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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ئــۇچــۇر  ۋە  تېخنىكا  زامــانــىــمــىــزدا 
قىلىشى،  تەرەققىي  ۋاسىتىلىرىنىڭ 
بۇنىڭغا ئەگىشىپ ھايات دائىرىمىزنىڭ 
ئىجتىمائىي  ۋە  كېڭىيىشى  تېخىمۇ 
بىلەن  كۆپىيىشى  مۇناسىۋەتلەرنىڭ 
مەسىلىلەر  دىنىي  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ۋە  كۆپەيدى  سوئاللىرىمۇ  ھەققىدىكى 
ئۆزىنىڭ   مۇسۇلمانالر  ھەرخىلالشتى. 
ساھەسىدە  ھەر  ھاياتىنىڭ  كۈندىلىك 
يولۇققان يېڭى مەسىلىلەرنىڭ ئىسالم 
ئۈچۈن،  بولۇشى  ئۇيغۇن  شەرىئىتىگە 
بولمىسا  ــالم،  ــولـ دامـ مــۇپــتــى،  بــولــســا 
ئەتراپىدا دىنىدىن ۋەز ئېيتقان ئاخۇنۇم، 
خەلپىتىم، قارىم، دوكتور، پروفېسسور، 
دىــن  قىسقىسى  ســـۈپـــەت...  ئــاخــۇنــۇم 
بولسا  كىم  قىلىدىغان  گەپ  نامىدىن 
ئۇنىڭدىن، ئۇمۇ بولمىسا »گوگېل«دىن 
ــۇم دامـــولـــالم« دىــن  ــەۋھـ ــىــبــارەت »مـ ئ
جاۋابىنى  دىنىي  مەسىلىنىڭ  ســوراپ 
قىلىشقا  ئەمەل  كۆرە  ئۇنىڭغا  تېپىپ 

تىرىشماقتا. 

ئېلىپ  ئۈچۈن  مۇسۇلمان  ھەربىر 
ھاياتى  دۇنــيــالــىــق  مەيلى  ئېيتقاندا 
ئىشلىرىدا  مــۇنــاســىــۋەتــلــىــك  بــىــلــەن 
ھاياتى  ئاخىرەتلىك  مەيلى  بولسۇن، 
ئىشلىرىدا  مــۇنــاســىــۋەتــلــىــك  بــىــلــەن 
ــىــشــى ئــىــســالم  ــولـــســـۇن، بـــارلـــىـــق ئ بـ

ۋە  كـــۆرســـەتـــمـــىـــلـــىـــرى  دىــنــىــنــىــڭ 
بولۇشى  ئــۇيــغــۇن  پىرىنسىپلىرىغا 
جانابىي  چۈنكى  مۇھىم.  ئىنتايىن 
ئالالھ تائاال ئاخىرەتتە ھەر ئىنساننىڭ 
بارلىق ئىشىنىڭ ئىسالمنىڭ  قىلغان 
ــغــۇن بــولــۇپ  ــۇي كــۆرســەتــمــىــلــىــرىــگــە ئ
بــولــمــىــغــانــلــىــقــىــغــا كــــــۆرە ســـوئـــال 
ۋە  دىنىغا  ئىسالم  تــارتــىــدۇ.  ســوراقــقــا 
پىرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن ئىش قىلغانالر 
قىلمىغانالر  ئىش  جەننەتكە، ئۇيغۇن 
ــولــىــدۇ.  ــەھــكــۇم ب ــولــســا دوزاخـــقـــا م ب
ناھايىتى  ئۈچۈن  مۇسۇلمان  ھەربىر 
چوڭ  ۋە  مۇھىم  بۇنداق  ئەھمىيەتلىك 
ئىسالمىي  نورمال  مەيلى  ئىشتا،  بىر 
ھاياتىنى ياشىغان ۋە بىلمىگەنلىرىنى 
»پەتىۋا  ئۈچۈن  ئۆگىنىش  ۋە  بىلىش 
ۋە  ئاممىسى  مۇسۇلمانالر  سورىغۇچى« 
پەتىۋا بەرگۈچى »مۇپتى« ئۆلىماالر ھەر 
ئىككى تەرەپنىڭ دىققەت قىلىشى الزىم 

بولغان بەزى مەسىلىلەر بار. 

ئۆزىنىڭ مۇستەقىل دۆلىتى بولغان 
ئۆز  كەتمىسىمۇ  بولۇپ  ياخشى  تازا  ۋە 
بولغان  ــار  ب ھاكىمىيىتى  ئىچىدىن 
پەتىۋاغا  ئۈچۈن،  خەلقلەر  مۇسۇلمان 
بىر  جىددىي  ــەك  ب مەسىلىلەر  دائــىــر 
مــەســىــلــە بــولــمــاســلــىــقــى مــۇمــكــىــن. 
ھاكىمىيتى  ۋە  دۆلــىــتــى  ــكــى  چــۈن
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ھىمايە  ئــۇالرنــى  بولىمىغاندا  ھــېــچ 
شەرقىي  ئەمما  ــدۇ.  قــوغــداي قىلىدۇ، 
ئۈچۈن  مۇسۇلمانالر  تۈركىستانلىق 
مەسىلىسى  پەتىۋا  ئېيتقاندا،  ئېلىپ 
ۋە  جــىــددىــي  ئىنتايىن  ھــەقــىــقــەتــەن 
ــىــر مــەســىــلــە.مــۇســتــەقــىــل  مــۇھــىــم ب
مــۇســتــەقــىــل  ۋە  ــىــڭ  دۆلــىــتــىــمــىــزن
يەنە  يوقلۇقى،  ھاكىمىيىتىمىزنىڭ 
كېلىپ دىنسىز، ئەخالقسىز خىتايدىن 
مىللەت  بىر  ئىپالس  ئــەڭ  ئــىــبــارەت 
بىر  كوممۇنىستىك  فــاشــىــســت  ۋە 
بولۇپ  مۇستەملىكىسىدە  رېجىمنىڭ 
دىنى  ئىسالم  مــەۋجــۇتــلــۇقــى  قېلىش 
ئۇيغۇر  باغالنغان  چەمبەرچاس  بىلەن 
ئېيتقاندا،  ئېلىپ  ــۈچــۈن  ئ خــەلــقــى 
ئىنتايىن خەتەرلىك بىر مەسىلە بولۇپ 
شەرقىي  مۇسۇلمان  ھېسابلىنىدۇ. 
تەرەپتىن  بىر  خــەلــقــى،  تۈركىستان 
كۈچى  بــار  خىتايالرنىڭ  كومېنىست 
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىملىكىنى  بىلەن 
شەكىللەندۈرگەن  ئۆزگىچىلىكىنى  ۋە 
ئۇالرنى  ئارقىلىق  يوقىتىش  دىنىنى 
ــاســســىــمــىــلــيــاتــســىــيــە قــىــلــىــشــقــا  ئ
قىلماستىن،  پىسەنت  ئۇرۇنۇشلىرىغا 
قــويــۇپ  ئېلىپ  ئــالــقــانــغــا  جېنىنى 
دىنىدىن ۋە ئېتىقادىدىن ۋاز كەچمەي بار 
كۈچى بىلەن قارشىلىق كۆرسەتمەكتە. 
يەنە بىر تەرەپتىن شەرقىي تۈركىستان 
قاتتىق  ــەدەر  ق ئۇ  خىتاينىڭ  خەلقى، 
شارائىتالر  ناچار  ئىنتايىن  ۋە  بېسىمى 
ئاستىدا كۈچىنىڭ يېتىشىچە دىنىنى 
ئاشۇ  ئــۆلــىــمــالــىــرىــمــىــز،  ئــۆگــەنــگــەن 
شەرقىي  بىلەن  قابىلىيەت  ۋە  ئىلىم 
ۋە  دىنىنى  خەلقىنىڭ  تۈركىستان 
قېلىشقا  ــالپ  ســاق مــەۋجــۇتــلــۇقــىــنــى 
خىزمەت  ئېلىپ  ئالقىنىغا  جېنىنى 
خىتاينىڭ  تەرەپتە  بىر  يەنە  قىلماقتا. 

مەكتەپلىرىدە ۋە ئالى بىلىم يۇرتلىرىدا 
ئوقۇپ، خىتاينىڭ قول چوماقچىلىقنى 
ئۇيغۇرالر  مانقۇرت  ــەزى  ب قىلىۋاتقان 
زومىگەرلىرىنىڭ  خــىــتــاي  بــىــلــەن، 
قىلىۋاتقان  ئۈچۈن  يوقۇتۇش  دىننى 
سېلىپ،  كۆرمەسكە  قىلمىشلىرىنى 
بــەزى  ئۆلىمالىرىمىزنىڭ  ــغــۇر  ــۇي ئ
قىلىپ  باھانە  كەمچىللىكلىرىنى 
مۇسۇلمانالرغا  ۋە  دىنى  ئىسالم  تــۇرۇپ، 
ــان  ــق ــۇۋات ــول قـــارشـــى پــوزىــتــســىــيــەدە ب
بىر  يەنە  زىيالىيالر.  ــەزى  ب ئاتالمىش 
دىنىي  يىلالرچە  چەتئەللەردە  تەرەپتە، 
ساھەلەردە ئوقۇپ، ئالىم، ئەلالمە، ئۆلىما 
ۋە دوكتۇر ئۇنۋانى ئالغان، ئەمما شەرقىي 
پاشىستلىرىنىڭ  خىتاي  تۈركىستاندا 
شەرقىي  بىلەن  باھانىلەر  خىل  ھــەر 
دىنىنى  خــەلــقــىــنــىــڭ  ــۈركــىــســتــان  ت
بىلەن  دىنى  قىلىۋاتقان،  يوق  تامامەن 
ئىجتىمائىي  باغالنغان  چەمبەرچەس 
ھــايــاتــىــنــى پــۈتــۈنــلــەي يــاتــالشــتــۇرۇش 
ــان  ــق ــۇۋات ــۇرۇن ئ خــىــتــايــالشــتــۇرشــقــا  ۋە 
سۈيقەستلىرىنى كۆرمەستىن ۋە نەزەرگە 
مۇھىت  يېتىشكەن  ئۆزى  ئالماستىن 
بــەزى  چىقىرىدىغان  ھــۆكــۈم  بويىچە 
ئۇيغۇرالرنىڭ  يەنى  ئۆلىمالىرىمىز.  
مىللىي ۋە دىنىي ئەنئەنىلىرىگە قىلچە 
ئالدىغا  ئاساستا،  قىلمىغان  ھۆرمەت 
كىتىابى  يازغۇچىنىڭ  بــىــر  قــايــســى 
تــەســىــرلــەنــســە،  ئــۇنــىــڭــدىــن  چىقىپ 
قىلىپ  تەرجىمە  ئۇيغۇرچىغا  دەرھــال 
ۋە  بولۇۋاتقان  پىدائىيسى  تارقىتىش 
بەستە  بەس-  پەتىۋاالرنى  رادىكال  ئەڭ 
قىلىپ،  ئېالن  دەرھــال  ــورالردا،  تـ تــور- 
ئۈچۈن  ئۇالشتۇرۇش  خەلقىگە  دەرھــال 
ــكــەت قــىــلــىــۋاتــقــان دامـــولـــالم ۋە  ھــەرى
بىر  مـــۇشـــۇنـــداق  ئــۆلــىــمــالــىــرىــمــىــز. 
شارائىتتا، دىنىمىزنى ھاياتىمىزدا توغرا 
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شەكىلدە ئەمەلىيلەشتۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا 
ئۇيغۇر  بــولــۇش،  پوزىتسىيەدە  تــوغــرا 
كۆرسەتمىسى  ئىسالمنىڭ  خەلقىنى 
بەسى  ھەقىقەتەن  يېتەكلەىش  بويىچە 
مەسىلىنىڭ  ــەردە  ي بۇ  مەن  مۈشكۈل. 
سىياسى  مەسىلىلەرگە  ياكى  جەريانى 
پەقەت  بــارمــايــمــەن.  ئېلىپ  مۇالھىزە 
كــەلــگــەن  دۇچ  ــمــان  ــۇســۇل م ــر  ــى ھــەرب
پەتىۋا  مەسىلىلەردە  دىنىي  ھەرقانداق 
دىنى  ۋە  مۇپتىلىرىمىزنىڭ  بــەرگــەن 
سورىغۇچى  ــال  ســوئ مــەســئــىــلــىــلــەردە 
قــېــرىــنــداشــلــىــرىــمــىــزنــىــڭ دىــقــقــەت 
قىلىشىغا تېگىشلىك بەزى مەسىلىلەر 

ھەققىدە پىكىر بايان قىلماقچى. 

بۇرۇنقى زامانالردا دىنىي ئىلىملەرنى 
ئسالم  ئىچىدىن  بۇنىڭ  ئۆگىنىش، 
ئىلىملەرنى  مۇناسىۋەتلىك   فىقھىگە 
كاتتا  مــەخــســۇس  ئــۈچــۈن  ئۆگىنىش 
ئۆلىماالرنىڭ ئالدىدا يىلالرچە يۈكۈنۈپ 
ئولتۇرۇپ ئىلىم تەھسىل قىلىدىغان، 
مەدرىسىنىڭ  ئۇ  ۋە  دامولالم  ئوقۇغان 
بولسا،  قالغان  بــولــۇپ  تـــۆۋەن  ئىلمى 
شەھەر ئاتالپ، ھەتتا مەملىكەت ئاتالپ 
داڭــلــىــق ئــالــىــم ۋە مــەدرىــســە ئــىــزدەپ 
ئۆگىنىدىغان  ئىلمىنى  ئۇنىڭ  بېرىپ 
ئالغاندىن  ئىجازەت  ئۇستازلىرىدىن  ۋە 
قىلىدىغان،  دامــولــالمــلــىــق  كېيىن 
ۋاقىپ  ئىلمىگە  شەرىئەت  ۋە  فىقھى 
مۇپتىلىق  بولغانالر  الياقەتلىك  ۋە 
ئىدى.  بــار  ئەنئەنە  بىر  قىلىدىغان 
مەدرىسىنىڭ  قىلىپ  تەرەققىي  زامــان 
ۋە  مەكتەپلەر  دىنىي  يېڭى  ئورنىنى 
باشلىغاندىن  ئېلىشقا  فاكۇلتېتلەر 
مەكتەپنى  دىنىي  بىر  نورمال  كېيىن، 
ــە  ــچـ ــەرەبـ ئــــوقــــۇپ كــېــچــىــكــكــىــنــە ئـ
ئىسالمىي  ياكى  چىققان،  مۇتالىئەسى 

تۈگىتىپ  يىلدا   5 فاكۇلتېتلىرىنى 
ئىگە  ــا  ــالرغ ــات ــۇم ــەل م دىــنــىــي  ــاز  ــىــرئ ب
دۆلەتلەردە  مۇسۇلمان  ياكى  بولغان، 
قانچە  ــىــر  ب ئـــۈچـــۈن  يــاشــىــغــانــلــىــقــى 
ياكى  بولغان،  سۆھبىتىدە  ئۇستازنىڭ 
بىر ئىككى يىل ئەرەبچە ئۆگەنگەن، ياكى 
دىنىي  قانچە  بىر  قىلىنغان  تەرجىمە 
كىتاب ئوقۇغان ياكى ئوقۇماستىنال ئۆز 
ئەقلى بىلەن مۇنداق بولۇشى كېرەكتى 
ھەممە  قىسقىسى   .... ئويلىغان،  دەپ 
ھــۆكــۈم  مەسىلىدە  ھـــەر  ئادىمىمىز 
چىقىرىدىغان، دىنىي مەسىلىدە پەتىۋا 

بېرىدىغان بولۇپ كەتتى. 

قەدەر  ئۇ  ئۈچۈن  مۇسۇلمان  ھەربىر 
سوئال  ئاخىرەتتە  ۋە  بولغان  مۇھىم 
مەسىلىلەردە  بولىدىغان  سورىقى   –
نامىدا  ئالالھ  نامىدا،  دىن  ئادەم  ھەممە 
ۋە پــەيــغــەمــبــەر نــامــىــدا ھــۆكــۈم بــايــان 
بېرىش ساالھىيىتىگە  پەتىۋا  قىلىش، 
بىر  ئەھمىيەتلىك  قــەدەر  بۇ  ئىگىمۇ؟ 
قايسى  ۋە  ئىسالم كىملەرگە  مەسىلىدە 
بايان  ئەھكام  كىشىلەرگە  سۈپەتتىكى 
ساالھىيىتى  بېرىش  پەتىۋا  ۋە  قىلىش 
پەتىۋا  بايان قىلىش ۋە  بەردى؟ ئەھكام 
بولمىغانالرنىڭ  ساالھىيتى  بېرىش 
پەتىۋا  ۋە  قىلىشىنىڭ  بايان  ئەھكام 
بەرگەن  قايسى؟  گۇناھى  بېرىشىنىڭ 
بوالمدۇ؟....  ئىگە  كۈچكە  پەتىۋالىرى 
قاتارلىق سوئالالر ۋە جاۋابلىرى ھەربىر 
مۇسۇلماننىڭ بىلىشى مۇھىم بولغان 
مەسىلىلەردۇر. بۇ مەسىلىلەرنى ھەربىر 
ئۆزۈر  ۋە  زۆرۈر  بىلىشى  مۇسۇلماننىڭ 

قوبۇل قىلمايدۇ.

ھەر  پــەتــىــۋا،  شەرىئىتىدە  ئىسالم 
ئىجتىمائىي  ۋە  دىنىي  مۇسۇلماننىڭ 
مەسىلىلەرگە  كەلگەن  دۇچ  ھاياتىدا 
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يازما  ياكى  ســۆز  جەھەتتىن  شەرئىي 
ھالەتتە ھۆكۈم بايان قىلىش دېمەكتۇر.  
سورالغان  ئىلىمىدە  فىقھى  ئىسالم 
بەرگۈچى  جاۋاب  مەسىلىگە  بىر  دىنىي 
ۋە پەتىۋا بەرگۈچى »مۇپتى«، سوئال ۋە 
پەتىۋا سورىغۇچى »مۇستەفتى«، پەتىۋا 
»ئىفتا«  بولسا  ئۆزى  ئىشنىڭ  بېرىش 
ئاتالغۇسى  پــەتــىــۋا  ئــاتــىــلــىــدۇ.  دەپ 
ئايەتتە  بىرقانچە  كەرىمدىكى  قۇرئان 
)پەتىۋا  »َيْستـَْفُتوَنَك/يـُْفِتيُكْم  تەكرارالنغان 
)ھۆكۈم(  پەتىۋا  سىلەرگە  سوراۋاتىدۇ، 
بېرىدۇ(«1 دېگەن ئىبارىدىن ئېلىنغان. 

قۇرئان كەرىمدىكى ئايەتلەردە جانابىي 
پەيغەمبەر  ســاھــابــىــلــەرنــىــڭ  ئــالــالھ، 
ــن ســـورالـــغـــان/ ــھــىــســســاالمــدى ــەي ــەل ئ
سورالماقچى بولغان )َيْستـَْفُتوَنَك/َيْسأَُلوَنكَ( 
»سوئال  سوراۋاتىدۇ«،  پەتىۋا  »سەندىن 
سوراۋاتىدۇ«2  شەكىلدىكى سوئاللىرىغا 
ئالالھ  »دېگىنكى  يـُـــْفـــتِـــيـــُكـــْم(   ُ اللَّ )قُــــــِل 
بېرىدۇ«3   )ھــۆكــۈم(  پەتىۋا  سىلەرگە 
يالغۇز  ئۆزىنىڭ  ئارقىلىق،  ئىپادىسى 
مەنىدە  ھەقىقىي  ۋە  ھۆكۈم قىلغۇچى 
قىلغان.  بايان  ئىكەنلىكىنى  مۇپتى 
ھەقىقىي  شەرىئىتىدە  ئىسالم  يەنى 
بولغان  مەنىدە مۇپتى، شارىئى مۇتلەق 
پەيغەمبەر  ھەزرىتى  ئالالھتۇر.  جانابىي 
ئەلەيھىسساالم مەجازىي مەنىدە »شارىئ/
ئالالھ  قويغۇچى«،  ھــۆكــۈم  ئىالھىي 
ئاساسەن  ۋەھيىگە  كەلگەن  تائاالدىن 
ھــۆكــۈم بــايــان قــىــلــغــۇچــى، كــەلــگــەن 
قىلغۇچى،  تەتبىق  تۈنجى  ھۆكۈمنى 
بەرگۈچى  شــەرھــىــلــەپ  ھــۆكــۈمــلــەرنــى 
بەرگۈچى  پەتىۋا  ھەقىقىي  قىسقىسى 

مۇپتىدۇر. 
1  نىسا سۈرىسى: 127، 176– ئايەتلەر.

2  بەقەرە سۈرىسى: 189، 219، 217، 222، ئايەتلەر، 
ئەنفال سۈرىسى: 1- ئايەت.

3  نىسا سۈرىسى: 127، 176 -ئايەتلەر.

باقىدۇر  قىيامەتكىچە  دىنى  ئىسالم 
ۋە ھۆكۈملىرىمۇ قىيامەتكىچە كۈچكە 
ئىگىدۇر. قۇرئان كەرىمدىكى ھۆكۈملەر 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پــەيــغــەمــبــەر  ۋە 
پىرىنسىپ  ئــاســاســەن  سۈننەتلىرى 
پەيغەمبەر  ھۆكۈملەردۇر.  خاراكتېرلىك 
ۋاقىتالردا  ھاياتتىكى  ئەلەيھىسساالم 
ۋەھيى  ئىالھى  مەسىلىگە  دىنىي  ھەر 
ــاۋاب بــېــرەتــتــى.  ــ ئــارقــىــلــىــق ئــــۆزى جـ
سۈننەتگە  ۋە  ــان  ــۇرئ ق ساھابىلەرمۇ 
مۈنچە  ــانــچــە  ئ ــا،  ــاســاســت ئ ــغــان  ــان ــاي ت
ئىجتىھاد قىلىپ پەتىۋا بېرەتتى، ئەگەر 
ئۇالرنىڭ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئىجتىھادلىرىنى  ۋە  پەتىۋا  بــەرگــەن 
ئىگە  كۈچكە  بولسا  تەستىقلىغان 
پەيغەمبەر  ــۈچــۈن  ئ ئــۇنــىــڭ  بــوالتــتــى. 
يەرگە  بىر  ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرنى 
يولالشتىن  قىلىپ  ــازى  ق ياكى  ــى  ۋال
ۋە  فىقھى  ئىچىدىن  ئۇالرنىڭ  ــۇرۇن  ب
ئۆتكۈر  ئەقلى  ئىگە  ئىلمىگە  شەرىئەت 
ۋە قابىلىيەتلىك بولغانالرنى تالاليتتى 

ۋە بەزىدە ئىمتىھانمۇ ئاالتتى. 

ــە: پــەيــغــەمــبــەر  ــ ــىــر ۋەقـ ــەشــھــۇر ب م
ــاز رەزىــيــەلــالھــۇ  ــۇئ ئــەلــەيــھــىــســســاالم م
قىلىپ  ۋالـــــى  ــە  ــگ ــەن ــەم ي ــى  ــۇن ــھ ــەن ئ
ئۇنىڭدىن:  ۋاقــىــتــتــا  تەيىنلىگەن 
قانداق  كەلسەڭ  دۇچ  مەسىلىگە  »بىر 
ســـورىـــدى.  دەپ  قــىــلــىــســەن؟«  ھـــەل 
يەنى  كــىــتــابــى  »ئــالــالھــنــىــڭ  مـــۇئـــاز: 
ھۆكۈم  ئاساسلىنىپ  كەرىمگە  قۇرئان 
قىلىمەن« دەپ جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر 
ئۇنىڭغا  »قــۇرئــانــدا  ئەلەيھىسساالم: 
قــانــداق  تاپالمىساڭ  ھــۆكــۈم  قــارىــتــا 
»سېنىڭ  ــاز:  مــۇئ ــدى.  دېـ قىلىسەن« 
قىلىمەن«  ھۆكۈم  بىلەن  سۈننىتىڭ 
ــغــەمــبــەر  ــەي پ بــــــــەردى.   جــــــاۋاب  دەپ 



6

ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ــســســاالم: »ئــۇنــىــڭــدىــنــمــۇ  ــى ــھ ــەي ــەل ئ
مۇئاز:  سورىدى.  دەپ  تاپالمىساڭچۇ؟« 
»قۇرئان ۋە سۈننەتتىكى پىرىنسىپالرغا 
قىلىمەن«  ئىجتىھاد  ئاساسلىنىپ 
بۇ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  دىـــدى. 
خۇرسەن  ئىنتايىن  ئــاڭــالپ  جــاۋابــنــى 
پەيغەمبىرىنىڭ  »ئالالھنىڭ  بولۇپ: 
پەيغەمبىرىنى  ئالالھنىڭ  ئەلچىسىنى 
مــۇۋەپــپــەق  ئىشقا  قىلىدىغان  رازى 
ــا ھـــەمـــدۇســـانـــاالر  ــالھــق ــال قــىــلــغــان ئ

بولسۇن«4 دېدى . 

ــدە  دەۋرى ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
مـــەيـــدانـــغـــا كـــەلـــگـــەن مــۇشــۇنــىــڭــغــا 
ئوخشىغان نۇرغۇن مىسالالر، پەيغەمبەر 
ــىــدىــن  ــات ئــەلــەيــھــىــســســاالمــىــنــىــڭ ۋاپ
كېيىنمۇ، قۇرئان ۋە سۈننەتنى ئاساسى 
پىرىنسىپ قىلغان ھالدا، مۇسۇلمانالر 
ھەر  ــەرگــە،  ۋەقــەل يېڭى  كەلگەن  دۇچ 
ئىچىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ  دەۋىردىكى 
ئىگە  ساالھىيىتىگە  بېرىش  پەتىۋا 
ــىــڭ پــەتــىــۋا  ــالــىــمــالرن مــۇجــتــەھــىــد ئ
ئىسالم  شــەكــىــلــدە  ــۇ  ب ۋە  بېرىشىنى 
دىنىنىڭ قىيامەتكىچە داۋام قىلىشنى 

كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  

داۋام  پەتىۋانىڭ  ئىجتىھادنىڭ، 
قىلىشى بىلەن ئالالھ تائاالنىڭ ھۆكۈم 
بەلگۈلىگۈچىلىك سۈپىتى )شارىئلىق 
ئۇنىڭ  بولىدۇ.  قىلغان  داۋام  سۈپىتى( 
يــاكــى دىنىي  بــېــرىــش  پــەتــىــۋا  ــۈچــۈن  ئ
پەتىۋا  بېرىش،  ــۇپ  ــورۇت ي مەسىلىنى 
)مۇپتى(  ئىگە  ساالھىيىتىگە  بېرىش 
بىرسى ئۈچۈن قانچىلىك ساۋاپلىق بىر 
ساالھىيەتكە  بۇ  بولسا،  بولغان  ئىش 

4  ئەبۇ داۋۇد سۇلەيمان ئەتتەيالىسى: »مۇسنەد ئەبۇ 
يىلى   -1999 مىسىر  نەشرىياتى«،  »دارۇلھىجر  داۋۇد«، 

1- نەشرى، 1- جىلد 454- بەت.

ــۈچــۈن  ــىــرســى ئ ــمــىــغــان ب ــول ئــىــگــە ب
ھەتتا  گــۇنــاھــتــۇر،  ئىنتايىن چـــوڭ 
ھارامدۇر. چۈنكى پەتىۋا بېرىش دېمەك، 
بايان  ھۆكۈم  نامىدىن  تائاالنىڭ  ئالالھ 
بەرگۈچى  پەتىۋا  دېمەكتۇر.  قىلىش 
بەلگىلىگۈچى  ھـــۆكـــۈم  »مــۇپــتــى« 
سورىغۇچى  سوئال  جەھەتتىن  بولۇش 
ئارىسىدىكى  ئــالــالھ  جانابىي  بىلەن 
سايىسىدا  ۋاسىتە  بۇ  ۋاسىتىدۇر.  بىر 
ئەمر  تــائــاالنــىــڭ  ئــالــالھ  مۇسۇلمانالر 
رىئايە  كۆرسەتمىلىرىگە  ۋە  پەرمان   –
ياشىتىدۇ.  دىننى  ئاساستا  قىلغان 
ــىــر تــەرەپــتــىــن  ــا ب ــاشــق مــۇپــتــىــلــىــق ب
ئوخشايدۇ.  ۋەزىپىسىگە  پەيغەمبەرلىك 
پەيغەمبەرنىڭ  دېمەك  »مۇپتى«  يەنى 
ۋارىسى، مۇتلەق قۇدرەت ئېگىسى ئالالھ 
بىلەن  تائاال  ئالالھ  مۆھۈرى،  تائاالنىڭ 
قۇللىرى  قىلغان  ئــاپــىــرىــدە  ئۇنىڭ 
قىلىش  بايان  ھۆكۈم  ئوتتۇرىسىدىكى 
جەھەتتىن ۋاسىتە دەپ ئاتاشقا بولىدۇ. 
ئىچىدە  خەلق  »مۇپتى  شاتىبى:  ئىمام 
پەيغەمبەرنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ«5  دېگەن. 

ئەسكەرتىشىمىز  شــۇنــى  ــەردە  يـ بــۇ 
خەلقنىڭ  مۇسۇلمان  پەتىۋا  الزىمكى، 
كۈندىلىك ھاياتىدا دۇچ كەلگەن ئىسالم 
مەسىلىنىڭ  بىر  ئائىت  شەرىئىتىگە 
ھۆكمىنى، ئالالھ تائاالنىڭ ئىرادىسىگە 
ۋە ئىسالم دىننىڭ روھىغا ئۇيغۇن ھالغا 
كەلتۈرۈپ خەۋەر بېرىش ۋە بايان قىلىش 
مەسىلىسدە  پــەتــىــۋا  دېگەنلىكتۇر. 
مەزمۇنى  مەسىلىنىڭ  ئائىت  پەتىۋاغا 
ۋە  )مــۇپــتــى(  بــەرگــۈچــى  پەتىۋا  بىلەن 
بەكال  ساالھىيىتى  مۇجتەھىدنىڭ 

مۇھىمدۇر. 
ئەبى ئىسھاق ئىبراھىم بىن مۇسا ئەششاتىبى:    5
»ئەلئىئتىسام«، »دار ئىبن ئاپپان نەشرىياتى«، سەئۇدى 
 -597 2- جىلد  نەشرى،   -1 يىلى   –  1992 ئەرەبىستان 

بەت.
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ئېلىپ  بويىچە  شەرىئىتى  ئىسالم 
ــۋا بــەرگــۈچــىــنــىــڭ  ــى ــەت ئــېــيــتــقــانــدا، پ
ئورتاق  ئالىملىرى  ئىسالم  )مۇپتى(، 
ئېتىراپ قىلغان سۈپەت، قابىلىيەت ۋە 
مۇجتەھىد  ئىسالمىي  ئىگە  شەرتلەرگە 
ئالىم بولىشى كېرەك. بۇ شەرتكە ئىگە 
بىر مۇجتەھىد يىڭى ئوتتۇرىغا چىققان 
مەسىلىلەرگە  دىــنــىــي  قـــانـــداق  ــەر  ھـ
ئىجتىھاد شەرتلىرىگە ئۇيغۇن ھالدا ئۆز 
ساالھىيىتىگە  بېرىش  پەتىۋا  ئالدىغا 
ــگــە بـــولـــىـــدۇ. مــۇجــتــەھــىــدنــىــڭ  ــى ئ
نەتىجىسىدە  ئىجتىھادى  يۈرگۈزگەن 
بەرگەن  ۋە  ھۆكۈمى  كەلتۈرگەن  قولغا 
پەتىۋاسى، پۈتۈنلەي قۇرئان ۋە ھەدىسكە 
ئاساسالنغان ھالدا جانابىي ئالالھىنىڭ 
بولۇشى  ئۇيغۇن  مەقسىتىگە   - مــۇراد 
چىققان  ئوتتۇرىغا  ئاساستا  بۇ  ــم.  الزى
شەرئىي ھۆكۈم ۋە بەرگەن پەتىۋا ئالالھ 
دىنىدا قىممەتكە  ئىسالم  ۋە  دەرگاھىدا 

ئىگە، ھەقىقىي پەتىۋا ھېسابلىنىدۇ. 

ــاد بــىــر  ــھ ــى ــجــت ــى ــى ئ ــكــ ــ ــەردى ــ ــۇ ي ــ ب
ھەدىسنى  ۋە  قــۇرئــان  مۇجتەھىدنىڭ 
ــەت  ــ ــئ ــ ــەرى ــ ــاس قـــىـــلـــىـــپ، ش ــ ــ ــاس ــ ــ ئ
مەقسەت  ئالالھنىڭ  بەلگىلىگۈچى 
چىقىرىش  ئوتتۇرىغا  غايىلىرىنى  ۋە 
ئەقلىي  ۋە  زېــھــنــىــي  بــارچــە  ئــۈچــۈن 
ئارقىلىق  بۇ  قىلىش،  سەرپ  كۈچىنى 
ھــەر  چــىــقــقــان  ئــوتــتــۇرىــغــا  يېڭىدىن 
ئەسلى  دىننىڭ  ئىسالم  مەسىلىدە، 
ئومۇمىي  ئوتتۇرىغا قويغان  مەنبەسىدە 
ئاساستا  مــاســالشــقــان  پىرىنسىپقا 
قىلىش ئۈچۈن تىرىشىشتۇر.  ھۆكۈم 
ــتــى(  ــۋا بــەرگــۈچــى )مــۇپ ــى ــەت ئـــەگـــەر پ
ئـــۆز ئــالــدىــغــا ھـــۆكـــۈم چــىــقــارغــۇدەك 
ئىسالمىي ئىلىملەردىن ۋايىغا يەتكەن، 
مۇجتەھىدلىك  ۋە  قابىلىيەتلىك 

بولمىغان  ئالىم  بىر  مەرتىۋىسىدىكى 
باشقا  كىشىنىڭ  ــداق  ــۇنـ بـ ــســا،  ــول ب
ۋە  پــەتــىــۋا  ئالىمالرنىڭ  مۇجتەھىد 
ئارقىلىق  كۆز-قاراشلىرىنى نەقىل 
بــۇنــداق  ۋە  بــولــىــدۇ  قىلىشىغا  بــايــان 
كــىــشــىــلــەرگــىــمــۇ مـــەجـــازىـــي مــەنــىــدە 
ھەقىقى  بولىدۇ.  دېيىشىگە  »مۇپتى« 
قىلىشنىڭ  ئىجتىھاد  بولسا  پەتىۋا 
شەرت، ئۇسۇل ۋە قائىدىلىرىگە  ئۇيغۇن 
شەرتىگە  مۇجتەھىدلىك  ھــالــەتــتــە 
تەرىپىدىن  مۇجتەھىد  بىر  توشقان 

بېرىلگەن پەتىۋادۇر. 

ــدە ھــۆكــۈم  ــى ــت ــى ــئ ئــىــســالم شــەرى
ساالھىيىتى  ۋە  ھوقۇقى  بەلگىلەش 
خاستۇر.  ئالالھقا  جانابىي  پــەقــەتــال 
بېرىش  پــەتــىــۋا  قىلىش،  ئىجتىھاد 
ياكى  مۇجتەھىد  بىر  يــا  مەسىلىسى 
ــىــســالم شــەرىــئــىــتــىــدە  مــۇپــتــىــنــىــڭ ئ
تېخىمۇ  ھۆكۈمنى  بىر  بــولــغــان  بــار 
ياكى  قىلىشى  بــايــان  قىلىپ  روشـــەن 
مەسىلىگە  بىر  ســورالــغــان  بولمىسا 
ــڭ ئــۆزىــنــىــڭ  ــى ــن ــى ــۈچ ــەرگ پـــەتـــىـــۋا ب
نەتىجىسىدە  قابىلىيىتى  ئىجتىھادىي 
ــان ۋە  ــۇرئـ ئــېــرىــشــكــەن ھــۆكــمــىــنــى قـ
بېرىشى  يورۇتۇپ  ئاساسىسدا  سۈننەت 
قىلشتا  ئىجتىھاد  يەنى  دېگەنلىكتۇر. 
بولسۇن ۋە ياكى پەتىۋا سورىغان مەسىلە 
مۇجتەھىدنىڭ  بــولــســۇن  ئــۈســتــىــدە 
بــەرگــۈچــىــنــىــڭ  ــۋا  ــى ــەت پ ۋە  ھــۆكــمــى 
كۆزقارىشىنى  شەخسىي  )مۇپتى(نىڭ 
ئالالھ  ھەققىدە  مەسىلە  ئــۇ  ئــەمــەس، 
ھەققىدىكى  مەسىلە  مەزكۇر  تائاالنىڭ 
ئۈچۈن  ئۇنىڭ  سورالماقتا.  ھۆكمى 
قىلغاندا  ئىجتىھاد  مۇجتەھىد  بىر 
دىندا  بەرگەندە  پەتىۋا  مۇپتى  بىر  ياكى 
ھۆكۈمى قەتئىي دەلىل بىلەن سابىت 
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بولغان، بارلىق مۇسۇلمانالر ئىتتىپاق 
ــر مــەســىــلــە ئــۈســتــىــدە  ــى ــىــلــغــان ب ق
ئۆز  يــۈرگــۈزۈش،   مۇھاكىمە  يېڭىدىن 
بېشىمچىلىق  بىلەن ھۆكۈم چىقىرىش 
بايان  ھۆكۈمنى  بولغان  بــار  ئــەمــەس، 

قىلىپ بېرىشى كۇپايىدۇر. 

بۇ يەردە ئاالھىدە شۇنى ئەسكەرتىش 
پەيغەمبەر  ۋە  تائاال  ئالالھ  كېرەككى، 
ئەلەيھىسساالم تەرىپىدىن بېرىلگەن ۋە 
قەتئىي دەلىل بىلەن ئىسپاتى بولغان 
بولۇپ،   ھۆكۈملەر  قەتئىي  ھۆكۈملەر 
ئەمەل  قەتئىي  مۇسۇلماننىڭ  ھەربىر 
تــولــۇق  ۋە  بــولــغــان  كــېــرەك  قىلىشى 
ھــۆكــۈمــلــەردۇر.  بولغان  ئىگە  كۈچكە 
بەرگەن  مۇپتىالر  ۋە  مۇجتەھىد  ئەمما 
ھۆكۈملەرنىڭ بەزىلىرى قەتئىي ئەمەل 
ھۆكۈملەر  بــولــغــان  كــېــرەك  قىلىش 
ئىجتىھاد  كۆپىنچىسى  بولسىمۇ، 
تولۇق  )زەننى/گۇمانى(  خاراكتېرلىق 
مەسلىھەت  بولمىغان  ئىگە  كۈچكە 
يەنى  ھــۆكــۈمــلــەردۇر.  خاراكتېردىكى 
ھەدىسلەردە  سەھىھ  ۋە  كەرىم  قۇرئان 
مۇسۇلمان  بارلىق  ۋە  بولغان  ئاساسى 
كەلگەن  بىرلىككە  ھۆكمىدە  ئالىمالر 
مەسىلىلەر ئىسالم شەرىئىتىدە ھۆكمى 
بولۇپ،  ھۆكۈملەر  قەتئى  ۋە  سابىت 
ھۆكۈملەرگە  بۇ  مۇسۇلمانالر  بارلىق 
قىلىشى  ئــەمــەل  ۋە  ئــېــتــىــقــاد  ــۆرە  ــ ك
قارشى  بۇنىڭغا  ــەرزدۇر.  ــ پ ۋە  شەرتتۇر 
گۇناھتۇر.  قاتتىق  قىلىش  ھەرىكەت 
ئۆز  مۇپتىالرنىڭ  ۋە  مۇجتەھىد  ئەمما 
ئاساسىدا  تىرىشچانلىقى  ۋە  ئىجتىھاد 
ھۆكۈملەر،  ۋە  پەتىۋا  قويغان  ئوتتۇرىغا 
ھۆكۈملەر  خاراكتېرلىق  كــۆزقــاراش 
مۇسۇلماننىڭ  بىر  قانداق  ھەر  بولۇپ، 
مۇجتەھىدنىڭ  بىر  خالىغان  ئـــۆزى 

مۇپتىنىڭ  بىر  يــا  ۋە  ئىجتىھادىنى 
ئىختىيارلىقى  تــالــالش  پەتىۋاسىنى 
بىرىنى  ئــىــچــىــدىــن  ئــۇنــىــڭ  بــــــاردۇر. 
تاللىمىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا كۆرە ئەمەل 
گۇناھكار  سەۋەبىدىن  قىلمىغانلىقى 

بولمايدۇ6.  

پەتىۋا  كەلسە،  توغرا  دېيىش  تەكرار 
ۋە  مۇسۇلمانالرغا  مەسىلىسى  بېرىش 
مەسىلىلەرنى،  ئائىت  مۇسۇلمانلىققا 
ئىرادىسىگە  تائاالنىڭ  ئالالھ  جانابىي 
ئۇيغۇن، ئىسالم دىنى ۋە شەرىئىتىنىڭ 
پىرىنسىپلىرىغا مۇۋاپىق ھالەتتە بايان 
ھۆكمىنى  بېرىش،  يــورۇتــۇپ  قىلىش، 
ــىــڭ  ــاالن ــائ ــالھ ت ــالـ ئـــىـــزاھـــالشـــتـــۇر، ئـ
پەيغەمبەر  قىلىشتۇر،  ســۆز  نامىدىن 
ئەلەيھىسساالم نامىدا گەپ قىلىشتۇر. 
بىر  جىددى  ۋە  مۇھىم  ــازۇك،  ن بۇنداق 
مەسىلىدە ئىجتىھاد قىلىش ۋە پەتىۋا 
بېرىش ساالھىيىتىگە ۋە قابىلىيىتىگە 
ساۋاپ  قانچىلىك  ئۈچۈن  بىرسى  ئىگە 
ئىش بولغان بولسا، بۇ ساالھىيەتكە ۋە 
بىرىسى  بولمىغان  ئىگە  قابىلىيەتكە 
ئۈچۈنمۇ ئۇ قەدەر چوڭ گۇناھتۇر، ھەتتا 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ھــارامــدۇر. 
پەتىۋاغا  »سىلەرنىڭ  دېگەن:  مۇنداق 
ئەڭ  دوزاخــقــا  جۈرئەتلىكىڭالر  ئــەڭ 
مالىك  ئىمام  جۈرئەتلىكىڭالردۇر«7.  
مــۇنــداق  قىلسۇن(  رەھــمــەت  ــالھ  ــال )ئ
جاۋاب  مەسىلىدە  بىر  »دىنىي  دېگەن: 
ــاۋاب  ــولــغــان كــىــشــى، جـ بــەرمــەكــچــى ب
دوزاخنى  ۋە  جەننەت  بۇرۇن  بېرىشتىن 

6  ئەبۇ بەكىر ئەھمەد بىن ئەلى ئەلجەسساس: 
»ئەلئۇسۇل پىلپۇسۇل«، »دارۇلكۇتۇپ ئەلئىلمىيە 
نەشرىياتى«، لۇبنان 2010 – يىلى 2 – نەشرى، 2 – 

جىلد 412 – بەت.
7  ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلالھ ئىبن ئابدۇرراھمان 

ئەددارىمى ئەسسەمەرقەندى: »سۈنەنى دارىمى«، 
»دارۇلمۇغنى نەشرىياتى«، سەئۇدى ئەرەبىستان 2000 – 

يىلى 1- نەشرى، 1- جىلد 258- بەت.
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ئالدىغا  كــۆز  ئاقىۋىتىنى  ئۆزىنىڭ  ۋە 
كەلتۈرۈشى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن جاۋاب 
ئىمام  كـــېـــرەك«8.   بېرىشى  )پــەتــىــۋا( 
نەۋەۋى )ئالالھ رەھمەت قىلسۇن( مۇنداق 
كۆپ  ئالىمىنىڭ  فىقھى  »بىر  دېگەن: 
ھۆكۈم  كۆپ  ۋە  سۆزلىمەسلىكى  سۆز 
ئىلمىي  ئۇنىڭ  قىلماسلىقى،  بايان 
سەمىمىيلىكىنى  ۋە  ئــەخــالقــىــنــى 

كۆرسىتىپ بېرىدۇ«. 

ئاالقىدار  دىنغا  مەسىلىسى  پەتىۋا 
ھاالل – ھارام، ساۋاپ – گۇناھ، ياخشى 
ئىسالم  ھۆكۈملەرنى  قاتارلىق  يامان   –
ئىبارەت  بايان قىلىشتىن  نامىدا  دىنى 
ھەر  ئىشتۇر.  بىر  مۇھىم  ئىنتايىن 
پەتىۋادا،  ۋە  ھۆكۈم  قىلىنغان  بايان 
)مۇپتىنىڭ(  بەرگۈچىنىڭ  پــەتــىــۋا 
چــوقــۇم  ۋە  بـــــــاردۇر  ــى  ــۇق ــل ــۇل ــەســئ م
ئىجتىھاد  تارتىلىدۇ.  جاۋابكارلىققا 
ۋە  تــوغــرىــنــى  مەنىسىمۇ،  ســۆزىــنــىــڭ 
ئـــەڭ تــوغــرىــســىــنــى تــېــپــىــش ئــۈچــۈن 
قىلىش  ســـەپـــەرۋەر  كۈچىنى  بــارلــىــق 
دېمەكتۇر. ئىجتىھاد ۋە پەتىۋا ئاالھىدە 
قابىلىيەت  ۋە  مۇتەخەسسىسلىك 
ــپــىــدۇر.  ۋەزى بــىــر  قىلىدىغان  ــەلــەپ  ت
ھۆكمىنى  مەسىلىنىڭ  بىر  دىنىي 
ۋە  ئىستېداتى  ئىلمى  قىلغۇدەك  بايان 
قابىلىيىتى بولماي تۇرۇپ، ئۇ مەسىلە 
قىلىشتىن  بــايــان  ھــۆكــۈم  ئۈستىدە  
ئىسالم  ــۇرۇن  بـ بېرىشتىن  پــەتــىــۋا  ۋە 
ۋە  ئــۇيــغــۇن  ئـــەڭ  روھــىــغــا  دىنىنىڭ 
دۇنيا  ئىككى  ھــەر  مۇسۇلمانالرنىڭ 
بەخت – سائادىتىگە پايدىلىق بولۇشى 
تەتقىقات  ۋە  مۇھاكىمە  ياخشى  ئۈچۈن 
ــۇرۇپ، ئــۆز ھــاۋايــى –  ئېلىپ بــارمــاي تـ

8  ئابدۇلغىنى ئەددەقەر: »ئىما مالىك ئىبنى 
ئەنەس«، »دارۇلقەلەم نەشرىياتى«، سۇرىيە 1998 – يىلى 

2 – نەشرى، 229- بەت.  

بايان  ۋە ھۆكۈم  پەتىۋا  ھەۋىسىگە كۆرە 
ھەتتا  خەتەرلىكتۇر،  قاتتىق  قىلىش 
ئۆز  تەقدىردىمۇ  بــەرگــەن  پەتىۋا  توغرا 
ئارقىسىغا  ھەۋىسىنىڭ   – ــى  ــاۋاي ھ
كىرگەنلىكى ئۈچۈن گۇناھتۇر. قۇرئان 
مەنىسىنى  ھەدىسلەرنىڭ  ۋە  كــەرىــم 
يۈزەكى ئۆگىنىۋېلىپ، بىر قانچە ئايەت 
ئېلىۋالغانالرنىڭمۇ  يــاد  ھەدىسنى  ۋە 
زاھــىــرىــي  ھــەدىــســلــەرنــىــڭ  ۋە  ئــايــەت 
ھــۆكــۈم  ۋە  پــەتــىــۋا  كـــۆرە  مەنىسىگە 
چىقىرىشقا ھەۋەس قىلىشىمۇ قاتتىق 

گۇناھتۇر. 

ئۆلىما   – ئــالــىــم  ــداق  ــان ق ۋە  كــىــم 
ھەرقانداق  قەتئىينەزەر،  بولۇشىدىن 
ئاساسالرغا  دىنىي  شەخسنىڭ  بىر 
بولمىغان  ئاساسىي  دىندا  تايانمىغان، 
مۇھاكىمە  يــېــڭــىــدىــن  دىـــنـــدا  ــى  ــاك ي
يۈرگۈزۈش مۇمكىن بولمايدىغان دىنىي 
خاھىشى  ئــۆز  ئۈستىدە   مەسىلە  بىر 
تايىنىپ  ھــەۋىــســىــگــە   - ھـــاۋايـــى  ۋە 
خالىغانچە ئىجتىھاد قىلىشى، ھۆكۈم 
قاتتىق  بېرىشى  پەتىۋا  ۋە  چىقىرىشى 

چەكلەنگەندۇر. 

ئۆزىنى  ئىنسانالر  ئەقىللىق  ــا،  دان
بىلىدۇ،  ئۆزگىنى  ۋە  ئۆزىنى  تارتىدۇ، 
ئۆزىگە  بىلگەنلەر  ئۆزگىنى  ۋە  ئۆزىنى 
توغرا باھا بېرەلەيدۇ، ئۆزگىنى گالۋاڭ 
ئۆزىنىڭ  چاغلىمايدۇ.  ھــامــاقــەت  ۋە 
مۆلچەرلىيەلەيدۇ  ياخشى  ئىقتىدارىنى 
ۋە شۇنىڭغا كۆرە ئىش كۆرىدۇ. خەلقنىڭ 
قىزىقىشىنى تارتىدۇ. ئەڭ گالۋاڭ ئادەم 
چاغلىغانالردۇ.  ئەخمەق  باشقىالرنى 
بۇنداق ئىنسانالرنى ھۆرمەتلەپ ئىززەت 
سانايدۇ،  پەزىلىتى  ئۆزىنىڭ  قىلساڭ 
ئەيىبلىرىگە  قىلىپ،  گەپ  خاتالىرىغا 
دەپ  ئەخمەقلىقىڭ  سالمىساڭ  ــەزەر  ن
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ــدۇ. تــۈركــىــيــە شــائــىــرى يــۇنــۇس  ــارايـ قـ
ئىلىم   - »ئىلىم  دەيــدۇ:  مۇنداق  ئەمرە 
بىلمەكتۇر، ئىلىم - ئۆزىنى بىلمەكتۇر، 
قانداق  بۇ  بىلمىسەڭ،  ئۆزۈڭنى  سەن 

ئوقۇماقتۇر؟«. 

شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان خــەلــقــىــدە 
ئـــۇرۇمـــچـــى   2009 ئـــېـــيـــۇل   -  5
خىتايغا  كېيىن،  قىرغىنچىلىقىدىن 
ئۆچمەنلىكنىڭ   ۋە  ــرەت  ــەپ ن قــارشــى 
ــىـــپ،  ــىـــشـ ــەگـ كـــۈچـــىـــيـــىـــشـــىـــگـــە ئـ
كىملىكىنى  ئۆزىنىڭ  خەلقىمىزدە 
قېلىش  ساقالپ  مەۋجۇدىيىتىنى  ۋە 
مۇستەھكەم  دىنىغا  ئىسالم  ئــۈچــۈن 
ياخشى  بىر  ئــىــبــارەت  ئېسىلىشتىن 
خاھىش ئوتتۇرىغا چىقتى. خەلقىنىڭ 
بۇ يۈزلىنىشنى  ئىسالم دىنىغا بولغان 
ــالم،  ــول دام ئاتالمىش  ــەزى  بـ ــەن  ــۆرگ ك
ــىــي، يـــازغـــۇچـــى، تــىــجــارەتــچــى،  ــال ــي زى
پات  كىشىلەر،  دېگەندەك  سىياسەتچى 
قىلىپ  ســۆز  ھەققىدە  ئىسالم  پــات   –
ھوقۇقىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  قويۇپ، 
ــنــىــنــى قــوغــداشــنــى  قـــوغـــداشـــنـــى، دى
دىنىغا  ئــىــســالم  قــىــلــىــپ،  دەســـتـــەك 
ــدەك«  ــۆلــگــەن »ئــىــنــتــايــىــن كـــۆڭـــۈل ب
ــىــس مــۇســۇلــمــانــلــىــق ۋە  ــاپ، خــال ــ سـ
كىرىۋېلىپ،  قىياپىتىگە  دەۋاگەرلىك 
دىنىي  بولمىغان  ساھەسى  ئۆزىنىڭ 
دىنىي  ۋە  ئارىالشماقتا  مەسىلىلەرگە 
جەھەتتىن مۇپتىلىق تونىنى كىيىشكە 
ــىــر تـــۈركـــۈم يــاخــشــى  ئــۇرۇنــمــاقــتــا. ب
نىيەتلىك ياش زىيالىيلىرىمىز، دىنغا 
مۇسۇلمانالرغا  ۋە  ئىشتىياقى  بولغان 
ئىپادىلەش  غەمخورلۇقىنى  بولغان 
دۆلەتلەردىكى  تۇرۇۋاتقان  ئۆزى  ئۈچۈن، 
يــاكــى  ۋە  جـــامـــائـــەتـــلـــەردىـــن  ــي  ــى ــن دى
كىشىلەردىن  بــولــغــان  ھەمسۆھبەت 

ــىــپ، خــەلــقــىــمــىــزنــىــڭ  ــن ــى ــرل ــەســى ت
ئىسالمىي ئاڭ چۈشەنچىسى، سىياسىي 
قىلچە  ئەنئەنىلىرىنى  ۋە  ۋەزىيىتى 
دىنىي  خىل  ھــەر  ھېسابقا ئــالــمــاي، 
ئــۈن- كىتابلىرىنى،  ئېقىمالرنىڭ 
سىنلىرىنى ھارماي – تالماي تەرجىمە 
قىلىش ئۈچۈن تىرىشماقتا. بىر تۈركۈم 
دوكــتــور،  ــالم،  دامــول يېتىشكەن  دىــنــدا 
پەتىۋا  ۋە  ئىجتىھاد  ئاخۇنۇملىرىمىزمۇ 
ئالالھ  مــۈشــكــۈل،  بەسىي  ئىشىنىڭ 
مىللەت  مەسئۇلىيەت،  دەرگــاھــىــدا 
جاۋابكارلىق ھېسابلىنىدىغان  ئالدىدا 
بىلىپ  ئىكەنلىكىنى  مەسىلە  بىر 
مۇسۇلمانلىق  پەتىۋانى  بىلمەي،   –
ــا ئــايــالنــدۇرۇپ،  ــاۋارغ بــازىــرىــدا ئـــەرزان ت
ــتــا. مــۇســۇلــمــان  ــاالشــمــاق خــېــرىــدار ت
خەلقىمىزمۇ كىمنىڭ كانىيى يوغانراق 
ــســا،  كــىــم بـــەكـــرەك ۋارقــىــرىــســا،  ــول ب
كىمنىڭ ئاۋازى تېخىمۇ بەك رېتىملىق 
كىم  ئــۇنــىــڭ  ــولــســا،  ب جــاراڭــلــىــق  ۋە 
بولۇشىدىن قەتئىينەزەر شۇنى ئېلىشقا 
»يېقىندىكى  ھــەتــتــا  تــىــرىــشــمــاقــتــا، 
مولالم  ئۇزاقتىكى  مولالم،  بــار  مولالم 
ــدەك، شــەرقــىــي  ــ ــەن ــ ــگ ــ ــالم« دې ــ ــولـ ــ دامـ
تۈركىستانلىق ئالىم – ئۆلىمالىمىزنى 
مۇسۇلمان  باشقا  چــاغــالپ،  كىچىك 
ئۇنىڭ  پەتىۋالىرىنى،  مىللەتلەرنىڭ 
ئىچىدىنمۇ ئەڭ رادىكال ۋە شاز )ئاجىز( 
ئېلىپ،  پەتىۋالىرىنى  قاراشتىكى  كۆز 
ئۆزىنىڭ تەقۋالىقىنى نامايان قىلىشقا 

تىرىشماقتا. 

ئىسالم دىنىدا پەتىۋا مەسىلىسىدە، 
پەتىۋا بەرگۈچى )مۇپتى(نىڭ كىملىكى، 
ۋە  ماھىيىتى،  پەتىۋاسىنىڭ  بەرگەن 
پەتىۋا سورىغۇچىنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى 
پەتىۋا  ۋە  ئىجتىھاد  مۇھىمدۇر.  بەكال 
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بېرىش ساالھىيىتىگە ئىگە بولمىغان 
بىر كىشىنىڭ نامى قانچىلىك ئۇلۇغ، 
بولۇپ  يــوقــىــرى  قانچىلىك  ئــۇنــۋانــى 
دىن  بىرىنىڭ  ئۇنداق  كەتسۇن،  كەتسە 
بــەرگــەن  ۋە  گەپلىرى  دېــگــەن  نــامــىــدا 
 – ــر  ــەدى ق ھېچبىر  پەتىۋالىرىنىڭ 
بەرگۈچى  پەتىۋا  بولمايدۇ.  قىممىتى 
بېرىش  پەتىۋا  ۋە  ئىجتىھاد  قانچە  ھەر 
ساالھىيىتىگە ئىگە بولغان تەقدىردىمۇ، 
شەرىئىتىدە  ئىسالم  پەتىۋاسى  بەرگەن 
ۋە  بولۇشى  مەسىلە  ئائىت  پەتىۋاغا 
پەتىۋا  ئــۇيــغــۇن  ئۆلچىمىگە  پــەتــىــۋا 
نەسىھەتتىن   – ۋەز  ئۇنىڭمۇ  بولمىسا 
پەتىۋا  بــولــمــايــدۇ.  تــەرىــپــى  بىر  باشقا 
بەرگۈچى ھەر قانچە ئىجتىھاد ۋە پەتىۋا 
بەرگەن  ئىگە،  ساالھىيىتىگە  بېرىش 
پەتىۋا ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن  پەتىۋاسىمۇ 
دىنىدىكى  ئىسالم  تەقدىردىمۇ،  بولغان 
ئەڭ مۇھىم قائىدىلەردىن بىرى بولغان 
پىرىنسىپىنى  رۇخسەت«  ۋە  »ئەزىمەت 
كۆزدە تۇتقان ئاساستا، بىر مۇسۇلمانغا 
بىر  ئــۈچــۈن  ئاخىرەتلىكى  ۋە  ــيــا  دۇن
يامانلىقنى  ۋە  ساقلىغان  پايدىنى 
ئۇزاقالشتۇرغان،  ئۇنىڭدىن  زىياننى 
شەخسنىڭ  ــىــلــەن  ب روھــــى  ــىــســالم  ئ
بىر  كۆزدە تۇتقان  ئەھۋالىنى  ئەمەلىي 
پەتىۋالىق  ئۇنىڭمۇ  بولمىسا  پەتىۋا 
ئومۇمىي  بولۇپمۇ  بولمايدۇ.  تەرىپى 
سىياسىي  ۋە  ئاالقىدار  مۇسۇلمانالرغا 
مەسىلىلەرگە مۇناسىۋەتلىك پەتىۋاالردا 
ۋە  پەتىۋا  چىقارغان  ئولتۇرۇپ  ئۆيدە 
ھېچبىر  ئــەھــكــامــالرنــىــڭ  كــەســكــەن 
شۇ  پەتىۋاالر  بۇنداق  يوقتۇر.  ئېتىبارى 
مەسىلە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئالىم – 
مۇنەۋۋەر  مىللەتنىڭ  شۇ  ئۆلىمالىرى، 
مەسلىھەتلىشىپ  بىلەن  كىشىلىرى 
ئورتاق ئەقىل بىلەن ئىسالم روھىغا ۋە 

چىقىش  مەنپەئەتلەرنى  كىشىلەرنىڭ 
نــۇقــتــىــســى قــىــلــىــپ بــېــرىــلــىــدىــغــان 

پەتىۋاالردۇر.

دىنىي  خەلقىمىزنىڭمۇ  مۇسۇلمان 
مەسىلىسىدە،  پــەتــىــۋا  ۋە  ئەھكامالر 
ئىچىدىكى  سىزىقى  سۈننەت  ئەھلى 
مەنبەلەردىن  سەھىھ  ئالىمالرنىڭ، 
دىققەت  پەتىۋاالرنى  قويغان  ئوتتۇرىغا 
ــۇھــىــمــدۇر.  ئــېــتــىــبــارغــا ئــېــلــىــشــى م
ــۇم  ــەۋھ ــىــبــارەت »م ــن ئ »گــوگــېــل«دى
مەنبەسى  ۋە  سورالغان  دىن   دامولالم« 
ئېنىق بولمىغان ۋە مۆتىۋەر كىتابالردا 
پــەتــىــۋاالرنــىــڭ  قىلىنمىغان  بــايــان 
خەلقىمىز  يوقتۇر.  ئېتىبارى  ھېچبىر 
ئۆلىماالرنىڭ  تۈركىستانلىق  شەرقىي 
كوللېكتىپ  بولۇپمۇ  پەتىۋالىرىغا، 
ئېتىبار  بــەكــرەك  پەتىۋاغا  ئېلىنغان 
كىشىنىڭ  بــىــر  زۆرۈردۇر.  بــېــرىــشــى 
كىشىنىڭ  ئىككى  كــۆرە،  پەتىۋاسىغا 
ــىــكــكــى كــىــشــىــنــىــڭ  ــى، ئ ــۋاسـ ــىـ ــەتـ پـ
ــۆرە تــېــخــىــمــۇ كــۆپ  ــ ــىــۋاســىــغــا كـ ــەت پ
پەتىۋاسى  قىلغان  ئورتاق  ئالىمنىڭ 

تېخىمۇ كۈچلۈكتۈر.  

ــالــالھ تــائــاالنــىــڭ كــاالمــى ئــۈچــۈن  ئ
ئالالھنىڭ  بولسىمۇ،  دېڭىزالر سىياھ 
دېڭىز  تــــۇرۇپ،  تــۈگــىــمــەي  ســۆزلــىــرى 
چوقۇم تۈگەپ كەتكەن ۋە بىز سۆزلەپ، 
يېزىپ تۈگىتەلمىگەنلىكىمىزگە 
ئۆلىما   – ئالىم  قانچە  ھەر  قارىغاندا،9 
بولساقمۇ بىلمەيدىغانلىرىمىز كۆپتۇر. 
كىمنىڭ  ھەر  بىلىش  »بىلگەنلىرىنى 
بىلىش  بىلمىگەنلىرىنى  ئــىــشــى، 
ماقال  دەيــدىــغــان  ئىشى«  ئالىمنىڭ 
بىر  بــولــغــان  ــســى  ۋارى پەيغەمبەر  بـــار. 
تەقدىردىمۇ  بىلگەن  بىلمىگەن،  ئالىم، 

9  كەھف سۈرىسى: 109– ئايەت.
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دىنىي  قىاللمىغان  جـــەزم  قــەتــئــىــي 
شەرئىي بىر مەسىلىدە دادىللىق بىلەن 
كــېــرەك.  دېيەلىشى  »بــىــلــمــەيــمــەن« 
أدرى  »ال  ئىچىدە  ئالىمالرنىڭ  بۇرۇنقى 
بىلەلمىدىم  )ئۇقالمىدىم،  العلم«  نصف 
دېگەن  يېرىمىدۇر(  ئىلىمنىڭ  دېيىش 
رىــۋايــەت  بـــار.  گــەپ  بىر  ھېكمەتلىك 
ئەبۇ  ئىمام  كىشى  بىر  قىلىنىشىچە، 
»بەزى  كېلىپ:  ھۇزۇرىغا  ھەنىفەنىڭ 
ــان‹  ــ اإلميــ نـــصـــف  أدرى  ›ال  كىشىلەرنىڭ 
دېيىش،  بىلەلمىدىم  )ئۇقالمىدىم، 
ئىماننىڭ يېرىمىدۇر( دېگەن سۆزلىرى 
سورىغاندا.  دەپ  دەيال؟«  نېمە  ھەققىدە 
»بىلمەيمەن  ھەنىفە:  ئەبۇ  ئەزەم  ئىمام 
دېسۇن،  قېتىم  ئىككى  سۆزنى  دېگەن 
مۇكەممەل  ئىلمى  ئۇنىڭ  چــاغــدا  شــۇ 
ھەرقانچە  كىشى  دېــگــەن.  بــولــىــدۇ«10 
كەتكەن  بولۇپ  مەلۇماتلىق  ۋە  ئالىم 
ھەرىكىتىگە  ســۆز  ھــەر  تەقدىردىمۇ، 
ــقــەت قــىــلــىــشــى، ھــەر  ــق نــاھــايــىــتــى دى
بىر  ئۆلچەپ  »يەتتە  بولغاندا  دېمەكچى 
تەجرىبىسىگە  ئــەجــداد  دېگەن  كــەس« 
دىنىي  بولۇپمۇ  الزىــم.  سېلىشى  قۇالق 
ئالىم – ئۆلىمالىرىمىز، ئۆزىنىڭ، ئۆزى 
نەسر  ئىبنى  مــۇھــەمــمــەد  ئــابــدۇلــالھ  10  ئـــەبـــۇ 
»مەكتەبەتۇددار«  قەدرۇسساالت«،  »تەزىمۇ  ئەلمەرۋەزى: 
نەشرىياتى، سەئۇدى ئەرەبىستان 1985 – يىلى – نەشرى، 

1 – جىلد  435- بەت.

ۋە  مەۋقەدىكىلەرنىڭ  ئوخشاش  بىلەن 
مەنسۇپ بولغان ئىسالم دىنىنىڭ شان 
ئۈچۈن  قىلىش  ساقالپ  شەرىپىنى   –
ھەر سۆزىگە تېخىمۇ دىققەت قىلىشى، 
ھەر جايدا، ھەممە يەردە ۋە ھەممە ئىشتا 
سۆز ۋە ئەھكام بايان قىلىشتىن ھەزەر 
ئەيلىشى مۇھىمدۇر. ئالال تائاال شۇنداق 
سۆزنى  بىر  قانداق  »ئىنسان  دېگەن: 
ھامان  ئــالــدىــدا  ئۇنىڭ  قىلمىسۇن، 
كۆزىتىپ  بولۇپ،  ھازىر  پەرىشتە  بىر 

تۇرىدۇ«11.

ــم –  ــ ــى ــ ــال ــ ــي ئــــــالــــــالھ، ئ ــ ــى ــ ــاب ــ ــان ــ  ج
ئىستىداد،  ۋە  بەسىرەت  ئۆلىمالىرىمىزغا 
شەنىگە  ئۈستىدىكىلىرىمىزگە  ئــىــش 
ئۇيغۇن ھال – ھەرىكەت، زىيالىيلىرىمىزغا 
ئۆز ئىشىدا غەلىبە ۋە نەتىجە، ئەزىز شەرقىي 
خەلقىمىزگە  مۇسۇلمان  تۈركىستانلىق 
خالىي  پاسسىپلىقتىن  ۋە  ئاشۇرۇۋېتىش 
ھەق  ھەقنى  ھەممىمىزگە  ۋە  يولنى  توغرا 
باتىلنى  ئەگىشىدىغان،  ھەقگە  بىلىپ 
تۇرىدىغان  نېرى  باتىلدىن  بىلىپ  باتىل 

ساغالم ئەقىدە نېسىپ قىلسۇن.  ئامىن.

 بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: 
مۇھەممەد يۈسۈپ

11  قاف سۈرىسى: 18 – ئايەت.
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دەۋادىـــــن  ۋە  دەۋەت  ــىــســالمــدا  ئ   
بىر  كاتتا  ئەجىر-ساۋابى  شەرەپلىك، 
خىزمەت يوق. چۈنكى خەلقكە ئىسالمنى 
يەتكۈزۈش دەۋەت، ئۇنى يەر يۈزىدە ھاكىم 
بولۇپ،  دەۋا  تىرىشىش  يولىدا  قىلىش 
پــەيــغــەمــبــەرلــەرنــىــڭ  ئىككىسى  ــەر  ھـ
قىممەتلىك  ۋە  خىزمىتى  شەرەپلىك 

مىراسىدۇر. 

   تېخىمۇ ئوچۇق قىلىپ ئېيتقاندا، 
ئۇالرغا  چاقىرىش،  ئىسالمغا  خەلقنى 
خەلقنى  دەۋەت؛  يەتكۈزۈش  ئىسالمنى 
نۇرىغا،  ئىمان  قاراڭغۇلىقىدىن  كۇفرى 
ئادالىتىگە  ئىسالم  خارلىقىدىن  زۇلۇم 
تىرىشچانلىق  ــىــدا  ــول ي چــىــقــىــرىــش 
بىر  ــۇالر  بـ ــۇپ،  ــول ب دەۋا  كۆرسىتىش 
جۇپ  بىر  ئايرىاللمايدىغان  بىرىدىن 

قوشكېزەكلەردۇر1. 

   دەۋەت ۋە دەۋا يولىدىكى خىزمەتلەر 
پۈتۈن خىزمەتلەرنىڭ ئەڭ شەرەپلىكى، 
سۆزلەرنىڭ  پۈتۈن  سۆزلەر  يولدىكى  بۇ 
گــۈزىــلــىــدۇر.  ــەڭ  ئ ۋە  ياخشىسى  ــەڭ  ئ
َأْحــَســُن  (َوَمـــْن  دەيــدۇ:  مۇنداق  تائاال  ئالالھ 
ــِمــَل َصــاِلًــا َوقَـــاَل ِإنَـّـِي  َـّــن َدَعـــا ِإَل اللَِّ َوَع قـَـــْواًل مِّ
دەۋەت  »ئالالھقا  يەنى  الْـــُمـــْســـِلـــِمـــَن).  ــَن  ــ ِم
قىلغان، ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ۋە 
»مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىنمەن« 
سۆزلۈك  ياخشى  كىشىدىنمۇ  دېگەن 

ئادەم بارمۇ؟«2.

   بۇ شەرەپلىك خىزمەتكە چوقۇم بىر 
كېرەك.  بېغىشلىشى  ئۆزىنى  جامائەت 
ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: (َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن 
اْلُمنَكِر  َعِن  َويـَنـَْهْوَن  ِبْلَمْعُروِف  َويَُْمــُروَن  اْلَْيِ  ِإَل 
اْلــُمــْفــِلــُحــوَن). يەنى »سىلەرنىڭ  ُهــُم  وأولــئــك 
دەۋەت  ئىشالرغا  خەيرلىك  ئــاراڭــالردا 
بۇيرۇپ،  ئىشالرغا  ياخشى  قىلىدىغان، 
قىلىدىغان  مەنئىي  ئىشالرنى  يامان 
ــولــســۇن؛ ئــەنــە شــۇالر  بــىــر جــامــائــەت ب
مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر«3. 
ــلــىــك خــىــزمــەتــكــە ئــۆزىــنــى  بـــۇ شــەرەپ
ھېكمەت،  داۋامــلــىــق  بېغىشلىغانالر 
چىرايلىق  ۋە  ۋەز-نــەســىــھــەت  ياخشى 
قىلىشى  ھــەمــراھ  ئــۆزىــگــە  ســۆزلــەرنــى 
ِإَل  (ادُْع  ــدۇ:  دەيـ مــۇنــداق  ئــالــالھ  الزىـــم. 
َوَجــاِدْلـُـْم  الََْسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِبلِْْكَمِة  رَبِّــَك  َسِبيِل 
»رەببىڭنىڭ  يەنى  ــُن).  ــ ــَسـ ــ َأْحـ ِهــــَي  ِبلَـّـــــِي 
ياخشى  ئۇسلۇبتا  ھېكمەتلىك  يولىغا 
قىلغىن،  دەۋەت  بىلەن  ۋەز-نەسىھەت 
)مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر( بىلەن 
چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرىلەشكىن«4. 

   قۇرئان كەرىمدە، خەلققە ھەرۋاقىت 
ــســە، ئــۇالرنــىــڭ  بــىــر پــەيــغــەمــبــەر كــەل

2  سۈرە فۇسسىلەت 33-ئايەت.
3  سۈرە ئال ئىمران 104-ئايەت.

4  سۈرە نەھل 125-ئايەت.
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شەقىيلەرنىڭ  تۈركۈم  بىر  ئىچىدىكى 
ــرە قــىــلــغــانــلــىــقــى ۋە  ــەســخــى ئـــۇنـــى م
يەتكۈزگەنلىكى،  ئەزىيەتلەرنى  تۇرلۈك 
ــىــڭ  ــمــىــنــلــەرن مــۇئ ۋە  پـــەيـــغـــەمـــبـــەر 
نەتىجىسىدە،  بــولــۇشــى  چىداملىق 
ئېرىشكەنلىكى،  غەلىبىگە  ئاخىرى 
شەقىيلەرنىڭ  قــىــلــغــان  مــەســخــىــرە 
ھاالك  بىلەن  ئازابى  تائاالنىڭ  ئالالھ 
ئايەتلەرنىڭ  ھەققىدىكى  بولغانلىقى 
شەرەپلىك  بــۇ  تەكىتلىنىشى  تــەكــرار 
كــۆپ،  سىناقلىرىنىڭ  خىزمەتنىڭ 
توسالغۇلىرىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىگە 
ــلــىــك  ــۇ شــەرەپ ــۇپ، بـ ــ ــول ــ ئـــىـــشـــارەت ب
بېغىشلىماقچى  ئۆزىنى  خىزمەتكە 
پۇختا  شەخسنىڭ  ھــەربــىــر  بــولــغــان 
چىقىشىنى  يولغا  بىلەن  تەييارلىق 
تەققەززا قىلىدۇ. ھازىر دۇنيادا ئىسالمغا 
ھەرىكەتلىرىنىڭ  دۈشمەنلىك  قارشى 
پــۈتــۈن  نــەتــىــجــىــســىــدە،  كۈچىيىشى 
جۈملىدىن  مۇسۇلمانلىرىدا،  دۇنــيــا 
ــەردە يـــاشـــاۋاتـــقـــان شــەرقــى  ــل ــەل ــئ ــەت چ
كۈندىن- مۇسۇلمانلىرىدا  تۈركىستان 
ئاجىزلىشىپ  ئــىــمــانــنــىــڭ  ــگــە  كــۈن
كــېــتــىــۋاتــقــانــلــىــقــى، يــېــتــىــلــۋاتــقــان 
ئــەقــىــلــلــىــق  ۋە  تـــــور  يـــاشـــالرنـــىـــڭ 
تېلېفونالرنىڭ قۇربانى بولۇپ، ئىسالمىي 
قويۇۋاتقانلىقى  يوقۇتۇپ  كىملىكىنى 
كېيىن  بۇنىڭدىن  ئامىلالر  قاتارلىق 
ۋە  سىناق  يولىدىكى  دەۋا  ۋە  دەۋەت 
ئېغىرلىشىش  تېخىمۇ  توسالغۇالرنىڭ 

ئېھتىماللىقىنى كۆچەيتمەكتە. 

   دەۋەت ۋە دەۋا يولى بەزىلەر گۇمان 
سېلىنغان،  ــانــدازالر  ــاي پ قىلغاندەك، 
ــول  ئــەتــىــر-گــۈلــلــەر چــېــچــىــلــغــان ي
تۆۋەن،  ھىممىتى  بەلكى  بولماستىن، 
ئاقسىتىپ  ــاجــىــزالرنــى  ئ ئــىــرادىــســى 

شالالپ  ۋە  سىقىپ  ھەتتا  قويىدىغان، 
ئىچكى- نــۇرغــۇن  چىقىرىۋېتىدىغان 
تاشقى سىناق ۋە توسالغۇلىرى بار يول 
بولۇپ، تۆۋەندە ئۇالردىن بىر قانچىسىنى 
قىلىش  ھەل  ۋە  ئۆتىمىز  كۆرسىتىپ 

چارىلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىمىز: 

 1. تۈرلۈك ئەزىيەتلەرگە ئۇچراش. 
خەلقنىڭ  سېپىدىكىلەر  دەۋا  ۋە  دەۋەت 
بەخىت-سائادىتى  دۇنيا-ئاخىرەتلىك 
ئـــۈچـــۈن كـــېـــچـــە-كـــۈنـــدۈز خــىــزمــەت 
ئەپسۇسكى،  بولسىمۇ،  قىلىۋاتقان 
تۈرلۈك  ئورنىغا،  قولالشنىڭ  بەزىلەر 
دەۋەت  ئۇالرنى  ياغدۇرۇپ،  ئەزىيەتلەرنى 
ئــورۇنــۇپ  توسۇشقا  يولىدىن  دەۋا  ۋە 

كەلمەكتە. 

  ھەل قىلىش چارىسى: سەۋرچان 
بولۇش ۋە تەقۋالىقنى ئاشۇرۇش. ئالالھ 
الَّــِذيــَن  ِمــَن  تائاال مۇنداق دەيــدۇ: (َولَــَتــســَمــُعــنَّ 
َأذًى  َأشرَُكوا  الَِّذيَن  َوِمــَن  قَبِلُكم  ِمن  الِكَتاَب  ُأوتُــوا 
ــَك ِمــن َعــزِم  ــ ــِإنَّ َذِل ــ َكــثِــياً َوِإن تَـــصـــِرُوا َوتـَـــتَــّــُقـــوا َف
كىتاب  ئىلگىرى  »سىلەر  يەنى  األُُمـــوِر). 
بېرىلگەنلەردىن، مۇشرىكالردىن چوقۇم 
ئەگەر  ئاڭاليسىلەر،  سۆز  يامان  نۇرغۇن 
)يۇقىرىقى ئەھۋالالر يۈز بەرگەندە( سەۋر 
)يەنى  بولساڭالر  تەقۋا  ۋە  قىلساڭالر 
ئالالھتىن(  ھەرىكىتىڭالردا  ۋە  ســۆز 
ھەقىقەتەن  بۇ  ئۇنداقتا  قورقساڭالر، 
تېگىشلىك  قىلىنىشقا  بىلەن  ئىرادە 

ئىشالردىندۇر«5. 

   2. تۈرلۈك ھىيلە-مىكىرلەرگە 
ھەر  زامــان،  ھەر  دۈشمەنلەر  ئۇچراش. 
سېپىدىكىلەرگە  دەۋا  ۋە  دەۋەت  ماكان 
ھىيلە- ۋە  سۈيقەست  تۈرلۈك  قارشى 
يولدا  بۇ  سېلىپ،  ئىشقا  مىكىرلەرنى 

توسالغۇ پەيدا قىلىشقا ئورۇنىدۇ.
5  سۈرە ئال ئىمران 186-ئايەت.
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ئالالھقا  چارىسى:  قىلىش  ھەل   
قىلغان  ســـەۋر  تايىنىش،  ھەقىقىي 
مــۇئــمــىــنــلــەرگــە  بـــولـــغـــان  ــۋا  ــەقـ تـ ۋە 
دۈشمەنلەرنىڭ ھىيلە-مىكىرلىرىنىڭ 
يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىغا  زىيان  قىلچە 
قــەتــئــىــي ئــىــشــىــنــىــش. ئـــالـــالھ تــائــاال 
ــْكــَرُهــْم َوِعــْنــَد اللِّٰ  ــْد َمــَكــُروا َم ــ مۇنداق دەيــدۇ: (َوَق
ــاُل). يەنى  َــُزوَل ِمْنُه الِْــَب ــتـ َمــْكــُرُهــْمۜ َوِاْن َكــاَن َمــْكــُرُهــْم ِل
)پەيغەمبەرلەرگە  ھەقىقەتەن   ــۇالر  »ئ
ئىشلەتتى.  مىكىر  مۇئمىنلەرگە(  ۋە 
ئۆرۈۋەتكۈدەك  تاغنى  مىكرى  ئۇالرنىڭ 
ئۇالرنىڭ  ــالــالھ  ئ بولسىمۇ،  )چـــوڭ( 

مىكرىنى بەربات قىلىدۇ«6. 

قىلغان  سەۋر  ھەقىقەتەن  ئالالھ     
مــۇئــمــىــنــلــەرنــى  بـــولـــغـــان  تـــەقـــۋا  ۋە 
دۈشمەنلەرنىڭ ھىيلە-مىكىرلىرىدىن، 
زىيان-زەخمەتلىرىدىن ساقاليدۇ. ئالالھ 
ال  َوتـَتَـُّقوا  َتصِرُوا  (َوِإن  دەيدۇ:  مۇنداق  تائاال 
َيُضرٌُّكم َكيُدُهم َشيئاً ِإنَّ اللََّ ِبَا يَعَمُلوَن مُِيٌط). يەنى 
»ئەگەر سىلەر )ئۇالرنىڭ ئەزىيەتلىرىگە( 
بولساڭالر  تــەقــۋا  ۋە  قىلساڭالر  ســەۋر 
ھەرىكىتىڭالردا  ــالردا،  ــۆزۈڭـ )سـ يــەنــى 
ئۇالرنىڭ  قــورقــســاڭــالر،  ئالالھتىن( 
زىــيــان  قىلچە  ســىــلــەرگــە  ھىيلىسى 
ــدۇ. ئـــالـــالھ ئــۇالرنــىــڭ  ــەي ــم ــۈزەل ــك ــەت ي
تولۇق  ھەقىقەتەن  قىلمىشلىرىنى 

بىلگۈچىدۇر«7. 

تەھدىتلەرگە  ۋە  بېسىم   .3  
ــىــڭ  ــن ــەت ــي ــى ــەق ــپ ــۇۋەپ ــراش. م ــۇچـ ئـ
ۋە  بېسىم  ئەگىشىپ،  زورىيىشىغا 
ۋە  بېسىم  كــۈچــىــيــىــدۇ.  تــەھــدىــتــلــەر 
ۋە  دەۋەت  كۈچىيىشى  تەھدىتلەرنىڭ 
پەيدا  توسالغۇالرنى  ئېغىر  يولىدا  دەۋا 

قىلىدۇ.

6  سۈرە ئىبراھىم 46-ئايەت.
7  سۈرە ئال ئىمران 120-ئايەت.

ــى:  ــس ــارى ــەل قــىــلــىــش چ ــ  ھ
ــەش، ھــەق  ــل ــى ئــالــالھــتــىــن مـــــەدەت ت
تارىختا  تۇرۇش.  مۇستەھكەم  ئۈستىدە 
پەيغەمبەرلەر، دەۋەت ۋە دەۋا سېپىدىكى 
مۇئمىنلەر زالىمالرنىڭ بېسىملىرىگە؛ 
ھەيدەپ  يۇرتتىن  كېسەك،  چالما - 
تەھدىتلىرىگە  قاتارلىق  چىقىرىش 
ئالالھتىن  ئـــۇالر  ــولــۇپ،  ب ئــۇچــرىــغــان 
مــــــەدەت تـــىـــلـــەش، ھــــەق ئــۈســتــىــدە 
ئۇالرغا  ئارقىلىق  تــۇرۇش  مۇستەھكەم 
ئالالھ  نەتىجىدە،  ــان.  ــۇرغ ت تاقابىل 
ــاردەم  يـ مۇئمىنلەرگە  ۋە  پــەيــغــەمــبــەر 
قىلغان  تەھدىت  ۋە  بېسىم  بېرىپ، 
تائاال  ئالالھ  زالىمالرنى ھاالك قىلغان. 
ــُروا لِــُرُســِلــِهــْم  ــَف ــَن َك ــاَل الَّــِذي ــ مۇنداق دەيــدۇ: (َوَق
فََأْوَحى  ِملَِّتَنا  ِف  لَتـَُعوُدنَّ  َأْو  َأْرِضَنا  ِمْن  لَُنْخرَِجنَُّكْم 
ِإلَْيِهْم رَبُـُّهْم لَنـُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمَن). يەنى »كاپىرالر 
زېمىندىن  پەيغەمبەرلىرىگە: ›سىلەرنى 
ياكى  چىقىرىمىز،  ــدەپ  ھــەي چــوقــۇم 
چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر 
)مۇنداق(  رەببى  ئۇالرغا  دېدى.  كېرەك‹ 
چوقۇم  »زالــىــمــالرنــى  قىلدى:  ۋەھــيــى 

ھاالك قىلىمىز«8. 

توسقۇنلۇققا  ۋە  چەكلىمە   .4   
سېپىدىكىلەر  دەۋا  ۋە  دەۋەت  ئۇچراش. 
زالـــىـــم  ۋە  ــزام  ــ ــى ــ ن بـــاتـــىـــل  بــــەزىــــدە 
ــمــە ۋە  ــى ــل ــىـــڭ چــەك ــالرنـ ــرانـ ــۈمـ ــۆكـ ھـ

توسقۇنلۇقلىرىغا ئۇچرايدۇ.

   ھەل قىلىش چارىسى: خىزمەت 
ئــورنــىــنــى ئــۆزگــەرتــىــش. پــەيــغــەمــبــەر 
ئەلەيھىسساالم مەككىدە دەۋەت ئىشلىرى 
قاتتىق توسقۇنلۇققا ئۇچرىغاندا، تائىف 
ســـوراپ  يــــاردەم  ئەھلىدىن  شــەھــىــرى 
قايتىشىدا بىر توپ كىشىلەرنىڭ تاش 
ئۇچرىغان.  قىلىشىغا  ھۇجۇم  ئېتىپ 

8  سۈرە ئىبراھىم 13-ئايەت.
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مەككىگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن، 
يىغىن  جىددىي  كاپىرلىرى  قــۇرەيــش 
ئەلەيھىسساالمنى  پەيغەمبەر  ئېچىپ، 
چىقارغاندىن  قارارىنى  ئۆلتۈرۈۋېتىش 
مال- پۈتۈن  ئىلكىدىكى  ئۇ  كېيىن، 
قەۋم-جامائەتلىرىنى  مۈلۈكلىرىنى، 
قىلغان.  ھىجرەت  مەدىنىگە  تاشالپ، 
نۇرغۇنلىغان  تــارىــخــتــا  شــۇنــىــڭــدەك 
توسقۇنلۇققا  رەھــبــەرلــەر  ۋە  دەۋەتــچــى 
ــى تـــاشـــالپ،  ــ ــەرن ــ ــەھ ــان شــ ــغـ ــرىـ ــۇچـ ئـ
خىزمەتلىرىنى  شــەھــەرلــەردە  بــاشــقــا 

داۋامالشتۇرغان. 

ــراش.  ــۇچ ئ مــەســخــىــرەگــە   .5  
مــەســخــىــرىــنــىــڭ كــۈچــىــيــىــشــى بـــەزى 
روھىي  ۋە  ئۈمىدسىزلىك  ئىنسانالردا 
شۇنىڭ  قىلىدۇ.  پەيدا  چۈشكۈنلۈك 
ــكــى بــىــر  ــىــچــىــدى ــق ئ ــەلـ ــۈن، خـ ــ ــۈچ ــ ئ
تارىختىن  ئىنسانالر  شەقىي  تــۈركــۈم 
دەۋەت  ــىــڭ،  ــەرن ــەرل ــب ــەم ــغ ــەي پ بـــېـــرى 
مۇئمىنلەرنىڭ  يــولــىــدىــكــى  دەۋا  ۋە 
قىلىشتا،  توسقۇنلۇق  خىزمەتلىرىگە 
ئۇسۇلىنى  قىلىش  مەسخىرە  ئۇالرنى 

قوللىنىپ كەلگەن.  

 ھەل قىلىش چارىسى: چىداملىق 
پىسەنت  مــەســخــىــرىــلــەرگــە  بـــولـــۇش، 
قىلماستىن خىزمەتنى داۋامالشتۇرۇش. 
پەيغەمبەرلىرىمۇ  ئۇنىڭ  ۋە  ــالــالھ  ئ
مەسخىرىلىرىدىن  شــەقــىــيــلــەرنــىــڭ 
ساالمەت قالغان ئەمەس. ئۇالر  ئالالھنى 
»ئــــۈچ ئــىــالھــنــىــڭ ئــۈچــىــنــچــىــســى«، 
ــەرنـــى  ــەرلـ ــبـ ــەمـ ــغـ ــەيـ »بـــېـــخـــىـــل«؛ پـ
»سېھرىگەر«، »كاھىن«، »مەجنۇن« 
شۇنىڭ  قىلىشقان.  مەسخىرە  دەپ 
سېپىدىكىلەر  دەۋا  ۋە  دەۋەت  ئۈچۈن، 
شەقىيلەرنىڭ  بــولــۇپ،  چىداملىق 
قىلماستىن  پىسەنت  مەسخىرىلىرىگە 

خــىــزمــەتــلــىــرىــنــى داۋامـــالشـــتـــۇرۇشـــى 
قىلغۇچىالر  مەسخىرە  چۈنكى،  الزىــم. 
ئالالھ  قــالــمــايــدۇ.  جــازاســىــز  ھــەرگــىــز 
بِــُرُســٍل  ــِزَئ  ُــْه اْســتـ دەيدۇ:(َوَلَقِد  مۇنداق  تائاال 
َمــا َكانُوا  ِمنـُْهْم  َســِخــُروا  ِبلَّــِذيــَن  فَــَحــاَق  قـَْبِلَك  ِمــْن 
ئىلگىرى  يەنى »سەندىن  يَــْســتــَـْهــزِئُــوَن).  ــِه  ِب
ــرالر  ــى ــاپ ــەر )ك ــەرل ــب ــغــەم ــەي ــكــەن پ ــۆت ئ
قىلىندى،  مــەســخــىــرە  تــەرىــپــىــدىــن( 
مــەســخــىــرە قــىــلــغــۇچــىــالر مــەســخــىــرە 
ئاقىۋېتىنى  قىلغانلىقلىرىنىڭ 

كۆردى«9. 

   6. پۇل-مال ۋە مەنسەپ بېرىش 
ۋەدىسى بىلەن ئالداشقا ئۇچراش. بۇ، 
ئادەتتە دۈشمەنلەر كۆپ قوللىنىدىغان 
تاكتىكىغا  بۇ  تارىختا  بولۇپ،  تاكتىكا 
ئالدىنىپ يولدىن ئاداشقانالر ئاز ئەمەس.

ــى:  ــس ــارى ــەل قــىــلــىــش چ ــ  ھ
دۈشمەنلەرگە باشتىال مەقسەتنىڭ پۇل-
مال ۋە مەنسەپ ئەمەس، بەلكى ئىسالھ 
قىلىش ئىكەنلىكىنى ئوچۇق جاكارالش 
تۇرۇش.  مۇستەھكەم  ئۈستىدە  ھەق  ۋە 
ئەلەيھىسساالمغا:  پەيغەمبەر  كاپىرالر 
مااًل  أردت  وإن  علينا،  ملكَّناك  ُملًكا  أردت  »إن 
ــنـــاان« يەنى »ئەگەر  أغـ تــصــي  لـــك حـــى  مجــعــنــا 
سېنى  ئىزدىسەڭ،  بولۇشنى  پادىشاھ 
ئەگەر  قىاليلى،  پــادىــشــاھ  ئۆزىمىزگە 
پۇل-مال ئىزدىسەڭ، سەن بىزنىڭ ئەڭ 
بېيىمىز بولغۇدەك مىقداردا ساڭا پۇل-
ئىدى.  دېگەن  بېرەيلى«  يىغىپ  مــال 
يولدىكىلەرمۇ  باتىل  كۈندە  بۈگۈنكى 
ياكى  ئــوچــۇق  يــولــدىــكــىــلــەرگــە  ــەق  ھـ
دەۋەت  دېمەكتە.  شــۇنــداق  دارتــمــىــالپ 
ئەھۋالغا  بۇنداق  يولىدىكىلەر  دەۋا  ۋە 
مەقسەتنى  ئۇالرغا  ھامان،  ئۇچرىغان 
ۋە  دېيىشى  مۇنداق  بىلدۈرۈپ  ئوچۇق 

9  سۈرە ئەنئام 10-ئايەت.
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تۇرۇشى  مۇستەھكەم  ئۈستىدە  ھــەق 
ــٍر ِإْن  ــ ــ ــْم َعـــلَـــْيـــِه ِمــــْن َأْج ــ ــُك ــ ــأَُل ــ ــا َأْس ــ ــ كــېــرەك: (َوَم
يەنى »دەۋەت  اْلــَعــالَــِمــَن).  َربِّ  َعَلى  ِإالَّ  ــِرَي  َأْجـ
ھېچقانداق  سىلەردىن  قىلغىنىمغا 
ــۇنــى  ــەن، ئ ــم ــاي ــم ــل ــى ھــــەق تـــەلـــەپ ق
پەرۋەردىگارىدىن  پەقەت ئالەملەرنىڭ 
ْصَلَح َما اْسَتَطْعُت  تىلەيمەن«10. (ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإلِْ
أُنِــيــُب).  ــْيــِه  َوِإَل ــْلــُت  تــَـوَكَّ َعَلْيِه  ِبللَِّ  ِإالَّ  تـَْوِفيِقي  َوَمــا 
يەنى »مەن پەقەت )سىلەرنى( قولۇمدىن 
مەن  خااليمەن،  تۈزەشنى  كېلىشىچە 
بولغاندىال  ياردىمى  ئالالھنىڭ  پەقەت 
)ھەممە  قازىنااليمەن،  مۇۋەپپەقىيەت 
ئىشتا( ئالالھقا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا 

يۈزلىنىمەن«11. 

ۋە  ــك  ــى ــزل ــى ــدس ــى ــۈم ئ  .7  
ــراش.  ــۇچـ ــە ئـ ــك ــۈك ــل ــۈن ــك ــۈش چ
ئالالھنىڭ ياردىمىنىڭ كېچىكىشى ۋە 
ئەزىيەتلەرنىڭ كۆپىيىشى نەتىجىسىدە، 
ۋە  ئۈمىدسىزلىك  ئىنسانالرغا  بەزىدە 
چۈشكۈنلۈك يېتىپ قېلىشى مۇمكىن. 
چوڭ  بولۇپ،  مەغلۇبىيەت  روھىي  بۇ 

توسالغۇالردىن ھېسابلىنىدۇ.  

   ھەل قىلىش چارىسى: ئالالھنىڭ 
كىچىككەن  ۋاقىت  مەلۇم  ياردىمىنىڭ 
كېلىدىغانلىقىغا  چوقۇم  تەقدىردىمۇ، 
قەتئىي ئىشىنىش. ئالالھ تائاال مۇنداق 
َيِتُكم  َوَلمَّا  الَنََّة  َتدُخُلوا  َأن  َحِسبُتم  (َأم  دەيدۇ: 
َمَثُل الَِّذيَن َخَلوا ِمن قَبِلُكم َمسَّتُهُم الَبأَساُء َوالضَّرَّاُء 
َمَى  َمَعُه  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  الرَُّسوُل  يـَُقوَل  َحىَّ  َوزُلزُِلوا 

َنصُر اللَِّ َأال ِإنَّ َنصَر اللَِّ َقرِيٌب).

ئىلگىرىكىلەر  تېخى  »سىلەر  يەنى 
ئۇچرىغان كۈلپەتلەرگە ئۇچرىماي تۇرۇپ 
ئويالمسىلەر؟  كىرىشنى  جەننەتكە 
سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن )مۇئمىن(

10  سۈرە شۇئەرا 145-ئايەت.
11  سۈرە ھۇد 88-ئايەت.

كۈلپەتلەرگە  ئېغىرچىلىقالرغا،  لــەر 
چــۆچــۈتــۈۋېــتــىــلــگــەن  ۋە  ــغــان  ــۇچــرى ئ
مۇئمىنلەر:  ۋە  پەيغەمبەر  ھەتتا  ئىدى، 
قىلغان(  ۋەدە  )بــىــزگــە  ›ئالالھنىڭ 
ياردىمى قاچان كېلىدۇ؟‹ دېگەن ئىدى. 
بــىــلــىــڭــالركــى، ئــالــالھــنــىــڭ يــاردىــمــى 

ھەقىقەتەن يېقىندۇر«12. 

بــولــۇش.  كەمچىل  ئىقتىساد   .8  
دەۋەت  بولمىسا،  پــۇل-مــال  يېتەرلىك 
كۆڭۈلدىكىدەك  خىزمىتىنى  دەۋا  ۋە 

داۋامالشتۇرغىلى بولمايدۇ. 

   ھەل قىلىش چارىسى: جىددىي 
تاقىتى  بــىــرگــە،  بــىــلــەن  ئــىــزدىــنــىــش 
يەتمەيدىغان ئىشالرغا چات كىرىۋالماي، 
ماددىي ئىمكانىيەتكە كۆرە ئىش ئېلىپ 
بېرىپ، خىزمەتنى توختىتىپ قويماي 
مۇنداق  تائاال  ئالالھ  داۋامــالشــتــۇرۇش. 
دەيدۇ: (َواَل ُنَكلُِّف نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها). يەنى »بىز 
يېتىدىغان  تاقىتى  پەقەت  ئىنساننى 
قىلىمىز«13.  تەكلىپ  )ئــىــش(قــىــال 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 
»أحــب األعــمــال ال هللا أدومـــه وإن قــل«. يەنى 
ياخشى  ئــەڭ  ئالالھقا  »ئەمەللەرنىڭ 
داۋام  بولسىمۇ  ئـــاز  كۆرۈلىدىغىنى 

قىلغىنىدۇر«14. 

ئـــىـــقـــتـــىـــســـادىـــي  ئــــۆلــــىــــمــــاالر   
قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىشتا ئۆشرە، 
پۇلى  بەدەل  ۋە  ئىئانە  ئېھسان،  زاكــات، 
قويۇش؛  يولغا  قاتارلىقالرنى  يىغىش 
كىرىملىرىدىن  ۋەقــپــە-رابــاتــالرنــىــڭ 
ــىــك  ــل ــى ــب ــەجــرى ــلـــىـــنـــىـــش؛ ت ــايـــدىـ پـ
بــازار  تەشكىللەپ  تىجارەتچىلەرنى 
شىركەت  ۋە  كارخانا  زاۋۇت،  ئېچىش؛ 

12  سۈرە بەقەرە 214-ئايەت.
13  سۈرە مۇئمىنۇن 62-ئايەت.

14  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

تەسىس  بــانــكــا  ئــىــســالمــىــي  قـــــۇرۇش؛ 
ئىمپورت،  سانائەت،  زىرائەت،  قىلىش؛ 
ئەھمىيەت  ئىشلىرىغا  ئېكسپورت 
بـــېـــرىـــش؛ بــىــخــەتــەر ئــىــقــتــىــســادىــي 
قاتارلىق  سېلىش  مەبلەغ  ساھەلەرگە 

چارىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان. 

بولۇش.  ئــاز  قوللىغۇچىالر   .9  
ھەقىقەتەن  خىزمىتى  دەۋا  ۋە  دەۋەت 
مۇھتاج. چۈنكى  قوللىغۇچىالرغا  كۆپ 
بولسا،  كـــۆپ  قــانــچــە  قوللىغۇچىالر 

خىزمەت شۇنچە بەرىكەتلىك بولىدۇ.

ــى:  ــس ــارى ــەل قــىــلــىــش چ ــ  ھ
تەقدىردىمۇ،  بولغان  ئاز  قوللىغۇچىالر 
ئالغا  ۋە  تـــۇرۇش  مۇستەھكەم  ھەقتە 
ــكــى، بـــۇ دۇنـــيـــادا  ئــىــلــگــىــرلــەش. چــۈن
قوللىغۇچىلىرى  باتىلنىڭ  كۆپىنچە، 
ئاز  قوللىغۇچىلىرى  ھەقنىڭ  كــۆپ، 
بولىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: (َوِإْن 
 .( َسِبيِل اللَِّ ُيِضلُّوَك َعْن  َمْن ِف اأْلَْرِض  َأْكثـََر  ُتِطْع 
كۆپچىلىك  يۈزىدىكى  يەر  سەن  »ئەگەر 
ئۇالر  قىلساڭ،  ئىتائەت  كىشىلەرگە 
سېنى ئالالھنىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ«15. 

ئـــىـــيـــاز  ــى  ــنـ ــبـ ــىـ ئـ فـــــــۇزەيـــــــل    
ــداق دەيـــــدۇ:  ــ ــۇن ــ ــۇلـــالھ م ــەھـ ــمـ ــىـ رەھـ
»بـــاتـــىـــل يـــولـــدا مــاڭــغــۇچــىــالرنــىــڭ 
ــالــدانــمــىــغــىــن، ھــەق  كــۆپــلــۈكــىــگــە ئ
ئازلىقىغا  مــاڭــغــۇچــىــالرنــىــڭ  يــولــدا 
مەسئۇد  ئىبنى  ئەجەبلەنمىگىن«. 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: »سەن 
بىر  بولساڭمۇ،  يالغۇز  يــولــدا(  )ھــەق 

ئۈممەتسەن«.

15  سۈرە ئەنئام 116-ئايەت.

بولۇش.  ئــاز  ئىمكانىيەت   .10  
خىزمەتنى  ئــەھــۋالــالردا  كۆپىنچە  بــۇ، 
چــارە  ۋاقــتــىــدا  قــويــىــدۇ،  ئاقسىتىپ 
توختاپ  خىزمەتنىڭ  كــۆرۈلــمــىــســە، 
قېلىشىغا سەۋەپ بولۇشىمۇ مۇمكىن. 

ــى:  ــس ــارى ــەل قــىــلــىــش چ ــ  ھ
ــۇســا  ــىـــش. م ــتـ ــارىـ ــەت يـ ــي ــى ــان ــك ــم ــى ئ
بولغان  كېكەچ  تىلى  ئەلەيھىسساالم 
سۆزلىيەلمەيمەن،  راۋان  بولسىمۇ، 
قاچمىغان.  مەسئۇلىيەتتىن  دەپ 
بەلكى ئالالھتىن قېرىندىشى ھارۇننى 
تىلەش  بېرىشنى  قىلىپ  ياردەمچىسى 
ھوددىسىدىن  خىزمەتنىڭ  ئارقىلىق 
ياراتقان.  ئىمكانىيەت  ئۈچۈن  چىقىش 
تائاالغا  ئــالــالھ  ئەلەيھىسساالم  مۇسا 
ِل  (َواْجــــَعــــْل  قىلغان:  ئىلتىجا  مــۇنــداق 
ــي. اْشـــُدْد بِــِه َأْزِري.  ــاُروَن َأِخـ ــ ــي. َه ــِل ــًرا ِمــْن َأْه ــ َوزِي
ئائىلەمدىن  »مــاڭــا  َأْمــــــــِري).  ِف  ــُه  ــ ــ ــرِْك ــ ــ َوَأْش
قېرىندىشىم ھارۇننى ياردەمچى قىلىپ 
تېخىمۇ  مېنى  بىلەن  ئۇنىڭ  بەرگىن. 
ئۇنى  ئىشىمغا  مېنىڭ  كۈچەيتكىن. 

شېرىك قىلغىن«16. 

ئاجىزالپ  قىزغىنلىقى   .11  
قېلىش. بەزىلەر دەۋەت ۋە دەۋا سېپىدە 
قىزغىن  نــاھــايــىــتــى  ــل  ــى ــەزگ م ــىــر  ب
ئاۋۋالقى  كېيىن،  قىلغاندىن  خىزمەت 
خىزمەتتە  يوقىتىپ،  قىزغىنلىقىنى 

بوشىشىپ قېلىشى مۇمكىن.

ــى:  ــس ــارى ــەل قــىــلــىــش چ ــ  ھ
تىرىشچان ئىخالسمەن ئۆلىماالر بىلەن 
پەيغەمبەرلەر  بــولــۇش،  ھەمسۆھبەت 
ــڭ  ــى ــەرن ــل شــەخــس ــك  ــلــى ئــۈلــگــى ۋە 
تەرجىمىھالىنى ئوقۇش، جەمئىيەت ۋە 
خىزمەت  بىرلىكتە  بىلەن  تەشكىالتالر 

قىلىش.

16  سۈرە تاھا 29-31 ئايەتلەر.
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كــۆرۈشــكــە  مېۋىسىنى   .12  
ئەمگىكىنىڭ  بۇ  قېلىش.  ئالدىراپ 
مېۋىسىنى كۆرۈشكە ئالدىراپ قالغانالر 
ھېسابلىنىدۇ.  توسالغۇ  چوڭ  ئۈچۈن 
چۈنكى ئۇنداق كىشىلەر ئەمگىكىنىڭ 
يەتمىسە،  كــۆزى  كۆرۈشكە  مېۋىسىنى 

خىزمەت قىلىشتىن توختاپ قالىدۇ.

ــســى:  قــىــلــىــش چــارى ــەل  ــ ھ   
ــۆرۈش  ك نەتىجىنى  مەسۇلىيەتنىڭ 
ۋەزىپىنىڭ  يۈكلەنگەن  بەلكى  ئەمەس، 
ئىكەنلىكىنى  چىقىش  ھۆددىسىدىن 
) ــدۇ:  دەي مۇنداق  تائاال  ئالالھ  بىلىش. 

»)ئى  تەرجىمىسى:  ــَداُهـــم).  ُهـ َعــَلــْيــَك  ــْيــَس  َل
قىلىش  ھىدايەت  ئۇالرنى  پەيغەمبەر!( 
ئــەمــەس  مەسئۇلىيىتىڭ  سېنىڭ 
)ســاڭــا تــاپــشــۇرۇلــغــان ۋەزىــپــە پــەقــەت 
ۋەھيىسىنى  ئالالھنىڭ  كىشىلەرگە 

يەتكۈزۈشتۇر(«17. 

 13. كىبىر پەيدا بولۇپ قېلىش. 
باتىلنى  بىلەن  ھەق  ئىنساننى  كىبىر 
مېڭىشتىن  يولدا  توغرا  ۋە  ئايرىشتىن 
ئىللەت  ــار  ــاچ ن قــويــىــدىــغــان  ــوســۇپ  ت
بـــولـــۇپ، بـــۇ ئــىــلــلــەت ۋاقـــتـــىـــدا بىر 
ياخشى  ئاقىۋىتى  قىلىنمىسا،  تــەرەپ 

بولمىغان نەتىجىلەرگە ئېلىپ بارىدۇ.

ــى:  ــس ــارى ــەل قــىــلــىــش چ ــ  ھ
ۋە  يېتىلدۈرۈش  روھىنى  كەمتەرلىك 
كىبىر  چۈنكى  يېڭىالش.  ئىمانىنى 
ئايەتلىرىنى  ئالالھنىڭ  ئىنساننى 
ھەقنى  چــۈشــۈنــەلــمــەيــدىــغــان،  ــرا  ــوغ ت
ــغــان قــىــلــىــپ قــويــىــدۇ.  ــدى ــمــەي كــۆرەل
ئىنسان  ــداق  ــۇنـ ئـ ــۈن،  ــۈچـ ئـ شــۇنــىــڭ 
ياراتماي  ئــۇنــى  كــۆرســە،  يولنى  تــوغــرا 
يولنى  خــاتــا  ماڭمايدىغان،  يــولــدا  ئــۇ 
ئۆزىنى  يولغا  ئۇ  ماختاپ  ئۇنى  كۆرسە، 

17  سۈرە بەقەرە 272-ئايەت.

تائاال  ئالالھ  قالىدۇ.  بولۇپ  ئاتىدىغان 
ــَن  الَّــِذي َآَيِتَ  ــْن  َعـ (َســـَأْصـــِرُف  ــدۇ:  دەي مۇنداق 
َآيَــٍة  يـَــَرْوا ُكــلَّ  َوِإْن  اْلَــقِّ  ِبَغْيِ  اأْلَْرِض  ِف  يـََتَكبَـُّروَن 
يـَتَِّخُذوُه  اَل  الــرُّْشــِد  َسِبيَل  ــَرْوا  يـَـ َوِإْن  ِبَــا  يــُـْؤِمــنُــوا  اَل 
َــتَّــِخــُذوُه َســِبــيــًل).  َســِبــيــًل َوِإْن يـَــــَرْوا َســِبــيــَل الْــغَــيِّ يـ
تەكەببۇرلۇق  ناھەق  يۈزىدە  »يــەر  يەنى 
ــى ئــايــەتــلــىــرىــمــنــى  ــالرن ــغــان ــىــدى ــىــل ق
يــىــراقــالشــتــۇرىــمــەن.  چۈشىنىشتىن 
كۆرگەندىمۇ  مۆجىزىلەرنى  بارلىق  ئۇالر 
توغرا  ئەگەر  ئۇالر  ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ، 
ــە، ئــۇنــىــڭــدا مــاڭــمــايــدۇ،  ــۆرس يــولــنــى ك
ئۇنىڭدا  كۆرسە  يولىنى  گۇمراھلىق 
ئــۇالر  ئۈچۈنكى،  شۇنىڭ  بــۇ  مــاڭــىــدۇ، 
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلدى 

ۋە ئۇنىڭدىن غاپىل بولدى«18. 

   14. نىيەت ئۆزگىرىپ قېلىش. 
ھەق يولدا بىر مەزگىل خىزمەت قىلغان 
ئـــازدۇرۇپ،  شەيتان  كىشىلەرنى  ــەزى  ب
نەپسىنىڭ  يــاكــى  مەنپەئىتى  ــيــا  دۇن
ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان  ئىستىكى 

قىلىپ قويىدۇ.

ئۆزىنى  چارىسى:  قىلىش  ھەل    
داۋاملىق  تۇتماسلىق،  چــوڭ  قەتئىي 
ئىخالس  ئــۆزىــدە  ۋە  ــۇش  ــول ب كــەمــتــەر 
بىلەن ئىش قىلىش روھىنى يېڭىالش. 
كېسەل  رەھىمەھۇلالھ  قەييىم  ئىبنى 
مۇنداق  قىلىپ  بايان  بىرال  دورىنى  ۋە 
ھەممىدىن بەك  »ئىشالرنى  دېــگــەن: 
تۇتۇش،  چوڭ  ئۆزىنى  نەرسە  بۇزىدىغان 
ئىسالھ قىلىدىغان نەرسە ئىخالستۇر«.

باشالشنى  نەدىن  ئىشنى   .15  
قېلىش.  تەمتىرەپ  بىلەلمەي 
توسالغۇدۇر.  بىر  چوڭ  بۇ  ھەقىقەتەن 
ئىشنى  قىلىشنى،  ئىش  نېمە  ــاۋۋال  ئ
بىلەلمەسلىك  ــاشــالشــنــى  ب نـــەدىـــن 

18  سۈرە ئەئراف 146-ئايەت.  
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ــەڭ چـــوڭ  ــ بـــۇگـــۈنـــكـــى كـــۈنـــدىـــكـــى ئـ
خاتالىقالرنىڭ بىرىدۇر.

   ھەل قىلىش چارىسى: پەيغەمبەر 
ئەگىشىش  يولىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
يەنى  قىلىش.  ئــەمــەل  تەلىماتىغا  ۋە 
تەۋھىدكە  خەلقنى  ئــــاۋۋال  ئىشنى 
ئۆگىتىشتىن  ئىماننى  چــاقــىــرىــش، 
دەۋا  ۋە  دەۋەت  خەلقنىڭ  الزىم.  باشالش 
قولالش-قوللىماسلىقى  خىزمىتىنى 
ۋە  چۈشەنچىسىگە  تەۋھىد  ئۇالرنىڭ 
باغلىقتۇر.  ئۆگىنىشىگە  ئىماننى 
ــۈن، پـــەيـــغـــەمـــبـــەر  ــ ــ ــۈچ ــ ــ شـــۇنـــىـــڭ ئ
ــاز رەزىــيــەلــالھــۇ  ــۇئ ئــەلــەيــھــىــســســاالم م
ئالدىدا،  ئــەۋەتــىــش  يەمەنگە  ئۇنھۇنى 
ئۇنىڭغا مۇنداق تەۋسىيە قىلغان: »إنك 
أتت قوًما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم 
يەنى »سەن  إال هللا«.  إلـــه  ال  أن  شــهــادة  إلــيــه 
ئەھلى كىتابتىن بىر قەۋمنىڭ يېنىغا 
چاقىرىدىغان  ئۇالرنى  ســەن  بارىسەن، 
باشقا  ئالالھتىن  ئەۋۋىلى  نەرسىنىڭ 
ئېيتىشقا  شــاھــادەت  دەپ  يــوق  مــەبــۇد 

چاقىرىش بولسۇن«19. 

قـــوبـــۇل  ــڭ  ــى ــن ــق ــەل خ  .16  
قىلماسلىقىدىن ئەندىشە قىلىش. 
ــىــڭ بــىــرى  ــۇ چـــوڭ تــوســالــغــۇالرن ــۇم ب
ــكــى ئــەنــدىــشــە  ھــېــســابــلــىــنــىــدۇ. چــۈن
روھــىــي  تەشۋىشلىنىش  ۋە  قىلىش 

مەغلۇبىيەتنىڭ ئاالمىتىدۇر.

   ھەل قىلىش چارىسى: دەۋەت ۋە 
دەۋا يولىدا تىرىشىش بىزدىن، تەۋپىق-
ھىدايەت ئالالھتىن دەپ بىلىپ، ئۆزىگە 
چۈشكەن ۋەزىپىنى ئىخالس بىلەن ئادا 
قىلىش. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: (لَْيَس 
َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اللََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء). »)ئى 
قىلىش  ھىدايەت  ئۇالرنى  پەيغەمبەر!( 

19  ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ ئەمەس )ساڭا 
پەقەت كىشىلەرگە  ۋەزىپە  تاپشۇرۇلغان 
ئالالھنىڭ ۋەھيىسىنى يەتكۈزۈشتۇر(. 
بەندىسىنى  خالىغان  ئــالــالھ  لېكىن 

ھىدايەت قىلىدۇ«20. 

   17. خەلقنىڭ ئالدىغا بېرىشتىن 
كىبىر،  بۇنىڭغا  قاچۇرۇش.  ئۆزىنى 
ــىــنــچــاقــلــىــق، قــورقــۇنــچــاقــلــىــق  ــارت ت

قاتارلىقالر سەۋەب بولسا كېرەك. 

ــى:  ــس ــارى ــەل قــىــلــىــش چ ــ  ھ
مەسئۇلىيەتنىڭ خەلقنىڭ كېلىشىنى 
بەلكى  ئـــەمـــەس،  ــۇرۇش  ــت ــول ئ ــۈپ  ــۈت ك
خەلقنىڭ ئالدىغا بېرىش ئىكەنلىكىنى 
كەرىمدە  قۇرئان  تائاال  ئالالھ  بىلىش. 
بايان  ئەھۋالىنى  ئەھلىنىڭ  دوزاخ 
مەسئۇلىيەتنىڭ  ئارقىلىق،  قىلىش 
خەلقنىڭ ئالدىغا بېرىش ئىكەنلىكىگە 
(ُكلََّما  دەيــدۇ:  مۇنداق  قىلىپ  ئىشارەت 
أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَلُْم َخَزنـَتـَُها َأَلْ يَِْتُكْم َنِذيٌر. قَاُلوا 
ِمْن   ُ بـَْنا َوقـُْلَنا َما نــَـزََّل اللَّ بـََلى َقْد َجــاَءاَن َنِذيٌر َفَكذَّ
َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِف َضَلٍل َكِبٍي). »دوزاخقا ھەر 
قاچان بىر توپ ئادەم تاشالنغان چاغدا، 
دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلەر ئۇالردىن: 
)يەنى  ئــاگــاھــالنــدۇرغــۇچــى  ›سىلەرگە 
دەپ  كەلمىگەنمىدى؟‹  پەيغەمبەر( 
بىزگە  ئەمەس،  ›ئۇنداق  ئۇالر:  سورايدۇ. 
كەلگەن،  ئاگاھالندۇرغۇچى  ھەقىقەتەن 
بىز )ئۇنى( ئىنكار قىلدۇق ھەمدە بىز: 
›ئالالھ )ھېچ ئادەمگە ۋەھيىدىن( بىرەر 
سىلەر  يــوق،  قىلغىنى  نــازىــل  نــەرســە 
پەقەت چوڭقۇر ئازغۇنلۇقتا، دېگەنىدۇق‹ 

دەيدۇ«21. 

بىر  تائاال  ئالالھ  ئايەتتە،  بىر  يەنە 
يۈگۈرۈپ  يېنىغا  كىشىنىڭ خەلقنىڭ 

20  سۈرە بەقەرە 272-ئايەت.
21  سۈرە مۈلك 7-9 ئايەتلەر.  
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كــېــلــىــپ، ئـــۇالرنـــى پــەيــغــەمــبــەرلــەرگــە 
بايان  چاقىرغانلىقىنى  ئەگىشىشكە 
َأْقــَصــى  ِمـــْن  ــاَء  ــ (َوَجـ ــدۇ:  دەي قىلىپ مۇنداق 
اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى قَاَل َي قـَْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلَن). 
»شەھەرنىڭ يىراق جايىدىن بىر كىشى 
كېلىپ  يۈگۈرۈپ  نەجار(  ھەبىب  )يەنى 
پەيغەمبەرلەرگە  قەۋمىم!  ئى  ئېيتتى: 

ئەگىشىڭالر«22. 

ــەر  ــ ــب ــ ــەم ــ ــغ ــ ــەي ــ پ  .18  
يولىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
چەتنەپ كېتىش. ھەقىقەتەن بۇ چوڭ 

توسالغۇالردىن ھېسابلىنىدۇ.

   ھەل قىلىش چارىسى: پەيغەمبەر 
قايتىش.  يولىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بىلەن  تىكەنلەر  يولى  دەۋا  ۋە  دەۋەت 
كۈلپەتلەر  ۋە  ئــاپــەت  تاشقان،  تــولــۇپ 
شۇنىڭ  ــدۇر.  ــول ي قــورشــالــغــان  بىلەن 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  ئۈچۈن، 
دەۋەت  بەزى  كەتكەن  چەتنەپ  يولىدىن 
ئاپەت  بىرەر  سېپىدىكىلەرنىڭ  دەۋا  ۋە 
ھــامــان،  يــولــۇقــقــان  كۈلپەتكە  يــاكــى 
قايمۇقۇپ  داۋامالشتۇرالماي  يولىنى 
ئۇالر  ئەگەر  كۆرىمىز.  قالغانلىقىنى 
ــەر ئــەلــەيــھــىــســســاالمــنــىــڭ  ــب ــەم ــغ ــەي پ
ئۆزلىرى  قايتسا،  ھەقىقىي  يولىغا 
پەيغەمبەر  كۈلپەتلەرگە  يــولــۇقــقــان 
يولۇققانلىقىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ 
ــۆزگــەرمــەس  ئ ئــالــالھــنــىــڭ  بــۇنــىــڭ  ۋە 
تــونــۇپ  ئىكەنلىكىنى  قانۇنىيىتى 
يــېــتــىــپ، يــولــىــنــى تــەمــكــىــنــلــىــك 
پەيغەمبەر  داۋامــالشــتــۇرااليــدۇ.  بىلەن 
ــەۋر  ئــەلــەيــھــىــســســاالمــنــىــڭ يـــولـــى سـ
كۆرسىتىش،  تىرىشچانلىق  قىلىش، 
ئىلگىرلەش  ئالغا  بــولــۇپ،  ئــۈمــىــدۋار 
يولىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

22  سۈرە ياسىن 20-ئايەت.

ھەل  تــوســالــغــۇالرنــى  تەرجىمىھالىدا 
قىلىشنىڭ نۇرغۇن چارىلىرى بار.

قاتتىق  بــاغــرى  ــال،  ــوپ ق  .19  
تارقاپ  قوللىغۇچىالرنىڭ  بۇ  بولۇش. 
چىقىدىغان  كــەلــتــۈرۈپ  كېتىشىنى 
دەۋا  ۋە  دەۋەت  بــولــۇپ،  ئىللەت  نــاچــار 
ئاپەتلەردىن  يامان  ئەڭ  خىزمىتىدىكى 

سانىلىدۇ.  

   ھەل قىلىش چارىسى: مۇاليىم، 
بــولــۇش.  ئــەپــۇچــان  ۋە  يۇمشاق  بــاغــرى 
ــٍة  َرْحَــ ــا  ــَم ــِب (َف دەيــدۇ:  مۇنداق  تائاال  ئالالھ 
ــْو ُكــْنــَت فَــظًّــا َغــِلــيــَظ اْلــَقــْلــِب  ــ ــْم َوَل ــْنــَت َلُـ ِمـــَن اللَِّ ِل
اَلنـْــَفــضُّــوا ِمــْن َحــْولِــَك فَــاْعــُف َعنـُْهْم َواْســتــَـْغــِفــْر َلـُـْم 
ــْل َعَلى اللَِّ  ــْم ِف اأْلَْمـــِر فَــِإَذا َعــَزْمــَت فــَـتــَـوَكَّ َوَشــاِوْرُه
»ئالالھنىڭ  يەنى  اْلُمتـَوَكِِّلَن).  ــبُّ  يُِ اللََّ  ِإنَّ 
مۇاليىم  ئۇالرغا  سەن  بىلەن  رەھمىتى 
قاتتىق  باغرى  قوپال،  ئەگەر  بولدۇڭ؛ 
بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ 
ئۇالر  قىلغىن،  ئەپۇ  ئۇالرنى  كېتەتتى؛ 
ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگىن، ئىشتا ئۇالر 
)كېڭەشكەندىن  كېڭەشكىن؛  بىلەن 
باغلىساڭ،  بــەل  ئىشقا  بىر  كېيىن( 
ئالالھ  قىلغىن.  تــەۋەكــكــۈل  ئالالھقا 
قىلغۇچىالرنى  تەۋەككۈل  ھەقىقەتەن 

دوست تۇتىدۇ«23. 

   20. تۆر، شۆھرەت ۋە مەنسەپ 
دۇنياپەرەسلەردە  بولۇش.  تەمەسىدە 
ــۈشــى  ــىــڭ كــۆرۈل ــالرن ــەھــۋال ــۇنـــداق ئ بـ
لېكىن  بولمىسىمۇ،  قاالرلىق  ھەيران 
سېپىدىكىلەرنىڭ  دەۋا  ۋە  دەۋەت  بەزى 
قېلىشى  چۈشۈپ  ئەھۋالالرغا  بۇنداق 
ــران قــاالرلــىــق ۋە  ــەيـ ھــەقــىــقــەتــەن ھـ

ئېچىنارلىقتۇر. 

23  سۈرە ئال ئىمران 159-ئايەت.
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ــســى:  قــىــلــىــش چــارى ــەل  ــ ھ   
روھىنى  قىلىش  ئىش  بىلەن  ئىخالس 
تەقسىماتىغا  خىزمەت  يېتىلدۈرۈش، 
سالىھالرنىڭ  ســەلــەف  بــولــۇش،  رازى 
ــۆر، شـــۆھـــرەت ۋە  ــ كــەمــتــەر بـــولـــۇش، ت
بولماسلىقتەك  تەمەسىدە  مەنسەپ 

روھىدىن ئۆگىنىش.

  ئـــۆلـــىـــمـــاالر ئـــۆزىـــنـــى قــالــتــىــس 
ــــالش، مــاخــتــىــنــىــشــنــى يــاخــشــى  ــاغ ــ چ
ــى چـــۈشـــۈرۈپ  ــىــالرن كـــــــۆرۈش، بــاشــق
ئــۆزى  ئــۇرۇنــۇش،  كــۆتــۈرۈشــكــە  ئۆزىنى 
ـــاش بــولــمــىــغــان ھـــەرقـــانـــداق ســـۆز- ب
ھـــەرىـــكـــەتـــلـــەرنـــى قــولــلــىــمــاســلــىــق، 
ئىملىي  پىكىرلىرىنى  باشقىالرنىڭ 
خاتالىقى  قىلىش،  تەنقىت  ئاساسسىز 
ئېنىق بولغان تەقدىردىمۇ، ئۆز پىكىرىدە 
چىڭ تۇرۇۋېلىش، باي ۋە مەنسەپدارالرغا 
بولۇشقا  پەتىۋاچى  قىلىش،  خۇشامەت 
شۆھرەت  قاتارلىق  كېتىش  ئالدىراپ 
بىر  بولۇشنىڭ   تەمەسىدە  مەنسەپ  ۋە 
بايان  كۆرۈنۈشلىرىنى  تاشقى  قانچە 
ھۇرەيرە  ئەبۇ  بۇخارى  ئىمام  قىلغان. 
پەيغەمبەر  ئــەنــھــۇدىــن  ــالھــۇ  ــەل ــي رەزى
ئىخالسمەن،  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
مەدھىيەلەپ  مۇجاھىتنى  نامسىز 
ــداق  ــۇن ئــۇنــىــڭــغــا دۇئــــا قــىــلــىــپ م ۋە 

»طـــوىب  قىلىدۇ:  بــايــان  دېگەنلىكىنى 
لــعــبــد آخــــٍذ بــعــنــان فــرســه ف ســبــيــل هللا، أشــعــٍث 
رأســـه، مــغــرٍة قــدمــاه، إن كــان ف الــراســة كــان ف 
الراسة، وإن كان ف الساقة كـان فـي الـسـاقة، إن 
اســتــأذن ل يــؤذن لــه، وإن شفع ل يُــَشــّفــع«. يەنى 
ئالالھ  تۇتۇپ  يۈگىنىنى  »ئېتىنىڭ 
چۇۋۇلغان،  چاچلىرى  ماڭغان،  يولىدا 
بەندىگە  مىلەنگەن  توپىغا  قەدەملىرى 
قوشۇننىڭ  ئــۇ  بولسۇنكى،  جەننەت 
ئــالــدىــدا تــۇرۇشــقــا ئــورۇنــالشــتــۇرۇلــســا، 
ئاخىرىدا  بولىدۇ،  رازى  تۇرۇشقا  ئالدىدا 
ئاخىرىدا  ئورۇنالشتۇرۇلسا،  تۇرۇشقا 
ئارىسىدا  )خەلق  بولىدۇ،  رازى  تۇرۇشقا 
ئابرۇيى ۋە نوپۇزى بولمىغانلىقتىن( ئۇ 
رۇخسەت سورىسا، رۇخسەت بېرىلمەيدۇ، 
شاپائىتى  قىلسا  شاپائەت  بىرەرسىگە 

قوبۇل قىلىنمايدۇ«24. 

ئالدىنىپ  دۇنياغا  ھەدىستە،  بۇ    
بېرىلىپ  خاھىشىغا  نەپسى  قېلىش؛ 
مەنسەپ  ۋە  شــۆھــرەت  تـــۆر،  كېتىش؛ 
قاتارلىق  قېلىش  بــولــۇپ  تەمەسىدە 
ئــىــلــلــەتــلــەردىــن ئــاگــاھــالنــدۇرۇلــۇپ، 
كەمتەرلىك، ئىخالسمەنلىك ۋە نامسىز 

قەھرىمانلىق روھى مەدھىيلەنگەن. 

24  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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يولىدىكى  دەۋا  ۋە  دەۋەت  بۇالر  مانا    
قىلىش  ــەل  ھـ ۋە  ــغــۇالر  ــوســال ت ــەزى  ــ ب
دەۋا  ۋە  دەۋەت  ــۇپ،  ــولـ بـ ــلــىــرى  چــارى
قىلىشىغا  تــەرەقــقــى  خىزمىتىنىڭ 
تېخىمۇ  توسالغۇالرنىڭ  بۇ  ئەگىشىپ، 
مۇقەررەر.  ئېغىرلىشىشى  ۋە  زورىيىشى 
قــۇرئــان  كىتابى  ئالالھنىڭ  لېكىن 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  كەرىم، 
ھەدىسلەرگە  سەھىھ  يەنى  سۈننىتى 
چىڭ ئېسىلغان ئىمان كارۋانلىرىنىڭ 
يېڭىپ،  تــوســالــغــۇالرنــى  ــداق  ــان ــەرق ھ
نىشانغا  كۆزلىگەن  ئىلگىرلەپ،  ئالغا 

يېتەلەيدىغانلىقىدا شەك يوق. 

ــەھــمــەد  ــۇر ئ ــ ــت ــ يـــــــەردە، دوك    بـــۇ 
ــســبــوك  ــەي ــڭ ف ــى ــن ــم ــى ــئ ــۇن ــم ــدۇل ــاب ئ
پايدىلىق  مەكتۇپىنى  بــۇ  بېتىدىكى 
دەپ  مــۇنــاســىــۋەتــلــىــك  مــاقــالــىــگــە  ۋە 
قارىغانلىقىم ئۈچۈن، تەرجىمە قىلىپ 
سۇنۇشنى  ھوزۇرىغا  ئوقۇرمەنلەرنىڭ 

مۇۋاپىق كۆردۈم25:

ئىسالم خىزمىتى بىلەن 
شۇغۇلالنغۇچىالرغا مەكتۇپ

   1. ئورنىڭىزنى بىلىڭ. تۈزىمەن 
ئۈچۈن،  قويماسلىقىڭىز  ــۇزۇپ  ب دەپ 
ئۆز ساھەڭىزدىن ھالقىپ كەتمەڭ. (َوَما 
يەنى »بىزنىڭ ھەر  مَّْعُلوٌم).  َمَقاٌم  لَــُه  ِإالَّ  ِمنَّا 
25  المصدر: صفحة الدكتور أحمد عبد المنعم على 

موقع »فيسبوك«.

بىرىمىزنىڭ مۇئەييەن ئورنى بار«26. 

ۋە  2. ئـــورنـــىـــڭـــىـــزنـــى   
ئىمكانىيىتىڭىزنى بىلگىنىڭىزدىن 
بىلەن  رازىمەنلىك  ئۇنى  كېيىن، 
شۈكۈر  ئالالھقا  ۋە  قىلىڭ  قوبۇل 
ــَن  ِمّ َوُكـــن  ــَك  ــُت ــْي آَت ــا  َم )ُخـــْذ  قىلىڭ. 
ــاِكــِريــَن(. يــەنــى »ســاڭــا مــەن ئاتا  الــَشّ
شۈكۈر  ۋە  قىلغىن  قوبۇل  قىلغاننى 

قىلغۇچىالردىن بولغىن«27. 

ساھەدە  بىر  ھــەرقــانــداق   .3   
كىشىنى  ــەۋزەل  ــ ئ ئــۆزىــڭــىــزدىــن 
تاپسىڭىز، ئۇ ساھادە شۇ كىشىنى 
ئالدىغا چىقىرىڭ. (َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح 
ِميِّ ِلَسااًن). يەنى »قېرىندىشىم ھارۇننىڭ 

تىلى مېنىڭكىدىن راۋاندۇر«28. 

   4. ئۆزىڭىزنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى 
باشقىالرنىڭ  قىلغاندەك،  ئېتىراپ 
ئېتىراپ  ئارتۇقچىلىقىنىمۇ 
ئىختىالپقا  قىلىش  شۇنداق  قىلىڭ. 
ئېلىپ  تاكامۇللۇققا  بەلكى  ئەمەس، 
بارىدۇ. خىزىر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسا 
ئەلەيھىسساالمغا ئېيتقان بۇ سۆزىدىن 
ِمــْن  ِعــْلــٍم  َعــَلــى  ِإِنّ  ُمــوَســى  »َي  دەرس ئېلىڭ: 
ِعْلٍم  َعَلى  ــَت  َوأَْن ــَت،  أَْن تـَْعَلُمُه  اَل  َعلََّمِنيِه  اللَِّ  ِعْلِم 
مەندە  مۇسا!  يەنى »ئى  َأْعَلُمُه«.  اَل  َعلََّمَكُه 
ماڭا  ئــالــالھ  ئىلىمىدىن  ئالالھنىڭ 
ئىلىم  بىلمەيدىغان  سەن  بىلدۈرگەن، 
بار؛ سەندە ئالالھ ساڭا بىلدۈرگەن، مەن 

بىلمەيدىغان ئىلىم بار«.

ــۈرۈش،  ــۈش چ باشقىالرنى   .5  
ئــۈچــۈن،  كــۆتــۈرۈش  ئۆزىڭىزنى 
ۋە چۈشىنىش  باشقىالرنىڭ بىلىش 
قىلماڭ.            ئىنكار  سۈپەتلىرىنى 

26  سۈرە ساففات 164-ئايەت.
27  سۈرە ئەئراف 144-ئايەت.
28  سۈرە قەسەس 34-ئايەت. 
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(َوقَاَلِت اْليـَُهوُد لَْيَسِت النصارى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت 
يـَتـُْلوَن  َوُهــْم  َشــْيٍء  َعَلى  اْلــيــَـُهــوُد  لَْيَسِت  النصارى 
>ناساراالر  »يەھۇدىيالر:  يەنى  ــِكــَتــاَب).  اْل
توغرا دىندا ئەمەس< دېدى. ناساراالرمۇ: 
ــنــدا ئــەمــەس<  ــوغــرا دى >يــەھــۇدىــيــالر ت
كىتابنى  ئــــۇالر  ــى،  ــۇك ــب ھــال دېـــــدى. 
نــاســاراالر  تــەۋراتــنــى،  يەھۇدىيالر  )يەنى 
دۇنيانىڭ  ــدۇ«29.  ــۇي ــوق ئ ئىنجىلنى( 
ئالالھنىڭ  ــەمــەس،  ئ مال-مۈلكىنى 
كۆزلەپ  ئەجىر-ساۋابنى  ھۇزۇرىدىكى 
ِلَمْن  تـَُقوُلوا  (َواَل  بولۇڭ.  قىلىدىغان  ئىش 
أَْلَقٰى ِإلَْيُكُم السََّلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تـَبـْتـَُغوَن َعَرَض اْلََياِة 
َمَغاِنُ َكِثيٌَة). يەنى »سىلەرگە  َفِعنَد اللَِّ  نـَْيا  الدُّ
بىلدۈرۈپ(  بولغانلىقىنى  )مۇسۇلمان 
دۇنيانىڭ  ـ  ــادەمــگــە  ئ بــەرگــەن  ــاالم  سـ
غەنىيمەتنى(  )يــەنــى  مال-مۈلكىنى 
ئەمەسسەن  مۇئمىن  ســەن  ـ  كــۆزلــەپ 
دېمەڭالر، ئالالھنىڭ دەرگاھىدا نۇرغۇن 
ئەجىر-ساۋابالر(  )يەنى  غەنىيمەتلەر 

بار«30. 

بىلەن  قېرىنداشلىرىڭىز   .6  
چۈنكى  ئىختىالپالشماڭ.  ھەرگىز 
كۈچ-قۇۋۋەتنى  ۋە  ھەيۋەت  ئىختىالپ 
فـَتـَْفَشُلوا  ــاَزُعــوا  َــَن تـ (َواَل  قويىدۇ.  كەتكۈزۈپ 
»ئىختىالپ  ــەنــى  ي ِريُـــــــُكـــــــْم).  َوتَـــــــْذَهـــــــَب 
)دۈشــمــەن  بولمىسا،  قىلىشماڭالر، 
ــۇپ  ــورق بــىــلــەن ئــۇچــرىــشــىــشــتــىــن( ق
كېتىپ  كۈچ-قۇۋۋىتىڭالر  قالىسىلەر، 

قالىدۇ«31. 

كۆرمىگەننى  باشقىالر  مەن   .7  
كۆردۇم دېگەن قاراشتىن ساقلىنىڭ. 
بولۇپ،  قــاراش  سامىرىيچە  بۇ  چۈنكى 
مەغلۇبىيەتنىڭ  ۋە  تەپرىقچىلىق 
يولىدۇر. (َبُصْرُت ِبَا َلْ يـَْبُصُروا ِبِه). يەنى »مەن 

29  سۈرە بەقەرە 113-ئايەت.
30  سۈرە نىسا 94-ئايەت.

31  سۈرە ئەنفال 46-ئايەت.

دوكتۇر  كـــۆردۈم«32.  كۆرمىگەننى  ئۇالر 
بۇ  مەكتۇپى  ئابدۇلمۇنئىمنىڭ  ئەھمەد 

يەردە تۈگىدى.

خۇالسە:
بۇ  مۇئمىن-مۇسۇلماننىڭ  دەۋا  ۋە  دەۋەت   
ئېيتقىنىدىن  ئىمان  تائاالغا  ئالالھ  دۇنيادا 
كېيىن قىلىدىغان خىزمىتىنىڭ ئەڭ ئالىسى 
پۈتۈن  بۇ،  چۈنكى  شەرەپلىكىدۇر.  ئەڭ  ۋە 
تەقۋادارالرنىڭ  ۋە  سالىھ  پەيغەمبەرلەرنىڭ، 
كەرىمدە  قۇرئان  تائاال  ئالالھ  خىزمىتىدۇر. 
بىلەن  خىزمەت  بــۇ  ــدا،  ــورۇن ئ قانچە  بىر 
بۇ  ۋە  مەدھىيلىگەن  شۇغۇلالنغۇچىالرنى 
كاتتىلىقىنى  ئەجىر-ساۋابىنىڭ  خىزمەتنىڭ 
ئەلەيھىسساالممۇ  پەيغەمبەر  قىلغان.  بايان 
بۇ خىزمەتنىڭ ئەڭ ئەۋزەل، ئەڭ شەرەپلىك، 
ــەڭ كــاتــتــا خــىــزمــەت  ــى ئـ ــاۋاب ــر-س ــى ــەج ئ
مۇئىن- ۋە  قىلغان  بايان  ئىكەنلىكىنى 
خىزمەتكە  شەرەپلىك  بۇ  مۇسۇلمانالرنى 

چاقىرغان.

ــان  ــايـ بـ يـــۇقـــىـــرىـــدا  ــن  ــى ــك ــې ل    
يولى  دەۋا  ۋە  دەۋەت  قىلغىنىمىزدەك، 
ئەتىر-گۈللەر  سېلىنغان،  پاياندازالر 
بەلكى  بولماستىن،  يــول  چېچىلغان 
نۇرغۇن  كۈلپەتلەر،  ئېغىر  تىكەنلەر، 
توسالغۇالر  ۋە  سىناق  ئىچكى-تاشقى 
جاپالىق  ۋە  قىيىن  قورشالغان  بىلەن 
ــۇ يولغا  ب ئـــۈچـــۈن،  يـــولـــدۇر. شــۇنــىــڭ 
بولغانالرنىڭ  بېغىشلىماقچى  ئۆزىنى 
كۈچلۈك  ۋە  قىلىشى  تەييارلىق  پوختا 
قىلىنىدۇ.  تــەلــەپ  قــورالــلــىــنــىــشــى 
قىلغان،  تەييارلىق  پوختا  چۈنكى، 
ئالالھنىڭ  ــغــان،  ــالن قــورال كــۈچــلــۈك 
پەيغەمبەر  كەرىمگە،  قــۇرئــان  كىتابى 
يەنى  سۈننىتى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 

32  سۈرە تاھا 96-ئايەت.
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ۋە  ئەگەشكەن  ھەدىسلەرگە  سەھىھ 
دەۋەت  قىلغان  مىزانى  ياشاش  ئۇالرنى 
ئىمان  ئىلگىرىكى  كــارۋىــنــى  دەۋا  ۋە 
كــارۋىــنــىــغــا ئــۇخــشــاش، ھــەرقــانــداق 
قــىــيــىــن تـــوســـالـــغـــۇالرنـــى يــېــڭــىــپ، 
بۇ  ــدۇ.  ــۇراالي ــالشــت داۋام راۋان  يولىنى 
پىتنە- توسالمايدۇ،  ــالر  داۋان كارۋاننى 
ــالر قــايــمــۇقــتــۇرالــمــايــدۇ، بــاال- ــاســات پ
مۇسىبەتلەر توختىتالمايدۇ، دۈشمەنلەر 
قورقۇتالمايدۇ. ئالالھ تائاال ئىلگىرىكى 
ئىمان كارۋىنى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 
ـُـُم الــنَّــاُس ِإنَّ الــنَّــاَس َقــْد مَجَــُعــوا َلُكْم  ــاَل َل (الَّــِذيــَن َق
َونِْعَم   ُ اللَّ َحْسبـَُنا  َوقَــالُــوا  ِإميَــااًن  َــَزاَدُهــْم  فـ فَاْخَشْوُهْم 
مَيَْسْسُهْم  َلْ  َوَفْضٍل  اللَِّ  ِمَن  بِِنْعَمٍة  ُ فَانـَْقَلُبوا  اْلوَِكيل.
َعِظيٍم).  َفْضٍل  ُذو   ُ ِرْضـــَواَن اللَِّ َواللَّ َواتَـّــبــَـُعــوا  ُســوٌء 
بولغان(  تەرەپدارى  »)مۇشرىكالر  يەنى 

)يەنى  >كىشىلەر  ــا:  ــۇالرغ ئ ئــادەمــلــەر 
قۇرەيشلەر( ھەقىقەتەن سىلەرگە قارشى 
قورقۇڭالر<  ئۇالردىن  توپلىدى،  قوشۇن 
ئىمانىنى  ئــۇالرنــىــڭ  ســـۆز  ــۇ  ب ــدى.  ــ دې
كۈچەيتتى. ئۇالر: >بىزگە ئالالھ كۇپايە، 
ھامىي!<  ياخشى  نېمىدېگەن  ئالالھ 
دېدى. ئۇالر ئالالھنىڭ نېمىتى ۋە پەزلى 
ھېچقانداق  كــەلــدى،  قايتىپ  بىلەن 
ئۇالر  ئۇچرىمىدى،  زەخمەتكە  ـ  زىيان 
ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ئىزدىدى. ئالالھ 

ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر«33. 

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: 
ئەختەمجان ھەسەن.

  
33  سۈرە ئال ئىمران 173-. 174-ئايەتلەر.
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ــەڭ قــەدىــمــىــي  ــ ــارام ئ ــ ــ ــاالل - ھ ــ ھـ
ــۇپ،  ــولـ ــرى بـ ــىـ ــىــڭ بـ ــەرن ــل ــى ــل ــەســى م
ۋە  ئىشلىرى  بــارلــىــق  كائىناتنىڭ 
ھاياتنىڭ مىزانىغا مۇناسىۋەتلىك چوڭ 
يەر  ئىنساننى  تائاال  ئالالھ  مەسىلىدۇر. 
يۈزىنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن ئورۇنباسار 
ئىنسانالر  ــولــۇپ،  ب يــاراتــقــان  قىلىپ 
ئورنىنى  بىر-بىرىنىڭ  ــدە  ــۈزى ي يـــەر 
ئالالھ  ۋاقىتتا،  بىر  بىلەن  بېسىش 
ۋە  گۈللەندۈرۈش  يۈزىنى  يەر  تائاالنىڭ 
ئەمەلگە  ئىرادىسىنى  ئاۋاتالشتۇرۇش 
ۋەزىپىسىنى  ئورۇنباسارلىق  ئاشۇرۇشتا 
ئۇنىڭغا  تائاال  ئالالھ  شۇڭا،  ئۆتەيدۇ. 
داۋام  نەسلىنى  ئىچمەك،   – يېمەك 
قىلدۇرۇش ئامىللىرى، بەختلىك ھايات 
قاتارلىق  چــارىــلــىــرى  كــەچــۈرۈشــنــىــڭ 
ۋاسىتىلىرىنى  ــۈن  ــۈت پ ياشاشنىڭ 
ــەن بــىــرگــە  ــل ــى ــش ب ــرى ــې تـــولـــۇقـــالپ ب
پىرىنسىپلىرىنى   _ قانۇن  ياشاشنىڭ 
بىر  ھەرقانداق  چۈنكى  بەلگىلىگەن. 
نەرسىسىنىڭ  ياسىغان  ــۆزى  ئ ئۇستا 
قانۇنىيەتلىرىنى ۋە ئۇنى قانداق ئاسراش 
بىلگىنىگە  ــدان  ــۇب ئ كېرەكلېكىنى 
ئۆزى  تائاال  ئالالھ  ياراتقۇچى  ئوخشاش، 
خاراكتېرىنى  مەخلۇقاتىنىڭ  ياراتقان 
پايدىلىق  نېمىنىڭ  ئــۈچــۈن  ئــۇالر  ۋە 
ئىكەنلىكىنى  زىيانلىق  نېمىنىڭ  ۋە 
ئوبدان بىلىدۇ. ئالالھ تائاال ئىنساننىڭ 

بەھۇزۇر ھايات كەچۈرۈشىگە كاپالەتلىك 
 – قانۇن  قىسىم  بىر  ئۈچۈن  قىلىش 
بۇ قانۇن  پىرىنسىپالرنى بەلگىلىگەن. 
»قىلما«  ۋە  »قىل«  پىرىنسىپالر   –
ياكى »ھاالل« ۋە »ھارام« دېگەن ئىككى 

سۆزگە مەركەزلەشكەن.

ئەلەيھىسساالم  ئــادەم  تائاال  ئالالھ 
جەننەتتىن  ھــەۋۋانــى  ئــايــالــى  بىلەن 
بۇ  ئـــاۋۋال  چىقىرىشتىن  يۈزىگە  ــەر  ي
بىلەن  ــارام  ھـ  – ھـــاالل  ئىككىسىنى 
سىنىغان. بۇ سىناق ئەمەلىيەتتە ئۇالرغا 
ئۆگىتىشتىكى  نى  ھــارام«   – »ھــاالل 
تائاالنىڭ  ئالالھ  ئىدى.  مەشق  تۇنجى 
ھەممە  جــەنــنــەتــتــە  ئىككىسىگە  ــۇ  ب
نەرسىنى ھاالل قىلىپ بېرىپ، پەقەت 
ھارام  مېۋىسىنىال  دەرەخنىڭ  تال  بىر 
قىلغانلىقى ئۇالرغا ھاالل – ھارامنىڭ 
ئىدى.  بىلدۈرگەنلىكى  پەلسەپىسىنى 
دېمەك، ھاالل – ھارام مەسىلىسى ئادەم 
ھــەۋۋا  ئايالى  بىلەن  ئەلەيھىسساالم 
ۋاقتىدىال  جەننەتتىكى  ئىككىسى 

باشالنغان.

بــەلــگــىــلــەش  ــاالل _ ھـــارامـــنـــى  ــ ھـ
ھەققىدۇر.  تائاالنىڭ  ئــالــالھ  پــەقــەت 
ھارامنى  بىلەن  ھـــاالل  تــائــاال  ئــالــالھ 
خۇددى  بەلگىلىگەن.  بىلەن  ھېكمەت 
ۋە  ئالغۇ  ئۈن  ئالغۇ،  كىر  تېلېۋىزىيە، 
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سىن ئالغۇ قاتارلىق جىھازالرنى ياساپ 
چىققانالر بۇ جىھازالرنى قانداق يوسۇندا 
ئالدىنى  بۇزۇلۇشىنىڭ  ۋە  ئىشلىتىش 
تەلىماتلىرى  دېگەندەك  ئېلىش  قانداق 
بۇ  كىتابچىنى  بــىــرەردىــن  يېزىلغان 
جــىــھــازالرنــى ئــالــغــۇچــىــالرغــا قــوشــۇپ 
تائاالمۇ  ئالالھ  ئوخشاش،  بەرگىنىگە 
ئۇالرغا  ۋە  مەخلۇقاتىنى  ياراتقان  ئۆزى 
نېمىلەرنىڭ  پايدىلىق،  نېمىلەرنىڭ 
ئىنسانالر  ئىكەنلىكىنى،  زىيانلىق 
بىخەتەر  ھاياتىنى  قىلغاندا  قــانــداق 
بولىدىغانلىقىنى  بەختلىك  ئۆتكۈزۈپ 
ئۇالرغا  ئــۈچــۈن  بىلگەنلىكى  ياخشى 
ساماۋى كىتابالرنى چۈشۈرۈپ، »ھاالل_
تەلىماتلىرىنى  ئاستىدا  نامى  ھــارام« 
ئۆگەتكەن. ئالالھ تائاال ئۆز ھېكمىتىگە 
ئــاســاســەن ھـــاالل – ھـــارام تــوغــرۇلــۇق 
بەلگىلەشتە  پىرىنسىپالرنى   – قانۇن 
ــەۋر– تــاقــەتــتــىــكــى  ــ ــ ئــىــنــســانــنــىــڭ س
تولۇق  ئىمكانىيىتىگە  ۋە  قۇدرىتىگە 
ئىنسانالر  ــا  شــۇڭ قــىــلــغــان.  ــە  ــاي ــئ رى
ــاالل  ــغــان ھــــــاۋادا ھـ ــىــدى ــال ــەس ئ ــەپـ نـ
چۈنكى  بەلگىلىمىگەن.  ھــــارام   –
ــز يــاشــىــيــالــمــايــدۇ.  ئــىــنــســان ھــاۋاســى
ھــاالل  ئىچمەكلەردە   – يېمەك  ئەمما 
چۈنكى  بــەلــگــىــلــىــگــەن.  ــنــى  ھــارام  –
ھاياتىنى  يېمەستىنمۇ  ھارام  ئىنسان 
ھاالل  تائاال  ئالالھ  قىلدۇرااليدۇ.  داۋام 
ــىــلــەن ھـــارامـــنـــى بــەلــگــىــلــىــگــەنــدە،  ب
بــىــزگــە نــېــمــىــلــەرنــىــڭ پــايــدىــلــىــق ۋە 
ئىكەنلىكىنى  زىيانلىق  نېمىلەرنىڭ 
بىلدۈرگەن. شۇڭا بىز ئۈچۈن پايدىلىق 
بويىچە  پېتى  ھـــاالل  بولغانلىرىنى 
— ئــۈچــۈن  بىز  ئەمما  بەلگىلىگەن. 
تەن  دىنىمىز،جىسمىمىز،  ئەقلىمىز، 
ئۈچۈن  ھاياتىمىز  ۋە  ساقلىقىمىز 
ــارام  ھـ بولغانلىرىنى  زىــيــانــلــىــق   —

قىلىۋەتكەن. بۇ خۇددى نېفىت ئايرىش 
تۈرلەرگە  بېنزىننى  زاۋوتىدىكىلەرنىڭ 
ئاپتوموبىل  ئوخشايدۇ.  ئايرىغىنىغا 
ئۈچۈن مەخسۇس قىلىنغان بېنزىننى 
ئايروپىالن  قاچىلىغاندا،  ئايروپىالنغا 
ئۇچقان  ئۆتىيەلمەيدۇ.  ۋەزىپىسىنى 
ــادەم  ئ كېتىدۇ.  چــۈشــۈپ  تەقدىردىمۇ 
ــىــڭــدەك،  ــدۇ..... خـــــۇددى شــۇن ــ ــى ــ ــۆل ــ ئ
ھــاالل  قىلىنغان  مەخسۇس  سىزگە 
تائامنى  ــارام  ھـ يېمەستىن،  تائامنى 
قانۇنى  تــائــاالنــىــڭ  ــالــالھ  ئ يېسىڭىز 
ــتــالشــقــان بــولــىــســىــز، تــەن  بــىــلــەن زى
يەتكۈزىسىز_  زىيان  ساقلىقىڭىزغا 
ئۆلمىگەن  ئۆلىسىز،  زەھەرلىنىپ  دە، 
بولىسىز. شۇنىڭ  تەقدىردىمۇ، كېسەل 
بــىــلــەن ھــايــاتــتــىــكــى ۋەزىــپــىــڭــىــزنــى 
ئۆتەشتىن ئاجىز قالىسىز. ھارام دېگەن 

ئەنە شۇنداق زىيانلىق نەرسە.

ھااللدىن  بەندىلىرىگە  تائاال  ئالالھ 
ــق جـــان  ــىـ ــارلـ ــق بــېــرىــشــنــى، بـ ــ ــزى ــ رى
رىزقىنى  ئۆزىنىڭ  ھەتتا  ئىگىلىرىنى، 
كېلىدىغان  ئاجىز  يېيىشتىن  تېپىپ 
ــىــمــۇ رىــزىــقــالنــدۇرۇشــنــى  ــىــۋارالرن جــان
بىلەن  شــۇنــىــڭ  كــاپــالــەتــلــەنــدۈرگــەن. 
ئىگىلىرىنى  جان  بارلىق  ۋاقىتتا  بىر 
يولىدا  يېيىش  تېپىپ  رىزقىنى  ئــوز 
ئىلھامالندۇرغان  قىلىشقا  ــەۋەب  ســ
بولسا، ئىنسانالرنى ئىشلەشكە ۋە ھاالل 
سەۋەب  ئۈچۈن  قىلىش  ھاسىل  رىزىق 

قىلىشقا بۇيرۇغان. 

رىزىق — ئىنسان ھاجەت بولىدىغان 
ــەر  ــل ــەرســى ن ــغــان  ــدى ــى ــن ــى ــل ــدى ــاي پ ۋە 
دېگەنلىكتۇر. رىزىق پۇل-مال ۋە يېمەك- 
قالمايدۇ،  بىلەنال چەكلىنىپ  ئىچمەك 
ناھايىتى  دائــىــرىــســى  ئۇنىڭ  بەلكى 
ساقلىقى،  ــەن  ت مەسىلەن:  ــدۇر.  ــەڭ ك
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ياخشى جۆرە، پەرزەنتلەر، ۋاپادار دوست، 
شۇنداقال ئىمان، ئىلىم، گۈزەل ئەخالق، 
تەقۋالىق ۋە ياخشى ئەمەل قاتارلىقالرمۇ 
ئالالھ  ھەممىسى  بۇالرنىڭ  رىزىقتۇر. 
ۋە  رىزىق  بېرىلگەن  تەرىپىدىن  تائاال 
ئىسالم  چــۈنــكــى  ئــاتــا-ئــېــھــســانــالردۇر. 
نەزىرىدە رىزىق ئالالھ تائاالنىڭ نېمىتى 
پەقەتال  بەرگۈچى  رىزىق  ئىنئامىدۇر.  ۋە 
ئېتىراپ  ئىكەنلىكىنى  تائاال  ئالالھ 
ئىشىنىش  چىن  ئۇنىڭغا  قىلىپ، 
مۇھىم  ئىمانىنىڭ  ئادەمنىڭ  مۇئمىن 

بىر پارچىسىدۇر. 

رىزىق ھاسىل قىلىشنىڭ 
پىرىنسىپى

ھاسىل  رىزىقنى  نــەزىــرىــدە  ئىسالم 
بولۇپ،     ــۈچ  ئ پىرىنسىپى  قىلىشنىڭ 

ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

ۋە  تايىنىش  تــائــاالغــا  ــالھ  ــال 1. ئ
رىزىق  چۈنكى  تىلەش.  رىزىق  ئۇنىڭدىن 
ُهَو  (ِإنَّ اللََّ  بەرگۈچى پەقەتال ئالالھ تائاالدۇر. 
ئالالھ  اْلَمِتُن) »شەكسىزكى،  ِة  اْلُقوَّ ُذو  الــرَّزَّاُق 
ۋە  قۇدرەت  بەرگۈچىدۇر،  رىزىق  )ھەممىگە( 

كۈچ _  قۇۋۋەت ئىگىسىدۇر«1.

)ُهَو  قىلىش.  سەۋەب  ۋە  2. ئىشلەش 
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا 
ِمْن ِرْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر( »ئۇ زېمىننى سىلەرگە 
بويسۇنىدىغان قىلىپ بەرگەن زاتتۇر، ئەمدى 
زېمىننىڭ  قىلىپ(  )تىرىكچىلىك  سىلەر 
ئالالھنىڭ  مېڭىپ،  تەرەپلىرىدە   _ تــەرەپ 
)بەرگەن( رىزقىدىن يەڭالر، )ھېساب بېرىش 
ئالالھنىڭ  جايىڭالر  تىرىلىدىغان  ئۈچۈن( 

دەرگاھىدۇر«2.

ئوغرىلىق،  مۇئامىلىسى،  3. ئۆسۈم 
دېگەندەك  ئالدامچىلىق  پارىخورلۇق، 
ھاالل  تــۇرۇپ،  يىراق  ئىشالردىن  ھارام 
ئېيتقانالر!  ئىمان  ــى  »ئ قىلىش.  ئىش 
قىلىدىغان  ئــىــبــادەت  ئالالھقىال  ــەگــەر  ئ
بولساڭالر، بىز سىلەرگە ئاتا قىلغان ھاالل 
شۈكۈر  ئالالھقا  ۋە  يــەڭــالر  نەرسىلەردىن 

قىلىڭالر«3.

ھــاالل  ئۆلىمالىرى  ئىسالم    
مۇنداق  پۇلنى  ــارام  ھ بىلەن  پــۇل 
ۋە  مەنبەسى  »پۇلنىڭ  تونۇشتۇرغان: 
ھاالل  يوللىرى  قىلىش  ھاسىل  ئۇنى 
شەرىئىتى  ئىسالم  پۇلنى  يەنى  بولسا، 
بولسا،  تاپقان  بىلەن  يول  كۆرسەتكەن 
ئەكسىچە،  پۇلدۇر.  ھــاالل  پۇل  بۇنداق 
يوللىرى  تېپىش  ۋە  مەنبەسى  پۇلنىڭ 
ھاالل بولمىسا، يەنى ئىسالم شەرىئىتى 
مەنئى قىلغان يولالر بىلەن تاپقان پۇل 

بولسا، بۇنداق پۇل ھارام پۇلدۇر«4.

تېپىشنىڭ  پـــۇل  ــن  ــدى ــارام ھ
مىساللىرى:

بۇالڭچىلىق  قىلىش،  ئوغرىلىق 
قىلىش، كىشىلەرنى قورقۇتۇپ پۇلىنى 

ئېلىۋېلىش.
2  مۇلك سۈرىسى: 15- ئايەت.

3  بەقەرە سۈرىسى: 172- ئايەت.
األرزاق يف ضوء  شاھاتەنىڭ »تطهري  ھۈسەين  4  دوكتور 

الشريعة اإلسالمية« ناملىق ئەسىرى، 45- بەت.



شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ يېرىم يىللىق دىنىي ژۇرنىلى

29

يېۋېلىش،  ھەققىنى  باشقىالرنىڭ 
ھەققىنى  يېتىملەرنىڭ  خۇسۇسەن، 

يېۋېلىش.
ــۇپ، ئــۇنــىــڭ  ــ ــوي ــ ــدا پــــۇل ق ــى ــك ــان ب
ئۆسۈمىنى ئېلىش، قەرز بېرىپ ئۆسۈم 

ئېلىش.
دەلالللىق  زىــنــاغــا  قىلىپ،  زىــنــا 
قىلىپ ياكى سايە قىلىپ پۇل تېپىش.
ئۇنىڭغا  يـــاكـــى  ئــويــنــاپ  ــىــمــار  ق

دەلالللىق قىلىپ پۇل تېپىش.
ئۆزىنىڭ ئىش ئورنىدىن پايدىلىنىپ 
پارا  تېپىش،  پۇل  قىلىپ  يولسىزلىق 

ئېلىش.
ھاراق، تاماكا، زەھەرلىك چېكىملىك 
ياكى ئىچىملىك سودىسى قىلىپ پۇل 

تېپىش.
بــېــرىــپ ياكى  يــالــغــان گــۇۋاھــلــىــق 
يالغان دىپلوم، ھۆججەت قاتارلىقالرنى 

ياساپ پۇل تېپىش.
تارتىپ  كەم  ئۆلچەمدە  ياكى  كىلودا 

بېرىپ پۇل تېپىش.
چاپالپ  قارا  كىشىلەرگە  گۇناھسىز 

ياكى چېقىشتۇرۇپ پۇل تېپىش.
قىلىنغان  ھارام  سېتىش  ئىسالمدا 

نەرسىلەرنى سېتىپ پۇل تېپىش.
مۇستەملىكىچىلەرگە  زالىمالرغا، 

ھەمكارلىشىپ پۇل تېپىش.
كۆز بوياپ  ئېيتىپ،  يالغان  سودىدا 

پۇل تېپىش.

رىزىقتا بەرىكەت ھاسىل 
قىلىش يوللىرى

رىـــزىـــقـــتـــا بـــەرىـــكـــەت نــاھــايــىــتــى 
مۇھىمدۇر. چۈنكى بەرىكىتى بولمىغان 
ئىشنىڭ  ــداق  ــان ــەرق ھ ۋە  رىزىقنىڭ 
مەنپەئەتى ئىنتايىن ئاز بولىدۇ، راۋاجى 

بولمايدۇ. بەرىكەت ھاسىل قىلىشنىڭ 
يوللىرىنى تۆۋەندىكىدەك ئىخچامالشقا 

بولىدۇ:

تەقۋالىق  تــائــاالغــا  ــالھ  ــال 1. ئ
نۇرغۇن  ھەرگىزمۇ  تەقۋالىق  قىلىش. 
تاشقى  چۈشىنىۋالغاندەك  كىشىلەر 
ئەمەس،  ئىش  قارىتىلغان  قىياپەتكە 
ئىسالھ  دۇنيايىمىزنى  ئىچكى  بەلكى 
بويىچە  بۇيرۇغان  تائاال  ئالالھ  قىلىش، 
توسقان  ــاال  ــائ ت ــالــالھ  ئ كــــۆرۈپ،  ئــىــش 
ئارقىلىق  ــۇرۇش  تـ يــىــراق  ئىشالردىن 
ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىش دېگەنلىكتۇر. 
ئاخىرەتلىك  مەيلى  دۇنيالىق،  مەيلى 
تولۇق  تائاالغا  ئالالھ  ئىشتا  ھەرقانداق 
رىزقى  كىشىنىڭ  قىلغان  ئىتائەت 
بەرىكەتلىك  ئىشلىرى  بەرىكەتلىك، 
بولۇشىدا  بەرىكەتلىك  ئائىلىسى  ۋە 
ئىمان  تائاال  ئالالھ  يــوق.  شەك  قىلچە 
تۈرتكە  بەرىكەتكە  تەقۋالىقنىڭ  ۋە 
بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق 
ئەۋەتىلگەن(  »)پــەيــغــەمــبــەر  ــگــەن:  دې
ئىمان  ئــاھــالــىــســى  ــىــڭ  ــەرن شــەھــەرل
مەئسىيەتتىن(   _ )گۇناھ  ۋە  ئېيتقان 
ساقالنغان بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە، ئۇالرغا 
بەرىكەتلىرىنى  زېمىننىڭ   _ ئاسمان 
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ــۇالر  ئ لېكىن  بــېــرەتــتــۇق.  ــاغـــدۇرۇپ  يـ
)پەيغەمبەرلەرنى( يالغانچى دېدى، شۇڭا 
تۈپەيلىدىن  قىلمىشلىرى  ئۆز  ئۇالرنى 

ھاالك قىلدۇق«5.

رىــزىــق  تــائــاالنــىــڭ  ــالھ  ــال ئ  .2
چىن  ئىكەنلىكىگە  بــەرگــۈچــى 
رىزىق  ھــالــدا،  قىلغان  ئىشەنچ 
ئىشكىنى ئەمگەك ئاچقۇچى بىلەن 
دۇنيانىڭ  بــۇ  تــائــاال  ئــالــالھ  ئېچىش.  
باغلىق   ســەۋەبــلــەرگــە  ئىشلىرىنى 
ســـەۋەب  ئــىــشــلــەش،  بــولــۇپ،  قىلغان 

قىلىش بەرىكەتنىڭ كاپالىتىدۇر.

شەكسىزكى،  قىلىش.  شۈكۈر   .3
شۈكۈر  نېمەتلىرىگە  تائاالنىڭ  ئالالھ 
تېخىمۇ  ۋە  بــەرىــكــەتــنــىــڭ  قــىــلــىــش 
ئامىلىدۇر.  ئېرىشىشنىڭ  زىيادىسىگە 
بايان قىلىپ مۇنداق  تائاال بۇنى  ئالالھ 
قىلساڭالر،  شــۈكــۈر  ــەگــەر  »ئ ــگــەن:  دې
نېمىتىمنى(  )بېرىۋاتقان  سىلەرگە 
ئــەگــەر  قــىــلــىــمــەن.  ــادە  ــيـ زىـ تېخىمۇ 
شەكسىزكى،  قىلساڭالر،  تــۇزكــورلــۇق 

مېنىڭ ئازابىم بەكمۇ قاتتىقتۇر«6.

5  ئەئراف سۈرىسى: 96- ئايەت.

ھاالل يېيىشنىڭ ئەھمىيىتى
تائاالنىڭ  ــالھ  ــال ئ يېيىش  ھـــاالل 
ياخشى  ۋە  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئــەمــرى، 
يېيىش  ھــارام  ئەخالقىدۇر.  زاتالرنىڭ 
بولماسلىقىغا  قوبۇل  ئىبادەتلەرنىڭ 
بولماسلىقىغا  ئىجابەت  دۇئاالرنىڭ  ۋە 

سەۋەب بولىدۇ.

كىيىم- يېمەك-ئىچمىكى،   .1
ئادەمنىڭ  بولغان  ھارامدىن  كېچىكى 
ئىبادەتلىرى قوبۇل بولمايدۇ. پەيغەمبەر 
دېگەن:  مۇنداق  ــاۋزۇدا  م بۇ  ئەلەيھىسساالم 
تائاال  ئالالھ  ھەقىقەتەن  ئىنسانالر!  »ئــى 
قوبۇل  بولغاننىال  پــاك  پەقەت  ئۇ  پاكتۇر، 
قىلىدۇ«)7(. بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى: قەلبى 
پاك، يېمەك- ئىچمەكلىرى ھااللدىن بولۇپ، 
ئىبادەتلىرىنى  قىلغان  بولغانالرنىڭال  پاك 
ئىجابەت  دۇئــالــىــرىــنــى  قــىــلــىــدۇ،  ــۇل  ــوب ق

قىلىدۇ، دېگەنلىكتۇر.

ــگــەن ئــادەمــنــىــڭ  ــې 2. ھــــــارام ي
پەيغەمبەر  بولمايدۇ.  ئىجابەت  دۇئاسى 
»بــىــراۋ  ــگــەن:  دې ــداق  مــۇن ئەلەيھىسساالم 
قاپلىغان،  ــوزان  تـ چــاڭ  بېشىنى  ئۈستى 
ئىككى  قىياپەتتە  چــۇۋۇلــغــان  چاچلىرى 
رەببىم!  ›ئــى  كــۆتــۈرۈپ  ئاسمانغا  قولىنى 
ھالبۇكى  قىلىدۇ.  ــا  دۇئ دەپ  ئىگەم!‹  ئى 
ھارامدىن،  ئىچكەنلىرى  ـ  يېگەن  ئۇنىڭ 
كىيگەنلىرى ھارامدىن بولۇپ، ئۇ ھارامدىن 
ئوزۇقالنغان تۇرسا، قانداقمۇ ئۇنىڭ دۇئاسى 

ئىجابەت بولسۇن!؟«)8(.

بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى شۇكى، بىراۋ 
تائاالغا  ئالالھ  قىياپەتتە  بېچارە  ئــەڭ 
يالۋۇرۇپ دۇئا قىلغان ۋە ئۇ شۇ ھالىتى 
ئەڭ  بولۇشقا  ئىجابەت  دۇئاسى  بىلەن 

8  ئىمام مۇسلىمرىۋايىتى.
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ئۇ  تــۇرســىــمــۇ،  بــولــغــان  تېگىشلىك 
ھارامدىن ئوزۇقالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ 
ساھابىالر  بولمايدۇ.  ئىجابەت  دۇئاسى 
ھااللدىن  ئىچمەكلىرىنىڭ   – يېمەك 
بېرەتتى،  ئەھمىيەت  بەكمۇ  بولىشىغا 
ھاراملىقىدا  يــاكــى  ھاالللىقى  ئـــۇالر 
نەرسىلەردىنمۇ  بولغان  شۈبھە  ــازراق  ئ
قاچاتتى.  قاچقاندەك  ئوتتىن  خــۇددى 
رەزىيەلالھۇنىڭ  بەكرى  ئەبۇ  ھەزرىتى 
ــيــە  بــىــر كــىــشــى تــەرىــپــىــدىــن ھــەدى
سېلىپ،  ــەپ  ي يېمەكنى  قىلىنغان 
بارلىقىنى  شۈبھە  ھاالللىقىدا  ئۇنىڭ 
ئاغزىغا  قولىنى  كېيىن،  بىلگىنىدىن 
تەسلىكتە  ناھايىتى  ــۇرۇپ  تـ تىقىپ 
قىسسىسىمۇ  ياندۇرىۋەتكەنلىك  ئۇنى 
ساھابىلىرىنىڭ  رەســۇلــۇلــالھــنــىــڭ 
ــەۋزەل  ئـ ئۆلۈمنى  يېيىشتىن  ھـــارام 
كــۆرىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى ئــىــپــادىــلــەشــكــە 
ئىبنى  ھافىز  ئەلالمە  يېتەرلىكتۇر. 
ــۇ ھەدىس  ــەب مــۇنــداق دېــگــەن: »ب رەجـ
قوبۇل  ئەمەللەرنىڭ  يېيىشنىڭ  ھارام 
بولىدىغانلىقىغا  توسقۇن  بولۇشىغا 
ھااللدىن  چۈنكى  قىلىدۇ.  ئىشارەت 
يېمىگەن كىشىنىڭ ئەمەللىرى قوبۇل 
بولمايدۇ، ھارام يېيىش ئەمەلنى بۇزىدۇ 

ۋە ئۇنىڭ قوبول بولۇشىنى توسىدۇ«. 

ھارامدىن پاكلىنىش
كېيىن،  گۇناھتىن  بىر  ھەرقانداق 
ئالالھ تائاالغا سەمىمىي تەۋبە قىلىپ، 
ــوراش پـــەرز  ــ ئــۇنــىــڭــدىــن كـــەچـــۈرۈم سـ
ۋە  پاكلىنىش  ھارامدىن  بولغاندەك، 
ئۈچۈن  تازىلىنىش  گۇناھىدىن  ئۇنىڭ 
قىلىش  تەۋبە  سەمىمىي  تائاالغا  ئالالھ 
سادىر  تەرىپىدىن  ئىنسانالر  پـــەرزۇدۇر. 
يا  قىلمىشالر  ۋە  گــۇنــاھ  قىلىنغان 
قــارشــى  ھەققىگە  تــائــاالنــىــڭ  ــالھ  ــال ئ
ــادىـــر قــىــلــىــنــغــان بـــولـــىـــدۇ، يــاكــى  سـ
قــارشــى  ھەققىگە  مــەخــلــۇقــاتــالرنــىــڭ 
ئــالــالھ  ــدۇ.  ــى ــول ب قىلىنغان  ســادىــر 
دېگەن  »قىلما«  ۋە  »قىل«  تائاالنىڭ 
ئۇنىڭ  ئورۇنالش  پەرمانلىرىنى  ئەمر- 
بولۇپ،  ھەققى  ئۈستىدىكى  ئىنسانالر 
ئىنسانالرنىڭ  كەلتۈرۈش  بەجا  بۇالرنى 
ــاال  ــائ ــالھ ت ــالـ ــكــى ئـ بـــۇرچـــىـــدۇر. چــۈن
يارىتىپ،  سۈرەتتە  گۈزەل  ئىنسانالرنى 
ئۇالرنى يەر يۈزىنىڭ خوجايىنى قىلدى، 
ئۇالرنى ئەڭ ھۆرمەتلىك قىلدى، ئۇالرغا 
نېمەتلەرنى  ساناقسىز  ســان-  تۈرلۈك 
مەخلۇقاتالرنى  بــاشــقــا  قــىــلــدى،  ئــاتــا 
ئۇالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن يارىتىپ 
ئالالھ  ئىكەن،  بۇنداق  ئەھۋال  ــەردى.  ب
ئۈستىدىكى  ئــىــنــســانــالر  ــاالنــىــڭ  ــائ ت
ــتــۇر. بــۇنــىــڭ ئــۈچــۈن  ھــەقــلــىــرى كــۆپ
پەرمانلىرىغا  ئەمر-  تائاالنىڭ  ئالالھ 
خىالپلىق قىلغۇچىالر ئۇنىڭ ھەققىگە 
قىلغان  ــادىـــر  سـ قــىــلــمــىــش  قـــارشـــى 
خۇسۇسەن  مەخلۇقاتالرنىڭ،  بولىدۇ. 
ئىنسانالر  ھــەقــقــى  ئــىــنــســانــالرنــىــڭ 
ــان - زەخــمــەتــلــەرگــە  ــي تــەرىــپــىــدىــن زى
ئىنسانالرنى  ئۇچرىتىلماسلىقىدۇر. 
زىيان- زەخمەتلەرگە ئۇچرىتىش، ئۇالرغا 
ئۇالرنىڭ ھەقلىرىنى  ۋە  زۇلۇم قىلىش 
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ئاتا  تــائــاال  ئــالــالھ  ئۇالرنىڭ  يېۋېلىش 
تاجاۋۇز  ھوقۇقلىرىغا  ھــەق-  قىلغان 

قىلغانلىق بولىدۇ.

ئالالھ تائاالنىڭ ھەققىگە قارشى سادىر 
مەئسىيەتلەرنىڭ   - گۇناھ  قىلىنغان 
قىلىنىشى           قـــوبـــۇل  تــەۋبــىــســىــنــىــڭ 

ئۈچۈن ئۈچ شەرت بار، ئۇالر:
1. قىلغان گۇناھ - مەئسىيەتلەر 
ئۈچۈن پۇشايمانلىق ھېس قىلىش. 

ــاھ-  ــۇن گ قــىــلــغــان  بــــۇرۇن   .2
مەئسىيەتلەرنى قايتا قىلماسلىققا 

چىن ئىرادە باغالش. 

مەئسىيەتلەردىن   - گۇناھ   .3
قەتئى قول ئۈزۈش.

ھەققىگە  ئــىــنــســانــالرنــىــڭ  ئــەمــمــا 
ۋە  قارشى سادىر قىلىنغان قىلمىشالر 
قوبۇل  تەۋبىسىنىڭ  يامانلىقالرنىڭ 
شەرت  ئــۈچ  يۇقىرىقى  ئۈچۈن  بولۇشى 
رازى  ئىگىسىنى  ھــەق  بىرگە،  بىلەن 
ھەققىنى  قىلىنىدۇ.  شــەرت  قىلىش 
يەۋالغان بولسا، ئۇنى قايتۇرۇپ بېرىش، 
ئابرۇيىنى  يــاكــى  قــىــلــغــان  تــۆھــمــەت 
يامانلىق  بىر  قانداقال  ياكى  ۋە  تۆككەن 
رازىلىق  ئۇنىڭدىن  بــولــســا،  قىلغان 
چۈنكى  قىلىنىدۇ.  ــەپ  ــەل ت ئېلىش 
تائاالنىڭ  ئــالــالھ  ھــەق  خىلدىكى  بــۇ 
ئىنسانالرنىڭ  بولماستىن،  ھەققى 
ئــۈچــۈن،  بولغانلىقى  ھەقلىرى  ئــۆز 
ئــۆزلــىــرى  قىلمىشكارلىرىنى  ــۇالر  ئـ
كەچۈرمىگۈچە ئالالھ تائاال كەچۈرمەيدۇ  
مانا  تەۋبىلىرىنى قوبۇل قىلمايدۇ.  ۋە  

بۇ، ئالالھ تائاالنىڭ ئادالىتىدۇر. 

تــائــاالدىــن  ــالــالھ  ئ ــ  ئىستىغفار 
قىلىشىنى  ــۈرۈم   ــەچـ كـ گــۇنــاھــالرنــى 

تىلەش دېگەنلىكتۇر. 

تەۋبە – سادىر قىلىنغان گۇناھالرغا 
ــاھ  ــتــا گــۇن ــمــان قــىــلــىــپ، قــاي ــۇشــاي پ
توغرىلىققا  باغالپ،  بەل  قىلماسلىققا 

قايتىش دېمەكتۇر. 

بېرىپ  تەلىم  بىزگە  كەرىم  قۇرئان 
ئېيتقانالر!  ئىمان  »ئى  دەيــدۇ:  مۇنداق 
قىلىڭالر،  تــەۋبــە  سەمىمىي  ئالالھقا 
سىلەرنىڭ  رەبــبــبــىــڭــالر  ئــۈمــىــدكــى، 
گــۇنــاھــىــڭــالرنــى يــوقــقــا چــىــقــىــرىــدۇ، 
سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ 
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ«)9(.

ــەر ئــەلــەيــھــىــســســاالم  ــبـ ــەمـ ــغـ ــەيـ پـ
ــلــىــتــىــنــى  ــەزى ــڭ پ ــى ــارن ــف ــغ ــى ــســت ــى ئ
ــەن:  ــگـ ــان قــىــلــىــپ مــــۇنــــداق دېـ ــ ــاي ــ ب
ۋەزىپە  ئۆزىگە  ئېيتىشنى  »ئىستىغفار 
ھــەرقــانــداق  ئــالــالھ  ئــادەمــگــە  قىلغان 
ۋە  يــولــى  چىقىش  قىيىنچىلىقتىن 
قايغۇدىن خۇشاللىق   - غەم  ھەرقانداق 
يارىتىپ بېرىدۇ، ئۇنىڭغا كۈتۈلمىگەن 

يەردىن رىزق بېرىدۇ«)10(. 

ئۇنىۋېرستېتىنىڭ  ــەر  ــەزھ ئ
ئابدۇلھەي  دوكتور  ئۇستازلىرىدىن 
يولى  »ســائــادەتــنــىــڭ  فـــەرمـــاۋى 
ناملىق  قىلىشتۇر«  تەۋبە  ئالالھقا 
كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: »تەۋبىنىڭ 
ھەقىقەتەن زور پايدىلىرى بار بولۇپ، 

ئۇالرنىڭ بەزىسى تۆۋەندىكىچە: 
تۈرتكە  ياخشىلىقالرغا   بارچە  تەۋبە 

بولىدۇ.
تەۋبە ئىنساننىڭ مەنىۋى قۇۋۋىتىنى 

ئاشۇرىدۇ.
تەۋبە بەخت-سائادەتنىڭ يولىدۇر.

9  تەھرىم سۈرىسى8- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
10  ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.
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تـــەۋبـــە ئــىــنــســانــنــى ئــالــالھــنــىــڭ 
رازىلىقىغا ئېلىپ بارىدۇ.

بولغان  ئالالھقا  بەندىنىڭ  تــەۋبــە 
ئىتائەتمەنلىكىنى ئاشۇرىدۇ.

تەۋبە قەلبنى ئالالھتىن قورقىدىغان 
قىلىدۇ.

چىقىپ  يـــولـــدىـــن  ــرا  ــوغـ تـ ــە  ــەۋبـ تـ
كــەتــكــەنــلــەرنــىــڭ يــولــىــنــى تــوغــرىــالپ 

بېرىدۇ«11.

ھارامدىن قۇتۇلۇشنىڭ چارىسى

بـــارلـــىـــق ئــىــســالم ئــۆلــىــمــالــىــرى 
قۇتۇلۇشنىڭ  ــال  دەرھـ مالدىن  ھـــارام 
ھارامدىن  ئىتتىپاقتۇر.  زۆرۈرلۈكىدە 
چارىلىرى  ۋە  يوللىرى  قۇتۇلۇشنىڭ 
ھەققىدە ئەمەلىي ئەھۋال ۋە شارائىتقا 
قـــــــاراپ ئـــۆلـــىـــمـــاالرنـــىـــڭ ھــەرخــىــل 
كۆزقاراشلىرى مەۋجۇت. ئەلالمە قۇرتۇبى 
»ئۆلىمالىرىمىز  دېـــگـــەن:  مـــۇنـــداق 
قولىدىكى ھارام مالنىڭ تەۋبىسى ئۇنى 
ئۆز ئىگىسىگە قايتۇرۇپ بېرىش بىلەن 
مال  ھارام  ئۇ  ئەگەر  بولىدىغانلىقىنى، 
ياكى  )جازانە(  ئۆسۈم  ئالغان  بىراۋدىن 
زۇلۇم ۋە يولسىزلىق بىلەن ئالغان مال 
قايتۇرۇپ  ئىگىسىگە  ئۆز  ئۇنى  بولسا، 
تاپالمىسا،  ئىگىسىنى  ئەگەر  بېرىش، 
يوقسۇلالرغا سەدىقە قىلىۋېتىش بىلەن 
قولىدىكى  ئەگەر  بولىدىغانلىقىنى، 
ۋە  ھـــاالل  قانچىلىكى  پۇل-مالنىڭ 
ئىكەنلىكىنى  ھــــارام  قانچىلىكى 
بىلەلمەي قالسا، ئۆزىنىڭ گۇمانىنىڭ 
ئېلىپ  ھېسابقا  تەرىپىنى  كۈچلۈك 
ئەگەر  بولىدىغانلىقىنى،  كۆرسە  ئىش 
زىممىسىدىكى ھەقلەر كۆپ بولۇپ ئۇنى 
دەرىجىدە  يەتمەيدىغان  كۈچى  تۆلەشكە 

11  دوكتور ئابدۇلھەي فەرماۋىنىڭ »طريق السعادة 
... التوبة إلى اللە« ناملىق ئەسىرى، 23- بەت.

بولسا، ئۇنىڭ تەۋبىسى قول ئىلكىدە بار 
بولغان نەرسىلەردىن بىر قۇر كىيىم ۋە 
يېمەك-ئىچمەكلىرىنى ئېلىپ قېلىپ 
ياكى  قىلىۋېتىش  سەدىقە  قالغىنىنى 
پايدىلىق  مــۇســۇلــمــانــالرغــا  ئومۇمىي 
بىلەن  قىلىش  ئىئانە  جايالرغا  بولغان 

بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان«12.

دېــگــەن:  مــۇنــداق  شافىئىي  ئىمام 
قىلىشنىڭ  ــە  ــەۋب ت مــالــدىــن  »ھــــارام 
ئۆز  مالنى  ھارام  زىممىسىدىكى  شەرتى 
ئىگىسىگە قايتۇرۇپ بېرىش، ناۋادا مال 
ئىگىسى بولمىسا، ئۇنى ئىزدەپ تېپىپ 
كەتكەن  بولۇپ  ۋاپــات  ئەگەر  بېرىش، 
بېرىش،  ۋارىسلىرىغا  ئۇنىڭ  بولسا، 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بولمىسا،  ۋارسلىرى 
بولمىسا  ئــۇالرمــۇ  جەمئىيەتلىرىگە، 
ئىبارەتتۇر.  بېرىشتىن  يوقسۇلالرغا 
ھارام مالدىن قۇتۇلماقچى بولغان ئادەم 
قۇتۇلۇش نىيىتى بىلەن ئۆلۈپ كەتسە، 
قىلىشى  مەغپىرەت  ئۇنى  ئالالھنىڭ 

ئۈمىدلىكتۇر«13.

ھارام ئارىلىشىپ قالغان مالنى 
پاكالش مەسىلىسى

كەسىپ  ــاالل  ــ ھ كــىــشــىــلــەر  ــەزى  ــ ب
ھـــارام  ۋاقــىــتــتــا  بــىــر  بــىــلــەن  قىلىش 
شۇنىڭ  قويىدۇ.  قىلىپ  ئىشالرنىمۇ 
بىلەن بۇ كەسىپتىن تاپقان ھاالل پۇلغا 
قالىدۇ. شۇنىڭ  ئارىلىشىپ  پۇل  ھارام 
قالغان  ئارىلىشىپ  پۇل-مالغا  ئۈچۈن 
چىقىرىۋەتمىگەندە،  ئايرىپ  ھارامنى 
قولدىكى  پاكالنمايدۇ.  ھاالل  قولدىكى 
شۈبھىلىك  ۋە  ــن  ــدىـ ــارامـ ھـ ــاالل  ــ ھـ
 -367  -366 توم،  القرآن«3-  ألحكام  »الجامع    12

بەتلەر.
13  »المنثور في القواعد للزركشي«2- توم، 425-

426- بەتلەر.
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ئەمەل  بولمىسا،  پاك-پاكىز  ئىشالردىن 
ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولۇشىغا، دۇئانىڭ 

ئىجابەت بولۇشىغا توسقۇن بولىدۇ.

ھااللغا ھارام ئارىلىشىپ 
قالىدىغان ئىشالردىن بەزى 

ئۆرنەكلەر
سېتىشقا  شــەرىــئــىــتــىــدە  ئــىــســالم 
نەرسىلەرنى  ھاالل  قىلىنغان  رۇخسەت 
ھــاراق،  تاماكا،  بىرگە  بىلەن  سېتىش 
چېكىملىك  ئـــاق  ــۆشــى،  گ چــوشــقــا   ،
دېگەندەك ھارام نەرسىلەرنىمۇ سېتىش 
ياكى بەزى مالالرغا باشقىالرنىڭ ۋە باشقا 
دۆلەتلەرنىڭ ماركىلىرىنى ئوغرىلىقچە 
ــدا  ــى ســودى ــاك ي چـــاپـــالپ ســېــتــىــش ۋە 

ئالدامچىلىق قىلىش قاتارلىقالر.
مېۋە، كۆكتات، ئاشلىق قاتارلىقالرنى 
ــىــڭ يــاخــشــىــســىــنــى  ــالرن ــان ــغ ــدى ــى ســات
ئۈستىگە، ناچارلىرىنى ئاستىغا تىزىپ 

سېتىشى.
گەرچە  كەسپى  ياكى  ئىشى  قىلغان 
ھەققىدىن  ئۆزىنىڭ  بولسىمۇ،  ھاالل 

زىيادە ھەق ئېلىش.
مېھمانالر  مــېــھــمــانــخــانــىــالرنــىــڭ 
ئۈچۈن تەقدىم قىلىدىغان خىزمەتلىرى 
ئىچىدە ھارام ئىشالرنىمۇ قىلىشى ياكى 

ھارام نەرسىلەرنى تەقدىم قىلىشى. 
ئۇيغۇن  شەرىئەتكە  بانكىالرنىڭ 
ۋاقىتتا  بىر  بىلەن  قىلىش  ئىشالرنى 
شەرىئەت ھارام قىلغان جازانە دېگەندەك 

ھارام ئىشالرنىمۇ قىلىشى.

بەزى شىركەتلەرنىڭ ھاالل ئىشالرنى 
جــازانــە  ۋاقىتتا  بىر  بىلەن  قىلىش 
قويۇش  ــۇل  پ بــانــكــىــالردا  قىلىدىغان 
ئىشالرنىمۇ  ــارام  ــ ھ ــەزى  بـ ــدەك  ــگــەن دې

قىلىشى ۋە باشقىالر.

ھارام ئارىلىشىپ قالغان مالنى 
پاكالش ئۇسۇلى

ئـــىـــســـالم ئـــۆلـــىـــمـــالـــىـــرى ھـــــارام 
پاكالشتا  مالنى  قالغان  ئارىلىشىپ 

مۇنداق قائىدىنى ئوتتۇرىغا قويغان14:
ھــارام  قالغان  ئارىلىشىپ  ھااللغا 

ھەممىنى ھارام قىلىۋەتمەيدۇ. 
ھااللغا ئارىلىشىپ قالغان ھارامنى 
ياكى  يوقسۇلالرغا  چىقىپ،  ئايرىپ 
مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق جەمئىيەتلەرگە 

بېرىش الزىم.
ئارىلىشىپ  ــارام  ــ ھ بــىــلــەن  ــاالل  ھـ
كەسىپلەردىن  ئىشالردىن  قالىدىغان 
تـــۇرۇش  ــراق  ــى ي مــۇئــامــىــلــىــلــەردىــن  ۋە 

تەقۋالىقنىڭ تەلىپىدۇر. 

ھاالل مالدىن ھارامنى ئايرىپ 
چىقىش قىيىن بولسا قانداق 

قىلىش كېرەك؟
ــىــڭ  ــىــمــاالرن ــۆل ــق ئ ــى ــل كــــۆپ ســان
قويغان  بانكىدا  بويىچە،  ئىتتىپاقى 
ھەسسىدارلىقىغا  شــىــركــەت  پــۇلــغــا، 
ئارىلىشىپ  مۇئامىلىلەرگە  باشقا  ۋە 
چىقىش  ــايــرىــپ  ئ ــنــى  ھــارام قــالــغــان 
قىيىن بولغاندا، بۇ ھەقتە ئىختىساس 
قىلىش  مــۇراجــىــئــەت  ئىگىلىرىگە 
ھېسابالپ  ئۇالر  چۈنكى  كېلىدۇ.  الزىم 
دىنىمىزدا  قىلىش  بۇنداق  بېرەلەيدۇ. 
ئۆز  بــولــۇپ،  ئــۇســۇل  قويۇلغان  يولغا 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ۋاقــتــىــدا 
زىرائەت ۋە مېۋىلەرنىڭ زاكىتىنى، ھەتتا 
مېۋىلەرنىڭ  يىغىۋېلىنمىغان  تېخى 
قولالنغان  ھېسابالشتا  زاكىتىنى 
كىتابلىرىدا  فىقھى  بــۇنــى  چــارىــدۇر. 

»خەرس« دەپ ئاتايدۇ.
14  دوكتور ھۈسەين شاھاتەنىڭ »تطهير األرزاق في 

ضوء الشريعة اإلسالمية« ناملىق ئەسىرى،56- بەت.
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ھارام مالنى ئىبادەت ئۈچۈن 
ئىشلىتىشكە بوالمدۇ؟

ــىــســالم ئــۆلــىــمــالــىــرىــنــىــڭ كــۆپ  ئ
بىر  ھېچقانداق  مالنى  ھــارام  سانلىقى 
بولمايدۇ  قوللىنىشقا  ئۈچۈن  ئىبادەت 
دەپ قارايدۇ. ھەتتا بەزى ئۆلىماالر ھارام 
پۇلغا قۇرئان سېتىۋېلىشقىمۇ بولمايدۇ، 
دەپ قارايدۇ. ئۇالر ھارام مالنى پېقىرالرنى 
تــائــامــالنــدۇرۇش،  مىسكىنلەرنى  ۋە 
تۆلىيەلمىگەنلەرنىڭ  قــەرزىــســىــنــى 
ــەپ بــېــرىــش، ھــەر  ــۆلـ ــنــى تـ ــســى ــەرزى ق
ئوقۇۋاتقان  ساھەلىرىدە  ئىلىم  قايسى 
ۋە  تەتقىقاتچىالرغا  ئوقۇغۇچىالرغا، 
ياشالرنىڭ ئۆيلىنىش ئىشلىرىغا ياردەم 
ئىشلەتسە  ئىشالرغا  قاتارلىق  قىلىش 

بولىدۇ دەپ قارايدۇ15.

ھارام مال بىلەن ھەج قىلىشقا 
بوالمدۇ؟

ئۆلىمالىرىنىڭ  مەزھىپى  ھەنەفىي 
ئۆلىماالرنىڭ  سانلىق  كــۆپ  باشقا  ۋە 
پۇل  ھــارامــدىــن  بويىچە،  ئىتتىپاقى 
ــارام پــۇل  ــ تــاپــقــان ئــادەمــنــىــڭ ئــاشــۇ ھ
ــۇل  ــوب ــجــى ق ــەج ــەن قــىــلــغــان ھ ــل ــى ب
ھەججىدىن  قــىــلــغــان  ۋە  بــولــمــايــدۇ 
بولمايدۇ،  ســاۋاب  ھېچقانداق  ئۇنىڭغا 
ساقىت  ــەرزى  پ ھــەج  ئۇنىڭدىن  ئەمما 
بولىدۇ. ھەج پەرزى ساقىت بولغانلىقى 
تــەرك  نــامــازنــى  ئــۇ كىشى  ســەۋەبــلــىــك، 
پەرزى  ھەج  جازاالنغاندەك  ئادەم  ئەتكەن 

ئۈچۈن جازاالنمايدۇ16. 

15  دوكتور ھۈسەين شاھاتەنىڭ »تطهير األرزاق في 
ضوء الشريعة اإلسالمية« ناملىق ئەسىرى، 65- بەت.

16  ئەلالمە ھۈسەين مۇھەممەد مەخلۇفنىڭ »فتاوى 
شرعية« ناملىق ئەسىرى، 2- توم، 7-8 بەتلەر.

ھارام ئارىلىشىپ قالغان 
مالنىڭ زاكىتى قانداق ئادا 

قىلىنىدۇ؟
ئارىلىشىپ  مال  ھارام  مالغا  ھاالل 
قالغاندا، ھاالل مالنىڭ مىقدارى زاكات 
بولسا،  يەتكەن  ئۆلچىمىگە  بېرىش 
بېرىلىدۇ.  زاكــىــتــى  مالنىڭ  ھـــاالل 
كەلمەيدۇ.  زاكــات  مالغا  ھــارام  چۈنكى 
زاكــات  مىقدارى  مالنىڭ  ھــاالل  ئەگەر 
بولسا  يەتمىگەن  ئۆلچىمىگە  بېرىش 
ئېنىق  ھاراملىقى  كەلمەيدۇ.  زاكـــات 
بولغان  شۈبھە  ھاالللىقىدا  ئــەمــەس، 

مالغا زاكات كېلىدۇ17. 

مەنبەسى ھارام ياكى ھارام 
ئارىلىشىپ قالغان مىراسنى 

ئېلىشقا بوالمدۇ؟
ــى مــىــراســنــى  ــىــزن ــاال ب ــائـ ــالـــالھ تـ ئـ
شــەرىــئــەتــتــە بــەلــگــىــلــەنــگــەن مــىــقــدار 
بۇيرۇغان  قىلىشقا  تەقسىم  بويىچە 
ئۆگىنىشنى  ئىلمىنى  مــىــراس  ۋە 
ئىلمى  مــىــراس  شــۇڭــا  قىلغان.  پـــەرز 
دەپ  ئىلمى(  )پەرزلەر  الفرائض«  »علم 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ئاتالغان. 
ئىلمىنى  »مــىــراس  تەكىتلەپ:  بۇنى 
ئىلىمنىڭ  ئــۇ  چۈنكى  ئۆگىنىڭالر، 
كېتىدۇ،  ئۇنتۇلۇپ  تېز  ئۇ  يېرىمىدۇر، 
ئـــاۋۋال  ئــەڭ  ئۈممىتىمدىن  مېنىڭ 
مىراس  ئىلىم  كېتىدىغان  سۇغۇرۇلۇپ 

ئىلمىدۇر«18 دەپ كۆرسەتكەن. 

17  دوكتور ھۈسەين شاھاتەنىڭ »تطهير األرزاق في 
ضوء الشريعة اإلسالمية« ناملىق ئەسىرى، 71- بەت.

18  ئىبنى ماجە ۋە دارا قۇتنى رىۋايىتى.
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مــىــراس قــالــغــان پـــۇل-مـــال ھــاالل 
مىراستىن  ئــۇ  ۋارىــســالرنــىــڭ  بــولــســا، 
بــەھــرىــمــەن بــولــۇشــىــدا ھــېــچــقــانــداق 
چەكلىمە يوقتۇر. ناۋادا مىراس قالغان 
ئارىلىشىپ  ھارام  ياكى  ھارام  پۇل-مال 
مۇنداق  ھۆكمى  ئۇنىڭ  بولسا،  قالغان 

بولىدۇ:

ــغــان  ــال ۋارىــــســــالر ئــۆزلــىــرىــگــە ق
مىراسنىڭ مەنبەسى ھاراق، تاماكا، ئاق 
دېگەندەك  گۆشى  چوشقا  چېكىملىك، 
ياكى  تــاپــقــان  سېتىپ  نــەرســىــلــەرنــى 
ئالدامچىلىق،  ئوغرىلىق، بۇالڭچىلىق، 
يولالر  ھــارام  دېگەندەك  قويمىچىلىق 
ھارام  ئېلىۋالغان  باشقىالردىن  بىلەن 
مالنى  بۇ  بىلسە،  ئىكەنلىكىنى  مــال 
ئۇ  بولمايدۇ.  ئۇالرغا ھاالل  ئىشلىتىش 
بۇ  كېرەك.  قۇتۇلۇشى  چوقۇم  مالدىن 
ھالدا ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئىككىال يول بار 
بولۇپ، بىرى، باشقىالردىن ئېلىۋالغان 
مالنى ئۆز ئىگىسىگە قايتۇرۇپ بېرىش، 
ياكى  تاپالمىسا  ئىگىلىرىنى  مـــال 
ئىكەنلىكىنى  ھەققى  كىملەرنىڭ 
مــۇســۇلــمــانــالر  ئــومــۇمــىــي  بىلمىسە، 
ئىئانە  ئورۇنالرغا  مەنپەئەتلىنىدىغان 

قىلىۋېتىشتۇر. 

بولۇپ،  ھاالل  مەنبەسى  مىراسنىڭ 
يالغانچىلىق،  ئالدامچىلىق،  تىجارەتتە 
كۆز بوياش ۋە يالغاندىن قەسەم قىلىش 
قالغان  قــوشــۇلــۇپ  ھـــارام  ئارقىلىق 
ــداق ھــارامــنــى ھــااللــدىــن  ــۇن بــولــســا، م
ئايرىش قىيىن بولغانلىقتىن، ۋارىسالر 
قىلىنمايدۇ.  مـــەھـــرۇم  مــىــراســتــىــن 
ھارامدىن  ۋە  گۇناھتىن  ۋارىسالر  ئەگەر 
پاكلىنىشنى خالىسا، مىراستىن ئۆزى 
قىسمىنى  قىلغان  تەخمىن  دەپ  ھارام 
يوقسۇلالرغا  يوللىرىغا،  ياخشىلىق 

كۆپ  مىراسنىڭ  ئەگەر  بولىدۇ.  بەرسە 
ھــارام  قىسمىال  ئــاز  ۋە  ھــاالل  قىسمى 
مىراستىن  يــەنــىــال  ۋارىـــســـالر  بــولــســا، 
مەھرۇم قىلىنمايدۇ، مىراستىن تولۇق 
بــەزى  بــار.  ھەققى  بــولــۇش  بەھرىمەن 
ھارامنى  قىسىم  ــاز  ئ ئاشۇ  ئۆلىماالر 
يوللىرىغا  ياخشىلىق  چىقىپ  ئايرىپ 
قــارايــدۇ.  دەپ  كېرەك  قىلىشى  ســەرپ 
ئەمما بۇ توغرىدا بىرلىككە كېلىنگەن 
يۈسۈپ  ئەلالمە  يــوق.  دەلىل  فىقھىي 
ئۆلىماالر  بــەزى  ئوخشىغان  قەرداۋىغا 
قىلىدىغان  ھاالل  ۋارىسالرغا  مىراسنى 
ــومــۇمــىــي  ــىـــڭ مـــىـــقـــدارى ئ ــنـ ــارامـ ھـ
پىرسەنتىدىن   25 يـــۈزدە  مىراسنىڭ 
دېگەنلەرمۇ،  شەرت  بولماسلىقى  ئارتۇق 
ئومۇمىي مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن 
دېگەنلەرمۇ  شەرت  بولماسلىقى  ئارتۇق 
ئىجتىھادىنى  ئــۆز  ھەربىرىنىڭ  ــار.  ب

كۈچلەندۈرىدىغان دەلىللىرى بار«19.

يېتىملەرنىڭ مېلىغا ئارىلىشىپ 
قالغان ھارام مەسىلىسى

يــېــتــىــمــلــەرنــىــڭ ئــىــشــلــىــرىــغــا 
بەزىدە  )ۋەســىــي(  ــادەم  ئـ بولغان  ئىگە 
بانكىدا  پۇل-مېلىنى  يېتىملەرنىڭ 
ــاجــەت بــولــىــدۇ.  ــۇپ ســاقــالشــقــا ھ ــوي ق
ئىشلىرىنى  ئۆزلىرىنىڭ  يېتىملەر 
ــر تــــــەرەپ قــىــاللــىــغــۇدەك يــاشــقــا  ــى ب
ــۇل-  ــىــڭ پ كــەلــگــەنــدە، ۋەســىــي ئــۇالرن
بېرىش  قايتۇرۇپ  ئۆزلىرىگە  مېلىنى 
ئـــۈچـــۈن، پــۇلــنــى بــانــكــىــدىــن ئــالــىــدۇ. 
بىلەن  پـــۇل  ئــەســلــىــدىــكــى  ــدا  ــاغ ــۇ چ ئ
پۇل  ئۆسكەن  بېرى  يىلالردىن  بانكىدا 
قوشۇلۇپ كەتكەن بولىدۇ. بۇ ئەھۋالدا، 

19  قاتارنىڭ »صندوق الزكاة« ناملىق زاكات فوندى 
تەتقىقات دوكالتى،  ئىلمى  بېرىلغان  ئېلىپ  تەرىىپىدىن 

2004- يىلى.
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ئۇنىڭغا كىرىپ  پۇلىنى  يېتىملەرنىڭ 
ــن قـــانـــداق پــاكــالش  ــدى ــارام قــالــغــان ھ

كېرەك؟

ــاۋاب  ــ ــ ئـــۆلـــىـــمـــاالر بـــۇنـــىـــڭـــغـــا ج
»يېتىملەر  ــگــەن:  دې ــداق  ــۇن م بېرىپ 
ــكــى  ــدى ــى ــل ــې ــۇل-م ئـــۆزلـــىـــرىـــنـــىـــڭ پ
مىقدارنى  شۈبھىلىك  ياكى  ھارامنى 
ئايرىغان  ئــاشــۇ  چىقالىسا،  ئــايــرىــپ 
ئومۇمىي  ياكى  يوقسۇلالرغا  مىقدارنى 
ئورۇنالرغا  مەنپەئەتلىك  مۇسۇلمانالرغا 
ئۆزلىرى  ئەگەر  بولىدۇ.  قىلسا  ئىئانە 
پۇل  ئەسلى  بانكىدىن  بىلەلمىسە، 
مىقدارىنى  پۇلنىڭ  ئۆسكەن  بىلەن 
ئاشۇ  بېرىدۇ.  ھېسابالپ  ئۇالر  سورىسا، 
ھېسابالپ بېرىلگەن ئۆسۈم مىقدارىنى 
تەرەپلەرگە  ئېھتىياجلىق  يۇقىرىقى 
ئىئانە قىلىۋەتسە بولىدۇ. ناۋادا مەزكۇر 
يېتىم )ياكى يېتىملەر( يوقسۇل بولۇپ، 
ئۇالرغا زاكات ئېلىش دۇرۇس بولىدىغان 
ئۆزى  پۇلنى  ئۆسكەن  بولسا،  دەرىجىدە 
ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ، ئەمما ئۆسۈمدىن 

قۇتۇلغىنى ئەۋزەلدۇر«20.

پۇل - مېلىغا ھارام قوشۇلۇپ 
قالغان ئادەمگە قىز بېرىشكە 

بوالمدۇ؟
ھــااللــدىــن پـــۇل تــېــپــىــش، ھـــاالل 
ۋە  ــەمــرى  ئ تــائــاالنــىــڭ  ــالــالھ  ئ يېيىش 
كــاپــالــىــتــىــدۇر.  ئائىلىنىڭ  ســاغــالم 
دىيانەتلىك،  بىر مۇسۇلمان  ھەرقانداق 
ئۆتەلەيدىغان  بەختلىك  ۋە  ئەخالقلىق 
قىلىدۇ.  ئـــارزۇ  ئۆيلىنىشنى  بىرىگە 
ئەقىللىق  ۋە  ئەخالقلىق  لوقما  ھاالل 

20  دوكتور ھۈسەين شاھاتەنىڭ »تطهير األرزاق في 
ضوء الشريعة اإلسالمية« ناملىق ئەسىرى، 76- بەت.

پەرزەنتلەرنى يېتىشتۈرۈشنىڭ يولىدۇر. 
شۇڭا، قىز-يىگىتلەرنى ئۆيلەندۈرۈشتە 
قــۇدىــالشــقــۇچــى ھـــەر ئــىــكــكــى تـــەرەپ 
كەسىپ  ھــــاالل  ــنــىــڭ  ــەرەپ ت قـــارشـــى 
يەپ- ھااللدىن  ۋە  قىلىدىغانلىقىغا 
ئەھمىيەت  ئاالھىدە  ئىچىدىغانلىقىغا 
بېرىشى ۋە بۇ ئىشنى سۈرۈشتە قىلىشى 
الزىم. ئەلالمە مۇھەممەد راتىب نابلىسى 
ئېيتقاندەك، »ئەڭ ئېغىر ئىجتىمائىي 
ئوغلىغا  دىيانەتسىز  ئۆزىنىڭ  ــۇم  زۇل
بېرىشكە  ئېلىپ  قــىــز  دىيانەتلىك 

ئۇرۇنۇشتۇر«. 

تاماكا،  ھـــاراق،  چېكىملىك،  ــاق  ئ
ــا گـــۆشـــى دېـــگـــەنـــدەك ھــــارام  ــق ــوش چ
ــەرســىــلــەرنــى ئــېــلــىــپ ســاتــىــدىــغــان،  ن
قــىــمــارخــانــىــالردا، تــانــســىــخــانــىــالردا 
ۋە  ئالدامچىلىق  سودىدا  ئىشلەيدىغان، 
يالغانچىلىق قىلىدىغان، قويمىچىلىق 
دىيانەتلىك  يىگىتلەر  قىلىدىغان 
قىزالرغا خېرىدار بولۇپ كىرسە قانداق 

قىلىش كېرەك؟

يىگىتلەرگە  بۇنداق  ئۆلىماالر  بەزى 
جايالردا  بېرىدىغان  يــۈز  ئىشالر  ــارام  ھ
ھااللدىن  كېچىشنى،  ۋاز  ئىشلەشتىن 
پۇل تېپىش يولىغا كىرىشنى تەۋسىيە 
ۋە  كەچسە  ۋاز  ئــەگــەر  ــم.  الزىـ قىلىش 
ھاالل ئىش قىلىپ پۇل تېپىش يولىغا 
كىرسە، ئۇنىڭغا قىز بېرىشكە بولىدۇ، 
قىلمىسا  قــوبــۇل  نەسىھەتنى  ــاۋادا  ــ ن
ئىشلەشنى  ئورنىدا  ئىش  ئۆزىنىڭ  ۋە 
بىلدۈرسە،  داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى 
دەپ  كېرەك،  بەرمەسلىك  قىز  ئۇنىڭغا 

قارايدۇ.
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ئــىــســالم فــىــقــھــىــي ئــالــىــمــلــىــرى 
يىگىتنىڭ  قىلغۇچى  ــەپ  ــەل ت قــىــز 
بولۇشى  ئەخالقلىق  ۋە  دىيانەتلىك 
بىرلىككە  ئــىــكــەنــلــىــكــىــگــە  ــەرت  ــ شـ
كەرىمدە:  قۇرئان  تائاال  ئالالھ  كەلگەن. 
ِللطَّيَِّباِت( »پاك  َوالــطَّــيِّــبُــوَن  ِللطَّيِِّبَن  )َوالــطَّــيِّــَبــاُت 
ــىــقــتــۇر، پــاك  ــالر پـــاك ئـــەرلـــەرگـــە الي ــال ــاي ئ
ــاك ئــايــالــالرغــا اليــىــقــتــۇر«21 دەپ  ــەر پ ــەرل ئ
كۆرسەتكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
ۋە  دىيانىتىگە  ئۇنىڭ  سىلەر  »ئەگەر 
ئۇالرنى  بولساڭالر،  قايىل  ئەخالقىغا 
شۇنداق  ئەگەر  ئۆيلەندۈرۈڭالر،  دەرھــال 
قىلمىساڭالر، يەر يۈزىدە پىتنە- پاسات 
ۋە چوڭ بۇزغۇنچىلىق تۇغۇلىدۇ«22 دەپ 

كۆرسەتكەن.

21  نۇر سۈرىسى: 26- ئايەت.
22  ئىمام تەبەرانى رىۋايىتى.

ــۇل  ــن پ ــدىـ ــارامـ ــىــڭ ھـ ــىــمــاالرن ــۆل ئ
بەرمەسلىك  قىز  ئادەمگە  تاپىدىغان 
شۇكى،  سەۋەبى  دېگەنلىكىنىڭ  الزىــم 
ئــۆيــلــىــنــىــش ئـــىـــبـــادەتـــتـــۇر. چــۈنــكــى 
ئەمرىدۇر.  تائاالنىڭ  ئالالھ  ئۆيلىنىش 
تۇتقانلىق  ئەمرىنى  تائاالنىڭ  ئالالھ 
ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغانلىقتۇر. ئالالھ 
ھارام  ئىبادەت  قىلىنىدىغان  تائاالغا 
تەرەپتىن  بىر  يەنە  بولمايدۇ.  بىلەن 
ئېيتقاندا، ئاساسى ھارامدىن قۇرۇلغان 
قانداقمۇ  تــائــاال  ئــالــالھ  ئائىلىگە  بىر 

بەرىكەت ئاتا قىلسۇن؟!

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: 
ئوبۇلقاسىم ئەھمەدى.
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ھەمدۇسانا  چەكسىز  تائاالغا  ئالالھ 
پەيغەمبىرىمىز  سۆيۈملۈك  ئېيتىمىز. 
ــغــا،  ــھــىــســســاالم ــەي ــەل ــەد ئ ــمـ ــەمـ ــۇھـ مـ
بارلىق  ۋە  تــاۋابــىــئــاتــلــىــرىــغــا  ئائىلە 
رەھــمــەت  ئالالھنىڭ  ساھابىلىرىگە 
رەببىمىز!  ئى  تىلەيمىز.  ساالمىنى  ۋە 
ــدايـــەت  ــىـ ــزنـــى ھـــــەق ســــۆزگــــە ھـ ــىـ بـ
ھىدايەت  يولغا  تــوغــرا  ۋە  قىلىنغان 
ئالالھىم!  قىلغىن.  قىلىنغانالردىن 
بىزگە پايدىلىق نەرسىلەرنى ئۆگەتكىن 
بىز  نەرسىلەرنى  ئۆگەتكەن  بىزگە  ۋە 
بىزنىڭ  قىلغىن.  پايدىلىق  ئــۈچــۈن 

ئىلمىمىزنى زىيادە قىلغىن، ئامىن.

ۋەلجەمائەت  سۈننەت  ئەھلى  بىز 
ــالر پــۈتــكــۈل  ــانـ ــمـ ــۇلـ ــۇسـ ــان مـ ــغـ ــولـ بـ
پەيغەمبەرلەرنى پەيغەمبەرلىك ماقامىغا 
ئارىسىدا  قەۋمى  يەتكۈزىدىغان،  دەخلى 
قىلىشتىن  ئىشالرنى  ئەيىبلىنىدىغان 
پاك )گۇناھسىز(، دەپ ئېتىقاد قىلىمىز 
مۇشۇ  پــەيــغــەمــبــەرلــەرگــە  پــۈتــكــۈل  ۋە 
ئەقىدە بىلەن قارايمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن 
خىرىستىيانالرنىڭ  بىلەن  يەھۇدىيالر 
ئۆز پەيغەمبەرلىرى ھەققىدىكى نااليىق 
ئۇالرغا  ۋە  قىلىمىز  رەت  گەپلىرىنى 
ئۇالرنىڭ  پەيغەمبەرلەرنى  ئەۋەتىلگەن 

تۆھمەتلىرىگە قارشى قوغدايمىز.  

كۆتۈرۈۋېلىپ  قۇرئاننى  كۈنىمىزدە 
يوقىتىشقا  يىلتىزىدىن  تۈپ  قۇرئاننى 
ئاتالمىش  ــەزى  بـ ــقــان  ــرالۋات ھــازى ئــۇل 
ــەر پـــەيـــغـــەمـــبـــەرلـــەرنـــىـــڭ  ــلـ ــسـ ــەخـ شـ
ــەزى  ب قــىــلــىــپ،  ئــىــنــكــار  پاكلىقىنى 
كۆرسىتىپ  قىلىپ  دەلىل  ئايەتلەرنى 
ــاســاســەن پــەيــغــەمــبــەرلــەر  ــغــا ئ ــان قــۇرئ
مۇسۇلمانالرنىڭ  دەپ  ــەمــەس،  ئ پــاك 
ــتــىــپ بــارىــدۇ.  ــۇزۇۋې ئــەقــىــدىــســىــنــى ب
بــۇنــداق  ياشلىرىمىزنى  مــۇســۇلــمــان 
ئۇالرنى  قوغداش،  پىكىرلەردىن  ئازغۇن 
تــەۋرەنــمــەس،  ھەققىدە  پەيغەمبەرلەر 
ئــۈچــۈن،  ــاشــالش  ب ئەقىدىگە  ســاغــالم 
ھەققىدە  پاكلىقى  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئەتراپلىق مەلۇمات بېرىش ۋە ئاتالمىش 
شەخسلەرنىڭ كەلتۈرگەن دەلىللىرىگە 
ــۆردۈم.  كـ مــۇۋاپــىــق  بېرىشنى  ــە  ــي رەددى
رەددىــيــە بېرىشتىن  ئىنكارچىالرغا 
پاكلىقى  پــەيــغــەمــبــەرلــەرنــىــڭ  ئــــاۋۋال 
ئىپادىلەيدۇ؟  نېمىنى  ســـۆز  ــگــەن  دې
دەلىلى  پاكلىقىنىڭ  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
پاك؟  نېمىلەردىن  پەيغەمبەرلەر  نېمە؟ 
پەيغەمبەر بولۇشتىن ئاۋۋال پاكمۇ ياكى 
كېينمۇ؟ دېگەنلەرنى ئايدىڭالشتۇرايلى.  
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»پەيغەمبەرلەر پاك« دېگەن 
سۆز نېمىنى ئىپادىلەيدۇ؟ 

بىلەن  تــائــاال  ئــالــالھ  پەيغەمبەرلەر 
ئەلچىلەر  ئوتتۇرىسىدىكى  بەندىلەر 
سەرخىلى،  ئىنسانالرنىڭ  ئۇالر  بولۇپ، 
ئەڭ مۇكەممىلىدۇر.  ۋە  ياخشىسى  ئەڭ 
جىسمانىي  تالالپ  ئۇالرنى  تائاال  ئالالھ 
ۋە ئەخالقىي جەھەتتىن ئەڭ مۇكەممەل 
ئــۇالرنــى  قىلغان.  ئىگە  سۈپەتلەرگە 
بەندىلەرگە  شەرىئىتىنى  ئالالھنىڭ 
ۋە  تەدبىقالش  ئەمەلى  ئۇنى  يەتكۈزۈش، 
ئۈچۈن  باشالش  ھىدايەتكە  بەندىلەرنى 

رەھبەر قىلغان. 

ئالالھ  ۋەزىپىسى  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ــىــڭ كــاالمــىــنــى ئــىــنــســانــالرغــا  ــاالن ــائ ت
ۋە  سۆزلىرى  ئىنسانالرنى  يەتكۈزۈش، 
ھىدايەتكە  بىلەن  ھەرىكىتى  ئەمەلىي 
ــاشــالش بــولــغــان ئــىــكــەن، ئــۇالرنــىــڭ  ب
قىلغان ھەربىر سۆزى ۋە ئىشى ئىنسانالر 
تېگىشلىك  ئەگىشىشكە  ئـــۈچـــۈن 

شۇڭا  ئۆرنەكتۇر.   ۋە  ئۈلگە 
جىسمانىي،  پەيغەمبەرلەر 
ۋە  قـــەلـــبـــىـــي  ــي،  ــىـ ــلـ ــەقـ ئـ
ئـــەخـــالقـــىـــي جــەھــەتــتــىــن 

پاكتۇر. 

پەيغەمبەرلەر 
جــىــســمــانــىــي جــەھــەتــتــىــن 
جىسمانىي  ئۇالر  يەنى  پاك. 
مۇكەممەل  ئەڭ  جەھەتتىن 
ئــۇالردا  بولۇپ،  يارىتىلغان 
خور  تەرىپىدىن  كىشىلەر 
كــۆرۈلــىــدىــغــان، ئــاقــســاق-
ــۇر، قـــارغـــۇ،  ــ ــوك ــ چــــــوالق، ت
كۆرۈمسىز دېگەنگە ئوخشاش 
ئــۇالر  بولمايدۇ.  نۇقسانالر 
نەپرەتلىنىدىغان،  كىشىلەر 
كېسەللىكلەرگە  يــامــان  قاچىدىغان 
پەيغەمبەر  ھەقتە  بۇ  بولمايدۇ.  دۇچــار 
َخــْلــِقــي  ــْنـــَت  َأْحـــَسـ }الـــلَّـــُهـــمَّ  ئەلەيھىسساالم: 
مېنىڭ  ئالالھىم!  »ئى  ُخــُلــِقــي{  ــَأْحــِســْن  َف
قىلغاندەك  گـــۈزەل  يارىتىلىشىمنى 
ئــەڭ  جەھەتتىن  جىسمانىي  ــى  ــەن )ي
مۇكەممەل ياراتقاندەك(، ئەخالقىمنىمۇ 

گۈزەل قىلغىن دېگەن«.1

جەھەتتىن  ئەقلىي  پەيغەمبەرلەر 
پـــاك. يــەنــى ئـــۇالر ئــەقــىــل-پــاراســەتــتــە 
ئىنتايىن  سۆزلىرى  ئۆتكۈر،  ناھايىتى 
قــايــىــل قــىــالرلــىــق بـــولـــۇپ، كــاپــىــرالر 
قەتئىي  مۇنازىرىلەردە  بولغان  بىلەن 
مىساللىرى  بۇنىڭ  بولمايدۇ.  مەغلۇپ 
ئىبراھىم  كــۆپــتــۇر.  كــەرىــمــدە  قــۇرئــان 
بىلەن  نــەمــرۇت  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ــەشــكــەن قــىــســســىــســى بۇ  ــل ــرى ــازى ــۇن م
الَّــِذي َحاجَّ  ِإَل  تــَـَر  ﴿َأَلْ  مىسالالردىن بىرى: 
ِإبـَْراِهيُم  ِإْذ قَاَل  اْلُمْلَك   ُ ِإبـَْراِهيَم ِف رَبِِّه َأْن َآَتُه اللَّ
1  ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ۋە ئەلبانى سەھىھ، 

دېگەن. 
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قَاَل  َوُأِميُت  ُأْحِيي  َأاَن  قَــاَل  َومُيِيُت  ُيِْيي  الَّــِذي   َ َربِّ
فَْأِت  اْلَمْشِرِق  ِمَن  ِبلشَّْمِس  يَِْت  اللََّ  فَــِإنَّ  ِإبـَْراِهيُم 
يـَْهِدي  اَل   ُ َواللَّ الَّــِذي َكَفَر  فـَُبِهَت  اْلَمْغِرِب  ِمَن  ِبَا 
توغرىسىدا  ﴿پەرۋەردىگارى  الظَّاِلِمَن﴾  اْلَقْوَم 
مۇنازىرىلەشكەن،  بىلەن  ئىبراھىم 
پادىشاھلىقى  قىلغان  ئاتا  ئالالھنىڭ 
ئۇنى ئىبراھىم بىلەن مۇنازىرىلىشىشكە 
نــەمــرۇد(  )يــەنــى  ئـــادەم  كەلگەن  ئېلىپ 
ــدا  ــانـ ــنــى زامـ ــەي ــڭــمــۇ؟ ئ ــىــدى ــى كــۆرم نـ
ئىبراھىم )ئالالھنىڭ بارلىقىغا دەلىل 
پەرۋەردىگارىم  »مېنىڭ  كۆرسىتىپ(: 
)تىرىكنى(  تىرىلدۈرەلەيدۇ،  )ئۆلۈكنى( 
ــۇ: »مــەنــمــۇ  ــدۇ« دېــــدى. ئـ ــەي ــۈرەل ــت ــۆل ئ
)ئۆلۈكنى( تىرىلدۈرەلەيمەن، )تىرىكنى( 
ئىبراھىم:  ــــدى.  دې ئــۆلــتــۈرەلــەيــمــەن« 
شەرقتىن  كۈننى  ھەقىقەتەن  »ئالالھ 
غەربتىن  ــى  ــۇن ئ ــەن  سـ ــدۇ،  چــىــقــىــراالي
پاكىت  )بۇ  دېــدى.  باققىن«  چىقىرىپ 
قالدى.  ئاچالماي  ئېغىز  كاپىر  ئالدىدا( 
ئالالھ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾2  

جەھەتتىن  قەلبىي  پەيغەمبەرلەر 
ھەسەت،  ئـــاداۋەت،  ــۇالر  ئ يەنى  پاكتۇر. 
بېخىللىق،  رىـــيـــا،  تــەكــەبــبــۇرلــۇق، 
قەلبى  ــوخــشــاش  ئ ئــالــدامــچــىــلــىــقــقــا 

ئىللەتلەردىن پاكتۇر. 

جەھەتتىن  ئەخالقىي  پەيغەمبەرلەر 
چوقۇنۇش،  بۇتقا  ــۇالر  ئ يەنى  پاكتۇر. 
ئىچىش،  ھــــاراق  ــۆزلـــەش،  سـ يــالــغــان 
ئادەم ئۆلتۈرۈش، زۇلۇم قىلىش،  ناھەق 
ۋە  ــامــان  ي يېقىنلىشىشتەك  زىــنــاغــا 
ئالالھ  قىلمايدۇ.  ئىشالرنى  بىشەم 
ُخُلٍق  َلَعلى  ﴿ َوِإنَـّـــَك  دېگەن:  مۇنداق  تائاال 
َعِظيٍم ﴾ ﴿سەن ھەقىقەتەن كاتتا ئەخالق 

ئۈستىدىسەن﴾3

2  بەقەرە سۈرىسى: 258- ئايەت.
3  نۇن سۈرىسى 3- ئايەت.

پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئېيتقاندا  يىغىپ 
ئۇالرنى  تائاالنىڭ  ئالالھ  بولۇشى،  پاك 
جىسمانىي ۋە ئەخالقىي تەرەپتىن ئەيىب 
ئالالھ  ساقلىشىدۇر.  گۇناھالردىن  ۋە 
گۇناھلىق  پەيغەمبەرلەرنى  تائاالنىڭ 
ئــۇالرنــى  ساقلىشى،  قىلمىشالردىن 
قىلىپ  ئىشلىيەلمەيدىغان  گــۇنــاھ 
ياخشىلىق  يــاكــى  ياراتقانلىقىدىن 
قىلغانلىقىدىن  مــەجــبــۇر  قىلىشقا 
ئىنسانىي  ئۇالرنىڭمۇ  بەلكى  ئەمەس، 
ماھىيىتى باشقا ئىنسانالرغا ئوخشايدۇ؛ 
ۋە  سىناق  ئۇخاليدۇ،  ئىچىدۇ،  يــەيــدۇ، 
لېكىن  بولىدۇ.  دۇچــار  ئىمتىھانالرغا 
قىلمىشالردىن  گۇناھلىق  ئۇالرنىڭ 
غالىپ  ئۈستىدىن  نەپسى  پاكلىقى 
كېلىش ۋە شەيتانغا ئەل بولماسلىقتەك 
ئىرادە ۋە سەۋر–تاقەتلىك بۇلۇش بىلەن 
ئالالھ  جانابىي  چۈنكى  ئىپادىلىنىدۇ. 
نەپسى-  قەلبىگە  ئــۇالرنــىــڭ  ــى  ــۇالرن ئ
قەتئىي  يېڭىلمەيدىغان  شەيتانغا 
قىلىشتىن  ســەۋر  قاتتىق  ۋە  ئــىــرادە 

ئىبارەت مەنىۋى كۈچ ئاتا قىلغان.

پەيغەمبەرلەرنىڭ پاكلىقىنىڭ 
دەلىلى: 

ئەقلىي  پاكلىقىغا  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ۋە نەقلىي دەلىللەرنى كەلتۈرىمىز:

پەيغەمبەرلەرنىڭ پاكلىقىغا نەقلىي 
دەلىللەر:

گۇناھقا  ئىنساننى  ــل:  ــىـ 1- دەلـ
ــار:  ــە بـ ــەرسـ ــان ئــىــكــكــى نـ ــغ ــدى ــاشــالي ب
يامانلىققا  بىرى  يەنە  شەيتان  بىرى 
بۇيرۇيدىغان نەپس. ئالالھ تائاال قۇرئان 
پەيغەمبەرلەرنى  شەيتانالرنىڭ  كەرىمدە 
قىلىپ  بايان  ئازدۇرالمايدىغانلىقىنى 
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مۇنداق دەيدۇ: ﴿قَاَل َربِّ ِبَا َأْغَويـَْتِي أَلُزَيَِّننَّ َلُْم 
 ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـُْهُم  ِف اأْلَْرِض َوأَلُْغِويـَنَـُّهْم َأمْجَِعَن 
ُمْسَتِقيٌم  َعَليَّ  ِصــَراٌط  َهــَذا  َقــاَل    اْلُمْخَلِصَن 
َمِن  َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ  َلَك  لَْيَس  ِعَباِدي  ِإنَّ   
ئېيتتى:  ﴿ئىبلىس  ــاِويــَن﴾  ــَغ اْل ِمـــَن  َــَعــَك  اتَـّــبـ
گۇمراھ  مېنى  ســەن  >پــەرۋەردىــگــارىــم! 
ئادەم  يۈزىدە  يەر  ئۈچۈن،  قىلغانلىقىڭ 
ئەلۋەتتە  )گــۇنــاھــالرنــى(  بالىلىرىغا 
ئۇالرنىڭ  كۆرسىتىمەن،  چىرايلىق 
ئــازدۇرىــمــەن.  ئەلۋەتتە  ھەممىسىنى 
بەندىلىرىڭال  تالالنغان  پەقەت  ئۇالردىن 
ئۇالرنى  )يــەنــى  مۇستەسنا  بۇنىڭدىن 
>بۇ  ئېيتتى:  ئالالھ  ئازدۇرالمايمەن(<. 
مەن ساقالشقا تېگىشلىك توغرا يولدۇر. 
مېنىڭ  )يەنى  بەندىلىرىمگە  مېنىڭ 
ئازدۇرۇشقا(  بەندىلىرىمنى  تالالنغان 

سېنىڭ كۈچۈڭ يەتمەيدۇ<..﴾4 

بوۋىسى  شەيتاننىڭ  ئــايــەتــتــە  ــۇ  ب
ــۈن  ــۈتـ ــىــڭ پـ ــىــســن ــل ــب ــى ــان ئ ــ ــغ ــ ــول ــ ب
ئــىــنــســانــالرنــى ئــازدۇرىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى 
بەندىلەرنى  تــالــالنــغــان  بـــەزى  ــەقــەت  پ
ئازدۇرالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇنىڭ 
تائاال  ئالالھ  بەندىلەرنىڭ  ئۇ  ســەۋەبــى 
تەرىپىدىن مەخسۇس قوغدىنىلغانلىقى 
تائاالنىڭ  ئــالــالھ  دېــمــەك،  ئــۈچــۈنــدۇر. 
ئالالھ  بار،  بەندىلىرى  مەخسۇس  بەزى 
ئــازدۇرۇشــىــدىــن  شەيتاننىڭ  ــى  ــۇالرن ئ
گۇناھقا  ئــۇالرنــى  شەيتان  قــوغــدايــدۇ؛ 
باشلىيالمايدۇ. شۇڭا ئۇالر پاك بولۇپ، 
گۇناھ ئىشالرنى قىلمايدۇ. بۇ تالالنغان 
تائاال  ئالالھ  بۇنىڭغا  كىم؟  بەندىلەر 
مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ: ﴿َكٰذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه 
اَءۜ ِانَُّه ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْخَل۪صَن﴾ »بىز  السُّوَء َواْلَفْحشَٓ
ئىشتىن  ۋە سەت  يۇسۇفنى گۇناھتىن 
ئەنە شۇنداق ساقلىدۇق، شۈبھىسىزكى، 
يـــــۇســـــۇف بـــىـــزنـــىـــڭ تـــالـــالنـــغـــان 

4  ھىجر سۈرىسى: 39-42- ئايەتلەر.

ئايەتتە  بۇ  ئىدى.«5  بەندىلىرىمىزدىن 
ئالالھ تائاال يۇسۇف ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بەندىلەردىن  ئازدۇرالمايدىغان  شەيتان 
پاكلىق  قىلدى.  بايان  ئىكەنلىكىنى 
ــاق  ــورت ــغــەمــبــەرلــەرنــىــڭ ئ ــەي پـــۈتـــۈن پ
بىر  ئــۈچــۈن  شۇنىڭ  خۇسۇسىپىتى. 
پەيغەمبەر ئۈچۈن ئېيتىلغان بۇ سۈپەت 
ئوخشاش  ئۈچۈن  پەيغەمبەرلەر  پۈتكۈل 

ئىشلىتىلىدۇ. 

ئۈلگە  ئــىــنــســانــالرغــا  دەلـــىـــل:   -2
ئۇنىڭغا  ئىنسانالرنىڭ  ۋە  بولۇشقا 
ئەگىشىشىگە پەقەت پاك بولغان زاتالر 
دەيــدۇ:  مۇنداق  تائاال  ئالالھ  اليىقتۇر. 
ِلَمْن  ــَوٌة َحَسَنٌة  ُأْسـ َرُســـوِل اللَِّ  َلُكْم ِف  ﴿لَــَقــْد َكــاَن 
َــْرُجــو اللََّ َوالْـــيـَـــْوَم اْلَِخـــَر َوذََكـــَر اللََّ َكــِثــيًا﴾  َكــاَن يـ
﴿سىلەرگە ـ ئالالھنى، ئاخىرەت كۈنىنى 
ياد  كــۆپ  ئالالھنى  ۋە  قىلغان  ئۈمىد 
ئەلۋەتتە  رەســۇلــۇلــالھ  ـ  ئەتكەنلەرگە 

ياخشى ئۈلگىدۇر.﴾6

بۇ ئايەتتىكى »ياخشى ئۈلگە« دېگەن 
رەسۇلۇلالھنىڭ  مەنىسى:  سۆزنىڭ 
ــرى، قــىــلــغــان ئــىــشــلــىــرى  ــ ــى ــ ــۆزل ــ س
ئۇنىڭ  بولۇپ،  ھۆججەت  ئۈممىتىگە 
قىلغان  ۋە  قىلىش  ئەمەل  سۆزلىرىگە 
الزىم،  ئەگىشىش  ئۇنىڭغا  ئىشلىرىدا 
پاك  پەيغەمبەر  ئەگەر  بولىدۇ.  دېگەن 
بولمىسا، گۇناھ-مەسىيەت قىلىدىغان 
ئۈلگە  ياخشى  باشقىالرغا  قانداق  ئادەم 
ۋە  سۆزلىرى  ئۇنىڭ  قانداق  بوالاليدۇ؟! 

قىلغان ئىشلىرى ھۆججەت بولىدۇ؟! 

3- دەلىل: ئالالھ تائاال پەيغەمبەرگە 
مــۇنــداق  ــۇيــرۇپ  ب قىلىشنى  ئىتائەت 
 ﴾ دېدى: ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِْذِن اللَِّ
پەقەت  پەيغەمبەرنى  قانداق  ھەر  ﴿بىز 

5  يۇسۇف سۈرىسى: 24- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
6  ئەھزاب سۈرىسى: 21- ئايەت.
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ئىتائەت قىلىنىش ئۈچۈنال ئەۋەتتۇق﴾7 
فـََقْد  الــرَُّســوَل  يُِطِع  ﴿َمــْن  دېدى:  يەنە مۇنداق 
َأطَاَع اللََّ﴾ ﴿كىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت 
ئىتائەت  ئــالــالھــقــا  ــۇ  ئ قــىــلــىــدىــكــەن، 
تائاال  ئالالھ  يەردە  بۇ  قىلغان بولىدۇ.﴾8 
قىلىشنىڭ  ئىتائەت  پەيغەمبەرگە 
بــىــلــدۈردى.  ئىكەنلىكىنى  شەرتسىز 
گۇناھ  بولمىسا،  پاك  پەيغەمبەر  ئەگەر 
بولسا،  خاتالىشىدىغان  ئىشلەيدىغان، 
ئىتائەت  شەرتسىز  ئۇنىڭغا  ــداق  قــان
گۇناھ  ئــەگــەر  بــولــىــدۇ؟  پـــەرز  قىلىش 
ئىشلەيدىغان ئادەمگە شەرتسىز ئىتائەت 
قىلىڭ دېسە، ئۇنىڭدىن سادىر بولغان 
دېگەنلىك  ئەگىشىڭ  گۇناھالرغىمۇ 
ــدا پــەيــغــەمــبــەرگــە  ــاغـ ــۇ چـ بـــولـــىـــدۇ. ئـ
ئەگەشكەنلىك قانداق ئالالھقا ئىتائەت 

قىلغانلىق بولىدۇ؟

4- دەلىل: ئالالھ تائاال رەھبەرلىك ۋە 
گۇناھكارالرغا  مەنسىبىنى  ئۈلگىلىك 
قىلىپ  ئــېــالن  بەرمەيدىغانلىقىنى 
مۇنداق دېدى: ﴿َوِإِذ ابـْتـََلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت 
فََأتَُّهنَّ قَاَل ِإّنِ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَِّي 
ۋاقتىدا  ﴿ئۆز  الظَّاِلِمَن﴾  َعْهِدي  يــَـَنــاُل  اَل  َقــاَل 
قانچە  بىر  پەرۋەردىگارى  ئىبراھىمنى 
تەكلىپلىرى(  شەرىئەت  )يەنى  ئەمرلەر 
بىلەن سىنىدى، ئىبراھىم ئۇالرنى بەجا 
»سېنى  ئۇنىڭغا:  ئــالــالھ  كــەلــتــۈردى. 
قىلىمەن«  رەھبەر  كىشىلەرگە  چوقۇم 
دېدى، ئىبراھىم: »مېنىڭ بىر قىسىم 
دېدى.  قىلساڭ«  رەھبەر  ئەۋالدىمنىمۇ 
قىلىش(  ــەر  )رەھــب »مېنىڭ  ــالــالھ:  ئ
ئېرىشەلمەيدۇ«  زالــىــمــالر  ئەھدەمگە 

دېدى.﴾9 

7  نىسا سۈرىسى: 64- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
8  نىسا سۈرىسى: 80- ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

9  بەقەرە سۈرىسى: 124- ئايەت.

ــىـــك  ــەرلـ ــبـ بــــۇ ئـــايـــەتـــتـــىـــكـــى رەھـ
ئۇنىڭغا  ــۇپ،  ــولـ بـ پــەيــغــەمــبــەرلــىــك 
ئېرىشەلمەيدىغانلىقى  زالىمالرنىڭ 
سۆزى  »زالــىــم«  ئىپادىلەندى.  ئېنىق 
قۇرئان كەرىمدە ھەرخىل گۇناھكارالرنى 
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. چۈنكى ھەر قانداق 
ياكى  ئۆزىگە  يــا  ئىشلىگۈچى  گــۇنــاھ 
بۇ  قىلغۇچىدۇر.  زۇلـــۇم  باشقىالرغا 
ھەرخىل  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئايەتمۇ 
ئىكەنلىكىگە  پـــاك  گـــۇنـــاھـــالردىـــن 

دەلىلدۇر. 

ھـــەدىـــس  ۋە  كـــەرىـــمـــدە  قــــۇرئــــان 
پاك  پەيغەمبەرلەرنىڭ  شــەرىــپــلــەردە 
بىز  بــار.  دەلىللەر  كۆپ  ئىكەنلىكىگە 
بۇنىڭ بىلەن كۇپايە قىلىمىز. خۇالسە 
پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئېيتساق،  قىلىپ 
دەلىل  ئەقلىي  ھــەم  ئىكەنلىكى  پــاك 
بىلەن ھەم قۇرئان كەرىمنىڭ ئايەتلىرى 
بولۇپ،  ھەقىقەت  ئىسپاتالنغان  بىلەن 
پەيغەمبەرلەرنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىش 
كەلتۈرۈشنىڭ  ئىمان  پەيغەمبەرلەرگە 
سۈننەت  ئەھلى  بىز  پارچىسىدۇر.  بىر 
مۇسۇلمانالر  بــولــغــان  لــجــەمــائــەت  ۋە 

مۇشۇنداق ئېتىقاد قىلىمىز. 

بولۇشتىن  پەيغەمبەر  پەيغەمبەرلەر 
ئىلگىرىمۇ پاك بوالمدۇ؟ ياكى پەيغەمبەر 

بولغاندىن كېيىن پاك بوالمدۇ؟ 

ئالىملىرى  ــاالم  ــ ك ئــىــلــمــى  ــەزى  ــ ب
پەيغەمبەرلەرنىڭ پەيغەمبەر بولۇشتىن 
ئىشلىشى  گۇناھالرنى  بەزى  ئىلگىرى 
دەيــدۇ.  جائىزدۇر،  جەھەتتىن  ئەقلىي 
ئىلگىرى  بولۇشتىن  پەيغەمبەر  يەنى 
ھــــــاالل-ھــــــارام دەيـــدىـــغـــان ھــۆكــۈم 
سادىر  ئۇالردىن  ئۈچۈن،  بولمىغانلىقى 
ھېسابالنمايدۇ.  گۇناھ  ئىشالر  بولغان 
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

نەزىرىدە:  ئۆلىماالرنىڭ  سانلىق  كۆپ 
پەقەت  مۇباھتۇر،  ئەسلى  ئىشنىڭ  ھــەر 
گۇناھ  ئىشال  چەكلەنگەن  شەرىئەتتە 
ئاساسەنمۇ  بۇنىڭغا  قارايدۇ.  دەپ  بولىدۇ، 
پەيغەمبەرلىك كېلىشتىن بۇرۇن چەكلىمە 
پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئۈچۈن،  بولمىغانلىقى 
گــۇنــاھ  ئــــاۋۋال  بولۇشتىن  پــەيــغــەمــبــەر 

ئىشلىشى ئەقىلغا ئۇيغۇندۇر. 

لېكىن »ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن 
بويىچە،  قــائــىــدە  دېــگــەن  ــزدەش«  ــىـ ئـ
كۆزدىن  ھاياتىنى  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ــەچــۈرگــەن ۋاقــتــىــمــىــزدا، ئــۇالرنــىــڭ  ك
ھەر  ئىلگىرىمۇ  بولۇشتىن  پەيغەمبەر 
تۈرلۈك گۇناھالردىن پاك ئىكەنلىكىنى 
كۆرىمىز. چۈنكى پەيغەمبەرلەر پەيغەمبەر 
پەيغەمبەردەك  ئىلگىرىمۇ  بولۇشتىن 
ئېسىل  ئىچىدە  ــى  ــەۋم ق يــاشــىــغــان، 
كىشىلىكى  ئۇلۇغ  ۋە  سالىھ  ئەخالقى، 
ــىــلــەن تـــونـــۇلـــغـــانـــدۇر. مــەســىــلــەن:  ب
مەككە  ئەلەيھىسساالمنى  مۇھەممەد 
ئىلگىرى  بولۇشتىن  پەيغەمبەر  خەلقى 
مۇھەممەد«  ئىشەنچلىك  ۋە  »راسچىل 
پەيغەمبەر  تائاال  ئالالھ  ئاتايتتى.  دەپ 
ئــوچــۇق  دەۋەتـــنـــى  ئەلەيھىسساالمغا 
پەيغەمبەر  بۇيرۇغاندا،  بېرىشقا  ئېلىپ 
ساپا  ۋەسەللەم  ئەلەيھى  سەللەلالھۇ 
تېغىغا چىقىپ تۇرۇپ، مەككە خەلقىنى 
چاقىرغان ۋە توپالشقان خەلققە: »ئەگەر 
ئارقىسىدا  تاغنىڭ  >بۇ  سىلەرگە  مەن 
ھۇجۇم  سىلەرگە  قوشۇن  دۈشمەن  بىر 
مېنىڭ  دېسەم،  كېلىۋاتىدۇ<  قىلىپ 
دېگەن.  ئىشىنەمسىلەر؟«  سۆزۈمگە 
ئىشىنىمىز،  »ئەلبەتتە  خەلق  پۈتۈن 
سەن قەتئىي يالغان گەپ قىلمايسەن« 
ــغــەمــبــەر  ــەي ــەن. شـــۇنـــىـــڭـــدەك پ ــ ــگ ــ دې
ئىچىدە  خەلقى  مەككە  ئەلەيھىسساالم 

ئادەم  ھەممە  مەككىدە  تارقالغان،  كەڭ 
ئىشالرنىڭ  ــان  ــام ي كــەتــكــەن  ــۈپ  ــۆن ك
ھاياتىدا  ئەمەس.  قىلغان  ھېچبىرىنى 
ئۆز  ھالبۇكى  قىلمىغان،  سەجدە  بۇتقا 
خەلق  پۈتكۈل  باشالپ  ئائىلىسىدىن 
ــدى. تـــوي تــۆكــۈنــلــەردە  ــى ــەرەس ئ ــپ ــۇت ب
ساپا  كەيپى  ئىچىشىپ  ھــاراق-شــاراپ  
قېتىلمىغان.  ئىشالرغا  قىلىدىغان 
ھېچكىمنى  سۆزلىمىگەن،  يــالــغــان 
قىلمىغان.  خىيانەت  ئالدىمىغان، 
سەللەلالھۇ  پەيغەمبەر  خەلق  پۈتكۈل 
كۆرەتتى،  ياخشى  ۋەسەللەمنى  ئەلەيھى 
مەسلىھەت  ئۇنىڭدىن  ھۆرمەتلەيتتى، 
مەسلىھىتىنى  ــەرگــەن  ب ســورايــتــتــى، 

قوبۇل قىالتتى. 

ــال: ســالــىــھ  ــســ ــ ــى ــ يــــەنــــە بـــىـــر م
پەيغەمبەر  قەۋمىگە  ئەلەيھىسساالم 
چوقۇنۇشنى  بۇتالرغا  قەۋمىنى  بولۇپ، 
تاشالپ بىر ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈشكە 
﴿قَـــالُـــوا  ئۇنىڭغان  قەۋمى  چاقىرغاندا، 
ــَذا أَتــَـنـْــَهــااَن  َي َصــالِــُح َقــْد ُكــْنــَت ِفيَنا َمــْرُجــوًّا قــَـْبــَل َه
سالىھ!  ﴿ئــى  َآَبُؤاَن﴾  ــُد  ــبُـ ــْعـ يـَـ ــا  ــ َم ــَد  ــبُـ ــْعـ نـَـ َأْن 
ئۈمىد  ئارىمىزدا  بۇرۇن سەن  بۇنىڭدىن 
بۇ  ــەنــى  )ي ئىدىڭ  كىشى  قىلىنغان 
دەۋىتىڭدىن بۇرۇن ئارىمىزدا چوڭ ئادەم 
بىزنى  قىالتتۇق(،  ئۈمىد  بولۇشۇڭنى 
كەلگەن  چوقۇنۇپ  بوۋىلىرىمىز  ـ  ئاتا 
بۇتالرغا چوقۇنۇشتىن توسۇمسەن؟..﴾10 
ــمــە سالىھ  كــەرى ــى  ــەت ــاي ئ بـــۇ  ــگـــەن.  دېـ
ئــەلــەيــھــىــســســاالمــنــىــڭ پــەيــغــەمــبــەر 
ئىچىدە  قەۋمى  ئىلگىرى  بولۇشتىن 
كىشى  كۆرىلىدىغان  ياخشى  قــانــداق 
ئىنسانالر  كۆرسىتىدۇ.  ئىكەنلىكىنى 
ئىشالرغا  ــامــان  ي ھــەرخــىــل  ئــۆزلــىــرى 
ــۈزەل  ــۈپ كــەتــكــەن بــولــســىــمــۇ، گـ ــۆن ك
ئۆزىنى  ئىشالردىن  يامان  ئەخالقلىق، 

10  ھۇد سۈرىسى: 62- ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
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كۆرىدۇ.  ياخشى  كىشىنى  تارتىدىغان 
مــۇشــۇنــداق  مــانــا  پەيغەمبەرلەر  پــۈتــۈن 
ھەر  ئىلگىرىمۇ  بولۇشتىن  پەيغەمبەر 
تۈرلۈك گۇناھالردىن پاك ۋە مەسۇم ئىدى.

ئەقلىي دەلىللەر:

ئەۋەتىشتىن  1- پەيغەمبەرلەرنى 
ھىدايەتكە  ئىنسانالرنى  مــەقــســەت، 
توسۇپ،  ئىشالردىن  گــۇنــاھ  بــاشــالش، 
ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا چاقىرىش ۋە 
بۇ ئىشالردا پەيغەمبەرلەرنى ئىنسانالرغا 
پەيغەمبەرلەر  يەنى  قىلىشتۇر.  ئۈلگە 
بولۇپ،  ئەلچىلىرى  تائاالنىڭ  ئالالھ 
ئــالــالھــنــىــڭ ئــەمــرى-پــەرمــانــلــىــرىــنــى 
ئــۇالرنــى  ۋە  ــەتــكــۈزىــدۇ  ي كىشىلەرگە 
توغرا  بولغان  مۇستەقىم«  »سىراتى 
ئــۇالرغــا  كىشىلەر  ــدۇ.  ــاشــالي ب يــولــغــا 
ۋە  كــىــرىــدۇ  يــولــغــا  ــرا  ــوغ ت ئەگىشىپ 
بەجا  قـــانـــداق  ئــەمــرىــنــى  ئــالــالھــنــىــڭ 
ئۆگىنىدۇ.  ئـــۇالردىـــن  كــەلــتــۈرۈشــنــى 
ئەلچىلىرى  تائاالنىڭ  ئــالــالھ  ئــەگــەر 
بولغان پەيغەمبەرلەر ئالالھتىن ئېلىپ 
كەلگەن تەلىماتالرغا خىالپلىق قىلىپ، 
ئىنسانالرنى چاقىرغان ھىدايەت يولىدا 
ئۇالرنىڭ  ئىنسانالر  ماڭمىسا،  ئۆزلىرى 
ــىــڭ  ــۇالرن ــگــە ئــىــشــەنــمــەيــدۇ. »ئ ســۆزى
ــىــدى،  ــســا ئ ــول ــرا ب ــوغـ ــىــرى تـ ــل ــگــەن دې
دەپ،  بوالتتى«  ئەمەل قىلغان  ئۆزلىرى 
ئەگەشمەيدۇ،  يولغا  چاقىرغان  ــۇالر  ئ
قىلىپ  ئەلچى  ئۇالرنى  بىلەن  شۇنىڭ 

ئــەۋەتــىــشــنــىــڭ مــەقــســىــتــى ئــەمــەلــگــە 
ــدۇ. شــۇنــىــڭ ئــۈچــۈن ئــالــالھ  ــاشــمــاي ئ
بەندىلىرىگە  ۋە  ھېكمىتى  تائاالنىڭ 
پەيغەمبەرلەرنىڭ  رەھمىتى  بولغان 
)مەسۇم(  پــاك  گۇناھتىن  ھــەرقــانــداق 

بولۇشىنى تەقەززا قىلغان. 

ئالالھنىڭ   2- پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ــنـــى تـــەبـــلـــىـــغ قــىــلــىــشــتــىــن  ــرىـ ــەمـ ئـ
قىلىپ  ئىسالھ  كىشىلەرنى  باشقا 
مۇسلىھلىق(  ــى  ــەن )ي تــەربــىــيــىــلــەش 
قىلىپ  مــۇنــداقــچــە  ــار.  ــ ب ۋەزىــپــىــســى 
ئالالھنىڭ  پەيغەمبەرلەر  ئېيتقاندا، 
بىرگە  بــىــلــەن  ــكــۈزۈش  ــەت ي ئــەمــرىــنــى 
ئىنسانالرنىڭ  قىلىش،  ئىجرا  ئۇنى 
ئــۇالرغــا  ۋە  ــتــىــش  ــۈزى ت ــىــنــى  ــەھــۋال ئ
بۇ  ــار.  ب ۋەزىپىسى  بولۇش  يولباشچى 
ئەڭ  كامالەتتە  ئىنسانىي  ۋەزىپىگە 
سۆزلىرىدە  چىققان،  دەرىجىگە  يۇقىرى 
خاتالىقتىن  ئىش-ھەرىكەتلىرىدە  ۋە 

پاك كىشىلەر اليىقتۇر. 

پەيغەمبەرلەرگە  تــائــاال  ئــالــالھ   -3
ئىتائەت قىلىشنى پەرز قىلىپ: ﴿َي أَيُـَّها 
الَّــِذيــَن َآَمــنُــوا َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطــيــُعــوا الــرَُّســوَل﴾ ﴿ئى 
ئىمان ئېيتقان زاتالر!  ئالالھقا ئىتائەت 
ئىتائەت  پەيغەمبەرگە  ۋە  قىلىڭالر 
پاك  پەيغەمبەرلەر  دېــدى.  قىلىڭالر﴾11 
خاتالىشىدىغان،  چاغدا  ئۇ  بولمىسا، 
كىشىلەرگە  ئــىــشــلــەيــدىــغــان  ــاھ  ــۇن گ
ئۇالرنىڭ قىلغىنىنى  ئىتائەت قىلىپ 
شۇڭا  قالىدۇ.  بولۇپ  دېگەن  قىلىڭالر 
ــُد  ــ ُأرِي ــا  ــ ﴿َوَمـ قەۋملىرىگە:  پەيغەمبەرلەر 
َعــْنــُه﴾ ﴿سىلەرنى  أَنـْــَهــاُكــْم  َمــا  ِإَل  ُأَخــالِــَفــُكــْم  َأْن 
خىالپلىق  سىلەرگە  ئىشتا  توسقان 
جاكارلىغان.  دەپ  قــىــلــمــايــمــەن...﴾12 
ــۈچــۈن پــەيــغــەمــبــەرلــەر ھــەر  شــۇنــىــڭ ئ

11  نىسا سۈرىسى: 59- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
12  ھۇد سۈرىسى: 88- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.



46

ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ۋە  پاك  گۇناھ-مەسىيەتلەردىن  تۈرلۈك 
مەسۇمدۇر. 

پەيغەمبەرلەر چوڭ 
گۇناھالردىنال پاكمۇ ياكى 

كىچىك گۇناھالردىنمۇ پاكمۇ؟     
پەيغەمبەرلەر  دېگەندەك،  باشتا  بىز 
ئىلگىرى  بولۇشتىن  پەيغەمبەر  مەيلى 
تەرىپىدىن  ئىنسانالر  كېيىن،  مەيلى 
قىلغان  ئىشنى  ئۇ  ئەيىبلىنىدىغان، 
كۆرىدىغان  يامان  ئىنسانالر  كىشىنى 
بارلىق چوڭ-كىچىك گۇناھالردىن پاك 
قىلسا  باشقىالر  ئەمما  مەسۇمدۇر.  ۋە 
ئۇششاق  بـــەزى  بولمايدىغان،  گــۇنــاھ 
دەپ  توغرا  ياكى  ئۇنتۇغانلىق  ئىشالرنى 
مۇمكىن.  تاشلىشى  قىلىپ  ئــويــالپ 
كېيىن  بولغاندىن  پەيغەمبەر  ئــەگــەر 
ئالالھ  بولسا،  سادىر  ئىش  بىر  بۇنداق 
ئاگاھالندۇرىدۇ،  دەرھــال  ئۇالرنى  تائاال 
بۇنى  تۈزۈتىۋالىدۇ.  ئىشالرنى  ئۇ  ئــۇالر 
تېخىمۇ  ئۆتكەندە  رەددىيەگە  تــۆۋەنــدە 
ئېنىق بايان قىلىمىز. مانا بۇ بىزنىڭ 
پەيغەمبەرلەر ھەققىدىكى ئەقىدىمىز ۋە 

كۆز قارىشىمىز.

پەيغەمبەرلەرنىڭ پاكلىقىنى 
ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ 
سەپسەتىلىرىگە رەددىيە:

پەيغەمبەرلەرنىڭ پاكلىقىنى ئىنكار 
ھەدىسنى  بىلەن  ئالدى  قىلغۇچىالر 
ــانــدا  ــانــدىــن قــۇرئ ئــىــنــكــار قــىــلــىــدۇ، ئ
ئايەتلەرنى  پەيغەمبەر ھەققىدە كەلگەن 
پارچىالپ ئېلىپ، ئۆز خاھىشى بويىچە 
كەرىم  قــۇرئــان  گۇيا  قىلىپ،  تەپسىر 
ئەمەسلىكىنى  پاك  پەيغەمبەرلەرنىڭ 

تۆۋەندە  كۆرسىتىدۇ.  دەپ  ئىسپاتاليدۇ، 
بىر  ســەپــســەتــىــلــىــرىــدىــن  ئـــۇالرنـــىـــڭ 

نەچچىسىگە رەددىيە بىرىمىز: 

ئالالھنىڭ  ئەلەيھىسساالم  ئادەم   -1
ئالالھ  قىلىپ،  خىالپلىق  ئەمرىگە 
دەرەخنىڭ  قىلغان  مەنئى  يېيىشنى 
ئۇنى  بولغان.  ئاسى  يــەپ،  مېۋىسىنى 
ئالالھ  بولىدۇ؟  دېگىلى  پــاك  قــانــداق 
تائاال مۇنداق دېگەن: ﴿فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن 
قَاَل َي َآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُْلِد َوُمْلٍك اَل 
 فََأَكَل ِمنـَْها فـََبَدْت َلَُما َسْوَآتـُُهَما َوَطِفَقا  يـَبـَْلى 
َيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَنَِّة َوَعَصى َآَدُم رَبَُّه فـََغَوى 
 ثَّ اْجتـََباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى﴾ ﴿شەيتان 
ئادەم!  »ئى  قىلىپ:  ۋەسۋەسە  ئۇنىڭغا 
ئۆلمەيدىغان  ئادەم(  يېگەن  )مەن  ساڭا 
دەرەخنى ۋە زاۋال تاپماس پادىشاھلىقنى 
ئۇ  ئۇالر  دېدى.  قويايمۇ؟«  كۆرسىتىپ 
شۇنىڭ  يېدى،  مېۋىسىنى  دەرەخنىڭ 
ئېچىلىپ  ئەۋرەتلىرى  ئۇالرنىڭ  بىلەن 
)دەرەخلىرىنىڭ(  جەننەت  ئۇالر  قالدى، 
ــرى بـــىـــلـــەن ســـەتـــرى  ــىـ ــلـ ــاقـ ــۇرمـ ــوپـ يـ
ئـــادەم  كىرىشتى،  قىلىشقا  ئــــەۋرەت 
خىالپلىق  )ئەمرىگە(  پەرۋەردىگارىنىڭ 
قىلدى، شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئازدى. ئاندىن 
ئۇنىڭ  تاللىدى،  ئۇنى  ــگــارى  ــەرۋەردى پ
ئۇنى  ۋە  قىلدى  قــوبــۇل  تەۋبىسىنى 

ھىدايەت قىلدى.﴾13

جاۋاب: ھەزرىتى ئادەم ئەلەيھىسساالم 
تۇنجى ئىنسان بولۇپ، ئۇنىڭ جەننەتكە 
مەنئى  جەننەتتە  ۋە  كــىــرگــۈزۈلــۈشــى 
يەپ  مېۋەسىنى  دەرەخنىڭ  قىلىنغان 
چىقىرىلىش  جەننەتتىن  سېلىپ 
قىسسىسىنى توغرا چۈشىنىش ئۈچۈن 
ھېكمىتىنى  يارىتىلىش  ئىنساننىڭ 
ئالەمدىكى  بۇ  كېلىدۇ.  توغرا  بىلىشكە 

13  تاھا سۈرىسى: 120-121-122- ئايەتلەر.
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ــالــالھ تــائــاالغــا  بــارلــىــق مــەۋجــۇداتــالر ئ
قىلىدۇ  ئىتائەت  ھالدا  ئىختىيارسىز 
ھەمدە  ۋە  تەسبىھ  ئۇلۇغالپ  ئۇنى  ۋە 
ئېيتىپ تۇرىدۇ. ﴿ُتَسبُِّح َلُه السََّمَواُت السَّْبُع 
َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَْمِدِه﴾ 
ئۇالردىكى  ۋە  زېمىن  ـ  ئاسمان  ﴿يەتتە 
ــاك دەپ  ــ پ ــالھــنــى  ــال ئ ــالر  ــات ــۇق ــل ــەخ م
قانداقلىكى  )كائىناتتىكى(  بىلىدۇ، 
دەپ  پاك  ئالالھنى  بولمىسۇن،  نەرسە 
ئالالھنىڭ  )يــەنــى  مــەدھــىــيــىــلــەيــدۇ 
ئالالھ  ســۆزلــەيــدۇ(..﴾14  ئۇلۇغلۇقىنى 
ئىستىكى  ئۆز  ۋە  ئىختىيارى  ئۆز  تائاال 
بــىــلــەن ئــالــالھــنــى تـــونـــۇپ ئــىــتــائــەت 
يارىتىشنى  مەخلۇق  بىر  قىلىدىغان 
مەخلۇقنىڭ  يېڭى  بۇ  قىلدى.  ئىرادە 
تــالــالپ،  زېمىننى  ــۈچــۈن  ئ ياشىشى 
ــۇ زېــمــىــنــدا ئــۇنــىــڭ ھــايــاتــى ئــۈچــۈن  ب
كېرەكلىك بارلىق نەرسىلەرنى يارىتىپ 
پەرىشتىلەرگە:  ئاندىن  قىلدى.  تەييار 
اأْلَْرِض  ِف  َجــاِعــٌل  ِإّنِ  ِلْلَمَلِئَكِة  رَبُّــَك  ــاَل  َق ﴿َوِإْذ 
خەلىپە  بىر  يەر-يۈزىدە  ﴿مــەن  ــيــَفــًة﴾  َخــِل
دەپ  يــارىــتــىــمــەن﴾15  ئىنسان(  ــەنــى  )ي
ئىنساننى  بــۇ  ئاندىن  قىلدى.  ئېالن 
ــِذي  ﴿الَـّ بىلدۈردى:  سىنايدىغانلىقىنى 
َأْحَسُن َعَمًل﴾  أَيُُّكْم  لِيـَبـُْلوَُكْم  اْلَمْوَت َواْلََياَة  َخَلَق 
ئەمەلى  قايسىڭالرنىڭ  ﴿ســىــلــەردىــن 
سىناش  ئىكەنلىكىنى  ياخشى  ــەڭ  ئ
ئۈچۈن، ئالالھ ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى 
سىناقنىڭ  ــن  ــدى ــان ئ ــى..«16  ــ ــت ــ ــارات ــ ي
ئىشالرنىڭ  ياخشى-يامان  نەتىجىسىدە 
بولىدىغانلىقىنى  مۇكاپات-جازاسى 
ئېالن قىلدى: ﴿َفَمْن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخيـًْرا يـََرُه 
 َوَمْن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـََرُه﴾ ﴿كىمكى 
قىلىدىكەن،  ئىش  ياخشى  زەررىچىلىك 
كىمكى  كــۆرىــدۇ.  مۇكاپاتىنى  ئۇنىڭ 

14  ئىسرا سۈرىسى: 44- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
15  بەقەرە سۈرىسى: 30- ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

16  مۇلك سۈرىسى: 2- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

قىلىدىكەن،  ئىش  يامان  زەررىچىلىك 
ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ.﴾17 

غايە  ۋە  مــەقــســەت  مــۇشــۇنــداق  مــانــا 
ئىنسان  تۇنجى  يارىتىلغان  بىلەن 
ــەلــەيــھــىــســســاالم  ــى ئــــــادەم ئ ــتـ ــەزرىـ ھـ
ئۇنىڭ  ــاال  ــائ ت ــالھ  ــال ئ يــارىــتــىــلــغــانــدا، 
سەجدە  پەرىشتىلەرنى  ئۈچۈن  شەرىپى 
سەجدە  پەرىشتىلەر  بۇيرىدى.  قىلىشقا 
قىلىپ  بويۇنتاۋلىق  ئىبلىس  قىلدى، 
بــاش  قىلىشتىن  ســەجــدە  ــگــە  ــادەم ئ
ئــەمــرىــنــى بەجا  ئــالــالھــنــىــڭ  تــارتــىــپ 
ئالالھنىڭ  ئۈچۈن،  كەلتۈرمىگەنلىكى 
رەھمىتىدىن مەڭگۈ قوغالندى. شەيتان 
ئادەمدىن  جازاالنغانلىقىنى  ئۆزىنىڭ 
دۈشمەن  ئەۋالدىغا  ۋە  ئۇنىڭغا  كــۆرۈپ، 
بــاشــالپ  مۇشۇنىڭدىن  مــانــا  ــدى.  ــول ب
ئوتتۇرىسىدا  شەيتان  بىلەن  ئىنسان 

مەڭگۈلۈك دۈشمەنلىك باشلىدى. 

ئەلەيھىسساالمنى  ئادەم  تائاال  ئالالھ 
ئۇنى  ئـــاۋۋال  تۇرغۇزۇشتىن  يەريۈزىدە 
جەننەتكە كىرگۈزۈپ، ئۇنىڭدىكى بارلىق 
بولۇشنى،  بەھرىمەن  نازۇنېمەتلەردىن 
مېۋىسىنى  دەرەخــنــىــڭ  بــىــرال  پــەقــەت 
تۇنجى  ــۇ  ب ــرۇدى.  ــۇيـ بـ يېمەسلىكنى 
ئىدى.  سىنىقى  تۈنجى  ئىنساننىڭ 
شەيتان  بولغان  دۈشمىنى  ئادەمنىڭ 
ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئازدۇرۇپ مەنئى 
مېۋىسىدىن  دەرەخــنــىــڭ  قىلىنغان 
يېگۈزدى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئالالھ تائاال 
ئادەم ئەلەيىسساالمنى يارىتىلىشىنىڭ 
يەر- ئاشۇرىدىغان  ئەمەلگە  غايىسىنى 
قۇرئان  ۋەقــە  بــۇ  چــۈشــۈردى.  زېمىنغا 
كەرىمدە ئۈچ يەردە بايان قىلىندى: بەقەرە 
َُما الشَّْيطَاُن َعنـَْها فََأْخَرَجُهَما  سۈرىسىدە: ﴿فََأَزلَّ
ئىككىسىنى  ئۇ  ﴿شەيتان  ــيــِه﴾  ِف ــا َكـــااَن  ِمَـّ
ئۇالرنى  بىلەن  شۇنىڭ  تېيىلدۇردى، 

17   زەلزەلە سۈرىسى: 7-8- ئايەتلەر.
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چــىــقــاردى﴾.18  جەننەتتىن  تــۇرۇۋاتــقــان 
الشَّْيطَاُن  َلَُما  ﴿فـَــَوْســَوَس  سۈرىسىدە  ئەئراف 
َما  ِمْن َسْوَآِتَِما َوقَاَل  َعنـُْهَما  َما ُووِرَي  َلَُما  لِيـُْبِدَي 
نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكواَن َمَلَكْنِ 
َلُكَما  ِإّنِ  َوقَاَسَُهَما    اْلَاِلِديَن  ِمــَن  َتُكواَن  َأْو 
ُهَا ِبُغُروٍر﴾ ﴿شەيتان   َفَدالَّ َلِمَن النَّاِصِحَن 
ئــېــيــتــتــى: ››پــەرۋەردىــگــارىــڭــالرنــىــڭ 
مېۋىسىنى  دەرەخــنــىــڭ  بــۇ  سىلەرگە 
يــېــيــىــشــنــى مــەنــئــى قــىــلــغــانــلــىــقــى 
بــولــۇپ  پــەرىــشــتــە  سىلەرنىڭ  ــەقــەت  پ
)جەننەتتە(  ياكى  كەتمەسلىكىڭالر 
ــۈ تــــــۇرۇپ قــالــمــاســلــىــقــىــڭــالر  ــگ ــەڭ م
››مەن  ئۇالرغا:  ئۈچۈندۇر‹‹. شۇنىڭدەك 
چــوقــۇم ســىــلــەرگــە ســادىــقــمــەن‹‹ دەپ 
ئالدامچىلىق  بـــەردى.  ئىچىپ  قەسەم 
)يۇقىرى  ئۇالرنى  ئارقىلىق  ئۇسۇللىرى 
ــگــە(  ــىــۋى ــۆۋەن مــەرت ــ ــ مــەرتــىــۋىــدىــن ت
بايان  سۈرىسىدىكى  تاھا  چۈشۈردى.﴾19 

يۇقىرىدا ئۆتتى.

شۇنى  ئــايــەتــلــەردىــن  يۇقىرىدىكى 
ئـــادەم  بــولــىــدۇكــى،  كــۆرگــىــلــى  ئېنىق 
بىلەن  ئىرادىسى  ئــۆز  ئەلەيھىسساالم 
خىالپلىق  ئەمرىگە  تائاالنىڭ  ئــالــالھ 
زامانالر  ئــۇزۇن  شەيتاننىڭ  قىلمىدى. 
بىلەن  نــەيــرەڭــلــەر  ھــەرخــىــل  ئــۇنــى 
تائاالنىڭ  ــالھ  ــال ئ ئــاخــىــرىــدا  ئــالــداپ 
مەڭگۈ  ياراتقان  تەبىئىتىدە  ئىنسان 
ــاش ئـــارزۇســـىـــنـــى قــولــلــىــنــىــپ:  ــاشـ يـ
بۇ  سىلەرگە  ››پــەرۋەردىــگــارىــڭــالرنــىــڭ 
يېيىشنى  مــېــۋىــســىــنــى  دەرەخـــنـــىـــڭ 
سىلەرنىڭ  پەقەت  قىلغانلىقى  مەنئى 
كەتمەسلىكىڭالر  ــۇپ  ــول ب پــەرىــشــتــە 
ــۇرۇپ  ــ ــە( مــەڭــگــۈ ت ــت ــەت ــن يــاكــى )جــەن
بىر  يەنە  ئۈچۈندۇر‹‹.   قالماسلىقىڭالر 
قېتىمدا »ئى ئادەم! ساڭا )يېگەن ئادەم( 

18  بەقەرە سۈرىسى: 36- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
19  ئەئراف سۈرىسى: 20-21- ئايەتلەر.

زاۋال  ۋە  دەرەخنى  ئۆلمەيدىغان  مەڭگۈ 
كۆرسىتىپ  پادىشاھلىقنى  تاپماس 
بىلەن  ئادەم  شەيتان  دېدى.  قويايمۇ؟« 
ئىكەنلىكىنى،  دوست  سادىق  ئايالىغا 
ئېيتىپ  كۆيۈنۈۋاتقانلىنى  ــۇالرغــا  ئ
ئــادەم  ــەردە  ي بۇ  بـــەردى.  ئىچىب  قەسەم 
››مــەن  شەيتاننىڭ  ئەلەيھىسساالمغا 
چــوقــۇم ســىــلــەرگــە ســادىــقــمــەن‹‹ دەپ 
تەسىر  بەرگەنلىكى  ئىچىپ  قــەســەم 
بۇ  كۆرسىتىۋاتقان  شەيتان  قىلىپ، 
دەرەخنىڭ ئالالھ مېۋىسىنى يېيىشنى 
ئېسىدىن  ئىكەنلىكىنى  دەرەخ  توسقان 
ئــۈچــۈن  شــۇنــىــڭ  قــويــدى.  چىقىرىپ 
ــاال تــاھــا ســۈرىــســىــدە ئـــادەم  ــائ ــالــالھ ت ئ
ئۇنتۇغانلىقىنى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
يېمىگەنلېكىنى  تۇرۇپ  بىلىپ  ئۇنىڭ 

تەكىتلەپ ئۆتتى. 

ــادەم  ــ ئـ جـــــاۋاب:  ئىككىنچى 
پەيغەمبەر  چــاغــدا  ئــۇ  ئەلەيھىسساالم 
ئەمەس ئىدى، ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى 
قىلغاندىن  پۇشايمان  سېلىپ  ــەپ  ي
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تەۋبە  ئۇنىڭغا  تــائــاال  ئــالــالھ  كېيىن، 
قىلىپ خاتالىقىنى يۇيۇشنى ئۆگەتتى، 
ھەتتا تەۋبە قىلىدىغان سۆزلەرنى تەلىم 
بەردى: ﴿فـَتـََلقَّى َآَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه 
التَـّوَّاُب الرَِّحيُم﴾ ﴿ئادەم پەرۋەردىگارىدىن  ُهَو 
)يــەنــى  ــالــدى  ئ تــەلــىــم  ســـۆز  بىرقانچە 
دۇئا  ئوقۇيدىغان  ئۈچۈن  قىلىش  تەۋبە 
ئۇنىڭغا ئىلھام ئارقىلىق بىلدۈرۈلدى(، 
ئالالھ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى. 
ئالالھ ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل 
ناھايىتى  )بەندىلىرىگە(  قىلغۇچىدۇر 
ئەلەيھىسساالم  ئــادەم  مېھرىباندۇر.﴾20 
ئۇنىڭ  ئــالــالھ  قىلدى،  تــەۋبــە  ــال  دەرھـ
تــەۋبــىــســىــنــى قـــوبـــۇل قــىــلــىــپ ئــۇنــى 
يارىتىلىش  ئەسلى  قىلىپ،  پەيغەمبەر 
مەقسىتى بولغان يەر يۈزىگە چۈشۈردى. 
ــىــڭ  ــەن شـــۇڭـــا تـــاھـــا ســۈرىــســىــدە ۋەق
ئۇنى  پەرۋەردىگارى  ﴿ئاندىن  ئاخىرىنى: 
قوبۇل  تەۋبىسىنى  ئۇنىڭ  تاللىدى، 
قىلدى.﴾   ھــىــدايــەت  ئــۇنــى  ۋە  قىلدى 

دېگەن ئايەت بىلەن تاماملىدى. 

ـــادەم  ــ ــ دېــــــمــــــەك، بـــــۇ ۋەقـــــــــــەدە ئ
دەخلى  پاكلىقىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
يۈز بەرگىنى  مەسىلە  بىر  يېتىدىغان 

يوق. 

ئــالــالھ  ئــەلــەيــھــىــســســاالم  ــۇھ  نـ  -2
قــۇتــۇلــدۇرۇشــنــى  ئوغلىنى  ــاالدىــن  ــائ ت
مېنىڭ  »ئـــوغـــلـــۇم  قــىــلــىــپ  تـــەلـــەپ 
تائاال  ئــالــالھ  دېـــدى.  ئەھلىمدىندۇر« 
سېنىڭ  »ئــۇ  بېرىپ:  جــاۋاب  ئۇنىڭغا 
ئەھلىڭدىن ئەمەس« دېدى. دېمەك، نۇھ 
يالغان  تائاالغا  ئالالھ  ئەلەيھىسساالم 
ئېيتقان بولدى. يالغان ئېيتقان كىشى 

قانداق پاك بولىدۇ؟ 

20  بەقەرە سۈرىسى: 37- ئايەت. 

تولۇق  ئايەتنى  بىلەن  ئالدى  جاۋاب: 
ئوقۇيايلى: ﴿َواَنَدى نُوٌح رَبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِي 
َأْحَكُم اْلَاِكِمَن  َوأَنْــَت  َوْعــَدَك اْلَقُّ  َأْهِلي َوِإنَّ  ِمْن 
 قَاَل َي نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـُْر 
َأِعُظَك  ِإّنِ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك  لَْيَس  َما  َتْسأَْلِن  َفَل  َصاِلٍح 
اْلَاِهِلَن﴾ ﴿نۇھ پەرۋەردىگارىغا  ِمَن  َتُكوَن  َأْن 
ئوغلۇم  »پەرۋەردىگارىم!  قىلىپ:  دۇئــا 
ئىدى  ئائىلەمدىكىلەردىن  مېنىڭ 
)سەن ماڭا ئۇالرنىڭ نىجات تېپىشىنى 
ۋەدەڭ  سېنىڭ  ئىدىڭ(،  قىلغان  ۋەدە 
ئەلۋەتتە ھەقتۇر، سەن ھەقىقەتەن ئەڭ 
دېــدى.  قىلغۇچىسەن«  ھۆكۈم  توغرا 
ئــۇ)مــەن  ــۇھ!  نـ »ئـــى  ئېيتتى:  ــالــالھ  ئ
قىلغان(  ۋەدە  تېپىشىنى  نــىــجــات 
ئۇنىڭ  ئــەمــەس،  ئائىلەڭدىكىلەردىن 
ئەمەلى ياماندۇر، سەن ئېنىق بىلمىگەن 
مەن  سورىمىغىن،  مەندىن  نەرسەڭنى 
سېنىڭ جاھىلالردىن بولماسلىقىڭنى 

نەسىھەت قىلىمەن«﴾ 21.

ــداق: ئــالــالھ تــائــاال تۇپان  ــۇن ۋەقـــە م
ئەلەيھىسساالمنىڭ  نـــۇھ  بــولــغــانــدا 
قۇتقۇزىدىغانلىقىنى  ئائىلىسىنى 
ئەلەيھىسساالم  نۇھ  ئىدى.  بىلدۈرگەن 
ئوغۇللىرىدىن  چىققاندا،  كېمىگە 
ئۇ  چۈنكى  ئۇنىمىدى.  چىققىلى  بىرى 
ئەلەيھىسساالم  نۇھ  بۇنى  ئىدى،  كاپىر 
ســۇدا  ئــۇ  بىلەن  شۇنىڭ  بىلمەيتتى. 
ئالدىدا  كۆزى  ئوغلىنىڭ  بولدى.  غەرق 
نۇھ  كۆرگەن  بولۇۋاتقانلىقىنى  غــەرق 
ــىــق مــېــھــرى- ــل ئــەلــەيــھــىــســســاالم دادى
ــا  ــاالغ ــائ ــالھ ت ــالـ ــىــلــەن ئـ شــەپــقــىــتــى ب
ئەزاسى  بىر  ئائىلىسىنىڭ  ئوغلىنىڭ 
تائاالنىڭ  ــالــالھ  ئ ۋە  ئىكەنلىكىنى 
ۋەدە  قۇتقۇزىدىغانلىقىغا  ئائىلىسىنى 
قىلدى.  دۇئــا  ئېيتىپ  بەرگەنلىكىنى 
نۇھ ئەلەيھىسساالم يالغان ئېيتمىدى. 

21  ھۇد سۈرىسى: 45-46- ئايەتلەر.
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ئائىلىسىدىن  ئۇنىڭ  ئوغلى  چۈنكى 
بىرى ئىدى. لېكىن ئۇ كاپىر بولغانلىقى 
ئۈچۈن ئالالھ تائاال نۇھ ئەلەيھىسساالمغا 
ــۇر ئــوغــلــىــنــىــڭ قــۇتــقــۇزۇشــنــى  ــەزكـ مـ
ئەزالىرىنىڭ  ئائىلە  قىلغان  ۋەدە 
چۈنكى  كىرمەيدىغانلىقىنى،  ئىچىگە 
ئەمەسلىكىنى  مــۇســۇلــمــان  ئــۇنــىــڭ 
ــاال  ــائ ــالـــالھ ت ــدۈردى. دېـــمـــەك، ئـ ــلـ ــىـ بـ
ئائىلەڭنى  ئەلەيھىسساالمغا  نـــۇھ 
ــســىــدە  ــەن، دېــگــەن ۋەدى ــم ــدۇرى ــۇل ــۇت ق
بولغانالرنى  مۇسۇلمان  ئائىلىسىدىن 
ئەلەيھىسساالم  نۇھ  قىلغان،  مەقسەت 
ھاالك  بولۇپ،  كاپىرالردىن  ئوغلىنىڭ 
كىشىلەردىن  تېگىشلىك  بولۇشقا 
ئۈچۈن،  بىلمىگەنلىكى  ئىكەنلىكىنى 
قۇتۇلدۇرۇشىنى  ئۇنى  تائاالغا  ئالالھ 
نۇھ  ۋەقـــەدە  بــۇ  قىلغان.  دۇئـــا  تىلەپ 
دەخلى  پاكلىقىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
يۈز  ئىش  گــۇنــاھ  بىر  يــەتــكــۈزىــدىــغــان 

بەرگىنى يوق. 

ئــەلــەيــھــىــســســاالم  ئــىــبــراھــىــم   -3
ئۇنىڭ  ئــايــەتــلــەر  كــەلــگــەن  ھــەقــقــىــدە 
ئىككىلەنگەنلىكىنى،  ئــىــمــانــىــدا 
ئــېــتــىــقــاد  دەپ  رەبـــبـــىـــم  يــۇلــتــۇزنــى 
ۋاز  ئۇنىڭدىن  ئاندىن  قىلغانلىقىنى، 
ئېتىقاد  دەپ  رەببىم  ئاينى  كېچىپ 
ۋاز  ئۇنىڭدىنمۇ  ۋە  قىلغانلىقىنى 
ئېتىقاد  دەپ  رەببىم  كېچىپ قۇياشنى 
ئېتىقادتا  بىلدۈرىدۇ.  قىلغانلىقىنى 
بۇنداق تەرەددۇت قىلىش ئالالھقا شېرىك 
كەلتۈرگەنلىكتۇر. پۈتكۈل مۇسۇلمانالر 
ئەڭ  كەلتۈرشنىڭ  شېرىك  ئالالھقا 
چوڭ گۇناھ ئىكەنلىكىدە ئىتتىپاقتۇر. 
دېمەك، ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم چوڭ 
قانداق  ئۇ  تۇرسا،  گۇناھ سادىر قىلغان 

پاك بولىدۇ؟ 

دەيــدۇ:  مۇنداق  تائاال  ئالالھ  جــاۋاب: 
َآِلًَة  َأْصَناًما  أَتـَتَِّخُذ  َآَزَر  أِلَبِيِه  ِإبـَْراِهيُم  قَاَل  ﴿ َوِإْذ 
 وََكَذِلَك نُِري  ِإّنِ َأرَاَك َوقـَْوَمَك ِف َضَلٍل ُمِبٍن 
ِمَن  َولَِيُكوَن  َواأْلَْرِض  السََّماَواِت  َمَلُكوَت  ِإبـَْراِهيَم 
رََأى َكوَْكًبا  اللَّْيُل  َعَلْيِه  َجــنَّ  فـََلمَّا    اْلُموِقِنَن 
  قَاَل َهَذا َربِّ فـََلمَّا َأَفَل قَاَل اَل ُأِحبُّ اْلَِفِلَن 
فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر َبزًِغا قَاَل َهَذا َربِّ فـََلمَّا َأَفَل قَاَل 
  يـَْهِدِن َربِّ أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالَِّن  لَِئْن َلْ 
َأْكبـَُر  َهَذا  َربِّ  َهَذا  قَاَل  َبزَِغــًة  الشَّْمَس  فـََلمَّا رََأى 
ــْت قَـــاَل َي قـَـــْوِم ِإّنِ بَـــِريٌء ِمَّــا تُــْشــرُِكــوَن  َــَل ــا َأفـ فــَـلَــمَّ
السََّماَواِت  َفَطَر  لِــلَّــِذي  َوْجــِهــَي  ــْهــُت  َوجَّ ِإّنِ   
﴿ئۆز  ــْشــرِِكــَن﴾  ــُم اْل ِمـــَن  َأاَن  َوَمـــا  َحــِنــيــًفــا  َواأْلَْرَض 
ۋاقتىدا، ئىبراھىم ئۆز ئاتىسى ئازەرگە: 
مەن  قىلىۋاالمسەن؟  مەبۇد  »بۇتالرنى 
ھــەقــىــقــەتــەن  قــەۋمــىــڭــنــى  ۋە  ســېــنــى 
دېدى  كۆرۈمەن«  گۇمراھلىقتا  ئېنىق 
بارىسىدا(  )تــەۋھــىــد  ئىبراھىمنىڭ 
بولۇشى  ئىشەنگۈچىلەردىن  قەتئىي 
ئۈچۈن، بىز ئىبراھىمغا ئاسمانالرنىڭ، 
كۆرسەتتۇق  ئاجايىپلىرىنى  زېمىننىڭ 
قاراڭغۇلۇقى  كېچىنىڭ  ئىبراھىم 
ــر يـــۇلـــتـــۇزنـــى كــــۆرۈپ  ــى بـــاســـقـــانـــدا ب
)قەۋمىنىڭ سۆزىنى دەلىل كەلتۈرۈپ، 
»بۇ  ئــۈچــۈن(:  قىلىش  مــات  ــى  ــۇالرن ئ
مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر« دېدى. يۇلتۇز 
پېتىپ  »مـــەن  كــېــتــىــۋىــدى،  پېتىپ 
ــى يــۇلــتــۇزالرغــا  ــەن كــەتــكــۈچــىــلــەرنــى )ي
ياقتۇرمايمەن«  قىلىشنى(  ئىبادەت 
تۇغقانلىقىنى  ئــايــنــىــڭ  ئـــۇ  ــدى.  ــ دېـ
پەرۋەردىگارىمدۇر«  مېنىڭ  »بۇ  كۆرۈپ: 
دېــــــدى. ئــــاي پــېــتــىــپ كــېــتــىــۋىــدى، 
ھىدايەت  مېنى  پەرۋەردىگارىم  »ئەگەر 
قىلمىغان بولسا، مەن چوقۇم ئازغۇچى 
بولىدىكەنمەن«  قــاتــارىــدا  قەۋمنىڭ 
دېدى. ئۇ قۇياشنىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى 
پەرۋەردىگارىمدۇر،  مېنىڭ  »بۇ  كۆرۈپ: 
قۇياش  دېدى.  چوڭدۇر«  ھەممىدىن  بۇ 
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پېتىپ كېتىۋىدى، ئۇ ئېيتتىكى: »ئى 
قەۋمىم! مەن ھەقىقەتەن سىلەر شېرىك 
كەلتۈرگەن مەبۇدالردىن ئادا ـ جۇدامەن. 
دىــنــالردىــن  باتىل  ھــەقــىــقــەتــەن،  مــەن 
ئاسمانالرنى،  بـــۇرۇلـــۇپ،  دىنغا  ھــەق 
مەن  يۈزلەندىم،  زاتقا  ياراتقان  زېمىننى 

مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن«﴾22.

ئالالھ  ئەلەيھىسساالم  ئىبراھىم 
ئىكەنلىكىگە،  ئىالھ  يېگانە  تائاالنىڭ 
ئالالھ تائاالنىڭ پۈتۈن كامال سۈپەتلەرگە 
ئەيىب  بارلىق  ۋە  ئىكەنلىكىگە  ئېگە 
مـــۇنـــەززەھ  ۋە  پـــاك  نــۇقــســانــالردىــن  ۋە 
بۇ  ئىشىنەتتى.  چىن  ئىكەنلىكىگە 
ئىمانىدا قىلچە شۈبھە ۋە ئىككىلىنىش 
ئەلەيھىسساالم  ئىبراھىم  ئىدى.  يوق 
چوقىنىدىغان  يۇلتۇزالرغا  بــۇتــالرغــا، 
ــائــاالغــا ئىمان  ت ــالــالھ  ئ بــىــر قــەۋمــنــى 
كەلتۈرۈشكە چاقىراتتى. ئۇالرغا يۇلتۇز، 
نەرسىلەرنىڭ  باشقا  ۋە  قــۇيــاش  ئــاي، 
ئەقلىي  بواللمايدىغانلىقىنى  ئىالھ 
ئىسپاتالش  كۆرسىتىپ  بىلەن  دەلىل 
ــۈچــۈن مــۇشــۇ ئــۇســۇلــنــى قــولــالنــدى.  ئ
ــەقــلــى بــويــىــچــە ئــۇالرغــا  ئـــۇالرنـــىـــڭ ئ
ــۈپ  ــۆرۈن ئــوخــشــاش ئــىــشــەنــگــەنــدەك ك
بىر- ئەقىدىسىنى  ئۇالرنىڭ  تـــۇرۇپ، 
ــالپ تــاشــلــىــدى ۋە  ــاقـ ــاچـ بـــىـــرلـــەپ پـ
ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنى،  ئىالھنىڭ 
نەرسىلەرنىڭ  چــوقــۇنــۇۋاتــقــان  ــۇالر  ئـ
يوق  ئىالھنىڭ  ئۆزگىرىدىغانلىقىنى، 
بولمايدىغانلىقىنى، ئۇالر چوقۇنۇۋاتقان 
يوقىلىدىغانلىقىنى  نەرسىلەرنىڭ 
ــىــڭ ئــىــالھ  ــەرن ــل ــەرســى ــۇ ن دېـــمـــەك، بـ

بواللمايدىغانلىقىنى كۆرسەتتى. 

ئەلەيھىسساالمنىڭ  ئــىــبــراھــىــم 
ئەقلىگە  مۇشرىكالرنىڭ  قىلغىنى 
ئۇالرنىڭ  بىلەن  ئۇسۇل  بىر  ئۇيغۇن 

22  ئەنئام سۈرىسى: 76-79- ئايەتلەر. 

ئوتتۇرىغا  بۇزۇقلىقىنى  ئېتىقادىنىڭ 
چــىــقــىــرىــش ئـــۈچـــۈن ئــىــشــلــەتــكــەن 
ــۇپ،  ــول ب ئـــۇســـۇل  بــىــر  ھېكمەتلىك 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم  ئۇنىڭدا 
ــاكــى  شـــىـــرك كــەلــتــۈرگــەنــلــىــكــى ي
ــىــالھــلــىــقــىــدا شـــەك  ــڭ ئ ــى ــن ــالھ ــال ئ
قىلغانلىقى يوق. ئەكسىچە ئالالھ تائاال 
ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان ئەقىل-پاراسەت ۋە 
ھېكمەت بىلەن مەخلۇقاتالرنىڭ ئىالھ 
ئېنىق  ناھايىتى  بواللمايدىغانلىقىنى 

بىر شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقاردى. 

ئــەلــەيــھــىــســســاالم  ئــىــبــراھــىــم   -4
ــچــى ۋەقــــــە:  ــن ــى ــكــك ــى ھـــەقـــقـــىـــدە ئ
بۇتالرنى  ئەلەيھىسساالم  ئىبراھىم 
قىلدى،  قــەســەم  چاقىدىغانلىقىغا 
تاشالپ،  چېقىپ  بۇتالرنى  ئەمەلىيەتتە 
پـــەقـــەت ئـــەڭ چـــوڭ بــۇتــنــى چــاقــمــاي 
ئېسىپ  دولىسىغا  ئۇنىڭ  پالتىنى 
كېلىپ  ئىنسانالر  كېيىن  ــدى.  ــوي ق
چېقىپ  مــۇنــداق  كىم  خۇدايىمىزنى 
ئىبراھىم  دېــيــىــشــىــپ،  تــاشــلــىــدى؟ 
ئىبراھىم  دەپ  ئىدى،  دېگەن  چاقىمەن 
ئەلەيھىسساالمنى ئېلىپ كېلىپ: »بۇ 
خۇدالىرىمىزنى سەن چاقتىڭمۇ؟« دەپ 
ئەلەيھىسساالم:  ئىبراھىم  سورىغاندا، 
»ئاۋۇ چوڭ بۇت چاقتى، ئىشەنمىسەڭالر 
يالغان  دەپ  ســوراڭــالر«  ئاشۇنىڭدىن 
گۇناھ  چــوڭ  يالغانچىلىق  ئېيتتى. 
پەيغەمبەر  قىلغان  سادىر  ئۇنى  بولۇپ، 

قانداق پاك بولىدۇ؟

﴿ َوَتللَِّ  بايانى:  ۋەقەلىكنىڭ  جاۋاب: 
  ُــَولُّــوا ُمــْدبِــرِيــَن  أَلَِكــيــَدنَّ َأْصــنَــاَمــُكــْم بــَـْعــَد َأْن تـ
يـَْرِجُعوَن  ِإلَْيِه  َلَعلَُّهْم  َلـُـْم  ِإالَّ َكِبيًا  ُجــَذاًذا  َفَجَعَلُهْم 
َلِمَن الظَّاِلِمَن  ِإنَُّه  فـََعَل َهَذا بَِِلَِتَنا  َمْن   قَاُلوا 
َــًى يَــْذُكــُرُهــْم يــُـَقــاُل َلــُه ِإبـْــَراِهــيــُم  ْعَنا فـ  قَــالُــوا سَِ
ــُنِ الـــنَّـــاِس لَــَعــلَّــُهــْم  ــ ــِه َعــَلــى َأْعـ ــْأتُـــوا بِـ  قَـــالُـــوا فَـ
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َي  بَِِلَِتَنا  َهــَذا  فـََعْلَت  أَأَنْـــَت  قَاُلوا    َيْشَهُدوَن 
 قَاَل َبْل فـََعَلُه َكِبيُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم  ِإبـَْراِهيُم 
 فـََرَجُعوا ِإَل أَنـُْفِسِهْم فـََقاُلوا  ِإْن َكانُوا يـَْنِطُقوَن 
 ثَّ ُنِكُسوا َعَلى رُُءوِسِهْم  ِإنَُّكْم أَنـُْتُم الظَّاِلُموَن 
 قَاَل َأفـَتـَْعُبُدوَن  َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلِء يـَْنِطُقوَن 
  ِمْن ُدوِن اللَِّ َما اَل يـَنـَْفُعُكْم َشيـًْئا َواَل َيُضرُُّكْم 
ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ َأَفَل تـَْعِقُلوَن﴾ 
سىلەر  قــەســەمــكــى،  بــىــلــەن  ﴿ئـــالـــالھ 
چوقۇم  كېيىن  كەتكەندىن  قايتىپ 
)چېقىۋېتىشنىڭ(  بۇتلىرىڭالرنى 
ئىبراھىم  دېدى.  قىلىمەن«  ئامالىنى 
بۇتالرنى چېقىپ پارچەـ  پارچە قىلىۋەتتى، 
)بۇتالرنى  كېلىپ  قايتىپ  ئۇالرنىڭ 
سورىشى  چاققانلىقىنى  كىمنىڭ 
)چاقماي(  بۇتنى  چوڭ  پەقەت  ئۈچۈن( 
قالدۇردى. ئۇالر: »بۇتلىرىمىزنى مۇنداق 
زالىم  ھەقىقەتەن  ئــۇ  كىم؟  قىلغان 
بەزىسى(  )ئــۇالرنــىــڭ  دېـــدى.  ئــىــكــەن« 
يىگىتنىڭ  بــىــر  ئاتلىق  ئىبراھىم 
ئاڭلىغان  ئەيىبلىگەنلىكىنى  ئۇالرنى 
»ئىبراھىمنى  ئـــۇالر:  دېـــدى.  ئــىــدۇق« 
ــىــڭ ئـــالـــدىـــغـــا ئــېــلــىــپ  ــەرن كــىــشــىــل
بۇتالرنى  )ئىبراھىمنىڭ  كېلىڭالر، 
گۇۋاھلىق  ئــۇالر  ئەيىبلىگەنلىكىگە( 
بەرسۇن« دېدى(. ئۇالر: »ئى ئىبراھىم! 
قىلغان  ــداق  مــۇشــۇن بۇتلىرىمىزنى 
»)يــاق(  )ئىبراھىم:  ــدى.  دې سەنمۇ؟« 
شۇنداق  چوڭى  مۇنۇ  ئۇالرنىڭ  بەلكى 
سۆزلىيەلىسە،  ئــۇالر  ئــەگــەر  قىلدى، 
ئۇالرنىڭ  چاققانلىقىنى(  )كىمنىڭ 
دېدى.  بېقىڭالر!«  ســوراپ  ئۆزلىرىدىن 
ئەيىبلەپ: »)سىلەر  ـ بىرىنى  ئۇالر بىر 
ھەقىقەتەن  چــوقــۇنــۇشــتــا(  ــالرغــا  ــۇت ب
ــۇالر  زالــىــمــســىــلــەر« دېــــدى. ئــانــدىــن ئ
باشلىرىنى  )خىجالەتچىلىكتىن( 
تـــــۆۋەن ســېــلــىــپ: »ئـــۇالرنـــىـــڭ گــەپ 
ئــوبــدان  ســەن  قىاللمايدىغانلىقىنى 

بــىــلــىــســەنــغــۇ؟« دېـــــدى. ئــىــبــراھــىــم 
قويۇپ  ئالالھنى  »ســىــلــەر  ئېيتتى: 
يەتكۈزەلمەيدىغان  پايدا  ھېچ  سىلەرگە 
ۋە زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە 
چوقۇنامسىلەر«. سىلەرگە ۋە ئالالھنى 
بۇتالرغا  چوقۇنۇۋاتقان  سىلەر  قويۇپ 

تۈفى! سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟«﴾23 . 

يالغان  ئەلەيھىسساالم  ئىبراھىم 
ــەرەس  ــپـ ــۇتـ ــدى، بـــەلـــكـــى بـ ــى ــم ــت ــي ــې ئ
كاپىرالرنىڭ قانچىلىك ئەخمىقلىقىنى، 
ــيــان  ــە زى ــدا نـ ــايـ ــە پـ ــۇ بــۇتــالرنــىــڭ نـ بـ
قىاللمايدىغان  ئىش  بىر  ھېچقانداق 
قۇرۇق ھەيكەللەر ئىكەنلىكىنى، بۇنداق 
چوقۇنۇشنىڭ  دەپ  خــۇدا  نەرسىلەرنى 
ئىكەنلىكىنى  ھاماقەتلىك  قانچىلىك 
كاپىرالرنى  ۋە  چىقىرىش  ئوتتۇرىغا 
ئىشلىتىشكە  ئەقلىنى  مەسىلىدە  بۇ 
مەجبۇرالش ئۈچۈن، مۇشۇ ھېكمەتلىك 
ــدى. ئــىــبــراھــىــم  ــالنـ ــولـ ــى قـ ــن ــۇســۇل ئ
باشتا  ئۇسۇلى  بۇ  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئۆزلىرىنىڭ  كاپىرالر  يــارىــدى،  ئىشقا 
ئىكەنلىكىنى  ھــامــاقــەت  قانچىلىق 
تائاال  ئــالــالھ  شۇڭا  قىلدى.  ئېتىراپ 
ۋەقەنىڭ داۋامىدا مۇنداق دېدى: ﴿ فـََرَجُعوا 
الظَّاِلُموَن﴾ ﴿ئۇالر  أَنـُْتُم  ِإنَُّكْم  فـََقاُلوا  أَنـُْفِسِهْم  ِإَل 
»)ســىــلــەر  ئــەيــىــبــلــەپ:  بىرىنى  ـ  بــىــر 
ھەقىقەتەن  چــوقــۇنــۇشــتــا(  ــالرغــا  ــۇت ب

زالىمسىلەر« دېدى.﴾24

ئەقلىنى  كـــاپـــىـــرالر  ــۇ  ئـ لــېــكــىــن 
ئىمان  تونۇپ  ھەقىقەتنى  ئىشلىتىپ 
تەتۈرسىگە  ئورنىغا  كەلتۈرۈشنىڭ 
يېنىپ، بۇ بۇتالر سۆزلىيەلمەيدۇ، بۇنى 
سەن بىلىپ تۇرۇپ نېمىشقا ئۇنىڭدىن 
ئىبراھىم  ــدى.  دې دەيــســەن؟  ســوراڭــالر، 
مەقسىدىمۇ،  ئــەلــەيــھــىــســســاالمــنــىــڭ 

23  ئەنبىيا سۈرىسى: 58-63- ئايەتلەر. 
24  ئەنبىيا سۈرىسى: 64- ئايەت. 
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سۆزلىيەلمەيدىغان  بۇتالرنىڭ  ئۇالرغا 
ئىكەنلىكىنى  نــەرســىــلــەر  ــاجــىــز  ئ
ئــېــتــىــراپ قـــىـــلـــدۇرۇش ئـــىـــدى. ئـــۇالر 
ــغــا جــــاۋاب  ــلــىــرى ــال بــۇتــالرنــىــڭ ســوئ
ئېيتقاندىن  بېرەلمەيدىغانلىقىنى 
ئەمەلەيھىسساالم  ئىبراھىم  كېيىن، 
يـَنـَْفُعُكْم  اَل  َمــا  اللَِّ  ُدوِن  ِمــْن  ــُدوَن  ــُب َــْع َــتـ َأفـ قَـــاَل   ﴿
تــَـْعــبُــُدوَن  َولِــَمــا  لَــُكــْم   ُأفٍّ  يَــُضــرُُّكــْم  َواَل  َشيـًْئا 
﴿ئىبراھىم  ــوَن﴾  ــلُـ ــِقـ ــْعـ تـَـ ــَل  ــ ــ َأَف اللَِّ  ُدوِن  ِمــــْن 
قويۇپ  ئالالھنى  »ســىــلــەر  ئېيتتى: 
يەتكۈزەلمەيدىغان  پايدا  ھېچ  سىلەرگە 
ۋە زىيان يەتكۈزەلمەيدىغان نەرسىلەرگە 
چوقۇنامسىلەر«. سىلەرگە ۋە ئالالھنى 
بۇتالرغا  چوقۇنۇۋاتقان  سىلەر  قويۇپ 

تۈفى! سىلەر چۈشەنمەمسىلەر؟«﴾25

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كاپىرالرنى 
ئـــۈچـــۈن،  قــىــلــىــش  دەۋەت  ئــىــمــانــغــا 
بۇتلىرى  قىلىۋالغان  خـــۇدا  ــى  ــۇالرن ئ
ئەقلىنى  ئــويــلــىــنــىــشــقــا،  ھــەقــقــىــدە 
ئىش  ھېچ  قولىدىن  ۋە  ئىشلىتىشكە 
ھەيكەللەرنىڭ  قــۇرۇق  كەلمەيدىغان 
ئۆزلىرىگە  بواللمايدىغانلىقىنى  خۇدا 
ئېتىراپ قىلدۇرۇشقا ئېلىپ بارىدىغان 
مۇشۇنداق بىر يولنى تېپىپ چىققان. 

ئــىــنــكــارچــىــالرنــىــڭ دېــگــىــنــىــدەك، 
ــنــى  ــھــىــســســاالم ــەي ــەل ئـــىـــبـــراھـــىـــم ئ
ئۇلۇغ  بــۇ  دېسەكمۇ،  ئېيتتى  يالغان 
يالغان،  ئېيتىلغان  ئۈچۈن  مەقسەت 
گۇناھمۇ  ۋە  ھېسابالنمايدۇ  يــالــغــان 
پەيغەمبەر  دەلىلى  بۇنىڭ  بولمايدۇ. 
ھەدىسى:  مۇنۇ  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
»ئۈچ ئورۇندا يالغان ئېيتىش ھااللدۇر: 
قىلىش  رازى  ئايالىنى  كىشىنىڭ  ئەر 
ئۇرۇشتا  ئېيتىشى،  يــالــغــان  ئــۈچــۈن 
ئىككى  ۋە  ئېيتىش  يالغان  دۈشمەنگە 

25  ئەنبىيا سۈرىسى: 65-66- ئايەتلەر.

ياراشتۇرۇش  ئوتتۇرىنى  قېرىنداشنىڭ 
ئۈچۈن يالغان ئېيتىش«26 

ئەلەيھىسساالم  ئىبراھىم  دېمەك، 
پاكتۇر، پاكلىقىغا دەخلى يەتكۈزىدىغان 

بىر گۇناھ ئىشلىمىدى. 

5- يەنە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ 
قانداق  ئۆلۈكلەرنى  تــائــاالدىــن  ئــالــالھ 
كۆرسىتىشىنى  تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى 
ــڭ  ــى ــن ــالھ ــال ــڭ ئ ــىـ ــۇنـ ــى، ئـ ــشــ ــ ــورى ــ س
تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىغا  ئۆلۈكلەرنى 
كۆرسىتىدۇ.  قىلغانلىقىنى  شـــەك 
بۇنداق شەك قىلغان كىشى قانداق پاك 

بولىدۇ؟

ئەلەيھىسساالم  ئىبراھىم  جــاۋاب: 
ــڭ ئـــۆلـــۈكـــلـــەرنـــى  ــىـ ــاالنـ ــائـ ــالھ تـ ــ ــال ــ ئ
يېتىدىغانلىقىدا  كۈچى  تىرىلدۈرۈشكە 
ئىبراھىم  چۈنكى  قىلمىدى.  شــەك 
ئــەلــەيــھــىــســســاالم ئـــالـــالھ تــائــاالنــىــڭ 
قــۇدرىــتــىــگــە چــىــن ئــىــشــىــنــەتــتــى. ئۇ 
بۇ  ئىشەنگەن  چىن  قەلبىدە  پــەقــەت 
تەلەپ  كۆرۈشنى  بىلەن  كــۆزى  ئىشنى 
ئۇنىڭغا:  تائاال  ئالالھ  شۇڭا  قىلدى. 
سورىدى.  دەپ  »ئىشەنمەيۋاتامسەن؟« 
»ئەلبەتتە  ئەلەيھىسساالم:  ئىبراھىم 
ــارام  ــ ئــىــشــىــنــىــمــەن، قــەلــبــىــمــنــىــڭ ئ
خااليمەن«  كۆرۈشنى  ئۈچۈن  تېپىشى 
)ئەقلى  ئىلمەليەقىننى  بۇنى  ــدى.  دې
)كۆز  ئەينەليەقىنغا  بىلگەننى(  بىلەن 
دەيمىز.  چىقىرىش  كۆرۈشكە(  بىلەن 
ئۆلۈكلەرنى  ئۇنىڭغا  تائاال  ئالالھ  شۇڭا 
قـــانـــداق تــىــرىــلــدۈرىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى 
ئوقۇيايلى:  ئايەتنى  ئەمدى  كۆرسەتتى. 
اْلَمْوَتى  ُتِْيي  َأِرِن َكْيَف  َربِّ  ِإبـْــَراِهــيــُم  ــاَل  َق ﴿َوِإْذ 
قَاَل  قـَْلِب  لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكْن  بـََلى  قَاَل  تـُْؤِمْن  َأَوَلْ  قَاَل 
قىلغان،  رىۋايەت  تىرمىزى  ئىمام  ھەدىسنى  بۇ    26

ئەلبانى سەھىھ ھەدىس دېگەن. 
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

َفُخْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّْيِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ثَّ اْجَعْل َعَلى 
ــْزًءا ثَّ اْدُعــُهــنَّ يَْتِــيــَنــَك َسْعًيا  ــ ُكـــلِّ َجــَبــٍل ِمــنـْــُهــنَّ ُج
ۋاقتىدا  ﴿ئــۆز  َحــِكــيــٌم﴾  َعـــزِيـــٌز  اللََّ  َأنَّ  ــْم  ــلَـ َواْعـ
ئۆلۈكلەرنى  »پەرۋەردىگارىم،  ئىبراھىم: 
تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى  ــانـــداق  قـ
ــا كــــۆرســــەتــــكــــىــــن« دېـــــــدى.  ــ ــاڭـ ــ مـ
ــى  ــ ــ ــەرن ــ ــ ــل ــ ــ ــۈك ــ ــ ــۆل ــ ــ ئـــــــــالـــــــــالھ: »)ئ

تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىمغا( 
ئىبراھىم:  ــدى.  دې ئىشەنمىدىڭمۇ؟« 
»ئىشەندىم، لېكىن كۆڭلۈم )تېخىمۇ( 
ــى  ــۆرۈشــن ــســۇن ئـــۈچـــۈن )ك ــاپ قـــــارار ت
ئېيتتى:  ئــالــالھ  دېـــدى.  تىلەيمەن(« 
»قــۇشــتــىــن تــۆتــنــى ئــالــغــىــن، ئــۇالرنــى 
ئــۇالرنــى  ــى  ــەن )ي توپلىغىن  ــۆزۈڭــگــە  ئ
پەيلىرىنى  بىلەن  گۆشلىرى  پارچىالپ 
تاغقا  ھەربىر  ئاندىن  ئارىالشتۇرغىن(، 
ئۇالردىن بىر بۆلۈكىنى قويغىن، ئاندىن 
ئالدىڭغا  سېنىڭ  چاقىرغىن،  ئۇالرنى 
بىلگىنكى،  كېلىدۇ«.  چاپسان  ئــۇالر 
ئالالھ غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش 

قىلغۇچىدۇر﴾27.

6- يۈسۈف ئەلەيھىسساالم ھەققىدە 
كەلگەن ئايەت: ﴿ َوَلَقْد َهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَا َلْواَل َأْن 
رََأى بـُْرَهاَن رَبِِّه َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء 
ِإنَُّه ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْخَلِصَن﴾ ﴿ئۇ )يەنى زۈلەيخا( 
قىلىشقا(  )يېقىنچىلىق  يۇسۇفكە 
روشەن  پەرۋەردىگارىنىڭ  باغلىدى،  بەل 
يۇسۇفمۇ  بولسا،  كۆرمىگەن  دەلىلىنى 
ــغــان بــوالتــتــى.  ــول ئــۇنــىــڭــغــا مــايــىــل ب
بــىــز يــۇســۇفــنــى گــۇنــاھــتــىــن ۋە ســەت 
ســاقــلــىــدۇق،  ــداق  شــۇن ئــەنــە  ئىشتىن 
سادىق  بىزنىڭ  يۇسۇف  شۈبھىسىزكى، 

بەندىلىرىمىزدىن ئىدى﴾28.

بۇ ئايەت مىسىر ئەزىزىنىڭ خوتۇنى 
ئەلەيھىسساالم  يــۈســۈف  زۇلەيخانىڭ 

27  بەقەرە سۈرىسى: 260- ئايەت. 
28  يۈسۈف سۈرىسى: 24- ئايەت.

بولغانلىقىنى،  قىلماقچى  زىنا  بىلەن 
ئىشنى  ئۇ  ئەلەيھىسساالممۇ  يۈسۈف 
بايان  بولغانلىقىنى  مايىل  قىلىشقا 
قىلىدۇ. دېمەك، يۈسۈف ئەلەيھىسساالم 

پاك ئەمەس. 

جاۋاب: بۇ ئايەتتە ئالالھ تائاال يۈسۈف 
جىسمانىي  ھــەم  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
جەھەتتىن  ئەخالقىي  ھەم  جەھەتتىن، 
شەكىلدە  بــىــر  ئېنىق  پاكلىقىنى 
بېشىدا  ئــايــەتــنــىــڭ  قــىــلــىــدۇ.  بــايــان 
ئىچكىرىدە  ئۆيىنىڭ  زۇلــەيــخــانــىــڭ 
بــىــر ھــوجــرىــنــى تـــەيـــيـــارالپ، يــۈســۈف 
چاقىرغانلىقىنى،  ئەلەيھىسساالمنى 
ھوجرىغا  ئــەلــەيــھــىــســســاالم  يــۈســۈف 
ئىشىكنى  زۇلــەيــخــا  بىلەن  كىرىشى 
ئەلەيھىسساالمغا:  ــۈســۈف  ي تــاقــاپ، 
كۆرە  قىرائەتكە  بىر  يەنە  كەل«  »بېرى 
ئۆزەمنى  )يــەنــى  كەلدىم  ســاڭــا  »مـــەن 
ئۇ  ئايەتتە  دەيدۇ.  دېدى،  بەردىم(«  ساڭا 
ئىشىكى تاقالغان ھوجرىدا زۇلەيخانىڭ 
ئۆزىگە  ئەلەيھىسساالمنى  ــۈســۈف  ي
تارتىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلغانلىقى 
تەپسىلىي تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ، 
مەنزىرىنى  ئۇ  ئادەمنىڭ  بىر  بار  ئەقلى 
تەسەۋۋۇر قىلىشى تەس ئەمەس. ئۇ چاغدا 
يۈسۈف ئەلەيھىسساالم ئەڭ چوڭ دېگەن 
يېگىت  بىر  ياشالردىكى  بەش  يىگىرمە 
يىگىتنى  بىر  ياشتىكى  مۇشۇ  ئىدى. 
ئىشىكلەرنى  ســوالپ،  ئۆيگە  ئايال  بىر 
تارتىدىغان  ئۆزىگە  ئەر كىشىنى  تاقاپ، 
قىلىپ  قىلىقلىرىنى  ئاياللىق  پۈتۈن 
ياشالردىكى  بەش  يىگىرمە  ئېسىلسا، 
ھــېــچــقــانــداق  ئــۇنــىــڭــغــا  يىگىتنىڭ 
مايىللىقى بولمىسا، ئۇ ئەر جىسمانىي 
ئىقتىدارسىز  ئەيىبلىك،  جەھەتتىن 
ئالالھ  ئۈچۈن  شۇنىڭ  بولىدۇ.  كىشى 
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تـــائـــاال يـــۈســـۈف ئــەلــەيــھــىــســســاالمــنــى 
پاكلىقىنى  ئەيىبلەردىن  مــۇشــۇنــداق 
مۆجىزە  تائاال  ئالالھ  زاماندا  ئەينى  ۋە 
كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇنى گۇناھتىن 
يەنى  بىلدۈردى.  قالغانلىقىنى  ساقالپ 
بىز  مەنىسى:  ئايەتنىڭ  يۇقىرىدىكى 
مۆجىزە كۆرسىتىش ئارقىلىق يۈسۈفنى 
ساقالپ قالمىغان بولساق، زۇلەيخانىڭ 
قاتتىق تەلىۋى ۋە قولالنغا نەيرەڭلىرى 
ئالدىدا يۈسۈفمۇ ئۇنىڭغا مايىل بولۇپ 
قاالتتى. چۈنكى ئۇ جىنسىي ئىقتىدارى 
بــاھــارىــدىــكــى  يــاشــلــىــق  ۋە  كــۈچــلــۈك 
ساقالپ  بىزنىڭ  ئــىــدى.  يېگىت  بىر 
ئايالغا  ئۇ  يۈسۈف  بىلەن  قېلىشىمىز 

مايىل بولمىدى، دېگەن بولىدۇ. 

ــۈف  ــۈسـ ــەك، بــــۇ ۋەقـــــــــەدە يـ ــ ــمـ ــ دېـ
ئەيىبلىنىدىغان  ئــەلــەيــھــىــســســاالم 
يوق. شۇنىڭ  بولغىنى  مايىل  گۇناھقا 
ئـــۈچـــۈن يـــۈســـۈف ئــەلــەيــھــىــســســاالم 
ئالدى  چېغىدا  چىقىدىغان  زىنداندىن 
بىلەن ئۆزىنىڭ پاكلىقىنى ئىسپاتالش 
ھېلىقى  پادىشاھىدىن  مىسىر  ئۈچۈن، 
ــى  ــالرن ــال ــاي قــولــلــىــرىــنــى كــەســكــەن ئ
قىلغان.  تــەلــەپ  تارتىشنى  ســوراقــقــا 
پادىشاھ ئۇ ئايالالرنى سوراققا تارتقاندا، 
ئېتىراپ  گۇناھىنى  ــۆزى  ئـ زۈلــەيــخــا 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  يۈسۈف  قىلىپ، 
مانا  ئــېــيــتــتــى.  ئىكەنلىكىنى  ــاك  پـ
ئەلەيھىسساالمنىڭ  يۈسۈف  مۇشۇمۇ 
ــى، بــۇنــىــڭــغــا قـــارشـــى  ــن ــى ــق ــى ــل ــاك پ
گۇناھقا  دېگىنىدەك  چىققۇچىالرنىڭ 
بۇلۇتسىز  بولمىغانلىقىنى  مايىل 
ئوتتۇرىغا  قــۇيــاشــتــەك  ئاسماندىكى 

قويىدۇ.

شەھەردە  ئەلەيھىسساالم  مۇسا   -7
ــادەم  ئـ ئىككى  بــارغــىــنــىــدا،  كېتىپ 

ــۇســا  ســـوقـــۇشـــۇۋاتـــاتـــتـــى، بـــىـــرى م
جــەمــەتــىــدىــن،  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئىدى.  قىبتى  مىسىرلىق  بىرى  يەنە 
جەمەتىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇسا 
ئەلەيھىسساالمدىن  مۇسا  ئادەم  بولغان 
قــىــلــدى.  تـــەلـــەپ  قىلىشنى  ــاردەم  ــ ــ ي
جەمەتىدىن  ئۆز  ئەلەيھىسساالم  مۇسا 
ــان بــېــســىــپ،  ــ ــان ئـــادەمـــگـــە يـ ــغـ ــولـ بـ
مىسىرلىق قىبتىنى بىر مۇش قويۇپ 
مۇسا  بىلەن  شۇنىڭ  ئــۆلــتــۈرۈۋەتــتــى. 
ئەلەيھىسساالم قاتىل بولدى. قاتىللىق 
پاك دېگەن سۆزگە  بولۇپ،  چوڭ گۇناھ 

زىت كېلىدۇ. 

كەرىمدىن  قــۇرئــان  ۋەقــەنــى  جـــاۋاب: 
َغْفَلٍة ِمْن  اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِن  ئاڭاليلى: ﴿َوَدَخــَل 
ِشيَعِتِه  ِمْن  َهــَذا  يـَْقَتِتَلِن  رَُجَلْنِ  ِفيَها  فـََوَجَد  َأْهِلَها 
َعَلى  ِشيَعِتِه  ِمــْن  الَّــِذي  فَاْستـََغاثَُه  َعـــُدوِِّه  ِمــْن  َوَهــَذا 
الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فـَوََكَزُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيِه قَاَل َهَذا 
ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبٌن * قَاَل َربِّ 
ِإّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِل فـََغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر 
ئاھالىسىدىن  شەھەر  ﴿مۇسا  الـــرَِّحـــيـــُم﴾ 
بولمايدىغان  كۆرگىلى  كىشىنى  ھېچ 
بىر ۋاقىتتا )يەنى چۈشلۈك ئۇيقىدىكى 
شەھەردە  ئۇ  كىردى،  شەھەرگە  چاغدا( 
ئىككى كىشىنىڭ ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى 
ئۆز  بىرى  )ئۇرۇشۇۋاتقانالردىن(  كۆردى. 
ئۇنىڭ  بىرى  يەنە  بولسا،  قەۋمىدىن 
دۈشمىنى ئىدى. ئۆز قەۋمىدىن بولغان 
ئۇنىڭدىن  قارشى  دۈشمىنىگە  ئــادەم 
ياردەم تىلىدى. مۇسا ئۇنى مۇشت بىلەن 
مۇسا  قويدى.  ئۆلتۈرۈپ  ئــۇرۇپ  بىرنى 
ئىشىدۇر،  شەيتاننىڭ  »بــۇ  ئېيتتى: 
ئــازدۇرغــۇچــى  شەيتان  شۈبھىسىزكى، 
ئېيتتى:  مۇسا  دۈشــمــەنــدۇر«.  ئاشكارا 
ھەقىقەتەن  مـــەن  ــارىـــم!  »پـــەرۋەردىـــگـ
ئۆزۈمگە زۇلۇم قىلدىم. ماڭا مەغپىرەت 
مەغپىرەت  ئۇنىڭغا  ئالالھ  قىلغىن«. 
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ناھايىتى  ھەقىقەتەن  ئالالھ  قىلدى، 
ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مەغپىرەت 

مېھرىباندۇر﴾29. 

ــە مــۇســا  ــ ــ ــۇ ۋەق ــ ــن ب ــنــچــىــدى ــىــرى ب
بولۇشتىن  پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم 
ئىككىنچىدىن  ــەن.  ــەرگ ب ــۈز  ي ــۇرۇن  بـ
مىسىرلىقنى  ئۇ  ئەلەيھىسساالم  مۇسا 
ــدى. ئۇ  ــىـ ــۇرمـ ــۈن ئـ ــۈچـ ــۈرۈش ئـ ــتـ ــۆلـ ئـ
بىر- ئادەمنى  ئىككى  ئــۇرۇشــۇۋاتــقــان 
بىرىدىن ئايرىشقا تىرىشقان، مىسىرلىق 
ئۇنىمىغاندىن  ئايرىلغىلى  تىركىشىپ 
ئۇنى  ئەلەيھىسساالم  مۇسا  كېيىن، 
ئــادەم  قويىۋېدى،  بىرنى  بىلەن  مــۇش 
ــە بــىــر مــۇش  ــت ــادەت ــالـــدى. ئ ئـــۆلـــۈپ قـ
دېمەك،  ئۆلمەيدۇ.  ــادەم  ئ بىر  ئۇرغاندا 
مۇسا  ئــۆلــۈشــى  مىسىرلىقنىڭ  ئــۇ 
ئىختىيارىدىن  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بولۇپ،  ئىش  بىر  كۈتۈلمىگەن  سىرت 
يېتىدىغان  دەخلى  پاكلىقىغا  ئۇنىڭ 

بىر گۇناھ ئەمەس. 

مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بۇ ئىشنى »ئۆزىگە زۇلۇم 

قىلغانلىق« دەپ، ئاتىشىنىڭ 
ئۈچ مەنىسى بار: 

ــەرك  ــ بـــىـــرى ئــــــەۋال بــولــغــانــنــى ت
ئۇرماستىن  ئۇنى  يەنى  ئەتكەنلىكى. 
پۇشايمان  دەپ  بوپتىكەن،  ئايرىسام 
بىلەن  ــۇش  مـ بــىــر  ئــۇنــىــڭ  قــىــلــىــش. 

ئۆلىدىغانلىقىنى قەيەردىن بىلسۇن.

يەنە بىرى، ئۇ مىسىرلىقنى ئۆلتۈرۈپ 
قويۇش بىلەن ئۆزىنى زالىم پىرئەۋننىڭ 
شۇڭا  ــولــدى.  ب ئــۈچــراتــقــان  جازاسىغا 
دېمىدى،  قىلدىم،  زۇلــۇم  مىسىرلىققا 

ئۆزەمگە زۇلۇم قىلدىم، دېدى. 
29  سۈرە قەسەس: 15-16- ئايەتلەر. 

ئــۈچــىــنــچــىــســى، »حــــســــنــــات األبـــــــــرار 
ــەزى  ــئـــات املـــقـــربـــن )يــاخــشــىــالرنــىــڭ ب ــيـ سـ
مــۇقــەررەبــلــەرنــىــڭ  ئىشلىرى  ياخشى 
ھېسابلىنىدۇ(«  يامانلىق  ھەققىدە 
ــاســاســەن، مۇسا  ئ قــائــىــدىــگــە  ــەن  ــگ دې
يۈز  مەقسەتسىز  بــۇ  ئەلەيھىسساالم 
ــاپ،  ــات ئ دەپ  زۇلــــۇم  ئىشنى  بـــەرگـــەن 
قىلدى،  تەلەپ  مەغپىرەت  ئالالھتىن 
مەغپىرەت  ئۇنى  دەرھـــال  تائاال  ئالالھ 
قىلىپ، پىرئەۋننىڭ زىيانكەشلىكىدىن 
ساقالپ قالدى. دېمەك، بۇ ۋەقەدە مۇسا 
دەخلى  پاكلىقىغا  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بۇنى  يـــوق.  ــاھ  ــۇن گ بــىــر  يېتىدىغان 
گۇناھ دەپ ئاتاش كېرەك، دېسەكمۇ، ئۇ 
سادىر  ئىلگىرى  بولۇشتىن  پەيغەمبەر 
بولغان كىچىك گۇناھ بولۇپ، پەيغەمبەر 
بولغاندىن كېيىنكى پاكلىقىغا دەخلى 

يەتمەيدۇ. 

ئــەلــەيــھــىــســســاالم  مــۇھــەمــمــەد   -8
دېــدى:  مــۇنــداق  تائاال  ئالالھ  ھەققىدە 
﴿َوَوَجــَدَك َضاالًّ فـََهَدى﴾ ﴿سېنى قايمۇققان 
بۇ  قىلمىدىمۇ؟﴾  ھــىــدايــەت  بىلىپ 
پەيغەمبەر  مەنىسى  زاھىرى  ئايەتنىڭ 
ئەلەيھىسساالمنىڭ پاك ئەمەسلىكىنى، 
ھېس  كەتكەنلىكىنى  ئېزىپ  ئۇنىڭ 

قىلدۇرىدۇ. 

رەددىيە: »قايمۇققان« دەپ تەرجىمە 
قىلىنغان »ضاال« سۆزى قۇرئان كەرىمدە 

بىر نەچچە مەنىدە كېلىدۇ. مەسىلەن:

1- شىرىك، ئازغۇنلۇق، توغرا يولدىن 
مەنىسىدە  كۇفرى  ۋە  كېتىش  ئېزىپ 
كېلىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ﴿َمِن 
َيِضلُّ  َا  فَِإنَّ َضلَّ  َوَمــْن  لِنـَْفِسِه  يـَْهَتِدي  َا  فَِإنَّ اْهَتَدى 
تاپىدىكەن،  ھىدايەت  ﴿كىمكى  َعــَلــيـْــَهــا﴾ 
پايدىسى  تاپقانلىقىنىڭ  ھــىــدايــەت 

ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈندۇر﴾30.
30  ئىسرا سۈرىسى: 15- ئايەت.
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2- ئۇنتۇغان دېگەن مەنىدە كېلىدۇ: 
﴿َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَا فـَُتذَّكَر ِإْحَداُهَا األخرى﴾ ﴿بۇ 
ئىككى ئايالنىڭ بىرسى ئۇنتۇپ قالسا، 

ئككىنچىسى ئېسىگە سالىدۇ﴾31. 

بېكار  قازىنالمىدى،  نەتىجە   -3
كېلىدۇ:  مەنىدە  دېگەن  كەتتى،  بولۇپ 
نـَْيا﴾ ﴿قىلغان  ﴿الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِف اْلََياِة الدُّ
ــۇپ كــەتــكــەن  ــول ئــەمــەلــلــىــرى بــىــكــار ب

كىشىلەردۇر.﴾32

4- يوق بولۇپ كەتتى دېگەن مەنىدە 
ــْم َمــا َكــانُــوا يـَـــْفـــتـَـــُروَن﴾  ْــُه ــنـ كېلىدۇ. ﴿َوَضــــلَّ َع
چاغلىرىدا:  )دۇنــيــادىــكــى  ﴿ئــۇالرنــىــڭ 
»بۇتالر بىزگە شاپائەت قىلىدۇ« دېگەن( 
يالغان ـ ياۋىداقلىرى يوققا چىقىدۇ﴾33 

بــىــلــمــەي  قــىــلــىــشــنــى  ــېــمــە  ن  -5
كېلىدۇ.  مەنىدە  دېــگــەن  قايمۇققان، 
ھەققىدە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
مەنىدە   -5 مــۇشــۇ  ئــايــەت  بــۇ  كەلگەن 
ــەن. بـــۇ ئــايــەتــتــە دېــمــەكــچــى  ــگـ ــەلـ كـ
مۇھەممەد  ــداق:  مــۇن ئــەھــۋال  بولغان 
تەبىئەتلىك  ــاك  پـ ئــەلــەيــھــىــســســاالم 
چوقىنىدىغان  بۇتقا  ئــۇ  ئــىــدى.  زات 
تۇغۇلۇپ  جەمئىيەتتە  بىر  مۇشرىك 
تارتىپ  كىچىكىدىن  ــۇ  ئ ئــۆســكــەن. 
ــى يـــاخـــشـــى كـــۆرمـــەيـــتـــتـــى،  ــ ــالرن ــ ــۇت ــ ب
بۇتقا  ئۇرۇق-تۇغقانلىرى  ۋە  بوۋىسى 
چــوڭ  چوقۇنمايتتى.  ــۇ  ئ چــوقــۇنــســا، 
توغرا  بۇتپەرەسلىكنىڭ  بولغانسىرى 
تونۇپ  تېخىمۇ  ئەمەسلىكىنى  ــول  ي
بېرىش- تــىــجــارەتــكــە  شــامــغــا  يــەتــتــى. 
خرىستىئان  ســەپــەرلــىــرىــدە  كېلىش 
توغرا  دىنىنىڭ  يەھۇدىالرنىڭمۇ  ۋە 
قىرققا  يېشى  بايقىدى.  ئەمەسلىكىنى 

31  بەقەرە سۈرىسى: 282- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
32  كەھف سۈرىسى: 104- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

33  نەھل سۈرىسى: 87- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئــىــنــســانــالردىــن  يېقىنالشقانسىرى 
غاردا  بىر  تېغىدىكى  نۇر  يىراقلىشىپ 
تەپەككۇر قىلىدىغان بولدى. مۇھەممەد 
ئەتراپىدىكى  ۋە  مەككە  ئەلەيھىسساالم 
تــوغــرا  دىنلىرىنىڭ  ئىنسانالرنىڭ 
بىلىپ  كــەســكــىــن  ئــەمــەســلــىــكــىــنــى 
نېمە  يولنىڭ  توغرا  بولسىمۇ،  يەتكەن 
باتىل  بۇ  ئىنسانالرنى  ئىكەنلىكىنى، 
قايسى  ئۈچۈن  قۇتۇلدۇرۇش  دىنالردىن 
بىلەلمىگەن  تالاليدىغانلىقىنى  يولنى 
كۈنلەرنى  نەچچە  بىر  ــاردا  غـ ھالەتتە 
ئۆتكۈزدى. كېيىن ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا 
توغرا  دىننى،  ھــەق  ئارقىلىق  ۋەھيى 
يالغۇز  ئىنسانالرنى  كۆرسەتتى.  يولنى 
بۇيرىدى.  چاقىرىشنى  ئالالھقا  بىر 
قايمۇققان  »سېنى  تائاالنىڭ:  ئالالھ 
قىلمىدۇقمۇ؟«  ــەت  ھــىــداي تېپىپ 
رەسۇلۇلالھنىڭ  مۇشۇ  مانا  دېگىنى 
ھارپىسىدىكى  بــولــۇش  پــەيــغــەمــبــەر 

ئەھۋالىنى بايان قىلىدۇ. 

ئەلجەۋزىيە  قەييىم  ئىبنى  ئىمام 
دەيدۇ:  مۇنداق  ئەلەيھى  رەھمەتۇلالھى 
مۇنۇ  سۈرىسىدىكى  شــۇرا  ئايەتنى  بــۇ 
َأْوَحيـَْنا  ﴿ وََكَذِلَك  ئايەت تەپسىر قىلىدۇ:34 
ــِراَن َمــا ُكْنَت تَـــْدِري َمــا اْلِكَتاُب  ِإلَــْيــَك ُروًحــا ِمــْن َأْمـ
َنَشاُء  َمْن  ِبِه  نـَْهِدي  نُورًا  َجَعْلَناُه  َوَلِكْن  ميَــاُن  اإْلِ َواَل 
باشقا  )يەنى  ﴿شۇنىڭدەك  ِعــــبَــــاِداَن﴾  ــْن  ــ ِم
قىلغاندەك(  ۋەھيى  پەيغەمبەرلەرگە 
ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى 
ئىلگىرى(  )ۋەھيىدىن  سەن  قىلدۇق، 
نېمە  ئــىــمــانــنــىــڭ  ۋە  ــڭ  ــى ــن ــان ــۇرئ ق
لېكىن  ئۇقمايتتىڭ،  ئىكەنلىكىنى 
بىز قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى، ئۇنىڭ 
خالىغان  بەندىلىرىمىزدىن  بىلەن 
شەك  قىلىمىز.  ھىدايەت  كىشىلەرنى 
34  ئىبنى قەييىم جەۋزىيە: »الصواعق المرسلة في 

الرد على الجهمية والمعطلة« 734/2.
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يولغا  ــرا  ــوغ ت ســـەن  شۈبھىسىزكى  ـ 
بــاشــاليــســەن﴾35 دېـــمـــەك، مــۇھــەمــمــەد 
ئىدى،  ئەمەس  ئازغۇن  ئەلەيھىسساالم 
بىر  يېتىدىغان  دەخــلــى  پاكلىقىغا 

گۇناھمۇ ئىشلىمىدى. 

ــالر!  ــانـ ــمـ ــۇلـ ــۇسـ ــىـــك مـ ــلـ ــەتـ ــۆرمـ ھـ
تائاالنىڭ  ئالالھ  ماقامى  پەيغەمبەرلىك 
ئالى  ئەڭ  ۋە  ماقام  ئۇلۇغ  ئەڭ  نەزىرىدە 
مەرتىۋىگە  مۇشۇ  تائاال  ئالالھ  مەرتىۋە. 
ئەلچىسى  ئــۆزىــنــىــڭ  ئــېــرىــشــتــۈرۈپ، 
قــىــلــغــان ئــۇلــۇغ پــەيــغــەمــبــەرلــەرنــىــڭ 
نااليىق  ئەدەپسىز،  مــۇنــداق  ھەققىدە 
گەپلەرنى قىلىش ئېغىر گۇناھ. ئالالھ 
زاتالرنى  ئۇلۇغ  بۇ  قىلغان  ھۆرمەتلىك 
ئۇالر ھەققىدە  بىزمۇ ھۆرمەتلىشىمىز، 
بىلەن  ــەدەب  ــ ئ قــىــلــغــانــدا  گـــەپ-ســـۆز 
گەپ  اليــىــق  مەرتىۋىسىگە  ئــۇالرنــىــڭ 

قىلىشىمىز الزىم . 
35  شۇرا سۈرىسى: 52- ئايەت. 

ئالالھ تائاالدىن بىزگە توغرىنى توغرا 
ئەگىشىشنى،  ئۇنىڭغا  كۆرسىتىپ 
ئۇنىڭدىن  كۆرسىتىپ  باتىل  باتىلنى 
قىلىشىنى  نــېــســىــپ  قــېــچــىــشــنــى 

تىلەيمەن، ئامىين.

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: 
ئابدۇراھمان جامال.
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ئىسالم ھەزرىتى ئادەم ئەلەيھىسساالم 
ئاخىرقى  ئـــەڭ  باشلىنىپ،  بــىــلــەن 
ــتـــى مــۇھــەمــمــەد  ــەزرىـ ــەر ھـ ــب ــەم ــغ ــەي پ
تاكامۇلالشقان  بىلەن  ئەلەيھىسساالم 
دىنىنىڭ  تەۋھىد  ۋە  ھەق  بىردىنبىر 
پەيغەمبەرلەرگە  پــۈتــۈن  ئــاســاســىــدۇر. 
كەلگەن دىننىڭ ئەسلى ماھىيىتى بىر 
بولۇپ، شەرىئەت ئەھكاملىرى پەرقلىق 
مەسىلىلىرى  ــدە  ــى ــەق ئ بــولــســىــمــۇ، 
پۈتۈن  بــېــرى،  تارىختىن  بــىــردەكــتــۇر. 
ئۈممەتلىرىنى  ــۆز  ئـ پــەيــغــەمــبــەرلــەر 
قىلىشقا  ئىتائەت  ئالالھقا  بىر  دائىم 
ــوھ،  چــاقــىــرىــپ كــەلــگــەن. ھــەزرىــتــى ن
ياقۇب،  ھەزرىتى  ئىبراھىم،  ھەزرىتى 
ئەلەيھىسساالمالرغا  يۈسۈپ  ھەزرىتى 
پەيغەمبەرلەرنىڭ  نۇرغۇن  ئوخشىغان 
بولۇشقا  مۇسۇلمان  ئۈممەتلىرىمۇ 
خۇددى  »ئىسالم«  دېمەك،  بۇيرۇلغان. 
مۇبارەك  ئېيتقاندەك،  بىگوۋىچ  ئىززەت 
مۇتلەق  ئۆزىنى  يەنى  تەسلىمىيەت، 

ئالالھقا تاپشۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر.

بىر  ئەرەبچە  ئاتالغۇسى  »ئىسالم« 
تىنچلىق،  لۇغەتتە  ــۇپ،  ــول ب ئــىــبــارە 
ــســۇنــۇش، ئىتائەت  ــوي ب كېلىشىش، 

قىلىش دېگەندەك مەنىلەردە كېلىدۇ. 

ــنــىــڭ مــــەزكــــۇر لـــۇغـــەت  ــىــســالم ئ
مەنىسىنى مۇتلەقلەشتۈرۈپ ئېتىبارغا 

بوي  باتىلغا  بولساق، مەيلى  ئالىدىغان 
ئىگىش بولسۇن، مەيلى ھەقىقەتكە بوي 
ئىگىش بولسۇن، ياكى بىر ئالالھقا بوي 
ئىگىپ  بوي  مۇتلەق  بولسۇن  ئىگىش 
مەنىلەردە  دېــگــەن  قىلىش  ئىتائەت 
قۇرئان  ياكى  ئاتالغۇ  لېكىن  كېلىدۇ. 
كــەلــگــەن »ئــىــســالم« دېگەن  كــەرىــمــدە 
ئىگىپ،  بوي  ئالالھقا  بىر  پەقەتال  سۆز 
ئۇقۇمنى  ــگــەن  دې قىلىش  ئــىــتــائــەت 

كۆرسىتىدۇ.

ۋە  ئاتىسى  ئىنسانالرنىڭ  ئىسالم 
ئادەم  ھەزرىتى  پەيغەمبىرى  ئالالھنىڭ 
باشلىنىپ،  بىلەن  ئەلەيھىسساالم 
ھەزرىتى  ئاتىسى  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
بىلەن  ئــەلــەيــھــىــســســاالم  ئــىــبــراھــىــم 
يالغۇز  يــەنــى  »تــەۋھــىــد،  كۈچلەنگەن 
ئىشىنىش« ئاساسى  ئــالــالھــقــا  بــىــر 
 _ »ھەنەپىلىك  ۋە  قۇرۇلغان  ئۈستىگە 
توغرا يول«  ئىسمى بېرىلگەن ھەق ۋە 
توغرا دىندۇر.. ئاخىر زامان پەيغەمبىرى 
بۇ  ئەلەيھىسساالم  مۇھەممەد  ھەزرىتى 
ئۈممىتىىگە  ئۆز  ھەققىدە  دىن  توغرا 
نەسىھەت قىلىپ: »توپ توغرا تۇتۇڭالر 
ئايرىلماڭالر«  ئــەســال  ئۇنىڭدىن  ۋە 
ــالھ ئــۆز  ــال ــگــەن بــولــســا، جــانــابــىــي ئ دې
دىندىن  سىلەرگە  ﴿ئــالــالھ  كىتابىدا: 
نوھقا تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى، ساڭا 
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

)يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( بىز 
ۋەھيى قىلغان نەرسىنى، ئىبراھىمغا، 
تەۋسىيە  بــىــز  ئىيساغا  ۋە  مــۇســاغــا 
قــىــلــغــان نــەرســىــنــى بـــايـــان قــىــلــدى. 
دىندا  قىلىڭالر،  بــەرپــا  دىننى  سىلەر 
تەپرىقىچىلىك قىلماڭالر، مۇشرىكالرغا 
نەرسە  قىلغان  دەۋەت  ــى  ــۇالرن ئ ســەن 
ئالالھ  كەلدى،  ئېغىر  تەۋھىد(  )يەنى 
تالاليدۇ،  ئادەمنى  خالىغان  تەۋھىدكە 
قايتىدىغان  )تائىتىگە(  ئالالھنىڭ 
دېگەن،  باشاليدۇ﴾1  تەۋھىدكە  ئادەمنى 
 18 سۈرىسىنىڭ  ئــىــمــران  ئـــال  يــەنــە 
مەزمۇنىغا  ئايەتلىرىنىڭ  ـ   19 ۋە  ـ 
ئاساسەن2 ئىسالم، جانابىي ئالالھنىڭ، 
ئــۇنــىــڭ پـــاك پــەرىــشــتــىــلــىــرىــنــىــڭ ۋە 
ئىلىم  ــان  ــغ ــدى ــالي ــى ــاق ي ئـــادالـــەتـــنـــى 
بويىچە،  گۇۋاھلىقى  ئەھلىلىرىنىڭ 
ئىبادەت  باشقا  ئالالھتىن  بىر   _ ئــۇ 
قىلىشقا، قۇللۇق بىلدۈرۈپ، يېلىنىپ 
يوق  ئىالھ  ھېچبىر  اليىق  يالۋۇرۇشقا 
دېگەن ئۇقۇمنى بىلدۈرىدىغان، جانابىي 
قىلىنغان  قوبۇل  نەزىرىدە  ئالالھنىڭ 
ــوغــرا دىــن  ئـــەڭ مــۇكــەمــمــەل ۋە ئـــەڭ ت

دېگەنلىكتىن ئىبارەتتۇر.

روھى  ئايەتلەرنىڭ  مەزكۇر  دېمەك، 
كېلىپ  دۇنــيــاغــا  بــولــغــانــدا،  بويىچە 

1  سۈرە شۇرا 13 ـ ئايەت. 
2  }ئالالھ ئادالەتنى بەرپا قىلغان ھالدا گۇۋاھلىق 
يوقتۇر.  )بەرھەق(  مەبۇد  ھېچ  باشقا  ئۇنىڭدىن  بەردىكى، 
گۇۋاھلىق  شۇنداق  ئەھلىلىرىمۇ  ئىلىم  پەرىشتىلەرمۇ، 
يوقتۇر.  )بەرھەق(  مەبۇد  ھېچ  باشقا  ئۇنىڭدىن  بــەردى: 
 .]18[ قىلغۇچىدۇر  ئىش  بىلەن  ھېكمەت  غالىبتۇر،  ئۇ 
ئىسالم  دىن  مەقبۇل  نەزىرىدە  ئالالھنىڭ  ھەقىقەتەن 
ۋە  يەھۇدىيالر  )يەنى  بېرىلگەنلەر  كىتاب  دۇر.  )دىنى( 
كېيىنال  كەلگەندىن  ئىلىم  ئۆزلىرىگە  پەقەت  ناساراالر( 
)يەنى  قىلىشتى  ئىختىالپ  قىلىشىپ  ھەسەت  ئۆزئارا 
ئىسالمنىڭ ھەقلىقىنى، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
بىلىپ  ئارقىلىق  پاكىتالر  روشــەن  پەيغەمبەرلېكىنى 
كىمكى  قىلىشتى(،  ئىنكار  كۆرەلمەسلىكتىن  تــۇرۇپ، 
ئالالھ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن )ئالالھ ئۇنى 
يېقىندا جازااليدۇ(، ئالالھ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر{)سۈرە 

ئال ئىمران، 18 – ۋە 19 – ئايەتلەر(

ئېلىپ  پەيغەمبەرلەر  پۈتۈن  كەتكەن 
كەلگەن دىنىنىڭ نېگىزى »ئالالھنىڭ 
بىرلىكى _ تەۋھىد« ئاساسى ئۈستىگە 
ــۇل -  قــۇرۇلــغــان. پــۈتــۈن نــەبــى ۋە رەسـ
ئەقىدىسى  تەۋھىد  بــۇ  پەيغەمبەرلەر 
ھەممىسى  مەركەزلىشىپ،  ئەتراپىغا 
ئــۈمــمــەتــلــىــرىــنــى شـــۇ ئـــورتـــاق بــىــرال 
ئالەمدىن  قىلىپ  دەۋەت   ھەقىقەتكە  

ئۆتكەن.

پۈتۈن  بىر ھەقىقەتكى،  لېكىن شۇ 
تەۋھىد  ئۆزگەرمەيدىغان  ئەسال  دىنالردا 
باشقا  كاتېگورىيەسىدىن  ئــەخــالق  ۋە 
ۋە  تــۇرمــۇش  كىشىلىك  ئىقتىساد، 
ئاالقىدار  مەسىلىلەرگە  ئىجتىمائىي 
ــئــەت ئــەھــكــامــلــىــرىــدا زامــــان ۋە  شــەرى
بولماسلىقى  ئــوخــشــاش  مــاكــانــنــىــڭ 
جەھەتتە  مېتود  ۋە  ئۇسلۇب  تۈپەيلى، 

قىسمەن پەرقلىقلەر يۈز بەرگەن.

ــۈر پــەرقــلــىــقــلــەر ۋە  ــۇ تـ ئــەســلــىــدە ب
ئوتتۇرىغا  ئوخشاشماسلىقالرنىڭ 
ئەھۋال.  تەبىئىي  ناھايىتى  چىقىشى 
شارائىت،  ئوخشاشماسلىقالرنى  بۇ  بىز 
نەتىجىسىدە  تەرەققىيات  ۋە  مۇھىت 
كېلىپ  ئېھتىياجدىن  ئىنسانىي 
قارىساق  دەپ  ئۆزگىرىش  بىر  چىققان 
بولىدۇ. چۈنكى بۇ ئىنسانلىق ئالىمىدە 
بىر  قىاللمايدىغان  ئىنكار  ھېچكىم 

ھەقىقەت.

پەيغەمبەرلەرنىڭ  پۈتۈن  ئەسلىدە 
ئاساسىدا،  تەۋھىد  خالىس  غايىسى 
ئەخالق،  قىلىش،  ئىسالھ  ئىنسانالرنى 
ئىبادەتلىرىنى  ۋە  ئــەمــەل   – ئــىــش 
تۈزىتىش بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر 
ئېلىپ كەلگەن شەرىئەت ئەھكاملىرى 
ئـــارىـــســـىـــدا، يـــەنـــىـــال بـــىـــر قــىــســىــم 
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كــۆرۈلــۈشــى،  ئوخشىماسلىقالرنىڭ 
ئەۋەتىلگەن  ــۆزى  ئ پەيغەمبەر  ھەربىر 
مىللىي  مــىــلــلــەتــلــەرنــىــڭ  ۋە  قــــەۋم 
ئادەتلىرىدىن،   – ئــۆرپ  ۋە  ئەنئەنىسى 
ئىبادەت  ۋە  ئەخالق  ئېتىقاد،  دىننىڭ 
پىرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن بولغانلىرىنى 
بولمىغانلىرىنى  ئــۇيــغــۇن  قـــويـــۇپ، 
بولغان.  تۈپەيلىدىن  چەكلىگەنلىكى 
بېرىلغاندا  ئېلىپ  ئىسالھات  خىل  بۇ 
چۈشەنچە،  مىللەتلەرنىڭ  ۋە  قەۋم  ھەر 
ئاڭ ۋە مەدەنىيەت سەۋىيەسىگە ئۇيغۇن 
شۇ  قوللىنىلغان.  مېتود  ۋە  ئۇسلۇب 
ۋەجىدىن دىننىڭ ئەسلى ئۆزگەرمىگەن 
مەسىلىلىرىدە  شەرىئەت  بولسىمۇ، 

پەرقلىقلەر يۈز بەرگەن.

مۇھەممەد  پەيغەمبىرىمىز  ھەزرىتى 
قانچىلىغان  بــىــر  ئــەلــەيــھــىــســســاالم 
ئۆتۈشىگە  زاماننىڭ  تۈپەيلى  سەۋەبلەر 
ئېتىقادچىلىرى  ئـــۆز  ئــەگــىــشــىــپ، 
مەقسەتسىز  ۋە  مەقسەتلىك  تەرىپىدىن 
ئۆزگىرىشلەرگە   ۋە  بۇرمىالش  ھــالــدا، 
ســـامـــاۋى  بـــۇرۇنـــقـــى   كـــەلـــگـــەن  دۇچ 
ھەقىقەتلەرنى  ئــورتــاق  دىــنــالردىــكــى 
بويىچە  ئۆلچىمى  قىممەت  ئىلمىي 
ــدۈرۈپ، قــىــيــامــەتــكــىــچــە  ــ ــەن ــ ــل ــ ــۈچ ــ ك
ئىنسانالرنىڭ  ــۈن  ــۈت پ كــېــلــىــدىــغــان 
ســەۋىــيــەلــىــرىــگــە  ئـــاڭ  ۋە  چــۈشــەنــچــە 
ئېنىق  ئىنتايىن  شەكىلدە،  مۇناسىپ 
بىر  ئىزاھلىغان؛  تەپسىلىي  ۋە  بايان 
زامان  مەسىلىلىرىدە  شەرىئەت  قىسىم 
ئالغان؛  نەزەرگە  شەرتلىرىنى  ماكان  ۋە 
بىر  دائىملىق  ۋە  ئورتاق  ئىنسانالرنىڭ 
تەرەققىياتقا  يۈكسىلىپ،  ئىچىدە  روھ 
يۈزلىنىشى ئۈچۈن نۇرغۇن مەسىلىلەردە 
قويغان.  ئــوچــۇق  يولىنى  ئىجتىھاد 
ئىستېدات  شەخسلەرنىڭ  شۇنىڭدەك 

كاپالەتلەندۈرۈشتە   قابىلىيىتىنى  ۋە 
يېڭىلىقالرنى ئېلىپ كەلگەن.

ئەخالققا  ۋە  ــادەت  ــب ــى ئ ئــېــتــىــقــاد، 
مــۇنــاســىــۋەتــلــىــك مــــــاۋزۇالردا ســامــاۋى 
ــىــقــالر  ــوخــشــاشــل كـــىـــتـــابـــالردىـــكـــى ئ
ھەممىسىنىڭ  ــىــڭ  ــالرن كــىــتــاب ــۇ  ئـ
كەلگەنلىكىنى  ــن  ــەدى ــب ــەن م بــىــرال 
غــايــىــدە  بـــىـــرال  ھــەمــمــىــســىــنــىــڭ  ۋە 
كۆرسىتىدۇ.  بىرلىشىدىغانلىقىنى 
مەيلى ئورىگىنال تەۋرات ياكى ئورىگىنال 
ئىنجىل بولسۇن، مەيلى قۇرئان كەرىم 
ئالالھ  جانابىي  ھەممىسى  بولسۇن، 
مەنبەسى  كەلگەن،  تەرىپىدىن  تــائــاال 
كىتابالر  ــوخــشــاش  ئ غــايــىــســى  بــىــر،  
بۇ  مەنسۇبىنىڭ  دىن  ھېچبىر  بولۇپ، 
ھەقىقەتلەرنى ئىنكار قىلىشىغا ئورۇن 
»بىز  ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  يوق. 
بىر  دىنغا ئىگە  پەيغەمبەرلەر ئوخشاش 
بۇ  دېگەن.  ئەۋالدلىرىمىز«  ئائىلىنىڭ 
ھەدىس بىزگە، پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ھىمايىسىدە  ئالالھنىڭ  بىر  پەقەتال 
كىشىلىرى  جــامــائــە  بىر  ئايرىلماس 
پۈتۈن  بەلكى  ئــەمــەس،  ئىكەنلىكىال 
ئېتىقاد  بىر  ئەسلىدە  ئىنسانالرنىڭمۇ 
بىرلىشىدىغانلىقىنى  ئــاســاســىــدا 
ــان، مــاكــان  ــ كــۆرســىــتــىــدۇ. ئــەمــمــا زامـ
ئەگىشىپ،  شــارائــىــتــقــا   – شـــەرت  ۋە 
كېيىنكىلەرنىڭ ئىالھىي ئەمىرلەرنىڭ 
ياكى  ئۇنتۇپ كېتىشى،  بىر قىسمىنى 
ۋە  تــوغــرا  باشقىالرغا  ئەمىرلەرنى  بــۇ 
يەتكۈزمىگەنلىكى  شەكىلدە  تــولــۇق 
ۋاز  ئــۈچــۈن  مەنپەئەتى  دۇنــيــا  ياكى  ۋە 
تۈپەيلى  سەۋەبلەر  دېگەندەك  كېچىشى 
ئىختىالپلىشىپ، پىرقىلەرگە بۆلۈنۈپ 
ــان كــەرىــمــنــىــڭ  ــۇرئـ كــەتــكــەنــلــىــكــى قـ
يۇنۇس سۈرىسى 19 ـ ئايىتىدە،  بەقەرە 



62
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ئايەتلىرىدە3   –  253 سۈرىسىنىڭ  
ئېنىق بايان قىلىنغان.

بۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،  ئىسالم 
دىنى ھېچ شۈبھىسىزكى، بۇرۇن ئۆتكەن 
پۈتۈن پەيغەمبەرلەر تەرىپىدىنمۇ تەبلىغ 
دىندۇر.  ئالەمشۇمۇل  بىر  قىلىنغان 
تەبلىغ  پەيغەمبەرنىڭ  ھەربىر  دېمەك، 
پەيغەمبەرنىڭ  ئالدىنقى  دىنى  قىلغان 
تاماملىغۇچى،  دىنىنى  قىلغان  تەبلىغ 
شــەرتــلــىــرىــگــە  مــاكــانــنــىــڭ  ۋە  ــان  ــ زامـ
بىر  ۋە  ھــۆكــۈم  كەلمىگەن  مۇناسىپ 
بېرىپ  تۈزىتىش  ئەھكامالرغا  قىسىم 
بۇ  پورمىدۇر.  بىر  قېلىپالشتۇرغۇچى 
بىزگە پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ »تەۋھىد 
ـ الئىالھە ئىللەلالھ« دېگەن ھەقىقەت 
ئاساسىدا بىرلىشىش خۇسۇسىيىتىگە 
ئېنىق  ناھايىتى  ئىكەنلىكىنى  ئىگە 

كۆرسىتىدۇ.

قۇرئان كەرىم بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر ۋە 
ئۇالرغا ئىشىنىپ ئەگەشكەنلەر ھەققىدە 
ھەممىسىنىڭ  ئۇالرنىڭ  توختالغاندا، 
ــەقــەت بــىــرال ئــالــالھ  ــى، ئــىــالھــى پ ــب رەب
قانۇن  ھەممىسىنىڭ  ئىكەنلىكىنى، 
ۋە ھۆكۈملىرىنىڭ ئوخشاش مەنبەدىن 
قــويــۇش  ئــوتــتــۇرىــغــا  كەلگەنلىكىنى 
بىلەن بىرگە، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ 
بىر ئۈممەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. 
ئىسالم  )يەنى  دىــن  بىر  )ئەسلىدە(  }ئىنسانالر    3
دىنى( دا ئىدى. كېيىن ئۇالر ئىختىالپ قىلىشتى )يەنى 
دىنالر كۆپەيدى،( پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىن ئاال ئېيتقان 
سۆزى )يەنى جازاالشنى قىيامەتكە قالدۇرۇشتىن ئىبارەت 
تەقدىرى( بولمىسا ئىدى، ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان 
نەرسىلىرى ئۈستىدە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەلۋەتتە ھۆكۈم 
قىلىشقانلىرى  ئىختىالپ  دىندا  )يەنى  چىقىرىالتتى 
)ســۈرە  بېرىلەتتى.(  جــازا  دۇنيادىال  بۇ  ئــۇالرغــا  ئــۈچــۈن، 

يۇنۇس، 19 – ئايەت.(
}ئۇالر ئىختىالپ قىلىشتى، بەزىسى ئىمان ئېيتتى، 
بەزىسى كاپىر بولدى. ئەگەر ئالالھ خالىغان بولسا ئىدى، 
ئۇالر ئۆزئارا ئۇرۇشماس ئىدى، لېكىن ئالالھ خالىغىنىنى 
قىلىدۇ{)بەقەرە سۈرىسى، 253 – ئايەتنىڭ بىر قىسمى.( 

ــاســاســلــىــق  ــنــىــڭ ئ ــىــمــان چـــۈنـــكـــى ئ
پىرىنسىپلىرى ۋە ئەخالق ئۆلچەملىرى 
توغرىسىدا ھېچبىر پەيغەمبەر ئۆزىدىن 
پەرقلىق  پەيغەمبەرنىڭكىدىن  باشقا 
ئېلىپ  ئــۆلــچــەم  ۋە  پىرىنسىپ  بــىــر 
پەيغەمبەر  ھەممە  ــەمــەس.  ئ كــەلــگــەن 
ئــوخــشــاش  ۋە  ــاس  ــ ــاس ــ ئ ــاش  ــشـ ــوخـ ئـ
توختالغان.   ئۈستىدە  پىرىنسىپالر 
ئىش  يــاخــشــى  ھەممىسى  ــىــڭ  ــۇالرن ئ
ــوقــۇشــقــا، زاكـــات  قــىــلــىــشــقــا، نـــامـــاز ئ
ئىبادەت  خالىس  ئالالھقا  ۋە  بېرىشكە 
قىلىشقا بۇيرۇلغان. بۇ ھەقتە جانابىي 
بىزنىڭ  ﴿ئۇالرنى  دەيدۇ:  مۇنداق  ئالالھ 
ئەمرىمىز بويىچە )كىشىلەرنى بىزنىڭ 
پېشۋاالر  يېتەكلەيدىغان  دىنىمىزغا( 
ئۇالرغا  قىلدۇق،  پەيغەمبەرلەر(  )يەنى 
ناماز  قىلىشنى،  ئىشالرنى  ياخشى  بىز 
ۋەھــيــى  بېرىشنى  ــات  ــ زاك ئــوقــۇشــنــى، 
ئىبادەت  خالىس  بىزگە  ئۇالر  قىلدۇق، 
باغلىنىپ  مـــاددىـــغـــا  قـــىـــالتـــتـــى﴾4.  
مۇھەببىتى،  دۇنيا  ئاشقان  چېكىدىن 
دۈشمەنلىك، ئەخالقسىزلىق، تىجارەتتە 
ئىشالر   يــامــان  ئىشلىتىشتەك  ھىلە 
تەرىپىدىنمۇ  پــەيــغــەمــبــەرلــەر  بــۇرنــقــى 
ھەقتە  بۇ  چەكلەنگەن.  ئەيىپلىنىپ 
ــىــي ئـــالـــالھ: ﴿كــىــشــىــلــەرنــىــڭ  ــاب جــان
بىلەن  يول  قايسى  )يەنى  نەرسىلىرنى 
يۈزىدە  يەر  بەرمەڭالر،  كەم  بولمىسۇن( 
پاسات  ـ  پىتنە  قىلىپ  بۇزغۇنچىلىق 
شۇنىڭدەك،   ــگــەن.  دې تــېــرىــمــاڭــالر.﴾5 
يۈزلەندۈرۈش،  ياخشىلىققا  كىشىلەرنى 
ياخشىلىق  ئـــۈنـــدەش،  ياخشىلىققا 
يولىدا جاپا - مۇشەققەتلەرگە چىداش، 
شەپقەتلىك  ـ  رەھــىــم  كــىــشــىــلــەرگــە 
ــۇن  ــۇرغـ نـ بـــولـــۇشـــتـــەك  ــەر  ــتـ كـــەمـ ۋە 
پەيغەمبەرلەرنىڭ  بــۇرۇنــقــى  ئــىــشــالر 

4  ئەنبىيا سۈرىسى، 73 – ئايەت.
5  سۈرە شۇئەرا، 183 – ئايەت.
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ھەقتە  بۇ  بۇيرۇلغان.  ئۈممەتلىرىگىمۇ 
لوقماننىڭ  ھەزرىتى  كەرىمدە  قۇرئان 
نەسىھىتىدە:﴿ئى  قىلغان  ئوغلىغا  ئۆز 
ئوغۇلچىقىم! نامازنى ۋاقتىدا )تەئدىل ـ 
ئەركان بىلەن( ئوقۇغىن، )كىشىلەرنى( 
يامانلىقتىن  بۇيرىغىن،  ياخشىلىققا 
كۈلپەتلەرگە  يەتكەن  ساڭا  توسقىن، 
ھەقىقەتكە  )چۈنكى  قىلغىن،  ســەۋر 
ــەرگــە  ــل ــەت ــي ــەزى ئ قــىــلــغــۇچــى  دەۋەت 
قىلىشقا  ھەقىقەتەن  بــۇ  ئــۇچــرايــدۇ(، 
تېگىشلىك  تىكلەشكە  ئـــىـــرادە  ۋە 

ئىشالردىندۇر﴾6 دېيىلگەن.

ــڭ  ــى ــەرن ــل ــەت ــق ــى ــەق پــــۈتــــۈن بــــۇ ھ
مــۇقــەددەس  تــوپــالنــغــان  يىغىندىسى 
ئەنبىيا  كەرىمنىڭ  ــان  ــۇرئ ق كىتاب 
ئىبراھىم،  ھــارۇن،  مۇسا،  سۈرىسىدە 
ئىسمائىل، ئىسھاق، يەئقۇب، نوھ، لۇت، 
زۇلكىفل،  ئەييۇب،  سۇلەيمان،  داۋۇد، 
ئىيسا  ۋە  يەھيا  زەكــەرىــيــيــا،  يــۇنــۇس، 
پەيغەمبەرلە  قاتارلىق  ئەلەيھىسساالم 
پەيغەمبەرلەرنىڭ  بۇ  قىلىنغان.  زىكىر 
بۇ  ئــارقــىــســىــدىــن  قىسسىلىرىنىڭ 
بــايــان  شــەكــىــلــدە  ــۇ  ب قىسسىلەرنىڭ 
قىلىنىش غايىسى يەنە شۇ سۈرىنىڭ 92 
– ئايىتىدە مۇنداق ئىپادىلەنگەن: ﴿)ئى 
سىلەرنىڭ  جامائىسى!(  پەيغەمبەرلەر 
مەن  دىندۇر،  بىر  ھەقىقەتەن  دىنىڭالر 
پــەرۋەردىــگــارىــڭــالردۇرمــەن،  سىلەرنىڭ 
سۈرىدە  بۇ  قىلىڭالر.﴾  ئىبادەت  ماڭىال 
بىردەك  پەيغەمبەرلەرنىڭ  گۇرۇپپا  بىر 
بايان قىلىنىشنىڭ غايىسى، بىرىنچى 
قىلىپ، قۇرئان كەرىم خىتاب قىلغان 
پەيغەمبەرلەر  پۈتۈن  ئىنسانالرغا  بىز 
دىنالرنىڭ  كەلگەن  ئېلىپ  ئـــۇالر  ۋە 
ئىكەنلىكىنى  بىر  مەنبەسى  ئەسلى 
ئىككىنچى  ئــۈچــۈنــدۇر.  كۆرسىتىش 

6  سۈرە لوقمان، 17 – ئايەت.

دىنىي  ئــۇقــۇم،  دىنىي  باشقا  قىلىپ، 
ئاڭ ۋە دىنىي پىرىنسىپالرنى ئۇالرنىڭ 
تەقدىم  ئــىــچــىــدە  قىسسىلىرىنىڭ 
ــىــرگــە، ئــۇالرنــىــڭ  قــىــلــىــش بــىــلــەن ب
ۋە  قىيىن  كەلگەن  دۇچ  يولىدا  ــن  دى
ئەھۋاللىرىنى   - ھـــال  ئىبرەتلىك 
قىلىشتىن  ــايــان  ب ئىنسانالرغا  بىز 

ئىبارەتتۇر.

ئارقىمۇ-  شۇئەرادا  سۈرە  مــاۋزۇدا  بۇ 
قىسسىلەرنىڭ  قىلىنغان  زىكىر  ئارقا 
دىققىتىمىزگە  نۇقتىنى  بىر  مۇھىم 
نۇقتىدا  بۇ  كۆرىمىز.  سۇنغانلىقىنى 
ھــۇد،  نــوھ،  قىلىنغان  بــايــان  ســۈرىــدە 
قاتارلىق  ئەلەيھىسساالم  لۇت  سالىھ، 
شۇئەيب  ۋە  قەۋملىرى  پەيغەملەرنىڭ 
بولغان  قــەۋمــى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
پەيغەمبەرلىرىنى  ئۆز  ئەيكەلىكلەرنىڭ 
ئىنكار قىلغانلىقلىرى ئىپادىلەنگەندە، 
»رەســــۇل«  ــچــىــدە  ــەرەب ئ قېتىم  ــەر  ھـ
كۆپلۈك  سۆزنىڭ  دېگەن  )پەيغەمبەر( 
ــولــغــان »ئــەلــمــۇرســەلــىــن ـ  شــەكــلــى ب
ئەلچىلەر ـ يەنى پەيغەمبەرلەر« سۆزىنى 
قىلىش  ــان  ــاي ب قىلىپ  ئىستېمال 
ھەر  مەسىلىدە  بۇ  قىلىنغان.  تەلەپ 
ئىنكار  پەيغەمبىرىنى  ئــۆز  قەۋمنىڭ 
پــۈتــۈن  ئــەمــەلــىــيــەتــتــە  قىلغانلىقى 
قىلغانلىقى  ئىنكار  پەيغەمبەرلەرنى 
ــدۈرۈش بــىــر  ــ ــل ــ ــى ــ ئــىــكــەنــلــىــكــىــنــى ب
تۈپكى  بۇنىڭ  ئەمەس.  تاسادىپىيلىق 
پەيغەمبەرلەرنىڭ  پــۈتــۈن  مەقسىتى، 
ۋەھيىنىڭ  كەلگەن  ئېلىپ  ــۇالر  ئ ۋە 
ماھىيىتى ئۆزگەرمىگەنلىكىنى، 
ئىكەنلىكىنى،  بىر  يىلتىزىنىڭ  تۈپ 
ئىنكار  بىرىنى  پەيغەمبەرلەردىن  شۇڭا 
پەيغەمبەرلەرنى  بارلىق  قىلغانلىق 
ئىكەنلىكىنى  قىلغانلىق  ئىنكار 

ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈندۇر. 
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

»ئىسالم«  ئېيتقاندا،  خۇالسىالپ 
ــان كــەرىــمــنــىــڭ  ــ ــۇرئ ــ ئــاتــالــغــۇســى ق
پەيغەمبىرىمىز  بويىچە،  ئىپادىسى 
ئەلەيھىسساالم  مۇھەممەد  ھــەزرىــتــى 
ئىسمى  دىننىڭال  كــەلــگــەن  ئېلىپ 
ئىنسان  تۇنجى   _ ئۇ  بەلكى،  ئەمەس. 
پــەيــغــەمــبــەر ھــەزرىــتــى  ۋە دەســلــەپــكــى 
بــاشــالپ،  ئەلەيھىسساالمدىن  ــادەم  ــ ئ
ئاخىرقى پەيغەمبەر ھەزرىتى مۇھەممەد 
پۈتۈن  ئۆتكەن  ئەلەيھىسساالمغىچە 
بۇ  ۋە  چاقىرىقى  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئەگەشكەن  قــوشــۇپ  ئـــاۋاز  چاقىرىققا 
ــڭ، ھـــەتـــتـــا جــىــن  ــىـ ــالرنـ ــانـ ــسـ ــنـ ــىـ ئـ
دىنىدۇر.7  ئــورتــاق  تائىپىلىرىنىڭمۇ 
شۇنىڭ ئۈچۈن قايسى تىلدا، قاچان ۋە 
قەيەردە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئالالھ 
ۋەھيىلەرگە،  پۈتۈن  كەلگەن  تائاالدىن 
 - كــىــتــاب  ــۈن  ــۈت پ قىلىنغان  ــل  ــازى ن
پۈتۈن  ئەۋەتىلگەن  ۋە  سەھىپىلەرگە 
پەيغەمبەرلەرگە چىن ئىشىنىش پۈتۈن 

ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ زۆرۈرىيىتىدۇر.

ــى  ــەن ــەق دىــــــن، ي ــ ــۇ ھـ ــ دېــــمــــەك، ب
ئـــىـــســـالم دىـــنـــى تـــۇنـــجـــى ئـــــــادەم ۋە 
ئــادەم  ھەزرىتى  پەيغەمبەر  دەسلەپكى 
باشلىنىپ،  بىلەن  ئەلەيھىسساالم 
ئاخىرقى پەيغەمبەر ھەزرىتى مۇھەممەد 
بىلەن  ۋاسىتىسى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئۆتۈشىگە  زاماننىڭ  تاكامۇلالشقان، 
دىنىي  كەتكەن  ئۆزگىرىپ  ئەگىشىپ 
ئەسلىگە  يېڭىدىن  پىرىنسىپالرنى 
ئۆزگىرىپ  شۇنىڭدەك،  كەلتۈرگەن، 
بولغان  ــدا  ــەي پ ســەۋەبــىــدىــن  كېتىش 
ئىختىالپ ۋە دە - تاالشالرنى يوق قىلىپ، 
ئاخىرەتلىك  ۋە  دۇنيا  ئىنسانالرنىڭ 
ئىگە  كاپالەتكە  سائادىتىنى   – بەخت 
ئۆزى  ئالالھ  جانابىي  ئۈچۈن،  قىلىش 

7  4.  تەپسىرۇل مەنار  3 ـ قىسىم 257 ـ ئايەت.

بىردىنبىر  تــالــلــىــغــان  ــۇپ  ــول ب رازى 
ھەقىقەت ۋە ھىدايەت مەنبەسىدۇر. 

ئايدىڭالشتۇرۋېلىش  نوقتىدا  بــۇ 
زۆرۈر بولغان مۇھىم بىر مەسىلە شۇكى، 
قۇرئان كەرىمنىڭ بۇرۇنقى كىتابالرنىڭ 
ئەسلىگە  تەرەپلىرىنى  ئۆزگەرتىلگەن 
ئۇيغۇن تۈزۈتىشى ۋە تۇغرا  تەرەپلىرىنى 
تـــەســـتـــىـــقـــالپ قــــوبــــۇل قــىــلــىــشــى، 
پەيغەمبەرلەرنى  پــۈتــۈن  شــۇنــىــڭــدەك 
ئــالــالھــنــىــڭ بـــەرھـــەق ئــەلــچــىــلــىــرى 
مــەســىــلــە  بــىــر  كــۆرســىــتــىــشــى  دەپ 
پەقەتال  جەھەتتىن  پرىنسىپ  بولسا، 
ئەلەيھىسساالمغا  مۇھەممەد  ھەزرىتى 
ئەمەل  ئۇنىڭ شەرىئىتىگە  ئىشىنىش، 
ھۆكمىگە  كەرىمنىڭ  قۇرئان  قىلىپ، 
ئايرىم  كۆرسىتىشى  دەپ  سۇنۇش  بوي 
بــۇ توغرىسىدا  چۈنكى  مەسىلە؛  بىر 
ئالالھ قۇرئان كەرىمدە  مۇنۇ ئايەتلەرنى 
بىز  مۇھەممەد!(  ﴿)ئــى  بايان قىلغان: 
ــاۋى(  )ســام ئىلگىرى  ئــۆزىــدىــن  ســاڭــا 
ۋە  قىلغۇچى  ئــېــتــىــراپ  كــىــتــابــالرنــى 
ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى ھەق كىتابنى 
)ئى  قىلدۇق.  نازىل  قۇرئاننى(  )يەنى 
ئالالھ   ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  مۇھەممەد!( 
ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان )ئەھكامى( 
بويىچە ھۆكۈم قىلغىن، ساڭا كەلگەن 
نەپسى  ئــۇالرنــىــڭ  ــۇپ،  ــۇرۇل ب ھەقتىن 
﴿بۇ  ئەگەشمىگىن﴾8.  خاھىشلىرىغا 
مۇبارەك  )قــۇرئــان(  قىلغان  نازىل  بىز 
رەھمىتىنى  ئالالھنىڭ  كىتابتۇر. 
ئۈچۈن،  بولۇش  قىلغۇچىالردىن  ئۈمىد 
)ئۇنىڭغا  ئــەگــىــشــىــڭــالر،  ئــۇنــىــڭــغــا 
قىلىشتىن(  مــۇخــالــىــپــەتــچــىــلــىــك 
ســاقــلــىــنــىــڭــالر﴾9 ﴿)ئـــى ئــىــنــســانــالر!( 
تەرىپىدىن  پــەرۋەردىــگــارىــڭــالر  سىلەر 

8  سۈرە مائىدە 48 – ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
9  سۈرە ئەنئام 155 – ئايەت.



شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ يېرىم يىللىق دىنىي ژۇرنىلى

65

كىتابقا  قىلىنغان  نــازىــل  سىلەرگە 
ئالالھنى  ئەگىشىڭالر،  قۇرئانغا(  )يەنى 
ئىنسانالردىن  ۋە  )جىنالردىن  قويۇپ، 
ــان، ســىــلــەرنــى ئــازدۇرىــدىــغــان(  ــغ ــول ب
ـ  ۋەز  سىلەر  ئەگەشمەڭالر،  دوستالرغا 
قىلىسىلەر﴾10. قوبۇل  ئاز  نەسىھەتنى 
»ئى  ئېيتقىنكى،  مۇھەممەد!(  ــى  ﴿)ئ
ئىنسانالر! مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ 
ــالـــالھ تــەرىــپــىــدىــن  ھــەمــمــىــڭــالرغــا ئـ
ئاسمانالرنىڭ  ئەلچىمەن،  ئەۋەتىلگەن 
ئالالھقا  پادىشاھلىقى  زېمىننىڭ  ۋە 
ــا ھېچ  ــاشــق ب ــىــڭــدىــن  ــۇن ئ خـــاســـتـــۇر، 
ۋە  تىرىلدۈرىدۇ  ئالالھ  يوقتۇر،  ئىالھ 
ئالالھنىڭ  ۋە  ئالالھقا  ئــۆلــتــۈرىــدۇ، 
ســۆزلــىــرىــگــە ئــىــمــان كــەلــتــۈرىــدىــغــان 
ئىمان  پەيغەمبەرگە  ئۈممى  ئەلچىسى 
تېپىشىڭالر  ھىدايەت  كــەلــتــۈرۈڭــالر، 
﴿)ئى  ئەگىشىڭالر﴾11   ئۇنىڭغا  ئۈچۈن 
مۇھەممەد! ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، »ئەگەر 
سىلەر ئالالھنى دوست تۇتساڭالر، ماڭا 
ئەگىشىڭالركى، ئالالھ  سىلەرنى دوست 
گۇناھىڭالرنى  )ئۆتكەنكى(  تــۇتــىــدۇ، 
ناھايىتى  ئالالھ  قىلىدۇ.  مەغپىرەت 
ناھايىتى  قىلغۇچىدۇر،  مەغپىرەت 

مېھرىباندۇر«،﴾12.

ــەردە  جــانــابــىــي ئــالــالھ  ــل ــەت ــاي ــۇ ئ  ب
ــتــى  ــغــەمــبــىــرى ھــەزرى ــەي ــنــىــڭ پ ــۆزى ئ
قۇرئان  ئەلەيھىسساالمغا  مۇھەممەد 
پۈتۈن ساماۋى كىتابالرنىڭ  كەرىمنىڭ 
كىتابالرنىڭ  بۇرۇنقى  يەنى  شاھىدى، 
توغرىالش،  تەرەپلىرىنى  ئۆزگەرتىلگەن 
ــقــالش  ــەســدى ــى ت ــن ــرى ــى ــل ــەرەپ ــرا ت ــوغـ تـ
بىلەن  بـــىـــلـــدۈرۈش  ئىكەنلىكىنى 
قۇرئان  مەسىلىسىدە   ھۆكۈم  بىرگە، 

10  سۈرە ئەئراف 3 – ئايەت.
11  سۈرە ئەئرف 158 – ئايەت. 

12  سۈرە ئال ئىمران 31 . ئايەت.

كــەرىــمــىــنــڭ ھــۆكــمــى بــىــلــەن ھــۆكــۈم 
قىلغانلىقىنى،   ئــەمــرى  قىلىشقا 
ــىـــڭ مــــۇبــــارەك  ــنـ ــمـ ــەرىـ قـــــۇرئـــــان كـ
ئالالھنىڭ  ئىكەنلىكىنى،  كىتاب 
قىلغۇچىالرنىڭ  ئۈمىد  رەھمىتىنى 
ئەگىشىشتىن  كىتابقا  ــۇ  ئ ــۇم  چــوق
شۇنىڭدەك  ئەمەسلىكىنى،   باشقا 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  پەيغەمبەر  يەنە 
بولۇپ  پەيغەمبەر  ئورتاق  ئىنسانالرغا 
كەلگەنلىكىنى، توغرا يول ۋە ھىدايەت 
ئەگەشكەندە  زاتــقــا  ئــۇ  پــەقــەت  تېپىش 
ئەمەلىيلىشىدىغانلىقىنى  ئــانــدىــن 
بۇنىڭدىن  بىلدۈرگەنلىكىنى كۆرىمىز. 
نۇرغۇن  كەرىمنىڭ  قۇرئان  يەنە  باشقا 
ــەد  ــۇھــەم ــدە ھـــەزرىـــتـــى م ــرى ــى ــل ــەت ــاي ئ
كەلتۈرۈپ،  ئىمان  ئەلەيھىسساالمغا 
ئەمەل  شەرىئەتكە  كەلگەن  ئېلىپ  ئۇ 
قىلماي تۇرۇپ، قۇتۇلۇش ۋە توغرا يول 
ئوتتۇرىغا  بولمايدىغانلىقى  تېپىش 

قويۇلغان. 

كەرىمنىڭ  قـــۇرئـــان  قىسقىسى  
ھەزرىتى  ۋە  ســۇنــۇش  ــوي  ب ھۆكمىگە 
مــۇھــەمــمــەد ئــەلــەيــھــىــســســاالمــنــىــڭ 
ــۈن  ــۈت شــەرىــئــىــتــىــگــە ئــەگــىــشــىــش پ
تــوغــرىــســى  ــىــڭ،  جــىــنــالرن ۋە  ئــىــنــس 
پــۈتــۈن مــەخــلــۇقــاتــالرنــىــڭ قــــەرزى ۋە 
ئىشىنىمەن،  مۇھەممەدكە  ــەرزىــدۇر.  پ
ــەن،  يــاكــى   ــم ــەي ــم ــشــەن ــى قـــۇرئـــانـــغـــا ئ
مۇھەممەدنىڭ  ئىشىنىمەن  ئالالھقا 
ئىشەنمەيمەن  پــەيــغــەمــبــەرلــىــكــىــگــە 
چۈشەنچىلەر  ۋە  ــاراش  ــ ق ــدەك  ــگــەن دې
باتىل  ۋە  ســۆز  كۇپرانىي  ھەممىسى 
ــغــەمــبــەر  ــەي ــۇر. چـــۈنـــكـــى  پ ــ ــت ــ ــاراش ــ ق
ۋاقىتتا  ئەينى  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ياكى  بۇتپەرەس  رەئىسلىرىگە  ــەت  دۆل
ئەۋەتكەن  لىدەرلىرىگە  خىرىستىيان 
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چاقىرىقىنىڭ  دەۋەت  ئــىــســالمــىــي 
بىرلىك  ئالالھنىڭ  جانابىي  مەزمۇنى: 
مۇھەممەد  ۋە  ئىشىنىش  بارلىقىغا  ۋە 
ئەلچىسى  ئۇنىڭ  ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئاساس  قىلىش  قوبۇل  ئىكەنلىكىنى 
مەيلى  ئاساسەن،  بۇنىڭغا  قىلىنغان. 
بۈگۈنكى  ياكى  بولسۇن  چاغدا  ئەينى 
شەخس  ــداق  قــان ھــەر  بــولــســۇن  دەۋردە 
كىتابدىن  ئەھلى  شــەخــس  ئــۇ  مەيلى 
تائىپىلەردىن  باشقا  يــاكــى  بــولــســۇن 
بولسۇن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ئاخىر  ئەۋەتىلگەن  ئىنسانالرغا  پۈتۈن 
ئىكەنلىكىگە  پــەيــغــەمــبــىــرى  ــان  ــ زام
كــەلــگــەن  ئېلىپ  ــۇ  ئ ئــىــشــەنــمــىــســە،  
قــۇرئــان  قىلىپ،  ئــەمــەل  شەرىئەتكە 
بولمىسا،  قايىل  ھۆكمىگە  كەرىمنىڭ 
بۇنداق كىشىلەرنىڭ دىنى ياكى قىلغان 
ئەمەل ئىبادىتى ئالالھ ھۇزۇرىدا قوبۇل 
ئىمران  ــال  ئ ھەقتە  بــۇ  قىلىنمايدۇ. 
ئايىتىدە  سەككىزىنچى  سۈرىسىنىڭ 
مۇنداق ئوتتۇرىغا قويۇلغان: ﴿چوقۇمكى 
دىــن  مــەقــبــۇل  ھـــۇزۇرىـــدا  ئالالھنىڭ 

ئىسالم  كــىــمــكــى  دىـــنـــىـــدۇر،  ئــىــســالم 
تىلەيدىكەن،  دىننى  باشقا  )دىنىدىن( 
ئۇ ھەرگىز قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئادەم 

ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۇر﴾.

مانا  بۇ بىر ھەقىقەت، ھېچقانداق بىر 
پىكىر ياكى ئىدىيىۋى قاراش ياكى دىن 
ئۆزگەرتەلمەيدۇ.  ئەسال  بۇنى  مەنسۇبى 
ئىشىنىپ،  بويىچە  مــۇشــۇ  بۇنىڭغا 
بىر  ھەر  قىلىش  ئەمەل  بويىچە  مۇشۇ 
ئېتىقادىي  ئىگىسىنىڭ  مۇسۇلمان 
پــەرۋەردىــگــارىــمــىــز  مەجبۇرىيىتىدۇر. 
بويىچە  ئېتىقاد  مۇشۇ  ھەممىمىزنى 
ھوزۇرىغا  مــەھــشــەردە  قىلىپ،  ئــەمــەل 

قوبۇل قىلسۇن، ئامىن. 

داۋامى كېيىنكى ساندا....

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: 
ئابدۇلئەھەد ھافىز.
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1. ئىسالمدىكى پاكلىق ۋە 
پاكىزلىقنىڭ ماھىيىتى 

ــســالم تـــەســـەۋۋۇرىـــدا  ــى ــاكــلــىــق ئ پ
ئىماننىڭ كۆرۈنەرلىك نامايەندىسىدۇر، 
ــدۇر،  ــ ــرىـ ــ ــىـ ــ ــەۋھـ ــ ــڭ جـ ــ ــى ــ ــن ــ ــالق ــەخــ ــ ئ
ــدۇر،  ــىـ ــەززاسـ ــەقـ ئــىــنــســانــلــىــقــنــىــڭ تـ
ئېرىشىش  يــاردىــمــىــگــە  ئــالــالھــنــىــڭ 
ئاخىرەتتە   - ــيــا  دۇن ۋاســىــتــىــســىــدۇر، 
يــولــىــدۇر،  قازىنىش  مــۇۋەپــپــەقــىــيــەت 
ھەمدە مەدەنىيەتلىشىش ۋە تەرەققىيات 

يارىتىشنىڭ مۇھىم ئاساسىدۇر. 

پاكلىق ۋە پاكىزلىقنىڭ ماھىيىتى 
خۇراپاتالردىن،  ۋە  كۇپۇرلۇق  ئەقىدىنى 
ئەقىلنى ئاڭسىزلىق ۋە بىپەرۋالىقتىن، 
ئىدىيەنى ئىسالمنىڭ پىرىنسىپلىرىغا 
ناچار  ئەخالقنى  پىكىرلەردىن،  زىــت 
ۋە  غەپلەت  قەلبنى  قىلمىشالردىن، 
پىتنە–  تىلنى  ھەسەتخورلۇقتىن، 
ئىغۋا، غەيۋەت  ۋە بولمىغۇر سۆزلەردىن، 
قــەلــەمــنــى يــالــغــان ۋە يـــاۋىـــداق ســۆز- 
قورسىقىنى  چۆچەكلەرنى يېزىشتىن، 
ھارام يەپ سېلىشتىن، بەدەن ۋە كيىم - 
كېچەكلىرىنى كىرلىشىپ قېلىشتىن 
ھــويــال، مەسجىد،  ئـــۆي،  ــۇتــۇش،  ت ــاك  پ
تۇتۇشتىن  پاكىز  يولالرنى  ۋە  مەھەللە 

ئىبارەتتۇر.

چۈنكى، ئىسالم پاكلىق ۋە پاكىزلىق 
پــاكــىــزلــىــق  ۋە  ــاكــلــىــق  پ ــدۇر،  ــىـ ــنـ دىـ
پاكىزلىق  ۋە  پاكلىق  ئــىــبــادەتــتــۇر، 
ئېسىل ئەخالقتۇر، پاكلىق ۋە پاكىزلىق 
نامايەندىسىدۇر.  مەدەنىيەتلىكنىڭ 
توغرىدا:  بۇ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
يــېــرىــمــىــدۇر«  ئىماننىڭ  »پــاكــلــىــق 

دېگەن1. 

ــىـــن، ئــىــســالم دىــنــى  ــتـ ــەۋەبـ بـــۇ سـ
پاكىزلىققا  ۋە  پاكلىق  مۇسۇلمانالرنى 
ئــەھــمــىــيــەت بــېــرىــشــكــە چــاقــىــرغــان، 
ــى ئــىــســالمــنــىــڭ  ــۇنـ ــدەك، ئـ ــڭـ ــىـ ــۇنـ شـ
شوئارلىرىدىن بىر شوئار ۋە پەرزلىرىدىن 
ھەمدە  بەلگىلىگەن،  قىلىپ  پەرز  بىر 
پاكلىق ۋە پاكىزلىقنى مۇسۇلمانالرنىڭ 
ھاياتىنىڭ تەقەززاسى دەپ بېكىتىكەن 
ھېسسى  پاكىزلىقنىڭ  مــەنــىــۋى  ۋە 
ئايرىاللمايدىغانلىقىنى  پاكىزلىقتىن 
ــان، بــۇنــىــڭــغــا  ــ ــغ ــ ــوي ــ ــا ق ــغـ ــۇرىـ ــتـ ــوتـ ئـ

1  مۇسلىم رىۋايىتى
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قۇرئان  ئالالھ  جانابىي  مۇناسىۋەتلىك 
ئۇلۇغال،  »پەرۋەردىگارىڭنى  كەرىمدە: 

كىيىمىڭنى پاك تۇت«2، دېگەن.

دەپ  تــاھــارەت  پاكىزلىقنى  ئىسالم 
دەپ  ئىمان  پاكىزلىقنى  ئىپادىلىگەن، 
سۈپەتلىگەن، پاكىزلىقنى ئىبادەت دەپ 
ئالالھ  جانابىي  ھەمدە  بەلگىلىگەن، 
پاك  بەدىنى  ۋە  قەلبى  كەرىمدە  قۇرئان 
كۆرىدىغانلىقىنى  ياخشى  كىشىلەرنى 
ــگــەن: »ئــالــالھ  ــداق دې ــۇن ــىــلــدۈرۈپ م ب
پاك  قىلغۇچىالرنى،  تەۋبە  ھەقىقەتەن 
بــولــغــۇچــىــالرنــى ھــەقــىــقــەتــەن دوســت 

تۇتىدۇ«3.

ئىسالم قەلبنىڭ پاكىزلىقى بىلەن 
بىرلەشتۈرۈش  پاكىزلىقىنى  بەدەننىڭ 
ئارقىلىق، ئەقىدىسى پاك، ئىبادەتلىرى 
چۈشەنچىسى  پـــاك،  ئىدىيەسى  پـــاك، 
تىلى  پاك،  قەلبى  پاك،  ئىستىلى  پاك، 
پــاك،  ئىچمەكلىرى  يــىــمــەك-  ــاك،  ــ پ
ھاياتى  ۋە  پاك  كۆرۈنۈشلىرى  سىرتقى 
ئۈممەتنى  بــىــر  مەدەنىيەتلىك  پـــاك 

يېتىلدۈرۈشنى مەقسەت قىلغان. 

ۋە  پاكلىق  دىــنــى  ئىسالم  ــمــەك،  دې
ھاياتى  مۇسۇلمانالرنىڭ  پاكىزلىقنى 
بىر  ئايرىلماس  مەدەنىيىتىنىڭ  ۋە 
چۈنكى  كۆرسەتكەن،  قىلىپ  قىسمى 
كىچەك  كېيىم-  ــەدەن،  ب دىنى  ئىسالم 
ۋە مۇھىتنىڭ پاكىزلىقىنى قەلبنىڭ 
قىلىپ  ۋاســىــتــىــســى  پاكلىقىنىڭ 
مۇناسىۋەتلىك  بۇنىڭغا  بېكىتكەن. 
ئالالھ قۇرئان كەرىمدە مۇنداق  جانابىي 
ناماز  سىلەر  مۆمىنلەر!  »ئــى  دېــگــەن: 
تۇرغىنىڭالردا،  بــولــۇپ(  )ئوقۇماقچى 
يـــۈزۈڭـــالرنـــى يــۇيــۇڭــالر، قــولــۇڭــالرنــى 

2  مۇدەسسىر سۈرىسى، 3 – 4 – ئايەتلەر.
3  بەقەر سۈرىسى، 222 – ئايەت.

يۇيۇڭالر،  قوشۇپ  بىلەن  جەينىكىڭالر 
ــى قــىــلــىــڭــالر،  ــەســھ ــىــشــىــڭــالرغــا م ب
قوشۇپ  بىلەن  ئوشۇقۇڭالر  پۇتۇڭالرنى 
بولساڭالر  ــۇب  جــۇن ــەگــەر  ئ ــۇڭــالر،  ــۇي ي
پاكلىنىڭالر )يەنى غۇسلى قىلىڭالر(«4.  

ــىــســالم دىــنــى  ــۇ ســـەۋەبـــتـــىـــن، ئ  بـ
پاكىزلىققا  ئىجتىمائىي  ۋە  شەخسىي 
ھەمدە  بــەرگــەن  ئەھمىيەت  ئــاالھــىــدە 
پاكىزلىقنى ئەقىدە بىلەن چېتىشلىق 
بــاغــلــىــغــان،  مەسىلىسىگە  ئــىــمــان 
قىلغانالر  رىــئــايــە  پاكىزلىققا  شــۇڭــا 
قىلمىغانالر  رىئايە  ئېرىشسە،  ساۋابقا 
ــبــەر  ــغــەم ــەي ــار بـــولـــىـــدۇ. پ گـــۇنـــاھـــكـ
ئىمان  پاكىزلىقنىڭ  ئەلەيھىسساالم 
ئىكەنلىكنى  چېېتىشلىق  بــىــلــەن 
تارماقلىرى  »ئىماننىڭ  قىلىپ:  بايان 
يەتمىش قانچىدۇر، ئىماننىڭ يۈكسەك 
ئىالھ  باشقا  ئالالھتىن  بىر  پەللىسى 
ئەڭ  ئىماننىڭ  ســـۆزدۇر،  دېــگــەن  يــوق 
ئەخلەت  كوچىالردىكى  قىسمى  تــۆۋەن 
نەرسىلەرنى  بولغان  زىيانلىق  ياكى 
تازلىۋېتىشتۇر، ھايا قىلىش ئىماننىڭ 

بىر تارمىقىدۇر« دېگەن5. 

ئاممىۋى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
قىزىقتۇرۇپ،  پاكىزلىققا  ۋە  پاكلىق 
ئــالــالھــنــىــڭ پــاكــىــزلــىــقــنــى يــاخــشــى 
قويۇپ  ئوتتۇرىغا  كۆرىدىغانلىقىنى 
ــاكــتــۇر،  ــالھ پ ــالـ ــەن: »ئـ ــگـ ــداق دېـ ــۇنـ مـ
قوبۇل  باشقىسىنى  نەرسىدىن  ــاك  پ
پاكىزلىقنى  ــزدۇر،  ــى ــاك پ قــىــلــمــايــدۇ. 
سۆيىدۇ. سېخىدۇر، سېخىلىقنى ياخشى 
ئارامنى   - ھويال  سىلەر  شۇڭا،  كۆرىدۇ. 
ئوخشاپ  يەھۇدىالرغا  تۇتۇڭالر،  پاكىز 
ئۆينىڭ  پەيغەمبىرىمىز  قالماڭالر«6. 

4  مائىدە سۈرىسى، 6–ئايەت.
5  بۇخارى رىۋايىتى.

6  تىرمىزى رىۋايىتى.
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شۇنچىۋېال  پاكىزالشقا  ھويلىسىنى 
ئەلۋەتتە  ــەردە،  ــ ي ــەرگــەن  ب ئەھمىيەت 
ئۆينىڭ ئىچىنى پاكىز تۇتۇشقا ۋە ئۆيدە 
نەپسىنى  كىشىلەرنىڭ  ياشايدىغان 
پاكالشقا يۈكسەك دەرىجىدە ئەھمىيەت 
چۈنكى  ــوق،  ي شــەك  بېرىدىغانلىقىدا 
روھنىڭ،  قەلبنىڭ،  ئالالھ  جانابىي 
ۋىجداننىڭ ۋە بەدەننىڭ پاكلىقىنى ۋە 
پاكىزلىقىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى 

بىلدۈرگەن.

ــەر ئــەلــەيــھــىــســســاالم  ــبـ ــەمـ ــغـ ــەيـ پـ
يـــەنـــە مــۇســۇلــمــانــالرنــى چــىــرايــلــىــق 
بـــۇيـــرۇپ:  كېيىنىشكە  ــلــىــك  رەت ۋە 
ــەر قــېــرىــنــداشــلــىــرىــڭــالرنــىــڭ  ــل ــى »س
مىنگەن  كېتىۋاتىسىلەر،  يېنىغا 
كىيىم  رەتلىۋېلىڭالر،  نەرسەڭالرنى 
تۈزىتىۋېلىڭالر،  كېچەكلىرىڭالرنى   -
پاكلىق ۋە پاكىزلىق جەھەتتە كىشىلەر 
بىلىنىپ  ئاالھىدە  مەڭدەك  ئارىسىدا 
ۋە  سۆز  يامان  ئالالھ  چۈنكى  تۇرۇڭالر، 
كۆرمەيدۇ«  ياخشى  قىلىقالرنى  يامان 

دېگەن7.

ئايال  ــەر-  ئ ئاساسەن  ھەدىسكە  بۇ 
مۇسۇلمانالر ھەر قانداق ئەھۋال ئاستىدا 
قارىساياكى  ســـەل  تــۇرۇقــىــغــا  ــەقــى-  ت
تۇرمۇشنىڭ بېسىمى سەۋەبلىك ئۆزىنى 
بولمايدۇ.  توغرا  يۈرمىسە  تۈزەشتۈرۈپ 
روھىنىڭ،  دېگەن  مۇسۇلمان  ئاڭلىق 
ئەقلىنىڭ ۋە جىسمىنىڭ تەلەپلىرىنى 
ھەممىسىنى  تــەڭــپــۇڭــالشــتــۇرۇپ، 
ھەممىسىنىڭ  يــاشــايــدۇ،  تــۇتــۇپ  تــەڭ 
بىر  قىلىدۇ،  ــادا  ئـ تــولــۇق  ھەققىنى 
تەرەپكە كۆڭۈل بۆلۈپ، يەنە بىر تەرەپكە 

سەل قارىمايدۇ. 

7  ئەھمەد رىۋايىتى

2. مەنىۋى پاكلىق 
مۇسۇلماندىن نېمىلەرنى تەقەززا 

قىلىدۇ؟
كۆرۈنۈشىنى  سىرتقى  ئىنساننىڭ 
قەلبىنى  بولسا،  پاكىزلىشى مۇھىم 
مۇھىمدۇر،  ئۇنىڭدىنمۇ  پاكىزلىشى 
چۈنكى ئىنساننىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشى 
گــــۈزەل بــولــغــان بــىــلــەن قــەلــبــى پــاك 
باشقىالرغا  ئىنساندىن  ئۇ  بولمىسا، 
ــدۇ، چــۈنــكــى  ــەيـ ــمـ ــەلـ ــاخــشــىــلــىــق كـ ي
قىلىشى،  پىكىر  تــوغــرا  ئىنساننىڭ 
توغرا ئىش-ھەرىكەت قىلىشى ۋە ئىش-
تەرىپىدىن  ئــالــالھ  ھەرىكەتلىرىنىڭ 
پــاك  قەلبنىڭ  قىلىنىشى  ــۇل  ــوب ق
بولۇشىغا باغلىقتۇر. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر 
ئەلەيھىسساالم  مۇنداق دېگەن: »ئالالھ 
ــا ۋە  ــالرغ ــۇڭ ــۇرق ــى-ت ــەق ســىــلــەرنــىــڭ ت
بەلكى  مال-مۈلۈكىڭالرغاقارىمايدۇ، 
ئىش-  ۋە  قــەلــبــىــڭــالرغــا  ســىــلــەرنــىــڭ 

ھەرىكىتىڭالرغا قارايدۇ« 8

كــېــچــەكــنــى  كــىــيــىــم-  ۋە  ـــەدەن  ــ بـ
ــىــلــەن پــاكــىــزلــىــغــىــلــى بــولــغــان  ســۇب
بولمايدۇ.  پاكىزلىغىلى  بىلەن،قەلبنى 
ئەقىدە،  جانلىق  پاكىزلىقى  قەلبنىڭ 
ۋە  ئىدىيە  ــرا  ــوغ ت ــادەت،  ــب ــى ئ ــالم  ســاغ
ھەمدە  بولۇش  ئىگە  ئەخالققا  ــۈزەل  گ
ئىجتىمائىي  ۋە  شەخسىي  ھەرتۈرلۈك 
قىلىش  ھەرىكەتلەرنى   - ئىش  ياخشى 
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

شۇنىڭدەك  بولىدۇ.  ھاسىل  ئارقىلىق 
ئەقىدىسىگە  ئىسالم  قەلبىنى  يــەنــە 
ــىــســالم  ــەردىـــن، ئ ــلـ ــىـ ــەپـ ــسـ ــەلـ زىـــــت پـ
ئــىــدىــيــەلــەردىــن،  زىـــت  ئىدىيەسىگە 
ھەسەت،  ئـــاداۋەت،  ئەخالقىنى  ھەمدە 
ئوخشاش  ۋە ساتقۇنلۇققا  يالغانچىلىق 
ئارقىلىق  تازىالش  قىلىقالردىن  ناچار 

پاكلىغىلى بولىدۇ.

ئىسالھ  نىسبەتەن  ئىنسانغا  قەلب 
تېگىشلىك  پاكىزالشقا  ۋە  قىلىشقا 
ھېسابلىنىدۇ،  ئــــەزا  مــۇھــىــم  ئـــەڭ 
قەلبنىڭ  پەيغەمبىرىمىز  چــۈنــكــى 
رولىنى  موتۇرنىڭ  ۋە  مۇھىملىقىنى 
»قەلب  ئىپادىلەپ:  ئوينايدىغانلىقىنى 
تۈزەلسە بەدەننىڭ ھەممىسى تۈزىلىدۇ، 
ھەممىسى  بەدەننىڭ  بۇزۇلسا  قەلب 

بۇزۇلىدۇ« دېگەن9.  

پاكلىغاندا،  قەلبىنى  مۇسۇلمان 
ھەرىكىتىدە   - ئىش  ھەربىر  قىلغان 
كۆزلەيدىغان  رازىلىقىنى  ئالالھنىڭ 
قىلغان  ئــۇ  بىلەن  شۇنىڭ  بــولــىــدۇ. 
ھەرقانداق ياخشى ئىش ۋە پائالىيەتلەرنى 
بــىــرەرســىــنــىــڭ مــاخــتــىــشــىــغــا يــاكــى 
تەقدىرلەپ ئالقىشىغا ئېرىشىش ئۈچۈن 
ماددىي  بىرەر  بولمايدۇ  ياكى  قىلمايدۇ، 
كۆزلىمەيدۇ،  ئېرشىشنى  مەنپەئەتكە 
ئۈمىد  رازىلىقىنى  ئالالھنىڭ  چۈنكى 
ئىخالسنى  ۋە  سەمىمىيەت  قىلىش 

تەقەززا قىلىدۇ. 

مۇسۇلمان   بىر  پاكلىغان  قەلبىنى 
بىرىنى ياخشى كۆرسە، ئالالھ رازىلىقى 
كۆرسە،  يامان  كۆرىدۇ،  ياخشى  ئۈچۈن 
كۆرىدۇ.  يامان  ئۈچۈن  رازىلىقى  ئالالھ 
پاكلىقىنىڭ  قــەلــبــنــىــڭ  ــۇ  بـ مـــانـــا 

نامايەندىسىدۇر. 
9  بۇخارى رىۋايىتى.

زامــان  ھــەر  مۇسۇلمان  پــاك  قەلبى 
ئۈچۈن  قېرىنداشلىرى  مــۇســۇلــمــان 
ــدۇ،  ــى ــول ب دۇرۇســـــــت  ۋە  ســەمــىــمــىــي 
قېرىنداشلىرى ئېرىشكەن ھەر تۈرلۈك 
نېمەتلەرگە ھەسەت قىلمايدۇ، ئەكسىچە  
ئۆزىگە ياخشىلىق كەلگەندەك خۇرسەن 
مۇسۇلماننىڭ  بىر  چۈنكى  بــولــىــدۇ، 
ياخشى  ياخشىلىقنى  ئۈچۈن  باشقىالر 
ــەقــەززاســىــدۇر.  ت ئىماننىڭ  ــۆرۈشــى  ك
توغرىدا:  بۇ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئۆزۈڭالرغا  قايسىبىرىڭالر  »سىلەرنىڭ 
نەرسىنى  ھەرقانداق  كۆرگەن  ياخشى 
قېرىندىشىڭالرغا ياخشى كۆرەلىگۈدەك 
ــمــىــگــۈچــە مــۆمــىــن  ــەت ســـەۋىـــيـــەگـــە ي

بواللمايدۇ« دېگەن10 .

ھېچبىر  مــۇســۇلــمــان  ــاك  پ قەلبى 
ـــۆۋەن  مــۇســۇلــمــان قــېــرىــنــدىــشــىــنــى ت
مۇسۇلماننىڭ  بىر  چۈنكى  كۆرمەيدۇ، 
كۆرۈشى  تــۆۋەن  مۇسۇلماننى  بىر  يەنە 
بۇ ھەقتە  ئېغىر گۇناھ ھېسابلىنىدۇ. 
مــۇنــداق  ئەلەيھىسساالم  پــەيــغــەمــبــەر 
مۇسۇلمان  كىشىنىڭ  »بىر  دېــگــەن: 
گۇناھ  كۆرۈشى  ــۆۋەن  ت قېرىندىشىنى 

جەھەتتە يېتەرلىكتۇر«11. 

باشقىالرغا  مۇسۇلمان  پاك  قەلبى 
ــدۇ، چــۈنــكــى  ــمــاي ــل چــوڭــچــىــلــىــق قــى
ــۇ رەســـۇلـــۇلـــالھـــنـــىـــڭ: »قــەلــبــىــدە  ئـ
ــچــىــلــىــك كــىــبــرىــســى بـــار ئـــادەم  زەررى
 12 ــگــەن  دې كــىــرەلــمــەيــدۇ«  جەننەتكە 

سۆزىنى بىلىدۇ.

ــان  ــ ــم ــ ــۇل ــ ــۇس ــ قــــەلــــبــــى پــــــــاك م
قـــېـــرىـــنـــداشـــلـــىـــرىـــنـــىـــڭ ئـــىـــش -  
خاتا  -ئېنىق  قارىتا  ھەرىكەتلىرىگە 

10  بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
11  مۇسلىم رىۋايىتى.
12  مۇسلىم رىۋايىتى.
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بــولــىــدۇ،  ــدا  ــوي ئ يــاخــشــى   - بولمىسا 
مەن  بەلكى  قىلمايدۇ،  گۇمان  يامان 
دەپ  ــاردۇ  ــ ب ــەر  ــل ســەۋەب بىلمەيدىغان 
ــم بۇ  ــەرى ــدۇ، چــۈنــكــى قـــۇرئـــان ك ــارايـ قـ
ــۇرغــۇن  ــى مــۆمــىــنــلــەر! ن ــدا: »ئـ ــرى ــوغ ت
ــن ســاقــلــىــنــىــڭــالر )يــەنــى  ــالردى ــان ــۇم گ
كىشىلەرگە  ۋە  ئائىلىدىكىلىرىڭالرغا 
گۇمانخورلۇق قىلماڭالر(، بەزى گۇمانالر 

ھەقىقەتەن گۇناھتۇر« دېگەن13. 

ــان  ــ ــم ــ ــۇل ــ ــۇس ــ قــــەلــــبــــى پــــــــاك م
ۋە  قىلىش  ــاالم  سـ قېرىنداشلىرىغا 
ئالدىرايدۇ،  قىلىشقا  خاتىرجەم  ئۇالرنى 
چۈنكى ئۇالرغا ساالم قىلىپ، قەلبىنى 
خاتىرجەم قىلىش جەننەتكە كىرىشنىڭ 
سەۋەبلىرىدىن بىر سەۋەب ئىكەنلىكىنى 
بۇ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بىلىدۇ. 
بولمىغۇچە  مۆمىن  »سىلەر  توغرىدا: 
بىر  ئۆزئارا  كىرەلمەيسىلەر،  جەننەتكە 
كۆرۈشمىگۈچە  ياخشى  بىرىڭالرنى   -
بىر- ــارا  ئــۆزئ بواللمايسىلەر،  مۆمىن 
يولى  كۆرۈشنىڭ  ياخشى  بىرىڭالرنى 
ئۆزئارا  ۋە  تــۇرۇش  ساالملىشىپ  ئۆزئارا 
قىلدۇرۇشتۇر«  ھېس  خاتىرجەملىك 

دېگەن 14. 

پاكلىغاندا،  قەلبىنى  مۇسۇلمان 
يــاخــشــى گــەپ  پــاكــلــىــنــىــدۇ ۋە  تــىــلــى 
-سۆزلەردىن باشقىسىنى قىلمايدىغان، 
شۇنىڭدەك گەپ – سۆزلىرىنى شەرىئەت 
ئۆلچەيدىغان  سېلىپ  تــارازىــســىــغــا 
بۇ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بولىدۇ. 
قىيامەت  ۋە  ئالالھقا  »كىم  توغرىدا: 
گەپ-سۆز  ياخشى  ئىشەنسە،  كۈنىگە 
قىلماي  ســۆز  گـــەپ-  يــاكــى  قىلسۇن، 

سۈكۈت قىلسۇن« دېگەن15.
13  ھوجۇرات سۈرىسى، 12 – ئايەت.

14  مۇسلىم رىۋايىتى.
15  بۇخارى رىۋايىتى.

گــۈزەل  تىلىنىڭ  مۇسۇلماننىڭ 
ئۇنىڭ  بولۇشى  بــۇزۇق  ياكى  بولۇشى 
ياكى  ئىكەنلىكىنى  ــاك  پ قەلبنىڭ 
كۆرسىتىپ  ئىكەنلكىنى  كــېــســەل 
بــــېــــرىــــدۇ، چـــۈنـــكـــى پـــەيـــغـــەمـــبـــەر 
مۇسۇلماننىڭ  »بىر  ئەلەيھىسساالم: 
ئىمانىي  ئۇنىڭ  تۈزۈلمىگۈچە،  قەلبىي 
تۈزۈلمىگۈچە،  تىلى  بولمايدۇ،  ساغالم 
دېگەن  بــواللــمــايــدۇ«  ســاغــالم  قەلبىي 
تىلى  ئـــاســـاســـەن،  ھــەدىــســكــە  بـــۇ   .16

ــڭ قــەلــبــىــي  ــى ــالرن ــان ــس ــن ــى بـــــــۇزۇق ئ
ئاداۋەتتىن  ياكى  ھەسەتخورلۇقتىن 

ياكى غەيۋەتتىن خالىي بولمايدۇ. 

مـــۇســـۇلـــمـــانـــالرنـــىـــڭ ئـــــۆزئـــــارا 
ۋە  ياخشىلىشى  مۇناسىۋەتلىرىنى 
ئىسالھ قىلىشىمۇ قەلبنى پاكالشنىڭ 
ئالالھ:  جانابىي  چۈنكى  تەقەززاسىدۇر، 
ــارا  ــۆزئ ئ ۋە  ــالر  ــۇڭ ــورق ق »ئــالــالھــتــىــن 
مــۇنــاســىــۋىــتــىــڭــالرنــى يــاخــشــىــالڭــالر« 

دېگەن17. 

ــبــىــنــى ئـــــــــاداۋەت ۋە  ــەل ــــالھ ق ــال ــ ئ
كىشىلەرنى  پاكلىغان  ھەسەتتىن 
دېگەن: »ئۇالردىن  مەدھىيلەپ، مۇنداق 
كېيىن كەلگەنلەر: >رەببىىمىز! بىزگە 
ئېيتقان  ئىمان  ئىلگىرى  بىزدىن  ۋە 
قــېــرىــنــداشــلــىــرىــمــىــزغــا مــەغــپــىــرەت 
مۆمىنلەرگە  دىللىرىمىزدا  قىلغىن، 
قىلمىغىن<  پەيدا  دۈشمەنلىك  قارشى 

دەيدۇ«18. 

ــەك، قــەلــبــىــنــى پــاكــالشــنــىــڭ  ــمـ دېـ
ۋە  رازىلىقى  ئالالھنىڭ  نەتىجىسى 

مۇكاپاتى جەننەتتۇر. 

16  ئەھمەد رىۋايىتى.
17  ئەنفال سۈرىسى، 1 – ئايەت.

18  ھەشىر سۈرىسى، 10- ئايەت.
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3. مۇسۇلمان ھاياتىدىكى 
پاكىزلىق مەدەنىيىتى

ــق مــۇســۇلــمــانــنــىــڭ  ــىـ ــزلـ ــىـ ــاكـ پـ
مەدەنىيىتىنىڭ  ئىسالم  ئادىتىدۇر، 
نامايەندىسىدۇر، بۇ سەۋەبتىن شەخسىي 
پــاكــىــزلــىــق ئــىــســالمــدىــكــى ئــىــبــادەت 
مەسىلىلەرنىڭ  مۇھىم  خاراكتېرلىك 
سىرتقى  چۈنكى  ھېسابلىنىدۇ،  بىرى 
پاكىزلىق ئىشقا ئاشماي تۇرۇپ مەنىۋى 

پاكلىق ئىشقا ئاشمايدۇ. 
پاكىزلىققا  شەخسى  ئىسالمنىڭ 
تۆۋەندىكى  بەرگەنلىكىنى  ئەھمىيەت 

نۇقتىالردىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.

1( بەدەن پاكىزلىقى

ساالمەتلىكىنى  بەدەننىڭ  ئىسالم 
قىلىپ،  ئامانەت  ئىنسانغا  ئاسراشنى 
مۇنداق دېگەن: »بەدىنىنىڭنىڭ سەندە 

ھەققى بار«19. 

ئىسالم دىنى بەدەننى نىجاسەت، كىر 
تۇرۇشقا  تازىالپ  مەينەتچىلىكتىن  ۋە 
تەرەتتىن  كىچىك   – چــوڭ  بۇيرۇغان، 
كېيىن سۇ بىلەن ئىستىنجا قىلىشقا 
كىيىم  ھــەمــدە  قىلغان،  تەشەببۇس 
ئوخشاش  ســۈيــدۈكــكــە  بــەدەنــگــە  يــاكــى 
كېتىشىدىن  تېگىپ  نىجاسەتنىڭ 
ئــازابــقــا  ــدە  ــرى ــەب ق ساقالنماسلىقنى 

قېلىشنىڭ سەۋەبى دەپ كۆرسەتكەن. 

بۇخارى رىۋايىتى.  19

پاكىزلىقىغا  قــول  دىــنــى  ئىسالم 
شۇنىڭ  بەرگەن،  ئەھمىيەت  ئاالھىدە 
ئــۇيــقــۇدىــن  قــولــنــى  ئىككى  ئـــۈچـــۈن  
ئويغاندىن كېيىن ئۈچ قېتىم يۇيۇشقا 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  بۇيرۇغان. 
مەينەت  قولى  ئــادەم  »بىر  توغرىدا:  بۇ 
بــولــســىــمــۇ، قــولــنــى يــۇيــمــاي ئــۇخــالپ 
كېسەلگە  بىرەر  سەۋەبىدىن  قالغانلىق 
باشقىالرنى  ئۆزىدىن  بولسا،  يولۇققان 
ئەيىبلىمىسۇن« دېگەن20. بۇ ھەدىسكە 
قولىنى  ئــىــنــســان  ــىــر  ب ئـــاســـاســـەن، 
ئـــورۇنـــالردا  تېگىشلىك  پــاكــىــزالشــقــا 
قولنى يۇيماي، يېمەك - ئىچمەكلەرگە 
ساقلىنىشى  قېلىشتىن  ئىشلىتىپ 

الزىم.

باغالپ  ئىمانغا  پاكىزلىقنى  ئىسالم 
بەرگەنىلىكى  ئەھمىيەت  ئــاالھــىــدە 
ــدە بىر  ــگــەن ــاز دې ئــۈچــۈن ھــەپــتــىــدە ئـ
تەشەببۇس  تۇرۇشنى  يۇيۇنۇپ  قېتىم 
بۇ  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  قىلىدۇ. 
ھەپتىدە  مۇسۇلماننىڭ  »ھەر  ھەقتە: 
يۇيۇپ  بەدىنىنى  بولسىمۇ  قېتىم  بىر 
تۇرۇشى الزىم« دېگەن21. پەيغەمبىرىمىز 
بېرىشقا  يۇيۇنۇپ  نامىزىغا  جۈمە  يەنە 
ــســى بــىــرىــڭــالر جــۈمــە  ــاي بـــۇيـــرۇپ: »ق
كەلسۇن«  يۇيۇنۇپ  كەلسە،  نامىزىغا 

دېگەن22.

ــى  ــالرن ــمــان ــســالم دىـــنـــى مــۇســۇل ــى ئ
ــاكــىــزلــىــقــقــا قـــىـــزىـــقـــتـــۇرۇپ، ھــەر  پ
ۋە  بولۇشىنى  پاكىز  ئۇالرنىڭ  دائىم  
پۇراپ  خۇشپۇراق  بەدىنىدىن  ئۇالرنىڭ 
بۇنىڭغا  قىلىدۇ.  ئۈمىد  تۇرۇشىنى 
بەدىنىنى  كىشى  مۇسۇلمان  ئاساسەن 
– كىيىم  تۇرغاندەك،  پاكىزالپ  يۇيۇپ 

20  ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
21  بۇخارى رىۋايىتى.
22  بۇخارى رىۋايىتى.
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كېچەكلىرىنىڭ پاكىزلىقىغا ۋە رەتلىك 
ھەمدە  قىلىشى،  دىققەت  بولۇشىغا 
يۇيۇپ  كىيىملىرىنى   ئىچ  ۋە  پايپاق 
قىلىپ  پەيدا  پــۇراق  سېسىق  تۇرۇشى، 
باشقىالرغا ئەزىيەت بەرمەسلىكى الزىم.

تاھارەت  نامازغا  ۋاقىت  بەش   )2
ئېلىش ئارقىلىق پاكىزلىنىش:

ئېلىشنى  ــاھــارەت  ت دىــنــى  ئىسالم 
بەلگىلىگەن.  قىلىپ  شەرتى  نامازنىڭ 
ئىككى  ئالغاندا  تــاھــارەت  مۇسۇلمان 
ۋە  بىلەكلىرىنى  يــۈزىــنــى،  قولىنى، 
پۇتىنى ھەر كۈنى بەش قېتىم يۇيىدۇ. 
ئېلىپ  ســۇ  بۇرنىغا   - ئېغىز  ھــەمــدە 
ئارىسىنى  بارماقلىرىنىڭ  ۋە  تازىاليدۇ 
ئۇالپ يۇيىدۇ. تاھارەت ئالغاندا كېچىك 
ــرەت قــىــلــىــنــىــدۇ.  ــى ــپ ــەغ گـــۇنـــاھـــالر م
رەسۇلۇلالھ بۇ توغرىدا: »بىر مۇسۇلمان 
ۋە  قولىنى  يۈزىنى،  ئالغاندا  تــاھــارەت 
گۇناھلىرى  كېچىك  يۇيسا،  پۇتىنى 

مەغپىرەت قىلىنىدۇ« دېگەن23.

بەزىدە  پەرز،  بەزىدە  يۇيۇنۇش   )3
سۈننەت بولىدۇ: 

ــە،  ــاالق ئ جىنسىي  ــنــى  دى ئــىــســالم 
قاتارلىق  نىپاس  ۋە  ھەيىز  ئېھتىالم، 
پــەرز  قىلىشنى  غۇسلى  ــالردا  ــۋال ــەھ ئ
ــتــە ئـــەر - ئــايــالــالر  ــۋەت ــەل قــىــلــغــان. ئ
مۇناسىۋەتتىن  جىنسى  ئارىسىدىكى 
كېيىن يۇيۇنۇشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىمۇ 
چۈنكى  ئــەمــەس،  خالىي  ھېكمەتتىن 
موسكۇلالر كۈچەپ ھەرىكەت قىلغاندىن 
تــەنــھــەرىــكــەت  ئېغىر  ــاكــى  ي كېيىن 
قىلغاندىن كېيىن يۇيۇنۇش ساغلىققا 
كۆرسەتمىلىرىنىڭ  مۇناسىۋەتلىك 
جىنسى  شۇنىڭدەك  ــەقــەززاســىــدۇر.  ت

23  مۇسلىم رىۋايىتى.

ھەرىكەتلىرىدىن  موسكۇل  ئاالقىدىكى 
ئايلىنىش  ــان  قـ ــۇش  ــۇن ــۇي ي كېيىن 
ھـــەرىـــكـــىـــتـــىـــنـــى جـــــانـــــالنـــــدۇرۇپ، 
ئەسلىگە  كۈچىنى  موسكۇلالرنىڭ 
ــدۇ ھـــەمـــدە ھــورۇنــلــۇقــتــىــن  ــۈرى ــت ــەل ك

ساقاليدۇ. 

4( ئېغىز ۋە چىش پاكىزلىقى:

چىشنى  ۋە  ئېغىز  دىــنــى  ئــىــســالم 
بۇ سەۋەبتىن  بۇيرۇغان،  تۇتۇشقا  پاكىز 
ئېغىز  ئــەلــەيــھــىــســســاالم  پــەيــغــەمــبــەر 
ئەھمىيەت  ئــاالھــىــدە  پاكىزلىقىغا 
دېگەن:  مــۇنــداق  ھەقتە  بۇ  ۋە  بــەرگــەن 
ئېغىزنى  ئىشلىتىش  »مىسۋاك 
پــەرۋەردىــگــارنــى  ۋە  ــدۇ  ــالي ــاك پ
ســەۋەبــتــىــن  بـــۇ  قــىــلــىــدۇ«24.  رازى 
ئېغىزىنىڭ  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم 
خالىمايدىغانلىقى  قېلىشىنى  پــۇراپ 
ئۈچۈن: »كېچە ياكى كۈندۈزنىڭ بىرەر 
تاھارەت  ئويغانغاندا  ئۇخلىسا،  ۋاقتىدا 
مىسۋاك  ئېغىزىنى  بــۇرۇن  ئېلىشتىن 

بىلەن تازىاليتتى«25.

ئېغىزنى  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
دېگەن:  توغرىسىدامۇنداق  تۇتۇش  پاك 
ئېغىرچىلىق  ئۈممىتىمگە  »ئــەگــەر 
ــولــســا، ئـــۇالرنـــى ھــەر  بــولــمــايــدىــغــان ب
ئىشلىتىشكە  مىسۋاك  ۋاقتىدا  ناماز 
بۈگۈنكى  بــوالتــتــىــم«26.  بــۇيــرۇغــان 
مىسۋاكنىڭ  تەتقىقاتالردا  ئىلمىي 
ئۆلتۈرىدىغان  مــىــكــروب  تــەركــىــۋىــدە 
ئىسپاتالنغان.  بارلىقى  ماددىالرنىڭ 
مىسۋاك  بولسا  ئىمكانىيەت  شــۇڭــا، 
ئىشلىتىش  مــىــســۋاك  ئىشلىتىش، 
پاستىسى  چــىــش  بــولــمــىــســا،  ــوالي  ــ ق

24  بۇخارى رىۋايىتى.
25  ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
26  بۇخارى رىۋايىتى.
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ئېغىزنى  ئــارقــىــلــىــق  ئىشلىتىش 
پاكىزالپ تۇرۇش زۆرۈر.

200 يىلدىن بېرى چىش  ئىنسانالر 
باشلىغان  ئىشلىشىتكە  چوتكىسى 
بولسا، مۇسۇلمانالر 1400 يىلدىن بېرى 
ئېغىز  ئارقىلىق  ئىشلىتىش  مىسۋاك 

ۋە چىشلىرىنى پاكىز تۇتۇپ كەلگەن.

ئــىــســالمــنــىــڭ كــۆرســەتــمــىــســى 
بەزى  بىراق  بولسىمۇ،  ئېنىق  شۇنچە 
مۇسۇلمانالر ئېغىزىنىڭ پۇرىقى بىلەن 
ۋە  كېچەك   - كىيىم  بولمايدۇ،  كــارى 
دىققەت  پاكىزلىقىغا  پايپاقلىرىنىڭ 
تۇيغۇسىغا  باشقىالرنىڭ  قىلمايدۇ، 
بىلەن  ھالىتى  شۇ  قىلماستىن  پــەرۋا 
قېرىنداشلىرىغا  بېرىپ،  مەسجىدكە 
پەرىشتىلەرنى  ۋە  بــېــرىــدۇ  ــيــەت  ــەزى ئ
پەيغەمبەر  ھــالــبــۇكــى  ھــۈركــىــتــىــدۇ. 
»كىم  ــدا:  ــوغــرى ت ــۇ  ب ئەلەيھىسساالم 
يېگەن  خــام  سامساقنى  يــاكــى  پىياز 
بولسا، مەسجىدكە كەلمىسۇن، چۈنكى 
ھېس  ئەزىيەت  ئىنسان  پەرىشتىلەر 
ھېس  ئەزىيەت  نەرسىلەردىن  قىلغان 

قىلىدۇ« دېگەن27.

يۇيۇپ  ۋە  ــاراپ  تـ چاچنى   )5  
تۇرۇش: 

ــنــى مــۇســۇلــمــانــالرنــىــڭ  ئــىــســالم دى
يۇيۇپ  ــۇرۇشــى،  ت يــاســاپ  چاچلىرىنى 
ئارقىلىق  تــۇرۇشــى  ــاراپ  تـ ۋە  تــۇرۇشــى 
سىرتقى كۆرۈنۈشىگە دىققەت قىلىشقا 
قىزىقتۇرغان، بۇ ھەقتە پەيغەمبىرىمىز: 
چېچىغا  بولسا،  قويغان  چــاچ  »كىم 

ئەھمىيەت بەرسۇن« دېگەن28.

27  مۇسلىم رىۋايىتى.
28  ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.

6( تىرناق ئېلىپ تۇرۇش: 

تىرناق ئېلىپ تۇرۇش ئومۇم ئىنسان 
ســۈنــنــەتــلــەرنــىــڭ  خـــاس  تەبىئىيگە 
ــن ســانــىــلــىــدۇ. پــەيــغــەمــبــەر  ــدى ــارى ــات ق
جۈمە  كۈنى  »جــۈمــە  ئەلەيھىسساالم: 
ئىلگىرى  چــىــقــىــشــتــىــن  نــامــىــزىــغــا 
تىرناقلىرىنى ئېلىپ، بۇرۇتىنى ياساپ 

تۇراتتى«29.

7( ئەۋرەت ۋە قولتۇقالرنىڭ 
تازىلىقىغا رىئايە قىلىش:

تەبىئىي  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ــون تـــۈرلـــۈك  ــ خــاراكــتــېــرگــە ئــىــگــە ئ
سۈننەتلەرگە رىئايە قىلىشقا چاقىرغان. 
ياساش،  بۇرۇت  قىلىش،  »خەتنە  ئۇالر: 
ئىشلىتىش،  مىسۋاك  قويۇش،  ساقال 
بۇرنىنى  ئېغىز–  ئــالــغــانــدا  تــاھــارەت 
ئېلىش،  تىرناق  چايقاش،  بىلەن  سۇ 
بــارمــاقــلــىــرىــنــىــڭ ئــارىــســىــنــى ئـــۇالپ 
ئەزا ۋە قولتۇقلىرىنى  يۇيۇش، جىنسى 
تازىالش، ۋە ئىستىنجا قىلىش«30 تىن 

ئىبارەتتۇر.

8( كىيىم - كېچەكلەرنىڭ 
پاكىزلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش: 

ــى پــاكــىــز  ــن ــەدى مــۇســۇلــمــانــنــىــڭ ب
كىيىم- قىلىنغاندەك،  شەرت  بولۇش 
بولۇشى  پــاكــىــز  كېچەكلىرىنىڭمۇ 
بولمىغاندا  ئۇنداق  قىلىنىدۇ.  شــەرت 
نىڭ  تائاال  ئالالھ  ئىبادەتلىرى  قىلغان 

دەرگاھىدا قوبۇل بولمايدۇ. 

ئىنسانالر  ئادەتتە  كېچەك  كىيىم- 
يۆگىشى،  ئــەۋرىــتــىــنــى  ئۆزلىرىنىڭ 
سىرتقى كۆرۈنۈشىنى گۈزەللەشتۈرۈشى، 

29  تەبرانى رىۋايىتى.
30  مۇسلىم رىۋايىتى.
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ساقلىنىشى  سوغۇقتىن  ۋە  ئىسسىق 
نېمەتتۇر.  بۈيۈك  يارىتىلغان  ئۈچۈن 
بۇنىڭغا ئاساسەن مۇسۇلمان كىيىم – 
كېچەكلىرىنىڭ پاكىزلىقىغا ۋە رەتلىك 
بۆلۈشى كېرەك،  كېيىنىشىگە كۆڭۈل 
ئەلەيھىسساالم:  پەيغەمبەر  چۈنكى 
ئاتا  نــېــمــەت  ئىنسانغا  بــىــر  »ئــالــالھ 
قىلغان بولسا، ئۇ نېمەتنىڭ تەسىرىنى 
ياخشى  كۆرۈشنى  ئۈستىدە  بەندىنىڭ 

كۆرىدۇ« دېگەن31. 

ئاممىۋى  ۋە  مەسچىدكە  بولۇپمۇ 
ــدا، كــىــيــىــم -  ــ ــان ــ ــارغ ــ ــا ب ــ ــالرغ ــ ــورۇن ســ
ئاالھىدە  پاكىزلىقىغا  كېچەكلەرنىڭ 
كېلىدۇ.  تــوغــرا  بېرىشكە  ئەھمىيەت 
ئــورۇنــدا  بىر  پەيغەمبىرىمىز  چۈنكى 
كىرلىشىپ  ئۈستىدە  ئادەمنىڭ  بىر 
»بــۇ  كــــۆرۈپ   كىيىملەرنى  كــەتــكــەن 
يۇيۇپ  كېچەكلىرىنى   - كىيىم  كىشى 
تاپالمىدىمۇ؟«  نەرسە  بىر  تازىلىغۇدەك 
 - كىيىم  ھەدىس  بۇ  كايىغان32.  دەپ 
تەقى  ۋە  بولۇشىنى  پاكىز  كېچەكنىڭ 
بولۇشىنى  يارىشىملىق  تۇرۇقىنىڭ 

تەقەززا قىلىدۇ. 

ئەلۋەتتە، مۇسۇلمان ئىمكانىيىتىگە 
كىيسە  كىيىملەرنى  پــاكــىــز  يــارىــشــا 
بــــولــــىــــدۇ، چـــۈنـــكـــى پـــەيـــغـــەمـــبـــەر 
ــدۇر،  گــۈزەل ــالــالھ  »ئ ئەلەيھىسساالم: 
گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇ« دېگەن33، 
لېكىن بىر ئىنسان يېڭى كىيىملەرنى 
ياكى  قىلىسا،  كىبىرلىك  كىيگەندە 
ئىسراپ قىلسا، ياكى باشقىالرغا كۆز - 

كۆز قىلىش ئۈچۈن كىيسە بولمايدۇ. 

پاكىزلىققا  يېگەندە  تاماق   )9
ئەھمىيەت بېرىش:

31  تىرمىزى رىۋايىتى.
32  ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.
33  مۇسلىم رىۋايىتى.

ئىچمەكنىڭ   - يــېــمــەك  ئــىــســالم 
بېرىشنى  ئەھمىيەت  بولۇشىغا  پاكىز 
ۋاجىپ قىلغان. بۇ سەۋەبتىن، ئىنسان 
پاكىزلىقىغا  ئىچمەكلەرنىڭ   - يېمەك 
ۋە  بـــۇرۇن  يېيىشتىن  ــامــاق  ت ھــەمــدە 
قولىنى  ئىككى  كېيىن  تاماقتىن 
بېرىشى  ئەھمىيەت  ئاالھىدە  يۇيۇشقا 
الزىم، چۈنكى پەيغەمبىرىمىز بۇھەقتە: 
»تاماقنىڭ بەرىكىتى تاماق يېيىشتىن 
قول  كېيىن  تاماقتىن  ۋە  ئىلگىرى 
دېــگــەن34.  بولىدۇ«  ئارقىلىق  يۇيۇش 
يېمەك  يەنە  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
- ئىچمەكنىڭ پاكىزلىقىغا تەشەببۇس 
قىلىپ: »سىلەردىن بىرىڭالر بىر نەرسە 
تىنىپ  ئىچىگە  پىيالىنىڭ  ئىچسە 
ئەۋرىتىنى  ھاجەتخانىدا  قويمىسۇن، 
قولى  ئــوڭ  تــۇتــۇپ،  بىلەن  قولى  ئــوڭ 
بــىــلــەن  تـــازىـــالپ، ئـــوڭ قــولــى بىلەن 

ئىستىنجا قىلمىسۇن« دېگەن35.

ئىچمەك   - يــېــمــەك  يــەنــە  ئــىــســالم 
ۋە  قۇمۇش   - قــازان  قويۇلغان  ئېلىپ 
چىنە - قاچىالرنىڭ ئېغىزىنى يېپىپ 

قويۇشقا بۇيرۇغان.

4. مۇسۇلمان ھاياتىدىكى 
ئاممىۋى پاكىزلىق

پاكىزلىققا  شــەخــســىــي  ــىــســالم  ئ
ھويال،  ئــۆي،  قىلغاندەك،  تەشەببۇس 

ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.  34
بۇخارى رىۋايىتى.  35
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ۋاسىتىلىرى  قاتناش  ۋە  مەيدان  يول، 
مۇھىتالرنىڭ  ئــامــمــىــۋى  قــاتــارلــىــق 

تازىلىقىغىمۇ تەشەببۇس قىلغان.

مــەســجــىــدنــىــڭ  ۋە  ــۆي  ــ ئ  )1
پاكىزلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش:

پاكىزلىقى  مۇسۇلماننىڭ  ئەلۋەتتە 
كىيىم- بولۇشى،  پاكىز  بەدىنىنىڭ 
كېچەكلىرىنىڭ پاكىز بولۇشى، يېمەك 
بــولــۇشــى،  پـــاك  ئىچمەكلىرىنىڭ   -
ئولتۇرىدىغان ئۆيىنىڭ پاكىز بولۇشى، 
مەسجىدىنىڭ  قىلىدىغان  ئىبادەت 
ــى، ئـــوقـــۇيـــدىـــغـــان  ــۇشــ ــ ــول ــ ــز ب ــىـ ــاكـ پـ
قوللىنىدىغان  ۋە  مەكتەپلىرىنىڭ 
پاكىز  ھەم  پاك  كېرەكلىرىنىڭ  نەرسە 
پەيغەمبەر  قىلىدۇ.  تەقەززا  بولۇشىنى 
»ئالالھ  تــوغــرىــدا:  بــۇ  ئەلەيھىسساالم 
كــۆرىــدۇ.  ياخشى  پاكلىقنى  پــاكــتــۇر، 
كۆرىدۇ.  ياخشى  پاكىزلىقنى  پاكىزدۇر، 
ياخشى  سېخىيلىقنى  ســېــخــىــدۇر، 
ھــويــالرڭــالرنــى  سىلەر  شــۇڭــا  ــدۇ،  ــۆرى ك

پاكىز تۇتۇڭالر« دېگەن36.

مۇھىم  قانداق  پاكىزلىقى  ئۆينىڭ 
پاكىزلىقىمۇ  مەسجىدنىڭ  بــولــســا، 
مەسجىدنىڭ  مۇھىمدۇر،  شۇنچىلىك 
بولسا،  مــۇھــىــم  ــداق  ــان ق پاكىزلىقى 
ئــۆيــنــىــڭ پــاكــىــزلــىــقــىــمــۇ شـــۇ قـــەدەر 

مۇھىمدۇر.

ئورۇنالرنىڭ  ئاممىۋى  ۋە  يول   )2
پاكىزلىقى: 

مۇھىتالرنىڭ  ئــامــمــىــۋى  ۋە  يـــول 
پاكىزلىقىنىساقالش، شۇ جەمئىيەتنى 
شــەكــىــلــلــەنــدۈرگــەن شــەخــســلــەرنــىــڭ 
ئەخالقى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ ساپاسىنى 
ئاممىۋى  دىنى  ئىسالم  بەلگىلەيدۇ. 

36  تىرمىزى رىۋايىتى.

ئورۇنالرنى پاكىز تۇتۇشنىڭ زۆرۈلۈكىنى 
تــەكــىــتــلــىــگــەن ھـــەمـــدە يــولــغــا يــاكــى 
ئورۇنالرغا  پايدىلىنىدىغان  كىشىلەر 
تاشالشتىن  ئەخلەت  ۋە  قىلىش  تەرەت 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  تــوســىــدۇ. 
سۇ  كىشىلەر  »ســىــلــەر  ــدا:  ــوغــرى ت ــۇ  ب
ئالىدىغان ئورۇنالرغا، يولنىڭ دوقمۇشى 
قىلىپ  تــەرەت  ئورۇنالرغا  سايىلىق  ۋە 
قويۇش سەۋەبلىك لەنەتكە قېلىشتىن 

ساقلىنىڭالر« دېگەن37. 

ئەخلەت،  كوچىالرنى  دىنى  ئىسالم 
تىكەن ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش زىيانلىق 
مەسجىد  تــازىــالشــنــى،  نــەرســىــلــەردىــن 
پاكىز  مۇھىتالرنى  ئىجتىمائىي  ۋە 
ــەزەرگــە  ــدا ن ــارى تــۇتــۇشــنــى ســەدىــقــە قــات
بۇ  ئەلەيىھسساالم  پەيغەمبەر  ئالىدۇ. 
توغرىدا: »يولدىن زىيانلىق نەرسىلەرنى 

ئېلىۋېتىش سەدىقىدۇر« دېگەن38.

ۋە  قــوغــداش  پاكىزلىقنى  ئىسالم 
باشقىالرنىڭ تۇيغۇسىغا رىئايە قىلىش 
توغرىسىدا نەمۇنە خاراكتېرلىك مىسال 
پاكىزلىققا  ئىجتىمائىي  كەلتۈرۈپ، 
رىئايە قىلىشنىڭ ئەڭ ساۋابلىق ئىش 
بــەرگــەن.  كۆرسىتىپ  ئىكەنلىكىنى 
توغرىدا:  بۇ  ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر 
ئىشلىرىنىڭ  ئۈممىتىمنىڭ  »ماڭا 
كۆرسىتىلدى،  يامانلىرى   - ياخشى 
قارىسام ئۇالرنىڭ ياخشى ئىشلىرىنىڭ 
قاتارىدىن يولدىن ئەزىيەت يەتكۈزىدىغان 
نەرسىلەرنى ئېلىۋېتىش ئىكەنلىكىنى 
قاتارىدا  ئىشلىرىنىڭ  يامان  كـــۆردۈم، 
ياكى  قــويــۇش،  ــۈرۈپ  ــۈك ت مەسجىدكە 
ئىكەنلىكىنى  قويۇش  تاشالپ  بۇرنىنى 

بايقىدىم« دېگەن39. 
 37  ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى.

38  بۇخارى رىۋايىتى.
39  مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــە  ــەنـ ــالم يـ ــســ ــ ــى ــ شــــۇنــــىــــڭــــدەك ئ
مەنپەئەتى  ۋە  راھىتى  ئىنسانالرنىڭ 
ئوخشاش  شۇنىڭغا  ۋە  يـــول  ــۈچــۈن  ئ
تۇتۇشنى  پاكىز  مۇھىتالرنى  ئاممىۋى 
قارىغان  دەپ  قــاتــارىــدىــن  ئىماننىڭ 
ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر  ھەقتە  بۇ 
تۆۋەن  ئەڭ  دېگەن: »ئىماننىڭ  مۇنداق 
بېرىدىغان  ئەزىيەت  يولدىن  دەرىجىسى 

نەرسىلەرنى ئېلىپ تاشالشتۇر«40.  

ــا، مــۇســۇلــمــانــالر  ــت ــت ــى ــنــى ۋاق ــەي ئ
ۋە  تەقەززاسى  ئىماننىڭ  پاكىزلىقنى 
كۆرسەتكەندە،  دەپ  شەرتى  ئىبادەتنىڭ 
ئــىــســپــانــىــيــە خــىــرىــســتــىــيــانــلــىــرى 
توساتتى  پاكىزلىقتىن  كىشىلەرنى 
بــۇددىــزمــلــىــقــنــىــڭ  پــاكــىــزلــىــقــنــى  ۋە 
شۇ  چۈنكى  قــارايــتــتــى،  دەپ  قىلىقى 
ئۆزلىرىنىڭ  دەۋردىكى خىرىستىيانالر 
ھەتتا  ئاۋۇناتتى،  بىلەن  مەينەتلىكى 
يېشىغا  ئاتمىش  ئايالنىڭ  بىر مۇناخ 
ــەدەر قــولــدىــن بــاشــقــا ئــەزاســىــغــا سۇ  ــ ق
ئەسەرلەردە  باقمىغانلىقى  تەككۈزۈپ 
ۋاقىتتا،  ئــەيــنــى  قىلىنىدۇ.  قــەيــت 
خىرىستىيانالر ئەندەلۇس )ئىسپانىيە( 
مۇسۇلمانالرنىڭ  بېسىۋالغاندا،  نــى 
قىلىدىغان  مەدەنىيىتىگە ۋەكىللىك 
يىقىتىپ  ــى  ــچــىــالرن مــۇن ــامــمــىــۋى  ئ

تاشالشقا بۇيرۇغان ئىكەن41.

ياۋروپا  ئــەســەرلــەردە،  مۆتىۋەر  ــەزى  ب
بــەزىــلــىــرى  خىرىستىيانلىرىنىڭ 
 - قول  ياكى  يۇيۇنۇشتىن  بويى  ئۆمۈر 
ئۆزىنى قاچۇرۇپ  يۇيۇشتىن  پۇتلىرىنى 
كــەلــگــەنــلــىــكــى قـــەيـــت قــىــلــىــنــغــان، 
يۇيۇنماسلىق  ئېڭىدا  ئۇالرنىڭ  چۈنكى 
قارىلىدىغان  دەپ  قاتارىدىن  ئىماننىڭ 

40  بۇخارى رىۋايىتى.
41  لىن بول: »ئىسپانىيەدىكى ئەرەب ۋەقەلىرى«، 

120 ۋە 199 – بەتلەر.

ئىدى.  قالغان  شەكىللىنىپ  ئـــادەت 
ئەسىرگە   -20 ئۆيلەر  يــاۋروپــادا  شۇڭا، 
سېلىنغانلىقى  ھاجەتخانىسىز  قــەدەر 
دۇنياسدا  خىرىستىيان  ياۋروپا  مەلۇم. 
ياشىغان  ئاخىرىدا  ئەسىرنىڭ   -18
بىرەرسى  ئىلگىرى  ۋىزلىدىن  جــون 
دەپ  قاتارىدىن  ئىماننىڭ  پاكىزلىقنى 

باققان ئەمەس42.

پاكلىق،  دىــنــى  ئــىــســالم  دېــمــەك،   
دىــنــىــدۇر،  پــاكــىــزلــىــق ۋە گــۈزەلــلــىــك 
ــش  ــېــرى ــا ئـــەھـــمـــىـــيـــەت ب ــق ــق ــى ــل ــاك پ
ئالغانلىقتۇر  ئالدىنى  كېسەللىكنىڭ 
كـــېـــســـەلـــلـــەردىـــن  يـــۇقـــۇمـــلـــۇق  ۋە 
ئامىلىدۇر.  ئاساسلىق  ساقلىنىشنىڭ 
مەدەنىيەتلىك  ئىسالمنىڭ  بىز  شۇڭا، 
رىئايە  قاراشلىرىغا  قىممەت  ئەخالقىي 
بەدەنلىرىمىز،  ھــەمــدە  قىلىشىمىز، 
خىزمەت  ۋە  كېچەكلىرىمىز،  كىيىم- 
تۇتۇشىمىز،  پاكىز  ئورۇنلىرىمىزنى 
ئىچكى  ئۆيلىرىمىزنىڭ  شۇنىڭدەك 
ــۆڭــۈل  ك پــاكــىــزلــىــقــىــغــا  ــى  ــاشــق ت ۋە 
پاكىزلىق،  چۈنكى  الزىــم،  بۆلۈشىمىز 
ئەھمىيەت  ساغالملىققا  ۋە  گۈزەللىك 
ۋە  تــەقــەززاســىــدۇر  ئىماننىڭ  بېرىش 

مەدەنىيلىكنىڭ نامايەندىسىدۇر.

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: 
تاھىرجان ئابباس.

ئەلەيھىسساالم  »مۇھەممەد  مەزھەر:  جاالل    42
ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى«،  425 - 426- بەتلەر.
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ــززەت- ھــۆرمــەت  ــى ــام-شــۆھــرەت، ئ ن
ــام- ــەرلــەرگــىــال خـــاس، جــاھــانــدىــن ن ئ
نىشانسىز، ئىزسىز ئۆچۈش ئايالالرغىال 

باقىۋەندە ئەمەس. 

ئىلىم-پاراسىتى،  ئايالالر  نۇرغۇن 
ئىپپەت-نۇمۇسى، باتۇرلۇقى بىلەن تارىخ 
ھەل  ئالتۇن  ئىسىملىرىنى  بەتلىرىگە 
بىلەن نەقىشلىگەن. ئۇالر كېيىنكىلەر 
قالغان.  بولۇپ  ئۈلگە  ياخشى  ئۈچۈن 
بىرى  ئايالالرنىڭ  مــەشــھــۇر  شــۇ  ئــەنــە 
دۆلىتىمىز  ــىــيــالر  قــاراخــان شــانــلــىــق 
)فىقھىشۇناس(،  فەقىھ  ئالىملىرىدىن 
ئادىل  )ھــەدىــســشــۇنــاس(،  مــۇھــەددىــس 
نۇرۇددىننىڭ مەسلىھەتچىسى  پادىشاھ 

سەمەرقەندلىك پاتىمەدۇر. 

ئاالئۇددىن  سەمەرقەندلىك  پاتىمە 
قىزى  ئەھمەدنىڭ  ئىبنى  مۇھەممەد 
دۆلىتى  قاراخانىيالر  غەربىي  بــولــۇپ، 
بولغان  ماكانى  ئالىمالرنىڭ  تۇپرىقى 
شەھىرىدە  كاسان1  تــەۋە  تۈركىستانغا 

تۇغۇلغان.

ــى ھـــەنـــەفـــىـــي  ــ ــ ــس ــ ــ ئـــۇنـــىـــڭ دادى
فەقىھلىرىدىن  كاتتا  مەزھىپىنىڭ 
)فەقىھلەرگە  ــاء«  ــهـ ـــقـ ـــف ال »تـــفـــة  بــىــرى 
كىتابنىڭ  مەشھۇر  ناملىق  ھەدىيە( 
ۋاپات  536-يىلى  ھىجرىيە  مۇئەللىپى 

بەكرى  ئەبۇ  سەمەرقەندلىك  بولغان 
ئۆز  ئۇ  ئــەھــمــەددۇر.  ئىبنى  مۇھەممەد 
ئاتىغان،  خىزمەتكە  ئىلمىي  ھاياتىنى 
كىتاب  ئۆگىتىش،  ئىلىم  كۈندۈزلىرى 
يېزىش، كېچىلىرى تەھەججۇد ئوقۇش 
زاھىد،  ئىبادەتگۇي،  ئالدىراش  بىلەن 
تەربىيەلەشكىمۇ  ئــەۋالدلــىــرىــنــى  ــۆز  ئ
ئالدىدىكى  ئائىلىسى  قارىمىغان.  سەل 
ئالىم  ئۇنتۇمىغان  مەسئۇلىيىتىنى 
ئىلىملىك،  پاتىمەنى  قىزى  ئۇ  ئىدى. 
ئـــەخـــالقـــلـــىـــق، ھـــايـــالـــىـــق قــىــلــىــپ 

تەربىيەلىگەن. 

پاتىمە  تىرىشچان  ســۆيــەر،  ئىلىم 
قانۇنشۇناسلىقى(  فىقھى)ئىسالم 
ئــۆگــەنــگــەن.  ــن  ــســىــدى دادى ئىلمىنى 
ــال  ــەن ــل ــى دادىـــســـىـــنـــىـــڭ ئـــىـــلـــمـــى ب
باشقا  يەنە  قالماستىن،  كۇپايىلىنىپ 
ئۆگىنىپ،  ئىلىم  ئــۆلــىــمــاالردىــنــمــۇ 
پىكىرىنىڭ  يۇقىرىلىقى،  ئىلمىنىڭ 
ئۆتكۈرلۈكى، زېرەكلىكى ۋە گۈزەللىكى 
دادىسىنىڭ  بولغان.  مەشھۇر  بىلەن 
ھەدىيە(  الفقهاء«)فەقىھلەرگە  »تفة 

دېگەن كىتابىنى تولۇق يادلىغان. 

)ئــانــاتــولــىــيــە  پــادىــشــاھــلــىــرى  رۇم 
دېمەكچى(،  سالجۇقىيالرنى  تەرەپتىكى 
ــاي  ــۇق، ب ــلـ ــرۇيـ ــابـ ــۈز-ئـ ــنــىــڭ يـ كــاســان
كېلىشكە  بولۇپ  ئەلچى  كىشىلىرى 



شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكىنىڭ يېرىم يىللىق دىنىي ژۇرنىلى

79

ئىلىمگە  ئۆزىنى  لېكىن  باشلىغان2. 
ھەقىقىي  ئىلىمنى  بېغىشلىغان، 
دادىــســى  بــىــلــىــدىــغــان  دەپ  بــايــلــىــق 
ئىبنى  مۇھەممەد  بەكرى  ئەبۇ  ئالىم 
ــي زامــانــىــمــىــز  ــدى ــەن ــەرق ــەھــمــەد ســەم ئ
ئەكسىچە،  ئىلىملىرىنىڭ  ئــەھــلــى 
ھەممىسىنى رەت قىلغان. ئىلىم سۆيەر، 
ئەخالقلىق، ھايالىق پاتىمەمۇ دەۋرىمىز 
بــايــۋەتــچــە،  ئەكسىچە  قىزلىرىنىڭ 
تىگىمەن  كىشىلەرگە  يۈز-ئابرۇيلۇق 
چىقمىغان.  ــارشــى  ق دادىــســىــغــا  دەپ 
بولۇپ،  كۆپ  شاگىرتلىرى  دادىسىنىڭ 
ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئاالئۇددىن كاسانىيمۇ 
پاتىمە دادىسىنىڭ شاگىرتى  بار ئىدى. 
بېرىلگەن  نام  دەپ  شاھى«  »ئۆلىماالر 
ياتلىق  كاسانىيغا  ئاالئۇددىن  شۇ  ئەنە 

بولغان. 

الفقهاء«  »تفة  كاسانىي  ئاالئۇددىن 
شەرھلەپ،  ھەدىيە(نى  )فەقىھلەرگە 
ئىسمىنى »بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع« 
رەتلەشتىكى  ھۆكۈملەرنى  )شەرئىي 
بۇ  ئاتىغان.  دەپ  ھــۈنــەرلــەر(  ئېسىل 
كىتاب ھەنەفىي مەزھىپىنىڭ مۇھىم 

كىتابلىرىنىڭ بىرىدۇر. 

بۇ  ئۇنىڭ  ســەمــەرقــەنــدىــي  ئــەلــالمــە 
يــۈرەك  ئۆزىنىڭ  مۇكاپاتالپ  ئىشىنى 
ــســى، ئــالــىــمــە، فــەقــىــيــھــە قــىــزى  ــارى پ
نىكاھالپ  ئۇنىڭغا  خانىمنى  پاتىمە 
بەرگەن. كىشىلەر ئارىسىدا )تفة(سىنى 
سۆز  دېگەن  ئالدى،  قىزىنى  شەرھلەپ 

تارقالغان. 

ــر قــۇرەشــىــي  ــادى ــق ــدۇل ــاب ــە ئ ــالم ــەل ئ
سەمەرقەندكە  »كاسانىي  دەيدۇ:  مۇنداق 
كــېــلــىــپ، ســەمــەرقــەنــدىــيــنــى ئــۇســتــاز 
»تفة«نى  ئۆگەنگەن.  ئىلىم  تــۇتــۇپ، 

2  رىزا كەھالە »مەشھۇر ئايالالر« 4-توم 94-بەت.

كۆرسەتكەن،  ئۇستازىغا  شــەرھــلــەپ، 
بولۇپ  خــۇرســەن  ناھايىتى  ئــۇســتــازى 
ۋە  بەرگەن  نىكاھالپ  پاتىمەنى  قىزى 
قىزىنىڭ  شەرھىسىنى  »تـــفـــة«نــىــڭ 

تويلۇقىغا ھېساب قىلغان«3. 

پاتىمە ھەدىس، فىقھى ئىلىملىرىنى 
ئايال  فەقىھ  ئالىم،  ئىگىلىگەن  پۇختا 
ئىلىم  ئۆلىماالردىن  نــۇرغــۇن  بــولــۇپ، 
ئۆگەنگەن ۋە نۇرغۇن ئۆلىماالرغا ئىلىم 

ئۆگەتكەن. 

پەتىۋا   ــىــرەر  ب ســەمــەرقــەنــدىــيــدىــن  
بېقىش  ئــاڭــالپ  پىكىرىنى  ســورالــســا، 
ساالتتى.  مەسلىھەت  قىزىغا  ئۈچۈن 
مۆھۈرى  دادىسىنىڭ  ۋە  ئۇنىڭ  پەتىۋا 
قايتۇرۇالتتى.  كېيىن  بېسىلغاندىن 
ئېرىنىڭ  كېيىن،  قىلغاندىن  ــوي  ت
مــۆھــۈرى  ئۈچەيلەننىڭ  قــوشــۇلــۇپ، 
قايتۇرۇلىدىغان  كېيىن  بېسىلغاندىن 

بولغان. 

قۇرەشىي »الواهر  ئابدۇقادىر  ئەلالمە 
ــنـــفـــيـــة«)ھــەنــەفــىــي  ــات الـ ــقـ ــبـ ــيـــئـــة ف طـ املـــضـ
ئــۆلــىــمــالــىــرىــنــىــڭ تــەرجــىــمــىــھــالــى 
ھــەقــقــىــدىــكــى نـــۇرلـــۇق گـــۆھـــەرلـــەر( 
ئىبنى  تارىخشۇناس  كىتابىدا  ناملىق 
ــداق  مــۇن قىلىپ  نــەقــىــل  ئــەدىــمــدىــن 
بېرىشىچە،  دەپ  »دادامــنــىــڭ  ــدۇ:  ــ دەي
قاراشلىرىنى  مەزھەپلەرنىڭ  پاتىمە 
ياخشى نەقىل قىالاليتتى. ئېرى پەتىۋا 
توغرىسىنى  خــاتــاالشــســا،  ئىشلىرىدا 
خاتالىشىش  قــويــاتــتــى.  كۆرسىتىپ 
ئېرى  بىلدۈرۈپ قوياتتى-دە،  سەۋەبىنى 
ئۇنىڭ سۆزىگە كېلەتتى. ئېرىگە پەتىۋا 
ھۆرمىتىنى  ئۇنىڭ  ئېرى  بېرەتتى، 

المضيئة  »الجواهر  قۇرەشىي  ئابدۇقادىر  3  ئەلالمە 
ئۆلىمالىرىنىڭ  )ھــەنــەفــىــي  الحنفية«  طــبــقــات  فــي 
2-تــوم،  گۆھەرلەر(  نۇرلۇق  ھەققىدىكى  تەرجىمىھالى 

244-بەت.
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ۋە  پاتىمە  ئىززەتلەيتتى.  ۋە  قىالتتى 
مەشھۇر  مەزھىپىنىڭ  ھەنەفىي  ئېرى 
كەلسە،  پەتىۋا  ئىدى.  ئالىملىرىدىن 
ئۇنىڭ ۋە دادىسىنىڭ مۆھۈرى بېسىلىپ 
كېيىن،  قىلغاندىن  توي  قايتۇرۇالتتى. 
ئۈچەيلەننىڭ  قــوشــۇلــۇپ،  ئېرىنىڭ 
كېيىن  بــېــســىــلــغــانــدىــن  ــۈرى  ــۆھــ ــ م
خەتنى  پاتىمە  بولدى.  قايتۇرۇلىدىغان 
بىلەنمۇ  يازىدىغانلىقى  چىرايلىق 

مەشھۇر ئىدى«4.

پــاتــىــمــە مــىــھــمــانــدوســت، خــەيــرى-
ــاخــشــى  ــنــى ي ــىــشــلــىــرى ســـــاخـــــاۋەت ئ
ــىـــدى. ھــەلــەب  ــايـــال ئـ كــۆرىــدىــغــان ئـ
شەھىرىدىكى ھەالۋىيە مەدرىسىسىنىڭ 
ئىبنى  داۋۇد  بىرى  مۇدەررىسىلىرىدىن 
ــدۇ: »ئــۇ رامــىــزانــدا  ــ ــداق دەي ــۇن ئــەلــى م
بېرىشنى  ئىپتارلىق  فەقىھلەرگە 
زامانىمىزغا  ئــادەت  بۇ  بەرگەن.  باشالپ 
قەدەر داۋام قىلماقتا. پاتىمە قولىدىكى 
ئۇنىڭ  سېتىپ،  بىلەيزۈكنى  ئىككى 
پۇلىغا ھەر كۈنى ئىپتارلىق بەرگەن«5. 
پاتىمە ئېرى كاسانىي بىلەن بىرگە رۇم 
)ھازىرقى تۈركىيە( شەھەرلىرىگە سەپەر 
قىلغان. رۇم شەھەرلىرىدە بىر مەزگىل 
رۇم  بىلەن  ئېرى  كېيىن،  تۇرغاندىن 
ئىدارە  تۈركىيەنى  ۋاقىتتا  دۆلىتى )شۇ 
دۆلىتى( سالجۇقىيالر  قىلىۋاتقان 
شەئرانىي  ئالىمى  فىقھىشۇناس  نىڭ 
كېيىن،  مــۇنــازىــرىــدىــن  ئارىسىدىكى 
قىلىچ  مەسئۇد  سۇلتانى  سالجۇقىي 
شەھىرىگە  ھــەلــەب  ئۇنى  ئارسالنخان 
زەنكىينىڭ  نــۇرۇددىــن  پادىشاھ  ئادىل 
يېنىغا ئەۋەتىۋەتكەن. نۇرۇددىن زەنكىي 
ناھايىتى  پاتىمەنى  ئايالى  ۋە  كاسانىي 
ۋە  كۈتۈۋالغان  بىلەن  ئىكرام  ئىززەت- 

4  يۇقىرىقى كىتاب، 2-توم 278-بەت.

5  يۇقىرىقى كىتاب، 2-توم 278-بەت.

مەدرىسىسىنىڭ  ھاالۋىيە  كاسانىينى 
شــام،  تەيىنلىگەن6.  ئۇستازلىقىغا 
ئارىلىنىڭ  يــېــرىــم  ئــــەرەب  مــىــســىــر، 
پادىشاھى ئادىل پادىشاھ نۇرۇددىن زەنكىي 
پاتىمەنى ناھايىتى ھۆرمەتلەيتتى. بەزى 
ئىچكى ئىشلىرىدا ئۇنىڭغا مەسلىھەت 
ئۇنىڭ  مەسىلىلەردە  فىقھى  ساالتتى. 
كۆپ  ئۇنىڭغا  ئاالتتى.  كۆپ  پىكىرىنى 

ياخشىلىق قىالتتى. 

»مەشھۇر  كەھالە  رىزا  تارىخشۇناس 
مــۇنــداق  كىتابىدا  ناملىق  ئــايــالــالر« 
فىقھىشۇناس،  ئالىمە،  »پاتىمە  دەيدۇ: 
ــاس، ئــەخــالقــلــىــق ئــايــال  ــســشــۇن ھــەدى
ئىلىم  ئۆلىماالردىن  نــۇرغــۇن  بــولــۇپ، 
ئۆگەنگەن ۋە نۇرغۇن ئۆلىماالرغا ئىلىم 
ئۆگەتكەن. فىقھى، ھەدىس ساھەسىدە 
بىر نەچچە پارچە كىتابمۇ يازغان. ئادىل 
زەنكىي  نــۇرۇددىــن  شېھىت  پــادىــشــاھ 
بەزى  نۇرۇددىن  بولۇپ،  دەۋرداش  بىلەن 
ئىچكى ئىشلىرىدا ئۇنىڭغا مەسلىھەت 
ئۇنىڭ  مەسىلىلەردە  فىقھى  ساالتتى. 
كۆپ  ئۇنىڭغا  ئاالتتى.  كۆپ  پىكىرىنى 

ياخشىلىق قىالتتى«7.

ئىككىيلەن  بىلەن  ئېرى  پاتىمە 
ھەلەب شەھىرىدە سۇلتان نۇرۇددىننىڭ 
ئەلالمە  قــىــلــغــان.  خــىــزمــەت  يېنىدا 
ئابدۇقادىر قۇرەشىي تارىخشۇناس ئىبنى 
ئەدىمدىن نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
پاتىمەنىڭ  ئايالى  كاسانىي  »ئىمام 
ھەلەبتىن  بــىــلــەن  قىلىشى  ــەپ  ــەل ت
بولغان.  كەتمەكچى  قايتىپ  يۇرتىغا 
ئۇنى  بىلىپ،  بۇنى  نۇرۇددىن  سۇلتان 
قېلىشنى  ھەلەبتە  يېنىدا  چاقىرىپ، 
قايتىپ  كــاســانــىــي  قــىــلــغــان.  ــەپ  ــەل ت
الطهارة  كتابي  في  الكاساني  اإلمــام  6  »اختيارات 

والصالة« 24-25-بەتلەر.
7  رىزاكەھالە »مەشھۇرئايالالر« 4-توم 94-بەت 
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ۋە  چۈشەندۈرگەن  سەۋەبىنى  كىتىش 
ئۇستازىنىڭ قىزى ئايالىنىڭ گېپىنى 
ئىمام  ئېيتقان.  يىرالمايدىغانلىقىنى 
بىلەن  نـــۇرۇددىـــن  ســۇلــتــان  كاسانىي 
ئايالى  كــېــلــىــپ،   پىكىرگە  ئــورتــاق 
تەلىپىنى  ســۇلــتــانــنــىــڭ  پــاتــىــمــەگــە 
ئەۋەتكەن.  خىزمەتچى  بېرىشكە  ئوقۇپ 
خىزمەتچى پاتىمەنىڭ ئىشىكى ئالدىغا 
سورىغان.  ئىجازەت  كىرىشكە  كېلىپ، 
ئۆزىنى  ۋە  بەرمىگەن  ئىجازەت  پاتىمە 
دالدىغا ئالغان ۋە ئېرىگە: سەن فىقھى 
يىراقلىشىپ  دەرىجىدە  شۇ  ئىلمىدىن 
ماڭا  خىزمەتچىنىڭ  بۇ  كەتتىڭمۇ؟ 
ئەمەسلىكىنى  دۇرۇس  قارىشىنىڭ 
بىلەن  خىزمەتچى  بــۇ  بىلمەمسەن؟ 
ــەرق  پ نېمە  ئــارىــســىــدا  ئـــەرلـــەر  بــاشــقــا 
خىزمەتچى  ئەۋەتكەن.  خەت  بـــار؟-دەپ 
ــنــىــڭ  ــپ، ســۇلــتــان ــرىـ ــېـ قــايــتــىــپ بـ
خەتنى  بۇ  كاسانىيغا  ئىمام  ھــۇزۇرىــدا 
سۇلتان  ــۇالر  ئـ كېيىن  يــەتــكــۈزگــەن. 

ئايالدىن  بىر  خېتىنى  نۇرۇددىننىڭ 
پاتىمەگە  خــەتــنــى  ــال  ــاي ئ ــەن.  ــك ــەۋەت ئ
سۇلتاننىڭ  پاتىمە  ــەرگــەن.  ب ئــوقــۇپ 
-581 ھىجرىيە  قوشۇلۇپ،  تەلىپىگە 

ھەلەبتە  قـــەدەر  بولغانغا  ۋاپـــات  يىلى 
ۋاپات  كاسانىي  ئىمام  قالغان8.  تــۇرۇپ 
كېچىسى  جۈمە  ھــەر  قـــەدەر  بولغانغا 
يوقالشنى  قەبرىسىنى  ئايالىنىڭ 
587-يىلى  ھىجرىيە  داۋامالشتۇرغان. 
دەپنە  يېنىغا  ئايالىنىڭ  بولۇپ،  ۋاپات 
بىر  ئىككىسىنىڭ   ئــۇ  قىلىنغان. 
سۇلتان  ئۇنى  بولۇپ،  پەرزەنتى  ئوغۇل 
فىقھى  ئــۇمــۇ  تەربىيەلىگەن.  زاھــىــر 

ئىلمى بىلەن مەشغۇل بولغان«9.

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: 
مۇھەممەد يۈسۈپ.

8  »الجواهر المضيئة« 2-توم 278-بەت
9  يۇقىرىقى كىتاب،  2-توم 246-بەت
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ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ ئەخالق ۋە كىشىلىك مۇناسىۋەت يېتەكچىسى

ئاپتورلىرىمىز سەمىگە...
ئالالھقا شۈكۈرلەر بولسۇنكى، ژۇرنال مەسئۇلى ۋە تەھرىر ھەيئىتىدىكى جاپاكەشلەرنىڭ ھىممىتى 
بىلەن ژۇرنىلىمىزنىڭ 2- سانى سىلەر بىلەن يۈز كۆرۈشتى. ژۇرنىلىمىز ھەر يىلدا ئىككى سان نەشر 
قىلىنىدىغان  بولۇپ، ئەقىدە، ئىبادەت، ئەدەپ - ئەخالق، كىشىلىك مۇناسىۋەت ۋە مۇئامىلە، ئېقىم 
مەسىلىلىرى، مەشھۇر ئۆلىماالرنىڭ تەرجىمھاللىرى... قاتارلىق  دىنىمىزغا  ئاالقىدار  ھەرقايسى 

تېمىالردا ماقالە  قوبۇل قىلىدۇ.

تۆۋەندە ژۇرنىلىمىزنىڭ ئەسەر  قوبۇل قىلىش شەرتلىرىنى ئاپتورلىرىمىز سەمىگە سالماقچىمىز:
1. ماقالە مەزمۇنى ئەھلى سۈننەت ئەقىدىسىگە ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك.

 2. ئىلمانىي ئىدىيەلەر ياكى  ئوتتۇرا يولدىن چەتنىگەن ئاشقۇن پىكىرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالمىغان 
بولۇشى كېرەك.

3. ئۆچمەنلىك ۋە پىتنە تارقىتىش خاراكتېرىدىكى ماقالىلەر بولماسلىقى كېرەك.
4. شەخس ۋە كوللېكتىپالرغا قارىتا ھاقارەت تۈسىنى ئالمىغان بولۇشى كېرەك.

5. مىللىتىمىزنىڭ رېئال ئەھۋالى ۋە كەلگۈسىگە ئاالقىدار رىغبەت ۋە ئۈمىدۋارلىق نۇقتىسىدىن 
يېزىلغان مۇالھىزە ماقالىلىرى، شۇنداقال تارىخىمىزدا ئۆتكەن مەشھۇر شەخسلەرنىڭ ھاياتى 
يورۇتۇلغان، مۇھاجىرەتتىكى  قېرىنداشلىرىمىزغا ئۈمىد، ئىلھام، ئىپتىخار بېغىشاليدىغان ماقالىلەر 

ئالدىن ئويلىشىلىدۇ.
تىلىدا يېزىلغان بولۇشى، گىرامماتىكا ۋە ئىمال  ئەدەبىي  ئۇيغۇر  ئۆلچەملىك  ماقالىلەر   .6

قائىدىسىگە ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك. 
7. ئايەت، ھەدىسلەر ۋە باشقا نەقىل مەنبەلىرى بەت ئاستىغا ئىزاھات شەكلىدە بېرىلىشى كېرەك.

8. ئايەتلەرنىڭ تېكىستى گۈللۈك ﴿ ﴾ تىرناق ئىچىگە، تەرجىمىسى قوش » « تىرناق ئىچىگە، 
ھەدىسلەرنىڭ تېكىستى چوڭ ] [ تىرناق ئىچىگە، تەرجىمىسى قوش » « تىرناق ئىچىگە، ئىزاھاتالر 

بەت ئاستىغا ئېلىنىشى كېرەك.
9. تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى مەنبەسىنى قوشۇپ ئەۋەتىشى كېرەك.

10. ئۆزلەشتۈرۈلگەن ماقالىلەر چوقۇم ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
11. مەيلى ئىجادىي بولسۇن، ياكى تەرجىمە بولسۇن ،تېما تاللىغاندا مۇمكىنقەدەر ئۇيغۇرالرغا 

يېڭى ھېسابلىنىدىغان تېمىالرنى تالالش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.
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