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 مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىپ، ئىناق تەرەققىياتنى

 ئىلگىرى سۈرەيلى
 ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتكومنىڭ شۇجىسى، شەھەر باشلىقى ئىلھام سابىر

بولۇپ  ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىي رميون ش  ىن اڭ ئەزەلۇىن كۆپ مىللەت ئولتۇرمقالش  قان 
ئايرىلماس بىر قىس  مى  ھەر مىللەت خەلقى تەىرىتاغنىي جەنۇ   ش  ىمالىۇىكى بىپايان 

ىزى مەرك ماكانىنى بىرلىكتە قۇرۇپ چىقتى. ئاپتونوم رميونىمىزنىي-زېمىنۇم ياش  اپ يۇرت
مىللەت توپلىش  ى  ئولتۇرمقالش  قان ش  ەھەر  مىللەتلەر بولغان ئۈرۈمچى كۆپ  ش  ەھىرى

ىن قۇرۇلغانۇ ئىتتىپاقلىقىۇم نەمۇنە بولۇش    تەك ش    انلىق ئەنئەنىگە ئىگە. يېڭى جۇىگو
كېيىن پارتىيە ۋە دۆلەتنىي سەمىمىي غەمخورلۇقىۇم ھەر مىللەت خەلقى ئىتتىپاقلىشى  

ھەباەت ئورن  اتتى. بولۇپمۇ قىلى     ئورت  اق تەرەققىي قىلىش دمۋممى  ۇم چوىقۇر مۇ كۈرەش
 رميونلۇقئاپتونوم مەركەزنىي ش   ىن اڭ خىزمىتى س   ۆھاەت يىغىنى ئېچىلغانۇىن بۇيان 

پ  ارتكوم  خەلق ھۆكۈمىتىنى  ي قەتئىي  توغرم رەھاەرلىكى  ۇە ھەر مىللەت خەلقىنى  ي 
ئىتتىپاقلىش ى  ئورتاق كۆرۈش قىلىش ى ۋە تىرىش ىشى نەتى ىسىۇە شەھەرلىك پارتكوم 

« يىلۇم چوڭ ھالقىش01بۆس  ۈش   ئۈچ يىلۇم بىر قاتالش  بەش يىلۇم يېڭى»ھۆكۈمەت ۋە 
بەش چوڭ »نى يولغا قويۇش  « تۆت ئىس    ترمتېگىيە»ئومۇمىي تەلىپىگە ئاس    اس    ەن  

نى ئەمەلگە «ئالتە چوڭ ئۆمەك تەش   كىللەش» نى بەرپا قىلىش « ئىقتىس  اد چەماىرىكى
ەدىمىنى تېزلىتى   ئىقتىس   ادنى تېز نى چىي تۇتۇش ق« يەتتە چوڭ تۈر»ئاش   ۇرۇش  

 مۇھىتنى يۈكس  ەلۇۈرۈش  ش  ەھەر قىياپىتىنى ز ر دەرى ىۇە ياخش  ىالش  ئېكولوگىيەلىك
ئۈنۈم ھاسىل  ئۈزلۈكس ىز ئەالالش تۇرۇش  خەلق تۇرمۇش ىنى يۈكس ەلۇۈرۈش  تە كۆرۈنەرلىك

 ئاشۇردى. خەلقىنىي بەختىيارلىق كۆرسەتكۈچىنى ئۈزلۈكسىز ەتمىلل قىلى   ھەر
خەلقئارم ۋە دۆلەت ئىچى ۋەزىيىتىنىي ئۆزگىرىشى بىلەن بىزنىي گۈللەپ تەرەققىي 
قىلى متقان ياخش   ى ۋەزىيىتىمىز ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىش   ى  يۈكس   ەلۇۈرۈۋمتقان 

« ئۈچ خىل كۈچ»ئىش   لىرىمىز خىرىس   قا دۇچ كەلۇى چېگرم ئىچى ۋە س   ىرتىۇىكى 
ە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ئىش  لىرىغا گۈللىنى متقان  مۇقىم ياخش  ى ۋەزىيىتىمىزگە ۋ

ب ۇزغ ۇن چىلىق قىلىش    نى كۈچەيتتى  بۇنى  ي بىلەن مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقى 
خىزمىتىنى ياخش ى ئىشلەش ئىلگىرىكى ھەر قانۇمق ۋمقىتتىكىۇىن تېخىمۇ مۇھىم  

ش   ۇنى ئىس   پاتلىۇىكى   تېخىمۇ تەخىرس   ىز مەس   ىلىگە ئايالنۇى. تارى  تاالي قېتىم
ئ  اپەت. مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقىنى –  ق  االيمىق  انچىلىق بەخ   -م ۇقى م لى ق
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ياخش ىلىغانۇم ئۈرۈمچىنىي ئىقتىسادىي  ئى تىمائىي تەرەققىياتىنى تېزلەتكىلى  ھەر 
-47مىللەت خەلقىنى كۆپرەك ئەمەلىي نەپكە ئېرىش  تۈرگىلى بولىۇۇ. بولۇپمۇ بۇ يىل 

كۆزدىن كەچۈرگەنۇە ئاپرېلغىچە باش ش ۇجى ش ى جىنپىي  شىن اىنى -11ئاپرېلۇىن 
مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقىنى كۈچەيتىش    نى  ي ئىنت  ايىن مۇھىملىقىنى ئ  االھى  ۇە 
تەكىتلەپ  بىزدىن مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقى خىزمىتىنى ھەقىقىي چى  ي تۇتۇپ 
ئىش  لەش  نى تەلەپ قىلۇى. بىز باش ش  ۇجى ش  ى جىنپىي قىلغان مۇھىم س  ۆزنىي 

ەمەلىيلەش    تۈرۈپ  ش    ەھرىمىزنىي ر ھىنى ئەس    تايىۇىل ئۆگىنى  ھەم ئىزچىل ئ
ئى تىم  ائىي مۇقىملىقىنى قوغ  ۇمش ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئەمەلگە ئ  اش    ۇرۇش 
يۈكس    ەكلىكىۇە تۇرۇپ  يېڭى ۋەزىيەتتە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىش    نىي 
مۇھىملىقى ۋە تەخىرس ىزلىكىنى تولۇق تونۇپ  س ىياس ىي مەسئۇلىيەت تويغۇسى ۋە 

غۇس    ىنى ئۈزلۈكس    ىز كۈچەيتى  ۋەتەننىي بىرلىكىنى قوغۇمش  ت ارىخىي بۇرچ تۇي
مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى قوغۇمش  ئى تىمائىي مۇقىملىقنى قوغۇمش   تىن ئىاارەت 
مۇقەددەس بۇرچنى ھەقىقىي زىممىمىزگە ئېلى    ھەر مىللەت كادىرالر ئاممىس    ىنى 

كە سىلەپ قەدىرلەشئىتتىپاق ۋەزىيەتنى ھەس–نۆۋەتتىكى تەستە قولغا كەلگەن ئىناق 
پارتكوم ۋە شەھەرلىك پارتكومنىي  رميونلۇقئاپتونوم يېتەكلەپ ۋە تەربىيەلەپ  مەركەز  

م ۇھى م تەدبى ر ۋە خى زمەت ئورۇنالش    تۇرمىلىرىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچى  ل 
ول  قئەمەلىيلەشتۈرۈپ  ھەر مىللەت خەلقىنىي ئىناقلىقىنى كۈچەيتى   بىر يەىۇىن 

چىقىرى    ئىن اق تەرەققىي قىلى   ش    ەھرىمىزنىي ئى تىمائىي بىر ي اقى ۇىن ب اش 
 مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرۈشىمىز الزىم.

نۆۋەتتە ئۈرۈمچىنىي ئىقتىس    ادىي  ئى تىمائىي ئىش    لىرى س    اغالم س    ى ىل 
ي  اخش    ىلىنى متى  ۇۇ  مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقى ئۈزلۈكس    ىز كۈچىيى متى  ۇۇ  ئەمم  ا 

ئۇنس  ۇرالر پۇرس  ەت  تېرر رچى-تەس  ىرىگە ئۇچرىغانلىقتىن  ز رمۋمن ئىس  المىزمنىيپان
ۋەقەلىرىنى سادىر قىلى   جەمئىيەتنىي مۇقىملىقىغا  تاپسىال ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق

ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلى متىۇۇ. بىز بىر تەرەپتىن ئەس    ەبىي 
ئۇنس   ۇرالرغا قانۇن بويىچە قاتتىق زەربە بېرى    ر رچىتېر-دىنىي كۈچلەرگە ۋە ز رمۋمن

دۈش مەنگە ئاۋۋمل قول سېلىش  باش كۆتۈرگەن ھامان زەربە بېرىش  توختىماي قوغالپ 
زەربە بېرىش  ئەدىپىنى ق اتتىق بېرىش    تە چىي تۇرۇپ  يۇقىرى بېس    ىم ھالىتىنى 

ى يەرگە ئۇرۇپ  ئۇنس  ۇرالرنىي ھەي ىس  ىن تېرر رچى-ئاخىرى س  اقالپ  ز رمۋمن-باش  تىن
تېخىمۇ قوغ ۇمپ خەلق ئ اممىس    ىنىي ئىن اقلىقىنى  جەمئىيەتنى ي مۇقىملىقى ۋە

مۈلۈك بىخەتەرلىكىگە تېخىمۇ ك اپالەتلىك قىلىش    ىمىز  يەنە بىر -ھ اي اتى ۋە م ال
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تەرەپ تى ن مىللەتلەر بۈيۈك ئىتتىپ  اقلىقى ب  ايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ  مىللەتلەر 
 ىشىمىز كېرەك.ئىتتىپاقلىقىنى ھەقىقىي كۈچەيت

مىللەتلەر ئىتتىپ اقلىقى ش    ىن  اى ۇىكى ھەر مىللەت خەلقىنىي جان تومۇرى  
ش    ۇن ۇمقال دۆلەتنى قۇدرەت ت اپقۇزۇش ۋە خەلقنى خاتىرجەم تىرىكچىلىك قىلىۇىغان 
ش     ارمئىتق  ا ئېرىش    تۈرۈش    نى  ي مۇھىم ك  اپ  الىتى. مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقىنى 

ئىتتىپاقلىقىنى  قىلى   مىللەتلەرن امايان خىزمىتىمىزنى ي ھەممە ھ القىس    ى ۇم 
كۈچەيتىش    نى ش    ەھرىمىزنى  ي ئى تىم  ائىي مۇقىملىقىنى قوغ  ۇمش ۋە ئەبەدىي 
ئەمىنلىكىنى ئەمەلگە ئاش   ۇرۇش   نىي تۈپ تەدبىرى قىلى   بۇرچ ۋە مەس   ئۇلىيەتنى 

قالماي   ئېس    ىمىزدە مەھكەم س    اقالپ  مۇھىم تاپش    ۇرۇق ۋە ئۈمىۇلەرنى ئۇنتۇپ
خت ا خىزمەتلىرىمىز بىلەن ئەل قەلاىنى ھەقىقىي س    ەمىمىي ھېس    س    ىي ات  پۇ

 ئۇتۇشىمىز ۋە ئىتتىپاقلىقنى قوغۇىشىمىز الزىم.
نى يېتەكچى قىلى   پارتىيەنىي مىللەتلەر « بەش قارمش»بىرىنچى: ماركس  ىزملىق 

ئىۇىيەسىنى مۇستەھكەم « ئۈچ ئايرىاللماسلىق»س ىياسىتىنى چوىقۇر ئىزچىلالشتۇرۇپ  
م  اك  انىمىزنى قۇرۇپ -نىمىزنى قىزغىن س    ۆيۈپ  گۈزەل يۇرتئۇلۇغ ۋەتى»تىكلەپ  

ب اش تېم ا قىلىنغان تەربىيە پائالىيىتىنى چىي تۇتۇپ  ش    ىن اڭ ر ھى ۋە « چىقىش
ئۈرۈمچى ر ھىنى كۈچەپ ئەۋج ئالۇۇرۇپ  بىر گەۋدىلەش  كەن  كۆپ مەناەلىك  يۇغۇرۇلغان  

 ەنىيەتنى كۈچەپ تەرەققىيئېچى ېتىلگەن  ش    ىن اىچە ئاالھىۇىلىككە ئىگە زممانى ى مەد
قىلۇۇرۇپ  ھەر مىللەت خەلقىنى يۈكس ەلگەن  ئېچى ېتىلگەن  كەڭ قورساق  مەدەنىي ۋە 
ئىلمىي بولغان ئىۇىيە تىكلىش    ىگە يېتەكلەش خىزمىتىنى كۈچەپ تەش     ىق قىلى   
جۇىخۇم مىللەتلىرى چوڭ ئ ائىلىس    ى قارىش    ىنى تىكلەپ  مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا 

ھەرىكەتلەرنى قىلماي  تەس  تە قولغا كەلگەن مىللەتلەر -س  ۆزلەر ۋە ئىش-پايۇىس  ىز گەپ
 ئىتتىپاقلىقى ياخشى ۋەزىيىتىنى ئاىلىق قوغۇمش كېرەك.

ئەمەلىيەت -ئىككىنچى  پارتىيەنىي ئاممى ى لۇش    يەن توغرىس    ىۇىكى تەربىيە
پائالىيىتىنى ئاچقۇچ قىلى   ئاممى ى خىزمەتنى يېتەكچى قىلىش    تا چىي تۇرۇپ  
ئىتتىپاقلىق ئاس   اس   ى ۋە خىزمەت ئاس   اس   ىنى يەنىمۇ مۇس   تەھكەملەش كېرەك. 

تونوم ئاپئەمەلىيەت پائالىيىتى ۋە -توغرىسىۇىكى تەربىيە پارتىيەنىي ئاممى ى لۇشيەن
 «ئەل رميىنى بىلىش  ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش  ئەلنى م  ايى  ل قىلىش»رميونىمىزدىكى 

ايۇىلىق پۇرسەتنى چىي تۇتۇپ  مىللەتلەر پائالىيىتىنى قانات يايۇۇرۇش تىن ئىاارەت پ
ئىتتىپ اقلىقىنى ئ اس    اس    ىي ق اتالم ۇىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنىي پۈتكۈل جەريانغا 
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مۇھەباەت باغالپ  ئامما ئوتتۇرىغا -س    ىڭ ۇۈرۈپ  ھەر مىللەت خەلقىگە چوىقۇر مېھىر
قويغ  ان مۇۋمپىق تەلەپلەرگە ئ  اكتى    ئىنك  اس ق  ايتۇرۇپ  ئ  اممىنى  ي ئەمەلىي 

ىلىقلىرىنى تەش  ەباۇس  كارلىق بىلەن ھەل قىلى   مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى قىيىنچ
خىزمىتىنى چىي  ياخش ى  پۇختا تۇتۇپ  تونۇش نى ئۆستۈرۈپ  كىشىلەرنىي قەلاىنى 
مۇجەس  س  ەملەپ  ئەخالقىي پەزىلەتكە ئىنتىلىۇىغان قۇدرەتلىك كۈچ ھاس  ىل قىلى   

 تنى تىرىشى  يارىتىش كېرەك.ئىتتىپاق ياخشى كەيپىيا-پۈتكۈل جەمئىيەتتە ئىناق
ئۈچىنچى  ش    ەھىرىمىزدە ق ان ات ي ايۇۇرۇۋمتقان مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى بويىچە 
ئۈلگىلى ك مەھەللە )كەن  (  ئۈلگىلى ك ئورۇنالرنى ب ارلىقق ا كەلتۈرۈش پ ائالىيىتىنى 

قىلى   ھەر مىللەت خەلقىنى بۇ پائالىيەتلەرگە ئاكتى  قاتنىشىشقا سەپەرۋەر  ۋمسىتە
قاتارلىق « د س   تلىش   ىش»  « قول تۇتۇش   ۇش»   ھەر مىللەت ئاممىس   ىنى قىلى

تۇرمۇش قا يېقىنالشقان  ھەر مىللەت ئاممىسى ياقتۇرىۇىغان پائالىيەتلەرنى كەڭ قانات 
يايۇۇرۇش قا ئىلھامالنۇۇرۇش كېرەك  ئاساسىي قاتالمالردىكى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىۇم 

ەت بېرى   ھەر س   اھە  ھەر كەس   ىپتىكى ئىلغار تىپالرنى قېزى  چىقىش   قا ئەھمىي
مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى نەمۇنىچىلىرىنى كۈچەپ تەش    ىق قىلى   ئىلغار تىپالرنىي 
ئۈلگىلى  ك ر لىنى تولۇق ج  ارى قىل  ۇۇرۇپ  مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقى  ۇم ي  اخش    ى 

 ئى تىمائىي كەيپىيات شەكىللەنۇۈرۈش كېرەك.
دىنىي  يتىش ئەمەلىيىتى  ۇەت ۆتى ن چ ى  مى ل لەت لەر ئى تتىپ  اقلىقىنى كۈچە

خىزمەتلەرگە يۈكس    ەك ئەھمىيەت بېرى    ۋە ي  اخش    ى ئىش    لەپ  دىن بىلەن 
س وتس ىيالىس تىك جەمئىيەتنى ئۆز ئارم ماس الش تۇرۇش قا ئاكتى  يېتەكلەش كېرەك. 

ققا دىنىي زمتالرنى بارلى« بەشتە ياخشى»دىنىي پائالىيەت سورۇنلىرى  « بەشتە ياخشى»
چوىقۇر قانات يايۇۇرۇپ  دىنىي پائالىيەت س  ورۇنلىرىنى قانۇن  كەلتۈرۈش پائالىيىتىنى

بويىچە باشقۇرۇش ئىقتىۇمرىنى كۈچەيتى   دىنىي زمتالرنىي ئىتتىپاقلىقىنى قوغۇمش  
تۈزۈم -ئىن  اقلىقىنى ئىلگىرى س    ۈرۈش ئ  اىلىقلىقىنى ئ  اش    ۇرۇش كېرەك. ق  انۇن

ي تە چى« يەت بېرىشبىرگە قارشى تۇرۇپ  ئىككىگە ئەھمى»تەربىيەسىنى كۈچەيتى   
تۇرۇپ  دىنغا ئىشىنىۇىغان ئاممىنى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى  جەمئىيەت مۇقىملىقى 
ۋە ۋەتەننى ي بىرلىكىنى قوغ ۇمش    قا يېتەكلەش كېرەك. دىنىي پائالىيەتلەرنى قانات 

-بىردەكلىكىۇە چىي تۇرۇش  چوقۇم قانۇن ي اي ۇۇرغانۇم چوقۇم ھوقۇق ۋە مەجاۇرىيەت
ىياس   ەت دمئىرىس   ىۇە ئېلى  بېرىش  دۆلەتنىي ئالىي مەنپەئەتى ۋە بەلگىلىمە ۋە س   

 مىللەتلەرنىي ئومۇمىي مەنپەئەتىنى ئەڭ ئالۇىغا قويۇش كېرەك.
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بەش ىنچى  خەلق تۇرمۇش ىنى ياخشىالشنى يېڭى يۈكسەكلىكىگە كۆتۈرۈپ  خەلق 
تۇرمۇش ىنى ياخش ىالش تىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى ئىشلەش 

ج انى ان مەنپەئەتىگە مۇناس    ى ەتلىك  ېرەك. ھەر مىللەت خەلق ئ اممىس    ىنى يك
خىزمەتلەرنى زىچ چۆرىۇەپ  ئاممىنىي س    ادمس    ىغا ئەس    تايىۇىل قۇالق  نۇقتىلىق

س  ېلى   ئاممىنىي ئېھتىياجىنى ئىگىلەش كېرەك. خەلق تۇرمۇش  ى قۇرۇلۇش  ىنى 
ىق  ئەڭ تەخىرسىز تۈرلەرنى ئاساسىي قاتالمالرغا مايىلالشتۇرۇپ  ئامما ئەڭ ئېھتىياجل

يولغا قويۇپ  خەلق تۇرمۇش  ىنى ياخش  ىالش  قا پايۇىلىق ئاس  اس  ىي ش  ەرتلەرنى پائال 
بارلىققا كەلتۈرۈپ  كىرىمنى ئاش    ۇرۇش يوللىرى ۋە ئىش ئورۇنلىرىنى كۆپەيتى   ھەر 

ى كۈچن مىللەت خەلقىنىي تۇرمۇش   ىنى تېخىمۇ ياخش   ىالش كېرەك. بولۇپمۇ زېھنىي
س     اھەدىكى گەۋدىلى  ك  ۋە نۇقتىلىقرميون  ىلەر توپى  نۇقتىلىقكىش     نۇقتىلىق

ھەل قىلىش   قا قارىتىش ھەمۇە بۇ كىش   ىلەر توپى ۋە ش   ۇ س   اھەلەر  مەس   ىلىلەرنى
 ئارقىلىق  پۈتكۈل جەمئىيەتتىكىلەرنىي تۇرمۇشىنى ياخشىالش كېرەك.

ئىتتىپاقلىققا بولغان -ئەمەلىيەت ش    ىن اىۇىكى ھەر مىللەت خەلقىنىي ئىناق
رزۇس    ىنىي مىس    لىس    ىز كۈچلۈكلىكىنى  ئىتتىپاقلىق ئاس    اس    ى ئىنتايىن ئا

 ئاخىر ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق-مۇس   تەھكەملىكىنى  ھەر مىللەت خەلقىنىي باش   تىن
جىنايەتلىرىگە زەربە بېرىش  ئى تىمائىي مۇقىملىقىنى قوغۇمش    نىي مۇس    تەھكەم 

لەتلەر بۈيۈك ق  ال قى نى ئىكەنلىكىنى ئىس    پ  اتلى  ۇى. يېڭى ۋەزىيەتتە بىز مىل
ھەس    س    ىلەپ قەدىرلەپ  مىللەتلەر بۈيۈك ئىتتىپاقلىقى بايرىقىنى ئىتتىپاقلىقىنى 

كۆتۈرۈپ  مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتى  ۋە ئىلگىرى  تېخىمۇ ئېگىز
س    ۈرۈپ  مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقى خىزمىتىنى تېخىمۇ ئىنچىكە  تېخىمۇ چوىقۇر  

 ەر مىللەت خەلقىنىي ھەمنەپەس  تەقۇىردمش  قەلاۇمشتېخىمۇ پۇخت ا ئىش    لەپ  ھ
ئەۋالدقا يەتكۈزۈپ  ش    ەھىرىمىزنى مىللەتلەر -بولۇش    تەك ئەنئەنىس    ىنى ئەۋالدتىن

ئىتتىپاقلىقى شەھىرى قىلى  قۇرۇپ چىقىشقا كۈچەپ  شەھىرىمىزنىي ئى تىمائىي 
 قا يېڭىمۇقىملىقىنى ھەقىقىي قوغۇمش ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئەمەلگە ئاش   ۇرۇش   

 تۆھپە قوشايلى.
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ئىتتىپاقلىقنى قوغداپ، سىڭىپ كىرىشكە قارشى تۇرۇپ، 

دىن ساھەسىنىڭ ئىناقلىقى، مۇقىملىقىغا -مىللەت شەھىرىمىزنىڭ
 كاپالەتلىك قىلىمىز

 شىرزات باۋۇدۇنشەھەرلىك پارتكوم دائىمىي ھەيئەت ئەزاسى، بىرلىك سەپ بۆلۈمى باشلىقى 

مىللەت خەلقى ئورتاق يارمتقان  ش   ۇىا ھەممىس   ى ش   ىن اىنىي تارىخىنى ھەر 
شىن اىنىي ساھىاخانىسى  شۇنۇمقال جۇىخۇم مىللەتلىرى چوڭ ئائىلىسىنىي ئەزمسى 
ھەر مىللەت خەلقى ئۇزمقتىن بۇيان يەر ھەيۇەپ ۋە ئوتاپ  ئورتاق بەرپا قىلى   ئورتاق 

ي  ارىتىپال  ھوس    ۇل ئېلى     م  اددىي ب  ايلىق  مەنى ى ب  ايلىق  مەدەنىيەت ب  ايلىقى
قالماس  تىن  بەلكى يەنە ۋەتەننىي بىرلىكىنى قوغۇمش  جەمئىيەتنىي مۇقىملىقىنى 

نەچچە يىل ئىلگىرى يېڭى  61س   اقالش جەھەتلەردە غايەت ز ر تۆھپىلەرنى قوش   تى. 
جۇىگو قۇرۇپ  جۇىخۇم مىللەتلىرىنى  ي تەرەققىي  ات قەدىمى ت  ارىخى يېڭى ئېرمس    ى 

لەر مۇناس    ى ىتى تەرەققىياتىۇم يېڭى س    ەھىپە باش    لىنى   مەملىكىتىمىز مىللەت
ئ ې چى ل  ۇى: ھەر مى ل لەت خەل ق ى ھەمنەپەس  تەق  ۇىردمش  قەلا  ۇمش بولۇپ  
مەملىكىتىمىزنى  ي گۈللەنگەن  ب  اي  قۇدرەتلى  ك ت  ارىخىنى ئورت  اق يېزى     جۇىخۇم 
مىللەتلىرىنى  ي ئۇلۇغ گۈللىنىش دەۋر مېلودىيەس    ىنى ي  اىرمتتى. ئىس    الھ  ات 

ج  اھ  اننى ھەيرمن -نەچچە يىل  ۇىن بۇي  ان  ئەترمپىمىزدم يەر 11ئ ې چى ېتىلگەن 
قالۇۇرغۇدەك تارىخىي ئۆزگىرىش لەر بولۇى  ش ەھىرىمىزنىي ئىقتىس ادىي  ئى تىمائىي 
تەرەققىياتىۇم تارىخىي خارمكتېرلىك ھالقىش  الر ئىش  قا ئېش  ى   خەلق ئاممىس  ىنىي 

ۇم ۆتكەن بىر نەچچە يىلئىشلەپچىقىرىش  تۇرمۇشى ناھايىتى تېز يۈكسەلۇى. بولۇپمۇ ئ
پ  ارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنى  ي س    ەمىمىي غەمخورلۇقى ۋە ئ  اپتونوم رميونلۇق 

ھۆكۈمەت ئورگ  انلىرى  -پ  ارتكومنى  ي قەتئىي رەھاەرلىكى  ۇە  ئۈرۈمچى  ۇىكى پ  ارتىيە
كەس    پىي ئورۇنالر ۋە جەمئىيەتتىكى ھەر قايس    ى س    اھەدىكىلەرنىي ز ر كۈچ بىلەن 

چى ش  ەھرىۇىكى بارلىق كادىر  ئامما ئىتتىپاقلىش  ى  جان قوللىش  ى ئاس  تىۇم  ئۈرۈم
تىكى  ئېلىشى  مۇستەھكەم ئىستىھكامغا ھۇجۇم قىلى  قىيىنچىلىقالرنى يېڭى   
تىرىش  ى  كۈرەش قىلى   نۇرغۇن مۆجىزىلەرنى يارمتتى. بۇالرنىي ھەممىس  ى جۇىگو 

نىي ياخش   ى كوممۇنىس   تىك پارتىيەس   ىنىي توغرم رەھاەرلىكىنىي  پارتىيە ۋە دۆلەت
  سىياسىتىنىي  ھەر مىللەت خەلقىنىي ئىتتىپاقالشقانلىقىنىي نەتى ىسى.
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مىللەتلەر ئىتتىپ اقلىقى ش    ىن  اى ۇىكى ھەر مىللەت خەلقىنىي جان تومۇرى  
ش ۇنۇمقال بارلىق خىزمەتنى ياخش ى ئىش لەش نىي تۈپ ئالۇىنقى شەرتى ۋە كاپالىتى. 

پارتكوم  شەھەرلىك ھۆكۈمەت مىللەتلەر يېقىنقى يىلالردىن بويان ئۈرۈمچى شەھەرلىك 
ئاخىر ھەمنەپەس  تەقۇىردمش  -ئىتتىپ اقلىقى ب ايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ  باش    تىن

قەلا  ۇمش بولۇپ  خەلققە بەخ    ي  ارىتىش مۇھىم تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەش    تۈرۈپ  
مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەربىيەس   ىنى ھەر ۋمقى  ئەل رميى قۇرۇلۇش   ى  ئاس   اس   ىي 

ۇش قاتارىۇم ئۇزمققىچە بوش اشماي چىي تۇتۇپ  كۈچلۈك جامائەت پىكىرى كۈچى  قۇرۇل
ر ھىي كۈچتىن پايۇىلىنى  ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلىشى  كۈرەش قىلىشقا  
ئورتاق گۈللىنى   تەرەققىي قىلىش  قا يېتەكلىۇى. ھەر خىل ش  ەكىلۇىكى مىللەتلەر 

ى  ل ق  ان  ات ي  اي  ۇۇرۇپ  مىللەتلەر ئىتتىپ  اقلىقى تەربىيە پ  ائ  الىيەتلىرىنى ئىزچ
ئىتتىپاقلىقى تەربىيەس  ىنى كىش  ىلەرنىي قەلاىگە س  ىڭۇۈردى. ھەر مىللەت خەلقى 
ھەمىشە بىللە بولۇپ  مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىۇىكى كىشىنى تەسىرلەنۇۈرىۇىغان ئىش 
ئىزالر ۋە تىپىك ش ەخس لەر مەيۇمنغا كەلۇى  ئاز سانلىق مىللەتتىن بولغان ئۆسمۈرنى 

قۇزۇۋملغان دۇ ياىفۇدىن تارتى   ئەزەلۇىن تونۇش    مايۇىغان خەنزۇ ئىس    تۇدېنتنى قۇت
قۇتقۇزۇۋملغان غېنى جۈمەگىچە  س    ۈيۇۈكتىن زەھەرلىنىش كېس    ىلىنىي ئاخىرقى 
ب  اس    قۇچىغ  ا بېرى    ق  الغ  ان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى مەۋالن   ان ئۆمەرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن 

يەننادىن تارتى   ئۆس    تەىگە  بۆرىكىنى ھەقس    ىز تەقۇىم قىلغان خەنزۇ قىزى ۋمڭ
چۈش   ۈپ كەتكەن ئىككى خەنزۇ قىزچاقنى س   ۇغا س   ەكرەپ چۈش   ۈپ قۇتقۇزۇۋملغان 

سىرتىۇم ھەر -ياشلىق ئۇيغۇر ئۆسمۈر دەۋرمن ان ئالىمغىچە  ھەربىي الگېرنىي ئىچى04
مىللەت خەلقىنى  ي ھ  الىغ  ا يەتكەن جۇمڭ ش    ىخۇمدىن ت  ارتى     ئۇزمق مۇددەتلى  ك 

ۇي الم اي ۇىغان ھەر مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىي ش    وپۇرى گۇ چ اپقۇنمۇ توس    -جۇدۇن
كۆي  ۇۈرۈش ئېغىر ز رمۋمنلىق  -بۇالش-چېقىش-ئىيۇل ئۇرۇش-2»ش    ي  اىفېڭغىچە 

دە ھەر مىللەت «ماي ئېغىر ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق ۋەقەسى-44»ۋە « جىنايى ۋەقەس ى
ۇشتىن تارتى   ئاممىس ىنىي ھاياتى خەۋپكە ئۇچرىغانۇم ئۆزئارم ياردەم بېرىشى  قۇتقۇز

دىنىي س    اھەدىكى زمتالرنى ي تەش    ەباۇس    كارلىق بىلەن ئورنىۇىن دەس تۇرۇپ ئۆز 
مەيۇمنىنى بىلۇۈرۈش  پوزىتس ىيەسىنى ئېنىق بىلۇۈرۈشكىچە... ئېيتى  تۈگەتكىلى 
بولمايۇىغان بۇنۇمق ئىش    الر ھەر مىللەت خەلقىنىي مۇناس    ى ىتىنىي بېلىق بىلەن 

ىقىي كارتىنىس    ى. مانا بۇ كارتىنىالر ئۈرۈمچى س    ۇدەك يېقىن ئىكەنلىكىنى ي ھەق
 شەھىرىۇىكى نەچچە ئەۋالد كىشىلەرنىي قان تەرىۇىن پۈتكەن.
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ش ىن اڭ مەسىلىسى ئەڭ »يىلىنىي ئاخىرىۇم -4101باش ش ۇجى ش ى جىنپىي 
قىيىن  ئەڭ ئۇزمققا س    وزۇلىۇىغان مەس    ىلە  ش    ۇنۇمقال مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى 

وڭ ئاممى ى خىزمىتى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ۋە مەس  ىلىس  ى  ش  ىن اىنىي ئەڭ چ
دېگەن تەلىپىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ پارتىيەلىك « دىنىي ئىناقلىق خىزمىتى

كادىرالرغا قويۇلغان تەلەپ بولۇپال قالماس    تىن  بەلكى يەنە ھەر مىللەت ئاممىس    ىغا 
ىنىي ھەممىس    ى بولغ ان تىلىكى. ئۈرۈمچى ۇە ي اش    اۋمتق ان ھەر بىر كادىر ۋە ئامم

مىللەتلەر ئىتتىپ اقلىقىنىي مەركەزگە ئىنتىلگۈچى كۈچ  ئىش    لەپچىقىرىش كۈچى  
كۈرەش قىلىش كۈچى ئىكەنلىكىنى ئېس    ى ۇە چى ي تۇتۇش    ى كېرەك. ھەر قانۇمق 
ئ ادەمنى ي ھەر مىللەت خەلقى ئورتاق يارمتقان مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى نەتى ىلىرىگە 

ئۇن ۇمق بولم اي ۇىكەن  دۇنيا خەلقىنىي ھاقارىتى  بۇزغۇنچىلىق قىلىش ھوقۇقى يوق 
 ۋە نەپرىتىگە ئۇچرميۇۇ.

ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتكوم  شەھەرلىك ھۆكۈمەت پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ۋە 
ئ  اپتونوم رميونلۇق پ  ارتكومنى  ي تەدبىر  ئورۇنالش    تۇرمىلىرىنى ئىزچىلالش    تۇرۇپ  

ىنىي د« بەش تە ياخشى»ە )كەن ( ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىۇىكى ئۈلگىلىك مەھەلل»
دىنىي زمتالرنى بارلىققا كەلتۈرۈش قاتارلىق « بەش   تە ياخش   ى»پائالىيەت س   ورۇنى  

يۈرۈش    لۈك پ  ائ  الىيەتلەرنى يولغ  ا قويۇپ  بىر يى  ل ئىچى  ۇە ب  ارلىقق  ا كەلتۈرۈش 
تىن ئاش    ۇرۇش    نى  81تىن ۋە ئۈچ يىل ۇىن بەش يىلغىچە % 21% نىس    اىتىنى

ىرلەر ئىتتىپ  اقلىش    ىش    ق  ا بولى  ۇىغ  ان ب  ارلىق كۈچلەرنى نىش     انلى  ۇى. بۇ تەدب
ئىتتىپاقالشتۇردى ھەمۇە ھەر مىللەت خەلقىنىي ھىمايىسى  قوللىشى ۋە ئاكتىپلىق 

 بىلەن قاتنىشىشىغا تۈرتكە بولۇى.
ش    ىن  اڭ ئەزەلۇىن كۆپ مىللەت  كۆپ خىل دىن بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان 

توغرم بىر تەرەپ قىلىش پارتىيە ۋە دۆلەتنىي جاي. مىللەتلەر  دىننىي مۇناس  ى ىتىنى 
س   ىياس   ەتلىرىنىي ئاس   اس   ىي ئىپادىس   ى. ش   ۇنۇمقال ھەر مىللەت -دىنىي  اى ېن

 ئاممىسىنىي جانى ان مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىشنىي كونكرې  ئىپادىسى.
يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئاپتونوم رميونلۇق پارتكوم  ئۈرۈمچى ش   ەھەرلىك پارتكوم 

تىيەنىي دىن خىزمىتى ئاس اس ىي  اى ېنىنى ئەستايىۇىل ئىزچىلالشتۇرۇپ  دىنغا پار
ئېتىق  اد قىلى  ۇىغ  ان ھەر مىللەت خەلقىنى  ي دىنىي ئەركىنلىكىگە تولۇق ھۆرمەت 
قىلۇى  ھېچكىم دىنغا ئىش ىنىۇىغان ئاممىنى كەمس ىتمىۇى ۋە ئادملەتسىز مۇئامىلە 

ئ  اجرىتى     دىنىي پ  ائ  الىيەت  قىلمى  ۇى  نۇرغۇن ئ  ادەم كۈچى  م  الىيە كۈچىنى
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س   ورۇنلىرىغا تېخنىكىلىق كونتر ل قىلىش ئۈس   كۈنىلىرىنى ئورنىتى   قانۇنس   ىز 
ئۇنس   ۇرالرنىي بۇزغۇنچىلىق قىلىش ۋە س   ىڭى  كىرى  ئىالىس چاىگىلىنى دىنىي 
پائالىيەت س  ورۇنلىرى ۋە دىنغا ئىش  ىنىۇىغان ئاممىغا س  وزۇش  ىنىي ئالۇىنى ئېلى   

نى قورقۇتتى جۈمە نامىزى  ھېي  نامىزى  رممىزمن قاتارلىق مۇھىم دۈشمەن ئۇنسۇرالر
دىنىي پائالىيەت مەزگىللىرىۇە ئاس   اس   ىي قاتالم كادىرلىرىغا ئورۇنالش   تۇرۇپ  دىنىي 

قوغۇىنىش قاتارلىق خىزمەتلىرىگە يېتەكچىلىك قىلى  ۋە -س  ورۇنالرنىي بىخەتەرلىك
ۇىلىنى  دىنىي سورۇنالرغا كىرى  نىي پۇرسەتتىن پاي« ئۈچ خىل كۈچ»ماسالشتۇرۇپ  

بۇزغۇنچىلىق قىلىش  ىنىي ئالۇىنى ئېلى   دىنغا ئىش  ىنىۇىغان ئاممىنىي قانۇنلۇق 
 مەنپەئەتىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلۇى.-ھوقۇق

نى  ي « ھەدىس»  «قۇرئ  ان»قىلغ  ان  ۇم « تەبلىغ-ۋەز»ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زمتالر 
س   ۇلمان ئاممىس   ىنىي قىممەت ئەس   لىي تېكىس   تى  ئەس   لىي مەنىس   ى بويىچە مۇ

يۆنىلىش   ى ۋە ئىس   الم دىنىنىي جەمئىيەتتىكى ر لى ۋە تەرەققىيات يۆنىلىش   ى ۋە 
تىنچلىقق ا ك اپ الەتلى ك قىلى    ئىتتىپ اقلىقنى كۈچەيتى   ئىناقلىقنى ئىلگىرى 
س    ۈرۈش مۇھىم نۇقتىس    ىنى ز ر كۈچ بىلەن تەش     ىق قىلى   كەڭ مۇس    ۇلمان 

ي ئەكس    ىيەتچىل ماھىيىتىنى يەنىمۇ تونىتى   نى« ئۈچ خىل كۈچ»ئاممىس    ىغا 
مۇس  ۇلمان ئاممىس  ىنى ش  ەھىرىمىزنىي ئىس  الھات  تەرەققىيات  مۇقىملىقى ئۈچۈن 
مۇالزىمەت قىلىش  قا يېتەكلىۇى. ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زمتالر مۇناەردىن پايۇىلىنى  دىنغا 

  ئىچىۇە ئىش    ىنى ۇىغان ئاممىنى ۋمقتىۇم تەربىيەلىۇى  يېتەكلىۇى  ئەڭ تېز ۋمقى
پ اكى   بىلەن  م اھىيىتى بىلەن س    ۆزلەپ  دىنغ ا ئىش    ىنىۇىغان ئاممىنى ئىغ م 
توقۇماس لىق  تارقاتماسلىق  ئىغ مغا ئىشەنمەسلىككە يېتەكلەپ  دىنغا ئىشىنىۇىغان 

ئۆزىنى تەرەققىي قىلۇۇرۇش  تىرىشى  ئىشلەپ بېيىش ۋە -ئاممىنىي ئىۇىيەسىنى ئۆز
ەكلىۇى. ئەمەلىيەت پۈتۈن ش    ەھەردىكى دىنغا گۈزەل تۇرمۇش    نى قەدىرلەش    كە يېت

ئىشىنىۇىغان ئاممىغا ئاچقۇچلۇق ۋمقىتتا ئىشىنىشكە ۋە تايىنىشقا بولىۇىغانلىقىنى 
چوڭ ناھەق مەسىلىسى ئالۇىۇم مەيۇمننى مۇستەھكەملەپ  -ئىس پاتلىۇى. چوڭ ھەق

ك  ال لى ن ى س    ەگەك تۇتتى  ئى تىم  ائىي مۇقىملىقنى س      اقالش  مىللەتلەر 
لىقىنى قوغۇمش جەھەتتە ھەمىش ە ئومۇمىي ۋەزىيەتنى مۇھىم بىلى  ئىناق ئىتتىپاق

 مەركىزىي شەھەر قورۇش ئۈچۈن  ئۆزلىرىنىي بىر كىشىلىك تۆھپىلىرىنى قوشتى.
دىنىي ئەس  ەبىيلىك دىن ئەمەس  ئەمما ئۇ دىننىي تونى  ئۇ دىنغا ئىش  ىنىۇىغان 

يىلالردىن بويان ش  ىن اىنىي ئاممىنى ئالۇميۇۇ ۋە مەجاۇرىي ئەگەش  تۈرىۇۇ. يېقىنقى 
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كېيىن بولۇپ ئېغىر ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق ۋەقەلىرى يۈز -ئىچى  س    ىرتىۇم ئىلگىرى
مۈلكى ئېغىر زىي انغ ا ئۇچرىۇى. بولۇپمۇ -بېرى    دۆلەت ۋە خەلقنى ي ھ اي اتى  م ال

ماي ئېغىر ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق -44»  «ئاپرېل ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق ۋەقەسى-11»
دىنىي ئەسەبىي ئىۇىيەنىي تەسىرىۇىن بولغان ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق جىنايى « سىۋەقە

ھەرىكىتى ئىكەنلىكىنى تولۇق چۈش    ەن ۇۈرۈپ بەردى. ئۇالر دىننى ي ئوبرمزىغ ا زىي  ان 
س الۇى  دىنىي ئىناقلىق تەرەققىياتىغا تەس ىر قىلىۇىغان يامان س ۈپەتلىك ئۆسمىگە 

غا ئىش    ىنىۇىغان ئاممىنىي ھەممىس    ى ئ ايالن ۇى. ھەر مىللەت ئ اممىس    ى  دىن
 دەپ « ياق»سەزگۈرلۈكىنى ئاشۇرۇپ ھەمۇە پائال ھەرىكەتلىنى   دىنىي رمدىكالىزىمغا 

 «ئۈچ خىل كۈچ»دىنىي ئەسەبىي ئىۇىيەنىي سىڭى  كىرىشىگە ئورتاق قارشى تۇرۇپ  
 بىلەن قەتئىي كۈرەش قىلىشى كېرەك.

ېخىمۇ ئېنىق تونۇش كېرەك. . ز رمۋمن لىق  تېرر رلۇقنى  ي م  اھىيىتىنى ت0
 «ئۈچ خىل كۈچ»سىرتىۇىكى -چېگرم ئىچى« ش ەرقىي تۈركىستان ئىسالم ھەرىكىتى»

كە ۋەكىللى ك قىلى ۇىغان س    ېپى ئۆزىۇىن ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق كۈچى  ئەمما ئۇالر 
دمئىم دىنىي تونغ  ا ئورىنى ېلى     ئ  ات  المىش دىنىي ئەركىنلى  ك  مىللەتلەرنى  ي 

مش بىلەن نىقابلىنى ېلى   دىننىي نامىنى سۈيئىستىمال قىلى   مەنپەئەتىنى قوغۇ
نى تەش     ىق قىلى   ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق ھەرىكەتلىرى بىلەن « غازمت»ئاتالمىش 

جەمئىيەت تەرتىپىگە بۇزغۇنچىلىق قىلى   بىگۇناھ ئاممىغا زىيانكەش    لىك قىلى   
ان غەرىزىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ۋەتەننى پارچىالش  دىنىي ھاكىمىيەتنى يولغا قويۇش يام

 تەل ىلەرچە ئۇرۇنىۇۇ.
ئۇالر ئاز س    انۇىكى كىش    ىلەرنى ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق جىنايەتلىرىنى س    ادىر 
قىلىش قا  بىگۇناھ كىش ىلەرنى قااليمىقان ئۆلتۈرۈش كە كۈشكۈرتىۇۇ  قايمۇقتۇرىۇۇ. بۇ 

غا ى قىلىش ر ھىدىنىي س   ورۇنالردم تەكىتلىنى متقان تىنچلىق   س   اۋمبلىق ئىش   الرن
خىالپ  دىننىي ئوبرمزىغا زىيان يەتكۈزىۇىغان  ئىنسانپەرۋەرلىككە قارشى  جەمئىيەتكە 
قارش  ى  مەدەنىيەتكە قارش  ى قىلمىش  ش  ۇنۇمقال كىش  ىلەرنىي نەزىردىن چۈش  ىۇىغان 
قىلمىش بولۇپ  ئىس الم دىنىي س اھەسىۇىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان جەمئىيەتتىكى 

كاپىرالرنى قەتلە »رىنىي چوقۇم ئەيىالىش    ىگە ئۇچرميۇۇ. ئۇالر ھەر س    اھە كىش    ىلى
دېگەن جەمئىيەتكە قارش  ى  ئىنس  انىيەتكە « قىلى   ئۆلۈپ كەتس  ە جەننەتكە كىرىۇۇ

قارش  ى س  ەپس  ەتىگە ئىش  ىنى   بىگۇناھ ئاممىغا زىيانكەش  لىك قىلى   مىللەتلەر 
مىللىي نىزم پەي  ۇم ئىتتىپ  اقلىقىغ  ا بۇزغۇنچىلىق قىلىش    ق  ا تەل ىلەرچە ئورۇنۇپ  
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قىلىۇۇ. بۇ بىلىمس  ىزلىكنىي  نادمنلىقنىي  قانۇنۇىن س  اۋمتى يوقلۇقنىي ئىپادىس  ى 
ەتكە پەزىل-ئاستى قىلى   ئىنسانىي ئەخالق-بولۇپ  ئۇالر بۇنىي دۆلەت قانۇنىنى ئاياغ

خىرىس قىلغ  انلىق  دىنىي ئەقى  ۇە  دىنىي ق  ائى  ۇىگە ئېغىر خىالپلىق قىلغ  انلىق 
ىلمەيۇۇ. پۈتۈن ش  ەھەردىكى ھەر مىللەت ئاممىس  ى يۈكس  ەك س  ەزگۈر ئىكەنلىكىنى ب

بولۇپ  كۆزىنى يوغان ئېچى   تېخىمۇ ئاىلىق بولۇپ  دىنىي رمدىكال ئىۇىيەلەر بىلەن 
قەتئىي كۈرەش قىلى   ئاسان قولغان كەلمىگەن ئىتتىپاق  مۇقىم  ئىناق ئومۇمىي 

 ۋەزىيەتنى ئورتاق قوغۇىشى كېرەك.
كېرەك. ئىسالم  لەرنى توغرم شەرھىلەپ  توغرم ئېتىقاد تۇرغۇزۇشدىنىي ئەقىۇى. 4

ئەس   لىۇىن تىنچلىق   « ئىس   الم»دىنى تىنچلىقنى تەش   ەباۇس قىلىۇىغان دىن  
  «ئېتىقادچى» -ئىتائەت قىلىش ئىۇىيەس ىنى تەش ىق قىلىۇۇ. مۇسۇلمان دېگەنلىك

مۇە تىنچلىقنى دېگەنلى ك  ش    ۇن ۇمقال ئالالھقا ئىتائەت قىلغۇچى ھە« تىنچلىقچى»
كۆزلەيۇىغانالر دېگەنلىكتۇر ئىس    الم دىنىۇم ز رمۋمنلىققا  تېرر رلۇققا  بىگۇناھ ئاممىنى 

كىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ياكى يەر ﴿: دم«قۇرئان»ۈشكە قارشى تۇرۇلىۇۇ. ئۆلتۈر
يۈزى  ۇە بۇزغۇنچىلىق قىلمىغ  ان بىر ئ  ادەمنى ئۆلتۈرس    ە  ئۇ پۈتۈن ئىنس     انالرنى 

نۇەك بولىۇۇ  كىمكى بىر ئادەمنىي ھايات قېلىش   ىغا س   ەۋەبچى بولس   ا  ئۇ ئۆلتۈرگە
دېيىلگەن.  ﴾پۈتۈن ئىنس    انالرنىي ھايات قېلىش    ىغا س    ەۋەبچى بولغانۇەك بولىۇۇ

سىرتىۇىكى بىر قاتار ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق ۋەقەلىرى ھەر قانۇمق -شىن اىنىي ئىچى
بىر تەق مدمر مۇس    ۇلم  انغ  ا ھەرگىز ۋەكىللى  ك قىلم  اي  ۇۇ. ئىس    الم دىنى  ۇم ئۆزىنى 
ئۆلتۈرۈۋېلىش  قا قارش  ى تۇرۇلىۇۇ  ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش ئۇس  ۇلى بىلەن باش  قىالرنىي 

ش ئەڭ ئېغىر گۇناھ س   انىلىۇۇ  بىگۇناھ پۇقرمنى ئۆلتۈرۈش جىھاد ھاياتىغا زىيان يەتكۈزۈ
ئەمەس  س    اۋمبلىق ئىش ئەمەس  بۇ تەىرىنىي غەزىپىنى قوزغايۇۇ. بارلىق مۇس    ۇلمان 
ئاممىس   ى س   اغالم دىنىي ئىۇىيەنى پائال تىكلەپ   ھوش   يارلىقنى ئاش   ۇرۇپ  قەتئىي 

 لىرىگە يول قويماسلىقى كېرەك.ئازماي  بىخۇدالشماي  ز رمۋمنلىق  تېرر رلۇق جىنايەت
. ۋەتەنپەرۋەر دىنىي زمتالر  گۈزەل تۇرمۇش نى قەدىرلىشى كېرەك. دىنىي سورۇنۇم 1

بىردەك  ش  ۇىا دىنغا « جۇىگو ئارزۇس  ى»تەكىتلىنى متقان ئاس  اس  ىي مەقس  ەت بىلەن 
نىي مۇھىم كۈچىگە ئايالنۇۇرۇش كېرەك. « جۇىگو ئارزۇس  ى»ئىش  ىنىۇىغان ئاممىنى 

قۇدرەت تېپىش  ى  ۋەتەننىي بىرلىكى  مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى  جەمئىيەت  دۆلەتنىي
مۇقىملىقى مەس  ئۇلىيىتىنى ئۈس  تىگە ئالىۇىغان كۈچ بولۇپ ئويۇش  ۇش ئۈچۈن  دىنغا 
ئىش   ىنىۇىغان ئاممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كەڭ خەلق ئاممىس   ىنىي ۋەتەنپەرۋەرلىك 
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ۆيۈش ئېس    ى ل ئەنئەنىس    ىگە ر ھىنى ئۇرغۇتۇش كېرەك. بىز ۋەتەننى  دىننى س    
ۋمرىسلىق قىلى   دىنۇم ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئادەم بىلەن ئادەم  ئادەم بىلەن تەبىئەت  
ئادەم بىلەن جەمئىيەت ۋە ئىناق بىللە ياش  اش ئاس  اس  ىي مەقس  ىتىگە ۋمرىس  لىق 

يوس    ۇنالرغا ۋمرىس    لىق -قىلى   دىنىي مەدەنىيەت  ئېتىكا  گۈزەل ئەخالق  قائىۇە
ىنى مۇكەممەللەش    تۈرۈش    كە ئەھمىيەت بېرى    ق انۇن  ۇم بەلگىلەنگەن قىلى    ئۆز

-مەجاۇرىيەتنى ئادم قىلى   ش  ەھىرىمىزدە ياش  اۋمتقان ھەر بىر كىش  ىنىي ش  ەرەپ
نومۇس   نى بىلىش  س   ەمىمىيەتكە ئەھمىيەت بېرىش  مەدەنىيەتنى تەكىتلەش  تۆھپە 

رەك. دۆلەتتە قوش  ۇش  تۇرمۇش  نى قەدىرلەش ئىۇىيەس  ىنى ئىلگىرى س  ۈرۈش  ىمىز كې
دۆلەت ق انۇنى  دىن ۇم دىنىي ئەھك ام بولىۇۇ. قانۇن ئالۇىۇم ھەممە ئادەم بارمۋەر  دىنغا 

نىزمملىرىغا -ئىش   ىنىۇىغان ھەر مىللەت ئاممىس   ىنىي ھەممىس   ى دۆلەتنىي قانۇن
ئەھكامالر بويىچە ئىش قىلىش    ى  ئائىلە مىزمنلىرىغا -رىئ ايە قىلى    دىنىي ئەقىۇە

ەك. ق انۇنس    ىز دىنىي پ ائالىيەتلەرگە قاتناش    ماس    لىقى  رىئ ايە قىلىش    ى كېر
تەش   كىللىمەس   لىكى  قانۇنس   ىز دىنىي تەش    ىقات بۇيۇملىرىنى س   اتماس   لىقى  
س ېتى ملماسلىقى  توردىكى دىنىي تەش ىقات ھەرىكەتلىرىۇىن پايۇىالنماسلىقى كېرەك  

قايس  ى  جەمئىيەت تەرتىپىنى ئاىلىق قوغۇمپ  ئىغ مغا ئىش  ەنمەس  لىكى كېرەك  ھەر
مىللەتلەر ئىلغار مەدەنىيەت ئەنئەنىس   ىگە ۋمرىس   لىق قىلى  ۋە ئۇنى ئەۋج ئالۇۇرۇپ  كونا 

يوس    ۇن ۋە ي ام ان ئادەت ھەم س    اغالم بولمىغان تۇرمۇش ئادەتلىرىنى يېڭى   -ق ائى ۇە
نومۇس لۇق ياشاش يۆنىلىشىنى بىلىشى كېرەك  -مەدەنىيلىكنى  تەرتىپنى تەكىتلەپ  ئار

 ۇىيەدىن يىرمقلىشى   ئالۇىنى  قېلىشتىن ساقلىنىشى كېرەك.دىنىي ئەسەبىي ئى
ئىن اق جەمئىيەتتىن ھەممە كىش    ى بەھرىلىنىۇۇ  جەمئىيەتنىي ئىناقلىقىنى 
س   اقالش   تا ھەممە كىش   ىنىي مەس   ئۇلىيىتى بار. ھازىردىن باش   الپ كەڭ خەلق 

ايە ئاممىس    ىنىي ئۆزى ئۈلگە بولۇپ  ئۆزىۇىن ۋە ئائىلىس    ىۇىن باش    الپ قانۇنغا رىئ
قىلى     ئەدەپلى  ك  س    ەمىمىي  ي  اخش    ى پۇقرم ۋە ئۈممەت بولۇپ  مىللەتلەر 
ئىتتىپاقلىقىنى قوغۇمش ئېغىر مەس ئۇلىيىتىنى ئورتاق ئۈستىگە ئېلى   مىللەتلەر 
ئى ت تى پ  اق لى قى نى مەىگۈ نۇر چ  اقنىتى     ئىن  اقلىق  مۇقىملىقنى تېخىمۇ 

قىلى  چىقىش ئۈچۈن مۇس  تەھكەملەپ  ش  ەھىرىمىزنىي كەلگۈس  ىنى تېخىمۇ گۈزەل 
 بوشاشماي تىرىشىشنى ئۈمىۇ قىلىمىز.

  



 

13 

 )جۈمە( كۈنى-2ئاينىي -7
 

- بەختبۇ دۇنيالىق ئۈچۈن ئاكتىپ ئىشلەپ، ئاخىرەتلىك 
 سائادەتنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈرەيلى

 
ُعْوُذ 

َ
ْيَطانِ  ِمنَ  بِاللِ أ  الرذِحْيمِ ِن الرذْحٰ  اللِ  ِمْسِب الرذِجْيِم  الشذ

َ  إِنذ 
ْ
َ  وَ  َمُد ُ َنْ  لِلِ  ْمدَ ال َ  وَ  ْسَتِعْيُنهُ ن ِ  ذُ ُعوْ نَ  وَ  ،ْسَتْغِفرُ ُ ن ْنُفِسَنا رِ وُشُ  نْ مِ  اللِ ب

َ
 يَِّئاِت سَ  نْ مِ وَ ، أ

ْعَماِلَ 
َ
ْشَهدُ وَ ،  َلُ  َهاِدىَ  لَ فَ  ْضلِْل يُ  َمنْ وَ ،  َلُ  ِضلذ مُ  لَ فَ  اللُ  ْهِد ِ يذ  نْ مَ  ا،أ

َ
ٰ  أ ْن الذ إِل

َ
 اللُ  إاِلذ  هَ ـأ

َْ َشِ  الَ  ْحَد ُ وَ  ْشَهدُ وَ  ،َلُ  ْي
َ
نذ  أ

َ
ًداُمَ  أ ْصَحابِهِ وَ  آِلِ  ََعَ  وَ  لَْيهِ عَ  الل َصّلذ  ُسْوُلُ رَ  وَ  ْبُد ُ عَ  مذ

َ
ْْجَعِ  أ

َ
 . ْيَ أ

ا مذ
َ
 : ْعدُ بَ  أ

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم! ھۆرمەتلىك جامائەتلەر!
خىتا  ش    ۇنۇمق  بىرى ھى ۇميەت يۇلتۇزلىرى ۇىن بولغان كاتتا س    اھابىلەردىن

  گوي ا مەىگۈ ي اش    اي ۇىغ انۇەك تىرىش    قىن بۇ دۇني الىقى ي ئۈچۈن”قىلى ۇۇكى: 
 -ئەس    ەر . بۇ “گوي  ا ئەتىال ئۆلى  ۇىغ  ان  ۇەك تىرىش    قىن. ئ  اخىرەتلىكى  ي ئۈچۈن

مۇن  اس    ى ىتىنى ۋە ئىككى  ئىا  ادىتىنى  ي-ئەمەلئېتىق  ادى بىلەن  ئىنس    اننى  ي
چۈشەنۇۈرۈپ بېرىۇۇ. ئىسالم دىنى ئىككى  تەپسىلىدۇنيالىق قارىشىنى ئىخچام ھەم 

نى . ئىس    الم دىس     ائ  ادەتكە تەڭ ئەھمىيەت بېرى  ۇىغ  ان دىن-دۇني  الىق بەخ   
ى ئىاادەتلەرن-پەرمانلىرىغا بويس  ۇنۇپ  دىنىي ئەمەل-رمۇس  ۇلمانالردىن ئالالھنىي ئەم

   تولۇق ئادم قىلى   ئاخىرەتلىك ئۈچۈن پۇختا تەييارلىق قىلىشنى تەلەپ قىلىۇۇ.
ئېتىق ادتىن كېلىۇۇ  ئېتىقادنىي يېتەكلىش    ى بولغانۇىال  توغرمۇرۇس ئەمەل د

- ئانۇىن ئىنس    انىيەت جەمئىيىتىگە تۆھپە قوش    قىلى  ئىككى دۇنيالىق بەخ 
يولىنى تاپقىلى بولىۇۇ. ئالالھ تائاال پۈتۈن مەخلۇقاتنى  س  ائادەتكە ئېرىش  ىش  نىي
بويس  ۇنۇپ چەكتىن ئاش  مىس  ا  ش  ۇ كىش  ى  ئەمرلىرىگەيارمتتى  كىمكى ئالالھنىي 

س   ائادەتكە ئېرىش   ەلەيۇۇ. ئۇنىي ئەكس   ىچە ئالالھنىي - ئىككى دۇنيالىق بەخ 
ئاخىرەتتە زىيان -چىقى   ھەددى ۇىن ئاش    س    ا  ئۇ كىش    ى دۇنيا ئەمرلىرى ۇىن

ھەق بىلەن ن  اھەقنى  ھ  االل بىلەن بولۇپ ق  الى  ۇۇ. كىش    ىلەر ت  ارتقۇچىالردىن 
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ھەقىقەتتە چى ي تۇرملىس    ا  ئ انۇىن ئىككى دۇنيالىق ھ ارممنى ئېنىق ئ ايرى    
س   ائادەتنى تەىال قولغا كەلتۈرەلەيۇۇ. بىلىمس   ىزلىك بىلەن تەكەباۇرلۇق  -بەخ 

بىلەن ئ اچكۆزلۈك  ئ اجىزالرنى بوزەك قىلىش قاتارلىق بۇ  ش    ەخس    ىيەتچىلى ك
 ش    ۇنۇمقال  يىرمقالش    تۇرىۇۇ رەھمىتىۇىن ئالالھنىي ئىنس    انالرنى قىلمىش    الر

لۇلالھنى ي تۇتقان يولىغا خىالپلىق قىلغانلىق بولىۇۇ. بۇنۇمق ئادەملەر بۇ رەس    ۇ
قالماي  بەلكى ئاخىرەتتىمۇ ئالالھ تائاالنىي  دۇني ادم ق انۇننىي جازمس    ىغا ئۇچرمپال

ئاگاھالنۇۇرغان جازمس ىغا ئۇچرميۇۇ. شۇىالشقا  ئىسالم دىنى ئىككى دۇنيالىققا تەڭ 
 دە مۇنۇمق دەيۇۇ: «قۇرئان كەرىم» لالھ تائاالئائەھمىيەت بېرىشىنى تەكىتلەيۇۇ.

َْ نَ  نَس تَ  اَل وَ  ِِخَرََ اْل  ارَ الذ الُل  آتَاكَ  يَمافِ  اْبَتغِ وَ ﴿  ﴾ْنَياالد  نَ مِ  ِصيَب
ئالالھ سىىىابا گەر ەا گاق ىى گى ەا ئاەى يۇ قىرتىت  تى ى،ى    ﴿تەرجىمىسىىى   

 (ئاقەۇ -77/  قەسەس/  ريۈس-82) ﴾ دۇنيادىك  نېسىۋيبتىمى ئىنتىمىغى 

كىشىلەرگە بۇ دۇنيادم ياشاشنىي مەقسىتى ھەمۇە ئۆز ئۈستىگە « قۇرئان كەرىم»
مەسئۇلىيەتلەرنى ئېسىۇە مەھكەم تۇتۇشنى  ئۆزىگە  ئائىلىسىگە   ئېلىشقا تېگىشلىك

مەسئۇلىيىتىنى تونۇشنى  جەمئىيەتكە  مىللەتكە نىساەتەن ئۆتەشكە تېگىشلىك
ئاخىرەتتە ئالالھنىي رەھمىتىگە ئېرىشىش  ۇەەممىسىتەۋسىيە قىلىۇۇ. بۇالرنىي ھ

 :ەيۇۇد ۇنۇمقم دە«قۇرئان كەرىم»تائاال  ئالالھ مەقسەت قىلىنىۇۇ.
االلِ  وَْعدَ  َْجِيًعا َمرِْجُعُكمْ  إََِلْهِ ﴿   إِنذهُ  َحقًّ

ُ
َلَْق  يَبَْدأ

ْ
ِينَ  َِلَْجزِيَ  يُعِيُد ُ  ثُمذ  اْل اِلَاِت  لُواْ مِ وَعَ  آَمنُواْ  اَّلذ ِِ بِالْ  الصذ  ﴾قِْس

ھەممىڭالر ئالالھتىڭ دير اھىغا قاقتىسىىى ەر  ئالالھتىڭ ديدىسىى   ﴿تەرجىمىسىى   
ئىماا ئېيتقانالرن  دي ئى  قاراتقاا  ئالالھ شۈگھىسىزك   مەە ىقاتت  ديس ەپتە .ھەقتىر

-01) ﴾ئۈچۈا قاقتا تى ى دۈرىدۇاپاتالش قاەش  ئەمەل قى غانالرن  ئادى  ىى گى ەا مىك
 ئاقەۇ(-4قىنىس  / سۈري

ْن الُل َصّلذ اللِ َعْن رَُسوِل  َعنْهالُل لِْمْقَداِم َرِِض َعِن ا]
َ
ِد َِخْْيًا مِْن أ َحٌد َطَعاًما َق

َ
َكَل أ

َ
َعلَيِْه وََسلذَم قَاَل َما أ

ُكَل مِْن َعَمِل يَِد ِ َوإِنذ نَِِبذ 
ْ
ُكُل مِْن َعمَ َداوَُد اللِ يَأ

ْ
َلم ََكَن يَأ  [ِل يَِد َعلَيِْه السذ

پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىىسىىىا م تىدۇك   مىقدام ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ى”
مىنداق دې،ەا  گى  كىش  ئۆزى قول سې ىپ ئىش ەپ قې،ەا تائامدىتمى قاەشى اق گى ير 

ادۇد ئەلەقھىسىىسا م ئۆز قولىغا لوقما تائام قېمەقدۇ  ھەقىقەتەا ئالالھتىڭ پەقغەمبى ى د
 “تاقىتىپ ئىش ەپ قەقتت .

about:blankAr
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 كىشىنىي ئاخىرەتتىكى ئورنىققىۇىكى بايانلىرىۇم  ئىسالم دىنىنىي ئاخىرەت ھە
دۇنيادم قىلغان ئەمەل ئىاادەتلىرىگە باغلىق ئىكەنلىكى  شۇىالشقا  بۇئۇنىي 

غا مۇكاپاتالر-مۇسۇلمانالرنى ياخشى ئەمەللەرنى كۆپ قىلى   ئاخىرەتتە ياخشى ئەجىر
ئېرىشىشكە ئىلھامالنۇۇرىۇۇ. مۇسۇلمانالرغا نىساەتەن ئېيتقانۇم  بۇ دۇنيالىق ھايات 

بىر ئادەم ئۆزىنىي سىناق نەتى ىسىنى  تە ھەرپەقەتال بىر سىناق مەيۇمنىۇۇر  ئاخىرەت
. ئالالھنىي بىزنى ئاخىرى ئالالھنىي دەرگاھىغا قايتىمىز كۆرىۇۇ. بىز ھەممىمىز

ئاال ئالالھ تا د زمختىن ساقالپ  ىردەرس جەننىتىۇە مەىگۈلۈك تۇرغۇزۇشىنى سورميمىز.
 دە مۇنۇمق دەيۇۇ: «قۇرئان كەرىم»

ِينَ  إِنذ ﴿ اِلَاِت  َوَعِملُوا آَمُنوا اَّلذ  ﴾نُُزاًل  الِْفْرَدْوِس  َجنذاُت  لَُهمْ  ََكنَْت  الصذ
شىۈگھىسىزك   ئىماا ئېيتقاا دي قاەش  ئەمەل ەرن  قى غانالرنىڭ ﴿تەرجىمىسى   

 ئاقەۇ( -017كەھف / سۈري -08) ﴾فى ديدس جەنتەت ى ى گولىدۇ جاق 
  مۇنۇمق دەيۇۇ: يەنە دە «كەرىمقۇرئان »ئالالھ تائاال 

﴿ ِ ينَ ل ِ ْحَسُنواْ  َّلذ
َ
ْنَيا َهِذ ِ  ِف  أ ارُ  َحَسَنةٌ  الد  ﴾ َِخْْيٌ  الِِخَرَِ  َوَلَ

قىاەشىىىى  ئىغ قى غىچىالر گى دۇنيادا مىكاپات ىتىدۇ  ئاەى يۇ ﴿تەرجىمىسىىىى   
 ئاقەۇ(-01نەھل / سۈري -01) ﴾قاەشىدۇر تېخىمىتىرالغىس  

بىلى  تۇرۇپ ئەمەل قىلمىغان   ئەمىرلىرىنىبۇ دۇني ادم ئ الالھ ت ائ االنى ي 
ھەق يول ۇىن يىرمقالش    ق ان كىش    ى ئ اخىرەتتە مۇقەررەر ھ ال ۇم ئ الالھ تائاال 

چىي تۇرۇپ   ئىس    الم دىنىۇمبۇ دۇنيادم  ئ اگ اھالن ۇۇرغ ان جازمغا دۇچار بولىۇۇ.
ۋەدە تائاالنىي رەھمىتى بىلەن  ھياخش   ى ئەمەللەرنى كۆپ قىلغان كىش   ى  ئالال

 مۇشەررەپ بوالاليۇۇ.  لىنغان جەننەتكەقى
  “بۇ دۇني ا ئ اخىرەتنى ي ئېتىزىۇۇر” پەيغەماەر ئەلەيھىس    س    االم مۇن ۇمق دېگەن:

ئىاادەتلەرگە -ئاس   اس   ى بۇ دۇنيادم قىلغان ياخش   ى ئەمەل ئاخىرەتتىكى نى اتلىقنىي
 يەنە مۇنۇمق دەيۇۇ:دە «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  باغلىق.

ٍَ  ِمْثَقاَل  ْعَمْل يذ  َمنفَ ﴿ ٍَ  ِمْثَقاَل  ْعَمْل يذ  َمنوَ   رَ ُ يذ  َِخْْيًا َذرذ ا َذرذ   ﴾يَرَ ُ  َشًّ
ئىنىڭ مىكاپاتىت  ئى كىمك  زيررىچى ىك قاەش  ئىغ قى ىدىكەا  ﴿تەرجىمىس   

 ﴾ئىنىڭ جازاسىىىىىت  تارتىدۇئى  ىدىكەا  كۆرىىدۇ. كىمك  زيررىچى ىك قاماا ئىغ قى
 (ئاقەۇ -8  -7 زيلزيلە / سۈري-99)
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يامان ئىشالرنىي -بىر ياخشى ھەرىكەت  ھەر-بۇ دۇنيادىكى ھەر بىر سۆز 
 بولىۇۇ. مۇكاپاتى-سورىقى ۋە جازمئاخىرەتتە  ھەممىسىنىي

ئىنسانالر ئۈچۈن پەقەتال بىر سىناق ئىكەنلىكىنى  بۇ دۇنيالىق ھاياتنىي بۇ بىز 
 ۋمقى  ئېسىمىزدە چىي تۇتۇشىمىز دۇنيا ئاخىرەتنىي زىرمئەتگاھى ئىكەنلىكىنى ھەر
ى بىز قىسقىغىنە ھاياتىمىزن  شۇىا كېرەك. ھاياتلىق پەقەت بىرال قېتىم كېلىۇۇ.

ى ياخشسى بويىچە كۆرسەتمى ۋە ھەدىسى رەسۇلۇلالھنىي «قۇرئان كەرىم»  قەدىرلەپ
بۇ دۇنيالىقنى دەپ ئۇ دۇنيالىقنى ئۇنتۇيۇىغان  ئۇ دۇنيانى   كۆپ قىلى  ئەمەللەرنى

-دەپ بۇ دۇنيالىقنى تاشاليۇىغان ئىشالرنى قىلماي  ھەر ئىككى دۇنيا ئۈچۈن ئەمەل
-ئاخىرەتتىكى مەىگۈلۈك بەخ شەرەپنى ۋە -ئىاادەت قىلى   بۇ دۇنيالىق شان

   !كەلتۈرۈشكە تىرىشايلىنى قولغا سائادەت

ْنَيا ِف  آتَِنا بذَنارَ  ﴿  ﴾الذارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةً  الِِخَرَِ  َوِف  َحَسَنةً  الد
گىز ە دۇنيادا قاەشى ىى ئاتا قى غى   ئاەى يتتىمى قاەشى ىى  ئ  ريگبىمىز!﴿تەرجىمىس   

 ئامى ! ئاقەۇ(-210سۈري گەقەري  -2) ﴾ئازاگىدى  ساق ىغى دوزاخ ئاتا قى غى   گىزن  
 

 (ىگەنمەزكۇر ماقالىنى ئاپتونۇم رميونلۇق ئىسالم دىنى جەمئىيىتى تەمىنل)
                                                                                            

 
ْ ذِ  انَ حَ بْ سُ  َ وَ  اءِ يَ ْبِ كِ الْ وَ  َِ رَ دْ قُ الْ وَ  ةِ مَ َظ عَ الْ وَ  َِ زذ عِ ي الْ ذِ  انَ حَ بْ ، سُ  وِت كُ لَ مَ الْ ْ وَ لْ مُ ي ال

ْ
 انَ حَ بْ سُ  ، وِت َبُ ال

 ْ ِ  َحِّ الْ   ِْ لِ مَ ال ْ  بد رَ ا وَ نَ بد ، رِّ وٌس دد قُ  وحٌ بد ، سُ وُت مُ يَ  الَ وَ  امُ نَ يَ  ي الَ اَّلذ ِ لَ مَ ال . الَ هلإ إاِلذ الُل وِح الرد وَ  ةِ كَ ئ
ْرَحَم الرذاِحِيَ 

َ
َْ ِمَن الذارِ، يَا أ ِ َنذَة َوُنُعوُذب

ْ
َْ ال ُ ل

َ
 نَْسَتْغِفُر الَل نَْسأ

ۇ  قىدري-پادىشاھ ىى دي ئى،ى ىك ھوقىق ئى،ىس  ئالالھ پاكتىر  غالىپ ىى  ئىلىغ ىق  كۈچ
سىەلتەنەۇ ئى،ىس  ئالالھ پاكتىر. ئىە ىماقدىغاا  داپاۇ تاپماقدىغاا  ھەمىشە ھۆكۈم ان ىى  

تى ىك گولغىچ   مىت ەق پادىشىىاھ ئالالھ پاكتىر  ئالالھ كۆپ تەسىىبىق ئوقىلغىچىدۇر  ھەممە 
نوقساندى  پاكتىر  ئى گىزنىڭ ريگبىمىز دي ئى پەرىشتى ەرنىڭ دي جىب ىئى تىڭ ريگب   ئالالھتى  

ئىالھ قوق. گىز ئالالھتى  مەغپى يۇ تى ەقمىز  ئ  ئەڭ مەرھەمەت ىك ئالالھ! گىز  گاشقا ھېچبى 
 سەندى  جەنتەتت  تى ەقمىز  سابا سېغىتىپ دوزاەتى  پاناھ تى ەقمىز!
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 )جۈمە( كۈنى-00ئاينىي -7

 
 ئەھمىيەت بېرىپ، پەرزەنت تەربىيەلەش پەرزەنت تەربىيەسىگە

 قىاليلىمەجبۇرىيىتىمىزنى تولۇق ئادا 
 

ُعوْ 
َ
ْيَطاِن الرذِجيْ أ  مِ ْحَِن الرذِحيْ ِمْسِب اللِ الرذ    مِ ُذ بِاللِ ِمَن الشذ

َْمدُ  وَْجَب ََعَ اْلبَاءِ تَْربِيذَة  الْ
َ
َمَر وَأ

َ
لِلِ َربِّ الَْعاَلَِيَ ََعَ َجِزْيِل نَِعِمِه َووَاِسِع فَْضلِِه،  أ

ْواَلِدِهْم ََعَ 
َ
َْْيِ وَالَْفِضْيلَِة، أ بَائِِهْم ِِف الَْمْعُروِف َوبِرِِّهْم وَاِِْلْحَساِن  اْلْ

َ
ْواَلدِ َطاَعَة أ

َ
وَْجَب ََعَ اْْل

َ
وَأ

ن الذإَِلَ 
َ
ْشَهُد أ

َ
َِميَدَِ َوقُل رذبِّ ارَْحُْهَما َكَما َربذَياِِن َصِغْيًا وَأ بِيِِّة الْ ْ َْ الَّتذ ِ إََِلِْهْم ِِف تِلْ لُل الذ ا إ

ًدا َعْبُد ُ َورَ  نذ ُمَمذ
َ
ْشَهُد أ

َ
ا َيُقولُوَن ُعلُوًّا َكبِْيًا وَأ َْ َلُ ُسْبَحانَُه َوَتَعاََل َعمذ ي  ُسوُلُ وَْحَد ُ الَ َشِ

اَعِة بَِشْيًا َونَِذيرًا َوَداِعًيا إََِل  ْرَسَل َبْيَ يََدِى السذ
َ
نِْيًا َص اللِ أ اًجا مد وََعَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلذ بِإِْذنِِه َوِِسَ

ْصَحابِِه وََسلذَم تَْسلِيًما َكثِ 
َ
ا.  ْيًاآِلِ وَأ مذ

َ
 َبْعُد: أ

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋە بەرەكاتۇھۇ!
 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

يدَها ايَ ﴿
َ
ِينَ  أ نُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا اَّلذ

َ
ْهلِيُكمْ  أ

َ
َِجاَرَُ  الذاُس  َوقُوُدَها نَاًرا وَأ

ْ
 ِغَلٌظ  َمَلئَِكةٌ  َعلَْيَها َوال

َمَرُهمْ  َماالَل  َيْعُصونَ  اَل  ِشَدادٌ 
َ
 يُْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ  أ

چاقابالرن  ئىتسىىاا دي تاشىىالر قېقى غى ىدي گال ئۆزۈبالرن ! مىئمىت ەر ئ ﴿تەرجىمىسىى   
ئى  .دوزاەتى  ساقالبالر  ريھىم قى ماقدىغاا  قاتتىى قول پەرشتى ەر مىئەككەل گولغاا گولىدىغاا

 سۈري-11) ﴾قى ىدۇ ئىج ا گىق ۇلسا شىن  پەرىشتى ەر ئالالھتىڭ گىق ۇقىدى  چىقماقدۇ  نېمى،ە
 ئاقەۇ(-1تەھ ىم  /

تنىي مەزمۇنىنى تەپەككۇر قىلى  ئويالنغان كىشى ئالالھ تائاالنىي يۇقۇرىقى ئايە
ئۆزىمىز ۋە ئەۋالدلىرىمىز ئ  ال  ۇى  ۇىكى مەجاۇرىيەتلىرىمىزنى مۇس    ۇلم  انالرغ  ا بىز 

 چۈش  ىنى  يېتىۇۇ. يەنى ئۆزىمىز س  الىم ئەمەللەرنى كۆرس  ىتى  بەرگەنلىكىنى
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گە ىرىش    ىش بىلەن بىرئ  الالھنى  ي رەھمىتىگە ئېرىش    ىش    كە ت قىلى   
ي  اخش    ى تەربىيەلەپ  ئۆزىمىز ۋە ئ  ائىلىمىزنى ئ  الالھنى  ي  ئەۋالدلىرىمىزنىمۇ

 شىياخ ئانىلىق مەجاۇرىيەتلەرنى-ئازمبىۇىن س اقلىشىمىز كېرەك. ئىسالمۇم ئاتا
 ئادم قىلماسلىقمۇ گۇناھ ھېسابلىنىۇۇ.

چاقىلىرىمىزنى چوڭ قىلى  قويۇشال -ئانا بولغۇچىغا نىساەتەن  باال-بىر ئاتا
چاقىنى قانۇمق تەربىيەلەشتە. پەرزەن  -كۇپايە قىلمايۇۇ  ئەڭ مۇھىمى باال

ئانىسىنىي ئېسىل -ئانىسىنى د رمشقا ماھىر بولىۇۇ  ئاتا-كىچىك ۋمقتىۇم ئاتا
ەسىر ت بى مسىتە پەزىلىتى پەرزەنتىنىي ياخشى ئادەم بولۇپ يېتىلىشىگە-ئەخالق

ۆسۈپ نىي ئولمىغۇر ئىللەتلەر بالىنىۇىكى بئا-كۆرسىتىۇۇ. ئەكسىچە بولغانۇم  ئاتا
غۇچى ئانا بول-يامان تەسىرلەرنى ئېلى  كېلىۇۇ. شۇنىي ئۈچۈن  ئاتا يېتىلىشىگە

ياخشى ئالۇىۇم نەمۇنە بولۇشى   ھەرقانۇمق ۋمقى   ھەرقانۇمق ئىشتا پەرزەنتلەر
ە زۆرۈر ىشىگئەترمپلىق تەربىيلىن ئانا پەرزەنتلىرىنىي-ئاتا كېرەك. ئۈلگە بولۇشى
شارمئى  يارىتى  بېرىشى الزىم. ئىسالم دىنىمىز ئىلىم تەھسىل -بولغان شەرت

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  قىلىشقا ئاالھىۇە ئەھمىيەت بېرىۇۇ.

َ  َهْل  ْل قُ ﴿ ِ  ْسَتوِيي ِينَ وَ  ْعلَُمونَ يَ  ينَ اَّلذ رُ يَ  إِنذَما ْعلَُمونَ يَ  اَل  اَّلذ ْولُوا َتَذكذ
ُ
  أ

َ
 ﴾َبْْلَاِب اْْل

گى ىىدىغىانالر گى ەا گى مەقدىغانالر گارادير گو مدۇپ پەقەۇ »ئېيتقىتك   ﴿تەرجىمىسىىى   
  ئاقەۇ(-9زۇمەر / سۈري  -09) ﴾ال ئىب يۇ ئالىدۇ)ساغالم( ئەقىل ئى،ى ى ى

 مانا بۇ ئايەتتە ئالالھ تائاال ئىنسانالرنى ئىلىم تەھسىل قىلىشقا چاقىرىق قىلىۇۇ. 
 مۇنۇمق دېگەن:  مۇسەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم پەيغەماىرىمىز مۇھەممەديەنە 

  [ وُمْسلَِمةٍ  ُمْسلِمٍ  ُكِّ  ََعَ  َفِرْيَضةٌ  الِْعلْمِ  َطلَُب  ]
 )ئىبت  ماجە(.« مىسىلمانغا پەرزدۇر ئاقال-ئەر قى ىغ ھەر گى  ئى ىم تەلەپ»

ِ  اللُ  َل هذ ا سَ مً لْ عِ  يهِ ُس فِ مِ تَ لْ ا يَ يقً رِ َط  َْ لَ سَ  نْ مَ ]  ِ يقً رِ َط  هِ ُل ب َ ََل ا ا
ْ
 [ةِ نذ  ال

كىمك  ئى ىم تەلەپ قى ىغ قولىغا مابسىا  ئالالھ شىى سەديگ ىك ئى كىشى،ە جەنتەتتىڭ ”
 )مىس ىم رىۋاقەۇ قى غاا( “قولىت  ئاساا قى ىپ گې ىدۇ.

-ئانا پەرزەنتلەرنىي ئەڭ دەسلەپكى مۇئەللىمى ھېسابلىنىۇۇ. ئاتا-ئاتا
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تنىي پەرزەن تەربىيەلىشىياخشى   ئاسرىشىئانىنىي كۆىۈل بۆلىشى  كۆيۈنۈشى  
. ىۇۇھېسابلىن ھىم ئامىلئۆسۈپ يېتىلىشىۇە كەم بولسا بولمايۇىغان ئىنتايىن مۇ

 پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:
ُ وْ مَ  ُكد ] بََواُ  ُيَهوَِّدانِِه   ،ََ رْ َط فِ  الْ ََعَ  وَلُ يُ  ودٍ ل

َ
َسانِهِ فَأ ْو ُيَمجِّ

َ
انِِه أ َ ْو ُيَنِّصِّ

َ
 [أ

ئالالھت  تونىشتى  ئىباريۇ ساغالم تەگىئەۇ )توغ ا  گالىسىت ئالالھ تائا  ھەر گى  ئىتساا  ”
ئانىس  ئىن  قا قەھىدىي قى ىدۇ -ئەقىدي  ساغالم ەاراكتې ( ئۈستىدي قارىتىدۇ  گى اق ئىنىڭ ئاتا

 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا(“  قاك  مەجىسىي قى ىدۇ  قى ىدۇاا ئە ىستىقاك  

بويىچە  ئەمرىئ  ان  ا بولغۇچى ئۆز پەرزەنتىنى ئ  الالھنى  ي -ۋمدم ئ  ات  ان  ا
تەربىيەلىمەي  ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتى    جەمئىيەتكە زىيان س    الىۇىغان ئادەم 

  دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئوخشاشال تېگىشلىك جازمغا تارتىلىۇۇ. لىسەقىلى  تەربىيە
 خەلىققە-  ش    ۇنۇمقال ئاۋممئانىس    ىغا-ياخش    ى تەربىيە ئالمىغان پەرزەن  ئاتا

ياخش ىلىق ئەمەس بەلكى ھەرخىل بااليى ئاپەت ئېلى  كېلىۇۇ. شۇنىي ئۈچۈن 
ى ئىكك ئانىغا نىس  اەتەن-ئاتا چوڭ قىلىش ئۆز پەرزەنتىنى ياخش  ى تەربىيەلەپ

ئەڭ ئېسىل  ئەڭ  قالماستىن  بەلكى س ائادەت ھېسابلىنىپال-ئالەملىك بەخ 
 كاتتا ئىاادەت ھېسابلىنىۇۇ.

  مەرىپەتلىك-لىك  ئەخالقلىق  ئىلىمپبالىغا ياخش  ى ئىس  ىم قويۇش  ئەدە
ئ  انىالرنى  ي -ئ  ات  ا ئىس    الم دىنى ۇم قىلى    تەربىيەلەش كەس    ىپلى ك-ھۆنەر

 ھېسابلىنىۇۇ. مەجاۇرىيىتى
 پەيغەماىرىمىز مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنۇمق دەيۇۇ: 

 [هِ تِ يذ عِ رَ  نْ عَ  ٌل ؤُ ْس مَ  مْ كُ ُكد  وَ  اٍع رَ  مْ كُ ُكد ]
ئۆز پادابالر  ( ھەممىڭالرقىيامەۇ كۈنىدي)سىىى ەر ھەممىڭالر پادىچىغا ئوەشىىاقسىىى ەر  ” 

 )ئەھمەد رىۋاقەۇ قى غاا( “.ھەققىدي سورى ىسى ەر)مەسئىلىيىتىڭالر( 

ۋەھ الەنكى  بىز ئېچىنغ ان ھالەتتە ش    ۇنى كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى  ھازىر نۇرغۇن 
ئ  انىلىق مەجاۇرىيىتىنى ي  اخش    ى ئ  ادم قىلم  اي  -ئ  ادەملەر ئۆزىنى  ي ئ  ات  ا

ئەھمىيەت بەرمەي متى  ۇۇ  بولۇپمۇ  ئ  ائىلىس    ى  ۇىكىلەرنى  ي تەربىيەلىنىش    ىگە
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ئانا -ئەھمىيەت بەرمەي متى ۇۇ. ن اۋمدم ئاتاقىغ ا ئەقى ۇىس    ىگە ۋە ئەخالپەرزەنتلەرنى ي 
ۋە  «قۇرئان كەرىم»كۆىۈل بۆلۈش  كە سەل قارىسا    ئەقىۇە  ئەخالقىغا پەرزەنتلىرىنىي

-. ئەۋالدالرنىي تەلىمئىش قىلغان بولىۇۇھەدىس ش    ەرىفنى ي ر ھىغ ا مۇخ الى   
ۇەك كىشى نتەربىيە ئىش لىرىغا ئەھمىيەت بېرىلمىس ە  ئۇالر يولۇىن ئادىش  ى  قالغا

)جىنايەت ئازگىلىغا(  گۇناھ مەس    ىيەتكە بولۇپ قالىۇۇ  ھەتتاكى ش    ۇ س    ەۋەبلىك
ن مۇس  ۇلمانالردى “ياخش  ىلىققا بۇيرۇپ  يامانلىقتىن توس  ىۇىغان” چۈش  ۈپ كېتىۇۇ.

بولۇش   ىمىز  ئۆزىمىزنى   تەربىيەچى بولۇش س   ۈپىتىمىز بىلەن بىز چوقۇم ياخش   ى
  ىمىزيېتەكلىشبىلەن بىر ۋمقىتتا  ئائىلىمىزدىكىلەرنى ياخشى  تەربىيەلەشياخش ى 

   ئەخالقلىق  يارمملىق  ئىلىمگە ئىنتىلىۇىغاندىننى س   ۆيىۇىغان  ئۇالرنى ۋەتەننى
 .الزىم تەق مدمر مۇسۇلمان قىلى  تەربىيەلىشىمىز

 ز:ئاخىرالشتۇرىمىئاخىرىۇم خۇتاىمىزنى ئالالھ تائاالنىي تۆۋەنۇىكى ئايىتى بىلەن 
وا  ﴿ وَر َوإَِذا َمرد ِيَن اَل يَْشَهُدوَن الزد ِه َمَتابًا وَاَّلذ َوَمن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًا فَإِنذُه َيُتوُب إََِل اللـذ

 ِ ا وَُعْمَيانًا وَاَّلذ وا َعلَْيَها ُصمًّ ِِِّهْم لَْم ََيِرد ُروا بِآيَاِت َرب ِيَن إَِذا ُذكِِّ وا كِرَاًما وَاَّلذ لُوَن َن َيُقويبِاللذْغوِ َمرد
ْعُيٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتذِقَي إَِماًما 

َ
ََ أ يذاتَِنا قُرذ ْزوَاِجَنا َوُذرِِّ

َ
ْزَواِجَنا َربذَنا َهْب َلَا ِمْن أ

َ
َربذَنا َهْب َلَا ِمْن أ

ْعُيٍ وَاْجَعلَْنا لِلُْمتذِقْيَ إَِماًما ﴾
َ
ََ أ يذاتَِنا قُرذ  َوُذرِّ

گە قى ىدىكەا دي قى مىشىت  تۈزيقدىكەا  ئى ھەقىقەتەا كىمك  تەد﴿تەرجىمىسى   
ئىالالھقىا قۈزلەن،ەا گولىدۇ. ئى ر )قەن  ئالالھ قاەشىىىى  كۆرىدىغاا گەندى ەر( قالغاا 

ھەرىكەت ەر ە قولىققاندا ئۆز ھۆرمىتىت  ساقالپ ئۆتۈپ - ىداھ ىى گەرمەقدۇ  گىھىدي سۆز
نەسىىىىىھەۇ قى ىتسىىىىا   اس  كور  كېتىىدۇ  ئى ر پەرديردى،ىارىتىڭ ئاقەت ى ى گى ەا

دي ئەد دلى ىمىز ئارقى ىى شادلىى  ەوتىن ى ىمىزئ  ريگبىمىز! گىز ە »گولىدالماقدۇ  ئى ر 
 ﴾ديقدۇ« گېغىش ىشىڭت  تى ەقمىز  گىزن  تەقۋادار رنىڭ پېشۋاس  قى غى 

  ئايەت(-72 ورقان  / سۈرە-42) 
 

 ( دىنى جەمئىيىتى تەمىنلىگەنم )مەزكۇر ماقالىنى ئاپتونۇم رميونلۇق ئىسال
  



 

21 

 )جۈمە( كۈنى-08ئاينىي -7

 
 يول تۇتۇشتا چىڭ تۇرايلى ھالئاشقۇنلۇقتىن ساقلىنىپ، ئوتتۇرا

 
 مِ الرذِحيْ  نِ الرذْحٰ  اللِ  ِمْسِب

َْمَد  إنذ 
ْ
وْ باللِ ذُ ُنُه َونَْستَْغِفرُ ُ َوَنُعوْ َنَْمُد ُ َونَْسَتِعيْ لِلِ ال عْ مِْن ُشُ

َ
ْنُفِسَنا َومِْن َسيَِّئاِت أ

َ
َماِلَا رِ أ

ْن الَ  فَل ُمِضلذ الُل َمْن َيْهِد ِ 
َ
ْشَهُد أ

َ
َْ َلُ الُل  إَِلَ إاِلذ  َلُ َوَمْن يُْضلِْل فَل َهادَِي َلُ وَأ وَْحَدُ  ال َشِي

ًدا َعْبُد ُ َورَُسوُلُ َصّلذ  نذ ُمَمذ
َ
ْْجَِعْيَ الُل َعلَْيِه وَََعَ آِلِ  وَأ

َ
ْصَحابِِه أ

َ
ا َبْعدُ    . وَأ مذ

َ
 : أ

  م  مۆھتەرەم جامائەتلەر!ئەسساالمۇ ئەلەيكۇ
 دە مۇنۇمق دەيۇۇ: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ِمْرَت  َماكَ  اْسَتِقمْ فَ ﴿
ُ
َْ مَ  اَب تَ  َمنوَ  أ ِ  إِنذهُ  ْطَغْواتَ  الَ وَ  َع  ﴾ِصْيٌ بَ  ْعَملُونَ تَ  َماب
توغ ا قولدا گولغى   سابا ئىماا  گىق ۇغانديك مىھەممەد( ئالالھ)ئ  ﴿تەرجىمىس   

  ك شۈگھىسىزئالالھتىڭ چەك ى ىدى  چىقىپ كەتمەبالر   ئېيتقانالرمى توغ ا قولدا گولسىا.
 ئاقەۇ( -002ھىد  / سۈري-00) ﴾كۆرۈپ تىرغىچىدۇر قى مىشىڭالرن ئالالھ 

يول بىز مۇس    ۇلم  انالرنى  ي مىزمنى  ھ  الئىس    الم دىنىمىزدىكى ئوتتۇرم
ھېس ابلىنىۇۇ. ئالالھ تائاالنىي رەھمىتىگە ئېرىش ىۇىغان مۇس  ۇلمانالر دەل ئاشۇ 

چەكتىن  ي ول ت ۇتقۇچىالردۇر. ئۇالر ھەرگىزمۇ ئىا  ادەتلىرى  ۇە ھ  الئ وت ت ۇرم
 يولۇم ماىىۇۇ. ھالئوتتۇرمبەلكى باشتىن ئاخىر ئاشۇرۋەتمەيۇۇ  

 اَل قَ  مذ ثُ   ِ دِ يَ ا بِ طًّ ِخَ  مَ لذ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلذ اللِ َص  وُل سُ رَ  ِِّ ِخَ ]َعْن َجابٍِر َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل : 
ا هَ نْ مِ  َس يْ لَ  ُل بُ السد   ِ ذِ : هَ  اَل قَ  مذ ثُ  اِلِ مَ شِ وَ  هِ ينِ مِ يَ  نْ عَ  ِذ ِخَ  مذ : ثُ  اَل ا قَ يمً قِ تَ ْس مُ  اللِ  يُل بِ ا سَ ذَ " هَ 
ِ  يٌل بِ سَ  ِ عُ دْ يَ  انٌ َط يْ شَ  هِ يْ لَ عَ  الذ إ  رَ قَ  مذ ثُ  هِ ََلْ و إ

َ
نذ َهَذا ِِصَاِِط ُمْسَتِقيًما فَاتذبُِعو ُ ، َواَل تَتذبُِعوا  ﴿:  أ

َ
وَأ

اُكْم بِِه لََعلذُكْم َتتذُقوَن  َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه ، َذلُِكْم َوصذ ُبَل َفَتَفرذ   ا ُ وَ رَ )  ﴾السد
َ
 (دُ ْحَ أ

 ەلەقھ ئ ەل ەلالھىس يسىلىلالھ  رمىنداق ديقدۇ قى ىپ ۋاقەۇرى ەنھىئ يزىيەلالھىجاگى  ر”
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گى ئالالھتىڭ توغ ا »دېدىك      ئاندى دىگى  سىزىقت  سىز گى ەا ديسەل ەم ئۆز قول 
  ىسىزىى سىزدئاق ىم  -ئاق ىم ەنەق ەرىپى،ەسول ت دي ڭئو ڭسىزىقتى   ئاندى  ئى«قولىدۇر

ئاندى  « شەقتاا ئۆزى،ە چاقى ىدىغاا قولالردۇر.پەقەۇ گى قولالر »  دي مىنداق دېدى
   تۆديندىك  ئاقەتت  تىالديۇ قى دى

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه ،  ﴿ ُبَل َفَتَفرذ نذ َهَذا ِِصَاِِط ُمْسَتِقيًما فَاتذبُِعو ُ ، َواَل تَتذبُِعوا السد
َ
وَأ

اُكْم بِِه لََعلذُكْم َتتذُقوَن   ﴾َذلُِكْم َوصذ
شى قولدا مېڭىڭالر  شىبا سى ەر مىمېتىڭ توغ ا قولىمدۇر  ھەقىقەتەا گى ﴿تەرجىمىس   

  .سىىىى ەرن  ئالالھتىڭ قولىدى  ئاق ىۋېتىدۇناتوغ ا قولالر  لالردا مابمابالر  ئىناتوغ ا قو
-1) ﴾ەر ە گى ئىشالرن  تەدسىيە قى ىدۇئالالھ سى   سىاق ىتىشىڭالر ئۈچۈا دوزاەتى 

 ئاقەۇ(-050ئەنئام  / سۈري

 ھ  الۇرمئوتت” يەردە ۇب“ توغرم يول”زىكىر قىلىنغ  ان  ەرىم  ۇەك ئ  ايەت يۇقىرىقى
 الھئوتتۇرم”پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ھەرقانۇمق ئىشتا  .ۆرسىتىۇۇنى ك“ يول
تۇتۇش  ىمىزنى  چەكتىن ئاش  ۇرۇۋەتمەس  لىكىمىزنى ئېيتى  ئۆتكەن  ش  ۇىا  “يول

 ھەرقانۇمق ئىشتا چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىش خاتادۇر.
 يول تۇتۇش    نى تەكىتلەيۇىغان دىنۇۇر  يۇقىرىقى ھالئىس    الم دىنى ئوتتۇرم

توغرم يول دېگەنلىك  “يول ھالئوتتۇرم” بوالاليۇۇ. ئايەت  ھەدىسلەر بۇنىڭغا دەلىل
 ئالالھ تائاال. بولۇپ  ئىسالم دىنىمزدىكى توغرم يول دەل ئالالھ تائاالنىي يولىۇۇر

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ: «قۇرئان كەرىم»

َْ وَ ﴿ ِ ةً  َجَعلَْناُكمْ  َكَذل مذ
ُ
َُكونُواْ  وََسًطا أ  ﴾َشِهيًدا َعلَْيُكمْ  الرذُسوُل  َويَُكونَ  الذاِس  ََعَ  ُشَهَداءَ  ِّلِّ

گىز سىى ەرن  توغ ا قولغا گاشىى ىغانديك  سى ەرنىڭ كىشى ەر ە شاھى  ﴿تەرجىمىسى   
گولىشىىىبالر دي پەقغەمبەرنىڭ سىىى ەر ە شىىاھى  گولىشىى  ئۈچۈا سىىى ەرن  ئادىل ئۈممەۇ 

 (قەۇئا-040گەقەري / سۈري -2)  ﴾قى دۇق

ئالىي انا  ھال يول تۇتۇش تەش    ەباۇس    ى ئىس    الم دىنىۇىكى ئەڭ ئوتتۇرم
ئىس   الم دىنى د س   تانىلىقنى  كەڭ قورس   اقلىقنى تەش   ەباۇس قىلىپال  تۇر.ر ھ

چەكتىن ئاش ۇرى ەتمەس  لىكنىمۇ  ھەرىكەتتە-ئىش ھەر قانۇمق قالماس تىن  بەلكى

about:blankAr
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تەكىتلەيۇۇ. مانا مۇش  ۇ تەش  ەباۇس  الرغا ئاس  اس  النغانۇم  بىزنىي ئىس  الم دىنىمىز 
قارش   ى تۇرىۇۇ  ش   ۇنىي بىلەن بىر ۋمقىتتا   چەكتىن ئاش   ۇرۇۋېتىش   قائەل ەتتە 

ئىس الم دىنىۇىن پايۇىلىنى  ئېلى  بېرىلغان ئاش قۇنلۇقنى تەش ىق قىلىشقىمۇ 
 م مۇنۇمق دېگەن:ئوخشاشال قارشى تۇرىۇۇ. پەيغەماەر ئەلەيھىسساال

[ ِ َْ  إِنذَمافَ  ُغلُوذ الْ  وَ  مْ كُ يذاا ِ  ْبلَُكمْ قَ  نَ َكَ  نْ مَ  َهلَ  [ينِ الِّ  ِِف  الُْغلُوِّ ب

ھەقىقەتەا سى ەردى   ھەزير قى ىڭالر. سى ەر دىتدا چەكتى  ئاشىرۇدېتىشتى ”
 )ئەھمەد رىۋاقەۇ قى غاا( “ىپ كەتكەاھا ك گول چەكتى  ئاشىرديتكەن ىكتى ئى ،ى ىكى ەر 

ئمىن ۇئوتتۇرمھال يولۇم مېڭى   ئالالھنىي رەھمىتىنى كۆزلىگەن م
 «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال ساۋم  كاتتىۇۇر. -رىلىۇىغان ئەجىرمۇسۇلمانالرغا بې

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:

ِيَن قَالُوا َربدَنا الُل إِنذ ا﴿ ُل َّلذ الذ ََتَافُوا َواَل ََتَْزنُوا ُثمذ اْسَتَقاُموا تَتَََنذ
َ
َعلَْيِهُم الَْمَلئَِكُة أ

َنذِة الذِِت ُكنُتْم تُوَعُدونَ 
ْ
وا بِال بِِْشُ

َ
ْنَيا َوِف اْلِِخَرَِ  وَأ ََياَِ الد

ْ
ْوَِلَاُؤُكْم ِف ال

َ
لَُكْم فِيَها وَ  َنُْن أ

ُعونَ  نُفُسُكْم َولَُكْم فِيَها َما تَدذ
َ
  ﴾ َما تَْشَتِِه أ

  ئاندى  توغ ا قولدا گولغانالرغا دې،ەا« رئالالھتىپەرديردى،ارىمىز »شۈگھىسىزك   ﴿
ئۈچۈا  قورقمابالر  غەم قى مابالر  سى ەر ە ديدي قى ىتغاا جەنتەۇ»پەرىشتى ەر چۈشۈپ  

  جەنتەتتە سى ەر  ى ىڭالرمىزئاەى يتتە سى ەرنىڭ دوستا دي ەىشال گولىبالر  گىز دۇني
ئۈچۈا كۆب ۈبالر تارتقاا نەرسى ەرنىڭ ھەممىس  دي تى ى،ەا نەرسەبالرنىڭ ھەممىس  گار  

 تەقيار نغااتەرىپىدى  ئالالھ ناھاقىت  مەغپى يۇ قى غىچ   ناھاقىت  مېھ ىباا  ى رگ
  ئاقەۇ(-00 -01فىسسى ەۇ /  سۈري-40) ﴾ديقدۇ« زىياپەتتىر

يول  ھالقارشى تۇرۇپ  ئوتتۇرمئاش ۇرۇۋېتىشكە  چەكتىنھەر قانۇمق ئىش نى 
 سائادەتكە ئېرىشىشكە ئىنتىلىش- تۇتۇشتا چىي تۇرۇش  ئىككى ئالەملىك بەخ

بىر مۇس    ۇلم ان ۇىن كۈتىۇىغان تەلىپى. بىز  ئىس    الم دىنىنى ي ھەربولس    ا 
 چىي يول تۇتۇش  نى ئېس  ىۇە ھالجامائەتلىرىمىزنىي ھەرقانۇمق ئىش  تا ئوتتۇرم

  ئالالھ تائاالنىي پيول تۇتۇ ھالس    اقلىش    ىنى  ھەرق انۇمق ئىش    تا ئوتتۇرم



 

24 

 قىلىمىز. رمزىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىشىنى ئۈمىۇ

ِب  نْ عَ ]
َ
 ِِف  َِل  قُْل ! اللِ  َرُسوَل  يَا: لُْت : قُ قَاَل  َعْنهُ  اللُ  َرِِضَ  اللِ  َعْبدِ  بْنِ  ُسِفَيانَ  َعْمٍرو أ

ُل  الَ  قَْوالً  ْسلَمِ اِلِ 
َ
ْسأ

َ
ْحًدا َعْنهُ  أ

َ
ْ  ا ُ وَ رَ ) .[اْسَتِقمْ  ُثمذ  بِاللِ  آَمْنُت : قُْل : قَاَل  َغْْيََك، أ  (مُ لِ ْس مُ اَل

 ەل ەلالھىس يسىلىلالھر ەام  يقدۇد ىنداققى ىپ م ۋاقەۇرى ەنھىئ يزىيەلالھىر ەم ۇئ ئەگى” 
 ىگ ەام ەر ى  گ گى  تەلىمئىسالم دىتىدى   با! مايسىلىلالھ  ئ  ر ەل ەمدى س دي ەلەقھ ئ

 لىلالھيسىر ې،ەنىدىم د  سورىماقدىغاا گو ي ېچكىمدى گاشقا ھ ېيى  ك تەلىمت  ئاب ىغاندى 
ئاندى  توغ ا قولدا  ې،ى  د ېيتتىمئالالھقا ئىماا ئ  مىنداق دېدى ەل ەمسدي ەلەقھ ئ ەل ەلالھىس
 قى غاا( ۋاقەۇرى ىس ىم)م .“بغى ما

 ەۋ ۇقق انالرنىييول ەزىپىڭگەتوغرم يولغ ا ب اش    لىغىن  غ بىزنى”ئى ئ الالھ! 
 “يولىغا )باشلىغىن(. يئىنئام قىلغانالرنى ەنس ەمەس يولىغا ئ يئازغانالرنى

يولۇم  يەنى ئىسالمنىي توغرم يولىۇم  ھالئى ئالالھ! سىلىنىي بىزنى ئوتتۇرم
 مېڭىشىمىزغا مۇشەررەپ قىلىشلىرىنى سورميمىز. ئامىن!

  

َْمُد لِلِ َربِّ العٰ  ِن الْ
َ
 لَِمَي  َوآِِخُر َدْعوَانَا أ

َْمُد لِلِ َربِّ  ا يَِصُفوَن وََسلٌَم ََعَ الُْمْرَسلَِي وَالْ َِ َعمذ َْ َربِّ الِْعزذ  لَِمْيَ الْعٰ ُسْبَحاَن َربِّ
 

 ( م دىنى جەمئىيىتى تەمىنلىگەن)مەزكۇر ماقالىنى ئاپتونۇم رميونلۇق ئىسال
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 )جۈمە( كۈنى-41ئاينىي -7
 

 دىسىدەئەقىياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشتەك ئىسالم 
 چىڭ تۇرۇپ، دوزاخ ئازابىدىن ساقلىنايلى

 

 
َ
ِ  ذُ وْ عُ أ ْيٰطانِ  نَ مِ  اللِ ب  مِ ِمْسِب اللِ الرذْحِٰن الرذِحيْ   الرذِجْيمِ  الشذ

َ  إِنذ 
ْ
َ  وَ  َمُد ُ َنْ  للِ  ْمدَ ال َ  وَ  ْسَتِعْيُنهُ ن ِ  ُعْوذُ نَ  وَ  ْسَتْغِفرُ ُ،ن ْنُفِسَنا ْورِ ُشُ  نْ مِ  اللِ ب

َ
 يَِّئاِت سَ  نْ مِ  ِ، وَ أ

ْعَماِلَا،
َ
ْشَهدُ ، وَ  َلُ  َهاِدىَ  لَ فَ  ْضلِْل يُ  َمنْ ، وَ  َلُ  ِضلذ مُ  لَ فَ  اللُ  ْهِد ِ يذ  نْ مَ  أ

َ
ن أ

َ
 ْحَد ُ وَ  اللُ  إاِلذ  إَِلَ  الذ  أ

َْ َشِ  الَ  ْشَهدُ وَ  ،َلُ  ْي
َ
نذ  أ

َ
ًداُمَ  أ ْصَحابِهِ  وَ  آِلِ  ََعَ  وَ  لَْيهِ عَ  اللُ  َصّلذ  ُسْوُلُ رَ  وَ  ْبُد ُ عَ  مذ

َ
ْْجَِعْيَ  أ

َ
  . أ

ا مذ
َ
 :ْعدُ بَ  أ

 ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم  ئەزىز قېرىنۇمشالر! 

 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:  «قۇرئان كەرىم»ئۇلۇغ ئالالھ تائاال مۇبارەك 

نُكمْ  ِّْلَُكنْ وَ ﴿ ةٌ  مِّ مذ
ُ
َْْيِ  إََِل  يَْدُعونَ  أ

ْ
ُمُرونَ  اْل

ْ
 الُْمنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  بِالَْمْعُروِف  َويَأ

 َْ ِ ْوََل
ُ
 ﴾الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  وَأ

ەەق لىك ئىشالرغا ديديۇ قى ىدىغاا   كىشى ەرن  سى ەرنىڭ ئارابالردا﴿ تەرجىمىس  
شى ر گى  جامائە گولسىا  ئەنە  دى  توسىدىغااقاەش  ئىشالرغا گىق ۇپ  قاماا ئىشالر

 ئاقەۇ(-014ئال ئىم اا  / سۈري -0) ﴾مەقسىتى،ە ئې ىشكۈچى ەردۇر

ةٍ  َِخْْيَ  ُتمْ نْ كُ ﴿ مذ
ُ
ِْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنذاِس  أ

ْ
 ﴾باللِ  َوتُْؤمِنُونَ  الُْمنَكرِ  َعنِ  َوَتْنَهْونَ  بِالَْمْعُروِف  تَأ

مەنپەئەت  ئۈچۈا  نىڭ)ئ  مىھەممەد ئۈممىت !( سى ەر ئىتسانالر﴿تەرجىمىس   
ئالالھقا   توسىدىغااقاەشى ىققا گىق ۇپ  قامان ىقتى     كىشى ەرن ئوتتىرىغا چىقى ى غاا

 ئاقەۇ(-001ئال ئىم اا  / سۈري-0) ﴾ئىماا ئېيتىدىغاا ئەڭ قاەش  ئۈممەتسى ەر

بىزگە مۇھەممەد ئەلەيھىس    س    االمنىي ئۈممىتى بولغان  ەتلەريۇقىرىقى ئاي
دە تىلغا ئالغان ۋە ئىنس   انىيەت « قۇرئان كەرىم» تائاالمۇس   ۇلمانالرنىي ئالالھ 

االھى  ۇە ئۈممەت ئىكەنلىكىنى ئۈچۈن ئۆگىنىش ئۈلگىس    ى قىلى    بەرگەن ئ  

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
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ى ئالۇ قىلىش  تا ئەمەللەرنىكۆرس  ىتى  بېرىۇۇ. ش  ۇىا بىز مۇس  ۇلمانالر ياخش  ى 
باش  قىالرغا ياخش  ى ئۈلگە كۆرس  ىتى  بېرىش  ىمىز  دىن باش  الپ  بىلەن ئۆزىمىز

 باشلىشىمىز كېرەك. شۇنۇمقيولالرغا  توغرمتوسۇپ   ئىشالردىن باشقىالرنى يامان
 سائادەتلەرگە ئېرىشەلەيمىز.-بەخ  دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكىقىلغانۇىال بىز 

 ياخشى مۇسۇلمانالرنى تائاالنىي ئەلچسى پەيغەماەر ئەلەيھىسساالممۇ ئالالھ
 .ۈنۇىگەنئباشقىالرنىمۇ ياخشلىققا بۇيرۇشقا ۋە ئەمەللەر بىلەن مەشغۇل بولۇشقا 

ََعَ  الد لذ َرِِضَ الُل َعنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَيِه َو َسلذم: اَ   اللِ  دِ بْ عَ  َعنْ ] 
 َ
ْ
  [ْيِ َكَفاِعلِهِ اْل

ئاگدۇلال ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   ريسىلىلالھ سەل ەلالھى ئەلەقھ  ”
،ەا ئاديم ئۆزى قاەش  كىشىت  قاەش  ئىغ قى ىشقا قېتەك ى ديسەل ەم مىنداق دې،ەا 
    )ھافىز رىۋاقەۇ قى غاا( “ئىغ قى غانديك گولىدۇ

ال قىلىشقا بۇيرۇپ ئەمەللەرنىبىزنى ياخش ى يەنە پەيغەماەر ئەلەيھىس س االم 
قالماس تىن  يامان ئىش الردىن يېنىشىمىزغا ۋە باشقىالرنىمۇ يامان ئىشالردىن 

 ۇپ مۇنۇمق دېگەن: توسۇشىمىزغا بۇير
ْ غَ يُ لْ ا فَ رً كَ نْ مُ  مْ كُ نْ ى مِ اَ رَ  نْ مَ ] ِ فَ   ِ دِ يَ بِ   ُ ْيِّ َ  مْ لذ  نْ ا ِ َس لِ بِ فَ  عْ طِ تَ ْس ي ِ فَ  هِ ان ِ  مْ لذ  نْ ا ِ ذَ وَ  هِ بِ لْ قَ بِ فَ  عْ طِ تَ ْس ي  َْ ل

  .[انِ مَ يْ ااْلِ  ُف عَ ْض اَ 
كىمك  گى ير قاماا ئىشت  كۆرسە  ئىن  ھەرىكىت  ئارقى ىى توسىسىا  ئىنداق »

ئارقى ىى توسىسىا  گىنىڭغىمى قادى  گو لمىسا  ئىنىڭغا قى ىشقا قادى  گو لمىسا سۆزى 
 )مىس ىم رىۋاقەۇ قى غاا(.« دى ىدا نارازى گولسىا  گى ئىمانتىڭ ئەڭ تۆديا ديرىجىسىدۇر

ِ وَ  :اَل قَ  مَ لذ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  ّلذ َص  ِِبِّ الذ  نِ عَ َرِِضَ الُل َعْنُه  ةَ فَ يْ ذَ حُ َعْن ]  َِّلَ   ِ دِ يَ بِ  ِس فْ نَ  ياَّلذ
ْ
 نذ رُ مُ أ

 ِ  ب
ْ   رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  نذ وُ هَ نْ َِّلَ وَ  وِف رُ عْ مَ ال

َ
  لذ جَ وَ  زذ عَ  اللُ  نذ كَ وشِ ََلُ  وْ أ

َ
 مذ ثُ   ِ دِ نْ عِ  نْ مِ  اابً ذَ عَ  مْ كُ يْ لَ عَ  َث عَ بْ يَ  نْ أ

ُ  لَ فَ  هُ ونَ عُ دْ تَ  ْ  ا ُ وَ رَ )[    .مْ كُ لَ  اُب جَ تَ ْس ي  ( يد ذِ مِ الَّتذ
ھىزيقفە ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م مىنداق ”

گى ەا قەسەمك   سى ەر قاك   قاەش ىققا گىق ۇپ   ئالالھدې،ەا  جېتىم ئى كىدي گولغاا 
-دۇئەديتىسى ەر ە گى  ئازاب ئۆز تەرىپىدى   ئالالھ تائا  قاك   قامان ىقتى  توسىسى ەر
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دۇئا قى سابالرمى  ھەر قانچە ئالالھقا ىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىش  ئۈچۈا شى ئازاپت دي 
  “دۇئاقىڭالر ئىجاگەۇ گولماقدۇ.

 ھەربىر مۇسۇلمان بولس ا ياخش لىققا بۇيرۇپ يامان ئىش قىلىش تىن توس ۇش
ھەمۇە ئىناق جەمئىيەت بەرپا قىلىش  تا ئادم  ئەمەلئۈچۈن قىلىش  قا تېگىش  لىك 

ەش ب ئۆزىنىي . ئەگەر ھەممە مۇسۇلمان پەقەتتۇرمەجاۇرىيەت قىلىشقا تېگىشلىك
 اش  قاب تائاال كۆرس  ىتى  بەرگەن پەرزنىال ئادم قىلىش بىلەن بولۇپ كېتى   ئالالھ

 امانيياخش  ى ئەمەللەر بىلەن  ش  ۇغۇلالنماي  ناچار ئادەتلەرنى  ناچار قىلىقالرنى  
ئۇ  قارىسا ئىش الرنى كۆرس ىمۇ كۆرمەس كە سېلى   ئۇنى توسىمىسا  ئۇنىڭغا سەل 

ە د« قۇرئان كەرىم»تائاال ئالالھ  قانۇمقمۇ الياقەتلىك مۇس   ۇلمان ھېس   ابالنس   ۇن 
 مۇنۇمق دەيۇۇ:

ثْمِ  ََعَ  تََعاَونُوا َواَل  وَاِّلذْقَوىٰ  الِْبِِّ  ََعَ  َتَعاَونُوا﴿وَ   َقاِب﴾َشِديُد الْعِ الَل إِنذ الَل وَاتذُقوا  وَالُْعْدوَانِ  اِْلِ
تەقۋادارلىققىا قىارديم ىشىىىىىڭالر   ىناھقا دي زۇلىمغا  قىاەشىىىى  ئىشىىىىقىا دي»

-5) «تىر.قورقىبالر  ئالالھتىڭ ئازاگ  ھەقىقەتەا قاتتىق تى قارديم ەشمەبالر  ئالالھ
 ئاقەۇ( -2 مائىدي/ سۈري 

 بىزنىي ھەقىقىي ياردەملىش  ىشكە تېگىشلىك ئىشئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە 
ئىش  نىي قايس  ى ئىش ئىكەنلىكىنى بىز قارش  ى تۇرۇش  قا تېگىش  ىلىك بىلەن 
ياخشى » :ئەلەيھىس  ساالم كۆرس ىتى  بەردى. پەيغەماىرىمىز مۇھەممەد ر ش ەن

ئاقى ەت تەق مدمرالرغا مەنس  ۇپ. ش  ۈبھىس  ىزكى  ئالالھنىي ھۇزۇرىۇم ھۆرمەتكە 
 دېگەنلى ك ئىم انى چىي « تەق مدمر»دېگەن.  «اليىقلىرىڭالر تەق مدمرلىرىڭالردۇر

ئىس    الم دىنىنى ي ب ارلىق ئەھكاملىرىغا پۈتكۈل ۋۇجۇدى ئېتىق ادى دۇرۇس  
ان النۇۇرغھەرىكەتلىرى بىلەن نۇر-بىلەن بويس ۇنۇپ  ئۆز ئىمانىنى ياخشى ئىش

 مۇسۇلمان دېگەنلىك بولىۇۇ.  مۇئمىنالياقەتلىك 
يامان ئىشنى كۆرۈپ تۇرۇپ  ئالالھنىي ئەلچىسى پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم

ملى توغرىسىۇم بىر مىسال كەلتۈرۈپ ئۆتكەنلىكىنى توسىمىغان ئادەملەرنىي ئەھ 
 : انغىرى ميەت قىل بەشىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنۇمق ىانئىئىمام بۇخارى نۇئمان 

لَْقائِِم َمَثُل اَعلَْيِه وََسلذَم قَاَل: الُل َعْنُهَما َعِن الذِِبِّ َصّلذ الُل الدْعَماَن بِْن بَِشٍْي َرِِض َعْن ]
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ْعلَها َوَبْعُضُهْم اللِ ََعَ ُحُدوِد 
َ
َصاَب َبْعُضُهْم أ

َ
وَالْوَاقِِع فِيَها، َكَمَثِل قَْوٍم اْسَتَهُموا ََعَ َسِفيَنٍة، فَأ

وا ََعَ َمْن فَْوَقُهْم، َفَقالُوا: لَوْ  ْسَفلَِها إَِذا اْسَتَقْوا ِمَن الَْماءِ، َمرد
َ
ِيَن ِف أ ْسَفلََها، فَََكَن اَّلذ

َ
نذا أ

َ
َِخرَْقَنا ِف  أ

َِخُذوا ََعَ 
َ
َراُدوا َهلَُكوا َْجِيعاً، َوإِْن أ

َ
ُكوُهْم َوَما أ يْدِ نَِصيبَِنا َِخْرقًا، َولَْم نُْؤذِ َمْن فَْوَقَنا، فَإِْن َيَّْتُ

َ
يِهْم  أ

 [ََنَْوا َوََنَْوا َْجِيًعا
ئىبت  گەشى  ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   ريسىلىلالھ نىئماا ”

ئالالھ چەك ى،ەا ئىشالردا گولغىچ  دي ئىن  سەل ەلالھى ئەلەقھ  ديسەل ەم مىنداق دې،ەا  
الشقاا  كېمى،ە چىقىپ  قەقەردي ئولتىرۇش توغ ىسىدا چەك تاشقى غىچ  ەىددى 
 كېمىتىڭ ئاستىتق  گەزى ى ىتىدي  قەنە كېمىتىڭ ئۈستۈنك  قەدى نەتىجىدي گەزى ى ى
  ئاستىتق  قەديتتە ئولتىرغانالر سى گى  توپ كىشى،ە ئوەشاقدۇ قەدىتىدي ئولتىرغاا

  چىقىش   زىم ئىدى. شىبا ئى ر ئىچمەكچ  گولسا چوقىم كېمىتىڭ ئۈستۈنك  قەدىتى،ە
 ە ىمىزدىكى ەرئۈستئە ەر گىز كېمىتىڭ ئاستىدى  گى  تۆشۈك ئاچساق  سى ئىچىغ ئۈچۈا 

. ئە ەر كېمىتىڭ ئۈستۈنك  قەدىتىدىكى ەر قى ىشت   ديپ مەس ىھەۇ ئەزىيەۇ گەرمەقتتىق
ئى رن  ئۆز مەق ى،ە قوقىپ گەرسە  كېمىدىك  ھەممە ئاديم غەرق گولىپ كېتەتت . مىگادا 
ئۈستىتك  قەديتتىكى ەر ئى رن  ئىنداق قى ىشتى  توسسا  ھەممەق ەا ئاماا 

 ەارى رىۋاقەۇ قى غاا(.)گى “.قا تت 

بىز ياشاۋمتقان بۇ جەمئىيەت گويا پەيغەماىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 
ئوخش  اتقانۇەك بىر كېمىگە ئوخش  اش  تۇر  بىر بۆلۈك كىش  ىلەرنىي ئۆزلىرىنىي 
مەنپەئىتى ئۈچۈن بولمىغۇر قىلمىشالر  ناچار ئىشالر  ئەخالقسىز ئادەتلەر بىلەن 

نىي ئاس    تىنقى ش    ۇغۇللىنىش    ى خۇددى ھەدىس    تە بايان قىلىنغان كېمى
قەۋىتىۇىكى كىش  ىلەرنىي ئۆزلىرىنىي مەنپەئىتى ئۈچۈن كېمىنىي ئاس  تىۇىن 

 تۆشۈك ئاچماقچى بولغىنىۇەك بىر ئىشتۇر. 
جەمئىيەت دېگەن بىر ئورتاق گەۋدە بولۇپ  ئۇنىي ھەربىر بۆلىكى  ھەربىر 
 ئەزمسى  ھەربىر تارمىقى ئۇنىي مۇكەممەل ھالەتتە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ئۈچۈن
 ئۆزىنىي تېگىشلىك ر لىنى ئوينايۇۇ. شۇنىي ئۈچۈن ھەربىر مۇسۇلمان ئالالھ
تائاال ئىنساننى يارىتىشتا ئىرمدە قىلغان مەقسىتىنى ئادم قىلىش ئۈچۈن ئۆزى 
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ياشاۋمتقان جەمئىيەتنىي تىنچلىقى  ئامانلىقى  تەرەققىياتى  يۈكسىلىشى 
بېرىشىچە ماددىي ۋە  ئۈچۈن ئۆزىنىي كۈچىنىي يېتىشىچە  شارمئىتىنىي يار

مەنى ى جەھەتتىن ھەسسە قوشۇشى زۆرۈر. شۇنىي ئۈچۈن ھەربىر مۇسۇلمان 
  يامان ھەرىكەت  ناچار ئادەت ۋە قىلمىشالرنى كۆرگەنۇە  ئالالھنىي ئەمەليامان 

ئەلچىسى پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي كۆرسەتمىسى بويىچە  ھەرىكىتىمىز 
  ۇم سۆزىمىز بىلەن قارشىلىق بىلۇۈرۈشىمىزبىلەن توسۇشىمىز  ئامال بولمىغان

 دىلىمىزدم نارمزى بولۇشىمىز الزىم .  بولمىغانۇم
ئەمەللەرنى كۆپلەپ قىلىش تائاالنىي ھەربىر مۇس ۇلمانغا ياخشى  ئاخىرىۇم ئالالھ

ۈك ئىمان ئاتا قىلىشىنى ۋە يامان ئىشتىن توسۇش ئۈچۈن مۇكەممەل ئېتىقاد  كۈچل
  ئالالھنىي مۇنۇ ئايىتى بىلەن ئاياغالشتۇرماقچىمىز!خۇتاىمىزنى   .تىلەيمىز

 ﴿ ِ ينَ ل ِ ْحَسُنواْ  َّلذ
َ
ُْسَن  أ ٌَ  الْ َْ  ِذلذةٌ  َوالَ  َقََّتٌ  وُُجوَهُهمْ  ْرَهُق يَ  َوالَ  َوزِيَاَد ِ ْوََل

ُ
ْصَحاُب  أ

َ
َنذةِ  أ

ْ
 ال

ونَ  فِيَها ُهمْ  ِينَ وَ .  َِخاِلُ يَِّئاتِ  َكَسُبواْ  اَّلذ ا ِذلذةٌ  َوتَْرَهُقُهمْ  بِِمْثلَِها َسيَِّئةٍ  َجزَاءُ  السذ نَ  لَُهم مذ  نْ اللِ مِ  مِّ
نذَما ََعِصمٍ 

َ
ْغِشَيْت  َكأ

ُ
نَ  قَِطًعا وُُجوُهُهمْ  أ َْ  ُمْظلًِما اللذْيلِ  مِّ ِ ْوََل

ُ
ْصَحاُب  أ

َ
ونَ  فِيَها ُهمْ  الذارِ  أ  ﴾َِخاِلُ

قاەش  ئىغ قى غانالر جەنتەتكە دي ئالالھتىڭ جامالىت  كۆرۈشكە نائىل ﴿تەرجىمىس   
گولىدۇ  ئى رنىڭ قۈزلى ىت  قارى ىى دي ەارلىى قاپ ىماقدۇ. ئەنە شى ر جەنتەتكە 
كى ىدىغانالر گولىپ  جەنتەتتە مەب،ۈ تىرغىچىالردۇر. قاماا ئىشالرن  قى غىچىالر قى غاا 
قامان ىقىغا  قىى جازاغا ئىچ اقدۇ  ئى ر ئېغى  ەارلىققا دۇچار گولىدۇ  ئى رن  ئالالھتىڭ 
ئازاگىدى  قىتقىزغىچ  زادى گولماقدۇ  ئى رنىڭ قۈزلى ى  وقا قارابغى كېچىتىڭ زۇلمىت  
 گى ەا ئورالغانديك قارىيىپ كېتىدۇ  ئەنە شى ر دوزاەقا كى ىدىغانالر گولىپ  دوزاەتا مەب،ۈ

 ئاقەت ەر(-27 -21قىنىس  / سۈري -01) ﴾قالغىچىالردۇر

 
ْنَيا َحَسَنًة َوِِف اْلِِخَرَِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب الذارِ، َوقَِنا َعَذاَب الَْقْبِ  َربذَنا آتَِنا ِِف الد

بْرَارِ يَا َعِزْيُز 
َ
َنذَة َمَع اْْل

ْ
ْدِِخلَْنا ال

َ
ارُ  وَأ  يَا َربذ الْٰعلَِمْيَ   يَا َغفذ

  ( م دىنى جەمئىيىتى تەمىنلىگەن)مەزكۇر ماقالىنى ئاپتونۇم رميونلۇق ئىسال
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 !روزا ھېيتنى ئىتتىپاق، خۇشال ئۆتكۈزەيلى

 
 الرذِحيمِ  الرذْحنِ اللِ  ِمْسِب

 !ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم، ئەھلى جامائەت 
 دە ئېيتىدۇركى:« قۇرئان كەرىم»ھەق سۇبھانەھۇ ۋە تائاال مۇبارەك 

ِيَ  َرَمَضانَ  ْهرُ شَ ﴿ نِزَل  اَّلذ
ُ
نَ  َوَبيَِّناٍت  اِس لِّلنذ  ُهًدى الُْقْرآنُ  فِيهِ  أ  َفَمن وَالُْفْرقَانِ  الُْهَدى مِّ

ْهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ   ﴾فَْلَيُصْمهُ  الشذ
)روزا  تىتىش پەرز قى ىتغاا ساناق ىى كۈن ەر( ئىتسانالرغا قېتەكچ   ﴿ تەرجىمىس  

قى غىچ  دي ھەق گى ەا ناھەقت  ئاق ىغىچ  روشەا ئاقەت ەرن  ئۆز ئىچى،ە ئالغاا  ھىداقەۇ
 رسىلەردىن كىمىكى رامىزان ئېيىدا ھازى .قىرئاا نازىل گولىشقا گاش ىغاا رامىزاا ئېيىدۇر

 ئايەت(-581 بەقەرە / سۇرە-2)  ﴾بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن
  نْ عَ  [

َ
َنِّ  َعْنهُ الُل  ِِضَ رَ ََ رَ يْ رَ هُ  ِب أ

َ
ِّ الَِّ  أ ا  قَاَل  َسلَِّمَ  وَ  َعلَْيهِ الُل  َصَّلِّ  ِبِ : نُ اضَ مَ رَ  َضَ حَ لََمِّ

  هِ يْ فِ  حُ َتِّ فَ تُ ، امٌ يَ صِ  مْ كُ يْ لَ عَ  َض ََّتَ افْ  ،كٌ ارَ بَ مُ  رٌ هْ شَ  مْ كُ ءَ اجَ  دْ قَ 
َ
َ  اُب وَ بْ أ

ْ
 يْ فِ  ُق لَِّ غَ تُ وَ  ةَ َنِّ ال

َ
 اَب وَ بْ ِه أ

 َ
ْ
  نْ مِ  ْْيٌ ِخَ  ةٌ لَ ََلْ  هِ يفِ  ،يُ طِ ايَ الشذ  هِ يفِ  لد غَ تُ وَ  يمِ حِ ال

َ
  ُ اوَ )رَ  ] مَ رِ حُ  دْ قَ ا فَ هَ ْْيَ ِخَ  مَ رِ حُ  نْ مَ ، رٍ هْ شَ  ِف لْ أ

 
َ
 ( ِقد هَ يْ اَبْْلَ وَ  اِئد َس النِّ وَ  دُ ْحَ أ

ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ”
مۇبارەك رامىزان ئېيى ھازىر بولدى، رامىزان سىلەرگە ئەلەيھى ۋە سەللەم مۇنداق دېگەن: 

روزىسىنى تۇتۇش سىلەرگە پەرز قىلىندى، رامىزان ئېيى كىرگەندە جەننەتنىڭ دەرۋازىلىرى 
ئېچىلىدۇ، دوزاخنىڭ دەرۋازىلىرى تاقىلىدۇ، شەيتانالرغا تاقاق سېلىنىدۇ. بۇ ئايدا شەبى 

ئارتۇقتۇر، كىمىكى بۇ ئاينىڭ ئەڭ قەدرى بار بولۇپ، ئۇ شەرەپ ۋە پەزىلەتتە مىڭ ئايدىن 
شەرەپلىك ۋە پەزىلەتلىك كۈنىنى مەھرۇم قىلىدىكەن، ئۆز نېسىۋىسىنى يوقاتقان 

 )ئىمام ئەھمەد، نەسەئى، بەيھەقى رىۋايەت قىلغان( “.بولىدۇ

روزا تۇتۇشنننئى ئالتا تائاال ئەمى قىل،ان، بۇ ئالتا تائاالنىى بى ئە ئىئ ام 
ەك رامى ان ئېيى قەدىىلىك ئاي، بى  مۇسۇلمانترنىى قىل،ان نېمىتىدۇر. مۇبار

تە بايان « ھەدىس شننننەرى »ئەڭ شننننەرە لىنك ئېيىندۇر، يۇددر يۇقىىىدىكى 
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قىلىئ،نانندەك، بى  مۇسننننۇلمانتر بۇ مۇبارەك رامى ان ئېيىدا، ئالتا تائاالنىى 
ئىبننادەتلەرنى كر ىەك بەجننا  - ەرمننانلىىى،ننا ئەمەل قىلىننە، ئەمەل -ئەمى

، ئنالتا تائاالنىى رازىلىىى،ا مۇشننننەررەپ بملۇشننننىمى ، ئايىىەتلىك كەلتۈرۈپ
سنائادەت ئى دىىىمى  الزىم  شۇنداقت، ئالتا تائاالھئىى مەپىىىىتىەە  -بەيت

ئېىىىننننىا، ئننايىىەتتە دوزاب ئننازابىندىش سنننناقلىئىا ئۈ ۈن، سننننەمىمى ، 
ىىمى  ەتلىمەئسىي -ئىختسمەنلىك بىلەن ئالتا تائاالپا ئىلتىجا قىلىە، ئۇناا

ئۈسننننتىنندە كر ىەك تەۋبە قىلىىننننىمى   روزا تۇتۇ، ئننارقىلى ، ئرزىمى نى 
سننەۋر انلى  يىسننلىتى بىلەن تاۋالپ، نە سننى ياھىىننىمى نى تى ئىئلەپ، 
لەنىتى شننەيتانئىى ئازدۇرۇشننىدىش سنناقلىئىىننىمى  كېىەك. ئەلھەمدۇ لىلتا، 

ئايدا، بى  ئالتا رامى ان روزىسننننى مۇۋە ىەقىيەتلىنك تنامنامتندر، بۇ مۇبارەك 
 ەرمانى،ا ئەمەل قىلىە، روزا  ەرزىئى ئەسننننتايىدىللى  بىلەن  -تائاالنىى ئەمى

ئىبادەتلىىىمى نى قمبۇل قىلىە،  -ئنادا قىلندۇق، ئنالتا تائاال بى نىى ئەمەل
مەرھەمەت ئنناتننا قىل،نناي، بى نىننى بننارلى  ئۇننناا  -ھەسننننسننننىلەپ نېمەت

 مەئسىيەتلىىىمى نى مەپىىىەت قىل،اي.

 رامىزان روزىسىنىڭ ئەھمىيىتى .1
ُم بُِنَ اِْلِْسَل : قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ الل َعلَيِه َو َسلذمَ  َعْنُهَماالُل  َرِِضَ  ُعَمرَ  ابْنِ  نعَ  [

ًدا َرُسوُل اللِ َو إِقَاِم  َنِّ ُمََمِّ
َ
ْن اَل إَِلَ إاَِلِّ الُل َو أ

َ
َِجِّ ََعَ ََخٍْس: َشَهاَدَِ أ ََكَِ َو الْ َلَِ َو إِْيَتاءِ الَزِّ الَصِّ

 (.)روا  اَبْلخارى و مسلم [َو َصْوِم َرَمَضانَ 
ەسۇلۇلالھ ئاگدۇلال ئىبت  ئۆمەر ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   ر”

ئىسالم دىنى بەش ئاساس ئۈستىگە قۇرۇلغان،  سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋە سەللەم  مۇنداق دېگەن:
بولسىمۇ بىر ئالالھدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوق، مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇ 

ئالالھنىڭ بەرھەق پەيغەمبىرى دەپ شاھادەت ئېيتىشتىن، پەرز نامازالرنى ئادا قېلىشتىن، 
ى، )بۇخار “.زاكات بېرىشتىن، ھەج قىلىشتىن ۋە رامىزان روزىسىنى تۇتۇشتىن ئىبارەت

 لغان(مۇسلىم رىۋايەت قى
مۇسۇلمان قېىىئداشتر، رامى ان روزىسى ئىستم دىئىمى دىكى بە،  ەرزنىى 
بىىر، نۇرپۇنلى،ان كىىىلەر رامى ان روزىسىئى تۇتۇشئىى زۆرۈرلىكىئى بىلىدۇ، 
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ئەمما روزا تۇتۇشئىى ھېكمىتىئىى نېمە ئىكەنلىكىئى بىلمەيدۇ. ئەبۇ ھۇرەيىە 
لتا سەللەلتھۇ ئەلەيھى ۋە سەللەم رەزىيەلتھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىە، رەسۇلۇ
 ھەدىس قۇددۇسىدا مۇنداق دېەەن دەيدۇ:

ِب  نعَ  [
َ
ِّ  َعنِ  َعْنهُ الُل  َرِِضَ  ََ رَ ُهَريْ  أ : اََل َتعَ الُل  قَاَل : َيُقوُل  ملذ سَ  وَ  َعلَْيهِ الُل  َصّلذ  الَِِّبِ

َيامَ  إاِلذ  َلُ  آَدمَ  ابْنِ  َعَملِ  ُكد  نَا وَ  َِل  هُ فَإِنذ  الِصِّ
َ
ْجزِى أ

َ
َ  احُ حَ صِ  ا ُ وَ )رَ  [بِهِ  أ

ْ
 (.ةِ َس مْ اْل

ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن: ئادەم بالىسىنىڭ ھەرقانداق ئەمەلدىن بىرەر نېسىۋىسى بولىدۇ، ”
پەقەت روزا ئۇنداق ئەمەس، چۈنكى ئۇ، ماڭا رىيادىن خالىي بولغان ھالدا خالىس قىلىنغان 

 دە رىۋايەت قىلىنغان(« سىھاھى خەمسە)» “بېرىمەنئەمەلدۇر، ئۇنىڭغا ئۆزەم مۇكاپات 

ئەبۇ ھۈرەيىە رەزىيەلتھۇ ئەنھۇدىش رىۋايەت قىلىئ،ان يەنە بىى ھەدىستە 
 رەسۇلۇلتا سەللەلتھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:

ِب ُهَرْيَرََ َرِِضَ ]
َ
 َعَمَل ابْنِ  ُكد  :مَ َعلَْيِه َو َسلذ الُل  َصّلذ اللِ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل الُل َعن أ

ْمَثالَِها إََِل َسْبَعِمائَِة ِضْعٍف . قَ 
َ
ََسَنُة بَِعِْشِ أ ُه الَْصْوِم  فَإِنذ  اَل الُل َعزذ َو َجلذ : إاِلذ آَدَم يَُضاَعُف الْ

ْجزِى بِهِ 
َ
نَا أ

َ
ْجِّل  ، َِل َو أ

َ
ائِِم فَرَْحَتاِن فَرَْحٌة ِعْنَد فِْطرِ ِ َو فَرَْحٌة  ،يََدُع َشْهَوتَُه َو َطَعاَمَه ِمْن أ لِلصذ

 (. مُ لِ ْس مُ ال ا ُ وَ )رَ  [ِعْنَد لَِقاءِ َربِّهِ 
ئادەم بالىسىنىڭ ھەر قانداق ياخشى ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى ئون ھەسسىدىن يەتتە يۈز ”

ۇ: پەقەت روزا ھەسسىگىچە كۆپەيتىپ بېرىلىدۇ، ئالالھ تائاال ھەدىس قۇددۇسىدا مۇنداق دەيد
ئۇنداق ئەمەس، چۈنكى ئۇ، ماڭا رىيادىن خالىي بولغان ھالدا خالىس قىلىنغان ئەمەلدۇر، 

ئىچمىكىنى  -ۋە يېمەك شەھۋىتىنىئۇنىڭغا ئۆزەم مۇكاپات بېرىمەن، بەندەم مەن ئۈچۈن 
ە نتەرك ئېتىدۇ، روزىدار ئادەمگە ئىككى تۈرلۈك خۇشاللىق بولىدۇ، بىرى ئىپتار قىلغاندا، يە

بىرى، پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولغان چاغدا روزا تۇتقانلىق سەۋەبى بىلەن ئالالھ ئۇنىڭ ئۈچۈن 
 )مۇسلىم رىۋايەت قىلغان(. نېمەتلەردىن خۇشال بولىدۇ -تەييارلىغان نازۇ

يۇقىىىىى ھەدىسلەردىش شۇنى بىلەلەيمى كى، روزىئىى باشىا  ەرزلەرئە 
بار، رامى ان روزىسى رىيادىش يالى  بمل،ان ئميىىمايدى،ان بىى ئاالھىدىلىكى 
 ھالدا  ەقەت ئالتھىىت مەنسۇ تۇر.

 مۇنداق دېەەن:  زىيەلتھۇ ئەنھۇما رىۋايەت قىلىەئىبئى ئابباس رە
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 :لَ ِبِّ  َصّلذ الُل َعلَْيِه َو َسلذَم َفَقاقَاَل َجاَء رَُجٌل إََِل الذ  َعْنُهَماالُل  ِِضَ رَ  اٍس َعبذ  ابْنِ  نعَ  ]
ِِمِّ َماتَْت  ،يَا َرُسوَل اللِ 

ُ
  ،َو َعلَْيَها َصْوُم َشْهرٍ  ،إِنذ أ

َ
ْقِضيِه َعْنَهاأ

َ
َحقد َفَدْيُن ا ،َنَعمْ : قِاَل  ؟ فَأ

َ
 للِ أ

ْن ُيْقَض 
َ
( [.أ  . )َروَا ُ اَبْْلَُخارِىد

 !ئى رەسۇلۇلالھ ”بىر ئادەم رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئالدىغا كېلىپ: 
مېنىڭ ئانام ئۆلۈپ كەتتى، ئۇنىڭ گەدىنىدە بىر ئايلىق قازا روزىسى بار ئىدى، ئۇنىڭ ئۈچۈن 
مەن تۇتۇپ قويسام بوالمدۇ؟ دەپ سورىغاندا، رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم: ھەئە، 

اۋاپ دەپ ج “ىكتۇربولىدۇ. ئالالھقا تۆلىنىدىغان قەرز ئادا قىلىنىشقا ھەممىدىن بەك تېگىشل
 بەرگەن )بۇخارى رىۋايەت قىلغان(

بۇنىڭدىش كررۈۋېلىىننننىا بملىدۇكى، رامى ان روزىسننننى ئالتا تائاال ئۈ ۈن 
 تۇتۇلىدۇ، ترلىئىدى،ان روزا قەرزىمۇ ئالتھىا ترلىئىدى،ان قەرز روزىدۇر.

رەسنۇلۇلتا سەللەلتھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بى ئە رامى ان روزىسىئىى ناھايىتى 
ئۇلۇپلۇقى ۋە ئۇنى تۇتىاندا ممل مۇكا اتىا ئېىىىننننكىلى بملىدى،انلىىىئى ئېيتىدۇ. 

دەپ  “قالىان” ەي،ەمبىىىمى  رەسنۇلۇلتا سەللەلتھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم يەنە روزىئى 
ھەۋەسننننلەرنىى ئازدۇرۇشننننىدىش سنننناقتپ، ئۇناا -ئارزۇ ئاتايدۇ، بۇ كىىننننىلەرنى

 مەئسىيەتتىش يىىاق تۇتىدۇ، دوزاب ئازابىدىش ياالس قىلىدۇ، دېەەنلىكتۇر. 
ْمٍر َيْنَفُعِن الُل بِهِ ]

َ
َماَمَة َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل : قُلُْت يَا َرُسوَل اللِ ُمْرِِن بِأ

ُ
ِب أ

َ
 :اَل قَ  ،َعْن أ

َياِم فَ  َْ بِالِصِّ َ وَ  اِئد َس النِّ  ا ُ وَ رَ ) [ إِنذُه اَل ِمْثِل َلُ َعلَْي
ْ
 ( .مُ اكِ ال

ئى رەسۇلۇلالھ، مېنى ئالالھ ”ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ: 
دېگەنىدىم، رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى “مەنپەئەتلەندۈرىدىغان بىر ئىشقا بۇيرۇغىن

ۋەسەللەم: سەن كۆپ روزا تۇتقىن، چۈنكى ئۇنىڭ )تەن دۇرۇسلۇققا، نەپسىنى تىزگىنلەشتە، 
 ەڭدىشىتدىلنىڭ روشەن بولىشىدا، ساۋابنىڭ چوڭلۇقىدا ۋە ئالالھقا يېقىنلىق ھاسىل قىلىشتا 

 (دەيدۇ )نەسەئى، ھاكىم رىۋايەت قىلغان “يوقتۇر، دېدى
ُْدرِىِّ َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل:  قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه َو َسلذَم: َما  [ ِب َسِعيٍد اْلْ

َ
َعْن أ

َْ اَْلَْوَم وَْجَهُه َعِن الَِّارِ َسْبِعْيَ َِخِري ِ  [افً ِمْن َعْبٍد يَُصوُم يَْوًما ِِف َسبِيِل اللِ إاِلذ بَاَعَد الُل بَِذل
 َفٌق َعلَْيِه(.)ُمتذ 
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رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئەبۇ سەئىد خۇدري رەزىي”
ھەر قانداق بىر بەندە ئالالھ يولىدا بىر كۈن روزا تۇتسا،  :مۇنداق دېگەن ئەلەيھى ۋەسەەللەم

ىش ن يەتمئالالھ شۇ بەندىنىڭ يۈزىنى شۇ كۈنلۈك روزىسى سەۋەبى بىلەن دوزاخنىڭ ئوتىدى
  “.يىل يىراق تۇتىدۇ

ِب  نعَ ]
َ
ََ  أ  ةَ ََلْلَ  قَامَ  َمنْ : مَ َسلذ  وَ  َعلَْيهِ الُل  اللِ َصّلذ  َرُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعْنهُ الُل  َرِِضَ  ُهَرْيَر

مَ  َما َلُ  ُغِفرَ  إْحتَِسابًا وَ  إِْيَمانًا الَْقْدرِ  َ  احُ حَ صِ  ا ُ وَ )رَ  [َذبْبِهِ  ِمنْ  َتَقَدِّ
ْ
 ( .ةِ َس مْ اْل

ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ”
چىن دىلىدىن ئىشىنىش ۋە  روزىسىنى كىمىكى رامىزانمىنداق دې،ەا   ئەلەيھى ۋەسەللەم

ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ۋە ساۋابىنى تەلەپ قىلىش يۈزىسىدىن تۇتسا، ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى 
  دە رىۋايەت قىلىنغان(« سىھاھى خەمسە») “.مەغپىرەت قىلىنىدۇ

مەشنھۇر ئىسنتم ئالىمى، ھرججەتۇل ئىستم ئىمام پەززالى: روزا ئالتھئىى 
ى شننننەيتانئى تى ئىئلەيدۇ،  ۈنكى لەنىتى شننننەيتان دۈشننننمىئى بمل،ان لەنىت

ھەۋەسنننلەردىش  ايدىلىئىدۇ ۋە ئۇنى ئرزىئىى ئازدۇرۇ، تەدبىىر  -بارلى  ھاۋايى
ئىچمەك بىلەن كۈچ قۇۋۋەت  -قىلىۋالىدۇ. ھاۋايى ھەۋەسننننلەر بملسننننا، يېمەك

تا ىدۇ. ئىمام پەززالىئىى تەشننەببۇسننلىىىدىش شننۇنى كررۈۋېلىىننىا بملىدۇكى، 
ھەۋەسئىى شەيتىئى بىلەن كۈرە، قىلىا  - مڭ جىھاد قىلىە، ھاۋايى روزىدا

الزىم.  ۈنكى ئادەم روزا ۋاقتىدا لەنىتى شنننەيتانئىى ئازدۇرۇشنننى،ا ئەڭ ئاسنننان 
 -ھەۋەسنلىىىئى تى ئىئلىىى -ئۇ ىايدۇ، بۇنداق ۋاقىتتا، ئادەمئىى ئرز ھاۋايى

 كامالى ئىلىمەە تى ئىئلىيەلمەسننننلىكى تنامامەن ئرزىەە باپلى  بملىدۇ، بۇنى
ئىەە ئنالتھدىش باشننننىا، ھېچكىم بىلەلمەيدۇ، بى  ئالتا تائاالنىى قارارئاھى،ا 
قايتىا روھى بىلەن لەنىتى شننننەيتان،ا تاقابىر تۇرۇشننننىمى ، ئالتا تائاالنىى 
مەدەت بېىىىنى بىلەن لەنىتى شنەيتانئى مەپلۇپ قىلىىنىمى  الزىم. مۇسۇلمان 

ىىى كېىەككى، روزا  ەقەت رىيادىش يالى  ھالدا قېىىئداشتر شۇنى ئېسىدە ساقل
ئالتا ئۈ ۈنت تۇتۇلىدۇ، ئۇ ئالتا يملىدا شنەيتان،ا قارشنى قىلىئ،ان كررەشنتۇر. 

ُكمُ  إِن﴿  دە ئېيتىدۇركى:« قۇرئان كەرىم»ئالتا تائاال   ﴾لَُكمْ  ََغلَِب  فَلَ الُل  يَنُِّصْ
 / سۈرە-0) ﴾ھېچ كىشى يېڭەلمەيدۇئەگەر ئالالھ سىلەرگە ياردەم بەرسە، سىلەرنى ﴿

 ئايەت(-561ئال ئىمران 
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 . روزا ھېيتنى ئىتتىپاق، خۇشال ئۆتكۈزەيلى2
پۈتۈن رممزمن ئېيى مەزگىلىۇە  بىز مۇس ۇلمانالر ئالالھنىي ئەمرىگە ئەمەل 
قىلى  ر زم تۇتتۇق  ئالالھنىي رمزىلىقىغا مۇش   ەررەپ بولۇش ئۈچۈن س   ەدىقە 

مۇس    ۇلم  انلىرىمىز رممزمن ئېيى  ۇم ئۆزلىرىنى  ي بەردۇق. نۇرغۇنلىغ  ان ب  اي 
-موھت اجالرغ ا يار-يېس    ىر  ئ اجىز-زمكىتىنى ئ اجرىتىش ئ ارقىلىق يېتىم

يۆلەكتە بولۇى. بۇ ئۇلۇغ مۇبارەك رممزمن ئېيىۇم  بىز مۇسۇلمانالر ئالالھ تائاالغا 
كۆپلەپ ھەمۇۇس  انا ئېيتتۇق  رەس  ۇلۇلالھ س  ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋە س  ەللەمگە 

نى تىالۋەت قىلۇۇق  ھەر  «قۇرئان كەرىم»س    االم يوللى ۇۇق  -دۇرۇت كۆپلەپ
كۈنى كەچتە مەسچىتتە تەرمۋىم نامىزى ئوقۇدۇق  نۇرغۇن ياخشى ئەمەللەر بىلەن 
مەش غۇل بولۇۇق  نۇرغۇن ياخشى سۆزلەرنى قىلۇۇق. بۇ مۇبارەك ئايۇم ھەر بىر 

ىنىني ھاياتى مەرھەمىتىنى  ئىس    الم د-مۇس    ۇلمان ئالالھ تائاالنىي نېمەت
 كۈچىنى ھەقىقىي تۈردە ھېس قىلۇى.

بۈئۈن روزا ھېينت كۈنى يېتىنە كەلندر. بى  مۇسننننۇلمنانتر بۇ مۇبارەك  
ھېينت كۈنىندە بىى نە چە مۇسننننتەھەپ ئەمەللەرنى ئمرۇنندايمى ، يەنى بامدات 
ننامى ىندىش كېيىش ئې،ى  ئېچىل،نان،نا دااللەت قىلىنە ۋاقتىندا يەنى بنامدات 

ئې،ى  ئېچىل،ان،ا دااللەت قىلىە ۋاقتىدا ئازراق بىى نەرسننە  نامى ىدىش كېيىش
تاھارەت قىلىمى ،  -يېۋىلىە، ئالتھىا شنننۇكىانە نېمەت بىلدۈرىمى ، پۇسنننلى

 ىىننننىمى نى  متكىتيمى ،  اكى  كىيىملەرنى كىيىمى ، تازىلى  قىلىمى ، 
داقت، مەسننچىتكە قاراپ ماا،اندا ترۋەن ئاۋاز بىلەن ھەمدۇسننانا ئمقۇيمى ، شننۇن

ئىككى ۋاجىب ئەمەلئى بەجا كەلتۈرىمى : ئۇنىى بىىر، سەدىىە فىتىى بېىىا  
 يەنە بىىر، روزا ھېيت نامى ىئى ئمقۇشتىش ئىبارەت.

ى نى بېىىى (رطالف ةدقص) بىىىئچى، ھەربىى مۇسنۇلمان  مقۇم سنەدىىە فىتىى
 -سەۋەنكېىەك. بۇنىڭدىكى مەقسنەت، ئرزىئىى رامى ان ئېيىدا سنادىى قىل،ان 

ياتالىىلىىىئىى ئمرنىئى تملدۇرۇپ، رامى ان روزىسنىئى كامالى،ا يەتكۈزۈشتىش، 
يۇرام ئرتكۈزۈپ، ھېيت  -شنۇنداقت، ھەربىى مۇسنۇلمانئى روزا ھېيتئى يۇشال

يۇشننناللىىىدىش بەھىىمەن قىلدۇرۇشنننتىش ئىبارەت. روزا ھېيتتىكى سنننەدىىە 
تپ، ھېيت نامى ر روزا ھېينت كۈنى سننننۈبھى تاڭ يمرۇپاندىش باشنننن—فىتىى



 

36 

ئمقۇلۇپ بملۇ، ئالدىدا بېىىلسننە يايىننى بملىدۇ. ئۇنىى مىىدارر يېىىم سننائ، 
يەنى ئىككى جىى ئەتىا ىدا بۇپداي، ئۇن، تالىان، قۇرۇق ئۈزۈم ياكى بىى سننننائ 
يمرما، ئار ا بملسنا بملىدۇ، بۇالرنىى شنۇ جايدىكى باھاسى بميىچە  ۇل بەرسىمۇ 

بەپەللەرئە بەرسننىمۇ ياكى مەسننچىتكە بەرسننىمۇ بملىدۇ. سننەدىىە فىتىىنى كەم
 ئميىا، بملىۋېىىدۇ.

ئىككىئچى، باالپەتكە يەتكەن ئەر مۇسنننۇلمان روزا ھېيت نامى ى،ا دايىر  
بملۇشى الزىم. مەيلى سەدىىە فىتىى بملسۇن، ياكى ھېيت نامى ر بملسۇن، ھەر 

ەردۇر، مەللئىككىلىسننىت ناھايىتى سننالماقلى  بىلەن ئمرۇندىلىدى،ان دىئى  ئە
شننۇنداقت ئۇ يەنە، مۇسننۇلمانتر ئارىسننىدىكى ئىتتىىاقلى ، دوسننتلۇق، ئرزئارا 
ھېيتلىىننىە، دوسننتلۇقئى يۈكسننەلدۈرىمى ، ئادەتتە زىدىيەتتە بمل،انترمۇ، بۇ 
مۇبارەك كۈندە ئرزئارا سننناالملىىنننىە، بۇ  ۇرسنننەتتىش  ايدىلىئىە يارىىنننىە، 

ەە بىىى -اقلى ، دوسننتلۇق، بىىئىسننتم دىئى تەشننەببۇس قىلىدى،ان ئىتتىى
بىىر بىلەن ئىئاق ئرتۈشننننتىش ئىبارەت ھەقىىى  روھئى  -ياردەم بېىىا، بىى

نامايان قىلىدۇ. بى  ھەربىى مۇسنۇلمان قېىىئداشتر بۇ مۇبارەك ھېيت كۈنىئى 
ئىتتىىناق، ئرزئنارا يناردەمندە بملۇپ، يايىننننى  !يۇرام ئرتكۈزەيلى -يۇشننننال

نى « قۇرئننان كەرىم»ۇ مۇبننارەك ھېيننت كۈنىنندە ئەمەللەرنى كرپ قىتيلى. ب
تىتۋەت قىلىە، رەسنننۇلۇلتا سنننەللەلتھۇ ئەلەيھى ۋەسنننەللەمەە دۇرۇد سننناالم 

سننننائادەت تىلىسننننەك بملىدۇ، -ئامانلى  ۋە بەيت -يملتپ، ئالتھدىش تىئچ
نى تىتۋەت قىلىننە، « قۇرئننان كەرىم»قەبىىسننننتننانلىىئى زىيننارەت قىلىننە، 

ەك بملىنندۇ. ئەممننا بۇ مۇبننارەك ھېيننت كۈنىنندە روزا مەرھۇمترنى ينناتىىلىسنننن
رەسننننۇلۇلتا بۇ ئىككى ”تۇتمايلى. ھەزرىتى ئرمەر رەزىيەلتھۇ مۇنداق دېەەن: 

كۈندە روزا تۇتۇشنننئى  ەكلىەەن، يەنى سنننىلەر رامى ان روزىسنننىئى ئادا قىلىە  
ئې،ى  ئا ىدى،ان كۈنى )روزا ھېيت كۈنى( بىلەن سننننىلەر قۇربانلى  يەيدى،ان 

)بۇيننارر رىۋايەت  “نى )قۇربننان ھېيننت كۈنى( روزا تۇتۇشننننئى  ەكلىەەنكۈ
قىل،ان(. بۇ مۇبارەك كۈندە، بى  مۇسننننۇلمان قېىىئداشننننتر ئمتتۇرسننننىدىكى 
ئىتتىىاقلىىئى نامايان قىلىىت قالماسننتىش، يەنە، مۇسننۇلمان ئەمەس دوسننتتر 

 ۇلمانبىلەن بمل،ان دوسنننتلۇقئىمۇ نامايان قىلىىنننىمى  الزىم، بى نىى مۇسننن
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قمشننننئىلىىىمى ، دوسننننتلىىىمى ، سننننەبداشننننلىىىمى مۇ بى   -ئەمەس قملۇم
مۇسنننۇلمانترنىى ھېيت كۈنىدىكى ئىتتىىاقلى ، يۇشننناللى  كەيىىياتىدىش 

 بىللە بەھىر ئالسۇن، بەيت تىلىكىمى نى ئۇالرپىمۇ يەتكۈزەيلى.
: ھېيت نامى ىئى جامائەت نامىزىنىي ئوقۇلۇش ئۇس    ۇلى «ر زم ھېي  » 
ئىمام بىلەن ئمقۇ، الزىم، ئۇنى يال،ۇز ئمقۇشىا بملمايدۇ. ئالدر بىلەن  بملۇپ،

ھېيتئىى ئىككى رەك ەت ۋاجىب نامى ر ئمقۇلۇشى كېىەك، بۇ ئىككى رەك ەت 
نننامننازدا ئىككى قمل جەم ى  يەتتە قېتىم قۇالق بنناراۋىىىنندە كرتۈرۈلىنندۇ، ھەر 

ۇلىنندۇ. كمنكېىىننت دەپ تەكبىى ئمق “ئننالتھۇ ئەكبەر”قېتىم قمل كرتۈرئەننندە 
ئۇسننننۇلى مۇننداق: ئالدر بىلەن ئىمام،ا ئىىتىدا قىلىە، روزا ھېيت نامى ر 
ئمقۇشىا نىيەت قىلىئىدۇ، ئاندىش بىى تەكبىى بىلەن نامازپا شۇرۇ قىلىە، سانا 
ئمقۇلىنندۇ، ئنناننندىش كېيىش، ئىككى قملىئى ئۈچ قېتىم قۇالق بنناراۋىىىنندە 

دەپ تەكبىى ئمقۇلىدۇ، ئاندىش ئمڭ  “ئەكبەرئالتھۇ ”كرتۈرۈپ، ئۈچ قېتىم تەكىار
قملىئى سننننمل قملىئىى ئۈسننننتىەە قىلىە كىئدىك ئاسننننتى،ا قميۇپ ئىمام 

ئايەتلەرنى تىڭىننايدۇ، رۇكۇ قىلىئىدۇ، سننەجدىەە با،  -قىىائەت قىل،ان سننۈرە
قميۇلىنندۇ. ئىككىئچى رەك ەتتە قىىائەتتىش كېيىش ئىككى قملىئى يەنە ئۈچ 

دەپ تەكبىى  “ئننالتھۇ ئەكبەر”دە كۈتۈرۈپ ئۈچ قېتىم قېتىم قۇالق بنناراۋىىىنن
ئمقۇلىدۇ، ترتىئچى تەكبىى بىلەن رۇكۇ قىلىئىدۇ، سننننەجدىەە با، قميۇلىدۇ، 

نى ئمقۇپ بمل،ۇ ە ئملتۇرۇپ ئاندىش سنننناالم  “ئەتتەھىيياتۇ”تەشننننەھھۇد يەنى 
سننننىئى ئااتپ  “يۇتبە”بېىىە ناماز تاماملىئىدۇ. نامازدىش كېيىش ئىمامئىى 

بۇ سنۈنئەت مۇئەككەدە ئە تەۋەدۇر(، ئۇنىڭدىش كېيىش دۇئا قىلىئىدۇ، شۇنىى ) 
بىلەن ھېينت ننامى ر  نائالىيىتى ئايىىلىىننننىە، جامائەت ئرزئارا ھېيتلى  

 بىىىئىى ھېيتىئى مۇبارەكلىىىدۇ. -ساالم بېىىىىە، بىى
 -ئايىىىدا، ئالتا تائاالدىش بى  مۇسننننۇلمانترنىى ئىتتىىاقلىىى، بەيت 
ئامانلىىئى، شنننۇنداقت مەملىكىتىمى دىكى ھەر مىللەت  -دىتى ۋە تېئچسنننائا

ئامانلىىئى،  ۈتۈن  -سننننائادىتى ۋە تېئچ -يەلىىئىنى ئىتتىىناقلىىى، بەيت
 !ئىئسانىيەتئىى تىئچلىىى ۋە ياتىىجەملىكىئى تىلەپ دۇئا قىتيلى. ئامىش

  ( ىنلىگەنتەم)مەزكۇر ماقالىنى ئاپتونۇم رميونلۇق ئىسالم دىنى جەمئىيىتى 
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 رامىزان ئېيىغا مۇناسىۋەتلىك بىلىملەر

 روزىنىڭ ئەھكاملىرى
 دە خىتا  قىلى  مۇنۇمق دەيۇۇ:« قۇرئان كەرىم» ئالالھ تائاال

ِينَ  أيدَهاا ﴿يَ  يامُ  َعلَيُكمُ  ُكتَِب  آَمُنوا اَّلذ ِينَ  ََعَ  َكماُكتَِب  الصِّ ٍت َمْعُدوَدا أيِّاًما*  َتتذُقونَ  لََعلذُكم َقْبلُِكم ِمن اَّلذ
وْ  َمِريضاً  ِمْنُكم ََكنَ  َفَمنْ 

َ
ٌَ  َسَفرٍ  ََعَ  أ َِخرَ  أيِّامٍ  ِمن فَِعدذ

ُ
ِيَن يُِطيُقونَهُ  وََعَ  أ عَ  َفَمنْ  ِمسِكٍي  َطَعامُ  فِديَةٌ  اَّلذ  َِخْياً  َتَطوذ

نْ  َِخْيٌ  َفُهوَ 
َ
 ﴾تَعلَُمونَ  ُكْنُتم إِنْ  لَُكم َِخْيٌ  تَُصوُموا َلُ وَأ

مىت ەر!  ىناھالردى  ساق ىتىشىڭالر ئۈچۈا  سى ەردى  ئى ،ى ىك  ىئ  م ﴿تەرجىمىس   
ئۈممەت ەر ە روزا پەرز قى ىتغانديك  سىىىى ەر ىمى روزا پەرز قى ىتدى  گى پەرز روزا سىىىاناق ىى 
كۈن ەردىدۇر. سىى ەردى  كىمك  كېسىەل گولىپ قاك  سەپەر ئۈستىدي گولىپ  روزا تىتالمىغاا 

ەرنىڭ قازاسىت  گاشقا كۈن ەردي تىتسىا  روزىت  )قې ى ىى قاك  ئاجىزلىى گولسا  تىتالمىغاا كۈن 
تۈپەق ىدى ( تىتالماقدىغانالر تىتمىسىىا  كۈن ۈك  ئۈچۈا گى  مىسىىكى   توقغىديك تاماق فىدقە 
گې ىش   زىم  كىمك  فىدقەن  مىقدارىدى  ئارتىق گەرسە  گى ئۆزى ئۈچۈا قاەشىدۇر  ئە ەر 

س ۈرە / -4) ﴾سى ەر ئۈچۈا )روزا تىتماي فىدقە گې ىشتى ( قاەشىدۇر گى سەبالر روزا تىتىش
 (لەرئايەت-082 -081بەقەرە 

يىلى( ش    ەئا  ان ئېيى  ۇم -642يىلى )مىالدىيە -4ئ  الالھ ت  ائ  اال ھى رىيەنى  ي 
مۇسۇلمانالرغا رممىزمن ئېيىۇم بىر ئاي ر زم تۇتۇشنى پەرز قىلۇى. ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە 

 مۇنۇمق دېگەن: دە« قۇرئان كەرىم»
يدَها﴿يَ 
َ
ِينَ  أ يامُ  َعلَيُكمُ  ُكتَِب  آَمُنوا اَّلذ ِينَ  ََعَ  َكَما ُكتَِب  الصِّ  ﴾َتتذُقونَ  لََعلذُكم َقْبلُِكم ِمنْ  اَّلذ

ئ  مۆمىت ەر!  ىناھالردى  ساق ىتىشىڭالر ئۈچۈا  سى ەردى  ئى ،ى ىك   ﴿تەرجىمىس    
 ئايەت(-081بەقەرە  /سۈرە -4) ﴾ئۈممەت ەر ە روزا پەرز قى ىتغانديك  سى ەر ىمى روزا پەرز قى ىتدى

ْن  َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِ  َرِِضَ الُل َعْنُهَما  ابِْن ُعَمَر  َعْن ] 
َ
بُِِنَ اِِلْسَلُم ََعَ ََخٍْس َشَهاَدَِ أ

نذ 
َ
ًدا  اَل إَِلَ إاِلذ الُل وَأ َلَِ َوإِيَتا ُمَمذ َِجِّ َوَصْوِم َرَمَضاَن[ َرُسوُل اللِ َوإِقَاِم الصذ ََكَِ وَالْ ( ءِ الزذ  )َروَا ُ اَبْْلَُخارِيد

ئىىاگىىدۇلىال ئىبت  ئۆمەر ريزىيەلالھى ئەنھىمىىادى  رىۋاقەۇ قى ىتىىىدۇك   پەقغەمبەر ”
ئۈستى،ە قىرۇلغاا  ئى گولسا  گى   ئاساسئەلەقھىسىسىا م مىنداق دې،ەا  ئىسىالم دىت  گەش 

ديپ  ئەلچىس   مىھەممەد ئەلەقھىسسا م ئالالھتىڭ گەرھەق ئالالھتى  گاشىقا ھې  ئىالھ قوق
رامىزاا روزىس   دي  ىداھ ىى گې ىغ  پەرز ناماز رن  ئادا قى ىغ  زاكاۇ گې ىغ  ھەج قى ىغ

 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا(“  تىتىشتى  ئىباريۇ.
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ر زىنىي لۇغەتتىكى مەنىس    ى: ئۆزىنى بىر نەرس    ىۇىن مەنئى قىلىش دېگەنلىك 
مەنىسى: تاڭ يورۇغانۇىن باشالپ كۈن پاتقانغا قەدەر   بولۇپ  شەرىئەت ئىستېمالىۇىكى

ئ  اي  اللىق -ئىچمەك ۋە ئەر-ئ  الالھ ت  ائ  االغ  ا ئىا  ادەت قىلىش نىيىتى بىلەن يېمەك
 مۇناسى ەتتىن ئۆزىنى چەكلەش دېگەنلىكتۇر.

زىسىنى ئايەت ۋە ھەدىسلەردىن ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى  رممىزمن ر  يۇقىرىقى
تۇتۇش ھەر بىر مۇسۇلمانغا يۈكلەنگەن ئىسالم دىنىمىزدىكى بەش پەرزنىي بىرسى 

ئىنكار قىلغان كىشى دىنۇىن چىقىۇۇ  ر زىنى  ھېسابلىنىۇۇ  ر زىنىي پەرزلىكىنى
ئۆزرىسىز تەرك ئەتكەن كىشى ئېغىر گۇناھكار بولىۇۇ. شۇىا  ھەر بىر مۇسۇلمان كىشى 

بولمايۇىغان دىنىي  زىنىي باش تارتسا قەتئىيرممىزمن ر زىسىنى تۇتۇشنى ئۆ
دەپ بىلى   ئۇنى ئۆز ۋمقتىۇم  شەرىئەت كۆرسەتكەن شەكىلۇە  كامىل ئادم  مەجاۇرىيىتى

ھالەتتە رممىزمن  قىلىشقا تىرىشىشى كېرەك. پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم ئۆزرىسىز
ىنى نىي ئېغىرلىقر زىسىۇىن ھەتتا بىر كۈننى ر زم تۇتماي ئۆتكۈزگەن كىشىنىي گۇناھى

 بايان قىلى  مۇنۇمق دېگەن:
ِِب ُهَرْيَرََ 

َ
ْفَطرَ  نْ مَ : َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِ َرِِضَ الُل َعْنُه ]َعْن أ

َ
 ْْيِ غَ  ِمنْ  َمَضانَ رَ  ِمنْ  يَْوًما أ

ْهرِ  ِصَيامُ  َيْقِضهِ  لَمْ  َمَرٍض  َواَل  ُعْذرٍ  ( َوإِنْ  الذ  َصاَمُه[     )َروَا ُ اَبْْلَُخارِيد
ئەلەقھ   ئەگى ھىريق ي ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر سىىىەل ەلالھى”

سا مەۇ تىرۇپ گى ير كۈن ۈك روزىت  -ديسەل ەم مىنداق دې،ەا  رامىزاا ئېيىدا ئۆزرىسىز  ساق
قىاا تەقدى دىمى ئىنىڭ ئورنىت  تولدۇرالماقدۇ تەرك ئەتكەا كىشىىى   ئە ەر گى  ئۆمۈر روزا تىت

 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا(“ )ساداگىت  تولدۇرالماقدۇ(.

 رامىزاننىڭ كىرىشى
ئاي رممىزمن -7بويىچە  رممىزمن ر زىس    ىنى تۇتۇش ھەر يىلى ھى رىيە ك الېنۇمرى

چە بويى كىرىش  ى بىلەن باش  لىنى   بىر ئاي دمۋمم قىلى   ھى رىيە كالېنۇمرى ئېيى
ئېيى كىرىش  ى بىلەن ئاياغلىش  ىۇۇ. رممىزمن ر زىس  ىنى تۇتۇش  نى  ئاي  ش  ەۋۋمل-01

باش  الش ۋە ئاياغالش  تۇرۇش  تا ش  ەرىئەت بەلگىلىمىس  ى بويىچە ئاي كۆرۈش ئاس  اس 
بارلىق مۇسۇلمانالر ر زم تۇتۇش ۋە ئېغىز ئېچىش كۈنلىرىنى  قىلىنىۇۇ  ش ۇ سەۋەبتىن

كۈنى كۈن -47نى  ي ۋە رممىزمن ئېيىنى  ي ئېنىق بەلگىلەش ئۈچۈن ش    ەئا  ان ئېيى
 پاتقانۇىن كىيىن يېڭى ھىالل ئاينى كۆرۈشكە تىرىشىشى كېرەك.

 بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنۇمق دېيىلگەن:
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ِِب  نْ عَ  ]
َ
ََ  أ ِ  ُصوُموا: َسلذمَ وَ  لَْيهِ عَ الُل  اللِ َصّلذ  ُسوُل رَ  اَل : قَ  اَل قَ الُل َعْنُه  َرِِضَ  ُهَرْيَر فِْطُروا، وَ  ُرْؤيَتِهِ ل

َ
ِ  أ ،  ْؤيَتِهِ رُ ل

ْكِملُوافَ  لَْيُكمْ عَ  مذ غُ  إِنْ فَ 
َ
ََ الْ  أ  ثَلثَِي [  )َروَا ُ الُْمْسلُِم( ِعدذ

قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م مىنداق ئەگى ھىريق ي ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ ”
دې،ەا  رامىزانتىڭ ئېيىت  كۆرۈپ روزا تىتىشت  گاشالبالر  شەددالتىڭ ئېيىت  كۆرۈپ ھېيى  

ئاقت  كۆريلمىسەبالر  شەئباا ئېيىت  ئوتتىز كۈا قى ىپ  قى ىڭالر  ئە ەر ھادا گىلىت ىق گولىپ
 ىۋاقەۇ قى غاا()مىس ىم ر“ ئاندى  روزا تىتىبالر. توشقىزۇپ

  ئاسمانۇم ئاينى كۆرۈشكە توسقۇنلۇق قىلىۇىغان   قىس قىس ى  ھاۋم ئوچۇق بولۇپ
بۇلۇت  تۇمان قاتارلىق نەرسىلەر بولمىسا رممىزمن ئېيىنىي كىرگەنلىكى ئاينى كۆرۈش 

اي ئ ئارقىلىق بېكىتىلىۇۇ. مۇبادم ئاسمان بۇلۇتلۇق ياكى تۇمانلىق بولغان سەۋەبلىك
ئىمكانىيىتى بولمىس   ا ش   ەئاان ئېيىنى ئوتتۇز كۈن قىلى  تولۇقالپ ئانۇىن كۆرۈش 

 ر زم تۇتۇش كېرەك.

 روزىنىڭ پەرز بولۇش شەرتلىرى
رممىزمن ئېيىنىي ر زىس  ىنى تۇتۇش تۆۋەنۇىكى ش  ەرتلەرنى ھازىرلىغان كىش  ىلەرگە 

 پەرز بولىۇۇ :
كېرەك   ۇم  بولۇشىجايىھوشى ( ئەقلى 4كېرەك   ( ر زم تۇتقۇچى مۇسۇلمان بولۇشى0

( ر زم تۇتقۇچى 1كىشىلەرگە ر زم تۇتۇش پەرز ئەمەس بىھوش ئەقلىۇىن ئازغان ياكى 
 كېرەك  بۇ ھەقتە پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: باالغەتكە يەتكەن بولۇشى

ََ َحَّتذ يَْس  الذائِمِ  نْ عَ  ثََلثَةٍ  َعنْ  الَْقلَمُ  ُرفِعَ  قَاَل  الُل َعلَْيِه وََسلذمَ  َصّلذ  الذِِبِّ  نْ عَ  َرِِضَ الُل َعْنهُ َعِِلٍّ  نْ عَ ]  تَْيِق
ِِبِّ  وََعنْ  بُو َداُوَد( الَْمْجُنونِ  وََعنْ  ََيَْتلِمَ  َحَّتذ  الصذ

َ
 َحَّتذ َيْعِقَل[  )َروَا ُ أ

ئەل  ئىبت  ئەگى تالىپ ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ”
 م مىنداق دې،ەا  ئۈچ تۈرلۈك ئاديمتىڭ  ىناھ  ەاتى لەنمەقدۇ  قەن   ئىە ىغاا ئەلەقھىسسا

 كىش  ئوقغانغىچە  سەگىي گالىالر گا غەتكە قەتكۈچە  ئەق ىدى  ئازغاا كىش  ساقاقغىچە
 )ئەگى دادۇد رىۋاقەۇ قى غاا(  “.( ىناھ  ەاتى لەنمەقدۇ ى رنىڭئ)

ر زم تۇتس    ا تەن س    االمەتلىكىگە زىيان ( تەن س    االمەتلىكى نورمال بولۇش    ى  2
بولغان كىش  ى كېس  ەل بولۇپ  ر زم  يەتمەيۇىغان بولۇش  ى كېرەك. ئەگەر ر زم تۇتماقچى

ە ۋ ياكى ساقىيىشى كېچىكى  كېتىۇىغان تۇتس ا كېس ىلى ئېغىرلىش ى  كېتىۇىغان
كېس   ەلگە ئۆزگىرى  قالىۇىغان ئېھتىماللىق ئېغىر باش   قا بىر  ياكى كېس   ىلىنىي

س    اقايغانۇىن كېيىن قازمس    ىنى  بۇ كىش    ى ر زم تۇتۇش    نى كېچىكتۈرۈپ  بولس    ا 
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 تولۇۇرۇۋملسا بولىۇۇ  ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنۇمق دېگەن:
ٌَ  َسَفرٍ  َع أو َمِريضاً  ِمنُكم َكنَ  َفَمن َمعُدوداٍت  أيِّاماً ﴿ َِخرَ  أيِّامٍ  ِمن فَِعدذ

ُ
 ﴾أ

سى ەردى  كىمك  كېسەل گولىپ قاك  گى پەرز روزا ساناق ىى كۈن ەردىدۇر. ﴿تەرجىمىسى   
سىەپەر ئۈستىدي گولىپ روزا تىتالمىغاا گولسا  تىتالمىغاا كۈن ەرنىڭ قازاسىت  گاشقا كۈن ەردي 

 ئايەت(-082بەقەرە / سۈرە -4) ﴾تىتسىا
كۈنلۈك ياكى ئۇنىڭۇىن ئاز مۇددەتلىك  02شەرت. يەنى  ( ئۆز يۇرتىۇم مۇقىم بولۇشى2

ېتىردىن ئارتۇق مۇساپىنى باسقان مۇساپىر كىشى سەپەردە كىلوم 87سەپەرگە چىقى   
ر زم تۇتماي  كېيىن يۇرتىغا قايتقانۇم قازمسىنى تۇتۇپ تولۇۇرۇۋملسا بولىۇۇ. لېكىن  
سەپەر شارمئىتى ياخشى بولۇپ  ئۇ ئادەم يول ئۈستىۇە ياكى بارغان جايىۇم ر زم تۇتۇشقا 

 ر زم تۇتقىنى ياخشىرمق.توسالغۇ بولغۇدەك بىر ئەھ مل بولمىسا  ئۇنىي 
 
َ
ِ  فَِمنذا  وََسلذمَ  الُل َعلَْيهِ  اللِ َصّلذ  َرُسولِ  عَ مَ  َنْغُزو نذاكُ الُل َعْنُه قَاَل : ِِضَ رَ ِعيِد اْلُْدرِىِّ سَ  ِب ]َعْن أ ائ  َوِمنذا مُ الصذ

ائِمِ  الََعَ  الُْمْفِطرُ  ََيِدُ  فَل الُْمْفِطُر، ائِمُ  َوالَ  صذ ْ  ََعَ  الصذ نذه َرْونَ وا يَ نُ َك ، وَ رِ طِ فْ مُ ال
َ
ًَ  وََجدَ  َمنْ  أ  وََجدَ  نْ ، ومَ فَحَسنٌ  فََصامَ  قُوذ

ْفَطرَ  َضْعًفا
َ
 [   )َروَا ُ الُْمْسلُِم(فَحَسنٌ  فَأ
ئەگى سىەئىد ەىدرى ريزىيەلالھى ئەنھى مىنداق ديقدۇ  گىز پەقغەمبەر سەل ەلالھى ئەلەقھ  ”

چىقتىق  ئارىمىزدا روزا تىتقانالرمى  تىتمىغانالرمى گار ئىدى. روزا ديسەل ەم گى ەا گى  ە غازاتقا 
گى ىت  ئەقىب ىمەقتت   چۈنك  ئى ر  كىمتىڭ روزا تىتقىديك -تىتقىانالر گى ەا تىتمىغانالر گى 

تاقىت  گولسىا  ئىنىڭ روزا تىتقىت  قاەش   كىمتىڭ روزا تىتقىديك ماغدۇرى گولمىسا  ئىنىڭ 
 رىۋاقەۇ قى غاا( )مىس ىم “پ قاراقتت .تىتمىغىت  قاەش   دي

شەرت. ئايال كىشىنىي ھەيز كۆرگەن ياكى  ( ئايالالر ھەيز ۋە نىفاستىن پاك بولۇشى6
شۇىا  بۇنۇمق ئەھ ملۇم ئايالالر  نىفاسۇمر بولغان كۈنلىرىۇە ر زم تۇتۇشى مەنئى قىلىنىۇۇ.

ر زىسىنىي قازمسىنى تۇتۇپ قالۇۇرۇپ  ھەيزدىن ياكى نىفاستىن پاكالنغانۇم ر زىسىنى 
 تولۇۇرۇشى كېرەك. بۇ ھەقتە ئىمام مۇسلىم توپلىغان بىر ھەدىستە مۇنۇمق دېيىلگەن:

ِ ََع  نْ عَ  ] َْ  ِصيبُنَايُ  ََكنَ : الَْت قَ َشَة َرِِضَ الُل َعنْهاَ ئ ِ وْمِ ال بَِقَضاءِ  َفنُْؤَمرُ  ذَل َِ [ )َروَا ُ اَبْْلَُخارِ  بَِقَضاءِ  نُْؤَمرُ  َواَل  ، صذ َل (الصذ  يد
ئائىشىىە ريزىيەلالھى ئەنھا مىنداق دې،ەا  گىز پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىسىىا متىڭ زامانىدا  ھەقز ”

گولغاندا تىتىشىىىقا گىق ۇ تتىق. ئەمما كۆر ەا كۈن ى ىمىزدي تىتالمىغاا روزىتىڭ قازاسىىىىت  پاك 
 )گىەارى رىۋاقەۇ قى غاا( “نامازلى ىمىزنىڭ قازاسىت  ئوقىشقا گىق ۇلماقتتىق.

  ئۇنىي شۇ كۈنلۈك ر زىسى زىۇمر ھالىتىۇە ھەيز كۆرۈپ قالس ائەگەر ئايال كىش ى ر 
ىر ببۇزۇلىۇۇ. لېكىن  رممىزمننىي ھۆرمىتىنى قىلى   شۇ كۈننىي ئىپتار ۋمقتىغىچە 
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 ئەۋزەل ھېسابلىنىۇۇ. نەرسە يېمەسلىكى
ئۆزىنىي ياكى بوۋىقىنىي س    اغالملىقىغا تەس    ىر  بولۇپھ امىلى ۇمر ( ئ اي الالر 7

تولۇۇرۇۋملس  ا بولىۇۇ  باال  قورقس  ا  ر زم تۇتماي  كېيىن قازمس  ىنى تۇتۇپ يېتىش  ىۇىن
 زم قورقس  ا ر ئايالمۇ ر زم تۇتس  ا ئۆزىگە ياكى بوۋىقىغا تەس  ىر يېتىش  تىن ئېمىتى متقان

 تۇتماي  كېيىن قازمسىنى تۇتۇۋملسا بولىۇۇ.
 ٍْ ِ نَِس بِْن َمال

َ
َرِِضَ الُل َعْنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم:  إِنذ الَل َوَضَع َعِن الُْمَسافِِر ]َعْن أ

 ْ وَْم َعِن الُْمَسافِِر وََعِن ال َلَِ وَالصذ بُو َداُوَد(َشْطَر الصذ
َ
ُْبَّل[  )َروَا ُ أ

ْ
 ُمْرِضِع وَال

ئەنەس ئىبت  مالىك ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م ”
مىنداق دې،ەا  ئالالھ تائا  مىساپى دى  )تۆۇ ريكئەت ىك( پەرز نامازنىڭ قې ىمىت  قەب،ى  ەتت  دي 

ئاقالدى  )كېيى  قازاسىت  قى ىغ شەرت  گى ەا( ھامى ىدار اقالدى   مىساپى دى   گا  ئېمىتىۋاتقاا ئ
 )ئەگى دادۇد رىۋاقەۇ قى غاا(“ روزا تىتىشت  قەب،ى  ەتت .

تۈپەيلى ۇىن رممىزمن ۇم ر زم تۇت المىغانالر  كېيىن  س    ەۋەبلەر لېكىن  يۇقىرىقى ۇەك
 چوقۇم ر زم تۇتالمىغان ھەر بىر كۈنگە بىر كۈنۇىن قازمسىنى تۇتۇشى كېرەك. 

( ر زم تۇتۇش پەرز بولغان لېكىن  قېرى  كەتكەنلىكتىن ياكى ئېغىر بىر كېس  ەلگە 8
زمدىال قادىر  گىرىپتار بولۇپ كېس    ىلى ئۇزمققا س    وزۇلۇپ كەتكەنلىكتىن ر زم تۇتۇش    قا

كىش    ىلەر رممىزمن ئېيىۇم ر زم تۇتمايۇۇ  لېكىن  تۇتمىغان ھەر بىر كۈن بواللمايۇىغان 
ئىچمەك بىلەن تەمىنلەي  ۇۇ  ي  اكى ئۇنى  ي -ر زىنى  ي بەدىلىگە بىر كەماەغەلنى يېمەك

 قىممىتىۇىكى پۇلنى بېرىۇۇ  مانا  ىۇىيە دېيىلىۇۇ.

ِيَن يُِطيُقونَُه فِْديَةٌ ﴿ ن تَُصوُمواْ َِخْْيٌ لذُكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن  وَََعَ اَّلذ
َ
ُ وَأ َع َِخْْيًا َفُهَو َِخْْيٌ لذ  ﴾َطَعاُم مِْسِكٍي َفَمن َتَطوذ

روزىت  )قې ى ىى قاك  ئاجىزلىى تۈپەق ىدى ( تىتالماقدىغانالر تىتمىسا  كۈن ۈك   ﴿تەرجىمىس   
فىدقەن   مىقداردى  ئارتىق كىمك  ئۈچۈا گى  مىسكى  توقغىديك تاماق فىدىيە گې ىش   زىم. 

گەرسە  گى ئۆزى ئۈچۈا قاەشىدۇر. ئە ەر گى سەبالر  روزا تىتىش سى ەر ئۈچۈا )روزا تىتماي 
  ئايەت(-082بەقەرە  /سۈرە -4) ﴾ىشتى ( قاەشىدۇرفىدىيە گې 

 روزىنىڭ پەرزلىرى
 ئۇالر تۆۋەنۇىكىچە : ر زىنىي پەرزلىرى ئىككى بولۇپ 

. ر زم تۇتۇش    نى نىيەت قىلىش. يەنى ر زم تۇتماقچى بولغان كىش    ى كۆىلىۇە ر زم 0
 ئېرىش    ىش    نىتۇتۇش ئارقىلىق ئالالھ تائاالنىي ئەمرىنى ئورۇنالش ۋە ئۇنىي رمزىلىقىغا 

مەقسەت قىلىش الزىم. ئەگەر بىر كىشى نىيەت قىلىشنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا  شۇ كۈنى 
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چۈشكىچە نىيەت قىلى ملسا بولىۇۇ. نىيەت قىلىشتا مەيلى ئاغزمكى نىيەت قىلسۇن ياكى 
 ئوخشاش. كۆىلىۇە نىيەت قىلسۇن ھەممىسى

َ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ عَ ]
ْ
ِ : وُل قُ يَ  مَ لذ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلذ َص  اللِ  وَل سُ رَ  ُت عْ مِ قال : سَ  هُ نْ عَ  اللُ  ِِضَ رَ  اِب طذ اْل  إ

 مَ نذ
َ
 اُل مَ عْ ا اْْل

 ِ ِ ، وَ اِت يذ الِّ ب  إ
 )ُمتذَفٌق َعلَْيِه( [ ىوَ نَ  امَ  يءٍ رِ امْ  ُكِّ ا لِ مَ نذ

ئۆمەر ئىبت  ەەتتاب ريزىيەلالھى ئەنھىنىڭ پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا متىڭ مىنداق دې،ەن ىكىت  ”
ئاب ىغان ىق  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇ  ھەقىقەتەا ئەمەل ەر نىيەتكە گاغ ىى  ھەر گى  كىش  ئۈچۈا ئۆزىتىڭ 

 )گى لىككە كې ىت،ەا ھەدىس(“ نىيەۇ قى غىت  گولىدۇ.
-ئىچىش ۋە ئەر-. س    ۈبھى يورۇغانۇىن باش    الپ كۈن ئولتۇرغانغا قەدەر يېيىش4

 ئالالھ تائاال مۇنۇمق دېگەن:ئاياللىق مۇناسى ەتتىن ئۆزىنى چەكلەش. بۇ ھەقتە 
تِمدو﴿

َ
ْسَوِد ِمَن الَْفْجِر ُثمذ أ

َ
ِِ اْل َْي

ْ
ْبَيُض ِمَن اْل

َ
ُِ اْل َْي

ْ
َ لَُكُم اْل ُبواْ َحَّتذ يَتََبيذ َياَم إََِل الَوُُكُواْ وَاْشَ  ﴾لذْيلِ اْ الصِّ

قورۇغاا( غا قەدير تاك  تابتىڭ ئاق قىپ  قارا قىپىدى  ئاق ى غاا )قەن  تاڭ ﴿تەرجىمىس   
 ئاقەۇ(-087 گەقەري /سۈري -2) ﴾قەبالر  ئىچىڭالر  ئاندى  كەچ كى  ۈچە روزا تىتىبالر

تەرمۋىم نامىزى ئوقۇش ئاالھىۇە  رممىزمن ئېيىۇم ھەر ئاخشىمى يىگىرمە رەكئەت
تەكىتلەنگەن ئىشالردىن بولۇپ  تەرمۋىم نامىزى بىلەن بىرگە قۇرئاننى تامام قىلىشنىي 
پەزىلىتىمۇ ئىنتايىن كۆپ. شۇىا  مۇسۇلمانالر بۇ ئايۇم قۇرئاننى ئىنتايىن كۆپ ئوقۇشى  
بولسا بىر قانچە قېتىم قۇرئاننى تامام قىلىشى الزىم. ئۇنىڭۇىن باشقا  رممىزمن ئېيى 

 بۇ ئاي  ئالالھ تائاال تىلەكتە بولۇشقا تېگىشلىك-بەنۇىلەر ئالالھ تائاالغا  كۆپلەپ دۇئا
 :ھىۇە توختىلى  مۇنۇمق دېگەنھەقتە ئاال

اِع إِذَا َدََعِن فَلْيَْستَِجيبُواْ ِِل َوَْلُْؤمِنُ ﴿ ِجيُب َدْعَوََ الذ
ُ
َْ ِعبَادِي َعِنِّ فَإِِنِّ قَرِيٌب أ َ ل

َ
  ﴾ُدونَ واْ ِِب لََعلذُهْم يَرْشُ َوإِذَا َسأ

)ئى رغا ئېيتىپ قوي( )ئ  مىھەممەد!( مېتىڭ گەندى ى ىم سەندى  مەا توغ ۇلىق سورىسا  ﴿
مەا ھەقىقەتەا ئى رغا قېقىتدۇرمەا  مابا دۇئا قى سا  مەا دۇئا قى غىچىتىڭ دۇئاسىت  ئىجاگەۇ 
 ﴾قى ىمەا  ئى ر توغ ا قول تېپىغ ئۈچۈا مېتىڭ ديدىتىمت  قوگىل قى سىا دي ئىمانىدا چىڭ تىرسىا

 ئاقەۇ(-081گەقەري  /سۈري -2)

غا ۋە ر زى ر زىسىنىي  پەرزلىكىتائاال رممىزمن   ئالالھ بۇ ئايەتكە قارميۇىغان بولساق
ئۆزىنىي دۇئاالرنى ئاىلىغۇچى ۋە  دمئىر ھۆكۈملەر ھەققىۇە توختالغانۇىن كېيىنال 

ئېيىنىي رممىزمن  جاكارلىغان. مانا بۇ بىزگە ئى ابەت قىلغۇچى زمت ئىكەنلىكىنى
تىلى ملىۇىغان ئەڭ ياخشى پۇرسەت تىلەكلىرىمىزنى كۆپلەپ -پەرۋەردىگارىمىزدىن دۇئا

 ئىكەنلىكىنى چۈشەنۇۈرىۇۇ.
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 روزا تۇتۇشتىكى مۇستەھەپ ئەمەللەر
ئەلەيھى ۋەسەللەم كۆپىنچە ۋمقىتالردم  پەيغەماەر سەللەلالھۇ مۇستەھەپ دېگىنىمىز:
 س  اۋمبقا-مۇس  تەھەپ ئەمەللەرنى ئورۇنلىغان كىش  ى ئەجىر ئورۇنلىغان ئەمەللەر بولۇپ 

 ۇۇ. ر زم تۇتقان كىشى ئۈچۈن مۇستەھەپ بولىۇىغان ئىشالر تۆۋەنۇىكىچە:سازمۋەر بولى
 يېيىش. ( ئازرمق بولسىمۇ سوھۇرلۇق0

ٍْ ]َعْن  ِ نَِس بِْن َمال
َ
ُحورِ بََرَكًة[ َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ اللُ أ ُروا فَإِنذ ِف السذ  َعلَْيِه وََسلذَم تََسحذ
 )ُمتذَفٌق َعلَْيِه(

ئەنەس ئىبت  مالىك ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م مىنداق ”
 ھەدىس()گى لىككە كې ىت،ەا “ گەرىكەۇ گار. قەبالر  چۈنك  سوھىرلىقتا دې،ەا  سوھىرلىق

ئىپتارغا ئالۇىرمش. بۇ  كېچىكتۈرۈپ ئ اخىرقى ۋمقتى ۇم يېيىش  ( س    وھۇرلۇقنى4
 : ھەقتە پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن

 
َ
نذ  ْنهُ عَ الُل  ِِضَ ي رَ ارِ فَ غِ الْ  رِّ ذَ  ِِب ]َعْن أ

َ
مذِِت  زَاُل  تَ اَل  :اَل قَ  َسلذمَ وَ  لَْيهِ عَ الُل  اللِ َصّلذ  ُسوَل رَ  أ

ُ
لُواعَ  امَ  ْْيٍ ِبَ  أ  جذ

ُروااِْلِ  ِخذ
َ
ْحَُد(ُحورَ السد  ْفَطاَر وَأ

َ
 [   )َروَا ُ أ

ئەگى زيرىل غىفارى ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م مىنداق ”
ە ھەمىشقەقدىكەا ئى ر  كېچىكتۈرۈپ دې،ەا  ئۈممىتىم ئىپتارن  گالدۇر قى ىدىكەا  سوھىرلىقت 

 )ئىمام ئەھمەد رىۋاقەۇ قى غاا(“ قاەشى ىى ئۈستىدي گولىدۇ
 ئاخىرقى ۋمقتى توغرىسىۇم پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:  سوھۇرلۇقنىي

ْرنَا َمَع َرُسوِل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم ُثمذ ُقْمَنا إََِل الصذ  َِ قُلُْت َكْم ََكَن بَيْ ]َعْن َزْيِد بِْن ثَابٍِت قَاَل تََسحذ َنُهَما َل
)  الرذُجُل ََخِْسَي آيًَة[   )َروَا ُ اَبْْلَُخارِيد

ُ
 قَاَل قَْدُر َما َيْقرَأ

  گىز پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م گى ەا  زيقىد ئىبت  ساگى  ريزىيەلالھى ئەنھى مىنداق دې،ەا”
 پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا مدى   سوھىرلىققېدۇق  ئاندى  نامازغا تىردۇق  مەا  گى  ە سوھىرلىق

ديپ سورىسام  پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م  -گى ەا ئەزانتىڭ ئارى ىقىدا قانچى ىك داقى  ئۆتىدۇپ
 ديپ جىىاداب-قىرئىىاا كەرىمىىدى  ئەل ىىىك ئىىاقەۇ ئوقىپ گولغىچى ىىىك داقىىى  ئۆتىىىدۇ

 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا(“ گەردى.

نامىزىغا ئەزمن چىققان ۋمقى  دەل س   وھۇرلۇق يەنى مۇنۇمقچە ئېيتس   اق  بامۇمت 
 توختىتىش ۋمقتى ھېسابلىنىۇۇ. يېيىشنى

 قىلىشتىن يىرمق تۇرۇش.ماجىرم -( بىھۇدە سۆز  يالغانچىلىق  جېۇەل1

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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ِِب  نْ عَ ] 
َ
ََ  أ َحُدُكْم َصائًِما فََل يَْرفُْث َواَل  ُهَرْيَر

َ
 َرِِضَ الُل َعْنُه َعْن الذِِبِّ َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم قَاَل: إَذا ََكَن أ

 ٌْ ِ ْو َشاَتَمُه فَلَْيُقْل: إِنِّ َصائٌِم[ )َروَا ُ َمال
َ
 (اطذ ؤَ  مُ ِِف  ََيَْهْل، فَإِْن اْمُرٌؤ قَاتَلَُه أ

لالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م مىنداق ئەگى ھىريق ي ريزىيە”
دې،ەا  سىى ەردى  كىمك  روزىدار گولسىا  قاماا ئىشىالرن  قى مىسىا  نادان ىى قى مىسىا  

)ئىمام “ ئە ەر گى يرس  ئىنىڭ گى ەا جېديل ەشسە  قاك  ئىن  تى  ىسا  مەا روزىدار دېسىا
 مالىك رىۋاقەۇ قى غاا( 

ِِب  نْ عَ ]
َ
ََ  أ ِب  ُهَرْيَر ْ ْكِل وَالِشد

َ
َياُم ِمْن اْْل َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم: لَيَْس الصِّ

َياُم ِمْن اللذْغِو وَا ، الصِّ ِْ  لرذفَِث[ )َروَا ُ اَلاِكُم(َفَق
ئەگى ھىريق ي ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىىسىىىا م مىنداق ”

قەنە گىھىدي   ىناھ  ئىچىشىىتى  ئۆزىت  تارتىشىىال روزا گولماقدۇ  روزا دې،ەا-دې،ەا  پەقەۇ قەپ
 )ھاكىم رىۋاقەۇ قى غاا( “ھەرىكەت ەردىتمى ئۆزىت  تارتىشتىر.-گولىدىغاا سۆز

( ئىپت ارنى خورما بىلەن قىلىش. ئىپتار قىلغانۇم ئېغىزنى خورما بىلەن ئېچىش  2
 ئەگەر خورما بولمىسا سۇ بىلەن ئېچىش ياخشىۇۇر.

َحُدُكْم فَلُْيْفِطْر عَ الُل  ِِضَ رَ ْن َسلَْماَن بِْن ََعِمٍر عَ ]
َ
ْفَطَر أ

َ
ْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم: إَذا أ

ْ  ََعَ َتْمٍر فَإِْن لَْم ََيِْد فَلُْيْفِطْر ََعَ َماٍء فَإِنذُه َطُهوٌر[  )َروَا ُ   (يد ذِ مِ الَّتِّ
قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م سەلماا ئىبت  ئامى  ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ ”

مىنداق دې،ەا  سىى ەردى  گى اد ئىپتار قى سىا ئېغىزىت  ەورما گى ەا ئاچسىا  ئە ەر ەورما 
 )تى مىزى رىۋاقەۇ قى غاا(“  گولمىسا سى گى ەا ئاچسىا  چۈنك  سى پاكتىر. 

 ( ئىپتار قىلىۇىغان چاغۇم دۇئا قىلىش.2

ِ  إِنذ  َسلذمَ وَ  لَْيهِ عَ الُل  اللِ َصّلذ  ُسوُل رَ  اَل قَ  ُقوُل:يَ َرِِضَ الُل َعْنُهَما  َعاِص الْ  نِ بْ  ْمِروعَ  نَ بْ اللِ  ْبدِ عَ ]َعْن   ائِمِ لصذ ل
ِ فِ  ْندَ عِ  ًَ َلَ  ْطرِ  [   )َروَا ُ اْبنُ تُ  امَ  ْعَو  (ةَ اجذ مَ  َردد

قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئاگدۇلال ئىبت  ئەمى  ئىبت  ئاس ريزىيەلالھى ئەنھىمادى  رىۋاقەۇ ”
روزىدار كىشىتىڭ ئىپتار داقتىدا  ئەلەقھ  ديسىەل ەم مىنداق دې،ەا  شۈگھىسىزك  سىەل ەلالھى

 )ئىبت  ماجە(“ قى غاا دۇئاس  ريۇ قى ىتماقدۇ

 وَاْبَتلذ َسلذَم وَ قَاَل ََكَن َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه َرِِضَ الُل َعْنُهَما  ابِْن ُعَمَر  ]َعْن 
ُ
َمأ ْفَطَر قَال: َذَهَب الظذ

َ
 ِت إَِذا أ

ْجُر إِنْ 
َ
بُو َداُوَد( الُْعُروُق َوَثَبَت اْل

َ
 َشاَء الُل[ )َروَا ُ أ

ئەلەقھ  ديسەل ەم  ئىبت  ئۆمەر ريزىيەلالھى ئەنھىما مىنداق دې،ەا  پەقغەمبەر سەل ەلالھى”

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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  ئالالھ ەالىسا  ئەجى  مىقىمالشت   م ەندىنەئىپتار قى غاا چاغدا  ئىسسىزلىق كەتت   تومىر ر 
 )ئەگى دادۇد رىۋاقەۇ قى غاا(“ ديقتت .
قۇرئان »ئېھس    اننى كۆپ قىلىش  -س    ەدىقە ( رممىزمن ئېيىۇم س    ېخىي بولۇپ6
تەساىم ئېيتىش ۋە پەيغەماەر -نى كۆپ ئوقۇش  كېچىۇە قىيامۇم تۇرۇش  زىكىر« كەرىم

الزىم. بۇ جەھەتتە پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ئەلەيھىسساالمغا كۆپ دۇرۇت يولالش 
 ئەڭ ياخشى ئۈلگە ھېسابلىنىۇۇ.

ْجَودُ َما يَُكوُن ِف َشْهرِ َرَمَضاَن  اٍس بذ عَ  نِ بْ  اللِ  دِ بْ عَ  نْ عَ ]
َ
َْْيِ وَأ

ْ
ْجَوَد الذاِس بِاْل

َ
ََكَن الذِِبد َصّلذ الُل َعلَْيهِ وََسلذَم أ

نذ ِجْبِيَل ََكنَ 
َ
لذَم الُْقْرآَن يَلَْقا ُ ِف ُكِّ ََلْلٍَة ِف َشْهرِ َرَمَضاَن َحَّتذ يَنَْسلَِخ َيْعرُِض َعلَْيِه َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه وَسَ  ِْل

) يِح الُْمرَْسلَِة[  )َروَا ُ اَبْْلَُخارِيد َْْيِ ِمْن الرِّ
ْ
ْجَوَد بِاْل

َ
 فَإَِذا لَِقَيُه ِجْبِيُل ََكَن أ

 گەك ئاگدۇلال ئىبت  ئاگباس ريزىيەلالھى ئەنھىما مىنداق دې،ەا  پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م”
. گولىپمى رامىزاا ئېيىدا جىب ىئىل ئەلەقھىسسا م گى ەا ئىچ اشقاا چاغ ى ىدا سىېخ  ئىدى

تېخىمى سىېخىي ىشىپ كېتەتت . جىب ىئىل ئەلەقھىسسا م رامىزاندا ھەر كېچىس  پەقغەمبەر 
سىىىىسىىىىا م گى ەا ئىچ ىشىىىىىپ ئىنىڭغا قىرئاا كەرىمت  تەلىم گې يتت   جىب ىئىل ئەلەقھى

ئەلەقھىسىسىا م گى ەا ئىچ اشىقاا چاغ ى ىدا پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىسىىا م ەەق لىك ئىشالردا 
 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا(“ گەك سېخىي ئىدى. قامغىرلىق گىلىتت  ئې ىپ كەل،ەا شامالدىتمى

َياُم وَالُْقْرآُن يَْشَفَعاِن َعْبِد اللِ بِْن َعْمٍرو ]َعْن  نذ َرُسوَل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم قَاَل: الصِّ
َ
َرِِضَ الُل َعْنُهَما أ

َياُم: َربِّ إِِنِّ َمَنْعتُ  ْعِِن فِيِه، َويَُقوُل الُْقْرآُن: َمَنْعُتُه الذْوَم بِاللذْيِل لِلَْعْبِد، َيُقوُل الصِّ َهوَاِت بِالذَهاِر فََشفِّ َعاَم وَالشذ ُه الطذ
َاِكُم(

ْ
َعاِن[  )َروَا ُ ال  فَيَُشفذ

 ئاگدۇلال ئىبت  ئەم  ريزىيەلالھى ئەنھىمادى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر سىىەل ەلالھى”
  روزا دي قىرئاا قىيامەۇ كۈن  گەندى،ە شاپائەۇ قى ىدۇ  روزا   مىنداق دې،ەا ئەلەقھ  ديسەل ەم

ئىنىڭغا  ئىچمەكتى  دي شىىىەھۋيتتى  توسىىىتىم  مېت -ئ  ريگبىم  مەا ئىن  كۈندۈزى قېمەك
ئىنىڭغا  ئىەالشتى  توستىم  مېت  شىاپائەۇ قى دۇرغى   ديقدۇ. قىرئاا  مەا ئىن  كېچىسىى 

 قى ىغ ھوقىق ۇ. ئالالھ شىىىنىڭ گى ەا ئى ئىككىسىىى،ە شىىاپائەۇ شىىاپائەۇ قى دۇرغى   ديقد
 )ھاكىم رىۋاقەۇ قى غاا(“ گې ىدۇ
بولۇپمۇ رممىزمن ئېيىۇىكى ئىاادەتتە ئاالھىۇە تىرىش    چانلىق كۆرس    ىتىش  ( 7

 كېچىس    ىنى« قەدىر»تەرمۋى م ن امىزى ئوقۇش ۋە رممىزمننى  ي ئ اخىرقى ئون كۈنى ۇە 
 تتىق بېرىلىش.ئىزدەش يۈزىسىۇىن ئىاادەتكە قا

حْ 
َ
، أ ََ ]َعْن ََعئَِشَة َرِِضَ الُل َعْنَها قَالَْت: ََكَن َرُسوُل اللِ َصّلذ الل َعلَْيِه وََسلذَم إَِذا َدَِخَل الَْعِْشُ ْيَق

َ
َيا اللذْيَل وَأ

) َر[  )َروَا ُ اَبْْلَُخارِيد ْهلَُه، وََجدذ وََشدذ الِْمْْئَ
َ
 أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
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مىنداق دې،ەا  پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م رامىزانتىڭ ئاەى ق  ئوا ئائىشە ريزىيەلالھى ئەنھا ”
كۈن  كى سىىە كېچى ەرن  ئىباديۇ گى ەا ئۆتكۈزيتت   ئائى ىسىىىدىكى ەرن  ئوقغىتاتت   قاەشىى  

 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا(“ ئىشالرن  قى ىشقا گې ىت  چىڭ گاغالقتت .

 روزىنى بۇزىدىغان ئىشالر
 ئۇالر تۆۋەنۇىكىچە:  ئىككى تۈرلۈك بولۇپ ر زىنى بۇزىۇىغان ئىشالر

ئاياللىق -ئىچىش    ى ۋە ياكى ئەر-( ر زم تۇتق ان كىش    ىنى ي قەس    تەن يەپ0
مۇناسى ەتتە بولۇشى  بۇ خىل ئەھ ملۇم بۇ كىشى شەرىئەتنىي ھۆكمى بويىچە ر زىسىنى 
بۇزغان ھەر بىر كۈننىي قازمس    ىنى تۇتۇش بىلەن بىرگە   كاپپارەت ئۈچۈن بىر قۇلنى 

ئارقىۇىن ئۈزۈلۇۈرمەي -قىلىش ى  ئۇنىڭغا كۈچى يەتمىسە تولۇق ئىككى ئاي ئارقائازمد 
ر زم تۇتۇش  ى كېرەك. بۇ ھەقتە كەلگەن بىر ھەدىس  تە بايان قىلىنىش  ىچە بىر س  اھابە 

قالىۇۇ  كەينىۇىن پەيغەماىرىمىزنىي يېنىغا  ر زى ۇمر تۇرۇپ ئ ايالى بىلەن بىرگە بولۇپ
ھەققى  ۇە  ب  اي  ان قىلى     ق  ان  ۇمق قىلىش كېرەكلىكى ئۆزىنى  ي ئەھ ملىنى كېلى   

 سورىغانۇم پەيغەماىرىمىز مۇنۇمق دەيۇۇ:
ْن تَُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِ قَاَل اَل َفَقاَل 

َ
ُد إِْطَعاَم  َفَهْل ََتِ ]َهْل ََتُِد َرَقَبًة ُتْعتُِقَها قَاَل اَل قَاَل َفَهْل تَْسَتِطيُع أ

ِِتَ الذِِبد َصّلذ اللُ ِستَِّي ِمْسِكيًنا 
ُ
َْ أ ِ  َعلَْيِه وََسلذَم قَاَل اَل قَاَل َفَمَكَث الذِِبد َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذَم َفَبيَْنا َنُْن ََعَ َذل

نَا قَاَل ُِخْذَها َفَتَصدذ 
َ
ائُِل َفَقاَل أ ْيَن السذ

َ
ْفَقَر ِمِنِّ يَا بَِعَرٍق فِيَها َتْمٌر وَالَْعَرُق الِْمْكَتُل قَاَل أ

َ
ََعَ أ

َ
ْق بِِه َفَقاَل الرذُجُل أ

َْ الذ  ْهِل بَيِِْت فََضِح
َ
ْفَقُر ِمْن أ

َ
ْهُل َبْيٍت أ

َ
َتْيِ أ َرذ

ْ
 َعلَْيِه وََسلذَم ِِبد َصّلذ اللُ َرُسوَل اللِ فَوَاللِ َما َبْيَ اَلبَتَْيَها يُِريُد ال

ْنَيابُُه ُثمذ قَاَل 
َ
[ َحَّتذ بََدْت أ َْ ْهلَ

َ
ْطِعْمُه أ

َ
 أ

-ديپ سورىدى.ئى ئاديم -قىال مسىىەاپئازاد قىل -پەقغەمبەر ئەلەقھىسىسىا م ئىنىڭدى   ”
ديپ -ئىكك  ئاي ئۈزۈلدۈرمەي روزا تىتا مسىىىەاپ -دېدى. پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىىسىىىا م -قاق 

قالدى. گىز  ولىپگەردى. پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م جىم گ ديپ جاداب-سورىدى. ئى ئاديم قەنە  قاق 
ئىنىڭغا قاراپ تىراتتىق. شى داقىتتا  پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا مغا چوڭ گى  سېۋيتتە ەورما كەلتۈرۈلدى. 

دېدى. -مانا مەا -ديپ سىىورىدى. ئى ئاديم  -پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىسىىا م  گاقىق  ئاديم قېت پ
ئ  ئالالھتىڭ -ئاديم  دېدى. ئى -گىن  ئې ىپ سىىىەدىقە قى غى ! -پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىىسىىىا م 

پەقغەمبى ى  مەندىتمى كەمبەغەل گى سى  گارمىدۇپ ئالالھ گى ەا قەسىەمك   گى ئىكك  ساق ىقتىڭ 
دېدى. پەقغەمبەر  -كەمبەغەل ئائى ە قوق  قەن  مەدىتىىدي( مېتىىڭ ئىائى ەمىدىتمىئىارىسىىىىىدا )

  كۆرۈنۈپ قالدىئابالپ كۈلۈپ كەتت   ھەتتا چىشىىى ى ى  ئەلەقھىسىىىسىىىا م ئى ئاديمتىڭ  ېپىت 
 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا( “ دېدى. -ئىنداقتا  گىن  ئۆز ئائى ەبدىكى ەر ە گەر ى !-ئاندى  
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 روزىغا ئاالقىدار مەسىلىلەر ھەققىدە قىسقىچە خۇالسە
 ر زم تۇتقىنى ئېسىۇە يوق ھالۇم بىر نەرسە يەپ  ئىچى  قويغان كىشىنىي ر زىسى بۇزۇلمايۇۇ.

-   ياكى چاڭھاشارمتالرر زم تۇتقان كىش ىنىي گېلىغا چى ىنغا ئوخشاش ئۇششاق 
تۈتەك كىرى  كەتس    ە  ئۆزىگە ئەتىر چاچس    ا ياكى گۈللەرنى -ھەرخى ل ئىس  توزمن

س  وغۇقنى بىلى  -ئىس  س  ىقئاغزىۇم يېمەكلىك يېگۈزۈش ئۈچۈن  پۇرىس  ا  بوۋمقالرغا
 ىي ر زىسى بۇزۇلمايۇۇ.باقسا  تاماق ئەتكەنۇە تۇزىنى تېتى  باقسا ئۇن

رممىزمن كۈنۇۈزىۇە ئېھتىالم بولۇپ قالغان كىش   ىنىي ر زىس   ى بۇزۇلمايۇۇ. ئۇنىڭغا 
 غۇسۇل قىلىش پەرز بولىۇۇ. بۇ غۇسۇل بىلەن ر زىسى بۇزۇلمايۇۇ.

 رممىزمن كۈنۇۈزىۇە ئىختىيارسىز قۇسقان كىشىنىي ر زىسى بۇزۇلمايۇۇ. 
ئەزمن ئوقۇلغان بولس   ا ش   ۇ ھامان يېيىش   نى يەۋمتقان ۋمقىتتا بامۇمتقا  ز ھۇرلۇق

 توختىتى  نىيەت قىلىش كېرەك. تۇتقان ر زم دۇرۇستۇر.
جۇنۇپلۇقتىن پاك بولۇش ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ش  ەرتتۇر. ئەمما جۇنۇپلۇق ھالەتتە تاڭ 

 يەپ  نىيەتنى قىلى   ئانۇىن غۇسلى قىلىۇۇ. ئېتىشقا ئاز قالغان بولسا ز ھۇرلۇقنى
ئ  ارتۇق مۇس     اپى  ۇە س    ەپەرگە چىقق  ان مۇس     اپىرالرنى  ي ر زم  كىلومېتىردىن 71

 تۇتماسلىقىغا رۇخسەت باردۇر. ئەمما تۇتقىنى ئەۋزەلۇۇر.
ئارقىۇىن ئۈزمەي تۇتۇش شەرت ئەمەس  بەلكى -رممىزمننىي قازمس ىنى تۇتۇشتا ئارقا

 پارچە تۇتسىمۇ بولىۇۇ.-پارچە
 بىلەن ر زىسى بۇزۇلمايۇۇ. يۇتۇشى ر زم تۇتقان كىشىنىي كۈنۇۈزدە ئۆز تۈكۈرۈكىنى

ر زم تۇتقان كىش  ىنىي كۈنۇۈزدە كۆزىگە س  ۈرمە تارتىش  ى ۋە د رم تېمىتىش  ى بىلەن 
 ر زىسى بۇزۇلمايۇۇ. 

ۋە ب  اال ئېمىتى  ۇىغ  ان ئ  اي  الالر ئەگەر ر زم تۇتس     ا ئۆزلىرىنى  ي ي  اكى ھ  امىلى  ۇمر 
يىن ىن كېزىيانلىق بولۇش  ىۇىن قورقس  ا ر زم تۇتمىس  ىمۇ بولىۇۇ  لېك بالىلىرىنىي 

 قازمسىنى تۇتىۇۇ.
ئايالالرنىي ر زم تۇتۇش  ى جائىز ئەمەس. تۇتقان تەقۇىردىمۇ ر زم  ھەيزدمر ۋە نىپاس  ۇمر

ھېس    ابالنمايۇۇ. رممىزمن ر زىس    ىنى تۇتالمىغان ئايالالر كېيىن ر زىنىي قازمس    ىنى 
 تۇتىۇۇ. بىرمق ئوقۇيالمىغان نامازلىرىنىي قازمسىنى ئوقۇمايۇۇ.

ىنىي كۈنۇۈزدە ئالۇى ۋە كەينىۇىن ئىاارەت ئىككى ئەۋرەت ئەزمسىغا ر زم تۇتقان كىش
 د رم قويۇشى بىلەنمۇ ر زىسى بۇزۇلىۇۇ.
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مۇناس  ى ەتتە بولغان  يېگەن  ئىچكەن جىنس  ىي ر زىۇمر كىش  ى رممىزمن كۈنۇۈزىۇە 
 ۋە بۇنۇمق كىشىگە قازم بىلەن كاپارەت الزىم كېلىۇۇ. بولسا ر زىسى بۇزۇلىۇۇ

قىلىش  ئەگەر تاپالمىس  ا ئىككى ئاي ئۈزمەي ر زم تۇتۇش  ئازمد ر قۇل كاپارەت __ بى
 ئۇنىڭغا كۈچى يەتمىسە ئاتمىش مىسكىنگە بىر ۋمخ تاماق بېرىشتىن ئىاارەتتۇر.

يېمەي ئۇالپ ر زم تۇتۇش مەكرۇھتۇر. ئەمما ئۇخالپ  ئىپتار قىلماي  گاھى ز ھۇرلۇق
 مقتىۇم قىلىش شارمئىتى بولمىغانالريېيەلمىگەن ياكى ئىپتارلىقنى ۋ قېلى  ز ھۇرلۇق
 بۇنىي سىرتىۇم.

ش ەك كۈنىۇە )يەنى كىش ىلەر ش ەئاانغا تەۋەمۇ ياكى رممىزمنغىمۇ دەپ شەك قىلى  
 قالىۇىغان كۈنۇە شەك قىلغان ھالۇم( ر زم تۇتۇش مەكرۇھتۇر.

نى ۈدۈشەناە ۋە پەيشەناە كۈنلىرىۇە ر زم تۇتۇشقا ئادەتلەنگەن كىشىنىي ر زم تۇتىۇىغان ك
 شەك كۈنىگە توغرم كېلى  قالغان بولسا  بۇ كۈنۇە ر زم تۇتۇشى مەكرۇھ سانالمايۇۇ.

 قەستەن قۇسقان كىشىنىي ر زىسى بۇزۇلىۇۇ.
بىرىنچى كۈن  ۇىن تۆتىنچى  بىرىنچى كۈنى  ۇە ۋە قۇرب  ان ھېيتنى  ي ر زم ھېيتنى  ي

 كۈنىگىچىلىك ر زم تۇتۇش ھارممۇۇر.
قىلىنغان ر زم تۇتۇشتىكى ئەھكامالرغا رىئايە قىلىش ر زىۇمر كىشى يۇقىرىۇم بايان 

ى ھەرىكەتلەرن-چېقىمچىلىق  بىھۇدە س   ۆز   غەي ەت يالغانچىلىق بىلەن بىرگە چوقۇم
قىلىش  باش  قىالر بىلەن ئازمرلىش  ىش قاتارلىق ئىش  الردىنمۇ قاتتىق س  اقلىنىش  ى 

- نىي ئەجىركېرەك. چۈنكى  پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االم مۇش  ۇنۇمق ئىش  الرنىي ر زى
 ساۋمبىنى پۈتۈنلەي يوققا چىقىرىۇىغانلىقىنى بايان قىلغان.

ِِب  نْ عَ ] 
َ
َ  نْ : مَ َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلذ الُل َعلَْيِه وََسلذمَ  ُهَرْيَرََ  أ ِ  َل مَ عَ الْ وَ  ورِ الزد  َل وْ قَ  عْ دَ يَ  مْ ل  هِ ب

  ِف  ةٌ اجَ حَ  لِلِ  َس يْ لَ فَ 
َ
 ه[ابَ َشَ وَ  هُ امَ عَ َط  عَ دَ يَ  نْ أ

ئەگى ھىريق ي ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسىسا م مىنداق ”
قى ىشىىت  تەرك دې،ەا  كىمك  روزىدار تىرۇپ قالغاا سىىۆزلەشىىت  دي قالغاا سىىۆز گى ەا ئىغ 

موھتاج ئالالھ تائا  روزىسىىىىغا تىتقاا مەي ئەتمەقىدىكەا  ئىنىىڭ تىامىاق قېمەي  سىىىى ئىچ
 )گىەارىي رىۋاقەۇ قى غاا(“ ئەمەس.

 قەدىر كېچىسىنىڭ پەزىلىتى
 دە مۇنۇمق دېگەن:« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال    

نَزْلَا ُ  إِنذا ﴿
َ
ْدَراكَ  الَْقْدرِ َوَما ََلْلَةِ  ِف  أ

َ
لِْف  مِّنْ  َِخْْيٌ  الَْقْدرِ  الَْقْدِر ََلْلَةُ  ََلْلَةُ  َما أ

َ
وحُ  الَْمَلئَِكةُ  ََنذُل تَ َشْهٍر   أ  وَالرد

ْمرٍ  ُكِّ  مِّن َربِِّهم بِإِْذنِ  فِيَها
َ
 الَْفْجِر﴾ َمْطلَعِ  َحَّتذ  ِهَ  َسَلمٌ   أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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كېچىسىتىڭ قانداق كېچە  قەدى كېچىسىدي نازىل قى دۇق.  گىز قىرئانت  ھەقىقەتەا قەدى ﴿
كېچىس  )شەريپ دي پەزى ەتتە( مىڭ ئاقدى  ئەدزيلدۇر. پەرىشتى ەر  ئىكەن ىكىت  گى ەمسەاپ قەدى 

دي جىب ىئىل شى كېچىدي پەرديردى،ارىتىڭ ئەم ى گى ەا  )شى قى  ىى تەقدى  قى ىتغاا( تۈرلۈك ئىشالر 
مىئمىت ەر ە قى غاا( سا م گى ەا تولغاا كېچە  ئۈچۈا چۈشىدۇ. شى كېچە تاڭ قورۇغىچە )پەرىشتى ەر

 ئايەت(-2~0سۈرە/ قەدىر -77) ﴾گولىدۇ

 سۈرىسىنىڭ ئومۇمىي مەزمۇنى قەدىر
 نازىل قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلىۇۇ.  قەدىر كېچىسىۇە نى« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

قۇرئاننى لەۋھۇل ئىانى ئابااس ۋە باش    قىالر مۇنۇمق رى ميەت قىلىۇۇ: ئالالھ تائاال 
مەھفۇزدىن دۇنيانىي ئاس    مىنىۇىكى بەيتۇل ئىززەتكە بىر يولىال نازىل قىلغان. ئانۇىن 

يىل ئىچىۇە تەدرى ىي نازىل قىلغان  بۇ كېچىنىي  41ئۇنى پەيغەماەر ئەلەيھىس ساالمغا 
دەپ ئاتىلىش    ى ئالالھنىي نەزىرىۇە ش    ۇ كېچىنىي قەدرىنىي ۋە « قەدىر كېچىس    ى»

چوڭ بولغانلىقى ھەمۇە ش   ۇ كېچىۇە كىش   ىلەرنىي ش   ۇ يىل ئىچىۇىكى پەزىلىتىنىي 
ئەمەللىرى  رىزقلىرى  ش    ۇ يىل  ۇم بولى  ۇىغ  ان ئىش    الرنى  ي ھەممىس    ى تەق  ۇىر 

 چوڭ قىلىنىۇىغانلىقى ئۈچۈنۇۇر. ش    ۇىا  ئالالھ تائاال قەدىر كېچىس    ىنىي ش    ەنىنى
ك ۇ  شۇنىڭۇەدەيۇ« قەدىر كېچىس ىنىي نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمس ەن » كۆرس ىتى : 

دېگەن س   ۆز بىلەن بايان « قەدىر كېچىس   ى مىي ئايۇىن ئارتۇقتۇر»ئۇنىي پەزىلىتىنىي 
ئىاادەت بىلەن ئۆتكۈزۈش قەدىر -قىلىۇۇ  قەدىر كېچىسىۇە ئىاادەت قىلىش  ئۇنى تائەت

كېچىس    ى بولمىغان مىي ئايلىق ئىاادەتكە تەڭ كېلىۇۇ  دېگەنلىكتۇر. ئانۇىن ئالالھ 
لۈكىۇىن كۆپ ېچىس  ىنىي   پەزىلىتىنىي زىيادىلىكىۇىن ۋە ھەرىكىتىڭنىيتائاال قەدىر ك

خەۋەر بېرى : بۇ كېچىۇە پەرىش    تىلەر كۆپ چۈش    ىۇۇ  جىارىئىلمۇ ئۇالر بىلەن بىللە 
يامان ئىشالر توغرىسىۇىكى بۇيرۇقنى -چۈشىۇۇ  ئۇالر ئالالھ تائاال تەقۇىر قىلغان ياخشى

ھنىي بۇيرۇقى بىلەن بولىۇۇ  دەيۇۇ. ئېلى   چۈش    ى ۇۇ  ئۇالرنىي چۈش    ۈش    ى ئالال
ش   ۇنىڭۇەك ئۇنىي پەزىلىتىنى تېخىمۇ زىيادە قىلى : ئۇ كېچە تاڭ س   ۈزۈلگەنگە قەدەر 

ئامانلىق ۋە ياخشىلىقتىنال ئىاارەت بولىۇۇ  -ھېچقانۇمق يامانلىق يوق  پۈتۈنلەي تىنچ
 ئۇ كېچىۇە پەرىشتىلەر يەر يۈزىۇە مۇئمىنلەرگە ساالم بېرىۇۇ  دەيۇۇ. 

 قەدىر كېچىسىنىڭ پەزىلەتلىرى
ئىاادەت بىلەن ئۆتكۈزۈشنىي  قەدىر كېچىسىنىپەيغەماەر ئەلەيھىسساالمۇىن 

 پەزىلىتى توغرىسىۇم مۇنۇمق سەھىم ھەدىس رى ميەت قىلىنىۇۇ:
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ِِب  نْ عَ ]
َ
 ابًاوَاْحتَِس  إِيَمانًا الَْقْدرِ  ََلْلَةَ  امَ قَ  َمنْ  قَاَل  وََسلذمَ  الُل َعلَْيهِ  َصّلذ  الذِِبِّ  َعنْ  الُل َعْنهُ  َرِِضَ  ُهَرْيَرََ  أ

مَ  َما َلُ  ُغِفرَ   َذنْبِِه[ ِمنْ  َتَقدذ
كېچىسىتىڭ ئىلىغ ىقىغا ئىماا كەلتۈرۈپ  گى كېچىتىڭ ساداگ ى ىت  ئۈمىد  كىمىك  قەدى ”

ەغپى يۇ مقى ىپ گى كېچىت  ناماز دي گاشقا ئباديت ەر گى ەا ئۆتكۈزسە  ئىنىڭ ئى ،ى ىك   ىناھ ى ى 
 )گى لىككە كې ىت،ەا ھەدىس(“ قى ىتىدۇ.

ََ  َعنْ ] ِِب ُهَرْيَر
َ
ا َحَضَ َرَمَضاُن ، قَاَل رَُسوُل  :قَاَل  َرِِضَ الُل َعْنهُ  أ قَْد َجاَءُكْم : َعلَْيِه وََسلذمَ الُل َصّلذ اللِ لَمذ

َِحيِم ، َوُتَغلد فِيِه الُل ْفََّتََض إِ َرَمَضاُن َشْهٌر ُمَباَرٌك ،  بْوَاُب الْ
َ
َنذِة ، َوُتْغلَُق فِيِه أ

ْ
بْوَاُب ال

َ
َعلَْيُكْم ِصَياَمُه ، ُتْفَتُح فِيِه أ

لِْف َشْهٍر ، 
َ
َياِطُي، فِيِه ََلْلٌَة َِخْْيٌ ِمْن أ  .[َمْن ُحرَِم َِخْْيََها ، َفَقْد ُحرِمَ الشذ

ريزىيەلالھى ئەنھىنىڭ مىنداق دې،ەن ىكىت  رىۋاقەۇ قى ىدۇ  رامىزاا كەل،ەندي   ئەگى ھىريق ي”
گى ئاقدا روزا ئالالھ پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م مىنداق ديقتت   سى ەر ە مىگاريك رامىزاا ئېي  كەلدى  

تىتىشىبالرن  پەرز قى دى. گى ئاقدا جەنتەتتىڭ ديردازى ى ى ئېچى ىدۇ  دوزاەتىڭ ديردازى ى ى 
تاقى ىدۇ  شەقتانالر گاغ ىتىدۇ. گى ئاي ئىچىدي پەزى ەتتە مىڭ ئاقدى  ئارتىق گى  كېچە گار. كىمك  

 “ الردى  مەھ ۇم قالغاا گولىدۇ.  گارلىى قاەشى ىققالسائى كېچىتىڭ پەزى ىتى،ە ئې ىشىشتى  مەھ ۇم 
كېچىس ىنى رممىزمننىي باش قا كېچىلىرىۇىن ئاالھىۇە ش ەرەپلىك ۋە  ئالالھ تائاال قەدىر

نىي نۇرى تۇن ى قېتىم « قۇرئ ان كەرىم»خەيرلى ك قىلى   بەلگىلى ۇى. چۈنكى بۇ كېچە 
م بۇ ى ۋەسەللەيەر ش ارىۇم پارالش قا باش لىغان بىر كېچە ئىۇى. پەيغەماەر سەللەلالھۇ ئەلەيھ

كېچىنى ي رممىزمننى ي ئاخىرقى ئون كۈنىۇىكى تاق كېچىلەرنىي بىرىۇە بولىۇىغانلىقىۇىن 
خەۋەر بەرگەن ۋە بۇ كېچىنى تېپىش ئۈچۈن رممىزمننى ي ئاخىرقى ئونىۇم ئۇخلىماي ئىاادەت 
قىلىش  قا تەش  ەباۇس قىلغان ھەم ئۆزىمۇ ش  ۇنۇمق قىلغان. چۈنكى  بۇ كېچىۇە قىلىنغان 

ئىاادەتلەر پەزىلەتتە ۋە س  اۋمبتا ش  ۇ قەدىر كېچىس  ى بولمىغان مىي ئايلىق ئەمەل -ئەمەل
 ئىاادەتتىن ئارتۇقتۇر. 

نىي پارالق نۇرى ئىنسانىيەتنىي قەلالىرىگە نۇر « قۇرئان كەرىم»شۈبھىسىزكى 
چېچىشقا باشلىغان بۇ كېچە  باشقا ھەرقانۇمق كېچىلەردىن ئۇلۇغ ۋە شەرەپلىكتۇر. 

ئۇنىڭغا تەڭ بواللمايۇۇ. لېكىن  شۇنى ياخشى بىلىش كېرەككى  ھەر  ەېچك ھېچقانۇمق
قانۇمق ئۇلۇغ ئاينىي  ھەر قانۇمق ئۇلۇغ كۈن ياكى كېچىنىي ۋە ھەر قانۇمق ئۇلۇغ 
سائەتنىي ئۇلۇغلۇقى ۋە ياخشىلىقلىرى  پەقەت ئۇنىي ئۇلۇغلۇقىنى بىلى   ئۇنى 

نۇۇر. ئەمما  بۇ كېچىنى قەدىرلىمەي  قەدىرلەپ  ئۇنىڭۇىن پايۇىلىنالىغان كىشىلەر ئۈچۈ
ئۆزىنىي غەپلەت ئۇيقۇسىۇم جىمىقى  قالغان كىشىلەر ئۈچۈن بۇ كېچىنىي باشقا 

 كېچىلەردىن ھېچاىر پەرقى يوقتۇر.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 كېچىسى ئىسالم ئۈممىتىگە بېرىلگەن نېئىمەتتۇر قەدىر
ائاال تئىسالم ئۆلىمالىرىنىي بىردەك ئىتتىپاقى بىلەن قەدىر كېچىسىنىي ئالالھ 

تەرىپىۇىن ئىسالم ئۈممىتىگە مەخسۇس ئاتا قىلىنغان بىر كاتتا بىر نېئمەتتۇر. چۈنكى  
دە مەخسۇس بىر سۈرىۇە تەكىتلەپ ئۆتكەن  « قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال بۇ كېچىنى 

بولسا ئىسالم ئۈممىتىنىي ئەڭ مۆتى ەر دەستۇرىۇۇر. ئىمام مالىك « قۇرئان كەرىم»
 ناملىق ئەسىرىۇە مۇنۇ ھەدىسنى رى ميەت قىلىۇۇ: «تائەلمۇۋەت»ئۆزىنىي 

پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىۇىن بۇرۇن ئۆتكەن ئۈممەتلەرنىي ياشىغان ئۆمۈرلىرى 
كۆرستىلگەنۇىن كېيىن  ئۆز ئۈممىتىنىي ئۆمرىنىي بۇرۇنقىالرنىي ئۆمرىگە نىساەتەن 

بۇرۇنقىالرنىي قىلغان قىسقا ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ  ئۈممىتىنىي بۇ قىسقا ئۆمرىۇە 
ياخشى ئەمەللىرىنى قىاللمايۇىغانلىقىۇىن ئەنسىرىگەنۇە  ئالالھ تائاال ئۇنىي ئۈممىتىگە 

 كېچىسىنى ئاتا قىلغان. مىي ئايۇىن ياخشى بولغان قەدىر

 كېچىسىنىڭ ۋاقتى ۋە ئاالمىتى قەدىر
ىكىنى لئالالھ تائاال قەدىر كېچىسىنىي رممىزمن ئېيىنىي قايسى كېچىسىۇە ئىكەن

بىزگە مەلۇم قىلمىغان. بۇنۇمق بولۇشى كىشىلەر شۇ كېچىنى تېپىش مەقسىتى بىلەن 
رممىزمن كېچىلىرىۇە كۆپرەك ئىاادەتكە بېرىلسۇن دېگەن مەقسەت ئۈچۈن ئىۇى. 

قۇرئان »شۇنىڭۇەك ئالالھ تائاال جۈمە كۈنىۇىكى دۇئا ئى ابەت بولىۇىغان سائەتنى ۋە 
ە تىلىسە بېرىلىۇىغان ئىسمۇلئەزەمنى بىزگە بىلۇۈرمىگەن. دىكى ئۇنى ئوقۇپ نېم« كەرىم

بۇمۇ كىشىلەرنىي دۇئا ئى ابەت بولىۇىغان سائەتنى ۋە ئىسمۇلئەزەمنى تېپىش ئۈچۈن 
 ئوقۇسۇن دېگەن مەقسەت ئۈچۈن ئىۇى.  « قۇرئان كەرىم»ھەر ۋمقى  دۇئا قىلسۇن ۋە 

 كەلگەن ھەدىسلەر: ۋمقتى توغرىسىۇم قەدىر كېچىسىنىي 

ِِب  نْ عَ ]
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
َل  الَْعِْشَ  اْعَتَكَف  وََسلذمَ  الُل َعلَْيهِ  اللِ َصّلذ  َرُسوَل  إِنذ  قَاَل  الُل َعْنهُ  َرِِضَ  اْل وذ

َ
 ِمنْ  اْْل

َِ  الَْعِْشَ  اْعَتَكَف  ُثمذ  َرَمَضانَ  وَْس
َ
تَِها ََعَ  تُْركِيذةٍ  ُقبذةٍ  ِف  اْْل َِخذَ  قَاَل  َحِصْيٌ  ُسدذ

َ
َِصْيَ  فَأ اَها بَِيِد ِ  الْ  الُْقبذةِ  نَاِحَيةِ  ِف  َفَنحذ

ْطلَعَ  ُثمذ 
َ
َسهُ  أ

ْ
َل  الَْعِْشَ  اْعَتَكْفُت  إِِنِّ  َفَقاَل  ِمْنهُ  فََدنَوْا اَس الذ  فَََكذمَ  رَأ وذ

َ
ِّْلَِمُس  اْْل

َ
 الَْعِْشَ  اْعَتَكْفُت  ُثمذ  اللذْيلَةَ  َهِذ ِ  أ

 َِ وَْس
َ
تِيُت  ُثمذ  اْْل

ُ
وَاِِخرِ  الَْعِْشِ  ِف  إِنذَها ِِل  فَِقيَل  أ

َ
َحبذ  َفَمنْ  اْْل

َ
نْ  ِمْنُكمْ  أ

َ
 َمَعهُ  الذاُس  فَاْعَتَكَف  فَلَْيْعَتِكْف  َيْعَتِكَف  أ

رِيُتَها َوإِِنِّ  قَاَل 
ُ
ْسُجدُ  َوإِِنِّ  وِتْرٍ  لَةَ ََلْ  أ

َ
 َوَماٍء.[ ِطٍي  ِف  َصبِيَحَتَها أ

ئەلەقھ  ديسەل ەم  سەل ەلالھى  پەقغەمبەر ديقدۇمىنداق  ئەنھىد ەىدرى ريزىيەلالھى ىئەگى سەئ”
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دى ىدا ې  ئاندى  كېيى  ئوتتىرىدىك  ئونىدا تۈرك چتا ئولتىردىرامىزانتىڭ ئاددالق  ئونىدا ئېتىكاپ
ئىشىكى،ە گى  پارچە گورا تارتىپ قوقىلغانىدى. دى نىڭ ېئى چ پتا ئولتىردى.ئولتىرۇپ ئېتىكا

ئەلەقھ  ديسەل ەم گورىت  قول  گى ەا گى  تەريپكە قاق ىپ تىرۇپ  گېشىت   پەقغەمبەر سەل ەلالھى
تا مەا رامىزانتىڭ ئاددالق  ئونىدا ئېتىكاپ»چېدى دى  چىقاردى دي ئەت اپىدىك  كىشى ەر ە  

ئاندى  كېيى  ئوتتىرىدىك  ئونىدا . ئىزدىدىم (  كېچىسىت ىقەن  قەد)گى كېچىت   ئولتىرۇپ 
ئىزدىدىم. كېيى  مابا ئى كېچىتىڭ رامىزانتىڭ ئاەى ق  ئوا كۈنىدي گولىدىغان ىق  تا تىرۇپ ئېتىكاپ

 سەل ەلالھىكىشى ەر پەقغەمبەر  .دېدى «گى دۈرۈلدى. ەالىغانالر ئېتىكاپىت  دادامالشتىرسىا
ە  ئەلەقھ  ديسەل ەم قەن سەل ەلالھى. پەقغەمبەر تا ئولتىردىئەلەقھ  ديسەل ەم گى ەا گى  ە ئېتىكاپ

ئى كېچىتىڭ  گى دۈرۈلدى. )چۈشۈمدي(ي گولىدىغان ىق  ۈن ەردتاق ك ىتىڭئى كېچۈشۈمدي مابا چ»
 رىۋاقەۇ قى غاا( دېدى. )مىس ىم «ىۋاتقان ىقىمت  كۆردۈمئەتى،ىت  پاتقاققا سەجدي قى 

يدَها َرُسوُل اللِ: يَا ]قَاَل  
َ
بِيَنْت  ََكنَْت  إِنذَها الذاُس  أ

ُ
ُكمْ  َِخرَْجُت  َوإِِنِّ  الَْقْدرِ  ََلْلَةُ  ِِل  أ ِْخِبَ

ُ
انِ ََيْ  رَُجَلنِ  فََجاءَ  بَِها ِْل  َتقذ

ْيَطانُ  َمَعُهَما يُتَها الشذ وَاِِخرِ  الَْعِْشِ  ِف  فَاِّْلَِمُسوَها فَنُسِّ
َ
ابَِعةِ  اِّلذاِسَعةِ  ِف  اِّْلَِمُسوَها َرَمَضانَ  ِمنْ  اْْل َ  وَالسذ

ْ
  اِمَسِة.[وَاْل

  كېچىس  ىئ  ەا قىى! مابا قەدمىنداق دېدى   ئەلەقھ  ديسەل ەم سەل ەلالھىپەقغەمبەر ”
قوقغاا  سې ىپديل،ە ېشەقتاا ج  گى دۈرۈلدى  مەا ئىن  سى ەر ە ەەدير قى غى   چىقسام

 ئىن  ئىنتىلدۇرۇلدۇم.( ت )قاقس  كېچىدي ئىكەن ىكى  ئىكك  كىش  كەلدى  شىنىڭ گى ەا
 .“ىدېد !تچ  كېچى ى ى ئىزديبالرگەشى  قەتتىتچ  دي ىزىتچ وققت ق  ئونتىڭرامىزانتىڭ ئاەى 

ََ بِْن الصذ ] ََ  إِنذ  َم:لذ وَسَ  الُل َعلَْيهِ  اللِ َصّلذ  َرُسوُل  اِمِت َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل قَاَل َعْن ُعَباَد َماَر
َ
نذَها الَْقْدرِ  ََلْلَةِ  أ

َ
 أ

نذ  بَلَْجةٌ  َصافَِيةٌ 
َ
نْ  لَِكْوَكٍب  ََيِلد  َواَل  َحرذ  َواَل  فِيَها بَْردَ  اَل  َساِجَيةٌ  َساكَِنةٌ  َساِطًعا َقَمرًا فِيَها َكأ

َ
 تُْصبِحَ  َحَّتذ  فِيَها بِهِ  يُْرَِم  أ

َماَرَتَها َوإِنذ 
َ
نذ  أ

َ
ْمَس  أ  اَبْْلَْدرِ.[ ََلْلَةَ  الَْقَمرِ  ِمْثَل  ُشَعاعٌ  لََها لَيَْس  ُمْسَتِويَةً  ََتُْرجُ  يَحتََهابِ َص  الشذ

ەقھ  ئەل سەل ەلالھىئىگادي ئىبت  سامى  ريزىيەلالھى ئەنھىدى  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇك   پەقغەمبەر ”
شىك   گى كېچە ەىددى ئىنىڭدا نىر چېچىپ  تىڭ ئا مىت ى  كېچىسىقەد ديسەل ەم مىنداق دې،ەا 

مى ىقگولىدۇ. تىت  گولىپ  گەك سوغىق قاك  گەك ئىسس سۈزۈك ئاقدىڭ-تىرغاا ئاي گارديكال سۈپ
 چۈشۈپ گولىپ كەتمەقدۇ. ئى كېچىدى  تاك  تاڭ ئاتقىچە ھەتتا شەقتانت  سوقىدىغاا قىلتىز رمى

كەتمەقدۇ. ئىنىڭ قەنە گى  ئا مىت  شىك   گى كۈندي قىقاش چاقتاپ  كۆزن  قاماشتىرماي ەىددى 
 “ تولىق ئاي چىققانديكال نىرسىز چىقىدۇ.

ْصَحاِب الذِِبِّ َص مَ هُ نْ عَ  اللُ  ِِضَ بِْن ُعَمَر رَ اللِ َعْن َعْبِد ]
َ
نذ رَِجاالً ِمْن أ

َ
ُروا ََلْلََة الَْقْدرِ  مَ لذ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلذ ا : أ

ُ
أ

وَاِِخِر . َفَقاَل الذِِبد َص 
َ
ْبِع اْل ْت ِف مَ لذ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلذ ِف الَْمَناِم ِف السذ

َ
َرى ُرْؤيَاُكْم قَْد تَوَاَطأ

َ
وَاِخِ : أ

َ
ْبِع اْل ِر . َفَمْن السذ

وَاِِخرِ 
َ
ْبِع اْل يَها فَلَْيَتَحرذَها ِف السذ  .[ََكَن ُمَتَحرِّ
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 ى دەقي شىدۈر چەاگى ھسا ەنچىگى  م  ك ۇۇ قى ىتىدەاقۋمادى  رىھىنەئ ھىلالەزىيير ئۆمەرئىبت  ”
م ىسسا ھقەلەر ئەمبەقغەردى. پۆگولىدىغان ىقىت  ك يچىسىدېك ەتتەئاەى ق  ق رامىزانتىڭ ڭچىسىتىېك

ت  ن ىكىەل،ەك ەگى لىكك ەتتىسى،ەئاەى ق  ق رامىزانتىڭ ەقىقەتەنمىھ چۈشۈبالرنىڭ  مىنداق دېدى
تتىسىدى  ەئاەى ق  ق رامىزانتىڭن  ىچىسىت  تاپماقچ  گولسا  ئېكقەدى   م  كىمك ۈردۆك

 (ۇ قى غااەاقۋس ىم رىىم دي يەارىىگ.“ )اىتاپس

ََ  نْ عَ  ] اِمِت  بْنِ  ُعَباَد نَا قَاَل  الصذ ِْخَبَ
َ
 َشْهرِ  ِف  ِهَ  َل َفَقا الَْقْدرِ  ََلْلَةِ  َعنْ  وََسلذمَ  الُل َعلَْيهِ  اللِ َصّلذ  َرُسوُل  أ

وَاِِخرِ  الَْعِْشِ  ِف  فَاِّْلَِمُسوَها َرَمَضانَ 
َ
وْ  وَِعِْشِينَ  إِْحَدى ََلْلَةِ  َوتْرُ  فَإِنذَها اْْل

َ
وْ  وَِعِْشِينَ  ثََلٍث  أ

َ
  وَِعِْشِينَ  ََخٍْس  أ

َ
 َسْبٍع  وْ أ

وْ  وَِعِْشِينَ 
َ
مَ  َما َلُ  ُغِفرَ  اْحتَِسابًا قَاَمَها َمنْ  َرَمَضانَ  ِمنْ  ََلْلَةٍ  آِِخرِ  أ  [.َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقدذ
ئەلەقھ  ديسەل ەم  سەل ەلالھى  پەقغەمبەر ديقدۇ مىنداق ئىگادي ئىبت  سامى  ريزىيەلالھى ئەنھى”

ئى كېچە رامىزاندا گولىدۇ  ئىن  رامىزانتىڭ ئاەى ق  ھەققىدي سۆزلەپ مىنداق دېدى     كېچىس ىقەد
  قى،ى مە گەش  قى،ى مە ئۈچ  ئى تاق كېچى ەردي گولىپ  قى،ى مە گى  .ىدى  ئىزديب ەركۈن ئوا

يدىسى،ە د ئالالھتىڭكېچى ى ىدي گولىدۇ. كىمك   تاق ئاەى ق ئەڭ قاك  رامىزانتىڭ  ىسىديقى،ى مە قەتت
 ى ى    ىناھىك  ئى ،ى ت  ئىباديۇ گى ەا ئۆتكۈزسەقى غاا ھالدا شى كېچى مىدئۈ بسادا دي ئىشەن،ەا

 رىۋاقەۇ قى غاا( ئەھمەدئىمام ).“ مەغپى يۇ قى ىتىدۇ

نَيٍْس  اللِ بْنِ  َعْبدِ  نْ عَ  ] 
ُ
نذ  أ

َ
رِيُت  قَاَل  وََسلذمَ  الُل َعلَْيهِ  اللِ َصّلذ  رَُسوَل  أ

ُ
نِْسيُتَها ُثمذ  الَْقْدرِ  ََلْلَةَ  أ

ُ
َراِِن  أ

َ
 ُصْبَحَها وَأ

ْسُجدُ 
َ
 .[ َوِطٍي  َماءٍ  ِف  أ

پەقغەمبەر  دى  مىنداق ديپ رىۋاقەۇ قى ىتدى ريزىيەلالھى ئەنھى ئىنەقس ئىبت  ۇلالھئاگد”
ا ئەمم  كېچىس  كۆرسىتى دى  ىمابا قەدچۈشۈمدي   مىنداق دې،ەا ئەلەقھ  ديسەل ەم سەل ەلالھى

شى كېچىتىڭ ئەتى،ىت   ي سىغا سەجدي ئىنتىپ قالدىم. )چۈشۈمدي(  قاقس  كۈا گولىدىغان ىقىت ()
  .“قى ىۋاتقان ىقىمت  كۆردۈم

 رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ئىبادەت قىلىشنىڭ پەزىلىتى
تىق قاتپەيغەماەر ئەلەيھىسساالم رممىزمن ئايلىرىۇم باشقا ئايالرغا قارىغانۇم ئىاادەتكە 

بېرىلەتتى ۋە باشقىالرنىمۇ شۇنۇمق قىلىشقا تەشەباۇس قىالتتى. خۇسۇسەن رممىزمننىي 
تى. تېپىشقا بۇيرۇيت ېچىسىنىك ئاخىرقى ئونىۇم ئىاادەتكە قاتتىق بېرىلىشكە ۋە قەدىر

 ئۆزىمۇ بۇ كۈنلەردە ئىاادەت ئۈچۈن ئۆزىنى قاتتىق تۇتاتتى. 

ْحَيا الَْعِْشُ  َدَِخَل  إَِذا وََسلذمَ  الُل َعلَْيهِ  اللِ َصّلذ  َرُسوُل  ََكنَ  قَالَْت  َعْنَهاالُل  َرِِضَ  ََعئَِشةَ  نْ عَ  ]
َ
ََ  اللذْيَل  أ ْيَق

َ
 وَأ

ْهلَهُ 
َ
رَ  َشدذ وَ  وََجدذ  أ  [.الِْمْْئَ
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ئەلەقھ  ديسەل ەم رامىزانتىڭ  سەل ەلالھىئائىشە ريزىيەلالھى ئەنھا مىنداق ديقدۇ  پەقغەمبەر ”
ئاەى ق  ئون  كى سە  كېچىچە ئىباديۇ قىالتت   ئائى ىسىت  )تەھەججىد ئۈچۈا( ئوقغىتاتت  دي 
ناھاقىت  جىددىي قاراقتت  ھەم ئىشتاا گېغىت  چىڭ گاغالقتت  )قەن  ئاقال ى ىغا قېقىتچى ىى 

 رىۋاقەۇ قى غاا(  )مىس ىم “قى ماقتت (.

نذ رَُسوَل هَ نْ عَ  اللُ  ِِضَ رَ َعْن ََعئَِشَة ] 
َ
وَاِِخرِ  مَ لذ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلذ َص  اللِ  ا أ

َ
وْا ََلْلََة الَْقْدرِ ِف الِْوتْرِ ِمْن الَْعِْشِ اْل   [قَاَل : ََتَرذ

   مىنداق دې،ەا ىسسا مھقەلەر ئەمبەقغەك   پۇۇ قى ىتىدەاقۋادى  رىھنەئ ھىلالەزىيير ەئائىش
 )گى لىككە كې ىت،ەا ھەدىس(“ ئىزديبالر.نىدى  ۈئاەى ق  ئوا ك رامىزانتىڭچىسىت  ېك قەدى 

 كېچىسى ئوقۇلىدىغان دۇئا قەدىر
ئائىشە ريزىيەلالھى ئەنھا ھەدىس رىۋاقەۇ قى ىپ مىنداق ديقدۇ مەا ريسىلىلالھتى   ئە ەر مەا 

قى سام گولىدۇپ ديپ كېچىسىتىڭ گولىدىغاا داقتىت  گاققىسام  گى كېچىدي نېمە ديپ دۇئا  قەدى 
[ سورىۋىدىم  پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م مابا مىنى دۇئان  ئۆ ەتت  ْ َُتِبد الَْعْفَو فَاْعُف َعِنِّ َْ َعُفوٌّ ئ  ”: ] امهلَل إِنذ

ئالالھ! سەا ھەقىقەتەا  ىناھالرن  ئەپى قى ىدىغاا دي ئەپى قى ىشت  قاقتىرىدىغاا ئىالھىمسەا  
 )تې مىزىي رىۋاقەۇ قى غاا(“ سەا. ىناھ ى ىمت  ئەپى قى غاق

ھەر يىلى رممىزمن ئېيىۇم جىارىئىل ئەلەيھىس  س  االم پەيغەماەر ئەلەيھىس  ساالمغا 
ئاخىر بىر قېتىم -نى ئۇنىڭغا ئوقۇتۇپ باش    تىن« قۇرئ ان كەرىم»تەلىم بېرەتتى ۋە 

 تىڭش ايتتى. پەيغەماەر ئەلەيھىس ساالم ۋمپاتىنىي ئالۇىنقى رممىزمن ئېيىۇم جىارىئىل
 نى ئىككى قېتىم ئوقۇتۇپ تىڭشىغان. « قۇرئان كەرىم»ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا 

ِ ]عن ََع    نذ كُ  ْت الَ قَ  ةَ َش ئ
َ
 فَ  ًَ دَ احِ وَ  نذ هُ نْ مِ  رْ ادِ غَ يُ  لم  ُ دَ نْ عِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِِبِّ الذ  اجُ وَ زْ أ

َ
 ئُ طِ َُتْ  امَ  ِش مْ تَ  ةُ مَ طِ افَ  ْت لَ بَ قْ أ

ِ  َب حذ رَ  اآهَ ا رَ مذ لَ فَ  ائً يْ شَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  ولِ سـُ رَ  ةِ يَ شـْ مِ  من اهَ تُ يَ شـْ مِ  ِ  ابً حَ رْ مَ  اَل قَ فَ  اهَ ب   مذ ثُ  ِِت نَ ابْ ب
َ
  هِ ينِ مِ يَ  نْ عَ  اهَ َس لَ جْ أ

َ
 وْ أ

 رَ  امذ لَ فَ  ايدً دِ شـَ  ءً اكَ بُ  ْت كَ بَ فَ  اهَ ارذ سـَ  مذ ثُ  اِلِ مَ شـِ  نْ عَ 
َ
َ  ُت لْ قُ فَ  ْت كَ حِ ضَ فَ  ةَ يَ انِ الذ  اهَ ارذ سـَ  اهَ عَ زَ جَ  ىأ  ِْ صذ ِخَ  اهَ ل

ِ  ْيِ بَ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  وُل سـُ رَ  ِ َس ن ِ  هِ ائ َ ب   مذ ثُ  ارِ الّسِّ
َ
 سَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  وُل سُ رَ  امَ قَ  امذ لَ فَ  يَ كِ بْ تَ  ِت نْ أ

َ
َ  اَل قَ  امَ  اهَ ِّْلُ أ  اللِ  ُل وسُ رَ  ِْ ل

  ُت نْ ا كُ مَ  ْت الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
َ وُ تُ  امذ لَ فَ  ْت الَ قَ   ُ ِِسذ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  ولِ سُ رُ  ََعَ  شـِ فْ أ ِ  ِْ يْ لَ عَ  ُت مْ زَ عَ  ُت لْ قُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  وُل سُ رَ  فِّ  ِِل  امَ ب

َ  من ِْ يْ لَ عَ 
ْ
َ  قِّ ال َ  اَل قَ  امَ  ِِن تِ ثْ دذ حَ  امَ ل   ْت الَ قَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  وُل سُ رَ  ِْ ل

َ
  مْ عَ نَ فَ  نَ اْل  امذ أ

َ
ْ  ف ِن ارذ سَ  ْيَ حِ  امذ أ   َِ رذ مَ ال

ُ
 وَل اْْل

 فَ 
َ
ِ  ِن َبَ ِخْ أ هُ ارِ عَ يُ  نَ َكَ  يَل ْبِ جِ  نذ ا ــُ ــَ  ك ف نَ آرْ قُ الْ  ض ِ  ْيِ تَ رذ مَ  وأ ًَ رذ مَ  ةٍ نَ س هُ رَ ََع  هُ نذ وا ــَ  و ْيِ تَ رذ مَ  نَ اْل  ض

َ
  اَل  ِنذ أ

ُ
 ىرَ أ

 
َ
ِ  َل جَ اْْل  إِ فَ  يِبِ صــْ اوَ  اللَ  ِق اتذ فَ  َب ََّتَ اقْ  دْ قَ  الذ ا

ِ  هُ نذ ـذ  مَ عْ ن   ُف لَ السـ
َ
َ  انَ أ ِ  اِئَ كَ بُ  ُت يْ كَ بَ فَ  ْت الَ قَ  ِْ ل  رَ  ياَّلذ

َ
 امذ لَ فَ  ِت يْ أ

 رَ 
َ
  ةُ مَ طِ افَ  ايَ  اَل قَ فَ  ةَ يَ انِ الذ  ِن ارذ سـَ  ِع زَ جَ  ىأ

َ
  َِضْ رْ تَ  امَ أ

َ
ــَ  وِن كُ تَ  نْ أ ِ  ََ دَ يِّ س ْ  ءِ اســَ ن ِ  ََ دَ يِّ سَ  وأ يَ نِ مِ ؤْ مُ ال  ِذ ِ هَ  ءِ اَس ن

 
ُ
ِ  ِك حِ ضَ  ُت كْ حِ ضَ فَ  ْت الَ قَ  ةِ مذ اْْل  رَ  ياَّلذ

َ
 [. ِت يْ أ
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ئەلەقھ   سىىەل ەلالھى  پەقغەمبەر مىنداق رىۋاقەۇ قى ىتىدۇدى  ائائىشىىە ريزىيەلالھى ئەنھ”
ئاقال ى ى گى ەا ئولتىراتت   ھېچبى ى ئىنىڭ قېتىدى  تېخ  ئاق ى مىغانىدى. ديل شى  ديسەل ەم

چاغدا  قېتىمىزغا فاتىمە كى ىپ كەلدى  ئىنىڭ مېڭىشىى  پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىسىىا متىڭكى،ە 
گەكمى ئوەشاقتت . پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م ئىن  كۆرۈپ گەكمى سۆقۈندى دي   ەىش كەلدىڭ  

ۇپ  قىلىقىغا ئىن  ئوڭ قاك  سول تەرىپىدي ئولتىرغىزقىزغى  كۈتۈدالدى. ئاندى  قىزىم  ى ديپ 
كۆر ەا  قىزىتىڭ قىغ ىغىتىت قىغالپ كەتت .  گى  نەرسى ەرن  پىچى لىغان ىقتى   فاتىمە ھۆب يپ

پەقغەمبەر ئەلەقھىسىسىا م قەنە گى  نەرسىى ەرن  پىچى لىغانىدى  گى قېتىم كۈلۈشكە گاش ىدى. 
ئەجەگ ىتىپ  پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىسا م سىز ە نېمە دېدىپ ىىىىى ديپ سورىدىم. ئى گىنىڭدى  

ئورنىدى  تىردى  مەا قەنە گى  قېتىم سىىىورىغانىدىم  ئى  پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىىسىىىا متىڭ 
ئەلەقھىسسا م داپاۇ گولغاندى  كېيى   پەقغەمبەر مەەپىيىتىت  ئاشكارى ىماقمەا  ىىىى دېدى. 

ھەق ىىىى ھۆرمىتىم گى ەا سوراقمەنك   پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا م ئى  فاتىمە ە  ئۈسىتىڭىزدىك 
پەقغەمبەر داقىتتا سىىز ە نېمە دې،ەنىدىپ ىىىى دېدىم. فاتىمە  سىز ە ئەمدى ئېيتىپ گې يي. 

  جىب ىئىل قىرئانت  ھەر قى   گى  قېتىم ئوقىتاتت     قېتىم پىچى لىغانداچگى ىتئەلەقھىسسا م 
م ئوقىتت . گىنىڭدى  ئەجى ىمتىڭ قېقىت ىشىىىپ قالغان ىقىت  گى دىم. ئەمما گى قىل ئىكك  قېتى

قورق دي سىىىەدرچاا گول. مەا سىىىەندى  گىرۇا كېتىدىغاا ئەڭ سىىىالىق ئالالھتى  ئ  فاتىمە! 
  مەا قاتتىى قاقغىرغان ىقىمدى  قىغالپ كەتتىم. پەقغەمبەر ئەلەقھىسىىسىىا م دېدى كىشىىىمەا.

سىىىەا مىئمى  ئاقالالرنىڭ قاك  مىشىىىى ئۈممەۇ تىمە! ئ  فىامېتىىڭ قىغ ىغىتىمت  كۆرۈپ  
كۈلۈپ  تىڭىزديككۆر ى سىىىزنىڭدې،ەنىدى   ئاقال ى ىتىڭ سىىەردارى گولىشىىقا رازى ئەمەسىىمىپ

 م رىۋاقەۇ قى غاا(دېدى. )مىس ى   ىكەتتىم
 اتىمە  پەيغەماەر ئەلەيھىسساالمنىي ۋمپاتىۇىن ئالتە ئاي كېيىن ھەزرىتى

نى خەتمە  «قۇرئان كەرىم»ت بولغان. بۇ ھەدىستىن رممىزمنۇم رەزىيەلالھۇ ئەنھا ۋمپا
  قىلىشنىي ۋە ئۇنى ئۆگىنىشنىي نەقەدەر ئەۋزەل ئىكەنلىكى ئىپادىلىنىۇۇ.
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 ①(1) مۇسۇلمان كىشىنىڭ سۈپىتى

 ئەمەللەرنىياخش  ى  ھېس  ابلىنىۇىغاننىي مەناەس  ى س  ائادەت-بەخ  لىكئاخىرەت
 كۆپلەپ قىلىۇىغان  بۇ دۇنيالىق نېس   ى ىس   ىنىمۇ زميا قىلى ەتمەيۇىغان ئىنس   اننى

يارمملىق ئىنس   ان  پەزىلەتلىك ئائىلە  ئىناق قىلغان  يېتىش   تۈرۈش   نى مەقس   ەت 
جەمئىيەت  ئۆلگىلىك مىللەت  ئادىل دۆلەتنى يېتىلۇۈرۈش  ئىنسانىيەتكە ياخشىلىق 

 م دىنىنىي تۈپ مەقس   ەتلىرىۇىن بىرى.ئېلى  كېلىۇىغان ئىش  الرغا ئۈنۇەش ئىس  ال
نىي س  ۈپەتلىرىنى تۆۋەنۇىكىۇەك مۇس  ۇلمان كىش  ىمۇش  ۇ مەقس  ەتلەر ئاس  اس  ىۇىكى 

 يىغىنچاقالش مۇمكىن. 
نىشانى بولسا زېمىنۇم ئالالھنىي ئورۇنااسارى بولۇشقا دەسلەپكى  نىيدىنى ئىسالم

يارميۇىغان  ئالالھ ئەڭ كاتتا ھۆرمەتكە سازمۋەر قىلغان  ئەڭ گۈزەل رەۋىشتە يارمتقان ۋە 
 يارمملىقئۇنىي ئۈچۈن ئاسمانالر ۋە زېمىنۇىكى ھەممە نەرسىلەرنى بويسۇنۇۇرۇپ بەرگەن 

ئ  االھى  ۇىلىكلەر ئۆزى  ۇە  ئىا  ارەت. ئۇ ئىنس     انىييېتىل  ۇۈرۈش    تىن  ئىنس     ان
 يارمملىققىلمىش الردىن خالىي بولغان ئىنسانۇۇر. بۇ  ھاي منىي مۇجەس س ەملەنگەن ۋە

جەمئىيەتنىي  ئۈلگىلىك  ئىناقئائىلىنىي   س   ائادەتلىك-بەخ  ئىنس   ان بولس   ا
 ئاساسىۇۇر. مىللەتنىي

 دۇر. ۋە ئەقىدىگە ئىگە ئىنسان ئىمان مۇسۇلمان كىشى
ئۇنىي ئۆزى ھەققىۇىكى     ھەممىۇىن ئاۋۋمل      ئىنسان بولساۇىكى دىنى ئىسالم

ۇر. ئىنسانۇ ن ۋە ئەقىۇىگە ئىگەىكى چۈشەنچىسى ئېنىق بولغان ئىمادۇنيا توغرىسىۇ ۋە
   ئەمەس ئۆس   ۈملۈك ئۆزىچىال ئۆس   ۈپ قالغان تېرىماس   تىنئۇ بىرەر دېھقان   ىاش   ۇ

ە قىلغۇچى ئىۇمرە قىلماس    تىن بىرەر يارمتقۇچى يارمتماس    تىن  بىرەر ئىۇمرمۇ كائىنات
 قىلغ  ان  ك  امى  ل ئۆزىچە پەي  ۇم بولۇپ ق  الغ  ان ئەمەس  بەلكى ئۇ ئۆزىنى ي  ارمتق  ان 

پەيغەماەرلەرنى  ئىۇرمك  ئەركىنلىك ئاتا قىلغان ۋە-ئەقىل ھېكمەتلەرنى بىلۇۈرگەن  
دەلىللەرنى تۇرغۇزۇپ بەرگەن  نىش    ان ۋە  ئەۋەتكەن  كىتابالرنى چۈش    ۈرۈپ بەرگەن  

 بارلىقىغا ئىشىنىۇۇ. يارمتقۇچىسىنىييولنى بىلۇۈرگەن بىر 
ئۇنىڭغا مۇناس   ى   ھەر نەرس   ىنى يارمتقان ئانۇىنۇە ئالەم گۈزەلش   ۇنىڭۇەك بۇ 

 ئاتا قىلغان  خارمكتېر ئۆزىگە مۇناسى  بەلگىلىگەن  ھەممە نەرسىگە ئالۇىن ئۆلچەمنى
                         

 ناملىق كىتاپتىن پايۇىلىنى  تەييارالنۇى.« ممدخل ملعرفة اإلسال»بۇ ماقالە ① 
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قان ئۇنى يارمت  كۆرسەتكەن بىر ئۇلۇغ يارمتقۇچى باردۇر. لېكىن ئۇالرغا ياشاش يوللىرىنى
يارمتقۇچى ئۇنى باش  قا بىر دۇنياغا ئالماش  تۇرىۇۇ  ئۇ بولس  ىمۇ مەىگۈلۈك دۇنيادۇر  ئۇ 

ىۇۇ  كۆر نەتى ىسىنىيامان ئەمەللىرىنىي -قىلغان ياخشى ئۆزى دۇنيادم ھەر بىر كىشى
 مۇكاپاتلىنىۇۇ  ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايۇۇ.ياخشى ئەمەللىرىگە قارىتا  قىلغان

قاراش نداق ، ئۇياراتمىدۇقنى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى بىكار ئاسمانبىز ﴿
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى بىز  ۋاي!كى ھالىغا دوزاختى نىڭىرالرفىالرنىڭ گۇمانىدۇر، كافكا

 ىقالر بىلەنپاسياكى تەقۋادارالرنى  ىلەن ئوخشاش قىالمدۇققىلغانالرنى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر ب
  ئايەت(-73،-72سۈرە / ساد -83)ئوخشاش قىالمدۇق؟﴾ 

ق قولغا كەلمەيدۇ، كىمكى بىر يامانلى الۋە ئەھلى كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلەن سىلەرنىڭبۇ جەننەت ﴿
ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق  جازالىنىدۇ، ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ئالالھتىن باشقا بۇنىڭ ئۈچۈنئۇ قىلىدىكەن، 

ل ئىشالرنى قىلغانالر جەننەتكە داخى تۇرۇپ ياخشىئمىنلىك ھالىتىدە ۇمئايالالردىن -مەدەتكار تاپالمايدۇ، ئەر
  ئايەت(-374،-378سۈرە / نىسا -4قىلىنمايدۇ﴾ ) ئۇۋالبولىدۇ، ئۇالرغا قىلچە 

كىتابلىرى ۋە بارلىق   ئالالھنىي بارلىق ىنى ئالالھ تائاالغا ئىش   الر مۇس   ۇلمان
نىي پەيغەماەرلىرىگە ۋە پەيغەماەرلەرنىي تۈگەنچىس    ى مۇھەممەد ئەلەيھىس    س    االم

ئالالھنىي ھېسا  ئېلىشىغا    بولۇش قا مۇالقاتئالالھقا   ىنى ئىش پەيغەماەرلىكىگە 
 .ياشايۇۇىنى  مۇكاپاتىنىي ئادىل ئىكەنلىكىگە ئىش-ئالالھنىي جازم

خسەت بەرگەن ۋە سۆزىدىن رازى بولغان ئادەمدىن ۇشەپقەتلىك ئالالھ شاپائەت قىلىشقا ر ﴿بۇ كۈندە 
ئالالھ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋە كەينىدىكىنى بىلىدۇ، باشقا ھېچقانداق ئادەمنىڭ شاپائىتى پايدا بەرمەيدۇ. 

 ھايات مەڭگۈ رغۇچى بىلمەيدۇ. گۇناھكارالر مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇئالالھنى تولۇق  ئۇالر بولسا
ى ئەمەللەرنى ياخشئالالھقا ئىشىنىپ ئالالھقا ئىگىلىدۇ، ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەنلەر شەكسىز زىيان تارتىدۇ، 

سۈرە / تاھا -72)﴾ ئەنسىرىمەيدۇكېمىيىپ كېتىشىدىن ئۇۋالچىلىققا ئۇچراشتىن، ساۋابنىڭ  قىلغانالر
 ئايەت( -337~321

 بىردىن بىر پەرقلەنۇۈرىۇىغانبىلەن مۇس    ۇلمان ئەمەس    لەرنى ئىم ان مۇس    ۇلمان 
ئىمان  س    ىگەئەقىۇى تەۋھىۇئىس    المنىي جەۋھىرى بولغان مۇس    ۇلمان  ئاالھىۇىلىك 

: ئالالھۇىن باش  قا ھېچقانۇمق بىر يارمتقۇچى يوق  ېيتقان بولىۇۇ. تەۋھىۇنىي مەنىس  ىئ
پۈتۈن ئالەمنىي  ئالالھنى نىيوق دېگەنلى ك  يە مەبۇدئ الالھ ۇىن ئۆزگە ھېچق ان ۇمق بىر 

ر بى-دەپ بىلىش ۋە ئ  الالھنى پۈتۈن مەخلۇق  اتالرنى  ي بىردىن پەرۋەردىگ  ارىبىردىن بىر 
بىرى ۇىن ئ ايرىاللمايۇۇ. ئەرە  -بۇ ئىككىس    ى بىر ئىالھى دەپ بىلىش    تىن ئىا ارەت.
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يارمتقۇچىس    ى ئىكەنلىكىگە  يېگانەمۇش    رىكلىرى ئالالھنىي ئاس    مانالر ۋە زېمىننىي 
  :قىلىنۇى ر توغرىسىۇم شۇنۇمق بايانئۇالدە  «قۇرئان كەرىم»ئىشىنەتتى. 

بويسۇندۇردى؟ دەپ  ئەگەر سەن ئۇالردىن: ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم ياراتتى، كۈننى ۋە ئاينى كىم﴿
 (ئايەت(-13سۈرە / ئەنكەبۇت -71دەپ جاۋاب بېرىدۇ﴾ )« ئالالھ»سورىساڭ، ئۇالر چوقۇم 

 ئىكەنلىكىنى  ەردىگ  ارىبىر پەرۋ-پۈتۈن ئ  الەمنى  ي بىردىن ئ  الالھنى  ي ئۇالر 
باش  قا ال ئالالھقا قوش  ۇپ ئىس  پاتس  ىز-دەلىل ھېچقانۇمق يەنە  قىلس  ىمۇ ئېتىرمپ

دە ئەرە  « قۇرئ  ان كەرىم»  انلىقىنى كۆرىمىزئىا  ادەت قىلى متق   ئى الھ الرغى م ۇ
   مۇشرىكلىرىنىي بايانى ھەققىۇە شۇنۇمق كەلۇى:

سۈرە / -32﴾ )دېيىشىدۇ« گە شاپائەت قىلغۇچىالردۇرئالالھنىڭ دەرگاھىدا بىز الر( بۇتبۇ )»ئۇالر ﴿
 (ئايەت-33يۇنۇس 

سۈرە / -81ۇر﴾ )﴿بىزنىڭ ئۇالرغا چوقۇنۇشىمىز پەقەت ئۇالرنىڭ بىزنى ئالالھقا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈند
 (ئايەت-8زۇمەر 

ە تەبىئەتك   يەنىتىنىگە چوقۇنۇش   ئالالھتىن ئۆزگ يېگانەئىنس   اننى  دىنى ئىس   الم
چوقۇنۇش تىن  زېمىن ياكى ئاس مانالردىكى نەرس ىلەرگە ئىاادەت قىلىشتىن ۋە ھاي منالرغا 

ياكى كاھىن بولسۇن ھەر قانۇمق پادىشاھ چوقۇنۇشتىن  شەيتانغا چوقۇنۇشتىن  ئۇ مەيلى 
نىي ھەۋەس    لىرى-ئۆزىگە  ئۆزىنى ي ھ اۋميى قىلىش    تىن  قۇلچىلىقبىر ئىنس    انغ ا 
ئېلى  كەلۇى. ش  ۇنىي بىلەن بۇ  چاقىرىق ئازمد قىلىش ئۈچۈن بۈيۈكقۇلچىلىقلىرىۇىن 

 .كەلتۈرمەيۇۇئالالھقا ئىاادەت قىلىۇۇ ۋە ئۇنىڭغا ھېچنەرس  ىنى ش  ېرىك  يېگانەئىنس  ان 
 ئۇالرنى ئىس  الم لىرىغاپادىش  اھئەل ي ئۈچۈن پەيغەماەر ئەلەيھىس  س  االم ھەر قايس  ى بۇنى
 تۆۋەنۇىكى پلىرىنىۇمەكتئەۋەتتى ۋە ئۇالرغ ا ئەۋەتكەن  رنىپالۇمەكتغ ا دەۋەت قىلى   دىنى

 مۇبارەك ئايەت بىلەن ئاياغالشتۇردى: 
ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك، پەقەت ئالالھقىال ئىبادەت قىلىش، ئالالھقا  ﴿ئى ئەھلى كىتاب!

ە كەلىمىسىگە دبىر خىل ئەقى بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتەك ھەممىمىزگە ئورتاق بولغان-ئالالھنى قويۇپ بىر
 ( ئايەت-14سۈرە / ئال ئىمران -8﴾ )كېلىڭالر 

 كە ھېرىسمەندۇر. ئىبادەتتەقۋادار،  مۇسۇلمان
ئۇ ئەترمپىۇىكى كائىناتنىي ئۆزى  ھېرىس   مەن بولىۇۇ.كە ئىاادەتتەق مدمر   مۇس   ۇلمانالر

ئالالھ ئۈچۈن يارىتىلغانلىقىنى ياخش    ى  يېگ انەئەمم ا ئۆزىنى ي   ئۈچۈن ي ارىتىلغ انلىقى
 نىۇۇ.نى چۈشىىسىر مەۋجۇتلۇقىنىيبىلىۇۇ  بۇنىي بىلەن ئۇ ئۆز ھاياتىنىي نىشانىنى ۋە 
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ئۇنىڭغا ھېچنەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك  ۋە ئالالھقا ئىاادەت قىلىش يېگانە
مۇشۇنىي ئۈچۈن ئۇ ئىنسان يارىتىلۇى  دەل بولسا ئۇنىي ھاياتىنىي ئەڭ چوڭ غايىسى  

ى. بويسۇنۇۇرۇپ بېرىلۇمۇشۇنىي ئۈچۈن ئاسمانالر ۋە زېمىنۇىكى نەرسىلەر ئۇ ئىنسانغا دەل 
 : ئالالھ تائاال شۇنۇمق دەيۇۇكى

تەلەپ  رىزىق ئۇالردىنمەن ياراتتىم، قۇلچىلىق قىلسۇن دەپ پەقەت ماڭا  جىنالرنى، ئىنسانالرنىمەن ﴿
ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىگە رىزىق مۇ ئۈمىد قىلمايمەن. ۋە ئۇالرنىڭ مېنى ئۇزۇقالندۇرۇشىنىقىلمايمەن 

 (ئايەت-13~11سۈرە / زارىيات -13﴾ )قۇۋۋەت ئىگىسىدۇر -بۈيۈك كۈچ بەرگۈچىدۇر، قۇدرەتلىكتۇر،
تۈرى ھەر بىر مەخلۇق اتالرنى ي بىرىگە خىزمەت قىلى ۇۇ  -ئ ارم بىر-مەخلۇق اتالر ئۆز

مېنىرمل  خىزمەت قىلىۇۇ  جانس    ىزبولغ ان تۈرگە  ئۆزى ۇىن ئورۇن جەھەتتە ئۈس    تۈن
ئۆس    ۈملۈكلەرگە خىزمەت قىلىۇۇ  ئۆس    ۈملۈكلەر ھاي منالرغا خىزمەت قىلىۇۇ   ماددىالر

   ئۇنۇمقتا ئىنسان كىمگە خىزمەت قىلىۇۇ ھاي منالر ئىنسانغا خىزمەت قىلىۇۇ
ش قىلى قۇلچىلىقئىنسان پەقەت ئۆز پەرۋەردىگارىغا  يوقتىن پەيۇم قىلغۇچىسىغا 

ئۇنىڭغا زېمىنۇىكى ياكى ئاسمانالردىكى ھېچكىمنى  ھېچنەرسىنى شېرىك  يەنى  ئۈچۈن
 ئىاادەت قىلىش ئۈچۈن يارىتىلغان. يېگانەكەلتۈرمەستىن 

 :مانالردم پەيغەماەرلەرنى ئەۋەتتىزم-ئالالھ ئوخشىمىغان ئەسىربۇنىي ئۈچۈن 
ەپ د« يىراق بولۇڭالر ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، شەيتاندىن»﴿بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە 

 (ئايەت-81سۈرە / نەھل -31پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق﴾ )
مەندىن باشقا ھېچ »ھەممىسىگە :  ﴿ )ئى مۇھەممەد!( سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ

 (ئايەت-71سۈرە / ئەنبىيا -73دەپ ۋەھيى قىلدۇق ﴾ )« يوقتۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر بەرھەق مەبۇد
ئالالھنىي نى ىئىخالس  مەن بولۇش   قائالالھ نىيالرمۇس  ۇلمانئالالھ تائاال   ش  ۇىا

نى  ئالالھتىن ىيېنىش     چەكلىگەنلەردىنئ الالھ ت ائ اال ئەمرلىرىنى بەج ا كەلتۈرۈپ  
 :ياخشى كۆرىۇۇ نىىتەق مدمر بولۇشئالالھقا ھەر دمئىم پ  قورقۇ
 (ئايەت-72سۈرە / مائىدە -1 ﴾قىلىدۇ قوبۇلكىنى ﴿ئالالھ پەقەت تەقۋادارالرنىڭ 

بۈيۈك ي نىدىنى ئىس    الم ئۇ .قىلغ ان پەرز ئىا ادەتنى دىنى تۇن ى بولۇپ ئىس    الم
رنى مۇرمس    ىمال يدىنى چوڭۇىن ئىاارەت زمكات ۋە ھەجناماز  ر زم  بولغان  ئاس    اس    لىرى

 تىالۋەت  قۇرئان ئوقۇشقا ئوخشاش -تەساىم  دۇئا-زىكىرئىپادىلىنىۇۇ  ئانۇىن  ئۆتكۈزۈشتە
 ئىپادىلىنىۇۇ. شتا تولۇقالئىاادەتلەرنى 

ئەس   لەپ قانۇمق ئەھ ملۇم  مۇس   ۇلمان كىش   ى ئۆز پەرۋەردىگارىنى ھەر ۋمقى   ھەر
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-كەچتە  كىرى   -ئەتىگەن نغ  ان  ۇم ئويغ  اۇم    ئۇخلىغ  ان  ئىچكىنى  ۇە-تۇرى  ۇۇ  يەپ
 اۋمس   ىتىلىرىغ  قاتناش كەيگەنكىيىم  ۇم ۋە قايتقىنىۇم چىقىش   ىۇم  س   ەپەر قىلغان
ئالالھنى  پائالىيەتلىرىۇىمۇ بىلەنكى كىلەرئ ائىلىس    ى ۇىئولتۇرغ ان چ اغالردم ھەتت ا 

ئالالھنى زىكرى قىلىشنى  ئەھ ملۇمئوخش اش ھەر قانۇمق  مۇش ۇنىڭغائەس لەپ تۇرىۇۇ  
 : بېشى قىلىشنى ئۇنتۇپ قالمايۇۇ ينىھەممە ئىش

 ئايەت(-313سۈرە / ئال ئىمران -8) ﴿ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ ئالالھنى ئەسلەپ تۇرىدۇ﴾
ھەپتىۇە پەقەت بىر  ئىالھلىرىغاباش  قا دىنغا ئەگەش  كۈچىلەرنىي كۆپىنچىس  ى ئۆز 

ۋمخ  بەش ۇىكىھەر كۈنىالر ئۆزلىرىگە پەرز قىلىنغان   مۇس  ۇلمانس  اقېتىم ئىاادەت قىل
 ئىس  تىغپارلىرىۇم-دۇئايىتەس  اىم  -دمئىملىق نەپلە ئەمەللىرىۇە  زىكىرۋە  نامازلىرىۇم

 :قىلىنغان ۋەدىسىنى ئادم قىلىۇۇ ئالالھ بىلەن
-88) تەسبىھ ئېيتىڭالر﴾ ئەتىگەن ۋە ئاخشامدا ئالالھقاتىڭالر، ېئ ياد مىنلەر! ئالالھنى كۆپۇئ﴿ئى م 

 ئايەت(-43،47سۈرە / ئەھزاب 
 ئىاادىتىۇە-مۇس    ۇلمان كىش    ى ئەگەر ئالالھنىي يولىنى چىي تۇتس    ا  ئەمەل

مەقس    ەت قىلس    ا پۈتۈن  قىنىىرمزىلئالالھنىي  مەش    غۇالتلىرىۇىمۇھەتتاكى دۇنيا 
 .ھاياتىنى ئىاادەتكە ئايالنۇۇرماليۇۇ

 دۇر.ئىنسانكە ئىگە پەزىلەت-ئەخالق مۇسۇلمان كىشى
 كە ھېرىسمەنئىاادەتتەق مدمر ۋە ۋە  غا ئىگە ئىنسانئىمان-مۇسۇلمان كىشى ئەقىۇە

. ئۇنىڭۇم ئىنس    انۇۇر ئىگە لىكپەزىلەت-ئىنس    ان بولۇش بىلەن بىرگە يەنە ئۇ ئەخالق
  باش  قىالرنى ئەال بىلىش رەھىمۇىللىكئادملەت    مۇجەس  س  ەملەنگەنپاكلىق  پۈتۈن 

گ  ۈزەل ئەخالقالرنى ”ئ  ال الھ ت  ائ  اال  پەزى لەت لى رى گەۋدى لەن گەن ب ولى  ۇۇ. ئ ۇ 
دەپ  “بۈيۈك ئەخالق ئىگىس    ى” ئەۋەتكەن ۋە ئۇنى “مۇكەممەللەش    تۈرۈش ئۈچۈن

قىلىۇۇ ۋە قىيامەت كۈنىۇە  “ئۈلگە ئەڭ ياخشى” س ۈپەتلىگەن ئالالھنىي ئەلچىس ىنى
 ئۇنىي يېتەكلىش   ى بىلەن .ئۇنىڭغا يېقىن بولۇش ئۈچۈن ئۇنىي نۇرىۇىن پايۇىلىنىۇۇ

. ئۇ ئىنس  ان ئۆز نەپس  ىنى ھەر ئەخالقلىنىۇۇئۇنىي ئەخالقى بىلەن  .توغرم يول تاپىۇۇ
 پاكلىغانتىرىش   ىش  دمۋمملىق كۆزىتى  تۇرۇش بىلەن  ئۈزلۈكس   ىزخىل پائالىيەت  

يامان ئىشالرغا ”دە  ئۇ نەپسى -كېلىۇۇغالىب  ئۈس تىۇىنھەۋەس لىرى -ھاۋميى چاغۇم
ئايلىنىۇۇ. بۇنىي  گە “ئۆزىنى ماالمەت قىلغۇچى نەپس    ى”دىن  “نەپس    ى بۇيرىغۇچى
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ە نى اتلىق ئەمەلگ ھەقىقىي كېلى غالىب پاس  ىقلىق ئۈس  تىۇىن   بىلەن تەق ملىق
 : ىۇۇ. ئالالھ تائاال شۇنۇمق دەيۇۇئاش

بىلەن  زات تونۇتقان ئۇنىڭغا يامانلىقنى-ياراتقان، ياخشىۋە جان ئىگىسىنى بىجىرىم  بىلەن جان﴿
ادەم ئمەئىسىيەتكە كۆمگەن -قەلبىنى گۇناھئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ، نى پاكلىغان ىقەلبقەسەمكى، 

 ئايەت(-32~2سۈرە / شەمس -13) ﴾ زىيان تارتىدۇ چوقۇم
ىنىي تەقەززمس    ى  پەزىلەتنى ي ئەقىۇ-ئەخالق بىزگەھەقىقەتەن  دىنى ئىس    الم

ەت پەزىل-ئىكەنلىكىنى ئۆگەتتى. ش  ۇنىڭۇەك ئەخالق مۇكەممەللىكلىرىۇىنئىماننىي 
پەزىلەتتىن مې ە -بولس   ا ھەقىقىي ئىاادەتنىي زۆرۈر مې ىس   ى  ئەگەر ئىاادەت ئەخالق

 بەرمىسە چوقۇمكى بۇ شۇ ئىاادەتنىي زەئى  ئىاادەت ئىكەنلىكىنىي دەلىلى.
ئىمان  پەزىلەتكە مۇجەس   س   ەملەنگەن-ئەخالق مۇنۇ ئايەتتە بىزگە «قۇرئان كەرىم»

 : بېرىۇۇسۆزلەپ ھەققىۇە 
ھۇدە ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر، ئۇالر بى نامازلىرىدائۇ مۇئمىنلەر ، مەقسىتىگە يەتتى مىنلەر ھەقىقەتەنۇئ﴿م

 ، ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى ھارامدىنۇريىراق بولغۇچىالردۇر، ئۇالر زاكات بەرگۈچىلەردھەرىكەتتىن -سۆز
ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىلەرگە رىئايە يەنە  مىنلەرۇئم ساقلىغۇچىالردۇر... ئۇ

 ئايەت(-3~3سۈرە مۇئمىنۇن / -78) قىلغۇچىالردۇر... ﴾
-ئىشپەزىلەت  -ئەخالقمۇنۇ ھەدىس ىۇە ش ۇنىڭۇەك پەيغەماەر ئەلەيھىس س االممۇ 

س  ۆزلەپ كۆرۈنۈش  لىرىۇە ئاش  ۇنۇمق مۇجەس  س  ەملەنگەن ئىمان ھەققىۇە  ھەرىكەتلەرنىي
 : شۇنۇمق دەيۇۇ

كىمكى ئالالھقا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىشىنىدىكەن، قېرىنداشلىق مېھرىنى يەتكۈزسۇن. كىمكى ئالالھقا ”
ۋە قىيامەت كۈنىگە  ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىشىنىدىكەن، قوشنىسىغا ئازار بەرمىسۇن. كىمكى ئالالھقا

  .“ئىشىنىدىكەن ياخشى سۆز قىلسۇن ياكى جىم تۇرسۇن
)ال  هللاَالَله إَلَا يۇقىرىس    ى  ئۇنىي ئەڭ  بۆلۈنىۇۇ ش    اخچىغائىمان يەتمىش نەچچە 

 ئېلى  ىنىس    نەر: يول ۇىن ئەزىيەت بېرى ۇىغان دېيىش  ئەڭ تۆۋىنىالھۇ( لەلئىالھە ئىل
 .شاخچىسىۇۇرھايا قىلىش ئىماننىي بىر  .تاشالش

ن املىق چوڭ ھەجىملىك بىر « توپلىمى ش    اخچىلىرىنى يئىم ان »ئىم ام بەيھەقى 
بىر پەزىلەت ۋە تەش    ەباۇس قىلغان ھەر دىنى بۇ كىتا  ئىس    الم كىتابنى تۈزۈپ چىقتى.

 ئەخالقالرنىي-ھەرىكەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇۇ  ئىمام بەيھەقى بۇ پەزىلەت-ي اخش    ى ئىش
 ۇى.دەپ سانى شاخچىلىرىۇىنھەدىسنى دەلىل قىلى  ئىماننىي  يۇقىرىۇىكى ھەممىسىنى
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پەزىلەتلىك ئىش   الر نەپس   ىنى  ئىاادەت مۇرمس   ىم خارمكتېرىۇىكى پەرز قىلىنغان
 كامالەتكە يەتكۈزۈپ مې ىلىتەلەيۇۇ. تازىالش   نىۋە ئۇنى رەزىللىكلەردىن بىلەن پاكالش 

 :ئاشۇنىڭغا ئىشارەت قىلىنغان ئايەتلەر كەلۇى دە« كەرىمقۇرئان »
 : ناماز ھەققىۇە

 ئايەت(-41سۈرە / ئەنكەبۇت -71)ناماز ھەقىقەتەن قەبىھ ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ﴾ مۇكەممەل ﴿
 : ھەققىۇەزمكات 

ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسمىنى سەدىقە ھېسابىدا ئالغىنكى، ئۇنىڭ بىلەن سەن ( !)ئى مۇھەممەد﴿
  ئايەت(-328سۈرە / تەۋبە -1)  پاكلىغايسەن ۋە )ياخشىلىقلىرىنى( كۆپەيتكەيسەن﴾ (گۇناھلىرىدىن)ئۇالرنى 

  :ر زم ھەققىۇە
 ىلەرگىمۇپەرز قىلىنغاندەك، سروزا  ئۈممەتلەرگەئىلگىرىكى  ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلەردىن گۇناھالردىن ﴿

 ئايەت(-338سۈرە / ئەنبىيا -73)﴾  پەرز قىلىندى
 : بىر ھەدىستە مۇنۇمق دەپ كەلۇى سەھىم بۇخارىۇىكى

ئۇنىڭ  تائاال، ئالالھ يالغانچلىق بىلەن ئىش قىلىشنى تاشلىمايدىكەن ۋە نىكىمكى يالغان سۆزلەش”
 “.ئەمەس تۇتقان روزىسىغا مۇھتاج ئىچمەي-يېمەي

 ئاچلىقتىن باشقا نەرسە بولماسلىقى ر زىسىۇمبەلكىم بىر ر زم تۇتقۇچىنىي تۇتقان 
م ۇم كى ن  بەل كى م ك ېچىلىرى قىي  ام  ۇم تۇرغۇچىنى  ي كېچىلى  ك ن  امىزى  ۇم 

 .باشقا نەرسە بولماسلىقى مۇمكىن ئۇيقۇسىزلىقتىن
ىگە ئۇنىي ئەخالقى ئۆزبىر پۈتۈنلىكتىن ئ ايرىاللم اي ۇۇ.  مۇس    ۇلم اننى ي ئەخالقى

 بىلەنجازمنىنى ھارمم قىلى   باش    قىالر  بولغانۇم مۇئ امىلى ۇەئوخش    اش    الر بىلەن 
ئەخالقى ئەمەس. ئۇنىي  يەھۇدىينىيئۇنى ھ االل س    ان ايۇىغان  بولغ ان ۇم مۇئ امىلى ۇە

مۇئامىلىۇە بولىۇىغان   پەزىلەت بىلەن-يۈكس    ەك ئەخالقە ئەخالقى ئۆز دۆلىتى ئىچى ۇ
ئوغرىلىق  زۇلۇم قىلىۇىغان  ئۆز بېشىمچىلىق   بولغانۇمبىلەن مۇئامىلىۇە  باشقا دۆلەت

 ئەخالقى ئەمەس.  ئىنسانلىرىنىي مۇستەملىكىچى غەربنىيتەكەباۇرلۇق قىلىۇىغان 
ئەڭ مۇسۇلمان كىشى ئۆزى ياخشى كۆرگەن ۋە ئۆچ كۆرگەن ھەرقانۇمق كىشىگىمۇ  

 ىۇۇ. ئادىل مۇئامىلە قىل دۇشمەنلىرىگىمۇۋە يىرمق  تۇغقانلىرىغا يېقىن
توغرا  گۇۋاھلىق بېرىشكە ئاناڭالرنىڭ ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا -ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى ئاتاسىلەر ﴿

 ئايەت(-381سۈرە / نىسا -4) ﴾تە چىڭ تۇرۇڭالركەلگەن تەقدىردىمۇ، ئادالەت
ئاادىال بولمااساااالىقىڭالرغا سااااەۋەب بولمىسااااۇن،  ئۇالرغاا ﴿بىرەر قەۋمگە بولغاان ئۆچمەنلىكىڭالر
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 ورقۇڭالر﴾ق ئالالھتىنتەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر، نداق قىلىشاااىڭالر ئادىل بولۇڭالر، بۇ (غىمۇ)دۈشااامىنىڭالر
 ئايەت(-3سۈرە / مائىدە -1)

 ئەھكاملىرىغا رىئايە قىلىدىغان ئىنساندۇر.   مۇسۇلمان كىشى شەرىئەت
ىي پەرۋەردىگارىن   قىلىشتىن باشقا رىئايەپەزىلەتلەرگە -ئەخالق    مۇسۇلمان كىشى

ئۇنىي     پەرز قىلىنغانبېكىتىلگەن  پەرۋەردىگارى تەرىپىۇىن ئۇنىڭغا پەرمانلىرىغا-ئەمر
  ئۇنىڭغ  ا چەكلەنگەن ھ  ارمم قىلى   قىلى    بېكىتكەن  ئۇنىڭغ  ا  ھ  االل ئۈچۈن

ھوقۇقالرنى ئۇنىڭغا بايان قىلى  بەرگەن  -بەلگىلەپ بەرگەن  ھەققىلى   مەجاۇرىيەت
تەپس    ىلىي چۈش    ەنۇۈرگەن  بولغان ھەر بىر نەرس    ىنى ئېھتىياجلىقۇ ئۇنىي ئۈچۈن ئ

 سەل قارمپ ش ەرىئەت ئىنسانغا مۇناسى ەتلىك بىرەر نەرسىنى. ئەمەل قىلىۇۇش ەرىئەتكە 
ۋە ئۇ ئىنسانغا ئاشۇ  بەردى كۆرسىتى نى توغرم يول ئىنسانغا شەرىئەتتاشالپ قويمىۇى. 
رىئايە قىلغان ئاس   اس   تا ش   ۇ توغرم يولۇم مېڭىش   نى  زۆرۈرىيەتلەرگەيولۇم يولۇقىۇىغان 

نەرس   ىلەرنى زۆرۈرىيەت تەلەپ قىلغان مىقۇمر  چەكلەنگەن بەزى  ش   ەرىئەتبەلگىلىۇى. 
   زۇلۇم قىلماستىن ئۇنىڭغا يوللۇق قىلى  بەردى.ئاش ۇرۋەتمەس تىنزممان  ئۆلچەمۇە  

  :يۇۇقىۇە ئالالھ تائاال شۇنۇمق دەھارمم قىلىنغان يېمەكلىكلەر ھەق
سە، ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يې ئۆز ئىختىيارىچە ئەمەس، ئىالجسىزلىقتىن )بۇ نەرسىلەردىن( ﴿كىمكى

 ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ ئالالھئۇنىڭغاا ھېچ گۇنااھ بولماايادۇ. ھەقىقەتەن 
 ئايەت(-328سۈرە / بەقەرە -7)

ھاياتىۇم ئالالھ ئۇنىي ئۈچۈن ھاالل قىلى  پۈتكۈل كىش  ىنىي قەلاى  مۇس  ۇلمان
قا ش    نى قىلىتارتقانكۆىلى  ئۇ .بولىۇۇمايىل قىلىنغان  بەرگەن نەرس    ىلىرى بىلەن

  ئەمەللەرنى قىلىشقا بۇيرۇلۇى. تېگىشلىكقىلىشقا ئۇ   بەلكىقويۇۋېتىلمەستىن 
  قاننى  مۇس ۇلمان كىشى ئۆلۈك نەرسىلەرنى  قئەگەر بىز يېمەكلىكنى مىس ال ئالس ا

ۇۇ  ئەمما ەيي گۆشنىالبوغۇزالنغان  بويىچە رىنسىپىپئىسالم دىنى  .چوشقا گۆشىنى يېمەيۇۇ
نىي( )يەنى بۇتالر باش   قىنىيئالالھتىن  ياكى بوغۇزالنغانبۇتالرغا ئاتاپ بوغۇزالنمىغان ياكى 

 نامى تىلغا ئېلىنى  بوغۇزالنغان ھاي منالرنى مۇسۇلماننىي يېيىشى ھاالل بولمايۇۇ.
قانۇنلۇق ئىگىس    ىۇىن مەجاۇرالپ ئېلى ېلىنغان   الرغامۇس    ۇلمان  ش    ۇنىڭۇەك

ئوغرىالنغ ان ي اكى ي الغانۇىن ئالۇمپ ئېلى ېلىنغان يېمەكلىكلەرنى يېيىش    ى ھاالل 
 .بولمايۇۇھاالل  يېيىشمۇبولمايۇۇ  شۇنۇمقال رمزى بولمىغان كىشىنىي تامىقىنى 
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س    ىۇىن كېلى  چىققان ھەر بىر ئۇيغۇن بولمىغان نەر ش    ەرىئەت ئەھكاملىرىغا 
 . ىۇۇرنەرسە ئوتنىي بارمۋىرىۇ

زىيان قىلىۇىغان ھەر قانۇمق تائام ياكى ھەر قانۇمق  يېس   ە الرغامۇس   ۇلمان  ش   ۇنۇمقال
  نغانقىلى ھارممزىيان سېلىش  ئۆزىگە ھاالل بولمايۇۇ  چۈنكى ئىستېمال قىلىشنەرسىنى 

 :ئالالھ تائاال شۇنۇمق دەيۇۇ قىلىشتۇر.ھاالك ئاستا -ئۆزىگە زىيان سېلىش ئۆزىنى ئاستا
 ئايەت(-71سۈرە / نىسا -4)ھەقىقەتەن سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ ئالالھ ﴿سىلەر ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر، 

  “.زىيان تارتىشمۇ ۋە زىيان سېلىشمۇ يوق” :پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم شۇنۇمق دېگەن
 يەنى ئۆزۈىالرغا زىيان سالماىالر ۋە باشقىالرغىمۇ زىيان يەتكۈزمەىالر. 

 ىكىكىئىكەنلزىيانلىق  نۇقتىۇىنبۇنىڭ ۇىن ت اماكىنىي ئىلمىي  تېااىي ۋە ئەمەلىي 
لىش ش  ەكس  ىز ھارمم قى ئىس  تېمالئايان بولغانۇىن كېيىن ئۇنى ۋە ئۇنىي تۈرىۇىكىلەرنى 

ئىس   المۇىكى ھارمم قىلىش زەھەرلىك چېكىملىكلەر ئۇنىي ئەڭ يامىنى.  ھېس   ابلىنىۇۇ.
 : نەرسىلەرگە مۇناسى ەتلىك بولىۇۇ ناپاك  زىيانلىق

 ئايەت(-312/ ئەئراف  سۈرە-2)  ﴿ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى ھاالل قىلىدۇ، ناپاك نەرسىلەرنى ھارام قىلىدۇ﴾
 ھارمقغا زىيان يەتكۈزىۇىغان   جىسمى  ئەخالقىش ۇنۇمقال مۇس ۇلمان كىش ى ئەقلى

ئىچمەيۇۇ  ئۇنى پۈتۈن ناچار ئىشالرنىي ئانىسى  شەيتاننىي  تۈرىۇىكى ئىچىملىكلەرنىمۇ
 :شۇنۇمق كەلۇىدەپ سانايۇۇ. سەھىم ھەدىستە  ئىشىۇىن بولغان بىر ئىپالسلىق

پ ئوغرىلىق مىن ھاالىتىاادە تۇرۇۇئزىناا قىلماااياادۇ، ئوغرى م تۇرۇپ ھااالىتىادەمىن ۇئزىنااا قىلغۇچى م ”
  .“مىن ھالىتىدە تۇرۇپ ھاراق  ئىچمەيدۇۇئقىلمايدۇ، ھاراق ئىچكۈچى م

ئىچكەن تەقۇىردىمۇ  مۇسۇلمان كىشى ئالتۇن   ھااللۇىنۋە  يېگەن ھااللۇىنھەتتا 
 . ئاشۇ ھەققىۇىكى ھەدىستە كەلگىنىۇەك:كۈمۈش قاچىالردم ئوزۇقالنمايۇۇ

، ئىچىملىك ئىچكەن كىشااااىنىڭ  قورسااااىقىدا پەقەتال  يېگەنئالتۇن، كۈمۈش قاچىالردا يېمەكلىك ” 
 “ .بولىدۇ شىرىلدىۋاتقان دوزاخ ئوتى

مۇناس ى  چەكتىن ئېش ى  ۇە ئىچكەن-ھاالل نەرس ىلەردىن يەپ مۇس ۇلمان كىش ى
 ى كىر دمئىرىسىگەھارمم قىلىنغان ئىسرمپچىلىق  ەيۇۇ  چەكتىن ئېش ى  كېتىشكەتم

 :تىۇۇكىقالىۇۇ  ئالالھ تائاال ئېي
، يەڭالر، ئىچىڭالر، ئوقۇيادىغاان چاغدا چىرايلىق كىيىنىڭالر ناامااز قېتىم﴿ئى ئاادەم باالىلىرى! ھەر  

 ئايەت(-83سۈرە / ئەئراف -2) ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھەقىقەتەن ياقتۇرمايدۇ﴾ئالالھ ئىسراپ قىلماڭالر، 
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ئالالھ ھاالل قىلغان نەرس  ىلەر ھاالل  ئالالھ ھارمم قىلغان نەرس  ىلەر ھارمم. ئالالھ »
 «كەىچىلىكتۇرسۈكۈت قىلغان نەرسىلەر 

 دۇر. ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىدىغان ئىنسان مۇسۇلمان كىشى
ۆزىنى ئ ئىنسانۇۇر  يەنى ئۇ  ياخشىلىققا بۇيرۇپ  يامانلىقتىن توسىۇىغان مۇسۇلمان

  غاىرم يولتوغ نىيئالالھ باشقىالرنى ئىس الھ قىلىش بىلەنال توختاپ قالماستىن  بەلكى
 پەيغەماەر ئەلەيھىسساالم ئېلى  كەلگەن ھىۇميەت نۇرىغا ئەگىشىشكە چاقىرىۇۇ.  

ئىنساننىي دۇنيا ۋە ئىخچام ھالۇم  نىي« ئەس ىر سۈرىسى»مۇش ۇ س ەۋەبتىن بىز  
 ئۆزئارم نى لەرنى قىلىش  ئىمان ۋە ياخشى ئەمەلش ئۈچۈنلۇقۇتۇ لىرىۇىنزىيانئاخىرەت 
قىلىش    نى ش    ەرت  س    ىيەتەۋ س    ەبىرنىقىلىش    نى ۋە ئۆزئارم  س    ىيەتەۋھەقنى 

 قىلى متقانلىقىنى بىلى  يېتىمىز. 
ن، ئىمان ئېيتقا ئىچىدە بولىدۇ، پەقەت زىيان  ھەر قانداق ئىنسان ھەقىقەتەن ﴿زامان بىلەن قەساەمكى،

ە قىلىشقان بىرىگە سەۋرىنى تەۋسىي-ىگە ھەقنى تەۋساىيە قىلىشقان، بىربىر-ئەمەللەرنى قىلغان، بىرياخشاى 
 (ئەسىر سۈرىسى﴾ )ال زىيان تارتمايدۇكىشىلەر

ەقنى : باشقىالرغا ھدېگەننىي مەنىسى “قىلىش س ىيەتەۋ بىرىگە-بىر”بۇ يەردىكى 
باش  قىالرنى ھەق ئىش  قا دەۋەت قىلىش ۋە ش  ۇنۇمقال باش  قىالرنىي  قىلىش   س  ىيەتەۋ

ھەق ئىش  قا  ھەر بىر مۇس  ۇلمانقىلىش  نى قۇبۇل قىلىش  تۇر.  ئىش  قا تەۋس  ىيە ھەق
نا مائىشقا تەۋسىيە قىلىنغۇچىۇۇر.  ش ۇ ۋمقىتنىي ئۆزىۇە ھەقتەۋس ىيە قىلغۇچى ۋە 

 قىلىشنىي مەنىسى. تەۋسىيەبىرىگە -بىربۇ 
ۇ ئ  چۈنكى. گە ئىگىۇۇردەۋەت قىلىۇىغان خارمكتېر ياخشىلىققا كىش ى مۇس ۇلمان

 كۈلپۈتكۈل دۇنياغا  پۈتكۈل زممانغا  پۈت منىيالپەيغەماىرى مۇھەممەد ئەلەيھىس   س   ا
رىنى نۇ ئەلچىلىكنىيئىكەنلىكىگە چوىقۇر ئىش   ىنىۇۇ. ئۇ بۇ ئەلچى ھاياتلىققا ئومۇم 

 :ئومۇمالشتۇرۇشقا تىرىشىۇۇ لىكىنىلرەھىمۇىيېيىشقا ۋە پۈتۈن دۇنياغا ئۇنىي 
ئايەت -73)  ەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق﴾﴿ئى مۇھەممەد!( سېنى بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت ر

 ئايەت(-322/ ئەنبىيا 
 ىمۇھەممەد ئەلەيھىس ساالمنبىزگە ئۆگەتكىنىۇەك  دە« كەرىم قۇرئان»ئالالھ تائاال 

ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆزى  تىپۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن رەھمەت قىلى  ئەۋەت
ي ئۇنى “.مەن پەقەتال رەھمەت قىلغۇچى ۋە توغرا يولغا يېتەكلىگۈچىمەن” ھەققى ۇە مۇن ۇمق دېۇى:
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ەۋەتىلگەن. ئۇنىڭغا ئوخش   اش   ال ئالالھ تائاال ئۇنى ئەۋەتكەن مەقس   ەتتە ئ ئۈممىتىمۇ
نىي يولىۇم دەۋەت ئالالھ لگە قىلغان ھالۇمۈپەيغەماەرنى ئ بىر كىش   ىئەگەش   كەن ھەر

 :االمغا خىتا  قىلى  شۇنۇمق دەيۇۇئالالھ تائاال پەيغەماەر ئەلەيھىسسقىلغۇچىۇۇر. 
دەۋەت  نىااڭ يولىغااائااالالھ كىشااااىلەرنىمەن  بۇ مېنىااڭ يولۇماادۇر،»ئېيتقىنكى، )ئى مۇھەممەد( ﴿

 ئايەت(-323سۈرە / يۈسۈف -37)قىلىمەن، مەن ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەر روشەن دەلىلگە ئاساسلىنىمىز﴾ 
 پەيغەماەر ئەلەيھىس س االمغا ئەگەش كەن ھەر بىر كىش ى ر شەن دەلىللەر ئاساسىۇم

 ئالالھنىي يولىغا دەۋەت قىلىۇۇ. ئاشۇنۇمق قىلىش ۋمجىب بولىۇۇ. 
مۇنۇمق  قومانۇمنى رۇس  تەمگە پارىس  الرنىيئىانى ئامىر  رەبىئش  ۇنىڭۇەك س  اھابە 

ادەت ئالالھقا ئىا يېگانەاادەت قىلىش   تىن ئالالھ بىزنى كىش   ىلەرنى بەنۇىگە ئى”دېۇى: 
  دىنالرنىي زۇلۇمىۇىن ئىس   الم ئادملىتىگە كەىرىلىككە چىلىقىۇىنتارقىلىش   قا  دۇنيا 

  .“ئېلى  چىقىش ئۈچۈن ئەۋەتتى
نى   ئەۋالدلىرى  ئائىلىسىتاۋمبىئاتلىرى-ئالۇى بىلەن ئائىلە مۇسۇلمان كىشى

 : ئېيتتىكىالالھ تائاال ياخشىلىققا چاقىرىۇۇ. ئ
 ﴾چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان دوزاختىن ساقالڭالرىمىنلەر! ئۆزۈڭالرنى ۋە بالۇئ﴿ئى م

  ئايەت(-1سۈرە / تەھرىم -11)
نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئادا قىلىشااقا چىداملىق بولغىن،  )ئى مۇھەممەد!( ئائىلەڭدىكىلەرنى﴿

قىلمايمىز. سااااڭا بىز رىزىق بېرىمىز، ياخشاااى ئاقىۋەت پەقەت تەقۋادارالرغا ساااەندىن بىز رىزىق تەلەپ 
  ئايەت(-387سۈرە / تاھا -72)  خاستۇر﴾
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 پايدىلىرى ەھەتتىكىج ەتلىكساالم ۇتۇشنىڭت روزا
ِ وَ فَ  َيامِ ال دُ ائ يذةُ  صِّ حِّ  الصِّ

 يقول تعاىل يف كتابه الكريم ] ي  
 
 م  ك  لذ ب  ق   ن  مذ  ين   اَّلذ َع    ب  تذ ا ك  م  ك   ام  ي  الص   م  ك  ي  ل  ع   ب  تذ وا ك  ن  آم   ين  ا اَّلذ ه  ي  ا أ

 ( ويقول جل وعال ] و  381[ )ابلقرة  ون  ق  تَ ت   م  ك  لَ ع  ل  
 
ر وا خ  وم  ص  ت   ن  أ فهل  (381[ )ابلقرة ون  م  ل  ع  ت   م  ت  ن  ك   ن  إذ  م  ك  ل   ي 

 جمرد يامالص يعترب يعد لم احلديث الطب إن[  اكتشف العلم احلديث الرس يف قوهل تعاىل ] وأن تصوموا خي لكم
جسم  َع ادلقيقة واألحباث العلمية ادلراسات وبعد فإنه عنها، االمتـناع أو ممارستها لإلنسان جيوز إرادية عملية

اإلنسان ووظائفه الفسيولوجية ثبت أن الصيام ظاهرة طبيعية جيب للجسم أن يمارسها حىت يتمكن من أداء وظائفه 
احليوية بكفاءة، وأنه رضوري جدا لصحة اإلنسان تماما اكألكـل واتلنفس واحلركة وانلوم، فكما يعاين اإلنسان بل 

 فإنه كذلك ال بد أن يصاب بسوء يف جسمه لو امتنع عن الصياميمرض إذا حرم من انلوم أو الطعام لفرتات طويلة، 
 

 ۈچۈن ئ ڭالرساقلىنىشى ۇناھالردىن! گۆئمىنلەرم ئى»:ەيۇۇد ۇنۇمقم ەرىمۇەك ۇرئانتائاال ق ئالالھ
 ىسىۈرس ەقەرە)ب« قىلىنۇى ەرزپ ەرگىمۇسىل ەكقىلىنغانۇ ەرزر زم پ ۈممەتلەرگەئىلگىرىكى ئ ەردىنسىل
 ۇتماي)ر زم ت ۈچۈنئ ەرسىل ۇتۇشر زم ت ەىالر بىلس ئەگەر» :ەيۇۇد ۇنۇمقم ەنەتائاال ي ئالالھ (ەتئاي-081

 ەرىلس ۇتۇشر زم ت» تائاالنىي ھئالال ەنلىرىپ-زممان ئىلىم يېقىنقى «ۇر( ياخشىۇېرىشتىنب ە ىۇىي
ىنى  زر» ېاابىتىزممان ت ېقىنقىي ەتتىمۇ بايقاپ ي ھېكمەتنى-سىر ۆزىۇىكىس ېگەند «ۇرياخشىۇ ۈچۈنئ
 «ەريانج بىر ھىشىۇىكىخا ۆزئ ەقەتالبولىۇىغان  پ ۇتمىسىمۇبولىۇىغان ياكى ت ۇتسىمۇت ئىنسان ەمۇىئ
 ەمادئ ۋە ېيىنك ەتقىقاتالردىنئىلمىي ت ەئىلمى بىر قانچ ېاابەتت ۈنكىبولۇى. چ ىمايۇىغانقار ەپد
ۇىن بارغان ېلى ئ ەرنىئىزدىنىشل ەئىنچىك ھەققىۇە ۋەزىپىلىرى ەلىكپىسخولوگىي ۇنىيئ ۋە ەدىنىب
 ەرى ىۇەد نئادم قىالاليۇىغا ېتەرلىكي ۋەزىپىلىرىنى ەلىكبىيولوگىي ۆزىنىيئ ەدەنب ۇتۇشر زم ت ېيىن ك
 لىكىەتساالم يئىنساننى ۇتۇشر زم ت ەنلىكىنى ئىك ھادىسەالزىم بولغان نورمال بىر  ېرىشىب ېلى ئ
 ۆرۈرز ەنئوخشاش تامام ۇخالشقا  ئقىلىش ھەرىكەت ەپەسلىنىش ن ېيىش تاماق ي ۇددىخ ۈچۈنئ

 انېتىۇىغي ۇنىڭغابولسا ئ ەھرۇمتاماقتىن م ۋە ۇخالشتىنئ ەزگىلم ۇزۇنئىنسان ئ ەگەرئ ەنلىكىنى ئىك
نسان ئوخشاش ئى ۇنىڭغاش ۇئەييەنلەشتۈردىم ەنلىكىنىئىك ۇنۇمقش ھەم ېسەللىكمۇك ۋە ىۇشسىزلىقئو

 .ۇمچوق ۇقىشىمۇيول ەتكەيامان ئىلل ەربىر ەدىنىۇىكىب ۇقالسا ئ ەكلىنى چ ۇتۇشتىنر زم ت
 

ويف حديث رواه النسايئ عن أيب أمامة " قلت: يا رسول مرين بعمل ينفعين اهلل به، قال: عليك بالصوم فإنه ال 
وا " والسبب يف أهمية الصيام للجسم هو أنه ح  صذ وا ت  وم  مثل هل" وقال صىل اهلل عليه وسلم فيما رواه الطرباين " ص  

يساعده َع القيام بعملية اهلدم اليت يتخلص فيها من اخلاليا القديمة وكذلك اخلاليا الزائدة عن حاجته، ونظام 
واّلي يشتمل َع األقل َع أربع عرشة ساعة من اجلوع والعطش ثم بضع سااعت إفطار  -الصيام املتبع يف اإلسالم 

ظام املثايل تلنشيط عملييت اهلدم وابلناء، وهذا عكس ما اكن يتصوره انلاس من أن الصيام يؤدي إىل اهلزال هو انل -
والضعف، بشـرط أن يكون الصيام بمعدل معقول كما هو يف اإلسالم، حيث يصوم املسلمون شهرا اكمال يف السنة 
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نليب صـىل اهلل عليه وسلم فيما رواه اإلمام أمحد ويسن هلم بعد ذلك صيام ثالثة أيام يف لك شهر كما جاء يف سنة ا
  ر  ه  ش   لك    ن  مذ  ام  ص   ن  والنسايئ عن أيب ذر ريض اهلل عنه: "م  

  ة  ث  ال  ث 
 
ذ ذ  ف   ام  يَ أ  ، فأنزل اهلل تصديق ذلك يفرذ ه  ادلَ  ام  ي  صذ  ك  ل

  رش   ع   ه  ل  ف   ةذ ن  س  احل   بذ  اء  ج   ن  م   كتابه ]
 
ذ ث  م  أ   "أيام بعرشة ايلوم ،[ اه  ال

 

 ھنىيئى ئالال» :مەن”: ەلۇىك ۇنۇمقم ھەدىستەقىلغان بىر   ميەترى ەمامەدىنئ ەبۇئ نىسائىي
 .ېۇىمد «ۇيرىغىنب ەمەلگەبىر ئ ېرىشتۈرىۇىغانئ ەنپەئەتكەم ەنبىل ئۇنىي ھئالال ېنىم ەلچىسى ئ
 ۋە. ېۇىد« يوق ھېچنەرسە ۇرىۇىغانت ۋەربارم ۇتۇشقار زم ت ۈنكىچ ۇر ت يچى ۇتۇشتار زم ت:» ەسۇلۇلالھر
 ەتساالم ۇتۇىالر ر زم ت: »ېۇىد ۇنۇمقم ھەدىستەقىلغان   ميەترى ەبرمنىيت ەلەيھىسساالمئ ەيغەماەرپ

كونا  ەدەننىير زم ب ەۋە  س ۇشىۇىكىبول ەھمىيەتلىكئ ۈچۈنئ ەدەنب ۇتۇشنىير زم ت“«ەربولىسىل
 نىەريانىخاالس بولىۇىغان ئاجرىلىش ج ردىنھۈجەيرىلە ۇقئارت ېھتىياجۇىنئ ۇنۇمقالش ۋە ھۈجەيرىلەردىن

 تتەھالە ۇسسۇزئ-ئاچ ېگەنۇەئاز د  متقان قىلىنى ەمەلئ دىنىۇم. ئىسالم ېرىۇۇب ەميارد ېرىشىغاب ېلى ئ
-ئاجرىلىش - ېمائالىۇىغان سىست ەئىچىگ ۆزئ ەتنىسائ ەبىر قانچ ۇقئوچ ېغىزئ ەتنى سائ ۆتئون ت

ئىسالم دىنىۇم  ۇتۇش. ر زم تېمىۇۇربىر سىست ۈلگىلىكئ ۇرىۇىغانجانالنۇ ەريانىنىبىرىكىش ج
ر زم » قانېلى متقىلى  ك ەسەۋۋۇرت ەركىشىل ەنبىل ەرتىش ۇشبول مۇۋمپىق ەقىلگەنورمال  ئ ەلگىنىۇەكك
 نالرۇسۇلماچاغۇم م ۇ. بۇۋمتىۇۇبول ەكسىچەئ ېگەننىيد «ۇبارىۇ ېلى ئاجىزلىشىشقا ئ ۇقالش ئور ۇتۇشت

ت يە مرى ەردىنز ەبۇئ ەسەئىين ۋە ەھمەدئ ېيىنك ۇنىڭۇىنئاش ۇالرغائ  ۇتىۇۇئاي ر زم ت بىر ۇقبىر يىلۇم تول
 ۇتۇشر زم ت ۈنك ۈچئايۇم ئ ھەر ەلگىنىۇەكك ھەدىسىۇە ۇنۇم ەلەيھىسساالمنىيئ ەيغەماەرقىلغان پ

 ئالالھ.« ۋەردۇربارم ۇتقانغايىل بويى ر زم ت ۇئاش ۇتسا ر زم ت ۈنك ۈچئايۇم ئ ھەركىمكى . »ەلگىلەنگەنب
 نۇمقۇكىتابىۇم م ۆزىنىيئ ۇئەييەنلەشتۈرۈپبولىۇىغانلىقىنى م ۋەربارم ۈنگەئون ك ۈننىيك ۇتائاال ئاش

 (ۇبولىۇ ەئىگ ۋمبقاسا ۇقئارت ھەسسەياخشىلىق قىلغان كىشى ئون  ەربىر»نازىل قىلۇى: 
 

 وقاية من األورام
اتلالفة والضعيفة من اجلسم، فاجلوع اّلي يفرضه الصيام يقوم الصيام مقام مرشط اجلراح اّلي يزيل اخلاليا 

َع اإلنسان حيرك األجهزة ادلاخلية جلسمه الستهالك اخلاليا الضعيفة ملواجهة ذلك اجلوع، فتتاح للجسم فرصة 
ذهبية يك يسرتد خالهلا حيويته ونشاطه، كما أنه يستهلك أيضا األعضاء املريضة وجيدد خالياها، وكذلك يكون 

ام وقاية للجسم من كثيـر من الزيادات الضارة مثل احلصوة والرواسب اللكسية والزوائد اللحمية واألكياس الصي
  .ادلهنية وكذلك األورام يف بداية تكونها

 

 ۇئالۇىنى ئالىۇ ۇقۇشنىييول ېسەللىكلىرىگەك ۆسمەئ ۇتۇشت ر زم
 يىپىچىن ېرمتسىيەيۇىغان ئوپتاشال ېلى ئ ھۈجەيرىلەرنى ەئى ز ۇزۇلغان ب ەدەنۇىكىب ۇتۇشت ر زم
 ۇرۇشتاقابىل ت ھالەتكەئاچ  ۇئاش ھالەتئاچ  ېلىۇىغانك ېلى ئىنسانغا ئ ۇتۇش. ر زم تۇرىۇۇئورنىۇم ت
 نەبىل ۇنىي  شھەرىكەتلەنۇۈرىۇۇئىچكى ئورگانلىرىنى  ەدەننىيب ۈچۈنخورىتىش ئ ھۈجەيرىلەرئاجىز 

 ۇرسەتپ ەتلىكقىمم ەڭئ ۈچۈنئ ەلتۈرۈشك ەسلىگەئ ېتىكلىكىنىت ۋەجانلىقلىقى  ۆزىنىيئ ەدەنگەب
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 ھۈجەيرىلىرىنى ۇنىيئ ۋە ۇخورىتىۇ ەزمالرنىمۇئ ېسەلك ھالەتئاچ  ۇتقانۇىكىر زم ت قالۇنۇم. شۇچىقىۇ
اددىالر  م ۇقئارت ۆشسىمانر  گۆكۈنۇىلەچ ەكىللىكتاش  بور ش ەدەننىب ۇتۇشر زم ت ۇنۇمقال. شېڭىاليۇۇي

ئوخشاش زىيانلىق  ۆسمىلەرگەئ ۇرغانئالۇىۇم ت ۇشبول ەيۇمپ ۇنۇمقالر  شمايسىمان خالتىلىق ماددىال
 .ۇبولىۇ يۇىغانساقال ەرسىلەردىنن ۇقئارت

 

 حييم من السكر
فعال هو خي فرصة خلفض نسبة السكر يف ادلم إىل أدىن معدالتها، وَع هذا فإن الصيام يعطي غدة ابلنكرياس 

األنسولني اّلي حيول السكر إىل مواد نشوية ودهنية ختزن يف األنسجة، فإذا فرصة رائعة للراحة، فابلنكرياس يفرز 
زاد الطعام عن كمية األنسولني املفرزة فإن ابلنكرياس يصاب باإلرهاق واإلعياء، ثم أخيا يعجز عن القيام 

لعالج يف ر لبوظيفته، فيرتاكم السكر يف ادلم وتزيد معدالته باتلدريج حىت يظهر مرض السكر. وقد أقيمـت دو
شىت أحناء العالم لعالج مرىض السكر باتباع نظام الصيام لفرتة تزيد َع عرش سااعت وتقل عن عرشين لك حسب 

حاتله، ثم يتناول املريض وجبات خفيفـة جدا، وذلك ملدة متوايلة ال تقل عن ثالثة أسابيع. وقد جاء هذا األسلوب 
  .عقاقي كيميائيةبنتائج مبهرة يف عالج مرىض السكر ودون أية 

 

 ۇساقاليۇ ۇقۇشتىنيول ېسىلىگەك ې دىياب ۇتۇشت ر زم
 ەككەچ ۆۋەنت ەڭئ ۇرىچەنىساىتىنى ئوتت يماددىسىنى ېكەرقانۇىكى ش ھەقىقەتەن ۇتۇشت ر زم

ئارمم  ېزىگەئاشقازمن ئاستى ب ۇتۇشر زم ت ەنئاساس ۇنىڭغاب ۇرسىتى ياخشى بىر پ ەڭئ ۈشۈرۈشنىيچ
 كەرېش ېزىئاشقازمن ئاستى ب ەنبىل ۇنىي. بېرىۇۇيارىتى  ب ۇرسىتىنىپ ىۇشلۇقئو ەڭئ ېلىشنىيئ

. ېرىشىۇۇئ ۇلىنغائىنس ۇرىۇىغانماي ماددىلىرىغا ئايالنۇ ۋەساقلىنىۇىغان كىرمخمال  ۇلمىالردمماددىسىنى توق
 زىېئاشقازمن ئاستى ب ەتسەك ېشى مىقۇمرىۇىن ئ ۇلىننىيئىنس ېرىشىلگەنتاماق ئ ېيىلگەني ەگەرئ

 ۇەەركىاىقان ت ەنبىل ينىۇ. شۇئادم قىاللمايۇ ۋەزىپىسىنىئاخىرى  كېتىۇۇ  ھالىۇىن ەپئىشل ۇقئارت
 ۇنيانىيد  ۇبولىۇ ەيۇمپ ېسىلىك ېكەرش ېشى ئ ەدرى ىينورماللىقى ت ۇنىيئ ۇ ماددىلىرى توپلىنىۇ ېكەرش

 مالشۋبىمارلىرىنى دم ېسىلىك ېكەرش ەنقىلىش بىل ەرىئاي ەرتىپىگەت ۇتۇشقايسى جايلىرىۇم ر زم ت ھەر
ئون  ەبويىچ ەھ ملىئ ەيتنىيپ ۇتىۇىغانر زم ت ەزگىلىم ۇتۇشر زم ت .ۇرۇلۇىق ۇنلىرىئور ۋمالشدم ۈچۈنئ

 ۈچئ ۇئاش ەيۇۇ تاماق ي يەىگىل ھايىتىبىمارالر نا ۇ بولىۇ ەمك ەتتىنسائ ەيىگىرم ۇقئارت ەتتىنسائ
 ھەر اۋمالشتبىمارلىرىنى دم ېسىلىك ېكەرش ۇسۇلئ ۇب ۋمملىشىۇۇ دم ۇددەتبولمىغان بىر م ەمك ھەپتىۇىن

 .ېلىۇۇك ېلى ئ ەتى ىلەرنىپارالق ن ېلىشمايۇىغانق ردىند رىال ەۋىقانۇمق خىمىي
 

 طبيب ختسيس
إنه وبال مبالغة أقدر طبيب ختسيس وأرخصهم َع اإلطالق، فإن الصيام يؤدي حتما إىل إنقاص الوزن، برشط 

ل يف كمية الطعام يف وقت اإلفطار، وأال يتخم اإلنسان معدته بالطعام والرشاب بعد الصيام، لقد أن يصاحبه اعتدا
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يبدأ إفطاره بعدد من اتلمرات ال غي أو بقليل من املاء ثم يقوم إىل الصالة، وهذا 

السكر املـوجود يف اتلمر يشعر اإلنسان بالشبع اهلدي هو خي هدي ملن صام عن الطعام والرشاب سااعت طوال، ف
  .ألنه يمتص برسعة إىل ادلم، ويف نفس الوقت يعطى اجلسم الطاقة الالزمة ملزاولة نشاطه املعتاد
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 ۇرچىقىمنى ئازميتىۇىغان د خت-ۇتۇشت ر زم
 ۇمەنئوم ەنلىكى ئىك ۇرئىقتىۇمرلىق بىر د خت ەڭچىقىمنى ئازميتىۇىغان ئ ۇتۇشنىيت ر زم

 ېغىزئ ەنبىل ۇتۇشر زم ت ەمەس ئ ۇبالىغەم ھېچاىر ئىكەنلىكى ھالىقىبا ەرزمنئ ەڭئ ۇرالرنىيد خت
 ۋەتاماق  ېيىنئىنسان ر زىۇىن ك ۇشى بول ەكتاماق مىقۇمرىۇىكى نورماللىق بىرد ېچىلغانۇمئ

 ەدەنب ۇقەررەرم ۇتۇشر زم ت ەنبىل ەرتىقويماسلىق ش ۇزۇپئاشقازمننى ب ەنبىل چىملىكئى
اكى خورما ي ەبىر قانچ ەقەتپ ەلەيھىسساالمئ ەيغەماەر: پۇبارىۇ ېلى ئ ەمىيىشىگەك غىرلىقىنىيېئ

ىن ۇدس ۋەتاماق  ۋمقى  ۇزۇنئ -ۇسۇلئ ۇ. بۇيتتىئىپتار قىالتتى  ئانۇىن ناماز ئوق ەنبىل ۇئازرمق س
ماددىسى  ېكەر. خورمىۇم بار بولغان شۇسۇلياخشى بىر ئ ەڭئ ۈچۈنكىشى ئ ۇتقانر زم ت ۇتۇپت ۆزىنىئ

 ېكەرش ۆزىۇەئ ۋمقىتنىي ۇش ۈمۈرۈلىۇۇ س ېزقانغا ت ېكەرش ۈنكىچ ۇرىۇۇ قىلۇ ھېس ۇقنىئىنسانغا توقل
 .ۇرنى ئاتا قىلىۇېنېرگىيەلەالزىملىق ئ ۈچۈنئ ېرىشب ېلى ئ ەتلەرنىپائالىي ەتتىكىئاد ەدەنگەب

 

هذه املواد تأخذ وقتا طويال يك يتم هضمها أما لو بدأت طعامك بعد جوع بأكل اللحوم واخلرضاوات واخلزب فإن 
ويتحول جزء منها إىل سكر يشعر اإلنسان معه بالشبـع، ويف هذا الوقت يستمر اإلنسان يف ملء معدته فوق طاقتها 
توهما منه أنه مازال جائعا، ويفقد الصيام هنا خاصيته املدهشة يف جلب الصحة والعافية والرشاقة، بل يصبح وباال 

 .ان حيث يزداد معه بدانة وسمنة، وهذا ما ال يريده اهلل تعاىل لعباده بالطبع من ترشيعه وأمره لعباده بالصومَع اإلنس
 

 ۇب  ڭباشلىسا ېيىشنىتاماق ي ەنبىل ېيىشنان ي ۆكتات ك ۆش گ ېيىنك ھالەتتىنئاچ  ەنس ئەمما
يلىنىشى ئا ېكەرگەش ۇرىۇىغانقىلۇ ھېس ۇقنىبىر قىسمى ئىنسانغا توقل ۇالردىنئ ۇشى بول ھەزىمماددىالر 

 اشقازىنىنىئاچ خىيال قىلى   ئ ەنىالي ۆزىنىچاغۇم ئىنسان ئ ۇ. بۇئالىۇ ۋمقىتنى ۇزۇنئ ۈچۈنئ
 ېلى ئ ەتساالپ ەتلىك ساقلىق  ساالم ۇتۇشچاغۇم ر زم ت ۇب ۇزىي ېرىۇۇ توشق ۇقئىقتىۇمرىۇىن ئارت

انغا يامان ئىنس ۇئ بەلكى قالماستىن يوقىتىپال ھىۇىلىكىنىقاالرلىق ئاال ھەيرمن ۆزىنىيئ ېلىشتىكىك
 ائاالت ھئالال ەل ەتتەئ ۇب ۇئاشىۇ ېخىمۇت ېلىش  قورساق س ەمرىشچاغۇم س ۇب ۇ قالىۇ ۇپبول  ەتبىر ئاقى
 ىش.قىلمىغان ئ ەئىرمد ۈچۈنئ ەنۇىلىرىب ۇيرۇشتىنب ۇتۇشقار زم ت ەنۇىلىرىنىب ۋە قانۇنالشتۇرۇش  ر زىنى
 

 اَّلذ  ان  ض  م  ر   ر  ه  ] ش  
 
ذ د  ه   آن  ر  ق  ال   يهذ فذ  ل  زذ ن  ي أ  ،ه  م  ص  ي  ل  ف   ر  ه  الشَ  م  ك  ن  مذ  د  هذ ش   ن  م  ، ف  انذ ق  ر  ف  ال  ى و  د  ه  ال   ن  مذ  ات  ن  ي  ب  و   اسذ لنَ ى ل

 يض  رذ م   ن  اك   ن  م  و  
 
  ر  ف   س  َع    و  ا أ

  ن  مذ  ةر دَ عذ ف 
 
  ام  يَ أ

 
   (381[ )ابلقرة  رس   ع  ال   م  ك  بذ  يد  رذ ي   ال  و   رس   ي  ال   م  ك  بذ  اهلل   يد  رذ ، ي  ر  خ  أ

 

 ەقھ ۇچى قىلغ ھىۇميەت ېتەكچى ( ئىنسانالرغا يۈنلەرقىلىنغان ساناقلىق ك ەرزپ ۇتۇش)ر زم ت»
زمن باشلىغان رممى ۇشقانازىل بول ۇرئانئالغان ق ەئىچىگ ۆزئ ەتلەرنىئاي ەنر ش ۇچىئايرىغ ھەقنىنا ەنبىل

 ەپەرياكى س كېسەلكىمكى  ۇتسۇن ر زم ت ۆرسە ك ېيىنىرممىزمن ئ ۇكىمكى ب ەردىنسىل ۇىا. شېيىۇۇرئ
 ئاسانلىقنى سىلەرگە ھئالال ۇتسۇن ت ۈنلەردە( باشقا كۈچۈنئ ۈنلىرىك ۇتالمىغانبولسا )ت ۈستىۇەئ

 «ۇخالىمايۇ ەسلىكنىت ۇ خااليۇ
 

 األمراض اجلدلية
إن الصـيام يفيد يف عالج األمراض اجلدلية، والسبب يف ذلك أنه يقلل نسبة املاء يف ادلم فتقل نستته باتلايل يف 
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   :اجلدل، مما يعمل َع
 زيادة مناعة اجلدل ومقاومة امليكروبات واألمراض املعدية اجلرثومية - 
   . اجلسم مثل مرض الصدفيةاتلقليل من حدة األمراض اجلدلية اليت تنترش يف مساحات كبية يف - 
   .ختفيف أمراض احلساسية واحلد من مشالك الترشة ادلهنية - 
 . مع الصيام تقل إفرازات األمعاء للسموم وتتناقص نسبة اتلخمر اّلي يسبب دمامل وبثورا مستمرة - 

 

 ۇساقاليۇ ېسەللىكلىرىۇىنك ېرەت ۇتۇشت ر زم
 زم ر ەۋە س ۇنىڭۇىكىپايۇىلىق  ئاش ۋمالشتادم نىېسەللىكلىرىك ېرەت ھەقىقەتەن ۇتۇشت ر زم

 ۇىساىتىمن ۇنىيس ېرىۇىكىت ەتى ىۇەنىساىتىنى ئازميتىۇىغانلىقىۇم  ن ۇنىيقانۇىكى س ۇتۇشنىيت
 : ۆرسىتىۇۇك ەسىرت ۇنۇالرغام ۇش ەنە. ئۇئازىيىۇ
 رىيەلىكېباكت ۋەمىكر بالرغا  ېشىشىغا ئ ۈچىنىيك ۇنىتې  )كېسەلۇىن ساقلىنىش(ئىمم ېرىنىيت-

 ۇرۇشقا قارشى ت ېسەللىكلىرىگەئاشقازمن ك
 ىتىشقا ئاجىزل ۈچىنىك ېسەللىكلىرىنىيك ېرەئوخشاش ت ەمرەتكىگەت ەىگەتارملغان ت ېرىگەي ۆپك ەدەننىيب -
 ەكلەشكە چ ەسىلىلىرىنىچىرميۇىكى مايلىشىش م ەىگىللىتىشكە ي ېسەللىكلىرىنىك ېزىمس زىيادە -
 مەيۇپ ەكنىدمنىخور ۋە. ئىزچىل چىيقان ۇئاجرملمىالر ئازىيىۇ ەھەرلىكز ۈچەيۇىكىئ ەنبىل ۇتۇشر زم ت -

 .ۇئازىيىۇ ەدرى ىينىساىتى ت ېچىتقۇالرنىيقىلىۇىغان ئ
 

 وقاية من داء امللوك
لربوتينات اوهو املسىم بمرض "انلقرس" واّلي ينتج عن زيادة اتلغذية واإلكثار من أكل اللحوم، ومعه حيدث خلل يف تمثيل 

املتوافرة يف اللحوم "خاصة احلمراء" داخل اجلسم، مما ينتج عنه زيادة ترسيب محض ابلويلك يف املفاصل خاصة مفصل األصبع 
الكبي للقدم، وعند إصابة مفصل بانلقرس فإنه يتورم وحيمر ويصاحب هذا ألم شديد، وقد تزيد كمية أمالح ابلول يف ادلم 

   .االنتشار احلصـوة، وإنقاص كميات الطعام عالج رئييس هلذا املرض الشديد ثم ترتسب يف الىلك فتسبب
 ۇساقاليۇ ۇغىۇىنيالل ۇمبوغ ۇششاقئ ۇتۇشت ر زم

 

 شۆگ ۆپك ۋە ېتىشىك ېشى ئ ۇقلۇقنىيئوز ۇ. ئۇئاتىلىۇ ەپمۇد ۇقرەسن ۇغىيالل ۇمبوغ ئۇششاق
ولغان ب ېتەرلىكي ۆشلىرىۇەگ «ھاي منلىرى ۆيئ ھىۇەئاال» ەنبىل ۇنىي. بۇچىقىۇ ېلى ك ېيىشتىني

 ۇپمۇ ولم  بۇمالردبوغ ۇش ەنەئ ۇ بولىۇ ەيۇمپ ەسىلەم ۇشىۇمبول ھەزىم ەئىچىۇ ەدەنب يئاقسىل ماددىلىرىنى
. ۇۇچىقىرى ەلتۈرۈپك ېشىشىنىئ ۆكۈنۇىسىنىيبورىك كىسالتاسى چ ۇمىۇمباش بارماق بوغ ۇتنىيپ

. ۇبولىۇ ەقاتتىق ئاغرىق بىلل ەنبىل ۇنىيب ۇ قىزىيۇ ۇغلىنىۇۇ لگىرىپتار بولغانۇم يال ەسكەنوقر بوغۇم
 ەيۇمپ تاش ۇپ بول ۆكۈنۇەچ ۆرەكتەئانۇىن ب ۇمكىن م ېتىشىك ېشى ئ يماددىلىرىنى ۇزت ۈيۇۈكقانۇىكى س
 .مسىۋدم اساسلىقئ ېسەللىكنىيك ېڭىيىشچانك ۇب ەمەيتىشتاماق مىقۇمرىنى ك ۇمكىن قىلىشى م

 

 جلطة القلب واملخ
أن الصوم ألنه ينقص من ادلهون يف  -وأغلبهم غي مسلمني -أكد الكثيون من أساتذة األحباث العلمية والطبية 
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"الكوليسرتول" فيه، وما أدراك "ماالكوليسرتول" ؟؟ إنها املادة اليت ترتسب َع   اجلسم فإنه باتلايل يؤدي إىل نقص مادة 
ادلهون يف اجلسم تؤدي إىل تصلب الرشايني، كما تسبب جتلط ادلم يف جدار الرشايني، وبزيادة معدالتها مع زيادة 

   .رشايني القلب واملخ
 

 ۇساقاليۇ ۇشتىنبول ەيۇمقان نوكچىسى پ ېڭىۇەم ۈرەك ي ۇتۇشر زم ت
 مانۇسۇلم ۆپىنچىسىك ۇالرنىيئ-ېسسورلىرىپىر   ەتقىقاتت ېاابەتت ەن پ-ئىلىم نۇرغۇنلىغان

 ەدەنۇىكىب ەتى ىۇەن ۇئ ۈچۈن ئ ەمەيتكەنلىكىماي ماددىلىرىنى ك ەدەنۇىكىب ۇتۇشر زم ت -ەمەسئ
 «لېستر خول. »ۇئەييەنلەشتۈرۈلۇىبارىۇىغانلىقى م ېلى ئ ەمىيىشىگەك يماددىسىنى «ېستر لخول»

 يىماي ماددىسىن ەدەنۇىكىبىر خىل ماددم. ب ۇۋملىۇىغانبول ۆكۈنۇەچ  مرىۇمدى ۇرلىرىقان توم ۇئ ېمە ن دېگەن
 ۇرلىرىنىيقان توم ۇئ ەۋەبىۇىنس ېتىشك ئېشى  ھالىتىنورمال  نىيېستر لخول ەن بىل ېشىشىئ
 .ۇقىرىۇچى ەلتۈرۈپك ىقان نوكچىسىن ۇرلىرىۇمقان توم ېڭەم ۋە ۈرەكي ۇنۇمقال. شۇبارىۇ ېتى ي ېتىشىغاق

 

كم [ ف ال نندهش إذن عندما نستمع إىل قول احلق سبحانه وتعاىل ] وأن تصوموا خي لكم إن كنتم تعلمون
من آالف من الترش جنت عليهم شهيتهم املتوثبة دائما إىل الطعام والرشاب دون علم و ال إرادة، ولو أنهم اتبعوا منهاج 
اهلل وسنة انليب حممد بعدم اإلرساف يف األكل والرشب ، وبصيام ثالثة أيام من لك شهر لعرفوا آلالمهم وأمراضهم 

 كيلوجراماتنهايـة، وتلخففت أبدانهم من عرشات ال
 

 ۆزىنىس ېگەند «ۇرياخشىۇ ۈچۈنئ ەرسىل ۇتۇشر زم ت ەىالر بىلس ەگەرئ» تائاالنىي ھبىز ئالال ئۇنۇمقتا
-ەكېمدمئىم ي ۇالرنىيئ ەرنىكىشىل ڭلىغانمى ەقىلمايمىز. قانچ ھېس ھەيرمنلىق ىلىغىنىمىزدمئا

! ھە-ى ملۇىرمم قىل ۆزىگەخالىماسىتن ئ ۋە بىلمەستىن ھاسىئىشتى ۈرىۇىغانقوغلىشى  ي ەكنىئىچم
 ەنبىل ۇتۇشر زم ت ۈنك ۈچئايۇم ئ ھەر ۇرۋمتماستىن ئاش ەكتىنچ ەكتەئىچم-ېمەكي ۇالرئ ۇبادمم

ى  قىلغان بولسا ئىۇ ەمەليولىغا ئ ۇتقانت ەلەيھىسساالمنىيئ ەيغەماەرپىر گرمممىسىغا  پ ھنىيئالال
 ەىر قانچب ەدەنلىرىب يرنىۇالبوالتتى  ئ ەنبىلگ ېسەللىكلىرىنىك ۋەئاغرىقلىرى  ۆزلىرىنىيئاخىرى ئ

 بوالتتى. ەىگىللىگەنئون كىلو ي
 

 آالم املفاصل
آالم املفاصل مرض يتفاقم مع مرور الوقت، فتنتفخ األجزاء املصابة به، ويرافق االنتفاخ آالم مربحة، وتتعرض 

مراحل العمر، ولكنه يصيب  ايلدان والقدمان لتشوهات كثية، وذلك املرض قد يصيب اإلنسان يف أية مرحلة من
باألخص املرحلة ما بني اثلالثني واخلمسني، واملشلكة احلقيقية أن الطب احلديث لم جيد عالجا هلذا املرض حىت اآلن، 
ولكن ثبت باتلجارب العلمية يف بالد روسيا أنه يمكن للصيام أن يكون عالجا حاسما هلذا املرض، وقد أرجعوا 

جلسم تماما من انلفايات واملواد السامة، وذلك بصيام متتابع ال تقل مدته عن ثالثة أسابيع، هذا إىل أن الصيام خيلص ا
ويف هذه احلالة فإن اجلراثيم اليت تسبب هذا املرض تكون جزءا مما يتخلص منه اجلسم أثناء الصيام، وقد أجريت 

   .اتلجارب َع جمموعة من املرىض وأثتتت انلتائج جناحا مبهرا
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 ۇساقاليۇ ېسەللىكلىرىۇىنك ۇمبوغ ۇشۇتت ر زم
اغرىغان ئ ەنبىل ۇنىيبارىۇىغان  ئ ېغىرلىشى ئ ەنبىل ۆتىشىئ ۋمقىتنىي ېسەللىكلىرىك بوغۇم

 ۇتى پئىكك ۋەبولىۇىغان  ئىككى قول  ەبىلل ەنئىششىيۇىغان  ئىششىش قاتتىق ئاغرىق بىل ەزمالرئ
ان ئىنس ېسەلگەك ۇ. بېسەلان بىر كبولىۇىغ ۇچارد ېلىشقاق ېلى ك ەكىلگەش ەيرىغ ۆپلىگەنك
 ينىئىلمى ېاابەترقى تھازىقىيىنچىلىق  ەمەلىي. ئۇبولىۇ ۇچارد ۇچىۇمبىر باسق ھەرقانۇمق ۈرنىيمۆئ

ي ئىلمى ېرىلغانب ېلى ئ ۇسىيەدەر ېكىنتاپالمىغانلىقى. ل ۋمسىنىدم ېسەلنىيك ۇب ھازىرغىچە
 ۇنىب رۇال. ئتلىۇىبولىۇىغانلىقىنى ئىسپا ۋمسىدم ۇقەررەرم ېسەلنىيك ۇب ۇتۇشنىير زم ت ەجرىاىلەرت
 لى ېئ ەرگەي ېگەند «ۇماددىالردىن ساقالپ قالىۇ ەھەرلىكز ۋەماددىالر  ېرەكسىزك ەدەننىب ۇتۇشر زم ت»

 ەھ ملۇمخىل ئ ۇ. بۇبولىۇ ەنبىل ۇتۇشر زم ت ۇدمبولمايۇىغان ئ ەمك ھەپتىۇىن ۈچئ ۇددىتىم ۇباردى. ئاش
بىر  ىيەرسىلەرنساقلىنىۇىغان ن ەدەنب ۋممىۇمدم ۇتۇشقىلىۇىغان مىكر بالر ر زم ت ەيۇمپ ېسەللىكلەرنىك

الق پار ەتى ىلەرنىين ېرىلى  ب ېلى ئ ەجرىاىلەرت ۈستىۇەبىمارالر ئ ۈركۈمبىر ت ۇ قىسمى بولىۇ
 ئىسپاتلىۇى. ېرىشكەنلىكىنىئ ۇۋەپپەقىيەتلەرگەم

 

 .ناء الصيامفوائد صحية يمكنك االستفادة منها أث 31إيلك أهم 
 ۇھىمم ەڭئائى  ئون ئ ەتلىككەبولىۇىغان ساالم ۇمكىنپايۇىلىنىش م ۋممىۇمدم ۇتۇشر زم ت سىلەر

 :ىالىالرنى ئاپايۇى
 

 الصيام يعزز إزالة السموم .3
فاألطعمة املصنعة مسبقا حتتوي َع العديد من املواد احلافظة واإلضافات. تلك اإلضافات تتحول إىل سموم 

العديد من تلك السموم يتم ختزينها داخل دهون اجلسم، وأثناء الصيام يتم حرق تلك ادلهون، خاصة داخل اجلسم. 
عند الصيام ملدة أطول. فيساعد ذلك َع اتلخلص من السموم من خالل الكبد والىلك وبايق أعضاء اجلسم املسؤولة 

 .عن اتلخلص من السموم
 

 ېرىۇۇ ب ەميارد ۇتۇشقاماددىالرنى يوق ەھەرلىكز ۇتۇش. ر زم ت0
 نىۇرۇچالرخ ۇلماقوش ۋەماددىالر  ۇچىسانۇىكى ساقلىغ ەلۇمم ېمەكلىكلەري ەنگەنئىشل ئىلگىرى

 ەھەرلىكز ۇ. ئاشۇماددىالرغا ئايلىنىۇ ەھەرلىكز ەئىچىۇ ەدەنب ۇلمىالرقوش ۇ. ئاشۇئالىۇ ەئىچىگ ۆزئ
 ۇم ۋممىدم ۇتۇشر زم ت ۇ ساقلىنىۇ ەماي ماددىلىرى ئىچىۇ ەدەنۇىكىسانۇىكىلىرى ب ەلۇمم يماددىالرنى

 ەھەرلىكز ۋە ۆرەك ب ەر جىگ ۇئاش ېرىيۇۇ ماي ماددىلىرى ئ ۇئاش ۇتقانۇمر زم ت ۇددەتم ۇزۇنئ ۇپمۇبول
ماددىلىرىنى ئاجرىتى   ەھەرئارقىلىق ز ەزملىرىقالغان ئ ەدەننىيب ەسئۇلماددىالرنى ئاجرىتىشقا م

 . ېرىۇۇب ەمچىقىرىشقا يارد
 

 يعمل َع راحة اجلهاز اهلضيمالصيام  .2
أثناء الصيام، حيظى اجلهاز اهلضيم بفرتة من الراحة. فتستمر الوظائف الفسيولوجية الطبيعية وخاصة إفراز 
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هضم الطعام  .العصارات اهلضمية، لكن مع معدل أقل. وتلك املمارسات تساعد َع احلفاظ َع توازن سوائل اجلسم
يعمل َع إنتاج الطاقة بمعدالت تدرجيية. ومع ذلك، فالصيام ال يمنع إفراز األمحاض حيدث أيضا بمعدالت ثابتة، مما 

 .املعدية، ّللك، ينصح املرىض اّلين يعانون من قرحة املعدة باحلذر عند الصيام
 

 .ۇرىۇۇقىلىش ئورگانلىرىنى ئارمم ئالۇ ھەزىم ۇتۇش. ر زم ت4
 نورمال ېرىشىۇۇ ئ ېلىشقائارمم ئ ەزگىللىكمقىلىش ئورگانلىرى بىر  ھەزىم ۋممىۇمدم ۇتۇشت ر زم

 ۆۋەنت ەڭئاجرىتى  چىقىرىش ئ ۇيۇقلۇقلىرىنىقىلىش س ھەزىم ۇپمۇبول ۋەزىپىلەر  ۇگىيلىك ىز ل
 ىنىەىپۇىلۇقت ۇقلۇقالرنىيسوي ەدەنۇىكىب ەتپائالىي ەمەلىيئ ۇ. ئاشۋمملىشىۇۇدم ەننورماللىق بىل
 ەنەئ بولىۇۇ  ھاسىل ھالەتلەردەنورمال  ۇرمقلىقت ۇشىمۇبول ھەزىم ي. تاماقنىېرىۇۇب ەمساقالشقا يارد

ر زم   ۇبولسىم ۇنۇمق. ئاشېرىۇۇب ەمچىقىرىشقا يارد ەپئىشل ېنېرگىيەئ ھالەتتەنورمال  ەدرى ىيت ۇش
ئاشقازمن  ۈچۈنئ شۇنىي. ۇقالمايۇ ۇپئاشقازمن كىسالتاسىنى ئاجرىتى  چىقىرىشنى توس ۇتۇشت

 قىلىمىز. ەسىھەتن ۇشنىبول ېھتىياتچانئ ۇتقانۇمرغا ر زم تبىمارال ۇققانيارىسىغا يول
 

 الصيام يساعد َع عالج االتلهابات .1
بعض ادلراسات قد أكدت أن الصيام يساعد َع شفاء بعض األمراض من االتلهابات واحلساسية اكتلهاب 

   .املفاصل، والصدفية
 

 :ېرىۇۇب ەميارد ۋمالشقادم ۇغلىنىشالرنىيالل ۇتۇش. ر زم ت1
 ۇغى يالل مۇچىققان بوغ ېلى ك ەزگۈرچانلىقتىنس ەزىياد ۋە ۇغلىنىشيالل ۇتۇشنىير زم ت ەتقىقاتالرت بەزى

 .ەنلەشتۈردىۇئەييم ېرىۇىغانلىقىنىب ەميارد ېپىشقاشىپا ت ېسەللىكلەردىنك ەزىئوخشاش ب ەمرەتكىگەت ەىگەت
 

 الصيام يساعد َع خفض مستويات السكر يف ادلم. 1
يعمل الصيام َع زيادة تكرس اجللوكوز وإنتاج الطاقة للجسم، مما يعمل َع خفض إنتاج اإلنسولني. وهذا حيث 

يساعد َع راحة ابلنكرياس، كما يساعد َع زيادة إنتاج اجلليكوجني لتسهيل عملية تكرس اجللوكوز. وبهذا يساعد 
 .الصيام َع خفض مستويات السكر يف ادلم

 

 : ېرىۇۇب ەميارد ۆۋەنلىشىگەت ەرى ىسىنىيد يماددىسىنى ېكەرقانۇىكى ش ۇتۇش. ر زم ت2
 رىۇۇ ۇپارچىلىنىشىنى ئاش يماددىسى( نى ەن ساقلىنىۇىغان ق ەدەنۇە)ب ۇكوزمگىل ۇتۇشچاغۇم ر زم ت ئاشۇ

 ېزى)ئاشقازمن ئاستى ب ۇلىنئىنس ۇش ئەنە.ەپچىقارغۇزىۇۇئىشل ېنېرگىيەئ ۆپك ېخىمۇت ۈچۈنئ ەدەنب
تى ئاشقازمن ئاس ۇ. بۆۋەنلىتىۇۇت ەپچىقىرىلىشىنىئىشل ي( نىھورمۇنى  چىقىرىۇىغان بىر خىل ئاجرىت

 ۇرۇشتقواليالش ەريانىنىپارچىلىنىش ج ۇكوزىنىيگىل ۇنۇمقالش ېرىۇۇ ب ەميارد ېلىشىغائارمم ئ ېزىنىيب
. ېرىۇۇب ەمرديا ېشىشىغائ يئىشلىنىشىنى ينى (ماددىسى ەن ق ىغانساقلىنىۇ ەردە)جىگ ېنگىلىكوگ ۈچۈنئ
 .ېرىۇۇب ەميارد ۆۋەنلىشىگەت ەرى ىسىنىيماددىسى د ېكەرقانۇىكى ش ۇتۇشئارقىلىق ر زم ت ۇب

 

 الصيام يساعد َع زيادة حرق ادلهون .1
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حيث تكون االستجابة األوىل للجسم أثناء الصيام يه تكرس اجللوكوز. مما يسهل تكرس ادلهون إلنتاج الطاقة 
 .ادلهون املخزنة يف اللكيتني والعضالت الالزمة للجسم، وخاصة

 

 .ېرىۇۇب ەمخورىشىغا يارد ېخىمۇت يماي ماددىلىرىنى ۇتۇش. ر زم ت2
پارچىلىنىشى  ۇكوزىنىيئىنكاسى گىل ەسلەپكىد ۋممىۇىكىدم ۇتۇشر زم ت ەدەننىيچاغۇم ب ئاشۇ

 پمۇۇبول يماي ماددىلىرىنى ۈچۈنئ ەپچىقىرىشئىشل ېنېرگىيەالزىملىق ئ ەدەنگەب ۇش ەنە. ئۇبولىۇ
 .ۇىۇرۇپارچىلىنىشىنى ئاسانالشت يزمپاس ساقالنغان ماي ماددىلىرىنى ۇسكۇلالردمم ۋە ۆرەكئىككى ب

 

 الصيام مفيد ملرىض ارتفاع ضغط ادلم .6
الصيام هو أحد العالجات الطبيعية خلفض مستويات ضغط ادلم، حيث يساعد َع خفض خماطر اإلصابة 

يف أثناء الصيام يتم حرق ادلهون وتكسي اجللوكوز إلنتاج الطاقة الالزمة للجسم. كما تنخفض  بتصلب الرشايني.
 .معدالت اتلمثيل الغذايئ، تنخفض معدالت اهلرمونات اكألدرينالني، مما يساعد َع خفض مستويات ضغط ادلم

 

 بىمارالرغا پايۇىلىق ۇقىرىي ېسىمىقان ب ۇتۇش. ر زم ت6
 تۇشۇچاغۇم ر زم ت ۇبىرى. ب ۋمالرنىينورمال دم ۆۋەنلىتىۇىغانت ەرى ىسىنىد ېسىمقان ب ۇتۇشت ر زم
ماي  ۇمۋممىدم ۇتۇش. ر زم تېرىۇۇب ەميارد ۆۋەنلىتىشكەت ەتەرلىرىنىخ ۇقۇشيول ېتىشقاق ۇرلىرىقان توم

. ۇم پارچىلىنىۇۇكوزگىل ۈچۈنئ ەپچىرىشئىشل ېنېرگىيەالزىملىق ئ ەدەنگەب ۇ ماددىلىرى خورميۇ
 يھورمۇنالرنىئوخشاش  ېنالىنئادر ۆۋەنلەيۇۇ نىساىتى ت ۇرىچەقىلىش ئوتت ھەزىم ۇقلۇقئوز ۇنۇمقالش

 .ۇۇېرىب ەميارد ۆۋەنلىشىگەت ەرى ىسىنىيد ېسىمقان ب ۇش ەنەئ ۆۋەنلەيۇۇ نىساىتى ت ۇرىچەئوتت
 

 الصيام حيفز خسارة الوزن .7
 .منع ختزين ادلهون يف اجلسمالصيام حيفز خسارة الوزن برسعة. حيث يعمل الصيام َع 

 

 .ۇبولىۇ ۈرتكەت ەمىيىشىگەك ېغىرلىقنىيئ ۇتۇش. ر زم ت7
 يىماي ماددىلىرىن ۇتۇشچاغۇم ر زم ت ۇب ۇ بولىۇ ۈرتكەت ېمىيىشىگەك ېزت ېغىرلىقنىيئ ۇتۇشت ر زم

 . ۇزمپاس ساقلىنىشنى توسايۇ ەدەنۇەب
 

 الصيام يعزز العادات الغذائية الصحية. 8
الصيام يساعد َع خفض الشهية جتاه تناول األطعمة اجلاهزة. فبدال من ذلك، حيفز الصيام الرغبة  فقد لوحظ أن

 .يف تناول األطعمة الصحية، وخاصة املاء والفواكه
 

 .ېرىۇۇب ەميارد ەتلىرىگەئاد ۇقلىنىشپايۇىلىق ئوز ەتلىككەساالم ۇتۇش. ر زم ت8
 ەماردي ۆۋەنلىشىگەت ھانىيئىشتى ەتەنىسان ېيىشكەي ېمەكلىكلەرنىي ەييارت ۇتۇشنىيت ر زم

 ۇس ۇپمۇولب ېمەكلىكلەرنىپايۇىلىق ي ەتلىككەساالم ۇتۇشر زم ت ەبىلل ەنبىل ۇنىيئاش ېرىۇىغانلىقى ب



 

77 

 بولىۇىغانلىقى بايقالۇى. ۈرتكەقىزىقىشقا ت ېيىشكەي ې ىلەرنىم ۋە

 الصيام يعزز اجلهاز املنايع .9
فرتات الصيام، فيساعد ذلك َع تعزيز اجلهاز املنايع، إزالة سموم اجلسم فعند اتباع نظام غذايئ متوازن بني 

وخفض ختزين ادلهون. وعند تناول الفواكه لإلفطار، فهذا يساعد َع تعزيز املحتوى الغذايئ للجسم من الفيتامينات 
 .هاز املناعة أيضايه عنارص ممتازة ملضادات األكسدة، ويه تساعد َع تقوية ج Eو  A واملعادن. أيضا فيتامني

 

 .ۈچلەنۇۈرىۇۇئورگانلىرىنى ك ۇنى ئىمم ۇتۇش. ر زم ت7
 نۇمقۇقىلغانۇم  ئاش ەرىئاي ەرتىپىگەت ۇقلۇقبولغان ئوز ەىپۇڭئارىلىقىۇم ت ەزگىللىرىم ۇتۇشت ر زم

ماي   رۈشكەۈچلەنۇۈئورگانلىرىنى ك ۇنى ئىمم ۇتۇپ ماددىالرنى يوق ەھەرلىكز ەدەنۇىكىقىلىش ب
 ۇنۇمق  بۇەيېگەن ې ەم ۈچۈن. ئىپتار قىلىش ئېرىۇۇب ەميارد ۆۋەنلىتىشكەساقلىنىشىنى ت يماددىلىرىنى

 ەنەي ۋە ەركىاىنىت ۇقلۇقبولغان ئوز ەتماددىالردىن ئىاار ېئورگانىكن ۋە ۋىتامىن ەدەننىيقىلىش ب
ئوكسىۇلىنىشقا قارشى  رۇال. بۈچلەنۇۈرۈشكە ياردەم بېرىۇۇك ەركىاىنىت ېئ ۋىتامىن ۋەئا  ۋىتامىن
 .بېرىۇۇ ەميارد ۈچلەنۇۈرۈشكەئورگانلىرىنى ك ۇنى ئىمم ەنەي ۇالرب ېلېمېنتالر ياخشى ئ

 

 الصيام يساعد َع اتلغلب َع مشالكت اإلدمان. 31
لرغم افقد أكد بعض ابلاحثني أن الصيام يساعد َع اتلغلب َع مشالكت اإلدمان للنيكوتني والاكفيني وغيها. وَع 

 .من وجود بعض األنظمة العالجية اليت تساعد َع عالج حاالت اإلدمان، إال أن الصيام هل دور فعال يف مثل تلك احلاالت
 

 .ېرىۇۇب ەميارد ېڭىشكەئىشلىرىنى ي ۇشبول ۇمارخ ۇتۇش. ر زم ت01
ىنى ئىشلىر ۇشبول ۇمارباشقىالرغا خ ۋە ېئىننىكوتىن  كو  ۇتۇشنىير زم ت الرچىەتقىقاتت بەزى

 ەميارد ۋمالشقادم ەھ مللىرىئ ۇشبول ۇمار. خۇىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردىېرىب ەميارد ېڭىشكەي
 ملالردمەھ ئوخشاش ئ ۇنىڭغاب ۇتۇشنىير زم ت ېكىنل ۇ بولسىم ەشكىالتلىرىت ۋمالشدم ەزىب ېرىۇىغانب
 ر لى بار. ۈنۈملۈكئ

 

،  بعض احلاالت ينب ي استشارة الطبيب قبل الصيام كحاالت احلملَع الرغم من تلك الفوائد املتعددة، إال أنه يف
 .الرضاعة، وقرحة املعدة. فقد يتسبب الصيام يف بعض اجلفاف مما يؤدي ألالم الرأس أو الصداع انلصيف

 

زمن ئاشقا ېمىتىش باال ئ ۇش ئاياق بول ېغىرئ ېكىنل ۇ پايۇىلىرى بولسىم ەبىر قانچ ئاشۇنۇمق
 ىەزسورمش الزىم. ب ەسلىھەتم ۇردىنئىلگىرى د خت ۇتۇشتىنر زم ت ەھ ملالردمئ ەزىيارىسىغا ئوخشاش ب

ىۇىغان لى  بارېئاغرىشقا ئ ېرىمىي يباش ئاغرىقلىرى ياكى باشنى ۇتۇشر زم ت ەزگىلىۇەم ۇرغاقچىلىقق
 .ۇمكىنچىقىرىشى م ەلتۈرۈپئىشالرنى ك

 

 اعلج نفسك بالصيام
للشفاء أرسار كثية وربما من أهمها الشفاء بالصوم، نلتأمل هذه الفوائد الطبية الكثية لعبادة الصوم وحنمد اهلل 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-31-09/179-2010-07-31-01-19-30
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 تعاىل َع هذه انلعمة ....
 : ڭۋمالدم ەنبىل ۇتۇشر زم ت نىىڭىزۆزئ سىز

 ۇئاش ىشېپشىپا ت ەنبىل ۇتۇشر زم ت ېھتىمالسىرلىرى بار  ئ ۇرغۇنن ېپىشنىيشىپا ت كېسەلۇىن
 ېيتقاچئ ەدھىيەم ېمەتلىرىگەن ۇب ھنىي. بىز ئالالۇمكىنم ۇشىبىر بول ۇھىملىرىۇىنم ەڭئ يسىرالرنى

 :سااليلى-ەپپايۇىلىرىغا س ۇب ەھەتتىكىج ېااىيت ير زم ئىاادىتىنى
 

بل عليها  يف لك اعم نستعد الستقبال شهر رمضان اّلي هو خي شهور السنة، وحىت نشعر بذلة هذه العبادة ون ق 
برغبة، ينب ي أن نتعرف َع أرسار هذه العبادة، وأهم األرسار العلمية لألغذية األساسية املذكورة يف القرآن الكريم. 

 ائعة:نلبحر معا  ونتأمل هذه الفوائد الر
 

 ۈتۈۋېلىشقاك ېيىنىبولغان رممىزمن ئ ەيرىلىكىخ ەڭئ ييىلى يىل ئايلىرىنى ھەر بىز
 ۇنىڭغائ ەنقىلىمىز  قىزغىنلىق بىل ھېس ەززىتىنىل ەتنىيئىااد ۇبىز ب ھەتتاكى ەييارلىنىمىز ت
 ەڭئ كىەھەتتىج ۇقلۇقئوز ېلىنغانتىلغا ئ ەرىمۇەك ۇرئانسىرلىرى  ق ەتنىيئىااد ۇبىز ب ۈزلىنىمىز ي

 ئەتلەرگەەنپەقاالرلىق م ھەيرمن ۇالزىم. بىز ب ۇشىشىمىزتون ەنئاساسلىق ئىلمىي سىرلىرى بىل مۇھىم
 سااليلى :-ەپئىزدىنى  س ىقۇرچو ەبىرلىكت

 

 االستعداد انلفيس للصيام!
ذا الشهر ه إن املؤمن اّلي يدرك فوائد الصيام يف ادلنيا وانلعيم اّلي ينتظره يف اآلخرة، فإنه بال شك يستقبل

بطاقة كبية، وحالة نفسية مطمئنة وشوق وتلهف ملمارسة الصيام... وهذا يؤدي إىل رفع انلظام املنايع دلى املؤمن 
 وباتلايل حتقيق االستفادة القصوى من الصيام.

 

 ەييارلىنىشت جەھەتتىن ھىير  ۇتۇشقات ر زم
باياشاتلىقىنى بىلى   ۈتۈلىۇىغانك ەتتەئاخىر ۋەپايۇىلىرىنى  ۇنيادىكىد ۇب ۇتۇشنىيت ر زم

 ھالەت ھىير  ەمخاتىرج ەنبىل ۇۋۋەتق– ۈچئاينى ز ر ك بۇ ھالۇم ەكسىزكىشى ش ۆمىنم ېتىۇىغاني
 ىكىۇكىشى ۆمىنم ۇ. بۇقارشى ئالىۇ ەنبىل ۇشئىنتىزمر بول ۋە ېغىنىشبولغا س ۇتۇشقار زم ت ەن بىل

قولغا  ىەنپەئەتىنز ر م ەڭئ ۇتۇشنىير زم ت ەتى ىۇەن ۈكسىلىشىگە ي ېمىالرنىيسىست ۇنىتېتلىقئىمم
 .ۇبارىۇ ېلى ئ ەلتۈرۈشكەك
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 ئۆرنەكلەر تەرجىملىرىدىن شەرھىسىنىڭھەدىس 

 )ئىمان ھەققىدە(①كتابَاإلميان

6 : لَم  ق ال  ل ي هذ و س  ىَل اهلل  ع  َ ص  َن انَليبذ
 
ا أ م  ن ه  ر و ر ىضذ  اهلل  ع  م  ب دذ اهللذ ب نذ ع  ن  ع   . ع 

 
ب عر "أ ر 

اقذ  ن  انل ف  ل ةر مذ ص  ن ت  فذيهذ خ  َن اك  ن ه  ل ةر مذ ص  يهذ خ  ن ت  فذ ن  اك  م  ا و  الذص  ا خ  ن افذق  ن  م  َن فذيهذ اك  ن  ك  م 
ر   م  ف ج  اص  إذذ ا خ  ر  و  د  د  غ  ه  إذذ ا اع  ب  و  ذ  َدث  ك  إذذ ا ح  ان  و  ن  خ  ت مذ ا إذذ ا اؤ  ه  ع  ىَت ي د   ح 

  ريزىيەلالھى ئەنھىمادى  پەقغەمبەر ئەلەقھىسسا متىڭ مىنداق ەمئاگدۇلال ئىبت  ئ
مىنى تۆۇ قاماا ەىس ەۇ كىمدي گولىدىكەا  ئى ساپ »دې،ەن ىك  رىۋاقەۇ قى ىتىدۇ  

مىناپىى گولىدۇ  كىمدي ئى تۆۇ قاماا ەىس ەتتى  گى ى گولىدىكەا  ئى تاش ىمىغىچە 
ىدۇ. )گى قاماا ەىس ەت ەر(   ئىنىڭغا ئىنىڭدا مىناپىق ىقتىڭ گى  ەىس ىت  گولغاا گول
قالغاا سۆزلەقدۇ  ديدي قى سىال قى سىال ئامانەۇ گې ى سە ەىيانەۇ قى ىدۇ   ەپ 

 «ەىالپ ىى قى ىدۇ  جېديل ەشسىال ئېغىزىت  گىزىدۇ.

 )ئومىمىي مەنىس ( اَلعن العام
 تمثل عأرب واملراوغة، اخلداع يتجنب اّلي باطنه، ظاهره يطابق اّلي باملسلم تليق ال السوء، خصال من أربع

 خصلة فيه اكنت ومن نفاقه، تكامل خالصا، منافقا اكن فيه اجتمعت من أربع اجلوارح، وآفة انلية وآفة اللسان آفة
 الكذب اهاإحد. انلفاق من تطهر إيلها العودة وجتنب رجعة، غي إىل تركها فإن يرتكها، حىت انلفاق ربع فيه اكن منها

 بعد وانلكث باملواثيق واإلخالل العهود يف الغدر وثانيتها به، خيرب ما أغلب يف وشأنا اعدة وأصبح كرث إذا احلديث يف
 عليها، اظاحلف عدم َع والعزم اخللف، هذا وتتييت املواعيد يف اخللف وثاثلتها بالعقود، الوفاء وعدم األمان، إعطاء

 حدود نع واخلروج املخاصمة عند الفجور وقبيحته، السوء وخاتمة األثايف، رابعة بها، اإلخالل وتعمد فيها، واتلهاون
 .اإليذاءو وانلاكية الكيد يف وإرساف ومبالغة الطوية، يف وخبث اللسان يف ببذاءة االختالف، عند واآلداب الرشع

ۋە ئالۇممچىلىقتىن  سىرتقى كۆرۈنۈشى ئىچكى دۇنياسىغا مۇناسى  كېلىۇىغان  ھىيلىگەرلىك
ساقلىنىۇىغان مۇسۇلمان كىشىگە اليىق كەلمەيۇىغان تۆت يامان خىسلەت  تىلۇىن يېتىۇىغان 

قولۇىن كېلىۇىغان يامانلىققا ۋەكىللىك قىلىۇىغان -يامانلىق  نىيەتتىن كېلىۇىغان يامانلىق  پۇت
ىمۇە كبولىۇىغان   كۈتسىز ساپ مۇناپىق-ېپىلسا ئۇ كەمتۆت يامان خىسلەت  كىمۇە ئۇالر بىرلىكتە ت

ئۇنىڭۇىن بىر خىسلەت بولسا ئۇنىڭۇم ئۇنى تاشلىمىغۇچە مۇناپىقلىقنىي تۆتتىن بىرى بار بولىۇىغان  
لىۇىغان جۇدم بو-ئەگەر ئۇنى كەلمەسكە تاشلى ەتسە  ئۇنى قايتىالشتىن ساقالنسا  مۇناپىقلىقتىن ئادم

                                                        
 .الردابېشى ائلدىنقى ساندىن بىرىلدى.  «المنهل الحديث في شرح الحديث» ①
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ان  كۆپ بولۇپ قالغ تۆت يامان خىسلەتنىي بىرىنچىسى: سۆزدىكى يالغانچىلىق يەنى ئېيتىلىشى
كۆپىنچە خەۋەر يەتكۈزەلەيۇىغان ئىشالردم ئادەت ۋە ھاجەتكە ئايلىنى  قالغان چاغۇىكى يالغانچىلىق  

: ئەھۇىۇە تۇرماسلىق  توختامالرنى بۇزۇش  بەرگەن كاپالەتتىن يېنى ېلىش  ۋەدىگە ۋمپا ئىككىنچىسى
ش  قىلىش  خىالپلىق قىلىشنى ئويالقويغان ئىشالرغا خىالپلىق  قىلماسلىق  ئۈچىنچى: كېلىشى 

قىلماسلىق نىيىتىۇە بولۇش ۋە ئۇنىڭغا سەل قارمش  ئۇنى بۇزۇشنى مەقسەت قىلىش  بىر يۈرۈش 
يامان ئىشنىي تۆتىنچىسى  يامان ئىشنىي ئاخىرقىسى ۋە ئۇنىي قەبىم بولغىنى  جىۇەللەشكەنۇە 

ەتتىكى يامانلىق بىلەن  كۆپتۈرۈپ ۋە ئېغىزىنى بۇزۇش  ئىختىالپ كۆرۈلگەنۇە قوپاللىق بىلەن  نىي
 ئەخالق ئىسالم دىنى قانۇنى ۋە ئەدەپ  چەكتىن ئاشۇرۇپ گولالش  جىلە قىلىش  ئەزىيەت يەتكۈزۈش

 دمئىرىسىۇىن چەتنەش.

 ئەريب تى   جەھەتتىك  ئىزدىتىش ەر() العربيِّة ثاَلباح
 .خالل أربع أو خصال، أربع أي العدد، ذكر حيث مؤنثا يقدر حمذوف، املعدود( أربع)
« 
 
)تۆت( نىي سانالغۇچىسى چۈشۈپ قالغان  سان ئەرلىك جىنسىي تۈردە كەلتۈرۈلگەن چاغۇم  «عر ب  ر  أ

 : ئىسىم دەپ قىياس قىلىنىۇۇ  يەنى سانالغۇچى ئاياللىق جىنسىي تۈردىكى
 
ان )تۆت يام ال  ص  خذ  ع  ب  ر  أ

 خىسلەت( ياكى 
 
 )تۆت يامان ئادەت( ل  ال  خذ  ع  ب  ر  أ

 نفاق فهو ماناإلي اعتقاد يف املخالفة اكنت إن الرشع ويف للباطن، الظاهر خمالفة لغة انلفاق( صامنافقا خال)اكن 
 ملالع نفاق فهو األخرى الرشع أمور يف املخالفة اكنت وإن الكريم، القرآن يف اإلطالق عند املقصود وهو الكفر،

 .هبمرات وتتفاوت الرتك، ويف الفعل ويف القول يف ويقع
ذ ا خ  ق  افذ ن  م   ن  اك  » اقر »)ساپ مۇناپىق بولىۇۇ(  «اص  ال  ( نىي لۇغەتتىكى مەنىسى: سىرتقىلىق)مۇناپىق «نذف 

كۆرۈنۈشىنىي ئىچكى دۇنياسى بىلەن بىردەك بولماسلىقى  ئۇنىي ئىسالم دىنى قانۇنىۇىكى مەنىسى: 
ىقى نى يوشۇرۇش مۇناپىقلئەگەر بىردەك بولماسلىق چىن نىيەتتىن ئىمان ئېيتىشتا بولسا ئۇ كۇپۇرلۇق

يەنى ئېتىقاد جەھەتتىكى مۇناپىقلىق بولىۇۇ. ئۇ قۇرئان كەرىمۇە ئاتالغانۇىكى كۆزدە  (رذ ف  ك  ال   اق  ف  نذ )
تۇتۇلغان مەنا. ئەگەر بىردەك بولماسلىق ئىسالم دىنى قانۇنىۇىكى باشقا ئىشالردم بولسا ئۇ ئەمەل 

يۈز انۇم قىلمىغبولىۇۇ  ئۇ سۆزلىگەنۇە  بىرەر ئىشنى قىلغانۇم ۋە ( لذ م  ع  ال   اق  ف  نذ )جەھەتتىكى مۇناپىقلىق 
 بېرىۇۇ. ئەمەلۇىكى مۇناپىقلىقنىي دەرى ىلىرىمۇ پەرقلىق بولىۇۇ.

 .الرذيلة هنا واملراد والرذيلة، الفضيلة َع تطلق اخلاء بفتح اخلصلة( منهن خصلة ه)ومن اكنت في
ھەرپى  خبولىۇىكەن(  ى)كىمۇە بۇ تۆت يامان خىسلەتتىن بىر «نَ ه  ن  مذ  ةر ل  ص  خ   هذ يفذ  ت  ن  اك   ن  م  و   »

سۆزى بىلەن ياخشى ئىشمۇ ئاتىلىۇۇ  يامان ئىشمۇ ئاتىلىۇۇ  بۇ يەردە ئىرمدە  «ةر ل  ص  خ  »پەتھەلىك كەلگەن 
 قىلىنغىنى يامان ئىش يەنى يامان خىسلەت.

 أو مال من يشء أي َع أحد أي ائتمنه إذا أي للتعميم، حمذوفان عليه واملؤتمن املؤتمن( خان اؤتمن إذا)
 .الرشع خالف َع فيها وترصف األمانة خان رس، أو عرض
)ئۇنىڭغا ئامانەت بېرىلسىال ئۇ خىيانەت قىلىۇۇ(  ئامانەت بېرىلگۈچى ۋە ئامانەت  «ان  خ   ن  مذ ت  ؤ  ا   اذ  إذ »
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ھەر قانۇمق بىر كىشى بېرىلگەن نەرسە ئومۇملۇقنى ئىپادىلەش ئۈچۈن چۈشۈپ قالغان يەنى: ئۇنىڭغا 
مال  ياكى نەرسە كېرەك ياكى مەخپىيەتلىكتىن ئىاارەت ھەر قانۇمق بىر نەرسىنى ئامانەت قىلسا  -پۇل

 تىۇۇ.ئىشلى ئۇ ئامانەتكە خىيانەت قىلىۇۇ  ئۇ ئامانەتنى ئىسالم دىنى قانۇنىغا خىالپ ھالۇم ئۆز خاھىشىچە

 اتلعبي مع األسلوب وهذا أيضا، للتعميم حمذوفان املكذوب واحلديث بالكذب املخاطب( كذب حدث إذا)و
 .ديدنا هل وصار ذلك اعتاد من املقصود فيكون الفعل تكرر َع يدل" إذا"بـ

) ئۇ گەپ قىلسىال يالغان سۆزلەيۇۇ(  يالغان سۆزلىگۈچى ۋە يالغان ئېتىلغان  «ب  ذذ ك   ث  دَ ح   اذ  إذ و  »
بىلەن ئىپادىلىنى  كەلگەن بۇ جۈملە  إذاسۆزمۇ ئومۇملۇقنى ئىپادىلەش ئۈچۈن چۈشۈپ قالغان. 

ىشقا كىمكى شۇنۇمق قىل»شەكلى بىر ئىشنى تەكرمر قىلىشنى كۆرسىتىۇۇ  شۇىا كۆزدە تۇتۇلغان مەنا : 
 حدث إذا)بۇنىڭغا ئاساسەن « قالغان بولسا ە   ۋە يالغان سۆزلەش ئۇنىي بىر ئادىتى بولۇپئادەتلەنس

 (دەپ تەرجىمە قىلىشقا بولىۇۇ.« ئەگەر سۆزلىسىال»نى 

 .الزتم بما هل يف ولم خانه إذا به وغدر غدره: ويقال واملوثق، األمان أعطاه إذا اعهده: يقال( غدر اعهد إذا)و
د   إذذ او  » ه  ر   اع  كېپىللىك ۋە ئەھۇە  )ئۇ ۋەدە قىلسىال خىالپلىق قىلىۇۇ( بىر كىشى بىر كىشىگە «غ د 

ه  بەرگەن چاغۇم  د  ه  . بىر كىشى ۋەدىگە خىالپلىق قىلسا  ۋەدىگە  دېيىلىۇۇ –)ئۇنىڭغا ۋەدە قىلۇى(  اع 
ر  بذهذ »مۇناسى ەتلىك زۆرۈر ئىشتا ۋمپادمر بولمىسا  ر ه  و غ د   . ۇى  خىالپلىق قىلۇى( دېيىلىۇۇ)ئەھۇىۇە تۇرمى «غ د 

 .الرشعية احلدود عن واخلروج املعصية حنو واالجتاه احلق، عن امليل الفجور( فجر خاصم إذا)و
ور ا ر  ج  ف  » جىۇەللەشسىال ئېغىزىنى بۇزىۇۇ() «ر  ج  ف   م  اص  خ   اذ  إذ و  » ر  ف ج  ف ج  ھەققانىيەتتىن يېنىش   «ي 
 مەئىسىيەتكە يۈزلىنىش  قانۇنى چەكتىن چەتنەشتۇر.-گۇناھ

 (ھەدىسشىناس ىى) الديث هفق

 من فيتحصل" خان ائتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، ثا حدإذ: ثالث املنافق آية" الصحيح ثيف احلدي
 تعارض، رةم وأربعا مرة، ثالثا املنافق عالمة جعل ويف األربع، إىل األمانة يف اخليانة بإضافة خصال، مخس الروايتني

 أخرب ثم، لباألق أوال فأخرب عنده، يكن لم ما خبصاهلم العلم من هل استجد وسلم عليه اهلل صىل بأنه القرطيب رفعه
 تاناخلصل أو الزائدة واخلصلة انلفاق، أصل َع داالت اثلالث تكون أن حيتمل حجر، ابن احلافظ وقال باألكرث،

 مساخل بل انلفاق، عالمات من عالمة اخلمس من واحدة لك إن: يقال أن واألوىل وخيلص، انلفاق بهما يتم الزائدتان
 نهاوم وكراهيتهم، بغضهم مع بالرؤساء واإلعجاب الرضا وإظهار امللق، منها إذ ذلك، من أكرث فيه انلفاق، عالمات من

 ادليانة صلأ إذ انلفاق، خصال من عداها ما َع اتلنبيه املذكورة اخلصال هذه من فاملقصود ذلك، وغي العبادة يف الرياء
 يف والغدر األمانة، يف ةعل باخليانالف فساد وَع بالكذب، القول فساد َع فنبه وانلية، والفعل القول: ثالث يف منحرص

 للوعد، قارنام اخللف َع العزم اكن إذا إال يقدح ال الوعد يف اخللف ألن الوعد، يف باخللف انلية فساد وَع املعاهدة،
 ءاالوف املطلوب بالوعد املراد أن شك وال انلفاق، من فليس رأي هل بدا أو مانع، هل عرض ثم الوفاء َع اعزما اكن لو أما
 .إخالفه جيب قد بل إخالفه، فيستحب بالرش الوعد أما باخلي، الوعد به

: ئەگەر ئۇ سۆزلىسىال يالغان مۇناپىقنىي ئاالمىتى ئۈچ» :بىر سەھىم ھەدىستە مۇنۇمق كەلۇى
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 «ئېيتىۇۇ  ئەگەر ئۇ ۋەدە قىلسىال خىالپلىق قىلىۇۇ  ئەگەر ئۇنىڭغا ئامانەت بېرىلسىال خىيانەت قىلىۇۇ
نى تۆت يامان خىسلەتكە قوشۇۋېتىش بىلەن بەش « ئامانەتكە خىيانەت قىلىش»ئۇ ئىككى رى ميەتتىن 

تا ئۈچ  يەنە بىر قېتىم تۆت قىلىش مۇناپىقنىي ئاالمىتىنى بىر قېتىم چىقتى.كېلى   يامان خىسلەت
پەيغەماەر »ئوخشىماسلىق بار. قۇرتۇبىي بۇ ئوخشىماسلىقنى مۇنۇمق دەپ ئېلى  تاشلىۇى: 

 نى بىلى  يىتىشتىن بۇرۇن بىلى  يىتىلمىگىنىئەلەيھىسساالمغا مۇناپىقالرنىي يامان خىسلەتلىرى
نى ئىاھاپىز « يەتكۈزدى كېيىن كۆپرەك بىلەن يەتكۈزدى.ا ئالۇى بىلەن ئەڭ ئاز يېڭى بىلىنۇى  شۇى

ئۈچ يامان خىسلەت مۇناپىقلىقنىي ئەسلىسىنى كۆرسىتىشى  قوشۇلغان بىر »ھەجەر مۇنۇمق دېۇى: 
يامان خىسلەت ياكى ئىككى يامان خىسلەت بىلەن مۇناپىقلىق تولۇقلىنى  ئاخىرالشقان بولۇشى 

بەش يامان خىسلەتنىي ھەر بىرى : »مۇنۇمق دېيىلىشىبولغىنى ېگىشلىك ئەڭ ت« مۇمكىن.
 «.مۇناپىقلىقنىي بىر ئاالمىتى بولۇپال قالماستىن بۇ بەشى مۇناپىقلىقنىي ئاالمەتلىرىنىي قاتارىۇىن

شۇىا ئۇ )ئاالمەت( لەر ئاشۇنىڭۇىن كۆپرەك بولۇشى مۇمكىن  چۈنكى باشلىقالر بىزمر بولسىمۇ ۋە 
ياقتۇرمىسىمۇ ئۇالرغا خۇشامەت قىلىش  مەمنۇنلۇق ۋە ياقتۇرۇشنى ئىپادىلەش ئاشۇ يامان 

ق ىخىسلەتلەرنىي جۈملىسىۇىن  ئىاادەتتە ۋە ئاشۇنىڭۇىن باشقىالردم ياخشى كۆرۈنۈش ئۈچۈن ساختىل
قىلىشمۇ شۇالرنىي جۈملىسىۇىن. بۇ تىلغا ئېلىنغان يامان خىسلەتلەردىن كۆزدە تۇتۇلغىنى 

ئېتىقاد  دىنىيئاگاھالنۇۇرۇش. چۈنكى ئەسلى  مۇناپىقلىقنىي ئۇنىڭۇىنمۇ باشقا يامان خىسلەتلىرىۇىن
 زنىيسۆ-گەن. شۇىا يالغانچىلىق بىلەن گەپئۈچ نەرسە: سۆز  ھەرىكەت  نىيەت بىلەن چەكلىنىل

-بۇزۇلىشىۇىن  ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ۋە ئەھۇە قىلغان ئىشالردم تۇرماسلىق بىلەن ئىش
ھەرىكەتنىي بۇزۇلىشىۇىن  ۋەدىگە ۋمپا قىلماسلىق بىلەن نىيەتنىي بۇزۇلىشىۇىن ئاگاھالنۇۇرۇلۇى  

 ۋەدىگە ھەمرمھ بولسىال گە كېلىشخىالپلىق قىلىش نىيىتى  چۈنكى ۋەدىگە خىالپلىق قىلىش
ئەيىالىنىۇۇ. ئەمما ئۇ )ۋەدە( ئەمەل قىلىشقا ئىرمدە قىلىنغان ئىش بولسا  ئانۇىن ئۇنىڭغا بىرەر توسالغۇ 
يەتسە ياكى ئۇنىڭغا بىرەر پىكىر پەيۇم بولسا  ئۇ مۇناپىقلىقنىي جۈملىسىۇىن ئەمەس  ۋمپادمر بولۇش 

ئىكەنلىكىۇە ھېچاىر شەك  تەلەپ قىلىنغان ۋەدىۇىن ئىرمدە قىلىنغىنى ياخشى ئىشقا ۋەدە قىلىش
يوق  ئەمما يامان ئىشقا قىلىنغان ۋەدىگە كەلسەك ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىش ياخشى دەپ قارىلىپال 

 قالماستىن بەلكى ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىش زۆرۈر بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

 الغةاملب أما رضر، عليه يرتتب اّلي املتعمد الكذب فهو انلفاق عالمات من هو اّلي احلديث يف الكذب أماو
 أنه إال منه ذر احلينب ي كذبا اكن وإن فهو رضر، عليه يرتتب وال الواقع، خيالف مما املاضية األخبار يف أو الوصف يف
 .منافقا به يكون ال

سۆزلىگەنۇە يالغان ئېيتىشقا كەلسەك  ئۇ   ئەمما مۇناپىقلىقنىي ئاالمەتلىرىۇىن بىرى بولغان
زىيان كېلى  چىقىۇىغان مەقسەتلىك يالغان ئېيتىشتۇر. ئەمما كۆپتۈرۈپ سۈپەتلەش ياكى ئۆتۈپ 

ئۇيغۇن بولمىغان ئىشالردىن بولۇپ  ئۇنىڭۇىن زىيان  كەتكەن خەۋەرلەردە مۇبالىغە قىلىش رېئاللىققا
قىلىش كېرەك  لېكىن ئۇ ئۇنىي  ئۇنىڭۇىن ئېھتىيات -يالغان بولسىمۇ–كېلى  چىقمايۇۇ. شۇىا ئۇ 

 بىلەن مۇناپىق بولمايۇۇ.
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 قدو اّليم، أو املسلم حق يف اكن سواء باتفاق حرام وهو أمة، لك عند مذموم قبيح فهو املعاهدة يف الغدر أماو
ذ م  ال   ن  مذ  م  ت  د  ه  اع   ين  اَّلذ  الَ إذ ﴿ :فقال للمرشكني بعهدهم بالوفاء املسلمني اهلل أمر  وار  اهذ ظ  ي   م  ل  و   ائ  ي  ش   م  وك  ص  ق  ن  ي   م  ل   مَ ث   ني  كذ رش 

  م  ك  ي  ل  ع  
 
 ا ف  د  ح  أ

 
ذ  اهلل   نَ إذ  م  هذ تذ دَ م   ىل  إذ  م  ه  د  ه  ع   م  هذ يل   إذ  وام  تذ أ   ﴾ني  قذ تَ م  ال   ب  حي 

ەبىم قئەمما ۋەدە قىلغان ئىشالرغا خىالپلىق قىلىش بولسا ھە بىر مىللەتتە ئەيىالىنىۇىغان 
ئىش. ئۇ مەيلى مۇسۇلماننىي ھەققىۇە بولسۇن ياكى زىممىي )كاپالەت بېرىلگەن كىشى( نىي ھەققىۇە 

غان بىلەن قىل بولسۇن بىردەك قارمش بىلەن چەكلىنىلگەن. ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنى مۇشرىكالر
لىشىم بىر كې ەنبىل سىلەرئەمما  مۇشرىكالر ئىچىۇىكى ﴿مپا قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنۇمق دېۇى:ۋەدىسىگە ۋ

تۈزگەن  كېلىشىمگە ھېچقانۇمق خىالپلىق قىلمىغان. سىلەرگە قارشى تۇرىۇىغان ھېچقانۇمق ئادەمگە 
ياردەم بەرمىگەنلەرگە كەلسەك  ئۇالر بىلەن تۈزگەن بۇ كېلىشىمگە ئۇنىي ۋمقتى توشقانغا قەدەر رىئايە 

 ﴾ۇتىۇۇلالھ تەق مدمرالرنى د س  تقىلىڭالر  شۈبھىسىزكى ئا

 الغي، حق إىل أي حق، غي إىل للوصول وخماصمة حق إىل للوصول خماصمة: أحوال ثالثة َع فيه املخاصمة أماو
 شوشت ألنها بغيها، احلق إىل الوصول أمكن حيث تركها، األوىل حق، إىل للوصول فاملخاصمة علم بغي وخماصمة

 يف ودةاملقص يه الغي حق إىل للوصول صمة. واملخااخللق ولني الالكم لطيب تفويت وفيها الصدر، وتوغر اخلاطر،
 .الكثية األرضار من فيها ملا مذمومة علم بغي واملخاصمة احلديث،

ئەمما جىۇەللىشىشكە كەلسەك ئۇ ئۈچ خىل ئەھ ملۇم بولىۇۇ  ھەق بىر ئىشقا ئېرىشىش ئۈچۈن 
ئېرىشىش ئۈچۈن جىۇەللىشىش  جىۇەللىشىش  ھەق بولمىغان ئىشقا  يەنى باشقىالرنىي ھەققىغە 

بىلمەستىن جىۇەللىشىش. ھەق بىر ئىشقا ئېرىشىش ئۈچۈن جىۇەللىشىشتە  جىۇەللەشمەستىن شۇ 
ھەق ئىشتا ئېرىشىش مۇمكىن بولغان چاغۇم ئۇ جىۇەللىشىشنى تاشالش ياخشىرمق  چۈنكى 

م سۆزدە ياخشى  خاتىرىنى قااليمىقانالشتۇرىۇۇ  ئىچىنى ئۆرتىتىۇۇ  ئۇنىڭۇ-جىۇەللىشىش كۆىۈل
مى ەزى يۇمشاق بولغۇچىۇىن پۇرسەتنى كەتكۈزۈپ قويۇش بار. باشقىالرنىي ھەققىگە ئېرىشىش ئۈچۈن 
جىۇەللىشىش ھەدىستە كۆز تۇتۇلغىنى. بىلمەستىن جىۇەللىشىشتە نۇرغۇن زىيانلىق ئىشالر 

 بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئەيىالىنىۇىغان بىر ئىش.

 .بعضا عضهمب انلاس بني أو اكلفرائض، وربه العبد بني األمانة أكانت سواء باتفاق، رامح فيه األمانة يف اخليانة أماو
ئامانەتكە خىيانەت قىلىشقا كەلسەك  مەيلى ئۇ بەنۇە بىلەن ئۇنىي رەباى ئوتتۇرىسىۇىكى پەرز 
ئىاادەتلەرگە ئوخشاش ئامانەت بولسۇن مەيلى كىشىلەرنىي بەزىسى بىلەن بەزىلىرى ئوتتۇرىسىۇىكى 

 ئامانەت بولسۇن بىردەك قارمش بىلەن چەكلەنگەن.

 أن ملرادا إذ املصدق، املسلم يف توجد اخلصال هذه إن: يقال فال العمل، نفاق ث، واملراد من انلفاق يف احلديهذا
 وختويف ذيرحت ذلك ويف اإليمان ويظهرون الكفر يبطنون اّلين باملنافقني شتيه وصاحبها نفاق، خصال اخلصال هذه
 .اّلميمة الصفات هذه من

ئەمۇى  ھەدىستىكى مۇناپىقلىقتىن ئىرمدە قىلىنغىنى ئەمەل جەھەتتىكى مۇناپىقلىق. شۇىا بۇ 
دېيىلمەيۇۇ. چۈنكى كۆزدە  -خىسلەتلەر رمستچىل دەپ ئىشەنگىلى بولىۇىغان مۇسۇلمانۇم بولىۇۇ 
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ە بولغۇچى خىسلەتگە ئىگ بۇ خىسلەتلەر مۇناپىقلىقنىي خىسلەتلىرى ئىكەنلىكى  بۇنۇمق -تۇتۇلغىنى
كاپىرلىقنى يوشۇرىۇىغان  ئىمان ئېيتقانلىقنى ئاشكارىاليۇىغان مۇناپىقالرغا ئوخشاش ئىكەنلىكىۇۇر. 

 بۇ سۈپەتلەردىن ئاگاھالنۇۇرۇش ۋە چۆچۈتۈش بار. ئاشۇنۇمق بولۇشىۇم ئەيىالەشكە تېگىشلىك

ْسئِلَةٌ 
َ
 )سوئالالر(  أ

 ارشح احلديث، حمذرا من هذه الصفات القبيحة، مربزا أثر ارتكابها ىف إفساد املجتمع. . 0
. بۇ قەبىم سۈپەتلەردىن ئاگاھالنۇۇرغان  ئۇنى سادىر قىلىشنىي جەمئىيەتنى چىرىتىشكە بولغان 0

 تەسىرىنى گەۋدىلەنۇۈرگەن ھالۇم ھەدىسنى چۈشەنۇۈرۈڭ.
 ق ىف اللغة؟ وما هو الرشع؟ وَع أى معنييه جاء تعبي القرآن؟ . بني تميزي العدد "أربع" وما هو انلفا4
ى نىي لۇغەتتىكى مەنىس« مۇناپىقلىق»سانىنىي پەرقلەنۇۈرگۈچىسىنى بايان قىلىي  « أربع». 4

نېمە  ئۇنىي ئىسالم دىنى قانۇنىۇىكى مەنىسى نېمە  قۇرئان كەرىمۇە ئىپادىلىنىشى ئۇ ئىككى 
 لۇى مەنىنىي قايسىسى ئاساسىۇم كە

 ما ىه اخلصلة ىف األصل؟ وما املراد منها هنا؟ . 1
 قىلىنغان مەنىسى نېمە  . خىسلەتنىي ئەسلىي مەنىسى نېمە  بۇ يەردە ئۇنىڭۇىن ئىرمدە1
 ماذا أفاد حذف املفعولني يف "إذا حدث كذب"؟ وكيف تأخذ اتلكرار من هذا األسلوب؟ . 2
ۈپ قالغانلىقىنى نېمە ئىپادىلەيۇۇ  سىز بۇ جۈملە دە ئىككى تولۇۇرغۇچىنىي چۈش «إذا حدث كذب». 2

 قىلىسىز  تەكرمرلىنىشىنى قانۇمق قوبۇل ھەرىكەتنىي-شەكلىۇىن ئىش
 يات عالمات أخرى للمنافق. فماذا تعرف منها؟ اذكرت بعض الرو. 2
 . بەزى رى ميەتلەر مۇناپىقنىي باشقا ئاالمەتلىرىنى تىلغا ئالۇى  ئۇالردىن نېمىنى بىلىسىز 2
 هل العالمات مقصورة َع ما ذكر؟ أو يقاس عليها؟ وضح ما تقول مع اتلمثيل. . 6
. ھېلىقى ئاالمەتلەر تىلغا ئېلىنغانلىرى بىلەنال چەكلىنىلگەنمۇ ياكى ئۇالرغىمۇ ئۆلچەم 6

 قىلىنامۇۇ  دېمەكچى بولغىنىڭىزنى مىسال كەلتۈرۈش بىلەن چۈشەنۇۈرۈڭ.
 ثا، وبعضها جعلتها أربعا، فماذا قال العلماء ىف اتلوفيق؟ وبماذا توفق أنت؟ بعض األحاديث جعلت العالمات ثال. 7
ماسالشتۇرۇش ھەققىۇە  قىلۇى  ئالىمالر. بەزى ھەدىسلەر ئاالمەتلەرنى ئۈچ قىلۇى  بەزىلىرى تۆت 7

 نېمە دېۇى  سىز نېمە بىلەن ماسالشتۇرىسىز 
 ؟اّلى جعل عالمةمىت يكون اخللف يف الوعد نفاقا؟ وما املراد بالكذب . 8
. ۋەدىگە خىالپلىق قىلىش قانۇمق چاغۇم مۇناپىقلىق بولىۇۇ  بىر ئاالمەت قىلىنغان يالغان 8

 ئېيتىشتىن ئىرمدە قىلغىنى نېمە 
 هل يدخل ىف احلديث معاهدات املرشكني؟ وجه ما تقول. . 7
ىزنى ى بولغىنىڭ. ھەدىسنىي تەركىاىگە مۇشرىكالر بىلەن تۈزگەن كېلىشىملەر كىرەمۇۇ  دېمەكچ7

 ئوتتۇرىغا قويۇڭ.
 بني األمانات الواجب حفظها.وذكر ما تعرفه مع بيان احلكم الرشىع، ا .املخاصمات أنواع. 01
. جىۇەللىشىشلەر بىر قانچە خىل  سىز ئىسالم دىنى قانۇنىي جەھەتتىكى ھۆكۈمنى بايان 01

 .بولغان ئامانەتلەرنى بايان قىلىيقىلىش بىلەن بىلگەنلىرىڭىزنى سۆزلەپ بېقىي  ساقالش زۆرۈر 
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ُح الََْكِماِت   َشْ
وءذ   الذ الس  ص  ن  خذ ب عر مذ ر 

 
ب عر / أ ر 

 
 تۆت يامان خىسلەت                                          أ

ارذ  ذق ر 
رذهذ بذاإل  اه  ع  ت ظ  ل ِبذ  م  يق  ال ق  دذ ه  اتَلص  ن د  ى اذن ت َف  عذ ن افذق  / ا َّلذ لذ الَصالذحذ ا ل م  م  بذال ع  انذهذ و   بذلذس 

مۇناپىق: تىلى بىلەن ئېتىرمپ قىلغانۇەك  ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانۇەك كۆرۈنسىمۇ ئۆزىۇە چىن 
 قەلاتىن ئىشىنىش بولمىغان كىشى.

ى  ، ن قذ اف  الذصر / ص   ساپ                                                         خ 

الذصر / رصذ فر   بىر نەرسە ئارىالشمىغان  ساپ  تولۇق                                                      ، حم  ضر خ 

الذصر  ن افذقر خ   ساپ مۇناپىق  تولۇق مۇناپىق                                                                   م 

قذ انلَ 
ال  خ 

 
ةر ىفذ أ ف  الر / صذ ص  ل ةر  ـجخذ ص  اخ  ًّ و  رش 

 
ا أ ي   ، خ  ي ئ ة  و  س 

 
ن ت  أ ن ة  اك  س   اسذ ح 

 خۇلۇقىۇىكى ياخشى ياكى يامان خۇسۇسىيەت(ئىنسان خىسلەت )

يلة   ن ا الَرذذ اد  ه  ر  ال م  يل ةذ و  يل ةذ و الَرذذ ضذ ل ق  َع   ال ف  ل ةر / ت ط  ص   خ 
  ە ئىرمدە قىلىنغىنى ناچار خۇلققارىتا ئېتىلىۇۇ  بۇ يەرد ۋە ناچار خۇلۇققا خىسلەت: ياخشى خۇلق

ن افذقذ  ةر / فذع ل  ال م  ن افذق  اقر = م   مۇناپىقلىق  ئىككى يۈزلىمىلىك                                            نذف 

انذ  انذ بذالل س  يم  ذ
ار  اإل  ه  إذظ  بذ و 

ل  رذ بذال ق 
ف  رت   ال ك  اقر / س   نذف 

   ئىمان ئېتقانلىقنى تىلىۇم ئاشكارىالش ۇشمۇناپىقلىق  كۇپىرنى كۆىلىۇە يوشۇر

ه   ك  ء  / ت ر  ع  و د اع  الََّش   تاشلىۇى  تەرك ئەتتى                                           و د ع  ي د 

ل ي هذ  ين ا ع  مذ
 
ل ه  أ ع  ءذ / ج  ن  ف ال ن ا َع   الََّش   قويۇى  ساقالشقا ھاۋملە قىلۇى...گە ...نى ئامانەت                         اذئ ت م 

ءذ  ن  َع   الََّش  ت مذ  ...غا بىر نەرسە ئامانەت قويۇلۇى                                                             ا ؤ 

نر  ت مذ ؤ   ئامانەت قويغۇچى                                                                             م 

نر  ت م  ؤ   ئامانەت قويۇلغۇچى                                                                             م 

ل ي هذ  نر ع  ت م  ؤ   ئامانەت قويۇلغان نەرسە                                                                    م 

ه   ي ان ة  ال ع  ن ا و خذ و  ان  خي  ون  خ  ه  خ  ض   ئەھۇىۇە تۇرمىۇى  بۇزدى                              د  / ن ق 

ا ان ة  / ل م  ي ؤ د ه  م 
ان  األ    ئامانەتنى تاپشۇرمىۇى  خىيانەت قىلۇى                                                     خ 

ر  بذهذ  د  ه  / غ  يق  دذ ان  ص   د ستىنى ئالۇىۇى  خائىنلىق قىلۇى                                                     خ 

رَب ه   ء  / خ  َدث ه  الََّش   ...گە ...نى سۆزلەپ بەردى  خەۋەر قىلۇى                                                         ح 
ا د  ه  اه  ع  ط  ع 

 
ه  / أ د  ه   ...گە ئەھۇە بەردى  ۋەدە قىلۇى                                                       اع 

ه   د  ه  ر ا ف ال ن ا / ن ق ض  ع  د  ر  غ  غ د  ر  ي  د   خىالپلىق قىلۇى  ۋمپا قىلمىۇى                                غ 
ه   نا ز ع  اد هل   و  ه  / ج  م  اص   جېۇەللەشتى                      خ 

ل  / ق ال   ور ا الَرج  ر  / ف ج  ج  ف  ر  ي   ناھەق گەپ قىلۇى  ئېغىزىنى بۇزدى                        غي  احل  ق  ف ج 

 اَلعن العامِّ 
ب ه   ، ن اس  ا بذهذ ن  ال ئذق    مۇناسى  كەلۇى  اليىق كەلۇى                           ال ق  ي لذيق  بذهذ اثلَو ب  / اك 

ه       اد ع  ه  / خ   ئالۇىۇى  گوللىۇى                                                           ر او غ 
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ةر  او غ  ر   ئالۇممچىلىق                                                                            م 
شى  يل ةر  و غذ رر وحذ ك  اعر /  م  د   ھىيلىگەرلىك  مەككارلىق                                            خذ

ا يه  ن اب ه  فذ ل ة  / ن اب  م  ف  ا ىفذ ح  ص  خ  َثل  ش   ئورنىنى ئالۇى  ۋەكىللىك قىلۇى                              م 
انذ   تىلىۇىن كېلىۇىغان يامانلىق                                                                       آف ة  اللذس 

ارذح   دذ ج  اءذ اجل  س  ع ض 
 
لر من أ مذ ور اع  و ارذح  / ع ض   قول  مۈچە-پۇت            ةر  ـجج 

 قولۇىن يېتىۇىغان يامانلىق-پۇت                                                                      آف ة  اجل  و ارذحذ 
اقذهذ  ل  نذف  ام  الذصر ت ك  ن افذقر خ   كۈتسىز ساپ مۇناپىق-كەم                                              م 

اقذ  ب ع  انل ف   مۇناپىقلىقنىي تۆتتىن بىرى                                                                       ر 

ة   ع  ذ ر ج  ي 
 ماسقاكەلمەسكە  قايت                                                                   إذىل  غ 

ا ة  إذيل  ه  و د   ئۇ )يامان خىسلەت( نى قايتىالش  تەكرمرالش                                                                      ا ل ع 

ن ه   َه  ع  اقذ / ت َن  ن  انل ف  َهر  مذ  جۇدم بولۇى-مۇناپىقلىقتىن پاك بولۇى  ئادم                                               ت ط 

ا خي  رب   بذهذ  بذ م 
غ ل 

 
 كۆپىنچە خەۋەر يەتكۈزۈلىۇىغان ئىشالر                                                           ىفذ أ

ن ا
 
أ ة  و ش  د  ب ح  اع  ص 

 
 ئادەت ۋە ھاجەتكە ئايلىنى  قالۇى                                                              أ

ودذ  ه  ر  ىفذ ال ع  د   ئەھۇە قىلغان ئىشالردم تۇرماسلىق                                                                ا ل غ 

و اثذيقذ   بذال م 
ال ل  إلذخ 

 بۇزۇش ەرنىتوختام  كېلىشىمل                                                           ا 
انذ  م 

اءذ األ   ط  ث  ب ع د  إذع   بەرگەن پاكالەتتىن يېنى ېلىش                                                ا نَلك 
ودذ  ق  ف اءذ بذال ع  م  ال و  د   ۋەدىگە ۋەپا قىلماسلىق                                                           ع 

يدذ ا خل  ل ف  ىفذ  و اعذ  كېلىشى  قويغان ئىشالرغا خىالپلىق قىلىش                                                          ال م 
ي ه  / ف َكر  فذيهذ 

 
 ئويلىۇى  كويىۇم بولۇى                                                         ب َيت  ر أ

ا اخل  ل فذ  ذ   نۇمق خىالپلىق قىلىش كويىۇم بولۇشمۇشۇ                                                            ت ت يذيت  ه 

ا ل ي ه  اظذ ع  ذف  مذ احل  د  م  َع   ع  ز   قويغان ئىشالر( غا ئەمەل قىلماسلىق نىيىتىۇە بولۇش  ئۇ )كېلىشى                ا ل ع 

ا يه  ن  فذ او   ئۇنىڭغا سەل قارمش                                                                    ا تَله 

ا لذ بذه 
ال  ذخ 

د  اإل  م   ئۇنى بۇزۇشنى مەقسەت قىلىش                                                             ت ع 
ر   د  ا ال قذ ل ي ه  ع  ع  ار  ث ال ث ة  ت وض  ج  ح 

 
د  أ ح 

 
ث اىفذ  / أ

 
َيةر  ـجأ ث فذ

 
 قازمن ئېسىلغان ئۈچ تاشتىن بىرى         أ

ث اىفذ  
اه  بذث اثلذ ةذ األ   م   گۇناھنىي چوىىنى ئۇنىڭغا دۆىگىۇى                                                             ر 
ى  ث اىفذ

ة  األ    بىر يۈرۈش يامان ئىشنىي تۆتىنچىسى                                                                     ر ابذع 
ت ه   قب يذح  وءذ و  ة  الس  اتذم   يامان ئىشنىي ئاخىرقىسى ۋە قەبىم بولغىنى                                                       خ 

ةذ  م  اص  ن د  ال م خ  ور  عذ ج   جىۇەللەشكەنۇە ئېغىزىنى بۇزۇش                                                    ا ل ف 
عذ  ودذ الرَش  د  ن  ح  وج  ع   ئىسالم دىنى قانۇنى دمئىرىسىۇىن چەتنەش                                                ا خل  ر 

ن  ال الك  مذ  بذيحذ مذ شذ ال ق  احذ  بذال ف 
َت 
 
ة  / أ اء  ؤ  ب ذ  ب ذ  ؤ  ي   گەپ قىلۇى قەبىم سۆز قىلۇى  سەت              ب ذ 

انذ  ةر ىفذ الل س  اء   تىلۇىكى بېزەپلىك  قوپاللىق  قەبىھلىك                                ب ذ 
ير . نذيَةر  مذ َيةر / ض  وذ  ئىچكى دۇنيا  نىيەت                              ط 

َيةذ  ب ثر ىفذ الَطوذ  نىيەتتىكى يامانلىق                                                               خ 
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اءذ  يذ  ذ
ي ةذ و اإل  ي دذ و انل  اك  افر ىفذ ال ك  إذرس   ةر و  ب ال غ   گولالش  جىلە قىلىش  ئەزىيەت يەتكۈزۈش كۆپتۈرۈپ ۋە چەكتىن ئاشۇرۇپ  م 

 اَلَْمَباِحُث الَْعَربِيذةُ 
ود   ع د   سانالغۇچى                                                                            ا ل م 

د   د  ر  ال ع  ي ث  ذ ك   سان ئەرلىك جىنسىي تۈردە كەلتۈرۈلگەن چاغۇم                                                              ح 

ةر  د  ل ةر  . اع  ص  ال لر / خ  لَةر  ـجخذ  خىسلەت  ئادەت                                          خ 

ةذ  ة  / ىفذ الل غ   ...نىي لۇغەتتىكى )مەنىسى(                                                                  ل غ 

عذ   .نىي ئىسالم دىنى قانۇنىۇىكى )مەنىسى(..                                                                         ىفذ الرَش 

نذ  ذل ب اطذ رذ ل ة  ال َظاهذ  سىرتقى كۆرۈنۈشىنىي ئىچكى دۇنياسى بىلەن بىردەك بولماسلىقى                               خم  ال ف 

انذ  يم  ذ
اد  اإل  تذق   تتىن ئىمان ئېيتىشچىن نىيە                                                                 اذع 

رذ 
ف  اق  ال ك   كۇپۇرلۇقنى يوشۇرۇش مۇناپىقلىقى  ئېتىقاد جەھەتتىكى مۇناپىقلىق                                          نذف 

لذ  م  اق  ال ع   ئەمەل جەھەتتىكى مۇناپىقلىق                                                                      نذف 

ذلتَ  يمذ ل مذ  ئومۇملۇقنى ئىپادىلەش ئۈچۈن  ھەممىگە ئام قىلىش ئۈچۈن                                                                  ع 
ت اعر  وضر / م  ر  ر ضر  ـجع   نەرسە كېرەك                                                   ع 
ت ال   رذ / اذح 

م 
َف  ىفذ األ   لَب  فذيهذ ت رص  ت ق   ئۆز ئىختىيارىچە ئورۇنالشتۇردى  ئىشلەتتى                                 و 

بر 
 
أ ةر و د  د  نر / اع  ي د   ئادەت                                                            د 

م   ا ال زت     بذم 
ل م  ي فذ هل   ئۇ )ۋەدە( گە مۇناسى ەتلىك زۆرۈر بولغان ئىشتا ۋمپادمر بولمىۇى                                           و 

ثذق   و  ال م  ان  و  م 
اه  األ   ط  ع 

 
 ئۇنىڭغا كېپىللىك ۋە ئەھۇە بەرگەن چاغۇم                                                 اذذ ا أ

 فقه الديث
لذص   ت خ  س 

 
ا / أ ذ  اشذ ك  ن  انل ق   ى  كېلى  چىقتلىۇىىتاالش تارتىشتىن ...خۇالسە چىقىر                           حت  َصل  مذ

ق  
م  ت و اف  د  نر . ع  . ت ن اف رر . ت ب اي  ار ضر / ت ن اق ضر  قارشىلىق  چىقىشالماسلىق  ئوخشىماسلىق                      ت ع 

ا ز ال ه 
 
وب ة  / أ ق  ع  ال ع  ف   جازمنى ئېلى  تاشلىۇى                                                         ر 

َن ...
 
ِبذ  بذأ ر ط  ه  ال ق  ع  ف   قۇرتۇبىي ئۇ )ئوخشىماسلىق( نى ... دەپ ئېلى  تاشلىۇى                                               ر 

ا يد  دذ ار  ج  ء  / ص  َد الََّش  ت ج   يېڭى بولۇى  يېڭى بىلىنۇى                                             اذس 

ا / اذن ت َه   ل وص  ل ص  خي  ل ص  خ   ئاخىرالشتى                                          خ 

 
 : إذَن ...و األ  

ال  ق  ن  ي 
 
 بولغىنى ... دېيىلىشى ئەڭ تېگىشلىك                           و ىل  أ

ل قر   خۇشامەت قىلىش  خۇشامەت                                                                                م 
ي ان ةذ  ل  ادل  ص 

 
 ئېتىقاددىنىي ئەسلى                                                                      أ

ور . م   ر ىفذ ث ال ث  / حم  ص  رصذ ن ح  يَدر م   ئۈچ نەرسە بىلەن چەكلىنىلگەن                                     ق 
ا فذيهذ / ذ َمه   ح  ح  ق د  د  ق  ح  ي   ئەيىالىۇى                                              ق د 

ن  بذهذ  ب ه  و اق رت   اح   رمھ بولۇى  بىللە بولۇىھەم                                         ق ار ن  ف ال ن ا / ص 
دذ  ذل و ع  نر ل ارذ ق   بولغان  بىللە بولغان ۋەدىگە ھەمرمھ                                                                    م 

انذعر  ر ض  هل   م   غا بىرەر توسالغۇ يەتتىئۇنى بىرەر توسالغۇ توستى  ئۇنىڭ                                                            ع 
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ير 
 
ا هل ر أ  ئۇنىڭۇم بىرەر پىكىر پەيۇم بولۇى  ئۇنىڭغا بىر پىكىر كەلۇى                                                            ب د 

د   م  ت ع  ب  ال م  ذ   يالغان ئېيتىشمەقسەتلىك                                                                ا ل كذ

ن ه   ا / ن ت ج  ع  ذ  ل ي هذ ك  تَب  ع   ...دىن ... كېلى  چىقتى                                              ت ر 

رر  ل ي هذ رض   تَب  ع  رت    ئۇنىڭۇىن زىيان كېلى  چىقىۇۇ                                                             ي 

ة  ىفذ  ب ال غ  فذ ا ل م   كۆپتۈرۈپ سۈپەتلەش                                                            ال و ص 

نَه  ...
 
 لېكىن ئۇ ...                                                                          اذاَل أ

ذْج  اعذ 
قذ ا اآلر اءذ / بذاإل 

اق  / بذاَتف   بىردەك قارمش بىلەن                                     بذات ف 

ذ 
ى اجل  ط  ع 

 
هذ ف أ هذ ود مذ ر ضذ ذ و ع  ن  َع   ماهلذ م 

 
ان  يعىن اَّلذى أ م 

ى  األ  
 
َمة  أ ي  اّل  ع طذ

 
ِّم   / ا َّلذى أ ي ة  ا ّل   ز 

-كېرەكلىرى  جان-مۈلۈكى  نەرسە-زىممىي  كاپالەت بېرىلگەن كىشى )كاپالەت بېرىلگەن كىشى يەنى مال
 بېرىلگەن  جىزىيە تۆلەيۇىغان كىشى( قېنىغا كاپالەت

ا ه  ك  وىل  ت ر 
 ئۇنى تاشالش ياخشىرمق                                                                    ا أل  

ا ذه  ي 
 إذىل  احل  ق  بذغ 

ول  ن  الو ص  م ك 
 
ي ث  أ  ىشقا ئېرىشىش مۇمكىن بولغان چاغۇمجىۇەللەشمەستىن ھەق ئ          ح 

ر   و ش  اخل  اطذ  خاتىرىسىنى قااليمىقانالشتۇرىۇۇ-كۆىۈل                                                                  ت ش 

ر   د  ر  ال ص   ئۆرتىتىۇۇئىچىنى                                                                      ت وغذ

وت ه ف  ل ه  ي  ع  ر  / ج  م 
 بىر ئىش ...دىن پۇرسەتنى كەتكۈزدى                                                  ف َوت ه  األ  

مذ  ي ب  ال الك    سۆزى ياخشى  يېقىملىق بولغۇچى-گەپ                                                                     ط 

قذ ل ني   
 مى ەزى يۇمشاق  مۇاليىم بولغۇچى                                                                         اخل  ل 

ل م   ذ عذ ي 
 بىلمەستىن                                                                          بذغ 

َدق   لذم  ال م ص  س   رمستچىل دەپ ئىشەنگىلى بولىۇىغان مۇسۇلمان                                                              ا ل م 
اه   ف  خ 

 
ء  / أ ن  الََّش  ب ط 

 
 يوشۇردى                                                        أ

يرر / ت ن بذيهر   ئاگاھالنۇۇرۇش                                                                   حت  ذذ
ابر  وذيفر / إذر ه 

 قورقۇتۇش  چۆچۈتۈش                                                               خت  

ة   يم  ات  اَّلمذ ف   رسۈپەتلەر  خۇسۇسىيەتلە ئەيىالەشكە تېگىشلىك                                                              ا لص 

ْسئِلَةُ 
َ
 اَْْل

رب  ز ا ن  ...  م  ر ا مذ  ...دىن ئاگاھالنۇۇرغان  ...نى گەۋدىلەنۇۈرگەن ھالۇم                                                      ... حم  ذ 

ا يفذ ...  ابذه  ث ر  اذر تذك 
 
 قىلىش( نىي ...گە بولغان تەسىرىئۇنى ئۆتكۈزۈش )سادىر                                                أ

دذ  د  يذزي  ال ع  ب ع" ت م  ر 
 
ب ع»                               "أ ر 

 
 سانىنىي پەرقلەنۇۈرۈگۈچىسى« أ

ن ي ي هذ  ع  ي  م 
 
 ئۇنىي ئىككى مەنىسىنىي قايسىسىۇم                                                                 َع   أ

ر   لذ اتَلك 
ع  ار  ال فذ ر   ھەرىكەتنىي تەكرمرلىنىشى-ئىش                                                   ار  / ت ك 

ةر َع   ... ور  ق ص   ....بىلەن چەكلىنىلگەن                                                                م 
ا  ل ي ه  اس  ع  ق   ئۇالر ئۆلچەم قىلىۇۇ                                                                   ي 

ثذيلذ  ع  اتَلم    مىسال كەلتۈرۈش بىلەن                                                                       م 
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 ُدََعُء َِخْتِم الُْقْرآِن الَْكِريمِ 
 دۇئاسىخەتمە  نىڭ« كەرىمقۇرئان »

ال ني  و الَصال ة  و  و ان  اذاَل َع   الَظالذمذ د  ال ع  ني  و  َتقذ ذل م  اقذب ة  ل ال ع  ني  و  ال مذ د  هللذ ر ب  ال ع  ال م  سَ ا حل  م 
ْج  عذني  

 
بذهذ أ ح  ذ و ص  ونلذ ا حم  َمد  وآهلذ   ك  نَ ا اذ نَ مذ  ل  بَ ق  ا ت  ن  بَ ر  َع   ر س 

 
ا ن  ي  ل  ع   ب  ت  ؛ و   يم  لذ ع  ال   يع  مذ السَ  ت  ن  أ

  ك  نَ ا اذ ن  ال  و  ا م  ي  
 
 ةذ ك  رب   ؛ بذ  يم  قذ ت  س  م   يق  رذ  ط  ىل  اذ و   ق   احل   ىل  ا اذ ن  ق  ف  و  ا و  ن  دذ اه  ؛ و   يم  حذ الرَ  اب  وَ اتلَ  ت  ن  أ

  ن  م   ةذ م  ر  حبذ  و   يمذ ظذ ع  ال   آنذ ر  ق  ال  
 
ذ  ة  مح   ر   ه  ت  ل  س  ر  أ ا ا ي  نَ ع   ف  اع  ؛ و   يم  رذ ك   اا ي  نَ ع   ف  اع  ؛ و   ني  مذ ال  ع  ل  ل

 ي   ك  مذ ر  ك  و   ك  لذ ض  ف  ا بذ ن  وب  ن  ا ذ  نل   ر  فذ اغ  ؛ و   يم  حذ ر  
 
  م  ر  ك  ا أ

؛  آنذ ر  ق  ال   ةذ ين  زذ ا بذ نَ ي  ؛ امهلل ز   ني  مذ ر  ك  األ  
 و  
 
ذ ن  ف  رش   ؛ و   آنذ ر  ق  ال   ةذ ام  ر  ك  ا بذ ن  م  رذ ك  أ  ؛ و   آنذ ر  ق  ال   ةذ اف  رش   ا ب

 
ذ  ة  نَ ا اجل   ن  ل  خذ د  أ ا ن  فذ اع  ؛ و   آنذ ر  ق  ال   ةذ اع  ف  ش  ب

ذ  م  ح  ار  ؛ و   آنذ ر  ق  ال   ةذ م  ر  حبذ   ةذ ر  خذ اآل   ابذ ذ  ع  ا و  ي  ن  ادل   ءذ ال  ب   لك    ن  مذ    يع  ْج 
 
يم  ي  اي   د  مَ ا حم   ن  دذ ي  س   ةذ مَ أ ا ر حذ

م  ذ ق   ال  يفذ ا و  ين  رذ ا ق  ي  ن   ادل  ا يفذ نل    آن  ر  ق  ال   لذ ع  ج  ؛ امهلل اذ  ن  ر مح  ذ م   رب   َع   ا و  يع  فذ ش   ةذ ام  ي  قذ  ال  يفذ ا و  س  ون
ا ام  م  اذ و   ال  يلذ ا د  ه  ك    اتذ ي    اخل   ىل  اذ ا ؛ و  اب  ج  حذ ا و  رت   سذ  ارذ انلَ  ن  مذ ا ؛ و  يق  فذ ر   ةذ نَ  اجل   ىل  اذ ا و  ور  ن   اطذ الرص   

 ةذ ام  ر  ك  بذ  انذ ي   انل   ن  ا مذ ن  جن   ؛ و   آنذ ر  ق  ال   ةذ اي  د  هذ ا بذ ن  دذ ؛ امهلل اه   يم  رذ ا ك  ي   ك  مذ ر  ك  و   ك  ودذ ج  و   ك  لذ ض  ف  بذ 
 لذ ض  ف  ال   ااذ  ؛ ي  آنذ ر  ق  ال   ةذ و  ال  ت  ا بذ ن  اتذ ئ  ي  ا س  نَ ع   ر  ف  ك  ؛ و   آنذ ر  ق  ال   ةذ يل  ضذ ف  ا بذ ن  تذ اج  ر  د   ع  ف  ار  ؛ و   آنذ ر  ق  ال  
ذ و  

ا ن  وه  ج  و   ض  ي  ب  ا و  ن  ون  ي  د   ضذ اق  ا ؛ و  ان  ض  ر  م   فذ اش  ا ؛ و  ن  وب  ي  ع   رت   اس  ا ؛ و  ن  وب  ل  ق   ر  ه  ؛ امهلل ط   انذ س  ح  اال 
  ر  فذ اغ  ا ؛ و  ن  ء  اآب   م  ح  ار  ؛ و  ان  تذ اج  ر  د   ع  ف  ار  و  

 
 ؛ و  ان  اتذ ه  مَ أ

 
ل  ت  ت  ش  ا ؛ و  ان  ي  ن  د  ا و  ن  ين  دذ ح  لذ ص  أ م   ش 

 
ا ؛ ن  ائذ د  ع  أ

  ظ  ف  اح  و  
 
 ا و  ن  ل  ه  أ

 
ذ  ن  ا مذ ن  د  ال  بذ ا و  انل   و  م  أ  و   اتذ ف  اآل   يعذ ْج 

  ت  ب  ث  ا و  ي  ال  ابل   و   اضذ ر  م  األ  
 
ا ن  رص   ان  ا و  ن  ام  د  ق  أ

 ر  ا ق  م   اب  و  ث   غ  ل  ؛ امهلل ب   يمذ ظذ ع  ال   آنذ ر  ق  ال   ةذ م  ر  ؛ حبذ   ين  رذ فذ اك  ال   مذ و  لق   ا  َع   
 
 ىل  اذ  اه  ن  و  ل  ا ت  م   ور  ن  و   اه  ن  أ

 ىل  اذ و   م  لَ س  و   هذ ي  ل  ع    اهلل  ىَل ص   د  مَ ا حم   ن  دذ ي  س   وحذ ر  
 
ذ  احذ و  ر   أ ن  يعذ ْج  انذهذ مذ و   اذخ 

؛  ني  لذ س  ر  م  ال  و   اءذ ي  تذ ن  األ  
  م  هذ ي  ل  ع   ه  م  ال  س  و   اهللذ  ات  و  ل  ص  

 
 ىل  اذ ؛ و   ني  عذ ْج   أ

 
هذ آ احذ و  ر   أ ت ب اعذ

 
ابذهذ و أ ح  ص 

 
هذ و أ اجذ ز و 

 
هذ و أ ال دذ و 

 
ذ و أ هلذ

ني   ْج  عذ
 
م  أ ل ي هذ اىل  ع  ان  اهللذ ت ع  و  َياتذهذ رذض  يعذ ذ ر  ذ ر و احذ آ ؛و ْج 

 
اذىل  أ  ا و  ن  ائذ ب  و 

 
 ا و  ن  انذ و  خ  اذ ا و  ن  اتذ ه  مَ أ

 
ا ن  اتذ و  خ  أ

 و  
 
 ا و  ن  دذ ال  و  أ

 
َبائذن ا ا ن  ائذ ب  ر  ق  أ حذ

 
 و  و أ

 
ن اا و  ن  ائذ ق  دذ ص  أ اتذيذذ س 

 
ذ ش  م  و   أ ذ ا و  ن  اخيذ  يعذ مذ جلذ  ؛ و  ان  ي  ل  ع   قى ح   هل    ن  اك   ن  م  ل

 ؛ ا   اتذ م  لذ س  م  ال  و   ني   مذ لذ س  م  ال  ؛ و   اتذ ن  مذ ؤ  م  ال  و   ني  نذ مذ ؤ  م  ال  
 و   م  ه  ن  مذ  اءذ ي  ح  أل  

 ايضذ  ا ق  ؛ ي   اتذ و  م  األ  
ذ ا ي  ؛ و   اتذ اج  احل     ي   ك  تذ مح   ر  ا ؛ بذ ن  ء  اع  د   ب  جذ ت  س  ؛ اذ  اتذ و  ع  ادلَ  يب  جم 

 
ذ الرَ  م  ح  ر  ا أ  َع    مر ال  س  ؛ و   ني  امحذ

 ني  مذ ال  ع  ال   ب  ر   هللذ  د  م  احل   ؛ و   ني  لذ س  ر  م  ال  
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سىىىانا ئالەم ەرنىڭ پەرديردى،ارى ئالالھقا ەاسىىىتىر  قاەشىىى  -گارلىى ھەمدۇ
 دۈشىىمەن ىكئاقىۋيۇ تەقۋادار رغا مەنسىىىپتىر  زۇلىم قى غىچىالردى  گاشىىقىالرغا 

قى ىغ قوق. پەقغەمبى ىمىز مىھەممەد ئەلەقھىسىىىىسىىىىا مغىىا  ئىنىىىڭ ئىىائى ە 
ھەممىسىىىى،ە ريھمەۇ دي سىىىا م گولسىىىىا.  ئەسىىىھاگى ى ىتىڭ  تاداگىئات ى ىغا

قىل  سەا ھەقىقەتەا )دۇئاقىمىزن (  قوگىلپەرديردى،ارىمىز گىزنىڭ )دۇئاقىمىزن ( 
! ئى،ىمىز ئ ( گى ىىىپ تىرغىچىسىىىىەا. نىيىتىمىزن ئىىابالپ تىرغىچىسىىىىەا. )

ا  قى غىچىسىىە قوگىلقى غى   چۈنك  سىىەا تەدگىت  ناھاقىت   قوگىلتەدگىمىزن  
سىىەا پۈتۈا ، . ئىلىغ قىرئاا كەرىمتىڭ ئىتئام ى ى گى ەا ىبانسىىەامېھناھاقىت  

ن  گىز ئەھ   جىىاھىىانغىىا ريھمەۇ قى ىىىپ ئەديتكەا زاتتىىىڭ ھۆرمىت  گى ەا
دي ھەققىىانىيەتكە دي توغ ا قولغىىا    توغ ا قولغىىا ھىىىداقەۇ قى غى ھەققىىانىيەتكە

ئالالھ!  مېھ ىباا ئ كەڭ ئالالھ! گىزن  كەچۈر ى .  كەرىم  ئ ئې ىشىىىتۈر ى   
گى ەا  كەرىمىىىڭدي  پەزلىىىڭكەريم ىىىك ئىىالالھ! ئۆز  ئەڭ ئ گىزن  ئەپى قى غى . 

 لەفزىئىالالھ  قىرئىاا كەرىمتىڭ  ۈزيل  ئ  ىنىاھ ى ىمىزن  مەغپى يۇ قى غى . 
گى ەا  ئىلىغ ىق   قىرئىىاا كەرىمتىىىڭ  ۈزيل ەشىىىىتۈر ى  قەلب ى ىمىزن گى ەا 

-شىەرىپ  گى ەا گىزن  شاا-اا كەرىمتىڭ شىاائورنىمىزن  ئىلىغ قى غى   قىرئ
شىەريپكە ئى،ە قى غى   قىرئاا كەرىمتىڭ شاپائىت  گى ەا گىزن  جەنتەتكە داەىل 
قى غى . قىرئىىاا كەرىمتىىىڭ ھۆرمىت  گى ەا گىزدى  گى دۇنيىىانىىىڭ گىىارلىى 

ك  شىىىىەپقەت ى ئ قى غى    ديف  ئوقىگىتىت دي ئاەى يتتىڭ ئازاب  گىا قىئاپىتىت 
ئالالھ  مىھەممەد ئەلەقھىسىسا متىڭ ئۈممىتىتىڭ ھەممىسى،ە ريھمەۇ  مېھ ىباا
گى ەا قىرئاا كەرىمت   كەرىمىڭ  مەرھەمىتىڭ  پەزلىڭئىالالھ! ئۆز  ئ قى غى . 

گى دۇنيىىادا گىز ە ھەم اھ قى غى   قەگ ىىىدي ئۈلپەۇ قى غى   قىيىىامەۇ كۈنىىىدي 
قى غى   جەنتەتكە گې ىشىىتا  نىر كۆدرىكىديشىىاپائەۇ قى غىچ  قى غى   سىىى اۇ 

پەردي قى غى   گارلىى -قولداش قى غى   دوزاخ ئوتىدى  سىىىىاقالقدىغاا توسىىىىىق
 ئ كەرىم  كەڭ ئالالھ   ئ قىاەشىىىى  ئەمەل ەر ە قېتەك ى،ۈچ  ئىمىام قى غى   

ئالالھ  قىرئانتىڭ ھىداقىت  گى ەا توغ ا قولغا گاش ىغى   قىرئاا كەرىمتىڭ ئىلىغ 
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  قىرئىىاا كەرىمتىىىڭ پەزى ىت  قىتقىزغى ن  ئوۇ ئىىازاگىىىدى  ھۆرمىت  گى ەا گىز
قى غى   قىرئىىاا تىالدىت  گى ەا گىزنىىىڭ  قىقى ىگى ەا گىزنىىىڭ مەرتىۋىمىزن  

  ئپەزى ەۇ دي قاەشى ىى ئى،ىس  ئالالھ   ئ قامان ىق ى ىمىزن  قوققا چىقارغى   
 ن كېسىىىىەل ى ىمىز  قاپقى  ئەقىب ى ىمىزن پاك قى غى    قەلىب ى ىمىزن ئالالھ  

 قورۇق قۈزلى ىمىزن ھاجىتىدى  چىقارغى    قەرزلى ىمىزنىڭ  تاپقىزغى شىىىىىپىا 
ريھىم قى غى    ئىىاتى ى ىمىزغىىاقى غى    قىقى ىقىى ىغىى   ديرىىجىىمىزن  

تۈز ى    دۇنيىىارىمىزن ئىىانىى ىى ىىمىىزنى  مەغىپى يۇ قى غى   دىتىمىزن   
-  مالئەھ ىمىزن زنىڭ قى غى   گى پى يا-توپىت  تى ي دۈشىىىىمەن ى ىمىزنىىڭ

   قازادى  ساق ىغى-  قىرتىمىزن  پۈتكۈل ئاپەۇ  كېسەل ىك  گا مۈلۈك ى ىمىزن 
ئىلىغ قىرئاا كەرىمتىڭ ھۆرمىت  گى ەا قەديم ى ىمىزن  سىىىاگات ىى قى غى   كاپى  

 ئوقىغان ى ىمىزنىڭئىالالھ  گىزنىڭ  ئ قىارشىىىى  گىز ە قىارديم گەر ى .  قەدم،ە
نىرىت  قولباشىچىمىز مىھەممەد سەل ەلالھى  قى غان ى ىمىزنىڭسىاداگىت   تىالديۇ 

روھىغا قەتكۈز ى   پەقغەمبەر دي ئەلچى ەردى  ئىباريۇ  ديسىىىىەل ەمتىڭئەلەقھ  
ئىنىىڭ قې ىتىداشىىىى ى ىتىىڭ ھەممىسىىىىىتىىڭ روھىغىا قەتكۈز ى   )ئالالھتىڭ 

(. پەقغەمبى ىمىزنىڭ مەرھەمەت ى ى دي سىىا م  ئى رنىڭ ھەممىسىىى،ە گولسىىىا
  ئىنىڭغا ئە ەشىىكەن ەر ئەسىىھاگى ى ىتەديلى ى  پەرزينت ى ى  ئاقال ى ى  -ئائى ە

دي ئەد دلى ىتىڭ ھەممىسىىتىڭ روھىغا قەتكۈز ى  )ئالالھ ئى رنىڭ ھەممىسىدى  
ئوغىل قې ىتداشىىى ى ىمىز  گالى ى ىمىز  -ئانى ى ىمىز  قىز-رازى گولسىىىىا( ئاتا

م ۈك كىشىىىى ى ىمىز  دوسىىىت ى ىمىز  ئىسىىىتازلى ىمىز    سىىىۆقۈقېقىت ى ىمىز
ي د مىئمى ئاقال -روھىغا قەتكۈز ى   گىزدي ھەقق  گولغاا ئەر پىشىىىۋالى ىمىزنىڭ

 ئ روھىغا قەتكۈز ى .  گولغان ى ىتىڭمىسىىىىىلمىانالرنىىڭ ھىاقىات ى ىغا دي داپاۇ 
ا ھىىاجەت ەرن  رادا قى غىچ   دۇئىىا رن  ئىجىىاگەۇ قى غىچ   ريھمىتىىىڭ گى ە

ئىجىاگەۇ قى غى   ئەي ئەڭ مەرھەمەت ىك ئالالھ! پەقغەمبەرلەر ە  دۇئىالى ىمىزن 
 سانا ئالەم ەرنىڭ پەرديردى،ارى ئالالھقا ەاستىر.-سا م گولسىا  پۈتكۈل ھەمدۇ
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 )ئۈرۈمچى ۋاقتى( روزا تۇتۇش ۋاقىت جەدۋىلىناماز ۋە  ئايلىق-7 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ
 

ئەتىگەن س  ائەت  س  ەيش  ەناە بولۇپ كۈنى -47ئاينىي -7ر زم ھېيى  كۈنى ئەس  كەرتىش: 
 دم ھېيى  نامىزى ئوقۇلىۇۇ. 2:11

 (ھىجرىيە)

 رامىزان

 )مىالدىيە(

 ئاي-6

سۇھۇرلۇق 

 توختاش ۋاقتى
 خۇپتەن شام /ئىپتار  ئەسىر پىشىن كۈن چىقىش بامدات

 8:56 7:58 4:20 12:30 4:30 2:20 91:2 92 (يەكشەنبە) 1
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:30 2:21 ::91 02 )دۈشەنبە( 2

        ئاي-7  
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:31 2:21 ::91 : )سەيشەنبە( 3
 8:56 7:58 4:20 12:30 4:31 2:22 2:12 9 )چارشەنبە( 4
 8:56 7:58 4:21 12:30 4:32 2:23 2:13 0 )پەيشەنبە( 5
 8:56 7:58 4:21 12:30 4:32 2:24 2:14 4 )جۈمە( 6
 8:55 7:57 4:21 12:30 4:33 2:25 2:15 5 )شەنبە( 7
 8:55 7:57 4:21 12:30 4:34 2:27 2:17 6 (يەكشەنبە) 8
 8:55 7:57 4:21 12:30 4:34 2:28 2:18 7 )دۈشەنبە( 9
 8:54 7:56 4:21 12:30 4:35 2:29 2:19 8 )سەيشەنبە( 10
 8:54 7:56 4:21 12:30 4:36 2:30 2:20 2 )چارشەنبە( 11
 8:53 7:55 4:21 12:30 4:36 2:31 2:21 2: )پەيشەنبە( 12
 8:53 7:55 4:21 12:30 4:37 2:33 2:23 :: )جۈمە( 13
 8:52 7:54 4:21 12:30 4:38 2:34 2:24 9: )شەنبە( 14
 8:52 7:54 4:21 12:30 4:39 2:36 2:26 0: (يەكشەنبە) 15
 8:51 7:53 4:21 12:30 4:40 2:37 2:27 4: )دۈشەنبە( 16
 8:50 7:52 4:20 12:30 4:40 2:39 2:29 5: )سەيشەنبە( 17
 8:50 7:52 4:20 12:30 4:41 2:40 2:30 6: )چارشەنبە( 18
 8:49 7:51 4:20 12:30 4:42 2:42 2:32 7: )پەيشەنبە( 19
 8:48 7:50 4:20 12:30 4:43 2:43 2:33 8: )جۈمە( 20
 8:47 7:49 4:20 12:30 4:44 2:45 2:35 2: )شەنبە( 21
 8:47 7:49 4:20 12:30 4:45 2:46 2:36 92 (يەكشەنبە) 22
 8:46 7:48 4:19 12:30 4:46 2:48 2:38 :9 )دۈشەنبە( 23
 8:45 7:47 4:19 12:30 4:47 2:50 2:40 99 )سەيشەنبە( 24
 8:44 7:46 4:19 12:30 4:48 2:51 2:41 90 )چارشەنبە( 25
 8:43 7:45 4:19 12:30 4:49 2:53 2:43 94 )پەيشەنبە( 26
 8:42 7:44 4:18 12:30 4:50 2:55 2:45 95 )جۈمە( 27
 8:41 7:43 4:18 12:30 4:51 2:56 2:46 96 )شەنبە( 28
 8:40 7:42 4:18 12:30 4:52 2:58 2:48 97 (يەكشەنبە) 29

 8:39 7:41 4:17 12:30 4:53 3:00 2:50 98 )دۈشەنبە( 30


