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  كىرىش سۆز
  

ئىســــالم دىنىنىــڭ دىنىي مهســــىلىلهرنى  __ۋهز ئېيتىش 
 ؛چۈشــــهندۈرۈشــــته قوللىنىپ كېلىۋاتقان بىر خىل ئهنئهنىســــى

ئـايهم كۈنلىرىده جامائهتكه -خـاتىپالر ھهر جۈمه ۋه ھېيـت-ئىمـام
لهردىن نهقىل كهلتۈرۈپ، »ھهدىس شــــهرىف«ۋه » قۇرئـان كهرىم«

ــده نهزهرىيهلىرى، فىقھى  ــا دىنىي ئهقى ــاممىغ ــادچى ئ كهڭ ئېتىق
ئهھكاملىرى، ئهخالق مىزانلىرى، -مهســـىلىلىرى، ئىبادهت قائىده

هر قىســســىلىرى قاتارلىقالردىن مهدهنىيهت مىراســلىرى، پهيغهمبهرل
پــايــدىلىنىــپ تهربىيه ئېلىــپ بــارىــدىغــان ئهھمىيىتى زور 
ۋاسـىتىلهرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ مۇســۇلمانالرنىڭ دىنىي تۇرمۇشىدا 

  ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه.
دىن ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ -ئۈرۈمچى شهھهرلىك مىللهتلهر

ىنى جهمئىيىتى توغرا رهھبهرلىكىــده، شــــهھهرلىــك ئىســــالم د
شـــهھرىمىزدىكى ئىســـالم دىنى ئىشـــلىرىغا يېتهكچىلىك قىلىش 
ھهيئهت ئهزالىرىنى تهشـــكىللهپ، ئۈرۈمچى شــــهھرىده جۈمه كۈنى 

تهبلىغ مهزمۇنىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش ئۈچۈن -ســۆزلىنىدىغان ۋهز
ماتېرىيالنى » ئايلىق«تارقىتىلىدىغان مهزكۇر  ئىچكى قىســـىمدا

تۈزۈپ چىقتى. ئىماملىرىمىزنىڭ ىشى ئۈچۈن ئىمامالرنىڭ پايدىلىن
تهبلىغ -بهلگىلهنگهن ۋهز مۇشــــۇ فـېـۋرالــدىكى جۈمه كۈنلىرى

 تېمىسى ۋه مهزمۇنى ئاساسىدا ۋهز سۆزلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 
 ئۈرۈمچى شهھهرلىك ئىسالم دىنى جهمئىيىتى
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  جۈمه)كۈنى (-7ئاينىڭ -2
  
  

  ىيىتىهھمئ ۆگىنىشنىڭتارىخىنى ئ پهيغهمبىرىمىزنىڭ

  
 
َ
يْٰطانِ 	نَ مِ  اهللاِبِ  ذُ وْ عُ أ  مِ ِۢ اهللاِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيْ   الرَِّجيْمِ  الشَّ

  
 َ ِ  دُ مْ حْلَ ا َ عَ الْ  بِّ رَ  ِبَّ  وَ  اِت وَ مٰ السَّ  ِق الِ خَ  نْيَ مِ ال

َ
 ىلَّ َص وَ  رَ وْ اجُّ وَ  اِت مَ لُ الظُّ  ِل اعِ جَ وَ  َض رْ اْأل

  مِ اتِ خَ  دٍ مَّ ا حُمَ نَ دِ يِّ سَ  بَلٰ  اهللا
َ
  ِل سُ الرُ وَ  اءِ يَ بِ نْ اْأل

َ
َ  نْيَ عِ مْجَ أ  وَ  رَشَ ب

َ
 وَ  دَ عَ وَ وَ  رَ ذَ نْ أ

َ
  دَ عَ وْ أ

َ
اهللا  ذَ قَ غْ أ

ِ  اهللاِ اَط رِصَ  مٍ يْ قِ تَ سْ مُّ  اٍط  رِصَ ىَل إِ  اَس ى اجَّ دَ هَ وَ  ةِ لَ الَ الضَّ  نَ مِ  رَشَ بَ الْ  هِ بِ  َّ ُ  يْ ا  يِف  امَ  َ
 ا يِف مَ وَ  اِت وَ مَ السَّ 

َ
  ِض رْ  اْأل

َ
  رْيُ ِص تَ  اهللاِ ىلَ إِ  الَ أ

ُ
 وَ  رُ وْ مُ اْأل

َ
  :دُ عْ ا نَ مَّ أ

ُ َيَعاىلٰ  ُ ْسَوةٌ َحَسنٌَة لَِّمنْ ِل اهللاَِقْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوْ ﴿لَ : قَْو
ُ
َْوَم  اهللا اَكَن يَرُْجوْ   أ ْ َوا

َ َكِثرْيً    ا﴾اْآلِخَر وََذَكَر ابَّ
 َ   !هُ تُ اكٰ رَ بَ وَ  اهللاِ ةُ مْحَ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ الَ لسَّ ا

  
   ھۆرمهتلىك جامائهتلىرىمىز!

نىــڭ نى ئۆگىنىشــــبىز پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالمنىــڭ تــارىخى
ئهھـمىـيىـتىـنـى ســــۆزلهشــــتىـن بـۇرۇن ئــالــدى بىلهن پهيغهمبهر 

پهزىلىتى ھهققىــده  قــانــداق زات ئىكهنلىكى ۋه ئهلهيھىســــســــاالمنىــڭ
   :توختىلىپ ئۆتىمىز

  شهرىپى ۋه پهزىلىتى-شان

رَْسلْنَاَك َشاِهًدا وَّ ﴿: اىلٰ عَ اهللا يَ  اَل قَ 
َ
َها اجَّيِبُّ إِنَّا أ فُّ

َ
ا وَّ يَا ك ً إِىَل  َداِقيًاًرا وَّ نَِذيْ ُمبرَِشّ
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ِنرْيً هللاِا اًجا مُّ    ﴾ا بِإِْذنِِه َورِسَ
ـــــارهتچى، بىز ئـى پهيـغهمبهر! ﴿ ســــېنى ھهقىقهتهن گۇۋاھچى، بېش

چىراغ ، ئىرادىمىز بىلهن يولىمىزغا دهۋهت قىلغۇچى ۋه نۇرلۇق ئـاگـاھالندۇرغۇچى
  .ئايهتلهر)-45~44ئهھزاب /سۈره -33( ﴾قىلىپ ئهۋهتتۇق

ُ َيَعاىٰل:  ُ رَْسلْنَاَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنيَ ﴿قَْو
َ
  ﴾َوَما أ

ــېنى پۈتۈن ئهھلى جاھان ئۈچۈن پهقهت رهھمهت بىز !) پهيغهمبهر(ئى ﴿ س
  .ئايهت) -107سۈره/ئهنبىيا  -21( ﴾تتۇققىلىپال ئهۋه

نْ قَاَل اهللا َيَعاىٰل: ﴿
َ
َزَل اهللاقَْد أ

 
ُْكْم ِذْكًرا رَُّسوْ  َ

 هللاِ َفتْلُو َعلَيُْكْم آيَاِت اًال إِ
فْ  ِ

َّ ُْخِرَج ا ِّ لَُماِت إِىَل اجُّوْ ا وََعِملُوْ َن آَمنُوْ ُمبَِيّنَاٍت  احِلَاِت ِمَن الظُّ   ﴾رِ ا الصَّ
ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشــــى . ســــىلهرگه قۇرئـاننى نازىل قىلدى ئـالالھ﴿

چىقىرىش ئۈچۈن ســــىلهرگه  يورۇقلۇققــائهمهللهرنى قىلغــانالرنى قــاراڭغۇلۇقتىن 
ــهن ئايهتلىرىنى تىالۋهت قىلىپ بېرىدىغان پهيغهمبهرنى ئهۋهتتىئالالھ  ﴾نىڭ روش

  .ئايهتلهر)-10~9تاالق /سۈره -65(
َحٍد ِمّنْ ا اكَ مَ قَاَل اهللا َيَعاىٰل: ﴿

َ
بَا أ

َ
ٌد أ ٰ رَِّجاِلكُ  َن حُمَمَّ  وََخاَيَم َل اهللاِرَُّسوْ  ِكنْ ْم َول

ٍء َعِليْ  َواَكَن اهللا اجَِّبِيّنْيَ  ْ َ   ﴾ًمابُِكِلّ 
هس، لېكىن مۇھهممهد ئاراڭالردىكى ئهرلهردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىســـى ئهم﴿

ـــىدۇرنىڭ پهيغهمبىرى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئالالھ (ئۇ) ھهممه  ئالالھ ،ئاخىرقىس
  .ئايهت)-40ئهھزاب /سۈره -33( ﴾نهرسىنى بىلگۈچىدۇر

َ اهللا َقنُْه قَاَل ُهَريْرَ  ِ أَ 	َقنْ  [ ِ  َمَثيِلْ «	َعلَيِْه وََسلََّم : ُل اهللاِ َصىلَّ اهللاقَاَل رَُسوْ  ةَ َر
نِْبيَ 

َ
اُر َوَمثَُل األ ْحِسَن بُنْيَانُُه، تُِرَك ِمنُْه َموِْضُع َكِنٍَة، َفَطاَف بِِه اجُّظَّ

ُ
اِء َكَمثَِل قرَْصٍ أ

بُوَن ِمْن ُحْسِن  نَا َسَدْدُت فَُكنُْت َن ِسَواَها، بُوْ يَِعيْ  َموِْضُع تِلَْك اللَِّبنَِة الَ  بُنْيَانِِه إِالَّ  َفتََعجَّ
َ
 أ

َ الرُُّسُل  ِ َ اْكُنْيَاُن، وَُخِتَم  ِ   ] »َموِْضَع تِلَْك اللَِّبنَِة، ُخِتَم 
 فَ «: ةٍ ايَ وَ  رِ ِ وَ  [

َ
 وَ  ةُ نَ بَ ا اللَّ نَ أ

َ
 ] »نْيَ يِّ بِ اجَّ  مُ اتِ ا خَ نَ أ

ــدۇكى، پهيغهمبهر  ئهبـى ھــۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى



 

3 

مهن ۋه پهيغهمبهرلهر ئىنتــايىن چىرايلىق «مۇنــداق دېگهن:  ئهلهيھىســــســــاالم
 ياســالغان، لېكىن بىر كېسهكنىڭ ئورنى تاشالپ قويۇلغان قهسىرگه ئوخشايمىز. 

كېســـهكنىڭ بوش قويۇلغان ئۇ قهســـىرنى ئايالندى، ئۇالر ئاشـــۇ  كۆرگۈچىلهر
ــىدىن ھهي ــىرنىڭ چىرايلىق قۇرۇلمىس ــقا، ئۇ قهس ران قالدى. مهن ئورنىدىن باش

ئاشــۇ كېســهكنىڭ ئورنىنى تولدۇردۇم. مهن بىلهن بىنا تامامالندى ۋه مهن بىلهن 
  . »پهيغهمبهرلهر تامامالندى
ــال) مهن « :يهنه بىر رىۋايهتته ــاشــــۇ بىر ت كېســــهكتۇرمهن ۋه مهن (ئ

 .ھهدىس) كېلىنگهن(بىرلىككه  »پهيغهمبهرلهرنىڭ تۈگهنچىسى
ـــاالمنىڭ  ،ھۆرمهتلىك جامائهتلهر ـــس تۆۋهنده بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىس

   :ىمىزئهسلهپ ئۆتقىسقىچه  نىتارىخى

  قىسقىچه تهرجىمىھالى

پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالم دۇنيـاغـا رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن 
كۈنى (رهبىئۇل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ  -21ئاينىڭ  -4يىلى  -571 يهمىالدى

 ۋهقهسى بولدى. دۈشهنبه كۈنى تۇغۇلدى. شۇ يىلى پىل  ،كۈنى) -9
ئايلىق  ئىككىىســىنىڭ قورســىقىدا نئا پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم

 ىميېتبولغاندا ئاتىســى ئابدۇلال ۋاپات بولدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم 
ھالهتته دۇنياغا كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالمنى بهنى ســــهئدى 

ىمه قهبىلىســــىـدىكى ھهلىمه دېگهن ئـايـال ئېمىتتى. بۇ جهريـاندا ھهل
تهرىپىدىن كۆپلىگهن بهرىكهتلهر ياغدى. پهيغهمبهر  ئائىلىسىگه ئالالھ تائاال

ىسى ئامىنهدىن ئايرىلىپ قالدى. شۇنىڭ نيېشىدا ئا ئالتهئهلهيھىسساالم 
ئۆز  بهللىتبىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالمنى بوۋىســــى ئـابدۇلمۇت

ـــىگه ئالدى. هتهربىي ـــهككىزس ـــىدىنمۇ  س ـــقا كىرگهن ۋاقىتتا بوۋىس ياش
پ تالىتاغىسى ئهبۇ  نىئايرىلىپ قالدى. ئاخىر پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالم

  . ھىمايىسىگه ئالدى
يېشــىدا تاغىســى ئهبۇ  25ۋه يېشــىدا  12پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم 

همبهر باردى. پهيغ قىلىشقائىككى قېتىم تىجارهت  سۇرىيهگهبىلهن تالىپ 
يېشىدا ئالالھ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن خهدىچه  25م ئهلهيھىسساال
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  ئۆيلهندى. ئانىمىزغا 
يىل بۇرۇن  ئۈچپهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالم پهيغهمبهر بولۇشــــتىن 

خهدىچه ئــانىمىزنىــڭ ئوزۇقلۇق تهييــارالپ بېرىشــــى بىلهن ھىرا غــارىغــا 
زېمىن ھهققىده ۋه -چىقىـپ ئىبـادهت قىالتتى. بۇ جهريـانـدا ئـاســــمان
 يۈرگۈزهتتى. تهپهككۇرقهۋمىنىڭ قىلىۋاتقان خاتا ئىشـــلىرى توغرىســـىدا 

ــۇنداق قىلىپ  ــســاالم  40ش ياشــقا تولغان ۋاقىتتا جىبرىئىل ئهلهيھىس
ـــاالم  ـــس ـــتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىس يىل مهخپىي  ئۈچۋهھيى ئېلىپ چۈش

ـــكارا دهۋهتكه ئۆتكهندىن كېيىن تاكى مهدىنىگه  دهۋهت ئېلىپ باردى. ئاش
. ئۇچرىدىهتلهرگه هزىيتۈرلۈك ئ قۇرهيشــــلهردىنلغـانغا قهدهر ھىجرهت قى

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه مۇسۇلمانالر ھهممىگه سهبرى قىلدى. 
يىلى مهدىنه مۇنهۋۋهرگه  -622 يهپهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاالم مىالدى

ھىجرهت قىلىپ كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاالمنىڭ تۇنجى قىلغان 
   سېلىش بولدى.  جىدده مهسهنه مۇنهۋۋهرئىشى قۇبادا ۋه مهدى

ئۆزئارا الر بىلهن مۇھاجىرالر ئوتتۇرىســــىدا يئاندىن كېيىن ئهنســــارى
ـــىۋهت ئورناتتى. مهدىنىدىكى  ـــلىق مۇناس ـــالم يهھۇدىيالرقېرىنداش ، ئىس

دىنىغا كىرمىگهن ئهرهبلهر ۋه مۇســۇلمانالر ئوتتۇرىســىدا ئۆزئارا كېلىشــىم 
ـــاالم مهدىنه مۇنهۋۋهرتۈزدى. پهيغهمبهر  ـــس دىكى ھاياتىدا بهدرى هئهلهيھىس

ـــى، ھۇدهيبىيه  ـــى، خهندهك ئۇرۇش ـــى، ئۇھۇد ئۇرۇش ـــىئۇرۇش ـــۈلھىس ، س
ئۇرۇشــى قاتارلىق ئۇرۇشــالرنى بېشــىدىن  تهبۈكمهككىنى پهتھى قىلىش، 

  ئۆتكۈزدى. 
ــاالم ھىجرىي ــس يىلى رهبىئۇل ئهۋۋهل  -11نىڭ هپهيغهمبهر ئهلهيھىس

 ده ۋاپات بولدى. هيېشىدا مهدىنه مۇنهۋۋهر 63ۈشهنبه كۈنى د -12ئېيىنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ تارىخى بىلهن باشــقا كىشــىلهرنىڭ 

ئان قۇر«تارىخى ئوخشىمايدۇ، چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تارىخى 
  مۆتىۋهر مهنبهلهردىن ئېلىنغان.  ئىشهنچلىك، ھهدىس شهرىپ ۋه »كهرىم

 همبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تارىخىغا سهل قارالغانبىزده ئىلگىرى پهيغ
ئىش شۇكى، پهيغهمبهر  خۇشاللىنارلىق، ھازىرقى جهمئىيىتىمىزده ئىدى

 تهرجىمه قىلىنغان ىغاتونۇشتۇرۇلغان، ئۇيغۇرچ ئهلهيھىسساالمنىڭ تارىخى
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كىتـابالر بارلىققا كهلدى. شــــۇڭا بىز چوقۇم پهيغهمبهر  بىر نهچچه خىـل
  ئۆگىنىشىمىز كېرهك. ئهستايىدىل  نىتارىخىئهلهيھىسساالمنىڭ 

ـــتىكى  ئۇنداقتا ـــاالمنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىش ـــس پهيغهمبهر ئهلهيھىس
  مهقسهت نېمه؟

 سىيرهت ئۆگىنىشتىكى مهقسهت

ــهت،  ــتىكى مهقس ــاالمنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىش ــس پهيغهمبهر ئهلهيھىس
 قويۇشـــاليۈز بهرگهن ۋهقه ۋه ھادىســـىلهرنى بىلىپ  ۋاقتىداھهرگىزمۇ ئۆز 

ئهمهس ياكى شـــۇ ۋهقهلهرنى بايان قىلىشـــال ئهمهس، بهلكى ئاســـاســـىي 
مهقســــهت، ئىســــالم دىـنىـنىــڭ ھهقىقىي مــاھىيىتىنى پهيغهمبهر 
ئهلهيھىســســاالمنىڭ ھاياتىدا ئهمهلىي تهتبىقالنغان ھالدا چۈشىنىشتىن 

  ئىبارهت. 
  بۇنى تۆۋهندىكىدهك ئىزاھلىشىمىز مۇمكىن:

منىڭ ھاياتىنى ئۆگىنىش ئارقىلىق، پهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاال .1
يىتىنى چۈشــــىنىش، شــــۇ ئارقىلىق پهيغهمبهرلىك خۇســــۇســــىئۇنىڭ 

ى پاراسىت-مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆزىنىڭ ئاالھىده تاالنتى، ئهقىل
بىلهن قهۋمنىڭ ئارىســـىدىن يېتىشـــىپ چىققان تارىخى شـــهخس بولۇپال 

كهن پهيغهمبهر قــالمــاســــتىن، ئــالالھ تــائــاال تهرىپىــدىن ۋهھىي چۈشــــ
 ئىكهنلىكىنى بىلىش. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ تارىخىنى ئۆگهنمهي تۇرۇپ، قۇرئان  .2
ۋه ھهدىســــنى چۈشــــىنىش مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى قۇرئان ۋه ھهدىس 

 چهمبهرچاسپهيغهمبهر ئهلهيھىسـسـاالم بېسىپ ئۆتكهن ۋهقهلىكلهر بىلهن 
ــهۋهبى باغالنغان ۋه قۇرئان كهرىمدىكى كۆپلىگهن ئا ــۈش س يهتلهرنىڭ چۈش

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تارىخىدا قهيت قىلىنغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسـسـاالمنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىش مۇسۇلمانالردا  .3

ــبهتهن مۇھهببهت پهيدا قىلىدۇ. ئاندىن  ــاالمغا نىس ــس پهيغهمبهر ئهلهيھىس
 بولىدۇ.كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهگىشىشكه تۈرتكه 
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بُّوْ ُكنْ  قُْل إِنْ قَاَل اهللا َيَعاىٰل: ﴿ ِفْر لَُكْم َيغْ  وَ بُْكُم اهللاحُيْبِ  ىِيْ فَاتَِّبُعوْ  َن اهللاتُْم حُتِ
  ﴾مٌ ٌر رَِّحيْ َلُفوْ  ُذنُوَبُكْم َواهللا

ــىلهر «) ئېيتقىنكى، ئى پهيغهمبهر(﴿ ــت تۇتئالالھئهگهر س ىدىغان نى دوس
سىلهرنى دوست تۇتىدۇ، ئالالھ  شۇنداق قىلساڭالر، ، ماڭا ئهگىشىڭالر،بولساڭالر

نــاھــايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىــدۇر، ئــالالھ گۇنــاھىڭالرنى مهغپىرهت قىلىــدۇ. 
  .ئايهت) -31ئال ئىمران /سۈره -3( ﴾»ناھايىتى مېھرىباندۇر

تارىخىنى ياخشـــى  ئهلهيھىســـســـاالمنىڭمۇســـۇلمانالر پهيغهمبهر  .4
ســـاالمنى ھهممه ئىشـــتا ياخشـــى ئۈلگه ئۆگهنگهنده، پهيغهمبهر ئهلهيھىســـ

 قىالاليدۇ.

وْ  ﴿لََّقْد اَكَن لَُكْم يِفْ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  نٌَة لَِّمنْ رَســُ َوٌة َحســَ ســْ
ُ
 ااَكَن يَرُْجوْ  ِل اهللاِ أ

َْوَم اْآلِخَر وََذَكَر اهللا َكِثرْيً  ْ    ا﴾اهللا َوا
قىلغان ۋه ئالالھنى كۆپ  ئۈمىدئالالھنى، ئاخىرهت كۈنىنى  __ سىلهرگه﴿

سۈره/ئهھزاب  -33( ﴾ئۈلگىدۇررهسۇلۇلالھ ئهلۋهتته ياخشى  __ ياد ئهتكهنلهرگه
   .ئايهت) -21

، رىىتهپسىرشۇناسالر، ھهدىسشۇناسالر، فىقھى ئالىملئىلگىرىكى  .5
دهۋهتچىلهر، تهربىيهتچىلهر، ئىمامالر ۋه ھهر ساھهدىكى كىشىلهر پهيغهمبهر 

ياخشـى ئۆگهنگهچكىال ياخشى نهتىجىلهرنى  تارىخىنى ئهلهيھىسـسـاالمنىڭ
 قولغا كهلتۈرهلىگهن.

  سىيرهت دېگهن نېمه؟

ــل دېگهن مهنىلهرده دېگهن »ســــىيرهت«  ؛لۇغهتته يول، شــــهكى
شـهرىئهتته بولسـا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنقى ۋه 
ت كــېــيىــنــكــى، پهيغهمبهر بولۇشــــتىن بۇرۇنقى ۋه كېيىنكى، ھىجره

قىلىشــــتىن بۇرۇنقى ۋه كېيىنكى پۈتۈن ھـايـاتىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 
 يئىجتىمائىي ۋه دىنى ،يشـۇنداقال پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ شهخسى

  ئىچىگه ئالىدۇ.  ھهرىكهتلىرىنى ئۆز-ھاياتىنى، سۆزلىرىنى، ئىش
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تارىخىنى قهدىرلهيتتى  سهلهپ سالىھالر
لىرىنى يادلىغاندهك يادلىۋاالتتى رىۈنىڭ س»قۇرئان كهرىم«ى خۇددى ۋه ئۇن

  ۋه ئهۋالدلىرىنى ئۆگىنىشكه تهۋسىيه قىالتتى. 
   مۇنداق دېگهن: ئهلى ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

  ] آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  ةَ رَ وْ السُّ  مُ َكَما ُغَعلِّ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ  اهللا عَ ىلَّ َص  يِبِّ اجَّ  ُم َمَغازَِي ُغَعلِّ  ُكنَّا [
بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالمنىـڭ مهغازىلىرىنى خۇددى قۇرئاننىڭ «

  .(سىيرهتۇ ئىبنى كهسىر) »سۈرىلىرىنى ئۆگهتكهندهك ئۆگىتهتتۇق
ــهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ  ئىســمائىل ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى س

  مۇنداق دهيدۇ:  ئهنھۇ
ْ  نَ اكَ  [ ِ  اهُ ايَ رَسَ ا وَ نَ يْ لَ عَ  دُّ عُ يَ وَ  مَ لَّ ســَ وَ  هِ يْ لَ  اهللا عَ ىلَّ صــَ  يِبِّ اجَّ  َي ازِ غَ ا مَ نَ مُ لِّ عَ فُ  أ

  ]اوْ عُ يِّ َض تُ  الَ فَ  مْ كُ ائِ آبَ  رُ آثَ مَ  هِ ذِ هَ  يَنَّ ا نُ : يَ ُل وْ قُ يَ وَ 
ـــاالمنىڭ مهغازىلىرىنى ئۆگىتهتتى ۋه « ـــس دادام بىزگه پهيغهمبهر ئهلهيھىس

ــاناپ بېرهلهيتتى ــا ئهجدادلىرىڭالرنىڭ  ، ۋه:س ، ئۇنى زايه ئىزلىرىئىش بۇ بولس
 . »دهيتتى ،قىلىۋهتمهڭالر

ــاالمنىڭ تارىخىنى  ــس ــى توپالشپهيغهمبهر ئهلهيھىس ــنى  ئىش ھهدىس
ىرىنى ھهدىسلشتىن كېيىن باشالندى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ توپال

ــا،  توپالش ــۇلۇلالھبولس ــىتىۋاقتىدا ئۇ زاتنىڭ  ھايات رهس  هن،بىل رۇخس
  بهلكى بۇيرۇقى بىلهن بولغان. 

ـــاالمنىڭ ھاياتى ئىش پائالىيهتلىرىنى  ـــس ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيھىس
ــان. بۇ شــــهرهپلىــك خىزمهتنى تۇنجى  توپالش ــدىن كېيىن بولغ ئۇنىڭ

ــمان، ۋهھبى  ــا، ئۇرۋه ئىبنى زۇبهير، ئهببان ئىبنى ئوس ــلىغانالر بولس باش
نى شـــىھاب زۇھرى، ئىبنى مۇنهببهھ، شـــۇرهھبىل ئىبنى ســـهئدى ئىب

  مۇھهممهد ئىبنى ئىسھاق قاتارلىقالر. 
  مۇكهممهل ھالهتته ساقالنغان.ئهڭ سىيرهت ئىبنى ھىشام 

قېرىنداشـــالر! بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىســســـاالمنىڭ تارىخى  مۆھتهرهم
بىرىمىزگه -ئارا بىر-يېزىلغـان كىتـابالرنى ئهســــتـايىـدىل ئوقۇيلى! ئۆز

ئۇ زاتنى ئهســــلهپ مهرســــىيهلهر يېزىشــــىپ، ســــوۋغات قىلىشــــايلى! 
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 شــــۇ ئارقىلىقپهيغهمبىرىمىزگه بولغان مۇھهببىتىمىزنى ئىپادىلهيلى. 
مۇبارهك ئايالردا پهيغهمبهر مۇشــۇنداق  تۇغۇلغانپهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم 

  ئهلهيھىسساالمنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىش قىزغىنلىقى قوزغايلى!
ــا ــس ــنىڭ تۆۋهنده بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىس المنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىش

قۇرئان ۋه ھهدىســنى چۈشــىنىشــتىكى ئهھمىيىتى توغرىســىدا بىر نهچچه 
  مىسال كهلتۈرۈپ ئۆتىمىز. 

  نى ۋه ھهدىسنى »قۇرئان كهرىم«سىيرهت ئۆگىنىشنىڭ 

 چۈشىنىشتىكى ئهھمىيىتى

ــابىل ــــــاھ ــان «رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ  زۇبهيرردىن ئۇرۋه ئىبنى هس قۇرئ
  :دىكى»كهرىم

َفا وَ  إِنَّ ﴿ ِو اْقتََمَر فََال ُجنَاَح َعلَيِْه الَْمْرَوَة ِمن َشَعائِِر اهللاِالصَّ
َ
 َفَمْن َحجَّ اْكَيَْت أ

وََّف بِِهَما ن َفطَّ
َ
  ﴾أ

 نىڭ ئالالھ ســـهئيى قىلىش ھهقىقهتهن ئوتتۇرىســـىداســـهفا بىلهن مهرۋه ﴿
ئۇالرنىڭ قىلغان ئادهم  ئۆمره. ھهج قىلغـان ياكى ىنـدۇردىنىنىـڭ ئـاالمهتلىرىـد
 ئايهت) -158بهقهره /سۈره -2( ﴾تۇريوق گۇناھھېچ  ،ئارىسـىدا سـهئيى قىلسا

سهفا ۋه مهرۋه ئوتتۇرىسىدا «پ قالغان. يهنى ىنىدېگهن مۇشـۇ ئايهتنى خاتا چۈش
دهپ چۈشهنگهن. شۇنىڭ بىلهن ئائىشه رهزىيهلالھۇ  »سهئيى قىلمىسا گۇناھ يوق

ىشــــىمنىڭ ئوغلى! ســــهن توغرا ئى قېرىند«ئهنھـا ئۇنىڭغـا مۇنـداق دېـدى: 
ســۆزلىمىدىڭ، چۈنكى بۇ ئايهت خۇددى ســهن چۈشــهنگهندهك بولســا، سهفا ۋه 
مهرۋه ئوتتۇرىســىنى سهئيى قىلمىغان كىشىگه گۇناھ بولمىغان بوالتتى. لېكىن بۇ 

الر مۇسۇلمان بولۇشتىن بۇرۇن يالر ھهققىده چۈشــكهن. ئهنســارىيئايهت ئهنسـارى
. مۇسۇلمان بولغان ۋاقىتتا پهيغهمبهر »ھرام باغاليتتىمهنات دېگهن بۇت ئۈچۈن ئې

بىز  ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى!«ئهلهيھىسـسـاالمدىن مۇشـۇ توغرۇلۇق سورىدى: 
. »ســهفا ۋه مهۋره ئوتتۇرىســىنى ســهئيى قىلىشــنى گۇناھ دهپ ھېس قىلىۋاتىمىز

 رهزىيهلالھۇ ئهنھا:ئائىشه  مهزكۇر ئايهتنى چۈشۈرگهن. شۇنىڭ بىلهن ئالالھ تائاال
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسـسـاالم سـهفا ۋه مهرۋه ئوتتۇرىسـىنى سهئيى قىلىشنى يولغا «
  )بۇخارى(دېدى.  »قويدى. شۇڭا سهئيى قىلغان كىشىگه گۇناھ يوق

بۇنىڭدىن شــۇ مهلۇم بولدىكى، ئهگهر پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ 
كېلىپ چىقىدۇ. تارىخىنى بىلمىگهنده قۇرئان كهرىمنى خاتا چۈشـــىنىش 

ــابىلهردىنيهنه  قۇددامه ئىبنى مهزئۇن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ســــۈره  ســـــاھ
  : دىكىمائىده

فْ ﴿ ِ
َّ احِلَاِت ُجنَاٌح ِفيْ ا وََعِملُوْ َن آَمنُوْ لَيَْس بَلَ ا ا آَمنُوْ ا وَّ ا إَِذا َما ايََّقوْ َما َطِعُموْ ا الصَّ

احِلَاِت ُعمَّ ايََّقوْ وََعِملُوْ  آَمنُ ا الصَّ ْحَسنُوا َواهللا ُعمَّ ايََّقوْ وْ ا وَّ
َ
  ﴾ حُيِبُّ الُْمْحِسنِنْيَ ا وَّأ

ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشـــى ئهمهللهرنى قىلغان كىشـــىلهر (ھارام قىلىنغان ﴿
ساقلىنىپ ئىمانىدا چىڭ تۇرغان ھهم ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان  )دىننهرسـىلهر

بولسا، ئاندىن (ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىن) داۋاملىق ساقلىنىپ ئىمانىدا چىڭ 
تۇرغان بولسـا، ئاندىن (ھارام قىلىنغان نهرسـىلهردىن) ئىزچىل تۈرده ساقلىنىپ 

ــا، ئۇالرنىڭ (ئىلگىرى) يې ــى ئهمهللهرنى قىلغان بولس ئىچكهنلىرىده -گهنياخش
ــت تۇتىدۇهللا  ئۇالرغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.  ــى ئىش قىلغۇچىالرنى دوس  ﴾ياخش
  قالغان.  ىنىپدېگهن ئايهتنى خاتا چۈش

ـــىالتى مۇنداق: ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قۇددامه  بۇنىڭ تهپس
قىلىپ تهيىنلىدى. قۇددامه  ۋالىيئىبنى مهزئۇن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى بهھرهيىنگه 

پ قىلىپ ھاراق ىنىئايهتنى خاتا چۈشــ يۇقىرىقىئىبنى مهزئۇن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
ئىچكهن. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ھاراق ئىچكهننىڭ جازاســىنى بېرىش ئۈچۈن، 
ئۇنى چـاقىرتىـپ كېلىـپ ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى: ئى قۇددامه مهن ســــاڭا دهرره 

  ن. ئۇرۇش جازاسىنى بىرىمه
ــدى: ئى م ــداق دې ــڭ ۇئقۇددامه مۇن ! ئهگهر ئىش ئۇالر رىىئهممىنلهرنى

  دېگهندهك بولسا، سېنىڭ ماڭا دهرره ئۇرۇشۇڭ دۇرۇس ئهمهس.
دهپ ســورىدى. شــۇنىڭ بىلهن  »؟نېمه ئۈچۈن«ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

ئايهتنى دهلىل قىلىپ كهلتۈردى. ھهم مۇنداق دېدى: مهن بولسام  يۇقىرىقىقۇددامه 
ـــالردىن  ـــى ئهمهللهرنى قىلغان، ئاندىن كېيىن ھارام ئىش ئىمان ئېيتقان، ياخش
ساقالنغان ۋه ئىمان ئېيتقان ئاندىن كېيىن ھارام ئىشالردىن ساقالنغان ۋه ياخشى 
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ئهمهللهرنى قىلغان كىشىمهن، مهن بولسام پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىرگه 
ئۇرۇشــى ۋه كۆپلىگهن ئۇرۇشالرغا  بهدرى ئۇرۇشـى ۋه ئۇھۇد ئۇرۇشـى ۋه خهندهك

  قاتناشتىم. 
ئۇنىڭ سۆزىگه رهددىيه  ساھابىلهرگهشـۇنىڭ بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

ـــىلهر  ، ئابدۇلال ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭغا مۇنداق دېۋىدىبهرمهمس
ــدىكىلهرگه ئۆزره، كېيىنكىلهرگه ھۆججهت بولۇپ  ــايهت ئۆتكهن ــدى: بۇ ئ دې

  چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ: چۈشكهن. 

فْ ﴿ ِ
َّ َها ا فُّ

َ
نْ َن آَمنُوْ يَا ك

َ
ْزَال ا إِغََّما اخْلَْمُر َوالَْميرِْسُ َواْأل

َ
ْن َقَمِل َصاُب َواْأل ُم رِْجٌس ِمّ

يَْطاِن فَاْجتَنِبُوْ    ﴾نَ ُه لََعلَُّكْم ُيْفِلُحوْ الشَّ
ئىالھ قىلىپ تىكلهنگهن مىنلهر! ھـاراق ئىچىش، قىمـار ئويناش، ۇئئى م﴿

ىڭال ننشـــهيتاپهقهت پال ئوقلىرى بىلهن پال ســـېلىش نهرســـىلهرگه چوقۇنۇش، 
 ر ئۈچۈن شهيتاننىڭ ئىشىدىنئىشى، پاسكىنا قىلىقالردۇر، بهختكه ئېرىشىشىڭال

راست  :ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ،ئايهت) -90مائىده /سۈره-5( ﴾يىراق بولۇڭالر
  )ھاكىم(ئېيتتىڭ، دېدى. 

 يۇقىرىقىئهســــكهرتىش: ئـابـدۇلال ئىبنى ئـابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
بهردى.  ئايهتنىڭ چۈشــۈش ســهۋهبىنى بىلگهچكه، قۇددامهگه توغرا رهددىيه

ـــىدا، بهررا ئىبنى ئازىب  ـــهۋهبى توغرىس ـــۈش س چۈنكى بۇ ئايهتنىڭ چۈش
  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق ھهدىس رىۋايهت قىلدى. 

پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ ســاھابىلىرىدىن بىرســى ھاراق ھارام 
ــــتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتتى. ھاراق ھارام قىلىنغان ۋاقىتتا بىر  قىلىنىش

ھــارام ھــاراق «: دىنمبهر ئهلهيھىســــســـــاالمــتۈركۈم كىشــــىلهر پهيغه
ـــتىن  ـــتلىرىمىزنىڭ  بورۇن ھاراق ئىچكهن،قىلىنىش ئۆلۈپ كهتكهن دوس

دهپ ســوراشــتى. شــۇنىڭ بىلهن بىز يۇقىرىدا  »ئهھۋالى قانداق بولىدۇ؟
 ئايهت) نازىل بولدى.-93مائىده /سۈره-5دهپ ئۆتكهن ئايهت (

ى، جۈملىدىن ئهگهر بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالمنىـڭ تارىخىن
ـــهك،  ـــهۋهبىنى بىلمىس ـــۈش س نى خاتا »قۇرئان كهرىم«ئايهتلهرنىڭ چۈش

ــچۈشــــ ــالىمىز ھهم كىشــــىلهرگه توغرا ىنى رهددىيه چۈشــــهنچه، پ ق



 

11 

  بېرهلمهيمىز. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالمنىڭ تارىخىنى ئۆگىنىش ھهدىســــلهرنى 

  . ئهھمىيهتكه ئىگه شتىمۇ ئىنتايىن مۇھىمىنىچۈش
زىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىســــىده پهيغهمبهر مهســــىلهن: ئائىشــــه ره

    :ئهلهيھىسساالم

ُؤوا  [ تُْه اجَّارُ تَوَضَّ ا َمسَّ   ] ِممَّ
   .)مۇسلىم( .دېدى !»ئوت يهتكهن نهرسىلهردىن تاھارهت ئېلىڭالر«

دېگهن ســۆزىدىن » تاھارهت ئېلىڭالر«پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ 
ــــنىڭ پهرز ئىكهنلىكى مهلۇم  ــــىلهردىن تاھارهت ئېلىش ئوت يهتكهن نهرس
بولىدۇ. بۇ ھۆكۈمگه بىر تۈركۈم ســـاھابىلهر ۋه تابىئىنالر قايىل بولغان. 

تۆۋهندىكى لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالمنىـڭ تـارىخىـدا كهلگهن 
ــڭ ئهمه ــاھىيىتىنى ۋه ئۇنى ــڭ ھهقىقىي م ــدىن مهزمۇنالر بۇ ھۆكۈمنى ل

 قالغانلىقىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ. 
ئابدۇلال ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر 
ئهلهيھىســــســــاالم قوينىڭ تاغاق ســــۆڭىكىنى يېدى، ئاندىن كېيىن تاھارهت 

  )(مۇسلىم .ئالماستىن ناماز ئوقۇدى
ـــاالمنىڭ ئايالى مهيمۇنه  ـــس رهزىيهلالھۇ ئهنھا رىۋايهت پهيغهمبهر ئهلهيھىس

 قىلغان ھهدىستىمۇ يۇقىرىقىدهك بايان بار. بۇنى مۇسلىم رىۋايهت قىلغان.
ــداق دېگهن: پهيغهمبهر  ــده ئۇ مۇن ــڭ رىۋايىتى ــابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى ج
ئهلهيھىســســاالمنىڭ ئىككى ئىشــىنىڭ ئاخىرقىسى ئوت ئۆزگهرتكهن نهرسىدىن 

  تاھارهت ئالماسلىق. (ئهبۇ داۋۇت)
ــدىغىنىمىز،  ــا تهۋســــىيه قىلى ــداشــــلىرىمىزغ ــدا قېرىن ــاخىرى ئ
رهســــۇلۇلالھنىڭ ھاياتىنى ئۆگىنىش، تهتقىق قىلىشــــنى ئۆزىمىزنىڭ 
مۇســۇلماندارچىلىقىنى ئادا قىلىشــنىڭ بىر قىســمىغا ئايالندۇرۇپ، ھهر 
ۋاقىــت، ھهر قــاچــان بۇ ھهقتىكى مــاتېرىيــالالرنى داۋاملىق ئۆگىنىــپ 

  ۇۋېلىشىمىز الزىم.تۇرۇشنى ئادهتكه ئايالندۇر

ِ رَبِّ الْٰعالَِمنْي  َوآِخرُ  ِن احْلَْمُد ِبَّ
َ
  َدْعٰوانَا أ
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  كۈنى (جۈمه) -14ئاينىڭ  -2
  

 

ئىشلهپ، ئىسالم دىنى ئۆز ئهمگىكىگه تايىنىپ 

 سهۋىيهگه يېتىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ ھاللىق

 
 
َ
يْٰطانِ 	نَ مِ  اهللاِبِ  ذُ وْ عُ أ  مِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيْ ِۢ اهللاِ   الرَِّجيْمِ  الشَّ

 
ِ  ْمدَ احْلَ  إِنَّ  َ  وَ  َمُدهُ حَنْ  ،ِبَّ َ  وَ  ْستَِعيْنُهُ ن ْغفُ  ْورِ رُشُ  نْ مِ  اهللاِبِ  ُعوْذُ غَ  وَ  ُه،ْستَْغِفرُ ن

َ
،  ِسنَاأ

ْقَماِجَا، يِّئَاِت سَ  نْ مِ �ِ وَ 
َ
ُ  ِضلَّ مُ  الَ فَ  اهللا ْهِدهِ فَّ  نْ مَ  أ ُ  َهاِدَى  الَ فَ  ْضِلْل يُ  َمنْ ، وَ  َ ْشَهدُ ، وَ  َ

َ
 أ

ن
َ
َ  الَّ  أ َ ُ  يَْك رَشِ  الَ  ْحَدهُ وَ  اهللا إِالَّ  إِ ْشَهدُ وَ  ،َ

َ
نَّ  أ

َ
ًداحُمَ  أ ُ رَ  وَ  بُْدهُ قَ  مَّ ُ  لَيْهِ عَ  اهللا َصىلَّ  ُسْو

ِ  بَلَ  وَ  ِ ْصَحابِهِ  وَ  آ
َ
مْجَِعنْيَ  أ

َ
ا.  أ مَّ

َ
  :ْعدُ نَ  أ

 
ُ تَٰعاىٰل: ﴿ ُ َها ايَ قَْو فُّ

َ
ِ  ك َّ  ُكمْ لَ  ْصِلحْ يُ  ِديًْداسَ  ْوًال قَ  قُْولُْواوَ  اهللا ُقْواايَّ  آَمنُْوا ْفنَ ا

ْقَمالَُكمْ 
َ
ُ وَ  هللا ِطعِ يُّ  َمنْ وَ  ُذنُوَبُكمْ  ُكمْ لَ  َيْغِفرْ وَ  أ َ  ِظيًْما﴾عَ  ْوًزافَ  ازَ فَ  َقدْ فَ  رَُسْو

 َ   !هُ تُ اكٰ رَ بَ وَ  اهللاِ ةُ مْحَ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ الَ لسَّ ا
  

   ھۆرمهتلىك جامائهتلىرىمىز!
ئىسـالم دىنى بولسـا ئىنساننىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىك مهنپهئهتىنىڭ 
ھاسـىل بولۇشـى ۋه ئىنسانىيهت دۇنياسىنىڭ تهرهققىي قىلىشى ئۈچۈن، 
ـــچانلىقنى ۋه  ـــنى، تىرىش ـــلهش ھاياتلىققىمۇ ئهھمىيهت بېرىدىغان، ئىش

ى بولۇش ســۈپىتتهرهققىياتنى تهشــهببۇس قىلىدىغان مۇكهممهل بىر دىن 
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يســــى زامــان ۋه مــاكــانــدىكى پۈتكۈل ئىنســـــانىيهتنىــڭ بىلهن، ھهرقــا
قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، شـــهخس ۋه جهمئىيهتكه پايدىلىق  مهنپهئهتىنى

بولغـان ھهرقـانـداق ئىشــــقا چاقىرغان. مهيلى ماددىي جهھهتتىن ياكى 
مهنىۋى جهھهتتىن بولســــۇن يـامان ۋه زىيانلىق ھهرقانداق ئىشــــتىن 

ا، ئهڭ مۇۋاپىق يولنى تالالپ ھهرقـانداق ئىشــــقا ئهڭ توغر .توســــقـان
كۆرسـىتىپ بهرگهن. ئىسالم دىنىمىز ئىككى ئالهملىككه تهڭ ئهھمىيهت 
بېرىدىغان، ئىككى ئالهملىك قاراشــنى يېتىلدۈرۈشكه رىغبهتلهندۈرىدىغان 

  دىندۇر. 
  مېھرىبان رهببىمىز ئالالھ تائاال بۇ دىننى بىزگه تالالپ بهرگهن:

ُ تَٰعاىٰل: ﴿ ُ ْيَمْمُت قَْو
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدْفنَُكْم َوأ

َ
َْوَم أ ْ َعلَيُْكْم نِْعَميِتْ َورَِضيُْت  اَ

  لَُكُم اْإلِْسَالَم ِدْفنًا﴾
مىتىمنى ئبۈگۈن ســــىلهرنىــڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلــدىم، ســــىلهرگه نې﴿

 -5( ﴾تاماملىدىم، ئىســــالم دىنىنى ســــىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشــــقا تاللىدىم
  .ئايهت) -3 مائىده/سۈره

بىزگه تالالپ بهرگهن رهببىمىز، ئۆز نۆۋىتىده يهنه بىزگه بۇ دىننى بۇ دىننى 
ھهقىقىي ماھىيىتى بىلهن چۈشـــىنىشـــىمىز ئۈچۈن، شـــۇنداقال بۇ دىننى ھاياتقا 
ــنى ــتۇرۇش ــالش ــنى، دۇنيالىق بىلهن ئاخىرهتلىكنى قانداق ماس  قانداق تهتبىقالش

پهيغهمبهرلهرنىــڭ تۈگهنچىســــى  ۈچۈنئۋه بۇ جهھهتته ئۈلگه بولۇش ئۆگىتىش 
ــپ ئهۋهتىلگهن، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد  ــالهملهرگه رهھمهت قىلى ــان، ئ بولغ

  :كهنئهلهيھىسساالمنى بىزگه پهيغهمبهر قىلىپ تالالپ ئهۋهت

ُ تَٰعاىلٰ  ُ رَْسلْنَاَك إِالَّ رمَْحًَة ِلّلَْعالَِمنيَ : قَْو
َ
  ﴾﴿َوَما أ

ئهھلى جاھان ئۈچۈن پهقهت رهھمهت !) سېنى بىز پۈتكۈل پهيغهمبهر(ئى ﴿
  ئايهت). –107 ئهنبىيا/سۈره -21( ﴾قىلىپال ئهۋهتتۇق

ُ تَٰعاىلٰ  ُ ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمنْ  هللاِِل الََّقْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوْ ﴿ :قَْو
ُ
  اهللا اَكَن يَرُْجوْ  أ

َْوَم اْآلِخَر وََذَكَر  ْ   ﴾اَكِثرْيً اهللا َوا
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ــىلهرگه﴿ مىد قىلغان ۋه ئالالھنى كۆپ ۈئاخىرهت كۈنىنى ئئالالھنى،  __ س
 سۈره ئهھزاب -33( ﴾لگىدۇرۈئهلۋهتته ياخشى ئ ھلالۇلۇرهس __ ياد ئهتكهنلهرگه

 .ئايهت) -21
-بىلهن مال ئارزۇسى ھاللىق سهۋىيهگه يېتىششـۇنىڭ ئۈچۈن بىز 

دۇنيا تېپىشــــقا -دۇنيـاغـا بولغـان ھهددىـدىن زىياده ئامراقلىقنىڭ، مال
ــاخىرهتكه بولغــان مۇھهىق تىرىشــــمــاســــل ببهتنىــڭ پهرقىنى بىلهن ئ

ئايرىۋېلىشــتا پهيغهمبىرىمىز كۆرســهتكهن كۆرســهتمىلهرگه ئهســتايىدىل 
  :مۇئامىله قىلىشىمىز الزىم

ْمَريِْن  ُكمْ ِفيْ  [ تََرْكُت 
َ
ْكتُمْ  َما تَِضلُّْوا لَنْ  أ ِ  ِكتَاَب  بِِهَما َيَمسَّ    ] نَِبيِّهِ  وَُسنَّةَ  ابَّ

ــىلهرگه ئىككى هم« ــۇ بويىچه ئىش )گۆھهر(ن س ــىلهر ش نى قالدۇردۇم، س
 : ئالالھ)گۆھهر(تۇتسـاڭالر، ھهرگىز يولۇڭالردىن ئېزىپ قالمايسىلهر، بۇ ئىككى 

  .(مالىك) »نىڭ ھهدىسلىرىدۇرپهيغهمبىرىتائاالنىڭ كىتابى بىلهن ئالالھنىڭ 
ــانالرنى ميۇقىرىدا دهپ ئۆتكىنىمىزدهك  ــالم دىنىمىز ئىنس  هيلىئىس

سائادهتكه ئېرىشتۈرىدۇ، خهتهرلىك -دۇنيادا ياكى ئاخىرهتته بولسۇن، بهخت
پـاجىئهلهرنىـڭ ئـالـدىنى ئېلىـپ، ئىنســــاننى دۇنيا ۋه ئاخىرهتته زىيان 
تارتىشـتىن سـاقاليدۇ. شــۇڭا، ئىســالم دىنىمىزنىڭ ئاســاسىي ئهقىدىسى 

هپ دۇنيـانى دهپ ئـاخىرهت مۇكـاپـاتىـدىن قۇرۇق قالىدىغان، ئاخىرهتنى د
ــان نهزهرىيه ۋه  ــدىغ ــالى ــاددىي مهئىشــــهتلهردىن قۇرۇق ق ــادىكى م دۇني
 ھهرىكهتلهرگه قهتئىي قارشـــى تۇرۇش بىلهن بىلله، مۇســـۇلمانالردىن ھهر

قانداق ئىشــتا چېكىدىن ئاشــماســلىق ۋه مۇۋاپىق بولۇشــنى، بولۇپمۇ ئۇ 
ئىشـــنىڭ قۇرئان ۋه ھهدىس مهزمۇنىغا ھهم تهلىپىگه ئۇيغۇن بولۇشـــىنى 

ــدۇ. تهلهپ  ــدىكى ئۆز ئهمگىكى بىلهن ھــاالل  ھهدىسقىلى ــاتلىرى تهلىم
كهســـىپكه تايىنىپ ئىگىلىك تىكلهش ۋه ئىقتىســـادنى يۈكســـهلدۈرۈش 
ــــادىي كۆز ــــا بىزنىڭ ئىقتىس ــــىدىكى بىر قاتار تهرغىباتالر بولس  توغرىس

ــاســىي  قارىشــىمىزغا ۋه ھاللىق ســهۋىيهگه يېتىشــىمىزگه قويۇلغان ئاس
 .تهلهپلهردۇر

شىلهرنى، مهيلى قانداق كاتتا ئىگىلىك تىكلهش ئىشى دىنىمىز كى
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ياكى باشــقىالرنىڭ نهزىرىده تولىمۇ ئاددىي ســانىلىدىغان ئىش  ،بولســۇن
بولسـۇن، شـۇ ئىشنى ھاالللىق بىلهن قىلىشقا، ھااللدىن رىزىق تېپىپ 

  يېيىشكه ئۈندهيدۇ. 
  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:

ْم َحَراٍم  [
َ
ِمْن َحَالٍل أ

َ
َخَذ الَْماَل أ

َ
 بَِما أ

ُ
تني بَلٰ اجّٰاِس َزٰماٌن َال ُفبَاىِل الَْمْرأ

ْ
َأ َ [ 
دۇنياغا -كىشـىلهرگه شـۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، ئۇ چاغدا كىشى مال«

قهيهردىن ئېرىشــتى؟ ھااللدىن ئېرىشــتىمۇ ياكى ھارامدىن ئېرىشــتىمۇ؟ قهتئىي 
  .)بۇخارى، نهسائى» (دۇنيانى دهپ ھارامدىن قورقمايدۇ-. مالپهرۋا قىلمايدۇ

  :مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر ھهدىسته
]  ْ َ َكَل 

َ
َم بَلٰ قَْوٍم أ َم َعلَيِْهْم َعَمنَهُ ٍء َوإِنَّ اهللا إَِذا َحرَّ  ] َحرَّ

ئالالھ تائاال قانداق بىر نهرسىنى ھارام قىلغان بولسا، ئۇنىڭ پۇلىنىمۇ ھارام «
  .ئهبۇ داۋۇد) ،(ئهھمهد »قىلغان

ئۇنىـڭ ئۈســــتىگه، ئـالالھ تـائـاال ئىنســــاننى نورمـال ھاياتلىقنى 
داۋامالشــــتۇرۇش ئۈچۈن، مۇۋاپىق بولغـان ماددىي ئىســــتېمال بىلهن، 
تۇرمۇش مهئىشــهتلىرى بىلهن شــۇغۇللىنىش شــهرتى ئاســاسىدا ياراتقان. 

ســـــاقىــت شــــۇڭــا، ئىنســـــانالرنىــڭ مــاددىي ئېھتىيــاجىنى نهزهردىن 
قىلىۋېتىشـكه، ئىقتىسـادىي تهرهققىياتقا ســهل قاراشقا بولمايدۇ. لېكىن 

ئىناۋهتكىال بېرىلىپ كېتىپ، ئالالھنىڭ -مال، ئابرۇي-ئىقتىســـاد، پۇل
اتنى يوقتىن بار قىلغۇچى، دبارلىقىنى، ئالالھنىڭ ھهممه مهۋجۇ-بىرلىك

قىلغۇچى مهتلهرنى ئاتا ئاتقا ئۆزىگه تېگىشــــلىك رىزىق، نېدھهممه مهۋجۇ
ن نى ۋه ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىىئىكهنلىكىنى ئهستىن چىقىرىپ قويماسلىق

نى ىئېتىقــادتىن تهۋرهنمهســــلىكنېگىزلىــك ئىبــارهت بولغــان بۇ خىــل 
ــــۇڭا ــــىله  بىز تۆۋهنده بۇ جهھهتتىكى بىر ،ئاگاھالندۇرىدۇ. ش قانچه مهس

 .ئۈستىده قىسقىچه توختىلىپ ئۆتهيلى

 شهشهببۇس قىلىئىقتىسادنى يۈكسهلدۈرۈشنى ت. 1

 ھهرگىزمۇ بىر قىلدۇرۇشــنىئىســالم دىنىمىز ئىقتىســادنى تهرهققىي 
چهتكه قايرىپ قويغان ئهمهس، ئۇ ئىقتىسـادنى يۈكسهلدۈرۈشكه ئهھمىيهت 
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قاراشــــالرنى  كۆزخاتا دىغان ۋالىبېرىپ، كهمبهغهللىكنى مۇقهددهس بىلى
ىپ، لرهت قىلىپ ۋه نامراتلىق مهسىلىسىدىكى قىيىنچىلىقنى ھهل قى

شـــۇنداقال، ئىنســـاننى نامراتلىق  نامراتلىقنى يىلتىزىدىن يوقىتىشـــقا،
بېسىمىدىن قۇتۇلدۇرۇشقا ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىپ كهلگهن دىن بولۇپ، 
بىكار تهلهپلىكنى، ھۇرۇنلۇقنى، باشقىالرغا تايىنىۋېلىشنى ئهيىبلىگهن. 

. ئۇ چۈنكى بىكــار تهلهپلىــك دۇنيــادىكى ئهڭ نــاچــار ۋه ئوســـــال ئىللهت
شــهخســنىڭ ئۆزىگه، ئائىلىگه، جهمئىيهتكه بىۋاســىته يامان تهســىرلهرنى  
كۆرســـىتىدۇ ھهم ئۇالرغا ئهمهلىي زىيان ئېلىپ كېلىدۇ. شـــۇنىڭ ئۈچۈن 
ئىسـالم دىنىمىز بىكار تهلهپلىكنى، ھۇرۇنلۇقنى ياقتۇرمايدۇ، كىشىلهرنى 

سى يتىرىشىپ ئىشلهشكه ۋه تىرىشىپ خىزمهت قىلىشقا، دۇنيانىڭ ھهرقا
زېمىندىن) رىزىق ئىزدهش ئۈچۈن تىرىشـــچانلىق -جايلىرىدىن (ئاســـمان

ـــكه ئۈندهيدۇ ـــىتىش ـــهدىقه .كۆرس ـــتا ئۆز -بۇ نۇقتا س زاكاتالرنى تارقىتىش
ئىپادىســىنى تاپقان بولۇپ، مهيلى قايســى مىللهتتىن بولسۇن، قهلبىنى 
ئىسالمغا مايىل قىلىش ئۈچۈن ھاجهتمهنلهرنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىشقا، 

ــا ئ ــدىن چىقىشــــق ــاجىتى ــانۇالرنىــڭ ھ ــدىيه بۇيرۇغ . دهل مۇشــــۇ ئى
ــل  ــل مىللهت، ھهر خى ــايســــى تهبىقه، ھهر خى جهمئىيهتتىكى ھهر ق
ئىرقتىكى ھهممه كىشـــىلهرنىڭ قهلبىنى بىر نىشـــانغا يېغىپ، ئورتاق 

بىرىنى ھۆرمهتلهيــدىغــان، ئۆزئــارا كۆيۈنىــدىغــان، -تىرىشــــىــدىغــان، بىر
ــــقا تۈرتكه بولغان. ئىتتىپاق گۈزهل بىر جهم-ئىناق ئىيهت بهرپا قىلىش

شۇ سهۋهبتىن ئورتاق ھالدا ھاللىق سهۋىيهگه يېتىش ئۈچۈن ھهممهيلهن 
. بۇنىڭ ئۈچۈن تهڭ قولنى قولغـا تۇتۇپ، ئالغا بېســــىشــــىمىز كېرهك

  قىلىۋېلىشىغا يول قويۇلمايدۇ.  ھۇرۇنلۇقھېچقايسىمىزنىڭ 
  :ده مۇنداق دهيدۇ»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

ُ وْ قَ  لَمْ ﴿ :اىلٰ عٰ تَ  ُ
َ
نَّ  َرْواتَ  أ

َ
رَ سَ  اهللا أ   يِف  َماوَ  َواِت مٰ السَّ  يِف  امَّ  ُكمْ لَ  خَّ

َ
 وَ  رِْض اْأل

َ
 ْسبَغَ أ

 ﴾َباِطنَةً وَ  َظاِهَرةً  َعَمهُ نِ  لَيُْكمْ عَ 
بىلمهمسـىلهركى، ئالالھ ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ھهممىنى سىلهرگه ﴿

مهتلهرنى كامالهتكه ئۋه يوشــۇرۇن  نې بويســۇندۇرۇپ بهردى. ســىلهرگه ئاشــكارا
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 .ئايهت) –20لوقمان /سۈره -31( ﴾يهتكۈزۈپ بهردى
ـــمان  -بۇ ئايهتنىڭ مهزمۇنىدىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى، ئالالھ تائاال ئاس

زېـمىـنــدىــكــى ھهمــمه نهرســــىنى بىزگه بويســــۇنــدۇرۇپ، بىزنىــڭ 
مهتلهرنى ئپايدىلىنىشــىمىزغا مۇۋاپىقالشــتۇرۇپ، ئاشــكارا ۋه يوشــۇرۇن نې

كامالىغا يهتكۈزۈپ بهرگهن. مانا بۇ ئىنســــاننىڭ كىشــــىلىك ھاياتتىكى 
يۈكســــهك قىممىتى. بۇ بايانالر ئىنســــاننىڭ زېمىندا ياشــــاپ، زېمىندا 
ــــتۇرغۇچى) خهلىپه  ــــىپ زېمىننى ئاۋاتالش (بىرىنىڭ ئورنىنى بىرى بېس
بـولـۇش مهجـبۇرىيىتىنى تولۇق ئــادا قىلىشــــى ئۈچۈن، ئهنه شــــۇ 

ن مۇۋاپىق پـايـدىلىنىـپ، تىرىشــــىپ ئىشــــلهپ زېمىننى مهتلهردىئنې
ــك  ــاخىرهتلى ــا ۋه ئ ــڭ دۇني ــدۈرۈشــــى، ئۆزىنى ئۈچۈن  مهنپهئهتىگۈللهن

 :تىرىشىشى الزىملىقىنى ئهسكهرتىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ

تَ وَ  ،ْوتَِك مَ  بَْل قَ  يَاتََك : حَ ٍس مَخْ  بَْل قَ  ًسامَخْ  ْلتَِنمْ اِ  [  اَغَك فَرَ وَ  ،َقِمَك سَ  بَْل قَ   َك ِصحَّ
 ] ْقِركَ فَ  بَْل قَ  ِغنَاكَ وَ  َهَرِمَك، بَْل قَ  َشبَابََك وَ  ِلَك،غْ شُ  بَْل قَ 

بهش نهرســــىـدىن بۇرۇن بهش نهرســــىنى غهنىيمهت بىل، يهنى ئۆلۈم «
ـــاالمهتلىكنى،  ـــتىن بۇرۇن س ـــهل بولۇش ـــتىن بۇرۇن ھاياتلىقنى، كېس كېلىش
ئالدىراشـلىقتىن بۇرۇن بوش ۋاقىتنى، قېرىلىقتىن بۇرۇن ياشلىقنى، نامراتلىقتىن 

ــۆزى بۇ نۇقتىنى بىزگه تېخ(بۇخارى) » بۇرۇن بايلىقنى قهدىرله مۇ ىدېگهن س
  ېرىدۇ.ئېنىق قىلىپ چۈشهندۈرۈپ ب

ئهلهيھىســــســــاالم بۇ ســــۆزى ئـارقىلىق، تىرىكچىلىك پهيغهمبهر 
ئىشــلىرىمىزدا ئۈمىدۋارلىق بىلهن تىرىشــچانلىق كۆرسىتىپ، پۇرسهتنى 
قهدىرلهپ، ئالغا ئىلگىرىلىشــىمىزگه ئىلھام بهرگهن. چۈنكى، كىشــىلىك 

ماددىي بايلىق  ســــاالمهتلىك، پۇرســــهت ۋه ياشــــلىق ھهمتىكى ھايات
قاتارلىقالر بىزنى دىنىي پائالىيهتلهرنى خاتىرجهم ئېلىپ بېرىش، ئالالھقا 

 .تهقۋادارلىق قىلىش شارائىتلىرى بىلهن تهمىنلهيدۇ
بنى ئى ردىن بىرى بولغان ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇهســــاھابىل مهشــــھۇر

  ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق تهلىم بېرىدۇ:



 

18 

نْياكَ  ِاْقَمْل  [ ُ نََّك  ِ
َ
بَداً، ُش تَِعيْ  َكك

َ
نََّك  ِآلِخَرتَِك  َواْقَمْل  أ

َ
ً  َيُموُْت  َكك   ] َغدا

بۇ دۇنيـالىقىـڭ ئۈچۈن تىرىشــــقىن، گويـا مهڭگۈ يـاشــــايـدىغاندهك؛ «
   .»ئاخىرهتلىكىڭ ئۈچۈن تىرىشقىن، گويا ئهتىال ئۆلىدىغاندهك

ئىســـالم  ،بويىچهئهقىده  ســـاھابه كىرام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالر مۇشـــۇ
دىنىنىــڭ تهلىمــاتلىرىنى يــاخشــــى ئورۇنالش بىلهن بىر ۋاقىتتــا، 
ــــتىن، بۇ دۇنيالىق ئۈچۈنمۇ  ــــۇلمانالرنىڭ ئۇ دۇنيالىقنىال ئويلىماس مۇس
تىرىشــــىــدىغــان، ئۆزى يــاشـــــاۋاتقــان جهمئىيهتنىــڭ تهرهققىيــاتىغــا، 
گۈللىنىشـىگه ئاكتىپ تۆھپه قوشـىدىغان، شۇ ئارقىلىق رهسۇلۇلالھنىڭ 

سائادىتىنى تهڭ ئوياليدىغان سۈننىتىگه ئهمهل -لهمنىڭ بهختئىككىال ئا
قىلىپ، ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشـــهلهيدىغان مۇســـۇلمانالردىن بولۇپ 

دۇنيا ئۇالرنىڭ قهلبىنى -ئۇالرنىـڭ قولىـدىكى مـال يـاشــــىغـان ئىـدى.
ئىگىلىۋالمىغان ئىدى. ئهكســـىچه ئۇالر بۇ ئىقتىســـاد ئارقىلىق دىننىڭ 

ــاتى ئۈچ ــاراۋانلىقى ئۈچۈن تۆھپه قوشــــۇپ، تهرهققىي ۈن، جهمئىيهت پ
، ھهمده بۇ ئىقتىســـادنىڭ بىر نېئمهت كۈچهيتكهننىنى ئۆزلىرىنىڭ ئىما

ئىكهنلىكىنى، بۇ نېئمهتنىڭ مهقسـهتسـىزال بېرىلمهستىن، بهلكى بۈيۈك 
بىر غــايه ئۈچۈن بېرىلگهنلىكىنى، قىيــامهت كۈنى بۇ نېئمهت توغرىلىق 

ىم شۇڭا ئۇالر دائ ئىدى.ېرىدىغانلىقىنى ھېس قىلىشقان بچوقۇم ھېساب 
ـــهدىقه ـــىدىكى يېتىم-ماللىرىدىن س ـــىر، -زاكاتالرنى ئايرىپ، تهۋهس يېس

كهمبهغهللهر -. بۇ ئارقىلىق بايتۇراتتىمىســــكىنلهرنى يوقالپ -ئـاجىز
- يۇقىرىمۇھهببهت شـــهكىللىنىپ، -نســـانىي مېھرىىئوتتۇرىســـىدا ئ
 قهتئىينهزهر بولۇشـــىدىندىكى كىشـــىلهر كۈچلۈك تهبىقى-تۆۋهن، ئاجىز

-ىرببىرىنى ھىمايه قىلىشاتتى. -بىرىنى ھۆرمهت قىلىشاتتى، بىر-بىر
ئۇالر ئۆزئارا قوغدىشــــاتتى.  ئابرۇيىنىدۇنياســــى ۋه يۈز -بىرىنىـڭ مال

يېتىش ئارزۇســـىدا  باياشـــات تۇرمۇشـــقائىتتىپاقلىشـــىپ، ئورتاق ھالدا 
  داق بىر جهمئىيهت بهرپا بولدى.نهتىجىده ھهقىقهتهن شۇن بولغان ئىدى.

  تارىختىن مىسال ئالىدىغان بولساق:
ـــاھابىلهر ئالالھ تائاال  تهبۈكيىلىدىكى  -9 ھىجرىيهنىڭ غازىتىدا س



 

19 

ســــاخاۋهت -ئـاتـا قىلغان بايلىقنى كۆپلهپ ســــهدىقه قىلغان ۋه خهيرى
ــمان رهزىيهلالھۇ  ــۇ كۈنلهرده ئوس قوللىرىنى كهڭرى ئېچىۋهتكهن ئىدى. ش

جابدۇقلۇق  ئېگهر تۇياق 100تۆگه،  تۇياق 900ق پۇلدىن باشــقا ئهنھۇ نه
  . ىدىئات ئىئانه قىلغان

ــال ــددىق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ م ــڭ -ئهبۇ بهكرى ســــى ــاســــىنى دۇني
ــا ھهممىســــىنى ئېلىــپ كېلىــپ، ئۆزىگه ھېچنېمه  ئىئــانه قىلىشــــق

  . ىدىقالدۇرمىغان
ىپ دۇنياســــىنىڭ تهڭ يېرىمىنى ئېل-ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مـال

  .ىدىكهلگهن
ھهمـمىمىزگه مهلۇمكى، ئېتىقــاد دېگهن ئــادهمنىــڭ قهلبىــدىال 
ســـاقلىنىپ قالىدىغان ئۇقۇم ياكى ئېغىزدىال دهپ قويىدىغان قۇرۇق گهپ 

يېگانىدۇر ۋه بارلىق كائىنات ھهم -ئهمهس، بهلكى ئۇ ئـالالھ تـائاال يهككه
ئاسـاسىدا، ياراتقۇچى ئىگىسـىدۇر، دېگهن مۇشـۇ ئىشـهنچ  مهۋجۇداتالرنىڭ

ئىمـاننىـڭ ئهمهلىي كۆرۈنۈشــــى ۋه نامايهندىســــى ســــۈپىتىده ئېلىپ 
ــالالھنىــڭ رازىلىقى ئۈچۈن  ــادا قىلىش، ئ بېرىلىــدىغــان ئىبــادهتلهرنى ئ

مال ســهرپ قىلىش، -ياخشــىلىق يوللىرىغا ۋه تۈرلۈك ئىنشــائاتالرغا پۇل
چاقىسىز كىشىلهرگه -، ئىگه مېيىپالرغا-مىسـكىنلهرگه، ئاجىز-غېرىب
قىــي ئىــلــلىــقــلىــق يهتــكــۈزۈش، جــامــائهت پــاراۋانــلىــقــى ۋه ھهقىــ

مـائارىپ ئىشــــلىرىغا -كېلهچىكىمىزنىـڭ ئـاســــاســــى بولغـان ئىلىم
ــكارلىق بىلهن پۇل ــهببۇس مال چىقىم قىلىش قاتارلىق بىر يۈرۈش -تهش

 .پائالىيهتلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
 نئـالالھ تائاال بهندىلهردىن ئۆزىگه ئىبادهت قىلىشــــقا چىن دىلىدى 

ئهھمىيهت بېرىش بىلهن بىلله، دۇنيالىق ئىشــلىرىنىڭ ياخشــىلىنىشــى 
ئۈچۈنمۇ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى ۋه ئۇنىڭغا بوشاڭلىق قىلماسلىقنى 

 :ده مۇنداق دېيىلگهن»قۇرئان كهرىم«تهلهپ قىلىدۇ. بۇ ھهقته 

ُ وْ قَ  َالةُ ال ِضيَِت قُ  إَِذافَ ﴿ :اىلٰ عٰ تَ  ُ وْ فَ  صَّ   يِف  اانترَِشُ
َ
ِ  ْضِل فَ  نْ مِ  ااْنتَُغوْ وَ  رِْض اْأل   ابَّ

 ﴾نَ ْفِلُحوْ يُ  َعلَُّكمْ لَّ  اِثرْيً كَ اهللا  ااْذُكُروْ وَ 
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ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا زېمىنغا تارىلىپ (يهنى ئۆز مهشــــغۇالتىڭالر بىلهن ﴿
مهقسـىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن  بولۇپ)، ئالالھنىڭ پهزلىدىن تهلهپ قىلىڭالر،

 .ئايهت) –10 ۇمۇئهج/رهۈس -62( ﴾ئېتىڭالرئالالھنى كۆپ ياد 
كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى، يۇقىرىقى ئايهت دۇنيا ۋه ئاخىرهتكه نىســبهتهن 
قـانـداقتۇر بىر تهرهپلىمه پوزىتســــىيه تۇتمـاســــتىن، يهنى دۇنيانى دهپ 
ئـاخىرهتتىن، ئاخىرهتنى دهپ دۇنيادىن قۇرۇق قالماســــتىن، بهلكى ھهر 

 پۇرســىتى-ۋاقتىپ، قايســىســىنىڭ ئىككىســىنى مۇۋاپىق ئورۇنالشــتۇرۇ
قىلىش، دۇنيا ۋه ئاخىرهت ئىشىغا نىسبهتهن  ئهستايىدىل شۇنى كهلگهنده

ئالالھنىڭ پهزلىدىن تهلهپ قىلىش، ئالالھنىڭ رازىلىقى ۋه قۇلچىلىقىدا 
بـولىــدىـغــان ۋاقىــت كهلـگهنــده پـۈتـكـۈل ۋۇجۇدىمىزنى ئىبــادهتكه 

قتىمىز كهلگهنده دهل ئۈچۈن تىرىشىدىغان ۋا دۇنيالىقبېغىشـلىشىمىز، 
ــىشــىمىز  ــۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈشــىمىز ۋه ئۇنىڭ ئۈچۈن تىرىش قۇرئان «ش

 .نىڭ روھىغا تامامهن ئۇيغۇن ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ»كهرىم

 ھاللىق سهۋىيهگه يېتىشته ئۆز كۈچىمىزگه تايىنىش .2

ئىســـالم دىنىمىز ئىنســـانغا ئاالھىده كۆڭۈل بۆلدى ۋه ئىنســـاننىڭ 
ـــهك قىممىتىنى-قهدىر ـــۇ  يۈكس دهرىجىده تونۇتتى، ئالالھ تائاال مانا مۇش

شــهرهپكه -، بىزنى شــان بېرىپ مهت قىلىپئئىســالم دىنىنى بىزگه نې
تۆۋهن بــارلىق مهخلۇقــاتالرنى بىزنىــڭ -ئـېـرىشــــتــۈردى ۋه يۇقىرى

  بهردى.هئىتىمىز ئۈچۈن بويسۇندۇرۇپ مهنپ
 ۇ:بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دهيد

ُ وْ قَ  ْمنَاكَ  لََقدْ وَ ﴿ :اىلٰ عٰ تَ  ُ  نَ مِّ  َرَزْقنَاُهموَ  اْكَْحرِ وَ  رَبِّ الْ  يِف  مَحَلْنَاُهمْ وَ  آَدمَ  يِنْ بَ  رَّ
يِّبَاِت ال لْنَاُهمْ وَ  طَّ  ﴾الً ْفِضيْ يَ  لَْقنَاخَ  نْ مَّ مِّ  ِثرْيٍ كَ  بَلٰ  فَضَّ

شـۈبھىسىزكى، بىز ئادهم بالىلىرىنى ھۆرمهتلىك قىلدۇق، ئۇالرنى  -شـهك﴿
الغالرغــا) مىنــدۈردۇق، دېڭىزدا (كېمىلهرگه) چىقــاردۇق، ئۇالرنى قۇرۇقلۇقتــا (ئۇ

ــاتلىرىمىزنىــڭ  شــــېرىن يېمهكلىكلهر بىلهن رىزىقالنــدۇردۇق، ئۇالرنى مهخلۇق
  .)ئايهت –70 ئىسرا/سۈره -17( ﴾نۇرغۇنىدىن ئۈستۈن قىلدۇق
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قىممىتى ۋه -مـانا بۇ ئايهتته تىلغا ئېلىنغىنى ئىنســــاننىڭ قهدىر
ئىكهنلىكىدۇر. ئىسـالم دىنىمىز ئىقتىسادنى يۈكسهلدۈرۈشنى ھۆرمهتلىك 

ۋه نامراتلىقنى تۈگىتىشـنى تهشــهببۇس قىلىدۇ، بۇ مهقسـهتكه يېتىشــته 
يهنىال ئىنســـاننىڭ ئاشـــۇ بۈيۈك ھۆرمىتىنى قهدىرلهپ، ئۆز قولى بىلهن 
ئۆزىنىـڭ بۈيۈكلۈكى ۋه قىممىتىنى نامايان قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئهســــلىي 

للىق ســهۋىيهدىكى تۇرمۇش نىشــانىغا يېتىشــته يهنىال ھالىتى بولغان ھا
 .ئۆز كۈچىگه تايىنىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

 :بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن

]  
َ
ْ  نْ َأل َحُدُكمْ  تَِطَب حيَّ

َ
نْ  نْ مِّ  رْيٌ ، خَ  َظْهِرهِ  بَلٰ  َمةً زْ حُ  أ

َ
َّ  أ َل ي

َ
ً  ْسأ َحدا

َ
 ِطيَهُ يُعْ ، فَ  أ

وْ 
َ
  ] ْمنََعهُ فَ  أ

ئۆشنىسىگه بىر باغالم ئوتۇننى يۈدۈپ كېلىپ ئۇنى  سـىلهردىن بىرسىنىڭ«
ســېتىپ جان باققىنى، مهيلى بهرسۇن ياكى بهرمىسۇن، باشقىالردىن بىر نهرسه 

 .)ھهدىس كىلىنگهنبىرلىككه » (تىلىگىنىدىن ياخشىدۇر
دېمهك، بۇ ھهدىس مهزمۇنىدىن شــۇ نهرســه ئېنىق بولىدۇكى، مهيلى 

جاڭگالدىن ئوتۇن كېســىپ يۈدۈپ كېلىپ ســاتىدىغان ئىش تاغدىن ياكى 
بولســىمۇ، ئىنســاننىڭ باشــقىالردىن تىلىمهســتىن، ئۆز قىيىنچىلىقىنى 

ئۆزىنى -ئـۆزى ھهل قىلىــپ، ئۆز قىممىتىنى ئۆزى تىكلىشــــى، ئۆز
قهدىرلىشى، ئىقتىسادىنى يۈكسهلدۈرۈش ئۈچۈن ئۆز كۈچىگه تايىنىشى ۋه 

 .ىكى تهشهببۇس قىلىنغانتىرىشچانلىق كۆرسىتىشى كېرهكل
ئۆز كۈچىگه تايىنىش بولســا ھاللىق ســهۋىيهگه يېتىشنىڭ چىقىش 

 :بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ؛يولى

صا نْ مَ [ 
َ
نَْزلََهافَ  اقَةٌ فَ  تْهُ نَ أ

َ
َ  اجَّاِس بِ  أ ُ  مْ ل َ  َمنْ ، وَ  تُهُ فاقَ  َسدَّ ت نَْزل

َ
 اهللا ِشُك يُوْ ، فَ  اهللاِبِ  اهَ أ

 ُ وْ  ِجٍل َخ  قٍ ِرزْ بِ  َ
َ
 ] آِجلٍ  أ

، بۇنى كىشــــىلهرگه تايىنىش قېلىپ كى نـامراتلىققـا دۇچـار بولۇپىكىم«
ى كى ئۇنىئـارقىلىق تۈگهتمهكچى بولىـدىكهن، ئۇنىڭ نامراتلىقى تۈگىمهيدۇ. كىم

ئـالالھ تائاالنىڭ ياردىمى بىلهن ئۆزىگه تايىنىپ تۈگهتمهكچى بولىدىكهن، ئالالھ 
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ز كېلىدىغان ياكى كېيىن كېلىدىغان رىزقى بىلهن تـائـاال ئۇنىـڭ نامراتلىقىنى تې
   .تىرمىزىي) ،(ئهبۇ داۋۇد» ھهل قىلىپ بېرىدۇ

دېگهن ســـۆزىنىڭ مهزمۇنىغا ئاســـاســـهن شـــۇنداق دېيهلهيمىزكى، 
ــاللىق ســــهۋىيهگه  ــامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ ھ ــادهم ن ــداقلىكى بىر ئ ــان ق

الھ اليېتىشـنى، باياشــات ياشــاشنى ئۈمىد قىلىدىكهن، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئ
تـائاالدىن نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇشــــنى تىلهش بىلهن بىلله، ئۆز كۈچىگه 
ــۇ رىزىقالرنى تىرىشــىپ قولغا  ــچانلىق كۆرســىتىپ، ئاش تايىنىپ تىرىش
كهلتۈرۈش ئارقىلىق نامراتلىقىنى يوقىتىشى ۋه ھهل قىلىشى، ئۆزىنىڭ 
بۈيۈكلۈكىنى، ھۆرمىتىنى ھهقىقىي نامايان قىلىشى ئۇنىڭ باش تارتىپ 

  .بواللمايدىغان بۇرچىدۇر
قىلغاندىن كېيىن، رهسـۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ھىجرهتمۇسـۇلمانالر مهدىنىگه 

ئۆزئارا قېرىنداشلىق ئوتتۇرىسىدا  الريئهلهيھى ۋهسهللهم مۇھاجىرالر بىلهن ئهنسارى
سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قېرىندىشى ئىچىدىن  الريئهنسارى. مۇناسىۋهت ئورناتقان

  ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا:  ىئىبنئابدۇراھمان 

تَاِن فَاْغُظْر  [
َ
ْهِل الَْمِدْفنَِة َماًال فَاْغُظْر َشْطَر َمايِلْ فَُخْذُه َوحَتيِْتْ إِْمَرأ

َ
ْكرَثُ أ

َ
نَا أ

َ
ْ أ ِ

َ
أ

وَُّجَها  َطلُِّقَها َوَيزَتَ
ُ
ْعَجَب لََك َحيتَّ أ

َ
ُهَما أ فُّ

َ
 ]ك

م كۆپ كىشــىلهرنىڭ بىرسى، ئى قېرىندىشــىم، مهن مهدىنىدىكى ماللىرى«
ــۇ  ــا ش ــى بېغىم كۆڭلۈڭگه ياقس مېنىڭ ئىككى بېغىم ۋه ئىككى ئايالىم بار. قايس
باغنى ســاڭا بېرىمهن، قايسى ئايالىمنى ياقتۇرساڭ شۇنى نىكاھىمدىن چىقىرىپ 

ئهۋف رهزىيهلالھۇ  ىئىبندېگهنده، ئابدۇراخمان » ئۇنى ســــاڭا نىكاھالپ قوياي
ئالالھ ســــېنىڭ ماللىرىڭغا ۋه ئائىلهڭگه «ۇ ئهنھۇغا: ئهنھۇ ســــهئىد رهزىيهلالھ

دهپ چىرايلىق رهت » بهرىكهت ئاتا قىلسـۇن، سهن ماڭا بازارنى كۆرسىتىپ قوي
  قىلىپ، ئۆزىگه تايىنىپ ياشاشنى ئهال بىلگهن.

ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا ھهددى ھېسابسىز  ىئىبنئالالھ تائاال ئابدۇراھمان 
ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ:  ىئىبنئابدۇراھمان دۇنيا ئاتا قىلغان. -مال
مال دۇنيا ماڭا شـۇنچىلىك يۈزلهندىكى، ھهتتا بىرهر تاشــنى كۆتۈرسهمال ئۇنىڭ «

  ».ئاستىدىن ئالتۇن چىقىپ قالىدىغاندهكال ئىدى
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ــــهئىد  ــــۇنكى، س ــــلىرىمىزغا مهلۇم بولس ــــكهرتىش: قېرىنداش ئهس
ــدۇراھمــا ــاب ن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغــا ســــهمىمىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ گهرچه ئ

 ئاياللىرىمدىن بىرنى تاالق«قېرىنداشلىق يهتكۈزۈش نۇقتىسىدىن ھهتتا 
دېگهن بولســىمۇ ئهمهلىيهتته ئابدۇراھمان » قىالي، ســهن ئۆيلىنىۋالغىن

ئارا بىر خوتۇنىنى يهنه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇنى رهت قىلغـان. ســــاھابىلهر 
قىلغان، يهنه بىرى شــــۇ خوتۇننى  بىرىنىـڭ ئۆيلىنىشــــى ئۈچۈن تاالق

ئهمرىگه ئالغان ئىش يۈز بهرمىگهن. ھازىر جهمئىيىتىمىزده بىر قىســــىم 
نادانالر بۇ تارىخنى بۇرمىالپ، ئۆزلىرىنىڭ شهھۋانىي مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن 
قۇرال قىلىۋالمـاقتا. بىز بۇ تارىختىن ئىســــالمىي قېرىنداشــــلىقنىڭ 

ىي غهرهزلىرىمىزگه بوي روھىنى ئۆگىنىشــــىمىز، ھهرگىزمۇ شــــهخســــ
  سۇندۇرۇپ تهئۋىل قىلماسلىقىمىز الزىم. 

يۇقىرىقى ئـايهت ۋه ھهدىســــلهرنىڭ ئومۇمىي مهزمۇنىدا كىشــــىلهر 
ھهرىكىتىده تىرىشىشقا، ئىزدىنىشكه، ئۆز تىرىشچانلىقى -ھهرقانداق ئىش

مهنىۋى جهھهتتىن -ئـارقىلىق ئۆز قىممىتىنى ئـاشــــۇرۇشــــقا، ماددىي
هندۈرۈلگهن، بولۇپمۇ دۇنيالىق ئىشــــالردا ئۆزىگه يۈكســــىلىشــــكه رىغبهتل

، بوشــــاڭلىق قىلىپ، ھۇرۇنلۇقتـايىنىشــــنىـڭ زۆرۈرلۈكى، ھهرگىزمۇ 
ئۆزىنى خار قىلماســــلىقى ئاالھىده  ،باشــــقىالرغا تايىنىپ ۋه يېلىنىپ

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر ھهدىسىده مۇنداق دېگهن: تهكىتلهنگهن.

َ رَ  َزامٍ حِ  ِن بْ  مٍ يْ كِ حَ  نْ قَ وَ  [ لُْت : سَ اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللا ِ
َ
 هِ لَيْ عَ  اهللا َصىلَّ  هللا َل وْ سُ رَ  أ

قْ فَ  لَّموسَ 
َ
ْ أ ِ حْكُهُ سَ  مَّ عُ ،  َطا

َ
قْ فَ  أ

َ
ْ أ ِ حْكُهُ سَ  مَّ عُ ،  َطا

َ
قْ فَ  أ

َ
ْ أ ِ   :  اَل قَ  مَّ عُ ،  َطا

ْ  اذَ هَ  إِنَّ ،  مُ يْ كِ ا حَ يَ « َخَذهُ  نْ مَ فَ  لٌْو،حُ  رِضٌ خَ  اَل مَ ال
َ
ِ  أ ُ  كَ رِ وْ بُ  ٍس فْ غَ  َسَخاَوةِ ب  ، هِ يْ فِ  َ

َخَذهُ  َمنْ وَ 
َ
َ  ْفٍس غَ  اِف إرِْشَ بِ  أ ُ  بَارَكْ فُ  مْ ل ِيْ اكَ  نَ اكَ ، وَ هِ يْ فِ  َ

ُكُل يَ  َّ
ْ
َ  الَ وَ  أ َ وَ  ْشبَُع،ي ْ  الَيٰ عُ الْ  دُ ا

َ  نَ مِّ  رْيٌ خَ  ْ  ] »ىلٰ فْ السُّ  دِ ا
ھهكىم ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋايهت قىلىـپ مۇنداق دېگهن: مهن 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن بىر نهرسه سورىۋىدىم، ئۇ بهردى، يهنه سورىۋىدىم، 

دۇنيا -ئى ھهكىم! مال: «بېرىـپ بولۇپيهنه بهردى، يهنه ســــورىۋىـدىم، يهنه 
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، تهمى شېرىن نهرسه، دېگهن يېشـىل نهرسىلهرگه ئوخشاش كۆرۈنۈشى چىرايلىق
بىلهن ئالغان ئادهمگه ئۇنىڭ بهرىكىتى بولىدۇ؛ ئاچ كۆزلۈك  تـامـاســــىزلىقئۇنى 

بۇنداق ئادهم خۇددى يهپ  ،بىلهن ئـالغـان ئـادهمگه ئۇنىـڭ بهرىكىتى بولمـايـدۇ
ــى ــاش بولىدۇ. بهرگهن قول تىلىگهن قولدىن ياخش » تويمايدىغان ئادهمگه ئوخش

 )ىسھهد كېلىنگهنبىرلىككه دېدى. (
بۇ ھهدىسته ھهرقانداق ئادهمنىڭ مۇستهقىل، جانلىق، پائالىيهتچان 
بولۇپ، ئـاچ كۆزلۈك ۋه تـاماخورلۇق قىلماســــتىن، ئۆزى ئىشــــلهپ ئۆز 
ــادىي  تۇرمۇشــىنى قامداش بىلهن بىلله، ئۆز ئهمگىكى ۋه ياراتقان ئىقتىس
قىممىتى بىلهن بــاشــــقىالرنىمۇ مهنپهئهتلهنــدۈرۈشــــنىــڭ مۇھىملىقى 

 .قويۇلغانئوتتۇرىغا 
ئهلهيھىسساالممۇ ئۆز ئۈممهتلىرىنى  يۇقىرىقىالردىن باشــقا، پهيغهمبهر

بهلكى ئۇالرنى  قـاچـان بېيىش يوللىرىـدىن توســــۇپ باقمىغان.- ھېچ
 ئهمگهك قىلىــپ ھــاالل يولــدىن رىزىق ئىزدهشــــكه ئىلھــامالنــدۇرغــان.

ھهرقانداق كىشـــىنىڭ تىرىشـــچانلىق كۆرســـىتىپ، ئۆز تىرىشـــچانلىقى 
ېرىشــــكهن تۇرمۇشــــىنىـڭ ئهڭ يـاخشــــى، خاتىرجهم تۇرمۇش بىلهن ئ

 :بولىدىغانلىقى ھهققىده مۇنداق دېگهن

َكَل  امَ  [ 
َ
َحدٌ  أ

َ
ً  أ ً خَ  َطَعاما نَ  نْ مِ  رْيا

َ
 يَّ  أ

ْ
 مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  اوُدُ دَ  نَ اكَ  ِدهِ يَ  لِ مَ قَ  نْ مِ  ُكَل أ

ُكُل يَ  الَ 
ْ
ً جَنَّ  مُ الَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  َكِريَّازَ  نَ اكَ  ِدهِ يَ  ِل مَ قَ  نمِ  إِالَّ  أ  ] ارا

كىشــــىنىـڭ ئۆز ئهمگىكىگه تايىنىپ يېگهن تامىقى ئهڭ ھاالل تاماقتۇر. «
 زهكهرىياداۋۇد ئهلهيھىســـســـاالم پهقهتال ئۆز ئهمگىكىگه تايىنىپ ياشـــايتتى. 

 نگهنكېلىىرلىككه (ب» ئهلهيھىســســاالم ياغاچچىلىق بىلهن تىرىكچىلىك قىالتتى
 .)ھهدىس

م بۇالرنى ئۆز كۈچىگه تايىنىپ ياشــــاش پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاال
ئۆز  ،ئۈلگىلىرى ســــۈپىتىده بىزگه ئاالھىده تهۋســــىيه قىلغان. چۈنكى

كۈچىگه تايىنىپ قىممهت يارىتىش ۋه تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش بولســا 
شۇنداقال بۇ بارلىق ھهممه ئادهمنى سـۆيۈندۈرىدىغان ياخشـى خىسـلهتتۇر. 

نىڭ ئۈستىگه كىشىلهرنى تىرىشچان، ئۇپهيغهمبهرلهرنىڭ ئورتاق يولىدۇر. 
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ئهمگهكچان بولۇشـــقا، يېڭىلىق يارىتىشـــقا ئۈندهش، ئاز كۈچ بىلهن كۆپ 
ــنى  ــهۋىيهگه يېتىش ــادىي ئۈنۈم بىلهن ھاللىق س ئۈنۈم يارىتىش، ئىقتىس
ئىشـــقا ئاشـــۇرۇش ئىســـالم دىنىمىزنىڭ بۇ دۇنيالىق تهرغىباتلىرىدىكى 

  .ئاساسىي نىشانىدۇر
ـــۇلۇلالھنىڭ بۇ قه ـــى رهس ـــهتمىس ـــهن كۆرس بهزى  تورۇقلۇقدهر روش

قېرىنداشــلىرىمىز يهنىال تهييارتاپلىق يولى بىلهن ياشــاۋاتىدۇ. بهزىلىرى 
تىلهمچىلىك  قولى ســــاق تۇرۇپ-پۇت، بولمىســــىمۇموھتـاج قـاتتىق 
ۇ بنى پۇل تېپىشـــنىڭ ۋاســـىتىســـى قىلىۋالىدۇ. تىلهمچىلىكقىلىدۇ، 

  ھهقته رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن:

َ يَْوَم الِْقيَاَمِة لَيَْس ىِف وَْجِهِه ُمزَْعُة حَلْمٍ  [ ِ
ْ
َّ يَأ ُل اجَّاَس َح

َ
   ]َمايََزاُل الرَُّجُل يَْسأ

ــه (« ــىرتبىراۋ ھهمىش ــاتىلهمچىلىك قىل )ھاجهتتىن س قىيامهت كۈنى  س
  مۇسلىم). (»يۈزىده گۆش يوق ھالهتته ھهشىر قىلىنىدۇ

 قۇتقۇزۇش«ن ىتىلغــاچۈن ئــاجرئۈ بىچــارىلهر-كهمبهغهليهنه بهزىلهر 
شــــۇنىڭغــا يۆلىنىــپ، تهييــارتــاپلىق بىلهن غــا كۆز قىزارتىــپ، »پۇلى

 ماقتا. ياشىپارازىتالرچه 
تىجـارهتته ھـاالل يول تۇتمـايـدۇ. ئۇالر ئۆزى قىلىۋاتقان  لهريهنه بهزى

ــال ــارهتنىــڭ م ــارهت ئىكهنلىكىنىال -تىج ــان تىج ــدىغ ــاالي ــا توپلىي دۇني
 يدۇ.ئويالنمايۇ، ئۇنىـڭ ھـاالل ياكى ھارام ئىكهنلىكى ھهققىده -ئوياليـدۇ

ىرى بهزىل ئۆلىماالردىن سوراپ بېلىشنىمۇ خالىمايدۇ.-بۇ توغرىسىدا ئالىم
كۆپتۈر ئىئانه -للىرى ئارقىلىق جهمئىيهتكه، ئىســــالمغا ئازدۇربۇ كىر پۇ

 پهيغهمبهرۇ توغرىســــىدا بقىلىش ئـارقىلىق ئۆزىنى ئالدىماقچى بولىدۇ. 
  :ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ

]  
َ
  اهللا نَّ إِ  وَ  ابً يْ طِ  الَّ إِ  ُل بَ قْ فَ  الَ  ٌب يِّ َط  اهللا نَّ إِ  اُس اجَّ  اهَ فَّ ك

َ
ْ  رَ مَ أ   امَ بِ  نْيَ نِ مِ ؤْ مُ ال

َ
 هِ بِ  رَ مَ أ

 ْ   ] نْيَ لِ سَ رْ مُ ال

 قوبۇلپـاكىزنىال -پهقهت پـاك ھهقىقهتهن ئـالالھ پـاكتۇر، خـااليىق،ئى «
ــهل پهيغهمبهرلهرنى  قىلىدۇ. ــىلهرگه  بۇيرۇغانھهقىقهتهن ئالالھ تائاال مۇرس نهرس

   :دېدىئالالھ پهيغهمبهرلهرگه مۇنداق  ئمىنلهرنى بۇيرىدى.ۇم
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َها الرُُّسُل ﴿ فُّ
َ
ْ بَِمالُكُوْ يَا ك ِّ يِّبَاِت َواْقَملُْوا َصاحِلًا إِ   ﴾َيْعَملُْوَن َعِليْمٌ  ا ِمَن الطَّ

﴿ئى پهيغهمبهرلهر! ھاالل نهرسىلهرنى يهڭالر، ياخشى ئهمهللهرنى قىلىڭالر، 
 -23( مهن ھهقىقهتهن ســــىلهرنىـڭ قىلغان ئهمهللىرىڭالرنى ئوبدان بىلىمهن﴾

   .ئايهت) -51مۇئمىنۇن /سۈره
   ئمىنلهرگه مۇنداق دېگهن:ۇتائاال م ئالالھ

ْغتُْم بِِه ُمْؤِمنُْونَ ﴿
َ
ْي أ ِ

َّ ا َرَزقَُكُم اهللا َحَالًال َطيِّبًا َوايَُّقواْ ابَّ ا  ﴾َولُكُواْ ِممَّ
ــىلهردىن يهڭالر،  ئالالھ﴿ ــىلهرگه رىزىق قىلىپ بهرگهن ھاالل، پاك نهرس س

 -88ســـۈره/مائىده  -5( ر﴾قا تهقۋادارلىق قىلىڭالئالالھ ســـىلهر ئىمان ئېيتقان
  .ئايهت)

  رَ فَ السَّ  ُل يْ طِ ُعمَّ َذَكَر الرَُّجُل يُ  [
َ
  َث عَ شْ أ

َ
! بِّ ا رَ يَ  !بِّ ا رَ : يَ اءِ مٰ السَّ  ىلَ إِ  هِ يْ دَ يَ  دُّ مُ فَ  رَبَ لْ أ

 فَ  امِ رَ احْلَ بِ  َي ذِ غُ وَ  امٌ رَ حَ  هُ سُ بَ لْ مَ وَ  امٌ رَ حَ  هُ بُ رْشَ مَ وَ  امٌ رَ حَ  هُ مُ عَ طْ مَ وَ 
َ
ُ ّٰ ك ٰ  اُب جَ تَ سْ  ي ِ ِ   ] َك ل

  : ئهلهيھىسساالم مۇنداق بىر كىشىنى تىلغا ئالدى پهيغهمبهرئاندىن 
ئۇزۇن ســــهپهر قىلىش جهريانىدا  بۇ كىشــــى ئۇزۇن ســــهپهر قىلدى،«

دا بىچاره ھال توپا باسقان، قاتتىقلىقىدىن چاچلىرى چۇۋۇق، مۇشـهققهتنىڭ ئېغىر
 دهپ دۇئا قىلىدۇ، رهببىم!ئى  !رهببىمئى  :ئاســــمانغا ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ

ــا، يېگهنئۇنىڭ  ــارابى، تائامى ھارام تۇرس ئىچىملىكى ھارام  ئۇنىڭ ئىچكهن ش
ـــا، ـــا، تۇرس ـــى  ئۇ ھارام بىلهن غىزاالنغان تۇرس ئۇنىڭ ئۈچۈن قانداقمۇ دۇئاس

   .)تىرمىزى ئهھمهد، ،مۇسلىم» (ئىجابهت بولسۇن؟
 ر.كىيىشتۇھااللدىن  ئىچىش،-ھااللدىن يهپ: مهقسىتىھهدىسنىڭ 

ــارلىق م ــا ب ــان. ،ئمىنلهرۇبۇنىڭغ ــا پهيغهمبهرلهرمۇ بۇيرۇلغ -يهپ ھهتت
كىيىم ئارىالشـــقان چاغلىق ھارام  ســومئۇچىســىدا بىر  ،ئىچىش تۈگۈل

  بولمايدۇ. قوبۇلدۇئالىرى -ئىبادهت بولسا،
ـــودا قانۇنىيىتىگه ئهمهل  تىجارهت يولىنى تۇتقان ھهرقانداق ئادهم س

ھاالل تىجارهت  ،بىلهن شــۇنى بىلىش كېرهككىئالدى  قىلىشــى كېرهك.
يهنه بىرى، كىشىلهرگه  تارازا توغرا بولۇش، نىيهت دۇرۇس بولۇش، قىلىش،

ھهرگىزمۇ كىشــــىلهرگه زىيــان  .كېرهك ىپــايــدىلىق مــالالرنى تۇتۇشــــ
ناچار  ئىچىملىـك ۋه ســــاختا، چېكىملىـك، بويۇمالرغـا، يهتكۈزىـدىغـان
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  .مالزى ىكهلمهسلىك يېقىنبۇيۇمالرغا 
ئــاخىرهتنىــڭ -ئىقتىســــــاد دېگهن دۇنيــا ،بىـلىـش كـېـرهككى

تىســى ىئىقتىســاد ۋاســ مهقســهتنىھهرقانداق  دابۇ دۇنيا ســهرمايىســىدۇر.
ــىل -كهلتۈرگىلى بولىدۇ. دۇنيا بىلهن قولغا ــاۋابىنى ھاس ئاخىرهتنىڭ س

دېگهندهك  قىلىش ۋه ئـالالھنىـڭ رهھمىتىگه يېتىشــــنى تهلهپ قىلىش
ــادمهقســــهتلهر  ــڭ مهقســــىتى بولۇپ لىقنىنىج  ،تهلهپ قىلغۇچىالرنى

ــــــاد بىلهن يهتكىلى بولىــدۇ. ھهدىســــته  چۈنكى بۇنىڭغىمۇ ئىقتىس
  دېيىلگهندهك:

ِعيِْف  [ َن الُْمْؤِمِن الضَّ   ]اَلُْمْؤِمُن الَْقوِيُّ َخرْيٌ مِّ
  .»ندىن ياخشىئمىئاجىز مۇ ئمىنكۈچلۈك مۇ«

قۇدرهتنى مهنىۋى  ئىقتىســـــادنىــڭ روھنى ئۇرغۇتۇش، شــــۇنــداق،
 دىغان،ىيهنه روھنى ئۆلتۈر نىڭبهلكى ئۇ رولى بولۇپال قالماي، ئاشــــۇرۇش

ئىقتىســــاد ھهم پهرىشــــته  .بارئاالھىدىلىكىمۇ  قۇرۇتىۋېتىدىغانروھنى 
نى ســهلتهنهت -ئىقتىســاد نى .نهرســه ھهم ئالۋاســتى ســۈپهت ،ســۈپهت

رنى ئىمپېراتورالنى -يهنه شۇ ئىقتىساد نى ،ۋهيران قىاللىغانئىگىلىرىنى 
ۇ ب ھهم ئۇنى بۇلغايدۇ. ئىقتىســــاد روھنى پاكاليدۇ، بارلىققا كهلتۈرگهن.

  ھهم رهزىل نهرسىدۇر. ،غاندا ئىقتىساد ئىنتايىن سۆيۈملۈكىنۇقتىدىن قار
يهنىال ئـادهم ۋه ئـادهمنىڭ  بۇ يهرده رول ئوينـاۋاتقـان نهرســــه نېمه؟

هم قىلغان نىيىتىگه ئاد نىيىتى. ھهممه ئىش نىيهت بىلهن بولغـاندهك،
  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ: يارىشا ئىش كۆرىدۇ.

َ اهللا َقنُْه قَاَل: قَاَل رَُسْوُل اهللاِ َصىلَّ اهللا َعلَيِْه َو  [ ِ اِب َر َقْن ُقَمَر بِْن اخْلَطَّ
ْقَماُل  إِغََّما«َسلََّم: 

َ
ا اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َوإِغََّما بِاجِّيَاِت  اْأل    ] »نَٰوى مَّ

ئۇ مۇنداق  دۇكىئۆمهر ئىبنى خهتتاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى 
ئهمهللهر «دېگهن: ئالالھنىڭ ئهلچىسـى پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم مۇنداق دېدى: 

بىر كىشــــىگه ئۆزى نىيهت قىلغان نهرســــه  جهزمهن نىيهتكه بـاغلىقتۇر، ھهر
  .(بۇخارى)» مهنسۇپتۇر

 نۇرغۇن قويى بار بىر كىشــى بار ئىدى.ىلىشــىچه، بىر رىۋايهتته ئېيت
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 ۇئ ئۇنىڭ يىل بويى روزىنى كهم قىلمايدىغان بىر پادىچىســــى بار ئىدى.
 كۈنى قويالرنى ســــېغىپ ســــۈتىنى خوجايىنىغا ئهكېلىپ بېرهتتى. ھهر

پادىچى ئهكهلگهن سـۈتكه باراۋهر سـۇ قوشۇپ ئۇ قويچىغا  خوجايىن بولسـا،
ــاتقۇزاتتى.  خىيانهتنىڭ ئاقىۋىتى: «خوجايىنغاتۈپهيلى  قويچى بۇ ئىش س

ئهممــا خوجــايىن قويچىنىــڭ بۇ  دهپ نهســــىھهت قىالتتى.، »يــامــانــدۇر
ــالمايتتى. ــىھهتلىرىگه قۇالق س ــلى ئىدى. نهس ــى  باھار پهس بىر كېچىس

 ئۆزى ئېگىز بىر يهرگه چىقىپ ياتقانىدى. قويچى قويالرنى ئېغىلغا سوالپ،
كۈتۈلمىگهنده  ،ســــهل كېلىپئـارىالش قـاتتىق بوران  يـامغۇر يېغىـپ،

ئهتىســـى قويچى قۇرۇق  قويالرنى ئېقىتىپ ھهممىســـىنى ھاالك قىلدى.
  خوجايىنى: قول كهلدى.

ــۈت ئېلىپ كهلمىدىڭ؟ __ ــورىدى. __ بۈگۈن نېمه ئۈچۈن س  دهپ س
  قويچى ئېيتتى:

 دېسهم سـىزگه سـۈتكه سۇ قوشماڭ، ،دېمىدىممۇمهن  ئهي خوجا، __
قىلمىدىڭىز. سـۈتكه قوشـقان شـۇ سۇالر يىغىلىپ  لقوبۇنهسـىھهتىمنى 

  سهل بولۇپ قويلىرىڭىزنى ئېقىتىپ كهتتى.
ھهرقانداق ئهھۋالدا  ئېيتىشـــتىن مهقســـهت شـــۇكى، ھېكايىنىبۇ 

 ئالدىغا قويىۋالماسلىق ئېتىقادنىڭدۇنيانى -مال خىيانهت قىلماسـلىق،
  .كېرهك

 ئېتىقادتىنۋه ياكى مالنى  ت قىلســــاهخىيان قېتىمكى بىر ىكىم
ئۇ كىشــىلهرنىڭال  كىشــىلهر ئۇنىڭغا مهڭگۈ ئىشــهنمهيدۇ. كۆرســه، ئارتۇق
  	بهلكى رهببىنىڭ ئىشهنچىسىدىنمۇ قالىدۇ. ئهمهس،

ــلىق رول ئوينىغاندهك، ــاس ــىده ئاس ــاد دۇنيانىڭ گۈللىنىش  ئىقتىس
بۇ يهرده تهلهپ  لېكىن ئىســالمنىڭ گۈللىنىشــىدىمۇ چوڭ رول ئوينايدۇ.

  شى كېرهك.ۇد چوقۇم ھااللدىن بولقىلىنغان ئىقتىسا
 قۇدرهتلىك باي، بىز يهنه شـــۇنداق بىر ئاالھىده پهرىقنىمۇ كۆرىمىز.

ــڭ  ــڭ پۇقرالىرىنى ــدىال ئهمهس، چهتدۆلهتلهرنى ئهللهردىكى  ئۆز دۆلىتى
ــامرات، ــازى بىلهن ن ــدىكى  ئىمتىي ــاجىز دۆلهت پۇقرالىرىنىــڭ چهتئهل ئ

  ئىمتىيازى روشهن پهرق قىلىدۇ.
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 ،كه قاراپ يۈزلىنىشــــىمىزســــانائهتلىشــــىشــــ شــــۇنىڭ ئۈچۈن
ــۈرۈپال قالماي ــلهپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تهرهققىياتىنى ئىلگىرى س  ،ئىش

ا زور ئۆزگىرىشلهرنى بارلىقق غايهتبهلكى ئىشـلهپچىقىرىش ئۇسۇللىرىدىمۇ 
  شىمىز كېرهك.ۈكهلتۈر

 ئىنتىزامنى ســانائهتلىشــىش يهنه كىشــىلهرنى مۇنتىزىمالشــتۇرىدۇ،
قا جارى قىلدۇرۇشقابىلىيىتىنى نداق مۇنتىزىملىق ئۇالرنىڭ بۇ ئاشۇرىدۇ.
  پايدىلىق.

ـــىزلىق ئادهمنى روھى جهھهتتىن كېرهكتىن  ـــس  چىقىرىۋېتىدۇئىش
ـــانائهتلىشـــىش تۈرتكىســـى بىلهن مىليونالپ  دهپ قارالغاندا، ئۇنداقتا س

ــكه  ــلهش ــچىالر ئىش ــلهپچىقىرىش ، قىلىنىدۇ جهلپئىش ۋه ئۇالرنىڭ ئىش
ــابىلىيىتىنى يۇقىرى  ــدۇق ــائهتلهشــــكهن  .كۆتۈرى ــــــان رايونالردىكى س

مهھســۇالتالرنى ئىشــلهپچىقىرىش  يېڭى ســهۋىيهســى،-كىشــىلهرنىڭ ئاڭ
 ىدۇ.خېلىال يۇقىرى بول رايونالرنىڭكىدىنقابىلىيىتى سـانائهتلهشمىگهن 

ــاقلىقنى ئۇالرنىــڭ تهرهققىيــاتنى،  ئىــدىيهســــى  مۇھىم بىلىشئىتتىپ
  ده، ھهر ۋاقىت ئۆزلۈكىدىن ئۇنى قوغدايدىغان بولىدۇ.-كۈچلۈك بولىدۇ

 ، ئىسراپچىلىق قىلماسلىق پتېجهشلىك بولۇ .3

ــته، ئىبادهت  ــهۋىيهگه يېتىش ــهلدۈرۈپ ھاللىق س ــادنى يۈكس ئىقتىس
بىلهن ئىقتىســادنىڭ مۇناســىۋىتىنى ياخشــى بىر تهرهپ قىلىش، تاپقان 

 .الزىمدۇر لىقئىقتىسادنى بۇزۇپ چاچماس
 :ده مۇنداق دهيدۇ»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال  

ًما لُكَّ الْبَْسِط َفتَْقُعَد َملُوْ  َمْغلُولًَة إِىَل ُقنُِقَك َوَال تَبُْسْطَها َوَال جَتَْعْل يََدكَ ﴿
ُْسْوًرا   ﴾حمَّ
ــاغلىۋالمىغىن (يهنى بېخىللىق قىلمىغىن) قولۇڭنى ﴿ ــا ب قولۇڭنى بوينۇڭغ
ئېچىپمۇ ئهتمىگىن (يهنى ئىســراپ قىلمىغىن)، (ئۇنداق قىلساڭ پۇلسىز تولىمۇ 

  .ئايهت) -29 ئىسرا/سۈره -17( ﴾قېلىپ) ماالمهتكه، پۇشايمانغا قالىسهن
ـــۇ ئايهتته بايان قىلىنغاندهك، ئالالھ تائاال ئاتا قىلغان  بىز مانا مۇش
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خىراجهت قىلغــانــدا، ئــاخىرهتلىــك ۋه دۇنيــالىق ىــمىزنى بــايــلىــق
نېســــىۋىمىزنىڭ ھېچقايســــىســــىنى ئۇنتۇپ قالماســــلىقىمىز، تاپقان 

م دىنىمىز ئىسال نسىز بۇزۇپ چاچماسلىقىمىز الزىم.ئىقتىسادىمىزنى ئورۇ
تاھارهت ئالغان چاغدىكى ســۇنى ئىســراپچىلىقنى شــۇنچىلىك توســقانكى، 

 ئۈســــتىلىدىكىتاماق ئىســــراپ قىلمـاســــلىقتىن بـاشــــالپ، تـاكى 
  ئاالھىده تىلغا ئالغان.هپ، ئۇنى چهكلئىسراپچىلىقالرنىمۇ 

  ده مۇنداق دهيدۇ:»قۇرئان كهرىم«بۇ ھهقته ئالالھ تائاال 

ْ وَ ﴿ ُبوا ِفنْيَ  لُكُواْ َوارْشَ فُواْ إِنَُّه َال حُيِبُّ الُْمرْسِ   ﴾َوَال ترُْسِ
ـــراپ قىلماڭالر، ﴿ ـــراپ قىلغۇچىالرنى ئالالھ يهڭالر، ئىچىڭالر، ئىس ئىس

  .ئايهتنىڭ بىر قىسىمى) -31ئهئراف /سۈره-7( ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇ﴾
دۇنيا -شـۇنى ئهسـكهرتىمىزكى، گهرچه سىز ئىسراپ قىلىۋاتقان مال

ئهمهلىيهتته ســىز  نىڭ مۈلكى بولســىمۇياكى ئۆزىڭىزنىڭ، ۋهياكى ئومۇم
ــدا  ۋهتىنىڭىزنىــڭ، يۇرتىڭىزنىــڭ، رهببىڭىزنىــڭ، دىنىڭىزنىــڭ، ئۇنىڭ

هر ھھهققى بارلىقىنى ئهســتىن چىقارماسلىقىڭىز الزىم.  مۇخهلقىڭىزنىڭ
  خىل شهكىلدىكى بارلىق ئىسراپچىلىقالر چوقۇم چهكلىنىدۇ.

ــورىلىدىغان نېئمهتلهرنىڭ ــاندىن ئهڭ ئاۋۋال س  قىيامهت كۈنى ئىنس
  بىرىمۇ دهل مۇشۇ ئىقتىساد بولۇپ، ھهدىسته مۇنداق دېيىلىدۇ:

اٍل: َقْن ُقْمِرهِ  لَْن تَُزْوَل قََدٰما َقبٍْد يَْومَ  [ ــَ ْرَبِع ِخص
َ
َل َقْن أ

َ
أ ــْ َّ يُس الِْقيَاَمِة َح

ْغَفَقُه َوَقْن 
َ
بَُه َوِفيَْما أ ْفَن اْكتَســَ

َ
ِ ِمْن أ ِ بَْالُه َوَقْن ٰما

َ
بَابِِه ِفيَْما أ ْفنَاُه َوَقْن شــَ

َ
ا أ ِفيْمـَ

  ] ِعلِْمِه َماَذا َعِمَل ِفيْهِ 
توغرۇلۇق  ئـاالھىده نېئمهت قىيـامهت كۈنى بهنـدىـدىن تۆۋهنـدىكى تۆت«

تۇرۇپ، قهدىمى يۆتكهلمهيــدۇ: ئۆمرىنى قــانــداق ئۆتكۈزگهنلىكى، ســــورالمــاي 
لىقى ۋه قان، ئىقتىسادنى قانداق تاپگهنلىكىبىلهن ئۆتكۈزئىشـالر ياشـلىقىنى نېمه 

 .»ىگهنلىكى، ئىلىم ھهققىده نېمه ئىش قىلغانلىقىنهگه خهجل
ــــئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رىۋايهت قىلىپ مۇنداق  ئابدۇلالھ ئىبنى مهس

 :دهيدۇ: مهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

 ُجٌل رَ . وَ  قِّ يف احْلَ  َهلَكِتهِ  بَلٰ  َسلََّطهُ ، فَ االً مَ  اهللا آتَاهُ  ُجٌل : رَ نَتنَْيِ ثْ يف ا إِالَّ  َسدَ حَ  الَ  [
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 ]) متفق عليه( ُيَعلُِّمَهاوَ  اهَ بِ  ِ قْ فَ  وَ هُ فُ  ْكَمةً حِ هللا ا آتَاهُ 
ـــاڭالر « ـــنى ئارزۇ قىلس ـــلىتى بار ئادهملهردهك بولۇش مۇنداق ئىككى خىس

مېلىنىڭ ھهممىســــىنى -بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ بىرى، ئالالھ تائاال ئاتا قىلغان پۇل
ــى، يهنه بىرى، ئالالھ تائاال بهرگهن قۇرئان  ــهرپ قىلغان كىش ئورۇنلۇق يهرگه س

  . »م قىلغان ۋه ئۇالرنى باشقىالرغا ئۆگهتكهن كىشىئىلىملىرى ئاساسىدا ھۆكۈ
ــــهت قىلىش  ــــىمۇ، بۇنداق ھهس گهرچه ئىنتايىن يامان گۇناھ بولس

 ياخشى ئىش قىلىش ئۈچۈن ھهسهت قىلىش چهكلهنمىگهن.
 :ده مۇنداق دېيىلگهن»قۇرئان كهرىم«بۇ ھهقته 

ُ وْ قَ  فْ وَ ﴿ :اىلٰ عٰ تَ  ُ ِ
َّ غْ  إَِذا نَ ا

َ
َ  اَفُقوْ أ ُ  مْ ل فُواي  ﴾َواًماقَ  َذلَِك  نْيَ نَ  اَكنَ وَ  اْقرُتُوْ فَ  لَمْ وَ  رْسِ

ئۇالر خىراجهت قىلغاندا، ئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ، ﴿
 .ئايهت) –67فۇرقان /سۈره -25( ﴾ئوتتۇرا ھال خىراجهت قىلىدۇ

يۇقىرىقى ئايهت ۋه ھهدىســلهرده پۇل تېپىشتا ۋه ئىشلىتىشته يهنىال 
ئىقتىســادچىل ۋه ئېھتىياتچان بولۇش، پۇلنى قايســى ئۇســۇل، قانداق 
مهقســهت بىلهن تېپىش ۋه نهگه، قانداق ئىشــلىتىش ھهققىده كۆرســهتمه 

 .بېرىلگهن
ُ وْ قَ ئالالھ تائاالنىڭ:   ِ  ُهوَ ﴿ :اىلٰ عٰ تَ  ُ َّ   يِف  امَّ  ُكمْ لَ  لََق خَ  يْ ا

َ
ً مَجِ  رِْض اْأل  ﴾يْعا

نهرسىنى سىلهر(نىڭ پايدىلىنىشىڭالر) ئۈچۈن ئالالھ يهر يۈزىدىكى ھهممه ﴿
 .ئايهت) –29بهقهره /سۈره -2( ﴾ياراتتى

ُ وْ قَ  ُ فُ  الَ  اهللا إِنَّ ﴿ :اىلٰ عٰ تَ  ُ ْوافُ  َّ حَ  َقْومٍ بِ  امَ  َغريِّ ُ ْغُفِسِهمْ بِ  امَ  َغريِّ
َ
 ﴾أ

ھهرقانداق بىر قوۋم ئۆزىنىڭ (ياخشــــى) ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىۋهتمىگۈچه، ﴿ 
ــالالھ  ــا بهرگهن ئ ــالالھ ئۇالرغ ــدۇ (يهنى ئ ئۇالرنىــڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىۋهتمهي

   .ئايهت) –11رهئد /سۈره -13( ﴾مهتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ)ئنې
دېگهن ئـايهتلىرىنىـڭ مهزمۇنىدىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى، ئالالھ ھهممه 

مهنىۋى ۋه  نهرســــىنى بىزنىـڭ پايدىلىنىشــــىمىز، ئۇ ئارقىلىق ماددىي
ىمىز ئۈچۈن يـاراتقان، ئهلۋهتته. ھهرقانداق بىر قوۋم قىممهت يـارىتىشــــ

ز ساناقسى-ئۈچۈن يارىتىپ بهرگهن سان مهنپهئهتىئالالھنىڭ ئۆزلىرىنىڭ 
مهتلىرىگه تۇزكورلۇق قىلمـاي، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ، ئۆز ئهھۋالىنى ئنې
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ھۆرمىتىنى ئۆزى قولغا كهلتۈرۈشى الزىم. -ئۆزگهرتىشـى، ئۆزىنىڭ ئىززهت
 تېخنىكىغا، شۇنداقال-پهنگه، پهن-همهلىي كۈچىمىزگه، ئىلىمشۇڭا بىز ئ

ۋاســىتىگه تايىنىپ، ئۆزىمىزنى  ھاالل ئۆزىمىزگه پايدىلىق بولغان ھهممه
تهرهققىي قىلــدۇرۇشــــىمىز، ئۆز ھــالىمىزنىــڭ تۈزۈلۈشــــى ئۈچۈن، 
-ئىقتىســـادىمىزنىڭ روناق تېپىشـــى ئۈچۈن ۋه ســـهۋىيهمىزنىڭ كۈندىن

مهتلهر ئشــچانلىق كۆرســىتىشــىمىز، ئاشۇ نېكۈنگه ئۆســۈشــى ئۈچۈن تىرى
 ئۆزىمىزنى ئوڭشاپ، رهببىمىزگه شۈكۈر قىلىشىمىز الزىم.ئارقىلىق 

ــالىق  ــائهت: بىز ئىككى دۇني ــام  مهنپهئهتىمىزنىھۆرمهتلىــك ئهھلى ج
قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، شـهخس ۋه جهمئىيهتكه پايدىلىق ھهرقانداق ياخشى 

ماددىي جهھهتتىن بولســــۇن، مهيلى ئىشــــالرنى تىرىشــــىپ قىلىپ، مهيلى 
مهنىۋى ياكى ئىجتىمائىي جهھهتتىن بولســۇن، يامان ۋه زىيانلىق ھهرقانداق 

ھهرقانداق ئىشــقا نىســبهتهن ئهڭ توغرا، ئهڭ  ئىشــتىن قهتئىي ســاقلىنىپ،
مۇۋاپىق، ھهممىگه پـايدىلىق يولنى تالالپ مېڭىپ، ئىســــالم دىنىمىزنىڭ 

بېرىـدىغـان قاراشــــنى يېتىلدۈرۈشــــكه ئىككى دۇنيـالىققـا تهڭ ئهھمىيهت 
رىغبهتلهندۈرىدىغان ئېســىل ئهنئهنىســىگه ۋارىســلىق قىلىپ، ئۆزىمىزنى ۋه 

ســـائادهتكه ئېرىشـــتۈرۈش ئۈچۈن ھهم -باشـــقىالرنى دۇنيا ۋه ئاخىرهتته بهخت
ـــماي، تهۋرهنمهي  ـــاش ـــاقلىنىش ئۈچۈن بوش دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىك زىياندىن س

بىز ئىســـالم دىنىمىزنىڭ  ،م. شـــۇڭاتىرىشـــچانلىق كۆرســـىتىشـــىمىز الزى
ئاســاســىي تهشــهببۇســىنى، يهنى دۇنيانى دهپ ئاخىرهت مۇكاپاتىدىن قۇرۇق 
قــالىــدىغــان، ئــاخىرهتنى دهپ دۇنيــادىكى مــاددىي مهئىشــــهتلهردىن قۇرۇق 

، ھهرقانداق ئىشــتا ۇپلهرگه قهتئىي قارشــى تۇرۋه ھهرىكهت نهزهرىيهقالىدىغان 
 قۇرئان«ولۇش، بولۇپمۇ ئۇ ئىشــــنىڭ چېكىدىن ئاشــــماســــلىق، مۇۋاپىق ب

مهزمۇنىغا ۋه تهلىپىگه ئۇيغۇن بولۇشىنى ئاساسىي  »شهرىف ھهدىس«، »كهرىم
ھهرىكهت مىزانى قىلىپ، ئىسالم دىنى تهلىماتلىرىدىكى ئۆز ئهمگىكى بىلهن 
ھاالل كهســىپكه تايىنىپ ئىگىلىك تىكلهش ۋه ئىقتىســادنى يۈكســهلدۈرۈش 

ا ھهقىقىي كۆڭۈل بۆلۈپ، ھاللىق ســــهۋىيهگه غىرىتوغرىســــىدىكى تهرغىباتل
ئاخىرهتلىك ئورتاق –. ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى دۇنياتىرىشـــايلىيېتىشـــكه 

         !مهنپهئهتكه باشاليدىغان ئهڭ توغرا يولدا مېڭىشقا نېسىپ قىلغاي، ئامىن
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  كۈنى (جۈمه) -21ئاينىڭ  -2
  
  

  ھهققىدهئهزان ۋه تهكبىر 

  
 
َ
يْٰطانِ 	نَ مِ  اهللاِبِ  ذُ وْ عُ أ  مِ ِۢ اهللاِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيْ   الرَِّجيْمِ  الشَّ

  

َع  ْى رَشَ ِ
َّ ِ ا َ احَْلْمُد ِبَّ مْحَُده،  عَ ائِ الرشَّ

َ
َ ِلِعبَاِدهِ احْلََالَل َواحْلََراَم، أ ْحاَكَم َوبنيَّ

َ
وََسنَّ اْأل
َ إِالَّ اهللاُ َ إِ

ن الَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْشَهُد  بَلَ َجِزيِل اِْإلْغَعاِم َوأ

َ
ُم َوأ ُ، الَمِلُك الَْعالَّ َ يَك  وَْحَدُه َال رَشِ
ِ وََصْحِبِه الْ  ِ نَاِم َصىلَّ اهللاُ َعلَيِْه وََسلََّم وبََلَ آ

َ
ُ َسيُِّد اْأل ُ ًدا َقبُْدُه َورَُسو نَّ حُمَمَّ

َ
َرِة رَبَ أ

ا نَ  مَّ
َ
  ُد:عْ الِْكَراِم. أ

]  َ ِ ىِب ُهَريَْرَة َر
َ
نَّ رَُسوْ  اهللا َقْن أ

َ
   َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َل اهللاِ َصىلَّ اهللاَقنُْه أ

وَّ اجِّ  لَْو َفْعلَُم اجَّاُس َما ىِف «
َ
فِّ اْأل ُدوْ   لِ َداِء َوالصَّ ْن يَْستَِهُموْ  اُعمَّ لَْم جَيِ

َ
ا َعلَيِْه إِالَّ أ

  )هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ (مُ  ] »ا َعلَيْهِ َالْستََهُموْ 
ا َنْعُد: مَّ

َ
  أ
  

  !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهھلى جامائهت
بىز كۈنــده بهش قېتىم بىر ئۇلۇغ نىــدانى ئــاڭالپ تۇرىمىز، بۇ نىــدا 

 ، ئىمــانى كۈچىيىــدۇ.كېلىــدۇبىلهن مۇئمىنلهرنىــڭ قهلىبلىرى لهرزىگه 
ڭ ھهقىقهتنى تهۋھىدنىڭ بهلگىسى، ،شوئارىبۇ نىدا ئىسالمنىڭ  ،چۈنكى

   ساداسى بولغان ئهزاندۇر.
كهلگهن؟  يېتىپبىزگه قـانـداق  چىققـان؟ كېلىـپاق ئهزان قـانـد

   مه؟ېكمهت نېئۇنىڭدىكى ھ
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جاۋابى ئهلۋهتته ئهزانغا قۇالق ســـېلىپ تۇرغان  ســـوئالالرنىڭمانا بۇ 
  مۇھىم ئىشالردىندۇر.  تېگىشلىك بىلىشكهمۇسۇلمان -ھهر بىر مۇئمىن

َ  ( »ئهزان«  ا
َ
مهنىســــى جهھهتتىن ئېالن  لۇغهتدېگىنىمىز )  َذاَنُ ْأل

ــــا  جاكارلىماق دېگهنلىكتۇر، قىلماق، ــــتىالھتا بولس ــــۇسئىس  مهخس
ــارقىلىق  ــاز ۋاقتىنىــڭ  مهخســــۇسكهلىمىلهر ئ ــام ــده پهرز ن شــــهكىل

 ۇچىئهزان توۋلىغ ،شۇڭا بولىدۇ. دېگهنلىككىرگهنلىكىنى ئېالن قىلىش 
  دىيىلىدۇ. ) ُمؤَذِّنٌ  ( »مۇئهززىن«

ىنىگه ھىجرهت ئهلهيھى ۋهســـهللهم مهد ســـهللهلالھۇئهزان پهيغهمبهر 
قىلىـپ كهلگهنـدىن كىيىن ھىجرهتنىـڭ بىرىنچى يىلى يولغـا قۇيۇلغان 

   :دېگهنبۇ ھهقته ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما مۇنداق  ،بولۇپ
ُ َقنْهُ  رَ مَ قُ  ابِْن  َعِن  [ َ ابَّ ِ َ َر نََة ا الَْمِدفْ  قَِدُموْ َن ِحنْيَ : اَكَن الُْمْسِلُموْ اَل قَ  ما
َالَة وَ َن َفيَتََحيَّنُوْ جَيْتَِمُعوْ   لَيَْس ُفنَاَدى بِ َن الصَّ

َ
، َفَقاَل لَِك ا يَْوًما يِف ذٰ ، َفتَلَكَُّموْ دٌ حَ َها أ

ُذوْ اِ  :َنْعُضُهمْ  ِ
َُهوْ  نْ نًا مِّ رْ ِس اجََّصارَى، َوقَاَل َنْعُضُهْم: قَ ثَْل نَاقُوْ ًسا مِّ ا نَاقُوْ ختَّ ْ ، دِ قَْرِن ا

َوَال َيبَْعثُوْ  رُ مَ َفَقاَل قُ 
َ
ُ َقنُْه: أ َ ابَّ ِ َالِة، َفَقاَل رَُسوُل اهللاَِر ىلَّ َص  َن رَُجًال ُفنَاِدي بِالصَّ

 ُ َالةِ لَ عَ ابَّ   ] )أمحدو اكخاري(رواه   يِْه وََسلََّم: يَا بَِالُل ُقْم َفنَاِد بِالصَّ

ان مۇســــۇلمــانالر مهدىنىگه كهلگهنــده تېخى ئهزان ئوقۇش يولغــا قۇيۇلمىغــ
ـــهتتى. ـــىپ نامازنىڭ ۋاقتىنى كۈتۈش ـــۇنىڭ بىلهن بىركۈنى  بولغاچقا توپلىش ش

بىزمۇ كىشــىلهرنى نامازغا چاقىرىش  مۇســۇلمانالر بۇ ھهقته پاراڭلىشــىپ بهزىلهر:
ــتىيانالرغا ئوخشــاش  ــاق بوپتىكهن، قوڭغۇراقئۈچۈن خىرىس ــه چالس يهنه ؛ دېس

؛ دېيىشــــتى ،بۇرغا چااليلىخۇددى يهھۇدىيالر بۇرغا چالغاندهك بىزمۇ  بهزىلهر:
نـامـازغـا چـاقىرىدىغان بىر ئادهمنى  شــــۇنىـڭ بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:

   ئهلهيھى ۋهسهللهم: سهللهلالھۇئاندىن پهيغهمبهر  ، دېدى ؟تهيىنلىمهمسىلهر
   . دېدى!» تۇر كىشىلهرنى نامازغا چاقىر ئى بىالل!«

 ۋاقىتنىڭبۇ چـاغـدىكى نامازغا چاقىرىش پهقهت كىشــــىلهرگه ناماز 
ھــازىرقى ئهزان ئهمهس  ،بولۇپقۇيۇش قىلىــپ كىرگهنلىكىنى خهۋهر 

  ئىدى.
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ــــاھابىلهردىن ئابدۇلال ئىبنى  ــــا ئهينى چاغدا س ھازىرقى ئهزان بولس
يىن ئاندىن يولغا ېنى چۈشــىده كۆرگهندىن كئهزانرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ  زهيىد
   ان.قۇيۇلغ

ُ َقنْهُ  َزيْدٍ  بِْن  اهللاِ َقبْدِ َقْن  [َقْن  َ ابَّ ِ َمَر رَُسوْ َر
َ
ا أ ُ  ُل اهللاِ: لَمَّ ِه يْ لَ عَ َصىلَّ ابَّ

َ اجَّاقُوْ َم بِ وََسلَّ  ِ نَا نَائٌِم رَُجٌل حَيِْمُل رْضِ ِس ُفْعَمُل 
َ
ِ َوأ َالِة، َطاَف  َب بِِه لِلنَّاِس جِلَْمِع الصَّ

تَِبيْ  يَِدهِ، َفُقلُْت: يَا َقبَْد اهللاًِسا يِف نَاقُوْ 
َ
بِِه  وْ َس، قَاَل َوَما تَْصنَُع بِِه، قُلُْت: نَْدعُ ُع اجَّاقُوْ أ

ُدلَُّك بَلَ َما ُهَو َخرْيٌ ِمْن َذلَِك، َفُقلُْت: بىََل، َفَقاَل: 
َ
فََال أ

َ
َالِة، قَاَل: أ   إِىَل الصَّ

، اهللا ْكرَبُ
َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
ْشَهُد  َيُقوُل اهللا أ

َ
َ إِالَّ اهللا، أ َ ْن َال إِ

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْكرَبُ

َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
أ

نَّ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا رَُسوُل اهللا، أ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َ إِالَّ اهللا، أ َ ْن َال إِ

َ
ِّ  أ َ ًدا رَُسوُل اهللا  بَلَ  حُمَمَّ

 ِّ َ َالِة،  ِّ  الصَّ َ َالِة،  ِّ  بَلَ الصَّ َ ، َال إِ  بَلَ الَْفَالِح،  ْكرَبُ
َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
َ بَلَ الَْفَالِح، اهللا أ َ

  إِالَّ اهللا 
َخَر َقينِّ َلرْيَ بَِعيْ 

ْ
َالَة: قَاَل: ُعمَّ اْستَأ َقْمَت الصَّ

َ
  ٍد، ُعمَّ قَاَل: َيُقوُل: إَِذا أ
نَّ 

َ
ْشَهُد أ

َ
َ إِالَّ اهللا، أ َ ْن َال إِ

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْكرَبُ

َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
ِّ  اهللا أ َ ًدا رَُسوُل اهللا،   بَلَ  حُمَمَّ

 ِّ َ َالِة،  ،  الصَّ ْكرَبُ
َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
َالُة، اهللا أ َالُة، قَْد قَاَمِت الصَّ بَلَ الَْفَالِح، قَْد قَاَمِت الصَّ

َ إِالَّ اهللا  َ   َال إِ
َييُْت 

َ
ْصبَْحُت أ

َ
ا أ ُ َعلَ  يِبَّ اجَّ فَلَمَّ يُْت، َفَقاَل: َصىلَّ ابَّ

َ
تُُه بَِما َرأ ْخرَبْ

َ
  يِْه وََسلََّم  فَأ

ْن فَإِنَُّه «
يَْت، فَلْيُؤَذِّ

َ
لِْق َعلَيِْه َما َرأ

َ
إِغََّها لَُرْؤَيا َحقٌّ إِْن َشاَء اهللا، َفُقْم َمَع بَِالٍل فَأ

نَْدى َصْوتًا ِمنَْك 
َ
  »أ

لِْقيْ 
ُ
ُ َقنُْه، وَ  رُ مَ ُيؤَذُِّن بِِه فََسِمَع قُ ِه َعلَيِْه وَ َفُقْمُت َمَع بَِالٍل، فََجَعلُْت أ َ ابَّ ِ ُهَو َر

ِيْ  يِف بَيِْتِه فََخَرَج جَيُرُّ رَِداَءُه، َوَيُقوُل: يَا رَُسوَل اهللاِ
َّ يُْت مِ  َوا

َ
ثَْل َما َنَعثََك بِاحْلَقِّ لََقْد َرأ

 
َ
  ىرَ أ

 ] (رواه أبو داود) »فَِللَِّه احْلَْمدُ «
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ر : پهيغهمبهكىزهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇئابدۇلالھ ئىبنى 
ــىلهرنى نامازغا چاقىرىش ئۈچۈن  ــهللهم كىش ــهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس  قوڭغۇراقس

مهزگىلده، مهن مۇنداق بىر چۈش  بۇيرۇغانچېلىشــقا ماقۇل كېلىپ، شــۇنىڭغا 
ئى  مهن: كۆتۈرۈپ ئۆتۈپ كېتىۋاتــاتتى. قوڭغۇراقكۆردۈم: بىر كىشــــى قولىــدا 

ــى: بۇنى نېمه  ــهم، ئۇ كىش ــهن؟ دېس ــاتامس ــىنى س ئابدۇلالھ! قولۇڭدىكى نهرس
قىلىســهن؟ دهپ ســورىدى.  مهن: ئۇنىڭ بىلهن كىشــىلهرنى نامازغا چاقىرىمىز، 
ــىنى ئۆگىتىپ قويمايمۇ؟  ــى بىر نهرس ــاڭا بۇنىڭدىن ياخش ــهم، ئۇ: مهن س دېس

ى ئۆگىتىپ قويدى، دېدى، مهن: ئۇنداق بولسا، ئۆگىتىپ قوي، دېسهم، ئۇ ئهزانن
مۇنۇالرنى دېگىن! -بولســــاڭ، مۇنۇ ئېيتماقچى: تهكبىر يهنه دىن كىيىنئاز بىر

دهپ، تهكبىرنىمۇ ئۆگىتىپ قويدى. تاڭ يورىغاندا، مهن پهيغهمبهر ســـهللهلالھۇ 
ئهلهيھى ۋهســهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ، كۆرگهن چۈشــۈمنى ئېيتىپ بهرگهنىدىم، 

هســهللهم: بۇ، ھهقىقهتهن راست چۈش ئىكهن، پهيغهمبهر ســهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ
ـــۆزلهرنى بىالل (رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ)غا ئۆگىتىپ  ـــۈڭده ئاڭلىغان س ـــهن چۈش س

چىقىدۇ، دېدى. مهن  جاراڭلىققويغىن، ئۇ ئوقۇســـۇن، چۈنكى بىاللنىڭ ئاۋازى 
ھهزرىتى ئۆمهر  ، ئۇ ئهزان ئوقۇدى.ئۆگىتىـپ قويدۇمبىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغـا 

ھۇ ئهنھۇ ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھامان رىداســــىنى ســــۆرىگهن ھالدا رهزىيهلال
 قىلىپ ئهۋهتكهننى ھهق پهيغهمبهر ىلىئۆيدىن چىقىپ: ئى رهســــۇلۇلالھ! ســــ

ــهمكى، مهنمۇ چۈشــۈمده ئۇ كۆرگهن چۈشــنىڭ ئۆز ئالالھ نىڭ نامى بىلهن قهس
هللهم: ئهينىنى كۆرگهنىدىم، دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر ســهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهســ

  دېدى. »تائاالغا كۆپ شۈكرىئالالھ بۇنىڭ ئۈچۈن «

ىَْل َقْن  [ َ  ِ
َ
َعنَا َقبِْد الرَّمْحَِن بِْن أ ْصَحاُب ، قَاَل: َحدَّ

َ
ٍد رَُسوْ أ ِ َصىلَّ حُمَمَّ ُ  ِل ابَّ ابَّ

ِ ْنَن َزيْدٍ  نَّ َقبَْد ابَّ
َ
ُ َقنْهُ  َعلَيِْه وََسلََّم  أ َ ابَّ ِ   َر

َ
ى اْأل

َ
َ اجَّيِبَّ َرأ  َذاَن يِف الَْمنَاِم ، فَأَ

ْخرَبَُه ، َفَقاَل : 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَأ ذََّن َمثىَْن »الً َعلِّْمُه بِالَ «َصىلَّ ابَّ

َ
. قَاَل: َفَقاَم بِالٌل فَأ

قَاَم َمثىَْن ، َوَقَعَد َقْعَدًة 
َ
  ]الطحاوي) (رواية َمثىَْن ، َوأ

 ســــهللهلالھۇ: مۇھهممهد  دېگهنئـابـدۇراخمان ئىبنى ئهبى لهيال مۇنداق 
ى ئابدۇلال ئىبن بېرىشىچهئهلهيھى ۋهسـهللهمنىڭ سـاھابىلىرىنىڭ بىزگه سۆزلهپ 

 لالھۇسهلله پهيغهمبهررهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهزان توغرىسـىدا چۈش كۆردى ۋه  زهيىد
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پهيغهمبهر  كۆرگهنلىرىنى ســۆزلهپ بهردى. كېلىپئهلهيھى ۋهســهللهمنىڭ يېنىغا 
 . دېدى »بۇالرنى بىاللغا ئۆگىتىپ قوي«ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنىڭغا:  سـهللهلالھۇ

 جۈپ)-(جۈپئهزان كهلىمىلىرىنى ئىككى قېتىمــدىن شــــۇنىــڭ بىلهن بىالل 
لهن بى ۋه ئهزان ئېيتتى جۈپ)-(جۈپ ئېيتتى، تهكبىرلهرنىمۇ ئىككى قېتىمدىن

  . ئاز ئولتۇردى تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدا بىر
ئهينى چاغدا  ئهزان مهيدانغا كهلدى، ئېتىبارهنمـانـا شــــۇنىڭـدىن 

 لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئىككى مۇئهززىنى بار ئىدى.هسهلل پهيغهمبهر
  : ېگهندبۇ ھهقته ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما مۇنداق 

ُ َقنُْهَما اَكَن لِرَُسوْ  رَ مَ ابِْن قُ َعِن  [ َ ابَّ ِ ُ عَ  ِل اهللاَِر نَ  يِْه وََسلََّم لَ َصىلَّ ابَّ اِن ُمؤَذِّ
ْقىَم 

َ
مِّ َمْكتُوٍم اْأل

ُ
   ] بَِالٌل َواْنُن أ

 ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئىككى مۇئهززىنى بار ئىدى. سهللهلالھۇپهيغهمبهر «
 تۇمهكم ئۇممۇيهنه بىرى ئابدۇلالھ ئىبنى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئۇالرنىڭ بىرى بىالل
ئـابـدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ  ،بولۇپرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 
  (ئهما مۇئهززىنگه ۋاقىتنى باشقىالر دهپ بېرهتتى). .»كۆزى كۆرمهيتتى

   ھېكمهتلهرئهزان ئېيتىشتىكى پهزىلهت ۋه 

بۇالرنى  ،بولۇپئهزان ئـېيتىشــــتىكى پهزىلهتلهر ئىنتــايىن كۆپ 
تۆۋهنــدىكى ئــايهت ۋه ھهدىســــلهردىن نــاھــايىتى ئۇچۇق ھېس قىلغىلى 

    :بولىدۇ
  َقنْ  [َقنْ 

َ
ُ َقنْهُ  ُهَريَْرةَ  ىِب أ َ ابَّ ِ ُ عَ  ِل اهللاِرَُسوْ َقْن  َر    :يِْه وََسلَّمَ لَ َصىلَّ ابَّ

ُدوْ  لَْو َفْعلَُم اجَّاُس َما« ِل، ُعمَّ لَْم جَيِ وَّ
َ
فِّ اْأل ْن يَْستَِهُموْ يِف اجَِّداِء َوالصَّ

َ
َعلَيِْه  ا،ا إِالَّ أ

  ] »اَالْستََهُموْ 
ــدۇكى پهيغهمبهر  ،ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى

ــهللهلالھۇ ــهللهم مۇنداق  س ــىلهر ئهزاننىڭ ۋه « : دېگهنئهلهيھى ۋهس ئهگهر كىش
ئۇنى چهك تاشلىشىپ ، سـهپته ناماز ئوقۇشـنىڭ سـاۋابىنى بىلسه ئىدى ئاۋۋالقى

  .»بولسىمۇ قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشقان بوالتتى
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 َقْن  [َقْن  
َ
ُ َقنْهُ  ىِب أ َ ابَّ ِ ُ َعلَ  ِل اهللاِرَُسوْ َقْن  ُهَريَْرَة َر    :يِْه وََسلَّمَ َصىلَّ ابَّ

ْدبََر إَِذا نُوْ «
َ
َالِة أ ِذفْ ِدَي لِلصَّ

ْ
َّ َال يَْسَمَع احكَّأ اٌط َح ُ رُضَ َ يَْطاُن َو َّ إِ الشَّ َذا َن َح

َّ خَيُْط  ُب احكَّثِْويْ  َقَض اغْ  ْقبََل َح
َ
ُ  :َفُقوُل  ،َر َننْيَ الَْمرِْء َوَغْفِسهِ أ ُ ا ا لَِما لَْم ْذُكْر َكذَ ْذُكْر َكَذا ا

َّ َفَظلَّ الرَُّجُل ما يَْدرِي َكْم َصىلَّ  ُل بْ قَ  نْ يَُكْن يَْذُكُر مِ    ] )(اكخاري »َح
ــدۇكى، ھۇرهيرهئهبــۇ  پهيغهمبهر  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دىن رىۋايهت قىلىنى
 نامازغا ئهزان ئېيتىلغان چاغدا،« :دېگهنئهلهيھى ۋه سهللهم مۇنداق  سـهللهلالھۇ

شــــهيتـان ئهزاننى ئـاڭلىمـاســــلىق ئۈچۈن ئوســــۇرغان پېتى كهينىگه قاراپ 
نامازغا تهكبىر ئېيتىلغان ھامان يهنه  . كېلىدۇتىكىۋېتىدۇ.ئهزان تۈگىگهنده يهنه 

غان ۋه ناماز ئوقۇ كېلىدۇيىن يهنه ېتهكبىر ئېيتىلىـپ بولغاندىن ك .تىكىۋېتىـدۇ
ـــاننىڭ دىلىغا: ئۇنى ئويال، ـــالرنىڭ  دهپ بۇنى ئويال، ئىنس ـــىده يوق ئىش ئېس

شۇنىڭ بىلهن ئۇ كىشى  ۋهسـۋهسه سېلىشقا باشاليدۇ. ، ئهكېلىپھهممىسـىنى 
   .»ئوقۇغانلىقىنى بىلهلمهي قالىدۇ رهكهتنامازنى قانچه 

بَا َسِعيدٍ  َقبْدِ  [
َ
نَّ أ

َ
ِ َصْعَصَعَة أ

َ
ُ َقنْهُ  اهللا بِْن َقبِْدالرَّمْحَِن بِْن أ َ ابَّ ِ ُ  اَل قَ  َر َ

 ْ ِّ َراَك حُتِبُّ الَْغنََم َواْكَاِديََة فَإَِذا ُكنَْت يِفْ  إِ
َ
َالِة فَاْرفَ  أ ذَّنَْت بِالصَّ

َ
ْو بَاِديَِتَك فَأ

َ
ْع َلنَِمَك أ

 ُ َ ٌء إِالَّ َشِهَد  ْ َ َصْوتََك بِاجَِّداِء فَإِنَُّه َال يَْسَمُع َمَدى َصوِْت الُْمؤَذِِّن ِجنٌّ َوَال إِنٌْس َوَال 
ُ عَ  َم الِْقيَاَمِة َسِمْعتُُه ِمنْ يَوْ   ] (خبارى) يِْه وََسلَّمَ لَ رَُسوِل اهللا َصىلَّ ابَّ

ئهبۇ سهئىد خۇدرى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھتىنئابدۇراخمان ئىبنى 
مهن ھهقىقهتهن « :دېگهنرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنىڭ دادىســــى ئابدۇلالھقا مۇنداق 

 سهن دهپ بىلىمهن. ،بېقىشنى ياخشى كۆرىدۇ سـېنى سهھرادا ياشاشنى ۋه قوي
ـــهھرادا تۇرغان ۋاقتىڭدا، نامازغا ئهزاننى ئۈنلۈك ئاۋاز بىلهن  قوي باققان ياكى س

ــا، ئوقۇغىن، ــقا  ئاۋازىڭ قانچه يىراققا ئاڭالنس ــان ياكى جىن ۋه ياكى باش ئىنس
ا ڭئهزاننى ئاڭلىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى قىيامهت كۈنى سا نهرسىلهر بولسۇن،
ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن شۇنداق  سـهللهلالھۇمهن رهسـۇلۇلالھ  .»گۇۋاھلىق بىرىدۇ

  ئاڭلىغان.

اِء بِْن َخزٍِب َعِن  [ ُ َقنْهُ الرَْبَ َ ابَّ ِ ُ َعلَيِْه وََسلََّم ، قَال: َر نَّ اجَّيِبَّ َصىلَّ ابَّ
َ
  أ



 

39 

ُ ِمثُْل « َ قُُه َمْن َسِمَعُه ِمْن َرْطٍب َوَيابٍِس، َو ُ َمدَّ َصْوتِِه، َوُيَصدِّ الُْمؤَذُِّن َفْغِفُر ابَّ
ْجِر َمْن َصىلَّ َمَعهُ 

َ
) »أ   ] (أمحد والنسا

 پهيغهمبهر ،قىلىنىــدۇكى ىۋايهتر ئهنھۇدىن رهزىيهلالھۇ ئــازىــپ ئىبنى بهرا
ــهللهلالھۇ ــهللهم ئهلهيھى س  ئۇنىڭ ئالالھ ئۈچۈن مۇئهززىن« :دېگهن مۇنداق ۋهس

 قۇرۇق-ھۆل ئاڭلىغان ئاۋازىنى ئۇنىڭ قىلىدۇ، مهغپىرهت مىقداردا يهتكهن ئاۋازى
ــىلهرگه ــى قهدهر نهرس ــقان نامازغا مۇئهززىنگه قايتۇرىدۇ، جاۋاب ھهممىس  قاتناش
  .»بېرىلىدۇ ئهجىر ئوخشاش ئهجرىگه كىشىلهرنىڭ

 .ھېسابلىنىدۇشوئارى ئهزان ئىســالم دىنىنىڭ مۇھىم بهلگىســى ۋه 
ئىسـالم دىنىنىڭ ئاساسى ۋه مۇسۇلمانچىلىقنىڭ بهلگىسى بولغان ئىمان 
كهلىمىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئـالغـان ئهزان كىشــــىلهرنى نامازغا چاقىرىش 

ھۇ لالهمۇھهممهد ســـهلل مۇناســـىۋىتى بىلهن ئالالھ تائاالنىڭ بىرلىكىنى،
ن ئېالن قىلىشتى ئىكهنلىكىنىئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ بهرھهق پهيغهمبهر 

   ئىبارهتتۇر.
ــده ئىســــالم دىنى  ــدىكهنيهر يۈزى ــاز قهتئى ،مهۋجۇتال بولى ــام  ين

ئهزان ؛ يدۇيوقالما قهتئىي مۇئهزان ناماز يوقالمىغان ئىكهن،؛ يوقـالمايدۇ
ــوئارى ئىســالم دىنىنىڭ  يوقالمىغان ئىكهن، ــۇنداق ش تا قىيامهتكىچه ش

غهپلهتتىكىلهرنى ئويغىتىــپ ئــاخىرىغىچه  جــاراڭلىق ئېالن قىلىنىــپ،
ْكرَبُ « ئهزان ئېيتىلغــانــدا ئهڭ بــاشــــتىال داۋام قىلىــدۇ.

َ
(ئــالالھ  »اهللا أ

ِّ « يىنېھهممىـدىن ئۇلۇغـدۇر) دهپ ئـانـدىن ك َالةِ  َ نـامازغا (» بَلَ الصــَّ
 ئالالھ ھهممىدىن« بۇنىڭ مهنىسى: ئېالن قىلىنىدۇ. )كېلىڭالرچاپسـان 

دۇنيــانىــڭ ئۆتكۈنچى مهنپهئهتلىرى ۋه تۈگىمهس  بۇ ئۇلۇغ بولغــانىكهن،
 »كېلىڭالرمهشـــغۇالتلىرىنى ۋاقىتلىق تاشـــالپ نامازنى ئادا قىلىشـــقا 

ى ياد ئېتىش ئۈچۈن ناماز ئـارقىلىق كىشــــىلهرگه ئـالالھ تـائاالن دېيىش
يهنه بىر جهھهتتىن  قىلىشـــتۇر. ئېالنئوقۇشـــنىڭ مۇھىملىقىنى قايتا 

ئهزان غهپلهتتىكى ۋه ئۇيقۇدىكى كىشــــىلهرنى ئويغىتىش  ئېيتقــانــدا
قىلىشـــى ۋه ناماز  تهپهككۇر ئۇلۇغلۇقىنىئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ  ئارقىلىق،
تۈرلۈك يــامــان ، ئۈچۈن يېتهكچى بولىــدۇ ، تهقۋادار بولۇشــــىئوقۇشــــى
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ــۇلمانالر كۈنده بهش ۋاخ  ــقا ئاگاھالندۇرىدۇ. شــۇڭا مۇس ئىشــالردىن يېنىش
ئهزان ئاۋازىنى ئاڭالپ تۇرۇشنى بهكمۇ ياخشى كۆرىدۇ. ئهزان مۇئمىنلهرنىڭ 
كۆڭۈللىرىنى ئىزگۈ تىلهكلهرگه، ياخشــىلىقالرغا، جهننهتكه تهلپۈندۈرىدۇ. 

پ، ئۇالرنى ھهق يولغا زۇلمهت باســــقان كۆڭۈللهرگه يورۇقلۇق بېغىشــــال
  .يېتهكلهيدۇ

 قــاراڭغۇ دىلالرنى يۇرۇتــااليــدىغــان نۇر بــار، ھىــدايهت بــار. ئهزانــدا،
مۇســۇلمان بولمىغان نۇرغۇن كىشــىلهرنىڭ ئىســالمنىڭ نىداســى بولغان 

 نۇقتىنىئهزاننى ئـاڭالپ ئىمان ئېيتىپ مۇســــۇلمان بولغانلىقى مانا بۇ 
ــلىرى  ــپاتاليدۇ.تۈركىيه دىن ئىش الن ېيىلى ئ -2012تارماقلىرىنىڭ ئىس

قىلغان دوكالتىدا ئېيتىلىشــىچه، ئالدىنقى بىر يىلدا ســاياھهت ۋه باشــقا 
قاتارلىق دۆلهتلهردىن  ئامېرىكا فىرانســىيه، ، گېرمانىيهبىلهن  ســهۋهبلهر
ــۇلمان بولغان، 634گه كهلگهن هتۈركىي ــى ئىمان ئېيتىپ مۇس  نهپهر كىش

مغا كىرىشــــىگه ئهڭ چوڭ تهســــىر ئىســــال بولۇپئۇالرنىڭ مۇســــۇلمان 
ــه دهل ئهزان بولغان. ــهتكهن نهرس ئهزاندا يهنه ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى  كۆرس

ىنىڭ كبىرلهشــــمه خهلىپىلى ئهرهب قىلىـدىغـان مۆجىزه بار.نـامـايـان 
 مېرىـدىيان بـايقىشــــىچه، تهتقىقـاتچىلىرىنىـڭپهنلىرى  مـاتېمـاتىكـا

 ۇممهلر شارىدىكى يه سـهۋهبلىكسـىزىقىنى ئاسـاس قىلغان ۋاقىت پهرقى 
بىر جايدا ئېيتىلغان ئهزاننىڭ ئاياغلىشــىشــىغا ئۇلىشىپ يهنه بىر جايدا 

مانا مۇشــۇ تهرىقىده پۈتۈن يهر شــارى  ئهزان ئېيتىلىشــقا باشــاليدىكهن،
ســــائهتنىـڭ ھهممىســــىده ئهزان ئاۋازى  24كۈنـدۈز - كېچهبۇيىچه بىر 

  ئۈزۈلمهي داۋام قىلىدىكهن.   

  ۇنىڭ مهنىسىئهزاننىڭ تېكىستى ۋه ئ

ــتى ــا  ئهزاننىڭ تېكىس ــتنهقىل كهلتۈرۈلگهن  يۇقىرىدابولس ه ھهدىس
   :تاپقان تهركىببايان قىلىنغىنىدهك تۆۋهندىكى كهلىمىلهردىن 

 َ ْكرَبُ ا
َ
   ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ هللا أ

 َ ْكرَبُ  هللا
َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ

 َ ْكرَبُ  هللا
َ
   ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ
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 َ ْكرَبُ  هللا
َ
   ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ

َ إِالَّ  َ ْن َال إِ
َ
ْشَهُد أ

َ
بىر ئالالھتىن باشقا  كى،گۇۋاھلىق بىرىمهن __ اهللاأ

  ؛تۇرئىالھ يوق
َ إِالَّ  َ ْن َال إِ

َ
ْشَهُد أ

َ
بىر ئالالھتىن باشقا  ،بېرىمهنكىگۇۋاھلىق  __ اهللاأ

  ؛تۇرئىالھ يوق
ًدا رَّ  نَّ حُمَمـَّ

َ
ُد أ هـَ شــْ

َ
وْ أ مۇھهممهد  ،بېرىمهنكىگۇۋاھلىق  __ ُل اهللاِســُ

  ؛ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ بهرھهق پهيغهمبىرىدۇر
وُل  ًدا رَســُ نَّ حُمَمـَّ

َ
ُد أ هـَ شــْ

َ
مۇھهممهد  ،بېرىمهنكىگۇۋاھلىق  __ اهللاِأ

  ؛ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ بهرھهق پهيغهمبىرىدۇر
 ِّ َالةِ  َ   ؛كېلىڭالرنامازغا چاپسان  __ بَلَ الصَّ
 ِّ َالةِ  َ   ؛كېلىڭالرنامازغا چاپسان  __ بَلَ الصَّ
 ِّ   ؛كېلىڭالرنىجاتلىققا چاپسان  __ ِح الَ فَ بَلَ الْ  َ
 ِّ   ؛كېلىڭالرنىجاتلىققا چاپسان  __ ِح الَ فَ بَلَ الْ  َ

 َ ْكرَبُ  هللا
َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ

 َ ْكرَبُ هللا ا
َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ

  بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر. __ اهللا ال هل إالَّ  
بــامــدات نــامىزىــدىن بــاشــــقــا پۈتۈن پهرز نــامــازالرنىــڭ  يۇقىرىقىالر

ئهممـا بـامدات  ۋاقىتلىرى ئۈچۈن ئوقۇلىـدىغـان ئهزاننىـڭ تېكىســــتى.
ــامىزىنىــڭ ۋاقتى ئۈچۈن ِّ « ن ـــــان  __ ِح الَ فَ بَلَ الْ  َ ــا چــاپس نىجــاتلىقق

َ « دىن كېيىن ۋه ئاخىرقى»كېلىڭالر ْكرَبُ  هللا
َ
ن دى»ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ

  :ئاۋۋال
» َ َالُة َخرْيٌ مِّ ا   ؛ياخشى ئۇيقۇدىنناماز  __ َن اجَّْومِ لصَّ
 َ َالُة َخرْيٌ ِمَن اجَّْومِ ا ــَّ ـــى ئۇيقۇدىنناماز  __ لص ئىبارىلهر  دېگهن »ياخش

    ئوقۇلىدۇ.
   : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  سهللهلالھۇبۇ ھهقته پهيغهمبهر 

  نْ قَ [
َ
ُ َقنْهُ   ةَ ورَ ذُ  حَمْ ْ أ َ ابَّ ِ  يِن مْ لِّ ! عَ اهللاِ َل وْ سُ ا رَ يَ « :ُت لْ قُ  ،اَل قَ  َر

َ
 »انَ ذَ  اْأل

َ َت: لْ قُ  ِح بْ الصُّ  ةَ الَ َص  نَ اكَ  نْ إِ فَ « :اَل قَ ، وَ هُ مَ لَّ عَ فَ  َالُة َخرْيٌ ِمَن اجَّْومِ ا َ  ، لصَّ  ا
َ
َ  ، رَبُ كْ هللا أ هللا ا
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َ
  ] (رواه أبو داود) »اهللا الَّ هل إِ  الَ  ، رَبُ كْ أ

ــدۇكى، مهن  ئۇ: ئهبـى مهھـزوره رهزىـيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى
ئى رهســـۇلۇلالھ! ماڭا ئهزاننى « ئهلهيھى ۋهســـهللهمگه: ســـهللهلالھۇپهيغهمبهر 

شــــۇنىــڭ بىلهن پهيغهمبهر . دېگهن ،دېــدىم »ئۆگىتىــپ قويغــان بولســــىال
ئهگهر بامدات « ۋه ئۇنىڭغا: قويغان،ئهلهيھىســســاالم ئۇنىڭغا ئهزاننى ئۆگىتىپ 

َ « نامىزىغا ئهزان ئېيتساڭ: َالُة َخرْيٌ مِّ ا    ؛ياخشى ئۇيقۇدىنناماز  __ َن اجَّْومِ لصَّ
 َ ْكرَبُ  هللا

َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ

 َ ْكرَبُ  هللا
َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ أ

ــقا ھېچ ئىالھ يوقتۇ __ ال هل إال اهللا   » دېگىن ر،بىر ئالالھتىن باش
  .دېگهن

  ئېيتىشنىڭ ھۆكمى ئهزان ۋه تهكبىر

بهش ۋاخ نــامــاز بىلهن جۈمه نــامىزىنى ئهرلهرنىــڭ جــامــائهت بولۇپ 
ھېيت ۋه جىنازا  ئوقۇشـلىرى ئۈچۈن ئهزان ئوقۇش تهكىتلىك سۈننهتتۇر.

ــامــازالر ئۈچۈن ئهزان ــا پهرز بولمىغــان ن ــاشــــق ــامــازلىرى ۋه ب تهكبىر -ن
ــدۇ. ــاي ــالالر ئۈچۈن  ،ئهرلهر ئۈچۈن ســــۈننهتئهزان ئوقۇش  ئوقۇلم ــاي ئ

ـــبهتهن  ھتۇر،ۇمهكر ـــنىڭ ئايالالرغا نىس  مهكرۇھئهزان ۋه تهكبىر ئېيتىش
   :مۇنداق دېگهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما ئۆمهرھهققىده ئىبنى  ئىكهنلىكى

َ  َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن ُقَمرَ  [ َ اهللاُ َقنُْهما ِ نَُّه قَاَل:  َر
َ
  ك

َذاٌن َوَال إِقَاَمةٌ لَيَْس بَلَ النِّسَ «
َ
  ] الكربى)اكيهيق يف السنن ( »اِء أ

  .»ئايالالرغا ئهزان ئوقۇش ۋه تهكبىر ئيتىش يوق«
(ۋاقتىدا  مهيلى قازا بولســــۇن، (ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز) مهيلى ئادا

 بولســــۇن، ئوقۇيالماي ۋاقتى چىقىپ بولغاندىن كىيىن ئوقۇلغان ناماز)
، يالغۇز بولســۇن ياكى ئۆز يۇرتىدا بولســۇن ســهپهر ئۈســتىده بولســۇن ياكى

جهزىرىلهرده -جامائهت بىلهن بولســۇن، ئادهم بار يهرده بولســۇن، ياكى چۆل
پهرز نامازالر ئۈچۈن ئهزان  ھهر قانداق شـــارائىتتا،ئىشـــقىلىپ بولســـۇن، 

جـامـائهت بىلهن ئوقۇمـاقچى بولغـان پهرز نامازالردا  ئوقۇش ســــۈننهتتۇر.
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كۈن ۋه ئــاي  ھېيــت نــامــازلىرى،. هكرۇھتۇرم ئېتىشئهزاننى تهرك 
  تۇتۇلغاندا ئوقۇلىدىغان ناماز ئۈچۈن ئهزان ۋه تهكبىر ئوقۇلمايدۇ.

ُ َقنْهُ  َقْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة  [ َ ابَّ ِ ُ َعلَيْ قَاَل: َصلَّيُْت َمَع رَُسوْ  َر ِ َصىلَّ ابَّ ِه ِل ابَّ
ٍة وََسلََّم الِْعيْ  َذاٍن َوَال إِقَاَمةٍ َديِْن َلرْيَ َمرَّ

َ
َينْيِ بَِغرْيِ أ    ] )رواه مسلم( .َوَال َمرَّ

مهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ  : دېگهنجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق «
ئارقىســــىدا تۇرۇپ بىر نهچچه قېتىم ھېيت نامازلىرىنى ئهزان ۋه تهكبىرســــىز 

  .»دېگهن ئوقۇدۇم،
. تهكبىر ئوقۇلمايدۇ مۇ ئهزان،نامىزى ئۈچۈن ۋىتىردىن باشــــقا ىڭئۇن

نــامىزىنىــڭ ۋاقتىنىــڭ  ۋىتىرچۈنكى خۇپتهن نــامىزىغــا ئوقۇلغــان ئهزان 
شـۇنىڭدهك يهنه سۈننهت نامازالرغىمۇ ئهزان ۋه  كىرگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

  تهكبىر ئوقۇلمايدۇ.
 ئوقۇغانداكهتســـه ئۇنىڭ قازاســـىنى  بولۇپئهگهر بىرهر ۋاخ ناماز قازا 

  ئهزان ئېيتىدۇ ۋه تهكبىر ئوقۇيدۇ.
ــــا، بۇ نامازالرنى ئوقۇش ناماز ۋاخ  قانچه ئهگهر قازا بولغىنى بىر بولس

ئــالــدىــدا پهقهت بىر قېتىم ئهزان ئوقۇلىــدۇ ۋه قــالغــان ھهر بىر نــامــازغــا 
دىن باشــــقا ئهزان ئوقۇشــــتا ىڭئۇن تهكبىر ئېيتىلىـدۇ.ئـايرىم -ئـايرىم

  تۆۋهندىكىدهك شهرتلهر بار:
  ؛ناماز ۋاقتىنىڭ كىرىشى .1
 ؛تىلىدا ئوقۇلۇشى بئهزاننىڭ ئهره .2
 ؛ئهزاننىڭ ئاشكارا ئوقۇلۇشى .3
ئهزان تېكىستلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ بىر مۇئهززىن تهرىپىدىن  .4

 ؛ئوقۇلۇشى
ئـاقىل ۋه باالغهتكه يهتكهن  ئهر، مۇئهززىننىـڭ مۇســــۇلمـان، .5

 ؛ بولۇشى
 ه قىلىش ۋهئهزاندا ئوقۇلىدىغان ســۆزلهرنىڭ تهرتىپلىرىگه رىئاي .6

 .ى قاتارلىقالرئارقىدىن ئوقۇش-ئارقا
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  ئهزاننىڭ سۈننهتلىرى

  ئهزاننىڭ سۈننهتلىرى تۆۋهندىكىچه:
  ؛بولۇشىمۇئهززىننىڭ ئاۋازى چىرايلىق ۋه جاراڭلىق  .1
 مۇناردا ئوقۇلۇشــى ئېگىزئهزاننىڭ ئهتراپقا ئاڭلىنىشــى ئۈچۈن  .2

 ؛ۋه باشقا قوالي ئىمكانىيهتلهردىن پايدىلىنىشى
 ؛بولۇشىكىشى مۇئهززىن ناماز ۋاقتىلىرىغا رىئايه قىلىدىغان  .3
 ؛بولۇشىمۇئهززىننىڭ تاھارهتلىك  .4
 ؛مۇئهززىننىڭ كور بولماسلىقى .5
ى ياك مۇئهززىن ئهزان ئوقۇغاندا بارماقلىرىنى قۇلىقىغا تىقىشــى .6

 ؛كۆرسهتكۈچ بارمىقى بىلهن قۇالق قاپقىسىنى بېسىشى
 ؛ئوقۇشى مۇئهززىننىڭ ئهزاننى قىبلىگه قاراپ .7
ِّ « مۇئهززىننىڭ .8 َالةِ  بَلَ  َ  يۈزىنى ئوڭ تهرهپكه، دېگهنده» الصــَّ

» ِّ   ؛بۇرىشىيۈزىنى سول تهرهپكه  دېگهنده »الَْفَالِح  بَلَ  َ
ــى ئۈچۈن ئهزاننىڭ نامازنىڭ  .9 ــىلهرنىڭ نامازغا ھازىرلىنىش كىش

 ؛ئاۋۋالقى ۋاقتىدا ئوقۇلۇشى
ئوقۇپ بولغاندىن ئهزان تېكىستلىرىدىن ھهر بىر كهلىمىنى  .10

ئـاندىن ئىككىنچى كهلىمىنى  ،ئـازراق توختىۋېلىـپ كىيىن،
 .قاتارلىقالر ئوقۇشى

  ھلىرىۇئهزاننىڭ مهكر

  :چهئىشالر تۆۋهندىكىبولىدىغان  مهكرۇھئهزان ئوقۇشتا 
  ؛ ئېتىشئهزاننىڭ سۈننهتلىرىنى تهرك  .1
(بۇ ۋاقىتتا ئهزاننى قايتا ئوقۇش  پ ھالهتته ئهزان ئوقۇش،ۇنۇج .2

 ؛م)الزى
ئهزان كهلىمىلىرىنى ئۆزگهرتىۋىتىدىغان شــــهكىلده ئۆزگهرتىپ  .3

 ؛ئوقۇش
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 ؛ئهزاننى مېڭىپ تۇرۇپ ئوقۇش .4
 ؛ئهزاننى ئولتۇرۇپ تۇرۇپ ئوقۇش .5
 قاتارلىقالر. سۆزلهشئوقۇش جهريانىدا  ئهزان .6

 تهكبىر توغرىسىدا

َ  تهكبىر پهرز نامازالرنى ئوقۇش ئالدىدا  يىن،ېئهزاندىن ك __ قَاَمُة)ْإلِ (ا
نـامـازغا ھازىر بولغانالرغا نامازنىڭ باشــــلىنىدىغانلىقىنى ئېالن قىلغان 

تهكبىرنىڭ يولغا قۇيۇلۇش  ھـالـدا ئـالالھ تـائـاالنى ئۇلۇغالش دېمهكتۇر.
تهكبىرنىڭ  ، بولۇپچىقىشــــى بىلهن بىردهك  كېلىپتارىخى ئهزاننىڭ 

  :دېيىلگهنئېيتىلىش شهكلى ھهققىده كهلگهن ھهدىسته مۇنداق 
ىِب َشيْبََة قَاَل:َعِن  [

َ
ْصَحاُب  انَ عَ َحدَّ  ابِْن أ

َ
ُ  َصىلَّ  حُمَمَّدٍ  أ نَّ  ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

َ
 َقبْدَ  أ

 ِ ُ  َصىلَّ  اجَّيِبِّ  إِىَل  َجاءَ  َزيْدٍ  ْننَ  ابَّ ِ  رَُسوَل  يَا : َفَقاَل  ، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ يُْت  ابَّ
َ
 الَْمنَامِ  يِف  َرأ

نَّ 
َ
انِ  ثَْوَبانِ  وََعلَيْهِ  قَائًِما رَُجال َكأ ْخرَضَ

َ
ذَّنَ  ، َحائٍِط  ِجْذَمةِ  بَلَ  أ

َ
قَامَ وَ  ، َمثىَْن  َمثىَْن  فَأ

َ
 أ

  ] (رواه اكيهىق) َمثىَْن. َمثىَْن 
ـــهيبه « ـــهللهلالھۇ مۇھهممهد : دېگهنمۇنداق ئىبنى ئهبى ش ئهلهيھى  س

 زهيىدئابدۇلالھ ئىبنى  :دېگهنىدىنىڭ ســــاھابىلىرى بىزگه مۇنداق ۋهســــهللهم
ر مهن بى ئى رهسۇلۇلالھ! : كېلىپئهنسـارى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا 

چۈشــۈمده ئۈســتىگه ئىككى يېشــىل كىيىم كىيىۋالغان بىر كىشــى  چۈش كۆردۈم،
ـــتىده تۇرۇپ ئهزان كهلىمىلىرىنى ئىككى قېتىمدىن   جۈپ)-(جۈپتامنىڭ ئۈس

 . » دېگهن ،ئېيتتى جۈپ)-(جۈپ ئېيتتى، تهكبىرلهرنىمۇ ئىككى قېتىمدىن
  تهكبىرلهرنىڭ تېكىستى تۆۋهندىكىدهك بولىدۇ:

 َ ْكرَبُ ا
َ
   ؛ۇلۇغدۇرئالالھ ئهڭ ئ __ هللا أ

 َ ْكرَبُ ا
َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ هللا أ

 َ ْكرَبُ ا
َ
   ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ هللا أ

 َ ْكرَبُ ا
َ
   ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ هللا أ

َ إِالَّ اهللا َ ْن َال إِ
َ
ْشَهُد أ

َ
بىر ئالالھتىن باشقا  كى،گۇۋاھلىق بىرىمهن __ أ
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  تۇر؛ئىالھ يوق
َ إِالَّ  َ ْن َال إِ

َ
ْشَهُد أ

َ
بىر ئالالھتىن باشقا  كى،گۇۋاھلىق بىرىمهن __ اهللاأ

  تۇر؛ئىالھ يوق
ًدا رَّ  نَّ حُمَمــَّ

َ
ُد أ هــَ شــْ

َ
وْ أ مۇھهممهد كى،گۇۋاھلىق بىرىمهن __ ُل اهللاِ ســُ

  ؛ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ بهرھهق پهيغهمبىرىدۇر
وُل اهللا ًدا رَســُ نَّ حُمَمـَّ

َ
ُد أ هـَ شــْ

َ
مۇھهممهد كى، گۇۋاھلىق بىرىمهن __ أ

  ؛ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ بهرھهق پهيغهمبىرىدۇر
 ِّ َالةِ  َ   ؛لىڭالرېنامازغا چاپسان ك __ بَلَ الصَّ
 ِّ َالةِ  َ   ؛لىڭالرېنامازغا چاپسان ك __ بَلَ الصَّ
 ِّ   ؛لىڭالرېنىجاتلىققا چاپسان ك __ ِح الَ فَ بَلَ الْ  َ
 ِّ   ؛لىڭالرېنىجاتلىققا چاپسان ك __ ِح الَ فَ بَلَ الْ  َ

َالةُ    ؛ىاشالندناماز ب __ قَْد قَاَمِت الصَّ
َالةُ    ؛دىاشالنناماز ب __ قَْد قَاَمِت الصَّ

 َ ْكرَبُ ا
َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ هللا أ

 َ ْكرَبُ ا
َ
  ؛ئالالھ ئهڭ ئۇلۇغدۇر __ هللا أ

  بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر. __ اهللاال هل إال 

  تهكبىرنىڭ ھۆكمى

يهنى پهرز نامازالر  ئهزاننىڭ ھۆكمىگه ئوخشاشتۇر،تهكبىرنىڭ ھۆكمى 
مهيلى ئۆز  مهيلى قازا ناماز بولســـۇن، بولســـۇن،ناماز مهيلى ئادا  ئۈچۈن،

پۈتۈن ھالالردا ئهرلهرنىڭ تهكبىر  ،ياكى ســهپهرده بولســۇن يۇرتىدا بولســۇن
ــــۈننهتتۇر. ــــى س ــــىمايدىغان تهرهپلىرى  ئوقۇش تهكبىرنىڭ ئهزانغا ئوخش

  تۆۋهندىكىچه:
 هزان پهرز نـامـازالرنى جـامـائهت بىلهن ئادا قىلىش ئۈچۈن ئوقۇلىدۇ.ئ

ياكى يالغۇز  ،تهكبىر بولســــا جـامـائهت بىلهن ئوقۇلغـان ناماز بولســــۇن
  پۈتۈن پهرز نامازالر ئۈچۈن ئوقۇلىدۇ. ئوقۇلغان ناماز بولسۇن،

 ۇ.ئوقۇلىد تېز-ئۇنىڭ ھهرپلىرى بىلىنىدىغان دهرىجىده تېز تهكبىر،
 ،بىرال نهپهسته بىرلهشتۈرگهن ھالداقان كىشى ئىككى سۆزنى تهكبىر ئېيت
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 يىنكى سۆزنى بىر ئاۋاز بىلهن ئوقۇيدۇ.ېك

  قايتۇرۇش جاۋابئهزانغا 

ــىلهرنىڭ  دېگىنىمىزقايتۇرۇش  جاۋابئهزانغا  ئهزاننى ئاڭلىغان كىش
مۇئهززىن ئېيتقان  مۇئهززىننىـڭ ئېيتقانلىرىنى قايتىلىشــــى دېمهكتۇر.

كهلىمىلىرىنىڭ ھهممىسىنى مۇئهززىن ئوقۇغانغا ئوخشاش شهكىلده ئهزان 
  پهقهتال بولۇپ، بىلىۋالىدىغان يېرى قايتىالپ ئوقۇش

 ِّ َالةِ  َ   ؛كېلىڭالرنامازغا چاپسان  __ بَلَ الصَّ
 ِّ َالةِ  َ   ؛كېلىڭالرنامازغا چاپسان  __ بَلَ الصَّ
 ِّ   ؛ىڭالركېلنىجاتلىققا چاپسان  __ ِح الَ فَ بَلَ الْ  َ
 ِّ    دېگهنده، كېلىڭالرنىجاتلىققا چاپسان  __ ِح الَ فَ بَلَ الْ  َ

َة إِالَّ بِاهللا دهپ  ،كۈچ قۇۋۋهت پهقهت ئالالھ بىلهندۇر __ َال َحْوَل َوَال قُوَّ
الھۇ لهسهلل بۇ ھهقته پهيغهمبهر مۇستهھهپتۇر. ئىككى قېتىم قايتىالش

   : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
اِب:َقْن  [ ُ َقنْهُ  ُقَمَر بِْن اخْلَطَّ َ ابَّ ِ ُ  َصىلَّ اهللاِ  قال رَُسوُل  قال َر    :َسلَّمَ وَ  َعلَيْهِ  ابَّ
ْكرَبُ  :إَِذا قَاَل الُْمؤَذِّنُ «

َ
ْكرَبُ اهللا أ

َ
َحُدُكمُ   ،اهللا أ

َ
ْكرَبُ  :َفَقاَل أ

َ
ْكرَبُ اهللا أ

َ
 ُعمَّ  ،اهللا أ

َ إِالَّ  :قَاَل  َ ْن َال إِ
َ
ْشَهُد أ

َ
َ إِالَّ اهللا :قَاَل  ،اهللاأ َ ْن َال إِ

َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا  :ُعمَّ قَاَل  ،أ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

ًدا رَُسوُل اهللا :قَاَل  .رَُسوُل اهللا نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َالةِ قَاَل  :ُعمَّ قَاَل  ،أ َّ بَلَ الصَّ  َال َحْوَل َوَال  :َ

َة إِالَّ بِاهللا َّ بَلَ الَْفَالِح  :ُعمَّ قَاَل  ،قُوَّ َة إِالَّ بِاهللا :قَاَل  ،َ هللا ا :ُعمَّ قَاَل  ،َال َحْوَل َوَال قُوَّ
ْكرَبُ قَاَل 

َ
ْكرَبُ اهللا أ

َ
ْكرَبُ  :أ

َ
ْكرَبُ  ،اهللا أ

َ
َ إِالَّ اهللا :ُعمَّ قَاَل  ،اهللا أ َ َ إِالَّ اهللا :قَاَل  ،َال إِ َ ِمْن  َال إِ

  ] )مسلم  رواه (» قَلِْبِه َدَخَل اجْلَنَّةَ 
ــالالھۇ ئهكبهر،« مۇئهززىن ئهزان ئوقۇپ« ــالالھۇ ئهكبهر ئ ــده  »ئ دېگهن

ــىلهرمۇ ــھهدۇ« ئۇ؛ دهڭالر» ئالالھۇ ئهكبهر،ئالالھۇ ئهكبهر« س ئهنال ئىالھه  ئهش
 ئهشھهدۇ« ئۇ؛ دهڭالر »ئىللهلالھئهنال ئىالھه  ئهشـھهدۇ« دېگهنده،» ئىللهلالھ

ئهننه مۇھهممهدهن  ئهشــــھهدۇ« دېگهنــده، »ئهننه مۇھهممهدهن رهســــۇلۇلالھ
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الھهۋله ۋهال قۇۋۋهته « ، دېگهنده »ساالھ ھهييهئهلهس« ئۇ؛ دهڭالر »رهسـۇلۇلالھ
الھهۋله ۋهال قۇۋۋهته « دېگهنده، »فهالھ ھهييهئهلهل« ئۇ؛ دهڭالر »ئىلال بىلالھ
 دېگهنده ســـىلهرمۇ »ئالالھۇ ئهكبهر ئالالھۇ ئهكبهر،« ئۇ؛ دهڭالر »ئىلال بىلال

 دېگهنده،» ئىللهلالھالئىلهھه « ئۇ ؛دهڭالر» ئالالھۇ ئهكبهر ۇ ئهكبهر،ئالالھ«
ــدىن  يۇقىرىقىالردىنكى ىكىم؛ دهڭــالر »ئىــلــلهلــالھالئىــلهھه « چىن قهلبى

  .»ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ دهيدىكهن،
ــــمۇ  ــــاش ئهزانغا جاۋاب قايتۇرغانغا تهكبىرگه جاۋاب قايتۇرۇش ئوخش

  تۆۋهندىكىچه: ئوخشىمايدىغان يېرىبولۇپ، پهقهت 
َالةُ    ؛باشالندىناماز  __ قَْد قَاَمِت الصَّ
َالةُ    ، دېگهن ۋاقىتتاباشالندىناماز  __ قَْد قَاَمِت الصَّ

ا   َداَمهـَ
َ
ا اهللا َوأ اَمهـَ قـَ

َ
ــائــاال  __أ ــالالھ ت ــامــازنى ئوقۇشــــقــا ۋه  ئ ئۇ ن

  دېگهن دۇئانى ئوقۇيمىز. قىلغاي! نېسىپداۋامالشتۇرۇشقا 
يىن ېئهزاننى ئـاڭلىغان كىشــــىنىڭ ئهزاندىن كئۇنـدىن بـاشــــقـا 

    :تۆۋهندىكى دۇئانى ئوقۇشى سۈننهتتۇر
]  َ عْ ا َّ الِة الَْقائِمَ  ةِ وَ للَُّهمَّ رَبَّ هِذهِ ا ِة، والصَّ ً  ِة، آِت احكَّامَّ دا َة ، لَ ِسيْ الْوَ  نِ حُمَمَّ
ِ  نِ داً َقاًما حمُْموْ ثُْه مَ اْنعَ وَ  ،لَةَ والَْفَضيْ  َّ   ] َعْدتَهوَ  يْ ا
مۇھهممهد  ى ئــالالھ!رهببامىـل ئهزاننىـڭ ۋه ھــازىرقى نـامـازنىــڭ كـئى «

ئهلهيھى ۋهسهللهمگه جهننهتتىكى يۇقىرى ئورۇننى ۋه ئالىي مهرتىۋىنى  سهللهلالھۇ
ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ئۇنىڭغا ۋهده قىلغان بۈيۈك  سـهللهلالھۇمۇھهممهد  ،هيالبهرگ

  ».هيالشاپائهت قىلىش ماقامىغا يهتكۈزگ
   :دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  سهللهلالھۇبۇ ھهقته پهيغهمبهر 

َ ٍر رَ ابِ وَعْن جَ  [ نَّ رَُسوْ  قَ هللا ِ
َ
ِ نُْه أ   َعلَيِْه وَسلَّمَقاَل:   َصىّل اهللاَل ابَّ

َ  ِحنْيَ  قَاَل  نْ مَ « َ ُع اجِّدَ ْسمَ ي عْ ُهمَّ رَبَّ هٰ للّٰ اَء: ا َّ ِة ، وَ  ةِ وَ ِذهِ ا الَ احكَّامَّ ِة، ِة الَْقائِمَ الصَّ
ً  آِت  دا ً ُموْ حَمْ َقاًماثُْه مَ اْنعَ وَ  ،لَةَ الَْفَضيْ لََة ، وَ ِسيْ الْوَ  نِ حُمَمَّ ِ  نِ  دا َّ ُ ، حَ  َعْدتَهُ وَ  يْ ا َ لَّْت 

  ] )رواه اكخاري( .»ةِ امَ الِْقيَ  ْومَ يَ  يِتْ َشَفاعَ 
 ئهلهيھى سهللهلالھۇپهيغهمبهر  جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
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َ « كى ئهزاننى ئاڭالپىكىم: « دېگهنۋهســهللهم مۇنداق  عْ ُهمَّ رَبَّ هٰ للّٰ ا َّ ِة ،  ةِ وَ ِذهِ ا احكَّامَّ
الَ وَ  ــَّ داً  ِة، آِت ِة الَْقائِمَ الص يْ الْوَ  نِ حُمَمَّ ــِ يْ لََة ، وَ س ــَ ً ُموْ حَمْ َقاًماثُْه مَ اْنعَ وَ  ،لَةَ الَْفض ِ  نِ  دا َّ  يْ ا
  ».ئېرىشىدۇمېنىڭ شاپائىتىمگه  ئوقۇسا،دۇئانى  دېگهن »َعْدتَهُ وَ 

ئهزان ئېيتىلغان ۋاقىتتا، ئهزاننى ئۇلۇغالش يۈزىســــىدىن ئامال بار 
ئهزانغا قۇالق ســــېلىش ۋه ئهزانغا  پ،ىتىمهشــــغۇالتنى توختقىلىۋاتقان 

قـايتۇرۇش الزىم. بۇ ھهقته ئىبنى تهيمىيه رهھىمهھۇلالھۇ تائاال:  جـاۋاب
تهســــبىھ بىلهن -ىشــــىلهر ئهگهر زىكىرك ئهزان ئېيتىلغـان ۋاقىتتـا،«

 جاۋابئۇنى دهرھال توختىتىپ ئهزانغا  بولســــا، بولۇۋاتقـانمهشــــغۇل 
ــــى كېرهك، چۈنكى ئهزانغا  قايتۇرۇش ۋاقىتلىق ئىبادهت  جاۋابقايتۇرۇش

-لېكىن زىكىر ى بولمايدۇ،ىلكهتســــه تۇلۇقلىغ ئۆتۈپۋاقتى  ، بولۇپ
  . هندېگ »مۇستهسنادۇر كېتىشتىن ئۆتۈپتهسبىھ ئېيتىش بولسا ۋاقتى 

بولغان ئهزانغا شــــوئارى ئـالالھ ھهممىمىزنى ئىســــالمنىـڭ بۈيۈك 
ــاپائىتىگه  جاۋاب ھهقىقىي قايتۇرۇپ قىيامهت كۈنى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ش

  قىلسۇن! نېسىپ ئېرىشىشكه

ِ رَبِّ الْٰعالَِمنْي آوَ  ِن احْلَْمُد ِبَّ
َ
  ِخُر َدْعٰوانَا أ

 
***********************************  

 تهييـارالش جهريانىدا جۇڭگو تهبلىغ مهزمۇنلىرىنى-بۇ ۋهزئىزاھـات: 
ــان  ــاتق ــارق تهبلىغلهر -يېڭى ۋهز«ئىســــالم دىنى جهمئىيىتى تۈزۈپ ت

 ئاپتونومژۇرنىلى ۋه شىنجاڭ ئۇيغۇر » جوڭگۇ مۇسـۇلمانلىرى«، »توپلىمى
ــــالم دىنى جهمئىيىتى  ــــىھهتته -ۋهز«تۈزۈپ تارقاتقان رايونلۇق ئىس نهس

ــالى ــاتىرىي ــدىلىنىش م ــاي ــا ر ۋهتهنپهرۋهر دىنىي زاتالرنى »پ ، ش ئۇ ئ
تهربىـيهلهش خىـزمىـتىـگه رهھبهرلىــك قىلىش گۇرۇپپىســــى تۈزگهن 

  ندۇق.پايدىال قاتارلىقالر ماتېرىيالالردىنمۇ» لهرتالالنغان ۋهز«
هلۇم ىن مسهۋىيىمىزنىڭ چهكلىك، ۋاقىتنىڭ قىس بولۇشى سهۋهبىد
  خاتالىقالر بولۇشى مۇمكىن، تۈزىتىپ ئوقۇشىڭالرنى سورايمىز.
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  كۈنى (جۈمه) -28ئاينىڭ  -2
  
  

  پهرىشتهلهرگه ئىمان ئېيتىش
  

 
َ
يْٰطانِ 	نَ مِ  اهللاِبِ  ذُ وْ عُ أ  مِ ِۢ اهللاِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيْ   الرَِّجيْمِ  الشَّ

  
 َ ِ الَْمِلِك الَْمْعبُوِْد، ا ْى َفبرُْصُ حْلَْمُد ِبَّ ِ

َّ َحِد اللَِّطيِْف الْوَُدوِْد، اَْكَِصرْيِ ا
َ
اَلَْواِحِد اْأل

ْخَرِة  وَْداِء بَلٰ الصَّ َجْرَياَن الَْماِء ىِف احْلََجِر اجْلَاُموِْد، َوَال خَيىَْف َعلَيِْه َدنِيُْب اجَّْملَِة السَّ
وِْد، وََصىلَّ اهللا بَلٰ  اِء ىِف اللَّيَاِل السُّ ُ نَ  الّصمَّ ُ ٍد َصىلَّ اهللا َعلَيِْه وََسلََّم َقبُْدُه َورَُسْو يِبٌّ حُمَمَّ

ْصَحابِِه َصَالًة وََسالًَما َدائِِمنْيَ َماَغبََت َزْرٌع 
َ
ِ َوأ ِ فَْت بِِه اْآلبآُء َواجْلُلُوُْد، وبََلٰ آ ترََشَّ

ا َنْعُد: مَّ
َ
ا . أ ْوَرَق ُعوٌْد، وََسلََّم تَْسِليًْما َكِثرْيً

َ
 َوأ

ْستَِعيُْذ بِاهللاِ
َ
 قَاَل اهللا َيَعاىٰل ىِف ِكتَابِِه الِْعِزيِْز أ

نْ آَمَن الرَُّسوْ ﴿
ُ
ِْه ِمنْ ُل بَِما أ َ

بِِّه َوالُْمْؤِمنُوْ  ِزَل إِ ِ رَّ  َوَمآلئَِكِتِه َوُكتُِبِه َن لُكٌّ آَمَن بِابِّ
َطْعنَا ُلْفَرانََك  َورُُسِلهِ 

َ
ْ َسِمْعنَا َوأ َحٍد مِّن رُُّسِلِه َوقَالُوا

َ
ُق َننْيَ أ َْك  َال ُغَفرِّ َ

َربَّنَا َوإِ
  َصَدَق اهللا الَْعِظيْمُ  ﴾الَْمِصريُ 
ىمان ئكىتابقا پهيغهمبهر پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان ﴿

قــا ۋه ئــالالھمىنلهرمۇ ئىمــان كهلتۈردى، ئۇالرنىــڭ ھهممىســــى ۇئكهلتۈردى، م
نىـڭ پهرىشــــتىلىرىگه، كىتابلىرىغا ۋه پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان كهلتۈردى. ئـالالھ

ــالالھ«(ئۇالر)  ــايرىۋهتمهيمىز (يهنى ئ ــڭ ھېچبىرىنى ئ ــڭ پهيغهمبهرلىرىنى نى
» ئۇالرنىڭ بهزىســــىگه ئىمان ئېيتىپ، بهزىســــىگه ئىمان ئېيتماي قالمايمىز)

بىز (دهۋىتىڭنى) ئـاڭلىـدۇق ۋه (ئهمرىڭگه) ئىتـائهت قىلدۇق، «دهيـدۇ. ئۇالر: 
 ىڭپهرۋهردىگـارىمىز، مهغپىرىتىڭنى تىلهيمىز، ئاخىر يانىدىغان جايىمىز ســــېن

  .)ئايهت-285بهقهره /سۈره -2( ﴾دهيدۇ» دهرگاھىڭدۇر
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  الّسالم عليكــم ورمحة اهللا وبـركـاتـه
ـــۆزى يۇقىرىقىھۆرمهتلىك جامائهتلهر! ئالالھنىڭ  ـــى  نىڭس تهقهززاس

 گهرهپهرىشتىل« تۈرى بولغان-2سىلهرگه ئىمان ئاساسلىرىنىڭ  بىزبويىچه 
  مىز.بهرمهكچىتوغرىسىدا چۈشهنچه  »ئىمان ئېيتىش

ــالالھنىــڭ بىر تۈرلۈك ئىتــائهتمهن، ــار  ئ ــدىلىرى ب ھۆرمهتلىــك بهن
مهۋجۇت ئىكهنلىكى ئايهت ۋه  نىڭرهپهرىشــتىل. پهرىشــتىلهردۇربولۇپ،ئۇالر 

  ھهدىس ئارقىلىق ئىسپاتالنغان.
 پهرىشتىلىرىگههر بىر مۇسۇلمان ئالالھنىڭ ھشۇنداق بولغان ئىكهن 

  .دۇرپهرز شىشهكسىز ھهم شهرتسىز ئىشىنى
ھهدىس شـــهرىف ۋه  مهلۇماتالر قۇرئان كهرىم،توغرىلىق  شـــتىلهرپهرى

ــــقا كىتابالردا ناھايىتى كۆپ جايدا تىلغا ئېلىنغان  ــــىۋهتلىك باش مۇناس
 بولغان پهرىشــــتىلهرگهبولۇپ،تۆۋهنـدىكى بىر قـانچه مهزمۇنالر ئارقىلىق 

  الشتۇرااليمىز.چوڭقۇرچۈشهنچىمىزنى 

  يارىتىلىشى پهرىشتىلهرنىڭ. 1

 يارىتىلغان ۋاقتى پهرىشتىلهرنىڭرىم ۋه ھهدىس شهرىفلهرده قۇرئان كه
دىكى مۇنۇ ئايهتتىكى »قۇرئان كهرىم«ئېنىق بـايـان قىلىنمىغـان، ئهمما 

بىز ئىنســانالردىن ئىلگىرى يارىتىلغانلىقىنى  پهرىشــتىلهرنىڭبايانالردىن 
  بىلىۋېلىشقا بولىدۇ.

  ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ: 

ْ َوإِْذ ﴿ ِّ   قَاَل َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة إِ
َ
   ﴾َفةً رِْض َخِليْ َجاِعٌل يِف اْأل

مهن يهر يۈزىده خهلىپه (يهنى «ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشــتىلهرگه: ﴿
  .هت)ئاي-30بهقهره /سۈره -2( ﴾دېدى» ئورۇنباسار) يارىتىمهن

قىلغان  مانا بۇ ئايهتته ئالالھ تائاالنىڭ ئادهمنى يارىتىشــــنى ئىراده
ىز ب پهرىشــتىلهرخىتاب قىلغانلىقىدىن مهلۇمكى  پهرىشــتىلهرگهۋاقىتتا 

  ئىنسانالردىن ئىلگىرى يارىتىلغان.
ھهر قانداق بىر نهرســىنىڭ كېلىش مهنبهســى  ،ھهممىمىزگه مهلۇم
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ــا ئوخشـــــاش،  ــارىتىلغىنىمىزغ ــدۇ، بىز ئىنســـــانالر تۇپراقتىن ي بولى
  نۇردىن يارىتىلغان. پهرىشتىلهرمۇ

  نۇردىن يارىتىلغانلىقىغا دهلىل: پهرىشتىلهرنىڭ

ِ َص  ُل َخئَِشَة قَالَْت قَاَل رَُسوْ  َقنْ  [ ُخِلَقِت الَْمَالئَِكُة « :مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ  اهللا عَ ىلَّ ابَّ
ا وُِصَف لَُكمْ ٍر وَُخِلَق اجْلَانُّ ِمْن َماِرٍج مِّ ِمْن نُوْ    ] ُمْسِلمٌ . َرَواُه »ْن نَاٍر وَُخِلَق آَدُم ِممَّ

ھهزىرتى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر 
جىنالر بولســا  لهر نۇردىن يارىتىلدى،ىپهرىشــت«ئهلهيھىســســاالم مۇنداق دېگهن: 

ئوتنىڭ ئۇچقۇنىدىن يارىتىلدى، ئادهم بولســـا ســـىلهرگه ســـۈپهتلهپ بېرىلگهن 
  مۇسلىم رىۋايهت قىلغان. »(يهنى تۇپراقتىن) يارىتىلدى نهرسىدىن

ئۇخاليدىغان  ئىچىدىغان،-بىز ئىنسانالرغا ئوخشاش يهپ پهرىشـتىلهر
  دهپمۇ ئايرىلمايدۇ.جىنس مهخلۇق ئهمهس. ئۇالر ھهم ئهركهك ۋه چىشى 

  قىياپىتى نىڭرهپهرىشتىل. 2

ــــتىلهرنىڭقۇرئان كهرىم ۋه ھهدىســــلهرده  ھهققىده  قىياپىتى پهرىش
، بىرىدىن پهرىقلىنىدىغانلىقى-، بىربولىـدىغـانلىقىئۇالرنىـڭ قـانـاتلىق 

ھهمــده  ئىكهنلىكىھهرخىــل شــــهكىلــده ئۆزگىرىش ئىقتىــدارىغــا ئىگه 
 700بهزىلىرىنىـڭ قۇلىقىنىڭ يۇمشــــىقى بىلهن مۈرىســــى ئارىلىقنىڭ 

  يىللىق مۇساپه ئىكهنلىكى بايان قىلىنغان.
ده »هرىمكقۇرئان «قاناتلىق يارىتىلغانلىقى ھهققىده  پهرىشتىلهرنىڭ

  :دېيىلگهنمۇنداق 

﴿ َ وْ ا
ُ
رِْض َجاِعِل الَْمَالئَِكِة رُُسًال أ

َ
َماَواِت َواْأل ِ فَاِطِر السَّ ْجِنَحٍة حْلَْمُد ِبَّ

َ
ِ أ

ثىَْن َوثَُالَث َوُرَباَع يَِزيْ  َ بَلٰ  ُد يِف اخْلَلِْق َما يََشاءُ مَّ ءٍ  إِنَّ ابَّ ْ َ    ﴾رٌ قَِديْ  لُكِّ 
جىمى ھهمدۇســـانا ئاســـمانالرنى ۋه زېمىننى ئۆرنهكســـىز ياراتقۇچى، ﴿

پهرىشـــتىلهرنى ئىككى قاناتلىق، ئۈچ قاناتلىق، تۆت قاناتلىق ئهلچىلهر قىلغۇچى 
ــتۇر! ئالالھ ــتا خالىغىنىنى زىياده قىلىدۇ،  ئالالھقا خاس ن ھهقىقهته ئالالھيارىتىش

  .ئايهت) -1ىر سۈره/فات-35( ﴾ھهر نهرسىگه قادىردۇر
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  بۇ نۇقتا ھهم تۆۋهندىكى ھهدىستىمۇ بايان قىلىنغان:

ى رَُسوْ  [
َ
يْ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاِىلَّ ُل اهللاِ َص َرأ ُ ِستُّ  َرتِهِ َل يِف ُصوْ ِجرْبِ َ  َجنَاٍح، ِمئَةُ  ، َو

ُفَق 
ُ
  ] ) رواه اكخاري( لُكُّ َجنَاٍح ِمنَْها قَْد َسدَّ األ

ئهلهيھىســســاالم جىبرىئىل ئهلهيھىســســاالمنى ھهر بىر قانىتى پهيغهمبهر «
   .»قاناتلىق ھالىتىده كۆردى 600ئۇپۇقى ئالهمنى يېپىپ تۇرغان 

ــــلى ھالىتى بولۇپ،  مانا ــــاالمنىڭ ئهس ــــس بۇ جىبرىئىل ئهلهيھىس
پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالم ئۇنى مۇشــــۇنداق ھالىتىده ئىككى قېتىم 

  كۆرگهن.

 ساالھىيىتى پهرىشتىلهرنىڭ. 3

ده »قۇرئان كهرىم«ھهققىده ئالالھ تائاال ساالھىيىتى  پهرىشـتىلهرنىڭ
  مۇنداق دهيدۇ: 

ْكَرُموْ ﴿ ا ُسبَْحانَُه بَْل ِعبَاٌد مُّ ً َ ََذ الرَّمْحَُن َو بِالَْقْوِل نَُه َال يَْسِبُقوْ   نَ َوقَالُوا اختَّ
ْمِرهِ َفْعَملُوْ  وَُهمْ 

َ
يِْديْ   نَ بِأ

َ
َ ِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوَال يَْشَفُعوْ َفْعلَُم َما َننْيَ أ  َن، إِالَّ لَِمِن اْرتَ

ْن َخْشيَِتِه ُمْشِفُقونَ    )صدق اهللا العظيم( ﴾وَُهم مِّ
ــرىكالر): ﴿ ــى بارنىئالالھ«ئۇالر (يهنى مۇش ــتىلهردىن) بالىس » ڭ (پهرىش

) نىڭئالالھ(بۇنىڭدىن) پاكتۇر، (پهرىشــتىلهر  ئالالھدېيىشــتى، ئۇنداق ئهمهس. 
، پېتىنالمايدۇقا ئالدى بىلهن ســۆز قىلىشقا ئالالھھۆرمهتلىك بهندىلىرىدۇر. ئۇالر 

ئۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى ۋه  ئـالالھنىـڭ ئهمرى بويىچه ئىش قىلىـدۇ. ئـالالھئۇالر 
رازى بولغانالرغىال شـــاپائهت ئالالھ  ئۇالرقىلماقچى بولغانلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ، 

 -28~26سۈره/ئهنبىيا -21( ﴾نىڭ ھهيۋىسـىدىن تىترهپ تۇرىدۇئالالھقىلىدۇ، 
  .ئايهتلهر)

  ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇ:
هَ ﴿ فُّ

َ
فْ يَا ك ِ

َّ غْ ا قُوْ َن آَمنُوْ ا ا
َ
ْهِليْ ا أ

َ
ُدَها اجَّاُس َواحْلَِجاَرُة ُكْم نَاًرا َوقُوْ ُفَسُكْم َوأ

َمَرُهْم َوَيْفَعلُوْ َعلَيَْها َمَالئَِكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال َفْعُصوْ 
َ
َ َما أ   ﴾نَ َن َما يُْؤَمُروْ َن ابَّ
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چاقاڭالرنى ئىنســان ۋه تاشــالر يېقىلغۇ -! ئۆزۈڭالرنى ۋه باالمۇئمىنلهرئى ﴿
بولىدىغان، رهھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پهرىشتىلهر مۇئهككهل بولغان دوزاختىن 

ــتىلهر ــاقالڭالر، ئۇ پهرىش ــا ئالالھ س نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلس
  .ئايهت)-6سۈره/تهھرىم  -66( ﴾شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

  ۋهزىپىلىرى رىشتىلهرنىڭپه. 4

ــۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك ىرىيۇق ــتىلهرنىڭدا س ــانى ناھايىتى  پهرىش س
  :. ئۇنىڭ ئىچىدىنكۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ تۈرلۈك ۋهزىپىلىرى بار

جىبرىئىل ئهلهيھىســســاالم  بولغان ســهردارى پهرىشــتىلهرنىڭبارلىق 
   ؛بولسا ۋهھىيگه مهسئۇل

ئهلهيھىســـســـاالم بولســـا شـــامالالرنى قوزغاپ، بۇلۇتالرنى مىكائىل  
ــــۈملۈكلهرنىيامغۇر ياغدۇرۇش ۋه  ھهرىكهتلهندۈرۈپ ــــكه  ئۆس ــــتۈرۈش ئۆس

    ؛مهسئۇل
ئهلهيھىسـساالم بولسا قىيامهت بولىدىغان ۋه بهندىلهرنىڭ ئىسـراپىل 

   ؛ر چېلىشقا مهسئۇلۈقايتا تىرىلىدىغان ۋاقتىدا س
ئهلهيھىســـســـاالم بولســـا جان ئېلىشـــقا  )مهلىكۇل مهۋت(ئهزرائىل 

  ؛مهسئۇل
  ؛رىزۋان بولسا جهننهتكه مهسئۇل پهرىشته

  قا مۇئهككهل پهرىشته؛مالىك بولسا دوزاخ 
 ارىمۇ بئانىالرنىڭ (باال ياتقۇســـى)دىكى بالىالرغا مهســـئۇل پهرىشـــت 

 ئهۋهتىپ پهرىشــــتىنىئايلىق بولغاندا ئالالھ تائاال بىر  تۆتبولۇپ، بـاال 
ئهمىلى ۋه بهختلىــك يــاكى  ئهجىلى، بــالىنىــڭ رىزقى،كى قورســـــاقتى

  ؛بهختسىز ئىكهنلىكىنى يېزىشقا مهسئۇل
  بار؛ ئهرشىنى كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان پهرىشتىلهر

 ئهمرىئالالھنىڭ ســولىدا -كهينىده، ئوڭ-ھهر بىر ئادهمنىڭ ئالدى
  بار.  پهرىشتىلهر قوغدىغۇچىنى قوغدايدىغان كىشى بويىچه ئۇ

ــتىلهرتۇرىدىغان  خاتىرىلهپللىرىنى هئهم-نامهئادهملهرنىڭ  ار ب پهرىش
ــــتىلهربولۇپ، بۇ  ــــئۇل  پهرىش ــــهخس ئۈچۈن ئىككىدىن مهس ھهر بىر ش



 

55 

تۇرۇپ ئۇنىڭ  مۈرىدهيهنه بىرى سول  ،مۈرىدهقىلىنغان، ئۇنىڭ بىرى ئوڭ 
  ؛ياخشى ۋه يامان ئهمهللىرىنى يېزىشقا مهسئۇل

 هرپهرىشتىلئۇل قىلىنغان مۇنكىر ۋه نهكىردىن ئىبارهت قهبرىگه مهس 
ــان ئۆلۈپ قهبرىگه قويۇلغاندىن كېيىنبولۇپ بار ــت ،، ئىنس ه ئىككى پهرىش

كېلىــپ، ئۇنىــڭ يــاراتقۇچىســــىنىــڭ كىم ئىكهنلىكى، دىنىنىــڭ نېمه 
راشقا سوسوئال ئىكهنلىكى ۋه پهيغهمبىرىنىڭ كىم ئىكهنلىكى توغرىسىدا 

  ؛مهسئۇل
زېمىندا ئۇالر  ،باركى رىپهرىشــــتىلىئالالھ تائاالنىڭ يهنه شــــۇنداق 

مۇشــۇنداق كاتتا ســورۇنالرنى قولدىن بهرمهي كېلىۋاتقان ســهير قىلىپ، 
ه ۋخهۋهر يهتكۈزۈشكه -خۇش كىشىلهرگهسىلهردهك ياخشى، سالىھ ئۆتكهن 

ئىزدهپ يۈرۈپ، ئۇالرغا دۇئا  ســورۇنالرنىئۇالرغا ھهۋهســلىنىپ، مۇشــۇنداق 
  مهسئۇلدۇر.قىلىشقا 

]  ِ
َ
َ ُهَريَْرةَ رَ َقْن أ  « :قَاَل  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ  اهللا عَ ىلَّ َقْن اجَّيِبِّ َص  هُ نْ اهللا قَ  ِ

َ
َحبَّ إَِذا أ

يْ  ُ الَْعبَْد نَاَدى ِجرْبِ يْ ابَّ ْحِببُْه َفيُِحبُُّه ِجرْبِ
َ
َ حُيِبُّ فَُالنًا فَأ يْ  ُل َفيُنَاِديْ َل إِنَّ ابَّ ُل يِف ِجرْبِ

 َ َماِء إِنَّ ابَّ ْهِل السَّ
َ
َماِء ُعمَّ يُوْ أ ْهُل السَّ

َ
ِحبُّوُه َفيُِحبُُّه أ

َ
ُ الَْقبُوُل يِف  حُيِبُّ فَُالنًا فَأ َ  َضُع 

رِْض 
َ
  ]) رواه اكخاري( »اْأل

ـــته پهيغهمبهر ئ هبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس
ياخشــى كۆرســه ئالالھ تائاال بىرهر بهندىنى «ئهلهيھىســســاالم مۇنداق دهيدۇ: 

ھهقىقهتهن ئالالھ پاالنى بهندىنى [ :جىبرىئىل ئهلهيھىســـســـاالمغا خىتاب قىلىپ
ئاندىن جىبرىئىل  دهيـدۇ، ]يـاخشــــى كۆردى ســــهنمۇ ئۇنى يـاخشــــى كۆر

ئهلهيھىسـسـاالممۇ ئۇ بهندىنى ياخشى كۆرىدۇ. ئاندىن جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم 
ئالالھ تائاال پاالنى بهندىنى [ :جاكارالپ  پهرىشـــتىلهرگهئاســـمان ئهھلى بولغان 

ئاسمان ئهھلى  دهيدۇ، ]سـىلهرمۇ ئۇ بهندىنى ياخشى كۆرۈڭالر ،ياخشـى كۆردى
ـــتىلهرمۇبولغان  ـــى كۆرۈپ قالىدۇ. ئاندىن  پهرىش  زېمىندىكىئۇ بهندىنى ياخش

  . »كىشىلهرمۇ ئۇ بهندىنى ياخشى كۆرىدۇ

ِ َسِعيْ  نْ قَ  [
َ
ِ ُهَريَْرَة َوأ

َ
َ رَ ٍد اخلُْدرِيِّ أ غَُّهَما َشِهَدا بَلَ رَُسوِل امَ هُ نْ اهللا قَ  ِ

َ
، ك
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 ِ نَُّه قَاَل: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ  اهللا عَ ىلَّ َص ابَّ
َ
ْت بِِهُم َما ِمْن قَْوٍم يَْذُكُروْ « ك َ إِالَّ َحفَّ َن ابَّ

ِكينَُة، وََذَكرَ  وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة، الَمَالئَِكُة، ُ ِفيَمْن ِعنَْدهُ َونََزلَْت َعلَيِْهُم السَّ   ] »ُهُم ابَّ
ئهبۇ ھۇرهيره ۋه ئهبۇ سهئىدىل خۇدرىييى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن رىۋايهت 

ئالالھنى « :ئۇ ئىككهيلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاالمنىڭ قىلىنغان ھهدىســـته
ئۇالرغا  ئۇالرنى پهرىشــــتهلهر ئورىۋالىدۇ، ،ئهســــلهيدىغان جامائهتال بولىدىكهن

ــىدۇ،ئالالھ ئۇالرنى ئۆز ئالالھنىڭ  رهھمىتى ياغىدۇ ۋه ئۇالرغا خاتىرجهملىك چۈش
   )تىرمىزى(دېگهنلىكىنى كۆرگهن.  »يېنىدىكى پهرىشتهلهرگه سۆزلهپ بېرىدۇ

ِ ُهَريَْرةَ  نْ قَ  [
َ
َ رَ  أ نَّ   هُ نْ قَ  اهللا ِ

َ
ُ  َصىلَّ  اجَّيِبَّ  أ   : قَال وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

ِ  إِنَّ « ِريْ  يِف  نَ فُوْ َفُطوْ  َمَالئَِكةً  َيَعاىَل  ِبَّ ْهَل  نَ يَلْتَِمُسوْ  ِق الطَّ
َ
ْكِر، أ ِّ  اَجُدوْ وَ  فَإَِذا ا

َ  يَْذُكُرونَ  قَْوًما وا: َينَاَدْوا ابَّ وَغُهمْ  ، َحاَجِتُكمْ  إِىَل  َهلُمُّ ْجِنَحِتِهمْ  َفيَُحفُّ
َ
مَ  إِىَل  بِأ  اءِ السَّ

ْغيَا ُّ ِ  ... ا ُ  َفيَُقول آِخِرهِ  َو ْشِهُدُكمْ :  وََجل َعزَّ  ابَّ
ُ
ِّ  أ

َ
 نَ مِ  َملٌَك  َفيَُقول. لَُهمْ  َلَفْرُت  ك

 يَْشىَق  الَ  اجْلُلََساءُ  ُهمُ : قَال حِلَاَجٍة، َجاءَ  إِغََّما ِمنُْهْم، لَيَْس  فَُالنٌ  ِفيِهمْ : الَْمَالئَِكةِ 
  ] )متفق عليه( .»َجِليُسُهمْ 

ـــته پهيغهمبهر  ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس
ھهقىقهتهن ئالالھ تائاالنىڭ زىكرى ئهھلىنى «ئهلهيھىســــســــاالم مۇنداق دهيدۇ: 

ئىزدهپ يولالرغا مهســـئۇل پهرىشـــتهلىرى بولۇپ، ئۇالر زىكرى ئهھلىنى تاپقان 
ـــقا تېز كېلىڭالر [ۋاقىتتا  ـــىپ -دهپ ئۆز ] ھاجىتىڭالرنى ئورۇنالش ئارا توۋلىش

كېتىدۇ، ئاندىن ئۇالر ئالالھنى ئهســلهۋاتقان زىكرى ئهھلىنى دۇنيا ئاسمىنىغىچه 
ئى [قاناتلىرى بىلهن ئورىۋالىدۇ... ھهدىســــنىڭ ئاخىرىدا ئالالھ تائاال ئېيتىدۇ: 

ھهقىقهتهن مهن ئۇالرنىـڭ ھهممه گۇناھلىرىنى  ،گۇۋاھ بولۇڭالر ،پهرىشــــتهلىرىم
! ئۇ ئى ئالالھ[ :شـۇ ۋاقىتتا پهرىشتهلهرنىڭ ئىچىدىن بىر پهرىشته .]كهچۈرۋهتتىم

كىشــىلهرنىڭ ئىچىده ســېنى ئهســلهش ئۈچۈن ئهمهس ئۆزىنىڭ شهخسى ئىشى 
ئۇالرنىڭ ھهممىســــى [ :ئـالالھ تـائاال ،دېگهنـده ]ئۈچۈن كهلگهن بىرهيلهن بـار

  .»دهيدۇ ]بىرىدىن ئايرىۋېتىلمهيدۇ-ئۇالر بىر ،رۇنداشوس
 كىشــــىلهرنادان  بـايـانالر بولســــا بهزىبىر ئهقىلســــىز،قى ىرىيۇق
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بهلكى  ،ئهمهس خىيالى، مهۋھۇم نهرســىلهر پهرىشــتىلهرنىڭئويلىغاندهك 
  ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  اتمهۋجۇتلۇقى ئېنىق مهخلۇق

ھهققىدىكى پهقهت ئاز بىر قىســىم  پهرىشــتىلهر ئۆتكىنىمىزســۆزلهپ 
ىدىكى، ھهر ر تـاپمىغـان ھهرخىل ۋهزىپبىز تېخى خهۋهمهلۇمـاتالر بولۇپ، 

  هردىكى نۇرغۇن پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقى مهلۇم.لخىل سۈپهت ۋه ئهمهل

  ھېكمىتىئىشىنىشنىڭ  پهرىشتىلهرگه. 5

ئىشــــهنگهن كىشــــىلهرده ئالالھنىڭ كاتتىلىقى ۋه  پهرىشــــتىلهرگه
 ھهرىكىتىنى-ۋه ئۆزلىرىنىڭ ئىش كۈچىيىدۇ سېزىمىرهھمىتىگه بولغان 

ـــتىل ـــتىن  خاتىرىلهپ هرنىڭپهرىش ـــلهپ يامان ئىش تۇرىدىغانلىقىنى ئهس
ــانىــدۇ.  ــالالھنىــڭ بۇيرۇقى بىلهن بىز م پهرىشــــتىلهرنىــڭي -مىنۇئئ

 پهرىشـــتىگهمۇســـۇلمانالرغا ياردهم بېرىدىغانلىقىنى تهســـهۋۋۇر قىلغاندا 
ئىشــــىنىش ئۇالرنى ئــالالھقــا بولغــان بهنــدىچىلىــك ھــالىتىنى تېخىمۇ 

ئىشهنگۈچىلهر جهننهتكه كىرىش ئۈچۈن ياخشى  پهرىشتىلهرگهكۈچهيتىدۇ. 
ئىشالرنى كۆپلهپ قىلىدۇ. دوزاخقا كىرىپ قالماسلىق ئۈچۈن ھهر قانداق 

  ىدۇ. ېنىشقا تىرىشيامان ئىشالردىن ي
ـــتىلهرگه ـــنىڭ  پهرىش ـــىنىش ـــى ئالالھنىڭ  ئومۇمىيئىش نهتىجىس

ـــاندا ئىجرا بۇيرۇقىنى  ـــتا ئىنس ـــتىگهقىلىش جهھهتتىن  ئومۇمىي پهرىش
يېتىلدۈرىدۇ. نېمه ئۈچۈن دېگهنده؟ پهرىشـــتهلهرده  خاراكتېرنىاش ئوخشـــ

ۈن پۈت پهرىشــتىلهرگه بولمىغاچقا، خۇســۇســىيىتىئالالھقا ئاســىي بولۇش 
ئوخشاش ئالالھقا  پهرىشتىلهرگهۋۇجۇدى بىلهن ئىشهنگهن ھهر بىر ئادهمده 

ده ئۇ  -يدۇ،يوقىلىشــقا باشــالئاســىي بولۇشــتىن ئىبارهت خۇســۇســىيهت 
  ا ئۆتىدۇ. قاتارىغ كىشىلهرپهرىشته سۈپهت كاتتا  كىشىمۇ
ھهر خىل تۈر ۋه ھهر خىل ۋهزىپىدىكى دا بىز ئالالھ تائاالنىڭ ىرىيۇق

جانابى ئالالھ بارچه نهرسىلهرنى  بىلهن تونۇشـۇپ چىقتۇق، پهرىشـتىلىرى
ــپ تۇرۇقلۇق،ئۆزى بىۋاســــىته  ــدىكىبۇ بىلى ــل ۋهزىپى ــداق ھهر خى  ن

ــتىلهرنى ــىدا  پهرىش ــى يارىتىش بىز بىلمهيدىغان نۇرغۇن ھېكمهتلهر بولۇش
  ئېنىق.
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ھهر قانداق  ئىچىده بىز ئىنســـانالردىن پهرىشـــتىلهربولۇپمۇ مۇشـــۇ 
غا ۋه ھهر قـانـداق جـايـدا ئـايرىلمـايـدىغـان (كىرامهن كـاتىبىين ۋاقىـت

ـــاش ـــتىلهردىن خاتىرىلىگۈچى) ھۆرمهتلىك ئوخش ئىبارهت ھهر بىر  پهرىش
تۇرىدىغان پهرىشــــتىلهرنى  ىلهپخاتىرئىنســــاننىـڭ قىلمىشــــلىرىنى 

 ،يارىتىشــــىدىكى ھېكمهت ھهر بىرىمىزنى ئاالھىده ئويالندۇرماي قالمايدۇ
  هتته! ۋئهل

 پهرىشــــتىلهرنى خاتىرىلىگۈچىنـداقتـا ئـالالھنىـڭ ئهنه ئـاشــــۇ ۇئ
  يارىتىشىدىكى ھېكمهت زادى نېمه؟

ــڭ  ــده بهزى نهرســــىلهرنى ــاتلىرى ئىچى ــڭ مهخلۇق ــالالھنى بىز ئ
ا ۋاقىتت ھېكمىتىنى بىلىمىز ۋه شــــۇنىڭ بىلهن بىرمهۋجۇتلۇقىنىـڭ 

ئىكهنلىكىدىكى ھېكمهتنى  مهۋجۇتنهرســـىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن  كۆپىنچه
  بىلمهيمىز. 

  جانابى ئالالھ بۇ توغرىدا مۇنداق دېگهن: 

ِّ َومَ ﴿ ْمِر َر
َ
وُح ِمْن أ وِح قُِل الرُّ لُونََك َعِن الرُّ

َ
وتِيتُم مِّن الِْعلِْم إِالَّ قَِليالً َويَْسأ

ُ
  ﴾ا أ

ــ الرۇئ! ﴿ئى پهيغهمبهر ــىد ەققىدەھ ماھىيىتى ڭروھنى ندىنهس ــورىش . ۇس
ـــىل ن،دېگى »رهببىم بىلىدۇىيىتىنى ماھ ڭروھنى« ىم ئىل ئازغىنههرگه پهقهت س

   .ئايهت) -85ئىسرا سۈره/ -17( بېرىلگهن﴾
ـــى جانابى ئالالھنىڭ تۆگه، ئات،  ـــهكئهگهر بىزدىن بىر كىش ،  ئېش

بىرىگه خاس ۋه ئۆزىگه اليىق شهكىل  ئىنسان ۋه باشقا مهخلۇقاتالرنى ھهر
ــــتىكى  ــــۈرهتته يارىتىش ــــا بۇنىڭدىكى  ھېكمهتس ــــورىس نېمه؟ دهپ س

ھېكمهتلهرنى بىز بىلمهيمىز. شـۇنىڭغا ئوخشاش ئهگهر بهش ۋاقىت ناماز 
پېشـــىن نامىزىنىڭ  ، رهكهتبامدات نامىزىنىڭ ئىككى  توغرىســـىدىكى،

 ، رهكهتشام نامىزىنىڭ ئۈچ  ، رهكهتدىگهر نامىزىنىڭ تۆت  ، رهكهتتۆت 
ۋه ئۇندىن باشقا مهسىلىلهر توغرىسىدىكى  رهكهتخۇپتهن نامىزىنىڭ تۆت 
  بۇنىڭدىكى ھېكمهتلهرنى بىز بىلمهيمىز. ھېكمهتلهرنى سورىسا،

كــائىنــاتتىكى كۆپلىگهن نهرســــىلهر ۋه يۇقىرىقىغــا ئوخشــــىغــان 
  شهرىئهتتىكى بهزى پىرىنسىپالرنىڭ ھېكمىتى بىزگه نامهلۇم.
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بىزنىــڭ كــائىنــاتتىكى بهزى مهخلۇقــاتالرنىــڭ يــارىتىلىشــــىــدىكى 
 ھېكمىتىنىھېكمهتنى ۋه شهرىئهتته يولغا قويۇلغان بهزى ئهھكامالرنىڭ 

ى گه بهرگهن پهزلجانابى ئالالھنىڭ بىز بىلىشـكه مۇيهسـسهر بولغىنىمىز،
يــارىتىلىشــــىــدىكى ھېكمهتنى  بهزىــلىــرىنىــڭ. مهرھهمىــتىــدۇرۋه 

لمىگهنلىكىمىز تۈپهيلى بىزگه ئالالھنىڭ ۈرۈبىلمىگهنلىكىمىز ياكى بىلد
  پهزلى كامالپ قالغان بولمايدۇ. 

-يۇقىرىقى ســـوئالنىڭ جاۋابىغا قايتســـاق: جانابى ئالالھنىڭ ھهر
ۋاتقــانلىقىمىزنى نىشــــۇغۇللى ھهرىكهت بىلهن-بىرىمىزنىــڭ نېمه ئىش

كاتىبىنالرنى ئورۇنالشـــتۇرۇشـــىدىكى -تۇرۇش ئۈچۈن كىرامهن خاتىرىلهپ
  ھېكمهت نېمه؟

ــداق نهرســــىنى  ــان ــالالھ ھهرق ــابى ئ ــان ــدىكى ھېكمهت: ج ئۇنىڭ
ــتېمىلىق ــىس ــتهھكهم قىلىپ ياراتقان، س ــاندىن  ۋه ناھايىتى مۇس ئىنس
ــتىن ئىلگىرى، ھهرىكهت-ھهرقانداق ئىش ــادىر بولۇش جانابى ئالالھ ئۇ  س

ــهكىلده ئىش ــىنىڭ قانداق ش ــادىر قىلىدىغانلىقىنى ىھهر-بهندىس كهت س
ارلىق ببولىدىغان يهنىال ئىنسانالردىن سادىر  ئالدىن بىلىدىغان بولسىمۇ،

ــك -ســــۆز ــان ھۆرمهتلى ــدىغ ــپ تۇرى  پهرىشــــتىلهرنىھهرىكهتلهرنى يېزى
  ئورۇنالشتۇرغان. 

كامالهت ئىگىســى ۋه  جانابى ئالالھنىڭ چهكســىز، بۇنىڭ مهنىســى
ئاخىرهتلىك ھاياتىغا ئاالھىده ئهھمىيهت -ئالالھنىڭ ئىنســانالرنىڭ دۇنيا

ـــقا قادىر   ئالالھ بهندىلىرىنى بهرگهنلىكى، ـــقا ۋه ھىمايه قىلىش ـــاقالش س
ـــتېمىلىق ۋه  پهرۋهردىگار ئىكهنلىكى، ـــىس ـــىنى س ـــانىيهت دۇنياس ئىنس

  بارهتتۇر.مۇستهھكهم ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى بايان قىلىشتىن ئى
   ①ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر. 
  مۇالھىزه: . 1

ُ وْ قَ  ْ ﴿ :اىلٰ عٰ تَ  ُ ِّ   َوإِذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة إِ
َ
جَتْعَ َجاِعٌل يِف اْأل

َ
ُل رِْض َخِليَفًة قَالُواْ أ

َماءَ َها َويَْسِفُك ُفْفِسُد ِفيْ  َها َمنْ ِفيْ  ِّ ْ  ا ِّ ُس لََك قَاَل إِ   َوحَنُْن نَُسبُِّح حِبَْمِدَك َوُغَقدِّ
َ
ْعلَُم أ

                                                        
  بېتىدىن ئېلىندى. -121توم -1پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىننىڭ پهتىۋاالر توپلىمى  ①
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  ﴾نَ َما َال َيْعلَُموْ 
مهن يهر يۈزىده خهلىپه (يهنى «ۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشــتىلهرگه: ئ﴿

يهر يۈزىده بۇزۇقچىلىق قىلىدىغان، «دېدى. پهرىشتىلهر: » ئورۇنباسار) يارىتىمهن
دىغان (شــهخســنى) خهلىپه قىالمســهن؟ ھالبۇكى بىز ســىنى پاك دهپ قان تۆكى
مهن ھهقىقهتهن : «ئالالھدېدى. » لهيمىزهلهيمىز، مۇقهددهس دهپ مهدھىيهمهدھىي

 -30ســۈره/بهقهره  -2( ﴾دېدى» ســىلهر بىلمهيدىغان نهرســىلهرنى بىلىمهن
  .ئايهت)

 پهرىشـــتىلهرنىڭى وئالســـورىغان ســـ پهرىشـــتىلهرنىڭبۇ ئايهتتىكى 
ــا  ــا ئېتىراز ئىچى ئىنســــــانالرغ ــالالھق ــاكى ئ ــانلىقى ي ــارلىق قىلغ ت

بىلـدۈرگهنلىكى ســــهۋهبىـدىن بولغان دهپ چۈشــــىنىش ئىنتايىن خاتا 
  چۈشهنچىدۇر.
بولسـا يۈكسهك دهرىجىدىكى ئىتائهتچان بهندىلهر  پهرىشـتىلهرچۈنكى 

ئالالھقا ئېتىراز بىلدۈرۈش ئهمهس بهلكى ئالالھنىڭ ئالدىدا ســـۆز  بولۇپ،
تى ىســاالھىي پهرىشــتىلهرنىڭبۇ ھهقته  ىشــتىنمۇ ئهيمىنىپ تۇرىدۇ.ىلق

ى قىيۇقىر پهرىشــــتىلهرنىڭ. ئۇنـداقتا ئۆتتۇقدېگهن بۆلهكته ئۆگىنىـپ 
  نېمه؟ مهقسىتىسورىشىدىكى سوئالالرنى 

ئالالھنىڭ ھهر قانداق ئىشــنى قىلســا ھېكمهت بىلهن  پهرىشــتىلهر
 شــــۇڭا ئۇالر قان تۆكۈش، قىلىدىغان زات ئىكهنلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ.

قىلىشــــتهك تهبىئهتلهرگه ئىگه بولغـان ئادهم ئهۋالدىنى  چىلىقپـاســــات
ه قىلىشــــتـا ئـالالھنىـڭ قـانـداق ھېكمىتى بـارلىقىغا پخهلى زېمىنـدا

ئالدىن مهقســـهت ودېمهك بۇ ســـ ئال ســـورىغان.وقىزىقىپ شـــۇنداق ســـ
ــارىتىش ۋه ئۇنى خهلى ــادهم ي ــڭ ئ ــالالھنى ه قىلىشــــتىكى ھېكمهت پئ

ولغان ب كامالىتىگه قۇدرهتشۇ ئارقىلىق ئالالھنىڭ  لىرىغا قىزىقىش،سىر
  قايىللىقىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇشتىن ئىبارهت.

ــالالھ بۇ ھهقتىكى ھېكمهتلهرنى  ــاللىقتىكى  پهرىشــــتىلهرگهئ رېئ
-ۋهقهلهردىن ئهينهن كۆرســىتىش ئۈچۈن بهزى ۋاقىتالردا ئاسماننىڭ پهرده

ئىبراھىم  كۆرســــىتىدۇ. هپهرىشــــتىلهرگئېچىۋېتىـپ توســــاقلىرىنى 
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ــــاالمغا ئالالھ مال ــــس ئۇ  چارۋىدا بهرىكهت ئاتا قىلغان ئىدى.-ئهلهيھىس
ئــالالھنىــڭ نېئمهتلىرىگه شــــۈكرى قىلىش يۈزىســــىــدىن ھهر قېتىم 

(بهزى خــاتىرلهرده ھهر  چــارۋىالرنى قۇربــانلىق قىالتتى-مىڭلىغــان مــال
مۇ ئۇنى يهنى ئالالھ ،)دېيىلىـدۇقېتىمـدا مىـڭ تۆگه قۇربـانلىق قىالتتى 

ــقا كىرگىچه باال يۈزى كۆرمهي  ــهن ياش ــهكس ــنى ئىراده قىلىپ س ــىناش س
ئاندىن تاپقان يالغۇز ئوغلىنى قۇربانلىق قىلىش ھهققىده ئۇنىڭغا ۋهھىي 

ئهڭ چىرايلىق  ئهمرىنىئىبراھىم ئهلهيھىســـســـاالم ئالالھنىڭ  قىلدى.
 ان ئوغلىئهمدىال ئىشــقا يارىغۇدهك بولغ رهۋىشــته قىزغىن قوبۇل قىلىپ،

تهمشــهلگهن چاغدا ئهنه شــۇ ئالالھقا  بوغۇزالشــقائىســمائىلنى ياتقۇزۇپ 
بولغان يۈكسهك ئىخالس ۋه ئالالھنىڭ پهرمانىنى چىن دىلىدىن قىزغىن 

 ،گهۋدىلىنىشــــى بولغان رېئاللىقتىكىســــۆيۈپ بهجا كهلتۈرۈشــــنىڭ 
ئــالالھقــا ئىتــائهت قىلىــدىغــان تىترىتىــپ كىشــــىنىــڭ يۈرهك تــارىنى 

قهلبلهرگه مهڭگۈلۈك ئۈلگه بولۇپ قــالغــان ئــاشــــۇ كۆرۈنۈشــــنى ئــالالھ 
ــتىلهرگه ــىتىپ ئۆزىنىڭ يهر يۈزىده ئادهم ئهۋالدىنى ئىز پهرىش ــار  كۆرس باس

  قىلىشتىكى ھېكمهتلىرىنى ئۇالرغا چۈشهندۈردى. 
  ده مۇنداق دهيدۇ: »قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

﴿ ْ ِّ يْعَ قَاَل يَا ُنيَنَّ إِ ا بَلََغ َمَعُه السَّ ْ  فَلَمَّ ِّ
َ
رَى يِف الَْمنَاِم ك

َ
ْذحَبَُك فَاغْ  أ

َ
ْر َماَذا تََرى ُظ أ

 ْ ِ بَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َستَِجُد
َ
ابِِريْ  َشاءَ  إِنْ  قَاَل يَا أ ُ ِمَن الصَّ   ﴾نَ ابَّ
ــمايىل) ئۇ ﴿ ــلىرىگه يارىغۇدهك بولغان -اھىمنىڭ ئىشئىبر(يهنى ئىس كۈش

ــقا (ئهمر «چاغدا، ئىبراھىم:  ــېنى بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلىش ئى ئوغلۇم! مهن س
ھهقىقهتتۇر ۋه ئۇالرنىڭ  قىلىنىـپ) چۈشــــهپتىمهن (پهيغهمبهرلهرنىڭ چۈشــــى

ـــلىرى ـــېنىڭ قانداق ئالالھ ئىش نىڭ ئهمرى بويىچه بولىدۇ)، ئويالپ باققىنا! س
ــۇنى ئى ئاتا! نېمىگه بۇ«دېدى. ئۇ ئېيتتى:  »پىكرىڭ بار؟ ــاڭ، ش يرۇلغان بولس
 -37( ﴾»ىز، خۇدا خالىسـا (ئۇنىڭغا) مېنى سـهۋر قىلغۇچى تاپىسىڭئىجرا قىل

  .)ئايهت -102ساففات سۈره/
 روزىدار ئادهم ئىپتارغا يېقىن ئىپتارلىقنى داستىخانغا تهييار قىلىپ،

ئۆز بهنــدىســــىنىــڭ تــائــاال ئىپتــار ۋاقتىنى كۈتۈپ ئولتۇرغىنىــدا ئــالالھ 
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ئىتـائهتمهنلىك بىلهن ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى كۈتۈپ ئولتۇرغان ھالىتىنى 
ه پپهخىرلىنىپ كۆرســــىتىدۇ ۋه ئۆزىنىڭ ئادهمنى خهلى پهرىشــــتىلهرگه

  قىلىشتىكى ھېكمهتلىرىنى ئۇالرغا چۈشهندۈرىدۇ.
    مۇالھىزه: .2

ئـالالھ تـائـاال ئـادهمنى يارىتىپ ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگهندىن كېيىن 
ـــتىلهرنىبارلىق  ـــهجده  پهرىش ـــىدىن س ئادهمگه ھۆرمهت بىلدۈرۈش يۈزىس

 تىلهرپهرىشــ ســهجده قىلغانلىقى، پهرىشــتىلهرقىلىشــقا بۇيرۇغاندا بارلىق 
ئارىســـىدىكى ئىبلىســـنىڭ ســـهجده قىلىشـــقا ئۇنىمىغانلىقى ھهممىگه 

  مهلۇم. 
  ده مۇنداق بايان قىلىنىدۇ: »قۇرئان كهرىم« ىشالرئبۇ 

ْ ِآل ﴿ قو تعاىل:  إِبِْليْ َوإِْذ قُلْنَا لِلَْمَالئَِكِة اْسُجُدوا
ْ إِالَّ ىَب َدَم فََسَجُدوا

َ
َس أ

  ﴾َواْستَْكرَبَ َواَكَن ِمَن الاَْكفِِرينَ 
دېدۇق، ئىبلىستىن » سهجده قىلىڭالرئادهمگه «ئۆز ۋاقتىدا پهرىشتىلهرگه: ﴿

باشــقا ھهممىســى ســهجده قىلدى، ئىبلىس (ســهجده قىلىشتىن) باش تارتتى، 
 -34بهقهره /ســــۈره -2( ﴾تهكهببۇرلۇق قىلدى، ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كهتتى

  .)ئايهت
ئۆز  پهرىشــــتىلهركېلىـپ چىقىدۇ، ســــوئـال بۇ يهرده مۇنـداق بىر 
ئۇالر  ،ئىتــائهت قىلىــدىغــان بهنــدىلهر تۇرســـــاتهبىئهتلىرىــدىال ئــالالھقــا 

ئىچىدىن ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا ئاسىيلىق قىلغۇچى بىراۋ (يهنى ئىبلىس) 
  چىقىپ قالدىغۇ؟

ــــوئالىنىڭبۇ  ــــهيتاننىڭ كېلىپ  س ــــنىڭ يهنى ش جاۋابى ئىبلىس
  چىقىشى پهرىشتىمۇ ئهمهسمۇ؟ دېگهن مهسىلىگه بېرىپ تاقىلىدۇ. 

ـــۇنى ئېنىق بىلىۋېلىش كېرهكك ـــلى كېلىپ ش ـــهيتاننىڭ ئهس ى ش
ئۇ ئهســلىده جىنالرغا مهنســۇپ بىر مهخلۇق  چىقىشــى پهرىشــته ئهمهس.

ئۆزىگه خاس ئىـدى، نـاھـايىتى بىلىملىك ۋه قاتتىق ئابىد ئىدى. ئالالھ 
ئالالھ تائاال ئارىســىدا تۇرغۇزغان ئىدى.  پهرىشــتىلهرھېكمهت بىلهن ئۇنى 

(ئۇالرنىڭ ئىچىده  لهرنىپهرىشــــتىئـادهمنى يـاراتقـاندىن كېيىن بارلىق 
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ئىبلىســــمۇ بـار ئىـدى) ئادهمگه ســــهجده قىلىشــــقا بۇيرۇغاندا ھهممه 
 دهرھـال ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى ئورۇنداپ ســــهجده قىلدى، پهرىشــــتىلهر

ــــىيلىق  ــــا تهكهببۇرلۇق قىلىپ ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا ئاس ئىبلىس بولس
ه هڭگۈگقىلـدى، نهتىجىـده ئالالھنىڭ دهرگاھىدىن قوغالندى قىلىنىپ م

بولۇپ قالدى. بۇنىڭدىن شـــۇنى بىلىۋېلىشـــقا  ســـىمۋولىيامانلىقنىڭ 
قانداق ســـاھهدىن بولۇپ  بولىدۇكى، ئالالھنىڭ بهندىلىرى قانداق ئىرق،

كهتســۇن بىلىم ۋه تهقۋالىق بىلهن ھۆرمهتكه ســازاۋهر بولىدۇ، ئالالھنىڭ 
  بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىش بىلهن خارلىققا قالىدۇ.

ـــهيتاننىڭ ئ  ـــلى ش ـــتىلهردىنهس بهلكى جىنالردىن  ئهمهس، پهرىش
  دۇ: نىمۇنداق بايان قىلىتهپسىرلهرده ئىكهنلىكى ھهققىده 

  ئالالھقا ئاسىيلىق قىلمايدۇ.  پهرىشتىلهر
  ده مۇنداق دهيدۇ: »قۇرئان كهرىم«بۇ ھهقته ئالالھ تائاال 

َ  ونَ ُص عْ  فَ َال ﴿  ا مَ  ابَّ
َ
   ﴾ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ مَ  ونَ لُ عَ فْ يَ وَ  مْ هُ رَ مَ أ

نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلســا شۇنى ئالالھئۇ پهرىشـتىلهر ﴿
  .)ئايهت -6تهھرىم /سۈره -66( ﴾ئىجرا قىلىدۇ

  ھالبۇكى ئىبلىس پهرۋهردىگارىنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلدى.
(بۇ ھهقته يۇقىرىدا ســهھىھ ھهدىســته  نۇردىن يارىتىلغان پهرىشــتىلهر

ئوت بىلهن نۇرنىڭ  بولسا ئوتتىن يارىتىلغان، شهيتان سـۆزلهپ بولدۇق).
ده شــــهيتــاننىــڭ ئوتتىن »قۇرئــان كهرىم«تهبىئىتى ئوخشــــىمــايــدۇ. 
  :بايان قىلىنغانمۇنداق يارىتىلغانلىقى ئۆز تىلىدىن 

نُْه َخلَْقتَيِنْ ﴿ نَاْ َخرْيٌ مِّ
َ
  ﴾وََخلَْقتَُه ِمْن ِطنْيٍ  ِمن نَّارٍ  قَاَل أ

 ». مېنى ئوتتىن، ئۇنى اليدىن ياراتتىڭمهن ئۇنىڭدىن ئارتۇق«ئىبلىس: ﴿
  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى) -12سۈره/ئهئراف  -7( ﴾دېدى

بالىلىق بولمايدۇ، شـهيتان بولســا بالىلىق بولغان. بۇ  پهرىشـتىلهر 
  ده مۇنداق دهيدۇ: »قۇرئان كهرىم«ھهقته ئالالھ تائاال 

َفتَتَِّخُذونَُه ﴿
َ
َاء ِمن ُدوىِي وَُهْم لَُكْم َعُدوٌّ أ ِ ْو

َ
يَّتَُه أ   ﴾وَُذرِّ

مېنى قويۇپ ئىبلىســـنى ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدىنى دوســـت قىلىۋاالمســـىلهر؟ ﴿ 
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ــمهندۇر ــىلهرگه دۈش ــۈره -18( ﴾ھالبۇكى، ئۇالر س ئايهتنىڭ بىر -50كهھف /س
  .)قىسمى

جىنالردىن ئىكهنلىكىگه ئالالھ  ئهمهس، پهرىشتىلهردىنئىبلىسنىڭ 
  :دهلىل بوالاليدۇ مۇتائاالنىڭ تۆۋهندىكى سۆزى

 إِبِْليَس اَكَن ِمَن ﴿ قو تعاىل:
َوإِْذ قُلْنَا لِلَْمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ

ْمِر َربِّهِ 
َ
نِّ َفَفَسَق َقْن أ   ﴾اجْلِ

دېدۇق، » ئادهمگه ســــهجده قىلىڭالر«بىز پهرىشــــتىلهرگه: ئۆز ۋاقتىدا ﴿
ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سهجده قىلدى، ئىبلىس جىنالردىن ئىدى. شۇڭا ئۇ 

ئايهتنىڭ بىر -50كهھف /ســــۈره-18( ﴾پهرۋهردىگـارىنىـڭ ئىتائىتىدىن چىقتى
  .)قىسمى

ۋه  »قۇرئان كهرىم«كىتابى مۇقهددهس ئـالالھ ھهممىمىزنى ئۆزىنىـڭ 
مبىرىمىزنىڭ ھهدىســــىنىڭ كۆرســــهتمىســــى بويىچه يول تۇتۇپ پهيغه

قاتارىدىن قىلىۋهتســۇن!  كىشــىلهرنىڭماڭىدىغان پهرىشــته ســۈپهت كاتتا 
  ئامىن! 

ُّ ا ىِف نَ ا آتِ نَ بَّ رَ    ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ خِ  اْآل ِ وَ  ةً نَ سَ ا حَ يَ غْ  ا

 وَ  رْبِ قَ الْ  اَب ذَ ا عَ نَ قِ ، وَ ارِ اجَّ  اَب ذَ ا عَ نَ قِ وَ 
َ
  عَ مَ  ةَ نَّ ا اجْلَ نَ لْ خِ دْ أ

َ
  ارِ رَ بْ اْأل

  .نْيَ مِ لَ عٰ الْ  بَّ ا رَ يَ   ارُ فَّ ا لَ يَ   زُ يْ زِ ا عَ يَ 

  
ِ رَبِّ الَْعالَِمنْيَ آوَ  ِن احْلَْمُد ِبَّ

َ
  ِخُر َدْعَوانَا أ
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   ②ئۆلچهملىك ۋهز سۆزلهش ئۇسۇلى
  

ِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيمِ    ِۢ ابَّ
  

ِى 
َّ ِ ا احِلَاُت احَْلَْمُد ِبَّ ِى َهَدانَا لَِهَذا َوَما ُكنَّا ِجَْهتَِدى لَْوَال بِِنْعَمِتِه تَِتمُّ الصَّ

َّ ، ا
ْن َهَدانَا اهللا وََصلََواُت اهللاِ َوتَْسِليَْماتُُه بَلَ رمَْحَِتِه الُْمْهَداِة لِلَْعالَِمنْيَ َسيِِّدنَا َوإَِماِمنَا 

َ
أ

ْسَوتِنَا وََحِبيِْبنُا حُمَمَّدٍ 
ُ
بََعُهْم بِإِْحَساٍن إِىَل يَْوِم الِْقيَاَمةِ  َوأ ِ وََصْحِبِه ِوَمِن ايَّ ِ   وبََلَ آ

ا َنْعُد:  مَّ
َ
 أ

ُ َيَعاىَل:  ُ ُ ﴿قَْو َوالَْموِْعَظِة احْلََسنَِة وََجاِدلُْهْم بِالَّيِتْ  ْدُع إِىِل َسِبيِْل َربَِّك بِاحْلِْكَمةِ ا
ْحَسُن إِنَّ َربََّك 

َ
ْعلَُم بِالُْمْهتَِدْفنَ ُهَو  يِهَ أ

َ
ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َقْن َسِبيِْلِه وَُهَو أ

َ
  ﴾أ

  ۋهز سۆزلهشنى قانداق ئۆگىنىش كېرهك؟

ۋهز ئېيتىش قائىدىسى، ۋهز ئېيتىش ئۇسلۇبى، ۋهز ئېيتىش تهرتىپى 
ۋه ماھارىتىنى ياخشى ئۆگىنىش ئىسالم دىنىنى كهڭ مۇسۇلمانالرغا توغرا 

انالرنى ھازىرقى جهمئىيهتتىكى تهرهققىياتقا يهتكۈزۈشـــنىڭ ھهم مۇســـۇلم
ــــىده بىر  ــــهھنىس ــــاپ، زامانىۋى دهۋرنىڭ تهرهققىيات س ماس ھالدا ياش
كىشـىلىكتىن ئورۇن ئېلىشـقا يېتهكلهشــنىڭ مۇھىم ئېھتىياجى. شۇڭا 
ــاتىپالردىن، ۋائىزالردىن كهڭ دىنىي، پهننىي  ــاكى خ ــام ي ھهر بىر ئىم

مائىتىگه ئىسالم دىنىمىزنى توغرا بىلىملهرنى ئىگىلهش، مۇسـۇلمانالر جا
،  ســـهۋىيهلىكيېتىپ، ئۇالرنى ئاڭلىق،  ســـهۋىيهگهچۈشـــهندۈرهلهيدىغان 

                                                        
   بېشى ئالدىنقى ساندا. ②
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مهدهنىيهتلىـك ئىخالســــمهن مۇســــۇلمانالردىن قىلىش ۋه ھازىرقى دهۋر 
تهرهققىياتىغا ماســلىشــااليدىغان قىلىش ئۈچۈن ياخشــى، ئۆلچهملىك ۋهز 

ۇنداق بولمىغاندا، دىنىي ســـۆزلىيهلهيدىغان بولۇش تهلهپ قىلىنىدۇ. شـــ
ئىشــــالرنى، كۆز قــاراشــــالرنى تهپهككۇر قىلىش ئىقتىــدارى ئــادهتتىكى 

ــهۋىيهده ــىتوختاپ قالغان، بىلىم  س ــهۋىيهس ــۆزلىرىنى -تۆۋهن، گهپ س س
ئېنىق ئىپــادىلهپ بېرهلمهيــدىغــان بىر قىســــىم كىشــــىلهر ھــازىرقى 

 ائىتىنىڭئۇچقاندهك تهرهققىي قىلىۋاتقان جهمئىيهتته مۇســــۇلمانالر جام
ئـېـھـتىــيــاجىــدىــن تــولــۇق چىــقــالــمــايــدىغــان، ۋهزىيهتكه تولۇق 
ماســلىشــالمايدىغان ئهھۋالالر كۆرۈلۈپ، ئۇالر ئۇلۇغ رهببىمىز ئالالھ تائاال 
تاپشــــۇرغان مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىاللمىغاندىن باشــــقا، يهنه دهۋرىمىز 
 مۇســۇلمانلىرى كۆتكهن ئۈمىدلهرنى يهرده قويىدۇ.شــۇڭا ۋهز ســۆزلهشــتىن

بۇرۇن ئــالــدى بىلهن ئۆزىمىزنى دهڭســــهپ بېقىشــــىمىزغــا، بىلىم 
ــــهۋىيهيىمىزنى ــــىمىزغا، كهم بىلىملهرنى، ئاجىزلىق  س ئۆلچهپ بېقىش

تهرهپلهرنى تولۇقلىشــىمىزغا توغرا كېلىدۇ. ئوقۇش پۇرسىتىدىن قالغانالر 
، بىلىم ئىگىلهشــــنى ئۈمىدســــىزلىنىپيـاكى ياشــــقا چوڭ بولغانالر 

  بولمايدۇ. ئۆلىماالردىن بىرى مۇنداق دېگهن:تاشلىۋهتسه ھهرگىز 
» ُ   »الِْعلَْم ِمَن الَْمْهِد إِىَل اللَّْحدِ  ْطلُِب ا
  ».لهھهتكىچه ئىلىم تهلهپ قىل بۆشۈكتىن«

بۇ ھېكمهتلىك سۆز بىزنىڭ ئۈزۈلدۈرمهي داۋاملىق بىلىم ئىگىلهپ، 
ھهر بىر دهۋرنىـڭ تهرهققىيـاتىغـا ماس ھالدا ياشــــىشــــىمىزنى، بىلىم 

-هشــــنى ھهرگىز توختىتىــپ قويمــاي، تــا ئۆلگىچه تىرىشــــىــپئىگىل
تىرمىشـىپ ئۆگىنىپ تۇرۇشىمىزنى ئاالھىده تهۋسىيه قىلغان. شۇڭا ۋهز 

خاتىپالرغا -سـۆزلهشـنى ئۆگىنىش، ۋهز سۆزلهپ چېنىقىش ھهر بىر ئىمام
نىســـبهتهن كهم بولســـا بولمايدىغان تهلهپ، شـــۇنداقال، ئىســـالم دىنى 

ىۋاتقان، دىنىي زاتالردا ئوقۇۋاتقان تالىپالرمۇ ۋهز مهكتهپلىرىده تهربىيىلىن
ـــى، ۋهزنىڭ قائىده ـــنى ئۆگىنىش ـــۆزلهش ـــى، -س تهرتىپلىرىنى ئىگىلىش

ــانالر  ــدا كهڭ مۇســــۇلم ــدى ــال ــامالش ئ ــام مهكتهپ پۈتتۈرۈش، ئوقۇش ت
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جـامـائىتىنى قـايىـل قىالاليـدىغان، ئۆلچهملىك ۋهز ســــۆزلىيهلهيدىغان 
قۇرئــان «رهك. ئــالالھتــائــاال خــاتىپالردىن بولۇپ چىقىشــــى كې-ئىمــام
  ده مۇنداق دهيدۇ:»كهرىم

ُهْوا َوَما اَكَن الُْمْؤِمنُوْ ﴿ َتََفقَّ ِّ نُْهْم َطآئَِفٌة  َنِْفُرْوا َكآفًَّة فَلَْوالَ َغَفَر ِمْن لُكِّ فِْرقٍَة مِّ ِ َن 
يِْن  ِّ ِْهْم لََعلَُّهْم  يِف ا َ

ُنِْذُرْوا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعْوا إِ ِ   ﴾حَيَْذُرْونَ َو
ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى ھهر بىر جـامائهدىن يهنه بىر تۈركۈمى دىنىي ئالىم ﴿

شى تىن قورقۇئالالھبولۇپ، ئۇالر قهۋمىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن، قهۋمىنىڭ 
ــقا)  ــقا (ئىلىم تهلهپ قىلىش ــىتىده نېمىش ئۈچۈن، ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مهقس

  .ئايهت) -122تهۋبه /سۈره -9( ﴾چىقمىدى؟
بۇ ئـايهت كهرىمده ئالالھتائاال مۇســــۇلمانالر جامائىتىنىڭ ئىچىدىن 
مهلۇم بىر قىســــىم كىشــــىلهرنىڭ چىقىپ، دىنىي بىلىم ئىگىلهپ، ئۆز 
قهۋمىنى توغرا يولغا يېتهكلىشىنى، ئىسالمىيهتنى توغرا چۈشهندۈرۈشىنى 
ــا يېتهكلهش،  ــاشــــقىالرنى توغرا يولغ ــدۇ. دېمهك، ب تهۋســــىيه قىلى

ـــال ـــهندۈرۈش مول بىلىملهرگه ئىگه، ماھارهتلىك ئىس مىيهتنى توغرا چۈش
ۋائىزالرنىـڭ قـايىـل قىالرلىق ۋهزلىرى بىلهن بولىـدۇ. شــــۇڭا ھهر بىر 

خاتىپ، تالىبۇل ئىلىملهر تىرىشـــچانلىق كۆرســـىتىپ، ئىســـالم -ئىمام
دىنىنىــڭ ھهر ســـــاھهلىرىگىچه بولغــان بىلىملىرىنى تولۇق ئىگىلهپ، 

 ئىدىيهۋىنى قولدىن بهرمهي، ئۆزىده مۇكهممهل بىر مهدهنىيهت بىلىملىرى
كۆز قـاراشــــنى قـايىـل قىالرلىق بىر تاالنتنى تىكلهپ، ئۆلچهملىك ۋهز 
ســـۆزلهيدىغان ۋائىزالردىن بولۇشـــى كېرهك. ۋهز ســـۆزلهشـــنى ئۆگىنىش 
جهريانىدا، ھهر بىر شــــهخس تۆۋهندىكى ئۆتكهللهردىن ئۆتكهنده ۋائىزالرغا 

  ھازىرلىيااليدۇ: قويۇلىدىغان شهرتلهرنى
) ۋهز ســۆزلهشــنى ئۆگىنىش تالىبۇل ئىلىملهرنى چېنىقتۇرۇشنىڭ 1

مۇھىم ۋاسـىتىسى. ئۇالر ئۆگىنىش جهريانىدا ئىسالم دىنىنىڭ ھهر خىل 
ــارقىلىق ئۆزلىرىنى ھهر  بىلىملىرىنى، پهننىي بىلىملهرنى ئىگىلهش ئ

الرنى توغرا كۆز قاراشـــ ئىدىيهســـىدهجهھهتتىن مۇكهممهللهشـــتۈرهلهيدۇ، 
تۇرغۇزۇپ، ۋۇجۇدىـدا ئېســــىل ئهخالقنى يېتىلدۈرهلهيدۇ. ئۇالر كۆپلىگهن 
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ــىر كىتابالرنى، ھهدىس كىتابالرنى، ھهر خىل پىكىر ئېقىمدىكى كۆز  تهپس
قاراشالرنى، ھهر ساھهگه چېتىلىدىغان پهننىي ۋه مهدهنىيهت بىلىملىرىنى 

هزهر ىشىگه، نئۆگىنىش ئارقىلىق، ئۆزلىرىنىڭ كهڭ دائىرىده بىلىم ئىگىل
  دائىرىسىنى كېڭهيتىشىگه ئىمكانىيهت يارىتااليدۇ.

) ۋهز ســـۆزلهشـــنى ئۆگىنىش تالىبۇل ئىلىملهرگه نىســـبهتهن ھهر 2
تهرهپلىمه قــابىلىيهت ۋه تــاالنتنى ئۆســــتۈرۈش جهريــانىــدۇر، چۈنكى ۋهز 
ســــۆزلهش ئــۈچــۈن دىــنىــي جهھهتــتىكى ئىجتىمــائىي ۋهقهلىكلهرنى 

ر خىــل دىنىي مهزھهبلهرنىــڭ پىكىر ئهســــتــايىــدىــل كۆزىتىشــــكه، ھه
ئېقىملىرىنى چوڭقۇر تهتقىق قىلىشـــقا، تهھلىل قىلىشـــقا، شـــۇنداقال، 
ئهتراپلىق چۈشـــىنىشـــكه توغرا كېلىدۇ، بۇ ئارقىلىق تالىبۇل ئىلىملهر 
ئـۆزلىـرىنىــڭ كۆزىتىش، تهھلىــل قىلىش، تهپهككۇر قىلىش، ھۆكۈم 

  قىلىش قابىلىيىتىنى ئۆستۈرهلهيدۇ. 
هشــــنى ئۆگىنىش تـالىبۇل ئىلىملهرنىڭ ئىســــالم ) ۋهز ســــۆزل3

پهزىلهتلىرىنى ئۆزىده يېتىلدۈرۈشـــى ۋه -ئهخالقئالىيجاناب دىنىمىزنىڭ 
ئۆزىنى مۇكهممهللهشــتۈرۈشــنىڭ ئهڭ ياخشــى جهريانىدۇر، چۈنكى ۋائىزالر 

، توغرا نۇقتىئىنهزهرلهر  ئىدىيهســىۋهز ســۆزلىگهنده چوقۇم توغرا ئىســالم 
مائىتىنى قايىل قىلىشى، توغرا دىنىي ھېسسىيات بىلهن مۇسۇلمانالر جا

-بىلهن جامائهتچىلىكنىڭ دىل تارىنى چېكىشــى، گۈزهل تىل، ســىلىق
ــــىر  ــــىغا تهس ــــۇلمانالر ئاممىس ــــىپايه، مۇاليىم قىياپهت بىلهن مۇس س

  كۆرسىتىشى كېرهك.
   

  (داۋامى كېيىنكى ساندا)
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  تهرجىمىلىرىدىن ئۆرنهكلهر شهرھىسىنىڭ ھهدىس

 ③اإلميانكتاب 

  ئىمان ھهققىده

 زيادة اإلميان ونقصه ىف اإلسالم
  ئىماننىڭ  ئىسالم دىنىنىڭ پىرىنسىپلىرىدا

  كۈچىيىشى ۋه ئاجىزلىشىشى

  
َ اهللا .1 ِ ْ ُهَريَْرَة َر ِ

َ
  َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:   اهللاَقنُْه َعِن اجَّيِبِّ َصىلَّ  َقْن أ

» َ  »ُشْعبًَة َواحلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اِإلْفَمانِ ْفَماُن بِْضٌع وَِستُّوَن ْإلِ ا
ــاالمنىڭ مۇنداق  ــس ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىس

ئىمـان ئـاتمىش نهچچه شــــاخچىـدۇر، ھـايا «دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ: 
 .»ئىماننىڭ بىر شاخچىسى

 املعىن العام
  ئۇمۇمى مهنىسى

عليهما مع األغصان  ْطلَُق يُ  اجلذر والساق، كما بل ُق لَ طْ اإليمان اكلشجرة، يُ 
بل احكصديق بالقلب، وعليه مع  اإليمانُ  ْطلَُق فُ واألوراق واألزهار واخكمار، كذلك 

                                                        
  دىن بىرىلدى.»المنهل الحديث في شرح الحديث« ③
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األعمال الصاحلة، وإذا اكنت الشجرة ال تؤىت أكلها، وال يكمل نفعها إال بما محل 
إال بما استلزمه من  جذرها وساقها، فإن اإليمان كذلك ال يكون منجيا من اجار

 صالح األعمال. 
دهرهخكه تۈپ قىلغــان بىر  بهلگهيىلتىز ۋه غولنى ئۆزىگه  __ئىمــان 

ـــا ـــۇنداقال ئۇشئوخش ـــۇ يىلتىز ۋه غول (بىر تۈپ دهرهخ)كه ، ش ، يهنه ئاش
هك دۇ، شۇنىڭدنىقىلى بهلگهبىلهن  مېۋىلهرۋه  چېچهك،  يوپۇرماقپۇتاق، 
ى ئۇ (يهن كىلهر بىلهنياخشى ئهمهل ىن ئىشــىنىش ۋهدچىن قهلىب غائىمان

يىلتىزى ۋه غولى  ئهگهر بىر تۈپ دهرهخدۇ، نىــقىلى بهلگه ئىشــــىنىش)
، ئۆزىنىڭ بېرىدىغان مېۋىســــىنىكۆتۈرۈپ تۇرىدىغان نهرســــىلهر بىلهنال 

ئىمــانمۇ ئۆزى زۆرۈر دهپ  مهنپهئهتىنى تولۇقاليــدىغــان بولســـــا، ئۇنــداقتــا
  بولىدۇ. قۇتقۇزغۇچىال دوزاختىن ياخشى ئهمهللهر بىلهن ھېساباليدىغان

وإذا اكنت الشجرة تتشعب شعبا خمتلفة، بعضها أغلظ من بعض وبعضها 
أساس لغريه، فإن اإليمان كذلك يعتمد بل شهادة أن ال هل إال اهللا وأن حممدا رسول 
اهللا، ثم تتدرج أوامره ومطاكه من األهم إىل املهم، ومن املهم إىل ما هو دونه، ح 

 بإزاحة الشوكة من طريق املسلمني. ينتىه
ــدىن تومبىر تۈپ  ۋه بهزىســــى يهنه  راقدهرهخ بهزىســــى بهزىســــى

چىالرغا ئاســاســى بولىدىغان خىلمۇ خىل شــاخ(كۆكلهش) ىســىنىڭ اشــقب
بىر ئالالھتىن باشقا «ئاشۇنىڭغا ئوخشاش نمۇ ئىما ،شاخلىنىدىغان بولسا

دهپ - »لچىســــىئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىســــســــاالم ئالالھنىڭ ئه
ــكهگۇۋاھلىق  ــالر ۋه ئۇنىڭ  بۇيرۇغانتايىنىدۇ، ئاندىن ئىمان  بېرىش ئىش
ئۇنىڭــدىن تۆۋهنرهك  ئهڭ مۇھىمــدىن مۇھىمغــا، مۇھىمــدىن تهلهپلىرى
غا ھهتتا مۇسۇلمانالرنىڭ يولىدىن بىر تال تىكهننى ئېلىۋهتكهنگه بولغىنى

  دۇ.لىقهدهر دهرىجىلهرگه ئايرى

واحلياء شعبة من شعب اإليمان اكالغة بضعا وستني، أو بضعا وسبعني، بل هو 
أهم خصال اإليمان، ألنه انقباض اجفس عن إتيان الفعل القبيح، فهو اكاعث 
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ايع لكثري من صفات اخلري، وهو املانع واحلاجز عن كثري من مزالق الرش  وا
  والفساد.

گه يهتمىش نهچچى ئىمــاننىــڭ ئــاتمىش نهچچه يــاكى قىلىشھــايــا 
نىڭ ئۇ، ئىمانشاخچىلىرىدىن بىرى بولۇپال قالماستىن بهلكى  يېتىدىغان

ــا ىتخىســــلبىر ئهڭ مۇھىم  ــامــان ئىشــــنى قىلىش ى. چۈنكى ھــاي ي
ڭا ئۇ (يهنى ھايا قىلىش) قىلىشـــتىن كۆڭۈلنىڭ ســـىقىلىشـــىدۇر. شـــۇ

نۇرغۇنلىغان ياخشـــى ئىشـــالرغا ياخشـــىلىق بىلهن ســـۈپهتلىنىدىغان 
ئۇ يامانلىق، بۇزۇقچىلىققا تېيىلىپ ، ۋه غۇچىه ســـهۋهب بولۋ ىگۈچىئۈند

  .كېتىدىغان نۇرغۇن ئورۇنالردىن قايتۇرغۇچى ۋه توسقۇچى

  املباحث العربية
  جهھهتتىكى ئىزدىنىشلهرئهرهب تىلى 

  يعىن اإليمان الاكمل املن من اجار. »اإليمان«
نى كــامىــل ئىمــان قۇتقۇزغۇچىدوزاختىن  )االيمــان» (ئىمــان«

  .بىلدۈرىدۇ

رى ثنني والعرشة بل الصحيح وجياكضع من العدد ما بني اال »بضع وستون«
عليه حكم العدد، فيذكر مع املعدود املؤنث ويؤنث مع املعدود املذكر، ويبىن مع 

طف وبضع عرشة امرأة، ويع العرشة كما يبىن سائر اآلحاد، فيقال: بضعة عرش رجالً 
  سعني، وال يقال: بضع ومائة، وال بضع وألف.عليه العرشون واخكالثون إىل الت

دىكى سانالرپۈتۈن  )بضع( »نهچچه« دىكى)بضع وستون( »ئاتمىش نهچچه«
دىن بولۇپ، ئۇنىڭغا ھېلىقى ساننىڭ ھۆكمى ئىككىدىن ئونغىچه بولغان سان

جىنسى تۈردىكى سانالغۇچى بىلهن ئهرلىك جىنسى  ئۇيغۇن كېلىدۇ. ئاياللىق
تۈرده، ئهرلىك جىنسى تۈردىكى سانالغۇچى بىلهن ئاياللىق جىنسى تۈرده 

ىرى سۆز ئاخ كۆپىنچىسىنىڭ، ئون سانى بىلهن خۇددى بىرلىكلهرنىڭ كهلتۈرۈلىدۇ
، كهلتۈرۈلىدۇھالهتته  سۆز ئاخىرى قاتقانقاتقان ھالهتته كهلتۈرۈلگىنىدهك 
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 ئون«ۋه  »بضعة عرش رجال« دېگهن مهنىده »نهچچه ئهر ئون«ئۈچۈن شۇنىڭ 
دېيىلىدۇ، يهنه ئۇنىڭغا  »بضع عرشة امرأة« دېگهن مهنىده »نهچچه ئايال

ىدۇ، ىنبىلهن باغل »ۋاۋ«سانغىچه بولغان ئونلۇق سانالر قيىگىرمىدىن تو
 مهنىدهدېگهن  »مىڭ نهچچه« ،»بضع ومائة«دېگهن مهنىده  »يۈز نهچچه«
  دېيىلمهيدۇ. »بضع وألف«

ومنه  ءبضم الشني، أى خصلة، والشعبة ىف األصل الطائفة من ال »شعبة«
  شعب القبائل.

 »شعبة«زهممىلىك كهلگهن  ھهرپىشـىين  :)شعبة( »پۇتاقشـاخچه، «
ئهســلى مهلۇم بىر  »شــعبة«، مهنىدهدېگهن  »، شــاخچهپۇتاق«دېگهن ســۆز 
 دېگهن مهنىده، (الطائفة)تارماق، تۈركۈم، توپ  چىققان كېلىپنهرسىدىن 

  .بىرى ىندېگهن ئاشۇ مهنىد (شعب القبائل)اقلىرى قهبىلىلهرنىڭ تارم

وهو االستحياء، واشتقاقه من احلياة، وهو ىف األصل تغري وانكسار » واحلياء«
يعرتى اإلنسان من خوف ما يعاب به أو يذم عليه، و الرشع خلق يبعث بل 

  اجتناب القبيح ويمنع من احكقصري ىف حق ذى احلق. 
ن دېگه ، تارتىنىش، خىجىل بولۇشئۇيۇلۇش :)احلياء( »ھايا قىلىش«

(ھايات) دېگهن  »احلياة«دېگهن مهنىدىكى  »يـاشــــاش«ئۇ  ،مهنىـده بولۇپ
 ئهيىبلىنىشىلىپ چىققان، ئۇنىڭ ئهسلى مهنىسى ئىنسان ياسـسـۆزدىن 

ئىنساندا بولىدىغان ئۆزگىرىش ۋه بىئارام  ياكى سـۆكۈلۈشتىن قورقۇشتىن
شىدۇر. شهرىئهتته قوللىنىلغان مهنىسى: يامان ئىشتىن ساقلىنىشقا ۇبول

كىيمهيتىشــــتىن چهكلهيدىغان  ھهققىنىارنىڭ ئېلىپ بارىدىغان، ھهقد
  بىر خىل ئهدهپ ئهخالقتۇر.

  فقه احلديث
  ھهدىسشۇناسلىق

مجاعة من العلماء حرص شعب اإليمان بطريق االجتهاد، ولم يتفقوا  فتكل
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بل نمط واحد، فبعضهم قسمها إىل أعمال القلب معتقات ونيات، وإىل أعمال 
ا، دون تقسيم وبعضهم ذهب أخذ يعدها رسدً اللسان، وإىل أعمال اكدن، وبعضهم 

َ  نْ إِ ﴿ :إىل أن العدد أريد به احككثري دون احكحديد، من قبيل قو تعاىل َ  رْ فِ غْ تَ سْ ت  مْ هُ ل
َ  رَ فِ غْ فَ  نْ لَ فَ  ةً رَّ مَ  نْيَ عِ بْ سَ  ، فيكون املعىن ﴾ مْ هُ اهللا ل وقال هؤالء : إن ذكر اكضع للرت

  بل أكرث من الكثرية.أن شعب اإليمان أعداد مبهمة وكثرية، 
ــالىمالر  ــات بىر تۈركۈم ئ ــاننىــڭ ۇســــۇئئىجتىھ ــارقىلىق ئىم لى ئ

ــــــاخچىلىرىنى زورم  گهلېكىن، ئۇالر بىرهر تۈرهپ بــاقتى، زور چهكلۇش
ــى ئىماننىڭ تارماقلىرىنى كېلهلمىدىبىرلىككه   تىقادئې، ئۇالرنىڭ بهزىس
قهلــب ئهمهللىرىگه، تىلــدا ئېلىــپ بېرىلىــدىغــان  جهھهتتىنۋه نىيهت 

ئهمهللهرگه ۋه تهن ئـارقىلىق ئورۇنلىنىـدىغان ئهمهللهرگه بۆلدى. ۋه يهنه 
ــاخچىلىرىنى(بهزىســى  ــان )ئىماننىڭ ش ــتىنال ئۈزلۈكســىز س ــقبۆلمهس ا اش

 ئهگهر ســهن﴿ :ئالالھ تائاالنىڭ نىھېلىقى ســانىدى، ۋه يهنه بهزىلهر باشــل
قېتىم مهغپىرهت تهلهپ قىلساڭمۇ ئالالھ ئۇالرنى مهغپىرهت  ئۇالر ئۈچۈن يهتمىش

كۆپلۈك ئىراده  هنمهســـتىن ىنىدهك چهكلكهلگ هدېگهن ئايىتىد ﴾قىلمايدۇ
 »بىر نهچچه«ئېيتتىكى:  الر، بۇدېگهن قاراشقا كهلدى» سـان« قىلىنغان

ــدىكى  ــڭ »بضــع«دېگهن مهنى ــا ئېلىنىشــــى نى چهككه  يۇقىرىتىلغ
ئىمــاننىــڭ « كهلگهن. شــــۇڭــا مهنــا: ئۈچۈنيهتكهنلىكىنى ئىپــادىلهش 

بهلكى ســـاناق بولۇپ قالماســـتىن -كۆپ ســـانمهۋھۇم ۋه  شـــاخچىلىرى
  بولىدۇ. دېگهن-» راقكۆپتىنمۇ كۆپ

واحلق أن حماولة حرص شعب اإليمان حماولة غري سليمة من اجقد فاكعض 
ال، ولك من تكلف حرص الشعب يمكن إدخا ىف اكعض، كما يمكن عده مستق

لم خيل من االعرتاض، وال يقدح عدم معرفة حرص الشعب بل احكفصيل ىف اإليمان، 
إذ أمرها حيتاج إىل توقيف، ولك ما بينه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أبل هذه 

أعالها ال هل إال اهللا وأدناها إماطة األذى « الشعب وأدناها كما ثبت ىف الصحيح 
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  .»لطريق واحلياء من اإليمانعن ا
 (مهلۇم چهكته) چهكلهشــــكه ئۇرۇنۇشئىمــاننىــڭ شـــــاخچىلىرىنى 

ئۇرۇنۇش ئىكهنلىكى بىر تهنقىــدتىن خــالى بولغىلى بولمــايــدىغــان بىر 
 نىــڭبهزىلىرى ى يهنه. ئىمــاننىــڭ بىر قىســــىم شـــــاخچىلىرھهقىقهت
شى ۇشـۇنداقال مۇستهقىل سانىغىلىمۇ بول ؛كىنممۇ كىرىشـى تهركىبىگه

زورمۇزور چهكلىمهكچى  )هتچهك مهلۇم(مۇمكىن، ئىماننىڭ شــاخچىلىرىنى 
، ئىماننىڭ ايدۇرهت قىلىنىشــــتىن خالى بواللم بولغان ھهر بىر كىشــــى

ۇ بىلمهسلىكم چهكلهشنى )هتمهلۇم چهك(ھالدا  تهپسىلىيشـاخچىلىرىنى 
ڭ ئىشــى بايان كهتمهيدۇ. چۈنكى ئىماننىڭ شــاخچىلىرىنى ئهيىبلىنىپ

پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالم بايان قىلىپ  ھاجهت بولىدۇ.قىلىنىشــــقا 
ن دهرىجىسى بىله يۇقىرىئهڭ نىڭ شاخچىالر لىرىنىڭ ھهممىسى بۇبهرگهن

مۇنداق ســــهھىھ ھهدىســــلهرده ئۇ خۇددى ئهڭ تۆۋهن دهرىجىســــىـدۇر. 
 بىر ئالالھتىن :دهرىجىسى يۇقىرىئهڭ ئىماننىڭ «: لگىنىدهكمۇئهييهنلهشتۈرۈ
يولدىن كىشـــىلهرگه  :ۋه ئهڭ تۆۋهن دهرىجىســـى دېيىش- ،باشـــقا ئىالھ يوق

ئىماننىڭ  __قىلىش  ھايا ؛نهرســــىنى ئېلىپ تاشــــالش يېتىـدىغانئهزىيهت 
  .»جۈملىسىدىن

ح عليها وبعضهم رج »ع وسبعون شعبةضاإليمان ب«و بعض روايات الصحيح 
بل أن  ألنه العدد املتيقن ىف الروايتني، وهذا لكه مبىن »بضع وستون شعبة«رواية 

العدد مقصود حمدد، أما من يرى أن العدد هنا للتكثري غري مراد حتديده فال إشاكل 
  ىف اختالف الروايات.
 »هيهتمىش نهچچه شاخچ __ ئىمان« ھهدىس رىۋايهتلىرىده بهزى سهھىھ

ـــنى  »چهئاتمىش نهچچه شـــاخ«بهزىلهر  ؛دهپ كهلگهن دهپ رىۋايهت قىلىش
ــانئۇ (ئارتۇق كۆردى، چۈنكى  ئىككىال رىۋايهتته  )ئاتمىش نهچچه دېگهن س

سهت مهق بىر نىڭسان بۇالرنىڭ ھهممىسىساندۇر.  ئىشىنىلگهن ھهقىقىي
ــىغاگهن ىنىلۋه ئۇ چهكلقىلىنغان  ــاس ــان) ئىكهنلىكى ئاس قۇرۇلغان.  (س

ـــاندىن ـــتىكى س ـــتىن بهلكى ئۇ  ئهمما ھهدىس چهكلهش ئىراده قىلىنماس
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 رىۋايهتلهردىكىانالرغــا كهلســــهك دهپ قــارايــدىغــ كۆپلۈك ئۈچۈن كهلگهن
 .مۇرهككهپلىك يوق ھېچبىرئوخشىماسلىقتا 

فإن قيل: رب حياء يمنع عن قول احلق أو فعل اخلري، كأن حيجم صاحبه عن 
األمر باملعروف واجىه عن املنكر، فكيق يكون مثل هذا شعبة من اإليمان؟ قلنا: 

تسميته حياء من إطالق إن مثل هذا ليس حبياء رشىع، بل عجز ومهانة، وإنما 
وف أن يذم، فهو يشبه احلياء وليس خبعض أهل العرف، من حيث إنه انقباض من 

حبياء رشىع، فاحلياء الرشىع خري لكه واحلياء الرشىع ال تأ إال خبري، فاحكغري 
ى يعرتى اإلنسان من خوف ما يعاب عليه منه الرشىع املمدوح  واالنكسار ا

  ار، ومنه املذموم غري الرشىع.املوصوف بالسكينة والوق
ــــۆزلهش ئېھتىمال« ياكى ياخشــــى ئىشــــنى  ھايا قىلىش ھهق س

 ئۇ ھايا قىلغۇچىنى شــۇنىڭدهك، مۇمكىنشــى ۇقىلىشــتىن چهكلهپ قوي
مكىن، ۇشى مويۇتوسۇپ ق ىنيامانلىقتىن توسۇشت ش، ياخشـىلىققا بۇيرۇ

ــنىبۇنى ــاش ئىش ــى  ڭغا ئوخش ــاخچىس  دېگىلىقانداقمۇ ئىماننىڭ بىر ش
ه كشهرىئهت ىڭغا ئوخشـاش ئىشبۇن :دېيىلسـه، بىز دهيمىزكى-» بولسـۇن
ڭ نىبوشــاڭلىق، ئۇبولماســتىن بهلكى ئاجىزلىق ۋه  قىلىش ھايا ئۇيغۇن

 ئۇ .بهزى ئاتالغۇشۇناسالرنىڭ بىر خىل ئاتىشى __ دهپ ئاتىلىشى »ھايا«
ۇ ئ شــۇڭا .ىشــىدۇركۆڭۈل ســىقىل ، ۇپققور ئهيىبلىنىشــتىن (ئىشــالر)مۇ

 اھاي بولغان ئۇيغۇنئوخشـايدۇ، ئۇ شهرىئهتكه  ھايا قىلىشـقاىش) (سـىقىل
 ھهممىسى ياخشى قىلىش ھايا بولغان ئۇيغۇنكه ئهمهس، شهرىئهت قىلىش
ھــايــا پهقهت  بولغــان ئۇيغۇنقىلىشــــتۇر. شــــهرىئهتكه  ھــايــا بولغــان

ىنساندا ئ ققانلىقتىنلىنىشتىن قورب. ئهيىئېلىپ كېلىدۇال ىياخشىلىقن
ۋه ىق سىقلېب ئېغىربىر قىسمى بولىدىغان ئۆزگىرىش ۋه سـىقىلىشـنىڭ 

تهمكىنلىك بىلهن ســـۈپهتلهنگهن ماختاشـــقا اليىق بولغان شـــهرىئهتكه 
ــان  ئۇيغۇنبولغىنى؛ يهنه بىر قىســــمى شــــهرىئهتكه  ئۇيغۇن بولمىغ

  ئهيىبلىنىدىغانلىرى.
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روه فهو مندوب، أما فإن اكن االنقباض عن حمرم فهو واجب، وإن اكن عن مك
االنقباض عن واجب أو مندوب فليس حياء رشعيا، ومنه انكسار اجفس 

  وانقباضها عن السؤال ىف العلم مع احلاجة إىل السؤال.
ۇ ئۇنداقتا ئ، ئۇيۇلۇش چهكلهنگهن ئىشـتىن بولغان بولساقىسـىلىپ 

 ياخشى كۆرۈلمهيدىغان ئىشتىن بولغان ، ئهگهر ئۇ)الواجب( ۈر بىر ئىشرزۆ
ىپ ئهمما قىسىل، )املندوب( ئىش قىلىشقا ئۈندىلىدىغانبولسا ئۇنداقتا ئۇ 

ياكى قىلىشـــقا ئۈندىلىدىغان ئىشـــتىن بولغان بولســـا ئۇ  رزۆرۈئويۇلۇش 
ــهرى ــته  قىلىش ھايا ئۇيغۇنئهتكه ش ــۇنىڭدهك ئىلىم ئۆگىنىش ئهمهس، ش

ئال سوراشتىن كۆڭۈلنىڭ وتۇرۇقلۇقمۇ س ئېھتىياجلىقئال سـوراشـقا وسـ
  سۇغۇشى ۋه قىسىلىشىمۇ شۇنىڭ جۈملىسىدىن.

واحلياء الرشىع درجات. أعالها أن يست املتقلب ىف نعم اهللا أن يستعني بها 
 »ق احلياءاستحيوا من اهللا ح«بل معصيته، وفيه يقول صىل اهللا عليه وسلم ألصحابه 

ىل حق  تعاليس ذلك، وإنما االستحياء من اهللا«قالوا: إنا نست واحلمد هللا، فقال : 
احلياء أن حتفظ الرأس وما حوى، واكطن وما وىع، وتذكر املوت واكىل، فمن فعل 

  .»ذلك فقد استحيا من اهللا حق احلياء
 ه (گه ئايرىلغان)،بىرقانچه دهرىج قىلىش ھـايـا كه ئۇيغۇنشــــهرىئهت

 بهھرىمهندهرىجىسى ئالالھ ئاتا قىلغان نېئمهتلهردىن  يۇقىرىئۇنىڭ ئهڭ 
ـــۇ نېئمهتلهردىن(ڭ نىبولغۇچى ـــل )ش ـــىدىن گۇناھ ئىش ىرىدا پايدىلىنىش

اق مۇندســاھابىلىرىگه ئۇيۇلىشــىدۇر، بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم 
ـــاھابىلهر:  ،»ھايا قىلىڭالر ھهقىقىيســـىلهر ئالالھتىن «: هيدۇد ئالالھقا «س

ــالالھتىن  ،ھهمــدىلهر بولســــۇنكى ــا قىلىمىز ھهقىقىيبىز ئ - »ھــاي
ــتى،  ــاالمدېيىش ــس ۇ ئھايا قىلىش  ھهقىقىيىن ھتئالال« :پهيغهمبهر ئهلهيھىس

 __ ھايا قىلىش ھهقىقىيئالالھ تائاالدىن  بهلكى ئهمهس، )ســــىلهر دېگهندهك(
نى ۋه نهرســىلهرنى ساقلىشىڭ، قورساق ئۆز ئىچىگه ئالغانباشــنى ۋه ئۇ  سـېنىڭ

 نىقازا-باالاقلىشــــىـڭ، ئۆلۈمنى ۋه ئۇنىڭغـا قـاچىالنغـان نهرســــىلهرنى ســــ
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قىلغان ھايا  يئالالھتىن ھهقىقى ،شۇنداق قىلىدىكهنئاكى ىئهســلىشــىڭدۇر، كىم
   .دېگهن» بولىدۇ

  ويؤخذ من احلديث
  مۇنۇالر ئېلىنىدۇھهدىستىن  

    ؛تفاوت مراتب اإليمان .1
 ؛ئىمان دهرىجىلىرىنىڭ پهرقلىق بولىدىغانلىقى

  ؛مانيأن األعمال مع انضمامها إىل احكصديق داخلة ىف مسىم اإل .2
كهلگهن ئهمهللهر  قوشۇلۇپچىن قهلىبىدىن راست دهپ ئىشىنىشكه  

 ؛كىرىدىغانلىقى تهركىبىگهنىڭ ىلىشىئىمان ئات

   ؛احلث بل احكخلق باحلياء .3
 ئۈندهش. ىنىشقاھايالىق بولۇش بىلهن ئهخالقل

  األسئلة
  ئالالروس 

دفه ه ارشح احلديث بأسلوبك مصورا تشبيه اإليمان بشجرة مثمرة مربزا. 1
  وأثره ىف املجتمع اإلساليم.

دهرهخكه ئوخشــــىتىــپ تۈپ بىر  مېۋىلىــكھهدىســــنى ئىمــاننى  
جهمئىيهتكه  يئىســــالمىئۇنىڭ تهســــۋىرلىگهن ۋه ئۇنىڭ نىشــــانىنى ۋه 

  بولغان تهسىرىنى گهۋدىلهندۈرگهن ھالدا چۈشهندۈرۈڭ. 

  وما املقصود باإليمان ىف احلديث؟  .  2
 ؟غىنى نېمهقىلىنھهدىستىكى ئىماندىن مهقسهت 

  وما هو اكضع ىف العدد؟ . 3
 ؟ه (سۆز)نېم »اكضع«كهلگهن  تهركىبىده سان
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  وما حركة اكاء فيه؟ . 4
 بهلگىسى نېمه؟تهلهپپۇز نىڭ »ب«دىكى »اكضع«

  وما حكمه تذكريا وتأنيثا وتركيبا وعطفا؟ . 5
بىرىكىپ ۋه  جىنسى تۈرده، سۆزىنىڭ ئهرلىك ۋه ئاياللىق »اكضــع«
 ھۆكمى نېمه؟ كېلىشىنىڭپ نىىباغل

  وما املراد منها هنا؟وما ىه الشعبة ىف األصل؟ . 6
ســۆزنىڭ ئهســلى مهنىســى نېمه؟ بۇ يهرده كۆزده  )شــعبةال» (شــاخچه«

 ؟نېمه قسهتتۇتۇلغان مه
  وما هو ىف الرشع؟ وما هو احلياء ىف اللغة؟. 7
 ؟ىكى مهنىسى نېمهشهرىئهتت مهنىسى نېمه؟ لۇغهتتىكىنىڭ »ھايا«

   وماذا تعرف عن حماوالت العلماء حلرص شعب اإليمان؟. 8
چهكلهشــــكه  )هتمهلۇم چهك(ئـالىمالرنىـڭ ئىمان شــــاخچىلىرىنى 

 ھهققىده نېمىلهرنى بىلىسىز؟ ئۇرۇنۇشلىرى
   وماذا ترجح ىف شأن العدد؟. 9
 سىز؟نېمىنى ئارتۇق كۆرىئىشىدا سىز  قسانا

   ؟""بضع وسبعون وكيف توفق بني رواية "بضع وستون" ورواية. 10
 هپد »يهتمىش نهچچه«بىلهن دهپ رىۋايهت قىلىش » ئاتمىش نهچچه«

 نىڭ ئارىسىنى قانداق ماسالشتۇرىسىز؟رىۋايهت قىلىش

 فماذا تقول ىف حياء يمنع صاحبه ىف »احلياء خري لكه«جاء ىف الصحيح . 11
ا يؤخذ م ومن السؤال الرضوري ىف العلم؟ وضح القول ىف ذلك واذكراألمر باملعروف 

  من احلديث؟
ھايا سىز دى. دهپ كهل »ھايانىڭ ھهممىسى ياخشى«سـهھىھ ھهدىسته 

ــتىنقىلغۇچى ــقا بۇيرۇش ــى ئىش ــوئال نى ياخش ــتا زۆرۈر س ، ئىلىم ئېلىش
ۇ شقىلىش ھهققىده نېمه دهيسىز؟ ئا توسـۇپ قويىدىغان ھاياسـوراشـتىن 

  ىڭ.بىررنى سۆزلهپ ىدىغانالۋه ھهدىستىن ئېلىن سۆزلهڭنىق ېئ قىدهھهق
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  شرح الكلمات

  ئىمان ھهققىده (يېزىلغان بايانالر)  :انِ مَ فْ اْإلِ  ُب وْ تُ كْ مَ /  انِ مَ فْ اْإلِ  اُب تَ كِ 

ـــنـــى قـــائىـــده  :هِ اتِ يَ ذَل وَ  مِ الَ سْ ى اْإلِ ادِ بَ  مَ ىِف /  مِ الَ سْ  اْإلِ ىِف  -ئىســـــــالم دى

  پىرىنسىپلىرىدا

  املعىن العام
 َ ُ  ةً مَ الَ عَ  هُ لَ عَ جَ /  اذَ كَ  ا بَلٰ ذَ كَ  َق لَ طْ ا ...نــى ...نىــڭ بىــر ئــاالمىتى   :َ

  بهلگىسى قىلدى قىلدى،
َ  ُق لَ طْ يُ  كه يىلتىز ۋه غول بىر  ئۇ (دهرهخ)  :)ٌل وْ هُ (جَمْ  اقِ السَّ وَ  رِ ذْ  اجلِْ ) بَلَ ةُ رَ جَ لشَّ (ا

  ۇبهلگه قىلىند
َ  ُق لَ طْ ا يُ مَ كَ  ـــــۇنــداقــال ئــۇ (دهرهخ)  :)ٌل وْ هُ ... (جَمْ  عَ ا مَ مَ هِ يْ لَ ) عَ ةُ رَ جَ لشَّ (ا كه ئــۇ  ش

بهلگه ... بىــلهن  ئىــكــكىســــى
  ۇقىلىند

ئىمانغا چىن قهلبىدىن ئىشىنىش   :ِب لْ قَ الْ بِ  ِق يْ دِ ْص احكَّ  بَلَ  انُ مَ فْ اْإلِ  ُق لَ طْ فُ 
  بىر بهلگه قىلىنىدۇ

  زۆرۈر دهپ ھېسابلىدى  :امً زِ الَ  هُ دَّ عَ /  هُ مَ زَ لْ تَ سْ اِ 
  ِح الِ َص  نْ مِ  هُ مَ زَ لْ تَ سْ ا اِ مَ بِ  الَّ ... إِ  الَ 

َ
زۆرۈر دهپ ھېســــابلىغان ياخشــــى   :الِ مَ قْ اْأل

  ئهمهللهر بىلهنال...
 َ   ٍب عَ ا شُ ذَ  ارَ َص /  عُ رْ الزَّ  َب عَّ شَ ت

َ
  پوتاقلىدى، شاخلىدى  :قٍ رَ فُ  وْ أ

ْ  جَ رَّ دَ تَ  َّ بىــر قــانــچه دهرىــجه قىلىنــدى،   :اٍت جَ رَ دَ  َل عِ جُ /  ءُ ال
  دهرىجىلهرگه ئايرىلدى

ْ  نَ مِ  ئۇنىڭــدىن تۆۋهنرهك مۇھىمــدىن   :هِ نِ وْ دُ  وَ ا هُ  مَ ىَل اِ  مِّ هِ مُ ال
  بولغىنىغا

بىلهن ئاخىرالشتى، ...گه يېتىپ   :... هِ  بِ ىَه تَ غْ اِ 
  باردى

  كۆڭۈل سىقىلىش  :ِس فْ اجَّ  اُض بَ قِ نْ اِ 
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  يامان ئىش قىلىش  :ِح يْ بِ قَ الْ  لِ عْ فِ الْ  انُ يَ يْ اِ 
تـۈرتـكىـلىــك ســــهۋهب، تـۈرتكه   :عٌ افِ دَ  ٌب بَ سَ /  ٌث اعِ بَ 

  بولغۇچى 
  سهۋهب بولغۇچىسهۋهب،   :ٌب بَ سَ /  اٍع دَ 
  توسقۇچى، قايتۇرغۇچى  :ٌق تِ َخ /  عٌ انِ مَ 
  توسقۇچى  :نْيِ ئَ يْ الشَّ  نْيَ نَ  ٌل اِص فَ /  زٌ اجِ حَ 
  تېيىلغاق يهر، تايىدىغان ئورۇن  :ِق لْ الزَّ  نُ اَك مَ /  ُق الِ زَ ج مَ  ةٌ قَ لَ زْ مَ 
ِّ  ُق الِ زَ مَ  يــامــانــلىــق ۋه بــوزۇقــچىــلىققــا   :ادِ سَ فَ الْ وَ  الرشَّ

 تايىدىغان ئورۇنالر

  املباحث العربية
  پۈتۈن سان   :رْسٍ كَ  الَ / بِ  )حٌ يْ حِ َص  دٌ دَ عَ (َصِحيٌْح 

  پۈتۈن ساندىكى  :بل الصحيح 

ْجَرى عَ 
َ
، ...نى ...گه راۋان قىلىپ بهردى  :كذا / أدامه  هِ يْ لَ أ

  ئۇيغۇنالشتۇردى.

ــغــۇن   :ه حكم ...يجُيَْرى عل ــۇي ــۈمــى ئ ...غــا ...ھــۆك
  كىلىدۇ.

  نىڭ كۆپۈنچىسى.كلهربىرلى  :َسائُِر اآلحاِد 

، نهم شـــــاخنىــڭ چىۋىق، پۇتــاق  :ِب طِ َخْصلٌَة / َطَرُف الُغْصِن الرَ 
  .ئۇچى

  ، سوغۇشكۆڭلى بۇشۇشۇش  :فتور/  )انكسار القلب( ِانِْكَساٌر 

  يهتتى، يولۇقتى.  :إِْقرَتَى ُه األمُر / ألمَّ به وأصابه

ــا   :َنَعثَُه بل كذا / محله بل فعله ــدى، ...نى ...غ ــدى تۈرتكه ئۈن
  بولدى.

َ ىف الْ    مهيىتتى، ېك  :اهَ لَ لَّ / قَ  ةِ يَّ طِ عَ قرَصَّ

 َ   ھهقدارنىڭ ھهققىنى كهمهيتىش  :قِّ ى احْلَ ذِ  قِّ ىف حَ  رْيُ ِص قْ حكَّ ا

  فقه احلديث
 ...، قىلــدى ... زورمۇزور ...نى  :تََكلََّف األمَر / حتّمله بل مشقة
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  اقتىب قىلىپ

  رازمىر؛ تۈر ئۇسلۇب، شهكىل،  :؛ نوعَغَمٌط / ِطَرازٌ  

  ئارقىمۇ ئارقا  :اعً ابِ تَ تَ / مُ  رَسًْدا

 ىَل اِ  اُل جَ الرِّ  َب هَ ذَ 
َ
كىشــــىــلهر ... دېگهن پىكىرگه   :...نَّ  أ

يهكــۈنــگه  دېــگهن ... ،كهلــدى
  كهلدى.

  ...نىڭ ئوخشاش تۈرىدىن  :/ من صنف مماثل لكذا كذا قَِبيْلِ  من

  دىكىدهكتائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىئالالھ   :كما ىف قو تعاىل/  ِمْن قبيل قو تعاىل

  بولمىغانتهنقىدتىن خالى   :ِمَن اجَْقدِ  َلرْيُ َسِليَْمةٍ 

هُ    ئهيىپلىدى،   :قََدَح َفْقَدُح قَْدًحا فيه / َذمَّ

چهكــلهشـــــنــى بىــلــمهســـــلىــك   :...رْصٍ حَ  ةِ فَ رِ عْ مَ  مُ دَ عَ  حُ دَ قْ وال فُ 
  ئهيىبلهنمهيدۇ.

  بايان قىلدى.  :َوقََّف احلديَث / بيّنه

  بايان قىلىش.     :تَْوِقيٌْف 

َء / حّناه  وابعده ْ َ َماَط ال
َ
  يىراقالشتۇردى، ئېلىۋهتتى.  :أ

َماَط 
َ
 أ

َ
  زهخمهتنى يوقاتتى-زىيان  :َذىاْأل

َحُه بل كذا / فّضله     ، ئۈستۈن كۆردىئارتۇق كۆردى  :رَجَّ

 
َ
َن اْأل   چوڭقۇر بىلدى،ھهقىقى ئىشهندى،   :هُ قَ قَّ حَتَ وَ  هُ مَ لِ َر أو به / عَ مْ َييَقَّ

نٌ    ، ئىشىنهرلىكئىشىنىشلىك  :ُمتَيَقَّ

 َمبيِْنٌّ بَلَ 
َ
ئىــكهنــلىــكــى ئــاســــــاســــىــدا   :...نَّ  أ

  ، قۇرۇلغانئىپادىلهنگهن

ْشلَكَ األمرُ 
َ
  مۇرهككهپلهشتى، روشهن بولمىدى  :/ إحِْكَبََس  أ

مــۇرهكــكهپــلىــك، مــۇجمهللىــك،   :إِْشاَكٌل / أمر يوجب احكباسا ىف الفهم
  بولمايدىغان ئىشچۈشهنگىلى 

فَهُ ر / َكفَّ َحَجَمُه عن األم   توستى، چهتنهتتى  :ُه ورَصَّ

  بوشاڭلىق، ئاجىزلىق  :َمَهانٌَة / ُذلٌّ ، ُضْعٌف 

ْهُل الُعرِْف 
َ
  ئهنئهنىچىلهر، ئاتالغۇشۇناسالر  :أ

 ىــدىن؛ ......غــانـلىقى جهھهت  :هُ نَّ إِ  ُث يْ حَ  نْ مِ 
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  چۈنكى ئۇ ...غانلىقتىن، 

  قىسىلىش  :ٌص ِانِْقبَاٌض / َيَقلُّ 

شــــهرىئهتكه ئۇيغۇن ھايا قىلىش،   :احلياء الرشيع
  قانۇنلۇق ھايا قىلىش

  ئېغىر بېسىقلىق،   :َسِكيْنَةٌ 

  تهمكىنلىك، ۋهزمىنلىك  :ِوقَاٌر 

ٌم / ممنوع   چهكلهنگهن ئىش  :حُمَرَّ

ي يكون راجحا بل تركه   َمنُْدوٌب: هو الفعـل ا
  ىف اجظر الشارع ويكون تركه جائزا  

ئىش،  قىلىشــــقـا ئۈنـدىلىـدىغان  مهندۇب:
قىلىش تهرك ئىتىشـــتىن ئارتۇق 
ــان، تهرك ئهتســــىمۇ  ــدىغ كۆرىلى

  بولىدىغان ئىش.

وهو مـا ثبـت طلبـه طلبـا جـازما بنص   :ٌب اجِ وَ 
اللة    قطيع اخكبوت وقطيع ا

ـــيهت؛   اِجٌب:وَ  ـــم؛ مهجـــبـــۇرى زۆرۈر، الزى
   تاپشۇرۇق؛ 

قهتئى ئىشـــهنچىلىك، كهســـكىن   :ۋاجىب
بىـكىـتىلمه بىلهن  دهلىـلـلىــك

جهزمهن قىلىش تهلهپ قىلىنغــان 
  .ئىش

، خىجىل ھـايـا قىلـدى، ئۇيـالـدى  :هُ نْ مِ  عَ نَ تَ امْ وَ  هُ نْ قَ  َض بَ قَ غْ ِاْستَْحيَا ِمنُْه / اِ 
  بولدى

مهن ىخـالىغـانچه پـايدىالندى، بهھر  :َب ىف اِجْعَمِة / ترََصََّف فيها كيف شاءَيَقلَّ 
  بولدى، بهھۇزۇر بهھرىمهن بولدى 

ْن يستعني بها بل معصيته
َ
ئۇنى (نېئمهتلهرنى) ئۆزىنىڭ يامان   :أ

  پايدىلىنىشى ئىشلىرىدا

ــا   :اءِ يَ احْلَ  قَّ ِاْستَْحيُوا من اهللا حَ  ــاي ــاالدىن ھهقىقى ھ ــائ ــالالھ ت ئ
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  قىلىڭالر

َء / تَ    ئۆز ئىچىگه ئالدى،   :عليه َل مَ تَ اشْ وَ  نَ مَّ َض َحَوى حَيْوِى ال

  ئالغان نهرسهئۆز ئىچىگه   :ىوَ ا حَ مَ وَ 

َء مجعه ىف وخء   ئىچىگه سىغدۇردى، قاچىلىدى،  :َوىَع يىَِع َوْقيًا ال

  قازا، مۇسىيبهت-باال  :بَلَْوى و بِلْيٌَة  و بِلَْوٌة ج  بىًِل / ُمِصيْبَةٌ 

  ھهدىستىن مۇنۇالر ئېلىنىدۇ  :ويؤخذ من احلديث

ــــلىق،   :احَكََّفاوُُت / االختالُف  ــــىماس پهرىقلىنىش، ئوخش
  پئىختىال

ئىــمــانــنىــڭ دهرىــجىــلىــرىنىــڭ   :تفاوُت مراتِب اإليمانِ 
  ئوخشىماسلىقى

ِء / ِاْغَطَوى عليه   ئۆز ئىچىگه ئالدى  :ِانَْضمَّ بل ال

 بىلهنكى راســــت دهپ ئىشــــىنىش  :األعمال مع انضمامها اىل احكصديق
  ئهمهللهر

  ئىمان دهپ ئاتىلىشى  :ُمَسىمَّ اإليمانِ 

ـــولـــۇش بىـــلهن   :احلَثُّ بل احَكَخلُِّق باحلياء ـــالىـــق ب ھـــاي
  ئهخالقلىنىشقا ئۈندهش

َها باملناسبةِ َوفَّ    ماسالشتۇردى  :َق بني األشياء املختلفة / َضمَّ
  
  )داۋامى كېيىنكى ساندا(
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  ھهققىده دامولال ھاجى شېرىپجانمهرھۇم 
  

ــا، مهرىپهتپهرۋهر، تهرهققىيپهرۋهر، مۆتىۋهر، دىنى ــا ئۆلىم ــاتت ــالىم،  يك ئ
قهدهم ئىشلىرىغا تونۇلغان جامائهت ئهربابى شېرىپجان دامولال ھاجى، جامائهت 

 ،ئېتىقاد يخهلقنىڭ دىنى-قهدهر ئاۋام ۋاپات بولغانغاقويغـانـدىن تـارتىـپ تا 
ئىشــلىرىنىڭ ســاغالم راۋاجلىنىشــى ئۈچۈن،  يوســۇن-ئادهت، قائىده-ئۆرپ

ن دىنىي زات ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ جىســمانىي ۋه زېھنىي كۈچىنى ســهرپ قىلغا
بىر ئهسـىرگه يېقىنالشـقان ھايات مۇساپىسىده، ئۆگهنگهن بىلىملىرىنى كهڭ 
ــانىي،  ــنى بۇرچۇم دهپ بىلگهن، ئىنس ــلىتىش ــلىرى ئۈچۈن ئىش جامائهت ئىش
ئهخالقىي پهزىلهتلىرى بىلهن ئهل ئارىسـىدا ئۈلگه تىكلهشـنى مهسئۇلىيىتىم 

مئىيهتنىڭ ئىناقلىقى، دىنى دهپ چۈشـــهنگهن، خهلقنىڭ ئىتتىپاقلىقى، جه
مائارىپ ئىشلىرىنىڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن ئهمهلىي ئىشالرنى -ئىشالر، مهدهنىي

قىلىـپ بېرىـپ، ئۆزگىچه ئوبرازى بىلهن كهڭ جـامائهتنىڭ ھۆرمىتىگه نائىل 
  بولغان كهمتهر مويسىپىت ئىدى.

ـــېرىپجان دامولال ھاجى ھىجرىيه  -1915يىلى، مىالدىيه  -1336ش
بــازارلىق ئــاقتــاش  نــاھىيهســــىنىـڭان ۋىاليىتى توقســــۇن يىلى تۇرپــ

مهھهللىســـىده دۇنياغا كهلگهن. ئۇنىڭ دادىســـى ئابدۇغۇپۇر دامولال ھاجى 
مهۋلهۋىيلىككه ئېرىشــكهن چوڭ ئۆلىما بولۇپ، توقســۇندىكى بهش ئهۋالد 
تهســىرگه ئىگه دىنىي ئۆلىما ئائىلىســىده ئۆسۈپ يېتىلگهن دىنىي ئالىم 

انچه ئهۋالد بوۋىلىرىمۇ ئوتتۇرا ئاســــىيادىكى دىنىي ئىـدى. ئۇنىـڭ بىر قـ
ئىلىم ۋه پهننىي ئىلىم مهركىزى بولغان قهدىمىي مهدهنىيهتلىك شـــهھهر 

  بۇخارادا ھهم ھىندىستاندا ئوقۇغان. 
ــۇنداق ئائىلىۋى مۇھىت ئىچىده  ــېرىپجان دامولال ھاجى مانا مۇش ش

-1924يهنى ئۆســۈپ يېتىلگهن ھهم دهســلهپكى تهربىيهگه ئىگه بولغان، 
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ــى ئابدۇغۇپۇر دامولال ھاجى مهۋلهۋىدىن  يىلىغىچه ــىتهدادىس  تهلىم بىۋاس
يىلغىچه توقســــۇن بــازارلىق دىنىي  -1932يىلــدىن  -1924ئــالغــان. 

مهكــتهپــته ئــوقــۇپ، بــاشــــالنــغۇچ دىنىي ئىلىم بويىچه مهخســــۇس 
يىلغىچه توقســــۇن بازارلىق  -1942يىلدىن  -1932.  تهربىيهلهنگهن

قۇپ، ئوتتۇرا دهرىجىلىــك دىنىي ئىلىم بويىچه مۇنتىزىم مهدرىســــىــده ئو
. ئوقۇش جهريانىدا ئىگىلىگهن مول بىلىمى، يېتىلدۈرگهن  تهربىيهلهنگهن

هكلىپ اچقا، تتارتقدىققىتىنى  مۇدهررىسلهرنىڭئىقتىدارى، تاالنتى بىلهن 
دىن ئارتۇق تالىپقا دهرس  100بىلهن بىر تهرهپتىن ئوقۇپ، بىر تهرهپتىن 

هن. ئۇ ئۆزىنىڭ ئوقۇشقا بولغان ئوتتهك قىزغىنلىقىنىڭ تۈرتكىسىده بهرگ
قهشـقهرگه بېرىپ، شىنجاڭ جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيادا زور تهسىرگه ئىگه 

يىلدىن  -1942ده »هسـاقىيه مهدرىس«بىلهن » هخانلىق مهدرىسـ«بولغان 
يىلغىچه ئىلىم تهھســــىل قىلغان. ئۇنىڭ ئىلمىي ئهســــىرى  -1947

پۈتۈن قهشـقهردىكى مهدرىسلهرنى زىلزىلىگه  مۇراسـىمىدائوقۇش پۈتتۈرۈش 
يىلى ئوقۇشــــنى تاماملىغاندىن كېيىن، ئانا يۇرتى  -1947ســــالغان. 
يىلغىچه توقســــۇن بازارلىق  -1958قايتىپ كېلىپ تاكى توقســــانغـا 

ــدهمهدرىســــ شــــتهك ئۇلۇغ ھهم لههۋالدالرنى تهربىيهمۇدهررىس بولۇپ ئ ى
يىلغىچه  -1966يىلدىن  -1958خاســــىيهتلىك ئىشــــقا كىرىشــــكهن. 

ــــىده ئىمام بولغان.  ــــۇن بازارلىق جامهس -1983يىلدىن  -1980توقس
ـــىده ئىماملىق قىلىش بىلهن بىرگه  ـــۇن بازارلىق مهدرىس يىلغىچه توقس

ــى  ــنىڭ مۇئاۋىن رهئىس ــىي كېڭهش ــىياس ــۇن ناھىيهلىك س بولغان. توقس
بهيتۇلمهئمۇر يىلدىن ۋاپات بولغانغا قهدهر ئۈرۈمچى شــــهھهرلىك  -1983

  ىنىڭ ئىمامى بولۇپ ئىشلهپ كهلگهنىدى.مهسجىد) ياڭخاڭ(
-شېرىپجان دامولال ھاجى كىچىك پېئىل، كهمتهر، تۇرمۇشتا ئاددىي

قـانائهتچان، ئهپۇچان بولۇپ، كىشــــىلهرگه ئاداۋهت -ســــاددا، شــــۈكرى
اخاۋهتلىك ھهم ئېســىل پهزىلهتلىك ئۆلىما ئىدى. ئۇ ســاقلىمايدىغان، ســ

مهيلى توقسـۇندا، مهيلى قهشـقهرده، مهيلى ئۈرۈمچىده بولسۇن كىشىلهرگه 
ــــتازلىرىنى  ــــى، بىلىم بهرگهن ئۇس ــــالرنى قىلىپ بېرىش ــــى ئىش ياخش
قهدىرلىشـى، چوڭالرنى ھۆرمهتلهپ، كىچىكلهرنى ئىززهتلىشىدىن ئىبارهت 
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ـــىل پهزىلهتلىرى بىلهن ك ـــازاۋهر ئېس ـــىلهرنىڭ چوڭقۇر ھۆرمىتىگه س ىش
ــتاز ســاالھىيىتى بىلهن بالىلىرىغا  بولغان. ئۇ ئائىلىســىده بىرىنچى ئۇس

پهزىلهت مىزانلىرىغــا دىققهت قىلىشــــنى، تۇرمۇشــــتــا -تۈرلۈك ئهخالق
قانائهتچان بولۇپ -بولۇشــــنى، شــــۈكرى تېجهشــــلىكســــاددا، -ئاددىي

ى، لىشنى ئادهت قىلىشنكىبىرلىك قىلماسـلىقنى، باشـقىالرغا ياردهم قى
يۆلهكته بولۇشــــنى ئۆگهتكهن -ئاجىزالرغا ماددىي ۋه مهنىۋى جهھهتته يار

 ھهم ئۇالرنىڭ ئادىتىگه ئايالندۇرغان.
 مهسجىدىده) ياڭخاڭ(بهيتۇلمهئمۇر شېرىپجان دامولال ھاجى ئۈرۈمچى 

ئىمـام بولۇپ ئىشــــلىگهن مهزگىللىرىـده، جـامـائهتنىـڭ ئىناقلىقىنى، 
يىلىغا كهلگهنده  -1988كارلىق روھىنى يۈكســهلدۈرگهن. بىرلىك ۋه ھهم

ـــلىدىكى ياڭخاڭ  ـــجىدئۇ ئهس ىنىڭ كونىراپ قالغانلىقىنى، كۆلىمى مهس
جـامـائهتنىـڭ ئېھتىيـاجىدىن چىقالمايۋاتقانلىقىنى، بولغـاچقـا  كىچىـك

كهلگۈســـىده شـــهھهر قۇرۇلۇشـــى كېڭهيســـه، چوڭ يولغا بېســـىم ئېلىپ 
نى ئۆزگهرتىپ ســـېلىشـــنىڭ مهســـجىد، كېلىدىغانلىقىنى ئالدىن بايقاپ

جــامــائهتنىــڭ قىزغىن قوللىشــــىغــا  ،قىلىــپ مۇراجىئهت زۆرۈرلۈكىنى
ــدىن قۇرۇلۇش ھهيئىتى  ــابلىرى ــائهت ئهرب ئېرىشــــكهن. ئۇ غوللۇق جــام
تهشــكىللىگهن ھهم ۋهقفه ئۆيلهرده ئولتۇرۇۋاتقانالرنى رازى قىلىپ ئۇالرنى 

يېنىدىن پۇل چىقارغان،  ئوڭۇشلۇق كۆچۈرگهن. ئۆزى باشالمچى بولۇپ ئۆز
ھهيئهتلىرى  مهســجىدجهمئىيهتتىن ئىقتىســادىي مهبلهغ توپلىغان ھهم 

بىلهن بېيجىڭغا بېرىپ مۇناســىۋهتلىك ئورۇنالرنىڭ مهســئۇللىرى بىلهن 
كۆرۈشــــۈپ مهبلهغ تهلهپ قىلغـان، ئۇزۇن ئۆتمهي تهلهپ قىلغان مهبلهغ 

يىلدىن  -1996ئهمهلىيلهشــــكهن. بۇنىـڭ بىلهن جامىئه قۇرۇلۇشــــى 
يىـل ئارىلىقتا مۇۋهپپهقىيهتلىك ئېلىپ  ئـالتهيىلغىچه بولغـان  -2002

قۇرۇلۇشــــى ئوڭۇشــــلۇق  مهســــجىدى) ياڭخاڭ(بهيتۇلمهئمۇر بېرىلىپ، 
تامامالنغان. دېمهك، شـــېرىپجان دامولال ھاجى جامائهت ئىشـــلىرىنى ئۆز 

ـــىدىن ئه ـــۆيىدىغان،  الئىش بىلىدىغان، ئهمگهك ۋه مېھنهتنى قىزغىن س
ئۆز ئـائىلىســــىدىن باشــــاليدىغان، جهمئىيهتته ئىشــــالرنى خهيرلىـك 

ســـاخاۋهتلىك ۋه ســـاۋابلىق ئىشـــالرنى ئىزچىل تهشـــهببۇس قىلغان، 
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ــىنىڭجهمئىيهت ئىناقلىقىنى، خهلقنىڭ خاتىرجهملىكىنى ئۆز   ئىدىيهس
  يادروسى قىلغان زات ئىدى.

دامولال ھــاجى زېھنى ئۇچۇق ھهم ئۆتكۈر بولۇپ،  شــــېـرىپجــان
ۋه ئىلىملىك بولۇشـــنى  ئىگىلهشمهســـىلىلهرگه ئىلمىي قاراپ، ئىلىم 

دىنىي ئىشالر ۋه باشقا تۈرلۈك ئىشالرنى يۈكسهلدۈرۈشنىڭ ئۈنۈملۈك يولى 
ـــىدىكى بارلىق مۇئامىلىلهرده  ـــاپىس ـــۇڭا، ئۇ ھايات مۇس دهپ قارىغان. ش

ــپ -بىرئىشــــالرنى ىي دىنىي ئىشــــالر بىلهن پهنن ــت قىلى بىرىگه زى
قويمىغـان. جـامـائهتنىڭ مائارىپ ئىشــــلىرىغىمۇ كۆڭۈل بۆلگهن. ئۆزى 
بـاشــــالمچى بولۇپ داۋاملىق ئۆگىنىپ تۇرغان. ئۇ توقســــۇندا ئوقۇغان 

تىللىرىنى، جۈملىــدىن ئۆز ئــانــا تىلى ئۇيغۇر پــارس مهزگىلىــدىال ئهرهب، 
تقان مهزگىللىرىده ئىلمى تىلىنى ياخشــــى ئۆگهنگهن. قهشــــقهرده ئوقۇۋا

تهۋھىد (ئىلمى كاالم)، ئىلمى فىقھى، ئىلمى قۇرئان، ئىلمى تهپســــىر، 
، ئىلمى يئىلمى ھهدىس، ئىلمى مهنتىق، ئىلمى نهھۋى، ئىلمى مهئــانى

قېتىرقىنىـپ ئۆگىنىـپ ئۆز مهلۇماتىنى  ئىلىملهرنىتهجۋىـد قـاتـارلىق 
ــدىكى  ــدكۈچهيتكهن. توقســــۇن ۋه ئۈرۈمچى ــاملىق لهرده ئىمهســــجى م

ــــنى توختاتمىغان، نهتىجىده  قىلىۋاتقان مهزگىللهرده داۋاملىق ئۆگىنىش
نۇتۇق ئۆزىگه خاس بىلىملىرى ھهم  چوڭقۇر جهھهتتىكى ئۇ ئىســالم دىنى

يىلى قۇرئان  -1981سهۋىيهسى بىلهن  ئىستىداتى ۋهيۇقىرى  ،ئىقتىدارى
 يىلى -1984نىڭ تهرجىمىسىنى ئىشلىگهن. »يۈسۈف«كهرىمدىكى سـۈره 

قۇرئــان كهرىمنىــڭ تۇلۇق تهرجىمىســــىنى تهكشــــۈرۈپ بېكىتىشــــكه 
ــــۇلمانالرنىڭ دهپنه  ــــىنجاڭدىكى مۇس ــــقان. ئۇ ش ــــلىرىنى قاتناش ئىش

جۇڭگو «يىلى  -1996قـېـلىــپــالشــــتــۇرۇش ھهقــقىــده ئىزدىنىــپ، 
دېگهن » ئىســالم دىنىدىكى دهپنه مۇراســىمى« ژۇرنىلىدا» مۇســۇلمانلىرى

لى مۇسۇلمانالرنىڭ جۈمه نامىزى يى -1997ماقالىسـىنى ئېالن قىلغان. 
ـــۇلمانلىرى«توختىلىپ يهنه  ھهققىده  -1998 ژۇرنىلىنىڭ» جۇڭگو مۇس
دېگهن ماقالىســىنى ئېالن قىلغان. » جۈمه نامىزى«سـانىدا  -3يىللىق 

بۇ ئارقىلىق شــىنجاڭدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ دهپنه ئىشلىرى جهھهتتىكى 
ان، ئـايدىڭ بولمىغان ھهم جۈمه نـامىزى ھهققىـدىكى بهزى مهۋھۇم بولغـ
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  تهرتىپلهرنى بىلىۋېلىشىغا ئاساس يارىتىپ بهرگهن.-قائىده
-شاگىرتشــېرىپجان دامولال ھاجى ئۇســتازلىق ھاياتىدا كۆپلىگهن 

ــان،  ــدىغ ــالىپالرنى يېتىشــــتۈرگهن، ئىلىم مهدهنىيهتكه ھۆرمهت قىلى ت
ـــى  ـــلىرىغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلىدىغان تهرهققىيپهرۋهر كىش مائارىپ ئىش

ــقا جايالردا جۇش ئۇرۇپ  -1947بولۇپ،  ــۇن ۋه باش ــالپ توقس يىلدىن باش
راۋاجلىنىۋاتقــان مــائــارىــپ ۋه ئــاممىۋى مهدهنىيهت ئىشــــلىرىنى چىن 
دىلىدىن قوللىغان، مائارىپقا ئىقتىسادىي جهھهتته ياردهم قىلىپ تۇرغان، 
مهكتهپ قۇرۇلۇش ئىشــــلىرىغا پۇل ئىئانه قىلىپ تۇرغان. قىيىنچىلىق 

ىدىن ئوقۇيالمىغان بالىالرنى ئوقۇشــقا رىغبهتلهندۈرۈپ ئىقتىســادى تۈپهيل
جهھهتته ياردهملىشــــىپ جهمئىيهتته چوڭ تهســــىر قوزغىغان. ئۇ ياش 
چـاغلىرىدىكى كىتاب كۆرىدىغان، توختىماي بىلىم توپاليدىغان ئادىتىنى 

ۇن بولس ياشىنىپ قالغاندىمۇ جارى قىلدۇرغان. ئۇ ياشلىق مهزگىللىرىده
 رىلىق مهزگىللىرىده بولسۇن ھهر كۈنى ئهتىگهن ئورنىدىن تۇرۇپ،قې ياكى

ســائهت كىتاب كۆرۈشــنى، بولۇپمۇ قۇرئان تىالۋهت  3~2 بامداتتىن بورۇن
ـــنى ئادهتكه ئايالندۇرغان. ئۇ ئىلىمگه، ئىلىم ئىگىلىرىگه، ئىلىم  قىلىش
جهھهتته مېھنهت قىلغان كىشــــىلهرگه چهكســــىز ھۆرمهت بىلدۈرگهن ۋه 

 ئوقۇغۇچىالردىن ، بولۇپمۇقهدىرلىگهن. ئۇ كهڭ جــامــائهتتىنئــۇالرنى 
تازىلىققا تۇرمۇشــتا رهتلىك ۋه پاكىزه بولۇشــنى، شــهخســىي ۋه ئاممىۋىي 

ئاڭلىق رىئايه قىلىشـنى تهلهپ قىلغان. ئىقتىســادچان بولۇشنى، بۇزۇپ 
ــۆھرهتپهرهس،  اچىدىغانچ ــرهتخور، ش ــلىقنى ئابرۇيپهرهسۋه ئىش  ،بولماس

ــنى قاتتىق تهلهپ قىلغان. ئۇ ھاياتتا كىبىر ــاش لىك قىلماي ئاددىي ياش
ئالدى بىلهن ئۆزى بۇ خىل ئهخالقىي مىزانالرغا بىر ئۆمۈر ئهمهل قىلىپ، 
جامائهت ئارىسىدا ھهر ساھه كىشىلىرى ئېتىراپ قىلغان بىر ئۇقۇمۇشلۇق 

  كاتتا دىنىي زاتنىڭ ئوبرازىنى تىكلىگهن. 
ئىتتىپاق -ســــىدا ئىناقشــــېرىپجـان دامولال ھاجى جامائهت ئارى

ئۆتۈشـنى تهشـهببۇس قىلىپ، ئازارلىشـىپ قالغانالرنى تهشـهببۇسكارلىق 
ـــتۇرۇپ قويغان. جامائهت ئىچىدىكى چوڭ  ـــىالش ماجىراالرنى بىلهن ياخش

نىزامالر بويىچه ئۈنۈملۈك بىر تهرهپ -دىنىي شــــهرىئهت ۋه ئهخالق، قانۇن
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جــامــائهتكه بىلهن  ســــهۋىيهســــىقىلغــان. ئۇ ئۆزىنىــڭ يۇقىرى بىلىم 
نامىزىنى  مېيىتمۇسۇلمانالردىكى ناماز ئوقۇش، قۇرئان كهرىمنى ئوقۇش، 

ــۈرۈش، خهير ــاخاۋهت قىلىش، -چۈش ــجىدس ــالرغا پۇل  مهس ــقا ئىش ۋه باش
ــىرالرغا-يېتىمئىئانه قىلىش،  ــهدىقه بېرىش جهھهتلهردىكى دىنىي  يېس س

-يتوئادىتىمىز بولغان -ئۆلچهملهرنى چۈشــــهندۈرگهن ھهم ئۆرپ-قائىده
چىراغ قــائىــدىلىرىمىز، نىكــاھ ئوقۇشــــتىكى دىققهت -تۆكۈن، نهزىر
، قۇربان ھېيت ۋه روزا ھېيتتىكى قائىدىلهر ھهتتا ئىشــــالرقىلىـدىغـان 

كىشــــىلهرنىــڭ پهرزهنتلىــك بولغــانــدا بــالىغــا ئىســــىم قويۇشــــتىكى 
ئـادهتلىرىمىزدىكى نامۇۋاپىق ئىشــــالرنى -قـائىـدىلهرگىچه بولغـان ئۆرپ

اليىقىدا ئۆتكۈزۈشنىڭ يوللىرىنى كۆرسىتىپ بهرگهن. تۈزىتىپ، ئۇنى ئۆز 
چوڭالردىن بىرهرســــى رايوندا توقســــۇنـدا، بولۇپمۇ دامولال ھاجى تۇرغان 

ئۆز ئالدىغا نهزىر ئۆتكۈزىدىغان  تۇغقانلىرى-ئالهمدىن ئۆتسه بارلىق ئۇرۇق
ئۆيده نهزىر قىلىدىغان) ئادهت بار ئىدى. شــېرىپجان  30~20(ھهتتا بهزىده 

 ھـاجى بۇنـداق ھـالهتنى ئۆزگهرتىـپ، يىغىلىـپ بىرال ئۆيده نهزىر دامولال
بېرىشــنى ئىزچىل تهشهببۇس قىلىپ كهلگهنىدى. ئۆزىنىڭ ئايالى ۋاپات 

ىرال ب __ بولغاندا، تۇغقانلىرىنى يىغىپ تهلىم بېرىش بىلهن چوڭ ئۆيده
  ئۆيده نهزىر بېرىپ، ئۆزى باشالمچى بولۇپ ئۈلگه كۆرسهتكهنىدى. 

ئهھۋال ســــوراپ تۇرۇش، -بىرىدىن ھال-هڭ جامائهتنى بىرئۇ يهنه ك
ــــتىن ئىبارهت -يۆلهكته بولۇش، بىر-بىرىگه يار-بىر بىرىگه ياردهم بېرىش

ياخشى كىشىلىك مۇناسىۋهتنى تهشهببۇس قىلغان ھهم ئۆزى بۇ جهھهتته 
ئۈلگه ياراتقان. ئۇ مهيلى ئۈرۈمچىده بولسـۇن ياكى يۇرتى توقسۇنغا بارسۇن 

چاقىســــىز بىمارالرنى، قېرىپ ھالىدىن -بىمـارالرنى، ئىگهتېنى ئـاجىز 
مومــايالرنى، يۇرت چوڭلىرىنى جــامــائهتنى تهشــــكىللهپ -كهتكهن بوۋاي

ــامرات كىشــــىلهرگه پۇل، مــاددىي بۇيۇمالرنى  يوقالپ تۇرغــان. بولۇپمۇ ن
ـــى  خهلقئاراتارقىتىپ بهرگهن.  ـــتلۇق ئهلچىس ـــىۋهتلىرىدىمۇ دوس مۇناس

لهر ئارا مۇناسىۋهتلهرده مۇھىم رول ئوينىغان. ئۇ ساالھىيىتى بىلهن دۆلهت
ــــى  -1981 ــــالم دىنى جهمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رهئىس يىلى جۇڭگو ئىس

ـــىلىك  ـــچىلىقىدىكى بهش كىش ـــى ھاجى باش ـــياۋش ـــېن ش ئىلياس ش
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ئۆمهكنىڭ مۇھىم بىر ئهزاســى ســۈپىتىده قهدىمىي مهدهنىيهتلىك ئىسالم 
ـــىرغا ۋه  ـــىيه قانىگېرىيهدۆلىتى مىس تارلىق دۆلهتلهرگه بېرىپ ، فىرانس

يىلى ئىككى  -1991ۋه  ىيىل -1984دوســــتلۇق زىيـارىتىـده بولغان. 
ـــتۇرۇلغانقېتىم مهملىكهت بويىچه  ـــلىقى  ئۇيۇش ئۆمهكنىڭ مۇئاۋىن باش

بولۇپ قهدىمىي ئىسـالم دۆلىتى ســهئۇدى ئهرهبىستانى ۋه ئهرهب بىرلهشمه 
يىلدىن باشــــالپ  -1983خهلىپىلىكىده دوســــتلۇق زىيارىتىده بولغان. 

ئهرهب ئهللىرى ۋه باشــــقا ئهللهردىن جۇڭگوغا كهلگهن دۆلهت رهھبهرلىرى 
  نهچچه قېتىم كۈتۈۋالغان. 50بىلهن دىنىي ئۆلىما، ئالىمالرنى 

ۋه جامائهت ئىشــــلىرىنى ئىشــــالر شــــېرىپجـان دامولال ھاجى دىنىي 
ــكىلنىڭ  ــلهش بىلهن بىرگه يهنه تهش ــتايىدىل ياخشــى ئىش هن لىگتهيىنئهس

يىلى  -1981ىزمهتلىرىنىمۇ يـاخشــــى ئـادا قىلغان دىنىي زات ئىدى. ئۇ خ
 -1983بولغان.  رهئىسىتوقسـۇن ناھىيهلىك سـىياسىي كېڭهشنىڭ مۇئاۋىن 

يىلى ئۈرۈمچى شــهھىرىگه يۆتكهلگهندىن كېيىن ئۈرۈمچى شــهھهرلىك ئىسالم 
دىنى جهمئىيىتىنىڭ رهئىســى، ئۈرۈمچى شــهھهرلىك ســىياســىي كېڭهشنىڭ 

ـــىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم مۇئاۋى ـــى، ش خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ  رايونلۇقن رهئىس
خهلق قۇرۇلتىيىنىڭ دائىمىي  رايونلۇقۋهكىلى، شــــىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم 

سىياسىي  رايونلۇقھهيئهت ئهزاسـى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم  كومىتېتىنىڭ
مهســـلىھهت كېڭىشـــىنىڭ دائىمىي ھهيئهت ئهزاســـى، ســـىياســـىي كېڭهش 

ــلىرى -هرمىللهتل ــىنجاڭ ئۇيغۇر  كومىتېتىنىڭدىن ئىش مۇئاۋىن مۇدىرى، ش
، شــىنجاڭ رهئىســىئىســالم دىنى جهمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن  رايونلۇقئاپتونوم 

مـائـارىـپ فونـدى جهمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى  رايونلۇقئۇيغۇر ئـاپتونوم 
  قاتارلىق ۋهزىپىلهرنى ئۆتىگهن.

هقۋادار دىنىي زات بولۇش سۈپىتى شېرىپجان دامولال ھاجى ئىخالسمهن ۋه ت
ساالمهت ۋاقتىدىال ئهمهس، بهلكى ئاغرىپ يېتىپ قالغان چاغدىمۇ -بىلهن، ساق

ئۆمرىنىـڭ ئـاخىرقى مهزگىللىرىگىچه ئىبادهتنى ســــاقىت قىلمىغان، تاھارهت 
ئېلىـپ نورمال ناماز ئوقۇش ئىقتىدارىدىن قالغاندىن كېيىنمۇ، بىر پهتنۇســــقا 

يېنىدا قويۇپ تهيهممۇم تاھارهت ئېلىپ بهش ۋاق  رىۋىتىكاپـاكىز توپـا ئېلىپ 
نامازنى تۇلۇق ئادا قىلىپ كهلگهنىدى. شــېرىپجان دامولال ھاجى مهيلى دىنىي 
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بولســۇن تىنىمســىز ئىشــلىرىدا ئىشــالردا بولســۇن مهيلى ھۆكۈمهت ۋه جامائهت 
كۈچىنى ســهرپ قىلىپ ئۆزىنى ئۇنتۇغان ھالدا ئاۋام  يئهجىر قىلىپ ھهم زېھنى

خهلق ۋه ۋهتهن ئۈچۈن خىزمهت قىلغان. شۇنداقال ئۆزىنىڭ ئېسىل پهزىلىتى ۋه 
زور ئۇتۇقلىرى بىلهن كهڭ جــامــائهتنىــڭ ھۆرمىتىگه نــائىــل بولۇپ، ئۇالرنىــڭ 

مهزگىلىده » مهدهنىيهت ئىنقىالبى«قهلبىـده يۈكســــهك ئوبرازىنى تىكلىگهن. 
زىيانكهشــلىككه ۋه ئادالهتســىزلىككه ئۇچرىغان بولســىمۇ، ئۆزىنىڭ چىن  ئېغىر

ھامان بىر كۈنى ئوڭشـــىلىدىغانلىقىغا  ئىشـــالرنىڭتۇرۇپ، بۇ  بىلهن ئېتىقادى
ـــهنچ باغالپ، ئۆزىگه زورلۇق زومبۇلۇق بىلهن مۇئامىله قىلغانالردىن قىلچه -ئىش

ـــلىگه ئاقلىنىپ دىنىي زاتلىق ۋه دىن»گۇناھى«ئاغرىنمىغان ۋه  ـــى ئهس زىپىس
ــامىله قىلغــان. شــــېرىپجــان دامولال  ــدىن كېيىنمۇ ئۇالرغــا توغرا مۇئ كهلگهن
ھاجىنىڭ ئېســـىل خىســـلهتلىرى ۋه ھايات مېھنهتلىرىنى كۆرگهن شـــياڭگاڭ 

يىلى  -2010تېلېۋىزىيه ئىســــتـانىســــى ئۇنى زىيارهت قىلدى ۋه  ســــۇمۇرغ
ــڭ ئىش« ــان داموللىنى -جۇڭگودىكى ئىســــالم دىنى شــــهيخى شــــېرىپج

 دېگهن مهخسۇس فىلىمنى دۇنياغا تارقاتتى. » پائالىيهتلىرى
يۇقىرىقى ئهمگهكلىرى ھهم پهزىلهتلىرى بىلهن زور شـــهرهپلهرگه ئىگه 
بولغان، پۈتۈن شـىنجاڭ ۋه مهملىكىتىمىز، شۇندقال خهلقئاراغا تونۇلغان 

ــانلئۇيغۇر مهرىپهتپهرۋهر، تهرهققىيپهرۋهر، ۋهتهنپهرۋهر،  ــڭ ىرىمۇســــۇلم نى
كېســــهل  ، دىنىي ئۆلىماســــى مهرھۇم شــــىرىپجان دامولال ھاجىپهخرى

كۈنى (جۈمه) شــىنجاڭ ۋاقتى -4ئاينىڭ -3يىلى -2011ســهۋهبى بىلهن 
  دا ئانا يۇرتى توقسۇندا ئالالھنىڭ دهرگاھىغا سهپهر قىلدى.  3:40

-ئېتىقاد، ئۆرپ يمهرھۇم ئۇســــتازنىڭ ھاياتى ئاۋام خهلقنىڭ دىنى
شـــقا ھايات پائالىيهتلىرىنىڭ توغرا ئېلىپ يۇســـۇن ۋه با-ئادهت، قائىده

بېرىلىشـــىغا ۋه ســـاغالم راۋاجلىنىشـــى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ جىســـمانىي ۋه 
زېھنىي كۈچىنى سهرپ قىلغان، خهلق قهلبىگه چوڭقۇر تهسىر قالدۇرغان، 

 تىنيۇرت خهلقىگه ئـاتىلىق مېھرىنى ســــالغـان ئۇلۇغ ھـايات بولغانلىق
بىر مۇســــىبهتنى ئېلىپ كهلدى. نىـڭ ۋاپاتى خهلقىمىزگه ئېغىر ئـالىم

 ئالالھ بۇ ئاۋامپهرۋهر ئۆلىماغا رهھمهت قىلغاي.
  ن!ئامىسۇن، ياتقان يېرىنى جهننهتته قىلئۇنىڭ ئالالھ ئۇلۇغ رهببىمىز 
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 ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ ناماز ۋاقىتلىرى

 خۇپتهن شام ئهسىر پىشىنكۈن چىقىش بامداتئاي)-2( فېۋرال

二月 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼 
1 5:54 7:27 12:30 2:58 5:22 6:20 
2 5:53 7:26 12:30 2:59 5:23 6:21 
3 5:52 7:25 12:30 3:00 5:25 6:23 
4 5:51 7:23 12:30 3:01 5:26 6:24 
5 5:50 7:22 12:30 3:02 5:28 6:26 
6 5:49 7:21 12:30 3:03 5:29 6:27 
7 5:48 7:20 12:30 3:04 5:30 6:28 
8 5:47 7:19 12:30 3:06 5:32 6:30 
9 5:46 7:17 12:30 3:07 5:33 6:31 
10 5:44 7:16 12:30 3:08 5:34 6:32 
11 5:44 7:16 12:30 3:08 5:34 6:32 
12 5:42 7:13 12:30 3:10 5:37 6:35 
13 5:41 7:12 12:30 3:11 5:38 6:36 
14 5:39 7:10 12:30 3:12 5:40 6:38 
15 5:38 7:09 12:30 3:13 5:41 6:39 
16 5:37 7:08 12:30 3:14 5:43 6:41 
17 5:35 7:06 12:30 3:15 5:44 6:42 
18 5:34 7:05 12:30 3:16 5:45 6:43 
19 5:33 7:03 12:30 3:17 5:47 6:45 
20 5:31 7:02 12:30 3:18 5:48 6:46 
21 5:30 7:00 12:30 3:19 5:49 6:47 
22 5:28 6:58 12:30 3:20 5:51 6:49 
23 5:27 6:57 12:30 3:21 5:52 6:50 
24 5:25 6:55 12:30 3:22 5:53 6:51 
25 5:24 6:54 12:30 3:23 5:55 6:53 
26 5:22 6:52 12:30 3:24 5:56 6:54 
27 5:20 6:50 12:30 3:25 5:57 6:55 
28 5:19 6:49 12:30 3:26 5:59 6:57 
       
       
       

ۋاقىـت نـامـازغـا ئهزان ئوقۇلىدىغان ئهســــكهرتىش: بۇ جهدۋهلـدىكى 

  ۋاقىتالرنى كۆرسىتىدۇ.
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