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 ئىگە. ئىنتايىن مۇھىم تەربىيەۋى ئەھمىيەتكە
دىن ئىشلىرى كومىتېتىنىي -ئۈرۈمچى شەھەرلىك مىللەتلەر

تۇۇوارا ر ھبەرلىكىۇۇك ب شۇۇەھەرلىك ئىسۇۇالم دىنۇۇى جەمئىيىتۇۇى 
شەھىرىمىادىكى ئىسالم دىنۇى ئىشۇلىرىغا يېتەكچىلىۇك قىلىۇ  
ھەيئەت ئەزالىرىنى تەشكىللەپب ئۇۈرۈمچى شۇەھىرىك  جۇۈمە كۇۈنى 

ىككە كەلتۈرۈش ئۈچۈن تەبلىغ مەزمۇنىنى بىرل-سۆزلىنىكىغان ۋ ز
ماتېرىيۇالنى « ئۇايلىق»تارقىتىلىكىغان مەزكۇۇر  ئىچكى قىسىمكا

بۇۇۇۇۇ ئىمامالرنىۇۇۇۇي پايكىلىنىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن تۇۇۇۇۈزۈپ چىقتۇۇۇۇى. 
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-0ئۇاي -8يىلۇى -4104شىنااڭ خەلۇق نەشۇرىياتى  «كەرىم
ئېيىۇۇكىكى  ئىيۇۇۇن ئىمۇۇاملىرىمىا.ئاساسۇۇەن ئېلىنۇۇكى نەشۇۇرىگە

غ تېمىسۇى ۋ  تەبلى-مۇشۇ بەلگىلەنگەن ۋ ز چوقۇم جۈمە كۈنلىرى
    مەزمۇنى ئاساسىكا سۆزلىشى كېر ك.

 ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتى
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بەشتە »دىنىي پائالىيەت سورۇنى ۋە « بەشتە ياخشى»شەھەر بويىچە 

دىنىي زات بەرپا قىلىش پائالىيىتىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇشنى « ياخشى
 ئىلگىرى سۈرۈش يىغىنىدا قىلىنغان سۆز

 
 شىرزات باۋۇدۇن

 كۈنى -00ھاينىي -2يىلى -4102
 يولكاشالر: 

كۈنى ئېچىلغان مەركىاىي سىياسىي بيۇر سى -07ئاينىي -04يىلى -4101
شىنااڭ مەسىلىسىك  »باش شۇجى شى جىنپىي:  بدائىمىي ھەيئەتلەر يىغىنىكا

ئەڭ قىيىنب ئەڭ ئۇزۇن مۇدد تلىك بولغىنى يەنىال مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى 
مەسىلىسى  شىنااڭكىكى ئەڭ چوڭ ئاممىاى خىامەت بولسا مىللەتلەر 

لەش ىد پ كۆرسەتتى. بۇنكا  مۇھىم شەرھ« تىپاقلىقى ۋ  دىنىي ئىناقلىقئىت
يېڭى ۋ زىيەتكىكى شىنااڭ خىامىتىنى ياخشى ئىشلەشتە ئېنىق تەلەپ ۋ  مۇھىم 
ستراتېگىيىلىك ئورۇنالشتۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويكى. نۆۋ تتەب شەھىرىمىانىي دىن 

سۈرۈلكىب دىن ساھەسى ئىشلىرىنى باشقۇرۇش خىامىتى قانۇن بويىچە ئىلگىرى 
ۋ  تەرتىپلىك ئېلىپ  نورمالنىئىنا  ۋ  مۇقىم بولۇپب دىنىي پائالىيەتلەر 

بەشتە » بېرىلكىب دىنىي زاتالر ئۆز مەجبۇرىيەتلىرىنى خاتىرجەم ئادا قىلىااتىكۇ.
ىنىي زات بەرپا قىلى  د« بەشتە ياخشى»دىنىي پائالىيەت سورۇنى ۋ  « ياخشى

قىلىشتا قەتئىي  نى ئادادىن خىامىتى ئاساسىي  اڭاىنىى پارتىيەنىي پائالىيىت
چىي تۇردىب پارتىيەنىي دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى سىياسىتىنى ئومۇميۈزلۈك 
ئىاچىلالشتۇرۇپب دىنىي ئىشالراا بولغان باشقۇرۇشنى قانۇن بويىچە كۈچەيتتىب 

ئىيەت ۋ تەنپەرۋ ر دىنىي زاتالر ۋ  دىنغا ئېتىقاد قىلىكىغان ئاممىنىي جەم
ئاكتىپ ر ل  ىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتائامانلىقىنى قواكاش ۋ  ئەبەدىي ئەمىنلىك

ئويناپ مۇھىم ۋاسىتىچى بولۇشىنى تولۇ  جارى قىلكۇردىب شەھەرلىك پارتكومب 
 يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشىگە ئېرىشتى.  بئىاچىلشەھەرلىك ھۆكۈمەتنىي 

نى بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى قانات يايكۇراانكىن « قوش بەشتە ياخشى»
دىنىي پائالىيەت سورۇنى ۋ  « بەشتە ياخشى»بۇيانب شەھىرىمىاد  ز ر بىر تۈركۈم 

دىنىي زاتالر مەيكانغا كەلكىب شەھەرلىك پارتكومب شەھەرلىك « بەشتە ياخشى»
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يىلىب -4110ىب يىل-0778يىلىب -0772كېيىن بولۇپ -ھۆكۈمەت ئىلگىرى
الرنى تەقكىرلەش « قوش بەشتە ياخشى»يىلى بەش قېتىم -4104يىلى ۋ  -4110

نەپەر دىنىي زات ۋ  دىنىي  107دىنىي پائالىيەت سورۇنىب  427يىغىنى ئاچتى. 
ب پائالىيەت سورۇنىنى دېموكراتىك باشقۇرۇش ھەيئىتى مەسئۇللىرى تەقكىرلەنكى

پەرمانلىرىغا -ئەمىر زاتالر پارتىيە ۋ  ھۆكۈمەت يمۇكاپاتالنكى. تەقكىرلەنگەن دىنى
ئىتتىپاقلىشىپ ھەمكارالشتىب قانۇن بويىچە  ئارا-يېقىنكىن ئاۋاز قوشۇپب ئۆز

تەربىيە ئېلىپ بېرىپب ئاڭلىقلىق بىلەن سىڭىپ كىرىشنى توسۇپ مۇقىملىقنى 
ئۆزىنى بېقىشنى قانات يايكۇرۇپب مۇھىتنى گۈز للەشتۈردىب -قواكىكىب  ئۆز

دىنىي ساھەد  ئاكتىپ  ساخاۋ ت ئىشلىرىنى ئاكتىپ ئىشلىكىباتالرنى يۆلەپب نامر
بولغان نەمۇنىلىك باشالمچى ۋ  ئۈلگە كۆرسىتىشتە باشالمچىلىق ر ل ئوينىكى. 

بەرپا قىلى  پائالىيىتى نەتىاىلىرىنى « قوش بەشتە ياخشى»شەھىرىمىانىي 
الىيەت سورۇنى ۋ  دىنىي لىگەن ھالكا مۇستەھكەملەشب دىنىي پائىتېخىمۇ ئىلگىر

شەھەرلىك پارتكومب  تى.زاتالر كوللېكتىپىنىي قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيت
 شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىي كونكرې  ئورۇنالشتۇرۇشىغا ئاساسەنب تۆۋ نك  مەن بىر

 قانچە تەكلىپلەرنى ئوتتۇرىغا قويىمەن.
ۇھىم بەرپا قىلى  پائالىيىتىنىي م« قوش بەشتە ياخشى»بىرىنچىب 

ئەھمىيىتىنى تولۇ  تونۇپب ھەقىقىي تۈرد  خىامەتتىكى مەسئۇلىيەتچانلىق ۋ  
 بۇرچ تۇيغۇسىنى كۈچەيتى . 

جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قواكاشب ئەبەدىي ئەمىنلىكنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش 
بىادىن چوقۇم مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتى ب دىنىي ئىناقلىقنى ئىلگىرى 

قوش » ئەڭ ئاساسىي خىامەت قىلىشنى تەلەپ قىلىكۇ. سۈرۈشنى ئەڭ مۇھىمب
 ۇۇۇ ھەرنى ھەقىقىي تۈرد  قانات يايكۇرۇش بەرپا قىلى  پائالىيىتى «بەشتە ياخشى

مىللەتنىي ئورتا  ئىتتىپاقلىشىپ كۈر ش قىلىشنى چىي تۇتۇپب ئورتا  
گۈللىنىپ تەر ققىي قىلى  باش تېمىسىگەب قانۇن بويىچە دىنىي ئىشالرنى 

رۇشنى كۈچەيتىشكەب دىنىي پائالىيەتلەرنى ئىنا  ۋ  تەرتىپلىك ئىلگىرى باشقۇ
ئالكىنى  سۈرۈشكەب دىنىي ئەسەبىي ئىكىيەلەرنىي سىڭىپ كىرىشىنى توسۇشقاب

مۇقىملىقنى قواكايكىغان ئاممىاى ئۇل ۋ  جەمئىيەت ئاساسىنى  ئېلىشقا
ېالىتىشكە قارىتا پۇختىالشقاب ئىككى چوڭ تارىخىي ۋ زىپىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى ت

 مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. 
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نۆۋ تتەب مەركىاىي شەھەرنىي ئىقتىسادىي جەمئىيىتى ھالقىما تەر ققىياتقا 
تۈرلۈك كەسىپلەر كۆزگە كۆرۈنەرلىك تارىخىي خاراكتېرلىك  قەد م تاشلىكىب ھەر

اەرب دۈشمەن  ببىر ۋاقىتتا . شۇنىي بىلەنمۇۋ پپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى
ئۈچ خىل »چېگرا ئىچى ۋ  سىرتىكا چلىرىنىي قوللىشى ۋ  كۈشكۈرتىشى بىلەن كۈ

  ب مىللىي بۆلگۈنچىلىك ۋئورۇنىاېلىپمىللەت ۋ  دىن قاتارلىق نىقابقا « كۈچلەر
« قىلى اازات » .نىي بارىچە تەراىپ قىلىااتىكۇدىنىي ئەسەبىي ئىكىيەلەرنى كۈچ

رچىالشقا تەلاىلەرچە ئۇرۇنۇۋاتىكۇ. ئارقىلىق ھۆكۈمەتنى ئااكۇرۇشقاب ۋ تەننى پا
خەلقئارا نۇقتىكىن ئېيتقانكاب ئامېرىكىنى باش قىلغان اەرب ئەللىرى جۇڭگونىي 
كۈنسايىن كۈچىيىشىنى قىممەت قارىشى ۋ  تۈزۈم شەكلىگە بولغان بىااسىتە جەڭ 
ئېالن قىلى  د پ قاراپب ھەرقايسى تەر پلەردىن دۆلىتىمىاگە بولغان 

ورشاش ۋ  چەكلەپ ئىسكەناىگە ئېلى  سالمىقىنى ئۈزلۈكسىا ستراتېگىيىلىك ق
كۈچەيتىااتىكۇب مىللەت ۋ  دىن مەسىلىسىكىن پايكىلىنى  ئۇالرنىي ئاساسلىق 

ئېيتقانكاب بىر ئۇچۇم تېر رچىالر  ئېلىپ ۋاسىتىسىگە ئايالنكى. دۆلەت ئىچىكىن
قىلىپب جەڭ ئېالن  گەئەسەبىيلىشىپ ئوچۇقتىن ئوچۇ  ئىنسانالر جەمئىيىتى

رايون ئىچى ۋ  سىرتى بىلەن بىرلىشىپ بىر تۈركۈم ئېغىر بولغان ز راۋانلىقب 
ب مىللەت خەلقىنىي ھاياتى تېر رلۇ  دېلولىرىنى سادىر قىلىپب ھەر

مۈلكىگە ز ر زىيان يەتكۈزۈپب پۈتۈن شىنااڭ ۋ  دۆلەتنىي مۇقىملىق چوڭ -مال
ئۈچ : »ئېيتقانكاقتىسىكىن . جەمئىيەت نۇسالكى ۋ زىيىتىگە ئېغىر بۇزاۇنچىلىق

ئۆزئارا تىل بىرىكتۈرۈپب قۇتراتقۇلۇ  قىلى ب بۇزاۇنچىلىق قىلى  « خىل كۈچلەر
شۇاۇللىنىپب جەمئىيەت مۇقىملىقىغا ۋ  خەلق  ئۈزلۈكسىا پائالىيىتى بىلەن

ىيەلەرنىي تارقىلىشى دىنىي ئەسەبىي ئىك كەلكى. تۇرمۇشىغا خەتەر ئېلىپ
ب خەلق ئاممىسىنىي قىممەت قا  دىنىي ئىناقلىقئىتتىپاقلىقى ۋ مىللەتلەر

 قارىشى ۋ  كىشىلىك قارىشىغا تەسىر يەتكۈزۈۋاتىكۇ. 
كۈنى ئېچىلغان مەركىاىي سىياسىي بيۇر سى دائىمىي -07ئاينىي -04بۇلتۇر 

مۇزاكىر  قىلىپ  كاھەيئەتلەر يىغىنىكا شىنااڭ خىامىتىنى مەخسۇس تېمى
باش شۇجى شى جىنپىك مۇھىم سۆز قىلكىب شىنااڭنىي  يىغىنكا ئورۇنالشتۇردىب

ئومۇمىي ۋ زىيىتىكىكى ئاالھىك  ستراتېگىيىلىك ئورنىكىن  ھۆكۈمەت پارتىيە ۋ 
چىقى  قىلىپب شىنااڭ خىامىتىكىكى يېتەكچى ئىكىيە ۋ  باش نىشاننىي 
جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋ  ئەبەدىي ئەمىنلىك ئىكەنلىكىب ھەر تۈرلۈك خىامەتلەرد  
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ەبەدىي ئەمىنلىكنى چىي چۆرىك ش ۋ  خەلق رايىنى قولغا كەلتۈرۈش ئارقىلىق بىر ئ
لەش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلكى. شى باش شۇجىنىي ىتۇتاش پىالنالپ ئالغا ئىلگىر

يۆنىلىشىنى كۆرسىتىپ بەردىب بۇ تەر ققىيات مۇھىم سۆزى شىنااڭ خىامىتىنىي 
تېگىيىلىك ئۈچۈن مۇھىم سترا بىانىي دىنىي خىامەتلەرنى ياخشى ئىشلىشىمىا

ئىگە. ھەر د رىاىلىك پارتكوم ۋ  ھەر مىللەت ر ھبىرىي  يېتەكچىلىك ئەھمىيەتكە
دىنىي خىامەتلەرنى ياخشى ئىشلەشب كادىرالر بۇرۇنقى ھەرقانكا  ۋاقىتقا قارىغانكا 

ب چوقۇم شەھىرىمىانىي ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە كاپالەتلىك تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرى 
ھالقىما تەر ققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپب ئومۇمىي ۋ زىيەتنى  قىلى ب

مۇقىمالشتۇرۇشتەك سىياسىي يۈكسەكلىكتىن دىنىي مەسىلىلەرنى كۆزىتىشى ۋ  بىر 
دىنىي خىامەتلەرنى ياخشى ئىشلەشنىي مۇھىملىقىنى تولۇ   .تەر پ قىلىشى كېر ك

 ەيتىشى كېر ك. تونۇپ يېتىپ مەسئۇلىيەتچانلىقنى ۋ  جىكدىيلىك تۇيغۇسىنى كۈچ
شۇنى ئايكىڭالشتۇرۇشقا بولىكۇكىب دىنىي ئىشالرنى چوقۇم قاتتىق باشقۇرۇشب 
قانۇن بويىچە قەتئىي ئىارا قىلى ب ھەرگىامۇ ئۆز مەيلىگە قويۇۋ تمەسلىك كېر كب 
بىرا  بۇ خىل قاتتىق باشقۇرۇش چوقۇم پارتىيەنىي دىن سىياسەتلىرىنى توارا 

ن بويىچە ئىارا قىلىشتا ئىپادىلىنىشى كېر ك. يېڭى ئىارا قىلى  ۋ  قەتئىي قانۇ
دىن ئۆزگىرى  قانۇنىيىتى ۋ  تەر ققىيات يۆنىلىشىگە ئاساسەنب -د ۋردىكى مىللەت

بەرپا قىلى  « قوش بەشتە ياخشى»شەھىرىمىا كۆپ يىلالردىن بۇيان ئىاچىل تۈرد  
كى ھەر پائالىيىتىنى قانات يايكۇرۇشتا چىي تۇرۇپ كەلكى. پۈتكۈل شەھەردى

د رىاىلىك پارتكومب ھۆكۈمەتنىي يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشىب ر ھبەرلىكنى 
ب ئىسالم دىنى ئىشلىرى دىن-كۈچەيتىشىب ھەر د رىاىلىك بىرلىكسەپب مىللەت

جەمئىيىتى قاتارلىق ئورۇنالرنىي كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللىشىب پۇختا ئىلگىرى 
ئاممىنىي چىن قەلبىكىن  ىئېتىقادچسۈرۈشى ب كەڭ دىنىي ساھەدىكى زاتالر ۋ  

ھىمايە قىلىشىب ئاكتىپلىق بىلەن قاتنىشىشى ئارقىلىقب شەھىرىمىانىي 
بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى قانات يايكۇرۇش جانلىق ۋ  « قوش بەشتە ياخشى»

تەسىرلىكب ئۈنۈملۈك ۋ  نەتىاىلىك بولكى. دىنىي زاتالر ۋ  دىنغا ئىشىنىكىغان 
ى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلكى. دىنىي زاتالر ۋ  سىياسىي ئېڭ-ئاممىنىي ئىكىيە

ب جەمئىيەت ممىنىي مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىدىنغا ئىشىنىكىغان ئا
مۇقىملىقىنى ۋ  ۋ تەننىي بىرلىكىنى قواكاش ئاڭلىقلىقى تېخىمۇ كۈچەيكى. 

كىرگۈزۈلكى. دىنىي زاتالر ۋ   تۈزۈم دائىرىسىگە-ۇندىنىي ئىشالرنى باشقۇرۇش قان
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ئاممىنىي ئىقتىسادىي جەمئىيەت تەر ققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى  ىئېتىقادچ
بەرپا قىلى  « قوش بەشتە ياخشى»ئاكتىپ ر لى تېخىمۇ جارى قىلكۇرۇلكى. 

ئىلگىرى  قېلىپالشتۇرۇشنى باشقۇرۇشنى نات يايكۇرۇش دىننىپائالىيىتىنى قا
نكى. سۈرۈشتىكى بىر تۈرلۈك مۇھىم ۋاسىتە ۋ  ئۈنۈملۈك ئۇسۇلغا ئايال

مۇۋ پپەقىيەتلىرىنىي ئاساسلىق ئىپادىسى بولسا: بىرىنچىكىنب دىنىي پائالىيەت 
دىكى « دىنىي ئىشالر نىاامنامىسى»سورۇنلىرىنىي تۈزۈم قۇرۇلۇشى كۈچەيتىلكى. 

بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەنب شەھىرىمىادىكى دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرى ئاساسىي 
ىالتىب مالىيەب بواالتىرب ئامانلىق جەھەتتىن دېموكراتىك باشقۇرۇش تەشك

 لەرتۈزۈمقاتارلىق ساقالشب ئوت مۇداپىئەسىب مەد نىيەت يادىكارلىقلىرىنى قواكاش 
. ئىككىنچىكىنب مالىيە ۇلكى ھەمك  ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرۈلكىتۇراۇز

باشقۇرۇش تەدرىاىي قېلىپالشتى. پۈتۈن شەھەردىكى كۆپ قىسىم دىنىي پائالىيەت 
ب يولغا قويۇلكى باشقۇرۇش نازار ت قىلىپىي ھەممىسى مالىيەنى سورۇنلىرىن

چىقىم ئەھاالىنى ئېالن قىلىشنى يولغا قويۇپب -قەر للىك ھالكا مالىيە كىرىم
ئاممىنىي نازارىتىنى قوبۇل قىلكى. ئۈچىنچىكىنب دائىملىق  ئېتىقادچى

كىكى ىمباشقۇرۇش تەدرىاىي قېلىپالشتى. دىنىي پائالىيەت سورۇنى ئىچكى قىس
باشقۇرۇش تەشكىلى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىلكىب دىنىي پائالىيەت سورۇنىكىكى 
دېموكراتىك باشقۇرۇش ھەيئىتى ئەزالىرى قانۇن ۋ  بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن 

ئارقىلىق سايالپ چىقىلكى. تۆتىنچىكىنب  سايالمئامما دېموكراتىك ئېتىقادچى 
ئەنگە  دىنىي زاتالرنى تىاىمالپتى. دىنىي زاتالرنى باشقۇرۇش تەدرىاىي قېلىپالش

ۇيانب دىنىي زاتالر ئارىسىكا ئېلى  خىامىتى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇلغانكىن ب
نىاام ئىمتىھانى ئېلىپ بېرىلىپ دىنىي -ۋ  سىياسەتب قانۇن ىي جەھەتتىنپكەس

قانۇننى ياخشىالنكى.  زاتالرنىي ساپاسى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلكىب ئىستىلى
قەلبىنى ئۆزىگە تېخىمۇ مايىل قىلىپب  لەرقانۇنغا رىئايە قىلىپ كىشىچۈشىنىپب 

شتا مۇستەھكەم قايىل قىالرلىق كۈچكە ئىگە بولكىب ۇسىڭىپ كىرىشنى توس
جەمئىيەتكە مۇالزىمەت قىلىشتا تېخىمۇ تەشەببۇسكار ۋ  ئاڭلىق بولۇپب دىنىي 

  ساھە تېخىمۇ ئىنا  بولكى.
ھەرلىك ھۆكۈمەتنىي ئورۇنالشتۇرۇش ئىككىنچىب شەھەرلىك پارتكومب شە

ب بەرپا قىلى  پائالىيىتنىي چوڭقۇرب پۇختاب تەرتىپلىك چۈشىنىپ تەلىپىنى توارا
 قانات يايكۇرۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلى 
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نۆۋ تتەب شىنااڭكىكى قىسمەن رايونالردا دىنىي ئەسەبىيلىكب دىنىي ئەسەبىي 
ەسىرى باراانسېرى ئىكىيەلەر يامراپب شەھىرىمىاگە سىڭىپ كىرى  ت

ئېغىرالشماقتاب چوقۇم كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ تاقابىل تۇرۇشىمىا كېر ك. 
بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى دىنىي ساھەلەرنى باشقۇرۇشنى « قوش بەشتە ياخشى»

ئاد تلەرب دىنىي -ھەقىقىي تۈرد  كۈچەيتىشنىي يېتەكچىسى قىلىپب دىنىي ئۆرپ
قەتئىي ئەسەبىي ئىكىيەنىي تەسىرىگە ئۇچرىشىنى ي پائالىيەتلەرنىي ئەقىك ب دىنى

ئالكىنى ئېلىشنىي مۇھىم تۇتقىسى قىلىپب چوقۇم سىڭىپ كىرىشنىي   بتوسۇپ
 تۇتۇشب ياخشى ئىشلەش كېر ك. چىي چىي تۇتۇشب ھەقىقىي

بىرىنچىكىنب مۇھىم نۇقتىنى چىي تۇتۇپب ۋ زىپىنى ئايكىڭالشتۇرۇپب بەرپا 
ك ئىلگىرى سۈرۈشكە كاپالەتلىك قىلى . پۈتۈن قىلى  پائالىيىتىنى تەرتىپلى

ھۆكۈمەت ئورگانلىرىب ھەر قايسى  ۋ  شەھەردىكى ھەر قايسى د رىاىلىك پارتىيە
مۇناسىا تلىك ئورۇنالر ئۆز ئاالھىكىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپب يولغا قويۇش چارىسىنى 

ك قانات ئۈنۈملۈ بد رھال  ئەمەلىيلەشتۈرۈپب بەرپا قىلى  پائالىيەتلىرىنىي پۇختا
يايكۇرۇلىشىغا كاپالەتلىك قىلى  كېر ك. دىنىي پائالىيەت سورۇنىكىكى 
دېموكراتىك باشقۇرۇش ھەيئىتى ئەزالىرىنىي ئەخال  ساپاسىب باشقۇرۇش 
ئىقتىكارى ۋ  مۇالزىمەت ئېڭى قاتارلىقالرنىي يۇقىرى كۆتۈرۈلىشىگە كاپالەتلىك 

ب بىلەن بىر يۆنىلىشتەۋ  ھۆكۈمەت  قىلى  كېر ك. ئىاچىل تۈرد  پارتىيە
ب دىنىي زاتالر بىلەن ماس قەد مك  بولۇپب چى ئامما بىلەن بىر مەقسەتتەئېتقاد

ئۆزىمىانى پارتىيە ۋ  ھۆكۈمەت ئىشىنىكىغانب خەلق ئاممىسى ھىمايە قىلىكىغانب 
ياخشى »دىنىي زاتالر ئىشىنىكىغان دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرىنىي 

ا كېر ك. دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرى قىلىپ چىقىشىمى« باشقۇراۇچىسى
باشقۇرۇش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ۋ  ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تېخىمۇ 

لىگەن ھالكا كۈچەيتىپب ھەقىقىي تۈرد  باشقۇرۇش شەكلىنىي ىئىلگىر
دېموكراتىك بولۇشىنىب ئەقلىي مېخانىامىنىي ئۈنۈملۈكب باشقۇرۇش 

ئاشۇرۇپب ھەر خىل بىخەتەرلىك  تەدبىرلىرىنىي ئورۇنلۇ  بولۇشىنى ئىشقا
ھادىسىلىرىنىي يۈز بېرىشىكىن قاتتىق ساقلىنىشى كېر ك. زامانىاى 

تىكلەپب دىنىي ئەسەبىي ئىكىيەنىي سىڭىپ كىرىشىگە  نىتۈزۈم ئېڭى-قانۇن
قەتئىي قارشى تۇرۇپب قانۇنسىا دىنىي پائالىيەتنى توسۇش كېر ك. دىنىي 

 غتەبلى-ۋ ز»ۈكسىا يۇقىرى كۆتۈرۈپب زاتالرنىي ئۇنىاېرسال ساپاسىنى ئۈزل



 

7 

ئاممىنى قاال  ئىكىيە ۋ  تۇرمۇش  چىقادىتېسەۋىيەسىنى ئاشۇرۇشب ئ« قىلى 
ئۇسۇلىنى تاشلىاېتىشكە يېتەكلەپب جۇڭگوچە ئاالھىكىلىككە ئىگە ھەمك  دىنىي 
ئاساسىي ئەقىكىلەرگە ئۇيغۇن كېلىكىغانب د ۋىر تەر ققىياتىغا ماس كەلگەنب سااالم 

ۋ  ئاقىالنە پوزىتسىيە بىلەن ئېتىقاد  تىكلەشكە يېتەكلەپب كەڭ قورسا ئاڭ دىنىي 
پەرقىگە توارا قاراپب ھەرمىللەت ئاممىسى سىياسىي جەھەتتە ئىتتىپا ب ئېتىقادتا 

ئاد ت جەھەتتە چۈشىنىشىكىغان ياخشى -ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىكىغانب ئۆرپ
 ئىاتىمائىي كەيپىياتنى شەكىللەنكۈرۈش كېر ك.

« بەشتە ياخشى»بەرپا قىلى  ئۆلچىمىنى توارا ئىگەللەش.  بئىككىنچىكىن
ئىنتىاامغا رىئايە قىلىشتا -دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرىنىي ئۆلچىمى بولسا قانۇن

ياخشىب مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىكا ياخشىب سورۇنالرنى باشقۇرۇشتا ياخشىب دىنىي 
دىنىي « بەشتە ياخشى»ولۇشتۇر. ئىناقلىقتا ياخشىب مۇھى  تازىلىقىكا ياخشى ب

قىلىشتا ياخشىب مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىكا  غتەبلى-ۋ ززاتالرنىي ئۆلچىمى بولسا 
ئاد تتە ياخشىب ر لىنى -ياخشىب مۇقىملىقنى ساقالشتا ياخشىب مەد نىي ئۆرپ

نىي ئۆلچىمى « بەشتە ياخشى»جارى قىلكۇرۇشتا ياخشى بولۇشتۇر. بۇ ئىككى 
سورۇنلىرى ۋ  دىنىي زاتالراا قارىتا ئومۇمىي تەلەپ ھەمك  ئەڭ دىنىي پائالىيەت 

ئاساسىي تەلەپ. بىا ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرۈپب بۇ ئومۇمىي تەلەپلەرنى 
نىي كونكرې  شەرتىنى ئايكىڭالشتۇرۇپب « قوش بەشتە ياخشى»كونكرېتالشتۇرۇپب 

باھاالشقا ئاسان ئاددىي ۋ  چۈشىنىشلىكب ئەمەلىي قوللىنىشچانب ئەستە تۇتۇشقا ۋ  
 بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى كېر ك. 

. بەرپا قىلى  ىلەشنى توارا ئىگىلەشتەرتىپلىك ئىلگىر بئۈچىنچىكىن
پائالىيىتىنى پىالنلىقب باسقۇچلۇ  ھالكا ئۈزلۈكسىا ئىلگىرى سۈرۈش كېر كب 

باسقۇچلۇ   ببىلەن بىرگە يەنە ئېنىق شيەنى ئومۇمىي نىشاننى داۋاملىق چۆرىك 
ىنى مەركەزلىك تۇتۇش كېر ك. يىغىپ ئېيتقانكاب تۆت باسقۇچقا بۆلۈپ ئېلىپ ۋ زىپ

تىلىق بېرى  كېر ك. بىرىنچى باسقۇچب ئورۇنالشتۇرۇشقا سەپەرۋ رلىك قىلى . نۇق
ئېچىپب بەرپا قىلى  پائالىيەتلىرىگە قارىتا  ھالكا سەپەرۋ رلىك يىغىنى

تونۇش -ىپب ئىكىيەئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بېرى ب تەشاىقاتنى ياخشى قىل
مەسلىسىنى ھەقىقىي تۈرد  ھەل قىلى  كېر ك. پۈتۈن شەھەردىكى ھەر 

بەرپا قىلى  پائالىيىتىنىي ئىارا « بەشتە ياخشى»د رىاىلىك پارتكومب ھۆكۈمەت 
قىلى  اليىھەسىنى تۈزۈپب دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرىنىب دىنىي زاتالرنى ۋ  دىنغا 
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لى  پائالىيىتىگە قاتنىشىشقا سەپەرۋ ر قىلى  ۋ  ئىشىنىكىغان ئاممىنى بەرپا قى
ئارقىكىن سەپەرۋ رلىك ەر قايسى رايونب ناھىيەلەر ئارقا تەشكىللەش كېر ك. ھ

يىغىنى ئېچىپب ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ باردى. ئىككىنچى باسقۇچب ئومۇميۈزلۈك 
 .ئىلگىرى سۈرۈش. ئەمەلىيلەشتۈرۈش خىامىتىنى قەتئىي چىي تۇتۇش كېر ك

تىلگەن كونكرې  نىشانلىق ۋ زىپە ۋ  بەرپا قىلى  خىامىتىنىي مۇھىم بېكى
نۇقتىسىغا ئاساسەن ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى چىي تۇتۇشب پۇختا قەد م بىلەن 
ئىلگىرى سۈرۈشب بەرپا قىلىشتىكى ھەر تۈرلۈك خىامەت نىشانلىرىنى تامامالشقا 

 ۇستەھكەملەشم كاپالەتلىك قىلى  كېر ك. ئۈچىنچى باسقۇچب چوڭقۇرالشتۇرۇپ
باسقۇچى. بۇ باسقۇچتا ۋاقتىكا تەكشۈرۈشب بەرپا قىلى  جەريانىكا كېلىپ چىققان 

ب تەدبىرد  بىلەن بىرگە يەنە ئىكىيەنى ئازاد قىلى مەسلىلەرنى ۋاقتىكا ئۆزگەرتى  
يېڭىلىق يارىتى ب خاسلىقنى كۆزلەشب ئۈلگە تىكلەشب يارقىن نۇقتا يارىتى  

خۇالسىلەش. بەرپا قىلى   للەشتۈرۈشۇكەممەكېر ك. تۆتىنچى باسقۇچب م
پائالىيەتلىرنىي قانات يايكۇرۇرلۇش ئەھاالىنى سىستېمىلىق يەكۈنلەشب بەرپا 
قىلى  پائالىيەتلىرىنىي نەتىاىسىنى مەركەزلىك نامايەن قىلى ب پائالىيەت 
جەريانىكا ئۈنۈم بېرىكىغان ئۇسۇلالرنى تۈزۈملەشتۈرۈش ئۇسۇلى ئارقىلىق 

رۇپب بەرپا قىلى  پائالىيەتلىرىنىي ئۇزا  ئۈنۈملۈك مېخانىامىنى مۇقىمالشتۇ
 شەكىللەنكۈرۈش كېر ك.

ئۈچىنچىب تەشكىلىي ر ھبەرلىكنى كۈچەيتىپب بەرپا قىلى  پائالىيىتىنىي 
 ئەمەلىي ئۈنۈمگە ئېرىشىشىگە كاپالەتلىك قىلى .

بىرىنچىكىنب ر ھبەرلىك مەسئۇلىيىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېر ك. دىنىي 
خىامەت بولسا ئاممىنىي خىامىتىب پارتىيەنىي ئاممىاى لۇشىيەنىنىي مۇھىم 

سەپلەپ ئى  -تەركىبى قىسمىب بىا چوقۇم يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشىمىاب ئەپلەپ
للىنىپب كۆرۈش ئىكىيىسىنى يوقىتىشىمىاب ھەقىقىي تۈرد  تەدبىر قو

پائالىيەتنىي نورمال ئېلىپ بېرىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىشمىا كېر ك. 
بەشتە »ر ھبەرلىكنى كۈچەيتى  ئۈچۈنب شەھەرلىك پارتكومب شەھەرلىك ھۆكۈمەت 

بەرپا قىلى  پائالىيەت گۇرۇپپىسى قۇرۇپ چىقىپب جۇ خەيلۈن شۇجى ئۆزى « ياخشى
د رىاىلىك پارتكوم ئورگانلىرى ۋ   گۇرۇپپا باشلىقى بولكى. پۈتۈن شەھەردىكى ھەر

ر ھبىرىي كادىرالر بەرپا قىلى  پائالىيىتىنىي مۇھىم ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر 
ئورۇنالشتۇرۇپب پارتىيە  ئەستايىكىلتونۇپب يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپب 
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ھۆكۈمەتنىي ئاساسلىق ر ھبەرلىرى ئۆزى بىااستە سۈرۈشتۈرۈپب بەرپا قىلى  
بىرىنچى »ۈمەتنىي ھۆك ۋ  ستە ئورۇنالشتۇرۇپب پارتىيەپائالىيىتىنى ئۆزى بىاا

تۈزۈمىنى قەتئىي ئەمەلىيلەشتۈرۈپب بەرپا قىلى   مەسئۇل بولۇش« قول
 پائالىيىتىنىي ئوڭۇشلۇ  ئېلىپ بېرىپب ھەقىقىي ئۈنۈمگە ئېرىشتى.

 ئىككىنچىكىنب يېتەكچىلىك قىلىپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتى .
ھۆكۈمەت ئورگانلىرىب ھەرقايسى  ۋ  ارتىيەپۈتۈن شەھەردىكى ھەر د رىاىلىك پ

مۇناسىا تلىك ئورۇنالر كۆپ خىل ئۈنۈملۈك شەكىلنى قوللىنىپب ۋاقتىكا بەرپا 
شب تىپىك تەجرىبىلەرنى لەتىنىي ئېلىپ بېرى  ئەھاالىنى ئىگىقىلى  پائالىي

سۈرۈش  ئىلگىرىيەكۈنلەپب پائالىيەتنىي ئوڭۇشلۇ  ئېلىپ بېرىلىشىنى  كېڭەيتىپ
ھۆكۈمەتنىي ئاساسلىق ر ھبەرلىرى ئۆزلىرىنىي  ۋ  كېر ك. ھەر د رىاىلىك پارتىيە

كېر ك. بولۇپمۇ نە   خۇالسىلەشقانات يايكۇراان پائالىيەت ئەھاالىنى ۋاقتىكا 
مەيكانكا ئاشكارىالشب گەۋدىلىك مەسلىلەرنى بايقاش ۋ  ئاالقىلىشپ يارد م بېرى ب 

 ا كەلمىگەن تەدبىرلەرنى مۇدد ت ئىچىك  تۈز ش كېر ك.ئىكىيەگە سەل قارىغانب كارا
« قوش بەشتە ياخشى»ئۈچىنچىكىنب جامائەت پىكرى تەشاىقاتىنى كۈچەيتى . 

بەرپا قىلى  پائالىيىتى يېڭىلىق يارىتىپ تەشاىق قىلى  شەكلىنى قوللىنىپب 
ېاىا رب قويۇ  پائالىيەت تۈسى بەرپا قىلكى. شۇنىي بىلەن بىر ۋاقىتتاب رادىئوب تېل

گېاى ب ژۇرنالب تور قاتارلىقالرنىي ر لىنى تولۇ  جارى قىلكۇرۇپب ياخشى تەجرىبەب 
ياخشى ئۇسۇلالرنى تەشاىق قىلىپب خىامەتتە پىكىر ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتى  

قازاقچە -خەناۇچە-ئالكىنقى باسقۇچتا ئۇيغۇرچە رايونب ناھىيەلەر كېر ك. ھەر قايسى
د سكىسىب تەشاىق قولالنمىسى ۋ  ر ڭلىك   ئۈچ خىل تىلكا تەشاىق قىلى

 LEDب تەشاىق قىلى  تاختا گېاىتىب ۋاراقچىلىرى ئىشلەپ تەشاىقات
ئارقىلىقب تەشاىق قىلى  سالمىقىنى كۈچەيتتى. شۇنىي  ئېلېكتىر نلۇ  ئېكران

بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇچۇر خادىمىب تەشاىقات ئەترىتى تەشكىللەپب ئاز سانلىق 
اقالشقانب دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرىغا ئىچكىرلەپ كىرىپ تەشاىق مىللەتلەر ئولتۇر

قىلىشنى قانات يايكۇردى. ئىلغار تىپىك تەشاىقاتالرنى پائال قانات يايكۇرۇپب ئىلغار 
تىپالرنىي ئۈلگە بولۇش ۋ  يېتەكلەش ر لىنى تولۇ  جارى قىلكۇرۇپب بەرپا قىلى  

ىاالرنى ۋاقتىكا ئاكتىپلىق بىلەن پائالىيىتىكىكى يارقىن نۇقتاب ئىلغار ئى  ئ
ئىشالر ئارقىلىق جەڭگىاارلىق تەشاىق قىلى  كېر ك. ئەتراپىمىادىكى ئاد م ۋ  

نى ئۇراۇتۇپب كۆپچىلىكنى ئۆگىنىشتە ئۈلگىسىب ئى  قىلىشتا يۆنىلىشى بار ر ھ
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قىلىپب دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرى ئىلغارلىقنى تالىشىكىغانب دىنىي زاتالر 
ى قوالىشىكىغان قويۇ  كەيپىياتنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپب بەرپا نەمۇنىلىكن

تەر ققىيات  قىلى  پائالىيىتىنى ئۈزلۈكسىا چوڭقۇرالشتۇرۇش كېر ك. يۇقىرى
 پائالىيەت دىنىي ىي رايون )تۇدۇڭخابا رايونى(ب ئىقتىسادرايونى )يېڭى شەھەر رايونى(

بەرپا  تەشكىللەپب رىنىدېموكراتىك باشقۇرۇش ھەيئىتى مەسئۇللى يسورۇنالرنى
سورۇنالراا  دىنىي پائالىيەت قىلى  پائالىيىتىك  ئىپادىسى كۆرۈنەرلىك بولغان

 تەشكىللىكى. ئۆگىنىشكە بېرىپ نە  مەيكان
بىر تۇتاش پىالنالپ تەڭ ئېتىبار بېرىشتە چىي تۇرۇش. ھەر  بتۆتىنچىكىن

قايسى باسقۇچ ۋ  قەد ملەردىكى خىامەتلەرنى بىر تۇتاش پىالنالپ ئورۇنالشتۇرۇشب 
ئىشقا  نىماسالشتۇرۇش كىكى خىامەتلەرنىكەينى-مۇۋاپىق بااالشتۇرۇشب ئالكى

قانات  ھازىر بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى« قوش بەشتە ياخشى»ئاشۇرۇش كېر ك. 
ئەمەلىيىتى بىلەن  تەربىيىسىيايكۇرۇلۇۋاتقان پارتىيەنىي ئاممىاى لۇشيەن 

بىرلەشتۈرۈپب ئۆگىنى  نەتىاىسىنى مۇستەھكەملەشب تۈز ش تەدبىرىنى 
ئەمەلىيلەشتۈرۈشب ھازىرقى ھەر تۈرلۈك خىامەتلەرنى ئىلگىرى سۈرۈش بىلەن 

ىلى  پائالىيىتىنى مەنىاى بەرپا ق «قوش بەشتە ياخشى»بىرلەشتۈرۈش كېر ك  
جەمئىيەت ئامانلىقىنى ھەر تەر پلىمە مەد نىيەتب پاكىا شەھەر بەرپا قىلى ب 

قاتارلىق خىامەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئورۇنالشتۇرۇشب ماسالشتۇرۇپ تۈز ش 
ئىلگىرى سۈرۈشب ھەر تۈرلۈك خىامەتلەرنىي ئەمەلىي نەتىاىسى ئارقىلىق 

ب ئىككىك  خاتاالشماشلىقب ئىككىنى شباھاال باھاالش ۋ  ئۈنۈمىنى تەكشۈرۈپ
 ئىلگىرى سۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېر ك.

تۆتىنچىب تەجرىبىنى يەكۈنلەپب ئىكىيەد  يېڭىلىق يارىتىپب ئۈنۈملۈك تەدبىر 
 بەرپا قىلى  پائالىيىتى «قوش بەشتە ياخشى»قوللىنىشقا كۈچ چىقىرىپب 

 .ھەقىقىي چىي تۇتۇشخىامىتىنى 
پارتكومب شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىي ئورۇنالشتۇرۇشىنى ئەستايىكىل بىا شەھەرلىك 

ئىاچىلالشتۇرۇپب دىنىي خىامەتلەرنىي ئاالھىكىلىكىگە زىچ بىرلەشتۈرۈپب بۇرۇنقى 
بەرپا قىلى  « قوش بەشتە ياخشى»خىامەت تەجرىبىلىرىكىن ساۋا  ئېلىپب 

ان پائالىيەت پائالىيىتىنىي ئاالھىكىلىكىنى گەۋدىلەنكۈرۈشب تېخىمۇ مول بولغ
مەزمۇنىب كۆپ خىللىق پائالىيەت شەكلىب تېخىمۇ ئەمەلىيلەشكەن خىامەت ئۇسۇلى 

بەرپا قىلى  پائالىيىتىك  تېخىمۇ كۆرۈنەرلىك  «قوش بەشتە ياخشى»ئارقىلىقب 
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 نەتىاىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە كاپالەتلىك قىلىشىمىا كېر ك.
قوش »ايكىڭالشتۇرۇش. ئاساسىي ئۇلنى چىڭكاشب نىشاننى ئ ببىرىنچىكىن

بەرپا قىلى  پائالىيتى جەريانىكاب ئىكىيەنى بىرلىككە كەلتۈرۈشب « بەشتە ياخشى
نى چوڭقۇر تونۇپ ىبەرپا قىلى  پائالىيىتىنىي مۇھىملىق «قوش بەشتە ياخشى»

يېتى ب خىامەتنىي باشلىنى  ۋ  ئاياالىشى  نۇقتىسىكا ئىاچىل 
لەتلەر ئىتتىپاقلىنى قواكاشب لۈشب مىۋ تەنپەرۋ رلىك بايرىقىنى ئېگىا كۆتۈر

بىرلىكىنى قواكاش قاتارلىق  جەمئىيەتنىي ئامانلىقىنى ساقالش ۋ  ۋ تەننىي
كۆپلەپ تۆھپە قوشۇش  دىنىي ئىشالرنى قانۇن بويىچە باشقۇرۇشب دىنىي  تەر پلەرد 

مۇقىملىقنى مۇستەھكەملەش ۋ  تەر ققىي قىلكۇرۇشتەك ياخشى ۋ زىيەت  بساھەنى
ئۈچۈن كۆپلەپ تۆھپە قوشۇش  قانۇنسىا دىنىي پائالىيەتلەرنى قەتئىي تۈز پب 

دىنىي پائالىيەتنى قواكاش ئۈچۈن كۆپلەپ تۆھپە قوشۇش  ھازىرقى زامان  نورمال
 نىيىتىنى ئۆزئارا مەد نىيىتىنى تەشاىق قىلىپب دىن ۋ  ھازىرقى زامان مەد

 ئېتىقادچىماسالشتۇرۇش ئۈچۈن كۆپلەپ تۆھپە قوشۇش كېر ك  دىنىي زاتالر ۋ  
ئاممىنىي ئىقتىسادىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى ئاكتىپلىق ر لىنى تولۇ  جارى 

نى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا سىقىلكۇرۇپب ئۈرۈمچىنىي ئىككى چوڭ تارىخىي ۋ زىپى
 كۆپلەپ تۆھپە قوشۇش كېر ك.

قوش بەشتە »ئىكىيەنى ئېچىپب ۋاسىتىك  يېڭىلىق يارىتى .  بىكىنئىككىنچ
بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى چوڭقۇر قانات يايكۇرۇشنىي ئاچقۇچى بولسا بىر « ياخشى

اىلىك يۈرۈش پائالىيەت ۋاسىتىلىرىنىي قوللىشىكۇر. پۈتۈن شەھەردىكى ھەر د رى
ىنسىپىغا ئاساسەنب ر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەش پرپارتكوم ۋ  ھۆكۈمەتلەر د ۋ

ئەمەلىيەت بىلەن بىرلەشتۈرۈپب ئاالھىكىلىكنى گەۋدىلەنكۈرگەن ۋاسىتىلەرنى بەرپا 
پائالىيىتىنى « قوش بەشتە ياخشى»ئارقىلىق  الرقىلىپب ر ڭكار ۋ  مول مەزمۇن

چوڭقۇر قانات يايكۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېر ك. كۆپ نۇقتىنى بىرلەشتۈرۈشنى 
غان بىر قىسىم ئۈنۈملۈك پائالىيەت ئىشلەپب ئىااد قىلتۈرد  ياخشى  ھەقىقىي

ۋاسىتىلىرىكا چىي تۇرۇش ۋ  ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلى  كېر ك. دىنىي 
ئاممىنىي  ئېتىقادچىپائالىيەتلەرنى قانۇن بويىچە قانات يايكۇرۇشقا ۋ  

ب ئەمەلىيەتكە ماس كېلىكىغانب مەشغۇالت قىلىشقا قواليلىق بولغانقاتنىشىشىغا 
 يلىق بىر تۈركۈم پائالىيەت ۋاسىتىلىرىنى اليىھىلەپ چىقى  كېر ك.قوال

قوش »ب كەڭ كۆلەمك  قاتنىشى . ھەركەتلەنكۈرۈپ ئاممىنىئۈچىنچىكىنب 
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چى ئاممىنى كەڭ كۆلەمك  ئېتىقاد بەرپا قىلى  پائالىيىتىك  چوقۇم« بەشتە ياخشى
قىلى  بەرپا  «قوش بەشتە ياخشى»قىلى  كېر ك.  سەپەرۋ رقا قاتنىشىش

رىنى ئاڭالشب ئاممىغا ئاشكارا ۋ د  بېرى ب ئالىيەت اليىھەسىك  ئاممىنىي پىكپا
پائالىيەت ئەھاالىنى ئاممىغا د كالت قىلى ب بەرپا قىلى   «قوش بەشتە ياخشى»

ئاممىنى قاتنىشىشقا جەريانىكا  ئاممىغا باھالىتى  كېر ك. ئىلغارالرنى باھاالش
 قوبۇل قىلى  الزىم. پب ئاممىنىي نازارىتىنىتەكلىپ قىلى ب ئاممىغا ئاشكارىال

بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى قانات يايكۇرۇشنىي « قوش بەشتە ياخشى»يولكاشالرب 
مۇھىملىقى چىي تۇرۇشتاب چوڭقۇرالشتۇرۇشتا ۋ  ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە. بىا چوقۇم 

ئاساسەنب شەھەرلىك پارتكوم ۋ  شەھەرلىك ھۆكۈمەتنىي ئورۇنالشتۇرۇش تەلىپىگە 
بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى ئەستايىكىللىق بىلەن ياخشى قانات يايكۇرۇپب مىللەتلەر 

« قوش بەشتە ياخشى»ئىتتىپاقلىقى ۋ  دىنىي ئىناقلىقنى ئۈزلۈكسىا كۈچەيتىپب 
بەرپا قىلى  پائالىيىتىنى شەھىرىمىانىي دىن خىامىتى سەۋىيىسىنى ئۈزلۈكسىا 

ىسى قىلىپب دىن بىلەن سوتسىيالىستىك يۇقىرى كۆتۈرۈشنىي مۇھىم تۇتق
تەكچىلىك قىلىپب دىنىي زاتالر ۋ  ېجەمئىيەتنى ئۆزئارا ماسالشتۇرۇشقا ئۈزلۈكسىا ي

ئىلگىرى ۋ  جەمئىيەت تەر ققىياتىنى  ىي تەر ققىياتئاممىنىي ئىقتىساد ئېتىقادچى
مۇھىم ۋاسىتىلىكىنى تولۇ  جارى قىلكۇرۇش كېر ك.  سۈرۈشتىكى ئاكتىپ ر لىنى

بەرپا « قوش بەشتە ياخشى»ۋ  ئومۇمىيلىق يۈكسەكلىكىك  تۇرۇپب  ستراتېگىيەبىا 
پائالىيىتىنىي مۇھىم ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر تونۇپب مۇۋ پپەقىيەتلىك قىلى  

 -راستچىلتەجرىبىلەرنى ئەستايىكىل يەكۈنلەپب ئالغا ئىنتىلى  ر ھى ۋ  
بەرپا « قوش بەشتە ياخشى»ئىستىلىنى داۋامالشتۇرۇپب  مەلىيەتچىل بولۇشئە

قىلىشنىي ھەر تۈرلۈك خىامەتلىرىنى پۇختا ۋ  ياخشى ئىشلەپب شەھىرىمىانىي 
 ئىاتىمائىي مۇقىملىقى ۋ  ئۇزا  ئەمىنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشمىا كېر ك.
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 ئۈرۈمچىگە نەزەر
 

شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى مەركەزنىي شىنااڭ ب شەھەرلىك پارتكوم :ىچبىرىن
 .ئەمەلىيلەشتۈردىرۇنالشتۇرمىسىنى ئەستايىكىل ئىاچىل وخىامىتى ھەققىكىكى ئ

كۈنى ئېچىلغان ج ك پ -07ئاينىي -04كۈنىب -48ئاينىي -6يىلى -4101
يىغىنىكا شىنااڭ  كومىتېتى يدائىمى بىيۇر سى يسىياسى كومىتېتىمەركىاىي 

پ ئورۇنالشتۇرۇلكى. باش شۇجى شى نىتىم مۇزاكىر  قىلىخىامىتى ئىككى قې
يىن بولۇپ مۇھىم سۆز قىلىپب شىنااڭ خىامىتىنىي پارتىيە ېك-جىنپىي ئىلگىرى

ىكى ئاالھىك  ھەم مۇھىم بولغان ۋ  دۆلەت خىامىتىنىي ئومۇمىيلىقىك
. بولۇپمۇ باش شۇجى شى جىنپىڭنىي  شەرھلىكىلىك ئورنىنى يەنىمۇ ىتراتىگىيس

ب «ئۈچ ئەڭ»ب « نۇقتائىككى »قويغان  ئوتتۇرىغااڭ خىامىتىگە قارىتا شىنا
شىنااڭ « : مەۋقە ۋ  مەقسەت»قويكى:  ئوتتۇرىغاتوارىسىكىكى ئىككى ھۆكۈمىنى 

خىامىتىنىي مەۋقەسى ۋ  مەقسىتى ئىاتىمائىي مۇقىملىق ۋ  ئەد بىي ئەمىنلىكتۇر. 
ا  مۇدد ت داۋاملىشىكىغىنى يىنب ئەڭ ئۇزىشىنااڭ مەسىلىسىك  ئەڭ ق«: ئۈچ ئەڭ»

ئەڭ چوڭ ئاممىاى  شىنااڭكىكىيەنىال مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى مەسىلىسى بولۇپب 
بۇ مۇھىم يەكۈنلەرد  ىتتىپاقلىقى ۋ  دىنالرنىي ئىناقلىقىكۇر. ئخىامەت مىللەتلەر 

ئىاتىمائىي ب ئاممىاىب  رايونىنىيلىك ئورنى ۋ  شىنااڭ ىتراتىگىيشىنااڭنىي س
 لەنگەن. ىخىامىتىنىي يادر سى ۋ  يۈنىلىشى يەنىمۇ شەرھ قىملىمۇق

شۇجىسى جاڭ چۈنشىيەن شىنااڭ  پارتكومنىي رايونلۇ ئاپتونوم 
كۈنى ئېچىلغان -40ئاينىي -0بىرلەشتۈرۈپب  ئەمەلىيىتىگەخىامىتىنىي 

كادىرالر يىغىنىكا باش شۇجى شى جىنپىڭنىي مەركىاىي  رايونلۇ ئاپتونوم 
يىغىنىكا سۆزلىگەن مۇھىم  كومىتېتى يدائىمى ىيۇر سىنىيب يسىياسى كومىتې 

توارىسىكىكى  ئەمەلىيلەشتۈرۈشۈشسۆزىنىي ر ھىنى قانكا  قىلىپ ئىاچىل 
مىللەتلەرب »قويكى.  ئوتتۇرىغانىي تەلەپلىرىنى ئېنىق «چوڭقۇر چۈشىنى 04»

دىن ئىبار ت مۇھىم يەكۈنىنى چوڭقۇر چۈشۈنۈپب «ئۈچ ئەڭ»دىن مەسىلىسىكىكى 
قىلىشتا چىي تۇرۇپب يېڭى ۋ زىيەت  يېتەكچىلىكاممىاى خىامەت ئارقىلىق ئ

لىقىنى  «ياخشى ئىشلەش الزىم ھەقىقىيدىن خىامىتىنى -ئاستىكىكى مىللەتلەر
بىرلەشتۈرۈپ  ئەمەلىيىتىگەئاالھىك  كۆرسىتىپ ئۆتتى. شىنااڭنىي خىامەت 
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قاد ئىكىيە ىتېئ يدىنى»قويكىب يەنى  ئوتتۇرىغانى «تۆت خىل ھەل قىلى  ئۇسۇلى»
ئىكىيە  مەسىلىلىرىنىياتىكىغان مەسىلىلەر بولۇپب ئىكىيە  كاتېگورىيەسىگە

مەد نىيەت ئۇسۇلى  مەسىلىلىرىنىئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل قىلى ب مەد نىيەت 
ھۆرمەتلەش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل  مەسىلىلىرىنىئارقىلىق ھەل قىلى ب ئاد ت 

قانۇن ئارقىلىق ئىكار  قىلى  ۋ  قاتتىق ز ربە  مەسىلىلىرىنى تېرر رلۇ قىلى ب 
 رى  ئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل قىلى  كېر ك.ېب

 پارتكومنىيكۈنى ئېچىلغان كادىرالر يىغىنىكاب شەھەرلىك -42ئاينىي -0
چوڭقۇر  04»قويغان  ئوتتۇرىغاشۇجىسى جۇخەيلۇن جاڭ چۈنشىيەن شۇجى 

 ئالتىنى»ىرلەشتۈرۈپب ب ئەمەلىيىتىگەنى چۆرىك پب ئۈرۈمچىنىي « چۈشىنى 
كۈنى -41ئاينىي -1قويكى. ئوتتۇرىغاخىامەت تەلىپىنى « بىرلىككە كەلتۈرۈش

ئېچىلغان كادىرالر يىغىنىكاب جۇ خەيلۇن شۇجى شەھىرىمىادىكى ھەر د رىاىلىك 
نى ئىاچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈش «دېكابىر مۇھىم سۆزى-07»ر ھبىرى كادىرالرنىي 

تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويكىب ھەم شەھىرىمىاد   كرې كونتوارىسىكا يەتتە جەھەتتە 
بەشتە »مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى بويىچە ئۈلگىلىك مەھەللەب ئۈلگىلىك ئورۇن ۋ  

نى بەرپا قىلى  «بەشتە ياخشى دىنى زات»دىنىي پائالىيەت سورۇنىب « ياخشى
اڭنىي پائالىيىتىنى قانات يايكۇرۇشنى قارار قىلكى. بۇنىڭكىن مەركەزنىي شىنا

ئەز لكىن بۇنكا  بولۇپ  ئېتىبارىنىي-مەسىلىسىگە بەرگەن دىققەت يئىاتىمائى
ئىاتىمائىي  پارتكومنىيپارتكوم ۋ  شەھەرلىك  رايونلۇ باقمىغانلىقىنىب ئاپتونوم 

يۈكسەكلىككە  يېڭىمۇقىملىقى خىامىتىنى ياخشى ئىشلەش ئىرادىسىنىڭمۇ 
ب كومىتې ھەرقايسى  رايوننىيتونوم بولىكۇ. ئاپ كۆرۈۋالغىلىكۆتۈرۈلگەنلىكىنى 

شىنااڭكىكى تۆت ۋىاليەتب ئوبالسىتقا  يئىشخاناب ئىكارىلەردىكى كادىرالرنى جەنۇبى
اناب خب ئىشكومىتې  پارتكومنىيتۈركۈمگە بۆلۈنۈپ چۈشۈرۈلىشىب شەھەرلىك 

تۈركۈملەرگە بۆلۈپ  ئاھالە كومىتىتالراىچەئىكارىلەردىكى كادىرالرنى مەھەللەب 
 ئىپادىسى بولىكۇ.  كونكرې ۈشى بۇنىي چۈشۈر

 ئۈرۈمچىنىي ئاساسى ئەھاالى :ىچئىككىن
دېگەن  «گۈز ل يايال »قەدىمكى جۇڭغار موڭغۇل تىلىكا  ئۈرۈمچى دېگەن سۆز

مىليونغا يېتىكۇب بۇنىي  5كەم  مەنىنى بىلكۈرىكۇ. ئۇمۇمى نوپۇسى ئازاىنە
مىللەت  20مىڭغا توارا كېلىكۇ  بۇ يەرد   261مىليون  1ئىچىكىكى دائىمىي نوپۇس 

 ئومۇمىيتوپلىشىپ ئولتۇراقالشقان بولۇپب ئاز  سانلىق مىللەتلەرنىي نوپۇسى 
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. يېقىنقى يىلالردىن بۇيانب دۆلەتنىي ئىگىلەيكۇنوپۇسنىي تۆتتىن بىر قىسمىنى 
ب بولۇپمۇ يىپەك يولى ئىقتىسادى كېڭەيتىشىېچىاېتىشىنى يەنىمۇ اەربكە ئ

قۇرۇش تەدبىرىنىي ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلەن ئۈرۈمچىنىي ئورنى  بەلبېغىنى
 تېخىمۇ مۇھىم بولماقتا. 

يىلى مەركەزنىي شىنااڭ خىامىتى يېغىنى ئېچىلغانكىن بۇيانب پارتىيە -4101
 پارتكومنىي رايونلۇ ۋ  ئاپتونوم  ىاەمخورلۇق يسەمىمى كومىتېتىنىيمەركىاى 

توارا ر ھبەرلىكىك ب  پارتكومنىي رايونلۇ ۋ  ئاپتونوم  اەمخورلۇقى يسەمىمى
 ەتمىلل ھەرشەھەرلىك پارتكوم ب شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى پۈتۈن شەھەردىكى 

ئەمىنلىك ۋ  ھالقىما  ئەبەدىيب يېتەكلەپكادىرالرب ئاممىنى ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ۋ  
تەر ققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئىبار ت ئىككى چوڭ تارىخى ۋ زىپىنى زىچ 

« ئەلنى بېيىتىپب شەھەرنى قۇدر ت تاپقۇزۇشب ئىنا ب مۇقىم بولۇش»چۆرىك پب 
چىي تۇرۇپب زامانىاى مەد نىيەت ئارقىلىق  نىلىشىك راتىگىيە يۆست ئومۇمىي

اب مائارىپنى تىر كب ئىسالھات ئېچىاېتىشنى تېخنىك-تەكچىلىك قىلى ب پەنېي
ئۈچ يىلكا بىر قاتالشب بەش يىلكا يېڭى بۆسۈش »ھەرىكەتلەنكۈرگۈچ كۈچ قىلىپب 

ئومۇمىي تەلىپى بويىچەب ئىاتىمائىي « ھاسىل قىلى ب ئون يىلكا ز ر ھالقى 
ئومۇمىيلىقىكا سىاىل مۇقىم بولكىب شەھەرنىي قىياپىتىك  ز ر ئۆزگىرى  بولكىب 

 ەھەر ئاھالىلىللىرىنىي تۇرمۇش سەۋىيەسى كۆرۈنەرلىك ئۆستى.ش
نىي «ئۈچ خىل كۈچ»سىاىلب مۇقىم بولكى.  ئومۇمىيلىقئىاتىمائىي 

ھەرىكەتلىرى ئېغىرالشقان كەسكىن ۋ زىيەتكە قارىتاب بىا  بۇزاۇنچىلىقبۆلگۈنچىلىكب 
چىي  ئېسىمىاد  ىمىانىساۋاقلىربۇرۇنقى  لىمىانى ھەر ۋاقى  سەگەك تۇتۇپبكال

ۋ قەسىكىن بۇيانب ئۈرۈمچى شەھىرى ھەرخىل كەسكىنب  « ئىيۇل-5»ساقلىكۇ . 
ئاسىياب - جۇڭگونۆۋ تلىك  1مۇر ككەپ ۋ زىيەتنىي سىناقلىرىغا بەرداشلىق بېرىپب 

كاپالەتلىك قىلىپب  ھەقىقىي ئۆتكۈزۈلۈشىگە مۇۋ پپەقىيەتلىكياۋر پا يەرمەنكىسىنىي 
چوڭ ئىشالرنىي چىقماسلىقىنىب كىچىك ئىشالرنىي بولماسلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇپب 

 نىي سىاىلب مۇقىم بولۇشىنى ساقالپ كەلكى. قىئىاتىمائىي ئومۇمىيلى
بولكى. شەھىرىمىاد  يولب قاتناشب سۇ  ئۆزگىرىشلەرشەھەر قىياپىتىك  ز ر 

اۋانالشتۇرۇشب پاسكىنا سۇنى بىرتەر پ بىلەن تەمىنلەشب ئەۋر ز يوللىرىنى ر
قاتارلىق ئۇل ئەسلىھە قۇرلۇش  ئېكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇقنى قواكاشقىلى ب ۋ  

 قۇرۇلۇشىغااىرسال قاتناش تۈگۈنى ېيولغا قويۇپب زامانىاى ئون تۈرلىرىنى
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ئى  باشالنكى  يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يول ئىستانسىسىب مېتر   ئومۇميۈزلۈك
ئىككى كۆۋرۈكب »ب «ئىككى لىنىيەب بىر ئايالنما يول»ب لىنىيەسى  نومۇرلۇ -0

ئارقىكىن ئى  باشالنكى. بولۇپمۇ  ارقائ قۇرۇلۇشالرداقاتارلىق مۇھىم چوڭ « بىر يول
ئاممىاى قاتنىشى ۋ  خەلقئارا  BRTدۆلەت ئىچى بويىچە بىرىنچى د رىاىلىك 

ۋاقى  ئىچىكىال پۈتتۈرۈلكىب قىسقا  قۇرۇلۇشالركۆرگەزمە مەركىاى قاتارلىق مۇھىم 
مىقكارى ز ر بولغان  يلۇش ئۇمۇمىۇشەھەر بويىچە سېلىنما كۆلىمى چوڭب قۇر

نى پۇقراالر مۆجىا  د پ پۈتۈپ قاتناش باشلىنىش قۇرۇلۇشىيول « كاتەكچىسىمان»
سىاىل قانات يايكۇرۇلۇپب  كۆلەمك تەرىپلىكى. مۇھىتنى ھەرتەر پلىمە تۈز ش كەڭ 

د رىاىسى  يورۇقلىشى شەھەرنىي پاكىالىشى ب گۈز للىشى ب يېشىللىشى  ۋ  
سائەت پاكىا  ساقالشب 42كۆرۈنەرلىك يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپب شەھەرنىي تازىلىقىنى 

مۇزالرنى تازىالشتا قارنىي توختىشى بىلەن تازىلىنىپ بولۇش ئىشقا -قىشتا قار
« بەشنى بەرپا قىلى . »ئېرىشتىمىنىي يۈكسەك ماختىشىغا ئاشۇرۇلۇپب بۇالر ئام

)مەملىكەت بويىچە بااچىالشقان شەھەرب پاكىا  شەھەرب مۇھىتتا ئۈلگىلىك شەھەرب 
قىلىشتىكى  ھىمايەشەھەر ۋ  مەملىكەت بويىچە قوش  مەد نىيمەملىكەت بويىچە 

قانات  ۈزلۈكئومۇميئۈلگىلىك شەھەرنى ئۇدا سەككىا يىل بەرپا قىلى ( خىامىتى 
ساپاسى ۋ  شەھەر مەد نىيلىك د رىاىسى  ئاھالىلىرىنىييايكۇرۇلۇپب شەھەر 

 ئۆزگىرى بىر يىلكا بىر »كۆرۈنەرلىك يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپب شەھەر قىياپىتىك  
 ئىشقا ئاشۇرۇلكى. « بولۇش ئۆزگىرى ياساشب ئۈچ يىلكا ز ر 

ھەرلىك پارتكوم ب تۇرمۇش سەۋىيەسى ر شەن ئۆستى. شە ئاھالىلىرىنىيشەھەر 
شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى ھەر يىلى خەلق تۇرمۇشىغا مۇناسىا تلىك ئەمەلىي 

ۋ  يولغا قويۇپب ئاممىنىي جانىاان  بېكىتىپنى 011 دېگەنك ئىشتىن ئاز 
مەنپەئەتىگە چېتىلىكىغان ز ر بىر تۈركۈم گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى مەركەزلىك ھەل 

سائەتكىچە ئىشقا 42د  «يو  ئائىلىلەر شقانالرئورۇنالئائىلىسىك  ئىشقا »قىلكى. 
ئورۇنالشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلكى. كەپىلىك مەھەللىلەرنى ئۆزگەرتى  تۈرى ز ر كۈچ 
بىلەن يولغا قويۇلۇپب ھەرخىل كاپالەتلىك ئۆيلەر سېلىنكى. قاتناش 

ب شەھەر سېلىنىپقىستاڭچىلىقى بىر قاتار تەدبىرلەر ئارقىلىق تەرتىپكە 
يول يۈرۈشى قېيىن بولۇش مەسىلىسى ھەل قىلىنكى   ىنىيئاھالىلىر

 بىااسىتەشلىرىنى ۆقوي گ-ب كاال يېمەكلىكلەرنى قوشۇمچە-مەھەللىلەرد  كۆكتات
قۇرۇلۇپب ئاھالىلەرنىي زۆرۈر تۇرمۇش الزىمەتلىكلىرىنىي  نۇقتىلىرىسېتى  
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 باھاسى مۇقىمالشتۇرۇلكى  خوجىلىق مۇالزىمەت شىركەتلىرى يول ئولتۇرا 
مۇئەسسەلىرى ئۆزگەرتىپ باشقۇرۇلۇپب ھەر مىللەت شەھەر -ئۇل رايونلىرىنىي

لق ەخ كشەھەرلىك پارتكوم ب شەھەرلىپمۇ رىشتى. بولۇېنەپكە ئ بۇنىڭكىنئاھالىسى 
ب كۆمۈر يېقىلغۇسىنى گازاا « قۇرۇلۇشىكۆك ئاسمان »ھۆكۈمىتى يولغا قويغان 

االىنى ز ر د رىاىك  ياخشىالپب بۇلغىنى  ئەھ شەھرىمىانىيئۆزگەرتى  قۇرۇلىشى 
ئايلىنىپ  ئەھاالغانى كۆرۈش نورمال « بۇلۇتكۆپكۆك ئاسمانب ئاپئا  »قىشتا 

ئاممىنىي ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى. كۆچەت تىكىپ ئورمان ئەھيا قىلى ب 
قانات يايكۇرۇلكى. بۇلتۇر ئۈرۈمچى شەھەرلىك  لىشىۇقۇرياساش  بااچەكىچىك 

 بويىچە بااچىالشقان شەھەر د پ نام بېرىلكى.  مەملىكەتپارتكومغا 
 دىن خىامىتى ئەھاالى بئۈچىنچى

بولغان رايون . نۆۋ تتەب  مەۋجۇتشىنااڭ قەدىمكىن بۇيان كۆپ خىل دىن تەڭ 
ان ئرىستىب داجىياۋ دىنىب كاتولىك دىنىب خشەھىرىمىاد  ئىسالم دىنىب بۇددا دىنى

دىن بار. ئاز سانلىق مىللەتلەرنىي خىل  6دىنى قاتارلىق  راۋ سالۋىيەپدىنىب 
مىڭغا يېتىكۇ. بۇنىي ئىچىك  11دائىمىي ۋ  كۆچمە نوپۇسى جەمئىي بىر مىليون 

نى تەشكىل  %58نوپۇسنىي  ئومۇمىيمىي ئەتراپىكا بولۇپب  611ئامما  ئېتىقادچى
مىي )دائىمىي نوپۇس  501قىلىكىغانالر تەخمىنەن  ئېتىقادقىلىكۇب ئىسالم دىنىغا 

 210مىي(اا يېتىكۇ. ئۈرۈمچى شەھىرىك  ھازىر  051ىيب كۆچمە نوپۇس م 241
 مەسچى  بار.

پارتكوم ب ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتكوم  رايونلۇ يىلالردىن بۇيانب ئاپتونوم 
ئەستايىكىل ئىاچىلالشتۇرۇپب پارتىيەنىي   اڭاېنىنىپارتىيەنىي دىن خىامىتى تۈپ 

ئىاچىلالشتۇرۇپب دىنى  ئومۇميۈزلۈكقاد ئەركىنلىك سىياسىتىنى ىتېئ ىيدىن
قاد ئەركىنلىكى ىتېىللەت ئاممىسىنىي دىنى ئمئىشالرنى قانۇن بويىچە باشقۇرۇپب ھەر 

ۋ  ھوقۇقىغا تۇلۇ  ھۆرمەت قىلكىب ھەر مىللەت ئاممىسى پارتىيە ۋ  دۆلەتنىي دىن 
تا سا بولغان ئاساجئۆزىگە خو–قادىنى ئۆزىتېسىياسىتىگە ئاساسەن ئۆزىنىي دىنى ئ

 ناھەقچىلىككەقاد قىلغانالرنىي بىر رسى كەمسىتىلمىكىب ىب دىنغا ئېتىكىتالل
ب شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى ئۇنىي ئەكسىچەب شەھەرلىك پارتكومئۇچرىمىكى. 

ئىناقلىقىنى  ئارا دىن ساھەسىنىي بىخەتەرلىكى ۋ  دىنالر دىكىمەركىاى شەھەر
 تەر پتىن كۈچەيتتى.  ئىشالرنى باشقۇرۇشنى كۆپ يقواكاش ئۈچۈنب دىنى

خىامىتى ئەستايىكىل  مۇقىملىقدىنى پائالىيەت سورۇنلىرىنىي بىخەتەرلىكب 
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 يياخشى ئىشلەنكى. شەھەرلىك پارتكوم ب شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى دىنى
قادچى ئاممىنىي ىتېپائالىيەت سورۇنلىرى ۋ  ئ يزاتالرب دىنى يپائالىيەتلەرب دىنى

كاپالەتلىك قىلى  ئۈچۈنب ز ر  ھەقىقىيبىخەتەرلىكىگە  مۈلۈك-ھاياتى ۋ  مال
 كۆزىتى  سورۇنلىرىغاپائالىيەت  يئاد م كۈچىب مالىيە كۈچى ئاجرىتىپب دىنى

بۇزاۇنچىلىق قىلى  ۋ  سىڭىپ  ئۇنسۇرالرنىيئورنىتىپب قانۇنسىا  ئۈسكۈنىلىرىنى
مىغا سوزۇشنىي قادچى ئامىتېپائالىيەت سورۇنلىرىغا ۋ  ئ يكىرى  قارا قولىنى دىنى
پائالىيەت سورۇنلىرىنىي بىخەتەرلىكىنى قواكاشنىي  يئالكىنى ئالكى. بۇ دىنى

ى مۇداپىئە لىنىيەسى بولۇپال قالمايب دۈشمەن ئۇنسۇرالرنى چۆچىتى  چبىرىن
ب شەھەرلىك خەلق لالردىن بۇيانب شەھەرلىك پارتكومر لىنى ئوينىكىب يېقىنقى يى

پائالىيەتلىرىنىي سىرتنىي  يورمال دىنىقادچى ئاممىنىي نىتېھۆكۈمىتى ئ
كاپالەتلىك قىلكى.  يكاشىلىسى ۋ  بۇزاۇنچىلىقىغا ئۇچرىماسلىقىغا ھەقىقى

قاتارلىق مۇھىم  مەزگىلى ئېيى اانبولۇپمۇ جۈمە نامىاىب ھېي  نامىاىب رامى
پائالىيەت  يقاتالمكىكى نۇراۇن كادىرالر دىنى يپائالىيەت مەزگىلىك ب ئاساسى يدىنى
پائالىيەت سورۇنلىرىنىي ئەتراپىغا بېرىپب بىر تەر پتىن  يۇنلىرىغا ۋ  دىنىسور
پائالىيەت سورۇنلىرىنىي بىخەتەرلىكب مۇداپىئە كۆرۈش خىامىتىگە  يدىنى

باشقۇرۇش  دېموكراتىك پائالىيەت سورۇنلىرىنى ىيتەكچىلىك قىلىپب دىنېي
تۇرۇشب بىخەتەرلىكنى تەكشۈرۈشب كىشىلەرنى تارقاقالش ھەيئىتىنىي

بىخەتەرلىكب قواكاش قاتارلىق خىامەتلەرنى ياخشى ئىشلىشىگە يارد ملەشتى. 
پائالىيەت  ىينىي پۇرسەتتىن پايكىلىنىپ دىن «ئۈچ خىل كۈچ»يەنە بىر تەر پتىن 

سورۇنلىرىغا سوقۇنۇپ كىرىاېلىپ بۇزاۇنچىلىق ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بېرىشنىي 
 يمەنپەئەتىنى ھەقىقى-نۇنلۇ  ھوقۇ قادچى ئاممىنىي قاىتېئېلىپب ئ نىئالكى

ئاممىنى  دىكى دىنىي پائالىيەتلەرد بايرامالر-واكىكى. بولۇپمۇ ھېي تۈرد  ق
تارقاقالشتۇرۇشقا ۋ  ئاممىنىي تۇپرا  بېشىغا چىقىشىغا قواليلىق يارىتى  ئۈچۈن 

ئورۇنالشتۇردى. بۇ  ئاپتوبۇسلىرىنىئەتراپىغا كوچا  يپائالىيەت سورۇنلىرىنى يدىنى
قاد ىتېئ ىيشەھەرلىك پارتكوم ب شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتىنىي پارتىيەنىي دىن

 ىيئىاچىلالشتۇرۇشب قانۇنلۇ  دىن ئومۇميۈزلۈكئەركىنلىكى سىياسىتىنى 
پائالىيەتلەرنى قواكاش ئىقتىكارى ۋ  ئىرادىسىنىي مەركەزلىك ئىپادىسىكۇر. 

قادچى ئاممىنىي چۈشىنىشى ۋ  ىتېىمۇ ئئىنسانىيلىق بىلەن باشقۇرۇش ئۇسۇل
 قوللىشىغا ئېرىشتى.  



 

19 

تەبلىغ ئېيتى  خىامىتى كۈچەيتىلكى. -ب ۋ زشەرىئەتنى چۈشەنكۈرۈش
خىامىتىنى  شەرىئەتنى چۈشەنكۈرۈش يېقىنقى يىلالردىن بۇيانب ئىسالم دىنىنىي

ر ققىيات ائىي تەپۇختا قەد م بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ ۋ  قېلىپالشتۇرۇپب ئىاتىم
 ىيقائىكىلەرگە بىرلەشتۈرگەن ھالكاب دىن ىيئەقىك ب دىن ىيۋ  دىن ۋ زىيىتىگە
پەزىلەت قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاكتىپ -ئەخال  ىيب دىنەتمەد نىي نىيئەقىك ب دى

زاتالر تەپسىر قىلى ب ۋ ز تەبلىغ ئېيتى  شەكلى  ىيئامىلالرنى قېاىپ چىقىپب دىن
قادچى ئاممىنى ىتېب ئ بېرىپۋ  ئاممىغا تەربىيە  تەكلەپېئارقىلىق ئاممىنى ي

ئىنتىاامغا رىئايە قىلىكىغان مۆمىن -ئەھلى مۇسۇلمان بولۇپال قالماستىنب قانۇن
 ۋ  تەربىيە ەنكىتەكلېئەقىكىلەر ۋ  دۆلەت قانۇنى قاتلىمىكىن ي ىيپۇقرا بولۇشقاب دىن
قۇرئان »زلىگەنك  سۆ «تەبلىغ –ۋ ز»زاتالر  ىيۋ تەنپەرۋ ر دىن ئېلىپ بېرىلكى.

مەنىسىكىن پايكىلىنىپب  نىي مەزمۇنى ۋ  «ھەدى  شەرى »ب «كەرىم
ئىاتىمائىي ر لى ۋ  تەر ققىيات يۆنىلىشىنى  بمۇسۇلمانالرنىي قىممەت يۆنىلىشى

ز ر كۈچ بىلەن تەشاىق قىلىپب ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتى ب ئىناقلىقنى ئىلگىرى 
نىي «ئۈچ خىل كۈچ»ر ئاممىسىغا قىلىپب مۇسۇلمانال نۇقتاسۈرۈشنى مۇھىم 

نىق بىلكۈرۈپب ېھالكا ئ ئىلگىرىلىگەنئەكسىيەتچىل ماھىيىتىنى يەنىمۇ 
 مۇقىملىقىۋ   تەر ققىياتىمۇسۇلمانالر ئاممىسىنى مەركىاى شەھەرنىي ئىسالھاتىب 

 «تەبلىغ-ۋ ز»تەكلىكى. شەھىرىمىا ئىسالم دىنىنىي ېئۈچۈن خىامەت قىلىشقا ي
نۆۋ ت  7مۇسابىقىسىنى ئۇدا  قىرائەتنۆۋ تب  04ىنى ئۇدا سۆزلەش مۇسابىقىس

  تەبلىغ تېمىسى مەزمۇنىنى-ۋ زجۈمە كۈنىكىكى  زاتلىرىنىيدىنىي ئۇيۇشتۇردى. 
كسىيەنى بىرلىككە ېبىرلىككە كەلتۈرۈشب ئارگىنالىنى بىرلىككە كەلتۈرۈشب ل

ناھايىتى غا قويۇپب نى يول «ئۈچنى بىرلىككە كەلتۈرۈش»كەلتۈرۈشتىن ئىبار ت 
ىيەتتە تارقىلىپ ئيىلىكىن ھازىراىچە جەم -4101. رۈلكىياخشى ئۈنۈم قولغا كەلتۈ

تەسىر يەتكۈزىكىغان  مۇقىملىققايۈرگەن مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا ۋ  ئىاتىمائىي 
يامان  دېلولىرىنىي تېرر رلۇ  بئىغااب ساختا ئۇچۇرالرنى ۋ  ز راۋانلىق-پىتنە

كىن مۇنبىرى شەرىئەتنى چۈشەنكۈرۈشزاتالر  ىي. دىنتەسىرىنى ۋاقتىكا تۈگەتتى
تەكلەش خىامىتىنى ېۋ  ئۇالرنى ي بېرى قادچى ئاممىغا تەربىيە ىتېپايكىلىنىپ ئ

 نى ئۆز ۋاقتىكا ئېتىقادچى ئاممىغا يەتكۈزدى ئەھاال يۋاقتىكا قانات يايكۇرۇپب ھەقىقى
قادچى ىتېەكلەپب ئتېئىغاااا ئىشەنمەسلىككە ي-قادچى ئاممىنى پىتنەىتېھەمك  ئ
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ئۆزىنى راۋاجالنكۇرۇشب ھاالل ئەمگىكىگە تايىنىپ  ئۆز ئىكىيەسىنىئاممىنىي 
تەكلىكى. ئەمەلىيەت شەھىرىمىادىكى ېبېيى  ۋ  گۈز ل تۇرمۇشنى قەدىرلەشكە ي

قادچى ئاممىغا ئاچقۇچلۇ  پەيتتە ئىشىنىشكە ۋ  تايىنىشقا بولىكىغانلىقىنىب ىتېئ
چوڭ ناھە  مەسىلىسىك  مەيكانىنىي مۇستەھكەم ئىكەنلىكىنىب -چوڭ ھە 

مىللەتلەر ب نىمۇقىملىقكاللىسىنىي سەگەك ئىكەنلىكىنىب ئىاتىمائىي 
ا  مەركىاى مۇھىم بىلىپب ئىن ئومۇمىيلىقنىئىتتىپاقلىقىنى قواكاش جەھەتتە 

 تىنسىا كۈچ قوشىااتقانلىقىنى ئىسپاتلىكى.-شەھەر قۇرۇش ئۈچۈن ئۈن
 رايونلۇ كۈچەيتىلكى. بۇ يىل ئاپتونوم  ئۈزلۈكسىازاتالرنى تەربىيەلەش  نىيدى

كۇرسى  تەربىيەلەشقېتىم نۆۋ تلەشتۈرۈپ -2زاتالرنى  نىيپارتكوم ۋ تەنپەرۋ ر دى
بىر تۇتاش  پارتكومنىي رايونلۇ ونوم يىلى. ئاپت-4ئېچىشنى بىكىتكەنلىكىنىي 

ئورۇنالشتۇرۇشى ۋ  شەھەرلىك پارتكوم شۇجىسى جۇ خەيلۈن ئوتتۇرىغا قويغان 
بولغانلىقىنىب مەسچى   زاتالر ئۆزىنىي قانكا  قىلىپ ياخشى ئىمام ىيدىن»

مەسئۇللىرى ئۆزىنىي مەسچىتنى قانكا  ياخشى  ھەيئىتىنىيباشقۇرۇش 
دېگەن يوليۇرىقىنىي ر ھىغا ئاساسەنب « كېر ك باشقۇراانلىقىنى سۆزلىشى

سوتسىيالىام  رايونلۇ شەھەرلىك پارتكوم بىرلىكسەپ بۆلۈمى كۇرسقا ئاپتونوم 
تىب شەھەرلىك پارتكوم پارتىيە مەكتىپى قاتارلىق ئورۇنالردىكى ۇستىتنىئ

ۋ  مىللەتلەرب دىن ئىشلىرى خىامىتىك   پر  ېسسورالرنىب ئالىمب  مۇتەخەسسى 
زاتالرنى د رس سۆزلەشكە تەكلىپ قىلكىب  ىيدىن ۋ تەجرىبىسى مول ر ھبەرلەرنى 

سەرلەردىن ياخشى پايكىلىنىپب ەئ دىنىي السسىكك زاتالر كۇرسانتالراا ىيدىن
قانكا   جەمئىيتىگەسوتسىيالىام  نىب دىنسۆزلەشنى قانكا   «تەبلىغ-ۋ ز»

مۇستەقىلب ئۆزىگە ئۆزى خوجا بولغان پائالىيەت سورۇنلىرىنى  ىيش  دىنماسالشتۇرۇ
باشقۇرۇشب قانۇن بويىچە باشقۇرۇش ۋ  ئاڭلىق باشقۇرۇشنى قانكا  قىلىپ  ھالكا

 كقانكا  ياخشى ئادا قىلىپب الياقەتلى ئۆز مەجبۇرىيەتلىرىنىكۈچەيتى   
سكۇرسىيگە باراان ە ئىكۋ  چەتئەللەرگ ئىچكىرىگەزات بولۇش   ىيدىن ۋ تەنپەرۋ ر

كسىيە سۆزلىكى. ېبىلگەنلىرى ۋ  تەسىراتلىرى توارىسىكا ل-چااكىكى كۆرگەن
زاتالراا ئۆز كەچۈرمىشلىرىب تەسىراتىب مەسچى  باشقۇرۇش ئۇسۇللىرىب  ىيدىن

 لېكسىيەسىياسىتىنىي توارىلىقىنى  پارتىيىنىي دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى
ئارا پىكىر  ۋ  ئۆز «تەكلەشېب ي بېرى يارد م  ب ىنىئۆگ»شەكلىك  سۆزلىتى ب 

بىرىنى ئەسكەرتىشتەك تەربىيەلەش ئۇسۇلى   ب بىرىنىئارا ئۆگ ئۆز ئالماشتۇرۇشب
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يېقىنب قوللىنىشچانلىقى گەۋدىلىك بولۇپب تەربىيەلەش  ىپىگەتەلۋ زىيەت 
 ىيخىامىتىنىي قاراتمىلىقىنى كۈچەيتتى. بىر تەر پتىنب ۋ تەنپەرۋ ر دىن

ب ياخشى ئوبرازىنى تىكلەپب دىن كەسپىي سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ زاتالرنىي
يەنە بىر تەر پتىن شەھىرىمىادىكى  ى ياخشىالنكى.پەزىلىت-ئەخال ئىستىلى ۋ  

ى شتەكلەشب ياخېقادچى ئاممىنى ياخشى يىتېزاتالرنىي ئ ىيۋ تەنپەرۋ ر دىن
 ۈرۈلكى.يەنىمۇ يۇقىرى كۆت سەۋىيەسىتەربىيەلەش ئىقتىكارى ۋ  

 نى ئۆزىگە ئۆزى خوجا بولغان ھالكا باشقۇرۇشئالىيەت سورۇنلىرىپا ىيدىن
پائالىيەت سورۇنلىرى  ىيئەمەلگە ئاشۇرۇلكى. نۆۋ تتە شەھىرىمىادىكى بارلىق دىن

 ۋ « رىنسىپىئۆزىنى باشقۇرۇش پغان ھالكا خوجا بولئۆزى  ئۆزىگە مۇستەقىلب»
باشقۇرۇش  دېموكراتىكبويىچەب  بەلگىلىمىلەردىكى  «ئىشالر نىاامى ىيدىن»

باشقۇرۇش  دېموكراتىك سورۇنلىرىنىيپائالىيەت  ىيقۇردى )دىن ھەيئىتىنى
ئىكار   ئۆزىنى ئۆز خاراكتېرلىك يد پ ئېلىنكى(ب گەرچە ئاممىاى ھەيئىتى

پائالىيەت سورۇنلىرىنىي كۈنكىلىك  ىيدىن ىااتقان تەشكىالت بولسىمۇب لېكىنقىل
ئاممىنىي  ئېتىقادچى مەقسىتىئۇنىي  .ئىشلىرىنى باشقۇرۇشنى ئۈستىگە ئالغان

پائالىيەتكە قاتنىشىشىنى تېخىمۇ ياخشى كاپالەت بىلەن تەمىن  ىينورمال دىن
ھوقۇ  مەنپەئەتىنى كاپالەتلەنكۈرۈشتىن  يئاممىنىي قانۇنى ب ئېتىقادچىئېتى 

ئەگىشىپب  تېالىشىشىگەىنب شەھەرلىشى  مۇساپىسىنىي ئىبار ت. لېك
كۆپەيمەكتە. بولۇپمۇب ئىسالم دىنىنىي جۈمە نامىاىب  باراانسېرىقادچى ئامما ىتېئ

ان ئرىستىاىب ر زا تۇتۇشب كاتولىك دىنىب خر زا ھېي  نامىاىب قۇربان ھېي  نامى
« ىالۋ ت قىلى ت»ب بۇددا دىنىنىي چااانكىكى «بايرىمى ر ژدېستاا»دىنلىرىنىي 
 ئامما ئېتىقادچى ئۆرپ ئادىتى بويىچە ىيپائالىيەت مەزگىلىك ب دىن ىيقاتارلىق دىن

پائالىيەت ۋ  مۇراسىمغا قاتنىشىكۇ. ئەسلىك   ىيپائالىيەت سورۇنلىرىكا دىن ىيدىن
دىن 1111قىسقىغىنا ۋاقى  ئىچىك   ۇنكاچە ئاد منى سىغكۇرااليكىغان ئور511پەقەت 
 ىيبۇنكا  بولسا دىن دىنىي پائالىيەتكە قاتنىشىشى مۇمكىن. اىچە ئاد م5111

 ئېتىقادچى پائالىيەت سورۇنلىرىنىي يۈكى ئېشىپ كېتىكۇ. ز ر تۈركۈمكىكى
 ىييولالرنى ئىگىلەپ ئىباد ت قىلىشىب بولۇپمۇ يول بويىكىكى دىن ئاممىنىي

وللىرىنى پائالىيەت سورۇنلىرىكا پىيادىلەر يولىنى ئىگىلەپ ياكى ئاپتوموبىل ي
 تەرتىپىگەچىقىكۇ. بۇ قاتناش  كېلىپئىگىلەپ ئىباد ت قىلىشتەك ھادىسىلەر 

تەسىر يەتكۈزۈپال قالماستىنب مۇسۇلمان ئاممىسىنىي ياخشى ئوبرازى ۋ  مەركىاى 
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شەھەرنىي مەد نىيلىك ئوبرازىغا تەسىر يەتكۈزىكۇ. شۇنكاقال ئاد مب ئاپتوموبىلالرنىي 
لىپ چىقىشى مۇمكىن. ئۇنىڭكىن سىرتب ېدىسە كيول تالىشىشى سەۋ بىكىن ھا

ئاد ملەر ز ر د رىاىك  توپالشقانلىقتىنب ئالكىن مۆلچەرلىگۈسىا د سسىلى ب ئوت 
نىسبىتىنى  بېرى يۈز  ھادىسىلىرىنىيئاپىتى قاتارلىق بىخەتەرلىك 

تەسىر  بىااسىتەقادچى ئاممىنىي ھاياتى بىخەتەرلىكىگە ىتېب ئئاشۇرۇۋېتىپ
 دېموكراتىكپائالىيەت سورۇنلىرىنىي  ىييەتكۈزىكۇ. ئۆتكەن يىلكىن بۇيانب دىن

 ىير لىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلكۇرۇشب دىن ھەيئىتىنىي باشقۇرۇش
پائالىيەت سورۇنلىرىنىي بىخەتەرلىكى ۋ   ىيپائالىيەتلەرنىي تەرتىپلىكب دىن

پائالىيەت  ىيدىن نۇقتىلىقكاپالەتلىك قىلى  ئۈچۈنب ھەرقايسى  مۇقىملىقىغا
ئەزالىرىنى ئاساس  ھەيئىتىنىيباشقۇرۇش  دېموكراتىك ئۆزلۈكىكىن سورۇنلىرى
 ئۆزىنى-مەسچىتلەرنىي ئۆز تەشكىل تاپقان قادچى ئاممىكىنىتېقىلغان ئ

ئاد م سانى ئاد تتىكى  قوشۇنكىكىشۇنىنى قۇرۇپ چىقتى. بۇ وباشقۇرۇش ق
ئاد م  41بايرامالردا -ى ۋ  سەزگۈر مەزگىلب ھېي بولۇشقاب جۈمە نامىا 04ۋاقىتالردا 

بولۇشقا كاپالەتلىك قىلىنكى. قېلىپالشتۇرۇپ باشقۇرۇشنى تېخىمۇ ياخشى 
نىي ئەزاالر تەشكىلكىكىباشقۇرۇش  دېموكراتىكئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈنب 

بىر تۇتاش خىامەت كىنىشكىسى تاقاپ ئى  ىلىرى بىرلىككە كەلتۈرۈلكىب  ورم
 ىيباشقۇرۇش ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇپب كۈنكىلىك دىن ئۆزىنى-ى ب ئۆزچىق ائورنىغ

قواكاش  مۇقىملىقىنىساھەلەرنىي  ىيقواكاپب دىن ھەقىقىي تەرتىپىنىپائالىيەت 
ۋ زىپىسىنى ئۈستىگە ئېلىپب قانۇنسىا ئۇنسۇرالرنىي پۇرسەتتىن پايكىلىنىپب 

 ئېلىنىپب نەتىاىسى كۆرۈنەرلىك بولكى.  ئۈنۈملۈك ئالكى جىنايەت ئۆتكۈزۈشىنىي
ئىشالرنىي  ىيمۇستەھكەملىنىپب دىن ئۈزلۈكسىا خىامىتىئاساسى قاتالمالرنىي 

يىلكىن بۇيانب  ھەر ۋاقى  كاپالەتلىك قىلىنكى. تۆت بولۇشىغائىنا ب مۇقىم 
يىن بولۇپب ئاساسى ېك-ب شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى ئىلگىرىشەھەرلىك پارتكوم

مىليارد يۈ نكىن ئارتۇ  مەبلەغ ئاجراتتى. كۇچا  يەتتە قۇرۇلۇشىغانىي ئاساسى قاتالمالر
ڭىكىن قۇرۇپب ېي كومىتېتلىرىنىباشقارمىسىب باشقۇرۇش  بېاىرى ئى  

 باشقۇرۇش بمۇالزىمەت دىكىقۇرۇپب ئاساسى قاتالمالر يېڭىكىنمەھەللىلەرنى تەڭشەپ ۋ  
ئەمەلگە ئاشۇردى. بولۇپمۇب نى ئاساسى جەھەتتىن قاپلىنىش ئومۇميۈزلۈك

ئىكارىالشتۇرۇپ باشقۇرۇشب كاتەكلەشتۈرۈپ »شەھىرىمىادىكى مەھەللىلەرد  
دىن ئىبار ت  «باشقۇرۇشب ئىاتىمائىيالشقان مۇالزىمەتب ر قەملەشكەن تىر ك بولۇش
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ئىاتىمائىي مۇالزىمەت باشقۇرۇش ئەنكىاىسى يولغا قۇيۇلغانكىن بۇيانب مىللەتلەر 
ساھەلەرنىي مۇقىملىقىنى قواكاش قاتارلىق  ىيى قواكاشب دىنئىتتىپاقلىقىن

كاپالەتكە  مېخانىامىجەھەتلەرد  مۇھىم ر لىنى جارى قىلكۇردى. بۇ خىل خىامەت 
ئىگە بولغانلىقتىنب يېقىنقى يىلالردىن بۇيانب شەھىرىمىانىي ئىاتىمائىي 

 لىك قىلىنكى. ساھەلەرنىي سىاىل مۇقىم بولىشىغا كاپالەت ىيۋ  دىن ئومۇمىيلىقى
زاتالراا  ىيشەھەرلىك پارتكوم ب شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى ر ھبەرلىرى دىن

زاتالراا ھەر  ىييۈكسەك د رىاىك  كۆڭۈل بۆلكى ۋ  اەمخورلۇ  قىلكى. ۋ تەنپەرۋ ر دىن
ب «ر زى ھېي »ئايكا قەر للىك تۇرمۇش يارد م پۇلى تارقىتىشتىن سىرتب ھەر يىلى 

كا شەھەرلىك پارتكوم ب شەھەرلىك ھۆكۈمەت ر ھبەرلىرى ھارپىسى« قۇربان ھېي »
زاتالرنىي ئۆيلىرىگە بېرىپب ئۇالردىن ھال سوراپب ئەھاال ئىگىلەپب  ىيدىن

يىلى رامىاان ھارپىسىكا شەھەرلىك -4101قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلكى. 
شۇجىسى جۇ خەيلۇن ئاالقىكار خادىمالرنى مەخسۇس تەشكىللەپب  پارتكومنىي
يۈرۈش چىراغ  057مەسچىتكە  51ىراجەت ئۇرۇنالشتۇرۇپب شەھىرىمىادىكى مەخسۇس خ

ئورنىتىپب رامىاان مەزگىلىك  دىننى پائالىيەت سورۇنلىرىنىي بىخەتەرب تەرتىپلىك 
بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىنكى. رامىاان مەزگىلىك  شەھەرلىك پارتكوم يەنە مەخسۇس 

مەسچى  باشقۇرۇش  ۇقتىلىقن 11تۈر مەبلىغى ئاجرىتىپب شەھىرىمىادىكى 
كۈنى -2ئاينىي -7يىلى-4101زاتالردىن ھال سورىكى.  ىيۋ  دىن ھەيئىتى

شۇجىسى جۇ خەيلۇنب شەھەر باشلىقى ئىلھام سابىر  پارتكومنىيشەھەرلىك 
زاتنىي ئۆيلىرىگە مەخسۇس ھال  ىيشەھىرىمىادىكى بىر قانچە مەسچىتكە ۋ  دىن

 ىيب دىنسۆھبەتلەشتى سەمىمىيمىالر بىلەن قادچى ئامىتېسوراشقا باردى ھەمك  ئ
  ئىشالرب ئىاتىمائىي ئىشالر ۋ  خەلق رايىنى چوڭقۇر ئىگىلىكى.
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 )جۈمە( كۈنى-6ئاينىي -6
 

 ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىش ھەققىدە-ئاتا
 

ِٰنْالرَِّحي مِْ ي َطاِنْالرَِّجي ِمِْْمْسِبْاهللِْالرَّْح  ُعو ُذْبِاهللِِْمَنْالشَّ
َ
ْأ

َْْإِنَّْ
 
دَْال َْْوََْْمُد َُْنْ ْهلِلِْْم  َتِعي ُنهُْن َْْوَْْس  ِفرُ ُ،ن َتغ  ُِْْعو ذُْنَْْوَْْس  ن ُفِسَناوْ ُشُْْنْ مِْْاهللِْب

َ
َماِِلَا،سَْْنْ مِْ،ْوَْرِْأ ع 

َ
ْنْ مَْْيَِّئاِتْأ

ِد ِْيَّْ ْيَُْْمنْ ،ْوََْْلُِْْضلَّْمُْْلَْفَْْاهللُْْه  لِل  إِلٰـهَْ،ْوََْْلُْْلََْهادِىَْفَْْض  ْالَّْ ن 
َ
َهُدْأ ش 

َ
َد ُْوَْْاهللُْْإاِلَّْ أ ََْْشِْْالَْْح  نَّْوَْْ،َلُْْي 

َ
َهُدْأ ش 

َ
ْأ

اُمَْ د  ْرَْْوَْْب ُد ُْعَْْمَّ ُلَُْصّلَّ ْْوَْْلَي هِْعَْْاهللُُْْسو  َْوَْْْهِلََِْعَ َِعي  ْج 
َ
َحابِِهْأ ص 

َ
ْ.ْأ

ا مَّ
َ
ُدْ:بَْْأ ْع 

 ئەزىا قېرىنكاشالر ! مۆھتەر م ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم
ئانىالراا ۋاپادار بولۇشقاب -ئاتا ھەممىمىاگە مەلۇم ئىسالم دىنى پەرز نتلەرنى

ئورۇنالپب  ئارزۇلىرىنى-ئۇالراا ئازار بەرمەسلىككەب ئۇالرنىي بارلىق مۇۋاپىق تەلەپ
ئانىغۇۇا ياخشۇۇىلىق -ئۇالرنىۇۇي ھالىۇۇكىن ئوبۇۇكان خەۋ ر ئېلىشۇۇقا بۇيرۇيۇۇكۇ. ئاتۇۇا

 :ئالالھ تائاال مۇنكا  د يكۇ قىلى  ئالالھ تائاالنىي ئەمرىكۇر.

﴿ ْ َسان اَوقَََضٰ ي ِنْإِح  َْوبِال َواِِلَ ْإِيَّا ُ ُبُدواْإاِلَّ َْتع  الَّ
َ
ْأ َْ ُهَماْ  َربُّ ْلِِكَ و 

َ
َحُدُهَماْأ

َ
ْأ ِْعنَدَكْال ِكََبَ اَْيب لَُغنَّ إِمَّ

ْ َْتُقل  ْْفََل َْوقُل  َْتن َهر ُهَما َْواَل ٍّ
ف 
ُ
ْأ َُّهَما َْكِريْ ْل ال  ْقَو  َُّهَما ال ْمِْْم  ِلٍّ ْاذلُّ َْجَناَح ْلَُهَما ِفض  َْواخ  ْرَِّبٍّ َْوقُل َِة ْالرَّْح  َن

ْ ْار َْح ُهَماَْكَماَْربََّياِنْ  ْ﴾اَصِغي 
ئاناڭالرغا -پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا﴿: تەرجىمىسى

ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى. ئۇالرنىڭ بىرى يا ئىككىلىسى سېنىڭ بىلەن بىللە 
ئوھۇش دېگەنچىلىك  قالغان بولسا، ئۇالرغا )زېرىككەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان(بولۇپ، ياشىنىپ 

گەپنىمۇ قىلمىغىن. ئۇالرغا قوپاللىق قىلمىغىن. ئۇالرغا ھۆرمەت بىلەن يۇمشاق سۆز قىلغىن. 
ئى رەببىم! ئۇالر مېنى ” :ئۇالرغا چوڭقۇر مېھرىبانلىق بىلەن ناھايىتى كەمتەر مۇئامىلىدە بولغىن ۋە

  دېگىن﴾ “چېغىمدا )مېھىر بىلەن( تەربىيەلىگىنىدەك ئۇالرغا رەھمەت قىلغىنكىچىك 
 (ئايەت-42ب-41 بەنى ئىسرائىل/ سۈرە -00)

ن ْْ﴿ ئالالھ تائاال مۇنكا  د يكۇ: ِ
ْاْل  ي َنا ِِْفَْوَوصَّ َْوفَِصاُلُ ن 

ْوَه  ٰ ََْعَ ن ا َْوه  ُه مُّ
ُ
ْأ َْْحَلَت ُه ي ِه ْبِوَاِِلَ َساَن
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ِنْ
َ
ْأ ِ ََُْعَمي  ْال َمِصي  ْإَِِلَّ َْ ي  ِِْلَْولَِواِِلَ ُكر  ْ﴾ اش 

بۇيرۇدۇق، چۈنكى ئانىسى ئۇنىڭغا قىلىشقا ئانىسىغا ياخشىلىق -ئىنساننى ئاتا﴿: تەرجىمىسى
قاتمۇقات ئاجىزالپ يۈرۈپ قورساق كۆتۈردى. ئىككى يىلدا ئۇنى ئەمچەكتىن ئايرىدى. )ئى 

 ﴾ئاخىر قايتىدىغان جايىڭالر مېنىڭ دەرگاھىمدۇرئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، -ئىنسان( ماڭا ۋە ئاتا
 (ئايەت-02لوقمان  /سۈرە-10)

بارلىققا كەلتۇۈرگەن  يوقلۇقتىنئايەتلەرد  بارلىق ئىنسانالرنى ئۇالرنى  يۇقىرىقى
ئەجرىگە تەشۇەككۈر ئېيتىشۇنىب  ئانىسىنىي-بىر ئالالھقا ئىباد ت قىلىشنى ۋ  ئاتا

ھالىۇكىن ياخشۇى خەۋ ر ئېلىۇپب ئۇالرنىۇي  ئۇالراا ياخشىلىق قىلىشنىب ئۇالرنىۇي
ئانىغۇۇا -كۇۇۆڭلىگە قىلۇۇچە ئۇۇازار بەرمەسۇۇلىكنى ئاالھىۇۇك  تەكىۇۇتلىگەن. دېۇۇمەك ئاتۇۇا
 ياخشىلىق قىلى  ئالالھ تائاال كاتتا ساۋاب ئاتا قىلىكىغان ياخشى ئەمەل.

قۇرئان كەرىمك  ئۇۈچ  ئابكۇلال ئىبنى ئابباس ر زىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنكا  د يكۇ:
بار بولۇپب ئاشۇ ئۈچ ئايەتكە يانكىشىپ كەلگەن يەنە ئۈچ ئايەت بار. ھەر بىر ئايەت 

ئۇۇۇايەت ئۇۇۇۆزى بىۇۇۇلەن يانكىشۇۇۇىپ كەلۇۇۇگەن يەنە بىۇۇۇر ئۇۇۇايەت بىۇۇۇلەن تەڭ 
 ئەمەلىيلەشمىسە ھەر ئىككىسىال مەقبۇل بولمايكۇ.

ْ﴿: ئۇنىي بىرىنچىسى
َ
ََكةَْأ لَةََْوهتُواْالزَّ ْْْْ﴾قِي ُمواْالصَّ

بەقەر / سۈرە-4)  ﴾نامازنى مۇكەممەل ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر﴿تەرجىمىسى: 
 (ئايەت-21

 ھەر قانكا  ئاد م ناماز ئوقۇپ زاكات بەرمىسە ئوقۇاان نامىاى مەقبۇل بولمايكۇ.
َْْ﴿:ْئىككىنچىسى  ي  َْولَِواِِلَ ِِْل  ُكر  ْْْ﴾اَِنْاش 

لوقمان  /سۈرە-10) ﴾قىلغىنئاناڭغا شۈكۈر -ئى ئىنسان( ماڭا ۋە ئاتا)﴿ تەرجىمىسى: 
 (ئايەت-02

ئانىسۇىغا تەشۇەككۈر -ئاتۇاھەر قانكا  بىۇر كىشۇى ئالالھقۇا شۇۈكۈر قىلىۇپب 
 .ئۇنىي قىلغان شۈكرانىسى مەقبۇل بولمايكۇ. ئېيتمىسا

ْاَِطي ُعواْاهلَلْوَْ﴿ئۈچىنچىسى: 
َ
َلِْطيْ أ ْْْ﴾ُعواْالرَُّسو 

 (ئايەت-74 مائىدە سۈرە /-5) ﴾ئىتائەت قىلىڭالر پەيغەمبەرگەئالالھقا ۋە ﴿تەرجىمىسى:  
ھەر قانكا  بىر كىشى ئالالھقا ئىتائەت قىلىپب پەيغەمۇبەر ئەلەيھىسسۇاالمغا 

 مەقبۇل بولمايكۇ.ئىبادىتى ئىتائەت قىلمىساب ئۇنىي 
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 ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ پەزىلىتى-ئاتا

بولۇشۇۇىكىن ھەر قانۇۇكا  ئىنسۇۇان قايسۇۇى مىلۇۇلەتب قايسۇۇى تەبىقىۇۇكىن 
ئانىغۇۇا ۋاپۇۇادار بولۇۇۇشب -ئانىسۇۇىا دۇنيااۇۇا كەلمەيۇۇكۇ. ئاتۇۇا-قەتئىيۇۇنەز ر ئاتۇۇا

 اەمخورلۇ  قىلى  پەرزدۇر. مۇسۇلمانلىقنىي ئاالھىك  بەلگىسىكۇر.
-تۇۇۈمەن گۇۇۈل-تۇۇااالرنى ئايلىنىۇۇپب كېاىۇۇپ تۈرلۇۇۈك-ئۇۇانىالر بۇۇااۇ-ئاتۇۇا

ھەرىلىۇۇرىگە گىيۇۇاھالردىن شۇۇىرنە يىغىۇۇپ ھەسۇۇەل توپلىغۇۇان ئىشۇۇچان ھەسۇۇەل 
 شەربەتلەر بىلەن ئۆز پەرز نتلىرىنى ئوزۇقالنكۇرۇپ يېتىلكۈرىكۇ.-ئوخشايكۇ. ئۇ شېرىن

ئۇۇانىنى د ر خنىۇۇي يىلتىۇۇاىب اولىغۇۇا ئوخشاتسۇۇا ب بۇۇالىالر ئۇنىۇۇي -ئاتۇۇا
شۇۇاخلىرىكۇر. د ر خنىۇۇي يىلتىۇۇاىب اۇۇولى ئۇۇۇنى تەربىۇۇيەت قىلغاچقۇۇاب ئۇنىۇۇي 

 مېا  بېرىكۇ.باراقسان ئاينىپب چېچەكلەپ -شاخلىرى بۈك

ِبْ ]
َ
ْأ ْاهلُلَْعن ُهْقَاَلْ:َْجاَءْرَُجٌلْاَِِلَْرُسـوْ ْوََعن  ْاهلُلَْعلَي ـِهْوََسـلََّمِْلْاهللَِْصـُهَري َرةََْرِِضَ فَقـاَلْيَـاّْلَّ

ْقَاَلْ َْ مُّ
ُ
؟ْقَاَلْأ َْمن  ْقَاَلْ:ُْثمَّ َْ مُّ

ُ
؟ْقَاَل:ْأ ِنَْصَحابَِِت  ْاِلَّاِسِِْبُس  َحقُّ

َ
ْأ َْْرُسوَلْاهللَِْمن  َْ ـ مُّ

ُ
؟ْقَـاَلْأ َْمـن  ُثمَّ

بُوكَْ
َ
ْقَاَلْأ َْمن  ْ[قَاَلُْثمَّ

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: بىر ئادەم پەيغەمبەر ”
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ : ئى رەسۇلۇلالھ، مېنىڭ ياخشىلىق قىلىشىمغا ئەڭ اليىق 

ئۇ ئادەم : ئاندىن قالسىچۇ؟  .ئاناڭ دەپ جاۋاب بەردى دەپ سورىدى، رۇسۇلالھ : ئادىمىم كىم؟
دەپ سورىدى. رەسۇلۇلالھ : ئاناڭ دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ ئادەم ئاندىن قالسىچۇ؟ دەپ سورىدى. 
رەسۇلۇلالھ : ئاناڭ دەپ جاۋاب بەردى. ئۇ ئادەم ئاندىن قالسىچۇ؟ دېدى. رەسۇلۇلالھ: ئاندىن 

 ھەدىس( )بىرلىككە كەلگەن “قالسا ئاتاڭ دېدى
ئەلەيھىسساالم ئانىغا ياخشىلىق قىلىشۇنى ئۇۈچ قېۇتىمب  بۇ ھەدىستە پەيغەمبەر

تەۋسىيە قىلكى. چۇۈنكى ئانۇا ئۇۆزى يۇالغۇزال  دادىغا ياخشىلىق قىلىشنى بىر قېتىم
ب تۇاۇۇۇشب ئېمىۇۇتى  قاتۇۇارلىق كۇۇۆپ جاپۇۇاالرنى تارتىۇۇكۇ. بۇنىڭۇۇكىن ىقھامىلىۇۇكارل

اسراشتا دادا بىلەن تەڭ ھەتتۇا دادىۇكىنمۇ كۇۆپ ۋ  ئۇنى ئ سىرت بالىنى تەربىيەلەشتە
 كۈچ چىقىرىكۇ. دېمەك ئانىالرنىي پەرز نتلەر ئۈستىكىكى ھەقلىرى بەك كۆپ.

ِْ] :مۇنكا  دېگەن شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم َْْنَّْا
 
  [اهَْلِْجْ رَِْْتَُْت ْْةَْنَّْال

. )ئىبنتى متاجە ۋە “ەت ئۇ ئانىالر قەدەملىرى ئاستتىداشۈبھىسىزكى جەنن-شەك”
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 مۇئاۋىيە ئىبنى جاھىمەدىن رىۋايەت قىلغان( ينەسەئ
قاتاراا  ئانا شۇنىي ئۈچۈن ئۇلۇاكۇركى: بىر ئانا ئون پەرز نتنى بېقىپب تەربىيەلەپ

 ئون پەرز ن  بىرلىشىپ بىر ئانىنى باقالمايكىغان ئەھاالالر بار. بقوشااليكۇب لېكىن
ئۇۇالرنى قەدىرلەيلۇى! ئۇالرنىۇي  ئۇانىمىا ھايۇات ۋاقتىۇكا-ئاتۇا بقېرىنكاشالر

دۇئاسىنى ئااليلى! ئۇۇالر ۋاپۇات بولۇۇپ  ئۇالرنىي خىامىتىنى ياخشى قىلىاااليلى!
 كەتكەنكىن كېيىنب پۇشايمان قىلىپ يىغلىغاننىي پايكىسى يو .

بىر ساھابە ئانىسى تۈگەپ كەتكەنك  قۇاتتىق يىغۇالپ كەتتۇى.  ئەينى د ۋرد 
يىغلىمىغىنب سەبىر قىلغىن د پ تەسەللى بەرگەنك ب ئۇ ساھابە: مەن  اھابىلەرس

ْْاِِلُْوَْل ْاَْ]ر سۇلۇلالھكىن 
َ
ُْْطْسَْوْ أ

َ
َْْاِبْوَْب ْأ

 
 “ئانا جەننەتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئىشىك-ئاتا” [ةِْنَّْال

دېگەن ھەدىسنى ئاڭلىغان ئىكىم. ئانام ھايات ۋاقىتتا ئۇۇ جەننەتنىۇي ئىشۇىكى 
ماڭا ئوچۇ  ئىكى. ئانۇامنى قۇچۇاقالپ پۇرىسۇامب جەننەتنىۇي ئىپاراۇا ئوخشۇاش 

ئۇۇۆزۈمنى ب كېلەتتۇۇى لىرىھۇۇاالۋ ت-ب ئاجايىۇۇپ ھۇۇۇزۇرمەززىلىۇۇك خۇشۇۇپۇراقلىرى
ھۇې  قىالتۇتىم. ئانۇام تۇۈگەپ كەتتۇىب ئاشۇۇ جەننەتنىۇي  ھەقىقىي بەختلىۇك

ماڭا تاقىلىۇپ قالۇكى ئەمەسۇمۇە د پ كۇۆز يېشۇى قىلۇكى. دېۇمەك بۇۇ ئىشىكى 
ىلىۇپ قالغانلىقىغۇا كۇۆز تېساھابە جەننەتنىي ئىككۇى ئىشۇىكىكىن بىرىنىۇي ئ

 .نىكىيېشى قىلغا
ىانۇۇى ئۇۇانىمىا ھايۇۇات بولسۇۇاب ئۇۇۇالر بىۇۇلەن مۇڭكىشۇۇااليمىاب د رتلىرىم-ئاتۇۇا

ئۇانىمىا -ئاتۇا بقوللىرىنى تۇتۇپ قويااليمىا. لۇېكىن-ئۇالرنىي پۇت بتۆكەلەيمىا
كۈنۇكۈز ئۇويالپ -. ئۇۇالرنى سۇېغىنىپ كۇېچەقىاللمايمىا تۈگەپ كەتسە ھېچنېمە

يۇب لېكىن ئۇالرنى قۇچاقالپ مەڭاىگە سۆيەلمەيمىا. بەلكى ئۇالرنىۇي -يىغاليمىا
 لىمىا.سواۇ  مۇزد ك قەبر  تاشلىرىنى سۆيۈپ قا

ِبْ ]
َ
ْأ ْْوََعن  ي ِنََْعَ َواِِلَ ـ  ْال ْرَُجل ْقَاَل:ْيَاَْرُسوَلْاهللَِْمـاَْحـقُّ نَّ

َ
َْوَرَدْأ ْاهلُلَْعن ُهْقَاَلْ:َْفَقد  َماَمَةَْرِِضَ

ُ
أ

ْ[َوَِلِِهَما؟ْقَاَل"ُهَماَْجنَُّتَْْوناَُركَْ
ئتادەم بىتر  :ھەدىس بايان قىلىتپ مۇنتداق دەيتدۇ ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ”
دەپ  ئانىالرنىتڭ پەرزەنتتلەر ئۈستتىدە ھەقلىترى نتېمە؟-ئى رەسۇلۇلالھ ئاتتا: كېلىپ

ىڭدۇر خننىتىڭدۇر ياكى دوزىئاناڭ سېنىڭ جە-ئاتا سورىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم :
 )ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان( “دېدى
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جەنۇنەت سۇاڭا ئاناڭنى رازى قىلساڭ -ئاناڭغا ۋاپادار بولساڭب ئاتا-يەنى ئاتا
ئاناڭنى قاقشاتساڭب ۋاپاسىالىق قىلسۇاڭب يىغالتسۇاڭب د زا  -تەييارب ئەگەر ئاتا

 .بولىكۇ ساڭا تەييار دېگەنلىك

 شاتقانلىقنىڭ جازاسىخئانىالرنى قا-ئاتا

ر] َْعم  ْاهلُلَْعن ُهْقَاَلَْجاَءْرَُجٌلْاَِِلْاِلَِّبِّْْوِْوََعن  َْرِِضَ َُهِِنِّ ةَْال  ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلََّمَْفَقاَلْيَاْْب ِنُْمرَّ َصّلَّ
ْالَْاَِلَِْرُسوْ  ن 

َ
ُتْأ َِْلْاهللَِْشِهد  اهلُلْوَْإ ْالَّْ

َ
َْرُسوُلْاهللَِْوَصلَّي ُتْأ َْ ي ُتْزََكَةَْْنَّ دَّ

َ
َسْوَأ َم  ُتَْرَمَضـاَنْاْل  َماِِلَْوُصم 

ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلََّمْ:ْمَْ َْصّلَّ ؟َْفَقاَلْاِلَِّبُّ ـَهَداءِْيَـو َ َْوَماِِْل  ي ِقَيْوالشُّ دِّ َْوالصِّ َ َْهَذاََْكَنَْمَعْاِلَّبِيِّي  َْماَتََْعَ ن 
َبَعي هِْْاْـال ِقَياَمِةَْهَكذَْ ي هِْْـَْونََصَبْاِص  َْواِِلَ ْيُِعق  ْ[َماْلَم 

جۇھەنى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەدىس رىۋايەت قىلىپ مۇنداق  ئەمرى ئىبنى مۇررتەل”
ەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ: بەش ۋاق ناماز ئوقۇسام، دەيدۇ: بىر كىشى پەيغ

دۇنيارىمنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلسام، رامىزان روزىسىنى تۇتسام ماڭا قانتداق ئەجىتر -مال
-: مۇشۇنداق قىلغان كىشتى ئاتتا بېرىلىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

سىددىقالر )يەنى راستچىل كىشىلەر(، شەھىدلەر، ئانىسىنى قاقشاتمىسىال پەيغەمبەرلەر، 
 “دەپ ئىككتى بتارمىقىنى بىرلەشتتۈردى ،سالىھالر بىلەن بىللە مۇشۇنداق يېقىن بولىدۇ

 )ئەھمەد ۋە تەبرانى رىۋايەت قىلغان(
دېمەك بۇۇ ھەدىسۇتىن قىلغۇان ئىباد تلەرنىۇي ئالالھنىۇي د رگاھىۇكا مەقبۇۇل 

بولماسۇۇلىق بىۇۇلەن زىۇۇچ -دار بولۇۇۇشپۇۇائانىالراۇۇا ۋا-بولماسۇۇلىقى ئاتۇۇا-بولۇۇۇش
 مۇناسىا تلىك ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىكۇ.

نُوْ ] ْاذلُّ ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلََّمْقَاَلْ:ُُْكُّ َْصّلَّ ْاهلُلَْعن ُهَْعِنْاِلَِِبِّ َرةََْرِِضَ ِبْبَك 
َ
ْأ ُرْاهلُلْمِن َهاَْماَْشـاَءَْعن  ِبْيَُؤخِّ

َيَاةَِْقب َلْال َمَماِتْاَِِلْيَو ِ ْال ِقيَاَمِةْ
 
لُُهْلَِصاِحبِِهِِْفْال ْاهلَلْيَُعجِّ ي ِنْفَاِنَّ ُعُقوَقْال وَاِِلَ ْ[ااِلَّْ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ،ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى”
 مۇنداق دەيدۇ: ئالالھ ھەر قانداق گۇناھنىڭ جازاسىنى خالىسا، تتا قىيتامەت كتۈنىگىچە

دۇنيادا  يكىشىنى ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ھاياتقاقشاتقان ئانىنى -ئاتا ،كېچىكتۈرىدۇ. لېكىن
 )ھاكىم رىۋايەت قىلغان(  “كېچىكتۈرمەي جازااليدۇ
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ِبْ ]
َ
ْأ َْْعن  ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلَّمَْاهللِْْاهلُلَْعن ُهْقَاَلْقَاَلَْرُسوُلُْهَري َرةََْرِِضَ ْالَْْ:َصّلَّ َْدَعـَوات  ُُ ْثَـلَ َّْ َشـ

لُوْ  َوةُْال َمظ  ْ:َْدع  ْال ْْ ِِِْفْاَِجابَتِِهنَّ َوةُْالَواِِلََِْعَ َوةُْال ُمَسافِِرْوَدع   [َوَِلِْوَْدع 
متتبەر ئەبتتى ھتتۇرەيرە رەزىيەلالھتتۇ ئەنھتتۇدىن رىتتۋايەت قىلىنىتتدۇكى، پەيغە”

ىدا ھېچقانتداق : ئۈچ خىل دۇئا بار، ئۇنىڭ ئىجابەت بولۇشئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
: زۇلۇمغتتا ئۇچرىغۇچىنىتتڭ دۇئاستتى. ئىككىنچىستتى: ستتەپەر شتتەك يتتوق بىرىنچىستتى

  “ئانىنىڭ بالىسىغا قىلغان دۇئاسى-ئۈستىدىكى مۇساپىرنىڭ دۇئاسى. ئۈچىنچىسى: ئاتا
 رىۋايەت قىلغان( يتىرمىز)

ئىنسۇاب سۇائاد تب -ا پەرز نتلىرىگە ئىمانب ھىكايەتب بەخ نئا-دېمەكب ئاتا
قارااپ پەرز نتلەرنى  نائا-ئاتا بشەكسىا ئىاابەت بولىكۇ. ئەگەرتىلەپ دۇئا قىلسا 

مۇبەر ئەلەيھىسسۇاالم پەيغە ببەد دۇئا قىلساب ئۇمۇ ئىاابەت بولۇپ قالىكۇ. چۇۈنكى
ْلَُفَِتَْ]: مۇنكا  دېگەن ََتَ ُْيف  َْعلَي ِهْاَن  َْدَعت  ا بالىغا لەنەت قىلىتپ بەد دۇئتا نئەگەر ئا” [َولَو 

)ئىمتام مۇستلىم جتۇرەيە رەزىيەلالھتۇ ئەنھتۇدىن  “ۋەيرانچىلىققا ئۇچرايدۇقىلسا، باال 
 رىۋايەت قىلغان(
ئۆتكەنب بۇ زاتنىي بىۇر ئۆلىما دېگەن كاتتا  يرد  ئىمام ز مەخشەرىئەينى د ۋ

مۇنكا  پۇتى يو  ئىكى. كىشىلەر بۇ زاتتىن بۇنىي سەۋ بىنى سورىغانكاب بۇ زات 
اچنى تۇتۇۋېلىپب پۇتىنى يىپ بىۇلەن بۇااالپ كىچىك ۋاقتىمكا بىر قۇشقد يكۇ: 

قۇشۇقاچنىي يىۇپ بااالنغۇان پۇۇتى ئۈزۈلۇۈپ ئارىلىقتۇا . شۇۇ ئوينىكىمئۇچارتىپ 
كەتتى ئانام بۇ ئەھاالنى كۆرۈپ قاتتىق اەز پلىنىپب سەن قۇشقاچنىي پۇۇتىنى 

زۋ تكەنك كب ئالالھ سېنىي پۇتۇڭنىمۇ ئۈزۋ تسۇن د پ قاقشاپال كەتتى. كېيىن ۈئ
اەتكە يېتىپ ئىلىم ئوقۇش ئۈچۈن بۇخارااا سەپەرگە ئاتالنكىمب يول ئۈسۇتىك  باال

 ئۇۇاخىرى كېسۇۇىپيارىلىنىۇۇپ قىلىۇۇپ چۈشۇۇۈپب بىۇۇر پۇتۇۇۇم ئېغىۇۇر ىئۇۇاتتىن ي
اىشىنىي سەۋ بىكىن بىر پۇتۇمكىن رردىكى قامەن ئانامنىي ئەينى د ۋ .تاشالنكى

 ئايرىلىپب مۇشۇنكا  بولۇپ قالغانمەن.

ِبْ ]
َ
ْأ ْاهلُلَْعن ُهْقَاَلْقَاَلَْرُسـوُلْاهللَِْْعن  َرةََْرِِضَ ْاهلُلَْعلَي ـِهْوََسـلَّمَْبَك  ََبِْْ:َصـّلَّ

َب 
َ
ْبِـك ُئُكم  نَبِـّ

ُ
آلْأ

َ
أ

ِْال َكَبائِِرْثَلَث ا؟ْقُل َناْ:ْ ْل 
َ
ي نِْبََّلْيَاَْرُسوَلْاهللِْقَاَلْأ اُكْبِاهللِْوَُعُقوُقْالَواِِلَ َ ْ[ش 

دۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ”
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 ،بولىدۇ :سىلەرگە ئەڭ چوڭ گۇناھتىن خەۋەر بېرەيمۇ؟ دەپ ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى. بىز
ئەڭ چتوڭ  :ەمتبەر ئەلەيھىسستاالم مۇنتداق دېتدىئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى دېدۇق. پەيغ

 .دېدى “ى قاقشىتىشتىن ئىبارەتتۇرنئانىالر-گۇناھالر: ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش ۋە ئاتا
 رىۋايەت قىلغان( ي)بۇخارى

بۇ ھەدىستە بارلىق مەۋجۇداتنى ياراتقۇچى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن 
ئۇۇۇۇانىنى قاقشىتىشۇۇۇۇنىي ناھۇۇۇۇايىتى چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاھب جىنۇۇۇۇايەت -ئاتۇۇۇۇا

 ھېسابلىنىكىغانلىقى ئاالھىك  بايان قىلىنغان.

ِروْ] َْعب ِدْاهللِْب ِنَْعم  َْرُسوْ َعن  ْاهلُلَْعن ُهَماْاَنَّ ْب ِنْال َعاِصَْرِِضَ ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسـلََّمْقَـاَلْ:َْلْاهللَِْصّلَّ
ْ ي ِه؟ْقَاَلَْنَعـم  ُتُمْالرَُّجُلَْواِِلَ ْيَش  ي ِهْقَالُواْيَاَْرُسوَلْاهللَِْوَهل  بَـاْالرَُّجـِلِْمَنْال َكَبائِِرَْشت ُمْالرَُّجِلَْواِِلَ

َ
ْأ يَُسـبُّ

ْ بَاُ ُْْفَيَُسبُّ
َ
ُه.ْأ مَّ

ُ
ْأ ُهْفَيَُسبُّ مَّ

ُ
ْأ ْ[َويَُسبُّ

ئابدۇلال ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئاس رەزىيەلالھتۇ ئەنھۇمتادىن رىتۋايەت قىلىنىتدۇكى، ”
ئانىستىنى تىللىشتى ئەڭ زور -: كىشىنىڭ ئۆز ئاتتامبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇپەيغە

 ئانىسىنى تىللىستۇن؟-ۇ ئۆز ئاتاگۇناھ ھېسابلىنىدۇ. ئۇالر: ئى رەسۇلۇلالھ، كىشى قانداقم
دە، ئتۇ -ئانىستىنى تىلاليتدۇ-: بىر ئادەم بىراۋنىتڭ ئاتتادېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ئانىستىنى -ئانىسىنى تىلاليدۇ. )شۇنىڭ بىلەن ئتۇالر ئۆزىنىتڭ ئاتتا-ئادەممۇ ئۇنىڭ ئاتا
 رىۋايەت قىلغان( ي)بۇخارى “بولىدۇ تىللىغانغا ئوخشاش چوڭ گۇناھقا مۇپتىال

ِبْ ]
َ
ِدْب ِنْأ َْسع  ُتَْرُسوَلْاهللَِْْعن  ْاهلُلَْعن ُهْقَاَلَْسِمع  َْرِِضَ ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلَّمََْوقَّاص  َمِنْ»َيُقوُلْ:ْ َصّلَّ

ِْاَبِيْ  ََعْاَِِلَْغي  ْاَبِي هِْادَّ ُ نَُّهَْغي 
َ
لَُمْأ َنَُّةَْعلَي ِهَْحَرا ٌِْْهَْوُهَوَْيع 

 
ُْْا ُْوَْرَْ)ْ[فَال ْ(مٌْلِْس ْمُْوَْْيُّْارِْخَْال 

سەئىد ئىبنى ئەبى ۋەققاس رەزىيەلالھتۇ ئەنھتۇدىن رىتۋايەت قىلىنىتدۇكى، بتۇ زات ”
: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنتى ئاڭلىتدىم: كىمكتى دەيدۇمۇنداق 

بۇخارى ۋە ) “ۋا قىلسا، ئۇنىڭغا جەننەت ھارامدۇرەبىلىپ تۇرۇپ، باشقا بىراۋنى دادام دەپ د
 مۇسلىم رىۋايەت قىلغان(

ئانىسۇۇىكىن نومۇۇۇس قىلىۇۇكىغانب ئۇۇۇالرنى -جەمئىيىتىمىۇۇاد  ئۆزىنىۇۇي ئاتۇۇا
خاراليكىغانب ھەتتاكى ئۇرىكىغانب ئۇالرنى كاپىراا چىقىرىپ ئەتكەن تامۇاقلىرىنى 

ۋا  ئانىسۇۇىكىن تېنىۇۇپ باشۇۇقىالرنى دادامب ئانۇۇام د پ د-يېمەيۇۇكىغانب ئۇۇۆز ئاتۇۇا
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قىلىۇۇكىغان بىۇۇر قىسۇۇىم كىشۇۇىلەرمۇ يۇۇو  ئەمەس. پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم 
 مۇشۇنكا  ئاد ملەر جەننەتكە ھەرگىا كىرمەيكۇ د پ جاكارلىكى. 

ئۇۇانىمىا بىانىۇۇي مۇشۇۇۇ ھايۇۇاتى دۇنيااۇۇا ئاپىرىۇۇك  -ئاتۇۇا بقېرىنكاشۇۇالر
انكا  ىا قئانىم-ئۇ ئاتا ببولغان ئۇلۇغ ئىنسانالردۇر. شۇڭا بولۇشىمىااا سەۋ بچى

ئۇالردىن مەڭگۇۈ تانالمۇايمىاب ئىنكۇار قىاللمۇايمىا ۋ  ۋاز نەز ر بولۇشتىن قەتئىي
 شۇنكاقال پەرز نتلىك مەجبۇرىيىتىمىانى ئۇادا قىلىشۇتىن مەڭگۇۈ كېچەلمەيمىا.

 قېچىپ قۇتۇاللمايمىا.
ئانا مۇشرىك بولسىمۇب ئۇالراۇا ياخشۇىلىق قىلىشۇقا -ھەتتا ئالالھ تائاال ئاتا

ُروْ يَْنْ َوَصاِحب ُهَماِِْفْاِلُّْ﴿مۇنكا  د يكۇ:  تەۋسىيە قىلىپ ْْ﴾ف ااَْمع 
 ﴾ئانىغا( دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە بولغىن-ئۇالرغا )يەنى مۇشرىك ئاتا﴿تەرجىمىسى: 

 ئايەت(-31لوقمان  /سۈرە -13)

َْرِِضَْ] ر 
ِبْبَك 

َ
َماَءْبِن ِتْأ س 

َ
ْأ َْْعن  ْ:َقِدَمت  َّْْاهلُلَْعن َهاْقَالَت  َكٌةِِْفََْْعَ ِ

ُْمْش  َْوِِهَ ِّمِّ
ُ
ِدَْرُسوِلْاهللِْأ َعه 

ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلَّمَْ َْْصّلَّ ِّمِّ
ُ
ْأ َّ ََْعَ َتي ُتَْرُسوَلْاهللَِْفَقل ُتْ:ْقَِدَمت  َتف  ِْفَاس  َْعِنْاْل  ى 

َ
َْراِغَبٌةْأ ْفِيَماَْوِِهَ و 

َ
لَِ ْأ س 

مَّْ
ُ
ْقَاَلِْصِّلْأ ِّمِّ

ُ
فَاِصُلْأ

َ
ِْعن ِدىْأ ِْ]ْ
دىن مۇنتداق دەپ نىڭ قىزى ئەسما رەزىيەلالھتۇ ئەنھتابەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبۇ ”

دۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىتدە ئانتام مۇشترىك تتۇرۇپ، مېنىتڭ نىرىۋايەت قىلى
قېشىمغا يەنى مەدىنىگە يېتىپ كەلدى. مەن پەيغەمتبەر ئەلەيھىسستاالمنىڭ بتۇ ھەقتىكتى 

كىن ئتۇ مۇشترىك، مەن ياخشىلىق ئۈمىد قىلىپ كەپتۇ، لېپىكرىنى سوراپ: ئانام مەندىن 
 -ئۇنىڭغا سىلە: ەنىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمرەھىم قىلسام بوالمدۇ؟ دېگ-ئۇنىڭغا سىلە

 ھىببان رىۋايەت قىلغان(ئىبنى )  “رەھىم قىلغىن، دېدى
  

 ئېھسانالر:-خەيرىئانا ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇالر ھەققىدە قىلىنىدىغان -ئاتا

ِبْ ]
َ
ْأ ْب ِنَْربِيْ َْعن  ِْ ِ َْمال َسي د 

ُ
ْاهلُلَْعن ُهْقاََل:أ َْرِِضَ اِعِدىِّ ِلْاهللٌِْسِْعن َدَْرُسوْ بَي َنَماَْن ُنُْجلُوْ َْعةْالسَّ

ْ ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلََّمْاِذ  ْبَِِنْ َصّلٍّ بَرُُّهَماَْْمةََْسلََْْجاَءْرَُجٌلِْمن 
ُ
ٌءْأ ََْش  بََوىَّ

َ
ْأ ْبِرِّ ِْمن  ْبَِِقَ َفَقاَلْ:ْيَاَْرُسوَلْاهللَِْهل 

تِِهَما؟ْقَاَلَْنَعمْ  َدَْمو  ِْْبِِهَْبع  لَةَُْعلَي ِهَماَْواْل  ِدِهَماَْوِصلَُةْالرَِّحِمْالَّْاَلصَّ َْبع  ِدِهَماِْمن  َفاُذَْعه  َفاُرْلَُهَماَْوان  تِغ  ِِتْس 
ِْْاَلْتُو َصُلْااِلَّْ َراُ َْصِديِقِهَماب ْ[ِهَماَْواِك 
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ئەبى ئۇسەيىد مالىك ئىبنتى رەبىيتسەس ستائىدى رەزىيەلالھتۇ ئەنھتۇدىن رىتۋايەت ”
ئانام ئۆلۈپ -قىلىنىدۇكى، بەنى سەلىمە قەبىلىسىدىن بىر ئادەم كېلىپ: يا رەسۇلۇلالھ، ئاتا

پەيغەمتتبەر كەتكەنتتدىن كېتتيىن ئۇالرغتتا مەن قىلغتتۇدەك ياخشتتىلىق قالتتدىمۇ؟ دېگەنتتدە، 
ئەلەيھىسساالم : ھەئە، ئۇالر ھەققىدە نامتاز ئوقتۇش، ئتۇالر ئۈچتۈن مەغتىترەت تىتلەش، 

رەھىم -كىشىلىرىگە سىلە رەھىم قىلىشقا تېگىشلىك-رنىڭ ۋەدىلىرىنى ئورۇنالش، سىلەئۇال
)ئەبتۇ داۋۇد  ۋە  “بتار. دېتدىقىلىش، ئۇالرنىڭ دوستلىرىنى ھۆرمەتلەش قاتارلىق ئىشتالر 

 ە رىۋايەت قىلغان(ئىبنى ماج

ُهْقَاَلْقُل ُتْ:يَاَْرُسوْ ] ْاهلُلَْعن  ِدْب ِنُْعَباَدةََْرِِضَ َْسع  ف َضُلْقَاَلَْعن 
َ
ْأ َْصَدقَة  ىُّ

َ
ْفَك َْماتَت  ِّمِّ

ُ
ْأ َلْاهللِْاِنَّ

دْ )اَل َماُء(ْفََحَفَرْبِْئ  اْ َْسع  ِّ 
ُ
َُد(ْْ[َوقَاَلْ:َْهِذ ِِِْل ْح 

َ
ْ)َرَوا ُْأ

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەدىس رىۋايەت قىلىپ مۇنتداق دەيتدۇ: ئتى سەئىد ئىبنى ئۇبادە ”
ئانام ۋاپات بولۇپ كەتتى، )ئانام ھەققىتدە( قايستى ستەدىقە ئەڭ ياخشتى دەپ  رەسۇلۇلالھ

سورىغان ئىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : سۇ دەپ جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بىلەن ستەئىد 
نى كوالپ، بۇنىڭ ساۋابى ستەئىدنىڭ ئانىستى ئىبنى ئۇبادە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قۇدۇقتىن بىر

 “ئۈچۈن بولسۇن دېدى
ئابكۇلال ئىبنى ئۆمەر ر زىيەلالھۇ ئەنھۇما مەككىنىي يوللىرىۇكا بىۇر ئەئرابۇى 
كىشىگە ئۇچرىشىپ قالكى. ئابكۇلال ئىبنى ئۆمەر ر زىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇۇ ئۇاد مگە 

سەللىسۇىنى كەيۇكۈرۈپ شۇىكىگە مىنۇكۈرۈپب بېشۇىكىكى ېب ئۇۇنى ئ ساالم بېرىپ
قويۇۇكى. ئابۇۇكۇلال ئىبنۇۇى دىنۇۇار ر زىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ : ئۇۇالالھ سۇۇىاگە  ر ھۇۇمەت 

كۇپۇايە  قويسۇىڭىا قىلسۇنب سىا بۇ ئەئرابى كىشۇىگە ئۇازرا  بىۇر نەرسۇە بېرىۇپ
قىالتتى ئەمەسمۇ دېاىكىب ئابكۇلال : ئۇ ئەئرابى كىشى دادام ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

مەن ئۇ كىشىنىي ئىازىتىنۇى  بقىن د ستى ئىكى. شۇڭائەنھۇنىي يې ر زىيەلالھۇ
نىي مۇنۇۇكا  دېگەنلىكىنۇۇى قىلۇۇكىم. چۇۇۈنكى مەن پەيغەمۇۇبەر ئەلەيھىسسۇۇاالم

ْالـ ]ْ:ىكىمئاڭلىغان بَـرَّ
َ
ْأ بِي ـاِنَّ

َ
ْأ ـَلُْودِّ ه 

َ
ْأ ُودِّ ـ  ِْصـلَُةْال كاتتتا ئەڭ ياخشتىلىقالر ئىچىتدىكى ”ْ[هَِِْبِّ

مېھرىنى يەتكۈزۈش )يەنتى دادىنىتڭ دوستتلىرىغا ياخشىلىق دادىنىڭ دوستلىرىغا دوستلۇق 
 )مۇسلىم رىۋايەت قىلغان( “ياخشىلىق قىلىش(

ْاهلُلَْعن ُهَماْقَاَلْقَاَلَْرُسوْ ] َْعِنْاب ِنُْعَمَرَْرِِضَ ُكم  َْتـََبُّ واْهبَاَءُكم  ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلََّمْ:ْبِرُّ ُلْاهللَِْصّلَّ
ْنَِساؤُْ واْتَِعفُّ َْوِعفُّ ب َناُءُكم 

َ
ْ[ُكمْ أ
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ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمتبەر ئەلەيھىسستاالم ”
ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر، بالىلىرىڭالر ستىلەرگە ياخشتىلىق -مۇنداق دېگەن: سىلەر ئاتا

 رىۋايەت قىلغان( ي)تەبرانى “قىلىدۇ، سىلەر ئىتتەتلىك بولۇڭالر، ئاياللىرىڭالر ئىتتەتلىك بولىدۇ
ئاتىمىااۇا قانۇكا  مۇئامىلىۇك  -دۇنيۇادا ئاتۇا يھاياتى. بۇ دۇنيا ئۆتنە ئالەم

 بولسا ب كەلگۈسىك  پەرز نتلىرىمىادىن شۇنكا  مۇئامىلىگە ئېرىشىمىا.
تابىئىنالردىن بولغان بىر تۈركۇۈم ئۆلىمۇاالر ئۇايەت ۋ  ھەدىسۇلەردىن د لىۇل 

تۆۋ نكىكىك ك ئۇون  ھەقلىرىنىئۈستىكىكى  ەرنىي پەرز نتلئانىالر-كەلتۈرۈپب ئاتا
 :غىنچاقلىغانىتۈرلۈك ئىشقا ي

ئانىسى بىر ر يۇېمەكلىككە كۇۆڭلى تارتسۇاب ئۇۇنى كېچىكتۈرمەسۇتىن -. ئاتا0
 بېرى . ئەكېلىپ

 .كېچەككە ھاجىتى بولساب ئۇنى د رھال ھازىرالپ بېرى -. كىيىم4
 ۋاقتىكا قىلىپ بېرى .. بىر ر خىامەتكە ئېھتىياجى بولساب خىامىتىنى 1
 .ئانىسى چاقىرساب د رھال جاۋاب بېرىپب يېنىكا ھازىر بولۇش-. ئاتا2
 .ساب د رھال ئىارا قىلى ۇ. گۇناھ بولمايكىغان ھەر قانكا  ئىشقا بۇير5
سۆز قىلغانكا ناھۇايىتى يۇمشۇا ب مۇۇاليىم بولۇۇشب ھەرگىۇا قوپۇال -. گەپ6

 گەپلەرنى قىلماسلىق.
 چاقىرماسلىق. ىسمىنى بىااسىتەئانىسىنىي ئ-. ئاتا0
 ئانىسىنىي ئارقىسىكا مېڭى .-. يول يۈرگەنك  ئاتا8
ئانىسۇىغىمۇ شۇۇنى ياخشۇى كۇۆرۈشب -. ئۆزى نېمىنۇى ياخشۇى كۆرسۇەب ئاتۇا7

 ئانىسىغىمۇ شۇنى يامان كۆرۈش.-نېمىنى يامان كۆرسە ئاتا
 ەڭ دۇئا قىلى .ئانىسىغىمۇ ت-. ئۆزى ئۈچۈن دۇئا قىلغان ھەر قانكا  ۋاقىتتاب ئاتا01

دىيۇانەتب خۇالى  -ئىنسۇاب تائۇاال ھەممىمىۇاگە مۇسۇتەھكەم ئىمۇانب ئالالھ 
ئۇۇانىمىانى رازى قىلىۇۇ  يولىۇۇكا باسۇۇقان ھەر بىۇۇر -نىۇۇيەت ئاتۇۇا قىلسۇۇۇن. ئاتۇۇا

دااۇكام قىلسۇۇن.ھەر بىرىمىانۇى  بەرىكەتلىۇك قىلسۇۇنب يۇولىمىانى قەدىمىمىانى
 ئامىن!قىلغاي!   دۇنيا ۋ  ئاخىر تتە ۋاپادار پەرز نتلەرنىي قاتارىكىن بولۇشقا نېسىپ

َْوقَِناَْعَذاَبْاِلَّارِْْانَْبَّْ﴿رَْ َْوِِفْاآلِخَرةَِْحَسَنة  ن َياَْحَسَنة  ْ﴾هتَِناِِْفْاِلُّ
ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، ياخشىلىق ئى رەببىمىز!بىزگە دۇنيادا ﴿
  ئايەت( -410بەقەر  / سۈر  -4) ﴾ئازابىدىن ساقلىغىن!دوزاخ بىزنى 
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 كۈنى )جۈمە(-01ئاينىي -6
 

 تەقدىرگە ئىمان ئېيتىش
 

ُعو ُذْبِاهللِِْمَنْ
َ
ي طْٰأ ِٰنْالرَِّحي مِْالشَّ ْاِنْالرَِّجي ِمِْْمْسِبْاهللِْالرَّْح 

َْاَْ
 
ِْْدُْمْ ل ِْهلِل ْْ ُْادَْبَْعِْْرَْبَّْدَْاْوَْرْ ي ْدِْقْ تَْْ ُْرَْدَّْقَْفَْْءْ َشْ ُُْكََّْْقْلَْيْخَْْاذلَّ َْوَْْهُْتُْمَْكْ حِْْهِْيْ ِضْتَْقْ اْتَْْمَََْعَ اْفْ يْ طِْلَْْنْاهللََُْك

ْ بِْخَْ ْاْوَْي 
َ
ْْدُْهَْشْ أ

َ
ِْْالَْْنْ أ ََْْلُْوَُْْْْل ْمُْال َْْلَُْْلَُْْْْيْ َشِْْالَْْ ُْدَْحْ وَْْاهللُْْالَّْهلإْإ

 
ْْنَََْكْوَْْدُْمْ ال ْاْوَْيرْ دِْقَْْءْ َشْ ُُْْكََِّْعَ

َ
ْْدُْهَْشْ أ

َ
ْنَّْأ

ْعَْدْ مَُّْمَْ ْْوُلُْسُْرَْوَْْ ُْدُْبْ ا
َ
َْْبَْاَِلْعَْتَْْاهللُْْهُْلَْسَْرْ أ َْْةِْاعَْالسَّْْيِْدَْيَْْي  ْ شِْب ْوَْي  ْرْ ي ْذِْنَْا ْإَِِل ْ)َوَداِعيا  ْا ِْاهللِ ب

َْوِِسَاجاْ  إِذ نِِه
ْ ْ(َْص64ْا (ْ)اِلحزاب:ُمنِي  ْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ََِْعَ ْوَْْلِْْه

َ
ْأ ِْحَْص  ِْْمْ هُْعَْبِْتَْْنْ مَْوَْْهِْاب َْْمَْلَّْسَْوَْْانْ َسْحْ إِْب ْ ثِْاْكَْمْ يْ لِْس ْت ْ.اي 

 :ْْأماْبعد
 ھۆرمەتلىك جامائەتلەر! بئەسساالمۇ ئەلەيكۇم

بۈگۈن بىا ئىسالم دىنىكىكى تەقكىر توارىسىكا توختىلىپ ئۆتىمىا. تەقكىر 
ب چۈشىنى . مۆمىن مۇسۇلمانالردىن تەقكىرنى تېمائىنتايىن مۇھىم ۋ  بەك نازۇك 

 . قىلىنىكۇۋ  ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتى  تەلەپ 
 كىمكى تەقكىرگە ئىمان ئېيتمىسا ياكى شەك كەلتۈرسە مۇسۇلمان ھېسابالنمايكۇ. 

)شۇ بويىچە ئى  كۆرۈش(  ۋ  ئۇنىڭغا ئەمەل قىلى  چۈشىنى تەقكىرنى توارا 
بولىكۇ. دىن  تۈرتكەبىر ئىنساننىي ۋ  بەلكى بىر مىللەتنىي تەقكىرنى ئۆزگەرتىشكە 

دۈشمەنلىرى ئىسالم دىنىغا تەقكىرنى باھانە قىلىپ ھۇجۇم قىلىكۇ. مۇسۇلمانالرنىي 
 قوبۇلئارقىكا قېلىشىنى تەقكىرگە بااالپ چۈشەنكۈرىكۇ. خەلقىمىا ئىسالم دىنىنى 

رى كۆپ ئىشالرنى تەقكىر بويىچە چۈشىنىپ كەلگەن ېقىلغان ئۇزا  زامانالردىن ب
 . مەۋجۇت ئەھاالالر نىاالىكىغانىچۈشنى يۈز كى بولسىمۇ لېكىنب تەقكىر

نىي لۇاەت  (اءُْضَْقَْل ْاَْ)قازا ۋ  قەد ر دېيىلىكۇ. قازا  ئىستېمالىكاتەقكىر شەرىئەت 
 مەنىسى بىر نەرسىنى پۇختا قىلى  دېمەكتۇر. 

 بېكىتى مەنىسى تەقكىر قىلى  ئورۇنالشتۇرۇش  لۇاەتتىكىنىي  (رٌْدَْقَْ)قەد ر 
دېمەكتۇر. قازا ۋ  قەد ر شەرىئەتتە ئالالھ تائاال ئۆزىنىي ئەز لى ئىلمى بىلەن 

 ئىبار تتۇر.  ئورۇنالشتۇرۇشىكىنئىشالرنى ئالكىن بىلىپ 
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ئوڭاي  چۈشىنى تەقكىر د پ ئاد تلەنگەن. بىا  قەد رنىئۇيغۇر تىلىكا قازا ۋ  
 بويىچە ئالكۇ .  بولسۇن ئۈچۈنب ھەم بۇنكا  ئاتاش توارا بولغانلىقى ئۈچۈن شۇ

قۇرئان كەرىم ۋ  سەھىھ ھەدىسلەرنى ئاساس قىلىشىمىا  چۈشىنىشتەتەقكىرنى 
  الزىم. چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنكا  دېگەن:

ِْمَْْمْ يكُْفُِْْتْكْ رَْتَْ] ِْْمْ تُْكْ سَّْمَْتَْْنْ اْا ْدِْعْ واْبَْلُِّْضْتَْْنْ لَْْهِْب
َ
ْْ[ِتْنَّْسُْوَْْاهللِْْاُبْتَْاْ:كِْدْ بَْيْأ

ئىككى نەرسىنى قالدۇردۇم، ئۇنى مەھكەم تۇتساڭالر مەندىن كېيىن مەن سىلەرگە ”
 “ئېزىپ كەتمەيسىلەر ئۇ بولسىمۇ ئالالھنىڭ كىتابى ۋە مېنىڭ سۈننىتىم

ر ھى بويىچە ئالكى بىلەن تەقكىرگە مۇناسىا تلىك  شەرىپنىيمۇشۇ ھەدى  
 . سۇنىمىائايەت ۋ  ھەدىسلەرنى ھۇزۇرۇڭالراا 

ءْ ُُْكَّْْإِنٍَّا﴿ :د يكۇئالالھ تائاال مۇنكا   َنا ََُْْش  ْ﴾بَِقَدرْ َْخلَق 
سۈر  -52) ﴾بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴿تەرجىمىسى: 

 (ئايەت-27 /قەمەر

ءْ ُُْكََّْْخلََقْ﴿وَْ َر َُْْش  ِدي َْْفَقدَّ ْ﴾را َْتق 
 ﴾بېكىتتىئالالھ ھەممە نەرسىنى يارىتىپ، ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچەمنى ﴿تەرجىمىسى: 

 (ئايەت-4رقان  ۇسۈر  / -45)
بۇ ئىككى ئايەتتە ئالالھ تائاال ھەممە نەرسىنى ئۆزى ئىراد  قىلغان مەلۇم ئۆلچەم 

 ئىكەنلىكىنى بايان قىلىكۇ.موھتاج بويىچە ياراتقانلىقىنىب ئۇ نەرسىلەرنىي ئالالھقا 
 لىپ يارىتىلغان. زېمىن ۋ  بارلىق مەخلۇقاتالر ئىنتايىن ئۆلچەملىكب پۇختا قى-ئاسمان

رَُْْوََكنَْ﴿قولْتعاِلْ:ْ م 
َ
ُدور اْقََدر ااهللِْْأ ق    ﴾َمٍّ

ئالالھنىڭ ئەمرى ئەزەلدىنال بېكىتىلىپ كەتكەن )ئۆزگەرمەس( ﴿تەرجىمىسى: 
 ئايەت(-18ئەھااب / سۈر  -11) ﴾ھۆكۈمدۇر

مۇنكا  د يكۇ: ئالالھنىي  ر ھىمەھۇلالھئىبنى كەسىر  تەپسىرىك بۇ ئايەتنىي 
تەقكىر قىلغان ئىشى شەكسىا بولىكۇب ئۇنىڭكىن چىقىپ كەتمەيكۇب ئالالھ خالىغان 

 اىتەقكىرىسنەرسە بولىكۇب خالىمىغان نەرسە بولمايكۇب ئۇنكاقتا ئالالھنىي 
 ھېچقانكا  ئى  ۋۇجۇدقا چىقمايكۇ. 

َْْلَبِث َتْفَْ﴿ لِِِْْفِْْسنِي  ه 
َ
َينَْْأ ِْْجئ َتُْْثمََّْْمد   ﴾ُموَسْْايَّْْقََدرْ ََْعَ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1136&idto=1136&bk_no=49&ID=1158#docu
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ئى  ،سەن مەديەنلىكلەر ئارىسىدا كۆپ يىلالر تۇرغان ئىدىڭ، كېيىن﴿تەرجىمىسى: 
 (ئايەت-21تاھا  / سۈر -41) ﴾مۇسا! سەن تەقدىر بىلەن بۇ يەرگە كەلدىڭ

يىلالر تۇرۇپ  ا دېگەن شەھەرد  ئۇز مەدىيەنبۇ ئايەتتە مۇسا ئەلەيھىسساالم 
پەيغەمبەر قىلىپ  پىرئەۋنگەئالالھنىي ئىرادىسى ۋ  تەقكىر قىلىشى بىلەن 

 ئۈچۈن تۇر تېغىغا كەلگەنلىكى بايان قىلىنغان.  لگەنلىكىىئەۋ ت

لَمْ ﴿
َ
ُكمْ ْأ لُوْ ْقََدرْ ْإَِِلِْْكي  ْمَّْْقََرارْ ِِْفْْفََجَعل َنا َُْْمِهي  َْْماءْ ِْمنْ ََْن لُق  ْ﴾ ْ َمع 

بىز ئۇنى مەلۇم رزىمەس مەنىيدىن ياراتمىدۇقمۇ؟ بىز سىلەرنى ئە﴿تەرجىمىسى: 
 ~41/ مۇرسەالت سۈر  -00) ﴾ۋاقىتقىچە پۇختا قارارگاھتا )يەنى بالىياتقۇدا( تۇرغۇزدۇق

 (ئايەت-44

مَْْبِّحِْسَْ﴿ َْْْاس  َْْربِّ َ َع 
َ ِْْاِل  ِيوَْْفََسوَّىَْخلََقْْيْ اذلَّ رَْْاذلَّ ْ﴾َفَهَدىَْقدَّ

ھەممىدىن ئۈستۈن پەرۋەردىگارىڭنى پاك دەپ بىلگىن. ئۇ پۈتۈن ﴿تەرجىمىسى: 
قىلدى. ئۇالرغا )ھەممە ئىشنى( ئورۇنالشتۇرۇپ، مەخلۇقاتنى يارىتىپ، ئۇالرنى بېجىرىم 

 (ئايەت-0 ئەئال / سۈر -80) ﴾ئۇالرنى )پايدىلىنىش  يوللىرىغا( باشلىدى
ئىنسان بالىسىنىي ئابى مەنىكىن ئۆلچەملىك يارىتىلغانلىقىب  بۇ ئايەتلەرد  

غان بول ئېھتىياجلىقتۇرىكىغانلىقىب ئۇ  بالىياتقۇسىكاقەد ر ئانىسىنىي  تۇاۇلغانغا
 بوۋا بايان قىلىنغان.  قويۇلىكىغانلىقىئىشالراا ئالالھ تەرىپىكىن باشالپ 

تۇاۇلغانكىال ھېچكىم ئۆگىتىپ قويمىسىمۇ ئانىسىنىي كۆكسىنى بىماالل 
شۇنىي جۈملىسىكىنكۇرب بۇ ئىشالرنى ئالالھ تائاال تەقكىر  ەلەيكىغانلىقىنىېمئ

 قىلىپ ئورۇنالشتۇراان.

َاوَْ﴿ ن َزِل 
َ
َماءِِْْمنَْْأ َكنَّا ُْْبَِقَدرْ َْماءْ ْالسَّ س 

َ
ر ِضِِْْفْْفَك

َ  ﴾اِل 
ئۇنى زېمىندا بىز بۇلۇتتىن ئۆلچەملىك مىقداردا يامغۇر ياغدۇردۇق، ﴿تەرجىمىسى: 

 (ئايەت-08مىنۇن ى/ مۇئسۈر   -41) ﴾توختاتتۇق
ئالالھ تائاال ھەممە نەرسىنى ياخشى بىلگۈچىكۇرب زېمىننىي قانچىلىك سۇاا 

شۇنىي  يااكۇراانلىقىئىكەنلىكىنى بىلىپ شۇنىڭغا اليىق يامغۇر  ئېھتىياجلىق
 جۈملىسىكىنكۇر. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2899&idto=2899&bk_no=64&ID=2581#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2899&idto=2899&bk_no=64&ID=2581#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2899&idto=2899&bk_no=64&ID=2581#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1949#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1949#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1949#docu
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 كەلگەن ھەدىسلەرتوغرىلىق تەقدىر 

. جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىي مەشھۇر ھەدىسىك  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمكىن 0

 :سورالغانكا مۇنكا  دېگەنتوارىلىق ئىمان 
[ِْ نْ ْيَمانُْاْل 

َ
مِنَْْأ َو  َِْْورُُسلِهَِْْوُكتُبِهَِْْوَملَئَِكتِهِْْبِاهللِْْتُؤ  مِنَْْاآلِخرِْْوَاْل  ِْْبِال َقَدرَِْْوتُؤ   ِ  [َوَشٍِّ َِْْخي 

ئالالھقا، پەرىشتىلەرگە، كىتابالرغا، پەيغەمبەرلەرگە، ئاخىرەت كۈنىگە، ئىمان: ”
 “ياخشىلىقالر ۋە يامانلىقالر تەقدىر بىلەن بولىدىغانلىقىغا ئىمان ئېيىتىشتۇر

 ئالتە بولۇپ تەقكىرگە ئىمان ئېيتى  شۇنىي قاتارىكىن. پەرىالىرىئىماننىي 
ْاهللَِْْرُسوُلْْقَاَلْْاَلْقَْاهللَِْْعب دِْْب نِْْابِرِْجَْْنْ عَْ]ْ.4 مِنُْْوََسلَّمََْْعلَي هِْْْاهللَُْْصّلَّ َْْعب دٌْْاَليُؤ  مِنََْْحِتَّ ْبِال َقَدرِْْيُؤ 

ِْ  ِ َْْوَشِّ َِْْخي  لَمََْْحِتَّ نََّْْيع 
َ
َصابَهَُْْماْأ

َ
ِطَئهُْْيَُكنْ ْلَمْ ْأ نَِّْْْلُخ 

َ
 َُْْماْوَأ

َ
َطك خ 

َ
ْ ْ ُْاوَْرَْ)ْْ[َبهُِْْلُِصيْ ْيَُكنْ ْلَمْ ْأ ْ(يُّْذِْمِْالّتِّ

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر ”
: بەندە ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ تەقدىر بىلەن بولىدىغانلىقىغا  ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

ۋە شۇنداقال ئالالھ ئۇنىڭغا يېتىدۇ دەپ بەلگىلىگىنى يەتمەي  ئېيتمىغۇچەئىمان 
قالمايدىغانلىقىغا، ئالالھ ئۇنىڭغا يەتمەيدۇ دەپ بەلگىلىگىنى ھەرقانداق سەۋەب بىلەنمۇ 

 “ن ئېيتقان بولمايدۇيەتمەيدىغانلىقىنى بىلمىگىچە كامىل ئىما

ِبْْب نِِْْلِّْعَْْنْ عَْ]ْ.1ْ
َ
ْْأ ْاهللُِْْلَْرُسوْ َْقاَلْ:ْْقَاَلْْ،َعن هُْاهلُلِْْضَْرََْْطالِب  مِنُْْالَْ:ْْوََسلَّمََْْعلَي هِْاهلُلَْْصّلَّ ْيُؤ 

َْْعب دٌْ ِمنََْْحِتَّ َبع ْْيُؤ  ر 
َ
ْبِك َهدُْ، نْ ْيَش 

َ
ْْإاِلَّْْإَِلَْْالَْْأ ْاهلُل، نِّ

َ
ُْْلَْرُسوْ ْوَأ َقَِّْْبَعَثِنْ اهللِ ْبِال  ِمنُْ، ِثَْْويُؤ  َع  ْدََْبعْ ْبِال 

ِمنُْ،ْال َمو ِتْ ْ ْ ُْاوَْرَْ)ْْ[بِال َقَدرَِْْويُؤ  ْوَْْيُّْذِْمِْالّتِّ
َ
َْأ ْ(دُْْح 

پەيغەمبەر  قىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت تالىپ ئەلى ئىبنى ئەبى ”
كامىل مۆمىن  ندە تۆت نەرسىگە ئىمان ئېيتمىمۇچەبە ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

بولمايدۇ. بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق دەپ، ۋە مېنى ئالالھنىڭ ھەق بىلەن ئەۋەتكەن 
ۋە تەقدىرگە  كەپەيغەمبىرى دەپ گۇۋاھلىق بېرىش، ئۆلۈمگە ۋە ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش

 (رىۋايەت قىلغان يئەھمەد ۋە تىرمىزى) “ئىمان ئېيتىش
ِبْ ْنْ عَْ]ْ.2

َ
نََّْْعن هُْْاهللَُْْرِضَُْْهَري َرةَْْأ

َ
نْ ْلَِعب دْ اهلُلََْْضْقَْْإَِذا:ْْقَاَلْْوََسلَّمََْْعلَي هِْْاهللَُْْصَّلْْاهللَِْْلَْرُسوْ ْأ

َ
ْأ

َْْيُموَتْ ر ض 
َ
قَاَلَْْحاَجةْ ْإَِْل َهاَْلَُْْجَعَلْْبِك و 

َ
ْ ْا ُْوَْرَْ)ْ[.َحاَجةْ ْبَِها:ْأ ْ(يُّْذِْمِْالّتِّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  قىلىنىدۇكىئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ”
ئالالھ تائاال بەندىگە مەلۇم بىر زېمىندا ئۆلۈشنى تەقدىر قىلغان بولسا، ئۇ  مۇنداق دېگەن:

 “بەندىنى شۇ زېمىنغا بېرىشقا ھاجەتمەن قىلىپ قويىدۇ
ئاد م ئۆزىنىي قايسى زېمىنكا ئۆلىكىغانلىقىنى بىلمەيكۇب ئۇنىي قەيەرد  

ب ئۇنى ھېچكىم ئۆزگەرتەلمەيكۇ.  تىلگەنپۈتۈۋېلىقاچان تەقكىرگە ئال ئۆلىكىغانلىقى
ىااتقان ئىشالر مانا يولكاب سەپەرد ب باشقا يۇرتالردا تۈرلۈك سەۋ بلەر بىلەن ئۆلۈپ كېت

 مىسالىكۇر. بۇنىي ئەمەلى
ْْامَْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْرَْمَْعُْْنِْب ْْاهللِْْدِْبْ عَْْنْ عَْ]ْ.5

َ
َْصْْاهللِْْوَلْسُْرَْْنَّْأ ُُْكُّْاَلْقَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْاهللُّْْلَّ ءْ ْ: َْش 

ْْبَِقَدرْ  زَُْْحِتَّ ِْمَْْ ُْاوَْرَْ)ْْ[َوال َكي ُسْْال َعج  ْ(ُْْال
ەر ، پەيغەمبقىلىنىدۇكىرەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت  ئۆمەرئابدۇلال ئىبنى ”

ھەممە نەرسە تەقدىر رەكلىكتىن ئىبارەت ېئاجىزلىق ۋە زئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن : 
 “)تەقدىرگە باغلىقتۇر( بىلەن بولىدۇ

ْْنْ عَْ] .0
َ
َْصْْاهللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ ٌْخَْْيُّْوِْقَْال ْْنُْمِْؤْ مُْل ْاَْ:ْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْاهللُّْْلَّ ْي 

ْوَْ
َ
ْحَْأ ِْْبُّ ٌْخَُُْْكِِّْْفْوَْْ،ِفْيْ عِْضَّْالْنِْمِْؤْ مُْال ْْنَْمِْْاهللَِِْْلْإ ِْْ،ي  ْرِْحْ إ ْْص  ِْْنْ عِْتَْاسْ وَْْ،َْْعُْفَْنْ يَْْامَََْْعَ ِْوَْْ،زْ جَْعْ تَْالَْوَْْاهللِْب إ

ْنْ 
ْ
َ
َْل ْقُْتَْْلَْفَْْءٌَْشْ َْْْابََْصْأ ْْوْ :ْل

َ
ْأ ْقُْْنْ كِْلَْوَْْاذَْكَْاوَْذَْكَََْكَنَْْفَعل ُتّْْنِّ َْ)ْنَّْإِْفَْْ،َلْعَْفَْْاءَْشَْْامَْوَْْاهللِْْرُْدَْ:ْقَْل  ْحُْتَْفْ تَْ(ْوْ ل

ْ(مٌْلِْس ْمُْْا ُْوَْ)رَْْْ[انَِْطْيْ الشََّْْلْمَْعَْ
ەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمب قىلىنىدۇكىئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ”

، ھەر سۆيۈملۈكرەكتۇرئالالھ تائاالغا كۈچلۈك مۆئمىن ئاجىز مۆئمىندىن مۇنداق دېگەن: 
تىلە،  مەدەتبىرىدە ياخشىلىق بار، ئۆزۈڭگە مەنتەئەتلىك ئىش بىلەنال بولغىن، ئالالھتىن 

ساڭا بىرەر ئىش بولسا مۇنداق قىلسام بوپتىكەن، ئۇنداق قىلسام بوپتىكەن بوشاڭلىق قىلما، 
دېمە، ئالالھنىڭ پۈتكىنى بولدى، ئالالھ خالىغاننى قىلدى، دېگىن، ئۇنى قىلسام بوپتىكەن، 

 “بۇنى قىلسام بوپتىكەن دېگەندەك سۆزلەر ھەقىقەتەنمۇ شەيتاننىڭ ئەمەللىرىگە باشاليدۇ
ى ئەمەسب ئالالھمۇ ياخشى كۆرمەيكۇب مۆمىن ئۆزىنى ئاجىالىق مۆمىننىي سۈپىت

يېتىشىچە  ئىمكانىيىتىنىيسانىماي ئالالھتىن يارد م تەلەپ قىلغان ئاساستا ئاجىا 
بۇ ئالالھنىي تەقكىرىب ھەممە  ھەسر تلەنمەيب كۈتكىنىگە ئېرىشەلمىسە تىرىشسۇن
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ۇنكا  قىلسام ئى  تەقكىر بويىچە بولىكۇ د پ ئۇنىڭغا رازى بولسۇنب ھەرگىامۇ ئ
 بوپتىكەنب مۇنكا  قىلسام بوپتىكەن د پ شەيتانغا يول ئېچىپ بەرمىسۇن.

ْْنَْمٌِْْلْجُْرَْْاءَْجَْ]ْ.8
َ ِْْارَِْصْن ْاِل  َْصِِْْبِّْْاِلََِّْلْإ ْرَْيَْْاَلْقَْفَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ْْةْ يَْارِْجَِِْْلْ ْنَّْإِْْاهللِْْوَلْسُْا

َ
ُْلْزِْعَْأ

ْيَْ:ْسَْْ ُْلَْالسَّْوَْْةُْلَْالصَّْْهِْيْ لَْعَْْاَلْقَْا؟ْفَْهَْنْ عَْ
 
َْْرَْدَْاْقَْاْمَْهَْيْ تِْك ْ.ْفَْاهَْل

َ
ِْذَْْدَْعْ بَْْا ُْتَْك َِْْتْلََْْحَْْدْ :ْقَْاَلْقَْفََْْْْل

 
ِِْبُّْاِلَّْْاَلْقَْفَْْةُْيَْارِْال

َْصْ ْفْ ِِلَْْرَْدِّْاْقُْ:ْمَْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ََِْكِْْهَْْالَّْإِْْءٌَْشْ ْس  ِْْا ُْوَْرَْ)ْ[ةٌْنَْئ ْ(ةَْاجَْمَْْنُْبْ ا
، ئۇ مۇنداق قىلىنىدۇكىجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت ”
ئالالھنىڭ  ئىئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىدۇ: بىر كىشى پەيغەمبەر  ئەنسارالردىندېدى: 

سىرتقا )ئەزلى قىلىش؛ مەنىنى دىكىم بار ئۇنىڭدىن ئەزلى قىلسام ئەلچىسى! مېنىڭ بىر دې
قىلىنغان ئىش  تەقدىرئۇ دېدەككە : ؟ دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمبوالمدۇ تۆكۈشتۇر(

دېدى، بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن ئۇ كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  .بولىدۇ
 :دېدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ،بولۇپ قالدىھامىلىدار ھېلىقى دېدەك »قېشىغا كېلىپ: 

  “.دېدى ،بولىدۇ چوقۇمبىر جانغا نېمە تەقدىر قىلىنغان بولسا شۇ نەرسە 
تەقكىرگە مۇناسىا تلىك بىر قىسىم ئايەت ۋ  ھەدىسلەرنى بايان  يۇقىرىكابىا 

قىلكۇ ب تۆۋ نك  تەقكىرگە مۇناسىا تلىك بىر قانچە مۇھىم مەسىلىلەر ھەققىك  
 ئۆتىمىا.توختىلىپ 

 ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ نۇقتىنى تەقدىرگە ئىمان ئېيتىش تۆۋەندىكى تۆت 

توارىلىق بۇ  . ئالالھ تائاال ھەممە نەرسىنى بىلىكۇ د پ ئىمان ئېيتى .0
ِْْاهللُْ﴿وَْ :ۇئالالھ تائاال مۇنكا  د يك ْ﴾ْْيمٌْلِْعَْْءْ َشْ ْلِّْكُْب

 ئايەت(-06 ھۇجۇراتسۈر  -27) ﴾ئالالھ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿: تەرجىمىسى

ِْْاهللُْ﴿ ْوَْـْٰمَْسَْْعَْبْ سََْْقْلَْخَْْيْ اذلَّ ْْنَْمِْوَْْات 
َ ُْْلَْنَّْتَْيَْْنَّْهُْلَْثْ مِِْْضْرْ اِل 

َ ْمُْلَْعْ ِلَْْنَّْهُْنَْي ْبَْْرُْمْ اِل 
َ
ْأ ُُْكََِّْْعْْٰاهللَْْنَّْوا

ْوَْْيرٌْدِْقَْْءْ َشْ 
َ
ْْدْ قَْْاهللَْْنَّْأ

َ
ِْْاَطْحَْأ ْْْ﴾امْ ل ْعِْْءْ َشْ ْلِّْكُْب
ئاسماننى ۋە شۇنىڭ بىلەن ئوخشاش مىقداردا زېمىننى  ئالالھ يەتتە﴿تەرجىمىسى : 

ياراتتى، ئالالھنىڭ ئەمرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جارى بولۇپ تۇرىدۇ. مانا بۇ ئالالھنىڭ 
ھەممىگە قادىر ئىكەنلىكىنى ۋە ئالالھنىڭ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلىدىغانلىقىنى بىلىشىڭالر 

 ئايەت(-04تاال   / سۈر -65) ﴾ئۈچۈندۇر

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1867&idto=1867&bk_no=49&ID=1934#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1867&idto=1867&bk_no=49&ID=1934#docu
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 ئايەتلەردىن مەلۇم بولكىكىب ئالالھ تائاال ھەممە ئىشالرنى بىلىكۇ.بۇ 
پۈتكەن  مەھفۇزدا لەۋھۇل. ئالالھ تائاال ھەممە مەخلۇقاتالرنىي تەقكىرىنى 4
 :ئالالھ تائاال مۇنكا  د يكۇ ئېيتى .ئىمان د پ 

﴿ْ
َ
َْأ ْْمْ لَْعْ تَْْمْ ل

َ
ْوَْْاِتْاوَْمَْْالسَّْاِِْفْمَْْمُْلَْعْ يَْْاهللَْْنَّْأ

َ ِِْْضْرْ اِل  ِْذَْْنَّْإ ْتَْكِِِْْفْ َْْْل ِْْاب  ِْذَْْنَّْإ َْْْْل َْْْاهللََِْعَ ٌْسِْي ْ﴾ْْي 
)ئى مۇھەممەد( ساڭا مەلۇمكى، ئالالھ ئاسمان، زېمىندىكى شەيسىلەرنى ﴿ تەرجىمىسى:

 ﴾يېزىلغاندۇر. بۇ ھەقىقەتەن ئالالھقا ئاساندۇر لەۋھۇلمەھتۇزدابىلىپ تۇرىدۇ. بۇ ھەقىقەتەن 
 ئايەت(-01ھەج / سۈر  -44)

ْب ْرِْمْ عَْْاهللِْْدِْبْ عَْْنْ عَْ] َْصْْاهللِْْوَلْسُْرَُْْتْعْ مِْسَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْاِصْعَْال ْْنِْو ْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ
َْْرَْي ْادِْقَْمَْْاهللَُْْبْتَْ:ْكَُْلْوْ قُْيَْ

 
ِْلَْاْل َْْلْبْ قَْْقِْئ

َ
ْوَْْاِتْاوَْمَْالسََّْْقْلَُْيْ ْنْ أ

َ ْْيَْسِْمْ ِبَِْْضْرْ اِل 
َ
ْْ(مٌْلِْس ْمُْْا ُْوَْرَْ[ْ)ةْ نَْسَِْْفْل ْأ

، ئۇ پەيغەمبەر قىلىنىدۇكىئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ”
زېمىننى يارىتىشتىن -ئالالھ تائاال ئاسمان : ڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانئەلەيھىسساالمنى

 )مۇسلىم رىاايەت قىلغان( “تەقدىرىنى يازدى ئەللىك مىڭ يىل بۇرۇن خااليىقالرنىڭ
مەزمۇنى بويىچە ئالالھ تائاال پۈتۈن  شەرىپنىيئايەت كەرىمە ۋ  ھەدى   يۇقىرىقى 

 يازاان.  مەھفۇزدا لەۋھۇلبۇرۇنال  يارىلىشىكىنمەخلۇقاتالرنىي تەقكىرىنى ئاسمان زېمىننىي 
. ھەممە مەخلۇقاتالرنىي ئىشى ئالالھنىي خالىشى ۋ  ئىرادىسى ئاستىكا 1

خالىمىغان نەرسە بولمايكۇ. د پ ئىمان بولىكۇب ئالالھ خالىغان نەرسە بولىكۇب 
َْمَْْاهللُُْْلْعَْفْ يَْوَْ﴿: ئېيتى .ئالالھ تائاال مۇنكا  د يكۇ ْْْ﴾اءَُْشْاْي

 ئايەت(-40سۈر  / ئىبراھىم  -02) ﴾ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ﴿ تەرجىمىسى:

ِْْرٌْكْ ذِْْالَّْإِْْوَْهُْْنْ إِْْ﴿ َْعَْل ْل َْمِْال ِْْي  ْْمْ كُْنْ مِْْاءَْشَْْنْ مَْل
َ
َْْنْ أ َْمَْوَْْمَْيْ قِْتَْس ْي ْت ِْْنَْوْ اؤَُْشْا ْْالَّْإ

َ
َْْنْ أ ْرَْْاهللُْْاءََْشْي َْعَْال ْْبُّ َْمِْال ْْْ﴾ي 

قۇرئان پۈتۈن ئەھلى جاھانغا نەسىھەتتۇر، بولۇپمۇ سىلەرنىڭ ﴿ تەرجىمىسى:
ئاراڭالردىكى توغرا يولدا بولۇشنى خااليدىغانالرغا نەسىھەتتۇر. پەقەت ئالەملەرنىڭ 

  ﴾ئاندىن سىلەر توغرا يولدا بولۇشنى خااليسىلەرپەرۋىشكارى ئالالھ ئىرادە قىلغاندىال، 
 ئايەت( -47 ب-48تەكاىر  /سۈر   -80)

 . ئالالھ ھەممە نەرسىنى ياراتقان د پ ئىمان ئېيتى .2

ْْوَْهُْوَْْءْ َشْ ُُْكُِّْْقْالِْخَْْاهللُْْ﴿ :مۇنكا  د يكۇتائاال ئالالھ  ْْْ﴾ٌْلْيْ كِْوَّْْءْ َشْ ُُْْكََِّْعَ
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 ﴾نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر، ھەممە نەرسىگە ھامىيدۇرئالالھ ھەممە ﴿ تەرجىمىسى:
 ئايەت(-64سۈر  زۇمەر -17)

﴿ِْْ ْإ
ُُْكَّْنَّ ِْْا ُْنَْقْ لَْخَْْءْ َشْ ْا بىز ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى ﴿ تەرجىمىسى: ْ﴾ْرْ دَْقَْب

 ئايەت( -27قەمەر  /سۈر -52) ﴾ئۆلچەملىك ياراتتۇق

ْْ﴾ْْنَْوْ لُْمَْعْ اْتَْمَْوَْْمْ كُْقَْلَْخَْْاهللُْوَْْ﴿
سىلەرنى ۋە ياسىغان نەرسەڭالرنى ئالالھ ياراتقان تۇرسا، ئۆزۈڭالر ﴿تەرجىمىسى: 

 ئايەت(-76سە فات  / سۈر -10) ﴾تاراشالپ ياسىۋالغان بۇتالرغا چوقۇنامسىلەر؟
تەقكىرگە مۇكەممەل  ۇرۇپت ئېيتمايچۈشەنمەيب ھەم ئىمان  نۇقتىنىبۇ تۆت 

 بولمايكۇ. ئېيتقانئىمان 
 ئەھااللىرىنىئالالھ تائاال ياراتماقچى بولغان مەخلۇقاتالرنىب ھەم ئۇالرنىي 

يازاان. ئانكىن كېيىن ئالالھنىي  مەھفۇزدا لەۋھۇلئالكىن بىلىپب شۇ بويىچە 
 ئىرادىسى ۋ  خالىشى بىلەن ۋۇجۇدقا چىقىكۇ.

 مۇناسىا تلىك تەقكىر ئىككى خىل بولىكۇ. ئىنسانغا 
سەت بولۇشب -قىا بولۇشب چىرايلىق-پاكار بولۇشب ئواۇل-ئېگىا.0
ئۆلۈمب تۈرلۈك مۇسىبەتلەرب كېسەل بولۇشب ئەجەلب رىاىقب ئالالھنىي -ھايات

ئىلكىك  بولۇپ بۇ ئىشالردا بەنك  ئۈچۈن ھېچقانكا  ئىختىيارلىق بولمايكۇ. ھەم 
 تارتىلمايكۇ. تەقكىرگە تەن بېرىپ رازى بولۇش الزىم.  سوراققىمۇ

ْمَْْ﴿ ئالالھ تائاال مۇنكا  د يكۇ:
َ
ْأ ِِْْفْ ْةْ بَْيْ ِصْمُْْنْ مِْْاَبَْصْا

َ ِِْْفْ ْالَْوَِْْضْرْ اِل 
َ
ِْْمْ كُْسِْفُْنْ أ ْإ ِِْْفْ الَّ

ْتَْكِْ ْْلِْبْ قَْْنْ مِْْاب 
َ
َْنَْْنْ أ َْب 

َ
ِْذَْْنَّْاْإِْهَْأ َْْْْل َْْْاهللََِْعَ ٌْسِْي  ْ﴾ْي 
قازاالرنىڭ ھەممىسى -ئۇچرىغان باال ئۆزۈڭالريەر يۈزىدە يۈز بەرگەن ۋە ﴿تەرجىمىسى: 

 ﴾شۈبھىسىزكى، ئالالھقا ئاساندۇر بۇبار ئىدى.  لەۋھۇلمەھتۇزدابىز يارىتىشتىن بۇرۇنال 
 ئايەت(-44سۈر  / ھەدىك -50)

ِْْنْ عَْوَْ] ْبَّْعَْْنِْب ْا ْقَْمَْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْاس  ْكُْاَلْا َْصِِْْبِّْاِلََّْْفْلْ خَُْْتْنْ : ْقَْمْ وْ يَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ اْيَْْاَلْا
ِْْ ُْلَْغُْ ْ ،ْإ ْْنِّ

ُ
َِْْْْمُْلِّْعَْأ ْمََْك ِْ:ْْات  ِْ،َْْْْظ ْفََْي ْْاهللَِْْظْفَْحْ إ َِْْْْاهَُْتَْْ ُْدْ َتِْْاهللَِْْظْفَْحْ إ ْاْسَْذَْ،ْإ

َ
ْاسْ فََْْتْل ْك

َ
ِْ،ْوَْاهللَْْلِْك اْذَْإ

ِْ ِْْنْ عِْتَْاسْ فََْْتْنْ عَْتَْسْ ا ْوَْاهللِْب ْْمْ لَْاعْ ،
َ
ْْنَّْأ

ُ
َْْةَْمَّْاِل ْعَْمَْتَْاجْ ْوِْل ْْت  ََْعَ

َ
ِْْوكَْعُْفَْنْ يَْْنْ ْأ َْءْ َشْ ب ْل ِْْوكَْعُْفَْنْ يَْْمْ ، ِْْالَّْإ ْدْ قَْْءْ َشْ ب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3394&idto=3394&bk_no=48&ID=2849#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3394&idto=3394&bk_no=48&ID=2849#docu
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َْْاهللُْْهُْبَْتَْكَْ ْوََْْْل ،ِْ إ
ْوْ عُْمَْتَْاجْ ْنْ  ََْعَ ْا

َ
ِْْكَْوْ ُضُّْيَْْنْ ْأ َْْءْ َشْ ب ِْْكَْوْ ُضُّْيَْْمْ ل ِْْالَّْإ َْْْيْ لَْعَْْاهللُْْهُْبَْتَْكَْْدْ قَْْءْ َشْ ب ِْتْعَْفِْرُْْ،

ْ
َ
(ْ[ُْفْحُْالصُِّْْتْفَّْجَْوَْْ َُْلْقْ اِل ِمِذىُّ ْ)َرَوا ُْالّتِّ 

مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى: ى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ئۇنىڭ ئىبن”
 ئى دە ئىدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمبىر كۈنى مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كەينى

 ياد نىقوياي دەپ مۇنداق دېدى : ئالالھ ئۆگىتىپ كەلىمەمەن ساڭا بىر نەچچە  باالم،
يېقىن ھالدا  ئۆزۈڭگە ئالالھنى نى ياد ئەتسەڭ،، ئالالھياد ئېتىدۇ، ئالالھ سېنى ئەتكىن

تاپىسەن، ئەگەر سەن سورىساڭ، ئالالھتىن سورىغىن، ئەگەر ياردەم تەلەپ قىلساڭ 
بىرەر ساڭا  بىرلىشپ ىلىگىنكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسىقىلغىن، بتەلەپ ياردەم ئالالھتىن 

مەكچى بولسا، پەقەت ئالالھ ساڭا پۈتۈۋەتكەن پايدىنىال يەتكۈزەلەيدۇ، پايدا يەتكۈز
ساڭا زىيان يەتكۈزمەكچى بولسا، پەقەت ئالالھ ساڭا  بىرلىشىپ كىشىلەرنىڭ ھەممىسى

 “سەھىتىلەر قۇرۇپ بولدىقەلەم كۆتۈرۈلدى،  ،پۈتۈۋەتكەننىال يەتكۈزەلەيدۇ

ْْنْ عَْ]
َ
َْصْْاهللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْ:ْقَْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ ِْنْ ي ْذِْؤْ :ْيُْلَّْجَْوَْْزَّْعَْْاهللُْْاَلْقَْْ:ْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ

ِْ َْْ َْهدَْْنُْبْ ا ُْسْي ْ،ْوَْرَْهْ اِلَّْْبُّ
َ
ْْيْ دِْيَْبِْْرُْهْ اْاِلَّْنَْأ

َ ْرُْمْ اِل 
ُ
ٌْقَْعلَي ِه()ُمتَّفَْْ[ارَْهَْاِلَّْوََْْلْيْ اللَُّْْبْلِّْقَْ،ْأ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ، قىلىنىدۇكىئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ”
ئادەم بالىسى زاماننى تىلالپ ماڭا ئازار بېرىدۇ، ھالبۇكى : دەيدۇكىەن: ئالالھ تائاال مۇنداق دېگ

ھەممە ئىش مېنىڭ ئىلكىمدىدۇر، مەن زاماندۇرمەن. )يەنى زاماننىڭ ئىگىسىدۇرمەن( 
 )بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس( “كۈندۈزنى ئالماشتۇرۇپ تۇرىمەن-چەكې

 ئىنساننىي ئىختىيارىكا بولىكىغان ئىشالر.. 4
ئالالھقا ئىمان ئېيتى ب ۋ  كاپىر بولۇشب ئىتائەت قىلى  ۋ   بمەسىلەن

تائاال بولۇشب ياخشى ئىشالرنى قىلى ب ئەسكى ئىشالرنى قىلى ب ئالالھ ئاسىي 
ئىشالرنى بايان  يۇقىرىقىچۈشۈرۈش ئارقىلىق كىتابالرنى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋ تى ب 

قىلىپ بەردى. ھەم ئىمان ئېيتىشقاب ئىباد ت قىلىشقا چاقىردى. كاپىر 
 ئىختىيارلىقنى. قىلكى بولۇشتىن توستى. ئىنسانغا ئەقىل ئاتائاسىي بولۇشتىنب 

بەردى. ئىككى يولنىي قايسىنى تاللىساب ئالالھنىي خالىشى بويىچە بولىكۇ. 
ئالالھ خالىمىسا ھېچ نەرسە ۋۇجۇدقا چىقمايكۇ. بۇ ئىشالردا ئىنسان ئۈچۈن قايسىنى 

 تالالش ئىختىيارلىقى بولغاچقا ئاخىر تتە ھېسابقا تارتىلىكۇ ۋ  جازالىنىكۇ.
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ْ﴾ْرْ فُْكْ يَْلْ فَْْاءَْشَْْنْ مَْوَْْنْ مِْؤْ يُْل ْفَْْاءَْشَْْنْ مَْفَْْ﴿
 ﴾بولسۇنكاپىر خالىغان ئادەم  ئېيتسۇنخالىغان ئادەم ئىمان ﴿ تەرجىمىسى:

 ئايەت(-47كەھ  / سۈر  -08)
ْفْ نَْوَْ﴿ئالالھ تائاال مۇنكا  د يكۇ:  ْاْفَْاهَْوَّْاْسَْمَْوَْْس 

َ
ْْ﴾ااهْ وَْقْ تَْاْوَْهَْرَْوْ جُْاْفُْهَْمَْهَْل ْك

يامانلىقنى -جان ئىگىسىنى بېجىرىم ياراتقان، ياخشىلىقجان بىلەن ۋە ﴿تەرجىمىسى: 
 ئايەت( -8-0شەم   / سۈر -70) ﴾ئۇنىڭغا تونۇتقان زات بىلەن قەسەم قىلىمەن

ْإِْ﴿
َِْْلْيْ بِْالسَّْْا ُْنَْيْ دَْاْهَْنَّ ِْاْوَْرْ اكِْاْشَْمَّْإ ْ﴾ارْ وْ فُْاْكَْمَّْإ

ياكى  يامان( يولنى كۆرسەتتۇق، ئۇ-)ياخشى ھەقىقەتەن بىز ئۇنىڭغا﴿تەرجىمىسى: 
)ياخشى يولدا مېڭىپ( شۈكرى قىلغۇچى بولىدۇ، ياكى )يامان يولدا مېڭىپ( كۇفرىلىق 

 ئايەت(-1ئىنسان  / سۈر -06) ﴾قىلغۇچى بولىدۇ

ِْْوَْهُْْنْ إِْ﴿ ِْْرٌْكْ ذِْْالَّْإ َْعَْل ْل َْمِْال ْْْ﴾ي 
ۇشنى خااليدىغانالرغا سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى توغرا يولدا بول )ئۇ قۇرئان(﴿تەرجىمىسى: 

 ئايەت( -40تەكاىر  / سۈر -80)  ﴾نەسىھەتتۇر
ئىنساننىي ياخشى ياكى يامان بولۇشى ئۇنىي قىلغان ئىشىغا قارىتا بولىكۇب 

دۇنيا ۋ  ئاخىر تتە سائاد تمەن  ياخشى ئىشالرنى قىلغان كىشى بئېيتقانئىمان 

ْمِْاِلْ َصَْْلْمِْعَْْنْ مَْ﴿: ئالالھ مۇنكا  د يكۇتوارىلىق بۇ  بولىكۇ. ْْرْ كَْذَْْنْ ا
َ
ْْوْ أ

ُ
ْنٌْمِْؤْ مُْْوَْهُْْوََْثْنْ أ

ْْمْ هُْنَّْيَْزِْجْ َِلَْوَْْةْ بَْيَِّْطْْاة ْيَْحَْْهُْنَّْيَْيِْحْ نُْل ْفَْ
َ
ِْْمْ هُْرَْجْ أ ْب

َ
ْْ﴾ْنَْوْ لُْمَْعْ واْيَْنُْاََْكْمَْْنَِْسْحْ ك

ئايال مۆئمىنلەردىن كىمكى ياخشى ئەمەللەرنى قىلىدىكەن، بىز -ئەر﴿تەرجىمىسى: 
ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىگە چوقۇم مۇكاپات ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياخشى ھاياتلىق ئاتا قىلىمىز، 

 ئايەت( -76نەھل  / سۈر -06) ﴾بېرىمىز
 بولىكۇ. بەختسىائاخىر تتە -بولغان كىشى دۇنيائاسىي كاپىر بولغانب ئالالھقا 

َْلُِْمنُْدوِنْ﴿ ُُي َزْبِِهَْوالََُْيِد  ُْسوءاْ  َمل  ْاهللَِْمنَْيع  َوالَْنَِصي   ْ﴾اْ َوِْلٍّاْ 

كىمكى بىر يامانلىق قىلىدىكەن، ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن جازالىنىدۇ، ئۆزى ﴿تەرجىمىسى: 
/ سۈر -2) ﴾ئۈچۈن ئالالھتىن باشقا ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مەدەتكار تاپالمايدۇ

 ئايەت(-041نىسا 
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 تەقدىرگە ئىمان ئېيتىشنىڭ پايدىلىرى

 ھې  قىلى .  بۈيۈكلۈكىنىب ئۇلۇالۇقىنى. ئالالھ تائاالنىي 0
سىكىكى نەرسىلەرنىب ئاد م ىزېمىن ۋ  ئۇنىي ئوتتۇر-ئالالھ تائاال ئاسمان بچۈنكى

 ۋ  جانلىقالرنى ئىنتايىن پۇختا ئىنتىاامب ئۆلچەم بىلەن ياراتقان.
 ھېكمىتىنىي نەقەد ر چەكسىالىكىنى ھې  قىلى . -. ئالالھ تائاالنىي ئىلىم4

ئالالھ تائاالنىي بەنكىلەرنى يارىتىشتىن بۇرۇنال ئۇالرنىي نېمە ئىشالرنى  بچۈنكى
قىلىكىغانلىقىنى ئالكىن بىلەتتىب شۇ بويىچە ئۇالرنىي تەقكىرىنى پۈتكەن. ئىنسان 

بىلمەيكۇ. پەقەت ئالالھ تائاالنىي كۆرسىتىپ  پۈتۈلگەنلىكىنىتەقكىرىگە نېمىلەرنىي 
 شۇنكىال دۇنياداب ئاخىر تتە زىيان تارتمايكۇ. بەرگىنى بويىچە ئى  قىلى  الزىم.

ھەم سەۋ بمۇ ئۆزى  كەلمىگەنلىكتىنبىرىگە زى  -. تەقكىر بىلەن سەۋ ب بىر1
تەقكىر بولغانلىقتىن )مەسىلەن: كېسەل بولۇش تەقكىرب ئۇنى داۋاالش تەقكىرب 

( تەقكىرگە ئىشەنگەنب ئۇنى چۈشەنگەن كىشى ئالغا ئىنتىلىكۇب ۋاھاكازاالر
 ىشىكۇب بوشاڭلىق قىلمايكۇ.تىر
كىشى ئۆتكەن ئىشالراا ئۆكۈنمەيكۇب كېلىكىغان  ئېيتقان. تەقكىرگە ئىمان 2

ب ھەممە ئى  ئالالھنىي تەقكىرى بىلەن بولىكۇ د پ ئەنسىرىمەيكۇئىشالراا بولسا 
 ئاڭا رازى بولىكۇ.  بقاراپ
ك ئېلىپ خاتىرجەملىكب كۆڭۈل ئازادىلى تەقكىرگە ئىمان ئېيتى  كىشىلەرگە.5

 كېلىكۇب شۇنىي بىلەن ئۇالر خاتىرجەم راھەت ياشايكۇ.
 ئىمان ئېيتى  كىشىلەرنى باتۇرب قورقماس قىلىكۇ.  تەقكىرگە. 6
. تەقكىرگە ئىمان ئېيتى  ئىماننى مۇكەممەل قىلىكۇ. چۈنكىب تەقكىرگە 0

 ئىمان ھېسابالنمايكۇ.ھەقىقىي كىشىنىي ئىمان  ئېيتمىغانئىمان 
 ئىمان ئېيتى  كىشىلەرنى خاتا ئەقىك ب خاتا كۆز قاراشالردىن ساقاليكۇ.. تەقكىرگە 8
 تېگىگەئۇنىي  ب. تەقكىر ئالالھنىي ئۆزىگە خاس سىر ۋ  ھېكمىتى بولۇپ7

يەتمەك مۇمكىن ئەمەس. پەقەت ئالالھ تائاال ۋ  ئۇنىي پەيغەمبىرى كۆرسىتىپ 
ىكىن ئىادىنى  ياكى ئۆز بەرگەن يول بويىچىال ئەقىك  بااالش الزىم. ئۇنىي ئارقىس

 ئىبار ت.  كۇپۇرلۇقتىنتەقكىرىكىن ۋايساش 
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ۋ  ئۇنىڭغا ئەمەل  چۈشىنىشكەبىالەرنى تەقكىرنى توارا تائاال  ۋ  سۇبھانەئالالھ 
 ساقلىسۇن!  گۇمانالردىنقىلىشقا مۇۋ پپە  قىلسۇن! خاتا ئەقىك  ۋ  بولمىغۇر 

 دۇئا بىلەن سەۋەبنىڭ مۇناسىۋىتى

قىلى  كېر ك. دۇئادا تىلغا ئېلىنغان  سەۋ بىنىمۇبەنك  دۇئا قىلى  بىلەن بىللە 
ھەرىكەت يانكىشىپ كېلىشى الزىم. -ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن دۇئااا ئى  تىلەكلەرنىي

ز خمەتتىن ساقلىنى  -كۆڭۈلگە پۈككەن بىر ر مەنپەئەتكە ئېرىشى  ياكى بىر ر زىيان
قىلكىم د پ ئوڭكا يېتى  ياكى  تەۋ ككۈلا . خۇدااالزىمئۈچۈن ئۇرۇنۇپ كۆرۈش 

قاراملىق بىلەن قارىسىغا ئى  قىلىشنىي ئىككىلىسى خاتا. ئىشنىي ئۆز يولى ۋ  
بويىچە ئى  كۆرۈپب سەۋ بىنى قىلىپ قويۇپب ئانكىن ئالالھ تائاالاا  قانۇنىيىتى
ىي ھەقىق تەۋ ككۈلنىيقىلى  الزىم. ئىسالم دىنىكا تەشەببۇس قىلىنغان  تەۋ ككۈل

مەنىسى ئەنە شۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىي ھەدىسىكىكى: "سىلەر ئالالھقا 
قىلىكىغان بولساڭالرب خۇددى قۇشالر ئەتىگەنك  ئۇۋىلىرىكىن ئاچ  تەۋ ككۈل ھەقىقىي

چىقىپب ئوزۇ  تېرىپ يەپ كەچتە تو  قايتىپ كەلگىنىك ك ئەلا تتە سىلەرمۇ 
بىلەن سەۋ بنىي  تەۋ ككۈلۆزىنىي مەنىسىمۇ رىاىقالنكۇرۇلغان بوالتتىڭالر" دېگەن س

مۇناسىاىتىنى ناھايىتى ئوبكان چۈشەنكۈرۈپ بېرىكۇ. قۇشالر بولسا ئۇۋىلىرىكا ياتماي 
كۈنكۈزى كەچكىچە يۈرۈپ دان ئىاد يكۇ. نەتىاىك  ئۆزىمۇ تويغۇد كب ئۇۋىكىكى 

 بىر رسىڭالر”ئۆمەر ر زىيەلالھۇ ئەنھۇ:  خەلىپەبالىلىرىغىمۇ توشۇاۇد ك دانغا ئېرىشىكۇ. 
بىلىپ تۇرۇپب  يااكۇرمايكىغانلىقىنىئالالھنىي ئاسمانكىن ئالتۇن بىلەن كۈمۈش 

بەرگىن د پ رىاىق ئالالھ ماڭا  ئىتەلەپ قىلى  يولىكا ھەرىكەت قىلماستىنب رىاىق 
 شۇنكا  د يكۇ: « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  دېگەن. “قاراپ ئولتۇرمىسۇن

ْوَْ﴿
َ
َِْْسْي ْلَْْنْ أ ِْل ِْْانَِْسْن ْل  ْْ﴾َعْاْسَْمَْْالَّْإ

 ﴾لىگەن ئىشىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىدۇئىنسان پەقەت ئۆزىنىڭ ئىش﴿تەرجىمىسى : 
 (ئايەت -17نەجىم  / سۈر -51)

خاتا  قەتئىيد پ ئولتۇرۇشنىي  «مە پى  ئاااىمغا چۈشژئۈ» مانا بۇ ئايەتتىن
 . كۆرۈۋاالاليمىائىكەنلىكىنى ر شەن 

دۇئا ئارقىلىق ئالالھقا ئىلتىاا قىلى  بىلەن بىللە ئىشنىي ۋۇجۇدقا 
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" قىلتەدبىر ۋ  ئامال ئىاد ش الزىم. "تەلەپ قىل سەۋ ب -چىقىشى ئۈچۈن چار 
جايىكا ناھايىتى دېگەن ئاتىالر سۆزى ئىسالم دىنىي ر ھىغا ئۇيغۇن ھالكا 

سلەتلىرىكىن بىرى ئېيتىلغان. سەۋ ب بىلەن بىللە قىلىنغان دۇئا ئىماننىي خى
ھېسابلىنىلىكۇ. سەھىھ ھەدىسلەرنىي مەزمۇنى بويىچە ئېيتقانكاب ئىمان دېگەن 

ھاسىل  تىنئىشلەش پتىل بىلەن ئېيتى ب دىل بىلەن ئىشىنى ب قول سېلى
بولىكۇ. تىلب دىلب ھەرىكەت ماسلىشىپ قىلىنغان دۇئا ئانكىن دۇرۇس دۇئا 

ر ر مۇسۇلمان بەنك  ئالالھتىن دۇنيادا سانىلىكۇ. باشقىچە قىلىپ ئېيتقانكا ب بى
ب ئاخىر تتە مەاپىر ت قىلىنىشىنى ۋ  شۇنىڭك ك بولۇشىنىكەڭ  رىاقىنىي

ئىشالرنى تىلەيكىكەنب چىن دىلى بىلەن ئالالھقا يۈزلىنىشتىن تاشقىرىب رىاىققا 
 سەۋ ب بولىكىغان ئىشالرنى قىلىشى الزىم.  مەاپىر تكەۋ  

ناماز  ئۆزىلىرىنىي بىر قىسىم كىشىلەربەزى  جەمئىيىتىمىاد ھازىرقى 
قىلىشنى  مەئسىيەتلەرنىب گۇناھ تۇتماسلىقنى ئەمىرلىرىنىب ئالالھنىي ئوقۇماسلىقنى

شۇنكا  پۈتۈلگەن دېيى   پېشانەمگەتەقكىرگە بااالپب تەقكىرسىا قىل تەۋرىمەيكۇب 
 ئارقىلىق ئۆزلىرىنى ئاقاليكۇ. 

 بي ئىسالمكا قىلچىمۇ ئاساسى يو  . چۈنكىئەمەلىيەتتە ئۇالرنىي بۇ سۆزلىرىنى
ئالالھ تائاال ئۇالرنىي تەقكىرىنى مەجبۇرالپ پۈتكەن ئەمەس. بەلكى ئالالھ تائاال 
ئىنسانالرنىي دۇنيااا كېلىپ نېمە ئىشالرنى قىلىكىغانلىقىنى ئالكىن بىلگەچكە 

ەيكۇ. بىلم پۈتۈلگەنلىكىنىشۇنكا  پۈتكەن. ئىنسان ئۆزىنىي تەقكىرىگە نېمىنىي 
 ئىشالرنى قىلىپ توسقان ئىشالردىن يېنى  الزىم.  بۇيرۇاانشۇڭا ئالالھ 

 ئۆتتۇ .توختىلىپ  يۇقىرىكاتوارىلىق بۇ 
بولغانب ئەگەر  خالىشىكىنئالالھنىي  كەلتۈرىشىنىمۇشرىكالر ئۆزلىرىنىي شېرىك 

 كەلتۈرمەيتتۇ  د پ ھۆجاەت كەلتۈرگەن.  شېرىكئالالھ خالىمىغان بولسا ھەرگىا 
 ئالالھ تائاال مۇنكا  د يكۇ:توارىلىق بۇ 

ِْْوُلْقُْيَْسَْ﴿ ْْنَْيْ اذلَّ
َ
َْأ َْوْ كُْش  ْل ْمَْْاهللُْْاءَْشَْْوْ ا

َ
َْاْأ ِْذَْكَْْءْ َشْ ْنْ اْمِْنَْمْ رَّْحَْْالَْاْوَْنَْاؤُْهبَْْالَْاْوَْنَْكْ ش  َِْْبْذَّْكََْْْْل ْنْ مِْْينَْاذلَّ

ْحَْْمْ هِْلِْبْ قَْ ْاْبَْوْ اقُْْذَِْتَّ
 
َِِْلَْْ َْوْ جُْرِْخْ تُْفَْْمْ ل ْعِْْنْ مِْْمْ كُْدَْنْ عِْْل ْهَْْل ْاْقُْنَْسَْك ِْْنَْوْ عُْبِْتَّْتَْْنْ اْإ ِْوَْْنَّْالظَّْْالَّْإ إ

ْْنْ 
َ
ِْْمْ تُْنْ أ ْل ْقُْْنَْوْ ُصْرَُْتْ ْالَّْإ

ُْْهِْلَّْلِْفَْ
 
َْْةُْجَّْال ِْال  َْْاءَْشَْْوْ لَْفَْْةُْغَْال ْْمْ اكُْدَْهَْل

َ
َْأ َْعِْْج  ْْ﴾ْي 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=477&idto=477&bk_no=49&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=477&idto=477&bk_no=49&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=477&idto=477&bk_no=49&ID=485#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=477&idto=477&bk_no=49&ID=485#docu
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بوۋىلىرىمىزمۇ -ئاتا ئەگەر ئالالھ خالىسا ئىدى، بىزمۇ ۋە”مۇشرىكالر : ﴿تەرجىمىسى : 
دەيدۇ.  “بوالتتۇقشېرىك كەلتۈرمىگەن ۋە ھېچ نەرسىنى ھارام قىلىۋالمىغان  )ئالالھقا(

ئۇالردىن بۇرۇنقى كىشىلەر تاكى بىزنىڭ ئازابىمىزنى تېتىغانغا قەدەر )ئۆزلىرىنىڭ 
سۆزۈڭالرنىڭ ”ىدى. )ئۇالرغا(ئېيتقىنكى، لىرىنى( مۇشۇنداق ئىنكار قىلغانپەيغەمبەر

راستلىقىغا پاكىتىڭالر بولسا، بىزگە كۆرسىتىڭالر. سىلەر پەقەت پەرەزگىال ئاساسلىنىسىلەر، 
ى، )سىلەرنىڭ پاكىتىڭالر )ئى مۇھەممەد ( ئېيتقىنك “پەقەت يالغاننى سۆزلەيسىزلەر

( ئالالھنىڭ يېتەرلىك پاكىتى بار. ئەگەر ئالالھ خالىسا، ھەممىڭالرنى ، ئەلۋەتتە، بولمىسا
 (ئايەت -027ئەنئام /  سۈر -6) ﴾ ىالتتى.ھىدايەت ق

مۇشرىكالراا ر ددىيە بېرىكۇب ئالالھنىي  ۋ تەئاال سۇبھانەھۇبۇ ئايەتتە ئالالھ  
كەلتۈرگەن ھۆجاىتى  يۇقىرىكا. مۇشرىكالرنىي ھۆجاەتتۇر يېتەرلىكھۆجاىتى 

بولمىغان بولساب ئالالھ تائاال  ھوقۇقىپۇت د سسەپ تۇرالمايكۇ. مۇبادا ئۇالردا تالالش 
ئالالھ تائاال ھېچكىمگە ز ررىچىلىك زۇلۇم قىلمايكۇ.  ب. چۈنكىئازابلىمايتتىئۇالرنى 

كاپىر بولۇشقاب مۇشرىك بولۇشقا ھەرگىا  كىشىلەرنىئۇنىي ئۈستىگە ئالالھ تائاال 
تائاال  سادىر بولۇشتىن بۇرۇن ئالالھ شېرىكلىك. قانكاقمۇ كۇ رىلىق ياكى بۇيرۇمايكۇ

 ببولسۇن. چۈنكى ئېيتقىلىد پ  ب مۇشرىك بولۇشقا بۇيرۇدىمېنى كاپىر بولۇشقا
. ئۇنى ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمەيكۇب شۇڭا مۇشرىكالر اەيىبتەقكىر دېگەن 

 ! بىلاىرلىمىسۇنقااليمىقان 
 

  ك  ن  ا إ  ن  م   ل  ب  ق  ا ت  ن  ب  ر  
 
  ك  ن  ا إ  ن  ي  ل  ع   ب  ت  ، و   يم  ل  ع  ال   يع  م  الس   ت  ن  أ

 
 ت  ن  أ

 ي   م  ال  ع  ال   ب  ر   ِل    د  م  ال   ، و   يم  ح  الر   اب  و  ال  

ْ 
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 )جۈمە(كۈنى -41ئاينىي -6
 

 كىملىكنىېئىسالم دىنى زەھەرلىك چ
 چەكلەيدۇ قەتئىي

 
ْٰالرَّْْاهللِِْْمْسِب ْيمِْحِْالرَّْْنِْْح 

َْاَْ
 
ِْْهلِلِْْدُْمْ ل ْْيْ اذلَّ

َ
ِْْلَّْحَْأ ْ،ْوَْاِتْبَْيِّْالطَّْْ ِْادِْبَْعِْل

َ
ْعَْدَْأ ْْنْ مِْْمْ هِْيْ لَْرَّ

َ
ْأ ْْاِفْنَْص 

َ ْوَْْاقِْزَْرْ اِل 
َ اْمَْْمْ هِْيْ لَْعَْْ َْرَّْحَْ،ْوَْاِتْوَْقْ اِل 

ِْْنُْوْ كُْيَْ ِِْْفْ ْرٌَْضَْْهِْب
َ
ِْدَْب ْأ ِْوْ قُْعُْوَْْمْ هِْان ْوَْْمْ هِْل

َ
ِْيَْدْ أ ْوَْمْ هِْان ،ْ

َ
ِْْاَطْحَْأ ْوَْمْ ل ْعِْْءْ َشْ ْلِّْكُْب َْرَْْءْ َشْ ُُْكَّْْعَْسِْوَْا، ْةْ ْح 

ْوَْ ا.مْ كْ حِْوَْ
َ
ْْدُْهَْشْ أ

َ
ْإلْْٰالَْْنْ أ ِْـَه ََْْلُْوَُْْْْل ْمُْال َْْلُْْ،َلَُْْْْيْ َشِْْالَْْ ُْدَْحْ وَْْاهللُْْالَّْإ

 
ْوَْْ،دُْمْ ال

َ
ْْدُْهَْشْ أ

َ
ْ ُْدُْبْ عَْْادْ مَُّْمَْْنَّْأ

ُْشِْبَْال ُْْلُْوْ سُْرَْوَْ َْصْْرُْي ْذِْاِلَّْْي  ْوَْْهِْيْ لَْعَْْاهللُّْْلَّ ْوَْْهِلََِْْعَ
َ
ْأ ِْحَْص  ِْْمْ هُْعَْبِْتَْْنْ مَْ،ْوَْهِْاب ِْْانْ َسْحْ إِْب ْ.نِْي ْاِلِّْْ ِْوْ ْيََِْلْإ

ُد: اَْبع  مَّ
َ
 أ

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋ ر ھمەتۇلالھى ۋ  بەر كاتۇھۇب ھۆرمەتلىك جامائەتلەر! 
پۈتكۈل ئالەمنى يوقلۇقتىن بار قىلغۇچىب چەكسىا نېمەت ۋ  رىاىق بەرگۈچى 
جانابى ئالالھ بۇ دۇنيادا جانلىقالر ئىچىك  ئىنساننى ئەڭ گۈز لب ئەڭ قابىلىيەتلىك 

. ئەقلىي تەپەككۇرىمىانى ئىشقا سېلىپ نەز ر سالىكىغان بولسا ب قىلىپ ياراتقان
قۇدرىتىنى چۈشىنىپ -شۈبھىسىاكىب جانابى ئالالھنىي چەكسىا كۈچ-ھېچ شەك

ئانىمىانىي تەربىيەلىشىك  چوڭ بولۇپب -بىلەلەيمىا. بوۋا  ھالەتتە تۇاۇلۇپب ئاتا
گە قەد م قويىمىا. بۇ بالىلىقب ئۆسمۈرلۈك د ۋرىنى ئاخىرالشتۇرۇپب ياشلىق د ۋرى

 ۋاقى  ئىنسان ھاياتىنىي ئەڭ گۈز لب ئەڭ جۇشقۇن چاالىرىكۇر.
ئاد منىي ياشلىق د ۋرى ئۇلۇغ ياراتقۇچىمىا جانابى ئالالھ ئىنسانالراا سۇنغان 
ئەڭ چوڭب ئەڭ كاتتا نېمەتلىرىنىي بىرى بولۇپب بۇنىي قىممىتىنى بىلمەيب بۇ 

 ۋاقىتنى قولكىن بېرىپ قويۇش ئەڭ چوڭ پۇشايمانغا قېلىشقا سەۋ ب بولۇپ قالىكۇ. 
يھىسساالممۇ ياشالراا شۇنكا  پەيغەمبىرىمىا مۇھەممەد ئەلە بۇ ھەقتە

. «قېرىلىق يېتىشتىن بۇرۇن ياشلىقنىي قەدرىنى بىلىڭالر»تەۋسىيەلەرد  بولغانب 
بۇ د ۋرىمىاگە ئىباد ت نەزىرىمىادىن قارىغان ۋاقتىمىاداب قىلغان ئىباد ت ۋ  
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قىلغان ساۋابلىق ئىشالرب ئىلىم ئۆگىنى ب باشقا د ۋرلەرگە قارىغانكا پۈتۈنلەي 
ىپ تۇرىكۇ. دۇنيا نەز رىيەسى نۇقتىسىكىن قارىغان ۋاقتىمىاداب ئەۋالدالرنىي پەرقلىن

كەلگۈسىنى بىخەتەر كاپالەتكە ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىااتقان مىللەتلەر ياشالراا 
ئاالھىك  ئەھمىيەت بەرمەكتە. ئۇالر ئۆز مەد نىيىتىب تارىخىب سەنئىتىنى 

الم بىر جەمئىيەتنىي ۋ  ئۆز ئۆگىتىشكە كۈچ سەرپ قىلماقتا. ياشالر ساا
مىللىتىنىي داۋام ئەتكۈچى ئىا باسارلىرىكۇر. بىر مىللەتنىي قانچىلىك سااالمب 
پاكىا بولۇشى شۇ مىللەتنىي جەمئىيەتتە يۈرۈۋاتقان ياشلىرى بىلەن زىچ 
مۇناسىا تلىكب ئۇلۇغ دىنىمىا ئىسالم ئىنسانالرنىي بەختلىك ۋ  خاتىرجەم 

ن نەرسىلەرنى بۇيرۇاانب خەتەرلىك ۋ  زىيانلىق بولغان ئۆتۈشىگە ۋاسىتە بولغا
  :مۇنكا  د يكۇ تائاال نەسىلەرنى چەكلىگەن ياكى توسقان. ياراتقۇچىمىا جانابى ئالالھ

ي ِديُكمْ ْل ُقواتُْْاَلْ﴿وَْْ
َ
لَُكةِْْإَِِلْْبِك ْ﴾الَّه 
 ئايەت( -075بەقەر   /سۈر -4) ﴾ھاالكەتكە تاشلىماڭالرئۆزۈڭالر  ئۆزۈڭالرنى﴿ تەرجىمىسى:

تىنچب خاتىرجەم ياشاۋاتقان بۈگۈنكى تۇرمۇشىمىادا ز ھەرلىك ئىچىملىكلەر ۋ  
كۈنگە كۆپىيىپب -چېكىملىكلەرنىي ئىستېمال قىلىنى  نىسبىتى كۈنكىن

مىللىتىمىا ۋ  مۇسۇلمان قېرىنكاشلىرىمىانى ئېغىر د رىاىك  ۋ يران بولۇش خەۋپىگە 
اددىالر ئىنسانالرنىي ھاياتىغا تەھكى  سېلىپ ئېلىپ بارماقتا. ز ھەرلىك م

ياشلىرىمىانىي مېڭىسىنى ئايالنكۇرۇپب جەمئىيىتىمىانى خاتىرجەمسىالىك ۋ  ھەر 
خىل يامان ئىشالراا دۇچار قىلماقتا. تەتقىقاتچىالرنىي ئىسپاتلىشىچەب ياشلىرىمىادىكى 

ئائىلىسىك   تەربىيە كەمچىللىكىب ئېتىقاد ئاجىالىقىب-مەنىاى بوشلۇ ب تەلىم
ئىناقلىقنىي بولمىغانلىقىب ياشالرنىي مېڭىسىنى ز ھەرلەيكىغان شەھاانىي بۇيۇمالر 
ئۆزىگە ئىشەنچ قىاللماسلىقب ئەتراپىكىكى د ستالرنى ياخشى تاللىيالماسلىق قاتارلىقالر 

 ياشلىرىمىانىي ز ھەرلىك ئىچىملىك پاتقىقىغا پېتىپ قېلىشتىكى سەۋ بلەر ئىكەن.
ئىيەت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىمىا بىلەن بۇ ھەقتە ئاالھىك  دىققەت بىا بىر جەم

قىلىشىمىاب بۇنكا  مەسىلىلەرنىي پەقەتال ھۆكۈمەت ۋ  قانۇن ئورگانلىرىنىي 
مەجبۇرىيىتى دېمەيب مىللەتنىي تەقكىرى ۋ  كېلەچىكى د پب بۈيۈك ۋ زىپىمىانى 

 ئادا قىلىشىمىا الزىم. 
 :د يكۇمۇنكا   د « قۇرئان كەرىم»تائاال  ئالالھ
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يَُّهاْا﴿ْيَْ
َ
ِينَْْأ رُْْإِنََّماْهَمُنواْاذلَّ َم  نَصاُبَْْوال َمي ِسُْْاْل 

َ اَل َُْْواِل  ز 
َ ٌسَْْواِل  نْ ْرِج  ي َطانَِْْعَملِِْْمٍّ َتنُِبو ُْْالشَّ ْفَاج 

لُِحونَْْلََعلَُّكمْ  ْ﴾ُتف 
تىكلەنگەن ئىالھ قىلىپ ئى مۆمىنلەر! ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش،  ﴿تەرجىمىسى: 

ئىشى، پاسكىنا  الشەيتاننىڭپەقەت چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىش  نەرسىلەرگە

 / سۈر -5) ﴾ قىلىقالردۇر. بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر

 (ئايەت 90-مائىك 
د پ  “خەمرى”ئەر ب تىلىكا  دېگەن سۆز “ھارا ”يۇقىرىقى ئايەتنىي مەزمۇنىكىكى 

ئېيتىلىكۇ ۋ  ھوشسىاالنكۇرىكىغان بارلىق ئىچىملىكب چېكىملىكلەرگە قارىتىلغان 
بولۇپب ئۇ بارلىق مەس  قىلغۇچى ز ھەرلىك چېكىملىك بۇيۇملىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە 

ئاد منى مەس  قىلىكىغان ھەرقانكا  »ئالىكۇ. بۇنىڭغا بىانىي پەيغەمبىرىمىانىي: 
ى ئامىل بولۇپب ھەرقانكا  ئەقىلسىاالنكۇراۇچى نەرسە نەرسە ئەقىلسىاالنكۇراۇچ

دېگەن سۆزى ئىسپات بوالاليكۇ. شۇنىي بىلەن بىللەب بىا بۇ ئايەت ۋ  ھەدى  « ھارام
ئارقىلىق ئاد منى مەس  قىلىكىغان بارلىق نەرسىلەرنى ئىچىشنىيب چېكىشنىي 

 :د  مۇنكا  دېيىلگەن« قۇرئان كەرىم» ھاراملىقىنى چۈشىنىاالىمىا.

ُتلُواْاَلْ﴿وَْ نُفَسُكمْ َْتق 
َ
اْبُِكمْ ََْكنَْاهلَلْْإِنَّْْأ َعل َْْمنوَْْرَِحيم  ََْْْيف  ِ ل

ٰ
َوان اَْذ اُْعد  لِيهِْْفََسو َفَْْوُظل م  ْنُص 

ََْْْوََكنَْْنَار ا ِ ل
ٰ
َْْذ ْ﴾ْيَِسي ااهللََِْْعَ

بىرىڭالرنى( ئۆلتۈرمەڭالر، ئالالھ -سىلەر ئۆزۈڭالرنى )يەنى بىر﴿تەرجىمىسى: 
سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر. كىمكى چەكتىن ئېشىپ ۋە زۇلۇم قىلىپ ئۇنى  ھەقىقەتەن

)يەنى ئالالھ چەكلىگەن ئىشالرنى( قىلىدىكەن، ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز، بۇ ئالالھقا 
 (ئايەت -13،-92 نىسا /سۈرە -4) ﴾ئاساندۇر

ئىسالم دىنى ز ھەر چېكىشكە ۋ  ز ھەر سېتىشقا قارشى تۇرىكۇ. ز ھەر 
مەسىلىسىك ب ئىسالم دىنىنىي قارىشى ر شەنب پوزىتسىيەسى قەتئىي بولۇپب ز ھەر 
دېمەك شەيتان دېمەكتۇرب ئۇ ھارامكۇرب ز ھەر چېكى  ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش ھېسابلىنىكۇ. 

تائاالنىي تەلىمىگە خىالپلىق  ز ھەر چەككۈچىلەرب ز ھەر ساتقۇچىالر ئالالھ
ي جازاسىغا ئۇچرايكۇ. مۇسۇلمانالر ز ھەردىن قىلغانلىقتىن مۇقەرر ر ھالكا ئالالھنى
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يىرا  بولۇپب ھاياتنى قەدىرلىشى الزىم. ز ھەرنى توسۇشب ز ھەرگە قارشى تۇرۇش 
 ھەربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن مەسئۇلىيەتتۇر.

 . زەھەر چېكىش ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش، زەھەر سېتىش قاتىللىق دېمەكتۇر.1

ېلىشتىن چەكلەيكۇب ئۆزىنى ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنى ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋ
 ئۆلتۈرۈۋىلىشنى ئىماننى يوقاتقانلىقب د پ قارايكۇ.

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنكا  دېگەن:

ْفَْ] َْجَبل  ْتََردَّىِْمن  َْمن  ْقَاَل: ْوََسلََّم ْاهلُلَْعلَي ِه َْصّلَّ ْاِلَِِّبِّ َْعِن ْاهلُلَْعن ُه َْرِِضَ ُْهَري َرةَ ْاَِب  َقَتَلَْعن 
َسُهْفَْ َسُهْفََْنف  اَْفَقَتَلَْنف  َْسمًّ َُْتََّسَّ ا.َْوَْمن  اْفِي َهاْاَبَد  اُُْمََّلَّ  ْنَارَِْجَهنََّمَْْيَّتَدَّىْفِي ِهَْخاِِل  ْيَِد ُِْْهَوِِْف  ُهِِْف  َسمُّ

ْفََحِدي َدتُْ َسُهِِْبَِدي َدة  َْقَتَلَْنف  اَْوَْمن  اْفِي َهاْاَبَد  َْجَهنََّمَْْخاِِل  ْنَارِ اُ ِِْف  َْيَتَحسَّ نِِهِِْف  َْبط  ُءْبَِهاِِْف  ْيَِد ِْيَِِج  ُهِِْف 
ا اْفِي َهاْاَبَد  ْ)روا ْالخارى(ْ[نَارَِْجَهنََّمَْخاِِل 

كىمكى ئۆزىنى تاغدىن تاشالپ ئۆلۈۋالسا، ئۇ دوزاخقا تاشلىنىپ، تۇرغان ھالدا مەڭگۈ ”
ۇتۇپ دوزاختا قالىدۇ. كىمكى زەھەر ئىچىپ ئۆلۈۋالسا، ئۇ ئىچىپ ئۆلگەن زەھىرىنى قولىدا ت

ئۇنى سۈمۈرۈپ تۇرغان ھالدا مەڭگۈ قالىدۇ. كىمكى ئۆزىنى تىغ بىلەن ئۆلتۈرۈۋالسا، تىغنى قولىدا 
 )بۇخارى رىۋايەت قىلغان( .“ىغا سانجىغان ھالدا مەڭگۈ قالىدۇتۇتۇپ دوزاختا ئۇنى قورسىق

تاشاليكىغان يۇقىرى ئايەت ۋ  ھەدىسنىي مەزمۇنلىرىغا ئىنچىكلىك بىلەن نەز ر 
بولسا ب ھارا  ئىچى ب ز ھەرلىك چېكىملىكلەرنى چېكى ب قىمار ئويناش 
دېگەنلەرنىي ئەڭ ر زىلب ناچارب پاسكىنا قىلىقالر ئىكەنلكىنىب بۇ ئىشالرنىي پەقەت 
شەيتانغىال خاس پەسكەشلىك ئىكەنلىكىنىب يامان نىيەتلىك شەيتاننىي ئىنسانالرنى 

ىقتۇرۇپب ئۆزئارا ئاداۋ تب دۈشمەنلىكلەرنىب زىكدىيەتلەرنى مۇشۇنكا  ر زىل ئىشالراا قىا
سېلىشقا ئۇرۇنىكىغانلىقىنىب بۇ ئىشالر ئارقىلىق ئاد ملەرنى ئىنسان قېلىپىكىن 

سائاد تكە  -ئاخىر تتە بەخ -چىقىرىكىغانلىقىنى ھەمك  ئىنسانالرنىي دۇنيا
ىرىغا ئۇسسۇل ئېرىشمەكچى بولغىنىكا چوقۇم مۇشۇنكا  شەيتاننىي داپ مۇزىكىل

ئوينايكىغان قىلىقالردىنب پەسكەشلىكلەردىن ئۆزىنى چەتكە ئېلىشى كېر كلىكىنى 
تائاالنىي  ئوچۇ  چۈشىنىاالىمىا. لېكىنب بىانىي ئۇلۇغ پەرۋ ردىگارىمىا ئالالھ

پەيغەمبىرىمىا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم  ئارقىلىق بۇ دۇنيادىكى قىسقا ۋاقىتلىقب 
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ش يولىغا يېقىپ قويغان ھىكايەت چىراالىرى شۇنكا  نۇرلۇ ب خۇددى ئۆتەڭك ك تۇرمۇ
شۇنكا  چاقناپ تۇرسىمۇب كۆزلىرى كور بولۇپ قالغان نۇراۇن ياشلىرىمىا تۇرمۇش 
مۇساپىسىكىكى يولنى تاپالماي تېڭىرقاپ يۈرمەكتە. ئىسالم دىنىمىانىي قارىشىكا ئەڭ 

لىك چېكىملىكلەرنىي ر زىلب ئەڭ پەسكەش شەيتانىي ئىشى د پ قارالغان ز ھەر
 قەپىسىگە سولىنىپ ياتماقتا. 

قىالىرىمىا ئارىسىغا -يېقىنقى يىلالردىن بۇيانب مۇسۇلمان ياش ئواۇل
ز ھەرلىك چېكىملىك چېكىشتەك ر زىل ئاد ت كەڭ تارقىلىپب خەلقىمىا ئۈچۈن 
چوڭ ئىاتىمائىي بااليىئاپەتلەرنىب تولكۇراۇسىا ماددىي ۋ  مەنىاى زىيانالرنى 

پ كەلكى. ئېنىقلىنىشچەب ز ھەرلىك چېكىملىك چەككۈچىلەرنىي مۇتلە  ئېلى
ئۆسمۈرلەر بولۇپ -كۆپ قىسمى خەلقىمىانىي كەلگۈسى ئۈمىكلىرى بولغان ياش

چىقتى. بۇ ئەھاالالر ئۈمىكۋار ياشاۋاتقان خەلقىمىانىيب كېلەچەك ئۈچۈن جان 
كۈنكۈزلەپ تۇرمۇش -تالماي تەر تۆكۈۋاتقانب كېچە-كۆيكۈرۈپ ئىشلەۋاتقانب ھارماي

ھەدىلەرنىي ئۈمىكلىرىنى يەرد  قويكى. ئېتقاد ۋ  -اېمىمىانى يەۋاتقان ئاكا
ئۆسمۈرلەرنىي بەختى -ئىباد ت ئىشلىرىكىن باشقا ھەربىر ئېغىا سۆزى ئاشۇ ياش

ئۆسمۈرلەرنىي -ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىكىغانب ھەربىر ئاياغ قەدىمىنى ئاشۇ ياش
ھەرىكەتلىرى شۇ -ئىلگىرىلەيكىغانب بارلىق ئى  بەختى ئۈچۈن باسىكىغانب ئالغا

قىالىرى ئۈچۈن تىرىشىااتقانب ئىشلەۋاتقانب ئىادىنىااتقان سۆيۈملۈكب -ئواۇل
ئانىالرنىي ئۈمىكلىرىنى يەرد  قويكى. ئۇالرنىي ئۇلۇغ اايىلىرى -قەدىردان ئاتا

ەلكى. قايغۇ ياشلىرىنى باشالپ ك-ئۈچۈن تەلپۈنۈپ چاقناپ تۇراان كۆزلىرىگە اەم
مۇشۇ سەۋ بلەردىن يېقىنقى بىرقانچە يىلالردىن بۇيان قانچىلىك بەختلىك 

 ئائىلىلەر ئاشۇ ئا  ئالااستىنىي ر ھىمسىا چاڭگىلىكا ۋ يران بولمىكىە
جەمئىيەتكە نەز ر سالىكىغان بولسا ب بىر قىسىم كىشىلەر ئىنسانىيەتنىي 

اتالمى  ئا  ئالااستىنىي ئەشەددىي دۈشمىنى بولغان شەيتاننىي كەينىگە كىرىپب ئ
 تەسىرىگە ئۇچراپب ئۇنىي ياۋۇز چاڭگىلىكا ۋ يران بولكى.

ز ھەرلىك چېكىملىك ئەپيۈنب خىر يىنب مور ىنب نەشەب كوكائىن قاتارلىق 
نەرسىلەر بولۇپب بۇالرنىي كېلى  مەنبەلىرىب ئىشلەپچىقىرى  ئۇسۇللىرى ھەر خىل 
بولۇپب بۇ نەرسىلەر پۈتكۈل دۇنيا خەلقىنىي لەنىتىگە ئۇچرىغانلىقتىنب كۆپىنچە 
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قولىكا ئىشلەپچىقىرىلىكۇ. ئۇالر بۇ  ئەھاالالردا يوشۇرۇن ھالكا قارا نىيەتلەرنىي
ئارقىلىق ئۆزلىرىنىي كىچىكب ئەرزىمەس شەخسىي مەنپەئەتلىرى ئۈچۈنب پۈتكۈل 

ئاشكارا -ئىنسانىيەتنى ز ھەرلەيكۇ. شۇڭاب ئۇالر پۈتكۈل دۇنيا خەلقى ئالكىكا ئوچۇ 
 جاۋابكارلىققا تارتىلىااتىكۇ.بۇ ھەقتە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇنكا  د يكۇ:

َكرَْ] س 
َ
ْأ ْ"َما ْوََسلََّم: َْعلَي ِه ْاهلُل َْصّلَّ ْاهللِ َْرُسوُل ْقَاَل :ْ ْقَاَل َْعن ُه ْاهلُل َْرِِضَ ْاهللِ َْعب ِد ْب ِن َْجابِِر َْعن 

بُوَْداُوَد(ْْ[َكثِيُ َُْفَقلِيلُُهَْحَراٌ "
َ
 )َرَوا ُْأ

مۇنداق جابىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ”
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى: مەست قىلىدىغانلىكى نەرسىلەر مەيلى كۆپ بولسۇن، ئاز 

 )ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان( “ بولسۇن ھەممىسى ھارامدۇر.

ْ نْ عَْ]
َ
ُْْيدِْعِْْسَِْبْأ

 
ْْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْ يرِْدَْاْل

َ
َْصِِْْبَّْاِلَّْْنَّْأ َْرْ[اِضَْْالَْوَْْرََْضَْْالَْ:ْاَلْقَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ

ئەبى سەئىد خۇدەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق ”
 .“ئۆزگىگىمۇ ۋە باشقىالرغىمۇ زىيانلىق ئىشالرنى قىلماسلىق كېرەكدېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى: 

نىي ر ھىغا ئاساسەنب  ىقھىي ئالىمالر « ھەدى  شەرى »ۋ  « قۇرئان كەرىم» 
)تۆت چوڭ مەزھەبنىي « ئىلمى  ىقھە»ز ھەر چېكىشنى قاتتىق چەكلىگەن. 

جىسمانىي ۋ  ئەقلىي سااالملىققا ”ماقالىالر توپلىمى( دا ئېنىق كۆرستىلىگەنكى: 
نب نەشەب كوكايىن ۋ  زىيان يەتكۈزىكىغان ھەممە ز ھەرنىب جۈملىكىن ئەپيۇ

زىيانلىق بولغان بارلىق مەس  قىلغۇچى نەسىلەر ۋ  ز ھەرلەرنى ئىستېمال قىلى  
ز ھەر چەككۈچىلەر ز ھەرنى ئۆزىنىي جېنىكىنمۇ “. قەتئىي مەنىئىي قىلىنىكۇ

ياخشى كۆرىكۇ.ئۇالر ئالالھنىي ھۆكمىگە ۋ  دۆلەتنىي قانۇنىغا خىالپلىق قىلىپب 
 ىتىنى يوقىتىپب ز ھەرنىي قۇلىغا ئايلىنىپ قالغان.ھۆرم-ئىنسانىي ئىاز ت

ز ھەرلىك نەرسىلەرنى تېرى ب ياساشب سېتى  ئارقىلىق ئاد منى زشەھەرلەشكە 
لېكىن ئۇالر پايكىنى كۆرۈپب قاتناشقانالر ز ھەرنىي زىيىنىنى بىلمەيكىغانالر ئەمەسب 

 ردۇر.ئىنسابنى ئۇنتۇاانالر ۋ  بىلىپ تۇرۇپ قەستەن شۇنكا  قىلغۇچىال
اَْقَتَلْْن﴿مَْ د  مۇنكا  د يكۇ:« قۇرئان كەرىم»تائاال ئالالھ  س  َِْْنف  ْْبَِغي  وْ َْنف س 

َ
ِِْفْْفََسادْ ْأ

ر ِضْ
َ نََّماْاِل 

َ
اْاِلَّاَسَْْقتََلْْفََكأ َياَهاَْوَمنْ َْْجِيع  ح 

َ
نََّماْأ

َ
َياْفََكأ ح 

َ
اْاِلَّاَسْْأ ْ﴾ َْجِيع 

كىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ياكى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان ﴿تەرجىمىسى: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
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بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە، ئۇ پۈتكۈل ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەندەك بولىدۇ. كىمكى بىر ئادەمنى 
تىرىلدۈرسە )يەنى قۇتقۇزۇۋالسا ياكى ھايات قېلىشىغا سەۋەبچى بولسا( پۈتكۈل ئىنسانالرنى 

 ئايەت(.-19مائىدە  / سۈرە-1) ﴾تىرىلدۈرگەندەك بولىدۇ
ز ھەر چېكى  ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش دېمەكتۇرب لېكىن ئۇنىي زىيانكەشلىكى 
ئاساسەن ئۆزىگە بولىكۇ  ز ھەرلىك نەرسىلەرنى تېرى ب ياساشب سېتى  قاتارلىق 
قىلمىشالر ماھىيەتتە باشقىالرنى قەستلەپ ئۆلتۈرۈش بولۇپب ئۇنكا  قىلىشتىكى 

بۇ خىل قاتىللىق نۇراۇن كىشىلەرنىي ھاياتىغا زامىن  مەقسەت پۇل تېپىشتۇر.
”  د  ئېيتىلغانك ك:« قۇرئان كەرىم»بولىكۇب شۇڭا ئۇ قىراىنچىلىقتۇر. خۇددى 

بولۇپب كەچۈرگىسىا جىنايەتتۇرب قاتىللىق ئىسالم “ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەنلىك
ىر تتىمۇ ئەڭ ئېغىر دىنىكا گۇناھى كەبىر )چوڭ گۇناھ( بولۇپب بۇ دۇنيادىمۇب ئاخ

 د  مۇنكا  دېيىلگەن :« قۇرئان كەرىم» جازااا ئۇچرايكۇ.

مُْ﴿
 
ي َطاِنْفَإِنَُّهْيَك ْالشَّ ُْخُطوَاِت ْيَتَّبِع  ي َطاِنَْوَمن  ْالشَّ ُخُطوَاِت الَْتَتَّبُِعوْا ِيَنْهَمنُوْا ْاذلَّ يَُّها

َ
َشاءِْوَال ُمن َكرِْيَاْأ  ْْ﴾ُرْبِال َفح 

مۇئمىنلەر! شەيتاننىڭ كەينىگە كىرمەڭالر، كىمكى شەيتاننىڭ كەينىگە ئى ﴿تەرجىمىسى: 
   ﴾ھەرىكەتلەر( گە، يامان ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ-كىرىدىكەن، شەيتان ئۇنى قەبىھ )سۆز

 ئايەت(-93نۇر  /سۈرە -94)
ز ھەر بولسا ئوارىلىقب بۇالڭچىلىقب قاتىللىق قاتارلىقالرنىي مەنبەسىكۇرب 

د  تەسارىرلەنگەن شەيتاننىي جىنايى « قۇرئان كەرىم»زىيانكاشلىقى ز ھەرنىي 
قا « ز ھەرلىك ئىبلى »قىلمىشلىرى بىلەن تامامەن ئوخشاش. ز ھەر ساتقۇچىالر 

ئەگەشكۈچىلەر بولۇپب ئۇالرنىي پۇلغا بولغان ھېرىسمەنلىكى ئۇالرنىي ئىمانىكىن 
دۆلەت قانۇنىنى ئاياغ ئاستى ئېشىپ چۈشىكۇ. ئۇالر پايكا قوالىشىپب شەرىئەتنى ۋ  

 قىلىكۇب ئۇالر شەيتاننىي قول چوماقلىرى بولۇپب ئىمانكىن پەيكىنپەي ئازاانالردۇر.
ئىسالم دىنىمىا يەنە شۇنكا  قارايكۇكىب ز ھەرلىك نەرسىلەرنى تېرى ب ياساشب 
سېتىشتىن تاپقان پۇلمۇ پاسكىنا بولۇپب ئۇ پۇلنى تۇرمۇشقا ئىشلىتىشكە بولمايكۇب 

الھ يولىكا ئىشلىتىشكە تېخىمۇ بولمايكۇ. ئەبۇ ھۇر ير  ر زىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئال
 رىاايەت قىلىنىكۇكىب ر سۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋ سەللەم مۇنكا  دېگەن: 

 بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنكا  د يكۇ:
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ْْنْ عَْ]
َ
َْصْْاهللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْْاَلْقَْْةَْرَْيْ رَْْهُِْبْأ ِْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْاهللُّْْلَّ ُِْْلْبَْقْ يَْْالٌَْْبْيَِّْْطْاَِلْعَْتَْْاهللَْْنَّْ:ْإ ْ[ابْ يَِّْطْْالَّْإ

  )مۇسلىم توپلىغان( .“ئالالھ پاكتۇر، پەقەت پاك نەرسىنىال قوبۇل قىلىدۇ”
سائاد تنى تەشەببۇس قىلىكۇب -ئىسالم دىنى ئىككى ئالەملىك بەخ 

كۈر ش قىلىشقاب ئۆزىنىي بەخىتلىكب  مۇسۇلمانالرنى ھازىرقى دۇنيا ئۈچۈن تىرىشىپ
گۈز ل تۇرمۇشىنى تىرىشىپ ر نا  تاپقۇزۇشقا ئىلھامالنكۇرىكۇ. لېكىن باشقىالرنىي 
زىيىنى ھېسابىغا پايكا ئېلى ب قانۇنسىا ئۇسۇلالر بىلەن ھارام پۇل تېپى  كويىكا 

ايكۇب بولۇشنى قاتتىق چەكلەيكۇ. ھارام پۇلنى ئائىلىنى قامكاشقا ئىشلىتىشكە بولم
سەدىقىغە ياكى ئالالھ يولىغاب مەسىلەن: ھەج قىلى ب مەساى  سېلى  
قاتارلىقالراا ئىشلىتىشكىمۇ بولمايكۇب ئەگەر ئىشلىتىپ قالسا بىھۇد  چىقىم 

 قىلغان بولۇپال قالمايب تېخى جىنايى مەسئۇلىيەتتىنمۇ قېچىپ قۇتۇاللمايكۇ.

 خەلىققىمۇ بااليىئاپەت ئېلىپ كېلىدۇ.. زەھەر چېكىش، زەھەر سېتىش دۆلەتكىمۇ، 2
دېگەن سۆز ھەممە كىشىگە ناھايىتى تونۇشلۇ . « ئەپيۇن ئۇرۇشى»

 011ئەسىرنىي ئوتتۇرىلىرىغىچەب ئەپيۇن ز ھىرى جۇڭگۇدا -41ئەسىردىن -07
يىلكىن ئارتۇ  خورلۇ  پەيكا قىلىپب دۆلەت ۋ  خەلىققە چەكسىا بااليىئاپەتلەرنى 

يىلالردا ز ھەرنى مەنئىي قىلىغانكىن كېيىنب -0751ىا كەلتۈردى. مەملىكىتىم
شەر پكە ئىگە -دۆلىتىمىا دۇنيادا كەم ئۇچرايكىغان ز ھەرسىا دۆلەت دېگەن شان

بولغانىكىب بۇ بارلىق جۇڭگۇ خەلقى پەخىرلىنىشكە ئەرزىيكىغان شەر پلىك 
اد  يىللىرىكىن بويانب ز ھەر ئاپىتى مەملىكىتىمى-81ئەسىرنىي -41تارىختۇر. 

يەنە پەيكا بولكىب نەتىاىك  ز ھەر چېكى ب ز ھەر سېتىشتىن ئىبار ت ئاللىبۇرۇن 
تۈگىگەن بۇ قەبىھ ئەھاال يېڭىااشتىن باش كۆتۈردى ۋ  باراانسېرى ئەۋج ئېلىپب 

 ھازىرقى جەمئىيىتىمىادىكى بىر چوڭ ئاپەتكە ئايلىنىپ قالكى.
لىقى ۋ  بەختىگە زامىن ز ھەرنىي يامرىشى يۈز مىڭلىغان ئائىلىلەرنىي ئىناق

 -بولكىب چۈنكىب ز ھەر چېكى  خۇمار تۇتىكىغان ھالەتكە يەتكەن ھامانب مال
بىساتىنى خانىا يران قىلىشقا ئېلىپ بارىكۇب ئالتۇن تاغ بولسىمۇ خورىتىپ 
تۈگىتىكۇ. شۇڭا ز ھەر خۇمارىغا گىرىپتار بولغان ياشالر ۋ  ئۆسمۈرلەر ئوقۇشنى 

ەردان بولۇپ يۈرۈشكە مەجبۇر بولكى. ئۇالردىن بەزىلىرى تاشالپب كوچىالردا سەرگ
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ئوارىلىق ياكى بۇالڭچىلىق قىلىپ جىنايەت ئۆتكۈزۈش يولىغا مېڭىپب ئاخىرى 
قانۇننىي جازالىشىغا ئوچرىكى. بەزى ز ھەر چەككۈچىلەر خۇماردىن چىقىرېلى  

بىساتىنى سېتىا تكەنلىكى سەۋ بىكىنب -ئۈچۈنب ھېچنىمىگە قارىماي مال
بالىرىلىرىكىن ئايرىلىپب ئائىلىسىنى ۋ يران قىلكى. ئۇالرنىي بالىلىرى -وتۇنخ

ھۆرمىتىنى يوقىتىپب -زار يىغالپ يۈردىب ئاياللىرى ئۆزىنىي ئىاز ت-كوچىالردا زار
نۇمۇسىنى ساتتىب مانا بۇالر ز ھەر چېكى  كەلتۈرۈپ چىقاراان يامان -ئىپپەت

ىرادىسىنى يوقىتى ب ر ھىي جەھەتتىن ئاقىا تلەردۇر. ز ھەر چېكى  كىشىلەرنى ئ
 ۋ يران بولۇش ھەتتا ھاالك بولۇش د رىاىسىگە ئېلىپ بارىكۇ.

ز ھەرنىي زىيانكەشلىكى د ل شۇنكا  ز ر بولغانلىقى ئۈچۈنب ز ھەر پەيكا 
بولغانكىن كېيىنالب دۇنيا ئەللىرىنىي كەسكىن مەنئىي قىلىشىغا ئۇچرىكى. 

ز ھەرنىي يەر شارىكا يامراپ ئاپەتكە  يىللىرىكىن بېرىب-81ئەسىرنىي -41
يىلىب -0788ئايلىنىشى ھەر قايسى ئەللەر ھۆكۈمىتىنىي دىققىتىنى قوزاىكى. 

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى پۈتۈن دۇنيا خەلقىنىي ز ھەرنىي زىيىنىغا قارىتا 
 خەلقئارالىق”كۈنىنى -46ئاينىي -6بىلكۈرگەن كۈچلۈك ئىنكاسىغا ئاساسەنب ھەر يىلى 

يىلى بىرلەشكەن -0777يىلى ۋ  -0771قىلىپ بېكىتتى. “ ز ھەر چەكلەش كۈنى
قېتىم ئاالھىك  يىغىن  دۆلەتلەر تەشكىالتى ز ھەر مەسىلىسى ھەققىك  ئىككى

چاقىردىب جۇڭگۇ ۋ  نۇراۇن ئىسالم ئەللىرى بۇ ئىككى قېتىملىق يىغىنغا 
كۈرىشىنىي  قاتناشتىب بۇ يىغىنكا ھەر قايسى ئەللەرنىي ز ھەر چەكلەش

تەجرىبىلىرى ئالماشتۇرۇلۇپب بۇنىڭكىن كېيىنكى ز ھەر چەكلەش تەدبىرلىرى 
يىلى -0771تۈزۈپ چىقىلكى. دۆلىتىمىانىي مەملىكەتلىك خەلق قورۇلتىيىمۇ 

ز ھەر چەكلەش توارىسىكا قارار ماقۇللىكىب مەملىكىتىمىانىي جىنايى ئىشالر 
بەلگىلىمىلەر بەلگىلەنكى. ھازىر  قانۇنىكىمۇ ز ھەر جىنايىتى ھەققىك  كەسكىن

مەيلى خەلقئارادا ياكى دۆلىتىمىا ئىچىك  بولسۇنب ز ھەر جىنايىتىگە ز ربە بېرى  
باراانسېرى كۈچەيتىلىااتىكۇب بۇ ھەقتە تەسى  قىلىنغان قانۇنالرمۇ باراانسېرى 

الر قاتتىق بولۇۋاتىكۇ. بەزى ئىسالم ئەللىرىك  ز ھەر جىنايىتى بىلەن شۇاۇلالنغۇچى
پاش بولۇپ قالسا ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىااتىكۇ. بىا جۇڭگۇ مۇسۇلمانلىرى ز ھەر 
چەكلەش كۈرىشىگە پائال قاتنىشىپب ھۆكۈمىتىمىانىي ز ھەرلىك نەرسىلەرنى 
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تېرى ب ياساشب سېتىشقا ز ربە بېرى  كۈرىشىنى قوللىشىمىاب پۈتۈن 
چەكلەش كۈرىشىگە  مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى بىلەن بىرلىكتەب ز ھەر

 تۆھپە قوشۇشىمىا الزىم.

 زەھەر قارشى تۇرۇش مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەزىپىسى زەھەرنى توسۇش،  .3

  :بىاگە تەلىم بىرىپ مۇنكا  د يكۇ د  «قۇرئان كەرىم»ھە  سۇبھەنەۋۇ ۋ تەئەال 

ِمُنوَنْبِاهللِْ﴿ َنَْعِنْال ُمن َكِرَْوتُؤ  ُروِفَْوَتن َهو  ُمُروَنْبِال َمع 
 
 ْ﴾تَك

ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇدىغان، ئالالھقا ئىمان  سىلەر﴿تەرجىمىسى: 
 ﴾ئېيتقان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر
ب پەيغەمبەر ھۇ ئەنھۇدىن رىاايەت قىلىنىكۇكىئەبۇ سەئىك خۇدرى ر زىيەلال

  :ۇ ئەلەيھى ۋ سەللەم مۇنكا  دېگەنسەللەلالھ

َْرِِضَْ] َُدرِىِّ ِبَْسِعيِدْاْل 
َ
ْأ ُْمن َكر اَْعن  ىِْمن ُكم 

َ
َْرأ ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلََّمْقَاَلْ:ْ"َمن  َْصّلَّ ْاهلُلَْعن ُهَْعِنْاِلَِّبِّ

ي مَْ ِ
َعُفْاْل  ض 

َ
ْأ َْ ِ ْقَبَِقل بِِهَْوَذل َتِطع  ْيَس  ْلَم  ْفَبِلَِسانِِهْفَإِن  َتِطع  ْيَس  ْلَم  ْ)روا ْمسلم(ْ[انِْفَل ُيَغيِّ  ُْبَِيِد ِ،ْفَإِن 

كىمكى بىرەر يامان ئىشنى كۆرسە ئۇنى ھەرىكىتى ئارقىلىق توسسۇن؛ سىلەردىن ”
ئۇنداق قىلىشقا قادىر بواللمىسا سۆزى ئارقىلىق توسسۇن؛ بۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا، ئۇنىڭغا 

 )مۇسلىم رىۋايەت قىلغان(“ دىلىدا نارازى بولسۇن. بۇ ئىماننىڭ ئەڭ ئاجىز دەرىجىسىدۇر
بىانى يالغۇز ئۆزىمىاال گۇناھتىن يىرا  «  ەرىھەدى  ش»ۋ   «قۇرئان كەرىم»

ب يامانلىقتىن توسۇشقا كى باشقىالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپبەل ببولۇپ قالماستىن
اخشىلىق ب باشقىالراىمۇ يىاگىال ياخشىلىق قىلىپ قالماستىنيالغۇز ئۆزىم

 -. بىا مۇسۇلمانالر ئۆزىنىال د پ باشقىالرنىي ئۆلۈپقىلىشقا ئىلھامالنكۇرىكۇ
تىرىلىشى بىلەن كاى بولمايكىغان كىشىلەردىن بولماي ر زىل كۈچلەر بىلەن كۈر ش 

 . غان باتۇرالردىن بولىشىمىا كېر كقىلىكى
بىا ز ھەر ساتقۇچىالرب ز ھەر چەككۈچىلەر ئارىسىكا مۇسۇلمان ساالھىيتىكىكى 
كىشىلەر ھەقىقەتەن ئاز ئەمەسلىكىنى ئېچىنغان ھالكا كۆرمەكتىمىا. ز ھەر 

تى ب ز ھەر چىكى  ئۆزىگىمۇب باشقىالراىمۇ زىيان يەتكۈزىكۇ  مىللەتلكىمۇب سې
جەمىيەتكىمۇ زىيان يەتكۈزىكۇ  مۇسۇلمانالرنىي ئوباارىغا داغ تەككۈزىكۇ  ز ھەر 



 

58 

قايسى ”چىكىااتقانالراا بىا چىن قەلبىمىادىن شۇنكا  نەسىھەت قىلىمىاكىب 
ئانىنىي –ئانىسى يو ە ئاتا–پەرز نىتنىي ئاتائانىنىي پەرز نتى يو ە قايسى –ئاتا

كۆزلىرىكىن لۆمۈلك پ ئېقىااتقان ياشلىرىنىب پەرز نىتلەرنىي يۈر كنى ئىاىكىغان 
يالمايااتقان خوتۇننىي باشقىالرنىي يۈزىگە قارى–يىغا سادالىرىنىب ياكى ئەر

مۇشۇالرنىي ھەممىسىنى ز ھەر چىكى  كەلتۈرۈپ خىاالەتچىلىكلىرىنى ۇۇۇ 
چاقىللىرىڭالر ئۈچۈنب ئائىلەڭالر  –ئاناب باال–ارمىكىمۇە ئۆز ڭالر ئۈچۈنب ئاتاچىق

ھۆرمىتىڭالرنى –ئۈچۈن ز ھەر چىكىشنى تاشالڭالر! يۇقىتىپ قويغان ئىاز ت
تېپىاېلىڭالرب يۇقىتىپ قوپيغان ئىتقادىڭالرنى قايتۇرۇپ كىلىپ ئىمان ھىكايىتىگە 

ى بىا ھەقىقانىي سادايىمىا بىلەن شۇنكا  ز ھەر سېتىااتقانالرن“. قايتىپ كىلىڭالر
ئەي ۋىاكانىنى يوقاتقان ز ھەر ھايانكەشلىرى! جىنايى ”ئاگاھالنكۇرىمىاكى: 

قىلمىشىڭالرنى توختىتىڭالر! ئۇنكا  قىلمىساڭالرب قانۇننىي قاتتىق جازاسىغا 
يامان  بىساتىڭالرنىمۇ نابۇت قىلىسىلەر! ئەگەر يەنىال–ئۇچرايسىلەرب ئۆزۈڭالرنىمۇب مال

يولكىن يانمىساڭالرب پىشانەڭلەرگە پۈتۈلگەن تەقكىردىن قۇتۇاللمايسىلەرب قانۇن 
 “ زا  سىلەرنىي قارارگاھىڭالر بولىكۇ. چالىكۇب ئاخىر تتە د سىلەرگە ئۆلۈم سىگىنالى

ئەھلى جامائەت! بۇ جەھەتتە بىا سىلەرگە نەسىھەت قىلىپال قالماستىنب يەنە ز ھەر 
جىنايىتىنى ئۆزىمىانىي ئەمىلى ھەرىكىتى ئارقىلىق  سېتى ب ز ھەر چىكى 

چەكلىشىمىا الزىم. ز ھەر كاساپىتىن قانچىلىغان مۇسۇلمان ئائىلىللىرى ۋ يران 
يېسىرب تۇل خوتۇنالر زارلىنىااتىكۇ  بۇ پاجىئەلىك –بولكى  قانچىلىغان يىتىم

كۆرسەكمۇ  ئەمەلىيەت ئالكىكاب بىا مۇسۇلمانالر ئاڭلىساقمۇ ئاڭلىماسقا سېلىپب
كۆرمەسكە سېلىپب بىر چەتتە قول قۇۋۇشتۇرۇپ قاراپ تۇرسا  بوالمكۇ! ز ھەر چىكىپب 
ز ھەر سېتىپب ئىسالم دىنى ۋ  مۇسۇلمانالرنىي ئوبرازىنى بۇلغىغان مۇناپىقالرنى 
ھەرگىا ئۆز مەيلىگە قۇيۇۋ تمەسلىكىمىاب يۈكسەك مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئۇالرنى 

لكىن يېنىشنى خالىمىغان مۇناپىقالراا قانۇن قۇرالىغا تايىنىپ قۇتقۇزىشىمىاب بۇ يو
قەتئىي ز ربە بىرىشىمىا كېر ك. بۇنكا  قىلى  يالغۇز ئىسالم دىنى ۋ  

ئىكرامىنى قواكاش ئۈچۈن بۇلۇپال قالمايب يەنە جەمئىيەتنى –مۇسۇلمانالرنىڭال ئىاز ت
ىرىمىانىي ئۆسۈپ ز ھەرنىي چىرىتىشىغا ئۇچراشتىن ساقالپب كېيىنكى ئەۋالدل
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يېتىلىشىنى ياخشىب مەد نىي ئىاتىمائىي مۇھىتقا ئىگە قىلى  ئۈچۈنكۇرب دېمەكب 
ز ھەرنى توسۇشب ز ھەرگە قارشى تۇرۇش بىا مۇسۇلمانالرنىي مەسئۇلىيتىكۇر. بۇ 
ئەمەلنى  ئادا قىلسا ب بۈ دۇنيا ئۈچۈنمۇب ئاخىر ت ئۈچۈنمۇ ياخشى ئى  قىلغان 

 بى ناھايىتى ز ر بولىكۇ.د ب ئۇنىي ساۋا–بولىمىا
 د يكۇ:شۇنكا  د  « قۇرئان كەرىم»تائاال ئالالھ ئېسىمىاد  بولسۇنكىب 

اَْقَتَلْْن﴿مَْْ س  َِْْنف  ْْبَِغي  وْ َْنف س 
َ
ر ِضِِْْفْْفََسادْ ْأ

َ نََّماْاِل 
َ
اْاِلَّاَسَْْقَتَلْْفََكأ َياَهاَْوَمنْ َْْجِيع  ح 

َ
نََّماْأ

َ
َياْفََكأ ح 

َ
ْأ

اْاِلَّاَسْ ْ﴾ َْجِيع 
كىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ياكى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان ﴿تەرجىمىسى: 

بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە، ئۇ پۈتكۈل ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەندەك بولىدۇ. كىمكى بىر ئادەمنى 
تىرىلدۈرسە )يەنى قۇتقۇزۇۋالسا ياكى ھايات قېلىشىغا سەۋەبچى بولسا( پۈتكۈل ئىنسانالرنى 

 ئايەت( -14مائىك   /سۈر  -5) ﴾ندەك بولىدۇتىرىلدۈرگە
ئالالھ تائاال بىالەرنى ھەر تۈرلۈك ز ھەرلەرنىي ھاالكىتىكىن ساقلىسۇنب 

ھەممىمىانى تەۋبە قىلغۇچىالردىن قىلسۇنب تەۋبىمىانى قۇبۇل قىلىپب ئىككىال 
 سائادىتىگە مۇيەسسەر قىلسۇنب ئامىن!-ئالەمنىي بەخ 

   ْ 
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 )جۈمە(كۈنى -40ئاينىي -6
 

 روزا - ئىسالم دىنىدىكى بەش پەرزنىڭ بىرى

ِٰنْالرَِّحي مِْ ي َطاِنْالرَِّجي ِمِْْمْسِبْاهللِْالرَّْح  ُعو ُذْبِاهللِِْمَنْالشَّ
َ
ْأ

َْاَْ
 
ِْْهلِلِْْدُْمْ ل ْيْخَْاذلَّ ِْْانَْضَْمَْرَْْرَْهْ شَْْصَّ ِْْوَْْلِْض ْفَْال ْب اِِْلَْسِْوْ مَْْهُْلَْعَْجَْ،ْوَْْانَِْسْحْ اال  ْانِْرَْفْ غُْال ْْوَْْوِْفْ عَْالْ ْلِْيْ م 

َ
َْلْزَْن ْ،ْأ

ِْْادْ هُْْهنَْرْ قُْال ْْهِْيْ فِْ ْنَْيِّْبَْوَْْاِسْلنَّْل ْانِْقَْرْ فُْال ْىْوَْدَْهُْال ْْنَْمِْْات 
َ
َْ،ْأ ْْ ُْدُْْح  ََِْعَ ْوَْتَْتَْْاُلْزَْتَْْالَِْْتْ الَّْْهِْمِْعَْْن ّْلَّ ُُْْكِِِّْفْْادِْبَْعِْْال ََْْعَ

ْوَْانْ مَْزَْ ،ْ
َ
ْْدُْهَْشْ أ

َ
ِْْالَْْنْ أ َِْْلَْإ ََْْشِْْالَْْ ُْدَْحْ وَْْاهللُْْالَّْا َْْلُْْي

َ
َْْبْجَْوْ أ ِْْلُْانَْضَْمَْرَْْرِْهْ شَْْ َْوْ َصْْادِْبَْعِْْالْ ََعَ ََْْفْاعِْضَْ، ْمُْهُْل

ْ
ُ ْعِْالْ وْوَبْنُْاذلُّْْرَْفِْغْ يَْوَْْورَْجُْاِل  ْ،ْوَْانَْيَْص 

َ
ْْدُْهَْشْ أ

َ
َْيُْْنَََْكْْوُلُْسُْرَْوَْْ ُْدُْبْ اْعَْدْ مَُّْمَْْنَّْأ ِْْانَْضَْمَْرَْْرَْهْ شَْْصُّ ْاََعَْطْْدِْيْ زِْمَْب ْت 

ِْوَْْةْ لََْصْْنْ مِْ ِْوَْْةْ قَْدََْصْوَْْهنْ رْ قُْْةِْوَْلَْت ْ،َْصْانْ َسْحْ ا ْْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ْْوَْْْهِلََِْعَ
َ
ْأ ِْحَْص  ِْتْالَْوَْتَْْوَْْورُْهُْالشُِّْْتْبَْاقَْعَْاْتَْمَْْهِْاب

ْ
َ َْْمَْلَّْسَْْوَْْانُْمَْزْ اِل  اْكَْيْ لِْس ْت ْ ثِْم  ْاْ.ي 

ْ
َ
ْ:ْْدُْعْ اْبَْمَّْأ

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇمب  ھۆرمەتلىك جامائەتلەر!

چۇېكى   ئىشۇىكلىرىمىانىتاشۇالپ كېلىااتقۇانب  سايەبۈگۈن ھەممىمىاگە 

بېرىمىا.بۇۇ  بېشۇار تش ۇئالكىكا تۇراان مۇبار ك مېھمانب  سېخى ئەلچىۇكىن خۇ

 ر زىسىكۇر.رامىاان قىلغان  پەرزد ل ئالالھ بىاگە 

ْْايَْ﴿ :بۇ ھەقتە مۇنكا  دېكىتائاال ئالالھ    
َ
ِْهَْيُّْأ اَْمـكَْْا ُْيَْصِّْالْمُْكُْيْ لَْعََْْبْتِْواْكُْنُْهمَْْينَْاْاذلَّ

َْْبْتِْكُْ ََِْعَ  ْ﴾ْونَْقُْتَّْتَْْمُْكَْلَّْعَْلَْْمْ كُْلِْبْ قَْْنْ مِْْنَْيْ ْاذلَّ
مۆمىنلەر )گۇناھلىرىڭالردىن( ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، ئى ﴿ تەرجىمىسى:

قىلىنغاندەك سىلەرگىمۇ )رامىزان  ئىلگىرىكىلەرگە )يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە( روزا پەرز
 ئايەت(-081بەقەر   /سۈر -4) ﴾قىلىندى روزىسى( پەرز

َْصْْاهللِْْوَلْسُْرَُْْتْعْ مِْسَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْرَْمَْعُْْنِْاب ْْنِْعَْ] ِِْْنَْبُْ:ْوُلْقُْيَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ْْ ُْلَْسْ اْل  ََْعَ
َْخْ  ْْةِْادَْهَْشَْْس 

َ
ْإِْْالَْْنْ أ

ْوَْْاهللُْْالَّْإِْْـهَْلٰ
َ
ْرَْدْ مَُّْمَْْنَّْأ ِْوَْْاهللِْْوُلْسُْا ْإ

ِْوَْْةِْلَْالصَّْْا ِْقَ إ
َْْجِّْحَْوَْْةََِْكْالزَّْْاءِْتَْيْ  ْ ِْوْ َصْوَِْْتْيْ ال 

ْ(هِْيْ لَْعٌَْْقْفَْتَّْمُْ)ْْْ[انَْضَْمَْرَْ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&ID=154#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&ID=154#docu
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: مەن پەيغەمبەر ھەدىس رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېدى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئىبنى ”
ئاڭلىدىم : ئىسالم دىنى بەش ئاساس ئۈستىگە  ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

قۇرۇلغان؛ ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئەلچىسى دەپ 
ھەج قىلىش، ۋە رامىزان  ھنى، زاكات بېرىش، بەيتۇلالشئوقۇ گۇۋاھلىق بېرىش، ناماز

 “.روزىسىنى تۇتۇش

ٌِْْلْجُْرَْْاءَْجَُْْلْوْ قُْيَْْاهللِْْدِْيْ بَْعُْْنِْب ْْةَْحَْلْ َطْْنْ عَْ] َْصْْاهللِْْولِْسُْْرََِْلْإ ْْنْ مِْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ
َ
ْْدْ َنْ ْلِْهْ أ

ِْثَ ْرَْائ
ْالرَْ
 
َِْْسْأ ِْوْ َصْْيَّْوَْدُْْعُْمَْس ْن ْحَْْوُلْقُْاْيَْمَْْهُْقَْفْ نَْْالَْوَْْهِْت َْْوَْاْهُْذَْإِْاْفَْنَْْدَِْتَّ ْس ْي

َ
َْصْْاهللُِْْلْوْ سُْرََْْلُْْاَلْقَْفَْْ ِْلَْاْلسْ ْنِْعَُْْلْك ّْلَّ

ْوَْلََْصُْْسَْخْ ْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْاهللُْ َِِْْفْ ْات  ُْغََْْلَّْعَْْل ْهَْْاَلْقَْْال لَي لَةِْوَْْ ِْوْ اْل  ْْالَّْإِْْالَْْاَلْقَْْنَّْهُْي 
َ
ْاهللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْْعَْوََّْطْتَْْنْ أ

َْصْ ُْغََْْلَّْعَْْل ْهَْْاَلْقَْْانَْضَْمَْرَْْرِْهْ شَْْا ُْيَِْصْوَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ِْْالَْْاَلْقَْْ ُْي  ْْالَّْإ
َ
ْاهللِْْوُلْسُْرَْْرَْكَْذَْوَْْاَلْقَْْعَْوََّْطْتَْْنْ أ

َْصْ ْهَْْاَلْقَْفَْْةَََْكْالزَّْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ُْغََْْلَّْعَْْل  ِْْالَْْاَلْاْقَْهَْي  ْْالَّْإ
َ
ْفَْْاَلْقَْْعَْوََّْطْتَْْنْ أ

َ
ْالَْْاهللِْوَْْوُلْقُْيَْْوَْهُْوَُْْلْجُْالرَّْْرَْبَْدْ ك

ْ
َ
زِْأ

ْْدُْيْ  ْْالَْاْوَْذَْْهَََْعَ
َ
َْصْْاهللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْفَْْهُْنْ مُِْْصْقُْنْ أ ْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ

َ
 (هِْيْ لَْعٌَْْقْفَّْتَْ)مُْْْ[َقْدََْصْْنْ إُِْْلْجُْالرَّْْحَْلَْفْ أ

نەجدە ئەھلىدىن چاچلىرى چۇۋۇق بىر  :تەلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ  مۇنداق دەيدۇ”
دەۋاتقانلىقىنى  نەرسىلەرنى كەلدى، بىز ئۇنىڭ بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا

قۇالق ، كېلىۋىدى چۈشىنەلمىدۇق، يېقىن دېگەنلىكىنى ئۇنىڭ نېمە لېكىن ،ئاڭلىدۇق
 ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا ئىسالم دېگەنسوراۋېتىتتۇسوئال ئۇ ئىسالمدىن  سالساق

بىر كېچە كۈندۈزدە بەش ۋاقىت ناماز ئوقۇشتۇر دېدى، ئۇ كىشى مەن ئۇنىڭدىن زىيادە قىلسام 
پەيغەمبەر . دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نەپلە قىلساڭ بولىدۇ دېدى ،بوالمدۇ

ئۇ كىشى بۇنىڭدىن باشقا دېدى،  رامىزان روزىسىنى تۇتۇشتۇر الم دېگەنئەلەيھىسساالم ئىس
روزا بارمۇ دېۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نەپلە قىلساڭ بولىدۇ دېدى، پەيغەمبەر 

مۇ بارمۇ دېدى، پەيغەمبەر سىئەلەيھىسساالم يەنە زاكاتنى تىلغا ئالدى، ئۇ كىشى بۇنىڭ غەيرى
ئارتۇقمۇ  ڭدىنبولىدۇ دېدى، ئاندىن ئۇ كىشى مەن بۇنى ئەلەيھىسساالم نەپلە قىلساڭ

بۇرۇلۇپ قايتىپ كەتتى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  چەلمايمەن، كەممۇ قىلمايمەن دېگىنىقى
 “.بولسا نىجاتلىققا ئېرىشتى دېدى ئەگەر مۇشۇ كىشى راستال دېگەن

 ادا پەرزبىا ر زىنىۇي ئىسۇالم دىنىمىۇ يۇقىرىقى ئايەت ۋ  ھەدىسلەردىن بدېمەك
ئىككىنچۇۇى  ھىارىيەتنىۇۇير زىسۇۇى رامىۇۇاان ئىبۇۇاد ت ئىكەنلىكىنۇۇى كۇۇۆر لەيمىا. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=55
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نىۇي  “و  ٌَْصـ”د پ ئاتايۇكۇ.  “و  ٌَْصـ”نى ئەر ب تىلىكا بولغان. ر زا مەدىنىك  پەرزيىلى 
سۇۆز  دېۇگەن-مەنىلەرد ب ر زا دېگەن “تۇتما ب ساقالشب توختىما ”مەنىسى  لۇاەت
 دېگەن بولىكۇ.  “كۈن”يغۇر تىلىغا كىرگەن سۆز بولۇپب تىلىكىن ئۇپارس  يئەسلى

ــ”ر زا يەنۇۇى  مۇسۇۇۇلمانالرنىي تۇۇاڭ ”مەنىسۇۇى بولسۇۇا  نىۇۇي شۇۇەرىئەتتىكىْ“و  ٌَْص
-رازىلىقۇى ئۈچۇۈن يۇېمەك سەھەردىن باشالپ كۈن ئولتۇراانغا قەد ر ئالالھ تائاالنىۇي

 مەنىك .  دېگەن “ئۆزىنى بىر كۈن تۇتۇۋالما  ئايال بىرگە بولۇشتىن-ب ئەرتىنئىچمەك
ر زا تۇتقۇان كىشۇىگە كاتتۇا ئەجىۇر مۇكاپۇات بېرىۇكىغانلىقىنى  تائاال ئالالھ 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ھەدى  قۇددۇسىكا مۇنكا  بايان قىلىكۇ.

ْْنْ عَْ]
َ
ِْْبْ أ ْاهللَِْعن ُهَْيُقوُلْقَاَلَْرُسوُلْاهلُلُْهَري َرَةَْرِضَ َْعَمِلْاب ِنْهَدَ ْاهلُلَْعلَي ِهْوََسلََّمْقَاَلْاهلُلَْصّلَّ ُُكُّ

ْفََلْيَْ َحِدُكم 
َ
َياُ ُْجنٌَّةَْوإَِذاََْكَنْيَو ُ َْصو ِ ْأ زِيْبِِهْوَالصِّ ج 

َ
نَاْأ

َ
َياَ ْفَإِنَُّهِِْلْوَأ ْالصِّ ْإاِلَّ َْلُ ْفَإِن  َخب  َْواَلْيَص  ر فُث 

ْ ْإِنِّ ْقَاتَلَُهْفَل َيُقل  و 
َ
َحٌدْأ

َ
َيُبِْعن َدَْسابَُّهْأ ط 

َ
ائِِمْأ ْبَِيِد َِْْلُلُوُفْفَِمْالصَّ د  ُسُْمَمَّ ِيَْنف  ُرٌؤَْصائٌِمَْواذلَّ ْاهللِْْام  ِمن 

ِمهِْ َْربَُّهْفَِرَحْبَِصو  َطَرْفَِرَحَْوإَِذاْلَِِقَ ف 
َ
رَُحُهَماْإَِذاْأ ائِِمْفَر َحَتاِنَْيف  ْلِلصَّ ِْ  (هِْيْ لَْعٌَْْقْفَْتَّْمُْ)ْ[رِيِحْال ِمس 

ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ،پەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ رەيرەئەبى ھۇ”
ئادەم بالىسىنىڭ بارلىق قىلغان ئەمەلى  :ئالالھ مۇنداق دېدىمۇنداق دېدى:  ئەلەيھىسساالم

مەن ئۇنىڭ  ،ھەقىقەتەن روزا مېنىڭ ،پەقەت روزا بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،ۈنئۆزى ئۈچ
 ،بىرىڭالر  روزىدار بولسا دىنىلەراندۇر. ئەگەر سمۇكاپاتىنى ئۆزۈم بېرىمەن، روزا قالق

 ئەگەر ئۇنى بىرى تىللىسا ياكى ئۇرۇشۇپ قالسا كۆتۈرمىسۇن، ۋغاەغ ئېغىزىنى بۇزمىسۇن،
، ئەلۋەتتە لكىدە بولغان ئالالھ بىلەن قەسەمنى ئىې، مۇھەممەدنىڭ جدېسۇن‹ مەن روزىدار›

ئىتارنىڭ پۇرىقىدىنمۇ خۇش  ھۇزۇرىداروزىدار كىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى ئالالھنىڭ 
بار، بىرى ئىتتار قىلغان چاغدا ،  پۇراقتۇر. روزىدارنى خۇرسەن قىلىدىغان ئىككى خۇشاللىق

 “.يەنە بىرى ئالالھ بىلەن ئۇچراشقاندا تۇتقان روزىسىدىن خۇرسەن بولۇشىدۇر
اۋاملىق دتائاالاا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ مۇبار ك ئايغا يېتىشىگە ئالالھ 

 دۇئا قىالتتى.

ْْنْ عَْ]
َ
َْأ ْن ِْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْس  ِْعُْدْ يَْْنَََْكْْ ُْلَْالسَّْْهِْيْ لَْعَِِْْبَّْاِلَّْْنَّْا ِْْنََْكْفَْْانَْضَْمَْرَْْوغِْلُْبُْوْب ْرُْهْ شََْْلْخَْاْدَْذَْا

ْْا ُْوَْرَْ[ْ)انَْضَْمَْاْرَْنَْغْ لِّْبَْْوَْْانَْبَْعْ شَْْوََْْبْجَْْرَْاِِْفَِْلَْْكْ ارِْامهللْبَْْ:ْاَلْقََْْبْجَْرَْ
َ
َْأ ِِْْْفْاِنََْبَْوْالطَّْْدُْْح 

َ  (ِطْسَْوْ اِل 
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رىۋايەت قىلغان ھەدىستە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ەنھۇدىنئ ئەنەس رەزىيەلالھۇ”
شكە داۋاملىق ئالالھتىن تىلەپ دۇئا ىترامىزانغا يې : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى

، شەئبان ئېيىدا ئېيىدارەجەپ  ۈچۈنئ بىز ،قىالتتى، رەجەپ ئېيى كىرسە ئى ئالالھ
 “ .يەتكۈزگىنرامىزانغا بەرىكەت بەرگىن بىزنى 

 خۇتبىلىرىكۈنلىرىكىكى ئاخىرىكىكى  ئېيىنىي شەئبانپەيغەمبىرىمىانىي 
ئاساسەنب ئىنسانالر ئۈچۈن ھىكايەت ۋ  توارا يولنى كۆرسەتكۈچىب ھە  بىلەن 

قىلغان ئەمەللەرگە  مۇبار ك رامىاان ئېيىنى قەدىرلەپب ئايرىغۇچى بۇباتىلنى 
ئازاد قىلىاالىكىغان ئەڭ   ۋز ختىند گەد نلەرنىبېرىكىغانب  ساۋابھەسسىلەپ 

 .بېرى  بۇالتتى بېشار تش ۇكەلگەنلىكى بىلەن خ يېتىپ پۇرسەتياخشى 
َْصْْاهللِْْوُلْسُْاْرَْنَْبََْطْخَْْ:ْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَِْْسِّْرِْافَْالْ ْانَْمَْلْ سَْْنْ عَْ] ْنْ مِْْ ْ وْ يَْْرِْْهخِِِْفْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ

ْْاَلْقَْفَْْانَْبَْعْ شَْ
َ
ْْدْ قَْْاُسْاْاِلَّْهَْيُّْأ

َ
ٌْخَْْةٌْلََْْلْ ْهِْيْ فِْْرٌْهْ شَْْكٌْارَْبَْمُْْرٌْهْ شَْْمٌْيْ ظِْعَْْرٌْهْ شَْْمْ كُْلََّْظْأ ْْنْ مِْْي 

َ
ْاهللَُْْلْعَْجَْْرْ هْ شَِْْفْلْ أ

ِْبِْْهِْيْ فَِْْبْرَّْقَْتَْْنْ ْمََْع ْوَُّْطْتَْْهِْلَِْْلْ ْا َْيَْقِْوَْْةْ يضَْرِْفَْْهُْامَْيَِْصْ َْْنَْمِْْةْ لَْص 
 
ِْاْل ْْنْ مَْكَْْنَََْكْْي 

َ
ْنْ مَْوَْْا ُْوَْاْسَْمَْيْ فِْْةْ َضْيْ رِْىْفَْدَّْأ

ْ
َ
ْفَْدَّْأ ْْنْ مَْكَْْنَََْكْْةْ يضَْرِْفَْْهِْيْ ى

َ
ْسَْدَّْأ ْسَْيمَْفِْْةْ يضَْرِْفَْْيَْعِْبْ ى ِْالصَّْْرُْهْ شَْْوَْهُْوَْْا ُْوَْا ُْالصَّْوََْْب  َّْْهُْابَْوَْثََْْب  ْرُْهْ شَْوَْْةُْنَْال 

َِْصْْيهِْفِْْرََْطْفَْْنْ مَْْنِْمِْؤْ مُْال ُْْقْزْ رِْْهِْيْ فِْْادُْدَْزْ يَْْرٌْهْ شَْوَْْاةِْاسَْوَْمُْال ْ ِْنُْذِلُْْة ْرَْفِْغْ مَْْنَْاََْكْمْ ائ َْلُْْنَََْكْوَْْارِْاِلَّْْنَْمِْْهُْتَْبَْقَْرََْْقْتَْعَْوَْْهِْوب
ُْْلْثْ مِْ

َ
ِْغَْْنْ مِْْ ِْرِْجْ أ ْْي 

َ
ْْنْ مَِْْصْقِْتَْنْ يَْْنْ أ

َ
َْْوَْْةَْمَْيْ زَْخُْْنُْابْ ْا ُْوَْرَْ)ْ[ءٌَْشْ ْ ِْرِْجْ أ ْ(ِِقُّْهَْيْ ال 

بىزگە  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، ئۇ مۇنداق دېدى :سەلمان ”
كۈندە خۇتبە سۆزلەپ ئاخىرىقى ئېيىنىڭ  پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم شەئبان

 ڭئايدا مى ەلدى. ئۇك سىلەرگە مۇبارەك بىر ئاي سايە تاشالپ !ئەي ئىنسانالر :مۇنداق دېدى
قىلدى. ئۇنىڭ  قەدىر كېچىسى بار. ئالالھ ئۇنىڭ روزىسىنى پەرزئايدىن ياخشى بولغان 

كېچىلىرىدە ناماز ئوقۇشنى نەپلە قىلدى، كىمىكى بۇ ئايدا بىر ياخشى خىسلەت بىلەن 
ئادا قىلغان  ئالالھقا يېقىنچىلىق ئىزدەيدىكەن، بۇنداق كىشى رامىزاندىن باشقا ۋاقىتتا پەرز

ئەمەلنى ئادا قىلىدىكەن بۇ  . بۇ ئايدا بىر پەرزدۇئوخشاش پەزىلەتكە ئېرىشى ئادەملەرگە
، بۇ ىشىگە ئوخشاش پەزىلەتكە ئېرىشىدۇئادا قىلغان ك ئايدىن باشقا ۋاقىتتا يەتمىش پەرز

ئېيىدۇر. بۇ ئايدا  ۋەرلىكبارا سەبىر ئېيىدۇر. سەبىر قىلىشنىڭ مۇكاپاتى جەننەتتۇر. بۇ
ئىتتار  نداق بىر كىشى بۇ ئايدا بىر روزىدارنىئمىنلەرنىڭ رىزقى زىيادە قىلىپ بېرىلىدۇ، قامۇ
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گەردىنىنى ئازاد دوزاختىن  ،، بۇ ئۇنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغتىرەتقىلدۇرىدىكەن
ئەجرىگە ئوخشاش ئەجىر  ۇرغۇچىالرنىڭقىلد قىلىۋېلىش بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىتتار

 “.مايدۇبولىدۇ، لېكىن ئىتتار قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىدىنمۇ ھېچ نەرسە كەم بول

 رامىاان ئېيىكا قىلىكىغان مۆمىنلەرگە تەستىققىيامەتنى  بئالالھقا ئىشەنگەن
ئەي مۇسۇلمان  ب. شۇڭابېرىكۇكەڭ قىلىپ تېخىمۇ  مەرھەمىتىنىپەزلى  تائاال ئالالھ

 ئالالھتىن بكۈتۈۋااليلىبۇ بەرىكەتلىك ئاينى  ەنبىل تەييارلىق! پۇختا  قېرىنكاشالر
ياخشى ئەمەللىرىمىانىيب تۇتقان ر زىلىرىمىانىيب قىلغان  لەيلىبنىااتلىق تى

ئوقۇاان نامازلىرىمىانىي ئالالھ ئالكىكا مەقبۇل بولىشىغاب گۇناھلىرىمىانىي 
 ەنبىل ئەمەللەرياخشى كۈنلىرىمىانى مەاپىر ت بولىشىغا كۆپ دۇئا قىاليلى! 

ب پايكا قىلغان ئاتائالالھ سىلەرگە ئاي بۇ  بقويۇڭالركىشۇنى بىلىپ  ! يلىئۆتكۈز
بىباھا  بقىممەتلىكب ئالالھنىي بولمايكىغان قازىيان تارتىش قەتئىيب ئالىكىغان

نىي ئۈچۈن بۇ ئاينى شۇ پۇرسەتتۇر. ياخشىجەننىتىگە ئېرىشىكىغان تېپىلماس 
 قىلىا تمەڭالر! زاياتاماشا بىلەن –ئويۇن باەپلەت بىلەن

ْْنْ عَْ]
َ
َْأ ِْمَْْنِْب ِْْسْن ْال َْصِِْْبُّْاِلَّْْاَلْقَْفَْْانَُْضْمَْرََْْلْخَْدَْْاَلْقَْْامَْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْْ  ِْْ:ْمَْلَّْسَْْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ اْذَْهَْْنَّْإ

ٌْخَْْةٌْلََْْلْ ْيهِْفِْْوَْْمْ كَُْضَْحَْْدْ قَْْرَْهْ الشَّْ ْْنْ مِْْي 
َ
ْمَْرْ هْ شَِْْفْلْ أ ْفَْهَْمَْرَْحَْْنْ ، َْْ َْرَْحَْْدْ قَْا

 
َْاْل َْخَْْ ُْرََْيْ ْالَْوَْْهُُْكَّْْي  ْاِْهَْي  ْالَّْا

ْ[ْْ)و ٌْرَُْمْ 
َ
ْ(ةَْاجَْمَْْنُْبْ اِْْهُْجَْرَْخْ أ
 ۇنداقم ھەدىستە، ئۇقىلىنغان ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت ”

بۇ د ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيتتى: رامىزان ئېيى كىرسە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەدېدى : 
، بار ېچەك بۇ ئايدا مىڭ ئايدىن ياخشى بولغان بىركەلدى،  رامىزان ئېيى سىلەرگە يېتىپ

. ئۇنىڭ ۇپۈتۈن ياخشىلىقتىن مەھرۇم قالغان بولىد ،مكى بۇ كېچىدىن مەھرۇم قالىدىكەنكى
 “.ياخشىلىقىدىن پەقەت مەھرۇم قالغۇچىالر مەھرۇم قالىدۇ

بااالنغانب گۇناھ ئالالھقا بىا مۆمىنلەرنى تائاال ئېيى ئالالھ رامىاان  بۇ  
چىقى   تەربىيەلەپيىرا  تۇرىكىغان تەقاادار مۇسۇلمانالردىن قىلىپ  مەسىيەتتىن

. ئالالھ بۇ ئايكا بارلىق كۇرۇستۇرئۈچۈن ر ھمەت قىلىپ ئاچقان بىر ئايلىق 
 يېتىشنىيتەقاادارلىققا  ھەقىقىيب يوللىرىنى ئېتىپ تاشلىكى مەئسىيەت-گۇناھ

 تەربىيە ئۇسۇلىنى كۆرسەتتى.
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 د  مۇنكا  د يكۇ :« رىمقۇرئان كە»ئالالھ تائاال 
ْْايَْ﴿

َ
ِْهَْيُّْأ ْاذلَّ كُْنُْهمَْْنَْيْ ا َْْبْتِْاْكُْمَْكَْْا ُْيَْالصِّْْمُْكُْيْ لَْعََْْبْتِْوْا ََِْعَ  ﴾ونَْقُْتَّْتَْْمْ كُْلَّْعَْلَْْمْ كُْلِْبْ قَْْنْ مِْْنَْيْ ْاذلَّ

سىلەرگە  ،ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن )گۇناھلىرىڭالردىن(ئى مۆمىنلەر ﴿ تەرجىمىسى:
رامىزان )قىلىنغاندەك سىلەرگىمۇ  روزا پەرز( ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگەيەنى (ئىلگىرىكىلەرگە 

 ئايەت(-051بەقەرە  /سۈرە -4) ﴾قىلىندى پەرز (روزىسى

ْْنْ عَْ]
َ
َْصْْاهللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْْاَلْقَْْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ ْانََْضْمَْرَْْرُْهْ شََْْلْخَْاْدَْذَْإِْْ:ْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ

ْحَْتِْفُْ ْْت 
َ
َْْاُبْوَْب ْأ

 
ْقَْلِّْغُْْوَْْةِْنَّْال ْْت 

َ
ُْاطِْيَْالشَِّْْتْلَْسِْلْ سُْْوَْْمَْنَّْهَْجَْْاُبْوَْب ْأ ْ(مٌْلِْس ْمُْْا ُْوَْرَْ)ْ[ي 

پەيغەمبەر  ھەدىستە،نھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان رەزىيەلالھۇ ئە ئەبى ھۇرەيرە”
 چىلىدۇ،ېقاچان رامىزان ئېيى كىرسە جەننەتنىڭ ئىشىكى ئ :مۇنداق دېدى  ئەلەيھىسساالم

 “.جەھەننەمنىڭ ئىشىكى تاقىلىدۇ ۋە شەيتانالر باغلىنىدۇ

ِْجَْْنْ عَْ]ْ َْصْْاهللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْْالَْقَْاْمَْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْاهللِْْدِْبْ عَْْنِْب ْْرِْاب ِْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ْمْ ُصْيَْل ْفََْْتْمْ اُْصْذَْ:ْإ
ُْبَْوََْْْْعُْمْ سَْ ِْوَْْكَْص  ْْعْ دَْ،ْوَْمِْآثَْمَْال ْوَِْْبْذْ كِْال ْْنِْعََْْْْانُْسَْل

َ
َْذَْأ

 
َْ،ْوَْْ ِْادِْىْاْل ،َْْْْامِْيَِْصْْ َْوْ يَْْةٌْنَْيْ كِْسَْوَْْارٌْقَْوََْْْْيْ لَْعَْْنْ كُْْل 

ْفِْْ َْوْ يَْْل ْعََْت ْْالَْوَْ ْ)ْ[ْاءْ وَْسََْْْْامِْيَِْصْْ َْوْ يَْ،ْوَْْكَْرِْط 
َ
ْْنُْابْ ْهُْجَْرَْخْ أ

َ
ْ(ةَْبَْي ْشَِْْبْ أ

ەمبەر قىلىنغان ھەدىستە پەيغ ئەنھۇدىن رىۋايەت رەزىيەلالھۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ”
ۋە تىلىڭمۇ يالغان  كۆزۈڭ ئەگەر روزا تۇتساڭ قۇلىقىڭ، ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى:

 ئازار بېرىشنى خىزمەتكارىڭغا ،م ئىشالرنى قىلىشتىن روزا تۇتسۇنھارا ،سۆزلەشتىن
روزا كۈنىڭ سالماقلىق بولسۇن،  ،كۈنلىرىڭدە سەندە ئېغىر بېسىقلىقروزا تۇتقان  تاشلىغىن،

 “.بىلەن روزىسىز كۈنىڭ ئوخشاش بولۇپ قالمىسۇن

 ەالرب ساۋابى كاتتا بولغان ئەمەللەر قايسىئەۋز لئۇنكاقتا بۇ ئايكىكى ئەڭ 
 بنازىل بولغان ئايكۇر. شۇڭا «قۇرئان كەرىم»ئەلا تتە بۇ ئاي ئالالھنىي كاالمى 

تىالۋ ت  ر كنى كۆپ« قۇرئان كەرىم»بۇ ئاينى ر زا بىلەن ئۆتكۈزۈش بىلەن بىرگە 
 قىلىشىمىا كېر ك.

ُرَْرَمَضاَنْ﴿ :دېكىبۇ ھەقتە مۇنكا   تائاالئالالھ  هَشه  ن ِزَلْفِيِهْال ُقر 
ُ
ِيْأ ىْلِلنَّاِسْاذلَّ ُنُْهد 

ِْمَنْال ُهَدىْ َقانَِْوَبيَِّنات  ْ﴾َوال ُفر 
زان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا ىرام﴿تەرجىمىسى : 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=65&ID=154#docu
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 ﴾ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردۇر ،يېتەكچىدۇر
 ئايەت(-085بەقەر   /سۈر  -4)

نىشىشىمىا تولۇ  قات نامازلىرىغا تەراۋىھشۇنكاقال بۇ ئاينىي كېچىلىرى ئوقۇلىكىغان 
 :دېكىنامىاىنىي پەزىلىتى توارىسىكا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنكا   تەراۋىھ. كېر ك
ْْنْ عَْ]

َ
َْلُْْرَْفِْاْغُْاب َْسْتِْاحْ ْاْوَْان ْمَْيْ اِْْانَْضَْمَْرَْْا َْقَْْنْ مَْْ:ْ ُْلَْالسَّْْهِْيْ لَْعَِِْْبُّْاِلَّْْاَلْقَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ

ِْْرِْدْ قَْالْ ْةَْلََْْلْ ْا َْقَْْنْ مَْْ،ْوَْهِْبِْن ْذَْْنْ مِْْ َْدَّْقَْاْتَْمَْ ا
ْ(ُمتََّفٌقَْعلَي هِْ)ْ[ْهِْبِْن ْذَْْنْ مِْْ َْدَّْقَْاْتَْمََْْلُْْرَْفِْاْغُْاب َْسْتِْاحْ اْوَْان ْمَْيْ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  قىلىنغان ھەدىستە ئەبى ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت”
 ئوقۇش  قىلىپ ناماز مۇنداق دېدى: كىمكى رامىزان ئېيىنى ئالالھقا ئىشىنىپ، ساۋاب ئۈمىد

قانداق ۋە  گۇناھلىرى مەغتىرەت قىلىۋېتىلىدۇبىلەن ئۆتكۈزىدىكەن ئۇنىڭ ئىلگىرى قىلغان بارلىق 
پ ناماز بىلەن ئۆتكۈزىدىكەن ئۈمىد قىلى ئالالھقا ئىشىنىپ، ساۋاب نىبىر ئادەم قەدىر كېچىسى

 “.ئۇنىڭ ئىلگىرى قىلغان بارلىق گۇناھلىرى مەغتىرەت قىلىۋېتىلىدۇ
كۆپ ئېيتى  ناھايىتى  ئىستىغفارنىدۇئانى كۆپ قىلى ب يەنە بۇ ئايكا 
قىلىنغانلىق ھەققىكىكى ئايەتلەردىن كېيىنال  پەرزرامىاان   . چۈنكىپەزىلەتلىكتۇر

ِْوَْ﴿ :دېگەنئالالھ مۇنكا   ْسَْذَْإ ْا
َ
َْك ْعَْادِْبَْعَِْْْْل ْي ْفإَِْْنِّ ْْيٌبْرِْْقَْنِّ

ُ
ِْْاِعْاِلَّْْةَْوَْعْ دَُْْبْيْ جِْأ ْدَْذَْإ ْنََِْعْا

ْْْْ﴾ونَْدُْشُْرْ يَْْمْ هُْلَّْعَْلَْْواِْبْ نُْمِْؤْ ِْلُْوَْْاِِْلْ وْ يبُْجِْتَْس ْيَْل ْفَْ
سورىسا، )ئۇالرغا ئېيتقىنكى( ۇلۇق توغرمېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن ﴿ تەرجىمىسى:

ئۇالرغا يېقىنمەن )يەنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمەن(، ماڭا مەن ھەقىقەتەن 
دۇئا قىلسا، مەن دۇئا قىلغۇچىالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن. ئۇالر توغرا يول تېتىش ئۈچۈن 

 ئايەت(-086بەقەر /  سۈر -4) ﴾قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان ئېيتسۇن مېنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇل
بىانى ئۆزىنىي مۇشۇنىڭك ك ئېسىل  تەقاالىق كۇرۇسىبىر ئاي سوزۇلغان بۇ 

ئۆمرىمىاد  ياخشى ئى  قىلغۇچى يىنكى ېكبىانى  تەربىيەلەپبىلەن  سلىرىد ر
ئۇ  .سائاد تكە ئېرىشتۈرىكۇ–بەخ دۇنيادا  ئايالنكۇرۇپ بئىككى بتەقاادار مۇسۇلمانغا

 . تەربىيەلەيكۇ نۇقتىكىنبىانى تۆۋ نكىكى بىرقانچە 
 ئالالھچۈنكى ر زا بەنك  بىلەن كېر ك.  ئەمەللەرد  ئالالھقا ئىخالس قىلى ‹ 1›

ئالالھنىي رازىلىقىنى كۆزلەپ  سەۋ بتىنبەنك  ئىخالسى  .ئوتتۇرىسىكىكى سىردۇر
باشقا بۇنى ئالالھتىن  .ئېتىكۇ تەرك شەھاىتىنىب ئىچىملىكنى بنىتائامى
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ئىخالس  ئەمەللىرىكىمۇباشقا  ئۇنىيبۇ ئىخالس  .ھېچكىم قاراپال بىلەلمەيكۇ
 .بولىكۇ سەۋ بقىلىشقا 

ب ىلغۇچىالرنىي مۇكاپاتى جەننەتتۇرسەبىر ق .ئۆگىتىكۇ سەۋرىنىرامىاان بىاگە ‹ 2›
 .اپات بېرىكىغانلىقىنى ۋ د  قىلكىئالالھ سەبىر قىلغۇچىالراا قىيامەت كۈنىك  تۇلۇ  مۇك

ْإِنَّْ﴿ْقالْاهللْتعاِل: ابُِروْ ٰماْيَُوِفَّ ْْالَصٍّ ِِْحَساب  ْبَِغي  َرُهم  ج 
َ
ْْ﴾َنْأ

 ﴾بېرىلىدۇ ھەقىقەتەن سەبىر قىلغۇچىالرغا ئۇالرنىڭ ئەجرى ھېسابسىز﴿تەرجىمىسى : 
 ئايەت(-01زۇمەر   /سۈر -17)

. ئۇ مۇسۇلمانالرنى ئەخال  گە ئېسىل ئەخالقالرنى ئۆگىتىكۇابى رامىاان‹ 1›
 بيالغانچىلىق اەيا ت شىكايەتب بگەپسەت  تەربىيەگە ئىگە قىلىپب جەھەتتە

ئەزىيەتلەرگە بەرداشلىق بېر لەيكىغان  بسەبىرچانب تازىالپ چېقىمچىلىقتىن
 چىقىكۇ . تەربىيەلەپ قىلىپ

ْْنْ عَْ]
َ
َْصْْاهللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ َْْنْ مَْْ:ْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ ْرِْوْ الزَُّْْلْوْ قَْْعْ دَْيَْْمْ ل

َِْْلْمَْعَْال ْوَْ ُْْا ُْوَْرَْ)ْ[ْهُْابََْشَْوَْْهُْامَْعََْطْْعَْدَْيَْْنْ اَْْةٌْاجَْحَْْهلِلَِْْسْي ْلَْفَْْهِْب ْ(يُّْارِْخَْال 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر  ئەبى ھۇرەيرە”

ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشنى  نىكىشى يالغان سۆز قانداق بىرمۇنداق دېدى:  ئەلەيھىسساالم
 “.يوقتاشلىغانلىقىغا ھاجىتى شارابىنى  تاشلىمايدىكەن، ئالالھنىڭ ئۇنىڭ تامىقىنى،

ْْنْ عَْ]
َ
ِْوَْْ:ْ ُْلَْالسَّْْيهِْلَْعَِِْْبُّْاِلَّْْاَلْقَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ ْْ ِْوْ َصْْ ُْوْ يَْْنَْاَْكَْذَْا

َ
ْمْ كُْدِْحَْأ

ْفُْرْ يَْْلَْفَْ ْيَْالَْْوَْْث  ْخَْص  ْْهُْابَّْسَْْنْ إِْفَْْب 
َ
ْْدٌْحَْأ

َ
ْقُْيَْلْ فَْْهُْلَْاتَْقَْْوْ أ ِْْل  ْإ ْرَْْامْ نِّ

ٌ
َِْصْْْأ ُْْا ُْوَْرَْ)ْْ[ْمٌْائ ْ(يُّْارِْخَْال 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر  ئەبى ھۇرەيرە”
 بۇزمىسۇن،ئېغىزىنى  ،ىلەرنىڭ بىرىڭالر روزىدار بولسائەگەر سمۇنداق دېدى :  ئەلەيھىسساالم

 “.دېسۇن‹ مەن روزىدار› ئەگەر ئۇنى بىرى تىللىسا ياكى ئۇرۇشۇپ قالسا، كۆتۈرمىسۇن ۋغاەغ

 قۇتۇاللمايااتقانب چاڭگىلىكىنھاراقنىي  بتاشلىيالمايااتقانتېخىچە تاماكىنى 
 گۇناھلىرىڭىانىيبۇ مۇبار ك ئايكا  ببەنكىلەر گۇناھ ئىشالردىن قول ئۈز لمەيااتقان

د زاختىن  گەدىنىڭىانى بئالالھقا تەۋبە قىلىاېلىي بكېتىيھەممىسىكىن قۇتۇلۇپ 
 تونۇيكىغان يبئالالھنى ھەققى پەرز ن پەرز نتىنى سالىھ  قېنى بقىلىاېلىيئازاد 

 مەكتىپىك   ئالالھنىي بۇب ئانىالر كېلىي–ئاتا كىكىئىستىكىقىلى   پەرز ن 
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 اەلىبىلىك ەكتەپنىم بۇ  ىاېلىي!يېت مەقسىتىگە تەربىيەلىاېلى بالىلىرىڭىانى 
گۇناھلىرىنى مەاپىر ت قىلىنغان ئىلگىرى كىشىنىي مۇكاپاتى  پۈتكۈزگەن

دېگەن جەننەتنىي ئىشىكىكىن “ ر ييان” پەقەت ر زىكار كىشىلەرال .قىلىاېلىشتۇر
 .بېرىكۇ بىااسىتەئۆزى  ۋ تەئەال سۇبھانەھۇئۇنىي مۇكاپاتىنى ئالالھ كىر لەيكۇ. 

ْْنْ عَْ]
َ
َْلُْْرَْفِْاْغُْاب َْسْتِْاحْ اْوَْان ْمَْيْ اِْْانَْضَْمَْرَْْا ََْصْْنْ مَْْ:ْْ ُْلَْالسَّْْهِْيْ لَْعَِِْْبُّْاِلَّْْاَلْقَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ

ْ(هِْيْ لَْعٌَْْقْفَْتَّْمُْ)ْْ[هِْبِْن ْذَْْنْ مِْْ َْدَّْقَْاْتَْمَْ
 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ،ھەدىستەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ئە رەزىيەلالھۇ ئەبى ھۇرەيرە”

ىد قىلىپ رامىزان ئۈم ئالالھتىن ساۋاب ،انداق بىر كىشى ئالالھقا ئىشىنىپقمۇنداق دېدى: 
 “.ئۇنىڭ ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى مەغتىرەت قىلىۋىتىلىدۇ ،روزىسىنى تۇتسا

َْصِِْْبِّْاِلَّْْنِْعَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْل ْهْ سَْْنْ عَْ] ِْْ:ْاَلْقَْْمَْلَّْسَْوَْْهِْيْ لَْعَْْْاهللُّْلَّ َِِْفْْنَّْإ
 
ُْلْخُْدْ يَْْانُْيَّْالرََّْْلُْْاُلْقَْاْيُْاب ْبَْْةِْنَّْْال

ِْالصَّْْهُْنْ مِْ ْْهُْنْ مُِْْلْخُْدْ يَْْالَْْةِْامَْيَْقِْالْ ْ َْوْ يَْْونَْمُْائ
َ
ُْغَْْدٌْحَْأ ْْاُلْقَْيُْْمْ هُْي 

َ
ِْالصَّْْنَْيْ أ ْْهُْنْ مُِْْلْخُْدْ يَْْالَْْونَْومُْقُْيَْفَْْونَْمُْائ

َ
ْدٌْحَْأ

ُْغَْ ْلُْخَْاْدَْذَْإِْفَْْمْ هُْي 
ُ
ْْهُْنْ مِْْل ْخُْدْ يَْْمْ لَْفََْْقْلِْغْ واْأ

َ
ُْْا ُْوَْرَْ[ْْ)دٌْحَْأ ْ(يُّْارِْخَْال 

، ئۇنى ەقىقەتەن جەننەتتە بىر ئىشىك بار: ھ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى”
ىدە روزىدار كىشىلەرال كىرىدۇ، ئۇالردىن باشقا قىيامەت كۈندېيىلىدۇ. ئۇنىڭدىن رەييان 

دۇ، ئۇالرنىڭ ، روزىدارالر قېنى؟ دەپ چاقىرىلىمەيدۇ. ئۇالر قىيامەتتەھېچكىم كىرەل
ئىشىك تاقىۋېتىلىدۇ.  ھەممىسى كىرىدۇ، ئۇالر كىرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇ رەييان دېگەن

 “.ئاندىن ئۇ ئىشىكتىن بىرمۇ ئادەم كىرەلمەيدۇ

 رامىزان ئېيىنىڭ كىرىشى

( ئاي–7 ھىارىيە) رامىاان ئېيى يىچەوب نكارىكاليىلى ھىارىيە ر زا تۇتۇش ھەر 
 (ئاي–01 ھىارىيەئېيى ) شەۋۋال ببىلەن باشلىنىپ شىۈكۆرۈن ىي ھىالل ئېيىن

 .كۆرۈش بىلەن ئاياالىشىكۇ ھىاللىنىنىي 

ْْنْ عَْ]
َ
ِْومُُْصْْ:ْ ُْلَْالسَّْْهِْيْ لَْعَِِْْبُّْاِلَّْْاَلْقَْْاَلْقَْْهُْنْ عَْْاهللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ ْوَْْهِْتِْيَْؤْ رُْواْل

َ
ِْرُْطِْفْ أ ْنْ إِْ،ْفَْْهِْتِْيَْؤْ رُْواْل

ْفَْْرُْهْ الشَّْْمْ كُْيْ لَْعَِِْْبَْغُْ
َ
َْثِْلَْثَْْانَْبَْعْ شَْْةَْدَّْواْعِْلُْمَِْبْ ك ُْْا ُْوَْرَْ(ْ[ي  ْ)يُّْارِْخَْال 

نى كۆرۈپ روزا تۇتۇشنى سىلەر ھىالل ئاي مۇنداق دېدى : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم”

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
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كۆرۈش  ،ئەگەر ھاۋا تۇتۇق بولۇپ ،ئاينى كۆرۈپ روزاڭالرنى ئېچىڭالرھىالل  ،باشالڭالر
 “.تولدۇرۇڭالرن ۈك 11 نىڭ ئىددىتىنىئاي( –8ئىمكانىيىتى بولمىسا شەئبان ئېيى )

 كىرگەنلىكىنىرامىاان ئېيىنىي  ئەلەيھىسساالمبۇ ھەدىستە پەيغەمبەر 
ل ھىال يەنى ھاۋا ئۇچۇ  بولۇپب بئۇسۇلىنى كۆرسىتىپ بەرگەنئاددىي ئىسپاتالشنىي 

كۆرۈپ رامىااننىي كىرگەنلىكىنى  غانكاب ئايئاينى كۆرۈش ئىمكانىيىتى بول
كۆرۈش ئىمكانىيىتى  ببولۇپئەگەر ھاۋا تۇتۇ   بئىككىنچىسى  جەزملەشتۈرۈش

مۇسۇلمانالر رامىاان  بشۇڭا .رامىااننى باشالش گە تولكۇرۇپكۈن 11 شەئباننى ببولمىسا
ھىالل ئاينى كۆرۈپ ر زا تۇتۇشى كېر ك.  بكۆرۈشكە ئىنتىلىشى ھىاللىنىئېيىنىي 

قانچىلىغان  بىر چوقۇمكۈنگە ئۇدۇل كەلسەب ر زا تۇتۇش ئۈچۈن  ۇچۇ ئ ھاۋابۇ 
  كۈنك  ھاۋا تۇتۇ .ى كۆرگەنلىكى ئىسپاتلىنىشى كېر ككىشىنىي ھىالل ئاين

گەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەرسە بىر كىشى ھىالل ئاينى كۆر ئىشەنچلىك يھەققى ببولسا
ب ھەر بىر كۆرۈشكە ئەھمىيەت بېرى  ھىاللىنىرامىاان ئېيىنىي  بدېمەك .بولىكۇ

 شەئبان. شۇنكاقال مەجبۇرىيىتىكۇر تېگىشلىكمۇسۇلمان كىشىنىي ئۆتەشكە 
نگە كۈ 11 شەئىباننىبۇ ئارقىلىق ىشىب ئېيىنىي قاچان كىرگەنلىكىگە دىققەت قىل

  .كېر ك شىۇبۇلتوارا ھېسابلىيااليكىغان  شەئباننىب توارا كەلسە تولكۇرۇشقا
 

  ن ااو  ع  د   ر  آخ  و  
 
   ي  م  ل  الع   ب  ر   ِل    د  م  ال     نأ

 ي   م  ل  ع  ال   ب  ر   ِل    د  م  ال   و   ي  ل  س  ر  م  ال   َع    م  ل  س  و   ون  ف  ص  ي   ام  ع   ة  ز  ع  ال   ب  ر   ك  ب  ر   ان  ح  ب  س  
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 ئىسالم دىنى ئىلىم ئۆگىنىشكە ئۈندەيدىغان دىن

سۈرىسىك   « تاھا»ئالالھ تائاال پەيغەمبىرىمىا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا خىتاب قىلىپ 
ا﴾ ِْعل م  ِّن ْزِد  َْرِّبِّ نى زىيادە ئىلمىم !رەببىمئى »﴿ (ئايەت -002 تاھا / سۈر -41) ﴿َوقُل 

دېكى. ئالالھ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىلمىنىي ئېشىشىنى  دېگىن﴾« !غىنقىل
تەلەپ قىلىپ تىلەيكىغان دۇئانى تەلقىن قىلىپ ئۆگەتتى. بۇنىڭكىن شۇنى 

 دىنىي ئەمەللەرنى ئادا قىلىشتىنئىسالم دىنى مۇسۇلمانالراا  كۆرۈۋاالاليمىاكى:
يكىغانب بىلەلەيكىغان بولۇشنى ئىلگىرى ئۇالر ئەقىل ئىشلىتەلەيكىغانب تەپەككۇر قىالال

تەلەپ قىلىكۇب چۈنكى ئىسالم دىنى ئەقىل ئىشلىتى ب ئىلىم ئۆگىنىشكە ئۈنك يكىغان 
تن بۇرۇن ئالالھنىي شبىر دىن. شۇڭا ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنى بىر ئىشقا كىرىشى

ياردىمى بىلەن شۇ ئى  بىلەن تونۇشچانلىقى ئېشىشى ئۈچۈنب كائىناتتىكى 
ردىن خەۋ ردار بولغانب ئاسمانالر ۋ  زېمىننىي يارىتىلىشىكىكى ھېكمەتلەرنى رىياللىقال

نەز رگە ئالغان ھالكا شۇ ئىشنى ياخشى ئويالشقا بۇيرۇيكۇ. شۇنكا  قىلغانكىال ئۇالرنىي 
ئەقىكىلىرى ۋ  ئىباد تلىرى توارىلىنىكۇ. شۇنكاقال ئىسالم دىنى گۈز ل ئەخالقنى 

تىنى ياخشىالشقاب ئۆزئارا مۇئامىلىك  ياخشى بولۇشقاب يېتىلكۈرۈشكەب تۇرمۇش شارائى
 تىاار تب تۇرمۇش ئەسلىھەلىرىنى يۈكسەلكۈرۈشكە بۇيرۇيكۇ. -كەسىپب سودا-ھۈنەر

يوقىرى قىلىپ ۋ  ئىلىم ئۆگىنىشنىي  نىئالالھ تائاال ئىلىم ئۆگىنىشنىي د رىاىسى
تَوِىْ ئورنىنى ئۇلۇاالپ مۇنكا  دېكى: ْيَس  َْهل  ِيَنْالَْيَع لَُمونَْ﴿قُل  ِيَنْيَع لَُموَنْوَاذلَّ    ﴾اذلَّ

بىلىدىغانالر بىلەن بىلمەيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟﴾ »﴿ئېيتقىنكى، تەرجىمىسى:  
 ئايەت(  -2زۇمەر  /سۈرە -12)

فَعِْ:ْئالالھ تائاال يەنە مۇنكا  د يكۇ ِيَنْْ﴿يَر  وتُواْال ْهاهلُلْاذلَّ
ُ
ِيَنْأ َْواذلَّ ﴾َْمُنواِْمن ُكم  ِْعل َمَْدرََجات 

رىلگەنلەرنى بىر قانچە ې﴿ئالالھ سىلەردىن ئىمان ئېيتقانالر ۋە ئىلىم بتەرجىمىسى: 
 ئايەت(-33مۇجادەلە / سۈرە -15) قىرى كۆتۈرىدۇ﴾ۇدەرىجە ي

نەز ر سالغان  نىي ئەڭ د سلەپ نازىل بولغان ئايەتلىرىگە« قۇرئان كەرىم»
بېرىلىكىغانلىقىب  ئىلىم ئۆگىنىشكە ئىلھام دىن ئىسالم دىنىكاكىشىب بۇ ئايەتلەر

 بىلىااالاليكۇ. ىكىغانلىقىنىقىرى كۆتۈرۈلۇئىلىم ئۆگىنىشنىي ئورنىنىي ي
َْتَعاَِل: ِْْقَاَل ْاْل  َْخلََق ِىَْخلََق ْاذلَّ َْ َْربِّ ِم ْبِاس 

 
َْعلَق ْ﴿ْاِق رَأ ِْمن  ِىَْعلََّمْْن َساَن ْاذَلَّ َرُ  َب 

َ ْاِل  َْ َْوَربُّ
 
اِق رَأ
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لَمْ  َْيع  ن َساَنَْمالَم  ِ
ْْ﴾بِال َقلَِمَْعلََّمْاْل 

)ئى مۇھەممەد!( ئىنساننى لەختە قاندىن ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ﴿
ئوقۇغىن. سەن ئوقۇغىن، پەرۋەردىگارىڭ ئىنسانغا قەلەم بىلەن يېزىشنى ئۆگەتكەن، 

 ﴾بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈرگەن ئەڭ كەرەملىك زاتتۇر
ُطُروَن﴾َْوَماَْوال َقلَمِْ نْ ْ﴿ْقَاَلَْتَعاَِل: ْْيَس 

قەلەم تۇتقانالر  ۋە بىلەن قەلەم بىلىدۇ(.ئالالھ  )بۇنىڭ مەنىسىنى ۇنن﴿تەرجىمىسى: 
 ئايەت(-3قەلەم / سۈرە -85) ﴾قىلىمەنكى قەسەم بىلەن نەرسىلەر يازىدىغان

 -ئاخىر تنىي بەخ د  تىلغان ئېلىنغان بۇ ئىلىمك  دۇنيا ۋ  « قۇرئان كەرىم»
خېمىيە -پايكىلىق ئىلىملەر كۆزد  تۇتۇلىكۇ. نېفى  ئېرىشتۈرىكىغانسائادىتىگە 

گە ئاالقە سېستىملىرى-ۇشلىرىب ئۇچۇرئۇل مۇئەسسە قۇرۇل-سانائىتىب قاتناش
ۋ   ئوخشاش مۇسۇلمانالرنىي ئورنىنى يوقىرى كۆتۈرىكىغانب دۇنيا ئىلىملىرىمۇ

كەسىپلەرنى -مۇشىغا ئېھتىياجلىق بولغان ھۈنەرمۇسۇلمانالرنىي كۈنكىلىك تۇر
 قاتارىكىغا كىرىكۇ. ئۆگىنى  ئاشۇ ئىلىم ئۆگىنىشمۇ

ئەقىلنى تېخىمۇ نۇرالنكۇرىكىغانب قەلبنى ئالالھقا تېخىمۇ ئىتائەتچان 
 قىلىكىغان دىنىي ئىلىمالر مۇسۇلمانالر بىلىشى الزىم بولغان ئالكىنقى ئىلىمكۇر. 

ھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنكا  ئەبۇ ھۇر ير  ر زىيەلال
  دېگەنلىكى رىاايەت قىلىنىكۇ:

َنَّةِْ]ْ
 
اْاَِِلْال َلْاهلُلَْلَُْطِريق  ا،َْسهَّ اْيَل َتِمُسْفِيِهِْعل م  َْطِريق  َْ َْسلَ لٌِم(ْ[َمن  ْ)َرَوا ُُْمس 

جەننەتنىڭ يولىنى ئاسان كىمكى ئىلىم ئېلىش يولىدا ماڭىدىكەن، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا ”
 )مۇسلىم رىۋايەت قىلغان(  “قىلىپ بېرىدۇ.

ئەبۇ ھۇر ير  ر زىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنكا  دېگەنلىكى 
ْيَر ِجعَْ] :ىكۇرىاايەت قىلىن َْخَرجِِْفَْطلََبْال ِعل ِمَْفُهَوِِْفَْسبِيِلْاهللَِْحِتَّ ْ)روا ْالّتمذي(ْ[َمن 

ئىلىم ئىزدەش يولىدا سەپەرگە چىقسا، تاكى قايتىپ كەلگۈچە ئالالھ تائاالنىڭ كىمكى ”
 )تىرمىزى رىۋايەت قىلغان( “يولىدا بولغان بولىدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەنپەئىتى يېتىپ تۇرىكىغان ئىلىمنى ئىلىم ئىگىسى 
 ۋاپات بولغانكىن كېيىنمۇ توختاپ قالمايكىغان ئەمەللەر قاتارىكا قىلكى. 

ئەبۇ ھۇر ير  ر زىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنكا  دېگەنلىكى 
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ْإَِذاَْماَتْال َعبْ ] رىاايەت قىلىنىكۇ: و 
َ
ْأ ْيَن َتِفُعْبِِه م 

ِْعل  و 
َ
ْأ َْجارِيَة  :َْصَدقَة   ُ

ْثَلَ ِْمن  ْإاِلَّ َْعَملُُه َقَطَع ُدْاِن 
ُعوَْلُْ ْيَد  َْصالِح  ْ)روا ْمسلم(ْ[َوَِل 

ئۈچ خىل ئەگەر بىر بەندە ئۆلسە ئۇنىڭ بارلىق ئەمەلى توختايدۇ، پەقەت تۆۋەندىكى ”
ساۋابى ئۈزۈلمەي بولۇپ تۇرىدىغان سەدىقە ، بىرىنچىسىيدۇ: ئەمەلنىڭ ساۋابى توختىما

باشقىالرغا ىسى، ئەلگە پايدىلىق ئىلىم )ئىككىنچ ؛)مەسجىد ۋە مەدرىسە سالغانغا ئوخشاش(
ئانىسى ھەققىدە -ئارقىسىدىن ئاتا ،ئۈچىنچىسى ؛ئۆگىتىلگەن ئىلىم ۋە يېزىلغان ئەسەر(

 غان()مۇسلىم رىۋايەت قىل “.تئا قىلىپ تۇرىدىغان ياخشى پەرزەندۇ
شۆھر تكە ئېرىشىشنىيب كىشىلەرگە ئۆزىنى ياخشى كۆرسىتىشنىيب -ئىلىمنى نام

 ئەمەلكارالراا يېقىنلىشىشنىي ۋاستىسى قىلىاالماسلىق الزىم. 
ئەبۇ ھۇر ير  ر زىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنكا  

]ْ:دېگەنلىكى رىاايەت قىلىنىكۇ
ْااِلَّْ َْيتََعلَُّمُه ْالَ ْوََجلَّ َْعزَّ ْاهللِ ُه ْوَج  ْيُب َتََغْبِِه ا ِْممَّ ا ِْعل م  َْتَعلََّم َمن 

َنَِّةْيَو َ ْال ِقَياَمةِْغَِْْلُِصيَبْبِِهْ
 
َْعر َفْال َُْيِد  َياْلَم  ن  اِْمَنْاِلُّ ْ)روا ْأبوْدارد(ْْ[َرض 

قىلىنىدىغان ئىلىمنى دۇنيالىق بىرەر غەرەز تائاال رىزالىقى ئۈچۈن تەلەپ -كىمكى ئالالھ”
 )ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان( “.ئۈچۈن ئۆگەنسە قىيامەت كۈنى جەننەتنىڭ ھىدىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ

مىلىك يشۇڭا ئىلىمنى ئالالھ تائاالنىي رازىلىقىغا ئېرىشى  مەقىسىتىك  سەمى
 ۋ  ئىخالس بىلەن ئۆگىنى  الزىم.

ئىلىمنى باشقىالراا يەتكۈزۈشىمىاب بولۇپمۇ دىنى ئىشالردا ئىلىم ئۆگەنگەن ئىكەنمىا 
 الزىم.تىشىمىا رچانلىق ۋ  كەمتەرلىك بىلەن ئۆگىسەۋ لىرىنىباشقىالرنىي بىلمىگەن

ر ير  ر زىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنكا  دېگەنلىكى ۇئەبۇ ھ
 قىلىنىكۇ: اايەترى

[ْ م 
ِْعل  ُْسئَِلَْعن  ْنَارْ َمن  ِْمن  ََمُهْاهلُلْيَو َ ْال ِقَياَمِةْبِلَِجا   ل 

َ
ْ)روا ْأبوْداودْوالّتمذى(ْْ[فََكَتَمُهْ:ْأ

ئۇ ئۇنى بىلىپ تۇرۇپ يۇشۇرسا، ئالالھ تائاال  ،كىمدىن بىرەر ئىلىم ھەققىدە سورالسا”
 )ئەبۇ داۋاۇد، تىرمىزى رىۋايەت قىلغان(  .“ئۇنىڭغا قيامەت كۈنى ئوتتىن يۈگەن سالىدۇ

شەرىئىتى مۇسۇلمانالرنى پال سېلى ب سىھىرگەرلىككە  دىنىشۇنكاقال ئىسالم 
مەنپەت بەرمەيكىغان يامان ئى  ۋ  يامان كەسىپلەرنى  ئالكامچىلىقب ئوخشاش زىيانلىقب

 ئۆگىنىشتىن ئاگاھالنكۇرىكۇ.
گەنلىكى ېر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنكا  دىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەزئىبنى ئابباس ر 
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  :رىاايەت قىلىنىكۇ
ِرَْزاَدَْماَْزادَْ] ح  ِْمَنْالسِّ َبة  َتبََسُْشع  اِْمَنْاِلُُّجوِ ،ْاق  َتبََسِْعل م  ْ)روا ْأبوْداود(ْ[َمِنْاق 
ىشتىن ئىبارەت مۇنەججىملىكتىن بىرنەرسە ئۆگەنسە، چكىمكى يۇلتۇزغا قاراپ پال ئې”

ىملىكنى قانچە ئۆگەنسە جبىر شاخچە ئۆگەنگەن بولىدۇ، مۇنەجسېھىرگەرلىكتىن 
  )ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان( “.سېھىرگەرلىكىمۇ ئېشىپ بارىدۇ

يۇلتۇز ۋ   ئۇ ر نومىيە ئىلمىنى كۆرسەتمەيكۇب بەلكىبۇ يەردىكى مۇنەجاىملىك ئاست
پىالنتالرنىي ھەرىكىتىگە قاراپب ئۆتمۈش ۋ  كەلگۈسىكىن خەۋ ر بىرى  د ۋاسىنى 

ھىرگەرلىككە كىرىكۇ. ېقىلىكىغان چەكلەنگەن ئى ب بۇ ئى  ۋ  پالچىلىق س
 رىك كەلتۈرۈش بىلەن تەڭ ئورۇنكا تۇرىكىغان چوڭ گۇناھالردىن.ېھىرگەرلىك ئالالھقا شېس

سائاد تكە ئېلىپ باردىغان يولب -شۇڭا توارا ئىلىم ئىككى دۇنيالىق بەخى 
ھۆرمەتنى قولغا -شەر پكە ئىگە بولىشىب ئىاز ت-چۈنكى ئۇ مىللەتنىي شان

 كەلتۈرىشىب بەخىتلىكب باياشات ياشىشىغا تۈرتكە بولىكۇ. 
 بايخار بولغانلىقىب  يىنېھۆرمەتكە ئىگە بولغانكىن ك-مۇسۇلمانالرنىي ئىاز ت

يكىلىق ئىلىمگە پا نىيئۇالر بيىن ئەڭ نامرات بولغانلىقىېكۈچلۈك بولغانكىن كۋ  
اا بېرىلىپ كەتكەنلىكى ئىشالر قاتارلىق ئازاۇنلۇ ب باتىلب خۇراپات براپسەل قا

  كەلتۈرۈپ چىقاراان.
بىا تۇرمۇشىمىادا ئىلىمكىن ئەسال بىھاجەت بواللمايمىاب ئىلىم ئۆگىنىشنىي 

ن بولۇشقا باشاليكۇ. ەۆرۈلگەنسىرى ئىلىمنىي مەنپەئەتى نامايئاالمەتلىرى ك
ھەرىكەتب يامان ئىشالردىن توسىكىغانلىقىنى -مۇسۇلمان نامازنىي قەبىھ سۆز

بىلسە مۇسۇلمانغا قايسى مەنپەئەت يېتىكۇە ئەلا تتە نامازنىي ئىككى يامان 
 ئىللەتنى تاشالتقۇزاۇچى ئىكەنلىكىكىن ئىبار ت مەنپەئەت يېتىكۇ.

ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىي مۇنكا  دېگەنلىكى  ھۇمۇئاۋىيە ر زىيەلال
ينِْ]رىاايەت قىلىنىكۇ:  ُهِِْفْاِلِّ ه  ْيُِريُدْاهلَلْبِِهَْخي  اُْيَفقِّ ْ)روا ْالخارىْومسلم(ْْ.[َمن 

 .“ئىلىمالرغا ئالىم قىلىدۇ نىيئۇنى دى ،لىشنى ئىرادە قىلساىئاال كىمگە ياخشىلىق قائالالھ ت”
 ئامىن! بئالالھ ھەممىمىاگە پايكىلىق ئىلىملەرنى ئاتا قىلغاي
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 سۆزى ھەققىدە ئىزدىنىش «دامولال»

 شەمشىدىن ھاجى
تىلىۇكا قوللىنىۇپ  ئۇاپتور ماقالىۇك ب قەدىمۇكىن ھازىراۇا قەد ر ئۇيغۇۇر مۇھىم مەزمۇنى:

 ۆپلىگەنكۇ تىلۇكىن ئۆزلەشۇكەنلىكى ئۈسۇتىك سۆزىنىي تىلىمىااا قايسى “ دامولال”كەلگەن 
سۇۆزىكىكى “ دامۇولال”ماتېرىيالالراا مۇراجىئەت قىلى  ئارقىلىق بەزىلەرنىي  ئەر بچە ۋ  پارسچە

سۇۆزىنىي “ مۇولال”دېۇگەن مەنىنۇى بىلكۈرىۇكىغان “ دىنىي بىلىمۇى بۇار”)چوڭ( سۆزى بىلەن 
ارىشىغا پاكىۇ  ئۇارقىلىق ر ددىۇيە قوشۇلۇشىكىن ياسالغان دېگەن بىر تەر پلىمىلىك يۈز كى ق

سۆزىكىن تۇۈركىي تىللىۇق مىللەتۇلەر تىلىغۇاب « د ھ مەنال»بېرىپب بۇ سۆزنىي پارىسچىكىكى 
 جۈملىكىن ئۇيغۇر تىلىغا ئۆزلەشكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىكۇ. 

دېگەن سۆز “ دامولال”بىرسىنىي: ئۇيغۇرچىكىكى  ئۆتكەنك  خېلىال كاتتاب بىلىملىك
بىلكۈرىۇكىغان   دېۇگەن مەنىنۇى “دىنىۇي بىلىمۇى بۇار”بىۇلەن  < )چوڭ(大خەناۇچە > 

د پ مەنىك . دېگەن“ چوڭ مولال”دېگەن سۆزنىي قوشۇلۇشىكىن ھاسىل بولغان  “مولال”
ئىااھ بەرگەنلىكىنى ئاڭلىغانىكىمب يېقىنۇكىن بېۇرى بەزىلەرنىڭمۇۇ مۇشۇۇنكا  سۇۆزنى 

خەتلىرىنى تاپشۇرۇۋالكىم. مەن بۇۇ ئاڭالپب بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلغان 
قانكا  قىلىپ  دېگەن نوقۇل ئىسالم ئاتالغۇسىنىي“ دامولال”سۆزنى د سلەپتە ئاڭالپالب 

)چوڭ( دېگەن سۆز بىلەن باالىنىپ قالغانلىقىغۇاب ھەتتۇا بەزى ئىلمىۇي “ دا”خەناۇچە 
 مۇشۇۇۇنكا  چۈشۇۇەنچىكىكى سۇۇۆزنىي چىققانلىقىغۇۇا خادىملىرىمىانىۇۇي ئېغىاىۇۇكىنمۇ

سۇۆزىنىي زادى قانۇكا  كېلىۇپ چىققۇانلىقىنى ۋ  “ دامۇولال”ھەيران قالۇكىم. شۇۇڭاب 
قايسى مەنىكىكى سۆز ئىكەنلىكى ئۈستىك  ئىاد نكىم. بىرمۇنچە مۇناسۇىا تلىك ئەسۇەرب 

ئۆلىمۇالىرىمىا ۋ  دىنىۇي  ۋ  ماتېرىيالالرنى كۆردۈم. بولۇپمۇ بىرمۇنچە پېشۇقەد م لۇاەت
ئۇستازلىرى بىلەن بۇ ھەقتە ھەمسۆھبەتتە بولۇكۇم.  رىلفۇنۇنزاتلىرىمىا ھەم ئىسالم دا

)دامە ئۇالھۇ ( دېۇگەن سۇۆزدىن “ هدام عال”دېگەن سۆز ئەر بچە “ دامولال”ئۇالردىن بەزىلەر: 
ئىلمى داۋامالشسۇۇنب ئۈسۇتۈنلۈكى ھەمىشۇە ”ئۆزگىرىپ تىلىمىااا ئۆزلەشكەن بولۇپب 

ى بىرىكۇ دېسۇە )كاتتۇا ئۆلىمۇا سۇابى  دېگەنك ك مەنىلەرن“ بولسۇنب مەرتىاىلىك كىشى
 سۇۈننى»يەنۇى « سۇۈننىيە تى سەنىيە ئەقىك  تۇسقەسىك »دامولال ھاجىممۇ ئۆزىنىي 

قاراشۇنى ئوتتۇرىغۇا دېگەن ئەسۇىرىكىىمۇ شۇۇنكا  كۆز« رئەقىكىسىكىن گۈز ل قەسىكىلە
 قويغان بولۇپب ئېھتىمال يۇقىرىكىكى كۆز قاراشنىي مەنبەسى سۇابى  دامۇولال ھۇاجىم
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)دائىمۇۇل مەۋال( “ دائۇى المۇولى”سۇۆزى ئەر بۇچە “ دامولال”بولسا كېر ك(ب يەنە بەزىلەر: 
ھەر دائىۇۇم ئىشۇۇلىتىكىغان بىلىمۇۇلەر ئىگىسۇۇىب ”دېۇۇگەن سۇۇۆزدىن كەلۇۇگەن بولۇۇۇپب 

“ د ھ”پارسچىكا يەنە بەزىلەر:  .د يكۇ دېگەن مەنىگە ئىگەب“ ىملەر ئىگىسىمەڭگۈلۈك بىل
كەمۇتەرب ئېغىۇر ”بولسۇا “ مۇولال”دېگەن مەنىنۇى “ بەكب ئاجايىپب تازا”دېگەن سۆزنىي 

)بەك بىلىملىك “ د ھ مولال”دېگەن مەنىنى بىلكۈرىكۇب “ بېسىقب سالما ب بىلىملىك
كىكى ئۆز ۋاقتىۇ”ھەتتا بەزىلەر:  بولۇپ ئۆزلەشكەنب د يكۇ.“ دامولال”بىاگە ( دېگەن سۆز 

مەكۇتەپ بولۇۇپب  يدېگەن بىر دىنىي ئالى« تىىتېرسد مىن ئۇناې» سوۋې  ئىتتىپاقىكا
د پ “ د مولال”دېگەن مەنىك  “ مەلۇماتلىق يدىنىي بىلىمك  ئالى”ئۇ يەرنى پۈتتۈرگەنلەر 

د پ “ د مۇولال”د  يۇۇقىرى بىلىملىۇك دىنىۇي زاتۇالر بىۇا ئاتالغانىكەنب شۇ سۇەۋ بتىن
ئۇسۇتازب ”دېۇگەن ئەر بۇچە “ دامولال”ماالر د يكۇ. تېخىمۇ كۆپر ك ئۆلى ئاتىلىپ كەلگەنب

“ دا”سۇۇۇۆزىنىي ئالۇۇۇكىغا “ مەۋال”مەنىللىرىنۇۇۇى بىلكۈرىۇۇۇكىغان “ خوجۇۇۇاب  ئەپەنۇۇۇكى
دېگەن مەنىنۇى “ زاتيۇقىرى بىلىملىك ” تۈزۈلگەنقوشۇلۇشى بىلەن  قوشۇمچىسىنىي
 د يكۇ ۋ ھاكازاالر.  بېرىكىغان سۆزب

ئۆزگىرىۇۇپ كەلۇۇگەن دېگۇۇۈچىلەر كۇۇۆپر كب  دېۇۇگەن سۇۇۆزنى ئەر بچىۇۇكىن“ دامۇۇولال” ئومۇۇۇمەن
دېگەن “ دامولال”نى ئەر بلەر “ دامولال” ب بىا د ۋاتقانيو  دېگەن سۆز“ امولالد”ئەپسۇسكى ئەر بچىك  

ئەر بچىكىن كەلۇگەن ئاتۇالغۇ  پۈتۈنلەيد پ ئاتايكۇ. شۇڭاب بۇ سۆزنى “ شەيخ”بىلەن ئاتىماي سۆزلەر 
)چۇوڭب كاتتۇا( دېۇگەن سۇۆز “ 大”سۆزىنى خەناۇچە “ دامولال”دېيى  كىشىنى قايىل قىاللمايكۇ. 

ئۇالر توارىسىكا نىي قوشۇلۇشىكىن ھاسىل بولغان )بۇ “ مولال”مەنىسىكىكى “ بىلىملىك”بىلەن 
ئەسىرد  چىۇن پادىشۇاھى ئوتتۇۇرا ئاسۇىيا -04 :مۇنكا  بىر رىاايەتنىي بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىكۇ

 خېنىملىرىنۇى سۇوۋاا ھ بىلەن قۇدىلىشى  مەقسىتىك  خەنۇاۇخانلىرىكىن مۇھەممەد خار زىم شا
دا ”يىن ئۆزلىرىگە تىۇل ئۇۆگەتكەن ئۇسۇتازلىرىنى ېقىلغانىكەنب بۇ خېنىمالر ئۇ يەرگە باراانكىن ك

دېگەن ئىسىم كېلىپ چىققۇان دېيىلىۇكۇ. “ دامولال”)چوڭ ئۇستاز( دېيىشكەنلىكى ئۈچۈن “ مەۋال
يو ە بۇنى تەتقىۇق قىلىشۇقا تۇوارا -ارىخىي رېئاللىق بولغانمۇبۇ پەقەت رىاايەت. راس  شۇنكا  ت

لىرىنىي رنىي خار زىمك  ئاتىغان ئاتالمىكېلىكۇ. شۇنكا  رېئاللىق بولغان تەقكىردىمۇ ئۇ خېنىمال
ھەمۇۇك  اەربۇۇى ئاسۇۇىيادىكى بىۇۇر مۇۇۇنچە ئەلۇۇلەرد  رايۇۇونى ب جۈملىۇۇكىن شۇۇىنااڭ ئاسۇۇىيائوتتۇۇۇرا 

دېيى  كىشۇىنى تېخىمۇۇ قايىۇل قىاللمايۇكۇ. نۇاۋادا  .(مايكۇئومۇملىشىشى قىلچە ئەقىلگە سىغ
سۆزى خەناۇچىكىن كەلگەن بولساب ئالكى بىلەن مەملىكىتىمىاد  خەناۇ تىلى قوللىنىكىغان “ دا”

د پ “ دامۇولال”ئۆزىنىۇي چۇوڭ ئۆلىمۇالىرىنى  ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى خۇياۇ قاتارلىق مىللەتۇلەر
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دا ”د پب چۇوڭ ئۆلىمۇالىرىنى “ ئۇاخۇن”زلىرىنىي ئىمۇاملىرىنى ئاتىسا بوالتتىب ھالبۇكى ئۇالر ئۆ
 )چوڭ ئاخۇنب كاتتا ئاخۇن( د پ ئاتايكۇ. “ ئاخۇن
دېۇگەن سۇۆزدىن ئۆزگىرىۇپ كەلگەنلىكۇى ئېنىۇق. “ مەۋال”دېۇگەن سۇۆز ئەر بۇچە “ مولال”

“ ئۇسۇۇتازب خوجۇۇاب ئىۇۇگەمب ئەپەنۇۇكى”دېۇۇگەن سۇۇۆز ئەر بچىۇۇك  “ مەۋال”يۇقىرىۇۇكا ئېيتىلغانۇۇك ك 
ئۆلىمۇاالرنى  –مەنىلىرىگە ئىگە بولۇپ  ئىسالم دىنىكا يۇقىرى بىلىم ئىگىلىرىنىب يەنى ئالىم

مەنىلىرىۇك  ئوتتۇۇرا ئاسۇىياب ئىۇرانب ھىنكىسۇتانب پاكىسۇتانب  كۆرسىتىكۇ. بولۇپمۇ بۇ سۆز ئۇ
ئا غانىستان قاتارلىق جايالردا ئىسۇالم ئۆلىمۇالىرىنى كۆرسۇىتىكىغان ئاتۇالغۇ سۇۈپىتىك  كەڭ 

چوڭ ئۇستازب چۇوڭ ”ئىرىك  قوللىنىلغان ۋ  تېخىمۇ يۇقىرى بىلىملىك ئالىم ئۆلىمالىرىنى دا
دېگەن ياسالما سۆزلەر بارلىققۇا كەلۇگەنب “ مەۋالنەب مەۋلەۋى”مەنىسىنى كۆرسىتىكىغان “ ئالىم

سۈپىتىك  ئۇالرنىي ئىسۇىم  تەخەللۇسى ھەتتا مەشھۇر نوپۇزلۇ ب ئىناۋ تكە سازاۋ ر ئالىمالرنىي
ئەسىرد  جاھانغا -01 سالرنىيان. مەسىلەن: پارسۆزلەر قوشۇلۇپ ئاتىلىكىغان بولغ ۇب شەرىپىگە

د پ “ مەۋلەۋى”ب “مەۋالنە”مەشۇۇھۇر ئاتۇۇاقلىق شۇۇائىرى جااللىۇۇكىن رۇمىنىۇۇي تەخۇللۇسۇۇى 
د پ ئاتالغۇان. شۇۇ سۇەۋ بلىك جااللىۇكىن “ جااللىكدىن ر مى مەۋالنە )مەۋلەۋى(”نامالنغان ۋ  

د پ « مەۋلەۋىۇلەر تەرىقىتۇى»ب «مەۋلەۋىيە تەرىقىتى»س سالغان سۇپىلىق تەرىقىتى ر مى ئاسا
سۆزىنى ئىسىم شەرىپىگە قوشۇپ ئاتاشتەك بۇ خىل ھالەت ئوتتۇرا ئاسىياداب “ مولال”ئاتالغان. 

جۈملىكىن ئۇيغۇرالر ئارىسىكىمۇ خېلى كەڭ قوللىنىلغانب بولۇپمۇ بىلىملىك ياكى نوپۇزلۇۇ ب 
سۇۆزىنى( قوشۇۇپ ئاتۇاش ئۇادىتى “ مۇولال)”ىشىلەر ئىسۇمى ئالۇكىغا بۇۇ سۇۆزنى ئىناۋ تلىك ك

شەكىللەنگەن. مەسىلەن: مولال بىاللب مولال مۇسا سۇايرامىب مۇولال ئەرشۇىكىن خوجۇاب مۇولال 
“ مۇولال”نەسىردىنب مولال ز يكىن دېگەنگە ئوخشاش. كىشىلەرنىي ئۆز پەرز نتىنىي كەلگۈسىك  

 ىۇرىگە ھەتتۇا مۇولال نىيۇازب مولالخۇۇنب مولالجۇانب مۇولال ر ھۇمەتبولۇشىنى تىلەپب پەرز نتل
تەسۇىرگە ئىۇگە  ڭقۇۇردېگەنك ك ئىسىمالرنى قويۇشۇىكىنمۇ بۇۇ سۇۆزنىي ئۇيغۇۇرالر ئارىسۇىكا چو

 بولىكۇ.  ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى
“(  مۇوال”سۇچە يېاىلىشۇى پار“ مووى”دېگەن سۇۆز )ئەر بۇچە يېاىلىشۇى “ مەۋال”خوشب ئەر بچە 

ئۆزلەشۇۇكەن( ئىۇۇكەن.  تىلىغۇۇا ئۇيغۇۇۇر بولۇۇۇپ ئۆزلەشۇۇكەن )پۇۇارس تىلىۇۇكىن“ مۇۇولال” غۇرچىۇۇك ئۇي
دېۇۇگەن سۇۇۆز قانۇۇكا  پەيۇۇكا بولغۇۇانە بەزى نوپۇزلۇۇۇ  ئۆلىماالرنىۇۇي “ دامۇۇولال”ئۇيغۇرچىۇۇكىكى 

)بىلىملىۇك دېۇگەن مەنىۇكىكى “ مەنال”)ئون( سۆزى بىلەن “ د ھ” چۈشەنكۈرىشىچەب بۇ سۆز پارسچە
تۇۈركىي تىللىۇق مىللەتۇلەر ۋ  ئىۇران رايونىكىكى ئاسىيا  ۇرائوتت سۆزىنىي ئەينى ۋاقىتتا“  مەۋال”

بىۇلەن  تىل سىستېمىسىكىكى مىللەتلەر ئارىسۇىكا ئۆزلەشۇكەن ۋارىيۇانتى( سۇۆزنىي قوشۇلۇشۇى
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دېگەن سۆزنىي ئوتتۇرا ئاسۇىيادىكى تۇۈركىي تىللىۇق مىللەتلەرنىۇي “ د ھ مەنال”ھاسىل بولغان 
ىشىشى جۈملىكىن ئۇيغۇرچىلىشىشى بولۇپ ھېسابلىنىكۇ. مېنىڭچەب بۇخىل قۇاراش تىلىغا ئۆزل

دېگەن مەنىۇك  “ ئون”سچىك  دېگەن پار“ د ھ”ۇۋاپىق چۈشەنچە. ئەقىلگە ۋ  ئەمەلىيەتكە بىرقەد ر م
ئون ”ب “ئون ساھەدىكى بىلىمنى ئىگىلىگەن ئەھلى ئىلىم )مولال(”دېگەن سۆز “ د ھ مەنال”بولۇپب

“ مەۋال ”د پ “ د ”پارسۇچىكا سۇۆزى “ د ھ”دېگەن مەنىنى بىلكۈرىكۇ. “   توشقان زاتخىل ئىلىمك
)د ھۇمەۋال( يېاىلىۇپ “ د  مۇولال”د پ يېاىلىۇكۇب بۇۇ ئىككۇى سۇۆز قوشۇۇلۇپ “ مۇوال”دېگەن سۆز 
بولۇۇپ قالغۇان. ھۇازىرمۇ بىرمۇۇنچە تۇۈركىي “ د مولالب دامۇولال”كېيىن  ئۆزلەشكەنكىن ئۇيغۇرچىغا

 دېگەنك ك سۆزلەر بىلەن ئاتايكۇ. “ د مالب دامالد مەنالب ”سۆزىنى “ دامولال”ەتلەر تىللىق مىلل
ئۇون سۇاھەدىكى ئىلىمنۇى ”ئۇنكا  بولسۇاب نوپۇزلۇۇ  ئۆلىماالرنىۇي چۈشەنكۈرىشۇىكىكى 

“ ئۇون سۇاھەدىكى ئىلىۇم”ئىگىلىۇگەن “ دامۇولال”مەنىسۇىكىكى “ ئىگىلىگەن ئەھلى ئىلىۇم
ۋاقىتتا )ئابباسىيالر سۇاللىسى مەزگىلىك  سالاۇ  تۈركلىرىۇكىن قايسىالرە بۇ بىلىملەر ئەينى 

-0160-0165لۇك رىياسۇەتچىلىكىك ( وقۇ  تۇتقان باش ۋ زىر نىاامۇل مۇئوردىسىكا ھ سۇاللە
تۆۋ نكىكى ئون تۈرلۈك ئىلىمۇكىن ئىبۇار ت: « نىاامىيە»يىللىرى بااكادتا تەسى  قىلىنغان 

( ئىلمۇى 2( ئىلمۇى ھەدىۇ   )1ئىلمۇى تەپسۇىر  ) (4( ئىلمى تەۋھىك )ئىلمۇى كۇاالم(  )0)
( 8( ئىلمۇى مەنتىۇق  )0( ئىلمى  ەرائىا )مىۇراس ئىلمۇى(  )6( ئىلمى تەجاىك  )5 ىقھە  )

( ئىلمۇۇى مەئۇۇانى 01(  )رامماتىكۇۇاگ( ئىلمۇۇى نەھۇۇاى )7ئىلمۇۇى سۇۇەرف )مور ولۇۇوگىيە(  )
بۇار « ئىلمۇى تەسۇەۋۋۇپ»)ئىستىلىستىكا(  )بەزى ئۆلىماالر بۇ ئۇون تۈرلۇۈك ئىلىۇم ئىچىۇك  

تۈرلۈك  دائىرىسىك  ئوقۇلىكىكەنب د يكۇ( بۇ ئون“ ئىلمى  ىقھە” ئىكەنب ئىلمى  ەرائىا د رسى
 01قانچە ھەتتا ئون نەچچىكىن كىتاب ئوقۇلىكىكەنب شۇڭا تۇالىپالر ئىلىمنىي ھەر بىرىك  بىر

ئۇنۇاانىنى ئېلىۇپ قايتىۇكىكەن. شۇۇ “ دامۇولال”ئانۇكىن  نەچچە يىلالپ ئوقۇاانۇكىن كېيىۇنال
 دېگەن مەنىك  دېگۈچىلەرمۇ بار. “ يىل ئوقۇاان مولال 01”سۆزى “ دامولال”سەۋ بتىنب 

شىنااڭ ئۆز ۋاقتىكا دىنىي بىلىم ئۆگەنگۇۈچىلەر ئىپتىۇكائى دىنىۇي مەكۇتەپ ۋ  ئوتتۇۇرا 
تىلالردىن پۇختا ئاساس  ەر بچەب پارسچەد رىاىلىك مەدرىسلەرد ب ئالكى بىلەن دىنىي بىلىم ۋ  ئ

يىنب ئانكىن بۇخۇارادىكى الياقەتلىك پۈتتۈرگەنكىن كې ساالتتىب ئوتتۇرا د رىاىلىك مەدرىسلەرنى
 ئالىي بىلىم يۇرتلىرىغۇا بېرىۇپب تېخىمۇۇ چوڭقۇۇرالپ بىلىۇم ئېلىۇپب ھەر بىۇر د رسۇلەردىن

ئۇنۇاانىنى “ دامۇولال”الب ئانۇكىن ئېلىنغان قاتتىق تەلەپلىك ئىمتىھانكىن ئۆتكەنۇكىن كېيىۇن
ئۇالىي بىلىۇم يۇۇرتىنى پۈتتۇۈرگەنلەر  ئېلىپ قايتاتتى. شۇنكاقال ھىنكىسۇتانكىكى دىئۇو بەنۇك

ئۇنۇۇاانىنى ئېلىۇۇپ قايتۇۇاتتىب “ مەۋلەۋى”ئۇنۇۇاانى بىۇۇلەن تەڭ د رىاىۇۇك  بولغۇۇان “ دامۇۇولال”
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رتلىرىنى پۈتتۇۈرگەنلەر قاتارلىق بىلىم يۇ« ساقىيە مەدرىسە»ب «خانلىق مەدرىسە»قەشقەردىكى 
سۇۆزىكىن “ خەلۇ ”سۆزى ئەر بۇچە “ خەلفەت”)خەلفىتىم( ئۇناانىنى ئاالتتى. “ خەلفەت”بولسا 

دېۇگەن “ چوڭ ئۆلىماالرنىۇي ئىاىنۇى باسۇقۇچى”مەنىسىك ب “ ئىاىنى بېسى ”كەلگەن بولۇپ 
ئىچىۇك  مەنىنى بېرىكۇب بۇ ئۇناان ئۇ چااكا شۇىنااڭنىي ئىچكۇى قىسۇمىكا بىلىۇم ئالغۇانالر 

دېۇگەن ئەسۇىرىك  « تارىخى ئەمىنىۇيە»يۇقىرى ئۇناان ھېسابلىناتتى. مولال مۇسا سايرامىنىي 
بايان قىلىنىشىچەب ئۆز ۋاقتىكا قەشقەرنىي مەشۇھۇر ئۆلىمالىرىۇكىن بولغۇان مۇولال مۇۇھەممەد 

د ك چۇوڭ ئۆلىمۇۇانى  111ىك قىلىۇۇپ يىۇۇل ئۈزۈلۇكۈرمەي مۇد ررىسۇل 61شۇېرىپ خەلفىۇتىم 
دېگەن نام بىلەن ئاتالغۇان. “ خەلفىتىم”د پ ئاتالماي يەنىال “ دامولال”ن بولسىمۇ تىشتۈرگەيې

بۇخارادىكى ئۇالىي  يىللىرىكىن كېيىنالب سوۋې  ئىتتىپاقى د ۋرىك -41 ئەسىرنىي-41پەقەت 
ئالىي مەدرىسە بار بولغان ئىسالمىيەت  011ئاجىالىشىپب ئەسلىك   تەدرىاىي بىلىم يۇرتلىرى
ەسىك  ئاالھىك  ئورۇن تۇتۇپ كەلگەن بۇخارادا ئاران بىر مەدرىسە قالغان ۋ  باشقا بىلىملىرى ساھ

ئوتتۇۇۇرا ئاسۇۇىيادىكىلەرنىال ئوقۇتىۇۇكىغان ئوتتۇۇۇرا  ئەللەردىۇۇن تالىۇۇپ قوبۇۇۇل قىلمۇۇايب پەقەت
د رىاىلىك بىلىم يۇرتى بولۇۇپ قالغۇان. شۇىنااڭكىكى ئۇالىي بىلىۇم تەھسۇىل قىلغۇۇچى 

بىلىۇم مەركىۇاى دىنىۇي قېلىۇپب ئۇالىي ئىمكانىيىتىۇكىن ئوقۇۇش  تالىپالر بۇخارااا بېرىپ
يىنب قەشقەردىكى ئالىي دىنىي مەدرىسلەرنى پۈتتۈرگەنلەر رگە يۆتكەلگەنكىن كېبۇخارادىن قەشقە

د پ ئاتالسىمۇب شىنااڭنىي باشۇقا بەزى جايلىرىۇكا “ خەلفىتىم”قەشقەرنىي ئۆزىك  داۋاملىق 
نب نەتىاىۇۇك ب شۇۇىنااڭنىي ھەر قايسۇۇى جايلىرىۇۇكىكى د پ ئاتىلىۇۇكىغان بولغۇۇا“ دامۇۇولال”

مەدرىسلەرنى پۈتتۈرگەن تالىپالر قەشقەرگە بېرىپ ئوقۇپ كېلىپب ئۇۆز جايلىرىۇكىكى نوپۇزلۇۇ  
بولۇۇۇپ قالغۇۇان. ھۇۇازىر شۇۇىنااڭنىي ھەر قايسۇۇى جايلىرىۇۇكىكى يۇۇۇقىرى الردىۇۇن “ دامۇۇولال”

 بولۇپ قالكى. ىغان ئاتىلىكد پ “ دامولال”بىلىملىك دىنىي زاتالر ئومۇمەن 
 ئىسالم جەمىئىيتى  خىامەت ئورنى: جۇڭگو ئاپتورنىي
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 ھەدىس شەرھىسىنىڭ تەرجىمىلىرىدىن ئۆرنەكلەر

 
 )ئىمان ھەققىدە(①كتابِاإلميان

  يت  ق  : ل  ال  ق   د  ي  و  س   ن  ب   ور  ر  ع  م  ال   ع ن  . 5
 
ُ  َع   و   ة  ل  ح   ه  ي  ل  ع  و   ة  ذ  ب  الر  ب   ر  ا ذ  ب  أ  س  ف   ة  ل  ح   ه  م  ل   

 
 ن  ع   ه  ل   أ

 ب   ه  ت  ّي   ع  ف   لا ج  ر   ت  ب  اب   س  ّن  إ   ال  ق  ف   ك  ل  ذ  
 
ي  ان  ل   ال  ق  ف   ه  م  أ  ي  » م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   اِل   ل  ص   ب 

 
  ر  ا ذ  ب  ا أ

 
 ب   ه  ت  ّي   ع  أ

 
؟ ه  م  أ

  ت  ت    اِل   م  ه  ل  ع  ج   م  ك  ل  و  خ   م  ك  ان  و  خ  إ   ة  ي  ل  اه  ج   يك  ف   ؤ  ر  ام   ك  ن  إ  
 
  ن  ك   ن  م  ف   م  يك  د  ي  أ

 
  ه  د  ي   ت  ت    وه  خ  أ

 ا ي  م  م   ه  م  ع  ط  ي  ل  ف  
 
 ف   م  وه  م  ت  ف  ك    ن  إ  ف   م  ه  ب  ل  غ  ا ي  م   م  وه  ف  ل  ك  ت   ل  و   س  ب  ل  ا ي  م  م   ه  س  ب  ل  ل   و   ل  ك  أ

 
 .«م  وه  ين  ع  أ

« رەبەزە»مەئرۇر ئىبنى سۇۋەيد دىن ئۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :مەن 
دېگەن يەردە ئەبۇزەرنى ئۆزىنىڭ ئۈستىدە بىر يەكتەك، خىزمەتكارىنىڭ ئۈستىدە بىر 

 :ن ئاشۇنى سوردۇم. ئۇ مۇنداق دېدىدە، مەن ئۇنىڭدى-ئۇچراتتىم،يەتكەك بار ھالەتتە 
مەن بىر ئادەم بىلەن تىللىشىپ قېلىپ، ئۇنىڭ ئانىسىنى چىشلەپ تارتتىم. پەيغەمبەر 

ئى ئەبۇزەر! سەن ئۇنىڭ ئانىسىنى چىشلەپ » ئەلەيھىسساالم ماڭا مۇنداق دېدى:
مان( خۇلقى بار ئادەمكەنسەن. تارتتىڭمۇ؟ سەن ھەقىقەتەن ئۆزۈڭدە جاھىلىيەتنىڭ )يا

سىلەرنىڭ خىزمەتكارىڭالر سىلەرنىڭ قېرىندىشىڭالر، ئالالھ ئۇالرنى سىلەرنىڭ قول 
ئاستىڭالردا قىلدى، شۇڭا قېرىندىشى قول ئاستىدا بولغان كىشى ئۇنىڭغا يەيدىغانلىرىدىن 

شنى دىغان ئىىيېگۈزسۇن، كېيىدىغانلىرىدىن كەيگۈزسۇن، سىلەر ئۇالرغا بېسىم بول
 «تاپشۇرماڭالر، ئەگەر سىلەر ئۇالرغا تاپشۇرساڭالر، ئۇالرغا ياردەملىشىڭالر.

 )ئومۇمىي مەنىسى(ْاملعِنْالعا 
كن أبو ذر يسوي بي نفسه وبي خادمه يف امللبس واملأكل، فلما رآه بعض الصحابة، وقد قسم اللة الواحدة 

جتمع بي انصفي للبس حلة كملة؟ فأجاب بقوهل: تشاتمت نصفي، لبس نصفها، وألبس عبده نصفها، سألوه: لم لم 
فشاك الرجل إىل رسول اِل صل اِل عليه وسلم، فوخبين بأن  مع رجل، واكنت أمه أعجمية، فنلت منها، عّيته بسوادها

 رفع اِل بعض ما فعلته من خصال اجلاهلية اذلميمة وأفهمين أن العبيد لم خيرجوا عن كونهم إخوانا يف اإلنسانية، ولنئ
اناس َع بعض فقد أوجب َع األسياد حسن معاملة العبيد والضعفاء يف املأكل واملرشب وامللبس، بل ويف أسلوب 

 اخلطاب، ونىه عن تكليفهم بصعاب تفوق طاقاتهم.
                                                        

 .الردابېشى ائلدىنقى ساندىن بىرىلدى. «المنهل الحديث في شرح الحديث» ①



 

81 

ئىچمەكتە باراۋ رلەشتۈر تتىب -كېچەكتەب يېمەك-كىيىم نىئەبۇز ر ئۆزى بىلەن خىامەتكارىنىي ئارىسى
ساھابىلەرنىي بەزىسى ئۇنىب )قوش تەگلىك( بىر يەكتەكنى باراۋ ر ئىككىگە ئايرىپب بىر بۆلىكىنى ئۆزى 

 :نىك  ئۇنىڭكىن مۇنكا  د پ سورىكىكەيگەنب بىر بۆلىكىنى قۇل خىامەتكارىغا كەيگۈزگەن ھالەتتە كۆرگى
ە ئۇ مونۇ سۆزى بىلەن مەيسىائىككى بۆلەكنى بىرلەشتۈر نىمىشقا ئۈچۈن ىك  كىيى پۈتۈن يەكتەك ھالىت

جاۋاب بەردى :مەن بىر كىشى بىلەن تىللىشپ قالكىمب ئۇنىي ئانىسى ئەر ب بولمىغان ئايال ئىكىب مەن 
لۇلالھقا ئۇنى تىللىكىم ۋ  مەن ئۇنىڭغا ئانىسىنىي قارا تەنلىكى بىلەن تىل تەككۈزدۈم. ھېلىقى ئاد م ر سۇ

د ب رۇسۇلۇلالھ مېنىي قىلغىنىمنىي جاھىلىيەتنىي يامان خۇلۇقلىرىكىن ئىكەنلىكى -مەلۇم قىلكى
ئالالھ ئىنسانالرنىي بەزىسىنىي د رىاىسىنى بەزىسىكىن يوقىرى » :ماڭا ۋ بىلەن مېنى ئەيىبلىكى. 

ا ئەمەسلىكىنىب شۇڭا قىلغان بولسىمۇب قۇل خىامەتكارالر ئىنسانچىلىقتا قېرىنكاش بولۇشتىن سىرتت
كېچەكتىال ئەمەسب بەلكى سۆز قىلى  -ئىچمەكب كېيىم-خوجايىنالر قۇلالرااب ئاجىاالراا يېمەك

نى چۈشەنكۈردىب ئۇالرنىي ئىقتىكارىكىن ئارتۇ  ئېغىر « ئۇسلۇبىكىمۇ ياخشى مۇئامىلە قىلى  الزىملىقى
 ئىشالرنى ئۇالراا ئارتىشتىن توستى.

 .اناس بي واأللفة واملحبة املودة دين إنه اإلسلم، سماحة أسىم وما كيم،ال الترشيع هذا أجلفما 
 ەتلىك قانۇنچىلىق نېمىكىگەن ئۇلۇغ! ئىسالم دىنى كەڭ قورساقلىقتا نېمىكىگەن يۈكسەك!مبۇ ھېك 

 ئىسالم دىنى ئەلا تتە د س  كۆرۈشب ياخشى كۆرۈشب كىشىلەر ئارىسىنى ئىناقالشتۇرۇش دىنى.

 ئەرەب تىلى جەھەتتىكى ئىزدىنىشلەر() العربيٍّة ثاملباح
)عن أيب ذر قال ساببت رجل( الديث من أول "ساببت رجل" مقصود لفظه، يف حمل نصب مقول القول، و"قال" 

مسبوك من ُّي سابك نائب فاعل لفعل حمذوف، والقدير: روي عن أيب ذر قوهل "ساببت رجل" إلخ وأبو ذر الغفاري 
منسوب إىل ُفار، قبيلة من كنانة، روي عنه أنه قال : أنا رابع أربعة يف اإلسلم، ويقال: إنه خامس بكرس الغي 

مخسة، أسلم بمكة ثم رجع إىل بلد قومه، فأقام حىت مضت بدر وأحد واخلندق، ثم هاجر إىل املدينة فصاحب رسول 
 ما زاد عن حاجة املسلم من املال. اِل صل اِل عليه وسلم وزهده مشهور وتواضعه جم، ومن مذهبه حرمة

  ن  ع  »
 
دېگەنلىكى رىاايەت « ىممەن بىر ئاد م بىلەن تىللىشىپ قالك»ئەبۇز ر دىن ) «لا ج  ر   ت  ب  اب  س   ال  ق   ر  ذ   ب  أ

لا  اب ب ت  س  » قىلىنكى(. دىن باشالنغان ھەدىسنىي لەۋزىكىن كۆزد  تۇتۇلغان )ئىبار ( ئورۇن جەھەتتە چۈشۈم  «ر ج 

ن  پېئىلىنىي تولكۇراۇچىسى. قال قېلىپقا سالغۇچى ۋاستىسىا )يەنى مەستەر قوشۇمچىسى  «ال  ق  »كېلىشتەب 
 
 أ

ن   و ى  ر  »قېلىپالشقان مەستەرب چۈشۈپ قالغان پېئىلنىي ۋ كىل پائىلى. قىياس قىلىنىشى  سىا( ب   ع 
 
 ذ ر   أ

اب ب ت  ” ق و هل    لا  س  دېگەن سۆزى رىاايەت ...« مەن بىر ئاد م بىلەن تىللىشىپ قالكىمب »)ئەبۇ ز ر دىن  «الخ...ر ج 

قىلىكى(. ئەبۇ ز ر اىفارىي كىنانەنىي بىر قەبىلىسى بولغان اىفار قەبىلىسىگە مەنسۇپ كىشى. ئۇنىڭكىن 

دېگەنلىكى رىاايەت قىلىنكىب ئېيتىلىشچە : ئۇ  «ۆت كىشىنىي تۆتىنچىسىمەن ئىسالم دىنىغا كىرگەن ت»

مەككىك  مۇسۇلمان بولغان بەش كىشىنىي بەشىنچىسىب ئانكىن ئۇ قەۋمىنىي تۇرار جايىغا بېرىپ بەدرب 
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ئوھۇدب خەنك ك اازاتلىرى ئۆتكەنگە قەد ر تۇراانب ئانكىن مەدىنىگە ھىار ت قىلىپ كېلىپب رۇسۇلۇلالھ بىلەن 

بىللە بولغان. ئۇنىي دۇنيااا بېرىلمەسلىكى ھەممىگە تونۇلغانب ئۇنىي كەمتەرلىكى مۇجەسسەملەنگەن. 

 دۇنيادىن چەكلىنى  ئۇنىي تۇتقان بىر يولى.-مۇسۇلماننىي ئېھتىياجىكىن ئارتۇ  مال

ت: من )ساببت( مفاعلة من السب، وهو الشتم واكن السب من اجلهتي، كما يدل َع ذلك رواية مسلم "فقل
سب الرجال سبوا أباه وأمه" وقد ثبت أن الرجل بلل املؤذن، موى أيب بكر ريض اِل عنهما، ولعل أبا ذر أبهمه خوفا 

  عليه من احتقار السامع.
ف اع ل ةا  اع ل  ف  »)تىللىكى( پېئىلىنىي  ب  س  تىلالش دىن ئىبار ت - «اب ب ت  س  » ۋ زنىكىكى ئۆملۈك  «م 

پېئىلىمۇ خۇددى مۇسلىمنىي رىاايىتى كۆرسەتكىنىك ك ئىككى تەر پتىنمۇ بولىكۇ:  ب  س    مەنىسى. )تىلالشتى(
ب   م ن  :  ق ل ت  ف  » ال   س  بيوا الر ج  ب اه   س 

 
ه   أ م 

 
: كىم كىشىلەرنى تىللىسا ئۇالر ئۇنىي مۇنكا  دېكىم > ئەبۇز ر <)مەن »  «و أ

ئاد م ئەبۇبەكرى ر زىيەلالھۇ ئەنھۇنىي ئازادگەردىسى دادىسىنى ۋ  ئانىسىنى تىلاليكۇ(ب)ھەدىستىكى(ھېلىقى 
. ئېھتىمال ئەبۇز ر ئاڭلىغۇچىنىي پەس كۆرىشىكىن قورقۇپ ۋ  ل ئىكەنلىكى مۇئەييەنلەشتۈرۈلگەنمۇئەززىن بىال

 .( مەۋھۇمالشتۇراان بولىشى مۇمكىنب ئىسمىنى ئاتىمايىن ئەنسىر پ ئۇنى )بىر ئاد م د پئۇنىڭك

 فعّيته" رواية ويف تفسّيية، ءلفاوا سب، فهو العار، إىل النسبة هو والعيّي" ساببت" َع معطوف( بأمه ه)فعّيت
 ".منها فنلت أعجمية أمه واكنت" رواية ويف" السوداء ابن يا: هل قلت" رواية ويف" أمه بسواد

ت ه  ف  » ه   ع ّي   م 
 
ب چىشلەپ اا باالىنىلغان «اب ب ت  س  »)مەن ئۇنىي ئانىسىنى چىشلەپ تارتتىم( ئىبارىسى  «ب أ

 «ف  »  .بولىكۇ–تىلغا ئېلىپ ( تىللىكى ب شۇڭا ئۇ )ئۇنى ئانىسىنىئەيىپلەشكە مەنسۇپ سۆز )العيّي(تارتى  
ت ه  ف  »چۈشەنكۈرمە باالىغۇچى. يەنە بىر رىاايەتتە  و اد   ع ّي     ب س 

 
ه  أ ) مەن ئۇنىڭغا ئانىسىنىي قارا تەنلىك  «م 

و د اء   اب ن   ي ا هل    ل ت  ق  »  يەنە بىر رىاايەتتە ككۈزدۈم ( ئىبارىسى كەلگەنتىل تەئىكەنلىكى بىلەن  ) مەن  «الس 

ن ت  و  »( ئىبارىسى كەلگەن  يەنە بىر رىاايەتتە دېكىم« تەنلىك خوتۇننىي بالىسى! ئى قارا»ئۇنىڭغا:  ه   اك  مي
 
 أ

ي ةا  م  ع ج 
 
ا ف ن ل ت   أ ن ه    . ( ئىبارىسى كەلگەن ب مەن ئۇنىڭغا تىل تەككۈزدۈمئىكىئۇنىي ئانىسى ئەر ب ئەمەس  ) «م 

)فقال ل انب صل اِل عليه وسلم( معطوف َع حمذوف، أي فعلم رسول اِل، أو شاك الرجل إىل رسول اِل 
 صل اِل عليه وسلم فقال.

ال  » ق  ول   ىل   ف  ل   اِل   ر س  ل ي ه   اِل   ص  ل م   ع  )پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا مۇنكا  دېكى( جۈملىسى چۈشۈپ  «و س 

ول   ع ل م  ف  »قالغان  ل   اك  ش  »بىلكى( جۈملىسىگە باالىنىلغان ياكى چۈشۈپ قالغان  ر سۇلۇلالھ) «اِل   ر س   إ ىل   الر ج 
ول    . كەلگەن «قال»ب ئانكىن ۇم قىلكى( جۈملىسىگە باالىنىلغان)ھېلىقى ئاد م ر سۇلۇلالھقا مەل «اِل   ر س 

 )أعّيته بأمه؟( الستفهام إنكاري توبييخ، َع معىن ما كن ينبيغ أن تعّيه بأمه.
ت ه  » ّي   ع 
 
  أ

 
سەن ئۇنىي ئانىسىنى  -ئۇ سۇئال جۈملە  )سەن ئۇنىي ئانىسىنى چىشلەپ تارتتىڭمۇە( «ه  م  ب أ

 سۇئال جۈملە. ئەيىپلىمە ئىنكار تۈسىكىكى  -چىشلەپ تارتمىغۇلۇقتى دېگەن

مها يف ركة عي اللكمة ويه الراء تتبع ل)إنك امرؤ فيك جاهلية( "امرؤ" خرب "إن" وهو من نوادر اللكمات، ألن ح
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الراكت اإلعرابية فتضم مع الرفع وتفتح مع انصب وتكرس مع اجلر، و"فيك جاهلية" خرب ومبتدأ، واجلملة صفة 
 ويه العيّي والسب. اجلاهلية،"امرؤ" واملراد فيك خصلة ذميمة من خصال 

اه ل ي ة   ف يك   ام ر ؤ   إ ن ك  » )سەن ھەقىقەتەن ئۆزۈڭك  جاھىلىيەتنىي يامان خۇلقى بار ئاد مكەنسەن(  «ج 

 «ع»دىن ئىبار ت  «ر»چۈنكى سۆزدىكى  بنىي خەۋىرىب ئۇ ئۆزگىچە سۆزلەردىن بىرى إ ن   «م ر ؤ  ا  »ئىبارىسىكىكى 
ۈرلىنى  نىي باراۋىرىكىكى ھەرىپنىي سۆز ئاخىرىنىي ت «ل»دىكى سۆز بتەلەپپۇز بەلگىسىىكىكى ھەرىپنىي باراۋىر

لى  ېچۈشۈم ك لىكۇ.ېد ممىلىك ك «ر»لى  بىلەن ېلىشىگە ئەگىشىكۇب سۆز باش كېلىرىك  ئۆزگىرىپ كبەلگى

اه ل ي ة يك  ف  ». لىكۇېك كەسرىلىك «ر»   بىلەنلىېلىك كىلىكۇب ئىگىلىك كەپەتھ «ر»بىلەن   ئالكىكا كەلگەن «ج 

ؤ  ا  »ب بۇ جۈملە ۋ  كەينىك  كەلگەن مۇبتىكا خەۋ ر سەنك  » :انىي سۈپىتىب بۇنىڭكىن كۆزد  تۇتۇلغان مەن «م ر 

 «. بار ئىكەن قجاھىلىيەتنىي كىشىلەرنى چىشلەپ تارتى  ۋ  تىلالشتىن ئىبار ت يامان خۇل

املقصود الكم َع اخلول باألخوة، وإنما قدم اخلرب للهتمام به، )إخوانكم خولكم( خرب مقدم ومبتدأ مؤخر، ألن 
وجيوز أن يكونا خربين ملبتدأين حمذوفي، أي هم إخوانكم، هم خولكم، وخول الرجل حشمه وخدمه الواحد خائل، وهو 

 اسم يقع َع العبد واألمة، واملراد من األخوة  هنا األخوة يف اإلنسانية.
م  » و ان ك  ل   إ خ  و  م  خ   كا)سىلەرنىي خىامەتكارىڭالر سىلەرنىي قېرىنكىشىڭالر( ئىبارىسى ئالكى «ك 

ا قېرىنكاشلىق ۋ  كىيىن كەلگەن مۇبتىكا. چۈنكى كۆزد  تۇتۇلغان مەنا خىامەتكارالرا كەلگەن خەۋ ر

. خەۋ ر پەقەت ئۇنىڭغا ئەھمىيەت بىرىلگەنلىك ئۈچۈنال ئالكىكا كەلتۈرۈلكىب ئۇ بىلەن ھۆكۈم قىلى 

م  »ب يەنى ۇبتىكانىي خەۋىرى بولسىمۇ بولىكۇئىككىسى چۈشۈپ قالغان ئىككى م ، ه  م  و ان ك  م   إ خ  م   ه  ل ك  و   «خ 
ل  خ  »ب ئۇالر خىامەتكارلىرىڭالر( ئۇالر سىلەرنىي قېرىنكاشلىرىڭالر) ل   و  ب نۆكەرلەر ( دېگەن )خىامەتكار «الر ج 

كۆزد   تىن. بۇ يەرد  قېرىنكاشدىك كنى ئاتايكىغان ئىسىم قول ۋ ئۇ  «ائ ل  خ  »مەنىك ب ئۇنىي بىرلىك سانى 

 . نپەرۋرلىك جەھەتتىكى قېرىنكاشلىقتۇتۇلغىنى ئىنسا

)جعلهم اِل تت أيديكم( جماز عن القدرة أو عن امللك، أي جعل اِل لكم الرصف والسيطرة عليهم، أو 
 جعلكم مالكي هلم.

م  ج  » ل ه  م   ت  ت   اِل   ع  يك  ي د 
 
)ئالالھ ئوالرنى سىلەرنىي قول ئاستىڭالردا قىلكى( ئىبارىسىكىكى  «أ

م  » : ئالالھ سىلەرگە ئۇالرنى مەنىسىك  كەلتۈرۈلگەن كۆچمە مەناب يەنىب ئىگىكارچىلىق ئىقتىكار «أيديك 

 ئورۇنالشتۇرۇش ۋ  باشقۇرۇشنى ئاتا قىلكى ياكى سىلەرنى ئۇالراا ئىگىكارچىلىق قىلغۇچى قىلكى. 

الفاء تفريعية، أو فصيحة يف جواب الرشط، تقديره: إذا كن أمرهم كذلك فمن كن...إلخ. و"من"  )فمن كن(
 موصولة مبتدأ، ومجلة "كن" صلة وقوهل "فليطعمه" خرب املبتدأ، ودخلت الفاء عليه لضمن املبتدأ معىن الرشط.

ن  ف  » ن   م  ياكى شەرتنىي جاۋابىكا كېلىكىغان  ب«ف»تۈر بايان باالىغۇچى  «ف»دىكى  «ك 

ئەگەر ئۇالرنىي ئىشى ئاشۇنكا  بولساب ... بولغان » :قىياس قىلىنىشى «.ف»ئوچۇقالشتۇراۇچى 

ه  ف  » .كەلگەن جۈملە ئۇالنما جۈملەبىلەن  «كن» .نىسپى ئالماشب مۇبتىكا «من» «.كىشى... م  ع   «ل ي ط 
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 .قۇشۇلغان «ف» گەز ئىچىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن خەۋ ر. مۇبتىكا شەرت مەنىسىنى ئۆمۇبتىكانىي خەۋىرى

 من أي يأكله، اذلي بعض والقدير حمذوف،" يأكل" مفعول والعائد موصولة،" ما"و تبعيضية،" من( "أكل)مما ي
 ".يلبس مما" ومثلها مأكوهل، لك من يطعمه أن يلزم فل أكل،س ما يجن

ام  » ك ل   م 
 
نىسپى  «ام  « »ن  م  ». بىر قىسىمب بەزى مەنىسىك  كىلىكىغان «من»دىكى ( يەيكىغانلىرىكىن) «ي أ

ك ل  ي  »ب قايتقۇچى ئالماش ئالماش
 
 ىاذّل   ع ض  ب  ». قىياس قىلىنىشى نىي چۈشۈپ قالغان تولكۇراۇچىسى «أ

ك ل ه  
 
شۇڭا ئۆزىنىي يېمەكلىكىنىي  (يەيكىغانلىرىكىن بىر قىسمىنىب يەيكىغانلىرىنىي ئوخشاش تۈرىنى) «ي أ

ام  » .بولمايكۇ زۆرۈرممىسىكىن يىگۈزۈشمۇ ھە  مۇ ئاشۇنىڭغا ئوخشاش. «ي ل ب س   م 

 )فإن كفتموهم( مفعوهل اثلاّن حمذوف، أي إن كفتموهم ما يغلبهم.
م   إ ن  ف  » ت م وه  )ئەگەر سىلەر ئۇالراا تاپشۇرساڭالر( ئىبارىسىك  ئىككىنچى تولكۇراۇچى چۈشۈپ قالغانب  «ك  ف 

م   إ ن  »يەنە  ت م وه  ا ك  ف  م   م  ل ب ه  غ   )ئەگەر ئۇالراا بېسىم بولىكىغان ئىشنى تاپشۇرساڭالر( «ي 

 (ھەدىسشۇناسلىق) الديث هفق

 بينه بابلادية، موضع الراء بفتح- بالربذة ذر أبا لقيت: قال املعرور عن األحدب واصل عن: الديث هذا طلعم
. ذر أبا يا: فقلت رواية ويف ذلك، عن فسأله حلة، ُلمه وَع حلة وعليه- العراق جهة من ميل ثلثي حنو املدينة وبي

ويف رواية "فقال القوم: يا أبا ذر. لو أخذت اذلي َع ُلمك فجعلته مع اذلي عليك لاكنت  ؟"حلة كنت بينهما مجعت لو
ن نوع واحد، وأنها كنت أليب ذر، حلة؟ فقال: ساببت رجل..." إلخ الديث. والظاهر أن اللة كنت تتكون من قطعتي م

ل بد أن يلبس عبده مما يلبس، فقسم اللة بينه وبي عبده  فلما سمع من الرسول صل اِل عليه وسلم ما سمع فهم أنه
 وأخذ يسوي بينه وبي عبده يف املأكل واملرشب.

 :رىاايەت قىلىنكىۇنكا  دېگەنلىكى ۋاسىل ئەھك بكىن مەئرۇرنىي م-:شلىنىشى مۇنكا ھەدىسنىي با
« ر بەز »ي ئۈستىك  بىر يەكتەك بار ھالەتتە ىب خىامەتكارن رنى ئۆزىنىي ئۈستىك  بىر يەكتەكمەن ئەبۇز»

ر پتىكى بىر بولغان ئىرا  تە-قىرىق سەككىا كىلومېتىر ئەتراپىكا–)مەدىنە بىلەن ئارىلىقى ئوتتۇز مىل 
ئى ئەبۇز ر! ئۇ  :مەن مۇنكا  دىكىم»مۇنكا  كەلكى:  تەرىاايەتيەنە بىر .« سەھرادىكى ئورۇن( دا ئۇچراتتىم

يەنە بىر رىاايەتتە مۇنكا  « ئىككىسىنى بىرلەشتۈرگەن بولساڭ )قوش تەگلىك( بىر يەكتەك بولمامتىە
ب ئۇنى ئۆزۈڭنىي ىڭنىي ئۈستىكىكىنى ئېلىپخىامەتكار ئى ئەبۇز ر! كىشىلەر مۇنكا  دېكى:» :كەلكى

: مەن يەكتەك بولمامتىە ئۇ مۇنكا  دېكىب ئۇ )قوش تەگلىك( بىر غان بولساڭىكىكى بىلەن بىرگە قىلئۈست
يەكتەك بىر  :ۇنكا م ئاشكارا مەنا .«)ھەدىسنىي ئاخىرىغىچە(  ..ئاد م بىلەن تىللىشىپ قالكىم.بىر 

ى ھتىن ئاڭلىغانلىرىنب ئۇ ر سۇلۇلالپقان ئىكى ۋ  ئۇ ئەبۇز رنىي ئىكىتۈردىكى ئىككى پارچىكىن تەركىپ تا
د  -ئۆزى كىيىكىغانالردىن كىيگۈزۈشى الزىملىقىنى چۈشەنكىب ىغاب ئۆزىنىي قول خىامەتكارئاڭلىغانكا

ىنىي ئارىسىنى ل خىامەتكارۇب ئۆزى بىلەن قل خىامەتكارى ئارىسىكا بۆلكىۇق بىلەن ىيەكتەكنى ئۆز
 . ىچمەكتە باراۋ ر قىلىشقا باشلىكىئ–مەكېي
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 فغضب، استغضب إنه: يقال أن واألحرى قيل، كذا ه،ن يعرف تريمأ قبل ذر أيب من وقع السب أن ظاهروال
 وسلم عليه اِل صل وخبه وإنما بقدمه، بلل يطأه حىت أرفعه ل: وقال األرض َع خبده ألىق أنه روي فقد فندم، فأخطأ،
 وتنفّيا لغّيه من خصال اجلاهلية اذلميمة. ذلك، معاودة عن هل تذيرا مزنله عظم مع وعنفه

ئەبۇز ر ئۇنىي چەكلىنىلگەنلىكىنى بىلىشتىن –ئېيتىلغىنىك ك –: تىلالش ئاشكارا مەنا مۇنكا 
د  -ئۇنىي ئاچچىقى كەلكى» :يىلگىنى ئەڭ مۇۋاپىقې. مۇنكا  دگىرى ئۇنىي تەرىپىكىن يۈز بەرگەنئىل

بىالل ». ئۇنىي ئىڭىكىنى يەرگە يېقىپ «پۇشايمان قىلكىب ئانكىن ئاچچىقىنى چىقىرىپ خااالشتى
لەيھىسساالم بەلكى پەيغەمبەر ئە  دېگەنلىكى« سسىمىگۈچە ئىڭىكەمنى كۆتۈرمەيمەنپۇتى بىلەن د 

ب باشقىالر ئۇنى ئاگاھالنكۇرۇش ئۈچۈنئاشۇنى ئاد ت قىلىاېلىشتىن   ئۇنىڭغا كايىغانلىقى
ق  تلەنكۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىي ئورنى چوڭ بولسىمۇ ئۇنى قاتتىلۇقلىرىكىن نەپرۇجاھىلىيەتنىي يامان خ

 .ئەيبلىگەنلىكى رىاايەت قىلىنكى

َِديِثْ ِمنَْ ؤ َخذُْيُْ  )ھەدىستىن مونۇالر ئېلىنىدۇ( ال 
 اليت املواساة املطلوب وإنما املساواة، رشطا وليس الفعلية باملشاركة يشعرهم ما والعبيد اخلدم إعطاءاستحباب  .1

 .بلاسام واإلاإلطع يف تظهر
ھەرىكەت جەھەتتىكى ئورتاقلىقنى ھې  قىلكۇرىكىغان تۇيغۇنى  –. خىامەتكارالر ۋ  قولالراا ئى  0

ئاتا قىلىشنىي ياخشى كۆرىلىكىغانلىقىب باراۋ ر بولۇش شەرتى ئەمەس بەلكى تەلەپ قىلىنىكىغىنى 
 .تاما  يىگۈزۈش ۋ  كىيىم كىيگۈزۈشتە ئىپادىلىنىكىغان باراۋ رلىك 

 .والضعيف واألجّي اخلادم بهم ويلحق بآبائهم، تقّيهم وعن العبيد سب عن يهان .2
 ئانىلىرىنى چىشلەپ تارتىپ ھاقار تلەشتىن توسۇش –. قولالرنى تىلالشتىن ب ئۇالرنىي ئاتا 4

 ئۇالراا خىامەتكارب ئىشلەمچىب ئاجىاالر تەۋ  قىلىنىكۇ.

 .كدلواب حكمهم يف كن بمن والرفق بهم، والرفق إلهم اإلحسان َع ثال .3
ب ئۇالرنىي ھۆكمىك  بولغان ئۇالراا ئىللىق مۇئامىلە قىلىشقا. ئۇالراا ياخشىلىق قىلىشقا ب 1

  .ئىللىق مۇئامىلە قىلىشقا ئۈنك شب چارۋىالرمۇ ھەم شۇنكا  كىشىلەرگىمۇ

 .عبدا كن إنعدم الرتفع َع املسلم و .4
 .بولسىمۇ چوڭچىلىق قىلماسلىقل . موسۇلمان كىشىگە ئۇ قو2

 .خلف بل للتحريم انيه ألن عليه، ادلوام طيقا ل يم أو أصل، يطيق ل ما همنع تكليف العبد ومن يف حكم .5
ياكى داۋامالشتۇرۇشقا  ئىشنى. قۇلغا ۋ  ئۇنىي ھۆكمىكىكى كىشىگە تاقىتى ئەسال يەتمەيكىغان 5

پسىا ب چۈنكى قىلماسلىققا بۇيرۇش ئىختىالمەنئى قىلى ان ئىشنى تاپشۇرۇشنى تاقىتى يەتمەيكىغ
 . ھالكا چەكلەش ئۆچۈن بولىكۇ

 .مشقة فيه بما كف إذا ومساعدته واخلادم، العبد إاعنة .6
 . قول ۋ  خىامەتكارالراا يارد م بىرى  ب ئۇنىڭغا مۇشەققىتى بار ئىشالر تاپشۇرۇلسا ئۇنىڭغا يارد م قىلى  .6
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ئِْ س 

َ
 )سوئالالر(  ةٌْلَْأ

 ارشح الديث مصورا وقائعه وأسباب إيراده. واذكر ما تعرفه عن أب ذر. . 1
ى بايان قىلغان ھالكا ئۇنى كەلتۈرۈشنىي سەۋ بلىرىن ۋ . ھەدىسنى ئۇنىي ۋ قەلىكلىرىنى 0

 ە ئەبۇز ر ھەققىك  بىلگەنلىرىڭىانى سۆزلەڭە چۈشەنكۈرۈڭ

 وماذا أفاد العبّي بصيغة املفاعلة ىف "ساببت رجل" ومن هو هذا الرجل؟ ولم أبهمه أبو ذر؟ . 2
لا  اب ب ت  س  ». 4 ل  ف  »د  پىئىلنىي « ر ج  ل ةا  اع  اع  ف  ئىپادىلەيكۇە )بۇ  مە مەنىنىېلىشى نېشەكلىك  ك «م 

 ردىەۈشتەمەۋھۇملئۇنى ( مە ئۈچۈن )ئىسمىنى ئاتىمايېنكىم ە ئەبۇز ر  )رجل(ىكى( ئاد م ئىبارىك

 هو العبّي؟  . وما ىه األلفاظ الىت سبه بها؟ وما3
 دېگەن نىمەە )العيّي(. ئۇ ئۇنى تىلالشتا ئىشلەتكەن سۆزلەر قايسىە تىل تەككۈزۈش 1

 . وما نوع عطفه َع السب؟ 4
 نىي تۈرى نېمە ە  )ف(نى تىلالشقا باالىغان باالىغۇچى  ئۇ )تىل تەككۈزۈش(. 2

 . وعلم عطف "إخوانكم خولكم"؟ وما اخلول؟ وما معىن اجلملة؟ 5
 نىي مەنىسى نىمەە جۈملىنىي مەنىسى نىمەە «و ل  خ  »نېمىگە باالىنىلكىە  «خولكم إخوانكم.»5

 . وما املراد من "جعلهم اِل تت أيديكم"؟ 6
 دىن كۆزد  تۇتۇلغان مەنا نىمەە «أيديكم تت اِل همجعل.»6

 ىف "مما يأكل" ؟  "من". وما املراد من 7
ك ل  مما ي  .»7

 
 دىن كۆزد  تۇتۇلغان مەنا نىمەە «من»دىكى  «أ

 . وما املفعول اثلاىن يف "كفتموهم"؟ 8
 دىكى ئىككىناى تولكۇراۇچى قايسىە «فتموهمك   .» 8

  ع اللتي؟. وضح وض9
 .ئىككى يەكتەكنىي ئەھاالىنى چۈشەنكۈرۈڭە7

 . وبي كيف جرؤ أبو ذر َع ارتكاب هذا املحرم؟ 11
 بايان قىلىيە پېتىنغانلىقىنى.ئەبۇز رنىي بۇ چەكلىنىلگەن ئىشنى سادىر قىلىشقا قانكا  01

 . وماذا تعرف عن ترصفه بعد لومه؟ 11
 .ئۇنىي ئەيىپلەنگەنكىن كىيىنكى قىلمىشلىرى ھەققىك  نىمىلەرنى بىلىسىاە00

 الديث من األحاكم؟. وماذا تأخذ من 12
 ر نېمەە .ھەدىستىن ئېلىنغان ھۆكۈملە04

ُحْال ََكَِماِتْ َْش 
يلا من جهة العراق  ين ة  حن  و  ث ل ث ي  م  د  ، ب ي ن ه  وب ي   ال م  ي ة  ع  ب ابل  اد  و ض  ة  / م  ب ذ   ا لر 
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تەخمىنەن قىرىق سەككىا كىلومېتىر –)مەدىنە بىلەن ئوتتۇز مىل ر بەز 
 بولغان ئىرا  تەر پتىكى بىر سەھرادىكى ئورۇن(–ىكائەتراپ

عةا                  ز ار  والر د اء  جم  ت م   
يص  واإل  م  ل ة  / ا ل ق  ب ئىشتان ب يەكتەككىن ئىبار ت بىر كۆينەكح 

 يۈرۈش كىيىم
د   ن س  و اح  ب ي   من ج  ل ة  /ل  تكون  ا ل  ث و   كىيىم ب قوش يەكتەكتۈرى بىر بولغان ئىككى     ح 

ي   ق  ّي   ل ف  ب ان  غ  ال  ال  ل ة  ث و  ب ي   وي ق  ل ةا حىّت تكون  ث و  ل ة  / ىه إزار ور د اء ول يسىّم ح   ح 
ب )ئۇ پەرتۇ  ۋ  يەكتەك بولۇپ ئىككى كىيىم بولمىغۇچە قوش تەگلىك يەكتەك 

ل ة» ل ة »ب دىيىلمەيكۇ «ح   كىيىم(سىا بولغان ئىككى نقوش ئە «ح 
ه                                               ات م  اب  ف ل ناا / ش   تىلالشتىس 

 ئۇنى نادان د پ ئەيىبلىكى بئەيىپ ئارتتىب ئەيىبلىكىب ئەيىبىنى ئاچتى  ع ّي   الرجل  / نسبه اىل العيب
ه                               م 

 
ّي  ه  ب أ  تىللىكىب ئانىسىنى چىشلەپ تارتتىئۇنى ئاناڭنى د پ ع 

ما ي ودل   اىل أن ي شّب                ب ياشباالُ ل م  / النسان  منذ 
ّي                                             ج 

 
م  . أ  خىامەتكارُ ل م  / خاد 

ب د                                                           قۇلُ ل م  / ع 
ل                                           

ال ة  اجل  ه  ل ي ة  / ح  اه   ب نادان ھالەتنادانلىقج 
ل ي ة  / الفرتة الىّت مّربها العرب  قبل السلم     اه   جاھىلىيەت د ۋرىج 

ل ي ة  / الال الىت كن عليها العرب قبل اإلسلم    اه   جاھىلىيەت قىلمىشىج 
ل ي ة   اه  ل ي ة         ج  ال  اجل  اه  ص  ن  خ  ة  م  يم  ل ة  ذ م  ص   جاھىلىيەت د ۋرىنىي بىر يامان قىلمىشى/ خ 

ل ح هل  ص  ء  وم  د للَّش   ل  / متعه  و  ائ ل   ـجخ   قارىغۇچى بباشقۇراۇچى           خ 
ه                        م  د  ه  و خ  م  ش  ل  / ح  ل  الر ج  و   ب نۆكەرلەرخىامەتكارالر        خ 

ة      م 
 
ائ ل  / اسم  يقع  َع العبد  واأل  قۇلب دېك كنى ئاتايكىغان ئىسىم                   خ 

ل ي ه                        ه  ع  و  ف ر ض 
 
ب ه  أ و ج 

 
ا / أ را م 

 
ه  أ  يۈكلىكىب بۇيرىكىب بەلگىلىكى ... گە...نىك  ف 

ُ ل ب ةا الر جل   و ق  عليهُ ل ب  ي غ ل ب   ل ي ه  / ق ه ر ه وت ف  و  ع 
 
 ب ئۈستۈن كەلكى بېسىپ چۈشتى     أ

ّي قدرتهم فيه مغلوبةا  ا ي ص  م  م  / ما يعجزون عنه و  ل ب ه  غ  ا ي   م 
 ب ئۇالراا بېسىم بولىكىغان ئى  رنىي ئىقتىكارى يەتمەيكىغان ئى ئۇال

 املعىن العامّ 
ن  

اد ل  ي ت ع  ن  و 
اث ل  ت م  ا ي  م  ل ه  ع  او ى / ج  ا / س  م  و ى ب ي ن ه   باراۋ رلەشتۈردىس 

ي                  ف  ل ه  ن ص  ع  ء  / ج  ا الَّش   ما م  ق س  س  م  ي ق   تەڭ ئىككى قىلكى ب باراۋ ر ئىككىگە ئايرىكىق س 
ب    ر  ّي   ع  ن  غ  ن  ك  ٌّ / م  ىم  ع ج 

 
 يرى ئەر بەب ائەر ب بولمىغان كىشى                  أ
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ح  وإ ن كن من ابلادية   ق  ب الالكم  الفص  ٌّ / م ن  ل  ي ن ط  ع ج ىم 
 
 ئەد بى تىلكا سۆزلىيەلمەيكىغان قىرلىق ئەر بأ

ر                   خ  ا اْل  م  ن ه  ٌّ م  ت م  لك  ن  / ش 
ع  ف ل  ات م  م   تىلالشتىت ش 

ب ه      ع ن  ف يه وس  ن  / ط 
ر ض  ف ل  ن  ع   ب اۇرۇرىغا تەگكىىب تىل تەگكۈزدىكتىللىن ال  ي ن يل  ن ي لا م 

ل ه   وء  ف ع  رب  ه  ب س  خ 
 
ن ه وأ ل م  ا ل  ه م  ي ةا ا ل  ه  ف ل ناا / ت ظ  اك  و ى و ش  ك  و ش  ك  اك  ي ش   ش 
 قىلكىب )يامان ئىشنى( يەتكۈزدىب چاقتى د رت تۆكتىب زارالنكىب شىكايەت قىلكىب مەلۇم

ّي  ه                                                 ع  ه و  خب  ه  / ل م   ب كايىكىئەيىبلىكىو 
د ه                                                         د  خب  ه  / ه   ب ۋ ھىمە سالكىقورقۇتتىو 

ل ي   ال  اجل  اه  ص  ن  خ  ة  م  يم  م   جاھىلىيەت د ۋرىنىي يامان خۇلىقلىرىكىن            ة  اذل 
وح                                       د  م  د  م  يم  / ض   ناچار بيامان   ذ م 

ن ه                اد  ع  ا / ح  ذ  ن  ك  ا ع  وجا ر  ج  خ  ج  خي  ر  ر   چەتنىكىخ 
ن ه   ة  / َت  ل  ع  د  ن  اع  ج  ع  ر   ب تاشلىكىۋاز كەچتى                                  خ 

اه  د  ت ع  ز ه، ل  ي  او  ت ج  ا / ل  ي  ذ  ن  ك  ج  ع   ...دىن ھالقىمايكۇب ...دىن سىرتتا ئەمەس     ل  خي  ر 
ه  م  ر  ف ه وك  ر ه ورش   َع   ق د 

 
ا ف ل ناا / أ عا ف  ع  ر  ف  ع  ي ر  ف   د رىاىسىنى يۇقىرى قىلكى  ر 

 
 
ه  به                أ م  ل ز 

 
ل ي ه  / أ ر  ع  م 

ب  األ    ب ۋ زىپە قىلىپ بەلگۈلىكىب تاپشۇردىۋ زىپە قىلكىو ج 
ل   ب  لك   ر ج  ي اد  /ل ق  س 

 
ة  و أ اد  ي د   ـجس   ئەپەنكى                     س 

م   ب يد  و اخل  د  ع 
ى  ال  و  ي د  / م   خۇجايىن                   س 

م   ه  يف  م  و رش   و  ئ يس  ال ق  ي د  /ر   بەگ                               س 
ب يد   ع 

ل ة  ال  ام  ع  ن  م  س   قۇلالراا ياخشى مۇئامىلە قىلى                                           ح 
ان ي   و  ني ال ق  يع  / س   ب قانۇنچىلىقن تۈزۈشقانۇ                                          ت رش  

و ان ي   ة  ال ق  ائ ف  يع  / ط   ب قانۇن نىاامالربىريۈرۈش قانۇنالر                                      ت رش  
م   ر  ود  و  ك  ة  /ج  اح  م   ب كەڭ قورساقلىقمەرتلىك                                           س 

ة  ب ي   ان اس   ل ف 
ب ة  و األ   ح  ال م  ة  و  و د  ين  ال م  ب مۇھەببەتب ىكى د ستلۇ كىشىلەر ئارىسىك                د 

 ئىناقلىق دىنى

 املباحث العربّية
ر   خ 

د  اْل  ل  / ض  و 
 
 ب د سلەپكىبىرىناى                                                 أ

ء   ل  / ب د  و 
 
اي ة  أ  ب باشلىنى باش                                                 ، ب د 

اد   ر  ود  / م  ص  ق  كۆزد  تۇتۇلغىنىب ئىراد  قىلىنغىنىب                                                      م 
 ب كۆزد  تۇتۇلغان مەنامەقسەت قىلىنغىنى

ب    ئۇرۇن جەھەتتە چۈشۈم كىلىشتە                                                      ىف  حم  ل  ن ص 
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ل    و  ول  ال ق  ق   ئىلىنىي تولكۇراۇچىسىېپ «قال»ب يىلگۈچىسىېدېمەكنىي د                             م 
اب ك   ر ف  س  اب ك  / ح   ب مەستەر ياسىغۇچىپىغا سالغۇچىمەستەر قېلى                                       س 

ب وك   س  ر  م  د  ص  ب وك  / م  س   ب قىياسى مەستەرقېلىپالشقان مەستەر                                     م 
ل    ۋ كىل پائىل )مەجھۇل د رىاىكىكى پىئىللىق جۈملىنىي ئىگىسى(              ن ائ ب  ف اع 

ب ائ ل  ال ع ر ب   ن  ق  ار  / م  ف   اىفار )ئەر ب قەبىلىللىرىكىن بىرى(                                     ُ 
ة   ك  ت ح  م  ت ها ىف  ف  ي ش  ن اَص   ل ف  ق ر  ح 

 
ن  أ ب ي ة  م  ر   / ق ب يل ة  ع 

 ك ن ان ة 
ب يارد ملەشكەنكىنانە )مەككە پەتھى قىلىنىشتا قۇر يشگە 

 ر ئەر ب قەبىلىسى(قۇر يشنىي ئىتتىپاقچىلىرىكىن بىرى بولغان بى
ة   ر  خ 

ة  اْل  اح  ل باا ل ر  ن ي ا ط  ة  ادلي د  / ت ر ك  ر اح   ب زاھىكلىقرىلمەسلىكېدۇنيااا ب           ز ه 
ء                               ن  لك   َش   ع  م  م  ت ج  ث ّي  م  مٌّ /ك   كۆپ جۇاالشقان ب مۇجەسسەملەنگەنج 
ب ه                                                             ه  ذ  ن  م   ئۇنىي تۇتقان يولىكىن بىرىم 
ة                                        اج  ن  ح  ا ز اد  ع  ة  م  م  ر  ب چەكلىنى  تىنئارتۇق كىنھتىياجېئح 

 ئارتۇ  سەرپ قىلماسلىق كىنھتىياجېئ
ل   اع  ف  " م  اب ب ت  ب      ""س  ن  الس  اب  ة  م  ب  »بولسا " س  ل   » چىققانپىئىلىكىن كىلىپ  «س  ل  ف اع  اع  ف  ي 

ل ةا  اع  ف   ئىلېپ مەنىكىكى ۋ زنىك  ئۆملۈك «م 
ي د                  ى  / س  و  ب د               خوجايىنم  ى  / ع  و    ۇلق               م 

ت ق      ع  ى  / م  و   ب ئازادكەرد ئازات قىلىنغان قۇل ف  ت  ع   / م  ى  و  م   بقىلغۇچىل ئازات ۇقم 
ر                                     

ب  ب ك 
 
ى  أ و   ئەبۇ بەكرى ر زىيەلالھۇ ئەنھۇنىي ئازادگەردىسىم 

لك  ه ش 
 
اه وأ ف  خ 

 
م  ال الك  م  / أ ب ه 

 
   ب تۇتۇقالشتۇردىيۇشۇرۇپ سۆزلىكىب مەۋھۇمالشتۇردى   أ

ي ب   ي ار  / ع  ع 
 
ر  ـجأ  ب نوقسانئەيىب                        اع 

و  
 
ل  أ ي  النسان  من ق و  ا ي ش  ي م  ر  / لك   يۈزنى چۈشۈرىكىغان سۆز ھەرىكەتب ئارنومۇس   ف ع ل          اع 

ي ة                                                         ّي  س   «ف» ە باالىغۇچىچۈشەنكۈرمف اء  ت ف 
                                    ٌّ ب يِخ  ار ىٌّ ت و  تفهام إ ن ك   ئەيىبلىمە ئىنكار تۈسىكىكى سۇئالا س 

ائ ب ه                        ر   ُ ر  ال الك  م  /   كەم ئۇچرايكىغان سۆزلەر -ب كەمكىنگىچە سۆزئۆز     ن و اد 
ة       ي   ال لك  م  ة  ع  ك  ر   باراۋىرىكىكى ھەرىپنىي تەلەپپۇز بەلگىسى «ع»سۆزنىي                   ح 

اب ي ة                                                 ر   ع 
ت  اإل  اك   سۆز ئاخىرىنىي تۈرلىنى  بەلگىللىرىا ل  ر 

ف ع                                                       ع  الر  مي م   باش كىلى  بىلەن د ممىلىك كېلىكۇت ض 
ب                                                   ع  ان ص  ت ح  م   چۈشۈم كىلى  بىلەن پەتھەلىك كېلىكۇت ف 

ع  اجل  ر                                                 رس   م   ئىگىلىك كىلى  بىلەن كەسرىلىك كېلىكۇت ك 
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ع   ق  م  ي  ة    ا س  م 
 
ب د  و األ  قۇل ۋ  دىك كنى ئاتايكىغان ئىسىمب قۇلب دېك ككە قويۇلغان ئىسىم َع   ال ع 

ان ي ة                                                              ن س   
 ئىنسانپەرۋ رلىكا إل 

ل ك  ن  ال م  و  ع 
 
ة  أ ر  د  ن  ال ق   ئىگىكارچىلىقتىن كەلتۈرۈلگەن كۆچمە مەنائىقتىكار ياكى جم  از  ع 

ل ط                                   ل ي ه  / ت س  ةا ع  ر  ي ط  ر  س  ي ط   كونتىر ل قىلكىب تېاگىنلىكىس 
رش  ف عليه                                   

 
ل ي ه / أ ر  ع  ي ط   باشقۇردىب يېتەكلىكىس 

ة  ع   ر  ي ط  الس  يف  و  م                                     ا ل رص   ئۇالرنى ئورۇنالشتۇرش ۋ  باشقۇرۇشل ي ه 
ى                               ع ط 

 
اهل  /  أ ن م  ا م  ذ  ع ل  هل   ك   ...گە ...نى بەردىب ئاتا قىلكىج 

م       ل ي ه  ة  ع  ر  ي ط  يف  و الس  م  ال رص  ع ل  اِل  ل ك   ج 
 ئۇالرنى ئورۇنالشتۇرۇش ۋ  باشقۇرۇشنى ئاتا قىلكى ئالالھ سىلەرگە

ي ة                                                           يع  ر 
 فتۈر بايان باالىغۇچى ف اء  ت ف 

ة      يح   ف)چۈشۈپ قالغان شەرتنىي جاۋابىكا كېلىكىغان( ئوچۇقالشتۇراۇچى ف اء  ف ص 
ول   و ص  م  م  ول ة  / ا س  و ص   نسىبىي ئالماش                                        م 

ل ة                                                ل ة  / مج  ل ة  ال ص   ئۇالنما جۈملەص 
ي ة      منمەنىسىگە مەنسۇپ بولغان « بەزى»مەنىسىك  كېلىكىغانب « بىر قىسىمب بەزى»من ت ب ع يض 

ائ د                                           ّي  ال ع  م  ائ د  / ا لض   قايتقۇچى ئالماشا ل ع 
ن  ...                                        

 
م  أ  ...قىلى  زۆرۈر بولمايكۇب ...قىلى  الزىم ئەمەسل  ي ل ز 

ع وهل   اثل اىن                                     ف   ئۇنىي ئككىنچى تولكۇراۇچىسى                    م 

 فقة الديث
هل                                        و 

 
ا الديث  / أ ذ  ل ع  ه  ط   بۇ ھەدىسنىي باشلىنىشىم 

يل                                                               ا ق  ذ   ب ئېيتىلىشىچەكدىيىلگەنك ك 
ال  ا ن  ...                                         ق  ن  ي 

 
ر ى أ ح 

 مۇنكا  دىيىلگىنى ئەڭ مۇۋاپىق...ا أل  
ب                                               ُ ض  ب  /  ت غ ض   ئاچچىقى كەلكىا س 
ط  عليه واراد النتقام  منه       خ  ل ي ه  / س  ب  ع   چىقىنى چىقاردىب ئاچاچچىقلىكىئُ ض 
ا                   ر ضا

 
ه أ ر ح  رض  / ط 

ء  َع   األ   ل ىق  الَّش  
 
 يەرگە يېقىتتىأ

ر ض                                           
ه  َع   األ   ل ىق  خب  د 

 
 ئىڭىكىنى يەرگە ياقتىأ

ه               ل ه / د اس  ء  ب ر ج   الَّش  
ا
أ  و ط 

 
أ ئ  ي ط   د سسىكى        و ط 

ه     م  د   ب ق 
ه  ب ل ل 

 
أ ط  ىت  ي  ع  ح  ر ف 

 
 بىالل پۇتى بىلەن د سسىمىگۈچە ئۇ )ئىڭەك( نى كۆتۈرمەيمەنل  أ

ّي  ه                                                 ع  ه  و  خب  ه  / ل م   ب كايىكىئەيىبلىكىو 
ة                                         د  ن ق  و ش  ه ب ع  ه  / ل م  ن ف   ب قاتتىق سۆكتىقاتتىق ئەيىبلىكىع 
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ل  ه                                                      
زن  م  م  ظ  ع  ع   ئۇنىي ئورنى يۇقىرى بولسىمۇ م 

ت ه     د  ن  اع  ل ه  م  ع  ء  / ج  و د  الَّش    ...نى ئاد ت قىلىاالكىب ئاد تلىنىپ قالكى                    اع 
ة  ذ ل ك                                                           او د  ع   ئاشۇنى ئاد ت قىلىاېلى م 
ه           ر ه  ل ه  ي ك  ع  ن ه  وج  ه  ع  ع  ء  / د ف  ن  الَّش   ه  م  ر   ب نەپر تلەنكۈردىتوستىن ف 

يث  ي ؤ   ن  ال  د  ذ  م   خ 
ل ي ة                                                  ع  ة  ال ف  ك  ار  ش   ھەرىكەت جەھەتتىكى ئورتاقلىق-ئى ا ل م 
ي ة                              و  او  . ت س  ل ة  . ت س  اد  ع  اة  / م  او  س   باراۋ رلىكم 
ه  إ ي اه                                       ت ب ع 

 
ناا ب ه  / أ

ل  ق  ف ل 
 
 ...نى...گە تەۋ  قىلكىأ

يف        ع  ّي  و الض  ج 
م  و األ   م  اخل  اد  ق  ب ه   ب ئاجىاالر تەۋ  قىلىنىكۇئۇالراا خىامەتكارب ئىشلەمچىي ل ح 

ل ي ه   و  ع 
 
ا ب ه  أ قا

ف  ف ق  ر  ف ق  ي ر  ف      ر  ه  ب ل ط 
ل  م  هل   / اع  و 

 
 ئىللىق مۇئامىلە قىلكىأ

رب                                                م  / ت ك  ن ه  ع  ع  ف   چوڭچىلىق قىلكىت ر 
فيع                                                           م  الرت   د   چوڭچىلىق قىلماسلىقع 

ع ل                                      ا ن ىه   / ط   ب بىر ئىشنى قىلماسلىقنى تەلەپ قۇيۇشل ب  ت ر ك  ال ف 
 ب توسۇ قىلماسلىققا بۇيرۇش

ر  عليه         اق ه . ق د  هل   / ط  و 
 
ل ي ه  أ و  ع 

 
ء  أ اق  الَّش  ط 

 
 ئىقتىكارى يەتتىب تاقىتى يەتتىب قىاللىكىأ

لا     ص 
 
يق  أ ا ل  ي ط   ئەسال تاقىتى يەتمەيكىغان ئى                                               م 

ل ي ه      ام  ع  و  يق  ادل  ا ل  ي ط   داۋامالشتۇرۇشقا تاقىتى يەتمەيكىغان ئى  م 
ة         ق  ش  ا ف يه  م   مۇشەققىتى بار ئى  تاپشۇرۇلكىئۇنىڭغا ك  ف  ب م 

ئ ل ة   س 
 ا أل  

ه   اد  ب اب  إ ير  س 
 
ق ائ ع ه  وأ و راا و  سەۋ بلىرىنى  ئۇنىي ۋ قەلىكىنى ۋ  ئۇنى كەلتۈرۈشنىيم ص 

 ب تەساىرلىگەن ھالكابايان قىلغان ھالكا
ح  ال  ل ت ي    ح  و ض   ئىككى يەكتەكنىي ئەھاالىنى چۈشەنكۈرگىنو ض 

م  ع   ق د 
 
ع  و أ ج  ل ي ه  / ش  ةا ع 

 
أ ر  ؤ  ج  ؤ  جي  ر  ر   ب پېتىنكىجۈرئەت قىلكى       ل ي ه  ج 
ن وع   م  م  /م   ب چەكلىنىلگەن ئى چەكلىنىلگەن                                                     حم  ر 

ن ه   ن ب  / ا ق رت   ب  اذل   گۇناھ ئۆتكۈزدىب گۇناھ سادىر قىلكى                                     ا ر ت ك 
ل وك   يف  / س   ب قىلمى تۇرۇش-يۈرۈش                                                   ت رص 
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 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ ناماز ۋاقىتلىرى
 خۇپتەن شام ئەسىر پىشىن كۈن چىقىش بامدات ئاي(-6ئىيون)

 8:45 7:47 4:13 12:30 4:30 2:25 (يەكشەنبە) 1
 8:46 7:48 4:13 12:30 4:30 2:24 )دۈشەنبە( 2
 8:46 7:48 4:14 12:30 4:29 2:23 )سەيشەنبە( 3
 8:47 7:49 4:14 12:30 4:29 2:22 )چارشەنبە( 4
 8:48 7:50 4:14 12:30 4:29 2:21 )پەيشەنبە( 5
 8:49 7:51 4:15 12:30 4:28 2:20 )جۈمە( 6
 8:49 7:51 4:15 12:30 4:28 2:20 )شەنبە( 7
 8:50 7:52 4:15 12:30 4:28 2:19 )يەكشەنبە( 8
 8:51 7:53 4:16 12:30 4:27 2:18 )دۈشەنبە( 9
 8:51 7:53 4:16 12:30 4:27 2:18 )سەيشەنبە( 10
 8:52 7:54 4:16 12:30 4:27 2:17 )چارشەنبە( 11
 8:52 7:54 4:16 12:30 4:27 2:17 )پەيشەنبە( 12
 8:53 7:55 4:17 12:30 4:27 2:16 )جۈمە( 13
 8:53 7:55 4:17 12:30 4:27 2:16 )شەنبە( 14
 8:54 7:56 4:17 12:30 4:26 2:16 )يەكشەنبە( 15
 8:54 7:56 4:17 12:30 4:26 2:16 )دۈشەنبە( 16
 8:55 7:57 4:18 12:30 4:27 2:16 )سەيشەنبە( 17
 8:55 7:57 4:18 12:30 4:27 2:15 )چارشەنبە( 18
 8:55 7:57 4:18 12:30 4:27 2:16 )پەيشەنبە( 19
 8:56 7:58 4:18 12:30 4:27 2:16 )جۈمە( 20
 8:56 7:58 4:19 12:30 4:27 2:16 )شەنبە( 21
 8:56 7:58 4:19 12:30 4:27 2:16 )يەكشەنبە( 22
 8:56 7:58 4:19 12:30 4:27 2:16 )دۈشەنبە( 23
 8:56 7:58 4:19 12:30 4:28 2:17 )سەيشەنبە( 24
 8:56 7:58 4:19 12:30 4:28 2:17 )چارشەنبە( 25
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:28 2:18 )پەيشەنبە( 26
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:29 2:18 )جۈمە( 27
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:29 2:19 )شەنبە( 28
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:30 2:20 )يەكشەنبە( 29
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:30 2:21 )دۈشەنبە( 30

 

 ئەسكەرتى : بۇ جەدۋ لكىكى ۋاقى  نامازاا ئەزان ئوقۇلىكىغان ۋاقىتالرنى كۆرسىتىكۇ.
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 )ئۈرۈمچى ۋاقتى( ۋاقىت جەدۋىلىيىللىق روزا تۇتۇش  -2112ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ 
   

 
دا ھېيى   5:11كۈنى بولۇپب ئەتىگەن سائەت -47ئاينىي -0ر زا ھېيى  كۈنى 

 ئوقۇلىكۇ.نامىاى 

 ئاي-6 رامىزان
سۇھۇرلۇق توختاش 

 ۋاقتى
 خۇپتەن شامئىپتار ۋە  ئەسىر پىشىن كۈن چىقىش بامدات

9月 6月 封斋 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼/开斋 宵礼 

1 92 91:2 2:20 4:30 12:30 4:20 7:58 8:56 
2 02 91:: 2:21 4:30 12:30 4:20 7:58 8:56 

        ئاي-7 
3 : 91:: 2:21 4:31 12:30 4:20 7:58 8:56 
4 9 2:12 2:22 4:31 12:30 4:20 7:58 8:56 
5 0 2:13 2:23 4:32 12:30 4:21 7:58 8:56 
6 4 2:14 2:24 4:32 12:30 4:21 7:58 8:56 
7 5 2:15 2:25 4:33 12:30 4:21 7:57 8:55 
8 6 2:17 2:27 4:34 12:30 4:21 7:57 8:55 
9 7 2:18 2:28 4:34 12:30 4:21 7:57 8:55 
10 8 2:19 2:29 4:35 12:30 4:21 7:56 8:54 
11 2 2:20 2:30 4:36 12:30 4:21 7:56 8:54 
12 :2 2:21 2:31 4:36 12:30 4:21 7:55 8:53 
13 :: 2:23 2:33 4:37 12:30 4:21 7:55 8:53 
14 :9 2:24 2:34 4:38 12:30 4:21 7:54 8:52 
15 :0 2:26 2:36 4:39 12:30 4:21 7:54 8:52 
16 :4 2:27 2:37 4:40 12:30 4:21 7:53 8:51 
17 :5 2:29 2:39 4:40 12:30 4:20 7:52 8:50 
18 :6 2:30 2:40 4:41 12:30 4:20 7:52 8:50 
19 :7 2:32 2:42 4:42 12:30 4:20 7:51 8:49 
20 :8 2:33 2:43 4:43 12:30 4:20 7:50 8:48 
21 :2 2:35 2:45 4:44 12:30 4:20 7:49 8:47 
22 92 2:36 2:46 4:45 12:30 4:20 7:49 8:47 
23 9: 2:38 2:48 4:46 12:30 4:19 7:48 8:46 
24 99 2:40 2:50 4:47 12:30 4:19 7:47 8:45 
25 90 2:41 2:51 4:48 12:30 4:19 7:46 8:44 
26 94 2:43 2:53 4:49 12:30 4:19 7:45 8:43 
27 95 2:45 2:55 4:50 12:30 4:18 7:44 8:42 
28 96 2:46 2:56 4:51 12:30 4:18 7:43 8:41 
29 97 2:48 2:58 4:52 12:30 4:18 7:42 8:40 
30 98 2:50 3:00 4:53 12:30 4:17 7:41 8:39 


