ ِإن كنتُم ِإيَّا ُ تعبُ ُدون﴾
﴿فُكوا ِم َّما زقكم اّلل ح

﴿ ئالالھ ەىلەر ە ر ز ق قىلىپ بەر ەن ھاۇل ،شېر ن يېمەكلىكلەرد كى يەڭالر،

ئە ەر ئالالھقىال ئىبادەت قىلىد اان بولسىىاڭالر ئالالھنىڭ نېمىتى ە شىىۈكۈر قىلىڭالر!﴾
(-11ەۈرە  /نەھ -114ئايەت)
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ُ ُ
ُ
َّ َّ ٰ
ُٰ ُ
ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم :إِن اّلل طيِّب ال يقبل
اّلل عنه قال :قال س
[عن أ ِب هريرة ِض
َّ ِّ ً َّ ٰ
الطيِّ
اّلل أمر ال ُمؤمني بما أمر ال ُمرسلي فقال تعاَل  ﴿ :يا أيها الر ُس ُل ُُكُوا من َّ
ات
ب
إِال طيبا و ِان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ُ ُُ
ُ
ُ
ِّ
اكم ﴾ ُث َّم ذكر َّ
الر ُجل
ات ما زقن
الًا ﴾ وقال تعاَل  ﴿ :يا أيها ِ
واعملوا ص ِ
اَّلين همنوا ُكوا ِمن طيب ِ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
السفر أشعث أغِب ي ُمد يديه إَل َّ
يل َّ
السما ِء يا ب يا ب ومطع ُمه حرام ومَّش ُبه حرام وملب ُسه
ي ِط
ِ ِ
حرام و ُغذي بالرامِ فأ َّّن يُستج ُ
اب ِّل ؟!] ( وا ُ ُمس ِلم)
ِ ِ

” ئالالھ پاكتۇر! پەقەت پاكنى قوبۇل قىلىدۇ ،ئالالھ تائاۇ مىمىنلەر ە پەياەمبەرلەر ە

بويرۇغان ئىشىىالرنى بۇير دي .بۇ ھەقتە ئالالھ تائاۇ مۇنداگ د :ەن «ئى پەياەمبەرلەر
پاك نەرەىىىىلەرد ن يەڭالر بە ياششىىىى ئەمەل قىلىڭالر» بە يەنە مۇنداگ د :ەن

«ئى

مىمىنلەر بىز ەىىىىلەر ە ر ز ق قىلىپ بەر ەن پاك نەرەىىىىلەرد ن يەڭالر!» .ئاند ن
پەياەمبەر ئەلەينىسىساۇن (ھەج ياكى شۇنىڭاا ئ وششاش بىرەر ئىبادەت قىلىى ئۈتۈن)
ئۇلۇن ەىىەپەر قىلىپ تاتلىري پاش ىيىپ ،تاڭ -تولان باەىىقان بىر كىشىىىنى تىلاا
ئىالدي ،ئۇ كىشىىىىى قولىنى ئې ىز كىتۈرۈ

ئى رەببىم! ئى رەببىم! دە

دۇئا قىلىدۇ

بەھىالەنكى ئۇنىىڭ يېمەك-ئى مەك ،كىيىم-كې ەكلىري ھىاران  ،ھارامنى يە

تۇرۇ

قىلاا ن دۇئا نەد مۇ ئىجابەت بولسۇن !“ (مۇەلىم ر تايەت قىلاان)
ش ۇىا بىز قىلغان ئىەادەتلىرىمىز قوبۇل بولس ۇن ،دۇئالىرىمىز ئى ابەت
بولس ۇن دەيدىكەنمىز ،پاك-ھاالل نەرس ىلەرنى ئىس تېمال قىلىشىمىز ۋە ھاالل
ئىشالرنى قىلىشىمىز كېرەك .ئۇنداق بولمايدىكەن ئ زىمىزنى ھاالكەتكە تاشالپ،
قىيامەتتە د زاخقا مەھكۇم بولۇپ قالىمىز .ئالالھ بىزنى ساقلىسۇن!
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بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

اّلل عليه وسلَّم :يا كع ُ
اِلب ص َّّل ٰ ُ
[عن كعب بن ُعجرة ِِض ٰ ُ
اّلل عن ُه قال  :قال َّ
ب بن ُعجرة
ِ
ِ ِ
ِ
اِل ُ
اِلا ُ أو به  ،يا كع ُ
ب بن ُعجرة َّ ،
 ،إنَّ ُه ال يد ُخ ُل اْل َّنة لم ودم نبتا َع ُســحت َّ ،
اس د ِديا ِن :
ِِ
ِ
ُ
ُ
فغاد ِف فَك ِك نف ِس ِه  ،ف ُمع ِتقها  ،ودد ُموبِقها ( ].وا ِاب ُن ِح َّبان)

”كەئىبە ئىبنى ئۇجرە رەل يەلالھۇ ئەننۇ د ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر

ئەلەينىسىساۇن مۇنداگ د :ەن

‹ئى ك ەئبە ئىبنى ئۇجرە! ھارامد ن پەيدا بولاان ىش،

قىان ھەر ىزمۇ جەننەتكە كىرمەيدۇ .ئۇ دولاشقا ئەڭ ۇيىقتۇر .ئى كەئبە ئىبنى ئۇجرە!
بارلىق كىشىىىىىلەر ھەر كۈنى ئىككى شى ھالەتتە ئىيلىر د ن تىقىدۇ ،بىر قىسىىىىمى
(ھارامد ن ەاقلىنىپ) ئىل نى (دولاشتىن) قۇتۇلدۇرۇش ئۈتۈن تىقىپ قۇتۇلىدۇ .يەنە
بىر قىسىىىمى (ھارامد ن ەىىىاقالنماي) ئىل نى ھاۇك قىلىدۇ“.

(ئىمان ئىبنى ھىببان

ر تايەت قىلاان)
ش

ۇنىي ئۈچۈن كىمىكى ئ زىنى د زاختىن س

اقالپ ئاخىرەتتە نى اتلىققا

ئېرىش ىمەن دەيدىكەن ،ھارامدىن قاتتىق س اقلىنىش ى ،بۇنىي ئۈچۈن ھەتتاكى
شۈبھىلىك نەرسىلەردىنمۇ ئېھتىيات قىلىشى كېرەك.

َّ
َّ
اّلل عن ُهما قال سمع ُ
ت ُسول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[عن اِلعمان بن بشي ِض ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم يقولِ :إن
ِ ِ ِ
ِ
َّ
ُ
اللل ب ِّي ،وإ َّن الرام ب ِّي ،وبينهما ُمش ـَبهات ال يعل ُم ُه َّن كثي ِمن َّ
هات،
اِل ِ
اس ،فمن اتىق الش ـب ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
لىم يُو ِشْ أن يرتع
هات ،وقع ف الرامِ َ ،ك َّلر ِ
اِ يرىع حول ا ِ
اسَِبأ ِ ِ
لي ِن ِه و ِعر ِض ِه ،ومن وقع ف الشب ِ
َّ ُ ِّ
ً
َّ
َّ
ٰ
ُ
ً
اّلل ما ِ مه ،أال وإِن ف اْلس ِد ُمضغة إذا صلحت صلح
ِفي ِه ،أال وإِن ِلك م ِلْ ِحىم ،أال وإِن ِحىم ِ
َّ
اْلس ُد ُُك ُه ،وإذا فسدت فسد اْلس ُد ُُك ُه :أال وه القل ُ
ب ُ ( ].متفق علي ِه )
ِ
ِ

”نوئمان ئىبنى بەشىىىر رەل يەلال ھۇ ئەننۇماد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،ئۇ پەياەمبەر

ئەلەينىسىسىاۇمنىڭ مۇنداگ د :ەنلىكىنى ئاڭلىاان شەك -شۈبنىسىزكى ھاۇل بە ھاران
ئاشىكارا بايان قىلىنااندۇر .ئۇۇرنىڭ ئار سىدا نۇرغۇن كىشىلەر بىلمەيد اان شۈبنىلىز
نەرەىلەر بار .كىم كى شۈبنىد ن ەاقالنسا د نىنى بە ئابرۇيىنى ەاقلىاان بولىدۇ .كىمكى
شىىۈبنىلىز نەرەىىىد ن ەىىاقالنمىسىىا ھارامنىمۇ قىلىپ ەىىېلىشىىى مۇمكىن ،ئۇ شۇددي
ماللىر نى تې را ئەتراپىدا بېقىتاتقان پاد

ىاا ئوششايدۇ ،ئە ەر د ققەت قىلمىسا ماللىري
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تې راد ن ئىتۈ

كېتىدۇ .بىلىڭالركى ھەر بىر پاد شاھنىڭ تې راەى بار ،بىلىڭالركى

ئالالھنىڭ تې راەى ھاران قىلىناان نەرەىلەردۇر .ئا اھ بۇلۇڭالر! بەدەندە بىر پارتە ىش
بولۇ  ،ئۇ تۈلەلسە پۈتۈن بەدەن تۈل لىدۇ ،ئە ەر ئۇ بۇلۇلسا پۈتۈن بەدەن بۇلۇلىدۇ ،ئۇ
ىش بولسىمۇ يۈرەكتۇر( “.بىرلىككە كېلىن ەن ھەد س)

ھاالل ئىش قىلىش ۋە ھاالل رىزقى تەلەپ قىلىشنىڭ ئۆزى ئىبادەتتۇر
بىزنى ي نەزىرىمىزدە ئىە ادەت تىلغ ا ئېلىنس
ئوقۇش ،ر زا تۇتۇش ،زاك ات ي اكى س

ا ئەقلىمىزگە دەرھ ال ناماز
ى

ەدىقە بېرىش ك ز ئ ال دىمىزغا كېلىش

مۇمكىن ،ئەمەلىيەتتە ئىس الم ش ەرىئىتىدە كۈندىلىك تۇرمۇش ئېھتىياجىمىزنى
ق ام داش يۈزىس

ى دىن قىلى اتقان ھەربىر ئىش-پائالىيەتلىرىمىزنى ئىس

الم

ش ەرىئىتىگە ئۇيغۇن قىلىپ ھااللنى ئىزدەپ ،ھارامدىن س اقالنغان بولس اق
شۇنىي ئ زى ئىەادەتتۇر .بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ُ
َّ ً ُ
ُ
ُ
ُٰ ُ
اسا قالوا :يا ُسول اهللِ! ذهب أهل الثو ِ بِاِل ُجو ِ يُصلون
اّلل عنه قال أن ن
[عن أ ِب ذ ِض
ُٰ ُ
وم ويتص َّدقُون ب ُف ُ
كما نُص ِّّل وي ُص ُ
ومون كما ن ُص ُ
اّلل لكم ما
ول أموال ِ ِهم ،قال :أو ليس قد جعل
ض
ِ
ِ
ً ُ ِّ
ً ُ ِّ
ً ُ ِّ
َّ ُ ِّ
َّ ُ
ت َّصـدقون به ِإن بِكل تسـ ِبيحة صدقة وك تك ِبية صدقة وك َت ِميدة صدقة وك ته ِليلة صدقة
ُ
ُ
وف صـدقة ونه عن ُمنكر صدقة و ِف بُض ِع أح ِدكم صدقة .قالوا :يا ُسول اهللَِ! أي ِأت
وأمر بِالمع ُر ِ
ُ ُ
ُ
أح ُدنا شهوته ،ويكون ُّل ِفيها أجر؟! قال :أ أيتُم لو وضعها ِف حرام أكان علي ِه ِفيها ِوز ؟ فكذلِْ
ِإذا وضعها ِف الل ِل َكن ُّل أج ًرا ( ].وا ُ ُمس ِلم )

” ئەبىۇ لەر رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىىىدۇكى ،كىشىىىىىلەر پەياەمبەر

ئەلەينىسىسىاۇماا

ئى ئالالھنىڭ پەياەمبىري! بايالر ەابار -ئەجىرلەرنى كى

ئېلىپ

كەتتى ،بىز ئوقۇغىان نامالنى ئۇۇرمۇ ئوقۇيدۇ ،بىز تۇتقان رول نى ئۇۇرمۇ تۇتىدۇ ،يەنى
كېلىپ ئىللىر نى ڭ شۇن ە ماللىر نى ەەد قە قىلىدۇ ( ،ئەمما بىز قىاللمايمىز) د:يىشتى.
پەياەمبەر ئەلەينىسىىسىىاۇن ئالالھ ە ى ىلەر ىمۇ ەىىەد قە قىلىد اان نەرەىىىلەرنى قىلىپ
بەرد اۇ ! ھەر بىر تەەىبىھ ەەد قە ،ھەربىر تەكبىر ەەد قە ،ھەر بىر ھەمدي ەەد قە،
ھەر بىر تەھلى ەەد قە بە ياششىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توشۇش ەەد قە ،ەىلەرنىڭ
بىر ڭالرنىڭ ئايالى بىلەن بىر ە بۇلۇشىىىمۇ ەىىەد قە ،د:دي .كىشىىىلەر ئى ئالالھنىڭ
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پەياەمبىري! بىر كىشىىىى ئىل نىڭ شىىىەھت تىنى قاندۇرەىىىىمۇ ئەجىر بېر لەمدۇ دە
ەور دي .پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن ەىلەر دە

بېقىڭالرتۇ ئە ەر ئۇ شەھت تىنى ھاران

يول بىلەن قاندۇرەىا ئۇنىڭاا ۇناھ بوۇمتى شىۇنىڭاا ئوششىاش شەھت تىنى ھاۇل يول
بىلەن قان دۇرەا ئۇنىڭاا ئەجىر بولىدۇ .د:دي( “.ئىمان مۇەلىم ر تايەت قىلاان)
ش ۇنىڭدەك ئەر كىش ى باال-چاقا ،ئەھلى-ئايالىغا نىسەەتەن بىر ھامىي ۋە
ئائىلە باش لىقى بولۇش س ۈپىتى بىلەن ش ۇ ئائىلىنىي بارلىق ئىقتىس ادىي
چىقىملىرىنى ك تۈرۈش ،ئۇالرنى ي يېمەك-ئىچمەك ،كىيىم-كېچەك ۋە تۇرالغۇ
ج اي قاتارلىق تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قامداش ئۇنىي باش تارتىپ بواللمايدىغان
مەجەۇرىيىتىدۇر .بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ُ
ُ ُ َّ
ُ ُ َّ
وف﴾
﴿ وَع المولو ِد ُّل ِزقهن و ِكسوتهن بِالمع ُر ِ

﴿ ئاتىالر ئانىالرنى شىىىىەر اەت بويى ە يېمەك-ئى مەك بە كىيىم-كې ەك بىلەن

تەمىنلە

تۇرۇشى كېرەك﴾ (-3ەۈرە  /بەقەرە -322ئايەت)

بىر ئ ات ا بولغۇچى ئ زىنى ي مەجەۇرىيىتىنى ئ ادا قىلىش يولىدا ئ زىنىي
ئائىلىس ىدىكىلەرگە ھااللنى يېگۈزۈش ۋە ھااللنى كىيگۈزۈش ئۈچۈن قىلى اتقان
ھەربىر جاپالىق خىزمەت ۋە كەس ىپلىرىگە ئالالھ تائاالنىي مول ئەجىر-س اۋاب
ب ې رى دى غ انلىقى ۋە ئۇنى ي بىلى پ بىلمەي قىلغ ان گۇن اھلىرىنى ئەپۇ
قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ًّ
َّ
ُ ُ
ُٰ ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم :من بات َكال ِمن
اّلل عنه قال :قال س
[عن أنس اب ِن مال ِْ ِض
ب الل ِل بات مغ ُفو ًا ُّل] ( وا ُ السيُ ِ
وط )
طل ِ
”ئەنەس ئىبنى مىىالىىىز رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسساۇن مۇنداگ د :ەن بىر كىشى ھاۇل ر زقى تې ىى يولىدا كەتتە تارتىاان ھالدا
يېتىپ قالسا ئۇنىڭ ۇناھلىري مەغ ىرەت قىلىنىدۇ( “.ئىمان ەۇيۇتى ر تايەت قىلاان)
ھاالل رىزق تېپىپ ئائىلىس ىگە قىلغان چىقىمالرنىي س ەدىقىلەرنىي ئەڭ
ياخشىسى ھېسابلىنىدىغانلىقى ھەققىدە «ھەدىس شەرى »تە مۇنداق كەلگەن:

َّ
ُ ُ
ُ
ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[عن أب ُهريرة ِض ٰ ُ
يل
ب
س
ف
ه
ت
ق
ف
ن
أ
ا
ين
د
:
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
اّلل
اّلل عنه قال قال س
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
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َّ
ُ
ُ
كي و ِدينا أنفقته َع أه ِلْ أعظ ُمها أج ًرا
اهللِ و ِدينا أنفقته ِف قبة و ِدينا تصـدقت بِ ِه َع ِمس ِ
َّ
ُ
اَّل ي أنفقته َع أه ِلْ ( ].وا ُ ُمس ِلم)
ِ
” ئەبۇ ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى  ،پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن
مۇنداگ د :ەن ەىىىېنىڭ ئالالھ يولىدا ئىشىىىلەتكەن بىر د نار ڭ ،قۇل ئالاد قىلىشىىىتا
ئىشلەتكەن بىر د نار ڭ ،مىسكىن ە ەەد قە قىلاان بىر د نار ڭ ،ئائىلەڭ ە ئىشلەتكەن
بىر د نىىار ڭنىىىڭ ئى ىىىد ن ئەجري ئەڭ كىىاتتىىا بولاىنى ،ئىىائىلەڭ ە ئىشىىىىلەتكەن
د نار ڭدۇر( “.ئىمان مۇەلىم ر تايەت قىلاان)

َّ
َّ
اّلل عن ُه قال أ َّن ُسول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
[عن سـعد بن أب و َّقاس ِض ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم قال ُّل :و ِانْ
ِ ِ
ُ
َّ
ُ
ً
ُ
َّ
لن تن ِف ُق نفقة تبت ِغ بِها وجه اهللِ ِإال أ ِجرت بِها ح َّّت اللقمة َتعلها ِف ِف امرأتُِْ ( ].متفق علي ِه)

” ەەئد ئىبنى ئەبى بەققاس رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر

ئەلەينىسىساۇن ئۇنىڭاا مۇنداگ د :ەن ھەقىقەتەن ەەن پەقەت ئالالھ رال لىقىنى تىلە
شىراجەت قىلسىىاڭ ،ئۇنىڭاا ئەجىر بېر لىدۇ ،ھەتتاكى ئايالىڭنىڭ ئاغز اا ەىىالاان بىر
لوقما تائاماىمۇ ئەجىر بېر لىدۇ ( “.بىرلىككە كەل ەن ھەد س)
خۇالس ە كاالم :ھااللدىن رىزىق ئىزدەپ ،ھارامدىن س اقلىنىش نىي ئ زى
تەق الىقتۇر ۋە ئىە ادەتلەرنىي ئەڭ ئۇلۇغىدۇر .ئالالھ تائاال ھەممىمىزنى ھاالل-
ھارامنى ئېنىق ئايرىيدىغان ،ئالالھتىن ھەقىقىي رەۋىش تە قورقۇپ ،شۈبھىيلىك
نەرسىلەردىن يىراق تۇرىدىغان م مىن مۇسۇلمانالردىن قىلسۇن! شۇغۇللىنى اتقان
ھاالل كەس

پىمىزگە ،ھااللدىن تاپقان رىزقىمىزغا بەرىكەت ئاتا قىلس

رەھمىتىنى ،مەغپىرىتىنى بىزدىن ھەر ۋاقى

ۇن! ئ ز

ئايرىمىسۇن!

ً
ُ ِّ َّ ُ َّ ً
يم َّ بنا واجعلنا ُ
السم ُ
﴿ َّبنا تقبَّل منَّا إنَّْ أنت َّ
يع العل ُ
ي لْ و ِمن ذ يَِنا أمة مس ِلمة
م
ل
س
م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ً
ً
اِّل َّو ُ
الر ِح ُ
اب َّ
اسكنا وتُب علينآ إنَّْ أنت َّ
يم َّ بنا هتِنا ِف النيا حسنة و ِف اْل ِخر ِة حسنة
ن
م
ا
ن
أ
و
ْ
ل
ِ
ِ
ِ
ُ
ِبا وثبِّت أقدامنا و ُ
اِلا َّ بنا أفرغ علينا ص ً
َّ
انِصنا َع القومِ الَكفِ ِرين َّ بنا ال تؤا ِخذنا
وقِنا عذاب ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
إن ن َّ ِسينا أو أخطأنا َّ بنا وال َتمل علينا إ ً
اَّلين ِمن قب ِلنا َّ بنا وال َت ِّملنا ما ال
ْصا كما ْحلته َع ِ
ِ
ِ
ِ
طاقة ِلا بِ ِه واع ُف عنَّا واغ ِفر ِلا وا ْحنآ أنت موالنا ﴾
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-04ئاينىي -48كۈنى (جۈمە)

مۇسۇلمان بىلەن ۋاقىتنىڭ مۇناسىۋىتى
َّ ٰ َّ
يم
ِمْسِب اهللِ الرْح ِن الر ِح ِ
ُ ُ
ُ
َّ
ِّ
ُُ
ُ
ُُ
ُ ُ
ات أعم ِاِلا ،من
ّلل نمد و نست ِعينه و نستغ ِف ُر  ،و نعوذ بِاهللِ ِمن شو ِ أنف ِسنا ،و ِمن سيئ ِ
إِن المد ِ ِ
َّ
َّ ٰ
َّ
ُ
ال ٰ ُ
ُٰ
ُ
اّلل وحد ُ
ُ
ُ َّ ُ
شيْ ُّل ،وأشه ُد
ال
إ
ـه
يه ِد ِ اّلل فل م ِضل ّل  ،ومن يض ِلل فل ها ِدى ّل  ،وأشهد أن ال إِل ِ
ِ
َّ
أ َّن ُم َّم ًدا عب ُد ُ و ُسو ُ ُّل ص َّّل ٰ ُ
هّل وأصحابِ ِه أْج ِعي  .أما بع ُد :
اّلل علي ِه و َع ِ ِ
بارلىق ھەمدۇ-س انا ئالالھقا خاس تۇر .بىز ئالالھقا ھەمدۇ-سانا ئېيتىمىز

ئالالھتىنال ياردەم تىلەيمىز ئالالھتىن مەغپىرەت تىلەيمىز .ئالالھقا سېغىنىپ
ك ى ۈل لى رىمىزدە كەچكەن ئوي-ھەۋەس

لىرىمىزنى ي ي ام انلىقلىرى دىن،

ئەمەللىرىمىزدە ك رۈلگەن يامان قىلمىش الردىن پاناھ تىلەيمىز .ئالالھ ھىدايەت
قىلغ ان ئ ادەمنى ھېچەىر ئ ازدۇرغۇچى بولم اي دۇ ،ئالالھ گۇمراھلىقتا قالدۇرغان
ئ ادەمنى ھېچەىر ھى دايەت قىلغۇچى بولم اي دۇ .گۇۋاھلىق بېرىمەنكى :ي الغۇز
ئالالھتىن باش قا ھېچەىر ئىالھ يوقتۇر ،ئالالھنىي ھېچەىر ش ېرىكى يوقتۇر.
گۇۋاھلىق بېرىمەنكى :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىي بەندىسى ،ئالالھنىي
ئەلچىس

ىدۇر .ئالالھنىي مەرھەمىتى ئۇنىڭغا ،ئۇنىي ئائىلە تەۋەلىرىگە ،ئۇنىي

بارلىق ساھابىلىرىگە بولسۇن.
ئەس س االمۇ ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ! ھ رمەتلىك جامائەتلەر،
بۈگۈن بىز ”مۇس

ۇلمان بىلەن ۋاقىتنىي مۇناس

ى ىتى“ ھەققىدە قىس

قىچە

توختىلىپ ئ تمەكچىمىز .ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

َّ
َّ
ُ
الص ٰـلحات وتواصوا بال ِّق وتواصوا ب َّ
ال َّاَّلين ءامنُوا وعملُوا َّ
ِب﴾
الص
اْلنس ٰـن ل ِف خس ِإ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِص ِإن ِ
ِ
ِ ِ
﴿والع ِ
ِ
﴿ لامان بىلەن قەەەمكى  ،ھەر قانداگ ئىنسان ھەقىقەتەن ل يان ئى ىدە بولىدۇ.

پەقەت ئىمان ئېيتقان ،ياششى ئەمەللەرنى قىلاان ،بىري  -بىر ە ھەقنى تەبەىيە

قىلىشىقان ،بىر -بىر ە ەىەبر نى تەبەىيە قىلىشقان كىشىلەرۇ ل يان تارتمايدۇ﴾
( -112ەۈرە  /ئەەىر)
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بۇ ئ ايەتتە ئ الالھ تائاال زامان بىلەن (يەنى ۋاقى

بىلەن) قەس

ەم قىلغانز

بۇنىڭ دىن ۋاقىتنى ي قىممىتىنى ي ،ئۇنى ي ئەھمىيىتىنى ي نەقەدەر ز ر
ئىكەنلىكى ك رۈنۈپ تۇرى دۇ .ئۇنداقتا ،ۋاقى

م مىنگە نىس

ەەتەن نېمىلەردىن

دېرەك بېرىدۇ؟
ئەزىز قېرىنداش الر :ھەممىمىزگە مەلۇمكى م مىنلەر ئىنسانالر ئىچىدىكى
ۋاقىتنىي قىممىتىنى ئەڭ ياخش ى بىلىدىغان ،ئەڭ قەدىرلەيدىغان كىش ىلەر
بولۇش قا ئەڭ اليىق .چۈنكى ،ۋاقى
ئۇتۇق غەلىەىلىرى ئۈچۈن پۇرس

ئۇنىي دۇنيادىكى ياخش

ى ئەمەللىرى،

ەت ،ئ اخىرەتتىكى ئورنى بولغ ان جەننەتكە

ئېرىشىشتىكى دەسمايىسىدۇر.
شۇنىي ئۈچۈن پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ئىنسان قەدىرلەشكە ت ې گىشل ىك
نو قتىالرنى بەش جۈملە س

ز بىلەن ئىخچام بايان قىلىپ ،ئۇالر ئىچىدىكى

ئىنس انغا ئەڭ مۇھىم بولغان ئىش الر قاتارىدا ۋاقىتنى ئۈچ قېتىم ئاالھىدە
تىلغا ئالغان.

َّ
ُ ُ
ُٰ ُ
ول اهللِ صـ َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وسـلمِ :اغت ِنم خ ًسا قبل
اّلل عنه قال قال سـ
[عن اب ِن ع َّباس ِض
ُ ُ
خس :شبابْ قبل هر ِمْ ،و ِص َّحتْ قبل سق ِمْ ،و ِغناك قبل فق ِرك ،وفراغْ قبل شغ ِلْ ،وحياتْ
ُ
اك ُم)
قبل موتِْ ( ] .وا ال ِ
”ئ ىبنى ئابباس رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،رەەۇلۇلالھ ەەللەلالھۇ
ئەلەينى بەەىىەللەن مۇنداگ د :ەن :بەش نەرەىىىنى بەش نەرەىىىد ن بۇرۇن غەنىيمەت
بى  .قېر شىىڭد ن بۇرۇن ياش باقتىڭنى غەنىيمەت بى  .كېسىەل بولۇشۇڭد ن بۇرۇن
ەاقىلىقىڭنى غەنىيمەت بى  .پېقىر ،يوقسى ز بولۇشۇڭد ن بۇرۇن بايلىقىڭنى غەنىيمەت
بى  .ئالد راش بولۇشۇڭد ن بۇرۇن بوش باقتىڭنى غەنىيمەت بى  .ئىلۈمۈڭد ن بۇرۇن
ھاياتىڭنى غەنىيمەت بى ( “.ئىمان ھاكىم ر تايەت قىلاان)
ۋاقىتنى قەدىرلەش پەيغەمەىرىمىزنى ي بىزگە تەۋس
ك رس

ەتمىس

ى ،بۇ ھەقتىكى بۇيرۇق خۇددى ئىس

ئىەادەتلەرگە ئوخشاش كەسكىن تەلەپ بىلەن كەلگەن.
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ىيە قىلغ ان مۇھىم

المدىكى باش

قا مۇھىم

يەنە بىر نۇقتى دىن دىققەت قىلس
ك رۈنىدۇكى ،ۋاقى

اق ،ۋاقىتنىي ئەھمىيىتى ش

ۇ يەردە

ئالالھ ئىنس انالرغا ئاتا قىلغان ئەڭ كاتتا نېمەتتۇر .ش ۇىا

ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دىكى بىر قانچە ئايەتتە ۋاقى

بىلەن قەسەم قىلىپ

مۇنداق دەيدۇ:

َّ
ح والليل ِإذا س ٰ
﴿والض ٰ
ج﴾
ِ

﴿ تاشىى اھ باقتى بىلەن قەەىىەمكى ،قاراڭاۇلۇقى ئەتراپنى قاپلىاان كې ە بىلەن
قەەەن قىلىمەنكى﴾ (-92ەۈرە  /لۇھا -3 ،-1ئايەت)

َّ
َّ
ش و َّ
﴿والليل ِإذا يغ ٰ
اِلها ِ ِإذا َت ٰ
ّل﴾
ِ

﴿ قاراڭاۇلۇقى ئالەمنى قاپلىاان كې ە بىلەن قەەىىىەمكى ،يوپيورۇگ كۈندۈل بىلەن
قەەەن قىلىمەنكى﴾ (-93ەۈرە  /لەي -3 ،-1ئايەت)

َّ
َّ
ُ
الص ٰـلحات وتواصوا بال ِّق وتواصوا ب َّ
ال َّاَّلين ءامنُوا وعملُوا َّ
ِب﴾
الص
اْلنس ٰـن ل ِف خس ِإ
ِ
ِ ِ
ِ
ِص ِإن ِ
ِ
ِ ِ
﴿والع ِ
ِ
﴿ لامان بىلەن قەەەمكى  ،ھەر قانداگ ئىنسان ھەقىقەتەن ل يان ئى ىدە بولىدۇ.

پەقەت ئىمان ئېيتقان ،ياششى ئەمەللەرنى قىلاان ،بىري  -بىر ە ھەقنى تەبەىيە
قىلىشىقان ،بىر -بىر ە ەىەبر نى تەبەىيە قىلىشقان كىشىلەرۇ ل يان تارتمايدۇ﴾
( -112ەۈرە  /ئەەىر)

َّ
َّ
س﴾
ي
ا
ذ
إ
ل
ي
الل
و
ر
ت
و
ال
و
ع
ف
الش
﴿والفج ِر وْلال عَّش و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

﴿ەۈبنى بىلەن ،لۇلنەججەنىڭ دەەلەپكى ئون كې ىسى بىلەن ،جۈ

بىلەن ،تاگ

بىلەن ،ئىتۈباتقان كې ە بىلەن قەەەن قىلىمەنكى﴾ (-89ەۈرە  /فەجر -4 ~ 1ئايەت)
يۇقىرىقى ئايەتلەردە ئالالھنىي ۋاقىتنى تىلغا ئىلىپ قەس ەم قىلىشىدىكى
ھېكمەت ،بەن دىلەرگە ۋاقىتنى ي قىممىتىنى تونۇتۇش ۋە ۋاقىتنى ي ئ االھىدە
نېمەت ئىكەنلىكىگە دىققەت قىلىشقا ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىەارەت.
ۋاقىتنى قەدىرلەشنىي ئالالھنىي دەرگاھىدىكى ئەھمىيىتى ئىنتايىن زۆرۈر
بولغاچقا ،بىزنى دائىم ئاگاھالندۇرۇۋاتقان قىيامەتنىي بىر ئىس
دەپ ۋاقى

بىلەن ئاتىغان .ش

مىنى «الســاعة»

ۇنداقال قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاال تۇن ى بولۇپ

بىزدىن ھېساب ئالىدىغىنىمۇ ۋاقىتتۇر.
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پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ
ُٰ ُ
ُ
اِلب ص َّّل ٰ ُ
َّ
اّلل علي ِه وسلم :ال ت ُزول قدما عبد يوم
[عن معا ِذ ب ِن جبل ِض اّلل عنه قال قال ِ
َّ ُ
ُ ُ
اّل ،
ال ِقيام ِة حّت يسـأل عن أ ب ِع ِخصال  :عن عم ِر ِ ِ ،فيم أفنا ُ ؟ وعن شبابِ ِه ِ ،فيم أبل ُ ؟ وعن م ِ ِ
ُ
ُ
ِمن أين اكَسبه ؟ و ِفيم أنفقه ؟ وعن ِعل ِم ِه  ،ماذا ع ِمل ِفي ِه؟] ( وا ُ اْليه ِِق)
”مۇئىىال ئىبنى جەبەل رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسىىس ىاۇن مۇنداگ د :ەن قىيامەت كۈنى ئادەن بالىسىىىنىڭ ئىككى قەد مى بەش
نەرەىىىىد ن ەىىىورۇلۇ

بولمىاى ە پەربەرد ار نىڭ ئالد د ن كېتەلمەيدۇ ،يەنى ئۇ

ئىمر نى قايسىى ئىشىالردا ئاشىرۇشتۇرغانلىقى ھەققىدە ەور لىدۇ ،ياشلىقىنى نېمى ە
ەىەر

قىلىپ تۈ ەت كەنلىكى ھەققىدە ەور لىدۇ ،مال-دۇنياەىنى نەد ن تاپقانلىقى،

نېمى ە ەەر

قىلاانلىقى ھەققىدە ەور لىدۇ ،ئىلمى ە قانداگ ئەمەل قىلاانلىقى ھەققىدە

ەور لىدۇ( “.ئىمان بەينەقىي ر تايەت قىلاان)
بۇ ھەدىس تىكى ت ت س وئالدىن ئىككىس ى ۋاقىتقا قارىتىلغان .بۇنىڭدىن
ش

ۇنى ك رۈۋاالاليمىزكى ،ئالالھ تائاال بىزلەردىن ۋاقتىمىز توغرىس

ىدا ئىنچىكە

ھېس اب ئالىدۇ .پۈتۈن ئ مۈردىن بىر قېتىم ھېس اب ئالسا ،ئ مۈرنىي گۈل پەسلى
بولغان ياشلىقىمىزدىن ئايرىم ئاالھىدە ھېساب ئالىدۇ .بۇنى ھەقىقىي چۈشەنگەن
م مىن مۇسۇلمان ئەل ەتتە ۋاقىتنى بىھۇدە مەنپەئەتسىز ئىشالرغا سەرپ قىلمايدۇ.
ئ اخىرەتلىك ئورنىمىزنىي جەننەت ،ياكى دەۋزەب بولۇش
سوئال-سوراقتىن قانداق ئ تۈشىمىز ھەممىسى ،ۋاقىتنى

ى ،قىيامەتتىكى
يەنى ئالالھ بەرگەن

پۇرس ەتنى قانداق ئ تكۈزگىنىمىزگە مۇناس ى ەتلىك بولىدۇ .ۋاقىتنى ئالالھ رازى
بولىدىغان ئەمەللەر بىلەن ئ تكۈزمەس

تىن ئىس

راپ قىلغان ئادەم ھەقىقەتەن

ئوچۇق ئاشكارا زىيان تارتىدۇ.
قېرىنداش الر! ھەر بىر نەپس ىمىز بىزنى ئ لۈمگە يېقىنالش تۇرماقتا ،كېچە
كۈن دۈز بىزنى ي ھ ايات باغلىرىمىزنى خازان پەس

لىگە قاراپ ئىتتەرمەكتە ،بىر

كۈنلەر كېلى پ ئۇخلىغ ان دەك ئ لىمىز ،ئويغ انغ ان دەك تىرىلىمىز ،ئ ان دىن
قىلمىش لىرىمىزدىن ئالالھنىي ئالدىدا ھېس اب بىرىمىز .ھايات سەپىرىمىزنىي
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ئ اخىرقى خۇالس

ە مەنزىلى بىزنى كۈتۈپ تۇرغ ان جەننەت ي اكى دەۋزەب بولىدۇ.

ئەگەر بىز ھ اي اتىمىز بەدىلىگە ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈك پ اي دىلىنى پ ،جەننەتكە
ئېرىشەلمىسەك ھەقىقەتەن زىيان تارتقان بولىمىز.ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم»دە
مۇنداق دەيدۇ:

َّ ُ
َّ ُ َّ ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
اِلا ِ وأد ِخل اْلنة
﴿ُك نفس ذائِقة المو ِت وإِنما توفون أ ُجو كم يوم ال ِقيام ِة فمن ُزح ِزح ع ِن
َّ
ُ ُ
ُ
فقد فاز وما الياة النيا إِال متاع الغ ُرو ِ ﴾
﴿ھەر بىرجا ن ئى ىسىىىى ئىلۈمنىڭ تەمىنى تېتىاۇتىدۇر .ەىىىىلەرنىڭ ئەجر ڭالر
قىيىىامەت كۈنى تولۇگ بېر لىىىدۇ ،كىمكى دولاشتىن يىراگ قىلىناىىان بە جەننەتكە
كىر ۈلۈل ەن ئىكەن ،ئۇ مۇراد اىىا يەتكەن بولىىىدۇ .دۇنيىىا تىر ك ىلىكى پەقەت يۈلە
(-2ەۈرە  /ئال ئىمران -185ئايەت)
ھۇلۇرد ن باشقا نەرەە ئەمەس﴾
ھەس ەن بەس رى رەھىمەھۇلالھنىي ت ۋەندىكى س زىنى ئەسلىسەك بۇ ھەقتە

تېخىمۇ ياخشى چۈشەنچىگە ئىگە بولىمىز:

ُ َّ
َّ
"يا ابن هدم ،إِنما أنت أيَّام م ُموعةُ ،كما ذهب يوم ذهب بع ُضْ"

”ئى ئادەن بالىسى  ،ەەن ئەمەلىيەتتە كۈنلەرنىڭ يىاىند سى ەەن ،ھەرقاتان بىر
كۈنۈڭ ئىتسە بىر قىسمىڭ دۇنياد ن كېتىدۇ“.
دۇنيادا ھەرقانداق بىر نېمەتكە ئېرىش كەن بولس اق ،بۇ س ەۋەبلىك بىزنىي
گەدىنىمىزگە مۇنداق ئۈچ ۋەزىپە يۈكلىنىدۇ.
 .0ش ۇ نېمەتنى ئالالھ رازى بولىدىغان يولالرغا ئىش لىتىش  .4نېمەت
بەرگۈچىنى تونۇش  .5نېمەت بەرگۈچىگە تەشەككۈر ئېيتىش.
ۋاقى

ئ الالھنىي بىزلەرگە ئاتا قىلغان نېمەتلىرى دەپ تونۇپ تۇرۇپ بۇ

نېمەتكە تەش ەككۈر ئېيتماس لىقىمىز مۇمكىنمۇ؟ ئۇنداقتا ۋاقىتتىن ئىەارەت
نېمەتكە قانداق تەشەككۈر ئېيتىمىز؟ ئۇنىڭدىن قانداق پايدىلىنىمىز؟
ئ الالھ ت ائ اال ئ زىنى ي مۇقەددەس كىت ابى «قۇرئ ان كەرىم» دە ۋاقىتتىن
ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ ،ئ زىنىي رازىلىقىغا ئېرىش كەن م مىنلەرنىي س ۈپىتىنى
مۇنداق بايان قىلىدۇ:

َّ
َّ
ً َّ ً
﴿و ِمن الليل فته َّجد بِ ِه نافِل ًة لْ ع ٰ
اما م ُمودا﴾
ّس أن يبعثْ بْ مق
ِ
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﴿ەەن كې ىنىڭ بىر قىسمىدا ئوياىنىپ ،نەفلە نامال ئوقۇغىن .پەربەرد ار ڭنىڭ ەېنى
مەدھىيەلىنىد اان ئورنىدا تۇرغۇلۇشى ئۈمىدلىكتۇر﴾ (-11ەۈرە  /ئىسرا -19ئايەت)

َّ
ً
ُ
ُ
﴿َكنوا ق ِليل ِمن اللي ِل ما يهج ُعون وبِاِلسحا ِ هم يستغ ِف ُرون﴾

﴿ ئۇۇر كې ىسى ئال ئۇشاليتتى .ئۇۇ ر ەەھەرلەردە (پەربەرد ار د ن) مەغ ىرەت
تىلەيتتى﴾ ( -51ەۈرە  /لار يات  -18 ،-11ئايەت)
ت ۋەندىكى ئايەتلەردە بولس ا ئالالھ تائاال بىزنى ۋاقتىنى قەدىرلەش

كە ۋە

ياخشى ئىشالردا مۇسابىقىلىشىشكە چاقىرىدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ُ
ات﴾ {اْلقرة﴾841 :
﴿فاسَ ِبقوا اْلي ِ

﴿ (ئى مىمىنلەر) ياششىى ئىشىالر نى تالىشىپ قىلىڭالر﴾ (  - 3ەۈرە  /بەقەرە
 - 148ئايەت)

ُ ُ َّ
َّ
ُ
ِّ ُ
ُ
كم وج َّنة عر ُضها َّ
السم ٰـوات واِل ٍ أ ِعدت لِل ُمت ِقي﴾
﴿وسا ِعوا ِإَل مغ ِفرة ِمن بِ

﴿ پەربەرد ار ڭالرنىڭ مەغ ىر تى ە ئېر شىشكە بە تەق تادارۇر ئۈتۈن تەييارۇناان،
كەڭلىكى ئاەىمان -ل:مىن ە كېلىد اان جەننەتكە كىر شكە ئالد راڭالر﴾ (-2ەۈرە /
ئال ئىمران -122ئايەت)
بىز ۋاقىتنى چى ي تۇتۇش ئ ارقىلىق ،پەرز ئەمەللەرنى ۋاقتى دا مۇكەممەل
ئ ادا قىلىش بىلەن بىرگە ،نەپلە ئەمەللەرنىمۇ ئ ادا قىالاليمىز ۋە بۇ ئ ارقىلىق
ئالالھنىي رازىلىقىغا ئېرىشەلەيمىز.
م مىنگە نىس ەەتەن ئېيتقاندا ،ھەر بىر كۈن ئ ز ۋەزىپىسى بىلەن كېلىدۇ ،ھەر
بىر كۈننىي ئ زىنىي ئىش ى بار .ھەر بىر مىنۇت ئۇنى ئالالھقا يىقىنالش تۇرىدىغان
ياخشى ئەمەل ۋە ئىەادەتلەرنى سىغدۇرااليدۇ ،ئۇنى ئالالھقا يېقىنالشتۇرىدۇ.

ُ ُ
َّ َّ ٰ
ُٰ ُ
ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم :إِن اّلل قال من َعدى
اّلل عنه قال قال س
[ عن أ ِب هريرة ِِض
ُ
َّ
ِل م َّما افّتض ُ
ِل و ِ ًّْلا فقد هذنتُ ُه بالرب وما تق َّرب إ َّ
ت علي ِه وما يزال عب ِدي
ِل عب ِدي بِِشء أحب ِإ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
ُ َّ
َّ
َّ ُ
َّ ُ
َّ
ُ
ُُ ُ ُ
اَّلي ُيب ِ ُ
ب إ َّ
ِص بِ ِه ويد ُ ال ِت
اَّلي يسمع بِ ِه وبِص ُ ِ
ِل بِاِلَّوافِ ِل حّت أ ِحبه فإِذا أحببته كنت سمعه ِ
يت ق ر ِ
ُ
ُ
ُ َّ
ُ
َّ ُ
َّ ُ
َّ ُ
يب ِطش بِها و ِجله ال ِت يم ِِش بِها وإِن سأل ِن ِلع ِطينه ول ِئ استعاذ ِن ِل ِعيذنه وما ترددت عن َشء
أنا فا ِعلُ ُه ترد ِدي عن نف ِس ال ُمؤ ِمن يكر ُ الموت وأنا أكر ُ مساءت ُه  ( ].وا ُ ُ
اْلخا ِي)
ِ
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” ئەبۇ ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ەەللەلالھۇ
ئەلەينى بەەەللەن مۇنداگ د :ەن ئالالھ تائاۇ مۇنداگ د:دي كىمكى مېنىڭ دوەتۇمنى
دۈشمەن تۇتسا ،مەن ئۇنىڭاا ئۇرۇش ئېالن قىلىمەن .بەندەن ماڭا پەرللەرنى قىلىشتىنمۇ
ياششىىىراگ بىر ئىشىىنى قىلىى بىلەن يېقىنلىشىىالمايدۇ .بەندەن ماڭا نەپلە ئىبادەت
بىلەنمۇ مەن ئۇنى دوەىىت تۇتقاناا قەدەر داباملىق يېقىنلىشىىىدۇ .قاتانكى مەن ئۇنى
دوەىت تۇتسان ،مەن ئۇنىڭ ئاڭاليد اان قۇلىقى ،كىر د اان كىلي ،تۇتىد اان قولى،
ماڭىد اان پۇتى بولىمەن .مەند ن نېمىنى ەىىور سا ،شۇنى بېر مەن .ماڭا ەېاىنسا،
ئىل پاناھىمدا ەىىاقاليمەن .مەن مىمىننىڭ جېنىنى ئېلىشىىتىن باشىىقا ھې بىر ئىشىىتا
تەرەددۇت قىلمايمەن .مىمىن بەندەن ئىلۈمنى ياششىى كىرمەيدۇ ،مەن بولسان ،ئۇنىڭ
شاپىلىقلىر نى ياششى كىرمەيمەن( “.ئىمان بۇشاري ر تايەت قىلاان)
م مىن ھەربىر كۈنىنىي ياخش ى ئ تۈش ى ئۇچۇن تىرىش ىدۇ .ئۇنىڭغا
نىس ەەتەن ھاياتىنىي مول مەزمۇنلۇق ،ئۇتۇقلۇق ئ تۈش ى قىيامەت كۈندىكى
ھالىنىي ياخشى بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ.
ش
ي اخش

ۇنىي ئۈچۈن م مىن ھاياتىدا مەنپەئەتلىك ئىلىم ،س
ى ئەمەل ،س

الىن پەرزەن

ەدىقە جارىيە،

قاتارلىق ئىككى دۇنيادا ئەس

ئۇتۇقالرنى قالدۇرۇش ھەققىدە ۋاقىتنى چىي تۇتۇپ داۋاملىق تىرىش

قاتىدىغان
چانلىق

ك رس ىتىش ى الزىم .پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ھەدىس شەرىپتە بۇ ھەقتە بىزگە
مۇنداق ك رسەتمە بىرىدۇ.

َّ
ُ ُ
ُ
ُٰ ُ
ُ
ول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
اْلنسان ِانقطع
ات
م
ا
ذ
إ
:
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
اّلل
اّلل عنه قال قال س
[عن أ ِب هريرة ِِض
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ ُ َّ
ال ِمن صدقة جا ية أو ِعلم ينت ِف ُع ب ِه أو ول صا ِلح ي ُد ُعو ُّل ( ].وا ُ ُ
اْلخا ِي)
إ
ة
ث
ل
ث
ن
م
ال
ِ
ِ
عمله إِ
ِ
ِ
”ئەبۇ ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر رەەۇلۇلالھ
ەىەللەلالھۇ ئەلەينى بەەىەللەن مۇنداگ د :ەن ئىنسان دۇنياد ن كەتسە ئۇنىڭ بارلىق
ئەمەللىري ئۈلۈلىدۇ ،پەقەت ئۈچ شى ئەمىلى داباملىشىىىپ تۇر دۇ ،بىرەىىى ەەد قە
جار يە (يەنى ەابابى يېتىپ تۇر د اان ،ئو مۇمنىڭ مەن ەئەتى ئۈتۈن قىلىناان ،ئۇلۇن
باقىت پايد الناىلى بولىد اان نەرەىىىى ە قىلىناان ەىىىەد قە) ئىككىن ىسىىىى ،ئۇ
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ئىنسىىاند ن باشىىقىالر مەن ەئەت ئالاان ئىلىم ئۈتىن ىسىىى ،ئاتا-ئانىسىىى ئۈتۈن
ھەمىشىىە دۇئا بە ياششىىى ئەمەل قىلىد اان ەىىالىھ ،ياششىىى باۇ( “.ئىمان بۇشاري
ر تايەت قىلاان)
مۇنداقچە ئېيتقاندا ،ھازىرقى زاماندا باش قىالر داۋاملىق پايدىلىنىدىغان بىر
مەس

چى

ياكى بىر مەدرىس ياكى بىر د ختۇرخانا ،ياكى بىر پايدىلىق كىتاب،

ي اكى پ اي دىلىق ئىلىم بىز ئۈچۈن مەنپەئەتى ئۈزۈلمەي دىغ ان س

ەدىقە ج ارىيە

ھېس ابلىنىدۇ .ئۇالردىن قانچە ك پ ئادەم پايدىالنس ا ،پايدىلىنىش ۋاقتى قانچە
ئۇزۇن داۋامالشسا ،شۇ داۋامالشقان ئەمەلگە سەرپ قىلغان ۋاقتىمىز ئۈچۈن ئالالھ
سۇبھانەھۇ ۋەتەئەال بىزگە بىر كىشىلىك ساۋاب بېرىپ تۇرىدۇ.

َّ ُ ً
ل م َّر به و ُهو يغر ُس غر ًسا بدمشق فقال ُّل أتفع ُل هذا وأنت صاح ُ
[ عن أب َّ
ب
ال دا ِء أن ج
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ ُ ُ
لَع سمع ُ
ُ
ت ُسول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
َّ ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم يقول :من
ول اهللِ صّل اّلل علي ِه وسلم قال :ال تعجل َّ ِ
س ِ
َّ
غرس غر ًسا لم يأ ُكل ِمن ُه هد ِ ل
ِم وال خلق ِمن خل ِق اهللِ ِإال َكن ُّل بِ ِه صدقة ] ( وا ُ اْح ُد)
”ئەبۇ دەرد ائ رەل يەلالھۇ ئەننۇ دەمەشىىىقتىكى تاغلىر دا ،كىتەت تىكىى بىلەن
مەشىىىاۇل بولاانىدي ،بىر كىشىىىى ئۇنىڭ يېنىد ن ئىتۈ

كېتىت:تىپ ەىىىەن د :ەن

رەەىىۇلۇلالھ ەىىەللەلالھۇ ئەلەينى بەەىىەللەمنىڭ ەىىاھابىسىىى تۇرۇ
قىالمسىەن د:دي ،ئۇ ەىەن ماڭا ئالد را
تۈ

مۇشىىۇ ئىشىىنى

كەتمە! مەن رەەۇلۇلالھنىڭ كىمكى بىر

كۈتەت تىكىد كەن ،ئۇنى قانداقلىكى ئىنسان ياكى ئالالھنىڭ مەشلۇقاتلىر د ن

بىري كېلىىپ يېسىىىىە ،ئۇ ئۇنىىڭ ئۈتۈن ەىىىىەد قە ھېسىىىىابلىنىدۇ ،د :ەنلىكىنى
ئاڭلىاانىد م ،دە جابار بەردي( “.ئىمان ئەھمەد ر تايەت قىلاان)
ئەزىز قېرىنداش الر! بىز ئۈچۈن ئالالھنىي پەيغەمەىرى ئەڭ ياخشى ئۈلگە ۋە
يولەاش چىدۇر .بىز ھەر قانداق ئىش تا ئۇ زاتنىي قىلغان ئىش لىرىنى ئۈلگە
قىلىشقا بۇيرۇلغانمىز .ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

ٰ ُ
َّ
ِّ
ٰ
ُ ٰ
ُ
كم ف ُ
ً
اّلل أسوة حسنة ل ِمن َكن يرجو اّلل واْلوم اْل ِخر وذكر اّلل ك ِثيا﴾
س
ل
ن
َك
د
ق
﴿ل
ول ِ
ِ
ِ

﴿ەىىىلەر ە

ىىىىىى

ئالالھتىن ،ئاشىرەت كۈنىد ن ئۈمىد كۈتكەن بە ئالالھنى كى

ياد

ئەتكەنلەر ە رەەۇلۇلالھ ئەلتەتتە ياششى ئۈل ىدۇر﴾ (-22ەۈرە  /ئەھزار -31ئايەت)
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اّلل عليه وسلَّم :نعمتان مغبُ
اِلب صـ َّّل ٰ ُ
[عن ابن ع َّباس ِض ٰ ُ
اّلل عن ُهما ،قال قال َّ
يهما
ف
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِّ ُ
كثي ِمن َّ
اغ ( ].وا ُ ُ
اْلخا ِي)
الص َّحة والفر
اس:
اِل ِ
ِ
”ئىبنى ئىىاببىىاس رەلەيەلالھۇ ئەننۇ مىىاد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسىىسىىاۇن مۇنداگ د :ەن ئىككى شى نېمەت بار ،نۇرغۇن ئادەملەر بۇ ئىككى
شى نېمەتتىن ل يان تارتىدۇ ،ئۇنىڭ بىر ن ىسىىى ەىىاغالملىق ،ئىككىن ىسىىى بوش
باقىت( “.ئىمان بۇشاري ر تايەت قىلاان)
ھەركۈنى بىھۇدە زايا بولۇۋاتقان پايدىسىز ئىشالرغا ئىسراپ بولۇۋاتقان بىر
نەچچە مىنۇت ۋاقىتلىرىڭىزنى ياخش ى يولالرغا س ەرپ ئەتس ىڭىز ،ئايالرنىي
ئ تىش

ىلىقالرنى يىغقان بولىس

ى بىلەن نۇرغۇنلىغ ان ياخش

ىز  .ھەر بىر

مىنۇتىڭىزنى مۇھاپىزەت قىلىش قا ئادەتلەنس ىڭىز ،تەبىئىي سائەتلىرىڭىزنى
كۈنلىرىڭىزنى ۋە ئايلىرىڭىزنى ،بىھۇدە س ۇدەك ئ تۈپ كېتىش ىدىن س اقالپ
قاالاليسىز .پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ ُ
ُ
ول اهللِ صـ َّّل ٰ ُ
[عن أب ُهريرة ِض ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم :ال ُمؤ ِم ُن الق ِوى خي
اّلل عنه قال قال سـ
ِ
ُ
َّ
ُ
يف و ِِف ُك خي ( ].وا ُ ُمس ِلم)
وأحب إَِل اهللِ ِمن المؤ ِم ِن الض ِع ِ
”ئەبىۇ ھىۇرەيىرە رەل ىيەلىالھىۇ ئەنىنۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسساۇن مۇنداگ د :ەن كۈتلۈك مىمىن ئاجىز مىمىند ن ياششى بە ئالالھقا ئەڭ
ەىيۈملۈكتۇر .ھەر ئىككىلىسىدە ياششىلىق باردۇر( “.ئىمان مۇەلىم ر تايەت قىلاان)
بىر مۇس

ۇلم اننىي ئ لچەملىك ھايات مىزانى ت ۋەندىكىلەرنى ئ ز ئىچىگە

ئالىدۇ .0 :ئىلىم ئ گىنىش  .4ئىەادەت قىلىش

 .5دىنغا دەۋەت قىلىش .2

ھۈنەر كەس ىپ ئ گىنىش  .3ئائىلىس ىگە ك ىۈل ب لۈش  .8جىس مانىيىتىگە
ك ىۈل ب لۈش  .1ئ ز ئىقتىدارىنى يۇقىرى ك تۈرىدىغان ئىشالرغا ك ىۈل ب لۈش.
پەيغەمەىرىمىز ۋاقىتنى ئاالھىدە قەدىرلەيتتى .ۋاقىتالرنى ئالالھقا ئىەادەت
ىش ئۈچۈن ئ تكۈزەتتى .ھەر بىر تىنىق،

قىلىش ،ئالالھنىي رازىلىقىغا ئېرىش

ھەر بى ر مى نۇت ۋاقىتنى چوقۇم ئ زى ي اكى ئۈممەتنى ي مەنپەئەتى ئۈچۈن
ئەھمىيەتلىك ئىشالرغا سەرپ قىالتتى.
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ئەلى ئىەنى ئەبۇ تالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ” :رەس ۇلۇلالھ ئ يگە
كىرگەن ۋاقىتنى ئۈچكە ب لەتتى .بىر قىس مىنى ئالالھقا ،يەنە بىر قىس مىنى
ئائىلىس ىگە ،يەنە بىر قىس ىمنى ئ زىگە ب لەتتى .ش ۇ ئ زىگە ب لگەن ۋاقىتنىمۇ
ئ زى ۋە كىشىلەر بىلەن ئ تكۈزەتتى“.

[عن إبراهيم عن اِلسود قال س أل ُ
اّلل عنها ما َكن اِلَّ ب ص َّّل ٰ ُ
ت َعئشة ِِض ٰ ُ
اّلل عل ي ِه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ُ ُ
َّ ُ
ُ
ت الص لة
وسلم يصنع ِف بيتِ ِه قالتَ :كن يكون ِف ِمهن ِة أه ِل ِه تع ِن ِخدمة أه ِل ِه فإِذا حض ِ
خر ج إَل َّ
الصلةِ ( ].وا ُ اْلُخا ِي)
ِ
” ئىبراھىماا ئەەىتەدنىڭ دە
ئىيىىىدە نېمە ئىى قىالتتى دە

بېر شىى ە ،ئۇ ئائىشە ئانىمىزد ن ،رەەۇلۇلالھ
ەىىىىو ر اىنىىىدا ،ئىىائىشىىىىە ئىىانىمىز پەياەمبەر

ئەلەينىسساۇن ئ ائىلىسىنىڭ ئىشلى ر اا قار شاتتى  ،نامال باقتى بولسا نامالغا تىقاتتى،
دە

جابار بەر ەن( “.ئىمان بۇشاري ر تايەت قىلاان)
دېمەك پەيغەمەىرىمىز ۋاقتىنى زى  ،بەرىكەتلى ك ئ تكۈزگەن زات بولۇپ،

تائەت -ئىەادەتكە قاتتىق بېرىلگەن ،ھېچەىر ۋاقتى بىكار ئ تمىگەن ئىدى.

ُ ُ َّ
َّ
ب ص َّّل ٰ ُ
[عن َعئشة ِِض ٰ ُ
اّلل عنها :أ َّن َّ
اِل َّ
وم الليل ح َّّت تتف َّطر  -تتو َّ م
اّلل علي ِه وسلم َكن يق
ِ
ِ
َّ
وتَش َّقق -قدما ُ ،فقالت َعئش ُة :لم تصنع هذا يا ُسول اهللِ! وقد غفر ٰ ُ
اّلل لْ ما تقدم ِمن ذن ِبْ وما
ِ
ُ
ُ
َّ
ً
كو ًا ( ].وا ُ ُ
اْلخا ِي)
تأخر؟ قال :أفل أحب أن أكون عبدا ش
”ئائىشىىىە رەل يەلالھۇ ئەنناد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبىر مىز كې ىلەر قوپۇ
ئىبادەت قىلسىا شىۇنداگ كۈتە

ئىبادەت قىالتتىكى پۇتلىري ئىشىىشىپ كېتەتتى .ئائىشە

ئانىمىز ئى رەەىىۇلۇلالھ ەىىىلە نېمان ە قىلىال ،ئالالھ ەىىىلىنىڭ ئىل ىر كى بە كېيىنكى
ۇناھلىر نىڭ ھەممىنى مەغ ىرەت قىلىتەتكەن تۇرەىىا ،د:سىىە ،پەياەمبىر مىز مەن رەببىم
ئۈتۈن تەشىىىەككۈر ئېيتىىد اان بەندە بولمامد مەن ،د :ەن( “.ئىمان بۇشار ي ر تايەت
قىلاان)

پەيغەمبىرىمىز بىلەن ساھابىلەرنىڭ ھاياتىدىكى ۋاقىتنىڭ تەقسىماتى ۋە تەرتىپى
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىنى ۋاقىتنى قەدىرلەشكە ،شەخسى ئىش
بولس ۇن ياكى جامائەت ئىش لىرى بولس ۇن ،ئەڭ ئەھمىيەتلىك ئىش الرغا س ەرپ
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قىلىش

ق ا ،ھەر ئىش

نى ئ ز اليىقى دا ئوتتۇرا ھ ال قىلىش

ق ا ،چېكى دىن

ئاشۇرۇۋەتمەسلىككە ئۈندەيتتى.

َّ
ُ ُ
ُ
ول اهللِ صـ َّّل ٰ ُ
[ع ن ع ب د اهللِ ب ن ع م رو ِِض ٰ ُ
اّلل ع ل ي ِه وس ل م  :أ ل م
اّلل ع ن ه ق ال  :ق ال ِِل سـ
ِ
ِ
ُ ُ ِّ
ُ
َّ
وم اللَّي ل و ت ُص ُ
أ ُخ ِب أ ن َّْ ت ُق ُ
ت  :إِن أ ف ع ل ذ ل ِْ  ،ف ق ال  :إِن ْ إِن ف ع ل ت ذ ل ِْ ه ج م ت
وم اِلَّه ا  .ف ق ل
ع ي ن اك  ،و ن ف ه ت ن ف ُس ْ  ،إ َّن ل ع ي ن ْ ح ًّق ا  ،و ِله ل ْ ح ًّق ا  ،و ِل ف س ْ ح ًّق ا  ،ف ُق م و ن م  ،و ُ
ص م وأ ف ِط ر ]
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
( وا ُ اْلُخ ا ِي )
” ئىىابىىدۇلال ئىبنى ئەمري رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىىىدۇكى ،پەياەمبەر
ئەلەينىسىىسىىاۇن مۇنداگ د :ەن ئەي ئابدۇلال ،ئاڭلىشىىىم ە ەىىەن كې ىلىري قىيامدا

تۇر د كەنسىەن ،كۈندۈللىري رولا تۇتىد كەنسىەن د:دي .مەن ھەئە ،ئى رەەۇلۇلالھ!
مەن شىىۇنداگ قىلىمەن ،د:سىىەن ،پەياەمبىر مىز ئۇنداگ قىلما ،ئە ەر ئۇنداگ قىلسىىاڭ
كىللىر ڭ ئولتۇرۇشىۇ  ،ئىلۈڭ يادا

كېتىسەن ،ەېنىڭ كىلۈڭنىڭ ەەندە ھەققى بار،

بەد نىڭنىڭ ەەندە ھەققى بار ،ئائىلەڭنىڭ ەەندە ھەققى بار ،كې ىلىز ئىبادەتكە تۇر،
ھەن ئۇشال ،رولا تۇت ھەن ئاغز ڭ ئوتۇگ يۈر ،د:دي( “.ئىمان بۇشاري ر تايەت قىلاان)
دېمەك ،پەيغەمەىرىمىز ۋاقىتنى ئەتراپلىق ئورۇنالشتۇرۇش توغرىسىدا بىزگە
ئۈلگە بولۇپ ك پ تەلىملەرنى بەرگەن .مۇس
پۈتۈنلەي تۇرمۇش ئېھتىي اجى ۋە د س

ۇلم اننى ي

ك پىنچە ۋاقىتالردا

ئ اغىنىلىرى بىلەن بولۇپ كېتى پ

ئىەادەتكە ،ئالالھقا قۇلچىلىق قىلىش قا س ەل قارىشى دۇرۇس بولمايدۇ .چۈنكى،
ئىنس ان ھەددىدىن زىيادە كۈچەپ كەتس ە چارچاپ قالىدۇ ،ئىنس اننىي بەدىنى
چارچاپ كەتس ە دىققەت زېھنىمۇ چارچايدۇ ،ئۇ ھالەتتە ئىەادەتلەرنى ئ ز اليىقىدا
ئادا قىلىشقا ئاجىز كېلىپ قالىدۇ.
پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم ئىنس اننىي ر ھىيىتىگە ،جىس مانىيتگە ئورتاق
ك ىۈل ب لۈش

نى ت اپىالپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنىي تەربىيەس

ىدە بولغان

ساھابىلەرمۇ بۇنى ناھايىتى ياخشى چۈشەنگەن.
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئ زىنىي ھاياتىدا بۇنى ياخش ى ئەمەلىيلەش تۈرگەن.
ئۇ ھەمىش ە مۇنداق دەيتتى” :قەلەنىي ئىنتىلىش چان جۇش قۇن پەيتلىرى
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بولى دۇ .خۇش

ياقماس ،زېرىكىش

لىك پەيتلىرى بولىدۇ .ئۇنىي جۇش

قۇن

پەيتلىرى دىن چى ي تۇتۇپ پ اي دىلىنىڭالر .چارچىغان زېرىككەن چاغلىرىنى ئ ز
مەيلىگە قويۇپ ئارام ئالدۇرۇىالر“.
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دېگەن:

[عن أب ُهريرة أ َّن ُسـول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
اّلل عليه وسلَّم قال :باد ُ
ال سب ًعا :هل تنت ِظ ُرون
م
ع
اِل
ب
وا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ً ُ
َّ َّ
ِّ ً
ً
ً
الجال ؛ فَّش
ِإال فق ًرا ُمن ِسـيًا ،أو ِغ ًَن ُمط ِغيًا ،أو مرضـا ُمف ِسدا ،أو هر ًما ُمفندا ،أو موتا م ِه ًزا ،أو
َّ ُ
ِّ
دئب يُنتظ ُر ،أو َّ
الساعة أدَه وأمر؟] ( وا ُ الّت ِم ِذي)
الساعة؛ ف
ِ
”ئەبۇ ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت ق ىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ئەلەينىسساۇن
مۇنداگ د :ەن ەىىىىلەرنى كۈتۈباتقان يەتتە ئىشىىىتىن ئىل ىري ياششىىىى ئەمەللەر ە
ئالد راڭالر ،ئۇۇر كىشىىىىلەر ئار سىىىىدا ەىىىىلەرنى ئۇنتۇلدۇرب تىد اان پېقىرلىق ،ياكى
ئىنساننى ھەدد د ن ئاشۇرۇب:تىد اان بايلىق ،ياكى ئىنسان قىلماق ى بولاان پىالنالرنى
بۇلۇ

يوققا تىقىر ت:تىد اان كېسىىىەللىز ،ياكى ئىنسىىىاننى ئادەملەرنىڭ ئاڭ ئىد يە

جەھەتتىن ئارقىدا قالدۇر د اان قېر لىق ،ياكى ئىنساننى كۈتۈ

تۇرۇباتقان ئىلۈن ،ياكى

دەججال ،ياكى قىيامەت( “.ئىمان تىرمىزي ر تايەت قىلاان)
پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم ئۈممەتكە شۇنى دېمەكچى ،ئى ئىنسان ئ لۈم بىلەن
قىيامەت س ېنى ئەمەل قىلىش تىن ئايرىپ قويىدۇ .ئۇنىڭغىچە س ەن بېرىلگەن
ۋاقىتنى قەدىرلە ،داۋاملىش ىدىغان س ەدىقە جارىيە ،مەنپەئەتلىك ئىلىم ،ياكى
س اىا دۇئا قىلىدىغان باالڭ ئارقاىدا قالس ۇن .ئىزس ىز ،ت ھپىس ىز دۇنيادىن
كەتمە ،بولمىسا ئالالھنىي ئالدىغا قەدرىسىز بارىسەن.
ئەقىللىك ئادەم دېگەن پۇرس ەت قولدىن كېتىش تىن ئىلگىرى ئۇنى جايىدا
تۇتۇۋالغان ،ھەر قانداق ۋاقىتنى قولدىن كېتىش

تىن ئىلگىرى ئەڭ ياخش

ى

ئۇسۇلدا پايدىالنغان ،ياخشى ئىشالرغا سەرپ قىلى الغان ئادەم دېمەكتۇر.
ئەزىز قېرىن داش

الر ،خەلقىمىز ”ۋاقى

ئەمم ا بۈگۈنكى كۈن دە ۋاقى

ئالتۇندىن قىممەت“ دەپ كەلگەن،

بىزنى ي نەزىرىمىزدىكى ئەڭ ئەرزان ،خ الىغ انچە

ئىسراپ قىلسا بولۇۋېرىدىغان ،ئەڭ قەدىرسىز نەرسىگە ئايلىنىپ قالدى.
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ئوخش اش بىر مەزگىلدە بەزى كىش ىلەر ياكى بەزى مىللەتلەردە ۋاقىتنىي
رىتىمى تىز ئ تۈۋاتقاندەك بىلىنىدۇ .بۇ ئەمەلىيەتتە ۋاقىتنىي تىزلەش

كىنى

ئەمەس ،بەلكى ۋاقىتقا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنىي ۋاقىتنى ئىش لىتىش تىكى
سى ىللىقى ،ياراتقان قىممىتىنىي ز رلىقىنىي ئىپادىسىدۇر.
ك رۈپ تۇرۇپتىمىزكى ،ۋاقىتقا بولغان كونتر للۇق ش

ەخس ۋە مىللەتنىي

قەدرى قىممىتىنى ئىپادىلەپ بىرىدۇ.

ُ
ئەرەبلەرنىي مۇنداق بىر تەمسىلى بار« :الوق ُ
ت سيف ِإن لم تقطعه قطعْ»

” باقىت ئىتكۈر قىلى قا ئوششايدۇ ،ەەن ئۇنى كەەمىسەڭ ئۇ ەېنى كېسىدۇ“.
بۈگۈنكى ئۇچۇر دەۋرى دە كىمكى ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈك پ اي دىلىن الىس ا،
ئۇچۇرالرنى ھەممىدىن بالدۇر ئىگىلىسە شۇ ئۇتۇق قازىنى اتىدۇ.
س

ائەت ئىككى دە ئېيتىلغ ان زىياپەتلەرگە س

بېرىش الر ،پايدىس ىز سورۇن ،بىھۇدە ئولتۇرۇشالرغا ۋاقى

ائەت ت تتە ئاران ئۈلگۈرۈپ
سەرپ قىلىشالر ،ۋەيەنە

ھەر خىل ئاالقە ئۈس كۈنىلىرى بىلەن ھەپىلىشىپ ،ئەھمىيەتسىز پاراىالر بىلەن
كۈننى كەچ قىلىشالر ئەمدى بىزنىي ئ مرىمىزنىي بەرىكىتىنى خوراتسا بولمايدۇ.
ئەرزىمەس ئويۇن-تاماش االر بىلەن ئ مرىمىزنى بىھۇدە ئ تكۈزس ەك بۇ دۇنيادىكى
نېس ى ىمىزدىنمۇ قۇرۇق قېلىش ىمىز ،ھەمدە ئالالھ تائاالنىي دەرگاھىغا قورۇق
قول بېرىپ قېلىشىمىز مۇمكىن.
ئەزىز قېرىن داش
ئويغىنىش ۋە س

الر! ”بۇ زام ان غەپلەت ۋە بىپەرۋالىق زام انى ئەمەس،

ەزگۈرلۈك زام انى دۇر! ج اھىللىق ۋە ن ادانلىق دەۋرى ئەمەس،

ئىلىم-مەرىپەت دەۋرىدۇر .س ۇس لۇق ۋە بىكارلىق ۋاقتى ئەمەس ،تىرىش ىش ۋە
غەيرەت ۋاقتىدۇر .باشقا مىللەتلەر ئىلىم-مەرىپەت سايىسىدە ھاۋادا ئۇچۇپ پەرۋاز
قىلماقتا ،س ۇ ئاس تىدا خۇددى قۇرۇقلۇقتا يۈرگەندەك ئەركىن ئۈزۈش مەكتە .بىز
ت ې خ ى غەپلەت ئۇيقۇس
مۇقەددىمىس
ھېلىھەم ۋاقى

ى دا ي اتم اقتىمىز .ئۇيقۇ ئ لۈمنى ي بۇرادىرى ۋە

ى دۇر .بۇ ھ الەتتە دائىم ئۇخلىم اق يوقىلىش ۋە ئ لۈم يولى دۇر!
ۋە پۇرس ەت بار!“ مانا بۇ س زلەرنى ئۇستازىمىز ئابدۇقادىر دامولالم

يۈز يىل بۇرۇن مۇش ۇ دىيارىمىزدىكى خەلققە خىتاب قىلىپ س
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زلىگەن .بىز تا

بۈگۈنگىچە بۇ چ اقىرىقالرغ ا ئ اۋاز قوش

ماي ،بىپەرۋالىق قىلس

اق ،قارىماققا

ھەممىمىز ئالدىراش يۈرگەندەك قىلغان بىلەن ،ئۈنۈمس ىز ،ئەھمىيەتسىز ئىشالر
بىلەن ئ مرىمىزنى ئ تكۈزسەك بۇ بىزنىي زاۋاللىقىمىزنىي ئىپادىسىدىن ئىەارەت
بولىدۇ .ش ۇىالش قا ،بۇرۇن بىخۇدلۇق قىلغان بولس اق ،بىھۇدە ئ تكۈزۈۋەتكەن
ۋاقتىنى ي ئورنىنى تولدۇرۇۋېلىش

قا يەنىال پۇرس

ەت بار .ھازىردىن باش

الپ

ۋاقتىمىزنى قەدىرلەپ ،پۇرس ەتنى چىي تۇتس اق ،قالغان ئ مرىمىزدىمۇ ياخش ى
نەتى ىلەرنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ ،تىرىشچانلىقىمىز ھەرگىز زايا كەتمەيدۇ.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ً
﴿إ َّن َّاَّلين ءامنُوا وعملُوا َّ
الص ٰـلحات إنَّا ال نُض ُ
يع أجر من أحسن عمل﴾
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ

﴿ ئىمان ئېيتقان بە ياششىىىى ئەمەللەرنى قىلىد اانالرغا كېلىد اان بولسىىىاگ ،بىز
ئۇۇرنىڭ قىلاان ياششىىى ئەمەللىر نىڭ ەىىابابىنى ھەقىقەتەن يوققا تىقىر تەتمەيمىز﴾
(-18ەۈرە  /كەھف -21ئايەت)
ت ۋەن دىكى ئ ايەت بىزگە بۇ مەنىنى تېخىمۇ چوىقۇر چۈش

ەن دۈرۈپ بىزنى

پۇرسەتنى يېڭى باشتىن چىي تۇتۇشقا ئۈندەيدۇ .ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:

َّ
ُ
ُ
ٰ ُ
ٰ َّ ٰ
اّلل يغف ُر اَّلنُوب ْج ً
نفس ـهم ال تقن ُطوا من َّ
يعا
ن
إ
اّلل
ة
ْح
أ
َع
وا
ف
ْس
أ
ين
اَّل
﴿قل يا ِعبا ِدي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الر ِح ُ
إنَّ ُه ُهو الغ ُفو ُ َّ
يم﴾
ِ
﴿( ئى مۇھەممەد! مېنىڭ ەىىلۈن ەۈپىتىدە) ئېيتقىنكى « ،ئى ئىل ە ۇناھالرنى
ھەدد ىىد ن ئىىار تۇگ يۈكلىتالاىىان بەنىىد لىر م! ەىىىىىلەر ئىىالالھنىىىڭ رەھمىتىىىد ن
ئۈمىىدەىىىىىزلەنمەڭالر .ئىالالھ ھەقىقەتەن ھەممە ۇناھنى (يەنى تەببە قىلاانالرنىڭ
ۇناھىنى) مەغ ىرەت قىلىدۇ .شۈبنىسىزكى ،ئالالھ ناھايىتى مەغ ىرەت قىلاۇتىدۇر،
ناھايىتى مېنر باندۇر-29( ﴾.ەۈرە  /لۇمەر -54ئايەت)
قېرىنداش الر! ئايەت ۋە ھەدىس لەر ۋاقىتنىي ئەھمىيىتى ۋە ئۇنى قەدىرلەپ

ئ تكۈزۈشنىي مۇھىملىقى ھەققىدە س زلەپ تۇرۇپتۇ ،ۋاقى

تۇيدۇرماستىن ئ تۈپ

كېتىدۇ ،بىر كەتسە ھەرگىز قايتا كەلمەيدۇ ،ئەگەر بىز ئۇنىڭغا پەرۋاسىز قارىساق
كېيىن پۇش ايماننى ئالىدىغان قاچا تاپالماي قالىمىز .زامانىمىز ئادەملەر ۋاقى
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بىلەن مۇس ابىقىلىش ىپ ئىلگىرىلەۋاتقان بىر دەۋر بولۇپ قالدى .كىش ىلەر
ۋاقىتنى ئۇتۇش

ت ا ،ۋاقى

ئارقىلىق بەخ

س

ائادەتنى قولغا كەلتۈرۈش

تە

بەس لەش مەكتە .ھاياتىمىزدا بىزمۇ ۋاقىتنىي قىممىتىنى كۈندىن-كۈنگە ھېس
قىلماقتىمىز ،باشقىالر ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ دۇنيا نېمەتلىرىگە ئېرىشىشتە بىر
بىرى بىلەن رىقابەتلەشمەكتە.
بۇنداق ش ارائىتتا ،بىز دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخ
ئۈچۈن تېخىمۇ بەك كۈچەش

كە موھتاج ،ئەل ەتتە .ش

س ائادەتكە ئېرىش ىش
ۇىا ،بىز ۋاقتىمىزدىن

ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ ،ياخش ى ئەمەللەرنى ك پلەپ قىلىپ ،كەىرىلىكى ئاس مان
زېمىندەك كېلىدىغان ئالالھنىي جەننەتلىرىگە نائىل بولۇش

قا تىرىش

ايلى ۋە

شۇنىڭدا بەسلىشەيلى! ئالالھ تائاال «قۇرئان كەرىم» دە مۇنداق دەيدۇ:

ُ
َّ
ُ ُ
َّ
ُ ُ
يم يُسقون ِمن َّ ِحيق
﴿ ِإن اِلبرا ل ِف ن ِعيم َع اِل ائِ ِْ ينظرون تع ِرف ِف وجو ِه ِهم نضة اِل ِع ِ
ٰ
َّ
ُُ
امه ِمسْ و ِف ذلِْ فليَناف ِس ال ُمتن ٰـ ِف ُسون ﴾
َّمتُوم ِخت
﴿ ياششىالر نېمەت ئى ىدە بولىدۇ .ئۇۇرنىڭ تىرايلىر د ن نېمەتنىڭ شۇشاللىق
ئى اد لىر نى كىر سىىىەن .ئۇۇر ئاغزي پې ەتلەن ەن ،ئەڭ ئاشىرقى يۇتۇمىمۇ ئى ار
پۇرايد اان ەىا

شىارار بىلەن ەىۇغىر لىدۇ( .ياششى ئىشتا) ر قابەتلەشمەك ى

بولاانالر (مۇشۇۇرغا ئېر شىى ئۈتۈن) ر قابەتلەشسۇن!﴾ ( - 82ەۈرە  /مۇتەففىفىن
 - 35 ~ 33ئايەت لەر )
ئى ئالالھ! س ەھەردە يولغا ئاتلىنالىغانالرغا ،سەھەردە ئىش باشلىيالىغانالرغا
بەرىكەت ئاتا قىلسىال! ھەممىمىزنى سەھەرچى ئۈممەتلەرنىي قاتارىدىن قىلسىال!
يۇرتلىرىمىزغ ا بەرىكەت بەرس
ئىقتىس

ىلە! ۋاقتىمىزغ ا ،ئ مرىمىزگە ،ئىلىمىمىزگە،

ادىمىزغ ا ،بىرلى ك-ئىن اقلىقىمىزغ ا ،د س

تلۇقىمىزغ ا ،مېھر-

مۇھەبەىتىمىزگە ،ئىەادەتلىرىمىزگە بەرىكەت بەرس ىلە! بىزنى جەننەتكە تەكلىپ
قىلىنغانالرنىي قاتارىدىن قىلسىال ! ئۈممەتلىرىمىزنى ئ زئارا ياردەمدە بولىدىغان،
ئ زئارا ئىتتىپاق ئ تىدىغانالر قاتارىدىن قىلسىال! ئامىن!

وأخر دعوانا أن المد هلل ب العاملي
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ھەدىس شەرھىسىنىڭ تەرجىمىلىرىدىن ئۆرنەكلەر
①
كتاب الطهارة (تاھارەت ھەققىدە)

َّ
َّ
ُ
اّلل عن ُه أ َّن ُسول اهللِ ص َّّل ٰ ُ
 .88عن أب ُهريرة ِض ٰ ُ
اّلل علي ِه وسلم قالِ " :إذا توضأ أح ُدكم
ِ
ُ َّ ُ
ُ ُ
ُ
ُ
فليجعل ِف أن ِف ِه ثم ِْلنَث ومن استجمر فليوتِر وإِذا اسَيقظ أحدكم ِمن نو ِم ِه فليغ ِسل يد قبل أن
َّ
ُ
يُد ِخلها ِف و ُضوئِ ِه ف ِإن أحدكم ال يد ِي أين باتت ي ُد ُ".

”ئەبۇ ھۇرەيرە رەل يەلالھۇ ئەننۇد ن ر تايەت قىلىنىدۇكى ،پەياەمبەر ئەلەينىسىىىسىىىاۇن
مۇنداگ د :ەن ەىىلەرد ن بىر كىشىى تاھارەت ئالسىا ،بۇرنىاا ەىۇ ئېلىپ تايقىسۇن .كىم
ھاجەتتىن كېيىن تاش (تالما) تۇتسىا ،تاگ تۇتسىۇن .ەىىلەرد ن بىر كىشىىى ئۇيقۇەىد ن
ئوياانسىا ،قولىنى تاھارەت ئالىد اان ەىۇغا تىقىشتىن ئىل ىري يۇەۇن ،تۈنكى ئاشۇ كىشى
ئۇشلىااندا قولىنىڭ قەيەردە تۇرغانلىقىنى بىلمەيدۇ“.

املعَن العام (ئومۇمىي مەنىسى)
أَع د جات اِلظافة ،وأسىم مراتب الطها ة ،أن نطلب من اِلظيف أن يزداد نظافة ،وأن نكلف احتياطا برفع ما
يتوهم من وسخ ،وأن نطلب املبالغة ف غسل ما ال يهتم بغسله ،كجيوب اِلنف ،واملبالغة ف اسَِباء اِلجاسة ولو مع َتقق
إزاِّلها .هذا ما يرِم إْله الديث الَّشيف فهو يأمر أن يدخل املتوضئ املاء ف أنفه وخياشيمه ،ثم يدفعه من اِلنف إَل
اْلا ج ْلخرج مع املاء ما ُيتمل وجود ف منحنيات اِلنف .ويأمر املستجمر باِلحجا املنىق بها بقايا اْلول أو الغائط أن
جيعل الجا ة وترا ،فإن نىق املَكن حبجرين زاد ثاثلا ،وإن نىق بأ بعة زاد خامسا وإن نىق بستة زاد سابعا وهكذا.
پاكىزلىقنىي ئەڭ يۇقىرى دەرى ىس ى ،پاكلىقنىي ئەڭ يۈكس ەك مەرتى ىس ى بولس ا پاكىزە
كىشىدىن ئۇنىي تېخىمۇ پاكىزە بولۇشىنى تەلەپ قىلىشىمىزدۇر ئېھتىيات ئۈچۈن گۇمان قىلىنغان
پاسكىنىچىلىقنى ئېلىپ تاشالشقا بۇيرۇشىمىزدۇر بۇرۇننىي كاۋاكلىرىغا ئوخشاش يۇيۇلۇشى مۇھىم
ھېس ابالنمايدىغان جاينىمۇ يېتەرلىك يۇيۇش نى ،نى اس ەتنىي يوقۇلۇش ى ئەمەلىيلىش ىش بىلەن
بولس ىمۇ ،ئۇنىڭدىن يېتەرلىك پاك بولۇش نى تەلەپ قىلىش ىمىزدۇر .بۇ ئىش الر مەزكۇر «ھەدىس
شەرى »نىي مەقسەت قىلغىنىدۇر ،شۇىا ئۇ تاھارەت ئالغۇچىنىي سۇنى بۇرنىغا ۋە بۇرۇن بوشلۇقلىرىغا
كىرگۈزۈشنى ،ئاندىن بۇرۇن ئەگرۈندىلىرىدە بولۇشى ئېھتىمالغا يېقىن بولغان نەرسىلەرنىي سۇ بىلەن
چىقىپ كېتىش ى ئۈچۈن ،س ۇنى بۇرۇندىن س ىرتىغا چىقىرىش قا بۇيرۇيدۇ كىچىك تەرەت ياكى چوڭ
تەرەت قالدۇقلىرى پاكلىنىدىغان تاش (چالما) تۇتقۇچىنى تاش (چالما) نى تاق تۇتۇش قا بۇيرۇيدۇ.
ئەگەر ھېلىقى ئورۇن ئىككى تاش (چالما) بىلەن پاكالنس ا ،ئۈچىنچىس ى زىيادە قىلىدۇ ئەگەر ت ت
بىلەن پاكالنسا ،بەشىنچىسى زىيادە قىلىدۇ ئەگەر ئالتە بىلەن پاكالنسا يەتتىنچىسى زىيادە قىلىدۇ
مانا مۇشۇنداق.

① «المنهل الحديث في شرح الحديث» دىن بىرىلدى .بېشى ئالدىنقى سانالردا.
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ويأمر املسلم إذا اسَيقظ من نومه أن ال يدخل يد ف ماء ف إناء ،أو ف إناء فيه سائل حّت يغسلها ثلث مرات،

قل نومه أو كَث ،فخر فراشه أو حقر ،غسل يد قبل أن ينام أو لم يغسلها ،فإنه ال يد ي إَل أين َتركت يد أثناء نومه،

وإَل أي املستقذ ات تعرضت ،قد تكون احتكت بمناعم اْلسم بي الفخذين ،أو َتت اْلبط ،فعلق بها عرق خبيث

أو يح كريه وقد تكون قد دلكت مداخل اِلنف وإفرازاته ،أو إفرازات العي فأصابها ما لو وضع ف سائل هذا  ،ومبدأ
اْلسلم اِلظافة والرص َع نقاء اْلد وطها ة السائل وصلحيته للَّشب دون تقزز أو اشمزئاز.

ئۇ (ھەدىس) مۇس ۇلمان كىش ىنى ئۇيقۇس ىدىن ئويغانغاندا ،مەيلى ئۇنىي ئۇيقۇس ى ئاز ياكى ك پ
بولس ۇن ،ئۇنىي ت ش ىكى ھەشەمەتلىك ياكى ناچار بولسۇن ،ئۇخالشتىن ئىلگىرى قولىنى يۇيغان ياكى
يۇمىغان بولس ۇن ،قولىنى ئۈچ قېتىم يۇمىغۇچە قولىنى قاچىدىكى سۇغا ياكى ئىچىدە سۇيۇقلۇق (سۇ)
بار قاچىغا تىقماس لىقنى بۇيرۇيدۇ .چۈنكى ئۇ ئ زىنىي ئۇيقۇس ى داۋامىدا قولىنىي نەلەرگىچە ھەرىكەت
قىلغانلىقى ،قايس ى پاس كىنا نەرس ىلەرگە يولۇققانلىقىنى بىلمەيدۇ ئېھتىمال قول ئىككى كاس ا
ئارىلىقىدىكى ياكى قولتۇق ئاس تىدىكى بەدەننىي پاك بولمىغان يەرلىرىگە تېگىپ كەتكەن بولۇش ى،
ش ۇنىي بىلەن قولغا س ېس ىق تەر ياكى يېقىمس ىز پۇراق يۇققان بولۇش ى مۇمكىن ئېھتىمال قول
بۇرۇننىي ئىچىلىرىنى ۋە ئۇنىي ئاجرالمىلىرى ياكى ك زنىي ئاجرالمىلىرى (چاپاقلىرى) نى س ىلىغان
بولۇش ى ،ش ۇنىي بىلەن قولغا سۇغا سالسا ئۇنىڭغا زىيان يەتكۈزىدىغان نەرسە يۇققان بولۇشى مۇمكىن.
ئىس الم دىنىنىي پىرىنس ىپى پاكىزە بولۇش ،قولنىي پاكلىقىغا ،س ويۇقلۇقنىي پاكىزلىقىغا ،ئۇنىي
ئىچىشكە يارايدىغان بولۇشىغا زېرىكمەي-تېرىكمەي ك ىۈل ب لۈشتۇر.

فعّل من قام من نومه أن يغسل يديه ،بأن يصب عليهما ماء ف اْلا ج قبل أن يغمسهما ف اْلناء حّت من ال

يعتقد تلوثهما ،فإن شْ ف تلوثهما َكن أو به وأحرى وألزم ،وَّكما طال اِلوم ،وَّكما َكن احتمال اِّلعرٍ للتلوث

أكَث َكن الطلب هكد .واهلل أعلم.

ئۇيقۇدىن ئويغانغان كىش ى ،ھەتتا ئىككى قولىنى بۇلغانمىغان دەپ قارايدىغان كىش ىمۇ ئىككى
قولىنى قاچىغا تىقىش تىن ئىلگىرى ئىككى قولىغا س ىرتتىكى س ۇنى قويۇش بىلەن يۇيۇش الزىم.
ئەگەر ئۇ ئىككى قولىنى ي بۇلغ انغ انلىقى دىن گۇم ان قىلس

ا ،ئۇ يۇيۇش

ق ا ئەڭ ھەقلىق ،ئەڭ

تېگىش لىك ،ئەڭ زۆرۈردۇر .ئۇيقۇ ئۇزارغانس ېرى ،بۇلغىنىش قا يولۇقۇش ئېھتىمالى ك پ بولغانس ېرى
تەلەپ تېخىمۇ چىي بولىدۇ .ئالالھ ئەڭ بىلگۈچىدۇر.

املباحث العربيِّة (ئەرەر تىلى جەھەتتىكى ئىزد نىشلەر)

(إذا توضأ أحدكم) فيه ماز املشا فة ،أي إذا أ اد الوضوء وأشف عليه وابتدأ .
َّ
ُ ُ
«إِذا توضــأ أحدكم» «س ىلەردىن بىر كىش ى تاھارەت ئالس ا» ئۇ (ئىەارە) يېقىنالش ما تۈس ك چمە
مەنىس ىدە ،يەنى” :تاھارەت ئالماقچى بولس ا ،تاھارەت ئېلىش قا كىرىشسە ،تاھارەت ئېلىشقا باشلىسا“ دېگەن
مەنىدە

(فليجعل ف أنفه ماء ثم ْلنَث) ف واية صحيحة "فليستنشق بمنخريه من املاء ثم ْلنَث" واالسَنثا هو إخراج
املاء من اِلنف بعد االستنشاق ،مع إخراج ما ف اِلنف من َّماط وشبهه بقوة الفع إَل اْلا ج.
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ُ

ُ

ً َّ
«فليجعل ِف أن ِف ِه ماء ثم ِْلنَث» «بۇرنىغا س

ۇ ئېلىپ ،چايقىس

ۇن» س

ەھىن بىر رى ايەتتە مۇنداق

كەلدى” :بۇرۇننىي ئىككى ت ش ۈكىگە سۇ ئېلىپ ،ئاندىن چىقارسۇن” “.چايقاش“ ( ِاس ِتنشا ) __ بۇرنىغا
سۇ ئالغاندىن كېيىن بۇرنىدىن سۇنى بۇرنىدىكى ماىقا ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن كۈچلۈك
ئىتتىرىش بىلەن سىرتقا چىقىرىش (مىشقىرىش) دېمەكتۇر.

(ومن استجمر فليوتر) االستجما مسح اْلول أو الغائط باْلما  ،وه اِلحجا الصغا  ،ومنه ِم اْلما ف الج.
ُ
« و م ن اســت ج م ر فليوتِر » « كىم ھاجەتتىن كېيىن تاش (چالما) تۇتس ا ،تاق تۇتس ۇن» ”تاش
تۇتۇش“ (اِ ستِ ج ما ) __ كىچىك تەرەت ياكى چوڭ تەرەتنى تاش بىلەن سۈرتۈش دېمەكتۇر .ئۇ تاش__
كىچىك تاش الردۇر .ھەجدە ”شەيتانغا تاش ئېتىش“ مەنىسىدىكى « ُ
ِم ِ
اْل ما ِ » س زدىكى « ِْج ا » ئاشۇ
كىچىك تاش جۈملىسىدىن.

(وإذا اسَيقظ أحدكم من نومه) ظاهر عموم اِلوم بالليل أو اِلها  ،لكن واية أب داود "إذا قام أحدكم

من الليل" قد َتصص هذا العموم.
ُ ُ
« و ِإذا اسَيقظ أحدكم ِمن نو ِم ِه» «سىلەردىن بىر كىشى ئۇيقۇسىدىن ئويغانسا» ھەدىسنىي ئاشكارا
مەنىس

ى ئۇيقۇنى ي كېچە ي اكى كۈن دۈزگە ئ ام بولۇش

ى ،لېكىن ئەبۇ داۋۇدنىي بىر رى ايىتىدە بۇ

َّ

ُ ُ
ئومۇملۇق خاس لىنىلغان ھالدا مۇنداق كەلدىِ « :اذا قام أحدكم ِمن اللي ِل» «س ىلەردىن بىر كىش ى
كېچىدىكى ئۇيقۇسىدىن تۇرسا»

(قبل أن يدخلها ف وضوئه) بفتح الواو ،أي املاء اَّلي يتوضأ به.
ُ
ُ
« قبل أن يدخلها ِف وضـوئِ ِه» «قولىنى تاھارەت ئالدىغان سۇغا تىقىشتىن ئىلگىرى» ۋاۋ پەتھەلىك
ُ
كەلگەن «وضوء» ”تاھارەت ئالىدىغان سۇ“ دېگەن مەنىدە.
(أين باتت يد ) أي من جسد  ،وف واية "وال علم وضعها".
ُُ
« أين باتت يد » «ئۇنىي قولى ئۇخلىغاندا قەيەردە بولدى؟» يەنى” :بەدەننىي قەيىرىدە بولدى؟“ يەنە
بىر رى ايەتتە «وال علم وضعا» «قولنى نېمىنىي ئۈستىدە قويغانلىقىنى بىلمەيدۇ» دەپ كەلدى.

فقه الديث (ھەد سشۇناەلىق)
يَناول الديث ثلث مسائل فقهية:
ھەدىس پىقھىغا دائىر ئۈچ مەسىلىنى تىلغا ئالىدۇ:

اِلو  :االستنشاق واالسَنثا ف الوضوء ،وكمال االسَنثا بإيصال املاء إَل داخل اِلنف ،وجذبه باِلفس إَل

أقصا  ،ثم االسَنثا وطرد املاء مع ما ف اِلنف إَل اْلا ج ،وتستحب املبالغة ف االستنشاق إال أن يكون صائما ،وأقل

االستنشاق إدخال قليل من املاء ف مقدم اِلنف وفتحتيه.
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بىرىنچىس ى :تاھارەتتە بۇرنىغا س ۇ ئېلىش ۋە چايقاش ،چايقاش نىي كامىل بولۇش ى __ س ۇنى
بۇرنىنىي ئىچكى قىس

مىغا يەتكۈزۈش ۋە نەپەس بىلەن بۇرنىنىي ت رىگە تارتىش ،ئاندىن بۇرنىنىي

ئىچىدىكى نەرسىلەر بىلەن سىرتغا پۈركۈپ سۇنى چىقىرىش ئارقىلىق بولىدۇ .ر زىدار بولمىغان ھالدا
بۇرنىغا يېتەرلى ك س ۇ ئېلىش ياخش ى ك رۈلىدۇ .بۇرنىغا س ۇ ئېلىش نىي ئەڭ ت ۋىنى ئاز بىر قىسىم
سۇنى بۇرنىنىي ئالدىنقى قىسمى ۋە ئىككى ت شۈكىگە كىرگۈزۈش.

ومذهب مالْ والشافيع وأصحابهما أن االستنشاق سنة ف الوضوء والغسل ،وْحلوا اِلمر ف الديث َع اِلدب،

واملشهو عن أْحد أنه واجب ف الوضوء والغسل ،ال يصحان بدونه ،وهو مذهب داود الظاهري وْحلوا اِلمر َع
الوجوب ،وقالوا :لم ُيْ أحد ممن وصف وضوء سول اهلل صّل اهلل عليه وسلم َع االستقصاء أنه ترك االستنشاق،

ومذهب أب حنيفة وأصحابه أنه واجب ف الغسل دون الوضوء.

ئىمام مالىك ،ئىمام ش ا ىئىي ۋە ئۇ ئىككىس ىنىي مەزھىپىدىكىلەرنىي قارىش ى __ بۇرنىغا س ۇ
ئېلىش تاھارەت ۋە غۇسلىدىكى بىر سۈننەت .ئۇالر ھەدىستىكى بۇيرۇقنى قىلىش تەلەپ قىلىنغان ياخشى
ئىش ھ كمىدە قىلدى .ئىمام ئەھمەدتىن رى ايەت قىلىنغان مەش ھۇر ھەدىس تە« :ئۇ (بۇرنىغا س ۇ ئېلىش)
نىي تاھارەت ۋە غۇس لىدا ۋاجىپ ئىكەنلىكى ،ئۇنىڭس ىز تاھارەت ۋە غۇس ۇل دۇرۇس بولمايدىغانلىقى»
كەلدى .ئۇ داۋۇد زاھىرىينىي قارىش ى .ئۇالر (ھەدىس تىكى) بۇيرۇقنى ۋاجىپ ھ كمىدە قىلىپ مۇنداق
دېدى :چوىقۇر ئىزدىنىش ئاس اس ىدا پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االمنىي تاھارەت ئېلىش ىنى بايان قىلغان
كىش ىلەردىن بىرەرس ى پەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالمنىي بۇرنىغا سۇ ئېلىشنى تەرك قىلغانلىقىنى دېمىدى.
ئىمام ئەبۇ ھەنىفە ۋە ئۇنىي مەزھىپىدىكىلەرنىي قارىش ى بۇرنىغا س ۇ ئېلىش تاھارەتتە ئەمەس ،غۇس لىدا
ۋاجىپ ئىكەنلىكى.

أما االسَنثا فهو مستحب ،وليس بواجب باتفاق .وكمال كيفيته أن يطرح املاء من أنفه برفقَ ،لل يصيب ما

حوّل ،وأن يستعي ف ذلْ بأصابع يد اليسى ،يضغط برفق َع فتحت اِلنف.

ئەمما چايقاش قا كەلس ەك ،ئۇ مۇس تەھەپ ،بىردەك قاراش بىلەن ۋاجىپ ئەمەس .چايقاش نىي
ك امىل ھالىتى __ بۇرنىنىي ئەتراپىغا ئەزىيەت يەتكۈزمەس

لىك ئۈچۈن س

ۇنى بۇرنىدىن يەىگىل

چىقىرىش ،ئاش ۇنداق قىلىش تا بۇرنىنىي ئىككى ت ش ۈكىنى يەىگىل باس قان ھالدا س ول قولنىي
بارماقلىرىدىن پايدىلىنىش.

املسألة اثلانية :الوتر ف االستجما  ،ويرى الشافعية والنابلة أنه ال بد ف االسَنجاء واالكتفاء باِلحجا من

إزالة عي اِلجاسة ،واسَيفاء ثلث مسحات ،ولو اسَنج حبجر واحد ّل ثلثة أطراف ،فمسح بكل طرف مسحة
أجزأ  ،وإن َكنت اِلحجا اثللثة أفضل من حجر ّل ثلثة أحرف ،للقبل ثلثة أحجا  ،وللبر ثلثة أحجا  ،إذا حصل
اْلنقاء بها ،فإن لم ُيصل اْلنقاء بها وجب ابع ،فإن حصل اْلنقاء به استحب خامس لإليتا به ,وهكذا جيب اْلنقاء

مهما زاد ،ويستحب اْليتا .
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ئىككىنچى مەس ىلە :تاش (چالما) تۇتۇش نىي تاق بولۇش ى .ئىمام ش ا ىئىي ۋە ئىمام ھەنەەلىي
مەزھىپى مۇنداق قارايدۇ :ئىس تىن ا قىلىش ،نى اس ەتنىي ئ زىنى يوقىتىش ئۈچۈن تاش (چالما) بىلەن
كۇپ ايىلىنىش ،ئۈچ قېتىم س
پاكلىنىلس

ۈرتۈش

نى تولۇق ئورۇنالش الزىم .مۇب ادا ئۈچ قىرى ب ار بىر تاش بىلەن

ا ،ئالدى تەرەپ ئۈچۈن ئۈچ تاش ،كەينى تەرەپ ئۈچۈن ئۈچ تاش بىلەن پاكلىنىش ھاس

ىل

بولغان چاغدىكى ئۈچ تاش ئۈچ قىرلىق بىر تاش تىن ئەۋزەل بولس ىمۇ تاشنىي ھەر بىر قىرى بىلەن بىر
س ۈرتۈش ئۇنىڭغا كۇپايە قىلىدۇ .ئەگەر ئۇ (ئۈچ) بىلەن پاكلىنىش ھاس ىل بولمىس ا ت تىنچىس ى ۋاجىپ
بولىدۇ .ت تىنچىس ى بىلەن پاكلىنىش ھاس ىل بولس ا تاق قىلىش ئۈچۈن بەش ىنچىس ى مۇس تەھەپ
بولىدۇ .قانچىلىك ئاشسۇن مانا شۇنداق پاكلىنىش ۋاجىپ ،تاق قىلىش مۇستەھەپ بولىدۇ.

وذهب املالكية والنفية إَل أن الَّشط اْلنقاء فقط ولو حصل حبجر واحد ومسحة واحدة ،وقالوا :إن أحاديث

اثللثة ممولة َع اِلدب مبالغة ف اْلنقاء.

ئىمام مالىك ،ئىمام ھەنە ىي مەزھىپىدىكىلەر مۇنداق قارىدى :شەرت __ بىر تاش ۋە بىر قېتىم
سۈرتۈش بىلەن بولسىمۇ ،پەقەتال پاكلىنىش .ئۇالر مۇنداق دېدى” :ئۈچ“ س زلىرى يېتەرلىك پاكلىنىش
ئۈچۈن قىلىنىش تەلەپ قىلىنغان ياخشى ئىش ھ كمىگە مەنسۇپ.

وهل تقوم اْلرق والو ق املََّشب مقام اِلحجا ؟ اِّلحقيق نعمِ ،لن املعَن فيه أن يكون مزيل مانعا من

االنَشا  ،وهلذا قال الشافعية :واَّلي يقوم مقام الجر ُك جامد [فل يصلح الرطب] طاهر ،مزيل للعي[ ،فل يصلح

الزجاج] ليس ّل حرمة كحيطان املساجد ،وأو اق كتب العلم ،وال هو جزء من حيوان ،وزاد بعضهم أن ال يكون
نفيسا ،فل يصلح باَّلهب والفضة والآلِل.

التىالر ۋە نەم س ۈمۈرىدىغان قەغەز تاش ئورنىدا بوالمدۇ؟ ئەمەلىيەت ئاش ۇنداق ،چۈنكى ئۇنىڭدا
ك زدە تۇتۇلغىنى ئۇنىي نى اسەتنى يوقاتقۇچى ،تارقىلىشتىن توسقۇچى بولۇشى ،بۇ سەۋەبتىن ئىمام
ش ا ىئىي مەزھىپى مۇنداق دېدى :تاش نىي ئورنىدا تۇرىدىغان نەرس ە پاكىز ھەر بىر ئورگانىك ماددا
(ش ۇىا ئوت-چ پ بولمايدۇ) ،غەيرى ش ەكىل ئالمىغان (ش ۇىا ئەينەك بولمايدۇ) ،مەس چىتنىي
تاملىرى ،ئىلىم ئ گىنىدىغان كىتابالرنىي ۋاراقلىرىغا ئوخش اش ھ رمەتلىنىش كە ئىگە بولمىغان ۋە
ھاي انالرنىي بىرەر ئەزاسىمۇ بولمىغان ھەر بىر نەرسىدۇر .ئۇالرنىي بەزىلىرى ئۇنىي قىممەتلىك بويۇم
بولماسلىقىنى قوشۇمچە قىلدى .شۇىا ئۇ ئالتۇن ،كۈمۈش ،مەرۋايىتالر بىلەن ھاسىل بولمايدۇ.

هذا وقد قال اِلووي :اَّلي عليه اْلماهي من السلف واْللف وأْجع عليه أهل الفتوى من أئمة اِلمصا أن

اِلفضل أن جيمع بي املاء والجر فيستعمل الجر أوالِّ ،لخف اِلجاسة ،وتقل مباشتها باْلد ،ثم يستعمل املاء ،فإن
أ اد االقتصا َع أحدهما مع وجود اْلخر جاز ،واملاء حينئذ أفضل من الجرِ ،لن املاء يطهر املحل طها ة حقيقية،

وأما الجر فل يطهر  ،وإنما َيفف اِلجاسة ،ويبيح الصلة مع اِلجاسة املعفو عنها.
ئىش م ان ا ش

ۇن داق .ئىم ام نەۋەۋىي مۇن داق دې دى« :س
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ەلەب ۋە خەلەپ ئ الىملىرىنى ي ك پ

س

انلىقىنى ي ،يۇرت پېش

الىرى دىن بولغ ان پەتى ا بەرگۈچىلەرنىي بىرلىككە كەلگىنى مۇنداق :ئەڭ

ياخش ىس ى __ س ۇ ۋە تاشنىي ئارىسىنىي بىرلەشتۈرۈلۈشى نى اسەتنىي يەىگىللىشى ۋە ئۇنىي قولىغا
بى اس ىتە يەتمەس لىكى ئۈچۈن ئالدى بىلەن تاش ئىش لىتىش ى ،ئاندىن س ۇ ئىش لىتىش ى .ئەگەر ئۇ
ئىككىس ىدىن بىرى بار بولس ىمۇ بىرى بىلەن چەكلىنىش ىنى ئىرادە قىلس ا ئۇمۇ جائىز بولىدۇ ،سۇ ئاشۇ
چاغدا تاش تىن ئەۋزەلرەك ،چۈنكى ئۇ نى اس ەت ئورۇنالش قان ئورۇننى ھەقىقىي پاكاليدۇ ،ئەمما تاش ئۇنى
پاكلىيالمايدۇ ،بەلكى نى اس ەتنى يەىگىللەش تۈرىدۇ .ناماز تىزگىنلەنگەن نى اس ەت بىلەنمۇ ئورۇنلۇق
بولىدۇ.

املسألة اثلاثلة :غسل اْلدين قبل إدخاهلما إناء السائل ،إن قام من اِلوم .ومذهب اْلمهو من الفقهاء واملحققي

أن غسل اْلدين قبل غمسهما ملن قام من اِلوم ،أو شْ ف جناستهما مندوب ،ويكر تركه ،وذهب اْلمام أْحد إَل

وجوب الغسل عند القيام من نوم الليل دون نوم اِلها  ،واْلمهو َع أن املاء ال ينجس إذا غمس يد فيه قبل غسلهما،

ِلن اِلصل ف اْلد واملاء الطها ة ،فل ينجس بالشْ .واهلل أعلم.

ئۈچىنچى مەس ىلە :ئەگەر ئۇيقۇدىن تۇرغان بولس ا ،ئىككى قولىنى س ۇيۇقلۇق (س ۇ) قاچىس ىغا
تىقىشتىن ئىلگىرى ئۇنى يۇيۇش .ك پ ساندىكى ىقھىي ئالىملىرى ۋە ئىزدەنگۈچىلەرنىي قارىشى-
ئۇيقۇدىن تۇرغ ان ،ياكى ئىككى قولىنىي نى اس

ەت ئىكەنلىكىدىن گۇمانالنغان كىش

ىگە ئىككى

قولىنى سۇغا پاتۇرۇشتىن ئىلگىرى يۇيۇش بولسا تەلەپ قىلىنغان ياخشى ئىشتۇر ،ئۇنى تەرك ئېتىش
ي اخش

ى ك رۈلمەي دۇ .ئىم ام ئەھمەد كۈن دۈزدىكى ئۇيقۇ ئەمەس ،كېچىدىكى ئۇيقۇدىن تۇرغان چاغدا

يۇيۇش ۋاجىپ دېگەن قاراش قا كەلدى .ك پ س اندىكى ئالىمالر :ئىككى قولنى يۇيۇش تىن ئىلگىرى
قولىنى س ۇغا تىقس ا سۇ نى اسەت بولمايدۇ ،دېگەن قاراشقا كەلدى ،چۈنكى قول ۋە سۇ ئەسلىدە پاك،
گۇمان بىلەن نى اسەت بولمايدۇ .ئالالھ ئەڭ بىلگۈچىدۇر.

أسئِلة (ەوئالالر)
 .8الديث مز لرص اْلسلم َع املبالغة ىف اِلظافة .اشح ذلْ ىف ضوء د ستْ ّل ،واشحه بأسلوبْ مستوفيا
املعاّن واِلهداف.
ھەدىس ئىس الم دىنىنىي يېتەرلىك پاكىز بولۇش ىغا ك ىۈل بولىدىغانلىقىنىي بىر س ىم لى.
ئاش ۇنى ئ زىڭىزنىي ئ گەنگەنلىرىڭىز ئاساسىدا چۈشەندۈرۈڭ ۋە ئۇنى مەنا ۋە مەقسەتكە ئۇيغۇن بولغان
ھالدا ئ ز ئۇسلۇبىڭىز بىلەن چۈشەندۈرۈڭ.

 .2قوّل "إذا توضأ أحدكم فليجعل ىف أنفه ماء  ...إلخ .يوهم ظاهر أن االستنشاق بعد الوضوء مع أنه ليس كذلْ
فما توجيهه بلغيا؟
ھەدىس نىي «س ىلەردىن بىركىش ى تاھارەت ئالسا ،بۇرنىغا سۇ ئالسۇن» دېگەن س زىنىي ئاشكارا

مەنىس ىنى ئىش ئاش ۇنداق بولمىس ىمۇ ،بۇرنىغا س ۇ ئېلىش تاھارەتتىن كېيىن بولىدۇ دېگەننى
خىيالىغا كەلتۈرىدۇ .ئۇنىي ئىستىلىستىكا جەھەتتىن ئوتتۇرغا قويۇلۇشى قانداق؟
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 .3وما هو االستجما ؟ وما أصل اشتقاقه؟
ُ
«تاش تۇتۇش» (ا ِ
الس ِتجما ) نىي مەنىسى نېمە؟ ئۇ ياسىلىپ چىققان يىلتىز قايسى؟
" .4أين باتت يد " كناية .فما املقصود منها؟
«ئۇخلىغ ان دا قولىنى ي نەدە بولى دىغ انلىقى» دېگەن ئىە ارە بىر كىن ايە ،ئۇنىڭدىن مەقس

ەت

قىلىنغىنى نېمە؟

 .5وما ه اء الفقهاء ىف حكم االستنشاق واالسَنثا ؟ وما موقف ُك من الفريقي من اِلمر بهما ىف الديث؟
ىقھى ئالىملىرىنىي بۇرنىغا س ۇ ئېلىش ،بۇرنىنى چايقاش نىي ھ كمى ھەققىدىكى قاراشلىرى

نېمە؟ ھەدىس

تە ئۇ ئىككى ئىش

قا بۇيرۇش

تىن كېلىپ چىققان ئىككى گۇرۇھنىي ھەر بىرىنىي

پوزىتسىيەسى نېمە؟

 .6وما كمال كيفيتهما؟ وما ه اء الفقهاء ىف العدد ىف االستجما ؟

ئۇ ئىككىس

ىنىي كامىل بولۇش ھالىتى قانداق؟ ىقھى ئالىملىرىنىي تەرەتتىن كېيىن تاش

تۇتۇشنىي سانىغا قاراشلىرى قانداق؟

 . 7وهل يقوم الو ق اَّلى يََّشب مقام اِلحجا ؟ وماذا اشّتط ْجهو العلماء ىف بديل اِلحجا ؟ وهل تكىف
اِلحجا أو بديلها عن املاء مع تيس ؟ وجه ما تقول.
نەملىك س ۈمۈرىدىغان قەغەز تاش نىي ئورنىدا بوالالمدۇ؟ ك پچىلىك ئالىمالر تاش نىي ئورنىدا
تۇرىدىغان نەرس ىلەرگە نېمىلەرنى ش ەرت قىلدى؟ س ۇ قوالي بولسىمۇ سىز تاش ياكى تاشنىي ئورنىدا
تۇرىدىغان نەرسە بىلەن سۇدىن بىھاجەت بوالمسىز؟ دېمەكچى بولغىنىڭىزنى ئوتتۇرىغا قويۇڭ.

 .1وما ه اء الفقهاء ىف حكم غسل اْلدين قبل غسمهما ىف السائل؟ وما حكم السائل إذا غمست فيه يد نائم لم يغسل؟
ىقھى ئالىملىرىنىي ئىككى قولىنى س ۇيۇقلۇققا (س ۇغا) تىقىش تىن ئىلگىرى ئۇ ئىككىس ىنى

يۇيۇش ھ كمى ھەققىدىكى قاراش لىرى نېمە؟ ئۇخلىغان كىش ى قولىنى يۇيماي س ۇيۇقلۇققا (س ۇغا)
تىققان چاغدىكى سۇيۇقلۇقنىي (سۇنىي) ھ كۈمى نېمە؟

ُ
ات
شح الُكِم ِ

َّ
توضأ ل ِل ِعباد ِة  /غسل ومسح َع أعضاء َّم ُصوصة
َّ
َّ
ِإذا توضأ ِ /اذا أ اد أن يتوضأ
فليجعل ىف أن ِف ِه  /فليجعل ىف أن ِف ِه م ً
اء
ِ
ِ
ُ ُ ِّ ً
ُ ً َّ
نَث ين ُ ُ
َث وين َِث نَثا الشء  /ما متفرقا

تاھارەت ئالدى
تاھارەت ئالماقچى بولسا ،تاھارەت ئېلىشقا باشلىسا
بۇرنىدا سۇ بار قىلسۇن ،بۇرنىغا سۇ ئالسۇن
پۈركىدى ،پۈركۈپ چىقاردى چايقىدى

اْلما ِ چوڭ ياكى كىچىك تەرەتنى تاش بىلەن سۈرتتى ،تەرەتتىن كېيىن تاش تۇتتى
ِاستجمر  /مسح اْلول أ ِو الغائِط بِ ِ
تاق قىلدى
أوتر العدد  /أفرد
ِاسَيقظ ِمن نو ِم ِه  /صحا
ُ ُ ُُ
ُ
ُ
َّ ُ
اخله أو جعله يدخله
أدخله ِفي ِه  /صي د ِ
َّ ُ
و ُضوء  /ماء يتوضأ بِ ِه

ئويغاندى
كىرگۈزدى ،تىقتى
تاھارەت ئالىدىغان سۇ ،تاھارەت سۈيى
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ُو ُضوء  /نظافة
َّ
ُو ُضوء  /توضؤ

َّ
ُ
ات ويب ُ
يت بيتًا ِىف المَك ِن  /أقام ِفي ِه الليل
بات يب
ِ
َّ
اس  /ن ُ
اِل ُ
بات َّ
اموا ِىف اللي ِل
َّ
بات الش ُء  /مضت علي ِه ْللة

پاكلىق ،پاكىزلىق
تاھارەت
كېچىنى ئ تكۈزدى ،قوندى ،تونۇدى
كېچىدە ئۇخلىدى
بىر كېچە ئ تتى

املعَن العام

ات اِلِّظاف ِة
أَع د ج ِ
أسىم مراتب َّ
پاكلىقنىي ئەڭ يۈكسەك مەرتى ىسى
الطها ِة
ِ ِ
ُ
ُ
َّ ُ
ُ
ُكفه أم ًرا أو بِ ِه  /أوجبه علي ِه أو فرضه علي ِه أو أمر بِ ِه تاپشۇردى ،بەلگىلىدى ،بۇيرىدى
اح ت ي ً
ئېھتىيات ئۈچۈن
اطا  /حذ ًا
ِ ِ

پاكىزلىقنىي ئەڭ يۇقىرى دەرى ىسى

بالغ ِىف اِلم ِر ِ /اجتهد ِفي ِه أو دَل ِفي ِه

...نى كۈچەپ قىلدى ،ئاشۇرۇپ قىلدى ،يېتەرلىك قىلدى

بالغ ِىف الغس ِل
ُ
يۇيۇش مۇھىم ھېسابالنمايدىغان جاي
ما ال يهتم بِغس ِل ِه
جي ُ
بۇرۇن كاۋىكى
ب اِلن ِف
ُ
ِاسَِبأ ِمن َّ
(نى اسەتتىن ياكى سۈيدۈكتىن) پاكالندى
اِلج ِس أ ِو اْلو ِل ِ /اسَنىق ِمنه
اسَِباء  /طل ُ
ب براء ِة المخر ِج ِمن أث ِر اْلو ِل ئىستىەرا (سۈيدۈك يولى ئېغىزىنى سۈيدۈك قالدۇقىدىن پاكالش)
ِ ِ
ُ
ال ُمبالغة ىف ِاسَِِبا ِء َّ
نى اسەتتىن يېتەرلىك پاكلىنىش
اِلجاس ِة
ِ
ُ
اِّلها ئۇ (نى اسەت)نىي يوقۇلۇشى ئەمەلىيلىشىش بىلەن بولسىمۇ
اِّلها  /ولو َكن ِاس َِِباؤها مع َتق ِق ِإز ِ
ولو مع َتق ِق ِإز ِ
ُ
مەقسەت قىلدى ،ك زدە تۇتتى
م ير ِم ميًا ال ِديث ِإَل  / ...قصد  ،عَن
ِّ
تاھارەت ئالغۇچى
ُمتوضئ
خي ُشوم  ـجخياش ُ
يم  /أقص اِلن ِف
ِ
ُ
ُ
ُمنح ًَن  ـج ُمنحنيات  /منع ِرج الوا ِدى
ُ
ُمنخنيات اِلن ِف
ُمستج ِمر

يېتەرلىك يۇيدى

بۇرۇننىي ئەڭ ت رى ،بۇرۇن بوشلۇقى ،دىماق
ئەگرىندى
بۇرۇن ئەگرىندىلىرى ،بۇرۇن كاۋاكلىرى
تەرەتتىن كېيىن تاش تۇتقۇچى

بقايا اْلو ِل أ ِو الغائِ ِط
ُ َّ
ال ُمستج ِم ُر بِاِلحجا ِ المنىق بِها بقايا اْلو ِل أ ِو الغائِ ِط سۈيدۈك ياكى چوڭ تەرەتنىي قالدۇقلىرى پاكلىنىدىغان تاشالرنى تۇتقۇچى
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
ئۇيقۇسى ئاز ياكى ك پ بولسۇن
قل نو ُمه أو كَث  /سواء أقل نو ُمه أو كَث
سۈيدۈك ياكى چوڭ تەرەتنىي قالدۇقلىرى

ُ
ُ
ً
اخ ًرا
فخر يفخ ُر فخا ة َ /كن ف ِ
َّ
ُ
ُ
ً
حقر ُيق ُر حقا ة  /هان وذل
ِّ ُ
ات تع َّرضت
ِإَل أى المستقذ ِ
منعم  ـج منا ِع ُم  /أ ٍ غ ِليظ

ھەشەمەتلىك بولدى
ناچار بولدى ،خار بولدى
ئۇ (قول) قايسى پاسكىنا نەرسىلەرگە يولۇقتى
بوز يەر ،تاقىر يەر
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ُ
اْلس ِم
منا ِعم ِ
َّ
َّ
َّ
ُ
ِاحتْ بِالش ِء  /حْ نفسه بِ ِه

بي الفخذي ِن
َّ
َّ
َّ
ُ
علق الشء بِالش ِء  /وضعه علي ِه
ِّ
ُعلق بِها ِعرق خ ِبيث
ِ يح ك ِريه
ُ ُ ً َّ
ُ
ُ
دلْ يدلْ دلَك الشء  /دعكه وعركه
ُ
اخل اِلن ِف
مد ِ
ُ ُ
ِإفراز  ـج ِإفرازات  /ما َي ِر ُجه اْلس ُد َكل ِعر ِق
ُ
إِفرازات اِلن ِف
ُ
ي
ِإفرازات الع ِ
ما لو وضع ىف سائل هذا ُ
ِ
ِ
ُ
صل ِح َّيتُه ل ِلَّش ِب
ُ
دون تقرز أ ِو ِاش ِمزئاز
ُ
ص َّ
ب ي ُصب الماء  /سكبه
ً َّ
الشء ىف الما ِء  /غمر ُ
غمس يغ ِم ُس غمسا
ِ
ح َّّت من ال يعت ِم ُد تلوث ُهما
ُُكَّما طال َّ
اِلو ُم
ُ َّ
ُ
اِّلعرٍ ل َّ
لتلو ِث أكَث
ُكما َكن ِاح ِتمال َّ ِ ِ
ًّ
هك ُد  /و ِثيق ِجدا
ُ
شا ف ال ُمَكن  /دنا ِمنه
م ُ
از ال ُمشا ف ِة
َّ
ُ
أشف َع الش ِء  /دنا ِمنه
ُ ُ
اخ ُر  /ثقف اِلن ِف
منخر  ـج من ِ

ُ
ِاستنشق الماء ِىف أن ِف ِه  /ص َّبه ِفي ِه
ُ
ُ
َّمطة  /ما ي ِسيل ِمن اِلن ِف
َّماط  ـجأ ِ
ً
ِاسَنَث  /أخرج ما ِىف أن ِف ِه ُمتف ِّرقا
َّ
َّ
ُ ُ ُ َّ
عموم اِلومِ بِاللي ِل أ ِو اِلها ِ
قد َت َّصص هذا ال ُع ُم ُ
وم
وال علم وضعها  /وال يد ِى َع أ ِّى شء وضعها

بەدەننىي پاك بولمىغان يەرلىرى
سۈركەلدى ،تەگدى
ئىككى كاسا ئارىلىقى ،ئىككى چاتراق ئارىلىقى
ئاستى ،ئىلدى
سېسىق تەر ئۇنىڭغا ئىلىندى ،يۇقتى
يېقىمسىز پۇراق
سۈركىدى ،سىلىدى
بورۇن ت شۈكلىرى
ئاجرالما ،ئىچكى ئاجرالما
بۇرۇننىي ئىچكى ئاجرالمىلىرى ،ماىقىالر
ك زنىي ئىچكى ئاجرالمىلىرى ،چاپاقالر
سويۇقلۇققا سېلىنسا زىيان يەتكۈزىدىغان نەرسە
ئۇ (سۇيۇقلۇق)نىي ئىچىشكە ياراملىق بولۇشى
زېرىكمەي-تېرىكمەي
ت كتى ،قۇيدى
پاتۇردى ،چ كۈردى
ھەتتا ئىككى قولنى بۇلغانمىغان دەپ قارايدىغان كىشى
ئۇيقا ئۇزارغانسېرى
بۇلغىنىشقا يولۇقۇشى ئېھتىمالى كوپ بولغانسېرى
ناھايىتى چىي ،ناھايىتى قەتئىي

املباحث العربية
يېقىنالشتى
يېقىنالشما تۇس ك چمە مەنىسى
يېقىنالشتى ،كىرىشتى
بورۇن ت شۈكى
بۇرنىغا سۇ ئالدى
پوتال ،ماىقا
بۇرنىدىكىنى پۈركۈپ چىقاردى ،مىشقاردى
ئۇيقۇنىي كېچىگە ياكى كۈندۈزگە ئام بولۇشى
بۇ ئومۇملۇق خاسلىنىلدى
ئۇ (قولى)نى نېمىنىي ئۈستىدە قويغانلىقىنى بىلمەيدۇ
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ُ
ُ َّ
تناول مو ُض ً
وَع َ /عْلهَ ،تدث عنه
ُ
تناول َّ
الطعام  /أكله

ُ
ثلث مسائِل فِق ِه َّية
ُ
كمال ا ِ
السَِنثا ِ
اِلفس إَل أقصا ُ
ُ ُ َّ
جذبه بِ ِ ِ
ُ
طرد الما ِء مع ما ِىف اِلن ِف ِإَل اْلا ِ ِج
ُ
ُ
ِاستح َّبه ِ /استحسنه
ُ
ُ
ُ
اق
تستحب المبالغة ِىف ِ
االستِنش ِ
َّ
ُ
ِإال أن يكون صائِ ًما

اق
أقل ِ
االس ِتنش ِ

ھەل قىلدى ،تىلغا ئالدى ،س زلەپ ئ تتى
يېدى
ىقىھىيگە دائىر ئۈچ مەسىلە
بۇرۇننى چايقاشنىي كامىل بولۇشى
ئۇ (سۇ)نى نەپەس بىلەن بۇرۇننىي ئەڭ ت رىگە تارتىش
سۇنى بۇرۇننىي ئىچىدىكى نەرسە بىلەن سىرتقا چىقىرىش
ياخشى ك ردى ،ياخشى دەپ قارىدى
بۇرنىغا يېتەرلىك سۇ ئېلىش ،ياخشى ك رۈلىدۇ
ر زىدار بولمىغان ھالدا ،ر زىدار بولغان چاغدىن باشقىسىدا
بۇرۇنغا سۇ ئېلىشنىي ئەڭ ت ۋىنى

ق ِليل ِمن الما ِء
َّ
ُمقد ُم اِلن ِف

ئاز بىر قىسىم سۇ ،بىر ئاز سۇ
بۇرۇننىي ئالدى قىسمى ،بۇرۇننىي ئۇچى

فتحتا اِلن ِف

مذهب  /أي

فقه الديث

قاراش

بۇرۇننىي ئىككى ت شۈكى
ئەقىدە ،مەسلەك ،تۇتقان يول
مذهب ُ /معتقد

مذهب
َّ
مذه ُ
ب مال ِْ والشافِ ِّ
مالىك شا ىئىي ۋە ئۇ ئىككىسىنىي مەزھىپىدىكىلەرنىي قارشى
ع وأصحابِ ِهما
ِ
َّ ُ
ُ
ُ
قىلىش تەلەپ قىلىنغان ياخشى ئىش
ي ِإلزام
ندب  /هو ما طلب الشا ِع فِعله ِمن غ ِ
ُ ً
َّ ُ
َّ ُ
ندب ين ُد ُب ندبًا فلنا ل ِلم ِر أ ِو ِإَل اِلم ِر  /دَع ُ و شحه ل ِل ِقيامِ بِ ِه وحثه علي ِه
ئېقىم ،مەزھەپ

...نى مەلۇم ئىشنى ئورۇنالشقا چاقىردى ،تەكلىپ بەردى ۋە ئۇنىڭغا ئۇنىدى
ُ
ُ
ُ ُ
ُ ُ ُ
ث لم جيتمع ِفي ِه ُ ُ
ُ ُ
شو ُط ال ُمتواتِ ِر)
ي ِحبي
ِ
المشهو  /ال ِديث المشهو (ما وا أكَث ِمن ِاثن ِ

مەشھۇر ھەدىس (ئىككىدىن ئارتۇق كىشى رى ايەت قىلغان مۇتەۋاتىر ھەدىس شەرتلىرى تولۇقالنمىغان ھەدىس )
ُ
ُ
ئۇنىڭسىز ،بۇرنىغا سۇ ئالماستىن
اق
ون ِ
االس ِتنش ِ
بِدونِ ِه  /بِد ِ
ُ
ُ ُ
ئۇالر (ھەدىستىكى) بۇيرۇقنى ۋاجىپ ھ كمىدە قىلدى
وب
ْحلوا اِلمر َع الوج ِ
ُ
چوىقۇر ئىزدەندى
ث عن ه
ِاستقص اِلمر  /بلغ أقصا ِىف اْلح ِ
اْلس ِتقصا ِء
َع ِ
ُ
دون ال ُو ُضو ِء
َّ
َّ ُ
ُ
ُمستح ل
ب  /ما غب ِفي ِه الشا ِع ولم يُو ِجبه
ُ
كمال كي ِف َّي ِت ِه
بِ ِرفق
َّ
َِلل يُ ِصيب ما حوّل
يستع ُ
ي ِىف ذل ِْ بِأصابِ ِع ي ِد ِ اليُسى
ِ

چوىقۇر ئىزدىنىش ئاساسىدا
تاھارەتتىن سىرتى ،تاھارەتتە ئەمەس
مۇستەھەپ ،ياخشى ك رۈلىدىغان ئەمەل
ئۇ (چايقاش)نىي كامىل ھالىتى
يەىگىل ھالدا ،يەىگىل
بۇرۇننىي ئەتراپىغا ئەزىيەت يەتكۈزمەسلىك ئۈچۈن
ئاشۇنداق قىلىشتا سول قولىنىي بارماقلىرىدىن پايدىلىنىدۇ
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ضغط يضغ ُط ضغ ًطا عليه  /عِص ُ
ِ
ُ
ئىستىن ا قىلدى
ِاسَنج ال ُمح ِدث  /تط َّهر بِالما ِء
ِاسَِنجاء ِ /اس ِتعم ُال الما ِء بقص ِد إزال ِة َّ
ئىستىن ا (تەرەتنىي قالدۇقنى يوقىتىش مەقسىتىدە سۇ ئىشلىتىش)
اِلجو أى الغائِ ِط
ِ
ِ
ِمن إزال ِة عي َّ
نى اسەتنىي ئ زىنى يوقىتىش ئۈچۈن
اِلجاس ِة
ِ
ِ
ً
َّ ُ
ُ
ھەققىنى تولۇق ئالدى
ِاستوِف حقه  /أخذ َك ِمل
ئۇنىي تەلەپلىرىنى تولۇق قاندۇردى
اج َّياتِ ِه
ِاستوِف ح ِ
ِاسَِيف ُ
ئۈچ قېتىم سۈرتۈشنى تولۇق ئورۇنالش
اء ثل ِث مسحات
ُ ِّ
ُ َّ
ئۇچ ،قىر ،يان
طرف  ـجأطراف  /حرف الش ِءُ ،منته ُك شء
ُ
تاشنىي قىرى ،يان تەرىپى
طرف الج ِر
ُ
ئۈچ قىرى بار بىر تاش
احد ُّل ثلثة أطراف
حجر و ِ
ُ
َّ
الش ُء فلنًا  /كفا ُ
ئۇنىڭغا كۇپايە قىلدى ،يەتتى
أجزأ
ُ
ُ
مەقئەت ،قوڭ
دبُر ِ /است
ئارقا
دبُر جـ أدبا  /خلف
ُ ِّ
ُ
َّ ُ
ئالدى
قبُل  ـج أقبال ِمن ُك شء ُ /مقد ُمه
ُقبُل ِمن َّ
ئالدى ئۇيات جايى ،ئەۋرت
الر ُجل وال ُمرأ ِة  /عو ة أما ِم َّية
َّ
الش ُء  /بلغ َّ
پاك بولدى ،پاكالندى
اِلقاء
أنىق
َّ
ُ
پاك قىلدى ،پاكلىدى
أنىق الشء  /جعله ن ِق ًّيا
ل
ئۇچ ،قىر
حرف  ـجأح ُرف و ُح ُروف  /طرف وحد
ُ
ئۈچ قىرى بار بىر تاش
حجر ُّل ثلثة أح ُرف
سىقتى ،باستى

ل ِل ُقبُل ثلث ُة أحجا ول ِلبُر ثلث ُة أحجا إذا حصل اْلنق ُ
اء بِها
ِ
ِ
ِ
ِ

ئالدى تەرەپ ئۈچۈن ئۇچ تاش ،كەينى تەرەپ ئۈچۈن ئۈچ تاش بىلەن پاكلىنىش ھاسىل بولغان چاغدا
مهما زاد
ُ
«ئۈچ» س زلىرى
أحا ِديث اثلَّلث ِة
َّ ُ ً
ُ
يېتەرلىك پاكلىنىش ئۈچۈن قىلىش تەلەپ قىلىنغان ياخشى ئىش ھ كمىگە مەنسۇپ
اْلنقا ِء
ممولة َع اِلد ِب مبالغة ِىف ِ
التا ،يىرتىق كىيىم پارچىسى
ِخرقة  ـج ِخرق ِ /قطعة ِمن اثلَّو ِب ال ُمم َّز ِق
و ق ُمَ ِّ
نەم سۈمۈرىدىغان قەغەز
َّشب
قانچىلىك ئاشمىسۇن

ا َِّّلحق ُ
يق نعم
ِ

ُ ُ
المعَن ِفي ِه  /المق ُصود ِمنه
ُ
ُ ً ً
أن يكون م ِزيل مانِعا ِمن ِاالن َِشا ِ
ُ
جا ِمد  /ما ليس بِ ِه ن ُم لو وحركة وحياة
ل ِعي  /مم ُسوخ
َّ
ُ
ي
م ِزيل ل ِل ِع ِ
ُ ُ
ُ
ض
طب ْ /جاعة العش ِ
ب اِلخ ِ

ئەمەلىيەت ئاشۇنداق
...دىن ك زدە تۇتۇلغىنى
ئۇنىي (نى اسەتنى) يوقاتقۇچى ،تارقىلىشتىن توسقۇچى بولۇشى
نېئورگانىك ماددا ،مەدەن
شەكلى ئ زگەرگەن ،غەيرى شەكىللىك
غەيرى شەكىلدىن يىراق بولغان ،غەيرى شەكىل ئالمىغان
ئوت-چ پ
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ُ
ِحيطان المس ِج ِد
نفيس  /قيِّم  .عظ ُ
قىممەتلىك ،قىممىتى ز ر
يم ال ِقيم ِة
ِ
ِ
ُ
ئ ُ /د ل
ل ُؤلؤ  ـج ْلل ُ
مەرۋايى
ِ
اِلووى  /اِلم ُر هذا وقد قال َّ
هذا وقد طال َّ
ئىش مۇشۇنداق  ،نەۋەۋى مۇنداق دېدى
اِلو ِوى
ِ
َّ ُ
گە بىرلىككە كەلدى
أْجع القو ُم َع اِلم ِر ِ /اتفقوا علي ِه
ُ
پەتى ا بەرگۈچىلەر
أهل الفتوى
َّ ُ
يۇرت پېش الىرى
أئِمة اِلمصا ِ
ُ َّ
ُ
ِِّلقل ُمباشتها بِاْل ِد ئۇنىي قولغا بى اس ىتە يېتىشنى ئازايتىش ئۈچۈن ،ئۇ قولىغا بى اسىتە يەتمەسلىك ئۈچۈن
َّ
الشء  /أجاز ُ
يول قويدى ،رۇخسەت قىلدى ،ئى ازەت قىلدى
أباح
َّ ُ
قانۇنلۇق قىلدى ،دۇرۇس قىلدى
أباح اِلمر  /حلله
ُ
َّ
ُ
چەكلىدى ،تىزگىنلىدى
عفا يعفو عف ًوا ع ِن الش ِء  /أمسْ عنه
ُ
ُ
تىزگىنلەنگەن نى اسەت
ا َِّلجاسة المعفو عنها
ُ ِّ
ئىزدەنگۈچى ،تەتقىق قىلغۇچى
احث
احص  .ب ِ
مقق  /ف ِ
َّ
ُ ُ ُُ
من ُدوب ُ /هو الفع ُل َّاَّلى اج ً
حا َع تر ِك ِه ِىف نظ ِر الشا ِ ِع ويكون تركه جائِ ًزا
ِ
ِ
ِ
مەسچىتىنىي تاملىرى

مەندۇپ ،قىلىش تەلەپ قىلىش ياخشى ئىش (قىلىش تەرك ئېتىشنى ئارتۇق
ك رۈلىدىغان تەرك ئەتسىمۇ بولىدىغان ئىش)
ُ
َّ
كۈندۈزدىكى ئۇيقۇ ئەمەس
دون نومِ اِلها ِ
ً َّ
نى اسەت بولدى ،پاسكىنا بولدى
جنس ينج ُس جنسا الش ُء  /ق ِذ
ُ
َّ ُ
قول ۋە سۇ ئەسلىدە پاك
الطها ة
اِلصل ِىف اْل ِد والما ِء

اِلسئلة

مز  ـج ُ ُموز  /علمة ِ .شعا
ِىف ضو ِء ِد اس ِتْ ُّل
ُمستو ِف ًّيا المع ِاّن واِلهداف
ُ
أوهم أن  / ...أوقعه ِف الوه ِم
َّ ُ
مع أنه ليس كذل ِْ
ُُ
يهه بل ِغ ًّيا؟
فما تو ِج
ُ
ما أصل ِاش ِتقا ِق ِه؟
ُ
ب ِديل اِلحجا ِ
َّ
سِ
مع تي ِ

بەلگە ،سىم ل
ئۇ (ھەدىس) نى ئ گەنگىنىڭىز ئاساسىدا
مەنە ۋە مەقسەتلەرگە ئۇيغۇن بولغان ھالدا
 ...دېگەن خىيالغا كەلتۈردى ،كەلتۈرۈپ چىقاردى
ئىش ئاشۇنداق بولمىسىمۇ
ئۇنىي ئىستىلىستىكا جەھەتتىن ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى قانداق
ئۇ ياسىلىپ چىققان يىلتىز قايسى؟
تاشنىي ئورنىدا تۇرىدىغان نەرسە
ئۇ (سۇ) قوالي بولسىمۇ

(نەشىرگە تەييارلىغۇچى :ئىسمائىل قادىر ھاجىم)
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ئەرەب تىلىدىكى بەزى گرامماتىكىلىق ۋاسىتىلەرنىڭ
قوللىنىلىشى ۋە ئۇنىڭ تەرجىمىسى
①

ض ْاْل ََدو ِ
َّح ِويَِّة ال َْع َربِيَّ ِة َوتَ ْر ََجَتُ َها
اِ ْستِ ْع َم ُ
ات الن ْ
ال بَ ْع ِ َ

آحاد
َ
َحد (بعر) نعث كأصلىك سان شةكلع .ظذنعث مةنعسع ؤة قوللعنعلعشع مذنذ ظىح خعل:
آحاد-ساناق سان أ َ
َ
 -1ظذنعث مةنعسععععععع «بعرلعك ،بعرلةر ،بعرلةرخانعسععععععع» بولذص ،ظذنعث جىملعدة قانداق بألةك
بولذص كةلضةنلعكعضة ظاساسةن ظذنعث ضعرامماتعكعلعق ظورنع تةهلعل قعلعنعدذ:
شر ِ
بعرلعك ظونلذقنعث ظالدعدا( .مذبتعدا)
ات.
آلح ُ
 اَ َاد قَ ْب َل ال َْع َ َ
اد َه َذا ال َْع َد ِد َزْو ِجيَّة .مةن بذ ساننعث بعرلعكع جىص سان دةص قارايمةن( .تولدذرغذحع)
آح َ
 أَظُ ُّن َشر ِ
ات .بعرلعكلةر بعرلعكلةرضة قوشذلعدذ ،ظونلذقالر ظونلذقالرغا قوشذلعدذ.
اد َوََتْ َم ُع ال َْع َ
ش َر ُ
اآلح َ
اآلح ُ
اد َ
 ََتْ َم ُع َات ال َْع َ َ
آح ادا» « ُم ْن َف ِرديِ َن» بعلععةن مععةنعععدا «ظععايرع -ظععايرع  ،بعردع -بعردع » دئضععععععععةن مععةنعععدة
َ « -2
جىملعدة هالةت بولذص ،سأز ظاخعرع صةتهةلعك كئلعدذ.
ِ
آحادا .كعشعلةر توص-توص يعغعلدع ؤة بعردع -بعردع تارقالدع.
 ا ْجتَ َم َع الْ َق ْو ُم ُزَمرا َوتَ َف َّرقُوا َِ
ِ
َّر ِ
َّر ِ
س.
ص َر َ
 انْ َآحادا بَ ْع َد الد ْ
ب َع ْن ُح ْج َرة الد ْ
ف الطُّالَّ ُ
س َ
ظوقذغذحعالر دةرعستع كئيع بعردع -بعردع دةرعسخانعدع كئتعص قالدع.
اد» مذ « ُم ْن َف ِرديِ َن» بعلةن مةنعدا هالدا «بعردع -بعردع » دئضععةن مةنعدة ،جىملعدة
آح َ
آح َ
اد َ
َ «-3
هالةت بولذص ،سأز ظاخعرع صةتهةلعك كئلعدذ.
الص َّ
جةثحعلةر بعردع -بعردع قاتارغا كعردع.
اد .
ود َّ
آح َ
آح َ
 َد َخ َل ا ْْلُنُ ُاد َ
ف َ
ِ
 غَ َر ْسنَا ُّبعز كىحةتلةرنع بعر تىص-بعر تىصتع تعكتذق.
اد.
آح َ
آح َ
اد َ
الش َج ْي َرات َ
َخ َذ
أَ
َّام ) رولعدعمذ ،ؤة تذلذقسعز صئظعل ( اَل ِْف ْع ُل
ْخاذا»  -صئظعل ،ظذ تولذق صئظعل ( اَل ِْف ْع ُل الت ُّ
َخ َذ ُ أَ ْخذا َوتَأ َ
«أَ
ِ
ص ) رولعدعمذ قوللعنااليدذ.
النَّاق ُ
 .1تولذق صئظعل رولعدا كئلعشع:
ال » بعلةن مةنعدا هالدا «ظالدع ،ظعضعلعدع،
 )1بعر ظأتىملىك صئظعل رولعدا كئلعدذ « تَ نَ َاو َل َونَ َ
ظئرعشتع» قاتارلعق مةنعلةردة كئلعدذ.
َْب ِ
َخ َذ َعبَّاس طَ ْردا ِم ْن َمكْتَ ِ
ب ال َِ
ظابباس صوحتعخانعدع صوسولكعنع ظالدع.
يد.
أَِ
ِ
ْخ ُذ ُّ
ساقحع جعنايةتحعلةرنعث ظئغعز ظعقرارعنع ظالعدذ.
ال ال ُْم ْج ِرم.
الش ْرط ُّى أَق َْو َ
 يَأ ُبعز هةققانعي صوزعتسعية قولالندذق.
ف ال َْع ْد ِل .
َخ ْذنَا َم ْوقِ َ
أَ )2ظالد قوشذلغذحع ظارقعلعق ؤاستعلعق ظأتىملىك صئظعل رولعدا كئلعدذ.
َخ َذ َو ِهيب ِِف كِتَابَِة قَ َرا ِر َتْ ِق ِيق ِه  .ؤةهعب تةكشىرىش دوكالتعنع يئزعشقا كعرعشتع.
أَ①

بېشى ئالدىنقى ساندا.
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ْخ ُذ ال َْولَ ُد بِثَ ْو ِ
باال ظانعسعنعث كعيعمعنع تذتتع.
ب أ ُِم ِه .
 يَأ ُت الْمن ِ
ضىزةل مةنزعرلةر ظذالرنعث كأثىللعرعنع مةصتذن قعلدع.
اظ ُر ا ْْلَ ِميلَةُ بِأَلْبَاِبِِ ْم .
أََخ َذ ِ َ َ
 -2تولذقسعز صئظعل رولعدا كئلعشع
َخ َذ»  -باشالنما تىس صئظعلع ( فِ ْع ُل ُّ
اد » تىرعدعكع تولذقسعز صئظعل .ظذنعث ظعسمع
«أ َ
الش ُرو ِع ) ،بذ « َك َ
بعر ظومذمعي ظعسعمدع كئلعدذ .بعر كعشعلعك ظالماشتعنمذ كئلةلةيدذ؛ ظذنعث خةؤعرع ظورذن جةهةتتة
حىشى كئلعشتة كةلضةن بعر هازعرقع زامان صئظعللعق جىملعسعدع كئلعدذ.
َخ َذ ِ
ت ِ
شامال حعقعشقا باشلعدع.
ب.
يح تَ ُه ُّ
أَالر ُ
ِ
ِ
ِ
َّع بِس ْح ِر الطَّبِ َيعة َو ََجَاِلَا .بعز تةبعظةتنعث سعهرع كىحع ؤة ظذنعث ضىزةللعكعدع هوزذرلعنعشقا باشلعدذق.
أََخ ْذنَا نَتَ َمت ُ
ظعنسانالر ظالةم بوشلذقعغا يىرىش قعلعشقا باشلعدع.
ض ِاء .
سا ُن يَ ْغ ُزو الْ َف َ
أََخ َذ اْ ِإلنْ َ
َخ َذ » تولذقسعز صئظعل رولعدا كةلضةندة تىرلةنمةيدعغان ظأتكةن زامان صئظعلع ( فِ ْعل َماض َج ِامد )
«أَ
َخ َذ » نعث تولذقسعز صئظعل رولعدا قوللعنعلعشع هةققعدة «تولذقسعز صئظعلالر» دعكع
بولعدذ « .أ َ
مذناسعؤةتلعك مةزمذنالردع صايدعلعنعث.
اِ ََّّتَ َذ
اِ ََّّتَ َذ ظأتكةن زامان صئظعلع ،ظذنعث ظاساسلعق تأؤةندعكع ظىح قوللعنعلعشع ؤة مةنعسع بار:
 -1اِ ََّّتَذ بعر ظأتىملىك صئظعل «ظعشلةتتع ،قذبذل قعلدع ،قولالندع» دئضةن مةنعلةردة كئلعدذ.
ت ا ْْل ُكومةُ التَّ ْدبِري ِ
 اِ ََّّتَ َذ ِهأكىمةت زأرىر تةدبعرلةرنع قولالندع.
ات الالَّ ِزَمةَ .
ُ َ
َ
ت اللَّ ْجنَةُ قَ رارا ِِب ِذهِ الْ َق ِ
 اِ ََّّتَ َذ ِكوممذتئت بذ مةسعلعدة بعر قارار قذبذل قعلدع.
ضيَّ ِة .
َ َ
 -2اِ ََّّتَ َذ قو ظأتىملىك صئظعل ،اِ ْعتَ ََب بعلةن مةنعدا  « ،قعلعؤالدع ،قعلدع... ،دةص قارعدع... ،دةص
بعلدع» دئضةن مةنعلةردة كئلعدذ .
َِّ
مةن سئنع دوست قعلؤالعمةن.
ص ِديقا.
 أََّت ُذ َك َ نَت ِاعةَ أَساسا لِ ِالقْتِص ِ
َّخ ُذ ِ
اد ال َْوطَ ِِن .بعز يئزا ظعضعلعكعنع خةلق ظعضعلعكعنعث ظاساسعي قعلعمعز.
َ
الزَر َ َ
ِ
صيَّ َر» بعلةن مةنعدا  ،ظذ «قعلدع ،قعلؤالدع»
 -3ا ََّّتَ َذ قو ظأتىملىك ،تىرلةنمةيدعغان صئظعلَ « ،
دئضةن مةنعدة كئلعدذ .ظذنعث بعرعنحع تولدذرغذحعسع ؤة ظعككعنحع تولدذرغذحعسع ظةسلعي مذبتعدا –
خةؤةر مذناسعؤعتعدة بولعدذ.
ِ ِ
ِ َّ
﴿ظالال ظعبراهعمنع دوست تذتتع﴾ ( النساء ) ١۵۲: ٤
خلِيال﴾
يم َ
﴿اَّتَ َذ للاُ ابْ َراه َِ
ض الْبِك َْر ُح ُقوال  .ظذالر بوز يةرنع ظئتعز قعلدع.
 ا ََّّتَ ُذوا اْْل َْر َبعز تعلنع خعزمةتنعث بعر خعل ؤاستعسع قعلدذق.
 اِ ََّّتَ ْذنَا اللُّغَةَ َو ِسيلَة لِل َْع َم ِل .ِ
آخ ُر
آخر ج أَو ِ
ِ
اخ ُر » ِِ « -نَايَة » بعلةن مةنعدا بولذص « ظاخعرقع ،ظاخعرع ،كئيعنكع» دئضةن مةنعدة،
« ُ َ
ِ
ري » بعلةن مةنعدا بولذص « يئقعنقع ،ظةث يئثع» دئضةن مةنعدة كئلعدذ.
ياكع بولمعسا « اَْلَخ ُ
آخر » ؤة ظذنعث كأصلىك سانع « أَو ِ
ِ
اخ ُر » تولذقسعز تىرلعنعشتعكع ظعسع  ،جىملعدة كأصعنحة
َ
« ُ
ظعزاصةتلعك بعرعكمعنعث بعرعنحع ظةزاسع بولعدذ ،ظذنعث ظعككعنحع ظةزاسع ظئنعق هالةت (كأصلىك
سان ) دعكع ظعسع ياكع ظئنعقسعز هالةت بعرلعك ساندعكع ظعسعمدع كئلعدذ :
االجتِم ِاع ََب َ ِ ِ ِ
ِ
آخرتَطَُّور ِ
ض ِع ِِف ال ِْم ْنطََق ِة .
ات ال َْو ْ
 خالَلَ ِ ْ َ َث ا ْْلَانبَان َ َ
يعغع جةريانعدا ظعككع تةرةص هئلعقع رايذن ؤةزعيعتعنعث يئقعنقع تةرةققعياتعنع تةتقعق قعلدع.
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 اَلْي وم ِبىضى مةسلةهةتلعشعشنعث ظةث ظاخعرقع كىنع.
ارةِ .
آخ ُر يَ ْوم لِ ِال ْستِ َ
َُْ
شَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السنَة .ظأضعنعش يعلنعث ظاخعرلعرعدا ظاخعرالشتع.
اسةُ ِف أ ََواخر َّ
 انْ تَ َهت الد َر َ جا ُؤوا عن ِظذالر قذيرذقعنع ظىزىص ( تولذق ) كةلدع.
آخ ِرِه ْم .
َ َْ
ِ
« ِ
آخ ُرو َن » (مةنعسع :يةنةبعر ،باشقا ) بعلةن صةرعقلةندىرىشكة
آخ ُر ج
َ
آخ ُر ج أ ََواخ ُر » نع قولالنغاندا « َ
دعققةت قعلعش الزع .
ِ
ِ
آخر ال ِ
ْكتَ ِ
يةنة بعر كعتاب
آلخ ُر
اب
اب اْ َ
كعتاصنعث ظاخعرع  -اَلْكتَ ُ
 ُ أَو ِاخ ُر َّ
َخ ُرو َن باشقا مئهمانالر
الش ْه ِر
ظاينعث ظاخعرلعرع  -اَلضُّيُ ُ
وف اْْل َ
َ
ُم َؤخَّرا
« م َؤخَّرا » « ِمن عهد قَ ِريب » « ،أ ِ
َخريا »َ « ،ح ِديثا » بعلةن مةنعدا  « ،يئقعندا ،كئيعنكع مةزضعلدة،
ْ َْ
ُ
صات يعقع » مةنعسعدة جىملعدة ؤاقعت رةؤعشع بولذص كئلعدذ.
 َزار رئِيس الد َّْولَِة ُمَؤخَّرا بَ ْع َ ُِوروبِيَِّة (.ظرف الزمان) زوثتذث يئقعندا بةزع ياؤرذصا دألةتلعرعنع زعيارةت قعلدع.
ض الد َُّول اْْل ُ
ََ ُ
مةن يئقعندا با ظاغرعقعنع هئس قعلدع .
الص َد ِاع ُم َؤخَّرا .
ت بِ ُّ
 َش َع ْر ُع ِظعسام يئقعندا يذرتعغا قايتعص كةلدع.
صام اِ ََل بَلَ ِدهِ ُم َؤخَّرا .
ََ
اد ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّعليم اْالل َْزام ِى.
ومةُ ُم َؤخَّرا َع ْن َع ْزم َها َعلَى نَ ْشر الت ْ
 أَ ْعلَنَت ا ْْلُ ُك َهأكىمةت يئقعندا مةجبذرعي تةلع تةربعيعنع يولغا قويذ ظعرادعسعضة كةلضةنلعكعنع ظعالن قعلدع.
أِ
َخريا
ِ
ِ
ريو َن » نعث بعرلعك سانع« ،ظاخعرقع ،يئقعنقع ،كئيعنكع» دئضةن مةنعدة« .
« أَخري » بولسعا « أَخ ُ
أِ
َخريا » شةكلعدة كةلضةندة ،ظاساسلعقع مذنذ ظعككع خعل قوللعنعلعشع ؤة مةنعسع بار؛
 .1دةرعجة تولدذرغذحعنعث ظورنعدا كةلضععععىحع ( نَائِب الْم ْف ُع ِ
ول ال ُْمطْلَ ِق ) بولعدذ ،بةزعدة حىشععععىص قالغان
ُ َ
صععئظعلنعث مةسععتعرعنع بايان قعلعص « ظاخعرع ،ظةث ظاخعرع» دئضععةن مةنعدة « ِِف النِ َهايَِة »ِِ « ،ف ْ
اِخِتَ ِام
» بعلةن مةنعدا كئلعدذ.
ِ
اح  .ظاخعردا ،مةن سعلةرضة ظذتذق ؤة مذؤةصصةقعيةت تعلةيمةن.
 أَخريا ،أََتََ َّن لَ ُك ْم الت َّْوفِ َيق َوالن َ
َّج َ
 ََنَح فَ وِزى أ ِصةؤزع ظاخعرع مذؤةصصةقعيةت قازاندع.
َخريا .
َ ْ
ِ
ت ا ْْل ِقي َقةُ أ ِ
َخريا ب ع َد التَّح ِ
يق والْب ْح ِ
ِ
ِ
ث.
ق
ض َح
 اتَّ ََْ
ْ َ َ
َ
تةكشىرىص-تةتقعق قعلغاندع كئيع ظاخعرع هةقعقةت ظايدعثالشتع.
 أَِخريا جاء مو ِسم ا ْْلِ ِ
ش ِغ ُل بِ َكافَّ ِة أَنْ َوا ِع ال َْع َم ِل .
ِح َوال ُْم ْن َ
َ َ َْ ُ َ
صاد الْ َفر ُ
ظاخعرع ،يعغعمنعث خذشال ؤة ظةمضةكنعث هةممة تىرلعرع بعلةن شذغذللعنعدعغان صةسلع يعتعص كةلدع.
ت م ِه َّمت نا أ ِ
اذ ِسل ِ
َخريا قَ بل الْمو ِع ِد ب ْع َد ِاتَ ِ
ْسلَة ِمن اْ ِال ْجراء ِ
ات الْ َف َّعالَ ِة .
 ََتَّ ْ ُ ُ َْ َ َْ َ
َ
ََ
بعزنعث ؤةزعصععععععمعز ظىنىملىك بعر يىرىش تةدبعرلةرنع قولالنغاندع كئيع ظاخعرع بةلضععععععلةنضعععععةن
ؤاقعتتع ظعلضعرع تامامالندع.
الزم ِ
ان ) بولعدذ.
 .2ؤاقعت رةؤعشع ( ظَ ْر ُ
ف َّ َ
ِ
بةزعدة « ُم َؤخَّرا » « ِم ْن َع ْهد قَ ِريب » « َحديثا » بعلةن مةنعدا هالدا « يئقعندا ،ظاخعرع» دئضةن مةنعدة كئلعدذ.
 تَ ِسري أَ ْعمالُنا أ ِظعشلعرعمعز يئقعندا مذؤةصصةقعيةتلعك كئتعؤاتعدذ.
َخريا َس ْي را ُم َوفَّقا .
ُ َ َ
ِ
 وصلَْت نا أ ِِ
ِ
َّ
ِ
َخريا الط ْب َعةُ ا ْْلَدي َدةُ م َن الْكتَاب  .بعزضة يئقعندا كعتاصنعث يئثع بئسعلعشع يعتعص كةلدع.
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وضنَا ََجيعا ل َم ْس ُؤوليَّتنَا الض ْخ َمة بأَ ْك ََب َج ْهد َوأَ ْغ َزر َع ْقل .
صولَنَا ا ََل أ َْه َدافنَا الْ َق ْوميَّة يَ ْقتَضى أ ََّوال َوأَخريا نُ ُه َ
 -ا َّن ُو ُ
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بعزنعث معللعي نعشععععانعمعزغا يعتعشعععععمعز ظةث زور كىح ؤة ظةث مول ظةقعل بعلةن باشععععتع ظاخعر
بعرلعكتة زور مةسظذلعيةتنع ظىستعمعزضة ظئلعشعمعزغا هاجةت بولعدذ.
ول أ ََّوال وأ ِ
َخريا  .سةن باشتع ظاخعرع مةسظذل.
ت ال َْم ْس ُؤ ُ
 أَنْ ََ
َّح ِويَّةُ
اَْل ََد َو ُ
ات الن ْ
َّح ِويَّةُ  :ضعرامماتعكعلعق ؤاستعلةر – نذتذق ياكع كونتعكعست تةركعبعدعكع سأز-
اَْل ََد َو ُ
ات الن ْ
ظعبارعلةرنع ،ياكع جىملعنعث با ؤة ظةضةشمة بألةكلعرعنع باغال ظىحى قوللعنعلعدعغان ياكع
بةلضعلعك ضعرامماتعكعلعق تةسعرضة ظعضة بولغان سأزنع كأرسعتعدذ .مةسعلةن  :شةرت ؤاستعسع ( أ ََداةُ
الشر ِط ) ،سذظال ؤاستعسع ( أ ََداةُ ِ
َّع ِر ِ
يف ) ،ظعستعسنا
اال ْستِ ْف َه ِام ) ،ظئنعقلعقنع ظعصادعلعضىحع ؤاستة ( أ ََداةُ الت ْ
َّ ْ
ِ
ِ
ؤاستعسع ( أ ََداةُ ِ
َّص ِ
ب ).
اال ْستِثْ نَاء ) ،كئسعك فورما ياكع حىشى فورما ؤاستعلعرع ( أ ََد َو ُ
ات ا ْْلَْزم أ َْو الن ْ
ؤاستعلةرنعث بةزعلعرع قوشذمحة ،مةسعلةن :ظالد قوشذلغذحع ،باغلعغذحع ،جاؤاص قوشذمحعسع،
ظاضاهالندذرذ قوشذمحعسع قاتارلعقالر ،بذنعثغا ظوخشا ؤاستعلةرنعث ظاخعرع قاتقان بولعدذ ،سأز
ظاخعرع تىرلةنمةيدذ .بةزعلعرع ظعسع  ،مةسعلةن :سذظال ظالماشلعرع ،شةرت مةنعسعدعكع ظعسع
قاتارلعقالر .بذنعثغا ظوخشا ؤاستعلةرنعث كأصعنحعسعنعث ظاخعرع قاتقان بولعدذ ،صةقةت بعر
قانحعسعال سأز ظاخعرع تىرلعنعدعغعنع؛ بةزعلعرع صئظعل ،مةسلةن :ظالدعغا مةستةر قوشذمحعسع « َما
» قوشذلغان ظعستعسنا ؤاستعسع «عَ َد اَ ،ح ا َشاَ ،خالَ»  .بذالر ظأتكةن زامان شةكلعدة كئلعدعغان،
تىرلةنمةيدعغان صئظعل (فِ ْعل َج ِامد) بولعدذ.
أ ََداةُ ِ
اال ْستِثْ نَ ِاء
«أ ََداةُ ِ
اال ْس تِثْ نَ ِاء» ظعستعسنا ؤاستعسع بولسا مةلذم كعشع ياكع مةلذم شةيظعنع بعر توص كعشع ياكع
بعر قعسععع شععةيظعنعث تةركعبعدع حعقعرعص تاشععالشععنع بعلدىرعدعغان ؤاسععتة ،ظذ ظأزعدع كئيعنكع
مذسعتةسعنا (اَل ُْم ْستَثْ َن) بعلةن كئلعص «...دع باشقا؛ ...صةقةت ...ال »...دئضةن مةنعدة كئلعدذ .ظةث كأص
قوللعنعلدعغان ظعستعسنا ؤاستعسع ظالتة  « :اِالَّ ،غَ ْريِ ،س َوىَ ،ع َداَ ،خالََ ،حا َشا »
 .1ظعستعسنا ؤاستعسع « اِالَّ»
« اِالَّ »  -سعععأز ظاخعرع قاتقان قوشعععذمحة ،جىملعدة ضععععرامماتعكعلعق ظورنع يوق .تةركعبعدة مذسعععتةسعععنا
ِ
ُس لُوب ِ
اال ْس تِْثنَ ِاء ) دة مذسعععتةسعععنا ( اَل ُْم ْس تَْث َن ) نع
بولذنغذحع ( اَل ُْم ْس تَْث َن مْنهُ ) بولغان ظعسعععتعسعععنالعق جىملة ( أ ْ ُ
صعةتهةلعك كةلتىرعدذ ،مذسعتةسعنا بولذنغذحع بولمعغان جىملعدة ،ظذ ظأزعدع كئيعنكع ظعسعمنعث ظاخعرعدعكع
ص ِر ) دةصمذ ظاتعلعدذ.
ظاالمةتكة تةسعر كأرسةتمةيدذ .بةزعدة ظذ حةكلعضىحع ؤاستة ( أ ََداةُ ا ْْلَ ْ
اعةُ اآل َن الْع ِ
هازعر ساظةت ظونغا ظون بة معنذت كام.
اش َرةُ اِالَّ ُربْ عا.
 اَ َّلس َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين االَّ َواحدا ( َواحد) م ْن ُه ْم ؟ سعةن باشعقا ساؤاقداشالردع بعردع باشقعسعنعث
ت َع ِن ُّ
الزَمالَء اْ َ
 َه ْل تَأَخ َّْر َآلخ ِر َ
كةينعدة قالدعثمذ ؟
 ُك ُّل َشيء ي ْن ُق ِ ِ ِ ِ ِظعلعمدع باشقا هةر نةرسة حعقع قعلعش بعلةن كةملةيدذ.
ْم .
ْ َ ُ
ص باْالنْ َفاق االَّ الْعل َ
ِ
بذ مودعال ماثا ياقتع.
وضه.
 َما أَ ْع َجبَ ِن االَّ َه َذا ال ُْم َ .2ظعستعسنا ؤاستعسع :غَ ْري ِ ،س َوى
غَ ْريِ ،س َوى ظعسعععععمغا مةنسععععذص ،ظذنعث هةر بعرع ظأزعدع كئيعنكع مذسععععتةسععععنا بعلةن ظعزاصععععةتلعك
بعرعكمة مذناسععععؤعتعدة قوللعنعلعص ،مذسعععتةسعععنا ظذالر بعلةنكع ظعزاصعععةتلعك بعرعكمعنعث ظعككعنجع
ظةزاسععع بذلعدذ ،مذسععتةسعععنانعث قايسععع كئلعشععتة كةلضعععةنلعكع بعرعنحع ظةزاسععع بولغان غَْي َرِ ،س َوى دا

83

ظعصععععادعلعنعدذ .غَ ْري سععععأز ظاخعرع تىرلعنعدعغان ظعسععععع  ،ظذ بعؤاسععععتعمذ ظعصععععادعلعنةلةيدذ .ظةمما ِس َوى
ف » بعلةن كةلضةن ظعسع بولذص ظذنعث كئلعشلةر بعلةن تىرلعنعشع
ظاخعرع « اَلْيَاءُ » شةكعللعك «اْلَلِ ُ
قعياسعي بولعدذ .تىرلعنعش سأز ظاخعرعدا كأرىلمةيدذ.
ت الدَّرس غَي ر َجُْلَة و ِ
مةن بعر جىملعدع باشقا دةرعسنع حىشةندع .
اح َدة.
َ
 فَ ِه ْم ُ ْ َ ْ َال غَْي َر َه َذا ال َْع َم ِل ( غَْي ُر َه َذا ال َْع َم ِل) .بذنعثدع باشقا خعزمةتلةر ساثا ماس كةلمةيدذ.
ك اْلَ ْع َم ُ
يق بِ َ
 الَ تَلِ ُاض ِرين غَي ر و ِ
ِ
بعردع باشقا كةلضةنلةرضة ساالم بةردع .
احد.
 َسلَّ ْم ُت َعلَى ا ْْلَ َ ْ َ َ
ِِ
ِِ
ت الْم َ ِ ِ
 ما نُوقِ َ ِصوب أ َْو َم ْرفُوع) بذ مةسعلعدع باشقا مةسعلعلةر مذزاكعرة قعلعندع.
شاك ُل س َوى َهذه ال ُْم ْشكلَةَ ( .مْن ُ
َ
ش َ
ِ
ِ
ِ
َ
صوب) مةن بعر ظعستاكان سذدع باشقا هئحنةرسة ظعحمعدع .
ن
م
(
.
اء
ْم
ل
ا
ن
م
وب
ك
ى
و
س
ا
ئ
ي
ش
ب
ر
ش
أ
َل
َ
 ْ ْ َ ْ َْ َ َُْ ُ
َ َ
ِ
ِ
صوب أ َْو ََْم ُرور) مةن سئنع صةقةت تاماكا حئكعشتعنال مةنظع قعلعمةن.
 الَ أ َْمَن َع َك َع ْن َش ْيء س َوى التَّ ْدخ َ
نيَ ( .مْن ُ
 .3ظعستعسنا ؤاستعسع َ :ع َداَ ،خالََ ،حا َشا
اش ا » تىرلةنمةيدعغان صعععععئظعل بولذصعععععمذ قوللعنعلعدذ ،ظالد قوشعععععذلغذحع بولذصععععععمذ
« َع َداَ ،خالََ ،ح َ
ِ
ِ
قوللعنعلععدذ .ظعذ تىرلعةنمةيدعغان صعععععععئظعل ( اَلْف ْع ُل ا ْْلَام ُد ) بولذص قوللعنعلغاندا ،ظذنعثدع كئيعنكع
اش ا» نعث تولدذرغذحعسععع بولعدذ.
مذسععتةسععنا حىشععى كئلعشععتة كئلعص « َع َدا » ياكع « َخالَ » ياكع « َح َ
ظالد قوشعذلغذحع بولذص قوللعنعلغاندا ،ظذنعثدع كئيعنكع مذستةسنا ظعضعلعك كئلعشتة كئلعص ظالد
قوشذلغذحعنع قذبذل قعلغذحع بولعدذ.
 أ ُِح ُّ ِالرواي ِ
ات َع َدا التَّافِ َهةَ ( التَّافِ َه ِة)  .مةن رومانالرنع ظوقذشنع ياخشع كأرعمةن ،بعمةنة بولغعنع بذنعث سعرتعدا.
ب قَر َاء َة َِ َ
 لََق ْد ََمَ ِت اْْلَيَّ ُام ُك َّل َش ْيء َما َع َدا َه َذا اْْل َْم َر الَّ ِذي لَ ْن أَنْ َساهُ أَبَدا.كىنلةر مةن ظةسال ظذنذتمايدعغان بذ ظعشتع باشقا هةممة نةرسعنع ظأحىرىص تاشلعدع.
ِ
ورِِن ِِف أ ِ
َي يَ ْوم ِم َن اْْلَيَّ ِام َحا َشا يَ ْوَم اْْل َْربِ َع ِاء ( يَ ْوِم اْْل َْربِ َع ِاء).
 ُيُْك ُن أَ ْن تَ ُز َسئنعث مئنع حاشةنبة كىنعدع باشقا هةر قانداق بعر كىندة يوقلعشعثغا مذمكع بولعدذ.
ات ا ْْلَْزِم
أ ََد َو ُ
ات ا ْْلَْزِم »  -كئسعععك فورما ؤاسععتعلعرع – هازعرقع زامان صععئظعلعنعث سععأز ظاخعرعنع كئسعععك
« أ ََد َو ُ
فورمعغا ظأزضععةرتكىحع ؤاسععتعلةردذر .بذ تىردعكع ؤاسععتعلةردع كأص ظذحرايدعغانلعرعدع 11سععع بار .ظذالر
ظعككع تىرضة بألعنعدذ :
.1بعر صئظعلنعث سأز ظاخعرعنع كئسعك فورمعغا ظأزضةرتكىحع ؤاستعلةر
بذ تىردعكع ؤاسعتة تأت بولذص ،هةممعسعع قوشعذمحة ،جىملعدة ضعرامماتعكعلعق ظورنع بولمايدذ .ظذالر:
ََل ،لَ َّما ،بذيرذقنع ظعصادعلعضىحع "اَلالَّم (الَم اْْلَم ِر) ،توسذقنع ظعصادعلعضىحع "الَ" (الَالن ِ
َّاهيَةُ) .
ُ ُ ْ
ْ
-2ظعككع صئظعلنعث سأز ظاخعرعنع كئسعك فورمعغا ظأزضةرتكىحع ؤاستعلةر
بذ تىردعكع ؤاسععععتعلةر جةم 12بولذص ،هةممعسععععع شععععةرت ؤاسععععتعلعرع .بذالرنعث ظعحعدة ظعككعسععععع
قوشععععععععذمحععة ،ظععذنعععث جىملعععدة ضععععععععراممععاتعكعلعق ظورنع بولمععايععدذ .قععالغععان ظونع ظعسعععععععع بولععذص
ضعرامماتعكعلعق ظورنع بار .بذ ظون ظعككع ؤاستعلةر :
قوشذمحة  :اِ ْن ،اِ ْذ َما
َى .
ظعسع َ :م ْنَ ،ماَ ،م ْه َماَ ،م ََت ،أَيَّا َن ،أَيْ َن ،أ َّ
َِنَ ،ح ْيثُ َماَ ،ك ْي َف َما ،أ ٌّ
يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةر بعر ؤاسعععتعنعث قوللعنعلعشعععع ؤة ظذنعث ظأز ظعحعضعععة ظالغان مةنعسعععع
توغرعسعدا ،مذشذ هةربعر سأزلىك ؤة ظذنعث مةزمذنع هةققعدعكع حىشةندىرىشلةردع صايدعلنعث .
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أ ََداةُ َّ
الش ْر ِط
« أ ََداةُ َّ
الش ْر ِط »  -شةرت ؤاستعسع .داظع قوللعنعلعدعغان شةرت ؤاستعلعرع مذنذالر :اِ ْن ،اِ ْذ َماَ ،م ْنَ ،ما،
ِ
َى ،اذَاُ ،كلَّ َما ،لَ َّما ،لَ ْو ،لَ ْوالَ ،أ ََّما
َم ْه َماَ ،م ََت ،أَيَّا َن ،أَيْ َن ،أ َّ
َِنَ ،ح ْيثُ َماَ ،ك ْي َف َما ،أ ٌّ
شةرت ؤاستعلعرعنعث تىرلعرع :
 -1بذ 11شعععةرت ؤاسعععتعسعععع هازعرقع زامان صعععئظعلعنعث سعععأز ظاخعرعغا تةسععععر قعلعش -قعلماسعععلعق جةهةتتع
ظعككع تىرضة بألىنعدذ:
ِ
ات َّ
الش ْرطيَّةُ ا ْْلَا ِزَمةُ) بذالر  12بولذص ظعككع
 )1كئسععععك فورمعغا ظأزضعععةرتكىحع شعععةرت ؤاسعععتعلعرع (اَْل ََد َو ُ
ِ
ِ
هازعرقع زامان صعععئظعلعنعث سعععأز ظاخعرع كئسععععك فورمعغا ظأزضعععةرتعدذ .بذالر :ا ْن ،ا ْذ َما َم ْنَ ،ماَ ،م ْه َماَ ،م ََت،
َِنَ ،ح ْيثُ َماَ ،ك ْي َف َما ،أَى،
أَيَّا َن ،أَيْ َن ،أ َّ
ات َّ
الش ْر ِطيَّةُ غَْي ُر ا ْْلَا ِزَم ِة) بذالر  1بولذص هازعرقع
 )2كئسعععك فورمعغا ظأزضععةرتمةيدعغان شععةرت ؤاسععتعلعرع (اَْل ََد َو ُ
ِ
زامان صئظعلعنعث سأز ظاخعرعنعث تىرلعنعشعضة تةسعر كأرسةتمةيدذ .بذالر :اذَاُ ،كلَّ َما ،لَ َّما ،لَْو ،لَْوالَ ،أ ََّما.
 -2شععةرت ؤاسعععتعلعرع سعععأز خارةكتئرعضعععة ظاسعععاسعععةن ظعسعععع  ،قوشعععذمحعدع ظعبارةت ظعككع تىرضعععة
بألىنعدذ .ظعسعععع بولذص كئلعدعغان شعععةرت ؤاسعععتعلعرع جىملة تةركعبعدة مذظةييةن ضععععرامماتعكعلعق
بألةك بولذص ضععععععععرامماتعكعلعق ظورذنغا ظعضعععععععة بولعدذ .ظةمما قوشعععععععذمحة بولذص كئلعدعغان شعععععععةرت
ؤاستعلعرعنعث جىملعدة ضعرامماتعكعلععق ظورنع بولمايدذ.
ظعسع بولذص كئلعدعغان شةرت ؤاستعلعرع
 )1ظادةملةر ظىحى َ :م ْن (كع  ،كعمكع)؛ )2شةيظعلةر ظىحى َ :ما (نئمة)؛ َم ْه َما (نئمعال بولمعسذن ،نئمة
بولذشعععدع قةتظعنةزةر)؛  )3ظادةملةر ؤة شععةيظعلةر ظىحى ؛ أَى (قايسععع)؛  )4ؤاقعت مةنعسععع ظىحى َ :م ََت
َِنَ ،ح ْيثُ َم ا؛  )1هعععالععةت ظىحى ؛ َك ْي َف َم ا...
أَيَّ ا َن،اِذَاُ ،كلَّ َم ا ،لَ َّم ا؛  )5ظورذن معععةنعسعععععععع ظىحى ؛ أَيْ َن ( أَيْ نَ َم ا )أ َّ
قوللعنعلعدذ.
قوشععععذمحة بولذص كئلعدعغان شععععةرت ؤاسععععتعلعرع بة بولذص ،بذالر  :اِ ْن ،اِ ْذ َما ،لَ ْو ،لَ ْوالَ ،أ ََّما بذ شععععةرت
ؤاسععتعلعرعنعث كونكعرت قوللعنعلعشععع هةققعدة ،شععةرت جىملة ؤة شععةرت ؤاسععتعلعرعنعث هةربعرعنعث
سأزلىكلعرعدع صايدعلنعث.
ِ
َّع ِريف – ال
أ ََداةُ الت ْ
َّع ِر ِ
يف  -ظئنعقلعقنع ظعصادعلعضىحع ؤاستة صةقةت بعرال  «-اَ ْل » ( ظارتعكعل ) « .ال » سأزعنعث
أ ََداةُ الت ْ
بئشعدعكع اَ ِْلَ ْم َزةُ  -قوشذص ظوقذلعدعغان اَ ِْلَ ْم َزةُ  .ظئنعقسعز هالةتتعكع ظعسعمالرنعث ظالدعغا ظارتعكعل «
ال » قوشذلغاندع كئيع  ،ظذ ظئنعق هالةتتعكع ظعسعمغا ظايلعنعدذ.
ظارتعكعل «ال» ظأزعنعث رولع جةهةتتع تأرتكة بألعنعدذ؛ مةلذملذقنع ظعصععادعلعضععىحع ظارتعكعل ( اَ ْل
اَل َْع ْه ِديَّةُ )؛ تىردا مةنعنع ظعصععادعلعضععىحع ظارتعكعل (اَ ْل اَ ْْلِْن ِس يَّةُ)؛ نعسععبيع ظالما رولعدعكع ظارتعكعل
ص ولِيَّةُ)؛ ظارتذق قوشععذلعدعغان ظارتعكعل (اَ ْل الََّزائِ َدةُ) .سععأز خارةكتئرع جةهةتتع ظارتعكعل «اَ ْل»
(اَ ْل اَل َْم ْو ُ
قوشذمحة ؤة ظعسعمدع ظعبارةت ظعككع تىرضة بألىنعدذ.
ِ
َّع ِريف )
 .Ⅰقوشذمحة بولذص كئلعدعغان « ال » ( َح ْر ُ
ف الت ْ
 -1مةلذملذقنع ظعصادعلعضىحع ظارتعكعل ( ال العهدية )
بذ ظارتعكعل ظعسعععمالرنع مةيلع شععةكلع جةهةتتع ياكع مةنة جةهةتتع بولسععذن ظئنعق هالةتكة
ظايالندذرعدذ .ظذ يةنة تأت تىرضة بألىنعدذ.
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 )1كأثىلضة ظايان مةلذملذقنع ظعصادعلعضىحع ظارتعكعل ( ال العهديةُ ِ
الذ ْهنِيَّةُ )
ظذ-تونذ بولغان كعشعع ياكع شةيظعنعث ظأزعضة مةلذملذقنع ظعصادعلة ظىحى قوللعنعلعدذ .كونكعرت
ظئيتقاندا ،تعلغا ظالغذحع ؤة ظاثلعغذحعنعث هةربعرعضعععة تونذ بولغان ،باشعععقا حىشعععةندىرىشعععنع قوشعععذشعععقا
هاجةت بولمايدعغان كعشععع ياكع شععةيظع بولغاندا ظئنعقلعقنع ظعصععادعلعضععىحع ظارتعكعلنع قوشععذشععقا بولعدذ.
بذنعثدع باشعععععقا ،دذنيادا صعععععةقةت بعرال بولغان ،ظعككعنحع بعرسعععععع بولمعغان ،ياكع بار بولغعنع بعرقانحة
كعشع ( شةيظع ) ال بولغان ظعسعمالرضعمذ ظئنعقلعقنع ظعصادعلعضىحع ظارتعكعلنع قوشذشقا بولعدذ.
ت َه ِ
هادعية هئلعمذ فاكولتئتتا ظعشلةص كةلدع.
اديَةُ تَ ْع َم ُل ِِف الْ ُكلِيَّ ِة.
 َما َزالَ ِْ
ِ
ِ
 َس َ ِري ا ََل اْْل ََم ِام  .ظذ ظذ (م) نعث ظالغا ظعلضعرلعشع ظىحى ظعللعق هالدا ياردةم بةردع.
اع َد َها بلُطْف لتَس َ
اهرةُ ع ِ ِ
ِ
قاهعرة معسعرنعث صايتةختع.
ص َر .
 اَلْ َق َ َاص َمةُ م ْ
 يست ْقبِل َّ ِِ
ام لِألُم ِم الْمت ِ
ارك َمساء الْيَ ْوِم ُّ
َّح َدةِ .
س غَ ِاَل اَْلَم َ
ني ال َْع َّ َ ُ
الد ْكتُ َ
يس ُمبَ َ َ َ
ور بُط ُْر َ
َ َْ ُ
الرئ ُ
مذبارةك زذثتذث بىضى كةح بعرلةشكةن دألةتلةر تةشكعالتعنعث با كاتعصع دوكتذر بذترذس غالع بعلةن ظذحرعشعدذ.
 )2قايتا تعلغا ظئلعنغان مةلذملذقنع ظعصادعلعضىحع ظارتعكعل ( ال العهدية ِ
الذ ْك ِريَّةُ )
ظذ-ظةسععلعدة ظئنعقسعععز هالةتتة قوللعنعلغان كعشععع ياكع ظعش (شععةيظع) قايتا تعلغا ظئلعنغان حاغدا
مةلذملذقنع ظعصادعلعضىحع ظارتعكعل بعلةن كئلعشنع كأرسعتعدذ.
 قُمنَا بِ ِر ْحلَةَ ،كانَ ِت ِ
الر ْحلَةُ نَافِ َعة ُمُْتِ َعة .بعز بعر سةصةر ظئلعص باردذق ،هئلعقع سةصةر صايدعلعق ،هوزذرلذق بولدع.
ْ
ِ
تِ
ِ
الصع ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ود اِ ََل ا ْْلَ ِز َيرةِ بَ ْع َد تَ َعب َش ِديد.
ن
م
ن
ك
َت
و
ة
ير
ز
ج
ئ
اط
ش
َل
ا
ج
ا
و
َم
ْل
ا
ن
ت
ف
ذ
ُّ
َ
 قَ َ َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ َ ََ ْ ُ َ ُ
دولقذنالر مئنع بعر ظارالنعث قعرغعقعغا ظعرغعتتع ،مةن قاتتعق جاصادع كئيع هئلعقع ظارالغا حعقالعدع .
ت ح ْفنَةَ َدر ِاهم َُُ ِ
ِ
الُ :خ ْذ َعربة أُ ْخرىُ ،هو الَ يس تَ ِطيع أَ ْن ي ِ
اس يَّة ِم ْن
 َخ َر َج ُش ْر ِط ٌّى َوقَ َوص لَ َ
ك اْآل َنَ .و ُدو َن تَ ْفكري أَ ْخ َر ْج ُ ُ
َ َْ ُ ُ
َ َ
ََ َ
َج ْيِِب َوأَ ْعطَْيتُ َها لِ ُّ
وك أَ ْن تُ ْع ِطيَ َها اِيَّاهُ".
لش ْر ِط ِى قَائِال  ":أ َْر ُج َ
بعر سعععععاقحع حعقتع ؤة مذنداق دئدع «:سعععععةن باشعععععقا بعر هارؤعدا ظولتذر ،ظذ سعععععئنع هازعر ظاصععععععرعص
قويالمايدذ ».مةن ظويالنماسععععتع يانحذقذمدع بعر سعععععقع معس دةرهةمنع حعقاردع ؤة ظذنع هئلعقع
ساقحعغا مذنداق دةص بةردع  « :سعزنعث ظذنع ظذنعثغا بئرعشعثعزنع ظأتىنعمةن».
ضوِريَّةُ )
 )3نةخ مةيداندا بولغان مةلذملذقنع ظعصادعلعضىحع ظارتعكعل ( ال العهديَّةُ ا ْْلُ ُ
ظذ – مةلذم بعر ظعسععععمنعث ظالدعغا قوشعععذلذص ،شعععذ ظعسععععمنع «هازعر» مةنعسععععدعكع ظذقذمغا ظعضعععة
قعلعدذ ياكع ظذنعث شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة« نةخ مةيداندا بار» ظعكةنلعك مةنعسعنع بعلدىرعدذ.
ِ ِ ِ
رية .بىضىنكع جةرعشتة رعمنعث ضىزةل نذرغذن ظاسارة-ظةتعقعلعرع بار.
 َوِِف َج ْر َش الْيَ ْوَم آثَار ُرَمانيَّة ََجيلَة َكث َ
بىضى يةكشةنبة كىنع.
َح ِد.
 اَلْيَ ْوُم يَ ْو ُم اْْل َظاي بىضى كعحة نذرلذق.
 اَلْ َق َم ُر ُمنِري اللَّْي لَةَ .لسيَّ َارةَ!"
َحد ِمنَّا ":اَ َّ
 اِنْ تَظَ ْرنَا َسيَّ َارة َو َج َاء ِت َّالسيَّ َارةُ فَ َ
صا َح أ َ
بعز ماشعنعنع ساقلعدذق .ماشعنا كةلدع ،بعزدع بعرع «:ماشعنا!» دةص ؤارقعرعدع.
 )4ظعككلعك سعععان ياكع كأصعععلىك سعععاندعكع كعشعععع ظعسععععمنعث ظالدعغا قوشعععذلذص كئلعص ،ظذنعث
ظئنعق هالةتتة ظعكةنلعكع ،ظئنعقسعز هالةتتة دةص قارالمايدعغانلعقنع بعلدىرعدذ.
 جاء اْ ِالب ر ِاِهَ ِظعككع ظعبراهع  ،ظاندع كئيع مذهةممةدلةر كةلدع.
ان ُُثَّ ال ُْم َح َّم ُدو َن.
َ َ َْ
(نەشىرگە تەييارلىغۇچى :ئىسمائىل قادىر ھاجىم)
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«ئۈرۈمچى شەھىرى ئىسالم دىنى ئىشلىرى يېتەكچىسى»
ژۇرنىلىنىڭ -4102يىللىق ئومۇمىي مۇندەرىجىسى
خەۋەرلەر
ش ەھەر بويىچە «بەش تە ياخش ى» دىنىي پائالىيەت س ورۇنى ۋە «بەش تە ياخش ى»
دىنىي زات بەرپا قىلىش پائالىيىتىنى چوىقۇر قانات يايدۇرۇش نى ئىلگىرى سۈرۈش
يىغىنىدا قىلىنغان س ز-8........................................سان
ئۈرۈمچىگە نەزەر-8...............................................سان
مىللەتلەر ئىتتىپ اقلىقىنى بىرلىكتە بەرپ ا قىلى پ ،ئىن اق تەرەققىي اتنى
ئىلگىرى سۈرەيلى-1.............................................سان
ئەمەلىي ئىش لەپ ،س ەپنىي ئالدىدا مېڭىپ ،ياخش ى ئۈلگە بولۇپ ،مەركىزىي
شەھەرنى گۈللەندۈرۈش كېرەك-04 .................................سان
ئىتتىپاقلىقنى قوغداپ ،س ىڭىپ كىرىش كە قارش ى تۇرۇپ ،ش ەھىرىمىزنىي
مىللەت-دىن س اھەس ىنى ي ئىن اقلىقى ،مۇقىملىقىغ ا ك اپ الەتلى ك
قىلىمىز-1....................................................سان

ۋەز-تەبلىغلەر
تەۋھىد ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار مەسىلىلەر ھەققىدە-8.....................سان
ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈش-04......................................سان
پەرىشتەلەرگە ئىمان ئېيتىش-4....................................سان
ئالالھنىي كىتابلىرىغا ئىمان ئېيتىش-5............................سان
ئالالھنىي پەيغەمەەرلىرىگە ئىمان كەلتۈرۈش-3........................سان
ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرۈش-8.....................................سان
تەقدىرگە ئىمان ئېيتىش-8........................................سان
تاھارەت ۋە ئۇنىي پەزىلىتى-0......................................سان
ناماز ھەققىدە-0.................................................سان
نامازنىي پەزىلىتى-00............................................سان
ئەزان ۋە تەكەىر ھەققىدە-4........................................سان
ئىەادەت ۋە ئۇنىي ھېكمىتى-8....................................سان
ئىسالم دىنىدىكى بەش پەرزنىي بىرى __ ر زا-8.......................سان
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ھەج شەرتلىك پەرزدۇر-2..........................................سان
«ئايەتۇلكۇرسى» نىي قىسقىچە تەپسىرى-3...........................سان
پەيغەمەىرىمىزنى ي گۈزەل ئەخالق-پەزىلىتىنى ئ گىنى پ ،ئىككى ئ الەملى ك
بەخ -سائادەت ئىزدەيدىغان مۇسۇلمانالردىن بواليلى-0..................سان
پەيغەمەىرىمىزنىي تارىخىنى ئ گىنىشنىي ئەھمىيىتى-4...............سان
ئىسالمدىكى نىكاھنىي پەزىلىتى-2.................................سان
ساالمنىي پەزىلىتى توغرىسىدا-00..................................سان
گۇناھ ۋە ئۇنىي ئاقى ىتى توغرىسىدا-00..............................سان
ئىسراپچىلىق توغرىسىدا-00.......................................سان
قوشنىدارچىلىق ھەققىدە-2......................................سان
دۇئا ۋە ئۇنىي خاسىيىتى-01......................................سان
ئايالالرنىي ئىسالمدىكى ئورنى-01...................................سان
تاالق توغرىسىدا-2..............................................سان
جىن ۋە جىنكەشلىك توغرىسىدا-3.................................سان
ئىسالمدىكى ئەخالق توغرىسىدا-8..................................سان
ئىسالم دىنىدىكى جەننەت توغرىسىدا-2..............................سان
ھاالل ۋە ھارام توغرىسىدا-04......................................سان
ئەيدىزنىي ئالدىنى ئېلىش توغرىسىدا-04............................سان
ئىسالم دىنىدىكى دەپنە مۇراسىمى-0................................سان
ئىسالم دىنى پاكىزلىققا ئەھمىيەت بېرىدۇ-2..........................سان
ئىسالم دىنى زەھەرلىك چېكىملىكنى قەتئىي چەكلەيدۇ-8..............سان
ئىسالم دىنى كەڭ قورساق بولۇشنى تەشەبەۇس قىلىدۇ-8...............سان
ئىسالم دىنى بىزدىن ئوتتۇرا يول تۇتۇشنى تەلەپ قىلىدۇ-2..............سان
ئىسالم دىنىدا پەرزەن تەربىيەلەشنىي پەزىلىتى-5.....................سان
پەرزەنتلەرنىي ئاتا-ئانىالر ئۈستىدىكى ھەقلىرى-3.....................سان
ئاتا-ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىش ھەققىدە-8..........................سان
ئىسالم دىنىدىكى ساۋاب ئىشالر ھەققىدە-5...........................سان
ئىسالم دىنى ئىلىم ئ گىنىشكە ئۈندەيدىغان دىن-8....................سان
قۇربان ھېي ۋە قۇربانلىقنىي پەزىلىتى-01..........................سان
مۇسۇلمانالر چوقۇم «قۇرئان كەرىم» ۋە سۈننەتكە ئەگىشىشى كېرەك-2.....سان
مۇسۇلمانالر بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتكە قانداق مۇئامىلە قىلىشى كېرەك-0......سان
ئىس الم دىنى ئ ز ئەمگىكىگە تايىنىپ ئىش لەپ ،ھاللىق س ەۋىيەگە يېتىش نى
تەشەبەۇس قىلىدۇ-4.............................................سان

88

مۇسۇلمانالر ئىلىم ئ گىنىشكە ئىنتىلىشى كېرەك-5..................سان
مۇسۇلمانالر ۋاقىتنى قەدىرلەش كېرەك-04...........................سان
ھاجىالر ئ زىنىي ئۈلگىلىك ر لىنى جارى قىلدۇرۇشى كېرەك-01.........سان
ئى ت تى پ اق لى ق ق ا ئەھ مى يەت ب ېرى پ ،جەمئىيەت ئىن اقلىقىنى قولغ ا
كەلتۈرەيلى-3...................................................سان
بۇ دۇنيالىق ئۈچۈن ئاكتىپ ئىش لەپ ،ئاخىرەتلىك بەخ -س ائادەتنى تىرىشىپ
قولغا كەلتۈرەيلى-1..............................................سان
پەرزەن تەربىيەس ىگە ئەھمىيەت بېرىپ ،پەرزەن تەربىيەلەش مەجەۇرىيىتىمىزنى
تولۇق ئادا قىاليلى-1............................................سان
ئاشقۇنلۇقتىن ساقلىنىپ ،ئوتتۇراھال يول تۇتۇشتا چىي تۇرايلى-1.......سان
ياخش ىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توس ۇش تەك ئىس الم ئەقىدىسىدە چىي تۇرۇپ،
د زاب ئازابىدىن ساقلىنايلى-1......................................سان
ئ زىنى قەدىرلەي دىغ ان ،ج اس ارەتلى ك-ي اراملىق مۇس ۇلم ان ي اش الردىن
بواليلى-01.....................................................سان

ئىماملىرىمىز
مەرھۇم شېرىپ ان دامولال ھاجى ھەققىدە-4..........................سان
مەرھۇم مەھمۇد دامولال ھاجى ھەققىدە-3............................سان

مەسجىدلىرىمىز
ئۈرۈمچى ياىخاڭ (بەيتۇلمەئمۇر) مەس ىدىنىي قىسقىچە تارىخى-2.......سان
ئۈرۈمچى خانتەىرى مەس ىدىنىي قىسقىچە تارىخى-3..................سان
بۇالقتاغ رايونلۇق قىزىل مۇنار مەس ىدىنىي قىسقىچە تارىخى-00........سان

ئىسالم دىنى تەتقىقاتى
ئ لچەملىك ۋەز س زلەش ئۇسۇلى (-0..............................)0سان
ئ لچەملىك ۋەز س زلەش ئۇسۇلى (-4..............................)4سان
ئ لچەملىك ۋەز س زلەش ئۇسۇلى (-5..............................)5سان
ئ لچەملىك ۋەز س زلەش ئۇسۇلى (-2..............................)2سان
«دامولال» س زى ھەققىدە ئىزدىنىش-8..............................سان
مۇسۇلمان كىشىنىي سۈپىتى (-1................................)0سان
ر زا تۇتۇشنىي ساالمەتلىك جەھەتتىكى پايدىلىرى-1...................سان
«قۇرئان كەرىم» نى چۈشىنىشنىي ئاساسلىرى-2......................سان
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ئىسالم دىنى ۋە تەرەققىيات توغرىسىدا-2.............................سان

ئۆگىنىش گۈلزارى
«املنهل الديث» __ -0ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-4..........سان
«املنهل الديث» __ -4ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-5..........سان
«املنهل الديث» __ -5ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-2..........سان
«املنهل الديث» __ -2ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-3..........سان
«املنهل الديث» __ -3ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-8 .........سان
«املنهل الديث» __ -8ھەدىسنىي شەرھىسى( كتاب اْليمان ) -1..........سان
«املنهل الديث» __ -1ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-8..........سان
«املنهل الديث» __ -8ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-2..........سان
«املنهل الديث» __ -2ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-01.........سان
«املنهل الديث» __ -01ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب اْليمان )-00........سان
«املنهل الديث» __ -00ھەدىسنىي شەرھىسى ( كتاب الطها ة )-04........سان
ئەرەب تىلىدىكى بەزى گرامماتىكىلىق ۋاس ىتىلەرنىي قوللىنىلىش ى ۋە ئۇنىي
تەرجىمىسى (-8...............................................)0سان
ئەرەب تىلىدىكى بەزى گرامماتىكىلىق ۋاس ىتىلەرنىي قوللىنىلىش ى ۋە ئۇنىي
تەرجىمىسى (-2...............................................)4سان
ئەرەب تىلىدىكى بەزى گرامماتىكىلىق ۋاس ىتىلەرنىي قوللىنىلىش ى ۋە ئۇنىي
تەرجىمىسى (-00..............................................)5سان
ئەرەب تىلىدىكى بەزى گرامماتىكىلىق ۋاس ىتىلەرنىي قوللىنىلىش ى ۋە ئۇنىي
تەرجىمىسى (-04..............................................)2سان

پايدىلىنىۋېلىڭ
رامىزان ئېيىغا مۇناسى ەتلىك بىلىملەر-1............................سان
«قۇرئان كەرىم» نىي خەتمە دۇئاسى-1...............................سان
قۇرئان ۋە ھەدىستىكى دۇئاالردىن تالالنمىالر-2.........................سان
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سەمىڭىزگە
 بىر تال ك ك ئامۇت بىلەن يەتتە تال ئاقمۇچنى ئامۇت تولۇق پىشقىچە قاينىتىپ،
ئامۇتنى يەپ ،سۈيىنى ئىچىپ بەرسە ي تەلنىي ئازابىدىن قۇتۇلغىلى بولىدۇ.
وغ اگۈل (بىيمۇ) بىلەن بىلەن ئ التە گىرام ن اۋاتتا چاي دەملەپ

 توققۇز گىرام س
ھەركۈنى بىر ۋاب ئىچسە ي تەلنىي ئازابىدىن قۇتۇلغىلى بولىدۇ.

 يېرىم قوش ۇق زەن ى ىل ش ەربىتى بىلەن بىر قوش ۇق ھەس ەلنى قايناق س ۇغا
قوشۇپ ئىچسە ي تەلنىي ئازابىدىن قۇتۇلغىلى بولىدۇ.
 تۇرۇپ ش ورپىسى قىلىپ ،ئۇنىڭغا تەڭ مىقداردا ھەسەل ئارىالشتۇرۇپ ئىچسە ،ياكى
بىر تال ئامۇتنى ئىككى گىرام ھەس ەل بىلەن قاينىتىپ ،ئۇخالش تىن بۇرۇن سۈيىنى
ئىچىپ ،ئامۇتنى يەپ بەرس ە ،قىش تا ك پ ك رۈلىدىغان سەۋەبسىز ي تەلنىي ئازابىدىن
قۇتۇلغىلى بولىدۇ.
 ئادەمنىي چوڭ مېڭىس ى غىدىقلىنىش ھالىتىدە تۇرسا ،ئۇخلىمىقى تەس بولىدۇ.
بۇنداق چاغدا ئالما يەپ بەرسە ،ئۇيقۇسىزلىققا پايدا قىلىدۇ.
 ئاخش ىمى پارچىالنغان ئاپېلىس ىن ياكى ئالمىنى كارى ات بش ىغا قويۇپ قويس ا،
ئۇنى ي ھى دى ئۇخالش ق ا ھەم دەم بولى دۇ ،چۈنكى مې ىنىي خۇش ھىدى ئادەمنىي
نېرۋىسىنى تىنچالندۇرىدۇ.


ئۇخالش تىن بۇرۇن بىر ئىس تاكان ش ېكەر س ۈيى ئىچىپ بەرس ە ،بەدەندە بەزىەىر

خېمىيەلى ك رېئاكس

ىيە پەيدا قىلىپ ،قان زەردابى ھاس

تىنچالن دۇرۇپ ئۇخلىتى دۇ .ي اكى بولمىس

ا ئۇخالش

ىل قىلىدۇ-دە ،ئادەمنى

تىن ئىلگىرى بىر قۇش

ۇق

ئاچچىقس ۇنى س ۇۋۇتۇ لغان قايناق س ۇغا ئارىالش تۇرۇپ ئىچىپ بەرسىمۇ ئادەمنىي تېز
ئۇخلىشىغا ھەمدەم بولىدۇ.

(«ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتى» -44نۇيابىردىكى سانىدىن ئېلىندى)
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ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ -12ئايلىق ناماز ۋاقىتلىرى
بامدات

كۈن چىقىش

پىشىن

ئەسىر

شام

خۇپتەن

دېكابىر (-12ئاي)
1

شەنبە

5:47

7:22

12:30

2:15

4:36

5:34

2

يەكشەنبە

5:48

7:24

12:30

2:15

4:36

5:34

3

دۈشەنبە

5:49

7:25

12:30

2:15

4:36

5:34

4

سەيشەنبە

5:50

7:26

12:30

2:15

4:35

5:33

5

چارشەنبە

5:51

7:27

12:30

2:15

4:35

5:33

6

پەيشەنبە

5:52

7:28

12:30

2:15

4:35

5:33

7

جۈمە

5:52

7:29

12:30

2:15

4:35

5:33

8

شەنبە

5:53

7:30

12:30

2:15

4:35

5:33

9

يەكشەنبە

5:54

7:31

12:30

2:15

4:35

5:33

10

دۈشەنبە

5:55

7:32

12:30

2:15

4:35

5:33

11

سەيشەنبە

5:56

7:32

12:30

2:15

4:35

5:33

12

چارشەنبە

5:56

7:33

12:30

2:15

4:35

5:33

13

پەيشەنبە

5:57

7:34

12:30

2:15

4:35

5:33

14

جۈمە

5:58

7:35

12:30

2:15

4:35

5:33

15

شەنبە

5:58

7:36

12:30

2:16

4:35

5:33

16

يەكشەنبە

5:59

7:36

12:30

2:16

4:35

5:33

17

دۈشەنبە

6:00

7:37

12:30

2:16

4:36

5:34

18

سەيشەنبە

6:00

7:38

12:30

2:17

4:36

5:34

19

چارشەنبە

6:01

7:38

12:30

2:17

4:36

5:34

20

پەيشەنبە

6:02

7:39

12:30

2:17

4:37

5:35

21

جۈمە

6:02

7:40

12:30

2:18

4:37

5:35

22

شەنبە

6:03

7:40

12:30

2:18

4:38

5:36

23

يەكشەنبە

6:03

7:41

12:30

2:19

4:38

5:36

24

دۈشەنبە

6:03

7:41

12:30

2:19

4:39

5:37

25

سەيشەنبە

6:04

7:41

12:30

2:20

4:39

5:37

26

چارشەنبە

6:04

7:42

12:30

2:21

4:40

5:38

27

پەيشەنبە

6:05

7:42

12:30

2:21

4:41

5:39

28

جۈمە

6:05

7:42

12:30

2:22

4:42

5:40

29

شەنبە

6:05

7:43

12:30

2:23

4:42

5:40

30

يەكشەنبە

6:05

7:43

12:30

2:23

4:43

5:41

ئەسكەرتىش :مەزكۇر جەدۋەلدىكى ۋاقى

ئۈرۈمچى ۋاقتى بولۇپ ،ئەزان ئوقۇلىدىغان ۋاقىتنى ك رسىتىدۇ.
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