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ئ ايەم كۈنلىرىۇە جامائەتكە -خ اتىپالر ھەر جۈمە ۋە ھېي  -ئىم ام
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 )جۈمە( كۈنى-4ئاينىي -5
 

 ئالالھنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈرۈش
 

ُعوُْذ 
َ
يَْطانِ  ِمنَ  بِاللِ أ  الرَِّحيْمِ ِن الرَّْحم  اللِ  ِمْسِب الرَِّجيِْم  الشَّ

َْ اْلَ  إِنَّ  ُْ ُ َنْ  لِلِ  ْم َ  وَ  َم َ  وَ  ْستَِعيْنُهُ ن ْنُفِسنَا رِ وُشُ  نْ مِ  اللِ بِ  ذُ ُعوْ نَ  وَ  ،ْستَْغِفُر ُ ن
َ
 يَِّئاِت سَ  نْ مِ وَ ، أ

ْعَماِلَ 
َ
ِْ ِ يَّ  نْ مَ  ا،أ ُْ وَ ،  َلُ  َهاِدَى  لَ فَ  ْضِلْل يُ  َمنْ وَ ،  َلُ  ِضلَّ مُ  لَ فَ  اللُ  ْه ْشَه

َ
ْن الَّ  أ

َ
 اللُ  إِالَّ  هَ ـإِلم أ

َْ ُ وَ  َْ َشِ  الَ  ْح ُْ وَ  ،َلُ  يْ ْشَه
َ
نَّ  أ

َ
اُمَ  أ  ْ ُْ ُ عَ  مَّ ْصَحابِهِ وَ  آِلِ  ََعَ  وَ  لَيْهِ عَ  الل َصّلَّ  ُسْوُلُ رَ  وَ  بْ

َ
ْجَ  أ

َ
َ أ ْْ  . ِع

ا مَّ
َ
ُْ بَ  أ  : ْع

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇلالھى ۋە بەرەكاتۇھۇ!
 دە مۇنۇمق دېگەن:«مقۇرئان كەرى»ئالالھ تائاال  ئەزىز قېرىنۇمشالر! مۆھتەرەم

نِْزَل 
ُ
بِِّه َوالُْمْؤِمنُْوَن ُُكٌّ آَمَن  ﴿ آَمَن الرَُّسْوُل بَِما أ ِلِه َورُسُ  َوَمآلئَِكِتِه َوُكتُِبهِ بِالِل إََِلِْه ِمن رَّ

َْ َربَّنَا َوإََِلْ  َطْعنَا ُغْفَرانَ
َ
ْن رُُّسِلِه َوقَالُْوا َسِمْعَنا َوأ ٍْ مِّ َح

َ
َ أ ْْ ُق َب  َْ الَْمِصْْيُ ﴾اَل ُنَفرِّ

ابقا كىت﴿پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان تەرجىمىسى : 
نىڭ ئالالھقا ۋە ئالالھئىمان كەلتۈردى، ئۇالرنىڭ ھەممىسى  مىنلەرمۇۇئمئىمان كەلتۈردى، 

ڭ نىئالالھ» :پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى. ئۇالر
ئىمان ھەممىسىگە پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز )يەنى ئۇالرنىڭ 

بىز )دەۋىتىڭنى( ئاڭلىدۇق ۋە )ئەمرىڭگە( ئىتائەت قىلدۇق، »دەيدۇ. ئۇالر: « مىز(ىئېيت
ىڭ جايىمىز سېن قايتىدىغانمەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز، ئاخىر بىز سېنىڭ ، رەببىمىز ئى

 ئايەت(.-485 بەقەرە رە)سۈ دەيدۇ﴾« دەرگاھىڭدۇر
مۇس   ۇلمان  مۇئمىنھەر قانۇمق بىر ئىنس   ان ئىس   المنى قوبۇل قىلى   

ئىمان ئېيتىش  ى  بۇيرۇلغانۇەكبولىمەن دەيۇىكەن  ئۇ چوقۇم ئەڭ ئاۋۋمل ئايەتتە 
. ئۇن ۇمق بولس    ا ئىم ان ئېيتىش دېگەن ق انۇمق بولىۇۇ  ئۇنىي ھەقىقىي زۆرۈر

 ئېيتىش نېمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇۇ  مەنىسى نېمە  پەيغەماەرلەرگە ئىمان
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 ئىمان دېگەن نېمە؟
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكى، بىر كۈنى بىز  خەتتااا ئۆمەر ئىبنى 

بىزگە چېچى قاپقارا، كىيىملىرى  تۇيۇقسىزپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىدا ئىدۇق. 
ىڭ ئاالمىتى كۆرۈنمەيتتى. ئااپاااق بىر كىشااااى كىرىا. كەلادى. ئۇ ئادەمدە سااااەپەرن

. ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلى. تونۇمايتتۇقھېچقايساىمىز ئۇ كىشاىنى 
ئولتۇردى. ئاندىن ئۆزىنىڭ ئىككى تىزىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسااساااالمنىڭ ئىككى تىزىغا 

 مۇھەممەد، ماڭا ئى»، ئىككى ئالىقىنىنى ئىككى يوتىساااىغا قويۇپ تۇرۇپ:   تەگكۈزۈپ
دېاادى. پەيغەمبەر « ئىسااااالمنىااڭ نېمە ئىكەنلىكى توغرىسااااىاادا سااااۆزلەپ بەرگىن

ۋە  قىغاۇئىسال: دېگىنىمىز، بىر ئالالھتىن باشقا ھېچبىر ئىالھنىڭ يوقل»ئەلەيھىساساال:: 
مۇھەممەدنىڭ ئالالھنىڭ ئەلچىساااى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىې بېرىش، ناماز ئوقۇز، زاكات 

ېدى. د« ھەج قىلىشتۇر بواللىغانالرھەرەمگە بېرىشقا قادىر بېرىش، رامىزاندا روزا تۇتۇز، 
دېدى. بىز ئۇ كىشاىنىڭ ئۆزى سورىغان سوئالىغا بېرىلگەن جاۋابنى « راسا  ئېيتتىڭ»
ماڭا »ئەجەبلەندۇق. ئۇ كىشاااى يەنە:  تەساااتىقلىغانلىقىدىندەپ « راسااا  ئېيتتىڭ»

 ر ئەلەيھىسساال::دېدى. پەيغەمبە« ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ بەرگىن

 « 
َ
ِر َخْْيِ ِ َوَشِّ ِ بِالِل ْن تُْؤِمَن أ َْ   «َوَمَلئَِكِتِه َوُكتُِبِه َورُُسِلِه َواَْلَْوِم اْْلِخِر َوتُْؤِمَن بِالَْق
ئىماان دېگەن: ئاالالھقاا، ئالالھنىڭ پەرىشاااتىلىرىگە، كىتابلىرىغا، پەيغەمبەرلىرىگە، »

ىڭ ئالالھنىڭ ئورۇنالشاااتۇرۇشاااى بىلەن بولىدىغانلىقىغا قىيامەتكە، ياخشاااىلىې ۋە يامانلىقن
ە نېم ھساننىڭېئماڭا »دېدى. ئاندىن: « راس  ئېيتتىڭ»دېدى. ئۇ كىشاى: « ئىشاىنىشاتۇر

دېگىنىمىز:  ئېھساااان»دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىساااسااااال:: « ئىكەنلىكىنى ئېيتى. بەرگىن
قىلىشاااتۇر، گەرچە ساااەن ئالالھنى ئالالھقا خۇددى ئالالھنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقاندەك ئىبادەت 

ماڭا قىيامەتنىڭ »دېدى. ئۇ كىشااى: « ، ئالالھ سااېنى ھەمىشااە كۆرۈپ تۇرىدۇكۆرەلمىسااەڭمۇ
ى خۇدد»دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىساساال:: « قاچان بولىدىغانلىقى توغرىلىې ساۆزلەپ بەرگىن

ئۇنداقتا »كىشى: دېدى. ئۇ « سااڭا ئوخشااز مەنمۇ ئۇنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن
دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسااساااال:: « ماڭا قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى ھەققىدە سااۆزلەپ بەرگىن

تۇغقان چاغدا؛ ياالڭ ئاياق، ياالڭتۆز، كەمبەغەل پادىچىالر خوجاايىنىنى دېادەك ئۆزىنىاڭ »
 .دېدى« چوڭ بىناالرنى ساااېلىش بىلەن پەخىرلەنگەن چاغدا قىيامەت يېقىنالشاااقان بولىدۇ

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ كىشى كېتى. قالدى. مەن ھەيران بولغانچە تۇرۇپ قاپتىمەن. پەيغەمبەر 
دەپ « ئۆمەر، سااوئال سااورىغۇچىنىڭ كىك ئىكەنلىكىنى بىلەمسااەن  ئى»ئەلەيھىسااساااال:: 
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دېدىك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال:: « ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى بىلگۈچىدۇر»ساورىدى. مەن: 
 ()مۇسلىمدېدى. « بولىدۇ، سىلەرگە دىنىڭالرنى ئۆگەتكىلى كەپتۇ ئۇ جىبرىاىل»

چوقۇم ھەدىستە دېيىلگەن نەرسىلەرگە ئىمان  مۇئمىندېمەك  ھەقىقىي 
 ىزشېرىكس   يېگانە-ئېيتىشى زۆرۈردۇر. ئۇنىي ئەڭ مۇھىمى ئۆزىنى يارمتقۇچى  يەككە

ۆز دەلىللەر بىلەن ك قلىينەئەقلىي ۋە  ۋەتەئاالنىئۇلۇغ رەباى بولغان ئالالھ سۇبھانە 
ئالۇىۇم قارمپ تۇرغانۇەكال تونۇشىۇۇر. چۈنكى ھەرقانۇمق بىر مۇسۇلماننىي ئالالھنى 
تونۇماي تۇرۇپ  ئالالھقا بولغان ئىمان  ئېتىقادى مۇكەممەل بولماي تۇرۇپ  قىلغان 

ھەرگىز قوبۇل قىلىنمايۇۇ. پەيغەماەرلەرگە ئىمان  ئىاادەتلىرى-ياخشى ئەمەل
 كامىل بولغان ئىماننىي جۈملىسىۇىنۇۇر. ئېيتىش 

 پەيغەمبەرلەر كىم؟
ۆزى ئققان ۋە ئىنس  انالر ئارىس  ىۇىن تالالپ چى پەيغەماەرلەر ئالالھ تائاالنىي

-ئەۋەتكەن ئەلچىلىرىۇۇر. پەيغەماەرلەر بارلىق گۇناھ ئىنس    انالرغ ا تەرىپى ۇىن
 .زمتالردۇر  كەمچىللىكلەردىن پاك  مەسۇم )گۇناھسىز( مەسىيەت

پەيغەماەرلەر ئىنسانالرغا ئالالھنىي دىنىنى يەتكۈزۈش ئارقىلىق  ئۇالرنى توغرم يولغا 
 يامان ئىشالردىن قايتۇرۇپ  ياخشى ئىشالرغا چاقىرىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن.  باشالش ۋە

 ئەمىرلەردۇر.ئالالھنىي پەيغەماەرلىرى شەرىئەت ھۆكۈملىرى بىلەن مۇناسى ەتلىك 
ن بىرى نۇرغۇن پەيغەماەرلەرنىي كەلگەنلىكى مەلۇم. ئىنس  انالر يارىتىلغانۇى

دە «قۇرئان كەرىم»ئەمما ئۇالرنىي ھەممىسىنىي ئىسىملىرى بايان قىلىنمىغان. 
 پەيغەماەرنىي ئىسىملىرى تىلغا ئېلىنغان بولۇپ  ئۇالر: 45پەقەت 

  ئىس    مائىل  ئىس    ھاق  لۇت  ھۇد  س    الىى  ئىارمھىم  نۇھئادەم  ئىۇرىس  
  مۇسا  ھارۇن  دمۋۇد  سۇاليمان  يۇنۇس  ئىلياس  شۇئەيبۇف  ئەييۇب    يۇسيەئقۇب

 .ئەلەيھىسساالمالردۇر  زەكەرىيا  يەھيا  ئىيسا ۋە مۇھەممەد زۇلكىفل  ئەليەسەئ
ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمۇىن پەيغەماەرلەرنىي سانى 

 ى:توغرىلىق سورىغانۇم  رەسۇلۇلالھ مۇنۇمق دېۇ

[ َ  ا سَ مَّ ل
َ
  َلُ أ

َ
  دِ َْ عَ  نْ عَ  ر  و ذُ بُ أ

َ
ْ وَ  اءِ يَ بِ نْ اْل َ لِ سَ رْ مُ ال  وَ  ة  ائَ مِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اَل قَ فَ  ْْ

َ
  ونَ ْشُ عِ وَ  ة  عَ بَ رْ أ

َ
 اف  لْ أ

ْ وَ    [«َشَ عَ  ةَ ثَ لَ ثَ وَ  ةٍ ائَ مِ ثُ لَ ثَ  مْ هُ نْ مِ  ونَ لُ سَ رْ مُ ال
 «.چ يۈز ئون ئۈچتۇرئۈ مۇرسەللىرىئۇالر بىر يۈز يىگىرمە مىڭ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدە »
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 پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىشتىكى ھېكمەتلەر )سەۋەبلەر(
ئالالھنىي بارلىق پەيغەماەرلىرى رەھمەتتۇر. ئالالھ بەنۇىلىرىگە ئادىللىق بىلەن 

ئۇالرغا رەھمەت بىلەنمۇ مۇئامىلە قىلىۇۇ. ھەربىر  بىلەن بىللە  يەنە مۇئامىلە قىلىش
  لگەن.ۇە ئەۋەتىنىغا رەھمەت سۈپىتىياكى ئۆز زمما قەۋمىپەيغەماەر ئۆز 

ۋە كۆيۈنگۈچىس  ى ئىكەنلىكى   تەربىيەچىس  ى. ئالالھنىي ھەممە نەرس  ىنىي 0
دۇنيا   مۇكەممەللىككەكىشىلەرگە تونۇتۇش ۋە ئۇالرنى ئىنسانىي  مېھرىاانلىقىنىھەم 

سائادەتكە يېتەكلەش ئۈچۈن شۇ ئىنسانالر ئىچىۇىن پەيغەماەر -ۋە ئاخىرەتتىكى بەخ 
 لۇى.ۋەتىشنى تەقەززم قىئە

. ئالالھ تائاال ئىنس ان ۋە جىنالرنى ئۆزىگە ئىتائەت قىلسۇن  ئىاادەت قىلسۇن 4
ئۈچۈن يارمتقان. ئىنسان بۇ دۇنياغا كېلىشتىكى بۇ ئالىي مەقسەتنى قانۇمق قىلغانۇم 

 كتولۇق ئەمەلگە ئاشۇرماليۇۇ  ئەمەل ئىاادەتلەرنى قانۇمق قىلغانۇم ئالالھ رمزى بولغۇدە
ئورۇنلىغىلى بولىۇۇ  ئۇالرغا بۇ مەسىلىلەرنى ئۆگىتىش ۋە بىلۇۈرۈش ئۈچۈن ئىنسانالر 

 ئىچىۇىن پەيغەماەرلىككە اليىق كىشىلەرنى تالالش ۋە ئەۋەتىشنى تەقەززم قىلىۇۇ.
  بولغانلىقتىن.مۇكاپات ۋە جازم ئىتائەت ۋە قارش  ىلىق بىلەن مۇناس  ى ەتلىك 2

ەباىمىز! بىز س  اڭا قانۇمق بويس  ۇنۇش ۋە قانۇمق ر ئى»كىش  ىلەرنىي قىيامەت كۈنى 
ۋە يەنە س    اڭا ئاس    ىي بولۇش    نىي قانۇمق  بىلەلمەپتىمىزئىت ائەت قىلىش    نى 
. بىزگە ئۆز ئىچىمىزدىن بىرەر ئەلچى ت  اپ  الم  اپتىمىزخەۋەر  بولى  ۇىغ  انلىقى  ۇىنمۇ

 ۋە ئاس  ىي بولمايتتۇق. بۇ كۈنۇە س  ەن بىزگە ئازمايتتۇقئەۋەتكەن بولس  اڭ  ھەرگىز 
دەپ پاكى  كۆرس  ىتى  تۇرۇۋملماس  لىقى ئۈچۈن « ئازمبلىمىغىنقىلمىغىن ۋە  ز لۇم

 پەيغەماەر ئەۋەتىشى زۆرۈر بولغان.ئالالھنىي ئىنسانالردىن 
پەيغەماەرلەرنىي پەيغەماەرلىكىنى ئىنكار قىلىش ئوچۇقتىن ئوچۇق قۇرئاننى ۋە سۈننەتنى 

 جۇدم بولغان بولىۇۇ. -ىمانۇىن ئادمئىنكار قىلغانلىق بولۇپ  بۇنۇمق كىشى ئەل ەتتە ئ
. ئەمما ئۇالرمۇ بازمر رەس  تىلەرگە ياخش  ىلىرىۇۇرپەيغەماەرلەر ئىنس  انالرنىي ئەڭ 

. ئۇالر ئىنس    انالردۇرچىقىۇىغان  تاماق يەيۇىغان  ياش    ايۇىغان ۋە ۋمپات بولىۇىغان 
ي ى. پەيغەماەرلىك مەرتى ىس   ىگە ش   ەخس   تاللى ملمايۇۇئۆزلىرىنى پەيغەماەر قىلى  

ياكى س   ايالم ئارقىلىق  ئارقىلىق مەنپەئەت  مەلۇم مەقس   ەت ئۈچۈن غەيرەت قىلىش
 چىقمايۇۇ. ئۇالرنى پەقەت ئالالھال تالاليۇۇ.

ئالالھ ئۇالرنى ئىنس   انالر ئىچىۇىكى ئەڭ پاك  ئەڭ ياخش   ىلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن 
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ۇالرنىي ش    ەرەپلىك ۋە ئەۋەتىۇۇ. ئالالھ ئ يىۋەھپەيغەماەرلىككە ت الالي ۇۇ. ئانۇىن ئۇالرغا 
ھۆرمەتكە س ازمۋەر ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ئۇالرنى ئۆزىنىي ئىس مى بىلەن قوشۇپ 

 . ىۇىدەپ نام بەرگەن «ئالالھنىي پەيغەماەرلىرى». يەنى ئۇالرغا ىۇىئاتىغان
ئۇالر ئالالھ تەرەپتىن ئەۋەتىلگەن نەرس  ىلەر ھەققىۇە خاتاالش  مايۇۇ. ئۇالر پاكلىق 

ۇرۇن ۋە ب كېلىش  تىنئۇالرنىي پەيغەماەرلىك -. پەيغەماەرلەرنىي پاكلىقىىاىۇۇرس  اھ
 كىچىك ھېچقانۇمق گۇناھ ئۆتكۈزمەسلىكى دېگەنلىكتۇر. -كېيىن چوڭ

ىالپ يۇقىر بارغانسېرىئىلمى . ئۇالرنىي ئىنسانالردۇرلىك ئىلىمئۇالر ئەڭ يۇقىرى 
ئارقىلىق ئۇالرغا ئىلىم ئاتا  يىۋەھتائاال  ئالالھ چۈنكى .تۆۋەنلىمەيۇۇ  ھەرگىز بارىۇۇكى

 قىلىۇۇ. شۇڭا ئۇالرنىي ئىلمى بى مسىتە ئالالھ تەرەپتىن كەلگەن بولىۇۇ. 
پەيغەماەرلەر ئىنس  انالر ئىچىۇە ئالالھنى ئەڭ ياخش  ى بىلىۇىغان ۋە تونۇيۇىغان 

 پەيغەماەرلەر توختىماي ئىستىغپار ئېيتىۇۇ.  كىشىلەردۇر. شۇڭا
ۇقاتالرنى يوقتىن بار قىلى   بۇ مەخلۇقالرنىي ئىچىۇە ئ الالھ ت ائ اال بارچە مەخل

-ئىنس  اننى باش  قا مەخلۇقالرغا قارىغانۇم ش  ەكىل جەھەتتىن ئەڭ چىرميلىق  ئورۇن
مەرتى ە جەھەتتىن ئەڭ ئۈستۈن  ئەڭ ھۆرمەتلىك قىلى  يارمتتى. ئالەمۇىكى پۈتكۈل 

تى  بەردى. ئالالھ ۋە ئۇنىي خىزمىتى ئۈچۈن يارى مەنپەئىتىشەيئىلەرنى ئىنساننىي 
تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى يارىتى  ھەممە پەرىشتىلەرنى ئۇنىڭغا ھۆرمەت سەجۇىسى 
قىلۇۇرۇپ  ئۇنىڭغا ئۇ پەرىش تىلەر بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلۇۈردى. يەر شارىنى ئاۋمت 

 ئورۇنااس  اربىرىگە -قىلس  ۇن  تەرەققىي قىلۇۇرس  ۇن دەپ  ئىنس  اننى بۇ زېمىنغا بىر
ئ الالھ ت ائ اال يەنە ئۆزىنى ي رەھمەت خەزىنىس    ىۇىن نۇرغۇنلىغان  ئەۋەتتى.قىلى   

 بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ: ئاتا قىلۇى ۋە قىلى متىۇۇ. نېئمەتلەرنى

 ْ َْ لِلَْمَلئَِكِة إِّنِّ رِْض َخِليَفة   َجاِعل  ِفْ  ﴿َوإِذْ قَاَل َربُّ
َ
ََتَْعُل ِفيَها َمن ُيْفسِ  ال

َ
 ِفيَها ُْ قَالُواْ أ

َماءَ  ُْ ادلِّ ْ  َوَنْنُ  َويَْسِف َْ قَاَل إِّنِّ َ ُس ل ِّْ َك َوُنَق ِْ ْعلَُم َمم  نَُسبُِّح ِِبَْم
َ
 أ

م
وََعلََّم آَدَم  َتْعلَُموَن  ا اَل

ْسَماءَ 
َ
نْ  ال

َ
ْسَماءِ ُُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم ََعَ الَْمَلئَِكِةَفَقاَل أ

َ
َ  تُمْ إِن ُكنْ  َهـُؤالءِ  ِبئُوِِن بِأ ْْ   َصاِدِق

 ْ نْ ُسبْحم  قَالُوا
َ
َْ أ ْمَتنَا إِنَّ

َْ اَل ِعلَْم َلَا إِالَّ َما َعلَّ  ُم﴾ُم اْلَِكيْ َت الَْعِليْ نَ
 ①ەخەلىپبىر مەن يەر يۈزىدە »ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە: تەرجىمىسى : ﴿ 

ىلىدىغان، قان تۆكىدىغان چىلىې قزغۇنيەر يۈزىدە بۇ»دى. پەرىشاااتىلەر: ىگەندې« ياارىتىمەن

                                                        
 بىرىنىي ئورنىنى بېسى   يەر يۈزىنى ئاۋمتالشتۇرىۇىغان ئىنسان.-بىر ①
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ەيمىز، لەنى پاك دەپ مەدھىيېسبولساق بىز  ،  ھالبۇكىمساەنيارىتاقىلى.( خەلىپەئىنسااننى)
مەن ھەقىقەتەن ساااىلەر بىلمەيادىغان : »ئاالالھدېادى. « مىزئېتىقااد قىلىمۇقەددەس دەپ 

ندىن ، ئادۈردىبىلشەياىلەرنىڭ ناملىرىنى ئادەمگە  بارلىې ئالالھ .دېدى« نەرسىلەرنى بىلىمەن
نىڭ راس  بولسا بۇ شەياىلەر دېگەنلىرىڭالر: »تۇرۇپ پەرىشتىلەرگە كۆرسىتى. شەياىلەرنى ئۇ

ساااېنى پاك دەپ تونۇيمىز. بىز بىز »دېدى. پەرىشاااتىلەر: « ناملىرىنى ماڭا ئېيتى. بېرىڭالر
ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچى، ھېكمەت ساااەن ساااەن بىلدۈرگەندىن باشاااقىنى بىلمەيمىز، 

 ئايەت(.-24 -21بەقەرە  سۈرە)﴾ دېدى« لەن ئىش قىلغۇچىسەنبى
 نېئمەتلەرنىيس    ان اپ تۈگەتكۈس    ىز بولۇپ  بۇ  نېئمەتلىرىئ الالھنى ي بۇ 

 نېئمىتىئاتا قىلغان ئىمان  ھەرقايس    ىمىزغائالالھ  نېئمەتئىچىۇىكى ئەڭ كاتتا 
- بەخ ھاياتىقىس  قىغىنا ئىاارەت.ئالالھ ئىنس  اننىي بۇ  نېئمىتىۇىنۋە ئىس  الم 

س    ائ ادەتلى ك ۋە مەنىلى ك ھ ايات بولس    ۇن دەپ بىزگە يەنە رەھمەت قىلى  ئۆز 
دەرگاھىۇىن پەرىش  تىلەرنى ۋمس  ىتە قىلىش ئارقىلىق ئىنس  انالر ئىچىۇىن ئاالھىۇە 

پارمس    ەت جەھەتتە ئەڭ كۈچلۈك  -جەھەتتە ئەڭ پاك  ئەقىل نەس    ەبتالالنغان  
ەرلىرىنى ئەۋەتتى ۋە پەيغەماەرلىرىگە ئىنتايىن سەۋرچان  ئۇلۇغ  ھۆرمەتلىك پەيغەما

 قىلۇى. ئۇ ۋەھيىكىتابالرنى نازىل قىلۇى. ش   ۇ پەيغەماەرلەرگە ئۆز ش   ەرىئىتىنى 
پەيغەماەرلەرنى ئېنىق ب ايانالر بىلەن ئەۋەتى   ئاجايى  مۆجىزىلەر بىلەن ئۇالرنىي 

ان  ىغپەيغەماەرلىكىنى قوللىۇى. ئۇالر گەرچە باش قا ئىنس انالرغا ئوخش اش  ياش  ايۇ
يەي ۇىغ ان  ئىچى ۇىغ ان  كېس    ەل بولى ۇىغان  ۋمپات بولىۇىغان بولس    ىمۇ  ئۇالر 

ر ھەر بى پەزىلەتلىكلىرىۇۇر.ۋە ئەڭ  مۇكەممىلىئەڭ  مەخلۇقاتلىرىنىيئ الالھنى ي 
مۇس    ۇلم ان پەيغەماەرلەرنى ي ئ ارىس    ىنى ئايرى ەتمەس    تىن  ئۇالرنىي  مۇئمىن

 كامىل بولغان بولىۇۇ. ئانۇىن ئىمانى ئېيتقانۇىالھەممىسىگە ئىمان 
ئالالھ تائاال ئۆزىنىي پەيغەماەرلىرى ۋە ئۇالرنىي پەيغەماەر قىلى  ئەۋەتىلىشى ھەققىۇە 

 دە مۇنۇمق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»نۇرغۇنلىغان ئايەتلەرنى نازىل قىلۇى. ئالالھ تائاال 

 ﴿ ْْ ٍة  ُُكِّ  ِفْ  َبَعثَْنا َولََق مَّ
ُ
ِن  ال  رَُّسوْ أ

َ
ْ أ وا ُْ اُغوْ  َواْجتَِنبُْوا اللَ  اْعبُ  ﴾ َت الطَّ

قا ئىبادەت قىلىڭالر، ئاالالھ»﴿بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە: تەرجىمىسااااى : 
 ئايەت(.-27نەھل  )سۈرە دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾« شەيتاندىن يىراق بولۇڭالر

 ﴾ بَِصْْي   يْع  َسمِ الَل إِنَّ  الَّاِس  َوِمنَ  رُُسل   الَْمَلئَِكةِ  ِمنَ  يَْصَطِفْ الُل ﴿
 ئالالھئەلچىلەرنى تالاليدۇ،  ئىنساااانالردىنمۇ پەرىشاااتىلەردىنمۇ، ئالالھ﴿تەرجىمىساااى : 
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 ئايەت(-65  ھەج )سۈرە كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ ھەممىنىئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،  ھەممىنىھەقىقەتەن 

ھەر بىر مۇس    ۇلم  ان نەس    ەبى جەھەتتىن تولىمۇ پ  اك  ئەزىيەتلەرگە بەكمۇ 
 يىرمق بولغۇچى مەس  ىيەتلەردىن-  گۇناھمېھرىاانلغۇچى  ئۈممىتىگە تەق ملىق قى

ئۆگىنىش    ى ۋە ئۇنى بىلى ېلىش    ى  ئىزلىرىنى-پەيغەماەرلەرنى ي تارىخىنى  ئىش
تولىمۇ زۆرۈر. جۈملىۇىن پەيغەماەر ئەلەيھىس   س   االمنىي تەرجىمىھالى ۋە تارىخىنى 

-ھاياتىۇىكى ئىش ياخش    ى ئۆگىنىش    ىمىز بەكمۇ زۆرۈر. ئۇ زمتنىي پەيغەماەرلىك
 پائالىيەتلىرى  ھەدىس  لىرىنى ئۆگۈنۈپ  س  اھابىالرنىي پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االمغا

 -ئۆزىمىزنى  ي ھەر س     اھە ئىش يېتى    تونۇپ  ق  ان  ۇمق ئىت  ائەت قىلغ  انلىقى
رەس    ۇلۇلالھ ئەلەيھىس    س    االمنىي پاك س    ۈننەت يوللىرىغا  پائالىيەتلىرىمىزنى

مانا بۇ  توغرم تولۇم يۈرگەن بولىمىز  ئۆزلەش    تۈرەلىس    ەك   تەتاىقلىي الىس    اق
ىر ب ئىتائىتىمىزنىي ۋە ئۇنىي يولىغا ئەگەش  كەنلىكىمىزنىي بولغان رەس  ۇلىمىزغا

بىز رەسۇلۇلالھنى ئالالھنىي پەيغەماىرى دەپ تىلىمىز بىلەن  ئەكسىچەئىپادىسى. 
 پ  ائ  الىيەتلىرىمىزنى-  ھەر خى  ل ئىشئەمەلىيىتىمىزنىئىم  ان ئېيتى    قويۇپ  

  ئۇنى ئۈلگە قىلمىس   اق رەس   ۇلۇلالھقا ئۇيغۇنالش   تۇرمىس   اقەت يوللىرىغا س   ۈنن
ۋە مەن رەس    ۇلۇلالھنى  ي ئۈممىتى دېيىش    كىمۇ  بولم  ايمىز ئىت  ائەت قىلغ  ان
توش مايۇۇ. شۇنىي ئۈچۈن بىز ئىماننى دىلىمىز  قەلاىمىز بىلەن  س االھىيىتىمىز

 رم بىلەن ئى ىمىزئەمەلىيىتتەس   تىق قىلى   تىلىمىز بىلەن ئىقرمر قىلى   ئۆز 
 قىلىشىمىز كېرەك. مانا بۇ ھەقىقىي ئىمانۇۇر.

بولغان پەيغەماىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىي  پەيغەماەرلەرنىي ئەڭ ئاخىرقىسى
 لىكى ھەققىۇە ئالالھ تائاال مۇنۇمق دېگەن:ئالەملەرگە رەھمەت بولۇپ كەلگەن

رَْسلْنَاَك إِالَّ رَْحَة  لِّلَْعالَمِ ﴿
َ
َ َوَما أ ْْ﴾ 

مۇھەممەد!( سااېنى بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت  ئى﴿) : تەرجىمىسااى 
 .(ئايەت-016 ئەناىيا سۈرە) رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق﴾

 
 پەيغەمبەرلەرگە ئىمان ئېيتىش قايسى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؟

 ۇھىم:ن مپەيغەماەرلەرگە ئىمان ئېيتىشتا تۆۋەنۇىكى نۇقتىالرنى بىلىش ئىنتايى
( ئالالھ تائاال ھەرقانۇمق ئۈممەتكە شۇ ئۈممەتنىي ئىچىۇىن پەقەت بىرال ئالالھقا 0

ئىاادەت قىلىش قا ۋە ئالالھتىن باش قا ھېچاىرىگە ئىاادەت قىلماسلىققا بۇيرۇيۇىغان 
 دە مۇنۇمق دېيىلگەن:« قۇرئان كەرىم»پەيغەماەرلەرنى ئەۋەتكەن. بۇ ھەقتە 
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 ﴿ ْْ ٍة  ُُكِّ  ِف  َبَعثَْنا َولََق مَّ
ُ
ِن  ال  رَُّسوْ أ

َ
ْوا الَل أ ُْ اُغوَت  َواْجتَِنبُواْ اْعبُ  ﴾ الطَّ

قا ئىبادەت قىلىڭالر، ئاالالھ»﴿بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە: تەرجىمىسااااى : 
 .(ئايەت-27 نەھل سۈرە) دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾« شەيتاندىن يىراق بولۇڭالر

ى مەقاۇل  پاك  ھەق يولۇم ماڭغۇچى  ( ئۇ پەيغەماەرلەر رمس    تچىل  دۇئاس    4
  باش  المچى  ئۆز پەرۋەردىگارى تەرىپىۇىن ئەۋەتىلگەن ئىش  ەنچلىك  تەق مدمر  ئابرۇيلۇق

كەس    كىن دەلىل ۋە ئوچۇق ئايەتلەر ئارقىلىق ئۈممەتنى ھىۇميەتكە باش    لىغۇچى  
ماي  قال ش  ۇنۇمقال ئالالھ تائاال ئۇالر ئارقىلىق ئەۋەتكەن بارلىق نەرس  ىلەرنى يوش  ۇرۇپ

  يەتكۈزگەن.قويماي  كەمەيتى قوش    ۇپ قويماي  ياكى  ھەرپنىمۇئۆزگەرتمەي  بىرەر 
ُْ ﴾ دە مۇنۇمق دېيىلگەن:« قۇرئان كەرىم» بۇ ھەقتە  ﴿َوَما َعلَيْنَا إِالَّ اْْلََلُغ الُْمِب

﴿بىزنىڭ مەسااۇلىيىتىمىز پەقەت چۈشاىنىشلىق قىلى. )ئەلچىلەر( تەرجىمىساى : 
 ئايەت(.-06ياسىن  )سۈرە تۇر﴾ دېدىتەبلىغ قىلىش

بولغان دەپ  ئۆز زممانىسىۇم ئاشكارم ھەقىقەت ئۈستىۇە ( ھەممە پەيغەماەرلەر2
  چىن دىلىۇىن ئىشىنىش زۆرۈر.

ئالالھ تائاال ئىارمھىم ئەلەيھىس  س  االمنى ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىس  س  االمنى ئۆزىگە 
ۇرىس ئەلەيھىس ساالمنى د س   تۇتتى. مۇس ا ئەلەيھىس س االم بىلەن س ۆزلەش تى. ئى

يۇقىرى ئورۇنغا كۆتۈردى. ئىيس ا ئەلەيھىسساالم بولسا ھەقىقەتەن ئالالھنىي بەنۇىسى 
ۋە پەيغەماىرى  مەريەم ئ انىمىزغا تاش    لىغان كەلىمىس    ى ۋە ر ھتۇر. ئالالھ تائاال 

 پەزىلەتلىك قىلۇى.بىرىۇىن -پەيغەماەرلەرنى بىر
 

 دىكىلەرگە ئەمەل قىلىش زۆرۈر :پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرشتە تۆۋەن
 . ئۇالرنىي ئالالھ تائاال تەرىپىۇىن ئەۋەتىلگەنلىكىگە ئىمان كەلتۈرۈش. 0

  ھەممىس    ىگە ئىمان ئېيتمىغان ئېيتمايۇىكەنكىمىكى ئۇالرنىي بىرىگە ئىمان 
بَْت قَْوُم نُوٍح الُْمرَْسلِ دە مۇنۇمق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  بولىۇۇ.  َْ ﴾﴿َكذَّ

 (ئايەت-015 شۇئەرم سۈرە) ﴾يالغانچى دېدىپەيغەمبەرلەرنى  قەۋمى نۇھنىڭ﴿تەرجىمىسى: 
شقا با ئۆزىۇەئەلەيھىس ساالمنى ئىنكار قىلغان پەيتنىي  نۇھ قەۋمى نۇھنىي

نى ئەلەيھىسساالم نۇھپەيغەماەرلەر ئەۋەتىلمىگەن بولس ىمۇ  ئالالھ تائاال ئۇالرنىي 
ەيغەماەرلەرنى ئىنك ار قىلغ انلىقى بىلەن بارمۋەر ئىنك ار قىلىش    ىنى ب ارلىق پ

ھېس ابلىۇى. ش ۇنىڭغا بىنائەن مۇھەممەد ئەلەيھىس ساالمنىي پەيغەماەرلىكىنى 
 ئەلەيھىسساالمغىمۇخىرىس  تىيانالر ئىيسا  ئەگەش مىگەنئىنكار قىلغان  ئۇنىڭغا 
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 ۋە ئۇنى ئىنكار قىلغان يالغانچىالر ھېسابلىنىۇۇ. ئەگەشمىگەن
خەۋەرلەرنى  ئىش    ەنچلى  كرلەردىن رى ميەت قىلىنغ  ان توغرم ۋە . پەيغەماە4

 قىلىش الزىم. ئېتىرمپ
ۋە  ن پۈتۈن ئىنس      انىيەتكە ئەۋەتىلگەن. ش    ۇ پەيغەماەرلەر ئىچى  ۇى2

پەيغەماەرلەرنىي تۈگەنچىس  ى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىس  س  االم ئېلى  كەلگەن 
 شەرىئەتكە ئەمەل قىلىش الزىم.

 
 را مۇناسىۋىتى ۋە ئۆزگىچىلىكىئاپەيغەمبەرلەرنىڭ ئۆز

بارلىق پەيغەماەرلەرنىي دىنىنىي يىلتىزى بىر بولۇپ  ھەممە پەيغەماەرنىي 
 «.بىر ئالالھقىال ئىاادەت قىلىشقا دەۋەت قىلىشتۇر»شوئارى ئورتاق 

نْ ﴿
َ
َْ الِْكتَاَب َوأ يِْه ِمَن الِْكتَاِب  َزْلَا إََِلْ َْ َ يَ ْْ َِّما َب ق ا ل ِّْ  اْحُكمْ فَ  َعلَيْهِ  َوُمَهيِْمن ا بِاْلَقِّ ُمَص

نَزَل 
َ
ْهَواءَ الُل  بَيْنَُهم بَِما أ

َ
اَك ِمَن اْلَقِّ ِلُُك  َجَعلْنَا ِمنْ ءَ آا جَ َعم   ُهمْ َواَل تَتَِّبْع أ  ُكْم ِشَْعة  َوِمنَْهاج 

ة  َولَـِكنْ الُل  َولَْو َشاءَ  َْ ة  َواِح مَّ
ُ
َبْلَُوُكْم ِف َمآ ََلََعلَُكْم أ اِت إََِل اللِ فَاْستَِبُقوْ  ُكمْ آتم َءا َلِّ  ا اخلَْْيَ

يْ  اَمرِْجُعُكْم َجِ  ﴾َن ِه ََتْتَِلُفوْ بَِما ُكنتُْم ِفيْ  َفيُنَبُِّئُكمْ  ع 
ساماۋى كىتابالرنى  كىمۇھەممەد!( بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرى ئى﴿ )تەرجىمىسى : 

قىلدۇق.  لنازى نىئان(ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاااااھى  بولغۇچى ھەق كىتا  )قۇر
ساااڭا نازىل قىلغان قۇرئان بويىچە ھۆكۈ: قىلغىن، ساااڭا  اللەئۇالرنىڭ ئارىسااىدا  سااەن 

ئۈممەتلەر!(  ئى، ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن. )ەپنچەتكەلگەن ھەقتىن 
 اللەبىرخىل شەرىاەت ۋە ئوچۇق يول تەيىن قىلدۇق. ئەگەر  ئۈممەتكە ھەر بىر دىنسىلەر

ساااىلەرگە بەرگەن  اللە ،خالىساااا، ئەلۋەتتە، ساااىلەرنى بىر ئۈممەت قىالتتى. لېكىن
ساىلەرنى ساىناز ئۈچۈن كۆپ ئۈممەت قىلدى. ياخشى ئىشالرغا  بويىچە،شاەرىاەتلەر 

نىڭ دەرگاھىغا قايتىساااىلەر، ساااىلەر ئىقتىالپ قىلىشاااقان  اللەئالدىراڭالر. ھەممىڭالر 
 ەالل توغرىسىدا ناھەق ئىكەنلىكى( سااىنىڭساىھەق، قاي ساىنىڭنەرساىلەر )نىڭ قايساى

 ئايەت(.-28 مائىۇە )سۈرە بېرىدۇ﴾ خەۋەرسىلەرگە 
 ىقەۋمىنبىز ئىس    مىنى بىلىۇىغان ۋە بىلمەيۇىغان تارىختىكى پەيغەماەرلەر  ئۆز 

دەۋەت قىلغ ان دىن ئ ارىس    ىۇم ھېچقانۇمق زىۇدىيەت مەۋجۇت بولغان ئەمەس  بارلىق 
 ۋە ماھىيىتى دۇر  غايىلىرى بىرپىرىنس    ى  نىيەۋەتدغان پەيغەماەرلەر چاقىرىق قىل

  : ۇۇخىتاب قىلىمۇنۇمق ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەماەرئوخشاشتۇر. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال 



 

11 

رَْسلْنَا َوَما﴿
َ
َْ  ِمنْ  أ نَُّه  إََِلْهِ  نُوِحْ  إِالَّ  رَُسولٍ  ِمنْ  َقبِْل

َ
 أ

م
نَا إِالَّ إَِلَ  اَل

َ
ونِ  أ ُْ   ﴾فَاْعُب

سااەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ  (مۇھەممەد! ئى) ﴿ىمىسااى :تەرج
دەپ “ مەندىن باشااقا ھېم مەبۇد بەرھەق يوقتۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر” :ھەممىسااىگە

 .(ئايەت-45 سۈرە ئەناىيا)قىلدۇق﴾  ۋەھيى
دە ئ الالھنى ي دىنىنى ي بىرلىكى كۆپلىگەن ئ ايەتلەردە ئاالھىۇە «قۇرئ ان كەرىم»

ئەس    كەرتىلى   بارلىق پەيغەماەرلەر كوللېكتى  خىزمەتتىكى ئوخش    اش غايىلىك 
بىرى  ۇىن ئ  ايرى    ق  ارمش    ق  ا -ق ې رى ن  ۇمش    الردى ن ئى كەن لىكى  ئۇالرنى بىر

 : دەيۇۇ ئاالمۇنۇمق ئالالھتا ھەقتە بۇ. قىلىنغان قەي  ئېنىق بولمايۇىغانلىقى ھەرگىز 

عَ ﴿ يْ  ِمنَ  لَُكمْ  َشَ ا بِهِ  َوّصَّ  َما ِن ادلِّ ي نُوح  ِ َْ  َواَّلَّ وَْحيْنَاإََِلْ
َ
يْنَا َوَما أ  مَ إِبَْراِهيْ بِِه  وَصَّ

ْن  َس وَِعيْ  َوُموَس 
َ
ِقيْ أ

َ
يْ أ قُو َوال نَ ُمواادلِّ  ﴾اَتتََفرَّ

تەۋسااىيە قىلغان  نۇھقادىندىن ئالالھ سااىلەرگە مۇھەممەد!(  ئى) تەرجىمىسااى: ﴿
ۋسىيە قىلغان ۋە ئىيساغا تە غا، مۇساغا، ئىبراھىمقىلغان نەرسىنى ۋەھيى، ساڭا نىنەرسى

 ،ىلماڭالرق پرىقچىلىېتەنەرساىنى بايان قىلدى، يەنى سىلەر دىننى بەرپا قىلىڭالر، دىندا 
 .(ئايەتنىي بىر قىسمى-02سۈرە شۇرم )دەپ تەۋسىيە قىلدى﴾ 
 : يەنە بىر ئايەتتە

نِْزَل ََعَ اللِ بِ قُْل آَمنَّا ﴿
ُ
نِْزَل َعلَيْنَا َوَما أ

ُ
َل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َم َوإِْسَماِعيْ  إِبَْراِهيْ َوَما أ

وْ 
ُ
ْسبَاِط َوَما أ

َ
ٍْ ِمنُْهْم َوَنُْن َلُ ُمْسِلُمونَ  َس َوالَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم الَ َس وَِعيْ ِِتَ ُموْ َوال َح

َ
َ أ ْْ ُق َب  ﴾ُنَفرِّ

ېيتتۇق، بىزگە نازىل بىز ئالالھقا ئىمان ئ»مۇھەممەد! ئۇالرغا(  ئى) تەرجىمىسى: ﴿
ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا  يەئقۇبقا، ئىساااھاققا، ئىسااامائىلغاقىلىنغان قۇرئانغا، ئىبراھىمغا، 

، مۇساااااغا بېرىلگەن تەۋراتقا، ئىيساااااغا بېرىلگەن ئىن ىلغا ۋە ۋەھيىگەنازىل قىلىنغان 
ئۇ پەيغەمبەرلەرگە پەرۋەردىگااارى تەرىپىاادىن بېرىلگەن كىتااابالرغااا ئىمااان ئېيتتۇق، 

( ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز، بىز قىلشااااتاپەيغەمبەرلەرنىڭ )پەيغەمبەرلىكىنى ئېتىراپ 
 .(ئايەت-82ئىمرمن -سۈرە ئال)﴾ دېگىن« ئالالھقا بويسۇنغۇچىالرمىز

بىرلىك بولس    ا   يدىنى يپەرقلىق زممان ۋە ماكانۇىكى بىز دەۋمتقان ئومۇمى
ئىپ ادىلىنى ۇىغ ان تۇغما گەۋدىلى ك   ىترەتتە تەبىئىيئىنس    ان ۋۇجۇدى ۇىكى 

 ئالالھنىي دىنىۇۇر. بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ مۇنۇمق دەيۇۇ: -خارمكتېر

  الِْفْطَرةِ  ََعَ  دَلُ يُوْ  َمْولُودٍ  ُُكُّ » : ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  رَُسْوُل  قَاَل  َعنْهُ  اللُ  رَِضَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِبْ اَ  نْ عَ ]
َ
 بََوا ُ فَأ
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وْ  ُيَهِوَِّدانِهِ 
َ
انِهِ  أ َ وْ  ُينَِِصِّ

َ
   (يارِ خَ اْْلُ  ا ُ وَ رَ ) [«َسانِهِ ُيَمِجِّ  أ

ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسااساال:  ئەبۇ
ئالالھ تائاال ھەر بىر ئىنساااان ئەۋالدىنى ئالالھنى تونۇشاااتىن ئىبارەت : »مۇنداق دېگەن

-توغرا ئەقىدە، ساغال: خاراكتېر( ئۈستىدە يارىتىدۇ، بىراق ئۇنىڭ ئاتاساغال: تەبىاەت )
 «.قىلىدۇ مەجۇسىيياكى قىلىدۇ ان اخرىستىياكى  قىلىدۇ يەھۇدىيئانىسى ئۇنى يا 

ساغالم ئىۇىيە مەقسەت  ەقەت ساغالم قەلب ساغالم خارمكتېردىن  پبۇ يەردىكى 
ئاخىرەتتىن ئىاارەت ماددىي ۋە مەنى ى –دۇنيا ىبۇ ساغالملىق ئىنساننقىلىنىۇۇ  

 تىگە ئىگە قىلىۇۇ.يىھاياتلىق ساالھى
ئىلگىرىكى پەيغەماەر بىلەن ئاخىرقى پەيغەماەرنىي مۇناس    ى ىتى ھەققىۇە 

 گەن:رەسۇلىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دې

  َعنْ ]
َ
نِْبيَ  َمثَِلْ » :ملسو هيلع هللا ىلص  ُل اللِ قَاَل رَُسوْ  َعنُْه قَاَل  َة رَِضَ اللُ ُهَريْرَ  ِب أ

َ
ِْصٍ اِء َكَمثَِل قَ َوَمثَُل ال

ْحِسَن بُنْيَانُُه، تُِرَك 
ُ
بُوَن ِمْن ُحْسِن أ اُر َيتََعجَّ َْ مَ  بُنْيَانِِه إاِلَّ  ِمنُْه َموِْضُع َْلِنٍَة، َفَطاَف بِِه الُّظَّ وِْضُع تِلْ

َْ اللَِّبنَِة، ُخِتَم ِبَ اْْلُنْيَاُن، وَُخِتَم ِبَ الرُُّسُل بُوْ يَِعيْ  اللَِّبنَِة الَ  ْدُت َموِْضَع تِلْ َْ نَا َس
َ
  [«َن ِسَواَها، فَُكنُْت أ

 فَ »]: ةٍ ايَ وَ رِ  ِف وَ 
َ
 وَ  ةُ نَ بَ اللَّ  انَ أ

َ
َ يِّ بِ الَّ  مُ اتِ خَ  انَ أ  )ُمتََّفق  َعلَيِْه( [«ْْ

 ئەلەيھىساساال:ئەبى ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
مەن ۋە پەيغەمبەرلەر ئىنتااايىن چىرايلىې ياااسااااالغااان، لېكىن بىر »دېگەن:  مۇنااداق

 قەسااىرنىئۇ  كۆرگۈچىلەرورنى تاشااالپ قويۇلغان قەسااىرگە ئوخشااايمىز. كېسااەكنىڭ ئ
كېسەكنىڭ ئورنىدىن باشقا، ئۇ قەسىرنىڭ چىرايلىې بوز قويۇلغان ئايالندى، ئۇالر ئاشاۇ 

قۇرۇلمىسىدىن ھەيران قالدى. مەن ئاشۇ كېسەكنىڭ ئورنىنى تولدۇردۇ:. مەن بىلەن بىنا 
 . «ر تامامالندىتامامالندى ۋە مەن بىلەن پەيغەمبەرلە

ۋە مەن پەيغەمبەرلەرنىڭ  كېسااەكتۇرمەن)ئاشااۇ بىر تال( مەن » :يەنە بىر رىۋايەتتە
 (.ھەدىس كېلىنگەن)بىرلىككە  «تۈگەنچىسى

 
 ئاخىرقى پەيغەمبەر

ئ  اخىرقى پەيغەماەر بولس     ا ئ  الەملەرگە رەھمەت قىلى    ئەۋەتىلگەن مۇھەممەد 
لىۇىن تاكى قىيامەتكىچە كېلىۇىغان بارلىق ئەلەيھىسساالم بولۇپ  پۈتكۈل ئالەمگە  جۈم

 بىزمۇمۇھەممەدئىنس   انالر ۋە جىنالرغا پەيغەماەر قىلى  ئەۋەتىلگەن. ش   ۇ س   ەۋەبتىن 
 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:«قۇرئان كەرىم»ئەلەيھىسساالمنىي ئۈممىتى. ئالالھ تائاال 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ٍْ مِّنْ  َح
َ
بَا أ

َ
ْ  أ ا ََكَن ُمَمَّ َ  مَ َخاتَ وَ اللِ  َل رَُّسو رَِّجالُِكمْ َولَِكنْ  ﴿مَّ ْْ ءٍ َعلِيْ الُل  َونَاَن الَّبِيِّ  ﴾م ابُِكلِّ ََشْ

﴿مۇھەممەد ئاراڭالردىكى ئەرلەردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسااى ئەمەس،  تەرجىمىسااى :
ەممە ھ ئالالھ ،نىاڭ پەيغەمبىرى ۋە پەيغەمبەرلەرنىاڭ ئاخىرقىسااااىدۇرئۇ ئاالالھلېكىن 

 ئايەت(.-21 ئەھزمب سۈرە) نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾
 ] پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: مۇنداق دەيدۇ:

َ
َ يِّ بِ الَّ  مُ اتَ خَ  انَ أ   ا ُ وَ )رَ  [يْ ِْ عْ بَ  ِبَّ نَ  الَ وَ  ْْ

َ
 (ُْ ْحَ أ

 «مەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى، مەندىن كېيىن ھېچقانداق پەيغەمبەر كەلمەيدۇ»
اكى يىللەتكە كى بىرەر مي ا ەماەرلەرنى ي بەزىس    ى بىرەر يۇرتق ائىلگىرىكى پەيغ

جەمەتكە پەيغەماەر قىلى    ئەۋەتىلگەن بولس     ا  ئ  اخىرقى پەيغەماەر يەنى بىزنى  ي 
رەس    ۇلىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس    س    االم ت اكى قىي امەتكىچە كېلىۇىغان بارلىق 
كىش    ىلەرگە  بارلىق مىللەتكە  بارلىق قەبىلىگە  جۈملىۇىن بارلىق ئىنس    ان ۋە 

 ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ: ەۋەتىلگەن.جىنالرغا ئورتاق پەيغەماەر قىلى  ئ
ْ  ﴿قُْل  َها الَّاُس إِّنِّ يُّ

َ
ِيْ الِل رَُسوُل  يَا أ   إََِلُْكْم َجِيع ا اَّلَّ

َ
َماَواِت َواْل ُْ السَّ إِلَـَه إاِلَّ  رِْض الَ َلُ ُملْ

ِ باللِ فَآِمنُواْ  ُت َويُِميْ  ُهَو ُُيْيِـيْ  ِّ اَّلَّ ِّمِّ
ُ
وْ َوََكَِماتِِه َواتَّبُِعو ُ لََعلَُّكْم تَ باللِ يُْؤِمُن  يْ َورَُسوِلِ الَِّبِّ ال ُْ  َن﴾ْهتَ

ئىنساااانالر! مەن ھەقىقەتەن  ئى»مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى،  ئى﴿ )تەرجىمىساااى :
تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ  اللەسىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا 

ە تىرىلدۈرىدۇ ۋ ئالالھۇنىڭدىن باشقا ھېم ئىالھ يوقتۇر، خاستۇر، ئ ئالالھقاپادىشااھلىقى 
ساااۆزلىرىگە  )شاااۇنىڭدەك(ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ ئىمان كەلتۈرۈڭالر، ئالالھقائۆلتۈرىدۇ، 

 ئىمان كەلتۈرۈڭالر،  بەرگەساااۋاتلىې بولمىغان پەيغەم-گە ئىمان كەلتۈرىدىغان ئەلچىسااى
 ئايەت(-058 ئەئرمف سۈرە) ر﴾ھىدايەت تېپىشىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئەگىشىڭال

  پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

ِْ  ْن َجابِِر بِْن عَ ] نَّ االُل رَِضَ الِل َعبْ
َ
ْعِطيْ » :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص لَِّبَّ َعنُْهَما أ

ُ
ا لَْم ُيْعَطُهنَّ أ ُت ََخْس 

ْ  َقبِْلْ  َح
َ
ا َوَطُهور ا وَُجِعلَْت ِل  ،َة َشْهرٍ َمِسْْيَ  : نُِِصُْت بِالرُّْعِب أ  ْ رُْض َمْسِج

َ
َما ،اَْل يُّ

َ
رَُجٍل  فَأ

َلُة فَلْيَُصلِّ  ْدَرَكتُْه اَلصَّ
َ
 )ُمتََّفق  َعلَيِْه( [«أ

 بىر امەندىن ئىلگىرى ھېچكىمگە بېرىلى. باقمىغان بەز ئىش بېرىلدى: ماڭ ماڭا
ڭ ېمىننىئايلىې مۇساپىدىن دۈشمەنگە قورقۇنم پەيدا قىلىش ئارقىلىې ياردە: بېرىلدى؛ ز

ۋە پاك قىلى. بېرىلدى؛ ھەر قانداق ئادە: نامازنى ۋاقتىدا ئوقۇماقچى   ىچمەسھەممە يېرى 
بولسا قايسى يەر قواليلىې بولسا شۇ يەردە ئوقۇسۇن، مەندىن ئىلگىرى ھېچكىمگە ھاالل 
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ماڭا ھاالل قىلىندى، ماڭا شاپائەت قىلىش ئىمتىيازى بېرىلدى،  غەنىيمەتقىلىنمىغان 
ئەۋەتىلەتتى، ئەمما مەن پۈتۈن جاھان قىلى. پەيغەمبەر  مىللىتىگىالەيغەمبەرلەر ئۆز بارلىې پ

 ئەۋەتىلدىك. )بىرلىككە كەلگەن ھەدىس(.قىلى. ئەھلىگە پەيغەمبەر 
-دېمەك  پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم ئەۋەتىلگەنۇىن كېيىن  ئۇ ئىنسانىيەتنىي قىممەت

 قال ئۇنىي يۈكسەك پەللىسىگە ئۇالشتى.ۋە ئۇلۇغلۇقىنى تاماملىۇى. شۇنۇم ئېتىاارى
دىن ئىاارەت بۇ ئۇلۇغ كىتاب ۋە مەرھەمەتلىك پەيغەماەر ئارقىلىق  «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

 تاماملىۇى. ئايەتتە مۇنۇمق كەلگەن: نېئمەتلىرىنىئىنسانالرغا ئەۋەتىلىۇىغان دىن ۋە 

﴿ 
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِديْ أ

َ
ْتَممْ َْلَْوَم أ

َ
 ﴾ن اُت لَُكُم اإلِْسَلَم ِديْ َعلَيُْكْم نِْعَمِِت َورَِضيْ  ُت نَُكْم َوأ

، سااااىلەرگە كامالىغا يەتكۈزدۈ:﴿بۈگۈن سااااىلەرنىڭ دىنىڭالرنى تەرجىمىسااااى : 
 ۈرەس  ) تاماملىدىك، ئىسااال: دىنىنى سااىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشااقا تاللىدىك﴾ مىتىمنىانې

 ئايەتنىي بىرقىسمى(.-2مائىۇە 
پەيغەماىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس    س    االمغا ئىمان خۇالس    ە قىلغ انۇم  

 . ئېيتقانلىقتۇربارلىق پەيغەماەرلەرگە ئىمان  ئېيتقانلىق
بولۇپ  بۇ  دەۋەتبىرى دىنىي  ئامانەتلىرىۇىنپەيغەماىرىمىزنى ي ئەڭ چوڭ 

 نېئمەتچوقۇم دمۋمملىش ىشى كېرەك. ئۇنۇمق بولسا  ئالەملەرگە رەھمەت  بىزگە 
قى پەيغەماەرنى  ي ئۈممىتى بولغ  ان بىز نېمە اخىرقى لى    ئەۋەتى لگەن ئ  

 قىلىشىمىز كېرەك  پەيغەماىرىمىز بىزگە نېمىنى تەۋسىيە قىلۇى 

ْ  بَلُِّغْوا] يَة   َولَوْ  َعّنِّ
َ
 ي()روا  اْلخار «ماڭا ۋاكالىتەن بىر ئايەت بولسىمۇ يەتكۈزۈڭالر.» [أ

يلى بىز كىم بواليلى  ئورتاق بولۇپ  مە مۇھەممەدىيەگەبۇ بۇيرۇق بارلىق ئۈممىتى 
قايسى يۇرتتا  قايسى ساھەدە بولۇشىمىزدىن قەتئىينەزەر بىزنىي مۇھىم ۋەزىپىمىز ھەر 

تىن ئىاارەت مۇھىم ھالقا بولۇش  ى كېرەك. ش  ۇنۇىال بىز  «دەۋەت»ۋمقى   ھەر قاچان 
پەيغەماەرگە ھەقىقىي رەۋىش   تە ئىمان ئېيتقان بولىمىز. پەيغەماىرىمىزنىي ئۈممىتى 

قا اليىق بولىمىز. قىيامەت كۈنى پەيغەماىرىمىزنىي شاپائىتىگە ئېرىشەلەيمىز. بولۇش 
 !ئامىينئالالھ بىزگە مۇۋەپپەقىيەت ئاتا قىلسۇن  

  



 

14 

 كۈنى )جۈمە(-9ئاينىي -5
 

ئىتتىپاقلىققا ئەھمىيەت بېرىپ، جەمئىيەت ئىناقلىقىنى 

 قولغا كەلتۈرەيلى
 

 مِ الرَِّحيْ  ِن الرَّْحم  اللِ  ِمْسِب
َْ  إنَّ  ُْ ُ َونَْستَِعيْ  لِلِ اْلَْم وْ بالِل ُذ نُُه َونَْستَْغِفُر ُ َوَنُعوْ َنَْم  ِمْن ُشُ

َ
ْنُفِسنَا َوِمْن َسيِّئَاِت أ

َ
ْعَماِلَا ِر أ

 ِ ِْ ْن الَ  فَل ُمِضلَّ الُل َمْن َيْه
َ
ُْ أ ْشَه

َ
َْ ُ الُل  إَِلَ إاِلَّ  َلُ َوَمْن يُْضِلْل فَل َهاِدَي َلُ َوأ َْ َلُ  وَْح ي ال َشِ

ُْ ُ َورَُسوُلُ َصّلَّ  ا َعبْ  ْ نَّ ُمَمَّ
َ
َ  َوأ ْْ ْجَِع

َ
ْصَحابِِه أ

َ
ُْ . الُل َعلَيِْه وَََعَ آِلِ َوأ ا َبْع مَّ

َ
 : أ

دە « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  جامائەتلەر!ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  ھۆرمەتلىك 

ْستَِعيُْذ بِالِل : مۇنۇمق دەيۇۇ:
َ
يْ الِل ا ِِبَبِْل ِصُموْ َواْعتَ ﴿ أ ا َواَل َجِ قُوْ ع    ﴾اَتَفرَّ
  ﴾، بۆلۈنمەڭالرئېسىلىڭالرمەھكە:  ئارغامچىسىغاھەممىڭالر ئالالھنىڭ ﴿تەرجىمىسى: 

  ئايەت(-012 ئال ئىمرمن سۈرە)

 :ئەلەيھىسساالم ئېيتتىكىپەيغەماەر 

ُّْ َبْعُضُه بَ لُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن ََكْْلُنْ اَ ] ايَاِن يَُش َصابِِعهِ ْعض 
َ
َ أ ْْ َْ َب  [، وََشبَّ

ىر ب كىرىشتۈرگەنبىرىگە زىم -مۆمىنلەر بىلەن مۆمىنلەر خۇددى ھەرقايسى بۆلەكلىرى بىر»
ىرىگە ب-)رەسۇلۇلالھ بۇ گەپنى دەۋېتى. بارماقلىرىنى بىر« .ئىمارەتكە ئوخشاز ئۆزئارا باغالنغان

 )بىرلىككە كەلگەن ھەدىس(. كىرىشتۈرۈپ كۆرسەتكەن(
نەقەدەر مۇھىم تېما  ئىتتىپاقلىقنىييۇقارقى ئايەت ۋە ھەدىس بىرلىك ۋە 

 تۇرىۇۇ. كۆرۈنۈپئىكەنلىكى 
  ش    ۇنۇمقال بىر جەمئىيەت  بىر ئەخالقىۇۇرئىتتىپ اقلىق بىز مۇس    ۇلم انالرنىي 

قۇدرىتىمىزنىي مەناەس ىۇۇر. -كوللېكتى   بىر ئائىلىنىي ئۇيۇش ۇش ئاس اس ى ۋە كۈ 
تەلىماتىغا تۈپتىن خىالپ.  رەس    ۇلۇلالھنىيالالھ تائاالنىي ۋە تەپرىقىچىلىك بولس    ا ئ

ا قايت-ۋە ھەدىس    تىكى ئىتتىپاقلىققا دمئىر مەزمۇنالرنى قايتا« قۇرئان كەرىم»ش    ۇڭ ا 
ئۆگىنى   چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ  ئۆزىمىزنىي بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى ئۈچۈن بىر كىشىلىك 
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 جاۇرىيىتىمىز. ھەسسە قوشۇش بىزنىي باش تارتى  بولمايۇىغان مە
ْ  ُمَ   اللُ  إاِلَّ  إَِلَ  اَل »  قۇرۇلغانكىئىس الم دىنىنىي نەزەرىيەسى شۇنىي ئۈستىگە   ُسوُل رَ  مَّ

دەپ ئىمان ئېيتقان ھەرقانۇمق مۇس   ۇلمان ئۆزىنىي ئەقىۇىس   ىنى  ھەرىكىتىنى   « اللِ 
 . ئەنە شۇ ئىمان ئۈستىۇە بىرلىككە كەلتۈرۈشى الزىم ئادىتىنىھېسسىياتى ۋە 

تە   بىر سەپپىكىردەش ۇڭالش قا  بىز مۇسۇلمانالر ھەممىمىز بىر ئەقىۇىۇە  بىر 
يوس   ۇنۇم  بىر قىالىگە يۈز كەلتۈرگەن ھالەتتە پائالىيەت -تۇرۇپ   بىر خىل قائىۇە

ئايەتلىرىۇىن ۋە « قۇرئان كەرىم»ئىتتىپاق دەل -ئېلى   بارىمىز. بۇ خىل بىرلىك
ىر پىك-ئېلىنغان ئاڭ ھەدىسلىرىۇىناالمنىي پەيغەماىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس س

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:« قۇرئان كەرىم»بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال بىرلىكىۇىن ئىاارەتتۇر. 
نَّ َهمَذا ﴿قاََل الُل َتَعاََل: 

َ
اِطْ َوأ ا فَاتَِّبُعوْ ُمْستَِقيْ  ِِصَ َق بِكُ م  بَُل َفتََفرَّ  ْم َعنْ ُ  َواَل تَتَِّبُعوا السُّ

اُكم بِِه لََعلَُّكْم َتتَُّقوْ  َسِبيِلهِ   ﴾نَ َذمِلُكْم وَصَّ
بۇ ھەقىقەتەن مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر. شااۇڭا، سااىلەر مۇشااۇ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا ﴿تەرجىمىسااى : 

يولالردا ماڭماڭالر، ئۇ ناتوغرا يولالر ساىلەرنى ئالالھنىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ. دوزاختىن ساااقلىنىشىڭالر 
 ئايەت(-052ئەنئام  سۈرە) ﴾لەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلدى.ئۈچۈن، ئالالھ سى

يۇقىرىقى ئ ايەتتە ئ الالھ ت ائ اال مۇس    ۇلمانالرنى پەقەتال ئۆزىنىي توغرم يولىۇم 
مېڭىشقا بۇيرۇدى  چۈنكى مۇسۇلمانالرنىي ھەرىكەتتە بىرلىككە كېلىشى ئۈچۈن بىر 

-زۆرۈر. دەل مۇش  ۇ ئاڭئىۇىيەنىي  بىر ئېتىقادنىي بولۇش  ى ناھايىتى -خىل ئاڭ
لسا بوئاس  اس  ىي ئىۇىيە ئالالھ تائاالنىي توغرم يولى بولغان ئىس الم دىنىۇۇر  ئۇنىي 

 دۇر. « قۇرئان كەرىم»ھەممىمىزنى بىر ئەقىۇە ئۈستىۇە بىرلىككە كەلتۈرىۇىغان 
 م اڭماس    لىققايۇقىرىقى ئ ايەتتە ئ الالھ ت ائ اال يەنە بىزنى ن اتوغرم يولالردم 

چۈنكى ھەممە تەرەپتە ئازدۇرغۇچى ش  ەيتان بولۇپ  مۇسۇلمانالرنى  ئاگاھالنۇۇردى.
سولغا ۋە ھەر خىل ئىۇىيەلەرگە -مەغرىاكە  ئوڭغا-بۇ تەرەپكە  مەشرىق-ئۇ تەرەپ

. ش ۇڭا بۇ جەھەتتە بىز ئېسىلىۇىغان  يۆلىنىۇىغان  چىي تۇتىۇىغان بۆلۈۋېتىۇۇ
 دە: « ان كەرىمقۇرئ»ئاساسنىي بولۇشى بەكمۇ زۆرۈردۇر. ئالالھ تائاال 

يْ الِل ا ِِبَبِْل ْعَتِصُموْ َواْ ﴿قاََل الُل َتَعاََل:  ا َواَل َجِ قُوْ ع   ﴾اَتَفرَّ
  ﴾، بۆلۈنمەڭالرئېسىلىڭالرمەھكە:  ئارغامچىسىغاھەممىڭالر ئالالھنىڭ ﴿تەرجىمىسى: 

 ئايەت(-012 ئال ئىمرمن سۈرە)
غانال بولس  اق  ھەرگىز دېمەك  بىز ئالالھ تائاالنىي كۆرس  ەتمىس  ىۇە چىي تۇرىۇى
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بۆلۈنۈپ كەتمەيمىز. بىز مۇس    ۇلم  انالرنى  ي بىرلىكى ن  اھ  ايىتى مۇھىم بولۇپ  
   تارىخقا قارميۇىغانبۆلگەنمۇھەممەد ئەلەيھىس   س   االم بۇ بىرلىككە ناھايىتى كۆڭۈل 

يىل  041س    ەۋەبلى ك م اجىرم بولس    اق   ئۆز ۋمقتى ۇم كىچىككىنە بىر ئەرزىمەس 
س    ەللەلالھۇ ئەلەيھى  پەيغەماەرىمىزكى قەبىلىنى جې  ۇەل قىلغ  ان ئىك-جەڭگى

ئالالھ تائاالنىي ئىرمدىس   ى بىلەن ئىس   المغا كىرگۈزۈپ  جاھىلىيەتنىي  ۋەس   ەللەم
 ئىختىالپ ۋە ئادمۋەتلىرىنى تۈگەتكەن. 

س  ىلەرنىي ئەۋس  »ھەم ئۇالرغا  س  ەللەمرەس  ۇلۇلالھ س  ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋە 
ئەنسارى بولىۇۇ  ئەۋس   ئىسمىڭالرى  ھازىرقى ئەمۇى تۈگىۇ نامىڭالرخەزرەج دېگەن 

« نەرس  ە ئىسالم بىرلەش تۈرگەنخەزرەج ئەمەس! س ىلەرنى ئۆزئارم ئىتتىپاقالش تۇرۇپ 
« قۇرئ  ان كەرىم»دېگەن  ئۇالرغ  ا ئ  الالھ ت  ائ  االنى  ي نېمەتلىرىنى ئەس    لىتى    

  بىرىنى قۇچاقلىشى  كەتكەن.-  بىريىغلىشى ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بەرگەن. ئۇالر 
ئىماننىي جۈملىس    ىۇىن  ئىتتىپاقلىقنىي-دەل ش    ۇ ۋەقەلى ك بىزگە بىرلى ك

ئىكەنلىكىنى  بۆلۈنۈش ۋە تەپرىقىچىلىكنى  ي ئ  ازغۇنلۇق ئىكەنلىكىنى  ش    ۇن  ۇمقال 
ئانۇىن توغرم يولۇىن چىقى   ئەگەشكەنۇەھەرقانۇمق كىش ىنىي ئالالھ تائاالنىي س ۆزىگە 

« كەرىم قۇرئان»ا ئالالھ تائاالنىي كاالمى ئىتتىپاقلىقق-كەتمەي ۇىغ انلىقىنى ۋە بىرلى ك
ئەمەل قىلىش ئ ارقىلىق يەتكىلى بولى ۇىغ انلىقىنى ن اھايىتى چوڭقۇر تونۇتتى. بۇ  گە

 يەنە مۇنۇمق دېگەن: ۋەسەللەمھەقتە رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

ِب ُموَس  َعنْ ]
َ
نَُّه قَاَل  َعلَيْهِ الُل َعنُْه َعْن الَِّبِّ َصّلَّ الُل رَِضَ  أ

َ
الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن  : وََسلََّم أ

َصابِِعهِ 
َ
َ أ ْْ َْ َب ا ، وََشبَّ ُّْ َبْعُضُه َبْعض   )ُمتََّفق  َعلَيِْه( [ََكْْلُنْيَاِن يَُش

ىر ب كىرىشتۈرگەنبىرىگە زىم -مۆمىنلەر بىلەن مۆمىنلەر خۇددى ھەرقايسى بۆلەكلىرى بىر»
رىگە بى-)رەسۇلۇلالھ بۇ گەپنى دەۋېتى. بارماقلىرىنى بىر« نغانئىمارەتكە ئوخشااز ئۆزئارا باغال

 )بىرلىككە كەلگەن ھەدىس(. كىرىشتۈرۈپ كۆرسەتكەن(
مۇسۇلمانالرنى خۇددى  ۋەسەللەمبۇ ھەدىستە رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

بىر پۇختا بىناغا ئوخش  اتقان بولس  ا  تۆۋەنۇىكى ھەدىس  تە مۇس  ۇلمانالرنى خۇددى 
 ەنگە ئوخشىتى  مۇنۇمق دېگەن: بىر بەد

َْ ِف : َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل الُل َعنُْه َعْن الَِّبِّ َصّلَّ الُل رَِضَ  الُّْعَماِن بِْن بَِشْْيٍ  َعنْ ] َمثَُل الُْمْؤِمِن
ِْ إَذا اْشتََك تََوادِِّهْم َوتَ  ِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمثَُل اَْلََس َهِر َواْلُّمَّ  ِمنُْه ُغْضو   َراُحِ ِْ بِالسَّ اََع َلُ َسائُِر اَْلََس َْ  [تَ
يۆلەك بولۇشتا بىر پۈتكۈل بەدەنگە -ۋە يار كۆيۈنۈشاتە، دوساتلىشاىشاتامۆمىنلەر ئۆزئارا »

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=114
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=114
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قېچىاا. ۋە پۈتكۈل بەدەن قىزىاا. ئوخشاااااياادۇ. بەدەننىااڭ بىرەر يېرى ئاااغرىسااااا، ئۇيقۇ 
 )بۇخارى ۋە مۇسلىم رى ميەت قىلغان(. «ئارامسىزلىنىدۇ

دېمەك رەس   ۇلۇلالھ س   ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس   ەللەم يۇقىرىقى ئىككى ھەدىس   تە 
ئىتتىپاق ئۆتۈشى توغرىسىۇم ئېنىق كۆرسەتمە بەرگەن  ئالالھ -مۇسۇلمانالرنىي ئىناق

 دەك ئىتتىپاق بولۇپ ئۆتۈشىنى تەلەپ قىلغان. تائاالنىي بىز مۇسۇلمانالرنىي بىر
  بولۇشئارا ئەپۇچان زئۆ .1

يْ  انُوْ تَُكوْ  اَل ﴿وَ : دە مۇن  ۇمق دېگەن «قۇرئ  ان كەرىم»ئ  الالھ ت  ائ  اال  ِ قُوا نَ ََكَّلَّ  َتَفرَّ
ِْ  ِمنْ  اَواْختَلَُفوْ  َْ  اْْلَِيِّنَاُت  َجاَءُهمُ  َما َبْع ِ

م
وََل

ُ
 ﴾م  َعِظيْ  َعَذاب   لَُهمْ  َوأ

روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن بۆلۈنۈپ كېتىشكەن ۋە ئىقتىالپ قىلىشقان ساىلەر ﴿ىساى: تەرجىم
 ئايەت(-015ئال ئىمرمن  سۈرە-2)  ﴾الر قاتتىې ئازابقا دۇچار بولىدۇكىشىلەردەك بولماڭالر، ئەنە شۇ

ۋە ئىختىالپ  بۆلۈنۈش    تىنيۇقىرىقى ئ  ايەتتە ئ  الالھ ت  ائ  اال بىز مۇس    ۇلم  انالرنى 
ئەھلى كىتابتەك ئىختىالپ قىلىشى  توغرم يولۇىن چىقى  كېتىشتىن قىلىشتىن  

 مۇنۇمق دېگەن: ۋەسەللەمئاگاھالنۇۇرغان. بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

 )روا  اْلخارى( [ْختَلَُفوا َفَهلَُكواا فَإِنَّ َمْن ََكَن َقبْلَُكُم اِ اَل ََتْتَِلُفوْ ]
سااااىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر ئىقتىالپ ئىقتىالپ قىلىشااااماااڭالر، چۈنكى »

 )بۇخارى رىۋايەت قىلغان(.« قىلىشقاندىن كېيىن ھاالك بولۇپ كەتكەن
 دە يەنە مۇنۇمق دېگەن:«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ْصِلُحوْ ﴿قاََل الُل َتَعاََل: 
َ
َخَويُْكْم َواتَُّقوْ إِنََّما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوة  فَأ

َ
َ أ ْْ  ﴾نَ لََعلَُّكْم تُرَْحُوْ  اللَ ا ا َب

، شااااۇنىاڭ ئۈچۈن ئىككى قېرىناداشاااادۇرمۆمىنلەر ھەقىقەتەن ﴿تەرجىمىسااااى: 
قېرىندىشاىڭالرنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشىالپ قويۇڭالر، رەھمەتكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن، 

 ئايەت(-01 ھۇجۇرمت سۈرە) ﴾ورقۇڭالرئالالھتىن ق
  بىرى بىلەن بىر نەرسە دېيىشى-نى بىريۇقىرىقى ئايەتتە ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالر

ياكى ئازمرلىش  ى  قالغانۇم ئۇالرنى ئەپلەش  تۈرۈپ قويۇش  قا بويرۇغان. ئىنس  انچىلىقتا يا 
ئۇنۇمق  يا بۇنۇمق ئىش   الر ۋە مەس   ىلىلەر ئۈس   تىۇە پىكىر بىر يەردىن چىقماس   لىق 

الىۇۇ.   قيۈز بېرى ئەھ ملالربىرىنىي كۆڭلىنى رەن ىتى  قويىۇىغان -س  ەۋەبىۇىن بىر
بۇنۇمق ئىش  الر يۈز بېرى  قالس  ا  مۇس  ۇلمان قېرىنۇمش  الر يۇقىرىقى ئايەتنىي ر ھى 

اقلىقنى ئىتتىپ-بىرىنى ئەپۇ قىلىشى  ئىناقلىق-بىلەن بىر قوساقلىقبويىچە  كەڭ 
  باش  قىالر ئارىس  ىۇم بۇنۇمق ئەھ مل كۆرۈلگەن بولس  ا  ئۇالرنى قويۇش  ىبىرىنچى ئورۇنغا 
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 كېرەك.  ئىلھامالنۇۇرۇشىىناق ئۆتۈشكە ئ-يارمشتۇرۇپ  ئەپ
 مۇنۇمق دېگەن: ۋەسەللەمپەيغەماەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

يْ ] ْعَماُل ِف ُُكِّ يَْوِم ََخِ
َ
ِ َفيَْغِفُر ُتْعَرُض اْل ْْ َْ اَْلَْوِم ِلُُكِّ اْمِرٍئ اَل يُْشِكُ الُل ٍس َواثْنَ ِ   بِاللَِّ ِف َذل

 ََكنَ  َشيْئ ا
 
ِخيِه َشْحنَاءُ إاِلَّ اْمَرأ

َ
َ أ ْْ  ُل وقُ َفيَ  ْت بَيْنَُه َوَب

ُ
( [ا َهَذيِْن َحَّتَّ يَْصَطِلَحاُكوْ رُ تْ أ  )َرَوا ُ ُمْسِلم 

دۈشاەنبە، پەيشەنبە كۈنلىرى تاما: ئەمەللەر ئالالھنىڭ دەرگاھىدىن ئۆتكۈزۈلىدۇ، »
لىدۇ. ئالالھ ھېم نەرساااىنى شاااېرىق كەلتۈرمىگەن ھەر بىر بەندىنى ئالالھ مەغپىرەت قى

لېكىن بىر كىشاىنىڭ ئۆزى بىلەن قېرىندىشاى ئوتتۇرىسىدا ئاداۋىتى بولسا، بۇ ئىككىسى 
 )مۇسلىك رىۋايەت قىلغان(. « دېيىلىدۇ كېچىكتۈرۈڭالريارىشى. قالغۇچە 

ي بەنۇىلەرنى ۋەس  ەللەميۇقىرىقى ھەدىس تە رەس  ۇلۇلالھ س ەللەلالھۇ ئەلەيھى 
ش    ەرتنىي ئۆزئارم ئادمۋەت ۋە  ئالۇىنقى بولىش    ى ۇىكىگۇن اھىنى ي مەغپىرەت 

 ئۆچمەنلىكنى تاشالش ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان. 
دېمەك  مۇس    ۇلمانالرنىي بىرلىكىنى بۇزىۇىغان ھەرقانۇمق قىلمىش خاتا بولۇپ  بۇ 

تەس  ىر يەتكۈزىۇۇ. ئەگەر بۇنىڭغا دىققەت قىلمىس  اق   ئىمانىغىمۇھەتتا مۇس  ۇلمانالرنىي 
 ئەۋۋممئىانى  رزۇبەي زميە بولۇپ كېتىش    ى مۇمكىن. ئىلگىرىكى ياخش    ى ئەمەللىرىمىز

 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رى ميەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

َبْْيِ بِْن الَْعوَّامِ  َعِن ] َدبَّ إََِلُْكْم : َعلَيِْه وََسلَّمَ الُل َصّلَّ اللِ نُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل عَ الُل رَِضَ  الزُّ
ُْ َواْْلَْغَضاءُ  َمِم َقبْلَُكُم اْلََس

ُ
ْعرِ  َداُء اْل يِن اَل َحاِلَقَة الشَّ ِمِذي( [ِِهَ اْلَاِلَقُة َحالَِقُة ادلِّ ْ  )َرَوا ُ الِّتِّ
. ئۇ ئومۇمالشااتىۋە ئۆچمەنلىق  ەتھەساا ئۈممەتلەردىكىسااىلەرگە ئىلگىرىكى »

بولماسااتىن، بەلكى دىننى  ئۇسااتۇرئوخشااايدۇ، ئۇ چاچنى چۈشااۈرىدىغان  ئۇسااتۇرغا
 (.تىرمىزى)« ئۇستۇردۇر قىرقىيدىغان

  ئۆچمەنلى  ك  ئ  ادمۋەت ۋە بىل  ۇۈرى  ۇۇكىيۇقىرىقى ھەدىس    لەر ش    ۇنى 
-اقھەس    ەتخورلۇق ئەقىۇىنى ئاجىزالش    تۇرىۇۇ. مۇس    ۇلمانالرنىي ئۆزئارم ئىن

ئىتتىپاق بولۇش    ى ئىماننىي ۋە دىننىي تەلىپىۇۇر  مۇس    ۇلمانالرنىي ئۆزئارم 
  ئاالمىتىۇۇر. زمۋمللىقنىيگۇمرمھلىقنىي  ۋە  بۆلۈنىشىئىختىالپ قىلىشى  

  ئەپ ئۆتەلەيدىغان بولۇشباشقىالر بىلەن كېلىشىپ،  .2
ئىس    الم دىنى كىش    ىلى ك مۇن اس    ى ەتكە ئ االھىۇە ئەھمىيەت بېرى   

ىلەرنىي  ھەققىگە رىئايە قىلىش   تا ۋە كۈنۇىلىك تۇرمۇش   تىكى ئۆزئارم ئەترمپتىك

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15
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 مۇسۇلمانالرنىي ئۈلگىلىك ر ل ئوينىشىنى تەشەباۇس قىلىۇۇ.  ياردەملىشىشتە
َها ا﴿يَ : ۇۇدە مۇنۇمق دەي« قۇرئان كەرىم»ئ الالھ ت ائ اال  يُّ

َ
 نْ ِمِّ  َخلَْقنَاُكمْ  إِنَّا الَّاُس  أ

نَثم  َذَكرٍ 
ُ
ْكَرَمُكمْ  إِنَّ ا ِِلََعاَرفُوْ  َوَقبَائَِل  اب  ُشُعوْ  اُكمْ وََجَعلْنَ  وَأ

َ
َْ  أ تَْقاُكمْ اللِ  ِعن

َ
 ﴾ْْي  َخبِ  م  لِيْ عَ الَل  إِنَّ  أ

 ھەۋۋادىنئىنساااانالر! ساااىلەرنى بىز ھەقىقەتەن )ئادە: بىلەن  ئى﴿تەرجىمىساااى: 
ىلەرنى نۇرغۇن ئۈچۈن س تونۇشاۇشۇڭالرئىبارەت( بىر ئەر، بىر ئايالدىن ياراتتۇق، ئۆزئارا 

مىللەت ۋە ئۇرۇق قىلادۇق. ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغاانلىرىڭالر ئاالالھنىڭ دەرگاھىدا 
ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن ھەقىقەتەن ئەڭ ھۆرمەتلىق ھېسااابلىنىسااىلەر. ئالالھ 

 ئايەت(-02 ھۇجۇرمت )سۈرە ﴾خەۋەرداردۇر
ى تا  بىر ئانىۇىن يارمتقانلىقىنبۇ ئايەتتە ئالالھ تائاال بارلىق ئىنساننى بىر ئا

بايان قىلى   ئىنس  انالرنىي بىر مەناەدىن كۆپەيگەنلىكىنى كۆرس  ىتى  بەردى. 
ش   ۇڭا  ھەرقانۇمق ئىنس   ان ئۆز ئېتىقادىۇم چىي تۇرۇش بىلەن بىللە  ئۆزىنىي 
ئىنس  انلىق س  ۈپىتى  ئىنس  انپەرۋەرلىك ر ھى بىلەن باش  قىالرغا ياخش  ىلىق 

 . بۇ ئۇنىي ئادىمىيلىك ر ھىنىي بىر خىل ئىپادىسىۇۇر. قىلىشى ئىنتايىن زۆرۈر
مەقسەت بار بولۇپ  ئۇالرنىي  مەلۇمئالالھ تائاالنىي ئىنس انالرنى يارىتىشىۇم 

ئىاادەت قىلىشىۇىن قالسىال ياخشى -جۈملىسىۇىن ئىنسانالرنىي ئالالھقا تائەت
  دېگەن سۆز( قەرزمۋى) ئىشالرنى قىلىشىۇۇر.

ۋە س  اھابىلەرنىي ھاياتىغا  ۋەس  ەللەمنىيەلالھۇ ئەلەيھى بىز رەس  ۇلۇلالھ س  ەلل
 نىمىس   اللىرىنەزەر تاش   اليۇىغان بولس   اق  بۇنىي جانلىق ئۈلگىلىرىنى ۋە تىپىك 

بىر كۈنى بىر يەھۇدىينى  ۋەس   ەللەمكۆرەلەيمىز. رەس   ۇلۇلالھ س   ەللەلالھۇ ئەلەيھى 
چىرميلىق رەۋىشتە  يوقالپ بېرى   ئۇنىڭغا ئىسالم دىنىنىي ئەقىۇىسىنى ناھايىتى 

 مۇئامىلس  ىۇىنچۈش  ەنۇۈرگەن  ئۇ يەھۇدىي مۇھەممەد ئەلەيھىس  س  االمنىي د س  تانە 
 لەمۋەسەلتەس ىرلىنى  ئىس المنى قوبۇل قىلغان. رەس ۇلۇلالھ س ەللەلالھۇ ئەلەيھى 

ُْ اَ ] : ئۇنىي ئۆيىۇىن ئايرىلىش ئالۇىۇم ْنَقَذُ  ِبَ لِل ْلَْم
َ
ي أ ِ   ُ  اُْلَخاِرى()َرَوا [ِمْن الَّارِ  اَّلَّ

قالغان ئالالھ تائاالغا چەكسااىز  قۇتقۇزۇپمېنىڭ سااەۋەبىك بىلەن ئۇنى دوزاختىن »
 دېگەن )ئىما: بۇخارى رىۋايەت قىلغان(.« ساناالر بولسۇن-ھەمدۇ

باش  قا دىنۇىكىلەر  ۋەس  ەللەمنىيبۇ ۋەقە رەس  ۇلۇلالھ س  ەللەلالھۇ ئەلەيھى 
نى  ي ئىنت  ايىن ي  اخش    ى بىلەن بولغ  ان مەنى ى جەھەتتىكى مۇئ  امىلىس    ى

لغان ۋمپات بو ۋەسەللەمئىكەنلىكىنى كۆرس ەتسە  رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى 
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بىر يەھۇدىينى  ي ئۆيى  ۇە رەنىگە قويۇلغ  انلىقى  س     اۋۇتىنى  يۋمقىتت  ا  ئۇنى  ي 
پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي باشقا دىنۇىكىلەر بىلەن بولغان ماددىي جەھەتتىكى 

ىن ياخش   ى ئىكەنلىكىنى كۆرس   ەتكەن. ئەس   لىۇە ئىنتاي مۇئامىلىس   ىنىڭمۇ
س  اھابىلەردىن قانۇمق بىر نەرس  ىنى  ۋەس  ەللەمرەس  ۇلۇلالھ س  ەللەلالھۇ ئەلەيھى 

 بىلى  ئورۇناليۇىغانلىقىنىس   ورىس   ا  س   اھابىلەرنىي ئۇنى دەرھال بەجانىۇىل 
رەنىگە قويۇپ  ئۇنىڭۇىن  ①تۇرۇپمۇ  ئۆزىنىي نەرس ىس ىنى بىر غەيرىي مۇسۇلمانغا

ىگە الزىملىق نەرس ىنى ئېلىش تا  ساھابىلەرگە ۋە پۈتكۈل ئۈممەتكە ماددىي ۋە ئۆز
مەنى ى جەھەتتە غەيرىي مۇس    ۇلم انالر بىلەن ئوب ۇمن مۇئامىلىۇە بولۇش    نىي 

 جانلىق ئۈلگىسىنى كۆرسىتى  بېرىشنى مەقسەت قىلغانىۇى. 
 رەس  ۇلۇلالھ بىر كۈنى كىش  ىلەرنىي بىر مېيىتنى ئېلى  كېتى متقانلىقىنى
كۆرگەن ۇە  ئۇ دەرھ ال ئورنى ۇىن تۇرغان. س    اھابىلەر ئۇنىي بىر يەھۇدىي ئايال 

لَيَْسْت   :پەيغەماەرىمىزئىكەنلىكىنى ئېيتقانۇم  
َ
ا؟[ ]أ  )َرَواُ  اُْلَخاِرى( َنْفس 

 )بۇخارى(. دېگەن« ئۇمۇ بىر جان ئەمەسمۇ »
قانۇمق بولۇش    ىۇىن  ئېتىقادىمىزنىيم انا بۇ ئىش    تىن بىز ئۆزىمىزنىي 

  ئالۇى بىلەن ئۆزىمىزنىي بىر ئىنس  ان ئىكەنلىكىمىزنى  شۇڭا بىز قەتئىينەزەر
 كۆرۈۋمالاليمىز.  زۆرۈرلىكىنىئىنسانلىق بۇرچىمىزنى ئادم قىلىشىمىزنىي 

دە ئۆز بەنۇىلىرى ئىچىۇىكى ياخشى كىشىلەرنى « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 
عَ  ُيْطِعُمونَ ﴿وَ  سۈپەتلەپ مۇنۇمق دېگەن:  م  امَ الطَّ ِسْْي   ام  َوَيتِيْ  ان  ِمْسِكيْ  ُحِبِّهِ  ََعَ

َ
 ﴾اَوأ

ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق، مىساااكىنگە، يېتىمگە ۋە ئەساااىرگە تائا: ﴿تەرجىمىساااى: 
 ئايەت(-8ئىنسان  سۈرە) ﴾بېرىدۇ.

 نىمۇياخشىلىقئىشى « ئەس ىرگە ياخش ىلىق قىلىش»يۇقىرىۇم بايان قىلىنغان 
 ىلىنىۇىغانلىقىنى كۆرسىتىۇۇ. پەقەت باشقا دىنۇىكى ئەسىرلەرگە ق

ئىس الم دىنىمىز قوش نىۇمرچىلىق جەھەتتە باش قىالرنىي تۇرمۇشىغا ياردەم 
 تەشەباۇس قىلىۇىغان دىنۇۇر.  بۆلۈشنىبېرىش ۋە كۆڭۈل 

ئىتتىپ  اقلىق ھەرق  ان  ۇمق ئ  ائىلىنى  قەبىلىنى  يۇرتنى  مىللەتنى  -ئىن  اق
ھۆرمەتلىك -ۇۇ  شۇنۇمقال ئىززەتس ائادەتكە ئېرىش تۈرى-جەمئىيەتنى  دۆلەتنى بەخ 

قىلىۇۇ  ئىناقس  ىزلىق بولس  ا ھەرقانۇمق ئائىلىنى  قەبىلىنى  يۇرتنى  مىللەتنى  

                                                        
 غەيرىي مۇسۇلمان: ئىسالمنى قوبۇل قىلمىغانالرنى كۆرسىتىۇۇ①
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 جەمئىيەتنى  دۆلەتنى زمۋمللىققا يۈزلەنۇۈرىۇۇ ۋە خانى ەيرمن قىلىۇۇ. 
ەن ئىككى ئىش بىل زەبۇنلۇقى-ئابۇۇقادىر دممولالم ئېيتقانۇەك: بىر مىللەتنىي خار

 . پتۇرئىختىالىرى بىلىمسىزلىك ۋە نادمنلىق   يەنە بىرى تەپرىقىچىلىك ۋە بولىۇۇ. ب
ۇ جەھەتتە ب زىيانالرسەۋەبىۇىن كېلى  چىققان  ئىتتىپاقس ىزلىقىمىز قېرىنۇمش الر! 

بىزنىي ئاس  اس  ىي  مۇھىم ئەرزىمەيۇۇ.  بەدەللىرىمىزگە  تۆلىگەن بەرگەنلىرىمىزگەقۇربان 
ئېس   ىلى ېلى   ئىختىالپ  مەس   ىلىلەرگەپ  ش   اخچە چەتكە قايرى  قۇيۇ مەس   ىلىلەرنى

 ئېلى  بارىۇۇ. ماجرمالرغا-جېۇەلقىلىشىمىز بىزنى تۈگىمەس 
قىلىشى دىنۇىكى ئىتتىپاقسىزلىقنىي كېلى  ئارىلىشى  پەتى مغا  دەۋەتچىلەرنىي

  مبىز پەتى«.بىز دەۋەتچى  قازى ئەمەس» «اة  ضــَ قُ  الَ  ة  َع دُ  نُ ُنْ »چىقىش  ىغا س  ەۋەب بولىۇۇ. 
بېرىش  ھۆكۈم چىقىرىش ئىش لىرىنى ش ۇ ئىلىمنىي ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇپ  ھەممىمىز 

 الزىم.تىرىشىشىمىز ياخشى ئادم قىلىشقا  مەسئۇلىيىتىئۆزىمىزنىي 
بىز يۇقىرىۇم س ۆزلەپ ئۆتكەن ئالالھ تائاالنىي ۋە رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

بىلەن ئەمەل قىلى     ئۇنى  پۈتكۈل ۋۇجۇدىمىز تەلىم  اتلىرىغ  ا ۋەس    ەللەمنى  ي
نى ئىتتىپاقلىقى-پۈتكۈل جەمئىيەتنىي ئىناقئانۇىن ھەقىقىي ئادم قىاللىس    اقال  
خاتىرجەم  ئەۋالدالرغاماكان قۇرۇپ چىقى   كەلگۈس  ى -ئىش  قا ئاش  ۇرۇپ  گۈزەل يۇرت

 ئىاارەت يۈكس   ەلۇۈرۈش   تىنمۇھىتى يارىتى   دىنىمىزنى  مىللىتىمىزنى  تۇرمۇش
 زغا يېتەلەيمىز ۋە ئۇنى ھەقىقىي تۈردە ئىشقا ئاشۇرماليمىز. ئۇلۇغ نىشانىمى

 ھۆرمەتلىك جامائەت! 
ۋە تائاال مۇس    ۇلمانالرنى ئىمان نېمىتى بىلەن ھۆرمەتلەپ   تابارەكەئ الالھ 

كاتتا شەرەپكە ئىگە قىلۇى  ئىسالم ئارقىلىق تۈرلۈك مىللەت  تۈرلۈك قەبىلىلەر 
مەتكە ئايالنۇى  تەۋھىۇ بۇ ئۈممەت ئۈچۈن  ئەترمپىغا ئۇيۇش  ۇپ بىر ئۈم« تەۋھىۇ»

بىرلىكنىي ئاساسى  ئىززەت ۋە ھۆرمەتنىي مەناەسى بوپقالۇى. شۇڭا ئىلگىرىكى 
مۇس ۇلمانالر بۇ ھەقىقەتنى چوڭقۇر چۈشىنى   ئۇنى قەدىرلىگەچكە  ئەڭ ياخشى 

 . ئېرىشكەنىۇىبىر ئۈممەتكە ئايلىنى  ئالالھنىي ماختىشىغا 

مَّ ﴿
ُ
ُمُروْ ُكنتُْم َخْْيَ أ

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
 ﴾اللِ بِ َن ِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمنُوْ َن بِالَْمْعُروْ ٍة أ

مۇھەممەد ئۈممىتى!( سااىلەر ئىنسااانالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن  ئى) ﴿تەرجىمىسااى:     
الالھقا ئ ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، كىشاىلەرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىدىغان،

 ئايەت(-001 ئال ئىمرمن سۈرە) ﴾ېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەرئىمان ئ
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ئ  الالھ ت  ائ  اال ئىم  ان نېمىتىنى بىزگە ئەس    لىتىش بىلەن بىرگە م  ان  ا بۇ 
بولغان بىرلىك ۋە ئۈستۈنلۈكنى قولۇىن كەتكۈزۈپ قويىۇىغان  مې ىسىنېمەتنىي 

 چاقىرغان.  كەلمەسلىككەئىشالرغا يېقىن 

يْ الِل ا ِِبَبِْل َواْعَتِصُموْ ﴿الُل َتَعاََل:  قاََل  قُوْ َجِ ا َواَل َتَفرَّ لَيُْكْم إِْذ عَ الِل ا نِْعَمَت َواْذُكُروْ  اع 
َ قُلُوْ ُكنْ  ْْ لََّف َب

َ
اء  فَأ َْ ْع

َ
َن الَّاِر تُْم أ م َشَفا ُحْفَرٍة ِمِّ ْصبَْحُتم بِِنْعَمِتِه إِْخَوان ا َوُكنتُْم ََعَ

َ
بُِكْم فَأ

ُ فَ  ِِّْ َْ يُبَ ِ ل نَْها َكَذم نَقَذُكم ِمِّ
َ
وْ الُل أ ُْ  ﴾نَ لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم َتْهتَ

. بۆلۈنمەڭالر، ئېسىلىڭالرمەھكە: ئارغامچىساىغا ھەممىڭالر ئالالھنىڭ ﴿تەرجىمىساى: 
ئالالھنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ئۆزئارا دۈشمەن 

، ئاالالھنىاڭ نېمىتى بىلەن ئۆزئارا قېرىنداز بىرلەشاااتۈردىدىڭالر، ئاالالھ دىلىڭالرنى ئىا
بولدۇڭالر، سىلەر چوڭقۇر دوزاخنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر، ئالالھ سىلەرنى )ئىسال: ئارقىلىې( 
ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى. ساىلەرنىڭ ھىدايەت تېپىشااىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ ئايەتلىرىنى سىلەرگە 

 ئايەت(.-012 ئال ئىمرمن سۈرە) ﴾ق بايان قىلىدۇمانا شۇندا
ئۇن ۇمقت ا بىز ئىمان ۋە بىرلىكتىن ئىاارەت ئۇلۇغ نېمەتنى قەدىرلەپ  ئۇنى 

 قويماسلىق ئۈچۈن قانۇمق قىلىشىمىز كېرەك  بېرى قولۇىن 
ھەممىگە مەلۇم  ئىتتىپ اقلىق ۋە بىرلى ك پەرز  ئەمم ا بىزدە مانا بۇ پەرزنى 

ئورنىۇىكى ئىش الرنى تالىشى   پىتنە قوزغاپ  ئارىۇم  ھەبمۇس تەقايرى  قۇيۇپ  
بار. ھەقىقەت ش  ۇكى   ئەھ ملالربۆلۈنۈش  ئىناقس  ىزلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىۇىغان 

بىلەن مۇئ  امىلە ئىنس     اب ئىلمىي ق  ارمپ ئۆزئ  ارم  مەس    ىلىلەرگەبىز پەقەت 
قىلىش    ى    مۇس    ۇلم انالرنى ي ئىتتىپاقلىقىنى بىرىنچى نىش    ان قىلغان 

 ئۈستۈنلۈكىنىئۆزىمىزنىي  ئېرىشى ئانۇىن ئالالھنىي رەھمىتىگە  دىالچېغىمىز
 قىالاليمىز. بولمىسا بىز ئاجىز ۋە خار ھالغا چۈشۈپ قالىمىز. نامايان 

ِطيُعوْ ﴿قاََل الُل َتَعاََل: 
َ
 ﴾ُكمْ ا َوتَْذَهَب ِرُْيُ َورَُسوَلُ َواَل َتنَازَُعوا َفتَْفَشلُوْ الَل ا َوأ

ىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر، ئىقتىالپ قىلىشااماڭالر، بولمىسااا، ئالالھقا ۋە ئۇن﴿
 ئايەت(-27 ئەنفال سۈرە) ﴾قۇۋۋىتىڭالر كېتى. قالىدۇ.-ئاجىزلىشى. قالىسىلەر، كۈچ

  نَااوَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 
َ
   َْ مِ لَ العم  بِّ رَ  لِلِ  ُْ مْ اْلَ  ِنأ

ْ  ََعَ  م  لَ سَ وَ  ونَ فُ ِص يَ  امَّ عَ  ةِ زَّ عِ الْ  بِّ رَ  َْ بِّ رَ  انَ حَ بْ سُ  َ مِ لَ عم الْ  بِّ رَ  لِلِ  ُْ مْ اْلَ وَ  َْ لِ سَ رْ مُ ال ْْ 
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  )جۈمە(كۈنى -07ئاينىي -5
 توغرىسىدا جىن ۋ جىنكەشلىك

 

ُعوُْذ بِالِل ِمنَ 
َ
اِن الرَِّجيِْم  أ يْطم  ِمْسِب الِل الرَّْحمِن الرَِّحيْمِ   الشَّ

ُْ لِلِ  ْ الَْفْضِل َواَْلُوِْد َوالْمِ   ِذيْ اَْلَْم ِْ نَِّة، اَل َمَر بَِطاَعِتِه  ُمَتوَحِّ
َ
ْي أ ِ ، اََّلَّ نِّ نِْس َواَْلِ ِِبَلِْق اإْلِ

َطاَعُه الَْكَراَمَة ِفْ 
َ
َْ َمْن أ نََّة.  َووََع يِْن وََخالََف السُّ َْ َمْن َعَصاُ  بِالَّاِر إِْذ تََوَّلَّ َعِن ادلِّ اَْلَنَِّة، َوتَوَعَّ

ْن اَل إَِلَ إِاَلمِّ 
َ
ُْ أ ْشَه

َ
ُ  َورَُسْوُلُ، َصّلَّ الُل َعلَيِْه َوأ ُْ ا َعبْ  ْ نَّ ُمَمَّ

َ
ُْ أ ْشَه

َ
َْ َلُ، َوأ يْ ُ  اَل َشِ َْ  الُل وَْح

يِْن  ُْ  .وَََعَ آِلِ وََصْحِبِه َوَمْن َساَر ََعَ َنْهِجِه إََِل يَْوِم ادلِّ ا َبْع مَّ
َ
 :أ

دە « قۇرئان كەرىم»ال ئالالھ تائا جامائەتلەر!ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  ھۆرمەتلىك 
ْوِن ﴾ جىنالر ھەققىۇە مۇنۇمق دەيۇۇ: ُْ نَْس إاِلَّ َِلَْعُب نَّ َواإْلِ ْستَِعيُْذ بِاللِ :  ﴿ َوَما َخلَْقُت اَْلِ

َ
 أ

 ﴾مەن جىنالر، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا قۇلچىلىې قىلسۇن دەپال ياراتتىك﴿تەرجىمىسى : 
 (ئايەت-57)سۈرە زمرىيات 

وْ ﴿ ُْ وا إاِلَّ إِبْلِيْ َوإِذْ قُلْنَا لِلَْمَلئَِكِة اْسُج ُْ ْمِر َربِِّه ﴾ا ِْلَدَم فََسَج
َ
 َس ََكَن ِمَن اَْلِنِّ َفَفَسَق َعْن أ

ئادەمگە سەجدە قىلىڭالر دېدۇق، »﴿ئۆز ۋاقتىدا بىز پەرىشتەلەرگە: تەرجىمىسى: 
ىبلىس جىنالردىن ئىدى، ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ ئىبلىستىن باشقا ھەممىسى سەجدە قىلدى، ئ

 ئايەتنىي بىر قىسمى(.-51سۈرە كەھ  ) ئىتائىتىدىن چىقتى﴾
 قۇرئان»ئايەتتە ئىالىس جىنالردىن ئىۇى دەپ بايان قىلىنۇى. يۇقىرىقى 

  ەبىر سۈر دەپ« جىن سۈرىسى»جىن توغرۇلۇق نۇرغۇن ئايەتلەر بار  ھەتتا « كەرىم
الر نۇمقتا جىنۇەنە جىن توغرىسىۇم نۇرغۇن ھەدىسلەرمۇ بار. ئي   ئۇنىڭۇىن باشقابار

 قانۇمق مەخلۇق  قاچان يارىتىلغان 
 .ئالىمىز ئاساسىۇم تۆۋەنۇە جىنالر توغرىسىۇم چۈشەنچە بېرىمىزوبىز مۇشۇ س

 جىن بولسا ئىنسانالردىن ئىلگىرى تۈتۈنسىز ئوت يالقۇنىۇىن يارىتىلغان مەخلۇق.

 : ەيۇۇدئايىتىۇە مۇنۇمق -46 -47سۈرە ھى ىرنىي  بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال
ْسنُوْ ﴿ ْن َحَإٍ مَّ ْْ َخلَْقنَا اإِلنَْساَن ِمن َصلَْصاٍل مِّ ُمومِ َواَْلَآنَّ َخلَْقنَا ُ ِمن َقبُْل ِمن نَّاِر ال،  نٍ َولََق  ﴾سَّ

شۈبھىسىزكى، بىز ئىنسان )ئادە:( نى تاراڭشىغۇدەك قۇرۇغان -﴿شەكتەرجىمىسى 
 قارا اليدىن ياراتتۇق، جىنالرنى ئىلگىرى تۈتۈنسىز ئوت يالقۇنىدىن ياراتقان ئىدۇق﴾
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 جىن نېمە ئۈچۈن جىن دەپ ئاتالغان 
كۆرۈنمەيۇىغان  دېمەكتۇر. جىنالر ئىنسانالرغايوشۇرۇن جىن دېگەن سۆز ئەرەب تىلىۇم 

 ھەرىكەت قىلىۇىغان مەخلۇق بولغاچقا جىن دەپ ئاتالغان.يوشۇرۇن 
ئەرەبلەر جەڭچىلەرنىي بېشىغا كىيگەن دۇبۇلغا قالقاننى  ئۇ قالقان باشنى 

ىۇمر ئايالنىي دەپ ئاتايۇۇ. ئەرەبلەر يەنە ھامىل «ُجنَّة  »دۈشمەنۇىن يۇشۇرغانلىقتىن 
ْْ  »بولغاچقا رۇن يوشۇ گەكىشىلەر قورسىقىۇىكى باال  دەپ ئاتايۇۇ.« َجِن
-46بولىۇىغانلىقى ھەققىۇە ئالالھ تائاال سۈرە ئەئرم نىي يوشۇرۇن جىنالرنىي 

 ﴾لُُه ِمْن َحيُْث اَل تََرْوَنُهمْ إِنَُّه يََراُكْم ُهَو َوقَِبيْ ﴿ ئايىتىۇە مۇنۇمق دەيۇۇ:
 ﴾سىلەر ئۇالرنى كۆرەلمەيسىلەر، قول ئاستىدىكىلىرى سىلەرنى كۆرەلەيدۇ شەيتان ۋە ئۇنىڭ﴿تەرجىمىسى: 

جىنالرنىي تۈرلىرى: پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي تەبەرمنى  ھاكىم  بەيھەقىلەر 
 تۈرلۈك بولىۇۇ. ئۈ توپلىغان ھەدىسلىرىۇە تىلغا ئېلىنغانۇەك 

ِب ثَْعلَبََة اخْلَُشِّنِّ رَِضَ الُل َعنُْه قَ 
َ
 »اَل: قَاَل رَُسوُل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم ]َعْن أ

َ
َْلِنُّ ثَلثَُة أ

، وَِصنْف  َُيِلُّوَن َويَْظَعنُونَ  ْجنَِحة  يَِطْْيُوَن ِف الَْهَواِء، وَِصنْف  َحيَّات  َولِِكب 
َ
ْصنَاٍف: ِصنُْف لَُهْم أ

َ
  [أ

ىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ق يخۇشەنى سەئلەبەئەبى 
 قاناتلىې بولۇپ-تۈرلۈك بولىدۇ: بىرىنچى تۈرلۈكى جىن ئۈچ»ئەلەيھىسساال: مۇنداق دېگەن: 

ئۈچىنچى  ؛يىالن ۋە ئىتالرنىڭ سۈرىتىدە بولىدۇ-ئىككىنچى تۈرلۈكى ؛ھاۋادا ئۇچۇپ يۈرىدۇ
 «.يۆتكىلى. تۇرىدۇ ۋە مۇقىك ماكان تۇتىدۇ-تۈرلۈكى

 ە ھەدىس ئارقىلىق جىنالرنىي مەۋجۇتلۇقىنى ئىسپاتاليمىز.تۆۋەنۇىكى ئايەت ۋ

نِّ يَْستَِمُعوْ قول تعاَل: ﴿ َن اَْلِ ا مِّ َْ َنَفر  ْفنَا إََِلْ وْ َوإِْذ َِصَ ا َحََضُ ا الُوْ ُ  قَ َن الُْقْرآَن َفلَمَّ
نْ 
َ
ْوا إََِل قَْوِمِهمْ ِصتُوْ أ

ا قُِِضَ َولَّ  ﴾نَ نِذِريْ مُّ  ا فَلَمَّ
بىر تۈركۈ: جىنالرنى سېنىڭ يېنىڭغا ۋاقتىدا ﴿)ئى مۇھەممەد!( ئۆز تەرجىمىسى: 

-تىالۋىتىگە ھازىر بولغاندا )بىر «قۇرئان»تىڭشاشقا ئەۋەتكەن ئىدۇق، ئۇالر  «قۇرئان»
تىالۋەت قىلىنى. بولغاندىن كېيىن ئۆز  «قۇرئان»دېيىشى.، « جىك تۇرۇڭالر»بىرگە(: 

 (ئايەت-49سۈرە ئەھقاف )الندۇرغۇچى بولۇپ قايتىشقان ئىدى﴾ قەۋمىگە ئاگاھ
نىي پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمۇىن قۇرئان ئاڭالش ئۈچۈن بارغان بىر « قۇرئان كەرىم»

ھەرىكەتلىرىنى تىلغا ئېلىشى ۋە ئۇالرنىي دېگەن ۋە قىلغان -توپ جىنالرنىي ئىش
-ىنى ۋە ئۇالرنىي ئىشئىشلىرىنى بايان قىلىشى بۇنىي ئۆزى جىنالرنىي بارلىق

دمۋۇد  تىرمىزى ئۆز ئىسنادى بىلەن  مۇسلىم  ئەبۇ ھەرىكىتىنى تەستىقالشقا يېتەرلىكتۇر.
  :ئىسپاتالپ بېرىۇۇنۇقتىنى ر شەن ئەلقەمەدىن نەقىل قىلىنغان ھەدىس بۇ 

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr


 

25 

ُه: َهْل َصِحَب الَِّبَّ ]َعْن َعلَْقَمَة رَِضَ الُل َعنُْه قَاَل: قُلُْت اِلبِْن َمْسُعوٍْد رَِضَ الُل َعنْ 
نَ  ْْ ْْ اْفتََق ْ  َولَِكْن قَ َح

َ
؟ قَاَل: َما َصِحبَُه ِمنَّا أ  ْ َح

َ
نِّ ِمنُْكْم أ اُ  َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم ََلْلََة اَْلِ

ِو اْستُِطَْي َما فُِعَل بِِه فَِبتْنَا بَِشِّ 
َ
َة َفُقلْنَا: اْغِتيَْل أ ْوم  َحَّتَّ إَِذا  ََلْلٍَة بَاَت بَِها قَ َذاَت ََلْلٍَة َوُهَو بَِمكَّ

ي ََكنُ  ِ بِْح إَِذا َنُْن بِِه يَِِجُء ِمْن قِبَِل ِحَراَء قَاَل فََذَكُرْوا َلُ اَّلَّ ْو ََكَن ِف وَْجِه الصُّ
َ
ْصبَْحنَا أ

َ
وا ِفيِه أ

ُت َعلَيِْهْم فَانْ 
ْ
تَيْتُُهْم َفَقَرأ

َ
نِّ فَأ تَاِّن َداِِع اَْلِ

َ
َرانَا آثَارَُهْم َوآثَاَر ِنَْيانِِهْم قَاَل الشَّ َفَقاَل: أ

َ
: َطلََق فَأ ْعِبُّ

يكُ  ِْ يْ
َ
اَد َونَانُوا ِمْن ِجنِّ اَْلَِزيَرِة َفَقاَل ُُكُّ َعْظٍم يُْذَكُر اْسُم الِل َعلَيِْه َيَقُع ِف أ لُوُ  الزَّ

َ
ْوفََر وََسأ

َ
ْم أ

ْو َرْوثَ 
َ
ا َوُُكُّ َبْعَرٍة أ َوابُِّكْم َفَقاَل رَُسوُل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم فََل َما ََكَن َلْم  ٍة َعلَف  دِلَ

.) [ )َرَواُ  ُمْسِلم  نِّ ُهَما َزاُد إِْخَوانُِكم اَْلِ  تَْستَنُْجْوا بِِهَما فَإِنَّ
ئەلقەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە مەن ئىبنى مەساۇد »

ھۇغا: جىننىڭ ۋەقەلىكى بولغان كېچىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سىلەردىن رەزىيەلالھۇ ئەن
بىرەرسى ھەمراھ بولغانمۇ  دېدىك. ئىبنى مەساۇد دېدىكى: ئۇ كېچىسى بىزدىن ھېچكىك 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەمراھ بولمىغان، لېكىن بىز ئۇنىڭ بىلەن ئۇ كېچىدە بىللە 

دۇق. شۇنىڭ بىلەن بىز ۋادى ۋە جىلغىالرنى ئىزدىدۇق. ئۇنى ئىدۇق. بىز ئۇنى يوقىتى. قوي
بىز  دەپ ئويلىدۇق. «ئۇ زىيانكەشلىككە ئۇچراپتۇ ياكى ئۆلتۈرۈلۈپتۇ»يىن: ېتاپالمىغاندىن ك

كىشىلەر ئۆتكۈزگەن ئەڭ قورقۇنۇچلۇق كېچىنى ئۆتكۈزدۇق. ئەتىگەندە پەيغەمبەر 
الالھنىڭ ئەلچىسى: بىز سىلىنى يوقۇتۇپ ئى ئ»ئەلەيھىسساال: ھىرا تەرەپتىن كەلدى. بىز 

مېنىڭ قېشىمغا »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال::  دېدۇق. «قويدۇق، ئىزدىدۇق لېكىن تاپالمىدۇق
جىنالر تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن چاقىرغۇچى كەلدى، مەن ئۇنىڭ بىلەن بىرگە باردىك. ئۇالرغا 

بىلەن بىرگە ماڭدى ۋە بىزگە  دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: بىز« قۇرئان ئوقۇپ بەردىك
جىنالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئوتلىرىنىڭ ئىزلىرىنى كۆرسىتى. قويدى. شەئبى مۇنداق دېدى: 
جىنالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن قانداق يېمەكلىكلەرنى يېيىش توغرىسىدا سورىدى. 

داق سۆڭەك ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ھەر قان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال::
 سىلەرنىڭ يېمەكلىكىڭالر، ئۇ سۆڭەك سىلەرنىڭ قولۇڭالرغا تولۇق گۆز بولۇپ چۈشىدۇ.

پەيغەمبەر  .دېدى« ھايۋانالرنىڭ تېزەك ۋە ماياقلىرى سىلەرنىڭ ئۇالغلىرىڭالرنىڭ يېمەكلىكى
ھەرقانداق سۆڭەك ۋە تېزەك ياكى »ئەلەيھىسساال: بىز ئىنسانالرغا ۋەسىيەت قىلى. دېدىكى: 

اياق بىلەن ئىستىن ا قىلماڭالر )ئەۋرىتىڭالرنى سۈرتمەڭالر(، چۈنكى بۇ ئىككىسى م
 (مۇسلىم توپلىغان) «دېدى« قېرىندىشىڭالر بولغان جىنالرنىڭ يېمەكلىكى

 :  ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ جىنالرمۇ ئىاادەت قىلىشقا بۇيرۇلغان.
وْ َوَما َخلَْقُت اَلِْ ﴿  ُْ نَس إِالَّ َِلَْعبُ  ﴾نِ نَّ َواإْلِ

about:blankAr
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﴿جىنالرنى ۋە ئىنسانالرنى ماڭا ئىبادەت قىلىشلىرى ئۈچۈنال ياراتتىك﴾ تەرجىمىسى: 
 ئايەت(-57سۈرە زمرىيات )

 ئەمۇى بىز تۆۋەنۇىكى ھەدىسلەرگە قارمپ باقايلى!

نَُّه َدخَ  َعنْ . ]1
َ
ائِِب َمْوََّل ِهَشاِم بِْن زُْهَرةَ أ ِبْ السَّ

َ
ِريِّ ِف بَيِْتِه؛ قَاَل :أ ْْ ُ ٍْ اخْل ِب َسِعيْ

َ
 َل ََعَ أ

َْ ِمْن نَاِحيَِة  ا ِف َعَراِج ْنتَِظُر ُ َحَّتَّ ُتْقََض َصَلتُُه، فََسِمْعُت ََتِْريك 
َ
، فََجلَْسُت أ تُُه يَُصلِّ ْْ فَوََج

 
َ
ْقتُلََها، فَأ

َ
، فََوَثبُْت ِل  اْْلَيِْت، فَاِْلََفتُّ فَإَِذا َحيَّة 

َ
ا انَِْصََف أ ْجِلَس، فََجلَْسُت، فَلَمَّ

َ
ْن أ

َ
َشاَر َشاَر إَلَّ أ

يُث  ِْ اِر ، َفَقاَل : أ تََرى َهَذا اْْلَيَْت ؟ َفَقاَل: َنَعْم . َفَقاَل : ََكَن ِفيِه َفَّت  ِمنَّا َح إََل َبيٍْت ِف ادلَّ
ٍْ بُِعْرٍس .قَاَل : فََخرَْجنَا َمَع رَُسوِل الِل َصّلَّ اللُ  َْ الَْفََّت َعْه ِ ِق ، فََنَن َذل َْ  َعلَيِْه وََسلََّم إََل اخْلَنْ

َذنَُه 
ْ
ْهِلِه، فَاْستَأ

َ
نَْصاِف الََّهاِر، َفَْيِْجُع إََل أ

َ
ِذُن رَُسوَل اللِ َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم بِأ

ْ
ا، َفَقاَل يَ يَْستَأ ْوم 

َخَذ َلُ رَُسوُل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلَّ 
َ
َْ قَُرْيَظَة. فَأ ْخََش َعلَيْ

َ
؛ فَإِّنِّ أ َْ َْ ِسَلَح َم : ُخْذ َعلَيْ

ْمِح َِلَطْ  ْهَوى إََلَْها بِالرُّ
َ
ِ قَائَِمة  ، فَأ ْْ َ اْْلَاَب ْْ تُُه َب

َ
نََها بِِه، عَ الرَُّجُل ِسَلَحُه ، ُثمَّ رََجَع ، َفإَِذا اْمَرأ

ة ، َفَقالَْت َلُ  َصاَبتُْه ِغْْيَ
َ
ْخرََجّْن ، َوأ

َ
ْي أ ِ ، َواْْدُخِل اْْلَيَْت َحَّتَّ َتنُْظَر َما اَّلَّ َْ َْ ُرْمَ : ُكفَّ َعلَيْ
ْمِح ، فَاْنتََظَمَها ، ُثمَّ  ْهَوْى إََلَْها بِالرُّ

َ
َخَل، فَإَِذا َحيَّة  َعِظيَْمة  ُمنَْطِوَية  ََعَ الِْفَراِش ، فَأ َْ ََ بِِه خَ  فَ َر

اِر ، فَ  لَْفََّت .قَاَل : فََرَكَزُ  ِف ادلَّ
َ
ْم أ

َ
َع َمْوت ا : اْلَيَُّة أ ْْسَ

َ
ُهَما ََكَن أ يَّ

َ
ِري أ ْْ اْضَطَرَبْت َعلَيِْه َفَما نَ

، قُلْنَا: اُْدُع الَل ُُيِْييِْه َلَا. فَ  َْ ِ اَل: اْستَْغِفُروا قَ فَِجئْنَا إََل الَِّبِّ َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم فََذَكْرنَا َلُ َذل
ْيتُْم ِمنُْهْم َشيْئ ا فَآِذنُوُ  ثََلث ا،لَِص 

َ
ْسلَُموا، فَإَِذا َرأ

َ
ْْ أ ينَِة ِجنًّا قَ ِْ ا فَ  اِحِبُكْم. ُثمَّ قَاَل : إنَّ بِالَْم َْ إِْن بَ

َما ُهَو َشيَْطان  [  َْ فَاْقتُلُوُ ، فَإِنَّ ِ َْ َذل  (م  لِ سْ مُ  ا ُ وَ )رَ لَُكْم َبْع
ھىشا: ئىبنى زۆھرەنىڭ ئازاد قىلىۋەتكەن  كىشىئەبۇ سائىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )بۇ »

يەنى ئۇنىڭ ئۆيىگە كىرگەن  مەن ئەبۇ سەئىدى خۇدرىنىڭ يېنىغا، قۇلىدۇر( مۇنداق دەيدۇ:
نامىزىنى ئوقۇپ بولسۇن دەپ ساقالپ ئولتۇردۇ:،  كىرسە: ئۇ ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكەن، ئىدىك،

ى خورما شاخلىرىنىڭ ئارىسىدىن بىر دىكئۆينىڭ بىر تەرىپى  . قۇلىقىمغائۇنى ساقالۋېتى
ھەرىكەتنىڭ ئاۋازى كەلدى، قارىسا: بىر يىالن ئىكەن، ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەي دەپ ئورنۇمدىن 

 .دېگەن مەنادا ئىشارەت قىلدى« ئولتۇر»چاچراپ قوپتۇ:، ئەبۇ سەئىدى خۇدرى ماڭا 
ماڭا قورۇدىكى  شۇنىڭ بىلەن مەن ئولتۇردۇ:، ئەبۇ سەئىدىل خۇدرى نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ

 .دېدىك‹ ھەئە›دېدى، مەن‹ شۇ ئۆينى كۆرۈۋاتامسەن ›بىر ئۆينى كۆرسىتى. تۇرۇپ: 
ئۇ ئۆيدە ئىچىمىزدىن يېڭى توي قىلغان بىر يىگى  ›شۇنىڭ بىلەن ئۇ مۇنداق دېدى: 

ئولتۇراتتى، بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: بىلەن خەندەك ئۇرۇشىغا چىقتۇق، ئۇ يىگى  
 .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رۇخسەت سوراپ ئۆيىگە بېرى. كېلەتتى چۈز ۋاقىتلىرى



 

27 

ئۇ يىگى  بىر كۈنى مۇشۇ ئادىتى بويىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۆيىگە بېرى. 
كېلىش ئۈچۈن رۇخسەت سورىغان ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: ئۇنىڭغا رۇخسەت 

ە خەلقىنىڭ بىر يامانلىې قىلىشىدىن ساڭا قۇرەيز قۇرالىڭنى ئېلىۋالغىن،»بەردى ۋە: 
ئۆيىگە  يىگى . دېدى. شۇنىڭ بىلەن يىگى  قۇرالىنى ئېلى. ئۆيىگە كەتتى« ئەنسىرەيمەن

ە تۇتۇۋېلى. ئايالىنى نەيز كۈنلەمچىلىكى ئايالىنى ئىشىكنىڭ ئالدىدا ئۇچراتتى، بېرى.،
وختا! ئۆيگە كىر ت» شۇنىڭ بىلەن ئايالى: سان ى. ئۆلتۈرۈۋېتىش ئۈچۈن ھەرىكەتلەندى.

شۇنىڭ بىلەن يىگى  ئۆيگە كىرى.  .دېدى« ۋە مېنى ئۆيدىن چىقارغان نەرسىنى كۆر
 دە، نەيزىسىنى-كۆرپىنىڭ ئۈستىدە تۈگۈلۈپ ياتقان چوڭ بىر يىالننى كۆردى قارىسا،

ۇ ب يلىغا چوقۇپ قويدى.وسان ىدى ۋە يىالنغا سان ىلگەن نەيزىسىنى ئېلى. چىقى. ھ
يىگىتكە ھۇجۇ: قىلدى. ئىككىسىنىڭ قايسىسى بۇرۇن ئۆلگەنلىكى  ئەسنادا يىالن ئۇ

ئەبۇ سەئىدىل خۇدرى بۇ ۋەقەنى ئاڭلىتى. بولغاندىن  بىلىنمەيدۇ؛ يىالنمۇ ياكى يىگىتمۇ 
كېيىن مۇنداق دەيدۇ: شۇنىڭ بىلەن بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرى. 

! ئالالھقا دۇئا قىلغىن! ئالالھ ئۇ يىگىتنى بىزگە يا رەسۇلۇلالھ»ئەھۋالنى مەلۇ: قىلدۇق ۋە: 
 قېرىندىشڭالر»: دېدۇق. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: مۇنداق دېدى« تىرىلدۈرۈپ بەرسۇن

ئۇالردىن ئەنە شۇنداق  مەدىنىدە مۇسۇلمان بولغان جىنالر بار. ئۈچۈن مەغپىرەت تىلەڭالر.
دەپ ‹ بۇ يەردىن كەتكىن ڭ،جىن بولسا› ئۇنىڭغا ئۈچ كۈن: بىر نەرسە كۆرسەڭالر،
ئۈچ كۈنلۈك  ئۇنىڭدىن كېيىن كەتمىسە ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر، ئۇقتۇرۇز قىلىڭالر،

 (مۇسلىك توپلىغان)« ئۇقتۇرۇشتىن كېيىن كەتمىگىنى شەيتاندۇر

نَُّه قَاَل : 2
َ
َلَّ  اْْلَارَِحَة َِلَْقَطَع عَ إنَّ ِعْفِريْت ا تََفلََّت َعَلَّ ». ]َعْن الَِّبِّ َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

، ثُمَّ ذَ  ِْ ْربَِطُه إََل َجنِْب َساِريٍَة ِمْن ِسَوارِي الَْمْسِج
َ
ْن أ

َ
رَدُْت أ

َ
ْمَكنَِّنَ الُل  ِمنُْه، وَأ

َ
ْوَل َكرُْت قَ َصَلِِت ، فَأ

ِِخْ ُسلَيَْماَن 
َ
 :» أ

َ
يرَبِّ اْْغِفْر ِل وََهْب ِلْ ُملْن  اَل يَنْبَِِغْ ِل ِْ ٍْ ِمْن َبْع رَْسلْته« َح

َ
  ()َرَوا ُ اْلَُخارِى«[ فَأ

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: »
كېچىدە بىر يامان جىن ئوغرىلىقچە يېنىمغا كېلى. نامىزىمنى بۇزۇشقا » مۇنداق دېگەن:

ت بەردى. شۇنىڭ بىلەن مەن تاڭ ئاتقاندا قۇۋۋە–ئۇرۇندى.ئاندىن ئالالھ تائاال ماڭا كۈچ
سىلەرنى كۆرسۈن دەپ ئۇ جىننى مەسچىتنىڭ تۈۋرۈكلىرىدىن بىرىگە باغالپ قويۇشنى 

پەرۋەردىگارىك! گۇناھىمنى :» قېرىندىشىك سۇاليماننىڭ لېكىن ئېسىمگە ئىرادە قىلدىك،
ې ىر پادىشاھلىمەغپىرەت قىلغىن ۋە ماڭا مەندىن كېيىن ھېچكىمگە نېسى. بولمايدىغان ب

 (بۇخارى توپلىغان) «دېگەن سۆزى كېلى. ئۇنى قۇيىۋەتتىك« ئاتا قىلغىن

ٍْ إاِلَّ 3 َح
َ
. ]َعِن ابِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل رَُسوُل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم: َما ِمنُْكْم ِمْن أ
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نِّ ، قَالُوا : َوإِ  َ بِِه قَِريْن  ِمَن اَْلِ ْْ ُوُكِّ َعنَِّن َعلَيِْه َوقَ
َ
نَّ الَل أ

َ
يَّاَك يَا رَُسوَل الِل ؟ قَاَل : َوإِيَّاَي ، إِالَّ أ

 ] ْْيٍ
ُمُرِِن إِالَّ ِِبَ

ْ
ْسلََم ، فَل يَأ

َ
 (م  لِ سْ مُ  ا ُ وَ )رَ فَأ

ئابدۇلالھ ئىبنى مەساۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى پەيغەمبەر »
دېگەن ئىدى.  «ىڭ جىنالردىن بىر ھەمراھى بولىدۇھەر بىرىڭالرن» ئەلەيھىسساال::

 شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال:: دېدى. «ئۆزلىرىنىڭچۇ يا رەسۇلۇلالھ » ساھابىلەر:
ڭ شۇنى لېكىن ئالالھنىڭ ياردىمى بىلەن مېنىڭكىسى مۇسۇلمان بولغان. مېنىڭمۇ بار،»

 (.مۇسلىم توپلىغان) «دېدى« ئۈچۈن ئۇ مېنى پەقەت ياخشىلىققىال بۇيرۇيدۇ
ئەمۇى بىز جىنالرنىي زىيانكەشلىكى  جىنالردىن ساقلىنىش ۋە جىنكەشلەر 

 توغرىسىۇم چۈشەنچە بېرىمىز.
 جىنالر ئىنسانالرغا زىيانكەشلىك قىالمدۇ؟

جىننىي ئىنسانغا زىيانكەشلىك قىلىشى ئېنىق  بۇنىڭغا كۆز يۇمغىلى بولمايۇۇ. 
 ئايىتىۇە مۇنۇمق دەيۇۇ:-465سۈرە بەقەرەنىي  «رىمقۇرئان كە»بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال 

بَا الَ َيُقوْ قول تعاَل: ﴿ ُكلُوَن الرِّ
ْ
يَن يَأ ِ ِيْ ُموْ اَّلَّ يَْطاُن ِمَن الَْمسِّ  َن إاِلَّ َكَما َيُقومُ اَّلَّ  ﴾َيتََخبَُّطُه الشَّ

امەت كۈنى گۆرلىرىدىن( جىن جازانە، ئۆسۈ: يېگەن ئادەملەر )قىي﴿تەرجىمىسى : 
   ﴾چېپىلى. قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ

ىي شەيتانالرن-ئايەت ۋە ئۇنىڭۇىن باشقا ناس سۈرىسىگە ئوخشاش جىنمانا بۇ 
يامانلىقىۇىن ساقلىنى  ئالالھتىن پاناھ تىلەشكە چاقىرىۇىغان نۇرغۇنلىغان 

ەن ىش ياكى چېپىلىش بىلشەيتانالرنىي كۆڭۈللەرگە ۋەس ەسە سېل-ئايەتلەر جىن
 ىنىي ئېنىق دەلىلى بوالاليۇۇ.زىيانكەشلىك قىلىۇىغانلىق ئىنسانغا

 :ئېنىق كۆرسىتى  بېرىۇۇنۇقتىنى يەنە تۆۋەنۇىكى ھەدىسلەرمۇ بۇ 

ُعوْ 1 ْْ نَّ رَُسْوَل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم ََكَن يَ
َ
ِِب الْيََُسِ رَِضَ الُل َعنُْه أ

َ
للَُّهمَّ ا . ]َعْن أ

َْ الَْموِْت[ يَْطاُن ِعنْ ْن َيتََخبََّطِِنَ الشَّ
َ
َْ أ ُعوُذ بِ

َ
   ُ واَ )رَ  إِِّنِّ أ

َ
  (دَ اوُ و دَ بُ أ

يۇسرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر  ئەبى»
اھلىې ئى ئالالھ! ئۆلۈز ئالدىدا شەيتان سوقۇۋېتىشىدىن سەندىن پان» ئەلەيھىسساال::

 (ئەبۇ دمۋۇد توپلىغان). دەپ دۇئا قىلغان« ىلەيمەنت
ِب َرَباٍح، قَاَل: قَاَل ِلْ 2

َ
ْهِل اَلَنَِّة؟ قُلُْت:  . ]َعْن َعَطاِء بِْن أ

َ
ة  ِمْن أ

َ
َْ اْمَرأ ِري

ُ
الَ أ

َ
اْبُن َعبَّاٍس: أ

تَِت الَِّبَّ َص 
َ
وَْداُء، أ ُة السَّ

َ
ُع، َوإِّنِّ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلَّ بََّل. قَاَل: هِذِ  الَمْرأ ِْصَ

ُ
، َفَقالَْت: إِّنِّ أ

تَ 
َ
ُف، فَاْدُع الل ِل. قَاَل أ ِْ اَلَنَُّة. َوإِْن ِشئِْت، َدَعوُْت اللَ : » َكشَّ َ ْن ُيَعافِ  إِْن ِشئِْت، َصََبِْت؛ َول

َ
« ِْ يَ أ

ُف: فَاْدُع اللَ  تَكشَّ
َ
. َفَقالَْت: إِّنِّ أ ْصَِبُ

َ
  َفَقالَْت: أ

َ
ْن اَل أ

َ
َع لََها[ أ َْ َف. َف  .)هِ يْ لَ عَ  ق  فَ تَّ مُ (تَكشَّ
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ئەتائ ئىبنى ئەبى رەباھ رىۋايەت قىلى. مۇنداق دېدى: ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ »
 دېۋىدى، «جەننەت ئەھلىدىن بولغان بىر ئايالنى ساڭا كۆرسىتى. قويمايمۇ »ئەنھۇما ماڭا: 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  بۇ قارا ئايال» دېسە::« ھەئە كۆرسىتى. قويسىال» مەن:
 شۇڭا مەن ئۈچۈن مەن ئېچىلى. قالىمەن. ،ۇمېنى تۇتقاقلىې تۇتۇپ قالىد»ھۇزۇرىغا كېلى.: 

سىزگە جەننەت  خالىسىڭىز سەۋر قىلىڭ،» رەسۇلۇلالھ: دېۋىدى، «ئالالھقا دۇئا قىلغايال
 ال:دېدى،ئۇ ئاي «خالىسىڭىز ئالالھ سىزنى ساقايتى. قويۇشقا دۇئا قىالي مۇكاپات بولسۇن،

 دېۋىدى، «ئېچىلى. قالماسلىقىمغا ئالالھقا دۇئا قىلغايال ،شۇڭا مەن ئېچىلى. قالىمەن.»
   (بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس) رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا دۇئا قىلدى.

ھا ىز ئىانى ھەجەر ھەدىسنىي باشقا رى ميەتلىرىنى تەكشۈرۈپ بۇ ئايالۇىكى ئەھ ملنىي 
 جىننىي سەۋەبىۇىن بولغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن. ىن ئەمەس ئادەتتىكى كېسەللىكت

إَِذا  :َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلَّمَ  اللِ  ا قَاَل: قَاَل رَُسوُل مَ رَِضَ الُل َعنْهُ  اللِ ِْ بْ عَ  ِن بْ  .]َعن َجابر3
وا ِصبْيَانَُكْم، فَإِنَّ ال ْمَسيْتُْم، فَُكفُّ

َ
ْو أ

َ
َْ َتنْتَِشُ ِحينَئٍِذ[  ََكَن ُجنُْح اللَّيِْل، أ يَاِط  ي(ارِ خَ اْْلُ   ُ اوَ )رَ شَّ

جابىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر »
، بالىلىرىڭالرنى ئۆيگە كىرسە ئەلەيھىسساال: مۇنداق دەيدۇ: قاچانىكى كەچ كىرسە ياكى كەچ

 .(بۇخارى توپلىغانتەرەپكە تارايدۇ )-ھەربۇ ۋاقىتتا  ھەقىقەتەن شەيتانالر ئەكىرىۋېلىڭالر،
جىننىڭ ئىنساننىڭ بەدىنىگە كىرىۋېلىشى »ئىمام ئىانى تەيمىيە مۇنۇمق دېگەن: 

  (مەجمۇئۇل  ەتاۋم) «ئەھلى سۈننە ۋەل امائە ئىماملىرىنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن سابىتتۇر
 

 مىز ى ئۇسۇلالر بىلەن ساقلىنااليتۆۋەندىكشەيتانالردىن ، جىن

0.  
َ
-ئارقىلىق جىندېگەن دۇئانى كۆپ ئوقۇش   ﴾يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  اللِ بِ  وذُ عُ ﴿أ

 شەيتانالردىن ساقلىنااليمىز. 
ا َيْنَ ﴿مۇنۇمق دەيۇۇ:  دە« قۇرئان كەرىم» بۇ ھەقتەتائاال ئالالھ  َْ ِمَن َوإِمَّ َغنَّ

يَْطاِن نَْزغ  فَا ِميْ ْستَِعْذ بِ الشَّ  ﴾ مُ ُع الَْعِليْ الِل إِنَُّه ُهَو السَّ
﴿ئەگەر شەيتان سېنى ۋەسۋەسىگە سالسا، ئالالھقا سېغىنى. )شەيتاننىڭ تەرجىمىسى 

يامانلىقىدىن( پاناھ تىلىگىن. ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى 
 ئايەت( -27)سۈرە  ۇسسىلەت  بىلى. تۇرغۇچىدۇ﴾

َهَب : مۇنۇمق دېگەن ئىۇى  ەيغەماەر ئەلەيىىسساالمپ ْعلَُم ُكَِمة  لَْو قَالََها ََّلَ
َ
]إِّنِّ ل

يَْطاِن الرَِّجيِْم [  َعنُْه َما بِِه ؛ أُعوُذ بالِل ِمَن الشَّ
ئەگەر شۇ سۆزنى ھەركىك ئېيتسا شەيتاننىڭ زىيانكەشلىكى ، »مەن بىر سۆزنى بىلىمەنكى 

about:blankAr
about:blankAr


 

31 

  يوقىلىدۇ. ئۇ بولسا
َ
 رى ميەت قىلغان(مۇسلىم   )بۇخارى «يمِ جِ الرَّ  انِ َط يْ الشَّ  نَ مِ  اللِ بِ  وذُ عُ أ

« نى ئوقۇش ناس سۈرىسى« بىلەن » ەلەق سۈرىسى»يەنى  معوذتْ. 4
 شەيتانالردىن ساقلىنااليمىز.-ئارقىلىق جىن

 بۇ ھەقتە پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دەيۇۇ :  
نَّ ِاْبَن َعبٍِس اَْلَُهِِنِّ 

َ
اَل ]أ

َ
 قَاَل: قَاَل َِل رَُسوُل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم : يَا اْبَن َعبٍِس أ

فَْضِل َما َتَعوََّذ بِِه الُْمتََعوُِّذْوَن؟ قُلُْت : بََّل يَا رَُسْوَل الِل قَاَل : 
َ
ْخَِبَُك بِأ

ُ
ُعوُْذ بَِربِّ الْفَ »أ

َ
، َو «لَِق قُْل أ

ُعوُذ بَِربِّ »
َ
بُو َداوَُد(«[.  الَّاِس قُْل أ

َ
 )َرَواُ  أ

ئىبنى ئابىس جۇھەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە بۇ زات »
پاناھ تىلىگۈچىلەر پاناھ بىس! »ئى ئىبنى ئامۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: ماڭا 

بىس رەزىيەلالھۇ ئا« دېدى. ئىبنى  خەۋەر قىاليمۇساڭا  دۇئانىڭ ئەۋزىلىدىنتىلەيدىغان 
ئەلچىسى!« دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال:: »ئۇ ئالالھنىڭ »خەۋەر بەرسىلە ئى ئەنھۇ 

 )ئەبۇ دمۋۇد توپلىغان( دۇئا بولسا »فەلەق بىلەن ناس سۈرىسى« دېدى«
شەيتانالردىن ساقلىنااليمىز. بۇ -ئارقىلىق جىنئوقۇش  ئايەتۇرلكۇسىنى .2 

د ئەلەيھىسساالمنىي ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ھەقتە پەيغەماىرىمىز مۇھەممە
 بىلەن تەرجىمىسىال بېرىلۇى:  ئېتىاارىرى ميەت قىلىنغان ھەدىسى بار  ئورۇن 

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ ماڭا رامىزان ئۈچۈن »
 . شۇنىڭ بىلەن بىراۋ كېلى.، يېمەكلىكتىنئادا قىلىنىدىغان سەدىقە پىتىرنى ساقالشقا قويدى

سېنى چوقۇ: رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا ئېلى. »تۇتۇۋېلى. ئۇچۇمداپ ئالغىلى تۇردى. مەن ئۇنى 
چاقىلىې ھاجەتمەن ئادە: ئىدىك، مەن يېمەكلىككە بەك -مەن باال»دېدىك. ئۇ: « بارىمەن
با ُهر»اندا رەسۇلۇلالھ ماڭا دېدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنى قۇيىۋەتتىك. تاڭ ئاتق« موھتاج 

َ
يرة، يا أ

ِسْيَُك اْْلارِحَة؟
َ
 ،«كىشى نېمە قىلدى تۇتۇۋالغان ئى ئەبۇ ھۇرەيرە، تۈنۈگۈن سەن » «ما فَعَل أ

ئىكەنلىكىدىن داتلىدى.  ەنھاجەتم چاقىلىې-ئى رەسۇلۇلالھ، ئۇ ئۆزىنىڭ باال»دېدى.مەن 
ْْ َكَذبْ »، دېدىك. رەسۇلۇلالھ: «شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا ئىم ئاغرىتى. قويۇپ بەردىك ما إِنَُّه َق

َ
أ

ڭ ، دېدى. مەن رەسۇلۇلالھنى«بىلى. قويغىنكى، ئۇ يالغان سۆزلەپتۇ، ئۇ يەنە كېلىدۇ» «وسيُعودُ 
تۇردۇ:. ئۇ قايتا كېلى. كۆزىتى. گېپى بويىچە ئۇنىڭ يەنە كېلىدىغانلىقىنى بىلى.، 

رەسۇلۇلالھنىڭ چوقۇ: سېنى : »تۇتۇۋېلى.  يېمەكلىكدىن ئوچۇمالپ ئالغىلى تۇردى. مەن ئۇنى
چاقىلىې -ۋە باالموھتاج مېنى قويۇۋەتكىن، مەن »، دېدىك. ئۇ ماڭا: «يېنىغا ئېلى. بارىمەن

. شۇنىڭ بىلەن ئىچىك ئاغرى. قويۇۋەتتىك، دېدى. ئۇنىڭغا «ئادەممەن، مەن قايتا كەلمەيمەن
با ُهريْرةَ، »تاڭ ئاتقاندا رەسۇلۇلالھ ماڭا: 

َ
ِسْيَُك اْْلارِحَة؟يَا أ

َ
ئى ئەبۇ ھۇرەيرە، سېنىڭ »« ما فَعل أ
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ئى رەسۇلۇلالھ، ئۇ ئۆزىنىڭ ھاجەتمەن »، دېدى. «ئەسىرىڭ نېمە قىلدى تۇتۇۋالغان تۈنۈگۈن 
، «چاقىلىې ئىكەنلىكىدىن داتلىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا ئىم ئاغرىتى. قويۇپ بەردىك-ۋە باال

ْْ »دېدىك. رەسۇلۇلالھ:  َْ وسيَُعودُ  إِنَُّه َق بىلى. قويغىنكى، ئۇ يالغان سۆزلەپتۇ، ئۇ يەنە » «َكَذب
. ئۇ كېلى. يېمەكلىكنى كۆزەتتىك ، دېدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنى ئۈچىنچى نۆۋەت «كېلىدۇ

سېنى رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا ئېلى. بارىمەن، بۇ »تۇتۇۋېلى. ئالغىلى تۇردى. مەن ئۇنى 
، دېدىك. ئۇ ماڭا «ايتا كەلمەيمەن دەپ يەنە قايتا كەلدىڭئۈچىنچى قېتىك بولدى. سەن ماڭا ق

مېنى قويۇۋەتكىن مەن ساڭا بىر نەچچە كەلىمىلەرنى ئۆگىتى. قويايكى، ئالالھ تائاال ئۇالر »
سەن ئۇخالز »دېدىك.ئۇ: « ئۇ قايسى سۆزلەر »، دېدى. مەن: «بىلەن ساڭا نەپ يەتكۈزگەي

َه إِالَّ ُهوَ  ئۈچۈن ئورنۇڭغا بارغىنىڭدا ئايەتۇلكۇرسى
 ئايەت(-455 )سۈرە بەقەر مُ اليحُّ الَْقيُّوْ  الُل الَ إِلـم

ئاخىر ئوقۇغىن، شۇنداق قىلساڭ، ھامان ئالالھ ساڭا بىر قوغدىغۇچى پەرىشتىنى -نى باشتىن
، دېدى. شۇنىڭ «مۇئەككەل قىلىدۇ، تاكى تاڭ ئاتقۇچىلىق شەيتان ساڭا يېقىن كېلەلمەيدۇ

ِسْيَُك اْْلارِحَة؟»ۇۋەتتىك. تاڭ ئاتقاندا رەسۇلۇلالھ ماڭا: بىلەن مەن ئۇنى قوي
َ
ۈنكى تۈنۈگ» «ما فَعَل أ

ئى رەسۇلۇلالھ، ئۇ ئوقۇسا: ماڭا مەنپەئەت »دېدى. مەن:  «ئەسىرىڭ نېمە قىلدى 
يەتكۈزىدىغان بىر نەچچە پايدىلىې كەلىمىنى ئۆگىتى. قويدى. شۇڭا، مەن ئۇنى قويۇۋەتتىك، 

؟»: دېدىك. رەسۇلۇلالھ سەن ئۇخالز ئۈچۈن »، دېدى. مەن: «ئۇ قايسى سۆزلەر » «َما ِِهَ
ئاخىر ئوقۇغىن، شۇنداق قىلساڭ، ھامان ئالالھ -ئورنۇڭغا بارغىنىڭدا ئايەتۇلكۇرسىنى باشتىن

قىن شەيتان ساڭا يې ساڭا بىر قوغدىغۇچى پەرىشتىنى مۇئەككەل قىلىدۇ، تاكى تاڭ ئاتقۇچىلىق
َْ »رەسۇلۇلالھ:  دېدى، دېدىك. «كېلەلمەيدۇ ْْ َص َما إِنَّه َق

َ
، تَْعلَمُ َْ وَُهو َكذُ قَ أ ثَلٍث  َمْن َُتَاِطُب ُمنْذُ  وب 

بَ يَ 
َ
ئۇ شۇنچە يالغانچى تۇرۇقلۇق، ساڭا راس  ئېيتىپتۇ. ئى ئەبۇ ھۇرەيرە، ئۈچ »« يَْرة؟ا ُهرَ ا أ

ك. دېدى «ياق»دېدى. مەن: « سۆزلىشىۋاتقانلىقىڭنى بىلەمسەن كۈندىن بۇيان كىك بىلەن 
 .)بىرلىككە كەلگەن ھەدىس( «، دېدى«ئۇ شەيتاندۇر»« َذاَك َشيَْطان  »رەسۇلۇلالھ: 

-ئارقىلىق جىن. سۈرە بەقەرەنى باشتىن ئاخىرغىچە تولۇق ئوقۇش 2
 شەيتانالردىن ساقلىنااليمىز.

نَّ رَُسوَل الِل َصّلَّ الُل َعلَيْهِ 
َ
ِب ُهَريَْرَة رَِضَ الُل َعنُْه أ

َ
 اَل ََتَْعلُوا»وََسلََّم قَاَل:  ]َعن أ

 ِفيِْه ُسوَرُة اْْلََقَرةِ 
ُ
ي ُتْقَرأ ِ يَْطاَن َينِْفُر ِمَن اْْلَيِْت اَّلِّ ()َرَواُ  ُمسْ «[ ُبيُوتَُكْم َمَقابَِر إِنَّ الشِّ  ِلم 

پەيغەمبەر ، ھەدىستەئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان »
ەن: »ئۆيۈڭالرنى قەبرىستاندەك قىلىۋالماڭالر! سۈرە بەقەرە ئەلەيھىسساال: مۇنداق دېگ

  )مۇسلىم توپلىغان( «ئۆيدىن شەيتان قاچىدۇتىالۋەت قىلىنغان 

-جىن ئارقىلىق ئوقۇش قېتىم 011 كۈنى ھەر ۋھىۇنى. كەلىمە تە5
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 .ساقلىنااليمىز ەيتانالردىنش
 َ
م
َْ َلُ، َلُ الُملاَل إَل يْ ُ  الَشِ َْ يٍر.  إِالَّ الُل وَْح ِْ ٍء قَ ُْ َوُهَو ََعَ ُُكِّ ََشْ  ُْ َوَلُ الَْم

تائاالدىن باشقا ھەقلىې كىشى  ئالالھئىبادەت قىلىشقا  ئېگى. باز»تەرجىمىسى: 
 يوق. بارلىې ئالە: ئۇنىڭ ئىلكىدە شېرىكىئۇنىڭ ، يالغۇز، اللە تائاال تەڭداشسىز، يوق

 دېگەن كەلىمە. «چى يەتكۈچىدۇرھەممە نەرسىگە كۈئالالھنىڭ ئۇنىڭغا خاس  سانا-ھەمدۇ

ِِب ُهَريَْرةَ رَ 
َ
نَّ رَُسوَل  هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ ]َعْن أ

َ
لُل اقَاَل: َمْن قَاَل الَ إَِلَ إاِلَّ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  ّلَّ َص الِل أ

يْ  َْ ُ الَ َشِ يْ وَْح ِْ ٍء قَ ، وَُهَو ََعَ ُُكِّ ََشْ ُْ ، َوَلُ الَْم ُْ َل َعْشِ َْ َلُ، َلُ الُمل ْْ ةٍ، ََكنَْت َلُ َع . ِِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ ر 
يَْطاِن يَوْ  َْ حَ ِرقَاٍب، َوُكتِبَْت َلُ ِمائَُة َحَسنٍَة، َوُمِيَْت َعنُْه ِمائَُة َسيِّئٍَة، َونَانَْت َلُ ِحْرز ا ِمَن الشَّ ِ َّتَّ َمُه ذَل

ا َجا فَْضَل ِممَّ
َ
ْ  بِأ َح

َ
ِت أ

ْ
، َولَْم يَأ [ )رَ ُيْمِسَ َْ ِ ْكََثَ ِمْن ذَل

َ
ْ  َعِمَل أ َح

َ
 ي(.ارِ خَ اْلُ  ا ُ وَ َء بِِه، إاِلَّ أ

پەيغەمبەر ، ھەدىستەئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان »
زات تائاالدىن باشقا ھەقلىې ئالالھ ئىبادەت قىلىشقا  ئېگى.ئەلەيھىسساال: : ھەركىك »باز 

بارلىې ئالە: ئۇنىڭ ئىلكىدە ، يوق شېرىكىئۇنىڭ ، يالغۇز، تائاال تەڭداشسىز، ئالالھ يوق
دېگەن كەلىمىنى ھەممە نەرسىگە كۈچى يەتكۈچىدۇر« ، ئالالھ سانا ئۇنىڭغا خاس–ھەمدۇ
ھەمدە ئۇ كىشىگە يۈز ، ئون قۇل ئازاد قىلغان بىلەن باراۋەر، قېتىك ئوقۇسا 011كۈنىگە 

كىشىنى بۇ كەلىمە  قى ئۆچۈرلىدۇ ۋە ئۇياخشى ئىشنىڭ ساۋابى بىرلىدۇ. يۈز كىچىق خاتالى
شۇ كۈن كەچكىچە شەيتاندىن قوغدىغۇچى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كۆپراق ئوقۇغۇچىدىن باشقا 

 )بۇخارى توپلىغان(كىشى بۇنىڭدىن ياخشىراق ئىشنى قىاللمايدۇ« دېدى. 
شەيتانالردىن -ئارقىلىق جىن. ئاچچىقى كېلى  قالغانۇم تاھارەت ئېلىش 7

يامان ئىشالرغا شەيتاننىي   تاھارەت ئالساكەلگەنۇە . ھەر كىم ئاچچىقى ساقلىنااليمىز
 ھەرىكىتىۇىن ئۆزىنى ساقالپ قاالاليۇۇ. -ياكى ياخشى ئەمەس سۆزۋەس ەسە قىلىشىۇىن 

سەئۇى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن  ەتەئەتىيبۇ ھەقتە پەيغەماەر ئەلەيىىسساالم 
 رى ميەت قىلىنغان ھەدىستە مۇنۇمق دەيۇۇ: 

يَْطاِن، ]عن َعطِ  ، َعِن الَِّبِّ َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم: الَْغَضُب ِمَن الشَّ يِّ ِْ ْع يََّة السَّ
]
ْ
أ ُكْم فَلْيَتَوَضَّ ُْ َح

َ
 بِالَْماِء، َفإَِذا َغِضَب أ

ُ
يَْطاُن ُخِلَق ِمَن الَّاِر، َوالَّاُر ُتْطَفأ بُو دَ  َوالشَّ

َ
 اوَُد()َرَوا ُ أ

 سۇ بىلەن ئۆچۈرلىدۇ.ت ئو، شەيتان ئوتتىن يارىتىلغان، ىن»ئاچچىې كېلىش شەيتاند
 قالسا تاھارەت ئالسۇن« دېدى.  كېلى.قايسى بېرىڭالرنىڭ ئاچچىقى 

   :ئاخىردم بىز جىنكەشلىك )يەنى: دمخانلىق  رممااللىق  سېھرىگەرلىك( توغرىسىۇم
-نى مەناە قىلغان پەن« ھەدىس»  «قۇرئان»ھۆرمەتلىك قېرىنۇمشالر! 
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كا تەتقىقاتلىرى ئادەمنى ھەيرمن قالۇۇرىۇىغان دەرى ىۇە تېز تەرەققىي تېخنى
 ارقىۇىن ئاشكارىلىنىشقا باشلىۇى.ئ-قىلى   ئېچىلمىغان سىر ۋە مۆجىزىلەر ئارقا

ھەقىقەتلەرگە كۆز يۇمۇپ  ئاشكارم ئەپسۇس  بەزى بىر قىسىم كىشىلەر 
  ھەقىقەت ىيئالالھن ئەقىللىقلەرنى باش ئەگۇۈرۈۋمتقانئالىمالرنى ۋە 

ە چۈشكۈنلۈكك  تېنى   ئىنسانىيەتنى قايتىۇىن خۇرمپاتلىققا مۆجىزىلىرىۇىن
 ۆرمەكتە.ك نەرسىلەرگە قىزىقى متىۇۇ ۋە شۇ بويىچە ئىش يخىيالى  باشاليۇىغان ئەپسانە

نەتى ىسىۇە  ز ر كۈ  چىقىرىش نىيتارىختىن ھازىرغىچە نۇرغۇن ئالىمالر
  ئەمۇى تۈزۈلۈشكە ئىللەتلىرىخۇرمپاتلىق   ىقخەلقىمىزدە يامرمپ كەتكەن كونىل

قىلمىشلىرى يوقۇلۇشقا  نادمن خەلق ئىچىۇە ئۆزلىشى  كەتكەن دمخان مزلىق
تۇيۇقسىز دىيارىمىز جەمئىيىتىۇە ئاتالمىش پالغا   باشالۋمتقان بۈگۈنكى كۈنۇە

ەنۇەك دېگ سوۋۇتقۇ-ئىشىنىش  سېھىرگەرلىك  رەمااللىق  دمخانلىق  ئىسسۇتقۇ
يەنە قايتىۇىن باش كۆتۈرۈشكە باشالپ مۇشۇ بىرنەچچە يىلۇىن  الرممچىلىقئالۇ

 .ئەۋج ئالۇى كۆرۈنەرلىكبىرى 
ۆز ئالۇممچىلىق  ك بۇ كىشىلەرمۇخېلى ئوقۇمۇشلۇق ھەيرمن قاالرلىقى شۇكى 

ئارىلىشى  دىننىي ۋە پەننىي خۇرمپاتلىققا قارشى تۇرۇش  بۇيامچىلىق ئىشلىرىغا
جەمئىيەتتە بۇ ئىشالرنىي ئالۇىنى ارشىلىشى متىۇۇ. تەشەباۇسلىرى بىلەن ق

  ئەۋج ئالغان بىر ھالەت شەكىللىنى متىۇۇ.  ئالغانسېرى
كۆڭۈل خەلقىمىزنى  ئاق  جەمئىيەتتە بۇ ئىشالرنىي قايتىۇىن باش كۆتۈرۈپ

ئالۇىنى ئېلىش ئۈچۈن ئايەت  ھەدىسلەر ئارقىلىق يۇقاردم تىلغا  قايمۇقتۇرىشىنىي
انۇمق قلەرنىي دمخانلىق  رممااللىق  سېھرىگەرلىك  ىنكەشلىكئېلى  ئۆتكەن ج

 چۈشەنۇۈرۈپ ئۆتىمىز:  نىچەكلىنىلىۇىغانلىقى

ُ َواتَّبَُعوْ ﴿ ْْ َياِط َ ا َما َتتْلُوا الشَّ ْْ يَاِط ِْ ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَر ُسلَيَْماُن َولَِكنَّ الشَّ   ََعَ ُملْ
حْ ا ُيَعلُِّموْ َكَفُروْ  ِ بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن َن الَّاَس السِّ ْْ نِزَل ََعَ الَْملََك

ُ
َر َوَما أ

ٍْ َحَّتَّ َيُقوْ  َح
َ
َ الَْمرِْء َوَزوِْجِه  الَ أ ْْ قُوَن بِِه َب َما َنُْن فِتْنَة  فَل تَْكُفْر َفيَتََعلَُّموَن ِمنُْهَما َما ُيَفرِّ إِنَّ

يَن بِ  ُهْم َوال َينْ َوَما ُهْم بَِضارِّ  بِإِْذِن اللَِّ َوَيتََعلَُّموَن َما يََُضُّ
ٍْ إِالَّ َح

َ
ْْ َعِلُموا لََمِن ِه ِمْن أ َفُعُهْم َولََق

اُ  َما َلُ ِف اْلِخَرِة ِمْن َخلَ  نُفَسُهْم لَْو ََكنُوا َيْعلَُموْ اْشَِّتَ
َ
ْوا بِِه أ  ﴾نَ ٍق َوَْلِئَْس َما َشَ

غا سۇلەيماننىڭ پادىشاھلىقى ھەققىدىكى )سۇلەيمان ﴿ئۇالر شەيتانالر تەرجىمىسى:
سېھرىگە تايىنى. پادىشاھ بولغان دېگەن( سۆزىگە ئەگەشتى. سۇلەيمان كافىر بولۇپ 
كەتمىدى )يەنى سېھرىگەرلىق قىلمىدى، لېكىن شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىرنى، شۇنداقال 
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شتىگە چۈشۈرۈلگەن بابىل )شەھىرى( دىكى ھارۇت، مارۇت دېيىلىدىغان ئىككى پەرى
بىز پەقەت سىناق )ئۈچۈن » سېھىرنى ئۆگىتى. كافىر بولدى. )بۇ ئىككى پەرىشتە(

دېمەي تۇرۇپ، ھېم كىشىگە سېھىر ئۆگەتمەيتتى. « ئەۋەتىلدۇق(، كافىر بولۇپ كەتمىگىن
بىرىدىن ئايرىۋېتىدىغان -خوتۇننى بىر-ئۇالر )يەنى ئىنسانالر( بۇ ئىككىسىدىن ئەر

ئۆگىنەتتى. ئۇالر  )سېھىر ئارقىلىې( ئالالھنىڭ ئىرادىسىسىز ھېم كىشىگە  سېھىرگەرلىكنى
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. ھالبۇكى، ئۇالر ئۆزىگە زىيىنى بار، پايدىسى يوق نەرسىنى ئۆگىنەتتى. 
يەھۇدىيالر )تەۋراتنى( سېھىرگە تىگىشكۈچىگە ئاخىرەتتە ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ھېم 

وبدان بىلەتتى، ئۇالر جانلىرىنىڭ بەدىلىگە تېگىشكەن نېسىۋە يوق ئىكەنلىكىنى ئ
 سېھىرنىڭ ئەجەبمۇ يامان ئىكەنلىكىنى بىلسە ئىدى )ھەرگىزمۇ شۇنداق قىلمايتتى( ﴾

 ئايەت(-014)سۈرە بەقەر 
مانا بۇ ئايەت سېھرىگەرلىكنىي شەيتانالر تەرىپىۇىن ئىنسانالرغا ئۆگىتىلىۇىغانلىقىنى  

بولىۇىغانلىقىنى كۆرسىتى  بېرىۇۇ. سېھرىگەر ۋە كاھىنالر سېھىر ئۆگەنگۈچىنىي كاپىر 
ئالالھنىي رۇخسىتىسىز ھېچ كىشىگە زىيان يەتكۈزەلمەيۇۇ  پەقەتال ئۇالر ئاشۇنۇمق 

ە ئۆزى زىيانكەشلىك قىلىۇۇ ۋ-پايۇىسىز  زىيانلىق نەرسىنى ئۆگىنىش ئارقىلىق ئۆزىگە
 ئالالھنىي رەھمىتىۇىن مەھرۇم بولىۇۇ.  

  نْ عَ  دَ رَ وَ  ْْ قَ فَ ]
َ
ا وْ بُ نِ تَ جْ اِ »  اَل قَ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلَّ َص  ِبِ الَّ  ِن : عَ هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ ة رَ رَ يْ رَ  هُ ِب أ

ْ  عَ بْ السَ  ُ قَ  «اِت قَ بِ وْ مُ ال  : »قال «؟نَّ ا هُ مَ وَ » اللِ  وَل سُ ا رَ وا: يَ ال
َ
ْ أ  ِس فْ الَّ  ُل تْ ، وقَ رُ حْ السِّ ، وَ اللِ بِ  كُ لشِّ

مَ  حَ ِِت الَّ   قِّ اْلَ بِ  الَّ إِ  للُ ا رَّ
َ
 بَ الرِّ  ُل كْ ، وأ

َ
 ُف ذْ قَ ، وَ ِف حْ الزَ  مَ وْ  يَ ّلِّ وَ ، واِلَّ مِ يْ تِ اَلَ  الِ مَ  ُل كْ ا، وأ

 ْ ْ  اِت نَ َص حْ مُ ال  (وُمْسِلم   يارِ خَ اْلُ  ا ُ وَ رَ [ )ِت لَ افِ الغَ  اِت نَ مِ ؤْ مُ ال
ۇ ئەلەيھى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكى، پەيغەمبەر ساااەللەلالھ»

ئۇ  ئىي رەسۇلۇلالھ،» دېگەندە، كىشىلەر يەتتە خىل ھاالكەتلىق گۇناھتىن ساقلىنىڭالر ۋەساساەللە::
ق ىئالالھقا شېر دەپ ساورىغان. رەساۇلۇلالھ ساەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەساسەللە: «گۇناھالر قايساىالر 

 ش، يېتىمنىڭ مېلىنىسااېھرىگەرلىق قىلىش، ناھەق ئادە: ئۆلتۈرۈز، جازانىقورلۇق قىلى كەلتۈرۈز،
  .«گەنېد يەۋېلىش، جەڭ مەيدانىدىن قېچىش، ئىپپەتلىق، پاك مۆئمىن ئايالغا بوھتان چاپالز

بۇ ھەدىستە چوڭ گۇناھالرنىي قاتارىۇىن ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشنىي 
كەينىۇىنال سېھرىگەرلىكنىي كېلىشى بۇ قىلمىشنىي نەقەدەر ئېغىر گۇناھلىقىنى 

 .چۈشەنۇۈرۈپ بېرىۇۇ
ئابۇۇلال ئىانى ئابااس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قاتارلىق بىر قىسىم ساھابىلەر تىكلەنگەن 

 تىكلەنگەن تاشالر ئىسال: كېلىشتىن بۇرۇنقى»تاشالر ۋە پال ئوقلىرى توغرىسىۇم توختىلى : 
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ل ائەرەبلەر قۇربانلىې قىلىدىغان ماللىرىنى ئېلى. كېلى. ئالدىغا قويۇپ بوغۇزاليدىغان تاشالردۇر. پ
بۇ »دەيۇۇ. ئابۇۇلال ئىانى ئابااس يەنە « ئوقلىرى بولسا پال سېلىشقا ئىشلىتىدىغان ئوقالردۇر

 دېگەن.« ئىشالر ئالالھ تائاالنى غەزەپلەندۈرىدىغان شەيتاننىڭ قىلىقلىرىدىندۇر
ئىنسانالر ئالالھنىي بۇ  كەينىگە كىرگەن ئەمما بىر قىسىم شەيتان

ە دېگەن سۆزلەرنى جەمئىيەتت« لغا ئىشەنمە  پالسىزمۇ يۈرمەپا»ئاگاھالنۇۇرۇشلىرىغا قارشى 
 تارقىتى  ئۆزىگە ۋە بۇ سۆزلەرگە ئىشەنگۈچىلەرگە جەھەننەمۇىن ئورۇن ھازىرلىماقتا.

ا﴿ ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە:   ْ َح
َ
 ﴾َعلُِم الَْغيِْب َفَل ُيْظِهُر ََعَ َغيِْبِه أ

بىلگۈچىدۇر، شۇڭا ئۇ ئۆزىگە خاس سىرالرنى غايىبنى ﴿ئالالھ  تەرجىمىسى:
 ئايەت(-47)سۈرە جىن ھېچكىمگە ئاشكارىلىمايدۇ﴾ 

 غەيىانىپەيغەماەرلەرنىڭمۇ  يۇقارقى ئايەت ئارقىلىق ئالالھ تائاال 
شالرنى ئى غەياىيجىنكەشلەر   بىلمەيۇىغانلىقىنى خەۋەر قىلغان تۇرسا  ئۇ پالچى

   بۇ ئۇچۇق ئازغۇنلۇق ۋە گۇمرمھلىق بولماي نېمە  قانۇمق بىلەلىسۇن

ْعلَُم الَْغيَْب َوال ﴿ ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:
َ
ْي َخَزآئُِن اللِ َوال أ ِْ قُْوُل لَُكْم ِعنْ

َ
قُل الَّ أ
﴾ تَّبُِع إاِلَّ َما يُوََح إَِلَّ

َ
ْ  إِْن أ قُوُل لَُكْم إِّنِّ َملَ

َ
  أ

مەن سىلەرگە، مەندە »ىرالرغا( ئېيتقىنكى، پ﴿ )ئى مۇھەممەد! كاتەرجىمىسى: 
بىلىمەن، دەپمۇ ئېيتمايمەن،  غەيىبنىئالالھنىڭ خەزىنىلىرى بار، دېمەيمەن، مەن 

سىلەرگە، مەن ھەقىقەتەن بىر پەرىشتە، دەپمۇ ئېيتمايمەن. مەن پەقەت ماڭا قىلىنغان 
 ئايەت(-51 ئەنئام )سۈرە﴾.«ۋەھيىگىال ئەمەل قىلىمەن

ُْ ِلَْفِسْ ﴿ئالالھ تائاال يەنە مۇنۇمق دەيۇۇ:  ْمِل
َ
ا إاِلَّ َما َشاءَ  قُل الَّ أ ا َواَل ََضًّ لَْو وَ الُل  َنْفع 

ْعلَُم الَْغيَْب الَْستَْكََثُْت ِمَن اخْلَْْيِ َومَ 
َ
نَاُكنُت أ

َ
وُء إِْن أ ِّنَ السُّ  ﴾نَ  نَِذير  َوبَِشْي  لَِّقْوٍم يُْؤِمنُوْ إاِلَّ  ا َمسَّ

ئالالھنىڭ خالىغىنىدىن باشقا، ئۆزۈمگە »﴿)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، تەرجىمىسى: 
 غەيىبنىپايدا يەتكۈزۈز، زىياننى توسۇپ قېلىش مېنىڭ قولۇمدىن كەلمەيدۇ، ئەگەر مەن 

زەخمەتكىمۇ -ەلگەن، زىيانبىلىدىغان بولسا:، ئۆزۈمگە نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئېلى. ك
ئۈچۈن ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە خۇز  قەۋ:ئۇچرىمىغان بوالتتىك، مەن پەقەت ئىمان ئېيتىدىغان 
 ئايەت(-088 )سۈرە ئەئرمف خەۋەر بەرگۈچى قىلى. ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرمەن﴾ 

ا قََضيْنَ ﴿ ئالالھ تائاال يەنە مۇنۇمق دەيۇۇ: َُّهْم ََعَ َمْوتِِه إاِلَّ َدابَُّة فَلَمَّ ا َعلَيِْه الَْموَْت َما َدل
ن لَّْو ََكنُوْ 

َ
نُّ أ ا َخرَّ تَبَيَّنَِت اَْلِ تَُه فَلَمَّ

َ
ُكُل ِمنَْسأ

ْ
رِْض تَأ

َ
ِ اْل ْْ  ﴾ا َيْعلَُموَن الَْغيَْب َما َْلِثُوا ِف الَْعَذاِب الُْمِه

مىزدا، ئۇنىڭ ئۆلگەنلىكىدىن جىنالرنى ﴿سۇلەيماننى ۋاپات قىلدۇرغىنىتەرجىمىسى: 
پەقەت ئۇنىڭ ھاسىسىنى يېگەن قۇرتالر خەۋەردار قىلدى، سۇلەيمان يېقىلغان چاغدا 
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بىلىدىغان بولسا ئىدى، )ئېغىر ئەمگەك(  غەيىبنىجىنالرغا ئېنىې بولدىكى، ئەگەر ئۇالر 
 ئايەت(-02بەئ سۈرە سەخار قىلغۇچى ئازا  ئىچىدە ئۇزاق ۋاقى  تۇرمىغان بوالتتى﴾. )

ِريْ   ئالالھ تائاال يەنە مۇنۇمق دەيۇۇ: ْْ ا ﴿َوَما تَ  ْ اَذا تَْكِسُب َغ  ﴾َنْفس  مَّ
 ئايەت(-22)سۈرە لوقمان ﴿ھېم ئادە: ئەتە نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ﴾ تەرجىمىسى: 

نَاس  رَُسوَل اللِ َصّلَّ الُل عَ 
ُ
َل أ

َ
انِ »لَيِْه وََسلََّم ]َسأ ءٍ »َفَقاَل لَُهْم رَُسوُل « َعْن الُْكهَّ قَالُوا  «لَيُْسوا بََِشْ

ا» ِء يَُكوُن َحقًّ ْ ْحيَان ا بِالَشَّ
َ
ثُوَن أ ِّْ َْ الََْكَِمُة ِمْن اْلَقِّ »َفَقاَل رَُسوُل الِل « يَا رَُسوَل الِل فَإِنَُّهْم ُُيَ  تِلْ

ُّ َفيَقُ  ْكََثَ ِمْن ِمائَِة َكْذبَةٍ ََيَْطُفَها اَْلِّنِّ
َ
َجاَجِة َفيَْخلُِطوَن ِفيَها أ ُذِن َوَِلِِّه قَرَّ ادلَّ

ُ
   ُمْسلِم ()رََوا ُ «[ رَُّها ِف أ

بىر توپ كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رامباللىې ھەققىدە سورىغاندا  »
 «ەرسىنى بىلمەيدۇنھېم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: جاۋابەن: ئۇالر غەيب ئىلىملىرىدىن 

دېدى، ساھابىلەر: يا رەسۇلۇلالھ! ئۇالرنىڭ سۆزلىگەن نەرسىلىرى بەزەن ۋاقىتتا توغرا چىقى. 
ئاشۇ توغرا چىققان سۆزنى »قالىدىغۇ ! دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: مۇنداق دېدى: 

توخۇ  بولۇپ، جىنالر ئۇالرنىڭ قۇلىقىغاتۇتۇۋالغان ئۇالر جىنالردىن ئاڭالپ ئېسىدە 
 .«چوقۇلىغاندەك بىر نەرسىلەرنى دەيدۇ، ئۇالر بۇنىڭغا يۈزدىن ئارتۇق يالغاننى قېتى. سۆزلەيدۇ

پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم جىنالرنىي پەرىشتىلەرنىي سۆزلىرىنى قانۇمق 
ا َسبََّحُه َحَلَُة الَْعرِْش  ئوغۇراليۇىغانلىقىنى خەۋەر قىلى  مۇنۇمق دەيۇۇ: ْمر 

َ
]إَِذا قَََض أ

ْنيَا ُثمَّ َيُقو َماِء ادلُّ ْهَل السَّ
َ
يَن يَلُوَنُهْم َحَّتَّ َيبْلَُغ التَّْسِبيُح أ ِ َماِء اَّلَّ ْهُل السَّ

َ
يَن ُل ُثمَّ َسبََّحُه أ ِ  اَّلَّ

مَ  ْهُل السَّ
َ
وَنُهْم فَيَْستَْخَِبُ أ َواِت يَلُْوَن َحَلََة الَْعْرِش ِلََملَِة الَْعرِْش َماَذا قَاَل َربُُّكْم َفيُْخَِبُ

 
َ
ْمَع َفيُلُْقونَُه إََِل أ نُّ السَّ ْنيَا َفتَْخَطُف اَْلِ َماِء ادلُّ ا َحَّتَّ َيبْلَُغ اخْلَََبُ َهِذ ِ السَّ ْوَِلَائِِهْم َبْعُضُهْم َبْعض 

(َفَما َجاُءوا بِِه ََعَ وَْجِهِه َفُهَو َحقٌّ َولَِكنَُّهْم َيْقِذفُْوَن ِفيِْه[   )َرَواُ  ُمْسِلم 
تائاال بىر ئىشقا ھۆكۈ: قىلسا پەرىشتىلەرگە ئاڭلىتىدۇ، ئەرشنى كۆتۈرۈپ ئالالھ »

تۇرغۇچى پەرىشتىلەر خۇرسەنلىكتىن تەسبىھ ئېيتىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرغا يانداز 
ئاسماندىكى پەرىشتىلەر تەسبىھ ئېيتىدۇ، ھەتتا دۇنيانىڭ ئاسمىنىدىكى پەرىشتىلەرمۇ 

پەرىشتىلەرگە يېقىن پەرىشتىلەر ئۇالردىن: تەسبىھ ئېيتىدۇ، ئەرشنى كۆتۈرگەن 
پەرۋەردىگارىڭالر نېمە دېدى  دەپ سورايدۇ، ئۇالر ئالالھنىڭ دېگەن سۆزىدىن خەۋەر 
بېرىدۇ، ئاسماندىكى پەرىشتىلەرنىڭ بەزىسى بەزىسىگە خەۋەر قىلى. ھەتتا بۇ خەۋەر 

اڭالپ ئئوغرىلىقچە  دۇنيانىڭ ئاسمىنىدىكى پەرىشتىلەرگە يېتى. كېلىدۇ، جىنالر بۇالردىن
بۇ  خەۋەر يەتكۈزىدۇ، ئۇالر ئىنسانىي شەيتانالردىن بولغان يېقىن كىشىلىرىگە ئۆزلىرىنىڭ

  « خەۋەرلەرگە ھەر خىل توقۇلمىالرنى قېتى. كۆپەيتى. تارقىتىدۇ
َمْت علَيْ  ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ: ن تَسْ ﴿ُحرِّ

َ
ْزالَِم َذلُِكْم فِْسق  ُكْم ..... وَأ

َ
 ﴾تَْقِسُمواْ بِال
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 ئايەت(-2)سۈرە مائىۇە ﴿سىلەرگە پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىشىڭالر ھارا: قىلىندى﴾. تەرجىمىسى: 
 پال ئوقلىرى بىلەن پال سالمىسىمۇ  پالچىالر رمممال  جەمئىيتىمىزدە كىبۈگۈن

 اكىي ەن  قول كۆرۈش ئارقىلىقبىلقارتا  ياكىتاش -قۇم  كاللىسىنى ئازرمق ئىشلىتى 
 تۈرلىرىنى كۆپەيتتى.خىل خىلمۇ تۇما بىلەن  كىتاب ئېچىش بىلەن پال سېلىشنىي

ئەسىر بۇرۇنال پالچى ۋە پالغا ئىشەنگۈچىلەرنىي 02بۇنىڭۇىن  پەيغەماىرىمىز
كىمكى پالچىنىڭ يېنىغا كېلى.، ئۇنىڭ »كاپىر بولۇپ كېتىۇىغانلىقىنى جاكارالپ 

اليدىكەن مۇھەممەد )سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللە:( گە نازىل قىلىنغان سۆزىنى تەستىق
 دېگەن ئىۇى. )ئەبۇ دمۋۇد رى ميەت قىلغان( «قۇرئانغا كاپىر بولغان بولىدۇ

پال باققان ۋە پال باقتۇرغان، غائىبتىن سۆزلىگەن ۋە » يەنە بىر ھەدىستە 
ڭ يېنىغا كېلى. دېگىنىنى سۆزلەتكەن، سېھىر قىلغان ۋە سېھىر قىلدۇرغان، پالچىنى

 ىنللە:( گە نازىل قىلىنغان قۇرئانتەستىقلىغان كىشى مۇھەممەد )سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسە
 )بەززمر رى ميەت قىلغان(دەپ كەلۇى.   «بولىدۇ ئىنكار قىلغان

بېرىلىۇىغان مۇكاپاتتىنمۇ قۇرۇق قالۇىغانلىقى  ھۇىن ئۆزلىرىگەبۇ خىل كىشىلەر ئالال
گەپ قىلغان ياكى  غەيىبتىن» :مۇنۇمق دەپ كۆرسەتكەن يغەماەر ئەلەيھىسساالمرىسىۇم پەتوغ

پال سالغان، ياكى سەپەرگە چىقى. بولۇپ شۇملۇق ھېس قىلى. قايتى. كەتكەن ئادە: يۇقىرى 
 )نەسائى رى ميەت قىلغان( «مەرتىۋىلەرگە ئېرىشەلمەيدۇ

ى ىك قاتارلىقالرنۇم جامائەتلىرىمىزگە دىنىمىزنىي پالچىلىق  جىنكەشلىيۇقىر
 ھەدىسلەرنى يەتكۈزدۇق.-ئايەتقىسىم  بىرچەكلىگەنلىكى توغرىسىۇىكى 

  پالچىلىق سۆزلەنگەن جىنالر توغرىسىۇىكى ۋە ۇمىجامائەتلىرىمىز يۇقىر  ئەل ەتتە
كى گۇناھ ھەققىۇىئىنساننى دىنۇىن چىقىرۋېتىۇىغان ئېغىر ۇىن ئىاارەت سېھرىگەرلىك
 ولۇى. خەۋەردمر ب مەلۇماتالردىن

يان نادمنلىق  بىۇئەتچىلىك  ۇھۆرمەتلىك قېرىنۇمشالر! خەلقىمىز تارىختىن ب
 زىيىنىنى يەتكۈچە تارتقان ئىتتىپاقلىق  ئۆملۈككە يەتكۈزگەن خۇرمپاتلىقنىي

جاھالەت پاتقىقىغا پېتى  قىلىشىمىزغا سەۋەب  يىلالردىن بىرىئۇزۇن  .مىللەت
ىن باش كۆتۈرۈپ چىقماسلىقى ئۈچۈن ئىچىمىزدىن قايتىۇ ئىللەتلەرنىيبولغان 

  قېرىنۇمشلىرىمىزغا ئىگە بولۇپ-ئائىلىمىزگە  قەۋم ئۆزئارم ھەقنى يەتكۈزۈپ 
 ئاگاھ بولۇش ۋە ئۇالرنى پالچىلىق  سېھىر  دمخانلىق قاتارلىق خۇرمپاتلىقالردىن

  مۇسۇلماننىي باش تارتى  بولمايۇىغان مەسئۇلىيىتى! بىرتوسۇش ھەر
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 نى )جۈمە(كۈ-42ئاينىي -5
 

 نىڭ قىسقىچە تەپسىرى« ئايەتۇلكۇرسىي»
 

  ِمْسِب الِل الرَّْحمِن الرَِّحيْمِ 
 )ناھايىتى شەپقەتلىك، مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن(

ُخُذُ  ِسنَة  َوالَ ﴿ 
ْ
ُ َما ِفْ  الُل اَل إَِلَ إِالَّ ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّوُم اَل تَأ رِْض  نَْوم  لَّ

َ
َماَواِت َوَما ِف ال السَّ

يْ  َمنْ  ِ يْ  َذا اَّلَّ ِْ يْ
َ
َ أ ْْ  بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما َب

َْ ُ إِالَّ يْ يَْشَفُع ِعنْ ٍء مِّ ُطوْ ِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوالَ ُُيِ ْن ِعلِْمِه َن بََِشْ
َماَواِت وَ  رَْض َواَل يَُؤوْ إِالَّ بَِما َشاء وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

َ
 ﴾مُ ُدُ  ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعِلُّ الَْعِظيْ ال

بىر ئالالھتىن باشقا ھېم ئىالھ يوقتۇر؛ ئالالھ ھەمىشە تىرىكتۇر، تەرجىمىسى:  ﴿
ھەممىنى ئىدارە قىلى. تۇرغۇچىدۇر؛ ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ.  

رسە ئالالھنىڭدۇر. ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نە
ئالالھنىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن  ئالالھ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى ۋە كەينىدىكى )يەنى دۇنيا 
ۋە ئاخىرەتتىكى( ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلى. تۇرىدۇ؛ ئۇالر ئالالھنىڭ ئىلمىدىن ئالالھ 

نەرسىنى بىلمەيدۇ. ئالالھنىڭ كۇرسىسى بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن باشقا ھېم 
زېمىننى ساقالز ئۇنىڭغا ئېغىر -ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە سىغدۇرىدۇ. ئاسمان

 ئايەت(-522كەلمەيدۇ. ئۇ ھەممىدىن ئۈستۈندۇر، ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر ﴾ )سۈرە بەقەر 
 ھەققىدە« ئايەتۇلكۇرسى»

بولۇپ مەككىۇە نازىل بولغان. ئۇ ئايىتى -455سۈرە بەقەرنىي « ئايەتۇلكۇرسى»
قۇرئان كەرىمۇىكى ئەڭ ئۇلۇغ  ئەڭ خاسىيەتلىك ئايەت. ئۇنىڭۇم ئىمان 
تەسەۋۋۇرىنىي قائىۇىلىرى مەركەزلىك بايان قىلىنغان بولۇپ  ئالالھ تائاالنىي 
بىرلىكىنىي )يەنى بىرخۇدملىق ئەقۇىنىي( مەنىسىنى ناھايىتى ئىنچىكە  

 مۇئەييەنلەشتۈرىۇىغان سۈپەتلەر زىكرى قىلىنغان.ناھايىتى ر شەن رەۋىشتە 
بۇ ئايەتتىكى ھەر بىر جۈملە ئالالھنىي بىر ياكى ئۇنىڭۇىن ئارتۇق سۈپىتى بولۇپ 

ئىسالم تەسەۋۋۇرىنىي ئومۇمىي قائىۇىلىرى ئىچىۇىن بىردىن قائىۇىنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇۇ. 
ەق كۆپ قىسمى مۇشۇ تەسەۋۋۇر ئادەتتە مەككىۇە نازىل بولغان قۇرئان ئايەتلىرىنىي مۇتل

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
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ئاساسىۇم دەۋر قىلىۇۇ  مەدىنىۇە نازىل بولغان ئايەتلەرمۇ مۇشۇ تەسەۋۋۇرنى ئاساسىي تېما 
( تېمىالرنى بايان قىلىۇۇ. ئىسالمنىي بارلىق ①قىلغان ئاساستا باشقا ھەرخىل ) ۇرۇئات

-ىۇەپرىنسىلىرى مۇشۇ ھۇل تېما ئاساسىغا بېكىتىلگەن بولۇپ  بۇ قائ-قائىۇە
 پەقەت مۇشۇ ئۇل پۇختا بولغانۇىال ئانۇىن مۇكەممەل بولىۇۇ.پىرىنسىپالر 

ئالالھنىي سۈپەتلىرى ئىمان تەسەۋۋۇرىنىي جەۋھىرىۇۇر. ئالالھنىي 
سۈپەتلىرىنىي ئىنسان قەلاىگە ر شەن  مۇستەھكەم ئورنىشى ئىمان تەسەۋۋۇرىۇم 

ۋۋۇردىن شەكىللەنگەن ئەھمىيەتكە ئىگە. چۈنكى  جاھىلىييەتچە تەسەپىرىنسىپال 
ئالالھنىي سۈپەتلىرىۇىن ئىاارەت ھەقىقەتنىي كۆپىنچىسى دۇغالر قاتمىسىنىي 

چۆچەكلەرنىي ئەدەپ كېتىشى  گەپۇمنالرنىي -غۇۋملىشىشى  خۇرمپاتلىق ۋە ئەپسانە
ولغان سىتىلىشى سەۋەبىۇىن بمەنتىقلىرىنىي تېخىمۇ بېزىلى  كۆر-سۈنئىي پەلسەپە

-ېلى  بۇ خىل غۇۋملىقنى سۈزدى  خۇرمپاتلىقنىي ئەپتى  ئىسالم دىنى كبولۇپ
 بەشىرىسىنى ئېچى  تاشلىۇى  گەپۇمنلىقنىي سېھرىي پەردىسىنى يىرتى  تاشلىۇى.
بۇ ئايەت ئالالھنىي بىرلىكىۇىن ئىاارەت ئىسالم ئەقىۇىسىنىي جان تومۇرىنى  

نى ئىۇمرە ئالالھنىي مۈگۇىمەس  ئۇخلىماس ئەزەلىي ۋە ئەبەدىي تىرىكلىكى  ھەممى
قىلغۇچى  ھەممىنىي ئىگىسى بولۇشتىن ئىاارەت ئالالھنىي كامالىي سۈپەتلىرىنى  
ئالالھنىي ئالۇىۇم ئۇنىي ئىزنىسز ھېچكىمنىي شاپائەت قىاللمايۇىغانلىقىۇىن 
ئىاارەت تەۋھىۇ بىلەن شېرىك ئەقىۇىنىي نازۇك ھالقىسىنى  ئالالھنىي ئۆتمۈش  

ىغانلىقى  ئالالھنىي مەلۇماتىۇىن ئالالھ ھازىر ۋە كەلگۈسىنى بىلى  تۇرىۇ
بىلۇۈرگەنۇىن باشقىسىنى ھېچكىمنىي بىلمەيۇىغانلىقىۇىن ئىاارەت ئىسالمنىي 
چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىش ۋە سەل قارمشتىن خالى بولغان نورمال ئىۇىيەسىنى  
ئالالھنىي مەخلۇقاتلىرىنىي غايەت ز ر ئىكەنلىكى  ئاشۇ مەخلۇقاتلىرىنى يارىتى  

تاشلى ەتمەي ئۇنى مۇھاپىزەت قىلى  تۇرىۇىغانلىقى  ئۇنى مۇھاپىزەت قويۇپ 
قىلىشنىي ئالالھقا ئېغىر كەلمەيۇىغانلىقىۇىن ئىاارەت تەڭۇمشسىز قۇدرەتنىي 

ھۆج ەتلەرنىي بىرى -ئالالھنىي كامالىي قۇدرىتىنى نامايان قىلىۇىغان دەلىل
 ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان.

 ىيىتىنىڭ خاس «ئايەتۇلكۇرسى»

ى ئەسەرلەرن-غا ئاالقىۇمر ھەدىس «ئايەتۇلكۇرسى»بىز مۇناسى ەتلىك مەناەلەردىن 
 ئەسەرلەرنىي-ئىزدىگەن ۋمقتىمىزدم  بۇ ئايەتنىي خاسىيىتى ھەققىۇە نۇرغۇن ھەدىس

                                                        
  ۇرۇئات    ئىسالم دىنىنىي ئەقىۇىۇىن باشقا بارلىق مەسىلىلىرىنى كۆرسېتىۇۇ    ئا.① 
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بارلىقىنى كۆرۈپ بۇ ئايەتنىي خاسىيىتىنىي ئىنتايىن ئۇلۇغلۇقىنى ھېس قىلىمىز 
 يىغىنچاقالپ بايان قىلىمىز.  ھەمۇە تۆۋەنۇىكىۇەك بەش تۈرگە

 قۇرئان كەرىمۇىكى ئەڭ ئۇلۇغ ئايەت« ئايەتۇلكۇرسى.»0
ئابدۇلالھ ئىبنى رەباھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىشىچە ئۇبەي ئىبنى كەئب »

ئى ئەبۇ مۇنزىر، ئالالھنىڭ »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال:: 
ەن: دېدى. ئۇبەي: م« ابىدىن قايسى ئايەتنىڭ ئەڭ ئۇلۇغلىقىنى بىلەمسەن )سەندىكى( كىت

ئى ئەبۇ مۇنزىر، »دېدىك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال:: « ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلىدۇ»
 دېدى.« ئالالھنىڭ )سەندىكى( كىتابىدىن قايسى ئايەتنىڭ ئەڭ ئۇلۇغىنى بىلەمسەن 

﴿ بىر ئالالھتىن باشقا ھېم ئىالھ يوقتۇر﴾  ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّْوُم﴾ ﴿الُل اَل إَِلَ إِالَّ ئۇبەي: مەن: 
ئالالھ بىلەن قەسەمكى، » دېدىك، شۇنىڭ بىلەن ئۇ كۆكسۈمگە ئۇرۇپ قويۇپ مۇنداق دېدى: 

 )مۇسلىم رى ميەت قىلغان(.  «ئى ئەبۇ مۇنزىر ساڭا ئىلىك مۇبارەك بولسۇن!
 ارلىق ئايەتلەرنىي جەۋھىرىقۇرئان كەرىمۇىكى ب« ئايەتۇلكۇرسى.»4
ئۇبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى »

رىۋايەت قىلىدۇ: ھەرقانداق نەرسىنىڭ يۈكسەك پەللىسى بار. ھەقىقەتەن قۇرئاننىڭ يۈكسەك 
نىڭ جەۋھىرى دۇر، ئۇنىڭدا بىر ئايەت باركى، ئۇ قۇرئان ئايەتلىرى« پەللىسى سۈرە بەقەرە

 تىرمىزى رى ميەت قىلغان(.) «دۇر «ئايەتۇلكۇرسى»ا 
 تا ئىسمى ئەزەم بار«ئايەتۇلكۇرسى.»2

ھەقىقەتەن قۇرئاندىكى »ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: : »
ھنىڭ كاتتا ئىسمى( قاتارلىې ئۈچ سۈرىدە ئىسمى ئەزە: )ئالال« تاھا»، «ئال ئىمران»، «بەقەرە»
 ﴿اللُ يەنى « ئايەتۇلكۇرسى»دىن « بەقەرە»دېدى شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنى ئىزدىدىك. سۈرە « بار

آلٓٓم ﴿دىن « ئال ئىمران»نى؛  ﴿ بىر ئالالھتىن باشقا ھېم ئىالھ يوقتۇر﴾ مُ﴾الَ إَِلَ إاِلَّ ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّوْ 
﴿ ئەلىدف، ال: ، مىيك . بىر ئالالھتىن باشقا ھېم ئىالھ يوقتۇر﴾ نى  ُم﴾الَْقيُّوْ  الَ إَِلَ إاِلَّ ُهَو اليَْحُّ  اللُ 

﴿گۇناھكارالر مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلى. تۇرغۇچى  ﴾مِ الَْقيُّوْ   ُ لِليَْحِّ ﴿َوَعنَِت الْوُُجوْ دىن « تاھا»؛ سۈرە 
 )ھاكىم رى ميەت قىلغان(« )مەڭگۈ( ھايات ئالالھقا ئېگىلىدۇ﴾ نى تاپتىك

 نى نامازدىن كېيىن ئوقۇش كىشىنىي  جەننەتكە كىرىشىگە سەۋەب بولىۇۇ «ئايەتۇلكۇرسى.»2
ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئۇنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىشىچە، ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ »

نى ھەر )پەرز( نامازدىن كېيىن « ئايەتۇلكۇرسى»كىمكى »مۇنداق دېگەنلىكىنى ئېيتقان: 
 .)نەسائىي ۋە تەبرانى (« دەمنى جەننەتكە كىرىشتىن پەقەت ئۆلۈمال توسۇپ قالىدۇئوقۇسا، ئۇ ئا
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 نى ئوقۇش كىشىۇىن شەيتاننى يىرمقالشتۇرىۇۇ« ئايەتۇلكۇرسى.»5
بۇ ھەقتە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىي بىر ھەدىسى بار. بۇ ھەدىس بىرئاز ئۇزۇن 

  ئوقۇرمەنلەرنىي ېرىلمىۇى. شۇڭابىلەن بۇ يەردە ب بولغاچقا  سەھىپە ئېتىاارى
ئايۇم -2يىلى-4116ئايۇم نەشىر قىلغان  -9يىلى- 4115 شىن اڭ خەلق نەشىرياتى

-0141بېتۇىكى-280ناملىق كىتابنىي« ياخشىالر باغچىسى»قېتىم بېسىلغان -4
 نومۇرلۇق ھەدىسنى كۆرۈۋېلىشنى سورميمىز. 

 نىڭ ئاساسىي مەزمۇنى«ئايەتۇلكۇرسى»

الالھنىي بىردىناىر ئىالھ ئىكەنلىكى  ئالالھنىي ئەزەلىي ۋە ئەبەدىي بۇ ئايەتتە ئ
تىرىك  بارچە مەخلۇقاتنى كونتۇرۇل قىلى  تۇرغۇچى ئىكەنلىكى  ئالالھنىي ئىنسان 
ۋە باشقا جانۇمرالرغا ئوخشاش مۈگۇىمەيۇىغانلىقى  ئۇخلىمايۇىغانلىقى  ئاللالھنىي 

نلىقى  ئالالھنىي ئىنسانالرنىي دۇنيادم ئەمرىسىز ھېچكىمنىي شاپائەت قىاللمايۇىغا
قىلغان ۋە قىلىۇىغان ھەم ئۇالر ئاخىرەتتە دۇ  كېلىۇىغان ئىشالرنىي ھەممىسىۇىن 
خەۋەردمر ئىكەنلىكى  ئىنسانالرنىي ئالالھ بىلۇۈرمىگەن نەرسىلەرنىي ھېچاىرىنى 

ئۆز  ىبىلمەيۇىغانلىقى  ئالالھنىي كۇرسىنىي ياكى ئىلمىنىي ئاسمانالرنى  زېمىنن
ئىچىگە ئالىۇىغانلىقى  ئالالھقا ئاسمانالرنى  زېمىننى ساقالش ئېغىر 
كەلمەيۇىغانلىقى  شۇنۇمقال ئالالھنىي ئەڭ ئالى ئىكەنلىكى  كاتتىلىق ئىگىسى 

 ئىكەنلىكى ئاساسىي مەزمۇن قىلىنغان
 دىكى ئاچقۇلۇق سۆزلەرنىي مەنىسى«ئايەتۇلكۇرسى»

 ملىرىنىي بىرى. مەنىسى: ھەمىشە تىرىك  مەڭگۈ ھايات.ئالالھنىي گۈزەل ئىسى-«اليَْحُّ ». 0

ئالالھنىي گۈزەل ئىسىملىرىنىي بىرى. مەنىسى: ھەممىنى ئىۇمرە -«الَْقيُّومُ ». 4
 قىلى  تۇرغۇچى.

 مەنىسى: ئۆز ئىچىگە ئالۇى  سىغۇۇردى.-«وَِسعَ ». 2

ى  الرنمەنىسى: كۇرسىي  يەنى ئالالھنىي ئەرشىۇىن كىچىك  ئاسمان-«ُكرِْسُّ ». 2
زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ناھايىتى ز ر مەخلۇقى بولۇپ ئۇنىي ئۆزى مەلۇم  

 قانۇمقلىقى نامەلۇم  ئىلىم  مەلۇمات 

 مەرتى ىلىك  ئەڭ ئالى  ئەڭ ئۈستۈن.يۇقىرى مەنىسى:   -« الَْعِلُّ ». 5

 مەنىسى: ھەممىۇىن ئۇلۇغ  ئەڭ كاتتا  ئەڭ بۈيۈك. -«الَْعِظيمُ ». 7
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 نىڭ تەپسىرى« سىئايەتۇلكۇر»

جۈملىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ  ھەر بىر جۈملە بىردىن مۇھىم 01)بۇ ئايەت  
رىم ئاي-مەسىلىنى يورۇتۇپ بېرىۇۇ  بىز بۇ ئايەتنى مۇشۇ ئون جۈملە بويىچە ئايرىم

 تەپسىر قىلىشقا تىرىشىمىز(:
َو ﴾  يوقتۇر﴾ نىڭ تەپسىرى ﴿بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ  ﴿ اهلل  َّلَ إََِلَ إَِّلا ه 

بولغان تەۋھىۇ كەلىمىسىۇۇر. يادر سى بۇ جۈملە ئىسالم ئەقىۇىسىنىي 
يېگانىلىكىۇىن ئىاارەت بۇ ئەقىۇە باشقا ئەقىۇىلەرگە ئوخشاش -ئالالھنىي يەككە

 ھېچقانۇمق ئۆزگەرتىشنى  بۇرمىالشنى قەتئىي قوبۇل قىلمايۇۇ. 
ىرىقى كەلىمە بولۇپ ئىسالمغا بۇ كەلىمە ئىسالمۇىكى تۇن ى كەلىمە ھەم ئاخ

كىرگەن كىشى بۇ كەلىمىنى ئېيتىۇۇ  دۇنيادىن خوشالشقانۇىمۇ مۇشۇ كەلىمىنى 
تەلقىن قىلى  خوشلىشىۇۇ  بۇ كەلىمە ئىسالمۇىكى ئەڭ ئاساسىي  ئەڭ 

كەلىمە. بۇ كەلىمە بىلەن ئالالھ بارلىق پەيغەماەرلەرنى ئىنسانىيەتكە پىرىنسىپال 
 ﴿َوَما َخلَْقُت : بىلەن ئالالھ تائاال كىتابالرنى نازىل قىلغان ئەۋەتكەن  بۇ كەلىمە

ْوِن﴾ ُْ نَّ َواإِلنَْس إِالَّ َِلَْعبُ : ﴿مەن جىنالر، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا تەرجىمىسى اَْلِ
-ئايەت( دېگەنۇەك ئىنسان-57زمرىيات  )سۈرەقۇلچىلىې قىلسۇن دەپال ياراتتىك ﴾ 

 رمتقان .جىنالرنى ئاشۇ كەلىمە ئۈچۈن يا
بۇ ساپ  قەتئىي ئەقىۇە ئىسالم دىنىنىي ئومۇمىي تەسەۋۋۇرىنى بەرپا قىلىۇىغان 
ئاساسىي قائىۇىۇۇر. بۇ قائىۇىۇىن ئىسالمنىي ھاياتلىقنىي ھەممە تەرەپلىرىنى 

شاخلىنى  چىقىۇۇ. مانا مۇشۇ پىر گرمممىلىرى ئۆز ئىچىگە ئالىۇىغان بارلىق 
چىلىق قىلىشقا ۋە پەقەت ئۇنىڭغىال ئىاادەت تەسەۋۋۇردىن پەقەت ئالالھقىال قۇل

قىلىشقا يۈزلىنىشتىن ئىاارەت ھەقىقىي بۇرۇلۇش ھاسىل بولىۇۇ. شۇنىي بىلەن 
ئىنسان پەقەت ئالالھقىال قۇلچىلىق قىلى  ئۇنىڭغا ئىاادەت قىلىشقا 

ارمۋەر ب-دە  ئۆزىنىي پەقەت ئالالھنىڭال بەنۇىسى  ئىنسانالرنىي باب-يۈزلىنىۇۇ
 ھېس قىلىۇۇ.چوڭقۇر ى ئىكەنلىكىنى قېرىنۇىش

مانا مۇشۇ تەسەۋۋۇردىن ئىسالمنىي قىممەت قارىشى كېلى  چىقىۇۇ. ئىنسان 
ئىاادەتنى مۇشۇ قارمش بىلەن ئېلى  بېرى   -ھەرىكەتنى  تائەت-ھەرقانۇمق ئىش

 ئۇنى ھەقىقىي قىممەتكە ئىگە قىلىش ساالھىيىتىگە ۋە ئىمكانىيىتىگە ئېرىشىۇۇ.

 نىڭ تەپسىرى ))ئالالھ ھەمىشە تىرىكتۇر، ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇرالَْقيُّوم ﴾ ﴿ الََْحُّ  
دېگەن بۇ « ئالالھ ھەمىشە تىرىكتۇر  ھەممىنى ئىۇمرە قىلى  تۇرغۇچىۇۇر»

ئىككى ئىسىم ئالالھ تائاالنىي گۈزەل ئىسىملىرىنىي جۈملىسىۇىنۇۇر. ئۇ 
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 ئىلالرنى ئۆزلىرىۇە مۇجەسسەملىگەنۇۇر:ئىككىسى كامالىي سۈپەتلەرنى ۋە كامالىي پې
« الَْقيُّومُ »دم  كامالىي پېئىللالر « ھەمىشە تىرىك» «اليَْحُّ »كامالىي سۈپەتلەر 

نىي مەنىسى « اليَْحُّ »)ھەممىنى ئىۇمرە قىلى  تۇرغۇچى( دم ئىپادىلىنىۇۇ. چۈنكى  
زەلىي ئە كامىل ھاياتلىق ئىگىسى دېگەنلىكتۇر. ئالالھنىي ھاياتىنىي كامالىتى
« ھايات»ھەم ئەبەدىي بولۇپ ئۇ ئەزەلۇىن ھايات  ئەبەدىي ھاياتتۇر. ئالالھنىي 

نىي مەنىسى ئۆزى  «مُ الَْقيُّوْ »سۈپىتى بارلىق كامالىي سۈپەتلىرىۇىن كامىلۇۇر  
چۈشمەيۇىغان  ئېھتىياجى بولغۇچى  قائىم بولغۇچى  بەرقارمر بولغۇچى  غەيرىگە 

بولغۇچى  موھتاج قىلغۇچى  ھەممە ئۇنىڭغا كونتىر ل قىلغۇچى  ئىۇمرە 
« ليَْحُّ ا»دېگەنلىكتۇر. مانا مۇشۇنۇمق مەنىلەرنى نەزەرگە ئېلى  قارميۇىغان بولساق  

)ھەممىنى ئىۇمرە « مُ الَْقيُّوْ »)ھەمىشە تىرىك( نىي ئىسىملىق خارمكتېرى كۈچلۈك  
 قىلى  تۇرغۇچى( نىي پېئىللىق خارمكتېرى كۈچلۈك. 

  ھەقىقىي ئىالھ سۈپەتلىنىۇىغان ھاياتلىق  مەخلۇقاتالرنىي يېگانە-يەككە
ھاياتىغا ئوخشاش باشقا زمت تەرىپىۇىن يارىتىلى  ئاتا قىلىنىۇىغان ھاياتلىق 
ئەمەس  بەلكى ئۇنىي زمتىۇم ئەزەلىي بار بولغان ھەقىقىي  مۇتلەق ھاياتلىقتۇر. 

يېگانە -ەقەت ئۆزىال يەككەشۇڭا  ئالالھ تائاال مۇشۇ خىل مەنىۇىكى ھاياتلىق بىلەن پ
سۈپەتلىنىۇۇ. شۇنىڭۇەك بۇ خىل ھاياتلىق باشلىنىشىنىي ئىپتىۇمسى يوق  
ئاخىرلىشىنىي ئىنتىھاسى يوق بولغان ئەزەلىي ھەم ئەبەدىي ھاياتلىق بولۇپ  
باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش چېكى بولغان مەخلۇقالرنىي ھاياتىغا ماس بولغان زممان 

اتلىقتۇر.شۇڭا  ئالالھ تائاال مۇشۇ مەنىۇىكى ھاياتلىق بىلەن ئوقۇمىۇىن تاشقىرى ھاي
سۈپەتلىنىۇۇ. شۇنۇمقال بۇنۇمق ھاياتلىق ئىنسانالرنىي ھاياتلىقنى تونۇشتىكى 

 ﴿ۋە بەلگىسىۇىن مۇتلەق ئۈستۈن تۇرىۇىغان ھاياتلىقتۇر. ھەقىقەتەن  ئۆلچىمى
ء ﴾ . )ئايەت-00 )سۈرە شۇرممەستۇر﴾ ﴿ھېم نەرسە ئالالھقا ئوخشاز ئە لَيَْس َكِمثِْلِه ََشْ

شۇڭا  ئالالھنىي ھاياتى بەنۇىلەرنىي ھاياتىنىي خۇسۇسىيەتلىرىۇىن مۇتلەق 
ئۈستۈن تۇرىۇۇ شۇنۇمقال ئىنسان چۈشەنچىسىۇىكى ھاياتلىق ئۇقۇمىنى 
بەلگىلەيۇىغان ھەرقانۇمق خۇسۇسىيەتتىن مۇتلەق ئۈستۈن تۇرىۇىغان ھاياتلىق 

ولىۇۇ. مانا مۇشۇنۇمق چۈشەنچە بىلەن ئىنسان خىيالىۇم ئالالھ تائاالغا سازمۋەر ب
قىلى متقان ئىنساننى ئالالھقا  ئالالھنى ئىنسانغا ئوخشىتىشتەك شېرىك غەلىيان 

 ئەقىۇىلەر ۋە خۇرمپىي چۈشەنچىلەرنىي ھەممىسى يوقۇلۇشقا يۈزلىنىۇۇ.
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َّلَ نَْوٌم﴾  ه  ِسَنٌة وا ذ  خ 
ْ
 نىڭ تەپسىرى﴾ ۇيقۇ باسمايدۇئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ، ئۇنى ئ﴿ ﴿َّلَ تَأ

﴿ئالالھ ھەمىشە تىرىكتۇر، ھەممىنى ئىدارە قىلى.  - بۇ جۈملە يۇقىرىقى جۈملە
  ئۇخالش مەخلۇققا خاس مۈگۇەش نىي مەنىسىنى تەكىتلەيۇۇ. ﴾ تۇرغۇچىدۇر

ھاياتلىقنىي خۇسۇسىيەتلىرىۇىن بولۇپ ئۇ خالىققا خاس ھاياتلىققا مۇخالى  
ئۇخلىماسلىق ھېچ شەيئىگە ئوخشىمايۇىغان كېلىۇۇ. مۈگىۇىمەسلىك  

ھاياتلىقنىي سۈپىتى بولۇپ  ئۇ پەقەت ئالالھقىال خاستۇر. ھەمىشە يەنى ئەزەلىي ۋە 
ئەبەدىي تىرىك  ھەممىنى يەنى كۇللى مەۋجۇدمتنى ئىۇمرە قىلى  تۇرغۇچى  دېگەن 

-ىي ھنبۇ سۈپەت مۈگۇىمەسلىك ۋە ئۇخلىماسلىقنى تەقەززم قىلىۇۇ. بۇ جۈملە ئالال
ئۇخلىمايۇىغانلىقىنى ئىپادىلەپ ئالالھ   -مەيلى يەڭگىل مەيلى قاتتىق بولسۇن

 تائاالنى مۈگۇەش ۋە ئۇخالشتىن ئىاارەت مەخلۇقىي سۈپەتلەردىن پاكاليۇۇ.
پۈتۈن مەۋجۇدمتنى ھەر قاچان ئىۇمرە قىلىشنىي ھەقىقىتى ناھايىتى بۈيۈك 

لغانۇم ئۆزىنىي چەكلىك ھەقىقەتتۇر. ئىنسان بۇ ھەقىقەتنى تەسەۋۋۇر قى
تەسەۋۋۇرى بىلەن خىيال دېڭىزىۇم ئۈزگەنۇە  ئىنسانغا نىساەتەن بۇ پايانسىز 
ئالەمۇە يۈز بەرگەن ھادىسە  شەيئىلەرنى  جانلىقالرنى  ھۈجەيرىلىرىنى  
مولېكۇالالرنى ساناپ تۈگىتەلمەيۇۇ. بىرمق قۇدرىتىنىي يېتىشىچە تەسەۋۋۇر ۋە 

اشۇ نەرسىلەرنىي ھەممىسىنى ئىۇمرە قىلى  تەتقىق قىلى  ئالالھنىي ئ
بولۇپ تۇرۇشىۇم مەۋجۇت تۇرىۇىغانلىقىنى ۋە ئاشۇ نەرسىلەرنىي ھەممىسىنىي 

 ۇ.ھېس قىالاليۇچوڭقۇر ئالالھقا بېقىنىۇىغانلىقىنى  تايىنىۇىغانلىقىنى 
پۈتۈن مەۋجۇدمتنى تەسەۋۋۇر قىلىش ئىنسان قولىۇىن كېلىۇىغان ئىش ئەمەس   

ت بۇنىي ئىچىۇىن ناھايىتى ئاز نەرسىلەرنىال تەسەۋۋۇر قىالاليۇۇ. ئىنسان پەقە
كائىنات ۋە ئۇنىي يارىتىلىشىۇىكى ئاجايىااتالر ئادەم ئەقلىنى الل قىلىۇۇ  
تەسەۋۋۇر قىلغانسېرى  تەھقىق قىلغانسېرى ئادەمنىي ھەيرمنلىقى شۇنچە 

ۇنچە ئىمانى شكۈچىيىۇۇ  ھەيرمنلىقى ئاشقانسېرى قايىللىقى شۇنچە كۈچىيىۇۇ  
 ۋە بەخ  ھېس قىلىۇۇ.ھۇزۇر زىيادىلىشىۇۇ ھەم بۇنىڭۇىن چەكسىز 

 
ْرِض ﴿ 

َ
َماوَاِت َوَما ِِفْ األ ﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىنىدىكى ھەممە نەرسە ئالالھنىڭ  ﴾َلا  َما ِِفْ السا

 )مۈلكى( دۇر﴾ نىڭ تەپسىرى
  ئالالھ ھنىڭ )مۈلكى(دۇر﴾﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ئالالھەقىقەتەن 

ئىگىۇۇر  ئالالھتىن باشقىسى مۈلۈكتۇر  ئالالھ يارمتقۇچى  رىزىق بەرگۈچى  
باشقۇرغۇچىۇۇر. ئالالھتىن باشقىسى يارىتىلغۇچى  تەمىنلەنگۈچى   باشقۇرۇلغۇچىۇۇر. 
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يارملغۇچى ئۆزىنىي ۋە باشقىالرنىي ئىشلىرىغا مۇتلەق ئىگە بواللمايۇۇ. شۇنىي ئۈچۈن 
﴿ ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ئالالھنىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن ىنكى جۈملىۇە كېي
دېيىلگەن. ئەگەر مەخلۇق ئۆزىنىي ۋە باشقىالرنىي ئىشىغا ئىگە بوالاليۇۇ   ﴾

دېيىلگەنۇە ئالالھنىي ئىزنى ۋە رۇخسىتى بىلەن ئىگە بوالاليۇۇ. ئۆزىنىي ۋە 
ۇم دمئىرە ۋە چەكلىمە ئىچىۇە بولىۇۇ  باشقىالرنىي ئىشلىرىغا ئىگە بولۇش مەل

 ئىنساننىي ئىگىلىك ھوقۇقى ئەل ەتتە نىسپىي بولىۇۇ.
ئالالھنىي ئىگىۇمرلىقى ھەم ئومۇمىي ھەم مۇتلەق بولىۇۇ  ئۇ ھېچقانۇمق چەكلىمە  
شەرت ۋە يوقۇلۇش ياكى شېرىكچىلىكنى قوبۇل قىلمايۇۇ. بۇ  بىر خۇدملىق ئەقىۇىنىي 

ېگانە يھ ھەمىشە تىرىك بولغان ھەممىگە ئىگىۇمرلىق قىلىۇىغان بىر مەزمۇنىۇۇر. ئالال
زمتتۇر. بۇ خىل ئىگىۇمرلىق چۈشەنچىسى ئىنسانالر جەمئىيىتىۇىكى ئىگىۇمرلىقنىي 

 لى رخارمكتېرلىك مەنىسىنى ۋە ئۇنىي ماھىيىتىنى تونۇش ۋە بەلگىلەشتە بىرلەمچى 
رنىي مۈلۈكلەرگە ئەسلىۇىنال بار. ئىگىلىك پەقەت ئالالھقىال خاسالشقانۇم كىشىلە

ئىگىۇمرلىق قىلىش ساالھىيىتى بولمايۇۇ. ئەمما ئۇالرنىي ئىگىلىكى ئەسلىۇە 
ھەممىگە ئىگىۇمرلىق قىلىۇىغان ھەقىقىي بىر ئىگە تەرەپتىن ئىگە قىلىنغان مۈلۈكتۇر. 
شۇڭا كىشىلەر بۇ ئىگىلىككە ئىگىۇمرلىق قىلىشتا بۇ ئىگىلىككە ئىگە قىلغۇچى 

ەرتلىرىگە بويسۇنۇشى كېرەك بولىۇۇ. بۇ ئىگە ئۇالرغا ئۆز پىرىنسىپىنى ئىگىنىي ش
تەپسىلىي بايان قىلى  بەرگەن بولۇپ  ئۇالرنىي بۇ پىرىنسىپتىن چەتنىشىگە ئاساس 

چەتنەيۇىكەن ئۇالرنىي ئالالھ تەرىپىۇىن بېرىلگەن پىرىنسىپتىن يوق. ئەگەر 
نەپ ئېرىشكەن ئىگىلىك بولغان ئىگىلىكى شەرئىي ئەھۇىۇىن ۋە شەرئىي يولۇىن چەت

بولىۇۇ. ئۇالرنىي بۇ خىل مۈلۈكلىرىۇە ئېلى  بارغان تەسەررۇپاتلىرى  مۇئامىالتلىرى 
باتىل بولىۇۇ. بۇنۇمق مۇئامىلىنى ھەقىقىي مۇئمىن رەت قىلىۇۇ. دېمەك  

دېگەن بۇ ھۆكۈم پەقەت ﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ئالالھنىڭ)مۈلكى(دۇر﴾ 
ېئال رۇيغۇ جەھەتتىكى ئەقىۇى ى ھەقىقەتنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپال قالماستىن  بەلكى ت

 كىشىلىك ھاياتنىي دەستۇرىنىمۇ بەلگىلەيۇۇ. 
ئالالھ تائاالنىي ئاسمانالردىكى ۋە زېمىنۇىكى نەرسىلەرنىي ئىگىسى ئىكەنلىكىۇىن 

  ئۇنىڭغا ئۆزىگە ئىاارەت بۇ ھەقىقەتنى ئىنسان ئۆز قەلاىۇىن ئورۇن ئالۇۇرۇشى ئۈچۈن
ۇۇرۇش  قىلھېس بېرىلگەن مۈلۈكنىي ھەقىقىي ئىگىسىنىي ئالالھ ئىكەنلىكىنى 

مۈلكىنىي قولۇىن كېتى  قېلىشىنىي مۇمكىنلىكىنىمۇ -ۋمقتى كەلگەنۇە مال
تەسەۋۋۇر قىلۇۇرۇش  ئاخىرىۇم بۇ مۈلۈكنىي ئالالھقا قايتىۇىغانلىقىنى   ئۆزىنىي 

مۇددەتكىچە ئالالھتىن ئېلىنغان ئارىيەت ياكى مۈلۈكنىي مەلۇم -قولىۇىكى مال
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ئامانەت ئىكەنلىكىنى  ئارىيەت ۋە ئامانەتنىي ھامان ئىگىسىگە قايتۇرۇلۇىغانلىقىنىمۇ 
ئويالنۇۇرۇش الزىم. بۇنۇمق قىلىش ئىنساننى پەسلىك  تەمەخورلۇق  چوڭقۇر 

 ىلىۇۇ.ئەمىن ق   ئاچكۆزلۈك قاتارلىق يامان ئىللەتلەرنىي شەررىۇىنبېخىللىق 
قاتارلىق سېخىيلىق   رمزىمەنلىك  كەڭ قورساقلىق  مەردلىك  ۋۇجۇدىۇم قانائەت

خىسلەتلەرنى يېتىلۇۈرۈشكە تۈرتكە بولىۇۇ ۋە ئېرىشكەنۇە كۆرەڭلەپ ئېسىل 
  ئۆزىنى يوقاتماي توغرم ئاڭ بىلەن ئىگىلىك ىغان  قولۇىن كەتكەنۇە ئاھ ئۇرۇپكەتمەيۇ

 تۈرتكە بولىۇۇ.تىكلەش ئىرمدىسىنى بىلۇۈرۈشكە 
 

ِْي يَْشَفع  ِعْنَده  إَِّلا بِإِْذنِِه ﴾ ﴿ئالالھنىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ئالالھنىڭ ئالدىدا شاپائەت   ﴿ َمْن َذا اَّلا
 قىاللىسۇن﴾ نىڭ تەپسىرى

بۇ جۈملىمۇ ئالالھنىي سۈپەتلىرىنىي جۈملىسىۇىن بولۇپ ئىالھلىق ماقام بىلەن 
بېرىۇۇ. بەنۇە دېگەن ئالالھنىي ئالۇىۇم  بەنۇىلىك ماقامنىي پەرقىنى ئايرى 

تۆۋەنچىلىك بىلەن تۇرىۇۇ. بىرمۋغا ئالالھنىي ئالۇىۇم شاپائەت قىلىشقا مەيۇە قاقمايۇۇ. 
ئەگەر ئالالھ رۇخسەت قىلسا  بۇ ئۇنىڭۇىن مۇستەسنا. ئۇ  ئالالھنىي رۇخسىتىنى 

ى  ۇۇ ھەم چىقرمزىمەنلىك بىلەن قوبۇل قىلىۇۇ  ئۇنىي دمئىرىسىۇىن چىقى  كەتمەي
-بىرىۇىن ئارتۇق بولىۇۇ. ئالالھنىي تارمزىسىۇىمۇ بىر-كېتەلمەيۇۇ. بەنۇىلەر بىرى

بىرىۇىن ئارتۇق كېلىۇۇ. ئالالھنىي ئالۇىۇم بىرمۋنىي ئالالھنىي رۇخسىتىسىز شاپائەت 
قىلىشى ئەسال مۇمكىن ئەمەس. مۇشۇنۇمق ھەقىقەت ئاستىۇم پەيغەماەرلەر ھەقنى 

ن ئىالھلىق بىلەن بەنۇىلىكنى ئارىالشتۇرۇۋەتكەن كىشىلەر يەتكۈزگەنۇىن كېيى
ماھىيەتتە بەنۇىنى پەرۋەردىگار  پەرۋەردىگارنى بەنۇىگە ئايالنۇۇرۇپ قويۇپ پەرۋەردىگارنىي 
غەيرىۇىن شاپائەت تىلەپ پەرۋەردىگارغا شېرىك كەلتۈرۈپ تەۋھىۇ ئەقىۇىسىنى بۇزغان 

 دىگار بولۇشى  بەنۇە بەنۇە بولۇشى الزىم ئىۇى. بولىۇۇ.  ئەمەلىيەتتە پەرۋەردىگار پەرۋەر

شاپائەت مەسىلىسى ئىسالم ئەقىۇى ى مەسىلىلىرى ئىچىۇىكى مۇھىم  نازۇك 
مەسىلىلەرنىي بىرى. چۈنكى  بۇ مەسىلىۇە بىر تۈركۈم كىشىلەر چېكىۇىن 

كىشىلەر نورمال يول بۆلۈك ئاشۇرۇۋەتكەن  بىر قىسىم كىشىلەر سەل قارىغان  بىر 
. چېكىۇىن ئاشۇرۇۋەتكۈچىلەر تۆۋەنۇىكى ئايەتتە كۆرسىتىلگەنۇەك  ئۆلۈكلەردىن  نتۇتقا

مازمرالردىن  بۇتالردىن  دەرەخلەردىن  تاشالردىن مەدەت تىلىشى   شېرىك ئەقىۇىسىگە 
وْ  كىرى  كەتكەن: ُْ ُؤنَا عِ لُوَن هٓ ِن اللِ َما الَ يََُضُُّهْم َوالَ َينَْفُعُهمْ َويَُقوْ َن ِمن ُدوْ ﴿َويَْعبُ ٓـٰ ُؤَْلِء ُشَفَع َْ ـم نْ

َومِت َوالَ ِفْ  ـم َم تُنَبِّئُوَن الَل بَِما اَل َيْعلَُم ِف السَّ
َ
ُكوْ  الِل قُْل أ ا يُْشِ َّلم َعمَّ ـم نَُه َوتََع ـم رِْض ُسبَْح

َ
﴿ئۇالر  ﴾نَ اْل
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الر  بۇت(بۇ)»زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە چوقۇنىدۇ، -ئالالھنى قويۇپ ئۆزلىرىگە پايدا
دېيىشىدۇ. )ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى( « ئالالھنىڭ دەرگاھىدا بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالر

ئاسمانالردا ۋە زېمىندا بۇنداق نەرسىلەرنىڭ بارلىقىنى ئالالھ بىلمەي قاپتۇ دەپ، سىلەر بۇنى »
ۇر ۋە ەرسىلىرىدىن پاكتئالالھقا ئېيتى. بەرمەكچىمۇ  ئالالھ ئۇالرنىڭ شېرىق كەلتۈرگەن ن

ئايەت(  سەل قارىغۇچىالر  گۇناھىي كەبىر قىلغۇچىالرغا -08 )سۈرە يۇنۇس﴾ يۈكسەكتۇر
يْ قىلىنىۇىغان شاپائەتنى ئىنكار قىلى    ِ مِعبَاِدَى اَّلَّ فُوْ ﴿قُْل يَ ْْسَ

َ
نُْفِسِهْم اَل تَ َن أ

َ
ٓ أ ا ْقنَُطوْ ا ََعَ

يْ  ِمنْ  نُوَب َجِ ﴿ئى مۇھەممەد! مېنىڭ سۆزۈ: ُم﴾ ع ا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيْ رَّْحَِة الِل إِنَّ الَل َيْغِفُر اَّلُّ
ئى ئۆزىگە گۇناھالرنى ھەددىدىن ئارتۇق يۈكلىۋالغان بەندىلىرىك! سىلەر »سۈپىتىدە( ئېيتقىنكى، 

ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر، ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممە گۇناھالرنى )يەنى تەۋبە 
گۇناھىنى( مەغپىرەت قىلىدۇ. شۈبھىسىزكى، ئالالھ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغانالرنىڭ 

ئايەت( دېگەنگە ئوخشاش بۇ ھەقتە كەلگەن -52)سۈرە زۇمەرقىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ 
سۈننەتنىي ئېنىق نەسلىرىگە خىالپلىق قىلى  ئېزى  كەتكەن  نورمال يول -كىتاب

ائەلەر شاپائەتنى ئالالھ ۋە ئۇنىي رەسۇلى بايان قىلغان تۇتقانالر يەنى ئەھلى سۈننىي ۋەل ام
ا...﴾رەۋىشتە ئىسپاتالپ ئۇنىڭغا شەكسىز ئىشەنگەن. بۇالر  ة  وََسط  مَّ

ُ
ماُكمْ أ َْ َجَعلْنَ ِ ... ﴿ ﴿َوَكَذمل

  ئايەت( دېگەن ئايەتتە ماختالغان.-022 )سۈرە بەقەرەئۈممەت قىلدۇق﴾  ①بىز سىلەرنى ياخشى
مەنىسى جۈپ  جۈپلىمەك  دېگەن بولىۇۇ. ئاتالغۇ مەنىسى  نىي سۆز «شاپائەت»

ھاجەتلەرنى رمۋم قىلىشقا ۋمسىتە بولماق  يەنى ھاجەتمەن بىلەن ھاجەت رمۋم قىلغۇچى 
ئوتتۇرىسىۇم ۋمسىتىچىلىك قىلماق  دېگەن بولىۇۇ. شاپائەت ئىككى تۈرلۈك بولىۇۇ. 

شىلەر ئارىسىۇىكى شاپائەت . بىرى  ئالالھنىي دەرگاھىۇىكى شاپائەت  يەنە بىرى   كى
كىشىلەر ئارىسىۇىكى شاپائەت ئىككى تۈرلۈك بولىۇۇ. بىرى  ياخشى شاپائەت  يەنە 
بىرى  يامان شاپائەت. ياخشى شاپائەت پايۇىلىق  ياخشى ئىشالرغا ياردەم قىلىش 
بولۇپ بىرمۋنىي ھاجەتمەن بىلەن ھاجەت رمۋم قىلغۇچى ئوتتۇرىسىۇم ۋمسىتە بولۇشىنى 

تىۇۇ. يامان شاپائەت بولسا  يامان ئىشالرغا ياردەم قىلىش بولۇپ بىرمۋنىي كۆرسى
ھاجەتمەن بىلەن ھاجەت رمۋم قىلغۇچى ئوتتۇرىسىۇم يامان ئىش بىلەن ۋمسىتىچىلىك 

َعة  َحسَ  قىلىشنى يەنى يامان ئىشقا ياردەم قىلىشنى كۆرسىتىۇۇ. ـم ْن يَْشَفْع َشَف نَة  ﴿مَّ
                                                        

ئوتتۇرمھال  »دېگەن سۆزنىي تەرجىمىسىۇۇر  ئۇنىي ئەسلىي مەنىسى:  (ط)وس« ۋەسەت»دېگەن بۇ سۆز ئەرەبچىۇىكى « ياخشى» ① 
 ا .ئ -دېگەن بولىۇۇ. مەسلەك ۋە ئەقىۇە جەھەتتىكى ئوتتۇرمھاللىق ۋە مۆتىۇىللىك ياخشىلىقنىي بەلگىسىۇۇر « مۆتىۇىل  نورمال
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ُ نَِصيْ  ِقيت ا﴾ب  ِمنْ يَُكْن لَّ ٍء مُّ م ُُكِّ ََشْ ُ ِكْفل  ِمنَْها َونَاَن الُل ََعَ َعة  َسيِّئَة  يَُكْن لَّ ـم  َها َوَمْن يَْشَفْع َشَف
﴿كىمكى ياخشى ئىش ئۈچۈن ھەمدە: بولسا، ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ نېسىۋىسى بولىدۇ؛ تەرجىمىسى 

بولىدۇ. ئالالھ ھەممىگە كىمكى يامان ئىش ئۈچۈن ھەمدە: بولسا، ئۇنىڭدىنمۇ ئۇنىڭ نېسىۋىسى 
 ئايەت(. -85 )سۈرەنىساقادىردۇر﴾ 

ئەمما ئالالھنىي دەرگاھىۇىكى شاپائەت بۇ خىل شاپائەتكە ئوخشىمايۇۇ. ئالالھنىي 
دەرگاھىۇىكى شاپائەت    قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاالنىي ئىكرمم قىلغان بىر قىسىم 

ىي زمبقا تېگىشلىك بولغان مۇئمىنلەرنبەنۇىلىرىنىي گۇناھى كەبىر )چوڭ گۇناھ( سەۋەبلىك ئا
كىن لېبىرەرسىگە دۇئا قىلىشى ئارقىلىق ئۇنى ئازمبتىن خاالس قىلىشنى كۆرسىتىۇۇ  

ئالالھنىي دەرگاھىۇم شاپائەت تۆۋەنۇىكىۇەك ئىككى شەرت بىلەن بولىۇۇ: بىرى  شاپائەت 
ايۇۇ. ت قىاللمئالالھنىي رۇخسىتى بىلەن بولىۇۇ)ھېچكىم ئالالھنىي رۇخسىتىسىز شاپائە

مەس. مەيلى ياخشى ئەمما بەنۇىلەر ئىچىۇىكى شاپائەتتە ئالالھنىي رۇخسىتى شەرت ئە
ۇ دۇنيا . چۈنكى  ببولۇۋېرىۇۇ   مەيلى يامان شاپائەت بولسۇن بۇ دۇنيادم قىلسا شاپائەت بولسۇن

شى ۇسىناقنىي ئالىمى(  يەنە بىرى  شاپائەت قىلىنغۇچى شاپائەتكە اليىق كىشىلەردىن بول
 الزىم. يەنى ئەھلى ئىمان بولغان بولۇشى الزىم.

﴾﴿ اَل يَْشَفُعوْ   ئۇالر ئالالھ رازى بولغان كىشىلەرگىال شاپائەت قىلىدۇ ﴾ ﴿ َن إاِلَّ لَِمِن اْرتَََضم
  ھەقىقەتەن ئالالھ مۇئمىنلەرگىال رمزى بولىۇۇ.. ئايەت(-48 )سۈرە ئەناىيا

ەر ئەلەيھىسساالمغا خاس شاپائەتلەر : بىرىنچى   پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي پەيغەما
قىيامەت مەيۇمنىۇم مەھشەر ئەھلىگە قىيامەتنىي دەھشىتىنى يەڭگىللىتىشكە قىلىۇىغان 
شاپائىتى. ئىككىنچى  پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي جەننەت ئەھلىنى جەننەتكە كىرىشكە 

پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي جەننەت ئەھلىنىي شاپائەت قىلىشى. ئۈچىنچى   
مەرتى ىسىنى ئەسلىۇىكى مەرتى ىسىۇىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن قىلىۇىغان شاپائىتى. 
تۆتىنچى  پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي گۇناھى كەبىر قىلغۇچىالرنى د زمخقا 

پائىتى. اكىرمەسلىككە شاپائەت قىلىشى  د زمخقا كىرگەنلەرنى چىقىرىشقا قىلىۇىغان ش
بۇ خىل شاپائەتتە باشقا مۇئمىنلەرمۇ ئورتاق بولىۇۇ. يەنى بەزى مۇئمىنلەر بەزى 
مۇئمىنلەرگە شاپائەت قىلىۇۇ. بەشىنچى  پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي تاغىسى ئەبۇ 
تالىپقا قىلىۇىغان شاپائىتى. بۇ ئەبۇ تالىانىي پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنى مۇشرىكلەرنىي 

قوغۇىغانلىقىۇىن بولغان. ئادەتتە ئەھلى كۇ رىغا شاپائەت ھاالل ئەمەس ئەزىيىتىۇىن 
ئىۇى. ئەمما بۇ پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمغا خاس ئەھ ملۇۇر. گۇناھى كەبىر قىلغۇچىالرغا 
قىلىنىۇىغان شاپائەت ئورتاق شاپائەت بولۇپ پەرىشتىلەرمۇ  پەيغەماەرلەرمۇ  ئەۋلىياالرمۇ  

about:blankUy
about:blankUy
about:blankUy
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 ئانىسىغا شاپائەت قىلىۇۇ.-ۇۇ. ھەتتا بوۋمقالرمۇ ئاتاياخشىالرمۇ شاپائەت قىلى
شۇنى بىلىش كېرەككى  ئالالھنىي دەرگاھىۇىكى شاپائەت پەقەت ئالالھنىي 
رۇخسىتى بىلەن بولىۇۇ. بۇ شاپائەت ئاخىرەتتە بولىۇۇ. كىمنىي شاپائەت قىلىشقا 

ىي غەماەرلەرناليىق بولىۇىغانلىقىنى ئالالھ ئۆزى بىلىۇۇ. ئەمما پەرىشتىلەر ۋە پەي
شاپائەت قىلىۇىغانلىقى ئېنىق . كىمكى مۇشۇ دۇنيادم ئۆزىنىي مەلۇم شەخسلەرگە 

ۇۇ.   ئۇ ئىسالم ئەقىۇىسىۇىن چىققان بولىرسەشاپائەت قىلىۇىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈ
چۈنكى  شاپائەت قىلىشنى مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىك    ئۆزىنى جەننىتىي  دەپ ھۆكۈم 

بەرگەن كىشىلەردىن باشقا بېشارەت الھ جەننەت بىلەن خۇش قىلغانلىقتۇر. ئال
 كىشىلەرنىي جەننىتىيلىكىگە ياكى د زىخيلىقىغا ھۆكۈم قىلىشقا ھەرگىز بولمايۇۇ.

ئىسالم دىنىۇم بەنۇە ئۆزى بىلەن ئالالھ ئوتتۇرىسىۇم ياخشى ئەمەلۇىن باشقا 
ش يوق. ئالالھ ھېچقانۇمق شەخس ياكى ھېچقانۇمق شەيئىنى ۋمسىتە قىلىۇىغان ئى

ـمُغوَت﴾تائاال:  وا الَل َواْجتَبُِوا الطَّ ُْ ﴿ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، شەيتاندىن )يەنى شەيتانغا،  ﴿اُْعبُ
)سۈرە بۇتالرغا، كاھىنالرغا ئوخشاز ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن( يىراق بولۇڭالر﴾ 

ئەمەللىرى بىلەن بى مسىتە  ئايەت( دېگەنۇەك ئۆزى ئالالھ تائاالغا ياخشى 27نەھل
وَن ِمنْ ئىاادەت قىلىشى كېرەك. ئۇنۇمق بولمايۇىكەن  ُْ ِن الِل َما اَل يََُضُُّهْم َوالَ ُدوْ  ﴿َويَْعبُ

َومِت َينَْفُعُهْم َويَُقوْ  ـم َم تُنَبِّئُوَن الَل بَِما الَ َيْعلَُم ِف السَّ
َ
َْ الِل قُْل أ ٓـُٰؤنَا ِعنْ ُؤَْلِء ُشَفَع ـم رِْض وَ  لُوَن ٓه

َ
الَ ِف اْل

ُكوْ  ا يُْشِ َّلم َعمَّ ـم نَُه َوَتَع ـم ان زىيان يەتكۈزەلمەيدىغ-﴿ئۇالر ئالالھنى قويۇپ ئۆزلىرىگە پايدا َن﴾ُسبَْح
ىشىدۇ. دېي« بۇ)بۇت( الر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالر»نەرسىلەرگە چوقۇنىدۇ، 

ۋە زېمىندا بۇنداق نەرسىلەرنىڭ بارلىقىنى ئالالھ بىلمەي  ئاسمانالردا»)ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى( 
قاپتۇ دەپ، سىلەر بۇنى ئالالھقا ئېيتى. بەرمەكچىمۇ  ئالالھ ئۇالرنىڭ شېرىق كەلتۈرگەن 

دېگەنۇەك ئالالھ ئوتتۇرىسۇم  ئايەت(-08)سۈرە يۇنۇس نەرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋە يۈكسەكتۇر﴾ 
ى . دېمەك  شاپائەتنقىلىنىۇۇ قاتارىۇم ھۆكۈم ۋمسىتە قىلىنغان شەخس ياكى شەيئى بۇت 

ئالالھتىنال تىلەش يەنى قىيامەت كۈنى پەيغەماەرلەرنىي  پەرىشتىلەرنىي  مۇئمىنلەرنىي 
 شاپائەت قىلىشىنى ئۇالرنىي ئۆزلىرىۇىن ئەمەس  بەلكى ئالالھتىنال تىلەش كېرەك.

 
ْم ﴾ يِْديِْهْم َوَما َخلَْفه 

َ
ئالالھ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى ۋە كەينىدىكى )يەنى دۇنيا ۋە ﴿  ﴿ َيْعلَم  َما َبْْيَ أ

 ئاخىرەتتىكى( ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ ﴾ نىڭ تەپسىرى
بۇ جۈملىمۇ ئالالھنىي سۈپەتلىرىنىي جۈملىسىۇىن بولۇپ ئالالھنىي كائىناتتا 
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 يئەكس ئەتكەن كامالى قۇدرىتىنى  ھەممە شەيئىنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇىغان كامالى
كەينىۇىكى  -ئىلمىنى ئىپادىلەيۇۇ ۋە تەكىتلەيۇۇ. ئالالھنىي ئۇالرنىي ئالۇى

كەلگۈسىۇىكى ئىشلىرىنى بىلىۇىغانلىقى ئۇنىي -ئاخىرەتتىكى  ئۆتمۈش-دۇنيا
ئىلمىنىي كامالى ئىلىم ئىكەنلىكىنى  ئۇنىي ئىلمىنىي بەنۇىلەرنىي ئىلمىگە 

 ماكان چەكلىمىسىگە-ى زممانئوخشىمايۇىغانلىقنى ئىپادىلەيۇۇ. بەنۇىنىي ئىلم
 ئۇچرميۇۇ  ئالالھنىي ئۇنۇمق ئەمەس.

ئالالھنىي ئۆتمۈش  ھازىر  كەلگۈسىنى بىلىشىۇىن ئىاارەت بۇ ھەقىقەت 
بەنۇىگە ئالالھنىي ئىلمىنىي ناھايىتى چەكسىزلىكىنى  ئىنسان ئىلمىنىي 
  ناھايىتى چەكلىك ئىكەنلىكىنى تونۇشقا شۇنۇمقال بەنۇىنىي ئۆز ئىالھىنى
تونۇشقا ۋە ئۆز ئىالھى ئالۇىۇىكى ئورنىنى تونۇشقا تۈرتكە بولىۇۇ  ئىنسان ۋۇجۇدىۇم 
بىر خىل تەۋرىنىش ۋە ئويغىنىش ھاسىل قىلى  ئۆزىنىي پەرۋەردىگار ئالۇىۇم 

ھېس قىلۇۇرۇپ  ئۇنى ئالالھقا چوڭقۇر ھېچنېمىنى يۇشۇرملمايۇىغانلىقىنى 
ئىنسانالر بىلەن بارمۋەر  سەمىمىي قۇلچىلىق قىلىشقا  ئۆزىنىي باشقا

ئىكەنلىكىنى تونۇشقا يۈزلەنۇۈرىۇۇ ۋە ئىنسانىيەتكە ياخشىلىق ئېلى  كېلىۇىغان 
 ئەمەلىي ياخشىلىقالرنى قىلىشقا رىغاەتلەنۇۈرىۇۇ.

 
ْن ِعلِْمِه إَِّلا بَِما َشاءَ ﴿ ٍء مِّ ْوَن بََِشْ ِْيط  ان الىغئۇالر ئالالھنىڭ ئىلمىدىن ئالالھ بىلدۈرۈشنى خ﴿ ﴾َوَّلَ ُي 

 نىڭ تەپسىرى ﴾نەرسىلەردىن باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ
بۇ جۈملىمۇ ئالالھنىي سۈپەتلىرى جۈملىسىۇىن بولۇپ يۇقىرىۇىكى جۈملىنى 
مەنە جەھەتتىن تەكىتلەپ ئالالھنىي ئىلمىنىي كامىللىقىنى  ئالالھتىن 

ىن ۇباشقىنىي ئىلمىنىي ناقىسلىقىنى يەنى مەخلۇقالرنىي خالىقنىي مەلۇماتى
خالىق خالىغىنىۇىن باشقىنى بىلمەيۇىغانلىقىنى  ئالالھنىي مەلۇماتىنىي 
چەكسىزلىكىنى  بەنۇىنىي مەلۇماتىنىي چەكلىكلىكىنى  چەكلىك ئىلىم 
ئىقتىۇمرى بىلەن چەكسىز ئىلىمنى بىلگىلى بولمايۇىغانلىقىنى ئىپادىلەيۇۇ. 

ْحَنِم الُقْرآنِ جَ »بۇنىڭغا 
َ
ناملىق تەپسىرنىي مۇئەللىپى شەمسىۇدىن قۇرتۇبى  «اِمُع ِل

بۇ خىزىر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بىر  مۇنۇمق مىسال كەلتۈرىۇۇ:
مېنىڭ ئىلمىك بىلەن سېنىڭ ئىلمىڭ ئالالھنىڭ »دېڭىزدىن سۇ ئىچىۋاتقاندا : قۇشقاچ 

)بۇخارى ۋە « يتتىمۇشۇ دېڭىزدىن كېمەيتكەندەك كېمەقۇشقاچ ئىلمىدىن پەقەت مۇشۇ 
 مۇسلىم رى ميەت قىلغان( دېگىنىگە ئوخشايۇۇ.
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ْرَض ﴿
َ
َماوَاِت َواأل ْرِسيُّه  السا ﴿ئالالھنىڭ كۇرسىسى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە ﴾ وَِسَع ك 

 نىڭ تەپسىرىسىغدۇرىدۇ 
بۇ جۈملە يۇقىرىقى جۈملىنىي مەنىسىنى تەكىتلەپ  بىرىنچىۇىن ئالالھنىي 

ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالىۇىغانلىقىنى  ئىككىنچىۇىن   كۇرسىنىي
ئالالھنىي مەلۇماتىنىي ئاسمانالرنىي ۋە زېمىننىي بارلىق مەلۇماتلىرىنى ئۆز 

 ئىپادىلەپ بېرىۇۇ. ئالىۇىغانلىقىنى ئىچىگە 
ا تئالالھ تائاالنىي ناھايىتى كات «الُْكرِْسِّ » بىرىنچى مەنە بويىچە ئېيتقانۇم  

مەخلۇقى بولۇپ ئۇ ئەرشنىي ئالۇىۇىكى  ئەرشتىن كىچىكرەك نەرسىۇۇر. بۇ ھەقتە 

ِب إِْدِريٍْس اخْلَْوالَِّن،: ]پەيغەماىرىمىزنىي بىر ھەدىسى بار
َ
ِب َذر   َعْن أ

َ
ُت : يَا قُلْ  »قَاَل  َعْن أ

ْعَظُم ؟
َ
َْ أ نَْزَل الُل َعلَيْ

َ
يُّ َما أ

َ
َماَواُت »ثُمَّ ، قَاَل « آيَُة الُْكرِْسِّ » ، قَاَل :« رَُسوَل الِل، فَأ بَا َذر  ، َما السَّ

َ
يَا أ

رٍْض فََلٍة َوفَْضُل الَْعرِْش ََعَ الُْكرِْسِّ َكَفْضِل الْفَ 
َ
بُْع َمَع الُْكرِْسِّ إاِلَّ َكَحلَْقٍة ُملَْقاٍة بِأ ِة ََعَ َل السَّ

 )َصِحيُح اِبِْن ِحبَّاَن(«[  اْلَلَْقةِ 
ئەبۇ ئىدرىس خەۋالنى ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگنلىكىنى مىسى : تەرجى

ئى رەسۇلۇلالھ ! ئالالھ ساڭا قايسى نەرسىنى ئەڭ كاتتا قىلى. :»رىۋايەت قىلىدۇ: مەن 
دەپ، ئاندىن « كۇرسى-ئايەتۇل»دېدىك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال: : « نازىل قىلدى 

يەتتە قەۋەت ئاسمان كۇرسىغا نىسبەتەن پەقەت باياۋانغا ئى ئەبۇزەر! »مۇنداق دېدى : 
تاشلىۋېتىلگەن ھالقىغا ئوخشايدۇ. ئەرشنىڭ كۇرسىدىن ئارتۇقلۇقى باياۋاننىڭ ھالقىدىن 

   «ئارتۇقلىقىغا ئوخشايدۇ
ئالالنىي ئىلمىگە ۋەكىللىك  «الُْكرِْسِّ »ئىككىنچى مەنا بويىچە ئېيتقانۇم  

 «كۇرسىي»م ئىانى جۇبەيرنىي ئالالھ تائاالنىي د« سەھىھۇل بۇخارى»قىلىۇۇ. 
ئۇنىڭ كۇرسى ئۇنىڭ » «ُكرِْسيُُّه ِعلُْمهُ » ھەققىۇە مۇنۇمق دېگەنلىكى زىكرى قىلىنىۇۇ: 

. دېمەك  ئالالھنىي ئىلمى ئاسمانالرنى ۋە زىمىننى يەنى ئۇالردىكى «ئىلمىدۇر
  مەلۇماتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇۇ.

ه  ِحْفظ  ﴿ ْود  َماَوَّلَ يَؤ   زېمىننى ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيدۇ﴾ نىڭ تەپسىرى-﴿ئاسمان ﴾ه 
بۇ جۈملە يۇقىرىقى جۈملىنىي تولۇقلىمىسى بولۇپ ئۇنى مەنە جەھەتتىن كۈچەيتىۇۇ. 

ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ساقالش ئالالھقا ئېغىر كەلمەمۇىغانۇۇ  چۈنكى  ئاسمانالر ۋە »كىشىنى 
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى »دېگەن خاتا تۇيغۇدىن قايتۇرىۇۇ.« ۇرسا!زېمىن غايەت ز ر مەخلۇقات ت

 دەپ ئېلىشقىمۇ بولىۇۇ.« كۇرسىنى ساقالش»دېگەننى « ساقالش
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َو الَْعِِلُّ الَْعِظْيم  ﴿  مەرتىۋىلىكتۇر، ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر﴾ نىڭ تەپسىرىيۇقىرى ﴿ئۇ   ﴾َوه 

نى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ جۈملە ئالالھ تائاالنىي سۈپەتلىرىۇىن ئىككى سۈپەت
بولۇپ  يۇقىرىقى ئايەتنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە بىر پۈتۈن ئايەت )ئايەتۇلكۇرسى( 

مەرتى ىلىك  ھەممىۇىن ئۇلۇغ زمت يۇقىرى نى خۇالسە قىلىۇۇ. يەنى ئالالھ 
بولغاچقا  ئەل ەتتە ئۇنىڭغا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ساقالش ئېغىر كەلمەيۇۇ. 

ى ىلىك  ھەممىۇىن ئۇلۇغ بولغاچقا ئۇ ھەممىنى بىلىۇۇ  مەرتيۇقىرى ئالالھ 
بولىۇۇ  ئۇ خالىغان  رمزى بولغان ئادەم مەنسۇپ شاپائەتنىي ھەممىسى ئۇنىڭغا 

شاپائەت قىلىۇۇ ۋە شاپائەت قىلىنىۇۇ. ھەممە مەۋجۇدمت ئۇنىي مۈلكى بولىۇۇ  
لَْعِلُّ »ئۇنىڭغا مۈگۇەش  ئۇخالش مۇناسى  ئەمەس. ئالالھنىي 

َ
يۇقۇرى )« أ

ئەقىۇىلىرىگە   ②«تەئتىل»ۋە   ①«ھۇلۇلىييەت»مەرتى ىلىك( دېگەن سۈپىتى 
ئالالھ يۇقۇرىۇم  ئۈستۈنۇە ئەمەس  بەلكى »رەددىيە بولۇپ   ھۇلۇلىييەتچىلەر : 

ئالالھ يۇقۇرىلىق  ... » دەپ قارميۇۇ  تەئتىلچىلەر : « ھەممە يەردە  ھەممە شەيئىۇە
 دەپ قارميۇۇ.« ھنىي بۇنۇمق سۈپىتى يوق(بىلەن سۈپەتلەنمەيۇۇ )يەنى ئالال

ئالالھ تائاالنىي بۇ سۈپىتى كىشىنى باشقىالرغا چوڭچىلىق قىلىشتىن ئاگاھالنۇۇرىۇۇ. 
بۇ  مەرتى ىلىك( دېگەنيۇقىرى )« الَْعِلُّ »  ھېس قىلسا ئالالھنىي يۇقىرى ئادەم ئۆزىنى بەك 

« الَْعِظيمُ »غ ھېس قىلسا ئالالھنىي سۈپىتىنى ئەسكە ئېلىشى كېرەك. ئادەم ئۆزىنى بەك ئۇلۇ
 )ھەممىۇىن ئۇلۇغ( دېگەن سۈپىتىنى ئۇلۇغلىقىنى ئەسكە ئېلىشى كېرەك. 

 
 دىن چىقىرىلغان ئەقىدىۋى مەسىلىلەر ۋە ھۆكۈملەر« ئايەتۇلكۇرسى»

دېگەن  ﴿ بىر ئالالھتىن باشقا ھېم )ھەقىقىي( ئىالھ يوقتۇر﴾﴿اَل إَِلَ إِالَّ ُهَو﴾ 
لىق پەيغەماەرلەر چاقىرىق قىلغان شۇنۇمقال ئىسالم ئەقىۇىسىنىي كەلىمىنىي بار

 يىلتىزى بولغان ئىمان كەلىمىسى ئىكەنلىكى 
ئىمان كەلىمىسىگە مۇخالى  ھالۇم  ئالالھقا قوشۇپ بىر ياكى نۇرغۇن 

 ئىالھالرنى تىكلەشنىي شېرىك ئىكەنلىكى 
 ﴾ ليَْحُّ

َ
-زەل ئىسىمدېگەن سۈپەتنىي ئالالھنىي گۈ ﴿ھەمىشە تىرىق﴾﴿أ

                                                        
ن بارلىق مەۋجۇدىيەت ئاخرىۇم بىر گەۋدە بولۇپ    ئالالھ ھەممە يەردە  ھەممە شەيئىۇە  ئالالھنى ئۆز ئىچىگە ئالغا« ھۇلۇلىييەت»① 

 كېتىۇۇ  دەپ قارميۇىغان ئەقىۇى ى ئېقىم.
    ئالالھنىي بىر ياكى ئىككى ياكى ئۇنىڭۇىنممۇ كۆپ سۈپەتلىرىنى بىكار قىلىۇىغان يەنى ئىنكار قىلىۇىغان بىر خىل « تەئتىل»② 

 ئەقىۇى ىي ئېقىم    ئا.
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 سۈپەتلىرىۇىن ئىكەنلىكى 
دېگەن سۈپەتنىي ئالالھنىي گۈزەل  ﴿ھەممىنى ئىدارە قىلى. تۇرغۇچى﴾ ﴿الَْقيُّوُم﴾

 سۈپەتلىرىۇىن ئىكەنلىكى -ئىسىم
دېگەن  ﴿ئالالھ ھەمىشە تىرىكتۇر، ھەممىنى ئىدارە قىلى. تۇرغۇچىدۇر﴾ ﴿اليَْحُّ الَْقيُّوُم﴾

 الالھنىي ئەڭ ئۇلۇغ ئىسمى( ئىكەنلىكى ئىككى سۈپەتنىي ئىسمى ئەزەم )ئ
مۈگۇەش ۋە ئۇخالشنىي ئالالھنىي كامالىي سۈپەتلىرىگە زى  بولۇپ مەخلۇقالرغا 

 خاس بۇنۇمق نۇقسانىي سۈپەتلەر بىلەن ئالالھنىي سۈپەتلەنمەيۇىغانلىقى 
ئالالھنىي مۈلكىنىي ئومۇمىيلىقى يەنى ھەممە نەرسىنىي ئالالھنىي مۈلكى 

نساننىي مۈلكىنىي ئالالھنىي ئامانىتى ئىكەنلىكى  ئامانەتنىي ئىكەنلىكى. ئى
 ھامان ئىگىسىگە قايتۇرۇلىۇىغانلىقى 

بولغانلىقى ئۈچۈن  ئالالھنىي مۈلكىۇە ئالالھنىي مەنسۇپ ھەممە نەرسە ئالالھقا 
 ھۆكمى بويىچە تەسەررۇپ قىلىشنىي الزىملىقى 

ە نلىقى ئۈچۈن  مۇسىاەتلەرگئېلىشمۇ ئالالھنىي  بېرىشمۇ ئالالھنىي ئىشى بولغا
 بولۇشنىي الزىملىقى پوزىتسىيەسىۇە « قازمغا رىزم»نىساەتەن تەسەللى ئىزدەش  

ئۆز ھەرىكىتى سەۋەبلىك ئېرىشكەنلىرىگە مەغرۇرلىنى  كەتمەسلىكى. چۈنكى  
 ئۇنىي ئېرىشكىنىمۇ ماھىيەتتە ئالالھنىي ئىكەنلىكى  

تىكى شاپائەت ئالالھنىي رۇخسىتى شاپائەتنىي ھەق ئىكەنلىكى  لېكىن قىيامەت
 بىلەن بولىۇىغانلىقى  ھېچكىمنىي ئۆز ئالۇىغا شاپائەت قىاللمايۇىغانلىقى.

قىيامەتتىكى شاپائەتنىي ئالالھنىي رۇخسىتى ۋە ئالالھنىي شاپائەت قىلغۇچى 
 ۋە قىلىنغۇچىۇىن رمزى بولۇشىۇىن ئىاارەت ئىككى شەرت بىلەن بولىۇىغانلىقى 

ىنىي زممان چەكلىمىسىگە ئۇچرىمايۇىغانلىقى يەنى ئۆتمۈشنى ئالالھنىي ئىلم
 ھازىرنى  كەلگۈسىنى بىلىۇىغانلىقى 
 «مەن ساڭا قىيامەت كۈنى شاپائەت قىلىمەن»ھەرقانۇمق كىشىنىي باشقىالرنى 

 دېيىشىنىي ئىسالم ئەقىۇىسىگە زى  ئىكەنلىكى 
 لىقى قىنى بىلمەيۇىغانئىلمىۇىن ئالالھ بىلۇۈرگەنۇىن باشئالالھنىي ئىنسانالرنىي 

نىي ئالالھنىي ناھايىتى كاتتا مەخلۇقى ئىكەنلىكى ياكى ئالالھنىي  «الُْكرِْسِّ »
 ئىلمى ئىكەنلىكى 

زېمىننى ساقالش ئالالھقا ئېغىر كەلمەيۇىغانلىقى يەنى ئالالھنىي -ئاسمانالرنى
 قۇدرىتىنىي كاتتىلىقى. -كۈ 

 ەرتى ىلىك ۋە ھەممىۇىن ئۇلۇغ ئىكەنلىكى ميۇقىرى .ئالالھنىي ئەزەلىي ۋە ئەبەدىي 08
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 تۈگەنچە

َه إاِلَّ الُل ﴾ ـم نَُّه ْل إِل
َ
﴿بىلگىنكى، ئالالھتىن باشقا ھېم مەبۇد بەرھەق يوقتۇر﴾  ﴿فَاْعلَْم أ

دېگەن ئىالھىي ئەمرىگە ئاۋمز قوشۇپ  مەۋجۇدىيەتتىكى ئايەت( -09 )سۈرە مۇھەممەد
قىقەتنىي مەزمۇنى بولغان گۈزەل ئەڭ بۈيۈك ھەقىقەتنى ئىزدەشنى  ئاشۇ ھە

سۈپەتلەرنى تونۇشنى  پەرۋەردىگارلىق ماقام بىلەن بەنۇىلىك ماقام –ئىسىم 
قى نى يۇقىرى« ئايەتۇلكۇرسىي»ئوتتۇرىسىۇىكى پەرقنى بىلىشنى خالىغان ئادەم 

تەپسىرلەر ۋە چۈشەنچىلەر ئاساسىۇم چىن ئىخالسى بىلەن ئوقۇسا  بۇ ئايەتنىي 
ئان كەرىمۇىكى ئەڭ ئۇلۇغ  ئەڭ خاسىيەتلىك ئايەت ئىكەنلىكىنى ھەقىقەتەنمۇ قۇر

﴿بىر ئالالھتىن باشقا ھېم )ھەقىقىي(  ﴿الَ إَِلَ إِالَّ ُهَو﴾-ھېس قىلى  ئىمان كەلىمىسى 
نىي ئىسالم ئەقىۇىسىنىي يىلتىزى ئىكەنلىكىنى  بۇ كەلىمىنىي  ئىالھ يوقتۇر﴾

اارەت ھەقىقەتنىي ھەممىۇىن ئالالھنىي بىردىناىر ئىالھ ئىكەنلىكىۇىن ئى
بۈيۈك  ھەممىۇىن ئۈستۈن ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتەلەيۇۇ. مۇشۇنۇمق 
تونۇش بىلەن ئۆزىنى پۈتۈن مەۋجۇدمت قاتارىۇم ئالالھنىي مۈلكى  يەنى بەنۇىسى  
دەپ بىلى  ئالالھنىي مۈلكىۇە خالىغانچە تەسەررۇپ قىلماي ئالالھنىي 

ى بويىچە ئىش كۆرۈشكە بەل باغاليۇۇ. شاپائەتنىي كۆرسەتمىسى يەنى شەرىئىت
چۈشىنى  يېتى  ئالالھنىي ئالۇىۇم ئۆزىنىي چوڭقۇر ھەقىقىي مەنىسىنى 

بەنۇىلىك ئورنىنى تونۇپ ھەددىۇىن ئاشمايۇۇ ھەمۇە بەنۇىلەر ئارىسىۇم ئۆزىنى 
باشقىالر بىلەن بارمۋەر ھېس قىلىۇۇ. شۇنىي بىلەن بىر ۋمقىتتا ئۆزىنى 

شۇنۇمقال قۇرئان كەرىم ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەقىۇىلەر بىلەن « كۇرسىيئايەتۇل»
قورملالنۇۇرۇپ  شېرىك  خۇرمپىي  ئەب ەش قارمشالرغا قەتئىي رەددىيە بېرەلەيۇىغان 
ھالەتكە كېلىۇۇ. بۇنۇمق ئەقىۇى ى يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈلۈپ تەۋھىۇ ھەقىقىتىنى 

ېنىۇىن شەيتاننىي يىرمقالپ   ئىمان لەززىتىنى تېتىغان ئادەمنىي يتونۇغان
 .قىلىۇۇكېتىۇىغانلىقىنى ئەمەلىي ھېس 

 
                                         

  مەزكۇر ماقالە جوڭگۇ مۇسۇلمانلىرى ژ رنىلىۇىن ئېلىنۇى



 

55 

 )جۈمە(كۈنى -21ئاينىي -5
 

 ئانىالر ئۈستىدىكى ھەقلىرى-پەرزەنتلەرنىڭ ئاتا
 

ُعوْ 
َ
يْ أ  مِ ِم ِمْسِب الِل الرِّْحَِن الرَِّحيْ َطاِن الرَِّجيْ ُذ بِالِل ِمَن الشَّ

 ُْ وَْجَب ََعَ اْْلبَاِء تَْربِيََّة  اْلَْم
َ
َمَر َوأ

َ
َ ََعَ َجِزيِْل نَِعِمِه َوَواِسِع فَْضِلِه،  أ ِْ لِلِ رَبِّ الَْعاَلَ

ْواَل 
َ
وَْجَب ََعَ اْل

َ
ْواَلِدِهْم ََعَ اخْلَْْيِ َوالَْفِضيْلَِة،  َوأ

َ
بَائِِهْم ِِف الَْمْعُروِف َوبِرِِّهْم َواإِْلْحَساِن أ

َ
ِد َطاَعَة أ

إَِلَ 
ن الَّ

َ
ُْ أ ْشَه

َ
ا َوأ ِة َوقُل رَّبِّ ارَْحُْهَما َكَما َربََّياِّن َصِغْي  َْ بِيِِّة اْلَِمي ْ َْ الِّتَّ  الُل  إِالَّ إََِلِْهْم ِِف تِلْ

َْ َلُ ُسبَْحانَُه َوَتَعاََل  ي ُ  اَل َشِ َْ ُ  َورَُسوُلُ وَْح ُْ ا َعبْ  ْ نَّ ُمَمَّ
َ
ُْ أ ْشَه

َ
ا َوأ ا َكِبْي  ا َيُقولُوَن ُعلُوًّ  َعمَّ

ا وََداِعي ا إََِل  ا َونَِذير  اَعِة بَِشْي  ِى السَّ َْ َ يَ ْْ رَْسَل َب
َ
ا َص الِل أ ِنْي  ا مُّ اج  وََعَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلَّ بِإِْذنِِه َوِْسَ

ْصَحابِِه وََسلََّم 
َ
ا َكثِ آِلِ َوأ اتَْسِليم  ا.  ْي  مَّ

َ
: أ ُْ  َبْع

ھۆرمەتلىك جامائەت! ئىس   الم دىنىمىز ھەر بىر كىش   ىگە ئۇنىي جەمئىيەت ۋە 
  لۇپبوبەلگىلىگەن  مەجاۇرىيەتلەرنىۋە  ھوقۇقئائىلىۇىكى ئورنىغا قارمپ  مۇناس  ى  

 ھەر بىر كىشىنىي ئۆزى  ئائىلىسى  مىللىتى  ۋەتىنى ۋە پۈتۈن ئىنسانىيەت ئالۇىۇم
بار. مانا بۇ  مەس    ئۇلىيەتلىرىۋە  مەجاۇرىيەتنۇرغۇن  تېگىش    لىكئادم قىلىش    قا 

ئىچى ۇە  بەن ۇىلەرنى ي پەرۋەردىگ ارى ۋە دىنى ئ ال ۇىۇم ئادم قىلىش    قا  مەجاۇرىيەتلەر
مۇسۇلمانالرنىي بۇ -ئەڭ مۇھىم ئورۇنۇم  تۇرىۇۇ. مۆمىن مەجاۇرىيەتلىرى تېگىش لىك

ئادم قىلىش   ى تەق ملىق  مەس   ئۇلىيەتلەرنىە ۋ مەجاۇرىيەتكىچىك -چوڭ بىر قاتار 
بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىس    لەردىن    ئىاادەت س    انىلىۇۇ.ھېس    ابلىنى ۇۇ

ۋە ھەقلەرنى ئ ادم قىلغ انلىق ي  اكى  مەجاۇرىيەت  بەن ۇە ئۆز ئۈس    تى ۇىكى مەلۇمكى
 رىۇۇ. ېب ھېسابقىلمىغانلىق ئۈستىۇە ئالالھ تائاالنىي ئالۇىۇم 

ْْ  ﴿: قَْوُلُ َتَعاََل   ﴾ُُكُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب رَِه
 ئايەت(.-40 سۈرە تۇر) ﴾مەساۇلدۇرھەر ئادە: ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا ﴿تەرجىمىسى: 

پەيغەماەر ئەلەيھىس  س   االم ھەر بىر كىش  ىنىي مۇئەييەن مەس   ئۇلىيەت ۋە 
 : دېگەنبارلىقىنى بايان قىلى  مۇنۇمق  مەجاۇرىيەتلىرىنىي
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 َراٍع  ُكمْ ُُكُّ »: وََسلَّمَ  هِ يْ َعلَ الُل  َصّلَّ  ِبُّ قَاَل قَال الَّ  َعنُْهَماالُل  ِضَ رَ  رَ مَ عُ  ِن ابْ ]َعِن 
ْهِلهِ  ِف  َراٍع  َوالرَُّجُل  َرِعيَِّتِه، َعنْ  َوَمْسئُول   َراٍع  َمامُ اإلفَ  ِعيَِّتهِ رَ   َعنْ  َمْسئُول   َوَُكُُّكمْ 

َ
 َوَمْسئُول   أ

ةُ  َرِعيَِّتِه، َعنْ 
َ
ِْ ِ  َمالِ  ِف  َواخْلَاِدمُ  َرِعيَِّتَها، َعنْ  َوَمْسئُولَة   َراِعيَة   َزوِْجَها يِْت بَ  ِف  َوالَْمْرأ  اٍع رَ  َسيِّ

 ى(ارِ خَ اْْلُ  ا ُ وَ )رَ «[ َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسئُول   َوهو
ساااىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالر مەسااااۇلىيەت ئىگىساااى، ساااىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالر ئۆز »

ماممۇ مەساۇلىيەت ئىگىسى، ئۆزىنىڭ مەساۇلىيەت دائىرىساىگە مەسااۇلدۇر؛ ئى مەسااۇلىيەت
دائىرىسااىگە مەساااۇلدۇر؛ ئەر كىشااىمۇ مەساااۇلىيەت ئىگىسااى بولۇپ، ئۆز ئائىلىسااىگە 
مەساااۇلدۇر؛ خوتۇن كىشااىمۇ ئېرىنىڭ ئۆيىگە نىساابەتەن مەساااۇلىيەت ئىگىسااى بولۇپ، ئۆز 

مېلىغا نىسبەتەن  مەسااۇلىيەت دائىرىساىگە مەسااۇلدۇر؛ خىزمەتچى خادىممۇ خوجايىنىنىڭ 
  «مەساۇلىيەت ئىگىسى، ئۇمۇ ھە: ئۆز مەساۇلىيەت دائىرىسىگە مەساۇلدۇر

بولغانۇەك  قىيامەتتە   مەسئۇل خۇددى پادىچى ئۆز پادىس ىغا مانا بۇ ھەدىس تە 
ئ ال ۇىۇىكى  ب الىچ اقىلىرىئ اي ال ھەر ئىككىس    ىنى ي ئۆز ئ ائىلىس    ى ۋە -ئەر

 لىنىۇىغانلىقى بايان قىلىنغان.سورمق قى-ھەققىۇە سوئال مەسئۇلىيەتلىرى
ئانىالر -ئانىالرغا ئالالھ تائاال تەرىپىۇىن تاپشۇرۇلغان ئامانەتتۇر. ئاتا-پەرزەنتلەر ئاتا

ھ بولىۇۇ. شۇڭا ئالال جاۋمبكارھەققىۇە  ئامانەتلەرقىيامەت كۈنى  ئالالھنىي ئالۇىۇم بۇ 
 :  ندېگەاھالنۇۇرۇپ مۇنۇمق ئاگ جاۋمپكارلىقتىنمۆمىنلەرنى بۇ  دە«كەرىمقۇرئان »تائاال 

يْ ﴿ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
ْهِليْ َن آَمنُوا قُوْ يَا أ

َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
ُدَها الَّاُس َواْلَِجاَرُة َعلَيَْها ُكْم نَار ا َوقُوْ ا أ

اد  اَل َيْعُصوْ  َْ َمَرُهْم َوَيْفَعلُوْ الَل َن َمَلئَِكة  ِغَلظ  ِش
َ
 ﴾نَ َن َما يُْؤَمُروْ َما أ

ئىنسااان ۋە تاز يېقىلغۇ  بالىچاقاڭالرنىمۆمىنلەر! ئۆزۈڭالرنى ۋە  ىئ﴿تەرجىمىسااى: 
بولىادىغاان، رەھىك قىلماايادىغان قاتتىې قول پەرىشااااتىلەر مۇئەككەل بولغان دوزاختىن 

مىگە بۇيرۇلسا شۇنى ئى را چىقمايدۇ، نې بۇيرۇقىدىنساقالڭالر، ئۇ پەرىشتىلەر ئالالھنىڭ 
 ئايەت(.-7 تەھرىم سۈرە) ﴾قىلىدۇ

د زمخ ئازمبىۇىن س    اقالپ  ب الىچاقىلىرىنىئ انىالرنى ي ئۆزلىرىنى ۋە -ائ ات 
قېلىشنىي بىردىناىر چارىسى  پەرزەنتلەرنىي ھەقلىرىنى تۇلۇق ئادم قىلىشتۇر. 

ئ  انىالرنى  ي نۇرغۇن ھەقلىرى -چ ۈن كى  پەرزەنتلەرنى  ي ئۈس    تى  ۇە ئ  ات  ا
ۇرغۇن ن ېگىشلىكتپەرزەنتلىرى ئالۇىۇم ئادم قىلىشقا  ئانىنىڭمۇ-بولغىنىۇەك ئاتا
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ئ  ادم قىلم  اس    تىن ھەققىنى تەلەپ  ىيەتلىرنىمەجاۇرب  ار. ئۆز  مەجاۇرىيەتلىرى
قىلچە ئۇيغۇن كەلمەي  ۇۇ. ش    ۇڭ  ا   ئەخالققىمۇ  ئەقىلغىمۇ  دىنغىمۇقىلىش  

ئانا ئالۇى -ھەر قانۇمق ئاتا ۇ قىلىۇىغانپەرزەنتلىرىۇىن ۋمپا ۋە ياخش   ىلىق ئۈمى
 تۇلۇق ئادم قىلىشى كېرەك.  جاۇرىيەتلىرىنىمەبىلەن پەرزەنتلىرى ئالۇىۇىكى 

 كېلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىي ئالۇىغا  خەتتاپبىر ئادەم خەلىپە ئۆمەر ئىانى 
ھەققىۇە ش   ىكايەت قىلغانۇم. خەلىپە  رەن ىتكەنلىگىئوغلىنىي ئۆزىنى قاتتىق 

لى  ئۇنىڭغا تەناىى بەرگەن  بۇ چاغۇم ېئوغلىنى چاقىرتى  ك ەمنىيئ اد بۇمەر ۆئ
! بالىنىي ئۆز دمدىسى ئۈستىۇە  ئەمرى مۆئمىنلەرنىي ئىخەلىپە ئۆمەردىن:  باالۇ ب

 : ئەل ەتتە بار. ئۆمەرھەققى بارمۇ  دەپ سورىغان. خەلىپە 
 بالىنىي ئاتىسى ئۈستىۇە قانۇمق ھەقلىرى بار –
بالىنىي ئۆز دمدىس ىنىي ئۈس تىۇىكى ھەقلىرى بولس  ا  بالىنىي ئانىسىنى  -

لىغا چىرميلىق ئىسىم قويۇش ۋە بالىسىغا ئوقۇش ۋە يېزىشنى ياخشى تالالش  با
 .تۇرئىاارەت ئۆگىتىشتىن

س    ىنىمۇ ئ  ادم قىلغىنى ەربىر ەقلەرنى  يھ بۇ! دمدمم  ئەمرى مۆئمىنلەرنى  ي ئى -
نى  ي ئىس    مىمنى ې  دمدمم متۇغۇل  ۇۇم دې  ۇەكتىنق  ارم  مەجۇس    ىييوق  مەن بىر 

 يوق. ئۆگەتكىنى نىمۇھەرپبىر كىتابتىن دەپ قويۇى  ماڭا « قوڭغۇز»
ەن س»دمدىسىغا:  يبالىنى ئەنھۇرەزىيەلالھۇ  ئۆمەربۇالرنى ئاڭلىغان خەلىپە  

 رەن ىتىش  تىننى ېئوغلۇڭ س  ئەمەلىيەتتە ئوغلۇڭۇىن ش  ىكايەت قىلغانىۇىي  
ئىلگىرى  س    ەن ئوغلۇڭنى رەن ىتكەن ئىكەنس    ەن  ئوغلۇڭ س    اڭا يامانلىق 

 دېگەن.« پسەنلىلىق قىقىلىشتىن ئىلگىرى سەن ئوغلۇڭغا يامان
بالىۇىن  ۋەتائاال س    ۇبھانەھۇبەزى ئۆلىم االر مۇن ۇمق دېگەن : قىيامەت كۈنى ئالالھ 

-قىلمىغانلىقى ھەققىۇە سورمشتىن بۇرۇن ئاتا -ئانىسىنىي ھەققىنى ئادم قىلغان-ئاتا
 قىلمىغانلىقى ھەققىۇە سورميۇۇ.-ئانىۇىن بالىسىنىي ھەققىنى ئادم قىلغان

ئانىالر ئۈس تىۇىكى ھەقلىرى قايسىالر  تۆۋەنۇە -زەنتلەرنىي ئاتائۇنۇمقتا  پەر
 پەرزەنتىلىرىگەئۆز   ۋە ھەدىس  لەردە كۆرس  ىتىلگەن «قۇرئان»ئانىالرنىي -بىز ئاتا

 رىيەتلىرىنى بايان قىلى  ئۆتىمىز:ۇگىشلىك ئاساسلىق مەجاېقارىتا ئۆتەشكە ت
 نىشىئانا بولىدىغانالرنىڭ ياخشى تاللى-بالىالرغا ئاتا .1
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ئايال توي قىلىش   نى -ئانىس   ى ئۈس   تىۇىكى ھەققى  ئەر-پەرزەنتلەرنىي ئاتا
نىيەت قىلغان ۋمقىتتىن باشالپال  ئىككىال تەرەپكە يۈكلىنىۇۇ. يەنى ئاتا بولغۇچى  

  ئەل ئىش    ىغا يارمملىق  ئ الىي  ان اب كەلگۈس    ى پەرزەنتلىرىنى ي ئەخالقلىق  
گۈس  ىۇە پەرزەنتلىرىنىي ئانىس  ى پەزىلەتلىك بولۇپ چىقىش  ى ئۈچۈن  كەل-ئېس  ىل

بولىۇىغان ئايالنى  دىيانەت ۋە ئەخالقنى ئاس  اس  ىي ئۆلچەم قىلغان ھالۇم ياخش  ى 
كېلەچەكتە بالىلىرىنىي ئاتىسى بولىۇىغان  بولغۇچىمۇتاللىشى زۆرۈر  شۇنۇمقال ئانا 

ئەرنى دىي انەت بىلەن ئەخالقنى ئۆلچەم قىلغ ان ھالۇم ياخش    ى تاللىش    ى زۆرۈر. 
 اەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنۇمق تەلىم بەرگەن: پەيغەم

ِب  ]َعنْ 
َ
ُة كَ ُتنْ  »: اَل قَ  مَ َعلَيِْه وََسلَّ  البِّ َصّلِّ اللُ  َتَعاََل َعنُْه َعِن الُل  ِضَ رَ  ةَ رَ يْ  ُهرَ أ

َ
ُح الَْمْرأ

 
َ
ِ مَ ْرَبٍع: لِ ل ِ هَ ا وِلََسبِ هَ ال يْ اِت ذَ ا: فَاْظَفْر بِ هَ ينِ ا َودِلِ هَ ا وَِلََمال اكَ ادلِّ َْ  اِرى()َرَواُ  اُْلخَ [ «ِن تَرَبْت يَ

 سااااەلاللالھۇئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكى، پەيغەمبەر 
-بىر ئايال بىلەن ئۆيلىنىشااتىن بۇرۇن ئۇنىڭ پۇل» مۇنداق دېگەن: ۋەسااەللە:ئەلەيھى 

ىې تۆت نەرسااىگە دىيانىتى قاتارل-جامالى، ۋە دىن- ھۆسااننەسااەبى، -مېلى، جەمەت
 )بۇخارى(. «قارىلىدۇ. سەن دىيانەتلىق خوتۇن ئالغىنكى، بەختلىق بولىسەن

لى   چىققان ېگى پ اك  دىي انەتلى ك ئ ائىلى ۇىن كېت مەلۇمكى ھەممىگە 
ش   ى قىلى قوبۇلۋە ياخش   ىلىقنى  تەربىيەنىئانىالردىن تۇغۇلغان پەرزەنتلەرنىي 

نغا  دىر ئائىلىنى بەرپا قىلىشتا  بىئايال ئىسالمىي ئاس ان بولىۇۇ. ياخش ى بىر 
تا چىقىش   يېتىش  تۈرۈپجەمئىيەتكە ۋە مىللەتكە پايۇىلىق س  الىى پەرزەنتلەرنى 

پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االم بۇ ھەدىس  تە  ئەرلەردىنمۇ بەكرەك مۇھىم ر ل ئوينايۇۇ.
ئاتا بولغۇچىنىي كەلگۈس  ىۇىكى جۈپتى ھالىتىنى قانۇمق ئۆلچەمۇە تاللىش  ىنى 

رگەن بولس ا  تۆۋەنۇىكى ھەدىستە قىزنىي ئائىلىسىنى ئاگاھالنۇۇرۇپ  يورۇتۇپ بە
 گەن: بايان قىلى  بەر پىرنسىپنىتاللىشىۇىكى ئىسالمىي  جۆرەئايال كىشىنىي 

ِب  نْ عَ ]
َ
 ُكمْ َجاءَ  إِذَا» :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ اللِ  رَُسوُل  قَاَل : اَل قَ  َعنْهُ  الل رَِضَ  الُْمَزِِنِّ  َحاتِم أ

نِْكُحو ُ  ُخلَُقهُ وَ  ِدينَهُ  تَرَْضْونَ  نْ مَ 
َ
رِْض  ِف  فِتْنَة   تَُكنْ  َتْفَعلُوا إاِلَّ  فَأ

َ
اللِ  وَل رَسُ  يَا: الُواقَ   ،«فََساد  وَ  اْل

نِْكُحو ُ  وَُخلَُقهُ  ينَهُ دِ  تَرَْضْونَ  َمنْ  َجاَءُكمْ  إِذَا» :اَل قَ  ِفيِه؟ ََكنَ  َوإِنْ 
َ
اٍت  ثََلَث " فَأ ([ "َمرَّ ِْمِذيُّ  )َرَوا ُ الِّتِّ

 سەلاللالھۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى پەيغەمبەر  مۇزەنى ىكئەبى ھات
سااىلەرنىڭ ئالدىڭالرغا دىن ۋە ئەخالقى جەھەتتىن سااىلەر رازى : »ۋەسااەللە:ئەلەيھى 

ئۆيلەپ قويۇڭالر، ئۇنداق  قىزىڭالرغابولىدىغان بىر يىگى  قىز ساااوراپ كەلساااە، ئۇنى 
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 ئى»سااااھابىلەر:  ۋىدى.ېد« پاساااات بولىدۇ-زېمىندا چوڭ پىتنە قىلمايدىكەنساااىلەر،
شتى. پەيغەمبەر دەپ سورا« ئىلكىدە يوق بىرى بوپقالساىچۇ -! ئەگەر ئۇ قولرەساولۇلالھ

ساااىلەرنىڭ ئالدىڭالرغا دىن ۋە ئەخالقى جەھەتتىن ساااىلەر رازى »ئەلەيھىساااسااااال:: 
 دېگەن «ئۆيلەپ قويۇڭالر قىزىڭالرغاساااە، ئۇنى بولىدىغان بىر يىگى  قىز ساااوراپ كەل

 (تىرمىزى). سۆزىنى ئۈچ قېتىك تەكرارلىدى
 تاللىنىش    ىۇمئانا بولغۇچىالرنىي -مانا بۇ ھەدىس    لەردىن پەرزەنتلەرگە ئاتا

دىيانەتنىي ئۆلچەم قىلىنىۇىغانلىقى  ئېس ىللىك ۋە ياخشىلىقنىي پەقەت -دىن
رمۋنىي دىيانىتى بولماس    تىن  قانچىلىك ئۆلچىنىۇىغانلىقى  بى بىلەنالدىيانەت 

 -ئىس  تېمالىۇمش  ەرىئەت –ئېس  ىل  ش  ەرەپلىك ئائىلە بولۇپ كەتس  ۇن  ئۇنى 
 ياخشى دېگىلى بولمايۇىغانلىقى ر شەن بايان قىلىنغان.

  نْ عَ ]
َ
 َعاِدنُ مَ   الَّاُس »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ اللِ  رَُسوُل  اَل : قَ اَل قَ َعنُْه الُل رَض  ُهَريَْرةَ  ِب أ

، اخْلَْْيِ  ِف  ِّ  )َرَواُ  اُْلَخاِرى( [«فَِقُهوا إَِذا إلِْسلمِ  ا ِف  ِخَيارُُهمْ  اَْلَاِهِليَّةِ  ِف  ِخيَاُرُهمْ  َوالشَّ
 سااااەلاللالھۇزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكى پەيغەمبەر ئەبۇ ھۇرەيرە رە»
ئىنسااانالر ياخشااىلىې ۋە يامانلىقتا مەدەنلەر )كان » :دېگەنمۇنداق  ۋەسااەللە:ئەلەيھى 

ئوخشااشتۇر، جاھىلىيەتتە ياخشى بولغانلىرى، ئەگەر دىنىي ئەھكامالرغا  گەبايلىقلىرى( 
 .)بۇخارى( «دۇئالىك بولسا ئىسال: دىنىدىمۇ ياخشى بولى

كىشىلەرنىي پەرزەنتلىرىمۇ  شۇ  ئېسىلتەكتىۇىن ياخش ى بولغان -يەنى  تېگى
ش  ۇڭا ھەر قانۇمق ئەر كەلگۈس  ى  .ئۆزلەش  تۈرىۇۇياخش  ىلىقنىي تەس  ىرىنى ئۆزلىرىگە 

ئۈچۈن ئۆزىگە جور تالالش   تا چوقۇم بالىلىرىنىي  بولۇش   ىپەرزەنتلىرىنىي ياخش   ى 
ېلىۇىغان  دىيانەتلىك ئايالنى تاللىشى الزىم. ئايال اليىق ك بولۇشقاتۇن ى ئۇس تازى 

يانەت دى جورىس   ىنىكىش   ىلەرمۇ كېلەچەكتىكى پەرزەنتلىرىنىي ئاتىس   ى بولىۇىغان 
 بىلەن ئەخالقنى ئاساس قىلغان ھالۇم  ياخشى تاللىشى كېرەك.

م ان ا بۇالر ئەر ۋە ئ ايالنىي كەلگۈس    ى پەرزەنتلىرى ئۈچۈن  تويۇىن بۇرۇن  
 مەجاۇرىيىتىۇۇر. تېگىشلىكقىلىشقا چوقۇم ئادم 

ئانىنىي رىئايە قىلىش    قا -يىن  ئاتائ ائىلىۇە پەرزەن  تۇغۇلغانۇىن كې بىر
ى ياكتۇغۇلغان باال مەيلى قىز پەرزەن  ھەقلىرىنىي تۇن ىس    ى   تېگىش    لىك

ئوغۇل بولس   ۇن  ئايرىماس   تىن ھەممىس   ىنى ئالالھنىي بەرگەن نېمىتى دەپ 
 ئارىسىۇم ئادىل مۇئامىلىۇە بولۇشتۇر. بۇلۇش ۋە بالىالرنىي خۇشال
 بالىالرغا چىرايلىق ئىسىمالرنى قويۇش -2

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ۇىكى ئۈستىئانىسى -چىرميلىق ئىس ىمالرنى قويۇش  پەرزەنتلەرنىي ئاتابالىالرغا گۈزەل  
 بۆلۈش    كەئانىالر ئاالھىۇە كۆڭۈل -بىرى بۇلۇش س    ۈپىتى بىلەن  ئاتا ھەقلىرى ۇىنمۇھىم 

م دىنىمىز ئەڭ مۇكەممەل دىن بولغانلىقتىن  بۇ مەس   ىلە ئىش   تۇر. ئىس   ال تېگىش   لىك
ھەققىۇىمۇ نۇرغۇن تەۋس  ىيەلەرنى قىلغان. مەس  ىلەن: پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االم پەرزەنتلەرگە 

 : دېگەنچىرميلىق  گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش ھەققىۇە مۇنۇمق 
ِبْ  نْ عَ ]

َ
رَْداءِ  أ  إِنَُّكمْ »  :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ الِل  رَُسوُل  قَاَل :  اَل قَ  َعنُْه الُل رَض  ادلَّ

َعْونَ  ْْ ْسَمائُِكمْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  تُ
َ
ْسَماءِ  بِأ

َ
نُوا، آبَائُِكمْ  َوأ ْسَماَءُكمْ  فََحسِّ

َ
بُو َداود()َروَ  [«أ

َ
 اُ  أ

ئەلەيھى  سااەلاللالھۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  ئدەردائەبۇ 
ۋە ئاتاڭالرنىڭ ئىساامى  ئىساامىڭالرسااىلەر قىيامەت كۈنى ئۆز : » دېگەنمۇنداق  سااەللە: ۋە

 ۇد(.دمۋئەبۇ « )بىلەن چاقىرىلىسىلەر، شۇڭا بالىلىرىڭالرغا چىرايلىې ئىسىمالرنى قويۇڭالر
بالىالرغا ئىس   ىم قويغانۇم  پەيغەماىرىمىزنىي بۇ ھەقتىكى كۆرس   ەتمىلىرىگە ئەمەل 
قىلى   مەنىس  ى ياخش  ى  ش  ەرىئەتكە ئۇيغۇن كېلىۇىغان  لەۋزى يەڭگىل ئىس  ىمالرنى 
قويۇش. ش    ۇن  ۇمقال قويۇلغ  ان ئىس    ىمنى  ي ب  الىنى  ي كەلگۈس    ىگە مەلۇم تەس    ىر 

 نىيئىس  ىمالراقى  قىلماس  لىق الزىم. ش  ۇڭا كۆرس  ىتىۇىغانلىقىنى ھەرگىز نەزەردىن س  
ىرميلىق   چھېساپالشماستىنكەلمەسلىكى بىلەن -مەنىسى  شەرىئەتكە مۇۋمپىق كېلىش

ئىس ىمكەن ۋە ياكى ھېچكىم قويمىغان ئىس ىمكەن  دەپال قويۇش تىن ساقلىنىش. ئەگەر 
مغا سىدەرھال ياخش  ى ئىق ئىس ىمالرنى قويۇپ س الغان بولس  ا  بىلمەس لىكتىن نامۇۋمپى

ئالماش  تۇرۇش الزىم  چۈنكى پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االممۇ ئەينى چاغۇم بىر قىس  ىم ناتوغرم 
 قويۇلۇپ قالغان ئىسىمالرنى ياخشى مەنىلىك ئىسىمالرغا ئۆزگەرتكەن. 

 »وََسلََّم:  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ  َعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِ الُل  ِضَ ]َعِن ابِْن ُعَمَر رَ 
َ
سْ أ

َ
َماِء َحبُّ اْل

الرَّْحَِن  ُْ الِل َوَعبْ ُْ  «[إََِل الِل َعبْ
 ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋە

 «.بولغان ئىسىمالر ئابدۇلال ۋە ئابدۇراھماندۇر ئالالھقا ئەڭ سۆيۈملۈك: » سەللە: مۇنداق دېگەن
 سۈپەتلىرىنىي ئالۇىغا-پەرزەنتلەرگە ئالالھنىي گۈزەل ئىسىمئۇنۇىن باشقا  

ى قۇل  مەنىۇە( قوش  ۇپ تۈزۈلگەن  ئالالھنىي بەنۇىس  ى دېگەن)بەنۇە  قۇل  «عبْ»
( ئىس   ىمالرنى  دېگەنۇەكەھىم  ئابۇۇرەززمق رئىپادىلەيۇىغان )ئابۇۇر ئىكەنلىكىنى

گىلىرى بولغان   گۈزەل ئەخالقنىي ئۈليېتەكچىلىرىەتنىي قويۇش  ئىنس    انىي
يۇلتۇزلىرى بولغ  ان  ھى  ۇميەتنى  يپەيغەماەرلەرنى  ي ئىس    ىملىرىنى قويۇش  
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 س   الىھالرنىيس   اھابىلەرنىي ئىس   ىملىرىنى قويۇش  ئىس   الم تارىخىۇم ئۆتكەن 
 ئىسىملىرىنى قويۇش دىنىمىز ئاالھىۇە رىغاەتلەنۇۈرگەن ئىشالردىنۇۇر.

ھەققىۇە ئادم قىلىۇىغان ئانىنىي پەرزەن  -ئىس    ىم قويۇش بىلەن بىرگە  ئ اتا
ئ  انىالر ئ  الالھ ت  ائ  االنى  ي -ئ  ات  ا -«ئەقىقە»دۇر  « ئەقىقە» مەجاۇرىيىتىيەنە بىر 

بەرگەنلىكىگە مىننەتۇمرلىقى ۋە خۇش    اللىقىنى  نېئمەتنىئىاارەت چوڭ  پەرزەنتتىن
پەيغەماىرىمىزنى  ي « ئەقىقە»كۆرس    ىتى  ۇۇ. بۇغۇزالش    نىبىل  ۇۈرۈش ئۈچۈن قوي 

پ  تۇغۇلغان باال ئەگەر ئوغۇل بولس ا ئىككى قوي  قىز بولسا بىر س ۈننەتلىرىۇىن بولۇ
 قوي قۇربانلىق قىلىنىۇۇ. 

ٍب  بِْن  َسُمَرةَ  نْ عَ ] ُْ نَّ  َعنْهُ الُل رَض  ُجنْ
َ
 مٍ ُغَل  ُُكُّ » قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ الِل  رَُسوَل  أ

بُو َداوُد( [«َويَُسّمَّ  َوُُيْلَُق  ِعهِ َسابِ  يَْومَ  َعنْهُ  تُْذبَحُ  بَِعِقيَقِتهِ  رَِهينَة  
َ
 )َرَواُ  أ

، پەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكى  ساااەماۇرە ئىبنى جوناادۇ
تۇغۇلغان باال ئۆزىنىڭ ئەقىقىسىگە باغلىې بولىدۇ، باال تۇغۇلۇپ : » ئەلەيھىساساال: مۇنداق دېگەن

 )ئەبۇ داۋۇد(. « شۈرىلىدۇ ۋە ئىسىك قويۇلىدۇيەتتىنچى كۈنى ئەقىقىسى قىلىنىدۇ، چېچى چۈ
 ئوغۇلالرنى خەتنە قىلىش-3

ئوغۇل .بىرى ھەقلىرىۇىنئانىس    ىنىي ئۈس    تىۇىكى مۇھىم -پەرزەنتلەرنىي ئاتا
 : دېيىلگەنھەدىستە بۇ ھەقتە مۇنۇمق  بولۇپپەرزەنتلىرىنىي خەتنىسىنى قىلىش 

ِب  نْ عَ ] 
َ
 » :قَاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ  الَِّبِّ  ِن عَ َعنُْه الُل رَض  ُهَريَْرةَ  أ

َ
  ََخْس   لِْفْطَرةُ أ

َ
 ََخْس   وْ أ

ادُ ، اخْلِتَانُ : الِْفْطَرةِ  ِمنَ  َْ َظافِرِ  َوَتْقِليمُ ، َواالْسِتْح
َ
ارِِب[ َوقَصُّ  ،بِِط اإلِ  َنتُْف وَ ، ال  َخارِى()َرَوا ُ اْلُ  الشَّ

 سااااەلاللالھۇئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكى، پەيغەمبەر 
. بۇ ئىشالر: ھېسابلىنىدۇبەز تۈرلۈك ئىش سۈننەت »مۇنداق دېگەن:  ۋەساەللە:ئەلەيھى 

ق تىرناق ئېلىش ۋە قولتۇئېلىش(،  خەتنە قىلىش، سۈننەت قىلىش)ئەۋرەتنىڭ تۈكلىرىنى
 )بۇخارى(. «ئاستىدىكى تۈكلەرنى يۇلۇز، بۇرۇت قىرقىشتىن ئىبارەت

 ۋە بېقىش ئېمىتىشبالىالرنى -4
نى ۋە بېقىش بولىۇۇ. بالى ئېمىتىشئانىنىي يېڭى دۇنياغا كەلگەن بالىالرنى -ئ اتا

ىز   ئۆزرىسبولۇپ ئانىنىي ئۈس تىگە ۋمجى  ئېمىتىشس ۈتتىن ئايرىش مەزگىلىگە قەدەر 
باش تارتقان ئانا گۇناھكار بولىۇۇ. يېڭىۇىن دۇنياغا كەلگەن بوۋمقالرنىي  ئىمىتىش    تىن

  بالىنىي س    اغالم بولۇپغىزمس    ى ئانىنىي س    ۈتى  تەبىئىيئەڭ پايۇىلىق ۋە ئەڭ 
ئۈچۈن ئانا سۈتى ئىنتايىن مۇھىمۇۇر. ئۆز ئانىسىنىي سۈتىنى ئېمى  چوڭ  يىتىلىشى
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چوڭ بولغ ان ب الىالرغ ا قارىغانۇم ئەقلىي ۋە  ئەممەينى ي  ئ انىس    ىنى بولغ ان ب الىالر
ە ۋە پىس    خولوگىي تېااىيجىس    م انىي تەرەپلەردىن ئ االھىۇە پەرقلىق بولىۇىغانلىقى 

ئالىملىرىنىي بىردەك يەكۈنىۇۇر. ش   ۇڭا بالىنىي ئۆز ئانىس   ىنىي س   ۈتىنى ئەڭ كۆپ 
 : دېگەنال بۇ ھەقتە مۇنۇمق ئالالھ تائا  مىش ھەققى بار.ئىككى يىل ئې دېگەنۇە

ن يُِتمَّ الرََّضاَعَة وَََع الَْمْولُوِد ﴿
َ
َراَد أ

َ
ِ لَِمْن أ ْْ

ِ ََكِملَ ْْ
ْوالََدُهنَّ َحْولَ

َ
اُت يُرِْضْعَن أ  َلُ َوالَْوادِلَ

ُ ِف اَل تَُكلَُّف َنْفس  إِالَّ وُْسَعَها اَل تَُضآرَّ َواِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروْ  َها َواَل َمْولُود  لَّ ة  بَِودَلِ دِلَ
نُْهَما َوتََشاُوٍر فَلَ ُجنَاَح َعلَيْهِ  َراَدا فَِصاال  َعن تََراٍض مِّ

َ
َْ فَإِْن أ ِ َما َوإِْن بَِودَلِ ِ وَََعَ الَْوارِِث ِمثُْل َذل

ْوالََدُكْم فََل ُجنَاَح َعلَيُْكْم إَِذا سَ 
َ
ن تَْسَِّتِْضُعواْ أ

َ
ْم أ رَدتُّ

َ
آ آتَيُْتمْ أ ْ بِالَْمْعُروْ  لَّْمتُم مَّ ُقوا الَل  ِف َواتَّ

نَّ 
َ
 ﴾َن بَِصْْي  بَِما َتْعَملُوْ الَل َواْعلَُمواْ أ

ئانىالر بالىلىرىنى تولۇق ئېمىتمەكچى بولسا، ساق ئىككى يىل ئېمىتىشى ﴿تەرجىمىساى: 
ك بىلەن تەمىنلەپ كېچە-ئىچمەك ۋە كىيىك-الزىك. ئاتىالر ئانىالرنى شەرىاەت بويىچە يېمەك

تۇرۇشاااى كېرەك. كىشاااى پەقەت قولىدىن كېلىدىغان ئىشاااقىال بۇيرۇلىدۇ. ئانىنى بالىساااى 
كەتساااە( ئۇنىڭ ۋارىساااى ئاتىغا  ئۆلۈپسااەۋەبلىق زىيان تارتقۇزماسااالىې الزىك. )ئەگەر ئاتا 

ئانا كېڭىشااى. )بالىنى -ئوخشاااز مەساااۇلىيەتنى ئۆز ئۈسااتىگە ئېلىشااى كېرەك. ئەگەر ئاتا
ى يىل توشااماسااتىنال( سااۈتتىن ئايرىۋەتمەكچى بولسااا، ئۇالرغا ھېچبىر گۇناھ بولمايدۇ. ئىكك

ئېمىتمەكچى  بولسااااڭالر، قاائىدە بويىچە ئۇالرنىڭ ئاانىالرغاا  ئىنىاقئەگەر باالىلىرىڭالرنى 
ھەققىنى بەرسااەڭالرال سااىلەرگە ھېم گۇناھ بولمايدۇ. ئالالھتىن قورقۇڭالر، بىلىڭالركى، ئالالھ 

 ئايەت(.-422 )سۈرە بەقەرە ﴾كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ئەمەلىڭالرنىڭ قىلغان سىلەرنى
ق  ان  ۇمق  ئەھ ملىنى  يئ  اتىنى  ي ئىقتىس     ادىي   ئ  ايەتتىن مەلۇمكى يۇقىرىقى
  پەرزەنتلىرىنى بېقىش پەرزدۇر. ئاتا بولغۇچىغا نىس    اەتەن  قەتئىينەزەربولۇش    ىۇىن 

ى س   ىۇىكىلەرنىي ئېھتىياجىنئايالى ۋە بالىلىرىنىي چىقىملىرىنى تەمىنلەپ  ئائىلى
 .ۇرئەھمىيەتلىكتمۇھىم ۋە  ياخشىلىقالردىنمۇۋە نۇرغۇن  بەرگەنۇىنمۇقانۇۇرۇش  سەدىقە 

ِب  نْ عَ ] 
َ
ْنفَ  ِدينَار  »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ  الَِّبُّ  اَل قَ :  اَل قَ  َعنْهُ الُل رَض  ُهَريَْرةَ  أ

َ
 ِف  ْقتَهُ أ

ْنَفْقتَهُ  وَِدينَار   اللَِّ، َسِبيِل 
َ
قَْت  وَِدينَار   َرَقبٍَة، ِف  أ َّْ ْنَفْقتَهُ  وَِدينَار   بِِه، تََص

َ
َْ  ََعَ  أ ْهِل

َ
فَْضلَُها ،أ

َ
 أ

ينَارُ  ي ادلِّ ِ ْنفَ  اَّلَّ
َ
ْهلِ  ََعَ  تَهُ قْ أ

َ
ْ  ا ُ وَ )رَ  [«َْ أ  (مُ لِ سْ مُ ال

ئەلەيھى  ساااەلاللالھۇئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
ىر بقىلىشتا ئازاد ئالالھ تائاال يولىدا بىر دىنار سەرپ قىلساڭ، قۇل » : دېگەنمۇنداق  ۋەسەللە:
 سەرپائىلەڭگە بىر دىنار ساەرپ قىلسااڭ، مىساكىنگە بىر دىنارنى سااەرپ قىلساااڭ، ئدىنار 
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   «ساۋابى ئەڭ كاتتا بولىدۇ دىنارىڭنىڭقىلساڭ، مۇشۇالرنىڭ ئىچىدىن ئائىلەڭگە سەرپ قىلغان 
 ِْ وََسلََّم   َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ  اللِ َعنُْهماَ قَاَل قَاَل رَُسوُل الُل  ِضَ بِْن َعْمٍرو رَ الِل ]َعْن َعبْ

نْ »
َ
ا أ بُو َداوُد( [«يَُضيَِّع َمْن َيُقوُت  َكََف بِالَْمرِْء إِْثم 

َ
 )َرَواُ  أ

پەيغەمبەر  ،دىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكىئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمااا ئاااباادۇلال
بىر كىشاىنىڭ ئۆزىگە قاراشلىې بولغان : » دېگەنمۇنداق  ساەللە: ۋەئەلەيھى  ساەلاللالھۇ

 .ەبۇ دمۋۇد(ئ) «گۇناھتۇر يېتەرلىقكىشىلەرنىڭ خىراجىتىنى بەرمەسلىكى 
  تەربىيەلەشبالىالرنى -5

يارمملىق ۋە س    الىى ئادەملەردىن قىلى   ئ انىغ ا نىس    اەتەن بالىلىرىنى-ئ ات ا
لىك بەكرەك مۇھىم ۋە ئەھمىيەت رىشىشتىنمۇئېتەربىيەلەپ چىقىش مىليونالپ بايلىققا 

ە ۋ  چۈنكى يارمملىق  سالىى بىر ئادەمنىي ئۆز ئائىلىسىگە  جەمئىيەتكە ھېس ابلىنىۇۇ
قتىن بايلىماددىي  ھېسابسىز-ھەددى شەرىپى-تۈرىۇىغان مەنپەئەتى  شانمىللەتكە كەل

بىر بالىنىي دىيانەتلىك   تەربىيەس   ىئانىنىي -ئاتا كېلى ئېش   ى  چۈش   ىۇۇ. يەنە 
چىقىش   ى ۋە دىنغا  جەمئىيەتكە ۋە مىللەتكە پايۇىلىق  بولۇپئەخالقلىق ۋە يارمملىق 

 ن مۇھىم ر ل ئوينايۇۇ.چىقىشىۇم ئىنتايى بولۇپئادەم 

ِب ُهَريَْرةَ قَاَل : قَاَل الَِّبُّ َصّلَّ 
َ
بََوا ُ يُ »َعلَيِْه وََسلََّم: الُل ]َعْن أ

َ
َهوَِّدانِِه ُُكُّ َمْولُوٍد يُودَلُ ََعَ الِْفْطَرةِ فَأ

َسانِِه َكَمثَِل اْْلَِهيَمةِ  ْو ُيَمجِّ
َ
انِِه أ َ ْو ُينَِصِّ

َ
َعءَ َهْل تَرم  تُنْتَُج اْْلَِهيَمةَ  أ ْْ  )َرَوا ُ اْْلَُخارِى( « [ى ِفيَها َج

 ئەلەيھى سااەلاللالھۇئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر 
ھەر بىر بوۋاق، ئىسااال: دىنى ئەقىدىسااى ئۈسااتىدە تۇغۇلىدۇ. : » دېگەنمۇنداق  سااەللە: ۋە

دىي قىلىدۇ، ياكى ناسارا قىلىدۇ، ياكى مەجۇسىي ئانىساى ئۇنى ياكى يەھۇ-ئاندىن ئۇنىڭ ئاتا
قىلىا. چوڭ قىلىادۇ. ئۇ خۇددى تۆت پۇتلۇق ھاايۋان ھەممە ئەزاساااى سااااق تۇغۇلغىنىغا 

 )بۇخارى(. « ئوخشايدۇ، قۇالق، بۇرۇنلىرى كېسىق تۇغۇلغان بىرەر ھايۋاننى كۆرمەيسەن
  ئېتىقادلىقس  ىۇم توغرم ئەقىۇە ئاس  ا كىچىگىۇىنالئانا پەرزەنتلىرىنى -ش  ۇڭا ئاتا

ھارممنى -ياماننى  ھاالل-س ەمىمىي  تىرىش چان  رمس   سۆزلۈك  پەزىلەتلىك ياخشى
چىقىشى  بالىالرغا يۇقىرىسى ئىمانۇىن باشالپ   تەربىيەلەپئادەم قىلى   ئىلغايۇىغان

   ئىزنى سورمپ چېكى تۇرۇش  ئۆيگە كىرىش تە ئىشىكنى -تۆۋىنى كىيىنىش  يۈرۈش
قائىۇىلەرنى -قەدەر بولغان پۈتۈن ئەدەپ يېيىش    كە  تاماق كىرىش  س    االملىش    ىش

اس ئوغۇلالرغا خباشقا  ئوغۇلالرغا  تەربىيەس ىۇىنئۆگىتىش الزىم  قىس قىس ى  ئېتىقاد 
ئانىالرنىي -ئاتا ئۆگىتىش   مۇھايانى -قىزالرغا خاس ش   ەرمى غائەخالق  قىزالر-ئەدەپ
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 .ېسابلىنىۇۇھ مەجاۇرىيىتىپەرزەنتلىرى ئالۇىۇىكى ئىنتايىن مۇھىم 
ئانىس    ىغا قارمپ -بالىالر ئىنتايىن س    ەزگۈر كېلىۇۇ  ئۇالر پۈتۈن ئىش    الرنى ئاتا

تۇرۇش   ى  -س   ۆزى  يۈرۈش-ئانىنىي ئەقىۇىس   ى  گەپ-ئۆگىنىش   كە ئىنتىلىۇۇ  ئاتا
ا ش  ۇڭ كىيىنىش  ى  ئەخالقى بالىغا ئاڭلىق ياكى ئاڭس  ىز ھالۇم تەس  ىر كۆرس  ىتىۇۇ.

ئانا ئالۇى بىلەن ئۆز -ي اخش    ى ئىش    الرنى ئ ات اپەرزەنتلىرى ۇىن تەلەپ قىلى ۇىغ ان 
-ئەمەلىيىتىۇە ئۆزى كۆرسىتىشى الزىم  ئۆزى باش بولۇپ ياخشى ئىشالرنى قىلغان ئاتا

 :ۇۇئېرىشىئۇالرغا ئەگەشكەن پەرزەنتلەر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەختكە  ياخشىلىقتائانىالر  
يَّتُُهم بِ ﴿ بََعتُْهْم ُذرِّ يَن آَمنُوا َواتَّ ِ يَّتَُهمْ َواَّلَّ ْلَْقنَا بِِهْم ُذرِّ

َ
 ﴾إِيَماٍن أ

ئۆزلىرى ئىمان ئېيتقان، ئەۋالدلىرىمۇ ئەگىشى. ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ﴿تەرجىمىسى: 
 ئايەت(.-40 سۈرەتۇر) ﴾ئەۋالدلىرىنى ئۇالر بىلەن تەڭ دەرى ىدە قىلىمىز

-ائات ۇكۆنۇۈرۈش  مئىاادەتلەرگە -ئەمەلس  الىى ناماز ئوقۇش ۋە كىچىكىۇىن بالىالرنى 
 :  گەندې. ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنۇمق بىرسىۇۇر ھەقلىرىۇىنئانىالر ئۈستىۇىكى پەرزەن  

َْ َوالَْعاقِبَُة لِلتَّْقوَ ﴿ ُْن نَْرُزقُ َْ ِرْزق ا نَّ ُ ل
َ
َلِة َواْصَطَِبْ َعلَيَْها اَل نَْسأ َْ بِالصَّ ْهلَ

َ
ُمْر أ

ْ
 ﴾ىَوأ

، ئۆزۈڭمۇ ئۇنى بويرۇغىنلەرنى نامازغا مۇھەممەد!( ئائىلەڭدىكى ئى) ﴿تەرجىمىسى: 
ئادا قىلىشااقا چىداملىې بولغىن، سااەندىن بىز رىزىې تەلەپ قىلمايمىز، ساااڭا بىز رىزىې 

 ئايەت(.-024 تاھاسۈرە ) ﴾بىرىمىز، ياخشى ئاقىۋەت پەقەت تەقۋادارالرغا خاستۇر
 ِْ  وارُ مُ »وََسلََّم :  َعلَيْهِ الُل  َصّلَّ الِل رَُسوُل َعنُْهماَ قَاَل قَاَل الُل بِْن َعْمٍرو رَض الِل ] َعْن َعبْ

ْوالَدُكمْ 
َ
لةِ  أ بْنَاءُ  وَُهمْ  بِالصَّ

َ
َْ  َسبْعِ  أ بُوْ  ِسنِ بْنَاءُ  وَُهمْ  َعلَيَْها ُهمْ َواَْضِ

َ
قُوْ  َعْشٍ  أ  ِفِ  بَيْنَُهمْ  اَوفَرِّ

بُو َداوُد( «[الَْمَضاِجعِ 
َ
 )َرَوا ُ أ

رىۋايەت قىلىنىاادۇكى، پەيغەمبەر  ئەنھۇمااادىنالھۇ ئاااباادۇلال ئىبنى ئەمر رەزىيەل
بالىلىرىڭالر يەتتە ياشاااقا كىرگەندە، » :دېگەنمۇنداق  ساااەللە: ۋەئەلەيھى  ساااەلاللالھۇ

 ئۇرۇڭالر، ئۇالر ئون ياشقا كىرگەندە ناماز ئوقۇمىسا ئۇالرنى بۇيرۇڭالرئۇالرنى ناماز ئوقۇشقا 
 .)ئەبۇ داۋۇد(« ىڭالرئايرىۋېتئۆزئارا  قوپۇشتا-ۋە ئۇالرنى يېتى.

 بالىالرنى ئوقۇتۇش-6
كەسى  -ئەسقاتىۇىغان بىرەر ھۈنەر رىكچىلىكتەىتبالىالرنى ئوقۇتۇش ياكى ئۇالرغا  

 نھەقلىرىۇىبولغان پەرزەن   زۆرۈرئانىالرنىي ئۈستىۇىكى ئادم قىلىش -ئاتا ئۆگىتىش مۇ
ن  ش   ەرىئەت ئىس   المنى ئۆگىتى  بولغانۇىن كىيى-ھېس   ابلىنىۇۇ. بالىالرغا ئىمان

يوللىرىنى ۋە باش   قىالر بىلەن  ئىاادەتلەرنىي-ھارممنى  ئەمەل-ئەھكاملىرىۇىن ھاالل
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پەرز »ئېيتىلغان  دىنىمىزدم ئوقۇتۇشمۇئ امىلە قىلىش ق ائى ۇىلىرىنى بىلگەنگە قەدەر 
دۇر. ب الىالرنى دىنىي ئىلىملەردە بوالم ۇۇ  ي اكى تېا ابەت  ت ارىت  م اتېم اتىكا  «ئەين

ىم ئىلجەمئىيەتكە پايۇىلىق  ئۆز تۇرمۇش   ىغا ئېھتىياجلىق ۇەك باش   قا  ىزىكا دېگەن
«  ەكۇپايپەرز »چىقىش بولس  ا  يېتىش  تۈرۈپقىلى   مۇتەخەس  س  ىستۈرلىرىۇە ئوقۇتۇپ 

ياكى مەخس  ۇس بىرەر  ئىلىملەرگىال.ئوقۇش ۋە ئوقۇتۇش  پەقەت دىنىي ھېس  ابلىنىۇۇ
تۇش  ۋە ئوقۇ ۇشئوق قىلىۇىغانەپ تەل دىنى قارىتىلغان ئەمەس  بەلكى ئىسالم پەنگىال

  ئىنس    انالرغا پايۇىلىق بولغان ھەر قانۇمق تونۇتىۇىغانئ الەملەرنى ي پەرۋەردىگ ارىنى 
 ئىلىملەرنىي ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇۇ. 

ٍْ رَِضَ   ِ نَِس بِْن َمال
َ
نَُّه قَاالُل ]َعْن أ

َ
 َطلَُب »  َل: َعنُْهَعِن الَِّبِّ صّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

ْ ُُكِّ ُمْسِلٍم [ .  الِعلِْم فَِريَْضة  ََعَ
 ساااەلاللالھۇئەنەس ئىبنى مااالىااق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىاادۇكى، پەيغەمبەر 

 (.ماجە)ئىانى « ئىلىك ئۆگىنىش ھەر بىر مۇسۇلمانغا پەرزدۇر: » دېگەنمۇنداق  ۋەسەللە:ئەلەيھى 
لقى چاقىرىقى ۋە مۇس    ۇلمانالرغا پەرز بولۇپ مانا بۇ ئىس    المنىي ئەڭ ئاۋۋم

ش    ۇڭا ھەر قانۇمق باھانە بىلەن . بۇيرۇقىۇۇر« ئوقۇش  ئۆگىنىش»بەلگىلەنگەن 
-ھۈنەر ئۆگىنىشتىن مەھرۇم قىلغان ئاتا-بالىلىرىنى ئوقۇش تىن ياكى كەسى 

 گۇناھكار بولىۇۇ. سەۋەپلىكقىلغانلىقى  زميائانا بالىلىرىنىي كەلگۈسىنى 
 شنىڭ تويىنى قىلىبالىالر-7

يَاََم ِمنْ  :دېگەنئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنۇمق 
َ
نِكُحوا اْل

َ
َ ﴿َوأ ْْ اِلِ  ِمْن ُكْم َوالصَّ

 َواِسع  َعِليم  ﴾الُل فَْضِلِه وَ  ِمنْ الُل ُيْغِنِهُم  ا ُفَقَراءَ نُوْ يَُكوْ  ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِنْ 
لالرنىاڭ، يااخشااااى قۇل ۋە ياخشااااى ئااراڭالردىكى بويتااق ئەرلەرنىاڭ، ئااياا﴿

چۆرىلىرىڭالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ قويۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر يوقسۇز بولسا، ئالالھ ئۇالرنى ئۆز 
 ﴾كەرىمى بىلەن بااي قىلىادۇ. ئاالالھنىاڭ كەرىمى كەڭدۇر ئالالھ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر

 ئايەت(.-24 نۇر سۈرە)
يەنە بىرى توي قىلىش  ئانىس   ى ئۈس   تىۇىكى ھەقلىرىنىي-پەرزەنتلەرنىي ئاتا

 غااليىقالرقىزلىرىنى دىيانەتلىك ۋە ئەخالقلىق ياخش    ى -يېش    ىغا يەتكەن ئوغۇل
ئ ايەتتىن چىقى   يۇقىرىقىئۆيلەپ قويۇش ي اكى ي اتلىق قىلىش    تىن ئىا ارەت. 

ئ اي الالرنى ي  قول ئاس    تىۇىكى قۇل ۋە -تۇرۇپتۇكى  ئۆز ئەترمپى ۇىكى بويت اق ئەر
بولغ  ان يەردە  ئۆز  زۆرۆرقويۇش ئىنت  ايىن ب ېش    ى نى ئوڭالپ  چ ۆرى لەرنى  ي

ان ئانىنىي باش تارتى  بولمايۇىغ-پەرزەنتلىرىنىي نىكاھ ئىشلىرىنى بې ىرىش ئاتا
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ئەل ەتتە. ش  ۇڭا بۇ مەس  ئۇلىيەتكە س  ەل قارىغان  پەرزەنتلىرى توي  مەس  ئۇلىيىتى
  ئەھ مل  ۇمئۆزرە بولمىغ  ان  ش    ەرئىيقىلىش يېش    ىغ  ا يەتكەن ۋە ھېچق  ان  ۇمق 

ن ھەر ەىرىنىي ئۆيلىنىش ياكى ياتلىق بولۇش ئىش    لىرىغا ئەھمىيەت بەرمىگبالىل
 نەزىرىۇە چوڭ خاتالىق ئۆتكۈزگەن بولىۇۇ. ئانا ئىسالمنىي-قانۇمق ئاتا

ئ  انىالردىكى ئەڭ -پەرزەنتلەرنى  ي ئ  ات  ا يوق  ارقىالرھۆرمەتلى  ك ج  ام  ائەت! 
ى ھوقۇقلىرىۇىن ئىاارەت  ئالالھنىي ئەمرىنى تۇتۇش    ن-ئ اس    اس    لىق ھەق

س    ى  ۇىن ېھەرگىز ئ مەجاۇرىيەتلەرنىئ  اي  الالر بۇ بىر ق  ات  ار -خ  االي  ۇىغ  ان ئەر
چىقارماسلىقى  ئۇالرنى ئۆز ۋمقتىۇم  تۇلۇق ئادم قىلىشقا تىرىشىشى كېرەك. مانا 
بۇ ھەقلەرنى ئۆز ۋمقتى ۇم  تۇلۇق ئ ادم قىلى   س    الىى پەرزەنتلەرنى تەربىيەلەپ 

 : ىنىي  تۆۋەنۇىكى دۇئاسىغا نائىل بولىۇۇچىققان ئاتا ئانىالر دۇنيادم پەرزەنتلىر
 ﴾اَصِغْْي   رَّبِّ ارَْحُْهَما َكَما َربَّيَاِّنْ  َوقُْل ﴿

)مېھرى بىلەن(  رەببىك! ئۇالر مېنى كىچىااق چېغىماادا ئى﴿تەرجىامىسااااى: 
 ئايەت(.-42 ئىسرم سۈرە) ﴾ئۇالرغا رەھمەت قىلغىن دېگىن تەربىيەلىگەندەك

 ىلەر بىلەن ئالىي جەننەتلەردە جەم بولىۇۇ :ئاخىرەتتە بولسا  ئائىلىسىۇىك
يَّاتِِهمْ ﴿ ْزَواِجِهْم وَُذرِّ

َ
ُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأ ْْ ٍن يَ ْْ َوالَمَلئَِكُة  َجنَّاُت َع

ُخلُوْ  ْْ ن ُُكِّ بَاٍب َسَلم  َعلَيُْكمْ يَ ارِ  َن َعلَيِْهم مِّ ُتْم فَِنْعَم ُعْقََب ادلَّ  ﴾بَِما َصََبْ
بوۋىلىرى، -ئۇالر مەڭگۈ تۇرىدىغان جەننەتكە كىرىدۇ، ئۇالرنىڭ ئاتا﴿تەرجىمىسااى: 

ئىچىدىكى ياخشىالرمۇ جەننەتكە كىرىدۇ، پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ  ئەۋالدلىرىخوتۇنلىرى ۋە 
رنى دوس  تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن سەبى»ىن كىرى.:يېنىغا جەننەتنىڭ ھەربىر دەرۋازىساىد

 ﴾ۇدەيد« ئوبدان! گەننېمىدېۇن! ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى ساىلەرگە ئامانلىې بولس
 (.ئايەت-42  -42 رەئۇ سۈرە)

ياخش    ى  مەجاورىيىتىنىمۇئەمەس بەلكى ئۆز  ھەققىنىالئالالھ ھەممىمىزنى ئۆز 
ۇنيا د پەرزەنتلىرىمىزنىئانىالردىن قىلس   ۇن  -  ئۇنى تۇلۇق ئادم قىلىۇىغان ئاتا تونۇپ

 قىلسۇن! سالىھەلەردىنرسەن قىلىۇىغان سالىى ۋە ۋە ئاخىرەتتە بىزنى خۇ
﴿ َ ْْ ٍ َواْجَعلْنَا لِلُْمتَِّق ُْ ْع

َ
َة أ يَّاتِنَا قُرَّ ْزَواِجنَا وَُذرِّ

َ
ا َربَّنَا َهْب َلَا ِمْن أ  ﴾ إَِمام 

ۋە ئەۋالدلىرىمىز ئارقىلىې شادلىې بېغىشلىشىڭنى  خوتۇنلىرىمىزرەببىمىز! بىزگە  ئى﴿
 ئايەت(.-62  ورقان سۈرە) ﴾ۋادارالرنىڭ پېشۋاسى قىلغىنتىلەيمىز، بىزنى تەق
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 مەرھۇم مەھمۇد دامولالھ ھاجى ھەققىدە
تەس   ىرى دەۋرىمىزدىكى دىنىي زمتالر ئىچىۇە ئانا دىيارىمىزغا نىس   اەتەن   ھاجى دممولال مەھمۇد

يى يۇقىرى  تۆھپىس    ى كۆپ  خەلق ئ اممىس    ىنى ي ھۆرمىتىگە ئېرىش    كەن تۆھپىكار ۇز ر  ئ ابر
دممولالمنى  ي ئۇنتۇلم  اس ھ  اي  اتى كەڭ دىنىي زمتالرنى  ي ۋە تەق مدمر  مەھمۇدۆلىم  االرنى  ي بىرى. ئ

مۇس ۇلمانالر جامائىتىنىي ھۆرمەت ۋە س ېغىنىش بىلەن ئەس لىشىگە ھەم ئۆگىنى  ئۈلگە قىلىشىغا 
 ئەرزىيۇىغان شەرەپلىك ھايات.

يېزم ياۋم كەنتىۇە تۇرس  ۇن  يىلى قارمقاش ناھىيەس  ىنىي قارمس  اي–0926ھاجى  دممولال مەھمۇد
ئىس    ىملىك نامرمت دېھقان ئائىلىس    ىۇە تۇغۇلغان. مەكتەپ يېش    ىغا يەتكەنۇە پەننىي مەكتەپتە 

يىلى قارمقاش –0951گىنىشكە ھېرىسمەن بۇ ئۆسمۈر رەك  چېچەن  دىنىي ئېلىملەرنى ئۆېئوقۇغان. ز
كى چوڭالر ھەم بىر قىس   ىم يىلى يۇرتىۇى–0952رىس   ەدە بىر مەزگىل ئوقۇغان. ناھىيەس   ىۇىكى مەد

قول ئىلكى ۇە ب ار كىش    ىلەر ياردەم قىلى   ئۇنى ئىنىس    ى بىلەن بىللە قەش    قەردىكى دمڭلىق 
ياشقا كىرگەن  07ئوقۇپ كاتتا ئۆلىما بولس ىكەن دېگەن ئارزۇدم يولغا س ېلى  قويغان.  ىس ىلەردەمەدر

ق بىرىۇىن دمڭلى–ئېلى  بىر رىنىي كۈتكەن ئۈمىۇىنىبۇ ئۆسمۈر ئىنىسىنى ئەگەشتۈرۈپ  يۇرتۇمشلى
لەن ئۇكا ئىككىي–ھەر قەش    قەرگە يېتى  كەلگەن. ئاكالەر بار قەدىمىي ش    ەىئۆلىماالر ۋە مەدرىس    

ي ىسىۇە بىلىم تەھسىل قىلغان. بۇ يەردە قەشقەرنىسىنىي مەدرىسقەشقەرگە كېلى  ھېيىتگاھ جامە
خۇن دممولالمالردم   ھاش    ىمامالدممول ئابۇۇرەش    ىۇۋى  ەئابىۇىن مەۋلك اتت ا ئۆلىم الىرى ۇىن زەينۇل

يىلى ئوقۇش  نى تاماملىغان. بۇ يىلالردم س  ىياس  ىي س  اھەدە س  ولچىللىق ش  امىلى –0971ئوقۇغان. 
بارغانس    ېرى كۈچەيگەن بولغاچقا  مەدرىس    نى تاماملىغان ئوقۇغۇچىالر مەجاۇرىي ھالۇم كەس    پىي 

سودم ئىۇمرىسىگە  ۋىاليەتلىك تاش قى قەش قەر مدممولال مەھمۇدئورۇنالرغا خىزمەتكە ئورۇنالش تۇرۇلغان. 
 ئىنىس  ىيۇڭ زمۋۇتىنىي گىلەم توقۇش س  ېخىغا ئىش  چىلىققا ئورۇنالش  تۇرۇلغان. –قارمش  لىق تېرە

ئەش يا ئىۇمرىس ىگە ش وپۇرلۇققا ئورۇنالشتۇرۇلغان. نورمال دىنىي ئېتىقاد -قەش قەر ۋىاليەتلىك ماددىي
يىلىغىچە گېلەم س    ېخىۇم –0978م دممولال ھمۇدمەپائالىيىتىمۇ قاتتىق چەكلىنىۇىغان بۇ يىلالردم 

ئىش لىگەن. ش ۇ يىلى تەش كىلنىي ئورۇنالش تۇرۇش ى بىلەن تۆۋەنگە چۈشۈرۈلۈپ يوپۇرغا ناھىيەسىگە 
بۇ يىلالردم  ئەۋجىگە چىقق  اننى  ي تەتۈر قۇيۇنلىرى ت  ازم  «مەدەنىيەت ز ر ئىنقىالبى»ئەۋەتىلگەن. 

نلەرنى باش    تىن كەچۈرگەن. يوپۇرغىۇىكى كۈنلەردە ن اھ ايىتى مۇش    ەققەتلى ك كۈ مدممولال مەھمۇد
دممولالمنى  ي ئىلىمى ۋە پەزىلىتىگە ق  ايى  ل بولۇپ   مەھمۇدخەلقچىللىق ئېڭى كۈچلۈك بىر ك  ادىر 

نوپۇس    لىرىنى س    ۆكۈپ بېرەي  ئاياللىرىنى ئېلى  ئۈرۈمچى تەرەپكە »كۆرۈۋمتقان كۈنىگە ئېچىنى   
دەپ ياردەم قىلى  يولغا سېلى  قويغان. « قەدەر كەڭرى چىقى  كەتسىلە  ئۇ يەرلەردە سىياسەت بىر

مە ئۈرۈمچىگە چىققان دەس  لەپكى كۈنلەردە ئاق مەس  چىتتە جامائەت بىلەن تۇن ى جۈ مدممولال مەھمۇد
 .ىكەنئىچىۇىن بۇقۇلۇمپ يىغالپ كەتكەن–نامىزىنى خاتىرجەم ئوقۇپ  ئىچ

ەھەللىس    ىنىي د قمۇش    ىۇم س    ودم نىۇىكى خوتەن مۇئۈرۈمچىۇە س    ايااغ رمي مدممولال مەھمۇد
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قىلىۇىغان قادىرئاخۇن د رىكەش  يۈس    ۈپ ئاخۇن د رىكەش دېگەن خوتەنلىك كىش    ىلەرنىي يېنىۇم 
تۇرۇپ  تىرىكچىلىك پۇرس  ىتىنى ئىزدىگەن. بىر قېتىملىق مېھمانۇمرچىلىقتا تاالق مەس  ىلىس  ىگە 

ىۇە پەيۇم بولۇپ قالغان بۇ بەرگەن پەتى مس    ى ب اش    قىالرنى ھەيرمن ق ال ۇۇرغ ان. مېھم انالر ئۈرۈمچ
ئاققۇۋۇق  نىي ئادەتتىكى كىش  ى ئەمەس  لىكىنى تونۇپ يېتىش  كەن. بولۇپمۇ «س  ەرگەردمن كىش  ى»

س ېس ىق ئۆس تەڭنىي بويىۇم ئولتۇرۇشلۇق تەق مدمر مۇسۇلمان ر زى ھاجىم تۇماقچى  )نەنمىن( دىكى
تەكلى   مدممولال ەھمۇدمدممولالمغا كۆپ ياخش    ىلىق قىلغان. بۇ يىلالردم  مەھمۇددېگەن كىش    ى 

 ئۇلەم توقۇشنى ئۆگەتكەن. ېباش النغۇ  مەكتەپنىي ئوقۇغۇچىلىرىغا گ–5بىلەن ئۈرۈمچى ش ەھەرلىك 
 مىنىي موللىقى بىلەن كىش    ىلەر ئارىس    ىۇم تونۇلغان. ش    ۇ س    ەۋەبتىندىنىي جەھەتتىكى ئىل

مەتكە س  ازمۋەر ئۆلىما مەس  چىتىنىي ئىمامى  ئۈرۈمچى  تۇرپان تەۋەس  ىۇە ئاالھىۇە ھۆر ئاققۇۋۇقتىكى
ەتتە ي»دم تۇرۇشلۇق دمڭلىق شاگىرتلىرى ( شىخاباساياويى)شاھى مەردمن قارىمنىي ۋە ئۇ كىشىنىي 

يىلى ئىككىنچى قېتىملىق –0965ھ ملى خېلىال ياخش  ى بولغان. ئە–نىي ھېمايىس  ىۇە ھال«قارىم
نە خېنىمنى ئەمرىگە ياش   لىق ئامى 40ئائىلە تۇرمۇش   ىنى قۇرۇپ  ش   اھى مەردمن قارىمنىي قىزى  

ئاخىرالش  قان. نەتى ىۇە مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى « مەدەنىيەت ز ر ئىنقىالبى»ئالغان. ئۇزمق ئۆتمەي 
م ئوقۇش غۇچىالرنىي مەكتەپ ھاياتى مۇنتىزلەم توقۇش    قا س    ېلىش خاتالىق دەپ قارىلى   ئوقۇېگ

دممولالمنىي تىرىكچىلىك يولى  مەھمۇدبىلەن ئۆتىۇىغان بولغان. گەرچە بۇ ياخشى ئەھ مل بولسىمۇ  
بىلەن تونۇلۇپ دمڭ چىقارغان توخت اپ ق الغ ان. بۇ چاغۇم ئۈرۈمچىۇە تامچىلىق جەھەتتىكى ھۈنىرى 

ئۇك ا يەتتە ق ارىم م اخمۇت دممولالمنى ئۆزلىرى بىلەن بىللە ت امچىلىق قىلىش    ق ا تەكلى  –ئ اك ا
   ئىتىەتتە قارىمالرغا قوش  ۇلۇپ  تام بىلەن بىللە يخېنىم ئايالى ئامىنە  مدممولال مەھمۇدقىلغان. 

ئائىلىس   ىنى قامۇىغان. ئابۇۇرېھىم  مۇھەممەت  ئابۇۇلال  يۆتكەپ    كېس   ەكقىلى س   ۇۋمقچىلىق 
ماخمۇت دممولالمغا  الرئۇكا قارىم–  ھەبىاۇلال ئىسىملىك يەتتە ئاكاھەس ەن  ئىس مائىل  ئابۇۇرمخمان
 س  اييەتتە قارىمنىي  مدممولال مەھمۇدەۋەبتىن قىالتتى. ش  ۇ س   ەئىنتايىن ھۆرمەت بىلەن مۇئامىل

ئايال –م ئەردممولال مەھمۇديىلى –0968تۇرغان. دىكى قورۇس    ىۇم ئىككى يىل ئول( ش    ىخابا) بويى
يۈەن پۇلىغا ئۈرۈمچىنىي ئىتتىپاق يولىۇىكى خان س  ارمي  4211تىرمىش  ى  توپلىغان –تىرىش  ى 

تىن  21لىق ئۆينى س   ېتى ملغان. يېش   ى دېگەن يەردىن  مەس   ئۇد س   ەبرى قورۇس   ىۇىن ئۈ  ئېغىز
گىلىكى بەرپا قىلى  تۇرمۇش    ىغا ېئائىلە ئ مدممولال مەھمۇدئاش   قانۇم مۇس    تەقىل ئۆيى بار بولغان 

لەم ېلەم توقۇش ئۆيى قىلى  ئايالى بىلەن گېكاپالەتلىك قىلىش مەقس    ىتىۇە بىر ئېغىز ئۆيىنى گ
 بۇ كىشىنىي»ئايال –ەھەللىۇىكى بىر جۈپ ئەررۇپ  شۇ متوقۇغان. تېخى بىر پارچە گېلەم پۈتمەي تۇ

دممولالمنى ي كىچى  ك مەھمۇد  دەپ دمدالپ  بۇالرغ ا ئ ارمم بەرمىگەن.« ئۆيىگە توال ئ ادەم كېلى ۇىكەن
ۇە قىلغ  ان. قوتۇر ې  دممولالمنى  ي يۈرىكىنى ز مەھمۇدئوغلىنى ئۇالرنى  ي ئوغلى توال بوزەك قىلى    
 ەھمۇدمبىزمر بولغان  قلىرىۇىنش نىسىنىي ئاۋمرىچىلىئاكتىپلىق پىس خىكىس ى كۈچلۈك بۇ ناچار قو

دېگەن ئاتىالر س    ۆزى « يامانۇىن يار بويى قا »بۇ نادمن قوش    نىلىرى بىلەن تەڭ بولماي   مدممولال
نىي تارچۇقىۇىن ئۆي )س  ۇس  ەي گوڭس  ى(  «كۆكتات ش  ىركتى»بويىچە ئوتتۇرم كۆۋرۈكنىي يېنىۇىكى 

ىيە ۋە ھۆكۈمەت س    ىي  اس    ەت جەھەتتە ئىلگىرىكىگە ئېلى    كۆچۈپ كەتكەن. بۇ يىلالردم پ  ارت
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ئوخش ىمايۇىغان ياخش ى يۈزلىنىش ش ەكىللەنۇۈرى متاتتى. دىنىي ئىش الرنى باش  قۇرۇشمۇ بارغانسېرى 
ئوتتۇرم كۆۋرۈكتىكى ھامۇت قازمخۇنۇمنىي  مدممولال مەھمۇدياخش  ىلىنى متاتتى. مۇش  ۇنۇمق پۇرس  ەتتە 

ېھىم قارىھاجىم )يەتتە قارىمالرنىي بىرى( غا ياردەمچى ئىمام مەسچىتىۇە ئىماملىق قىلى متقان ئابۇۇر
يىلى بۇ جامائەت مەس  چىتنى يېڭىالپ س  ېلىش  قا تۇتۇش –0981  باال ئوقۇتۇش  نى باش  لىغان. بولغا

 انۇىللىق بىلەن كۈ  چىقىرى   ىئ اخىر بۇ قۇرۇلۇش    ق ا ب–م ب اش    تىندممولال مەھمۇدقىلغ ان ۇم 
 غان. جامائەتنىي ئالقىشىغا سازمۋەر بول

پارتىيەنىي دىنىي س  ىياس  ىتىۇىكى ۋە ھۆكۈمەتنىي دىنىي ئىش  الرنى باش  قۇرۇش جەھەتتىكى 
ئى ابىي ئۆزگىرىش   لىرى نەتى ىس   ىۇە ئاپتونوم رميونىمىزدىن ھەجگە بارىۇىغان يول ئېچىلى   ھەج 

ۇ مممەھمۇد دممولالپەرزىنى ئادم قىلىش ئارزۇسىۇىكى كىشىلەر ئۈچۈن ز ر خۇشاللىق ئېلى  كەلگەن. 
يىلى ھەج س    ەپىرىنى ئادم قىلغىلى يولغا چىققان  كۈتمىگەنۇە ھەجگە -0982مۇش    ۇ پۇرس    ەتتە 

بىللە يولغا چىققان كىش   ىلەر بىلەن بىللە پاكىس   تانۇم تۇرۇپ قالغان. بۇ كىش   ىلەر   ئۈلگۈرەلمەي
ىي ئاتىس  ى ش اھى مەردمن قارى ۋە ئۇ كىش  ىندممولالمنىي ياش ىنى  قالغان قېين مەھمۇدئارىس ىۇم 

ئوغلى قاتارلىق كىش    ىلەرمۇ بار ئىۇى. بۇ بىر توپ كىش    ىلەر ئەل ئۆمرىۇە ئارمن ئوغلى  قىزى  كۈي
كەلگەن بۇ ھەج قىلىش پۇرس  ىتىنى قولۇىن بېرى  قويماس  لىق ئۈچۈن  يانۇۇرقى يىلىۇىكى قۇربان 

چەكسىز  يىلى ئانۇىن ھەج پەرزىنى ئادم قىلى  –0985پاكىستانۇم بىر يىل تۇرۇپ   ھېيتنى كۈتۈپ 
خۇش    اللىق بىلەن ئ ان ا ۋەتىنىگە ق ايتى   كەلگەن. ئۈرۈمچىنىي يۆجىنگەي دېگەن يېرىۇىن كەڭ 

ھەجۇىن كەلگەنۇىن كېيىن  ۋمقتىنى چىي تۇتۇپ  دىنىي  مدممولال مەھمۇدكۇشادە ئۆي سېتى ملغان 
 –جاي ئانىالر ش   ىن اڭنىي–مولالمنىي دمڭقىنى ئاڭلىغان ئاتادم مەھمۇدئوقۇتۇش   نى كۈچەيتكەن  

 دممولالمنىي تەربىيەسىگە ئەۋەتى  بەرگەن. مەھمۇدجايلىرىۇىن بالىلىرىنى 
دممولالم ج امائەتنى  مەھمۇدئۈرۈمچى خ انتەڭرى مەس    چىتىنى يېڭىالپ س    ېلىش جەري انى ۇم 

ھەرىكەتلەنۇۈرۈپ  مەس چى  قۇرۇلۇش ىنىي ئوڭۇش لۇق پۈتۈش ىگە ھەر جەھەتتىن ھەس  س  ە قوشقان. 
زمتنى قىزغىن ھىمايە قىلى   الرنى يۈرۈشتۈرۈش جەھەتتە پارمسەتلىك بۇ جامائەت بىلىمى مول  ئىش

 يىلى سەلەي قارىيۇىن كېيىن خانتەڭرى مەسچىتىگە ئىمام  خاتىالىققا بېكىتكەن.–0986
 –ر مەنىس    ىنى چۈش    ىنى  ۇىغ  ان  پ  ارتىيەئىكرممىنى  ي چوڭقۇ–ج  ام  ائەتنى  ي ئىززەت–ئەل

بۇ  مدممولال مەھمۇدەتلىرىنى ھېمايە قىلىۇىغان ھۆكۈمەتنىي دىنىي ئىش    الرغا ئاالقىۇمر س    ىياس    
مەس    چىتنى ي ئىم ام  خاتىالىقىنى ناھايىتى ياخش    ى ئادم قىلغان. ش    ۇنىي بىلەن بىللە  بار 

دىن ئارتۇق  011ئىمك انىيەتتىن پ اي ۇىلىنى    تالى  تەربىيەلەش    نى چىي تۇتۇپ  ھەر قېتىمۇم 
س  تىتۇتىغا يولغا س  ېلى  ىنىاڭ ئىس  الم ئتالىپنى ھەقس  ىز تەربىيەلەپ  ئۇالرنىي ئالۇىنى ش  ىن 

تۇرغان. دىنىي ئوقۇتۇشنى پۈتۈن ئىخالسى بىلەن ئەستايىۇىل  ئۈنۈملۈك ئېلى  بارىۇىغان بۇ مۆتى ەر 
زمتنىي ئوبرمزى تالىپلىرىنىي نەزىرىۇە بارغانس   ېرى يۈكس   ەلگەن. تالى  تەربىيەلەش   نى ئىنتايىن 

بارلىق زېھنىي كۈچىنى يارمملىق  ئاڭلىق  مممولالد مەھمۇدمۇھىم دىنىي خىزمەت دەپ بىلى ۇىغ ان 
 تالىپالرنى تەربىيەلەشكە سەرپ قىلغان.

 –وغرم  نەتى ىلى  ك خىزمەتلىرى  ئەلدممولالمنى  ي دىنىي ئىش    الر جەھەتتىكى ت مەھمۇد
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ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىنى  ي –ىگە ئېرىش    ىش بىلەن بىللە پ  ارتىيەج  ام  ائەت نى  ي ھ ې م  ايىس    
ئاپتونوم رميون  ئۈرۈمچى  مدممولال مەھمۇدش  كەن. ش  ۇنۇمق بولغاچقا مۇئەييەنلەش  تۈرۈش  ىگىمۇ ئېرى

بولۇپ باھالىنى  « بەش  تە ياخش  ى دىنىي زمت»ش  ەھىرى ۋە تەڭرىتاغ رميونى بويىچە ئۇدم نەچچە يىل 
نۆۋەتلىك –7ئايۇم ئۆتكۈزگەن –04يىلى –0992مەملىكەتلىك ئىس   الم دىنى جەمئىيىتى تەقۇىرلەنگەن. 

ىك يىغىننىي ھەيئەت نۆۋەتل–6ئ اي ۇم ئۆتكۈزگەن –0يىلى – 4111ەزمس    ى  يىغىنىنى ي ھەيئەت ئ
 -4110ننىي ھەيئەت ئەزمس   ى بولغان. نۆۋەتلىك يىغى–8ئايۇم ئۆتكۈزگەن –5يىلى –4117ئەزمس   ى  

ئايۇم بېي ىڭۇم قۇرۇلغان جۇڭگو ئىس الم دىن ئىشلىرىغا يېتەكچىلىك قىلىش ھەيئىتىنىي –2يىلى 
نۆۋەتلى  ك خەلق قۇرۇلتىيىنى  ي ۋەكىلى بولغ  ان. –8اپتونوم رميونلۇق ھەيئەت ئەزمس    ى بولغ  ان. ئ  

نۆۋەتلىك ھەيئىتىنىي دمئىمىي ھەيئەت –6  -7  -5ئاپتونوم رميونلۇق ئىس    الم دىنى جەمئىيىتى 
نۆۋەتلىك  – 00  - 01  - 9  - 8  - 6ئەزمس  ى بولغان. س  ىياس  ىي كېڭەش ئۈرۈمچى ش  ەھەرلىك 

نۆۋەتلىك  – 5  - 2چى ش   ەھەرلىك ئىس   الم دىنى جەمئىيىتى كومىتېتى ئەزمس   ى بولغان. ئۈرۈم
 – 6  - 7  - 5  - 2ھەيئىتىنىي مۇئاۋىن رەئىس  ى بولغان. س  ىياس  ىي كېڭەش تەڭرىتاغ رميونلۇق 

تەڭرىتاغ رميونلۇق ئىسالم دىنى  ۋىن رەئىسى بولغان. ئۈرۈمچى شەھىرىنۆۋەتلىك كومىتېتىنىي مۇئا
 ىك ھەيئىتىنىي رەئىسى بولغان.نۆۋەتل – 2  - 2  - 4جەمئىيىتى 

 مەھمۇدھۆكۈمەت ئالۇىۇم تېگىش   لىك ھۆرمەت ۋە ئېترمپقا ئېرىش   كەن –جامائەت ۋە پارتىيە–ئەل
ۈنۈملۈك ھەم ئۆزىنى ي تۈرلۈك ئىمتىي ازلىرىۇىن توغرم پايۇىلىنى   دىنىي خىزمەتنى ھەم ئ مدممولال

ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىغا ئەينەن  –ىيەئىس  تەكلىرىنى پارت–جامائەتنىي ئارزۇ–ياخش  ى ئىش  لىگەن. ئەل
خەلق مەنپەئەتىگە پ  اي  ۇىلىق ئىش    الرنى ر ي  اپق  ا چىق  ارغ  ان. ي  ارمملىق  ئ  اڭلىق   توغرم يەتكۈزۈپ

ش   اگىرتالرنى كۆپلەپ تەربىيەلەپ  تۈرلۈك دىنىي خىزمەتلەرنىي ئوڭۇش   لۇق بولۇش   ىغا كۆرۈنەرلىك 
ئىچىۇىن ئۈرۈمچى شەھىرىنى ئۆز ئىچىگە  دممولالم تەربىيەلىگەن شاگىرتالر مەھمۇدھەس سە قوشقان. 

ئالغان ھەرقايس ى جايالردىكى چوڭ مەسچىتلەردە ئىمام  خاتىالىق قىلى متقان شاگىرتالر بۇ مۇنەۋۋەر 
دىنىي زمتنىي ئارزۇس ىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ  ئەجرىنى ئاقالپ  ئۆز تەۋەسىۇىكى جامائەتنىي ئالقىشىغا 

 گەن.مۇيەسسەر بولغۇدەك خىزمەتلەرنى ئىشلى
ئالۇىنقى يېرىمىۇم جاپالىق ئۆگىنىش ۋە مۇشەققەتلىك ھايات قىسمەتلىرىنى باشتىن  ئۆمرىنىي

ش   اش   ال كېچىنى كەچۈرگەن  ئىس   الھات  ئېچى ېتىش يولغا قويۇلغان كېيىنكى كۈنلەردىمۇ ھەم ئوخ
ىگەن تۈركۈم ت  الىپالرنى تەربىيەل–ت ئۈچۈن خىزمەت قىلغ  ان ۋە تۈركۈمج  ام  ائە–كۈن  ۇۈزگە ئۇالپ ئەل

ئېلى   ئىككىنچى قېتىم ھەج پەرزىنى ئادم  خ انىمنىيىلى ئ اي الى ئ امىنە –4101م دممولال مەھمۇد
ئاينىي –04ئۆت ياللۇغى قوزغىلى   دمۋمالش ئۈنۈم بەرمەي    قىلى    ق ايتى   كەلگەن ۇىن كېيىن

ن كۆپ ىس  الم دىنى ئۈچۈجامائەت ئ–نىي دەرگاھىغا س  ەپەر قىلغان. ئەلھيېش  ىۇم ئالال 62كۈنى –08
تالۇىم دېمەي خىزمەت قىلغان بۇ كاتتا زمتنىي دەپنە مۇرمس    ىمىنى ز ر دمغۇۇغا بىلەن –يىل ھاردىم

 ن!يىقان يېرىنى جەننەتتە قىلسۇن  ئامئۇزمتقان. ئالالھ مەرھۇمنىي يات
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نىڭ قىسقىچە ىتەڭرىتاغ رايۇنلۇق خانتەڭرى مەسچىت

 تارىخى
ئازمدلىق يولى  يجەنۇبىرميون بولغان تەڭرىتاغ  ئۈرۈمچى ش    ەھرىنىي كىنۇىكى مەس    چىتىخ انتەڭرى 

 A337ر يخەت نومۇرى: نومۇر -26شىمالىي باش بۆلىكىنىي غەربىگە جايالشقان. ھازىرقى ئىشىك رەت نومۇرى
قەش  قەر »ئۆتكەن ۋمقىتالردىكى نامى دەۋرى ئۆزگىرىش  كە ئەگىش  ى  مۇناس  ى  ھالۇم  مەس  چىتنىيبۇ 

ر زى »  «رەستە مەسچى »  «نەنگۈەن مەسچى »  «مەسچى  مېننەن»  «مەركىزى مەسچى »  «مەسچىتى
دېگەن ئوخشىمىغان نامالر بىلەن ئاتىلى  كەلگەن. بۈگۈنكى ھەي ەت قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان « ھاجى مەسچىتى

يىلىنىي ئاخىرى پۈتكۈزۈلۈپ پايۇىلىنىش  قا باش  لىغانۇىن كېيىن -0986بىناس  ى  مەس  چى كۆركەم يېڭى 
 دەپ ئاتاش ئومۇمالشتى. « مەسچىتىخانتەڭرى »ىغا مۇۋمپىق ئارزۇس جامائەتنىي-ئەل

ردىمۇ دىن ئىاارەت قااليمىقانچىلىق ئەۋجىگە چىققان يىلال«مەدەنىيەت ز ر ئىنقىالبى» مەس   چى بۇ 
 جەھەتتىن ساقالپ قېلىنغان. يئاساسى تەرۇزغا ئۇچۇرىماي-دەخلى

ئومۇمىي -2 ىزى كومىتېتىنۆۋەتلى  ك مەرك-00يېقىنقى يىلالر بولۇپمۇ ج ك پ  مەس    چى   بۇ 
ۋەكىل رميونىۇىكى كېيىن مۇن اس    ى ەتلى ك باش    قۇرۇش ئورگانلىرىنىي نەزىرىۇە ئۈرۈمچى  ى ۇىنيىغىن

-دەپ قارىلى  كەلمەكتە. نام ىس   ورۇن دىنىي پائالىيەت س   ىرتقا ئېچى ېتىلگەن قانۇنلۇق خارمكتېرلىك
 ى.قامۇسالرغا كىرگۈزۈلۇ-شەرىپى مۇناسى ەتلىك نوپۇزلۇق تەزكىرە

يىلى -0985خەلق بانكىس  ىنىي  رميونلۇقئاپتونوم -ھازىرقى تۆت پاس  ىلى ش  ىمالى مەس  چىتنىي
ىلەر ئاھال-ئايۇم پۈتتۈرگەن ئېگىز قەۋەتلىك بىرلەش مە ئىشخانا بىناسى بىلەن چىگىرلىنىۇۇ. غەربى-01

 «رلىقلىرىمەدەنىيەت ي ادىكا»ت ار كوچ ا ئ ارقىلىق  -ىرلىنى ۇۇ. جەنۇبىېگئولتۇرمق بىن الىرى بىلەن چ
 جەنۇبى ئازمدلىق يولى.– گىرلىنىۇۇ. شەرقىيېسارمي بىناسى بىلەن چ

 دەسلەپ بىنا بولۇشى مەسچىتنىڭبۇ  
يىللىرىۇىن كېيىن بىنا قىلىنغان بولۇپ -51ئەسىرنىي -09 مەسچى يازما مەناەلەر ۋە ئەس لىمىلەرگە قارىغانۇم بۇ 

بىنا بولغانۇىن  مەس  چى ھېس  ابلىنىۇۇ. بۇ  مەس  چى ە قەدىمى يىلۇىن ئارتۇق تارىخقا ئىگ 051يىلقى ھېس  ابتا -4102
 شەكىللىنى   بىر قىسىم ئۆلىماالر قازى بولغان.  مەھكىمە شەرئى يىلغا قەدەر غەيرى رەسمىي-0951تارتى  

مۇس  ۇلمان  ئەترمپىۇم ھەر خىل كەس  ىپتىكى مەس چىتىيىللىرىۇىن كېيىن ھازىرقى خانتەڭرى -0851
ئەينى  ۋەجىۇىن ش  ۇمەس  چى  بولۇش ئېھتىياجى تۇغۇلغان.  ۇرمقالش  قان س  ەۋەبلىكئاھالىلەر كۆپرەك ئولت

نەۋريااي )ئەسلى يۇرتى  چاغۇم جامائەتنىي ھىمايىس ىگە ۋە قوللىش ىغا ئېرىشكەن تەرەققىپەۋەر  خەلقپەرۋەر
كېيىن ئۈرۈمچىگە يىللىرىۇىن -0681  قەش  قەر كونا ش  ەھەر ناھىيە ئوغۇس  اق يېزىس  ى غۇجۇل كەنتىۇىن

ېلى  ئولتۇرمقالش   قان جامائەت ئەربابى( نىي باش   المچىلىقى  ھەر مىللەت مۇس   ۇلمان ئاممىس   ىنىي ك
ئاددىي مېتىر كۆلىمىۇە  كى مدرمت 481يىللىرىۇىن كېيىن تەخمىنەن -0851ئىقتىس    ادىي ياردىمى بىلەن 

 مان ئاممىسىنىيئەترمپىۇىكى ھەر مىللەت مۇس ۇل كېس ەك تام قۇرۇلمىلىق نامازخانا بەرپا قىلى   نەنمېن
ئەڭ  مەس    چىتىنىيجەم بولۇپ  ن ام از ئوقۇش س    ورۇنىنى ھازىرالپ بەرگەن. مانا بۇ بۈگۈنكى خانتەڭرى 
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 دەسلەپكى ئاساسى. شۇنىڭۇىن  ئېتىاارەن بۇ جامە بىر قانچە قېتىم يېڭىالپ ياسالغان.
نكى ان. چۈدەسلەپكى چاغۇىكى سىرتقى ئىشىكى شىمالى تەرەپكە قارىتى  ئېچىلغ مەس چىتنىيبۇ 

قۇۋۇقى  ۇىن  ( نى  ي نەنمېن汉城بۇ چ  اغالردم ئۈرۈمچى  ۇىكى ئۈ  قەلئەنى  ي بىرس    ى بولغ  ان خەنچى  ك )
يول بولۇپ ش  ەكىللەنمىگەن  چىققانۇىكى نەنگۈەن يولى )ھازىرقى جەنۇبى ئازمدلىق يولى( تېخى رەس  مىي

كوچىس  ى « ش  ىنلۇرېن»بولغاچقا قاتنايۇىغان ئاس  اس  لىق يول غەرب تەرەپتىكى دمش  ىمىنغا س  وزۇلغان 
قىسمىۇم پاختا ئوقەتچىلەر كۆپرەك بولغاچقا ئۇيغۇر قېرىنۇمشالر  )تودمۋخاڭ( ئىۇى. بۇ كوچىنىي ش ەرقىي

 دەپ ئاتايتتى.« پاختا كوچىسى»بۇ كوچىنى 
 مەسچىتنىڭ ئىككىنچى قېتىم يېڭىالپ ياسىلىشى

مېتىر  كى مدرمت 255ئىككىنچى قېتىم تەخمىنەن  (يىلى-0211ھى رىيە )يىلى -0884مىالدىيە 
ە جەنۇب تەرەپك ا ياسالغان. ئورنى ئەسلىۇىكىۇىنكۆلەمۇە تاش  كېسەك  ياغا  قۇرۇلمىلىق يېڭى نامازخان

(  سۈننەتخانا ۋە ئاي منچە خانىقانامازخانا ) –مېتىر س ۈرۈلۈپ سېلىنغان. بۇ قېتىمقى يېڭى مەسچى   01
ىلگەن. قۇرۇلمىس    ى ياغا  جازىخورلۇق قىلى  كۆلىمى كېڭەيت مازخانات اپقان. نا )دمالن( دىن تەركى ب

بىرىگە چېتىش تۇرۇلۇپ(پۇختا ياسالغان. بۇ قېتىمقى مەسچى  قۇرۇلۇشىغا -)تۈۋرۈك  لىم  جەگلىرى بىر
نەۋرىيااي  ئىارمھىم ھاجى خوتەن  دمنىش ھاجى د رىگەر )س  ەكس  ەن خالتا( قاتارلىق يۇرت مۆتى ەرلىرى 

مانۇىكى بىناكارلىق قۇرۇلۇش ئۇس   تىس   ى بولغان نىياز ئاخۇن باش   چىلىق قىلغان. قۇرۇلۇش ئەينى زم
 تامچى يېتەكچىلىكىۇە پۈتتۈرۈلگەن.

 ياسىلىشىيانداش قوشۇمچە بىنانىڭ 
-0914ن كېيىن يەنى مىالدىيە يىلۇى 41پۈتۈپ  بۇ ئىككىنچى قېتىم كېڭەيتى  ياس الغان مەسچى 

ەت بېرىش   ى بىلەن ئۆس   مۈرلەرنى ئوقۇتۇش كەڭ جامائەتنىي تەلىپى ۋە مەد (يىلى-0241ھى رىيە ) يىلى
ئېھتىياجى س  ەۋەبلىك مەس  چى  يېرىنىي ش  ىمالىي تەرىپىگە )ھازىرقى خەلق بانكىس  ى قورۇس  ى تەرەپكە( 

بىر  مېتىردىن ئوش  ۇق كۆلەمۇە ئىككى قەۋەت ياغا   خىش  كېس  ەك قورۇمىلىق كى مدرمت 211تەخمىنەن 
 ئۆزىنى باقىۇىغان-ت پۈتۈنلەي دۇكان قىلىنى   مەسچى  ئۆزقەدەر زممانى ى بىنا ياس الغان. بىرىنچى قەۋە

كىرىم مەناەس ى قىلىنغان. ئىككىنچى قەۋەتنىي كۆپ قىس مى س ىنى  قىلىنى  ئۆسمۈرلەرنى ئوقۇتۇش 
ئۈرۈمچىگە كېلى  ئولتۇرمقالش    قان ئارقىلىق قەش    قەر  يولغا قويۇلغان. دەس    لەپكى چاغالردم مەرغۇالنۇىن

-(  ئابال ھاجى )نام0960-0880(  ئىسمائىل قارى ھاجى زمھى  )0926-0865ق )ئابۇۇخالىق دممولال سادى
يىلى -0921ىس  ئوقۇتقۇچى بولغ  ان. ركېيىن مۇددەر-ئەم  ال ى ئ ېنىق ئەمەس(ق  ات  ارلىقالر ئىلگىرى

باش    النغۇ  مەكتەپ( كە -5مەكتەپ )ھ ازىرقى  ب اش    النغۇ -6ئوقۇغۇچىالر كۆپىيى   ئەينى چ اغ ۇىكى 
 ڭۇىن بېرى مەسچى  ئىچىۇە قەرەلسىز تالى  ئوقۇتۇش دمۋممالشقان. قوشۇۋېتىلگەن. شۇنى

 ياسىلىشىپەشتاقلىق دەرۋازىنىڭ 
ئاس   اس   لىق يول  ئازمدلىق يولى( رەس   مىي ييىللىرىۇىن كېيىن نەنگۈەن يولى )ھازىرقى جەنۇبى-0941

خېلى ئىچكىرىۇە  ىۇىنغەرب تەرەپ نىيبولۇپ ئاۋمتالش  قان. ئۇ چاغۇم مەس  چى  نامازخانىس  ى ئورنى چوڭ يول
ئىۇى. ش  ەرق تەرەپتە ر زى ھاجى )يى اڭ( )ئەينى چاغۇم مەس  لىھەت كېڭەش  نىي مۇئاۋىنى بولغاچقا يى اڭ 

-ىگەرلەرنىي ئاتا مىرمسى ھېسابىۇم ئۆير( ۋە دمنىش ھاجى ئوغلى ئابۇۇرمھمان د 0924-0861دەپ نام ئالغان  
مزىس    ىنى ش    ەرق تەرەپكە قارىتى  ئېچىش ئۈچۈن دۇكانلىرى بار ئىۇى. بۇنۇمق ئەھ ملۇم مەس    چىتنىي دەرۋ

ج ام ائەتنىي تەلىپى بويىچە ر زى ھاجى يى اڭ بىلەن ئابۇۇرمھمان د رىگەر مەس    لىھەتلىش       ئالالھنىي 
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رىزملىقىنى تىلەپ ئۆز مىرمس  ىۇىن تېگىش  لىك يول ئېچى  مەس  چىتنىي پەش  تاقلىق دەرۋمزىس  ىنى ياس  اپ 
 لىشىگە ئېرىشكەن. ىائەتنىي دۇئاسىغا ۋە مەدھىيچىقىش ئىمكانىيىتىنى ھازىرالپ كەڭ جام

 يىلى-0940يىل  ۇىن كېيىن يەنى مىالدىيە  51بۇنى  ي بىلەن مەس    چى    بىن  ا بولۇپ تەخمىنەن 
 ( يېتەكچىلىكى  ۇە ج  ام  ائەت0925-0892ئەمەتخ  ان دمرىن پوالت ) تەرەققىيپەرۋەر (يىلى-0221ھى رىيە )

شەرق تەرەپكە ياغا  ماتېرىيالىنى ئاساس  مېتىر 05كۈچى بىلەن مەس چى  نامازخانىس ىۇىن تەخمىنەن 
سەنئەت تەلەپ قىلىۇىغان نازۇك -پەشتاقلىق دەرۋمزم ياسالغان. بۇ ھۈنەر ىلغان تاش  خىش قۇرۇلمىلىقق

ئوغلى ئۆمەر  تامچىلىقتا دمڭقى چىققان نىياز ئاخۇن تامچى ۋە ئۇنىي ئەقىللىك ئۆز ۋمقتىۇمقۇرۇلۇش    نى 
-ئەل  لىقىۇم ئىس  الم ئەنئەنى ى بىناكارلىق ئۇس  لۇبىۇم ياس  اپ پۈتتۈرۈپ( باش  چى0929-0865ھاجى )

 ئالقىشىغا مۇيەسسەر بولغان.  جامائەتنىي
  ئۈستى بالىخانا  مېتىر 5مېتىر بولۇپ  ئاستى  02ى ئومۇمىي ئېگىزلىك ىنىيبۇ پەش تاقلىق دەرۋمز

 ئەڭ ئۈس   تىگە مەس   چى  س   ىم  لىتاپقان.  دمالنچە  پەش   تاق  گۈماەز ۋە قۇباە قاتارلىقالردىن تەركىب
 ئۈچۈن ھىالل ئاي چىقىرىلغان. 

يىلىغا قەدەر مەس   چىتنىي -0926يىلىۇىن  -0940پەش   تاقلىق كۆركەم دەرۋمزىس   ى  مەس   چىتنىيبۇ 
يىلىغ ا كەلگەنۇە ئەينى چاغۇىكى ھاكىمىيەت -0926يى ل مەۋجۇت بولۇپ تۇرغ ان.  07ئوبرمزى س    ۈپىتى ۇە 

ەشتاقلىق پ نىيبويىچە ئەينى چاغۇىكى مەسچىت ياساش اليىھەسى كېڭەيتى  دمئىرىلىرىنىي نەنگۈەن يولىنى
يولغا چىقى  قالغان س   ەۋەبلىك چېقىش پىالنىغا كىرگۈزۈلگەن. بۇنىڭۇىن خەۋەر تاپقان جامائەت  دەرۋمزىس   ى

ا ئۆمەر ھاجىنى تەدبىر قوللىنىشق ىق قۇرۇلۇش تا تەجرىاىلىكبىناكارل مەقس ىتىۇەئامال بار س اقالپ قېلىش 
ئەينى غەرب  ئۆز تەكلى  قىلغان. ئۆمەر ھاجى جامائەتنىي قوللىش    ى بىلەن پەش    تاقلىق دەرۋمزىنى بۇزماي

قويغان. ئۆمەر ھاجىنىي بۇ تەدبىرى ئەينى چاغۇىكى توك  تەدبىرىنى ئوتتۇرىغا ساقالپ قېلىش يۆتكەپتەرەپكە 
 ۇۇرغان. ئۆمەر ھاجى خەلق ئاممىسىنىيبولمىغان شارمئىتتا جامائەتنى ھەيرمن قال ئۈس كۈنىلەرماش ىنا ياكى 

قابىل  نەپەر خىل  41جارى قىلۇۇرۇپ پارمسىتى ۋە مول تەجرىاىسىنى -مەدەت بېرىشى بىلەن ئۆزىنىي ئەقىل
دەرۋمزىنى پەم  مېتىر ئېگىز 02غىرلىقتىكى ياش ئىش چىالرنىي ماسلىشىشى بىلەن بەش توننىۇىن ئارتۇق ئې

   ئۈرۈمچىۇىكىيارىتى مۆجىزىنى  ھالىتىنى ساقالپ قېلىشتەك ئەس لىمېتىر غەرب تەرەپكە س ۈرۈپ 6بىلەن 
 ئېرىشكەن.  ىغائالقىش ھەر مىللەت خەلق ئاممىسىنىي

يىل  77يىل ياسىلى  -0940 خانتەڭرى مەس چىتىنىي تارىختىكى پەش تاقلىق دەرۋمزىسى  دېمەك
پ س   ېلىش پىالنى يېڭىال يىلى مەس   چىتنى -0987ئوبرمزى س   ۈپىتىۇە مەۋجۇت بولۇپ   مەس   چىتنىي

 .چېقى ېتىلگەن تەقەززمسى بىلەن بىر تۇتاش
 ياسىلىشىئۈچىنچى قېتىملىق يېڭىالپ  مەسچىتىنىڭخانتەڭرى 

يىلغا -0982يىل مەۋجۇت بولۇپ  014يىلى ئىككىنچى قېتىم يېڭىالپ ياس   الغان مەس   چى  -0884
چاك كەتكەن  تاملىرىغا ن  قىيس  ايغا رمدۇسگ 21ۈۋرۈكلىرى دەز كېتى  س  ۇنۇپ  كەلگەنۇە بىر قىس  ىم ت

 دېرىزە  ئىشىكلىرى قېيى   ئېچىلماس  يېپىلماس بولۇپ قالغان.
نىي قۇرۇلۇش   ىنى پىالنالش مەھكىمىس   ى بۇ ئەھ ملۇىن خەۋەر تاپقان ئۈرۈمچى ش   ەھەرلىك ش   ەھەر

ئۆلچەپ تەكش    ۈرۈش  كۈنى نەق مەيۇمنغا كېلى  تەپس    ىلىي-40ئاينىي -7يىلى -0982تېخنىكلىرى 
باش  قىۇىن  ھەم خەتەرلىك ئىمارەت ھېس  ابالپ ئادەم كىرىش  نى چەكلەپ  دەرھال پېچەتلىگەنئارقىلىق 

 يېڭىالپ سېلىشقا تەكلى  بەرگەن. 
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جامائەت مەس  چىتنى ھازىرقى زممان تەرەققىياتىغا اليىق باش  قىۇىن يېڭىالپ  ش  ۇنىڭۇىن ئېتىاارەن
ئاپتونوم رميونى قى  ش   ىن اڭ ئۇيغۇر پۇختا س   ېلىش تەس   ەۋۋۇر پىالنىنى تۈزگەن. بۇ پىالن تۈزۈلگەن ۋم

تەيي ارلىق كۆرۈلۈۋمتقان جى ۇدىي  يىللىقىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن ھەممە س    اھەدە 21قۇرۇلغ انلىقىنى ي 
باش  قۇرغۇچى  مەزگىل ئىۇى. مەس  چى  تەرەپ بۇ پائالىيەتكە يېقىنۇىن ماس  لىش  ى   مۇناس  ى ەتلىك

ئەزىز ھاجى ئەمەت  ى  س   ايلىش    ى ئارقىلىقكۆرس   ىت جامائەتنىي نامزمت تەكلىپى بىلەن ئورۇنالرنىي
(  ھامۇتخان 0992-0921(  تۇرس    ۇن ھاجى قايى  )0990-0941(  دمۋۇت پ ازى ل ھاجى )0942-4102) 

تاپقان مەس    چى  قۇرۇلۇش  ( ق ات ارلىق جامائەت ۋەكىللىرىۇىن تەركىب4110-0900ھ اجى يۈس    ۈپ )
  .التىرلىق خىزمىتىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغانساسلىقى قۇرۇلۇش بوغھەيئىتى قورۇلغان. ھامۇتخان ھاجى ئا

تەييارلىق جىۇدىي ئۈچۈن  جامائەتنىي ھاۋملىس   ى بىلەن مەس   چى  قۇرۇلۇش   ى قۇرۇلۇش ھەيئىتى
ئۈچۈن ئىئانە توپالش    نى چىي تۇتقان. يەنە بىر جۇغالش  كۆرگەن. ئ ال ۇى بىلەن ئەڭ مۇھىمى مەبلەغ

ۋە مۇناس    ى ەتلىك  رەس    مىيەتلىرىنى يىقۇرۇلۇش    ىنى ئېلى  بېرىش    نىي قانۇن مەس   چى  تەرەپتىن
 خىزمەتلەرنى ئىشلەشكە كىرىشكەن.

قۇرۇلۇش مەھكىمىس    ىنىي دمڭلىق قۇرۇلۇش دى ىزىيەس    ى -0بىڭتۈەن  قۇرۇلۇش اليىھەس    ىنى
نىرى بى يۇش   ا خەرىتىس   ىنى ش   ۇ مەھكىمىنىي باش ئىن ې-ئارخېتىكورى لى ز مى تۈزگەن. چېرتيوژ

 بېكىتىلگەن. ئېلى ئەتتىن پىكىر جاما خەرىتە-سىزى  چىققان. اليىھە
د كالت مەس چى  قۇرۇلۇش ھەيئىتى ئۈرۈمچى شەھەرلىك ھۆكۈمەتكە   كۈنى-45ئاينىي -5يىلى -0985

ھەل قىلى  مەبلەغنى  كەم قىلىش   نى تەس   تىقالپ بېرىش ۋە يېتىش   مىگەن   مەس   چى  قۇرۇلۇشيېزى 
ۋە مۇناس ى ەتلىك ئورگانالر مەسچى  بېرىش نى ئىلتىماس قىلغان. ش ۇنىڭۇىن كېيىن ش ەھەرلىك ھۆكۈمەت 

   كۆپلىگەن ياخشى ئىشالرنى  بې ىرى  مەسچى  قۇرۇلۇشىنى قوللىغان. ئەھمىيەت بېرى  قۇرۇلۇشىغا
بۇ قېتىمقى   مەس    چى   قۇرۇلۇش ھەيئىتى مۇزمكىرە قىلى   پىكىر بىرلىككە كەلگەنۇىن كېيىن

بىڭتۈەن قۇرۇلۇش ئارقىلىق  كۈنى توخت ام-45ئ اينى ي -4يىلى-0987مەس    چى   يېڭى قۇرۇلۇش    ى 
 بىناكارلىق قۇرۇلۇش شىركىتىگە ھۆددىگە بېرىلگەن.-4دې ېزىيەسىنىي 

يىلۇىن باش   الپ تەييارلىق -0982قۇرۇلۇش   ى  ۈگۈنكى ھەي ەتلىك خانتەڭرى مەس   چىتىب  دېمەك
يىلىنىي ئاخىرى ئاس   اس   ىي گەۋدە -0986  قۇرۇلۇش باش   الپ يىلى رەس   مىي-0987ئارقىلىق كۆرۈش 

ئىش  لىتىش  كە تاپش  ۇرۇلغان. بۇ قۇرۇلۇش ش  ۇ ۋمقىتنىي بىناكارلىق ماتېرىياللىرى  پۈتۈپۇش  ى قۇرۇل
مىي يۈەن بىلەن پۈتكەن. بۇنىي مۇتلەق كۆپ قىسمىنى شۇ چاغۇم  781مىليون باھاسى بويىچە ئىككى 

جى ھاجى  ئابۇۇرەھىم ھاقارىي قىلغان. مەرھۇم رەھمىتۇلال  ھەر مىللەت مۇس    ۇلمان ئاممىس    ى ئىئانە
جەھەتتە ياردەم بېرى  ئىقتىس    ادىي ئىمىن  خوتەنلى ك مەرھۇم س    ەمى ھاجى قاتارلىق تى ارەتچىلەر 

 مەسچى  قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپە قوشقان.
ياس    الغان  ر  يېڭىمېتى  مدرمتك 7252.25 بۇرۇنقى ئومۇمىي كۆلىمى مەس    چىتىنى يخ انتەڭرى 
نىي ئومۇمىي مېتىر  مەس   چى  بىناس   ى مدرمتكى  626يەر كۆلىمى س   ىنىي ئومۇمىي مەس   چى  بىنا

مېتىر    مدرمتك 600ىنىي كۆلىمى مېتىر  قوشۇمچە ئەسلىھەلەر قۇرۇلۇش  مدرمتك 4811قۇرۇلۇش كۆلىمى 
 كېلىۇۇ. مېتىر  مدرمتك 0261نىي ئومۇمىي )مەيۇمنى( كۆلىمى مەسچى  سەيناسى
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 ھەدىس شەرھىسىنىڭ تەرجىمىلىرىدىن ئۆرنەكلەر
  )ئىمان ھەققىدە(①كتاب اإلميان

اِمِت 4 نَّ رَُسوَل  رَِضَ الُل َعنْهُ  . َعْن ُعبَاَدةَ بَْن الصَّ
َ
ُْ الَُّقبَاِء ََلْلََة الَْعَقبَِة أ َح

َ
ر ا وَُهَو أ ْْ َْ بَ ونَاَن َشِه

ْصَحابِه  َحْوَلُ ِعَصابَة  وَ  – : قَاَل   َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلَّمَ  اللِ 
َ
ُكوا بِاللِ ُعوِِن بَايِ »  –ِمْن أ ْن الَ تُْشِ

َ
 َشيْئ ا  ََعَ أ

 
َ
يُكمْ وَأ ِْ يْ

َ
َ أ ْْ تُوا بِبُْهتَاٍن تَْفَِّتُونَهُ َب

ْ
ْوالَدَُكمْ َوالَ تَأ

َ
ُكمْ َوالَ تَْعُصو رُْجلِ والَ تََْسِقُوا َوالَ تَْزنُوا َوال تَْقتُلُوا أ

ْجُر ُ ََعَ اللِ َومَ 
َ
اَرة  َلُ ِِف َمْعُروٍف َفَمْن َوََف ِمنُْكْم فَأ نْيَا َفُهَو َكفَّ َْ َشيْئ ا َفُعوقَِب ِِف ادلُّ ِ َصاَب ِمْن ذَل

َ
ْن أ

َْ َشيْئ ا ثُمَّ َسَِّتَ ُ الُل َفُهَو إََِل اللِ إِْن َشاَء َعَفا ِ َصاَب ِمْن ذَل
َ
َْ  َوإِْن َشاَء َعَقبَُه َفبَاَيْعنَا ُ ََعَ  َعنْهُ  وَمْن أ ِ  «ذَل

بنى بىرى بولغان ئۇبادە ئى ۋەكىللەردىنئەقەبە بەياىتى كېچىسىدە بەدىر غازىتىغا قاتناشقان، 
سامى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەتراپىدا بىر تۈركۈ: ساھابىلىرى 

 سىلەر ئالالھقا ھېم نەرسىنى شېرىق»بار ھالدا مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى : 
اسلىققا؛ زىنا قىلماسلىققا، بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمەسلىككە؛ يۈز قىلمئوغرىلىې كەلتۈرمەسلىككە؛ 

قىلماسلىققا؛ بۇيرۇلغان ياخشى ئىشتا باز بوھتان تۇرانە گەپ توقۇپ )بالىالردىن تېنى.( 
تارتماسلىققا ماڭا ئەھدە بېرىڭالر. كىك )ئەھدىگە( ۋاپا قىلسا ئۇنىڭ ساۋابى ئالالھ تەرىپىدىن 

قىلى.، بۇ دۇنيادا جازاالنسا، ئۇ ئۇنىڭ  ىش( الردىن بىرەرسىنىكىك ئاشۇ )ئ )بېرىلىدۇ(.
قىلسا، )جازاالنماي( ئالالھ ئۇنى ياپسا، ئۇ  الردىن بىرەرسىنىكاپارىتى، كىك ئاشۇ )ئىش( 

 « )يېپىش( ئالالھقا مەنسۇپ؛ ئەگەر ئالالھ خالىسا ئۇنى ئەپۇ قىلىدۇ، ئالالھ خالىسا جازااليدۇ
 ئۇمۇمى مەنىسى() املعىن العام ئەھدە بەردۇق.  قابىز شۇ بويىچە رەسۇلۇلالھ

قبل اهلجرة بعام وبعض العام تعرض رسول الل صّل الل عليه وسلم َلماعة من اَلْينة ف موسم الج، وف عقبة 
مت امِن بايعهم َع اإلسلم وَع أن َيَبوا من وراءهم من أهل اَلْينة، ونانوا اثِن عش رجل، من بينهم عبادة بن الص

وتسّم هذ  اْليعة بيعة العقبة الوَّل، وف اَلوسم اثلاّن للحج قْم مسلما جع كبْي من أهل اَلْينة، قيل إنهم َكنوا 
ثلثة وسبعْ رجل وامرأتْ واجتمع بهم صّل الل عليه وسلم ولكَثتهم طلب منهم نقباء عنهم يبايعهم، فنن من 

لل صّل الل عليه وسلم َع السمع والطاعة ف النشاط والكسل وَع المر القباء عبادة بن الصامت، وبايعوا رسول ا
 صّل الل عليه اللينِصوا رسول باَلعروف واليه عن اَلنكر، وَع أن يقولوا الق وال َيافوا ف الل لومة الئم، وَع أن 

 .م، وهلم اَلنةوسلم إذا قْم عليهم يَثب، فيمنعو  مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءه
 ھى رەتتىن بىر يىل ياكى بىر يىلۇىن كەمرەك ۋمقى  ئىلگىرى رەسۇلۇلالھ )ئالالھنىي مەرھەمىتى
ۋە س االمى ئۇنىڭغا بولس ۇن( ھەج مەۋسۇمىۇە مەدىنىۇىن كەلگەن بىر توپ كىشىلەرگە يولۇقتى  مىنانىي 

                                                        
 .الردابېشى ائلدىنقى ساندىن بىرىلدى. «المنهل الحديث في شرح الحديث» ①
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قىلىش    قا ئۆزلىرىۇىن كېيىنكى دېگەن يېرى ۇە ئۇالردىن ئىس    الم دىنى ئەقى ۇىلىرىگە ئەمەل « ئەقەبە»
مەدىنىلىكلەرگە )بۇ ئەلچىلىكنى( يەتكۈزۈش    كە ئەھۇە ئالۇى  ئۇالر ئون ئىككى كىش    ى بولۇپ  ئۇالرنىي 
ئ ارىس    ى ۇم ئۇبادە ئىانى س    امى  بار ئىۇى  بۇ بەيئەت قىلىش ئەقەبە بىرىنچى بەيئىتى دەپ ئاتالۇى. 

ىر تۈركۈم مەدىنىلىكلەر يېتى   كەلۇى  مۇس    ۇلم ان بولغ ان ز ر ب ھەجنى ي ئىككىنچى مەۋس    ۇمى ۇم
ئۇالر يەتمىش ئۈ  ئەر ۋە ئىككى ئايال ئىۇى. ئۇالر بىلەن پەيغەماەر ئەلەيھىس    س    االم  ئېيتىلىش    ىچە

ئۇچرمش  تى  ئۇالر كۆپ بولغانلىقتىن ئۇالرنىي ئارىس  ىۇىن پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االم ئۇالرنىي بەيئىتىنى 
نى تەلەپ قىلۇى. ئۇبادە ئىانى س   امى  ش   ۇ ۋەكىللەردىن ۋەكىللىرىنىي كېلىش   ىقىلىۇىغان  قوبۇل

جۇش   قۇن ھالەتتە بولس   ۇن ۋە  –مەيلى ر ھلىرى كۆتۈرەڭگۈ :»ئىۇى. ئۇالر پەيغەماەر ئەلەيھىس   س   االمغا 
بوش اڭ ھالەتتە بولس ۇن گەپنى ئاڭالش قا  ئىتائەت قىلىش قا  ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇشقا  يامان -ر ھس ىز

ماالمەتتىن قورقماسلىققا  -س ۆزنى ئېيتىشقا  ئالالھ ئۈچۈن ھەر قانۇمق تاپائىش الردىن توس ۇش قا  ھەق 
ئەگەر پەيغەماەر ئەلەيھىس   س   االم يەس   رەپ )مەدىنە( گە ئۇالرنىي يېنىغا بارس   ا ئۇنىڭغا ياردەم بېرىش   كە  

پ مئۆزلىرىنى  ئاياللىرىنى  پەرزەنتلىرىنى قوغۇمپ قالغان ئىش  تىن پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االمنىمۇ قوغۇ
 ئەھۇە بەردى.بارلىقىغا  قېلىشقا  )ئۇنىي بەدىلىگە(ئۆزلىرىگە جەننەتنىي 

 
ْ جاءت اَلؤمنات  ْ فتح مكة ح وهذ  ِه بيعة العقبة اثلانية، وبها سيم اَلسلمون من أهل اَلْينة بالنصار، وبع

لن أوالدهن ، وال يزنْ وال يقتن بالل شيئا وال يَسقنكمهاجرات بايعهن رسول الل صّل الل عليه وسلم َع أن ال يش
وال يأتْ ببهتان يفِّتينه بْ أيْيهن وأرجلهن، وال يعصْ رسول الل صّل الل عليه وسلم ف معروف. وتسّم هذ  
اْليعة بيعة النساء، ثم بايع رسول الل صّل الل عليه وسلم الرجال َع ما بايع عليه النساء، وقال هلم: من وَف وحافظ، 

شيئا من هذ  اَلنهيات فأجر  َع الل، ومن أصاب من هذ  الواِه شيئا، فعوقب به ف ادلنيا فهو كفارة ل، ولم يفعل 
وال جيمع الل عليه عقوبتْ. ومن أصاب من هذ  الكبائر شيئا ثم سِّت  الل، فلم يعاقب به ف ادلنيا فأمر  ف اْلخرة 

اء عقبه. ونان عبادة بن الصامت ممن حَض هذ  اْليعة، كما َكن ممن إَل الل، إن شاء عفا عنه وسامه وغفر ل، وإن ش
 .حَض بيعة الرضوان َتت الشجرة، عم الْيبية رض الل عنه وأرضا ، ورض عن الصحابة

« ئەنس   ارالر»س   ەۋەبىۇىن مەدىنىلىك مۇس   ۇلمانالر  بۇ ئەقەبە ئىككىنچى بەيئىتى. ئۇ )بەيئەت(
ۇى. مەككە پەتھى قىلىنغ  ان  ۇىن كېيىن ئ  اي  ال مۆمىنلەر ھى رەت )ي  اردەم بەرگۈچىلەر( دەپ ئ  ات  ال  

ىككە  كەلتۈرمەسل شېرىكنەرسىنى  ئالالھقا ھېچ»قىلى  كەلگەنۇە پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن 
قىلماس    لىققا  زىنا قىلماس    لىققا  باللىرىنى ئۆلتۈرمەس    لىككە  يۈز تۇرمنە گەپ توقۇپ ئوغرىلىق 

ۇلغان قىلماسلىققا  بۇيربوھتان ئەرلىرىنىي بالىس ى قىلى  كۆرس ىتى (  )باش قىالرنىي بالىس ىنى
الر ئايال»ۇە ئالۇى. بۇ بەيئەت قىلىش ھئە« ئاس  ىيلىق قىلماس  لىققا ياخش  ى ئىش  الردم رەس  ۇلۇلالھقا

دەپ ئاتالۇى. ئانۇىن كېيىن رەس    ۇلۇلالھ ئەرلەردىن ئايالالردىن ئەھۇە ئالغان ئىش    الرغا « بەيئىتى
ۋمپا قىلس  ا  ۋە رىئايە قىلس  ا  چەكلەنگەن  كىمكى )ئەھۇىگە(» ۋە ئۇالرغا مۇنۇمق دېۇى:ئەھۇە ئالۇى 

ئىش الردىن بىرەرس ىنى قىلمىسا  ئۇنىي ساۋمبى ئالالھ تەرىپىۇىن )بېرىلىۇۇ(. كىمكى بۇ چەكلەنگەن 
ن ىي ئۈچۈئۇن ئىشالردىن بىرەرسىنى سادىر قىلسا  ۋە بۇ دۇنيادم شۇ )ئىش( بىلەن جازمالنسا  ئۇ )جازم(

كاپارەتۇۇر  ئالالھ ئۇنىڭغا ئىككى جازمنى ئارتمايۇۇ. كىمكى بۇ چوڭ گۇناھالردىن بىرەرس   ىنى س   ادىر 
قىلس    ا  ئ ان ۇىن ئ الالھ ئۇنى ي اپس    ا  بۇ دۇني ادم ئۇ )گۇناھ( بىلەن جازمالنمىغان بولس    ا  ئۇنىي 
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ىۇۇ  ئۇنى كەچۈرىۇۇ  ئۇنى ئاخىرەتتىكى ئىش  ى ئالالھقا )تاپش  ۇرۇلغان(  ئالالھ خالىس  ا ئۇنى ئەپۇ قىل
مەغپىرەت قىلىۇۇ. ۋە ئالالھ خالىسا ئۇنى جازماليۇۇ. ئۇبادە ئىانى سامى  بۇ بەيئەتكە قاتناشقانالردىن 

گە قاتناش    قانالردىن « رىزۋمن بەيئىتى»يىلى دەرەخ تۈۋىۇىكى  ھۇدەياىيەبىرى ئىۇى. ش   ۇنۇمقال ئۇ 
 رمزى بولغاي.    ئالالھ ساھابىلەردىنمۇرمزى قىلغاينىمۇ بىرى. ئالالھ ئۇنىڭۇىن رمزى بولغاي  ۋە ئۇ

 (ەرەب تىلى جەھەتتىكى ئىزدىنىشلەر)ئ املباحث العربية
ــلم قال» ــّل الل عليه وس ــول الل ص ــامت أن رس هذا الِّتكيب كثْي ف الروايات، واَلار « عن عبادة بن الص

تأويل مصــْر نائب فاعل للفعل اَلحذوف،  واَلجرور فيه وف مثله متعلق بفعل مذوف، و"أن" وما دخلت عليه ف
 .واِلقْير: روي عن عبادة قول رسول الل صّل الل عليه وسلم

)ئۇبادە ئىانى سامىتتىن رەسۇلۇلالھنىي « عن عبادة بن الصامت أن رسول الل صّل الل عليه وسلم قال»
ىكى ۋە ئۇنىڭغ  ا رى ميەتلەردە كۆپ. ئۇنىڭ  ۇ قۇرۇلمىس    ى مۇن  ۇمق دېگەنلىكى رى ميەت قىلىن  ۇى(

چۈشۈپ قالغان پېئىلغا  الَْمْجُروُر(اََْلَارُّ وَ )قىلغۇچى  ئوخش اش الردىكى ئالۇ قوش ۇلغۇچى ۋە ئۇنى قوبۇل
ن باغلىنىلغان  قىياس  ىي مەس  تەردىكى

َ
ۋە ئۇنىڭغا قوش  ۇلۇپ كەلگىنى چۈش  ۈپ قالغان پېئىلنىي  أ

لَّمَ ُروَِى َعْن ُعبَاَدَة قَوْ » :ۋەكىل پائىلى. قىياس قىلىنىش    ى ــَ ّلَّ الِل َعلَيِْه وَس ــَ وِل الِل ص ــُ )ئۇبادەدىن  «ُل رَس
 پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي...دېگەنلىكى رى ميەت قىلىنۇى(

 
ظرف منن خَب مقْم، و"عصـابة" مبتْأ مؤخر، واَلملة ف مل نصب " ول"ح« وحول عصـابة من أصـحابه»

 الاس، وِه ما بْ العشة والربعْ حال من فاعل "قال" والعصابة بكَس العْ اَلماعة من
َحابِهِ » صــْ

َ
ابَة  ِمْن أ ئورۇن  - « َحْول» )ئەترمپىۇم س   اھابىلەردىن بىر تۈركۈم كىش   ى بار ھالۇم( دىكى «وََحْوَلُ ِعصــَ

كېيىن كەلگەن مۇبىتۇم  بۇ جۈملە ئورۇن  -)بىر تۈركۈم كىش   ى(  «ة  ابَ صــَ عِ » رەۋىش   ى  ئالۇىۇم كەلگەن خەۋەر  
» لگەن كە ھەرپى كەسىرلىك «ع»نىي ھالىتى   پېئىلىنىي پائىلى )ئىگىسى( «قال»چۈشۈم كېلىشتە   جەھەتتە
 . ئون بىلەن قىرىق ئارىلىقىۇىكى كىشىلەر-مەنىسىۇە  ئۇالر )اَلماعة من الاس(بىر تۈركۈم كىشى  - «اِلِْعَصابَة
 

 .ع ظروفه وهيئاتهوذكر هذ  اَلملة للتوثيق بالرواية، وأن الراوي يذكر الْيث جبمي
رى ميەت قىلىشنى ۋە رى ميەت قىلغۇچىنىي بۇ ھەدىسنى ئۆزىنىي بارلىق  -بۇ جۈملىنىي تىلغا ئېلىنىشى

 ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن. شارمئىتلىرى ۋە ھالەتلىرى بىلەن تىلغا ئالغانلىقىنى ئىشەنچلىك
 
ــة اَلاَلة، واَلراد « بايعوِن» ــل اَلعاوض ــبيهة باْليع َلا أن م من اَلتعاهْين اَلبايعة ف الص منها هنا اَلعاهْة وِه ش

 .يبذل ما عنْ  لآلخر، فالرسول صّل الل عليه وسلم يبذل الوعْ باثلواب واَلنة، وهم هنا يبذلون الوعْ بالطاعة
ى  نىي يوقىتبىرىگە ئۇ»پېئىلى ئەسلىۇە  «بَاَيَع ُمبَاَيَعة  »  )ماڭا ئەھۇە بېرىڭالر( دىكى «ُعوِِن بَايِ » 

دېگەن  «ُة()اَلُْمَعاوََضُة الَْماَِلَّ   ئىقتىسادىي تولۇقلىما بېرىش ن نەرسىسىنىي ئورنىۇم تولۇقلىما بېرىشاقويغ
ْ )اَ  «ئەھۇە بېرىش»مەنىۇە بولۇپ  ئۇنىڭۇىن بۇ يەردە كۆزدە تۇتۇلغىنى  ئەھۇىلەشكۈچىنىي ھەر  ،(ةُ َْ هَ اعَ مُ ل

-ە بېغىشلىيالىغانلىقى ئۈچۈن  بەيئەت قىلىش بەئەينى )سودمبىرى ئۆزىۇە بار نەرسىنى يەنە بىرىگ
سېتىق( قا ئوخشىتىلغان. پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم ساۋمب  جەننەت بىلەن چىن كۆڭلىۇىن ۋەدە 

 قىلۇى  ئۇالر بۇ يەردە ئىتائەت قىلىشقا چىن كۆڭلىۇىن ۋەدە قىلۇى. 
 
 .شيئا ما، أو الفعل منل منلة اللزم، أي ال يكن منكم ْسقة اَلفعول مذوف للتعميم، أي ال تَسقوا «َوال تََِسقوا»
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ئوغرىلىنىۇىغان نەرسىلەرگە( ئىلنىي تولۇۇرغۇچىسى )قىلماسلىققا( پېئوغرىلىق ) «َوال تََِسقوا»
)بىرەر نەرسىنى  «شيئا ما َوال تََِسقوا» بىلۇۈرۈش ئۈچۈن چۈشۈپ قالغان  يەنى نىئام ئىكەنلىكى
 الَ  »بولىۇۇ. ياكى پېئىل ئۆتۈمسىز پېئىلنىي ئورنىۇم كەلگەن  يەنى ن مەنىۇە دېگە( ئوغرىلىماسلىق

 بولىۇۇ.دېگەن مەنىۇە )ئارمڭالردم ئوغرىالر بولمىسۇن(  « ة  قَ َْسَ  مْ كُ نْ مِ  نْ كُ يَ 
 
و لنهم أبنْ َكنوا أم بنات خمافة العار أو الاجة، وخص القتل بالوالد لنه َكن شائعا فيهم، « وال تقتلوا أوالدكم»

  .ال يستطيعون ادلفاع عن أنفسهم
 وا لُ تُ قْ تَ  الَ وَ » 

َ
)بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمەس  لىككە(: مەيلى ئۇالر ئوغۇلالر بولس  ۇن  ياكى قىزالر  « مْ كُ دَ الَ وْ أ

قورقۇپ )ئۆلتۈرمەس  لىككە(  ئۆلتۈرۈش بالىالرغا خاس  لىنىلۇى  موھتاجلىقتىن نومۇس ياكى -بولس  ۇن ئار
 ئۆلتۈرۈش ئۇالرنىي ئارىسىۇم كەڭ تارملغان  ياكى بالىالر ئۆزلىرىنى قوغۇىيالمايۇۇ. چۈنكى بالىالرنى 

 
ْ أيْيكم وأرجلكم» اْلهتان الكذب اَّلي يبهت سامعه، أي يْهشه لفحشه وفظاعته،  «وال تأتوا ببهتان تفِّتونه ب

هتانا، فلما ِن به أو تلتقطه إَل زوجها زورا وبوأصل هذا اِلعبْي َكن ف بيعة النساء، كِن بذلْ عن نسبة اَلرأة الودل اَّلي تز
ْ اليْي والرجل هو اَلواجه لآلخرين  .استعمل ف بيعة الرجال كما هو، حل َع اَلباشة مطلقا واَلواجهة بالكذب، إذ ما ب

رُْجِلُكمْ »
َ
يُكْم وَأ ِْ يْ

َ
َ أ ْْ تُوا بِبُْهتَاٍن َتْفَِّتُونَه َب

ْ
أ وھتان بۇپ )بالىلىرىڭالردىن تېنى ( )يۈز تۇرمنە گەپ توق «َواَل تـَ

قەبىھلىكى  ۋەھىمىلىكلىكى بىلەن ئاڭلىغۇچىالرنى ھەيرمن قالۇۇرىۇىغان يالغان. –بوھتان( قىلماس   لىققا
دە كەلگەنىۇى. ئاش    ۇ )ئىپادە( بىلەن ئايالنىي زىنادىن « ئايالالر بەيئىتى»بۇ خىل ئىپادىلەش ئەس    لىۇە 

قىلى    ئېرىگە تەۋە بوھت  ان ملغ  ان ب  الىنى ي  الغ  ان س    ۆزلەپ  كۆتۈرگەن ب  الىنى ي  اكى تېپى قورس    اق 
قىلى ېلىش   ىغا كىنايە قىلىنغان. ئۇ )ئىپادە( ئەرلەر بەيئىتىۇە كەلگىنىۇەك ئىش   لىتىلس   ە يالغانچىلىق 

ى  مەنىس  ىنى ئېل« يۈز تۇرمنە ش  ۇغۇللىنىش»  يالغان بىلەن «ش  ۇغۇللىنىش بى مس  ىتە»بىلەن بىماالل 
 ئارىسىۇىكى ئەزمالر باشقىالرغا يۈزلىنى  تۇرغۇچىۇۇر. قول-كېلىۇۇ. چۈنكى پۇت

مفعول مذوف، جاء ف رواية "وال تعصوِن" قال الووي: ُيتمل أن يكون حذفه للتعميم، « وال تعصـوا ف معروف»
 .أي ال تعصوِن وال تعصوا أحْا من أوّل المر ف معروف، واَلعروف ما عرف من الشارع حسنه، أمرا أو نهيا

)بۇيرۇلغان ياخش    ى ئىش    تا باش تارتماس    لىققا( دىكى پېئىلنىي  « وٍف رُ عْ ا ِف مَ وْ صــَ عْ تَ  الَ وَ » 
دەپ –)ماڭا ئاس  ىيلىق قىلماس  لىققا(  «ِن وْ صــَ عْ تَ  الَ وَ » تولۇۇرغۇچىس  ى چۈش  ۈپ قالغان  بىر رى ميەتتە 

ى ىكىنئام ئىكەنل )چەكلىنىلمىگەنلىكى(ئۇنىي چۈش  ۈپ قېلىش  ى »كەلۇى  نەۋەۋىي مۇنۇمق دېۇى: 
بۇيرۇلغ ان ي اخش    ى ئىش    تا ماڭا ئاس    ىيلىق قىلماس    لىققا ۋە ئىش بىل ۇۈرۈش ئۈچۈن  يەنى: 

ْ )اَ ياخشى ئىش » ئۈس تىۇىكىلەردىن بىرەر سىگە ئاسىيلىق قىلماسلىققا  بولۇشى مۇمكىن.   (وُف رُ عْ مَ ل
 .«ئىش انشەرىئەت قانۇنىنى بەلگىلىگۈچى تەرىپىۇىن ياخشى دەپ تونۇلغان بۇيرۇلغان ياكى توسۇلغ «

 
وَف" باِلخفيف والتشْيْ بمعِن، أي فمن ثبت َع العهْ، وأدى العهْ وافيا، " «فمن وَف منكم فأجر  َع الل»

ْ إذ قال "فأجر   ْ هذا الجر ف رواية ف الصحيح ْ ع وأبهم الجر للتفخيم، لن الجر من الكريم ال يكون إال عظيما، وق
  .َع الل" لدلاللة َع َتقق الوقوع، َكلواجبات، لن الل ال جيب عليه َشءَع الل باَلنة" وذكر "َع" ف "

 فـَ  مْ كُ نْ  مِ ََف وَ  نْ مَ فَ »
َ
ئۇنى ي س    اۋمبى ئ الالھ تەرىپىۇىن  قىلس    ا  ۋمپ ا )كىم }ئەھ ۇىگە  « اللِ ََعَ   ُ رُ جْ أ

ەنى: ىر مەنىۇە. يب «َفَّ وَ »بىلەن ش    ەددىلىك كەلگەن  «ََف وَ » بېرىلىۇۇ(. يەڭگىللەش    تۈرۈش بىلەن كەلگەن
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كىمكى ۋمپادمر بولغان  ئەجرىنى كۆپتۈرۈش   تىن يىرمق بولغان ھالۇم ئەھۇىۇە چىي تۇرس   ا  ۋە ئەھۇىنى »
ئالالھ تەرىپىۇىن بېرىلىۇىغان ئەجىر )مۇكاپات( پەقەتال  بولىۇۇ  چۈنكى سېخىيدېگەن مەنىۇە « ئادم قىلسا

 فَ » : بىر رى ميەتتە مۇنۇمق دەپ كەلۇى كىئۇلۇغ بولىۇۇ. بۇ ئەجىر ئىككى س  ەھىى ھەدىس كىتابىۇى
َ
 ََعَ   رُ جْ أ

 «  اللِ ََعَ » ئ  الالھنى  ي ئىلكى  ۇە بولى  ۇۇ(   مۇك  اپ  اتالش})ئۇنى  ي ئەجرىنى جەننەت بىلەن  « ةِ نـَّ اَْلَ بـِ  اللِ 
 ئەمەلگە ئېش   ىش   ىنىي ئوخش   اش مەجاۇرىيەتلەرگە نىي تىلغا ئېلىنىش   ى خۇددى « ََعَ » ئىاارىس   ىۇە 
 مەجاۇرىيەت ھېسابالنمايۇۇ.  ەرسەن نى ئىپادىلەش ئۈچۈن كەلگەن. چۈنكى ئالالھقا ھېچاىرمۇقەررەرلىكى

 
 اللَ  نَّ إِ ﴿: إذ خرَ بَْلل آخر كقول، اَلذكورة، واَلراد ما عْا الشكاإلشارة للمنهيات  «ومن أصاب من ذلْ شيئا»

  رُ فِ غْ يَ  الَ 
َ
ُ  نْ أ ِ ذَ  ونَ ا دُ مَ  رُ فِ غْ يَ وَ  هِ بِ  كَ شَ ي ِ  َْ ل َ  نْ مَ ل  ﴾اءُ شَ ي
صـَ  نْ مَ وَ » 

َ
ِ ذَ  نْ مِ  اَب أ دىن بىرەرس  ىنى س  ادىر قىلس  ا( دىكى كۆرس  ىتىش   ئىش)كىمكى ئاش  ۇ } «ا ئ  يْ شــَ  َْ ل

ِ ذَ » ئالماش   ش    ېرىك–يۇقىرىۇم تىلغا ئېلىنغان چەكلەنگەن ئىش    الر ئۈچۈن كەلگەن  كۆزدە تۇتۇلغىنى « َْ ل
الھ تائاالنىي مۇنۇ س   ۆزىۇىكىۇەك يەنە بىر كەلتۈرۈش( ئال كەلتۈرۈش   تىن باش   قىلىرى. چۈنكى ئۇ )ش   ېرىك

كەلتۈرۈش گۇن  اھىنى مەغپىرەت  ئ  الالھ ھەقىقەتەن ئ  الالھق  ا ش    ېرى  ك»دەلى  ل بىلەن چىقىرى ېتىل  ۇى: 
 ئايەت(-28)نىسا سۈرىسى « قىلمايۇۇ  خالىغان ئادەمنىي ئۇنىڭۇىن باشقا گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىۇۇ.

 .به ف ادلنيا" بالْ أو القصاص مثلف رواية "فعوقب  «فعوقب ف ادلنيا»
نْيَ » نْيَ ». بىر رى ميەتتە )بۇ دۇنيادم جازمالنس   ا( «اَفُعوقَِب ِِف ادلُّ ىلەن بۇ دۇنيادم ئۇنىي ب) «اَفُعوقَِب به ِِف ادلُّ

 جازمالنسا( دەپ كەلۇى.  : قانۇنى جازم بىلەن ياكى قىساس ئېلىش بىلەنمەسىلەن}
  
 .ادلنيوي كفارة وطهور، كذا جاء ف رواية اإلمام أحْ أي فالعقاب «فهو كفارة ل»

بۇ دۇني ادىكى ج ازم ك اپارەت )گۇناھنى يۇيغۇچى(  :  يەنە )ئۇ ئۇنى ي ك اپ ارىتى( « ل ة  ارَ فـَّ كَ  وَ هُ فَ » 
 پاكلىغۇچى بولىۇۇ. ئىمامى ئەھمەدنىي رى ميىتىۇە ئاشۇنۇمق كەلگەن.

  
"فعوقب" بالفاء للتخويف من الوقوع ف اَلعصية لن السامع إذا  قال بعضهم عطف هنا بثم، وعطف «ثم سِّت  الل»

 .علم أن العقوبة تعقب وتفائج اَلعصية خاف ونفر، ِبلف السِّت فإنه مِّتاخ بعيْ
َ ســَ  مَّ ثُ »  بىلەن باغالنغان   ُثمَّ   جۈملە}بۇ يەردە : » ىن ئالالھ ئۇنى ياپس    ا( بەزىلەر)ئانۇ « اللُ   ُ ِّتَّ

بىلەن باغالش گۇناھ ئۆتكۈزۈش   تىن ئەنس   ىرەش   نى پەيۇم قىلىش ئۈچۈن كەلگەن   «ف»نى  «َفُعوقَِب »
 چۈنكى ئ  اڭلىغۇچى ج  ازمنى  ي گۇن  اھ ئۆتكۈزۈش    كە ئەگىش    ىپال كېلى  ۇىغ  انلىقى  تۇيۇقس    ىز

ن قورقىۇۇ ۋە چۆچۈيۇۇ. ش   ۇڭا ئۇ كېلىۇىغانلىقىنى بىلس   ە )گۇناھ( يۇش   ۇرۇلمىغانلىق س   ەۋەبىۇى
 دېۇى. -«:ق بولغۇچىۇۇرلەن( ئۇلىشى  كەلمىگۈچى  ئارىسى يىرميوشۇرۇش( )گۇناھ ئۆتكۈزۈش بى)

 ھەدىسشۇناسلىق() احلديث فقه
اَلسألة الرئيسية ف هذا الْيث: هل الْود كفارات لذلنوب ال يعاقب عليها ف اْلخرة؟ أو ليست كفارات؟ وبعبارة 

قيه من اَّلنب؟ أو ِه لزجر  وزجر غْي ، وعليه الفقهاء: هل الْود جوابر؟ أو زواجر؟ أي هل ِه َتَب صاحب اَلعصية وتن
 .عقوبة أخروية؟ للعلماء ف هذ  اَلسألة ثلثة مذاهب. قيل: جوابر، وقيل: زواجر، وقيل: باِلوقف. ولُك أدِله

تە ناھالرغا ئاخىرەتھەدىستىكى مەركىزىي مەسىلە: قانۇنىي جاز مگۇناھالرنى پاكلىغۇچىمۇ  ئۇ گۇبۇ 
ى قانۇنىي جازم گۇناھنى پاكلىغۇچى ئەمەسمۇ  ئىسالم قانۇنشۇناسلىرىنىي سۆزى ۇۇ  ياكجازم بېرىلمەم

قانۇنىي جازم گۇناھ  ۋمستىسىمۇ ياكى توسۇش ۋمستىسىمۇ  يەنى : تۈزەشبويىچە : قانۇنىي جازم 
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ئۇنى گۇناھتىن پاكالمۇۇ  ياكى ئۇ )قانۇنىي جازم( گۇناھ ئۆتكۈزگۈچىنى توسۇش ئۆتكۈزگۈچىنى تۈزەمۇۇ  
ۇنىڭۇىن باشقىالرنىمۇ توسۇش ئۈچۈنمۇ  ئۇنىڭغا ئاخىرەتلىك جازم الزىم بوالمۇۇ  ئالىمالرنىي بۇ ۋە ئ

توسۇش -دېيىلۇى  )قانۇنىي جازم( تۈزەش ۋمسىتىسى : مەسىلە ھەققىۇە ئۈ  خىل قارىشى بار
 كۈتۈش بىلەن )كاپارەت( دېيىلۇى  ھەر بىرىنىي دەلىللىرى بار.  - دېيىلۇى ۋمسىتىسى

 
ْ َع ارتْاد  غْي داخل ف اَلسألة، فل نقاش ف أن قتله غْي مكفر َّلنبه، وقبل ا ِلفصيل واِلَْلل نسارع بأن قتل اَلرت

أن ال تشكوا " وخروجه من العموم الظاهر ف الْيث من قول "ومن أصاب من ذلْ شيئا" حيث إن اإلشارة للمذكورات وأوهلا
ْ َلن يشاء: ﴿ صص بقول تعاَلخ -كما قال الووي -هذا العموم  بالل شيئا"   ﴾إن الل ال يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذل

بايان قىلىش ۋە دەلىل كەلتۈرۈش   تىن ئىلگىرى بىر ئالۇى بىلەن ئىس   الم دىنىۇىن  تەپس   ىلىي
ئىچىۇە ئەمەسلىكىگە ئۆتىمىز.  يانغۇچىنىي يانغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلىش ى بۇ مەس ىلىنىي )كۇ رىغا(
كىمكى ئاشۇ ئىشالردىن »  ھەدىس تە ۇەنى پاكلىغۇچى ئەمەس لىكىىنى ئۆلتۈرۈش ئۇنىي گۇناھچۈنكى ئۇ

تىش تار-دەپ ئىپادىلەنگەن ئومۇملۇقنىي س  ىرتىۇم ئىكەنلىكىۇە ھېچاىر تاالش« بىرنى س  ادىر قىلس  ا
 «ئالالھقا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە» بىرىنچىسى «ذلْ» يوق  چۈنكى كۆرس ىتىش ئالماش

نەۋەۋىي -بولغ  ان بىر ق  انچە تىلغ  ا ئېلىنغ  ان ئىا  ارىلەر ئۈچۈن كەلگەن. بۇ ئومۇملۇق ېگەن ئىا  ارەد
كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت قىلمايۇۇ  خالىغان  ئالالھ ھەقىقەتەن ئالالھقا ش    ېرىك»-ئېيتقانۇەك

 دېگەن ئايەتتە خاسلىنىلغان. -«باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىۇۇئادەمنىي ئۇنىڭۇىن 

بعض العلماء جيعل اإلشارة َلا ذكر بعْ الشك، بقرينة أن اَلخاطب بذلْ اَلسلمون، فل يْخل الشك حَّت و
ُيتاَ إَل إخراجه، ويؤيْ هذا الفريق ما جاء ف مسلم عن عبادة ف هذا الْيث "ومن أىت منكم حْا" إذ القتل َع 

ح توجيه الووي، فقال: إن خطاب اَلسلمْ بذلْ ال ال يسّم حْا، ورد الافظ ابن حجر َع هذا الرأي ورج كالش
 .يمنع من اِلحذير من اإلشاك وما ذكر ف حقيقة الْ عرف، فالصواب ما قال الووي

دېگەن تىل پاكىتى بىلەن )كۆرس   ىتىش –قىلىنغۇچى مۇس   ۇلمانالرخىتاب بىلەن  «ذلْ»بەزى ئالىمالر 
تىن كېيىن تىلغا ئېلىنغانلىرى ئۈچۈن قىلىۇۇ  ئۇ كەلتۈرۈش   ئالماش بىلەن( ئىش  ارە قىلىش  ىنى ش  ېرىك

 كەلتۈرۈش( نى چىقىرى ېتىش قا ھاجەت بولغانلىقى ئۈچۈن شېرىك )كېيىن تىلغا ئېلىنغانلىرى( ئۇ )ش ېرىك
 س  ىلەردىن كىم قانۇنىي»كىتابىۇىكى « مۇس  لىم»كەلتۈرۈش  نى كىرگۈزمەيۇۇ  بۇ بىر تۈركۈم كىش  ىلەرنى 

 س    تە ئۇبادە دىن رى ميەت قىلىنى  كەلگىنى قولاليۇۇ  چۈنكى ش    ېرىكدېگەن ھەدى« ج ازمغ ا تارتىلس    ا
كەلتۈرگەنلىكتىن ئۆلتۈرۈش ج ازم دەپ ئ ات الم اي ۇۇ. ئىانى ھەجەر بۇ ق ارمش    نى رەد قىلۇى ۋە نەۋەۋىنىي 

بىلەن خىتاب قىلىش  «ذلْ» نىمۇس    ۇلمانالر:» كۆرس    ەتكىنىنى ئەۋزەلرەك دەپ قارىۇى ۋە مۇنۇمق دېۇى 
 مەنىۇە تىلغا چەتكە قاقمايۇۇ  قانۇنىي جازمنىي ھەقىقىي جازم بېرىش   نىئى رمئىي ش   كە كەلتۈرۈ ش   ېرىك

 مەنا  شۇڭا توغرىسى نەۋەۋىينىي ئېيتقىنى. ئېلىنغىنى ئادەت خارمكتېرلىك

 : نعود إىل آراء العلماء وأدتلهم فنقول
 بىز ئالىمالرنىڭ قاراشلىرى ۋە دەلىللىرىگە قايتىپ مۇنداق دەيمىز :

بأن الْود كفارات وجوابر، ولو لم يتب اَلحْود، هم اَلمهور، ويستْلون بظاهر هذا الْيث،   : ئلْإن القا
فهو ِصيح بأن من أصاب حْا فعوقب به ف ادلنيا، فهو كفارة ل، ثم إن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا الكم، 

رجه الِّتمذي وصححه الاكم، وفيه "من أصاب بل روى ذلْ أيضا عن عل بن أب طالب رض الل عنه، كما أخ
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ذنبا، فعوقب به ف ادلنيا، فالل أكرم من أن يثّن العقوبة َع عبْ  ف اْلخرة" وللطَباّن عن ابن عمر مرفوع" ما عوقب 
رجل َع ذنب إال جعله الل كفارة َلا أصاب من ذلْ اَّلنب" ومن أدِلهم حْيث ماعز والغامْية، إذ اعتَب الرسول 

   ."صّل الل عليه وسلم إقامة الْ توبة فقال: "لقْ تاب توبة لو قسمت بْ أمة لوسعتهم
 دېگۈچىلەر« -گۇناھتىن پاكلىغۇچى ۋە تۈزەش ۋمس   ىتىس   ى-جازمالنغۇچى تەۋبە قىلمىس   ىمۇ-قانۇنىي جازم»

ىي قانۇن»-دۇل مەنە(ەلىل كەلتۈرىۇۇ. ئۇ )ئۇھەقىقەتەن كۆپ س  انلىق  ئۇالر بۇ ھەدىس  نىي ئۇدۇل مەنىس  ى بىلەن د
ا  بىلەن ر شەن  ئانۇىن قالس« كاپارەت ئىكەنلىكى  جازمغا تارتىلغان  بۇ دۇنيادم جازمالنغان كىش ىگە ئۇ )قانۇنىي جازم(

ۇ ئەنھۇ رەزىيەلالھتالى  ئۇبادە ئىانى س امى  بۇ ھۆكۈمنى يالغۇز رى ميەت قىلمىۇى بەلكى ئاشۇ يەنە ئەلى ئىانى ئەبۇ 
يەت قىلىنۇى  ش ۇنۇمقال تىرمىزى بۇ ھەدىس نى نەقىل قىلۇى  ھاكىم بۇ ھەدىسنى سەھىى ھەدىس تەرىپىۇىنمۇ رى م

ا  سۇناھ( بىلەن بۇ دۇنيادم جازمالنكىمكى بىر گۇناھ ئۆتكۈزس سە ۋە شۇ )گ»دەپ قارىۇى  بۇ ھەدىس تە مۇنۇمق كەلۇى : 
رى ميەت  تەبەرمنىينىي ئىانى ئۆمەردىن. «ئ الالھ ئ اخىرەتتە بەن ۇىس    ىنى يەنە بىر ج ازمالش    تىن بەكمۇ ئەپۇچ انۇۇر

ن جازملىنىش    ىنى ئالالھ پەقەت ئۇ بىر كىش    ىنىي بىر گۇناھ بىلە»قىلىنغان مۇنۇمق بىر مەر ۇئ ھەدىس    ى بار: 
م ائىز ۋە غ امى ۇىيلى ك ئايال ھەققىۇىكى ھەدىس ئۇالرنىي . «ئ اش    ۇ گۇن اھنى ي ك اپ ارىتىال قىلى ۇۇ ئۆتكۈزگەن

 :قىلىش دەپ قارىۇى ۋە مۇنۇمق دېۇىۇلۇلالھ قانۇنىي جازمغا تارتىلىش   ىنى تەۋبە دەلىللىرىۇىن بىرى  چۈنكى رەس   
 «گە تەقسىم قىلىنسا يېتى  ئاشاتتى.بىر قەۋىم ئۇنىي تەۋبىسى ئۇ شۇنۇمق تەۋبە قىلۇىكى»

 م: أن الْود ليست كفارات إال مع اِلوبة، وبذلْ جزم بعض اِلابعْ، وهو قول للمعزتلة، ووافقه القول اثلاّن
ِ  اءُ زَ ا جَ مَ نَّ إِ ﴿:  ن واستْلوا باستثناء من تاب ف قول تعاَليابن حزم وبعض اَلفَس َ وَ  وَلُ سُ رَ وَ  اللَ  ونَ بُ ارِ ُُيَ  ينَ اَّلَّ  ِف  نَ وْ عَ سْ ي

 
َ
 اد  سَ فَ  ِض رْ اْل

َ
 لُ تَّ قَ يُ  نْ ا أ

َ
 بُ لَّ َص يَ  وْ وا أ

َ
  عُ طَّ قَ تُ  وْ وا أ

َ
 وَ  مْ يهِ ِْ يْ أ

َ
  ٍف لَ خِ  نْ مِ  مْ هُ لُ جُ رْ أ

َ
  نَ مِ ا وْ فَ نْ يُ  وْ أ

َ
ِ ذَ  ِض رْ اْل َ  َْ ل َ ا وَ يَ نْ  ادلُّ ِف  ي  زْ خِ  مْ هُ ل  مْ هُ ل

ِ  الَّ ، إِ يم  ظِ عَ  اب  ذَ عَ  ةِ رَ خِ  اْْل ِف    ِل بْ قَ  نْ وا مِ ابُ تَ  ينَ اَّلَّ
َ
 مُ لَ اعْ فَ  مْ هِ يْ لَ وا عَ رُ ِْ قْ تَ  نْ أ

َ
هم فاْلية حكمت علي ﴾ يم  حِ رَ  ور  فُ غَ  اللَ  نَّ وا أ

ة ادلنيا، ولم ترفع عقوبة اْلخرة إال باِلوبة، وقْ حاول بعض العلماء أن يرد هذا بعذاب أخروي بعْ خزي ادلنيا وعقوب
 االستْالل بأن االستثناء إنما هو من عقوبة ادلنيا، وَّللْ قيْت بالقْرة عليه. قال الافظ ابن حجر. 

بەزى   بولىۇىغانلىقى ك اپارەتق انۇنىي ج ازمنى ي پەقەت تەۋبە قىلىش بىلەنال –ئىككىنچى س    ۆز
تابىئىنالر ئاش ۇنى جەزملەش تۈردى  ئۇ )س ۆز( مۇئتەزىلەر ئېقىمىۇىكىلەرنىي سۆزى بولۇپ ئۇالرغا ئىانى 
ھەزم ۋە بەزى مۇپەس سىرلەر قوشۇلۇى  ئۇالر مۇنۇ ئايەتتە تەۋبە قىلغۇچىالرنىي مۇستەسنا بولىۇىغانلىقى 

نىي  يەر يۈزىۇە بۇزغۇنچىلىق ئۇرۇش قىلىۇىغانالر ئالالھ ۋە ئەلچىسى بىلەن﴿بىلەن دەلىل كەلتۈردى : 
قىلىۇىغانالرنىي جازمس ى شۇكى  ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دمرغا ئېسىلىشى  ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول 
پۇتلىرى كېس  ىلىش  ى  ياكى س  ۇرگۈن قىلىنىش  ى كېرەك  بۇ )جازم( ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادم رەس   ملىق 

چار بولىۇۇ  س   ىلەر تۇتۇۋېلىش   تىن ئىلگىرى تەۋبە دۇئازمبقا ئېلى  كەلگۈچىۇۇر  ئاخىرەتتە ئۇالر چوڭ 
 ﴾قىلغانالر ئۇنىڭۇىن مۇس    تەس    نا. بىلىڭالركى  ئالالھ مەغپىرەت قىلغۇچىۇۇر  ناھايىتى مېھرىاانۇۇر

ۇ دۇنيادىكى جازمدىن بدېمەك بۇ ئايەت ئۇالرغا بۇ دۇنيادىكى رەس مچىلىق  ۋە ئايەت( -22)مائىۇە سۈرىسى 
ھالەتتە ئاخىرەتنىي  پەقەت تەۋبە قىلىش بىلەنال كۆتۈرۈۋېتىلى ۇىغ ان كېيىن ئ اخىرەتنى ي ج ازمس    ى

)ئومۇمىي ھۆكۈمۇىن  «مۇستەسنا قىلىش»ئالىمالر بۇ دەلىل كەلتۈرۈشنى  ئازمبىغا ھۆكۈم قىلۇى. بەزى
دۇنيادىكى جازمدىن مۇس  تەس  نا قىلىش ئىكەنلىكى  ش  ۇنىي ئۈچۈن ئۇ )جازم( بۇ چىقىرى ېتىش( پەقەتال 

 ىلەن چەكلەنگەنلىكى بىلەن رەت قىلىشقا ئۇرۇنۇى  بۇنى ھاپىز ئىانى ھەجەر ئېيتتى. تۇتۇۋېلىش ب
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فاْلية َع هذا معناها أن ذلْ اَلزاء من اِلقتيل، أو الصلب، أو تقطيع اليْي، والرجل، أو الف، ثابت لغْي اَّلين 
 .مْ عقوبة ادلنيا والعذاب العظيم ف اْلخرة هلتابوا من قبل أن تقْروا عليهم. لكن بيق هلذا الفريق أن يستْل باَلمع ب

  ياكى دمرغا ئېسىلىش  ياكى ئوڭ قوللىرى لۈشۈئۆلتۈر» - ھېلىقى ئايەتنىي بۇ ئاس استىكى مەنىسى
ۋە س ول پۇتلىرىنىي كېس ىلىش ى ياكى س ۈرگۈن قىلىنىشتىن ئىاارەت ئاشۇ جازم تۇتۇۋېلىشتىن ئىلگىرى 

دۇر. لېكىن بۇ تۈركۈم كىش  ىلەرگە دۇنيا جازمس  ى « ن بېكىتىلگەنلىكىقىلغانالردىن باش  قىلىرى ئۈچۈ تەۋبە
 نلىقىغا دەلىل كەلتۈرۈشال قالۇى.بىلەن ئاخىرەتتىكى ز ر ئازمبنىي بىرلەشتۈرۈلىۇىغا

 
: إن هذا خاص باَلحاربْ، فهم يستثنون من العام بالص عليهم، كما استثِن القاض إسماعيل من  امهلل إال أن يقال

ا، فقال: إن قتل القاتل إنما هو رادع لغْي ، وأما ف اْلخرة فالطلب للمقتول قائم، لنه لم يصل إَله حق. وقْ دفع قتل قصاص
الافظ ابن حجر هذا الرأي فقال: بل وصل إَل اَلقتول حق وأي حق؟ فإن اَلقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، فلوال القتل 

 من هذا؟ ولو َكن حْ القتل إنما شع للردع فقط لم يشع العفو عن القاتل. اه ما كفرت ذنوبه، وأي حق يصل إَله أعظم
چۈنكى ئۇالر خۇددى ق  ازى  ئىالھىم غ  ا خ  اس قىلى    ئېيتىلغ  ان بولغيى  ۇى بۇ ئۇرۇش    ق  انالر

 ئىس مائىل قىس اس ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگۈچىنى مۇستەسنا قىلغىنىۇەك ئۇالر ئۆزلىرىگە بېكىتىلگەنلىرى
 -قاتىلنى ئۆلتۈرۈش: »ئۇ )قازى ئىسمائىل( مۇنۇمق دېۇى مۇس تەس نا بولىۇۇ. نبىلەن ئومۇملۇقىۇى

پەقەت باش    قىالرنى توس    قۇچىۇۇر. ئەمما ئاخىرەتتە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىي تەلىپى ئورۇنلىنىۇۇ  چۈنكى 
ھاپىز ئىانى ھەجەر بۇ قارمش    نى رەت قىلى  مۇنۇمق دېۇى :  «تېخى يەتمى ۇى.« ھەق»ئۇنىڭغ ا 

ئەمەس بەلكى يەتتى  ق  ايس    ى ھەق يەتتى  ئۇۋمل قىلىنى     (ەق يەتمى  ۇىئۆلتۈرۈلگۈچىگە ھ)
ئۆلتۈرۈلگۈچى  ۇىن ئۆلتۈرۈلۈش بىلەن گۇن  اھلىرى يۇيۇلى  ۇۇ  ئۆلتۈرۈلمىگەن بولس     ا  گۇن  اھلىرى 

ال ئۆلتۈرۈش جازمسى پەقەت يۇيۇلمىغان بۇالتتى  ئۇنڭىغا يېتىۇىغان قايسى ھەق بۇنىڭۇىنمۇ ئۇلۇغرمق 
 الشتۇرۇلغان بولسا ئىۇى  قاتىلنى كەچۈرۈش قانۇنالشمىغان بوالتتى. توسۇش ئۈچۈن قانۇن

 
القول اثلالث: اِلوقف لْيث أب هريرة عنْ الزبار قال: قال رسول الل صّل الل عليه وسلم "ال أدري الْود 

ز أن يكون صّل كفارة لهلها أم ال" وقْ حاول الافظ أن يرد هذا االستْالل بأن حْيث عبادة أصح إسنادا، وجبوا
 .الل عليه وسلم قال ذلْ قبل أن يعلم، ثم علم، وال وجه بعْ ذلْ للتوقف ف كون الْود كفارة. اه

مۇنۇ ھەدىسى بىلەن )قانۇنى جازمنىي كاپارەت  ئۈچىنچى سۆز : بەززمرنىي رى ميىتىۇىكى ئەبۇ ھۇرەيرەنىي
-زمنىي جازمالنغۇچى ئۈچۈن كاپارەت بوالمۇۇ قانۇنىي جا»مۇنۇمق دېۇى  بولۇشىنى( كۈتۈشتۇر. رەسۇلۇلالھ

ھاپىز بۇ دەلىلنى ئۇبادەنىي ھەدىسىنىي رى ميىتىنىي ئەڭ سەھىى ئىكەنلىكى بىلەن  « يوق  بىلمەيمەن
نۇمق دېگەن ئاشۇ ئىلگىرى جازمنىي كاپارەت بولۇشىنى بىلىشتىن پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي قانۇنىي»ۋە 

اشۇنىڭۇىن كېيىن قانۇنىي جازمنىي كاپارەت بولۇشىنى كۈتۈپ تۇرۇشنىي بولۇشى  كېيىن بىلگەنلىكى  ئ
 جائىزلىقى بىلەن رەت قىلىشقا ئۇرۇنۇى.  دېيىشىنىي« ھېچاىر سەۋەبى يوق

 
واَّلي نميل إَله أن اَّلي شع الْود كعقوبة َع اَّلنب هو الل تعاَل، وإذا كنا نطمع ف عفو  بْون عقوبة، 

باب أوَّل، أما شط اِلوبة مع الْ فليس بلزم لن اِلوبة وحْها َكفية ف مو اَّلنب فلم  فمع العقوبة ادلنيوية من
 .يكن للحْ والعقوبة معها موقع. نعم إن صاحبت الْ َكنت خْيا مضموما إَل مكفر، والل أعلم

قانۇنى جازمنى گۇناھ ئاساسىۇىكى بىر جازم سۈپىتىۇە  -:اليۇىغىنىمىز شۇكىبىزنىي ياق
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شتۇرغۇچى ئالالھ تائاالدۇر. ئەگەر بىز ئالالھنىي جازملىماستىن ئەپۇ قىلىشىنى كۈتىۇىغان قانۇنال
بىر ئىش  ئەمما تەۋبىنى  بولساق ئۇنۇمقتا )ئەپۇ قىلىش( دۇنياۋى جازم بىلەن بىرگە ئەڭ تېگىشلىك

كۇپايە. ەمەس  چۈنكى تەۋبە يالغۇز گۇناھنىي مەغپىرەت بولۇشىغا جازم بىلەن شەرت قىلىش زۆرۈر ئ
شۇڭا قانۇنىي جازم ۋە جازمالشنىي تۆۋبە بىلەن بىللە بولىۇىغان ئورنى يوق. ئەل ەتتە تۆۋبە قانۇنى جازم 

 .ۇۇرش بولىۇۇ. ئالالھ ئەڭ بىلگۈچىبىلەن بىللە بولسا  گۇناھنى پاكلىغۇچىغا قوشۇلغان بىر ياخشى ئى

 دۇ(ھەدىستىن مۇنۇالر ئېلىنىسىرت يۇقىرىدا كەلتۈرۈلگەنلەردىن )  فوق ما تقدم احلديث من ويؤخذ
 :سىرت ھەدىستىن مۇنۇالر ئېلىنىۇۇ يۇقىرىۇم كەلتۈرۈلگەنلەردىن

 .مشوعية اْليعة، وأخذ العهود َع عمل الصالات، واْلعْ عن السيئات. 1
ياخش ى ئەمەللەرنى قىلىش  يامان ئىش الردىن يىرمقلىشىش ئاساسىۇم بەيئەت قىلىش ۋە ئەھۇە . 0

 .الم دىنى قانۇنىغا ئۇيغۇن ئىكەنلىكىئېلىشنىي ئىس
    .تعظيم أمر الَسقة والزنا، إذ جعل بْ اإلشاك وبْ قتل الوالد. 2
قىلى  كۆرس   ىتىش. چۈنكى ئۇ ئىككىس   ى ئالالھقا  (گۇناھ)چوڭ ۋە زىنا ئىش   نى ئوغرىلىق . 4

 .لىقىۇم كەلتۈرۈلۇىكەلتۈرۈش بىلەن بالىالرنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىاارەت چوڭ گۇناھالرنىي ئارى شېرىك
     .تعظيم أمر الكذب، وِباصة ف النسب. 3
 ( قىلى  كۆرسىتىش.گۇناھ)چوڭ  بولۇپمۇ نەسەبتە يالغان ئېيتىشنىيالغان ئېيتىشنىي . 2

اســتْل بقول "وال تعصــوا ف معروف" َع أن الْيث جع بْ اَلنهيات واَلأمورات ولم يهمل الواجبات، إذ . 4
لمر، قال الافظ ابن حجر: والكمة ف اِلنصيص َع كثْي من اَلنهيات دون اَلأمورات أن الكف العصيان خمالفة ا

     .أيَس من إنشاء الفعل، واجتناب اَلفاسْ مقْم َع اجتلب اَلصالح، واِلخل عن الرذائل مقْم َع اِلحل بالفضائل
نىي مەجاۇرىيەتلەرگە س  ەل س  ۆزى ھەدىس  « باش تارتماس  لىققا بۇيرۇلغان ياخش  ى ئىش  الردم». 2

قارىمىغان ھالۇم چەكلىنىلگەن ئىش  الر بىلەن بۇيرۇلغان ئىش  الرنىي ئارىس  ىنى بىرلەش  تۈرگەنلىكىگە 
. ھاپىز ئىانى ھەجەر دەلىل قىلىنۇى  چۈنكى باش تارتىش بۇيرۇلغان ئىش    قا خىالپلىق قىلىش    تۇر

ان چەكلىنىلگەن ئىش  الر ئاس  اس  ىۇم : بۇيرۇلغان ئىش  الرنى تىلغا ئالماس  تىن  نۇرغۇنلىغمۇنۇمق دېۇى
توس   ۇش بىرەر ئىش   نى مەيۇمنغا كەلتۈرۈش   تىن ئاس   انرمق  –بەلگىلىمە بېكىتىش   تىكى ھېكمەت 

بولغانلىقى  زىيانلىق ئىش  الردىن س   اقلىنىش مەنپەئەتلىك ئىش   الرنى ئېلى  كېلىش   تىن ئىلگىرى 
 ۈن. ئىلگىرى تۇرىۇىغانلىقى ئۈچ تۇرىۇىغانلىقى  رەزىللىكتىن خالىي بولۇش پەزىلەتكە ئىگە بولۇشتىن

أدخل بعضهم مصائب ادلنيا، من اْلالم والسقام ف عموم العقاب وأنها مكفرة ْلعض جرائم الْود إن لم تقم . 5
ْ شيئا ثم سِّت   ْ َتتمع مع السِّت، فتْخل ف قول: "ومن أصاب من ذل الْود، واِلحقيق أنها ال تْخل ف هذا الْيث، لنها ق

 .م بينت الحاديث الكثْية أن اَلصائب تكفر اَّلنوب، قال الافظ: فيحتمل أن يراد أنها مكفرة ما ال حْ فيهالل" نع
ئەلەم  كېس   ەللىك دىن ئىاارەت دۇنيانىي ئوڭۇش   س   ىزلىقلىرىنى جازمنىي تەركىاىگە -. بەزىلەر دەرد5

لس  ا  قانۇنىي جازم بېرىلىۇىغان قانۇنى جازم ئېلى  بېرىلمىغان بونىي  كىرگۈزدى ۋە ئۇ )ئوڭۇش  س  ىزلىقالر(
گۇناھالرنىي كاپارىتى بولىۇىغانلىقىغا چېتى ملۇى. ئەمەلىيەتتە ئۇالر بۇ ھەدىس   كە چېتىلمايۇۇ  چۈنكى ئۇالر 

 كىم ئاش  ۇ )ئىش( الردىن بىرەرس  ىنى» ئۇ ۋە مۇمكىن ىش  ى بىلەن بىللە بولۇش  ىپيې )ئالالھنىي گۇناھنى(
كۆپلىگەن   كىرىش   ى مۇمكىن. ش   ۇنۇمق دېگەننىي تەركىاىگە« پس   اقىلس   ا  )جازملىماي( ئالالھ ئۇنى يا
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زلىقالر ئوڭۇشسى»بايان قىلۇى. ھاپىز مۇنۇمق دېۇى :  ھەدىسلەر ئوڭۇشسىزلىقالر گۇناھنى يۇيىۇىغانلىقىنى
 «قانۇنى جازمسى بولمىغان گۇناھالرنى يۇيغۇچى بولىۇىغانلىقى كۆزدە تۇتۇلغان بولۇشى مۇمكىن

قول: "ومن أصـاب من ذلْ شيئا ثم سِّت  الل فهو إَل الل إن شاء عفا عنه، وإن شاء عقبه" رد وف الْيث ف . 6
 .َع اخلوارَ اَّلين يكفرون باَّلنوب، ورد َع اَلعزتلة اَّلين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بل توبة

 ئۇ )يېپىش( ئالالھ ئۇنى ياپس   ا  (جازملىمايقىلس   ا  ) كىم ئاش   ۇ )ئىش( الردىن بىرەرس   ىنى. »7
دېگەن ھەدىس  تە « ئالالھقا مەنس ۇپ  ئەگەر ئالالھ خالىس  ا ئۇنى ئەپۇ قىلىۇۇ  ئالالھ خالىس  ا جازماليۇۇ

)كىچىك( گۇناھالرنى ئىنكار قىلىۇىغان خاۋمرى الرغا رەددىيە بار ۋە )چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزگەن( پاس   ىقالر 
 ئتەزىلىلەرگە رەددىيە بار. قىلىۇىغان مۇ ۋمجى ئازمبنى تۆۋبە قىلماستىن ئۆلسە قاتتىق 

قال الطيب: وفيه إشــارة إَل االمتناع واْلعْ عن الشــهادة َع أحْ بأنه من أهل الار، أو لحْ بأنه من أهل . 7
 .اَلنة، إال من ورد الص فيهم بأعيانهم

دەپ ياكى بىر كىشىگە « ئۇ جەننەت ئەھلىۇىن»بىر كىشىگە  بۇ ھەدىس تە. تەياى مۇنۇمق دېۇى:6
س اقلىنىش ۋە يىرمقلىشىشقا ئىشارەت بار. لېكىن  دەپ گۇۋمھلىق بېرىش تىن« د زمخ ئەھلىۇىن ئۇ»

 ئۇالرنىي ئۆزلىرىگە )ئالۇىن خەۋەر بېرىلگەن( بېكىتىلمە كەلگەن كىشىلەر بۇنىي سىرتىۇم. 
ْ، ال اســتْل به بعضــهم َع أن اَلطلوب ممن ارتكب حْا أن يأِت اإلمام ويعِّتف، ويســأل أن يقيم عليه. 8

َلحصـل الكفارة، وقيل: بل الفضـل أن يتوب ْسا، وفصـل بعضـهم بْ أن كون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن 
 .توبته، وأن يأِت اإلمام ويعِّتف، وإال فل... والل أعلم

مامنىي ئۇنىي ئى –كىش  ىۇىن تەلەپ قىلىنىۇىغىنى  بەزىلەر بۇ ھەدىس  نى قانۇنىي جازمغا تېگىش  لىك.8
  كاپارەتكە ئېرىش   ىش ئۈچۈن ئۆزىگە قانۇنىي جازم يۈرگۈزۈش   نى ىقىلىش    رى  گۇناھىنى ئېتىرمپئالۇىغا بې

تەلەپ قىلىش    ى ئىكەنلىكىنىي دەلىلى قىلۇى. ۋە مۇنۇمق دېيىلۇى  )ش    ۇنۇمق قىلىپال قالماس    تىن( 
 كارم تەۋبەشقىلى   ئا تۆۋبە قىلىشتۇر. بەزىلەر ئۇنىي يامان ئىشالرنى ئېالن بەلكى ئەڭ ياخش ىسى يوشۇرۇن

قىلىش ى ياخش ى دەپ كۆرۈلۈش ى بىلەن ئىمامنىي ئالۇىغا كېلى  گۇناھنى ئېتىرمپ قىلىشنىي ئارىسىنى 
 )ئاشكارم تەۋبە( قىلمىسا )ئىمامنىي ئالۇىغا بار( مايۇۇ. ئالالھ ئەڭ بىلگۈچىۇۇر.  ئايرىۇى.

 سوئالالر() األسئلة 
 الصامت وموقع هذ  اْليعة منها.  اشح الْيث مَبزا اْليعات الَّت شهْها عبادة بن. 1

     ھەدىس    نى ئۇبادە ئىانى س    امى  قاتناش    قان بەيئەتلەرنى ۋە ئۇالرنىي ئىچىۇىن بۇ بەيئەتنىي    
 ئورنىنى بايان قىلغان ھالۇم چۈشەنۇۈرۈڭ.

 ذا لِّتكيب؟ ا تقْير هقال" يتوارد كثْيا ِف الْيث. فما إعرابه؟ وم صّلِّ الل عليه وسلِّم . تعبْي "عن فلن أن رسول الل2
ــوَل  نِّ أ فلنٍ  نْ عَ »   ــَ  اللِ  رس ــَ  هعلي الل ّلَّ ص ئارقا -دەپ ئىپادىلىنىش ھەدىس   لەردە كۆپ ئارقىمۇ« اَل قَ  مَ لَّ وس

 كېلىۇۇ. بۇنىي گىرممماتىكىلىق تەھلىلى قانۇمق  بۇ قۇرۇلمىنىي قىياس قىلىنىشى قانۇمق  
وما  ها؟ظوما ىه العصابة؟ وما حركة العْ ِف لف هذا اَلملة؟ وما إعراب "وحول عصـابة من أصـحابه"وما موقع. 3

 ؟ الغرض من ذكر مثل هذ  اَلملة ِف الحاديث
نىي گىرممماتىكىلىق تەھلىلى قانۇمق  ئۇنىي جۈملىۇىكى ئورنى نېمە    «هحابأصمن  ةابصع وحول»   

ــابة» ردە بۇنىڭغا ئوخش   اش نىي تەلەپپۇز بەلگىس   ى نېمە  ھەدىس   لە «ع»نىي مەنىس   ى نېمە   «العص
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 جۈملىلەرنى تىلغا ئېلىشتىن مەقسەت نېمە 
 وما علقة اَلعِن الصل باَلعِن اَلراد؟  وما ِه اَلبايعة ف الصل؟ وما اَلراد منها هنا؟. 4

نىي ئەسلى مەنىسى نېمە  بۇ يەردە ئۇنىڭۇىن ئىرمدە قىلىنغان مەنە نېمە  ئەسلى مەنا  «ةبايع مبايع»    
 دە قىلىنغان مەنانىي مۇناسى ىتى نېمە بىلەن ئىرم

 وماذا أفاد حذف اَلفعول ف "وال تَسقوا"؟ . 5
َ  الَ وَ »      دم تولۇۇرغۇچىنىي چۈشۈپ قېلىشى نېمىنى ئىپادىلەيۇۇ  «واقُ َْسِ ت
 ولم خص الوالد بالقتل مع أن قتل غْي الوالد من أكَب الكبائر؟ . 6

 بالىالر ئۆلتۈرۈلۈشچوڭ گۇناھالردىن بولسىمۇ  نېمە ئۈچۈن  رۈش ئەڭبالىالردىن باش قىالرنى ئۆلتۈ   
 بىلەن مەخسۇس تىلغا ئېلىنۇى 

 وما هو اْلهتان ِف الصل؟ وما اَلراد منه هنا؟. 7
 نىي ئەسلىي مەنىسى نېمە  بۇ يەردە ئۇنىڭۇىن ئىرمدە قىلىنغان مەنا قايسى   «تانهْ ْْلُ اَ »   
 يكم وأرجلكم"؟وما الغرض من ذكر "تفِّتونه بْ أيْ. 8

َ بَ  هونَ َِّتُ فْ تَ »دېگەن « يۈز تۇرمنە گەپ توقۇپ»    ْْ  
َ
 و  مْ يكُ ِْ يْ أ

َ
 نى تىلغا ئېلىشتىن مەقسەت نېمە  «مْ كُ لِ جُ رْ أ

 نىي تولۇۇرغۇچىسى قايسى   «اوْ َص عْ تَ  الَ وَ »   وما مفعول "وال تعصوا"؟ . 9
ْ اَ »   وما هو اَلعروف شع؟. 11  قانۇنىي جەھەتتىكى مەنىسى نېمە نىي ئىسالم دىنى  «وفرُ عْ مَ ل
 وما معِن "فمن وَف"؟ وما ضبط الفعل بالشُك؟ . 11

 نىي مەنىسى نېمە  پېئىلنىي تەلەپپۇز بەلگىلىرى بىلەن توغرم ئىپادىلىنىشى قانۇمق  «ََف وَ  نْ مَ فَ »       
 يوهم الوجوب َع الل فما اَلعِن اَلراد؟  "فأجر  َع الل"؟. 12
 فَ »     

َ
دېگەن ئوينى كەلتۈرىۇۇ  ئۇنۇمقتا « ئالالھنىي زىممىس  ىۇىكى زۆرۈرىيەت»ئىاارىس  ى  « اللِ ََعَ   رُ جْ أ

 مەنا نېمە قىلغان ئىرمدە 
 . وماذا أفاد إبهام الجر؟ وماذا أفاد اِلعبْي بـ"َع"؟ 13
 اَ »دېگەن مەنىۇىكى « س  اۋمب  ئەجىر»   

َ
ېمىنى )چەكلىمەس  تىن( تۇتۇق مەنادم كەلتۈرۈش ننى  «رجْ ْل

 بىلەن ئىپادىلەش نېمىنى بىلۇۈرىۇۇ  «ََعَ »ئىپادىلەيۇۇ  
 وما اَلشار اَله ِف "ومن أصاب من ذلْ شيئا"؟ وما مرجع الضمْي ِف "فهو كفارة"؟ . 14
صــَ  نْ مَ وَ »   

َ
ِ ذَ من  اَب أ دىكى كىش  ىلىك ئالماش  «ة  ارَ فَّ كَ  وَ هُ فَ »؟ دىكى ئىش  ارە قىلىنغۇچى قايس  ى «ائ  يْ ْ شــَ ل

 ن سۆز قايسى قايتىۇىغا
 مەنە نېمە قىلغان دىكى ئىرمدە  «ةارَ فَّ كَ لْ اَ »   وما اَلراد من الكفارة"؟. 15
 وما ْس العطف بثم ف "ثم سِّت  الل"؟ والعطف بالفاء ف "فعوقب"؟  .16
 ڭچۇ نىبىلەن باغالشف دە  «َب وقِ عُ فَ »بىلەن جۈملىنى باغالشنىي سىرى نېمە   مَّ ثُ  دم «اللُ   ُ َِّتَ سَ  مَّ ثُ »    

 قيل : الْود جوابر،وقيل إنها زواجر. فما اَلعِن اَلراد من ُك منهما؟ وما دَلل ُك فريق؟ . 17
مۇ دېيىلۇى.  (رُ اجِ وَ )زَ  دېيىلۇى ۋە ئۇ توس  قۇچى ۋمس  ىتە (رُ ابِ وَ )جَ  قانۇنىي جازم تۈزەتكۈچى ۋمس  ىتە    

 ي دەلىلى نېمە ئۇنىي ھەر بىرىۇىن ئىرمدە قىلىنغان مەنە نېمە  ھەر بىر گۇرۇھنى
   وما دَلل من توقف؟  وماذا ترجح؟. 18
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 كۈتۈپ تۇرغۇچىنىي دەلىلى نېمە  سىز قايسىنى ئارتۇق كۆرىسىز     
 ته؟ وَلاذا؟ دوهل يْخل ف الْيث قتل اَلرتْ لر. 19
  ندىنۇىن قايتقۇچىنى قايتى ملغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈش بۇ ھەدىسنىي تەركىاىگە كىرەمۇۇ  نېمە ئۈچۈ   
 بۇ ھەدىستىن نېمە ھۆكۈملەرنى ئالسىىز    وماذا تأخذ من الْيث من الحنم؟. 21

 
 رشح اللكمات

ا الَْمْجِلَس /َحََضَ   ُْ ُشُهود  َْ يَْشَه  ...گە قاتناشتى                                 َشِه
ر  /قَْريَة  ِاََل اَلنوب الَْغْرِِبِّ ِمَن اَلْينةِ  ْْ  )مەدىنىنىي غەربى جەنۇبىۇىكى بىر كەن ( بەدىر                            بَ

ُهْم  ُْ  نوپۇزلۇق كىشى  ۋەكىل باشلىق  ئاقساقال                    نَِقيب   ـجُنَقبَاُء / َكِبُْي الَْقْوم وَعِريُفُهْم وَسيِّ
 چىغىر يول  دمۋمن                                         َعَقبَة  / َمْرََق َصْعب  من اَلبال 

َة َع مقربة ِمْن ِمَِن   (مىناغا يېقىن مەككە يولىۇىكى ئورۇنئەقەبە )         اَلَْقَعبَُة /َموِْضع  ِف َطِريِق َمكَّ
 َْ ْرَبِع

َ
ِة واْل َ الَعْشَ ْْ    بىر توپمئونۇىن قىرىققىچە بولغان كىشىلەر توپى  بىر تۈركۈ   ِعَصابَة  /َجَاَعة  ِمَن الاِس وىه ما َب

ُ  َعلَيْهِ  َْ ْمِر /َعَه
َ
 ئەھۇە بەردى  بەيئەت قىلۇى  قول بەردى                                      بَاَيَع فَُلن ا ََعَ اْل

ْن اَل ...
َ
 بېرىڭالر ...قىلماسلىققا ئەھۇەڭاسىلەر ما                                                          بَايُِعوِِن ََعَ أ

 ُ ِى ُُيَْيِّ  بوھتانكىشىنى ھەيرمن قالۇۇرىۇىغان يالغان  ئويۇۇرما                                                    ُبْهتَان  /اَْْلَاِطُل اَّلَّ
  بوھتانگەپ رەت قىلىنىۇىغان گۇناھ  ئۇياتسىز گەپ  سەت                                               / اخَْلَنَا واإلثم الُْمنَْكرُ  ُبْهتَان  

 ...گە يالغان گەپ توقىۇى  گەپ تاپتى                                   ِاْفَِّتَى َعلَيِْه الكذَب /اختلقه عليه
نفِسُكْم 

َ
ِْ أ رُْجِلُكْم /ِمْن ِعنْ

َ
يُكْم وأ ِْ يْ

َ
َ أ ْْ  ئۆزلىرىڭالرچە  يۈز تۇرمنە                   َب

« 
ْ
رُْجِلِهنَّ  )بيعة النساء( َيْفَِّتِ  َْ بِبُْهتَانٍ تِ َوالَ يَأ

َ
يِهنَّ وَأ ِْ يْ

َ
َ أ ْْ  ينَُه َب

يۈز تۇرمنە گەپ توقۇپ )زىنادىن قورساق كۆتۈرگەن بالىنى ياكى 
 تېپى ملغان بالىنى ئېرىگە تەۋە قىلى ( بۆھتان قىلمايسىلەر

يكُ » ِْ يْ
َ
َ أ ْْ تُوَن بِبُْهتَاٍن َتْفَِّتُونَُه َب

ْ
رُْجِلُكْم )بيعة الرجال( َوالَ تَأ

َ
 ْم وأ

 تېنى ( بوھتان قىلمايسىلەر بالىلىرىڭالردىن) بوھتانتۇرمنە گەپ توقۇپ يۈز 
 ئىتائەتسىزلىك قىلۇى  بويسۇنمىۇى  باش                   َعْصي ا وَمْعِصيَة  وِعْصيَان ا فَُلن ا /  َعََص َيْعَِص 

ْمَر ُ 
َ
ََ َعْن َطاَعِتِه وَخالََف أ  تارتتى  ئاسىيلىق قىلۇى                                            َخَر

ِع  ْ  بۇيرۇلغان ياخشى ئىش  ياخشى ئىش             َمْعُروف  / ُُكُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُه بالَعْقِل أو بِالشَّ
ة  
َ
ُجور  / ثََواب  و ُمَنفَأ

ُ
ْجر   ـجأ

َ
   ئەجىرساۋمب  مۇكاپات                                            أ

ْثمُ  ُر بِِه اإْلِ ارة / َما يَُكفَّ  گۇناھ پاكلىنىۇىغان نەرسە  گۇناھنى يۇيغۇچى  كاپارەت                            َكفَّ
  املعىن العام  

 قتىخەتەرگە يولۇ                                              َض لِلَْخَطِر / ََكَن ُعرَْضة  َتَعرَّ 
 ئۇچرمشتى  كۆرۈشتى                                                      َتَعرََّض لُِفَلٍن / َواَجَههُ 

 ئۇالردىن ئىسالم دىنىغا كىرى  مۇسۇلمان بولۇشقا ئەھۇە ئالۇى                                       بَاَيَعُهْم ََعَ اإْلِْسَلم
 ۇى ئالۇىھقىۇىلىرىگە ئەمەل قىلىشقا ئەئۇالردىن ئىسالم دىنى ئە

  بەيئەت قىلىش  ئەھۇىلىشىش  بەيئەت                                                                    َبيَْعة  /ُمبَاَيَعة  
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وََّل 
ُ
 بىرىنچى بەيئىتى ئەقەبە                                                           َبيَْعُة الَْعَقبَِة اْل

 بىر تۈركۈم كىشى  بىر توپ كىشى  تۈركۈم  توپ                                                      َجْع  /َجَاَعة  ِمَن الَّاِس 
 بىلەن ئۇچرمشتى ...                                                              ِاْجتََمَع بِِه / قَابَلَهُ 

، َحيَِويَّة  نَشَ  فَاع  ِْ ،ِانْ ة   قىزغىنلىق  جۇشقۇنلۇق  جانلىقلىق                                               اط  /ِهمَّ
 جۇشقۇن ھالەتتە-ر ھلۇق                                                                        ف النََشاِط 

 ئېغىرلىق  بوشاڭلىق                      اِجٍب و ُفتُور فيهَكَسل  /َتثَاقُل  َعْن عمٍل أْو وَ 
 بوشاڭ ھالەتتە-ر ھسىز                                                                        ِف الَْكَسِل 

 ھ يولىۇمئالال                                                         ِف الِل /ِف َسِبيِل اللِ 
 تەنە-ماالمەت قىلغۇچىنىي ماالمىتى  تاپا                                                                          لَْوَمُة اَلئِمٍ 

َرةُ  ينَُة الُْمنَوَّ ِْ  نامى(يەسرەب )مەدىنىنىي بۇرۇنقى                                                       َيَْثُِب /اَلَْم
ُه َعنُْه ؛ َحاََم َعنْه ِء / َكفَّ ْ  ...نى ...دىن توستى  قوغۇمپ قالۇى              َمنََع َيْمنَُع فَُلن ا ِمَن الَشَّ

َِ اَِّلين وِْس واخْلَْزَر
َ
ينِة اَلنوِّرة من اْل ِْ نَْصاُر /أهُل الَْم

َ
  قىلغان رەسۇلۇلالھقا جاي بەرگەن ۋە ياردەمئەنسارالر )   اَْل
و ُ آوَ    (خەزرەج قەبىلىسىۇىن بولغان مەدىنىلىكلەرئەۋس ۋە                              ْوا رُسوَل الِل َونََِصُ

 چەكلەنگەن ئىشالر                                                               َمنِِْهٌّ  ـجَمنِْهيَّات
َء /نَاَل )ف اخلْي( ْ َصاَب الَشَّ

َ
 -ئېرىشتى  أ

َ
َصاَب ُمَراَد   تەلىپىگە يەتتى   َصاَب َمْطلُوَبهأ

َ
 مۇرمدىغا يەتتىأ

َم  َْ َء /َص ْ َصاَب الَشَّ
َ
( -أ ِّ  ئۆتكۈزدى  سادىر قىلۇى  دۇ  كەلۇى  يولۇقتى                                 ـه )ِف الشَّ

َصاَب من هذ  الواىِه َشيْئ ا
َ
  ئۆتكۈزدى نى سادىر قىلۇى ئۇ بىر ئاز  چەكلەنگەن ئىشالر                                             أ

َعامِ  َصاَب قليل  من الطَّ
َ
 بىر ئاز تاماق يىۇى                              أ

َصاَب من هذ  الكبائِر َشيْئ ا
َ
 بىر ئاز چوڭ گۇناھ سادىر قىلۇى                                             أ

 كىيىمىنى ئۈستىگە ئارتتى  يېپىنۇى  كىيۇى                                                     ِه ثيابَه /لبَسها َجََع َعلَيْ 
 ِ ْْ  ئالالھ ئۇنىڭغا ئىككى جازم ئارتمايۇۇ                                             َواَل جَيَْمُع الُل َعلَيِْه ُعُقوبَتَ

   امَلْباحث العربياة
كيُب   بىرىكىش  قۇرۇلما                                                                           اَلِّتَّ

 ئالۇ قوشۇلغۇچى ۋە ئۇنى قۇبۇل قىلغۇچى                                                                 اََْلَارُّ والَْمْجُرور
 غلىنىلغانچۈشۈپ قالغان پېئىلغا با                                                        وٍف ُمتََعلَّق  بِِفْعٍل َمْذُ 

رٍ  َْ ِويُل َمْص
ْ
 قىياسىي مەستەر                                                                    تَأ

 ل )مەجھۇل دەرى ىۇىكى پېئىللىق جۈملىنىي ئىگىسى(ۋەكىل پائى                                     نَائُِب فَاِعٍل 
 ئورۇن رەۋىشى                                                                      َظرُْف َمَنٍن
م   َّْ  سىملىق جۈملىۇە(ئىئالۇىۇم كەلگەن خەۋەر )                                                                        َخََب  ُمَق

ر    ُمؤَخَّ
 
أ َْ  كېيىن كەلگەن مۇبتىۇم )ئىسىملىق جۈملىۇە(                                                                      ُمبْتَ

 شتەئورۇن جەھەتتە چۈشۈم كېلى                                                                    ِف َمَلِّ نَْصٍب 
 پېئىلىنىي پائىلى )ئىگىسى( نىي ھالىتى قَاَل                                                           َحال  ِمْن فَاِعِل "قَاَل"

 رى ميەتنى ئىشەنچىلىك ماتېرىيالالر بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن                                               لِلتَّْوثيق بالرَواية
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 ئىقتىسادىي تولۇقلىما بېرىش                                                               لُْمَعاوََضُة الَْماَِلَّةُ اَ 
 َْ  ئۇ چىن كۆڭلىۇىن ۋەدە قىلۇى  ۋەدە بەردى                                          بََذَل الْوَْع

ا َء / َجَعلَُه َعمًّ ْ َم الَشَّ  ئام قىلۇى  ئورتاقالشتۇردى  ئومۇمالشتۇردى  ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇىغان قىلۇى               َعمَّ
 ئام  ئورتاق ئىكەنلىكىنى بىلۇۈرۈش ئۈچۈن چۈشۈپ قالغان )ئوغرىلىنىۇىغان نەرسىلەرگە(               َمُْذوف  لِلتَّْعِميمِ 

لَةَ  ل  َمْنِ  لگەنۈئورنىۇم كەلتۈر پېئىلپېئىل ئۆتۈمسىز                                                   اللَِّزمِ  اَلِْفْعُل ُمْنَ
َ َبَهَت َيبَْهُت َبْهت   ْدَهَشُه وَحْيَّ

َ
 ھەيرمن قالۇۇردى                                        اُ  /أ

 قەبىھلىك                                                                    فُْحش  /بََذاَءة  
 ۋەھىمىلىك                                                                 َفَظاَعة /شناعة

حْ  َكَِن يَْكِِن ِكنَايَة  بِِه َعْن َكَذا / لُّ به عليه ولَْم يَُِصِّ َْ  كىنايە قىلۇى  دمرىتمىلىۇى            تََكلََّم بما يُْستَ
 ِ  زىنادىن ئېغىر ئاياق بولغان باال  زىنادىن تاپقان باال                                                             ى تَُزِنَّ بِهِ اَلَْودَلُ اَّلِّ

ٍْ واَل َطلٍَب  َء /َعََثَ َعلَيِْه َغْْي قَْص ْ  تېپى ملۇى                    ِاِْلََقَط الَشَّ
ا وا َل ََعَ اَلباشِة ُمْطلَق  لىنىش شۇغۇل ئۇ )ئىاارە(يالغانچىلىق بىلەن بىماالل بى مسىتە    َلواجهِة بالكذبُحِ

 ۋە يۈز تۇرمنە يالغانچىلىق قىلىش مەنىسىۇە كەلۇى
 باشقىالرغا يۈزلىنى  تۇرغۇچى                                                              اَلُْمَواِجُه لآِْلخِرينَ 

ْمرِ 
َ
ولو اْل

ُ
 ئىش بېشىۇىكىلەر  مەسئۇلالر  باشلىقالر                                          أ

يعَ الشَّ  ِ ى يَُسنُّ الشَّ ِ  ئىسالم دىنى قانۇنىنى بەلگىلىگۈچى                                             ةَ اِرُع /اََّلِّ
ْو َنْهي ا

َ
ا أ ْمر 

َ
 ياخشى دەپ تونۇلغان  بۇيرۇلغان  توسۇلغان ئىش                                              َما ُعرَِف ُحْسنُه أ

 ىر مەنىۇەب َوَفَّ ۋە شەددىلىك  َوََف  يەڭگىل ھەركىلىك                                 "وَف" باِلخفيف والتشْيْ بَِمْعِن    
فه  ا ُيَعرِّ ْمَر /لَْم جَيَْعْل ل وجه 

َ
ْبَهَم اْل

َ
 ىئىزدىمىۇى  ئاشكارىالشقا ئۇرۇنمىۇيۇىغان بانا پەيۇم قىلمىۇى  بانا ئاشكارىال     أ

ْجَر لِلتَّْفِخيم
َ
بْهَم اْل

َ
 ئەجرىنى كۆپتۈرۈشكە ئۇرۇنمىۇى  ئەجرىنى كۆپتۈرۈشتىن يىرمق تۇردى                         أ

ْمِر /َنَّاُ  َعنْه
َ
ْبَهَم فَُلن ا عن اْل

َ
 يىرمقالشتۇردى                                         أ

ِق الُوقوع اَللَِة ََعَ ََتَقُّ  بولۇشنىي مۇقەررەرلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن                                                   لدِلَّ
ُّْ /اَلُْعُقوَبة الَْمْفُروَضة الِت تمنع اَلذنَب من اَلعاودة  ازم  جازم قانۇنىيج قانۇنىي جازم  بېكىتىلگەن       اَْلَ

 ازم(ج قانۇنىي بېكىتىلگەنتوسىۇىغان )گۇناھ ئۆتكۈزگۈچىنى قايتا ئۆتكۈزۈشتىن 
ْنيَوِىُّ   بۇ دۇنيادىكى جازم                                                               اَلِْعَقاُب ادلُّ

گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن قورقۇتۇش ئۈچۈن  گۇناھ                                        لِلتَّْخِويِف ِمَن الُوقوِع ف اَلعصيةِ 
 ئۆتكۈزۈشتىن ئەنسىرەشنى پەيۇم قىلىش ئۈچۈن

ُب وُتَفائِجُ اَلعصيةَ  نَّ الُعقوَبة ُتَعقَّ
َ
ىپال ئەگىشجازمنىي گۇناھ ئۆتكۈزۈشكە  ئەگەر ئۇ )ئاڭلىغۇچى(        ِاَذا َعِلَم أ

 ەانلىقىنى بىلسكېلىۇىغ كېلىۇىغانلىقى ۋە تۇيۇقسىز
  ْ  )گۇناھ ئۆتكۈزۈشكە( ئوالشماي كەلگۈچى ۋە )ئۇنىڭۇىن( كېيىن كەلگۈچى ئۇ )گۇناھنى يېپىش(              فَإِنَُّه ُمَِّتَاٍخ بَعي

َِديِث 
ْ
 فِْقة  احل

  ىرىتۈزەش ۋمسىتىل                                                                              َجَوابِرُ 
  توسۇش ۋمسىتىلىرى                                                                              َزَواِجرُ 
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َمه و َدَفَع عنه ْصلََحُه و قَوَّ
َ
 قايتۇردى  تۈزىۇى  ئوڭشىۇى   َجََبَ جَيَُْبُ َجَْب ا و ُجبُور ا فَُلن ا /أ
 ئۇ )قانۇنىي جازم( گۇناھ ئۆتكۈزگۈچىنى تۈزىيەلەمۇۇ                                            َهْل ِِهَ ََتَُْبُ َصاِحَب اَلعصية؟

ه ِء /َمنََعُه بَِصوٍْت وَكفَّ ْ ا فَُلن ا َعِن الَشَّ  ...نى ...دىن توستى         زََجَر يَزُْجُر زَْجر 
 ۇناھ ئۆتكۈزگۈچى( نى توسۇش ئۈچۈن ۋە باشقىالرنىمۇ توسۇش ئۈچۈنمۇ ئۇ )قانۇنىي جازم( ئۇ )گ         زجرَغْْيِ ِ ؟ وَ  ِِهَ لِزَْجِر ِ 

ْخَرِويَّة  
ُ
 ئاخىرەتتىكى جازم                                                                 ُعُقوَبة  أ

   چارە  يول  تۇتقان يولئۇسۇل                                                                َمْذَهب  /َطِريَقة  
  ْ  ئەقىۇە  مەسلەك                                                                 َمْذَهب  /ُمْعتََق

ى  
ْ
 قارمش                                                                    َمْذَهب  /َرأ

   ئېقىم مەزھەپ                              َمْذَهب  /ََمُموعة من اْلَراِء والظريَّاِت 
َث َواْنتََظرَ  َف ِفيِه /َتَمكَّ  كۈتۈپ تۇردى                                               تََوقَّ

ِى 
ْ
أ اِء الرَّ َْ  پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش  كۈتۈپ تۇرۇش                تََوقُّف  /ِاْمَساك  عن إب

َِلِل  ْْ  تەپسىلىي بايان قىلىش ۋە دەلىل كەلتۈرۈشتىن ئىلگىرى                                                     َقبَْل اِلَّْفِصيِل َواِلَّ
ْمِر / بَاَدر وقَاَم اَله ُمَْسِع  

َ
 لۇىدەرھال كىرىشتى  ئالۇى بىلەن ... قى                             َساَرَع ِاََل اْل

ْن ...
َ
 غانلىقىغا ئۆتىمىز ... ئالۇى بىلەن                                                                   نَُساِرُع بِأ

يِن /راجع َعن ِديِن اإلِْسَلِم اَل الُكْفرِ  ٌّْ َعِن ادلِّ  دىنۇىن يانغۇچى  مۇرتەد          ُمْرتَ
نَّ ... َش فََل نَِقا

َ
 تارتىش يوق-...ئىكەنلىكىۇە ھېچاىر تاالش                                                           ِِف أ

نِْبهِ  ٍر َِّلَ  ئۇنىي گۇناھىنى پاكلىغۇچى ئەمەس                                                             َغْْيُ ُمَكفِّ
يِث  ِْ اهر ِِف اْلَ  ئۇنىي ھەدىستە ئىپادىلەنگەن ئومۇملۇقنىي سىرتىۇم بولۇشى                              ُخروُجه ِمَن الُعموِم الظَّ

 كىتنلىارە قىلىش يۇقىرىۇم تىلغا ئېلىنغانالر ئۈچۈن كەلگەنئىش بىلەن( ذلْ)         َحيُْث إِنَّ اإلَِشاَرَة لِلَْمْذُكوَراِت 
لَُه به َع ُه به و فَضَّ ِء / َخصَّ ْ َصُه بِالَشَّ  ...نى ئاالھىۇىلىككە ئىگە قىلۇى  ...نى ئاالھىۇە قىلۇى                 غْي َخصَّ

َص بقول تعاَل   بۇ ئومۇملۇق ئالالھ تائاال تەرىپىۇىن ئاالھىۇە تىلغا ئېلىنۇى.                                         َهَذا العموُم ُخصِّ
 بۇ ئومۇملۇق مۇنۇ ئايەتتە ئاالھىۇە تىلغا ئېلىنۇى                                                            

َْ اَلسلمون ِ نَّ الُْمَخاَطَب بََذل
َ
 بىلەن خىتاپ قىلىنغۇچى مۇسۇلمانالر دېگەن تىل پاكىتى بىلەن ذلْ              بَِقِرينَِة أ

َح تَوِْجيَه الََّووِىِّ   نەۋەۋىنىي كۆرسىتى  ئۆتكىنىنى ئارتۇق كۆردى                                                           رَجَّ
فه منه  ْمِر /َخوَّ

َ
َر فَُلن ا من ال  ئاگاھالنۇۇردى  ئەنسىرەيۇىغان قىلۇى  ئى رمئىي جازم بەردى                                       َحذَّ

رِة شع  و انِّما فوََّض ال ِّْ ْمرِ اَِلَّْحِذيُر /عقوبة غْي اَلق
َ
  شُع الظَر ِف نوعها ومقْارها اَل َوَِّلِّ اْل

ئى رمئىي جازم )قانۇنىي جەھەتتە مىقۇمرى بەلگىلەنمىگەن  ئىسالم قانۇنى ئۇنىي تۈرى ۋە مىقۇمرىغا 
 غان جازم(نى ئىش بېشىۇىكىلەرگە ھاۋملە قىلقارمپ چىقىش

اكِ  ْشَ ېرىك بىلەن خىتاب قىلىشى( ش ذلْئۇ )مۇسۇلمانالرنى                                       اَل َيْمنَُع ِمَن اِلحذيِر ِمَن اإْلِ
 كەلتۈرۈشكە ئى رمئىي جازم بېرىشنى توسمايۇۇ

 ِّْ  قانۇنىي جازمنىي ھەقىقىي مەنىسى                                                                      َحِقيَقُة اْلَ
 ئادەت خارمكتېرلىق ھۆكۈم                                                         ُعْرَِفٌّ / ُحْكم ُعْرَِفٌّ 
ودُ  ُْ  رىلگۈچى تۆۋبە قىلمىغان بولسىمۇېقانۇنىي جازم ب                                                         َولَْو لَْم َيتُْب الَْمْح
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ءٍ   ...نىي كۆپىنچىسى  كۆپ سانلىق                                                    ُجُْهور  / ُمْعَظُم ُُكِّ ََشْ
اِهرُ  اِهُر /اَلَْمْعَِن الظَّ  ئاشكارم مەنا  ئۇدۇل مەنا  بى مستە ئىپادىلەنگەن مەنا                                                     اَلظَّ

 بۇ ھۆكۈمنى يالغۇز رى ميەت قىلمىۇى ئۇ                                              مِ لَْم َينَْفرِْد بِِرَوايَة َهَذا اْلُكْ 
ة حَّ يَث / نََسبَُه اََِل الصِّ ِْ َح اْلَ  سەھىى ھەدىس دەپ قارىۇى                                      َصحَّ

 كەچۈرگۈچى  ئەپۇ قىلغۇچى                                                                  َكِريم  /َصُفوح   
َعَد  

َ
 قايتا قىلۇى  يەنە بىر قىلۇى                                                            َثِنَّ الَْعَمَل / أ

 نە بىر جازملىۇىنى يە ...                                                            َثِنَّ الُْعُقوَبَة ََعَ ...
ْكَرُم ِمْن ...

َ
 دىن بەكمۇ ئەپۇچان                                                                      أ

سنْ  َراِويِه اَل رسوِل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم(
َ
يث َمْرفُوع )ما أ ِْ   َمْرفُوع  /َح

 ئىزچىل پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇلىغان ھەدىس( قىلغۇچى رى ميەتنىمەرپۇئ ھەدىس  رى ميىتى ھەدىس )رى ميەت 
 َّْ ْجَرى اْلَ

َ
َّْ / أ قَاَم اْلَ

َ
 قانۇنىي جازم يۈرگۈزدى  ئى رم قىلۇى                                                      أ

 ُ َْ كَّ
َ
ْمِر / أ

َ
ا بِاْل  مۇئەييەنلەشتۈردى  جەزملەشتۈردى                                         َجَزَم  جَيِْزُم َجْزم 

 ىلەنب ىلغان كىشىنىي ئۇنىي سىرتىۇم بولىۇىغانلىقى بىلەن  مۇستەسنا بولىۇىغانلىقىۋبە قەت       بِاْستثناِء َمْن تَاَب 
ْنيَا  ۇنيا رەس مچىلىقىد                                                                      ِخْزُى ادلُّ

َرِة َع القبِض َعلَيْهِ  ْْ َرِة َعلَيِْه / بِالُْق ْْ  ئۇنى تۇتۇۋېلىش بىلەن                          بِالُْق
ُروا َعلَيِْهمْ  ِْ ْن َتْق

َ
 سىلەر ئۇنى تۇتۇۋېلىشتىن ئىلگىرى                                                 ِمْن َقبِْل أ

ْن َيْفَعَل ... بَِِقَ لُِفَلنٍ 
َ
 ئۇنىي ... قىلىشى قېلى  قالۇى                                                      أ

... َ ْْ لَّ باَلمع َب ِْ غانلىقىغا ...ئارىسىنى بىرلەشتۈرىۇىبۇ بىر تۈركۈم كىشىلەرنىي                         بَِِقَ لَِهَذا الَْفِريق أْن يَْستَ
 شال قالۇىدەلىل كەلتۈرۈ

ْن يكوَن َكَذا
َ
ْن يَُكوَن َكَذا / اَللُِّهمَّ ال ُيْمِكُن ااِلَّ أ

َ
 !ئىالھىم  ئۇ پەقەت ئاشۇنۇمقال بولغىۇى   اَللُِّهمَّ ااِلَّ أ

 َْ ْن ُيَقاَل ِانِّ َهَذا َخاصٌّ بِالُْمَحاِربِ
َ
 .ئىالھىم ۈدى دېيىلگ بۇ پەقەت ئۇرۇشقانالرغا خاس                      ِاللُِّهمَّ ِاالِّ أ

 ئۇالر ئۆزلىرىگە بېكىتىلگەنلىرى بىلەن ئومۇملۇقتىن مۇستەسنا بولۇى                   يُْستَثْنُوَن ِمَن العامِّ بالَّصِّ َعلَيِْهم
ُه َو رَدَّ ُ  ُ  َعْن َكَذا / َكفَّ  توستى  قايتۇردى                               رََدَع يَرَْدُع رَْدع 

 باشقىالرنى توسقۇچى                                                                       َغْْيِ َراِدع  لِ 
ْع الَْعْفُو َعِن الَقاتِِل  َع لِلرَّْدِع َفَقْط لَْم يُْشَ ُّْ الَْقتِْل إِنَّما ُشِ   َولَْو ََكَن َح

 لغان بولسا  قاتىلنى كەچۈرۈش قانۇنالشمىغان بوالتتىمۇبادم ئۆلتۈرۈش جازمسى پەقەتال توسۇش ئۈچۈن قانۇنالشتۇرۇ
ا َصحُّ إِْسنَاد 

َ
 رى ميەت قىلىنىشى ئەڭ سەھىى  ئەڭ توغرم                                                                      أ
اَرة  وَ  وِد َكفَّ ُْ َْ لِلتََّوقُِّف ِِف َكْوِن اْلُ ِ َْ َذل ئاشۇنىڭۇىن كېيىن قانۇنىي جازمنىي كاپارەت بولۇشىنى               اَل وَْجَه َبْع

 كۆتۈپ تۇرۇشنىي ھېچاىر سەۋەبى يوق
َحبَّ و

َ
ِء / أ ْ  ياقلىۇىياخشى كۆردى  مايىل بولۇى  تەرىپىنى ئالۇى                          نازل اَماَل يَِميُل َميْل  اَل الَشَّ

ِء َطَمَع يَ  ْ ا ِف الَشَّ  ئۈمىۇ قىلۇى  كۈتتى                                     َجا ُ / رَ ْطَمُع َطَمع 
رَْجُح ِف ََمَاِل اإْلِْعِتبَارِ 

َ
ْوََّل / أ

َ
 ئەڭ تىگىشلىك بىر ئىش                               ِمْن بَاٍب أ

نُوَب / َغَفَرَها  ئالالھ گۇناھنى مەغپىرەت قىلۇى                                   َمَا َيْمُحو َمْو ا الُل اَّلُّ
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نِْب   گۇناھنىي مەغپىرەت بولۇشى                                                                        َمُْو اَّلَّ
َِديث

ْ
 ي ْؤَخذ  ِمَن احل

ْمِر ...
َ
 ... قىلىش ئىشنى چوڭ )گۇناھ( قىلى  كۆرسىتىش                                                                    َتْعِظيُم أ

وَعة   نِّ اْْلَيَْعَة َمْشُ
َ
وِعيَُّة اْْلَيَْعِة / أ  بەيئەت قىلىشنىي ئىسالم دىنى قانۇنىغا ئۇيغۇن ئىكەنلىكى                               َمْشُ

ٍة ...  بولۇپمۇ                                                                        َوِِبَاصَّ
ُموَراِت   اِلَّنِْصيِص ََعَ َكِثٍْي منَواْلِْكَمُة ِِف 

ْ
  الَْمنِْهيَّاِت دوَن الَْمأ

 بۇيرۇلغان ئىشالرنى تىلغا ئالماستىن چەكلىنىلگەن نۇرغۇن ئىشالر ئاساسىۇم بەلگىلىمە بىكىتىشتىكى ھېكمەت
ْنيَا   دۇنيانىي ئوڭۇشسىزلىقلىرىبۇ دۇنيادىكى ئوڭۇشسىزلىقالر                                                                   َمَصائُِب ادلُّ
 ز ئىچىگە ئالىۇىغان ئىش  جازمنىي تەركىاىۆجازم ئ                                                                   ُعُموُم الِعَقاِب 
ودِ  ُْ  قانۇنىي جازم بېرىلىۇىغان گۇناھالر                                                                   َجَرائُِم اْلُ

نَّ ...
َ
َها ... / ََعَ أ نَّ

َ
 )بمعِن االستْراك .اَلنجْ(ئەمەلىيەتتە    لېكىن                               َواِلَّْحِقيُق أ

َّْ ِفيهِ  َرُة َما اَل َح  قانۇنىي جازمسى بولمىغان گۇناھالرنى يۇيغۇچى                                                         ُمَفكِّ
ْعيَانِِهمْ 

َ
 ئۆزلىرىگە بىكىتىلمە كەلگەن كىشىلەر بۇنىي سىرتىۇم                                       ِاالَّ َمْن َورََد الَّصُّ ِفيِهْم بِأ

فَ   گۇناھ ئۆتكۈزدى                                                      ُه ِاْرتََكَب َذْنب ا / ِاْقَِّتَ
ا ًّْ  قانۇنىي جازمغا تارتىلۇى  قانۇنىي جازمغا تىگىشلىك بولۇى                                                                   ِاْرتََكَب َح

 )ئاشكارە تۆۋبە( قىلمىسا )ئىمامنىي ئالۇىغا بار( مايۇۇ.                                                                          َوِاالَّ فََل 
ْسئِلَة   

َ
  اأَْل

 مبەيئەتلەرنى ر شەن بايان قىلغان ھالۇم  ئوتتۇرىغا قويغان ھالۇ                                                            ا اِْليَعاِت ُمَْبِز  
نَّ رَُسوَل الِل َصّلَّ الُل َعلَيِْه وَسلََّم قَاَل"

َ
   َتْعِبُْي "َعْن فَُلٍن أ

 ارەدېگەن بۇ ئىا« پاالنىۇىن پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنۇمق دېگەنلىكى»
 ئارقا كېلىۇۇ-ئارقىمۇ                                                                  َيتََوارُِد / يَتَتَاَبعُ 
ْصِّلُّ 

َ
 سلى مەناەئ                                                                  اَلَْمْعَِن اْل

 كۆزدە تۇتۇلغان مەنا                                                                 اَلَْمْعَِن الُْمَراِدىُّ 
نَّ ...

َ
 )بمعِن االستْراك(بولسىمۇ  ...سىمۇ                                                                            َمَع أ

ْكََبِ الَْكبَائِرِ 
َ
ْوالَِد ِمْن أ

َ
نَّ َقتَْل َغْْيِ اْل

َ
 بالىالرنى ئۆلتۈرۈش ئەڭ چوڭ گۇناھالردىن بىرى بولسىمۇ                           َمَع أ

ُْكِ َضبُْط الِْفْعِل بِا
 پېئىلنىي تەلەپپۇز بەلگىلىرى بىلەن توغرم ئىپادىلىنىشى                                                        لشَّ

ْوَقَعُه ِِف الْوَْهمِ 
َ
وَْهَمُه / أ

َ
 ...نى ... ئويغا كەلتۈردى  ئويغا سالۇى                                                 ... أ

 دېگەن ئويغا كەلتۈرىۇۇ« ئالالھنىي زىممىسىۇىكى مەجاۇرىيەت»                                                    وُُجوَب ََعَ الليُوِهُم ال
ْجرِ 

َ
 م كەلتۈرۈشسۆزىنى )چەكلىمەستىن( تۇتۇق مەناد« ئەجىر»                                                                      إِْبَهاُم اْل

ِمْيِ   كىشىلىك ئالماش قايتىۇىغان سۆز                                                                   َمرِْجُع الضَّ
 
  سانۇم(دمۋممى كېيىنكى )                                                                                               
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 ەھىرىنىڭ ناماز ۋاقىتلىرىئۈرۈمچى ش
 خۇپتەن شام ئەسىر پېشىن كۈن چىقىش بامدات (ماي)ئاي -5

 21:5 41:2 21:5 :516: 51:5 61:3 )پەيشەنبە( 1
 21:6 41:5 21:5 :516: ::51 61:2 )جۈمە( 2
 21:5 41:4 21:6 :516: ::51 61:5 )شەنبە( 3
 21:3 41:2 21:6 :516: 2152 ::61 )يەكشەنبە( 2
 21:4 41:7 21:2 :516: 2154 61:2 ۈشەنبە()د 5
 21:2 :415 21:2 :516: 2155 61:3 )سەيشەنبە( 3
 21:7 :415 21:2 :516: 2152 61:5 )چارشەنبە( 4
 :215 4155 21:5 :516: 2156 61:6 )پەيشەنبە( 2
 2155 4152 21:5 :516: 2155 ::61 )جۈمە( 7

 2156 4155 21:5 :516: :215 5157 )شەنبە( ::
 2152 4153 21:3 :516: 2127 5154 )يەكشەنبە( ::
 2155 4154 21:3 :516: 2122 5155 )دۈشەنبە( 5:
 2153 4152 21:3 :516: 2124 5156 )سەيشەنبە( 6:
 2154 4157 21:4 :516: 2123 5155 )چارشەنبە( 2:
 2152 :416 21:4 :516: 2125 :515 )پەيشەنبە( 5:

 2157 :416 21:2 :516: 2126 5122 )جۈمە( 3:
 :216 4165 21:2 :516: 2125 5123 )شەنبە( 4:
 :216 4166 21:2 :516: :212 5125 )يەكشەنبە( 2:
 2166 4165 21:7 :516: :212 5126 )دۈشەنبە( 7:
 2162 4163 21:7 :516: 2167 :512 )سەيشەنبە( :5
 2165 4164 21:7 :516: 2162 :512 )چارشەنبە( :5
 2163 4162 ::21 :516: 2162 5162 ()پەيشەنبە 55
 2164 4167 ::21 :516: 2164 5164 )جۈمە( 56
 2162 :412 ::21 :516: 2163 5165 )شەنبە( 52
 2167 :412 ::21 :516: 2165 5162 )يەكشەنبە( 55
 :212 4125 ::21 :516: 2162 5166 )دۈشەنبە( 53
 :212 4125 ::21 :516: 2162 :516 )سەيشەنبە( 54
 :212 4126 21:5 :516: 2166 :516 )چارشەنبە( 52
 2125 4122 21:5 :516: 2165 5157 )پەيشەنبە( 57
 2126 4125 21:5 :516: 2165 5154 )جۈمە( :6
 2122 4123 21:6 :516: :216 5153 )شەنبە( :6
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