
 

 

 

 

                                                        
  

ْر ـُه َويَْغفِ ُُيْبِْبُكُم الل   ـَه فَاتَّبُِعوِن َن الل  ُتم ُُتِبُّوُكنْ  قُْل إِنْ  ﴿
 ﴾مٌ ٌر رَِّحيْ ـُه َغُفوْ َوالل   لَُكْم ُذنُوَبُكمْ 

ئەگەر سىلەر ئالالھنى دوست »)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، ﴿
ۇتىدىغان بولساڭالر، ماڭا ئەگىشىڭالر، شۇنداق قىلساڭالر، ت

مەغپىرەت قىلىدۇ.  رنى دوست تۇتىدۇ، گۇناھىڭالرنىئالالھ سىلە
 ﴾ىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇرئالالھ ناھايىتى مەغپىرەت ق
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ئىس    الم دىنىنى  ي دىنىي مەس    ىلىلەرنى  __ۋەز ئېيتىش 
 چۈش   ەنۇۈرۈش   تە قوللىنى  كېلى متقان بىر خىل ئەنئەنىس   ى 

ئ ايەم كۈنلىرىۇە جامائەتكە -خ اتىپالر ھەر جۈمە ۋە ھېي  -ئىم ام
لەردى  نەقىل كەلتۈرۈ   «ھەدىس ش    ەرى »ۋە « قۇرئ ان كەرىم»

كەڭ ئېتىق  ادچى ئ  اممىغ  ا دىنىي ئەقى  ۇە نەزەرىيەلىرى   ىقھى 
ئەھكاملىرى  ئەخالق مىزمنلىرى  -مەس   ىلىلىرى  ئىەادەت قائىۇە

ەر قىس  س  ىلىرى قاتارلىقالردى  مەدەنىيەت مىرمس لىرى  پەيغەمەەرل
پ  اي  ۇىلىنى    تەربىيە ئېلى    ب  ارى  ۇىغ  ان ئەھمىيىتى ز ر 
ۋمس ىتىلەرنىي بىرى بولۇ   بۇ مۇس ۇلمانالرنىي دىنىي تۇرمۇشىۇم 

 ئىنتايى  مۇھىم تەربىيەۋى ئەھمىيەتكە ئىگە.
دى  ئىشلىرى كومىتېتىنىي -ئۈرۈمچى شەھەرلىك مىللەتلەر
ك ئىس    الم دىنى جەمئىيىتى توغرم رەھەەرلىكى  ۇە  ش    ەھەرلى  

ش  ەھىرىمىزدىكى ئىس  الم دىنى ئىش  لىرىغا يېتەكچىلىك قىلىش 
نى ي ناماز ھەيئەت ئەزملىرىنى تەش    كىللە   ئۈرۈمچى ش    ەھىرى

تەبلىغ مەزمۇنىنى -جۈمە كۈنى س    ۆزلىنىۇىغان ۋەزۋە  ۋمقىتلىرى
ت ارقىتىلى  ۇىغ  ان مەزكۇر  ئىچكى قىس    ىم  ۇم  بىرلىككە كەلتۈرۈ

يالنى ئىمامالرنىي پايۇىلىنىش    ى ئۈچۈن تۈزۈ  ماتېرى« ئايلىق»
س    ى تەرجىمى ئۇيغۇرچەرنىي ەبۇ م اتېرىي ال ۇىكى ئ ايەتلچىقتى. 

-8يىلى -4104ش  ىن اڭ خەلق نەش  رىياتى  «قۇرئان كەرىم»
 ئاۋغۇس    ئىماملىرىمىز .ئاس  اس  ەن ئېلىنۇى نەش  رىگە-0ئاي 

 غتەبلى-مۇش    ۇ بەلگىلەنگەن ۋەز چوقۇم ئېيىۇىكى جۈمە كۈنلىرى
    مىسى ۋە مەزمۇنى ئاساسىۇم سۆزلىشى كېرەك.تې

  ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىسالم دىنى جەمئىيىتى
ئاۋغۇس  -0يىلى  -4102
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 كۈنى )جۈمە(-0ئاينىي -8
 

 ئىبادەت ۋە ئۇنىڭ ھېكمىتى
 

 مِ الرَِّحيْ  نِ الرَّْحم  اللِ  ِمْسِب
َْمَد  إنَّ  ِ ذُ ُنُه َونَْستَْغِفرُهُ َوَنُعوْ ََنَْمُدهُ َونَْسَتِعيْ  للِ اْلْ وْ اللِ ب عْ مِْن ُُشُ

َ
ْنُفِسَنا َومِْن َسيَِّئاِت أ

َ
َا رِ أ ِِ َما

ْن لَ  فاَل ُمِضلَّ الُل َمْن َيْهِدهِ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ََلُ  وَْحَدُه ل َُشِيَك الُل  إََِلَ إِلَّ  ََلُ َوَمْن يُْضلِْل فاَل َهادَِي ََلُ وَأ

ًدا َعْبُدهُ َورَُسوَُلُ َصّلَّ  نَّ ُُمَمَّ
َ
ْْجَِعْْيَ الُل  وَأ

َ
ْصَحابِِه أ

َ
ا َبْعدُ . َعلَْيِه ولَََعَ آَِلِ وَأ مَّ

َ
 : أ

 ھۆرمەتلىك جامائەت:
مۇسۇلمانالرنىي ھاياتى ئالالھقا ئىەادەت -مى ۇئئالالھقا ئىمان كەلتۈرگەن م

ىر بئىەادەتس    ىز -تائەت  ۇۇ. چۈنكىقىلىش بىلەن ئىنتايى  زىچ باغالنغان بولى
 مۇس  ۇلمانچىلىقىنى تەس  ەۋۋۇر قىلىش مۇمكى  ئەمەس. كىش  ىنىي ئىمانىنى 

  ئالالھقا بولغان ئىمانىنى مۇس    تەھكەملە   ئالالھقا يېقىنلىش    ى   ش    ۇ ا
مۇسۇلمانالرغا -مۇئمى شىنى ۋە رمزىلىقىنى ئىزدەيۇىغان ۈئالالھنىي ياخش ى كۆر

ھەقىقىي مەنىسىنى  ئەھمىيىتىنى توغرم ھەم چو قۇر نىي «ئىەادەت»نىسەەتەن 
 لىنىۇۇ.چۇشىنىش ئىنتايى  مۇھىم ئىش ھېساب

ېگەن د (ةُ ادَ بَ عِ لْ اَ )بىز ھەردمئىم تىلغ ا ئ الىۇىغان ۋە ئا ال  تۇرىۇىغان ئىەادەت  
بويسۇنۇش  قۇلچىلىق   بۇ سۆز لۇغەتتە ئىتائەت قىلىش  لۇ وچە سۆز بس ۆز ئەرەب
لىۇۇ  ئىسالم ئىستىالھىۇم بولسا بەنۇىنىي يارمتقۇچى ېەردە كگەن مەنىلېقىلىش د

 يرۇغ  ان ئەمەللەرنىۇب  پەرۋەردىگ  ارىغ  ا مۇھەبەەت ۋە ئىبالس بىلەن بويس    ۇنۇ 
 گەن:ېئالالھ تائاال مۇنۇمق د نى كۆرسىتىۇۇ.ئىتائەتمەنلىك بىلەن ئادم قىلىش

ِي َخلَقَ ﴿ يَُّها اَِّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم اَّلَّ
َ
ِيَن مِن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقونَ يَا أ   ﴾ُكْم وَاَّلَّ

ئى ئىنسانالر! تەقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن، سىلەرنى ۋە سىلەردىن بۇرۇنقىالرنى ﴿
 ئايەت(-22بەقەرە  / سۈرە-2) ﴾ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر

يَُّها اَِّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت ﴿
َ
ْرِض َل إََِلَ اللِ َعلَْيُكْم َهْل مِْن َخالٍِق َغْْيُ  اللِ يَا أ

َ
َماء وَاْْل َن السَّ يَْرُزقُُكم مِّ
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َّنَّ تُْؤفَُكونَ 
َ
 ﴾إِلَّ ُهَو فَأ
مىتىنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالر، ئالالھتىن ئئى ئىنسانالر! ئالالھنىڭ سىلەرگە بەرگەن نې﴿

رىپ تۇرىدىغان ياراتقۇچى بارمۇ؟ ئالالھتىن باشقا سىلەرگە ئاسماندىن ۋە زېمىندىن رىزىق بې
باش  سىلەر قانداقمۇ ئىماندىن ،بەرھەق يوقتۇر. شۇنداق تۇرۇقلۇق ىباشقا ھېچ مەبۇد

 ئايەت(.-5 فاتىر/ سۈرە -53) ﴾تارتىسىلەر

نىدالىرىنىڭ -بئالالھنىڭ خىتا” گەن:ېپەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم مۇنۇمق د
 .“ لەن قوبۇل قىلىشنىڭ ئۆزى ئىبادەتتۇرھەممىسىنى مۇھەببەت ۋە رازىلىق بى

دە ئالالھ تائاالنىي بىز ئىنس انالرنى يارىتىش تىكى مەقسىتى «قۇرئان كەرىم»
 ناھايىتى ئېنىق بايان قىلىنغان: 

نَس إِلَّ ِِلَْعبُُدونِ ﴿ ِنَّ وَاْْلِ
ْ
ن ُيْطِعمُ  َوَما َخلَْقُت اْل

َ
رِيُد أ

ُ
ْزٍق َوَما أ رِيُد مِْنُهم مِّن رِّ

ُ
زَّاُق الَل إِنَّ   ونِ َما أ ُهَو الرَّ

ةِ الَْمتِْيُ   ﴾ُذو الُْقوَّ
مەن جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا قۇلچىلىق قىلسۇن دەپال ياراتتىم، مەن ﴿

 يمەن. ائۇالرنىڭ مېنى ئوزۇقالندۇرۇشىنىمۇ ئۈمىد قىلم ئۇالردىن رىزىق تەلەپ قىلمايمەن،
قۇۋۋەت -دۇر، قۇدرەتلىكتۇر، بۈيۈك كۈچئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىگە رىزىق بەرگۈچى

 (ئايەت-35~  35 زارىيات / سۈرە-32) ﴾ئىگىسدۇر

ۋە  قىرىۇىكى ئايەتۇئىە ادەتنى ي مۇس    ۇلم انغا نىس    ەەتەن ئەھمىيىتى ي
مەك  ئ  ادەمنى ېرىلگەن. دېچۇق كۆرس    ىتى    بون  اھ  ايىتى ئ ھەدىس    لەردە

بەنۇىلەرگە -تئىەادە  يارىتىش    تىكى مەقس    ەت ئالالھقا ئىەادەت قىلىش بولۇ 
مىس    ى يوق نامرمتالرغا دۇنيا ۋە ېھۆرمەت ۋە نۇر ئاتا قىلىۇىغان  ھېچن-ئىززەت

خەزىنىلىرىنى ئاتا قىلىۇىغان  بس    اۋم-ئەجىرقىممەت  دى بايلىقالر دۇني ادىكى
 :دېگەنلىنىۇۇ.ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنۇمق بساېئە گۈشتەر ھ

ْكَرَمُكْم ِعنَد ﴿
َ
ْتَقاُكمْ  اللِ إِنَّ أ

َ
 ﴾أ

ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ﴿
 ئايەت(-25 ھۇجۇرات / سۈرە-94) ﴾لىنىسىلەربھېسا

 «عبد»لى  چىققان ېئىە ادەت س    ۆزى بىلەن ئوخش    اش بىر س    ۆزدى  ك 
-گەن س    ۆز ھەرگىز ئىنس    اننىي خارېگەن مەنىۇە( دې)ئابۇۇ يەنى بەنۇە  قۇل د
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ەنلىكىنى كۆرس    ەتمەي ۇۇ  ئەكس    ىچە ئۆز يارمتقۇچىس    ى ۋە رىزىق بىچ ارە ئىك
بەرگۈچىس  ىگە ئىتائەت قىلىش ۋە ئىەادەت قىلىش ئىنس  اننى ھەقىقىي ئىنس  ان 
س  ۈپىتىۇە ياش  اش  قا مۇۋەپپەق قىلىۇۇ   ئىنس  انغا ھەقىقىي ھۆرمەت ۋە ش  ەرە  

 ەەرلىرى ۋەپەيغەم ئالالھ تائاال نۇرغۇن ئايەتلەردە ئۆزىنىي  لىۇۇ. ش  ۇ اېئېلى  ك
 دە  ئاتىغان.« بەنۇىلىرىم»سالىھ بەنۇىلىرىنى ھۆرمەت بىلەن 

بَْصارِ اوَاْذُكْر ِعَباَدنَا إبْرَاهِيَم َوإِْسحَ ﴿
َ
يِْدي وَاْْل

َ
ْوِِل اْْل

ُ
 ﴾َق َويَْعُقوَب أ

)ئى مۇھەممەد!( سەن كۈچلۈك ۋە پاراسەتلىك بەندىلىرىمىز ئىبراھىم، ئىسھاق ۋە ﴿
 ئايەت(-93 ساد / سۈرە-55) ﴾يەئقۇبنى ئەسلىگىن

وَّاٌب ﴿
َ
 ﴾ُسلَْيَماَن نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أ

ياخشى بەندە! ئۇ ھەقىقەتەن ئالالھقا ناھايىتى ئىتائەت  دېگەنسۇاليمان نېمى﴿
 ئايەت(-53 ساد / سۈرە-55) ﴾قىلغۇچى ئىدى

نُتْم َُتَْزنُونَ ﴿
َ
 ﴾يَا ِعَبادِ َل َخْوٌف َعلَْيُكُم اِْلَْوَم َوَل أ

 «قايغۇمۇ يوق-ئى بەندىلىرىم! بۈگۈن سىلەرگە قورقۇنچ يوق، غەم» ئۇالرغا()﴿
 ئايەت(-55 زۇخرۇف / سۈرە -95) ﴾يىلىدۇ(ې)د

يۇقىرىقى ئ ايەتلەردى  ئ الالھ ت ائ االنى ي ئۆز بەنۇىلىرىنى ئىنتايى  چو قۇر 
 كۆرۈۋمالاليمىز.مۇھەبەەت بىلەن تىلغان ئالغانلىقىنى -مېھىر

 ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى

 يرۇغان:ۇئالالھ تائاال پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنى كىشىلەرگە مۇنۇمق دە  جاكارالشقا ب
ُل الُْمْسلِِمْيَ  َربِّ الَْعالَِمْيَ للِ قُْل إِنَّ َصالَِِت َونُُسِِك َوَُمَْياَي َوَمَماِِت ﴿ وَّ

َ
نَاْ أ

َ
مِْرُت وَأ

ُ
 ﴾لَ َُشِيَك ََلُ َوبَِذلَِك أ

مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە ماماتىم ئالەملەرنىڭ » ،)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى﴿
ئالالھنىڭ شېرىكى يوقتۇر، مەن مۇشۇنداق دەپ ئېتىقاد قىلىشقا  .پەرۋىشكارى ئالالھ ئۈچۈندۇر

  (ئايەت-255  ئەنئام / سۈرە -5) ﴾يرۇلدۇم. مەن مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجىسىمەنۇب

لالھنى ي تۆۋەنۇىكى س    ۆزى  ش    ەيبۇلئىس    الم ئىەنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
رىۇۇ: ناماز  ر زم  ېب ۇۈرۈ ئايەتنىي مەزمونىنى تېبىمۇ ر ش   ەن چۈش   ەن ۇقىرىقىي

تەس    ەىھ  قۇرئان تىالۋەت قىلىش  س    ەمىمىي -رمرە  دۇئا  زىكىۆئ-زمكات ھەج
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رەھىم -بولۇش  ئامانەتكە خىيانەت قىلماس    لىق  ۋەدىگە ۋمپا قىلىش  س    ىلە
يامانلىقتى  توس   ۇش  قىيىنچىلىقتا قالغانالرغا يرۇ   ۇقىلىش  ياخش   ىلىققا ب

. يەنە ئ  الالھنى ۋە ۇىن  ۇۇر.. ھەممىس    ى ئىە  ادەتنى  ي تۈرلىرى  .ي  اردەم بېرىش
ئالالھنىي  رەس    ۇلىنى ياخش    ى كۆرۈش  ئالالھنىي ھۆكمىگە س    ەۋر قىلىش  

ئالالھقا  الردملىرىگە ش    ۈكۈر قىلىش  قازميى قەدەرگە رمزى بولۇش  ئىش    نېئمەت
   ئ  ازمبى  ۇى  قورقۇششلىش  ئ  الالھنى  ي رەھمىتىنى ئۈمى  ۇ قىلىتەۋەككۈل قى
ئالالھ ياخش  ى كۆرىۇىغان -ئىەادەت  لىنىۇۇ. چۈنكىھېس  ابئىەادەت قاتارلىقالرمۇ 

يوشۇرۇن سۆز ۋە ئەمەللەرنىي ئومۇمىي -رمزى بولىۇىغان بارلىق ئاش كارم ۋە ئالالھ
 ئاتىلىشىۇۇر.

از ئۈس  تىۇە  رممىزمن ياكى ھەج   مۇس  ۇلماننى پەقەت مەس  چىتتە  جاينامدېمەك
ھەرىكىتى  ۇە  ھەر ۋمقى    ھەر ج  اي  ۇم -مەزگىلى  ۇىال ئەمەس  بەلكى ھەر بىر س    ۆز

ئالالھقا مەھكەم باغال  تۇرىۇىغان ئىەادەت ئىنتايى  كەڭ مەنىلەرگە س    ى ي ارمتقۇچى
ۋە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنىي سۈننەتلىرىنىي « قۇرئان كەرىم»ئالىمالر   ئىگە بولۇ 

 مومىي مەزمونىغا ئاساسەن ئىەادەتنى تۆۋەنۇىكىۇەك ئىككى تۈرگە بۆلگەن:ئو

 خاس مەنىدىكى ئىبادەت .1

گىنىمىز ئ الالھ تائاال بەنۇىلەرگە پەرز قىلغان  ېخ اس مەنى ۇىكى ئىە ادەت د
ئادم قىلىش ئۇسۇللىرى  شەكلى  ۋمقتى بەلگىلەنگەن ناماز  ر زم  زمكات ۋە ھەجگە 

پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنىي تۆۋەنۇىكى ھەدىسى ھەر   ۇ ئوخشاش ئىەادەتلەر بۇل
لۇق وبىر مۇس    ۇلمانغا پەرز قىلىنغان خاس مەنىۇىكى ئىەادەتلەرنى ئىبچام ۋە ت

 بايان قىلى  بەرگەن:
 ٍس َخْ  لََعم  مُ اَل سْ اْْلِ  ِنَ بُ  : ُل وْ قُ يَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ الُل  ّلَّ َص اللِ  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ سَ  اَل قَ  هُ نْ عَ الُل  ِضَ رَ  رَ مَ عُ  نِ ابْ  نِ عَ ]

  ةِ ادَ هَ شَ 
َ
ِ َل  نْ أ َ  إ ِ  َلم  وَ الُل  لَّ إ

َ
ِ وَ اللِ  ُل وْ سُ ا رَ دً مَّ ُُمَ  نَّ أ  إ

ِ وَ  ةِ اَل الصَّ  امِ قَ   (هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ مُ ) [ انَ ضَ مَ رَ  مِ وْ َص وَ  ِت يْ اْلَ  جِّ حَ وَ  ةِ كم الزَّ  اءِ تَ يْ إ
ىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىن

ئىسالم دىنى مۇنداق بەش نەرسە ئۈستىگە قۇرۇلغان، ئۇالر: بىر ئالالھتىن باشقا ھېچبىر دېگەن: 
ئىالھ يوق دەپ كەلىمە شاھادەت ئېيتىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، رامىزان روزىسىنى 

 (لىنگەن ھەدىسېبىرلىككە ك) يار بەرسە ھەج قىلىشتىن ئىبارەت. تۇتۇش، ئىمكانىيىتى
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 خاس مەنىۇىكى ئىەادەت تۆۋەنۇىكى مەزمونالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىۇۇ:
ت  اھ  ارەت: ت  اھ  ارەت ئىس    الم دىنىمىز ن  اھ  ايىتى ئەھمىيەت بەرگەن   (0

ن  ام  از  قۇرئ  ان ئوقۇش  ھەج __  ت  اھ  ارەت  ئىە  ادەتلەرنى  ي بىرى  ۇۇر. چۈنكى
ئىەادەتلەرنىي دۇرۇس ۋە  قىلىش    تەك مۇھىم بپ ائ الىيىتى ۇىكى كەئەىنى تاۋم

 ل بولۇشى ئۈچۈن ئالۇىنقى شەرتتۇر.ۇمەقە
ِرينَ الُل إِنَّ ﴿  ﴾ُُيِبُّ اتلَّوَّابَِْي َوُُيِبُّ الُْمَتَطهِّ
 ﴾ئالالھ ھەقىقەتەن تەۋبە قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ، پاك بولغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴿

 ئايەت(-222 بەقەرە / سۈرە -2)

 : دېگەنمىيىتى توغرىسىۇم مۇنۇمق الم تاھارەتنىي ئەھپەيغەمەەر ئەلەيھىسسا
  نْ عَ ]

َ
ِ  مَ ِب أ   ِك ال

َ
[  انِ مَ يْ اْْلِ  رُ ْط شَ  رُ وْ هُ لطُّ اَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ الُل  ّلَّ َص اللِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ  اَل قَ  هُ نْ عَ الُل  ِضَ ي رَ رِ عَ شْ اْْل

َ  حُ يْ حِ )َص 
ْ
 (عِ امِ اْل
 “ تاھارەت ئىماننىڭ يېرىمى” 

ِ  ةٌ اَل َص  ُل بَ قْ تُ َل  رُ وْ هُ لطُّ اَ  ةِ اَل الصَّ  احُ تَ فْ مِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ الُل  ّلَّ َص اللِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ ]  (مٌ لِ ْس مُ  اهُ وَ )رَ  [ رٍٍِوْ هُ ُط  ْْيِ غَ ب
 .«نامازنىڭ ئاچقۇچى تاھارەت، تاھارەتسىز بەندىنىڭ نامىزى قوبۇل قىلىنمايدۇ»

سمى ۋە مۇئامىلە قىسمى تىەارى بىلەن ئىەادەت قىېن ئۇ ىقھى ئىلمى مەزم
دە  ئىككى قىس    ىمغ  ا بۆلۈنى  ۇۇ. قەدىم  ۇى  ھ  ازىرغىچە يېزىلغ  ان  ىقھى 

چە بئەرە« تاھارەت»لىرىنىي ئىەادەت قىس  مى تاھارەت بابىۇى  باش  لىنىۇۇ.بكىتا
ىسالم ئ مەنىلەرنى بىلۇۈرىۇۇ. دېگەن «پاكالنماق پاكىزلىق »غەتتە ۇل  سۆز بولۇ 

ى  ي مەنىس    ى  بەن  ۇىنى  ي نى   اس    ەت ۋە ئىس    تىالھى  ۇم بولس    ا ت  اھ  ارەتن
مەينەتچىلىكلەردى  پاك سۇ بىلەن پاكلىنى  ئىەادەت قىلىشقا اليىق بولۇشىنى 

ئايىتىۇە تاھارەت ئېلىش    نىي -6ئالالھ تائاال س    ۈرە مائىۇىنىي  كۆرس    ىتىۇۇ.
ئۇس    ۇلى ھەققى ۇە مەخس    وس توختالغان. پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االمنىي 

اھارەتنىي پەزىلىتى  س    اۋمبى ئەترمپلىق بايان ھەدىس    لىرى ۇىمۇ ت اھارەت ۋە ت
قىلىنغان ۋە بىز مۇسۇلمانالرنى ھەر ۋمقى  تاھارەت بىلەن پاك يۈرۈشكە تەۋسىيە 

 : دېگەنپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق قىلغان.
  نْ مِ  مْ كُ نْ ا مِ مَ ]

َ
 ضَّ وَ تَ يَ  دٍ حَ أ

ُ
  غُ لُ بْ يَ فَ  أ

َ
 : ُل وْ قُ يَ  مَّ ثُ  ءَ وْ ُض وُ الْ  غُ بُ ْس يَ فَ  وْ أ

َ
  دُ هَ شْ أ

َ
َ  إِ لَّ أ  ،ََلُ  َك يْ  َُشِ َل  هُ دَ حْ وَ الُل  لَّ إِ  َلم

 وَ 
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
ِ ْْيَ ابِ وَّ اتلَّ  نَ مِ  ِنْ لْ عَ مهلل اجْ اَ  ،َُلُ وْ سُ َعْبُدهُ َورَ  ادً مَّ ُُمَ  نَّ أ   ََلُ  ْت حَ تِ  فُ لَّ . إ

َ
َ  اُب وَ بْ أ

ْ
  نْ مِ  ُل خُ دْ يَ  ةُ يَ انِ مَ الَّ  ةِ نَّ اْل

َ
ا هَ يِّ أ

 (مٌ لِ ْس مُ  اهُ وَ )رَ   [ اءَ شَ 
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لۇق تاھارەت ئېلىپ، ئاندىن: بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقلۇقىغا وت سىلەرنىڭ بىرىڭالر”
گە گۇۋاھلىق كىۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسسسساالمنىڭ ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىكەنلى

رىمەن دەيدىكەن ئۇ كىشىگە سەككىز جەننەتنىڭ ئىشىكى ئېچىلىدۇ، ئۇ خالىغان ئىشىكتىن ېب
 توپلىغان( )مۇسلىم“ .ىرەلەيدۇك

  لۇ بوناماز: ناماز ئالالھ تائاال ھەر بىر مۇس  ۇلمانغا پەرز قىلغان ئىەادەت   (4
قىلىنغان  پەيغەمەەر  ردى  ئ ارتۇق ئ ايەتتە ن اماز زىكى 011دە  «قۇرئ ان كەرىم»

ان ۋە پەزىلىتىنى بايى قئەلەيھىسساالممۇ يۈزلىگەن ھەدىسلەردە نامازنىي مۇھىملى
قىس    ى نامازنىي ئىس    الم ش    ەرىئىتىۇىكى مۇھىملىقىغا ۋە ن  قىس    قىلغا

 ئەھمىيىتىگە باشقا ھەرقانۇمق بىر ئىەادەتنى سېلىشتۇرۇش مۇمكى  ئەمەس.
ناماز پەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم مەككىۇى  مەدىنىگە ھى رەت قىلىش   تى  

 نچىس  ى پەرز قىلىنغان  ناماز مۇس  ۇلمانالرغا پەرز قىلىنغاېئىلگىرى  مىئرمج ك
-مۇئمى ش    ۇن  ۇمقال ى  كدىننى  ي تۈۋرۈ ئىە  ادەتلەرنى  ي تۇن ىس    ى بولۇ 

س  ائادەتنى قولغا كەلتۈرۈش  ىنىي ئەڭ -مۇس  ۇلمانالرنىي دۇنيا ئاخىرەتلىك بەخ 
تىس    ى  بەنۇىنى ئالالھقا باغال  تۇرىۇىغان مۇس    تەھكەم رىش    تە ىر ۋمس    ۈزۆر
ئىنس    انغا  لىنىۇۇ. تۈرلۈك س    ىناقالرغا تولغان دۇنيا ھاياتىۇم ئاجىزبس    اېھ

غىنى  پاناھلىق ېس نىنىسەەتەن ئەڭ قۇدرەتلىك ۋە ئەڭ ياخشى مەدەتكار ئالالھ
ۇۋمرلىق بېغىش  اليۇىغان نامازدىنمۇ ىتىلەيۇىغان  ئىنس  انغا خاتىرجەملىك ۋە ئۈم

 سىل ر ھىي ئوزۇق بارمۇ؟ ئەل ەتتە يوق!ېئ
 پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االم ھەر قاچان بىرەر قىيىنچىلىققا ياكى  ش    ۇ ا

كۆ ۈلس ىزلىككە دۇ  كەلسىال تاھارەت ئېلى  ناماز ئوقۇيتتى. بىالل رەزىيەلالھۇ 
رِْحنَا بَِها [ئەنھۇغا: 

َ
اَلةَ يَا باَِلُل أ قِِم الصَّ

َ
تى. دەيت «ھەتلەندۈرگىنائى بىالل! بىزنى ناماز بىلەن ر»  ] أ

كە ۋەسسسىيەت پەيغەمبىرىمىز جان ئۈزۈش ئالدىدىكى ئەڭ ئاخىرقى نەپەسسسلىرىدە بىز ئۈممەت
 ىدى.دېگەن «ناماز! ناماز! نامازغا مەھكەم يېپىشىڭالر»قىلىپ: 

يەنە  ئۇنىي بەلكى  ن اماز يەنە ش    ەخس    ىي ئىەادەتال بولۇ  قالماس    تى 
مۇس    ۇلمانالر جامائىتىنى ئۆزئارم ئىتتىپاقالش    تۇرۇش  ئۆزئارم قېرىنۇمش    لىق 

سىز ر لى بار. مۇھەبەەتنى كۆچەيتىش جەھەتتىمۇ تە ۇمش -مۇناس ى ەتنى  مېھىر
ج ام ائەت ن امىزىنى ي پەزىلەتلىرى بايان قىلىنغان ئايەت ۋە ھەدىس    لەر مانا بۇ 
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 رىۇۇ.ېقتىنى ئېنىق كۆرسىتى  بۇن
ئالالھ   لۇ ور زم: ر زم ئىس  الم دىنىمىزدىكى بەش مۇھىم پەرزنىي بىرى ب  (9

 :دېگەنتائاال بۇ ھەقتە مۇنۇمق 
ِيَن آَمنُواْ ُكتَِب عَ ﴿ يَُّها اَّلَّ

َ
ِيَن مِن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ يَا أ يَاُم َكَما ُكتَِب لََعَ اَّلَّ  ﴾لَيُْكُم الصِّ
لەر! گۇناھالردىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە مۇئمىنئى ﴿

 ئايەت(-255 بەقەرە / سۈرە-2) ﴾روزا پەرز قىلىنغاندەك  سىلەرگىمۇ روزا پەرز قىلىندى
ىنى ي ھەر يىلى رممىزمن ئېيى ۇم ئ الالھ ت ائ االغ ا ئىەادەت قىلىش ر زم بەن ۇ

 ئىچىش -يىشېرۇغ ان ۇى  باش    ال  كۈن پاتقانغا قەدەر يوڭ يانىيىتى بىلەن ت 
 جىنسىي مۇناسى ەت ۋە ر زىنى بۇزىۇىغان باشقا ئىشالردى  ئۆزىنى ساقلىشىۇۇر.

يالر لۇ   رممىزمن ئېيى ئ  اويىلى پەرز قىلىنغ  ان ب-4ر زم ھى رەتنى  ي 
قۇرئان » ئىچىۇىكى ئەڭ ئۇلۇغ ئاي  ياخشىلىق ۋە بەرىكەتكە تولغان ئاي  چۈنكى

رممىزمن ئېيىۇم نازىل بولۇش   قا باش   لىغان  بىر كېچىلىك ئىەادەت مىي « كەرىم
ر كېچىس  ىمۇ رممىزمن ئېيىنىي ىئايلىق ئىەادەتتىنمۇ ئارتۇق س  انىلىۇىغان قەد
-رىبولىۇۇ. ر زم تۇتۇشتىكى ئەجئاخىرقى ئون كېچىس ى ئىچىۇىكى بىر كېچىۇە 

نى ي ك اتتىلىقى ھەققىۇە نۇرغۇن ھەدىس    لەر كەلگەن بولۇ   بۇ ھەقتە بس    اۋم
 :دېگەنپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق 

ِب َعْن ]
َ
ََلُ  آَدَم  ُُكُّ َعَمِل ابِْن  اللُ قَاَل  َعلَيِْه وََسلََّم الُل َصّلَّ  اللِ قَاَل رَُسوُل  يَُقوُل  َعنُْه الُل  َرِضَ  ُهَريَْرةَ  أ

يَامَ  إِلَّ  يَامُ  الصِّ ْجزِي بِِه وَالصِّ
َ
نَا أ

َ
َحِدُكْم فاََل  ُجنٌَّة   فَإِنَُّه ِِل وَأ

َ
ُه فَإِْن َسابَّ  يَْصَخْب  َوَل  يَْرفُْث  َوإِذَا َكَن يَوُْم َصوِْم أ

ْو قَاتَلَُه فَلْيَُقْل إِّنِّ 
َ
َحٌد أ

َ
ٌٌ أ ِي نَْفُس  َصائِمٌ   اْمُر ائِمِ  فَمِ ََلُلُوُف بِيَِدهِ ُُمَمٍَّد  وَاَّلَّ ْطيَُب ِعنَْد  الصَّ

َ
مِْن رِيِح اللِ أ

ائِمِ  الِْمْسِك  ْفَطَر فَرَِح َوإِذَا لَِِقَ َربَُّه فَرَِح بَِصْومِهِ  لِلصَّ
َ
   .[فَرَْحتَاِن يَْفرَُحُهَما إِذَا أ

لالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىندۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيە”
ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى: ئادەم بالىسىنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ھەممىسى ئۆزى ئۈچۈن، دېگەن: 

رىمەن. روزا بەنسسدەمنى دوزاختىن ېم بۆزۈپەقەت روزىال مەن ئۈچۈن، ئۇنىسسڭ مۇكسساپسساتىنى ئ
-ىرىڭالر روزا توتقاندا سەت گەپ قىلمىسۇن، باشقىالر بىلەن ئۇرۇشساقاليدىغان قالقاندۇر. ب

دېسۇن.  «مەن روزىدارمەن »دەل قىلمىسۇن. ئەگەر بىرەرسى ئۇنى تىللىسا ياكى ئۇرۇشسا ېج
)ئالالھ( بىلەن قەسسسەمكى، روزىدارنىڭ ئېغىزىنىڭ  مۇھەممەدنىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات

شسساللىق بار، ۇپۇراقتۇر. روزىدار ئۈچۈن ئىككى خ نمۇ خۇشپۇرىقى ئالالھنىڭ نەزىرىدە ئىپاردى
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شسساللىق، يەنە بىرى روزىدار پەرۋەردىگارى بىلەن مۇالقات بولۇپ، ۇبىرى ئېغىز ئاچقاندىكى خ
 “شاللىق.ۇمۇكاپاتنى كۆرگەندىن كېيىنكى خ-رىئۆزى ئۈچۈن تەييارالنغان ئەج

 :دېگەنپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنۇمق 
َّ  نِ عَ  هُ هَ جْ وَ الُل  دَ عَّ بَ الل ِ  لِ يْ بِ  سَ ا ِف مً وْ يَ  امَ َص  نْ مَ ]   )ُمتََّفٌق َعلَيِْه( [افً يْ رِ خَ  ْْيَ عِ بْ سَ  ارِ ِا
ك لىبكىمكى ئالالھ يولىدا بىر كۈن روزا تۇتىدىكەن، ئالالھ ئۇنىڭ يۈزىنى شۇ روزا سەۋە” 

 “مىڭ يىل يىراقالشتۇرىدۇ.03دوزاختىن 
مانالر گۈزەل ئەخالق پەزىلەتلەرنى ئۆگىنىۇۇ. ر زم تۇتۇش ئ ارقىلىق مۇس    ۇل

زىتى  تۇرىۇىغانلىقىغا بولغان ۆھەر ۋمقى    ھەر يەردە ئالالھنىي دمئىم ئۆزىنى ك
   ئۇنىيتەكلەيۇۇېئىش    ەنچ مۇس    ۇلم اننى ھەقىقىي تەق مدمرلىققا  س    ەۋرگە ي

ئىرمدىس    ىنى كۈچەيتى ۇۇ. ئۆز نەپس    ى بىلەن كۈرەش قىلىش    نى ئۆگىتىۇۇ. 
ھت  اجلىقىنى ھېس قىل  ۇۇرۇ   ۇىس    كىنلەرنى  ي ئ  اچلىق  مم-كەمەەغەل

ش   ەخس   ىيەتچىلىكتى  خاالس قىلى   مۇس   ۇلمانالرنى باش   قىالرنىي ھالىغا 
ئېھس    ان قىلىش    قا ئۈنۇەيۇۇ. ش    ۇ ئارقىلىق -ھتاجالرغا خەيرۇتىش    كە  مېي

ەيۇۇ. تەكلېبارمۋەرلىككە  ئۆزئارم مېھرىەانلىققا ي مۇس   ۇلمانالرنى ئۆزئارم ئادىللىققا 
  ۇىىڭمەئس    ىيەت ۋە بۇزۇقچىلىقالرنىي ئالۇىنى ئالىۇۇ. ئۇن-ەمئىيەتتە گۇناھج

باش   قا ر زىنىي ئىنس   اننىي س   اغالملىقىغا كەلتۈرىۇىغان غايەت ز ر پايۇىس   ى 
 يتېەەىر زم تۇتۇش   لۇق ئىس   پاتالنغان بولۇ وپەن ئارقىلىق ت-ھازىرقى ئىلىم

للىكلەرنىي ئالۇىنى ئېلىش ئالىمالر تەرىپىۇى  تەن ساغالملىق ۋە تۈرلۈك كېسە
 جەھەتتە ئاالھىۇە تەشەبەۇس قىلىنىۇىغان ئىشقا ئايالنۇى.

ۇ   بول« پاكلىنىش  كۆپىيىش  زىيادە بولۇش» زمكات: زمكاتنىي مەنىسى  (2
 تۆۋەنۇىكى ئايەتتە ئوچۇق ئىپادىلەنگەن: ەبۇ مەن
يِهم بِهَ ﴿ ُرُهْم َوتَُزكِّ ْموَالِِهْم َصَدقًَة ُتَطهِّ

َ
  ﴾اُخْذ مِْن أ

)ئى مۇھەممەد!( سەن ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسمىنى سەدىقە ھېسابىدا ئالغىنكى، ﴿
 ﴾)ياخشسسىلىقلىرىنى( كۆپەيتكەيسەن ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى )گۇناھلىرىدىن( پاكلىغايسسەن ۋە

 ئايەت(  -235 تەۋبە/ سۈرە  -4)

  لىنغانيەردە زمك ات ناماز بىلەن بىر جايۇم تىلغا ئې 94دە « قۇرئ ان كەرىم»
پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االممۇ ئىس المنىي بەش ئاس اس ىنى بايان قىلغان مەشھۇر 
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يىلى -4يىنال زمكاتنى بايان قىلغان. زمكات ھى رەتنىي ېھەدىس   ىۇە نامازدى  ك
 ئالالھ تائاالنىي ئەمرىگە بويسۇنۇش  ئالالھقا يېقىنلىق  . زمكات __پەرز قىلىنغان

مئىر زمكاتقا د تۇر.ۇىغان ئىقتىس    ادىي ئىەادەتقىلىش نىيىتى بىلەن ئادم قىلىنى
 ئەھكامالر شەرىئەتتە تەپسىلىي بايان قىلىنغان.

زمكاتنىي ھېكمەتلىرىۇى  بىرى ش    ۇكى  ئۇ زمكات بەرگۈچىنى بېبىللىق  
كۆزلۈك  ش    ەخس    ىيەتچىلىكتى  ئىەارەت ئىللەتلەردى  س    اقاليۇۇ. زمكات  ئا 

ئۇالرنىي قەلەىۇە   مۋم بولۇ مىس    كىنلەرنى ي ھاجىتى ر-ئ ارقىلىق كەمەەغەل
بايالرغا قارىتا ھەسەتبورلۇق  ئۆچمەنلىك پەيۇم بولۇشتى  ساقاليۇۇ.بۇنىي بىلەن 

مۇھەبەەت ۋە مېھرىەانلىق -ھىرېجەمىئىيەتتىكى كىش ىلەر ئوتتۇرىسىۇم ئۆزئارم م
جامائەتكە پايۇىلىق ئىشالرنى -كەيپىياتى ش ەكىللىنىۇۇ ۋە زمكات ئارقىلىق ئەل

 ىقارغىلى بولىۇۇ.ۋۇجۇدقا چ
ھەج:ئ الالھ ت ائاال ھەجنىي مۇس    ۇلمانالرغا ش    ەرتلىك پەرز قىلىنغان   (4

 :دېگەنىنى بايان قىلى  مۇنۇمق كئىەادەت ئىكەنلى
َقاُم ﴿ َة ُمَباَرًًك َوُهًدى لِّلَْعالَِمَْي فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت مَّ ِي بِبَكَّ َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لََّلَّ وَّ

َ
َخلَُه اهِيَم َوَمن دَ إِبْرَ إِنَّ أ
 ﴾َغِنٌّ َعِن الَْعالَِمْيَ الَل لََعَ اَِّاِس ِحجُّ اْلَْيِت َمِن اْستََطاَع إَِِلِْه َسبِيالً َوَمن َكَفَر فَإِنَّ  للِ َكَن آمًِنا وَ 
)ئىبادەت  غا، ئىنسسسسانالرھلىگە بەرىكەت ۋە ھىدايەت بولغانھەقىقەتەن، جساھسان ئە﴿
ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمەتلەر  .دۇر( )بەيتۇلالھ جى ئۆي مەككىدىكى ئۆيسسسېلىنغان تۇن ئۈچۈن(

باركى، ماقامى ئىبراھىم شسسسۇالرنىڭ بىرىدۇر، بەيتۇلالھقا كىرگەن ئادەم ئەمىن بولىدۇ. قادىر 
ۇنى . كىمكى ببواللىغان كىشىلەرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن كەئبىنى تاۋاپ قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى

-5) ﴾ىلىپ قويسۇنكى، ئالالھ ھەقىقەتەن ئەھلى جاھاندىن بىھاجەتتۇرئىنكار قىلىدىكەن، ب
 ئايەت(-40-45 ئال ئىمران / سۈرە

يار بەرگەن  ش  ارمئىتىھوش  ى جايىۇم  باالغەتكە يەتكەن  ئىقتىس  ادىي -ئەقل
مرىۇە بىر قېتىم ھەج قىلىشى پەرز  ھەج مەزگىلىۇى  باشقا ۆھۆر مۇسۇلماننىي ئ

-2نىي ەولۇ  تەكىتلەنگەن سۈننەتتۇر. ھەج ھى رىيچاغۇم ھەج قىلىشى ئۆمرە ب
نىي ەئايۇم پەرز قىلىنغان ۋە ھى رىي-04يىلى -646)مىالدىيە  يىلىنىي ئاخىرى

يىلى( پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم مۇس ۇلمانالرنى باشال  -691 )مىالدىيە يىلى-8
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زىكىر  س    ەدىقە ق  ات  ارلىق -دۇئ  ا ھەج پەرزىنى ئ  ادم قىلغ  ان. ھەج  ۇە ن  ام  از 
رغۇنلىغ ان ئىەادەتلەر جەملەنگەنلىكى ئۈچۈن ھەج ئەۋزەل ئىەادەتلەرنىي بىرى نۇ
لىنىۇۇ. ھەج ۋە ئۆمرىنىي پەزىلىتى  س  اۋمبى ھەققىۇە نۇرغۇن ھەدىس  لەر بس  اېھ

 كەلگەن. مەسىلەن:

ِب َعْن ]
َ
وُل  قَاَل  َعنُْه الُل َرِضَ  ُهَريَْرةَ  أ ّلَّ  اللِ قَاَل رَســُ لََّم َعلَيْ الُل صــَ  ِه وَســَ

َ
ِ  ةُ رَ مْ عُ لْ أ ِ  ةٌ ارَ فَّ كَ  ةِ رَ مْ عُ الْ  لم إ ا مَ ل

َ ا وَ مَ هُ نَ يْ بَ 
ْ
ْ  جُّ اْل  زم جَ  ََلُ  َس يْ لَ  رُ وْ ْبُ مَ ال

ٌ
ِ  أ َ لَّ إ

ْ
 [ةُ نَّ  اْل

ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسسسساالم مۇنداق ”
ولغان ل بۇئارىلىقتىكى گۇناھالرغا كاپارەت بولىدۇ، مەقب : ئۆمرە يەنە بىر ئۆمرەگىچە بولغاندېگەن

 (بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس) .“ھەجنىڭ مۇكاپاتى پەقەت جەننەتتۇر

مُّهُ  َولَْم يَْفُسْق رََجَع َكيَوْمٍ  فَلَْم يَْرفُْث للِ َمْن َحجَّ  َعلَيِْه وََسلََّم الُل َصّلَّ  اللِ قَاَل رَُسوُل  ]
ُ
تُْه أ  [ َوََلَ

: كىمكى ئالالھ ئۈچۈن ھەجگە بېرىپ، ھەج  دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق ”
قىلىش جەريانىدا ھەجدە چەكلەنگەن ئىشالرنى ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلماي ھەجنى تامامالپ 
قايتسا، ئۇ خۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغان بوۋاق كۈنىدىكىدەك گۇناھتىن پاك بولۇپ قايتقان 

 توپلىغان( ۇخارى)ب.“ بولىدۇ

-تەكلەي ۇۇ  گۇناھېيلىق بولۇش    ق ا نى س    ەۋرچ ان  چى ۇمممۇئمىنھەج 
-مەئس    ىيەتلەردى   بېبىللىقتى  پ  اكالي  ۇۇ. ئىنس     اننى دۇني  انى  ي رمھەت

ئاخىرەتنى   دۇني اغا بېرىلى  كېتىش    تى  ئاگاھالنۇۇرۇ -پ ارمغەتلىرىگە  م ال
ى تىپى  ۋمقتى  ئورنكېيىنلىك تەر-ئەسلىتىۇۇ  ھەج پائالىيەتلىرىنىي ئىلگىرى

دۇنيانىي ھەر قايس    ى جايلىرىۇى  كەلگەن  ھەج. ناھايىتى ئېنىق بېكىتىلگەن
  ئۆزئارم ئۇچرىش ىش  ئۆزئارم چۈشىنىش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلە  نىمۇس ۇلمانالر

 مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىۇىكى دىنىي قېرىنۇمشلىق مۇناسى ىتىنى كۈچەيتىۇۇ.
تىلى بىلەن نازىل  بئالالھ تائاال ئەرە ىش:نى تىالۋەت قىل«قۇرئان كەرىم»  (6

ئىس  الم دىنىنىي مۇقەددەس دەس  تۇرى بولۇش س  ۈپىتى « قۇرئان كەرىم»قىلغان 
قۇرئان »لىنىۇۇ. ھېس   ابش   ەرىئەت ئەھكاملىرىنىي بىرىنچى مەنەەس   ى  بىلەن 
دە ئىسالم دىنىمىزنىي مەقسەت  غايىسى ۋە تەلەپلىرى ناھايىتى ئېنىق  «كەرىم

ەن گىش  لىك مېغان. دۇنياغا كەلگەن ھەر بىر ئىنس  ان ئويلىنىش  قا تبايان قىلىن
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 بئالغا مۇكەممەل جاۋمودېگەن س     «نەدى  كەلۇىم  نەگە بارىمەن  نېمە ئۈچۈن؟»
م ۇس    ۇلم  انالرنى  ي مۇكەممەل تۇرمۇش مىزمنى « ق ۇرئ  ان كەرى م»بەرگەن. 
ر دىلاللىنى ۇۇ. ئ الالھ ت ائاالنىي كاالمى بولغان قۇرئاننى ئوقۇش بىلەن ھېس    اب

رىش    ى   ئەقىللەر توغرم يول تاپىۇۇ. ېكۆ ۈللەر خ اتىرجەملىككە ئ نۇرلىنى ۇۇ 
نى تىالۋەت قىلىش نى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ياخشىلىقالر  «قۇرئان كەرىم»  ش ۇ ا

 يىشكە بولىۇۇ.ېبىرلەشكەن كاتتا ئىەادەت د
 ئۆگىتىش    نى  ي پەزىلىتى  -نى ئوقۇش ۋە ئۆگىنىش «ق ۇرئ  ان كەرى م»

ۋە ھەدىس  «قۇرئان كەرىم»رىش    ىۇىغان كاتتا دەرى ىلىرى ھەققىۇە ېئئاخىرەتتە 
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم  شەرىفلەردە نۇرغۇن مەزمونالر بايان قىلىنغان  مەسىلەن

 :دېگەنمۇنۇمق 
 رَ قَ  نْ مَ  : َعلَيِْه وََسلَّمَ الُل َصّلَّ  اللِ قَاَل رَُسوُل  قَاَل  َعنُْه الُل  َرِضَ  دٍ وْ عُ ْس مَ  نِ ابْ  نِ عَ ]

َ
 اللِ  اِب تَ كِ  نْ ا مِ فً رْ حَ  أ

َ وَ  ةٌ نَ َس حَ  هُ لَ فَ 
ْ
ِ  ةُ نَ َس اْل   ْشِ عَ ب

َ
ِ ثَ مْ أ  ، َل اهَ ال

َ
  نْ كِ لم ، وَ ٌف رْ لم حَ آ ُل وْ قُ  أ

َ
ِ أ [ ٌف رْ حَ  مٌ يْ مِ وَ  ،ٌف رْ حَ  مٌ َل ، وَ ٌف رْ حَ  ٌف ل

ْ  اهُ وَ رَ  )   (يُّ ذِ مِ الّتِّ
كىمكى ئالالھنىڭ كىتابىدىن بىر ھەرپ ئوقۇيدىكەن، ئۇنىڭغا بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ، ”

نى ئوقۇغانغا بىر «(ئەلىف، الم، مىم) لمآ » بېرىلىدۇ. ببىر ياخشسىلىققا ئون ھەسسسسە ساۋا
م ئۈچۈن ياخشىلىق ئەمەس، بەلكى ئەلىف ئۈچۈن ئون ھەسسە، الم ئۈچۈن ئون ھەسسە، مى

 توپلىغان( يرمىزىې)ت.“ ئون ھەسسە ياخشىلىق يېزىلىدۇ

  [هُ مَ لَّ عَ وَ  آنَ رْ قُ الْ  مَ لَّ عَ تَ  نْ مَ  مْ كُ ْْيُ خَ ]  :دېگەنئەلەيھىساالم يەنە مۇنۇمق پەيغەمەەر 
 (ي)بۇخارى.“ سىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىڭالر قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە ئۆگەتكەن كىشىلەردۇر”

قۇرئاننى س  ۈرئەت قوغلىش   ى  ئەمەس  ئەقىلنى پەيغەمەەر ئەلەيھىس  س   االم 
 ساھابىلەرمۇ قۇرئاننىي  يرۇيتتى. ش ۇ اۇتەپەككۇر قىلى  ئوقۇش قا ب  ئىش لىتى 

ھەر بى ر ئ  ايىتىنى چو قۇر چۈش    ىنى    ئوقۇش ۋە ئۇنى ئۆز ئەمەلىيىتىگە 
بىرى بىلەن -تەدبىقالش  نى ئەڭ مۇھىم ئورۇنغا قويغانىۇى ۋە مۇش  ۇ جەھەتتە بىر

 91    س  اھابىلەرنىي بەزىلىرى ھەر كۈنى قۇرئانۇى  بىر پارە ئوقۇ بەس  لىش  ەتتى
كۈنۇە بىر قېتىم قۇرئاننى تاماملىسا  يەنە بەزىلىرى كۈنىگە ئىككى پارىۇى  ئوقۇ  

 تاماماليتتى.ئوقۇ  ھەتتا بەزىلىرى ھەپتىۇە بىر قېتىم   كۈنۇە بىر قېتىم 04

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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لالھ تائاال بىزنى ئالالھنى قىلىش( ئا ر)ئالالھنى زىكى تىشېئالالھنى ياد ئ  (0
مۇسۇلمانالرنىي – مۇئمى رىش ىۇىغان ېغان ۋە جەننەتكە ئۇتىش كە بويرېكۆ  ياد ئ

 تىش ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان:ېئەڭ مۇھىم سۈپىتى ئالالھنى ياد ئ
ِيَن آَمُنوا اْذُكُروا ﴿ يَُّها اَّلَّ

َ
ِصياًل  ذِْكرًا َكثِْيًاالَل يَا أ

َ
 ﴾وََسبُِّحوهُ بُْكَرةً وَأ

ئسالالھنى كۆپ ياد ئېتىڭالر، ئالالھقا ئەتىگەن ئاخشسسسامدا تەسسسسبى   لەر!مۇئمىنئى ﴿
 ئايەت(-92-92 ئەھزاپ / سۈرە -55) ﴾ئېيتىڭالر
َعدَّ الَل وَاَّلَّاكِِريَن ﴿

َ
اكِرَاِت أ ْجرًا َعِظيًماالُل َكثِْيًا وَاَّلَّ

َ
ْغِفَرةً وَأ  ﴾لَُهم مَّ

لغۇچى ئايالالرغا ئالالھ قىۋە ئالالھنى كۆپ زىكرى  ئالالھنى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئەرلەر﴿
 ئايەت(-53 ئەھزاپ / سۈرە-55) ﴾تەييارلىدى بمەغپىرەت ۋە كاتتا ساۋا

بەن ۇىنىي ھەر ۋمقى   ھەر جايۇم  ھەرقانۇمق بىر ھالەتتە ئالالھنى ياد ئېتى  
س  ائادەتنى -  دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخ ەرنى قىلى ئەمەلل ياخش  ى تۇرۇش  ى ئۇنى

پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االم ئ الالھ ت ائاالنىي يېتەكلەي ۇۇ.  قولغ ا كەلتۈرۈش    كە
س ايىس ىۇى  باشقا ھېچقانۇمق سايە بولمىغان قىيامەت كۈنىۇە ئالالھ ئۆز سايىسىۇە 

رى   ش   ۇالرنىي قاتارىۇم ېس   ايىۇىتىۇىغان يەتتە تۈرلۈك كىش   ى ھەققىۇە خەۋەر ب
 نى تىلغا ئالغان. «ياش تۆككەن ئادەمخالىي جايۇم ئالالھنى ياد ئېتى  كۆزىۇى  »

ئۇس    ۇللىرى ناھايىتى كۆ  بولۇ   قۇرئان ۋە ي اد ئېتىش    نىي  ئ الالھنى
ھەدىس   لەردە مۇس   ۇلمانالر تۈرلۈك ئەھ مل ۋە تۈرلۈك مۇناس   ى ەتلەردە ئوقۇش   قا 

 دۇئاالر تۇلۇق بايان قىلىنغان. تەسەىھ  ھەمۇۇسانا -رتېگىشلىك زىكى
غان  ئادم قىلغان كىشىگە ۇرەۋىش تە بوير يئاال قەتئىپەرۋەردىگارىمىز ئالالھ تا

بېرىلىۇىغان  تەرك ئەتكەن ئادەم قاتتىق جازملىنىۇىغان ئىەادەتلەر پەرز  بس    اۋم
كۈنۇۈزدە بەش ۋمق -قىرىۇم بايان قىلىنغان بىر كېچەۇلىنىۇۇ. يھېس   ابئىەادەت 

ىلۇم ي رىشى ېمېلىنىي زمكىتىنى ب-ناماز ئوقۇش  شەرتى توشقان كىشىنىي پۇل
ە بىر مرىۇۆلىۇىغان رممىزمن ر زىسىنى تۇتۇش  قادىر بواللىغان كىشىنىي ئېبىر ك

 بۇنىڭۇى  باشقا يەنە ئىسالم دىنىمىز  قېتىم ھەج قىلىشى پەرز ئىەادەتلەر بولۇ 
 تېبىمۇ تەق مدمر قىلىش  ئ  الالھنى  ي رمزىلىقىنى تىلە  ئ  الالھق  ا يېقىنلىق

دم گىنىمىز ئاېبەلگىلىگەن. نەپلە ئىە ادەت د ئۈچۈن نەپلە ئىە ادەتلەرنىمۇبولۇش 
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رىش    ى  ۇىغ  ان  تەرك ئەتكەن ئ  ادەم ېق  ا ئس    اۋمب-قىلغ  ان ئ  ادەم ك  اتت  ا ئەجىر
لەش  كە ئۇچرىمايۇىغان ئىەادەتلەرنى كۆرس  ىتىۇۇ  چاش  كاھ ەجازمالنمايۇىغان  ئەيى

-09) نامىزى  تەھەج ۇد نامىزى  تەس  ەىھ نامازلىرى  ھەر ئاينىي ئاق كۈنلىرى
پەيشەنەە كۈنلىرى  ئاشۇرم كۈنى  كۈنلىرى( ۋە ھەر ھەپتىنىي دۈشەنەە -04 -02 

  ئېھس  ان  س  ەدىقە قىلىش قاتارلىقالر نەپلە ئىەادەتلەر بولۇ -ر زم تۇتۇش  خەير
. بىز )پەرز بولىۇۇ نەپلە ئىە ادەتلەر ئ ارقىلىق پەرز ئىە ادەتلەر تېبىمۇ مۇكەممەل

 ( نەپلە ئىەادەتلەرنى قىلغۇچىالرنىيلۇق ئادم قىلىش شەرتى بىلەنوئىەادەتلەرنى ت
ۇى  يس اۋمبىنىي كاتتىلىقىنى تۆۋەنۇىكى ھەدىس قوددىسى-رىش ىۇىغان ئەجىرېئ

 ناھايىتى ئېنىق كۆرەلەيمىز:
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: بەندەم مەن ئۇنىڭغا پەرز قىلغان ئىبادەتلەرنى قىلىپ ماڭا »

ۋەرگەنلىكتىن ماڭا يېقىنلىشىپ، مەن ئۇنى يېقىنلىشىدۇ، ھەتتا نەپلە ئىبادەتلەرنى قىلى
ئۇنىڭ ئاڭاليدىغان  ياخشى كۆرۈپ قالىمەن، ئەگەر مەن بەندەمنى ياخشى كۆرۈپ قالسام،

قۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان قولى بولۇپ قالىمەن، ئەگەر بەندەم مەندىن پاناھلىق 
ەندىن نېمىنى سورىسا، تىلىسە، مەن ئۇنى ئۆز پاناھىمدا ساقاليمەن، ئەگەر بەندەم م

 (رىۋايەت قىلغان ي)بۇخارى.« ئۇنىڭغا بېرىمەن

 كەڭ مەنىدىكى ئىبادەت .2

ئىسالم دىنى ئىنسان ھاياتىنىي ھەر بىر بۇلۇڭ ۋە ھەر بىر تەرەپلىرىگىچە 
زىچ مۇناسى ەتلىك بولغان دىنۇۇر. ئىسالمنىي غايىسى ۋە مەقسىتى بولسا 

ەتلىرىنى توغرم ئىمان  ساغالم ئەقىۇە پائالىي يمۇسۇلماننىي بارلىق ھاياتى
ئاساسىۇم ئېلى  بېرىشتى  ئىەارەت. شۇنىي ئۈچۈن ئالالھ تائاال ئۆزى رمزى 

نىي قانۇمق بولىۇىغانلىقى ھەققىۇە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمغا مۇئمىنبولىۇىغان 
 :دېگەنقىلى  مۇنۇمق  بخىتا
ُل الُْمْسلِِمْيَ  َربِّ الَْعالَِمْيَ  للِ ِِت قُْل إِنَّ َصالَِِت َونُُسِِك َوَُمَْياَي َوَمَما﴿ وَّ

َ
نَاْ أ

َ
مِْرُت وَأ

ُ
 ﴾لَ َُشِيَك ََلُ َوبَِذلَِك أ

مېنىسڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە ماماتىم » )ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى،﴿
مەن مۇشۇنداق  .ئالالھنىڭ شسېرىكى يوقتۇر .ئالەملەرنىڭ پەرۋىشسكارى ئالالھ ئۈچۈندۇر

 ئەنئام / سۈرە -5) ﴾يرۇلدۇم. مەن مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجىسىمەنۇئېتىقاد قىلىشقا بدەپ 
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  (ئايەت-255، 252
د تىنىقلىرىۇم ئالالھنى يادى  ھەر ۋمقى   ھەر ئىس    الم دىنى مۇس    ۇلمانالر

ياخش   ى ئەمەللەرنى   رمزىلىقى ئۈچۈن ئېتىش   نى  ئالالھقا باغلىنىش   نى  ئالالھ
س   اۋمب ئىش   الرنى كۆپلە  قىلىش  غۇن كېلىۇىغانجەمئىيەت تەرەققىياتىغا ئۇي

تى  ئىەادەتنى ناماز  ر زم  زمكاتتى  ئىەارەت دە  ب. ش    ۇ س    ەۋەتەلە  قىلىۇۇ
جەمئىيەت  چۈش    ىنى  قالماس    لىقىمىز كېرەككى  ئالالھنىي رمزىلىقى ئۈچۈن

ىلىم ئ تەرەققىياتىغا پايۇىلىق بولغان  ئۆز تۇرمۇش  ىمىزنى ياخشىالشقا پايۇىلىق
 :ەندېگپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق  لىنىۇۇ.ھېسابقىلىش ئىەادەت  تەلە 
  نْ عَ ]

َ
َ أ ِ مَ  نِ ابْ  ِس ن وْ  قَاَل  َعنُْه الُل َرِضَ  كال  ِف  وَ هُ فَ  مِ لْ عِ الْ  ِب لَ  َط ِف  جَ رَ خَ  نْ مَ  َعلَيِْه وََسلَّمَ الُل َصّلَّ  اللِ ُل قَاَل رَسـُ

 [ )رواه ألاّن(عَ جِ رْ  يَ ّتَّ حَ  الل ِ لِ يْ بِ سَ 
چە ئالالھنىڭ  ۇكىمكى ئىلىم تەلەپ قىلىش يولىدا سسسسەپەر قىلىدىكەن، ئۇ تاكى قايتق»
  (.ي)تىرمىزى« لىنىدۇھېسابيولىدا 

  ۇيرۇ برمزىلىقى ئۈچۈن ئۆزئ ارم ي اخش    ىلىققا  ۇى  ب اش    ق ا ئ الالھىڭ ئۇن
 لىنىۇۇ.ھېسابيامانلىقتى  توسۇش ھەم ئىەادەت 

ْوََلَِك هُ ﴿
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ وَأ

ْ
َْْيِ َويَأ

ْ
مٌَّة يَْدُعوَن إَِل اَل

ُ
 ﴾ُم الُْمْفلُِحونَ َوتْلَُكن مِّنُكْم أ

غان، ياخشى ئىشالرغا سىلەرنىڭ ئاراڭالردا كىشىلەرنى خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدى﴿
، يامان ئىشسسسالردىن توسسسسىدىغان بىر جامائە بولسسسسۇنال ئەنە شسسسۇالر مەقسسسسىتىگە بۇيرۇپ

 ئايەت(-239 ئال ئىمرانسۈرە /  -5) ﴾ئېرىشكۈچىلەردۇر

نىيىتى بىلەن ھاالل كەس    ى  ۇى  يىرمق بولۇش ھارمم ئ الالھ چەكلىگەن
ئىە  ادەت ھەم  ئۆزى ۋە ئ  ائىلىس    ى  ۇىكىلەرنى بېقىش  غۇللىنى   ۇش     ت الال 
 :دېگەنلىنىۇۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق ھېساب
-ئالالھ تائاال بەندىسسىنىڭ ھاالل كەسىپ بىلەن تىرىكچىلىك قىلىش يولىدا ھېرىپ”

 (رىۋايەت قىلغان )دەيلەمى.“ چارچىغانلىقىنى كۆرۈشنى ياخشى كۆرىدۇ

لىنىۇۇ. پەيغەمەەر سابھېئىەادەت  مۇئىش كۆرۈش  كىش ىلەر ئارىس ىۇم ئادىل 
 :دېگەنئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنۇمق 

 ەئالالھنىڭ سايىسىدىن باشقا ھېچقانداق سايە بولمىغان قىيامەت كۈنىدە ئالالھ ئۆز سايىسىد”
  (بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس.“ )سايىدىتىدىغان يەتتە تۈرلۈك ئادەمنىڭ بىرى ئادىل ھۆكۈمراندۇر

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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ئادم قىلىش    ى  ئايالنىي ئېرىنىي خىزمىتىنى  ئەرنىي ئايالىنىي ھەققىنى
 لەشمۇ ئىەادەت بولىۇۇ.ەپەرزەنتلەرنى ياخشى تەربىي  ئوبۇمن قىلىشىمۇ ئىەادەت

 : دېگەنپەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق 
  فِ  ُل جُ الرَّ وَ  هِ تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ  ٌل وْ ئُ ْس مَ وَ  اٍع رَ  امُ مَ اْْلِ فَ  هِ تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ  ٌل وْ ئُ ْس مَ وَ  اٍع رَ  مْ كُ ُكُّ ]

َ
 ٌل وْ ئُ ْس مَ  وَ هُ وَ  اٍع رَ  هِ لِ هْ أ

ْ وَ  هِ تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ   رْ مَ ال
َ
   [اهَ تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ  ةٌ لَ وْ ئُ ْس مَ  ِهَ وَ  ةٌ يَّ اعِ ا رَ هَ جِ وْ زَ  ِت يْ  بَ ِف  ةُ أ

سسىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالر ئۆز پادىلىرىغا مەسسئۇل بولىدىغان پادىچىغا ئوخشاشتۇر، ھەر ”
ققىدە سورىلىسىلەر. ئەمەلدارمۇ قول ئاستىدىكىلەرگە قارىغۇچى، بىرىڭالر ئۆز مەسئۇلىيىتىڭالر ھە

قول ئاسسسستىدىكىلەر ھەققىدە سسسسورىلىدۇ. ئەر كىشسسسى ئائىلىسسسسىدىكىلەرگە قارىغۇچى، ئۇ 
ئائىلىسسسسىدىكىلەر ھەققىدە سسسسورىلىدۇ. ئايال كىشسسسى ئېرىنىڭ ئۆيىگە قارىغۇچى، ئۇمۇ ئۆز 

 (لىنگەن ھەدىسبىرلىككە كې) “مەسئۇلىيىتى ھەققىدە سورىلىدۇ.
ۇ قىلىشمجامائەت ئۈچۈن پايۇىلىق ئىشالرنى -ۇى  باشقا جەمئىيەت ۋە ئەلىڭئۇن

لىنىۇۇ. قىسقىسى  ھېسابھتاجالرغا ياردەم بېرىشمۇ ئىەادەت ۇئىەادەت  ئاجىزالرغا  م
ى ئەمەللىرىنىي ھەممىس ياخشى مۇسۇلماننىي ئالالھنىي رمزىلىقىنى كۆزلە  قىلغان

ەن كەڭ قىلى  بەرگ ۇمقىلىرى ئۈچۈن ياخشىلىق يوللىرىنى شۇنبەنۇ  ئىەادەت بولۇ 
   پەرۋەردىگارىمىز ئالالھ ھەقىقەتەن مەدھىيىگە اليىق زمتتۇر.

 ئىبادەتلەرنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى. 3

ئىس    الم دى نى مى زدىكى ئىە  ادەتلەرنى  ي نۇرغۇن خۇس    ۇس    ىيەت ۋە 
 مىز:ان قىلى  ئۆتىتۆۋەنۇە بىز بۇالرنى قىسقىچە باي  لۇ وئاالھىۇىلىكلىرى بار ب

-رىىنال ئەجتئىە ادەتلەرنى بەجا كەلتۈرگەنۇە پەقەت ئالالھ-ت ائەت ەبەن ۇ  (0
ۇ لۇ   بوۇ قىلىش ى كېرەك. مانا بۇ تەۋھىۇ ئەقىۇىسىنىي تەلىپى بىئۈم س اۋمب
 بىلەن مەش    غۇل بولۇش    نى تەلە  قىلىۇۇ.  ئىەادەتلەر-ئەمەلس    اۋمب  ئەقىۇە

پەقەت ئالالھنىي رمزىلىقى ئۈچۈنال  ي ەئالالھقا ھېچ نەرس   ىنى ش   ېرىك كەلتۈرم
قا س    اۋمب-ل بولىۇۇ ۋە ئەجىرۇئىە ادەتلەر ئالالھنىي دەرگاھىۇم مەقەقىلىنغ ان 

 ئۈچۈن ياكى رىشىشېمەنپەئەتكە ئ-رىش ەلەيۇۇ. ئەكسىچە  دۇنيالىق بىرەر پايۇمېئ
رىيا بىلەن  كىش    ىلەر ئ ال ۇى ۇم م اختىنىش ئۈچۈن ۋە ي اكى بەن ۇىۇى  قورقۇ 

بولمايۇۇ. ئالالھ تائاال بىز  س    اۋمب-ىە ادەتلەرگە ھېچقانۇمق ئەجىرقىلىنغ ان ئ
بەنۇىلەردى  تەلە  قىلغان ۋە رمزى بولىۇىغان ئىەادەتلەر بولسا دەل سۈرە  اتىھەدە 
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تَعِْيُ اِ ﴿ زىكىر قىلىنغان: )ئى رەببىمىز!( بىز ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ﴿ ﴾يَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَسـْ
گەن مانا مۇشۇ چۈشەنچە ېد ئايەت(-3 فاتىھە/  سۈرە -2) ﴾ەت تىلەيمىزۋە سەندىنال مەد

ۋە ئىبالس بىلەن قىلىنغان ئىەادەتلەردۇر. مەش    ھۇر ئالىم  ۇزەيل ئىەنى ئىياز 
ئەمەللەرنى كىش  ىلەر ئۈچۈن قىلىش رىيادۇر  -ئىەادەت» بۇھەقتە مۇنۇمق دېگەن:

تائاال ئىبالس ئارقىلىق  تۇر  ئالالھلىككىشىلەر ئۈچۈن ئۇنى تەرك ئېتىش شېرىك
 سېنى يۇقىرىقى ئىككى خىل گۇناھتى  ساقاليۇۇ.

ئىس  الم ش  ەرىئىتىۇىكى بارلىق ئىەادەتلەر پەرۋەردىگارىمىز ئالالھ بىلەن   (4
  تىگەىتە ئاالقە بولۇ   ھېچقانۇمق ۋمس   ىبىز بەنۇىلەر ئوتتۇرىس   ىۇىكى بى مس   

  قەيەردىال بولسۇن ناماز  ھتاج ئەمەس  بەنۇە مەيلى قاچانال بولسۇنۇياردەمچىگە م
  تە ئ الالھق ا يۈزلىنەلەي ۇۇ. ئ الالھق ا ئىلتى ا قىلى ىدۇئ ا ئ ارقىلىق بى مس    

رەھمەت تىلىگەن كىش    ىگە ھېچكىمنى  ي ھەمرمھلىقى  ي  اردىمى -مەغپىرەت
كېرەك ئەمەس  بەن ۇىنىي ئالالھقا يال ۇرۇ  قىلغان دۇئاس    ى بىلەن ئالالھنىي 

 :دېگەنئالالھ تائاال مۇنۇمق   ۇ بولمايۇۇ. شۇ ائارىسىۇم ھېچقانۇمق بىر توسالغ
اِع إَِذا َدََعنِ ﴿ ِجيُب َدْعَوةَ اَلَّ

ُ
لََك ِعَبادِي َعنِّ فَإِّنِّ قَِريٌب أ

َ
 ﴾َوإَِذا َسأ

لۇق سورىسا، )ئۇالرغا ئېيتىپ ى)ئى مۇھەممەد!( مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن توغر﴿
اڭا دۇئا قىلسا، مەن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى قوي( مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىندۇرمەن، م

 ئايەت(-255/  سۈرە بەقەرە -2) ﴾ئىجابەت قىلىمەن
 ىخۇش   ۇئ ۋە ئىبالس بىلەن ئادم قىلىش   -بەنۇىنىي ئىەادەتلەرنى خۇزۇئ  (9

ئالالھ تائاال بىزنى جىسمى نامازغا ھازىر بولسىمۇ قەلەى   تەلە  قىلىنىۇۇ. شۇ ا
  قەلەىۇە ئىبالس بولمىغان ناماز ئوقۇغۇچىالردى  دۇنيا ئىشلىرى بىلەن مەشغۇل

 لۇ  قېلىشتى  قاتتىق ئاگاھالنۇۇرغان:وب
ِيَن ُهْم َعن َصاَلتِِهْم َساُهونَ  فََويٌْل لِّلُْمَصلِّْيَ ﴿  ﴾اَّلَّ
  مائۇن / سۈرە-230) ﴾نامازنى بىپەرۋالىق بىلەن ئوقۇيدىغان كىشىلەرنىڭ ھالىغا ۋاي!﴿

 ئايەت(-9-3

 :دېگەنەيھىسساالم مۇنۇمق پەيغەمەەر ئەل
بەنسدىنىسڭ نامازلىرىدىن پەقەت ھۇزۇرى قەلۋ ۋە ئىسالس بىلەن ئوقۇلغان نامازلىرىال ”

 (ينەسەئى )ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد،.“ قوبۇل قىلىنىدۇ
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خۇش   ۇئ ۋە ئىبالس يالغۇز نامازدىال ئەمەس  ر زم  زمكات  -بىز دەۋمتقان خۇزۇئ
 لە  قىلىنىۇۇ.ئىەادەتلەردە تەىق مرە قاتارلۆئ-ھەج

كۆرۈنۇشال ئەمەس  ئىس المۇىكى ئىەادەتلەر پەقەت قۇرۇق ش ەكىل  يۈزەكى   (2
ئىەادەتلەرنىي تاش    قى ش    ەكلى بىلەن بەنۇىنىي ئىچكى دۇنياس    ى زىچ بەلكى 

بىرلەش كەنۇىال ئانۇى  ھەقىقىي ئىەادەت ھاسىل بولىۇۇ دە  قارىلىۇۇ. مەسىلەن: 
-ئۆلچىمىۇە بەنۇىنىي بەدىنى  كىيىم نامازنىي ئالۇىنقى ش   ەرتى بولغان تاھارەت

لۇش تەلە  قىلىنىۇۇ  ش    ۇنىي بىلەن بىرگە يەنە بەنۇىنىي وكېچەكلىرى پاكىز ب
مەئس   ىيەتلەردى  پاكال   -ئىس   تىغفار ئارقىلىق گۇناھ-تەۋبە ھىيىتىنىمۇئۆز ر 

  دە  تەكەىر ئېيتى “ئالالھۇ ئەكەەر”ئالالھقا يۈزلىنىشى تەلە  قىلىنىۇۇ. بەنۇە 
پەقەت تىلىۇىال ئەمەس قەلەىۇىمۇ ش  ۇ سۆزنى تەستىقلىشى   نى باش لىغىنىۇمناماز

 م سەجۇە قىلغانۇ-تەلە  قىلىنىۇۇ. مانا شۇ بۇيىچە  بەنۇە قىرمئەت قىلغانۇم  ر كۇ
  پىكىرلىرىنىمۇ تەڭ ھازىر قىلى -قەلەى ۋە ئويتەشەھھۇدتا ئولتۇرغانۇم بولسۇن 

ۇرۇ  ئادم قىلغان ئىەادەتلەر مۇكەممەل پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئ الالھق ا يۈزلىنى  ت
 لىنىۇۇ. ھېسابغان ئىەادەت النئورۇن

ر بىلەن ئوقۇغان كىش   ىگە ش   ۇ نەرس   ە ئايان نى تەپەككۇ «قۇرئان كەرىم»  (4
بولىۇۇكى  ئىس    الم دىنىمىزنىي بارلىق ئەھكام ۋە ئىەادەتلىرىۇە ئىنس    اننىي 

ەممىس   ىۇە ئىنس   اننى ھ  لۇ وتىەارغا ئېلىنغان بېلۇق ئوتاقىتى ۋە تەبىئىتى ت
 جىسمانىي ۋە ر ھىي جەھەتتى  يۈكسەك ئورۇنغا ئىگە قىلىش مەقسەت قىلىنغان.
بىركۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسسسسسساالمنىسڭ ئۆيىگە ئۈچ ئادەم كەلگەن، ئۇالر پەيغەمبەر 

بىز »ئەلەيھىسسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن ئۇنىڭ ئىبادەتلىرىنى سورىغان ۋە ئاڭلىغاندىن كېيىن: 
ۇ پەيغەمبەر بىلەن تەڭ بۇالاليمىز؟ ئسالالھ ئۇنىڭ بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىنىڭ قسانسداقم

دىن كېيىن مەن ىڭبۇن» يىشكەن. ئۇالردىن بىرى:ېد «ھەممىسسىنى مەغپىرەت قىلغان تۇرسا
يى روزا ومەن ئۆمۈر ب». ئىككىنچىسسسسى: دېگەن «كېچىچە ئۇخلىماي ناماز ئوقۇپ چىقىمەن

. پەيغەمبەر دېگەن «مەن توي قىلمايمەن». ئۈچىنچىسى: دېگەن «ەنتۇتىمەن، ئېغىز ئاچمايم
 ئەلەيھىسساالم كېلىپ بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن: 

سىلەر مۇنداق، مۇنداق دېدىڭالرمۇ؟ ئالالھ بىلەن قەسەمكى، مەن ئالالھتىن سىلەردىنمۇ »
ھى روزا تۇتىمەن، گاھى ئارتۇق قورقىمەن، مەن سىلەرنىڭ ئەڭ تەقۋادارىڭالر بولىمەن، مەن گا
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ئاغزىم ئوچۇق يۈرىمەن، كېچىنىڭ بىر قىسمىدا ناماز ئوقۇيمەن، يەنە بىر قىسمىدا ئۇخاليمەن، 
ئايالالرغا ئۆيلىنىمەن، كىمكى مېنىڭ سۈننىتىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، ئۇ مېنىڭ ئۈممىتىمدىن 

 (رىۋايەت قىلغان )بۇخارى،مۇسلىم. دېگەن «ئەمەس
 ئاتا قىلغان ئەقىل ۋە ئىلىم بىلەن دۇنيادىكى نۇرغۇن ئىنس    ان ئالالھ تائاال

نەتى ە مۇناس ى ىتىنى بىلەلىسىمۇ يەنە نۇرغۇن نەرسىلەرنىي -بئىش الرنىي س ەۋە
ھېكمىتى ۋە س  ەۋەبىنى بىلەلمەيۇۇ. ئىس  المۇىكى ئىەادەتلەر دەل ئەنە ش  ۇنۇمق  

لەرنى ئادم قىلى  يرۇغان پەرزۇۋە ھەدىس    لەردە بەنۇە ئالالھ تائاال ب «قۇرئان كەرىم»
ى س  ائادەتن-ئالالھقا ئىەادەت قىلس  ا  نەپس  ىنى پاكال  دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخ 

پەرز   قولغ  ا كەلتۈرۈش    تى  ئىە  ارەت ھېكمەتلىرى ب  اي  ان قىلىنغ  ان. لېكى 
ن ام ازالرنى ي نېمە ئۈچۈن تۆت ۋمق ياكى ئالتە ۋمق ئەمەس بەش ۋمق ئىكەنلىكى  

ن مۇئەييەن س    ان ۇم بەلگىلەنگەنلىكى  ر زىنىي ن ام از رەكئەتلىرىنى ي نېمە ئۈچۈ
لۇ  پەرز قىلىنغ  انلىقى  زمك  ات وكۈن ئەمەس بىر ئ  اي ب 04ئىككى ئ  اي ي  اكى 

لۇ  ئۇنىڭ  ۇى  ئ  ارتۇق ي  اكى كەم ويرۇلغ  ان مىق  ۇمردم بۇنىس     ابىنىڭمۇ بىزگە ب
 بولمىغانلىقى قاتارلىق ئىش الرنىي سەۋەبىنى بىلىشكە بىز تامامەن قادىر ئەمەس.

ۇالرنى بىلىش    كە ي  اكى بۇ ھەقتە ئىزدىنىش    كە بويرۇلغ  انمۇ ئەمەس. ئەڭ ھەم ب
مۇھىمى  شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى  ئىەادەتلەر بىزگە قانۇمق شەكىلۇە  قانۇمق 

يرۇلغان بولس    ا ئىتائەتمەنلىك بىلەن قوبۇل قىلىش ۋە تەق مدمرلىق بىلەن ئادم ۇب
 :دېگەندە مۇنۇمق « كەرىم قۇرئان»ئالالھ تائاال  قىلىش ھەر بىرىمىزگە پەرز.

واْ نِْعَمَة ﴿  ﴾لََغُفوٌر رَِّحيمٌ الَل لَ ُُتُْصوَها إِنَّ اللِ َوإِن َتُعدُّ
ئەگەر ئالالھنىڭ سسسىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى سسسانىسسساڭالر، ئۇنىڭ ھېسسسابىنى ئېلىپ ﴿

 ﴾دۇربانبواللمايسىلەر. شۈبھىسىزكى، ئالالھ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،ناھايىتى مېھرى
 ئايەت(-25 نەھل / سۈرە-25)

 مەتلىرىتى  بىز بەنۇىلەرگە ئاتا قىلغان نېئئ الالھنى ي رەھمىتى  مەغپىرى
كىچىككىنە بىر  س    ۈيىنىي ياكى دېڭىزويرۇغان ئىەادەتلەر گۇئ ال ۇىۇم  بىزگە ب
ئىەادەت ئالالھ تائاالنىي بەنۇىلەرگە قىلغان چوڭ رەھمىتىۇۇركى  تامچىس    ىۇۇر.

ە ش    ۇ ئىە ادەت ئ ارقىلىق يارمتقۇچى  رىزىق بەرگۈچى پەرۋەردىگارى بەن ۇىلەر ئەن
رىش  ىۇۇ. ېئىەادەت ئارقىلىق خاتىرجەملىك ۋە بەختكە ئ بىلەن مۇناجاتلىش  ىۇۇ.
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ئىەادەتنى تەرك   ئىە ادەت بەن ۇىنىي ئىمانىنىي ر ش    ەن دەلىلىۇۇركى-ت ائەت
   مۇنۇمق دەيۇۇ:ئىمان دەۋمسى قىلغۇچىالرنى ئالالھ تائاال ئاگاھالنۇۇرۇ  تى ېئ

ن َيُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َل ُيْفَتُنونَ ﴿
َ
ُكوا أ ن ُيّْتَ

َ
َحِسَب اَِّاُس أ

َ
ِيَن مِن َقْبلِِهْم فَلََيْعلََمنَّ  أ ِيَن لُل اَولََقْد َفَتنَّا اَّلَّ اَّلَّ

 ﴾َصَدقُوا َوَِلَْعلََمنَّ الََْكذِبِْيَ 
ىنالماي قېلىۋېرىمىز، دەپ ئويالمدۇ؟ دەپ قويۇش بىلەنال س« ئىمان ئېيتتۇق» ئىنسانالر﴿

ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى بىز ھەقىقەتەن سسسىنىغان. ئالالھ راسسستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ. 
 ئايەت(-5-2 ئەنكەبۇت / سۈرە-24) ﴾يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ

 ھۆرمەتلىك جامائەتلەر!
رممىزمن  ۇىكى  خ  اتىرجەم ئۇزىتى مل  ۇۇق. ئ  ام  ان-رممىزمن ئېيىنى تېنچ ئۇلۇغ

ھەرخىل پائالىيەتلىرىمىزنى ئالالھ رمزى بولغۇدەك  جامائەت رمزى بولغۇدەك  تەشكىل 
 رمزى بولغۇدەك ھالۇم تاماملى ملۇۇق. ئىەادەتلىرىمىزنى ئالالھ تائاال قوبۇل قىلغاي!

بىز رممىزمنۇىكى مەيلى تارمۋىھ نامىزى بولس  ۇن  جۈمە نامىزى بولس  ۇن  خەتمە 
ياكى ھېي  نامىزى بولس    ۇن   تىالۋەتتە بولس   ۇن  ۋە-ۈنۇىكى دۇئاتامام بولغان ك

  مەس   ىۇ دېمكورمتىك باش  قۇرۇش ھەيئەتلىرى ۋە ھەر دەرى ە جامائەت ۇەھەممىس  ى
-نەتى ىسىۇە تېنچھۆكۈمەت كادىرلىرىنىي ئۆزئارم زىچ ماس لىشىش  ئۆزئارم قولالش 

ڭ ج  ام  ائەت رمزى ھەم ھۆكۈمەت رمزى  ھەم دىنى س    اھە رمزى  ھەم كەئىتتىپ  اق 
 بولغان ھالۇم ئو ۇشلۇق تاماملى ملۇۇق.

ج  ام  ائەتلىرىمىزدى  ش    ۇنى ئۈمى  ۇ قىلىمىزكى  بۇن  ۇى  كېيىنمۇ بۇخى  ل 
ئىتتىپ اقلىق  بىرلىكىمىزنى س    اقال   ئۆزئارم قولال   بىرلىكتە ئالالھ تائاالنىي 

 رمزىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشايلى.
ەممىمىزنى ئالالھقا ئىەادەت قىلىش  نى بەخ  دە  ئالالھ تائاالنىي ھ  ئاخىرىۇم

بىلىۇىغان  قۇرئان ۋە س  ۈننەتكە مۇس  تەھكەم ئېس  ىلى  ھاياتىنى ئالالھقا ئىەادەت 
 امى !ئ قىلىش بىلەن ئۆتكۈزىۇىغان سائادەتمەن بەنۇىلەردى  قىلىشىنى تىلەيمىز.
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 كۈنى )جۈمە(-8ئاينىي -8
 

 ەققىدەتەۋھىد ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار مەسىلىلەر ھ
 

  اللِ الرَّْحَِن الرَِّحيمِ ِمْسِب
َ اَ 

ْ
ْ  الِ حَ   ُُكِّ لََعَ  للِ  دُ مْ ْل ِ  وِف ُص وْ مَ ال َ وَ  ةِ مَ َظ عَ الْ  اِت فَ ِص ب

ْ
  لِ اَل اْل

َ
 ا ْْيِ بِ كَ الْ  مِ يِّ قَ الْ  َحِّ الْ  دِ مَ الصَّ  دِ حَ اْْل

ْ  الِ عَ تَ مُ ل
  ََلُ 

َ
ُ  اءُ مَ سْ اْْل

ْ
ْ  وَ اَل عُ الْ  اِت فَ الصِّ  وَ َن ْس اْل  وَ  اُل مَ كَ الْ وَ  دُ جْ مَ ال

َ
  دُ هَ شْ أ

َ
 نِ عَ  هَ َنَّ تَ  ََلُ  َك يْ  َُشِ َل  هُ دَ حْ   هل إل الل وَ َل  نْ أ

 ِ ْ وَ  دِ يْ دِ اَِّ وَ  ِك يْ الشَّ  وَ  الِ ثَ مِ ال
َ
  دُ هَ شْ أ

َ
 وَ  اِت يَ  اِِّ ِف  ادِ بَ عِ الْ  ةُ وَ دْ قُ  َُلُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ دً مَّ ُُمَ  نَّ أ

َ
 وَ  الِ وَ قْ اْْل

َ
 ّلَّ َص  الِ عَ فْ اْْل

 أما بعد:  .لِ اْل وَ  ِب حُ  الصُّ لََعَ وَ  هِ يْ لَ عَ  كَ ارَ بَ وَ  مَ لَّ سَ لل وَ ا
 

 تەۋھىد ھەققىدە چۈشەنچە

ش   ەيئىنىي بىر »س   ۆز بولۇ   ئۇنىي لۇغەت مەنىس   ى ئەرەبچە « تەۋھىۇ»
ئ  الالھ »دېگەنلى  ك بولى  ۇۇ. دىنىي ئ  ات  الغۇ مەنىس    ى « ئىكەنلىكىنى بىلمەك

ە زمتىغا  س  ۈپەتلىرىگە  قۇدرىتىگ تائاالنىي بىرلىكىگە ھەقىقىي ئىش  ىنى   ئۇنىي
دېگەنلىك بولىۇۇ. « ئىبالس بىلەن ئىەادەت قىلماق س    تىق قىلغ ان ھ ال ۇمتە

 قاتارلىق نامالر بىلەنمۇ ئاتىلىۇۇ.« ئىمان»ۋە « ئېتىقاد»  «ئەقىۇە»تەۋھىۇ يەنە 
پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس   س   االمنىي دەۋىتى تەۋھىۇ ۋە ش   ەرىئەت 

 ەارەت ئىككى چوڭ تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.ئەھكاملىرىۇى  ئى
تەۋھى  ۇ دېگىنىمىز  ئ  الالھ ت  ائ  االغ  ا ئىش    ىنىش  ئۇنى  ي پەيغەمەەرلىرىگە 
ئىش ىنىش  كىتابلىرىغا ئىش ىنىش  پەرىش تىلىرىگە ئىشىنىش  قىيامەت كۈنىگە 

 ئىشىنىش ۋە تەقۇىرگە ئىشىنىش قاتارلىقالرنى كۆرسىتىۇۇ.
ز  ئالالھ تائاال بەنۇىلىرىگە بېكىتى  بەرگەن شەرىئەت ئەھكاملىرى دېگىنىمى

پەرز  ۋمجىب  س    ۈننەت  مۇس    تەھەب  ھاالل  ھارمم  مەكرۇھ ۋە مۇباھ قاتارلىق 
بەلگىلىمىلەرنى كۆرس  تىۇۇ. كىش  ىلەر ئاش  ۇ بەلگىلىمىلەر ئارقىلىق ئۆزلىرىنىي 

ن ائالالھ تائاال بىلەن بولغان مۇناس    ى ىتىنى  ئى تىمائىي جەمئىيەت بىلەن بولغ
 مۇناسى ىتىنى ۋە كىشىلىك ھايات بىلەن بولغان مۇناسى ىتىنى تونۇۋمالاليۇۇ.
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 تەۋھىد ئىلمى ھەققىدە

 نىيۇە ھەر بىر مۇس    ۇلمان كىش    ىتەۋھىۇ دېمەك ئەقىۇە دېمەكتۇر. ئەقى
ش    ىغا  تۇرمۇش    تىكى ۇئۆزىۇى  ھېس    اب ئېلى  تۇر-دمۋمملىق ئىزدىنى   ئۆز

 بىزنىي  رتكە بولىۇىغانۈىش    ىغا تلئورۇنئىەادەتلىرىنى جايىۇم -ب ارلىق ئەمەل
پەرز بولغان بىر ئىلىم بولۇ   مۇس  ۇلمانالر ئەڭ  مىزتېبىمۇ چو قۇر ئىزدىنىش  ى

 ئاۋۋمل ئۆزىنىي ئەقىۇىسىنى بىلى ېلىشى ئىنتايى  مۇھىم.
ئىس   المۇىكى بارلىق ئەمەللەر بىر تۈ  دەرەخكە ئوخش   ىس   ا  ئىمان ئۇنىي 

ىر د كۆتۈرگەن ببولغان بارلىق بىلىملىرى قە يىلتىزىۇۇر. مۇئمىننىي ئىس  المغا
 ۇلىۇۇر. ئۇە شۇ بىنانىي تەۋرەنمەس بىنا بولسا  ئەقى

ھەر قايس   ى پەنلەرنىي ئۇلۇغلۇق دەرى ىس   ى ئۆزىنىي تەتقىق قىلىۇىغان  
  تونۇش تۇرغان نەرس ىس ىنىي شەرىپى قانچىلىك بولۇشىغا باغلىق بولغان بولسا

لغان ا ئاالقىۇمر بونى  ئىسالمنى تونۇۋېلىشىغمۇس ۇلماننىي يارمتقان ئىگىس ىبىر 
 ۇە ئىلمى ئەڭ شەرەپلىك ئىلىمۇۇر.ئەنە شۇ ئەقى

ۇىنىي مۇھىملىقى ئىنس انغا نىس ەەتەن ر ھقا ئوخشايۇۇ. ئىس المۇىكى ئەقى
دە ئىم ان ۋە ئەقى ۇىنى ھ ايات ۋە نۇرغا «قۇرئ ان كەرىم»ئ الالھ ت ائ اال   ش    ۇ  ا

 ئوخشىتى  مۇنۇمق دېگەن:

َو َمنْ ﴿
َ
ْحَييَْناهُ وََجَعلَْنا ََلُ نُوًرا َيْمِِش بِِه ِف  أ

َ
لَُماِت لَيَْس ِِبَاِرٍج  َكَن َمْيًتا فَأ َثلُُه ِف الظُّ اَِّاِس َكَمن مَّ

ْنَها َكَذلَِك ُزيَِّن لِلََْكفِِريَن َما َكنُواْ َيْعَملُوَن   ﴾مِّ
تىرىلدۈرۈپ، ئۇنىڭغا  ىر( بولۇپ، بىز ئۇنى )ئىمان بىلەن(ف﴿ئەسلىدە ئۆلۈك )يەنى كا

كىشىلەر ئارىسىدا ھىدايەت تېپىشقا نۇر بەرگەن بىر ئادەم بىلەن زۇلمەتتە قالغان ۋە 
ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان بىر ئادەم ئوخشاشمۇ؟ كافىرالرغا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئەنە شۇنداق 

 ئايەت(-222ئەنئام  /ە سۈر-5) ﴾چىرايلىق كۆرسىتىلدى
  ھتىياجىۇۇر. ش   ۇ اېالم تەبىئىتىنىي تۈ  ئئەقىۇە ئىنس   انالرنىي س   اغ

 مۇنۇمق دېگەن:« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

يَّتَُهْم  ﴿ َخَذ َربَُّك مِن بَِن آَدَم مِن ُظُهورِهِْم ُذرِّ
َ
ْشَهَدُهمْ َوإِْذ أ

َ
لَْسُت  وَأ

َ
نُفِسِهْم أ

َ
 بَِربُِّكْم قَالُواْ بََّل َشِهْدنَا﴾ لََعَ أ

 ۇشسسسستىدىن( پڭ)ئاتىلىرىنى ۇالرنىڭئ باللىرىنى ەمئاد ارىڭەرۋەردىگسپ ۋاقتىسدا ۆز﴿ئ
مەن سسسسسىلەرنىسڭ پەرۋەردىگارىڭالر »چىقىرىسپ ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە گۇۋاھ قىلىسپ : 
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ھەئە، سسسەن بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىزدۇرسسسەن، بىز :»دېگەنىدى. ئۇالرمۇ « ئەمەسسسمۇ؟
 ئايەت(-202ئەئراف  / سۈرە-0) ﴾ دېگەنىدى«گۇۋاھلىق بەردۇق

 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

ْو َمْولُوٍد يُوْ  ُُكُّ ملسو هيلع هللا ىلص : » اللِ  َرُسْوُل  قَاَل  َرِضَ الل َعْنهُ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِبْ اَ  نْ عَ ] 
َ
بََواهُ ُيَهِوَِّدانِِه أ

َ
ََلُ لََعَ الِْفْطَرةِ فَأ

َسانِهِ  ْو ُيَمِجِّ
َ
َانِِه أ  ( يُّ ارِ خَ اْلُ َرَواهُ «[ )ُيَنِِصِّ

ەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمب
ھنى تونۇشتىن ئىبارەت توغرا ئالالھ تائاال ھەر بىر ئىنسان ئەۋالدىنى ئالال»مۇنداق دېگەن: 

 ئانىسى ئۇنى يا يەھۇدىي-ئەقىدە )ساغالم خاراكتېر( ئۈستىدە يارىتىدۇ، بىراق ئۇنىڭ ئاتا
 .«قىلىدۇ قىلىدۇ، ياكى مەجۇسىيان ئرىستىيخقىلىدۇ، ياكى 

 تەۋھىدنىڭ تۈرلىرى

ئىس  الم دىنى بىر خۇدملىق دى  بولۇ   كىش  ىلەرنى بىر ئالالھقىال ئىەادەت 
قا بۇيرۇيۇۇ. ئىس  الم دىنىغا ئىش  ىنىش قارىغۇالرچە بولماس  تى   بەلكى قىلىش  
ئىۇرمك بىلەن بولىۇۇ  ئىس الم دىنىغا ئىشىنىش بىر قانچە مەزمۇننى ئۆز -ئەقىل

ئىچىگە ئالغان بولۇ   بۇنىي ئىچىۇە ئالالھنى تونۇش ئىس الم دىنىنىي يادر سى 
ىز؟ ئالالھنى تونۇش    نىي ھېس    ابلىنىۇۇ. ئۇنۇمقتا بىز ئالالھنى قانۇمق تونۇيم

 ئاساسى نېمە؟
ن قۇرئا»ئالالھ تائاال دۇنيادىكى ھەممە مۆجىزمتالرنى يارمتقۇچى بولۇ   پەقەت 

دە مەلۇم بولغان ۋە ئالالھنىي تەبىئەت دۇنياس    ىۇم يارمتقان مۆجىزىلىرى «كەرىم
ئ ارقىلىقال بىر ئ الالھنى ي بارلىقىنى  ش    ۇ بىر ئالالھتى  باش    قا ئىالھنىي 

ىنى  ئ الالھنى ي پۈتۈن ئ الەمنى ئى ۇمرە قىلى  تۇرىۇىغانلىقىنى  ھەممە يوقلۇق
 بولۇ  تۇرىۇىغانلىقىنى بىلەلەيمىز. تجايۇم دمۋمملىق مۇستەسناسىز مەۋجۇ

 ل ئالەمنى بىرال ئالالھپۈتكۈ»نىي تەش    ەبەۇس قىلىۇىغىنى  «قۇرئان كەرىم»
 ھەممىنىي» مۇساسىقارىش ى بولغاچقا  ئىسالم دىنىنىي ئا لىق قىممەت «يارمتقان

ھېس ابلىنىۇۇ. بىز شۇ بىرلىك ئاساسىۇم  رىنس ى دېگەن پ  «ئىگىس ى بىرال ئالالھ
ئالالھنى تونۇش    قا مۇيەس    س    ەر بوالاليمىز. بۇنىي ئۈچۈن تۆۋەنۇىكى ئۈ  مۇھىم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 نۇقتىنى مەھكەم ئىگىلىشىمىز ۋە تونۇشىمىزغا توغرم كېلىۇۇ:

 . تەۋھىدى رۇبۇبىيەت1

ش    ەيئىنى  ي پەرۋەردىگ  ارى  پەرۋىش قىلغۇچىس    ى  ئ  الالھ ت  ائ  اال ھەممە 
ئالالھتى  باش   قا پەرۋەردىگار  پەرۋىش قىلغۇچى يوق دە  چى  ئېتىقاد قىلىش  
يەنى مەخلۇق  اتالرنى ي  ارىتىش  ئۇالرغ  ا رىزىق بېرىش  ئۇالرغ  ا ھ  اي  اتلىق بەخش 
ئېتىش  ئۇالرغ ا ئەجەل يەتكەن ۇە ئۇالرنى قەبزى ر ھ قىلىش ق ات ارلىق ئ الالھق  ا 

 يېگانە دە  ئېتىقاد قىلىش.-اس ئىشالردم ئالالھنى يەككەخ
 . تەۋھىدى ئۇلۇھىيەت2

ھەقىقىي ئىالھ بىرال  بىر ئ الالھتى  ب اش    ق ا ھېچقانۇمق ئىالھ يوق دە  
چى  قەل ب بىلەن ئېتىقاد قىلىش  بىر ئالالھقىال ئىەادەت قىلىش  يەنى ناماز  

غ ان ئۇنىڭ ۇى  ب اش    ق ا بارلىق ۇر زم  ھەج  زمك ات ۋە ئ الالھ ت ائ اال بىزگە بۇير
 ئىەادەتلەرنى ھېچقانۇمق غەرەز ئارىالشمىغان ھالۇم يالغۇز ئالالھ ئۈچۈنال قىلىش.

 ىفاتئەسمائى ۋەسس ى. تەۋھىد3

 سۈپەتلىرىۇە يېگانە دە  بىلىش.نى ئۆزىنىي گۈزەل ئىسىملىرى ۋە ئالالھ تائاال
 مۇنۇمق دەيۇۇ: دە «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

َهاَدةِ  اللُهَو ﴿ ِي َل إََِلَ إِلَّ ُهَو ََعلُِم الَْغْيِب وَالشَّ ِي َل إََِلَ إِلَّ ُهوَ  اللُهَو  ُهَو الرَّْحَُن الرَِّحيمُ  اَّلَّ  اَّلَّ
اَلُم الُْمْؤمُِن الُْمَهْيِمُن الَْعِزيزُ  وُس السَّ ُ ُسْبَحاَن  الَْملُِك الُْقدُّ َبَّاُر الُْمَتَكبِّ

ْ
َالُِق  اللُهَو  ا يُْشُِكونَ َعمَّ اللِ اْل

ْ
اَل

ْسَماءُ 
َ
ُر ََلُ اْْل ُْسَن  اْلَارُِئ الُْمَصوِّ ْرِض َوُهَو الَْعِزيزُ  اْلْ

َ
َماَواِت َواْْل َِكيمُ  يَُسبُِّح ََلُ َما ِف السَّ   ﴾اْلْ

ئالالھتىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر، ئۇ يوشۇرۇننى، ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر، ناھايىتى ﴿
ەپقەتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر، كەڭ رەھمەت ئىگىسىدۇر، ئالالھتىن باشقا ھېچ مەبۇد يوقتۇر، ش

ئۇ مۇتلەق پادىشاھتۇر، ھەممە نۇقساندىن پاكتۇر، ساغالملىق ئىگىسىدۇر، ئەمىنلىك ئاتا قىلغۇچىدۇر، 
ئىگىسىدۇر،  ھەممىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىدىن غالىبتۇر، قەھر قىلغۇچىدۇر، ئۇلۇغلۇق

مۇشرىكالر شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلەردىن پاكتۇر، ئالالھ ھەممىنى ياراتقۇچىدۇر، يوقلۇقتىن پەيدا 
قىلغۇچىدۇر، ھەممە نەرسىگە شەكىل بەرگۈچىدۇر، ئەڭ چىرايلىق ئىسىمالرغا ئىگىدۇر، 

تۇر، ممىدىن غالىبئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر ئالالھقا تەسبى  ئېيتىپ تۇرىدۇ، ئالالھ ھە
 ئايەت(- 29، -25ھەشىر سۈرە / -34) ﴾ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر
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 سائادەتلىك بولۇشنىڭ ئاساسى-تەۋھىد دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەخت

ئىسالم دىنىۇم ئىمان تىلۇم ئىقرمر قىلىش  دىلۇم تەستىق بېرىشتى  ئىەارەت 
بۇ ئىككىس    ىنىي ئەڭ ئىككى ئ امىلنى ئۆز ئىچىگە ئ الى ۇۇ  ئىم ان كەلتۈرۈش 

  هلل »مۇھىم كونكرې  ئىپادىلىنىشى بولۇ  ھېسابلىنىۇۇ. كەلىمە تەييىەە بولسا 
ــول ُممد الل إل : مەنىس   ى رەس   ۇلۇلالھ  مۇھەممەدۇن ئىللەلالھۇ ئىالھە ال) «الل رس

ېچ مەبۇد يوق  مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىي ئەلچىسى( ھ باش قا ئالالھتى 
ە ئىللەلالھۇ( دېگەنلىكى ھ)ال ئىال « الل إل  هلل »  .بېرىش    تۇر دە  گ ۇۋمھ لىق

-كىشىنىي ئالالھقا بولغان ئىبالسىنىي تېبىمۇ كۈچىيىشىنى  ئالالھنى يەككە
 تيېگ  انە دە  بىلىش    ىنى  چى  ئىبالس بىلەن پەقەت بىر ئ  الالھنى  ي مەۋجۇ

ل » م ئېيتقانۇ ئىكەنلىكىگە گۇۋمھلىق بېرىش  ىنى تەقەززم قىلىۇۇ  مۇش  ۇ مەنىۇى 
ە ئىللەلالھۇ(نىي مەنىس  ى ش  ۇكى  پۈتۈن كائىناتتا ئالالھتى  ھ)ال ئىال « الل إل  هل

يېگانە -غەيرىگە ئىەادەت قىلىش    نىي ھەممىس    ى باتىل ئىەادەت  پەقەت يەككە
قۇرئان »ئالالھ تائاال ئ الالھقا ئىەادەت قىلىش    ال توغرم ئىەادەت ھېس    ابلىنىۇۇ.

 ۇ:دە مۇنۇمق دەيۇ«كەرىم

  ﴾َوإِلَـُهُكْم إََِلٌ َواِحٌد لَّ إََِلَ إِلَّ ُهَو الرَّْحَُن الرَِّحيمُ ﴿
سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇرال ئۇ ﴿

 (ئايەت-255/ بەقەرە  ۈرەس-2) ﴾ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

نَُّه َل ﴿
َ
   ﴾اللإََِلَ إِلَّ فَاْعلَْم أ

 ﴾)ئى مۇھەممەد!( بىلگىنكى، ئالالھتىن باشقا ھېچ مەبۇد بەرھەق يوقتۇر﴿تەرجىمىسى: 
 (ئايەت-24/ مۇھەممەد  ۈرەس-90)

بۇ ئايەتلەردە ئالالھ تائاالنىي بىرلىكىنى بىلىش ۋە ئۇنىڭۇى  باشقا ھېچ 
 تئىي تەلە نىي يوق ئىكەنلىكىنى بىلىش بۇيرۇق شەكلىۇە قە مەبۇد )ئىالھ(

قىلىنغان  ئالالھنىي بارلىقى ۋە بىرلىكى ئەقلىي ھەم نەقلىي دەلىللەر ئارقىلىق 
 مق دەيۇۇ:نۇدەلىللەنگەن. ئالالھ يەنە مۇ

   َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾ اللَويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم وَ  اللفَاتَّبُِعوِن ُُيْبِبُْكُم  الل﴿قُْل إِن ُكنتُْم ُُتِبُّوَن 
ئەگەر سىلەر ئالالھنى دوست تۇتىدىغان بولساڭالر، »ھەممەد!( ئېيتقىنكى، )ئى مۇ﴿
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ماڭا ئەگىشىڭالر، شۇنداق قىلساڭالر، ئالالھ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ، گۇناھلىرىڭالرنى 
-5) ﴾مەغپىرەت قىلىدۇ. ئالالھ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

 (ئايەت-52ۈرە / ئال ئىمران س
ز يەنە ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈش  ئالالھقا بويس  ۇنۇش بىلەن بىرگە ئالالھنىي بى

پۈتۈن ك  ائىن  اتنى پىالنلىق رەۋىش    تە ي  ارمتق  انلىقىغ  ا ۋە ئۇالرنى ئۆز ئىلىم قۇدرىتى 
ئ  ارقىلىق خ  الىغ  ان مىق  ۇمردم س    ەر  ئېتى  ۇىغ  انلىقىغ  ا  ش    ۇن  ۇمقال ئ  الەمنى  ي 

ئىكەنلىكىگە  ئۇنىڭۇى  باش    قا  تەربىيەچىس    ى  دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىي پادىش    اھى
ھېچقانۇمق پەرۋىش قىلغۇچى ۋە يارمتقۇچىنىي يوق ئىكەنلىكىگە ئىش   ىنىش   ىمىز  

ئۈچۈن س   اماۋى كىتابالرنى نازىل قىلغانلىقىغا   الشكىش   ىلەرنى توغرم يولغا باش   
پەيغەمەەرلەرنى ئەۋەتكەنلىكىگە ئىش    ىنىش    ىمىز  پۈتكۈل ك ائىن اتت ا ئ الالھنىي 

كى يوقلۇقىغا  ھازىر ۋە كەلگۈس    ىۇىمۇ بەنۇىلەرنىي نى اتلىققا ھېچق انۇمق ش    ېرى
كە رىفۋە ھەدىس شە« قۇرئان كەرىم»ئېرىش ىش ى )تاكى قىيامەت كۈنىگە قەدەر( پەقەت 

 مۇجەسسەملەشكەنلىكىگە ئىشىنىشىمىز الزىم. ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:

ٍء وَ  الل﴿ ٍء َوُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ    ﴾كِيٌل َخالُِق ُُكِّ ََشْ
/  ۈرەس-54) ﴾ئالالھ ھەممە نەرسسىنى ياراتقۇچىدۇر، ھەممە نەرسسسىگە ھامىيدۇر﴿
 (ئايەت-52زۇمەر 

ٍء َعلِيمٌ ﴿ اِهُر َواْلَاِطُن َوُهَو بُِكلِّ ََشْ ُل َواْلِخُر َوالظَّ وَّ
َ
  ﴾ُهَو اْْل

ئالالھ ھەممە نەرسە يوق ۋاقتىدىمۇ مەۋجۇت ئىدى، ھەممە نەرسە يوقالغاندىن ﴿
ىنمۇ مەۋجۇتتۇر، )دەلىللەر بىلەن( ئاشكارىدۇر، كۆزلەرنىڭ كۆرۈشىدىن مەخپىيدۇر، كېي

 (ئايەت-5/ ۋاقىئە  ۈرەس-30) ﴾ئالالھ ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر
. تەۋھىۇ كىش    ىلەردە ئالالھ تائاالنىي رەھمىتىۇى  ئۈمىۇۋمر بولىۇىغان  0

يرىيۇىغان  دمۋمملىق ھارمم چېگرمس  ىنى ئېنىق ئا-ئازمبىۇى  قورقىۇىغان  ھاالل
ئ الالھ ت ائ االنى ي دىنى ھەققى ۇە ئىزدىنىۇىغان  پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االم 
يەتكۈزگەن ئىالھىي ب اي انالرغ ا قۇالق س    ېلى   ئۇنىڭغا چى  دىلىۇى  ئەمەل 

 قىلىۇىغان ياخشى كەيپىياتنى شەكىللەنۇۈرىۇۇ.
ۇم توغرىس  ى. تەۋھىۇ كىش  ىلەرنى ئۆزلىرىنىي نېمە ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى 4
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                                                                                                                                    تەپەك ك ۇر قى لىش    ق  ا  ش    ۇن  ۇمق ال ئ  ۆزلى  رى  نى  ي ب  ۇ دۇن  ي  ادم مەۋجۇت                                                                      
 بولۇ  تۇرۇشىۇىكى ھېكمەتنى تونۇشقا يېتەكلەيۇۇ.

كىش  ىلەردە ھاياتىي دۇنيا بىلەن مەغرۇرالنمايۇىغان  ش  ەخس  ىي  . تەۋھىۇ9
مەنپەئەتنى دە  ب اش    قىالرغ ا زۇلۇم قىلمايۇىغان  باش    قىالرغا ئىچى تارلىق  

 رنىيپەزىلەتنى يېتىلۇۈرۈ   ئۇال-ھەس  ەتبورلۇق قىلمايۇىغان  ئېس  ىل ئەخالق
 ساغالم بولغان ئەڭ گۈزەل مۇھى  يارىتىشىغا تۈرتكە بولىۇۇ.

. ئەگەر ئىلمى تەۋھىۇ توغرم يوس   ۇنۇم ياخش   ى ئۆگىنىلمىس   ە  ئېتىقاد 2
ھەرىكەتلەر ئۈزلۈكس    ىز كۆپىيىۇۇ  كىش    ىلەر قەلەىنى -بۇزۇلۇ   ي امان ئىش

 غەشلىك  خاتىرجەمسىزلىك قاپاليۇۇ.
ىەادەت قىلىش  بىر كىتابقا ئەمەل . تەۋھى ۇ كىش    ىلەرنى بىر ئىالھقا ئ4

قىلىش  بىر پەيغەمەەرگە ئەگىش   ىش ۋە بىر قىەلىگە يۈز كەلتۈرۈش ئاس   اس   ىۇم 
س    ائادىتىنى ئورتاق قولغا -ئىتتىپاقالش    تۇرۇ   ئۆزلىرىنىي مە گۈلۈك بەخ 

 كەلتۈرۈشكە شەرت ھازىرال  بېرىۇۇ.
ېرىش    تۈرىۇۇ. . تەۋھىۇ ياخش    ى ئەمەللەرنى ئالالھ تائاالنىي رمزىلىقىغا ئ6

 ئالالھ تائاال ئۆزىنىي ھېسابسىز بەرىكەتلىرىنى كىشىلەر ئارىسىغا چاچىۇۇ.
 ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:

ْرَض ِف ِستَّةِ الُل إِنَّ َربَُّكُم ﴿
َ
َماوَاِت وَاْل ِي َخلََق السَّ يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى لََعَ الَْعْرِش ُيْغِِش اللَّيَْل اََِّهاَر  اَّلَّ

َ
أ

َلُْق  ْطلُُبُه َحثِيًثايَ 
ْ
لَ ََلُ اَل

َ
ْمرِهِ أ

َ
رَاٍت بِأ ْمَس وَالَْقَمَر وَاُُِّجوَم ُمَسخَّ ْمُر َتَباَرَك  وَالشَّ

َ
   ﴾َربُّ الَْعالَِمْيَ الُل وَاْل

ھەقىقەتەن پەرۋەردىگسارىڭالر ئسالالھتۇركى، ئۇ ئساسسسسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالتە كۈندە ﴿
لۇغلىقىغا اليىق رەۋىشتە( ئەرش ئۈستىدە مۇستەۋى بولدى، كېچە ياراتتى، ئاندىن )ئۆزىنىڭ ئو

بىرىنى قوغلىشسسىدىغان )يەنى داۋاملىق -بىلەن كۈندۈزنى يېپىپ، كېچە بىلەن كۈندۈزنى بىر
ئالمىشسسىپ تۇرىدىغان( قىلدى، قۇياش، ئاي ۋە يۇلتۇزالرنى ئۆزىنىڭ ئەمرىگە بويسسسۇنىدىغان 

ۋە ئەمىر قىلىش ئالالھنىڭ ئىلكىدىدۇر. ئالەملەرنىڭ قىلىسپ ياراتتى، بىلىڭالركى، يارىتىش 
 (ئايەت-39ۈرە / ئەئراف س-0) ﴾پەرۋىشكارى ئالالھنىڭ بەرىكىتى كاتتىدۇر

بولۇ   تھەممە نەرس    ە نېمە ئۈچۈن ئالالھ تائاالس    ىز مەۋجۇ كائىناتتىكى
تۇرملمايۇۇ؟ بۇ شۇنىي ئۈچۈنكى  كائىناتتىكى ھەممە شەيئى ئۆزلۈكىۇى  بارلىققا 

ېلەلمەي ۇۇ  ئۆز ھ اجىتى ۇى  ئۆزى چىقالمايۇۇ  ئۇالر مەۋجۇت بولۇ  تۇرۇش    تا ك
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چەكلىمىگە ئۇچرميۇۇ. مەسىلەن: ئالتۇننىي قىممىتى يۇقىرى  بۇ ئۇنىي ئېسىل 
تەرىپى  ئەمما ئۇنىي جېنى يوق  مۇش  ۇ جەھەتتى  چەكلىمىگە ئۇچرميۇۇ. مۇس  ا 

مەەر بولۇ   بۇ جەھەتتە ئەلەيھىس   س   االم مىي يىلغا يېقى  ئۆمۈر كۆرگەن پەيغە
ئ ادەتتىكى ئ ادەملەردى  ھ القى  كەتكەن  بۇ ئۇنىي ئاالھىۇە تەرىپى  لېكى  ئۇ 
 پانىي ئالەمۇە ئەبەدىي ياشىيالمىۇى  ھاياتلىق جەھەتتە چەكلىمىگە ئۇچرىۇى...
ئ الالھ ت ائ اال ھەممە جەھەتتە مۇتلەق ك امى ل بولۇ   ھېچق ان ۇمق چەكلىمىگە 

 تبارلىق ش ەيئىلەردى  ھالقىغان ھالۇم مۇستەقىل مەۋجۇ ئۇچرىمايۇۇ  چۈنكى ئۇ
بولۇ  تۇرىۇۇ  ئۇ كائىناتتىكى ھەممىنى يارىتىش   قا قادىر  ش   ۇ ا ئالالھ بارلىق 

ھتاج بولىۇىغان  تايىنىۇىغان بىردىنەىر پەرۋەردىگارىمىزدۇر. ئالالھ ۇمەۋجۇدمتالر م
 تائاال يەنە مۇنۇمق دەيۇۇ:

ِنَّ وَ  َوَما﴿
ْ
نَس إِلَّ ِِلَْعُبُدونِ َخلَْقُت اْل     ﴾اْْلِ

-32) ﴾مەن جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا قۇلچىلىق قىلسۇن دەپال ياراتتىم﴿
 (ئايەت-35/ زارىيات  ۈرەس

لۇ   وب يەردە كەلتۈرۈلگەن دە نۇرغۇن «قۇرئ  ان كەرىم» ئ  ايەتلەربۇن  ۇمق 
ادىكى ئۇالرنى  ي ھەممىس    ى ھەقىقەتنى ئىزدەش  ئ  الالھنى تونۇش ۋە دۇني  

نەرسىلەرنىي سىرىنى بىلىشتەك ھەقىقەت ئېچى  بېرىلىۇۇ  بۇالرنىي ھەممىسى 
بىزنىي ئالالھ بەرگەن ئەقىل بىلەن تەپەككۇر قىلىشىمىزغا  شۇنۇمقال قۇرئانۇىكى 
مۆجىزىلەر ۋە تەبىئەت دۇني اس    ى ۇم ئ الالھنى ي يارمتقان كارممەتلىرى ئارقىلىق 

 زگە ز ر ئاساس سالىۇۇ.ئالالھنىي بىرلىك بارلىقىنى بىلىشىمى
بەردى ئىۇرمك -ئالالھ ئىنس    انغا يۈكس    ەك دەرى ىۇە تەرەققىي قىلغان ئەقىل

ئىش    لىتى  دۇنيادىكى مۆجىزىلەرنىي س    ىرىنى  ئىۇرمكنى-لھەمۇە ش    ۇ ئەقى
ئىۇرمك -قا ئىەادەت قىلىش    قا بۇيرۇدى  ئىنس    انۇم ئەقىلبىرال ئالالھبىلىش    كە  

دەش    كە ئىنتىلىۇۇ  كۆپلىگەن نەرس    ىلەرنى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ھەقىقەتنى ئىز
غارميى  نەرس  ىلەرنىي س  ىرىنى بىلىش  كە ئىنتىلىۇۇ. -ئى اد قىلىش  قا  ئاجايى 

ئىس    الم دىنى بولس    ا دەل ئالالھنىي ھەقىقىتىۇى  باش    لىنىۇۇ  كىش    ىلەر 
 لىيىتىش ۋە ئۇالر ئۈس    تىۇە توغرم ئەقكائىناتتىكى تۈمەنلىگەن نەرس    ىلەرنى كۆز

ق  انۇنلىرىنى -ئ  ارقىلىق ئۇنى  ي ئۆز ئىچىگە ئ  الغ  ان ق  ائى  ۇەخۇالس    ە چىقىرىش 
ئىگىلەيۇۇ ۋە بۇ ئارقىلىق كائىناتتىكى ھەممە نەرس  ىنى ئالالھنىي يارمتقانلىقىنى  
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 ئالالھنىي بىرلىكىنى  ئۇنىي ھېچقانۇمق شېرىكى يوقلۇقىنى بىلەلەيۇۇ.
 «ئىبالس س  ۈرىس  ى»ئالالھنىي بىرلىكىنى تونۇش ئىماننىي ئاس  اس  ىۇۇر  

نىي ئالالھنىي بىرلىكىنى مۇجەس  س  ەملىگەن جەۋھىرى «قۇرئان كەرىم»بولس  ا 
 دە مۇنۇمق دەيۇۇ: «قۇرئان كەرىم»ھېسابلىنىۇۇ. ئالالھ تائاال 

َحدٌ الُل قُْل ُهَو ﴿
َ
َمدُ الُل  أ َحدٌ  َولَْم يُوََلْ  لَْم يَِلْ  الصَّ

َ
ُ ُكُفوًا أ  ﴾َولَْم يَُكن َلَّ

ا( ئېيتقىنكى، )مەن ئىبادەت قىلىدىغان ھەم )ئى مۇھەممەد! سەن مۇشرىكالرغ﴿
يېگانىدۇر. ئالالھ -سىلەرنى ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىۋاتقان( ئۇ ئالالھ يەككە

ھېچقانداق مەخلۇققا موھتاج ئەمەس، ھەممە مەخلۇقات ئالالھقا موھتاجدۇر. 
تۇغۇلغانمۇ ئەمەس. )مەخلۇقاتالرغا خاس سۈپەتلەردىن پاك( ئالالھ بالىلىق بولغانمۇ ئەمەس، 

 (/ ئىسالس ۈرەس-222) ﴾ ھېچكىم ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: بۇ ھەقتە

 [ ِ   وَ هُ  ْل قُ » آنِ رْ قُ الْ  ورُ نُ وَ  ، ورٌ نُ  ءٍ ََشْ  كِّ ل
َ
 [«دٌ حَ الل أ

  “ۈرىسىدۇر.نىڭ نۇرى ئىسالس س« قۇرئان كەرىم»بەرھەق، ھەربىر شەيئىدە نۇر بولىدۇ، ”
ئالالھ كېچە بىلەن كۈنۇۈزنى نۆۋەتلىش  ىۇىغان  كۈن  ئاي ۋە يەر ش  ارىنى ئۆز 
ئوقى ئەترمپىۇم مۇقىم ئايلىنىۇىغان قىلى  يارمتتى  كىشىلەرنى ھەر خىل تىلۇم  
ھەر خى  ل ئىرقت  ا ي  ارىتى    ئۇالرنى خىلمۇخى  ل ج  ايالردم تۇرغۇزدى  بۇالرنى  ي 

قال پەقەت ئالالھقىال خاس تۇر  كىشىلەرنىي ھەممىس ى ئالالھنىي قۇدرىتى  ش ۇنۇم
ئەقلى قانچە تەرەققىي قىلغانس  ېرى  ئۇالرنىي يۇقىرىقىالرغا بولغان چۈش  ەنچىس  ى 
شۇنچە كۆ  بولىۇۇ  كەڭ كائىناتنىي سىرىغا  ئىنسانالر دۇنياسىغا بولغان تونۇشى 
 ش  ۇنچە چو قۇرلىش  ىۇۇ. بۇ يەردە ش  ۇنى ئېنىق ئېيتى  ئۆتۈش كېرەككى  ئالالھ
پەقەت بىرال بولۇ   ئۇنىي بىرلىكى ئادەتتىكى س    ان بىلەن ئەمەس    تۇر  ئۇنىي 
ھېچقانۇمق ش ېرىكى يوقتۇر. بۇ ھەقتە مۇنۇمق ئەمەلىي مىس الالرنى كۆرسىتىشكە 
بولى ۇۇ: بىزگە ۋمقىتتى  خەۋەر بېرى ۇىغ ان س    ائەتنىي رىتىملىق چىكىلۇىغان 

-ستىالرنى ياد ئېتىمىز  ئۆيئاۋمزىنى ئا ال   ئۇ س ائەتنى ياس ىغان قولى گۈل ئۇ
ئىم  ارەت  ت  اش    يول  تۆمۈر يول  ئ  اير پىالن  رمكىت  االرنى كۆرۈ  ھەرگىزمۇ ئۇنى 
تەبىئىي بار نەرسە دە  قارىماستى   ئۇالرنىي ئىنسانالرنىي جاپالىق ئەمگىكىنىي 
مەھس ۇلى دە  بىلىمىز  بىز ياش اۋمتقان يەر ش ارى ھەر مىنۇت  ھەر سېكون  ئۆز 

ۇم ق انۇنىيەتلى ك ئ ايلىنى   تۇرىۇۇ  بۇنىي بىلەن ئەتىياز  ياز  كۈز  ئوقى ئەترمپى 
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قىش بولىۇۇ  بۇالرنى كىم باش قۇرۇ  تۇرىۇۇ؟ يەنە قۇياش سىستېمىسى  سامانيولى 
لىك  قانۇنىيەتلىك ە باش   قا ئاس   مان جىس   ىملىرى تەرتىپس   ىس   تېمىس   ى ۋ

ىس    ىنى كىم ھەرىكەتلىنى   تۇرى ۇۇ  ئۇن ۇمقت ا بۇ غ ايەت ز ر م اددىالرنىي ھەمم
زېمىنۇىكى ھەممىنى يارمتقۇچى ئالالھ -تىزگىنلە  تۇرىۇۇ؟ جاۋمب شۇكى  ئاسمان

تىزگىنلە  تۇرى ۇۇ  ن اۋمدم بۇالر ھەممىگە ق ادىر ئالالھنىي ئىلكىۇە بولمايۇىكەن  
دە  دۇنيامۇ مەۋجۇت بولۇ  -كائىناتتىكى ھەممە نەرسە ئۆز قانۇنىيىتىنى يوقىتىۇۇ

زېمىننىي قانۇنىيەتلىك يارىتىلىش  ىنى كۆزىتىۇىغان -نتۇرملمايۇۇ. ش  ۇ ا  ئاس  ما
بولس    اقال  ئۇنى ي ارمتقان ئىگىس    ىنىي بارلىقىنى  ئۇنىي ئالالھ ئىكەنلىكىنى 

 بىلەلەيمىز. ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:
َك بِِه َويَْغِفُر َما ُدونَ  اللإِنَّ ﴿ ن يُْشَ

َ
  ﴾ْك باللِ َفَقِد اْفَّتَى إِْثًما َعِظيًماَوَمن يُْشِ  َذلَِك لَِمن يََشاءُ  لَ َيْغِفُر أ
ئالالھ ھەقىقەتەن ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت ﴿تەرجىمىسى: 

قىلمايدۇ، خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت قىلىدۇ. كىمكى ئالالھقا 
 (ئايەت-95نىسا  / سۈرە-9) ﴾شېرىك كەلتۈرىدىكەن، ئۇ چوڭ گۇناھ قىلغان بولىدۇ

پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمۇى  ئەڭ چوڭ گۇناھ قايسى؟ دە  سورملغان جاۋمبقا 
نْ  مۇنۇمق جاۋمب بەرگەن:

َ
ِ للِ  ََتَْعَل  ] أ ان  َخلََقَك [ َوْهوَ  دًّ

 «سېنى ئالالھ تائاال ياراتقان تۇرسىمۇ، ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشۈڭ»
 ئالالھ تائاال يەنە مۇنۇمق دەيۇۇ:

﴿ ِ نََّما إِلَُهُكْم إََِلٌ وَاِحٌد َفَمن َكَن يَرُْجوقُْل إ
َ
ْثلُُكْم يُوََح إَِِلَّ أ نَا بََشٌ مِّ

َ
َربِِّه فَلَْيْعَمْل َعَماًل  لَِقاءَ  نََّما أ

َحًدا
َ
  ﴾َصاِْلًا َوَل يُْشِْك بِِعَباَدةِ َربِِّه أ

نمەن، مەن پەقەت سىلەرگە ئوخشاش بىر ئىنسا»!( ئېيتقىنكى، )ئى مۇھەممەد﴿
)مېنىڭ ئاالھىدىلىكىم شۇكى( ماڭا : سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىرال ئىالھتۇر، دەپ ۋەھىي 
قىلىنىدۇ، كىمكى پەرۋەردىگارىغا مۇالقەت بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكەن، ياخشى ئىش 

-25)  ﴾قىلسۇن، پەرۋەردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادەتكە ھېچكىمنى شېرىك كەلتۈرمىسۇن
 (تئايە-223/ كەھف  سۈرە

سۈپەتلىرىنى ئىنكار -ئالالھقا ش ېرىك كەلتۈرۈش  ئالالھنىي گۈزەل ئىسىم
قىلىش  پەرىش   تىلەرگە  پەيغەمەەرلەرگە  س   اماۋى كىتابالرغا ئىش   ەنمەس   لىك  
قىيامەتنى ئىنكار قىلىش  ناماز  ر زم  ھەج  زمكات قاتارلىقالرنى ئىنكار قىلىش  

ش  ۇنۇمقال گۇناھالرنى كىچىك پەرمانلىرىنى چوڭ بىلمەس  لىك  -ئالالھنىي ئەمر
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س اناش چوڭ گۇناھالر ھېسابلىنىۇۇ ۋە بۇ گۇناھنى ئۆتكۈزگەنلەر دىنۇى  چىققان 
بولىۇۇ. بۇنىي ئىچىۇە ئالالھقا ش  ېرىك كەلتۈرۈش ش  ۇ گۇناھالرنىي ئەڭ چو ى 

 بولۇ   ئالالھ مۇنۇمق كىشىلەرنىي گۇناھىنى ھەرگىز كەچۈرمەيۇۇ.
 دە مۇنۇمق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

َنَّةَ  اللَمن يُْشِْك باللِ َفَقْد َحرََّم ﴿
ْ
  ﴾َعلَيِه اْل

-3) ﴾كىمكى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرىدىكەن، ئالالھ ئۇنىڭغا جەننەتنى ھارام قىلىدۇ﴿
  (ئايەت-02/ مائىدە  سۈرە

 : پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن

 )َروَاهُ الُْمْسلُِم(  اَِّاَر[ َخَل دَ  َشيْئاً، بِهِ  يُْشِكُ  ماَت  نْ مَ ]
م دوزاخقا ەئاد ۇن ئەلىدىكۆپ ئۈرۈلتەرىك كېرسىنى شەر نەتائاالغا بىر ھكىمكى ئالال”
  (ت قىلغانەايۋسلىم رىۇم“ )ۇ.كىرىد
ا يَ  : اَل قَ فَ  ارٍ  ِحَ لََعَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  ّلَّ َص  ِبِّ رِْدَف اَِّ  ُت نْ كُ  اَل قَ  هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ رَ  ٍل بَ جَ  نِ بْ  اذِ عَ مُ  نْ عَ ]

ِ لََعَ  ادِ بَ عِ الْ  قُّ ا حَ مَ ، وَ  هِ ادِ بَ  عِ لََعَ  اللِ  قُّ ا حَ ي مَ رِ دْ تَ  ْل هَ  اذُ عَ مُ    وَُلُ سُ رَ وَ  : اللُ  ُت لْ    قَ  الل
َ
 قَّ حَ  نَّ إِ فَ : اَل قَ . مُ لَ عْ أ

  ادِ بَ عِ  الْ لََعَ  اللِ 
َ
َ  لَ ، وَ  وهُ دُ بُ عْ يَ  نْ أ ِ كُ ْشِ ي    اللِ لََعَ  ادِ بَ عِ الْ  قَّ حَ ئاً وَ يْ شَ  هِ وا ب

َ
َ  لَ  نْ مَ  َب ذِّ عَ يُ  لَ  نْ أ ِ  كُ ْشِ ي ا، ئً يْ شَ  هِ ب

 اللِ  وَل سُ ا رَ يَ : ُت لْ قَ فَ 
َ
  الَ فَ ، أ

ُ
َ أ ُ ب ْ بَ تُ  : لَ اَل قَ   اَس اَِّ  ِشِّ  (هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ مُ [ )واِكُ تَّ يَ فَ  مْ هُ شِّ

ن ە، مت قىلىنىدۇمۇنداق دەپ رىۋايە دىنھۇنەئ ھۇلالەزىيەل رەبەج ىئاز ئىبنۇم” 
ەيغەمبەر پاتاتتىم. ۋتىېئارقىسىغا مىنگىشىپ ك ڭشىكىنىېئ ڭىسساالمنىھيەلەر ئەمبەيغەپ

 ۋە ەمېققى نھەندىلىرىدىكى ەز بۆئ ڭتائاالنى ھئاز، ئالالۇئى م: اڭما ئەلەيھىسساالم
 ھنى ئالالۇن: بەدى. مېد ن؟ەمسە، بىلەمېققى نھەستىدىكى ۈتائاال ئ ھئالال ڭرنىەندىلەب
 ڭنىتائاال ھئالالىسساالم: ھيەلەر ئەمبەيغەدىم. پې، دۇمبىرى ئوبدان بىلىدەيغەپ ڭنىھئالال ۋە
رىك ېرسىنى شەچ نھېغا ڭنىۇئ ۋەت قىلىش ەتائاالغا ئىباد ھققى ئالالھەندىلىرىدىكى ەز بۆئ
ن ەرمىگۈلتەرىك كېتائاالغا ش ھققى ئالالھەتائاالدىكى  ھئالال ڭرنىەندىلەسلىك، بەرمۈلتەك
 ڭىنۇب ەرگە! كىشىلھلالۇلۇسەن: ئى رەدى. مېد ،رۇئازابلىماسلىقىد ڭتائاالنى ھمنى ئالالەادئ

الر ۇرمىگىن، ئەت بەشارېبخۇش : ھلالۇلۇسەدىم. رې؟، دۇيمەرمەت بەشارېبخۇش ن ەبىل
 )بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس(  “دى.ېن، دۇالمىسۋلىنىۆغا يڭنىۇب

ردى  بىزنى ئا س    ىز مەخلۇقالردى  ئ الالھ تائاال بىزگە ئەقىل ئىۇرمكنى بە
ئۈستۈن قىلى  يارمتتى  بىز شۇ ئارتۇقچىلىقىمىز بىلەن پۈتۈن دۇنيادىكى ھەممە 
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نە ئالالھ تائاال بەرگەن ش  ۇ ئەقىل ەنەرس  ىلەر ئۈس  تىۇى  غالىب كېلىمىز. بىز ي
بىلەن يېڭى كەش  پىياتالرنى يارىتااليمىز ۋە يارىتىش  قا پۈتۈنلەي قادىرمىز  ئالالھ 

اال پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس س االمنى ئىنس انالرغا ياخش ى ئىش الرنى تائ
قىلىش قا  ھەقىقىي دى  بولغان ئىسالم دىنىغا ئىشىنىشكە  ئالالھنى بار ۋە بىر 
دە  تونۇش  قا  مۇھەممەد ئەلەيھىس  س  االمنى ئالالھنىي ئەلچىس  ى دە  بىلىش  كە 

 دەۋەت قىلىشقا ئەۋەتكەن.
يامان ئىش  لىرىغا قارىتا ئادىل ھۆكۈم -يادم ياخش  ىئالالھ كىش  ىلەرنىي دۇن

 قىلغۇچى. ئالالھ مۇنۇمق دەيۇۇ:
ْشتَاتًا﴿

َ
َّاُس أ ةٍ َُشًّا يَرَهُ  يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر ِا ةٍ َخْْيًا يَرَهُ َوَمن يَْعَمْل مِثَْقاَل ذَرَّ ْعَمالَُهْم َفَمن يَْعَمْل مِثَْقاَل ذَرَّ

َ
  ﴾لُِّْيَوْا أ

قىلغان ئەمەللىرىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرۈش ئۈچۈن )قەبلىرىدىن(  بۇ كۈندە كىشىلەر﴿
توپ بولۇپ چىقىدۇ، كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن، ئۇ ئۇنىڭ -توپ

مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ، كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن، ئۇ ئۇنىڭ جازاسىنى 
 ئايەت(-5~5سۈرە / زەلزەلە -44)   ﴾تارتىدۇ

لالھنى  ي ھەممىنى كۆرۈ  تۇرغۇچى ھەم ھەق ھۆكۈم بۇ ئ  ايەتتى  ئ  ا
بىز ئالالھنىي غەزىپىگە ئۇچرم    قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋمالاليمىز. ش   ۇ ا

 قالماس   لىقىمىز  ئالالھنى تونۇش ۋە ئالالھقا ئىەادەت قىلىش بىلەن بىرگە يەنە 
بېرىش ئارقىلىق ئالالھنىي   قىلى الرنىئىش       خەلققە مەنپەئەتلىكياخش    ى

 رەھمىتىگە  پەيغەمەىرىمىزنىي شاپائىتىگە ئېرىشىشكە تىرىشىشىمىز الزىم. 
 دە مۇنۇمق دېيىلگەن: «قۇرئان كەرىم»

ا يَِصُفونَ  الللَْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إِلَّ ﴿   ﴾لََفَسَدتَا فَُسْبَحاَن اللِ َربِّ الَْعْرِش َعمَّ
ر بولسا ئىدى، كائىناتنىڭ تەرتىپى زېمىندا ئالالھتىن باشقا ئىالھال-ئەگەر ئاسمان﴿ 

 ﴾ئەلۋەتتە بۇزۇالتتى. ئەرشنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھ ئۇالر سۈپەتلىگەن سۈپەتلەردىن پاكتۇر
  (ئايەت-22/ ئەنبىيا  سۈرە-22)

بىز يۇقىرىقى ئ  ايەتنى  ي مەزمۇنى  ۇى  دۇني  ادم پەقەت بىرال ئ  الالھنى  ي 
ە كەلتۈرۈ   كىش    ىلەرنى ب  ارلىقىنى  ئۇنى  ي ھەرخى  ل زى  ۇدىيەتلەرنى بىرلىكك

تۆۋەن تەبىقە دە  -بىرىنى ئۆزئارم ھۆرمەتلەيۇىغان  يۇقىرى-خاتىرجەملىككە  بىر
ئ ايرىم اي ۇىغ ان  ئىرقىي ئ ايرىمىچىلىقى بولمىغ ان بىرخىل تىنچ جەمئىيەتكە 

 ئېلى  كېلىۇىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
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مىز لىش   ىبىز ئالالھقا ئىش   ىنىش بىلەن بىرگە يەنە ئالالھقا تەق ملىق قى
سسسسسىلەر ئالالھنىڭ گۈزەل »الزىم. پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىس    س    االم: 

بىز ئالالھنىي بىر ئاجىز بەنۇىس  ى بولۇش  دەيدۇ.« سسسۈپەتلىرىنى ئۆرنەك قىلىڭالر
مەدەنىيىتىنى -ۋە ھ  ازىرقى زمم  ان پەن نى«كەرىم قۇرئ  ان»س    ۈپىتىمىز بىلەن 

اخش  ى ئىش  الرنى قىلىش  ىمىز  تىرىش  ى  ئۆگىنى  كەڭ مۇس  ۇلمانالر ئۈچۈن ي
ئۆمرىمىزدە  اقىلى   بۇ قىس   قىغىن ئادم ئالالھ تاپش   ۇرغان ئەمەللەرنى ياخش   ى

ئالالھ ئۈچۈن كۆپلە  ئىەادەت قىلىشىمىز  كائىناتتىكى ئالالھنىي مۆجىزىلىرى 
ئارقىلىق ئالالھنى تونۇشىمىز  ئالالھنى ئۆز ئالىي سۈپەتلىرى بىلەن تونۇشىمىز 

لۇى  ئادىش   ى  قالماس   لىقىمىز الزىم. ئالالھنى بار ۋە بىر دە  ھەم بۇ توغرم يو
ئەڭ ئەۋزىلى ئىكەنلىكىنى  ئۇنىي  ئاساسى ۋەئەقىۇىسىنىي  تونۇش نىي ئىس الم

مۇسۇلمانالرنىي ھاياتىۇم ئىنتايى  مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تونۇ  
 قىلىش  نىي يەتكەن ۋمقتىمىزدم  ئۇنى ياخش  ى ئۆگىنىش  نىي  ئىنچىكە تەتقىق

 تېبىمۇ مۇھىم ئىكەنلىكىنى چو قۇر ھېس قىالاليمىز.
بارلىق پەيغەمەەرلەر ئۆزلىرىنىي پەيغەمەەرلىك مەجەۇرىيىتىنى ئادم قىلىشتا 
تۇن ى بولۇ  تەۋھىۇ كەلىمىسىگە چاقىرىق قىلغان. تەۋھىۇ ئۇالرنىي قىلغان 

-ئەمىرۇھىم دەۋىتىنىي تۈ  نېگىزى بولغان. تەۋھىۇ ئالالھ تائاالنىي ئەڭ م
بولۇ   ئەمەللىرىمىزنىي مەقەۇل بولۇشىۇىكى تۈ  ئاساستۇر. ئالالھ  پەرمانلىرىۇى 

 تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ: 

اُغوَت ﴿ ِن اْعُبُدواْ الُل َواْجَتنُِبواْ الطَّ
َ
ٍة رَُّسولً أ مَّ

ُ
  ﴾َولََقْد َبَعْثَنا ِف ُُكِّ أ

ت قىلىڭالر، شەيتاندىن يىراق ئالالھقا ئىبادە»بىز ھەقىقەتەن ھەربىر ئۈممەتكە: ﴿
 ئايەت( -55سۈرە نەھل -25) ﴾دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق« بولۇڭالر

تەۋھى ۇ ئالالھ تائاالنىي ئۆز بەنۇىلىرى ئۈس    تىۇىكى ئەڭ چوڭ ھەققىۇۇر. 
  پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم خەۋەر بېرى  مۇنۇمق دەيۇۇ:

ْن َيْعُبُدوْ الِْعَباِد لََعَ  اللِ  ] إِنَّ َحقَّ 
َ
 هُ َوَليُْشُِكوا بِِه َشيْئاً [أ

ئالالھ تائاالنىڭ بەندىلەردىكى ھەققى ئۇالرنىڭ ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىشى، ”
  “ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىكىدۇر. ئۇنىڭغا ھېچ

نى  ي بەن  ۇىلىرىگە ئىنئ  ام قىلغ  ان ئەڭ ك  اتت  ا تەۋھى  ۇ يەنە ئ  الالھ ت  ائ  اال
يۈس  ۈ  ئەلەيھىس  س  االمنىي س  ۆزىنى تائاال  نېئمەتلىرىنىي بىرى بولۇ   ئالالھ
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 نەقىل كەلتۈرۈ  مۇنۇمق دەيۇۇ:

ٍء َذلَِك ِمن فَْضِل  َق َويَْعُقوَب َما َكنَ اوَاتََّبْعُت مِلََّة آبَآئِـي إِبَْراِهيَم َوإِْسحَ ﴿ ُّْشَِك باللِ ِمن ََشْ ن ن
َ
َا أ َِ

ْكََثَ اَِّ  َولَـِكن  اَِّاِس  اللِ َعلَْيَنا َولََعَ 
َ
  ﴾اِس لَ يَْشُكُرونَ أ

ئىبراھىم، ئىسھاق، يەئقۇبالرنىڭ دىنىغا سس بوۋىلىرىم -يۈسۈف ئېيتتى: مەن ئاتا﴿
ئەگەشتىم، ھېچقانداق نەرسىنى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش بىزگە اليىق ئەمەس، بۇ 
ر ۈئالالھنىڭ بىزگە ۋە ئىنسانالرغا قىلغان مەرھەمىتىدۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ نۇرغۇنى شۈك

 (ئايەت-55/ يۈسۈف  سۈرە-22) ﴾قىلمايدۇ
تەۋھىۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە خاتىرجەم بولۇش    نىي ئەڭ چوڭ س    ەۋەبىۇۇر. 
قەلەىۇە زەررە چاغلىق ئىمان بار كىش   ى گەرچە گۇناھلىرى س   ەۋەبىۇى  د زمخقا 
كىرى  قالس    ىمۇ  د زمختا مە گۈ قالمايۇۇ. ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت 

  بىر ھەدىستە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دەيۇۇ:قىلىنغان 
ِّ َصّلَّ  َعنْ بن مسعود اللِ َعْن َعْبِد ] ِبِ

بِِه اَر َيْعِن َمْن َكَن ِف قَلْ َل يَْدُخُل اَِّ  َم قَاَل :َعلَْيِه وََسلَّ الُل  اَِِّ
ٍة ِمْن إِيَمانٍ     [مِْثَقاُل َذَرِّ

)بىرلىككە  .“ان كىشسسى دوزاختا مەڭگۈ قالمايدۇقەلبىدە زەررە چاغلىق ئىمان بولغ”
 كەلگەن ھەدىس(

ئ الالھنى بىر دە  تونۇ  توغرم يولغ ا م ا غان كىش    ى ئىككىال دۇنيالىقتا 
 ئەمىنلىككە ئېرىشىۇۇ. ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:

مْ ﴿
َ
ْولَـئَِك لَُهُم اْل

ُ
ِيَن آَمُنواْ َولَْم يَلْبُِسواْ إِيَماَنُهم بُِظلٍْم أ ْهَتُدونَ  نُ اَّلَّ  ﴾َوُهم مُّ

الشتۇرمىغان ئادەملەرگە ئەمىنلىك باردۇر. ئەنە ىئىمان ئېيتقان، ئىمانىغا كۇفرلىق ئار﴿
 ئايەت( -52سۈرە / ئەنئام -5) ﴾شۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر

تەۋھىۇ بەنۇىلەرنى مەخلۇققا قۇلچىلىق قىلىشتى   مەخلۇققا يېلىنىشتى   
ڭۇى  تەلە  قىلىش خارلىقىۇى  ئازمد قىلىۇۇ. مانا ئۇنىڭۇى  قورقۇش  تى  ۋە ئۇنى

بۇ ھەقىقىي ئىززەت ۋە ئالىي ش    ەرەپتۇر. ھەقىقەتەن بارلىق ئىچكى ۋە تاش    قى 
ئىەادەتلەر مەقەۇل بولۇش ى ۋە تاكامۇللىشىشى تەۋھىۇكە باغلىق بولىۇۇ. تەۋھىۇ 

 ۋە ئىبالس كۈچەيگەنۇىال بارلىق ئەمەللىرىمىز مۇكەممەللىشىۇۇ.
ىۇ ئىنس  اننى ياخش  ى ئەمەللەرنى قىلىش  يامان ئىش  الرنى تەرك س  ا  تەۋھ

ە ۋ ە س ەۋر قىلىشقا ئۈنۇەيۇۇ. ئىمانىئېتىش كە يېتەكلەيۇۇ ۋە مۇس ىەەت يەتكەنۇ
تەۋھى ۇى س    ا  بولغان كىش    ى ئۆز رەبەىنىي س    اۋمبى ۋە رمزىلىقىنى ئۈمىۇ 
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ائاالنىي ئىە ادەت ئۇنىڭغ ا ئېغىر كەلمەيۇۇ. ئالالھ ت-ت ائەت  قىلغ انلىقى ئۈچۈن
غەزىپى ۋە ئازمبىۇى  قورققانلىقى ئۈچۈن نەپس   ى خاھىش   ىغا ئەگىش   ى  گۇناھ 

 مەئسىيەتلەرنى سادىر قىلمايۇۇ.
سائادەتلىك بولۇشنىي ئاساسى  ئىسالم -دېمەك تەۋھىۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەخ 

ئۈممەتلىرىنىي بىرلىكى  ئىتتىپاقلىقىنىي ئۇلىۇۇر. ش  ېرىك ۋە خۇرمپاتلىق بولس  ا 
 سىزلىكنىي سەۋەبى  بۆلۈنۈش ۋە تەپرىقىچىلىكنىي مەنەەسىۇۇر.بەخت

تەۋھى ۇ مۇس    ۇلم انالرنىي قەلەىگە تىكىلگەن بىر تۈ  كۆچەت. ئۇ پەقەت 
بارمقسانلىشى  مەزمۇتلىشىۇۇ. -ئىەادەت سۈيى بىلەن سۇغۇرۇلغانۇىال بۈك-تائەت

 ە ئۇنىيش   ۇنىي بىلەن مۇس   ۇلمانالرنىي ئۆز پەرۋەردىگارىغا بولغان مۇھەبەىتى ۋ
ل ۈرەھمىتىگە نائىل بولۇش ئىشەنچى ئاشىۇۇ. ھەممە ئىشلىرىۇم ئالالھقا تەۋەكك

 قىلىۇىغان بولىۇۇ. 

 قانداق قىلغاندا تەۋھىدنى قەلبىمىزدە مۇستەھكەم ئورنىتااليمىز؟
-. ئ الالھ تائاالنىي دەرگاھىۇىكى كاتتا نېئمەتلەرگە رىغەەتلىنى   تائەت0

-ئ الالھ ت ائ االنىي ئازمبىۇى  قورقۇ   گۇناھ ئىە ادەتلەرنى كۆ  قىلىش    ىمىز 
 مەئسىيەتلەرنى تەرك ئېتىشىمىز الزىم.

زېمىننىي يارىتىلىشى ئۈستىۇە تەپەككۇر يۈرگۈزۈشىمىز  ئالالھ -. ئاسمان4
سۈپەتلىرىنى ۋە ئۇ سۈپەتلەرنىي مەنتىقىلىق چۈشەنچىلىرىنى -تائاالنىي ئىس ىم

 ۇنۇمق دەيۇۇ:ئالالھ تائاال م ئىلمىي تونۇشىمىز الزىم.

اٍت  إِنَّ ِف ﴿ ارِ ليـَ َّهـَ ِل وَِا رِْض وَاْختاِلَِف اللَّيـْ
َ
اوَاِت وَاْل مـَ ــَّ ِيَن يَْذُكُروَن الَل قِيَاًما  َخلِْق الس ْوِِل اْلْلَاِب اَّلَّ

ُ ْلِّ
رِْض َربَّنَا َما وَقُُعوًدا

َ
َماوَاِت وَاْل ُروَن ِف َخلِْق السَّ َ ُجنُوبِهِْم َويَتََفكَّ َّارِ  ولَََعَ   ﴾َخلَْقَت َهذا بَاِطالً ُسبَْحانََك فَقِنَا َعَذاَب ِا

شۈبھىسىزكى، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ ﴿ 
نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئەلۋەتتە روشەن دەلىللەر بار. ئۇالر ئۆرە 

ئالالھنى ئەسلەپ تۇرىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ 
ۇنى ئى رەببىمىز! ب»زېمىننىڭ يارتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ. )ئۇالر ئېيتىدۇ( 

/ ئال  سۈرە-5) ﴾بىكار ياراتمىدىڭ. سەن پاكتۇرسەن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن
 (ئايەت-242،-243ئىمران 
بىلەن ئەمەل  ئىلىم ئۆگىنىش  . ج  انلىق ئىزدىنى     بىلىم ئىگىلە 9
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 قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشىمىز كېرەك. 
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:  

ةُ  ] َّافُِع ، وَِعلٌْم لََعَ اللَِّساِن فََذلَِك ُحجَّ  [ َعزَّ وََجلِّ لََعَ ابِْن آَدمَ  اللِ  الْعِلُْم ِعلَْماِن : ِعلٌْم ِف الَْقلِْب فََذلَِك الْعِلُْم ِا
ئىلىم ئىككى خىسل بولىسدۇ، بىرى قەلبتىكى ئىلىم، ئۇ پايدىلىق ئىلىم. يەنە بىر ”

تىسلسسدىسكسى ئىسلىم، ئۇ ئسسالالھ تسسائسساالنىسسڭ ئسسادەم ئەۋالدلىرى ئۈسسسسستىسسدىكى 
 (رىۋايەت قىلغان يرمىزىې)ت “ھۆججىتىدۇر.

. مۇس    ۇلمان بولۇش    قا ش    ەرت قىلىنغان ئىەادەتلەرنى ئادم قىلغاننىي 2
ر ئەلەيھىس   س   االم كۆرس   ەتكەنۇەك نەپلە ئەمەللەرنى قىلىش س   ىرتىۇم پەيغەمەە

ئ ارقىلىق ئ الالھ ت ائاالغا يېقىنلىش    ىش    ىمىز  قەلەىمىز ۋە تىلىمىز بىلەن 
دمۋمملىق ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش ىمىز  ئالالھ تائاال بىلەن قەلەىمىز ئارىسىنى 

 توسۇ  تۇرىۇىغان بارلىق ئىشالردى  يىرمق بولۇشىمىز الزىم.
ۇ ھ ۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنغ  ان ھەدىس    تە پەيغەمەەر ئەب 

ئالالھ تائاال ئېيتىدۇكى، بەندەم ماڭا زىكىر ئېيتىپ، »ئەلەيھىس    س    االم مۇنۇمق دەيۇۇ: 
 (نرىۋايەت قىلغا )بۇخارىي« ئىككى لېۋى مىدىرالپال تۇرسا، مەن ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولىمەن

ي  اكى ھېس قىاللمىغ  ان  ېس قىاللىغ  ان ۋە. ئ  الالھ ت  ائ  االنى  ي بىز ھ4
نېئمەتلىرى ئۈس   تىۇە  ئۇنىي ئۆز بەنۇىلىرىگە قىلغان ئىنئامى ۋە ياخش   ىلىقى 

 ئۈستىۇە پىكىر يۈرگۈزۈشىمىز كېرەك.ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:

واْ نِْعَمَت اللِ لَ ُُتُْصوَها﴿ تْلُُموهُ َوإِن َتُعدُّ
َ
ن ُُكِّ َما َسأ   ﴾َوآتَاُكم مِّ

ئالالھ سىلەرگە تىلىگەن نەرسەڭلەرنىڭ ھەممىسىنى بەردى. سىلەر ئالالھنىڭ ﴿
 ئايەت(-59سۈرە / ئىبراھىم -29) ﴾نېمىتىنى ساناپ تۈگىتەلمەيسىلەر

ش   ۇنۇمقال ئالالھ تائاالنىي ئورۇنالش   تۇرۇش   ىغا رمزى بولۇش   ىمىز  ئالالھ تائاالنىي 
 ىز الزىم. ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:نېئمىتىگە نائىل بولغانۇم مىننەتۇمرلىق بىلۇۈرۈشىم

نَا آتِيَك ﴿
َ
َن الِْكَتاِب أ ِي ِعنَدُه ِعلٌْم مِّ ا َرآهُ ُمْسَتِقرًّا ِعنَدهُ قَاَل  قَاَل اَّلَّ ن يَْرتَدَّ إَِِلَْك َطْرفَُك فَلَمَّ

َ
بِِه َقْبَل أ

ْكُفُر َوَمن َشكَ 
َ
ْم أ

َ
ْشُكُر أ

َ
أ
َ
َْفِسِه َوَمن َكَفَر فَإِنَّ َرِّبِّ َغِنٌّ َكِريمٌ  َر فَإِنََّما يَْشُكرُ َهَذا مِن فَْضِل َرِّبِّ ِِلَْبلَُوِن أ ِِ﴾    

 -ئۇنى مەن ساڭا كۆزۈڭنى يۇمۇپ» :ىن چوڭقۇر بىلىم ئالغان بىرەيلەنساماۋى كىتابت﴿
دېدى )ئۇ دۇئا قىلىۋىدى، تەخت دەرھال سۇلەيماننىڭ ئالدىدا « ئاچقۇچە ئېلىپ كېلىمەن

بۇ » ەيمان ئۇ تەختنىڭ ئۆزىنىڭ ئالدىدا تۇرغانلىقىنى كۆرگەندە:ھازىر بولدى(. سۇل
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تۇزكورلۇق قىالمدۇ دەپ سىناش ئۈچۈن ماڭا رىمنىڭ مېنى شۈكۈر قىالمدۇ ياكى پەرۋەردىگا
تى ئۈچۈن قىلغان بولىدۇ، ەقىلغان ئېھسانىدۇر. كىمكى شۈكۈر قىلىدىكەن، ئۇ ئۆزىنىڭ مەنپەئ

ش كېرەككى( ھەقىقەتەن پەرۋەردىگارىم )ئۇنىڭ شۈكۈر كىمكى تۇزكورلۇق قىلىدىكەن، )بىلى
 ئايەت(-93سۈرە / نەمل -20)  ﴾«قىلىشىدىن( بىھاجەت، كەرىمى كەڭ زاتتۇر

مۇس    ىەەتكە دۇچار بولغانۇم بولس    ا س    ەۋر قىلى   ئالالھنىي ھۆكمىگە 
 رمزىلىقىمىزنى بىلۇۈرۈشىمىز الزىم. ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ: 

ِ الُْمْؤِمُنونَ  َنا إِلَّ َما َكَتَب قُل لَّن يُِصيبَ ﴿
َا ُهَو َمْولَنَا َولََعَ اللِ فَْلَيَتَوَّكَّ َِ  ﴾الُل 

بىزگە پەقەت ئالالھنىڭ تەقدىر قىلغان نەرسىسى كېلىدۇ، ئالالھ بىزنىڭ »ئېيتقىنكى، ﴿
 (ئايەت-32/ تەۋبە  سۈرە-4) ﴾«لەر ئالالھقىال تەۋەككۈل قىلسۇنمۇئمىنمەدەتكارىمىزدۇر. 

ْسَوةٌ ﴿.6
ُ
َِّمن َكَن يَرُْجو الَل َواِْلَْوَم اْلِخَر َوَذَكَر الَل َكثِْيًا لََقْد َكَن لَُكْم ِف َرُسوِل اللِ أ   ﴾َحَسَنٌة ل

سىلەرگە __ ئالالھتىن، ئاخىرەت كۈنىدىن ئۈمىد كۈتكەن ۋە ئالالھنى كۆپ ياد ﴿
 (ئايەت-22/ ئەھزاب  سۈرە-55)  ﴾ئەتكەنلەرگە رەسۇلۇلالھ ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر

كىچى  ك -ئ  ايەت كەرىم  ۇە كۆرس    ىتىلگەن  ۇەك  ب  ارلىق چوڭيۇقىرىقى 
ئىش لىرىمىزدم پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنى ئۈلگە قىلىشىمىز  شۇنۇمقال ئالالھنىي 
ئىبالس  مەن ۋە س  الىھ بەنۇىلىرىگە كۆپرەك ئارىلىش  ى   ئۇالرنىي س  ۆزى ۋە گۈزەل 

رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  ۇش    ىمىز الزىم. ئەبۇ ھئەخالقلىرى  ۇى  مەنپەئەتلىنى
 رى ميەت قىلىنغان بىر ھەدىستە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: 

َحُدكْم َمْن ُُيَالُِل لرَُّجُل لََعَ ِديِن َخلِيْ اَ ]
َ
 [ لِِه، فَلَْيْنُظْر أ

الر ڭربىرىھە ڭىرنەا، سىلۇڭ. شۇباغلىق بولىد ەدىيانىتىگ ڭدىيانىتى دوستىنى ڭكىشىنى”
  (ت قىلغانەايۋرمىزىي رىېت ۋەد ۋۇدا ۇبەئ) “ن.ۇن دوستلىشىدىغانلىقىغا قارىسەكىم بىل
. بىھۇدە س   ۆز ۋە پائالىيەتلەردى  س   اقلىنىش   ىمىز كېرەك. ئەبۇ ھۇرەيرە 0

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنغان بىر ھەدىس   تە پەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم 
 مۇنۇمق دەيۇۇ:

ْو ِِلَصُمْت باللِ َكَن يُْؤِمُن َمْن ]
َ
 )َرَواهُ الُْمْسلِم( [َواِْلْوِم الِخِر، فلْيُقْل خْياً أ

 تۈكۈن ياكى سۇز قىلسۆياخشى س ەنسەئىش ەنىگۈت كەئاخىر ۋەتائاالغا  ھكىمكى ئالال”
 (ت قىلغانەايۋسلىم رىۇم)   “ن.ۇقىلس

رە رەيۇم. ئەبۇ ھكېچەكلىرىمىزنى پاكلىش  ىمىز الزى-ئىچمەك  كىيىم-يېمەك
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنغان بىر ھەدىس   تە پەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم 
 مۇنۇمق دەيۇۇ:

 الَل ْقبُل إلَّ طيِّباً، َوإنَّ طيٌِّب ل يَ الَل أيَُّها اَِّاُس إنَّ ] 
َ
َمر بِِه الُمرْسلَِْي، َفَقال تََعال: )يَا أَمر الُمؤمِنَِْي بَِما أ

يِّباِت وَ  أيُّها ِيَن آمنُوا ُكُوا مَِن َطيِّبَات َما رزَْقنَاُكمْ  وَقَال تَعاَل:  اً وا َصاِْل لُ مَ اعْ الرُّْسُل ُكُوا مَِن الطَّ يَُّها اَّلَّ
َ
 [  (يَا أ

 ھ، ئالالۇل قىلىدۇااللنى( قوبھرسىنىال )ەر، پاك نۇپاكت ھر! ئالالەئى كىشىل”
تائاال  ھدى. ئالالۇيرۇنى بۇش ۇرگىمەئمىنلۇ، مغان بولساۇيرۇمىنى بېن ەرگەرلەمبەيغەپ
 ،﴾الرڭلنى قىلىەمەياخشى ئھاالل نەرسىلەرنى يەڭالر، ر، ەرلەمبەيغەئى پ﴿: ەرگەرلەمبەيغەپ
ن ەرگەرىزىق قىلىپ ب ەرگەر! بىز سىلەيتقان كىشىلېئى ئىمان ئ›: ەرگەئمىنلۇن بولسا، مەگېد

 (ت قىلغانەايۋسلىم رىۇم)  .“دىې، د(ئايەت-32سۈرە -25) ‹الرەڭردىن يەرسىلەن ھاالل
 ئالالھ تائاال يەنە مۇنۇمق دېۇى:

ِيَن آَمُنواْ ﴿ يَُّها اَّلَّ
َ
  ﴾وَاْشُكُرواْ للِ إِن ُكنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ  ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكمْ  ُكُواْ يَا أ
 يەڭالر، ئەگەر ئالالھقىال ئى مۇئمىنلەر! بىز سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن ھاالل نەرسىلەردىن﴿

 ئايەت( -202سۈرە / بەقەرە -2) ﴾، ئالالھقا شۈكۈر قىلىڭالربولساڭالرقۇلچىلىق قىلىدىغان 
. گۇناھ ئۆتكۈزگىنىمىزدە دەرھال ئالالھ تائاالغا تەۋبە قىلىش  ىمىز ۋە ئۇنىڭغا 8

الھۇ ەلكاپپارەت بولىۇىغان ياخش  ى ئەمەللەرنى قىلىش  ىمىز الزىم. ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىي
 ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنىۇۇكى  پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:

ْذنََب، َكنَْت ]
َ
 [ْت فَإِْن زَاَد زَادَ  َسْوَداُء ِف قَلْبِِه فَإِْن تَاَب َونََزَع وَاْسَتْغَفَر، ُصِقَل فَلُْبهُ  نُْكتَةٌ إِنَّ الُْمْؤمَِن، إَِذا أ

قىلسا ئۇنىڭ قەلبىدە قارا داغ پەيدا بولىدۇ. ئەگەر شۈبھىسىزكى، مۇئمىن كىشى گۇناھ ”
گۇناھىدىن يېنىپ تەۋبە قىلىپ مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ئۇنىڭ قەلبى پارقىرايدۇ. ئەگەر گۇناھىنى 

 (رىۋايەت قىلغان )ئىبنى ماجە“ يەنە قىلىۋەرسە قارا داغ كۆپىيىدۇ
ۇم  كېتىش بولۇ   ر قىلغان قارىىئالالھ تائاال ئۆز كىتابىۇم زىكئىش مانا ش  ۇ  

 بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنۇمق دەيۇۇ:
ا َكنُوا يَْكِسُبونَ ﴿   ﴾ّلََكَّ بَْل َراَن لََعَ قُلُوبِِهم مَّ
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئەمەلىيەتتە ئۇالر گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن كۆڭلى قارا بولۇپ ﴿

 (ئايەت-29/ مۇتەففىتىن  سۈرە-55)    ﴾كەتكەنلەردۇر
 :  يەنە مۇنۇمق دەيۇۇئالالھ تائاال

  ﴾َوَمن تَاَب وََعِمَل َصاِْلًا فَإِنَُّه َيُتوُب إَِل اللِ َمَتابًا﴿
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 ﴾كىمكى تەۋبە قىلىدىكەن ۋە قىلمىشىنى تۈزەيدىكەن، ئۇ ھەقىقەتەن ئالالھقا يۈزلەنگەن بولىدۇ﴿
 (ئايەت-02/ فۇرقان  سۈرە-23)

مەنى ى كېس  ەللەردى   . قەلەىمىزنى ئۆچمەنلىك  ھەس  ەت  كىەىر قاتارلىق3
 ئىتتىپاق بولۇش  ىمىز-ئىناق ئۆزئارم د س  تانە خالى بولۇش  ىمىز   پاكلىش  ىمىز  

ئ اب ۇۇلال ئىەنى ئەمرۇ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنىۇۇكى  ئۇ مۇنۇمق الزىم. 
دەيۇۇ: رەس  ۇلۇلالھتى  كىش  ىلەرنىي قايس  ىس  ى ئەڭ پەزىلەتلىك دە  س  ورملغانۇم  

 : مق دېگەنمۇنۇ رەسۇلۇلالھ

َِّقيِّث]  [لَ إِثَْم فِيِه َولَ بَْْغَ َولَ ِغلَّ َولَ َحَسدَ  ُهَو اتلَِِّقُّ ِا
گۇناھ قىلمايدىغان، باشسسسقىالرغا زۇلۇم قىلمايدىغان، قەلبىدە  دىيانەتلىك،-پساك تەقۋادار،”

  (رىۋايەت قىلغان )ئىبنى ماجە  “.ئۆچمەنلىك، ھەسەت بولمىغان راستچىل كىشىلەر
 . ئالالھ تائاالنىي: 01 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف ﴿
ْ
َْْيِ َويَأ

ْ
مٌَّة يَْدُعوَن إَِل اَل

ُ
ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  َوتْلَُكن مِّنُكْم أ

ُ
  ﴾َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ وَأ

سىلەرنىڭ ئاراڭالردا كىشىلەرنى خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغا ﴿
 ﴾يامان ئىشالردىن توسىدىغان بىر جامائە بولسۇنال ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر بۇيرۇپ،

 (ئايەت-239/ ئال ئىمران  سۈرە-5)
بۇيرۇقىغا ئىتائەت قىلى   كىش    ىلەرنى ياخش    ى  ئالالھ تائاالنىي يۇقىرىقى

   يامان ئىشالردى  چەكلىشىمىز الزىم.يېتەكلە ئىشالرغا 
قەلەىۇە مۇكەممەللەشسە  ئالالھ ئۇ كىشىگە ئىماننى  تەۋھىۇ ئىنس ان  دېمەك

-ھەممى  ۇى  س    ۆيۈملۈك كۆرس    ىتى     ئۇنى دىل  ۇم كۆركەم قىلى  ۇۇ. گۇن  اھ
 ئۇنىيقىلىۇۇ.  مەئس    ىيەتلەردى  يىرگەنۇۈرۈ  توغرم يولۇم ما غۇچىالرنىي قاتارىۇم

 ساۋمبىنى ھەسسىلە  بېرىۇۇ.-ئەجىر  ئازغىنە ئەمەللىرىنى كۆ  ھېسابال 
لىۇى  ئىش كېلىۇىغان  وشۇ تەۋھىۇال بىز مۇسۇلمانالرنى كەڭ قورساق  قئەنە 

يارمملىق  جەمئىيىتىمىزنىي ئىناقلىقى ۋە تەرەققىياتىغا ھەس  س  ە قوش  االيۇىغان 
 كىشىلەردى  قىلىۇۇ.

ئالالھ ھەممىمىزگە مۇس    تەھكەم تەۋرەنمەس ئىمان ئاتا قىلغاي! بۇ دۇنيادى  
  ىلغاي  ئامى !ئىمان بىلەن كېتىشىمىزنى نېسى  ق



 

39 

 كۈنى )جۈمە(-04ئاينىي -8
 

 ئىسالم دىنى كەڭ قورساق بولۇشنى تەشەببۇس قىلىدۇ
 

 يمِ حِ الرَّ  نِ ْح الرَّ  اللِ  ِمْسِب
ْنفُ 

َ
وِر أ ُ َعلَْيِه َوَنُعوُذ بِاللِ ِمْن ُُشُ َتِعيُنُه َونَْسَتْغِفرُهُ َوَنَتَوَّكَّ َْمَد للِ ََنَْمُدهُ َونَسـْ  َسيَِّئاِت نْ ِسَنا َومِ اِنَّ اْلْ

ْن لَ اََِلَ إِلَّ الُل وَحْ 
َ
َهُد أ لِْل فَالَ َهاِدَي ََلُ نَشــْ لَّ ََلُ وَمْن يُضــْ َا َمْن َيْهِد الُل فَالَ ُمضــِ ِِ ْعَما

َ
َدهُ لَ َُشِيَك ََلُ أ

ًد َعْبُدهُ َوَرُسوَُلُ َصّلَّ الُل َعلَْيِه وََسلََّم َولََعَ آَِلِ  نَّ ُُمَمَّ
َ
ا َبْعُد: َونَْشَهُد أ مَّ

َ
يِن أ  َوَصْحبِِه َوَمْن تَبَِعُه اَِل يَْوِم اَلِّ

 : دەيۇۇ ۇنۇمقئالال تائاال م
ــِه َْجِيًعا َوَل َتَفرَّقُوا﴿ لََّف َبْْيَ  َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَـّ

َ
ْعَداًء فَأ

َ
ــِه َعلَْيُكْم إِْذ ُكنُتْم أ َواْذُكُروا نِْعَمَت اللَـّ

َبحْ  صــْ
َ
ـــُه  ُتمْ قُلُوبُِكْم فَأ ُ اللَـّ لَِك يُبَِْيِّ

م
ْنَهاَكَذ نَقَذُكم ِمِّ

َ
َن اَِّارِ فَأ َفا ُحْفَرٍة ِمِّ م شــَ بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكنُتْم لََعَ

 ﴾لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدونَ 
ھەممىڭالر ئالالھنىڭ ئارغامچىسىغا مەھكەم ئېسىلىڭالر، بۆلۈنمەڭالر، ئالالھنىڭ ﴿

دا سسسىلەر ئۆزئارا دۈشسسمەن تىن نېمىتىنى ئېسسسىڭالردا تۇتۇڭالر. ئۆز ۋاقسسسىلەرگە بەرگە
ئىدىڭالر، ئالالھ دىلىڭالرنى بىرلەشسسستۈردى، ئالالھنىڭ نېمىتى بىلەن ئۆزئارا قېرىنداش 

)ئىسسسالم  نىبولدۇڭالرال سسسىلەر چوڭقۇر دوزاخنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر، ئالالھ سسسىلەر
نىڭ ھىدايەت تېپىشسسسسىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ ئسارقىلىق( ئۇنىڭسدىن قۇتقۇزدى. سسسسسىلەر

 ئايەت(-235ئال ئىمران / سۈرە -5) ﴾ئايەتلىرىنى سىلەرگە مانا مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ

يۇقىرىقى ئايەتتە دە  ئۆتۈلگىنىۇەك ئىتتىپاقلىق نى اتلىققا ئېرىشىشنىي 
ئىتتىپاق ئۆتۈش بولس   ا ئالالھ تائاالنىي بىز -ئاس   اس   ىي مەنەەس   ى  ئىناق

ۈكلەنگەن انالردى  كۈتكەن تەلىپى  مۇس    ۇلمانالرنىي ئۈس    تىگە يمۇس    ۇلم 
جەننەتكە كىرىش  نىي ئاچقۇچى. بۇ  مەجەۇرىيەت ۋە د زمختى  ئوتىۇى  قۇتۇلۇ 

 ھەقتە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن:
ِب ُهَريَْرةَ َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل قَاَل رَُسوُل اللِ َصّلَّ الُل َعلَ ”

َ
َنََّة َحّتَّ تُْؤِمُنوا َعْن أ

ْ
ْيِه وََسلََّم : لَ تَْدُخلُوَن اْل

الََم بَيْ  فُْشوا السَّ
َ
ٍء إَِذا َفَعلُْتُموهُ َُتَابَبْتُْم  أ ُدلُُّكْم لََعَ ََشْ

َ
لَ أ

َ
 لُِم(َنُكْم.   )َروَاهُ الُْمْس َولَ تُْؤمِنُوا َحّتَّ َُتَابُّوا أ
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ۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رى”
مۇنداق دېگەن : سسسىلەر مۇئمىن بولمىغۇچە جەننەتكە كىرەلمەيسسسىلەر، ئۆزئارا ياخشسسى 

ئارا ياخشى لەرگە ئەگەر سىلەر قىلساڭالر ئۆزكۆرۈشسمىگۈچە مۇئمىن بواللمايسسىلەر، سى
ى قانات كۆرۈشسسسىدىغان بىر ئىشسسسنى كۆرسسسسىتىپ قويايمۇ؟ سسسسىلەر ئۆزئارا سسسساالمن

 )مۇسلىم رىۋايەت قىلغان( “يايدۇرۇڭالر.

)ئەس  س  االمۇ  «الســالم عليكم»ئارم كۆرۈش  كەنۇە ش  ۇ الش  قا مۇس  ۇلمانالر ئۆز
كۆرىش    ىش    ىمىز  بۇ  ىش    ى ئارم ئامانلىق تىلدە  ئالالھتى  ئۆزئەلەيكۇم( 

دە  قويۇش بىلەنال كۇپ  ايىلىنى  ۇىغ  ان  ئېغىزىمىزدم ئ  ام  انلىق تىلەش پەقەت
 «الســـالم عليكم»بولۇ  ق الماس    تى  ھەدىس    تە دېيىلگەنۇەك قۇرۇق تىلەك 

دېگەن « ئامان قىلس  ۇن-ئالالھ س  ىلەرنى تېنچ»يەنى  )ئەس  س  االمۇ ئەلەيكۇم(
مەقس    ەت ن ى دى ل ى  تىلى ۋە ھەرىكىتى بىلەن ئەمەلىيەتتە -ەمەن غئ ۇل ۇ

لىك  مە گۈلۈك نېئمەت-كۆرس    ىتى    ئ الالھنى ي بىزگە تەيي ارلىغ ان ن ازۇ
نىي ۇۆرسىتىشىمىز ئىنتايى  زۆرۈردۇر. بش كە تىرىش چانلىق كجەننىتىگە كىرى

-بىربىرىنى ياخش  ى كۆرۈشى  -كىش ىلەرنىي ئۆزئارم بىر ي مەقس ىتىئاس اس ى
ق شۇ ئارقىلىبىرى بىلەن ئىناق  ئىتتىپاق ئۆتۈش  ى -بىرىگە كۆيۈنىش ى  بىر

مۇھەبەەت  -ن چلىقنى قولغ  ا كەلتۈرۈش    تۇر  ئىس    الم دىنى  ۇم مېھىرى ت
ى كۈچەيتىش تەلە  قىلىنىۇۇ  ئىتتىپاقس  ىزلىق  ئىبتىال  ۋە ئىتتىپاقلىقن

ماجرم قىلىش   تى  قاتتىق ئاگاھالنۇۇرىۇۇ  چۈنكى ئىبتىال  ئىس   الم -جېۇەل
ئ ۈم مى تى ن ى ۋەي رمن قى لى  ۇۇ  ئى ل گى  رى  ك  ى ئ  ۈم  مەت  لەرمۇ ئىبتىال   

 بىز. ئۇچرىغانياكى ئالالھنىي ئازمبىغا ئ ازمبىنى تارتقان  ئىتتىپ اقس    ىزلىق
ش    ارمئى  ھازىرال  بەرگەنۇە  ئۇالر  قۇاليلىق لىش    ى  باش    قىالرغائىبتىالپ

ئۆزلىرىنى ي رەزىل مەقس    ەتلىرىگە ناھايىتى ئاس    ان يېتەلەيۇۇ. ئالالھ تائاال 
 ئىبتىالپلىشىشنىي زىيىنى ھەققىۇە مۇنۇمق دەيۇۇ:

ُيُ ﴿ َه َوَرُسوََلُ َوَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوتَْذَهَب رِ ِطيُعوا اللَـّ
َ
وا ُكمْ وَأ ابِِريَن  َواْصِبُ َه َمَع الصَّ    ﴾إِنَّ اللَـّ

ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرىگە ئىتائەت قىلىڭالر، ئىستالپ قىلىشماڭالر، ﴿تەرجىمىسى: 
قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇال سەۋر قىلىڭالر، ئالالھ -بولمىسسا، ئاجىزلىشىپ قالىسىلەر، كۈچ
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 ئايەت(-95سۈرە / ئەنفال -5) ﴾ىدۇرھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىلل

دېگەنلىك “ نچلىقىبويس  ۇنۇش  ت”ئەرەبچە س  ۆز بولۇ   مەنىس  ى “ ئىس  الم”
 «چلىق تەرەپۇمرىبويس  ۇنغۇچى  تىن»دېگەن س  ۆز بولس  ا “ مۇس  ۇلمان”بولىۇۇ  

ان نچلىققا ئىنتىلىۇىغىدېگەن مەنىۇە بولۇ   ئالالھ تائاالغا بويس  ۇنىۇىغان ۋە ت
ئىلگىرى بولۇش    تى   ەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االم پەيغەمەەرئادەم دېگەنلىك  پ

نچلىق ىدى  ئىەارەت ت «ئىس  الم»كېيى  بولس  ۇن ئۆمۈر بويى  بولس  ۇن ياكى
 نچلىقنى نەقەدەر س  ۆيىۇىغانلىقىنىىقىلغان ۋە ئىس  المنىي ت بدىنىنى تەرغى

 ئەمەلىيىتىۇە كۆرسەتكەن. ئۆز
ِب ُهَرْيَرةَ َرِِضَ الُل َعْنُه قَ 

َ
لَِم ]َعْن أ ــَ لُِم َمْن س ــْ لََّم: اَلُْمس ــَ ّلَّ الُل َعلَْيِه وَس ــَ وُل اللِ ص ــُ اَل قَاَل َرس

مِ الُْمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه 
َ
ْمَوالِِهْم[َويَِدهِ َوالُْمْؤِمُن َمْن أ

َ
 َنُه اَِّاُس لََعَ ِدَمائِِهْم وَأ

ان كىشىدۇر. كامىل مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ تىلى ۋە قولىدىن ئەمىن بولغسس كامىل مۇسۇلمان ”
 “ مۈلكى ۋە جانلىرىغا ئەمىنلىك ئېلىپ كەلگەن كىشىدۇر.-كىشىلەرنىڭ مال سسمۇئمىن 

نى نچلىقىھەدىس  تى  كۆرۈۋېلىش  قا بولىۇۇكى  ئىس  الم دىنىمىز تيوقارقى 
نچلىقق  ا ئىنتىلىش بولس      ا ئىس    الم ىتەش    ەبەۇس قىلى  ۇىغ  ان دى . ت

 ا تېگىشلىك تۈ  خىسلەت.رىنسىپلىرىنىي بىرى  مۇسۇلمانالردم بولۇشقپ
نى ئىتتىپاق بولۇش    ى-ئىناقئىس    الم دىنىمىز مۇس    ۇلمانالرنىي ئۆزئارم 

ەبەۇس نچ ئۆتۈشنى تەشىتەشەبەۇس قىلىپال قالماي  باشقا مىللەتلەر بىلەنمۇ ت
 دە مۇنۇمق دەيۇۇ:«قۇرئان كەرىم»قىلىۇۇ  ئالالھ تائاال 

يَُّها اَِّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ِمِّن﴿
َ
ا أ ُعوًبا َوَقَبائَِل تِلََعاَرفُوا يـَ نََثم وََجَعلَْناُكْم شـــُ

ُ
ْكَرَمُكْم  َذَكٍر وَأ

َ
إِنَّ أ

ْتَقاُكمْ 
َ
ِه أ َه َعلِيٌم َخبِْيٌ  ِعنَد اللَـّ    ﴾إِنَّ اللَـّ

ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن )ئادەم بىلەن ھەۋۋادىن ئىبارەت( بىر ئەر، ﴿
تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق  بىر ئايالدىن ياراتتۇق، ئۆزئارا

قىلسدۇق، ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغسانلىرىڭالر ئسالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك 
 ﴾ھېسسسابلىنىسسسىلەر. ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر

 ئايەت(-25سۈرە / ھۇجۇرات -94)

  ياخشى ئىش  ياخشى خۇلۇقالر ئىسالم دىنىمىزنىي يۈكسەك قېرىنۇمشالر! ئادىللىق
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 :دە ئېيتىۇۇكى« قۇرئان كەرىم»نىشانلىرىۇى  بىرى. ھەق سۇبھانەھۇ ۋەتائاال مۇبارەك 
َاِهلِْيَ ﴿

ْ
ْعرِْض َعِن اْل

َ
ُمْر بِالُْعْرِف وَأ

ْ
 ﴾ُخِذ الَْعْفَو وَأ

  ﴾ىلەن تەڭ بولمىغىن )ئادەملەرنى( كەچۈرگىن، ياخشىلىققا بۇيرۇغىن، نادانالر ب ﴿
 ئايەت(-244سۈرە / ئەئراف -0)

لرِّْفَق  ا]َعْن ََعئَِشَة َرِِضَ الُل َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلَّ الُل َعلَْيِه وََسلََّم: اِنَّ الَل َرفِيٌق ُُيِبُّ 
ْمِر ُكِِّه[   )رواه الخاري(

َ
 ِِف اْْل

اق دەيدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: ئائىشسە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇند”
مۇاليىملىق ئالالھنىڭ سسۈپەتلىرىدىن بولۇپ، ھەر قانداق ئىشتا مۇاليىم بولغان كىشىنى 

 )بۇخارىي رىۋايەت قىلغان(“ ئالالھ تائاال ياقتۇرىدۇ.

نچلىق ۋە ئىتتىپاقلىقنىي ئالۇىنقى تى -كەڭ قورس  اقلىق ۋە چۈش  ىنىش
كىشىلەرگە ياخشى مۇئامىلە قىلىش  ياخشىلىق قىلىش   ش ەرتى ۋە ئاس اسى.

ۇ  بىرى بول لەردى ئىس الم دىنىۇىكى يۈكس ەك ئېسىل پەزىلەتبولۇش  ئەپۇچان
دىكى كۆپلىگەن ئايەتلەردە بۇ گۈزەل ئەخالقنىي « قۇرئان كەرىم»ھېسابلىنىۇۇ  

   ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنۇمق دەيۇۇ: قەي  قىلىنغان مۇھىملىقى
ُه َغُفوٌر رَِّحيمٌ وَ ﴿  ُه لَُكْم َواللَـّ ن َيْغِفَر اللَـّ

َ
َل ُُتِبُّوَن أ

َ
 ﴾ ِْلَْعُفوا َوِْلَْصَفُحوا أ

ئۇالرنى ئەپۇ قىلسسۇن، كەچۈرسسسۇن. ئالالھنىڭ سسسىلەرگە مەغپىرەت قىلىشىنى  ﴿
-29) ﴾ياقتۇرمامسىلەر؟ ئالالھ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

 ئايەت( -22نۇر  سۈرە /

اءِ َوالُْمنَكِر َواْلَ ﴿ ــَ م َعِن الَْفْحش ََ م َويَْن ََ اِن َوإِيَتاءِ ِذي الُْقْر ــَ ُمُر بِالَْعْدِل َواْْلِْحس
ْ
ـــَه يَأ  ْْغِ إِنَّ اللَـّ

ُرونَ   ﴾يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
 اردەمئالالھ ھەقىقەتەن ئادىل بولۇشسسقا، ياخشسسىلىق قىلىشسسقا، يېقىن تۇغقانالرغا ي﴿

ھەرىكەتلەردىن، يامان ئىشالردىن ۋە زۇلۇم قىلىشتىن -بېرىشسكە بۇيرۇيدۇال قەبى  سۆز
  ﴾نەسىھەت قىلىدۇ-بۇل قىلسسۇن دەپ، ئالالھ سسىلەرگە پەندوتوسسىدۇ. نەسسىھەتنى ق

 ئايەت(-43سۈرە / نەھل -25)

غا ئىنس  انپەرۋەرلىك ر ھى ىنس  انالرئىس  الم دىنى كەڭ قورس  اق بولۇش  نى  ئ
 امىلە قىلىشنى تەشەبەۇس قىلىۇۇ.بىلەن مۇئ
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وِل اللِ َصّلَّ الُل َعلَْيِه وََسلََّم قَاَل : َمْن يَْضَمْن ِِل َما ْعٍد َرِِضَ الُل َعْنُه َعْن َرسـُ ْهِل بِْن سـَ  ]َعْن سـَ
) َنََّة[  )َرَواهُ اْلَُخارِيُّ

ْ
ْضَمْن ََلُ اْل

َ
 َبْْيَ ِْلَْيْيِه َوَما َبْْيَ رِْجلَْيِه أ

ئىبنى سسسسەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  سسسسەھلى”
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: كىمكى تىلى بىلەن ئەۋرىتىنى ھارامدىن ساقاليدىغانلىقىغا 

 “  كېپىللىك قىلىدىكەن، مەن ئۇنىڭ جەننەتكە كىرىشىگە كېپىللىك قىلىمەن.

ىكايەت قىلماس  لىق  ش  -تىلنى چىي س  اقالش  غەي ەتبىز بۇ ھەدىس  تى  
پاسات تارقاتماسلىق  يالغان سۆزلىمەسلىك  قارم چاپلىماسلىق  نەپسىنى -پىتنە

نى  ي ئۆزى . ئىكەنلىكىنى بىلى مالاليمىز ق  اتتىق تىزگىنلەش ئىنت  ايى  مۇھىم
ا ش  ۇ كىش  ىنىي ئېتىقادىغ ھەرىكىتىنىي گۈزەللىكىگە دىققەت قىلمىغانۇم-س  ۆز

ئۆزلۈكس    ىز  مىزنىىزنىي تەربىيەلىنىش    ىش    ۇ ا  بىز ئۆزىم يېتىۇۇ.تەس    ىر 
ھەرىكەتلىرىمىز تۈپەيلىۇى  -سۆز ئورۇنسىزكۈچەيتىش ىمىز  س ەگەك بولىشىمىز  

ئاخىرەتلىك زىيانالردى  س    اقلىنىش    ىمىز الزىم. ھەر -كېلى  چىقىۇىغان دۇنيا
-الزىم. ھەدىس  كە چى بولۇش  ىمىز ھەرىكىتىمىزگە مەس  ئۇل -بىرىمىز ئۆز س  ۆز

رىئايە قىلىۇىغان بولس    اق ئۆزىمىزگىمۇ  باش    قىالرغىمۇ  ئىبالس    ىمىز بىلەن
 ئاسايىشلىق  خاتىرجەملىك  كۆ ۈل ئازمدىلىكى بەخش ئېتەلەيمىز.

ئىس    الم دىنىمىز دۇني اۋى دى   مۇس    ۇلم انالر پۈتۈن دۇني اغا تارقالغان  
ئۆزئ  ارم ئۇالرنى  ي ھەممىس    ى دىنىي ئەقى  ۇىگە رىئ  ايە قىلىش بىلەن بىرگە 

 ۈز بېرىشنىي ئالۇىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىشى كېرەك.ي لەرنىيزىۇدىيەت
لََّم :  ــَ ّلَّ الُل َعلَْيِه وَس ــَ وُل اللِ ص ــُ ِب ُهَرْيَرةَ َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل قَاَل َرس

َ
يَْرَِض لَُكْم الَل إِنَّ ]َعْن أ

ْن َتْعُبُدوهُ َوَل  ،َويَْكرَه لَُكْم ثاََلثًا ،ثاََلثًا
َ
يًْئاَفَْيَِْض لَُكْم أ ُكوا بِِه شـــَ ِ

ُموا ِِبَْبِل  ،تُشـــْ ْن َتْعَتصـــِ
َ
للِ اوَأ

ةَ  ،لَُكْم قِيَل َوقَاَل  َويَْكرَهُ  ،ًعا َوَل َتَفرَّقُواَْجِيْ  َؤالِ  َوَكَْثَ  [   )َرَواهُ الُْمْسلُِم( الَْمالِ  َوإَِضاَعةَ  ، السُّ
ر ئەلەيھىسساالم ۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەھئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەن”

مۇنداق دېگەن: شۈبھىسىزكى ئالالھ سىلەرنىڭ مۇنداق ئۈچ ئىشىڭالردىن رازى بولىدۇ، 
ھېچ ئالالھقا  شىڭالردىن،: ئالالھقا ئىبادەت قىلىرىدۇمۇنداق ئۈچ ئىشىڭالرنى يامان كۆ

ئالالھنىڭ ئارغامچىسسسسىغا مەھكەپ نەرسسسسىنى شسسسېرىك كەلتۈرمەسسسسلىكىڭالردىن، 
چۆچەك پەيدا قىلىپ، گەپ -رازى بولىدۇال سسسۆزسسسلىكىڭالردىن ئېسسسىلىپ، بۆلۈنمە
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ە مال سوراش ۋ-ئال سورىشىڭالرنى )يەنى كىشىلەردىن پۇلوتارقىتىشىڭالرنى، كۆپ س
الرنى مېلىڭ-باشقىالرنىڭ ئىچكى سىرلىرىنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن گەپ كوچىالش( ۋە پۇل

  .“ئىسراپ قىلىشىڭالرنى يامان كۆرىدۇ
بىرەر مەس    ىلىۇە ئۆزئارم ئىبتىالپلىش    ى  قالغانۇم قۇرئانغا ۋە ئالال تائاال بىز  

ئىككىس  ىگە توغرم ئۆزىنىي ھەق پەيغەمەىرىنىي يولىغا چىي ئېس  ىلىش  قا ۋە ئۇ 
غان ۋە ئەمەل قىلغان ھالۇم قايتىش   نى ۋمجى  قىلۇى  كىتابقا دە  ئېتىقاد قىل

ىكىگە  ئ اخىرەتلى ك ي اخش    ىلىققا  پىكىر بىرل-ۋە س    ۈننەتكە ق ايتىش دۇني ا
ئىبتىالپتى  س  اقلىنىش  قا س  ەۋەب بولىۇۇ  ئالالھ بىزنى ئىتتىپاقلىققا بۇيرۇدى  

  :المپەيغەمەەر ئەلەيھىسسائەھلى كىتابالردم بۈز بەرگەن تەپرىقىچىلىقتى  توستى.

اَرهُ ، َوَمْن َكَن يُْؤِمُن بـاللِ َمْن َكَن يُْؤِمُن ]  َواِْلَْوِم اْلِخِر فَلُْيْكرِْم  بـاللِ َواِْلَْوِم اْلِخِر فَاَل يُْؤِذ جـَ
ْو ِِلَْصُمْت باللِ َضْيَفُه ، َوَمْن َكَن يُْؤِمُن 

َ
 )ُمتََّفٌق َعلَْيِه(  [َواِْلَْوِم اْلِخِر فَلَْيُقْل َخْْيًا أ

كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرىدىكەن، قوشسسنىسسسىغا ئەزىيەت »
ە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرىدىكەن، مېھمىنىنى يەتكۈزمىسۇن، كىمكى ئالالھقا ۋ

ھۆرمەت قىلسۇن، كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرىدىكەن، ياخشى 
 (بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس) دېگەن. «سۆز قىلسۇن ياكى سۈكۈت قىلسۇن

ش  ۇ ا بىز باش  قىالر بىلەن مۇئامىلە قىلىش  قانۇم  ھەدىس  نىي ر ھىغا رىئايە 
ئادىللىق بىلەن مۇئامىلە قىلى   ئىسالم دىنىنىي گۈزەل  باشقىالرغا   قىلى

قىلۇۇرۇ   كىش  ىلەر ئارم مۇناسى ەتلەرنى  يئەخالقلىرىنى ئۆزىمىزدە تولۇق جارى
قىلى     ئىن  اق جەمئىيەت بەرپ  ا قىلىش ئۈچۈن ھەممىمىز ئۆز توغرم ھەل 

 كېرەك. كۈچىمىزنى قوشۇشىمىز
)يەنى ئالالھنىي دىنىغا( چىي يېپىش   ى   بىز ئالالھنىي ئارغامچىس   ىغا 

ئ الالھ ۋە رەس    ۇلۇلالھنى ي تەلىم اتلىرىغا چى  دىلىمىزدى  ئەمەل قىلى   
ۋە ئېس    ىل ئەنئەنلىرىنى جارىي  ئىس    الم دىنىنىي كەڭ قورس    اقلىق ر ھى

س     ائ  ادەتكە مۇش    ەررە  بولى  ۇىغ  ان -ۇۇرۇ   ئىككى ئ  الەملى  ك بەخ   قىل  
  ئامى ! ! بولۇشقا تىرىشايلىمۇسۇلمانالردى  
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 كۈنى )جۈمە(-44ئاينىي -8
 

 ئىسالمدىكى ئەخالق توغرىسىدا

 الرَِّحيمِ  الرَّْحنِ اللِ  ِمْسِب
َ اَ 

ْ
َ عَ الْ  بِّ رَ  للِ  دُ مْ ْل   لََعَ  مُ الَ الســَّ وَ  ةُ الَ صــَّ الوَ  ْْيَ مِ ال

َ
 ُْشَ أ

َ
 وِ  ءِ ايَ بِ نْ ف اْْل

ْ  دٍ مَّ ا ُُمَ نَ يِّ بِ نَ ا وَ نَ دِ يِّ ســَ  ْْيَ لِ ســَ رْ مُ ال
  هِ بِ حْ َص وَ  آَِلِ  لََعَ وَ 

َ
 .  ْْيَ عِ ْْجَ أ

َ
 :دُ عْ ا بَ مَّ أ
 ئەھلى جامائەت! 

  ﴾ِظيمٍ عَ  لٍُق  خُ لََعَّل  إِنََّك وَ ﴿ دە مۇنۇمق دېگەن:« قۇرئان كەرىم»تائاال  ئالالھ
 قەلەم /سۈرە-55) ﴾سەنى)ئى مۇھەممەد!( سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگ﴿

  ئايەت(-9
ت ائ اال پۈتكۈل ئىنس    انىيەتنى ئ الالھنىي ئەلچىس    ى مۇھەممەد  ئ الالھ

پەزىلەتتە ئۆزىگە ئۈلگە قىلىش   قا -س   ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس   ەللەمنى ئەخالق
 چاقىرى  مۇنۇمق دېگەن:

ْسَوةٌ اللِ  َرُسولِ  ِف  لَُكمْ  َكنَ  َقدْ ﴿لَ 
ُ
 ﴾َكثِْيًاالَل  رَ َوَذكَ  اْلَِخرَ  َواِْلَْومَ الَل  يَرُْجو َكنَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  أ

ئسالالھنى، ئساخىرەت كۈنىنى ئۈمىسد قىلغان ۋە ئالالھنى كۆپ ياد  __ سسسسىلەرگە﴿
 ئايەت(-22ئەھزاب/ سۈرە-55) ﴾ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر ۇلالھرەسۇل __ ئەتكەنلەرگە

ئىس    الم دىنى دېمەك ئەقى ۇە )ئىمان(  ش    ەرىئەت )ئىەادەت( ۋە ئەخالق 
ىنىي ھەممە تەرەپلىرىگە باغلىنىۇۇ. ئىس   الم دېمەكتۇر. ئەخالق ئىس   الم دىن

دىنى چ اقىرىق قىلغ ان گۈزەل ئەخالقالرنى بارلىق ئاقىل ئىنس    انالر بىردەك 
مەدھىيەلەيۇۇ ۋە تەشەبەۇس قىلىۇۇ. شۇنۇمقال مۇسۇلماننىي ھاياتىمۇ يۇقىرىۇم 

پەزىلەتلى  ك  -ب  اي  ان قىلىنغ  ان ئۈ  نۇقتىنى ئۆز ئىچىگە ئ  الى  ۇۇ. ئەخالق 
المنىي بەلگىس ى  ئىماننىي نامايەنۇىس  ى  باشقىالرغا ياخشىلىق بولۇش ئىس 

قىلىشنىي دەلىلى بولۇ  ھېسابلىنىۇۇ. مۇسۇلمان كىشىنىي ئىمانى قەلەىۇە 
ۇن يوشۇر  گاھىۇم ئاشكارم غا قىلىۇىغان ئىەادەتلىرى گاھىۇمپەرۋەردىگارى  بولىۇۇ
نى قاپلىغان ىپەزىلىتى ئۇنى ي پۈتكۈل ھ ايات-ئۇنى ي ئەخالق  . ئەمم ابولى ۇۇ

 ق اتارلىق  ەۋە مۇئ امىل ەتھەرىك-  ئىشس    ۆز-تۇرۇش  گە  -بولۇ   مېڭىش
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مانا بۇ خىل ئەخالق پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد سەللەلالھۇ كۆرۈلىۇۇ.  ەردەتەرەپل
 جۇاللىنى  تۇرمتتى.   سەللەمنىي ۋۇجۇدىۇم مۇكەممەل ئەلەيھى ۋە

قانۇمق ئىۇى؟ دە   پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س    االمنىي ئەخالقىئۇن ۇمقتا   
 سورملغانۇم  ئائىشە ئانىمىز بىزگە مۇنۇمق دە   خەۋەر بەرگەن:

 )َرَواهُ ُمْسلِم( [نَ اَ رْ قُ الْ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  هُ لقُ خُ  نَ َك ]
 (ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان) « .ئىدى قۇرئان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقى»

نى  ي  «قۇرئ  ان كەرىم»ىس    س     االمنى  ي ئەخالقى يەنى پەيغەمەەر ئەلەيھ
 .تەشەبەۇسلىرىغا ئويغۇن ئىۇى

ئىنس اننىي بەختلىك ياكى بەختس ىز بولۇش ى  ئىش لىرىنىي ئاسان ياكى 
قىيى  بولۇش    ى  تۇرمۇش    ىنىي ھاللىق ياكى نامرمت بولۇش    ى  كۆ لىنىي 

ن زەبۇ–ئابرۇيلۇق ياكى خار-خاتىرجەم ياكى بىئارمم بولۇش   ى  ئۆزىنىي ئىززەت
پەزىلىتىنىي ئۆزگىرىش    ى بىلەن مۇناس    ى ەتلىك -بولۇش    ى ئۇنىي ئەخالق

 تائاال ئەخالقىمىزنى ياخشىالشقا بۇيرۇ  مۇنۇمق دېگەن: بولغاچقا  ئالالھ
ُ  َل الَل  إِنَّ ﴿ وا َحّتَّ  بَِقْومٍ  َما ُيَغْيِّ ُ ْنُفِسِهمْ  َما ُيَغْيِّ

َ
  ﴾بِأ

لالھ ئۇالرنىسسڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىۋەتمىگۈچە ئسسا قوۋم ئۆزىنىسسڭھەرقسسانسسداق بىر ﴿
 ئايەت(-22 رەئد/  سۈرە-25) ﴾تمەيدۇئەھۋالىنى ئۆزگەر

رى قىۇي ناھايىتى پەزىلەتلىك بولۇش   نىي دىنۇىكى ئورنى-دېمەك  ئەخالق
دە پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنى « قۇرئان كەرىم»تائاال  ۋە مۇھىم بولغاچقا  ئالالھ

 ﴾ئەخالققا ئىگەسەن گۈزەل)ئى مۇھەممەد!( سەن ھەقىقەتەن ﴿ ﴾ِظيمٍ عَ  لٍُق  خُ لََعَّل  َك إِنَّ ﴿وَ 
 دە  مەدھىيەلىگەن. 

گە ئۈل ئەمەلىيىتى باشقىالرغا گۈزەل ئەخالق نىيپەيغەمەەر ئەلەيھىس ساالم
 ۋە يېتەكلىگەن. گۈزەل ئەخالقلىق بولۇشقا چاقىرغان ەتلىرىنىبولغان ۋە ئۈمم

پەزىلەتنىي مۇھىملىقى توغرىس    ىۇم -ھىمەھۇلالھۇ ئەخالقئىمام غەززملى رە
رى سۈپەتنىي تەسى ئىنس اننىي قەلەىۇە ئورۇنالشقان ھەرقانۇمق بىر»توختىلى : 

رى پۇتلى-ئۇنىي قول  چوقۇم ئۇنىي ئەمەلىيىتىۇە نامايان بولماي قالمايۇۇ  شۇ ا
ي ەخنىھەرىكىتىنى دەر-ئىنس  اننىي ئىشدېگەن. « .ش  ۇ بويىچە ھەرىكەتلىنىۇۇ
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پەزىلىتى دەرەخنىي يىلتىزى بولىۇۇ  دەرەخنىي -ش  ېبى دېس  ەك  ئۇنىي ئەخالق
بارمقس    ان كۆكلىش    ى ئۇنىي يىلتىزى بىلەن مۇناس    ى ەتلىك بولغانۇەك  -بۈك

پەزىلىتى -ھەرىكىتىنىي ياخش   ى بولۇش   ىمۇ ئۇنىي ئەخالق-ئىنس   اننىي ئىش
 تائاال مۇنۇمق دېگەن: بىلەن مۇناسى ەتلىك بولىۇۇ. ئالالھ

يُِّب  اْلََلُ وَ ﴿ ِي َربِّهِ  بِإِْذنِ  َنَباتُهُ  َُيُْرجُ  الطَّ ُف  َكَذلَِك  نَِكًدا إِلَّ  ُرجُ  َُيْ َل  َخُبَث  َواَّلَّ  يَاِت اْل  نَُِصِّ
  ﴾يَْشُكُرونَ  لَِقْومٍ 

ڭ رنىبىلەن تولۇق ئۈنىدۇ، ناچار يە ئىرادىسىمۇنبەت يەرنىڭ گىياھى ئالالھنىڭ ﴿
ر قىلىدىغان قوۋم ئۈچۈن ئايەتلىرىمىزنى مۇشۇنداق ۈگىياھى ناھايىتى ئاز ئۈنىدۇ، شۈك

 (ئايەت-35 ئەئراف/  سۈرە-0) ﴾شەكىللەردە بايان قىلىمىز

تائاال ئېتىقادى چىي  ئەخالقى گۈزەل  ئەس    لىي  يۇقىرىقى ئايەتتە ئالالھ 
قا مۇۋەپپەق پاك كىش    ىلەرنىڭال ياخش    ى  مەنپەئەتلىك ئىش    الرنى قىلىش    

بولىۇىغانلىقىنى بايان قىلىش ئارقىلىق  بىزنى ئېتىقادىمىزنى  ئەخالقىمىزنى 
 كە  جەمئىيەتماكانىمىزنى سۆيىمىز  خەلققە-يۇرت يېتەكلىگەن.  ياخش ىالشقا
قىلىۇىغان كىش  ىلەردى  بولىمىز  ئەمەللەرنى ياخش  ى   پايۇىلىقمەنپەئەتلىك

تازىال   ئۆزىمىزدە گۈزەل  ر ئىللەتلەرنىدەي ۇىكەنمىز  چوقۇم ئۆزىمىزدىكى ن اچا
 يېتىلۇۈرۈشىمىز الزىم! ئەخالق

 ئەخالقلىق بولۇشنىڭ خاسىيىتى 

س  ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس  ەللەم بۈيۈك ئەخالققا  ۇلالھپەيغەمەىرىمىز رەس  ۇل
ت  ائ  االدى  ئەخالقىنى تېبىمۇ  ئىگە بولغ  ان بولس    ىمۇ  دمۋمملىق ئ  الالھ

 تى:ياخشىالشنى تىلە  دۇئا قىالت
َكَما  مَّ هُ لَّ لاَ  :ُل وْ قُ يَ  نَ َك  مَ لَّ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  اللِ  وَل سُ رَ  نَّ اَ  َرِضَ الل َعْنهُ  دٍ وْ عُ ْس مَ  نِ بْ ا نِ عَ ]

 
َ
  فَ ِِق لْ خَ  َت نْ َس حْ أ

َ
  هُ اوَ رَ ) [لِِق خُ  نْ سِ حْ أ

َ
 ( دُ ْحَ أ

قىقەتەن ئابدۇلال ئىبنى مەسسسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ھە”
مېنى گۈزەل  ،ئى ئالالھەلەيھى ۋەسسسەللەم مۇنداق دەيتتى: سسسەللەلالھۇ ئ ۇلالھرەسسسۇل

  )ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان( .“قىلىپ ياراتقىنىڭدەك، ئەخالقىمنى گۈزەل قىلغىن
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پەيغەمەەر ئەلەيھىس س االم ئەخالقلىق كىشىنىي پەزىلىتىنى بايان قىلى  
 مۇنۇمق دېگەن:

ْ  ُعوٍد َرِِضَ الُل َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِ َصّلَّ الُل َعلَْيِه وََسلََّم: إِنَّ بِْن َمْس اَعْن ]  َِلُْدرِكُ  نَ مِ ؤْ مُ ال
ائِمِ  َدرََجةَ  هِ ُخلُقِ  ِِبُْسنِ  بُو َداُوَد( [الَقائِمِ  الصَّ

َ
 )َرَواهُ أ

ئىسبسنسى مەسسسسسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىسسدۇكى، پەيغەمبەر 
گۈزەل ئەخالقى ۋە ياخشى مۇئمىن كىشى  ھەقىقەتەن”يھىسسساالم مۇنداق دېگەن: ئەلە

 ئوقۇش بىلەن نى نسسامسساز، كېچىپتەبىئىتى ئسسارقىلىق ئەلۋەتتە كۈنسسدۈزنى روزا تۇتۇ
 رىۋايەت قىلغان(ئەبۇ داۋۇد ).“ ۈزگەن كىشىنىڭ دەرىجىسىگە يېتىدۇئۆتك

چىس    ى مۇھەممەد گۈزەل ئەخالقلىق بولۇش ئ الالھنى ۋە ئ الالھنى ي ئەل
 سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى ياخشى كۆرگەنلىكنىي ئاالمىتى.

َ  نِ بْ  نِ ْحَ الرَّ  دِ بْ عَ  نْ عَ ]»
ْ
 وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  اللِ  لِ وْ سُ رَ  دَ نْ ا عِ نَّ كُ  اَل  قَ ِم لَ السَّ  ادِ رَ  قُ أِب  َنْ عَ  ِث ارِ اْل

ِ ََع دَ فَ  مَ لَّ سَ   وَ تَ  مَّ ثُ  هِ يْ فِ  هُ دَ يَ  َس مَ غَ فَ  رٍ وْ هُ َط  ب
َ
أ  مَ لَّ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  اللِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ فَ  هُ انَ وْ َس حَ فَ  هُ انَ عْ بِ تَ فَ  ضَّ

  نْ إِ فَ  اَل قَ  َِلِ وْ سُ رَ وَ  اللِ  بُّ ا حُ نَ لْ قُ  مْ تُ عْ نَ َص ا  مَ لََعَ  مْ كُ لَ ا َحَ مَ 
َ
  مْ تُ بْ بَ حْ أ

َ
 فَ  َُلُ وْ سُ رَ وَ  اللُ  مُ كُ بَّ ُُيِ  نْ أ

َ
ِ وا دُّ أ ا ذَ إ

 وَ  مْ تُ ثْ دَّ ا حَ إِذَ ا وْ قُ دُ ْص اوَ  مْ تُ نْ مِ تُ ائْ 
َ
  الطباّن(. هروا) [. مْ كُ رَ اوَ جَ  منْ  ارَ وَ ا جِ وْ نُ سِ حْ أ

ئابدۇرەھمان ئىبنى ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق 
دېگەن: بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسسسساالمنىڭ يېنىدا ئىدۇق، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسسسساالم 

كەلتۈرۈشنى بۇيرۇدى، ئاندىن تاھارەت سۈيىگە قولىنى سېلىپ تاھارەت تاھارەت سۈيى 
ئالدى، بىزمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسسسسسساالمغا ئەگىشسسسىپ تاھارەت ئالغىلى تۇردۇق، 

سسىلەرنىڭ ماڭا ئەگىشسىپ تاھارەت ئېلىشىڭالرغا نېمە : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسساالم
ئالالھنىڭ ئەلچىسىنى ياخشى دەپ سورىدى. ساھابىلەر ئالالھنى ۋە  «سەۋەب بولدى؟

ئەگەر سىلەر ئالالھ ۋە » :كۆرگەنلىكىمىز دەپ جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئالالھنىڭ ئەلچىسسسىنىڭ ياخشسسى كۆرۈشسسىنى ئۈمىد قىلسسساڭالر، ئامانەت قويۇلغاندا 

اڭالرغا ياخشىلىق قوشن-ئامانەتنى ئادا قىلىڭالر، سۆزلىگەندە راست سۆزلەڭالر، قولۇم
 رىۋايەت قىلغان( ي)ئىمام تەبەرانى ىدى.دېگەن «قىلىڭالر

  نْ عَ ]
َ
  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  اللِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ  اَل قَ َرِضَ الل َعْنُه  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِبْ أ

َ
ْ  ُل مَ كْ أ ِ  ْْيَ نِ مِ ؤْ مُ ال  انً امَ يْ إ
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َ
ِ  مْ كُ ارُ يَ خِ  مْ كُ ارُ يَ خِ ا وَ قً لْ خُ  مْ هُ نُ َس حْ أ ِ َس نِ ل  ي(الّتمذ هروا) [اقً لْ خُ  مْ هِ ائ

رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ رەسۇلىلال سەللەلالھۇ ۇئەبى ھ
ىنلەرنىڭ ئىمانى ئەڭ مۇئم»ىسڭ مۇنسداق دېگەنلىكىنى ئېيتقان: ئەلەيھى ۋەسسسسسەللەمن

، سسسسىلەرنىڭ ئەڭ ياخشسسسىلىرىڭالر بولغىنىدۇر ئەخالقى ياخشسسسى بولغىنى مۇكەممەل
 يرمىزىېت) .«ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغانالردۇر ياخشى ئەخالق بىلەن ئاياللىرىغا  ئەڭ
 رىۋايەت قىلغان(

مى  بەنۇىنىي ئاخىرەتتىكى تارمزىسىنى ئېغىرالشتۇرىۇۇ  ۇئگۈزەل ئەخالق م
 ياخشىلىقىنى كۆپەيتىۇۇ  يامانلىقىنى ئازميتىۇۇ.

  َرِضَ الل َعْنهُ  ءِ ادَ رْ  اَلَّ أِب  نْ عَ ]
َ
ثْ  ءٍ ََشْ  ِمْن  امَ  اَل قَ  مَ لَّ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  ِبَّ اَِّ  نَّ أ

َ
 انِ ْيَ مِ  ِف  ُل قَ أ

 ْ ُ ن ْس حُ  نْ مِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  نِ مِ ؤْ مُ ال
ْ
 ق وَ لُ اَل

َ
  (ذيالّتم هروا) [  ءَ يْ ذِ اْلَ  َش احِ فَ الْ   َِلُْبِغ ُُ الل نَّ أ

 ر ئەلەيھىسساالمەئەبى دەردائ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمب
نىڭ تارازىسىدا گۈزەل ئەخالقتىنمۇ مۇئمىنقىيامەت كۈنىدە »مۇنداق دېگەن:  ھەقىقەتەن

ئېغىر تۇرىدىغان نەرسسسە يوق، ھەقىقەتەن ئالالھتائاال سسسەت گەپ قىلىدىغان، ئاغزى 
 رىۋايەت قىلغان( يرمىزىې)ت.« زەپ كىشىلەرگە غەزەپ قىلىدۇىب

 ۇدى  رى ميەت قىلىنىۇۇكى  ئۇ مۇنۇمق دېگەن:رەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇئەبى ھ
  نْ عَ  مَ لَّ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  اللِ  ُل وْ سُ رَ  َل ئِ سُ ]

َ
َ  اَس اَِّ  ُل خِ دْ ا يُ مَ  ََثِ كْ أ

ْ
 ى اللوَ قْ تَ  اَل قَ   فَ  ةَ نَّ اْل

ُ  نُ ْس حُ وَ 
ْ
  نْ عَ  َل ئِ سُ وَ  قِ لْ اَل

َ
 ي( الّتمذ هروا) [جُ رْ فَ الْ وَ  مُ فَ الْ  اَل قَ فَ  ارَ اَِّ  اَس اَِّ  ُل خِ دْ ا يُ مَ  ََثِ كْ أ

 ەڭئ كىرىشىگە جەننەتكە كىشىلەرنىڭ :ۋەسەللەمدىن ئەلەيھى ەللەلالھۇس ەسۇلۇلالھر
 ئەلەيھى ەللەلالھۇس رەسۇلۇلالھ سورالغاندا، دەپ قايسسى؟ ئىش بولىدىغان سسەۋەب كۆپ

. بەردى جاۋاب دەپ «بولۇش ئەخالقلىق گۈزەل ۋە قىلىش تەقۋادارلىق ئالالھقا»: ۋەسەللەم
 دەپ قايسسسسى؟ ئىش بولىدىغان سسسسەۋەب ۆپك ئەڭ كىرىشسسسىگە دوزاخقا كىشسسسىلەرنىڭ

ئېغىزى بىلەن ئەۋرىتىنى ھارامدىن » :ۋەسەللەم ئەلەيھى ەللەلالھۇس رەسۇلۇلالھ سورالغاندا،
 ( قىلغان رىۋايەت يرمىزىېت) دەپ جاۋاب بەردى.« ساقلىماسلىق
جەننەتكە كىرىش    ىگە  ى  يۇىلەرنبەن  لى  ك بولۇش ۋە پەزىلەت لىقئەخالق

 كاپالەتلىك قىلىۇۇ. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: 
[ ِ ْنُفِسُكمْ  ِمنْ  ِستًّا ِل  ْضَمُنواا

َ
ْضَمنْ  أ

َ
َنَّةَ  لَُكمُ  أ

ْ
ْثُتمْ  إَِذا ْصُدقُوااُ  اْل ْوُفوا َحدَّ

َ
وا َوَعْدُتمْ  إَِذا وَأ دُّ

َ
 إَِذا وَأ
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وا فُُروَجُكمْ  َواْحَفُظوا اْئُتِمْنُتمْ  بَْصاَرُكمْ  َوُغضُّ
َ
وا أ يِْديَُكمْ  َوُكفُّ

َ
ْحَُد(  [أ

َ
 )َرَواهُ أ

سسسسىلەر ماڭا ئالتە ئىشسسسنى قىلىشسسسقا ۋەدە بېرىڭالر، مەن سسسسىلەرنىڭ جەننەتكە »
كىرىشسسىڭالرغا كاپالەتلىك قىلىمەن: سسسۆز قىلغاندا راسسست گەپ قىلىڭالر، ۋەدە قىلغاندا 

  ئەۋرىتىڭالرنى ھارامدىنئىگىسسسىگە تاپشۇرۇڭالر، ۋەدىگە ۋاپا قىلىڭالر، ئامانەت قويۇلسسسا 
ڭالرنى )يامان ئىشتىن( سساقالڭالر، كۆزۈڭالرنى نامەھرەم ئىشالردىن قاچۇرۇڭالر، قوللىرى

 )ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان(.  «.تارتىڭالر

ى  ي تۈگەنچىس    ى پەيغەمەىرىمىز ئ  الالھنى  ي ئەلچىس    ى  پەيغەمەەرلەرن
ەمنىي گۈزەل ئەخالقلىرى ئىنتايى  كۆ   ئۇ زمتنىي سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەلل

ۋۇجۇدى  ۇم ئىس    الم دىنى تەرغى  ب قىلغ  ان جىمى گۈزەل ئەخالقالر مەركەزلى  ك 
گەۋدىلەنگەن بولۇ   ئۇ ھەربىر مۇس   ۇلمان ئۆگىنىش   كە تېگىش   لىك ش   انلىق 
ئۈلگە. مۇس ۇلمان كىشى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئۇتۇق قازىنىمەن دەيۇىكەن  چوقۇم 

ئۈلگە قىلىشى  ئۇ  ئۆزىگە ى  پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىھەر ۋمق
 زمتنىي ئالىي اناب پەزىلەتلىرىنى تىرىشى  ئۆگىنىشى كېرەك.

 ىشەرتىنىڭ ئالالھقا قىلغان ئىبادەتلەرنىڭ مەقبۇل بولۇش گۈزەل ئەخالققا ئىگە بولۇش

ىۇە ش    ۇ تائاالغا قىلغان ھەربىر ئىەادىت مۇس    ۇلم ان بەن ۇىنى ي ئ الالھ
مۇس    ۇلم اننى ي ۋۇجۇدىۇم گۈزەل ئەخالقنى ئورنىتىش ۋە ئۇنى پەرۋىش قىلىش 
مەقس    ەت قىلىنغان. ئىەادەت بىلەن ئەخالق ئوتتۇرىس    ىۇم زىچ باغلىنىش بار 
بولۇ   ئەخالقنىي مۇكەممەللىش    ىش    ى ئىەادەتنىي مەقەۇل بولۇش    ىغا ۋە 

ناماز  خ  بەش ۋمئالالھنىي دەرگاھىغا كۆتۈرۈلۈش ىگە س  ەۋەب بولىۇۇ. مەسىلەن
ئوقۇغۇچى ئۆز ئەمەلىيىتى ۇە ي ام ان ئەخالق  ن اچ ار ئادەتلەردى  يىرمق بولۇ   
گۈزەل ئەخالق  ياخش   ى خىس   لەتلەر بىلەن س   ۈپەتلەنگەنۇىال ئۇنىي ئوقۇغان 

ت  ائ  اال بۇ ھەقتە  ن  امىزىنى ھەقىقىي ئوقۇلغ  ان ن  ام  از دېگىلى بولى  ۇۇ. ئ  الالھ
اَلةَ  إِنَّ  ﴿دە مۇنۇمق دېگەن: « قۇرئان كەرىم» ََ  الصَّ   ﴾َوالُْمْنَكرِ  الَْفْحَشاءِ  َعنِ  َتْن

/ سسسۈرە -24﴾ )ناماز ھەقىقەتەن قەبى  ئىشسسالردىن ۋە گۇناھالردىن توسسسىدۇ﴿
 ئايەت(-93 ئەنكەبۇت

ر زم تۇتقۇچى پەقەت گۈزەل ئەخالق بىلەن قورمللىنى     تىلىنى  قولىنى 

about:blankUy
about:blankUy
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ىرىنى باش  قىالرغا ئەزىيەت يەتكۈزۈش  تى  س  اقلىغانۇىال  ئانۇى  ۋە بارلىق ئەزمل
ئۇنى ي تۇتق ان ر زىس    ى ئ الالھنىي دەرگاھىۇم مەقەۇل بولىۇۇ  ھەقىقىي ر زم 

 ھېسابلىنىۇۇ. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دېگەن: 

َ  نْ مَ ] ِ  َل مَ عَ الْ وَ  رِ وْ الزُّ  َل وْ قَ  عْ دَ يَ  مْ ل   ةٌ اجَ حَ  للِ  َس يْ لَ فَ  هِ ب
َ
  [هُ ابَ َُشَ وَ  هُ امَ عَ َط  عَ دَ يَّ  نْ أ

 تاشلىمايدىكەن، ئالالھ تائاال يالغانچىلىق بىلەن ئىش قىلىشنىسۆزلەشنى ۋە  كىمكى يالغان”
 رىۋايەت قىلغان(. ي)بۇخارى“ ئىچمەي تۇتقان روزىسىغا موھتاج ئەمەس.-ئۇنىڭ يېمەي

ھەج قىلىش ئىەادىتىنى ئېلى  ئېيتس  اق  ھەج قىلغۇچى ھەج قىلىش  
ئانۇى  ئۇنىي قىلغان ھەجى ئۆزىنى تارتقانۇىال  ي انىۇم ئەخالقس    ىزلىقتى جەر

 تائاال مۇنۇمق دېگەن:  مۇكەممەل  مەقەۇل ھەج بولغان بولىۇۇ. ئالالھ

﴿ َ
ْ
ُهرٌ  جُّ اْل شـــْ

َ
اٌت  أ َجَّ  فِيِهنَّ  فََرَض  َفَمنْ  َمْعلُومـَ وَق  َوَل  َرفََث  فَاَل  اْلْ َجِّ  ِف  ِجَداَل  َوَل  فُســـُ  َوَما اْلْ

وِِل  يَا اتَُّقونِ وَ  اتلَّْقَوى الزَّادِ  َخْْيَ  فَإِنَّ  َوتََزوَُّدواالُل  َيْعلَْمهُ  َخْْيٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا
ُ
ْلَاِب  أ

َ
 ﴾اْْل

ھەج ۋاقتى مەلۇم بىرقانچە ئايدۇر )يەنى شسسسەۋۋال، زۇلقەئدە ئايلىرى ۋە زۇلھەججە ﴿
ىگە دائىر ئايالردا ھەجگە ئېھرام باغلىغان ئادەمنىڭ جىنسىي ئاالقئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇر(. بۇ 

قىلىشسى مەنئى قىلىنىدۇ، سىلەر ماجىرا -جېدەلگۇناھ قىلىشسى ۋە سسۆزلەرنى قىلىشسى، 
قانداقلىكى ياخشسى ئەمەلنى قىلساڭالر، ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ )ھەج ئۈچۈن( ياخشى 

مەندىن  تەقۋادارلىقتۇر. ئى ئەقىل ئىگىلىرى!ق ئوزۇقلۇ ئەڭ ياخشىئوزۇقلۇق ئېلىۋېلىڭالر، 
 ئايەت(-240 بەقەرە/  سۈرە-2) ﴾قورقۇڭالر

دەرگ  اھى  ۇم مەقەۇل  ان قىلغ  ان ئەمەللىرىنى  ي ئ  الالھدېمەك  بىر مۇس    ۇلم  
 ك. كېرە قۇرملالنۇۇرۇشگۈزەل ئەخالق بىلەن  ئۆزىنى بولۇشىنى كۆزلەيۇىكەن  چوقۇم

 ىناق جەمئىيەت قۇرغىلى بولىدۇ. گۈزەل ئەخالققا ئىگە بولغاندىال ئ

ئەخالق قارىشى تار دمئىرىۇىكى ئەخالق قارىشى  تەكىتلەۋمتقانئىسالم دىنى 
بولماس  تى   بەلكى بارلىق ئىنس  انىيەتنى  ھاي مناتنى ۋە ئۆس  ۈملۈكلەرنى ئۆز 

دۇني انىي ھەر قايس    ى ئىچىگە ئ الى ۇۇ. گۈزەل ئەخالق ئىس    الم دىنىنى ي 
ى . ئىلگىرىكبولغان اس  اس  لىق س  ەۋەبلەرنىي بىرىتارىلىش  ىۇىكى ئ جايلىرىغا

مۇس   ۇلمانالر پەيغەمەەر ئەلەيھىس    س   االمنىي س    ۈزۈك ئەخالق بۇالقلىرىۇى  

about:blankUy
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س    ۇغىرىلى    گۈزەل ئەخالقق ا ئىگە بولغ اچقا  نۇرغۇن دۆلەتلەردىكى غەيرىي 
مۇس  ۇلمانالر مۇس  ۇلمان تى ارەتچىلەرنىي ياخش  ى ئەخالقىۇى  تەس  ىرلىنى  

وبۇل قىلغان. ئىس   الم دىنىنىي تارقىلىش   ى ھەققىۇىكى ئىس   الم دىنىنى ق
ا  ىيس  تارىبقا نەزەر س  الغىنىمىزدم  ئىس  الم دىنى جۇ گو  ھىنۇ نېزىيە  ماالي

پاكىس   تان قاتارلىق دۆلەتلەرگە ئىس   الم دىنىنىي ئېس   ىل خىس   لەتلىرىنى 
. پەيغەمەەر تارقالغان لىقئۆزلىرىگە مۇجەس    س    ەملىگەن تى  ارەتچىلەر ئارقى

س  س  االم تەرغىب قىلغان گۈزەل ئەخالقالر ئىنتايى  كۆ  بولۇ   ئۇنىي ئەلەيھى
 :  مەركەزلىشىۇۇ خىلغائاساسلىقى تۆۋەنۇىكى بەش 

 ( سەۋر قىلىش. 0
  :دېگەن ۇنۇمقم دە« قۇرئان كەرىم» تائاال ئالالھ

ُمور َعْزمِ  لَِمنْ  َذلَِك  إِنَّ  وََغَفرَ  َصَبَ  لََمنْ وَ ﴿
ُ
 ﴾اْْل

چان بولسسا، بۇ ئەلۋەتتە ئىرادە باغالپ قىلىشسسقا تېگىشلىك كىمكى سسەۋرچان، ئەپۇ﴿
 ئايەت(-95 شۇرا/  سۈر-92) ﴾ئىشالردىندۇر

الردى   قىلىش    تى  ئىەارەت گۈزەل ئەخالق كىش    ىنى قىيىنچىلىق س    ەۋر
يۇتۇش   قا  باش   قىالرغا ئورۇنس   ىز ئەزىيەت  ئاچچىقلىنىش   تى  غالى  كېلىش   كە 
 ۇۇ.مېھرىەان بولۇشقا ئۈنۇەي ۋە مۇاليىم  ققايەتكۈزمەسلىككە  ئالۇىرمقسان بولماسلى

گۈزەل ئەخالق كىشىنى رەزىل   بۇ ( پاك بولۇش. پاك بولۇشتى  ئىەارەت4
ھەرىكەتتى  يىرمق بولۇشقا ئۈنۇەيۇۇ  ھايالىق بولۇشقا چاقىرىۇۇ   -قەبىھ ئىش

ش    ىكايەت  چېقىمچىلىق قاتارلىق يامان -بېبىللىق  يالغانچىلىق  غەي ەت
   يىرمق قىلىۇۇ.ئىللەتلەردى

( باتۇرلۇق قىلىش. باتۇرلۇقتى  ئىەارەت گۈزەل ئەخالق كىشىنى ئۆزىنى 9
ئ  ابرۇيىنى س     اقالش    ق  ا  گۈزەل ئەخالقالر بىلەن -ھۆرمەتلەش    كە  ئىززەت

تۇۋېلىشقا ئۆزىنى تۇ غەزىپىنى بېسى ېلىشقا قورمللىنىشقا  ئاچچىقىنى يۇتۇشقا 
 ۇمق دېگەن:يېتەكلەيۇۇ. پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇن

ِبْ  نْ عَ ]
َ
 دُ يْ دِ لَيَْس الشَّ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ الُل  ّلَّ َص  اللِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ  اَل قَ َعْنُه الُل َرِضَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  أ

 ِ ْ ب ِ  ةِ عَ الّسُّ ِديُْد ا  مَ نَّ إ ِْي الشَّ  [ .ِعْنَد الَْغَضِب  هُ َس فْ َيْملُِك نَ اَّلَّ



 

53 

ئاچچىقىنى يەڭگەن كىشسسى  باشسسقىالرنى يېڭىۋالغان كىشسسى باتۇر ئەمەس،”
 (.بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس) “.باتۇردۇر

خالق كىشىنى ھەممە گۈزەل ئەبۇ ( ئادىل بولۇش. ئادىل بولۇش تى  ئىەارەت 2
انۇمق ق ھال يول تۇتۇشقا  ئادملەتنى ياقاليۇىغان بولۇشقا چاقىرىۇۇ. ھەرئىشتا ئوتتۇر

 ۆلچەش ئادملەت ھېسابلىنىۇۇ. مىزمن قىلى  ئ-شقا يولۇققانۇم ھەقىقەتنى تارمزمئى
گۈزەل ئەخالق كىش    ىنى  بۇ ( ئىلمىي بولۇش. ئىلمىيلىكتى  ئىەارەت4

زېھنىنىي ئوچۇق   ئەس  تايىۇىل ئادم قىلىش  قا ياخش  ىھەر قانۇمق ئەمەللەرنى 
 بولۇشىغا  پىكرىنىي ئۆتكۈر بولۇشىغا ئېلى  بارىۇۇ.

 يوققا چىقىرىدۇ ساۋابلىق ئەمەللەرنى  ئەخالقسىزلىق

ياخشى مۇئامىلە  كىش  ىلەر ئارمقىلغان بىلەن   ياخش ى ئىەادەتىمكى بۇ دۇنيادم ك
قىلمىس   ا  ئەخالقس   ىزلىق قىلس   ا  ئۇ ھەقىقىي بىچارە  كەمەەغەل ھېس   ابلىنۇۇ. 

بويىچە ئادم قىلمىغان  ئۆلچىمىئۇ كىش   ى ئەمەلىيەتتە ئىەادەتنى ش   ەرىئەت   چۈنكى
ېگىش    لىك ئىككى ھەق بولىۇۇ  ئۇنىي ئادم قىلىش    قا ت قانۇمق بەنۇىۇە بولىۇۇ. ھەر

ھەققىنى ئ  ادم  بىرى ئ  الالھنى  ي ھەققى  يەنە بىرى بەن  ۇىنى  ي ھەققى. ئ  الالھنى  ي
ىنى ئۆزىۇىكى ھەقق بەنۇىلەرنىيئالالھ خالىسا ئەپۇ قىلىۇۇ  ئەمما  كىشىنىقىلمىغان 

 ئادم قىلمىغان كىشىنى تاكى بەنۇىلەر ئەپۇ قىلمىغۇچە ئالالھ ئەپۇ قىلمايۇۇ.
يغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم ئەخالقس   ىزلىقنىي يامان ئاقى ىتىنى بايان پە 

 قىلى  مۇنۇمق دېگەن: 

ْدُرونَ  ] تـَ
َ
ا أ ا لُْمْفلُِس اَ  الُواقـَ    الُْمْفلُِس  مـَ  ِمنْ  الُْمْفلَِس  إِنَّ   َفَقاَل:. َمَتاعَ  َولَ  ََلُ  ِدْرَهمَ  لَ  َمنْ  فِينـَ

ِّت  مَّ
ُ
ِت  أ

ْ
الَ  الِْقَياَمةِ  يَْومَ  يَأ َيامٍ  ةٍ بِصـَ ِت  َوَزًَكةٍ  َوصـِ

ْ
َتمَ  قَدْ  َويَأ َكَل  َهَذا َوقََذَف  َهَذا شـَ

َ
 َدمَ  وََسَفَك  َهَذا َل َما وَأ

َناتِهِ  ِمنْ  َهَذا ىَفُيْعَط  َهَذا َوََضََب  َهَذا َناتِهِ  ِمنْ  َوَهَذا َحسـَ َناتُهُ  َفنَِيْت  َفإِنْ  َحســَ نْ  َقْبَل  َحســَ
َ
 َما ُيْقَض  أ

ِخذَ  َعلَْيهِ 
ُ
 )َرَواهُ ُمْسلِم(   [.ارِ اَِّ  ِِف  ُطِرحَ  ُثمَّ  َعلَْيهِ  َفُطرَِحْت  َطايَاُهمْ خَ  ِمنْ  أ
 قەلەندەردېگەن قانداق كىشى؟ دېدى. ساھابىلەر:  قەلەندەرسسىلەر بىلەمسىلەر! ”

دەپ جاۋاب بەردى. ئاندىن پەيغەمبەر  ،دۇنياسىمۇ يوق كىشى-دېگەن پۇلىمۇ يوق، مال
 كىشى قىيامەت قەلەندەرممىتىمنىڭ ئىچىدىكى ھەقىقىي ئەلەيھىسساالم دېدى: مېنىڭ ئۈ
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بىلەن كەلگەن،  كۈنىدە بۇ دۇنيادا ئوقۇغان نامىزى، تۇتقان روزىسسسسى، بەرگەن زاكىتى
تۆھمەت قىلغان، ئاۋۇنىڭ مېلىنى  بىرسسسسسىگەتىللىغان،  ئەممسا ھاياتىدا بىرسسسسسىنى

شسسسسۇنىڭ بىلەن،  بولۇپ، يەۋالغان، ماۋۇنىڭ قېنىنى تۆككەن، ماۋۇنى ئۇرۇپ قويغان
ى ھەتتا ياخشئۇنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى بۇنىڭغا، ئۇنىڭغا بېرىلىپ، 

ئەمەللىرىنىڭ سسساۋابى يېتىشسسمەي، قارشسسى تەرەپنىڭ گۇناھلىرى ئۇنىڭ ئۈسسستىگە 
 )ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان( .“دوزاخقا تاشالنغان كىشىدۇر ئارتىلىپ

الھۇ سەللەل ۇلالھرۈنۈ  تۇرۇپتۇكى  رەس ۇليۇقىرىقى بايانالردى  ئېنىق كۆ
س     ائ  ادەتكە  -دۇني  ا ۋە ئ  اخىرەتتە بەخ    نىئەلەيھى ۋەس    ەللەم ئۈممىتى

ئېرىشتۈرىۇىغان گۈزەل ئەخالققا يېتەكلىگەن  شۇنۇمقال مۇشۇنۇمق پەزىلەتنى 
ھ ازىرلىغ ان كىش    ىلەرنىڭال ئ الالھنىي رمزىلىقىغا ئېرىش    ىۇىغانلىقى ۋە 

ىۇى  خەۋەر بەرگەن. مۇھەممەد س   ەللەلالھۇ ئەلەيھى جەننەتكە كىرىۇىغانلىق
ۋەس    ەللەم ئۆزىنىي يۈكس    ەك پاكلىقى  س    ەمىمىي س    ادمقەتمەنلىكى  
س ېبىيلىقى  ئادىللىقى  كەڭ قورس اقلىقى  سەۋرچانلىقى قاتارلىق ئېسىل 

نالرنى مۇسۇلما پەزىلەتلىرى ئارقىلىق ئالالھ يولىۇم تىرىشچانلىق كۆرسىتى  
 ىغا يېتەكلىگەن. توغرم ئىسالم يول
قېرىنۇمش الر! ئىززەتلىك پەيغەمەىرىمىز مۇھەممەد سەللەلالھۇ  ھۆرمەتلىك

ئەلەيھى ۋەس  ەللەم بارلىق يۈكس  ەك پەزىلەتنى ئۆزىگە مۇجەس  س  ەملە   پۈتكۈل 
ئىنس انىيەتكە ئېتىقاد  ئىەادەت  مۇئامىلە قاتارلىق جەھەتلەردە شانلىق ئۈلگە 

مۇھەممەد س    ەللەلالھۇ ئەلەيھى  تىكلە  بەردى. ھەممىمىز تىرىش    ى    
ئۆز ۋۇجۇدىمىزدم  ۇى  ئۆگىنى    ۋەس    ەللەمنى  ي ئ  الىي   ان  اب پەزىلەتلىرى  

ب  ول  ۇ   ۋەتى  نى  مىزنى   م ۇس    ۇل م  ان  الردى   ھەقى قى ي ي ې تى ل  ۇۈرۈ   
جەمئىيىتىمىزنى  مىللىتىمىزنى تەرەققىي قىلۇۇرۇش    قا  ئۈرۈمچىنىي ئۇزۇن 

تائاال  ئالالھ   نى قوش  ايلى!ھەس  س  ىمىزمۇددەتلىك ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە ئۆز 
   ئامى !ئاتا قىلغاي. بىزگە گۈزەل ئەخالق
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 كۈنى )جۈمە(-43ئاينىي -8
 

 ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈرۈش
 

ْيَطاِن الرَِّجْيمِ  ُعْوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ
َ
 ِمْسِب اللِ الرَّْحَِن الرَِّحْيمِ   أ

َ اَ 
ْ
ـِ مـَ   ،مِ يْ حِ الرَّ  نِ ْحَ لرَّ اَ   ،مِ يْ رِ كَ الْ  وِّ فُ عَ الْ للِ  دُ مـْ ْل َ  َل عـَ جَ   ،نِ يْ اَلِّ  مِ وْ يَ  ِك ال

ْ
ِ ا دَ يَ نْ اَلُّ  اةَ يَ اْل  ءِ اَل تِ بْ اْلِ اراً ل

ِ  الًّ َُمَ وَ  ،ارِ بـَ تِ خْ اْلِ وَ    اارً دَ   ،نِ يْ ارَ دَ  ةَ رَ خِ اْل  َل عـَ جَ وَ  ،ارِ بـَ تِ عْ اْلِ وَ  لِ مـَ عَ لْ ل
َ
ِ رْ قُ وَ  هِ تـِ امَ رَ كَ  لِ هـْ ِْل ْ  نَ مِ  هِ ب  ْْيَ قِ تَّ مُ ال

 
َ
 دَ وَ   ،ارِ رَ بْ اْْل

َ
 وَ   ،ارِ جَّ فُ الْ وَ  ارِ فَّ كُ الْ  نَ مِ  هِ طِ خَ سَ وَ  هِ بِ ضَ غَ  لِ هْ اراً ِْل

َ
  دُ هَ شْ أ

َ
 ََلُ  َك يْ  َُشِ َل  هُ دَ حْ وَ   اللُ لَّ إِ  ََلَ  إِ َل  نْ أ

 ْ  ، وَ ارُ هَّ قَ الْ  دُ احِ وَ ال
َ
ــْ أ   دُ هَ ش

َ
ــُ رَ وَ  هُ دُ بْ داً عَ مَّ ُُمَ  نَّ أ ْ  ِبُّ اَِّ  َُلُ وْ س ــَ  ،ارُ تَ خْ مُ ال ــْ أوَ   آَِلِ لََعَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللُ ّلَّ ص ِ احَ ص ِه ب

ْْجَِعْْيَ 
َ
 اْْل

َ
ِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  ،ارِ يَ خْ اْْل     .ارُ هَ اَِّ وَ  ُل ليْ الَّ  َب اقَ عَ ا تَ مَّ  انٍ َس حْ إِ ب

َ
 :دُ عْ ا بَ مَّ أ

 . مۆھتىرەم جامائەتلەر!ۇھئەسساالمۇ ئەلەۇكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇ
 دەيۇۇ: دە مۇنۇمق« قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال 

ْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمةِ ﴿
ُ
ْقِسُم بِاَِّْفِس اللَّوَّاَمةِ ، َل أ

ُ
لَّن ََنَْمَع ِعَظاَمهُ ، َوَل أ

َ
نَساُن أ َُيَْسُب اْْلِ

َ
 بََّل ، أ

َي َبَنانَهُ  َُّسوِّ ن ن
َ
 ﴾قَاِدرِيَن لََعَ أ

قىيامەت كۈنى بىلەن قەسەم قىلىمەن، ئۆزىنى ئەيىبلەپ تۇرىدىغان جان ئىگىسى ﴿
بىلەن قەسسسسەم قىلىمەنكى، ئىنسسسسان بىزنى ئۆزىنىڭ )چىرىپ چېچىلىپ كەتكەن( 
 سسسسۆڭەكلىرىنى ھەرگىز يىغسسالمسسايسسدۇ دەپ ئويالمسسدۇ؟ ئۇنسسداق ئەمەس، بىز ئۇنىسسڭ

 (ئايەت-9~2 قىيامەت / سۈرە-03﴾. )بارماقلىرىنىڭ ئۇچىنىمۇ ئەسلىگە كەلتۈرەلەيمىز

َاَللِ  ُذو َربَِّك  وَْجهُ  يَْبَق وَ ، فَانٍ  َعلَْيَها َمنْ  ُُكُّ ﴿ ْكَرامِ  اْلْ  ﴾َواْْلِ
دۇ،ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك پەرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى زىمىننىڭ ئۈستىدىكى ھەممە يوقىلى ﴿

 (ئايەت-20-25 راھمان / سۈرە-33) ﴾ مەڭگۈ مەۋجۇد بولۇپ تۇرىدۇ

يَُّهايَ ﴿
َ
ِينَ  اأ هَ  اتَُّقوا َءاَمُنوا اَّلَّ َمْت  َما َنْفٌس  َوتْلَْنُظرْ  اللَـّ هَ  وَاتَُّقوا لَِغدٍ  قَدَّ هَ  إِنَّ  اللَـّ  وَن﴾َملُ َتعْ  بَِما َخبِْيٌ  اللَـّ
ئۈچۈن  كۈنى ەتقىيام ئۆزىنىڭ ئادەم ەرھۇڭالر، تىن قورقئسالالھ! لەرمۇئمىن﴿ئى 

 ەقىقەتەنھ ۇڭالر، ئالالھتىن قورقۇن. ئالالھسسسسسقاراپ باق تەييسارلىغانلىقىغا ېمىلەرنىن
 (ئايەت-25 ھەشر ۈرە /س-34﴾ )خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشىڭالردىن قىلىۋاتقان

about:blankAr
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ى ئىكەنلىكىگە ئاساسئىماننىي بىر  ن ئېيتىشئىما كەھەربىر مۇس ۇلمان ئاخىرەت
لىش    ىۇىغان كۈنى ي ئاخىرلىش    ىۇىغان ۋمقتى ۋە ئاخىربۇ ھاياتلىقنى ئىش    ىنىۇۇ 

ئۇنىڭۇى  كېيى  ئاخىرەت دۇنياس    ىۇىكى ئىككىنچى  ب ارلىقىغا ھەم ئىش    ىنىۇۇ.
الرنى ۇئ بارلىق ئىنسانالرنى تىرىلۇۈرىۇۇ. اخىرەتتەئالالھ تائاال ئ ھاياتلىق باشلىنىۇۇ.

بىلەن  نېئمەتياخش    ىالرنى جەننەتتىكى مۇقىم  ھېس    اب ئېلىش ئۈچۈن يىغىۇۇ.
 ئازمب بىلەن جازماليۇۇ.تا خگۇناھكارالرنى د زم مۇكاپاتاليۇۇ.

دە  ئاتىلىۇۇ.بۇنۇمق بولۇش    ىۇىكى  «اِلوم الخر» ئ اخىرەت كۈنى ئەرەب تىلى ۇم
 لىقى ئۈچۈنۇۇر.ئۇ كۈننىي ئارقىسىۇم يەنە كۈنلەرنىي بولمايۇىغان :سەۋەب

ئاخىرەت »  «دى  كۈنى»  «ھېس   اب كۈنى» دە«قۇرئان كەرىم»ئاخىرەت كۈنى 
دېگەن ھەرخىل ئىس    ىمالر بىلەن كۆ  جايالردم  «جازم كۈنى-مۇكاپات» ۋە «كۈنى

دە مەخس    ۇس ئ  اخىرەتنى  ي « قۇرئ  ان كەرىم»ش    ۇن  ۇمقال  ب  اي  ان قىلىنغ  ان.
 ر سۈرىمۇ بار.دە  بى «سۈرىسى قىيامەت»مەلۇماتلىرى سۆزلەنگەن 

كىش    ىنىي ئۆز  ئاجىزلىقى -ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش    نىي كۈچلۈك
ھاياتىۇىكى ياخش   ىلىق ياكى يامانلىقىغا ياتىۇىغان ئىش   الردى  قايس   ىس   ىنى 

بولىۇىغان مۇھىم مەس  ىلە. ش  ۇنىي ئۈچۈن ئىمان  ر لى تاللى ېلىش  تا كۆرۈنەرلىك
ان ۈش دېگەن قىس  مى ئالالھقا ئىمئاس  اس  لىرى ئىچىۇىكى ئاخىرەتكە ئىمان كەلتۈر

دېيىشكە بولىۇۇ. ھەممىمىزگە ئايانكى ئىماننىي  كەلتۈرۈش تىنال قالس ا مۇھىمرمق
كۆ  جايلىرىۇم  ۋە ھەدىسلەرنىي «قۇرئان كەرىم» كنى بار بولسىمۇ ۇئاس اسى ر ئالتە

ر زىكى ىمان كەلتۈرۈش بىر يەردەئ الالھقا ئىمان كەلتۈرۈش بىلەن ئاخىرەت كۈنىگە ئ
 رۇتۇ  بېرىۇۇ.وقتىنى ئېنىق يۇىلىنغانلىقى بۇ نق

يَُّها ايَ ﴿
َ
ِينَ  أ ِطيُعوا آَمُنوا اَّلَّ

َ
ِطيُعواالَل  أ

َ
وِِل  الرَُّسوَل  وَأ

ُ
ْمرِ  وَأ

َ
وهُ  ءٍ ََشْ  ِف  َتَنازَْعُتمْ  فَإِنْ  ِمْنُكمْ  اْْل  فَُردُّ

 ِ ِ  َوالرَُّسولِ اللِ  َل إ ْحَسنُ  َخْْيٌ  َذلَِك  اْلِخرِ  ْومِ اِْلَ وَ باللِ  تُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  نْ إ
َ
وِياًل﴾ وَأ

ْ
 تَأ

پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە  قا،ئالالھلەر! مۇئمىن﴿ئى 
 سىلەر ئىستىالپ قىلىشسسىپ قالسسساڭالر، ئىشستا ئەگەر سسىلەر بىر ئىتائەت قىلىڭالر،

ە ۋ ئالالھقابۇ توغرىدا  بولساڭالر، ئىشسسىنىدىغان يھەقىقى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە
بۇ سسسسىلەر ئۈچۈن . مۇراجىئەت قىلىڭالر)يەنى قۇرئانغا ۋە ھەدىسسسسكە( پەيغەمبەرگە 
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 (ئايەت-34نىسا / سۈرە -9) ﴾.نەتىجە ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر پايدىلىقتۇر،

ُجوَرُكمْ  تَُوفَّْونَ  َوإِنََّما الَْمْوِت  َذائَِقةُ  َنْفٍس  ُُكُّ ﴿
ُ
ْدِخَل  اَِّارِ  َعنِ  زُْحِزحَ  َفَمنْ  الِْقَياَمةِ  مَ يَوْ  أ

ُ
َنَّةَ  وَأ

ْ
 اْل

ََياةُ  َوَما فَازَ  َفَقدْ 
ْ
ْنَيا اْل  الُْغُرورِ﴾ َمَتاعُ  إِلَّ  اَلُّ

ھەر بىر جان ئىگىسسسى ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر.سسسىلەرنىڭ ئەجرىڭالر  ﴿
ەتكە قىيسسامەت كۈنى تولۇق بېرىلىسسدۇ. كىمكى دوزاختىن يىراق قىلىنغسسان ۋە جەنن
 يۈزەكىكىرگۈزۈلگەن ئىكەن، ئۇ مۇرادىغسا يەتكەن بولىدۇ. دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت 

 (ئايەت-253ئال ئىمران  / سۈرە-5) ﴾ھۇزۇردىن باشقا نەرسە ئەمەس

 : مۇنۇمق دەيۇۇ پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم

َحبَّ  َمنْ : وسلم عليه الل صّل اللِ  َرُسوُل  قَاَل : اَل قَ َرِضَ الل َعْنُهَما  َعْمٍرو بْنِ اللِ  َعْبدِ  نْ عَ ]
َ
 أ

نْ 
َ
َنَّةَ  َوَيْدُخَل  اَِّارِ  َعنِ  يُزَْحَزحَ  أ

ْ
تِهِ  اْل

ْ
ِت  ، الِخرِ  َواِلَومِ  بِاللِ  يُْؤِمنُ  َوُهوَ  َمنِيَُّتهُ  فَْلَتأ

ْ
ِي اَِّاِس  إَِل  َوِْلَأ  اَّلَّ

 (مسلم هروا)   [ إَِِلْهِ  يُْؤَت  أنْ  ُُيِبُّ 
ەمىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمسادىن رىۋايەت قىلىنغسان ھەدىسسسسستە ئسابسدۇلال ئىبنى ئ”

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: كىمكى دوزاختىن قۇتۇلۇپ جەننەتكە كىرىشنى 
ياخشسى كۆرسە، ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنگەن ھالدا جان تەسلىم قىلسۇن. 

ىشىلەرگە شۇنداق مۇئامىلە ە كئۆزىگە قانداق بىر مۇئامىلىنىڭ قىلىنىشىنى ياخشى كۆرس
 رىۋايەت قىلغان( مۇسلىم“  )قىلسۇن.

ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈش بىلەن ئاخىرەتكە  تىمۇيۇق ارقى ئ ايەت ۋە ھەدىس        
 ئىمان كەلتۈرۈش سۆزى بىر يەردە كەلگەن.

  ئانۇى   ىلىدۇنيا پۈتۈنلەي يوق يھازىرقى ھاياتلىق ۋە ماددى ئاخىرەت كۈنى 
ماكان چەكلىمىس   ى ۋە -زممان جەريانى  رى ېكتمخار تەرتىپى  باش   لىنىۇىغان 

ئىنس    انىيەتنىي  باش    قا جەھەتلەردە ماددىي دۇنياغا تۈپتى  ئوخش    ىمايۇىغان 
 ئىككىنچى بىر ھاياتلىقىنىي مە گۈلۈك باشلىنىشى بولغان كۈنۇۇر.

ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش مۇنۇمق بىر نەچچە تۈرلۈك  ئىش    الرنى ئۆز 
 :ە ئالىۇۇئىچىگ
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 قايتا تىرىلىشكە ئىشىنىش: .0
ئۇ ئىككىنچى قېتىم س    ۇر چېلىنغ ان ۇم ئۆلۈكلەرنى ي تىرىلۇۈرۈلىش    ىنى 

بۇ چاغۇم ئىنس    انالر پۈتۈن كائىناتنىي رەبەى ئالالھ تائاال ئۈچۈن  كۆرس    ىتىۇۇ.
 شىۇۇ.ۇئانىۇى  تۇغما ھالەتتە ئورۇنلىرىۇى  تۇر كىيىمسىز   غئايا ياالڭ
َماء َنْطوِي ْومَ يَ ﴿ ِجلِّ  َكَطيِّ  السَّ نَا َكَما لِلُْكُتِب  السِّ

ْ
َل  بََدأ وَّ

َ
 ﴾َفاِعلِْيَ  ُكنَّا إِنَّا َعلَْيَنا َوْعًدا نُِّعيُدهُ  َخلٍْق  أ

يېزىلغسان قەغەزنى يۆگىگەندەك يۆگەيمىز.  خەتئساسسسسسمساننى بىز ﴿ئۇ كۈنسدە 
ز بى قان بولسسساق، شسسۇ ھالىتىگە قايتۇرىمىز. بۇمەخلۇقاتالرنى دەسسسلەپتە قانداق يارات

ئەنبىيا  / سۈرە-22)﴾ ئۇنى چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىزبىز ئۈستىمىزگە ئالغان ۋەدىدۇر، 
 (ئايەت-239

تلىغان ئۆزگەرمەس ۋە ھەدىس ئىس  پا« كەرىمقۇرئان »قايتا تىرىلىش بولس  ا 
 .بىر ھەقىقەتتۇر

 ﴾ُتْبَعُثونَ  الِْقَياَمةِ  يَْومَ  إِنَُّكمْ  ُثمَّ ، لََميُِّتونَ  َذلَِك  َبْعدَ  مْ إِنَّكُ  ُثمَّ ﴿
﴿ ئاندىن سسسىلەر چوقۇم ئۆلۈسسسىلەر. ئاندىن سسسىلەر ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنى 

 (ئايەت-25-23مۇئمىنۇن  / سۈرە-25) سىلەر ﴾تىرىلدۈرۈلى

پەيغەمەەر دى  رى ميەت قىلىنغ  ان ھەدىس    تە ئ  ائىش    ە رەزىيەلالھۇ ئەنھ  ا
 ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە: 

َة رَ ََع ]عن   اَِّاُس  َشُ ُُيْ  :ُل وْ قُ يَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل ّلَّ َص  اللِ  َل وْ سـُ رَ  ُت عْ مِ : سـَ الَْت ، قَ اهَ نْ الل عَ  ِضَ ئِشـَ
 (مٌ لِ ْس مُ  اهُ وَ رَ )  ُغرلً[  ُعَراةً  ُحَفاةً  الِقياَمةِ  يَْومَ 

ئانىدىن تۇغما ھالەتلىرىدە مەھشەرگاھقا  ،غئايا ىنسانالر قىيامەت كۈنىدە ياالڭئ”
 رىۋايەت قىلغان( مۇسلىم.“  )توپلىنىدۇ

 : جازمالرغا ئىشىنىش-قىيامەت كۈنىۇىكى ھېساب ۋە مۇكاپات.4
ياخش    ى ئەمەللىرى ئۈچۈن  ھېس    اب قىلىنى   ئەمەللىرىبەن ۇە قىلغان 

 رى ئۈچۈن جازمغا تارتىلىۇىغانلىقىغا ئىشىنىش.ناچار قىلمىشلى مۇكاپاتلىنى  

 ﴾ ِحَساَبُهمْ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ   ،إِيَاَبُهمْ  إَِِلَْنا إِنَّ ﴿ 
بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىدۇ. ئاندىن ئۇالردىن ھېسسسسساب ئېلىش  چوقۇم﴿ئۇالر 

 (ئايەت-25-23غاشىيە  / سۈرە-54)   ﴾ڭ ئىشىمىزدۇرئەلۋەتتە بىزنى
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ََسَنةِ  َجاءَ  نمَ ﴿  ْمَثالَِها َعْشُ  فَلَهُ  بِاْلْ
َ
يَِّئةِ  َجاءَ  َوَمن أ   ﴾ ُيْظلَُمونَ  لَ  َوُهمْ  ِمْثلََها إِلَّ  ُُيَْزى فَالَ  بِالسَّ

رتۇق ساۋابقا ئىگە بولىدۇ، بىرەر بىرەر ياخشسىلىق قىلغان ئادەم ئون ھەسسسە ئا ﴿
يامانلىق قىلغان ئادەمگە پەقەت ئۇنىڭ يامانلىقىغا باراۋەرال جازا بېرىلىدۇ، ئۇالرغا ئۇۋال 

 (ئايەت-253ئەنئام / سۈرە -5) قىلىنمايدۇ﴾

عُ وَ ﴿  نْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقاَل  َكنَ  َوإِن َشيًْئا َنْفٌس  مُ ُتْظلَ  فَاَل  الِْقَياَمةِ  ِِلَْومِ  الِْقْسَط  الَْمَوازِينَ  نَضـَ   َخْرَدلٍ  مِّ
َ
 تَْيَناأ

 ﴾ َحاِسبِْيَ  بَِنا َوَكَف  بَِها
﴿ قىيامەت كۈنى بىز )ئەمەللەر تارتىلىدىغان( ئادالەت تارازىسسسسسىنى ئورنىتىمىز، 

 قىچا چاغلىق ئەمەلىبىر تال ئەگەر ئۇنىسڭ  ،ھېچ ئسادەمگە قىلچە ئۇۋال قىلىنمسايسدۇ
)بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن( ھېسسساب ئېلىشسسقا بىز  .ىمىزكەلتۈرئۇنى بىز بولسسسىمۇ، 

 (ئايەت-90ئەنبىيا / سۈرە -22)يېتەرلىكمىز﴾ 

ئ  اب  ۇۇلال ئىەنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنغ  ان ھەدىس    تە 
 پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دەيۇۇ: 

، َعزَّ  اللَ  ] إِنَّ  ُرهُ وَ  اَِّاِس،  َعنِ  يَْسُّتُهُ وَ   َكَنَفُه، َعلَْيهِ  َيَضعَ فَ  الُمْؤِمَن،  ْدِّن يُ   وََجلَّ  َيُقوُل وَ   بُِذنُوبِِه، يَُقرِّ
َتْعرُِف  : ََلُ 

َ
َتْعرُِف  َكَذا،  َذنَْب  أ

َ
َرهُ  إَِذا ّتَّ حَ  َكَذا،  أ ى بُِذنُوبِهِ  قَرَّ

َ
هِ  ِف  َوَرأ نَّهُ  َنْفسـِ

َ
تُ  إِّنِّ فِ   :اَل قَ   َهلََك، أ  َهاَسَّتْ

نْيا،  ِف  َعلَْيَك  ْغِفُرَها إِّنِّ وَ  اَلُّ
َ
ا" َحَسَناتُهُ  َوفِيهِ  كَِتابَهُ  ُيْعَطي ُثمَّ   اِلَْوَم، لََك  أ مَّ

َ
ارُ  وَأ  َفَيُقوُل  َوالُمَنافُِقونَ  الُكفَّ

ْشَهادُ 
َ
ِ  َهُؤلَءِ : اْل لَ  َربِِّهْم،  لََعَ  َكَذبُوا ينَ اَّلَّ

َ
الِِمْيَ ال لََعَ  اللِ  لَْعَنةُ  أ  (هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ مُ )  [ . ظَّ

ئۆزى  ،ئەكىلىپ قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاال مۇئمىن بەندىسسسىنى ئۆزىگە يېقىن”
سسسسەن ئۆزۈڭنىڭ  پ تۇرۇپ:ۇسسسسوبىلەن مۇئمىن كىشسسسىنىڭ ئارلىقىنى پەردە بىلەن ت

 ھەئە، ئى رەببىم! بۇ مۇئمىن كىشى: دەيدۇ. مۇنداق گۇناھلىرىڭنى بىلەمسەن؟ مۇنداق،
 ئەمدى مەن ھاالك بولىدىغان بولدۇم دەپ ئويالپ تۇرغاندا، گۇناھالرنى مەن ئۆتكۈزگەن،

گۈن مەن ئۇ ۈب شۇردۇم،وئالالھ تائاال: ئى بەندەم مەن سېنىڭ بۇ گۇناھلىرىڭنى دۇنيادا ي
دەيدۇ ۋە بۇيرۇققا ئاسساسسەن ئۇ مۇئمىن بەندىگە ياخشىلىق  گۇناھلىرىڭنى كەچۈردۈم،

زىلغان كىتاب بېرىلىدۇ. ئەمما كافىر ۋە مۇنافىقالر بولسسسسسا پۈتۈن ئەمەللىرى يې-نامە
 يلىقئاسىقىيامەت ئەھلىنىڭ ئالدىدا سازايى قىلىنىپ: مانا بۇالر ئۆزىنىڭ ياراتقۇچىسىغا 

بىرلىككە ) “.يىلىدۇېد .بولسسسسسۇن غاقىلغسانلىقلىرى ئۈچۈن ئسالالھنىسڭ لەنىتى بۇالر

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
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  (كېلىنگەن ھەدىس

 : نىي چوقۇم بولىۇىغانلىقىغا ئىشىنىشمقسور-ئالوىۇىكى سقەبر.9
ر ۋە نەكىردى  ئىەارەت ەنە قىلىنغ انۇى  كېيى  مۇنكبۇ بولس    ا مېيى   دەپ

 دىنى ۋە پەيغەمەىرى قاتارلىقالر پەرۋەردىگارى  مېيىتتى  ئىككى پەرىش    تەنى ي
س  ورمق قىلىنىش  ىنى كۆرس  ىتىۇۇ.ئالالھ تائاال مۇئمىنلەرنى ھاياتلىق  ھەققىۇە

دىنىم »  «رەبەىم ئ  الالھ» ئىم  ان كەلتۈرگەن ھەقىقەت بىلەن دۇني  اس    ى  ۇىكى
دە  جاۋمب بېرىش    كە  «پەيغەمەىرىم مۇھەممەد ئەلەيھىس    س    االم»  «ئىس    الم

 ئاسانلىق يارىتى  بېرىۇۇ. 

نَِس 
َ
نَّ  ،هُ نْ عَ  الل ِضَ رَ  َمالٍِك  بْنِ  ]َعْن أ

َ
 ِف  ُوِضعَ  إَِذا الَْعْبدَ  إِنَّ   :قَاَل  ،مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل ّلَّ َص  اللِ  َرُسوَل  أ

ْصَحابُُه، َعْنهُ  تََوّلَّ وَ   َقْبِهِ،
َ
ِ وَ   أ  إ

تَاهُ  نَِعالِِهْم،  قَْرعَ  لَيَْسَمعُ  هُ نَّ
َ
 ُقوُل تَ  ُكْنَت  امَ   :فَيُقولَنِ  ُيقِعَدانِهِ فَ   َملَََكِن، أ

دٍ ) الرَُّجلِ  هَذا ِف  ا( مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل ّلَّ َص  لُِمَحمَّ مَّ
َ
ْ  فَأ ْشَهدُ   :َفَيُقوُل  ُمْؤِمنُ ال

َ
نَّهُ  أ

َ
  :ََلُ  اُل َفُيقَ  َوَرُسوَُلُ  اللِ  َعْبدُ  أ

بَْدلََك  دْ قَ   اَِّارِ، ِمنَ  َمْقَعِدكَ  إَِل  ُظرْ نْ اُ 
َ
َنَّةِ  ِمنَ  َمْقَعًدا بِهِ  اللُ  أ

ْ
اوَ َْجِيًعا  َفَْيَاُهَما اْل مَّ

َ
 ُيَقالُ فَ  والُْمَنافُِق  الََْكفِرُ  أ

ْدرِى لَ  َفَيُقوُل  الرَُّجلِ  َهَذا ِِف  َتُقوُل  ُكْنَت  َما ََلُ 
َ
قُوُل  أ

َ
 َت تَلَيْ  َولَ  َدَرْيَت  لَ  ََلُ  ُيَقاُل فَ  اَِّاُس  َيُقوُل  َما ُكْنُت أ

َبةً  َحِديدٍ  ِمنْ  بِِمْطَراٍق  يُْْضَُب  ُثمَّ  ُذَنْيهِ  َبْْيَ  ََضْ
ُ
 َوقَالَ  َقلَْْيِ الَّ  َغْْيُ  يَلِيهِ  َمنْ  فَيَْسَمُعَها َصْيَحةً  َفَيِصيحُ  أ

ْضالَُعُه[   ََتَْتلَِف  َحّتَّ  َقْبُهُ  َعلَْيهِ  يَِضيُق  َبْعُضُهمْ 
َ
 (متفق عليه)  أ

ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسسسسسساالم ”
گەن: مېيىت قەبرىگە قويۇلۇپ ھەمراھلىرى ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ ماڭغاندا، ېمۇنداق د

تىۋىشىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ. ئاندىن ئىككى پەرىشتە كېلىپ  غئايا مېيىت ئۇالرنىڭ
ئمىن ۇمە دەيسسسەن؟ دەپ سورايدۇ. مېئۇنى ئولتۇرغۇزىدۇ ۋە مۇھەممەد ھەققىدە ن

دەپ جاۋاب بېرىدۇ. شۇنىڭ « مۇھەممەد ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى››بولسا 
ورنۇڭنى جەننەتكە قارا، ئالالھ سىنىڭ دوزاختىكى ئ»بىلەن پەرىشستىلەر ئۇنىڭغا 

دەيدۇ. ئۇالر جەننەتتىكى ئورۇننى كۆرىدۇ ۋە قەبرىدىن « ئالماشسسسستۇرۇپ بەردى
كاپىر ياكى مۇناپىق بولسسسسسا  ،جەننەتكە بىر ئىشسسسسىسك ئېچىسپ بېرىدۇ. ئەمما

مە دىگەن بولسا مەنمۇ شۇنى ېبىلمەيمەن، كىشىلەر ن››ئاللىرىغا: وپەرىشتىلەرنىڭ س
سەن ھەق بىلەن باتىلنى »ۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭغا : رىدۇ. شېدەپ جاۋاب ب« دەيتتىم
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دېيىلىدۇ، ئاندىن تۆمۈر توقماق  «ئسايرىمىسدىڭ، ئالالھنىڭ كىتابىنى ئوقۇمىدىڭ
ادىنى پەري-بىلەن ئىككى قۇلىقىنىڭ ئارىسىغا شۇنداق قاتتىق ئۇرىدۇكى، ئۇنىڭ نالە

 (دىسبىرلىككە كېلىنگەن ھە) .“ئىنسانالر ۋە جىنالردىن باشقىالر ئاڭاليدۇ

بەررم ئىەنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمەەر 
 ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دەيۇۇ:

تِيْ فَ ]
ْ
َ : َفَيُقوُل  نَبِيَُّك  َمنْ  ُنَك ِديْ  َما َربَُّك  َمنْ : َفَيُقوُل  آٍت  هِ َيأ َِّ الَُم، َوِديِنَ الُل  َر دٌ  َونَبِّيِّ  اِْلســـْ  ُُمَمَّ

 [ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل ّلَّ َص 
؟ سسسىلەرگە قايسسسىپەرۋەردىگارىڭ كىم؟ دىنىڭ  :سسسوراقچى پەرىشسستە كېلىپ”

پەرۋەردىگارىم ئالالھ، دىنىم ئىسالم، ئادەم كىم؟ دەپ سورايدۇ.مۆئمىن: ئەۋەتىلگەن ئۇ 
 “دەپ جاۋاپ بېرىدۇ. .ئۇ مۇھەممەد ئالالھنىڭ ئەلچىسىدۇر

 ىلىنغان:ھەدىسنىي ئاخىرىۇم مۇنۇمق بايان ق

ماءِ  ِمنَ  ُمنادٍ  اِديْ نم فيُ ]   فَ  َعْبِديْ  َصَدَق  أنْ  السَّ
َ
  اَْلنِّةِ  منَ  هُ وْ شُ ْفرِ أ

َ
 لم إِ  باً ابم  َلُ  ااْفَتُحوْ وَ  ةِ نَّ اْلَ  ِمنَ  لْبُِسوهُ وأ

تِيْ فَ  ةِ اَْلنَّ 
ْ
ِ  ف َلُ  ويُْفَسحُ  اهم بِ يْ طِ وَ  اَروِْحهم  ِمنْ  هِ َيأ  (اودرواه أبو د)   بََِصِهِ[  َمدَّ  َقْبِه
ئالالھ تائاال ئاسماندىن: بەندەم راست سۆزلىدى، ئۇنىڭغا جەننەتتىن كۆرپىلەرنى ”

سسسسسېلىڭالر، جەننەتتىن كىيىملەرنى كەيدۈرۈڭالر، ئۇ ئادەم ئۈچۈن جەننەت تەرەپكە 
ئىشسسسسىك ئېچىڭالر، دەپ نىدا قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن جەننەتنىڭ راھەتلىك، مەيىن 

ىرى كەلتۈرۈلىدۇ. ئۇنىڭ قەبرىسىنىڭ ئىچى كۆز شساماللىرى ۋە جەننەتنىڭ خۇشسبۇيل
 (ئەبۇ داۋۇد توپلىغان) .“ يەتكۈسىز كېڭەيتىلىدۇ

قا ئاس   ىيلىق قىلغان كىش   ىلەر ئالالھ تائاالغا ۇم ئالالھھاياتلىق دۇنياس   ى
 ئ  الىغ  اوى تۈپەيلى قەبرىگە كىرگەن  ۇە پەرىش    تەنى  ي س    قبولغ  ان ئ  اس    ىيلى

 دە  جاۋمب بېرىۇۇ. «ھا ھا بىلمەيمەن»
ەيۇ ئىەنى سابى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمەەر ز

 ئەلەيھىسساالم مۇنۇمق دەيۇۇ: 

نْ  لَْوَل فَ ] 
َ
َعْوُت  تََداَفُنوا َل  أ نْ  وََجلَّ  َعزَّ الَل  ََلَ

َ
ِي الَْقْب  َعَذاَب  ُكمْ يُْسِمعَ  أ ْسَمعُ  اَّلَّ

َ
ْقَبَل  ُثمَّ   . ِمْنهُ  أ

َ
 أ

ِ  َعوَُّذواتَ  :  َقاَل فَ   ،ْجِههِ بِوَ  َعلَْيَنا ِ  ُعوذُ نَ   : َفَقالُوا.  اَِّارِ  َعَذاِب  ِمنْ اللِ ب وا وَّذُ عَ تَ   :اَل قَ   . اَِّارِ  َعَذاِب  ِمنْ اللِ ب
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 ِ ِ  ُعوذُ نَ  :  قَالُوا. الَْقْبِ  َعَذاِب  ِمنْ اللِ ب  (مٌ لِ ُمْس  َواهُ رَ )  [  .الَْقْبِ  َعَذاِب  ِمنْ اللِ ب
بىرىڭالرنى دەپنە قىاللماسلىقىڭالردىن ئەنسىرەش بولمىغان -بىر نىڭرئەگەر سىلە»”

سىلەرگىمۇ ئاڭلىتىشنى  ئاڭالۋاتقان قەبرە ئازابىنى مەن بولسائىدى، مەن ئالالھ تائاالدىن
الھقا سىلەر ئال»اراپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە قاندىن ئ دېدى. «تىلىگەن بوالتتىم

بىز ئالالھقا سېغىنىپ دوزاخ » :ۇالرئ دېدى. «سېغىنىپ دوزاخ ئازابىدىن پاناھ تىلەڭالر
سىلەر ئالالھقا سېغىنىپ »ئەلەيھىسساالم ەيغەمبەر پ دېدى. «ىدىن پاناھ تىلەيمىزئازاب

بىز ئالالھقا سسسېغىنىپ قەبرە ئازابىدىن » ر:ۇالئ دېدى. «قەبرە ئازابىدىن پاناھ تىلەڭالر
 رىۋايەت قىلغان( مۇسلىم)  “دېدى. «پاناھ تىلەيمىز

يەنى بەرزەخ ھ اي اتىۇم ر ھنىي قەيەردە قايس    ى خىل   ىي امەت كۈنىگىچەق
ھ  الەتتە مەۋجۇت بولى  ۇىغ  انلىقى ئ  الالھق  ا مەلۇم بولغ  ان غەي    ئىلىملەر 

 ئالالھتۇر.تەپسىالتلىرىنى بىلگۈچى ئۇنىي ئىنچىكە  جۈملىسىۇىنۇۇر.
مەش    ھۇر ئالىم ئىەنى قەييۇم بۇ ھەقتىكى بەزى س    ەھىھ ھەدىس    لەرگە  

بەرزەخ ھاياتىۇم ر ھالرنىي ئوخش    ىمايۇىغان  »ئاس    اس    لىنى  مۇنۇمق يازغان: 
تۈۋەن دەرى ىلىرى بولى  ۇۇ. پەيغەمەەرلەرنى  ي ر ھلىرى ئەڭ يۇقىرى –يۇقىرى

ئانۇى  س    الىھ بەنۇىلەرنىي ر ھلىرى   ىتلەرنىيمەنزىلۇە بولىۇۇ. ئانۇى  ش    ېھ
كىت ابىۇم قەبرە ھاياتى  «الطحـاويـة ةُشح العقيـد» «.لىرى ۇە بولى ۇۇنېئمەتجەننەت 

بىر ئادەم مەيلى ئۇ قايس  ى خىل ش  ەكىلۇە  ھەر »توغرىس  ىۇم مۇنۇمق يېزىلغان: 
يۇۇ. ىنى تېتنېئمەتقەتئىينەزەر  قەبرە ھاياتىۇىكى ئازمب ياكى  ۋمپات بولۇشىۇى 

بىزگە پەقەت ئۇنىڭغ  ا ئىش    ىنىش  ئىم  ان ئېيتىش ۋمجىەتۇر. ر ھنى  ي تەنگە 
ق ان ۇمق ق ايتى ۇىغ انلىقى  ر ھنى ي قەيەردە  ق ايس    ى خى ل ھالەتتە مەۋجۇت 

نى ي ق ايس    ى رەۋىش    تە بولى ۇىغانلىقىۇەك نېئمەتبولى ۇىغ انلىقى  ئ ازمب ۋە 
ى ئەقلى بۇ ئىشالرنئىنسان   تەپسىالتالر ئۈستىۇە ئىزدىنىش ئارتۇقچىۇۇر. چۈنكى

مىننى  ئۇنىي ئارىسىۇىكى جىمى ېزۋە  ئاس مان  ئاجىز كېلىۇۇ. ئەمما كەبىلىش 
 «.متقان ئالالھ ھەممىگە قادىردۇرنەرسىلەرنى يار

َرادَ  ﴿ إَِذآ
َ
ن َشيْئاً  أ

َ
  َفَيُكوُن ﴾ ُكن ََلُ  َيُقوَل  أ
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 دە،–ەل دەيدۇقىلسا ئۇنىڭغا ۋۇجۇدقا كئىرادە  ئالالھ بىرەر شەيئىنى )يارىتىشنى(﴿
 ئايەت( -52ياسىن / سۈرە -55) ﴾لىدۇ.ېئۇ ۋۇجۇدقا ك

قارىش   ى  ش   ۇنۇمقال ئىنس   اننىي نىي كۆزىمائەمانا بۇ ئەھلى س   ۈننە ۋە ج
تۇيغۇس    ى بىلەن ھەممە –سېچەكلى  ك ئەقلى ۋە بۇ دۇني  ادىكى چەكلى  ك ھ

 س  ى .رىنانالر رىئايە قىلىش  قا تېگىش  لىك پئاجايىەاتالرغا جاۋمب تاپماقچى بولغ
ت ائ اال كىت ابى ۇم ئېيتق ان ۇەك ئ الالھنى كۆرمەي تۇرۇ  ئىم ان ئېيتقان   ئ الالھ

ئ  اخىرەت ۋە د زمخ ئ  ازمبىنى كۆرمەي تۇرۇ  قورقق  انالر توغرم يول  ۇم بولغۇچىالردۇر  
قەبرە ھاياتى ھەقتۇر.  رىش    كۈچىلەردۇر.ېئەنە ش    ۇن ۇمق كىش    ىلەر بەختكە ئ

ق مدمرلىق ۋە ي  اخش    ى ئەمەللەر ھەقتۇر. پەقەت تە نېئمەتئۇنىڭ  ۇىكى ئ  ازمب ۋە 
ئمى  قەبرىس   ىنى ھاياتلىقىۇىكى ۇ. مس   اقلىيااليۇۇئىنس   اننى قەبرە ئازمبىۇى  
زەيۇۇ. س   ىمون   گەج قاتارلىق نەرس   ىلەر بىلەن ېياخش   ى ئەمەللىرى بىلەن ب

قەبرىنى ھەي ەتلى  ك قىلى    ق  اتۇرۇش  قەبرىنى بېزەش ئۈچۈن ئۇنى ب  اغچىغ  ا 
 ۇنۇمق قىلىشبرىئىتىۇە چەكلەنگەن قىلمىش  تۇر. ئايالنۇۇرى ېلىش ئىس  الم ش  ە

مېيىتنى قەبرە ئازمبىۇى  س   اقالش ئەمەس  ئازمبىنى زىيادە قىلى ېتىۇۇ. بۇنۇمق 
رەس   ۇلۇلالھ چەكلىگەن  يەنە مالنى ئىس   رم  قىلىش   تى  باش   قا-قىلىش پۇل

 لىنىۇۇ.بھېسا ئىشالرنىي قاتارىۇى 
 كەۋسەر: .2

رىش جەريانىۇم قاتتىق ئىس  س  ىق ۋە قىيامەت مەيۇمنىۇم كىش  لەر ھېس  اب بې
ئۇس س ۇزلۇققا دۇچار بولىۇۇ.پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالمنىي ئۈممىتى بولغان بىزلەر 
ئالالھ تائاال رەسۇلۇلالھقا ئاتا قىلغان كەۋسەر سۈيىۇى  ئىچى  ئۇسسۇزلۇقىمىزنى 

 قانۇۇرىمىز.ئالالھقا ئاسىي بولغانالر بولسا بۇ يەردى  قوغلىنىۇۇ.

ْعَطْيَناكَ  إِنَّا ﴿
َ
ْبَّتُ  ُهوَ  َشانَِئَك  إِنَّ ، َواَْنَرْ  لَِربَِّك  َصلِّ فَ ، ْوثَرَ كَ الْ  أ

َ
 ﴾ اْْل

بىز سسساڭا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ياخشسسىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق. ئى مۇھەممەد!( ﴿ )
ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىن.  نىڭ رازىلىقىپەرۋەردىگارىڭن شسسۇڭا، سسسە

( سسساڭا ئۆچمەنلىك ۈپ، ئۇنىڭ نەسسسلى قۇرۇپ كەتتى دەپمۇھەممەدنىڭ ئوغلى ئۆل)
  (كەۋسەر / سۈرە-235)﴾ ي نەسلى قۇرۇپ كېتىدىغان كىشىدۇرقىلغان كىشىال ھەقىقى
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الھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت بۇ س   ۈرىنى تەپس   ىرلىگەن ئاس   اس   تا ئەنەس رەزىيەل
 مۇنۇمق دەيۇۇ:پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم قىلىنغان ھەدىستە 

نٍَس  نْ عَ ]
َ
ْظُهِرنَا،  َبْْيَ  يَْومٍ  َذاَت  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل ّلَّ َص اللِ  َرُسوُل  يَْنابَ   :اَل قَ  هُ نْ الل عَ  ِضَ رَ  أ

َ
  إِذْ  أ

َ
 ْغَفَ أ

هُ  َرَفعَ  ُثمِّ   .إِْغَفاَءةً  ســَ
ْ
ماً ُمتَ  َرأ َحَكَك  امَ   :ُقلَْنافَ  . بَســِّ ضــْ

َ
وَل  يَا أ نِْزلَْت " : اَل قَ    اللِ  َرســُ

ُ
وَرةٌ  آنِفاً  َعَّلِّ  أ  ". ســُ

 فَ 
َ
ْعَطْيَناكَ  إِنِّا  الرِِّحيمِ  الرِّْحَنِ  الل ِمْسِب﴿  :َقرَأ

َ
ْبَّتُ  ُهوَ  َشانَِئَك  إِنَّ    َواَْنَرْ  لَِربَِّك  َصلِّ فَ    الَْكْوثَرَ  أ

َ
 ﴾اْل

تَْدُرونَ "  :اَل قَ  ُثمَّ 
َ
وَُلُ  للاَ  : ُقلَْنافَ  " الَْكْوثَُر  َما أ ْعلَمُ  َوَرســُ

َ
ْ  َوَعَدنِيهِ  َنْهرٌ  إِنِّهُ "فَ   :اَل قَ  . أ  هِ لَيْ عَ   .وََجلَّ  َعزَّ  َرِّبِّ

مَّ  َعلَْيهِ  تَرِدُ  َحْوٌض  ُهوَ   .َكثِْيٌ  َخْْيٌ 
ُ
 (مٌ لِ ْس مُ  اهُ وَ رَ )  ِم [ُجوْ اُِّ  َعَددُ  آنِيَُتهُ   .الِْقَياَمةِ  يَْومَ  ِتْ أ

بىر كۈنى رەسسسسۇلۇلالھ بىزنىڭ ئارىمىزدا  ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ:”
ئاندىن كۈلۈمسىرەپال بېشىنى  تۇيۇقسسىز مۈگدىگەندەك بېشى ساڭگىالپ كەتتى، ئىدى،

 ئۇ: دەپ سورىدۇق. شال قىلىۋەتتى؟ۇسىلىنى نېمە خ ئى رەسسۇلۇلالھ! ،بىز كۆتەردى. 
ئاندىن  سسسۈرە كەۋسسسەرنى ئوقۇپ بەردى. دەپ، «اڭا بۇ سسسۈرە نازىل قىلىندىھازىر م»

دېدى. بىز ئالالھ ۋە ئۇنىڭ ئەلچىسى ئەڭ ياخشى  كەۋسەرنىڭ نېمىلىكىنى بېلەمسىلەر؟
 ،كۆلكەۋسەر جەننەتتىكى بىر  » رەسۇلۇلالھ بىزگە چۈشەندۈرۈپ:  بىلگۈچىدۇر دېدۇق.
 ئۇنىڭ نۇرغۇن ئاالھىدىلىكلىرى بار، ۋەدە قىلدى، )ئاتا قىلغانلىقىنى( رەببىم ماڭا ئۇنى

ئۇنىڭ قاچىلىرى  ممەتلىرىم قىيامەت كۈنى سۈيىنى ئىچىدىغان كەۋسەر كۆلى ئەنە شۇ.ۇئ
 (رىۋايەت قىلغانمۇسلىم ئىمام “ )دېدى. ئاسماندىكى يۇلتۇزالر سانىدەك كۆپ

 :(تارمزميامان ئەمەللەر ئۆلچىنىۇىغان -مىيزمن )ياخشى-تارمزم.4
بۇ  ۇ كۈن  ۇە ئ  الالھ ت  ائ  اال ئۆز ئىالھى ئ  ادملىتىنى ن  ام  ايەن قىلىش ئۈچۈن ب

ھەر بىر كىش   ىنىي ياخش   ىلىقى ۋە يامانلىقى ش   ۇ مىزمن  تارمزىنى تىكلەيۇۇ.
 ىكىشى ئۆزىنىي ھايات ئۆز كۆزىگە ئەينەن كۆرس ىتىلىۇۇ. تارمزىس ىۇم ئۆلچىنى  

 ىس  ىنى كۆرگىنىۇە س  ېلىش  تۇرم ئەمىلىنىي دۇنيادم قىلغان ياخش  ى ۋە يامان
 ئالالھ تائاالنىي يۈكسەك ئادىل ھۆكمىگە ھېچقانۇمق نارمزىلىقى قالمايۇۇ.

عُ وَ ﴿  نْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقاَل  َكنَ  َوإِن َشيًْئا َنْفٌس  ُتْظلَمُ  فَاَل  الِْقَياَمةِ  ِِلَْومِ  الِْقْسَط  الَْمَوازِينَ  نَضـَ   َخْرَدلٍ  مِّ
َ
 تَْيَناأ

 ﴾َحاِسبِْيَ  بَِنا َوَكَف  بَِها
﴿ قىيامەت كۈنى بىز )ئەمەللەر تارتىلىدىغان( ئادالەت تارازىسىنى ئورنىتىمىز، ھېچ 
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، ئادەمگە قىلچە ئۇۋال قىلىنمايدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ بىر تال قىچا چاغلىق ئەمەلى بولسسسىمۇ
ز﴾ ز يېتەرلىكمى)بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن( ھېسساب ئېلىشقا بىكەلتۈرىمىز. بىز ئۇنى 

 (ئايەت-90ئەنبىيا / سۈرە -22)

 جەننەت ۋە د زمخقا ئىشىنىش: -6 
  ئالالھ تائاال ئىمان كەلتۈرۈش  كە بۇيرۇغان نەرس  ىلەرگە ئىش  ەنگەن     جەننەت

ئىبالس  ئ الالھق ا ۋە ئۇنىي ئەلچىس    ىگە ئىتائەت قىلىش بىلەن بىرگە ئالالھقا
ۋە ئۇنى  ي  مىگەنلەرەلتۈرش    ېرى  ك كبىلەن ئىە  ادەت قىلغ  انالر  ئ  الالھق  ا 

پىۇى  ىلەر ئۈچۈن ئ الالھ ت ائاال تەرمۇئمىنتەق مدمر  پەيغەمەەرلىرىگە ئەگەش    كەن
ئۇ يەردە كۆز كۆرۈ   گۈزەل م  اك  ان  ۇۇر. گە تولغ  اننېئمەتلەر تۈرلۈكتەيي  ارالنغ  ان 

قۇالق ئا ال  باقمىغان ۋە ئىنس  اننىي خىيالىغىمۇ كېلى  باقمىغان  باقمىغان 
 .دۇرەر بارتۈرلۈك نېئمەتل

ِينَ  إنَّ  ﴿ اِت  َوَعِملُوا آَمُنوا اَّلَّ َ اْلـِ ْوََلَِك  الصـــَّ
ُ
َبِيَّةِ  َخْْيُ  ُهمْ  أ

ٌُُهمْ جَ  ،الْ  ََتْرِي َعْدنٍ  َجنَّاُت  َربِِّهمْ  ِعندَ  َزا
ْنَهارُ  َُتْتَِها ِمن

َ
  فِيَها َخاَِلِينَ  اْْل

َ
 ﴾َربَّهُ  َخِِشَ  لَِمنْ  َذلَِك  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ الُل  رَِّضَ  بًَداأ

مەخلۇقاتالرنىڭ  بارچە ئەنە شۇالر-﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر
ياخشىسىدۇر. ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا بېرىلىدىغان مۇكاپات مەڭگۈلۈك بولغان، 

ېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردۇركى، ئۇالر ئۇ جەننەتلەردە مەڭگۈ ئ ەرئاسستىدىن ئۆستەڭل
تۇرىسسدۇ. ئسسالالھ ئۇالردىن رازى بولىسسدۇ، ئۇالرمۇ ئسسالالھتىن مەمنۇن بولىسسدۇ. بۇنىڭغسسا 

  (ئايەت-5-0 بەييىنە / سۈرە-45) ئېرىشىدۇ ﴾ الپەرۋەردىگارىدىن قورققان ئادەم

ا َنْفٌس  َتْعلَمُ  اَل فَ قوَل تعال: ﴿  ْخِفَ  مَّ
ُ
ن لَُهم أ ةِ  مِّ ْعُْيٍ  قُرَّ

َ
 ﴾ َيْعَملُونَ  َكنُوا بَِما َجَزاءً  أ

زۇرىدا ساقالنغان ۋە ئۇالرنى ۇئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات بېرىش ئۈچۈن ئالالھنىڭ ھ﴿
 (ئايەت-20سەجدە  / سۈرە-52﴾  )نى ھېچكىم بىلمەيدۇنېئمەتخۇشال قىلىدىغان كاتتا 

ئالالھ تائاالغا ۋە ئۇنىي پەيغەمەەرلىرىگە ئىمان كەلتۈرۈش  تى       د زمخ بولس  ا
 زملىم كىش  ىلەر ئۈچۈن ئالالھ تائاال تەرپىۇى  تەييارالنغان  گۇمرمھ  باش تارتقان 

ئوقۇبەتلەر بىلەن -تۈرلۈك ئازمب-ئىنس   ان تەس   ەۋۋۇرىۇى  ھالقى  كەتكەن ھەر
 .ھازىرالنغان دەھشەتلىك ماكانۇۇر
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ْت  َمنْ وَ  ﴿ ْوََلَِك  َمَوازِيُنهُ  َخفَّ
ُ
ِينَ  فَأ وا اَّلَّ نُفَسُهمْ  َخِّسُ

َ
ونَ  َجَهنَّمَ  ِف  أ  ﴾ َخاَِلُ

يېنىك كەلگەنلەر زىيان تارتقۇچىالردۇر، جەھەننەمدە مەڭگۈ  ﴿ياخشى ئەمەللىرى
 (ئايەت-235مۇئمىنۇن  / سۈرە-25)﴾ قالغۇچىالردۇر

َعدَّ  الََْكفِِرينَ  الَل لََعنَ  إِنَّ  ﴿
َ
ِعْيًا لَُهمْ  وَأ ــَ بًَدا فِيَها اَِلِينَ خَ  ،س

َ
ْيًا َوَل  َوِِلًّا َُيُِدونَ  لَّ  أ ــِ  َقلَُّب تُ  ْومَ يَ  ،نَص

َطْعَنا َِلْتََنا يَا ُقولُونَ يَ  اَِّارِ  ِف  وُُجوُهُهمْ 
َ
َطْعَنا أ

َ
 ﴾الرَُّسوَل  الَل وَأ

ىرالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ۋە ئۇالرغا دوزاخنى فھەقىقەتەن كا ئالالھ﴿

ھېچقانداق دوست ۋە ياردەمچى تاپالمايدۇ.  .مەڭگۈ قالىدۇئۇالر دوزاختا  .تەييارلىدى

 ئالالھقابىز  ئىسسىت» ن كۈندە، ئۇالر:كېتىدىغا قورۇلۇپئۇالرنىڭ يۈزلىرى دوزاختا 

 ﴾ېيىشىپ كېتىدۇد« ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ! پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان بولساقچۇ!

 (ئايەتلەر-55~  59 سۈرە ئەھزاب-55)

ئ  اخىرەتكە ئىش    ىنىش بولس     ا ب  ارلىق پەيغەمەەرلەر چ  اقىرغ  ان ئىم  ان 
ممەتلىرىنى ۇھەممىس  ى ئ ھەقىقەتەن پەيغەمەەرلەرنىي ئاس  اس  لىرىنىي بىرىۇۇر.

 بىلەنقىلغ ان. ئۇالرنى جەننەتنىي خەۋىرى  دەۋەتئ اخىرەتكە ئىش    ىنىش    كە 
 ئاگاھالنۇۇرغان. ۇى د زمخنىي ئازمبى شالالنۇۇرسا ۇخ

دە تەق مدمرالر ئالالھقا ئىمان ئېيتىش  تى  كېيىنال ئاخىرەتكە  «قۇرئان كەرىم»
 ئىمان كەلتۈرگەن دە  سۈپەتلەنگەن.

ِ  لِّلُْمتَّقِْيَ  ُهًدى فِيهِ  َريَْب  لَ  الْكِتَاُب  ذَلَِك ﴿  الةَ  َويُقِيُمونَ  بِالَْغيِْب  يُْؤمِنُونَ  ينَ اَّلَّ  ﴾ ونَ يُنِفقُ  َرزَْقنَاُهمْ  َومِمَّا الصَّ
. ئۇ تەقۋادارالرغا شسسسۈبھە يوقتۇر-قۇرئسان( مۇقەددەس كىتسابسدۇر، ئۇنىڭدا شسسسەكبۇ ) ﴿

-ن، نامازنى مۇكەممەل ئادا قىلىدىغان، بىز بەرگەن مالايېتەكچىدۇركى، ئۇالر غەيبكە ئىشىنىدىغ
 (ئايەت-5-2 بەقەر / سۈرە-2)﴾  مۈلۈكتىن )ئالالھ يولىدا( سەرپ قىلىدىغان كىشىلەردۇر

 مىنغا چۈشۈرۈلگەن ۋمقىتتا ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا:ېئادەم ئاتىمىز ز

 ﴾  َُتْرَُجونَ  َوِمْنَها َتُموتُونَ  َوفِيَها َُتَْيْونَ  يَهافِ  تعال: ﴿قوَل 
 (قىيامەت كۈنى)سىلەر، ىيەر يۈزىدە ياشايسىلەر، يەر يۈزىدە ئۆل» :﴿ئالالھ ئېيتتى

 (ئايەت-23 ئەئراف/ سۈرە -0) ﴾«يەنە يەر ئاستىدىن چىقىرىلىسىلەر
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ھ ئەلەيھىس    س    االم قەۋمىنى قىيامەت ۇندە « ۇرئان كەرىمق»ئ الالھ تائاال 
قىيامەتنىي بولىۇىغانلىقى توغرىس  ىۇىكى مىس  الالرنى  كۈنىۇى  ئاگاھالنۇۇرۇ  
 سۆزلە  مۇنۇمق دەيۇۇ: 

نبَتَُكموَ ﴿
َ
ْرِض  مِّنَ  الُل أ

َ
 ﴾ إِْخرَاًجا َوُُيْرُِجُكمْ  فِيَها عِيُدُكمْ يُ  ثُمَّ  ، نَبَاتًا اْْل

( ەزېمىندىن ياراتتى. ئاندىن سىلەرنى )ئۆلگەند )ئاتاڭالر ئادەمنى( سىلەرنى ئالالھ ﴿
 سۈرە-02) ﴾ زېمىنغا قايتۇرىدۇ، ئاندىن سىلەرنى )قىيامەت كۈنى( زېمىندىن چىقىرىدۇ

 (ئايەت-25-20نۇھ  /

 قەۋمىگە: مۇب ئەلەيھىسساالمشۇئەي

َخاُهمْ  َمْدَينَ  إَِل وَ  ﴿       
َ
ْرِض  ِف  َتْعَثْوا َوَل  اْلِخرَ  اِْلَوْمَ  وَارُْجواالَل  اْعُبُدوا قَْومِ  يَا َفَقاَل  ُشَعْيبًا أ

َ
 ﴾ نَ ُمْفِسِدي اْْل

 ﴿مەديەن ئاھالىسىگە ئۇالرنىڭ قېرىندىشى شۇئەيبنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتۇق،
ئىبادەت قىلىڭالر، ئاخىرەت كۈنىدىن قورقۇڭالر، يەر  ئالالھقا ئى قەۋمىم! بىر»شۇئەيۋ: 

 (ئايەت-55ئەنكەبۇت / سۈرە  -24) ﴾دېدى« يۈرمەڭالر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ 

كىچى  ك -ۇىغ  ان چوڭى  ئ  اخىردم قىي  امەت بولۇش    تى  ئىلگىرى كۆرۈل
 ماماليمىز.ئاالمەتلەرنى قىسقىچە چۈشەنۇۈرۈ  سۆزىمىزنى تا

قىيامەتنىي بەلگىس   ى ۋە ئاالمەتلىرى بولس   ا قىيامەت كېلىش   تى  بۇرۇن 
كۆرۈلى ۇىغان ۋە يۈز بېرىۇىغان ئىش    الرنى كۆرس    ىتىۇۇ  ئۇالر چوڭ ۋە كىچىك 
ئ  االمەتلەر دە  بۆلۈنى  ۇۇ. كىچى  ك ئ  االمەتلەرنى  ي بەزىلىرى قىي  امەت يېقىنال  

لىرى ئاللىقاچان يۈز بېرى  كېلىش  تى  خېلى بۇرۇن يۈز بېرىش  ى مۇمكى   بەزى
تەكرمرلىنىش  ىمۇ مۇمكى .  بەزىلىرى يۈز بېرى متىۇۇ ۋە دمۋمملىش  ى متىۇۇ  بولۇى 

بىز پەيغەمەەر )س    ەللەلالھۇ ئەلەيھى   بەزىلىرى تېبى يۈز بەرمى  ۇى. لېكى 
 ۋەسەللەم(نىي خەۋەرلىرىگە ئاساسەن بۇالرنى يۈز بېرىۇۇ دە  ئىشىنىمىز.

 مەتلىرىقىيامەتنىڭ كىچىك ئاال

 ى كۆپىيىش   قاتارلىقالرنىي زىنا مەرىپەتنىي يوقىلىش  ى  جاھالەت -ئىلىم
تۆش  لەرنىي ئېس  ىل  ياالڭخوجىۇمرى بولۇش  ى   الياقەتس  ىز كىش  ىلەرنىي ئىش

 ئايالالرنىي كۆپىيى  كېتىشى ۋە باشقىالر. قەسىرلەرگە ئىگە بولۇشى 

about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr
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پەيغەمەەر ە م ۇئ  اۋى يە رەزى يەل الھۇ ئەنھۇدى  رى ميەت قىلىنغ  ان ھەدىس    ت
 ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنۇمق دەيۇۇ:

اِط  نْ مِ  إنَّ :  ُل وْ قُ يَ  مَ لَّ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ   اللّلَّ َص  اللِ  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ سَ  :اَل قَ َرِضَ الل َعْنُه  ةَ يَ اوِ عَ مُ  نْ عَ ]  ُْشَ
َ
 أ

اَعةِ  نْ  الســَّ
َ
َْهُل  َويَْظَهرَ  الِْعلْمُ  يَِقلَّ  أ نَا َويَْظَهرَ  اْلْ اءُ  َوتَْكَُثَ  الزِّ ْيَ  يَُكونَ  ّتَّ حَ  الرَِّجاُل  َويَِقلَّ  النِّســَ  َِلَْمســِ

ةً 
َ
 (هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ تَّ مُ )  الَْواِحُد [  الَْقيِّمُ  اْمرَأ

 لىق،نادان ئاز قالىدۇ، ھەقىقەتەن قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى، ئىلىم كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ،”
ئاشكارا كۆپ قىلىنىدۇ، ئەرلەر -چۇقوزىنا ئ تىدۇ،ېپ كىيىجاھىللىق ئاشكارا بولۇپ كۆپ

ىرال ب تۇرمۇشىغا نىڭئايال ئەللىكھەتتا  تىدۇ،ېپ كىيىئاز قېلىپ، ئايالالر كۆپ كېتىپ،
ھاممىلىرى، قىزلىرى  سىڭىللىرى،–ئاچا ئەر كىشى ئىگە بولىدۇ، )يەنى ئاياللىرى،

 (بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس) “قاتارلىق(

رى ميەت قىلىنغ  ان ھەدىس    تە پەيغەمەەر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  

 : مۇنۇمق دېگەن  ئەلەيھىسساالم

َمانَةُ  ُضيَِّعْت  ] إَذا
َ
اَعةَ  فَاْنَتِظرْ  اْْل دَ  إَذا: قَاَل  إَضاَعُتَها  َوَما اللِ  َرُسوَل  يَا قِيَل . السَّ ْمرُ  وُسِّ

َ
 َغْْيِ  إَل  اْْل

ْهلِهِ 
َ
اَعَة [ فَاْنَتِظرْ  أ  (يُّ ارِ خَ اْلُ  هُ اوَ رَ )   السَّ

دېگەندە بىر ئادەم ئى رەسۇلۇلالھ ئامانەتنىڭ  ئامانەت يوقالغاندا قىيامەتنى كۈتكىن.”
لەر الياقەتسىز كىشى : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەپ سورىۋىدى، يوق بولىشى قانداق گەپ؟

 (توپلىغان يبۇخارى)  .“دەپ جاۋاب بەرگەن ئىش باشقۇرغاندا،

 قىيامەتنىڭ چوڭ ئاالمەتلىرى

 يغەمەەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنۇمق دەيۇۇ: پە

َسْيدٍ  بْنِ  ُحَذْيَفةَ  نْ عَ ] 
ُ
، أ ِ  : اَل قَ   اْلِغَفارِيِّ لَعَ إ   َكُر،َنَتَذا َوََنْنُ  َعلَْيَنا مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  الل ّلَّ َص  اَِِّبُّ  طَّ

اَعَة، ْذُكرُ نَ   :الُواقَ  تَْذُكُروَن   امَ   :َقاَل فَ  ِ  : اَل قَ   السَّ  َذَكرَ فَ   آيَاٍت، َعْشَ  َقْبلََها تََرْوا َحّتَّ  َتُقومَ  لَنْ  نََّهاإ
َخاَن،  اَل،وَ  اَلُّ جَّ ْمِس  ُطلَوعَ وَ   ابََّة،اَلَّ وَ   اَلَّ ُجوجَ وَ  َمْريََم،  ابْنِ  ِعيَس  نَُزوَل وَ   َمْغِربَِها، ِمنْ  الشَّ

ْ
ُجوَج، يَأ

ْ
  َوَمأ



 

69 

 ََتُْرجُ  نَارٌ  َذلَِك  آِخرُ وَ  الَْعَرِب،  ِِبَِزيَرةِ  َخْسٌف وَ  بِالَْمْغرِِب،  َخْسٌف وَ  ، بِالَْمْشِقِ  ْسٌف خَ   :ُخُسوٍف  ثاَلثَةَ وَ 
 (مٌ لِ ْس مُ  اهُ وَ رَ ) َُمَْشِِهْم [  إَِل  اَِّاَس  َتْطُردُ  اِْلََمنِ  ِمنَ 

 سۆھبەتلىشىپ تۇرغان ئىدۇق،ئارا ھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: بىز ئۆزھۇزەيفە رەزىيەلال”
پ ؟دەق سۆزلىشىۋاتىسىلەرىلىنېمە توغرلەيھىسساالم يېنىمىزغا كېلىپ پەيغەمبەر ئە

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: دېسەك، سۆزلىشىۋاتىمىزبىز قىيامەت توغرىسىدا  سورىدى.
 پئېيتىدەپ ئۇالرنى  چە قىيامەت بولمايدۇ،ۈتۆۋەندىكىدەك ئون تۈرلۈك ئاالمەتلەر كۆرۈلمىگ

تىن بكۈننىڭ غەرى لىگۈچى ھايۋان،ىئۆم قىشى،دەججالنىڭ چى بەردى. تۇمان بولۇش،
ئۈچ خىل كۈن  مەجۈجى،-يەجۈجى ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ چۈشۈشى، چىقىشى،
 ئەرەب يېرىم ئارىلىدا كۈن تە كۈن تۇتۇلۇش،بغەرى يەنى شەرقتە كۈن تۇتۇلۇش، تۇتۇلۇش،
ىقىشى چكىشىلەرنىڭ كۆچۈشىگە سەۋەبچى بولىدىغان ئوتنىڭ يەمەن تەرەپتىن  تۇتۇلۇش،
 (مۇسلىم توپلىغانئىمام )  .“قاتارلىقالر

ئالالھنىي بىزنى بارلىق پىتنىلەردى  س   اقلىش   ىنى  ياخش   ىلىق قەيەردە 
بولس ا مۇيەس س ەر قىلىش ىنى  يامانلىق قەيەردە بولس ا بىزنى يىرمق قىلىشىنى 

 تىلەيمىز. ئالالھ ئەڭ ياخشى بىلگۈچىۇۇر.
ئالەملەرنىي بىردىنەىر  ھىيەلەرچاقىرىقىمىزنىي ئاخىرى بارلىق گۈزەل مەد 

 ئىگىسى بولغان جانابىي ئالالھقا بولسۇن!
پەيغەمەەرلەرنىي ئاخىرى ۋە س  ەركىس  ى بولغان مۇھەممەد  دۇئا ۋە س  االمالر 

ھۆرمەتكە سازمۋەر ساھابىلىرىغا ھەم  تاۋمبىئاتىغا -ئەلەيھىسساالمغا  ئۇنىي ئائىلە
ىي يولىغا ئەگەش    كەن بارلىق ش    ۇنۇمقال قىيامەت كۈنىگە قەدەر رەس    ۇلۇلالھن

 . مۇسۇلمانالرغا بولسۇن-مۇئمى 
ھۆرمەتلى ك ج امائەت! بىز جەننەت ۋە د زمخ ئازمبىنى ھەر دمئىم ئەس    لە   
تەس  تە قولغا كەلگەن بۈگۈنكى تۇرمۇش  ىمىزنى قەدىرلە   چو الرنى ھۆرمەتلە   

 ئامى ! كىچىكلەرنى ئاسرم   ئىناق  ئىتتىپاق كەيپىيات يارىتايلى.
 خر دعواهم أن اْلمد لل رب العلمْيوآ
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 ئۆرنەكلەر تەرجىملىرىدىن شەرھىسىنىڭھەدىس 

 )ئىمان ھەققىدە(①تاب اإلميانك
 

ي الن  ن  ا ع  م  ه  ن  ع   الل   ض   ر   ر  م  ع   ن  اب   ن  ع  . 7  ة  ر  ج  ش   ر  ج  الشن  ن  م   نن : "إ  ال  ق   م  لن س  و   ه  ي  ل  ع    الل  ّلن ص   ب 
 إ  ا و  ه  ق  ر  و   ط  ق  س  ي   ل  

 الل  د  ب  ع   ال  ي ق  اد  و  ال    ر  ج   ش  ف   اس  الن  ع  ق  و  ف   ال  ؟ ق  ا ه    م  ون  ث  دي ح   م  ل  س  م  ال   ل  ث  ا م  ه  نن
 س  ف   ن  ف   ع  ق  و  ف  

 
 "ة  ل  خ  لن ا ه    ال  ق   الل   ول  س  ا ر  ي   ا ه   ا م  ن  ث  دي وا ح  ال  ق   من ث   ت  ي  ي  ح  ت  اس  ف   ة  ل  خ  ا الن ه  نن  َ

ۇنداق دېگەنلىكى ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسسسسسسساالمنىڭ م
دەرەخلەرنىسڭ ئسارىسسسسىدا يۇپۇرمىقى تۆكۈلمەيدىغان بىر دەرەخ بار، ئۇ » :رىۋايەت قىلىنسدى

ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش. سىلەر ماڭا ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ بېرىڭالر. 
كەنلىكىنى خىياللىرى سەھراالردىكى دەرەخلەرگە چۈش-: كىشىلەرنىڭ ئوير(ەئۇ )ئىبنى ئۆم

مېنىسسڭ كۆڭلۈمگە ئۇنىسسڭ خورمسسا ئىكەنلىكى كەلسسدى، مەن » :ئېيتتى ۋە مۇنسسداق دېسسدى
ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسسسسى! ئۇنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىزگە :»ئسانسدىن ئۇالر « تسارتىنسدىم

 دېدى.« ئۇ خورما» :االمدېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسس« ئېيتىپ بەرگىن

 )ئومۇمىي مەنىسى( املعن العام

جلس رسول الل صّل الل عليه وسلم بني عرشة من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وأبو هريرة وأنس بن مالك 
 ةا ب  يي ط   ةا م  ك    لا ث  م   الل   ب  ض    ﴿وعبد الل بن عمر، فأىت صّل الل عليه وسلم جبمار خنل فرشع يأكل، تايلا قوهل تعاىل 

  ة  ب  يي ط   ة  ر  ج  ش  ك  
 
 ت  ؤ  ت   اء  م   السن ا ف  ه  ع  ر  ف  و   ت  اب  ا ث  ه  ل  ص  أ

 
ن ه  ل  ك   أ جر ثم نظر ف أصحابه فقال: إن من الش  ﴾اه  بي ر   ن  ذ  إ  ب   ني  ح   ا ك 

ا وإنها يام ثمرهشجرة ل يسقط ورقها طول العام، ول ينعدم ظلها، ول يبطل نفعها، ول ينقطع من اليوت ىلع مر األ
مثل املسلم ثابت ادلين، يصدر منه من العلوم واخلري قوت مستطاب لألرواح ينتفع بعلمه وصلحه وآثاره حيا وميتا، 
 فنبئون ما ه هذه الشجرة؟ راح ك واحد من احلاضين يفكر فيما يصدق عليه األوصاف من الشجر، وأخذوا يقولون:

فيقال: ل، عددوا من شجر الوادي ما عددوا، فلما عجزوا قالوا: أخربنا يا رسول  شجرة كذا. فيقال: ل . شجرة كذا.
 الل ما ه الشجرة؟ قال: ه الخلة.  

پەيغەمەەر س ەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەس ەللەم ئۆزىنىي ئەس ھابىلىرىۇى  ئۇالرنىي ئارىسىۇم ئەبۇ بەكرى  
ەنى ئۆمەر بار بولغان ئون كىش    ى ئارىس    ىۇم نى م الى ك  ئابۇۇلالھ ئىەئۆمەر  ئەبۇ ھۇرەيرە  ئەنەس ئى

نى ئوقۇغان ھالۇم ئولتۇرغانىۇى  پەيغەمەەر ئەلەيھىس   س   االم خورما غولى يىلىكىنى ئېلى   مۇنۇ ئايەت
ئالالھ مۇنداق بىر مىسسسالنى كەلتۈردى: ياخشسسى سسسۆز )يەنى ئىمان كەلىمىسسسى( يىلتىزى ﴿ :باش  لىۇى يېيىش  كە

                                                        
 .الردابېشى ائلدىنقى ساندىن بىرىلدى.  «المنهل الحديث في شرح الحديث» ①
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ېسىل رىدىغان ئدا مېۋە بېرىپ تۇىتۋاق–ردىگارىنىڭ ئىرادىسى بىلەن ۋاقتىان، پەرۋەمۇسستەھكەم، شسېسى ئاسمانغا تاقاشق
ئ  ايەت( ئ  ان  ۇى  ئەس    ھ  ابىلىرىگە ق  ارى  ۇى ۋە مۇن  ۇمق -44  -24س    ۈرە -02) ﴾دەرەخكە ئوخشسسسايسسدۇ

دەرەخلەرنىي ئارىس   ىۇم يىل بويى يۇپۇرمىقى تۆكۈلمەيۇىغان  س   ايىس   ى يوقالمايۇىغان  ئۇنىي :»دېۇى 
بىكار كەتمەيۇىغان  كۈنلەر ئۆتس  ىمۇ ئۇنىي مې ىس  ى ئۆيلەردى  ئۈزۈلمەيۇىغان بىر دەرەخ بار  مەنپەئىتى 

ئۇ ھەقىقەتەن دىنۇم مۇس    تەھكەم بولغان مۇس    ۇلمانغا ئوخش    اش  ئۇ )مۇس    ۇلمان( دى  كۆ ۈللەرگە 
ان ياقىۇىغان ئىلىم  ياخش    ىلىقتى  ئىەارەت ئوزۇق كېلىۇۇ  ئۇ مەيلى ھايات بولس    ۇن ۋە ۋمپات تاپق

ۋە قالۇۇرغان تەس ىرلىرىۇى  پايۇىلىنىۇۇ  سىلەر ما ا بۇ دەرەخنىي  بولس ۇن ئۇنىي ئىلمى  ياخش لىقى
تى  بېرىڭالر. نەق مەيۇمنۇم بار كىش   ىلەرنىي ھەر بىرى ھېلىقى س   ۈپەتلەرنى ينېمە ئىكەنلىكىنى ئې

 «ياق  مۇنۇمق دەرەخ»دېيىشكە باشلىۇى: « مۇنۇمق دەرەخ»ۋە  غان دەرەخنى ئويالشقالەش تۈرىۇىيئەمەلى
دېيىلەتتى  ئۇالر س   ەھرمدىكى دەرەخلەردى  س   انىيالىغانلىرىنى ھىس   ابال  « ياق»دېيىلەتتى  ئانۇى  

ئى ئالالھنىي ئەلچىس    ى  ھېلىقى دەرەخنىي نېمە :»كۆردى  ئۇالر ئ اجىز كەلگىنى ۇە مۇن ۇمق دېۇى 
 «ئۇ خورما»مق دېۇى: ەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇپەيغەمە« ئىكەنلىكىنى بىزگە خەۋەر قىلغى .

 
فلما انرصفوا قال عبد الل بن عمر ألبيه. لقد عرفتها والل يا أبت حينما سألكم رسول الل صّل الل عليه وسلم، 
عرفت أنها الخلة، فقد كنت ألحظ أن الرسول صّل الل عليه وسلم يأكل مجارها وهو يسأل، قال عمر لبنه: وما منعك يا 

؟ قال: يا أبت. نظرت إيلكم فإذا أنا اعرش عرشة أنا أصغركم استحييت منك ومن أيب بكر وأيب هريرة عبد الل من أن جتيب
ىلع سؤال عجزتم عن جوابه. قال عمر: ألن كنت أجبت  موأنس وكبار الصحابة، رأيت أن من األدب أن ل أجيب أمامك

 أكرث من سعاديت بأعظم األموال وأنفسها وأغلها.  اكن أحب إيل من محر العم، كنت سأكون سعيدا جبوابك حني عجز القوم 
ئى دمدم  ئالالھ بىلەن قەسەمكى  مەن :»ئۇالر كەتكەنۇە ئابۇۇلالھ ئىەنى ئۆمەر دمدىسىغا مۇنۇمق دېۇى 

ئۇنى بىلگەن ئىۇىم. رەس  ۇلۇلالھ س  ىلەردى  س  ورىغانۇم  مەن ئۇنىي خورما ئىكەنلىكىنى بىلۇىم. چۈنكى 
ئۆمەر ئوغلىغا « ىغا  خورما غولى يىلىكىنى يەۋەتقانلىقىنى بايقىغانىۇىم.مەن رەس    ۇلۇلالھنى ي س    ور

ئابۇۇلال مۇنۇمق « ئى ئابۇۇلالھ! س    ېنى جاۋمب بېرىش    ىڭۇى  نېمە توس    ۇ  قويۇى؟:»مۇنۇمق دېۇى 
ننىي ئونىنچىس    ى  مەن س    ىلەرنىي ئەڭ وئى دمدم! مەن س    ىلەرگە قارىۇىم  ش    ۇنۇم مەن ئ:»دې ۇى 

ى   ئەبۇ بەكرىۇى   ئەبۇ ھۇرەيرەدى   ئەنەس  تى  ۋە س  اھابىلەرنىي كاتتىلىرىۇى  كىچىكىڭالر  مەن س  ەنۇ
ئالغا مېنىي جاۋمب وخى ىل بولۇۇم  س   ىلەرنىي ئالۇىڭالردم س   ىلەر جاۋمب بېرىش   كە ئاجىز كەلگەن س   

جاۋمب  س   ەن»ئۆمەر مۇنۇمق دېۇى: « ئەخالقنىي جۈملىس   ىۇى  دە  قارىۇىم.-بەرمەس   لىكىمنى ئەدەب
 بوالتتى. ما ا نىس   ەەتەن نەس   ىللىك ئۆي ھاي منلىرىۇىنمۇ س   ۆيۈمۈلۈكرەكش   ۇ ئىش  س   اڭلبەرگەن بو

 نىي ئەڭدۇنيا-مالىي بىلەن بەخ  ھېس قىالتتىم. ئۇ جاۋمبكىش   ىلەر ئاجىز كەلگەن چاغۇم س   ېنىي 
 ز ررمق بوالتتى.  سائادەتتىنمۇ-بەخ  ۋە ئۇنىي ئەڭ قىممەتلىكى ۋە ئەڭ باھالىقلىرى بىلەنكىمۇھىمى 

 (ئىزدىنىشلەر جەھەتتىكى تىلى ەرەب)ئ العربيِّة ثاملباح
 ل" ف "الشجر" للجنس. أي إن بعض جنس الشجر شجرة. ا"من" تبعيضية، و" )إن من الشجر شجرة( 
نىي بىر »... «ن  م  »)دەرەخلەرنى ي ئارىس    ىۇم ھەقىقەتەن بىر دەرەخ بار( دىكى  «ة  ر  ج  ش     ر  ج  الش  ن  ن  م   نن إ  »



 

72 

تۈردمش مەنىنى ئىپادىلەش  «ل  ا  » دىكى« رج  لش  ن ا  » ،«ن  م  » ېگەن مەنىنى ئىپادىلەيۇىغاند« زىس   ىقىس   مى  بە
 دە  تەرجىمە قىلىشقىمۇ بولىۇۇ.« دەرەخلەرنىي بەزىسى....دەرەخ»ئۈچۈن كېلىۇۇ  يەنى: 

 
، ر)ل يسقط ورقها( كما يسقط أوراق غريها ف بعض فصول العام، بل ول خيف كما خيف كثري من ورق الشج 

واجلملة صفة "شجرة" ويف رواية "ل يتحات ورقها ول....ول....ول..." قيل ف تفسريها: "ول ينقطع ثمرها ول يعدم 
فيؤها، ول يبطل نفعها" قال بعض العلماء: بركة الخل ف مجيع أجزائها، وىلع مر األيام، فمن حني يطلع ثمرها إىل أن 

 ، وينتفع خبوصها وجريدها ويلفها وجذعها حىت الوى ينتفع به ف علف ادلواب. ييبس يؤلك أنوااع، برسا ورطبا وتمرا
يىل پەسىللىرىنىي بەزىسىۇە باشقا دەرەخلەرنىي يۇپۇرماقلىرى تۆكۈلگەنۇەك  «اه  ق  ر  و   ط  ق  س  ي   ل  »

غانۇەك   بەلكى ئۇنىي يۇپۇرمىقى نۇرغۇن دەرەخ يۇپۇرماقلىرى ئازمي«يۇپۇرمىقى تۆكۈلمەيۇىغان»
    ...«ل  و   ...ل  و   ...ل  ا و  ه  ق  ر  و   ت  اح  ت  ي   ل  » سۆزىنىي سۈپىتى  بىر رى ميەتتە« ةر  ج  ش  »زميمايۇىغان  بۇ جۈملە ئا

....مايۇىغان( دە  كەلۇى  ئۇنىي چۈشەنۇۈرۈشىۇە يۇىغان  ما)يوپۇرمىقى چۈشمەيۇىغان  ...مايۇىغان  ...
ن  مەنپەئىتى بىكار ايۇىغان  سايىسى يوقالمايۇىغائۇنىي مې ىسى ئۈزۈلۈ  قالم» مۇنۇمق دېيىلۇى:

نىي   كۈنلەرەرىكىتى ئۇنىي ھەممە قىسىملىرىۇمخورمىنىي ب» . بەزى ئالىمالر مۇنۇمق دېۇى:«كەتمەيۇىغان
ئۆتۈشى بىلەن ئۇنىي مې ىسى كۆرۈنگەن چاغۇى  تارتى  ئو قۇرۇغانغا قەدەر خام خورما  پىششىق خورما  

 غولىۇى ت بىر قانچە تۈردە يېيىلىۇۇ  ئۇنىي يوپۇرمىقى  چى ىقى  قوۋزىقى  قۇرۇق خورمىۇى  ئىەارە
 پايۇىلىنىۇۇ  ھەتتا ئۇرۇقچىسىۇىنمۇ ھاي منالرنىي يېمەكلىكىۇە پايلىنىىۇۇ.

 
والاء،  بفتح الشني-)وإنها مثل املسلم( "مثل" روي بفتح امليم واثلاء، وبكرس امليم وسكون اثلاء، مثل شبه 

لفظا ومعىن. والخلة ف روايتنا مشبه، واملسلم مشبه به، وجاء ف رواية "إن مثل املؤمن -سكون الاء وبكرس الشني و
كمثل شجرة ل تسقط هلا أنملة" فاملؤمن مشبه، والخلة مشبه به ووجه الشبه ىلع الروايتني دوام الفع وكرثة اخلري، ورواية 

"شجرة مثلها مثل املؤمن، أصلها ثابت وفرعها ف السماء" ىلع أساس  "ل تسقط هلا أنملة ول تسقط ملؤمن دعوة" ورواية
أن دين املسلم ثابت وعمله مقبول مرفوع وإن اكن فيهما إشارة إىل وجه شبه، لكنهما فردان من أفراد دوام الفع وكرثة 

 ها نفعك" وإسناده صحيح.اخلري، وذلا اكنت رواية الزبار شاملة موجزة. إذ قالت "مثل املؤمن مثل الخلة ما أتاك من
 إ  و  »

 م: «ث لم  » پەتھەلىك ئېيتىلغان ثۋە  م)ئۇ ھەقىقەتەن مۇس  ۇلمانالرغا ئوخش  اش( دىكى  «مل  س    م  ال   ثل  ا مه  نن
ب ه»پەتھەلىك كەلگەن  بۋە  شس   ۆزى  «م ث ل» س   ۇكۇنلۇق ئېيتىلغان ثكەس   رەلىك   بكەس   رەلىك  ش ؛«ش   

ه»س    ۇكۇنلۇق كەلگەن  ب   مەنە جەھەتتە ئوخش    اش. بىزنىي بۇ رى ميىتىمىزدە خورما  بىلەن ش    ەكىل ۋە« ش   
بنه (،ئوخش  ىتىلغۇچى  بنه  ب ه (مۇس  ۇلمانالر ئوخش  ىغۇچى  )م ش    مۇئمى  كىش  ى بىرەر بىبمۇ »بىر رى ميەتتە:  .)م ش   

دە  كەلۇى  ئۇنۇمقتا مۇئمى  ئوخشىتىلغۇچى  خورما ئوخشىغۇچى  « چۈش ۈ  كەتمەيۇىغان دەرەخكە ئوخش اش
ب ه ( قتىس ى ۇلىق نئوخش اش  ه  الش ن ميەتتە: بىر رى  .مەنپەئەتنىي دمۋمملىق بولۇش ى  ياخشىلىقنىي كۆپلىكى)و ج 

ە: دە  كەلۇى  يەنە بىر رى ميەتت« ئۇنىي بىرەر بىبىمۇ تۆكۈلمەيۇۇ  مۇئمىننىي بىرەر تىلىكىمۇ بىكار كەتمەيۇۇ»
دە  «   ئۇنىي ش ېبى ئاسمانغا تاقاشقانكەمبىر دەرەخ بار  ئۇ مۇئمىنگە ئوخش اش  ئۇنىي يىلتىزى مۇس تەھ»

بۇل قىلىنارلىق وكەلۇى. مۇس    ۇلماننىي دىنىنىي مۇس    تەھكەم  قىلغان ئەمىلىنىي مەمنۇن بوالرلىق  ق
قتىس  ىغا بىر ئىش  ارەت ۇئىكەنلىكى ئاس  اس  ىۇم ئۇ ئىككىس  ى )دەرەخ ۋە مۇس  ۇلمان كىش  ى( دە ئوخش  اش  لىق ن
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انە شەيئىۇۇر. گېدمئىملىقى  ياخشىلىقنىي كۆپلۈكىۇىكى ئىككى يبولسىمۇ  لېكى  ئۇ ئىككىسى مەنپەئەتنىي 
خورمىغا ئوخش اش  س ا ا ئۇنىڭۇى  نېمە كەلسە  ئۇ سا ا مەنپەئەت مۇئمى  كىش ى »ش ۇنىي بىلەن بەززمرنىي 

 ھەدىسنىي رى ميەت قىلىنىش ئىزچىللىقى توغرم. .  ئىبچامدېگەن چاغۇىكى رى ميىتى ئەترمپلىق« قىلىۇۇ.
 
ال إن وجه الشبه كون الخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو كونها ل حتمل حىت تلقح، أو كونها تموت إذا أما من ق 

غرقت، أو ألن لطلعها راحئة مين اآلديم، أو ألنها تعشق، أو ألنها ترشب من أعلها، فلكها أوجه ضعيفة ل يعتد بها، 
 ف اآلديم ل خيتص باملسلم.  كما قال احلافظ ابن حجر، ألن مجيع ذلك من املتشابهات مشرتك

قتىس  ى: خورما دەرىبنىي يۇقىرى قىس  مى كېس  ىلس  ە ئۇنىي ھاالك ۇئوخش  اش  لىق ن»ئەمما 
 ە بەرمەيۇىغان بولۇش ى  ياكى خورما دەرىبى سۇ ېبولۇش ى  ياكى خورما دەرىبىنىي چا الش مىغۇچە م

ئادەم  ۇە ىس  ىېكى مۋە ياكى خورما دەرىبىنىي دەس  لەپ ەيۇىغاند« بېس  ى  كەتس  ە ھاالك بولۇش  ى
رمىس  ىنىي پۇرىقى بار بولغانلىقى ياكى خورما دەرىبى س  ۆيۈملۈك بىلىنىۇىغانلىقى ياكى خورما ېپس  

دەيۇىغانالرغا كەلس ەك ئۇالرنىي ھەممىس ى ھاپىز   ۇى  س ۇ س ۈمۈرىۇىغانلىقىىقىرى قىس مۇدەرىبى ي
ئوخشاشلىقالرنىي ھەممىسى  ئىەنى ھەجەر ئېيتقانۇەك مۇھىم س انالمايۇىغان تەرەپلەر. چۈنكى ئاش ۇ

 ۇ   مۇسۇلمانالرغا خاس بولمىغان.ئىنسانالردم ئورتاق بول
 
)فحدثون ما ه؟( الفاء ف جواب رشط مقدر، أي إذا عرفتموها فحدثون، ومجلة "ما ه" خرب ومبتدأ سدت  

 مسد مفعويل "حدث".  
ى ئېيتى  بېرىڭالر( قىياس قىلىنغان )سىلەر ما ا ئۇنىي نېمە ئىكەنلىكىن «؟ا ه    م  ون  ث  دي ح  ف   »

 «ا ه   م   » ما ا ئېيتى  بېرىڭالر( سە الر)ئەگەر بىل «ون  ث  دن ح  ا ف  وه  م  ت  ف  ر  ا ع  ذ  إ  »شەرتنىي جاۋمبىۇم كېلىۇۇ  يەنى 
 نىي ئىككى تولۇۇرغۇچىسىنىي ئورنىۇم كەلۇى. «ث  دن ح  »ۇم بولۇ  جۈملىسى خەۋەر ۋە مۇبتى

 
وادي( أي ذهبت أفرارهم ف أشجار الادية فجعل ك منهم يفرسها بنوع من األنواع )فوقع الاس ف شجر ال

 وذهلوا عن الخلة. يقال: وقع الطائر ىلع الشجرة إذا نزل عليها.  
خىياللىرى س  ەھرمالردىكى دەرەخلەرگە چۈش  تى( -)كىش  ىلەرنىي ئوي «ياد  و  ال    ر  ج   ش    ف   اس  الن  ع  ق  و  ف   »

دە  ئۇالر ھەربىرى ئۇنى مەلۇم بىر تۈر -يلىرى س    ەھرمالردىكى دەرەخلەرگە يېتى  باردىيەنى ئۇالرنىي ئو
 ر  ائ  الطن  ع  ق  و  »  گە كەلتۈرمىۇى. قۇش دەرەخكە قونساىبىلەن چۈش ەنۇۈرۈشكە باشلىۇى  ئۇالر خورمىنى كۆ ل

 )قۇش دەرەخكە قونۇى( دېيىلىۇۇ. «ة  ر  ج   الشن ىلع   
 

 ف رواية "فظننت أنها الخلة من أجل اجلمار اذلي أىت به".  )ووقع ف نفس أنها الخلة( 
 س  ف   ن  ف   ع  ق  و  و   »

 
مەن »مېنىي كۆ لۈمگە ئۇنىي خورما ئىكەنلىكى كەلۇى( يەنە بىر رى ميەتتە ) «ة  ل  خ  ا الن ه  نن  َ

 ۇى.دە  كەل« ىملى يىلىكى سەۋەبىۇى  خورما دە  ئويلىۇوئۇنى )پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم( ئەكەلگەن خورما غ
 

)فاستحييت( ف رواية "فأردت أن أقول ه الخلة فإذا أنا أصغر القوم" ويف أخرى "فإذا أنا اعرش عرشة أنا 
 أحدثهم" ويف رواية "ورأيت أبا بكر وعمر ل يتلكمان فكرهت أن أتكلم".  
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ۇم  قارىغۇدەك بولس   ام مەن خورما دېمەكچى بولۇ-ئۇ»)مەن تارتىنۇىم(. بىر رى ميەتتە:  «ت  ي  ي  ح  ت  اس    ف   »
قارىغۇدەك بولس    ام مەن ئون :»دە  كەلۇى. يەنە بىر رى ميەتتە « كىش    ىلەرنىي ئەڭ كىچىكى ئىكەنمەن

» :دە  كەلۇى. يەنە بىر رى ميەتتە « كىش ىنىي ئونىنچىسى  مەن ئۇالرنىي ياشتا ئەڭ كىچىكى ئىكەنمەن
 دە  كەلۇى.« ۆردۈمۇە سۆزلەشنى ياقتۇرمىۇىممەن ئەبۇ بەكر ۋە ئۇمەرنىي گە  قىلماي متقانلىقىنى ك

 ەدىسشۇناسلىق(ھ)اْلديث  هفق
ذكر الخاري هذا احلديث ف باب احلياء ف العلم، قال احلافظ ابن حجر: فيه استحباب احلياء ما لم يؤد إىل 

 عمر أن يكونتفويت مصلحة، وهلذا تمىن عمر أن يكون ابنه لم يسكت. اه. ويف هذا الالكم نظر، إذ كيف يتمىن 
ابنه قد ترك املستحب. واحلياء ف العلم مذموم، وليس مستحبا لكن عدمه هنا تعارض مع توقري الكبري، فرفع اذلم 
ولم يأخذ حكم الستحباب وتمىن عمر أن لو قاهلا إنما اكن من قبيل ما طبع اإلنسان عليه من حبه اخلري لفسه 

غره، ولزيداد من الب صّل الل عليه وسلم حظوة، ولعله اكن يرجو أن ولودله، وتلظهر فضيلة الودل ف الفهم من ص
 يدعو هل إذ ذاك بالزيادة ف الفهم.  
بابىۇم تىلغا ئالۇى. ھاپىز ئىەنى ھەجەر « ئىلىم ئۆگىنىش    تە ھايا قىلىش»بۇخ ارىي بۇ ھەدىس    نى 

ئېلىپال بارمايۇىكەن  ھايا  بۇ ھەدىس    تە ھايا قىلىش بىرەر مەنپەئەتنى كەتكۈزۈ  قويۇش    قا»مۇنۇمق دېۇى: 
قىلىش    نىي ياخش    ى كۆرۈلىۇىغانلىقى بار  بۇنىي ئۈچۈن ئۆمەر ئوغلىنىي جىم تۇرۇۋملمىغان بولۇش    ىنى 

بۇ س ۆزدە يەنە بىر قارمش بار  چۈنكى ئۆمەر ئوغلىنىي ياخش ى كۆرۈلىۇىغان بىر ئىشنى تەرك « ئۈمىۇ قىلۇى
ىم ئۆگىنىش  تە ھايا قىلىش ئەيىەلىنىۇىغان  ياخش  ى ئەتكەن بولۇش  ىنى قانۇمقس  ىگە ئۈمىۇ قىلىۇۇ؟ ئىل

ى  قارش   –كۆرۈلمەيۇىغان بىر ئىش  لېكى  بۇ يەردە ھايا قىلماس   لىق چو الرنى ھۆرمەتلەش بىلەن قارىمۇ 
مىنى قۇبۇل قىلماي  ئەيىەلىنىش نى ئېلى  تاشلىشى ايا قىلىش نىي( ياخش ى كۆرۈلۈش ھۆكئۆمەرنىي )ھ

نى )خورم  ا( دېگەن بولس    ا ئى  ۇى دە  ئ  ارزۇ قىلىش    ى پەقەتال ئىنس    ان ۋە ئۇ )ئوغلى ئ  اب  ۇۇلال( نى  ي ئو
ال خارمكتېرلەنگەن ئۆزى ئۈچۈن ۋە بالىس ى ئۈچۈن ياخشىلىقنى خو  كۆرۈشنىي جۈملىسىۇى  نتۇغۇلىش ىۇى

ئىۇى  ئاش  ۇ بالىنىي چۈش  ەنچىۇىكى ئارتۇقچىلىقى كىچىكىۇى  باش  ال  ئىپادىلىنىش  ى ئۈچۈن ۋە ئۇنىي 
ىس  س  االم  تەرىپىۇى  تېبىمۇ ياخش  ى كۆرۈلگەنلىكى ئۈچۈن ئىۇى  ئېھتىمال ئۆمەر ئۇنىڭغا پەيغەمەەر ئەلەيھ

 بېرىشى بىلەن بولىۇۇ. نۇۇ  چۈنكى ئاشۇ چۈشەنچىنىي ئېشى ياخشى تىلەكلەرنى تىلىگە
 

 اوذكره الخاري ف باب الفهم ف العلم كديلل ىلع أن العلم مواهب، وأن العالم الكبري قد خيىف عليه بعض م
 يدركه من هو دونه، والل يؤت فضله من يشاء. 

ئىلىم ئىنس  اننىي تۇغۇلما ئىقتىۇمرى »بابىۇم بۇ ھەدىس  نى « ئىلىم ئۆگىنىش  تە چۈش  ۈنۈش»بۇخارىي 
ئىكەنلىكى  كاتتا ئالىمالرغىمۇ ئۆزىۇى  تۆۋەن بولغان كىشى بىلى  يېتەلەيۇىغان نەرسىلەرنىي بىر قىسمى 

ەلىلى نىي بىر د« الال خالىغان كىش   ىگە ئۆز پەزلىنى ئاتا قىلىۇىغانلىقىبىلىنمەس   لىكى مۇمكىنلىكى  ئ
 سۈپىتىۇە تىلغا ئالۇى.
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وبوب عليه الخاري ف األطعمة كديلل ىلع أن قطع اجلمار ليس من باب إضاعة املال، وأن بيع اجلمار جائز  
 وليس من باب بيع اثلمار قبل بدو صلحها.  

نى لى يىلىكىوخورما غ»ۇىكى بىر بابقا ىتەركىە« لەر كىتابىيېمەكلىك»بۇخارىي بۇ ھەدىس    نى 
دۇنياغا زىيان سېلىش جۈملىسىۇى  ئەمەسلىكى  خورما غۇلى يىلىكىنى سېتىش جائىز -ئۈزۈش مال

نىي  «ئىكەنلىكى  مې ە يارىغۇدەك بولغانلىقىنى بىلىشتى  ئىلگىرى سېتىشقا ئوخشاش ئەمەسلىكى
 ى. بىر دەلىلى سۈپىتۇە ئورۇنالشتۇرد

 
 بوب عليه الخاري ف األدب ملا فيه من توقري الكبري وتقديم الصغري أباه ف القول، وأنه ل يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. 

ئەخالقنىي تەركىەىۇە چو الرنى ھۆرمەتلەش ۋە كىچىك كىش   ى س   ۆزلەش   تە ئاتىس   ىنى ئالۇىغا -ئەدەب
 رىغائوتتۇ توغرم دە  ئويلىسىمۇ ئۇنى دمدىسىۇى  ئىلگىرىئۆتكۈزۈش  كىچىك كىشى ئۆزى چۈشەنگەن نەرسىنى 
 ى.تەركىەىۇە بىر بابقا كىرگۈزد« ئەخالق كىتابى-ئەدەب»قويماسلىق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇخارىي بۇ ھەدىسىنى 

 )يۇقىرقىالردىن باشقا ھەدىستىن مۇنۇالر ئېلىنىدۇ( يؤخذ من اْلديث فوق ما تقدم 
 يادة األفهام، وتصوير املعاين لرتسخ ف اذلهن. ضب األمثال واألشباه لز - 1 

ۇر گە چو قرنى كەلتۈرۈش ۋە مەناالرنى زېھىنچۈشەنچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن مىسالالر ۋە ئوخشىتىشال
 ئورۇنلىشىشى ئۈچۈن ئۇنى ئوبرمزلىق بايان قىلى  بېرىش.

 وهه، فإن املؤمن ل يماثله يشء مناإلشارة إىل أن تشبيه اليشء باليشء ل يلزم أن يكون نظريه من مجيع وج - 2 
 اجلمادات ول يعادهل يشء منها. 

قتىلىرىۇى  ئۇنىي ۇبۇ يەردە بىر نەرس   ىنى بىر نەرس   ىگە ئوخش   ىتىش بارلىق ئوخش   اش   لىق ن
بولۇش  ىنىي زۆرۈر ئەمەس  لىكىگە بىر ئىش  ارە بار. ش  ۇ ا مۇئمى  كىش  ىگە جانس  ىز مىنرمل  ش اشئوخ

 ۋە ئۇنىڭغا ئاشۇنىڭۇى  بىرەر نەرسە بارمۋەر كەلمەيۇۇ. ىلمايۇۇردى  بىرەر نەرسە ئوخشىتماددىال

فيه امتحان العالم أذهان الطلبة بما خيىف، مع بيانه هلم إن لم يفهموه، أما حديث معاوية ف اليه عن  - 3 
 زيه.جفإنه حممول ىلع ما ل نفع فيه، أو ما خرج ىلع سبيل تعنت املسئول أو تع-أي صعاب املسائل -األغلوطات 

ھەدىس  تە ئۆگەنگۈچىلەر يۇش  ۇرۇن بولغان بىر نەرس  ىنى چۈش  ەنمىس  ە ئالىم ئۇالرغا بايان قىلى  
ەنىي خاتالىش   ى  قالىۇىغان ش بار. ئەمما مۇئاۋىيلىق ئۇالرنىي زېھنىنى س   ىنا  بېقىبېرىش ئارقى

ەىر چيى  مەس ىلىلەرنى چەكلەش ھەققىۇىكى ھەدىس ىگە كەلسەك ئۇ تەركىەىۇە ھېىيەنى قئىش الر  
بولمىغان ياكى س ورملغۇچىنى ئو ايس ىزالنۇۇرۇش  ئىقتىۇمرس ىز قىلى  كۆرسىتىش ئۈچۈن  ەتمەنپەئ

 چىقىرىلغان ئىشالر بىلەن بىر ھۆكۈمۇىۇۇر.

فيه إشارة إىل أن سامع اللغز ينبيغ أن يتفطن للقرائن الواقعة عند السؤال فإن ابن عمر إنما فهم مللحظته  - 4  
 كر ف بعض الروايات. قرينة اجلمار. كما ذ

ئال س   ورملغانۇم رىيال تىل پاكىتلىرىنى چۈش   ۈنۈۋېلىش وھەدىس   تە تېپىش   ماق ئا لىغۇچى س   
خورما »الزىملىقىغا بىر ئىش   ارە بار. چۈنكى ئىەنى ئۆمەر پەقەتال بەزى رى ميەتلەردە تىلغا ئېلىنغانۇەك 
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 ۈشەنۇى.دى  ئىەارەت تىل پاكىتىنى بايقىغانلىقى ئۈچۈنال چ« لى يىلىكىوغ

 فيه أن امللغز ينبيغ أن ل يبالغ ف اتلعمية، حبيث ل جيعل للسامع بابا يدخل منه، بل كما قربه اكن أوقع ف نفس سامعه. - 5 
ھەدىس تە تېپىش ماق سۆزلىگۈچى ئا لىغۇچىغا ئۇ كىرىۇىغان بىر ئىشىك قالۇۇرمايال قالماستى  

ا لىغۇچىنىي كۆ لىۇە ناھايىتى ئايان بولۇش   ى بەلكى ئۇ ئىش   ىككە ھەر بىر يېقىنالش   قىنىۇم ئۇ ئ
 ئۈچۈن بەك يۇشۇرۇن ئوتتۇرىغا قويماسلىقى بار. 

 فيه ديلل ىلع بركة الخلة وما تثمره.  - 6
 كىتى ۋە ئۇنىي بېرىۇىغان مې ىلىرىگە بىر دەلىل بار.ىنىي بەرىھەدىستە خورما دەرىب 

لب من حمبة اثلناء ىلع أعمال اخلري ل يقدح إذا اكن أصلها لل. استدل به مالك ىلع أن اخلواطر اليت تقع ف الق - 7 
 وهذا املأخذ من رواية قول عمر لبنه "لو قلتها..." إلخ. 

مالىك بۇ ھەدىس بىلەن كۆ ۈلۇە كەچكەن ياخش ى ئەمەللەرنى ماختاش نى ياخش ى كۆرۈشتى  ئىەارەت 
امان كۆرۈلمەيۇىغانلىقىغا دەلىل خىي الالرنى ي كېلى   چىقىش    ى ئ الالھ ئۈچۈن بولس    ا ئۇنىي ي-ئوي

 دېگەن رى ميىتىۇى  ئېلىنغان مەنا.« سەن ئۇنى دېگەن بولساڭ...»كەلتۈردى. بۇ ئۆمەرنىي ئوغلىغا 

 كما يؤخذ من الرواية نفسها اإلشارة إىل حقارة ادلنيا ف عني عمر، ألنه قابل فهم ابنه ملسألة واحدة حبمر العم. - 8 
ېلىنغىنىۇەك ئۆمەرنىي قارىش    ىۇم دۇنيا مەئىش    ىتىنى پەس كۆرىۇىغانلىقىغا بىر بۇ رى ميەتنىي ئۆزىۇى  ئ

 ئىشارە بار. چۈنكى ئۇ ئوغلىنىي بىرەر مەسىلىنى چۈشۈنۈۋېلىشىنى نەسىللىك ئۆي ھاي منلىرىغا تە لەشتۈردى. 

 .ما ينبيغ أن يكون عليه املسلم من العطاء ونفع الغري وبذل اخلري - 9  
يىنىش ى الزىم بولىۇىغان ئىش الر سوۋغا بېرىش  باشقىالرغا مەنپەئەت يەتكۈزۈش  مۇس ۇلمان كىش ى تا 

 ياخشى ئىشقا كۈ  چىقىرىش.

ْسئِلَةٌ 
َ
 )سوئالالر(  أ

 .احلديث مصورا وقائعة وأهدافه ارشح. 1
 ۋە نىشانلىرىنى ئوبرمزلىق بايان قىلغان ھالۇم چۈشەنۇۈرۈڭ. ئاللىقلىرىېرھەدىسنى ئۇنىي  

 وما معناها؟  ؟ وما موقع مجلة "ل يسقط ورقها"؟"" و"ال" ىف "من الشجروما نوع "من .2
رممماتىكىلىق جۈملىس  ىنىي گ «اه  ق  ر  و   ط  ق  س    ي   ل  »تۈرى قايس  ى؟ نىي  «ل  ا  »ۋە  «ن  م  »دىكى  «ر  ج  الش  ن  ن  م  »

 ئورنى نېمە؟ ۋە ئۇنىي مەنىسى نېمە؟

 فماذا قيل ف تفسري مدخول الىف؟  ىف بعض الروايات "ل يتحات ورقها، ول... ول...". 3
ولۇش   س   ىز قوش   ۇمچە كىرگۈزۈلگەن دېگەن ئىەارە بار. ب «ا، ول... ول...ه  ق  ر  و   ات  ح  ت  ي   ل  »بەزى رى ميەتلەردە 

 نىي تەپسىرى ھەققىۇە نېمىلەر دېيىلۇى؟سۆز

 وماذا تعرف عن منافع الخلة وبركتها؟ . 4
 ىي بەرىكىتى ھەققىۇە نېمىلەرنى بىلىسىز؟خورما دەرىبىنىي مەنپەئەتلىرى ۋە ئۇن

 ما وجه الشبه بينها وبني املسلم؟ وهل الخلة مشبه أو مشبه به ىلع خمتلف الروايات؟ . 5
خىل -قتىس  ى قايس  ى؟ خورما خىلمۇۇخورما بىلەن مۇس  ۇلماننىي ئوتتۇرىس  ىۇىكى ئوخش  اش  لىق ن
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 رى ميەتلەردە ئوخشىتىلغۇچىمۇ ياكى ئوخشىغۇچىمۇ؟

 بها، ذكر بعض العلماء وجوها للشبه غري مقبولة. فماذا قالوا؟ وما رس ضعفها؟ دكمة "مثل"؟ وما املقصو ما ضبط. 6
س  ۆزىگە تەلەپپۇز بەلگىس  ىنىي توغرم قويۇلۇش  ى قانۇمق؟ ئۇنىڭۇى  كۆزدە تۇتۇلغان مەنا نېمە؟ « مثل»

تىلغا ئالۇى  ئۇالر نېمە قتىلىرىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايۇىغان ھالۇم ۇبەزى ئالىمالر ئوخش    اش    لىق ن
 بى نېمە؟ەقتىلىرىنىي ئاجىز بولۇشىنىي سەۋۇدېۇى؟ ئوخشاشلىق ن

 ما موقع الفاء واعراب اجلملة ىف "فحدثوىن ما ىه"؟ . 7
ث وىن  م ا ىه   »  دي  ېمە؟ن تۈرلىنىشىرممماتىكىلىق جۈملىسىنىي گ «م ا ىه   »نىي كەلگەن ئورنى قايسى؟  «ف  »دىكى  «ف ح 
 اد من وقوع الاس ف شجر الوادى؟ ما املر. 8
 دى  كۆزدە تۇتۇلغان مەنا نېمە؟« خىياللىرىنىي( سەھرمالردىكى دەرەخلەرگە قونۇشى-كىشىلەرنىي )ئوي»
 من أى ىشء استحيا ابن عمر؟ ولم استحيا؟ وهل الستحياء ىف العلم مرشوع؟ وهل رىض أبوه بهذا احلياء؟ وملاذا؟. 9

ھايا قىلۇى؟ نېمە ئۈچۈن ھايا قىلۇى؟ ئىلىم ئۆگىنىشتە ھايا قىلىش   ىتئىەنى ئۆمەر قايس ى ئىش
 يغۇنمۇ؟ ئۇنىي دمدىسى بۇنۇمق ھايا قىلىشقا رمزى بولۇىمۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟ۇشەرىئەتكە ئ

 هل أخطأ ابن عمر ف ذلك أو أصاب؟ وجه ما تقول.. 11
 لغىنىڭزنى ئوتتۇرىغا قويۇڭ.  ئىەنى ئۆمەر ئاشۇنىڭۇم خاتا قىلۇىمۇ ياكى توغرم قىلۇىمۇ؟ دېمەكچى بو

 ذكر الخارى هذا احلديث حتت باب الفهم ىف العلم، ويف األطعمة، وىف األدب. فعلم استدل به ف هذه األبواب؟  .11
دم ۋە  «يېمەكلىكلەر كىتابى»بابى تەركىەىۇە  ۋە « ئىلىم ئۆگىنىشتە چۈشۈنۈش»بۇخارىي بۇ ھەدىس نى 

 دەلىل كەلتۈرۈلۇى؟ ىگەا ئالۇى. بۇ بابالردم بۇ ھەدىس بىلەن نېمدم تىلغ« ئەخالق كىتابى-ئەدەب»
 ماذا تأخذ من احلديث من األحرام؟. 12

 سىز ھەدىستى  نېمە ھۆكۈملەرنى ئالىسىز؟

 اِت مَ َكِ الْ  حُ َُشْ 
ري ، ن ظ  ب ه  ث ال  / ش  م 

 
ث ل   ـجأ  ئوخشاش                                           م 

ث   م 
 
ث ل   ـجأ ب ه  م   ئوخشاش                     ال  / ش 

) يل  اع  ف  ا )متعدٍّ إىل ث ل ث ة  م  ذ  ء  ك  ث  ف ل ناا الَّشن  دن  ...گە ...نىي ...لىقىنى سۆزلە  بەردى  ح 

ي  يث  النب  د  ث  / ر و ى ح  دن  پەيغەمەەر ھەدىسىنى سۆزلە  بەردى                 ح 

ري   ىلع   الشن  ع  الطن ق  ر  و   قۇش دەرەخكە قونۇى                         ج 
ر الاس  فيه ف را 

 
ر  ال  و اد ى / و ق ع  أ ج   كىشىلەرنىي خىيال قۇشى سەھرمالردىكى دەرەخلەرگە قونۇى  چۈشتى  و ق ع  الناس  ىف  ش 

ث   د  ل  و ح  ص  ر  / ح  م 
 
ع  األ ق   يۈز بەردى  پەيۇم بولۇى                 و 

ع  ف   ق  ل ة  و  ا النخ  ننه 
 
 مېنىي كۆ لۈمگە ئۇنىي خورما ئىكەنلىكى كەلۇى                  ن ف س  َ

َع    ع  ف يه  ال م ر  اء  و اس  ي ة   ـجب و اد  / ف ض  اء  وب اد   سەھرم  يايالق     ال م 

اء ر  ح  ي ة  / ص   قۇملۇق  چۆل                        ب اد 

ن ه  /  خ   ي ا م  ت ح  ل  ا س   ھايا قىلۇى  تارتىنۇى  خى ىل بولۇى  ئۇيالۇى                    ج 
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 امِّ املعن الع
ض    اء  و ح  إ ت ي اناا ف ل ن  / ج  ت ياا و 

 
يت  أ

 
ىت  ي أ

 
 كەلۇى          أ

ه   ض   ح 
 
 ب ه  / أ

ىت 
 
 ئېلى  كەلۇى  ئەكەلۇى                              أ

اء   ناا ب ه  / ج 
ىت  ف ل 

 
 ...نىي يېنىغا ...نى ئېلى  كەلۇى  ئەكەلۇى                    ه  ب ه  أ

اه  ب ه   ط  ع 
 
ء  / أ ناا ب الَّشن 

ىت  ف ل 
 
 نى بەردى  يەتكۈزۈ  بەردى...گە ...                                       أ

ل ة   ل  / ق ل ب  النخ 
نار  خن    ۈزىكى  يىلىكىخورما غۇلى ئ                       مج 

/ ل ب  النب ات ات   نار   ئۆسۈملۈك غول ئۈزىكى                     مج 

ك ل  
 
ذ  ي أ خ 

 
ك ل  / أ

 
ع  ي أ  يېيىشكە باشلىۇى                                             رش  

ام   ول  ال ع   يىل بويى                          ط 

د   ء  / ف ق  م  الَّشن  د  ل ها                يوقالۇى    ا ن ع  م  ظ  د  ن ع  ل  ي         سايىسى يوقالمايۇىغان           و 

ي ااعا  اناا و ض  رس   ب  خ  ء  / ذ ه  ل ناا الَّشن  ب ط  لا و  ل  ب ط  ب ط  ل  ي   بىكار كەتتى ب ط 
ينام  

ري األ    كۈنلەرنىي ئۆتۈشى بىلەن                         ىلع   م 

اب  
ين  ث   دىنۇم مۇستەھكەم                          ت  ادلي

اء   ذ   ئوزۇق                         ق وت  / غ 

رو اح  
اب  ل أل   ت ط  س   كۆ ۈللەرگە ياقىۇىغان                     م 

ر   كي ف  ذ  ي  خ 
 
ر  ف  .../ أ كي ف   باشلىۇى...ئويالشقا                                       ر اح  ي 

ه ق  قن ء  / ح  ق  الَّشن  دن  ئەمەلىلەشتۈردى  ئەمەلگە ئاشۇردى                    ص 

ه   ق رن
 
ر  / أ

م 
ق  ىلع   األ   دن  قارمرالشتۇردى  بېكىتتى                   ص 

ر   ج  ن  الشن اف  م  و ص 
ل ي ه  األ   ق  ع  دي ا ي ص   ئەمەلىلەشتۈرۈ  بېكىتىۇىغان دەرەخئاشۇ سۈپەتلەرنى                         م 

ول ون  : ق  وا ي  ذ  خ 
 
 ئۇالر ...دېيىشكە باشلىۇى                       أ

ا ذ  ة  ك  ر  ج   مۇنۇمق دەرەخ                          ش 

د وا دن ا ع  ر  ال  و اد ى م  ج  ن  ش  د وا م  دن  سانىۇى سەھرمالردىكى دەرەخلەرنىي سانىيالىغانلىرىنى            ع 

ة   رش   ع رش   ن ا اع 
 
 قارىغۇدەك بولسام مەن ئۇنىي ئونىنچىسى  شۇنۇم مەن ئۇنىي ئونىنچىسى        ف إ ذ ا أ

اب ه   و  ن  ج  ت م  ع  ز  ج  ؤ ال  ع  م  ىلع   س  ام ك  م 
 
يب  أ ج 

 
ن  ل  أ

 
د ب  أ

ن  األ   ن ا م 
 
ي ت  أ

 
  ر أ

كەلگەن  سىلەرنىي ئالۇىڭالردم سىلەر جاۋمب بېرىشكە ئاجىز
 ئەخالقنىي جۈملىسىۇى  دە  قارىۇىم-سۇئالغا جاۋمب بەرمەسلىكنى ئەدەب

ا ه  ائ م  ر  م  / ك   نەسىللىك ئۆي ھاي منلىرى                      مح  ر  النع 

و ال   م 
م  األ   ظ  ع 

 
 دۇنياالرنىي ئەڭ مۇھىملىرى-مال                        أ

ا ه  س  ن ف 
 
 ئۇنىي ئەڭ قىممەتلىكى                            أ

ا غ ل ه 
 
 ئۇنىي ئەڭ باھالىقى                            أ
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 اَلَْمَباِحُث الَْعَربِيَّةِ 
ينة يض  ن  " ت ب ع   «ن  م  »دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيۇىغان « نىي بىر قىسمى  بەزىسى»...                                 "م 

ن س   ج 
 «ل  ا  »تۈردمش مەنىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن كېلىۇىغان                           ا ل  ل ل 

ام    ول  ال ع   يىل پەسىللىرىنىي بەزىسىۇە                   ف  ب ع ض  ف ص 

ا يفا ف  ار  خ  ، ص  ل ه  ء  / ق لن ث ق  وفاا الَّشن  ف  ا و خ  فًّ فن خي  ف  خ   يە گىللىۇى خ 

َن  و ه / ن ق ص   ر  و  ط  فن ال م   ئازميۇى  ئازميغىلى تۇردى            ، ت ن اق ص  خ 

ط   ق  ر  / س  ج  ق  الشن ر   چۈشتى  تۆكۈلۇى                 حت  اتن و 

ل   ي وء  / ظ  ف  ي اء  و  ف 
 
 سايە                                             ف  ء   ـجأ

ر   ه  ب  / ظ  و ك  ل واعا ال ك  ل ع  ط  ط  ل ع  ي   ۇىيۇلتۇز كۆرۈنۇى  يۇلتۇز تۇغ            ط 

ا  ه  ل ع  ج  ط  ر  ل ة  / خ  ل ع ت  النخ   خورما مې ىلىۇى  مې ە چىقاردى                                    ط 

ا ر ه  ل ع  ث م  ط  ني  ي  ن  ح   ئۇ مې ىلىگەن چاغۇى  باشال                     م 

ي ب س   ن  ي 
 
 قۇرىغان چاغقىچە                         إ ىل  أ

ب   ن  ي ر ط 
 
ب ل  أ ل  ق 

ر  النخ   خام خورما                                ب رس   / ث م 

ج     ب  / ب ل ح  ن اض  ض         پىشقان خورما            ر ط  خ 
 
ام  أ ا د  ل  م 

 ياش خورما           ب ل ح  / مح  ل  النخ 

ر  / ب ل ح  ي اب س    قۇرۇق خورما                       ت م 

ل  
ر ق  النخ  اء  / و  و ص  وص   ـجخ   خورما يوپۇرمىقى                                   خ 

ق ها ر  ن  و  ة  م  رند  ج  ل  ال م 
ب ان  النخ  يد  / ق ض  ر   خورما چى ىقى  شېبى                   ج 

ل  
ف  النخ     قوۋزىقىا دەرىبى تاالسىخورم                         يل 

ل   
اق  النخ  وع  / س  ذ  اع  و ج  ذ  ج 

 
ع   ـجأ ذ   خورما غۇلى        ج 

ر    خورما ئۇرۇقلىرى                    ن واى / مج  ع  ن و اة  اتلنم 

ع ل ف  
 
ل ف   ـجأ ام  احل  ي و ان  ع  ع   بوغۇز-ھاي منالرنىي يېمەكلىكى  يەم             / ط 

ا ظا ع ىنا  ل ف  م   شەكىل ۋە مەنا جەھەتتە                         و 

بنه      ش  بنه  ب ه                    ئوخشىتىلغۇچى                   م  ش    ئوخشىغۇچى                م 

ب ع    ص 
س  اإل 

 
ل ة  / ر أ ن م 

 
 بارماق ئۇچى                    أ

ر   ج  ن  الشن ل ة  م  ن م 
 
 بىخ                                                       أ

ب ه   ه  الشن  ئوخشاشلىق نوقتىسى                          و ج 

ع   و ام  النف   مەنپەئەتنىي دمۋمملىق بولۇشى                          د 

ة  اخل  ري    رث    ياخشىلىقنىي كۆ  بولۇشى                          ك 

ل   ة  و  و  ن  د ع  م  ؤ  ط  ل م  ق   مۇئمىننىي تىلىكى بىكار كەتمەيۇۇ                  ت س 

نن ...
 
اس  أ س 

 
 ...ئىكەنلىكى ئاساسىۇم                       ىلع   أ
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ر ىض    ب ول  / م  ق   رمزى بوالرلىق  مەمنۇن بوالرلىق                        م 

ه  / ق ب ل ه  
ل  م  ع  الل  ع  ف   ئالالھ ئۇنىي ئەمىلىنى قوبۇل قىلۇى                    ر 

ب ول   ق  ف وع  / م  ر   قوبۇل قىلىنارلىق                       م 

... اد  ف ر 
 
ن  أ  دىكى ئىككى يىگانە شەيئى ...                      ف ر د ان  م 

ع ك   ا ن ف  ن ه  ت اك  م 
 
ا أ  سا ا ئۇنىڭۇى  كەلگەن نەرسەسېنىي مەنپەئەتىي                      م 

يث   ن اد  احل  د   ھەدىسنىي رى ميەت قىلىنىشىنىي ئىزچىللىقى                        إ س 

يث   ن د  احل  د   ھەدىس رى ميەت قىلغۇچىالرنىي ئىزچىللىقى                         س 

ن د   س  يث  ال م   ىزچىل ھەدىسرى ميەت قىلىنىشى ئ                       ا حل  د 

ا ع ل ه 
 
ل ة  / أ س  النخ 

 
 خورمىنىي يوقىرى قىسمى  يوقۇرىسى                   ر أ

ر   ا اثلنم  ل ي ه  ن  ع  ة  / اك  ر  ج   دەرەخ مې ىلىۇى             مح  ل ت  الشن

ث    
ور  ف  اإل  ك  ل ع  اذل  ع  ط  ي  و ض 

 
ه  أ ب ر 

 
ل  / أ ا النخ  حا ح  ل ق  ح  ي ل ق   چا الشتۇردى                          اث  ل ق 

ىتن بمعىن إ لن( ح  )ح  ىتن ت ل ق   چا الشمىغۇچە                              ح 

ا ور ه  ه  ل  ظ  ون
 
ل  ف  أ

ة  النخ  ر  ن  ث م  و م  ب د  ا ي  ل ع  / م   دەسلەپكى خورما  دەسلەپكى مې ە     ط 

ل ع  النب ات    گۈل چېڭى                                                               ط 

ي  د م  ىن  اآل   ئىنسان سىپىرمىسىنىي پۇرىقى                       ر احئ  ة  م 

ة   ف  ىنا / ن ط   مەنى  سىپىرما                                                               م 

ان    ئىنسان                         آد م   / إ ن س 

دن احل  بي  ش 
 
بنه  أ ح 

 
ا  ه  / أ قا ش  ق  ع  ع ش  ق  ي   سۆيۈملۈك بىلۇى  ياخشى كۆردى         ع ش 

ق   ا ت ع ش  ننه 
 
 ئۇ سۆيۈملۈك بىلىنىۇىغانلىقى                         أل 

ا ع ل ه 
 
ن  أ ا ت رش  ب  م  ننه 

 
 قىسمىۇى  سۇ سۈمۈرىۇىغانلىقىئۇنىي يوقىرى                   أل 

ا ت م  ب ه  ه  ا / ل  ي  ت د  ب ه  ع   مۇھىم سانالمايۇىغان                    ي 

ات   اب ه  ت ش  ن  ال م  يع  ذ ل ك  م   ئاشۇ ئوخشاشلىقالرنىي ھەممىسى                 مج  

ر   دن ق  و اب  رش  ط  م   جاۋمبىقىياس قىلىنغان شەرتنىي                      ج 

ه   ام  ق  ه  / ق ام  م  دن س  دن م   ئۇ...نىي ئورنىۇم كەلۇى                   س 

" ث  دن ع وَل   "ح  ف  دن م  س  ت  مج  ل ة  م  دن ث  »جۈملە        س  دن  پېئىلىنىي ئىككى تولۇۇرغۇچىسىنىي ئورنىۇم كەلۇى «ح 

ا  ف رسي ه  ذ  ي  خ 
 
ا / أ ف رسي ه  ع ل  ي   ئۇنى چۈشەنۇۈرۈشكە باشلىۇى                                     ج 

ن ه   ل  ع  ف  ي ه  و غ  ن ه  / ن س  ع  ر  و  م 
ل  األ   ه   ئېسىۇى  چىقاردى  كۆ لىگە كەلتۈرمىۇى       ذ ه ل  ي ذ 

ل ة   ن  النخ  ل وا ع   ئۇالر خورمىنى كۆ لىگە كەلتۈرمىۇى                      ذ ه 

ب ب   ل  / س  ج 
 
ا                               سەۋەب                 أ ذ  ل  ك 

ج 
 
ن  أ  ئاشۇنىي ئۈچۈن  ئاشۇ سەۋەپتى       م 

ىت  به
 
ى أ ار  اذلن  ل  اجل  من

ج 
 
ن  أ  ئۇ )پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم( ئېلى  كەلگەن خورما غولى يىلىكى سەۋەبىۇى   م 
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ة ، ل  حت  ت اج  إ ىل  ج  
 
أ اج  ف  ر ف  م  ا احل  ال  إ ذ ا : ح  ن اه  ع  م  ينة  و  م   س 

ل ة  ال  اء  و َت  ت ص  ب اجل  م  ب ت د   
ع  ف  ال  ل  ت ق   و اب  و 

دېگەن تاسادىپىيلىق مەنىسىۇىكى قوشۇمچە ئۇ جاۋمب جۈملىگە ھاجەت « شۇنۇم  توساتتى   قارىغۇدەك بولسام»
 لەن كېلىۇۇ  مەنىسى ھازىرقى زممان مەنىسىۇەبولمايۇۇ  جۈملە بېشىۇم كەلمەيۇۇ  مەخسۇس ئىسىملىق جۈملە بى

م   و  ر  ال ق  غ  ص 
 
ن ا أ

 
 قارىغۇدەك بولسام مەن كىشىلەرنىي ئەڭ كىچىكى ئىكەنمەن                   ف إ ذ ا أ

ني  يث  السي د   ياش  ياشتا كىچىك                         ح 

م   ث ه  د  ح 
 
 سىۇم ياشتا ئەڭ كىچىك بىرىئۇالرنىي ئارى                            أ

َِديِث   فِْقُه اْلْ
ة   يف  يث  الرشن  اد  ح 

ن  األ   ب رياا م 
ا ك  دا د  ظ  ع  ن  َي  ف  و  م 

 
آن  أ ر  ظ  ال ق  ن  َي  ف  اف ظ  / م  ھاپىز )قۇرئاننى يادقا ئالغان كىشى ياكى  ح 

 (نۇرغۇن سانۇىكى ھەدىسنى يادىلىغان كىشى

بن  ح 
 
ء  / أ بن الَّشن  ت ح   ياخشى كۆردى                   ه  ا س 

ن ه   س  ت ح  بنه  / ا س  ت ح   ياخشى دە  بىلۇى  ياخشى ھېس قىلۇى                                                  ا س 

ب اب  احل  ي اء   ت ح   ھايا قىلىشنى ياخشى كۆرۈش                       ا س 

ه   اع  ض 
 
ت ه  / أ  كەتكۈزۈ  قويۇى  يوق قىلۇى                        ف ون

ل   ص  و يت  م 
ال م  ي ؤ دي إ ىل  ت ف   ئۇ بىرەر پەنپەئەتنى كەتكۈزۈ  قويۇشقا ئېلى  بارمىغانال بولىۇىكەن         ة  حم 

ع ل  ... ف  ن  ي 
 
ىنن أ  ...قىلىشنى ئارزۇ قىلۇى  ئۈمىۇ قىلۇى                      ت م 

ل  ، ت ف   م 
 
ر  / ت أ ري  ن ظ   ئوي  قارمش                     ك 

ري  ه  
ل  ىلع   غ  ا ف ضي ب  / م  ت ح  س   ياخشى كۆرۈلىۇىغان ئىش                                     م 

ا ر غن  ب  / م  ت ح  س  ل م  ي وج  م  ار ع  و  يه  الشن  مۇستەھەب  تەرغىب قىلىنغان ئىش       ب ه  ب  ف 

، م   يب  ع  وم  / م  م  ذ  وه  م  ر   ئەيىەلىنىۇىغان  ياخشى كۆرۈلمەيۇىغان )ئىش(                  ك 

ن ا م  احل  ي اء  ه  د  ن ا / ع  ه  ه  م  د   بۇ يەردە ھايا قىلماسلىق                ع 

ب ري  
ق ري  ال ك  ع  ت و  ار ض  م   قارشى-چو الرنى ھۆرمەتلەش بىلەن قارىمۇ                  ت ع 

ّم / إ   ف ع  اذلن مي ر  اء  اذلن ، إ ل غ  مي  ئەيىەلەشنى ئېلى  تاشالش  ئەيىەلىمەسلىك              ز ال ة  اذلن

ا ن  ل و  ق ال ه 
 
ر  أ م   ئۆمەرنىي ئۇ ئاشۇنى ئېيتسا ئىۇى دە  ئارزۇ قىلىشى                    ت م ىني ع 

بيه  اخل    ن  ح  ل ي ه  م  ان  ع  ن س   
ب ع  اإل  ا ط  ن  ق ب يل  م  ه  م    ري   ل  ف س 

 ئىنسان تۇغۇلىشىۇىنال خارمكتېرلەنگەن ئۆزى ئۈچۈن ياخشىلىقنى خو  كۆرۈش جۈملىسىۇى 

م   ه  دل   ف  ال ف  يل ة  ال و   بالىنىي چۈشەنچىۇىكى ئارتۇقچىلىقى                    ف ض 

ر ه  
غ  ن  ص   كىچىكىۇى  باشال                            م 

و ةا ل زي  د اد  م ن   ظ  لنم  خ  ّلن الل  ع ل ي ه  و س  ي ص   ئۇ پەيغەمەەر ئەلەيھىسساالم تەرىپىۇى  تېبىمۇ ياخشى كۆرۈلگەنلىكى ئۈچۈن   النب 

و  هل    ع  ن  ي د 
 
و أ ن  ي ر ج  لنه  اك   ئېھتىمال ئۇ ئۇنىڭغا ياخشى تىلەكلەرنى تىلىگەنۇۇ                                         ل ع 

نن ...ك  
 
ل  ىلع   أ يل   ...ئىكەنلىكنىي بىر دەلىلى سۈپىتىۇە                       د 
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و   ب ة   ـجم  و ه  ر ى  م  اد  ف ط  ت ع د  ر ء   اه ب  / ا س  ى ال م   تۇغۇلما ئىقتىۇمر      دل  

و  د ون ه   ن  ه  ه  م  ك  ر 
ا ي د   ن نەرسىلەرنىي بىر قىسمىەيۇىغائۇنىڭۇى  تۆۋەن كىشى بىلى  يېتەل          ب ع ض  م 

ة   م  ع  ط 
ار ى  ىف  األ   ل ي ه  ال  خ   ۇردىالشترۇنتەركىەىگە ئو« يېمەكلىكلەر كىتابى» نىبۇخارىي ئۇ         ب ونب  ع 

اباا ب و 
 
ل ه  أ ع  ت اب  / ج   بابالرغا بۆلۇى                 ب ونب  ال ك 

ا  تنب ه  ي اء  / ر  ش 
 ئورۇنالشتۇردى  رەتلىۇى                                                  ب ونب  األ  

ا ه  ل ح  و  ص 
ب ل  ب د   ئۇ يارىغۇدەك بولغانلىقى بىلىنىشتى  ئىلگىرى                      ق 

ب ري  
ق ري  ال ك  ن  ت و  يه  م  ا ف   ۈنچئەخالق( تەركىەىۇە چو الرنى ھۆرمەتلەش بولغانلىقى ئۈ-ئۇ )ئەدەب        ل م 

ل   و  ب اه  ىف  ال ق 
 
غ ري  أ يم  الصن د   كىچىك سۆزلەشتە ئاتىسىنى ئالۇىغا ئۆتكۈزۈش                                        ت ق 

ه   م  ا ف ه  ناا ب م 
ر  ف ل   ئۇ چۈشەنگىنىنى ...دى  ئىلگىرى ئوتتۇرىغا قويۇى                     ب اد 

و اب   ننه  الصن
 
نن َ إ ن  ظ   ئۇ ئۇنى توغرم دە  ئويلىسىمۇ                    و 

َِديِث    يُْؤَخُذ ِمَن اْلْ
ب اه   ش 

ث ال  و األ   م 
 مىسالالر ۋە ئوخشىتىشالرنى كەلتۈرۈش                   ض  ب  األ  

ان   ع  ير  ال م  و   مەنىلەرنى ئوبرمزلىق بايان قىلىش                        ت ص 

ع   خ  ال م  ن  ل رت  س 
ه   مەنانالر زېھىنغا چو قۇر ئورۇنلىشىشى ئۈچۈن                  ان  ىف  اذلي

ء   ء  ب الَّشن  ب يه  الَّشن   بىر نەرسىنى بىر نەرسىگە ئوخشىتىش                    ت ش 

ث يل ه   ري ه  / م   ئۇنىي ئوخشىشى                        ن ظ 

ه   وه  يع  و ج  ن  مج    بارلىق ئوخشاشلىق نوقتىلىرىۇى                             م 

ه   اب ه  اث ل ه  / ش   ...گە ئوخشىۇى  ...بىلەن ئوخشاش بولۇى                                                           م 

ر   حل  ج  ي اة  هل   اك  ل  ح  و و  ن م  ا ل  ي   مېنىرمل ماددمجانسىز ماددم          مج  اد   ـجمج  اد ات  / م 

اه   او  د هل   / س   ...گە بارمۋەرلەشتى  ...بىلەن بارمۋەر كەلۇى                                                            اع 

ا خي  ىف   ل ب ة  ب م  ان  الطن ذ ه 
 
ال م  أ ان  ال ع  ت ح  يه  ا م  ەرسە ن ئۇنىڭۇم ئالىمنىي ئۆگەنگۈچىلەرنىي زېھنىنى يۇشۇرۇن      ف 

 بىلەن سىنا  بېقىش بار

ة   م  ب ه  ائ ل  ال م  ن  ال م س  ال ط  ب ه  م  ا ي غ  ات  / م  غ ل وط 
 
ة   ـجأ غ ل وط 

 
 خاتالىشى  قالىۇىغان ئىشالر   أ

ه   م  ك  ه  ب ه  ف  ح  حل  ق 
 
ر  / أ خ  ء  ىلع   اآل   ...نى ... بىلەن بىر ھۆكۈمۇە قىلۇى                 مح  ل  الَّشن 

يه  حم    ع  ف  ا ل  ن ف  ول  ىلع   م   ھېچەىر مەنپەئىتى بولمىغان ئىش ھۆكمىۇە بولغۇچى                  م 

رين ه   ل  / ح  ننت  الرنج   ئو ايسىزالنۇۇردى  تە لىكتە قويۇى                     ت ع 

ر   ب ه  إ ىل  ال ع ج  ر  ف ل ناا / ن س  جن    كۆرسەتتىئىقتىۇمرسىز قىلى               ع 

ن  ال الك  م   ع َّمن ب ه  م  ا ي  از  / م  ل غ 
 
ز   ـجأ  مەنىسى يۇشۇرۇن ئېيتىلغان سۆز  تېپىشماق           ل غ 

ه   م  هن ه  / ت ف  م  ن  ل الك   طن  چۈشەنۇى                   ت ف 

ل ة  . ع ل ق ة   ائ ن  / ص  ين ة   ـجق ر  ر 
 مۇناسى ەت                                   ق 
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ي اق   ، س  اد  ب ه  ر  ل  ىلع   ال م  ا ي د  ين ة  ال الك  م  / م  ر 
 تىل پاكىتى  سۆزنىي ئىلگىرى كېيىنلىك مۇناسى ىتى                 ق 

ة   ائ ن  ال و اق ع  ر   رىئال تىل پاكىتلىرى                        ا ل ق 

ار   ين ة  اجل  من ر 
 خورما غۇلى يىلىكىۇى  ئىەارەت تىل پاكىتى                         ق 

ز   ل غ   سۆزنى يۇشۇرۇن ئوتتۇرىغا قويغۇچى  تېپىشماق سۆزلىگۈچى                             م 

اه   ف  خ 
 
ع ىن  / أ ي ةا ا ل م  م  َّمن ت ع   مەنىنى يۇشۇرۇ  ئېيتتى  تېپىشماق ئېيتتى                 ع 

ي   م  ب ال غ  ىف  اتلنع   بەك يۇشۇرۇن ئوتتۇرىغا قويمايۇۇ                      ة  ل  ي 

ن ه   ن ا م  و  إ يل  ه  / د 
 
ن ه  أ و  م 

 
ب ه  أ ر  ق  ر ب  ي 

 يېقىنالشتى            ق 

ا دًّ ّل   ج  م  ع  / ع  ق  و 
 
 ناھايىتى رىئال  ناھايىتى ئەمەلىي  ناھايىتى ئايان                      أ

ء    ب الَّشن 
لن ت د  ل ي ه   ا س  لا ع  ه  د يل  ء  / ا َتن ذ   ...بىلەن ... گە دەلىل كەلتۈردى            ىلع   الَّشن 

ة   ر  و  ف ك 
 
ر  أ

م 
 
و  أ

 
ع ىنا أ و  م 

 
ي  أ

 
ن  ر أ ب  م 

ل  رنك  ف  ال ق  ت ح  ا ي  ر  / م  و اط  ة   ـجخ  ر  اط   ئوي  خىيال  قارمش  پىكىر              خ 

ر  ىف   م 
ع  األ   ق  ل بو   بىر ئىش كۆ ۈلۇى  كەچتى                      ال ق 

ع ىنا  ذ  / م  خ 
 
أ  مەنا                         م 

ن ي ا ان ة  ادل  ت ه  ن ي ا / ا س  ة  ادل  ار  ق   دۇنيا مەئىشىتىنى پەس كۆرۈش                ح 

ة   ن ي ا / ا حل  ي اة  احل  اض     بۇ دۇنيا  بۇ دۇنيادم ياشاش  دۇنيا مەئىشىتى                                               ا دل 

ل   ر  الرنج  ن ظ  ني   / م   كۆرۈنۈش  قىياپەت  قارمش                                                    ع 

ر   م  ني   ع   ئۆمەرنىي كۆرۈنۈشىۇە  ئۆمەرنىي قارىشىۇم                         ىف  ع 

ن ه  ب ه   ق اب ل   ، ق ار  ه  ب ه  ر ض  ء  / اع  ء  ب الَّشن   تە لەشتۈردى  سېلىشتۇردى          الَّشن 
م   ر  اليع  ة  حب  م  د  ل ة  و اح 

 
أ س  م  اب ن ه  ل م  ه  ئۇ ئوغلىنىي بىرەر مەسىلىنى چۈشۈنىشىنى نەسىللىك ئۆي         ق اب ل  ف 

 ھاي منلىرىغا تە لەشتۈردى

ْسئِلَُة 
َ
 اَْْل

اف ه  م   د  ه 
 
ه  و أ ق ائ ع  راا و  وي  ئۇنىي رىئاللىقلىرى ۋە نىشانلىرىنى ئوبرمزلىق بايان قىلغان ھالۇم                           ص 

ق ع  مج  ل ة  ... و   ...جۈملىسىنىي گىرممماتىكىلىق ئورنى                         م 

  
ول  النىف  خ  د   بولۇشسىز قوشۇمچە كىرگۈزۈلگەن سۆز                                                            م 

ة  ... ب ط  ك  م   ...سۆزىگە تەلەپپۇز بەلگىسىنىي توغرم قويۇلۇشى                        ض 

ب ب    سەۋەب                          رس   / س 

ب ه   وه  الشن ع ف  و ج  ا / رس   ض  ه  ف  ع   ئوخشاشلىق نوقتىلىرىنىي ئاجىز بولۇشىنىي سەۋەبى           رس   ض 

ل ة  ف  ... اب  اجل  م  ر    ...دىكى جۈملىنىي گىرممماتىكىلىق تۈرلىنىش ئاالمىتى                    إ ع 
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ۋە  شىتىلەرنىڭ قوللىنىلىىئەرەب تىلىدىكى بەزى گرامماتىكىلىق ۋاس
 ئۇنىڭ تەرجىمىسى

 اْلَعَربِي ِة َوتـَْرََجَتُـَهااِت الن ْحِوي ِة ْسِتْعَماُل بـَْعِض اْْلََدوَ اِ 
 

 َاْلَلـِفُ  بىرىنچى باب

 بولمىغان )َاْْلَرََكاُت(ئەرەب ئېلىپەەس  ىنىي بىرىنچى ھەرپى. ئۇ س  وزۇق تاۋۇش بەلگىلىرى  - َاْلَِلفُ 
اِكَنٌة(س ۇكۇنلۇق يۇمش ىما ھەر   ـــــــــــَ بولۇ   قىس قا سوزۇق تاۋۇش بەلگىسى پەتھە  )لَيِ َنٌة سـَ ــــــــــــ دى  كېيى   ()ـ

ــا ( كېلى  سوزۇلما پەتھە  ـــ ـــ ـ نى ھاسىل قىلىۇۇ. ئۇنىڭۇى  باشقا ئۇ سوزۇق تاۋۇش بەلگىلىرى بىلەن ) ــــــَ
ٌة ُ َتَحر َِكٌة (كېلىۇىغان ھەرىكەتلىك قاتما ھەر   )ُكْرســــــــِ    نىي ئورۇنۇۇقى )ء(ئۇ بوغۇز تاۋۇش   ى ھەمزە  ،)ََيِبســـــــَ

 دمئىرىسىگە مەنسۇ  بولىۇۇ.  َاْْلَْمَزةُ بولۇ   )َاْْلَْمَزُة(ىيەتتە ھەمزە بولىۇۇ. كېيىنكىسى ئەمەل َاْْلَْمَزِة(
Ⅰ  َاْلَِلُف الل يِ َنُة الس اِكَنُة(. سۇكۇنلۇق يۇمشىما ئەلى( 

بولۇ  ئالۇىۇىكى قىس  قا س  وزۇق تاۋۇش َاْلَِلُف  س  وزۇق تاۋۇش بەلگىلىرى بولمىغان زىۇەۆئَاْلَِلُف بۇ 
 گەن ھەرپنى سوزۇلما پەتھە بىلەن ئوقۇشنى كۆرسىتىۇۇ. بەلگىسى پەتھە بىلەن كەل

 نىي تۈرلىرى  )َاْلَِلُف(.يۇمشىما ئەلى  0
 َاْلَِلُف ) َاْلَِلُف اْلُمَتَطر َِفُة ِِف ِفْعٍل (( پېئىلنىي ئاخىرىۇم كەلگەن 0

 : كەلگەنۇە ئۈ  ھەرپلىك تۈ  پېئىلالرنىي سۆز ئاخىرىۇم -َاْلَِلفُ 
ۆزگىرى  كەلگەن دى  ئ اَْلَواوُ  بولس   ا  يەنىاَْلَواُو  ئاخىرىۇىكى ھەر  ئەس   لىيئەگەر پېئىلنىي س   ۆز  -
 :قىلى  يېزىلىۇۇ« ا»بولسا 
 ( يۈرۈش قىلۇى  بېسى  كىردى غََزَو ) ئەسلىسى: غَزَا ( چاقىردى  تەكلى  قىلۇى   َدَعَو )ئەسلىسى: َدعَا  -
 يېزىلىۇۇ. َاْلَِلُف )ى(  ىللىكشەكاَْلَياُء دى  ئۆزگەرگەن بولسا  اَْلَياُء ئەگەر  -
 پىيادە ما ۇى  ما ۇى  ( َ َش َ  :) ئەسلىسىَ َش  ( ئاتتى          رََ َ  ) ئەسلىسى: رََ  -
 ۇەكەلگىنىپلىكتى  يۇقىرى پېئىلنىي س   ۆز ئاخىرىۇم تۆت ھەرپلىك ياكى تۆت ھەرَاْلَِلُف ئەگەر  -

 ۇ:يېزىلىۇَاْلَِلُف )ى( لىك  لىشەكاَْلَياُء بىردەك 

 ئىمال قىلۇى  ئا ال  يازدۇردى. (دى  كېلى  چىققان  َ َلَ  ) أَْ َل     بەردى ( دى  كېلى  چىققان  َعطَوَ )  أَْعطَ  - 

 ىگىلىۇىئ (دى  كېلى  چىققان َوَلَ )  ِاْستَـْوَل   ئەمەل قىلۇى  رىئايە قىلۇى   (دى  كېلى  چىققان رََع َ ) رَاَع  -

 يېزىلىۇۇ: « ا»بولغىنىۇم اَْلَياُء نىي ئالۇىۇىكى ھەر  َاْلَِلُف شەكىللىك ْلَياُء اَ پېئىلنىي سۆز ئاخىرىۇىكى 

 يۇى  ياسانۇىكى (دى  كېلى  چىققا  َزَيَ )  تـََزَي  ھايا قىلۇى  خى ىل بولۇى  ئۇيالۇى   (دى  كېلى  چىققان َحِيَ )ِاْسَتْحيَا -

 .ياشايۇۇ (زممانى نىي ھازىرقىََيَْي ؛ َحِيَ ئەسلىسى:   )ََيَْيا  - 
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 نىيَاْلَِلُف ئۈ  خىل بولىۇۇ. ئوخش   ىمىغان ئەھ ملۇم َاْلَِلُف ھازىرقى زممان پېئىلىنىي ئاخىرىۇىكى 
 ئۆزىگە خاس يېزىلىش قائىۇىسى بولىۇۇ.

وخش  اش غا ئَدَعا رََ    -َاْلَِلُف بۇ ِِف آِخِر اْلِفْعِل اْلَماضــِ  ( « ا)»َاْلَِلُف  ( ئۆتكەن زممان پېئىلنىي ئاخىرىۇىكى 0) 
ئاخىرى كېس  ەل ھەرپلىك ئۆتكەن زممان پېئىلىنىي ئاخىرىۇم بولس  ا تۆۋەنۇىكى ئەھ مل ئاس  تىۇم بۇ 

 چۈشۈ  قالىۇۇ :َاْلَِلُف 
 ە:بىلەن قوشۇلۇ  كەلگەنۇ اَلت اُء )ََتُء الت ْأنِيِث(پېئىل ئاياللىق جىنسىي تۈرنى ئىپادىلىگۈچى ① 
 )ئۇ ئايال چاقىردى(َعْت دَ )ئۇ ئايال ئاتتى(   رََ ْت  -

 ۇە: بىلەن قوشۇلۇ  كەلگەناَْلَواُو )َواُو اْْلََماَعِة( پېئىل ئەرلىك جىنسىي تۈر پۈتۈن كۆپلۈك ساننىي ② 
 ) ئۇالر چاقىردى (َدَعْوا     )ئۇالر ئاتتى(      رََ ْوا  -

اَْلَياُء غا ئالمىش   ىۇۇ  ْلَواُو اَ ش   ەكىللىك س   ۆز ئاخىرى َاْلَِلُف  تۆۋەنۇىكى ئەھ مل ئاس   تىۇم َاْلَِلُف بۇ  
 غا ئالمىشىۇۇ.اَْلَياُء بىلەنكى سۆز ئاخىرى َاْلَِلُف شەكىللىك 

( َاَْلِلُف )َاِلفُ  ساننىي پېئىل باش كېلىش تىكى قوشۇلغۇچى كىشىلىك ئالماش ئىككىلىك①  ِ ْْ نَـ ْـْ  ْاِِا
 )ئۇ ئىككىسى چاقىردى( َدَعَوا)ئۇ ئىككىسى ئاتتى(     رََ َيا - بىلەن قوشۇلۇ  كەلگەنۇە:  

َوِة، ََتُء اْلفَ كىلىك باش كېلىش  تىكى قوش  ۇلغۇچى كىش  ىلىك ئالماش  الر ىپېئىل ھەر②  ََ )نُوُن النِ ســْ اِعِل، 
 بىلەن قوشۇلۇ  كەلگەنۇە: اْلَفاِعِل( 
-  َ ْْ  )سەن چاقىردىي(  َت َدَعوْ )سەن ئاتتىي(  رََ ْيَت -)ئۇ ئايالالر چاقىردى (  َدَعْوَن   )ئۇ ئايالالر ئاتتى(رََ 

َنا  -     )بىز چاقىردۇق( َدَعْوََ    )بىز ئاتتۇق(   رََ يـْ
 ِف آِخِر اْلِفْعِل اْلُمَضارِِع( « ا)»َاْلَِلُف  ( ھازىرقى زممان پېئىلنىي ئاخىرىۇىكى 4)

ان ازىرقى زممۋەزنىۇىكى يۇمش   ىما ھەر  ئېلى  كەلگەن ھيـَْفَعُل گە ئوخش   اش  ََيْشـــــَ ، يـَْنســـــَ  –َاْلَِلُف بۇ 
ــ  )پېئىلىنىي سۆز ئاخىرىنى كۆرسىتىۇۇ. بۇ خىل پېئىلنىي ئاخىرى دەممە  ـــ ــ)ياكى پەتھە ( ـ ـ ــ  ـــ بىلەن ( ـ

 كېلەلمەيۇۇ  ئۇنىي ئۈستىۇە پەتھە ياكى دەممە بار دە  قىياس قىلىنىۇۇ: بى مسىتە 
 )ئۇ ھەرگىز قورقمايۇۇ( َلْن ََيَْش  -    )ئۇ قورقۇۋمتىۇۇ(ََيَْش   -

 چۈشۈ  قالىۇۇ: َاْلَِلُف شەكىللىك اَْلَياُء تۆۋەنۇىكى ئەھ مل ئاستىۇم ئەمما 
 ئۇ قورقمىۇى ََلْ ََيَْش    - دم كەلگەنۇە: ( َاْْلَْزمُ )ھازىرقى زممان پېئىلى كېسىك  ورما ① 
ْم.  -  ۇۇ. يلىيەلمەىكىشى ئالغا ئىلگىر ساقىيىنچىلىقتى  قورقكىم  َ ْن ََيَْش الص ُعوبََة ِاَ يـَتَـَقد 

ۋە  ىَاْلَواُو )َواُو اْلََْماَعِة( ھازىرقى زممان پېئىلىنىي ئاخىرىغا ئەرلىك جىنسىي تۈر كۆپلۈك ساننىي ② 
 سى قوشۇلغانۇم : اَْلَياُء )ََيُء اْلُمَخاطََبِة( تۈر بىرلىك ساننىي جىنسىي ئاياللىق شەخس ئىككىنچى 

َ -لەر قورقۇۋمتىسىلەر( سى)ََتَْشْوَن -  ئۇالر قورقۇۋمتىۇۇ ()ََيَْشْوَن  - ْْ  ىز () سىز ئايال قورقۇۋمتىسََتَْش
 ِف آِخِر ِفْعِل ْاَْلْ ِر(« ا)»َاْلَِلُف ( بۇيرۇق پېئىلنىي ئاخىرىۇىكى 9)

ۋەزنىۇە يۇمش   ىما ھەر  ئېلى  كەلگەن ھازىرقى زممان پېئىلىنىي س   ۆز ئاخىرىنى يـَْفَعُل  –َاْلَِلُف بۇ 
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 ئۆزگەرگەنۇە چۈشۈ  قالىۇۇ:  كۆرسىتىۇۇ  بۇ بۇيرۇق پېئىلغا
 ) سەن ئۇنۇت ( ِاْنَس ) سەن قورق (                 ِاْخَش  

 َاْلَِلُف )َاْلَِلُف اْلُمَتَطر َِفُة ِف اْسٍم(( ئىسىمنىي ئاخىرىغا يېزىلىۇىغان 4
 بار :  شەكلىنىي ئۈ  خىل َاْلَِلُف ئىسىمالرنىي سۆز ئاخىرىۇىكى يۇمشىما   
 ) ئەڭ يۇقىرى ( َأْعَل ) تەلە  (   ُ ْسَتْدًع ) تاياق  ھاسا (  َعًصا :  ەرگەن بولىۇۇى  ئۆزگداَْلَواُو ( 0)
 ( )ئەڭ كۈچلۈكَأقْـَوى  )د ختۇرخانا(ُ ْسَتْشًف   )ياش  يىگى (فـًًَت دى  ئۆزگەرگەن بولىۇۇ: اَْلَياُء ( 4)
 ( چەتتى  كىرگەن سۆزنىي ئاخىرىۇم كەلگەن بولىۇۇ:9)

 )ئامېرىكا شىرى( بُوَ ا        ) تېبنىكا (ِتْكُنوُلوِجَيا        دم () كاناَكَنَدا 
ئۈ  خىل بولۇشى مۇمكى   ئۇالرنىي ھەر بىرىنىي ئوخشىمىغان َاْلَِلُف ئىس ىمالرنىي ئاخىرىۇىكى 

 يېزىلىشى بار: 
 ُ ْعَرٍب َعَرِبٍ (  اْلُمَتَطر َِفُة ِف ِاْسمٍ َاْلَِلُف َاْلَِلُف )( تۈرلىنىۇىغان ئىسىمنىي ئاخىرىۇىكى 0)

 «ا»دى  ئۆزگەرگەن بولس  ا َاْلَِلُف،  اَْلَواُو تاپقان ئىس  ىمنىي س  ۆز ئاخىرىۇىكى تەركىب ئۈ  ھەرپتى  
 )يۇقىرى ئۆسۈم  جازمنە(اَلر ًَِب  –رًًِب )تاياق  ھاسا(      اَْلَعَصا  –َعًصا   قىلى  يېزىلىۇۇ: 

 :يېزىلىۇۇ) ــــــ ى(  َاْلَِلفُ شەكىللىك َياُء اَلْ دى  ئۆزگەرگەن بولسا  اَْلَياُء ئەگەر 
 ) توغرم يول (َاْْلَُدى  –ُهًدى         ) ياش  يىگى  ( اَْلَفًَت  –فـًًَت  

يَـاُء اَلْ ئادەتتە َاْلَِلُف تاپقان ئىس    ىمنىي ئاخىرىۇىكى ھەرپتى  تەركىب تۆت ي اكى ئۇنىڭۇى  ئارتۇق 
 قىلى  يېزىلىۇۇ: َاْلَِلُف شەكىللىك 

 ) تەلە  (  ُ ْستَْدعً    ()تېتىملىقُ ْشتَـًه  )ئەرز  دەۋم(  اَلد ْعَوى  –َدْعَوى    (ئايالھامىلىۇمر ئېغىر ئاياغ ئايال  )اَْْلُـبَْل   –َل  ُحبْـ 
ـــــــــــا» بولسا ئۇ ئەلى اَْلَياُء نىي ئالۇىۇىكى ھەر  َاْلَِلُف شەكىللىك اَْلَياُء ئىس ىمنىي ئاخىرىۇم كەلگەن  « ـ

 ) ئەڭ يۇقىرى ( ُعْلَيا )خارمكتېر  مى ەز(      َسَجاََي    قىلى  يېزىلىۇۇ:
 َاْلَِلُف  )َاْلَِلُف اْلُمَتَطر َِفُة ِف اْسٍم َ ْبِنٍ (( ئاخىرى قاتقان ئىسىمنىي ئاخىرىۇىكى 4)
 قىلى  يېزىلىۇۇ :« ـاـــ»َاْلَِلُف ئاخىرى قاتقان ئىسىمنىي سۆز  ئاخىرىۇىكى  
-  ََ  ) ئەگەر...سا (ِاَذا    (ۇى  قەتئىينەزەرېمىال بولمىسۇن  نېمە بولۇشى)نَ ْهَما )مەن( َأ

 :قىلى  يېزىلىۇۇَاْلَِلُف شەكىللىك اَلْيَاُء ئەمما مۇنۇ بەش ئىسىمنىي سۆز ئاخىرى بۇنىي سىرتىۇم  ئۇ 
 ىنچى( بىر)أوَل  مپىق()ئەڭ مۇۋَاَْلْوَل   ()يېنىۇم  ھوزۇرىۇمَلَدى  ( )قاچانَ ًَت  )قەيەر  قاچان  قانۇمق( َأَّن  
( ( چەتتى  كىرگەن ئىسىمالرنىي ئاخىرىۇىكى9)   َاْلَِلُف )َاْلَِلُف اْلُمَتَطر َِفُة ِف اْسٍم َأْعَجِميٍ 
 قىلى  يېزىلىۇۇ: « ـاـــ»كۆپىنچە َاْلَِلُف ئاخىرىۇىكى  تتى  كىرگەن سۆزلەرنىي سۆزچە 
 تا(  )دېلِدْلَتا     )جۇغرمپىيە(ُجْغَراِفَيا ( كورېيە)ُكوِرََي ( ىرملىيەئاۋۇست) ِنَْسا )كىنوخانا  كىنو(ِسيَنَما ( )جۇھاُجَحا -

  شەكلىۇە يېزىلىۇۇ:َاْلَِلُف ، اَلْيَاءُ  ئەمما تۆۋەنۇىكى چەتتى  كىرگەن تۆت خاس ئىسىمنىي سۆز ئاخىرىۇىكى
 ) مەتتا: كىشى ئىسمى( َ ًت  رىنىي نامى(  ساسانى پادىشاھلى –)خىسر ۋ  ِكْسَرى  )ئىيسا(  ِعيَس      )مۇسا(   ُ وَس -



 

87 

 (َاْلَِلُف اْلُمَتَطر َِفُة ِف َحْرٍف )  َاْلَِلفُ . قوشۇمچىالرنىي ئاخىرىۇىكى 9
 شەكلىۇە يېزىلىۇۇ: « ا»كۆپىنچە َاْلَِلُف قوشۇمچىالرنىي ئاخىرىۇىكى 

 َ ا، َاَِا، َأَ ا، ََي، َأََي، َهَيا، َوا، َلم ا، َها، ِاْذَ ا، َأِا  َخاَل، َحاَشا، َعَدا، َِا، َكال ، َ ا، َهال ، َاِا ، َلْوَِا، َلوْ 

 ، بـََل ِاَل، َعَل ، َحًت  شەكىلۇە يېزىلىۇۇ: َاْلَِلُف ،اَْلَياُء پەقەت تۆۋەنۇىكى تۆت قوشۇمچىنىي ئاخىرىۇىكى 
ِ( . ئىككىلىك ساننىي  2 ْْ نَـ ْـْ  ىَاْلَِلُف  )اَِلُف ْاِِا

بىر خىل باش كېلىش  تىكى قوش ۇلغۇچى كىش  ىلىك ئالماش بولۇ   - ْلَِلفُ اَ  ئىككىلىك س اننىي
پەقەت پېئىلالرنىي ئاخىرىغىال قوش ۇلۇ  كېلىۇۇ  ئورۇن جەھەتتى  باش كېلىشتە بولۇ  پېئىلنىي 

 بولىۇۇ. )اَْلَفاِعُل( پائىلى
ۇ  ېئىلغا قوشۇلۇق پى ئۆتكەن زممان پېئىلى  ھازىرقى زممان پېئىلى ۋە بۇيرَاْلَِلُف ئىككىلىك س اننىي 

 بىلەن قوشۇلۇ  سوزۇلما سوزۇق تاۋۇش ھاسىل قىلىۇۇ: َاْلَِلُف نىي ئاخىرىۇىكى پەتھە كېلەلەيۇۇ. پېئىل
 ئۇ ئىككى قىز يازدى َكتَـبَـَتا ئۇ ئىككىسى يازدى                َكتَـَبا -
َباِن - َباِن ئۇ ئىككىسى يېزى متىۇۇ          َيْكتـُ  ېزى متىۇۇئۇ ئىككى قىز يَتْكتـُ
َباِن - َبا سىلەر ئىككىڭالر يېزى متىسەن     َتْكتـُ  سىلەر ئىككىڭالر يېزىڭالر ُأْكتـُ
 َاْلَِلُف ( ئىسىمنىي باش كېلىش ياكى چۈشۈم كېلىش ئاالمىتى بولۇ  كېلىۇىغان 4
ــــــــــَ بىرلىك سانۇىكى ئىسىمنىي ئاخىرى يەككە پەتھە   ــ ـــــــــ ُف ْلَلِ اَ بىلەن كېلى   ئۇنىڭۇى  كېيى  يەنە  ()ـ

ــــــــــَ ) قوش  ۇلۇ  س  وزۇلما پەتھە ھاس  ىل قىلىۇۇ. بۇ  ــ ئىس  ىمالرنىي باش كېلىش ياكى چۈش  ۈم كېلىش  تە  (ــــــــــ
 پەقەتال مۇنۇ ئىككى خىل ئەھ مل ئاستىۇىال قوللىنىلىۇۇ: َاْلَِلُف كەلگەنلىكىنى ئىپادىلەيۇۇ. بۇ خىل 

ِة ( َاْلَِلُف ) َاْلَِلُف الن ائَِبُة َعنِ ( دەممىنىي ئورنىۇم كېلىۇىغان 0)  الض م 
بىرلىك س  انۇىكى ئىس  ىمنىي ئاخىرىغا قوش  ۇلىۇۇ  ئەس  لىۇىكى بىرلىك   باش كېلىش  تىكىَاْلَِلُف بۇ 

ــــــــَـــــــــ ـــا( سانۇىكى ئىسىمنىي ئاخىرقى ھەرپى سوزۇلما پەتھە  تەلەپپۇز قىلىنىۇۇ  ئۇنىڭۇى  كېيى  يەنە يەككە )ـ
ىلىك س انۇىكى ئىس ىم ياكى ئىككىلىك سانۇىكى ئىسىمغا ئىككَاْلَِلُف قوش ۇلىۇۇ. بۇ اَلن وُن كەس ىرلىك بىر 

ــ » ئوخشا  كېتىۇىغان ئىسىمالرنىي باش كېلىش ئاالمىتى بولۇ   ـُـ ــ  دەممىگە ۋەكىللىك قىلىۇۇ:  «ـ
َناِن  ئىككى دۆلەت   َدْولََتاِن   –َدْوَلٌة  - ْـْ  رىشچان. ىھېلىقى ئىككى ئوقۇغۇچى تاَلط الَِباِن ُُمَْتِهَداِن  ئىككى     ِا
 َاْلَِلُف  )َاْلَِلُف الن ائَِبُة َعِن اْلَفْتَحِة (( پەتھەنىي ئورنىۇم كېلىۇىغان  4)

ُة( بەش ئىس ىم  ئىزمپەتلىك بىرىكمىنىي بىرىنچى ئەزمسى بولۇ   ئۆزىۇى  كېيىنكى ئىسىم )َاَْلْْسَاُء اْْلَْمسـَ
 چۈشۈم كېلىشتە كەلگەنۇە  بۇ بەش ياكى كىشىلىك ئالماش بىلەن ئىزمپەتلىك بىرىكمە ھاسىل قىلى  

ئەس لى بىرلىك سانۇىكى ئىسىمنىي ئاخىرقى ھەرپى سوزۇلما پەتھە  َاْلَِلفُ  ئىس ىمنىي ئاخىرىغا قوش ۇلغان
 ھاسىل قىلىۇۇ. ۋە ئۇ بەش ئىسىمنىي چۈشۈم كېلىش ئاالمىتى پەتھەنىي ئورنىۇم كېلىۇۇ.  (ـَـا)

 دمدمڭ ھەقىقەتەن تونۇلغان ئالىم. سېنىي. ِان  َأًَبَك َلَعاَلٌ َ ْعُروفٌ  -
 بول.  كىشىنىي قېرىنۇىشى ئىشەنچلىكسەن ُكْن َأَخا َِْقٍة.    -
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 سېنىي قېيناتاڭ تەربىيە كۆرگەن كىشىۇەك قىلىۇۇ. يـَْبُدو َأن  ََحَاَك َ َهذ ٌب.    -
 ئېغىزىڭنى قااليمىقان سۆزلەشتى  ساقال. ُصْن فَاَك َعْن َلْغِو اْلَقْوِل.    -
؟   - اِخِليِ   ئىچىۇى  يانىۇىغان دې گاتىلنى كىم كەشى  قىلۇى ؟   َ ِن اْختَـرََع اْلُمَحرِ َك َذا اِِاْحِِتَاِق الد 
 َاْلَِلُف  ) َاْلَِلُف اْلَمْقُصورَُة(( قىسقارغان  6 

ُم اْلَمْقصـُورَُة( )ئاخىرى قىسقارغان ئىسىم -َاْلَِلفُ بۇ خىل  « ا» ْلَِلُف اَ نى كۆرسىتىۇۇ. ئۇ  َاْلَِلفُ نىي ئاخىرىۇىكى َاِاسـْ
 اش  يىگى ( )يفـًًَت     ()تاياق  ھاساَعًصا قىلىپمۇ يېزىلىۇۇ: َاْلَِلُف شەكىللىك اَلْيَاءُ شەكىلۇىمۇ يېزىلىۇۇ  يەنە 

َاْلَياُء اكى يَاْلَواُو بۇ خىل س ۆزلەرنىي ئاخىرىۇىكىسىنىي بەزىسى ئەسلىۇە بار بولغان بولىۇۇ  بەزىسى 
 رگەن بولىۇۇ. بەزىسى ئارتۇق قوشۇلغان بولىۇۇ. دى  ئۆزگە

 ئەسلىۇە بار بولغىنى:َاْلَِلُف ( ئاخىرى قىسقارغان ئىسىمنىي ئاخىرىۇىكى 0)
رى تاپقان ئاخىھەرپتى  تەركىب بولغان  تۆت ياكى ئۇنىڭۇى  ئارتۇق َاْلَِلُف ش  ەكىللىك اَلْيَاءُ س  ۆز ئاخىرى  

 )تەلە (    ُ ْسَتْدًع  )سەۋىيە( ُ ْستَـًوى  نىي ھەممىسى ئەسلىۇە بار بولىۇۇ: ُف َاْلَلِ قىسقارغان ئىسىمنىي ئاخىرىۇىكى 
 دى  ئۆزگەرگىنى:َاْلَِلُف ، اَْلَواُو ( ئاخىرى قىسقارغان ئىسىمنىي ئاخىرىۇىكى 4)

دى   وُ َاْلَِلُف ، اَْلَوابولغان ئۈ  ھەرپلىك قىسقارغان ئىسىمنىي سۆز ئاخىرىۇىكى َاْلَِلُف سۆز ئاخىرىۇم ① 
 )رمزىلىق  مەمنۇنلۇق( ِرًضا  )قارم غۇلۇق(        ُدًجا -  ئۆزگەرگەن بولىۇۇ: 

سۆز ئاخىرىۇىكى  ۇىش  ىنىيئورۇن ئىس ىم–بولغان  ئۈ  ھەرپلىك تۈ  پېئىلىنىي ۋمقى اْلَِلُف س ۆز ئاخىرىۇم  ②
  )ئاشبانا(  َ طًْه   –طََها بانا  تاماشا سورۇنى( ى)تاماشًه  َ لْ  –َْلَا دى  ئۆزگەرگەن بولىۇۇ:  اْلَِلُف اَلَْواُو شەكىللىك اَلْيَاءُ 

س   ۆز  ۇىش   ىنىيئىس   ىمۋمس   ىتە بولغان ئۈ  ھەرپلىك تۈ  پېئىلنىي َاْلَِلُف س   ۆز ئاخىرىۇم  ③
 )ئويۇنچۇق(     ْلًه  ِ  –َْلَا دى  ئۆزگەرگەن بولىۇۇ:  َاْلَِلُف اَْلَواُو شەكىللىك اَْلَياُء ئاخىرىۇىكى 

 دى  ئۆزگەرگىنى:َاْلَِلُف ، اَْلَياُء قىسقارغان ئىسىمنىي ئاخىرىۇىكى  ( ئاخىرى9)
بولغان  ئۈ  ھەرپلىك ئاخىرى قىسقارغان ئىسىمنىي ئاخىرى  َاْلَِلُف ش ەكىللىك اَْلَياُء س ۆز ئاخىرىۇم 

 )توغرم يول(ُهًدى )شەبنەم(  َنًدى -دى  ئۆزگەرگەن بولىۇۇ:  « اَْلَياءُ »
 ئارتۇق قوشۇلغىنى: َاْلَِلُف ئىسىمنىي ئاخىرىۇىكى ( ئاخىرى قىسقارغان 2)
دى  ياسالغان ئارتتۇرۇش سۈپەتۇىشىنىي ئاياللىق جىنسىي )اَلِْفْعُل الن اِقُص( ئۈ  ھەرپلىك كەمتۈك پېئىل  ①

 ( يۇقىرى )ئەڭَأْعَل  م ُعْليَا  -  )يۇقىرى بولۇى( َعالَ ئارتۇق قوشۇلغان بولىۇۇ: َاْلَِلُف تۈرىنىي سۆز ئاخىرىۇىكى 
 )ئەڭ پەسكەش( َأْدََّن م ُدنـَْيا  -)ناچار بولۇى  پەسكەش بولۇى(    َدَِّنَ -
يغَةُ ُ ـنْتَـَه  اْْلُُموِع( ۋەزنىۇىكى چەككە يەتكەن كۆپلۈك س  انۇىكى ئىس  ىم فـََعاَل ②   َاْلَِلُف كى نىي س  ۆز ئاخىرىۇى)صــِ
 )سوۋغا( اََي   َهدَ  –َهِدي ٌة )قالۇۇق  ئاشقىنى(  بَِقي ةٌ جـ بـََقاََي  ئارتۇق قوشۇلغان بولىۇۇ:َاْلَِلُف شەكىللىك اَلْيَاُء ياكى 
 )پاكلىق  ساپلىق( نـََقاَوٌة جـ نـََقاَوى       )كالتەك  توقماق( ِهَراَوٌة جـ َهَراَوى - 

ْلَِلُف اَ ش   ەكىللىك  اَْلَياُء ۋەزنىۇىكى كۆپلۈك س   انۇم كەلگەن ئىس   ىمنىي س   ۆز ئاخىرىۇىكى فـَْعَل  ③ 
 ارتۇق قوشۇلغان بولىۇۇ:ئ
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 ۋەزنىۇىكى مەجھۇل سۈپەتۇمشنىي كۆپلۈك سانى:َفِعيٌل  -
َل   -  جارمھەتلەنگەن  مەجرۇھ  يارىۇمر( )َجرِيٌح جـ َجْرَح   )ئۆلتۈرۈلگۈچى  قەتل قىلىنغۇچى( قَِتيٌل جـ قـَتـْ
  (كەم ئەقىل  مەتو)  َأَْحَُق جـ ََحْقَ ۋەزنىۇىكى يېرىم ئېنىق سۈپەتۇمشنىي كۆپلۈك سانى: َأفْـَعُل  -
ىغان(  ) ئۇسسۇز  چا قَعْطَشاُن جـ َعْطَش  ۋەزنىۇىكى يېرىم ئېنىق سۈپەتۇمشنىي كۆپلۈك سانى: فـَْعاَلُن  -

 )ئا   ئا  قالغان( َجْوَعاُن جـ َجْوَع  
 :ىك سانۇىكى ئىسىمنىي كۆپلۈك سانىۋە باشقا شەكىلۇىكى بىرل

 ) ئۆلۈ  كەتكەن  ئۆلگەن( َ ْيٌت جـ َ ْوَت      قالغان(  )ھاالك بولغان  يوَهاِلٌك جـ َهْلَك  -
 اَْلَياءُ ۋەزنىنىي س    ۆز ئاخىرىۇىكى فـُْعَل  ئارتتۇرۇش س    ۈپەتۇمش    نىي ئاياللىق جىنس    ىي تۈر ④ 

  ئارتۇق قوشۇلغان بولىۇۇ:َاْلَِلُف شەكىللىك 
َرى -  ) ئەڭ كىچىك ( ى َأْصَغُر م ُصْغرَ ) ئەڭ چوڭ  ئەڭ ئۇلۇغ (           َأْكبَـُر م ُكبـْ

ىكى ۋەزنىنىي سۆز ئاخىرىۇفـَْعَل  ۋەزنىۇىكى يېرىم ئېنىق س ۈپەتۇمشنىي ئاياللىق جىنسىي تۈرى فـَْعالَُن  ⑤
 س ()مەَسْكرَاُن م َسْكَرى    )ئۇسسۇز  چا قىغان( َعْطَشاُن م َعْطَش  ئارتۇق قوشۇلغان بولىۇۇ:  َاْلَِلُف شەكىللىك اَلْيَاء 

 ئارتۇق قوشۇلغان بولىۇۇ:َاْلَِلُف شەكىللىك اَْلَياُء تۈرنى ئىپادىلىگۈچى ئاياللىق جىنسىي  ⑥
 )چارچىغان  ھارغان( تـَْعََب      )خوشبەۋەر(بُْشَرى  )خاتىرە  ئەسلىمە(ذِْكَرى  (ھامىلىۇمرئېغىر ئاياق  )ُحـبَْل  -

ّ ( )اِْعرَاٌب تَـ    لىنىشسۆز ئاخىرى قىسقارغان ئىسىمنىي سۆز ئاخىرىنىي تۈرلىنىشى بىر خىل قىياسىي تۈر  ْقِديِر
 قىياس قىلىنغان دەممە بىلەن باش كېلىشتە كەلگەن(  :ُ ْصَطَف ) مۇستا ا كەلۇى. َجاَء ُ ْصَطَف .   -
 قىياس قىلىنغان پەتھە بىلەن چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن(  :ُ ْصطََف ۈم. )دمەن مۇستاپانى كۆررَأَْيُت ُ ْصطََف .   -
َطَف .   يـُْعََن اْْلَِميعُ  - َطَف ھەممەيلەن مۇس   تاپامۇ كۆ ۈل بۆلىۇۇ. ) ِبُصــــــْ رە قىياس قىلىنغان كەس   ى :ُ صــــــْ

 بىلەن ئىگىلىك كېلىشتە كەلگەن ( 
ۋە ُو َاْلَوائەس لىۇە بار بولغان بولسۇن )ياكى َاْلَِلُف س ۆز ئاخىرى قىس قارغان ئىس ىمنىي ئاخىرىۇىكى 

ئىس  ىم بولىۇۇ. ئېنىقس  ىز ھالەتتە كەلگەنۇە  ۇىغانىنى( ھەممىس  ى تۈرلندى  ئۆزگەرگەن بولس  ۇاَْلَياُء 
 جۈ  پەتھە ئاالمىتى بىلەن كېلىۇۇ : 

 مەن( )يارغۇنچاق  كىچىك تۈگاَلر َح   –رًَح     ()خۇشپۇرمقاَلش َذا  -َشًذا  ( )د ختۇرخانااَْلُمْسَتْشَف    –ُ ْسَتْشًف   -
ئارتۇق قوش   ۇلغان بولس   ا  بۇالرنىي  َاْلَِلفُ س   ۆز ئاخىرى قىس   قارغان ئىس   ىمنىي ئاخىرىۇىكى 

ِرِف(ئىس ىم  ۇىغانھەممىس ى تۇلۇقس ىز تۈرلىنى ُر اْلُمْنصـَ ُم َغيـْ  بولۇ  ئېنىقسىز ھالەتتە كەلگەنۇە سۆز )َاِِاسـْ
 ئاخىرى جۈ  ئاالمەت بىلەن كېلەلمەيۇۇ :

 )مەستلەر( اَرى َسكَ     )ئەسىرلەر( رى ىَ سْ أ      )دېلو  ئەنزە(  َقَضاََي    )دۇنيا(  ُدنـَْيا   - 
 بىلەن ئالمىشىشى مۇمكى   اَْلَياُء ۋە َاْلَِلُف، اَْلَواُو يۇمشىما  -4
َقِلَبُة َعِن اْلَواِو( ئالماشقاندى  اَْلَواُو ( 0   َاْلَِلُف )َاْلَِلُف اْلُمنـْ

 :شىۇۇگە ئالمى «ا»ِلُف اْلَ   اَلَْواوكىلىك بولۇ   ئۇنىي ئالۇىۇىكى ھەر  پەتھەلىك كەلگەنۇە  بۇ ىئەسلى ھەراَلَْواو 
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 ( يېتەكلىۇى  يېتىلىۇى قـََوَد ) ئەسلىسى : قَاَد ( ئېيتتى       قـََوَل )ئەسلىسى: قَاَل  -
َم   -  قىلۇى كونتر ل ( باشقۇردى  َسَوَد )ئەسلىسى: َساَد ( ئۇخلىۇى      نـََوَم ) ئەسلىسى:ََ
َقِلَبُة َعِن اْلَياِء(َاْلَِلُف  )َاْلَِلُف ا ئالماشقاندى  اَْلَياُء ( 4     ْلُمنـْ
 : مىشىۇۇگە ئال «ا»اَلْيَاء ، اْلَِلُف كىلىك بولۇ   ئۇنىي ئالۇىۇىكى ھەر  پەتھەلىك كەلگەنۇە بۇ ىئەسلىي ھەراَلْيَاءُ 
 ( ئاشتى زََيَد ) ئەسلىسى :زَاَد ( ساتتى          بـََيَع ) ئەسلىسى: ًَبَع -
 ( يول يۈردىَسيَـَر )ئەسلىسى: َساَر       ( خالىۇى  َشَيأَ ) ئەسلىسى: َشاَء -
Ⅱ َاْلَِلُف   )َاْلَِلُف اْلَياِبَسُة( . قاتما 

 نىي تەگلىك ھەرپى« ء»س وزۇق تاۋۇش بەلگىلىرى بىلەن كېلەلەيۇۇ  ۋە بوغۇز تاۋۇشى َاْلَِلف قاتما 
  .دېيىلىۇۇ« َاْْلَْمَزةُ »َاْلَِلُف  بولۇ  كېلەلەيۇۇ. گرممماتىكىۇم بۇ خىل قاتما 

( سۆز تەركىەىۇە ئەسلىي بار بولۇ   ئۇ ئەسلىي ھەر  َاْلَِلُف قاتما   دېيىلىۇۇ. )َاْْلَْرُف ْاَْلْصِلي 
 )خاتالىق( َخطَأٌ  )ۋمرقىرمش  مۆرەش(  َجْأٌر  )مىي(  َأْلٌف )ئوقۇدى(  قـََرَأ  )سورىۇى(  َسَأَل  )ئالۇى(   َأَخَذ  -
Ⅲ َاْلَِلفُ ۋە زىيادە َاْلَِلُف . ئەسلىي  
  :ئەسلىي ۋە زىيادە دە  ئىككىگە بۆلۈنىۇۇَاْلَِلُف سۆز تەركىەىۇىكى   
 َاْلَِلُف )َاْلَِلُف ْاَْلْصِلي ُة ( ئەسلىي  -0  

 بىرى.  ھەرپنىيئۈ  ئەسلىي اْلَِلُف بولىۇۇ  چۈنكى بۇ اْلَِلُف ئەسلىي  - اْلَِلفُ ئالۇىۇىكى ھەرپنىي ئىككى ئەسلىي 
 ۇ  بولىۇۇ. دمئىرىسىگە مەنساَْْلَْمزَةُ  ئۇ ،بولۇ اْلَِلُف ھېسابلىنىۇىغان اْلَِلُف قاتما - اْلَِلفُ غان بۇ خىل ئەسلىي بار بول

 اتتى(  )تۈ  يىلتىزدى  يوقِاْسَتْأَصَل )ئەبەدىيلىك(  َأَبٌد )تېقىم(  ْبٌض   أُ )تۆگە يىلقىسى  تۆگە(  ِإْبٌل -
 ..ماسلىقى( ) .َاِا   ) ...غا  ...غىچە(       ِإَل -
 َاْلَِلُف ) َاْلَِلُف الز اِئَدُة ( زىيادە  -4   

 مۇھىمى مۇنۇ بىر قانچە جەھەتتى  قوللىنىلىۇۇ. َاْلَِلُف زىيادە 
 فُ َاَْللِ ئالۇىغا ياكى ئوتتۇرىسىغا قوشۇلۇ  كەلگەن ھەرپنىي ( ئومۇمەن ئىس ىمنىي ئۈ  ئەسلىي 0 

 يېزىلىۇۇ. « ء»سۆز بېشىۇم كەلگەنۇە ئۈستىگە ِلُف َاْلَ دېيىلىۇۇ. زىيادە َاْلَِلُف زىيادە  -
اِرٌب      )ئەڭ ئۇلۇغ( َأْعَظُم    ) ئەھمەد( َأَحـَُْد - نَـاٌع      )ئۇرغۇچى(  ضـــــــــــَ       )مەلىكىلى ك  پىش    قان( صـــــــــــَ
 )كۈتۈۋېلىش( اِْكَراٌم     ) قارشى ئېلىش  كۈتۈۋېلىش(  ِاْسِتْقَباٌل 
ِتَغاَِْة( ۈملىس  ى ( ياردەم تەلە  قىلىش چاقىرىق ج4   ُلوُب النِ َداِء ِلاِلســــْ غان دىكى ياردەم تەلە  قىلىن)ُأســــْ

تَـَغاُب ِبِ ( چاقىرىلغۇچى  ئارتۇق ِلُف َاْلَ قوش  ۇلمىغانۇم  ئۇنىي س  ۆز ئاخىرىغا بىر اَلال ُم نىي ئالۇىغا )اَْلُمَناَدى اْلُمســـْ
 قوشۇلۇ  تۈسنى كۈچەيتى  كېلىشى مۇمكى . 

َدا لِلْ  - َْ.ََي ُُمَم   ئى مۇھەممەد  موھتاجالرغا ياردەم بەر.  ُمْحَتاِج
َْ ًِبلز ِْلَزاِل!   -  خااليىق  يەر تەۋرەشتە ئاپەتكە يولۇققانالرغا ياردەم بېرىڭالر. ََي قـَْوَ ا لِْلَمْنُكوِب
ُلوُب النِ َداِء اَلتـ َعج ِ ِ (( تەئەج ۈ  چاقىرىق جۈملىس    ى 9   لغۇچى اقىرىدىكى تەئەج ۈپلىنىلگەن چ )ُأســـــــــْ
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 ئارتۇق قوشۇلۇ  كېلى  تۈسنى كۈچەيتىۇۇ: َاْلَِلُف دى  كېيى  بىر  )اَْلُمَناَدى اْلُمتَـَعج ُب ِ ْنُ (
 ھەي  ئەجەبلىنەرلىكنى. ََي َعَجَبا!    -ھەي  ئىسسىقنى!       ََي َحر ا!  -
ُلوُب النِ َداِء لِلن ْدبَِة(چاقىرىق جۈملىسى پەرياد  –( نالە 2   ىلغۇچى قىلىنغان چاقىرپەرياد –دىكى نالە )ُأسـْ

نىي س  ۆز ئاخىرىغا ياكى ئۇنىي بىلەن تۈزۈلگەن ئىزمپەتلىك بىرىكمىنىي ئىككىنچى ئەزمس  ىنىي )اَْلُمَناَدى اْلَمْنُدوُب( 
زىيادە قوش   ۇلۇ   ئاۋمز َاْلَِلُف س   ۆز ئاخىرىغا ياكى جۈملىنىي ئەڭ ئاخىرىۇىكى بىر س   ۆزنىي س   ۆز ئاخىرىغا بىر 

 ئىپادىلەنگەن ئىەارىنىي تۈسىنى كۈچەيتىۇۇ.  پەرياد  –ۇلۇ  نالە سوز
 ۋمي  ماشىنا ھادىسىسىۇە ئۆلۈ  كەتكۈچى! َوا قَِتيَل الس ي اَرََت!جىگىرىم !  –ۋمي  جانَوا َكَبَدا!       -
 ېغىشلىغۇچى! ۋمي  ھاياتىنى باشقىالر ئۈچۈن بَوا َ ْن َكر َس َحَياَتُ  ِ ْن َأْجِل ْاآلَخرِيَنا!     -
 دى  كېيى  ئارتۇق قوشۇلىۇۇ. اَْلَواُو )َواُو اْْلََماَعِة( ( پېئىلالردم ئەرلىك جىنسىي تۈر كۆپلۈك ساننىي 4  
 ېز كېلىڭالر! سىلەر مېنىي يېنىمغا تُعوا ِاََل ! َأْسرِ  ئۇالر ئائىلە تاپشۇرۇقلىرىنى يازدى. َكتَـُبوا اْلَواِجبَاِت اْلَمْنزِلِي َة.  - 
 ئۇالر بۇنىي ھەممىسى قانۇمق يۈز بەرگەنلىكىنى چۈشەنمىۇى. ََلْ يـَْفَهُموا َكْيَف َحَدَب ُكل  َهِذِه.   -
 . مەيسىلەرسىلەر تىرىشىشتى  توختا  قالسا الر  ئەڭ ئاخىرقى غەلەىگە ئېرىشەللَْن ُُتْرِزُوا الن ْصَر الن َِهائِي  اِذَا تـََوقـ ْفتُْم َعِن ْاِِاْجتَِهاِد.   -
Ⅳ َاْلَِلفُ ۋە يېزىلىۇىغان  ئوقۇلمايۇىغان  َاْلَِلفُ . ئوقۇلىۇىغان  يېزىلمايۇىغان. 
 

 ئوقۇلىۇۇ  يېزىلمايۇۇ:َاْلَِلُف بەزى سۆزلەرنىي تەركىەىۇە  -0
 

 يېزىلىۇۇ  ئوقۇلمايۇۇ : «َاْلَِلفُ »بەزى سۆزلەر تەكىەىۇە -4        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 َاْلَِلُف ال ًِت تـُْنَطُق َو ِاَ ُتْكَتبُ 

 تِي ةُ اَْلِكَتابَُة الص وْ  اَْلِكَتابَُة ْاِِاْ الَئِي ةُ 
 َهاَذا َهَذا
 َهاِذهِ  َهِذهِ 
 َهاُهَنا َهُهَنا
ََ َذا َهأَنََذا  َها َأ
 َهاُؤَِاءِ  َهُؤَِاءِ 
 ُأوِاَِئكَ  ُأولَِئكَ 

 ِاَِكن  ِاَِكنْ  َلِكن ، َلِكنْ 
 اَلس َماَواتُ  اَلس َمَواتُ 
 اَلر َْحَانُ  اَلر َْحَنُ 
ٌْ  َيِسنٌ   ََي ِس

 َاْلَِلُف ال ًِت ُتْكَتُب َوِاَ تـُْنَطقُ 

 اَْلِكَتابَُة الص ْوتِي ةُ  اَْلِكَتابَُة ْاِِاْ الَئِي ةُ 

 ِ َئةٌ  ِ ائَةٌ 

َتانِ  ِ ائْـَتانِ   ِ ئـْ

 َكتَـُبو َكتَـُبوا
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 ناماز ۋاقىتلىرىئايلىق -8ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ 
 خۇپتەن شام ئەسىر پىشىن كۈن چىقىش بامدات ئاي(-8) غۇستئاۋ

 8:34 7:36 4:16 12:30 4:57 3:07 جۈمە 1
 8:33 7:35 4:15 12:30 4:58 3:08 شەنبە 2
 8:32 7:34 4:15 12:30 4:59 3:10 يەكشەنبە 3
 8:31 7:33 4:14 12:30 5:00 3:12 دۈشەنبە 4
 8:29 7:31 4:14 12:30 5:01 3:14 سەيشەنبە 5
 8:28 7:30 4:13 12:30 5:03 3:15 چارشەنبە 6
 8:27 7:29 4:13 12:30 5:04 3:17 پەيشەنبە 7
 8:25 7:27 4:12 12:30 5:05 3:19 جۈمە 8
 8:24 7:26 4:12 12:30 5:06 3:21 شەنبە 9

 8:23 7:25 4:11 12:30 5:07 3:22 يەكشەنبە 10
 8:21 7:23 4:10 12:30 5:08 3:24 دۈشەنبە 11
 8:20 7:22 4:10 12:30 5:09 3:26 سەيشەنبە 12
 8:18 7:20 4:09 12:30 5:10 3:27 چارشەنبە 13
 8:17 7:19 4:08 12:30 5:11 3:29 پەيشەنبە 14
 8:15 7:17 4:08 12:30 5:13 3:31 جۈمە 15
 8:14 7:16 4:07 12:30 5:14 3:32 شەنبە 16
 8:12 7:14 4:06 12:30 5:15 3:34 يەكشەنبە 17
 8:11 7:13 4:05 12:30 5:16 3:36 دۈشەنبە 18
 8:09 7:11 4:04 12:30 5:17 3:37 سەيشەنبە 19
 8:07 7:09 4:04 12:30 5:18 3:39 چارشەنبە 20
 8:06 7:08 4:03 12:30 5:19 3:41 پەيشەنبە 21
 8:04 7:06 4:02 12:30 5:21 3:42 جۈمە 22
 8:02 7:04 4:01 12:30 5:22 3:44 شەنبە 23
 8:01 7:03 4:00 12:30 5:23 3:45 يەكشەنبە 24
 7:59 7:01 3:59 12:30 5:24 3:47 دۈشەنبە 25
 7:57 6:59 3:58 12:30 5:25 3:48 سەيشەنبە 26
 7:56 6:58 3:57 12:30 5:26 3:50 چارشەنبە 27
 7:54 6:56 3:56 12:30 5:27 3:52 پەيشەنبە 28
 7:52 6:54 3:55 12:30 5:28 3:53 جۈمە 29
 7:51 6:53 3:54 12:30 5:30 3:55 شەنبە 30
 7:49 6:51 3:53 12:30 5:31 3:56 يەكشەنبە 13

  ۋمقى  ئۈرۈمچى ۋمقتى بولۇ   ئەزمن ئوقۇلىۇىغان ۋمقىتنى كۆرسىتىۇۇ. جەدۋەلۇىكى مەزكۇر ئەسكەرتىش:


