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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

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

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

دىنى جهمئىيىتى توغرا رهھبهرلىكىــده، شــــهھهرلىــك ئىســــالم 
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 نىشى ئۈچۈن ئىمامالرنىڭ پايدىلى

تهبلىغ -ىكى جۈمه كۈنلىرى مۇشــــۇ بهلگىلهنگهن ۋهزئېيىد مـارت
 تېمىسى ۋه مهزمۇنى ئاساسىدا ۋهز سۆزلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 

  
 ئۈرۈمچى شهھهرلىك ئىسالم دىنى جهمئىيىتى

مارت -1يىلى  -2014
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  (جۈمه) كۈنى -7ئاينىڭ  -3

  

  

  لهشنىڭ پهزىلىتىهزهنت تهربىيپهر ائىسالم دىنىد 

  ةِ يَ بِ رْ تَ  ةُ لَ يْ ِض (فَ 
َ
 )مِ الَ سْ  اْإلِ ىِف  دِ الَ وْ اْأل

  
 
َ
يَْطاِن الرَِّجيِْم ِۢ اهللاِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيْمِ أ   ُعوُْذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ

 
 َ ِ  هللاِ دُ مْ حْلَ ا َّ   يْ ا

َ
ِ  انَ بَ أ ْ  جَ هَ نْ مَ  ادِ بَ عِ لْ ل ْ  هِ آنِ رْ  قُ ىِف  ةِ مَ يْ وِ قَ الْ  ةِ يَ بِ الرتَّ  ، وَ دِ يْ جِ مَ ال

َ
ِ  حَ َض وْ أ َ عَ لْ ل  نْيَ مِ ال

َ  ئَ ادِ بَ مَ   يِف  ِح الَ ْص اْإلِ وَ  رْيِ اخْل
َ
َ ِف يْ نِ احْلَ  هِ عِ رَشْ  مِ اَك حْ  أ ِ  نِ  دٍ مَّ ا حُمَ نَ دِ يِّ  سَ بَلَ  مُ الَ السَّ وَ  ةُ الَ لصَّ . ا َّ  يْ ا

ِ  هُ ثَ عَ نَ  ْ ْإلِ اهللا ل ِ بَلَ ا، وَ بً دِّ ؤَ مُ  ةِ يَ اغِ سَ ن ِ  وَ   آ
َ
  نْيَ بِ يِّ لطَّ ا هِ ابِ حَ ْص أ

َ
 ىَف تَ اقْ ، وَ مْ هُ جَ هْ غَ  جَ هَ غَ  نْ  مَ بَلَ ، وَ ارِ هَ طْ اْأل

 
َ
ِّ  مِ وْ  يَ ىَل إِ  انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ هُ رَ ثَ أ    ،ِن يْ ا

َ
  : دُ عْ ا نَ مَّ أ

َ  ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل: ْغيَا نَةُ ِزيْ َن لَْماُل َواْكَنُوْ ا ُّ   ﴾ احْلَيَاِة ا
  ئايهت). -46سۈره/كهھف -18زىننىتىدۇر﴾ (چاقا دۇنيا ھاياتىنىڭ -دۇنيا ۋه باال-مال﴿

ئايهتته ئېيتىلغاندهك بالىالر ھاياتىمىزنىڭ زىننىتىدۇر، ئۇالرســــىز بىزنىڭ 
ئهنه شــــۇ شــــادلىقى دىلىمىزنىڭ  .تۇرمۇشــــىمىزدا شــــېرىنلىـك بولمـايـدۇ

بالىلىرىمىزدۇر، ئۇالر بىزنىڭ كهلگۈســــى ئۈمىدىمىز، ئۇالر بىزنىڭ كۆز نۇرىمىز، 
ايلىقىمىز، ئۇالر ئـالالھ تـائـاال بىزگه ئـاتا قىلغان نېئمهتلهر ئهڭ قىممهتلىـك بـ

نىشــــانىمىزنى -نېئمهت، ئهۋالدلىرىمىز بىزنىڭ نام ئىچىـدىكى ئهڭ ئېســــىل
يورۇتقۇچىالردۇر. ئۇالر چىراغنى باســــارىمىز، بىز ياققان -داۋامالشــــتۇرغۇچى ئىز

ــۇنداق بولغاچقا زهكهرىيا ئهله ــالم دىنىنىڭ كېلهچهكلىرىدۇر. ش ــاالم ئىس ــس يھىس
  ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىپ: 

نَت َخرْيُ الَْواِرِعنيَ  ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:
َ
  ﴾ رَِبّ َال تََذْرىِي فَرًْدا َوأ
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! مېنى (بالىسـىز، ۋارىسـسىز) يالغۇز قويمىغىن، سهن ئهڭ ياخشى رهببىمىزئى «﴿
  ئايهت). -89دېدى﴾ (سۈره ئهنبىيا » ۋارىسسهن

  ممۇ ئهنه شۇ پهرزهنتنى ئالالھتىن تىلهپ دۇئاسىدا: ئىبراھىم ئهلهيھىسساال
احِلِنْيَ  ﴿ رَِبّ َهْب يِلْ  قَاَل اهللا َيَعاىٰل:   ﴾  ِمَن الصَّ

 -100ساففات /ســۈره -37ماڭا بىر ياخشــى پهرزهنت ئاتا قىلغىن﴾ ( رهببىم!ئى ﴿
  يېلىندى. ئالالھغا ئايهت) دهپ 

ــــى پهرزهنت تى ــــالىھ مۇئمىنلهرمۇ دۇئالىرىدا ياخش لىگهن بولۇپ، قۇرئاندا س
  مۇنداق كهلگهن:

فْ  قَاَل اهللا َيَعاىٰل: ِ
َّ ْقنُيٍ َواْجَعلْنَا لُوْ َن َفُقوْ ﴿َوا

َ
َة أ يَّاتِنَا قُرَّ ْزَواِجنَا وَُذِرّ

َ
َن َربَّنَا َهْب َجَا ِمْن أ

  ﴾لِلُْمتَِّقنَي إَِماًما
ارقىلىق شــــادلىق ئــ ! بىزگه ئــايــاللىرىمىز ۋه ئهۋالدلىرىمىزنىرهببىمىزئى «ئۇالر ﴿

زنى ئاتا قىلىشىڭنى) تىلهيمىز، بى بېغىشلىشىڭنى (يهنى بىزگه ساڭا ئىتائهتمهن پهرزهنت
ى) قىلغۇچىس تهقۋادارالرنىڭ پېشۋاسى (يهنى تهقۋادارالرنىڭ نهمۇنىسى، ياخشىلىققا دهۋهت

  ئايهت).-74فۇرقان /سۈره -25﴾ (دهيدۇ» قىلغىن
بـاقىـدىغـان بولســــاق بىزگه ئايان ئـايهتلهرنى مۇالھىزه قىلىـپ  يۇقىرىقى

ياكى ســــالىھ مۇئمىنلهر بولســــۇن ياخشــــى  ،بولىدۇكى، پهيغهمبهرلهر بولســــۇن
دۇئا ئالالھغا تىلىپ  ئىشــــلىرىغـا يـاراملىق پهرزهنتلهرنىڭ ۋارىس بولۇشــــىنى

ـــتۇرىدىغان، يۈزىمىزنى يورۇق  ـــلىرىمىزنى داۋامالش ـــى ئىش قىلغان. بىزمۇ ياخش
. پهرزهنتلهرنى ياخشــــى موھتاجپهرزهنتلهرگه  قىلىـدىغـان، يـاراملىق، ســــالىـھ

 ۋه تۇغقانالرغا-شــۇ پهرزهنتكه، ئۇرۇق، ئانىالرغا-قاتارغا قوشــۇش ئاتا تهربىيهلهپ
پۈتكۈل جهمئىيهتكه نۇرغۇنلىغان ياخشـــىلىقالرنى ئېلىپ كېلىپال قالماســـتىن، 

ئهۋالد تهربىيهســــى بهلكى ئاخىرهتتىمۇ كۆپ ياخشــــىلىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ. 
چۈنكى پۈتكۈل  ئۇلۇغ ئىبادهتتۇر. ھۇزۇرلۇقاتى دۇنيادىكى ئهڭ شــــېرىن، ھـايـ

لېكىن، كۆرگهن ئهۋالدالرغــا موھتــاج.  تهربىيهجهمـئىـيهت، پۈتكۈل ئۈممهت 
ــــىلىرىمىز تهربىيهنىڭ ئهھمىيىتىنى ــــىم كىش ق تولۇ بۈگۈنكى كۈنده بىر قىس

ۇڭا، تىمىز. شسهل قاراۋا چۈشهنمىگهنلىكتىن، پهرزهنتلهرنى ياخشى تهربىيهلهشكه
ــايهتبىز  ــده ئ ــت ھهدىســــلهرنى مىســــــال كهلتۈرۈش -تۆۋهن ــارقىلىق پهرزهن ئ

  پهزىلىتىنى قىسقىچه بايان قىلىپ ئۆتمهكچى.  تهربىيهلهشنىڭ
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  ئانىالر پهرزهنتلهرنىڭ ئېرىشكهن ساۋابىغا -ئاتا

  ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ 

  نْ قَ [ احَْلَِديُْث: 
َ
ْ أ َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   هُ نْ اهللا قَ  ِ

َ
ى دً  هُ ىَل  إِ َخ دَ  نْ مَ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َل وْ سُ رَ  نَّ أ

ُ  نَ اكَ    نَ مِ  َ
َ
  ُل ثْ مِ  رِ جْ اْأل

ُ
ِ ذَ  ُص قِ نْ  فُ َال  هُ عَ بِ تَ  نْ مَ  رِ وْ جُ أ   نْ مِ  َك ل

ُ
 ةٍ لَ َال  َض ىَل  إِ َخ دَ  نْ مَ ئاً، وَ يْ شَ  مْ هِ رِ وْ جُ أ

ِ ذَ  ُص قِ نْ  فُ َال  هُ عَ بِ تَ  نْ مَ  امِ آثَ  ُل ثْ مِ  مِ ثْ اْإلِ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  نَ اكَ  ً يْ شَ  مْ هِ امِ آثَ  نْ مِ  َك ل   »]ئا
ــان ھهدىســــته پهيغهمبهر  ئهبـۇ ھـۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغ

شۇ ئا ،كى بىراۋنى توغرا يولغا باشالپ قويغان بولساىكىم«ئهلهيھىسـساالم مۇنداق دېگهن: 
 ېچ نهرسهكىشـىگه، توغرا يولغا ئهگهشـكهن بارلىق كىشــىلهرگه بېرىلىدىغان ئهجىردىن ھ

كى ىكېمهيتىلمهســـتىن ئهگهشـــكۈچىلهرنىڭ ئهجرىگه ئوخشـــاش ئهجىر بېرىلىدۇ. كىم
ارلىق ببىراۋنى بىر يامانلىققا باشـالپ قويغان بولسـا، ئاشۇ كىشىگه، يامانلىققا ئهگهشكهن 

ــكۈچىلهرنىڭ گۇناھى ــتىن ئهگهش ــه كېمهيتىلمهس ــىلهرنىڭ گۇناھىدىن ھېچ نهرس غا كىش
  .)مۇسلىم( »دۇبولۇپ تۇرى ئوخشاش گۇناھ

دېمهك، بىرهر ئىشنى قىلىشقا سهۋهب بولغۇچى بىلهن شۇ ئىشنى قىلغۇچى 
لىسهك، ئۇالر هبىز پهرزهنتلهرنى ياخشى تهربىيمۇكاپات ۋه جازادا ئوخشاشتۇر، ئهگهر 

غا ســاۋابى تائاال بىزگىمۇ ئۇالر قىلغان ئىشــنىڭبىر ياخشــى ئىش قىلســا، ئالالھ 
 ى بېرىدۇ.نساۋاب ئوخشاش

دىس بىزگه يهنه شــــۇنى ئـاگـاھالنـدۇرىدۇكى: بىز پهرزهنتلهرگه كۆڭۈل بۇ ھه
ىــدا بــايــان داۋامىبۆلمهي، ئۇالرنى يــامــان ئۆگىتىــپ قويســـــاق، ھهدىســــنىــڭ 

ــــېرىك بولۇپ قالىمىز. (بۇنىڭدىن ئالالھ  قىلىنغاندهك، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىغا ش
  ئۆزى ساقلىسۇن!)

هرزهنتلهرنىڭ ياخشى ئانىالر ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ سالىھ پ-ئاتا
  ئهمهللىرىدىن كېلىدىغان ساۋابقا ئېرىشىپ تۇرىدۇ 

ْو ِعلٌْم يُنْتَ 
َ
نَْساُن إِْغَقَطَع َقنُْه َقَملُُه إِالَّ ِمْن ثََالٍث َصَدقٌَة َجاِرَيٌة أ ُع فَ احَْلَِديُْث: [ إَِذا َماَت اْإلِ

ُ (خباري) ] َ ٌ َصاِلٌح يَْدُعو  َ ْو َو
َ
  بِِه أ
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ت بولســــا بـارلىق ئهمهللىرى ئۈزۈلىدۇ، پهقهت ئۈچ خىل ئهمىلى ئىنســــان ۋاپـا«
ـــاۋابى داۋاملىق بولۇپ  ـــهدىقه جارىيه (يهنى س ـــى، س ئۈزۈلمهي داۋاملىق قالىدۇ. بىرس
ــىدىن  ــى، (ئۇ كىش ــهدىقه)، ئىككىنچىس تۇرىدىغان، ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىگه قىلىنغان س

ـــقىالر مهنپهئهت ئالغان ئىلىم (يهنى تهربىي ـــاگىرتى بىلهن يېزىپ قالغان) باش هلىگهن ش
قالدۇرۇپ قويغان ياخشـى ئهسهرلىرى)، ئۈچىنچىسى، سالىھ، ياخشى بالىسىنىڭ ئۇنىڭ 

  (بۇخارى). »ھهققىده قىلغان دۇئاسى
ئىنســــان ئۆلۈپ كهتســــىال ئهمهل قىاللمـايـدۇ، ئـاخىرهتته ھـايـاتى دۇنيادا قىلغان 

يتىلغـاندهك ئۈچ ئىشــــنىڭ ئهمهللىرىنىـڭ مهنپهئهتىنىال كۆرىـدۇ. لېكىن ھهدىســــته ئې
ىسىغا ئان-نىڭ بىرى ئاتاشۇالرتۇرىدۇ.  كىشـىگه يېتىپئۇ نهتىجىسـى ئۆلگهندىن كېيىنمۇ 

دۇئــا قىلىــپ تۇرىــدىغــان ســـــالىــھ پهرزهنتتۇر. بىز ئۆلۈپ كهتكهنــدىن كېيىن بۇ دۇنيــادا 
دا، نتهربىيهلىگهن ئهۋالدلىرىمىزنىڭ نهتىجىســىنى كۆرىمىز. پهرزهنتلهر بىز ئامالســىز قالغا

ھېچقانداق جايدىن سـاۋاب كهلمهيدىغان چاغدا بىزگه ئهسقاتىدۇ. ئۇالرنىڭ دۇئاسى بىزنىڭ 
  ىدۇ. سهۋهب بول ياخشىلىقلىرىمىزنى كۆپهيتىپ، خاتالىقلىرىمىزنىڭ مهغپىرهت بولۇشىغا

  قىزالرنى ياخشى تهربىيهلهش دوزاختىن ساقاليدىغان قالقان بولىدۇ 

ـــى تهربىيهلىگهنلى ـــىدىكى ئانىلىرىنى قىزالرنى ياخش ك ئۈممهتنىڭ كهلگۈس
بـاراۋهر. ئۇالرغـا كۆڭۈل بۆلۈش ئۈممهتنىڭ كهلگۈســــىگه كۆڭۈل  نگههتهربىيهلىگ

 .بۆلگهنلىكتۇر. چۈنكى ئۇالر كهلگۈسى ئهۋالدالرنىڭ تۇنجى ئۇستازى، پهرۋىشچىسى
ىدىن سهتهربىي-ئۇالر بىلىمسـىز، تهربىيهسـىز قالسا كهلگۈسى ئهۋالدالرنىڭ تهلىم

ــــۆز  ــــاالم قىزالرنى س ــــس ــــۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيھىس ئېچىش مۇمكىن ئهمهس. ش
  ئاالھىده تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېگهن: تهربىيهلهشنى

ُ ثََالُث «: ُل وْ قُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ : سَ  اَل قَ  رٍ مِ َخ  ِن بْ  ةَ بَ قْ قُ  نْ قَ احَْلَِديُْث: [ َ َمْن اَكَن 
ْطَعمَ 

َ
ُ ِحَجابًا ِمْن اجَّاِر يَْوَم َننَاٍت فََصرَبَ َعلَيِْهنَّ َوأ َ ُهنَّ وََسَقاُهنَّ َوَكَساُهنَّ ِمْن ِجَدتِِه ُكنَّ 

  ] »الِْقيَاَمةِ 
 مۇشهققهتلهرگه) سهبرى-جاپا بىراۋنىڭ ئۈچ قىزى بولسا ئۇالرنى (تهربىيهلهشتىكى«

كېچهك بىلهن تهمىنلىسه، قىيامهت -كىيىمئىچمهك، -قىلســا، ئۇالرنى ھااللدىن يېمهك
  .(ئىبنى ماجه) »(ساقاليدىغان) پهرده بولىدۇدوزاختىن ى ئۇ قىزالر شۇ كىشى ئۈچۈن كۈن
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َ  ،	َخئَِشةَ 	نْ قَ احَْلَِديُْث: [  ِ ُ  َر ِ  رَُسوُل  قَاَل  : قَالَْت  ، َقنَْها ابَّ  ِمنَ  اْنتُيِلَ  َمِن « : ملسو هيلع هللا ىلص ابَّ
ءٍ  اْكَنَاِت  ْ َ ِ ْحَسنَ  ب

َ
ِْهنَّ  فَأ َ

ُ  ُكنَّ  إِ ا َ   ] »اجَّارِ  ِمنْ  ِسرْتً
كى قىز پهرزهنتلىرى ســهۋهبلىك مهلۇم ئىشــالردا سىناققا دۇچ كهلسه، ئاندىن ىكىم«

سىدىغان) ئۇ كىشــى ئۇالرغا ياخشىلىق قىلسا، ئۇ قىزالر شۇ كىشى ئۈچۈن دوزاختىن (تو
  (مۇسلىم).» پهرده بولىدۇ

بىز قىز پهرزهنتلهرنى ياخشــــى نـاۋادا بۇ ھهدىســــلهردىن چۈشــــىنهلهيمىزكى، 
  ئاخىرهتته بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقالپ قالىدۇ. ، ئۇالرقاتارغا قوشساق تهربىيهلهپ

ئارقىلىق ئاخىرهتته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا يېقىن  پهرزهنت تهربىيهلهش
  بولىدۇ بولغىلى 

نَِس بِْن َمالٍِك احَْلَِديُْث: [ 
َ
َمْن َخَل « : ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ قَاَل رَُسوُل  ،قَاَل  ر اهللا عنه َقْن أ

 َّ نَا وَ َجاِرَيتنَْيِ َح
َ
َصابَِعهُ  وََضمَّ » ُهوَ   َيبْلَُغا َجاَء يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

َ
   ] أ

ــدۇ ــك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى ــالى كى، پهيغهمبهر ئهنهس ئىبنى م
ياخشــى  كىمىكى ئىككى قىزنى باالغهتكه يهتكۈچىلىك«ئهلهيھىســســاالم مۇنداق دېگهن: 

تهربىيهلىســه، قىيامهت كۈنى ئۇ كىشــى مهن بىلهن مۇشــۇنداق بولىدۇ، دهپ بارماقلىرىنى 
  (مۇسلىم).» جۈپلهپ كۆرسهتتى

ئــاخىرهتته يۇقىرى دهرىجىلهرگه ئېرىشــــســــهك، پهيغهمبهر  بىز ھهممىمىز
ئهلهيھىسـسـاالمغا يېقىن تۇرسـاق دهپ ئۈمىد قىلىمىز. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

ھهدىسـته بۇنىڭ ئاسـان يولىنى كۆرسىتىپ بهردى، قىز پهرزهنتلىرى بار  يۇقىرىقى
كىشـــىلهر ئۈچۈن بۇ چوڭ خۇشـــاللىق، تېپىلغۇســـىز پۇرســـهت. بۇ پۇرســـهتنى 

ــاالمغا بىلىپ، قىزلىرىنى ياخشــى تهربىيهلهپ، پهيغهم غهنىيمهت ــس بهر ئهلهيھىس
يېقىن بۇلۇش ئۈچۈن تىرىشــىۋاتقان قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ يولىنى ئالالھ ئاســان 

  قىلغۇسى!

ياخشى نامى تىلغا ئېلىنىپ  سالىھ پهرزهنتنى تهربىيهلىگۈچىلهرنىڭ 
  ھۆرمهتلىنىدۇ 

ئــالالھ تــائــاال ئــائىلىســــىگه يــاخشــــى تهربىيه قىلغــان ئىســــمــائىــل  
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ده ئـاالھىـده تىلغـا ئېلىـپ ماختىدى ۋه »هرىمقۇرئـان ك«ئهلهيھىســــســــاالمنى 
  :قىيامهتكىچه بولغان كىشىلهرگه ئۈلگه قىلدى

ُمرُ  اَكنَ ﴿ وَ  قَاَل اهللا َيَعاىٰل:
ْ
ْهلَهُ  يَأ

َ
َالةِ  أ اَكِة  بِالصَّ    ﴾ َد َربِِّه َمرِْضيًّاِعنْ  َواَكنَ َوالزَّ

ھىدا ئۇنىڭ ىنىڭ دهرگارهبب﴿ئۇ ئـائىلىســــىدىكىلهرنى ناماز ئوقۇشــــقا بۇيرۇيتتى، 
  ئايهت). -55مهريهم /سۈره -19( ﴾رازىلىقىغا ئېرىشكهن ئىدى

تهربىيهلىگهنلىكى ئۈچۈن  ئوغلىنى سـاغالم ئهقىده ئۈستىده لوقمان ھېكىم
  ئۇنى ماختاپ مۇنداق دېگهن:  ده»كهرىم قۇرئان«ئالالھ تائاال 

ْكَ  هللاِيَا ُنيَنَّ َال ترُْشِْك بِا ُظهُ يَعِ َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالبِْنِه وَُهَو  ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  لَُظلٌْم إِنَّ الرِشّ
 ﴾ َعِظيٌم 

قا ئالالھئى ئوغۇلچىقىم، «) ئوغلىغا نهسىھهت قىلىپ: ھېكىم﴿ئۆز ۋاقتىدا لوقمان (
 -31﴾ (دېدى» شــــېرىك كهلتۈرمىگىن، شــــېرىك كهلتۈرۈش ھهقىقهتهن زور گۇناھتۇر

  ئايهت). -13لوقمان سۈره/
ده »قۇرئان كهرىم«ھ تائاالنىڭ بۇ ئىككى ســــالىھ بهندىســــىنى دېمهك، ئالال

شــى ياخ ئاالھىده تىلغا ئېلىشــى ئۇالرنىڭ پهرزهنتلىرىگه بولغان تهربىيهســىنىڭ
بىزمۇ بالىلىرىنى ياخشــــى  بولغانلىقى جهھهتىدىندۇر. ئادهتته تۇرمۇشــــىمىزدا

دى، ربىيهلىئانىالرنى ماختاپ: پاالنى بالىلىرىنى ياخشــــى ته-ئاتا تهربىيهلىگهن
 دهيمىز. بۇنىڭدىن شــــۇنى بىلهلهيمىزكى، پهرزهنتلهرنى ياخشــــى تهربىيهلىگهن

قىلىشىغا، ياخشى تهرىپلىشىگه ئېرىشهلهيمىز،  چاغدا بىز باشـقىالرنىڭ ئېتىراپ
ــهۋهبلىك  ــلهر پهرزهنتلهرگه بولغان توغرا تهربىيهلهر س ــى تهرىپلهش بهلكىم بۇ ياخش

  هن مۇكاپاتىدۇر. ئالالھنىڭ بىزگه بۇ دۇنيادا بهرگ

  ئانىالر قىيامهت كۈنى -سالىھ پهرزهنتلهر ئارقىلىق ئاتا

 كاتتا شهرهپكه نائىل بوالاليدۇ

پهزىلهتلىرىدىن يهنه بىرى، قىيامهت كۈنىدىكى  پهرزهنـت تهربىيهلهشــــنىـڭ
-كاتتا شهرهپتۇر. قۇرئان ئوقۇپ ۋه يادالپ، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلغان پهرزهنتنىڭ ئاتا

هت كۈنىده بېرىلىدىغان مۇكاپات ھهققىده ھهدىس شهرىپته مۇنداق ئانىسىغا قىيام
  دېيىلگهن:



 

7 

ْسليَِمِّ  َقبِْد اهللاِ َقنْ احَْلَِديُْث: [ 
َ
نِيْ  بِْن بَُريَْدَة اْأل

َ
ُ َقنُْه قَاَل ، َقْن أ َ ابَّ ِ ُل : قَاَل رَُسوْ ِه َر

لِْبَس يَْوَم الِْقيَاَمِة تَاًجا ِمْن نُوْ «ملسو هيلع هللا ىلص :  اهللاِ
ُ
 الُْقْرآَن َوَيَعلََّمُه وََعِمَل بِِه أ

َ
ٍر َضوُْءُه ِمثُْل َضوِْء َمْن قََرأ

ْمِس  ٰ  الشَّ ْغيَا َفيَُقوَالِن : بَِما ُكِسيْ ، َوُيْك ُّ ُم بِِهَما ا اُه ُحلَّتَنْيِ َال ُيَقوَّ َ ِ  ا هذا ؟ َفيَُقاُل :نَ  َوا
ُكَما الُْقْرآنَ  ِ

َ ْخِذ َو
َ
َ ( »بِأ ْ ا   ])نْيِ حَ يْ حِ  الصَّ بَلَ  كُ رِ دْ تَ سْ مُ ل

ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھ يبۇرهيده ئهســــلهمىئـابدۇلالھ ئىبنى 
ــاالم مۇنداق دېگهن:  ــس ــه ۋهكى قۇرئان ئوقۇپ، ئۇنى ئىكىم«پهيغهمبهر ئهلهيھىس  ۆگهنس

 نۇر چاچىدىغانتهك قۇياشــئۇنىڭغا  ، قىيامهت كۈنىدىكى ھۆكۈملهرگه ئهمهل قىلســاقۇرئان
ئـانىســــىغا پۈتۈن دۇنيانىڭ قىممىتى تهڭ -ئۇنىـڭ ئـاتـاتـاج كهيـدۈرىلىـدۇ ۋه  نۇرلۇق
ــۇنىڭ بىلهن ئۇالر: نېمهبوال ــهۋهب بىلهن بىزگه بۇ تون  لمايدىغان تون كهيدۈرىلىدۇ. ش س

كهيدۈرۈلدى؟ دهيدۇ. ئۇالرغا: ســىلهرنىڭ باالڭالرنىڭ قۇرئان ئۆگهنگهنلىكى ســهۋهبلىك، 
  ».دېيىلىدۇ

  ئانىالرنىڭ ئۇ دۇنيادىكى -بالىالرنىڭ دۇئاسى بىلهن ئاتا

  دهرىجىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ

ِ ُهَريَْرةَ يُْث: [ احَْلَدِ 
َ
َ اهللا َقنُْه  َقْن أ ِ َيبَارََك َوَيَعاىل  اهللا إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص : « قَاَل رَُسوُل اهللاِ: قَاَل َر

 ِ َفُع ل َّ جُ لرَّ لرََيْ ّٰ رََجَة؛ فيَُقوْ ِل ا
َ
ِ َهِذهِ؟! َفيَقوْ   يِلْ ُل: ك َ  » ]َك لََك ُل بُِدَخِء َو

يهت قىلىنىشـىچه، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋا
ــىنى يۇقىرى«مۇنداق دېگهن:  ــىنىڭ دهرىجىس  كۆتۈرىدۇ. ئالالھ تائاال ھهقىقهتهن بىر كىش

ــهۋهبتىن بېرىلدى؟ دهپ  ــى: ماڭا مۇنداق يۇقىرى دهرىجه نېمه س ــۇنىڭ بىلهن ئۇ كىش ش
ــهۋهبلىك بې ــى س ــاڭا قىلغان دۇئاس ــورايدۇ، ئالالھ تائاال: باالڭنىڭ س » رىلدى، دهيدۇس

  (ئهھمهد). 
پهرزهنتلهر بىزنىــڭ  بـۇ  ھهدىســــتىن كۆرهلهيمىزكى، بىز تهربىيهلىگهن

كهينىمىزدىن بىزگه دۇئا قىلىپ تۇرســـا، شـــۇ دۇئاالر ســـهۋهبلىك ئالالھ بىزنىڭ 
كـۆتـۈرۈپ تـۇرىــدۇ. ئهلۋهتته، پهرزهنتلهر يــاخشــــى  دهرىـجىـمىـزنـى يـۇقىـرى

ــــىبىزگه دۇئا قىلىدۇ، ن تهربىيهلىگهندىال ــــى بولمايدىكهن،  اۋادا تهربىيهس ياخش
كهينىمىزدىن بىزنى تىللىشــى، ئۆزىنىڭ يامان يولغا مېڭىپ قىلىشــىنى بىزگه 
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 پهرزهنتلهرنى سالىھ پهرزهنت قىلىپ تهربىيهلهش ،مۇمكىن. شۇڭا ئارتىپ قويۇشى
  تولىمۇ زۆرۈر. 

  ئارقىلىق ئالالھنىڭ  پهرزهنتلهرنى ياخشى تهربىيهلهش

 ىلى بولىدۇ رهھمىتىگه ئېرىشك

ِ ُهَريَْرةَ احَْلَِديُْث: [ 
َ
ّ وَِعنْدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ُل اهللاَِل رَُسوْ َقبَّ  :قَاَل   َقْن أ ٍ قَْرُع ْنُن احْلََسَن ْنَن يلَعِ

َ
ُه األ

قَْرُع: إِنَّ  يِمُّ ِميْ َحابٍِس احكَّ 
َ
ِ  يِلْ  َجالًِسا َفَقاَل األ َ ًة ِمَن الَْو َحًدا، َفنَ َما َقبَّ  َعرَشَ

َ
ْهِ لُْت ِمنُْهْم أ َ

 َظَر إِ
 ) ]متفق عليه» (ال يُرَْحمْ  يَرَْحمْ  َمْن الَ «: قَاَل  ُعمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوُل اهللاِ

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم ھهســهن 
قويغان ئىدى، بۇ چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاالمنىڭ يېنىدا  ئىبنى ئهلىنى ســـۆيۈپ

ئىبنى ھــابىس مۇنــداق دېــدى: مېنىــڭ ئون بــاالم بــار، مهن ئۇالردىن ئولتۇرغــان ئهقرهئ 
ـــۆيۈپ ـــاالم ئۇنىڭغا قاراپ مۇنداق دېدى:  بىرىنىمۇ س ـــس باقمىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيھىس

» شــهپقىتىگه ئېرىشــهلمهيدۇ- باشــقىالرغا رهھىم قىلمىغان ئادهم باشــقىالرنىڭ مېھرى«
  (بىرلىككه كهلگهن ھهدىس). 

َ «: ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهللاِقَاَل: قَاَل رَُسوْ ْنَن َقْمِرو بِْن الَْعاِص  َقبَْد اهللاِ َقنْ [ احَْلَِديُْث:  امِحُوْ ا َن لرَّ
رِْض يَرمَْحُْكمْ رمَْحُوْ إِ ُن يَرمَْحُُهُم الرَّمْحٰ 

َ
َماِء  ا َمْن يِف األ   » ]َمْن يِف السَّ

 ئــابــدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئــاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى
 شــهپقهت قىلغۇچىالرغا مېھرىبان-مېھرى«پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم مۇنداق دېگهن: 
ســىلهرگه  لهررهھىم قىلىڭالر، ئاســماندىكى ئالالھ رهھىم قىلىدۇ، ســىلهر زېمىندىكىلهرگه

  (ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى).» قىلىدۇ رهھىم
ـــى  ـــهندۈرىدۇكى، ئهگهر بىز پهرزهنتلهرگه ياخش ـــۇنى چۈش بۇ ھهدىس بىزگه ش

كۆڭۈل بۆلســهك، بۇ  مۇئامىله قىلىپ، ئۇالرغا كۆيۈنســهك، ئۇالرنىڭ تهربىيهســىگه
چاغدا ئالالھنىڭ رهھمىتىگه ئېرىشـــهلهيمىز، ناۋادا ئۇالرغا كۆيۈنمىســـهك، ئائىله 

-تهلىمئۇالر ئانا مېھرىنى بهرمىســــهك، -هتكۈزمىســــهك، ئـاتـائىللىقلىقىنى ي
بىلمىســــه، بۇ ســــهۋهبلىك ئالالھنىڭ رهھمىتىدىن  تهربىيهنىـڭ نېمىلىكىنى
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  قېلىشىمىز مۇمكىن.  مهھرۇم بولۇپ

  ئالالھ تائاالنىڭ  پهرزهنتلهرنى ياخشى تهربىيهلهش

 كهلتۈرگهنلىك بولىدۇ  بهجا بۇيرۇقىنى

  ده مۇنداق دېگهن: »رىمقۇرئان كه«ئالالھ تائاال 

فُّ  قَاَل اهللا َيَعاىٰل:
َ
ِ ﴿يَا ك َّ ْهِليْ قُوْ  اَن آَمنُوْ فْ َها ا

َ
ْغُفَسُكْم َوأ

َ
اُس ُدَها اجَّ ُكْم نَاًرا َوقُوْ ا أ

َمَرُهْم َوَيْفَعلُوْ َفْعُصوْ  ٌظ ِشَداٌد الَ َعلَيَْها َمالئَِكٌة ِغالَ  َواحْلَِجاَرةُ 
َ
   ﴾نَ َن َما يُْؤَمُروْ َن اهللا َما أ

چـاقاڭالرنى ئىنســــان ۋه تاشــــالر يېقىلغۇ  -مىنلهر! ئۆزۈڭالرنى ۋه بـاال ۇئ﴿ئى م
بولىـدىغـان، رهھىم قىلمـايـدىغان قاتتىق قول پهرىشــــتىلهر مۇئهككهل بولغان دوزاختىن 

نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا ئالالھساقالڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر 
 ئايهت). -6رىم تهھ/سۈره -66( قىلىدۇ﴾

ــقدوزاختىن نى ىرىمىزبۇ ئايهتته ئالالھ تائاال بىزنى پهرزهنتل ــاقالپ قېلىش ا  س
ـــاقالپ قېدوزاختىن بۇيرىدى. پهرزهنتلهرنى  ، تهربىيه بېرىش-لىش ئۇالرغا تهلىمس

 نــاھهقنى تونۇتۇش-ھــارامنى بىلــدۈرۈش، ھهق-ھــاالل ۋه يــامــاننى-يــاخشــــى
ســالىھ  ،پهرزهنتلهرنى ياخشــى تهربىيهلهپ ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشــىدۇ. ئهگهر بىز

چىقســـاق، ئالالھنىڭ بۇ ئايىتىگه ئهمهل قىلغان  پهرزهنت قىلىپ يېتىشـــتۈرۈپ
ا ئان-پهرزهنتلهر ئاتا ،ھهدىســــته بايان قىلىنغاندهكتۆۋهنـدىكى بولىمىز. چۈنكى 

  :تهسىرىگه ئۇچرايدۇ تهربىيهسىنىڭ

َ  نْ قَ احَْلَِديُْث: [  ْ ا َ 	ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ ِ ُ بَلَ الْفِ َمْولُوٍد يُوْ  لُكُّ ملسو هيلع هللا ىلص : « اهللاِ رَُسْوُل  قَاَل  اهللا َقنْهُ  َر ْطَرِة َ
َسانِهِ  ْو ُفَمِجّ

َ
انِِه أ َ ْو ُفنرَِصّ

َ
بََواُه ُفَهوَِّدانِِه أ

َ
 ) ]اكخاري» (فَأ

ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالم 
ـــتىن ئىبارهت «مۇنداق دېگهن:  ـــان ئهۋالدىنى ئالالھنى تونۇش ئالالھ تائاال ھهر بىر ئىنس

قىلىدۇ،  ا يهھۇدىيئانىســـى ئۇنى ي-توغرا ئهقىده ئۈســـتىده يارىتىدۇ، بىراق ئۇنىڭ ئاتا
  ». قىلىدۇ قىلىدۇ، ياكى مهجۇسىيخىرىستىيان ياكى 

نــاھــايىتى مۇھىم ئىكهنلىكىنى،  ئــانــا تهربىيهســــىنىــڭ-بۇ ھهدىس ئــاتــا
رىدۇ. چۈشهندۈ پهرزهنتلهرنىڭ كېلهچهك ھاياتىغا چوڭ تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى
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هرسه نداق تهربىيه بئانىالر پهرزهنتلهرنى كىچىكىده قايسـى يولغا باشلىسا، قا-ئاتا
شــــۇ تهربىيه بويىچه چوڭ بولىـدۇ ۋه ھـاياتلىق يولىنى شــــۇ بويىچه تالاليدۇ. 

 ېتىشكهقىلىۋ ئاڭنى زايه يتۇيغۇلىرىدا بار بولغان بۇ ئىسالمى بالىالرنىڭ تهبىئىي
   :بولمايدۇ

َ رَ  ورٍ مْ قَ  ِن بْ  اهللاِ دِ بْ قَ  نْ قَ  احَْلَِديُْث: [  ىٰف كَ « ملسو هيلع هللا ىلص : اهللاِ ُل وْ سُ رَ  اَل : قَ  اَل ا قَ مَ هُ نْ اهللا قَ  ِ
ْ بِ   مً عْ إِ  ءِ رْ مَ ال

َ
  » ]ُت وْ قُ فَّ  نْ مَ  عَ يِّ َض يُّ  نْ ا أ

ــدۇكى،  ــدۇلال ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى ــاب پهيغهمبهر ئ
ئاستىدىكى پهرزهنتلىرىنى  بىر ئادهمنىڭ ئۆز تهربىيهسى« :ئهلهيھىسـسـاالم مۇنداق دېگهن

  (ئهھمهد).» تهربىيهلىمهسلىكى ئۇنىڭغا يېتهرلىك گۇناھتۇر

 ئانىالر ئۈستىدىكى مهسئۇلىيهتتۇر-ئاتا __پهرزهنتلهرنى ياخشى تهربىيهلهش 
ــهتمىســى بويىچه تهربىيهلهپ ش چىقى ئىســالم دىنى بالىالرنى ئىســالم كۆرس

-ئانا بالىلىرىنى ئىمان-انىالرنىڭ ئۈســــتىگه يۈكلىگهن. ئاتائـ-بۇرچىنى ئـاتـا
ئهخالقلىق قىلىـپ تهربىيهلهپ چىقىشــــقا مهســــئۇلدۇر. بۇ مهســــئۇلىيهتنى 

ــا ــات ــدىغــان ئ ــاكى كهمتۈك ئورۇن ــدىمىغــان، ي ــانهتكه خىيــانهت -ئورۇن ــام ــا ئ ــان ئ
ـــهۋهبلىك ئۆزلىرىنى ئاخىرهتنىڭ ئازابىغا دۇچار قىلىدۇ. ئالالھ  قىلغانلىقلىرى س

  :قارىتا ده مۇئمىنلهرگه»قۇرئان كهرىم«تائاال 

فُّ  قَاَل اهللا َيَعاىٰل:
َ
ِ ﴿يَا ك َّ ْهِليْ قُوْ  اَن آَمنُوْ فْ َها ا

َ
ْغُفَسُكْم َوأ

َ
اُس ُدَها اجَّ ُكْم نَاًرا َوقُوْ ا أ

َمَرُهْم َوَيْفعَ َفْعُصوْ  ٌظ ِشَداٌد الَ َعلَيَْها َمالئَِكٌة ِغالَ  َواحْلَِجاَرةُ 
َ
   ﴾نَ َن َما يُْؤَمُروْ لُوْ َن اهللا َما أ

چـاقاڭالرنى ئىنســــان ۋه تاشــــالر يېقىلغۇ  -مىنلهر! ئۆزۈڭالرنى ۋه بـاال ۇئ﴿ئى م
بولىـدىغـان، رهھىم قىلمـايـدىغان قاتتىق قول پهرىشــــتىلهر مۇئهككهل بولغان دوزاختىن 

 نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرائالالھساقالڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر 
ـــۈره -66( قىلىدۇ﴾ ــــا، پهيغهمبهر ئايهت)  -6تهھرىم /س دهپ ئهمىر قىلغان بولس

 :قارىتا ئهلهيھىسساالمغا

َالِة َواْصَطرِبْ َعلَيَْها﴿ ْهلََك بِالصَّ
َ
ُمْر أ

ْ
  ﴾  َوأ

 ) ئـائىلهڭدىكىلهرنى (ۋه ئۈممىتىڭنى) نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزۈڭمۇپهيغهمبهر!(ئى ﴿
دهپ ئهمىر  ئايهت) -132ســــۈره/تاھا  -20( ﴾لغىنئۇنى ئادا قىلىشــــقا چىداملىق بو
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  قىلغان. 
بۇ ئايهت ئائىله ئهزالىرىنى نامازغىال ئهمهس، بهلكى بارلىق ياخشــــىلىقالرغا 
بۇيرۇش ۋه ئۆزىنىڭمۇ ئۇالر بىلهن بىرگه چىـدامچانلىق بىلهن ئادا قىلىشــــىنى 

ىلى ئهمىر قىلىـدۇ. نـامـاز بولســــا ئىبادهتنىڭ ۋه بارلىق ياخشــــىلىقنىڭ ئاۋۋ
 ئېھتىمال. بولغـانلىقتىن، بۇ ئـايهتته يـالغۇز نامازال تىلغا ئېلىنغان بولۇشــــى

ئهپسۇسكى، بۈگۈنكى كۈنده بىر قىسىم مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى ناماز ئوقۇيدۇ، قۇرئان 
ــىله ــىدىكىلهرنى -تىالۋهت قىلىدۇ، تۇغقانلىرىغا س رهھىم قىلىدۇ، ئهمما ئائىلىس

ى ئۇالرنى ئويالپمۇ قويمايدۇ. خۇددى ئۆزىال ئهمهل بۇ ئىبادهتلهرگه بۇيرۇمايدۇ، بهلك
قىلىش ئـارقىلىق ئـائىلىســــىنىمۇ ئـالالھ تائاالنىڭ جازاســــىدىن قۇتۇلدۇرۇپ 
قـاالاليـدىغـانـدهك ئوياليدۇ، ئائىلىســــىدىكىلىرى بىلهن كارى بولمايدۇ، مۇنداق 
قىــلىــش ئــۆزىــنىــڭ مهســــئۇلىيىتىنى تونۇمىغــانلىق، يــاكى تونۇســــىمۇ 

  ادا قىلىشقا ئهھمىيهت بهرمىگهنلىكتۇر.مهسئۇلىيىتىنى ئ
ـــاالم ئاتا  ـــس ـــئۇلىيىتىنى-پهيغهمبهر ئهلهيھىس ئۇچۇق بايان  ئانىنىڭ مهس

   قىلىپ مۇنداق دېگهن:

َ اهللا َقنُْهَما قالبِْن ُقَمَر  َقْن َقبِْد اهللاِ[ احَْلَِديُْث:  ِ َفُقوُل :  ملسو هيلع هللا ىلص : َسِمْعُت رَُسوَل اهللاَِر
َ لُكُُّكْم َراٍع َولُكُّكُ « ٌل َقْن َرِقيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع يِف وْ َماُم َراٍع َو َمْسؤُ ْإلِ ْم َمْسئُوٌل َقْن َرِقيَِّتِه ، ا

ْهِلِه وَُهَو َمْسؤُ 
َ
ُة َراِقيٌَة يِف َنيِْت َزوِْجَها َوَمْسؤُ وْ أ

َ
لٌَة َقْن َرِقيَِّتَها ، َواخْلَاِدُم وْ ٌل َقْن َرِقيَِّتِه ، َوالَْمْرأ

  ]  »ٌل َقْن َرِقيَِّتهِ وْ ِل َسيِِّدهِ و َمْسؤُ َراٍع يِف َما
ــىلهرنىڭ ھهر بىرىڭالر ئۆز « ــى، س ــئۇلىيهت ئىگىس ــىلهرنىڭ ھهر بىرىڭالر مهس س

ئىماممۇ مهســـئۇلىيهت ئىگىســـى، ئۆزىنىڭ  ؛مهســـئۇلىيهت دائىرىســـىگه مهســـئۇلدۇر
ه ىگمهسئۇلىيهت ئىگىسى ئۆز ئائىلىس ۇكىشىم ئهر ؛مهسـئۇلىيهت دائىرىسـىگه مهسئۇلدۇر

ئۆز  ،خوتۇن كىشىمۇ ئېرىنىڭ ئۆيىگه نىسبهتهن مهسئۇلىيهت ئىگىسى بولۇپ ؛مهسئۇلدۇر
خىزمهتچى خادىممۇ خوجايىنىنىڭ مېلىغا نىسبهتهن  ؛مهسئۇلىيهت دائىرىسىگه مهسئۇلدۇر

  (بۇخارى). » مهسئۇلىيهت ئىگىسى، ئۇمۇ ھهم ئۆز مهسئۇلىيهت دائىرىسىگه مهسئۇلدۇر
هربىيهلىگهنلىكىمىز ھهققىــده ئــالالھ تــائــاال بىزنى پهرزهنتلهرنى قــانــداق ت

ــــوئال  ئاخىرهتته ــــوراققا تارتىدۇ. ئهگهر ئالالھ بۇيرۇغاندهك-س  لىگهنتهربىيه س
بولســــاق، ئـالالھنىـڭ رازىلىقىغـا، مۇكـاپـاتىغـا ئېرىشــــىمىز، نـاۋادا ئۇالرنىڭ 
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ســهل قارىغان بولســاق،  كۆڭۈل بۆلمىگهن بولســاق، تهربىيهلهشــكه تهربىيهســىگه
  الالھنىڭ سورىقىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايمىز. ئ

 ياخشى تهربىيه بالىالرغا قالدۇرغان ئهڭ ياخشى مىراس ھېسابلىنىدۇ 

نِيْ 	، َقنْ 	َسالِِم بِْن َقبِْد اهللاِ 	َقنْ احَْلَِديُْث: [ 
َ
ٌ «	: ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهللاِ، قَاَل : قَاَل رَُسوْ 	هِ أ ِ َما َورََّث َوا

ً وَ  َدٍب َحَسٍن َ
َ
ا ِمْن أ   » ]ا َخرْيً

ــاالم مۇنداق دېگهن:  زهل ئهخالقتىنمۇ ياخشــى ئاتا بالىغا گۈ«پهيغهمبهر ئهلهيھىســس
  (تهبرانى).» نهرسىنى مىراس قالدۇرالمايدۇ

ئۇالرغا ئهڭ ياخشــــى  بۇ ھهدىس پهرزهنتلهرنى يـاخشــــى تهربىيهلهشــــنىڭ
ئهڭ ياخشى نهرسىلهرنى مىراس شــۇنداقال نهرســىلهرنى بهرگهنلىك ئىكهنلىكىنى، 

 دىيمــادقــالــدۇرغــانلىق بولىــدىغــانلىقىنى بــايــان قىلىــپ، بىزنى پهرزهنتلهرگه 
بېرىشــتىن كۆره، ئۇالرنىڭ مهنىۋىيىتىگه بهكرهك كۆڭۈل بۆلۈشــكه،  النهرســىلهرنى

ــقا چاقىرغان، چۈنكى، بىز قالدۇرغان -ئۇالرنى ئوقۇتۇپ، ئهدهپ ئهخالقلىق قىلىش
كېتىــدۇ، ئهممــا بىزنىــڭ ئۇالرغــا بهرگهن يــاخشــــى  تېزال تۈگهپ دۇنيــاالر-لمــا

  تهربىيهلىرىمىز ھهرگىز تۈگهپ كهتمهيدۇ.
نىڭ ئۇبىر كىشــــى هر ئىبنى خهتتاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ خهلىپىلىك دهۋرىده ئۆم

نى قاقشــاتقانلىقىدىن شىكايهت قىلدى. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ۆزىقېشـىغا كېلىپ ئوغلىنىڭ ئ
قانلىقى توغرىســـىدا تهنبىھ ئهنھۇ ئۇنىڭ ئوغلىنى چاقىرتىپ كېلىپ ئاتىســـىنى قاقشـــات

 ىســــى! بالىنىڭمۇ ئاتئهمرىئمىنلهرنىـڭ ۇئى م« :ئوغۇل ئىـدى، بېرىـپ، ئهيىبلىگهن
 »، ھهققى بارشۇنداق«دهپ سورىدى، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:  »ۇ؟مئۈستىده ھهققى بار

 ئۆمهر خهلىپه، دىىدهپ ســــورىۋ »قانداق ھهقلىرى بار؟«دهپ جـاۋاب بهردى. ئوغۇل: 
ۇنىڭ ئىسمىنى بالىنىڭ ئانىسـىنى ياخشـى تالالش، ئ«جاۋاب بېرىپ:  ئهنھۇ هزىيهلالھۇر

ــى قويۇش، كىتاب  ڭهرنىئمىنلۇئى م«دېدى.  ») تهلىم بېرىشدىنقۇرئانيهنى ( تىنياخش
ئىدى،  نېگىر ، ئانام بولســــا مهجۇســــىيدادام بۇالرنىڭ ھېچ بىرىنى قىلمىدى ئهمرى!

 دېگهن مهنىده) دهپ قويدى، قۇرئاندىن بىرهر ھهرپنىمۇ (قوڭغۇز» ُجْعالً «ئىســــمىمنى 
قاقشاتتى  ئوغلۇم مېنى«وغۇل. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئاتىغا قاراپ: دېدى ئ »ئۆگهتمىدى
ئىلگىرى ســهن ئوغلۇڭنى قاقشــىتىشــىدىن ئېيتىپ كهلدىڭمۇ؟ ئوغلۇڭ ســېنى  دهپ دهرد

قاقشــىتىپســهن، ئوغلۇڭ ســاڭا يامانلىق قىلىشــتىن ئىلگىرى ســهن ئۇنىڭغا يامانلىق 



 

13 

  دېگهن ئىكهن. » قىلىپسهن
قىلغان يامان ئىشلىرىنى   ئۆزىنىڭىز قالغان باالتهربىيهسـ همانا بۇ قىسـسـ

ئــانىســــىنىــڭ تهربىيهلىمىگهنلىكىــدىن كۆرىــدىغــانلىقىنى، بــالىلىرىنى -ئــاتــا
ئانىنىڭمۇ بالىســــىدىن ياخشــــىلىق كۆرمهيدىغانلىقىنى -تهربىيهلىمىگهن ئاتا

بىزنىڭ سـهمىمىزگه سالىدۇ ۋه بالىالرنى ياخشى ئوقۇتۇپ، ئهخالقلىق، ساپالىق، 
ن ئىش كېلىدىغان، ياراملىق قىلىپ يېتىشـتۈرۈپ چىقىشىمىزنىڭ الزىم قولىدى

 ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتىدۇ.
  : مىز يۈسۈپ خاس ھاجىب مۇنداق دېگهنىكهنبوۋىئۇلۇغ مۇتهپهككۇر 
  پهيلى بولسا يامان،-قىز خۇي-ئوغۇل

  يامان قىلغان ئاتا بۇالرنى ھامان.
تهربىيه ياخشــى بولغان  مچوقۇ تهربىيهچىلهرئانا ياكى -شــۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا

  شى كېرهك. تهربىيهلى ئوبدان رنىئهۋالدال ،ئىگىلهپ ئۇسۇلىنى
 ،توختىلىپقىســـقىچه تۆۋهنده بىز تهلىم تهربىيه بېرىش ئۇســـۇلى ھهققىده 

  .زنىمىۇسئانىالر ۋه تهربىيهچىلهرگه بىر نهچچه تۈرلۈك تهۋسىيهلىرىمىزنى -ئاتا
ئانا ئالدى بىلهن -ھهر بىر ئاتا . بالىنى ياخشـــى تهربىيهلىمهكچى بولغان1

  ئۆزىده باال تهربىيهلهشكه اليىق ساپانى ھازىرلىشى كېرهك. 
لىرىمىز تهربىيهچىلهرگه شۇنداق دېگهنىكهن: ىنسـالىھ-سـهلهفئىلگىرىكى 

باشـــلىشـــىڭ كېرهك.  ئۆزۈڭدىنلدى بىلهن اســـهن ئهۋالد تهربىيهلهشـــنى ئهڭ ئ
پ قارىغان نهرسىنى ئۇالر ياخشى ئۇالرنىڭ كۆزى ســهنده، ســهن ياخشــى ده ،چۈنكى

 دهپ قارايدۇ، سهن يامان دهپ قارىغان نهرسىنى ئۇالرمۇ يامان دهپ قارايدۇ.
دېمهكچىمىزكى، بىزده بىر چېلهك سۇ بولسا ئاندىن باشقىالرغا بىر قاچا سۇ 
بېرهلهيمىز، شــــۇڭــا، بــالىلىرىمىزدىن كۈتىــدىغــاننى ئــالــدى بىلهن ئۆزىمىزده 

دهيدىغان ماقال  »ئاال ئىنهكنىڭ بالىســـى چاال قۇيرۇق«ده خهلقىمىز .ھازىراليلى
بار. شۇڭا تهربىيهچى ئالدى بىلهن ئۆزىده ياخشى سۈپهتلهرنى، ياخشى ئهخالقالرنى 

ىنى شۇالرنىڭ ئهخالق ،كېرهك. شۇندىال بالىالر ئۇالرنى ئۈلگه قىلىپ يېتىلدۈرۈشى
  ئۆزىگه سىڭدۈرىدۇ.

  . بالىڭىزغا ياخشى ئۈلگه بولۇڭ.2
زهنت تۇغۇلۇپ ئۆزى ئۇچراشــقان، كۆزى كۆرگهن، قۇلىقى ئاڭلىغان بارلىق پهر
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   .نهرسىلهر بالىالرنىڭ تهربىيهلىنىشىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ
  مۇنداق دېگهن: هد»كهرىم قۇرئان«ئالالھ تائاال 

َن اهللاِ قَاَل اهللا َيَعاىٰل: ا َغِليْ َولَْو ُكنْ  َت لَُهمْ ِجْ  ﴿فَِبَما رمَْحٍَة ِمّ ا ِمْن وْ َفضُّ َظ الَْقلِْب َالغْ َت َفظًّ
   ﴾َحْولَِك 
مۇاليىم بولدۇڭ، باغرى قاتتىق بولغان  غارهھمىتى بىلهن ســــهن ئۇالر ئـالالھنىـڭ﴿

 – 159ئال ئىمران ســــۈره/ -3( بولســــاڭ ئۇالر چۆرهڭدىن تارقاپ كهتكهن بوالتتى﴾
   ).ئايهت
ــاالم دېمهك پهيغهمبهر   ــس ــئهلهيھىس رغا قىالئۆزىنىڭ مۇاليىملىقى بىلهن باش

  .تهسىر كۆرسهتكهن

ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمنْ  ِل اهللاَِقْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوْ لَ ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:
ُ
َوْ  اَكَن يَرُْجوْ  أ ْ َ َوا َم ابَّ

َ َكِثرْيً     ﴾ااْآلِخَر وََذَكَر ابَّ
ئـالالھنى، ئـاخىرهت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋه ئالالھنى كۆپ ياد  __﴿ســــىلهرگه 

 -21ئهھزاب ســۈره/ -33(رهســۇلۇلالھ ئهلۋهتته ياخشــى ئۈلگىدۇر﴾  __هتكهنلهرگه ئ
  ).ئايهت

ــىر قىلىدۇ ،دېمهك ــقىالرغا تهس ــى ئادهملهر باش ــقىالر ئۇالرنى  ،ده-ياخش باش
شۇڭا پهرزهنتلهرگه ياخشى تهسىر قالدۇرۇش، بولۇپمۇ ئۇالرغا تهسىر  .ئۈلگه قىلىدۇ

  مۇ مۇھىم.قالدۇرغىدهك ياخشى ئۈلگه بولۇش تولى
  ڭ.ئادهتلهندۈرۈ. بالىڭىزنى ياخشى ئىشالرغا، بولۇپمۇ كىتاب ئوقۇشقا 3

دېگهن ماقال  »ســــۈت بىلهن كىرگهن خۇي جان بىلهن چىقار«خهلقىمىزده 
ئادهتنىڭ ئۇالرنىڭ كهلگۈســىگه  يېتىلدۈرگهن پهرزهنتلهر كىچىكىده بۇ ماقالدا .بار

    چوڭ تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.
ســــىلهر بالىلىرىڭالرنى : «ئىبنى مهســــئۇد رهزىيهلالھۇ مۇنداق دېگهن ھئـابـدۇلال

  ».ياخشىلىققا ئادهتلهندۈرۈڭالر

َ اهللا َقنُْه َقْن رَُسْولِ  [ احَْلَِديُْث: ِ ىِب ُسْفيَاَن َر
َ
نَُّه قَال ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  عن ُمَعاِوَيَة بِْن أ

َ
اخَْلرَْيُ  : « ك

 ُّ يِْن جَلَاَجٌة وَ  َخَدٌة َوالرشَّ ِّ ْهُه ىِف ا ا ُفَفقِّ   ] »َمْن يُرِِد اهللا بِِه َخرْيً
ئىبنى ئهبۇ ســــۇفيان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىســــته  ۇئاۋىيهم

ياخشىلىق بولسا ئادهتلىنىشتىندۇر، يامانلىق «پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم مۇنداق دېگهن: 
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م ئۇنى دىندا ئالى ،خشـىلىقنى ئىراده قىلسائالالھ بىرهر كىشـىگه يا .بولسـا تىلهشـتىندۇر
  .(ئهلبانىي)» قىلىدۇ

بــالىالرنى يــاخشــــى ئىشــــالرغــا ئــادهتلهنــدۈرۈپ تهربىيهلهش بــاال  ،دېمهك
ياخشــى ئىشــالرغا  ،. چۈنكىبىرىدۇرئهڭ ياخشــى ئۇســۇلالرنىڭ  تهربىيهلهشــتىكى

   .ىغان بولىدۇئادهتلهنگهن باال شۇ ئىشنى دائىم قىلىد
  خشى نهسىھهتلىرىڭىز بىلهن تهربىيهلهڭ.. بالىڭىزنى يا4

ْر ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:    ﴾َفُع الُْمْؤِمِننْيَ َينْ  الذِّْكَرىٰ  فَِإنَّ وََذِكّ
ــدىلىقمنهســــىھهت -نهســــىھهت قىلغىن، ۋهز-ۋهز﴿ ــاي  -51( ﴾ۇئمىنلهرگه پ
  .)ئايهت –55زارىيات /سۈره

لهيھىســـســـاالم ۋهز ئىرباز ئىبنى ســـارىيه رىۋايهت قىلغان ھهدىســـته پهيغهمبهر ئه
كهتكهنلىكى، كۆزلىرىدىن ياش  تىترهپ قهلبىلىرىنىڭســــاھـابىلهرنىڭ  زلىگهنـدهســــۆ

نهســــىھهت بىلهن تهربىيه قىلىش پهيغهمبهر -دېمهك ۋهزتۆكۈلگهنلىكى بـايـان قىلغان. 
  ئۇسۇلىدۇر. ئهلهيھىسساالمنىڭ

ارِيِّ  َقنْ  [ احَْلَِديُْث: َّ نَّ اجَّيِبَّ  تَِميٍْم ا
َ
ُ َقنُْه أ َ ابَّ ِ ْفُن اَجَِّصيَْحُة ] : قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَر ِّ   اَ

ئهنھۇدىن  رهزىيهلالھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاالم تهمىم ئىبنى ئهۋس ئهددارىي 
  دېگهن. »دىن نهسىھهتتۇر« رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته:

  سۆزلهپ بېرىڭ. لىڭىزغا تهسىرلىك، ئىبرهتلىك قىسسىلهرنى. با5
ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىده نۇرغۇنلىغان  ده»قۇرئان كهرىم«

  بار.  قىسسىلهر ھېكمهتلىكتهسىرلىك، ئىبرهتلىك، 
  ده مۇنداق دېگهن:»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

ةٌ َصِصِهْم قَ  لََقْد اَكَن يِفْ ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل: وْ  ِعرْبَ
ُ ْكَاِب  ِ ِألّ

َ
  ﴾ اْأل

 -12(﴾ هلۋهتته ئىبرهت ئالىدۇئهقىل ئىگىلىرى ئ لىرىدىن﴿ئۇالرنىـڭ قىســــســــى
  .)ئايهت -111يۈسۈپ /سۈره

  . بالىڭىزغا دهل ۋاقتىدا تهربىيه بېرىڭ.6

ِ َسلََمةَ َقْن  [ احَْلَِديُْث:
َ
ُ َقنُْه ، قَاَل : ُكنُْت ُغالًما يِف ِحْجِر اجَّيِبِّ  ُقَمَر بِْن أ َ ابَّ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَر

ْحَفِة ، َفَقاَل اجَّيِبُّ   نِيَِميِْنَك  يَا ُغالمُ  «:  ملسو هيلع هللا ىلص، َواَكنَْت يَِدْي تَِطيُْش يِف الصَّ
َ ، َولُكْ َولُكْ  ،َسمِّ ابَّ

ا يَِليَْك    ] عليه) (متفق »ِممَّ



 

16 

ئىبنى ئهبى سهلهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دهيدۇ: مهن كىچىك باال ۋاقتىمدا  ۆمهرئ
 .پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ ئۆيىده ئىدىم، تاماقنى تاۋاقنىڭ ھهممه يېرىدىن ئاالتتىم

ن ئالدىڭدى ،، ئوڭ قولۇڭ بىلهندېگىن ›بىسمىلال‹ !ھهي باالم« پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم:
  دهپ تهربىيه قىلدى. » يېگىن!

دهل شـــۇ  ،پهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاالم ھهرقانداق بىر خاتا ئىشـــنى كۆرســـه
-نهسىھهت، تهلىم-ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال تهربىيه قىالتتى، ھهر بىر پۇرســهتلهرده ۋهز

 تهربىيه قىالتتى.
  ئائىله يىغىلىشى ئارقىلىق تهربىيهلهش.. 7

ىغان قىلىديىغىلىش لېكىن بۇنداق  .ه يىغىلىشىمۇ ئىنتايىن مۇھىمئائىل
ئـائىلىلهرمۇ ناھايىتى ئاز. تىجارهت قىلىمهن، پۇل تاپىمهن، خىزمهت قىلىمهن، 

ئــائىلىمىزدىكى ھهر بىر  .دهپ ئــائىلىمىز بىلهن كــارىمىز بولمىســـــا بولمــايــدۇ
ئۇالرنىڭ شـــۇ ھهقلهرنىڭ جۈملىســـىدىن بىزنىڭ كىشـــىنىڭ بىزده ھهققى بار. 

ـــىگه ۋاقىت  ـــىمىزتهربىيهس ـــىمىز، ئۇالرنى ئاجرىتىش ـــىش ، ئۇالر بىلهن مۇڭدىش
ئهركىلىتىشــــىمىز، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋهردار بولۇپ تۇرۇشــــىمىز، ئۇالرنى 

  چۈشىنىشىمىز دېگهندهك ئىشالردۇر.
 تولدۇرۇڭ. ۇراملىققاخ-. ئائىلىڭىزنى ئىناقلىققا، شات8
ى، ئانىنىڭ ئىناقلىق-ىيهلىنىشىده ئائىلىده ئاتاپهرزهنتلهرنىڭ ساغالم تهرب  

. مۇھىمــدۇربىرىنى چۈشــــىنىشــــى تولىمۇ -ئۆزئــارا ھهمكــارلىقى، ئۆزئــارا بىر
 لهننىڭيهئىككئانا -ئاتا نۇرغۇنلىغان بالىالرنىڭ يامان يولالرغا كىرىپ كېتىشىگه

ــى  ــىپ كېتىش ــى بولماســلىقى، ياكى ئاجرىش ــىۋىتىنىڭ ياخش  ســهۋهبچىمۇناس
. بولۇپمۇ ئــاجرىشــــىشــــنىــڭ ئۆزى بىر ئــائىله ئۈچۈنمۇ ۋه پهرزهنــت ۇبولۇۋاتىــد

  شتۇر.ىتىتهربىيهسى ئۈچۈنمۇ چوڭ يوق
  ئالالھ تائاالدىن ھىدايهت تىلهڭ. . پهرزهنت تهربىيهسىده9

ْحبَبَْت َولَِكنَّ اهللا َيْهِديْ  َال  إِنََّك ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:
َ
ْعلَ  َمنْ  َفْهِديْ  َمْن أ

َ
ُم يََشاُء وَُهَو أ

   ﴾نَ بِالُْمْهتَِدفْ 
ھىدايهت قىاللمايســهن، لېكىن ئالالھ  ئادىمىڭنى﴿شــۈبھىســىزكى، ســهن خالىغان 

 ئۆزى خـالىغـان ئادهمنى ھىدايهت قىلىدۇ. ئالالھ ھىدايهت تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾
  ئايهت). -56قهسهس سۈره/ -28(
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ز ىده، بىئايهتته كۆرســــىتىلگهندهك، ھىدايهت قىلىش ئالالھنىڭ قول ئىلك
بولســـاق پهقهت ســـهۋهب قىلىمىز. ناۋادا ئالالھ ئۆزى ھىدايهت قىلمىســـا، بىز 

 مهقسىتىگه يېتهلمهيمىز. ئهگهر بىز پهرزهنتلهرنى ياخشى تهربىيهلهش تهربىيهلهش
ىن ئۇالرغا ھىدايهت ســــوراپ ئىلتىجا قىلســــاق، ئالالھقا تبىلهن بىرگه ئـالالھ

 نى ئاڭلىغۇســــى! بىزنىڭ تهربىيهلهشيـالۋۇرســــاق، ئـالالھ تـائـاال دۇئالىرىمىز
يولىمىزنى ئاســــانالشــــتۇرۇپ بهرگۈســــى!  بىز ئالالھقا يېلىنايلى! ئالالھتىن 

  لى! ىلهيپهرزهنتلهر ئۈچۈن ھىدايهت ت
توغرا يولغا باشــــلىغايســــهن! ئۇالرنى ســــالىھ  نىئالالھ! پهرزهنتلىرىمىز ئى

ن ئىشــــالردىن يىراق پهرزهنتلهردىن قىلغايســــهن! ئۇالرنى يامان يولالردىن، ياما
قىلغايســــهن! ئۇالرنى توغرا يولغا باشــــلىغاندىن كېيىن ئازدۇرىۋهتمىگهيســــهن! 

ســالىھه -ھهممىمىزگه ياخشــى پهرزهنتلهرنى رىزىق قىلىپ بهرگهيســهن! ســالىھ
-قىلغايسهن! بۇ يولدا ئۇچرىغان جاپا چىقىشـقا نېسـىپ پهرزهنتلهرنى تهربىيهلهپ

  ۇستهھكهم ئىراده ئاتا قىلغايسهن!مۇشهققهتلهرگه سهبىر قىلىدىغان م

ْقنُيٍ َواْجَعلْنَا لِلُْمتَِّقنَي إَِماًما
َ
َة أ يَّاتِنَا قُرَّ ْزَواِجنَا وَُذِرّ

َ
   ﴾﴿َربَّنَا َهْب َجَا ِمْن أ

ئارقىلىق شـادلىق بېغىشلىشىڭنى  ! بىزگه ئاياللىرىمىز ۋه ئهۋالدلىرىمىزرهببىمىز ﴿ئى
شــۋاســى (يهنى تهقۋادارالرنىڭ نهمۇنىســى، ياخشىلىققا تىلهيمىز، بىزنى تهقۋادارالرنىڭ پې

  ؛ئايهت)-74فۇرقان سۈره/ -25( ﴾قىلغۇچىسى) قىلغىن دهۋهت

نَا﴿
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
َِّسينَا أ  ئايهت) -286سۈره/بهقهره  -2(  ﴾َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِن ن

ـــاق (يهنى بىز ئۇنتۇش ياكرهببىمىز ﴿ ـــس ـــاق ياكى خاتاالش ى ! ئهگهر بىز ئۇنتۇس
  ؛﴾سهۋهنلىك سهۋهبىدىن ئهمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق)، بىزنى جازاغا تارتمىغىن

اُب ﴿ نَت الْوَهَّ
َ
نَك رمَْحًَة إِنََّك أ ُ َّ   ﴾َربَّنَا َال تُِزْغ قُلُوَبنَا َنْعَد إِْذ َهَديْتَنَا وََهْب َجَا ِمن 

ــدايرهببىمىز ﴿ ــدىنقىلغىنى هت! بىزنى ھى ــدىن دىللىرىمىزنى تو ېيىنك ڭ غرا يول
ـــلىغىنب هھمهتر هرگاھىڭدىند هبىزگ ۇرىۋهتمىگىن،ب ـــېغىش ـــىزكى،. ش ـــ ۈبھىس  هنس
  ؛ )ئايهت -8 ئال ئىمرانسۈره/ -3﴾ (ېغىشلىغۇچىسهنب هكمۇئاتاالرنى) ب هندىلىرىڭگه(ب

نَا آَمنَّا فَاْغِفْر َجَا ُذنُوَبنَا َوقِنَا َعَذاَب اجَّاِر ﴿    ﴾َربَّنَا إِغَّ
ـــرهببىمىز ﴿ ـــىز! بىز ش  تهغپىرهم ۇناھلىرىمىزنىگ ڭبىزنى ېيتتۇق،ئىمان ئ ۈبھىس

  .)ئايهت -16ئال ئىمران سۈره/ -3(﴾ قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن
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  كۈنى (جۈمه) -14ئاينىڭ  -3

  
  

  مۇسۇلمانالر ئىلىم ئۆگىنىشكه ئىنتىلىشى كېرهك

 
َ
يَْطاِن الرَِّجيِْم ِۢ اهللاِأ   الرَّمْحِٰن الرَِّحيْمِ  ُعوُْذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ

 
ِ  ْمدَ احْلَ  إِنَّ  َ  وَ  َمُدهُ حَنْ  ،ِبَّ َ  وَ  ْستَِعيْنُهُ ن ْغُفِسنَا ْورِ رُشُ  نْ مِ  اهللاِبِ  ُعوْذُ غَ  وَ  ْستَْغِفُرُه،ن

َ
 يِّئَاِت سَ  نْ مِ �ِ ، وَ  أ

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

َ
ن أ

َ
َ  الَّ  أ َ  ْحَدهُ وَ  اهللا إِالَّ  إِ

ُ  يَْك رَشِ  الَ  ْشَهدُ وَ  ،َ
َ
نَّ  أ

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

َ
مْجَِعنْيَ  أ

َ
  . أ

ا مَّ
َ
  :ْعدُ نَ  أ

  
نى ئىلىم مهرىپهتكه ئهھمىيهت بېرىــدۇ، كىشــــىلهر-ئىســــالم دىنى ئىلىم

جايدا تىلغا  721ئايهتلىرىده ئىلىم سۆزى » قۇرئان كهرىم« ئۈندهيدۇ،  ئۆگىنىشكه
ـــاالمغا تۇنجى نازىل بولغان ئايهت  ـــس  »ئوقۇغىن«ئېلىنغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىس

  دېگهن سۆز بىلهن باشالنغان.

ْي َخلََق ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل: ِ
َّ  بِاْسِم َربَِّك ا

ْ
 َوَربَُّك  نَْساَن ِمْن َعلٍَق َخلََق اْإلِ  ِاقَْرأ

ْ
ِاقَْرأ

ْكَرُم 
َ
ْي َعلََّم بِالَْقلَِم  اْأل ِ

َّ نَْساَن َما لَْم َفْعلَمْ  ا    ﴾َعلََّم اْإلِ
ياراتقان رهببىڭنىڭ ئىســمى بىلهن ئوقۇغىن، ئۇ ئىنســاننى لهخته قاندىن ياراتتى، ئوقۇغىن، ﴿

ــــانغــا بىلمىگهن  رهببىــڭ ئهڭ كهرهملىكتۇر، ئۇ قهلهم بىلهن خهت يېزىشــــنى  ئۆگهتتى، ئىنس
  ئايهت). -5~1سۈره/ئهلهق  -96( ﴾نهرسىلهرنى بىلدۈردى

ئوقۇشقا دهۋهت «ده ىكهلگهن ئهڭ دهسلهپكى ۋهھي پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا
مهرىپهتنى قهدىرلهشــــنىــڭ ئهڭ يۈكســــهك دهرىجىســــى -ئىلىم» قىـلىـش

  ھېسابلىنىدۇ. 

  لَِم َوَما يَْسُطُرْوَن﴾ن َوالْقَ ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:



 

19 

ســۈره/قهلهم  -68( ﴾نۇن، قهلهم بىلهن ۋه ئۇالر يازغان نهرســىلهر بىلهن قهســهم﴿ 
  ئايهت). -1

بۇ يهردىكى قهلهم بولسـا، ئوقۇش ۋه يېزىشــنىڭ شــهرهپلىك ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىش 
  قىلىش ئۈچۈندۇر. تهرغىب ھهم كىشىلهرنى ئۆگىنىشكه

ْسَماءَ وََعلَّ ﴿ قَاَل اهللا َيَعاىٰل:
َ
   ﴾لُكََّها َم آَدَم األ

ــهيئىلهرنىڭ ناملىرىنى ئادهمگه (ئادهم ئاتىمىزغا) ئۆگهتتى﴿ -2( ﴾ئالالھ پۈتكۈل ش
  ئايهت). -31سۈره/بهقهره 

بۇ ئـايهتتىن ئـالالھ تائاال ئادهم ئهلهيھىســــســــاالمغا بىلدۈرگهن نهرســــىلهرنى 
ــاالمنىڭ پهرى ــس ــتىلهرنىڭ بىلمىگهنلىكى، ئادهم ئهلهيھىس ــتىلهر بىلمىگهنپهرىش نى ش

  بولىدۇ.نامايان بىلگهنلىكى ئۈچۈن ئۇلۇغ بولغانلىقى 

ْكِر إِنْ ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ِّ ْهَل ا
َ
لُواْ أ

َ
  ﴾ُكنْتُْم َال َيْعلَُمْونَ  فَاْسأ

  ئايهت). -7سۈره/ئهنبىيا  -21( ﴾ئهگهر بىلمىسهڭالر ئهھلى ئىلىمدىن سوراڭالر﴿
ْقىَم َواْكَِصرْيُ َوَما يَسْ ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل: 

َ
لَُماُت َوَال اجُّْورُ  تَوِي اْأل   ﴾َوَال الظُّ

كور ئادهم بىلهن كۆزى ساق ئادهم باراۋهر بولمايدۇ، زۇلمهت بىلهن نۇر (يهنى باتىل ﴿
  ئايهت). -20~19سۈره/فاتىر  -35( ﴾بىلهن ھهق) باراۋهر بولمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 
  مۇنداق دېگهن: 

   ] ُمْسِلمٍ  لُكِّ  بَلَ  فَِريَْضةٌ  الِْعلْمِ  َطلَُب  [ احَْلَِديُْث:
  (ئىبنى ماجه).» قىلىش ھهر بىر مۇسۇلمانغا پهرزدۇر ئىلىم تهلهپ«

ــــا  ــــۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا كهم بولس ــــته ئىلىمنىڭ مۇئمىن مۇس بۇ ھهدىس
  ه ئىكهنلىكى كۆرسىتىلگهن.بولمايدىغان ئهڭ مۇھىم نهرس

ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمبهر 
  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

َل  ِعلًْما ِفيْهِ  يَلْتَِمُس  َطِريًْقا َسلََك  نْ مَ  [ احَْلَِديُْث: ُ  اهللا َسهَّ    ]  اجْلَنَّةِ  إِىَل  َطِريًْقا بِهِ  َ
قىلىش يولىغا ماڭسا، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ يولىنى كىمىكى ئىلىم تهلهپ «

  (مۇسلىم).» ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ
مۇســــۇلمـاننى ئالالھنىڭ رهھمىتىگه ئېرىشــــتۈرىدىغان، -مىنۇئمئىلىم 
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  ماڭىدىغان بىر ۋاسىته. جهننهتكه يېتهكلهپ
نى تشادلىق بېغىشالپ، دۇنيا ۋه ئاخىره ئىلىم ئهقىلنىڭ ئوزۇقى، ئۇ قهلبكه

پهيلىنى بىلدۈرۈپ ياشاش -، خۇي خاراكتېرىنى-تونۇتۇپ، ئىنسانىيهتنىڭ مىجهز
مهنبهسـىنى كۆرسىتىدۇ، ئىلىم مهرىپهت تهكهببۇر ئادهمنى كهمتهر قىلىدۇ، تهرسا 

جاھىل -بېسـىق قىلىدۇ، بېخىل ئادهمنى سېخى قىلىدۇ، نادان-ئادهمنى ئېغىر
  دهمنى ئهزىز قىلىدۇ.قىلىدۇ، خار ئا ئادهمنى تهدبىرلىك، ئهقىللىك

 پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم ئىســالمىي دهۋهت ئېلىپ بارغان چاغدا، قۇرهيش
ئادهمال ساۋاتلىق ئىدى، مۇشۇنداق ئهھۋال ئاستىدا  17قهبىلىسـى ئىچىده ئاران 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاقارتىش ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ئهمهلىي ئىشالرنى 
رۇشـىدا مۇشـرىكالردىن ئهسـىرگه چۈشكهنلهر ئىچىده ، مهسـىلهن: بهدرى ئۇقىلدى

بىر تۈركۈم سـاۋاتلىق كىشىلهر بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ھهر 
ئون بالىنىڭ ساۋادىنى چىقىرىش بهدىلىگه قويۇپ بالىلىرىدىن بىرىنى مۇسۇلمان 

  بېرىشنى شهرت قىلغان.
 مهرىپهتنىڭ-ئارىسىدا ئىلىممۇسۇلمانالر -مىنۇئمپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

بهك ئارزۇ قىالتتى. ھهر كىمنىڭ ئۆزىگه كېرهكلىك بىلىملهرنى  گۈللىنىشــــىنى
  كېرهكلىكىنى تهكىتلهپ مۇنداق دېگهن:  ئىزدهپ يۈرۈپ ئۆگىنىشى

َ  [ احَْلَِديُْث: َحقُّ  َفُهوَ  وََجَدَها فََحيُْث  الُْمْؤِمِن  َضآلَّةُ  حْلِْكَمةُ ا
َ
    ] بَِها أ

قويغان نهرســـىســـىدۇر، ئۇنى قهيهردىنال تاپســـا  مىننىڭ يىتتۈرۈپۇئمھېكمهت «
  ).تىرمىزى» (ئۇ مۇئمىن ئهڭ ھهقلىق ئېلىۋېلىشقا

ئهلــى رهزىــيهلــالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمبهر  ھهزرىــتــى
   ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

َ  احَْلَِديُْث: [ يَْها َخَزائِنُ  لِْعلْمُ ا وْ  َمَفاحِتِ ُل السُّ
َ
لُْوا أ

َ
ْرَبَعٌة: ِفيْهِ  يُؤَْجرُ  فَإِنَّهُ  اهللا يَرمَْحُْكمُ  فَاْسأ

َ
 أ

ائُِل    ] لَُهمْ  َوالُْمِحبُّ  َوالُْمْستَِمعُ  َوالُْمَعِلّمُ  اَلسَّ
ئىلىم بولسـا خهزىنىلهردۇر، ئۇنىڭ ئاچقۇچى سـوئال سوراشتۇر، سوئال سوراڭالر، «

تۆت تۈرلۈك ئادهمگه ئهجرى بېرىلىدۇ: سوراشتا سوئال ئالالھ سىلهرگه رهھمهت قىلسۇن، 
(نۇئهيىم رىۋايهت » ســورىغۇچى، ئۆگهتكۈچى، ئاڭلىغۇچى ۋه شــۇالرنى دوســت تۇتقۇچى

  قىلغان).
ئىلىم ئىگىلىرى ئۈچۈن ئېيتقــانــدا، ئۇالر ئۆزىنىــڭ بىلگهنلىرى بىلهن 
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قــانــائهتلىنىــپ قــالمــاي، كهمتهر بولۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئىلىم ئىگىلهش ئۈچۈن 
ېرهك. ئالالھ تائاال پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالمغا شۇنچه كاتتا ئىلىم تىرىشـىشـى ك

  ئاتا قىلغان تۇرۇقلۇق يهنه ئۇنىڭغا ئالالھ تهرىپىدىن مۇنداق بۇيرۇق بېرىلدى:
ْ ِعلًْما﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ِ    ﴾َوقُل رَّبِّ زِْد

ــاده قىلغىن ئى«پهيغهمبهر!)  ئــى(﴿  -20( ﴾دېگىن» رهببىم، ئىلىمىمنى زىي
  ئايهتنىڭ بىر قىسمى). -114سۈره/تاھا 

ــىتىش ئۈچۈن: ــاالم بۇ ئهمرى ئىالھىنى ئهمهلده كۆرس ــس  پهيغهمبهر ئهلهيھىس
  يِف يَْوٍم َال اَزَْداُد ِفيِْه ِعلًْما ]  اهللا كَ ارَ بَ  الَ [ 

ئىلىم تهھســــىـل قىلىـپ، ئىلمىمنى زىيـاده قىلمىغان كۈنۈمگه ئالالھ بهرىكهت «
  دېگهن ئىدى.» بهرمىسۇن

مـانـا بۇ بىر كۈننىمۇ ئىلىم ئۆگهنمهي ئۆتكۈزۈشــــكه بولمـايدۇ، دېگهنلىك. 
  ئىلىم ئۆگىنىشته پايدىلىق ئىلىملهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆگىنىش كېرهك.

پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــاالم دۇئـالىرىـدا ئالالھتىن پايدىلىق ئىلىملهرنى 
  تىلهيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:

  ] َفنَْفعُ  الَ  ِعلْمٍ  ِمنْ  بِاهللاِ َوَيَعوَُّذْوا نَافًِعا ِعلًْما اهللا لُْواسَ  [احَْلَِديُْث: 
ســــىلهر ئـالالھتىن پايدىلىق ئىلىمنى ســــوراڭالر، پايدىســــىز ئىلىمدىن پاناھ «
    ».تىلهڭالر

ــــارائىتى  ــــاننىڭ ھاياتى، ئىقتىدارى، ش ــــىز دېڭىزدۇر، ئىنس ئىلىم چهكس
ــانلىقتىن ئىلىمنىــڭ چېك ئهمهس. شــــۇ  ىگه يېتىش مۇمكىنچهكلىــك بولغ

ۋهجىـدىن ھهر ئـادهم ئۆز ئىقتىـدارى ۋه شــــارائىتىغـا بېقىپ بىلىملهرنىڭ ئهڭ 
  كېرهك.  مۇھىملىرىنى تالالپ ئۆگىنىشى

دۇنيادا ئىلىم «ســاھابه ئىبنى مهســئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ:  مۆھتهرهم بۇ ھهقته
  ى.دېگهنىد» كۆپ، مهسىله ئۇنىڭ مۇھىملىرىدىن تهلىم ئېلىشتا

ئىلىم ئۆگىنىشــــته مهغرۇرالنمــاســــلىق، قــانــائهتلهنمهســــلىــك كېرهك. 
ياتا بىلىم بىلهن ھهممىنى بىلىمهن، دېيىشــــنىڭ ئۆزى -ئۆگىنىۋالغـان يېرىم

  ده مۇنداق دېگهن:»قۇرئان كهرىم«ئهخمهقلىق. ئالالھ تائاال 

َن الِْعلِْم إِالَّ قَِليْالً ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ْوتِيْتُْم مِّ
ُ
  ﴾َوَما أ

ئايهتنىڭ بىر  -85سۈره/ئىسرا  -17( ﴾سـىلهرگه پهقهت ئازغىنه ئىلىم بېرىلگهن﴿
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  ).قىسمى
بۇ ئـايهتته ئىنســــان مهرىپهت دائىرىســــىنىـڭ قـانچىلىـك بولۇشــــىدىن 

مۇمكىن قهدهر تېخىمۇ كۆپ بىلىم ئېلىشــــقا رىغبهتلهندۈرۈلگهن.  قهتئىينهزهر،
نىڭ ئۆزىنىڭ بىلىدىغانلىرىئهمهلىيهتتىمۇ ئىنسان بىلىمى قانچه كېڭهيگهنسىرى 

  شۇنچه ئازلىقىنى ھېس قىلىدۇ. 
ئىلىم ئۈچ غېرىچدۇر، بىر «مۇنداق دهيدۇ:  رهھىمهھۇلالھشــــافىئىي ئىمام 

غېرىچ ئۆگهنســه، ھه، مهن خېلى نهرســه بىلىپ قالدىم، دهپ تهكهببۇرلىشــىدۇ؛ 
ئىككى غېرىچ ئۆگهنســه، كهمتهرلىشــىپ كېتىدۇ؛ ئۈچ غېرىچ ئۆگهنســه ئۆزىنىڭ 

  ».ېخى ھېچنهرسه بىلمهيدىغانلىقىنى ھېس قىلىدۇت
ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمبهر 

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

نَْسانُ  َماَت  إَِذا [احَْلَِديُْث:  وْ  َجاِرَيةٌ  َصَدقَةٌ  ثََالٍث  ِمنْ  إِالَّ  َقَملُهُ  إِْغَقَطعَ  اْإلِ
َ
 هِ بِ  عُ يُنْتَفَ  ِعلْمٌ  أ

وْ 
َ
ٌ  أ َ ُ  يَْدُعو َصاِلحٌ  َو   ] (خباري) َ

ئىنســـان ئۆلســـه بارلىق ئهمهللىرى ئۈزۈلىدۇ، پهقهت ئۈچ خىل ئهمىلى ئۈزۈلمهي «
داۋاملىق قالىدۇ. بىرســـى، ســـهدىقه جارىيه (يهنى ســـاۋابى داۋاملىق بولۇپ تۇرىدىغان، 

شىدىن قالغان) باشقىالر ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىگه قىلىنغان سهدىقه)، ئىككىنچىسى، (ئۇ كى
مهنپهئهت ئـالغان ئىلىم (يهنى تهربىيهلىگهن شــــاگىرتى بىلهن يېزىپ قالدۇرۇپ قويغان 
ياخشـى ئهسـهرلىرى)، ئۈچىنچىسى، سالىھ، ياخشى بالىسىنىڭ ئۇنىڭ ھهققىده قىلغان 

  .»دۇئاسى
ئـابدۇراھمان ئىبنى ئهبى بهكره ئاتىســــىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر 

  سساالم مۇنداق دېگهن: ئهلهيھى

ْغدُ [  احَْلَِديُْث:
ُ
ً  أ وْ  َخمِلا

َ
وْ  ُمتََعلًِّما أ

َ
وْ  ُمْستَِمًعا أ

َ
   ] َفتُْهِلُك  َخاِمًسا تَُكنْ  َوالَ  حُمِبًّا أ

ئـالىم بولغىن، يـاكى ئۆگهنگۈچى بولغىن، ياكى ئاڭلىغۇچى بولغىن، ياكى ئۇالرنى «
(بهززار رىۋايهت » ھاالك بولىسهن دوسـت تۇتقۇچى بولغىن، بهشـىنچىسـى بولۇپ قالما،

  قىلغان).
ــدۇكى، پهيغهمبهر  ــادىن رىۋايهت قىلىنى ــاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇم ــابب ئىبنى ئ

   ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
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 ؟ : يَا رَُسوَل اهللاِ َوَما ِرَياُض اجْلَنَّةِ  ، قَالُوا»إَِذا َمَرْرُيْم بِِرَياِض اجْلَنَِّة فَاْرَيُعوا« [ احَْلَِديُْث:
ْكرِ «قَاَل :  ِّ ) (رواه » جَمَالُِس ا    ] الطربا

دېدى. » ســــىلهر جهننهتنىـڭ بـاغچىســــىـدىن ئۆتكىنىڭالردا بهھرى ئېلىڭالر«
ئالالھنىڭ ئهلچىسى! جهننهتنىڭ باغچىسى دېگهن نېمه؟ دهپ سورىدى.  ئىســاھابىلهر: 

  دهپ جاۋاب بهردى. » ئىلىم سورۇنلىرىدۇر«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 
تىل ئىنسانىيهتنىڭ ئاالقىلىشىش ۋاسىتىسى، ھهرخىل تىلالرنى بىلمىسه 

  ئىلىم خهزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچىغا ئېرىشكىلى بولمايدۇ.
پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم تىل ئۆگىنىش مهســىلىســىگىمۇ ئاالھىده كۆڭۈل 

   ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا مۇنداق دېگهن: بۆلۈپ، زهيىد
ْ  َفُهوْدَ  ِكتَاَب  يِلْ  َيَعلَّمْ  َزيْدُ  ايَ  [ احَْلَِديُْث: ِّ   ] ِكتَابِِهمْ  بَلَ  آَمنُُهمْ  َما َواهللاِ فَإِ

زهيىـد، يهھۇدىيالرنىڭ يېزىقىنى ئۆگهنگىن، مهن ئۇالرغا خهت يازدۇرۇشــــقا  ئى«
  ».ئىشهنچ قىاللمايمهن
ــدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ئهينى دهۋرده ــاب ــا تىلى ئهرهب  ئ ــان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئ

  تىلىنى بىلگهندىن سىرت، بىر قانچه چهت ئهل تىلىنىمۇ پىششىق بىلهتتى.
ــــنىڭ تولىمۇ زۆرۈر ۋه پايدىلىق ئىش ئىكهنلىكى ھهققىده  كۆپ تىل بىلىش
ئالىمالر ئارىسىدا ئىختىالپ يوق. چۈنكى، كۆپ تىل بىلسه ئۆزى ۋه باشقىالرنىڭ 

ىرى ئىلگ ىنىشــنىقامدىغىلى، مىللهتلهر ئارا چۈشــ ئاالقىلىشــىش ئېھتىياجىنى
  سۈرگىلى، مهدهنىيهت ئالماشتۇرغىلى، دوستلۇقنى كۈچهيتكىلى بولىدۇ. 

لَْوانُِكْم ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل: 
َ
لِْسنَِتُكْم َوأ

َ
رِْض َواْخِتَالُف أ

َ
َماَواِت َواْأل َوِمْن آيَاتِِه َخلُْق السَّ

  ﴾إِنَّ يِف َذلَِك َآليَاٍت لِّلَْعالِِمنْيَ 
رنى، زېمىننى ياراتقانلىقى تىللىرىڭالرنىڭ، رهڭگىڭالرنىڭ ئـالالھنىـڭ ئـاســــمانال﴿
خىل بولۇشـــى ئالالھنىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرســـىتىدىغان) ئاالمهتلهردىندۇر. -خىلمۇ

ســـۈره/رۇم -30( ﴾بۇنىڭدا بىلىملىك كىشـــىلهر ئۈچۈن ھهقىقهتهن نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار
  ئايهت). -22

لغان ئىلىملهرنى پهرز ئهيىن ۋه پهرز ئىســــالم ئۆلىمالىرى ئۆگىنىش زۆرۈر بو
  كۇپايه دهپ ئىككى قىسىمغا بۆلگهن.
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ھهر بىر مۇسـۇلمان ئۆزى ئورۇنالشـقا تېگىشلىك بولغان پهرز.  __پهرز ئهيىن 
يهنى ئىســـالم ئهقىدىســـىگه ئائىت مهلۇماتالر، دىنى ئىبادهتلهرنى ئادا قىلىشـــقا 

ىڭ ھۈنهرلهرن-لغان، بىلىمتېگىشـــلىك بولغان ســـاۋاتالر، تىرىكچىلىككه زۆرۈر بو
  ھهممىسى ھهتتاكى ساۋاتسىزلىقنى تۈگىتىشمۇ پهرز ئهيىن دائىرىسىگه كىرىدۇ.

ـــا قالغانالرنىڭ گهدىنىدىن __ پهرز كۇپايه ـــىلهر ئورۇنلىس ـــىم كىش  بىر قىس
ســـاقىت بولىدىغان پهرز . يهنى بىر باشـــقا ئېلىپ چىقىش ئۈچۈن مهخســـۇس، 

ۋه ئىختىســاس ئىگىســى بولۇش ئۈچۈن ئىلىملهر  ئۆگىنىدىغان ســىســتېمىلىق
  ئۆگىنىلىدىغان ھهر قايسى پهن تۈرلىرى پهرز كۇپايه دائىرىسىگه كىرىدۇ.

ــايهت زور ئهھمىيهتكه ئىگه، -پهن ــدا غ ــا ئىنســــــانالر تۇرمۇشــــى تېخنىك
مۇ ھېكمهت كهسـىپلهر بىلهن شۇغۇللىنىشتىكى-پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهرخىل ھۈنهر

  بۇنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ. 
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه: ئادهم ئهلهيھىسساالم  ىھهزرىت

دېھقان، نۇھ ئهلهيھىســـســـاالم ياغاچچى، ئىدرىس ئهلهيھىســـســـاالم تىككۈچى، داۋۇت 
    ئهلهيھىسساالم تۆمۈرچى، مۇسا ئهلهيھىسساالم پادىچى ئىدى. (ھاكىم رىۋايهت قىلغان)

سـۈرىسىده زىكىر قىلىنغان.  لىكى قۇرهيشئىكهن ئهرهبلهرنىڭ سـودىگهر قهۋم
ـــاالم قۇرهيش ـــس ـــام  پهيغهمبهر ئهلهيھىس ـــىدىن بولۇپ، مهككه بىلهن ش قهبىلىس

ئارىسىدا سودا قىلغان. سۇاليمان ئهلهيھىسساالم جىنالرنى ئىشچى قىلىپ، كاتتا 
نى ئىستىداتىقهسـىرلهرنى بىنا قىلغان. نۇھ ئهلهيھىسـسـاالم ئالالھ ئاتا قىلغان 

  ياسىغان.  ېلىپ غايهت زور كېمهئىشقا س
ن ئهتكه دىنىي ۋه پهننىي ئىلىملهرنىڭ ھهممىسـى ئالالھ ئىنسانالرغا بهخش

  بىرىنىڭ ئورنىغا قويۇش نادانلىقتۇر.-ياكى بىر ئىلىملهر بولۇپ، ئۇنى ئايرىۋېتىش
ــھۇر ئىســالم ئالىمى مۇھهممهد ئابدۇ ( ياۋايىلىق دهۋرىده ) «1905~1849مهش

لىپ، پهندىن ئايرىلىپ قېلىشقا بۇالتتى، ھازىرقى دهۋرده ئۇنداق قۇالقنى يۇپۇرۇۋې
پهندىن ئايرىلسـا، ئىنساننىڭ ياۋايىلىققا -دهپ ئىلىم» قىلىشـقا يول قويۇلمايدۇ

ن بىلهن په-يۈزلىنىدىغانلىقىنى، ئىنســــانىيهتنىڭ بۈگۈنكى تهرهققىياتى ئىلىم
  قويغان. زىچ باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا

تېخنىكــا ئىگىلهش نــاھــايىتى زور ئهھمىيهتكه ئىگه. -ېلىش، پهنبىلىم ئ
ــلهپ تۇرۇپ، دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىكىگه، ئۆزىگه ۋه  ــۇلمان ئالالھنى ئهس ھهر بىر مۇس



 

25 

ــــه ئهجىر ــــاۋابقا -جهمئىيهتكه پايدا يهتكۈزىدىغان ھهرقانداق ئىلىمنى ئۆگهنس س
  مۇيهسسهر بولىدۇ.

ــازىرقى دهۋر بىلىم ئىگىلىكى دهۋرى، ئۇچۇ ــان ھ ــازىرقى زام ــدۇر. ھ ر دهۋرى
  ۋه رىقابهت زامانىدۇر. ھوشيارلىق غاپىللىق زامانى ئهمهس بهلكى، 

  ده بىزنى قاتتىق ئويالندۇرىدىغان بىر ئايهت بار:»قۇرئان كهرىم«
ْغُفِسِهمْ ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل: 

َ
ُواْ َما بِأ َّ ُفَغريِّ ُ َما بَِقْوٍم َح   ﴾إِنَّ اهللا َال ُفَغريِّ

داق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگىچه ئالالھ ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ھهرقـان﴿
  ئايهتنىڭ بىر قىسمى). -11سۈره/رهئد  -13( ﴾ئۆزگهرتمهيدۇ

  ئۇنداقتا، قانداق قىلغاندا بىر مىللهت ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتهلهيدۇ؟
 اتېخنىك-شۇكى، ئالدى بىلهن دىنى بىلىملهرنى ھهم پهن كهسـكىن جاۋاب

كهســــىپلهرنى تولۇق ئىگىلهپ، ئۇنى -بىلىملىرىنى، شــــۇنــداقال تۈرلۈك ھۈنهر
  ئهمهلىيهتكه تهتبىقلىغاندا ئاندىن ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتهلهيدۇ.

 دۇنيا پادىشاھ ۋه بايالرنىڭ مىراسى.-ئىلىم پهيغهمبهرلهرنىڭ مىراسى، مال
ىقىنى دۇنيانىڭ ئىگىســــى بايل-ئىلىم ئۆز ئىگىســــىنى قوغـدايـدۇ، مـال

 قوغدايدۇ.
دۇنيا ئىگىســـىنىڭ ئۆلۈمى -ئىلىم ئىگىســـى بىلهن قهبرىگه كىرىدۇ. مال

 بىلهن ئىگىسىدىن ئايرىلىدۇ.
دۇنيا ياخشى يامان ھهممه -ئىلىم ياخشــى كىشــىلهرگه ئاتا قىلىنىدۇ. مال

 كىشىگه بېرىلىدۇ.
بولىدۇ، ئهمما بايالرغا پهقهت موھتاج ئـالىمغـا پـادىشــــاھ ۋه بـاشــــقىالرمۇ 

 بولىدۇ.موھتاج بهغهللهر كهم
دۇنيا ئىگىســــىنى -ئىلىم ئىگىســــىنى كهمتهرلىككه بـاشــــاليـدۇ، مـال

 تهكهببۇرلۇققا باشاليدۇ.
ـــىلهر ئىلىم بىلهن ئىتائهت قىلىدۇ. ئالالھقا  ئالالھقا ئىتائهت قىلغان كىش

 دۇنيا بىلهن ئاسىي بولىدۇ-ئاسىي بولغانالر مال
اي ئىچىدىغان، ســــاياھهت تـامـاق يهيـدىغـان، چـ ھـازىر جهمئىيىتىمىزده

قىلىـدىغـان ســــورۇنالر ئىنتايىن كۆپ، ئهمما كىتاب ئوقۇش ســــورۇنلىرى ئاز. 
كۆپ، ئاجايىپ ، پهردازخانا، ســـاماۋهرخانىالرغا بارىدىغانالر  ئاشـــخانا، رېســـتوران
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  ئهپسۇسكى، كىتابخانىالرغا بارىدىغانالر ناھايىتى ئاز.
  ىنتايىن زۆرۈر.ئ شۇڭا، خهلقىمىزنى كىتاب ئوقۇشقا يېتهكلهش

، نىــكــاھ، ئهقىــقىــلهرگه ئــوخشــــــاش دىــنىي چىــراغ-تــۆكــۈن، نهزىــر-تــوي
كېچهك، لۆڭگه قاتارلىق نهرســىلهرنى قويۇشــنىڭ -كىيىممۇراســىملىرىمىزدا رهخت، 

ه بىرىمىزگ-بىرىمىزگه كىتاب ســوۋغات قىلســاق؛ بىر-ئورنىغا كىتاب قويســاق؛ بىر
  ھه !-بىلىم ھهدىيه قىلساق نهقهدهر ياخشى بوالتتى 

ـــالم دىنىدا ئالىمالرنىڭ قهدىر ـــانالغان، ئۇالرنىڭ -ئىس قىممىتى يۇقىرى س
  بىلهن قارالغان. ئىلمى ئورنىغا ئاالھىده ئېتىبار

َ  َشِهَد اهللا﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ٰ نَُّه َال إِ
َ
ْولُواْ الِْعلِْم قَآئَِماً بِالِْقْسِط ك

ُ
   ﴾ إِالَّ ُهَو َوالَْمَالئَِكُة َوأ

دالهتنى بهرپا قىلغان ھالدا گۇۋاھلىق بهردىكى: ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مهئبۇد ئالالھ ئا﴿
-3( ﴾بهرھهق يوقتۇر؛ پهرىشــــتىلهرمۇ، ئىلىم ئهھلىلىرىمۇ شــــۇنداق گۇۋاھلىق بهردى

  ئايهتنىڭ بىر قىسمى). -18سۈره/ئال ئىمران 
ــىال  ــتىلهردىن كېيىن قالس ئورۇنغا  -3بۇ ئايهتته ئالىمالر ئالالھتىن، پهرىش

  ويۇلغان.ق

فْ ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ِ
َّ فْ َن َفْعلَُموْ قُْل َهْل يَْستَوِي ا ِ

َّ ْولُوْ َن َال َفْعلَُموْ َن َوا
ُ
ُر أ  اَن إِغََّما َفَتَذكَّ

ْكَاِب 
َ
   ﴾اْأل

ئېيتقىنكى، بىلىدىغانالر بىلهن بىلمهيدىغانالر باراۋهر بوالمدۇ؟ پهقهت (ســــاغالم) ﴿
  ئايهت). -9سۈره/زۇمهر -39( ﴾ىدۇئهقىل ئىگىلىرىال ئىبرهت ئال

بۇ ئـايهتته بىلىملىك كىشــــىلهرنىڭ نادانالردىن ئۈســــتۈن تۇرىدىغانلىقى، 
  بايان قىلىنغان. شهرىپىنىڭ يۇقىرىلىقى-ئۇالرنىڭ ئهۋزهللىكى، نام

ده ئـالالھ تـائـاال ئـالىمالرنى مۇكـاپاتالش ۋه ئۇالرغا يۇقىرى »قۇرئـان كهرىم«
  ىلىپ مۇنداق دهيدۇ: مهرتىۋىلهرنى بېرىشنى ۋهده ق

فْ ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ِ
َّ فْ ا ِمنْ َن آَمنُوْ يَْرفَِع اهللا ا ِ

َّ وْ ُكْم َوا
ُ
  ﴾ا الِْعلَْم َدرََجاٍت تُوْ َن أ

ــىلهردىن ئىمان ئېيتقانالر﴿ ۋه ئىلىم بېرىلگهنلهرنى بىر قانچه دهرىجه  ئالالھ تائاال س
  .ئايهت) -11سۈره/مۇجادىله  -58( ﴾يۇقىرى كۆتۈرىدۇ

پهيغهمبهر  ئهبـۇ دهردائ رهزىــيهلــالھــۇ ئهنــھــۇدىــن رىــۋايهت قىــلىــنىــدۇكى،
   ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:
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ْجِنَحتََها حَكََضعُ  الَْمَالئَِكةَ  نَّ إِ « [ احَْلَِديُْث:
َ
ً  الِْعلْمِ  ِلَطاِلِب  أ ِ  َوإِنَّ  يَْصنَعُ  بَِما ِر  مَ الَْعال

ُ  لَيَْستَْغِفرُ  َماَواِت  ىِف  َمنْ  َ رِْض  ىِف  َوَمنْ  السَّ
َ
َّ  اْأل ِ  َوفَْضُل  الَْماءِ  ىِف  احْلِيْتَانِ  َح  الَْعابِدِ  بَلَ  مِ الَْعال

نِْبيَاءِ  َوَرثَةُ  الُْعلََماءَ  َوإِنَّ  الَْكَواِكِب  َسائِرِ  بَلَ  الَْقَمرِ  َكَفْضِل 
َ
نِْبيَاءَ  َوإِنَّ  اْأل

َ
ثُْوا لَمْ  اْأل  َوالَ  ْفنَاًرادِ  يَُورِّ

ثُْوا غََّماَوإِ  َدرَْهًما َخَذهُ  َفَمنْ  الِْعلْمَ  َورَّ
َ
َخذَ  أ

َ
  ] »َوافِرٍ  حِبَظٍّ  أ

ئىشىدىن مهمنۇن بولۇش يۈزسىدىن پهرىشتىلهر ئۇنىڭغا  ئىلىم تهلهپ قىلغۇچىنىڭ«
ھهتتا ســــۇدىكى  زېمىندىكىلهر-رهھمهت قـانـاتلىرىنى يايىدۇ. ئالىم ئۈچۈن ئاســــمان

 14ىـدتىن يۇقىرى تۇرىدىغانلىقى خۇددى بېلىقالرمۇ مهغپىرهت تىلهيـدۇ. ئـالىمنىـڭ ئـاب
ــتۈنبارلىق تولۇن ئاينىڭ  كۈنلۈك ــايدۇ. -يۇلتۇزالردىن ئۈس يۇقىرى تۇرىدىغانلىقىغا ئوخش

اس تهڭگه مىر-پهيغهمبهرلهر تىلال ئالىمالر پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋارىسـلىرىدۇر. شۈبھىسىزكى
ادهم چوڭ نېســــىۋه ئالغان قالدۇرغىنى يوق. ئۇالر پهقهت ئىلىم قالدۇرغان، ئىلىم ئالغان ئ

  ).تىرمىزى(ئهبۇ داۋۇد، » بولىدۇ
بۇ ھهدىســـته ئالىمالرنىڭ پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىلىمىغا ۋارىســـلىق قىلغۇچى 
قىلىپ كۆرســـىتىلىشـــى ، ئالىمالرنىڭ مۇھىم رولىغا بېرىلگهن ئهڭ يۈكســـهك 

  باھادۇر.

َ ِمْن ِعبَاِدهِ  ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  َ ابَّ   ﴾ الُْعلََماءُ إِغََّما خَيْ
 -35( ﴾ئـالالھنىـڭ بهنـدىلىرى ئىچىـده ئـالالھتىن پهقهت ئۆلىمـاالرال قورقىدۇ﴿

  ئايهت). -28سۈره/فاتىر 
ــاببــاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمــادىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، ــابــدۇلالھ ئىبنى ئ  ئ

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

َشدُّ  َواِحدٌ  فَِقيْهٌ  [ احَْلَِديُْث:
َ
يَْطانِ  بَلَ  أ لِْف  ِمنْ  الشَّ

َ
   َخبٍِد] أ

  )تىرمىزى» (بىر ئالىم شهيتانغا تاقابىل تۇرۇشتا مىڭ ئابىدتىن كۈچلۈكتۇر«
ـــهئد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ـــهھلى ئىبنى س پهيغهمبهر  س

  ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا مۇنداق دېگهن: ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى

نْ  َواهللاِفَ  [ احَْلَِديُْث:
َ
   ] اجََّعمِ  مُحْرِ  ِمنْ  لََك  َخرْيٌ  َواِحًدا رَُجالً  بَِك  اهللا َفْهِدَي  َأل

ھىدايهت قىلىشى  ئالالھ بىلهن قهسـهمكى، ئالالھنىڭ سهن ئارقىلىق بىر ئادهمنى«
  (بىرلىككه كهلگهن ھهدىس).» سهن ئۈچۈن قىزىل تۆگىلهرنىڭ بولغىنىدىن ياخشىدۇر
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فْ ﴿قَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ِ
َّ َخَذ اهللا ِميثَاَق ا

َ
وْ َوإِذَ أ

ُ
  ﴾تُواْ الِْكتَاَب حَكُبَيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوالَ تَْكتُُمونَهُ َن أ

ــابنى (يهنى ﴿ ــاب بېرىلگهنلهردىن (يهنى يهھۇدىيالر)دىن كىت ــالالھ كىت ــدا ئ ئۆز ۋاقتى
 بـايـان قىلىپ بېرىشــــكه ۋه كىتـابتىكى ئـالالھنىـڭ ئهھكـاملىرىنى) كىشــــىلهرگه چوقۇم

  ئايهت). -187سۈره/ئال ئىمران  -3( ﴾ئهھدى ئالدى يوشۇرماسلىققا
پهيغهمبهر  ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى،

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

جْلِمَ  فََكتََمهُ  ِعلْمٍ  َقنْ  ُسئَِل  نْ مَ  [ احَْلَِديُْث:
ُ
   ] بِِلَجامٍ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  أ

رهر ئىلىم توغرىلىق ســورالسا، ئۇنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرسا، قىيامهتته كىمىكى بى«
  ).تىرمىزى(ئهبۇ داۋۇد، » ئۇنىڭغا ئوتتىن يۈگهن سېلىنىدۇ

يْ  فَلَْوالَ َغَفَر ِمنْ  ﴿ًقَاَل اهللا َيَعاىٰل:  ِّ ُهواْ يِف ا َتََفقَّ ِّ نُْهْم َطآئَِفٌة  ُ لُكِّ فِْرقٍَة مِّ ِ  ِذُرواْ قَْوَمُهمْ نْ ِن َو
ِْهْم لََعلَُّهْم حَيَْذُروْ  َ

  ﴾نَ إَِذا رََجُعواْ إِ
ئالىم بولۇپ،  يئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى ھهر بىر جـامائهدىن يهنه بىر تۈركۈمى دىنى﴿ 

 ئۈچۈن ئۇالرنى كېيىن، قهۋمىنىڭ ئالالھتىن قورقۇشىقايتقاندىن ئۇالر قهۋمىنىڭ قېشـىغا 
ســۈره/تهۋبه -9( ﴾لىشــقا چىقمىدىئىلىم تهلهپ قى ئاگاھالندۇرۇش مهقســىتىده نېمىشــقا

  ئايهت). -122
دېمهك، يۇقىرىقى ئايهتتىن شــۇنى بىلىشكه بولىدۇكى، ھهر قايسى مهھهلله 

چىقىپ، كىشـــىلهرنى توغرا  ئهھلى ئىلىم، ئۆلىماالر يېتىشـــىپ ۋه يېزىالردىن
ماڭســـا، ئاندىن ھهممهيلهن ئالالھنىڭ رهھمىتىگه مۇيهســـســـهر  يولغا يېتهكلهپ
ا ۋه ئـاخىرهتته ئهزىز بولىدۇ، خار بولمايدۇ. قىيامهت كۈنى جهننهت بولىـدۇ. دۇنيـ

  بىلهن مۇكاپاتلىنىدۇ.
دېگهن پهرمــانىغــا، ئىلىم تهلهپ قىلىش ھهققىــدىكى » ئوقۇ«ئــالالھنىــڭ 

دهۋهتلىرىگه قۇالق ســــالمىغـانالر بۇ دۇنيـادا خارۇزار، نامرات، ناتىۋان، گۇمراھ ۋه 
ئۆتىدۇ. موھتاجلىقتا ۇقتا، مهھكۇملۇقتا ۋه ســـهرســـان بولۇپ، زهبۇنلۇقتا، ئازغۇنل

ـــوئال ـــا بىھۇده ئۆتكۈزگهن ئۆمرى ئۈچۈن س ـــوراق قىلىنىپ، -قىيامهتته بولس س
  ئوقۇبهتكه دۇچار بولىدۇ.-ئازاب

ــــتهھكهم ئىمان، ئهقىده ئاتا قىلىش ۋه زۆرۈر بولغان  ئالالھ تائاال بىزگه مۇس
ـــىپ قىلىش ئارقىلىق، ھهممىمىزن ى ھىدايهتكه، گۈزهل ھهممه ئىلىملهرنى نېس

ْ ِعلًْما نَّافًِعا َواْرُزقيِْنْ َفْهًما ! آِمنْي «   ئىستىقبالغا يېتهكلىگهي، ئامىن! ِ   »رَبِّ زِْد
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  جۈمه)كۈنى ( -21ئاينىڭ  -3
  
  

  يتىشېئالالھنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان ئ
 

 
َ
يَْطاِن الرَِّجيِْم ِۢ اهللاِ الرَّمْحِٰن الأ   رَِّحيْمِ ُعوُْذ بِاهللاِ ِمَن الشَّ

  

ِ  احَْلَْمدُ  ُ ِعوَجً  ِبّٰ َّ نَْزَل بَلَ َقبِْدهِ الِْكتَاَب َولَْم جَيَْعل 
َ
ْي أ ِ

َّ ساً َشِديْداً ِمنْ ، اا
ْ
ُنِْذَر بَأ ِّ  َقيِّماً 

ْفَن َفْعَملُوْ  ِ
َّ َ الُْمْؤِمِننْيَ ا نُْه َوُيبرَشِّ ُ ً . وَ َّ ً َحَسنا ْجرا

َ
نَّ لَُهْم أ

َ
احِلَاِت أ ، َال زٌ إِنَُّه لَِكتَاٌب َعِزيْ َن الصَّ

ِييْ 
ْ
ْن َحِكيْ يْ َننْيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخلِْفِه َيزْنِ  ِه اْكَاِطُل ِمنْ يَأ يْ ٌل مِّ ُ بِِه  َفْهِديْ  ٍد.ٍم مَحِ بَ  ابّٰ َع َمِن ايَّ

لَُماِت إِىَل اجُّوْ  ِن الظُّ َالِم َوخُيْرُِجُهم مِّ ْستَِقيْ َوَيْهِديْ  ِر بِإِْذنِهِ رِْضَوانَُه ُسُبَل السَّ اٍط مُّ   .مٍ ِهْم إِىَل رِصَ
َ
ا مَّ أ

  :دُ عْ نَ 
  

ۇ ھهم ش هتلىرىئمېتۈرلۈك ن-تائاالنىڭ بىز ئىنسـانالرغا بهرگهن تاالي ئالالھ
ئالالھقا  ئۈچۈن ئمىتىېبولغان ئىمان، ئىســـالم ن ئهڭ كاتتىســـى ڭنىهتلهرئمېن

ــاناالرنى يولاليمىز. ھهمده بۇ ن-مهدھىيه ــىدا  هتئمېس ــاس دۇنيا ھاياتىمىزنى ئاس
غا كۆپ پايدى   دهسمايه بىلهن ئازغىنهئارقىلىق  ۈننهتلىرىئۆزىنىڭ سـ  تهرتىپلهش،

 ىنى بېغىشــــلىغان، ئۆزلىقئۈچۈن بار كۆرســــىتىشئېرىشــــىش يولىنى بىزگه 
ــۆيۈملۈكئاتىغان  ھاياتىنى مۇشــۇ يولغا ــهللهلالھۇ  دپهيغهمبىرىمىز مۇھهممه س س

  ئالى مهرتىۋه تىلهيمىز. ۋه مهغپىرهت ،ھمهتئالالھتىن ره ۋهسهللهمگهئهلهيھى 
لىنغان ئىكهن ېگهن ســـۆز تىلغا ئېيتىش دېمهقســـهتكه كهلســـهك: ئىمان ئ

  لىدۇ. ېرىشىمىزگه توغرا كېنىقلىما بېئاۋۋال شۇ سۆزگه ئ
  گهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ.ېتىقاد قىلىش دېئ، ئىشىنىش: ئىمان لۇغهتته

ــهرىئهت ئىماننىڭ  ــتېمالىداش ــى تولىمۇ چوڭقۇر ئىپادىل ئىس هيدىغان مهنىس
 ئومۇمىي ئاســـاســـلىرىنىڭ ئېتىقادئىســـالم دىنىمىزنىڭ تۈپ  __ ئىمان ،بولۇپ
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ــــهتكۈچى،  .نامى ــــاھىلىغا بىزنى ئۇ بىزگه ھهقىقهت يولىنى كۆرس نىجاتلىق س
 ئېرىشــــتۈرگۈچى بهختكه، بۇ دۇنيا ۋه ئاخىرهتته چهكســــىز اياكيهتكۈزگۈچى مـ

قىممىتىنى -ى ئادهملىك قهدىركىشــىلهرنتىده ىئهڭگۈشــتهر. ئىنســانالر جهمئىي
ـــقا، بىر ـــاش بىرىگه غهمخورلۇق -بىلىدىغان، ئۈمىدۋار، غايىلىك، ئهخالقلىق ياش

  قىلىشقا ئۈندىگۈچى بىردىنبىر ئامىل.
ئۇ ئىنســــانغـا كىشــــىلىك ھاياتتىكى مۇھىم، ئهھمىيهتلىك مهســــىلىلهرنى 

-ي، شــهخســىيهتســىز، ســهمىمى، باتۇرغۇرۇرلۇقئىنســاننى دۇنيادا ئادىل،  .تىدۇۇتون
، بارلىق ئىنسانىيهتنىڭ مهنپهئهتىنى كۆزلهيدىغان، مهيلى ئاشكارا بولغان ساداقهتمهن
ىن قورقىدىغان، مهســــئۇلىيهتچانلىق تبولســــۇن داۋاملىق تۈرده ئالالھ يۋه مهخپى

، رهھىمســــىزلىك ۋه ئاال كۆڭۈللۈك، تهقۋادار ئىنســــانغا تۇيغۇســــىغـا بـاي بولغـان
ــلىك ق ــارىتىدىن قۇتۇلغان ھهممه اتارلىقكۆرهلمهس ــالرنىڭ ئاس  ھاالل رهزىل قىلمىش

ــــانغا ــــائىنس ــــىدا -، ئولتۇرس ــــا ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ئىزدهيدىغان، ھهر ئىش قوپس
ــــانىيهتنىڭ بهختىنى كۆزلهيدىغان  ، ھهممه گۈزهل خۇلۇقالرنى ئۆزىگه جهملىگهنئىنس

اتتا ھاي ئادهملهنگهن هتهربىيئىماننى قهلبىگه سىڭدۈرۈپ  چىن ئىنسـانغا ئايالندۇرىدۇ.
 بولغان ھهقىقىييـارىتىش روھىغـا باي  يېڭىلىقپـائـالىيهتچـان، ئىنتىلىشــــچـان، 

  ۋه ئالالھنىڭ كاتتا مۇكاپاتىغا نائىل بولىدۇ. ئىنسانغا ئايلىنىدۇ
ـــهرىئهت  ـــىدا ش ـــاس ـــالم دىنىمىز ئىماننى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش ئاس ئىس

پهزىلهتلىرىنى -زنىــڭ گۈزهل ئهخالقئهھكــاملىرىنى تۇرغۇزۇش بىلهن دىنىمى
 ئېتىقاد ســىســتېمىسىنى، ئۆزىنىڭ مۇكهممهل هشـتۈرۈپبىرل ئومۇمالشـتۇرۇشـنى

    بهرپا قىلدى.
ده ئىماننىڭ ئىنســــان ئۈچۈن نهقهدهر مۇھىم »قۇرئان كهرىم«ئـالالھ تـائاال 
  ۇنداق دهيدۇ:مهر قىلىپ ۋئىكهنلىكىنى خه

ُ َيَعاىٰل: فْ ﴿ قَاَل ابّٰ ِ
َّ احِلَاِت َفْهِديْ َن آَمنُوْ إِنَّ ا ْ الصَّ ْ وََعِملُوا  نْ مِ  َمانِِهْم جَتِْريْ ِهْم َربُُّهْم بِإِفْ ا

ْغَهاُر يِفْ 
َ
 ﴾مِ َجنَّاِت اجَِّعيْ  حَتِْتِهُم األ
 ۇالرنىڭئرهببى نالرنى قىلغا همهللهرنىياخشى ئ ۋه ېيتقانالرئىمان ئ ۈبھسـىزكى،شـ﴿

 هتلىكئمېن-ۇناز ۇرىدىغانت ېقىپئ ئۆســــتهڭلهرئاســــتىدىن  هۋهبىـدىن،ئىمـانى ســــ
  ).ئايهت-9يۇنۇس /سۈره -10( ﴾ېتهكلهيدۇي هننهتلهرگهج

ي قىـدهك يۈكســــهك ئورۇنغا ۋه ئالىىرىئىمـاننىـڭ ئىســــالم دىنىمىزدا يۇق
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ۋھىرى ۋه روھى ئىگه بولغــانلىقى ئۇنىــڭ ئىســــالم دىنىمىزنىــڭ جهمهرتىۋىگه 
  ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ. 

ـــى ـــقىس ـــى بولغان  ،قىس ـــۇلمانالرنىڭ ئالالھنىڭ ۋهھيىس قۇرئان «ئىمان مۇس
ڭغا ۋه ئۇنى نىقىلىشــــى ئېتىراپنى ۋه ئۇنىڭدا بهلگىلهنگهن تۈپ ئهقىدىلهرنى »كهرىم

    ىنى كۆرسىتىدۇ.ۇرۇشئهمهلگه ئاش ھهرىكىتىده يچىن كۆڭلىدىن ئىشىنىپ، ئهمهلى

ُ َيَعاىٰل: قَاَل  فْ  ابّٰ ِ
َّ َها ا فُّ

َ
ِيْ َن آَمنُواْ آِمنُواْ بِاهللاِ َورَُسوْ ﴿يَا ك

َّ ِ َوالِْكتَاِب ا َل بَلَ رَسُ  ِ ِ وْ نَزَّ ِ
ِيْ 

َّ نْ  َوالِْكتَاِب ا
َ
َْوِم اآلِخِر فَ يَّ  َقبُْل َوَمنْ  َزَل ِمنْ أ ْ ْد قَ ْكُفْربِاهللاِ َوَمَالئَِكِتِه َوُكتُِبِه َورُُسِلِه َوا

 داً﴾َالًال بَِعيْ َضلَّ َض 
ئۇنىڭغا نازىل ئالالھ نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه ئالالھ، ئالالھقا !ئىمان ئېيتقان زاتالرئى ﴿

نـازىـل قىلغـان كىتابالرغا (يهنى ئـالالھ قىلغـان كىتـابقـا (يهنى قۇرئـانغـا) ۋه ئىلگىرى 
كى ىۈرۈڭالر. كىمقۇرئـانـدىن ئىلگىرى نـازىل قىلىنغان ســــاماۋى كىتابالرغا) ئىمان كهلت

ــتىلىرىنى، كىتابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنى ۋه ئاخىرهت كۈنىنى ئالالھنى، ئالالھ نىڭ پهرىش
  .ئايهت) –136نىسا سۈره/ -4( ﴾ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ

  .ئالالھنىڭ كىتابلىرىغا ئىشىنىش ۇكنىئىماننىڭ يهنه بىر مۇھىم ردېمهك، 
  اق دهيدۇ:ئالالھ بۇ ھهقته مۇند

ُ تَٰعاىٰل:  ُ ًة َواِحَدًة َفبََعَث ﴿قَْو مَّ
ُ
ُ اَكَن اجَّاُس أ نَْزَل َمَعُهُم  ابّٰ

َ
يَْن َوُمنِذِريَْن َوأ ِ

اجَِّبيِّنْيَ ُمبرَشِّ
َْحُكَم َننْيَ اجَّاِس ِفيَْما اْختَلَُفواْ ِفيِه َوَما اخْ  ِ ْوتُوْهُ ِمنْ الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ 

ُ
ْفَن أ ِ

َّ  َنْعِد تَلََف ِفيِْه إِالَّ ا
 ﴾َما َجاَءْيُهُم اْكَيِّنَاُت 

ئىنســـانالر (دهســـلهپته) بىر ئۈممهت (يهنى ھهق دىندا) ئىدى (كېيىن ئۇالرنىڭ ﴿
 ئالالھبهزىســــى ئىمـان ئېيتىـپ، بهزىســــى ئىمان ئېيتماي ئىختىالپ قىلىشــــتى)، 

ــارالرنى د ۇئـمىنلهرگه(مـ ) هۋزهختىنجهننهت بىلهن) خۇشــــخهۋهر بهرگۈچى، (كۇفف
) كىشــىلهرنىڭ ئىختىالپ قىلىشــقان ئالالھئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتى؛ (

-2( ﴾نهرسـىلىرى ئۈستىده ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالرغا ھهق كىتابنى نازىل قىلدى
 ئايهت).   -213بهقهر /سۈره

  يهنه مۇنداق دهيدۇ: بېرىپبۇ ھهقته بىزگه تهلىم ئالالھ 

ُ تَٰعاىٰل:  ُ  إِبَْراِهيَْم َوإِْسَماِقيْ ﴿قَْو
نِْزَل بَلَ

ُ
نِْزَل َعلَيْنَا َوَما أ

ُ
َق َل َوإِْسحٰ قُْل آَمنَّا بِاهللاِ َوَما أ
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ٰ وَ  ْويِتَ ُمْو
ُ
ْسبَاِط َوَما أ

َ
نُْهْم َوحَنُْن َوَيْعُقوَْب َواأل َحٍد مِّ

َ
ُق َننْيَ أ بِِّهْم َال ُغَفرِّ ٰ َواجَِّبيُّْوَن ِمْن رَّ ِعيْ

ُ ُمْسِلُمْونَ  َ﴾ 
ئىمان ئېيتتۇق، بىزگه نازىل  ئـالالھقابىز «(ئى مۇھهممهد! ئۇالرغـا) ئېيتقىنكى، ﴿

ۋه ئۇنىڭ  هئقۇبقامائىلغا، ئىســــھاققا، يقىلىنغـانغا (يهنى قۇرئانغا)، ئىبراھىمغا، ئىســــ
ســــاغا يا بېرىلگهنگه (يهنى تهۋراتقا)، ئىغگه، مۇســــايىنازىل قىلىنغان ۋهھ ئهۋالدلىرىغـا

ــا) ۋه پهيغهمبهرلهرگه  ــدىن بېرىلگهنگه (يهنى  رهببىبېرىلگهنگه (يهنى ئىنجىلغ تهرىپى
(يهنى ئۇالرنىــڭ  ئــايرىۋهتمهيمىزكىتــابالرغــا) ئىمــان ئېيتتۇق، ئۇالرنىــڭ ھېچ بىرىنى 

﴾ »زا بويسۇنغۇچىالرمىئالالھقبهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ، بهزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز)، بىز 
  .ئايهت) –84ئىمران  ئال/سۈره -3(

ئىســـالم دىنى ئىنســـانىيهتنىڭ تۇنجى ئاتىســـى ئادهم ئهلهيھىســـســـاالم ۋه 
ـــى ن ـــاالمدىن تارتىپ، پهيغهمبهرۇپهيغهمبهرلهرنىڭ تۇنجىس ـــس  لهرنىڭھ ئهلهيھىس

 مۇھهممهدھهم خــوجىســــى، ئــاخىــرقى زامــان پهيغهمبىرى  تــۈگهنــچىســــى
ـــكه  ـــقا ھهم يهتكۈزۈش ـــاالمغىچه بولغان پهيغهمبهرلهر ئهمهل قىلىش ـــس ئهلهيھىس

كىتابالرنىڭ ھهممىســى ئوخشــىمىغان تىلالردا نازىل  ســاماۋىبۇيرۇلغان دىندۇر. 
بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ  بولغان مهۋجۇتقىسمهن پهرقلهر  ۆكۈملهردهبولغان ۋه شاخچه ھ

 ۋه مهركىزىي نىشانى بىردۇر.  ئىدىيهسىتۈپكى 

ُ تَٰعاىٰل:  ُ نْ ُم الَْقَواِعَد ِمَن اْكَيِْت َوإِْسَماِقيْ َوإِْذ يَْرَفُع إِبَْراِهيْ ﴿قَْو
َ
َت ُل َربَّنَا َيَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

ِميْ  ِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب  َربَّنَا َواْجَعلْنَا ُمْسِلَمنْيِ لََك َوِمنْ  مُ ُع الَْعِليْ السَّ
َ
ْسِلَمًة لََّك َوأ ًة مُّ مَّ

ُ
يَّتِنَا أ ُذرِّ

نَْت احكَّوَّاُب الرَِّحيْ 
َ
 ﴾مُ َعلَيْنَآ إِنََّك أ

: )(دۇئا قىلدى قوپۇرۇۋېتىپل كهبىنىڭ ئۇلىنى ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم بىلهن ئىسمائى﴿
! بىزنىڭ (خىزمىتىمىزنى) قوبۇل قىلغىن، ســــهن ھهقىقهتهن (دۇئايىمىزنى) رهببىمىز «

ـــهن. ـــهن، (نىيىتىمىزنى) بىلىپ تۇرغۇچىس ! ئىككىمىزنى رهببىمىز  ئاڭالپ تۇرغۇچىس
ئهۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزۈڭگه ئىتــائهتمهن ئۈممهت ئۆزۈڭگه ئىتــائهتمهن قىلغىن، بىزنىــڭ 

قـائىـدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن،  ھهجىمىزنىـڭچىقـارغىن، بىزگه 
ــهن ــهن، ناھايىتى مېھرىبانس ــهن تهۋبىنى ناھايىتى قوبۇل قىلغۇچىس -2﴾ (»چۈنكى س

   .ئايهت) -128~127بهقهر /سۈره

ُ تَٰعاىٰل:  ُ نْ ﴿قَْو
َ
فْ نُوٌر حَيُْكُم بَِها اجَِّبيُّوْ َها ُهًدى وَّ َزْجَا احكَّْوَراةَ ِفيْ إِنَّا أ ِ

َّ فْ َن ا ِ ْسلَُمواْ لِثَّ
َ
ْ نَ َن أ  ﴾ َهاُدوا
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ــا  بىز﴿ ــا (توغرا يولغ ــدۇق، تهۋراتت ــل قىل ــازى ــا تهۋراتنى ن ھهقىقهتهن مۇســــاغ
ھۆكمىگه) بويســــۇنغان پهيغهمبهرلهر  		نىڭئالالھ) ھىدايهت ۋه نۇر بار، (يېتهكلهيـدىغان

   .ئايهت)-44 همائىد/سۈره -5﴾ (يهھۇدىيالر ئارىسىدا (تهۋرات بىلهن) ھۆكۈم قىلىدۇ

ُ تَٰعاىٰل:  ُ ْم ُكنْ ﴿قَْو
َ
ْعِدي نَ  َن ِمنْ ِه َما َيْعبُُدوْ قَاَل ِكَنِيْ َب الَْموُْت إِذْ إِذْ َحرَضَ َفْعُقوْ  تُْم ُشَهَداءَ أ

 ٰ َ قَالُواْ َغْعبُُد إِل ٰ ُ ُمْسِلُموْ َل َوإِْسحٰ َم َوإِْسَماِقيْ  آبَائَِك إِبَْراِهيْ َهَك َوإِ َ  ﴾نَ َق إِلًَها َواِحًدا َوحَنُْن 
ـــىل ۋاقتىدا ۈزۈۋاتقانجان ئ هئقۇبي﴿ ـــ ڭالر؟ىدىبارم ېنىداي هرس  هئقۇبچاغدا ي ۇش

 هپد »هر؟قىلىســــىل هتئىباد هكىمگ هرســــىل ېيىنك ۆلگهندىنئ هنم: «ۇللىرىدىنئوغ
ئىبراھىم، ئىســــمائىل،  ۋىلىرىڭبو-ئاتا ۋه ڭئىالھى ېنىڭســــ: «ۇالرســــورىـدى. ئ
 هتئىتائ ۇنىڭغاقىلىمىز، بىز ئ هتئىالھى بولغـان بىر ئـالالھقـا ئىباد ڭئىســــھـاقالرنىـ

  .ئايهت)-133بهقهر /سۈره-2﴾ (ىېدد »ۇچىمىزقىلغ

ُ تَٰعاىٰل:  ُ ِويْ  ِمنْ  ِمَن الُْملِْك وََعلَّْمتَيِنْ  رَبِّ قَْد آتَيْتَيِنْ ﴿قَْو
ْ
 تَأ

َ
مَ َحاِديْ ِل اْأل اَواِت ِث فَاِطَر السَّ

 ْ ن
َ
رِْض أ

َ
غْ َواأل ُّ حْلِْقيِنْ مُ  ِخَرِة تََوفَّيِنْ يَا َواْآل َت َوِلييِّ يِف ا

َ
احِلِنْيَ  ْسِلًما َوأ  ﴾بِالصَّ

! ماڭا ھهقىقهتهن پادىشــاھلىق ئاتا قىلدىڭ، رهببىم «(يۇســۇف ئهلهيھىســســاالم) ﴿
چۈش تهبىرىنى بىلدۈردۈڭ، ئى ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ئۆرنهكسىز ياراتقۇچى زات! دۇنيا 

ى مۇســـۇلمان پېتىمچه قهبزى روھ قىلغىن، مېنى ۋه ئاخىرهتته مېنىڭ ئىگهمســـهن، مېن
 ئايهت).-101ف ۇسۇي/سۈره-12﴾ (دېدى »ياخشى بهندىلهر قاتارىدا قىلغىن

  ھهققىده مۇنداق دهيدۇ: »قۇرئان كهرىم« مۇقهددهس دهستۇرىمىزئالالھ تائاال 

ُ تَٰعاىٰل:  ُ  ﴾ِفيِْه ُهًدى لِّلُْمتَِّقنْيَ  َذلَِك الِْكتَاُب َال َريَْب ﴿قَْو
ــهك يوق، (ئۇ) تهقۋادارالرغا يېتهكچىدۇر﴿ -2﴾ (بۇ كىتابتا (يهنى قۇرئاندا) ھېچ ش
   .ئايهت)-2بهقهره /سۈره

 ئالالھ تائاال ئاشۇ تهقۋادارالر ھهققىده مۇنداق دهيدۇ: 

ُ تَٰعاىٰل:  ُ نِْزَل ِمْن َقبِْلَك ﴿قَْو
ُ
َْك َوَما أ َ

نِْزَل إِ
ُ
ْفَن يُْؤِمنُْوَن بَِما أ ِ

َّ  ﴾وا
ـــهندىن ئىلگىرىكى (پهيغهمبهرلهرگه) نازىل ﴿ ـــاڭا نازىل قىلغان كىتابقا، س ئۇالر س

   .ئايهت)-4بهقهره /سۈره-2﴾ (قىلىنغان كىتابالرغا ئىشىنىدۇ
ئــالالھ تــائــاال ئىنســـــانالرنىــڭ  ،تۇرۇپتىكى ۆرۈنۈپقى ئــايهتلهردىن كىرىيۇق

ھىدايىتى ئۈچۈن تارىختىن بۇيان نۇرغۇن كىتابالرنى ۋه پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتى. 
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ــــالم دىنى بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ، ئالالھقا ھهم ئالالھنىڭ كىتابلىرىغا ۋه  ئىس
  ئىمان ئېيتقانالرنىڭ دىنىدۇر.  بىلهن هناالرپهيغهمبهرلىرىگه مۇشۇنداق ئومۇمىي م

ئىبراھىم  ۋه زهبۇر ،يـۇقىـرىـقـى ئــايهتـلهرده تهۋرات، ئىنجىــل، قۇرئــان
پلىرى قاتارلىقالر زىكرى قىلىنغان ۋه ئۇنىڭدىن باشقا ۇھۇئهلهيھىسـسـاالمنىڭ سـ

ئىســــمى تىلغـا ئېلىنمىغان نۇرغۇن كىتابالر نازىل قىلىنغانلىقى بۇ كىتابالرغا 
تتىق ئـازابقـا دۇچـار بولىـدىغانلىقى تهكىتلهنگهن. شــــۇڭا ئىنكـار قىلغـانالر قـا

ئمىن ئادهم چوقۇم ئالالھ نازىل قىلغان بارلىق كىتابالرنى ئېتىراپ قىلىشـــى ۇم
  . پهرزدۇرۋه ئۇنىڭغا ئىمان كهلتۈرۈشى 

بۇ كىتابالرنىڭ ھهممىســى ئالالھ تهرهپتىن كهلگهن دهپ ئىمان كهلتۈرىمىز، 
  دۇ؟ىنىئهمهل قىل ڭ ئهھكاملىرىغائۇنداقتا ھازىر قايسى كىتابنى

ـــانالر ئىجرا  ،شـــۇنى كېســـىپ ئېيتىمىزكى بۇ كىتابالر ئىچىده ھازىر ئىنس
  دۇر. »قۇرئان كهرىم«قىلىشقا ھهقلىق بولغىنى پهقهتال 

  بۇنىڭ سهۋهبى تۆۋهندىكىچه:
مهزمۇنىدىن ھازىر  سۇھۇپالرنىڭ) ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالمغا نازىل بولغان 1

بىزگه پهقهت نامىال مهلۇم، شــــۇڭا بۇ كىتابالرغا  ،ۇق يوق بولۇپھېچقانداق قالد
  ئهمهل قىلىشتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. 

ئۆز ۋاقتىدا تهۋرات  ،كهلســهك الرغاكىتاب قاتارلىق تهۋرات، ئىنجىل ،) زهبۇر2
ۋه ھهر قېتىملىق  ۆچۈرۈلگهنلىكىك قېتىمۋه ئىنجىــل نۇســــخىلىرى كۆپ 

هرىپىــدىن بۇرمىالش، ئۆزگهرتىش، ئىزاھالش، كۆچۈرگۈچىلهر ت ۆچۈرۈلۈشــــتهك
قىسقارتىش قاتارلىق نۇرغۇن بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىق سهۋهبلىك ئالالھ نازىل 

-ئۈستۈن قىلىۋېتىلگهن. ئهمهل-ھهق ـ ناھهق ئاستىن هھكامالردىكىقىلغان ئ
ۋه دۇنيـا تىرىكچىلىكىـدىكى مـاددىي مهنپهئهتنى كۆزلهپ ئـالالھنىڭ  مهنســــهپ
 هۋراتنى ئۆزگهرتكهن ئهھلى كىتابالر ھهققىده ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:كىتابى ت

ُ َيَعاىٰل:  لِْسنَتَُهْم بِالِْكتَاِب حِكَْحَسبُوْ ًقا يَلُْووْ ﴿َوإِنَّ ِمنُْهْم لََفِريْ قَاَل ابّٰ
َ
اِب َوَما ُه ِمَن الِْكتَ َن أ

َن بَلَ اهللاِ الَْكِذَب وَُهْم لُوْ  َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللاِ َوَيُقوْ َن ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللاِلُوْ ُهَو ِمَن الِْكتَاِب َوَيُقوْ 
 َن﴾َفْعلَُموْ 

ــىلهرنىڭ كىتابتا بار ئىكهن  ــىلهرنى س ﴿ئۇالردىن بىر تۈركۈمى كىتابتا بولمىغان نهرس
بۈگرى قىلىپ ئوقۇيدۇ ۋه بۇ ئالالھ تهرهپتىن -دهپ ئويلىشىڭالر ئۈچۈن تىللىرىنى ئهگرى



 

35 

ھـالبۇكى ئۇ ئالالھ تهرهپتىن نازىل بولغان ئهمهس؛ ئۇالر بىلىپ  .غـان دهيـدۇنـازىـل بول
  . )ئايهت -78ئىمران /ئال سۈره-3(تۇرۇپ ئالالھ نامىدىن يالغاننى توقۇيدۇ﴾ 

كۈچكه  ۆكمىالنىڭ ھ»قۇرئان كهرىم«) يۇقىرىقى ســـهۋهبلهردىن باشـــقا، پهقهت 3
ئهمهلدىن قالىدىغانلىقىغا مۇنۇ ئۇنىڭدىن باشـــقا ســـاماۋى كىتابالرنىڭ  بولۇپ، ئىگه

دهلىــل يېتهرلىكتۇر: ئــالالھ تــائــاالنىــڭ ئىنســـــانالرغــا پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتىش ۋه 
 ھهر قاچان ئالالھ تهرهپتىن ،كىتابالرنى نازىل قىلىشـــتىكى تۇتقان يولى شـــۇنداقكى

 .بىر كىتاب نازىل قىلىنســـا ئالدىنقىســـى مهنســـۇخ بولىدۇ (يهنى ئهمهلدىن قالىدۇ)
 مهزمۇنالرنىى ئــالالھ ئــالــدىنقى كىتــابتىن داۋاملىق كۈچكه ئىگه بولىــدىغــان چۈنك

كېيىنكى كىتابتا قايتا تهكىتلهيدۇ. قالغىنىنىڭ ئورنىغا مۇۋاپىق يېڭى ئهھكامالرنى 
قوشـىدۇ. شـۇنىڭ بىلهن كېيىنكى كىتاب ئالدىنقىســىنىڭ تولۇقلىمىسى سۈپىتىده 

همهل قىلىشـــنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ، ئالدىنقىســـىغا ئ ،ده- ئۇنىڭ ئورنىنى باســـىدۇ
  بولسا ساماۋى كىتابالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى.  »قۇرئان كهرىم«

شـــۇڭا خۇالســـه قىلىمىزكى، بارلىق ســـاماۋى كىتابالر ئالالھ تهرهپتىن كهلگهن 
ھهق كىتاب دهپ ئىمان كهلتۈرىمىز، ئهمما بۇالر ئىچىده ھۆكمى ئىجرا قىلىنىدىغىنى 

لسىمۇ ئالالھ تهرهپتىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهللهلالھۇ پهقهت بىرال كىتاب، ئۇ بو
  دىن ئىبارهت. »قۇرئان كهرىم«نازىل قىلىنغان  ۋهسهللهمگهئهلهيھى 
كى ســــاماۋى ىئۆزىدىن ئىلگىر »قۇرئان كهرىم«ېلىنغاندهك دا تىلغا ئىرىيۇق

ــابالرنى  ــدىن  ئېتىراپكىت ــاھى ــڭ دهرگ ــالالھنى ــڭ ئ ــابالرنى ــدۇ، ئۇ كىت قىلى
شــــۇنـداقال ئۇ كىتابالردىكى بۇرمىالنغان،  ،كىگه گۇۋاھلىق بىرىـدۇچۈشــــكهنلى

ئۆز ھــالىتى بويىچه ئىنســـــانالرغــا  مهزمۇنالرنى، ئۆزگهرتىلگهن قوشــــۇۋېتىلگهن
هرلهر ۋقىـدهك بـايان ۋه خهىرىيۇق »قۇرئـان كهرىم«بـايـان قىلىـدۇ.  تهپســــىلىي

النغان ئهڭ توپ مهنىســــى ئومۇمىيجهملهنگهن، بارلىق كىتابالرنىڭ جهۋھىرى ۋه 
ئـاخىرقى كىتـاب بولغـاچقا، ئالالھ تهرىپىدىن نازىل قىلىنغان بارلىق كىتابالرغا 

ئــارقىلىق ئۆز  ئىمــان كهلتۈرۈش هگ»قۇرئــان كهرىم« بولســـــائىمــان كهلتۈرۈش 
  ىدۇ.ئىپادىسىنى تاپ

كۆرسهتمىسى ئاستىدا ئۆزىنىڭ بارلىقىنى  »قۇرئان كهرىم«مۇسۇلمانالر بولسا 
ــ شــى ۋهغىشــلىئىســالم دىنىغا بې قۇرئان «جهزمهن  ىكىتابالرغا ئىمان كهلتۈرۈش

ـــ هگ»كهرىم ـــۇڭائىمان كهلتۈرۈش ـــىدۇ، ش قۇرئان «تۆۋهنده  ى بىلهنال ئهمهلگه ئاش
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  دائىر مهزمۇنالر ھهققىده توختىلىمىز.  هگ»كهرىم

ُ َيَعاىٰل:  َْك ُروْ قَاَل ابّٰ َ
وَْحيْنَا إِ

َ
ْمِرنَا َما كُ ﴿َوَكَذلَِك أ

َ
ْن أ َوَال  َما الِْكتَاُب  َت تَْدرِِي نْ حاً مِّ

فْ  َّشٰ َجَعلْنَاُه نُوْ  َماُن َولَِكنْ اْإلِ    ِمْن ِعبَاِدنَا﴾ اءُ راً غَّْهِدي بِِه َمْن ن

قىلغاندهك) ئهمرىمىز بويىچه ساڭا  ۋهھيىپهيغهمبهرلهرگه  شـۇنىڭدهك (يهنى باشـقا﴿
ه ئىماننىڭ نېمه ئىلگىرى) قۇرئـاننىڭ ۋ ۋهھيىـدىنقىلـدۇق، ســــهن ( ۋهھيىقۇرئـاننى 

ــڭ بىلهن  ــدۇقكى، ئۇنى ــاننى بىر نۇر قىل ــڭ، لېكىن بىز قۇرئ ــايتتى ئىكهنلىكىنى ئۇقم
 ئايهت).-52 ۇراش/سۈره-42( ﴾بهندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلهرنى ھىدايهت قىلىمىز

ئىســالم دىنىمىزنىڭ مۇقهددهس دهســتۇرى ، ۆتۈلگهندهكبۇ ئايهتته ئېيتىپ ئ
ـــ »قۇرئان كهرىم«بولغان  ـــهرىئىتىنىڭ ئىس ـــى،  ھۆكۈمالم ش ـــاس چىقىرىش ئاس

 ئهخالق قامۇســى بولغاندىن ســىرت يهنه پهيغهمبهر-كىشــىلىك مۇئامىله ۋه ئهدهپ
 ئىكهنلىكىنىنىڭ رىســـالىتىنى، ئىســـالم دىنىنىڭ ھهق دىن ئهلهيھىســـســـاالم

 ئۆزىنى-لىنىدۇ ۋه ئۆزبساېمۆجىزه ھ ي، ئىلمىي، ئهدهبىيئىسـپاتاليدىغان ئىالھى
غـان، زامـان، ماكاننىڭ چهكلىمىســــىگه ئۇچرىمايدىغان، تهكرار ئىســــپـاتاليـدى

ئۆزىنىڭ يېڭىلىق تۈسىنى يوقاتمايدىغان، ئاجايىپ سىرلىرى مهڭگۈ  ۇلسـىمۇئوق
  تۇر.بكىتا ئىالھىيتۈگىمهيدىغان 

نى مۇســــۇلمانالرنىڭ مهنىۋى »قۇرئان كهرىم« ۇبھـانهھۇ ۋهتهئاالســــ ئـالالھ
ۋه جـاھىلىيهت زۇلمىتىدىن، ئىماننىڭ ھـايـاتىنى بـارلىققـا كهلتۈرىـدىغـان روھ 

ھهر بىر مۇســــۇلمان ئۈچۈن ئۆز  ئېلىپ بارىدىغان پارالق نۇر قىلدى. يورۇقلۇقىغا
 هتئمېئارتۇق ن ۈشـــىنىشـــتىنمۇىنىڭ كاالمىنى چرهببدىنىنىڭ دهســـتۇرى، ئۆز 

 مۆجىزىلىكســــىرالردىن ۋه  يدىكى ئىالھى»قۇرئـان كهرىم«. كېرهكبولمىســــا 
  ۋه ئېتىقادنى تېخىمۇ چىڭىتىدۇ، بېيىتىدۇ.ار بولۇش ئىمان بايانالردىن خهۋهرد

  .ىكى بىلىملىرىمىزنى چوڭقۇرالشتۇرۇش بهك زۆرۈرھهققىد »قۇرئان كهرىم«
  شى نىنىڭ نازىل بولۇشى ۋه خاتىرىلى»قۇرئان كهرىم«) 1
پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىســـســـاالم نازىل بولۇشـــى  »قۇرئان كهرىم«

 ،يىســـى كېلىشـــى بىلهن باشـــلىنىپۋهھهيغهمبهرلىك قىرىق ياشـــقا كىرىپ پ
يىل ئىچىده  23پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتى ئاخىرالشقانغا قهدهر بولغان 

ئايهتلىرى ھهر قېتىم  »كهرىم قۇرئان« .نـازىل قىلىنغان پـارچه ھـالهتته-پـارچه
 ئۇنى ســــاھابىلهرگه تىالۋهت قىلىپ بېرهتتى ۋه رهســــۇلۇلالھنـازىـل بولغـانـدا 
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، رىغاۋزاقلىبۇيرۇيتتى. ســاھابىلهر ئۇنى خورما دهرهخلىرىنىڭ قو خاتىرىلىۋېلىشــقا
كالىالرنىڭ دوال ئۇســــتىخانلىرىغا، ياپىالق تاشــــالرغا ۋه ئۆزلىرىگه ئهپلىك -قوي

. شــــۇنداقال خاتىرىلىۋاالتتىياغاچقا ئوخشــــاش نهرســــىلهرگه  ياكى بولغان تېره
ــۇلۇلالھ ــ ،ئۆزى خهت يازالمىغاچقا رهس ــاھابىلهرنى ھهر بىر مهخس ۇس بىر بۆلۈك س

ىڭ ئىدى. شۇن تهشكىللىگهننازىل بولغان ئايهتنى ئۇدۇللۇق خاتىرىلهپ تۇرۇشقا 
ــــى »قۇرئان كهرىم«بىلهن  ــــهنچلىكنىڭ، نازىل بولغان پېتى خاتىرىلىنىش  ئىش

  كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان ئىدى. 
ھالىتىگه نۇســــخىلىرىنىـڭ تـارقاق ھالهتتىن توپالم  »قۇرئـان كهرىم«) 2

    كهلتۈرۈلۈشى
ســــاھابىلهردىن قۇرئاننى » قۇرئان كهرىم«ئالهمدىن ئۆتكهنده  رهســــۇلۇلالھ

 خاتىرىلهنگهنھايات ۋاقتىدا  رهســــۇلۇلالھيـادلىۋالغـان قـارىالرنىڭ دىللىرىدا ۋه 
نۇسخىالردا تارقاق ھالهتته ساقلىنىپ تۇراتتى. ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 

غازىتىدا نۇرغۇن ســــاھابىلهر جۈملىدىن قارىيالر  همامهى يدهۋرىـدىك خهلىپىلىـك
ــــېھ نى تولۇق يادقا »كهرىم قۇرئان« هتتابت بولدى. ھهزرىتى ئۆمهر ئىبنى خىش

نىڭ »قۇرئان كهرىم«بىلىـدىغان قارىيالر مۇشــــۇنداق ئازىيىپ تۈگهپ كهتســــه، 
 ئۆزگىرىش بولۇپ قېلىشـــىدىن دهۋرلهردهنۇســـخىلىرىدا كېيىنكى  خاتىرىلهنگهن

ــان«ئهنســــىرهپ، خهلىپه ئهبۇ بهكرىگه  ــاق ھــالهتتىكى »كهرىم قۇرئ ــارق نىــڭ ت
 ۆرۈرزئاخىر بىر توپالم قىلىپ رهتلهپ ساقالپ قويۇشنىڭ  نۇسـخىلىرىنى باشـتىن

ــۇلۇلالھنىڭ  بولۇپ قالغانلىقى ھهققىده تهكلىپ بهردى. ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى رهس
ــى بولۇپ باقمىغاچ ــلهپته ئىككىلهندى، ۋاقتىدا بۇنداق توپالم قىلىش ئىش قا دهس

بۇ ئۇنىڭ رهســۇلۇلالھنىڭ يولى بويىچه يول تۇتۇپ مېڭىش جهھهتتىكى يۈكســهك 
قايتا تهلهپ قىلىپ -بولغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ. ئۆمهر قايتا مهســــئۇلىيهتچان

، ھهمده باشـقا مۆتىۋهر ساھابىلهرگه بۇ ئىشنىڭ ئهھمىيىتىنى سۆزلهپ تۇرۇۋالدى
بۇ ئۆمهرنىڭ ئىسـالم روھىغا ۋه ئۇنىڭ مهقسىتىگه بولغان  ئۇالرنى قايىل قىلدى.

ـــۈپســـۈزۈك ئىكهنلىكىدىن دېرهك بېرىدۇ. ئالالھ ھهزرىتى  چۈشـــهنچىســـىنىڭ س
ئۆمهرنىـڭ قهلبىنى ئىســــالمغا ئهنه شــــۇنداق ئېچىۋهتكهن ئىدى. ئۆمهر تهلهپ 
قىلغان بۇ ئىش بولســا، ئىسالمىيهتكه نىسبهتهن مىسلىسىز ئهھمىيهتلىك ئىش 

. ئهبۇ بهكرى ئاخىرى بۇ ئىشــــنىڭ رهســــۇلۇلالھنىڭ يولىغا ئۇيغۇن ئىش ئىدى
 نىڭ نازىل»كهرىم قۇرئان«كېيىن،  جهزملهشــــتۈرگهندىنئىكهنلىكىنى قهلبىده 



 

38 

يى ۋهھبولغان پېتى ســـاقلىنىپ قېلىشـــى ئۈچۈن، بۇ ئىشـــقا رهســـۇلۇلالھنىڭ 
ـــابىتنى  زهيىدكاتىپى  خاتىرىلىگۈچى ـــئۇلئىبنى س ه ۋ قىلىپ تهيىنلىدى مهس

 لمهسئۇبېرىشكه  خاتىرىلهپ ۋهھيىلهرنىسـهن ئهسـلىده رهسۇلۇلالھقا «ئۇنىڭغا: 
ــــهن قۇرئان ھهققىدىكى ئهڭ  ــــهنچلىكئىدىڭ، س ــــى، ئهمدى ئىش قۇرئان  ،كىش
ئىبنى ســــابىت باشــــقا  زهيىددېدى. » كهرىمنى تولۇق توپالم قىلىپ چىققىن!

قىلدى. نۇسخىالر  بىلهن مۇئامىله مهسئۇلىيهتسـاھابىلهرگه ئوخشـاشال يۈكسهك 
ئۆزى قۇرئاننى پىششىق يادقا ئالغان قارىي بولسىمۇ، ھهر بىر  زهيىد، ئىشهنچلىك

قايتا ســــېلىشــــتۇرۇش بىلهنال -ئـايهتنى توپالمغا يازغاندا نۇســــخىالرغا قايتا 
شۇ ئايهتنى رهسۇلۇلالھنىڭ ئۆز ئاغزىدىن شۇ پېتى ئاڭلىغان  ۇپايىلهنمهســتىن،ك

اھلىق بهرگهنـدىال ئاندىن يازدى. مۇشــــۇنداق ئىككىـدىن ئـارتۇق كىشــــى گۇۋ
ـــىده  ـــۈره فاتىھه«ئىنچىكه رهتلهش نهتىجىس ـــۈره ناس«دىن »س بولغان  هقىچ»س

 نىڭ بىر پۈتۈن توپلىمى خاتىرىلىنىپ چىقتى. »قۇرئان كهرىم«
 ده مۇنداق ۋهده قىلغان ئىدى:»قۇرئان كهرىم«ئالالھ 

ُ َيَعاىٰل:  ْجَ قَاَل ابّٰ ُ حَلَافُِظوْ ﴿إِنَّا حَنُْن نَزَّ َ ْكَر َوإِنَّا  ِّ  َن﴾ا ا
 -15﴿قۇرئــاننى ھهقىقهتهن بىز نــازىــل قىلــدۇق بىز جهزمهن ئۇنى قوغــدايمىز﴾ (

  ئايهت). -9ھىجر /سۈره
ــتچىلراق كىم بار؟ ــتا ئالالھدىن راس ــىنى ئورۇنداش ئالالھ تائاالغا  ئۆز ۋهدىس

 نى»كهرىم قۇرئان«ك بولسۇنكى، ئۇ ئۆزى ۋهده قىلغىنىده همدۇسـاناالرتۈگىمهس ھ
  بىزگه ئۆز دهرگاھىدىن نازىل بولغان پېتى ساقالپ بهردى. 

ئىســـالمغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن بېرىلىپ يېڭى مهســـىلىلهرده يول ئېچىپ 
ه ساھابىلهرگه ۋ هتتابتهكمۇۋهپپهق بولغان ھهزرىتى ئۆمهر ئىبنى خ ئىلگىرىلهشكه

ۋه ســــاالملىرى  ھمهتلىرىهئۇنىڭدىن باشــــقا بارلىق ســــاھابىلهرگه ئالالھنىڭ ر
  قىلغىن!  ڭغۇچىالردىنبىزنى ئۇالرنىڭ ئىزىنى بېسىپ ما !! ئى ئالالھبولسۇن
  نازىل قىلىنىشى پارچه ھالهتته-پارچهنىڭ »قۇرئان كهرىم«) 3
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبىرىمىزئالالھ تهرىپىدىن  »قۇرئان كهرىم«

ئۇ ئىســــالم ئهقىدىســــى ۋه ئىســــالم يى بولۇپ، ۋهھنازىل قىلىنغان مۇقهددهس 
يىل جهريانىدا  23رهســــۇلۇلالھقا  »قۇرئان كهرىم«شــــهرىئىتىنىڭ ئاســــاســــى. 

ئۇ نېمه ئۈچۈن بىر يولىال نــازىــل  .بۆلۈپ نــازىــل قىلىنغــان-پهيــدىنپهي، بۆلۈپ
ــاي، بۆلۈپ ــالالھ ئىلگىرى ۋه -قىلىنم ــالبۇكى ئ ــان؟ ھ ــل قىلىنغ ــازى بۆلۈپ ن
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  ئىدىغۇ؟ بۇنىڭدا نېمه ھېكمهت بار؟كېيىنكى ھهممه ئىشنى بىلگۈچى 
پــارچه نــازىــل -نىــڭ بىر يولىال نــازىــل قىلىنمــاي پــارچه»قۇرئــان كهرىم«

يارىشــــا بىر  هلۇماتلىرىمىزغاقىلىنىشــــىدا نۇرغۇن ھېكمهتلهر بار؛ تۆۋهنده ئۆز م
  نهچچه نۇقتىنى بايان قىلىمىز:

ز ى ئۆ) كىشـىلهرنىڭ شهرىئهت ئهھكاملىرىنى بېسىم بىلهن ئهمهس، بهلك1(
  قىزغىنلىقلىرى بىلهن قوبۇل قىلىشى مهقسهت قىلىنغان. 

ــتىن ئىلگىرى ئهرهبلهر بىرهر ھاكىمىيهت ياكى  »قۇرئان كهرىم« نازىل بولۇش
تـۈزۈم كونتروللىقىــدا بولۇپ بــاقمىغــان بولۇپ، جهمئىيهت، -قــانـۇنبىـرهر 

 ئىپتىـدائىي قهبىلىۋازلىق شــــهكلىـدىكى قـاالق ۋه قـااليمىقان ھالهتته ئىدى.
 هخالقســــىزلىقالرمۇبهشــــىره ئ-هدخۇددى ھازىرقى غهرب دۇنياســــىدا ھهر خىل ب

ــدهكھ »دېموكراتىيه« ــده  ېســــــابالنغىنى ــدىكى ئهرهب جهمئىيىتى ــاغ ئهينى چ
ــارلىق -قىرغىنچىلىق، ئۇرۇش ــات ــاخورلۇق ق ــك، زىن ــاراقكهشــــلى ــاجىرا، ھ م

ى، تبهلگىســى ھېســابلىنات ڭباتۇرلۇق ۋه ئوغۇل بالىدارچىلىقنى ۇزغۇنچىلىقالرب
بويىچه ئىش كۆرىدىغان، جهمئىيهت تولىمۇ قااليمىقان  ھېسـسىياتىھهر كىم ئۆز 

ئىدى. ئىســـالم دىنىنىڭ ئهقىده، ئهھكام ۋه ئىنســــانىي ئهخالق پهزىلهتلىرىنى 
بىراقال نازىل قىلىنسا، ئۆز ۋاقتىدىكى  »قۇرئان كهرىم«تولۇق ئۆز ئىچىگه ئالغان 

ۇل قىلىش، قىيىنغا توختىغان بوالتتى. ئهرهب جهمئىيىتى ئۈچۈن بىر يولىال قوب
قۇرئان «ھهممىنى بىلىـپ تۇرغۇچى ھېكمهت ئىگىســــى ئـالالھنىڭ ھېكمىتى 

نىـڭ ھهربىر ئـايهت ۋه ســــۈرىلىرىنى يهنى ھهر بىر ئىســــالم ئهھكامىنى »كهرىم
رېئاللىقتىكى بىرهر مهسـىلىگه جاۋابهن نازىل قىلىشنى ئىراده قىلدى. كۆپىنچه 

 يى نازىلۋهھبۇ ھهقته رهســۇلۇلالھقا  ،هســىلىگه دۇچ كېلىپمۇســۇلمانالر بىرهر م
 -نىڭ ھۆكمىگه تهقهززا بوالتتى »كهرىم قۇرئان«بولۇشــنى ئۈمىد قىلىشــاتتى ۋه 

نىـڭ مهلۇم ئـايهتلىرى نـازىـل بوالتتى. مۇســــۇلمانالر ئۇنى »كهرىم قۇرئـان«ده، 
ــارچه ــا بۇ پ ــان ــال ئىجرا قىالتتى. م ــا-قىزغىن قوبۇل قىالتتى ۋه دهرھ رچه، پ

  بىرى.  ېكمهتلهردىنشىدىكى نۇرغۇن ھۇپهيدىنپهي نازىل بول
ــان كهرىم«) كېيىنكى دهۋرلهرده يۈز بهرگهن يېڭى مهســــىلىلهرگه 2( دىن »قۇرئ

  ئىجتىھات يولى بىلهن ھۆكۈم چىقىرىشقا ئىمكانىيهت قالدۇرۇش مهقسهت قىلىنغان. 
 نــى يــادلىــۋېلىش ۋه شــــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى»قــۇرئــان كهرىــم«) 3(

  ، قواليلىق بولۇشى مهقسهت قىلىنغان. ئىگىلىۋېلىش



 

40 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولۇشى بىلهن  ،ئىسـالم تارىخىدىن مهلۇمكى
 انقۇرئ«نىڭ نازىل بولۇشى توختىغان ۋاقىتتا ساھابىلهر ئىچىده »كهرىم قۇرئان«

 نىڭىسىھهد-نى پۈتۈن يادقا بىلىدىغان، مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىگه قۇرئان»كهرىم
ئىبنى مهسئۇدقا ئوخشاش بىر ئهۋالد  ھھۆكمى بويىچه پهتىۋا بېرهلهيدىغان ئابدۇلال

دا ، ئىسالم دۇنياسىبېسىپئىدى. ئۇالر رهسۇلۇلالھنىڭ ئىزىنى  باربۈيۈك ئالىمالر 
دىنىمىزغا زور ھهسـسه قوشقان. رهسۇلۇلالھنىڭ دهۋرىده مهخسۇس بىلىم ئېلىش 

ــدىكى دىن ئىلمىــده  يوق تۇرۇپمۇ ئۇنىۋېرســــىتېتلىرى ــابىلهر ئىچى ــــــاھ س
قانداق  هرســال ســاپاغا ئىگه بۇ ئالىمالر، دىن ئىلمىدۇنىۋېئىختىســاســالشــقان، ئ

  قىلىپ بۇ كامالهتكه يېتهلىدى؟
ئــايهتلىرى رېئــاللىقتىكى ئىشــــالرغــا قــارىتــا  »كهرىم قۇرئــان«ئېنىقكى، 

ىڭ ن»هرىمك قۇرئان«رهســــۇلۇلالھ بۇ ھهقتىكى  ،پهيـدىنپهي نازىل بولغانلىقتىن
داق قان رېئاللىقتاھۆكمىنى قـانداق بايان قىلغانلىقى، ئهمىلى مهســــىلىلهرنى 

بىر تهرهپ قىلغانلىقىنى، ســــاھابىلهر بىۋاســــىته ئاڭالش ۋه كۆرۈش ئارقىلىق 
ــان« ــادلى»كهرىم قۇرئ ــان  ۋېلىپالنى ي ــڭ مهســــىلىلهرگه بولغ ــاي، ئۇنى ــالم ق
ــاملىرىنىمۇئ ــانبىرلهپ، ئىگىلى-، بىرهھك ــان« هگهر. ئۋااللىغ بىر  »كهرىم قۇرئ

نى يادلىۋېلىش ۋه ئۇنىڭدىكى ھهر بىر ئايهتنىڭ ئۇيولىال نـازىل بولغان بولســــا، 
ــا ئىگ ــل بىلىم ىھۆكمىنى پۇخت ــدا ئۇزۇن يى ــالىي بىلىم يۇرتلىرى لىۋېلىش، ئ

  ئېلىش ۋه تهتقىقات ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ئاندىن قولغا كهلگهن بوالتتى. 
ــان«) 4( ـــــاننىــڭ ســــۆزى دهپ دهۋا قىلغــان ئهرهب ئىن نى»كهرىم قۇرئ س

  مۇشرىكلىرىغا تولۇق رهددىيه بېرىش مهقسهت قىلىنغان. 
رىيهت ئىنـازىـل بولغـان دهۋرده ئهرهبلهرده ناتىقلىق، شــــې »كهرىم قۇرئـان«

بىر بۆلۈك  بولۇۋىــدى،نــازىــل  »قۇرئــان كهرىم«تهرهققىي قىلغــان ئىــدى. 
ــــىلهر  ــــلۇق كىش ــــلۇبتىكى نىڭ ئۆزگى»كهرىم قۇرئان«ئۇقۇمۇش چه بهدىئىي ئۇس

ــــۆز ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ،  ــــاھهتلىك س ــــان تاقىتىدىن ھالقىغان پاس بۇ «ئىنس
 ،دهپ مۇئهييهنلهشتۈرۈپ» يىۋهھ يئىنسـاننىڭ سۆزى ئهمهس، بهلكى بىر ئىالھى

 هبىقىســــىگهت يۇقىرىدهرھــال ئىمــان ئېيتقــان، ئهممــا ئهرهب جهمئىيىتىنىــڭ 
ـــۇپ ـــرىكالر،  مهنس ـــۆزى »كهرىم قۇرئان«بولغان بىر بۆلۈك مۇش ـــان س نىڭ ئىنس

ئهمهسـلىكىنى دىللىرىدا بىلىپ تۇرسىمۇ، ئۇنى ئېتىراپ قىلىپ ئىمان ئېيتسا، 
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ىنىـڭ قول ئـاســــتىدىكى چاكارلىرى ۋه قۇللىرى بىلهن بىر قاتاردا بولۇپ ئۆزلىر
انلىقىنى كۆردى، چۈنكى ئىسـالم دىنى، ئىنسـانىيهتكه يۈكسهك دهرىجىده قالىدىغ

قىلىـدىغـان دىنـدۇر. ئۇالر تهكهببۇرلۇق قىلىپ ئىماندىن باش  بـاراۋهر مۇئـامىله
 ،بۇلىۋالدىمۇنـداق بهدىئىي كاالمنى بىلمىگهن  هكد»كهرىم قۇرئـان«تـارتتى ۋه 

 :ىدېيىشت ،ھهمده، خالىساق بىزمۇ مۇشۇنداق پاساھهتلىك سۆزلهرنى ئېيتااليمىز

ُ َيَعاىٰل:  ا قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَُقلْنَا ِمثَْل َهَذا إِْن َهَذا نَا قَالُوْ ﴿َوإَِذا ُيتىَْل َعلَيِْهْم آيَايُ قَاَل ابّٰ
َساِطرْيُ 

َ
ِلنْيَ إِالَّ أ وَّ

َ
 ﴾ اْأل

قاچان ئاللى بىز (بۇ سۆزلهرنى)«﴿ئۇالرغا بىزنىڭ ئايهتلىرىمىز تىالۋهت قىلىنسا، ئۇالر: 
لۋهتته قىالاليتتۇق، بۇ ئاڭلىغان ئىدۇق، ئهگهر خالىساق ئۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلهرنى بىزمۇ ئه

  .ئايهت) -31ئهنفال /سۈره -8دېدى﴾ (» پهقهت بۇرۇنقىالردىن قالغان ئهپسانىلهردۇر
 ده مۇنداق دېدى: »قۇرئان كهرىم«ئۇالرغا جاۋابهن تائاال ئالالھ 

ُ َيَعاىٰل:  تُوْ قَاَل ابّٰ
ْ
ْجَا بَلَ َقبِْدنَا فَأ ا نَزَّ ا  َواْدُعوْ َرٍة ِمْن ِمثِْلهِ بُِسوْ ا ﴿َوإِْن ُكنْتُْم يِف َريٍْب ِممَّ

ِ ِن ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوْ   ﴾إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنْيَ  ابّٰ
) بىز نازىل قىلغان قۇرئاندىن شــــهكته بولســــاڭالر مۇھهممهدكهئهگهر (بهندىمىز ﴿

قۇرئانغا ئوخشــاش بىرهر ســۈرىنى مهيدانغا چىقىرىپ بېقىڭالر (قۇرئانغا تاقابىل تۇرۇشــتا) 
چاقىرىڭالر (قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى دېگهن  همچىلىرىڭالرنىھتىن باشــقا بارلىق ياردئالال

  ئايهت).  -23بهقهره /سۈره -2( ﴾سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر
 ىتهلىپئۇالردىن قۇرئانغا تهڭ تۇرىدىغان بىرهر ســۈره بولســىمۇ كهلتۈرۈپ بېقىش 

ــرىكالر بۇنىڭۋىدىلىۇقوي ــ غا، مۇش ــى قالمىدى. ئاجىز كېلىپ كۆرس هتمىگهن باھانىس
ھهر قېتىمـدا بىرهر ئـايهت يـاكى بىر نهچچه ئـايهت نـازىل  »كهرىم قۇرئـان«ھـالبۇكى 

ب ئهره ،باشـتىن ئاخىرغىچه بىراقال نازىل بولسا ئىدى »قۇرئان كهرىم«ئهگهر  .بوالتتى
ــايهتتىن  ،بۇ بهك ئۇزۇن ئىكهن«مۇشــــرىكلىرى:  ــايهت بىر ئ ئهگهر مۇھهممهد بىر ئ

انه دهپ باھ» ېلهلهيتتۇقبىرلهپ تهڭ ك-ىغا چىقارغان بولســا بىزمۇ ئۇنىڭغا بىرئوتتۇر
ھېكمهت بىلهن ئىش  ،كۆرســىتىشــى تۇرغانال گهپ ئىدى. لېكىن ھهممىنى بىلگۈچى

ھېچقانداق باھانىگه  ۇشــــرىكلىرىنىئـالالھ بۇ جهھهتته ئهرهب م بغـالىـ ،قىلغۇچى
ــىز قالد ــىدا ئىمكانىيهت قالمىغۇدهك دهرىجىده ئامالس ۇردى. ئالالھ تائاال قىلغان ئىش

  بۇنى بىلمهيدۇ.  كۆپىنچىسىكىشىلهرنىڭ  ،ۋه ئۈستۈندۇر بئهنه شۇنداق غالى
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  يه نۇسخىسىئوسمانى) 4
نىڭ »قۇرئان كهرىم«ۋاپـات بولغـانـدىن كېيىن  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهبۇ بهكرى

ۇ ئهنھۇ رهزىيهلالھ هتتابتولۇق رهتلهنگهن نۇســـخىســـىنى ھهزرىتى ئۆمهر ئىبنى خ
ۋاپـات بولۇش ئـالـدىدا بۇ نۇســــخىنى ئۆز قىزى ۋه  ۇئۆز يېنىـدا ســــاقلىـدى، ئ

  تاپشۇردى.  هفسه رهزىيهلالھۇ ئهنھاغارهسۇلۇلالھنىڭ ئايالى ھ
ىلىـك دهۋرىـده ئىســــالم ھاكىمىيىتى قۇدرهت پئهبۇ بهكرى ۋه ئۆمهرنىـڭ خهلى

ىلىك پلىخه ڭئهتراپقـا شــــىددهت بىلهن كېڭهيدى. ھهزرىتى ئوســــماننى ،تېپىـپ
ۋه ئافرىقا قىتئهلىرىنى  ياۋروپاىلىكى ئاســــىيا، پدهۋرىگه كهلگهنـده ئىســــالم خهلى

ۋه مهدهنىي جهھهتلهرده كونترول قىلغان  ي، دىنىي، ھهربىي، ئىقتىســادىيســىياســى
ه ئوســــمــان بۇ رايونالردىكى پبولۇپ قــالغــان ئىــدى. خهلى ئىــمپېرىيهچــوڭ 

ــۇلمانالرنىڭ  ــهنىڭئېھتىياجىنى كۆزده تۇتۇپ، ھبولغان  هگ»قۇرئان كهرىم«مۇس  هفس
لهرگه ۋىاليهت-نى كۆپهيتىپ ئهتراپتىكى شهھهر»قۇرئان كهرىم«قولىدا ساقلىنىۋاتقان 

ــــۇنداق بولغاندا  ــــنى قارار قىلدى، مۇش ــــخىدىن ئهۋهتىش  »قۇرئان كهرىم«بىر نۇس
قولغا ئۆتۈپ قااليمىقان كۆچۈرۈلۈش -ئىنجىلغا ئوخشاش قولدىن ،ئىلگىرىكى تهۋرات

ــــتهك ئجه ــــاقالنغىلى ۋه  هھۋالدىنريانىدا ئۆزگىرىپ كېتىش نىڭ »قۇرئان كهرىم«س
بارلىق نۇســــخىلىرىنىڭ بىردهكلىكىگه كاپالهتلىك قىلغىلى بوالتتى. شــــۇ چاغدا 

ئىبنى ســابىتنى  زهيىدئىبنى ســابىت يهنىال ھايات ئىدى، ھهزرىتى ئوســمان،  زهيىد
ئىلگىرى، بۇرۇن توپالنغان  تىنۆپهيتىشنى نۇســخىالرغا ك»قۇرئان كهرىم«چاقىرتىپ 

ـــۇ چاغدا  ـــكه بۇيرۇق قىلدى. ش ـــۈرۈپ بېكىتىش ـــخىنى قايتا بىر قېتىم تهكش نۇس
ار ئىبنى ســابىت ب زهيىدبار ئىدى.  ۇسـخىالرمۇسـاھابىلهرنىڭ قوللىرىدىكى تارقاق ن

بولغان بارلىق نۇســـخىالرنى يىغىپ بىر نهچچه مۆتىۋهر ســـاھابىلهر بىلهن بىرلىكته 
قولىدىكى نۇسخا بىلهن باشقا تارقاق  هفسـهنىڭئۆزى رهتلهپ چىققان ھئهينى چاغدا 

 ىكئىشــهنچلنۇســخىالرنى ئىنچىكىلىك بىلهن قايتا ســېلىشــتۇرۇپ بۇ نۇســخىنىڭ 
ــا ئىكهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم بېكىتتى.  ــان كېيىنكى  خهلىپهنۇســــخ ئوســــم

الر قا نۇسخىئىككى قېتىم تهكشـۈرۈپ چىققان بۇ نۇسـخا بىلهن باشــ زهيىد، دهۋرلهرده
ئوتتۇرىســـىدا ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشـــى بىلهن ئىختىالپ چىقىپ قېلىشـــنىڭ ئالدىنى 

 .ۋهتتىىبىر تهرهپ قىلئېلىش ئۈچۈن، بۇ توپالمدىن باشــــقا نۇســــخىالرنى يىغىپ 
قۇرئان مهۋجۇت بولۇپ قالدى.  ۇســخىالن بىرشــۇنىڭ بىلهن يهر يۈزىده پهقهتال مۇشــۇ 

ــــمانىي م«بۇ  ــــھهفئوس ــــمان ئىبنى ئهففان دهپ ئاتالدى.» ۇس َ  اىِمْ جَ « ئوس  »نِ آرْ قُ لْ ا
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ــھۇر بولدى. ئاندىن دېگهن (قۇرئاننى بىرلىككه كهلتۈرگۈچى)   پهخهلىنام بىلهن مهش
ـــمان ئىبنى ئهففان بۇ م ـــھهفنىئوس ـــخىغا كۆپهيتىپ بىرىنى ئېلىپ  ۇس يهتته نۇس

ىنىڭ ھهر قايســـى جايلىرىغا خهلىپىلىكئىســـالم  نۇســـخىنىقېلىپ، قالغان ئالته 
ئهنه شــۇ  هرل»قۇرئان كهرىم«هۋهتىپ بهردى. ھازىرقى دهۋرىمىزدىكى ســانســىزلىغان ئ

هت ئىنسانىي ،لهر بولسـۇنكىهقا مهدھىيئالالھكۆپهيتىلگهن،  مۇسـھهفتىنئوسـمانىي 
 ئۆزگهرمهي ھهرپمۇتارىخىدا ســانســىزلىغان نۇســخىلىرى مىڭ يىلالر مابهينىده بىرهر 

ىرهر كىتاب مهۋجۇت ئهمهس. ئالالھ تائاال ب هكد»قۇرئان كهرىم«ســـاقلىنىپ قالغان 
نى ئهنه شــــۇنــداق ســــاقلىــدى ھهم تــا »قۇرئــان كهرىم«ئۆز ۋهدىســــىگه مۇۋاپىق 

  .قىيامهتكىچه ساقاليدۇ
  يلىكىئىنىڭ بهدى»قۇرئان كهرىم«) 5
ىكى ليئىىاساھىتى، تهڭداشسىز بهدپنىڭ يۈكسهك دهرىجىدىكى »قۇرئان كهرىم«

ق مۇشــۇندا ،مۇ قايىل قىالرلىق بولغىنى شــۇكىتېخى .كىشــىنى ھهيران قالدۇرىدۇ
 ،نىـڭ بىرهر ئۇســــتازدىن تهلىم ئالمىغان»كهرىم قۇرئـان« ئۇســــلۇبتىكىئىي ىبهد

يېزىپ باقمىغان مۇھهممهد ئهلهيھىســســاالمدىن ئىبارهت بىر  ھهرپنىمۇئۆمرىده بىرهر 
ـــىنىڭ ئاغزىدىن چىقى ـــىز كىش ـــاۋاتس  نىڭ»قۇرئان كهرىم«. مانا بۇ ۋاتقانلىقىدۇرس

يى ئىكهنلىكىنى ئىســــپــاتاليــدىغــان كۈچلۈك دهلىــل. بۇ ۋهھىن كهلگهن تئــالالھ
نۇقتىنى ئهرهب تىلى ۋه ئهرهب ئهدهبىيــاتىــدىن خهۋىرى بــار ھهر قــانــداق كىشــــى 

 هۋرىمىزدىمۇئېتىراپ قىلمـاي تۇرالمـايـدۇ، بۇرۇنمۇ مۇشــــۇنـداق بولغان، ھازىرقى د
هتقىق قىلغــان نى تئۇدىن قۇســــۇر تېپىش مهقســــىتىــده »قــۇرئــان كهرىــم«
ويۇپ قول ق مۆجىزه ئىكهنلىكىگهنىڭ »قۇرئان كهرىم«نۇرغۇنلىرى  هرقسۇناسالرنىڭش

بهلكى ئــالالھنىــڭ ئۆز پهيغهمبىرى مۇھهممهد  ،ئۇنىــڭ ئىنســـــان ســــۆزى ئهمهس
يىسى ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ ئىسالمغا ۋهھئهلهيھىسـسـاالمغا نازىل قىلغان 

ــــقا بولىد ــــىپ ئېيتىش  »قۇرئان كهرىم«دىن كېيىنمۇ ىڭۇكى، بۇنكىرىۋاتىدۇ. كېس
  يىسى ئىكهنلىكىنى نامايان قىلىدۇ. ۋهھئۆزىنىڭ ئالالھنىڭ 

نازىل بولۇۋاتقان دهۋرده ھهم مۇشــۇنداق بولغان، ئۇ چاغدا ئهرهب  »قۇرئان كهرىم«
ــاتى  ــان بولۇپ، ئهرهبلهر ھهر خىــل  يۇقىرىئهدهبىي ســــۆزلهش  نۇتۇقپهللىگه چىقق

ـــۆزده ئىۋه شـــې يىغىنلىرى، ناتىقلىق ـــابىقىلىرىنى ئۆتكۈزۈپ تۇراتتى، س رىيهت مۇس
ئۈسـتۈنلۈك قازىنىش ئۇالرنىڭ پهخرى ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئهدهبىيات 

ـــۇڭا  تونۇمايدىغان ېزىقنىمۇي ، بهلكىئهمهس ـــى ئىكهنلىكى ھهممىگه مهلۇم، ش كىش
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ئۇنىڭ  ڭىكى كاالمنىئىي ئۇســـلۇبتىدىن ئىبارهت مۇنداق ئۆزگىچه بهد»قۇرئان كهرىم«
ئــاغزىــدىن چىقىۋاتقــانلىقىغــا قــاراپ، ئۇالر ھهيرانلىق ئىچىــده تۇرۇپ قېلىشــــتى، 

مۆجىزه ئالدىدا مۇھهممهد ئهلهيھىســــســــاالمنىڭ  يبهزىلىرى بۇنداق كۈچلۈك ئىلمى
ىن ئېلىــپ كهلگهن ھهق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىمــان تنى ئــالالھ»قۇرئــان كهرىم«

تهكهببۇرلۇق قىلىپ ئىمان ئېيتىشــــتىن باش تارتتى. ئېيتتى، بهزىلىرى بولســــا 
قۇرال كۈچى ئىشـــلىتىش يولى ، يهنى ئۇالر رهســـۇلۇلالھقا باشـــقىچىرهك يول ،شـــۇڭا

قۇرئان «ئارقىلىق قارشــــىلىشــــىش يولىنى تۇتتى، چۈنكى ئهرهب مۇشــــرىكلىرى 
بىلهن تاقابىل  »تىـل مـاھـارىتى«، ئۆزلىرىنىـڭ ئهڭ چوڭ پهخرى بولغـان گه»كهرىم
ــدى، كېيىنكى تۇر ــاجىز ئىكهنلىكلىرىنى تونۇپ يهتكهن ئى ۇشــــتىن ھهقىقهتهن ئ

ېغىر ئ ىكى ئهڭكۈنلهرده مۇشرىكالر رهسۇلۇلالھ ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرىگه مهككه تارىخىد
ئوخشاش پاساھهتلىك كاالمنى  هگ»قۇرئان كهرىم«ئهزىيهتلهرنى يهتكۈزدى. ئالالھ تائاال 

 لمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دهيدۇ:چىقىرا يھېچكىمنىڭ مهيدانغا ئهبهدى

ُ َيَعاىٰل:  ْجَا بَلَ  ﴿َوإِنْ قَاَل ابّٰ ا نَزَّ تُوْ  ُكنْتُْم يِف َريٍْب ِممَّ
ْ
ا  َواْدُعوْ َرٍة ِمْن ِمثِْلهِ ا بُِسوْ َقبِْدنَا فَأ

ِ ِن ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوْ   وا َولَْن َيْفَعلُوا فَايَُّقوا اجَّاَر الَّيِتْ فَإِْن لَْم َيْفَعلُ   إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنْيَ  ابّٰ
ْت لِلاَْكفِِريْ َوقُوْ  ِعدَّ

ُ
 َن﴾ُدَها اجَّاُس َواحْلَِجاَرُة أ

بىز نازىل قىلغان قۇرئاندىن شــــهكلهنســــهڭالر قۇرئانغا  هبهندىمىز (مۇھهممهد)گ﴿
 ئوخشــــاش بىرهر ســــۈرىنى مهيـدانغا چىقىرىپ بېقىڭالر ۋه ئالالھدىن باشــــقا بارلىق

چاقىرىڭالر، (قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى دېگهن سۆزۈڭالردا) راستچىل  همچىلىرىڭالرنىيارد
كاپىرالرغا تهييارالنغان  ،بولســــاڭالر. ئهگهر قىاللمىســــاڭالر، ئهلۋهتته قىاللمايســــىلهر
بهقهره /ســـۈره -2( ﴾يېقىلغۇســـى ئىنســـان ۋه تاشـــالردىن بولغان دوزاختىن قورقۇڭالر

  .ئايهت) -24~23

ُ َيَعاىٰل: قَاَل  تُوْ ابّٰ
ْ
ْن يَأ

َ
نُّ بَلَ أ نُْس َواجْلِ تُ ﴿قُْل لنَِئِ اْجتََمَعِت اْإلِ

ْ
َن وْ ا بِِمثِْل َهَذا الُْقْرآِن َال يَأ

 ا﴾بِِمثِْلِه َولَْو اَكَن َنْعُضُهْم ِكَْعٍض َظِهرْيً 
 شئهگهر ئىنسانالر، جىنالر بۇ قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرۈ ،﴿ئېيتقىنكى

ئۈچۈن يىغىلىپ ئۆز ئارا ھهمكارالشــــقان تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ ئوخشــــىشــــىنى مهيدانغا 
  ئايهت).  -88ئىسرا /سۈره -17كهلتۈرهلمهيدۇ﴾ (

ــاتنىــڭ  ــالالھ پۈتكۈل مهخلۇق ــايهتلهرده ئ ــان كهرىم«يۇقىرىقى ئ نىــڭ »قۇرئ
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ـــتىن ئىلگىرى ـــىنى مهيدانغا چىقىرىش ـــىش كېيىن ئاجىز ئىكهنلىكىنى -ئوخش
نىق جـاكـارلىغان. مهلۇمكى ئۇزاق تارىختىن تا ھازىرغىچه يهر كهســــكىن ۋه ئې

لىدىم دهيدىغان بىرهر ۈزهئوخشــــايدىغان بىرهر جۈمله ت گه»قۇرئان كهرىم«يۈزىـده 
  ئىنسان چىقىپ باققىنى يوق. 

قۇرئان «ئېتىراپ قىلىنىۋاتقـان  بـارغـانســــېرىپهن تهرىپىـدىن -) ئىلىم6
    »كهرىم

 .بىلىم ئىگىلىكى دهۋرى، ئۇچۇر دهۋرى بۈگۈنكى دهۋر ئىلىم پهن دهۋرى،
قۇرئــان «پهن ھهممه ســــاھهده ئۆز كۈچىنى نــامــايــان قىلمــاقتــا. -ھــازىر ئىلىم

بۇ سـاھهدىن مۇســتهسنا ئهمهس. يېقىنقى ئهسىرلهردىن بويان تهبىئىي  ۇم»كهرىم
ــــۇنىڭ بىلهن بىلله  ــــتى، ش  دىكى»قۇرئان كهرىم«پهن زور تهرهققىياتالرغا ئېرىش

-مهلۇماتالر ئىلىم يونۇپ يهتمىگهن نۇرغۇن مۆجىزىلىك پهننىكىشـــىلهر تېخى ت
پهن ســــاھهســــىنىڭ دىققىتىنى تارتتى. يېقىنقى يىلالردا ئۆتكۈزۈلگهن ۋه ھازىر 

ھهققىــدىكى خهلقئــارالىق ئىلمىي مۇھــاكىمه  »قۇرئــان كهرىم« ئۆتكۈزۈلۈۋاتقــان
ــليىغىنلىرى، تهرهققىي قىلغان ئهللهردىن كهلگهن ئالىم،  ــىس ــس  ڭهرنىمۇتهخهس

ئىسـالمنى قوبۇل قىلىپ مۇسـۇلمان بولۇشى بىلهن ئاخىرلىشىپ، بۇ ساھهده زور 
  تهسىر قوزغىدى.

بىلهن ھهل قىلىــپ  ئىنســــــانىيهت ئهقلى تهپهككۇر» قۇرئــان كهرىم«
كېتهلمهيدىغان ھهرخىل مهسىلىلهرده ئىنسانىيهتكه يول كۆرسهتكۈچى نۇر بولغان 

ۇدرهت ئىگىسى ئالالھ تهرهپتىن نازىل ئۇ ھهممىنى بىلگۈچى ق مۇقهددهس دهستۇر.
 مهلۇماتلىرىدىنپهن -بولۇش ســــۈپىتى بىلهن، ئىلىم ۋهھيىبولغان مۇقهددهس 

 مهزمۇنتارماق  »قۇرئان كهرىم«بهزى بىر بايانالرنى قوشــۇمچه ئۆز ئىچىگه ئالغان، 
ئىنســـانىيهت تا قىيامهتكه قهدهر  مهزمۇنالرنى مۇشـــۇقاتارىدا ئۆز ئىچىگه ئالغان 

  پ تۈگىتهلمهيدۇ.قېزى
ئىنسـاننىڭ سۆزى ئهمهس، بهلكى،  »قۇرئان كهرىم«شـهك يوقكى،  شـۇنىڭدا

ھهققىده روشــــهن دهلىللهرنى  ئىكهنلىكى ۋهھيىســــىئۇ ئالالھنىڭ مۇقهددهس 
  ئىنسانالر تېخىمۇ كۆپ مىقداردا كۆرىدۇ. 

ُ َيَعاىٰل:  ْجٍر َوَماقَاَل ابّٰ
َ
لُُكْم َعلَيِْه ِمْن أ

َ
ْسأ

َ
نَا ِمَن الُْمتَلَكِِّفنْيَ  ﴿قُْل َما أ

َ
إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكٌر   أ

ُه َنْعَد ِحنْيٍ   لِلَْعالَِمنْيَ 
َ
 ﴾ َوحَكَْعلَُمنَّ َغبَأ
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ن ھېچ سىلهردى نى تهبلىغ قىلغانلىقىمغايىتهرهپتىن كهلگهن ۋهھ ئالالھ ئېيتقىنكى،﴿
ن پهقهت جاھان ھهق تهلهپ قىلمايمهن، مهن قۇرئاننى توقۇپ چىققۇچى ئهمهسمهن، قۇرئا

 چوقۇم ئىكهنلىكىنىبىر مۇددهتتىن كېيىن ئۇنىڭ ھهق  ،نهســىھهتتۇر-ئهھلى ئۈچۈن ۋهز
  ). هرئايهتل ـ 88~86ساد /سۈره-38( ﴾بىلىسىلهر

   خاتىمه

 ئېتىراپدهپ  ۋهھيىكىتابالرنى ئالالھ تهرهپتىن كهلگهن  ســــاماۋىبـارلىق 
نۆۋهتته  »قۇرئان كهرىم«، بۇ كىتـابالر ئىچىده ۇكنىقىلىش، ئىمـاننىـڭ مۇھىم ر

ئىنســـانالر ئىجرا قىلىشـــقا ھهقلىق بولغان بىردىنبىر كىتاب بولۇش ســـۈپىتى 
قۇرئان «كىتابالردىن پهرقلىنىدۇ، ئۇنداقتا قانداق قىلغاندا  ساماۋىبىلهن باشـقا 

  توغرا رهۋىشته ئىمان كهلتۈرگهنلىك بولىدۇ؟ هگ»كهرىم
ــۇنى بىلىش كېرهككى ى دېگهن يىن كهلگهن ۋهھتھئالال »قۇرئان كهرىم« ،ش

 قۇرئان«تىقالپ قويۇش، ئىمان ھېســابالنمايدۇ. ئىســالمدا هســال تيئاددى مهزمۇننى
ئىمان  هگ»قۇرئان كهرىم« .ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ مۇئهييهن ئۆلچىمى بار گه»كهرىم

ۋه تولۇق ئىمان كهلتۈرۈشــنى  يئايهتلىرىگه تهپســىلى »قۇرئان كهرىم«كهلتۈرۈش 
ـــقى ـــىتىدۇ. باش ئىمان كهلتۈرۈش  هگ»قۇرئان كهرىم«چه قىلىپ ئېيتقاندا، كۆرس

ڭدىن ىى دهپ بىلىپ، ئۇنينىڭ ھهر بىر ئايىتىنى مۇقهددهس ۋهھ»قۇرئان كهرىم«
دىــل بىلهن قوبۇل قىلىش دېگهنلىكتۇر. -چىـققــان ھهربىر ھۆكۈمنى جــان

ڭدا ئىككىلىنىش، ئۇنىڭ ىگۇمان بىلهن قاراش، ئۇن هگ»قۇرئان كهرىم«قـانداقتۇر 
ــپ ــايهتلىرىنى قوبۇل قىلى ــا  ،بهزى ئ ــار قىلىش، ھهتت ــايهتلىرىنى ئىنك بهزى ئ

 پۈتۈنلهينىــڭ بىرهر ئــايىتىگه بىھۆرمهتلىــك قىلىشــــمۇ، »قۇرئــان كهرىم«
  . ۇررلىقتۇپۇئىمانسىزلىق ۋه ك
ئىســالم ئهقىدىســى ۋه ئىسالم ئهھكاملىرىنىڭ  »قۇرئان كهرىم«قىســقىســى 
، ھهرقانداق بىر مهسىله ئۈستىده ۆججهتتۇركىبولغان مۇقهددهس ھ مۇھىم ئاساسى

ده ئېنىق ھۆكۈم بولىدىكهن، ئۇنى قوبۇل قىلماســــلىق، شــــۇ »قۇرئان كهرىم«
 كىشىنى ئىماندىن ئايرىپ تاشاليدۇ. 

ُ َيَعاىٰل:  نَْزَل قَاَل ابّٰ
َ
ُ ﴿َوَمْن لَْم حَيُْكْم بَِما أ وْ  ابّٰ

ُ
 َن﴾َحَِك ُهُم الاَْكفُِروْ فَأ

كىمىكى ئـالالھ نـازىل قىلغان ئايهتلهر بويىچه ھۆكۈم قىلمايدىكهن ئهنه شــــۇالر ﴿ 
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  ئايهتنىڭ بىر قىسمى).  -44 همائىد/سۈره -5( ﴾كاپىرالردۇر
ۋه ئۇنىڭ ئايهتلىرىگه بىپهرۋا  هگ»قۇرئان كهرىم«شـــۇڭا مۇســـۇلمان كىشـــى 

هن دىلى بىل-بولماسـلىقى، ئۇنىڭغا ئىخالس قىلىشى، قۇرئاننىڭ ھۆكمىنى جان
قۇرئان «ئالالھ تائاال ئهمهل قىلىشقا تىرىشىشى الزىم.  ئۇنىڭغاقوبۇل قىلىشى ۋه 

 ۇنداق دهيدۇ:مده يهنه »كهرىم

ُ َيَعاىٰل:  نْ قَاَل ابّٰ
َ
ِيْ ﴿َوَما أ

َّ َ لَُهُم ا ُهًدى َورمَْحًَة ِه وَ اْختَلَُفواْ ِفيْ  َزْجَا َعلَيَْك الِْكتَاَب إِالَّ حِكُبنَيِّ
  َن﴾ْوٍم يُْؤِمنُوْ لِّقَ 

ــىلهرگه ئۇالر  ــېنىڭ كىش ﴿(ئى مۇھهممهد!) بىز كىتابنى (يهنى قۇرئاننى) پهقهت س
ـــىڭ ئۈچۈن، ئىمان  ـــىلهرنى بايان قىلىپ بېرىش ـــقان نهرس (دىنىدىكى) دهتاالش قىلىش

 -16(  ھىدايهت ۋه رهھمهت بولســــۇن ئۈچۈنال نازىل قىلدۇق)﴾ هۋمگهئېيتىـدىغـان ق
 ). ئايهت -64هھل ن/سۈره

يى ۋهھئالالھ تهرىپىدىن مۇھهممهد ئهلهيھىســــســــاالمغا  »رئـان كهرىمقۇ« 
هت ھهرىكن، هرگهقىلىنىش ئارقىلىق، ئىنســانالرغا ياشــاش يولىنى كۆرســىتىپ ب

كىتاب بولۇپ، ئىنسانىيهت ھاياتى پهقهت  يى قىلىپ چۈشۈرۈلگهن ئىالھىئۆلچىم
ن قىلغاندا ئاندى رىكهتھهكىتابنىڭ يول كۆرسىتىشى بويىچه  يمانا مۇشۇ ئىالھى
  .  ۈكسىلهلهيدۇقىالاليدۇ ۋه ي يساغالم تهرهققى

تهكلىشــــى ئهقىلنى قۇرۇق ېۋه ئۇنىڭغا بولغان ئىماننىڭ ي »قۇرئان كهرىم«
ـــاندا كۆرۈلىدىغان  خىيالالردىن ۋه قهلبلهرنى خۇراپاتلىقتىن ئازاد قىالاليدۇ. ئىنس

ھهممه  قــاتــارلىق لىــكتهقۋادارلىق، كهمتهرپۈتۈن يــاخشــــىلىق، پىــداكــارلىق، 
ئىخالس  ئالالھقا ۋه ئالالھنىڭ كىتابىغا ئىشــــىنىپ،ئېســــىل خىســــلهتلهر 

ــــىل بولىدۇ ــــتىن ھاس ــــهۋهب .قىلىش ــــۇ س ــــهپدارالر،  تىنش بىز پۇلدار، مهنس
كى بىلهن ئېرىشـــهلمهيدىغان بهخت ۋه خۇشـــاللىققا ۈئۈســـتۈنل ئۆز هرتىۋىلىكلهرم

ھقا بولغان چىن ئىخالســــىمىز ئـالالھنىـڭ كىتابىغا بولغان ئىمانىمىز ۋه ئالال
   بىلهن ئېرىشهلهيمىز.

كىچىــك -ھــايــاتنىــڭ چوڭ ئـېـيـتـقىنىــدهك ڭئــالىـمـلىـرىـمىـزنىــ
ى جىســم، تىترهپياپراقتهك  قهلبىكۆڭۈلســىزلىكلىرى، ســىناقلىرى ئارىســىدا، 

ك يىلتىزىنى تاپاتتى ۈمان بىلهن مهڭگۈلىئ مۇقامغاقتهك ئۇچۇپ يۈرگهن ئىنســان
هتتى، ئىنســانغا بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق توغرا يول ۋه بهخت بهختكه ئېرىشــ ئهبهدىيۋه 
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  يوق ئىدى.
 جهمئىيهتنىڭ يئىنســــانالرنىڭ بهزىســــى ھازىر ئىپتىدائى ،ئهپســــۇســــكى

ــلىرىگه  .دۇۋاتىىتهبىئهتنى گۈزهللىك دهپ قاراپ  كېل ىيھايۋان قىزىقىپ، ھهۋهس
دىغان گۈزهل ئهخالق ۋه ئهنئهنىنى ئىنكار قىلى يشــــۇنداقال بىزدىمۇ، ئىســــالمى

  .بولۇۋاتىدۇخاھىش پهيدا 
خالس بىلهن پهرۋىش قىلىنىپ، ىمان بىلهن يۇغۇرۇلۇپ، چىن ئىئهســــلى ئ
 پۇچقاقلىرىغىچه،-ئىنتايىن ماس ھالدا، تۇرمۇشىمىزنىڭ بۇلۇڭ تهبىئىتىمىزگه
سىڭىپ كهتكهن ئهنه ئاشۇ ئىشهنچنى قولدىن  ڭقۇرلۇقلىرىغىچهچو ۋۇجۇدىمىزنىڭ

، ۇقىۇسلكىن بهزىلهرنىڭ ئىمانى سېمۇ زۆرۈر ئىدى. لقويماسلىقىمىز تولى بېرىپ
 هنپهئهتپهرهسلىكىئهخالقى جهھهتتىكى چۈشـكۈنلىشـىشـى، شهخسىيهتچىلىك، م

 ىهخالقىمىزنتۈپهيلىدىن سىرتنىڭ بهزى ناچار تهسىرلىرى ئارىمىزدا ئۆزلىشىپ، ئ
  چىرىتىپ، زاۋاللىققا يۈزلىنىشنىڭ كهڭ يولىنى ئېچىپ بېرىۋاتىدۇ.

ئىخالســى يوقىلىشــقا باشلىغان كىشىلهر ئىچىده ۋه  ،جىزلىشـىپئىمانى ئا
زاۋاللىققـا يۈز تۇتقـان مـاكاندا، بۇزۇقچىلىق يامراپ، پاســــىقلىق ئهۋج  ئېتىقـاد
  .كېتىدۇئېلىپ 
 »قۇرئان«		دېمهك مۆجىزه دېمهكتۇر. »قۇرئان«دېمهك ئادالهت دېمهكتۇر.  »قۇرئان«

بىرىگه ھۆرمهت -نى تاپقان، ھهممه بىرئىتتىپاق، ھهممه ئۆز ئورنى-دېمهك بىر ئىناق
-گه ئوخشاش بىرتهنقىلىدىغان، پۈتۈن ئائىله ئهزالىرى، پۈتۈن دۇنيا كىشىلىرى بىر 

  جهمئىيهت دېمهكتۇر. بىر بىرىگه ھهمدهم بولىدىغان
ئالالھنىڭ كىتابىغا ئىشــىنىش، ئۇنىڭغا ئهگىشــىش بىزگه مىســلى  دېمهك،

بىزده ئىماننىڭ بۇ كېلىدۇ. شــــۇڭا كۆرۈلمىگهن ياخشــــى نهتىجىلهرنى ئىلىپ 
  ئالالھ ھهممىمىزگه ھىدايهت ئاتا قىلغاي! ئامىين!كهم بولسا بولمايدۇ.  ۇكنىر

نْ ﴿
َ
ِميْ َربَّنَا َيَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ  .)ئايهت-127 هقهرهبسۈره/-2( ﴾مُ ُع الَْعِليْ َت السَّ

) نىۇئايىمىز(د تهنهقىقهھ هنقىلغىن، س ۇل(خىزمىتىمىزنى) قوب ڭبىزنى ﴿رهببىمىز!
  ۇرغۇچىسهن﴾ ئامىين!(نىيىتىمىزنى) بىلىپ ت ۇرغۇچىسهن،ت ڭالپئا

اِهِدفْ  َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُبْنَا َمعَ ﴿   ﴾نَ الشَّ
ــابىڭنى) ئېتىراپ ﴿ ــان ئېيتتۇق، بىزنى (پهيغهمبىرىڭنى، كىت رهببىمىز، بىز ئىم

    امىين!ئايهت). ئ-83سۈره/مائىده -5﴾ (قىلغۇچىالر قاتارىدا قىلغىن
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  كۈنى (جۈمه) -28ئاينىڭ  -3
  

 

  دىكى ساۋاب ئىشالر ھهققىدهئىسالم دىنى
 (ئىمان دهرىجىسىدىكى ئهمهللهر)

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

ِ  ْمدَ احْلَ  إِنَّ  َ  وَ  َمُدهُ حَنْ  ،ِبَّ َ  وَ  ْستَِعيْنُهُ ن ْغُفِسنَا ْورِ رُشُ  نْ مِ  اهللاِبِ  ُعوْذُ غَ  وَ  ُرُه،ْستَْغفِ ن
َ
 يِّئَاِت سَ  نْ مِ �ِ ، وَ  أ

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

َ
ن أ

َ
َ  الَّ  أ َ  ْحَدهُ وَ  اهللا إِالَّ  إِ

ُ  يَْك رَشِ  الَ  ْشَهدُ وَ  ،َ
َ
نَّ  أ

َ
ُ رَ  وَ  بُْدهُ قَ  ًدامَّ حُمَ  أ ُ ِ  بَلَ  وَ  لَيْهِ عَ  اهللا َصىلَّ  ُسْو ِ ْصَحابِهِ  وَ  آ

َ
مْجَِعنْيَ  أ

َ
ا.  أ مَّ

َ
 أ

  ْعُد:نَ 
ُ تَٰعاىٰل: ﴿ ُ َها ايَ قَْو فُّ

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

َ
 مْ أ

ُ وَ  هللا ِطعِ يُ  َمنوَ  ُذنُوَبُكمْ  ُكمْ لَ  َيْغِفرْ وَ  َ  ِظيًْما﴾عَ  ْوًزافَ  ازَ فَ  َقدْ فَ  رَُسْو
 َ َالُم َعلَيُْكْم َورمَْحَُة اهللاِ َوَبَراٰكتُُه!ا   لسَّ

  ھهققىده چۈشهنچه» ساۋاب«

   ھۆرمهتلىك جامائهتلىرىمىز!
ــانىيهتكه ئاتا قىلغان چوڭ بىر  ــالم دىنى ئالالھ تائاالنىڭ پۈتكۈل ئىنس ئىس

ولغا نىجاتلىقنى قبىزنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىك  تى بولۇش سۈپىتى بىلهن،نېئمى
ئۈچۈن، شهخس ۋه جهمئىيهتكه پايدىلىق بولغان ھهرقانداق ئىشقا  ىمىزكهلتۈرۈش

ياكى مهنىۋى جهھهتتىن بولسۇن يامان ۋه  ،چاقىرغان. مهيلى ماددىي جهھهتتىن
   .زىيانلىق ھهرقانداق ئىشتىن توسقان

  بۇ مۇقهددهس دىنىمىز توغرىلىق مۇنداق دېگهن: ئالالھ تائاال

ُ تَٰعاىٰل: ﴿ ُ ْيَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَميِتْ َورَِضيُْت لَُكُم قَْو
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدْفنَُكْم َوأ

َ
َْوَم أ ْ اَ
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  اْإلِْسَالَم ِدْفنًا﴾
ـــىلهرگه ن﴿ ـــىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، س ئمىتىمنى تاماملىدىم، ېبۈگۈن س
  ئايهت). -3سۈره/مائىده  -5(﴾ رازى بولدۇمم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا ئىسال

 ئىشــالرنى قىلغۇچىالرغا ســاۋاب بېرىدىغانلىقىنى دىنىمىز ئىســالم بۇيرۇغان
بـايـان قىلىش بىلهن بىلله، توســــقـان ئىشــــالردىن يانغۇچىالرغىمۇ ســــاۋاب 

  اب دېگهن نېمه؟ھهم بايان قىلغان. ئۇنداق بولسا ساۋ بېرىدىغانلىقىنى
ـــاۋاب« ـــۆز ئهمهس، ئهمما » س ـــلىرىمىزغا يات س دېگهن بۇ ئاتالغۇ قېرىنداش

ھهممهيلهننىـڭ كـاللىســــىدا ھهرخىل چۈشــــهنچه بىلهن ئورۇن ئالغان. گهرچه 
ھهممهيلهن بۇنى ھهرخىل چۈشهنگهن بولساقمۇ، ئورتاق بىر ئاالھىدىلىكى شۇكى 

ئاتا قىلغۇچى ئالالھ تائاال بولســۇن ئۇنى » ســاۋاب«مهيلى چوڭ، مهيلى كىچىك 
ــاۋاب«بولۇپ،  ــى رهببىنىڭ مۇكاپاتىغا نائىل بولغۇچىدۇر،  قا»س ــكهن كىش ئېرىش

  دهپ چۈشىنىشتۇر.
 دىيارىمىزغائاتالغۇســـى ئىســـالم دىنى » ســـاۋاب«بىلىشـــىمىز كېرهككى، 

كىرگهندىن باشــــالپال كهڭ قوللىنىلغان ئاتالغۇ بولۇپ، ھازىر تۇرمۇشــــىمىزنىڭ 
ىـده قوللىنىلىـدۇ. كۆپىنچه قېرىنداشــــلىرىمىز بۇ ئاتالغۇنى ھهممه ســــاھهلىر

 »ســاۋابقا ئېرىشــىش«دىنىمىزنىڭ كۆرســهتمىلىرى بىلهن باغالپ چۈشــىنىپ، 
لىق يېنىپ، شۇ ئارقى توسقىنىدىنرهببىنىڭ بۇيرۇغىنىنى قىلىپ، «دېگهنلىك، 

رهببىنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشــىش، قىيامهتتىكى ئهجىرگه ئېرىشىش، بهزى كىچىك 
دهپ چۈشـــىنىدۇ. ئهمما، يهنه بهزى » گۇناھالرنى يۇيۇش پۇرســـىتىگه ئېرىشـــىش

باشــقىالرغا ياردهم بېرىش ئارقىلىقال ئېرىشــىدىغان «ھالدا  كىشــىلهر ئۇنى نوقۇل
دهپ چۈشـىنىدۇ، ئۇالر ئۇ ياردهم بېرىشـنىڭ توغرا ئىشقا ياردهم » مهنىۋى قىممهت

ىمۇ ياردهم بېرىشمۇ؛ بۇ ھهقته بېرىشـمۇ؛ ياكى شـهرىئهت چهكلىگهن خاتا ئىشالرغ
ئېنىق چۈشـــهنچىگه ئىگه ئهمهس. بۇنىڭ نهتىجىســـىده بهزى ھارام ئىشـــالرنى 

 خاھىشى پهيدا بولۇپ قالىدۇ.بىلىش قىلىۋاتقانالرغا ياردهم بېرىشنى ساۋاب دهپ 
مهسىلهن: ئوغرىغا ئىچ ئاغرىتىپ ئۇنى يوشۇرۇش، ياكى ئۇنىڭ ئوغرىالپ ئهكهلگهن 

 الرنىساتىدىغانپ ئۇنىڭغا ياردهم بېرىش، زهھهرلىك چېكىملىك مېلىنى سېتىۋېلى
قىلىدىغانالرنى بىلسىمۇ پاش قىلماسلىق، يالغان تىلهمچىلهرنىڭ  ۋه ئىستېمال

ــهرىئهت تهرهپتىن  ــىغان ش ــۇنىڭغا ئوخش ــهت يارىتىپ بېرىش، ش ــىغا پۇرس بېيىش
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 قاراپال چهكلهنگهن بولســـىمۇ، ئۇ ئىشـــالر بىلهن شـــۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ ئهھۋالىغا
دا خىيالى ئېرىشىش قا»ساۋاب«توغرا دهپ چۈشىنىۋېلىپ،  ئۇالرغا ياردهم بېرىشنى

  بولىدۇ. بۇ خاتا قاراشتۇر.

ُ تَٰعاىٰل:  ُ يْ ﴿قَْو ْخرَسِ
َ
ْقَماًال قُْل َهْل نُنَبِّئُُكْم بِاْأل

َ
ْغيَا  َن أ ُّ ْفَن َضلَّ َسْعيُُهْم يِف احْلَيَاةِ ا ِ

َّ ا
غَُّهمْ  وَُهْم حَيَْسبُْونَ 

َ
  ﴾حُيِْسنُْوَن ُصنًْعا ك

ســـىلهرگه (ياخشـــى) ئهمهللهرنى قىلىپ تۇرۇپمۇ «پهيغهمبهر!) ئېيتقىنكى،  ئى(﴿
ئېيتىپ بېرهيلىمۇ؟ ئۇالر دۇنيا ھاياتىدا قىلغان ئهمهللىرى  تارتىدىغانالرنىئهڭ كۆپ زىيان 

 -18( ﴾»ردۇريوققا چىققان، ئهمما ئۆزلىرى ئوبدان ئىش قىلدۇق، دهپ ئويلىغان ئادهمله
  ئايهتلهر). -104~103سۈره/كهھف 

قانداق ئۇقۇم؟ بىز ئۇنى قانداق » ساۋاب«ئۇنداق بولسـا، شهرىئهتكه ئۇيغۇن 
 ئېرىشهلهيمىز؟ قا»ساۋاب«چۈشهنگهنده ئاندىن ھهقىقىي 

ــاۋاب«تۆۋهنده  ــهرىئهتته تۇتقان ئورنى »س ــى ۋه ش ــهرىئهتتىكى مهنىس نىڭ ش
  توختىلىپ ئۆتىمىز. قانداق بولىدۇ؟ بۇ ھهقته قىسقىچه

دېگهن ســـۆز ئهســـلى ئهرهبچه ســـۆز بولۇپ، لۇغهت تهرجىمىســـى: » ســـاۋاب«
دېگهن سۆزمۇ ئۆز » سـاۋاب«مۇكاپات، ئهجىر، ئىنئام، تارتۇق دېگهنلىكتۇر. ئهمما 

  مهنىسى بىلهن تىلىمىزدىكى سۆزدهكال ئىزچىل قوللىنىلماقتا. 
  نىڭ شهرىئهتتىكى مهنىسى: »ساۋاب«

ـــىتىده، ئالالھ بېرىدىغان مۇكاپاتىنى ئالالھتىن ئهجى ر ئۈمىد قىلىش مهقس
ئهمهللهرنى قىلىش ئــارقىلىق،  كۆزلهپ، ئــالالھ ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىرى بۇيرۇغــان

ڭ سالىھىنالرنى-ياكى توسـقان ئهمهللهردىن يېنىش ئارقىلىق، شــۇنداقال ســهلهف
پ، ېرىشــىياخشــى پهزىلهتلىرىنى ئۆزلهشــتۈرۈش ئارقىلىق ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئ

بۇ دۇنيـادا قهلبىنى خـاتىرجهم قىلىپ ھۇزۇرلۇق ياشــــاش، ۋاپات بولغاندا قهبره 
ـــوئال ـــنى ئۈمىد قىلىش، قىيامهتتىكى س ـــاقلىنىش ـــوراقالردىن-ئازابىدىن س  س

ئاسـانراق قۇتۇلۇپ، ئالالھنىڭ جهننىتىگه ئېرىشــىشنى مهقسهت قىلىپ، مهيلى 
ۋهياكى تىل ئهمهللىرى بىلهن، ئىقتىساد بىلهن، مهيلى بهدهن ئهمهللىرى بىلهن، 

ـــالر  ـــى ئىش ـــۇنداقال گۈزهل ئهخالق پهزىلهتلىرى بىلهن ئىجرا قىلىنغان ياخش ش
  ساۋاب بولىدىغان ئىشالردۇر. 

  ده مۇنداق دېيىلگهن:»قۇرئان كهرىم«ساۋاب ھهققىده 
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ُهْم آَمنُواْ وَ  غَّ
َ
ُ تَٰعاىٰل: ﴿َولَْو ك ُ ْن ِعنِْد قَْو َقْوا لََمثُْوَبٌة مِّ ِ َخرْيٌ لَّْو اَكنُواْ َفْعلَُمْوَن﴾ايَّ    ابَّ

نىڭ ئالالھتىن قورقســــا، (ئۇالر ئۈچۈن) ئالالھ ،﴿ئهگهر ئۇالر ئىمان كهلتۈرســــه
 -2( دهرگاھىدىكى ســاۋاب ئهلۋهتته ياخشــى ئىدى، كاشــكى ئۇالر بۇنى بىلســه ئىدى﴾

  ئايهت). -103ۈره/بهقهره س

 نىڭ رولى»ساۋاب« 

ئايدىڭالشـقاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئىنسانالر ھهققىدىكى چۈشـهنچه » سـاۋاب«
  جهمئىيىتىدىكى رولى ھهققىده قىسقىچه توختىلىمىز.

ــا ئۆز تهلهپپۇزى بىلهن » ســــــاۋاب« ــڭ تىلىمىزغ ــالغۇ بىزنى ــات دېگهن ئ
ئۆزلهشـــتۈرۈلگهن بولغاچقا، تۇرمۇشـــىمىزدا داۋاملىق ئاڭالپ تۇرىدىغانلىقىمىزنى 

اۋاملىق ئــاڭالپ تۇرغــاچقىمىكىن يۇقىرىــدا ســــۆزلهپ ئۆتتۇق. بۇ ئــاتــالغۇنى د
ئـۇنىڭــدىكى ھېكمهت توغرىلىق ئويلىنىش، تهپهككۇر قىلىش، ئۇنىــڭ رولى 

  ئهھۋال. ھهققىده ئىزدىنىش يۈزهكىال بولۇشى تهبىئىي
ــــــاۋاب«ئهمهلىيهتته،  بىزنىــڭ رهببىمىز بىلهن بىۋاســــىته ئــاالقه » س

ڭ داۋاملىق قىلىۋاتقـانلىقىمىزنى ئهســــلىتىـپ تۇرىـدىغـان، بىزگه رهببىمىزنى
ئىزدهش ئارقىلىق » ســــاۋاب«كۆڭۈل بۆلىـدىغـانلىقىنى ھېس قىلـدۇرىـدىغان، 

ـــنى ئىزدهندۈرىدىغان، مۇئمىنغا  ـــالھ قىلىش ئۆزىمىزنى ۋه جهمئىيىتىمىزنى ئىس
ئۆزىنىــڭ بۇ دۇنيــادىكى ۋهزىپىلىرىنى ۋه مهجبۇرىيهتلىرىنى ئهســــلىتىــدىغــان، 

ـــىنىدىغانالربۇرۇنقى كىچىك گۇناھلىرىمىزنى يۇيىدىغان، بولۇ  پمۇ قىيامهتكه ئىش
بىلهن قىيـامهتكه ئىشــــهنمهيـدىغـانالرنىـڭ پهرقىنى ئايرىپ بېرىدىغان ئىالھىي 

  مۇكاپاتتۇر.
ئىشـــىنىدىغان ۋه ئۇنى ئىزدهيدىغان كىشـــى ئۆزىنى داۋاملىق  قا»ســـاۋاب«

-دۇقالماي ۋه ھهمراھلىقى ئاستىدا ئىكهنلىكىدىن بىخۇد رهببىنىڭ كونتروللۇقى
دهم بار يهرده بولســــۇن، ياكى يالغۇز بولســــۇن، داۋاملىق ئۆزىنىڭ ده، مهيلى ئـا

قىلىپ، ئهتراپىدىكى كىچىككىنه ســاۋاب پۇرســىتىنى  تۇرۇشــىغا دىققهت-يۈرۈش
ئۆتكۈزۈۋهتمهيدۇ. شــۇ ئارقىلىق مۇســۇلمانالرنىڭ ئهڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى بولغان 

الرغا ئاسراش، باشقىئهتراپىدىكىلهرگه زىيان يهتكۈزمهسلىك، ئۆزىنى ۋه باشقىالرنى 
تىلى بىلهن، قولى بىلهن ئــازار بهرمهســــلىــك، كۆرمىــدى دهپ نهرســــىلىرىنى 

تاالڭ قىلماســلىق ۋه بىگۇناھ كىشىلهرنى -لىۋالماسـلىق، خالىغانچه بوالڭرۇئوغ
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 ئۆلتۈرمهسـلىكتهك ئىنسانىي پهزىلهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى دهرىجىسىگه ئېرىشىشىنى
  ئوياليدۇ. 

ئىشـــقا يېتهكلهيدىغان ۋه ئۇنىڭ ھهرىكىتىنى  ئىنســـاننى توغرا» ســـاۋاب«
ــــالىدىغان مهنىۋى رامكا ۋه قېلىپتۇر.  ــــاۋاب«ئۆلچهمگه س نى ئۈمىد قىلغان »س

ئادهم ھهر ۋاقىت: مهيلى چوڭ ئىشــالر بولســۇن؛ مهسىلهن: ھهج پائالىيهتلىرىگه 
قاتنىشىشتهك كۆپچىلىك بىلهن بولىدىغان ئهمهللهرده بولسۇن؛ ياكى باشقىالرغا 

ــىلهن: ئالدىغا خىزمهت يارد ــۇن؛ مهس ــتهك ئىككىال ئادهم بار يهرده بولس هم بېرىش
بېرىشى (گهرچه بۇ ئۇنىڭ  بىلهن كهلگهن ئادهمنىڭ ئىشىنى بېجىرىپ ئېھتىياجى

ئۆز خىزمىتى بولســــىمۇ، ئۆز مهســــئۇلىيىتىنى يــاخشــــى ئــادا قىلغۇچىالرغــا 
ئهســـتايىدىل قىلىش مهقســـىتىده كۆڭۈل قويۇپ،  بېرىلىدىغان ســـاۋابنى ئۈمىد

بېرىشى)، بىراۋنىڭ ئېغىر سومكىسىنى كۆتۈرۈشۈپ بېرىشى، ئاجىزالرغا  بېجىرىپ
ــۇن؛ ۋهياكى  ــالردا بولس ــى دېگهندهك ئىش ــىپ يولدىن ئۆتكۈزۈپ قويۇش ياردهملىش

ــــىلهن: زىكىر ــــۇن؛ مهس ــــبىھ -يالغۇز تۇرۇپ قىلىنىدىغان ئهمهللهرده بولس تهس
ئالالھتىن قورقۇپ ياش  ىلهردهئېيتىش، قۇرئان تىالۋهت قىلىش، جىمجىت كېچ

تۆكۈش، ئۆزىنىڭ يارىتىلىشــى ھهققىده پىكىر يۈرگۈزۈشــتهك ئهمهللهرده بولســۇن 
  ئۇنىڭغا ئېرىشهلهيدۇ.  

ئۈمىد قىلىش  ئىنسـان مۇسـىبهتكه ئۇچرىغاندا ئالالھنىڭ ساۋاب بېرىشىنى
ــا بىر روھىي  ــتۇرۇپ نبولس ــانالش ــانغا قىيىنچىلىقنى ئاس ېئمهت بولۇپ، ئۇ ئىنس

ىرىدۇ. قىلغان ياخشـى ئىشـقا قارىتا سـاۋابنى ئۈمىد قىلىش بولسا مۇسۇلماننى ب
رازى قىلىشـــقا ھهرىكهتلهندۈرگۈچى ئالالھنى  كۆپلهپ ياخشـــى ئىش قىلىشـــقا ۋه

كۈچ بولۇپ، بۇ كۈچنىــڭ تهســــىرىــده دىن يولىــدا ئــالهمشــــۇمۇل قۇربــانلىقالر 
   بېرىلىدۇ.

ئىنســــان ھهيران قالغۇدهك تـارىختىن بۇيـان دىن يولىدا، ھهقىقهت يولىدا 
دهرىجىده قۇربانلىقالرنى بهرگهنلهر ئىچىده مۇسۇلمانالردىن باشقا كىشىلهر بولمىسا 

. بۇنىـڭ مهنبهســــى ئالالھنى ۋه ئۇنىڭ رازى بولۇشــــىنى، شــــۇنداقال  كېرهك
ئـالالھنىڭ ســــاۋابىنى ياخشــــى كۆرگهنلىكتىن ۋه ئۇ ســــاۋابقا ھېرىســــمهن 

  بولغانلىقتىن بولغان.
  ئهلهيھىسساالم بىر ھهدىسته مۇنداق دېگهن: پهيغهمبهر
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مۇشــــهققهت، ھهتتاكى پۇتىغا كىرىپ -جاپا ،قايغۇ-مۇســــۇلمـانغا يهتكهن غهم«
  ». كهتكهن تىكهن ئۈچۈنمۇ ئالالھ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرىدۇ

ــان ــدىلىرىگه نهقهدهر مېھرىب ــڭ ئۆز بهن ــاالنى ــائ ــالالھ ت  بۇ ھهدىســــتىن ئ
ىق ئارقىل ھهر بىر ئهزىيهتلىرىگه ســـاۋاب بېرىش ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ تارتقان

ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى يوققا چىقىرىشــنى ياخشــى كۆرىدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى 
  بولىدۇ.

، ئـالالھ تـائـاالنىـڭ ســــاۋاب ۋه گۇنـاھتىن ئىبارهت بۇ قانۇنىيىتى  دېمهك
ېئمهت بولســــا، كاپىرغا نىســــبهتهن مهھرۇم قىلىش ۋه نۇئمىنگه نىســــبهتهن م

ادۇر. مۇســــۇلمـان ئـادهم گۇناھىغا چىن تۆۋبه قىلىش ئارقىلىق ئالالھنىڭ جـاز
ــاۋابىغا ۋه  ــه، تارتقان ئهزىيهتلىرى ئارقىلىق ئالالھنىڭ س ــس مهغپىرىتىگه ئېرىش

  رازىلىقىغا ئېرىشىدۇ.
ــــتىن ــــالىھالرنىڭ بىرىنىڭ پۇتىغا تىكهن كىرىپ كهتتى. ئۇ ئاھ دېمهس  س

ندىســــى، ئالالھنىڭ دهرگاھىغا بىز ئـالالھنىـڭ به«تهبهســــســــۇم قىلـدى ۋه: 
ــه، «دېدى. بىرى ئۇنىڭغا: -» قايتقۇچىالرمىز ــه كىرىپ كهتس پۇتىڭىزغا بىر نهرس

بۇنىڭ ســـاۋابىنىڭ ھاالۋىتى ماڭا «. ئۇ:  دېدى-» كۈلىۋاتىســـىزغۇ؟ ۋاي دېمهي
  .  دېدى-» ئۇنىڭ ئاچچىق دهردىنى ئۇنتۇلدۇردى

  دېيىلىدۇ: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىر ھهدىسىده مۇنداق
ئـات ئۈچ تۈرلۈك ئىش ئۈچۈن بېقىلىـدۇ: ئـات بېقىش بىر ئادهمگه ئهجىر ئېلىپ «

كېلىـدۇ؛ يهنه بىر ئادهمگه ھاجىتىنى قامدايدىغان مهنپهئهت ئىلىپ كېلىدۇ؛ ۋه يهنه بىر 
  ».ئادهمگه بولسا گۇناھ ئىلىپ كېلىدۇ

قۇم دېمهك، بىز ســــاۋاب ئۈمىـد قىلىـپ ئىجرا قىلغـان ئهمهللىرىمىزده چو
ئــالالھ رازىلىقى كۆزلهنگهن بولۇشــــى كېرهك، بولمىســـــا ئۇ ئهمهلگه ســـــاۋاب 

  بېرىلمهيدۇ. بۇ ھهقته رهسۇلۇلالھ مۇنداق دهيدۇ:

اِب  بِْن  ُقَمرَ  َقنْ  [ احَْلَِديُْث: َ  اخْلَطَّ ِ  وَ  َعلَيْهِ  اهللا َصىلَّ  اهللاِ رَُسْوُل  قَاَل  قَاَل: َقنْهُ  اهللا َر
قْ  إِغََّما« َسلََّم:

َ
ا اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َوإِغََّما بِاجِّيَاِت  َماُل اْأل   ]  »نَٰوى مَّ

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىــپ ئۇ مۇنــداق دېگهن:  هتتــابئۆمهر ئىبنى خ 
ئهمهللهر جهزمهن نىيهتكه «ئالالھنىڭ ئهلچىسـى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى: 

  (بۇخارى) .»غان نهرسه مهنسۇپتۇربىر كىشىگه ئۆزى نىيهت قىل باغلىقتۇر، ھهر
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كىشــى بىرهر پايدىلىق ئىلىمنى، ياخشــى ئىشــنى، ســهدىقه جارىيه  ئمىنۇم
 ئىزالردىنيـاكى ياخشــــى ئهۋالدالرنى قالدۇرۇپ كېتىشــــنى، ئۆزى قالدۇرغان بۇ 

يارىشــــا ۋاپات بولغاندىن كېيىنمۇ ئالالھنىڭ  پايدىالنغانلىقىغاكىشــــىلهرنىـڭ 
ــاۋ ــى كۆرىدۇ. ئهبۇ دهردادهرگاھىدىن داۋاملىق س ــنى ياخش ــىپ تۇرۇش  ئابقا ئېرىش

  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇشۇنداق كىشىلهرنىڭ بىرىدۇر.
ــاھــايىتى قېرىــپ كهتكهن ئهبۇ دهردا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مېۋىلىــك كۈچهت  ئن

ســــهن بهك قېرى ئــادهم تۇرۇپ كۆچهت «تىـكىـۋاتــاتـتى، بهزىلهر ئۇنىڭغــا: 
مېۋىسى «دېگهنده، ئۇ: » مېۋه بهرمهيدۇ چهۋاتامسـهن؟ بۇ مۇنچه يىل ئۆتمىگۈتىكى

دهپ جاۋاب -» ىدىكهنبولمامدباشــــقىالرغا تهگســــىمۇ، ســــاۋابى ماڭا تهگســــه 
  بهرگهنىدى. 

ماددىي تهرىپىنى چىقىش قىلىپال  ھهرقانداق نهرسىگه بىۋاسىته كۆرۈلىدىغان
، ئۇنىڭ ماددا بىلهن روھقا يوشـــۇرۇن ھالدا كۆرســـىتىدىغان ئاكتىپ  باھا بېرىپ

  قىلىنغان ئاسىيلىقتۇر.  رېئاللىققا هسىرىگه كۆز يۇمۇشت
  ساۋاب ھهققىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

نَْسانُ  َماَت  إَِذا [ احَْلَِديُْث: وْ  َجاِرَيةٌ  َصَدقَةٌ  ثََالٍث  ِمنْ  إِالَّ  َقَملُهُ  َقنْهُ  إِْغَقَطعَ  اْإلِ
َ
 عُ يُنْتَفَ  ِعلْمٌ  أ

وْ  بِهِ 
َ
ٌ  أ َ ُ  يَْدُعو حٌ َصالِ  َو   ] (خباري) َ

ئىنســــان ۋاپـات بولســــا بـارلىق ئهمهللىرى ئۈزۈلىدۇ، پهقهت ئۈچ خىل ئهمىلى «
ـــاۋابى داۋاملىق بولۇپ  ـــهدىقه جارىيه (يهنى س ـــى، س ئۈزۈلمهي داۋاملىق قالىدۇ. بىرس
ــىدىن  ــى، (ئۇ كىش ــهدىقه)، ئىككىنچىس تۇرىدىغان، ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىگه قىلىنغان س

ـــقى ـــاگىرتى بىلهن يېزىپ قالغان) باش الر مهنپهئهت ئالغان ئىلىم (يهنى تهربىيهلىگهن ش
قالدۇرۇپ قويغان ياخشـى ئهسهرلىرى)، ئۈچىنچىسى، سالىھ، ياخشى بالىسىنىڭ ئۇنىڭ 

  (بۇخارى). »ھهققىده قىلغان دۇئاسى

   قَاَل رَُسْوُل اهللاِ َصىلَّ اهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َفُقْوُل  َقبِْد اهللاِ بِْن َمْسُعوْدٍ  َقْن [ احَْلَِديُْث:
ْمثَالَِها«

َ
ْن ِكتَاِب اهللاِ فَلَُه بِِه َحَسنٌَة َواحْلََسنَُة بَِعرْشِ أ  َحْرفًا مِّ

َ
قُْوُل  َمْن قََرأ

َ
رٌْف حَ › آلمْ ‹ َال أ

ِلٌف َحرٌْف َوالَ 
َ
   ] »ٌم َحرٌْف َوِميٌْم َحرٌْف َولَِكْن أ

ــــۇلۇلالھنىڭ  مۇنداق  ــــئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رهس ئابدۇلالھ ئىبنى مهس
دىن ›قۇرئان كهرىم‹كىمىكى ئـالالھنىڭ كىتابى «دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ: 



 

56 

بىر ھهرپ ئوقۇيدىكهن، ئۇ كىشـىگه شـۇ بىر ھهرپ ئۈچۈن بىر ياخشىلىق بولىدۇ، 
ــــا ــــىلىقنىڭ س ــــىدۇر، مهن بىر ياخش ــــس نى بىر ھهرپ دهپ ›لمْ آ‹ۋابى ئون ھهس

  ». بىر ھهرپتۇر مىيمقارىمايمهن، بهلكى ئهلىف بىر ھهرپ، الم بىر ھهرپ، 
  رهسۇلۇلالھ يهنه بىر ھهدىسىده مۇنداق دېگهن:

وْ  اخْلرَْيَ  ِل قُ  [ احَْلَِديُْث:
َ
َْصُمْت  أ ِ [  

  ».گهپ قىلساڭ ياخشى گهپ قىل، بولمىسا جىم تۇر«
ىسكه قارىغاندا ناچار، سهت، يالغان ۋه بىھۇده گهپلهرنى توال قىلغاندىن بۇ ھهد

كۆره، جىم تۇرۇشـــنى تاللىۋېلىشـــمۇ ســـاۋابقا ئېرىشـــكىلى بولىدىغان ياخشـــى 
 ئۇسۇلدۇر.

ـــئۇل  ـــكه مهس ـــى ئهمهللىرىمىزنى خاتىرىلهش ـــاۋابالرنى بىزنىڭ ياخش بۇ س
-ت كۈنى بۇ نــامهئهمهلىمىزگه خــاتىرىلهپ تۇرىــدۇ. قىيــامه-پهرىشــــتىلهر نــامه

ئهمهلىمىزدىكى ساۋاب قانچه جىق -. شۇڭا بۇ نامه ئهمهلىمىز بىزگه قايتۇرۇلىدۇ
 ىمىزسورىق-ئېغىر بولىدۇ، قىيامهت كۈنىدىكى سوئال تارازىمىزبولسا، ياخشىلىق 

  شۇنچه ئاسان بولىدۇ، دهرىجىمىزمۇ يۇقىرى بولىدۇ. 
  دېگهن:ده مۇنداق »قۇرئان كهرىم«بۇ ھهقته ئالالھ تائاال 

ُ تَٰعاىٰل: ﴿ ُ ْويِتَ ِكتَابَُه نِيَِميِْنِه  َن َال خَتىَْف ِمنُْكْم َخاِفيٌَة يَْوَمئٍِذ ُيْعَرُضوْ قَْو
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
فَأ

ْ ُمَالٍق ِحَسانِيَْه  َفيَُقْوُل َهآُؤُم اقَْرُؤْوا ِكتَانِيَْه  ِّ
َ
ْ َظنَنُْت ك ِّ  يِف  َفُهَو يِفْ ِعيَْشٍة رَّاِضيٍَة  إِ

َةٍ  ِ   ﴾َجنٍَّة َخ
قا) (ھېســــاب بېرىش ئۈچۈن) ئالالھســــىلهر ((يهنى قىيامهت كۈنى) بۇ كۈنده ﴿

 همالىئ-توغرىلىنىسـىلهر، سـىلهر ھېچقانداق بىر سـىرنى يوشـۇرۇپ قااللمايسىلهر. نامه
ئهمالىمنى ئېلىپ ئوقۇپ -ئوڭ قولىغـا بېرىلگهن ئادهم (خۇشــــاللىقتىن): بۇ مېنىڭ نامه

ۇ. دهيد» ھېسـاباتىمغا مۇالقات بولىدىغانلىقىمغا مۇقهررهر ئىشهنگهن ئىدىم بېقىڭالر، مهن
 -22~18ۈره/ھاققه ســ -69﴾ (ئۇ كۆڭۈللۈك تۇرمۇشــتا بولىدۇ. ئېســىل جهننهتته بولىدۇ

  ئايهتلهر)؛

ُ تَٰعاىٰل: ﴿ ُ َِمنْيِ قَْو ْ ْصَحاُب ا
َ
َِمنْيِ َوأ ْ ْصَحاُب ا

َ
  ﴾ َما أ
ئوڭ تهرهپتىن بېرىلگهنلهرنىڭ) ئهھۋالى  همالىئ-﴿ســــائـادهتمهنلهرنىڭ (يهنى نامه

  ئايهت). -27سۈره/ۋاقىئه  -56( ناھايىتى ياخشى بولىدۇ﴾
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  ئهمهلىمىزنى ئوڭدىن بېرىشكه نېسىپ قىلسۇن، ئامىن!-ئالالھ تائاال نامه

  نىڭ تۈرلىرى»ساۋاب«

هن بىل نىڭ ئوخشىمىغان ئهمهللهر ئارقىلىق ئېرىشىلىش ئېتىبارى»ساۋاب«
ۇ ئوخشـــىمايدۇ. پهرز ئهمهللهر ئارقىلىق ئېرىشـــكهن ســـاۋابالرنىڭ دهرىجىســـىم

دهرىجىسى ئهڭ چوڭ بولىدۇ، ئۇنىڭدىن قالسا ۋاجىپ ئهمهللهر، سۈننهت ئهمهللهر، 
ئهمهللهر بىلهن ئېرىشـكهن سـاۋابالرغا ئۆزىگه يارىشا ئهجىر بېرىلىدۇ.  مۇسـتهھهپ

هن ئارقىلىق ئېرىشك قايتىش ھارامالردىنشۇنىڭدهك، بىز قىلىشتىن چهكلهنگهن 
بولىدۇ، ھهمده مهكرۇھاتالردىن يېنىش  ســــاۋابالرنىڭ دهرىجىســــى يهنه يۇقىرى

بىلهنمۇ ئۆزىگه يارىشــا ســاۋابقا ئېرىشــكىلى بولىدۇ. بهزى ئهمهللهرگه بىرال ساۋاب 
ــاۋاب  ــه س ــس ــه، ھهتتا نهچچه يۈز ھهس ــس ــه؛ بهزى ئهمهللهرگه نهچچه ھهس بېرىلس

ن بالىالرنىڭ قىلغان ياخشــى ئىشــلىرى ســهۋهبلىك باالغهتكه يهتمىگهبېرىلىدۇ. 
ئانىســـىغىمۇ، بالىغىمۇ ســـاۋاب بېرىلىدۇ. ســـهدىقىگه قارىغاندا ھهدىيهنىڭ -ئاتا

ــارلىقى بىلهن  ـــــاۋابى كۆپرهك بولىــدۇ. چۈنكى ھهدىيه قىلغۇچى ئۆز ئىختىي س
ئاپىرىپ بېرىدۇ. نهفلى ئىبادهتتىن ئىلىم ئۆگىنىشـــنىڭ ســـاۋابى كۆپ بولىدۇ. 

پايدىلىق ئىشـــتىن كۆپچىلىككه پايدىلىق ئىشـــنىڭ ســـاۋابى كۆپ شـــهخســـكه 
بولىـدۇ. ئىشــــنى كهمتۈك ھـالـدا كۆپ قىلغـانـدىن، ئاز بولســــىمۇ مۇكهممهل 
قىلغاننىڭ ساۋابى كۆپ بولىدۇ. ۋاقىتلىق ئهمهلدىن داۋاملىشىدىغان ئهمهلنىڭ 

  نىڭ ساۋابى كۆپ بولىدۇ. نپهرز ئهيى ىدىنساۋابى كۆپ بولىدۇ. پهرز كۇپاي
  ده مۇنداق دېيىلگهن:»قۇرئان كهرىم«ساۋابنىڭ دهرىجىسى ھهققىده 

ُ تَٰعاىٰل:  ُ ًة َواهللا ﴿مَ قَْو ْضَعافًا َكِثرْيَ
َ
ُ أ َ ْي ُفْقرُِض اهللا قَرًْضا َحَسنًا َفيَُضاِعَفُه  ِ

َّ ْن َذا ا
ِْه تُرَْجُعوَن﴾ َ

 َفْقِبُض َوَيبُْسُط َوإِ
ــهنهھ قهرزىقا ئالالھكى ى﴿كىم مېلىنى -نىڭ يولىدا پۇلئالالھكهن (يهنى بېرىدى هس

ئۇنىڭغا نهچچه ھهســـســـه (يهنى ئون  ئالالھخۇشـــاللىق بىلهن ســـهرپ قىلىدىكهن)، 
(سـىناش ئۈچۈن، بهزى  ئالالھھهسـسـىدىن يهتته يۈز ھهسـسـىگىچه) كۆپ قايتۇرىدۇ. 

 كىشىلهرنىڭ رىزقىنى) تار قىلىدۇ، (بهزى كىشىلهرنىڭ رىزقىنى) كهڭ قىلىدۇ، (قىيامهت
  ئايهت). -245سۈره/بهقهره  -2( نىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر﴾ئالالھكۈنى) 
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  نى بىكار قىلىۋېتىدىغان ئىشالر»ساۋاب«

ســاۋاب بىزنىڭ بۇ دۇنيادىكى ياخشــى ئهمهللىرىمىزنىڭ مۇكاپاتى ســۈپىتىده 
ئـاخىرهتته ئهســــقـاتىدىغان بايلىقىمىزدۇر. يۇقىرىدىكى ئايهتنىڭ تهپســــىرىده، 

االنىڭ ئون ھهســســىدىن يهتته يۈز ھهســســىگىچه قايتۇرۇپ بېرىدىغان ئالالھ تائ«
ــــــاۋابى پهقهت بۇ دۇنيــادا قىلغــان يــاخشــــى ئهمهللهرنى بىكــار -ئهجىر س

پ ده» بهندىلىرىگىال بولىدۇ ئاپىرالىغانقىلىۋهتمهســـتىن، ئاخىرهتكه ســـاالمهت 
ىنىڭ بۇ ربايان قىلىنىدۇ. بۇنىڭدىن قارىغاندا ئېرىشكهن ساۋابلىرىمىزنىڭ بهزىلى

  دۇنيادىال بىكار بولۇپ كېتىش ئېھتىمالى بار. 
  ئۇنداق بولسا قايسى ئىشالر ساۋابلىرىمىزنى بىكار قىلىۋېتىدۇ؟

ھهدىســلهرنىڭ روھىغا ئاســاسهن، تۆۋهندىكى ئىشالر ئېرىشىپ بولغان -ئايهت
  بىكار قىلىۋېتىدۇ:  رنىساۋابال

ئالالھ ياخشـــى كهلتۈرۈش، قىيامهتكه ئىشـــهنمهســـلىك،  ئالالھقا شـــېرىك
كۆرگهننى يـاخشــــى كۆرمهســــلىك، پهيغهمبهرگه قارشــــى چىقىش، ئىمانىدىن 
يېنىۋېلىش، رىيـا قىلىش، قىلغان ســــاۋابلىق ئىشــــىدىن پهخىرلىنىش ياكى 
ـــۇش، ھاالك  ـــىلهرنى ئالالھنىڭ يولىدىن توس ـــهكلىنىپ تۇرۇپ قىلىش، كىش ش

ولۇش، ب نىفاقه قىلغۇچى ئېغىر گۇناھالر بىلهن داۋاملىق شۇغۇللىنىش، قهلبىد
بهرگهن ســــهدىقىســــىگه مىننهت قىلىش ۋه ئۇالرنى رهنجىتىش، بىدئهت ئهمهلنى 

  قىلىش قاتارلىقالر.

  ئىشالردىن مىسالالر» ساۋاب«

ئىشــالر نۇرغۇن بولۇپ، تۆۋهنده بهزىســىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتىمىز. » ســاۋاب«
 زىلىرىنىڭ، به ئۇالردىن بهزىلىرىنىـڭ ھۆكمى پهرز، بهزىلىرىنىـڭ ھۆكمى ۋاجىپ

بولســــىمۇ، ئورتاق بىر  ھۆكمى ســــۈننهت، بهزىلىرىنىـڭ ھۆكمى مۇســــتهھهپ
ئـاالھىدىلىكى ســــىز ئۇالرنى چىن نىيىتىڭىز بىلهن ئالالھ رازىلىقىنى ئىزدهپ 
ئىجرا قىلسىڭىز، ئىنشائالالھ ئالالھ تائاال ھېچبىر ئهمهلنى زايه قىلىۋهتمهستىن 

همهللهرنى ئىجرا قىلىشتا ئۇنىڭ بىز سـىزگه مول ســاۋابالرنى ئاتا قىلغۇسى. بۇ ئ
مۇســۇلمانالرنىڭ مۇھىم مهجبۇرىيىتى بولغان بهش پهرزنى تولۇق ئادا قىلغاندىن 
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كېيىن ئاندىن ئادا قىلىشــــىمىز كېرهكلىكىنى، شــــۇندىال بۇ ئهمهللهرگه ئۆزىگه 
ــتىن  ــاۋاب بېرىلىدىغانلىقىنى، ناۋادا بهش پهرزنى ئادا قىلماس ــته س اليىق رهۋىش

ۋاب ئىزدهشــــلهرده بهزىســــىنىــڭ پهقهت بۇ دۇنيــادىال مهنپهئهتى بــاشــــقــا ســــا
  زىم. ال بولمايدىغانلىقىنى ئۇنۇتماسلىقىمىز بولىدىغانلىقىنى، ئاخىرهتكه نېسىۋه

ــــا، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر ۋايهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رى ئۇ بهش پهرز بولس
  قىلغان ھهدىسته رهسۇلۇلالھ كۆرسهتكهندهك:

ًدا رَّ « [ احَْلَِديُْث: نَّ حُمَمَّ
َ
ْن الَّ هل إِالَّ اهللا ، َوأ

َ
ُسْوُل اهللاِ ، بيُِنَ اْإلِْسَالُم بَلَ مَخٍْس: َشَهاَدُة أ

 إِ وَ 
 فْ إِ ، وَ  ةِ الَ الصَّ  امُ قَ

  ) ]هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ مُ ( »انَ َض مَ رَ  مُ وْ َص ، وَ  ِت يْ اْكَ  جُّ حَ ، وَ  ةِ اكَ الزَّ  اءُ تَ
قۇرۇلغان بولۇپ، بىرىنچىسى: ئالالھتىن باشقا ئىسالم دىنى بهش ئهركان ئۈستىگه «

؛  ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيھىســـســـاالم ئالالھنىڭ ئهلچىســـى دهپ گۇۋاھلىق بېرىش
ئىككىنچىســى، بهش ۋاخ ناماز ئوقۇش؛ ئۈچىنچىسى، زاكات بېرىش؛ تۆتىنچىسى، ھهج 

  ».قىلىش؛ بهشىنچىسى، رامىزان روزىسىنى تۇتۇش
ـــانىغان  ـــانىغان بهزىده بىز كىچىك س ـــاۋاب جهھهتته بىز چوڭ س ـــالرمۇ س ئىش

ئىشــالردىن ئېشــىپ كېتىشى مۇمكىن، بۇ يهردىكى مۇھىم ئامىل شۇ ئهمهلنى ئىجرا 
ـــىمىزدۇر.  ـــتىكى ئىخالس ـــچىمىز مۇھهممهد قىلىش ـــۇ جهھهتتىن بىزنىڭ يولباش ش

 كىچىك ئهمهللهرگه ئېتىبار-ھهرقانداق چوڭ ھاياتلىقىمىزدىكىئهلهيھىســــســــاالم 
ىمىز ئۈچۈن ئۇ ئهمهللهرنى مۇئمىننىڭ ئهڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى بولغان بىلهن قارىشـــ

  ئىمان بىلهن باغالپ تۇرۇپ شۇنداق دېگهن:

ْ  َقنْ  [ احَْلَِديُْث: ِ
َ
َ  ُهَريَْرةَ  أ ِ    قَاَل: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللا َصىلَّ  اجَّيِبِّ  َعِن  َقنْهُ  اهللا َر

» َ ْفَماُن بِْضٌع َو َسبُْعْوَن ُشْعبَ ا َذى َعِن ْإلِ
َ
ْدنَاَها إَِماَطُة اْأل

َ
َ ِإالَّ اهللا َو أ َ فَْضلَُها قَْوُل َال إِ

َ
ًة فَأ

ْفَمانِ  َن اْإلِ ِريِْق َواحْلَيَاُء ُشْعبٌَة مِّ   ) ]  هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ مُ ( »الطَّ
ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى 

ـــاخچىدۇر، «ىدۇ: رىۋايهت قىلىن ـــاخچىلىرىئىمان ئىمان يهتمىش نهچچه ش نىڭ ئهڭ ش
ۋه ئهڭ تۆۋهن دهرىجىســى:  دهرىجىســى: بىر ئالالھتىن باشــقا ئىالھ يوق، دېيىش يۇقىرى

 __نهرســـىنى ئېلىپ تاشـــالش؛ ھايا قىلىش  يولدىن كىشـــىلهرگه ئهزىيهت يېتىدىغان
  ».  ئىماننىڭ جۈملىسىدىن

ئهڭ يۇقىرىســى بىلهن ئهڭ تۆۋىنىنى دهپ ىڭ بىزگه بۇ ئىشــالرنرهســۇلۇلالھ 
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دى. رىوئارقىلىق ھاياتىمىزنىڭ پۈتكۈل ساھهلىرىنى ئىمان نۇرى بىلهن ئ بېرىش
   ھايانى تىلغا ئېلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ تۈۋرۈك ئىكهنلىكىنى ئهسكهرتتى.

ھهدىســـته بايان قىلىنغان ئىماننىڭ يهتمىش نهچچه شـــاخچىســـى دېمهك، 
مۇھىم يهتمىش نهچچه ئهمهل دېمهكتۇر. بۇ  تېگىشلىك ھاياتىمىزدىكى قىلىشـقا

ـــاۋاب  ـــاۋابىغا ئېرىشـــتۈرىدۇ. بۇ س ئهمهللهرنىڭ ھهممىســـى بىزنى ئالالھنىڭ س
ـــى تىلىمىز  ـــىدۇ، بهزىس ـــقا ئاش ـــى قهلبىمىز ئارقىلىق ئىش ـــالرنىڭ بهزىس ئىش

ــىدۇ.  ــقا ئاش ــى بهدىنىمىز ئارقىلىق ئىش ــىدۇ، بهزىس ــقا ئاش ناۋادا ئارقىلىق ئىش
.  دۇبېرىلىئهجىر  همهللىرىگىمۇهمهللىرىنى قىلغان بولسا قهلب ۋه تىل ئبهدهن ئ

اي، پهقهت قهلىبتىال ئويالپ، ۋهيـاكى تىلدىال بايان قىلىپ قويۇپ، ئۇنـداق بولمـ
   ئۇ بىر يالغان دهۋا بولۇپ قالىدۇ، خاالس. ئهمهلده بولمىسا
  ده مۇنداق دېيىلگهن:»قۇرئان كهرىم«بۇ ھهقته 

ُ َيَعاىلٰ  ُ نْ لَ ﴿: قَْو
َ
ْ وُُجوْ  يَْس الرِْبَّ أ ِق َوالَْمْغرِِب َولَـِكنَّ تَُولُّوا الرِْبَّ َمْن  َهُكْم قِبََل الَْمرْشِ

َْوِم اْآل  ْ َ َواجَِّبيِّنْيَ  ِخِر َوالَْمآلئَِكِة َوالِْكتَاِب آَمَن بِاهللاِ َوا َ الَْماَل بَلَ ُحبِِّه َذوِي الُْقْر  َوآ
َتَاىَم  ْ ِبيْ َساِكنْيَ َوالْمَ  َوا آئِِلنْيَ  َواْنَن السَّ قَامَ ِل َوالسَّ

َ
قَاِب َوأ ِ الرِّ اَكَة وَ   َو َ الزَّ الَة َوآ َن فُوْ الُْموْ الصَّ

 ْ ابِِريْ  بَِعْهِدِهْم إَِذا َخَهُدوا سَ َوالصَّ
ْ
َّ  ءِ آَن يِف اْكَأ وْ وَِحنْيَ  ءِ آوالرضَّ

ُ
ِس أ

ْ
ٰ  اْكَأ فْ ل ِ

َّ ا َصَدقُوْ  نَ ـئَِك ا
وْ 
ُ
ٰ َوأ   ﴾نَ ئَِك ُهُم الُْمتَُّقوْ ـل

كهلتۈرۈشــــۈڭالرنىڭ ئۆزىال  ﴿ســــىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋه كۈن پاتقان تهرهپكه يۈز
ـــى ئهمهلگه ياتمايدۇ. بهلكى  ـــتىلهرگه، كىتابقا ئالالھياخش قا، ئاخىرهت كۈنىگه، پهرىش

نى ئالالھنـازىـل قىلغـان كىتـابالرغـا)، پهبغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش،  ئـالالھ(يهنى 
 هرگههبىللس ىئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبن-يۈش يۈزىسىدىن خىشسـۆ

مېلىدىن ئاالقىســى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇســاپىرالرغا)، سائىلالرغا ۋه قۇلالرنىڭ -(يهنى پۇل
ــىگه پۇل ــىش مال ياردهم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئهھدىگه -ئازادلىققا ئېرىش

نىڭ يولىدا قىلىنغان) ئۇرۇشقا بهرداشلىق ئالالھ، كېسهللىككه ۋه (ۋاپا قىلىش، يوقسۇزلۇققا
بېرىش ياخشـى ئهمهلگه كىرىدۇ. ئهنه شۇالر (يهنى يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر) 

ــۇالر تهقۋادار ئادهملهردۇر﴾ ــتچىل ئادهملهردۇر، ئهنه ش ــۈره/بهقهره  -2( (ئىمانىدا) راس س
  ئايهت). -177
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  همهللهرتهۋه بولغان ئ قهلبكه

  ئاالقىدار قىسىملىرى) (ئهقىده ۋه ئېتىقادقا

انِ  قَْرارٌ اِ «مۇئمىنلهرنىڭ ئهقىدىســــى  ِدْفٌق  بِاللِّســَ بولغانلىقى  »بِالَْقلِْب  َوتَصــْ
ـــالرغا قارىتا توغرا  ئۈچۈن،  قهلبكه تهۋه ئىمان دېگىنىمىزده، قهلبىمىزده بۇ ئىش

  لۇشى كۆزده تۇتۇلىدۇ. پىكىر، ئىمان دهرىجىسىدىكى ئىتائهت ۋه بويسۇنۇش بو
ئالالھتىن باشــــقا ھهممه نهرســــه پهيدا « .2. ئالالھقا ئىمان ئېيتىش؛ 1

. پهرىشتىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش؛ 3دېگهن ئېتىقادتا بولۇش؛ » بولىدۇ، يوقىلىدۇ
. ياخشــى 6. پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش؛ 5. كىتابالرغا ئىمان كهلتۈرۈش؛ 4

ىزغا كهلگهن ئامهت ۋه ئاپهتلهرنىڭ ھهممىســــى ئالالھنىڭ يامان ئىشــــالر، يهنى بېشــــىم
. ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش؛ 7تهقدىرىدىن بولىدىغانلىقىغا ئىمان كهلتۈرۈش؛ 

ــدىكى 8 ــانلىقى ھهققى ــدىغ ــڭ دائىم تۇرى ــانالرنى . جهننهتته مۇئمىن مۇســــۇلم
ـــىنىش؛ ـــخهۋهرگه ئىش نىڭ . ئالالھنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ دوزاخ ۋه ئۇ9 خۇش

. بىراۋنى ياخشــى كۆرســىمۇ ئالالھ 10ئازابىدا دائىم تۇرىدىغانلىقىغا ئىشــىنىش؛ 
. ســــاھابىلهرنى ھهم 11ئۈچۈن، يامان كۆرســــىمۇ ئالالھ ئۈچۈن يامان كۆرۈش؛ 

. پهيغهمبىرىمىز 12رهســــۇلۇلالھنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىنى ياخشــــى كۆرۈش؛ 
دۇرۇت يولالش، سۈننهتلىرىنى مۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنى ياخشى كۆرۈش (دائىم 

ــــنى ئالالھ رازىلىقى 13ئىجرا قىلىش)؛  ــــمهن بولۇش (يهنى بىرهر ئىش . ئىخالس
ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى كىشــــىلهرگه كۆرســــىتىش ئۈچۈن قىلىشــــتىن، ئىككى 

. ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىغا 14يۈزلىمىلىك، مۇناپىقلىق قىلىشــتىن ساقلىنىش)؛ 
. ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئازابىدىن 15قىلىش؛  پۇشــــايمـان قىلىش بىلهن بىرگه تهۋبه

. ئــالالھنىــڭ 17قىلىش؛  . ئــالالھنىــڭ رهھمىتىنى ئۈمىــد16قورقۇش؛ 
ســاقلىنىش؛ بۇ ئىككىســىگه مىســال: نۇھ  مىدســىزلىنىشــتىنۈئرهھمىتىدىن 

يىـل تهبلىغ قىلىـپ، بۇ جهرياندا يهنه ئىمان  950ئهلهيھىســــســــاالم قهۋمىگه 
ىخى بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى دېمهســــتىن ئېيتمىغان كىشــــىلهرنىڭ ئهمدى دوز

ُ َيَعاىٰل:بهلكى:  ُ اًراَفُقلُْت اْستَْغِفُروْ ﴿ قَْو ئايهت)  -10سۈره/ -71(﴾ ا َربَُّكْم إِنَُّه اَكَن َلفَّ
بولغــان  يىللىق گۇنــاھلىرىمىز 40~30 مۇدهپ ئـۈمىــدىـنـى ئۈزمىگهن. بىز
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. 18تىلهيلى. ئۈمىــدنى ئۈزىۋهتمهيلى. ئــالالھتىن مهغپىرهت  تهقــدىـردىـمـۇ
ــــۈكرى قىلىش؛  ــــىگه ۋاپا قىلىش؛ 19ئالالھنىڭ نېئمهتلىرىگه ش . 20. ۋهدىس

. كهمتهر بولۇش 21ھهرخىــل مۇســــىبهت ۋه ئىبــادهتلهرگه غهيرهت قىلىش؛ 
. رهھىم شــــهپقهتلىــك بولۇش 22(چوڭالرنى، ئۇســــتــازالرنى ھۆرمهتلهش)؛ 

. ھهر 24بولۇش؛ قــازاغــا رازى -. بــاال23(كىچىكلهرگه، ئــاجىزالرغــا كۆيۈنۈش)؛ 
. مــاختــانچــاقلىق، مهنمهنچىلىــك ۋه 25ئىشــــتــا ئــالالھقــا تهۋهككۈل قىلىش؛ 

ــــالپ، ئۆزىنى پاك ۋىجدانلىق ــــىيهتچىلىكنى تاش ــــهخس . ئىچى 26تۇتۇش؛  ش
. ئاداۋهتنى، ئۆچ ئېلىشــنى تاشــالش؛ 27قوتۇرلۇق، ھهســهتخورلۇقنى تاشــالش؛ 

 چىگىچلىكنى. 29سلىق؛ . غهزهبلىنىشنى تاشالش، يهنى ئاسانال ئاچچىقالنما28
  مىكىر)نى تاشالش؛ -(يامان گۇمان، ھىيله

يَن آَمنُوا  ده مۇنداق دېيىلىدۇ:»قۇرئـان كهرىم«بۇ ھهقته  ِ
َّ َها ا فُّ

َ
ُ َيَعاىٰل: ﴿يَا ك ُ قَْو

نِّ إِْعمٌ  نِّ إِنَّ َنْعَض الظَّ َن الظَّ وا َوَال َفْغتَب نَّْعُض  اْجتَنِبُوا َكِثرًيا مِّ سـُ حُيِبُّ َوَال جَتَسـَّ
َ
ُكم َنْعًضا أ

ن
َ
ُدُكْم أ حـَ

َ
َ تَوَّاٌب رَِّحيٌم﴾ أ َ إِنَّ ابَّ ا فََكرِْهتُُموُه َوايَُّقوا ابَّ ِخيـِه َميْتـً

َ
َل حَلَْم أ كـُ

ْ
أ  -49( يـَ

  ئايهتنىڭ بىر قىسمى). -12سۈره/ھۇجۇرات 
مهرتىۋه -دۇنيــا مۇھهببىتىنى تــاشــــالش (مــال دۇنيــا ۋه مهنســــهپ. 30

  ش)؛ئاچكۈزلۈكىنى تاشال
هۋه ت مهنسۇپ پهزىلهت ۋه رهزىللىكلهرنىڭ ھهممىسى قهلبكه خۇالسـه: قهلبكه
  كىرىدۇ.  ئىمان كاتېگورىيهسىگه

  تىلنىڭ ئهمهللىرىگه مهنسۇپ بولغانلىرى:

  قىلغانلىقىنى تىلىدا ئېيتىش؛  بارلىقىنى ئېتىراپ-. ئالالھنىڭ بىرلىك1
  »َوتَْصِدْفٌق بِالَْقلِْب  قَْراٌر بِاللَِّسانِ اِ «  مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسى:

ُ ][ احَْلَِديُْث:  َ يَْك  ْن َال هل إِالَّ اهللا وَْحَدُه َال رَشِ
َ
  اَْشَهُد أ

  ، الَ  الً وْ قَ  قُْل يِلْ يِف اْإلِْسَالمِ  اهللاِ	َل وْ سُ ا رَ يَ  [احَْلَِديُْث: 
َ
 سْ أ

َ
  هُ نْ قَ  ُل أ

َ
قُْل «قَاَل:  كَ رْيَ ا لَ دً حَ أ

  » ] ِقمْ آَمنُْت بِاهللاِ ُعمَّ اْستَ 
  ئوقۇپ تۇرۇش؛ »قۇرئان كهرىم«دائىم . 2
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ُ َيَعاىٰل:  ُ ْفَن إَِذا ُذِكَر اهللا وَِجلَْت قُلُْوُبُهْم َوإَِذا تُِليَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه ﴿إِغََّما الُْمْؤِمنُوْ قَْو ِ
َّ َن ا
ُْوَن﴾   ئايهت)؛ -2سۈره/ئهنفال  -8( َزاَدْيُهْم إِيَمانًا وبََلَ َربِِّهْم َفتََولكَّ

ِيْ  [ احَْلَِديُْث:
َّ ِة؛ ِرحْيَُها َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطيٌِّب  َمثَُل الُْمْؤِمِن ا تْرُجَّ

ُ
 الُْقْرآَن َكَمثَِل اْأل

ُ
َفْقَرأ

 الُْقْرآَن؛ َكَمثَِل احكَّْمَرِة َال ِريَْح لََها َوَطْعُمَها ُحلٌْو َوَمَثُل 
ُ
ْي َال َفْقَرأ ِ

َّ ِيْ َوَمثَُل الُْمْؤِمِن ا
َّ  الُْمنَافِِق ا

 الْ 
ُ
ْي َال َفْقَرأ ِ

َّ حْيَانَِة؛ ِرحْيَُها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َوَمثَُل الُْمنَافِِق ا  الُْقْرآَن َمثَُل الرَّ
ُ
َمثَِل ُقْرآَن كَ َفْقَرأ

 ] احْلَنَْظلَِة لَيَْس لََها ِريٌْح َوَطْعُمَها ُمرٌّ 
  يۇش؛بىلگهنلهر بىلمىگهنلهرگه ئۆگىتىپ قو. 3

جْلَمَ  ِعلًْما َكتَمَ  نْ مَ  [ احَْلَِديُْث:
َ
  ] نَارٍ  ِمنْ  بِِلَجامٍ  اهللا أ

   ] ِعلِْمهِ  بَلَ  يَْسُكَت  اَنْ  لِلَْعالِمِ  َوالَ  َجْهِلهِ  بَلَ  يَْسُكَت  اَنْ  لِلَْجاِهِل  يَنْبىَِغ  الَ  [
  . بىلمىگهنلهر بىلگهنلهردىن ئۆگىنىش؛4

َ  احَْلَِديُْث: [ يَْها نُ َزائِ خَ  لِْعلْمُ ا  وْ اَلسُّ  َمَفاحِتِ
َ
لُْوا اََال  ُل أ

َ
ْرَبَعٌة: ِفيْهِ  يُؤَْجرُ  فَإِنَّهُ  فَاْسأ

َ
ائُِل اَل أ  سَّ

  ] لَُهمْ  َوالُْمِحبُّ  َوالُْمْستَِمعُ  َوالَْعالِمُ 
ْغدُ [  احَْلَِديُْث:

ُ
ً  أ وْ  َخمِلا

َ
وْ  ُمتََعلًِّما أ

َ
وْ  ُمْستَِمًعا أ

َ
   ] تُْهِلُك فَ  َخاِمًسا تَُكنْ  َوالَ  حُمِبًّا أ

  ھهر ئىشتا دۇئا قىلىپ، ئالالھ تائاالغا ئىلتىجا قىلىش؛ . 5

ُ َيَعاىٰل:  ُ لََك قَْو
َ
اِع إَِذا َدَخنِ  ﴿َوإَِذا َسأ َّ ِجيُْب َدْعَوَة ا

ُ
ْ قَِريٌْب أ ِّ  ِعبَاِدْي َقينِّ فَإِ

ْ لََعلَُّهْم يَرُْشُدْوَن﴾ ِ ُْؤِمنُواْ  ْ   ئايهت)؛ -186سۈره/ بهقهره  -2( فَلْيَْستَِجيْبُواْ يِلْ َو

ُ َيَعاىٰل:  ُ ْنتُْم فََسوَْف يَُكْوُن لَِزاًما﴾ قَْو ْ لَْوَال ُدَخُؤُكْم َفَقْد َكذَّ ِّ  بُِكْم َر
ُ
﴿قُْل َما َفْعبَأ

  ئايهت)؛ -77سۈره/ -25(

ُ َيَعاىٰل:  ُ ْستَِجْب لَُكمْ قَْو
َ
ْفَن  ﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعْوىِيْ أ ِ

َّ ْ إِنَّ ا ِ ْوَن َقْن ِعبَاَد يَْستَْكرِبُ
  ئايهت)؛ -60 غافرسۈره/ -40(َداِخِريَْن﴾  َسيَْدُخلُْوَن َجَهنَّمَ 

َخُء ُمخُّ الِْعبَاَدةِ «قال: ملسو هيلع هللا ىلص ان اجيب  عن أنس بن مالك[  احَْلَِديُْث: ُّ   (الرتمذي) ]» اَ
 ئىســـتىغپارنىئۈچۈن  قىلىپ، ئالالھنى ياد ئېتىش گۇناھىنى ئېتىراپ. 6

  ۆپ ئوقۇش؛ك
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اًرا﴾    ئايهت)؛ -10سۈره/نۇھ  -71(﴿َفُقلُْت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه اَكَن َلفَّ
ابًا﴾    ئايهت)؛ -3سۈره/نهسر  -110(﴿فََسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرُه إِنَُّه اَكَن تَوَّ

َْوِم يَ  احَْلَِديُْث: [ ْ ِْه يِف ا َ
تُوُْب إِ

َ
ْستَْغِفُر اهللا َوأ

َ
ْ أ ِّ ِْه، فَإِ

َ
َها اجَّاُس اْستَْغِفُرْوا اهللا َوتُْوُبْوا إِ فَّ

َ
ا ك
ةً  ْكرَثَ ِمْن َسبِْعنْيَ َمرَّ

َ
  ]؛ أ

يِّدُ  ــَ ِتْغَفاِر: س ــْ نَْت  امهلَل [ اْإلِس
َ
ْ  أ ِّ نَْت  إِالَّ  هل الَ  َر

َ
نَا َخلََقتَيِنْ  أ

َ
 َقْهِدكَ  وبََلَ  َقبُْدكَ  َوأ

ُعوُْذبَِك  اْستََطْعُت  َما َووَْعِدكَ 
َ
بُوْءُ  َصنَْعُت  َما رَشِّ  ِمنْ  أ

َ
َّ  بِِنْعَمِتَك  لََك  أ بُوْءُ  وَ  بَلَ

َ
ْ فَ  بَِذنيِْبْ  أ ِ  اْغِفْر

نُوَْب  َفْغِفرُ  َال  فَإِنَّهُ  ُّ نَْت  إِالَّ  ا
َ
  ] أ

  ھهزهر ئهيلهش؛قىلىشتىن سۆزلهرنى قااليمىقان . پايدىسىز، 7

ُ َيَعاىٰل:  ُ فْ قَْو ِ
َّ   ئايهت)؛ -3مۇئمىنۇن  -23(َن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضْوَن﴾ ﴿َوا

لِْسنَِتِهْم؟َهْل يَُكبُّ اجَّاَس يف اجَّاِر بَلَ وُُجوِههِ  احَْلَِديُْث: [
َ
  ] ْم إِالَّ َحَصائُِد أ

  :هدهنگه ئاالقىدار ئهمهللهرب

  ؛. پاكىز بولۇش1

ُ َيَعاىٰل:  ُ ْ ﴿قَْو الةِ فاْغِسلُوا يَن آَمنُواْ إَِذا ُقْمتُْم إِىَل الصَّ ِ
َّ َها ا فُّ

َ
يِْديَُكْم إِىَل  يَا ك

َ
 وُُجوَهُكْم َوأ

ْ بُِرُؤوِسُكمْ  رْ  الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا
َ
ْ َوأ ُروا هَّ َوإِن ُكنتُم  ُجلَُكْم إِىَل الَْكْعبنَِي َوإِن ُكنتُْم ُجنُبًا فَاطَّ

َن الَْغائِِط  نُكم مِّ َحٌد مَّ
َ
ْو َجاء أ

َ
ْو بَلَ َسَفٍر أ

َ
َ أ ْر ُمواْ  مَّ ُدواْ َماء َفتَيَمَّ ْو َالَمْستُُم النَِّساء فَلَْم جَتِ

َ
أ

نُْه َما يُِريُد ابُّ فَاْمَسُحواْ بِوُُجوِهُكْم  َصِعيًدا َطيِّبًا يِْديُكم مِّ
َ
ْن َحَرٍج  َوأ َْجَعَل َعلَيُْكم مِّ ِ

َرُكمْ  َُطهَّ ِ ُِتمَّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  َولَـِكن يُِريُد  ِ  -6سۈره/مائىده  -5(﴾ َو

 ئايهت).

ُ َيَعاىٰل: ﴿ ُ رْ قَْو  ئايهت). -4سۈره/مۇددهسسىر  -74(﴾ َوِعيَابََك َفَطهِّ
 َ َ [  حْلَِديُْث:ا   ] انُ مَ فْ اْإلِ  رُ طْ شَ  رُ هُ لطُّ ا
 َ َ  ةِ نَّ اجْلَ  احُ تَ فْ مِ [ حْلَِديُْث:ا َ  ةِ الَ الصَّ  احُ تَ فْ مِ  وَ  ةُ الَ لصَّ ا   ]رُ هُ لطُّ ا
  ؛اماز ئوقۇشن نهپله. 2
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ُ َيَعاىٰل:  ُ ُل ﴿قَْو مِّ َها الُْمزَّ فُّ
َ
ِو اغْ  نِْصَفهُ  ًال قُِم اللَّيَْل إِالَّ َقِليْ  يَا ك

َ
ْو   ًال ُقْص ِمنُْه قَِليْ أ

َ
أ

َشدُّ  ًال ثَِقيْ  إِنَّا َسنُليِْق َعلَيَْك قَْوًال  ًال زِْد َعلَيِْه َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرِييْ 
َ
إِنَّ نَاِشئََة اللَّيِْل يِهَ أ

قَْوُم ِقيْ 
َ
  ﴾ًال اجََّهاِر َسبًْحا َطِويْ  إِنَّ لََك يِف  ًال َوْطًءا َوأ
  ئايهت). -7~1/مۇززهممىل سۈره -73(

بىلهن جۈمه نــامىزىنى ئىزچىــل داۋامالشــــتۇرۇپ  نــامــاز ۋاخ بهش پهيغهمبىرىمىز
 ن،ۇغانامازالرنى ئوق هپلهئاتىلىدىغان ن هپد» ۈننهتلهرس هۋاتىبر« يهنهدىن باشقا ئوقۇغان

 ۇشۇپئىچى پ ۇغان،نامىزى ئوق هسـجىدم هھىييهتۇلت هكهتكىرىپال ئىككى ر هسـجىدكهم
ناماز  هكهتكىرىپ ئىككى ر هجىدكهسم ۇدۇلقايتىشىدا ئ هپهردىن، سۇغانناماز ئوق قالسـا
   قىلغان. تهشۋىق ئوقۇشقا شۇنداقالغان، ۇئوق

نامىزى، ئاي  ۇســــۇف)كتۇتۇلۇش ( كۈندا ۇتۇلغانت ۈنك هنهي هيغهمبىرىمىزپ
 ســــۇ تىلهشياغمىغاندا  ۇرنامىزى، يامغ ئـاي تۇتۇلۇش (خۇســــۇف)دا ۇتۇلغـانـت
 ۆگهتكهندهكئ هتئاي ۇرئاندىنق ســـاھابىلىرىگه. ۇغاننامىزى ئوق) ائىســـتىســـق(

 ۇپقناماز ئو هكهتئىشنى قىلماقچى بولغاندا ئىككى ر هرقىلىشنى (بىر هئىستىخار
 ېلىشــــنىســــ ۆڭلىگهك هنلىكىنىپايدىلىق ياكى زىيانلىق ئىك ڭئىشــــنىـ ۇئ

ــــنىئالالھتىن تىل  تھېي بىرىده ھهر كۈنىنىڭ ھېيت. ئىككى ئۆگهتكهن) هش
ىنى چاشــــگاھ هتىگئ ۇغان،نامىزى ئوق هھهججۇدت تۇرۇپ ېچه، كئوقۇغاننامىزى 

  . ۇغاننامىزى ئوق
 بولغان كچىهتىلىم شــــىنىۇبول اۋرا ڭھاجىتىنى رهبىرھـاجهت نامىزى (

ۇ)، ىدبول ياخشى هتىلىس تىلىكىنى ئالالھتىن ،پۇئوق ناماز تهكهر ئىككى كىشى
  لىقالر.قاتار نامازلىرى تهۋبه نامىزى، تهراۋىھ

َم ِمْن َذنِْبهِ مَ  احَْلَِديُْث: [ ُ َما َيَقدَّ َ إْحتَِسابًا ُغِفَر  ْلََة الَْقْدِر إِْفَمانًا وَّ َ   ] ْن قَاَم 
   بېرىش؛ سهدىقهنهفله . 3

زاكاتتىن باشقا سهدىقه -بهلگىلهنگهن ئۆشــرهشـهرىئهتته مۇسـۇلمانالرغا يهنى 
هت قىلىش، مېھماننى ھۆرمهتلهپ ساخاۋ-سهدىقه پىتىر، خهير :. مهسىلهن بېرىش

  قاتارلىقالر. تاماقالندۇرۇش تېزرهك، كۈتۈشياخشى 

ُ َيَعاىٰل: ﴿ ُ نْ لَ قَْو
َ
ِق َوالَْمْغرِِب َولَـِكنَّ تَُولُّواْ وُُجوْ  يَْس الرِْبَّ أ الرِْبَّ َمْن  َهُكْم قِبََل الَْمرْشِ

َْوِم اْآل  ْ َ َواجَِّبيِّنْيَ  تَاِب ِخِر َوالَْمآلئَِكِة َوالْكِ آَمَن بِاهللاِ َوا َ الَْماَل بَلَ ُحبِِّه َذوِي الُْقْر  َوآ
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َتَاىَم  ْ ِبيْ َوالَْمَساِكنْيَ  َوا آئِِلنْيَ  َواْنَن السَّ قَامَ ِل َوالسَّ
َ
قَاِب َوأ ِ الرِّ اَكَة وَ   َو َ الزَّ الَة َوآ َن فُوْ الُْموْ الصَّ

 ْ ابِِريْ  بَِعْهِدِهْم إَِذا َخَهُدوا سَ  نَ َوالصَّ
ْ
َّ  ءِ آيِف اْكَأ وْ وَِحنْيَ  ءِ آوالرضَّ

ُ
ِس أ

ْ
ٰ  اْكَأ فْ ل ِ

َّ ا َصَدقُوْ  نَ ـئَِك ا
وْ 
ُ
ٰ َوأ   ئايهت). -177سۈره/بهقهره  -2( ﴾نَ ـئَِك ُهُم الُْمتَُّقوْ ل

ُ َيَعاىٰل: ﴿ ُ ْ قَْو نِفُقوا
َ
يَن آَمنُواْ أ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
َ يَ  يَا ك ِ

ْ
ن يَأ

َ
ا َرَزْقنَاُكم مِّن َقبِْل أ ْوٌم الَّ َنيٌْع ِفيِه ِممَّ

الُِمونَ  َوَال ُخلٌَّة َوالَ    ئايهت). -254سۈره/بهقهره  -2( ﴾َشَفاَعٌة َوالاَْكفُِروَن ُهُم الظَّ

 َ ُقْوا اجَّاَر َولَْو بِِشقِّ َيْمَرةٍ اِ  حْلَِديُْث: [ا   ] يَّ
 َ َْوِم اْآلِخِر فَلْيُْكِرْم َظيْفَ  حْلَِديُْث: [ا ْ   ] هُ َمْن آَمَن بِاهللاِ َوا
  تۇتۇش؛ روزا پله. نه4

 َ َّ اكَ  [حْلَِديُْث: ا َّ َغُقْوَل َال ُفْفِطُر َوُيْفِطُر َح َن رَُسْوُل اهللاِ َصىلَّ اهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُصْوُم َح
  ] َغُقْوَل َال يَُصْومُ 

 َ يُْت (َخئَِشُة) رَُسْوَل اهللاِ َصىلَّ اهللا َعلَيِْه وَسَ فَ  [حْلَِديُْث: ا
َ
 لََّم ِاْستَْكَمَل ِصيَاَم َشْهٍر إِالَّ َما َرأ

ْكرَثَ ِصيَاًما ِمنُْه ىِف َشْعبَانَ 
َ
يُْت أ

َ
  ]  َرَمَضاَن َوَما َرأ

ــۇلۇلالھ ھهر ھهپتىنىڭ  ــهنبهرهس ــهپهرده دۈش ــهنبه كۈنلىرى، مهيلى س ، پهيش
 -15، -14، -13بولسۇن، مهيلى مۇقىمدا بولسۇن ھهر ئايدا ئاسماندىكى ئاينىڭ 

   .تۇتاتتىنهپله روزا  كۈنلىرى -9ر يىلى ئاشۇرا كۈنى، زۇلھهججىنىڭ كۈنلىرى، ھه
  ؛ھهج قىلىش ۆمره. ئ5

 َ نُوَْب َكَما َفنيِْف الِْكرْيُ َخبََث تَ « [حْلَِديُْث: ا ُّ ابُِعْوا َننْيَ احْلَجِّ َوالُْعْمَرةِ فَإِغَُّهَما َفنِْفيَاِن الِْفْقَر َوا
  ] أمحد والرتمذي) (رواه »احْلَِديْدِ 
  ئېتىكاپ؛. 6

  َ ِ َخ 	نْ قَ [  حْلَِديُْث:ا   مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ  اهللا عَ ىلَّ َص  يِبِّ اجَّ  ِج وْ زَ 	ةَ شَ ئ
َ
 ىلَّ َص  اهللاِ ُل وْ سُ رَ  نَ اكَ «: ْت الَ ا قَ هَ غَّ ك

 فَ  هُ سَ أْ رَ 	يَلَّ  إِ ِ دْ يُ  َف كَ تَ اقْ  اذَ إِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ اهللا عَ 
ُ
   ]»َت يْ اْكَ  ُل خُ دْ يَ  الَ  نَ اكَ ، وَ هُ لُ جِّ رَ أ

 ئۈچۈن ئېلىش ئــالــدىنى هتــنىــڭ. دىـنىــنــى ســــــاقــالش، زىــددىــي7
  تالالش؛ ياخشى شنىنىوق قىلىش، ياخشىقوشنىدارچىلىقنى 

 َ َمنُ  الَّ  َمنْ  اجْلَنَّةَ  يَْدُخُل  الَ  حْلَِديُْث: [ا
ْ
   ] بََوائَِقهُ  َجارُهُ  يَأ
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  ؛. ۋهدىگه ۋاپا قىلىش8

ُ َيَعاىٰل: ﴿ ُ َمانَاتِهِ قَْو
َ
يَن ُهْم ِأل ِ

َّ   ﴾ْم َوَقْهِدِهْم َراُعونَ َوا
 ﴿ئۇالر ئۆزلىرىگه تاپشۇرۇلغان ئامانهتلهرگه ۋه بهرگهن ئهھدىگه رىئايه قىلغۇچىالردۇر﴾

  ئايهت). -32 مائارىجسۈره/ -70(

ْن يُّطِ مَ  [ احَْلَِديُْث:
َ
ْن ُفْعِصيَُه فََال َفْعِصهِ يَْع اهللا فَلْيُِطْعُه َوَمْن نَّ ْن نََذَر أ

َ
  ] َذَر أ

 كېتهي، پــاالنچى بولمــاي كېتهينــداق بولســـــا ئــادهم بولمــاي ئىش مۇ ۇب
ئهبۇ بهكرى سىددىق رهزىيهلالھۇ دېگهندهك گهپلهر قىلماسـلىق كېرهك. بۇ ھهقته 

  بۇنىڭغا مىسال بوالاليدۇ: ھېكايىسىئهنھۇنىڭ 

ْن يُّْؤتُوْ 
َ
َعِة أ ِل ِمنُْكْم َوالسَّ ْولُوا الَْفضــْ

ُ
تَِل أ

ْ
ُ َيَعاىٰل: ﴿َوَال يَأ ُ َ َوالَْمَساِكنْيَ َقْو ِ الُْقْر ْو

ُ
 ا أ

 ُ ُ لَُكْم َوابَّ ْغِفَر ابَّ ْن فَّ
َ
بُّْوَن أ َال حُتِ

َ
َفُحْوا أ َصــْ ْ َْعُفْوا َو ْ ِ َو ِبيِْل ابَّ اِجِريَْن يِف ســَ  َلُفْوٌر َوالُْمهـَ

  ئايهت). -22سۈره/نۇر  -24( ﴾رَِّحيْمٌ 
قىز ه ياراتتى. گهرچه ئىمراننىـڭ ئـايـالىمۇ ئۆز ۋهدىســــىده تۇرۇشــــتا ئۈلگ

  ۋهدىسىگه ۋاپا قىلدى ۋه ئاتىدى:  تۇغۇلسىمۇ

ُ َيَعاىٰل: ﴿ ُ ِّ نََذرُْت لََك قَْو
ُة ِعْمَراَن رَبِّ إِ

َ
ًرا َفتََقبَّْل ِمينِّ  إِْذ قَالَِت اْمَرأ َما يِف َنْطيِن حُمَرَّ

ِميُع الَْعِليُم  نَت السَّ
َ
ِخِرهِ ... إِنََّك أ

َ
  ئايهتلهر). -37~35ئال ئىمران سۈره/  -3(﴾  إِىَل أ

  . ئىماننىڭ بارلىقىغا جهزم قىلىش؛9

ُ َيَعاىٰل:  ُ َولَمْ قَْو
َ
ِرىِي َكيَْف حُتِْيـي الَْمْوىَت قَاَل أ

َ
تُْؤِمن قَاَل بىََل  ﴿َوإِْذ قَاَل إِبَْراِهيُم رَبِّ أ

ِخِرهِ﴾ 
َ
َْطَمنِئَّ قَليِْب ... إِىَل أ ِّ   ئايهت). -260سۈره/بهقهره  -2(َولَـِكن 

  . كاپارهتنى ئادا قىلىش؛10

ُ َيَعاىٰل:  ُ ديُُّم ﴿قَْو ْفَمانُِكْم َولَـِكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َققَّ
َ
َال يَُؤاِخُذُكُم ابُّ بِاللَّْغِو يِف أ

ْفَماَن 
َ
ِخِرهِ ... األ

َ
  ئايهت). -89سۈره/مائىده  -5(﴾ إِىَل أ

ئازاد ىچســه بىر قۇل قىلىشــســا، قهســتهن يېســه، ئ جىمار روزىدامهســىلهن: 
مىســــكىننى  60قىلىش يــاكى ئىككى ئــاي ئــارقىمۇ ئــارقــا روزا تۇتۇش، يــاكى 

ــــىگه بىر  8جىنايهتلهر  تويغۇزۇش؛ ھهرهمدىكى ئېھرامدىكى تۈرلۈك بولۇپ، بهزىس
قوي قان قىلىش، بهزىســىگه ئىككى قوي قان قىلىش، بهزىسىگه بۇغداي بېرىش، 
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  يهنه بهزىسىگه سهدىقه بېرىش.
  بىرىمىز ئۇششاق ئىشالردا قهسهم قىلىشتىن توسقان.پهيغهم

 . ئهۋرهتنى يېپىش؛ 11

ُ َيَعاىٰل:  ُ بَْصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فُُروَجُهنَّ َوَال ُفبِْديَن ﴿قَْو
َ
َوقُل لِّلُْمْؤِمنَاِت َفْغُضْضَن ِمْن أ

ِخِرهِ﴾ ... ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمنَْها 
َ
  ئايهت) -31 سۈره/نۇر -24(إِىَل أ

  ئهرلهرنىڭ ئهۋرىتىنىڭ دائىرىسى:  

ُ  [ احَْلَِديُْث: َ نَُّه َمرَّ بَِمْعَمٍر وَُهَو بَِفنَاِء الَْمْسِجِد ، حُمْتَِبيًّا اَكِشًفا َقْن َطرِْف فَْخِذهِ ، َفَقاَل 
َ
ك

 ] »الَْفْخَذ َعْوَرةٌ  مَخِّْر فَْخَذَك يَا َمْعَمُر؛ فَإِنَّ «اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
]  ٍّ   قَاَل: قَاَل رَُسْوُل اهللا َصىلَّ اهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َقْن يلَعِ
ٍّ َوَال َميٍِّت « َ  ] (أبو داود وابن ماجه)» َال تَْكِشْف فَْخَذَك ، َوَال َينُْظْر إِىَل فَْخِذ 

ــڭ ئهۋرىت ــالنى ــاي ــدىكتىن تىزىغىچه، ئ ــڭ ئهۋرىتى كىن ى دېمهك، ئهرلهرنى
  باشتىن پۇتىغىچه بولۇپ، بۇالرنى يېپىش بهك زۆرۈردۇر.

 . قۇربانلىق قىلىش؛ 12

ُ َيَعاىٰل:  ُ ُ احكَّْقَوى ِمنُْكْم َكَذلَِك ﴿قَْو ُ نَا لَْن َفنَاَل اهللا حُلُْوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َولَِكْن فَّ
 ِ ْوا اهللا بَلَ َما َهَداُكْم َوبرَشِّ ُ َرَها لَُكْم حِكَُكربِّ   ﴾ الُْمْحِسنِنْيَ َسخَّ

  ئايهت). -37سۈره/ھهج  -22(

؟ َهِذهِ  َما [ احَْلَِديُْث: َ نِيُْكمْ  نَّةُ سُ  قَاَل: اْالَُضا
َ
َالمُ  َعلَيْهِ  إِبَْراِهيْمَ  أ   ] السَّ

 ئىشلىرىغا ياردهملىشىش؛جىنازا . 13

: الُْمْسِلمِ  بَلَ  الُْمْسِلمِ  قُّ حَ  [ احَْلَِديُْث:    ] َت، فَاْشَهْد ِجنَاَزتَهُ َوإَِذا َما ... ِستٌّ
 . قهرزنى ۋاقتىدا ئادا قىلىش؛ 14

ــتىن پاناھلىق تىلهيتتى،  ــاالم داۋاملىق قهرزدار بولۇپ قېلىش ــس پهيغهمبهر ئهلهيھىس
قهرزنىـڭ يـالغـانچىلىققا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېيتاتتى. ناۋادا قهرزدار ۋاپات بولســــا، 

  قىلىۋېتىپ ئاندىن چۈشۈرهتتى.نامىزىنى چۈشۈرمهي تۇرۇپ، قهرزىنى ئادا 
  ساقلىنىش؛ رىيادىن. مۇئامىلىده راستچىل بولۇش، 15

ُ َيَعاىٰل:  ُ َالَة َوُيْؤتُْوا ﴿قَْو ْفَن ُحنََفاَء َوُيِقيُْمْوا الصَّ ِّ ُ ا َ َْعبُُدوا اهللا خُمِْلِصنْيَ  ِ  
ِمُروا إِالَّ

ُ
َوَما أ
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اَكَة وََذلَِك ِدْفُن الَْقيَِّمةِ    ئايهت)؛ -5سۈره/بهييىنه  -98( ﴾الزَّ
 َ ْمَواِلُكْم َولِٰكْن إِ «ِديُْث: [ احَْل

َ
ْجَساِمُكْم َوَال إِىَل ُصَوِرُكْم َوَال إِىَل أ

َ
نَّ اهللا َال َفنُْظُر إِىَل أ

ْقَماِلُكمْ 
َ
نُْظُر إِىَل قُلُْوبُِكْم َوأ   (رواه مسلم عن أ هريرة) ]» فَّ

وشــــۇرماســــلىق، ھهقىقهتكه ھهققانىيهتته چىڭ تۇرۇش. ھهقىقهتنى ي. 16
  گۇۋاھلىق بېرىش، ئادىل بولۇش؛

ُ َيَعاىٰل:  ُ ْولَـئَِك َال َخَالَق لَُهْم يِف ﴿قَْو
ُ
ْفَمانِِهْم َعَمنًا قَِليًْال أ

َ
يَن يَْشرَتُوَن بَِعْهِد اهللاِ َوأ ِ

َّ إِنَّ ا
ِْهمْ  َ

ٌم﴾ يَْوَم الْقِ  اآلِخَرِة َوَال يَُكلُِّمُهُم اهللا َوَال َفنُْظُر إِ ِ
َ
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ  -3(يَاَمِة َوَال يَُزكِّ

  ئايهت). -77سۈره/ئال ئىمران 
ُ َيَعاىٰل:  ُ يَن َال يَشْ ﴿قَْو ِ

َّ وا بِاللَّْغوِ َوا وَر َوإَِذا َمرُّ وا ِكَراًما َهُدوَن الزُّ  -25( ﴾َمرُّ

  ئايهت). -72سۈره/فۇرقان 

ُ َيَعاىٰل:  ُ فْ ﴿قَْو ِ
َّ ِ َوا  ئايهت) -33 مائارىجسۈره/ -70( ﴾َشَهاَداتِِهْم قَائُِمْونَ َن ُهْم ب

 َ تِهِ ِديُْث: [ احَْل
ْ
ْي يَأ ِ

َّ َهَدآِء ا رْيِ الشُّ
ُكْم خِبَ ْخرِبُ

ُ
َال أ

َ
ِ  أ لََها ] هِ تِ ادَ هَ شَ ب

َ
  َقبَْل اَْن يَْسأ

   ] ٌل دِ َخ  امٌ مَ : إِ  هُ لُّ ظِ  الَّ إِ  لَّ ظِ  الَ  مَ وْ اهللا يَ  مُ هُ لُّ ظِ يُ  ةٌ عَ بْ سَ  [ احَْلَِديُْث:
  . نىكاھلىنىش ئارقىلىق ئىپپهت نومۇسىنى ساقالش؛17

نْ 
َ
 ﴿َوأ

َ
احِلِنْيَ ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِنْ ِكُحْوا اْأل يَُكْونُْوا ُفَقَراَء  يَاىَم ِمنُْكْم َوالصَّ

  ئايهت)؛ -32سۈره/نۇر  -24(ُفْغِنِهُم اهللا ِمْن فَْضِلِه َواهللا َواِسٌع َعِليٌْم﴾ 

 َ   ] اجِّاَكِح  ِمثُْل  لِلُْمتََحانَّنْيِ  يُرَ  لَمْ  [ ِديُْث:احَْل
ةٍ  رَُجٌل  خَيْلَُونَّ  الَ  [ احَْلَِديُْث:

َ
يَْطانَ  فَإِنَّ  بِإِْمَرأ   ] ثَاخِكُُهَما الشَّ

. ئــايــالنىــڭ ھهر جهھهتتىكى ھهققىنى ئــادا قىلىش ۋه ئۇنىڭغــا ۋاپــادار 18
  بولۇش، ئۆي ئىشلىرىغا ياردهملىشىش؛

ىــڭ ئهڭ ئۇلۇغى، ئهڭ شــــهرهپلىكى، ئــالى رهھبىرى بولغــان كىشــــىلهرن
  رهسۇلۇلالھ قانداق قىلدى؟

ْهيِلْ  [ احَْلَِديُْث:
َ
ُكْم ِأل نَا َخرْيُ

َ
ْهِلِه، َوأ

َ
ُكْم ِأل ُكْم َخرْيُ    ] َخرْيُ
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 ُ ُ ِي ِمثُْل  َولَُهنَّ  ﴿... :َيَعاىلٰ  قَْو
َّ  زٌ َعِزي َوابُّ  َدرََجةٌ  نَّ َعلَيْهِ  َولِلرَِّجالِ  بِالَْمْعُروِف  َعلَيِْهنَّ  ا

  ئايهت)؛ -228سۈره/بهقهره  -2( َحُكيٌم﴾ 
، كىيىملىرىنى يۇيغــان، تۈگمىلىرىنى مــايلىغــانپهيغهمبىرىمىز ئــايــاغلىرىنى ئۆزى 

  قادىغان.

ْوا [ احَْلَِديُْث:   ] نَِساُءُكمْ  تُِعفَّ  النَِّساءِ  َعِن  ِعفُّ
ــــى خىزمهت قىلىپ، ئۇال-. ئاتا19 رنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش، ئانىالرغا ياخش

  ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتىپ قويۇشتىن ساقلىنىش؛

ُ َيَعاىٰل: ُ ا َفبْلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكرَبَ  قَْو يِْن ِإْحَسانًا إِمَّ َ ِ الَّ َيْعبُُدواْ إِالَّ إِيَّاُه َوبِالَْوا
َ
َ َربَُّك أ ﴿َوقَ
َُّهَمآ ْو الِكَُهَما فَالَ َيُقْل ل

َ
َحُدُهَما أ

َ
َُّهَما قَْوًال َكِريًْما﴾  أ فٍّ َوَال َينَْهْرُهَما َوقُل ل

ُ
سۈره/ئىسرا  -17(أ

  ئايهت)؛ -23
ُ َيَعاىٰل: ُ ِخِرهِ﴾  قَْو

َ
يِْه إِْحَسانًا ... إِىَل أ َ ِ نَساَن بَِوا يْنَا اْإلِ  -15سۈره/ئهھقاف  -46(﴿َووَصَّ

  ئايهت)؛
ْوا[ احَْلَِديُْث: بَائَُكمْ  بِرُّ

َ
 ] اَْننَاُؤُكمْ  ترُِبُُّكمْ  أ

يْهِ  الرَُّجِل  َشتْمُ  الَْكبَائِِر: ِمنَ « [ احَْلَِديُْث: َ ِ يِْه؟وَ  الرَُّجُل  يَْشتَمُ  وََهْل  اهللاِ رَُسْوَل  ايَ  قَالُْوا: »َوا َ ِ  ا
بَاهُ  فَيَُسبُّ  الرَُّجِل  اَبَا يَُسبُّ  َغَعمْ « قَاَل:

َ
هُ  أ مَّ

ُ
هُ  فَيَُسبُّ  أ مَّ

ُ
  ] عليه) (متفق »أ

ْصبَحَ  َمنْ  [ يُْث:احَْلَدِ 
َ
ُ  اَْصبَحَ  ِالَبََويْهِ  ُمرِْضيًّا أ َ  َوَمنْ  اجْلَنَّةِ  إِىَل  َمْفتُوَْحانِ  بَابَانِ  َ ْم

َ
 فَِمثُْل  أ

ُ  اَْصبَحَ  ِالَبََويْهِ  ُمْسِخًطا اَْصبَحَ  َمنْ  َذلَِك  َ  َوَمنْ  اجَّارِ  إِىَل  َمْفتُوَْحانِ  بَابَانِ  َ ْم
َ
  لَِك]ذَ  فَِمثُْل  أ

بــالىالرنى يــاخشــــى ئهخالق بىلهن، بىلىم بىلهن تهربىيهلهش. ئۆزى  .20
ــــى كۆرۈش، قىز بىلهن ئوغۇلنى تهڭ  ــــىنى باراۋهر ياخش ئۈلگه بولۇش، ھهممىس

  كۆرۈش؛

ُ َيَعاىٰل: ُ ا وَُهَو َكِظيٌم﴾ قَْو َ َظلَّ وَْجُهُه ُمْسوَدًّ ن
ُ
َحُدُهْم بِاأل

َ
َ أ سۈره/نهھل  -16( ﴿َوإَِذا برُشِّ

  )؛ئايهت -58

َالةِ  اَْوالََدُكمْ  ُرْوامُ  [ احَْلَِديُْث: ُبْواُهمْ  َسبْعٍ  اَْننَاءُ  وَُهمْ  بِالصَّ ْننَاءُ  وَُهمْ  َوارْضِ
َ
  ] َعرْشٍ  أ

بالىنىڭ دادىســــى ئۈســــتىدىكى ھهقلىرى: ئانىســــىنى ياخشــــى تالالش، 
  ئىسمىنى ياخشى قويۇش، ئىلىم ئۆگىتىش.
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  يوقالش؛ توغقانالرنى.رهھىمدىل بولۇش، 21

ُ َيَعاىٰل: قَوْ  ُ لَُكمْ ُ ن َفْغِفَر ابَّ
َ
بُّوَن أ َال حُتِ

َ
َْصَفُحوا أ ْ َْعُفوا َو ْ ُ َلُفوٌر رَِّحيٌم﴾  ﴿... َو َوابَّ

  ؛ ئايهت) -22سۈره/نۇر  -24(
ُ َيَعاىٰل: ُ َها قَْو فُّ

َ
فْ  ﴿يَا ك ِ

َّ اا ْوَالِدُكْم َعُدوًّ
َ
ْزَواِجُكْم َوأ

َ
ْم لَّكُ  َن آَمنُْوا إِنَّ ِمْن أ

 -14سۈره/تهغابۇن  -64(فَإِنَّ اهللا َلُفْوٌر رَِّحيٌْم﴾  فَاْحَذُروُْهْم َوإِن َيْعُفْوا َوتَْصَفُحْوا َوَيْغِفُرْوا

  ئايهت)؛

  ] رَْحمٍ  قَاِطعُ  اجْلَنَّةَ  يَْدُخُل  الَ  [ احَْلَِديُْث: ؛ ] يُرَْحمْ  الَ  يَرَْحمْ  الَ  نْ مَ  [ احَْلَِديُْث:
ثَِرهِ فَلْيَِصْل رمَِحَهُ َمْن  [ احَْلَِديُْث:

َ
ُ يِف أ َ  

َ
ْو يُنَْسأ

َ
ُ يِف ِرْزقِِه أ َ ْن يُبَْسَط 

َ
ُه أ   ] رَسَّ

  . باشلىققا بوي سۇنۇش؛22

ُ َيَعاىٰل: ُ فْ  قَْو ِ
َّ َها ا فُّ

َ
ْمِر ِمنُْكْم ... إىَِل ﴿يَا ك

َ
ِ اْأل ْو

ُ
ِطيُْعواْ الرَُّسْوَل َوأ

َ
ِطيُْعواْ اهللا َوأ

َ
َن آَمنُواْ أ

خِ 
َ
  ئايهت)؛ -59سۈره/نىسا  -4(ِرهِ﴾ أ

ُرْوا َسَفرٍ  يِف  ثََالثَةٌ  اَكنَ  إَِذا [ احَْلَِديُْث: َحَدُهمْ  فَلْيَُؤمِّ
َ
  ] داود) (أبو أ

  قىلىش؛نامايان  ئادالىتىنى. ئۆزىنىڭ 23

قَْت وَ  [ احَْلَِديُْث:   ] يََدَها لََقَطْقُت  حُمَمَّدٍ  فَاِطَمُة بِنُْت  اهللاِ لَْو رَسَ
   هتكه ئهگىشىش؛. جامائ24

مهســــىلهن: رامىزان ئـايلىرىـدا ئـاي ئىزدهپ، ئاي كۆرۈشــــته، روزا تۇتۇش 
ئىشــــلىرىدا، روزىنى توختىتىپ ئىپتار قىلىدىغان ئىشــــالردا ۋه باشــــقا ھهممه 

  ساقالش كېرهك. ئىشالردا كۆپچىلىك بىلهن بىردهكلىكنى

 ُ ُ ْ فََسرَيَى ابُّ َقَملَُكْم َورَُسْو َوالُْمْؤِمنُوَن وََسرُتَدُّوَن إىَِل َخلِِم الَْغيِْب ﴿َوقُِل اْقَملُوا
َهاَدةِ    ئايهت)؛ -105سۈره/تهۋبه  -9(َفيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم َيْعَملُوَن﴾  َوالشَّ

نېمه كارىم، ئۆزۈم بىلســـهم بولدى، ئۆزۈمگه توغرا، دېمهســـتىن باشـــقىالرغا 
هچته ئايالى بىلهن كۆرگهن بولغان تهسـىرىنى ئويلىشىمىز الزىم. رهسۇلۇلالھنى ك

  دېگهن. »بۇ مېنىڭ ئايالىم«چاقىرتىپ:  ساھابىنى
 ا،رْيً خَ  هِ يْ لَ عَ  مْ تُ يْ نَ ا اثْ ذَ [ هَ  جامائهتنىڭ گۇۋاھلىقى ھهققىدىكى يهنه بىر ھهدىس:
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ُ  ْت بَ جَ وَ فَ   ا ذَ هَ ، وَ ةُ نَّ اجْلَ 	َ
َ
ُ  ْت بَ جَ وَ ا، فَ رَشًّ  هِ يْ لَ عَ  مْ تُ يْ نَ ثْ أ َ  .ارُ اجَّ 	َ  ] 	ِض رْ  اْالَ ىِف  اهللاِ اءُ دَ هَ شُ  مْ تُ غْ ا

  . بىلىم ئهھلىلىرىگه ئهگىشىش ۋه بوي سۇنۇش؛25

ُ َيَعاىٰل: ُ ْولُواْ الِْعلِْم قَآئَِماً بِالِْقْسِط  ﴿َشِهدَ  قَْو
ُ
نَُّه َال ِإلَـَه إِالَّ ُهَو َوالَْمَالئَِكُة َوأ

َ
َال  اهللا ك

  ئايهت)؛ -18ه/ ئال ئىمران سۈر -3(إِلَـَه إِالَّ ُهَو الَْعِزيُز احْلَِكيُم﴾ 
ُ َيَعاىٰل:  ُ ُبَها لِلنَّاِس َوَما َفْعِقلَُها إِالَّ الَْعالُِموَن﴾ ﴿قَْو ْمثَاُل نرَْضِ

َ
 -29(َوتِلَْك اْأل

  ئايهت)؛ -43سۈره/ئهنكهبۇت 

ُ َيَعاىٰل: ُ ْن ُهَو قَانٌِت آنَاء اللَّيِْل َساِجًدا َوقَائًِما حَيَْذرُ  قَْو مَّ
َ
َوَيرُْجو رمَْحََة َربِِّه قُْل  اْآلِخَرةَ  ﴿أ

ينَ  ِ
َّ يَن َفْعلَُموَن َوا ِ

َّ ْكَاِب  َهْل يَْستَوِي ا
َ
ْولُوا اْأل

ُ
ُر أ سۈره/زۇمهر  -39(﴾ َال َفْعلَُموَن إِغََّما َفتََذكَّ

  ئايهت)؛  -9
ُ َيَعاىٰل:  ُ نْ قَْو

ُ
غََّما أ

َ
َفَمن َفْعلَُم ك

َ
بَِّك احْلَقُّ ﴿أ َْك ِمْن رَّ َ

رُ  ِزَل إِ ْقىَم إِغََّما َفتََذكَّ
َ
 َكَمْن ُهَو أ

ْكَاِب﴾ 
َ
ْولُواْ األ

ُ
  ئايهت)؛ -19سۈره/رهئد  -13(أ

  احَْلَِديُْث: [
ُ
ْو حُمِبًّا َوَال تَُكْن َخاِمًسا َفتُْهِلُك ]أ

َ
ْو ُمْستَِمًعا أ

َ
ْو ُمتََعلًِّما أ

َ
   ْغُد َخمِلاً أ

  . ئادهملهر ئوتتۇرىسىنى ياراشتۇرۇش؛26

 ُ ُ َخَويُْكْم َوايَُّقوا اهللا لََعلَُّكْم  َيَعاىٰل:قَْو
َ
ْصِلُحوا َننْيَ أ

َ
﴿... إِغََّما الُْمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فَأ

  ئايهتلهر)؛ -10~9سۈره/ھۇجۇرات  -49(تُرمَْحُوَن﴾ 
ُ َيَعاىٰل: ُ َمَر بَِصَدقَةٍ  ﴿الَ  قَْو

َ
َْواُهْم إِالَّ َمْن أ ْو َمعْ  َخرْيَ يِف َكِثرٍي مِّن جنَّ

َ
ْو إِْصَالٍح َننْيَ أ

َ
ُروٍف أ

ْجًرا َعِظيًما﴾  اجَّاِس َوَمن َفْفَعْل َذلَِك 
َ
سۈره/نىسا  -4(اْنتََغاء َمرَْضاِت ابِّ فََسوَْف نُْؤِييِه أ

  ئايهت)؛ -114
  قىلىش؛ كۆرمهسلىك كېرهك، يا ئايرىۋېتىش، يا كېتىپ تهۋسىيه: جېدهل

  ىش؛ى قىلغۇچىالرغا ياردهم قىلن. ياخشى ئىشالر27

ُ َيَعاىٰل:  ُ ﴿َوَيَعاَونُواْ بَلَ الرْبِّ َواحكَّْقَوى َوَال َيَعاَونُواْ بَلَ اِإلثِْم َوالُْعْدَواِن َوايَُّقواْ اهللا إِنَّ قَْو
  ؛)بىر قىسمى ئايهتنىڭ -2سۈره/مائىده  -5(اهللا َشِديُْد الِْعَقاِب﴾ 

  . ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش، يامان ئىشالردىن توسۇش؛28
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ُ َيَعاىٰل:قَ  ُ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَكِر ﴿ ْو
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنْتُْم َخرْيَ أ

  ئايهت)؛ -110سۈره/ئال ئىمران  -3(﴾ َوتُْؤِمنُوَن بِاهللاِ

َ [ مَ  احَْلَِديُْث: ْهُ نِيَِدهِ ، فَإِْن ل ى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا فَلْيَُغريِّ
َ
تَِطْع ْم يَْستَِطْع فَِبِلَسانِِه ، فَإِْن لَْم يَسْ ْن َرأ

ْفَمانِ  ْضَعُف اْإلِ
َ
  ] فَِبَقلِْبِه ، وَٰذلَِك أ

  چېگراسىنى ئايرىپ تۇرۇش؛-. ھاالل ھارامنىڭ چهك29

ٌ  احَْلََالُل  [ احَْلَِديُْث: ٌ  َواحْلََرامُ  َننيِّ    ] ُمْشتَِبَهاٌت  بَيْنَُهَما َوَما َننيِّ
  يُِريْبَُك] َماالَ  إِىَل  يُِريْبَُك  َما عْ دَ  [ احَْلَِديُْث:
ْفَماُن: َما [ احَْلَِديُْث: تَْك  إَِذا قَاَل  اْإلِ نَْت  َسِيّئَتَُك  وََساَءتَْك  َحَسنَتَُك  رَسَّ

َ
  ] ُمْؤِمنٌ  فَأ

ـــتا ئومۇمىي. 30 -خهلق بىردهك بولۇش (يۇرت ئۆز يۇرت ۋهتىنىنى قوغداش
  ۋهتهن ئىمان دېمهكتۇر)؛

  ئادا قىلىش؛ . ئامانهتنى31
مۇئمىننىڭ ئهڭ چوڭ سۈپىتى ئامانهتدار بولۇشتۇر. چۈنكى، بىزنىڭ تۇرغان 

چاقا ئامانهت، ئۆي -پۈتكىنىمىز ھهممىســــى ئـامـانهت: ئىمـانىمىز ئامانهت، باال
  ئامانهت، مال ئامانهت، سۆھبهت ئامانهت، بىلىم ئامانهت....

َمانَاتِِهْم َوَقْهِدِهْم رَ 
َ
يَن ُهْم ِأل ِ

َّ   ئايهت)؛ -32 مائارىجسۈره/ -70(اُعوَن﴾ ﴿َوا
ْخلََف َوإَِذا أْؤتُِمَن َخاَن وَ يَُة الُْمنَاِفِق ثََالٌث: إَِذا َحَدَث َكِذَب آ [

َ
  ]إَِذا وََعَد أ

  . قهرز ئېلىشتا ۋه قهرز بېرىشته ھۆججهتلىشىش؛32

ُ َيَعاىٰل: ُ يَن آَمنُواْ إَِذا تََدايَنتُم بِ  قَْو ِ
َّ َها ا فُّ

َ
َسىمًّ فَاْكتُبُوُه ... ﴿يَا ك َجٍل مُّ

َ
ِخِرهِ إِ َديٍْن إِىَل أ

َ
﴾ ىَل أ

 ئايهت)؛ -282سۈره/بهقهره  -2(
  ھۆرمهتلهش؛قوشنىالرنى . خۇلۇم 33

َمنُ  الَّ  َمنْ  اجْلَنَّةَ  يَْدُخُل  الَ  [ احَْلَِديُْث:
ْ
  ] بََوائَِقهُ  َجارُهُ  يَأ

ِيْ  الُْمْؤِمنُ  لَيَْس  [ احَْلَِديُْث:
َّ   ] َجائِعٌ  وََجارُهُ  يَْشبَعُ  ا

ســــىپــايه، گۈزهل -تىجــارىتى ھــاالل بولۇش، مۇئــامىلىــده ســــىلىق. 34
  ئهخالقلىق بولۇش؛ 
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] َوإَِذا بَاعَ  إَِذا َسْمًحا رَُجالً  اهللا ِحمَ رَ  [ احَْلَِديُْث: ٰ   اْشرَتٰى َوإَِذا اْقتَ
ْفَمانُ  َما [ احَْلَِديُْث: رْبُ  « قَاَل: ؟ اْإلِ َماَحةُ  اَلصَّ   ] » َوالسَّ

  . ئىسراپچىلىق قىلماسلىق؛35

ُ َيَعاىٰل: ُ فُواْ إِنَُّه َال  قَْو ُبواْ َوالَ ترُْسِ ﴿يَا بيَِن آَدَم ُخُذواْ ِزينَتَُكْم ِعنَد لُكِّ َمْسِجٍد ولُكُواْ َوارْشَ
ِفنَي﴾    ئايهت)؛ -154سۈره/ئهئراف  -7(حُيِبُّ الُْمرْسِ

  ش؛. چۈشكۈرگۈچىگه ئالالھنىڭ رهھمىتىنى تىله36

: الُْمْسِلمِ  بَلَ  الُْمْسِلمِ  قُّ حَ  [ احَْلَِديُْث: تْهُ  َوإَِذا َقَطَس  ... ِستٌّ    ] ... فََحِمَد اهللا فََشمِّ
  ئادهملهرگه زىيانكهشلىك قىلىشتىن ساقلىنىش؛. 37

ِمنَُه اجَّاُس  َمنْ  اَلُْمْؤِمنُ  [ احَْلَِديُْث:
َ
ِلمُ  أ ــْ ِلمَ  َمنْ   اَلُْمس ــَ ِلُمْونَ  س ــْ انِهِ   ِمنْ  الُْمس ــَ  وَيِدهِ  لِس

وَْء]    َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر السُّ
  ساالم قىلغۇچىغا جاۋاب قايتۇرۇش؛. 38

: الُْمْسِلمِ  بَلَ  الُْمْسِلمِ  قُّ حَ  [ احَْلَِديُْث:    ]... إَِذا لَِقيْتَُه فََسلِّْم َعلَيْهِ  ِستٌّ
  ھهرىكهتلهردىن ساقلىنىش؛-پايدىسىز، ئهرزىمهس سۆز. 39

 ُ ُ ْفَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضْونَ ﴿ َيَعاىٰل:قَْو ِ
َّ   ئايهت)؛ -3سۈره/مۇئمىنۇن  -23( ﴾َوا

ـــا ئېلىۋېتىش، 40 ـــىلهر بولس ـــىدىغان نهرس  تۈزلهپ ئويماننى. يولدا پۇتلىش
ِريِْق ]؛قويۇش؛ ھهدىس:  ٰذى َعِن الطَّ

َ
  [ إَِماَطُة اْأل

ئهزىيهتلهرنى ســــىنـاپ بـاقايلى، ماشــــىنىنى توختىتىپ تۇرۇپ، يولدىكى 
  ئېلىۋېتهيلى، ئىماننىڭ لهززىتىنى تىتىش پۇرسىتىگه ئېرىشىشىمىز مۇمكىن. 

ۆزىمىزنى قىيامهت بىلهن ساۋابلىرىمىزنىڭ مۇناسىۋىتى ھهققىده كهلگهن سـ
  بىلهن ئاياغالشتۇرىمىز:» زهلزهله سۈرىسى«تۆۋهندىكى 

ُ َيَعاىٰل:  ُ َ ﴿قَْو رُْض ِزلَْزال
َ
ْعَقالََها  ا هَ إَِذا ُزلِْزلَِت اْأل

َ
رُْض أ

َ
ْخرََجِت اْأل

َ
ْ  َوأ ن َساُن َوقَاَل اْإلِ

ْخبَارََها  َما لََها 
َ
ُث أ َ لََها  يَْوَمئٍِذ حُتَدِّ ْو

َ
نَّ َربََّك أ

َ
ْشتَاتًا بِأ

َ
ْوا  يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر اجَّاُس أ لِّرُيَ

ْقَمالَُهْم 
َ
ٍة َخرْيًا أ ْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ا يََّرهُ  َرُه يَّ  َفَمْن فَّ ٍة رَشًّ ْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ   ﴾َوَمْن فَّ

زېمىن (قوينىــدىكى) يۈكلىرىنى (يهنى مهدهنلهر،  ؛زېمىن قــاتتىق تهۋرىتىلگهنــده﴿
ـــان (يهنى كاپىر) ئۇنىڭغا (يهنى زېمىنغا):  ؛ئوتالر، ئۆلۈكلهرنى) چىقارغاندا نېمه «ئىنس
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هرلىرىنى (يهنى ئۇنىڭ ئۈســــتىده بۇ كۈنـده زېمىن ئۆزىنىـڭ خهۋ ؛دېگهنـده» بولـدى؟
 ىنىڭرهبب(ئۇنىڭ مهلۇم قىلىشى)  ؛يامان ئىشالرنى) مهلۇم قىلىدۇ-ئىشــلهنگهن ياخشــى

ــقا ئهمر قىلغانلىقىدىندۇر ــۇنداق قىلىش ــىلهر قىلغان ئهمهللىرىنىڭ  ؛ئۇنى ش بۇ كۈنده كىش
توپ بولۇپ تارىلىپ -نهتىجىسـىنى كۆرۈش (يهنى نهتىجىسـىگه ئېرىشىش) ئۈچۈن توپ

 ؛كىمكى زهررىچىلىـك يـاخشــــى ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ ؛كېتىـدۇ
 -99( كىمكى زهررىچىلىـك يـامـان ئىش قىلىـدىكهن، ئۇنىـڭ جـازاســــىنى تارتىدۇ﴾

  ئالالھ تائاال ئىشلىرىمىزغا ئاسانلىق بهرسۇن، ئامىن! ئايهتلهر). -8~1سۈره/زهلزهله 
********************************************************* 

  دىكى دۇئاالردىن تالالنمىالر»قۇرئان كهرىم«

يَّتِنَا َوِمنْ  لََك  ُمْسِلَمنْيِ  َواْجَعلْنَا بَّنَارَ ﴿ ةً  ُذرِّ مَّ
ُ
ْسِلَمةً  أ ِرنَا لََّك  مُّ

َ
 َعلَيْنَآ َوتُْب  َمنَاِسَكنَا َوأ

نَت  إِنََّك 
َ
   ﴾ الرَِّحيمُ  احكَّوَّاُب  أ
 هۋالدلىرىمىزدىنمۇئ ڭقىلغىن، بىزنىــ هتمهنئىتــائ ڭگهۆزۈ! ئىككىمىزنى ئرهببىمىز﴿

 ۈرگىن،قائىدىلىرىنى بىلد هجىمىزنىڭھ هچىقـارغىن، بىزگ ۈممهتئ هتمهنئىتـائ ۆزۈڭگهئ
اھايىتى ن ۇچىسهن،قىلغ ۇلناھايىتى قوب هۋبىنىت هنسـ ۈنكىقىلغىن، چ ۇلقوب هۋبىمىزنىت
  ئايهت)؛ -128سۈره/بهقهره  -2(﴾ ېھرىبانسهنم

ْغيَا يِف  آتِنَا بَّنَارَ ﴿ ُّ ِ  َحَسنَةً  ا    ﴾ اجَّارِ  َب َعَذا َوقِنَا َحَسنَةً  اآلِخَرةِ  َو
ياخشــــىلىق ئاتا  هتتىمۇياخشــــىلىق ئاتا قىلغىن، ئاخىر ۇنياداد ه! بىزگرهببىمىز﴿

  ئايهت)؛ -201سۈره/بهقهره  -2(﴾  قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

فِْرْغ َعلَيْنَا﴿
َ
نَا بَلَ الَْقْوِم الاَْكفِِرينَ  َربَّنَا أ قَْداَمنَا َوانرُصْ

َ
ا َوَعبِّْت أ     ﴾َصرْبً

ىق ساباتل هدهملىرىمىزنىق ۇرغىن،تولد هنچىداملىقلىق بىل هلبىمىزنى! قرهببىمىز﴿
 ؛)ئايهت -250 هقهرهبسۈره/ -2(﴾ هرگىنب هميارد هقارشى بىزگ هۋمگهقىلغىن، كاپىر ق

َْوٍم الَّ َريَْب ِفيِه إِنَّ ابَّ َال خُيِْلُف الِْميَعادَ َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع ا﴿ ِ   ﴾جَّاِس 
ــ﴿رهببىمىز ــىزكى،! ش ــىك ۈبھىس ــ ېلىش ــىزش ــابھ هنى(ي ۈندهبولغان ك هكس  ېس

 هدىسىگهۋ ئالالھ ۈبھىسىزكى،. شۇچىسهنتوپلىغ هرنى) كىشىلۈنىدهك هتقىيام ېلىنىدىغانئ
    .)ئايهت -9ئال ئىمران سۈره/ -3( ﴾ۇخىالپلىق قىلمايد
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   ①ئۆلچهملىك ۋهز سۆزلهش ئۇسۇلى

ِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيمِ    ِۢ ابَّ
  

ِ  احَْلَْمدُ  ِى ِبَّ
َّ احِلَاُت  تَِتمُّ  بِِنْعَمِتهِ  ا ِى ،الصَّ

َّ نْ  لَْوَال  ِجَْهتَِدى ُكنَّا َوَما لَِهَذا َهَدانَا ا
َ
 هُ ِليَْماتُ َوتَسْ  اهللاِ وََصلََواُت  اهللا َهَدانَا أ

ْسَوتِنَا َوإَِماِمنَا َسيِِّدنَا لِلَْعالَِمنْيَ  الُْمْهَداةِ  رمَْحَِتهِ  بَلَ 
ُ
ِ  وبََلَ  حُمَمَّدٍ  وََحِبيِْبنَا َوأ ِ   الِْقيَاَمةِ  يَْومِ  ىَل إِ  بِإِْحَسانٍ  ايَّبََعُهمْ  ِوَمِن  وََصْحِبهِ  آ

ا مَّ
َ
 َنْعُد: أ

 ُ ُ ُ ﴿ َيَعاىَل: قَْو ْحَسنُ  يِهَ  بِالَّيِتْ  وََجاِدلُْهمْ  احْلََسنَةِ  َوالَْموِْعَظةِ  بِاحْلِْكَمةِ  َك َربِّ  َسِبيْلِ  إِىِل  ْدعُ ا
َ
ْعلَمُ  ُهوَ  َربََّك  إِنَّ  أ

َ
 بَِمنْ  أ

ْعلَمُ  وَُهوَ  َسِبيِْلهِ  َقنْ  َضلَّ 
َ
  ﴾بِالُْمْهتَِدْفنَ  أ

 بوالاليمىز؟ ۋائىزالردىنقانداق قىلغاندا ئۆلچهملىك 

پهيغهمبىرىمىزنىــڭ  شــــۇغۇلالنغــانالرىي ۋهزىپه بىلهن ، دىنهنلهردىـنىـي بىـلىـم ئىـگىلىگ

 ده مۇنداق كۆرسهتكهن:»قۇرئان كهرىم«مىز ئالالھ تائاال رهببىۋارىسلىرىدۇر. بىزنىڭ ئۇلۇغ 

ِيْ ﴿
َّ َِّما َننْيَ  َوا قًا ل َْك ِمَن الِْكتَاِب ُهَو احْلَقُّ ُمَصدِّ َ

وَْحيَْنا إِ
َ
َ  أ ْوَرْعَنا الِْكتَاَب  ِبرٌي بَِصرْيٌ يََديِْه إِنَّ اهللا بِِعبَاِدهِ خَل

َ
ُعمَّ أ

ْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاخْلرَْيَاِت  َْفِسِه َوِمنُْهم مُّ ْفَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم جِّ ِ
َّ ِ َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الْكَ ا  ﴾ِبرْيُ  بِإِْذِن ابَّ

يهنى قۇرئـان) ھهقتۇر. ئىلگىرىكى كىتـابالرنىڭ (راســــتلىقىنى) قىلغـان كىتـاب ( ۋهھيىســــاڭـا بىز ﴿

ـــپاتلىغۇچىدۇر،  ھهقىقهتهن بهندىلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر، كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر. ئاندىن بىز كىتاب  ئالالھئىس

(يهنى قۇرئان) نى بهندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغان كىشــىلهرگه مىراس قىلىپ بهردۇق. ئۇالرنىڭ بهزىســى ئۆزىگه 

(يهنى كۆپ  ۇرھالد لۇم قىلغۇچىدۇر (يهنى قۇرئاننى تىالۋهت قىلغان بىلهن ئهمهل قىلمايدۇ)، بهزىســى ئوتتۇرازۇ

نىڭ ئىزنى بويىچه ياخشى ئالالھچاغالردا قۇرئانغا ئهمهل قىلىپ، قىسمهن چاغالردا ئهمهل قىلمايدۇ) ۋه بهزىسى 

  ئايهتلهر). -32~31 فاتىرسۈره/ -35( ﴾تتۇرئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇر. ئهنه شۇ كاتتا مهرھهمه

                                                        
   بېشى ئالدىنقى سانالردا. ①
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نىــڭ ھهق ئىكهنلىكىنى، ئۆزىــدىن ئىلگىرىكى »قۇرئــان كهرىم«ئىككى ئــايهتتىن  يۇقىرىقىبىز 

ــــپاتاليدىغان كىتاب  ــــت ئىكهنلىكىنى ئىس كىتابالرنىڭ ئالالھ تائاال تهرىپىدىن كهلگهنلىكىنىڭ راس

ــۇڭا مۇھهممهد  هھۋالىنىئىكهنلىكىنى ھهمده ئالالھ بهندىلهرنىڭ ئ تولۇق بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى، ش

ــىلهرنى تالالپ، ئۇالرغا  ــىم كىش ــاالمدىن كېيىن بهندىلهرنىڭ ئىچىدىن بىر قىس ــس ۇرئان ق«ئهلهيھىس

نى مىراس »قۇرئان كهرىم«نى مىراس قـالـدۇرۇپ بهرگهنلىكىنى جـاكارلىغاندىن باشــــقا، يهنه »كهرىم

ـــىلهرنىڭمۇ ئۈچ خ ـــۇرۇپ ئالغان كىش ىل بولىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ بىر خىلى قۇرئاننى قىلىپ تاپش

ئوقۇغـان بىلهن ئهمهل قىلمـاي ئۆزىگه ئۆزى زۇلۇم قىلىـدىغانلىقىنى، يهنه بىر خىلى قۇرئاننى ئوقۇپ 

تۇرىدىغانلىقىنى، لېكىن  ئوتتۇرھالكۆپ چـاغالردا ئهمهل قىلغان بولســــىمۇ، بهزىده ئهمهل قىلماي 

ى ۋه ئىزنى بىلهن قۇرئانغا ئهمهل قىلىپ ياخشــــى ئىشــــالرنى ئۈچىنچى خىلى ئالالھنىڭ ھىدايىت

ــىلهرنىڭ ئۇلۇغ ئالالھ تائاالنىڭ كاتتا مهرھهمىتى  ــۇنداق كىش ــقا ئالدىرايدىغانلىقىنى، ئهنه ش قىلىش

ــتىده بولىدىغانلىقىنى چ ــىنىۋالىمىزئۈس ــۇنى چۈش ــىنىۋالىمىزكى. بۇ ئايهتتىن يهنه ش ــۈش الم ، ئىس

 ىنهيغهمبىرىمىزدهل قىلىش ھهمده ئۇنى باشقىالرغا يهتكۈزۈش ئىشى پدىنىنى ئۆگىنىش، ئۇنىڭغا ئهم

يۇقىرىقى ئايهتته كۆرســــىتىلگهن  ۇندىغىنىمىزدىالمىراس قـالغـان ۋهزىپه بولۇپ، ئۇنى ياخشــــى ئور

ئــالالھ تــائــاالنىــڭ رازىلىقىغــا  رهببىمىزئۈچىنچى خىــل كىشــــىلهرنىــڭ قــاتــارىغــا كىرىــپ، ئۇلۇغ 

 مىزهتلىكىقولغا كهلتۈرهلهيمىز؛ شۇنىڭدهك دۇنيا ئۈچۈنمۇ، ئاخىر ابالرنىۋئېرىشهلهيمىز ھهم كاتتا سا

ــاالممۇ ئۆزىنىڭ بىر  ــس ئۈچۈنمۇ ياخشــى ئىش قىاللىغان بولىمىز. پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىس

  ھهدىسىده دىنىي ئۆلىماالرنىڭ ئورنىنى، ۋهزىپىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن: 

نِْبيَاءِ  َوَرثَةُ  ُعلََماءَ الْ  نَّ إِ  [ احَْلَِديُْث:
َ
   ] اْأل

  .»ئۆلىماالر ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋارىسلىرى«

بىز دىنىي بىلىم ئىگىلىگهن دىنىي زاتالرنىـڭ ۋهزىپىســــى ئېغىر ئهمما شــــهرهپلىك،  ،دېمهك

 چۈشــكهن پهرز، گهدىنمىزگهمهســئۇلىيهتچانلىقى يۇقىرى بولۇپ، ئۇنى ئۆز اليىقىدا مۇۋاپىق ئورۇنداش 

ــــۆز ــــقىنىمىزدا س ــــۆزنى قىلغىنىمىزدا، ھهربىر قهدهمنى باس ــــۇڭا بىز ھهربىر س ھهرىكىتىمىز -ش

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ســۈننىتىگه ئۇيغۇن كهلدىمۇ يوق دېگهننى ئېســىمىزگه ئېلىشــىمىز، ھهر ۋاقىت، 

پ ده مۇنداق ده»قۇرئان كهرىم«ھهر جـايـدا پهيغهمبىرىمىزنى ئۈلگه قىلىشــــىمىز الزىم. ئالالھ تائاال 

  كۆرسهتكهن:

ُ تَٰعاىٰل:  ُ ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمنْ رَُسوْ  ﴿لََّقْد اَكَن لَُكْم يِفْ قَْو
ُ
ِ أ َْوَم اْآلِخَر وََذَكَر اهللا ااَكَن يَرُْجوْ  ِل ابَّ ْ    ﴾اَكِثرْيً  اهللا َوا

هسۇلۇلالھ ر __ قىلغان ۋه ئالالھنى كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه ئۈمىدئالالھنى، ئاخىرهت كۈنىنى  __ سىلهرگه﴿

  ئايهت). -21سۈره/ئهھزاب  -33( ﴾ئۈلگىدۇرئهلۋهتته ياخشى 



 

78 

 ېتهكچىمىزئهگىشــــىدىغان ئۈلگىمىز، ي هرىكىتىمىزدهھ-دېمهك، پهيغهمبىرىمىز ھهربىر ســــۆز

ــا پهيغهمبىرىمىز ۋهز ــداقت ــداق -بولۇشــــى كېرهك. ئۇن ــان ــان؟ ق ــدىغ ــداق ئورۇن ــان نهســــىھهتنى ق

رىمىزنى ئۈلگه قىلىشىمىز ئۈچۈن قانداق قىلىشىمىز الزىم؟ مۇۋهپپهقىيهتلهرگه ئېرىشكهن؟ پهيغهمبى

يىللىق ھـاياتىغا ئىنچىكىلىك بىلهن كۆز يۈگۈرتۈپ،  23بۇنىڭـدا ئـالـدى بىلهن پهيغهمبىرىمىزنىـڭ 

  ئۆگىنىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ. ۇسلۇبلىرىنىنهسىھهت، دهۋهت قىلىش ئ-ئۇنىڭ ۋهز

ا ئالدى بىلهن ئىســــالم ئهقىدىســــىگه دائىر پهيغهمبىرىمىز ئهلهيھىســــســــاالم ئۆزىنىڭ ھاياتىد

ڭ بارلىقىغا، ئالالھ تائاالنى-مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان، مهسىلهن: ئالالھ تائاالغا ، ئۇنىڭ بىرلىك

 ، قىيامهت كۈنىنىڭهىرىگهلچىلئئالالھ تائاالنىڭ پهرىشـــتىلىرىگه، شـــۇنىڭدهك ســـاماۋى كىتابالرغا، 

ـــىبولىدىغانلىقىغا، ئۆلگهندىن كېيى ـــىنىڭ -ن تىرىلىدىغانلىققا، ياخش ـــالرنىڭ ھهممىس يامان ئىش

دهلىللهرنى كهلتۈرۈپ قــايىــل -ئــالالھ تــائــاال تهرىپىــدىن بولىــدىغــانلىقىغــا ھهر جهھهتتىن پــاكىــت

 بايان قىلغان. ئۇنىڭدىن هركانىنىقىلىشـتىن باشـالپ، ئىككىنچى قهدهمده ئىسالم دىنىنىڭ بهش ئ

ناسـىۋهتكه دائىر بىر قاتار ئهھكامالرنى چۈشهندۈرۈشكه باشلىغان قالسـا ئىسـالم ئهخالقى، ئاممىۋى مۇ

ياخشى ساقالشقا ئائىت مهسىلىلهر بولسۇن، ھهممىسىدىال  هسىلنىھهمده دىننى، جاننى، ئهقىلنى، ن

ئهڭ ئالدى بىلهن ئهڭ مۇھىم مهســىلىلهرنى ئالدىنقى قاتاردا بايان قىلىپ، تهدرىجىي ھالدا ئىســالم 

شـىشـىگه ئاســاس ســالغان، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، ئۆزىده ھهقىقىي پهيغهمبهرگه دىنىنىڭ مۇكهممهللى

، شـــهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ هقىدىلىرىنىڭخاس ئېســـىل خىســـلهتلهرنى نامايان قىلىپ، ئىســـالم ئ

ئهمهلىيلىشـىشـىگه ئۆزى ئۈلگه كۆرسـهتكهن. شـۇڭا پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهخالقى توغرىسىدا سورالغان 

ھهرىكهتلىرىنىڭ -ســــۆزلىرىنىڭ، ئىش-الھۇ ئهنھا پهيغهمبىرىمىزنىڭ گهپچـاغدا، ئائىشــــه رهزىيهل

ــان كهرىم«ھهممىســــى  ـــــادىر »قۇرئ ــدا س نىــڭ كۆرســــهتمىلىرى بويىچه ئۇنىڭــدىن تهبىئىي ھــال

  بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن:

  .»ۆزى ئىدىئۇنىڭ ئهخالقى قۇرئاننىڭ دهل ئ«  ] اَلُْقْرآنَ  ُخلُْقهُ  اَكنَ  [ احَْلَِديُْث:

شـۇڭا بىز پهيغهمبىرىمىزنىڭ ۋارىسـلىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن، ھهر بىر ئېغىز سۆزىمىزده، 

نهسىھهت قىلغان ۋاقتىمىزدىمۇ -رهسۇلۇلالھنى ئۈلگه قىلىشىمىز، ھهتتا ۋهز هرىكىتىمىزدهبىر ھ ھهر

     پائالىيهتلىرىنى ئۆرنهك قىلىشىمىز الزىم.-ئۇنىڭ مۇبارهك ئىش

  .ۆتىمىزئ ۇپقوي ۇرىغائوتت هرتلهرنىش هزىب ۇلىدىغانقوي ۆزلىگۈچىلهرگهس زۋه تۆۋهنده

  هرتلىرىش ېگىشلىكھازىرالشقا ت ۋائىزالرنىڭ

 لىسهېتهكي ۆزلهپس ۋهزباشقىالرغا  هربىيهلىنىشى،ت ۆزلىرىئ هنئالدى بىل ۆزلىگۈچىلهرنىڭس ۋهز
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جارى  رولىنى همۇنىلىكن ۆزىنىڭتىكلىشى، ئ ۆزىدهئ ۈپهتلهرنىياخشى س هگهشكۈدهككىرىپ ئ هينىگهك

 ۇرغىلى،ئاشــــ ۈنۈمىنىئ ۋهزنىڭبولغان  ۆزلىمهكچىقىلغاندىال ســــ ۇنداقالشــــ ېرهك،ك ۇرۇشــــىقىلد

 ېتهكچىلىكي همهلىيئ هتكهئارقىلىق جامائ ۇب ۇالرئ ۇنداقالشــــ ۇ،بولىد هتكىلىي هغـايىگ-هقســــهتم

-قىلغان ئىش ۆره،ك ىدىنۆزســــ ۋائىزالرنىڭ ېتىبارىئ-هتدىقق هرنىـڭكىشــــىل ۈنكى. چۇقىالاليـد

 ،ائاچماقچى بولس هپگ ۈستىدهئ هسىلهبىر م ۇالرئ ۇڭا. شۇچرايدۇئ هكرهكب هسـىرىگهت هرىكهتلىرىنىڭھ

دا قىلغان ۇنداق. شېرهكقاتنىشىشى ك همھ ۇشـىباش بول ۋاسـىتهئىشـقا بى ۇڭاشـ ۆزىئ هنئالدى بىل

ــــ ېغىزئ هربىرھ ۇنىڭئ ــــىتهبى هتكهجامائ ۇ،بولىد ۋهزنى ۋهزىنىڭقىلغان  ۋه ۆزىنىڭس ــــىرت ۋاس  هس

 ۆزىمۇئ ڭىۋائىزن ۇرااليدۇ،قىزغىنلىقىنى ئاش ۇالرنىڭقارىتا ئ هشـهببۇسـلىرىغات ۋهز همھ ۆرسـىتهلهيدۇك

ھازىرلىشــى  هرتلهرنىشــ ۆۋهندىكىت هنئالدى بىل ۋائىزالر ۇڭاشــ ېرىشــهلهيدۇ،ئ ۆرمىتىگهھ هتنىڭجامائ

  .ېرهكك

 مدههھ ۇشىبول ېيتقانئىشتىياق باغالپ ئىمان ئ ۋه شالپېغىب ۆزىنىئالالھ تائاالغا ئ ۋائىزالر. 1

ــقابارلىقىغا ئىمان ئ-بىرلىك ڭباشــقىالرنى ئالالھ تائاالنى  ائىزالرۋ ۇڭا. شــېرهكچاقىرىشــى ك ېيتىش

ــىلىلىرىنىم هقىدهئ هنئالدى بىل ــى، ئ ۇقتول هس ــتايىدىلئىگىلىش ــىئ هس  ۈنكى. چېرهكك ۆگىنىش

  :هيىچپىرىنسىپلىرى بو-هقائىد هرهبلهرنىڭئ

ِء َال ُفْعِطيِْه َمْن لَْم َفْمِلْك نَِصابًا َال يزيك ] ْ َّ   [ إِنَّ فَاقَِد ال
  .»ۇئاجرىتالمايد هدىقهكىشى س هتمىگهني ۆلچهمگهئ ېلىم ېرهلمهيدۇ،يوق كىشى ب هرسىنىن بىر«

دىننى  ۆگىتهلمهيدۇ،ئ هرســــهكىشــــى باشــــقىالرغا بىر ن هنبىلىمىگ هرســــهبىر ن ېمهكچىكى،د 

شى، بىلىم ئىگىلى ۆزىئ هنئالدى بىل ۋائىز ۇڭا. شېتهكلىيهلمهيدۇكىشى باشقىالرنى ي گهنۈشهنمىچ

ىشى، بىل هپد هجبۇرىيىتىم ۆزىنىڭئ ېتهكلهشنىقايىل قىلىپ ياخشى يولغا ي هتنىجامائ ۆزلهپس ۋهز

 بولىدىغانلىقىغا هئىرادىســــى بويىچ ڭئـالالھ تـائـاالنىـ هقهتپ هغلۇبىيهتنىـڭم هنبىل ۇۋهپپهقىيهتم

 هتكهچ ۆزىنىبارلىق يامان ئىشــالردىن ئ هكلهنگهنئىســالم دىنىمىزدا چ همدهھ ېرهكئىشــىنىشــى ك

ياتىدىغان  هقۋادارلىققائادا قىلىشــــى، ت ۇقتول ۈننهتلهرنىســــ ۋاجىپ، هرز،پ هلگىلهنگهنب ېلىـپ،ئ

  .ېرهكك ۋېلىشىقىلى هتئاد ۆزىگهئىشالرنى ئ

  ېرهك؟ك هييارالشقانداق ت ۋهزنى

ــالــدى بىل ۋائىزقىلغــان  هئىراد هپد ۆزلهيمهنيــاخشــــى ســــ ۋهزنى ۇم،هلم ھهممىمىزگه  هنئ

 :ۆلىماالرئ هزىيب ۇڭاشــ ېرهك،ياخشــى ئىشــلىشــى ك هتلىرىنىخىزم هييارلىقت ۋۋالقىئا ۆزلهشــتىنســ

 هن؛ېگد ۇر،ئاالمىتىد ڭقازىنىشــنى ۇۋهپپهقىيهتم ۆزلهشــتهســ ۋهزياخشــى تالالش  ېمىســىنىت ۋهزنىڭ

 اقۇندش ېرهك،ك هييارالشت هپتهبىر ھ ۇمچوق ۋهزنى ۆزلىنىدىغانس ۈنىك ۈمهج هرھ ۆلىماالرئ هزىب هنهي
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 ؛ۇقارايد هپد ۇ،ياخشــى بولىد هســىرىت ۇرىدىغانقالد هتكهجامائ هتىجىســى،ن ۈنۈمى،ئ ۋهزنىڭقىلغاندا 

 ۈشــــىنىش،چ ڭنىۇالرئ ۇتۇپ،ت هزهردهن هھۋالىنىئ ۇمىيئوم هتنىڭجامائ هييارلىغاندات ۋهز: هزىلهرب هنهي

 يدىنپهيهكىچىكىدىن، ئاسىنىدىن باشالپ پ هسىلىلهرنىڭم هقىلىش ئىمكانىيىتى دائىرىسـىد ۇلوبق

 هزۋ ۋائىزالرنىڭ ېمهك،. دۇقارىشىد هپد ېرهك،ك هييارالشپىرىنسىپى ئاساسىدا ت ۇكهممهللهشـتۈرۈشم

ــق هييارالشت ــ ۇھىم،ئىنتايىن م ۇچىباس  هتقدىق هرگهۆۋهندىكىلىدا تهريانج هييارالشت ۋهزنى ۇالرئ ۇڭاش

  .ېرهكقىلىشى ك

 ىنېكل ۇ،بولمىسىم ېلىپق ۆلچهملىكئ ۇقىمم ۆزلهشتهسـ ۋهز. ېرهكتالالش ك ېمات ۇۋاپىقم ۋهزگه. 1

  :دۇېلىقىلىشقا توغرا ك هتپىرىنسىپالرغا دىقق هبىر قانچ ۆۋهندىكىتالالشتا ت ېمىسىنىت ۋهزنىڭ

 .ېرهكك ۇشـــىبول ۇتقانت ۆزدهك هســـىلىلهرنىم ېرىۋاتقانب ۈزي همئىيهتتهج ېمىســـىت ۋهزنىڭ) 1

 هســــىلىلهرنىڭقىلىپ، م هرهپبىر ت ۋاقتىدا-ۋاقتى هســــىلىلهرنىم ۆرۈلگهنقىلغاندا ك ۇنداقشــــ

  .ۇئالدىنى ئالغىلى بولىد ېتىشىنىڭك ۇرهككهپلىشىپم

ــىت ۋهزنىڭ) 2 ــىياتىغاھ هتنىڭجامائ ېمىس ــس ــىلىلهرقىزىقىدىغان م ۇالرئ هگمهيدىغان،ت ېس  هس

ىقى بولماسل ۈستىدهئ هسىلىلهربولىدىغان م هۋهبچىئىتتىپاقسـىزلىققا سـ رگىزهھ ۇشـى،بول ۈسـتىدهئ

ر لىلههسىقىلىدىغان م هيداپ هپرىقىچىلىكت هت،زىددىي هئىچىد هتجامائ ېمىسىت ۋهزنىڭ هنى. يېرهكك

ــــمىغانياكى دىيارىمىزدا ئوم ــــقا م ۇمالش ــــلىرىنى ت ۆزك هزھهپباش ــــتىدهقىلىش ئ هرغىپقاراش  ۈس

 ۇالرنىيامانلىقتىن توســــىدىغان، ئ ۇيرۇپ،ياخشــــىلىققا ب ۇســــۇلمانالرنىم ىهلكبولمـاســــلىقى، ب

  .ېرهكك ۇشىبول ېمىالردات ۈندهيدىغانئ ۇرۇشقائىتتىپاقالشت

 ۇشــــى،بول هزمۇندام ېرىدىغانب هلۇماتم ېڭىبىلىم، ي ېڭىي هتكهجـامائ ېمىســــىت ۋهزنىـڭ) 3

اندا بولغ ۇنداق. شــېرهكك ۇشــىبول انۇرااليدىغقاند هشــنالىقىنىت ۇچۇربىلىم، ئ ۇالرنىڭئ ۇنىڭدهكشــ

  .ۇرازى بولىد هتمۇجامائ ۇ،ئاشىد ېخىمۇت ۈنۈمىئ ۋهزنىڭ

 شى،ۇبول ۇۋاپىقم هۋىيهسىگهس همهلىيئ ڭبولغان كىشىنى ۆزلىمهكچىس ۋهز ېمىسـىت ۋهزنىڭ) 4

 ۇنداقئ ېرهك،ك ۇشــــىبول ېرهلهيدىغانب ۇتۇپيور ۇقتول هزمۇنىنىم ېمىســــىنىـڭتـاللىغـان ت ۆزىئ

 هســـىلىلهرنىقالىدىغان، م ۇقۇپئالدىدا ھود هتجامائ ۇپ،باشـــالپ قوي ۆزلهشـــنىســـ ۋهزنىندا بولمىغا

  .ۇدئاخىرلىشى هنبىل هغلۇبىيهتم ۋهز ۆرۈلۈپ،ك هھۋالالرئ ېرهلمهيدىغانب ېشىپي هنبىل كىلىكئىنچى

 هدهنىيهتم ۋهدىنىي  هھۋالىغا،ئ ۇمىيئوم ڭجـامائىتىنى ۇســــۇلمـانالرم ېمىســــىت ۋهزنىـڭ) 5

ــ ــس ــىنىش،چ ۇالرنىڭئ همھ ىگههۋىيهس . رهكېك ېلىشــىك ۇۋاپىقم هقىلىش ئىمكانىيىتىگ ۇلقوب ۈش

 ېرىشـــىپ،قىزغىن ئالقىشـــىغا ئ هتنىڭجامائ ۋهزلىرى ۆزلىگهنســـ ۋائىزالرنىڭقىلغاندىال  ۇنداقشـــ

  (داۋامى كېيىنكى ساندا) .ۇچىقىد ۇپبول ۋهز ۇۋهپپهقىيهتلىكم ۈنۈملۈك،ئ
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  ىدىن ئۆرنهكلهرھهدىس شهرھىسىنىڭ تهرجىمىلىر

 ②كتاب اإلميان

  ئىمان ھهققىده

  
َ رَ  روٍ مْ قَ  ِن بْ  اهللاِ دِ بْ قَ  نْ قَ . 2   :اَل قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ  اهللا عَ ىَل َص  يِبِّ اجَّ  ِن عَ  َماهُ نْ اهللا قَ  ِ

» َ   »هللا َقنْهُ لُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمْوَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َغىَه اا
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ مۇنداق 

مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ تىلى ۋه قولىدىن  __كامىل مۇسۇلمان «دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ: 
مۇھاجىر، ئالالھ چهكلىگهن ئىشـــالرنى تاشـــلىغان  ئهمىن بولغان كىشـــىدۇر. ھهقىقىي

  ».كىشىدۇر

  ئۇمۇمى مهنىسى)( عىن العامامل

يعتمد رصُح االسالم وجمتمُعه الاكمل بل قاعدتني، قاعدة إجيابية وىه فعُل اخلري، من إفشاء سالم، وإطعام طعام، 
وعمل بناء. وقاعدة سلبية، أو قاعدة الرتك والكف، وهذه القاعدة اخكانية ىه املقدمة وىه األهم، ألن احكخلية مقدمة 

 عل املسلمَ ا، فجبتهذيب أبنائه وإبعادهم عن املساوئ، والرذائل، وإيذاء بعضهم بعًض  هنا اهتم الرشعُ  بل احكحلية، من
ي يسلم اجاُس  احلَق  ي يمسك لسانه عن طعن اجاس وحيفظ ما بني فكَّ  هو ا  هِ يْ من لسانه ويده وبقية جوارحه، هو ا

ي يمسك يده وبقية أعضاء جس مه، وحيبس رشورها وأذاها فال يمد يده حلق الغري، وال عن اإلساءة للمسلمني، وهو ا
  .تم رجله لإلرضار بأحد

مۇنداق ئىككى پىرىنســــىپقا  ئىســــالم دىنىنىڭ بىناســــى ۋه ئۇنىڭ مۇكهممهل جهمئىيىتى
  تايىنىدۇ:

                                                        
  بٻشى ائلدىنقى ساندا.دىن بىرىلدى. »ث في شرح الحديثالمنهل الحدي« ②
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ۋه ياخشــى نهتىجه ئېلىپ  پىرىنســىپ: ئۇ ســاالم قىلىش، تائام بېرىشئىجابىي بىرىنچىســى، 
ىرىنسىپ پ ى قىلىشتىن ئىبارهت ياخشى ئىشالرنى قىلىش؛ يهنه بىرى: سهلبىيكېلىدىغان  ئىشـالرن

ا ئهڭ مۇھىم بولۇپ ئالدىدا تىلغپىرىنسىپ ياكى تاشـالش ۋه ساقلىنىش پىرىنسىپى. بۇ ئىككىنچى 
ئېلىنغان. چۈنكى، (يامان ئىشــــالرنى) تاشــــالش (ياخشــــى ئىشــــالرغا) ئىگه بولۇشــــنىڭ ئالدىدا 

-ۋه ئۇالرنى يامان سۆز م شهرىئىتى مۇسۇلمان پهرزهنتلىرىنى تهربىيهلهشكهكهلتۈرۈلگهن. شـۇڭا ئىسال
بىرىگه ئهزىيهت يهتكۈزۈشــتىن يىراقالشــتۇرۇشــقا كۆڭۈل بۆلدى. -ھهرىكهت ۋه ناچار قىلىقالردىن، بىر

ــىنى، تىلىنى  ــىلهر ئهمىن بولغان كىش ــقا ئهزالىرىدىن كىش ــهرىئىتى تىلى، قولى ۋه باش ــالم ش ئىس
ىبلهشـتىن يىغىدىغان، ئېغىزىنى مۇسـۇلمانالرغا يامان سـۆز قىلىشتىن ساقاليدىغان كىشـىلهرنى ئهي

كىشــــىنى، قولىنى ۋه بهدىنىنىـڭ بـاشــــقا ئهزالىرىنى تىزگىنلهيدىغان، ئۇ ئهزاالرنىڭ يامانلىق ۋه 
ئهزىيهتلىرىنى توسـىدىغان، باشـقىالرنىڭ ھهققىگه قول ئۇزاتمايدىغان، بىرهرسـىگه يامانلىق قىلىشقا 

  م باسمايدىغان كىشىنى ھهقىقىي مۇسۇلمان دهپ قارىدى.قهده

ين من أفضل القربات، فإن هجرة الفواحش، وهجرة  وإذا اكنت اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم فرارا با
، ويبتعد عنها، وال يقرتفها، بل ال حيوم حوهل ي يهجر املعا  ااملحرمات، من أعظم الطاخت، فاملهاجر احلق هو ا

  ح ال يقع فيها.
دىيارىدىن ئىسالم دىيارىغا قىلىنىدىغان ھىجرهت ئالالھقا  دىننى سـاقالپ قېلىش ئۈچۈن كۇفرى

ئىبادهتلهر قاتارىدىن بولســا، ئۇنداقتا يامان ئىشــالرنى تاشــالش ۋه  يېقىنالشــتۇرىدىغان ئهڭ ئهۋزهل
-ھهقىقىي مۇھاجىر گۇناھچهكلهنگهن ئىشــــالرنى قىلماســــلىق ئۇنىڭدىنمۇ ئۇلۇغراق ئىبادهتتۇر. 

ـــادىر قىلمايدىغان، بهلكى ئۇنى  ـــاليدىغان، ئۇنىڭدىن يىراق تۇرىدىغان، ئۇنى س ـــىيهتلهرنى تاش مهئس
  قىلىپ سالماسلىق ئۈچۈن ئۇنىڭغا يېقىنمۇ يولىمايدىغان كىشىدۇر.

  ئهرهب تىلى جهھهتتىكى ئىزدىنىشلهر)( العربية املباحث

سلم للتغليب، والنساء شقائق الرجال يرسى عليهن حكمهم، إال ما خص وكذا املسلمة، فاحكعبري بامل »املسلم«
  بنص الرشع.

سۆزلىرىنى مۇسۇلمان ئهر  )املسلمة(» ن ئايالمۇسۇلما«ۋه شـۇنىڭدهك  )املسـلم(» مۇسـۇلمان ئهر«
 دىسىقائى )احكغليب( سۆزى بىلهن ئىپادىلهش جۈپ نهرسىنى ئۇنىڭ بىرى بىلهن ئىپادىلهش تهغلىيب

باشــقا  كىتكىنىدىنېب، شــهرىئهت مهخســۇس ئوخشــاشــلىرىئايالالر بولســا ئهرلهرنىڭ غان، ئۈچۈن بول
  ئهرلهرگه قىلىنغان بارلىق ھۆكۈملهر ئايالالرغىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ.

 فيه جناس االشتقاق، وهو أن يرجع اللفظان ىف االشتقاق إىل أصل واحد، واحكعبري بلفظ »من سلم املسلمون«
  غليب أيضا أي واملسلمات.من قبيل احك» املسلمون«

دېگهن ئىبارىده ســـۆز يىلتىزىدىكى  )من ســلم املســلمون(» مۇســـۇلمانالر ئهمىن بولغان كىشـــى«
ر بى ياســىلىشــتائىپاده بار، ئۇ ئىككى ســۆزنىڭ  دىن ئىبارهت بهدىئىي)جناس االشــتقاق(ئاھاڭداشــلىق 
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مان نى مۇسۇل )املسلمات(ر مان ئايالالۋه مۇسۇل )املسلمون(سۆز يىلتىزىغا قايتىشىدۇر، مۇسۇلمان ئهرلهر 
كه )احكغليب(سـۆزى بىلهن ئىپادىلهش جۈپ نهرسىنى ئۇنىڭ بىرى بىلهن ئىپادىلهش ) املسـلمون( ئهرلهر

  بىر تۈردىن. مهنسۇپ

د املعنوية، » من لسانه ويده« د ما هو أعم من العضو املعروف، فرياد بقية األعضاء، كما يراد ا املراد من ا
  ء بل حق الغري بغري حق، فاملراد من سلم املسلمون من رشه مطلقا.اكالستيال
دقول ()دا من لســانه ويده( »ئۇنىـڭ تىلىدىن ۋه قولىدىن« دىن ئىراده قىلىنغىنى ھهممىگه  )ا

ــاشــــقىالرنىــڭ ھهققىنى  مهلۇم ئهزا (قول)دىن ئۇمۇمىيراق ــاھهق ب بولغــان مهنه، ئۇنىــڭ بىلهن ن
 . ئىراده قىلىنغىنىدهك، بهدهننىڭ باشقا ئهزالىرىمۇ ئىراده قىلىنىدۇئىگىلىۋېلىشـتهك مهنىۋى قول 

دېگهندىن » مۇســــۇلمـانالر يـامانلىقىدىن مۇتلهق ئهمىن بولغان كىشــــى«ئىراده قىلىنغـان مهنـا: 
  ئىبارهتتۇر.

 أي اهلاجر، فاملفاعلة ليست من اجلانبني، لكفظ املسافر وقيل: إن من هجر شيئا فقد هجره ذلك »واملهاجر«
ء وإن اكن مجادا، وهو هجرة بالقوة وبغري إرادة.   ال

 مهنسۇپ) املهاجرة) مهنىسـىده، ھىجرهت قىلىش (اهلاجر) ھىجرهت قىلغۇچى (املهاجر(» مۇھاجىر«
ئهمهس. بۇ خۇددى  »ئۆملۈك مهنىده«) بابى بۇ يهرده ئىككى تهرهپتىن ئورۇنلىنىدىغان املفاعلةبولغان (

بىر نهرســىنى تاشــلىســا نهرســه جانســىز  ئېيتىلىشــىچهئوخشــاش.  هگ )املســافر( »ســهپهر قىلغۇچى«
  سىمۇ ئۇ كىشىدىن ئايرىلىدۇ. ش بولبولسىمۇ ۋه ئۇ زورلۇق بىلهن خالىماي تاشال

  ھهدىسشۇناسلىق)( احلديث فقه

طلوب ماملسلمني من رشه وأذاه، بل إحسان املعاملة  من عالمة املسلم اليت يُْسَتَدلُّ بها بل حسن إسالمه سالمةُ 
مع غري املسلمني، بل مع غري اإلنسان من الطري واحليوان، فذكر املسلمني ىف احلديث خرج خمرج الغالب، ألن حمافظة 
املسلم بل كف األذى عن أخيه املسلم أشد تأكيدا، وألن الكفار بصدد أن يقاتلوا، وإن اكن فيهم من جيب الكف 

ذللب من خيالطهم املسلم خدة املسلمون مثله، فنبه بل احكحرز من عنه، وألن األغلب أن سبب اإلذابة املخالطة، و
  إذايتهم ال قربت أسبابها.

مۇســــۇلماننىڭ ياخشــــى مۇســــۇلمان ئىكهنلىكىگه دهلىل قىلىنىدىغان بهلگىلىرىدىن بىرى 
ـــۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭ يامانلىقى ۋه ئهزىيهتلىرىدىن ئهمىن  ـــىالمۇس ـــۇلمان  بولىش ئهمهس، بهلكى، مۇس

لهرگه، يهنه كېلىپ ئىنســاندىن باشــقا قۇشــالر ۋه ھايۋانالرغىمۇ ياخشــى مۇئامىله قىلىشــىدۇر. ئهمهســ
مۇسـۇلماننىڭ مۇسـۇلمان قېرىندىشـىغا ئهزىيهت يهتكۈزۈشـتىن داۋاملىق ســاقلىنىشى ئهڭ كۈچلۈك 

ئىچىــده ئهزىيهت يهتكۈزۈشــــتىن قول  تهكىتلهنگهنلىكى ئۈچۈن، ۋه يهنه دىننى ئىنكــار قىلغۇچىالر
ىش الزىم بولغـان كىشــــى بولســــىمۇ ئۇالر يهنىال ئۇرۇشــــۇش تهرهپدارلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن؛ يىغ

ــهۋهبى ئۆز ــۇلمان  ئارا ئارىلىشــىش ئىكهنلىكىنىڭ ئېھتىمالى-چېقىلىشــنىڭ س زور بولغانلىقى، مۇس
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ئۈچۈن ھهدىسته بولىدىغانلىقى كىشـى ئارىلىشـىدىغان ئادهملهر ئادهتته ئۆزىگه ئوخشــاش مۇســۇلمانالر 
 چىقتى. ئهزىيهت يهتكۈزۈپ سېلىشتىن ئېھتىيات مۇسۇلمانالرنى تىلغا ئېلىش تهنتهنىلىك نۇقتىسىدا

  قىلىشقا ئاگاھالندۇرۇلدى.

د ىه ال بها اكطش  كرمن بني سائر اجلوارج ألن اللسان هو املعرب عما ىف اجفس، وا د با وخص اللسان وا
  والقطع والوصل واألخذ واملنع واإلعطاء.

ئهزاالرنىڭ ئارىســــىدىن ئاالھىده تىلغا ئېلىندى، چۈنكى تىل كۆڭۈلدىكىنى  ل ۋه قول كۆپىنچهتى
ئىپـادىلىگۈچى؛ قول تۇتۇش، ئۈزۈش، ئۇالش، ئېلىش، توســــۇش قـاتـارلىق ئىشــــالر ئۇنىڭ بىلهن 

   ئورۇنالنغۇچى.
د ألن إيذاءه أكرث وقوخ من إيذائها وأسهل مبارشة وأشد نكاية   منها، وهلذا قال الشاعر: وقدم اللسان بل ا

  جراحات السنان هلا احكئام       وال يلتام ما جرح اللسان
نىڭ يۈز ىتىچۈنكى قولنىـڭ ئهزىيىتىـدىن تىلنىڭ ئهزىي تىـل قولـدىن ئىلگىرى كهلتۈرۈلـدى،

بېرىشـى كۆپرهك، ئارىلىشىشى ئاسانراق ۋه ئۇنىڭ زهربىسى قاتتىقراق. شۇنىڭ ئۈچۈن شائىر مۇنداق 
  دېگهن:

  ،        تىل يارىسى ساقايماس. ساقىيارغ يارىسى تى

د، فقد يؤذى اكعيد والقريب، واحلارض والغائب  ثم إيذاء اللسان يعم ويلحق عددا أكرث مما يلحقه إيذاء ا
د. ، وأرسة أو قبيلة أو دولة بلفظ  واحد، خبالف ا   وامليت وال

تىدىنمۇ كۆپرهك مهخلۇققا يېتىپ ىئهزىي ئهتراپلىق بولىدۇ ۋه قولنىڭ ىتىئاندىن تىلنىڭ ئهزىي
-يوقالر، ئۆلۈكلهر-يېقىنـدىكىلهر، نهخ مهيـدانـدا بار-بـارىـدۇ. تىـل بىر ئېغىز ســــۆز بىلهنال يىراق

ا ، بۇنىڭغا قارىغاند تىرىكلهر، بىرهر ئائىله، بىرهر قهبىله، بىرهر دۆلهتكه ئهزىيهت يهتكۈزۈشـــى مۇمكىن
  قولنىڭ ئهزىيىتى ئۇنچىۋاال ئهمهس.

د مع غلبة مبارشتهما األذى اكلعنوان للك ما يبارش األذى من األعضاء، ح القلب فإنه منىه ف ذكر اللسان وا
  والغيبة وإضمار الرش وحنو ذلك. عن احلسد واكغض

ــــىته ــــىته ئهزىيهت  تىل ۋه قول ئۆزىنىڭ بىۋاس ــــتۈنلۈكى بىلهن بىۋاس ئهزىيهت يهتكۈزۈش ئۈس
ــــ ــــۈپىتىده تىلغا ئېلىندى. يهتكۈزىدىغان ئهزاالرنىڭ ھهممىس ى، ھهتتا قهلبنىڭ بىر ئىپادىســــى س

چۈنكى، قهلب ھهســــهتخورلۇق، ئۆچمهنلىك، ئۆچ كۆرۈش، غهيۋهت، كۆڭۈلده يامانلىق ســــاقالش ۋه 
  ئاشۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالردىن چهكلهنگهن جاي.

رشخ مهما آلم ليس من  ىف إيذاء املسلم إقامة احلدود عليه، إذ يه إصالح ال إيذاء ولك مأذون فيه وال يدخل
  قبيل اإليذاء املحرم.

ئىجرا قىلىش مۇســۇلمانغا ئهزىيهت يهتكۈزۈش دائىرىســىگه كىرمهيدۇ،  جازالىرىنىشــهرىئهتنىڭ 
چۈنكى جازانى ئىجرا قىلىش ئهزىيهت يهتكۈزۈش ئهمهس، تۈزهشــتۇر. شــهرىئهتته مۇســۇلمانغا رۇخســهت 
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ــــىمۇ، ما ــــه قانچىلىك ئازابلىس ھىيهتته چهكلهنگهن ئهزىيهت يهتكۈزۈش تۈرلىرى قىلىنغان ھهر نهرس
  ئوخشىمايدۇ. 

  ھهدىستىن مۇنۇالر ئېلىنىدۇ)(  احلديث من ويؤخذ

احلث بل ترك أذى املسلمني بكل ما يؤذى ، ومجاع ذلك حسن اخللق وهو درجات، أعالها درجة األبرار، . 1
ر وال يضمرون الرش ين ال يؤذون ا   ؛وهم ا

تاشـــالشـــقا ئۈندهش.  هت يېتىدىغان ھهرقانداق نهرســـه بىلهن ئازار بېرىشـــنىمۇســـۇلمانالرغا ئهزىي
ــى گۈزهل ئهخالقتۇر، گۈزهل ــنىڭ مهنبهس ــۇنداق قىلىش ئهخالق بىر نهچچه دهرىجىده بولىدۇ، ئۇنىڭ  ئاش

ئهڭ يۇقىرىســى ياخشــىالر دهرىجىســى، ئۇالر  چۈمۈلىگىمۇ ئهزىيهت يهتكۈزمهيدىغان، كۆڭلىده يامانلىقنى 
  دىغان كىشىلهردۇر؛ساقلىماي

   ؛ىف احلديث رد بل املرجئة ىف قوهلم: ال يرض مع اإليمان معصية. 2
دېگهن ســـۆزىگه » ئىمان بار بولســـىال، گۇناھ زىيان يهتكۈزۈلمهيدۇ«بۇ ھهدىســـته مۇرجىئهلهرنىڭ 

  رهددىيه بار؛

  ىف احلديث أن العفو والصفح وترك املؤاخذة أو من املطاكة واملعاقبة . 3
َ وَ ﴿ ِ ذَ  نَّ إِ  رَ فَ لَ وَ  رَبَ َص  نْ مَ ل َ  َك ل   مِ زْ عَ  نْ مِ ل

ُ
  ﴾؛ورِ مُ اْأل

ـــقا قارىغاندا  ـــىش ۋه جازاالش ـــلىقنىڭ داۋالىش ـــته ئهپۇ قىلىش، كهچۈرۈش، جازالىماس بۇ ھهدىس
  ياخشىراق ئىكهنلىكى ئايان بولغان. 

 ﴾شالردىندۇركىمىكى سـهۋرچان، ئهپۇچان بولســا ئهلۋهتته ئاشــۇ قىلىشقا ئىراده تىكلهشكه تېگىشلىك ئى﴿
  ئايهت)؛ -43سۈره/شۇرا  -42(

  ؛واحلث بل هجر الفسق والعصيان. 4
  بۇزۇقچىلىق ۋه ئىتائهتسىزلىكنى تاشالشقا ئۈندهش؛

وفيه أن عدم اإليذاء عالمة ظاهرة من عالمات املسلم ، وليس مىع ذلك أن من سلم املسلمون من لسانه . 5
واألخرى، فظهور عالمة قد تكون غري معربة عن باطن حقييق ال  ويده يكون اكمل اإلسالم وإن قرص ىف الواجبات

تثبت بها احلقيقة الاكملة، نعم من لم يسلم  املسلمون من أذاها ال يكون مسلما اكمل اإلسالم وإن اكن مسلما ىف 
  اجلملة.

بۇ ھهدىســته ئهزىيهت يهتكۈزمهســلىك مۇســۇلماننىڭ روشــهن ئاالمهتلىرىدىن بىرســى ئىكهنلىكى 
مۇســۇلمانالر تىلى ۋه قولىدىن ئهمىن بولغان كىشى، باشقا «ن بولغان. ئهمما، ئۇنىڭ مهنىسـى نامايا

دېگهنلىك ئهمهس. ھهقىقىي ئىچكى »  مهجبۇرىيهتلهرگه سـهل قارىسىمۇ كامىل مۇسۇلمان بولۇۋېرىدۇ
ىر بېرهلمهيدىغان بىر ئاالمهتنىڭ مهيدانغا كېلىشــــى بىلهن مۇكهممهل بولغان بدۇنيـانى ئىپـادىلهپ 

 بولمايدۇ. توغرا! مۇسۇلمانالر ئهزىيىتىدىن ئهمىن بولغان كىشى ئومۇمهن ئىسپاتلىغىلى رېئاللىقىنى



 

86 

  بىر مۇسۇلمان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ كامىل بولغان بىر مۇسۇلمان بولمايدۇ. 

  
  سوئالالر)(  األسئلة

  . اإلسالم دين املساملة. ارشح هذه العبارة ىف ضوء رشحك هلذا احلديث؟1
  ىڭىز بويىچه شهرھىيلهڭ.گىنالم دىنى ئىناقلىق دىنى. بۇ ئىبارىنى بۇ ھهدىسنى  چۈشهنئىس 

   .  وما وجه دخول املسلمة ىف هذا احلكم؟2
  مۇسۇلمان ئايالنىڭمۇ ھهدىستىكى ھۆكۈم دائىرىسىگه كىرىشىنىڭ سهۋهبى نېمه؟

  ؟» من سلم املسلمون«. وماذا من الفن اكاليغ ىف قو 3
  ئىپادىدىن نېمه بار؟  دېگهن سۆزده بهدىئىي» همىن بولغان كىشىمۇسۇلمانالر ئ«

  أو من جانب واحد؟ وضح ما قيل ىف ذلك.» املهاجر«. وهل املفاعلة من اجلانبني ىف قو 4
ئىككى تهرهپتىن (ئورۇنلىنىـدىغان ئۆملۈك) مهنىدىمۇ ياكى بىر ۋهزنى  »املفاعلة«دىكى »املهـاجر«

  هنىدىمۇ؟ بۇ ھهقته دېيىلگهنلىرىنى چۈشهندۈرۈڭ.تهرهپتىن (ئورۇنلىنىدىغان) م

. ظاهر احلديث أن من لم يسلم املسلمون من لسانه ويده ال يكون مسلما, وإن قام بواجبات اإلسالم األخرى، 5
وظاهره أن من سلم املسلمون من لسانه ويده يكون مسلما اكمال وإن قرص ىف الواجبات األخرى مع أن ذلك غري 

  هه؟ مراد. فكيف توج
مۇســۇلمانالر تىلى ۋه قولىدىن ئهمىن بولمىغان كىشــى ئىســالم «ھهدىســنىڭ ئاشــكارا مهنىســى: 

ر مۇســۇلمانال«ۋه » دىنىنىڭ باشــقا مهجبۇرىيهتلىرىنى ئورۇنلىغان بولســىمۇ كامىل مۇســۇلمان بولمايدۇ
ىشنى اق قىلتىلى ۋه قولىدىن ئهمىن بولغان كىشى باشقا دىنى مهجبۇرىيهتلهرگه سهل قارىسىمۇ، شۇند

  دېگهن بولىدۇ، بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟» مهقسهت قىلمىغان بولسا كامىل مۇسۇلمان بولىدۇ

   . وهل كف املسلم أذاه مقصور بل املسلمني؟6
  مۇسۇلماننىڭ ئهزىيهتنى توختىتىشى پهقهت مۇسۇلمانالر بىلهنال چهكلهنگهنمۇ؟

  . إن لم يكن مقصورا فلم عرب باملسلمني؟ 7
  دېگهن سۆز بىلهن ئىپادىلهندى؟» مۇسۇلمانالر«هكلهنمىگهن بولسا، ئۇ نېمه ئۈچۈن ئهگهر چ

كر من بني بقية األعضاء ال تبارش األذى؟ 8 د با   . ولم خص اللسان وا
ئهزىيهت يهتكۈزىدىغان باشقا ئهزاالر ئارىسىدىن ئاالھىده تىلغا  نېمه ئۈچۈن تىل ۋه قول بىۋاسـىته

  ئېلىندى؟

د؟. ولم قدم ا9    للسان بل ا
  نېمه ئۈچۈن تىل قولنىڭ ئالدىدا كهلتۈرۈلدى؟
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  . وهل يدخل ىف اإليذاء هنا إقامة اجلدود؟10
  بۇ يهرده جازا ئىجرا قىلىش ئهزىيهت يهتكۈزۈش دائىرىسىگه كىرهمدۇ؟

 . وجه ما تقول، واذكر ما يؤخذ من احلديث من األحاكم؟11
 هدىستىن ئېلىنىدىغان ھۆكۈملهرنى سۆزلهپ بېرىڭ؟قويۇڭ؟ ھ دېمهكچى بولغىنىڭىزنى ئوتتۇرىغا

  الكلمات شرح
  ۇسۇلمانكامىل م  : الُمْسِلُم / الُمْسِلُم الاَكِمُل ، اَلاَْكِمُل اإلِْسَالمِ 

 َسِلَم يَْسلَُم َسَالَمًة ِمَن الَعيِْب أو الَمَرِض أو 
 ۇتۇلدى،ق هتهردىنساقايدى، خ ېسهلدىنپاك بولدى، ك ئهيىبتىن  : اخلََطِر/ بَِرَئ َوخَتَلََّص ِمنُْه وََخَال ِمنُْه َوجَنَا ِمنْهُ 

 بولدى.  همىننىجات تاپتى، ئ
َم   : الُمَهاِجُر  ِه ِهْجَر َما َحَرّ ِي مَجََع إِىَل ِهْجَراِن َوَطنـِ

َّ ُدوُح ُهَو ا اِجُر الَممـْ الُمهـَ
  اهللا َعلَيْهِ 

الھ قىلىشــــقا ئال هتھىجر ۇرتىدىن(ي ۇھاجىرم ھهقىقىي  مۇھاجىر :
  كىشى) هشتۈرگهنئىشالرنى تاشالشنى بىرل هكلىگهنچ

ْخَص /  يَْئ أوالشَّ   َهَجَر َفْهُجُر َهْجًرا َو ِهْجَرانًا الشَّ
ْعَرَضهُ 

َ
  .هچتىتاشلىدى، تاشلىدى، ك هتتى،ئ تهرك   : تََرَكُه َوأ

  قىلدى. هتئايرىلدى، ھىجر يۇرتىدىن  : َهاَجَر / تََرَك َوَطنَهُ 

  العام املعىن
ُ  َعالََمةً  َجَعلَهُ  / َكَذا بَلٰ  َكَذا اَْطلََق    نى ...نىڭ بىر ئاالمىتى قىلدى، بهلگىسى قىلدى...  : َ
وٌح / قَرْصٌ  رَصْحٌ     قهسىر، ساراي،   : ج رُصُ

  بىنا، بىنا ئېگىز ھهربىر  : لُكُّ بِنَاٍء َخلٍ 
  بىناسى دىنىنىڭ ئىسالم   : اإلِْسَالمِ  رَصْحُ 

  ئاساس، بازىس، بازا. ئۇل،  : تََكزٌ قَاِعَدٌة ج قََواِعُد / ُمرْ 
ٌّ َفنَْطِبُق بَلَ ُجْزِثيَّاٍت  ْمٌر يلُكِّ

َ
  .هسلهكم ۇن،پىرىنسىپ، قان قائىده،  : قَاِعَدٌة / َضَوابُِط أو أ

  )پىرىنسىپ بولغان الزىم قىلىش( پىرىنسىپ،ئىجابىي   : قَاِعَدٌة إجِْيَانِيَّةٌ 
  (قىلماسلىق الزىم بولغان پىرىنسىپ)ي پىرىنسىپ سهلبى  : قَاِعَدٌة َسلِْبيَّةٌ 

  ياخشى ئىش قىلىش.  : فِْعُل اخلرَْيِ 
َالِم لِلَْعالَِم /    إِفَْشاُء َسَالٍم / بَْذُل الَسّ

َالِم بَلَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َيْعرِْف    ) ساالم قىلىش.هكىشىگ تونۇمىغان ۋه تونۇغان( ھهممىگه  :  قَِراَءُة السَّ
  ئىش. بىيئىش، ئىجا هتىجىلىكياخشى ئىش، ن ئۈنۈمى    َحَسنٍَة : َغتَائِجَ  َقنْ  ُمْسِفرٌ  َقَمٌل /  نَّاءٌ نَ  َقَمٌل 

ْ  قَاِعَدةُ    ساقلىنىش پىرىنسىپى. ۋه ېتىشئ تهرك  : َوالَْكفِّ  كِ الرتَّ
َمةٌ  َمةُ / مُ  ُمَقدِّ ْكِر : تََقِدّ ِّ   .هلتۈرۈلگهنئالدىدا ك ئېلىنغان، تىلغا ئالدىدا  ا

ْمرَ  َخىلَّ ( الَمَساَءةِ  خَتَِلّيَةُ /  َخلِّيَةُ احكَ 
َ
  .ان ئىشنى) تاشالشيام(  : )تََرَكهُ /  اْأل
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  .ۇشبول ېگه(ياخشىلىققا) ئ ېزىلىش،) ببىلهن ئىش ياخشى(  اخلرَْيِ : لِّيَةُ / حَتَ  احَكَحِلّيَةُ 
  .ۈچۈنئ ۇنىڭش شۇڭا،  َذلَِك : ِمنْ /  ُهنَا ِمنْ 

َب  يِبَّ ال َهذَّ َةً  َصاحِلَةً  تَْربِيَةً  َربَّاهُ /  صَّ ِ    َخا
َوائِِب : ِمنَ    . هربىيهلىدىنوقساندىن خالى ياراملىق) ت-ئهيىب(  الشَّ

  يامانلىق. هرىكهت،ھ-سۆز يامان  َوالَقْوِل : الِفْعلِ  ِمنَ  قَِبيْحٌ /  َساِوئُ ج مَ  َمَساَءةٌ 
ِّ  ِمنَ  نَاتِجٌ  ُسلُوكٌ .  فَِضيْلَةٍ  ِضدَ /  رََذائُِل  ِذيْلَةٌ رَ    ، الرشَّ
ْخَاليِقٌّ : ادٌ فَسَ  

َ
  .قىلىق ناچار  أ

  .هتكۈزۈشي هزىيهتئ ېلىش،زىيان س بىرىگه-بىر  ْعًضا :نَ  ْعِضِهمْ نَ  إِيَْذاءُ 
ْعَضاءِ  ِمنْ  َخِمٌل  ُعْضوٌ /  َواِرحُ ج جَ  َجارَِحةٌ 

َ
  ۇچهم هزاسى،ئ هلهيدىغانئىشلىي بهدهننىڭ  اجلََسِد : أ

ْمَسَك 
َ
ِم : َعِن  ِاْمتَنَعَ  ، َضبََطهُ /  لَِسانَهُ  أ   .يىغدى تىلىنى  الالَكَ

ْمَسَك 
َ
  .ساقالندى  َواْمتَنََع : َقنْهُ  َكفَّ /  َكَذا َقنْ  أ

  .ئهيىبلىدى  ِفيِْه : َوقََدحَ  َخبَهُ /  بِِلَسانِهِ  َعلَيْهِ  َطْعنًا ْطَعنُ فَ  َطَعنَ 
ِ  ُفْمِسُك    .ۇيىغىد هيىبلهشتىنئ كىشىلهرنى تىلىنى  اجَاِس : َطْعِن  َقنْ  َسانَهُ ل

ْسنَاِن : َمْغرُِس /  ُكوكٌ ج فُ  فَكٌّ 
َ
  .ۋغايجاي، جاغ، جا ئورۇنالشقان چىشالر  األ

يْهِ  نْيَ نَ  َما   تىل. هرسه،ئارىسىدىكى ن جاغنىڭ ئىككى  : فَكَّ
َساءَ 

َ
ُ  أ ْهِ  أو َ َ

وْ  إِ
َ
ْحَسنَ  ِضدَّ /  َعلَيْهِ  أ

َ
  ، أ

حْلََق 
َ
  .قىلىدى يامانلىق  َسوًَءا : بِهِ  أ

  ِمنْ  اهللاِ إِىَل  بِهِ  َقرَُّب َفتَ  َما/  ُرَباٌت قُ  قُْرَبةٌ 
ْقَمال 

َ
  .همهللهرياخشى ئ ېقىنالشتۇرىدىغانالغا يئال  :َوالَطاَعِة  الرِبِّ  أ

  .تاشالش ئىشالرنى يامان  الَفَواِحِش : ِهْجَرةُ 
َماِت المُ  ِهْجَرةُ    ئىشالردىن ساقلىنىش. چهكلىنىلگهن  :َحرَّ

  .هئسىيهتم گۇناھ، تالىق،خا  َخِطيْئٌَة : ، ِزلَّةٌ /  َعاٍص ج مَ  َمْعِصيَةٌ 
  .هتسىزلىكئىتائ بويسۇنماسلىق،  َطاَعٍة : تَْركُ  ، اِإلنِْقيَادِ  َقنْ  ْمِتنَاعٌ / اِ  َمْعِصيَةٌ 
َ  ِاْقرَتََف  تَاُه /  نَْب ا

َ
  . ۆتكۈزدىئ ۇناھقىلدى، گ گۇناھ  :أ

ُ  َحْوًما ومُ حَيُ  َحامَ  َ   ئايالندى. ئهتراپىنى  :بِِه  َدارَ /  َحْو
نِْب ا ىِف  َوَقعَ  َّ  / َ   .ۆتكۈزدىئ ۇناھ، گپاتتى گۇناھقا  ِفيِْه : َيَعرثَّ

َّ  َحْولََها ْومُ حَيُ  َال    .هگىمهيدۇئ هتراپىنىئ ۇنىڭئ ۈچۈنئ ۆتكۈزمهسلىك)نى ئۇناھ(گ ئۇ  ِفيَْها : َفَقعَ  َال  َح

  املباحث العربية
َحِد اللَّْفَظنْيِ بَلَ اآلخَ 

َ
حْ َيْغِليٌْب / إِْفثَاُر أ

َ
  اَكمِ ِر ىِف اْأل

ِْهَما َعَالقٌَة أو ِاْخِتَالٌط الَعَربِ  َ ياكى  ۇناســـىۋهتئارىســـىدا م هنىســـىنىڭم ۆزنىڭســـ ئىككى   : يَِّة إَِذا اَكَن َننْيَ َمْدلُو
تىلىغا ئائىت  هرهببولســــا، ئئهھۋالى  ېلىشئارىلىشــــىپ ك

ــــىدىن بىرىنى ي ۆكۈملهردهھ ــــب هبىرىگ هنهئىككىس  هتهننىس
  .  هشئىپادىل هنىرى بىلب ۈپنىج هش،تالالپ ئىپادىل
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ْمثَالُُهْم 
َ
  َشَقائُِق الرَِّجاِل / َغَظائُِرُهْم َوأ

بَاِع  ْخَالِق َوالطِّ
َ
  ئوخشاشلىرى ئهرلهرنىڭ   : ىِف األ

ْمُر / ِاْغَطبََق َعلَيِْه  رَسَى
َ
ًيا َعلَيِْه األ   .هلدىماس ك هلدى،ك ۇيغۇنئ گه...   :يرَْسِى رَسْ

هُ  ْكِر / اَفَْرَدهُ  َخصَّ ِّ   تىلغا ئالدى. هئاالھىد ئۇنى  :بِِه  بِا

ِع  إِالَّ  ْ     .باشقا ېلىنغاندىنتىلغا ئ هئاالھىد هكىتىلمىسىدېب شهرىئهت  :َما ُخصَّ بِنَصِّ الرشَّ

يىلتىزىدىكى  ۆزســ ڭداشــلىق،ياســىلىشــىدىكى ئاھا ســۆز  : اإلِْشِتَقاقِ  َجنَاُس 
  .ڭداشلىقئاھا

  .ۈردىنت هنسۈپم هشكهئىپادىل هنبىرى بىل جۈپنى  : قَِبيِْل احَكْغِليِْب  ِمنْ 

َخُذ لَْفٍظ ِمْن لَْفٍظ آَخَر برَِشٍْط ُينَاِسبُُهَما َمْعىًن َوتَْرِكيْبًا َواْخِتَالُفُهَما   ِاْشِتَقاٌق :
َ
أ

يَْغةِ    .ىِف الصِّ
 ڭئىككىســىنى ۆزدىنبىر ســ هنهي ۆزنىبىر ســ، يهنى ياســاش ســۆز  ئىشتقاق قىلىش:

ــىپم ىنهھهتتج هرپھ هركىبىدىكىت ۋه هنهم ــ ۇش،بول ۇناس  ۆزس
  چىقىرىش. هلتۈرۈپك بىلهن هرتىش ۇشبول هرقلىقپ هكلىدهش

َقمُّ 
َ
  ۇمۇمىيراق.ئ هتراپلىقراق،(قول) دىن ئ هزائ ۇشلۇقتون ھهممىگه  :ِو الَمْعُروِف ِمَن الُعْض  أ

 َ   .ېلىۋالدىئ ئىگىلىۋالدى،  :َعلَيِْه  / َصاَر ىِف يَِدهِ  ِاْستَْو

  .قناھه  :َحقٍّ  بَِغرْيِ 

ةِ    هنبىل ۇقزورل  : بِالُقوَّ

  لىماي.خا  : بَِغرْيِ ِاَراَدةٍ 

  فقه احلديث
ًْال َعلَيِْه  ِاْستَلَّ  ِ ََذُه َد ِء / ِاختَّ ْ َّ يِْئ بَلَ ال   قىلدى. هلىلىد نىڭ... نى...  :بِالشَّ

  .هنلىكىئىك ۇسۇلمانياخشى م ئۇنىڭ  :إِْسَالُمُه  َحُسنَ 

  قىلىندىغان. هلىلد هنلىكىگهئىك ۇسۇلمانياخشى م ئۇنىڭ  :ْسَالِمِه بَِها بَلَ ُحْسِن إِ  يُْستََدلُّ 

  قىلىش. مۇئامىله ياخشى  :الُمَعاَملَِة  إِْحساَنُ 

رْيِ َواحْلَيََوانِ  َمعَ     ئۇچارلىق ۋه تىنارلىقالرغىمۇ باشقا ئىنساندىن  : َلرْيِ اِإلنَْساِن ِمَن الطَّ

ــالىپالر  :خَمَْرَج الَغاِلِب  َخَرجَ  ــ غ ــان ــكچىقتى، ت دهكچىقق چىقتى،  هنتهنىلى
  چىقىش نوقتىسىدا چىقتى. ۇقىرىي

  .ۇردىت ڭچى ۋامالشتۇردى،دا قهتئى  : بَلَ / َواَظَب بَلَ  َحاَفَظ 

ِخيِْه الُْمْسِلِم  حُمَاَفَظةُ 
َ
َذى َقْن أ

َ
 هزىيهتئ ېرىندىشــــىغاق ۇســــۇلمانم مۇســــۇلمـاننىڭ  :الُمْسِلِم بَلَ َكفِّ اْأل

  .ۇرۇشىت ڭچىساقلىنىشتا  ېتىشتىني

َشدُّ 
َ
ِكيًْدا  أ

ْ
  .هكىتلهنگهنت ۈچلۈكك ئهڭ  :تَأ

  .هرهپدارىت ۇنىڭئ هرىپىده،ت ئۇنىڭ  :َصَدِدهِ  بَلَ 

ْن ُفَقاتِلُوا  بَِصَددِ 
َ
  .هرهپدارىت ئۇرۇش  :أ

  .يىغدى قولىنى  : َكفَّ يََدهُ 



 

90 

ُب الَكفُّ َقنُْه    .كىشى بولغان الزىم يىغىش قولىنى  :َمْن جَيِ

ْغلَُب 
َ
  زور ئىھتىماللىق. هڭزورراق، ئ هڭئ  :اَْأل

َذاَب 
َ
ذَلَر  أ

َ
  .ېقىلدىقىلدى، چ ھۇجۇم  :بَلَ الَعُدوِّ / َهَجَم َوأ

  .هۋهبىس چېقىلىشنىڭ  :اإلَِذابَِة  َسبَُب 

ٌة  خُمَالََطةٌ    قىلىش. كهلدى-باردى ئارىلىشىش،  :/ ُمَعارَشَ

ْ  مْ هُ طُ الِ خُيَ  نْ مَ  ذَلِلُب    ۆپۈنچىسى.ك هرنىڭكىشىل ۋاتقانىلىشىئار مۇسۇلمانالر  : مُ لِ سْ مُ ال

ْطلََعهُ  َغبَّهَ 
َ
يِْئ / َوَقَف َعلَيِْه َوأ   .ۇردىئاگاھالند ۋاقىپالندۇردى، نى...  : فَُالنًا بَلَ الشَّ

ْسبَاُنَها قَُرَبْت 
َ
  بولغان ېقىني هۋهبلىرىس يۈز بېرىش  : أ

ْكرِ  ُخصَّ  ِّ َُد بِا ْ   .ېلىندىغا ئتىل هقول ئاالھىد ۋه تىل  : الِلَساُن َوا

  ئارىسىدىن ئهزاالرنىڭ باشقا  :َننْيِ َسائِِر اجلََواِرِح  ِمنْ 

ْكرَثُ 
َ
  .ۆپرهكك يۈزبېرىشى  : ُوقُوًخ  أ

ًة  ْسَهُل ُمبَارَشَ
َ
  .ئاسانراق ئارىلىشىشى  :أ

َشدُّ 
َ
  قاتتىقراق. زهربىسى  : نَِكايَةً  أ

مَ 
َ
  ساقايدى. جاراھهت  :اجلُْرُح / ِاحْكََحَم َوَبِرَئ  ِاحْكَأ

يُْئ / َشُمَل  مَّ قَ    بولدى. هتراپلىقئ ئومۇمالشتى،  :َفُعمُّ ُقُموًما الشَّ

ْدَرَكهُ  حَلَِق 
َ
ْو بِِه / أ

َ
  باردى. ېتىپي يهتتى،  : يَلَْحُق حَلَاقًا فَُالنًا أ

َذى َمعَ 
َ
تِِهَما اْأل ـــىنى ئۇ  : َغلَبَِة ُمبَارَشَ ـــىتهبى ڭئىككىس ـــىنىڭي هزىيهتئ ۋاس  هتكۈزىش

  .هنبىل ۇقىزورل

ًذى آَذى
َ
َصابَُه أ

َ
  زىيان سالدى. هتكۈزدى،ي ئهزىيهت  : يَُؤاِذى إِيَْذاًء فَُالنًا / أ

  ....قىلدى.بىۋاسىته  :الِفْعَل / َفَعلَُه بَِغرْيِ َواِسَطٍة  بَارَشَ 

  .هتئاالم ه،ئىپاد ۋول،سىم ئۈلگه، مىسال،  :/ ِمثَاٌل ، َرْمٌز ، ُصْوَرٌة  ُقنَْوانٌ 

َّ الَقلِْب ِللُكِّ َما  اَكلُْعنَْوانِ  ْعَضاِء َح
َ
 هتتاھ هزاالرنىڭبارىلىق ئ هتكۈزىدىغاني هزىيهتئ بىۋاســــته  :ُفبَارِشُ ِمَن اْأل

  ۈپتىده.ئىپادىسى س ۆڭۈلنىڭك

مٌ  َمنيِْهٌّ  ــن...  : َقنُْه : حُمَرَّ ــگهن، دى ــل ــنى ــلى ــن چ چهك ــگهن...دى ــلهن  هك
  جاي. هكلىنىلگهنجاي، ...دىن چ

ِّ  إِْضَمارُ    يامانلىق ساقالش. ۆڭلىدهك ۇرۇش،انلىقنى يوشيام كۆڭلىگه  : الرشَّ

  .هدهبلهشجازاالش، ئ ۇنىئ ېرىش،جازا ب ئۇنىڭغا  : احْلُُدوِد َعلَيْهِ  إِقَاَمةُ 

ُذوٍن ِفيِْه رَشًْخ  لُكُّ 
ْ
  بىر ئىش. هرقىلىنغان ھ ۇخسهتر هرىئهتته)غا شۇسۇلمان(م ئۇ  : َمأ

  ۇ.قانچىلىك ئازابلىسىم ئۇ  :آلََم  َمْهَما

مِ قَبِ  ِمنْ  يَْذاِء الُْمَحرَّ     ۈردىن.ت چهكلهنگهنئوخشاش  ېرىشكهب هزىيهتئ  : يِْل اْإلِ

  ِمَن احْلَِديِْث  يُؤَْخذُ 

  .هنبىل ۋاستهبىر  هرقانداقھ هتكۈزىدىغاني ئهزىيهت  : َما يُؤِْذي بُِكلِّ 

ْصِلِه  مِجَاُع
َ
  .هنبهسىم ئهسلى  :لُكِّ َشيٍْئ / جُمْتََمُع أ
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يِْئ / مَجْعُ     يىغىندىسى.  :ُه مِجَاُع الشَّ

  .هنبهسىم ئاشۇنىڭ  : َذلَِك  مِجَاعُ 

  .چۈمۈله كىچىك  :/ ِصَغاُر اجَْمِل  ُذرٌّ 

ْقَماِل الَعبِْد إِىَل يَْوِم فـَ فِرْ   اَلُْمرِْجَعُة :
َ
َالِميٌَّة َمْذَهبَُها إِرَْجاُء احلُْكِم بَلَ أ ٌة إِســْ

    الِقيَاَمِة 
 هنــدىلهرنىــڭىــدىكى بئىســــالم دىن هزھىبى،ممۇرجىئه    : مۇرجىئه

 ۈنىــگهكــ هتقىــلىشــــنــى قىــيــام ۆكــۈمھــ همهلىـگهئ
ــــهببۇس قىلىدىغان ك ــــنى تهش ۇھ، بىر گورېچىكتۈرۈش

  هر.ىلېچىكتۈرگۈچك ۋاقتىنچه

  .ئهيىبلىمهسلىك جازالىماسلىق،  : الُمَؤاَخَذةِ  تَْركُ 

ِدّ  الُمَطاَكَةُ    قىلىش. ۋاقىلىش، دا هلهپت قايتۇرۇشنى  :/ َطلَُب الرَّ

ِّ الُمَعاقَ    .جازاالش جازاالش، يامانلىقنى  :بَُة / َجَزاٌء بِالرشَّ

 َ ْو
َ
ْجَدُر  أ

َ
َحقُّ ، أ

َ
  .ۇناسىۋهتلىكرهك...دىن م ئۈستۈنرهك، دىن...  :ِمْن / أ

ُموِر  ِمنْ 
ُ
  .ۈملىسىدىنج ڭئىشالرنى ېگىشلىكت هشكهتىكل ئىراده  : َعْزِم األ

 َ َ ِفيِْه َوَفرَتَ  قَرَصّ ْمِر / تََوا
َ
  قارىدى. هلقىلدى، س بوشاڭلىق  :ىِف األ

ٍة َقْن بَاِطٍن َحِقييِْقٍّ  َلرْيُ    .هنمىگهنئىپادىل ماھىيهت ھهقىقىي  : ُمَعربَّ

  .هھهتتىنج ۇمۇمىئ ئۇمۇمهن،  :اجلُْملَِة ، بَلَ اجلُْملَِة / بَلَ الُعُموِم ، بِوَْجٍه َخمٍّ  ىِف 

ْسئِلَةُ 
َ
  األ

  ئىناقلىق دىنى.  َعِة:ِدْفُن الُمَسالََمِة / ِدْفُن الُمَوادَ 
  ...نى چۈشهندۈرۈشىڭ بويىچه.  ىِف َضوِْء رَشِْحَك ِل....:

  مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ بۇ ھۆكۈمگه كىرىشىنىڭ سهۋهبى نېمه؟  َوَما وَْجُه ُدُخوِل الُمْسِلَمِة ىِف َهِذهِ احلُْكِم ؟
ِ ...؟  ِ   سۆزىده بهدىئى ئىپادىلهردىن نېمىلهر بار؟ ...نىڭ ...دېگهن  َوَماَذا ِمَن الَفنِّ اَكَاليِغِّ ىِف قَْو

ِ "اَلُْمَهاِجُر" ؟ ِ َ «ســــۆزىده  »اَلُْمَهاِجرُ « ئۇنىڭ  وََهِل الُمَفاَعلَُة ِمْن اجلَانِبنَْيِ ىِف قَْو ْ ا ۋهزىنى ئىككى » ةُ لَ اعَ فَ مُ ل
  تهرهپتىن (ئورۇنلىنىدىغان) ئۆملۈك مهنىدىمۇ؟

  ى، ئۇدۇل مهنىسى.ھهدىسنىڭ ئاشكارا مهنىس  َظاِهُر احلَِديِْث 
ُهُه ؟   ؟قانداق قارايسىز  فََكيَْف تُوَجِّ

  گهن.هنمۇسۇلمانالر بىلهن چهكل   َمْقُصوٌر بَلَ الُمْسِلِمنْيَ 
َ بِالُمْسِلِمنْيَ ؟    بىلهن ئىپادىلهندى؟» مۇسۇلمانالر«نېمه ئۈچۈن ئۇ     فَِلَم َقربَّ

  
 (داۋامى كېيىنكى ساندا)
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 لىرىئۈرۈمچى شهھرىنىڭ ناماز ۋاقىت

 خۇپتهن شام ئهسىر پىشىن كۈن چىقىش بامدات ئاي)-3مارت (

三月 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼 

1 5:17 6:47 12:30 3:27 6:00 6:58 
2 5:15 6:45 12:30 3:28 6:01 6:59 
3 5:14 6:44 12:30 3:28 6:02 7:00 
4 5:12 6:42 12:30 3:29 6:04 7:02 
5 5:12 6:42 12:30 3:29 6:04 7:02 
6 5:09 6:39 12:30 3:31 6:06 7:04 
7 5:07 6:37 12:30 3:32 6:08 7:06 
8 5:05 6:35 12:30 3:33 6:09 7:07 
9 5:03 6:33 12:30 3:33 6:10 7:08 
10 5:01 6:32 12:30 3:34 6:11 7:09 
11 5:00 6:30 12:30 3:35 6:13 7:11 
12 4:58 6:28 12:30 3:36 6:14 7:12 
13 4:56 6:26 12:30 3:37 6:15 7:13 
14 4:54 6:25 12:30 3:37 6:16 7:14 
15 4:52 6:23 12:30 3:38 6:18 7:16 
16 4:50 6:21 12:30 3:39 6:19 7:17 
17 4:48 6:19 12:30 3:39 6:20 7:18 
18 4:46 6:17 12:30 3:40 6:21 7:19 
19 4:45 6:16 12:30 3:41 6:22 7:20 
20 4:43 6:14 12:30 3:41 6:24 7:22 
21 4:41 6:12 12:30 3:42 6:25 7:23 
22 4:39 6:10 12:30 3:43 6:26 7:24 
23 4:37 6:08 12:30 3:43 6:27 7:25 
24 4:35 6:07 12:30 3:44 6:29 7:27 
25 4:33 6:05 12:30 3:45 6:30 7:28 
26 4:31 6:03 12:30 3:45 6:31 7:29 
27 4:29 6:01 12:30 3:46 6:32 7:30 
28 4:27 5:59 12:30 3:46 6:33 7:31 
29 4:25 5:57 12:30 3:47 6:35 7:33 
30 4:23 5:56 12:30 3:48 6:36 7:34 
31 4:21 5:54 12:30 3:48 6:37 7:35 

  

ئهســــكهرتىش: بۇ جهدۋهلدىكى ۋاقىت نامازغا ئهزان ئوقۇلىدىغان ۋاقىتالرنى 
 كۆرسىتىدۇ.
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