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  زكىرىش سۆ
  

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«

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

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

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

توغرا رهھبهرلىكىــده، شــــهھهرلىــك ئىســــالم دىنى جهمئىيىتى 
ــهھ ــلىرىغا يېتهكچىلىك قىلىش ىش ــالم دىنى ئىش رىمىزدىكى ئىس

رىده جۈمه كۈنى ىھهيئهت ئهزالىرىنى تهشـــكىللهپ، ئۈرۈمچى شـــهھ
تهبلىغ مهزمۇنىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش ئۈچۈن -ن ۋهزســۆزلىنىدىغا

ماتېرىيالنى » ئايلىق«تارقىتىلىدىغان مهزكۇر  ئىچكى قىســـىمدا
 بۇ ماتېرىيالدىكىئىمامالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تۈزۈپ چىقتى. 

شـــىنجاڭ  »كهرىمن قۇرئا« ىســـتهرجىمى ۇيغۇرچهئنىڭ رهئايهتل
ئاســاســهن  هشــرىگهن-1 ئاي-8يىلى -2012 رىياتىهشــخهلق ن

ىكى جۈمه كۈنلىرى ئېيىد ئـاپرېـلئىمـاملىرىمىزنىـڭ  .ئېلىنـدى
تهبلىغ تېمىسـى ۋه مهزمۇنى ئاساسىدا ۋهز -مۇشـۇ بهلگىلهنگهن ۋهز

 سۆزلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. 
 ئۈرۈمچى شهھهرلىك ئىسالم دىنى جهمئىيىتى

ئاپرېل -1يىلى  -2014
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  (جۈمه) كۈنى-4ئاينىڭ -4
  
  

  ئىسالم دىنى پاكىزلىققا ئهھمىيهت بېرىدۇ
  

 
َ
يْٰطاِن الرَِّجيِْم    	نَ مِ  اهللاِبِ  ذُ وْ عُ أ  مِ ِۢ اهللاِ الرَّمْحِٰن الرَِّحيْ الشَّ

 ِ ُد ِبّٰ ْي  احَْلَمـْ ِ
َّ ْهَرَواجَِّقاَء،ا ِْهُم الطُّ َ

َب إِ ، فََحبـَّ اِدهِ الُْمْؤِمِننْيَ ْهِ  َزىكَّ ُغُفوَْس ِعبـَ َ
َه إِ ُم َوَكرَّ

يَاَن، ْوَق َوالِْعصـْ ِْهُم الُْكْفَر َوالُْفسـُ َ
َه إِ ْدَراَن، َكَما َكرَّ

َ
اِت َواْأل ُ 		اجَِّجاسـَ ابّٰ َ إِالَّ ٰ ْن َالإِ

َ
ْشَهُد أ

َ
َوأ

 ُ َ يَْك  ُ َعلَيْهِ ، وَْحَدُه َالرَشِ ُ َصىلَّ ابّٰ ُ داً َقبُْدُه َورَُسْو نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ِ بَلٰ وَ  َوأ ِ  وَ   آ

َ
 نْيَ بِ يِّ الطَّ  هِ ابِ حَ ْص أ

مْجَِعنْيَ  نَ يْ رِ اهِ الطَّ 
َ
ً  ،أ يِْن وََسلََّم تَْسِليْماًَكِثرْيا ِّ ا َنْعُد: .َوَمْن تَِبَعُهْم بِإِْحَساٍن إِىَل يَْوِم ا مَّ

َ
  أ

َالُم َعلَيُْكْم َورمَْحَُة اهللاِ َوَبَراَكتُهُ    اَلسَّ
  ھۆرمهتلىك جامائهتلىرىمىز!

بۇرۇن بىز ئهۋۋهل پۈتكۈل كائىنات، كلىق ھهققىده ســــۆز باشــــالشــــتىن پا
بولغان ئىگىمىز ئالالھ  ، ياراتقۇچىسىمهۋجۇداتالرنىڭ يېگانه ئىگىسى-مهخلۇقات

  .توختىلىمىزتائاالنىڭ پاكلىقى ھهققىده 
تلىك مۇناسىۋهئىمانغا  ئېتىقادقا،-ئالالھ تائاالنىڭ پاكلىقى بىۋاسىته ئهقىده

سىفاتى قاتارلىق ھهممه -ئالالھ تائاالنىڭ زاتى ۋه ئىسمى م بولۇپ،چوڭ بىر ئۇقۇ
  جهھهتلهردىن پاكالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.

ز بى ده كۆپ جايالردا توختالغان بولۇپ،»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال بۇ ھهقته 
تىنى يورۇتۇپ ۇقبىر قـانچه ئايهت ۋه ھهدىســــلهرنى دهلىل قىلىش ئارقىلىق بۇ ن

  بېرىمىز. 

ُ وْ قَ  ُ قُْل ُهَو ﴿:اىَل عَ يَ  ُ َحدٌ  ابّٰ
َ
ُ 	،أ َمدُ  ابّٰ ْ 	،الصَّ َ َحدٌ 	،لَْم يَِتْ َولَْم يُو

َ
ُ ُكُفًوا أ َّ   ﴾َولَْم يَُكن 

ــرىكالرغا) هممهد!(ئى مۇھ﴿  ــهن مۇش (مهن ئىبادهت قىلىدىغان ھهم  ئېيتقىنكى، س
ئالالھ  دۇر.يىگانى-يهككهئۇئالالھ ســــىلهرنى ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىشــــقا چاقىرىۋاتقان) 

ھېچقــانــداق مهخلۇققــا مۇھتــاج ئهمهس، ھهممه مهخلۇقــات ئــالالھقــا مۇھتــاجــدۇر. 
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تۇغۇلغانمۇ  انمۇ ئهمهس،لىق بولغىئالالھ بال(مهخلۇقـاتالرغـا خاس ســــۈپهتلهردىن پاك) 
  )ئىخالس/سۈره-112﴾ (ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ مھېچكى، ئهمهس

ُ وْ قَ  رُْض َوَمن ِفيْ ﴿ :اىَل عَ يَ  ُ
َ
بُْع َواأل َماَواُت السَّ ُ السَّ َ ٍء إِالَّ يَُسبِّ  مِّنْ  ِهنَّ َوإِنْ تَُسبُِّح  ْ ُح َ

  ﴾حِبَْمَدهِ 
تهســــبىھ نى پاك دهپ ئالالھزېمىن ۋه ئۇالردىكى مهخلۇقاتالر ، يهتته ئاســــمان﴿
-17ئـالالھنى مهدھىيهلهپ تهســــبىھ ئېيتمايدىغان ھېچنهرســــه يوقتۇر﴾ (دۇ، ئېيتىـ

  ئايهت).-44سۈره/ئىسرا 
  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:

َ إنَّ [    ] مسلم) (رواه َطيٌِّب َال َفْقبَُل إالَّ َطيِّبًا ابّٰ
  . »پاك نهرسىنى قوبۇل قىلىدۇ ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال پاك،«

َ  إنَّ ا[    (رواه الرتمذي) ] .نَِظيٌف حُيِبُّ اجََّظافَةَ  ابّٰ
  ».ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال پاكىزدۇر، پاكىزلىقنى ياخشى كۆرىدۇ«

 ابىزنىڭ ئهقىدىمىز: ئالالھنىڭ بارلىق ئىشــــالرنى ئورۇنالشــــتۇرغۇچى،پهيد
ــــقۇرغۇچى ئىكهنلىكىگه، ئالالھنىڭ ھهقىقىي ئىبادهتكه اليىق  قىلغۇچى ۋه باش

ـــىم يالغۇز ئىالھ ئىكهنلىكىگه، ـــۈپهتلىرىگه ۋه -ئالالھنىڭ بارلىق گۈزهل ئىس س
يېگانه زات ئىكهنلىكىگه شهكسىز ئىشىنىش ۋه -ھېچقانداق شېرىكى يوق يهككه

  شۇ بويىچه پاك دهپ ئېتىقاد قىلىشتۇر. 
ن، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىســــســــاالمنىڭ پاكلىقى ئىككىنچىدى

  ھهققىده سۆزلهيمىز.
ــاالمنى پاك، ــس ــهبتىن دۇنياغا  ئالالھ تائاال پهيغهمبهر ئهلهيھىس ــىل نهس ئېس

بىر قانچه يىلدىن كېيىن ۋهھيى پهرىشــــتىســــى جىبرىئىل  ئاپىرىده قىلغان.
اقتىدىال ئهلهيھىســــســــاالمنى ئهۋهتىش ئـارقىلىق رهســــۇلىمىزنىـڭ كىچىك ۋ

شــهيتاننىڭ ۋهســۋهســىســىنى چىقىرىپ تاشــالش ئارقىلىق  كۆكرىكىنى يېرىپ،
ــارقىلىق رهســــۇلۇلالھنى تهربىيهلهپ  ــان. ۋهھيى ئ ــاكلىغ روھىي جهھهتتىن پ

ــۇرغاندىن كېيىن، ــىنى تاپش ــمانىي جهھهتتىن  پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىس ئۇنى جىس
رْ  َوِعيَابََك ﴿ پاكالش ئۈچۈن -4ه/مۇهددهسسىر رسۈ-74(﴾ كىيىمىڭنى پاك تۇت﴾ ﴿َفَطهِّ

دېگهنگه ئوخشــــاش ئـايهتلهرنى نـازىـل قىلغان. مۇشــــۇنداق جاپالىق  ئـايهت)
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تــاۋلىنىش ئــارقىلىق پهيغهمبىرىمىز روھى ۋه جىســــمــانىي جهھهتلهردىن پــاك 
  مۇقهددهس ئىسالم دىنىمىزنى پۈتۈن دۇنياغا كېڭهيتكهن. بولۇپ،
هسۇلىمىز ھهققىده ئىلگىرىكى جۈمهلهرده سۆزلىگهنلىكىمىز ئهسـكهرتىش: ر 

  ئۈچۈن كۆپ توختالمايمىز.
  ئۈچىنچىدىن، ئىسالم دىنىمىزنىڭ پاكلىقىغا كهلسهك؛

ھهممىمىزگه مهلۇم ئىســالم دىنىمىز پاك،مۇقهددهس، پاكلىقنى ســۆيىدىغان 
، نھهمده پاكلىقنى تهشـهببۇس قىلىدىغان دىن. ئىسالم دىنى شېرىك ئېتىقادتى

پاھىشـــه ئىشـــالرنى قىلىشـــتىن  ئۆزى ئۆلۈپ قالغان نهرســـىلهرنى يېيىشـــتىن،
يېگانه ئالالھقا ئىبادهت -نۇقسانالردىن پاك بولغان يهككه-توسىدۇ. ھهممه ئهيىب

 رهھىم قىلىشقا-ئامانهتنى ئادا قىلىشـقا ۋه سىله قىلىشـقا، راسـت سـۆزلهشـكه،
  چاقىرىدۇ.

جهھهتتىن پاكىز  جىســـمانىي ۋه روھىي ئىســـالم دىنىمىزنىڭ قارىشـــىچه،
پاكلىق ئېڭىنى تۇرغۇزغان كىشى ھهممىگه  بولۇشـقا ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىپ،

  قادىر ئۇلۇغ ئالالھنىڭ دوستلۇقىنى قولغا كهلتۈرهلهيدۇ.
  ده مۇنداق دهيدۇ: »قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال بۇ ھهقته  

ُ َيَعاىَل:  ُ ُ وَ ﴿قَْو ْ  بُّ حُيِ  ابّٰ   ﴾نَ يْ رِ هِّ طَّ مُ ال
-9( ﴾ئالالھ (ئىچكى ۋه تاشــقى جهھهتتىن) پاك بولغۇچىالرنى دوســت تۇتىدۇ﴿
  ئايهت).–108تهۋبه /سۈره

ھهر بىر ئېغىز ســـۆزى نۇرغۇن ئاجايىپ ھېكمهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان 
ــچىمىز، ــاالم پاكلىقنىڭ  ئهڭ ئالىي يول باش ــس يېتهكچىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىس

ن لېكى نىنى بايان قىلىپ،ئىبارىســـى قىســـقا،ئىســـالم دىنىدىكى يۈكســـهك ئور
  :ھهدىسىدهمۇبارهك چوڭقۇر مهنىلىك 

 ] َ ْفَماِن ]ا ُهْوُر َشْطُر اْإلِ   لطُّ
  (مۇسلىم رىۋايهت قىلغان)» پاكىزلىق ئىماننىڭ يېرىمىدۇر«
  پاكىزلىقنى ئىمان دهرىجىسىگه كۆتۈرگهن. دېيىش ئارقىلىق، 

انىي ۋه روھىي جهھهتتىكى ھهر بۇ ھهدىسـته كۆزده تۇتۇلغان پاكلىق، جىسم
قانداق پاكلىق بولۇپ، مۇســۇلمان كىشــى ھهمىشــه ۋه ھهر جايدا قهلبىنى يامان 
خىيـال ۋه نـاچار ئهخالقالردىن، گۇناھالردىن پاك تۇتۇشــــى، ئهزالىرىنى بولســــا 
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ئارقىلىق يۇيۇپ، پاكالپ تۇرۇشى ئارقىلىقال ئىماننىڭ بۇ مىسى شـهرىئهت كۆرسـهت
ىز شـــۇڭا بيااليدۇ. نهتىجىده ئىمانى كامىل بولغان بولىدۇ.پارچىســـىنى تولۇقلى

پاكىزلىقنى ئۆزىمىزنىڭ چوقۇم ھازىرالشـــقا تېگىشـــلىك مۇھىم ۋهزىپىســـى دهپ 
  ئهمهلىيىتىمىزده كۆرسىتىشىمىز كېرهك. تونۇپ،

  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن:پهيغهمبىرىمىز 

ِ [ َقْن َجابِِر بِْن َقبْدِ  ْوُل قَ ابّٰ ِ اَل: قَاَل رَســُ ىلَّ ابّٰ ُ صــَ لََّم: ابّٰ ِمْفتَاُح اجْلَنَِّة « َعلَيِْه وَســَ
ُهوْ  َالِة الطُّ َالُة َوِمْفتَاُح الصَّ   (رواه أمحد) ]». رُ الصَّ

  .»جهننهتنىڭ ئاچقۇچى ناماز، نامازنىڭ ئاچقۇچى تاھارهتتۇر«
  .گهن مهنىدهدې »پاكلىق«دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى  »تاھارهت«بۇ يهردىكى 

لهن پاكلىق بى ئهلهيھىسـساالم بۇ ھهدىسته ناماز بىلهن جهننهتنى،پهيغهمبهر 
ــامــازنى بىر ــاالنىــڭ م-ن ــائ ــالالھ ت ــارقىلىق ئ ــاغالش ئ مىنلهر ئۈچۈن ۇئبىرىگه ب
-كۆز كۆرۈپ باقمىغان،قۇالق ئاڭالپ باقمىغان نازۇ، ۋهده قىلغـان تهييـارلىغـان،

جهننهتكه  ئورنىســــائــادهت -ۈك بهخــتمهڭگۈل،نېئمهتلهر بىلهن توشــــقۇزۇلغــان
ئېرىشــىشــنى ئارزۇ قىلىدىغان ھهر بىر كىشــى ئۈچۈن ناماز ئوقۇشــنىڭ ئىنتايىن 

شۇ نامازنىڭ جهننهتكه ئېرىشتۈرهلهيدىغان دهرىجىده قوبۇل  مۇھىم ئىكهنلىكىنى،
  .بولۇشى ئۈچۈن پاكلىقنى ئالدىنقى شهرت قىلغان
ــاالم ــس ــته پهيغهمبهر ئهلهيھىس جهننهتنى ئارزۇ قىلىدىغان ھهر  مانا بۇ ھهدىس

جهھهتتىن  جىســــمانىيۋه  روھىيقانداق بىر كىشــــىنىڭ ئالدى بىلهن ئۆزىنى 
پاكلىقنىڭ ئىســــالم دىنىمىزدىكى  پاكلىشــــىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بايان قىلىپ،

بىر قېتىم كۆرســــىتىپ  يهنه تۇتقـان ئورنىنىڭ قانچىلىك مۇھىم ئىكهنلىكىنى
  ئۆتكهن. 
نۇرغۇن ئايهت  ه ھهدىسـلهرگه نهزهر سالىدىغان بولساق،ۋ» قۇرئان كهرىم«بىز 

ــڭ روھىــدىن ئىســــالم دىنىمىز بىزدىن  جهھهتتىن  روھىيۋه ھهدىســــلهرنى
جهھهتتىن پاكىزلىنىشنى تهلهپ قىلىدىغانلىقىنى  جىســمانىي پاكلىنىشـنى ۋه

  كۆرىمىز. 
تهلهپ مۇشــــۇنداق بولغانىكهن، بىز پاكلىقنى تۆۋهندىكىدهك ئىككى تۈرگه 

  پاكلىق.جىسمانىي پاكلىق، يهنه بىرى روھىي مىز: بىرى، بۆلى
قانداق بىر ئىنساننىڭ ئۆز قهلبىنى ئالالھقا  ھهر دېگىنىمىز، پاكلىق روھى
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 خاتا كۆزقاراشتىن، نىفاقتىن، تهكهببۇرلۇقتىن، شېرىك كهلتۈرىدىغان ئهقىدىدىن،
ــهتخورلۇقتىن، رىيادىن، ــۇخهنچىلىكتىن، ھهس يامان  ،غهيۋهتتىن تۆھمهتتىن، س

مهنىۋى نىجاســــهتلهردىن  ،ئىبارهت بارلىق يامانغهرهزدىن ۋه ناچار ئهخالقالردىن 
  پاكلىشىنى كۆرسىتىدۇ.

  ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:
فْلََح َمنْ ﴿

َ
َها قَْد أ اَها َوقَْد َخاَب َمنْ  َزاكَّ   ﴾َدسَّ

مهئســــىيهتكه -قهلبىنى گۇناھمۇرادىغا يىتىدۇ، چوقۇم غـان ئـادهم ىپـاكل نىقهلبى﴿ 
  ئايهتلهر).-10~9سۈره/شهمس -91﴾ (زىيان تارتىدۇ چوقۇم ئادهم  كۆمگهن

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم يۇقىرىقى ئايهتكه ماس ھالدا مۇنداق دهيدۇ:

ْ  دِ يْ زَ  نْ قَ [   ِن ب
َ
َ رَ   مَ قَ رْ أ ِ  ُ ِ  ُل ُسوْ َن رَ قَاَل: اكَ  هُ نْ قَ  ابّٰ ُ  ىلَّ َص  ابّٰ : ُل وْ قُ فَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ابّٰ

» َ ْ ُهمَّ إِ للّٰ ا ُعوْ  ِّ
َ
ْ اْكُ وَ  َكَسِل ،ُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالْ أ َ  اِب الَقرْبِ ،َعذَ  َهَرِم ،ْخِل وال ِ للّٰ ا ُهمَّ آِت َغْف

هَ  َيْقَواَها،  َوَزكِّ
َ
َها،ا أ   نَْت َخرْيُ َمْن َزاكَّ

َ
َُّها َوَمْوالََها،نَْت وَ أ ِ  َ ْ ُهمَّ إِ للّٰ ا ُعوْ  ِّ

َ
 ،ُذ بَِك ِمْن ِعلٍْم ال َفنَْفعُ أ

  ]) رواه مسلم (». اُب لََها يُْستَجَ  َوِمْن َدْعَوٍة الَ  ،َوِمْن قَلٍْب ال خَيَْشُع، َوِمْن َغْفٍس ال تَْشبَعُ 

پهيغهمبهر  زهيــد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغــان ھهدىســــته
ـــاالم ـــس ـــېغىنىپ ئاجىزلىقتىن،« :ئهلهيھىس ـــاڭا س  ،ھۇرۇنلۇقتىن ئى ئالالھ! مهن س

ى ئ بېخىللىقتىن ۋه قهبره ئـازابىـدىن پاناھ تىلهيمهن. قورقۇنچـاقلىقتىن، قېرىلىقتىن،
ئۇنى پاكلىغىن! ســــهن ئۇنى ئهڭ ياخشــــى  ئـالالھ! نهپســــىمگه تهقۋالىقنى بهرگىن.

ئى ئالالھ! مهن ساڭا سېغىنىپ سهندىن  گىسىدۇرسهن.سـهن ئۇنىڭ ئى پاكلىغۇچىسـهن!
پايدىســــىز ئىلىمدىن ۋه ئىجابهت  تويمـاس نهپســــىـدىن، قورقمـايـدىغـان قهلبتىن،

  دهيتتى. »قىلىنمايدىغان دۇئادىن پاناھ تىلهيمهن
ــــاق،جهمئىيىتىمىزدىكى بهزى بىز  ــــالىدىغان بولس ــــىلهرگه نهزهر س  كىش

ئىچكى دۇنياســىغا ئهھمىيهت  ت بېرىپ،ئهھمىيه ىالرنىڭ تاشــقى قىياپىتىگئۇال
ــى بهرمهيۋاتقانلىقىنى، ــقى كۆرۈنۈش ــىلهرنىڭ تاش  ماددىي جهھهتتىن بۇنداق كىش

ــــىمۇ، ــــى مهينهت، پاكىز بولغان بولس قهلبى پاك بولمىغانلىقى  ئىچكى دۇنياس
ا غقىياپىتىگه تهســــىر كۆرســــىتىپ،ئالالھنىڭ ئالدى ســــىرتقىئۈچۈن،ئۇنىـڭ 

  ۇن!ئالالھ ساقلىسكېتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىمىز. ه قاراپدرهسۋالىق ھالىتى
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  پاكلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمهتلىرى روھىي

ى ئۇنىڭ قهلب ئىنســاننىڭ تاشــقى ئهزالىرىنىڭ پاك بولغىنىنىڭ ســىرتىدا،
ــىنىڭمۇ تهكهببۇرلۇق،  ــىدىن ئىبارهت ئىچكى دۇنياس ــهتخورلۇق، بىلهن نهپس ھهس

ـــهلبىي ئهخالقالردى چېقىمچىلىق ـــقا س ئالالھ تائاالغا ن پاك بولغان ھالدا ۋه باش
  يۈزلىنىپ ئىمانىنى مۇكهممهللهشتۈرۈشى كېرهك.

  ھهدىسلهر بىزگه ئۇچۇق بايان قىلىپ بېرىدۇ.-بۇ نۇقتىنى تۆۋهندىكى ئايهت
  ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:

َرٌض فََزاَدُهُم  بِِهمْ قُلُوْ  يِفْ ﴿  ُ مَّ ْ  اً َولَُهمْ َمَرضابّٰ ِ
َ
  ﴾نَ ا يَْكِذبُوْ ٌم بَِما اَكنُوْ َعَذاٌب أ

كېســــىلى بار، ئالالھ ئۇالرنىڭ بۇ  (مۇناپىقلىقتىن ئىبارهت)ئۇالرنىـڭ دىللىرىدا ﴿ 
كېسـىلىنى ئېغىرالشتۇرۇۋهتتى؛ ئۇالر (ئىمان ئېيتتۇق دهپ) يالغان سۆزلىگهنلىكى ئۈچۈن 

  .ئايهت)-10 هرهسۈره/بهق-2﴾ ( قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
  زهيد ئىبنى ئهسلهم، ئالالھ تائاالنىڭ:

َرٌض فََزاَدُهُم  بِِهمْ قُلُوْ  يِفْ  ﴿ ُ مَّ   ﴾َمَرضاً ابّٰ
 ۇب ۇالرنىڭبار، ئالالھ ئ ېســــىلى) كهتئىبار ۇناپىقلىقتىندىللىرىدا (م ئۇالرنىـڭ ﴿

 لىكئۇ بهدهندىكى كېســـهل«﴾ دېگهن ئايىتى ھهققىده: ېغىرالشـــتۇرۇۋهتتى ئ ېســـىلىنىك
ىنىي د ئوخشىغان كهلتۈرۈشكهرنىڭ بهزىلىرىگه شهك هشهرىئهتل دىكىبولماستىن بهلكى دىن

دىنىي تهلىماتالرنىڭ بهزىســـىگه  دېدى. (دىنى كېســـهللىك دېگىنىمىز:» كېســـهللىكتۇر
ئىشـىنىپ، بهزىسىگه ئىشهنمهي، بهزى يهرلىرى ئىدىيهمدىن ئۆتمهي قالدى، دهپ دىنغا 

  هللىكتۇر).شهك قىلىدىغان روھىي كېس
  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:

َغًة إَذا َصلََحْت َصلََح اجْلََسُد لُكُُّه َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلََسُد لُكُُّه  ِد ُمضــْ َالإِنَّ يِف اجْلَسـَ
َ
[ أ

َالَويِهَ الَْقلُْب (متفق عليه) ]
َ
  أ

ــاننىڭ بهدىنىده بىر پارچه گۆش بولىئاگاھ بولۇڭالر! « ــه، دۇ،ئىنس  بۇ گۆش تۈزهلس
 ئۇ بولســــىمۇ قهلبتۇر پۈتكۈل بهدهن بۇزۇلىدۇ، ئۇ بۇزۇلســــا،؛ پۈتكۈل بهدهن تۈزۈلىـدۇ

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس» ((يۈرهكتۇر)
بـايلىققا  روھىيھهرقـانـداق بىر كىشــــى قهلـب پـاكلىقىـدىن ئىبـارهت بۇ 
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ان ئىنس .بۇ ئۇنىڭ تاشـقى جهھهتتىن پاكىز بولۇشـىغا تۈرتكه بولىدۇ ئېرىشـسـه،
ئىچكى ۋه تاشقى جهھهتتىن پاك بولغاندىال، ئاندىن ئۆزىنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىك 

  سائادىتىنى قولغا كهلتۈرهلهيدۇ.-مهڭگۈلۈك بهخت
  ده مۇنداق دهيدۇ:»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال بۇ ھهقته 

ُ َيَعاىَل: ُ   نْ مَ  الَّ اِ  نَ وْ نُ نَ  الَ وَّ  اٌل مَ  عُ فَ نْ فَ الَ  مَ وْ يَ ﴿ قَْو
َ
َ  َ أ   ﴾مٍ يْ لِ سَ  ٍب لْ قَ بِ  ابّٰ

چـاقىالر پـايـدا يهتكۈزهلمهيـدۇ. پهقهت ئالالھنىڭ ىۋه بـال مۈلۈك-مـال دهئۇ كۈنـ﴿
ــۈره-26( ﴾باردهرگاھىغا پاك قهلب بىلهن كهلگهن ئادهمگىال پايدا  ــۇئهر/س -89~88ا ش

  ئايهتلهر).
پـاك قهلـب بولســــا، ئـالالھ تـائـاالنىڭ ھهق «ئىبنى ســــىرىن بۇ ھهقته: 

لىكىنى، قىيـامهتنىـڭ شــــهكســــىز مهيدانغا كېلىدىغانلىقىنى ۋه ئالالھ ئىكهن
تائاالنىڭ قهبرىدىكى كىشـىلهرنى شهكسىز قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلىدىغان 

  دېدى.» قهلبتۇر
پاك قهلب مهنىۋى كېســــهللىكتىن خالىي «ســــهئىد ئىبنى مۇســــهييىب: 

  دېدى.» قهلبتۇر، ئۇ بولسىمۇ مۇئمىننىڭ قهلبىدۇر
دىنغا دىن نامىدىن يېڭىلىق  پاك قهلب بولســا،«ۇ ئوســمان نىســابۇرى: ئهب

كىرگۈزۈشـتىن خالىي ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆرسىتىپ بهرگهن يولىغا 
  دېدى.» رازى بولۇپ تۇرىدىغان قهلبتۇر

  ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:

ُ َيَعاىَل:  ﴿قَ  ُ َ وَ ْو ْ وَ  اءِ شَ حْ فَ الْ  ِن  عَ ىَه نْ يَ  ةَ الَ الصَّ  نَّ اِ   ةَ الَ الصَّ  مِ قِ ا   ﴾رِ كَ نْ مُ ال
ناماز ھهقىقهتهن قهبىھ  مۇكهممهل (ئى مۇھهممهد!) نـامـازنى مۇكهممهل ئوقۇغىن،﴿

  ئايهتنىڭ بىر قىسمى).-45ئهنكهبۇت /سۈره-29( ﴾ئىشالردىن ۋه گۇناھالردىن توسىدۇ
ناماز بولســا قهبىھ ئىشــالرنى ۋه گۇناھالرنى تاشــلىتىشــتىن ئىبارهت ئىككى 
نهرسـىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.ئۇنى داۋاملىق ئوقۇش شۇ يامان ئىشالرنى تاشالشقا 

  ئېلىپ بارىدۇ.
ــام ئهھمهد، ــداق دېگهنلىكىنى  ئىم ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىــڭ مۇن

  رىۋايهت قىلىدۇ:

ىِب ُهَريَْرَة قَاَل 
َ
ُ َعلَيِْه وَ : [َقْن أ ىلَّ ابّٰ ِّ صـَ ِ

ىلِّ إِنَّ فُالنًا يَُص « : َسلََّم َفَقاَل َجاَء رَُجٌل إِىَل اجَّ
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َق  ْصبََح رَسَ
َ
  (رواه أمحد) ]» َسيَنَْهاُه َماَفُقوُل « : قَاَل » بِاللَّيِْل فَإَِذا أ

پاالنى ھهقىقهتهن كېچىده « بىر ئادهم پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
ناماز « همبهر ئهلهيھىســســاالم:دېگهنده،پهيغ »تاڭ ئاتســا ئوغرىلىق قىلىدۇ ناماز ئوقۇيدۇ،

  دېدى. »يېقىندا سهن دهۋاتقان ئىشتىن چوقۇم توسىدۇپات 
ـــارى رهھىمهھۇلالھ مۇنداق دهيدۇ: ـــهن نامازدا تۇرغان « ئىبنى ئهۋن ئهنس س

ھ ىناماز ھهقىقهتهن ســېنى قهب چاغدا ياخشــىلىقنىڭ ئىچىده تۇرغان بولىســهن،
ـــتى. ـــالردىن ۋه گۇناھالردىن توس ـــېنىڭ ناما ئىش زدا تۇرۇپ ئالالھ تائاالنى ياد س

  .»ھهممىدىن ئۇلۇغدۇرئېتىشىڭ 

 ] ِّ ِ
ىِب ُهَريَْرَة َعِن اجَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَ  َقْن أ َ « اَل: َصىلَّ ابّٰ لََواُت اخْلَْمُس َواجْلُُمَعُة إِىَل ا لصَّ

اَراٌت لَِما بَيْنَُهنَّ    (رواه مسلم) ] »اجْلُُمَعِة َكفَّ
ــان ھهدىســــتهئهبـۇ ھۇرهيره  پهيغهمبهر  ،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغ

جۈمه يهنه بىر جۈمهگىچه بولغان  بهش ۋاخ ناماز،«ئهلهيھىســــســــاالم مۇنـداق دهيدۇ: 
  .)مۇسلىم» (ئارىلىقتىكى گۇناھالرغا كاپارهت بولىدۇ

نـامـاز ئـالالھقـا بولغان قۇلچىلىقنى ئىپادىلهش بىلهن بىرگه، ئۆز نۆۋىتىده 
  نى پاكىزلىققا ئادهتلهندۈرىدىغان كاتتا ئىبادهتتۇر.كىشىلهر

  زاكات ھهققىده ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:
يْ ﴿ ُرُهْم َوتَُزكِّ ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُيَطهِّ

َ
  ﴾بَِها ِهمْ ُخْذ ِمْن أ

ــهن (ئى مۇھهممهد!) ﴿ ــهدىقه ھس ــمىنى س ــاېئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىس بىدا س
 )پاكلىغايســـهن ۋه (ياخشـــىلىقلىرىنى )دىنىرىگۇناھل(ئۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى  ئالغىنكى،

  ).ئايهت-103تهۋبه /سۈره-9( ﴾كۆپهيتكهيسهن
بۇ ئـايهتتىن بىز ســــهدىقه ۋه زاكات ئارقىلىق ئىنســــان ئۆزىنى ماددىي ۋه 

ـــهتلهردىن پاكلى ـــقى) نىجاس نى دىغانلىقىغىلى بولىمهنىۋى (يهنى ئىچكى ۋه تاش
  بىلهلهيمىز.

  رامىزان توغرىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ: 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَ [ قَ  ِ َصىلَّ ابّٰ نَّ رَُسْوَل ابّٰ
َ
ُ َقنُْه أ َ ابّٰ ِ ِ ُهَريَْرَة َر

َ
َمْن َصاَم «: اَل ْن أ

َم ِمْن  ُ َماَيَقدَّ َ   (متفق عليه) ]» َذنِْبهِ َرَمَضاَن إِْفَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر
ــان ھهدىســــته پهيغهمبهر  ،ئهبـۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغ
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 بولساروزا تۇتقان  ىپئهجىر ۋه ساۋاب ئۈمىد قىلكىمكى «ئهلهيھىسـساالم مۇنداق دهيدۇ: 
  (بىرلىككه كهلگهن ھهدىس).» قىلىنىدۇ مهغپىرهتگۇناھى  كى ئۆتكۈزگهنئىلگىرى

ىســـتىن بىز رامىزان روزا تۇتقان ئادهمنىڭ ئىچكى دۇنياســـىدىن مانا بۇ ھهد
  ئىبارهت مهنىۋى پاسكىنچىلىقالردىن پاكاليدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز.

  ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:توغرىلىق ھهج 
﴿ َ ْعلُوْ ا ْشُهٌر مَّ

َ
  ﴾َق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَجِّ جَّ فَالَ َرفََث َوالَ فُُسوْ ِهنَّ احْلَ فََرَض ِفيْ  َماٌت َفَمنْ حْلَجُّ أ

ــهۋۋال، زۇلقهئده ئايلىرى ۋه زۇلھهججه ﴿ ھهج ۋاقتى مهلۇم بىرقانچه ئايدۇر (يهنى ش
ئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇر). بۇ ئايالردا ھهج قىلىشنى نىيهت قىلغان (يهنى ئېھرام باغلىغان) 

 ﴾قىلىشى ۋه جاڭجال قىلىشى مهنئى قىلىنىدۇ ئادهمنىڭ جىنسـىي ئاالقه قىلىشــى، گۇناھ
  ئايهت).-197سۈره/بهقهره -2(

ئاالقه قىلىش،گۇناھ قىلىش ۋه جاڭجال جىنســــىي ﴿ بۇ ئايهتته تىلغا ئېلىنغان 
دېگهن مهزمۇن ھهققىده تاۋۇس، مۇقســىم ۋه ئىبنى ۋهھبى  قىلىش مهنئىقىلىنىدۇ ﴾
ئىشــــالردىن يىراق بولۇپ ئۆزىنى  ئالالھ تائاال چهكلىگهن«قـاتارلىقالر ئۆلىماالر: 
  دهپ تهبىر بهرگهن.» پاكالشنى كۆرسىتىدۇ

  ھهج توغرىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:

نَُّه قَاَل 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ك ُ َقنُْه َعِن اجَّيِبِّ َصىلَّ ابّٰ َ ابّٰ ِ ْ ُهَريَْرَة َر ِ

َ
ْم َمْن َحجَّ فَلَ «: [ َقْن أ

هُ  َولَْم َفْفُسْق رََجَع َكيَْومٍ  ْث يَْرفُ  مُّ
ُ
تُْه أ َ َ   (رواه ابن ماجة) ]» َو

ــان ھهدىســــته پهيغهمبهر  ،ئهبـۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغ
كىمكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن ھهجده چهكلهنگهن « ئهلهيھىســــســــاالم مۇنداق دهيدۇ:

ــا ــالرنى ۋه گۇناھالرنى قىلماي ھهج قىلس ، ئانىدىن تۇغۇلغان ۋاقىتتىكىدهك گۇناھتىن ئىش
  .)ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان» (پاك بولۇپ قايتىدۇ

مانا بۇ ھهدىســتىنمۇ بىز ھهجنىڭ ھهج قىلغۇچى كىشــىنى ئانىدىن يېڭى 
  غۇبارسىز بوۋاقتهك پاكاليدىغانلىقىنى بىلىۋالىمىز.-تۇغۇلغان پاك

 ۋه ياكى روھىي پاكلىق يىغىنچاقالپ ئېيتساق، جىسمانىي پاكلىق بولسۇن
بولسـۇن ئىسالم دىنىنىڭ تۈۋرۈكى ھېسابلىنىدىغان ئاساسلىق ئىبادهتلهر بىلهن 

  ئىنتايىن زىچ مۇناسىۋهتلىك. 
ــا __ ئالالھنىڭ بىرلىك ۋه بارلىقىنى  ــاھادهت ئېيتىش بولس ــىلهن: ش مهس
ـــاھادهت ئېيتقان ھهر بىر  چىن دىلىدىن ئېتىراپ قىلىش بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ش
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  س روھىي جهھهتتىن پاكلىققا ئىگه بولىدۇ.شهخ
 جىســــمانىي بولۇپ، بۇ تاھارهت ۋه غۇســــلى بولســــا __ بهدهننى پاكىزالش

  .الش بولۇپ ھېسابلىنىدۇپاكىز جهھهتتىن
  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.پاكلىنىشنى ناماز بولسا __ روھنىڭ ۋه گۇناھالرنىڭ 

  پاكاليدۇ. دۇنيانى-زاكات بولسا __ قهلبنى ۋه مال
  بولسا __ روھنى ۋه بهدهننى پاكالش ھهمده تاۋالش جهريانىدۇر. روزا

ھهج بولســا __ تاھارهت،ناماز ۋه ئىقتىســاد قاتارلىق ئىبادهتلهر بىرلهشــكهن 
  روھنى پاكالش جهريانىدۇر.

قاد ېتىئ-ئىســــالم دىنىمىزنىڭ مهيلى ئىمانئېيتقاندا قتىدىن ۇمۇشــــۇ ن
ادهت جهھهتتىكى ئهھكاملىرى مهيلى ئىب ،بولســـۇنبهلگىلىمىلىرى جهھهتتىكى 
-ياكى ئهدهپ ۋه ياكى مۇئامىله جهھهتتىكى ئهھكاملىرى بولســــۇن، بولســــۇن،

 ،بولســـۇن ھهممىســـى ئىنســـاننى پاكالشبهلگىلىمىلىرى ئهخالق جهھهتتىكى 
ھهتتا ئىســـالم دىنىمىزدىكى جازا تۈزۈملىرىمۇ ئىنســـاننى پاكالشـــنى مهقســـهت 

 .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ تىسىىىڭ ۋاسـبۇ ھهم ئىنسـاننىڭ پاكلىنىشـىن قىلغان.
ـــ چۈنكى  ته ئارقىلىق ئهڭ پاك جاي جهننهتكه كىرهلهيدۇ،ىئىنســـان مۇشـــۇ ۋاس

ـــهيتان ۋه ئۇنىڭ مهينهتچىلىكىدىن پۈتۈنلهي خالى بولغان جايدۇر، ۇ ب جهننهت ش
ئىبادهتلهر ئارقىلىق ئۆزىنى -پـاك بولغـان ئـالالھ ئىمـانســــۈپىتى -جـاي زاتى

  مۇكاپات قىلىپ بېرىدىغان جايدۇر.پاكلىغان بهندىلىرىگه 
  دېگهن كىتابتا مۇنداق بايان قىلىنغان:» مۇستهدرهك«

ُف «  نِْبيآِء احَكَّنَظُّ
َ
ْخَالِق اْأل

َ
  »ِمْن أ

  ».پاكىزلىق بولسا پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهخالقىنىڭ جۈملىسىدىندۇر«
  دۇر.بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ مۇھىم ۋهزىپىسى زلىققا ئهھمىيهتپاكلى

ئالالھ تائاال مۇســا ئهلهيھىســساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق مۇنداق رىلىق توغبۇ 
  دهيدۇ:

ِس ُطًوى﴿ نْ  َهْل  َفُقْل ْذَهْب إِىَل فِرَْعْوَن إِنَُّه َطَغىاِ  إِْذ نَاَداُه َربُُّه بِالَْواِد الُْمَقدَّ
َ
َك إِىَل أ

 تََزىكَّ  لَّ
 َ ْهِديََك إىَِل َربَِّك َفتَْخ

َ
  ﴾َوأ

نىدا  مۇنداق دهپ پهرۋهردىگارى تۇۋا ناملىق مۇقهددهس ۋادىداڭغـا ئۆز ۋاقتىـدا ئۇنى﴿
 ئۇ ھهقىقهتهن ھهددىدىن ئاشـــتى. قېشـــىغا بارغىن،پىرئهۋننىڭ ســـهن : قىلغان ئىدى
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نى پهرۋهردىگارىمنى تونۇشــقا ېپاك بولۇشــنى خاالمســهن؟ ســ كۇفرىدىنســهن « ڭغا:ئۇنى
 »سهندىغان بولىپهرۋهردىگارىڭدىن) قورقىشۇنداق قىلساڭ، (يېتهكلىشــىمنى خاالمسهن؟ 

  ئايهتلهر).-19~16 نازىئات/سۈره-79( ﴾دېگىن
  ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇ:

تَاَها نُوْ فَلَمَّ ﴿
َ
ْ  َ يَا ُموْ  ِدَي ا أ ِّ ِس ُطًوى إِ نَا َربَُّك فَاْخلَْع َغْعلَيَْك إِنََّك بِالَْواِد الُْمَقدَّ

َ
  ﴾أ

ئى مۇسـا! مهن ھهقىقهتهن سېنىڭ «: مۇسـا ئوتنىڭ يېنىغا كهلگهنده نىدا قىلىندى﴿
ــا تۇۋا ســــهن ھهقىقهتهن مۇقهددهس  كهشــــىڭنى ســــالغىن، ىڭــدۇرمهن،رپهرۋهردىگ

  ئايهت).-12~11سۈره/تاھا -20(﴾ »هنس①سىداۋادى
دېگهن ســۆزى ھهققىده ئهلى ئىبنى » كهشــىڭنى ســالغىن«ئالالھ تائاالنىڭ 

، ئهبۇ زهر، ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالر ۋه ئۇالردىن باشــقا سهلهف تالىپئهبۇ 
ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ئېشــهكنىڭ  مۇســا ئهلهيھىســســاالمنىڭ ئايىغى«ئالىملىرى: 

دهپ بايان قىلغان. ئالالھ تائاال » پـاكالنمىغـان تېرىســــىـدىن تىكىلگهن ئىدى
  ئايىغىنى سېلىشقا بۇيرۇدى. ڭتۇرۇۋاتقان ئورۇننى ھۆرمهتلهش يۈزىسىدىن ئۇنى

مانا بۇ ئايهتته ئالالھ تائاال مۇســا ئهلهيھىســســاالمنى جىســمانىي جهھهتتىن 
 هن ھهمــده پهيغهمبهرلىككه تــاللىغــانلىقىنى ئېيتقــان.پــاكالپ بولۇپ كۆرۈشــــك

  (توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر).
  ئهمدى بىز جىسمانىي پاكلىق ھهققىده توختىلىمىز.

تاھارهت ۋه تهيهممۇم -بىر تهرهپتىن غۇسلى پاكلىق دېگىنىمىز،جىسـمانىي 
 نىبهدهننىڭ پاك بولۇشــــىئارقىلىق (يهنى تۇپراق ئـارقىلىق تـاھارهت ئېلىش) 

ــهتســه؛ يهنه بىر تهرهپتىن ــاۋاتقان كېچهكنى، -كىيىم ،كۆرس  ۋه مۇھىتئۆزى ياش
ىكى تئهتراپ ئاممىۋى سورۇنالرنى تۈرلۈك نىجاسهت ۋه مهينهتچىلىكلهردىن تازىالپ،

  كۆرسىتىدۇ.تۇتۇشنى مۇھىتنى پاكىز 
ــكىنا، مهلۇمكى، ــاننىڭ بهدىنى ياكى كىيىمى پاس ــا، ئهگهر ئىنس  كىر بولس
بىرهر ئىجتىمائىي مۇراســــىمالرغا  ئـادهتته، ىڭـدىن يىرگىنىـدۇ.بـاشــــقىالر ئۇن
ڭ نىئۇالر ،دىن خالى بولۇشنىڭ نهپرىتىباشــــقىالر بولغان ئادهم، قاتناشــــماقچى

ــاكىز ۋه ئهڭ يېڭى  نهزىرىــده يېقىملىق كۆرۈنۈش ئۈچۈن ئهڭ چىرايلىق، ئهڭ پ
ك رنى پــاالغهيرى پۇراقبهدىنىــدىكى كىرالرنى ۋه  كىيىملىرىنى كىيىــپ بــارىــدۇ.

                                                        
  دهپ ئاتىلىدۇ.» تۇۋا ۋادىسى«تۇر تېغى باغرىدىكى ۋادى   ①
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بولىدىغان مۇناسىۋهتلهرگه شۇنچىلىك  ئۆزئارا ائارىسىد ئىنسـانالر پاكىزه تازىاليدۇ.
الالھ ئقۇدرهتلىك كائىناتنىڭ يېگانه ئىگىسى بولغان  ئهھمىيهت بېرىلگهن يهرده،

تهلمۈرمهكچى بولغان كىشــــىنىڭ ھۇزۇرىغا ئۇنىڭ  تـائـاالنىـڭ ئـالـدىغا كېلىپ،
  هك؟شى كېرۇتهييارلىقى قانداق بول

ه ۋ مهينهتچىلىك نىڭ ناماز ئادا قىلىۋاتقان ۋاقتىدا،بهندىســـىشـــۇڭا ئالالھ 
ئالالھ تائاالنىڭ نهزىرىدىن  تۇرۇپ، هپاكىز-تازىالنغان ھالدا پاك غهيرى پۇراقالردىن

ئۆتۈشــى ۋه ئۇنىڭ رهھمىتىگه ھهمده رازىلىقىغا ئېرىشىشى ئۈچۈن پاكلىقنى پهرز 
  . قىلدى

  مۇنداق دهيدۇ:ئالالھ تائاال بۇ ھهقته 

فْ ﴿ ِ
َّ َها ا فُّ

َ
ْ وُُجوْ يَا ك الِة فاْغِسلُوا  إَِذا ُقْمتُْم إىَِل الصَّ

ْ يِْديَُكْم إىَِل الَْمَرافِِق َن آَمنُوا
َ
َهُكْم َوأ

رُْجلَُكْم إِىَل الَْكْعبنَْيِ 
َ
ْ بُِرُؤوِسُكْم َوأ ْ َوإِنْ تُْم ُجنُبًا فَاُكنْ   َوإِنْ َواْمَسُحوا ُروا هَّ ْو  تُمْ ُكنْ  طَّ

َ
َ أ ْر مَّ

ْو جَ 
َ
نْ  ءَ آبَلَ َسَفٍر أ َحٌد مَّ

َ
ْو َالَمْستُُم النَِّساءَ  ُكمْ أ

َ
َن الَْغائِِط أ ُدواْ َماءً  مِّ ُمواْ َصِعيْ  فَلَْم جَتِ ا دً َفتَيَمَّ

يِْديْ َطيِّبًا فَاْمَسُحواْ بِوُُجوْ 
َ
نُْه  ُكمْ ِهُكْم َوأ   ﴾مِّ

ســــىلهر تـاھارهتســــىز بولۇپ) ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭالردا، مىنلهر! (ۇئئى م ﴿
يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر، قولۇڭالرنى جهينىكىڭالر بىلهن قوشــــۇپ يۇيۇڭالر، بېشــــىڭالرغــا 

ـــىھ ـــۇپ يۇيۇڭالرى مهس ـــۇقۇڭالر بىلهن قوش ئهگهر جۇنۇپ  ؛قىلىڭالر، پۇتۇڭالرنى ئوش
 ېسـهل بولساڭالرك )قىلىدىغانئهگهر (سـۇ زىيان  ؛پاكلىنىڭالر غۇسـلى قىلىپ بولسـاڭالر

 ،بولۇپ ھاجهتخانىدىن كهلگهن دىن بىرىڭالرياكى ســىلهر ،ياكى ســهپهر ئۈســتىده بولۇپ
ۇرۇلغان ئسۇ تاپالمىساڭالر، پاك تۇپراقتا  بولۇپ بىلهن يېقىنچىلىق قىلغان خوتۇنۇڭالرياكى 

-6مائىده ه/ۈرس-5( ﴾سىالپ تهيهممۇم قىلىڭالر نى، قولۇڭالرنىيۈزۈڭالرقولۇڭالر بىلهن 
  نىڭ بىر قىسمى).ئايهت

بهندىلىرىنى ئىبادهتلهرگه بۇيرۇشــــىدا ۋه شــــۇ ئىبادهتلهرنى ئـالالھ تـائـاال 
پاكلىنىشـقا بۇيرۇشــتا ئۇالرنى مۇشهققهتكه تهكلىپ قىلىش ئۈچۈن ئۇ ئورۇنالشـتا 

ـــهت قىلغانلىقىنى ئبهلكى ئۇالرغا نې ئهمهس، ـــنى مهقس مىتىنى تامامالپ بېرىش
  مۇنداق دهيدۇ:  نىڭ داۋامىداۇقىرىقى ئايهتي بايان قىلىپ،

 َ ُ يُِريُْد  ﴿ما َْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن يُّ  ابّٰ َُط ِ ِ ُِتمَّ نِْعَمتَُه َعلَيُْكْم﴾ِريُْد  ِ َرُكْم َو   هِّ

شـــۈكۈر ئالالھ  ،لېكىن .خالىمايدۇ ته قالدۇرۇشـــنىمۇشـــهققهتنى ﴿ئالالھ ســـىلهر
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ــىڭالر ئۈچۈن  ــىلقىلىش ــنى ۋه نېس ــنى ئهرنى پاك قىلىش ــىلهرگه تولۇق بېرىش مىتىنى س
  ).ئايهت-6 مائىدهسۈره/-5( خااليدۇ﴾

] ْ ِ
َ
ُ َقنُْه ُهَريَْرةَ  َقْن أ َ ابّٰ ِ ِ ُل قَاَل رَُسوْ  قَاَل:َر ُ  ىلَّ َص ابّٰ  ا: «مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ ابّٰ

َ
أ لَْعبُْد إَِذا تَوَضَّ

ِوالُْمْؤِمُن َفغَ 
َ
ْوَمَع الُْمْسِلُم، أ

َ
َْها بَِعيْنَيِْه َمَع الَْماِء أ َ

َسَل وَْجَهُه َخَرَج ِمْن وَْجِهِه لُكُّ َخِطيئٍَة َغَظَر إِ
ْوَمعَ 

َ
ِر  آخِ آِخِر َقْطِر الَْماِء، فَإَِذا َغَسَل يََديِْه َخَرَج ِمْن يََديِْه لُكُّ َخِطيئٍَة َنَطَشتَْها يََداُه َمَع الَْماِء أ

َّ َقْطِر الَْماِء ،  ْو آِخِر َقْطِر الَْماِء َح
َ
فَإَِذا َغَسَل رِْجلَيِْه َخَرَج لُكُّ َخِطيئٍَة َمَشتَْها رِْجالُه َمَع الَْماِء أ

نُوِب  ُّ   (رواه مسلم) ]» خَيُْرَج نَِقيًّا ِمَن ا
ــان ھهدىســــته، پهرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنۇئهبـۇ ھ يغهمبهر غ

ئۇنىڭ  مىن ئادهم تاھارهت ئېلىپ يۈزىنى يۇســا،ۇئلمان ياكى ممۇســۇ«ئهلهيھىســســاالم: 
ـــۇنىڭ  ـــۇ بىلهن ياكى س ـــى س يۈزىدىن كۆزلىرى بىلهن قارىغان خاتالىقالرنىڭ ھهممىس

 قوللىرىدىن ئاخىرقى تامچىلىرى بىلهن بىلله چىقىپ كېتىدۇ؛ ئهگهر قوللىرىنى يۇســــا،
ـــۇ بىله ـــى س ـــۇنىڭ ئاخىرقى قوللىرى بىلهن قىلغان خاتالىقلىرىنىڭ ھهممىس ن ياكى س

ىلهن پۇتلىرى ب ئهگهر ئىككى پۇتىنى يۇسا،؛ تامچىلىرى بىلهن قوشـۇلۇپ چىقىپ كېتىدۇ
بىلهن  تامچىلىرىقىلغان خاتالىقالرنىڭ ھهممىســى ســۇ بىلهن ياكى ســـۇنىڭ ئاخىرقى 

ۇيۇلۇپ پاكىز ي-، ھهتتا ئۇ كىشىنىڭ گۇناھلىرى پاكقوشۇلۇپ پۇتلىرىدىن چىقىپ كېتىدۇ
  دېگهن. (مۇسلىم)  »كېتىدۇ

 يۇقىرىقىئوچۇق بايان قىلغان  پـاســــاھهتلىـك تىـل بىلهن تهپســــىلىي،
 تاھارهتتىن ئىبارهت بۇ ئىبادهتنىڭ پاكلىق بىلهن پاكىزلىقنىڭ،تىن، ھهدىســــ

 روھ بىلهن بهدهن ئىبادىتىنىڭ يۈكســـهك دهرىجىده بىرلىشـــىشـــى ئىكهنلىكىنى
  كۆرۈۋاالاليمىز.

 ] ْ ِ
َ
َ ُهَريَْرَة  َقْن أ ِ ُ َقنُْه َر ِ ُل قَاَل:قَاَل رَُسوْ  ابّٰ ُ  ىلَّ َص ابّٰ مَخٌْس ِمْن : « مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ ابّٰ

 َ ارِِب ، َوَغتُْف اْإلِ ْالِ الِْفْطَرِة : ا ْظَفاِر بِْط ، َوَيْقِليْ ْسِتْحَداُد ، َواخْلِتَاُن ، َوقَصُّ الشَّ
َ
 ] »ُم األ

ــان ھهدىســــتهھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايئهبـۇ  پهيغهمبهر  ،هت قىلىنغ
 سۈننهت ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بهش تۈرلۈك ئىش بولۇپ،«ئهلهيھىسـساالم مۇنداق دهيدۇ: 

ــڭ تۈكىنى ئېلىش: ئۇالر قولتۇق تۈكىنى ؛ بۇرۇتنى قىرقىش؛ خهتنه قىلىش؛ ئهۋرهتنى
  ).بۇخارى» (تىرناق ئېلىش قاتارلىقالر؛ ئېلىش
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 ] ْ ِ
َ
نَّ  َقْن أ

َ
ِ َل رَُسوْ  ُهَريَْرَة أ ُ  ىلَّ َص ابّٰ َوَما « : اقَالُوْ  » اَغنْيِ عَّ ا اللَّ ُقوْ يَّ اِ « قَاَل:  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ ابّٰ

ِ َل انَاِن يَا رَُسوْ عَّ اللَّ  َ « ؟ قَاَل: ابّٰ ِ ا ْو يِفْ ِق اجَّ َطِريْ   يِفْ َفتََخىلَّ  يْ َّ
َ
  » ] ِهمْ ِظلِّ  اِس أ

ــان ھهدىســــته، پهيغهمبهر  ئهبـۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغ
هر يهنى كىشىل ،كىشــىلهرنىڭ لهنىتىگه ئۇچرايدىغان ئىككى قىلىقتىن«ئهلهيھىســســاالم: 

ــايىدايدىغان  ــاقلىنىڭالرهتئورۇنغا ماڭىدىغان يولغا ۋه ئۇالر س ــتىن س  »رهت قىلىپ قويۇش
  ) رىۋايهت قىلغان (مۇسلىمدهيدۇ. 

ىِب َوقَّ [ 
َ
ُ قَ يَ ِض اٍص رَ َقْن َسْعِد بِْن أ   هُ نْ ابّٰ

َ
ُ  ىلَّ َص  اجَّيِبَّ  نَّ أ َ  إِنَّ «  قَاَل : مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ابّٰ  ابّٰ

يَِّب نَِظيْ  ُفوْ ٌم حُيِبُّ الَْكَرَم َجَواٌد حُيِبُّ اجْلُوْ ٌف حُيِبُّ اجََّظافََة َكِريْ َطيٌِّب حُيِبُّ الطَّ فِْنيَتَُكْم  اَد َفنَظِّ
َ
أ

َُهوْ  اَوَال تََشبَُّهوْ  ْ   (رواه الرتمذي) ]» ِد بِا
 ،ســـهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىســـته

ھ ئالال؛ پاكلىقنى ياخشى كۆرىدۇ ،ۇرتئالالھ پاك« پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ:
-ھويال؛ دۇسېخىلىقنى ياقتۇرى ،سېخىدۇر-مهردئالالھ ؛ پاكىزلىقنى ســۆيىدۇ ،پاكىزدۇر

  ).تىرمىزى» (يهھۇدىيالرغا ئوخشاپ قالماڭالر ئارامىڭالرنى پاكىزه تۇتۇڭالر،
قى ىريۇقىمۇســۇلمانالر پاكىزلىق ھهققىدىكى پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ 

ــده ۋه  ــازدا، ھهر ھهپتى ــام ــپ ھهر كۈنى، ھهر ن كۆرســــهتمىلىرىگه ئهمهل قىلى
پ ىڭ تازىلىقىنى ياخشــى قىلىق كۆرســىتىلگهن جايالرنىلىقتۇبهدىنىمىزدىكى ن

توزان ۋه مىكروبالر بىلهن دائىم ئۇچرىشىپ -پۈتۈن  بهدىنىمىزدىكى بولۇپمۇ چاڭ
ۋاقتىــدا پــاكىزالپ -تۇرىــدىغــان ئهزالىرىمىزدىن كىر ۋه مهينهتچىلىكلهرنى ۋاقتى

ــىتۇر ــجىد قاتارلىق ئهتراپىمىزدىكى مۇھىتنىڭ تازىلىقى، -، ھويالۇش ئارام، مهس
ۋه مۇھىت تازىلىقىغا ئاالھىده كۆڭۈل بۆلۈپ پاكىزه مۇھىت،  شــهخســى، ئاممىۋى

  شى كېرهك.ساغالم تهن ۋه ساپ ئهقىلگه ئىگه بولۇ

  جىسمانىي پاكلىققا بۇيرۇلۇشنىڭ ھېكمهتلىرى

ـــالم دىنىنىڭ پاكلىققا ئهھمىيهت بېرىپ، ـــۇلمانالرنى تازىلىققا ۋه  ئىس مۇس
تايىن ئىن ي ساغالملىقىغاىۋه روھ جىسمانىيئىنساننىڭ  پاكىزلىققا بۇيرۇشـىدا،

  پايدىلىق بولغان نۇرغۇنلىغان ئالىي مهقسهتلهر غايه قىلىنغان.
ــى، ــقىس ــۇ بىلهن  قىس ــتايۇيۇپ بهدهننى س – ئۇنىڭدىكى كىرالرنى يوقىتىش
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تهر غان قال ئىتىلىپبهدهننىڭ -خهسسىسلهرنىڭ ئىسپاتلىغىنىدهكهمۇتتېببىي 
ىن مىكروبالر ۋه زىيانلىق تۆشـۈكچىلىرى ئېچىلىپ ئىنسـاننىڭ ئىچكى قىسمىد

ــىگه،ماددىالر ــ نىڭ چىقىپ كېتىش ــنىڭ ئھاۋا ئالمىش ــانلىقىش  بهدهننىڭ ىغا،اس
  رولى بار.راھهتلىنىشگه ئاالھىده پايدىلىق 

ئىبادهت ۋه ، رنى يوقىتىدۇغهيرى پۇراقالســــۇ بىلهن پـاكلىنىش بهدهنـدىكى 
، پېڭىالجوشـــقۇنلىقىنى ي دۇنيالىق ئىشـــالر ئۈچۈن ئىنســـاننىڭ ھىممىتىنى،

ـــۇلمانالرنى پاكلىققا بۇيرۇپ،تېتىك قىلىدۇ ـــالم دىنى مۇس ـــۇڭا ئىس غا ئۇالر . ش
 تازىلىقنى، پاكىزلىقنى پهرز قىلدى ۋه ئىبادهتلهر ئۈچۈن پاكلىقنى شهرت قىلدى.

ــانالرنىڭ ئالالھ تائاال ئالدىدا ئادا قىلىدىغان بهندىچىلىك  چۈنكى ئىبادهتلهر ئىنس
  .بهلگىسىدۇرئىتائهتمهنلىكنىڭ بۇرچى ھهم كهمتهرلىكنىڭ ۋه 

ئۆزىنىڭ ياراتقۇچىســـى ۋه يېگانه ئىگىســـى بولغان  بۇنداق بولغان ئىكهن، 
ئىبادهت بىلهن مۇراجىئهت قىلماقچى بولغان كىشىنىڭ ھۇزۇرىغا ئالالھ تائاالنىڭ 

بهندىچىلىك بۇرچىنى تولۇق ئادا  ئىبـادهتنى ئهڭ كـامىل دهرىجىده ئادا قىلىپ،
  قىلىنىدۇ. پىڭ ئهڭ پاكىز ھالهتكه كېلىشى تهلهقىلىشى ئۈچۈن ئۇن

ـــلى قىلىش، ،دېمهك ـــكه بولىدىغان  غۇس تاھارهت ئېلىش بهدهندىكى كۆرۈش
 بهلكى يهنه مهنىۋى بۇلغىنىشــنى توســۇپ، پاســكىنىچىلىقالرنى تازىالپال قالماي،

بۇ ئارقىلىق كىشــىلهرنىڭ  كىشــىلهرنى ســاۋابلىق ئىشــالرنى قىلىشــقا ئۈندهپ،
  ۇقىرى دهرىجىدىكى پاكىز مۇھىتقا ئىگه قىلىدۇ.تۇرمۇشىنى ي

ــاالمنىڭ پهيغهمبهر  يئهمدى بىز ۋهھى ــس ــى جىبرىئىل ئهلهيھىس ــتىس پهرىش
ئىسالم ۋه ئېھسان قاتارلىقالرنى تهلىم بېرىش  ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئىمان،

  ئۈچۈن كهلگهن ۋاقتىدىكى كۆرۈنىشىگه قاراپ باقايلى:

ا ُ َعلَيِْه وََسلََّم َذاَت يَْوٍم، إِْذ : ِب، قَاَل [َقْن ُقَمَر بِْن اخْلَطَّ ِ َصىلَّ ابّٰ بَيْنَا حَنُْن ِعنَْد رَُسْوِل ابّٰ
ثَُر الّسَفِر ... إِىَل 

َ
َعِر، َاليَُرى َعلَيِْه أ ِخِر آَطلََع َعلَيْنَا رَُجٌل َشِديُْد َنيَاِض اخكِّيَاِب، َشِديُْد َسَواِد الشَّ

  م) ](رواه مسل .احْلَِديِْث 
بىر «ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته ئۇ زات مۇنداق دهيدۇ: 

كۈنى بىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئىدۇق،ئۇشتۇمتۇت بىز تهرهپكه كىيىملىرى 
  ...»سهپهردىن كهلمىگهندهكال تۇيغۇ بېرىدىغان بىر ئادهم كهلدى ،اچېچى قاپقار ئاپئاق،

-ته جىبرىئىل ئهلهيھىسساالمنىڭمۇ ۋهھيى ئارقىلىق دىنىي تهلىمدېگهن ھهدىس



 

16 

تهربىيه ئۆگىتىش ئۈچۈن كهلگهن ۋاقىتتـا ئۆزىنىـڭ قىياپىتىگه ئاالھىده دىققهت 
  قىلغانلىقى بىزلهرنى ئويالندۇرماي قالمايدۇ، ئهلۋهتته!

تېشــــى پــاك بولۇشــــنى ئۆز -ئومۇمهن قىلىــپ ئېيتقــانــدا، كىمكى ئىچى
دىيانهتلىك -ســــىتىدىكهن، بۇ دۇنيادا كىشــــىلهر ئالدىدا پاكئهمهلىيىتىده كۆر

ياخشى ئادهم دېگهن نامغا ئېرىشىپال قالماي، ساغالملىقتىن ئىبارهت قىممهتلىك 
بايلىقنى قولغا كهلتۈرهلهيدۇ. ئاخىرهتته بولســــا ئالالھ تائاال ئالدىدا يۈزى يورۇق 

  اتقا ئېرىشهلهيدۇ.بولۇپ، نېئمهتنى تونۇپ شۈكرى قىلغانالر قاتارىدا مۇكاپ
پ، شــېرىك ئهقىده، بولۇشــۇڭا كهڭ مۇســۇلمان قېرىنداشــلىرىمىز ســهگهك 

ھهسهتخورلۇق، رىياخورلۇق، شهخسىيهتچىلىك، تهكهببۇرلۇق ۋه چېقىمچىلىقتىن 
ئىبارهت ناچار ئىللهتلهردىن ھهم شــۇنداقال ئۆزىنىڭ ۋه كهڭ خهلق ئاممىســىنىڭ 

دىن خالى بولۇپ، پاك قهلب ۋه ىللهتلهرناچار ئكۆڭۈل بۆلمهسلىكتهك تازىلىقىغا 
پـاكىزه مۇھىـت ئىچىده ياشــــاپ ئالالھ تائاالنىڭ رهھمىتى ۋه رازىلىقىنى قولغا 

  الزىم. ېرىشىشكه تكهلتۈرۈش

ْر َقنَّا﴿ نَا َمَع األبَْرارِ  َربَّنَا فَاْغِفْر َجَا ُذنُوَبنَا َوَكفِّ  ﴾َسيِّئَاتِنَا َوتََوفَّ
گۇنـاھلىرىمىزنى مهغپىرهت قىلغىن، يامانلىقلىرىمىزنى پهرۋهردىگـارىمىز! بىزنىـڭ ﴿

ســۈره/ئال ئىمران -3(﴾ يوققا چىقارغىن، بىزنى ياخشــىالرنىڭ قاتارىدا قهبزىروھ قىلغىن
  ئايهت).-193

ْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّيِت وََعديَُّهم َوَمن َصلَحَ  ﴿
َ
يَّ  َربَّنَا َوأ ْزَواِجِهْم وَُذرِّ

َ
اتِِهْم ِمْن آبَائِِهْم َوأ

نَت الَْعِزيزُ 
َ
يِّئَاِت  إِنََّك أ يِّئَاِت َوَمن تَِق السَّ يَْوَمئٍِذ َفَقْد رمَِحْتَُه وََذلَِك ُهَو الَْفْوُز  احْلَِكيُم َوقِِهُم السَّ

  ﴾ الَْعِظيمُ 
ـــهن ئۇالرنى، ئۇالرنىڭ ئاتائى رهببىمىز ﴿ ، ئهۋالدلىرى خوتۇنلىرىبوۋىلىرى، -! س

رنى ئۇالرغا ۋهده قىلغان مهڭگۈلۈك جهننهتكه كىرگۈزگىن، سهن ياخشـى بولغانالئىچىدىن 
! ئى رهببىمىز .غالىبســـهن، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىســـهنھهممىدىن ھهقىقهتهن 

سهن كىمنى يامان  بۇ كۈنده ســاقلىغىن، ىرىنىڭ جازاســىدىنسـهن ئۇالرنى يامان ئىشــل
ۇنىڭغا رهھمهت قىلغان دىن ساقاليدىكهنسهن، شۈبھىسىزكى، سهن ئىرىنىڭ جازاسىئىشل

  .ئايهت)-9~8سۈره/غافىر -40( ﴾ بولىسهن، بۇ چوڭ بهختتۇر
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  جۈمه)كۈنى (-11ئاينىڭ -4
  
  

  ئىسالمدىكى قوشنىدارچىلىق ھهققىده

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

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

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

َ
ن أ

َ
َ  الَّ  أ َ ُ  إِالَّ  إِ  ْحَدهُ وَ  ابّٰ

ُ  يَْك رَشِ  الَ  ْشَهدُ وَ  ،َ
َ
نَّ  أ

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

َ
مْجَِعنْيَ  أ

َ
ا.  أ مَّ

َ
 أ

  ْعُد:نَ 
  ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋه رهھمهتۇلالھى ۋه بهرهكاتۇھۇ!

  
  ئهزىز قېرىنداشالر! مۆھتهرهم

دىنى ئىنســــــانالرنى ھىــدايهت نۇرىغــا ىمىزگه مهلۇم ئىســــالم مھهم 
، كىشـــىلهر ئوتتۇرىســـىدا باراۋهرلىك ۋه ئادىللىقنى تهشـــهببۇس يېتهكلهيدىغان
 قوشنىالر بىلهن ئىناق ئۆتۈشكه ئۈندهيدىغان ئۇلۇغ دىن. - قولۇمقىلىدىغان، 

   ده مۇنداق دهيدۇ:»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال  
َ َواْقبُُدوا ﴿ ُكوا ابّٰ يِْن ِإْحَسانًا َوبِِذيْ  بِِه َشيْئًا َوَال ترُْشِ َ ِ ْ  َوبِالَْوا َتَاىَمٰ َوال ْ ٰ َوا َ َمَساِكنِي الُْقْر

اِحِب بِاجْلَنْ  ٰ َواجْلَاِر اجْلُنُِب َوالصَّ َ ِبيْ َواجْلَاِر ِذي الُْقْر ْفَمانُُكمْ ِب َوابِْن السَّ
َ
إِنَّ  ِل َوَما َملََكْت أ

 َ    ﴾ًراتَاًال فَُخوْ اَكَن خُمْ  َال حُيِبُّ َمنْ  ابّٰ
ــېرىك كهلتۈرمهڭالر ؛قا ئىبادهت قىلىڭالرئالالھ﴿ ــىنى ش  -ئاتا  ؛ئۇنىڭغا ھېچ نهرس

ــنىغا، يىراق يېقىن تۇغقانلىرىڭالرغائاناڭالرغا،  ، يېتىملهرگه، مىســكىنلهرگه، يېقىن قوش
قول  )، مۇساپىرغا،قاتارلىقالرغا قوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا (يهنى سهپهرداش، ساۋاقداش

 ،ئالالھ ھاكاۋۇرشـۈبھىسىزكى،  .چۆرىلهرگه ياخشـىلىق قىلىڭالر -ئاسـتىڭالردىكى قۇل 
  ئايهت).-36نىسا /سۈره-4( ﴾ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ
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  ھهم كهڭ مهنىده كېلىدۇ.  ،قوشنا دېگهن بۇ سۆز تار مهنىده
  .نى كۆرسىتىدۇقوشنىالر-قولۇمبىر مهھهللىدىكى  :تار مهنىسى

زا بىلهن يېزىنىڭ قوشــــنىدارچىلىقى، شــــهھهر بىلهن يې :كهڭ مهنىســــى
 شــــهھهرنىڭ قوشــــنىدارچىلىقى، دۆلهت بىلهن دۆلهتنىڭ قوشــــنىدارچىلىقى

  .قاتارلىقالرنى بىلدۈرىدۇ
پهيغهمبهر  ،رىۋايهت قىلىنغــان ھهدىســــته دىنئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
 َذاهَ  لََقْد َخاَب وََخرِسَ َمْن َل اهللاِيَا رَُسوْ  :َل  َال يُْؤِمُن ِقيْ  َال يُْؤِمُن َواهللاِ َواهللاِ َال يُْؤِمُن َواهللاِ[ 

َمُن َجارُُه بََوا :قَاَل 
ْ
  ]) متفق عليه( َقهُ ئِ َمْن َال يَأ

دهپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى، » ئالالھ بىلهن قهســهمكى، كامىل مۇئمىن بواللمايدۇ«
ۇلۇلالھ! كامىل مۇئمىن بواللماي ھاالك بولغان، زىيان ئى رهســـ«ســـاھابىلهر ســـورىدى: 

ـــاالم: » تارتقان كىم ئۇ؟ ـــس ـــىغا زىيان«پهيغهمبهر ئهلهيھىس ـــنىس زهخمهت -ئۇ قوش
  دهپ جاۋاب بهردى. » يهتكۈزۈشتىن ئۆزىنى ساقلىمىغان ئادهم

اخشى نىڭ يىتىروشهنكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋ
بولماســـلىقى بىلهن باغلىدى. -ۇشـــىنى ئىماننىڭ كامىل بولۇشياكى ناچار بول

ـــنىالر بىلهن ئىناق ئۆتۈش مۇئمىن ـــۇڭا قوش ـــۇلمانالرنىڭ باش تارتىپ -ش مۇس
  پهزىلىتىدۇر. -بولمايدىغان مهجبۇرىيىتى ھهم مۇھىم ئهخالقى

ـــاالم مهككه مۇكهررهمدىن مهدىنه مۇنهۋۋهرگه ھىجرهت  ـــس پهيغهمبهر ئهلهيھىس
قوشـنىلىرى بار ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالر  يهھۇدىي قىلىپ كهلگهنده،

ئۇالرغا ھهدىيهلهرنى بېرهتتى، ئۇالرغا  ،ئۇالردىن قهرز ئاالتتى ،بىلهن ئارىلىشـــاتتى
بىر قىســــمى پهيغهمبهر  يهھۇدىيالرنىــڭيــاخشــــى مـۇئــامىله قىالتتى، ئۇ 

تلىرىنى پهزىله-ئهلهيھىســـســـاالمنىڭ ياخشـــى مۇئامىلىســـىنى، گۈزهل ئهخالقى
  ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغانىدى.  پ، تهسىرلىنىپكۆرۈ

نىڭ بىر يهھۇدىي قوشــــنىســــى بار مائابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ
  : ساسويقوي قاچانىكى  مائىدى، ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

لُوااِ [    ] ِمنَْها َجاِرنَا إِىَل  مْحِ
  دهيتتى. » ۇ قوينىڭ گۆشىدىن ئهكىرىپ بېرىڭالرقوشنىمىزغا ب ييهھۇدى«

پهيغهمبهر  ،رىۋايهت قىلىنغــان ھهدىســــته دىنرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ زهرئهبۇ 
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  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
بَا َذرٍّ [ 

َ
ْكرِثْ َماَءَها َوَيَعاَهْد ِجرَيانََك  يَا أ

َ
   ] إَِذا َطبَْخَت َمَرقًَة فَأ

قايناتســاڭ، ئۇنىڭ ســۈيىنى كۆپرهك قىل ۋه  ئى ئهبۇ زهر! ئهگهر ســهن شــورپا«
  (مۇسلىم).» قوشنىلىرىڭغا يهتكۈزگىن!

مبهر پهيغهئابدۇلال ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 
  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

ْ  نَ ا آمَ مَ  [   ] مُ لَ عْ فَ  وَ هُ وَ  هِ بِ نْ جَ إِىَل  عٌ ائِ جَ  هُ ارُ جَ وَ  انَ عَ بْ شَ  اَت بَ  نْ مَ  ِ
ــىقى توق « ــىنىڭ ئاچ ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۆزى قورس ــنىس يېنىدىكى قوش

 (تىبرانى).» ھالدا كېچه ئۆتكۈزگهن ئادهم كامىل مۇئمىن بولغان بولمايدۇ
هر پهيغهمبئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
]  

َ
ِ ْصَحاِب ِعنَْد َخرْيُ اْأل رْيَ  َخرْيُُهْم لَِصاِحِبِه ، ابّٰ ِ اِن ِعنَْد وََخرْيُ اجْلِ   ] َخرْيُُهْم جِلَارِهِ  ابّٰ

ئۆز ھهمراھىغا كۆپ ياخشــــىلىق  __ئالالھنىڭ نهزىرىده ئهڭ ياخشــــى ھهمراھ «
ــنا ؛قىلغۇچىدۇر ــىلىق قىلغۇچىدۇر __ ئهڭ ياخشــى قوش ــىغا كۆپ ياخش ــنىس » ئۆز قوش
  ).(تىرمىزى

ــىلىق، روھى جهھهتته بىر ــهللى -بۇ يهرده تىلغا ئېلىنغان ياخش بىرىگه تهس
بىرىگه يــاردهم -بىرىنى قولالش، شــــۇنــداقال مــاددىي جهھهتته بىر-بېرىش، بىر

  يۆلهكته بولۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. -بىرىگه يار-بېرىش ۋه بىر
مبهر پهيغه ،دىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكىئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇ

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
ْن يََضَع َخَشبًَة يِفْ  ال َفْمنََعنَّ  [

َ
َحُدُكْم َجارَُه أ

َ
   ] ِجَدارِهِ  أ

 »ھهرقانداق ئادهم ئۆزىنىڭ تېمىغا قوشـنىسـىنىڭ ياغاچ قويۇۋېلىشىنى توسمىسۇن!«
  (بىرلىككه كهلگهن ھهدىس).
ــامىر  پهيغهمبهر  ،لىنىــدۇكىدىن رىۋايهت قىرهزىيهلالھۇ ئهنھۇئۇقبه ئىبنى ئ

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

وَّ  [ 
َ
 ] يَْوَم الِْقيَاَمِة َجاَرانِ  َخْصَمنْيِ  ُل أ
 »قىيامهت كۈنى تۇنجى بولۇپ داۋا سورىلىدىغان ئىككى ئادهم ئىككى ھهقهمسايىدۇر«
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  (ئهھمهد).
بىرىگه موھتاج بولىدۇ. -جهمئىيهتته يـاشــــاۋاتقـان ھهرقـانـداق ئـادهم بىر

ارچىلىق مۇناسـىۋىتىمۇ تېخىمۇ شــۇنداق، ئهگهر بىز قوشنىدارچىلىقنى قوشـنىد
ــاق، دۇنيا ــى ئادا قىاللىس ــهر ۋه  ياخش ــس ئاخىرهتته ئالالھنىڭ رهھمىتىگه مۇيهس

  بوالاليمىز.
پهيغهمبهر  ،دىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكىئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇ

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
َس َقْن  [ َس َمْن َغفَّ ا َغفَّ ْغيـَ ُّ ًة ِمْن ُكَرِب ا ُ ُمْؤِمٍن ُكْربـَ ًة ِمْن ُكَرِب يَْوِم  ابّٰ ُه ُكْربـَ َقنـْ

 َ َ بَلَ ُمْعرِسٍ يرَسَّ ُ الِْقَياَمِة َوَمْن يرَسَّ ْغَيا َواآلِخَرِة ، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه  ابّٰ ُّ ُ اَعلَيِْه يِف ا يِف  بّٰ
ْغيَا َواآلِخَرةِ  ُّ ُ  وَ  ا ِخيْ  ابّٰ

َ
  ] هِ يِف َعْوِن الَْعبِْد َما اَكَن الَْعبُْد يِف َعْوِن أ

ئهندىشىلىرىدىن بىرنى كۆتۈرۈۋهتسه، -كىمىكى بىر مۇســۇلماننىڭ دۇنيادىكى غهم«
ئهندىشىلىرىدىن بىرنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ. كىمىكى -ئالالھ ئۇنىڭدىن قىيامهت كۈنىدىكى غهم

انغا ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بېرىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭغا دۇنيا قالغان بىر مۇسـۇلمقىيىنچىلىقتا 
 بېرىـدۇ. كىمىكى بىر مۇســــۇلماننىڭ ئهيىبىنى ۋه ئـاخىرهتته ئـاســــانلىق تۇغـدۇرۇپ

ا ياپىدۇ، بهنده قېرىندىشــىغ ياپىدىكهن، ئالالھ دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ئۇ كىشــىنىڭ ئهيىبىنى
  (مۇسلىم).» كته بولىدۇيۆله-يۆلهكته بولسىال، ئالالھ ئۇ بهندىگه يار-يار

قوشــنىلىق مۇناســىۋهت ئاددىي ھهم كىچىك ئىش بولماســتىن، بهلكى -قولۇم
قوشــنىالر بىلهن ئوبدان ئۆتهيلى، -مۇرهككهپ ھهم مۇھىم ئىشــتۇر. شــۇڭا قولۇم

ئۇالرغـا يـاخشــــى مۇئـامىلىده بواليلى، ئهگهر قوشــــنىلىرىمىز تهرىپىدىن بهزى 
 چۈنكى پهيغهمبهر ؛ئۇچراپ قالسـاق سهۋر قىاليلى، ئهزىيهتلهرگه ئاۋارىچىلىكلهرگه

ئهلهيھىســســاالم مهككه مۇكهررهمدىكى ۋاقىتتا، ئهتراپتىكى مۇشــرىك قوشنىلىرى 
ناھايىتى قاتتىق ئهزىيهت يهتكۈزگهن ئىدى. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ 

هرنى لئىشىكى ئالدىغا نىجاسهتلهرنى تاشالپ قوياتتى. ماڭىدىغان يوللىرىغا تىكهن
چـاچاتتى. يولالردا ماڭســــا، ئالدىنى توســــۇۋېلىپ تىلاليتتى، ھاقارهتلهيتتى. 

  رى قىالتتى. ۋلېكىن، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇالرنىڭ ھهممىسىگه سه
ــــاالم ۋهھى ئېلىــپ چۈشــــكهن ۋاقىتالردا، پهيغهمبهر  يجىبرىئىــل ئهلهيھىســــس

ـــنىلىرىنىڭ قىلىۋاتقان يامانلىقلىرى، ـــاالم قوش ـــس  دهردئهزىيهتلىرى ھهققىده  ئهلهيھىس
ره قىلغىن، ۋئى مۇھهممهد ئهلهيھىســســاالم ســه«تۆككهنده، جىبرىئىل ئهلهيھىســســاالم: 
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  دهيتتى.  »، ئۇالرغا ياخشىلىق قىلغىنكۆتۈرگىنقوشناڭنىڭ ئهزىيهتلىرىنى 
  شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: 

يُل يُوِصيْ [  َّ َظنَ  يِنْ َما َزاَل ِجرْبِ ثُ بِاجْلَاِر َح نَُّه يَُورِّ
َ
  ]ىِن نُْت ك

قوشــنىالرغا ياخشىلىق قىلىشنى -جىبرىئىل ئهلهيھىسـسـاالم ھهر دائىم ماڭا قولۇم«
ن قويامدىكىتهۋسىيه قىالتتى، ھهتتاكى مهن قوشنامنى كهلگۈسىده ماڭا مىراسخور قىلىپ 

  دهيتتى. » دهپ ئويالپ قاالتتىم
ــدۇرهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلى ئىبنى مهســــئۇد ــادهم كىنى ، بىر ئ

  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن: 

وْ [    َقاَل:فَ حُمِْسنًا  َقاَل : ُكنْ فَ  بِِه َدَخلُْت اجْلَنََّة  ُقْمُت ُدلَّيِن بَلَ َقَمٍل إَِذا    ،َل اهللاِيَا رَسـُ
ِّ حُمِْسٌن ؟ قَاَل : َسْل ِجرَيانََك ، فَإِْن قَالُوا : إِنََّك  َ

ْعلَُم ك
َ
 ٌن حُمْسِ  َكيَْف أ

َ
 حُمِْسٌن ، َوإِْن قَالُوا : َت نْ فَأ

ءٌ  ِ ءٌ   ،إِنََّك ُم ِ   ] فَإِنََّك ُم
ئى رهسـۇلۇلالھ! ماڭا بىر ئهمهلنى كۆرسـىتىپ بهرسىله، مهن شۇ ئهمهلنى قىلىش «

سهن ياخشى «دهپ ئۆتۈندى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: » هنگهيمئارقىلىق جهننهتكه كىر
ياخشى  ئى رهسۇلۇلالھ! مهن ئۆزۈمنىڭ«، دېدى. ئۇ ئادهم: »ئىش قىلىدىغان ئادهم بولغىن

ن قوشنىلىرىڭدى«دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: » ئادهم ئىكهنلىكىمنى قانداق بىلىمهن؟
سورىغىن! ئهگهر ئۇالر سېنى ياخشى ئادهم دهپ تهرىپلىسه، ئۇنداقتا سهن ياخشى ئادهم؛ 

بهرســه، ئۇنداقتا ســهن ناچار بولۇپ  ئهگهر قوشــنىلىرىڭ ســېنى ناچار ئادهم دهپ باھا
  (ئىبنى ماجه) .دېدى» ھېسابلىنىسهن

ــهن توغرا  ــاس ــى ئاس ــىلهرنىڭ بهرگهن باھاس جهمئىيهتته ئىككى تۈركۈم كىش
  ؛قوشنىالرنىڭ بهرگهن باھاسى-قولۇم ،بولىدۇ. بىرىنچىسى
  جامائهتنىڭ بهرگهن باھاسى.-ئهل ،ئىككىنچىسى

ــــالر! قولۇم ــــۇڭا، قېرىنداش ــــنىالر-ش ــــى ئۆتۈپ، ئهل قوش -بىلهن ياخش
  جامائهتنىڭ دۇئاسىنى ئااليلى!

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىر ئادهم پهيغهمبهر ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ
  ئهلهيھىسساالمغا مۇنداق دېدى: 

وْ [   ــُ َدقَتِ تُْكرَثُ  فَُالنَةً  َل اهللاِ إِنَّ يَا رَس ــَ َالتَِها وَص ــَ يَ  ِمْن ص ــِ   رْيَ اِمَها لَ َها وَص
َ
 يْ ذِ ؤْ ا تُ هَ غَّ ك

 ] ارِ  اجَّ يِف  : يِهَ  اَل قَ  اهَ انِ سَ لِ ا بِ هَ اغَ رْيَ جِ 
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، ۇرىدېپ بۆدىقىنى كه، سۇيدۇپ ئوقۆنامازنى ك هفلهلالھ! پاالنى ئايال نۇلۇسهئى ر«
، ۇدزىۈتكهت يهزىيهقوشـنىسىغا تىلى ئارقىلىق ئ همىشـهھ ۇكىن ئې، لۇتىدۇپ تۆروزىنى ك

  د).هھمه(ئىمام ئ» دىې، دۇتاشلىنىددوزاخقا ئايال  ۇئيھىسساالم: هلهر ئهمبهيغهدى. پېد
ھهدىســــته ئهگهر بىز نـامـاز ئوقۇيـدىغـان، روزا تۇتىـدىغان، ئالالھ  يۇقىرىقى

مۇســـۇلمان بولۇپ، لېكىن -يرۇغان بارلىق ئهمهللهرنى ئادا قىلىدىغان مۇئمىنۇب
ــان -قولۇم ــارتىــپ قىلغ ــا ت ــاپ ــاخشــــى ئۆتمىســــهك، ج قوشــــنىالر بىلهن ي

بولمايدىغانلىقى، ئاخىرهتته  مهقبۇلمىزنىـڭ ئـالالھنىـڭ دهرگاھىدا ئىبـادهتلىرى
 پيورۇتۇخـار بولۇپ، يامان ئاقىۋهتكه قالىدىغانلىقىمىزدىن ئىبارهت مۇھىم نۇقتا 

  بېرىلگهن.
پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇ

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
  ] ْسِلَماِت َال حَتِْقَرنَّ َجاَرٌة جِلَاَرتَِها َولَْو فِرِْسَن َشاةٍ يَا نَِساَء الْمُ [ 
چاغلىق شــىرىقى ئى مۇســۇلمان ئايالالر! بىر ئايال قوشــنىســى ئۈچۈن قوينىڭ «

  (بىرلىككه كهلگهن ھهدىس).» نهرسىسى بولسىمۇ تۆۋهن كۆرمىسۇن!
  ده مۇنداق دهيدۇ:»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

َها﴿ فُّ
َ
فْ  يَا ك ِ

َّ ن يَُكوْ َن آَمنُوْ ا
َ
ٰ أ َ نُْهْم َوَال نَِساٌء ِمّنْ نُوْ ا َال يَْسَخْر قَْوٌم ِمّن قَْوٍم َع ا ِمّ  ا َخرْيً

لَْقاِب بِئَْس اْالِ 
َ
ْغُفَسُكْم َوَال َينَابَُزْوا بِاْأل

َ
نُْهنَّ َوَال تَلِْمُزْوا أ ا ِمّ ْن يَُكنَّ َخرْيً

َ
ٰ أ َ ُم سْ نَِّساٍء َع

الُِمْونَ الُْفُسْوُق  َِك ُهُم الظَّ
ٰ
ْوَح

ُ
ْفَماِن َوَمْن لَّْم َفتُْب فَأ   ﴾َنْعَد اْإلِ

مهسخىره قىلمىسۇن، مهسخىره قىلىنغان  مىنلهر! بىر قهۋم يهنه بىر قهۋمنىۇئئى م﴿
ئايالالرمۇ ئۆزئارا مهسخىره  .قهۋم مهسخىره قىلغۇچى قهۋمدىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن

ۇچى ئايالالر مهسـخىره قىلغۇچى ئايالالردىن ياخشىراق قىلىشـمىسـۇن، مهسـخىره قىلىنغ
 بىرىڭالرنى يامان لهقهم بىلهن -بىرىڭالرنى ئهيىبلىمهڭالر، بىر  -بىر  مۇمكىن.بولۇشى 

نېمىدېگهن يامان!  پاســــىق دېگهن ئاتقا قېلىشكېيىن  ئېيتقاندىن ئىمان .چـاقىرمـاڭالر
ــداق ئىشــــالردىن( ــانالر  )بۇن ــانالردۇرئۆزىگه ئۆزتهۋبه قىلمىغ -49( ﴾ى ئۇۋال قىلغ

  ئايهت).-11ھۇجۇرات /سۈره
  مۇنداق دهيدۇ:  ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

ُ َجاَء رَُجٌل إِىَل اجَّيِبِّ َصىلَّ [  َينْيِ  َعلَيِْه وََسلََّم يَْشُكو َجارَُه َفَقاَل  ابّٰ تَاُه َمرَّ
َ
اْذَهْب فَاْصرِبْ فَأ
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ْب  اَل اْذهـَ ا َفقـَ ْو ثََالثـً
َ
ِريْ أ اَعَك يِف الطَّ اْطَرْح َمتـَ ِريْ فـَ  ِق فََجَعَل اجَّاُس ِق َفَطَرَح َمتَاَعُه يِف الطَّ

لُوْ 
َ
ُ نَُه َفَعَل فََجَعَل اجَّاُس يَلَْعنُوْ  نَُه َفيُْخرِبُُهْم َخرَبَهُ يَْسأ ِْه َجارُُه َفَقاَل  ابّٰ َ

بِِه َوَفَعَل َوَفَعَل فََجاَء إِ
ُ ارِْجْع َال تََرى مِ  َ ْ   ] َشيْئًا تَْكَرُههُ  ينِّ

بىر ئادهم قوشــنىســىدىن شــىكايهت قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالمنىڭ يېنىغا 
ۇ دېدى. ئ- قايتىپ كېتىپ، سهۋر قىلغىن،«كهلدى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا: 

ئادهم ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم تهكرار كهلدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم ئۇنىڭغا ســهن 
دېدى. شۇنداق قىلىپ ئۇ -چىقىپ تاشال!اكېرهكلىرىڭنى يولغا ئ-تىپ بېرىپ، نهرسهقاي

چىقىپ يولغا تاشــلىدى، كىشــىلهر ئۇنىڭدىن نېمىشــقا شــۇنداق اكېرهكلىرىنى ئ-نهرســه
قىلغانلىقىنى ســوراشــقا باشــلىدى، ئۇ ئادهم ئۇالرغا ئىشــنىڭ ســهۋهبىنى ئېيتىپ بهردى. 

ا لهنهت ئېيتىپ: ئالالھ ئۇنداق قىلىۋهتسۇن! ئالالھ شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر ئۇنىڭ قوشنىسىغ
دېيىشتى. نهتىجىده ئۇنىڭ قوشنىسى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ: سهن -بۇنداق قىلىۋهتســۇن!

ــهن ــىنى كۆرمهيس  ،قايتىپ كهتكىن! بۇنىڭدىن كېيىن مهندىن ياقتۇرمايدىغان ھېچ نهرس
  )دېدى. (ئهبۇ داۋۇد-، »يهنى ساڭا ھهرگىز يامانلىق قىلمايمهن

  مۇنداق دهيدۇ:» قۇرئان كهرىمده«ئالالھ تائاال 
فْ ﴿ ِ

َّ بُوْ َن الُْمْؤِمِننْيَ َن يُؤُْذوْ َوا ا اْكتَســَ اِت بَِغرْيِ مـَ ِد اْحتََملُوْ  َوالُْمْؤِمنـَ انًاا ا َفقـَ ًما َوإِعْ  ُنْهتـَ
ِبيْ    ﴾نًامُّ

انالر قىلمىغان ئىشـــالرنى چاپالپ ئۇالرنى رهنجىتىدىغ ئايالالرغا ئۇالر-ئهر نمۇئمى﴿
ــتىگه ئارتىۋالغان بولىدۇوب ــهن گۇناھنى ئۈس ــۈره-33( ﴾ھتاننى ۋه روش -58ئهھزاب /س

  ئايهت).
پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇ ســــهرمهئهبـۇ 

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
ُ َمْن َضارَّ َضارَّ [  ُ بِِه َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ  ابّٰ   ]لرتمذي) (رواه ا َعلَيْهِ  ابّٰ
كىمىكى بىراۋغا زىيان ســالســا، ئالالھمۇ ئۇنىڭغا زىيان ســالىدۇ، كىمىكى بىراۋنى «

  ».يىدۇوقىيىن ئهھۋالدا قويسا، ئالالھمۇ ئۇنى قىيىن ئهھۋالدا ق
 پهيغهمبهر ، ئهمىر ئىبنى يهھيا مازىننىڭ ئاتىســـىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

  مۇنداق دهيدۇ:  ئهلهيھىسساالم
َر وَ  [ ارَ َالرَضَ   ] َالرِضَ
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  (مالىك).» زىيان تارتىشقىمۇ بولمايدۇ، زىيان سېلىشقىمۇ بولمايدۇ«
پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇ

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:
ِ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِ  [ َْوِم اْآلِخِر فََال يُؤِْذ َجارَهُ  ابّٰ ْ   ] َوا
ھقا ۋه قىيامهت كۈنىگه ئىشــــىنىدىكهن، قوشــــنىســــىغا ئهزىيهت كىمىكى ئالال«

  (بىرلىككه كهلگهن ھهدىس).» يهتكۈزمىسۇن!
 رهھمهتۇلالھ بهســرىھهســهن ۇر ئالىم مۇتهپهكك ،تابىئىنالردىن بىرى بولغان

ياخشــــى قوشــــنا قوشــــنىســــىغا ئهزىيهت يهتكۈزمهيال «ئهلهيھى مۇنداق دهيدۇ: 
ــتىن، بهلكى تېخىمۇ مۇھىمى ــهۋر قالماس ــى يهتكۈزگهن ئهزىيهتكه س ــنىس -قوش

  .»تاقهت قىالاليدىغان ئادهمدۇر
دېمهك، ئۆزئــارا ئىنــاق قوشــــنىــدارچىلىق مۇنــاســــىۋىتى جهمئىيهت 
مهدهنىيلىكىنىڭ بىر خىل ئىپادىسـى. شـۇنداقال، ھهر بىر مۇســۇلمانغا قويۇلغان 

  ئاساسلىق ساپا تهلىپىدىن ئىبارهتتۇر. 
ــايىتى-رۇن قولۇمۇب ــاھ ــاق ئۆتهتتى، ئۆز قوشــــنىالر ن ــارا ھۆرمهت -ئىن ئ

ــــۇن دهپ ئۆز ــــنام تېتىپ باقس ــــه، قوش ــــاتتى، تاماق ئهتس ئارا تاماق -قىلىش
ــىمۇ  ــا، ئۆيلىرىنى تاقىمايتتى، تاقىس ــاتتى، بىرهر جايالرغا كېتىپ قالس ــۇنۇش س

 يېتىم-تۆكۈن، ئۆلۈم-ياتتى. تويوئۆينىڭ ئاچقۇچىنى قوشــــنىلىرىغا بېرىپ ق
يېقىندىن ياردهملهرده بوالتتى. ئۆيلهرگه ســىغمىغان قوشــنىالر -ئىشــالردا قولۇم

-جامائهتلهرنى قوشـــنىالر ئۆيلىرىگه باشـــاليتتى. ئۇ ۋاقىتالردا كىشـــىلهر قولۇم
  ئارتۇق بىلهتتى. تۇغقانلىرىدىنمۇ-قوشنىلىرىنى ئۇرۇق

. بىر بىنادا تۇرۇپمۇ ىشىۋاتىدۇقوشـنىلىق مۇناسـىۋهت سـۇسـل-ھازىر قولۇم 
سمىنى بىلمهيدىغان، ئۇدۇل كېلىپ قالسىمۇ، ساالم ئۆزىنىڭ قوشــنىســىنىڭ ئى

، يدىغان، غهيۋهت قىلىشىپشمابىرىنى يوقال-قىلىشمايدىغان، ئاغرىپ قالسا بىر
  ئېچىشىدىغان يامان ئادهتلهر شهكىللىنىۋاتىدۇ.  ئهيىب

ــــۇنداق يامان ئادهتلهرنى تۈپ يىلتىزىدىن -بىز مۇئمىن ــــۇلمانالر مۇش مۇس
ــــنىدارچىتىيوق ــــكه پ، ئىناق قوش ــــلىگه كهلتۈرۈش ــــىۋهتنى ئهس ىلىق مۇناس
  رىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز كېرهك. ىت

ــۋهد ر پهيغهمبهدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مىقداد ئىبنى ئهس
  مۇنداق دېگهن: ساھابىلهرگه ئهلهيھىسساالم
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نَا قَالُوْ لُوْ َما َيُقوْ [   َمُه َن يِف الزِّ ُ ا َحرَّ ُ َفهُ َورَُسوْ  ابّٰ  ُل َو َحَراٌم إىَِل يَْوِم الِْقيَاَمِة قَاَل َفَقاَل رَُسوْ ُ
 ِ ُ َصىلَّ  ابّٰ ْصَحابِهِ  ابّٰ

َ
ْن يَّ  َعلَيِْه وََسلََّم ِأل

َ
يرَْسُ َأل

َ
ةِ نِْسَوةٍ أ ْن يَّ  ْزىِيَ الرَُّجُل بَِعرْشَ

َ
ِة ْزىِيَ بِ َعلَيِْه ِمْن أ

َ
اْمَرأ

قَِة قَالُوْ  َن يِف لُوْ قَاَل َفَقاَل َما َيُقوْ  َجارِهِ  ِ َمَها الرسَّ ُ ا َحرَّ ُ َورَُسوْ  ابّٰ ُ  َّ ْن ي
َ
َق فيَِهَ َحَراٌم قَاَل َأل  الرَُّجُل رْسِ

يرَْسُ 
َ
ْنيَاٍت أ

َ
ِة أ نْ  ِمنْ  َعلَيْهِ  ِمْن َعرْشَ

َ
َّ   أ َق ي   ] ِمْن َجارِهِ  رْسِ

زىنا ھارامدۇر، ئۇنى ئالالھ ۋه «ســــاھابىلهر: » دهيســــىلهر؟ زىنا ھهققىده نېمه«
ــال ــامهت كۈنىگىچه ھــارام قىلــدىئ دېيىشــــتى. پهيغهمبهر » الھنىــڭ پهيغهمبىرى قىي

ئايالى بىلهن زىنا قىلىشـنىڭ گۇناھى باشقا ئون ئايال  قوشـنىسـىنىڭ«ئهلهيھىسـسـاالم: 
ــاالم: » بىلهن زىنا قىلغاننىڭ گۇناھىدىنمۇ ئېغىرراقتۇر ــس دېدى. يهنه پهيغهمبهر ئهلهيھىس

ھارامدۇر، ئۇنى ئوغرىلىق «دېدى. ســاھابىلهر: » ر؟دهيســىله ھهققىده نېمهئوغرىلىق «
. پهيغهمبهر يىشـــتىېد» ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى قىيامهت كۈنىگىچه ھارام قىلدى

گۇناھى باشقا ئون ئۆينىڭ  قوشـنىسـىنىڭ نهرسـىسـىنى ئوغرىالشنىڭ«ئهلهيھىسـسـاالم: 
  ئهھمهد) دېدى. (ئىمام» گۇناھىدىن ئېغىرراقتۇر نهرسىسىنى ئوغرىالشنىڭ

دىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمبهر ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇ
  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: 

ْ  ِق تَّ اِ [    نْ كُ تَ  مَ ارِ حـَ مَ ال
َ
َ اجـّ  دَ بـَ قْ أ ُ  مَ ســَ ا قَ مـَ بِ  َض ارْ ، وَ ِس ا َ  ابّٰ   نْ كُ تَ  َك ل

َ
، اِس  اجَّ ىَن لْ أ

 وَ 
َ
 ا، وَ نً مِ ؤْ مُ  نْ كُ تَ  كَ ارِ  جَ ىَل إِ  نْ سـِ حْ أ

َ
ِ  بَّ حِ أ  رُثِ كْ  تَ َال ا، وَ مً لِ سْ مُ  نْ كُ تَ  َك ســِ فْ ِجَ  بُّ ا حُتِ مَ  اِس لنَّ ل

  ] َب ولُ قُ الْ  ُت يْ مِ تُ  ِك حْ الضِّ  ةَ رْثَ كَ  نَّ إِ فَ  َك حْ الضِّ 
ئارىســىدىكى ئهڭ ئابىد بولىســهن. ئالالھ تهقســىم  ھارامالردىن ســاقالنغىن! كىشــىلهر«

ــىلهر ئار ــىلهرگه رازى بولغىن! كىش ــهن. قىلىپ بهرگهن نهرس ــىدىكى ئهڭ باي بولىس ىس
ياخشى كۆرگهن نهرسىنى كىشىلهر  قوشناڭغا ياخشىلىق قىلغىن! مۇئمىن بولىسهن. ئۆزۈڭ

 ئۈچۈنمۇ ياخشــى كۆرگىن! مۇســۇلمان بولىســهن. كۆپ كۈلمه! كۆپ كۈلۈش قهلبلهرنى
  (تىرمىزى).» ئۆلتۈرىدۇ

هر پهيغهمبدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبـۇ ھـۇرهيـره رهزىـيهلـالھـۇ ئهنـھـۇ
  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

ْرَبُعوْ [ 
َ
اَم وََخلَْف َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا يَِميْ  َن َداًراَحقُّ اجْلَاِر أ   ] نًا وَِشَماًال َوقُدَّ

» ئۇزىرايدۇ ئۆيگىچه 40بولۇپ  كهسول، ئالدى ۋه كهينى تهرهپ-قوشنا ھهققى ئوڭ«
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  ھهدىس).-5982(مهۋسىلى 
تَْدُروْ [ 	  لهيھىسساالم مۇنداق دهيدۇ: پهيغهمبهر ئه

َ
َقنْتَُه َو إِ  َذاَن َما َحقُّ اجْلَاِر ؟ إِ أ

َ
تَُه َو إِ  َذااْسَتَعاَن بَِك أ

ْ
َصابَُه َخرْيٌ َهنَّأ

َ
َصاَنتُْه  َذاأ

َ
أ

يْتَُه َوإَِذا َماَت ايَّبَْعَت ِجنَاَزتَُه َوال تَْستَِطُل  يْحجِ تَ فَ َعلَيِْه بِاْكِنَاِء  ُمِصيبٌَة َعزَّ َح إِال بِِإْذنِِه ُب َقنُْه الرِّ
ْدِخلَْها َوال تُؤِْذيِه بُِقتَاِر قِْدرَِك إِالَّ 

َ
ُ  فَإِْن لَْم َيْفَعْل فَأ

َ ْهِد 
َ
يَْت فَاِكَهًة فَأ ُ ِمنَْها َوإَِذا اْشرَتَ َ ْن َيْغرَِف 

َ
 أ

َِغيْ  ِ َك  ُ َ ا ، َوال خَيُْرُج بَِها َو هُ  اَظ بِهَ رِسًّ َ َ   ] َو
ىلهر قوشــنىنىڭ ھهققىنى بىلهمســىلهر؟ قوشــنىنىڭ ھهققىلىرى: ئهگهر قوشناڭ ســ«

ـــاللىق ـــا، ياردهم قىلغىن! ئۇنىڭغا بىرهر خۇش ـــهندىن ياردهم تهلهپ قىلس ـــه،  س يهتس
ــىبهت يېتىپ ــلىق  تهبرىكلىگىن! ئهگهر بىرهر مۇس ــداش ــا، تهزىيه بىلدۈرۈپ، ھېس قالس

ىن! ئېگىز بىنا سېلىۋېلىپ، شامالنى قىلغىن! ئهگهر ۋاپات بولسـا، جىنازىسـىغا ئهگهشـك
توسۇپ قويمىغىن! لېكىن، ئۇ قوشناڭ قوشۇلسا بولىدۇ. تاماق قىلساڭ، قوشناڭغىمۇ بىرهر 

گۇژ قىلغان ئاۋازى بىلهن -قاچا سـۇنۇپ قويغىن! ئهگهر ئۇنداق قىاللمىساڭ، قازاننىڭ گاژ
راق بهرگىن! ئۇنداق چېۋه سـېتىۋالسـاڭ، قوشناڭغىمۇ ئاز-قوشـناڭغا ئازار بهرمىگىن! مېۋه

 سىرتقا ئېلىپ ئهكىرىپ كهتكىن! بالىلىرىڭ مېۋىنى قىاللمىسـاڭ، كۆرسـهتمهي ئۆيۈڭگه
  (قۇرتۇبى).» چىقىپ يېمىسۇن! بولمىسا، قوشنىلىرىڭنىڭ بالىلىرى ئازار يهيدۇ

ھوقۇق، مهجبۇرىيهتلهرنى -قوشنىلىق ھهق-قېرىنداشــالر! قولۇم مۆھتهرهم
-ئارا ياردهمده بواليلى! ئۆز-ھۆرمهت قىلىشايلى! ئۆز ياخشـى ئادا قىلىپ، ئۆزئارا 

ئـارا  يول قويـايلى! شــــۇنـداق قىلغـانـدىال ئـاندىن بىز ئالالھنىڭ رهھمىتىگه، 
 ، ئىتتىپاقخۇشـــالمهغپىرىتىگه مۇيهســـســـهر بوالاليمىز. بۇ دۇنيادا كۆڭۈللۈك، 

  .ئېرىشهلهيمىز ياشاپ، قىيامهت كۈنىده ئالالھنىڭ مۇكاپاتىغا
الِِمنْيَ َربَّنَا ﴿  ئايهت)-47 ڧسۈره/ئهئرا-7( ﴾ َال جَتَْعلْنَا َمَع الَْقْوِم الظَّ
   ﴾زالىم قهۋم بىلهن بىلله قىلمىغىنبۇ بىزنى  !ئى رهببىمىز﴿

نَْت َخرْيُ الَْفاحِتِنْيَ  َربَّنَا اْفتَحْ ﴿
َ
  ﴾بَيْنَنَا َوَبنْيَ قَْوِمنَا بِاحْلَقِّ َوأ

ئارىســـىدا ھهق ھۆكۈم چىقارغىن، ســـهن  نىڭ! بىز بىلهن قهۋمىمىزئى رهببىمىز﴿
  ).ئايهت-89 ڧئهئراسۈره/-7( ﴾ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇرسهن

  ئامىيىن!
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  كۈنى (جۈمه)-18ئاينىڭ -4
  
  

  نىكاھنىڭ پهزىلىتى دىكىئىسالم

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

ِ  ْمدَ احْلَ  إِنَّ  َ  وَ  َمُدهُ حَنْ  ،ِبّٰ َ  وَ  ْستَِعيْنُهُ ن ْغُفِسنَا ْورِ رُشُ  نْ مِ  اهللاِبِ  ُعوْذُ غَ  وَ  ْستَْغِفُرُه،ن
َ
 يِّئَاِت سَ  نْ مِ  ، وَ  أ

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

َ
ن أ

َ
َ  الَّ  أ َ ُ  إِالَّ  إِ  ْحَدهُ وَ  ابّٰ

ُ  يَْك رَشِ  الَ  ْشَهدُ وَ  ،َ
َ
نَّ  أ

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

َ
مْجَِعنْيَ  أ

َ
ا.  أ مَّ

َ
 أ

  ْعُد:نَ 
فْ  ِ

َّ َها ا فُّ
َ
َ َن آَمنُواْ ايَُّقواْ ﴿ يَا ك ْسِلُموْ َيُموْ   َحقَّ ُيَقاتِِه َوالَ  ابّٰ نتُم مُّ

َ
ان : ( أل عمر﴾ نَ ُينَّ إِالَّ َوأ

102( 
ِيْ 

َّ َها اجَّاُس ايَُّقواْ َربَُّكُم ا فُّ
َ
مِّن غَّْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ  َخلََقُكمْ  ﴿ يَا ك

ً َونَِساءً  ْ  ِمنُْهَما رَِجاًال َكِثريا َ َوايَُّقوا َ  ابّٰ ِ  ابّٰ َّ رَْحاَم إِنَّ لُوْ تََساءَ  يْ ا
َ
َ َن بِِه َواأل اَكَن َعلَيُْكْم  ابّٰ

 )1النساء : (بًا﴾ َرِقيْ 
فْ  ِ

َّ َها ا فُّ
َ
َ ا ا ايَُّقوْ َن آَمنُوْ ﴿يَا ك ْقَمالَُكمْ ا قَْوًال َسِديْ لُوْ َوقُوْ  ابّٰ

َ
ُكْم لَ  َوَيْغِفرْ  ًدا  يُْصِلْح لَُكْم أ

َ  ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطعِ  ُ َفَقْد فَاَز فَْوًزا َعِظيْ َورَُسوْ  ابّٰ  ) 70األحزاب : (ًما﴾ َ
  نَّ إِ فَ 

َ
ُ  ىَل َص  دٍ مَّ حُمَ  ُى دْ هَ  ِى دْ الهَ  رْيَ خَ ، وَ  اهللاِ اُب تَ كِ  ِث يْ دِ احلَ  َق دَ ْص أ  رَشَّ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ابّٰ

 
ُ
  ارِ اجَّ  ىِفْ  ةٍ لَ َال َض  لُكَّ وَ  ةٌ لَ َال َض  ةٍ عَ دْ بِ  لُكَّ ، وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ حُمْ  لُكَّ ا ، وَ هَ ايُ ثَ دَ حُمْ  ورِ مُ األ

َ
  : دُ عْ ا نَ مَّ . أ

َالُم َعلَيُْكْم َورمَْحَُة  ِ السَّ   َوَبَراَكتُُه!  ابّٰ
مۇھتهرهم جامائهتلهر! بۈگۈن سۆزلىمهكچى بولغىنىمىز ئىسالم دىنىمىزدىكى 

  نىكاھ ھهققىده بولىدۇ.
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ــــ ــــا ئائىلىلهرده ياكى مهس نىكاھ  بولۇۋاتقانلهرده جىدنىكاھ تىلغا ئېلىنس
  سورۇنلىرى، خۇشال كهيپىياتالر، تويدىكى مهنزىرىلهر كۆز ئالدىمىزغا كېلىدۇ.

ــىلىرىگه ئايلىنىدۇ. -نىكاھ ئارقىلىق بىر جۈپ قىز يىگىت بىر ئائىله كىش
  تۇنجى ئائىله ئادهم ئهلهيھىسساالم بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ ئائىلىسىدۇر.

  ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:

نَْت َوَزوُْجَك اجْلَنَّةَ يَا آدَ ﴿
َ
   ﴾ُم اْسُكْن أ

ئى ئــادهم! ســــهن خوتۇنۇڭ (ھهۋۋا) بىلهن جهننهتته تۇرغىن! «بىز (ئــادهمگه): ﴿
  . )ئايهت-35بهقهره /سۈره-2( ﴾»دېدۇق

ـــــاش  ــا ئوخش ــداقت ــدىن قۇرۇلغــان، ئۇن ــال ــاي ــائىله بىر ئهر، بىر ئ تۇنجى ئ
ــى مۇقهد ــلىقالر مۇھهببىتى ۋه ئۇالرنىڭ ئائىلىس ــالم دىنىمىزدا جىنىس دهس ئىس

  چهكلىنىدۇ. يقهتئى

  نىكاھنىڭ ئهھمىيىتى

  ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:

ْزَواًجا ِلّ ﴿
َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن أ

َ
ًة تَْسُكنُوْ َوِمْن آيَاتِِه أ َْها وََجَعَل بَيْنَُكْم َموَدَّ َ

ا إِ
ُروْ َقْوٍم فَ َذلَِك َآليَاٍت ِلّ  َورمَْحًَة إِنَّ ىِفْ    ﴾نَ تََفكَّ

ئۈلپهت ئېلىشــــىڭالر ئۈچۈن، ئالالھنىڭ ئۇالرنى ئۆز -ئـايـالالر بىلهن ئۇنســــى﴿
مۇھهببهت ئورناتقانلىقى ئالالھنىڭ (قۇدرىتىنى -رىتىپىڭالردىن يـارىتىـپ، ئاراڭالردا مېھ

-پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن، شــــهك .كۆرســــىتىـدىغـان) ئـاالمهتلىرىـدىنـدۇر
  .)ئايهت-21رۇم  /سۈره-30(  ﴾رغۇن دهلىللهر باركى، بۇنىڭدا نۇزشۈبھىسى

  ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇ: 

يَّةً ﴿ ْزَواًجا وَُذرِّ
َ
رَْسلْنَا رُُسًال ِمْن َقبِْلَك وََجَعلْنَا لَُهْم أ

َ
  ﴾َولََقْد أ

بىز ســــهنــدىن ئىلگىرى ھهقىقهتهن نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتكهن، ئۇالرغــا ﴿
  .)ئايهت-38رهئد /سۈره-13( ﴾نى بهرگهن ئىدۇقخوتۇنالر ۋه بالىالر

ئـايال قىلىپ -بۇ ئىككى ئـايهتتىن مهلۇم بولىـدۇكى، ئىنســــانالرنىـڭ ئهر
مۇھهببهت پهيدا -رىئوتتۇرســــىدا مېھئايال -ئهريارىتىلغانلىقى، نىكاھ ئارقىلىق 

بىلـدۈرىدىغان ئاالمهت  ڭ ئولۇغلىقىنىبولغـانلىقى ئـالالھ تـائـاالنىـڭ قۇدرىتىنىـ
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  چاقىلىرى بولغان. -پهيغهمبهرلهرنىڭمۇ ئائىلىسى، باال بولۇپ،
  ھتىياجدۇر.ېئ يئۇنداقتا توي قىلىش ئىنسانالردىكى تهبىئى
ھتىياجىغا ئهھمىيهت بېرىدىغان ېئىســـالم دىنىمىز ئىنســـانالرنىڭ نورمال ئ

  دىندۇر.
بهيھهقى ســــهئىـد ئىبنى ۋهققـاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن نهقىل قىلغان بىر 

  يغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن: په ،ھهدىسته
َ إِنَّ  [ ْمَحةَ  ابّٰ بَْدَجَا بِالرَّْهبَاِغيَِّة احلَنَِفيََة السَّ

َ
  ] أ

شــۈبھىسىزكى، ئالالھ تائال بىزگه تهركىدۇنيالىقنىڭ ئورنىغا توغرا، قوالي -شــهك«
  .»بولغان شهرىئهتنى ئالماشتۇرۇپ بهردى

  اق دېگهن: مۇند يهنه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم
ْن َفنَْكَح ُعمَّ لَْم َفنَْكْح فَلَيَْس ِمينِّ َمْن اَكَن ُموْ [ 

َ
ا ِأل   ] رِسً

منىڭ نىڭ ئۈممىتىېلۇق توي قىلمىغان كىشى مقنىكاھلىنىشقا قۇربى يېتىدىغان تۇرۇ«
  .)تهبرانى ۋه بهيھهقى رىۋايهت قىلغان(» قاتارىدىن ئهمهس

ــۇلمانالرنىڭ توي قىلماي ر ــالم دىنى مۇس ــىنى ھارام ئىس ــىش اھىبالرچه ياش
  قىلىدۇ.

  نْ قَ  [
َ
َ أ َ رَ  ٍس ن ِ  ُ ْزَواِج اجَّيِبِّ َصىلَّ َجاَء ثََالثَُة رَْهٍط إِىَل ُنيُوْ  :اَل قَ   هُ نْ قَ  ابّٰ

َ
ُ ِت أ لَيِْه عَ  ابّٰ

لُوْ 
َ
ُ َن َقْن ِعبَاَدِة اجَّيِبِّ َصىلَّ وََسلََّم يَْسأ خْ  ابّٰ

ُ
ا أ ُهْم َيَقالُّوْ َعلَيِْه وََسلََّم فَلَمَّ غَّ

َ
ْفَن ا َفقَ هَ رِبُوا َكك

َ
الُوا َوأ

ُ اجَّيِبِّ َصىلَّ  حَنُْن ِمنَ  نَا  ابّٰ
َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهْم أ

َ
َر قَاَل أ خَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأ ُ َما َيَقدَّ َ َعلَيِْه وََسلََّم قَْد ُغِفَر 

نَا 
َ
بًَدا َوقَاَل آَخُر أ

َ
َصيلِّ اللَّيَْل أ

ُ
ِّ أ

ُصوْ فَإِ
َ
ُل النَِّساَء فََال أ ْقزَتِ

َ
نَا أ

َ
فِْطُر َوقَاَل آَخُر أ

ُ
ْهَر َوَال أ َّ ُم ا

بًَدا فََجاَء رَُسوْ 
َ
ُج أ تََزوَّ

َ
ِ ُل أ ُ َصىلَّ  ابّٰ ِْهْم َفَقال ابّٰ َ

َم إِ
فْ : «َعلَيِْه وََسلَّ ِ

َّ ْغتُْم ا
َ
َما َن قُلْتُْم َكَذا َوكَ أ

َ
َذا أ

ِ  وَ  ْخشَ  ابّٰ
َ
ِّ َأل

ِ  اُكمْ إِ ُ  ِبّٰ َ ْيَقاُكْم 
َ
ُصوْ  َوأ

َ
ْ لَِكينِّ أ َصيلِّ

ُ
فِْطُر َوأ

ُ
ُج النَِّساَء َفَمْن  ُم َوأ تََزوَّ

َ
ْرقُُد َوأ

َ
َوأ

  ]» فَلَيَْس ِمينِّ  رَِغَب َقْن ُسنَّيِتْ 
دۇ: ئۈچ نهپهر كىشى ىئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىن

منىڭ ئاياللىرىنىڭ ئۆيىگه كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالمىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسـسـاال
ـــورىدى. ئۇالرغا خهۋهر بېرىلگهن چاغدا، ئۇالر بۇ ئهمهللهرنى ئاز  ئىبادهتلىرى ھهققىده س

ــانىغاندهك قىلىپ ــاالمنىڭ ئار« :س ــس لىقىدا پهرق چوڭ، ىبىز بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىس
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ــڭ ئىلگىرىكى ۋه كېيىنك ــاال ئۇنى ــائ ــالالھ ت ــاھلىرىنى مهغپىرهت قىلىۋهتكهنئ  »ى گۇن
دېدى. يهنه بىرى:  »مهن ھهمىشه كېچىسى ناماز ئوقۇيمهن«دېيىشـتى. ئۇالرنىڭ بىرى: 

مهن «دېــدى. ۋه يهنه بىرى:  »مهن يىــل بويى روزا تۇتىمهن ۋه روزىســــىز يۈرمهيمهن«
ىســـســـاالم دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھ »ئايالالردىن يىراق تۇرىمهن ۋه مهڭگۈ ئۆيلهنمهيمهن

ــىلهرمۇ؟ ئالالھنىڭ نامى -مۇنداق«كېلىپ ئۇالرغا:  ــىلهر س مۇنداق گهپلهرنى قىلغان كىش
بىلهن قهســهمكى، ھهقىقهتهن مهن ئهلۋهتته روزا تۇتىمهن ۋه روزىســىزمۇ يۈرىمهن. مهن 
كېچىنىڭ بىر قىســـىمىدا ناماز ئوقۇيمهن، بىر قىســـىمىدا ئۇخاليمهن ھهم ئايالالر بىلهن 

كى مېنىـڭ ســــۈننىتىمدىن يۈز ئۆرىســــه ئۇ مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ىىمتوي قىلىمهن. ك
  .بىرلىككه كهلگهن ھهدىس)(دېدى  »ئهمهس

ھتىياجى. چۈنكى توي ېئ زۆرۈر نىكاھلىنىش (توي قىلىش) ئىنســــانالرنىڭ
  ۇ.ئهۋالد داۋاملىشىد قىلىش ئارقىلىقال ئىنسانالرنىڭ نهسلى ئۈزۈلمهيدۇ. ئهۋالدمۇ

  ۇق مۇنداق دهيدۇ:ئالالھ تائاال بۇ توغۇرل

ِيْ 
َّ َها اجَّاُس ايَُّقواْ َربَُّكُم ا فُّ

َ
مِّن غَّْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ  َخلََقُكمْ  ﴿ يَا ك

َ َوايَُّقواْ  ِثرياً َونَِساءً ِمنُْهَما رَِجاًال كَ  ِيْ  ابّٰ
َّ رَْحاَم ِإنَّ لُوْ تََساءَ  ا

َ
َ َن بِِه َواأل   ا﴾ بً َن َعلَيُْكْم َرِقيْ اكَ  ابّٰ

ئى ئىنســانالر! ســىلهرنى بىر ئىنســان (ئادهم ئهلهيھىســســاالم)دىن ياراتقان، شــۇ ﴿
ئايالالرنى -ئىنســــاندىن ئۇنىڭ جۈپتى (يهنى ھهۋۋا)نى ياراتقان ۋه ئۇالردىن نۇرغۇن ئهر

  .)ئايهت-1نىسا /سۈره-4( ﴾ياراتقان پهرۋهردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر
  هنه مۇنداق دهيدۇ: ئالالھ تائاال ي

ُ  وَ ﴿ ْزَواًجا وََجَعَل لَُكْم مِّ َجَعَل لَُكْم مِّ  ابّٰ
َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْزَواِجُكْم بَننِْيَ وََحَفَدةً ْن أ

َ
  ﴾ْن أ

ئـالالھ ســــىلهر ئۈچۈن خوتۇنۇڭالرنى ئۆز تىپىڭالردىن ياراتتى، ســــىلهر ئۈچۈن ﴿
  .)ئايهت-72ھىل نه/سۈره-16( ﴾ئۇالردىن ئوغۇلالرنى ۋه نهۋرىلهرنى ياراتتى

ــهب پاك بولىدۇ ۋ ــىلهر توي قىلىش ئارقىلىق نهس ــاقلىنىدۇ. ئهگهر كىش ه س
نىڭ بىر قىســىم يامان ئىللهتلىرىنى دوراپ توي قىلماي قااليمىقان يولالرغا غهرب

تىبارى يوق ېنىق ئهمهس، ئېكىرىپ كهتســــه جهمئىيهتته بىر توپ نهســــهبى ئ
  يوقايدۇ.  الرر، ئىنسانىيلىقلهتپهزىله-ئهخالق، ده-بالىالر پهيدا بولىدۇ

ئۇلۇغ  ،تۈزهيدىغان ،توي قىلىش كىشــــىلهرنىـڭ ئهخالقىنى قوغـدايـدىغـان
  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ياشالرغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېگهن: .ئىشتۇر
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 َ ِ ُ [ َقْن َعلَْقَمَة َر ُّ  ابّٰ ِ
ُ َصىلَّ َقنُْه قَاَل قَاَل اجَّ بَاِب مَ «: َعليِْه وََسلَّمَ  ابّٰ ِن يَا َمْعرَشَ الشَّ

ْحَصُن لِلَْفْرِج 
َ
َغضُّ لِلْبرََصِ َوأ

َ
ْج، فَإِنَُّه أ وَّ َعلَيِْه َفَمْن لَْم يَْستَِطْع فَ  اْستََطاَع ِمنُْكُم اْكَاَءَة فَلْيَزَتَ

َ وَِجاٌء  َ ْوِم فَإِنَُّه    (متفق عليه)]» بِالصَّ
ــ هيغهمبهرپ ۇكى،دقىلىنى ۋايهترى هنھۇدىنئ هزىيهلالھۇر ئهلقهمه  هلهيھىئ هللهلالھۇس
قادىر  ۆيلىنىشـــكهئ ڭالردىن! ئاراهســـىئى ياشـــالر جامائ: « ېگهند ۇنداقم ۋهســـهللهم

 نىهۋرهتئ ۇ؛ھارامغا قاراشتىن ساقاليد ۆزنىك ۆيلىنىشئ ۈنكىچ ۆيلهنسۇن،بوالاليدىغانالر ئ
  .»القان بولىدۇئۆيلىنهلمىگهنلهر روزا تۇتسۇن، روزا ئۇنىڭغا ق .ۇھارامدىن ساقاليد

نىــڭ كىشــــىلهر تۈرلۈك يۇقۇملۇق كېســــهللىكلهرئــارقىلىق توي قىلىش 
، ئهۋالد ۋه خۇشــــاللىققا ئېرىشــــهلهيدۇ خاتىرجهملىك ي، روھىاالاليدۇئـالدىنى ئ

، كىشــىلهر ئارىســىدا، هلهيدۇا ئېرىشــلهش ئارقىلىق ئالالھنىڭ ســاۋابىغهتهربىي
لىق رىشتىسى باغلىنىدۇ، ئاخىرىدا دوستلۇق، مېھرىبانتۇغقانالر ئارىسىدا -ئۇرۇق

ـــى بىر ئائىله قۇرۇش ئارقىلىق  ـــۇلماندارچىلىق مهجبۇرىيهتلىرىنى ۋه ياخش مۇس
  ئادا قىلىدۇ. ئهمهللىرىنى بىرگه ساۋاب

  قانداق اليىق تالالش كېرهك؟

  توي قىلىش مهڭگۈلۈك سهپهر دېمهكتۇر.
ىز، المايسئېتىڭىز ياخشـى بولمىسـا، ھېرىپ قالىسىز، مهنزىلگه يېتىپ بار

  مهنزىل ئۇ بولسىمۇ جهننهتتۇر.
ئالالھنىڭ ئهلچىســـى مۇھهممهد ئهلهيھىســـســـاالم قانداق قىزالرنى تالالش 

   :لۇق توغرا يولنى كۆرسىتىپ بهردىۇتوغر
ِ ُهَريَْرةَ َقْن  [

َ
ُ ىلَّ َقْن اجَّيِبِّ َص أ ْرَبٍع لَِمالَِها َوحِلََسبِ « :َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ابّٰ

َ
ةُ ِأل

َ
َها ُينَْكُح الَْمْرأ

يْ  ِّ يِنَها فَاْظَفْر بَِذاِت ا ِ ِ   ]» ِن تَِرَبْت يََداَك َوجِلََمالَِها َو
پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم  ،رهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىندۇكىۇئهبۇ ھ

ــادى، «اق دېگهن: مۇند ــىدا نىكاھلىنىدۇ، ئىقتىس ــاس ئايال كىشــى تۆت ئاالھىدىلىك ئاس
جـامالى، دىنى، ســــهن دىيانهتلىك ئايالنى ئالغىن، بهخت -يى، ھۆســــنۇئـابر-يۈز

    .»تاپىسهن
بۇ ھهدىس شهرىپته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كىشىلهرنىڭ ئايال تالالشتىكى 
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قىنى پهقهت دىيانهتلىك ئايالغا مۇددىئاســـىنىڭ ئوخشـــاشـــمايدىغانلى-مهقســـهت
ـــى بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ ئۆتكهن، بۇ  ـــكهندىال ئاقىۋىتىنىڭ ياخش ئېرىش

  مهزمۇن تۆۋهندىكى ھهدىسته تېخىمۇ ئوچۇق بايان قىلىدۇ.
  نْ قَ  [

َ
َ أ َ رَ  ٍس ن ِ  ُ ُ  ىَل َص  يِبِّ اجَّ  ِن عَ  هُ نْ قَ  ابّٰ ًة ِلِعزَِّها َمْن تََزوَّ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ابّٰ

َ
َج اْمَرأ

ُ لَْم يَزِْدهُ  ُ  ، َوَمْن تََزوََّجَها لَِمالَِها لَْم يَزِْدهُ  ُذالًّ إِالَّ  ابّٰ ةً حِلُْسِنَها لَْم يَزِْدُه إِالَّ  ابّٰ
َ
َج اْمَرأ  َفْقًرا ، َوَمْن تََزوَّ

 ُ ًة لَْم َفزَتَوَّجْ   َدنَاَءًة ،إِالَّ  ابّٰ
َ
َج ِاْمَرأ  َوَمْن تََزوَّ

َ
ُْحِصَن فَرَْجُه أ ِ ْو 

َ
ُه أ َُغضَّ برََصَ ِ  

ُه ْو يَِصَل رمَِحَ َها إِالَّ
ُ بَارََك  ُ ِفيَْها َوَبارََك لََها ِفيِْه  ابّٰ َ «) ُّ ِ ا رْبَ ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىندۇكى پهيغهمبهر ئهلهيھىســــاالم مۇنداق 	  ] )َرَواُه الطَّ

كۆزلهپ خوتۇن ئالغان كىشـــىنى ئالالھ تائاال تېخىمۇ خار  شـــهرهپنىال-شـــان:«دېگهن 
ــىنى ئالالھ تېخىمۇ نامرات قىلىۋ ــادنى كۆزلهپ خوتۇن ئالغان كىش ۇ، تىدېقىلىدۇ، ئىقتىس

تىدۇ. كۆزىنى ېيىنى كۆزلهپ خوتۇن ئـالغـاننى ئالالھ تائاال تېخىمۇ پهس قىلىۋۇئـابر-يۈز
رهھىم قىلىش ئۈچۈن خوتۇن ئالغان -نامهھرهملهردىن يۇمۇش، ئهۋرىتىنى ساقالش، سىله

   .»كهت ئاتا قىلىدۇىگه بهرخوتۇن ئىككىلىسى-ئالالھ تائاال ئهر بولسا
ئىقبالى بويىچه مۇئامىله قىلىدۇ، -ئالالھ تائاال كىشــىلهرگه ئۇالرنىڭ نېيهت

  توي قىلىشتىمۇ ھهم شۇنداق. 
شــــنى ىئانىلىرىمۇ قىزلىرىنى دىيانهتلىك يىگىتلهرگه بېر-قىزالرنىـڭ ئـاتا
   لۇق پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:ۇئارزۇ قىلىدۇ. بۇ توغر

ُ  ىَل َص  اَل قَ [   هُ وْ لُ عَ فْ  يَ الَّ إِ  هُ وْ جُ وِّ زَ فَ  هُ قَ لُ خُ وَ  هُ نَ فْ دِ  نَ وْ َض رْ تَ  نْ مَ  مْ كُ اءَ ا جَ ذَ إِ  «: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ابّٰ
 يِف  ةٌ نَ تْ فِ  نْ كُ تَ 

َ
ْ  اهُ وَ رَ ( » رْيٌ بِ كَ  ادٌ سَ فَ وَ  ِض رْ  اْأل   ]   )يُّ ذِ مِ الرتِّ

ـــىلهر رازى بولىدىغان بىر « ســـىلهرنىڭ ئالدىڭالرغا دىن ۋه ئهخالقى جهھهتتىن س
-يىگىت كهلســه ئۇنى ئۆيلهپ قويۇڭالر، ئۇنداق قىلمايدىكهنسىلهر، زېمىندا چوڭ پىتنه

  »بولىدۇ. تپاسا
ىت ىگدىيانىتى ۋه ئهخالقى سىلهرنى رازى قىلىدىغان بىر ي«يهنه بىر تهرجىمىسـى: 

 تپاســا-كهلســه ئۇنى ئۆيلهپ قويۇڭالر، ئۇنداق قىلمايدىكهنســىلهر، زېمىندا چوڭ پىتنه
  (قايسىسى ياخشىراق دهپ قارالسا شۇ ئېلىنسۇن) »بولىدۇ.

ــىغا قۇرۇلمىغان ئائىلىنىڭ ئاخىرىدا  ــاس پهيغهمبهر ئهلهيھىســســاالم دىن ئاس
بېرىدىغانلىقىنى ، پـاراكهنـدىچىلىك تۇغدۇرۇپ كجهمئىيهتكه نۇرغۇن ئـاۋارىچىلىـ
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  ئانىالر توينى قىز سودىسى قىلىۋالماڭالر.-كۆرسىتىپ ئۆتكهن. ئى ئاتا

  نىكاھالنسا بولمايدىغان ئايالالر

 قشــلىانىكاھالپ ئېلىشــقا بولمايدىغان ئايالالر نهســهب ســهۋهبلىك، ئىمىلد
ــهۋهبلىك، قۇدا ــقا بولمايدىغان ئايالالر دهپ -س ــهۋهبلىك نىكاھلىنىش باجىلىق س

  گه بۆلىنىدۇ. ئۈچ تۈر
  بۇ توغۇرلۇق ئالالھ تائاال مۇنداق دهيدۇ:

اتُُكْم وَخَ ﴿ َخَواتُُكْم َوَقمَّ
َ
َهاتُُكْم َوَبنَاتُُكْم َوأ مَّ

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ اَالتُُكْم َوَبنَاُت ُحرِّ

 ْ ِ
َهاتُُكُم الالَّ مَّ

ُ
ْخِت َوأ

ُ
ِخ َوَبنَاُت اْأل

َ
َهاُت  اْأل مَّ

ُ
َخَواتُُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأ

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
أ

 ْ ِ
ْ  يِفْ  نَِسائُِكْم َوَرَبائِبُُكُم الالَّ ِ

ا نُوْ وْ كُ َدَخلْتُْم بِِهنَّ فَإِْن لَْم تَ  ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الالَّ
فْ  ِ

َّ ْننَائُِكُم ا
َ
ْن جَتَْمُعوْ َدَخلْتُْم بِِهنَّ فََال ُجنَاَح َعلَيُْكْم وََحَالئُِل أ

َ
ْصَالبُِكْم َوأ

َ
ا َننْيَ َن ِمْن أ

ْختَنْيِ إِالَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ 
ُ
َ اْأل   ﴾ ًماِحيْ اَكَن َلُفوًرا رَّ  ابّٰ

ھهمشــــىرىلىرىڭالرنى، ئـاتاڭالرنىڭ  ﴿ســــىلهرگه ئـانىلىرىڭالرنى، قىزلىرىڭالرنى،
ھهمشــــىرىلىرىنى، ئـانـاڭالرنىڭ ھهمشــــىرىلىرىنى، قېرىندىشــــىڭالرنىڭ قىزلىرىنى، 

ش ھهمشــــىرىلىرىڭالرنى، انىكئانىلىرىڭالرنى، ئېمىلدېھهمشــــىرهڭالرنىڭ قىزلىرىنى، ئ
قېيىنئاناڭالرنى، ســــىلهر بىر يهرده بولغان خوتۇنلىرىڭالرنىڭ (باشــــقا ئهردىن بولغان) 

ئهگهر ســىلهر  .ىڭالرغا ئېلىش ھارام قىلىندىھ، نىكا②ئۆيۈڭالردا تهربىيهلهنگهن قىزلىرىنى
ئۇالرنىڭ ئانىلىرى بىلهن بىر تۆشــهكته بولمىغان بولســاڭالر، بۇ چاغدا ئۇالرنى ئالســاڭالر 

يهنه ئۆز پۇشــــتۇڭالردىن بولغـان بـالىلىرىڭالرنىڭ خوتۇنلىرىنى  .ھېچ گۇنـاھ بولمـايـدۇ
 ســىڭىلنى بىرال ۋاقىتتا ئهمرىڭالردا ســاقلىشــىڭالر ھارام قىلىندى﴾–ئاچا ئېلىشــڭالر ۋه 

  .)ئايهت-23نىسا /سۈره-4(
ــكهن قىزغا توي قىلىش تهكلىپىنى  ــنى پۈتۈش ــقىالر بىلهن توي قىلىش باش

  قويسا بولمايدۇ.

َ رَ  رَ مَ قُ  ِن بْ  اهللاِ دِ بْ قَ  نْ قَ [ ِ  ُ ُ  ىَل َص  اهللاِ ُل وْ سُ رَ  اَل قَ  اَل ا قَ مَ هُ نْ قَ  ابّٰ  َال : «مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ابّٰ

                                                        
ھهدىسـنىڭ روھى بويىچه، ئۆگهي قىزىنى نىكاھالپ ئېلىشــنىڭ ھارام بولۇشــى ئۆزىنىڭ تهربىيهسىده   ②
  بولماسلىقنى شهرت قىلمايدۇ.-بولۇش
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  ْب ُط خَيْ 
َ
  ةِ بَ طْ  خِ بَلَ  مْ كُ دُ حَ أ

َ
  هُ لَ بْ قَ  ُب اطِ اخلَ  كَ رْتُ  فَ َّ ، حَ  هِ يْ خِ أ

َ
 يَ  وْ ، أ

ْ
ُ  نَ ذَ أ َ «[  
پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالم  ،ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىندۇكى

ى قويغان قىزغا قېرىندىشى پتوي تهكلىدىشـى سـىلهرنىڭ بىرىڭالر قېرىن«مۇنداق دېگهن: 
 »ى ئۈستىگه تهكلىپ قويمىسۇنپتوي تهكلىئۇنىڭ چه ۇچه ياكى رۇخسهت قىلمىغۇيانمىغ

  ).رىۋايهت قىلغان (بۇخارى
ئـايالالر بىلهن توي قىلىشــــنى  مچـانئىســــالم دىنى توي قىلغـانـدا تۇغۇ

  تهشهببۇس قىلىدۇ. 

  نْ قَ  [
َ
َ أ َ رَ  ٍس ن ِ  ُ ُ  ىَل َص ُل اهللاِ رَُسوْ اَل قَاَل قَ  هُ نْ قَ  ابّٰ ا الَولُوَد تََزوَُّجوْ «: َعلَيِْه وََسلََّم  ابّٰ

 ْ ّ ِ نِْبيَاَء يَْوَم الِقيَاَمةِ  الْوَُدوَْد فَإِ
َ
مْحَدُ ( »ُماَكثٌِر بُِكُم األ

َ
  ]) َرَواُه أ
پهيغهمبهر ئهلهيھىســسام مۇنداق  ،دۇكىىئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن

، مېھرىبان ئايالالر بىلهن توي قىلىڭالر، چۈنكى مهن قىيامهت مچانسىلهر تۇغۇ« ېگهن:د
  » كۈنىده پهيغهمبهرلهرگه سىلهر بىلهن پهخىرلىنىمهن.

ئىبــادهت قىلىش ۋه قولىــدىن -توي قىلغــان كىشــــىلهر ئــالالھقــا تــائهت
لىشـىچه باشـقىالرغا ياخشــىلىق قىلىش، يامانلىق قىلماسلىق بىلهن بىرگه ېك
   :هرزهنت تىلهپ ئالالھقا مۇنداق دهپ دۇئا قىلسۇنپ

ُ  َهْب ىِلْ  رَبِّ ﴿ َ يًَّة َطيِّبًَة إِنََّك َسِميْ ِمْن  َخءِ نَْك َذرِّ ُ    ﴾ُع ا
ئى رهببىم ! سـهن ماڭا ئۆز دهرگاھىڭدىن بىر ياخشى پهرزهنت ئاتا قىلغىن، سهن ﴿

  .)ئايهت-38ئال ئىمران سۈره/-3( ﴾ھهقىقهتهن دۇئانى ئاڭالپ تۇرغۇچىسهن

  ئايهت).-100سۈره/ساففات -37(   ﴾احِلِنْيَ ِمَن الصَّ  َهْب يِلْ  رَبِّ ﴿
  ماڭا بىر ياخشى پهرزهنت ئاتا قىلغىن﴾ !﴿ئى رهببىم

نَْت َخرْيُ الَْواِرِعنْيَ  رَِبّ َال تََذْرىِيْ ﴿
َ
  ﴾فَرًْدا َوأ

 ﴾ۋارىستۇرسهنياخشـى  هڭئ هنسـ ،اقويم ۇز) يالغۋارىسـسـىزنى (ې! مرهببىم ئى﴿
  ئايهت).-89سۈره/ئهنبىيا -21(

ــا ــات ــالىالر ئ ــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئىشــــلىرىنى -ب ــامىنى ئۆچۈرمهي ــانىالرنىــڭ ن ئ
ئانىالر بالىالرنى ياخشــــى تهربىيهلىســــه، ئۇالرنىڭ -داۋامالشــــتۇرىدۇ، ئهگهر ئاتا

-قىلغان دۇئالىرىنىڭ، ئىبادهتلىرىنىڭ، ياخشــــى ئهمهللىرىنىڭ ســــاۋابى ئاتا
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  مهي يېتىپ تۇرىدۇ.ئانىالرغا داۋاملىق ئۈزۈل

  نىكاھنىڭ شهرتلىرى

ىر ياكى ب ،ئىككى ئهر هيهن ،نىكاھ ئوقۇلغان ۋاقىتتا قىزنىڭ ۋهلىسى بولۇش
ــال گۇۋاھچى بولۇش ــاي ھهم مهھرى ھهققى بېرىش شــــهرت  ،ئهر ۋه ئىككى ئ

  لۇق پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم :ۇقىلىنىدۇ. بۇ توغر
ِ مُ  [

َ
ِ بُرَْدةَ بِْن أ

َ
َ قَ َقْن أ َ و ِ نِيِْه َر

َ
ُ ْن أ ُ اُل اهللاِ َصىَل َقنُْهْم قَاَل قَاَل رَُسوْ  ابّٰ َعلَيِْه  بّٰ

ٍّ «  وََسلَمَّ : ِ مْحَدُ (  » َال نَِكاَح ِاالَّ بَِو
َ
  ]) َرَواُه أ

 ،بۇرده ئىبنى ئهبى مۇســـا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئاتىســـىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى ۇئهب
  .»ۋهلىسىز نىكاھ نىكاھ ئهمهس«دېگهن:  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق

ِ َخ  نْ قَ وَ  [ َ  ةَ شَ ئ ِ ُ َر ُ ُل اهللاِ َصىَل َقنَْها قَالَْت: قَاَل رَُسوْ  ابّٰ  َال نَِكاحَ «َعلَيِْه وََسلََّم :  ابّٰ
ٍّ وََشاِهَدْي َعْدلٍ  ِ َ  اهُ وَ رَ (» إِالَّ بَِو   ] )انَ بَّ حِ  نُ نْ اوَ  يِنُّ طْ قُ  ارُ ا
پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالم  ،ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىندۇكىئائىشــه رهزىيهلال

  »ۋهلىسىز ۋه ئادىل ئىككى گۇۋاھچىسىز نىكاھ، نىكاھ ئهمهس.« مۇنداق دېگهن:
  يهنه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق:

  ِح اَك  اجِّ ىِف  دَّ  بُ َال  [
َ
َ  ةٌ عَ بَ رْ أ ْ ، ا ُّ وَ ل   ]) يِنُّ طْ قُ  ارُ َ ا هُ اوَ رَ (  ِن يْ دَ هِ االشَّ وَ   جُ وْ الزَّ وَ  ِ

ئهر ۋه ئىككى گۇۋاھچىــدىن ئىبــارهت توت كىشــــى بولمىســــا  ،ا ۋهلىھتــنىكـا«
  »بولمايدۇ.
رقى ھهدىس شــــهرىپلهر نىكاھ ئوقۇلغاندا قىزنىڭ ۋهلىســــى ۋه ئىككى ىيۇق

  ئىكهنلىكىگه دهلىلدۇر. زۆرۈرگۇۋاھچى بولىشىنىڭ 
 الرنىڭ ھېچقانداقكېلىشــتىن بۇرۇن ئهرهبلهرده ئايال بارلىققائىســالم دىنى 

 تىلهتتى. مىراسېۋۈئىنسانىي ھوقۇقلىرى يوق ئىدى. قىزالر تۇغۇلسا تىرىك كۆم
بېرىلمهيتى، نىكـاھ ئهركىنلىكى يوق ئىدى. ئىســــالم دىنى ئۇالرغا ئهركىنلىك 

ردى، نىكـاھتـا قىزنىڭ ۋهلىســــى بولۇش، ئىككىه ۈرى كۆتىبهردى، قهددىنى يوق
ئوغۇلنىڭ -دىن باشقا قىزىڭىندۇر، ئۇنگۇۋاھچى بولۇش دهل شـۇنىڭ جۈملىســىد

بىرىنىــڭ تهگــدىم، ئــالــدىم دېيىشــــى، ھهر -رازىلىقى، نىكــاھ ئوقۇلغــانــدا بىر
  دۇ. ىئىككىسىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشى شهرت قىلىن
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الن ېھهم ئ ،شـــنىئوقۇ جىدتهپهيغهمبهر ئهلهيھىســـســـاالم نىكاھنى مهســـ
  قىلىشنى بۇيرىغان.

َ رَ  رْيِ بَ الزُّ  ِن بْ  اهللاِ دِ بْ قَ  ِن بْ  رِ مِ َخ  نْ قَ  [ ِ  ُ   مْ هُ نْ قَ  ابّٰ
َ
ُ  ىَل َص  اهللاِ وَل سُ رَ  نَّ أ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ابّٰ

َ « :  اَل قَ    ]»  حَ اَك ا اجِّ وْ نُ لِ عْ ا
 ،ئـامىر ئىبنى ئـابـدۇلال ئىبنى زۇبهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمـادىن رىۋايهت قىلىدۇكى

  »الن قىلىڭالر.نىكاھنى ئې« پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن :

َ  نْ قَ  [ ِ ُ َخئَِشَة َر ُ ُل اهللاِ َصىَل َقنَْها قَالَْت قَاَل رَُسوْ  ابّٰ ْعِلنُوْ  «َعلَيِْه وََسلََّم :  ابّٰ
َ
َذا ا هَ أ

ُبوْ اجِّاَكَح َواْجَعلُوْ  فُوْ ُه يِف الَْمَساِجِد َوارْضِ ُّ   ]) رواه الرتمذي(»  ِف ا َعلَيِْه بِا
هنھادىن رىۋايهت قىلىندۇكى پهيغهمبهر ئهلهيھىســساالم مۇنداق ئائىشـه رهزىيهلالھۇ ئ

لهرده قىلىڭالر، ئۇنىڭغــا داپ جىــدبۇ نىكــاھنى ئېالن قىلىڭالر، ئۇنى مهســــ« دېگهن:
  » چېلىڭالر

  توي ئۈچۈن زىياپهت بېرىش شهرىئهتته رۇخسهت.

  نْ قَ  [
َ
َ أ ِ مَ  ِن بْ  ِس ن َ رَ  ٍك ال ِ  ُ   هُ نْ قَ  ابّٰ

َ
ُ  ىَل َص  اهللاِ َل وْ سُ رَ  نَّ أ ى بَلَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ابّٰ

َ
َقبِْد  َرأ

ثََر ُصْفَرٍة َفَقاَل  الرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف 
َ
ِ َل يَا رَُسوْ  « :قَاَل »  ؟َما َهَذا : «أ ْ  ابّٰ ِّ ًة بَلَ َوْزِن  إِ

َ
تََزوَّْجُت اْمَرأ

ُ َفبَارََك  « :قَاَل  » نََواٍة ِمْن َذَهٍب  ْولِمْ  لََك  ابّٰ
َ
  ] بَِشاةٍ  َولَوْ  أ

ــدۇكى ــك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن ــالى پهيغهمبهر  ،ئهنهس ئىـبنى م
، مان ئىبنى ئهۋفنىڭ ئۈســتىده ســېرىق بويالغان ئىزنى كۆرگهنھئهلهيھىســســاالم ئابدۇرا

 شۇنىڭ بىلهن ،ق سۈركىۋالىدىغان ئادهت بار)ى(ئهرهبلهرده توي قىلغان كىشى يۈزىگه سېر
مان ئىبنى ئهۋف ھدېـدى. ئابدۇرا »نېمه بۇ؟«الم ئۇنىڭغـا : پهيغهمبهر ئهلهيھىســــســــا

قىــدىكى ئــالتۇن ۇئى ئــالالنىــڭ پهيغهمبىرى! مهن بىر ئۈچكه چوڭل«رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ : 
ــاالم ئۇنىڭغا:  »تويلۇق بېرىپ بىر ئايال بىلهن توي قىلدىم ــس دېدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىس

  ى.دېد »لهن بولسىمۇ زىياپهت بهرگىنئالالھ ساڭا بهرىكهت ئاتا قىلسۇن، بىر قوي بى«
توي قىلغاندا بىر قىســىم شــهرىئهتته چهكلهنگهن ئىشــالردىن ســاقلىنىش 

  الزىم. 
مۇخالىپ ئىشالرنى شهرىئهتكه ئىســراپچىلىق، ھهشهمهتچىلىك،  ،مهسـىلهن

  قىلىش قاتارلىقالر.
بىرىگه -بىرىنى ھۆرمهتلهپ، بىر-ئــارا بىر-ئــايــالالر ئۆز-تويــدىن كېيىن ئهر
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شى ىتولۇق تونۇپ، ئادا قىلدىق بولۇپ، ھهرقايسىسى ئۆزىنىڭ مهسئۇلىيتىنى سا
  الزىم. 

  تى: ىئهرنىڭ مهسئۇلىي
پ كېچهك ئېلى-يىمىئهر ئايالىنىڭ ۋه باللىرىنىڭ خىراجىتىنى قىلىش، ك

ش، مېھرىبان ۈنۈبېرىش، تۇرالغۇ ئۆي بىلهن تهمىنلهش، ئۇالرنى ئـاســــراش، كۆي
ــادا بولۇش، ئېغىرلىقىنى كۆتۈرۈش ـــــا داۋالىتىش، پهرزلهرنى ئ ، ئــاغرىــپ قــالس

ــقا بۇيرۇش، ھارام ئىشــالردىن توســۇش، دىن ئىســالمدىن تهلىم بېرىش،  قىلىش
ــــىلهرنىڭ ئالدىدا خار  ــــاقالش، كىش ــــىنىڭ ئىززىتىنى، ھۆرمىتىنى س ئائىلىس

  قىلماسلىق، ئۇالرغا گۈزهل ئهخالق بىلهن مۇئامىله قىلىش قاتارلىقالر.
  ى:تىئايالنىڭ مهسئۇلىي

ئايال ئهرگه ســادىق بولۇش، ئىپپهتلىك بولۇش، ئهرنى ئوچۇق چىراي بىلهن 
ـــىنىش، ئهرنى ھۆرمهتلهش، ئهرنىڭ خىزمىتىنى  ـــى ئېلىش، ئهر ئۈچۈن ياس قارش
قىلىش، ئائىلىنى ياخشى پاكىز تۇتۇش، باللىرىنى ياخشى تهربىيهلهش، ئالالھقا 

ـــى ـــتا ئهرگه ئىتائهت قىلىش يئاس ـــاس ئىزنىســـىز ئۆيدىن  ئۇنىڭ ،بولمىغان ئاس
ئىسراپخورلۇق قىلماسلىق، مودا قوغالشماسلىق، ئهرنىڭ سىرىنى  ،چىقماسـلىق

ـــلىق، ئائىلىنىڭ ئىززىتىنى، يۈز ـــكارىلىماس ـــاقالشۇئابر-ئاش ئهرنىڭ  ،يىنى س
  رازىلىقىنى ئېلىش قاتارلىقالر.

بېســىق، تهمكىن -ئايالالر كهڭ قورســاق، ئهپۇچان، ســهبىرلىك، ئېغىر-ئهر
-شاللىق، بهختۇماجراالر بولمايدۇ. ئۇالرغا خ-دهلېىلىده ئورۇنسىز جبولسا، ئائ

  سائادهت ھهمراھ بولىدۇ. 
-مهيلى ئـايـالنىڭ ئاتا ،مهيلى ئهرنىـڭ .ئـانىالرنى ھۆرمهتلهش الزىم-ئـاتـا

ئانىسـى بولسـۇن ئوخشـاش قاراپ ئۇالرنىڭ رازىلىقىنى، دۇئاســىنى ئالسا دۇنيا ۋه 
  دۇ.سائادهت يار بولى-ئاخىرهتته بهخت

   خۇالسه قىلىپ ئېيىتقاندا:
-پهرمانى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ســــۈننىتى، ئاتا-نىكـاھ ئـالالھنىـڭ ئهمرى

ئۈمىدى، نىكاھتا نۇرغۇن ســــىر -ئانىالرنىڭ قهرزى ۋه بۇرچى، پهرزهنتلهرنىڭ ئارزۇ
كمهتلهر بـار. ھـايـاتنىڭ گۈزهللىكى ئائىله بىلهن ۋۇجۇدقا چىقىدۇ، ھايات ېۋه ھ

لىشىدۇ، شۇڭا ئائىلىنى قوغداش، ئائىله ئۈچۈن قۇربان بېرىش ئائىله بىلهن داۋام
    نىڭ بۇرچىدۇر.بىر ئائىله ئىگىسى ھهر



 

38 

  كۈنى (جۈمه)-25 ئاينىڭ-4
  
  

  تاالق توغرىسىدا
  

 مِ ِۢ اهللاِ الرَّمْحَِن الرَِّحيْ 
 ِ ْزَواًجا وَ  َجَعَل لَُكمْ  ،نْيَ رَبِّ الَْعالَمِ  احْلَْمُد ِبّٰ

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ْزَواِجُكمْ مِّ

َ
ْن أ  َجَعَل لَُكم مِّ

نْ   وََحَفَدًة َوَرَزقَُكمْ بَنِنْيَ 
َ
ْشَهُد أ

َ
يِّبَاِت. َوأ َن الطَّ َ ِإالَّ  الَّ  مِّ َ ُ إِ يْ  ابّٰ نَّ وَْحَدُه َال رَشِ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، َوأ َ َك 

ًدا قَ  ُ َصىلَّ حُمَمَّ ُ ُ بُْدُه َورَُسو ِ وََصْحِبهِ  ابّٰ ِ ا َنْعُد: َعلَيِْه وبََلَ آ مَّ
َ
مْجَِعنَي.  أ

َ
   أ

ْن َخلََق لَُكمْ ﴿ قو تعاىل :
َ
َْها وََجَعَل  َوِمْن آيَاتِِه أ َ

ْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِ
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ مِّ

ًة َورمَْحًَة إِنَّ  وَدَّ ُروْ يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقْوٍم فَّ بَيْنَُكم مَّ   )21(الروم: ﴾نَ تََفكَّ
  

  ھۆرمهتلىك جامائهت!
ـــانالرنى بهخت ـــالم دىنى ئىنس ـــتۈرۈشئىس ئۈچۈن كهلگهن دىندۇر.  كه ئېرىش

لۇق بىلگۈچى، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى وئىسالم شهرىئىتى ھهر نهرسىنى ت
يۇلغان بولغاچقا، شــــهرىئهتته ئهھمىيهتســــىز، وئـالالھ تائاال تهرىپىدىن يولغا ق

-غان ئىشـــالرنىڭ قاتارىدا ئهرۇيرۇئالالھ ب ېچقانداق نهرســـه يوق.پايدىســـىز ھ
ئايالالرنىڭ -كمهتلهر بار، ئهلۋهتته! ئهرېئـايـالالرنىـڭ نىكـاھلىنىشــــىدىمۇ زور ھ

نىكاھ ئارقىلىق ئۆزئارا باغلىنىشـــى، ئائىله قۇرۇشـــى ئالالھ تائاال بهندىلهرگه ئاتا 
ئارقىلىق نۇرغۇن  مهتئۇ نېمهتلهرنىڭ بىرســــىدۇر. مانا بېئقىلغان ئهڭ كاتتا ن

-يۈكســــهك غايه ۋه مهنپهئهتلهر روياپقا چىقىدۇ؛ جۈملىدىن نىكاھ ئارقىلىق ئهر
  ساقلىنىدۇ. ، ھارامدىنئىپپهتلىك تۇتۇپ-ئايالالر ئۆزلىرىنى پاك

 ] َ ِ ُ َقْن َعلَْقَمَة َر ُّ  ابّٰ ِ
ُ َصىلَّ َقنُْه  قَاَل قَاَل اجَّ بَاِب يَ «: َعليِْه وََسلَّمَ  ابّٰ  َمِن ا َمْعرَشَ الشَّ

ْحَصُن لِلَْفْرِج 
َ
َغضُّ لِلْبرََصِ َوأ

َ
ْج، فَإِنَُّه أ   ])متفق عليه( »اْستََطاَع ِمنُْكُم اْكَاَءَة فَلْيَزَتَوَّ

ئهلهيھى  ئهلقهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ 
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امائهســـى! ئاراڭالردىن ئۆيلىنىشـــكه قادىر ئى ياشـــالر ج«:  ۋهســـهللهم مۇنداق دېگهن
نى ئهۋرهت چۈنكى ئۆيلىنىش كۆزنى ھارامغا قاراشتىن ساقاليدۇ؛ بوالاليدىغانالر ئۆيلهنسۇن،

   .»ھارامدىن ساقاليدۇ
مۇھهببهت پهيدا -ئارىســــىدا مېھىر خوتۇنالر-ئۇنىڭدىن باشــــقا، نىكاھ ئهر

  ېغىشاليدۇ. ئۇالرغا خاتىرجهملىك ۋه روھىي ئازادىلىك ب قىلىدۇ.
  : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

ًة ﴿ وَدَّ َْها وََجَعَل بَيْنَُكم مَّ َ
ْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِ

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ْن َخلََق لَُكم مِّ

َ
َوِمْن آيَاتِِه أ

ُروْ يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقْوٍم فَّ َورمَْحًَة إِنَّ    ﴾ نَ تََفكَّ
ئۈلپهت ئېلىشــــىڭالر ئۈچۈن،ئـالالھنىڭ ئۇالرنى ئۆز -ئـايـالالر بىلهن ئۈنســــى﴿

مۇھهببهت ئورناتقانلىقى ئالالھنىڭ(قۇدرىتىنى -ئاراڭالردا مېھىر تىپىڭالردىن يـارىتىـپ،
 شۈبھىسىزكى-كۆرسىتىدىغان) ئاالمهتلىرىدىندۇر.پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن، شهك

  .ئايهت)-21سۈره/رۇم -30﴾ (بۇنىڭدا نۇرغۇن دهلىللهر بار
ئــايــالالرنىــڭ نىكــاھلىنىشــــىــدىكى يهنه بىر مۇھىم غــايه شــــۇكى، -ئهر

ـــتۇرغۇچى پهرزهنتلهر  ـــلىنى داۋامالش ـــانالرنىڭ نهس نىكاھلىنىش ئارقىلىق ئىنس
ئايالالرنىڭ ئائىله قۇرۇشــــىدا بۇالردىن باشــــقا يهنه نۇرغۇن -ئهر .دۇنياغا كېلىدۇ

   :غانھلىنىشقا ئهمىر قىلياخشىلىقالر بولغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تائاال بىزنى نىكا

نْ ﴿
َ
يَاىَم ِمنْ ِكُحوْ َوأ

َ
احِلِنْيَ ا اْأل  ا ُفَقَراءَ نُوْ  ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن يَُكوْ ُكْم َوالصَّ

ُ ُفْغِنِهُم  ُ  وَ ِمن فَْضِلِه  ابّٰ   ﴾ٌم َواِسٌع َعِليْ  ابّٰ
خشــــى ئـاراڭالردىكى بويتـاق ئهرلهرنىـڭ، ئـايـالالرنىـڭ، يـاخشــــى قۇل ۋه يا﴿

بېشىنى ئوڭالپ قويۇڭالر؛ ئهگهر ئۇالر يوقسۇز بولسا، ئالالھ ئۇالرنى ئۆز  چۆرىلىرىڭالرنىڭ
 ﴾كهرىمى بىلهن بـاي قىلىـدۇ. ئـالالھنىڭ كهرىمى كهڭدۇر، ئالالھ ھهممىنى بىلگۈچىدۇر

  ئايهت).-32سۈره/نۇر -24(
رۈش ۈۋه ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى مۇسۇلمانالرنى ئۆيلىنىشكه رىغبهتلهند ئالالھ

ـــراش، ئۇنى ئىزچىل -بىلهن بىرگه يهنه ئهر ـــىۋهتنى قانداق ئاس خوتۇنلۇق مۇناس
   توختالغان: داۋامالشتۇرۇش ھهققىدىمۇ يېتهرلىك

ْ بِ  نَّ هُ وْ رِشُ َخ وَ ﴿   َ عَ فَ  نَّ هُ وْ مُ تُ هْ رِ كَ  نْ إِ فَ  ِف وْ رُ عْ مَ ال
َ
ْ هُ رَ كْ تَ  نْ أ ُ  َل عَ جَيْ ا وَ ئً يْ شَ  وا ا رْيً خَ  هِ يفِ  ابّٰ

  ﴾ارْيً ثِ كَ 
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ئهگهر ئۇالرنى ياقتۇرمىســــاڭالر، ؛ بىلهن چىرايلىقچه تىرىكچىلىك قىلىڭالر ئۇالر﴿
-4( ﴾سـىلهر ياقتۇرمايدىغان ئىشـتا ئالالھ كۆپ ياخشـىلىقالرنى پهيدا قىلىشى مۇمكىن

  ئايهت).-19سۈره/نىسا 
ــتا ئالالھ  بۇ يهردىكى ــىلهر ياقتۇرمايدىغان ئىش ــاڭالر، س ﴿ئهگهر ئۇالرنى ياقتۇرمىس

ى ئىبن ھئايهت ھهققىده ئابدۇلال دېگهن لىقالرنى پهيدا قىلىشى مۇمكىن﴾كۆپ ياخشـى
ــاببــاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمــا:  ــالــدىن (دۇنيــا ۋه ئــاخىرهتته «ئ ــاي ــالالھ شــــۇ ئ ئ

  دېگهن.  »ئهسقاتىدىغان) سالىھ پهرزهنتلهرنى دۇنياغا كهلتۈرىدۇ
ـــهلهف ئۆلىماالر:  ـــهن بهزى س ـــاس ـــى بىر ئهر، ئايالىنى«بۇنىڭغا ئاس ڭ قايس

ئهزىيهتلىرىگه ســــهۋر قىلىـپ، ئـايالى يامانلىق قىلســــىمۇ ئۇنىڭغا ياخشــــى 
 »مۇئامىلىده بولســا، ئالالھ ئۇ ئهرنى شــۇ ئايالدىن ســالىھ پهرزهنتكه ئىگه قىلىدۇ

  دېگهن.

 ] 
َ
َ   ُهَريَْرةَ  ىِب َعِن أ ِ ُ َر نَّ رَُسوْ َقنُْه  ابّٰ

َ
ُ َصىلَّ  َل اهللاِ أ َ  : «اَل قَ   َعليِْه وََسلَّمَ  ابّٰ ةُ اكَ ا

َ
لَِع لَْمْرأ لضِّ

َيَها َوإِْن اْستَْمتَْعَت بَِها اْستَْمتَْعَت بَِها َوِفيْ  َقْمتََها َكرَسْ
َ
  » ]اهَ قُ َال َط  اهَ رْسُ كَ وَ  ةٍ ايَ وَ  رِ يِف  َها ِعَوٌج ، وَ إِْن أ

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمبهر ســــهللهلالھۇ ئهبۇ ھۇرهيره  
 ئهگهر ئۇنى تۈزلهيمهن دېسهڭ ئايالالر ئهگرى قوۋۇرغىغا ئوخشايدۇ،«ى ۋهسـهللهم: ئهلهيھ

ســۇندۇرىۋالىســهن، ئهگرى ھالهتته پايدىلىنىمهن دېســهڭ، پايدىلىنىۋېرىســهن. يهنه بىر 
 »ۇردېمهكت دېمهك، خوتۇن كىشىنىڭ تالىقىنى بېرىش قوۋۇرغىنى سـۇندۇرۇش«رىۋايهتته: 

  ىس).(بىرلىككه كهلگهن ھهد دېگهن.
تويدىن بۇرۇن ئهر كىشى ئىككى كۆزىنى يوغان ئېچىشى «داناالردىن بىرسى: 

  دېگهنىكهن. »مۇۋېلىشى كېرهكۇيىن بىر كۆزىنى يېكېرهك، تويدىن ك
ھهر ئىككى تهرهپ شۇنىڭغا دېققهت قىلىشى كېرهككى، ئوخشىمىغان ئائىله، 

-ىناقئئوخشــــىمىغان مۇھىتتا چوڭ بولغان ئىككى كىشــــىنىڭ بىر ئائىلىده 
خاراكتېرىنى قارشى -ئۆزلىرىنىڭ ئىدىيهسىنى، مىجهزئىتتىپاق ياشىشى ئۈچۈن 
  تهرهپكه تاڭماسلىقى الزىم.

ــدىكى ئهر يۇقىرىقى ــائىلى ــايهت ۋه ھهدىســــلهردىن، بىز بىر ئ ــالالر -ئ ــاي ئ
ــاســــىۋىتىنى پهقهت  ـــــاقلىقكهڭ «مۇن بولغــانــدىال » ئهپۇچــانلىق«ۋه » قورس

ســــىچه بولغــانــدا بۇ ئــائىلىنىــڭ داۋامــالشــــتــۇرۇش مۇمكىنلىكىنى، ئهك
  ىز. چۈشىنهلهيمى ىنبولىدىغانلىقكۆڭۈلسىزلىككه، ھهتتا ۋهيرانچىلىققا دۇچار 
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ياكى ئىناقســــىزلىقىدا ئهر ئىنـاقلىقى خوتۇنالرنىـڭ -ھهممىگه مهلۇم، ئهر
ــــلىق  ــــاقالپ قېلىش، قالماس ــــىنىڭ رولى ئهڭ چوڭ بولۇپ، نىكاھنى س كىش

نكى ئهرلهر ئـايالالرغا قارىغاندا، يهڭگىللىك ئهرگه بـاغلىق بولىـدۇ. چۈ ھوقۇقىمۇ
  ساقلىنااليدۇ.  قىلىشتىن ئومۇمهن بىخهستهلىك قىلىشتىن،

﴿ َ اُموَن بَلَ النَِّساءِ ا  ﴾لرَِّجاُل قَوَّ
  ئايهت)-34سۈره/نىسا -4﴾ (باشقۇرغۇچىدۇر ئهرلهر ئايالالرنى﴿
 ن ھامىيئايالالرغا ھهممه جهھهتتىدېگهنلىك » باشقۇرغۇچى«بۇ ئايهتتىكى  

ئهرلهر ئۆز  شــــۇنــداق بولغــانىكهن،بـولـغۇچى دېگهن مهنىنى بىلــدۈرىــدۇ. 
تونۇپ، ئۇنى كامىل ئادا قىلىشـــقا تىرىشـــىشـــى  لىيهتلىرىنى ھهقىقىيuمهســـئ

  كېرهك.
ئىتــائهتســــىزلىــك قىلغــان، ئهرنىــڭ ھهققىنى ئــادا  بىر ئــايـال ئۆز ئېرىگه

 بولسا، ئالالھ تائاال قىلمىغان، شـۇنىڭ بىلهن ئائىلىده ئىناقســىزلىق كۆرۈلگهن
  ئهر بولغۇچىنى مهسىلىنى چىرايلىق ھهل قىلىشقا بۇيرۇيدۇ. 

 :  بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

ْ وَ ﴿ ِ
ُبوْ َن نُُشوزَُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروْ خَتَافُوْ  الالَّ َطْعنَكُ ُهنَّ يِف الَْمَضاِجِع َوارْضِ

َ
ْم ُهنَّ َفِإْن أ

َ ًال إِنَّ لَيِْهنَّ َسِبيْ فََال َيبُْغواْ عَ    ﴾ا اَكَن َعِليًّا َكِبرْيً  ابّٰ
بوي ئهگمهســلىكىدىن ئهنســىرهيدىغان ئايالالرغا نهســىھهت  ئۆزۈڭالرغاســىلهر ﴿

(بۇ ئۈنۈم بهرمىسه) بىر تۆشهكته بىلله ياتماڭالر، (بۇمۇ ئۈنۈم بهرمىسه) ئۇالرنى  قىلىڭالر،
ئىتائهت قىلسا، ئۇالرنى بوزهك قىلىش خىيالىدا  ئهدهپلهپ قويۇڭالر. ئهگهر ئۇالر سىلهرگه

  ئايهت).-34سۈره/نىسا -4( ﴾بولماڭالر. ئالالھ ھهقىقهتهن ئۈستۈندۇر، بۈيۈكتۇر
مۇمكىن  ته، ئۆزئارا كېلىشــــىشئوتتۇرىســــىدىكى مۇناســــىۋهت خوتۇنالر-ئهر

ئائىله ســــىرتىدىكىلهرنىڭ ئارىغا چۈشــــۈپ تائاال ئالالھ دا، ئهھۋالبولمـايـدىغان 
  : دېگهنھهقته مۇنداق  بۇ تائاال . ئالالھبۇيرۇيدۇىلىنى ھهل قىلىشىغا مهس

ْهِلَها إِن يُِريْ ﴿
َ
ْن أ ْهِلِه وََحَكًما مِّ

َ
ْن أ َدا إِْصالًَحا َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَاْنَعثُواْ َحَكًما مِّ

ِق  ُ يَُوفِّ َ بَيْنَُهَما إِنَّ  ابّٰ   ﴾ اًما َخِبرْيً اَكَن َعِليْ  ابّٰ
خوتۇن ئىككىيلهننىڭ ئىناقسـىز بولۇپ قېلىشـىدىن ئهنسىرىسهڭالر، -ئهگهر ئهر ﴿

ئهرنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر ھهققانىي كىشــــىنى، خوتۇننىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر ھهققانىي 
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كىشــىنى ئهۋهتىڭالر؛ ئهگهر بۇ ئىككى كىشــى ئۇالرنى ئهپلهشــتۈرۈپ قويۇشــنى خالىســا، 
ىڭ ئارىسـىغا ئىناقلىق سالىدۇ. ئالالھ ھهقىقهتهن ھهممىنى خوتۇن ئىككىسـىن-ئالالھ ئهر

  ئايهت).-35سۈره/نىسا -4( ﴾بىلگۈچىدۇر، ھهممىدىن خهۋهرداردۇر
ئهر ۋه ئـايالنىڭ جهمهتىدىكىلهرمۇ ھهر ۋاقىت بۇ ئائىلىنى ســــاقالپ قېلىش دېمهك، 

 كۈچ چىقىرىشــــى كېرهك. ھهرگىز ئـائىلىنىڭ بۇزۇلۇشــــىغا ســــهۋهبچىئورتـاق ئۈچۈن 
  ئېرىشتۈرىدۇ. ىگهئۇالرنى نىيىتىگه يارىشا نهتىجمۇ تائاال ئالالھ .الزىمولماسلىق ب

  َقنْ [ 
َ
َ  ُهَريَْرةَ  ىِب أ ِ ُ َر ُ َعِن اجَّيِبِّ َصىلَّ َقنُْه  ابّٰ بََّب لَيَْس ِمنَّا َمْن خَ « قَاَل: َعليِْه وََسلَّمَ  ابّٰ

ةً 
َ
  ] (أبو داود)» بَلَ َزوِْجَها اْمَرأ

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمبهر ســــهللهلالھۇ هيرهئهبۇ ھۇر
  .»تهزدۈرگهن كىشى بىزدىن ئهمهس ئايالىنى ئېرىدىن«ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: 

ــا جهمئىيىتىمىزده، ــات ــانىلهر بىلهن -قىســــمهن ئ ــاھ ــانىالر يوقىالڭ ب ئ
ر بار، بۇ  ئېغىر گۇناھ ئهھۋالال مهجبۇراليدىغان بالىلىرىنى ئاجرىشــىپ كېتىشــكه

ئاســىي قىلمىســا ئانىســىغا ئىتائهت -، بۇنداق ناھهق ئىشــتا، بالىالر ئاتا بولۇپ
  بولغان بولمايدۇ. 

ــــىزلىكلهرنى تۈگىتىپ، ئىناق ۋه  ــــىزلىق ۋه كۆڭۈلس ئائىلىدىكى ئىناقس
ئالالھقا تهقۋالىق «ئىللىق ئـائىله بهرپـا قىلىشــــنىـڭ يهنه بىر مۇھىم ئامىلى 

ــاال تىن ئ»قىلىش ــائ ــالالھ ت ــارهت. چۈنكى ئ ــان كهرىم«ىب دىكى نۇرغۇن »قۇرئ
ــايهتلهر ــا-ئهر دهئ ــالالرغ ــاي ــا تهقۋالىق قىلىش« ئ ــالالھق ــايىتى كۆپ »ئ ــاھ نى ن

   تهكىتلىگهن:
لََواِت والصَّ ﴿ ِ ُمواْ َالِة الْوُْسَطى َوقُوْ َحافُِظواْ بَلَ الصَّ   ﴾قَانِتِنْيَ  ِبّٰ
ـــىلهر نامازالرغا، بولۇپمۇ﴿ (يهنى ناماز دىگهرگه) ئهھمىيهت  ىكى نامازغائوتتۇرىد س

-2( ﴾ئىتـائهتمهنلىك بىلهن تۇرۇڭالر دا(يهنى نـامـاز) ئـالالھنىـڭ ھۇزۇرى بېرىڭالر،
  ئايهت).-238سۈره/بهقهره 

َ تَِّق فَّ  َوَمنْ ﴿ ُ خَمْرًَجا جَيَْعْل  ابّٰ َّ ﴾  
-65( ﴾ئـالالھ ئۇنىڭغـا چىقىش يولى بېرىدۇ كى ئـالالھتىن قورقىـدىكهن،ىكىم﴿

  ئايهت).-2سۈره/تاالق 

َ تَِّق فَّ  َوَمنْ ﴿ ا  جَيَْعْل  ابّٰ ْمِرهِ يرُْسً
َ
ُ ِمْن أ َّ﴾  
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 ﴾ئالالھ ئۇنىڭ ئىشــىنى ئاســانالشــتۇرۇپ بېرىدۇ كى ئالالھتىن قورقىدىكهن،ىكىم﴿
  ).ئايهت-4سۈره/تاالق -65(

ــــىزلىق ھهققىده -مانا بۇ ئايهتلهرنىڭ ئهر ــــىدىكى ئىناقس ئايالالر ئوتتۇرىس
لگهن ھۆكۈملهر بىلهن بىر جايدا كېلىشــــى، بىزگه شــــۇنداق بىر ھهقىقهتنى كه

ئايال ئارىسىدىكى ئىناقسىزلىق، كۆپىنچه ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ -ئۇقتۇرىدۇكى: ئهر
ــــىپ كهتكهنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ.تهقۋالىق بار ئائىلىده  يولىدىن يىراقلىش
  بولىدۇ.يهرلىك يوق دېئىناقسىزلىق، كۆڭۈلسىزلىك بولمايدۇ، بولسىمۇ 

خوتۇنالر ئوتتۇرىسىدىكى نىكاھ مۇناسىۋىتىنى -دېمهك، ئىسالم دىنىمىز ئهر 
رىــدۇ ۋه ئۇنى ېكۈچهيتىشــــكه ۋه ســـــاقالپ قېلىشــــقــا ئىنتــايىن ئهھمىيهت ب

مۇســــۇلمان ئائىلىۋى تۇرمۇشــــتا ئالالھ ۋه -مىنۇئتهكىتلهيـدۇ. ھهر قانداق م
ۇيىچه ئىش كۆرگىنىده، ئۇز ئـالالھنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئهنه شــــۇ تهلىملىرى ب

ئائىلىســىنى چوقۇم ئىناقلىققا ۋه ئىللىقلىققا تولغان ئىســالمىي ئائىله قىلىپ 
  قۇرۇپ چىقااليدۇ.

ئايال ئوتتۇرىســــىدىكى نىكاھ مۇناســــىۋىتىنى قوغداش ۋه -ئىســــالمدا ئهر
ئايالالرنىڭ -ئهر؛ داۋامالشـــتۇرۇش ئالالھ ياخشـــى كۆرىدىغان ئىش ھېســـابالنســـا

 ش بولىدىغانۇئالالھ ناھايىتى يامان كۆرىدىغان، شهيتان لهنىتى خئاجرىشىشى، 
  ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇ.

]  َ ِ ُ َعِن بِْن ُقَمَر َر ُ ُل اهللاِ َصىلَّ َقنُْهَما قَاَل قَاَل رَُسوْ  ابّٰ ْنَغُض احْلَ  «َعلَيِْه وََسلََّم:  ابّٰ
َ
َالِل أ

ُ إِىَل  َالُق  ابّٰ    ] (إبن ماجة) » الطَّ
ــان ھهدىســــتهئىب ــادىن رىۋايهت قىلىنغ پهيغهمبهر  ،نى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇم

رۇخسهت قىلىنغان ئىشالرنىڭ ئىچىده «:  ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنداق دېگهن سـهللهلالھۇ
  .»ئالالھ ئهڭ يامان كۆرىدىغان ئىش تاالقتۇر

ُ َقنْهُ  رٍ ابِ جَ َقْن [  َ ابَّ ِ ُ َعِن اجَّيِبِّ َصىلَّ  َر ْ َش إِ رْ إنَّ عَ : «قَاَل  ليِْه وََسلَّمَ عَ  ابّٰ  بَلَ  َس يْ لِ ب
 اَس، فَ اجَّ  ونَ نُ تَ فْ يَ اُه فَ ايَ ُث رَسَ عَ بْ يَ فَ  رِ حْ اْكَ 

َ
 دَ نْ عِ  مْ ُمهُ ظَ قْ أ

َ
 ِ ًة، يَ نَ تْ فِ  مْ هُ مُ َظ قْ ُه أ

َ
: ُل وْ قُ يَ فَ  مْ هُ دُ حَ ُء أ

  ءُ ِ يَ  مَّ يئًا، عُ شَ  َت عْ نَ ا َص وُل: مَ قُ يَ ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ ُت كَ لْ عَ فَ 
َ
 هُ نَ يْ ُت بَ قْ رَّ  فَ َّ حَ  تُهُ كْ رَ ا تَ وُل: مَ قُ يَ فَ  مْ ُدهُ حَ أ

 رَ امْ  نْيَ بَ وَ 
َ
  مَ عْ : نِ ُل وْ قُ يَ ُه، وَ مُ زَتِ لْ يَ وَ  هُ نْ مِ  هِ يْ غِ دْ يُ فَ  هِ تِ أ

َ
 ] (مسلم)» َت نْ أ

ـــهللهلالھۇجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  ئهلهيھى  س
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 ئىبلىس، بولۇپ دهتهختى ســـۇنىڭ ئۈســـتى نىڭئىبلىســـ« ۋهســـهللهم مۇنداق دېگهن:
ــــانالرنى يولــدىن چىقىرىش ئۈچۈن لهشــــكهرلىرىنى تهرهپ تهرهپكه ئهۋهتىــدۇ.  -ئىنس

ـــى ئهڭ يۇقىرى بولغىنى ئهڭ چوڭ پىتنه چىقارغ ـــنىڭ ئالدىدا مهرتىۋىس دۇر.  ۇچىئىبلىس
بلىس دېســــه، ئى  “ئۇنى قىلـدىم، بۇنى قىلدىم ”لهشــــكهرلىرىـدىن بىرى كېلىـپ: 

 -مهن بىر ئهر”دهيدۇ.  يهنه بىرســى كېلىپ:   “ھېچقانچه ئىش قىلماپســهن”ئۇنىڭغا: 
ېسه، ئىبلىس ئۇنىڭغا د  “هتمىگىچه بولدى قىلمىدىمۋۇبىرىدىن ئاجراشتۇر-خوتۇننى بىر

  (مۇسلىم).  » دهيدۇ  “مانا سهن قالتىس ئىش قىلىپسهن”ئۆز يېنىدىن ئورۇن بېرىپ: 

َ  ثَْوَبانَ َقْن [   ِ ُ  َر ُ َعِن اجَّيِبِّ َصىلَّ  َقنْهُ  ابّٰ َما امْ «: قَاَل  َعليِْه وََسلَّمَ  ابّٰ فُّ
َ
لَْت ك

َ
ٍة َسأ

َ
َرأ

ٍس فََحَراٌم َعلَيَْها َراحِئَُة اجْلَنَّةِ ِمْن َلرْيِ مَ  َق َال َزوَْجَها الطَّ 
ْ
  ] )الرتمذى( »ا بَأ

بهر ســــهللهلالھۇ  ســــهۋبــان رهزىيهلالھۇ  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهم
 ،تهلهپ قىلغان ئايال تالىقىنىئېرىدىن سهۋهبسىزال «ئهلهيھى ۋهسـهللهم  مۇنداق دېگهن: 

  . »مۇ پۇرىيالمايدۇجهننهتنىڭ پۇرىقىنى
دېگىنىمىز، ئهرنىڭ ئۆز ئايالىدىن ۋاز كهچكهنلىكىنى ئىپادىلهيدىغان  تاالق

مهس كهل-ۇپ، ئۇ كهلسهسـۆزلهر بىلهن ئايالىدىن ئايرىلغانلىقىنى بىلدۈرۈشـى بول
ــىدىكى نىكاھنى يوققا -چۈنكى تاالق ئهر قوللىنىدىغان چاره ئهمهس. ئايال ئارىس

-خوتۇن ئىككىســـىگىال ئېغىر زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ، يېقىن-چىقىرىپ، ئهر
ـــان قىلىدۇ يورۇقالرنى  .راھهتنى جاپاغا، مۇھهببهتنى نهپرهتكه ئايالندۇرىدۇ ،پهرىش
خوتۇنالرنىڭ تۈرلۈك روھىي ۋه -ۈنلهپ چىققان ئاجراشقان ئهرئالىمالر يهك تېببىي

ى دهل بولۇش لۇش نىسبىتىنىڭ يۇقىرىوگىرىپتار ب جىسـمانىي كېسـهللىكلهرگه
ــىش، ئېنىقكى، بۇ نۇقتىنى ــپاتاليدۇ. ئاجرىش ــىز بالىالرنى ئاتا ئىس ئانا -گۇناھس

ىڭ بالىالرنبۇنداق  يهنه كېلىپ ئايالندۇرىدۇ، گهمېھرىـدىن ئـايرىپ تىرىك يېتىم
ئاســـانال جهمئىيهتتىكى  مهھرۇم قالغاچقا، كۆپىنچىســـى ئائىله تهربىيهســـىدىن

نهتىجىــده  كىشــــىلهرگه زىيــان ده، - يــامــان ئىللهتلهرنى ئۆزىگه يۇقتۇرۇۋالىــدۇ
ســــالىـدىغـان، جهمئىيهتته قـااليمىقـانچىلىق پهيـدا قىلىدىغان ئهخالقســــىز، 

 .تتا جىنايهت يولىغا كىرىپ قالىدۇبهزىلىرى ھه دىيانهتسىز ئادهم بولۇپ چىقىدۇ،
ـــۈرۈش ـــمۈر جىنايهتچىلهرنىڭ  تهكش ـــىچه، ئۆس  نى 70％دوكالتلىرىدا ئېيتىلىش

ئانىالرنىڭ پهرزهنتلىرى تهشــكىل قىلغان. قىســقىسى، -ئاجرىشـىپ كهتكهن ئاتا
بهلكى، نۇرغۇن  ،ئهمهسئىككىســـىال  ئايالالر ئاجراشـــســـا، بۇنىڭ دهردىنى ئۇ-ئهر
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ــىلهر، ھهتتا پۈتۈ ــۇڭا ھهر بىر ئهركىش ــتا -ن جهمئىيهت تارتىدۇ. ش ئايال بۇ ئىش
  ناھايىتى سالماق بولۇشى، قىلچه يهڭگىللىك قىلماسلىقى كېرهك. 

ــــىلهر باركى، ئهر ــــىدا كىچىككىنه -بهزى كىش يۈز ماجىراالر ئايال ئوتتۇرىس
 كهت، كۆزۈمدىن بهرســــىال ئـالـدىراپ ئـايـالىغا: ســــهن تاالق، ئاناڭنىڭ ئۆيىگه

ئوخشـــاش ســـۆزلهرنى  قىلىدۇ. شـــۇنى بىلىش كېرهككى، ئهر  گهنگهيوقال... دې
ـــۆزلهرنى دېگهن بولغۇچى ئايالىغا، ـــۇنداق س ـــنى نىيهت قىلىپ ش  تاالق قىلىش

ـــا،  چاقچاقئهر كىشـــى  تاالققا بېرىپ قالىدۇ. ئهمما، ئۇنىڭ بۇ دېگهنلىرى بولس
 گهنۋه ياكى ئايالىنى قورقۇتۇش ئۈچۈن يۇقىرىقىدهك ســــۆزلهرنى دې يوســــۇنىدا

  بولسا، بۇنىڭغا ئهرنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى نىيىتىگه قاراپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ. 
ــاقىۋىتىنى ئويلىمــاســــتىن ئېغىز ــاالقنىــڭ ئ نى ىيهنه بهزى كىشــــىلهر ت

ىپ قىل كهينىدىن پۇشــــايمان قويۇۋېتىپ، ئاياللىرىنى ئۈچ تاالق قىلىۋېتىدۇ.
 ھۋالنى يوشــــۇرۇپئه ئۈچۈن، ئۆلىماالر ئالدىدا ھهقىقىي ئايالىنى قايتۇرۇۋېلىش

 ىيلهيىن ھېيالغانچىلىق بىلهن يول تېپىشــقا ئۇرۇنىدۇ ۋه ياكى ئۈچ تاالقتىن ك
بىلهن ئايالىنى باشــــقىالرغا  ۋاقىتلىق نىكاھالپ ئاندىن ئاجراشــــتۇرۇپ قايتا 

  بۇنداق قىلغانالر ئىنتايىن ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ. ئالىدۇ. ئېنىقكى،نىكاھالپ 

َ َمْسُعوٍد رَ  ابِْن  َعِن [ ِ ُ   َقنْهُ  ابّٰ
َ
ُ َصىلَّ  يِبَّ اجَّ  نَّ أ ُ الُمَحلَِّل َوالُْمَحلََّل  نَ عَ يِْه وََسلََّم لَ َعلَ  ابّٰ َ   [   

ئابدۇلالھ ئىبنى مهســــئۇد رهزىيهلالھۇ  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
بهرگۈچىگه ۋه ئهلهيھى ۋهســهللهم  (ئۈچ تاالق قىلىنغان خوتۇننى) ھااللالپ  ســهللهلالھۇ

  (تىرمىزى رىۋايهت قىلغان.) ھااللالتقۇچىغا لهنهت ئوقۇغان.
 ھهقىقهتهن ئۈچ تاالققا يېتىپ ، ئهر كىشــــىنىڭ دېگىنىبۇنـداق ئهھۋالـدا
يىن، ئايالى ئهرنىڭ نىكاھىدىن مهڭگۈلۈك ېئۈچ تاالقتىن ك قـالغان بولســــا، بۇ

ىقمۇ چىـقىــپ كېتىــدۇ. ئهر ئــايــالىنى يېڭىــدىن نىكــاھ قىلىش ئــارقىل
لۇش وب خوتۇن قـايتۇرۇۋااللمـايـدۇ. پهقهت بۇ ئـايـال باشــــقا بىر ئهرگه ئۆمۈرلۈك

تۈپهيلىدىن، ئۇ ئهردىن  ســــهۋهبلهر يىن مهلۇمېنىيىتى بىلهن ياتلىق بولۇپ، ك
ىن يېئايالنىڭ ئىددىتى توشقاندىن كئۇ ئۇنىڭ ئاۋۋالقى ئېرى  ئاجراشـقان بولسا،

  ۋاالاليدۇ. ۇئۆزىگه قايتۇر ئاندىن يېڭىدىن نىكاھ ئوقۇتۇش ئارقىلىق
   ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن:

َ تَنِكَح َزوًْجا َلرْيَُه فَإِن َطلََّقَها فََال ُجنَاَح َعلَيِْهَما  ﴿ َّ ُ ِمن َنْعُد َح َ لُّ  فَإِن َطلََّقَها فََال حَتِ
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ن َفرَتَاَجَعا إِن 
َ
ن يُِقيْ أ

َ
  ﴾نَ ْعلَُموْ  يُبَيِّنَُها ِلَقْوٍم فَّ ُد اهللاُِحُدوْ َد اهللاِ َوتِلَْك َما ُحُدوْ َظنَّا أ

ــقا ئهرگه  (ئۈچىنچى قېتىم) خوتۇنىنىئهگهر ئهر﴿ ــا، ئۇ خوتۇن باش يهنه تاالق قىلس
يال (ئۇ ئا كېيىنكى ئهر ئۇنى تاالق قىلغاندىن كېيىن ،تهگمىگۈچه ئۇنىڭغا دۇرۇس بولمايدۇ

ــددىتىنى توشــــقۇزۇپ) ــ ،ئى ــالالھنى ــايه بۇرۇنقى ئهر بىلهن ئ ڭ بهلگىلىمىلىرىگه رىئ
قىالاليدىغانلىقىنى ئويالپ قايتا ياراشــــســــا، ئۇالرغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ. بۇ ئالالھنىڭ 

-2﴾ (بهلگىلىمىلىرىـدۇركى، ئـالالھ ئۇنى چۈشــــىنىـدىغـان قهۋم ئۈچۈن بـايان قىلىدۇ
  ئايهت).-230سۈره/بهقهره 

ـــى  ـــقان ئايالنىڭ ئىددهت تۇتۇش ـــهرىئهتته ئېرىدىن ئاجراش دهپ  باجىۋ ش
ئېرىدىن ئاجرىشـــىپ كهتكهن ياكى ئېرى قازا  :بهلگىلهنگهن. ئىددهت دېگىنىمىز

قىلىپ كهتكهن ئايالنىڭ قايتا نىكاھلىنىشتىن ئىلگىرى ساقاليدىغان مۇددهتنى 
ـــى ـــمىغان ئايالنىڭ ئهرگه تېگىش ـــىتىدۇ.  ئىددىتى توش بولمايدۇ.  جائىز كۆرس

ــــقان ئايال ۋه ئېرى ئۆلگهن  ئېرىدىن ئايالنىڭ ئىددهت مۇددىتى ھهققىده ئاجراش
  ئايرىم، ئاالھىده توختىلىپ مۇنداق دېگهن:-ئالالھ تائاال ئايرىم

بَّْصَن بِ ﴿ نُفِسِهنَّ ثََالثََة قُُروْ َوالُْمَطلََّقاُت َفرَتَ
َ
ن يَْكتُْمَن َما َخلََق أ

َ
لُّ لَُهنَّ أ ُ ٍء َوَال حَيِ  يِفْ  ابّٰ

رَْحاِمِهنَّ ِإنْ 
َ
َْوِم اآلِخرِ بِاهللاِ ُكنَّ يُْؤِمنَّ  أ ْ   ﴾ َوا

ئهگهر ئۇالر ئالالھقا،  تـاالق قىلىنغـان ئايالالر ئۈچ ھهيز ئۆتكۈچه ئىددهت تۇتىدۇ،﴿
كى (يهنى باال يا بالىياتقۇسـىدىكى ئالالھ ياراتقان نهرسه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشـىنىدىكهن،

  ئايهت).-228سۈره/بهقهره -2( ﴾نى يوشۇرۇشى دۇرۇس ئهمهس)ھهيز

﴿ ِ َّ ا فَإَِذا َن ُفتََوفَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروْ فْ َوا ْشُهٍر وََعرْشً
َ
ْرَبَعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
بَّْصَن بِأ ْزَواًجا َفرَتَ

َ
َن أ

نُفِسِهنَّ بِالَْمْعُروْ 
َ
َجلَُهنَّ فََال ُجنَاَح َعلَيُْكْم ِفيَما َفَعلَْن يِف أ

َ
ُ وَ ِف بَلَْغَن أ   ﴾  َخِبرْيٌ نَ بَِما َيْعَملُوْ  ابّٰ
ئاراڭالردا ئېرى ۋاپات بولۇپ كېتىپ تۇل قالغان خوتۇنالر بولســا، ئۇالر تۆت ئاي  ﴿

ــقاندىن ك ئون كۈن ئىددهت تۇتۇشــى الزىم. يىن ئۆزىنىڭ نىكاھ ېئۇ ئايالالر ئىددىتى توش
(يهنى شــۇ ئايالالرغا ئىگىدارلىق  ســىلهرگه ئىشــى توغرۇلۇق قائىده بويىچه ئىش قىلســا،

 ﴾ئالالھ سىلهرنىڭ قىلغان ئهمهلىڭالردىن خهۋهرداردۇر .بولمايدۇقىلغۇچىالرغا) ھېچ گۇناھ 
  ئايهت)-234سۈره/بهقهره -2(

ئـاخىرىـدا يهنه دهيـدىغىنىمىز: تـاالقنى ئويۇننىـڭ ئورنىدا كۆرۈپ، ئهرزىمهس 
ر تهكرا بـاھانه قىلىپ ئايالىنى تاالق قىلىشــــقا ئالدىرايدىغانالر، ســــهۋهبلهرنى

ىشــــنى ئادهت قىلىۋالغانالر ئالالھ تائاالنىڭ ســــىال تاالق قىلېد ھه ،ئۆيلىنىش
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  :تۆۋهندىكى خىتابىنى ھهر دائىم ئهسلهپ تۇرۇشلىرى كېرهك

وْ ﴿ ن تَكْ ِف فَإِن َكرِْهتُُموْ ُهنَّ بِالَْمْعُروْ وََخرِشُ
َ
َ أ ُ َرُهواْ َشيْئًا َوجَيَْعَل ُهنَّ َفَع  َخرْيًا هِ ِفيْ  ابّٰ

  ﴾اَكِثرْيً 
رىكچىلىك قىلىڭالر؛ ئهگهر ئۇالرنى ياقتۇرمىســــاڭالر، بىلهن چىرايلىقچه تى ئۇالر﴿

-4( ﴾سـىلهر ياقتۇرمايدىغان ئىشـتا ئالالھ كۆپ ياخشـىلىقالرنى پهيدا قىلىشى مۇمكىن
  ئايهت)-19سۈره/نىسا 

وُهنَّ َوقَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَرِ  ﴿ ن َيَمسُّ
َ
الَّ  إِ مْ يَضًة فَِنْصُف َما فََرْضتُ َوإِن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أ

ن َفْعُفوْ 
َ
ِيْ أ

َّ ْو َفْعُفَو ا
َ
ْ  َن أ قَْرُب لِلتَّْقَوى َوالَ تَن

َ
ن َيْعُفواْ أ

َ
ْ نِيَِدهِ ُقْقَدةُ اجِّاَكِح َوأ ْضَل بَيْنَُكْم الْفَ  َسُوا

َ إِنَّ    ﴾ َن بَِصرْيٌ بَِما َيْعَملُوْ  ابّٰ
 هيىنلىنىپت هھرىم ۋهقىلىشــــتىن ئىلگىرى  ېقىنچىلىقي ۇالرغائ هرســــىل ئهگهر﴿

ـــائۇالرنى  ېيىنبولغاندىن ك  ىڭالر،ېرب ېرىمىنىي هھرىنىڭم هيىنلهنگهنت ڭالر،تاالق قىلس
ــلىكىنى ئهرگه ئايالالر  هممائ ــهئئۆزىگه تېگىش  هدئىلكى ۆزئ ۈگۈنىت ڭياكى نىكاھنى ۆتۈنس

ـــلىكىنى خوتۇنىغا  هرلهربولغان ئ ـــهئئۆزىگه تېگىش  ڭهھرىنىم هيىنلهنگهنت هنى(ي ۆتۈنس
ــىھ ــهب نىهممىس ــهرس ــىل هرهپبىر ت هبويىچ ۇ)، ش گىنىڭالر ۆتۈنئ نىڭهرقىلىش الزىم. س
 هقىقهتهنھ ئالالھ .ۇنتۇماڭالرقىلىشـــنى ئ ېھســـانئ ۆزئارا. ئېقىندۇري هڭئ هقۋادارلىققات

 ئايهت).-237سۈره/بهقهره -2( ﴾ ۇرغۇچىدۇرت ۆرۈپك همهلىڭالرنىقىلغان ئ

  ﴾ انََك فَِقنَا َعَذاَب اجَّارِ َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطًال ُسبْحَ ﴿
ــهن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ئى رهببىمىز﴿ ــهن پاكتۇرس ! بۇنى بىكار ياراتمىدىڭ، س

 ﴾ساقلىغىن

الِِمنَي ِمنْ ﴿ ْخَزيْتَُه َوَما لِلظَّ
َ
نَصاٍر  َربَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل اجَّاَر َفَقْد أ

َ
 ﴾أ

ــهن كىمنىكى دوزاخقا كىرگۈزئى رهببىمىز﴿ ــ! س ــهن ، هڭس ــۋائۇنى ئهلۋهتته س  رهس
 ﴾بولمايدۇ مهدهتكارھېچقانداق  ، ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىالرغاقىلغان بولىسهن

نَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا ُفنَاِديْ ﴿ بَّنَا إِغَّ ْن آِمنُواْ بَِربُِّكْم فَآَمنَّا رَّ
َ
 ﴾ لِِإليَماِن أ

 ىڭنئهلهيھىسساالم) ! بىز ھهقىقهتهن بىر چاقىرغۇچى (يهنى مۇھهممهدئى رهببىمىز﴿
 ﴾ئىمان ئېيتتۇق ئاڭالپدهپ ئىمانغا چاقىرغانلىقىنى › ڭالرغا ئىمان ئېيتىڭالرپهرۋهردىگارى‹
    ئامىيىن! ئايهتلهر)-193~191سۈره/ئال ئىمران -3(
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   ③ئۆلچهملىك ۋهز سۆزلهش ئۇسۇلى

 ِۢ ِ   الرَّمْحِٰن الرَِّحيمِ  ابّٰ
  

ِ  احَْلَْمدُ  ِى ِبّٰ
َّ احِلَاُت  تَِتمُّ  َمِتهِ بِِنعْ  ا ِى ،الصَّ

َّ نْ  لَْوَال  ِجَْهتَِدى ُكنَّا َوَما لَِهَذا َهَدانَا ا
َ
ُ  َهَدانَا أ  ِليَْماتُهُ َوتَسْ  اهللاِ وََصلََواُت  ابّٰ

ْسَوتِنَا َوإَِماِمنَا َسيِِّدنَا لِلَْعالَِمنْيَ  الُْمْهَداةِ  رمَْحَِتهِ  بَلَ 
ُ
ِ  بَلَ وَ  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  َربَِّك  َسِبيْلِ  إِىِل  ْدعُ ا
َ
ْعلَمُ  ُهوَ  َربََّك  إِنَّ  أ

َ
 بَِمنْ  أ

ْعلَمُ  وَُهوَ  َسِبيِْلهِ  َقنْ  َضلَّ 
َ
  ﴾بِالُْمْهتَِدْفنَ  أ

  هرتلىرىش ېگىشلىكھازىرالشقا ت ۋائىزالرنىڭ

ــۆزلىگۈچىده ئهخالق2 ــلى -. ۋهز س ــالم دىنىمىزنىڭ ئهس ــى كېرهك. چۈنكى ئىس پهزىلهت بولۇش

ـــىتىمۇ گۈزهل ئهخالق ـــتىن ئىبارهت. پهيغهمبىرىم-مهقس ـــتۇرۇش ىز مۇھهممهد پهزىلهتلهرنى ئومۇمالش

  ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېگهن:

ْخَالِق ]
َ
َم َماَكِرَم اْأل َيمِّ

ُ
  [ إِغََّما بُِعثُْت ِأل

  ».پهزىلهتلهرنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈنال (پهيغهمبهر قىلىنىپ) ئهۋهتىلدىم-مهن پهقهت گۈزهل ئهخالق«

ــاملىرى ۋه ئهخالق مىزانلىرى بى ــدىلىرى، ئهھك ــڭ ئهقى بىرىگه -رچۈنكى، ئىســــالم دىنىنى

چهمبهرچاس باغلىنىپ كهتكهچكه، ئىسالم دىنىمىزدا ئهخالق ئاالھىده ئورۇن ئالغان؛ شۇڭا ۋائىزالرغا 

پهزىلهتلىرىنى -ئهخالق ئىنتـايىن مۇھىم. ۋائىزالر ئـالدى بىلهن ئىســــالم دىنىنىڭ گۈزهل ئهخالق

شــــى ھهمده ۋېلىشــــى، ئىســــالم دىنىمىزنىڭ مۇكهممهل ئىدىيهســــى بىلهن قوراللىنىۈئۆزلهشــــتۈر

ھېســــســــىياتلىرىنى توغرا يۆنىلىشــــته يۈكســــهلدۈرۈشــــى كېرهك؛ شــــۇندىال -ئۆزلىرىنىڭ ئىدىيه

نهسىھهتلىرى بىلهن قايىل قىالاليدۇ ھهمده -مۇسۇلمانالرنى ئۆزلىرىنىڭ جۇشقۇن، ھېسسىياتلىق ۋهز

ىن الردئۇالرنىڭ ئىسـالم دىنى كۆرسـهتكهن توغرا يولغا مېڭىپ، ياخشـى ئىشـالرنى قىلىپ، يامان ئىش

                                                        
   ى ئالدىنقى سانالردا.بېش ③
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  جىسمىغا اليىق مۇسۇلمانالردىن بولۇش قىزغىنلىقىنى ئاشۇرااليدۇ.-يانىدىغان، ئىسمى

ۋائىزالر ۋهز ســۆزلهپ باشــقىالرنى ئىســالم دىنى ئهخالقى بىلهن قوراللىنىشــقا ئۈندهش ئۈچۈن، 

، ىئالدى بىلهن ئىسالم دىنى ئهخالقىنى ئۆزىگه سىڭدۈرۈشى، شۇنداقال تۇرمۇشىغا مۇجهسسهملهشتۈرۈش

ئهمهلىي ھهرىكىتى بىلهن باشـــقىالرغا ئۈلگه كۆرســـىتىشـــى كېرهك. بىزگه مهلۇمكى، ئهخالقى ناچار 

دېسه ئۇنىڭ ئۈنۈمى جهزمهن ياخشى بولمايدۇ. يهنى » ئهخالقىڭالرنى ياخشـىالڭالر«كىشـى باشـقىالرغا 

خشى ى يائهخالقسـىز كىشى ئهخالق ھهققىده گهپ ئاچسا، ياخشى ئىش قىلمايدىغان كىشى باشقىالرن

ئىشـــقا بۇيرۇپ گهپ ســـاتســـا، ۋهز ئاڭلىغۇچىالردا جهزمهن بىزارلىق پهيدا بولۇپ، ئۇ ۋهزنىڭ قىلچه 

ئىجابىي ئهھمىيىتى بولمايدۇ. شـــۇڭا ۋائىزالر ئىســـالم دىنى ۋه مهدهنىيهت بىلىملىرىنى تىرىشـــىپ 

پهزىلهتلهرنى -قىيئهخال بئۆگىنىپ، ئۆزىده بىر توغرا ئىســالمىي كۆز قاراشــنى تۇرغۇزۇشــى، ئالىيجانا

يېتىلدۈرۈشـى، ئۆزىگه ھهر ۋاقىت قاتتىق تهلهپ قويۇشى، ئۆزىنىڭ ھهر جهھهتتىن تولۇق يېتىشىپ 

ـــالرغا  ـــى كېرهك. ۋائىزالر ئهخالق جهھهتتىن تۆۋهندىكى ئىش ـــهرپ قىلىش ـــى ئۈچۈن كۈچ س چىقىش

  ئاالھىده دىققهت قىلىشى كېرهك.

ىمىزگه مهلۇم، ئىتتىپاقلىق ئىسالم دىنىمىز ) ئىتتىپاقلىققا دىققهت قىلىشـى كېرهك. ھهمم1

  ده:»قۇرئان كهرىم«رى تهشهببۇس قىلىپ كېلىۋاتقان ئېسىل ئهنئهنه. ئالالھ تائاال ېيىلدىن ب 1400

﴿ ْ قُوا يًْعا َوَال َيَفرَّ   ﴾َواْقتَِصُمواْ حِبَبِْل اهللاِ مَجِ
ــىغا (يهنى ئالالھنىڭ دىنىغا) مهھكهم﴿ ــىڭالر، ئايرىلماڭالر (يهنى  ھهممىڭالر ئالالھنىڭ ئارغامچىس يېپىش

 -3( ﴾ســىلهردىن ئىلگىرىكى يهھۇدىيالر، ناســاراالر ئىختىالپ قىلىشــقاندهك، دىندا ئىختىالپ قىلىشــماڭالر)

  ئايهت) دېگهن.-103سۈره/ئال ئىمران 

دېمهك، ئـالالھ تـائـاال بۇ يهرده بىزگه ھهممىمىزنىـڭ بىردهك ئىتتىپـاقلىشــــىشــــىنى، ئۆزئارا 

ىلىپ ئايرىلماســـلىقنى بۇيرۇق قىلىپ ھهربىر مۇســـۇلماننىڭ ئۈســـتىگه چۈشـــكهن بۆلگۈنچىلىك ق

مهجبۇرىيهت، بولۇپمۇ دىنىي ۋهزىپه ئۆتهيـدىغـان ئۆلىمـاالرغـا، ۋائىزالرغا بۇ ئىنتايىن مۇھىم. ۋائىزالر 

ئاۋۋال ئۆزئارا ئىتتىپاقلىشـىشـى ھهم بارلىق جامائهت بىلهن ئىتتىپاقلىشــىشى، زىددىيهتكه سهۋهب 

ــۆزلهردىن ئۆزىنى تارتىشــى كېرهك. شــۇنداق قىلغاندىال ئۇالر ئۆزئارا پىكىر -ىغان بارلىق گهپبولىد س

ــهتكه  ــىر قالدۇرىدۇ ھهم كۆزلىگهن مهقس ــى تهس ــىدا ياخش بىرلىكىنى قولغا كهلتۈرۈپ، جامائهت ئارىس

  يېتىپ، جهمئىيهتته ئىتتىپاقلىق شهكىللهندۈرهلهيدۇ.

  ىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم مۇنداق دهپ كۆرسهتكهن:) كهمتهر بولۇش كېرهك. پهيغهمبىرىم2

َ  إِنَّ وَ [  َ  ابّٰ ْو
َ
نْ  إيَِلَّ  أ

َ
َحدٌ  َفْفَخرَ  َال  َّ ا حَ تََواَضُعوْ  أ

َ
َحدٍ  بَلَ  أ

َ
َحدٌ  َفبْغِ  َوَال  أ

َ
َحٍد ] بَلَ  أ

َ
  أ

مىگهرلىك ئـالالھ تـائـاال ســــىلهرنى بىرى يهنه بىرىگه تهكهببۇرلۇق قىلمىســــۇن، بىرى يهنه بىرىگه زو«
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  ).2865(مۇسلىم: » قىلمىسۇن، دېمهكلىك بىلهن [ كهمتهر بولۇڭالر ] دهپ ۋهھىي قىلدى

  پهيغهمبىرىمىز يهنه مۇنداق دهپ كۆرسهتكهن:

  [ وما تواضع أحد اهللا إال رفعه اهللا ]
ىنى رىجىسبىر كىشى ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن كهمتهرلىك قىلىدىغان بولسا، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ده«

  ».كۆتۈرىدۇ

دېـمهك، كهمـتهر بولۇش ئــادهمگه نىســــبهتهن گۈزهل ئهخالقىي پهزىلهتتۇر، ئىلگىرىلهش ۋه 

كهمتهرلىك ئادهمنى ئالغا «مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشنىڭ كاپالىتىدۇر. قهدىمدىن بۇيان ئهجدادلىرىمىز: 

ۋائىزالر كهمتهر بولۇشى، دهپ ئېيتىپ كهلگهن. شۇڭا » باسـتۇرىدۇ، مهغرۇرلۇق ئادهمنى چېكىندۈرىدۇ

ئـازراقال مۇۋهپپهقىيهت قازانغاندا ئۆزىنى بىلهلمهي قالىدىغان ئهھۋالالردىن ســــاقلىنىشــــى، بارلىق 

ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئالالھنىڭ تهقدىرى، ئىرادىسى بىلهن بولۇشىغا ئىشىنىشى، قېيىنچىلىققا 

هت دىننى توغرا يهتكۈزۈپ قويۇشـــال يولۇققاندا ھهرگىز ئۈمىدســـىزلهنمهســـلىكى كېرهك، ئۆزىنىڭ پهق

مهجبۇرىيىتى بارلىقىنى، سـۆزلىگهن ۋهزنىڭ ئۈنۈمىنىڭ قانداق بولۇشــى ئالالھ تائاالنىڭ ئىرادىسىگه 

ب ده شــۇئهيى»قۇرئان كهرىم«باغلىق ئىكهنلىكىنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالماسـلىقى كېرهك. ئالالھ تائاال 

  ئۇنىڭ تىلىدا مۇنداق دېگهن:ئهلهيھىسساالمنىڭ كهمتهرلىكىنى بايان قىلىپ، 

ِغيُْب ﴿
ُ
ِْه أ َ

ُْت َوإِ ِريُْد إِالَّ اْإلِْصَالَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوِفييِْقْ إِالَّ بِاهللاِ َعلَيِْه تََولكَّ
ُ
  ﴾إِْن أ

ـــنى خااليمهن، مهن پهقهت ﴿ ـــىچه تۈزهش ـــىلهرنى) قولۇمدىن كېلىش نىڭ ياردىمى ئالالھمهن پهقهت (س

  قىسمى). ئايهتنىڭ بىر-88سۈره/ھۇد -11( هقىيهت قازىنااليمهن ﴾بولغاندىال مۇۋهپپ

دېمهك، بىز ھهربىر ئىشىمىزنىڭ قانداق نهتىجه بىلهن ئاياغلىشىشى ئالالھ تائاالنىڭ ئىرادىسى 

ــدىمۇ، مهغلۇبىيهتتىمۇ ئۆزىمىزنى تۆۋهن، كهمتهر  ــپ، غهلىبى ــا ئىشــــىنى ــانلىقىغ ــدىغ بىلهن بولى

ــــۇنىڭ بىلهن ــــىمىز كېرهك. ش ــــقا ئاممىۋى  تۇتۇش ــــىدا ۋه باش بىرگه بىز ئۆلىماالر جامائهت ئارىس

كېلىشــــلهرده ئۆزئـارا چۈشــــىنىـپ، كهمتهرلىك بىلهن ئىناق ئۆتۈنۈپ، -مۇنـاســــىۋهتلهرده، بېرىش

كهمتهرلىــك بىلهن ئىش قىلغىنىمىزدىال، كۆرۈلگهن مهســــىلىلهرنى ئوڭۇشــــلۇق ھهل قىالاليمىز. 

هملىك بىلهن مۇئامىله قىلىشــقاندا مهســىلىلهرنى ئوڭايال ئهكســىچه، تهكهببۇرلۇق، ھاكاۋۇرلۇق، ئۆكت

  مۇرهككهپلهشتۈرۈۋالىمىز. 

) ئىخالسمهن مۇسۇلمان بولۇش كېرهك. ئىخالسمهن بولۇش دېگىنىمىزده ئالالھ تائاالغا بولغان 3

ئېتىقـاد ســــاپ بولۇش، بـارلىق ئىبادهتلهرنى تهلهپكه اليىق ئادا قىلىپ ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىنى 

ــامىله ئ ــاشــــقىالر بىلهن مۇئ ىزدهش، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ســــۈننهتلىرىگه تولۇق ئهمهل قىلىش، ب

ــئۇلىيهت رو ــنى قىلغاندا مهس ــادىق بولۇش، ھهرقانداق بىر ئىش ــهمىمىي، س ــقاندا س ھى ھهم قىلىش
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ــمهنلىك بىلهن قىلغان  ــالم دىنىمىزدا ئىخالس ــهمىمىيلىك بولۇش قاتارلىقالر كۆزده تۇتۇلىدۇ. ئىس س

  ئهمهللىرىمىز ئالالھ تائاالنىڭ دهرگاھىدا مهقبۇل بولىدۇ.

  ده مۇنداق دېگهن:»قۇرئان كهرىم«ئالالھ تائاال 

َحًداِلَقاَء َربِِّه فَلْيَْعَمْل َقَمًال َص  َفَمْن اَكَن يَرُْجو﴿
َ
  ﴾احِلًا َوَال يرُْشِْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أ

كى، پهرۋهردىگـارىغـا مۇالقـات بولۇشــــنى ئۈمىـد قىلىدىكهن (ســــاۋابىنى ئۈمىد قىلىپ ئازابىدىن ى﴿كىم

 قورقىدىكهن)، ياخشـى ئىش قىلسـۇن. پهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى شــېرىك كهلتۈرمىسۇن﴾

  نىڭ بىر قىسمى).ئايهت-110سۈره/كهھف -18(

روھ بىلهن ئىش قىلىشـىمىز، دىنىي ئىشالردا ئالدى بىلهن ب شـۇڭا بىز سـاپ نىيهت، ئالىيجانا

ئــالالھ تــائــاالنىــڭ رازىلىقىنى، رهھمىتىنى، بېرىــدىغــان ئهجرى ســـــاۋابىنى ئويلىشــــىمىز، دىنىي 

ــلىقىم ــمىي قىلىۋالماس ــىغا دهس ــۆھرهت ۋه ئابرۇي تهمهس ىز كېرهك. مهجبۇرىيهتنى ھهرگىز قۇرۇق ش

باشـــقىالر بىلهن بولغان مۇئامىلىدىمۇ ئىخالســـمهن بولۇپ، ياخشـــىلىق بىلهن يامانلىق، گۈزهللىك 

يولســــىزلىق ئـالـدىدا توغرا مهۋقهده -نـاھهق ۋه يوللۇق-بىلهن رهزىللىكنى ئېنىق ئـايرىـپ، ھهق

 تىدىن كىرتۇرۇشـىمىز، باشـقىالرغا ئادىل مۇئامىله قىلىپ، ھهســهتخورلۇقنى تۈگىتىپ، تىرناق ئاس

ئىزدهيدىغان، خهقنىڭ ئۈســــتىدىن بولمىغۇر گهپلهرنى جامائهتكه تارقىتىدىغان يارىماس ئىشــــالرنى 

قهتئىي تاشـلىشىمىز كېرهك. شۇنداق قىلغاندىال ۋائىزالر ئۆزىنىڭ ھهقىقىي تهقۋادارلىقىنى تىكلهپ 

هت قارشــــى ئالىدىغان، ئـالالھ تـائاالنى رازى قىالاليدۇ، ئهل ئىچىدىكى ئىناۋىتىمۇ ئۆســــىدۇ، جامائ

  مۇۋهپپهقىيهت قازانغان ۋائىزالردىن بولۇپ چىقىدۇ ھهمده ئالالھ تائاالنىڭ:

ْيَقاُكمْ  ﴿
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ أ

َ
  ﴾إِنَّ أ

 هنى(ي ېســـابلىنىســـىلهرھ ۆرمهتلىكھ هڭئ هرگاھىداد ڭنىڭالر ئالالھبولغانلىرى هقۋادارت هڭئ ھهقىقهتهن﴿

 -49( )﴾ۇبولىد هنبىل هقۋادارلىقت همهس،ئ هنبىل هســــهبن ۇشــــىبول ۇقارتبىرىدىن ئ-بىر هرنىڭكىشــــىل

  دېگهن ئۆلچىمىگه چۈشىدۇ.ئايهتنىڭ بىر قىسمى)،  -13سۈره/ھۇجۇرات 

) جۈرئهتلىك بولۇش كېرهك. ۋائىزالر جۈرئهتلىك، شــىجائهتلىك بولۇشــى، ھهرقانداق ۋاقىت ۋه 4

هزىپىسىنى ئوڭۇشلۇق ئادا قىلىشى كېرهك. ئهگهر شارائىتتا ئۆزلىرىنى سالماق تۇتۇپ، ۋهز سۆزلهش ۋ

مۇنبهرگه چىققـانـدا ھودۇقۇپ، تهمتىرهپ، جامائهتكه ئۇدۇل قارىيالماي، گېپىنى ئوڭشــــاپ قىاللماي 

يۈرســــه ۋائىزلىقنىڭ ئهقهللىي تهلىپىدىنمۇ چىقالمايدۇ، ئۇنى قامالشــــتۇرالمايدۇ ھهم جامائهتنىڭ 

ئىز ئىرادىلىك، قهيسهر، تهمكىن بولۇشى، نۇتۇق ۋهزىپىسىنى ياخشى باھاسىغا ئېرىشهلمهيدۇ. شۇڭا ۋا

ىشــى، جهمئىيهتتىكى ھهرقانداق بىر يامان ئىشــنى كۆرگهندىمۇ باشــالمچىلىق بىلهن لجانلىق ئورۇن

  تۈزىتىش بېرىپ ئۈلگه كۆرسىتىشى كېرهك. پهيغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن:
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ُْه نِ  ى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا فَلْيَُغريِّ
َ
ْفَماِن ][ َمْن َرأ ْضَعُف اْإلِ

َ
إِْن لَْم يَْسَطْع فَِبَقلِْبِه أ

إِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبِلَسانِِه فَ
  يَِدهِ فَ

سىسۇن، مۇنداق قىلىشقا قادىر وسىلهردىن كىمىكى بىرهر يامان ئىشنى كۆرسه ئۇنى ھهرىكىتى ئارقىلىق ت«

ۇنىڭغا دىلىدا نارازى بولسۇن، بۇ ئىماننىڭ ئهڭ بواللمىسا سۆزى ئارقىلىق توسىسۇن، بۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا ئ

  ».تۆۋهن دهرىجىسىدۇر

ــــهۋر5 ــــنى ئۆگىنىش ياكى جامائهتكه ۋهز -) س ــــۆزلهش تاقهتلىك بولۇش كېرهك. ۋائىزالر ۋهز س

ســۆزلهش داۋامىدا بهزى تاســادىپىي قىيىنچىلىقالرغا يولۇقۇشــى ياكى بىر قىســىم كىشــىلهرنىڭ ھهر 

دۇچ كېلىپ قېلىشــى مۇمكىن. شــۇنىڭدهك، ئۇنىڭ سۆزلىگهن ۋهزى  خىل كۆتۈلمىگهن سـوئاللىرىغا

جـامـائهتنى رازى قىاللماي، بهزىلىرىنى ھهتتا نارازى قىلىپ قويۇشــــىمۇ مۇمكىن، مهيلى قايســــى 

ئهھۋالدا بولسۇن، ۋائىز مهلۇم دهرىجىده قىيىنچىلىققا ئۇچراپ، ئۆزىنىڭ بهك تهڭلىكته قالغانلىقىنى 

تاقهتلىك بولۇپ، كۆرۈلگهن ياكى يولۇققان -بۇنـداق ئهھۋالـدا ســــهۋرھېس قىلىـدۇ، شــــۇڭـا ۋائىز 

تهتقىق قىلىشى ھهمده مهسىلىلهرنى بىر تهرهپ قىلىش -مهسـىلىلهرنى سهۋرچانلىق بىلهن تهھلىل

ــى، ھهرگىز ئالدىراپ ــهۋرچانلىق بىلهن جامائهتنى قايىل قىلىش ــى، س ــىنى تېپىپ چىقىش -چارىس

دىكى »قۇرئان كهرىم«چچىقالنماســــلىقى كېرهك. ئالالھ تائاال تېنهپال ئىپـاده بىلـدۈرمهســــلىكى، ئـا

قمان ھېكىمنىڭ ئۆز ئوغلىنى ھهقىقهت يولىدا پىداكارلىق كۆرســـىتىپ، وده ل»لۇقمان ســـۈرىســـى«

  يولۇققان قىيىنچىلىقالرغا سهۋر قىلىشقا تهۋسىيه قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگهن:

﴿ 
ْ
َالَة َوأ قِِم الصَّ

َ
ُمْوِر يَا ُنيَنَّ أ

ُ
َصابََك إِنَّ ٰذلَِك ِمْن َعْزِم اْأل

َ
  ﴾ُمْر بِالَْمْعُروِْف َوانَْه َعِن الُْمنَكِر َواْصرِبْ بَلَ َما أ

ئى ئوغۇلچىقىم! نامازنى (ۋاقتىدا تهئدىل ئهركان بىلهن) ئوقۇغىن، (كىشىلهرنى) ياخشىلىققا بۇيرۇغىن، ﴿

هۋر قىلغىن (چۈنكى ھهقىقهتكه دهۋهت قىلغۇچى ئهزىيهتلهرگه يامانلىقتىن توسقىن، ساڭا يهتكهن كۈلپهتلهرگه س

 -17ســۈره/لۇقمان  -31( ﴾ئۇچرايدۇ)، بۇ ھهقىقهتهن قىلىشــقا ئىراده تىكلهشــكه تېگىشــلىك ئىشــالردىندۇر

  ئايهت).

تاقهتلىك بولۇشـــى، مهســـىلىلهرنى -دېمهك، ۋائىزالر ھهرقانداق قىيىنچىلىق ئۈســـتىده ســـهۋر

لىق بىلهن ھهل قىلىشـــى، ياخشـــى نهتىجىلهرگه ئېرىشـــىپ، ئالالھ بېســـىقلىق، ســـالماق-ئېغىر

 -39دىكى زۇمهر سۈرىسى »قۇرئان كهرىم«تائالنىڭ كۆپلهپ ساۋابلىرىنى ئېلىشى كېرهك. ئالالھ تائاال 

  ئايىتىده مۇنداق دهپ كۆرسهتكهن: -10

ْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب ﴿
َ
ابُِرْوَن أ َّ الصَّ   ﴾إِغََّما يَُو

ئايهتنىڭ بىر  -10سۈره/زۇمهر  -39( ر قىلغۇچىالرغا ئۇالرنىڭ ئهجرى ھېسابسىز بېرىلىدۇ﴾﴿پهقهت سهۋ

  قىسمى).

شــــۇڭـا ھهرقـانـداق ۋاقىتتـا، ھهرقـانداق جايدا ھهرقانداق قىيىنچىلىققا يولۇققاندا ناھايىتى 
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؛ كســالماقلىق بىلهن ئهتراپلىق ئويالپ، مهســىلىلهرنى ســهۋرچانلىق بىلهن بىر تهرهپ قىلىش كېره

  شۇنداق قىلغاندىال ئالالھ تائاال ئىشلىرىمىزدىن رازى بولىدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن:

َ إِنَّ ﴿ ابِِريْنَ  ابّٰ   ﴾َمَع الصَّ
  ئايهتنىڭ بىر قىسمى).-153سۈره/بهقهره -2( ھهقىقهتهن سهۋر قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر﴾ ئالالھ﴿

  ئالالھ تائاال ھهقىقهتهن راست ئېيتىدۇ.

سۆزلده يۇمشاق، مۇاليىم بولۇشى، تهلهپپۇزى -يۇمشاق، مۇاليىم بولۇشى كېرهك. ۋائىزالر گهپ )6

سـىلىق، پوزىتسـىيهسى ئىللىق بولۇشى، تىلى ھهرقانداق شارائىتتا گۈزهل بولۇشى كېرهك؛ چۈنكى 

ــاق ــۆزده يۇمش ــتۈرىدۇ، ائهمۇاليىم بولۇش ۋائىزالرنى جام-س ــىگه ئېرىش ــهنچىس تنىڭ ھۆرمىتىگه، ئىش

جامائهت ئوتتۇرىسىدا سهمىمىي كهيپىيات بارلىققا كېلىپ،  هنۇنداقال بۇنداق بولغاندا، ۋائىزالر بىلشـ

ــۇڭا ۋائىز ئۆزىنىڭ  ــى بولىدۇ، ش ــىرى، ئۈنۈمى ياخش ــۆزلهنگهن ۋهزنىڭ جامائهتكه قالدۇرىدىغان تهس س

ۇئامىلىده ســۆزده، م-ۋهزىنىڭ جامائهت ئارىســىدا ياخشــى تهســىرات قالدۇرۇشــنى ئوياليدىكهن، گهپ

ده »قۇرئان كهرىم«يۇمشــــاق، مۇاليىم بولۇشــــقـا ئـاالھىده دىققهت قىلىشــــى كېرهك. ئالالھ تائاال 

  سۆز، مۇئامىلىده يۇمشاق، مۇاليىم بولۇشنىڭ ئهھمىيىتىنى بايان قىلىپ:-پهيغهمبىرىمىزگه گهپ

ا َغِليَْظ ا﴿ َن اهللاِ ِجَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظًّ واْ ِمْن َحْولَِك فَِبَما رمَْحٍَة مِّ   ﴾لَْقلِْب َالْغَفضُّ
نىڭ رهھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ؛ ئهگهر قوپال، باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر ئالالھ﴿

  ئايهتنىڭ بىر قىسمى)، دېگهن.  -159سۈره/ئال ئىمران  -3( چۆرهڭدىن تارقاپ كېتهتتى﴾

يىم بولۇش ۋائىزالرغـا قويۇلىـدىغان مۇھىم ســــۆزده، مۇئـامىلىـده يۇمشــــاق مۇال-دېمهك گهپ

ياخشــــى گهپ جاننىڭ «تهلهپلهرنىـڭ بىرى. ھهممىمىزگه مهلۇمكى، بىزنىـڭ كونىالردىن قـالغـان: 

ياخشـى گهپ تاشنى يارار، يامان «دېگهن سـۆز بار. شـۇنداقال: » تىرىكى، يامان گهپ جاننىڭ ئېكىكى

  نىڭدهك ئهرهبلهرنىڭ:دېگهن ھېكمهتلىك سۆزلىرىمىزمۇ بار، شۇ» گهپ باشنى

كن أمرك باملعروف و نهيك عن املنكر غري منكر ]  ]  
سـېنىڭ (باشقىالرنى) ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇشۇڭ ناھايىتى ياخشى ئۇسلۇبتا بولۇشى، يامان ئىشالردىن «

  دېگهن ھېكمهتلىك سۆزلىرى بار.  »توسۇشۇڭ ھهرگىز يامان ئۇسلۇبتا بولماسلىقى كېرهك

لىق، يۇمشاق، ىت بىلهن مۇئامىله قىلىشـقاندا، ۋهز ســۆزلىگهنده ناھايىتى سشـۇڭا ۋائىز جامائه

ــى، ئادهم تىلاليدىغان، بىراۋنىڭ  ــى، گهپ قىلغاندا ئاۋازى بىر خىل يېقىملىق چىقىش مۇاليىم بولۇش

ــى كېرهك. ھهممىمىزگه مهلۇم، ئادهم -كۆڭلىگه ئازار بېرىدىغان قوپال گهپ ــۆزلهردىن ھهزهر ئهيلىش س

لىكى يېنىك-ئاستىلىقى، نهپهسنىڭ ئېغىر-پهسـلىكى، سـۆزىنىڭ تېز-ئاۋازىنىڭ ئېگىز سـۆزلىگهنده

شۇ ئادهمنىڭ مهلۇم كهيپىيات ۋه ھېسسىياتىنى ئىپادىلهپ بېرىدۇ. مهسىلهن، يېقىشلىق تۇيۇلىدۇ. 
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شـۇڭا ۋائىزالر مهيلى ئادهتتىكى مۇئامىلىده بولســۇن ياكى جامائهتكه ۋهز سۆزلىگهنده بولسۇن، چوقۇم 

  اليىم، يۇمشاق بولۇشنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرهك.مۇ

. مول دىنىي ۋه مهدهنىيهت بىلىملىرىنى ئىگىلهپ نهزهر دائىرىسىنى كېڭهيتىشى كېرهك. ھهر 3

ــۇڭا ۋهز  ــهرت. ش ــا بولمايدىغان ش خىل دىنىي ۋه پهننىي بىلىملهرگه ئىگه بولۇش ۋائىزالردا كهم بولس

ىڭ ئهقىدىلىرىنى توغرىلىشــى، ئهقىدىسىگه ئائىت بارلىق كۆز سـۆزلىمهكچى بولغان ۋائىزالر ئۆزلىرىن

قاراشــالر بىلهن تونۇشــۇپ، ئۆزىده مۇســتهقىل پىكىر يۈرگۈزۈش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈشــى، شــۇنىڭ 

ـــىۋهتلىك ئايهت ـــنى پۇختا ئۆگىنىپ، ئهھكامالرغا مۇناس ـــلهرنى -بىلهن بىرگه قۇرئان، ھهدىس ھهدىس

ىز مۇھهممهد ئهلهيھىســســاالم ئهڭ ئاخىرقى ۋىدالىشــىش ھهجىده يادلىۋېلىشــى كېرهك. پهيغهمبىرىم

  تهبلىغى)دا بىزگه تهلىم بېرىپ مۇنداق دېگهن:-سۆزلىگهن مهشھۇر نۇتقى (ۋهز

ْكتُْم بِِهَما َكتَاُب اهللاِ َو ُسنَّيِتْ ] بًَدا َما إِْن َيَمسَّ
َ
ْمَريِْن لَْن تَِضلُّْوا أ

َ
  [ تََرْكُت ِفيُْكْم أ

كى (ئهڭگۈشتهر)نى قالدۇرۇپ كهتتىم. ئهگهر سىلهر بۇ ئىككىسىنى چىڭ تۇتىدىغانال مهن سـىلهرگه ئىك«

  ».بولساڭالر ھهرگىز (يولدىن) ئازمايسىلهر، ئۇ بولسىمۇ ئالالھنىڭ كىتابى ۋه مېنىڭ سۈننىتىم

-ىز مۇسـۇلمانالرنىڭ دهسـتۇرى، ھهربىر سۆزب» فىشـهرھهدىس «بىلهن » قۇرئان كهرىم«دېمهك، 

ــلهرنىڭ شــهرھىي ھهرىكىتىمىزنى ــقا يهنه ۋائىزالر تهپســىر، ھهدىس ــى. بۇنىڭدىن باش ڭ قىبلىنامىس

مهنىلىرىنى، ئىســالم تارىخى، ئىســالم مهدهنىيىتى، پىقھى، ھهدىس، تهپســىرلهرنىڭ پىرىنســىپلىرى 

قاتارلىقالرنى ياخشــــى ئىگىلىشــــى، ئىســــالم ئهخالقىنى تهشــــهببۇس قىلىدىغان، ئىســــالم دىنى 

راشـلىرىنى بايان قىلىدىغان ھهرخىل ماتېرىيالالر بىلهن تونۇشــۇشى، شۇنىڭغا مهزھهبلىرىنىڭ كۆز قا

ئهگىشىپ مهدهنىيهت بىلىملىرىنىمۇ قولدىن بهرمهسلىكى كېرهك. مهسىلهن: جهمئىيهت تهرهققىياتى 

بىلىملىرىنى بىلمىســه، جهمئىيهتتىكى ئىشــالرنى تهھلىل قىاللمايدىغان، پىســخولوگىيه ئىلىمنى 

ت بىلهن قانداق مۇئامىله قىلىشــنى بىلمهيدىغان، ئېقىم مهســىلىلىرىنى بىلمىسه بىلمىسـه جامائه

ــۇنىڭغا ئائىت  ــه ش ــترونومىيه ئىلمىنى بىلمىس ــىز قالىدىغان، ئاس ــلىرىدىن خهۋهرس جاھاننىڭ ئىش

مهســــىلىلهرنى خاتا چۈشــــهندۈرىدىغان، جۇغراپىيهنى بىلمىســــه ئۆزى تۇرغان مۇھىتنىڭ ئورنى ۋه 

ـــا بۇ ىكىنىمۇ ئاڭلئهۋزهل ـــىز قالس ـــانائهت بىلىملىرىدىن خهۋهرس قىرالمايدىغان، يېزا ئىگىلىك ۋه س

سىياسهتلهرنى بىلمىسه ئۆزىنى قوغداشنى بىلهلمهي، -قالمايدىغان، قانۇنۇدۇنيادا قانداق ياشاشنى ئ

ئۆزىنى ئوڭـايال ھـاالكهت يولىغا ســــېلىپ قويىدىغان  ئهھۋالالر كۆرۈلۈشــــى مۇمكىن. شــــۇڭا -ئۆز

ــــاھه بىلىملىرىدىنمۇ ماھارهتلىك ۋ ــــقا يهنه ھهر س ائىزالردىن بولۇش ئۈچۈن دىنىي بىلىملهردىن باش

-ژۇرنالالردىن، رادىيو-مهلۇم دهرىجىده ئوزۇق ئېلىشــىمىز، ئۇچۇرالرغا ئهھمىيهت بېرىشــىمىز، گېزىت

تېلېۋىزورالردىن پايدىلىنىپ تۇرۇشــــىمىز كېرهك. شــــۇنداق قىلغاندىال ۋائىزالر ئۆز جهمئىيىتىنىڭ 

مهلىيىتى بويىچه ۋهز سۆزلهپ، شۇ جهمئىيهتته ياشاۋاتقان مۇسۇلمانالرنى قايىل قىالاليدىغان ھهمده ئه
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شــــۇ جهمئىيهتتىكى مۇنـاســــىۋهتلىـك قـانۇنالر ئـالـدىـدا جـاۋابكـارلىققا تارتىلىش ئىشــــلىرىدىن 

ــاقلىنااليدىغان بىر شــهرت ــارائىتنى ھازىرلىيااليدۇ. يهنه كېلىپ، ۋائىزالرنىڭ دىنىي ۋه -س نىي پهنش

تهبلىغلهرنىڭ -مهلۇماتلىرى قانچه كۆپ، ســــهۋىيهســــى قانچه يۇقىرى بولســــا، ئۇالر ســــۆزلىگهن ۋهز

مهزمۇنىمۇ شـــۇنچه مول، ســـۈپىتى يۇقىرى، تهســـىرچانلىقى كۈچلۈك، جهلپكارلىقى يۇقىرى بولىدۇ، 

مۇ ئۇنى دهرھال سـاپاسـى يۇقىرى ۋائىزالر ۋهز سۆزلهۋاتقاندا مۇبادا بهزى كۈتۈلمىگهن ئهھۋالالر كۆرۈلسى

ئېتىبارى ۋه پىكىر بىرلىكىنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋهزنىڭ -ئوڭشاپ، جامائهتنىڭ دىققهت

  ئۈنۈمىگه تولۇق كاپالهتلىك قىالاليدۇ.

. ۋائىزالر تهپهككۇرى تېز، سـهزگۈر بولۇشى كېرهك. بىز بۇ يهرده دهۋاتقان تهپهككۇر قابىلىيىتى 4

ه ئىشالرنى كۆزىتىش، تهھلىل قىلىش، ھۆكۈم قىلىش قابىلىيىتىنى ئادهمنىڭ ئوبيېكتىپ شهيئى ۋ

ــى، پىكرى ۋه دهلىللىرى  ــۆزلىگهنده جامائهتنى ئۆزىنىڭ كۆز قارىش ــۇڭا ۋائىزالر ۋهز س ــىتىدۇ. ش كۆرس

ـــى، ۋهزنىڭ قاراتمىلىقى ۋه  ـــتۈرۈش بىلهن قايىل قىلىش ئۈچۈن، ئاۋۋال تهپهككۇر قابىلىيىتىنى ئۆس

ــــۇرۇ ــــىرچانلىقىنى ئاش ــــى تهس ــــى كېرهك. ۋهزدىكى كۈچلۈك قاراتمىلىق ۋه دهۋر تۇيغۇس پ بېرىش

مۇســـۇلمانالرنىڭ رېئال تۇرمۇشـــتىكى ئهمهلىي ئهھۋالى، ئىجتىمائىي مۇناســـىۋهتلىرى، ئىجتىمائىي 

تهرهققىيــاتلىرىنى كۆزىتىش، تهھلىــل قىلىش ۋه ئۇنىڭغــا توغرا ھۆكۈم قىلىش داۋامىــدا مهيــدانغــا 

رنى كۆزىتىش، تهھلىل قىلىش، ئاندىن ھۆكۈم قىلىشـــتهك بۇنداق كېلىدۇ. ھادىســـه ۋه مهســـىلىله

تهپهككۇر قــابىلىيىتى جهمئىيهتته يۈز بېرىۋاتقــان ئوبيېكتىــپ مهســــىلىلهرنىــڭ زىــددىيهتلىرىنىــڭ 

  ماھىيىتىنى توغرا چۈشىنىشىمىزگه ياردهم بېرىدۇ.

ى بولغـاندا، دېمهك، ۋائىزالرنىـڭ تهپهككۇرى تېز، مهســــىلىلهرگه بولغـان ســــهزگۈرلۈكى يۇقىر

ســۆزلىمهكچى بولغان ۋهزنىڭ مهزمۇنىنى ھهرقانداق شــارائىتقا ئۇيغۇنالشــتۇرااليدۇ ھهم ئېھتىياجىغا 

ئاسـاسـهن تهرتىپكه سـاالاليدۇ. مهسىلهن، ۋهز سۆزلهش ياكى ۋهز ئاڭالش ۋاقتىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن 

ۋهزنىڭ مهزمۇنىنى  يامان بولۇشــــى بىلهن،-يـاكى ۋهز ئاڭلىغۇچى جامائهت كهيپىياتىنىڭ ياخشــــى

ۋاقتىدا مۇۋاپىق تهرتىپكه سـېلىشـقا ياكى ئۆزگهرتىشكه توغرا كېلىدۇ. بۇنداق ئهھۋالالردا تهپهككۇرى 

ــار ھهر قــانــداق مۇرهككهپ ئهھۋالالرنى دهرھــال  تېز، ســــهزگۈر ۋائىزالر يۈز بېرىش ئېھتىمــاللىقى ب

  سېزىۋېلىپ، ئۇنى توغرا بىر تهرهپ قىالاليدۇ.

تىل بىلهن ئىپادىلهش ئىقتىدارى، نۇتۇق ۋه يېزىقچىلىق ئىقتىدارى ياخشــــى . ۋائىزالرنىڭ 5

بولۇشـــى كېرهك. جامائهتنى قايىل قىاللىغۇدهك ۋهز ســـۆزلهش يېزىقچىلىق ھهم نۇتۇق ماھارىتىنى 

كۆرسـىتىدىغان ئالىي سـهنئهتتۇر. شـۇڭا تىل سهنئىتىنى ئۆگىنىپ، ئۇنى ۋهز سۆزلهشكه تهدبىقالشقا 

  توغرا كېلىدۇ.

ــىۋه ــۆزلىمهكچى بولغان ۋائىزالر ئالدى بىلهن تىلغا (ئانا تىلى ۋه ئهرهب تىلى) پۇختا بولۇش  ز س
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ــۇ تىلنىڭ قائىده ــىتىلىرىنى، مهنتىقه -ش ــتىكا) ۋاس ــتىلىس قانۇنىيهتلىرىنى، ئىلمى بهالغهت (ئىس

ى ن(لوگىكا)لىق ئاالھىدىلىكلىرىنى ئۆگهنگهن بولۇشـى كېرهك. ۋائىزالر شۇ تىلنىڭ گىرامماتىكىسى

ئۇقسا تىلى قائىدىگه چۈشىدۇ، ھهر خىل سۆز ۋه جۈمله شهكىللىرىنى بىماالل، راۋان ئىشلىتهلهيدۇ. 

ئهگهر ئىلمى بهالغهتنى بىلســــه تىـل ئوبرازلىق، جانلىق، تهســــىرلىك بولىدۇ، ئهگهر مهنتىقىدىن 

ــــۇڭا تىل قائىدىل ــــا تىلى توغرا، قايىل قىلىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولىدۇ. ش  ىرىنىخهۋىرى بولس

  ياخشى ئىگىلهش تىل بىلهن ئىپادىلهش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈشنىڭ مۇھىم شهرتى.

، تۇرقى-. ۋائىزالرنىڭ قىياپىتى دۇرۇس بولۇشــى كېرهك. ھهممىمىزگه مهلۇم، ۋائىزالرنىڭ تهققى6

اھا بقىياپىتى جامائهتنىڭ كۆزىگه ئهڭ بۇرۇن چېلىقىدۇ، دىققىتىنى تارتىدۇ، جامائهت ئۇنىڭغا كۆڭلىده 

-بېرىدۇ. ۋهز سـۆزلهش ئۈچۈن مۇنبهرگه، سهھنىگه چىققاندا ياكى جامائهتنىڭ ئالدىدىن ئۆتكهنده تهققى

تۇرقى، قىياپىتىنى رۇسالش ۋائىزالرنىڭ ئهھمىيهت بېرىدىغان مۇھىم ئىشى. ۋائىزالرنىڭ ئۆزىگه اليىق، 

يغۇســــى بېغىشــــاليدۇ ھهم دۇرۇس قىيـاپىتى جامائهتنى جهلپ قىلىدۇ، ئۇالرغا پاكلىق، گۈزهللىك تۇ

ى، تۇرق-ئۇالرنىڭ ياخشـى باھاسـى ۋه ھۆرمىتىگه ئېرىشـىدۇ. شۇڭا تهجرىبىلىك ۋائىزالر ئۆزىنىڭ تهققى

تۇرقى، قىياپهت دېگهنلهر ۋائىزالرنىڭ -قىيـاپىتىگه ئـاالھىـده ئهھمىيهت بېرىـدۇ. بىز دهۋاتقان بۇ تهققى

رلىقالرنىڭ جامائهتكه قالدۇرىدىغان ئومۇمىي تۇرقى، پوزىتسـىيهسـى، ھهرىكىتى، كىيىنىشى قاتا-چىراي

-دىداس مۇۋاپىق كىيىنىشــــى، قهختهســــىراتىنى كۆرســــىتىدۇ. بۇنىڭدا ۋائىزالرنىڭ دىنىي زاتالرغا 

ــى، ئېغىر ــى، -قىياپىتىنى راۋرۇس تۇتۇش ــى، چىرايى ئوچۇق، تهبىئىي بولۇش ــىق، تهمكىن بولۇش بېس

-ۋهز سـۆزلىشى، تارتىنىپ، جىددىيلىشىپ ئۇياق جامائهتكه كهمتهر، سـهمىمىي، قىزغىن پوزىتسـىيهده

شــــياققاندهك ۇبۇياققا قاراپ يۈرمهســــلىكى ياكى ھاكاۋۇرلۇق قىلىپ گىدىيىپ تۇرماســــلىقى، ۋهزنى خ

ــىغا،  ــۇنداق قىلغاندىال ۋهزنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىك بولۇش ــى... قاتارلىقالر تهلهپ قىلىنىدۇ. ش ــۆزلىش س

 لغىلى بولىدۇ.ئۇنىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا كاپالهتلىك قى

  ئاالھىدىلىكى   ۆزلهشنىڭس ۋهز

 ا،هرهققىياتىغت همئىيهتج ۇئ هلكىقالماســتىن، ب ۇپئىجابىي رولى بول هھهتتىالدىنىي ج ۋهزنىڭ

 هرلىكۆرۈنك ۇناسىۋهتلىرىگهئىجتىمائىي م هرنىڭبارلىق كىشىل ۋاتقانياشـا همئىيهتتهج ۇشـ ۇنداقالشـ

 ىيههربت-هلىمئىجابىي رول ئوينايدىغان ت ۇرمۇشىدالىك تكىشى ۇالرنىڭئ همھ ۆرسـىتىدىغان،ك هسـىرت

  ئاالھىدىلىكلىرى بار: ۆۋهندىكىچهت ۇنىڭئ ۇپ،بول هكلىش ۇتۇقن ۈسىدىكىت

ـــ ۋهز. 1 ـــۇلمانالرم هڭك ۇپ،بول هتبار ئىجىتىمائىي پائالىي ۋىلىقىئاممى ۆزلهشس جامائىتى  ۇس

 هتنىڭجامائ ۋائىزالر ۇڭاش هريانىدۇ،ج ۇشۇرئالماشـت ۆزئاراپىكىرلىرىنى ئ هۋىئىدىي ڭئىسـالم دىنىنى

 ۇالرئ ،ئىقتىدارىنى ئاساس قىلىپ ۈشىنىشچ هۋىيهسىنىس هدهنىيهتم ۋهدىنىي  هھۋالىنى،ئ همهلىيئ
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  .ېرهكك ۆزلىشىس ۋهز هرىجىدهقىالاليدىغان د ۇلقوب

ــ ۋهز. 2 ــهتچانلىقىم ۆزلهشس ــانى ئ هقس ــ هربىيهت ېنىقبار، نىش ــهكلىدۇرش  ۋهز ۋائىزالر ۇڭا،. ش

ــ  ىشېتي هقســهتكهم ۆزلىگهنك ۇتۇشــى،يور هزمۇنىنىم ېمات هلگىلهنگهنئاخىر ب-باشــتىن ۆزلىگهندهس

 هنبىل ۈچىبــارلىق ك ېمىنىت هييــارلىغــانــدا،ت ۋهز ۈچۈن،ئ ۇنىــڭ. بېرهكتىرىشــــىشــــى ك ۈچۈنئ

  .ېلىدۇقىلىشقا توغرا ك ۇقنىشانىنى ئوچ هقسىتىنى،م ېمىنىڭت هۋدىلهندۈرۈپ،گ

ــ هئىگ ېرىگهىلىش خاراكتق هلپج ۈچلۈكك ۋهز. 3 ــ هنئهت،بىر س ــ ۋهز ۋائىزالر ۇڭاش  ۆزلىگهندهس

 ۈشهتكۈزي هزهرىيهســىنىن هلســهپىۋىياكى پ هشــهببۇســىبىر ت هلۇمم ڭئىســالم دىنىنى ۇســۇلمانالرغام

 هنپاكىت ياكى مىســالالر بىل-هلىلئالغان د ۇرمۇشــتىنت ېئالياكى ر هدىســلهردىنھ ۇرئان،ق ۈچۈن،ئ

 نىهشهببۇسقاراش ياكى ت ۆزك ۇقايىل قىلىپ، ش ۇالرنىئ ۇرۇشقا،روھالند رۈشكه،هسىرلهندۈت جامائهتنى

   .ېلىدۇتوغرا ك ۇرۇشقاقىلد ۇلقوب

  ېرهك؟ك هييارالشقانداق ت ۋهزنى
ــالــدى بىل ۋائىزقىلغــان  هئىراد هپد ۆزلهيمهنيــاخشــــى ســــ ۋهزنى هلۇم،م ھهممىمىزگه  هنئ

 :ۆلىماالرئ هزىيب ۇڭاشــ ېرهك،ى ئىشــلىشــى كياخشــ 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

 ؛ۇقارايد هپد ۇ،ياخشــى بولىد هســىرىت ۇرىدىغانقالد هتكهئجاما 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 ۇلقوب

 هزۋ ۋائىزالرنىڭ ېمهك،. دۇقارىشىد هپد ېرهك،ك هييارالشىپى ئاساسىدا تپىرىنس ۇكهممهللهشـتۈرۈشم

ــق هييارالشت ــ ۇھىم،ئىنتايىن م ۇچىباس  هتقدىق ۆۋهندىكىلهرگهىدا تهريانج هييارالشت ۋهزنى ۇالرئ ۇڭاش

  .ېرهكقىلىشى ك

 ۇ،بولمىســىم ېلىپق ۆلچهملىكئ ۇقىمم ۆزلهشــتهســ ۋهز. ېرهكتالالش ك ېمات ۇۋاپىقم ۋهزگه. 1

وغرا قىلىشـــقا ت هتپىرىنســـىپالرغا دىقق هبىر قانچ ۆۋهندىكىتالالشـــتا ت ېمىســـىنىت ۋهزنىڭ ېكىنل

  :ېلىدۇك

 .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 هرگىزھ ۇشـى،بول ۈسـتىدهئ
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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 هلكىبولمـاســــلىقى، ب

  .ېرهكك ۇشىولب ېمىالردات ۈندهيدىغانئ ۇرۇشقائىتتىپاقالشت

 ۇشــــى،بول هزمۇندام ېرىدىغانب هلۇماتم ېڭىبىلىم، ي ېڭىي هتكهجـامائ ېمىســــىت ۋهزنىـڭ) 3

اندا بولغ ۇنداق. شــېرهكك ۇشــىبول ۇرااليدىغانقاند هشــنالىقىنىت ۇچۇربىلىم، ئ ۇالرنىڭئ ۇنىڭدهكشــ

  .ۇرازى بولىد هتمۇجامائ ۇ،ئاشىد ېخىمۇت ۈنۈمىئ ۋهزنىڭ

 شى،ۇبول ۇۋاپىقم هۋىيهسىگهس همهلىيئ ڭبولغان كىشىنى زلىمهكچىۆس ۋهز ېمىسـىت ۋهزنىڭ) 4

 ۇنداقئ ېرهك،ك ۇشــــىبول ېرهلهيدىغانب ۇتۇپيور ۇقتول هزمۇنىنىم ېمىســــىنىـڭتـاللىغـان ت ۆزىئ

 هســـىلىلهرنىقالىدىغان، م ۇقۇپئالدىدا ھود هتجامائ ۇپ،باشـــالپ قوي ۆزلهشـــنىســـ ۋهزنىبولمىغاندا 

  .ۇدئاخىرلىشى هنبىل هغلۇبىيهتم ۋهز ۆرۈلۈپ،ك هھۋالالرئ مهيدىغانېرهلب ېشىپي هنبىل كىلىكئىنچى

 هدهنىيهتم ۋهدىنىي  هھۋالىغا،ئ ۇمىيئوم ڭجـامائىتىنى ۇســــۇلمـانالرم ېمىســــىت ۋهزنىـڭ) 5

ــ ــىگهس ــىنىش،چ ۇالرنىڭئ همھ هۋىيهس . رهكېك ېلىشــىك ۇۋاپىقم هقىلىش ئىمكانىيىتىگ ۇلقوب ۈش

 ېرىشـــىپ،قىزغىن ئالقىشـــىغا ئ هتنىڭجامائ ۋهزلىرى ىگهنۆزلســـ ۋائىزالرنىڭقىلغاندىال  ۇنداقشـــ

  .ۇچىقىد ۇپبول ۋهز ۇۋهپپهقىيهتلىكم ۈنۈملۈك،ئ

 ۇناسىۋهتلىكم ېمىغات ۈچۈنئ ۆزلهشس ۋهز. ېرهكتوپالش ك ېرىيالمات ۇناسـىۋهتلىكم ېمىغا. ت2

پ چىقىش، ئىچىـدىن ئىلغـارلىرىنى تـالالپ ئـايرى ېرىيـالالرنىـڭمـات ۇئ همتوپالش ھ ېرىيـالالرنىمـات

 ۇڭا. شــۇھىمئىنتايىن م هتهننىســب هبولغان كىشــىگ ۆزلىمهكچىســ ۋهپايدىلىنىش  ۇۋاپىقم ۇالردىنئ

  .ېرهكقىلىش ك هتدىقق ۇقتىالرغان ۆۋهندىكىت ېرىپ،ب هھمىيهتئ هھالقىغا ئاالھىد ۇب ۋائىزالر

ــــقا ئاالھىد ېرىيالمات ۋائىزالر) 1 ــــىغات ۋهزنىڭ ۆلۈپ،ب ۆڭۈلك هتوپالش ــــىم ېمىس  ۋهتلىكۇناس

ــى ك ۆپلهپك ېرىيالالرنىمات ــىلهن. مېرهكتوپلىش ــىۋهتلىكم ېمىغات هلۇم: تالالنغان مهس  هت،ايئ ۇناس

 هۋ ۋهقهلىكلىرى ۇناسىۋهتلىكم ېمىغات ۇش هسـۇلۇلالھنىڭر ۆزلهر،سـ ېكمهتلىكمىسـالالر، ھ هدىس،ھ

 مىنىېبولســـا تالالنغان ت ۆپك هقانچ ېرىيالالر. تالالنغان ماتۋاھاكازاالرقاراشـــلىرى  ۆزك ۆلىماالرنىڭئ

ــاخشــــى يورىتىــپ ب هســــىلىلهرنىم ۆزلهپ،ســــ هتراپلىقئ ۇنچهشــــ تىــل  همھ ۇبولىــد هرگىلىي

  .ىدۇلپايدىالنغىلى بو ۇشادهك-هڭئىھتىياجىغا قاراپ ك ېرىيالالردىنمات ۇتۇلۇپ،ق همبهغهللىكىدىنك

. ېرهكش كقىلى هھلىــلت ۈرگۈزۈپپىكىر ي ۈســــتىــدهئ ېرىيــاللىرىتوپلىغــان مــات ۋائىزالر) 2

 ۈرگۈزىمىز،ي هھلىلتوختىلىپ ت ۈســـتىدهئ هتلهرئاي ۇناســـىۋهتلىكم ېمىغات هن: ئالدى بىلهســـىلهنم

ــــى ق هتداالل ۆكۈملهرگهھ هتلهرنىڭئاي ــــىخم هننىمۇ؟ياكى ز هتئىيمۇقىلىش ــــۇخمۇ؟ياكى م ۇناس  هنس

نازىل  هتلهرنىڭئاي ۇنىڭدهكشــــ ېگهنلهرنى،د ۇ؟ياكى ئامم ۇخاســــم ۇپهســــســــهلمۇ؟ياكى م ۇجمهلمۇم
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قىلىمىز؛  هھلىــلقــاراشــــلىرىنى ت ۆزك هھهتتىكىج ۇب ۆلىمــاالرنىــڭئ هۋهبلىرىنى،قىلىنىش ســــ

 مىزهدىســلىرىقارايمىز. تاللىغان ھ هدىسـلهرگهتالالنغان ھ ۇناسـىۋهتلىكم ېمىغات هدهمدهئىككىنچى ق

ــــھۇرمۇم ۇتىۋاتىرمۇ،م ــــ ۇ؟ياكى ئاھادم هش ــــ ۋىلىرىرا هئىپمۇ؟ياكى ز هھىھمۇس اكى ي هنچىلىكمۇئىش

ــــ ــــىزمۇ؟ئىش  ۆزك ۆلىماالرنىڭئ ۋهقهلىكلهرنى، ېيىنقىلىمىز. ئاندىن ك هھلىلت ېگهنلهرنىد هنچىس

  ئايرىپ چىقىمىز. ۈرلهرگهقىلىپ ت هھلىلت هپبىرل-قاراشلىرىنى بىر

 ېيىن،ك ۋالغاندىنئايرى ۈرلهرگهت ۈرگۈزۈپي هھلىلت ۈســــتىدهئ ېرىيالالرتوپلىغان مات ۋائىزالر) 3

 هڭئ هنچىلىك،ئىشــــ هڭئ هلگهنك ۇۋاپىقم ېمىغاقاراپ ت هھۋالىغائ ۇمىيئوم نىـڭۈرىت ېرىيـالالرمـات

 هن،لهســـى. مۇبولىد ۈزســـهكىرگ ېكىســـتىگهت ۋهزنىڭ ېرىيالالرنىقايىل قىالرلىق مات هڭجانلىق، ئ

غان قىلىدى هتداالل هتئىيق ۆكۈملهرگهھ هدىسلهرھ-هتبولسا، ئاي هسـىلىلهرم ۇناسـىۋهتلىكم هقىدىگهئ

 هننىيز ۆكۈملهرگهھ ېرهك،ك ۇشـــىقىلىدىغان بول هتھالدا داالل هننىيز ۆكۈملهرگهھ ك،ېرهك ۇشـــىبول

 قىلىپپاكىت -هلىلد هســــىلىلىرىگهم هقىـدهئ هدىســــلهرنىھ-هتقىلىـدىغـان ئـاي هتھـالـدا داالل

ــك ــلىتىش ــقا ئىباد هقدىدىن. ئۇبولمايد هئىش ــىلهرھ هئىپز ۆكۈملهردهدائىر ھ ۇئامىالتقام-هتباش  هدىس

ـــىۋهتســـىز،م ۆكۈمگهھ همما. ئۇقىلىنمايد پاكىت-هلىلد -هخالقئ ۈزهلياخشـــى ئىشـــالرغا، گ ۇناس

 ىشكهتقىلىپ ئىشلى هلىلد هدىسلهرنىھ هئىپئىشلىرىدا ز ۈندهشقىلىش، ئ هشهببۇست هزىلهتلهرگهپ

  .ۇبولىد

ــتا جانلىق بول ېرىياللىرىدىنتوپلىغان مات ۋائىزالر) 4 ــىپايدىلىنش  اپىقۇۋم ېمىغات ېرهك،ك ۇش

 ېكىســــتكهت ېڭىپت ۇزورقاراشــــالرنى زورم ۆزيـاكى ئـاجىز ك هلىللهرنىد هزمۇنالرنى،م دىغـانهلمهيـك

 ۈشـــىنىشـــىگهچ هتنىڭجامائ ېرىدىغان،ب هميارد ۇتۇشـــقايور ېمىنىت هلكىب ېرهك،ك ۈزمهســـلىككىرگ

يدىلىنىش پا ېرىيالالردىنجانلىق مات ۇرىدىغانقىزغىنلىقىنى ئاش ۇالرنىڭئ ېرىپ،يارىتىپ ب اسانلىقئ

  .ېرهكك

 ۈستىدهئ ېمات ېيىن،تالالپ بولغاندىن ك ېرىيالالررنىمات ۇۋاپىقم ېمىسىغاتاللىغان ت ۋائىزالر) 5

ـــىپىكىر ي هنئىنچىكىلىك بىل ـــ ۋهزياكى  ېزىشي هماقال ۈنكى. چېرهكك ۈرگۈزۈش ـــتهس ئالدى  ۆزلهش

ـــتىدهئ ېمات هنبىل ـــىھ ېمىنىڭت ۇئ ۇپ،بول ۇھىمناھايىتى م ۈرگۈزۈشپىكىر ي ۈس  ىرىهرهپلت هرقايس

  .ۇناسىۋهتلىكزىچ م هنبىل

 ۇى شياك ۇبولىد ۇقويسـاقم ۈكۈپپ ۆڭۈلگهك هرسـىلهرنىئويلىغان ن هريانىداج ۈرگۈزۈشپىكىر ي بىز

اراپ ق هھۋالىغائ ېتكونكر ۆزىنىڭئ ۋائىز هربىرھ ۇنىب ۇ،بولىد ېزىۋالساقمۇي ېكىستىنىت ۋهزئاسـاسـتا 

 چۈئ هپد هخاتىم ۋه ۇقتان ۇھىمياكى م هزمۇناساسلىق مئ ۇقهددىمه،م هنئاساس ۋهز ۇ،بولىد هلگىلىسهب

. رهكېك ۇنالشتۇرۇشئور ۇۋاپىقم هنبىل هرتىپىت ۆزئ ۆلهكنىب ۈچئ ۇب ۇڭا. شۇتاپىد هركىبت ۆلهكتىنب

  :ېرهكقىلىش ك هتدىقق ۆۋهندىكىلهرگهت ۇنىڭداب
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 كۈلۈتپ ىۇقهددىمىسياكى م ېشىب ۋهزنىڭ. ېرهكياخشى باشالش ك ۇقهددىسـىمىنىم ۋهزنىڭ) 1(

 پهلج هرھالد هتنىياخشــى باشــالنســا جامائ ېشــىب ۋهزنىڭ. ېرىدۇب ېكىتىپب ۆنىلىشــىنىي ۋهزنىڭ

ســانا، -همدۇھالدا ھ ڭلىقئاندىن جارا ۇپ،نى ئوق»بســىمىلالھ« هنبىل »هئۇزۇئ: «هســىلهن. مۇقىلىد

ــاالم -ۇرۇتد ــاھاد ۋهس ــىغات ۋهزنىڭئاندىن  ېيتىمىز،ئ هلىمىلىرىنىك هتش ــىۋهم ېمىس  بىر تلىكۇناس

 ىنهرهتئارقىلىق بىر ت ۇباشاليمىز. ب ۋهزنىئاساسىدا  هرھلهششـ هدىسـلهرنىھ-هتئاي هياكى بىر قانچ

 هنئهنىمىزگهئ ېســـىلبىر ئىشـــنى باشـــلىغاندا قوللىنىدىغان ئ هرقانداقئىســـالم دىنىمىزدىكى ھ

 ههمدمىز، ھاليىق باشــــلىغان بولى هلهپكهت ۋهزنى هرهپتىنبىر ت هنهىســــلىق قىلغان بولســــاق، يۋار

  قىالاليمىز. هلپج ۋهزگه ۇالرنىئ ۇرغۇتۇپ،ئ ېسسىياتىنىھ هتنىڭجامائ

 ېرىدىغانب هۋدىلهندۈرۈپگ ۇقتول ۇقتىســــىنىن ۇھىمياكى م هزمۇنىئاســــاســــلىق م ۋهزنىڭ) 2(

شى قىلىپ ئىپادىلىنى ۈشىنىشلىكئوبرازلىق، چ هنتىلالر بىل ۈزهلھالدا، گ ۇرۇلغانئابزاسقا يانداشت

ر ڭقۇچو هڭياخشى، ئ هڭئ هتكهجامائ ۋهزنىڭ ۇقتان ۇھىمياكى م هزمۇنئاساسلىق م ۇب ىۈنك. چېرهكك

  .ۇرقىسمىد ۇرىدىغانقالد هسىرت

 ۇنالشــتۇرۇشــالرغاياخشــى ئور ۇقتىســىنىن ۇھىمياخشــى باشــالپ، م ۇقهددىمىســىنىم ۋهزنىڭ) 3(

ــــاش،  ــــت ۋهزنىڭئوخش ــــى ئاخىرالش ــــمۇئاخىرىنى ياخش  ۇھىميىن مئالدىدىكى ئىنتا ۋائىزالر ۇرۇش

 ۇقولت هقسهتنىم ېچىپ،ئ ېمىسىنىئاساسلىق ت ۋهزنىڭئاخىرى  ۋهزنىڭ ۈنكىبىرى، چ ۆتكهللهرنىڭئ

ئالدىغا  ۆزك هتنىڭجامائ ۋهتلهرنىياخشــــى ئاقى هتىجه،ياخشــــى ن همدىكىئال ۇئ ڭالشــــتۇرۇش،ئايدى

 لىق،ېڭىي ىياتىداېسـسھ هئىدىي هپهككۇرىدا،ت ۇالرنىڭئارقىلىق ئ ۇرۇشئىلھامالند ۇالرنىئ هلتۈرۈش،ك

 گهنۆزلهنتامامالنغان، ك ۇۋهپپهقىيهتلىكم ۋهزقىلغاندا  ۇنداق. شـــېرهكقىلىش ك هيداســـىلكىنىش پ

  .ۇبولىد هتكهني ۈمگهنۈئ

ــڭ) 4( ــڭت ۋائىزالر ۇشــــى،بول هئىگ هئىلمىيلىكك هرتىپىت ۈزۈلۈشت ۋهزنى  هدهمق هپهككۇرىنى

ـــق ـــق هييارلىقت نىڭۋهز ۇڭا. شـــېرهكك ېرىشـــىب هۋدىلهندۈرۈپگ ۇچلىرىنىباس  هڭئ ۋائىز ۇچىدا،باس

 هرنىهســىلىل. تىزىس بولغاندا مېرهكك هييارلىۋېلىشــىتىزىس ت هپســىلىيرهكت هدهرياخشــىســى بىر ق

 ىنىۇرۇلمىســــئايرىغىلى، ق ېنىقئ هرتىپىلىرىنىت-قاتالم ۋهزنىـڭقىلغىلى،  هھلىـلت لهپبىر-بىر

 ۆزىنىس ۆزلىگهندهس ۋهز ۇپ،سان بول ىدهۆڭلك ۋائىزنىڭ هنبىل ۇنىڭ. شۇبولىد ۇكهممهللهشتۈرگىلىم

  .هۋدىلىنىدۇگ ېنىقئ ۇقتىمۇن هركىزىم ۇ،قىالاليد هرتىپلىكت ۇچۇق،ئازماي، ئ

 هزمۇننىڭم هنبىل ېمات هنى. يېرهكك ۇشــــىئـاخىرى مـاســــالشــــقـان بول-بـاش ۋهزنىـڭ) 5(

ـــىغا، بايان ت ـــىش ـــلىش ـــېرهكك ېرىشب هھمىيهتئ هئىزچىللىقىغا ئاالھىد هرتىپىنىڭماس  نداقۇ. ش

 ۇ،چىقىــد ۇپبول ۋهزقــايىـل قىالرلىق  همقىالرلىق ھ هلــپج ۆلچهملىــك،ئ ېتىملىق،ر ۋهزقىلغـانــدا 

  .ۇقىلىد ۇبۇلق هنبىل ۇشاللىقخ هتمۇجامائ ۇنىڭدهكش
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ــــ ۋهزنى. 3 ــــىناپ ك ۆزلهپس ــــ ۋهزنى. ېرهكك ۆرۈشس ــــىناپ ك ۆزلهپس  هييارالشت ۋهز ۆرۈپس

 كۇميۈزلۈخىزمىتىنى ئوم هييارلىقت ۈتكۈلپ نىڭۋهز ۇنداقالئاخىرقى خىزمىتى، ش هڭئ ۇچىنىڭباسـق

بايقالغان  هكۈنلىگىلى،ي هجرىبىلهرنىت هلۇمباققاندا م ۆزلهپســــ ۋۋال. ئاۇربـاھـاالشــــت هكشــــۈرۈپت

 ۆزلىگهندهســـ ۋهز هســـمىير هبىرگ هنبىل ۇنىڭ. شـــۇبولىد ۈزهتكىلىت ۋاقتىدا هرنىىكلېتهرســـىزلي

ناپ سى ۆزلهپسـ ۋهز ېتىمئالدىن بىر ق ۇڭاشـ .ۇئالدىنى ئالغىلى بولىد ېتىشـنىڭجىددىيلىشـىپ ك

ــ ۋهز ۋائىزالرنىڭ ۆرۈشك ــ ۋهزنى ۇپ،بول ۆتكۈزۈشــىئ ېتىمبىر ق همهلىيهتتىنئ ۆزلهشــنىس  ۆزلهشــتهس

  بىر ئامىلى. ۇھىمم ڭقازىنىشنى ۇۋهپپهقىيهتم

ئىمان،  ۈچلۈكك هت،تاق-هۋرئىرپان، ســـ-ئىلىم هت،شـــىجائ-هيرهتغ ۋائىزغا هبىرتائاال ھ ئالالھ

  (تۈگىدى)  ئاتا قىلغاي، ئامىن! هرتىۋهم رىۇقىي

يَماِن َوَال جَتَْعْل يِف قُلُوبِنَا ﴿َربَّنَا اْغِفْر َجَا يَن َسبَُقونَا بِاْإلِ ِ
َّ يَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم  َوِإلِْخَوانِنَا ا ِ    ﴾ ِغالًّ لِّثَّ

ئېيتقــان قېرىنــداشــــلىرىمىزغــا مهغپىرهت قىلغىن،  ! بىزگه ۋه بىزدىن ئىلگىرى ئىمــانئى رهببىمىز ﴿
! ســــهن ناھايىتى مهغپىرهت . ئى رهببىمىزمهنلىـك پهيـدا قىلمىغىنئۆچىنلهرگه قـارشــــى مۇئدىللىرىمىزدا م

 .ئايهت)-10سۈره/ھهشىر -59( ﴾ قىلغۇچىسهن، مېھرىبانسهن

يَن َكَفُروا َواْغِفْر َجَ  ﴿َربَّنَا َال جَتَْعلْنَا ِ نَت الَْعِزيُز احْلَِكيمُ فِتْنًَة لِّثَّ
َ
 ﴾ ا َربَّنَا إِنََّك أ

بىزنىڭ گۇناھىمىزنى كـاپىر بولغانالرنىڭ زىيانكهشــــلىكىگه ئۇچراتمىغىن. ئى رهببىمىز!  ىمىز!ئى رهبب ﴿
سۈره/مۇمتهھىنه -60( غالىبسهن، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىسهن﴾ ھهممىدىن ، سهن ھهقىقهتهنكهچۈرگىن

  .ئايهت)-5

  َشُكوٌر ﴾ لََغُفورٌ  ﴿َربَّنَا
پهرۋهردىگارىمىز ھهقىقهتهن ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ئاز ياخشــــىلىققا كۆپ ســــاۋاب بىزنىڭ  ﴿

 .ئايهت)-34سۈره/فاتىر -35( بهرگۈچىدۇر﴾

ٍء رَّمْحًَة وَِعلًْما ْ َ يَن تَابُوا َوايَّبَُعوا َسِبيلََك َوقِ  ﴿َربَّنَا وَِسْعَت لُكَّ  ِ  ِهْم َعَذاَب اجْلَِحيم﴾فَاْغِفْر لِثَّ
ــىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، تهۋبه قىلغانالرغا ۋه ئى رهببىمىز ﴿ ــېنىڭ رهھمىتىڭ ۋه ئىلمىڭ ھهممه نهرس ! س

-7سۈره/غافىر -40( سېنىڭ يولۇڭغا ئهگهشكهنلهرگه مهغپىرهت قىلغىن، ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن ﴾
  .ئايهت)

  َجَهنََّم إِنَّ َعَذاَنَها اَكَن َغَراًما﴾ ﴿َربَّنَا ارْصِْف َقنَّا َعَذاَب 
، جهھهننهمنىــڭ ئــازابى ھهقىقهتهن (ســــېنىــڭ يوالتمىغىنجهھهننهم ئــازابىنى  گه! بىزئى رهببىمىز ﴿

  .ئايهت)-65سۈره/فۇرقان -25( دۈشمهنلىرىڭدىن) ئايرىلمايدۇ﴾
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  ىدىجهس) مهيتۇلمهئمۇرب( ڭخاڭيا  ئۈرۈمچى
  

ــجىدى) ئمۇرهيتۇلمهب( ياڭخاڭ ئۈرۈمچى ــىرتىدىكى  ۋهئىچى  هملىكهتم همهس،ئاپتونوم رايونىمىزدىال ئ مهس س

 ۇرۇلغاندىنيىلى ق-1896 مهسجىد ۇبىرى. ب لهرنىڭمهسجىد هشـھۇربولغان م ۇشـلۇقئاممىسـىغا تون ۇسـۇلمانالرم

 هقانچبىر  هچۈرۈپ،رنى باشــــتىن كۇنالچاپق-بوران هرخىلھ هۋرلهرنى،تـارىختىكى ئوخشــــاش بولمىغان د ۇيـان،ب

ىلىپ، ق  هرهققىيت ۈزۈكســـىزئ هنبىل ېلىشـــالرقايتا ســـ ۋه ېڭهيتىشك ۆزگهرتىش،ئ ېرىلغانب ېلىپئ ېتىملىقق

 زىگهۆئ هلقىمىزنىقىياپىتى خ ۇختاپ ۈزهل،قىالرلىق گ هلپھازىرقى ج نىڭمهســـجىد ۇ. بهلدىك هتكهھازىرقى ھال

ـــىغاقىلىپ، د هپتۇنم ـــىلغانئ هرۋازىس ـــى بىل هتر ېگهند»  ۇرنوم-143« ېس  هديولىدا ق هتغالىبىي هنتاختىس

  .ۇرماقتات ۆتۈرۈپك

 نهبىل ۆلىكىب ۇرائوتت ڭيولىنى هترايونىدىكى غالىبىي هڭرىتاغت هھىرىشــــ ۈرۈمچىئ ۆزىنىڭئ مهســــجىد بۇ

 ۇجايالشــــقان، ب ۇنغائور ۇھىمقواليلىق بولغان م هھهتتىنج هرھ هربىدىكىغ ېغىزىنىڭئ ۇتاشــــقانيولى ت هنئهني

نامىزىدىن  ۋاخلىق هشىلىك بۈندك ڭئاممىســىنى ۇســۇلمانالرم هتمىلل هرھ هھىرىدىكىشــ مچىۈرۈئ تهمهســجىد

ــــقا، ي ــــاھ هرھ ۆتكۈزۈلىدۇ،ئ هتلىرىدىنىي پائالىي ڭچو-ڭنامىزى قاتارلىق چو ېيتنامىزى، ھ ۈمهج هنهباش  هس

 ۆلهتد هنهي ســـجىدمه ۇباشـــقا، ب ۇنىڭدىن. ئېلىۋاتىدۇقىلىنىپ ك هرهپئىشـــلىرى بىر ت هتلىكئاخىر ڭزاتلىرىنى

ــا م هلگهنســــىرتىــدىن ك ۋهئىچى  ــاتت ــابلىرى،ئ ۆلهتر، دېھمــانالك ــابالردىنىي ئ  هرب ــالىم ۋه هرب ــاالرئ-ئ  ۆلىم

  ماكانىغا ئايلىنىپ قالدى. هتياخشى زىيار هڭئ ۈتۈۋېلىنىدىغانك

 اقىتالردۋا ۇشــ ۇپ،بول ڭناھايىتى چو ۆلىمىك هري ۋهقفه هنئىگىلىگ هدهريىللىرىغا ق-1955 نىڭمهســجىد بۇ

ــ هرىپىشــىمال ت نىڭمهســجىد ــ هرىپىت هربىغ هن،كوچىســى بىل ۇلھازىرقى كونس ــىنى ۇلكونس  اۇرئوتت ڭكوچىس

 هتى، ئالدى غالىبىيهن. يۇراتتىت ۇتىشــــىپت هنكوچىســــى بىل-2خابا  هنۇبىيج ڭغانما ېســــىپك ۆلىكىدىنب

 هچچهن 10 همئىيج هرۋازىســىغىچهد هينىك ڭنازارىتىنى ېھقانچىلىقھازىرقى د هرهپت هينىيولىدىن باشــلىنىپ، ك

ھويلىسى  ناھايىتى  هينىك نىڭمهسجىدئىدى.  هلگهنك ۇپبول ېمىنىز نىڭمهسـجىد ېرىزاماندىن ب اقۇزئ هرمو ي

 هينىك نىڭمهســــجىدئـايروپىالنى  هربىيبىر ھ ىلىـكئىككى كىشــــ ڭنىـڭيىلى گومىنـدا-1947ئىـدى.  ڭچو

ــىغا چ ــۈپھويلىس ــكهرنىڭئىككى ئ ېتىپ،ك ۈش ــجىدبىرى يارىالنغان.  ۆلۈپ،ئ بىرى هس ــقهدهمپ ىمىزنىڭمهس  ېش

ئايروپىالن  ېتىملىقبىر ق هرگهنب ۈزھويلىســىدا ي نىڭمهســجىد ۆزلىگهندهتارىخىنى ســ مهســجىد  هتلىرىجامائ

  .ۇچىقارمايد ېسىدىنئ ېلىشنىتىلغا ئ  هئاالھىد ۋهقهسىنى

ــــجىدىقانچىلىقتا قااليم هرگهنب ۈزي هينىدهك-ئالدى ڭنى»زور ئىنقىالبى مهدهنىيهت« ــــى-هئىگ مهس ز چاقىس
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 قى،لىۋېلىنغانلىىئىگ هرىپىدىنت ۇنالرئور ۋه هخســىيقوشــنا شــ هرلىرىي ۋهقفه هتراپىدىكىئ نىڭمهســجىد ېلىپ،ق

 مېتىق هبىرقانچ ۇدائ لىنىڭيو هتئـالدىدىكى غالىبىي نىـڭمهســــجىـد ۇيـانيىلالردىن ب ېقىنقىي ۇنىڭـدهكشــــ

ــالغانلىقى ئ ېڭهيتىپك هيدانىغائالدى م نىڭمهســجىد ــ ۆلىمىك هري ۇمىيئوم نىڭمهســجىد ۈچۈن،ياس  ىېربارغانس

 لىگههسئ هرلىرىنىي هسلىدىكىئ نىڭمهسـجىد هيئهتلىرىنىڭھ ۇرۇشباشـق مهسـجىد ۇنداقتىمۇ. شـهتتىتارىيىپ ك

 ه،هتىجىســـىدبارغان تىرىشـــچانلىقلىرى ن ېلىپش ئارقىلىق ئېتىۋېلىســـ ۋه ېلىشئ ۇرۇپقايت ۈچۈنئ هلتۈرۈشك

 هنۇبج ۋه هربغ هن،كوچىسى بىل ۇلكونس هرىپىشىمال ت هرلهري ۋهقفهھازىرقى ئىگىدارچىلىقىدىكى  نىڭمهسجىد

  .لىنىدۇاېگرچ هنيولى بىل ڭچو هتغالىبىي هرىپىت هرقش هن،نازارىتى بىل ېھقانچىلىقد هرهپلىرىت

ـــجىد بۇ ـــلهپد هڭئ مهس ـــ-1896 هس يىللىق  هيىگىرم ۈزبىر ي همك-ئاز هھازىرغىچ ۇپ،بول ېلىنغانيىلى س

  .ۆتكۈزگهنتارىخنى باشتىن ئ

 ۇشــــنىقىلىپ، ئوق هھســــىلدىنىي ئىلىم ت ېرىپب ۇخاراغاب هشــــقهردىنيىللىرى ق-90 هســــىرنىڭئ-19

ـــىپئور ۈرۈمچىگهئ ېيىنتاماملىغاندىن ك ـــىدخاندامولال ئابد ۇرهھمانقالغان ئابد ۇنلىش ـــقهرىق ۇرېش  ۇيغۇر،(ئ هش

 ېلىپ،ك ۈمچىگهرۈئ همهيـدىنئـاســــىيـادىكى شــــ ۇرا)،  ئوتتبولغـان ۋاپـاتيىلى -1925 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1848

 ۋاپاتيىلى -1914 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1845جانىشــــوف (تاتار،  هتقالغان رامىزان ھاجى نىغم ۇراقلىشــــىـپئولت

يىلى -1830 ۆزبېك،ئاقســــاقال (ئ هيزىھهتقالغان م ۇراقلىشــــىپئولت ېلىپ،ك ۈرۈمچىگهبولغـان)،  قوقاندىن ئ

 هلىپهخ هزىزقالغان ئ ۇراقلىشــــىپئولت ېلىـپ،ك ۈرۈمچىگهئ هنجـانـدىنبولغـان)، ئ پـاتۋايىلى -1906 ۇغۇلۇپ،ت

 هرهققىيپهرۋهرت هرىپهتپهرۋهر،بولغان)  قاتارلىق م ۋاپاتيىلى -1932 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1849 ۆزبېك،ھـاكىمبـاي (ئ

رايونىــدا  هنلىيــاڭن ۈرۈمچى) يىلى ئ-1313 ه(ھىجرىي-1895 همىالدىي ۇزاكىرىلىشــــىــپ،زاتالر م ۆتىـۋهرمـ

 بىرلىشـــىپ ۇتۇپ،ت هزهردهن ۇقىنىيوقل مهســـجىدبىر  ۈچۈنئ ېرىشـــىب ېلىپئ الىيهتدىنىي پائ ۇســـۇلمانالرنىڭم

 ىدىكىۈرۈمچئ ۇنىڭدهكتوپلىشــى، شــ هئىئان هبىرلىكت ۇالرنىڭقىلىشــقان. ئ هشــهببۇسبىنا قىلىشــنى ت مهســجىد

 ىلىشق ۇرۇلۇشبىر يىل تىرىشىپ ق هنبىل شىېرىب هدهتم هھهتتىنئىقتىسادىي ج همكارلىشىپھ ۇباشـقا بايالرم

 280 هخمىنهنرايونىدا ت هنلىياڭن ۈرۈمچىئ هلگهنـده،) يىلىغـا ك-1314 ه(ھىجرىي -1896 هئـارقىلىق،  مىالدىي

  بىنا قىلىنغان.   مهسجىدبىر  ۇرۇلمىلىقق ېسهكك–ياغاچ ۆلىمىدهك ېتىرم ۋادراتكى

ن ئاســىيادى ۇرائوتت هنهباشــقا، ي ۇســۇلمانلىرىدىنم ۇيغۇرئ هرلىكرايونىدا ي هنلىياڭن ېلىنغانســ مهســجىد بۇ

ــ مهســجىد ۇبولغاچقا، ب ۇســۇلمانلىرىم هتمىلل هرتاتار، قازاق قاتارلىق ھ ۆزبېك،ئ هلگهنك  رهنېتىبائ ۇنىڭدىنش

ــۇلمانالرم هتمىلل هرھ ــىنى  ۇس ــورېئ هتئورتاق دىنى پائالىي ڭئاممىس ــهلگهنك ۇپبول ۇنىلىپ بارىدىغان س  ۇ. ش

بورناشوف  ۈسهيىن)، ھۇيغۇر(ئ هۋۇلن همدۇلھ ېرىنداشـالردىنق ۇسـۇلمانبار م ېرىي هتراپىدائ مهسـجىد ردا،ۋاقىتال

  .ۋهتكهنقىلى ۋهقفه كهمهسجىدئاجرىتىپ  هري ېمىنىدىنز ۆزلىرىنىڭ) قاتارلىقالر ئۆزبېكخوجا (ئ هزهمئ ۋه(تاتار) 

ــجىد بۇ ــ ۇپبول ۇنجىرايونىدا ت »هنلىياڭن« مهس ــجىدنبىر بىردى ېلىنغانس ــجىد ۇبولغاچقا، ب مهس ــ مهس  ۇش

  ئاتالغان. هپد »ىمهسجىد هنلىياڭن« ۋاقىتالردا
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 مهســجىد هرياندا،ج ۇ. بۇرغانت ۆتۈرۈپك هديىل ق 13 هدهريىلىغا ق-1909باشــالپ  ېلىنغاندىنسـ مهســجىد بۇ

 هشقهرىق ۇرېشــىدخاندامولال ئابد ۇرهھمانئابد ۆلىماقىلغان دىنىي ئ هتخىزم ۇرۇپت هپتهئالدىنقى سـ ۇرۇلۇشـىداق

  ئىدى. ۇرغانباشق مهسجىدئاقساقال  هيزىھهتبولغان، م ۇئهززىنھاكىمباي م هلىپهخ هزىزئىمام بولغان، ئ

 ۇتجانباي،دامولال ھاجى، ھام ۇلمهلىـكبـايمولال، ئـابـد هلگهنـده)يىلىغـا ك-1326 ه(ھىجرىي-1909 مىالدىيه

 شېلىس ېڭىالپقايتا بىر ي نىمهسـجىد ۇب  ۆتىۋهرلىرىم هتقاتارلىق  جامائ هزهمبايئ ۇرسـۇنباي،ت هسـهن،تاھىر ھ

 ، ۇرۇلۇپق ۇلخانىسىكونس ۇســىيهر چىگهئى ۆمىكىنىڭئ ۇسـسـۇلئ-چاغالردا ھازىرقى ناخشـا ۇ. شـهلگهنقارارىغا ك

الماقچى س ېڭىدىنبولغاچقا، ي ېلىنىۋاتقانبىناالر س هكىلدهش هرخىلپاسونىدا ھ ۇرۇلۇشق ۇسـىيهر هئىچىگ ۇنىڭئ

 قۇغىن، سوغېي-ۆلھ ۈرۈمچىنىڭئ همپاسوندا قىلىش، ھ ېڭىچهي هكلىنىمۇش ۇرۇلۇشـىنىڭق مهسـجىد ۇبولغان ب

ــــلىقب ۋالىرىغاھا ــــىم ي ۈچۈن،دىغان قىلىش ئېرهلهيب هرداش  ،ېخنىكالرنىت ۇرۇلۇشق هرىجىلىكد ۇقىرىبىر قىس

ونىغا ســودا راي هركىنئ ئاراهلقخ ڭخاڭيا ۇرۇلغانق هنلىياڭدان ۋاقتىدىكى ۇقىلغان، شــ هكلىپت هلىگۈچىلهرنىاليىھ

  .هلهنگهناليىھ هئاالھىد ۇرۇلۇشىق مهسجىد هبويىچ هلىپىت ۇشماس بول

ئىســـالم  هنئهنىۋىبابا  ئ هكبهرشـــاھئ ېكتورئارخىت هرىتىســـىنىخ هاليىھ ۇرۇلۇشـــىنىڭق مهســـجىد ېڭىي بۇ

ــلۇبىنىبىناكارلىق ئ ــاس، ئوتت ۇس ــىيادىكى زامانى ۇرائاس ــجىد ۋىئاس ــلۇبئ ۇرۇلۇشق مهس ــم ىغاۇس  هقلىدت هنقىس

ئورنىغا  ڭنىمهســـجىدكونا  ېلىنغانيىلى ســـ-1896 ۇرۇلۇشـــىنىق مهســـجىد ېڭىي ۇقىلىپ ســىزىپ چىقىپ، ب

 نهھهتتىج هرھ هتچىلىكنىڭجامائ هڭك مهســجىد ۇب  ېيىن،باشــالنغاندىن ك ۇرۇلۇشقارار قىلغان. ق ېلىشــنىســ

 ېتىرم ۋادراتكى  610 ۆلىمىك ۇرۇلۇشق ىڭنمهســــجىد ۇچىققان. ب ۈتۈپئايدا پ 7 هنياردىمى بىل ۋهقوللىشــــى 

ـــجىد ۇنىڭداب ۇپ،بول ـــى ئ مهس  ۋادراتكى 80ئالدىغا  ۇنىڭئ ۇپ،قوي ۇنئور ېتىرلىقم ۋادراتكى 200 ۈچۈنخانىقاس

ئىككى ئايالالر  ۇمچهقوشــ ېلىدىغانك ېتىردىنم ۋادراتكى 120 هرىپىگهئىككى يان ت ۋه ۈننهتخانابىر ســ ېتىرلىقم

 ۈمه،ج هرهپنىئىككى  ت ۇب ۇپ،ئىشـــىك قوي ۇۋۇقلۇققوش ق ۆتۈشـــىدىغانئ هرهپكهكى يان تئىك ۇنامازخانىســـى، ب

 ېتىرســــانتىم 70تاملىرى  نىڭمهســــجىد. هلىگهنقىلىپ اليىھ ېچىۋېتىلىدىغانئ هتكهجـامائ ۈنلىرىك ېيـتھ

 چۈئ نىڭمهســــجىد هرهپتىنت ۈچتاملىرىغا ئ ۇلۇڭب نىڭمهســــجىد هۋهتلىك،ئىككى ق ېرىزىلىرىد ېلىنلىقتـا،ق

. گهنهلهنئورنىتىلىدىغان قىلىپ اليىھ هشـــلىرىتام م ۇمىالقي ڭئىســـســـىقلىق چىقىرااليدىغان چو ۆلىكىگهب

  قىلىنغانىدى.  هكلىپتامچىالر ت ۇرۇلۇشچى،ق ۇستائ ۈچۈنقىلىش ئ ۇرۇلۇشىنىق مهسجىد

 ۋهك خىش، ھا ۆكبولغان ك ېرىيالىبىناكارلىق مات هرخىلچاغدىكى ســــ هينىئ ۇرۇلۇشــــقـاق ېتىمقىق ۇب 

 هســــلهپيىلى د-1896 ۇرۇلۇشــــىنىق مهســــجىد ېڭىي ۇب ۇپ،بول هنئىشــــلىتىلگ  ېرىيالالرتالالنغان ياغاچ مات

وغرا، قىبلىسى ت ۇۋاپىق،م ۇنالشتۇرۇلۇشىئور  نىڭمهسجىد ۇب ېلىشتۇرغاندا،س ۇرۇلۇشىغاق  مهسـجىد ېلىنغانسـ

 ۆگزىســــىقىلىنغان، ئ هۋهتكى قئىك ۇســــىتور نىڭمهســــجىد ۇبولغان. ب ۇختاپ ۇرۇلمىســــىق ۋه ڭچو ۆلىمىك

ــىمانچ ــتىگهئ ېپىلىپ،ي ېدىرس ــجىدمىخالنغان.  ڭالتىرقا ۈس ــىم مهس ــ ۋولىس ــتىگهئالدى داالن ئ ۈپىتىدهس  ۈس

ـــالغان، ئ هپچىلئ ـــاتكىالنغان، ئ هتراپىبالىخانا ياس ـــىپتا رىش ـــتىگهئ ۇنىڭس اچ ياغ ېگىزلىكتهئ ېتىرم هتتهي ۈس
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ىكى تاشقىرى ئىش ڭداالننى ۇرۇلغان،ھىالل ئاي قوند ۈستىگهئ ۇنىڭياسىلىپ، ئ ۈمبهزگ ۇببىسىمانتاختايدىن  ق

  ئورنىتىلغان. ۇختاتاش پ هئابىد ۇيۇلغانئ هتخ ېگهند »ۈتتىيىلى پ-1326 هھىجرىي مهسجىد ۇب« ېشىغاب

ــجىد ېڭىي بۇ ــجىد ېيىن،ك ۈتكهندىنپ مهس ــق مهس  هبولغان بىر قانچ ۆرۈرز ۇالپالئ ۇنىڭغائ هيئىتىھ ۇرۇشباش

ــ ــنى پىالنلىغان. ب ۇرۇلۇشق ۇمچهقوش ــجىد ۇنىڭدا،قىلىش ــقا،  ب ۇرغاندىنتام قوپ هتراپىغائ  هرلىرىي ۋهقفه مهس اش

 ۆســــمۈرلهرئ ۋه ۆيئ ېغىزئ هچچهن ئون ۈچۈنئ ۇرۇشــــىئولت ۇئهززىنلهرنىڭئارقىســــىغا ئىمام، م مهســــجىد ېڭىي

  هتجامائ ۈســتىگهئ ۆســتهڭئ هينىدىكىك نىڭمهســجىدســالغان.  هرســخاناد ۇقيور ه،ئازاد ېغىزئ ۆتت ۇيدىغانئوق

  .  ياسىغان هرۋازابىر د هشتاقلىقپ هرىپىگهت هرقش نىڭمهسجىدسالغان.  ۆۋرۈكك ۆتىدىغانئ هلگهندهك كهمهسجىد

ــــجىد ېتىمقىق بۇ ــــىيهدىنر ۇپمۇبول ۇقرالىرى،پ ئهل هتچاغالردا چ ۈتكهنپ مهس ــــىم  هلگهنك ۇس بىر قىس

ـــودىگ ـــ هركىنئ هلقئاراخ هنلىياڭدىكىن هرلهرنىڭس ـــىرك هچچهنامىدا  ئون ن »ڭخاڭيا«  هودا رايونى ئىچىدس  هتش

ــڭئ ۇرۇلۇپ،ق ــارىتى ھ ۇالرنى ــازا هرهپتىنت هرتىج ــپ ب ــانلىنى ــانلىقى ئ رج ــاپق   ېرىيىلالردىن ب اقئۇز ۈچۈن،ت

 هپرايونى د هجنهبىيلهرئ هنى،، ي)»洋行( ڭخاڭيا«ھالدا  هدرىجىيرايون ت ۇب هلگهنئـاتىلىـپ ك هپد »هنلىيـاڭن«

 ڭخاڭيا« مۇمهســــجىد ېڭىي ېتىمقىق ۇب ېلىنغانرايونغا ســــ ۇب هنبىل ۇنىڭقالغان، شــــ ۇپن بولئاتىلىدىغا

  ئاتىلىشقا باشلىغان. هپد »ىمهسجىد

-20 ڭئاينى-4يىلى -1920 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1870( ۇقادىردامولال ھاجى ئابد ۇلمهلىكئـابد  هريـانـدا،ج بۇ

  ىل ئىمام بولغان.ي 18 هيىلىغىچ-1920يىلىدىن -1902بولغان)  ۋاپات ۈنىك

 هيىلىغىچ-1928يىلىدىن -1920بولغان)  ۋاپاتيىلى -1928 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1866( هنجىك هلهمئ ئهھمهد

  يىل ئىمام بولغان. 8

 هيىلىغىچ-1934يىلىدىن -1914بولغـان)  ۋاپـاتيىلى -1945 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1889( هخوج هئزهمئ ئهكرهم

  بولغان. ۇئهززىنم ۇددهتم اقۇزئ

 ۇرۇشباشــــق مهســــجىدبولغان)  ۋاپاتئايدا -5يىلى -1942 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1869ھاجى ( جىپهن ئهھمهد

  بولغان. هيئىتىھ

 هنبىل ۋهكىللىرى هتجامائ هيئهتلىرىھ ۇرۇشباشــق مهســجىد ۆتمهيال،ئ اقۇزئ ۈتۈپپ مهســجىد ېتىمقىق بۇ

 ۇقارار قىلدى. شــ شــنىېلىســ ۋانچاماس چىرايلىق بىر ئاي كهمهســجىدئالدىغا  نىڭمهســجىد هســلىھهتلىشــىپ،م

ــقاق ۇب ۋاقتىدا، ــۇرھاجى، م هجىپن هھمهدئ ۇرۇلۇش ــۇنجان بابا، ت هنس ــۇبابا، ق ۇرس  ېيتغازىباي ھ هئىدى،ربان س

 هتمىلل هرخوجىنىيـاز تىيىـپ قـاتارلىق ھ ۇرازوق،يـانف هســــهنھ ۇڭچى،قـادىر ت ڭ،چو ۋازھـا هيجـاڭ،گ ۇنئـاخ

ئاممىسى ئورتاق  ۇسـۇلمانالرم هتمىلل هرھ هھىرىدىكىشـ چىۈرۈمقىلغان، ئ ېتهكچىلىكي ۆتىۋهرلىرىم ۇسـۇلمانم

 ۋهماددىي  ۋىچىالرمۇچار ېھقـان،د هتراپىـدىكىئ ۈرۈمچىئ رگه،بى هنقوللىشــــى بىل ېرىـپب همچىقىرىـپ يـارد ۈچك

ھاجى،  هســــرۇلالن هشــــقهردىنق ۈچۈنقىلىش ئ ۇرۇلۇشــــنىق ۇچاغدا، ب هينى. ئهرگهنب هميارد هھهتتىنج هنىۋىم

 هرھۇمقىلىنغان. م هكلىپت ۇســــتىلىرىئ هققاشن ۋهياغاچچى  ۈركۈمقاتارلىق بىر ت ۈســــۈپي نـامـان ۇچـادىنك
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 ۇب هلىپىنىڭخ ۆمۈرت هخسرومانىدا تارىخىي شــــ  هشــــھۇرناملىق م» ئىز« ۆزىنىڭئ ۆتكۈرئ ۇرهھىمئابد ۇچىيازغ

  .ۇقىلىد هيتياغاچچىلىق قىلغانلىقىنى ق ۇرۇلۇشىداق ۇمچهقوش هرىپىدىكىئالدى ت نىڭمهسجىد

ـــجىد ۇرۇلۇشق ېتىمقىق  بۇ ـــ مهس ـــىق ۋانچائاي ۇلغانئالدىغا قوش غاچ يا ۈتۈنلهيپ ۇبولغانلىقتىن، ب ۇرۇلۇش

ــــالغان، ئ  ۇرۇلمىلىقق   ېتىرم 5 ېگىزلىكىئ ېتىر،م 18 ۇزۇنلۇقىئ ېتىر،م 21.30 هڭلىكىك  ۇنىڭقىلىپ ياس

ئارىلىقلىرى  ۈۋرۈكبىر ت هر. ھپقانتا هركىبت هگىدىنج 26غول لىم،  12 ۈۋرۈك،ت 20 ۇرۇلمىسىق ۈتكهن،پ ۇپبول

 هنبىل هكىللىرىشـــ ۇسكون ۋه هكىل،شـــ ۋادراتكى هكىل،شـــ همبهرچ ۇســـىتور ۇراشـــتۇرۇلغان،قىلىپ ق هگمهئ

تاشقى  ه،رگبى هنبىل هتلىنىشزىنن هنبىل هققاشچىلىقىياغاچ ن هممىسىھ ۇرۇلۇشنىڭق ۇب ۇپ،بول ۇراشتۇرۇلغانق

ئاجايىپ چىرايلىق بىر  ۆرۈنۈشىدهك ۇمىيسىرلىنىپ، ئوم هنبىل هڭلهرر ېشىلي ۆك،ك ۇرۇلۇپماسـالشت ۆرۈنۈشـىك

 نىڭمهسجىد. هتكهني ېتىرغام ۋادراتكى 800 ۆلىمىك ۇمومىيئ نىڭمهسجىد ۇلۇپقوش ۋانچائاي ۇبولغان. ب هنزىرهم

  نامازگاھ قىلىنغان.  هيىلىغىچ-2000  هبىرگ هننامازخانىسى بىل هسلىدىكىئ ۆزىنىڭئ ۋانچىسىئاي ۇب

ــا ك-1980 ــده،يىلىغ ــداب ۈشــــۈپ،چ ۆججىتىھ مۇرلۇقون-188 هركهزنىــڭم هلگهن ــالىي:«ۇنىڭ ــائ  هتدىنى پ

 هرلىرىنىي ۋهقفه ۇالرنىڭئ ۇنلىرىغاســور هتدىنى پائالىي ۇنالرنىڭئور ۋالغانئىگىلى هرلىرىنىي ۋهقفه ۇنلىرىنىڭســور

ىســـى،  كاتت ۇرتىمىزنىڭي ۆتمهيال،ئ زاقۇئ ۇنىڭدىن. بۇلغانقوي ۇرىغائوتت هرمانىپ ېگهند »ېرهكك ېرىشب ۇرۇپقايت

 هرھۇمئىمام بولغان، م ىگهمهســـجىد ۇدامولال ھاجىم ب ېرىپجانشـــ هرھۇمم هربابىئ هتدىنى ئالىمى، جامائ ۆتىۋهرم

دا »زور ئىنقىالبى هدهنىيهتم« ۇنالرغائور ۇناسىۋهتلىكبىلىپ، م هنىيمهتغ ۇرسهتنىپ ۇدامولال ھاجىم ب ېرىپجانشـ

 ۇب ۇنالرئور هرىجىلىــكد ۇقىرىي ۇنغـان،ئىلتىمـاس ســــ هققىـدهھ ېرىشب ۇرۇپجــايالرنى قــايت-يۆئ ۋالغـانئىگىلى

 نهبىل ۇجاڭب ۇرېشـــىتئابد ۆلۈمىدىنب هپســـ پارتكوم بىرلىك ۇقرايونل هڭرىتاغت ۆرۈپ،ك ۇۋاپىقئىلتىماســـنى م

ل قىلىپ بىر هســـئۇتوختى قاتارلىقالرنى م ۇرســـۇندىن ئىشـــلىرى ئىدارىســـىدىن ت-هتمىلل ۇقرايونل هڭرىتاغت

 ئىدارىسى ۈلۈكم-ۆيئ هھهرلىك. شۇرغانتاپش ېرىشىگهقىلىپ ب هلئىشـنى ھ ۇب ۇنالشـتۇرۇپ،ئور همنىئاد ۇرۇپپاگ

 ېرىپ،ب ۇرۇپقايت كهمهسجىدجايلىرىنى -ۆيئ نىڭمهسجىد هنبىل ۇنالشتۇرۇشىئور ۇنالرنىڭئور هرىجىلىكد ۇقىرىي

 ۋادراتكى 500 هنهي نىڭمهسجىد ۇنداقتىمۇ. شـلىغانباشـ ېلىشـكهك هسـلىگهئ هرلىرىبىر قىسـىم ي نىڭمهسـجىد

 ۈچۈنئ ېلىۋالغانلىقىبىناســى ســ همىنلهشنازارىتى ئىســسـىقلىق پارى ت ېھقانچىلىقد ېرىگهي ۇقئوشـ ېتىردىنم

  بولمىغان. ۇمكىنم ېلىشئ ۇرۇپقايت هتاھازىرغىچ

ا قىلىشق ېكســكۇرســىيهئ هھهرلهرنىشــ ۆلكه،ئىچكىرى ئ ېتىمق هدامولال ھاجىم بىر قانچ ېرىپجانشـ ھۇمرمه

 كههكم  هنئىلتىپاتى بىل ڭ. ئالالھنىهلدىقىلىپ ك هتزىيار ېرىـپب ۆلهتلهرگهد هبىر قـانچ  هنهقـاتنـاشــــتى. ي

 ۇشــــىتون ېڭىيىپ،ك ىرىســــىدائ هزهرن ۇنىڭئ هنبىل ۇنىڭ. شــــهلدىقىلىپ ك ۋاپتا هجھ ېرىـپب ۇكهررهمگهم

  .هندىرىتىش ئىرادىسى تىكليا ېڭىلىق، ي هپئىلگىرىل هڭت هنبىل هۋرد ېڭىالندى،ي

 ۆپىيىشــىگهك ۇســىنىڭنوپ هھهرشــ هرهققىياتى،ت هھىرىنىڭشــ ۈرۈمچىدامولال ھاجىم ئ ېرىپجانشــ مهرھۇم

 ېھتىيــاجىــدىنئ هتنىــڭجــامــائ ۇيــدىغــاننــامــاز ئوق ۆلىمىك ۋاقتىــدىكى ۇشــــ نىــڭمهســــجىــد هگىشــــىــپئ

 كونىراپ، هنبىل ۆتۈشــــىئ نىڭۋاقىت مهســــجىد ۇب ېلىنغانســــ هنبىل ېســــهكك-ياغاچ ۋاتقانلىقىنى،چىقالماي
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 تهئالدىدىكى غالىبىي نىڭمهســـجىد ۈســـتىگهئ ۇنىڭقىلدى. ئ ېسكىرىپ قالغانلىقىنى ھ ۇچقاباســـق هتهرلىكخ

 نىدى،هتكهيولغا چىقىپ ك ڭقىسمى چو ۆپك هيدانىنىڭئالدى م نىڭمهسجىد هگىشىپئ ېڭىيىشـىگهك ڭيولىنى

ــجىد ــنى،ي هينىگهك نىمهس ــ ۆتكهش ــىدىن قايتئ ۈلۈكم-ۆيئ هھهرلىكش  ېتىر،م 53 ۇزۇنلۇقىئ نئالغا ۇرۇپىدارىس

 ۆركهمك ه،ئازاد ېلىدىغانماس ك ۇرۇلۇشـــىغاق هھهرئورنىغا شـــ ۆيلهرنىڭئ هردىكىي ېلىدىغانك ېتىرم 24 هڭلىكىك

 ڭىنىئىدارىس هلهشاليىھ هكشۈرۈش،ت ېزىپق ۇققويدى. ئاپتونوم رايونل ۇرىغاپىالنىنى ئوتت ېلىشسـ مهسـجىدبىر 

ــلىقى ئ ــجىد ۈلپاتىگ ېكتورئارخىت ىقىداقوماندانل هپهندىمنىڭئ ۋهرهنباش ــىنىاليىھ ۇرۇلۇشق نىڭمهس ــ هس ىزىپ س

ىجرا ئ هنىاليىھ ۇب هنبىل هرتىشـــ ېلىشســـاقالپ ق ۋاقتىنچه ۈتكۈچهپ مهســـجىد ېڭىي نىمهســـجىدچىقتى. كونا 

  .ۇلدىقوي ۇرىغائوتت هلىپىقىلىش ت

 ېرىشــــىــپقوللىشــــىغــا ئ هھبهرلهرنىــڭر رنىــڭ،ۇنالئور ۇنــاســــىۋهتلىــكم هرىجىلىــكد ۇقىرىپىالن ي بۇ

 هرھۇميىلىدا، م-1996يىل توشــقان  100تارىخىغا  ىنىڭمهســجىد) ڭخاڭ(يا هنلىياڭن ېيىن،ك هســتىقالنغاندىنت

 ۇشىۇرۇلق مهسجىد ېڭىي هنقولى بىل ۆزقىلىپ، ئ ېتهكچىلىكي هتكهجامائ ۇپ،دامولال ھاجى باش بول ېرىپجانشـ

رىغا ئىشلى ۇلۇغۋارئ ۇالرنىڭئ ېسىپ،ئىزىنى ب ڭئىشى ئالدىنقىالرنى ۇب هرھۇمنىڭمقويدى.  ېشىنىت ۇلئ  ۈچۈنئ

 هتمىلل هربارغان، ھ ېلىپئاســـاســـىدا ئ هشيىللىقىنى خاتىرىل 100 نىڭمهســـجىد ۈچۈن،قىلىش ئ ۋارىســـلىق

  ئىدى.  هتپائالىي ۇلۇغۋاربولغان بىر ئ هنپهئهتلىكم ۇسۇلمانلىرىغام

ــ مهرھۇم ــىنالغان جامائ هھهتتهج هرھ ېرىب ىناقتۇزىم ئدامولال ھاج ېرىپجانش ــ ۋهكىللىرىدىن هتس  ۇرھوش

 ۇرۇسۇلھاجى، ئابد همتىمىنم هپهندى،ئ هھهتھاجى، ئابل هيپۇلھاجى، سـ هكرىقارىي ھاجى، ب هبىبۇلالھاجى، ھ

ــكىللهپ،ھاپىز ھاجى قاتارلىقالرنى ت ۋهھاجى  ــۇلدائ ېموكراتىكد هش ــىتىشك اتنامز ۇس ــجىدئارقىلىق  ۆرس  مهس

پىالنلىق،  ېتهكچىلىكىدهي همىمىيســــ هرھۇمنىڭم هيئهتھ ۇب همدهقىلدى ھ هســــىست هيئىتىھ ۇرۇلۇشــــىق

  ئىش باشلىدى.  هرتىپلىكت

 چقاۇئىككى باســـق ۇرۇلۇشـــنىق ۇب ۇتۇپ،ت هزهردهن هھۋالىنىقىيىنچىلىق ئ هبلىغىنىڭم ۇرۇلۇشق مهســـجىد

ــمىير ۇرۇلۇشق ېيىن،پىالنالنغاندىن ك ېرىشب ېلىپئ ۆلۈپب ــىي ج هتلىرىهس ــاس  همدهھ ېجىرىلدىب هھهتتىنئاس

ــقا بىرقانچ ۇرۇلۇشق ــىرك هقىلىش ــجىدبولدى،  ېرىدارخ هتلىرىبىناكارلىق ش  ،ۇزاكىرىلىشــىپم هتلىرىئهيھ مهس

ـــىپ، ب هھهتتىنج هرھ ـــنىق ۇئويلىش ـــقهرق ۇرۇلۇش ـــىركىتىگ ۇرۇلۇشبىناكارلىق ق هلىكناھىي ۇزاقتوقق هش  هش

 كهممهلۇم ېخىمۇياخشى قىلىش، ت ېخىمۇت ۇرۇلۇشنىق هيئهتلىرىنىڭھ هسجىدمقارار قىلدى.  ېرىشنىب ۆددىگهھ

 ۇرۇلۇشق ۇچلۇقئىككى باسق هسلىدىكىئ هن،بىل هرتىشىگۆزئ ۈزلۈكسـىزپىالنىنى ئ ۇرۇلۇشق هقسـىتىدهقىلىش م

 شرۇلۇۇق ۋهپاســونى  ۇرۇلۇشق  ۆلىمى،ك ۇرۇلۇشق هنبىل ۇنىڭشــ ۆزگهرتىلدى،پىالنغا ئ ۇچلۇقپىالنى بىر باســق

  .ۆزگهرتىلدىئ كهمهسجىد هۋهتلىكق ۈچئ مهسجىد هۋهتلىكئىككى ق هسلىدىكىئ ۆزگىرىپ،بىراقال ئ هرىتىسىخ

 ۇ،ولسىمب هلگهنك ۇچئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالرغا د ۇرۇلۇشق ۇب ېيىن،باشالنغاندىن ك ۇرۇلۇشىق مهسـجىد

 ۆزىنىڭئ  هنقىلىپ، ئالدى بىل هپهرۋهرســــ ۇرۇپ،ئىتتىپاقالشــــت هتنىدامولال ھاجىم جامائ ېرىپجانشــــ هرھۇمم
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قايســـى  هربولدى. ھ ۈلگهئ هتكهجامائ پقىلى هئايرىم ھالدا ئىقتىســـادىي ئىئان-نامىدا ئايرىم ڭنامىدا، ئايالىنى

 هرھۇمباردى. ئاخىرىدا م ېلىپئ هتلىرىنىتوپالش پائالىي هئىئان همئىيهتتىنج ۇنىڭـدهكشــــ لهردىن،مهســــجىـد

ــ ــجىددامولال ھاجىم  ېرىپجانش ــالپ ب ۇرھاجى، ن هكرىب هيئهتلىرىدىنھ ڭنىمهس  ،ېرىپب ېيجىڭغاھاجىالرنى باش

پىالن  هرهققىيــاتت ۆلهتد همئىيىتىنىــڭ،ئىســــالم دىنى ج جۇڭگو ڭ،دىن ئىشــــلىرى ئىــدارىســــىنىــ ۆلهتد

 هسجىدمئىنكاس قىلىپ،  هھۋالىنىقىيىنچىلىق ئ ۋاقىتتىكى ۇش ۆرۈشۈپ،ك هنبىل هھبهرلىرىر ېتىنىڭكومىت

 ىيىۇرۇلتق هلقخ هملىكهتلىكئىشــقا  م ۇقىلىشــنى ئىلتىماس قىلدى. ب همئىقتىســادىي يارد ۈنۈچئ ۇرۇلۇشــىق

ــــلىقى ت ېتكومىت ۇئاۋىنم ڭتىنىېدائىمىي كومىت ــــىۋهتلىكم ۋه ۆلدىب ۆڭۈلك هئاالھىد ۋامهتدا ۆمۈرباش  ۇناس

ىرال ب ىگهمهسجىد يتۇلالهب ۇلجاغ هگه،جام ڭچو هنخوت ىگه،جىدهسم ياڭخاڭ ۈرۈمچىئاالقىلىشـىپ ئ هنبىل ۇنالرئور

  قايتا جانالندى. ۇلۇشىرۇق مهسجىدئارقىلىق  ۇ. بهردىب هستىقالپت ۇلمىليون پ 7 همئىيج ۋاقىتتا

قىلىش  كهتلىكاپال ۇشىغابول هتلىكالياق ۆرۈنۈشىنىڭچىقىشىغا، ك ۇپياخشى بول ۇرۇلمىسىنىڭق مهسـجىد 

ــ هرھۇمم ۈچۈنئ ــ ېرىپجانش ــالم  هھهرلىكدامولال ھاجىم ش  ۇالرنىڭئىلتىماس قىلىپ، ئ همئىيىتىگهدىنى جئىس

ـــ ـــىقوش ـــجىد هنبىل ۇلۇش ـــ هيئهتلىرىدىنھ مهس  هھهتھاجى، ئابل بهكرىقارىي ھاجى،  هبىبۇلالھاجى، ھ ۇرھوش

قاتارلىقالردىن  ۇيجاڭباشــــلىقى ئاســــىم خ ۇئاۋىنم همئىيىتىنىڭئىســــالم دىنى ج هھهرلىكشــــ ۋه هپهندىئ

ــكىللهنگهنت خاس ھاجىپ،  ۈســۈپي هشــقهرى،ق هھمۇدم  هۋهتىپ،ئ ڭغاشــىنجا هنۇبىيج همنىئاد ۇرۇپپابىر گ هش

 هدىمىق هتئىبار هقبهرىلىرىدىنم تارلىقالرنىڭقا ۇغراخانب ۇتۇقســــ ۇلتانســــ ۋهئاماننىســــاخان، ئاپئاق غوجا 

 ۇرۇلۇشق هن،ئاساس هھۋالالرغائ هنئىگىلىگ ۇالر. ئۇنالشتۇردىئور ېلىشكهك ۆرۈپك نىمهسجىد 27 ۋه ۇرۇلۇشـالرنىق

  پايدىالندى.  هلىرىدىناليىھ ۇنالرنىڭئور ۇبىر قىسىم جايلىرىدا ش هسىنىڭاليىھ

-2002يىلىدىن -1998  هن،قوللىشــــى بىل هھبهرلهرنىڭر ۇنالرنىڭ،ئور ۇناســــىۋهتلىكم ۋه هتنىـڭجـامـائ كهڭ

 ۇشــقائوقناماز  هئىچىد مهســجىد هتجامائ ۈتۈپ،پ هۋدىســىئاســاســىي گ نىڭمهســجىد هيىل ئىچىد 4بولغان  هيىلىغىچ

ــــجىدباشــــلىدى.  ــــلىھهئ ۇققالد نىڭمهس ــــالماقنى  ىرىنىڭئىشــــل ېزهكچىلىكب ۇمچهقوشــــ ۇرۇلۇشــــى،ق هس زور س

ـــجىد ۇتۇپ،ت هزهردهن هيدىغانلىقىنىئىگىل ـــق مهس  ۇقهييۇمھاجى، ئابد همتىمىنھاجى، م هكرىب هيئهتلىرىدىنھ ۇرۇشباش

 هردىنكىشـــىل هجرىبىلىكت ۈركۈمباشـــلىق بىر تقارىي ھاجى  هبىبۇلالھاجى، ھ ۇرھاجى، ھاپىز ھاجى، ھوشـــ هخســـۇمم

 ۇرۇلۇشق ۇققالد نىڭمهســجىديىلىدىن باشــالپ -2002 هشــكىللىنىپت ىدىنكىشــى قايت ۇرۇپپاتاپقان بىر گ هركىبت

  تامامالندى.  لۇقوت ۇرۇلۇشالرق ۇققالد ۇئايدا ب -5يىلى -2005 هتىجىده. نۇردىئىشىنى قايتىدىن جانالند

 هجدادالرنىڭئالدىدىكى ئ هســـىردامولال ھاجىم بىر ئ ېرىپجانشـــ هرھۇمم ۈنىك-28 ڭئاينى-5يىلى -2005

 هتىجىســىن ڭجاپالىق تىرىشــچانلىقالرنى  هنيىل ئىشــلىگ 10 هينىك-قىلىپ ئالدى ۋارىســلىق هئىرادىســىگ

ـــجىد ۇبولغان ب ـــىنىڭق مهس ـــ بۇنىڭغاباردى.  ېلىپپائالىيىتى ئ هشخاتىرىل ۈتكهنلىكىنىپ ۇرۇلۇش  كىهھهردىش

ئورگان -هئىدار هتراپىدىكىئ مهســــجىد ۆلىماالر،ئ هلگهنكورال قاتارلىق جايالردىن ك ۇرپان،ئىمامالر، ت هدهمېشــــقپ

ر دىنى ئىشال هھبهرلىرى،ر ۆلۈمىب هپسـ بىرلىك ۇقرايونل هڭرىتاغت هھهرلىك،، شـ ۇقئاپتونوم رايونل هھبهرلىرى،ر
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 هنبىل پهكلىت هئاالھىد هنهي ۇنىڭغااتناشتى، بباشلىقلىرى ق همئىيىتىئىدارىسـى باشـلىقلىرى، ئىسالم دىنى ج

ئاپتونوم  ۋامهت،دا ۆمۈرباشــــلىقى ت ېتكومىت ۇئاۋىنم ېتىنىـڭدائىمىي كومىت ۇرۇلتىيىق هلقخ هملىكهتلىـكم

ق لهخ ۇقمىجىت ناسىرالر، ئاپتونوم رايونل هيسـا،ئ ۈسـۈپي هئىسـلىرىدىنر ۇئاۋىنم ۆكۈمىتىنىڭھ هلقخ ۇقرايونل

 ۋىنۇئاســابىق م ېڭهشــنىڭك هســلىھهتســىياســىي م ۇقئاباليوپ، ئاپتونوم رايونل ۇدىرىم ســابىق ۇرۇلتىيىنىڭق

اجى، ھ هيپۇلباشلىقى س هشمىسىنىڭبىرل  هنئهتچىلهرسـ-هدهبىياتئ ۇقئاپتونوم رايونل ۇربان،مىجىت ق هئىسـىر

تى. الر قاتناشــماناپقان قاتارلىق قىباشــلى ۆلۈمىنىڭب هپســ بىرلىك هيئىتى،دائىمىي ھ ڭپارتكومنى هھهرلىكشــ

 ۋهســــاناالر -همدۇئاتا قىلغان ئالالھ تائاالغا ھ ۇۋهپپهقىيهتنىم ۇدامولال ھاجىم ب ېرىپجانشــــ هرھۇميىغىندا، م

  الرنىڭۇنئور ۇناسىۋهتلىكم ۇرغانت ېقىني ۋه هرگهنقولالپ ب ۇرۇلۇشىنىق مهسجىد ۇنىڭدهك،. شېيتتىئ ۈكرىلهرشـ

 هتلهرگهجامائ هرگهنب هدهتم هرگهن،ب هميارد هھهتتىنج هنىۋىم ۋهي ماددى ۇرۇلۇشـــىداق مهســـجىد ۋه هھبهرلىرىگهر

  قىلدى. ۇئاد ېكتىپكولل ۆلىماالريىغىنغا قاتناشقان ئ ۈچۈنئ ۇالر. ئېيتتىئ هھمهتر

 ۆلىمىك ۇرۇلۇشق ۇمىيئوم ۇ،ئاشـــىد ېتىردىنم 13 ېگىزلىكىســـىرتقى ئ نىڭمهســـجىد ۇرۇلغانق يېڭىدىن

 ۈمبهزكىچىـك گ-ڭچو ۈچئ ۇنـار،م ېگىزئـاســــتى زالى، ئىككى ئ هري ۆلهمك ۇب ۇپ،بول ېتىرم ۋادراتكى 2148.54

-ئىچى نىڭمهسجىد.  تىداسىر ۇنىڭب هۋهتلىرىق-3-2 ۇمچهقوش نىڭمهسـجىد. ۇئالىد هئىچىگ ۆزقاتارلىقالرنى ئ

 لۈپۈهشــتۈرزىچ بىرل ۇســلۇبىبىناكارلىق ئ ۋىزامانى هنبىل ۇســلۇبىبىناكارلىق ئ ۇيغۇرئ ۆرۈنۈشــىئالدى ك ېشــى،ت

ــالدى.  هقىشئويما ن ــىدا ياس ــاس ــجىدئاس ــىق نىڭمهس  هرىجىلىكد ۇقىرىي ۋه ۋىقپوالت چى ۆمۈر،پوالت ت ۇرۇلمىس

  .ۇرۇلدىقات ېخنىكىسىداقويما ت هنرىياللىرى بىلېبىناكارلىق مات ۋىقاتارلىق زامانى ېمونتس

 ېھرابىم هيۋهتلىكھئىچىدىكى   ۇنىڭئ ۇپ،بول كۇشاده–هڭئىچى ك ۆركهم،ك ۆرۈنۈشـىتاشـقى ك نىڭمهسـجىد

لىق يارىشــىم هيدانلىرى،ئارىلىقلىرىدىكى ئوخشــاش تام م ېرىزهد ېرىزىلىرى،د ېگىزئ هلگهنماس ك هبىرىگ-بىر ۋه

 ۆركهمك ۇسۇلىدائ هققاشلىقن هجگ هنىۋىئهنئ ۇيغۇرئ ۇسـلىرىتور ۋه ېھرابم هلهنگهناليىھ  هتراپلىقئ ۈۋرۈكلىرى،ت

  .ۇئىپتىخارلىق ئاتا قىلىد ۋهىپ زوق ئاجاي هكىشىگ ۈچۈنئ هتلهنگهنلىكىزىنن

 ۇناسىپم نىڭ»هرىمك ۇرئانق«جايلىرىغا   ۇۋاپىقم ۇنىڭئ ۇپ،بول ېتىرم 11 ېگىزلىكىئ ڭئىچىنى مهسـجىد

ـــلهرھ هزىب ۋه هتلىرىئاي ـــلۇبىنىڭئ هتتاتلىقخ هدىس ـــ ۇس ـــخىلىرىن هتخ هلىقت ۇلۇس،س چىرايلىق  هنبىل ۇس

  قوشتى. ۆسنھ ۆسنىگهھ ڭزىننىتىنى هجخالىقگ ۆرۈنۈشلهرك ۇب ۇپ،بول ېزىلغاني

 ۈزهلگ هلگهنماس ك ۇنىڭغائ  ۋانچىســــى،ئاي ېتىرلىقم ۋادراتكى 48ئـالدىغا ياراشــــقان  نىـڭمهســــجىـد

بىر  ۇنارى،ئىككى م ۇرۇلغانھىالل ئاي قوند ېگىزلىكتىكىئ ېتىرم 40يارىشــىملىق  ۈســتىدىكىئ هقىشــلىرى،ن

  .ۇرماقتات ۇپقوش ھۆسن ۆزگىچهئ هھىرىگهش ۈرۈمچىئ هنبىللىرى غچىرا هڭگارهڭر هتلهنگهنزىنن ۈمبىزى،گ ڭچو

ـــجىد  ـــق مهس ـــجىد ۋاقىت هرھ هزالىرىئ هيئهتھ ۇرۇشباش . هلدىك ۆيدۈرۈپجان ك ۈچۈنئ هنپهئهتىنىم مهس

ــجىد ۇپمۇبول ــقى ئوبرازى، م نىڭمهس ــىتاش ــىرىت ۋه هنزىرىس ــىگهم هس ــىلىس ــجىد هلگهندهك هس  هيئهتلىرىھ مهس

  . دىهلك ۇپبول هرهپدارىقىلىش  ت هلئادىل ھ همئىلمىي، توغرا ھ هسىلىلهرنىقىپ مئالدىغا چى هندادىللىق بىل
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ــــ يېقىنقى ــــىنىڭق هھهريىلالردا ش ــــىپئ هرهققىياتىغات ۇرۇلۇش ــــجىد هگىش قىلىش  ۇرۇلۇشق هتراپىغائ مهس

ىق يجىسمىغا ال-ئىسمى ېگهند »هيتۇلمهئمۇرب« نىڭمهسـجىد ۇپمۇئاز بولمىدى. بول هركىشـىل هلگهنك هئىسـتىكىد

ـــىپئا ـــىل ۈپهيلىدىن،ت هتكهنلىكىك ۋاتلىش ـــىم كىش ـــجىد هربىر قىس ـــو هتراپىدائ مهس  چىقىرىپ ۇكانلىرىنىد داس

 لۇشالرنىۇرۇبىر قىسىم ق هتكۈزىدىغاني هسىرت هنزىرىسىگهم ۇمومىيئ نىڭمهسـجىدقىلىپ،  هقسـهتپايدىلىنىشـنى م

 ۆلهتد نىڭمهســـجىد ۇب ۇالرغائ ۇپ،بول گهكهســـ هھهتتهج ۇب هيئهتلىرىھ ۇرۇشباشـــق مهســـجىدقىلماقچى بولغاندا، 

 هشـــۋىقاتت هھهتتىكىدىنىي ج ۈتۈۋالىدىغان،ك ېھمانالرنىم زىزهئ هنگهلك هھىرىگهشـــ ۈرۈمچىســـىرتىدىن ئ ۋهئىچى 

 هرلهرنىي ۇب مهســــجىد همھ ۆرۈرلۈكىنىز ڭقوغـداشــــنى ۇھىتنىم هتراپىـدىكىئ ۇنىـڭئ ۋه هنلىكىنىئىك ۆزنىكىك

 رنىئۇال ۈشهندۈرۈپ،چ ۋاتقانلىقىنىسىغماي ۇنغائور هسـلىدىكىئ هتجامائ هييارلىمىسـا،ت ۇنئور هتكهجامائ ېتىۋېلىپسـ

  .ۇردىقىلىش نىيىتىدىن ياند ۇرۇلۇشق ۇرازى قىلىپ، ب همقايىل قىلىپ ھ

باشقىالرغا  ۆزىيىلى يازدا ئ–2000دامولال ھاجى  ېرىپجانش هرھۇمم ۈشهنگهنئىرادىسىنى چ ۇب نىڭمهسـجىد 

 كهمهســــجىدبـاھـادا  هرزانئ ۈلۈكلىرىنىم-ۆيجـايـدىكى ئ ېتىرم ۋادراتكى 145بولغـان  هۋهت ىگهۆزئ ۇپ،بول ۈلگهئ

 ۋادراتكى 241 ۇرغانئولت ۋاقتىداى هينئ هزرهتشـــاكىر ھ هرھۇميىلى م–2007 هن،بىل ۇنىڭ. شـــهردىب ۆتكۈزۈپئ

 دامولال ھاجىم ىپجانېرشــ هرھۇمبولغاندا، م ېتىۋهتمهكچىبالىلىرى ســ ۇنىڭجايلىرىنى ئ ۆيئ ېلىدىغانك ېتىرم

الر باشــقى ېتىۋالمىســا،ھازىر ســ مهســجىدجاينى  ۇب« ۇزاكىرىلىشــىپ،م هبىرلىكت هيئهتلىرىھ مهســجىدباشــلىق 

نى جاي ۇب ۇبولسىم ېلىپئ هرزق ۈچۈنئ مهسجىدبىز  ۇڭاش ۇمكىن،لىشى مېس ۇرۇلۇشق ۆلهپي كهمهسـجىد ېلىپئ

لىرىگه ۋاكالىتهن مهمىتىمىن ھاجى جاي ئىگىسى بىلهن قىلدى ھهمده مهسـجىد ھهيئهتقارارنى  ېگهند» ئااليلى

 هرزق هتچىلىكتىنجامائ مهســجىد ھهيئهتلىرى ،قايتا ســۆزلىشــىپ، مۇۋاپىق باھادا كىلىشــكهندىن كېيىن-قايتا

  .  ېتىۋالدىجاينى س ۇب ېلىپئ

 ۈلكىنىم-يۆجايىدىكى ئ ېتىرم ۋادراتكى 195قوشـــنىســـى  ۇيزۇبىر خ هنهي نىڭمهســـجىد هلگهنده،يىلىغا ك-2012

 ېتىشســ كهمهســجىد هنبولســا، ئالدى بىل ېتىۋالىدىغانجاينى ســ ۇب مهســجىد هگهربولغانلىقىنى، ئ ېتىۋهتمهكچىســ

ــــجىد ېيتقاندا،خىيالى بارلىقىنى ئ  ىن،ېيپىكرىنى ئالغاندىن ك هتنىڭ، جامائېچىپجىددىي يىغىن ئ هيئهتلىرىھ مهس

 ۈشــىنىپ،چ هنلىكىنىئىك ۇناســىۋهتلىكم ۋاســىتهبى هنبىلئىســتىقبالى  ېيىنكىك نىڭمهســجىد ېلىشــنىڭجاينى ئ ۇب

  .ېتىۋالدىجاينى س ۇتوپالش پائالىيىتى ئارقىلىق ب هئىئان ۈنلۈكك هبىر قانچ هرىكهتلهندۈرۈپ،ھ هتنىجامائ

ــجىد ۈزدهيىلى ك-2012 ــ ېتىرلىقم ۋادراتكى 723 هرىپىدىكىيان ت نىڭمهس  ۇپبول ۆرۈرز ېتىۋېلىشجاينى س

 هكلىنىپچ هرهققىياتىت ېيىنكىك نىڭمهســـجىدجىددىي قارىمىســـا،  هھۋالغائ ۇب هتلىرىهيئھ مهســـجىدقالدى. 

دىي جىد دىن مۆھتىرهم دامولال ھاجى، بهكرى ھاجىالرهيئهتلىرىھ مهسجىد ۇڭا،. شهتتىي ۇپقالىدىغانلىقىنى تون

ــىھ ېچىپ،يىغىن ئ ــ ۇمجاينى چوق ۇب« هكبىرد هممىس  ۆھتهرهمم هد-هلدىقارارغا ك ېگهند »ېرهكك ېتىۋېلىشس

سايالپ چىقتى.  ۇرۇپپىسىنىتوپالش گ هكىشىلىك بىر ئىئان 21 هئهتلىرىدىنجام مهسجىددامولال ھاجىم باشلىق 

) 6ھاجى،  ۋهلى) 5ھاجى،  ېئمهت)ن4ھاجى،  ۇرېشــــىت) ئـابد3ھـاجى،  همتىمىن) م2ھـاجى،  هكرى) ب1: ۇالرئ

 ۇرســــۇن) ت11ھاجى،  هنجى) ك10ھاجى،  هزىز) ئ9قارىي ھاجى،  هبىبۇلال) ھ8) جـاپپـار ھاجى، 7ئىمىن ھـاجى، 
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ـــهيىن) ھ12ھاجى،  ) 17) روزى ھاجى، 16ھاجى،  ېلىل) ج15) خالىق ھاجى، 14ھاجى،  هلئهت) ت13ھاجى،  ۈس

قاتارلىقالردىن  ) ئهنۋهر ھاجى21، ھاجى ۈپســـۈ) ي20) ئىســـمائىل ھاجى، 19ھاجى،  هھمهد) ئ18ھاجى،  همىتخ

ـــقا ۇنىڭدىنتاپتى. ب پهركىت ـــ ۇلىنىپ هئىئان باش ـــهمهتئالىدىغانغا ئابد ۇرۇپتاپش  قىلىدىغانغا هتھاجى، نازار ۇس

قارىھاجى،  هبىبۇلالھاجىم، ھ همتىمىنھاجىم، م هكرىب ۇرىدىغانغاباشــــق هقارىھاجى، مالىي هھمهدئ ۈســــهيىنھ

 ۇلنىپ ۆپك قۇندائويلىنىپ، ب هتراپلىقئ ۇرۇپپىســــىتوپالش گ هئىئان بۇ. ېكىتىلدىجـاپپار ھاجى قاتارلىقالر ب

قاتنىشـىشـىغا شارائىت ھازىرالش  هڭياخشـى ئىشـقا ت ۇب هرهپنىڭت هرقالماي، ھ ۇپبول ۈكي هرهپكهيىغىشـتا ئاز ت

 هرگهي ېتىرم ۋادراتبىر كى هرھ ۆلۈپ،ب ۆلهككهب 723 هرنىي ېتىرم ۋادراتكى 723بولغان  ېتىۋالماقچىســــ ۈچۈن،ئ

ـــىل ېچىپ،چ ۇلنىپ ـــادى بار كىش ـــجىد ېلىپئ هري ېتىردىنم ۋادراتبىر كى ۇهرنىڭمنورمال ئىقتىس  ۋهقفه كهمهس

 لىپېك هرىكهتكهھ هســتهب-هسكىشــىلىرى ب هســاھ هرھ هنبىل ۇنىڭ. شــهردىيارىتىپ ب ۇرســهتنىقىالاليدىغان پ

 هھهتتىكىج ۇب ڭرىنداشـــلىرىمىزنىېئايال ق ۇپمۇباشـــلىدى. بول ېرىشـــكهب هئىئان ۈچۈنئ ۇرۇلۇشـــىق مهســـجىد

 نهبىل هدبىرىت ۇقولالنغان ب نىڭمهســــجىدبولدى.  ۈلگهياخشــــى ئ هتچىلىككهجامائ هتلىرىپائالىي هســــىرلىكت

  .ۆتكۈزۈۋالدىئ كهمهسجىد ۇپبول ۆلهپت لۇقوت ۇلىنىپ ڭجاينى ۇب ۆتمهيالئارىلىقتىن ئىككى ئاي ئ

 ېتىرلىقم ۋادراتكى 800 نىڭمهسجىدتىرىشچانلىقى ئارقىسىدا، ھازىر  ۇشـۇنداقم هيئهتلىرىنىڭھ مهسـجىد

ـــۈرۈشنامىزى چ تېيىم ـــجىد ېغى،ب ېۋىلىكم ېتىرلىقم ۋادراتكى 500 هيدانى،م ۈش  هنهي هرىپىدهيان ت نىڭمهس

  بار بولدى.  هيدانىم ېتىۋېلىنغانس ېڭىدىني ېتىرلىقم ۋادراتكى 1200

ــجىد ــالغان  هئاالھىد هنهي تهمهس ــ هتتاھار ېتىرلىقم ۋادراتكى 300ياس  هئىچىد ۇنىڭبار، ئ هرراپخانائالىدىغان س

ــــتىنجاخانا قىلىپ اليىھ ۋه هتخاناھاج هچچهن 30 ــــلىھهلىرىئ هممهھ ۇالرنىڭئايرىمخانىلىرى بار، ب هلهنگهنئىس  هس

 ۇندۇقلۇقئور ېغىزئ 3 هييارالنغانت ۈچۈنئ ېســــهللهرباشــــقا ئاجىز، ك ۇنىڭـدىنقوالي قىلىنغـان. ب همھ ۋىزامـانى

 ۈچۈنئ ۇرالمايدىغانالرئورنى، ئولت ېلىشئ هترداســــلىق تاھا ۋه ۇندۇقئور 75بار. تاشــــتىن ياســــالغان  هتخاناھاج

  .  ۇرىدۇت هييارت ۇئىسسىق س ۋاقىت هرھ ۈچۈنئ ېلىشئ هتبار، تاھار ۈچىئ ۇنلىرىدىنئور ېلىشئ هتتاھار هييارالنغانت

 هئىچىد مهســــجىد ۇتۇپ،ت هزهردهن ېھتىياجىنىچىراغ ئ-هزىرن ۇســــۇلمـانالرنىڭم هتكهني ۇســــىبهتم يهنه

ئايرىم ئىككى -ئايرىم ۈچۈنئايالالر ئ-هرئ هزالى، زال ئىچىد هرىكهچىراغ م-هزىربىر ن تهللىكۈســـئ 35 هييارالنغانت

ــــالغىلى بولىدىغان  ۈرۈچكىلوگىرام گ 100 ۆيى،ئ ۇيۇشقول ي ــــ همقازان ھ ڭچو هدان 3س  هيگازلىق ئوچاق. س

بىر خام  ۆي،ئ ۇيىدىغاني ۇچاق-پارقازان، بىر قاچا ڭچو هقاينىتىدىغان بىر دان ۇقـازان، قـاينـاقســــ ۇيـدىغـانقور

  ئىسكىالتى قاتارلىقالر بار.  ېرىيالالرمات

 ۈرۈمچىبولغاچقا، ئ هئىگ هرگهبىر قـاتـار ئـاالھىـدىلىكل ۇقىرىقىـدهكي ىمهســــجىـد(بهيتۇلمهئمۇر)  يـاڭخـاڭ

 هلتۈرۈلۈپ،ك كهمهسجىد ۇجىنازىلىرى ب ۇسۇلمانلىرىنىڭم هتمىلل هرھ ۇقتىن ئارت 80%بولغان  ۋاپات هھىرىدهش

 ههتكئاخىر ۈشــۈرۈلۈپچ زىقىلىنىپ، نامى هرهپبىر ت هبويىچ هرىئىتىئىشــلىرى ئىســالم شــ هتلىكئاخىر ۇالرنىڭئ

(بهيتۇلمهئمۇر)  يــاڭخــاڭيىلى  هريىللىق ئىســــتــاتىســــتىكىــدا ھ هبىر قــانچ ېقىنقىي ېلىۋاتىــدۇ،ك ۇزۇتۇلۇپئ
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ـــجىد ـــۈرۈلىدىغانالرنىڭنامىزى چ ىدهمهس ـــانى  ۈش  هرىجىلىكد ۇقىرىي هئىچىد ڭۇنىبولغان. ب ېچهك 250-200س

  بار.  هخىسلهرمۇش هشھۇرم ۋه هربابلىرىئ همئىيهتزاتلىرى، ج هساھ هرھ هھبهرلهر،ر

 گهنېچىۋېتىلسىرتقا ئ هزگىللهردهم ېيىنكىك ۋهزور ئىنقىالبى  هدهنىيهتم ىمهسـجىد (بهيتۇلمهئمۇر) ياڭخاڭ

 نىمهســـجىد هنبىل ۇناســـىۋىتىم هتســـاياھ هۋ هتســـىرتىدىن زىيار ۋهئىچى  ۆلهتبولغاچقا، د ۇنســـور ۇنلۇققان

 پهكلىت هرىپىدىنتىمىز تۆلى. دهلمهكتهك ۋاملىشــــىپئىزچىل ھالدا دا هھۋالئ ۇب ۆپ،ك ېلىدىغانالرك  ۆرگىلىك

ــىيا، ھىندون ــ ېزىيه،قىلىنغان مااليس ــتان، س ــتان، ئافغانىس ــتان،ئ هئۇدىئىران، پاكىس ــمهبىرل هرهبئ هرهبىس  هش

ـــىر، ياپونى هلىپىلىكى،خ ـــتىرلىرى  هھبهرلىرى،ر ۆلهتلهرنىڭد ۇرغۇنلىغانقاتارلىق ن ۈركىيه، ت هيمىس  هۋمىنىس

 هۋئىران ، مااليســىيا  ۇپمۇ. بولۇدىناماز ئوق هردهي ۇب ۋه. ۇردىقىلىپ ت هتزىيار نىمهســجىد ۇب ۆمهكلىرىئ هتزىيار

رىسى دائى هسىرت هنبىل شىۇقىلىشى، ناماز ئوق هتزىيار نىمهسـجىد ۇب هھبهرلىرىنىڭر ۆلهتد هلگهنك ۈركىيهدىنت

  قالدى. ۇپبول مهسجىد هشھۇرم ۇلغانتون هلقئاراغاخ ۈندهك ۈگۈنكىزورىيىپ  ب

 رىگههتلىتاشــاليدىغان بولســاق، تارىخ ب هزهرن ۇســاپىســىگهھالقىغان تارىخى م هســىردىنبىر ئ نىڭمهســجىد بۇ

  ۇرۇپئىســــىملىرىنى قالد نىڭهخســــىلهرشــــ هشــــھۇرم ۋه هربابلىرىنىڭئ همئىيهتج ۆلىماالرنىڭ،ئ ۇرغۇنلىغانن

 ۇنارنىڭم ۋاقچهرا ۈستىدىكىئ نىڭمهسجىد ۋاقتىدىكى هينىقارىغاندا، ئ ېيتىشالرغا. ئۆرۈۋاالاليمىزك ڭغانلىقىنىما

ــــجىد هئىچىد ــــۇسبولغانالرنى تىزىماليدىغان م ۋاپات هيدىغان،خاتىرىل هتلهرنىپائالىي تىكىمهس  هبىر خاتىر هخس

بولســــا،  هتكهنلهرك ۆلۈپئ ۇســــاپىرچىلىقتايوق،  م ېرىكىد –ئىز  همهس،ئ ېنىقئ ۇغقانلىرىت – ۇرۇقئ ۇپ،بول

 ۈرۈشــتهســ هردىني ۇشــۇم هزىدهب ۇغقانلىرىت– ۇرۇقئ ۇالرنىڭ. ئهنئىك ۇرغانت ۇپپ قويېزىي هخاتىرىگ ۇشــ ۇالرنىئ

  .هكىللهنگهنش هتتاپىدىغان بىر ھال ۇالرنىقىلىپ، ئ

  :  هرقىلغان كىشىل هتچىلىكىنىئىمام نىڭدمهسجى ۇب هيىلىدىن باشالپ ھازىرغىچ-1929

ـــ1  هدهريىلىغا ق-1933يىلىدىن -1929بولغان)  ۋاپات-1935 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1882( هخوج هغزهمئ هئىد) س

  يىل ئىمام بولغان.  4

-1938يىلىدىن -1933بولغان)  ۋاپـاتيىلى -1940 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1863غىمـادى ( هزرهتھ هھهت) ئـابل2

  يىل ئىمام، خاتىپ بولغان. 5 هدهرئايغا ق-3يىلى 

ــاكىر ھ ۇھهممهد) م3  ۈنىك-12 ڭئاينى-6يىلى -1972 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1883( ۋهلىمىنھاجىددىن  هزرهتش

 هپهرئىككى ن بۇ يىـل ئىمـام، خاتىپ بولغان. 33 هدهريىلىغـا ق-1971ئـايـدىن -4يىلى -1938بولغـان)  ۋاپـات

 هپمۇد »ىمهسجىدنوغاي « ۋاقىتالردا ۇش نىمهسجىد ۇب هرشـىلمىللىتى تاتار بولغاچقا، بىر قىسـىم كى ڭئىمامنى

  قالغان. ۇپئاتايدىغان بول

بولغان)  ۋاپات ۈنىك-5 ڭئـاينى-5يىلى -1977 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1900( هھمهدئ هقـارىي خوج ۈســــۈپ) ي4

  يىل ئىمام بولغان. 6 هدهريىلىغا ق-1976يىلىدىن -1970

-1976بولغان)  ۋاپات ۈنىك-5 ڭئـاينىـ-1يىلى -1983 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1918( ېلىـل) ئـابال ھـاجى خ5
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  يىل ئىمام، خاتىپ بولغان. 6 هدهريىلىغا ق-1981يىلىدىن 

-4 ڭئاينى-3يىلى -2011 ۇغۇلۇپ،ت ۈنىك-10 ڭئاينى-5يىلى -1917( ۇردامولال ھاجى غوپ ېرىپجان) ش6

  ىمام، خاتىپ بولغان.يىل ئ 30 همئاز ك هئاخىرىغىچ ۆمرىنىڭيىلىدىن ئ-1983بولغان)  ۋاپات ۈنىك

 هكلىپت ېرىيىلىدىن ب-2002) ۇغۇلغـانت ۈنىك-26 ڭئـاينىـ-12يىلى -1963دامولال ھـاجى ( ۆھتهرهم) م7 

 ۇشــــقائىمام، خاتىپ بول هســــمىيئـاخىرىـدىن باشــــالپ ر ڭئـاينىـ-3يىلى -2011 خـاتىپلىق قىلغـان. هنبىل

  .هيىنلهندىت

ــهيىن) ھ8 ــال ( هھمهدئ ۈس  ېرىيىلىدىن ب-1993) ۇغۇلغانت ۈنىك-22 ڭينىئا-12يىلى -1967قارىي مىرس

  .هلمهكتهك ۇپنائىب ئىمام بول

  :ۇالربولغان، ئ ۇئهززىنم كهمهسجىد ۇب هركىشىل هنئىخالسم ۈركۈميىلىدىن باشالپ بىر ت -1929

ــــىن ( ۇقادىر) ئابد1 ــــهنجان) ھ3 ؛)1945-1889( هغزهمئ هكرهم)  ئ2 ؛)1944-1900ياس  هنجىك هھمهدئ هس

ــــىر)  كارىپجان تا4 ؛)1893-1964(  ېۋىر) خ5 ؛)همهسئ ېنىقيىللىرى ئ غانبول ۋاپات ۇغۇلغان،(ت ۇقويبايت ڭس

) 8 ؛)1997.5.10-1917) تالىپ ئايىپ (7 ؛)1986-1888( همهتئ ۇن)  ئىمىن ئاخ6 ؛)1976.2-1883( هســئهتئ

 هرپىيازچىل ېزاي يار ۇرپانيىلى ت-1932( ۇھهممهت) قادىرھاجى م9 ؛)1999.4.15-1916ھاجى روزى ( ۇرســــۇنت

  .  ېقىپر ھاجى ۇپ) ياق10 ؛)ۇغۇلغانت هھهللىسىدهم

  :هلگهنئاتىلىپ ك هنخىل ئىسىم بىل هشب هريانىدايىللىق تارىخى ج هچچهن ۈزي مهسجىد ۇب

ـــجىد ۇ) ب1 ـــلهپتهد هڭرايونىدا ئ هنلىياڭن ۈرۈمچىئ مهس ـــ هس ـــجىد ېلىنغانس ـــلهپتهبولغاچقا، د مهس «  هس

  اتالغان.ئ هپد» ىمهسجىد هنلىياڭن

ـــجىد ڭخاڭيا« ۋاقىتالردا ېيىنكى) ك2 ـــىدىكىئاتىلىپ ق ۇنداقئاتالغان. ب هپمۇد »ىمهس ـــ ېلىش  هۋهب،س

قىلىشنى  هسودا ئاالق هنبىل ۆكۈمىتىھ هنچىڭم ۇڭگوج ۆكۈمىتىھ ۇسـىيهچارر هيىلىغىچ-1878يىلىدىن -1851

 قۇۋاپىم ڭنىڭشىنجا ۈزۈپ،ت هرنىهرتنامىلش  هڭسىزت هكىلدهئارقىدىن ئوخشـىمىغان شـ-قىلىپ، ئارقا هقسـهتم

 هلگهنده،يىلىغا ك-1895 ېيىن،قويغاندىن ك ۇرىغائوتت هلىپىنىت ۇرۇشق ۇلخانىســــىكونســــ ۇســــىيهجايلىرىدا ر

 ۇسىقور ۆمىكىئ ۇسـسـۇلئ-ئورنى ھازىرقى ناخشـا ۇنىڭ. ئۇرۇلغانق ۇلخانىسـىكونسـ ۇسـىيهر هسـمىير ۈرۈمچىدهئ

ـــودا رايونى ب هئاالھىد ارايونىد هنلىياڭن ۈرۈمچىنىڭئ ۇالرئىدى. ئ هئىچىد ـــىمال ت هلگىلهپ،س ئىتتىپاق  هرهپتهش

ھازىرقى ســاي  هربتهرايونى ، غ ۈچتاشئ هنۇبتاج ېگراســى،شــامالباغ چ هرقتهشــ ۇشــى،يولى تىياتىرخانىســى دوقم

 زۈمىنىۈســودا قىلىش ت هركىنئ ۇســىيهلىكلهرنىڭر هســودا رايونى ئىچىد ۇب ېكىتىلىپ،يولى پاســىل قىلىنىپ ب

 هرغۇالن،قازان ، ئوفا ، م ڭئاســــىيانى ۇرابولغان ئارىلىقتا ئوتت هيىلىغىچ-1913يىلىدىن -1852. غانولغا قويي

ونىغا سودا راي ۇقىرىدىكىي هرلهرسودىگ هۋهلىكىدىكىت ۇسـىيهر هلگهنقاتارلىق جايلىرىدىن ك همهيشـ ۋه هنتتاشـك

 ڭ، زىشـــى ڭخاڭيا ېلىج ڭ،اڭخيا ڭيۇ، جىشـــا ڭخاڭيا ۇڭشـــىڭرىنج ڭخاڭ،يا ېشـــىڭد ڭخاڭ،يا ېخېد ېلىپك

ــىڭما ڭخاڭ،يا ــىڭ، تىي ڭخاڭيا ۋش ــودا چو ۇپبول ڭخاڭيا هنش ــىرك ڭئونلىغان س ــۇرغانق هتلىرىنىش  ۇنىڭ. ش
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 ۇب ېلىنغانرايونغا ســـ ۇشـــۇم همدهئاتىلىپ قالغان، ھ هننام بىل ېگهنرايونى د »ڭخاڭيا«ســـودا رايونى  ۇب هنبىل

 »ىمهسجىد(رايونى) كوچىسـى  هجنهبىلهرئ« ۇىپ قالغان. بڭنام سـى ېگهند »ىمهسـجىد ڭخاڭيا« كىمۇمهسـجىد

  .  ۈرىدۇبىلد ۇقۇمنىئ ېگهند

 هئىچىد  ۇالرنىڭئىمام بولغان، ئ ۆلىماالرئ ۆپك تهمهســـجىد ۇب هريانىدا،يىللىق تارىخ ج اقۇزئ مهســـجىد) 3
يىلىدىن -1933بولغان)  تۋاپايىلى -1940 ۇغۇلۇپ،يىلى ت-1863غىمادى ( هزرهتھ هھهتيىلالردا ئابل ېيىنكىك

-1883( ۋهلىمىنھاجىددىن  هزرهتھ اكىرشـ ۇھهممهديىل ئىمام، خاتىپ بولغان، م 5 هدهرئايغا ق-3يىلى -1938
 33 هدهريىلىغا ق-1971ئايدىن -4يىلى -1938بولغان)  ۋاپات ۈنىك-12 ڭئاينى-6يىلى -1972 ۇغۇلۇپ،يىلى ت

 هربىر قىسىم كىشىل هۋرلهردهد ۇام تاتار مىللىتىدىن بولغاچقا، شئىم هپهرئىككى ن ۇيىل ئىمام، خاتىپ بولغان ب
  قالغان. ۇپئاتايدىغان بول هپمۇد» ىمهسجىدنوغاي « نىمهسجىد ۇب

 نهئىشــلىتىلگ ۈچۈنئ هتســىرتىغا زىنن نىڭمهســجىد ۇرۇلۇشــىداق ېتىملىقئىككىنچى ق نىڭمهســجىد) 4

ىم بولغاچقا، بىر قىس ېرىلگهنسىرالر ب ېشـىلي ۆك،ك ۆرۈنۈشـىگهتاشـقى ك نىڭمهسـجىد  هڭلىك،ر ۆكخىشـالر ك

  .  ۇئاتىشىد هپمۇد»  مهسجىد ۆكك« نىمهسجىد ۇب ېرىنداشالرقازاق ق ۇپمۇبول هر،كىشىل
تى پائالىيى هشخاتىرىل ۈتكهنلىكىنىپ مهســجىد ۇپ،تامام بول ۇرۇلۇشــىقايتا ق نىڭمهســجىديىلى -2005) 5

 ۋه هســىرىت همئىيهتتىكىجانلىنىپ، ج هتلىرىپائالىي ىيىپ،ۆپجامائىتى ك نىڭمهســجىدئالدىدا،  ېرىشب ېلىپئ
 ۇب هتجامائ ۈچۈنئ هتكهنلىكىپ كۋاتلىشىئا هھهتتىنج هرھ مهسجىد ۇب ۆتۈرۈلۈپ،ك هسـسـهبىر ھ هنهي هرىجىسـىد

ناماز  تهمهســجىدتاپقان. ھازىر   ۇۋاپىقئاتاشــنى م هپد »مهســجىد ۋاتئا« هنىي هپ،د »هيتۇلمهئمۇرب« نىمهســجىد
  .هلمهكتهئاتاپ ك هپد »هيتۇلمهئمۇرب« هرمۇباشقا كىشىل همئىيهتتىكىج ۋه هتلهرساندىكى جامائ ۆپك غانۇيدىئوق

مىللىتى،  ڭئورنى، ئىمام بولغان ئىمامنى ېلىنغانيىللىق تارىخىدا ســــ 120 ۆزىنىڭئ مهســــجىد ۇب ئومۇمهن

  .هلگهنئاتىلىپ ك هننامالر بىل-خىل ئىسىم هرشارائىتى ئاساسىدا ھ ۇمىيئوم نىڭمهسجىد ۋه هڭگىر نىڭمهسجىد

 ۋهئورنىنى  همئىيهتتىكىج ىنىڭمهســــجىد(بهيتۇلمهئمۇر)  يـاڭخـاڭدامولال ھـاجىم  ېرىپجـانشــــ مهرھۇم

 ۇرۇشباشــــق نىڭمهســــجىد ۇنىئ ۈزۈپ،بىر قاتار پىرىنســــىپالرنى ت ۈچۈنياخشــــىالش ئ ېخىمۇت هســــىرىنىت

  :ۇالرمىزان قىلدى، ئ ېتهكچىي هتلىرىدىكىپائالىي
  تىرىشىش. ۈچۈنئارا ئىتتىپاقلىقىنى ساقالش ئ-ۆزئ هتلىرىنىڭجامائ مهسجىد اقىتۋ هرھ  .1
  قىلىش. ۋارىسلىق هنئهنىلىرىگهيىللىق ئ اقۇزئ نىڭمهسجىد هتلهردهدىنى پائالىي تىكىمهسجىد  .2
 ۇشىغا،ساغالم بول ۇشــىغا،نورمال بول ۇشــىغا،بول ۇيغۇنئ هرىئهتكهشـ هزمۇننىڭم ۆزلهشـتهسـ هبلىغت-ۋهز  .3

  قىلىش. هتلىككاپال هتمهسلىككهك ېغىپئ هھهتتهكىر جپى
  قىلىش. هتلىككاپال ېتهكلهشكهي هنبىل هقىدهئ ۋه هساغالم ئىدىي هھهتتىنج هرھ هتنىجامائ  .4
 ۋاقىتتا هرقانداقھ ۈچۈنئادا قىلىنىشــــى ئ هنبىل ۇزۇرھ هم،نورمـال، خاتىرج هتلهرنىـڭدىنى پـائـالىي  .5

  قىلىش. هتلىكالساقالشقا كاپ ۇقىملىقىنىم مهسجىد
 ۋهقائىدىســــى  ۈتۈشك ېھمانم ېھمانغام هرقانداقھ هلگهنســــىرتىدىن ك ۋهئىچى  ۆلهتد كهمهســــجىد  .6

  قىلىش. ۇئامىلهم هبويىچ ۈزۈمىتاشقى ئىشالر ت
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 ۇئامىلهياخشـــى م ۇســـاپىرالرغايولدا قالغان م همبهغهل،ك ېســـهل،ك هلگهنك ېيتىپئ هردد كهمهســـجىد  .7
  .ېلىشلىق يولغا سچىراي هدهرقىلىپ ئىمكانق

  .ۇرۇشيوقالپ ت ېلىپ،ئ هۋهرھالىدىن خ هتلهرنىڭجامائ ېسهلچانياشانغان، ك هتراپىدىكىئ مهسجىد  .8

  .ۇنالشتۇرۇشئىشلىرىنى ياخشى ئور هتلىكئاخىر ېيىتالرنىڭم ېلىنگهنك ېلىپئ كهمهسجىد  .9

  ماسلىشىش.  هتلىرىگهيپائالى ۇنالشتۇرۇشىغا،ئور ۇنالرنىڭئور ۇرغۇچىباشق هرىجىلىكد ۇقىرىي .10

 ۇرغۇنلىغانپايدىلىق ن هتكهجامائ ىمهســـجىد (بهيتۇلمهئمۇر) ياڭخاڭمىزانالر ئاســـاســـىدا، -هقائىد يۇقىرىقى

يىلقى رامىزان -2013 ۇپمۇ،قوزغىدى. بول هســــىرلهرنىياخشــــى ت همئىيهتتهج ېرىـپب ېلىـپئ هتلهرنىپـائـالىي

 تىپېككولل لىرى،يوقالش ئىشــــ ېســــهللهرنىك ۇرخانىدادوخت هتلىرى،پائالىي هتكۈزۈشئىللىقلىق ي ېيىدىكىئ

 »ېزىتىگ هچلىكك ۈرۈمچىئ« ،»ېزىتىگ ڭشىنجا«قوزغاپ  هسىرزور ت همئىيهتتهج ۇنالشـتۇرۇشلىرىئور ېيتالشھ

ــــى ېلېۋىزىيهت ۈرۈمچىئ« ۋه ــــىس ــــتانس  ۇالرقىلدى، ئ هلپدىققىتىنى ج ۇنلىرىنىڭقاتارلىق ئاخبارات ئور» ئىس

  قىلدى.  هۋهرخ هتلهرنىپائالىي ۇئايرىم ھالدا ب-ئايرىم

ــجىد (بهيتۇلمهئمۇر) ياڭخاڭ ــق مهس ــجىديىلالردا  ېقىنقىي هيئىتىھ ۇرۇشباش ــارائىتىنى ت نىڭمهس  مۇېخىش

 قىملىقې، ي ېنىكي ڭراتقۇلىرىنىيا ۋازئا ېلىش،جايناماز س ۆلچهملىكئ هئىچىگ مهسجىدياخشـىالشـقا تىرىشتى. 

 ۋه ۇتۇشيور هنر بىلۇچكىالئىقتىدارلىق المپ هئاالھىد ۆۋهنت اتىهرپىيتوك ســــ نىمهســــجىـدچىقىرىش،  ۋازدائـا

ــــجىد ــــتۇرۇپ،كىتاب جاھازىلىرىنى ئور هئىچىگ مهس چىقىش قاتارلىق  ېھتىياجىدىنئ هنىۋىم هتنىڭجامائ ۇنالش

 خاڭياڭ ۇڭا. شهلمهكتهك ېرىشىپياخشـى باھاسىغا ئ هتچىلىكنىڭجامائ هڭك هپئىشـل هتلهرنىخىزم ۇرغۇنلىغانن

ــــجىد لمهئمۇر)(بهيتۇ ــــ ۈرۈمچىيىلى  ئ-1996 ىمهس  ۈرۈمچىيىلى ئ-1997 ه،ىتاغ رايونى بويىچهڭرت هھهرلىكش

ــــ ــــىنجا-1998 ه،بويىچ هھىرىش ــــ ۈرۈمچىيىلى ئ-1999 ه،ئاپتونوم رايونى بويىچ ۇيغۇرئ ڭيىلى ش  هھهرلىكش

ــاغت ــكشــــ ۈرۈمچىيىلى ئ-2002 ه،رايونى بويىچ هڭرىت ــاغت هھهرلى  ۈرۈمچىيىلى ئ-2005 ه،رايونى بويىچ هڭرىت

ئاپتونوم  ۇيغۇرئ ڭيىلى شىنجا-2012 هبويىچ هھىرىش ۈرۈمچىيىلى ئ-2007 ه،رايونى بويىچ هڭرىتاغت هھهرلىكشـ

ئىســـالم دىنى  ۇڭگويىلى ج-2000باھاالندى.  ۇپبول »ۇنىســـور هتياخشـــى دىنى پائالىي هشـــتهب« هرايونى بويىچ

يىلى ئولىمپىــك -2008. هقــدىرلىــدىت هپد »دمهســــجىــ همۇنىلىــكئىلغــار ن« هبويىچ هملىكهتم همئىيىتىج

-2011. »مهسجىدساقلىغان  هئاالھىد ۇقىملىقنىم« هريانىدايىغىنى ج هنتهربىيهت ېيىپالرم يىغىنى، هنتهربىيهت

 ۇپبول »مهسجىدئىتتىپاق « هئاپتونوم رايونى بويىچ ۇيغۇرئ ڭيىلى شـىنجا-2012 ه،بويىچ هھهرشـ ۈرۈمچىيىلى ئ

ــ ۈرۈمچىئ يىلى-2013باھاالندى.  ــور هتدىنى پائالىي هبويىچ هھىرىش ــىنىمالىي ۇنلىرىنىڭس قىلىپ  هتنازار هس

ــق ــ ۈرۈمچىيىلى ئ-2013باھاالندى.  ۇپبول»  ېكتىپئىلغار كولل« هھهتتهج ۇرۇشباش رايونى  هڭرىتاغت هھهرلىكش

ــتهب«ئىتتىپاقلىقىدىكى  هتلهرمىلل هبويىچ ــى هش ــور هتدىنى پائالىي» ياخش يىلى -2013دى. باھاالن ۇپبول ۇنىس

  باھاالندى. ۇپبول»  ېكتىپدىنى ئىستىلى ئىلغار كولل« هبويىچ هھىرىش ۈرۈمچىئ

قىلىپ  ېتهكچىيولىدا ي هتھىداي ىمىزنىمهســــجىدقىلغاي،  هھمهتر هجامائىتىگ مهســــجىدتـائاال  ئـالالھ

  . ئامىن! هرگهيب
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  ھهدىس شهرھىدىن ئۆرنهكلهر

 كتاب اإلميان

  ④ئىمان ھهققىده

  
َ َقْن . 3 ِ نَِس بِْن َمالٍِك َر

َ
ُ أ ُ يِبِّ َصىَل َقنُْه َعِن اجَّ ابّٰ   :َم قَاَل َعلَيِْه وََسلَّ  ابّٰ

ْن يَُكوْ « 
َ
ُ َن ثََالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِْه وََجَد َحالََوَة اِإلْفَماِن، أ َحبَّ  ابّٰ

َ
ُ أ ُ ا  َورَُسو ِْه ِممَّ َ

إِ
ْن حُيِبَّ الَمرَْء َال حُيِ 

َ
ِ بُُّه ِاالَّ ِسَواُهَما َوأ ْن َفُعوْ  ِبّٰ

َ
ْن يَْكَرَه أ

َ
ْن ُفْقَذَف َد ىِف الْ َوأ

َ
ُكْفِر َكَما يَْكَرُه أ

  » يِف اجَّارِ 
 ۇنداقم هلهيھىســـســـاالمنىڭئ هيغهمبهرپ دىنۇهنھئ هزىيهلالھۇئىبنى مالىك ر ئهنهس

 ۋىتىگهھاال ڭبولســــا، ئىماننى هكىمد هتخىســــل ۈچئ« قىلىنـدى: ۋايهترى ېگهنلىكىد
 هرســـىدىنن هرقانداقباشـــقا ھ ۇنىڭغائ هلچىســـىئ ۇنىڭئ ۋه:  ئالالھ ۇالر. ئېرىشـــىدۇئ

وست د هقسىتىدىالم ۇتۇشت ئالالھنى دوست تهقهبولىشى، بىر كىشىنى پ ۈيۈملىكرهكســ
يامان  هكۆرگهندقايتىشنى ئوتقا تاشلىنىشنى يامان ك ۇپرىغاك ۇتىشى،ھالدا دوست ت ۇتقانت
  .»ۆرۈشىك

  ۇمى مهنىسى)ئۇم( املعىن العام

ُ رَضََب ﴿ ْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُقَها يِف الَسمَ  ابّٰ
َ
ُكلََها لَكَّ ِحنْيٍ بِإِْذِن َربَِّهاآَمَثًال لَكَِمًة َطيِّبًَة َكَشَجَرٍة َطيِّبٍَة أ

ُ
   ﴾ِء، تُْؤيِت أ

واىه تناب اجتلك اللكمة لكمة احكوحيد واإلخالص، إذا غرست ىف القلب ونمت وترعرعت بامتثال األوامر واج
ِ  آتت أكلها، وأثمرت حبا ، وينمو هذا احلب ويزداد، ويرتىق صاحبه باالستغراق ىف الفرائض واجوافل،  ِبّٰ ، وحبا لرسو

ه وما ونفسه. ه ووا ه من و   ح يغطى حب اهللا وحب رسو لك املشاعر، وح يكون اهللا ورسو أحب إ
 ېخىش ۇسـتهھكهم،) يىلتىزى مهلىمىسـى(ئىمان ك ۆز: ياخشـى سـدىهلتۈربىر مىسـال ك ۇنداقئالالھ م ﴿

                                                        
  .الردابٻشى ائلدىنقى ساندىن بىرىلدى. »المنهل الحديث في شرح الحديث« ④
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 ﴾ ۇئوخشايد هرهخكهد ېسىلئ ۇرىدىغانت ېرىپب ېۋهم ۋاقتىدا-ۋاقتى هنئىزنى بىل هببىنىڭئاسـمانغا تاقاشقان، ر
  .)ئايهتلهر-25~24ئىبراھىم /ۈرهس-14(

قىلىش  هتادئالالھقا خالىس ئىب هلتۈرۈش،ئىمان ك هبىرلىكىگ ڭئالالھنى ۆز __س ئاشۇ
لىش، قى همهلئىشالرغا ئ ۇيرىلغانب ۇنالشسا،ئور هلبىگهق ڭ) ئىنساننىهلىمه(كۇ ئ هگهرئ هلىمىسىدۇر،ك

وست ئالالھنى د __ ۇ. ئېرىدۇب ېۋىسىنىم ۇئ ېتىلسه،ي-ۆسۈپئ هنتوسقان ئىشالردىن ساقلىنىش بىل
 لىدۇ،ۈكسىي ۇتۇشدوست ت ۇب هتىجىلىنىدۇ،ن هنبىل ۇتۇش،دوست ت هلچىسىنىئ ڭئالالھنى ۋه، ۇتۇشت
 نىچه،ۆرلىگىئ ۇقىرىي هنقىلىش بىل ېرىلىپب هتلهرنىئىباد هفلهن ۋه هرزپ ۇتقۇچىدوست ت ۈچىيىدۇ،ك

 هزگۈ) سڭكىشىنى ۇ(ئ ۇتۇشدوست ت هلچىسىنىئ ڭئالالھنى ۇتۇش،ئاخىرى ئالالھنى دوست ت
بالىسىدىن ،  ۇنىڭغائ هلچىسىئ ڭئالالھنى ۋهئالالھ  هتتاھ ۇ،قاپاليد هممىسىنىھ ڭرنىهزالىئ

  . ۇبولىد ۆيۈملىكرهكس ېنىدىنمۇج ۋه ۇنياسىدىن،د-دادىسىدىن، مال

ف الشاقة والرضا بقضائه وقدره، بل يتلىق املحنة  وتربز آثار هذا احلب ىف امتثال أمر اهللا، واحكثذ بالعبادة واحكاك
  .باجفس الراضية املطمئنة وبنفس الروح ال يتلىق بها املنحة

ـــ بۇ ـــ همرىگهئ ڭئالالھنى هتلىرىئاالم ۇتۇشت تدوس ـــتا،بويس جاپالىق دىنى  ۋه هتنىئىباد ۇنۇش
 هۋدىلىنىپالگ ۇشــــتارازى بول هقدىرىگهت ۆكمىھ ڭقىلىشــــتا، ئالالھنى ېسھ ۇزۇرھ هجبۇرىيهتلهرنىم

 ۇبۇلق ۋغىنىسو هن،بىل تهيپىياروھى ك همجخاتىر هن،) رازىمۇتقۇچى(دوسـت ت ۇئ هلكىقالماسـتىن ب
  .ۇقىلىد ۇبۇلقىيىن سىناقنى ق هنبىل ۆزىئ هيپىياتنىڭروھى ك غاندىلىقى

فاملحب ير بل حيب لك أفعال املحبوب، وحيرص بل أن ال خيالفه أو يغضبه، ويتفرع عن هذا احلب حب 
، ويتفرع عن هذا احلب حب الصاحلني وجمالستهم واالقتداء بهم وتتبع  من حيبه اهللا ورسو من أجل حب اهللا ورسو

ء إال ألنهم صاحلون، وألن حبهم من حب اهللا، و هم، ال ل ِ  سريتهم، وامليل إ   ، و اهللا. ِبّٰ
ـــت ـــتىن ب ۇپالرازى بول ۇتقۇچىت دوس ـــت ت هلكىقالماس  هرىكهتلهرنىڭھ-ئىش ۇتۇلغۇچىنىڭدوس

 ۈلۆڭئاچچىقالتماســـلىققا ك ۇنىقارشـــى ئىش قىلماســـلىققا ياكى ئ ۇنىڭغائ ۇ،ۇرىياخت هممىســـىنىھ
 ۋهئالالھ  ۈچۈنئ ۇتۇشدوســت ت هلچىســىنىئ ۇنىڭئ ۋهئالالھنى  ۇتۇشــتىن،دوســت ت ۇنداقب لىدۇ،ۆب
ــت تهئ ۇنىڭئ ــى دوس ــت ت ۇتقانلچىس ــىنى دوس ــت ت ۇنداقب ۇ،تارماقلىنىد ۇتۇشكىش ــتىندوس  ۇتۇش

ولىغا ي ۇتقانت ڭۇالرنىقىلىش، ئ ۈلگهئ ۇالرنىئ ۇتۇش،دوست ت ۆھبهتلىرىنىس ۇالرنىڭئ ۋهسـالىھالرنى 
لغانلىقى، بو هرسالىھ كىشىل ۇالرئ هقهتبولىشى) پ ۇنداق(ب ۇ،تارماقلىنىد ۈزلىنىشي ۇالرغائ گىشىش،هئ
قى رازىلى ڭبولغانلىقى، ئالالھنى ۈملىسىدىنج ۇتۇشـنىڭئالالھنى دوسـت ت ۇتۇشدوسـت ت ۇالرنىئ ۋه
  .ۈچۈنبىر ئىش ئ هتيولىدا بولغانلىقىدىن ئىبار ڭبولغانلىقى، ئالالھنى ۈچۈنئ

، وبغض الكفار والفسقة والعاصني. وينتج عن هذا احلب ويتفر ع عن هذا احلب بغض ما يبغضـه اهللا ورسو
  وذلك اكغض بغض ألن يعود املؤمن إىل ذلك الظالم، ظالم الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه وأخرجه إىل اجور. 

ـــت ت بۇ ـــتىن،دوس ـــىئ ۇنىڭئ ۋهئالالھ  ۇتۇش ـــى ك هلچىس ـــنى ئ ۆرمىگهنياخش  رۈش،ۆك ۆچئىش
 هتنىگهنچ همرىدىنئ ڭپـاســــىقالر، ئـالالھنىـ ۈزمهيـدىغـانقول ئ ۇنـاھـدىنگ ۇچىالر،قىلغ ۇپرىلىقك

ـــىيالرنى ئ ـــت ت ۇب ،تارماقلىنىپ چىقىدۇ ۆرۈشك ۆچئاس ـــ ۋه ۇتۇشدوس ـــۆرۈك ۆچئ ۇئاش تىن ئالالھ ش
 ىڭنۇئ ېيىنچىقارغاندىن ك ۇقلۇققايور ۇنىئ ۋه ېيىن،ىن كۇتقۇزغاندق ۇلمهتتىنكىشـــىنى ز مىنۇئم
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  .ۇچىقىد ېلىپك ىۆرۈشك ۆچقايتىشنى ئ ۇلمىتىگهز ۇپرىلىقنىڭ: كۇلمهتكهز ۇئاش
رجة من احلب بلغ قمة اإليمان، وتمتع حبالوته وســعد بســمّوه ونوره وهدايته، واكنت  اجلنات   من بلغ هذه ا

  العىل مع اجبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أوحك رفيقا .
 ۇ،دبولى هتكهني هللىســىگهپ ۇقىرىي ڭئىماننى هتســهي هرىجىســىگهد ۇب ىڭۇتۇشــندوســت ت كىم 
ھىدايىتىدىن  ۇنىڭئ ۋه ۇرىن ۇنىڭئ ۈكســــهكلىكى،ي ڭئىماننى ۇزۇرلىنىدۇ،ھ ۋىتىدىنھاال ڭئىماننى

ــ هيغهمبهرلهر،پ ۇنىڭغا. ئۇقىلىد ېسھ هختب ــالىھالر بىل هھىدلهر،ســىددىقالر، ش  هرهننهتلئالى ج هنس
  بۇالر نېمىدىگهن ياخشى ھهمراھالر! .ۇىدبول ھازىرالنغان

  ئهرهب تىلى جهھهتتىكى ئىزدىنىشلهر)( العربية املباحث

مبتدأ، واجلملة بعده اخلرب، وجاز اإلبتداء به وهو نكرة ألن احكنوين عوض عن  » ثالث» « ثالث من كن فيه« 
ه، واحكقدير ثالث خصال وحذف املعدود جيزي  تذكري العدد وتأني ة أمور، ثه، فيصح أن نقول : ثالثة، أي ثالثاملضاف إ

  تامة هنا، أى من وجدن فيه. » اكن« و 
 ۇبتىدا،م ۆزس دېگهن » ثالث« ئىبارىسىدىكى   » بولسا هكىمد هتخىسل ۈچئ« » هِ يْ فِ  نَّ كُ  نْ مَ  ٌث الَ ثَ « 

ى ولىشب ۇبتىدام ڭنى »ثالث-ۆزس« ۇبولغان ئ هتتهئىنىقسىز ھال هۋهر،خ ۇملهكىيىنكى ج ۇنىڭدىنئ
ىنچى ئىكك ڭبىرىكمىنى هتلىكقالغان ئىزاپ ۈشۈپنونلىشىشى چ نىڭ» ثالث « ۇئ ۈنكىجائىز بولدى، چ

 ۈشۈپچ ۇچىنىڭ، سانالغ»هتخىسل ئۈچ« »خصال ثالث« . قىياس قىلىنىشى:ۇقلىمىسىتول هزاسىنىڭئ
جائىز  ۇېلىشىنىمك ۈردهئاياللىق جىنسى ت ۋه ېلىشىنىمۇك ۈردهجىنسى ت هرلىكئ ڭساننى ېلىشى،ق

 ۇپىئىلى ب » اكن« ۇ،توغرا بولىد ېيىشىمىزمۇد »ئىش ئۈچ«» أمور ثالثة« يهنى »ثالث«  ڭ. بىزنىۇقىلىد
 ۈشىنىشكهچ هپد »بولسا هۋجۇدم كىمده« »همن وجد في« دىگهننى »همن كن في« پىئىل، ۇقتول هردهي

  .ۇبولىد

مان موجودة ىف املؤمن بوجود اإليمان، لكنه أى أحس وشعر حبالوة اإليمان، فحالوة اإلي »وجد حالوة اإليمان«
ال حيسها وال يستثها إال من اكنت عنده هذه اخلصال اخكالث، فاملؤمن مثله مثل آكل العسل، حالوة العسل حمققة 
ىف آكله، لكن إن اكن اآللك ىف صحة وراحة بال فهو يستطيبه وحيس به ويتثذ حبالوته، وإن لم يكن ىف صحة، أو 

كال مهموما بأمر من األمور لم حيس  طعما ولم يشعر حبالوته، وكذالك املؤمن إن حصل الصفات اكن مشغول ا
   اخكالث وجد حالوة اإليمان، وإالَّ لم يسعد بإيمانه ىف دنياه ولم ينتفع به اجفع الاكمل ىف أخراه.

 ۇ،قىلىد سېھ ۋىتىنىھاال ڭئىماننى »ېرىشــــىدۇئ ۋىتىگهھاال ئىماننىڭ« »اإليمان ةوجد حالو«
. هۋجۇتبولغانلىقتىن م هۋجۇتئىمان م هكىشــــىد ئمىنۇم ۋىتىتاتلىق ھاال ڭئىمـاننى ېزىـدۇ،ســــ

. يدۇۇزۇرلىناالھ ۇنىڭدىنئ ۋه ۇقىلىد ېسبولغان كىشىال ھ هتخىسل ۈچئ ۇب ۆزىدهئ هقهتپ ۇنىئ ېكىن،ل
 ۈچىدهگيى ۇنىئ همىتاتلىق ت هسهلنىڭئوخشـاش، ھ ۈچىگهيىگ هسـهلمىسـالى ھ ڭكىشـىنى ئمىنۇم
 هننى ياخشىك»هسـهلھ« ۇئ ۇئ ۇنداقتابولسـا ئ هتسـاالم ۈچىيىگ ېكىنل ،»ۇبولىد« ۇئهييهنلهشـكهنم
م ســاغال »ۈچىيىگ« ۇئ هگهر. ئهززهتلىنهلهيدۇل همىدىنتاتلىق ت ۇنىڭئ هلهيدۇ،سـىز ۇنىئ ۇ،بىلىد هپد
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 دۇ،هلمهيســىز ىنىهمت ۇنىڭبولســا ئ همكىنغ هنئىش بىل هربىئارام بولســا، بىر ۆڭلىبولمىســا ياكى ك
 كهۈپهتس ۈچئ ېلىقىكىشى ھ مىنۇئئوخشــاش م ۇنىڭغا. ئاشــۇقىاللمايد ېسھ همىنىتاتلىق ت ۇنىڭئ

 ىكهخىتلادا بۇنيد ۇب هنبولمىســا ئىمانى بىل ۇنداقئ ېرىشــىدۇ،ئ ۋىتىگهھاال ڭبولســا،  ئىماننى هئىگ
  .ۇېرىشهلمهيدئ هنپهئهتكهم ۇقدىن تول»ئىمانى« ۇئ هتتهئاخىر ۇ،بواللمايد

وقد جاء ىف بعض الروايات "وجد طعم اإليمان" وىه بمعىن الرواية املذكورة، ألن طعم اإليمان عند املؤمن ال 
. وملا اكن الطعم واحلالوة من صفات املطعومات اكن احكعبري بها ىف جانب اإليمان جمازيا بل سبيل  يكون إال حلوا

  وة.االستعارة احكرصحيية، بتشبيه انرشاح الصدر باحلال
 هپد »ىدۇقىل ېسھ همىنىت ئىماننىڭ» « اإليمان طعموجد  « ۋايهتلىرىدهرى هزىب نىڭ»ھهدىس«

 همىت ئمىنلهردىكىۇم ڭئىماننى ۈنكىچ هنىده،م ۋايهتتىكىرى ېىلىنغانتىلغا ئ ۇقۇرداي ۇئ  هلدى،ك

 هكلىكلهرنىڭ) يىمهمتاتلىق ت (تاتلىقلىق، ۋهتھاال ۋه هم. تۇتاتلىق بولىد هقهتالپ

 هش،ئىپادىل هنبىل همتاتلىق ت ۇمىقدارىنى ئ ڭبىرى بولغىنىدا ئىماننى ىرىدىنھىدىلىكلئاال

 دا )حييةاحكرص ة(االستعار هئوخشىتىلغانلىقتىن ئاشكارا ئىستىئار همگهتاتلىق ت همنۇنلىقىم ۆڭۈلنىڭك
  .ۇبولىد هنام ۆچمهبىر ك كهلگهن

ه مما سواهما« والفعل خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره: »  أن« ملنسبك من املصدر ا » أن يكون اهللا ورسو أحب إ
ره إحداها كذا ، وثانيتها كذا، وثاخكتها كذا إن روىع يىه أى اخلصال اخكالث كذا وكذا وكذا إن روىع املجموع، وتقد

  لك من اخكالث بل حدة.
ه أحب ورســو اهللا يكون أن «  هممهباشــقا ھ ۇنىڭغائ هلچىســىئ ۇنىڭئ ۋه ئالالھ » «ســواهما مما إ

ــىدىنن ــىبول كرهكۈۆيۈملســ هرس ــقانپىئىلدىن ق ۋه » أن» « ۇش قالغان  ۈشــۈپچ هســتهرم ېلىپالش
 »هتخىســـل ۈچئ«ئۇالر  :قىياســـى ۇنىڭئئهگهر يېغىندىســـى نهزهرگه ئېلىنســـا  هۋىرى،خ ۇپتىدانىڭم
ـــا ئاالھىده نهزهر بىرى  هرھ ۈچنىڭئ هگهر. ئ»ۇبولىد ېگهند« ۇنداقتۇرم ۋه مۇنداق ۇنداقم گه ئېلىنس

 ېگهند« ۇنداقم ۈچۈنچىســـىئ ۇنداق،ئىككىنچىســـى م ۇنداق،بىرىنچىســـى م قىياس قىلىنىشـــى:
  .»ۇبولىد

ه  » وأن يكره أن يعود ىف الكفر«  ه، وخد فيه مضـمن معىن استقر، أى رجع إ يقال : خد إىل كذا أى رجع إ
  وانغمس واستقر فيه.

ـــنى يامان ك پرىغاۇك» «الكفر ىف يعود أن يكره أنو	«     »قايىتتى هرگهپاالنى ي« »ۆرۈشقايتىش
ه رجع»	«	 كذا إىلخد « هنىدهم ېگهند ــى» هخد في«. دېيىلىدۇ »	إ ــتى» «اســتقر « ئىبارىس  »ئورۇنالش
  .ۇبولىد »قايتىپ، پاتتى، قارار تاپتى ۇنىڭغائ«: هنائالغان، م هئىچىگ ۆزئ هنىسىنىم

ــابهة لكراهته أن يقذف ىف اجار، فقوأى كراهة »  كما يكره أن يقذف ىف اجار«  ــفة »  كما يكره«  مش ص
  مصدرية . » ما«  ملصدر حمذوف . و

 :  ئوتقا تاشلىنىشنىهنام »كۆرگهندهك يامان تاشلىنىشنى ئوتقا» «اجار ىف يقذف أن هكما يكر«  
 هسدهرنىڭقالغان م ۈشـۈپچ ،سـۆز » هكما يكر«  ،هرىجىدهد ۆرىدىغانئوخشـاش يامان ك ۆرۈشـكهيامان ك
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   .ۇشۇمچىسىق هسدهرم » ما« دىكى  »كما «  ۈپىتى،س

  
  ھهدىسشۇناسلىق)( احلديث فقه

احلب امليل إىل الشئ، وهو نوخن، جبيل يغرسه اهللا ىف القلب فيحس صاحبه ميال ال سلطان  بل دفعه، وال 
َ [  :قدرة  ىف اكتسابه، ومن هذا اجوع قو صىل اهللا عليه وسلم ا قسىم فيما أملك فال تؤاخذ فيما مهلل إن هذا

ِ  واجوع اخكا مكتسب بتناول أسبابه، فحب املؤمن ] تملك وال أملك يتقرب ينشأ عن احكفكري ىف فضله ونعمائه ف ِبّٰ
ء ىف حياته ، وكذلك احلال بالنسبة للرسول  ه جل شأنه بالفرائض واجوافل، ح يكون أمر اهللا وطاعته ىه لك  إ

  عليه وسلم اعرتافا بفضله وجهاده ىف سبيل إخراج اجاس من الظمات إىل اجور. صىل اهللا
 ۇنىئ ۇپبول ۇغۇلمائىككى خىل، بىرى ت ۇئ ېتىشـــتۇر،ك ېرىلىپب  هرســـىگهبىرن ۇتۇشت دوســـت

قىنى بىر مايىللى ۇتقۇچىدوست ت هنبىل ۇنىڭش هد-ۇنالشـتۇرىدۇئور هلبىگهق ڭئالالھ تائاال ئىنسـاننى
 ېرىشــىشــتىمۇئ ۇنىڭغائ ۋه. ۇزورلىنىش بولمايد ېچبىرقىلىشــقا ھ هتر ۇنىئ ۇنىڭدائ ۇ،قىلىد ېسھ

  . ۇئىقتىدارى بولمايد ېچبىرھ ئۇنىڭ
 قانۋاتبولى هئىگ هنم هقىقهتهنھ ۇئى ئالالھ! ب« :ۈردىنت ۇشۇم ۆزىسبۇ  هلهيھىسساالمنىڭئ پهيغهمبهر

  .»هچۈرگىنك ېنىواللمايدىغان ئىشتا مب هئىگ هنبولغان، م ڭدهئىلكى ېنىڭس ۈلۈشۈم،ئ ېنىڭئىشتىكى م
 مىنۇئ. مهكىللهنگىنىش ېيىنك هنبىل ېلىشئىشقا س هدبىرلهرنىت-هۋهبخىلى، سـ ئىككىنچى

 لىپېئويلىنىشتىن ك ېمهتلىرىنىن ۋه هرھىمىتىم ڭئالالھنى ۇتۇشـى،ئالالھنى دوسـت ت ڭكىشـىنى
 ڭالھنىئال ېقىنالشقىنىچهي هنبىل هرهتلئىباد هپلهن ۋه هرزئالالھقا پ ۇلۇغئ ۇئ هنبىل ۇنىڭشـ ۇ،چىقىد

خشاش ئو ۇنىڭغا. ئاشۇھاياتىدىكى بىردىن بىر ئىش بولىد ۇنىڭقىلىش ئ هتئالالھقا ئىتائ ۋه ۇقىيرۇب
 اۇقلۇققيور ۇلمهتتىنئىنســــانالرنى ز ۇنىڭياخشــــىلىقىنى، ئ ۇنىڭئ هھۋالئ هتهننىســــب هيغهمبهرگهپ

  .ۇئىتراپ قىلىش بولىد ۈرىشىنىچىقىرىش يولىدىكى ك

ل املحبة ، وصدق اهللا العظيم  وللحب عالمات وآثار ال يوجد بدونها، فطاعة املحبوب واحلرص بل رضاه د
بُّوَن ﴿حيث يقول :  َ قُْل إِْن ُكنْتُْم حُتِ ُ فَاتَِّبُعوىِي حُيِْببُْكُم  ابّٰ   .)31(سورة آل عمران اآلية ﴾ ...ابّٰ

 هۋجۇدم ســىز»هلگىلهرب ۋه هتئاالم« ۇئ ۇتۇشســت تبار، دو هلگىلىرىب ۋه هتئاالم ۇتۇشــنىڭت دوســت
 ىڭۇتۇشندوست ت ۆلۈشب ۆڭۈلك هنلىكىگهرازىم ۇنىڭقىلىش، ئ هتئىتائ ۇتۇلغۇچىغا. دوست تۇبولمايد

  :هيدۇد ۇنداقئالالھ م ۇلۇغ. ئهلىلىد
 رهگىشـــىڭالئ ڭاما ڭالر،بولســـا ۇتىدىغانت وســـتئالالھنى د هرســـىل هگهرئ ېيىتقىنكى؛!) ئۇھهممهد(ئى م﴿ 
    .ئايهت)-31سۈره/ئال ئىمران -3( ﴾ۇتىدۇدوست ت هرنى) ئالالھ سىلڭالرقىلسا ۇنداق(ش

واء املر ف الشاقة ليس للحب العقىل كرشب ا ولكن  -كما يرى اكيضاوي -فقيام املؤمن املحب لربه باحكاك
ها نفسه ف وأدائها، وعدم الشعور بمشقتها، فىه حلوة عنده، تهفو إ   وتسعد بها مشاعره. للتثذ باحكاك
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ــڭ ــــــت ت هببىنىر ئۆزىنى ــڭۇئم ۇتقۇچىدوس ــالىق دىنىي م مىننى ــاپ  هنبىل هجبۇرىيهتلهرج
 ۇئ ۇپئوخشــاش بول ه) ئاچچىق دورىنى ئىچىشــكهكقارىغاند هيزاۋى(ئىمام ب ۇددىخ ۇغۇللىنىشــىشــ
ـــ هنىۋىم ـــقى س ـــت ت هتكىلىبىلىپ ي هنبىل هزگۈ(تاش  هلكىب همهسئ ۈچۈنئ ۇتۇشبولمايدىغان) دوس

جاپاســــىنى  ۇنىڭئ ۈچۈن،قىلغانلىقى ئ ېسھ ۇزۇرئادا قىلىشـــنى ھ ۇنىئ دىنىي مهجبۇرىيهتلهرنى ۋه
 هلپۈنۈپت ۆڭلىك هتهننىســــب ۇنىڭغا) ئهجبۇرىيهتلهر(جـاپـالىق دىنى م ۇ. ئۈچۈنئ هزمىگهنلىكىســــ

  .همدۇرقىلىدىغان بىر تاتلىق ت ېسشاتلىق ھ ۇنىڭدىنئ هزگۈلىرىس ۇرىدىغان،ت

إىل هذه احلالة كمل إيمانه، وشعر حبالوة اإليمان وحصلت عنده اخلصلتان األخريتان حصوال  وإذا وصل املؤمن
  الزما تبعيا.
ــهي هتكهھال ۇكىشــى ب مىنۇئم ئهگهر تاتلىق  ڭئىماننى ۇئ ۇ،بولىد ۇكهممهلئىمانى م ۇنىڭئ هتس

  .ۇبولىد ئارقىدىنال ھاسىل ۇقهررهرم هتمۇئاخىرقى ئىككى خىسل ۇنىڭدائ ۇ،قىلىد ېسھ همىنىت

  ھهدىستىن مۇنۇالر ئېلىنىدۇ)(  احلديث من ويؤخذ

ة حيسها املقربونأن لإل. 1   ؛يمان حالوة و
ــــقانئالالھقا ي ئىماننىڭ ــــائاد ېقىنالش ــــىهتمهن(س  هۋ همىقىالاليدىغان تاتلىق ت ېسھ لهر) كىش

  ؛بارلىقى هززىتىنىڭل

.احلث بل اتباع األوامر واجتناب اجوايه، واإلكثار من اج. 2    ؛وافل جيل حمبة اهللا ورسو
ــىنىڭئ ۇنىڭئ ۋه نىڭھئالال ــت هلچىس ــىشئ لۇقىغادوس ــالرغا ئ ۇيرۇلغانب ۈچۈنئ ېرىش  همهلئىش

  ؛ۈندهش قىلىشقا ئ ۆپك همهللهرنىئ هپلهن ۋهئىشالردىن ساقلىنىشقا  هكلهنگهنقىلىشقا، چ

ِ  احلث بل  إخالص حمبة اجاس وتمحيضها. 3 نتعاىل، فحب اجاس ح ِبّٰ يوى با مشرتاك بني اهللا وبني اجفع ا
نيوية الصا كمحبة–  يصل ال هلكن رشخ وممدوحا حسنا اكن وإن –حلني ألنهم صاحلون ولالنتفاع منهم باملعامالت ا

 لماملس املرء ،هذا بل املحبوب املرء من واملراد.  اكمال وجودا اإليمان حالوة جيد بها ال ،املطلوبة املرتبة إىل بصاحبه
  ، مصداقا لقو تعاىل: اهللا ىف يبغضا أن ينبىغ والفاسق الاكفر فإن الصالح
َْوِم اآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  ﴿ ُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوا َ َال جَتِ ُ َولَوْ  ابّٰ َ ْو اَكنُوْ  َورَُسو

َ
ْو ِإْخَواَغُهْم أ

َ
ْننَاَءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
ا آبَاَءُهْم أ

  ؛)22(سورة املجادلة اآلية  ﴾ َيُهمْ َعِشرْيَ 
خالىس  ۈچۈنئالالھ ئ ۇتۇشــنىدوســت ت ۇب ۋه ۇشــقا،بول همىمىيســ ۇتۇشــتادوســت ت ئىنســانالرنى

 هرىجىدهد هشتۈرگهنئارىسىنى بىرل هنپهئهتنىڭم ۇنياۋىد هنئالالھ بىل هرنى. كىشىلۈندهشقىلىشـقا ئ
 ائىشــلىرىد ۇئامىلهم ۇنياۋىد ۇالردىنئ ســالىھ بولغانلىقى، ۇالرئ هرنىســالىھ كىشــىل -ۇتۇشدوســت ت

 غۇنۇيئ هرىئهتكهياخشــى، ماختاشقا اليىق، ش بولۇپ، ئۇ ۇتقاندهكدوسـت ت ۈچۈنپايدىلىنىدىغانلىقى ئ
 ۈمىدقىلىدىغان، ئ ېسھ ۇكهممهلم ۋىتىنىھاال ڭئىماننى ۇتقۇچىنىدوســــت ت ۇئ ېكىنل ۇبولســــىم

ــتۈرهلمهيىدۇئ هرتىبىگهقىلىنغان م ــئا ۇنىڭغا. بېرىش ــاس  هكىشــىدىن ئىراد ۆرۈلىدىغانياخشــى ك هنس
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 هلىلد ۆزىســ ۇنۇم ڭپاســىقالر ئالالھ تائاالنى ۋهكاپىر  ۈنكىكىشــى. چ ۇســۇلمانســالىھ م ىنىقىلىنغ
  : ۇرۇلمايدۇياقت هرىپىدىنبولغان ھالدا ئالالھ ت

 هنبىل هيغهمبىرىپ ۇنىــڭئ ۋهئــالالھ  هۋمنىــڭئىشــــىنىــدىغــان بىر ق ۈنىگهك هخىرهتئ ۋه ئــالالھقــا ﴿
 ۇغقانلىرىت-ۇرۇقياكى ئ ېرىنداشــلىرىياكى ق ۇغۇللىرىئاتىلىرى، ئ ۆزلىرىنىڭئ ۇالرئ__  قارشــىالشــقانالرنى

  .)هتئاي-22 مۇجادىله/ۈرهس-58( ﴾ ۆرىسهنك ۇتمايدىغانلىقىنىدوست ت__  هقدىردىمۇبولغان ت

  سوئالالر)(  األسئلة

  ؟» ثالث من كن فيه «  رشح احلديث إمجاال، ثم أعرب . 1
  .ھهرىكه قويۇڭ ۇملىگهج دېگهن»  فيه كن من ثالث « ئاندىن ۈشهندۈرۈڭ،يىغىنچاقالپ چ هدىسنىھ

؟  وما معىن وجود حالوة اإليمان؟ وكيف ال جيدها إال من حصل اخكالث وىه مالزمة لإليمان؟  وضح املعىن.  2
   .وصوره باملحسوس
 ۈچئىماندىن ئايرىاللمايدىغان ئ هداقسىگقان ۇنىڭغائ ېمه؟ن هنىسىم ېرىشـىشنىڭئ ۋىتىگهھاال ئىماننىڭ

  .ڭكونكىرت بايان قىلى ۇنىئ ۋه ۈشهندۈرۈڭچ نىسىهنىم ېرىشهلهيدۇ؟بولغان كىشىال ئ هئىگ هتكهخىسل

   ؟ مع أن احلالوة من صفات املطعومات»  وجد حالوة اإليمان«  وما توجيه. 3
 ۋىتىگهھــاال ڭئىمــاننىــ« ۇرۇقلۇقت ۈپهتلىرىــدىنســــ ېمهكلىكلهرنىــڭ) يهم(تــاتلىق ت ھــاالۋهت

   ېمه؟قاراتمىلىقى ن ڭنى »ېرىشىشئ

  ؟ » وأن يكره أن يعود ىف الكفر« ؟ ماذا أفاد احكعبري بالظرفية ىف قو  » أن يكون«  وما موقع املصدر. 4
 ىف يعود أن يكره أنو« ېمه؟ گىرامماتىكىلىق ئورنى ن هســتهرنىڭقىياســى م دېگهن » يكون أن« 
    هيدۇ؟ئىپادىل هنىنىم ېمهن هشئىپادىل هنبىل » ىف«  هد »ىف الكفر«   ۆزىدهس ؟» الكفر

   ؟  فيه » ما« ؟ وما نوع » كما يكره أن يقذف ىف اجار«  وما موقع . 5
 ۈرىت ڭنى »ما« ۇنىڭـدىكىئ ېمه؟گىراممـاتىكىلىق ئورنى ن ڭىـن »اجـار ىف يقـذف أن هكمـا يكر«

  قايسى؟   

    وكيف يطلب احلب وهو جبيل كثريا؟. 6
  ېرىشىلىدۇ؟قانداق ئ ۇنىڭغائ ۇرۇغلۇقخاراكتىرلىق ت ۇغۇلمات ۆپۈنچهك ۇتۇشت دوست

ِ  وبم يكتسب املؤمن حبه. 7 ؟ وما عالمات هذا احلب؟ ِبّٰ    ولرسو
 ۇنداقب ېرىشىدۇ؟قانداق ئ ۆرۈشىگهياخشى ك هلچىسـىنىڭئ ۇنىڭئ ۋه ڭكىشـى ئالالھنى مىنۇئم

  ېمه؟ن هتلىرىئاالم ۆرۈشنىڭياخشى ك

   وما عالقة اخلصلتني األخريتني باألو ؟. 8
  ېمه؟ن ۇناسىۋىتىم هنبىرىنچىسى بىل هتنىڭئىككى خىسل ئاخىرقى

نيوى منهم؟. 9   وماذا ترى ىف حمبة الصاحلني لصالحهم ولالنتفاع ا
ــالىھ ــىل س ــالىھ بولغانلىقى، ئ هركىش ــىلگهنلىئ هنپهئهتلهرگهم ۇنياۋىد هرىپىدىنت ۇالرس  كىېرىش
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  ؟ىزقانداق قارايس هققىدهھ ۇتۇشدوست ت رنىۇالئ ۈچۈنئ
 وما املراد من املرء املحبوب مع احكوجيه؟. 10
  ېمه؟ن ۇتۇلغىنىت ۆزدهدىن قاراتمىلىق ھالدا ك»كىشى ۇتۇلىدىغاندوست ت«

  وماذا تأخذ من احلديث من األحاكم ؟. 11
  قايسى؟ ۆكۈملهرسىز ئالىدىغان ھ ھهدىستىن 

  اللكمات رشح
  هتلخىس ۈچئ  ُث ِخَصاٍل     ثََالٌث = ثَالَ 

  خىسلهت هز،خاراكتىر، مىجخۇلۇق،    َخْصلٌَة ج ِخَصاٌل / ُخلٌْق ىف اِالنَْساِن   
يٌْذ     ِ

َ   ھاالۋهت هم،تاتلىق ت    َحالََوٌة / َطْعٌم 
تُُه        َّ َ   تهمى، ھاالۋىتى ڭ، ئىماننىلهززىتى ڭئىماننى  َحالََوُة اِإلْفَماِن / َطْعُمُه َو

ْلبَُة ىِف اِإلْفَماِن َحالَ    ئىمانغا بولغان قىزىقىش، رىغبهت   َوُة اِإلْفَماِن / الرِّ
اَخِت  اُذ الطَّ   ئىبادهتتىن ھوزۇر ھېس قىلىش-تائهت  َحالََوُة اِإلْفَماِن /  إِْسِتْثَ

ِْه ِمْن ...    َ
َحبُّ إِ

َ
  ...ئۇنىڭغا ...دىن سۆيۈملۈكرهك  أ

 » ؤٌ رُ مْ إِ  « نىڭ ئهسلىسى» َمْرءٌ  «(ىشى، ئهر، ئادهم، ك  الَمْرُء / الرَُجُل  
بــولۇپ ئېنىق ھــالهتكه كهلتۈرۈلگهنــده ئۇنىــڭ 
باشتىكى ھهمزىسى مۇقهررهر چۈشۈپ قالىدۇ، ئۇنىڭ 

خشــــىمىغـان ھـالدا وكۆپلۈك ســــانى تهلهپپۇزى ئ
  .)بولىدۇ »رَِجاٌل «

 ِ ْجِل ُحبِّ اهللاِ ِبّٰ
َ
  ئالالھنى دوست تۇتۇش مهقسىدىده    / ِمْن أ

 
َ
ِْه بَِقلِْبِه   أ َ

ُه َوَماَل إِ   دوست تۇتتى، كۆڭۈل بهردى، ياخشى كۆردى.  َحبَّ حُيِبُّ ُحبًّا فَُالنًا / وَدَّ
َء / ِضدَّ َكِرَه يَ  ْ َ َحبَُّه  ْكَرُه ُكْرًها ال

َ
ْنَغَضُه  . َمَقتَهُ  .أ

َ
  ياقتۇرمىدى كۆردى، ئۆچ ۆردى،يامان ك  أ

 
َ
ْن ... َكَما يَْكَرُه أ

َ
  ْن  / يَْكَرُه َذلَِك َكَراَهًة ِمثَْل يَْكَرُه أ

  ...نى يامان كۆرگهندهك يامان كۆرىدۇ.     .َكَراَهِتِه َكَذا..
  كۇپرى ئىمانسىزلىق، هنمهسلىك،ئىش  ُكْفٌر /ِضدُّ اِإلْفَمانِ 

  ئىتتىردى، تاشلىدى  قََذَف َفْقِذُف قَْذفًا فَُالنًا ىِف ... / َدَفَعُه      
ْن ُفْقَذَف ىِف اجَّ 

َ
  (ئۇنىڭ) ئوتقا تاشلىنىشى.   اِر أ

  العام املعىن
ْورََدُه 

َ
ْقَطاُه    . َذَكَرهُ . رَضََب َمثًَال / أ

َ
  مىسال كهلتۈردى، مىسال قىلدى، مىسالغا ئالدى  أ

ُ َمثًَال َكَذا...   َ   ...گه ...نى مىسال قىلىپ كهلتۈردى   رَضََب 
ُ  رَضََب  ) مىسال نىياخشى سۆزنى (ئىمان كهلىمىسى ئالالھ  َمَثًال لَكَِمًة َطيِّبًَة  ابّٰ

  قىلىپ كهلتۈردى.
  ئىسىل دهرهخ، خورما   َشَجَرٌة َطيِّبٌَة / خَنْلٌَة  

  ئىشىنىش بىرلىكىگه ڭنىتائاال ئالالھ  تَوِْحيٌْد / اعتقاد وحدانية اهللا تعاىل     
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ا ئىالھ ئالالھتىن باشق ۆزى، بىرس  » ال هل اال اهللا«   لَكَِمُة احكَّوِْحيِْد   
  يوق دېگهن سۆز.

ْقَماِل ِمَن الُْكُدوَراِت  
َ
ئهمهلنى ناپاكلىقتىن ســــاپالشــــتۇرۇش، ئهمهلنى   إِْخَالٌص / تَْصِفيَُة اْأل

  خالىس قىلىش
  ئالالغا خالىس ئىبادهت قىلىش سۆزى   لَكَِمُة اإلِْخَالِص / لَكَِمُة تَْرِك الِرَياِء ىِف الَطاَخِت 

  ۆزىىن ئىشىنىش سكۆڭۈلد چىن بىرلىكىگه ڭئالالھنى   اإلِْخَالِص لَكَِمُة احكَّوِْحيِْد وَ 
  تهييىبه كهلىمه سۆزى، ئىمان ۆز،ياخشى س   لَكَِمٌة َطيِّبٌَة  / لكمة اإليمان    

رِْض     
َ
ثْبَتَُه ىِف األ

َ
  قويدى كۆچهت سالدى، تىكتى، ۈچهتك   َغَرَس َفْغرُِس َغرًَسا الَشَجَر / أ

  ئالدى ئورۇن ۇڭقۇرچ ۆڭۈلدهكئىمان سۆزى    ىِف الَقلِْب    » احَكوِْحيْدِ لَكَِمُة « ُغرَِسْت 
 وََشبَّ    

َ
يِبُّ / نََشأ   يېتىلدى يىتىلدى، ۆسۈپئ  تَرَْعَرَع الصَّ

َطاَعُه    
َ
ْمَرُه / أ

َ
  بويسۇندى ۇيرۇقىغاب   ِاْمتَثََل أ

َواِمِر     
َ
  نبىله بويسۇنۇش ئىشالرغا ۇيرۇلغانب   بِاِْمِتثَاِل األ

َء    ْ َ   ...دىن يىراقالشتى، ساقالندى   ِاْجتَنََب ال
  ، ساقلىنىشيىراقلىشىش ئىشالردىن هكلهنگهنچ   ِاْجِتنَاُب اجََواىِه   

َ الَشَجُر / َعَمَر        بهردى مېۋه ېۋىلىدى،م   أَ
ُكلَ 

ُ
  بهردى مېۋه هرهخد  َها     آتَْت الَشَجَرُة أ

ْخرَ 
َ
ْعَمَر الَشَجُر اخكََمَر / أ

َ
  مېۋىلىدى بهردى، مېۋه ۆسۈپئ   َجُه    أ

ْعَمَر 
َ
ُ / َكرُثَ      أ ُ   ۆپهيدى،ك   َما
 
َ
َ بِنَِتيَْجِتِه  ئَ يْ الشَّ  رَ مَ عْ أ   نهتىجىلهندى، نهتىجىگه ئىگه بولدى.  / أَ

ْعَمَرْت ُحبًّا 
َ
ِ أ   نى  دوست تۇتۇش بىلهن نهتىجىلهندىھئالال   ِبّٰ
ْ  كذا / اِ ىِف  َق رَ غْ تَ سْ اِ    بېرىلىپ قىلدى، شۇغۇلالندى   ...  ىِف  َك مَ هَ اغْ وَ  َل غَ شَ ن

  ۈلدىقاتتىق ك  ِاْستَْغَرَق ىِف الَضْحِك / بَالََغ ِفيْهِ 
  ئىبادهتلهرگه بېرىلىش نهفل ۋه هرزپ  اْالِْسِتْغَراِق ىِف الَفَرائِِض واجََوافِِل  

اُه / َواَراُه وََسرَتَُه         ؛ ئىگىلىدىياپتى، قوينىغا ئالدى  َلطَّ
ى َحبُّ اهللاِ لُكَّ الَمَشاِعِر   فُ    .ئىگهللهيدۇ سهزگۈلهرنى بارلىق ۇھهببهتبولغا م ھقائالال  َغطِّ

َحُد احْلََواِس َنْعَد ِخَفاٍء 
َ
  سهزگۈ ئهزا  َمْشَعٌر ج َمَشاِعُر / أ

ُء / َظَهَر َنْعَد ِخَفاٍء    ُز بُُروًزا ال   ، ئىپادىلهندىهۋدىلهندى، كۆرۈندىئاشكارا بولدى، گ  بََرَز َفرْبُ
َ مَ / يَ  مِ لْ عِ  الْ ىِف  زَ رَ بَ    ئاالھىدىلىككه ئىگه بولدى     اَق فَ وَ  هِ بِ  زيَّ

ثٌَر ج آثَاٌر / َعَالَمٌة     
َ
  ئاالمهت، بهلگه   أ

  ئاالمهتلىرى مۇھهببهتنىڭ ۇب  آثَاُر َهَذا احلُبِّ       
ْمِر / فَرُْضُه بَلَ َمْن يَْستَ 

َ
ُْف بِاأل ِ   ِطيْعُ تَْكِليٌْف ج تََكا

ْن َفُقوَم بِِه   
َ
ــــى،  مهجبۇرىيتى، يهتكهنلهرنىڭ ۇرامىغاق  أ ۋهزىپىس

  دىنىي مهجبۇرىيهت
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يًْذا   ِ
َ ِء / وََجَدُه  ْ َّ َذ بِال   لهززهتلىك ھېس قىلدى، ھوزۇر ھېس قىلدى   تََثَّ

ِْف الَشاقَِّة    ِ ُذ بِالِعبَاَدِة واحَكاَك  ھىس ھۇزۇر لهردىنمهجبۇرىيهت ۋه هتجاپالىق ئىباد  احَكَثُّ
  قىلىش 

ٌة      قىيىنچىلىق، قېيىن سىناق قازا،-باال ۇشهققهت،م  حِمْنٌَة / بَالٌَء ، ِشدَّ
  بىلهن ھالهت روھى خاتىرجهم هنرازىم    بِاجَّْفِس الَراِضيَِة الُمْطَمئِنَّةِ 

  بىلهن ئۆزى ھالهتنىڭ ھىرو قىلىدىغان ۇبۇلسوغىنى ق  بِنَْفِس الُرْوِح  ال َفتَلىََقّ بَِها امِلنَْحَة  
  هدىيهتسوغا، ھ   ِمنَْحٌة / َعِطيٌَّة   

  قوشۇلمىدى، قوللىمىدى، قارشى تۇردى.     هُ فَ اقَ وَ  دَّ / ِض  هُ فَ الَ خَ 
 
َ
  .ئاچچىقالتتى هلتۈردى،ئاچچىقىنى ك    ِب َض غَ  الْ بَلَ  هُ لَ / مَحَ  هُ بَ َض غْ أ

ِء / تََشعََّب ِمنُْه َواكَ  ْ َ ُء  ِمَن ال ْ َ   تارماقالندى، شاخالندى  َن فُُرًخ َيَفَرَع ال
 ياخشى ئولتۇرۇشنى بىلله بىلهن ئۇالر ۋهياخشىالرنى   ُحبُّ الَصاحِلِنْيَ َوجُمَالََسِتِهْم   

  كۆرۈش
تِِهْم      يولىغا تۇتقان ئۇالرنىڭ ۋه قىلىش ئۈلگه ۇالرنىئ   االِقِْتَداُء بِِهْم َوتَتَبُُّع ِسرْيَ

  .مېڭىش ئهگىشىپ
ِْهْم     الَميُْل إِ    بولۇش تهرهبدارىدا ۇالرنىڭئ  َ

   يول ۇتقانت       / طريقة . مذهب ةٌ رْيَ سِ 
َاٌه     يۈزلىنىش    َميٌْل / إجِتِّ

  ُ َ   ئهگهشتى  تَتَبََّعُه / َقَفاُه ُمتَِّبًعا 
غَُّهْم َصاحِلُوَن  

َ
ٍء ِاالَّ ِأل ْ َ ِ  ئىش بىر ئىبارهت بولغانلىقىدىن ياخشى پهقهت ۇالرئ  َال ل

  .ئۈچۈن
َء / َمَقتَُه َوَكرَِهُه  َنَغَض َفبْغُ  ْ َّ   ، ياقتۇرمىدىنهپرهتلهندى كۆردى، ۆچئ  ُض ُنْغًضا ال

ــڭ   َخٍص ج ُعَصاٌة / َخاِرٌج َقْن الَطاَعِة ، ُمتََمرٌِّد   ــالالھنى ــاســــىي، ئ ــائهتتىن چىققۇچى، ئ ئىت
  ئهمرىدىن چهتنىگۈچى.

 ْ َ ءِ َغتََج يَنِْتُج َغتًْجا و َغتَاًجا ال ْ َّ   ُء ِمَن ال
  ...دىن كېلىپ چىقتى   / َخَرَج ِمنُْه . َصَدَر َقنُْه...   

ْفُقوَن / َدائُِم احَكْصِديِْق  ْفٌق ج ِصدِّ   دائىم راستچىل بولغۇچى، سهمىمىي، ئىشهنچىلىك.  ِصدِّ
ُق قَْو بِالَْعَمِل  ْفٌق / َمْن يَُصدِّ   ھهركىتى بىردهك كىشى-سۆز  ِصدِّ

ْفٌق / َمْن يَ  تِهِ ِصدِّ ِة اِإلْفَماِن َوقُوَّ ِ َنْعَد اَجيِبِّ ىِف ِصحَّ
ْ
سىددىق، سىددىقلهر (ئىمانىنىڭ دۇرۇسلۇقى ۋه   أ

  دىن كېيىن تۇرىدىغان كىشى)لهركۈچلۈكلىكىده پهيغهمبهر
َ الَفاِسُق ج فََسَقٌة :    الِح الّص  ِق يْ رِ طَ  نْ قَ  جُ ارِ احْلَ  رُ اجِ فَ لْ ا

 ِ َّ  اىل بِ بَ ال فُ  يْ ا
َ
ِّ  مِ اَك حْ أ  دىنى هتنىگهن،يولــدىن چ-پــاســــىق (توغرا ئىش     ِن يْ ا

  )گۇناھكار بۆلمهيدىغان كۆڭۈل ئهھكامالرغا
وَحَِك َرِفيًْقا 

ُ
  همراھالرياخشى ھ گهنېمه دېن ۇالرئ  َحُسَن  أ
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  شىخنېمه دېگهن يا   َحُسَن / نِْعَم  
  املباحث العربية

  ىدا بولۇپ كېلىش...بىلهن باشلىنىش،...نىڭ مۇبتى   اِالبِْتَداُء بِِه  
  نونلىشىش، (سۆز ئاخىرىدىكى ئاالمهتلىرى)   احكَّنِْويْن   

  ئورنىدىكى نهرسه، تولۇقلىما.    ِعوٌَض / بََدٌل . َخلٌَف  
نِيْثَهُ 

ْ
زْيُ تَْذِكرْيَ الَعَدِد َوتَأ  ئهرلىك ساننىڭ قېلىشى چۈشۈپ ۇچىنىڭسانالغ  َحْذُف الَمْعُدوِد جُيِ

 تۈرده جىنسى ئاياللىق ۋه كېلىشىنى تۈرده جىنسى
  .قىلىدۇ دۇرۇس كېلىشىنى

ْي من  » اَكنَ «  وَ 
َ
ٌة ُهنَا ، أ مهۋجۇد  ئۇنىڭدا« پىئىل، ۇقتول »كان«يهرده  ۇب      » وُِجْدَن ِفيْهِ « تَامَّ

  .كهلگهن هنىسىدهم »هِ يْ فِ  نَ دْ جِ وُ « دېگهن »بولىدۇ
  ۇئمىنده ئىمان مهۋجۇت بولغانلىقىدىن مهۋجۇتم   َموُْجوَدٌة ىِف الُمْؤِمِن بِوُُجوِد اِإلْفَماِن      

يًْذا       ِ
َ َء / وََجَدُه  ْ َ   ھۇزۇرالندى، لهززهتلهندى، بىلدى، هززهتل   ِاْستََثَّ ال

ٌد           ٌق / ُمَؤكَّ    ئىنىق، ۇئهييهن،م    حُمَقَّ
َقٌة ىِف آِكِلِه           .مۇئهييهن يىگۈچىگه ۇنىئ    حُمَقَّ

  خاتىرجهملىك كۆڭلى هم،خاتىرج                َراَحُة اَكاِل 
  خاتىرجهمسىز بىئارام، ۆڭلىك   ُمنَْشِغُل اْكَاِل = َمْشُغوُل اْكَاِل   
َء / وََجَدُه َطيِّبًا     ْ َّ   ، بىلدىقارىدى هپياخشى د   ِاْستََطاَب ال

  .ئهنسىرىگهن ن،كىغهم ۇرغان،قايغ   َمْهُموٌم / حَمُْزوٌن ، َمْغُموٌم    
َل الِعلَْم / َحَصَل َعلَيِْه       .ئېرىشتى قىلدى؛ هھسىلئىلىم ئالدى، ئىلىم ت   َحصَّ

       قىلدى   ھېس هخىت...دىن ب  َسِعَد بَِكَذا   
 .بولدى هخىتلىكب   َسِعَد / اَكَن َسِعيًْدا  

  ... دىن مهنپهئهتكه ئېرىشتى       هُ نْ مِ  ةٍ عَ فَ نْ  مَ بَلَ  َل َص / حَ  هِ بِ  عَ فَ تَ غْ اِ 
 َ  ا

ُ
ارُ رَ خْ ْأل   ئاخىرهت، ئۇدۇنيا.     ةُ رَ اآلخِ  ى / ا

  ئۇنداق بولمىسا     الَّ إِ وَ 
  بىر قىسىم، بۆلهك، مىقدار     ارٌ دَ قْ مِ .  ٌض عْ . نَ  ءٌ زْ / جُ  ٌب انِ جَ 

  ئىماننىڭ بىر قىسىمى، ئىماننىڭ مىقدارى   جانب اإليمان   
  كۆچمه مهنا، مهجازى مهنا      يِقٌّ يْ قِ حَ  دَّ / ِض  يٌّ ازِ جَمَ 

 َ   ئاشكارا ئىستىئاره     ةُ يَّ حْيِ رْصِ احكَّ  ةُ ارَ عَ تِ سْ ْالِ ا
ْ اِ    خۇراملىقى، مهمنۇنلىقى-ۈلنىڭ شاتۆڭك    رِ دْ الصَّ  احُ رِشَ ن
 َ ْ ا ْ  رُ دَ ْص مَ ل   ، قىياسى مهسدهرقېلىپالشقان مهسدهر   ُك بِ سَ نْ مُ ال
  ىقىياس قىلىنىش  هُ رُ يْ دِ قْ يَ 
 دَ تَ بْ مُ 

ٌ
  چۈشۈپ قالغان مۇبتىدا  ٌف وْ ذُ حَمْ   أ

  يېغىندىسى نهزهرگه ئېلىنسا    ع واملجم يِعَ وْ رُ  نْ إِ 
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  ئۈچنىڭ ھهر بىرى ئاالھىده نهزهرگه ئېلىنسا  ةٍ دَّ  حِ بَلَ  ِث َال اخكَّ  نَ مِ  لُكٌّ  يِعَ وْ رُ  نْ إِ 
(ئورۇنالشتى، قارار تاپتى) » استقر«  ئىبارىسى »خد فيه«    رَّ قَ تَ سْ  اِ ىَن عْ مَ  نٌ مَّ َض مُ  هِ يْ فِ  دَ َخ 

  ئالغان. مهنىسىنى ئۆز ئىچىگه
  فقه احلديث

ٌّ بِ جِ    تهبىئى، تۇغۇلما     يِعٌّ يْ بِ / طَ  يلِّ
ٌّ بِ جِ  بٌّ حُ    تۇغۇلما دوست تۇتۇش    يلِّ
  زورلۇق، زورلىنىش.   ةٌ بَ لَ غَ ر وَ هْ / قَ  انٌ طَ لْ سُ 
ْ ة . دَ جَّ / حُ  انٌ طَ لْ سُ    ھۆججهت، دهلىل   انٌ هَ رْ . بُ  ٌل ِ
  مٌ سْ قِ 

َ
  ئۈلۈش    ٌب يْ ِص / نَ    امٌ سَ قْ ج أ

  ج ٌب بَ سَ 
َ
  سهۋهب  اٍع . دَ  ٌب جِ وْ . مُ  ةٌ لَّ / عِ  اٌب بَ سْ أ

  ۋاسته، تهدبىر    هِ رْيِ إىل لَ  هِ بِ  ُل صَّ وَ تَ ا فَ . مَ   ةٌ لَ يْ سِ / وَ  ٌب بَ سَ 
  كېيىن شهكىللهنگهن، كېيىن ئېرىشىلگهن    ٌب سَ تَ كْ مُ 
  كېيىن شهكىللهنگهن دوستلۇق، مۇھهببهت  ٌب سَ تَ كْ مُ  بٌّ حُ 
  لِ اوُ نَ تَ بِ 

َ
  رلىرىنى قوللىنىش بىلهنتهدبى-سهۋهب  هِ ابِ بَ سْ أ

  ئۇ ئۇ (ئاالمهت، بهلگىلهر)سىز مهۋجۇد بولمايدۇ.  ا هَ نِ وْ دُ بِ  دُ جَ وْ  يُ َال  
ٍّ حِ  دَّ ك باحلواس الظاهرة  . ِض رِ دْ  يُ / َال  يِلٌّ قْ قَ  تاشقى سهزگۈ ئهزالىرى بىلهن بىلىپ يهتكىلى   ِّ

  بولمايدىغان، ئهقلى، مهنىۋى.
 َ   هتتىن دوست تۇتۇش.مهنىۋى جهھ  يِلُّ قْ عَ الْ  بُّ حْلُ ا

  سېغىندى، تهشنا بولدى.  اَق تَ شْ . اِ  نَّ ا  / حَ وً فْ و هَ فُ هْ ا فَ فَ هَ 
ْ و إِ فُ هْ يَ    كۆڭلى ئۇنىڭغا تهلپۈنىدۇ.   هُ سُ فْ ا غَ هَ َ

  مۇقهررهر ئارقىدىنال ھاسىل بولۇشتا ھاسىل بولدى.  ا   يًّ عِ بَ ا يَ مً زِ  َال ًال وْ ُص حُ  ُل ُص حَيْ  َل َص حَ 
  يؤخذ من احلديث 

 َ ْ ا ُ  ٌل ضَّ فَ . مُ   يٌّ ظِ . حَ  يٌّ ظِ / حَمْ  ُب رَّ قَ مُ ل سائادهتمهن، ئاالھىده ئورۇنغا ئىگه كىشى، ئالالھقا    ةٌ اصَّ خَ  ةٌ نَ اَك مَ  َ
  يېقىن بولغۇچى.

  حَ ْص اجُّ  هُ َض حَمَّ 
َ
  ئۇنىڭغا سهمىمى نهسىھهت قىلدى، خالىس نهسىھهت قىلدى.  اهُ يَّ إِ   هُ َص لَ خْ / أ

ِ ا هَ يُض حِ مْ يَ  نى ئالالھ ئۈچۈن ئىنسانالرنى دوست تۇتۇش)ئۇ (  تعاىل ِبّٰ
    خالىس قىلىش

ْسئِلَةُ 
َ
  األ

  يېغىنچاق ئىخچام، ، هقىسقىچ   / باإلمجالاًال مْجَ إِ 
 
َ
  تهركىب بېرىڭ، گىرامماتىكىلىق ئورنىنى بهلگىلهڭ  ْب رِ عْ أ
  ...دىن ئايرىلمايدىغان  ُق ارِ فَ فُ / َال  مٌ زِ َال مُ 
ِ  ةٌ مَ زِ َال مُ    ىلمايدىغان، ئىمانغا ئهگىشىدىغانئىماندىن ئاير  انِ مَ فْ ْإلِ ل

  ھېس قىالرلىق، كونكىرىت  ٌس وْ سُ حَمْ 
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  كۆرسهتمه، قارىتىش، قاراتمىلىق  هٌ يْ جِ وْ تَ 
  عَ مَ 

َ
  ...بولسىمۇ، ...سىمۇ   نَّ أ

  ...نىڭ گىرامماتىكىلىق ئورنى نېمه؟  ...؟  عُ قِ وْ ا مَ مَ 
  ىئارىالشتى، بىرلهشت  َط لَ تَ اخْ وَ  َس بَ حْكَ / اِ  رُ مْ اْالَ  كَ رَتَ شْ اِ 

ُّ  عِ فْ اجَّ  نْيَ بَ وَ  اهللاِ نْيَ  نَ اكً رَتِ شْ ا مُ بًّ حُ  اِس اجَّ  بُّ حُ  كىشىلهرنى ئالالھ بىلهن دۇنياۋى مهنپهئهتىنىڭ   يِّ وِ يَ غْ ا
هن دهرىجىده (دوست توتۇشتا) ئارىسىنى بىرلهشتۈرگ

  دوست تۇتۇش
 يِغ بَ نْ يَ 

َ
ايدۇ، ئۇ ئىككىسى ئالالھ تهرىپىدىن ياقتۇرۇلم   اهللاِا يِف َظ غَ بْ فُ  نْ  أ

  ياخشى كۆرۈلمهيدۇ
ِ وْ قَ ا لِ اقً دَ ْص مِ   ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزى دهلىل بولغان ھالدا        اىَل عَ يَ  ِ

 (داۋامى كېيىنكى ساندا)
*****************************************************  

  ىكى دۇئاالردىن تالالنمىالرقۇرئان ۋه ھهدىست

لْنَا  َربَّنَا َوالَ ﴿  نَت َمْوَالنَا َما َال َطاقََة َجَا بِِه َواْقُف َقنَّا َواْغِفْر َجَا َوارمَْحْنَآحُتَمِّ
َ
 ﴾  أ

ــان نهرســــىنى بىزگه  قۇربىمىز! ئى رهببىمىز﴿ ــدىغ ، بىزنى يۈكلىمىگىنيهتمهي
 ﴾كهچۈرگىن، بىزگه مهغپىرهت قىلغىن، بىزگه رهھىم قىلغىن، سهن بىزنىڭ ئىگىمىزسهن

 يهت) ئا-286سۈره/بهقهره  -2(

اِهِديَن ﴿  بَْعنَا الرَُّسوَل فَاْكتُبْنَا َمَع الشَّ نَْزلَْت َوايَّ
َ
  ﴾َربَّنَا آَمنَّا بَِما أ

ــ﴿ئى رببىمىز ــ هن! س ــتۇق،ئ هيغهمبهرگهپ هندۇق،نازىل قىلغان كىتابقا ئىش  بىزنى هگهش
  ئايهت).-53سۈره/ئال ئىمران -3﴾ ( ارىدا قىلغىنئېيتقانالر قات ادهتشاھ

ْمِرنَا َوَعبِّْت ربَّنَا اغْ ﴿ 
َ
اَفنَا يِف أ   ئايهت).-147سۈره/ئال ئىمران -3(﴾  ِفْر َجَا ُذنُوَبنَا َوإرِْسَ

  ﴾نقىلغى هغپىرهتئاشقانلىقىمىزنى م هكتىنئىشىمىزدا چ ۇناھلىرىمىزنى،! گپهرۋهردىگارىمىز ﴿

نَا بَلَ رُُسِلَك َوَال خُتِْزنَا يَْوَم الْ ﴿    ﴾ِقيَاَمِة إِنََّك َال خُتِْلُف الِْميَعاَد َربَّنَا َوآتِنَا َما وََعديَّ
 هرگىن،ب هرســــىنىقىلغان ن ۋهدهئـارقىلىق  هيغهمبهرلىرىـڭپ ه! بىزگئى رهببىمىز﴿ 

 ﴾ هنخىالپلىق قىلمايس ۋهدهڭگه هقىقهتهنھ هنقىلمىغىن. س هسـۋابىزنى ر ۈنىك هتقىيام
 ئايهت).-194 ئال ئىمرانسۈره/-3(

الِِمنَي َوجَنِّنَا بِرمَْحَِتَك ِمَن الَْقْوِم الاَْكفِِرينَ َال جَتَْعلْنَا فِ  ﴿ َربَّنَا   ﴾تْنًَة لِّلَْقْوِم الظَّ
 هئىگ هقىلىش ئىمكــانىيىتىگ هشــــلىــكزىيــانك هبىزگ هۋمنىزالىم ق ئى رهببىمىز! ﴿
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-85ۇنۇس يسۈره/-10(﴾  غىنقۇزۇتق هۋمدىنزالىم ق هنبىل هھمىتىڭقىلمىغىن. بىزنى ر
  ئايهت). 

يَّيِت َربَّنَا َوَيَقبَّْل ُدَخءِ رَبِّ اْجَعلْ ﴿ َالِة َوِمن ُذرِّ  ﴾ يِن ُمِقيَم الصَّ
ئــادا قىلغۇچى مۇكهممهل ! مېنى ۋه بىر قىســــىم ئهۋالدىمنى نــامــازنى ﴿ئى رهببىم

  ئايهت) -40سۈره/ئىبراھىم -14﴾ (! دۇئايىمنى قوبۇل قىلغىنئى رهببىمقىلغىن، 

يَن ِمن َقبِْلنَا﴾ ﴿َربَّنَا َوَال حَتِْمْل َعلَيْنَا إِرْصً  ِ
َّ   ا َكَما مَحَلْتَُه بَلَ ا

ـــــاش بىزگ ۈكلىگىنىڭگهي هرگه! بىزدىن ئىلگىرىكىلهببىمىزر ئى﴿  ېغىرئ هئوخش
  ) هتئاي-286 هقهره/بۈرهس-2﴾ ( ۈكلىمىگىني مهجبۇرىيهت

َماء﴿ َن السَّ نِزْل َعلَيْنَا َمآئَِدًة مِّ
َ
ِجَ  َربَّنَا أ وَّ

َ نَك َواْرُزْقنَا تَُكوُن َجَا ِقيداً ألِّ ا َوآِخِرنَا َوآيًَة مِّ
نَت 

َ
اِزِقنيَ  َوأ    ﴾َخرْيُ الرَّ

، بۇ كۈن بىزگه ۋه كىبار داســـتىخان چۈشـــۈرگىن تائام! بىزگه ئالالھ رهببىمىزئى ﴿
ىر ب ئاتا قىلغان بىزگه بىزدىن كېيىنكىلهرگه بايرام بولۇپ قالســۇن، ئۇ داســتىخان ســهن

ــالســــۇن. بىزگه ر ــڭ مـۆجىزه بولۇپ ق ىزىق بهرگىن، ســــهن رىزىق بهرگۈچىلهرنى
 ئايهت)-114سۈره/مائىده -5( ﴾سهندۇرياخشىسى

نُفَسنَا َوإِن لَّْم َيْغِفْر َجَا َوتَرمَْحْنَا َجَُكوَغنَّ ِمنَ ﴿
َ
ينَ  َربَّنَا َظلَْمنَا أ  )7/23 ڧ(ئهئرا ﴾اخْلَارِسِ

ن بىزگه مهغپىرهت ! بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، ئهگهر سهئى رهببىمىز ﴿
  ﴾ىمىزۇپ قالقىلمىساڭ، رهھىم قىلمىساڭ، بىز چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بول

ءٍ ﴿ ْ َ رِْض َوَال يِف  َربَّنَا إِنََّك َيْعلَُم َما خُنيِْف َوَما ُغْعِلُن َوَما خَيىَْف بَلَ ابِّ ِمن 
َ
يَف األ

َماءِ    ﴾السَّ
را قىلغانلىرىمىزنى بىلىپ تۇرىسهن، ! سـهن بىزنىڭ يوشــۇرۇن ۋه ئاشكائى رهببىم﴿
 )14/38(ئىبراھىم  ﴾قا مهخپىي ئهمهسئالالھزېمىندىكى ھېچ نهرسه الر ۋه ئاسمان

يَّ َولِلُْمْؤِمِننَي يَْوَم َفُقومُ ﴿ َ ِ  ﴾ احْلَِساُب  َربَّنَا اْغِفْر يِل َولَِوا
گه مهغپىرهت مىنلهرۇئئانامغا ۋه م-! ھېساب ئالىدىغان كۈنده ماڭا، ئاتائى رهببىم ﴿
 ئايهت)-41سۈره/ئىبراھىم -14( ﴾قىلغىن

نَك رمَْحَةً ﴿ ُ َّ ْمِرنَا رََشًدا َربَّنَا آتِنَا ِمن 
َ
 ئايهت)-10سۈره/كهھف -18( ﴾ وََهيِّْئ َجَا ِمْن أ

ــدىن! بىزگه ئى رهببىمىز ﴿ ــاھىڭ ــ ئۆز دهرگ ــڭ رهھمهت ئ ــا قىلغىن، بىزنى ات
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  ﴾ىالردىن قىلغىنئىشلىرىمىزنى تۈزهپ، بىزنى ھىدايهت تاپقۇچ

ن َفْفُرَط َعلَيْنَا﴿
َ
نَا خَنَاُف أ ن َفْطىَغ  َربَّنَا إِغَّ

َ
ْو أ

َ
  ﴾ أ

! بىز ھهقىقهتهن ئۇنىڭ بىزنى ئالدىراپ جازالىشـــىدىن ياكى تېخىمۇ ئى رهببىمىز ﴿
 ئايهت)-45سۈره/تاھا -20( ﴾ئهندىشه قىلىمىزھهددىدىن ئېشىشىدىن 

ْقَطى﴿
َ
ِي أ

َّ ْ  َربُّنَا ا َ  ئايهت)-50سۈره/تاھا -20(  ﴾ٍء َخلَْقُه ُعمَّ َهَدىلُكَّ 
شهكىل ئاتا مۇئهييهن پهرۋهردىگارىمىز شـۇنداق زاتتۇركى، ھهممه نهرسىگه بىزنىڭ  ﴿

 ئايهت)-50سۈره/تاھا -20( ﴾ىپ، ئۇنى مۇناسىپ يولغا سالدىقىل

امِحِ  َربَّنَا﴿ نَت َخرْيُ الرَّ
َ
  ﴾نيَ آَمنَّا فَاْغِفْر َجَا َوارمَْحْنَا َوأ

مهغپىرهت قىلغىن،  نىـڭ گۇناھلىرىمىزنى! بىز ئىمـان ئېيتتۇق، بىزئى رهببىمىز ﴿
ــهن  ــىدۇرهھىم قىلغۇچىربىزگه رهھىم قىلغىن، س ــىس ــهنالرنىڭ ئهڭ ياخش -23( ﴾س

  ئايهت)-109سۈره/مۇئمىنۇن 

َْك الَْمِصريُ  َ
نَبْنَا َوإِ

َ
َْك أ َ

ْنَا َوإِ  ﴾ ﴿َربَّنَا َعلَيَْك تََولكَّ
ئاخىر بىزنىڭ ، يۈزلهندۇق ىالتهۋهككۈل قىلدۇق، ســــاڭ ىالســــاڭ بىمىز!ئى رهب ﴿

  ئايهت)-4سۈره/مۇمتهھىنه -60( ﴾سېنىڭ دهرگاھىڭدۇر  ىمىزجاي بارىدىغان

ٍء قَِديٌر  َربَّنَا ﴿ ْ َ تِْمْم َجَا نُوَرنَا َواْغِفْر َجَا إِنََّك بَلَ لُكِّ 
َ
 ﴾ أ

لهشــــتۈرۈپ بهرگىن، بىزگه مهغپىرهت ىمىز! بىزگه نۇرىمىزنى مۇكهممهلرهببئى  ﴿
  ئايهت)-8سۈره/تهھرىم -66( ﴾نهرسىگه قادىرسهن ممهقىلغىن، سهن ھهقىقهتهن ھه

َ  إِ َال [  ُ  الَّ إِ  ٰ ُ  َك يْ  رَشِ َال  هُ دَ حْ وَ  ابّٰ َ ُ َ  ،  ْ ُ وَ  ُك لْ مُ ال ْ   لُكِّ بَلٰ  وَ هُ وَ  دُ مْ احْلَ  َ َ رٌ يْ دِ قَ  ءٍ َ  مهلل َال ، ا
ِ  عَ انِ مَ   مَ ل

َ
ِ  يَ طِ عْ  مُ َال ، وَ َت يْ َط قْ ا أ   ](متفق عليه)  دُّ اجْلَ  َك نْ مِ  دِّ ا اجْلَ ذَ  عُ فَ نْ فَ  الَ ، وَ َت عْ نَ ا مَ مَ ل
يالغۇز بىر ئالالھتىن باشــقا ھېچ مهبۇد (بهرھهق) يوق، ئالالھنىڭ شــېرىكى يوق، «

بارلىق سـهلتهنهت ئالالھقا مهنسۇپ، جىمى مهدھىيه ئالالھقا مهنسۇپ، ئالالھنىڭ ھهممه 
ه قۇدرىتى يېتىدۇ. ئى ئالالھ! ســـهن بهرگهن نهرســـىگه ھېچكىم توســـقۇنلۇق نهرســـىگ

قىاللمايدۇ، ســهن بهرمىگهن نهرســىنى ھېچكىم بېرهلمهيدۇ، ســېنىڭ ئالدىڭدا بايالرنىڭ 
  »بايلىقى ئهسقاتمايدۇ

ْ  اَللُّٰهمَّ  [ ِّ ْ  إِ ِ نُوْ ُظلًْما َكِثرْيً  َظلَْمُت َغْف ُّ نَْت َب إِالَّ ا، َوَال َفْغِفُر ا
َ
ِفَرًة ِمْن َمغْ  . فَاْغِفْر يِلْ  أ

نَْت الَْغُفوْ  ِعنِْدَك، َوارمَْحْيِنْ 
َ
  ](متفق عليه) مُ ُر الرَِّحيْ إِنََّك أ
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ــاھالرنى ســــهنال مهغپىرهت « ئى ئــالالھ! مهن ئۆزۈمگه كۆپ زۇلۇم قىلــدىم، گۇن
ــهن،  ــهن ھهقىقهتهنمهرھهمهت قىلىپ ماڭا كهڭ مهغپىرهت ۋه رهھىم قىلغىن، قىلىس  س

  »ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچى ۋه كۆيۈنگۈچىدۇرسهن

]  َ ْ دِ للُّٰهمَّ اهْ ا ْ دْ دِّ سَ وَ  ِ ِ  َ لَُك الُْهدَ  مَّ للّٰهُ ا
َ
ْسأ

َ
ْ أ ِّ دَ ى إِ   ](رواه مسلم) اَد َوالسَّ

ئى ئالالھ! مېنى ھىدايهت قىلغىن ۋه توغرا ئادهم قىلغىن. ئى ئالالھ! ســــهندىن «
  »نھىدايهتنى ۋه توغرىلىقنى تىلهيمه

لَُك الُْمَعافَ  [
َ
ْسأ

َ
ْ أ ِّ ُّ يِف  اةَ اَللُّٰهمَّ إِ  ا وَ يَ غْ  ا

َ
  ]رواه ابن ماجة) ( ةِ رَ خِ اْأل

  »ئى ئالالھ! دۇنيا ۋه ئاخىرهتته سهندىن ئامانلىق تىلهيمهن«

 امهلَل [
َ
ْ أ  ى وَ دِ شْ رُ  يِنْ مْ هِ ل

َ
ْ ذْ عِ أ ْ فْ غَ  رَشِّ  نْ مِ  ِ   ](رواه أمحد)  ِ

تۇرۇشــۇمنى مېنىڭ كۆڭلۈمگه ســالغىن، نهپســىمنىڭ ئى ئالالھ! ھهق يولدا چىڭ «
  »يامانلىقىدىن مېنى ساقلىغىن

] َ عِ مهلل ا
َ
ْ أ   ](رواه أمحد)  َك تِ ادَ بَ عِ  ِن سْ حُ وَ  كَ رِ كْ شُ وَ  كَ رِ كْ  ذِ بَلٰ  ينِّ

ئى ئالالھ! ســېنى زىكرى قىلىشــىمغا، ســاڭا شــۈكۈر قىلىشــىمغا ۋه ساڭا ئوبدان «
  »هنبولغايس يۆلهك-قۇلچىلىق قىلىشىمغا يار

]  َ ْ ، َوارمَْحْيِنْ ُهمَّ اْغِفْر يِلْ للّٰ ا ِ   ](رواه مسلم)  ، َواْرُزقيِْنْ ، وََخفيِِنْ ، َواْهِد
ئى ئالالھ! مېنى مهغپىرهت قىلغىن، ماڭا رهھىم قىلغىن، مېنى ھىدايهت قىلغىن، «

  »مېنى ساالمهت قىلغىن ۋه ماڭا رىزىق بهرگىن

]  َ ايِفْ  ئيَِتْ َخِطيْ  ُهمَّ اْغِفْر يِلْ للّٰ ا ْمِريْ  يِفْ  وََجْهيِل َوإرِْسَ
َ
ْ أ ْعلَُم بِِه ِمينِّ

َ
نَْت أ

َ
َ  ، ، َوَما أ �َللّٰ ا اْغِفْر  ُهمَّ

ْ وَ  يِلْ هْ جَ وَ  َوَقْمِديْ  َي اايَ َخَط  يِلْ  ِ َ  َولُكُّ َذلَِك ِعنِْديْ  َهْز  مَ وَ  ُت مْ دَّ ا قَ مَ  ُهمَّ اْغِفْر يِلْ للّٰ ا
َ
ا مَ وَ  ُت رْ خَّ ا أ

 
َ
 مَ وَ  ُت رْ رْسَ أ

َ
  ُت نْ لَ عْ ا أ

َ
ْ  َت نْ أ  وَ  مُ دِّ قَ مُ ال

َ
ْ  َت نْ أ  وَ  رُ خِّ ؤَ مُ ال

َ
ْ   لُكِّ بَلٰ  َت نْ أ   ] (رواه اكخاري) رٌ يْ دِ قَ  ءٍ َ

، مېنىـڭ گۇنـاھىمنى، نـادانلىقىمنى ۋه ئىشــــىمدا ھهددىدىن ئېشــــىپ رهببىم«
ۋه ســــهن مهنـدىنمۇ ياخشــــىراق بىلىدىغان گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت  كهتمىگهنلىكىنى

ــۇنداقىلغىن. ئى ئالالھ!  ــتىن، بىلىپ تۇرۇپ، چاقچاق يوس ــتهن، بىلمهس  مېنىڭ قهس
قىلىپ تاشـلىغان گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلغىن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى مهنده تېپىلىدۇ. 
ئى ئـالالھ! ئىلگىرى ۋه كېيىن قىلغـان گۇناھلىرىمنى، يوشــــۇرۇن ۋه ئاشــــكارا قىلغان 

مىتىڭگه بالدۇر ئېرىشــتۈرىسهن، گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلغىن، خالىغان بهندهڭنى رهھ
  »خالىغان بهندهڭنى رهھمىتىڭگه كېيىن ئېرىشتۈرىسهن، سهن ھهممىگه قادىرسهن
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   ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ ناماز ۋاقىتلىرى       
 خۇپتهن شام ئهسىر شىنېپ كۈن چىقىش بامدات ) ئاي-4(ئاپرېل 

四月 晨礼日出晌礼晡礼 昏礼 宵礼 

1 4:18 5:52 12:30 3:49 6:38 7:36 
2 4:16 5:50 12:30 3:49 6:39 7:37 
3 4:14 5:48 12:30 3:50 6:41 7:39 
4 4:12 5:47 12:30 3:50 6:42 7:40 
5 4:10 5:45 12:30 3:51 6:43 7:41 
6 4:08 5:43 12:30 3:51 6:44 7:42 
7 4:06 5:41 12:30 3:52 6:45 7:43 
8 4:04 5:40 12:30 3:52 6:47 7:45 
9 4:02 5:38 12:30 3:53 6:48 7:46 
10 4:00 5:36 12:30 3:53 6:49 7:47 
11 3:58 5:34 12:30 3:54 6:50 7:48 
12 3:56 5:33 12:30 3:54 6:51 7:49 
13 3:54 5:31 12:30 3:55 6:53 7:51 
14 3:51 5:29 12:30 3:55 6:54 7:52 
15 3:49 5:28 12:30 3:56 6:55 7:53 
16 3:47 5:26 12:30 3:56 6:56 7:54 
17 3:45 5:24 12:30 3:56 6:57 7:55 
18 3:43 5:23 12:30 3:57 6:59 7:57 
19 3:41 5:21 12:30 3:57 7:00 7:58 
20 3:39 5:19 12:30 3:58 7:01 7:59 
21 3:37 5:18 12:30 3:58 7:02 8:00 
22 3:35 5:16 12:30 3:58 7:03 8:01 
23 3:33 5:14 12:30 3:59 7:05 8:03 
24 3:31 5:13 12:30 3:59 7:06 8:04 
25 3:28 5:11 12:30 4:00 7:07 8:05 
26 3:26 5:10 12:30 4:00 7:08 8:06 
27 3:24 5:08 12:30 4:00 7:09 8:07 
28 3:22 5:07 12:30 4:01 7:11 8:09 
29 3:20 5:05 12:30 4:01 7:12 8:10 
30 3:18 5:04 12:30 4:02 7:13 8:11 

       

  
تىش: بۇ جهدۋهلدىكى ۋاقىت نامازغا ئهزان ئوقۇلىدىغان ۋاقىتالرنى ئهســــكهر

  كۆرسىتىدۇ.
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