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 ژۇرنىلىرىمىــز قايتــا نەشــر قىلىنىــپ ئالتىنچــى يىلىغــا قــەدەم 
ۋە  ئاپتورلىرىمىزنىــڭ  مۆھتــەرەم  بىــز  جەريانــدا  بــۇ  قويــدى. 
شــۇنداقال  قولالپ–قۇۋۋەتلىشــى،  قىزغىــن  ئوقۇرمەنلىرىمىزنىــڭ 
بــۇ ئازغىنــە  ئىزچىــل رىغبەتلەنــدۈرۈپ تۇرۇشــى نەتىجىســىدە 

ئۇالشــتۇق.  بۈگۈنگــە  قىلىــپ  داۋام  ئەمگىكىمىزنــى 
 شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن ژۇرنــال تەھرىــر ھەيئىتىدىكىلەرنىــڭ 
ئۆزئــارا مەســلىھەت قىلىشىشــى ۋە ئەتراپىمىزدىكــى ســەمىمىي 
ئىلىــم ھېرىســمەنلىرىنىڭ ئاكتىــپ ئــاۋاز قوشۇشــى ئارقىســىدا، ھــەر 
ســاندا بىــر نەپــەر مۇنــەۋۋەر ئاپتورنــى باھــاالپ چىقىــش ۋە ئۇالرغــا 

ــۇق.  ــى ئىپادىلەشــنى اليىــق تاپت ــاز بولســىمۇ كۆڭلىمىزن ئ
ــات نامزاتــى ســاالھىيىتىگە   ھــەر ســاندا ئىلگىرىكــى ســاندا مۇكاپ
ۋە  شــەرىپى  نــام  ئاپتورنىــڭ  نەپــەر  بىــر  بولغــان  مۇشــەررەپ 

ئېرىشــكەن مۇكاپــات سوممىســى ئېــالن قىلىنىــدۇ. 
 باھاالشقا قاتناشتۇرۇلىدىغان ئەسەرلەر: 
 1. تەتقىقات خاراكتېرىدىكى ئەسەرلەر. 

 2. ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ دىنىــي ۋە ئىجتىمائىــي مەســىلىلىرىگە 
ئاالقىــدار مۇھاكىمــە خاراكتېرىدىكــى ئەســەرلەر. 

 3. تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە ئەسەرلەر. 
 4. مائارىپ توغرىسىدا يېزىلغان ئەسەرلەر... 

 شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن كــەڭ ئاپتــور قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ بىزنــى 
يۇقىرىقــى ســاھەلەر بويىچــە ئەســەر بىلــەن تەمىنلىشــىنى ئۈمىــد 

قىلىمىــز. 
ــا  ــى تۇتق ــالرنىڭ ئادىللىقن ــەن قېرىنداش ــق ئوقۇرم ــدا بارلى  ئاخىرى
قىلغــان ئاساســتا، ئەســەرلەرگە ئۆزىنىڭ باھــا ۋە پىكىرلىرىنى يېزىپ، 
يوللىشــىنى،  ئادرېســىغا  ئېلخــەت  مەخســۇس  ژۇرنىلىرىمىزنىــڭ 

ــەپ بېرىشــىنى ســورايمىز. ــال قولالپ-قۇۋۋەتل ــى پائ بىزن

كامالى ئېھتىرام بىلەن: »مەرىپەت ژۇرنىلى« تەھرىراتى
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﴿َوإِْذ قُلْتـُـْم يـَـا ُمــوَس لـَـْن نَْصــِرَ َعــَى طََعــاٍم َواِحــٍد فـَـادُْع لََنــا َربَّــَك يُْخــِرْج لََنــا ِمــامَّ تُْنِبــُت اْلَرُْض ِمــْن بَْقلَِهــا َوِقثَّائَِهــا 

ــأَلْتُْم  ــا َس ــْم َم ــِإنَّ لَُك ــْرًا فَ ــوا ِم ــْرٌ اْهِبطُ ــَو َخ ــِذي ُه ــَو أَْدَن ِبالَّ ــِذي ُه ــتَبِْدلُوَن الَّ ــاَل أَتَْس ــا قَ ــَها َوبََصلَِه ــا َوَعَدِس َوفُوِمَه

لَّــُة َوالَْمْســَكَنُة َوبـَـاُءوا ِبَغَضــٍب ِمــَن اللَّــِه َذلـِـَك ِبأَنَُّهــْم كَانـُـوا يَْكُفــُروَن ِبآَيـَـاِت اللَّــِه َويَْقتُلـُـوَن النَِّبيِّــَن  بـَـْت َعلَيِْهــُم الذِّ َوُضِ

اِبِئــَن َمــْن آََمــَن ِباللَّــِه  ــا َعَصــْوا وَكَانُــوا يَْعتَــُدوَن إِنَّ الَِّذيــَن آََمُنــوا َوالَِّذيــَن َهــاُدوا َوالنََّصــاَرى َوالصَّ ِبَغــْرِ الَْحــقِّ َذلِــَك ِبَ

َوالْيَــْوِم اْلَِخــِر َوَعِمــَل َصالًِحــا فَلَُهــْم أَْجرُُهــْم ِعْنــَد َربِِّهــْم َوَل َخــْوٌف َعلَيِْهــْم َوَل ُهــْم يَْحزَنـُـوَن﴾

 »ئــۆز ۋاقتىــدا ســىلەر )شــۇنچە ئېســىل نېمەتلــەر بىلــەن رىزىقلىنىــپ تــۇرۇپ(: »ئــى 
ــۈن  ــز ئۈچ ــەن بى ــز، س ــز تۇرالمايمى ــەن ھەرگى ــك بىل ــال يىمەكلى ــر خىل ــز بى ــا! بى مۇس
رەببىڭگــە دۇئــا قىلغىــن، بىزگــە زېمىننىــڭ كۆكتاتلىرىدىــن تەرخەمــەك، سامســاق، يېســىمۇق 
ۋە پىيازالرنــى ئۆســتۈرۈپ بەرســۇن« دېگــەن ئىدىــڭالر، مۇســا: »ســىلەر ياخشــىنى ناچارغــا 
تېگىشەمســىلەر؟ )ئۇنداقتــا( ســىلەر شــەھەرگە كىرىــڭالر، تىلىگىنىــڭالر )شــۇ يــەردە( بــار« 
ــدى.  ــە تېگىشــلىك بول ــڭ غەزىپىگ ــدى. ئالالھنى ــا قال ــا، موھتاجلىقت ــۇالر خارلىقت ــدى. ئ دې
ــەق  ــى ناھ ــى، پەيغەمبەرلەرن ــكار قىلغانلىق ــى ئىن ــڭ ئايەتلىرىن ــڭ ئالالھنى ــۇ ئۇالرنى ب
ــىيلىق  ــا ئاس ــىپ ئالالھق ــن ئېش ــە ھەددىدى ــۇ يەن ــدى. ب ــن بول ــى تۈپەيلىدى ئۆلتۈرگەنلىك

ــدى.« ــن بول ــى تۈپەيلىدى قىلغانلىق

ــىدىن  ــابىئىيلەر]1] ئارىس ــتىيانالر ۋە س ــالر، خىرىس ــە، يەھۇدىي ــىزكى، مۇئمىنلەرگ  »شەكس
ئالالھقــا، ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىمــان كەلتــۈرۈپ ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغانالرغــا رەببىنىــڭ 
دەرگاھىــدا مۇكاپــات بېرىلىــدۇ. ئۇالرغــا ھېچقانــداق قورقۇنــچ ۋە غەم-قايغــۇ بولمايــدۇ.«

تەپسىرى:
]1] سابىئىيلەر-پەرىشتىلەر بىلەن يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالرنى كۆرسىتىدۇ.

يەھۇدىيالرنىڭ تۇزكورلۇقى ۋە يەھۇدىيالرنىڭ تۇزكورلۇقى ۋە 

ئۇالرنىڭ ئەينى دەۋردىكى سەرسان-ئۇالرنىڭ ئەينى دەۋردىكى سەرسان-

سەرگەردان ھاياتىسەرگەردان ھاياتى

مۇھەممەد يۈسۈپ 



6

مەرىپەت ژۇرنىلى             2020-يىللىق 4- سان 

ــالھ  ــۇپ، ئال ــر قىسســە بول ــە بى ــان يەن ــان قىلغ ــى باي ــڭ تۇزكورلىقىن ــۇ يەھۇدىيالرنى ب
ــڭ  ــى پەيغەمبەرلەرنى ــەد ئەلەيھىسســاالمغا تەســەللى بېرىــش ئۈچــۈن، بۇرۇنق ــاال مۇھەمم تائ
قەۋملىرىنىــڭ ئــۆز پەيغەمبەرلىرىگــە، خۇسۇســەن مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ قەۋمــى بولغــان 
ــان  ــى باي ــالغان جاپالىرىن ــىيلىقى ۋە س ــان ئاس ــاالمغا قىلغ ــا ئەلەيھىسس ــڭ مۇس يەھۇدىيالرنى
ــالھ  ــە، ئال ــى بويىچ ــىيلىق ئادىت ــۇق ۋە ئاس ــڭ تۇزكورل ــالر ئۆزلىرىنى ــان. يەھۇدىي قىلغ
ــدە  ــاس چۆل ــىز قاق ــە سۇس ــەن ئۆزلىرىگ ــى بىل ــاالمنىڭ دۇئاس ــا ئەلەيھىسس ــڭ مۇس تائاالنى
يامغــۇر ياغــدۇرۇپ ۋە ئاســماندىن ھەرخىــل نازۇ-نېمەتلەرنــى چۈشــۈرۈپ بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ 
ــەت  ــا قانائ ــق چــوڭ ئىنئاملىرىغ ــى قاتارلى ــن ســاقالپ قالغانلىق ــۈم ھاالكىتىدى ــى ئۆل ھاياتىن
قىلمىغــان ھالــدا، ئالــالھ تائاالنىــڭ »ئالــالھ بەرگــەن رىزىقتىــن يــەڭالر ۋە ئىچىــڭالر، يــەر 
ــدە  ــەر يۈزى ــپ، ي ــق قىلى ــاڭالر«]1] دېگــەن ئەمرىگــە خىالپلى ــق تېرىم ــدە بۇزغۇنچىلى يۈزى
ــۈكۈر  ــا ش ــىل رىزىقلىرىغ ــەن ئېس ــڭ بەرگ ــالھ تائاالنى ــدۇ ۋە ئال ــى قىلى بۇزغۇنچىلىقالرن
ــدۇ.  ــۈك قىلى ــدۇ، ئاچكۆزل ــۈكۈرلۈك قىلى ــدۇ، ناش ــەپ قىلى ــىنى تەل ــتىن، باشقىس قىلماس
نەتىجىــدە، ئــۇالر ئۆزلىــرى جاپالىــق ئىشــلەپ يېيىشــكە مەجبــۇر بولىدىغــان بىــر شــەھەرگە 
ھەيدىلىــدۇ. شــۇنىڭدىن بېــرى ئــۇالر مۇســاپىرچىلىق، سەرســانلىق، ۋەتەنســىزلىك قاتارلىــق 
خار-زەبۇنلۇقالرغــا دۇچــار بولىــدۇ. بــۇ ئۇالرنىــڭ گۇناھلىرىنىــڭ ۋە ئالــالھ تائــاال ئۇالرغــا 
ئەۋەتكــەن گۇناھســىز، پــاك پەيغەمبەرلەردىــن زەكەرىييــا، يەھيــا ۋە باشــقا پەيغەمبەرلەرنــى 

ــدى.  ــڭ جازاســى ئى ــك جىنايىتىنى ناھــەق ئۆلتۈرگەنلى

ــز مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا  ــەر ئارقىلىــق پەيغەمبىرىمى ــى ئايەتل ــاال يۇقىرىق ــالھ تائ ئال
ــىدە  ــمەنلىك مەۋقەس ــە دۈش ــلىق ۋە پەيغەمبىرىمىزگ ــان ئېيتماس ــڭ ئىم ــرىك ئەرەبلەرنى مۇش
ــش  ــەللى بېرى ــىدا تەس ــش توغرىس ــەۋر قىلى ــا س ــەن ئازارلىرىغ ــق يەتكۈزگ ــۇش ئارقىلى بول
بىلــەن بىرگــە، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ زامانىدىكــى يەھۇدىيالرنــى ئەجدادلىرىنىڭ بېشــغا 
كەلگــەن خارلىــق، سەرســانلىق ۋە يۇرتلىرىدىــن قوغلىنىشــتىن ئىبــارەت ئازاب-ئوقۇبەتلەرنــى 
ــكار  ــۇ گۇناھ ــەن ب ــۇپ كەتك ــتەك بول ــرى تاش ــن قەلبلى ــان. لېكى ــلىتىپ ئاگاھالندۇرغ ئەس
ــى  ــلى تەبىئىت ــڭ ئەس ــان ۋە ئۆزلىرىنى ــرەت ئالمىغ ــداق ئىب ــن ھېچقان ــالر بۇنىڭدى يەھۇدىي
ــڭ  ــۇددى ئەجدادلىرىنى ــۇ خ ــڭ ئاقىۋىتىم ــدە، بۇالرنى ــەن. نەتىجى ــش كۆرگ ــە ئى بويىچ

ــەن. ــەن نەتىجىلەنگ ــانلىق بىل ــق ۋە سەرس ــاش خارلى ــە ئوخش ئاقىۋىتىگ

ئەســىرلەردىن بېــرى سەرســانلىقتا ھايــات كەچــۈرۈپ كەلگــەن يەھۇدىيالرنىــڭ پەلەســتىندە 
ــىگنالى  ــدۇرۇش س ــۇلمانالرنى ئاگاھالن ــز مۇس ــڭ بى ــالھ تائاالنى ــى ئال ــەت قۇرغانلىق دۆل
بولۇشــى مۇمكىــن. چۈنكــى، بىــز دىنىمىزنىــڭ ئەســلىگە قايتىــپ، بــۇ دىننــى پۈتــۈن ھايات 
ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ دەۋرىدىكــى(  ســاھەلىرىمىزدە خــۇددى ئەســرى ســائادەتتىكى )پەيغەمب
مۇســۇلمانالردەك تەتبىقــالپ ياشــىمىغۇچە بىزگــە نىجاتلىــق يوقتــۇر. »ھەرقانــداق بىــر قــەۋم 
ئۆزىنــى ئۆزگەرتمىگۈچــە، ئالــالھ ئۇالرنىــڭ ئەھۋالىنــى ئۆزگەرتمەيــدۇ«]2] دېگــەن ئايــەت 

بىزنــى ئاگاھالندۇرماقتــا.

ــلىرى  ــى قىلمىش ــڭ جىناي ــى يەھۇدىيالرنى ــەردە، ئىلگىرىك ــى ئايەتل ــاال ئالدىنق ــالھ تائ ئال
]1] بەقەرە سۈرىسى: 60-ئايەت.
]2] رەئد سۈرىسى، 11-ئايەت.
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ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــن، پەيغەمب ــن كېيى ــان قىلغاندى ــى باي ــلىق ئاقىۋەتلىرىن ۋە ئېچىنىش
زامانداشــلىرى بولغــان يەھۇدىيالرنىــڭ ئىبــرەت ئېلىشــى ئۈچــۈن ھەممــە مىللەتكــە ئورتــاق 
بولغــان ئومۇمىــي قانۇننــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: مەيلــى قايســى بىــر مىللەتتىــن 
بولســۇن، بــۇرۇن قانداقــال بىــر دىنغــا ئېتىقــاد قىلغــان بولســۇن، ئالــالھ تائاالنىــڭ ئاخىرقى 
ــى  ــان ئىســالم دىنىن ــل قىلغ ــەد ئەلەيھىسســاالمغا نازى ــى مۇھەمم ــرى ھەزرىت ــان پەيغەمبى زام
قوبــۇل قىلىــپ، ئالــالھ تائاالنىــڭ بىرلىكىگــە، قىيامــەت كۈنىنىــڭ چوقــۇم بولىدىغانلىقىغــا 
ــدا  ــدا دىن ــەن ھال ــى ئىپادىلىگ ــۇ ئىمانىن ــان ۋە ش ــان ئېيتق ــىنىپ ئىم ــن ئىش ــن دىلىدى چى
ــڭ  ــالھ تائاالنى ــادەم ئال ــان ئ ــادا قىلغ ــى ئ ــب ۋە باشــقا ئەمەللەرن ــەرز، ۋاجى ــان پ بۇيرۇلغ
دەرگاھىــدا كاتتــا مۇكاپاتقــا ئېرىشــىدۇ، ئۇالرغــا ئاخىرەتتــە ھېچقانــداق قورقۇنــچ ۋە غــەم-
ــان  ــۇن بولغ ــن مەمن ــى ئەمەللىرىدى ــان ياخش ــادا قىلغ ــۇ دۇني ــى ب ــدۇ، بەلك ــۇ بولماي قايغ
ھالــدا، جەننەتلــەردە مەڭگۈلــۈك بەختلىــك ھاياتقــا ئېرىشــىدۇ. »)ئــى پەيغەمبــەر!( كۇفرىــدا 
چىــڭ تۇرۇۋالغانالرغــا ئېيتقىنكــى، ئەگــەر ئــۇالر )كاپىرلىقتىــن( يانســا، ئۇالرنىــڭ ئۆتكەنكــى 
ــەڭ  ــە ئ ــى باراۋەرلىكك ــالم دىنىدىك ــەت ئىس ــۇ ئاي ــدۇ.«]1] ب ــۈرۈم قىلىنى ــرى كەچ گۇناھلى

ئېســىل مىســالدۇر.

مۇھىم نۇقتىلىرى: 
1. ئالــالھ تائــاال ئاتــا قىلغــان نېمەتلەرگــە شــۈكۈر قىلىــش پــەرزدۇر، نېمەتكــە تۇزكورلۇق 

قىلىــش ئېغىــر گۇناھتۇر.

2. ھەقىقىــي شــۈكۈر ئالــالھ تائاالنىــڭ بۇيرۇغانلىرىنــى ئورۇنــداش، مەنئــى قىلغانلىرىدىــن 
يېنىــش ۋە ئالــالھ تائاالنىــڭ بەندىلىرىگــە ياخشــىلىق قىلىــش بىلــەن بولىــدۇ. 

ــڭ  ــىللىكى ئىماننى ــڭ ئېس ــن، ئەخالقنى ــڭ ئاجىزلىقىدى ــى ئىماننى ــڭ ناچارلىق 3. ئەخالقنى
ــدۇ.  ــرەك بېرى ــن دې كامىللىقىدى

4. ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈشتەك چوڭ گۇناھالرنىڭ جازاسى دوزاختۇر.

ــادا  ــۇ دۇني ــى ب ــىنىڭ ئۆزىن ــۇ كىش ــپ قويۇشــى ئ ــان ئېيتى ــى ئىم ــڭ ئاغزاك 5. بىراۋنى
ــە  ــىمۇ، ئاخىرەتت ــك بولس ــۈن يېتەرلى ــى ئۈچ ــاناپ يۈرۈش ــن س ــۇلمانالر قاتارىدى مۇس
ئەســقاتمايدۇ. چۈنكــى ئاخىرەتتــە ئەســقاتىدىغان ئىمــان چىــن يۈرەكتىــن ئىشــىنىپ ئېتىقــاد 
قىلىشــتۇر. شــۇڭا مۇناپىقــالر ئۆزلىرىنــى مۇســۇلمان دەپ قويــۇپ بــۇ دۇنيادا مۇســۇلمانالرچە 
ــەڭ  ــڭ ئ ــى دوزاخنى ــان جاي ــڭ بارىدىغ ــە ئۇالرنى ــەن، ئاخىرەتت ــە ئېرىشــكەن بىل مۇئامىلىگ

ــدۇر. ــۇر يېرى چوڭق

ــالر  ــۈن قىلغان ــالھ ئۈچ ــس ئال ــى خالى ــپ، ئەمەللىرىن ــان ئېيتى ــن ئىم ــن دىلىدى  6. چى
ــە قورقۇنچتىــن ۋە غەم-قايغۇدىــن پۈتۈنلــەي يىــراق بولغــان بەختلىــك  ــا ۋە ئاخىرەتت دۇني

ــىدۇ. ــا ئېرىش ھاياتق

]1] ئەنفال سۈرىسى، 38-ئايەت.
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 غەلىبــە ۋە ئۈســتۈنلۈك باســقۇچلىرىنى ئەتراپلىــق چۈشــىنىش غايە-نىشــانغا تېــز يېتىشــكە 
يــاردەم بېرىــدۇ. قۇرئــان كەرىمنــى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەرجىمىھالىنــى، ئىســالم 
ــى  ــى قانۇنىيەتلىرىن ــق ۋە جەمئىيەتلەردىك ــات، خەل ــڭ كائىن ــى، ئالالھنى ــڭ تارىخىن ئۈممىتىنى
ئەتراپلىــق چۈشــىنىش دەۋەت يولىنىــڭ ھەقىقىتىنــى، بــۇ يولدىكــى توســالغۇالرنى ۋە ھــەل 

قىلىــش چارىلىرىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. 

ــر  ــتۈنلۈكنىڭ بى ــە ۋە ئۈس ــلىرىدىن غەلىب ــخ دەرس ــم ۋە تارى ــان كەرى ــاالر قۇرئ  ئۆلىم
قانچــە باســقۇچلىرىنى يەكۈنلــەپ چىققــان بولــۇپ، مۇھىملىرىنــى دەۋەت قىلىــش باســقۇچى، 
ســەپداش تالــالش باســقۇچى، كــۈرەش قىلىــش باســقۇچى، غەلىبە ۋە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشــىش 

باســقۇچى قاتارلىقالرغــا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ. 

 ئالــالھ خالىســا، بــۇ ماقالىــدە، دەۋەت قىلىــش باســقۇچىنى ئەتراپلىــق چۈشەندۈرۈشــكە، 
ئاالھىدىلىكلىرىنــى بىكىتىشــكە، ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ۋە كېيىنكــى باســقۇچالرغا مۇۋەپپەقىيەتلىــك 

يۆتكىلىــش يوللىرىنــى كۆرســىتىپ بېرىشــكە تىرىشــىمىز. 

دەۋەت قىلىش باسقۇچى

 غەلىبــە ۋە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشىشــنىڭ بىرىنچــى قەدىمــى خەلققــە ئىســالمنى تونۇتــۇش ۋە 
دەۋەت قىلىشــتۇر. بــۇ، قۇرئــان كەرىمنىڭ ئۇســلۇبى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ يولىــدۇر. پەيغەمبەرلەر 
پۇل-مالنــى ئەمــەس، ئىلىم-مەرىپــەت، دەۋەت، پىرىنســىپ، قىممەتقــاراش، ئەخــالق، توغــرا 
ــەر  ــۇپ، دەۋەتچىل ــان بول ــراس قالدۇرغ ــى مى ــەۋۋۇر قاتارلىقالرن ــاغالم تەس ــدە، س ئەقى
ــڭ  ــەر ۋە دەۋەتچىلەرنى ــاال پەيغەمب ــالھ تائ ــلىرىدۇر. ئال ــڭ ۋارىس ــۇ پەيغەمبەرلەرنى ــە ش ئەن
ــا  ــو َعلَيُْكــْم آيَاتَِن ْنُكــْم يَتْلُ ــاَم أَرَْســلَْنا ِفيُكــْم رَُســولً مِّ ــدۇ: ﴿كَ ــداق دەي ــان قىلىــپ مۇن ــى باي ۋەزىپىلىرىن
ــا لـَـْم تَُكونـُـوا تَْعلَُمــوَن ﴾. »)ســىلەرگە بەرگــەن نېمىتىمنى  َويَُزكِّيُكــْم َويَُعلُِّمُكــُم الِْكتـَـاَب َوالِْحْكَمــَة َويَُعلُِّمُكــم مَّ

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك باسقۇچلىرى 
غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك باسقۇچلىرى 

                
))11((               

 ئۆزلەشتۈرگۈچى: ئوبۇلقاسىم ئەھمىدى
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كامالەتكــە يەتكۈزگىنىمــدەك( ئــۆز ئىچىڭالردىــن ســىلەرگە بىزنىــڭ ئايەتلىرىمىزنــى تىــالۋەت 
ــرا ســۈننەتنى  ــى ۋە توغ ــان، ســىلەرگە قۇرئانن ــاك قىلىدىغ ــان، ســىلەرنى پ ــپ بېرىدىغ قىلى

ــەر ئەۋەتتــۇق«]1].  ئۆگىتىدىغــان، ســىلەرگە بىلمىگەنلىرىڭالرنــى بىلدۈرىدىغــان پەيغەمب

 بــۇ ئايەتكــە كــۆرە، دەۋەتچىلەرنىــڭ ۋەزىپىلىــرى خەلققــە ئىســالمنى يەتكــۈزۈش، ئۇالرنى 
ماددىــي ۋە مەنىــۋى كىرالردىــن پــاكالش، قۇرئــان ۋە ســۈننەتنى ئۆگىتىــش، بىلمىگەنلىرىنــى 

بىلــدۈرۈش قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدۇ.

 دەۋەتچىلــەر خەلققــە ئالالھنىــڭ ۋەھيىلىرىنــى يەتكۈزىــدۇ، ئۇالرنــى شــېرىكتىن تەۋھىدكە، 
رىيادىــن ئىخالســقا، يالغانچىلىقتىــن راســتچىلىققا، خىيانەتتىــن ئامانەتكــە، كىبىردىــن 
كەمتەرلىككــە، يامــان ئەخالقتىــن گــۈزەل ئەخالققا چىقىرىــش ئارقىلىــق ئۇالرنىڭ نەپســىلىرىنى 
پاكاليــدۇ، روھ، ئەقىــل ۋە بەدەنلىرىنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ، ئۇالرنــى رەببــى ھۆرمەتلىگەن 
ۋە نۇرغــۇن مەخلۇقاتلىرىدىــن ئۈســتۈن قىلغــان مەرتىۋىلەرگــە كۆتۈرىــدۇ. ئۇالرغــا قۇرئــان 
كەرىمنــى ۋە ســۈننەتنى ئۆگىتىــش ۋە بىلمىگــەن نەرســىلىرىنى بىلــدۈرۈش ئارقىلىــق ئۇالرنــى 

كۇپــرى ۋە نادانلىــق قاراڭغۇلىقىدىــن ئىمــان ۋە ئىرپــان نۇرىغــا چىقىرىــدۇ.

 دەۋەتچىلــەر مەزكــۇر ۋەزىپىلىرىنــى اليىقىــدا ئــادا قىلىشــى ئۈچــۈن، ئىمانــى كۈچلــۈك 
ۋە روھــى پــاك بولــۇش؛ ئىلىــم زاپىســى ۋە مەدەنىيــەت ساپاســىغا ئىگــە بولــۇش؛ زېھنــى 
ئۆتكــۈر ۋە دەلىل-پاكىتــى كۈچلــۇك بولــۇش؛ كۆكســى-قارنى كــەڭ ۋە مېھرى-شــەپقەتلىك 

بولــۇش قاتارلىقالرغــا مۇھتــاج بولىــدۇ.

 ئالــالھ تائــاال يەنــە بىــر ئايەتتــە پەيغەمبــەر ۋە دەۋەتچىلەرنىــڭ ۋەزىپىلىرىنــى تېخىمــۇ 
ــْونَُه  ــِه َويَْخَش ــالَِت الل ــوَن رَِس ــَن يُبَلُِّغ ــدۇ: ﴿الَِّذي ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــەكىلدە باي ــام ش ئىخچ
ــى  ــڭ ئەمر-پەرمانلىرىن ــەر( ئالالھنى ــيبًا ﴾ »)پەيغەمبەرل ــِه َحِس ــى ِبالل ــَه وَكََف ــًدا إِلَّ الل ــْوَن أََح َولَ يَْخَش

ــالھ  ــدۇ، ئال ــىدىن قورقماي ــچ كىش ــقا ھې ــن باش ــدۇ، ئالالھتى ــن قورقى ــدۇ، ئالالھتى يەتكۈزى
ــۇر«]2].  ــقا يېتەرلىكت ــاب ئېلىش ھېس

 بــۇ ۋەزىپىلەرنــى يوشــۇرغان كىشــى گۇناھــكار بولىــدۇ ۋە لەنەتكــە ئۇچرايــدۇ. ئالــالھ 
ــاِس  ــاُه لِلنَّ ــا بَيَّنَّ ــِد َم ــَدى ِمــن بَْع ــاِت َوالُْه ــا ِمــَن الْبَيَِّن ــا أَنْزَلَْن ــدۇ: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن يَْكتُُمــوَن َم ــداق دەي ــاال مۇن تائ
ِف الِْكتَــاِب أُولَِئــَك يَلَعُنُهــُم اللــُه َويَلَْعُنُهــُم الالَِّعُنــوَن ﴾ »بــۇ كىتابتــا كىشــىلەرگە توغــرا يولنــى ئېنىــق 

بايــان قىلغىنىمىزدىــن كېيىــن، بىــز نازىــل قىلغــان روشــەن دەلىللەرنــى ۋە توغــرا يولنــى 
يوشــۇرىدىغانالرغا ئالــالھ لەنــەت قىلىــدۇ، لەنــەت قىلغۇچىــالر )پەرىشــتىلەر ۋە مۇئمىنلەر(مــۇ 

ئۇالرغــا لەنــەت قىلىــدۇ«]3]. 

ــى  ــدۇ. ئۇن ــەرز بولى ــش پ ــان قىلى ــى باي ــىگە ئۇن ــان كىش ــى تونۇغ ــەك، ھەقن  دېم
يوشۇرســا ئېغىــر گۇناھــكار بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوإِْذ أََخــَذ اللــُه ِميثَــاَق 
الَِّذيــَن أُوتـُـوا الِْكتـَـاَب لَتُبَيُِّننَّــُه لِلنَّــاِس َولَ تَْكتُُمونـَـُه فََنبـَـُذوُه َوَراَء ظُُهورِِهــْم َواْشــَرَْوا ِبــِه َثًَنــا قَلِيــالً فَِبئـْـَس َمــا يَْشــَرُوَن﴾  

ــڭ  ــى ئالالھنى ــى كىتابتىك ــى )يەن ــن كىتابن ــاب بېرىلگەنلەردى ــالھ كىت ــدا، ئال ــۆز ۋاقتى »ئ

]1] سۈرە بەقەرە 151-ئايەت.
]2] سۈرە ئەھزاب 39-ئايەت.
]3] سۈرە بەقەرە 159-ئايەت.
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ئەھكاملىرىنــى( كىشــىلەرگە چوقــۇم بايــان قىلىــپ بېرىشــكە ۋە يوشۇرماســلىققا ئەھــدە ئالدى، 
لېكىــن )بــۇ ئەھدىنــى( ئــۇالر ئارقىســىغا چۆرۈۋەتتــى ۋە ئۇنــى ئازغىنــا بەدەلگــە )يەنــى 
ــەن  ــى نېمىدېگ ــىپ ئالغىن ــڭ تېگىش ــتى. ئۇالرنى ــىگە( تېگىش ــەس نەرسىس ــڭ ئەرزىم دۇنيانى

ــان!«]1].  يام

ــدەك،  ــەرز قىلغان ــنى پ ــالمنى يەتكۈزۈش ــە ئىس ــە خەلقق ــم دەۋەتچىلەرگ ــان كەرى  قۇرئ
ــداق  ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــدۇ. پەيغەمب ــق تەكىتلەي ــى قاتتى ــەرىپلەرمۇ ئۇن ــس ش ھەدى
ــە(  ــۇ يەرگ ــپ، )ب ــى( يادلىۋېلى ــم{ »)ئاڭلىغانلىرىڭالرن ــن وراءك ــروه م ــوه وأخ ــەن: }احفظ دېگ
كېلەلمىگەنلەرگــە يەتكــۈزۈڭالر«]2]. }بلغــوا عنــي ولــو آيــة، ومــن كــذب عــّي متعمــدا، فليتبــوأ مقعــده مــن 
ــى  ــاڭا يالغانن ــتەن م ــى قەس ــۈزۈڭالر، كىمك ــىمۇ يەتك ــەت بولس ــر ئاي ــن بى النــار{  »مەندى

ــۇن«]3].  ــارالپ قويس ــى تەيي ــن ئورنىن ــەن، دوزاقتى توقۇيدىك

قۇرئــان كەرىــم ۋە ھەدىــس شــەرىپلەردىن شــەرتلەرنى ھازىرلىغانالرنىــڭ دەۋەت ساھەســىدە 
خىزمــەت قىلىشــىنىڭ پــەرز ئەيــن ئىكەنلىكــى خۇالســىلىنىدۇ. 

ــى،  ــۇش دېگــەن ئىســالمنىڭ ئۇســۇل-قائىدىلىرىنى، ئەدەپ-ئەخالقلىرىن ئىســالمنى تونۇت
ــە ئوچــۇق شــەرھىيلەپ بېرىــش بىلــەن بولىــدۇ. نىزام-پىرىنســىپلىرىنى خەلقق

دەۋەتچىلــەر بــۇ خىزمەتتــە ئۆزئــارا ھەمكارلىشىشــى الزىــم. ئالالھ تائــاال مۇنــداق دەيدۇ: 
ــا  ــقا ۋە تەقۋادارلىقق ــى ئىش ــْدَواِن ﴾. »ياخش ــِم َوالُْع ْ ــَى اإلِث ــوا َع ــَوى َولَ تََعاَونُ ــرِّ َوالتَّْق ــَى الْ ــوا َع ﴿َوتََعاَونُ

ياردەملىشــىڭالر، گۇناھقــا ۋە زۇلۇمغــا ياردەملەشــمەڭالر«]4]. 

بۇ باسقۇچتا دەۋەتچىلەرنىڭ قوللىنىدىغان ئۇسۇللىرى: 

ــدۇ: ﴿ادُْع إِىَل  ــداق دەي ــەپ مۇن ــي ئۇســۇللىرىنى بەلگىل ــڭ ئومۇمى ــاال دەۋەتنى ــالھ تائ ئال
َســِبيِل َربِّــَك ِبالِْحْكَمــِة َوالَْمْوِعظـَـِة الَْحَســَنِة َوَجاِدلُْهــْم ِبالَِّتــي ِهــَي أَْحَســُن ﴾. »رەببىڭنىــڭ يولىغــا ھېكمەتلىــك 

ــالر(  ــك قىلغۇچى ــن، )مۇخالىپەتچىلى ــەن دەۋەت قىلغى ــىھەت بىل ــى ۋەز-نەس ــلۇبتا ياخش ئۇس
بىلــەن چىرايلىــق رەۋىشــتە مۇنازىرىلەشــكىن«]5]. 

بــۇ ئايەتكــە كــۆرە، دەۋەتنىــڭ ئومۇمىــي ئۇســۇلى ھېكمــەت، ياخشــى ۋەز-نەســىھەت، 
چىرايلىــق مۇنازىرلىشــىش قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 

 دەۋەتچىلــەر بىلگەنلىرىگــە ئەمــەل قىلىــپ ئەمەلىيىتــى ئارقىلىــق خەلققــە ئۈلگــە بولۇشــى 
ــرازى،  ــق ئوب ــڭ جانلى ــۇش، پىكىرنى ــە بول ــق ئۈلگ ــى ئارقىلى ــى ئەمەلىيىت ــم. چۈنك الزى
ــم  ــنىڭ مۇھى ــى ئۇتۇش ــۇش كۆڭۈللەرن ــە بول ــىدۇر. ئۈلگ ــى تەتبىقلىنىش ــڭ ئەمەل دەۋەتنى
ســەۋەپلىرىدىندۇر. كۆپىنچــە خەلــق ســۆزدىن بەكــراق كــۆز ئالدىدىكــى ئۈلگىلىك شەخســنىڭ 

]1] ئال ئىمران 187-ئايەت.
]2] البخاري، كتاب اإلميان، باب: أداء الخمس )23/1( رقم 53.

]3] البخاري، كتاب أحاديث النبياء، باب ما ذكر من بني إرسائيل )175/4( رقم 4361.

]4] سۈرە مائىدە 2-ئايەت.
]5] سۈرە نەھل 125-ئايەت.
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ــن تەســىرلىنىدۇ. ــى ۋە گــۈزەل ئەخالقىدى ــي ھەرىكىت ئەمەلى

 شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيــە رەھىمەھۇلــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: »ســەلەف ســالىھالرنىڭ 
نەزىرىــدە، ھېكمــەت دېگــەن دىننــى توغــرا تونــۇش ۋە ئۇنىڭغــا ئەمــەل قىلىشــتۇر«]1]. 

 ئەمەلســىز ئىلىــم قىيامــەت كۈنــى ئىنســاننىڭ زىيىنىغــا ھۆججــەت بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال 
ــداق  ــدۇرۇپ مۇن ــز دېيىشــتىن قاتتىــق ئاگاھالن ــى قىلمايدىغــان ئىشــالرنى قىلىمى مۇئمىنلەرن
ــوَن ﴾.  ــا لَ تَْفَعلُ ــوا َم ــِه أَن تَُقولُ ــَد الل ــا ِعن ــُرَ َمْقتً ــوَن. كَ ــا لَ تَْفَعلُ ــوَن َم ــَم تَُقولُ ــوا لِ ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــدۇ: ﴿يَ دەي
»ئــى مۇئمىنلــەر! ســىلەر نېمــە ئۈچــۈن قىلمايدىغــان ئىشــنى قىلىمىــز دەيســىلەر؟ ســىلەرنىڭ 
قىلمايدىغــان ئىشــنى )قىلىمىــز( دېيىشــىڭالر ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا ئــەڭ ئــۆچ )كۆرۈلىدىغــان 

نەرســىدۇر(«]2].

 بۇ باسقۇچتا دەۋەتچىلەرنىڭ تەييارلىقلىرى: 

 بىرىنچى: ئىمانى كۈچلۈك ۋە روھى پاك بولۇش 

 دەۋەتچىلەرنىــڭ ئالالھتىــن قورقىدىغــان بولۇشــى، ئالالھقــا تەۋەككــۇل قىلىشــتا راســتچىل 
بولۇشــى، تىلــى ئالالھنىــڭ زىكــرى بىلەن مەشــغۇل بولۇشــى، ئەقلــى ئالالھنىــڭ كائىناتلىرى 
ــى،  ــر بولۇش ــقا ھازى ــا ئۇچرىشىش ــى ئالالھق ــى، قەلب ــپ تۇرۇش ــۇر قىلى ــتىدە تەپەكك ئۈس
تائاەت-ئىبادەتلــەردە تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــى، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا ئالدىرايدىغــان 
بولۇشــى، كۈنــدۈزى روزا تۇتىدىغــان، كېچىســى نامــاز ئوقۇيدىغــان بولۇشــى قاتارلىقــالردا 
ئىمانــى كۈچلــۈك ۋە روھــى پــاك بولــۇش مۇھىــم ئامىــل ۋە ئالدىنقــى تەلەپتــۇر. ئىمانــى 
كۈچلــۈك ۋە روھــى پــاك بولــۇش مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــنىڭ مۇھىــم ئاچقۇچىــدۇر. ئىمانــى 
كۈچلــۈك ۋە روھــى پــاك بولغــان دەۋەتچىلــەر ئالالھنىــڭ مۇۋەپپەق قىلىشــىغا ئېرىشــكۈچىلەر 
ــان،  ــۈم قىلىدىغ ــرا ھۆك ــا توغ ــۈم قىلس ــان، ھۆك ــى قىلىدىغ ــا ياخش ــش قىلس ــۇپ، ئى بول

سۆزلىســە پايدىلىــق ســۆزلەيدىغان بولىــدۇ]3]. 

ــڭ  ــان دەۋەتچىلەرنى ــى بولمىغ ــتىن نېسىۋىس ــاك بولۇش ــى پ ــۈك ۋە روھ ــى كۈچل  ئىمان
مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــىنى تەســەۋۋۇر قىلغىلــى بولمايــدۇ. »چۈنكــى جەمئىيــەت ئاالقىســى 

ــۇن؟!«]4].  ــداق دەۋەت قىاللىس ــى قان ــرى خەلقن ــىز بى ــى يېتەرس ــز، تونۇش ئاجى

 ئىمانى كۈچلۈك ۋە روھى پاك بولۇشنىڭ مۇھىم ئىپادىلىرى: 

 1. ئالــالھ تائاالدىــن باشقىســىغا قۇلچىلىــق قىلىشــتىن ئــازات بولــۇش. ئىمــان كۈچــى 
ــى  ــق كۈچلىرىن ــڭ بارلى ــەن زېمىننى ــۈچ بىل ــۇ ك ــن ب ــۇپ، مۇئمى ــۈچ بول ــوڭ ك ــەڭ چ ئ
ــۇرۇل  ــى كونت ــىلىرىدىن ئۆزىن ــان نەرس ــۈل تارتىدىغ ــق كۆڭ ــڭ بارلى ــدۇ، دۇنيانى يېڭەلەي
قىاليــدۇ. نەتىجىــدە، پەقــەت ئالــالھ تائاالغىــال قۇلچىلىــق قىلىدىغــان، ئالــالھ تائاالدىنــال 

]1] درء تعارض العقل والنقل )22/9، 23(.
]2] سۈرە سەف 2-3 ئايەتلەر.
]3] انظر: مقومات الداعية الناجح، ص34.

]4] مع الله، الشيخ محمد الغزايل، ص188.
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ــدۇ. ــان بولى ــەپ قىلىدىغ ــاردەم تەل ي

 2. ئالــالھ تائاالدىــن قورقىدىغــان بولــۇش. بــۇ، ئىماننىــڭ ئــەڭ چــوڭ ئاالمەتلىرىدىــن 
ۋە مۇئمىنلەرنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ســۈپەتلىرىدىندۇر. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿الَِّذيــَن 
ــۇرۇپ  ــەي ت ــى كۆرم ــۋادارالر رەببىن ــِفُقوَن ﴾. »تەق ــاَعِة ُمْش ــَن السَّ ــم مِّ ــِب َوُه ــْم ِبالَْغيْ ــْوَن َربَُّه يَْخَش

ــەردۇر«]1].  ــڭ )دەھشــىتىدىن( تىترىگۈچىل ــۇالر قىيامەتنى ــدە ئ ــدۇ، ھەم ــن قورقى ئۇنىڭدى

ــە قىلىشــى  ــەر ئەلەيھىسســاالمنى ئۈلگ ــتا پەيغەمب ــن قورقۇش ــالھ تائاالدى ــەر ئال  دەۋەتچىل
ــه{.  ــه وأتقاكــم ل ــدۇ: }إين لخشــاكم لل ــان قىلىنى ــى باي ــداق دېگەنلىك ــڭ مۇن ــۇ زاتنى ــم. ئ الزى
»ھەقىقەتــەن مــەن ئالــالھ تائاالدىــن ســىلەردىن بەكــراق قورقىمــەن ۋە ســىلەردىن بەكــراق 

ــەن«]2].  ــق قىلىم تەقۋالى

ــۇالر  ــقاندا، ئ ــي ئورۇنالش ــۇش ھەقىقى ــن قورق ــالھ تائاالدى ــە ئال ــڭ قەلبىگ  دەۋەتچىلەرنى
ــان  ــۇش ئىنس ــن قورق ــالھ تائاالدى ــى ئال ــدۇ. چۈنك ــق بولى ــدە پەرقلى ــن ئاالھى غاپىالردى
ــم  ــدۇ. ئىبراھى ــان ئىشــالرنىڭ ئارىســىنى توســۇپ تۇرى ــارام قىلغ ــاال ھ ــالھ تائ ــەن ئال بىل
ئىبنــى ســۇفيان رەھىمەھۇلــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: »قەلىبلەرگــە ئالــالھ تائاالدىــن قورقــۇش 
ھەقىقىــي ئورۇنالشــقاندا، قەلىبلەردىــن شــەھۋەتلەرنىڭ ئورۇنلىرىنــى كۆيــدۈرۈپ تاشــاليدۇ ۋە 

ــدۇ«]3].  ــا ھەۋىســىنى قوغــالپ چىقىرى دۇني

ــن  ــالھ تائاالدى ــى ئال ــدۇ: »كىمك ــداق دەي ــالھ مۇن ــاز رەھىمەھۇل ــى ئىي ــل ئىبن  فۇزەي
قورقىدىكــەن، ئۇنىڭغــا ھېچكىــم زەرەر يەتكۈزەلمەيــدۇ. كىمكــى ئالــالھ تائاالدىن باشقىســىدىن 
قورقىدىكــەن، ئۇنىڭغــا ھېچكىــم پايــدا يەتكۈزەلمەيــدۇ«]4]. مانــا بــۇ قورقــۇش مۇئمىننــى 
داۋاملىــق تائەت-ئىبادەتكــە ئىتتىرىــپ تۇرىــدۇ. »بەنــدە ئۆزىنىــڭ دىنىغــا ئالــالھ تائاالدىن 
قورقۇشــنىڭ ئوخشىشــى بىلــەن يــاردەم تىلــەپ باقمىــدى«]5]. دېمــەك، ئالــالھ تائاالدىــن 
ــارەت  ــتىن ئىب ــادەت قىلىش ــدەك ئىب ــۆرۈپ تۇرغان ــى ك ــالھ تائاالن ــى ئال ــۇش مۇئمىنن قورق

ئېھســان دەرىجىســىگە كۆتۈرىــدۇ]6]. 

ــەرز  ــن پ ــۇش. بۇنىڭدى ــۈك بول ــى كۈچل ــان ئاالقىس ــەن بولغ ــاال بىل ــالھ تائ  3. ئال
ئىبادەتلەرنــى تەلەپكــە اليىــق ئــادا قىلىــش، نەپلــە ئىبادەتلەرنــى كــۆپ قىلىــش، زىكىــر-
تەســبىھلەر بىلــەن مەشــغۇل بولــۇش، ئىســتىغفار ئېيتىــپ تــۇرۇش، قۇرئــان كەرىمنــى كــۆپ 
ئوقــۇش قاتارلىــق تائەت-ئىبادەتلەرگــە داۋام قىلىــش مەقســەت قىلىنىــدۇ. چۈنكــى تائــەت-
ئىبادەتلــەر مۇئمىنلەرنــى كۈچلەندۈرىدىغــان ياخشــى ئۇزۇقتــۇر. مەســىلەن: نامــاز مۇئمىنلــەر 
بىلــەن ئالــالھ تائاالنىــڭ ئوتتۇرىســدىكى ئاالقــە بولــۇپ، ئــۇالر نامازنــى قانچــە مۇكەممــەل 
ئوقۇســا، ئۇالرنىــڭ ئالــالھ تائــاال بىلــەن بولغــان ئاالقىســى شــۈنچە كۈچلــۈك بولىــدۇ. 

]1] سۈرە ئەنبىيا 49-ئايەت.
]2] البخاري، كتاب النكاح، )الفتح 104/9(.

]3] تهذيب مدارج السالكن، ص270.
]4] نزهة الفضالء، )661/2(.
]5] نزهة الفضالء، )513/1(.

]6] انظر: مقومات الداعية الناجح، ص39.
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ــۇ  ــر قېتىمم ــدە بى ــل ئىچى ــق يى ــڭ قىرى ــۇ ئەنھۇنى ــەييىب رەزىيەلالھ ــى مۇس ــەئد ئىبن س
جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقۇشــنى قولدىــن بەرمىگەنلىكــى بايــان قىلىنىــدۇ]1]. پالــەج بولــۇپ 
قالغانلىقتىــن نامازغــا ســۆرۈلگەن ھالــدا ئېلىــپ كېلىنگــەن رەبىــئ ئىبنــى خەيســەمدىن نېمــە 
ــى  ــەن نىدان ــڭالر دېگ ــا كېلى ــەن نامازغ ــۇ: م ــى ســورالغاندا، ئ ــداق قىلغانلىق ئۈچــۈن بۇن
ئاڭاليمــەن ئەمەســمۇ؟! نامازغــا ئۆمىلىگــەن ھالــدا بولســىمۇ، كېلىشــكە قادىــر بواللىســاڭالر 
شــۇنداق قىلىــڭالر، بــەش ۋاقىــت نامازنــى جامائــەت بىلــەن ئــادا قىاللمىغــان ئــادەم قانداق 
ــڭ  ــي رەھىمەھۇلالھنى ــز ئەتتەنۇخى ــى ئابدۇلئەزى دەۋەتچــى بواللىســۇن. ســىلەر ســەئىد ئىبن
بىــر قېتىــم جامائــەت بىلــەن نامــاز ئوقــۇش قولىدىــن كېتىــپ قالغانــدا يىغــالپ كەتكەنلىكىنى 
كۆرگــەن بولســاڭالر نېمــە دەيدىغانلىقىڭالرنــى بىلمەيمــەن، دەپ جــاۋاپ بەرگەنلىكــى بايــان 

قىلىنىــدۇ]2]. 

ــن  ــر مۇئمىندى ــا، ھەربى ــى كاتت ــۇش مەرتىۋىس ــغۇل بول ــەن مەش ــبىھلەر بىل  زىكىر-تەس
ــدۇ: ﴿يَاأَيَُّهاالَِّذيــَن  ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــۇر. ئال ــان ئىبادەتت ــەپ قىلىنغ ــت تەل ــەر ۋاقى ھ
آََمُنــوا اذْكُــُروا اللَّــَه ِذكْــرًا كَِثــرًا. َوَســبُحوُه بُْكــرًَة َوأَِصيــاًل ﴾. »ئــى مۇئمىنلــەر! ئالالھنــى كۆپ يــاد قىلىڭالر. 

ــاِر  ــرَاَف النََّه ــبِّْح َوأَطْ ــِل فََس ــاِء اللَّيْ ــْن آنَ ــڭالر«]3]. ﴿وِم ــبىھ ئېيتى ــامدا تەس ــا ئەتىگەن-ئاخش ئۇنىڭغ
لََعلَّــَك تـَـرَْض ﴾. »مەمنــۇن بولۇشــۇڭ ئۈچــۈن، كــۈن چىقىشــتىن ئىلگىــرى، كــۈن پېتىشــتىن 

بــۇرۇن، كېچــە ۋاقىتلىرىــدا ۋە كۈندۈزنىــڭ دەســلەپكى ۋە ئاخىرقــى ۋاقىتلىرىــدا رەببىڭگــە 
ــۇالر  ــْم ﴾. »ئ ــَى ُجُنوِبِه ــوًدا َوَع ــا َوقُُع ــَه ِقيَاًم ــُروَن الل ــَن يَْذكُ ــن«]4]. ﴿الَِّذي ــدە ئېيتقى ــبىھ ۋە ھەم تەس
ئــۆرە تۇرغاندىمــۇ، ئولتۇرغاندىمــۇ، ياتقاندىمــۇ ئالالھنــى ئەســلەپ تۇرىــدۇ، ئاســمانالرنىڭ 

ــدۇ«]5].  ــر يۈرگۈزى ــىدا پىكى ــڭ يارىتىلىشــى توغرىس ۋە زېمىننى

ــدۇ،  ــدا ســەيلە قىلى ــەت باغچىلىرى ــالر جەنن ــەن مەشــغۇل بولغۇچى  زىكىر-تەســبىھلەر بىل
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋەســىيىتىگە ئەمــەل قىلغانالرنىــڭ قاتارىــدا بولىــدۇ، 

ــدۇ]6].  ــازاۋەر بولى ــىگە س ــتىلەرنىڭ مەدھىيلىش پەرىش

 ئىســتىغفار ئــەڭ چــوڭ زىكىر-تەســبىھ ھېســابلىنىدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ بىــر 
ــەر  ــدۇ]7]. پەيغەمب ــان قىلىنى ــى باي ــتىغفار ئېيتقانلىق ــم ئىس ــش قېتى ــدۈزدە يەتمى كېچە-كۈن
ــان  ــم تۇتق ــتىغفارنى الزى ــدۇ: »ئىس ــان قىلىنى ــى باي ــداق دېگەنلىك ــاالمنىڭ مۇن ئەلەيھىسس
ــدۇ  ــى بېرى ــۇش يول ــىلەردىن قۇتۇل ــش، غەم-ئەندىش ــن چىقى ــالھ تارلىقالردى ــىگە ئال كىش
ۋە ئويلىمىغــان يەردىــن رىزىــق بېرىــدۇ«]8]. دەۋەتچىلەرنىــڭ قەلبىلىــرى داۋاملىــق تىرىــك 
ــپ تۇرۇشــى، گۇناھ-مەســىيەتلىرى ئۆچۈرۈلۈشــى  تۇرۇشــى ئۈچــۈن، زىكىر-تەســبىھ ئېيتى

ــى زۆرۈر. ــپ تۇرۇش ــتىغفار ئېيتى ــۈن، ئىس ئۈچ
]1] نزهة الفضالء )370/1(.

]2] تهذيب مدارج السالكن، ص463.
]3] سۈرە ئەھزاپ 41-، 42-ئايەتلەر.

]4] سۈرە تاھا 130-ئايەت.
]5] سۈرە ئال ئىمران 191-ئايەت.

]6] مقومات الداعية الناجح، ص41، 42.
]7] البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي )178/2( رقم 1518.

]8] أبو داود، كتاب الصالة، باب: الستغفار )178/2( رقم 1518.
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قۇرئــان كەرىمنــى ئوقــۇش زىكىر-تەســبىھلەرنىڭ ئــەڭ كاتتىســى ۋە ئالــالھ تائــاال بىلــەن 
ــنىڭ دەۋەت  ــۇپ تۇرۇش ــى ئوق ــان كەرىمن ــدۇر. قۇرئ ــەڭ كۈچلۈكى ــڭ ئ ــان ئاالقىلەرنى بولغ
خىزمىتىنىــڭ مۇۋەپپەقىيەتلىــك بولۇشــىدا چــوڭ تەســىرى بــار. قۇرئــان كەرىمنــى چۈشــىنىپ 

ئوقــۇش ئالــالھ تائــاال بىلــەن بولغــان ئاالقىنــى كۈچەيتىــدۇ. 

 دېمــەك، ئىمانــى كۈچلــۈك ۋە روھــى پــاك بولــۇش مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــىنىڭ مۇھىــم 
ســەۋەبلىرىدىندۇر. چۈنكــى مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىــش تىلنىــڭ پاســاھەتلىك بولۇشــى، دەلىل-
ئىســپاتنىڭ كۈچلــۈك بولۇشــى، ياردەمچىلەرنىــڭ كــۆپ بولۇشــى بىلەنــال ئەمــەس، بەلكــى 
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە، ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇۋەپپەقىيــەت ئاتــا قىلىشــى بىلــەن بولىــدۇ. 
»دەۋەتچىلەرنىــڭ ئالــالھ تائاالغــا بولغــا ھېس-تۇيغۇســى ئــەڭ چۇڭقــۇر، ئالــالھ تائــاال 
بىلــەن باغلىنىشــى ئــەڭ مۇســتەھكەم، ئالــالھ تائــاال بىلــەن مەشــغۇل بولۇشــى ئــەڭ كۆپ، 
ــى  ــەنچ ۋە چۈشەنچىس ــان ئىش ــا بولغ ــۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىغ ــت ك ــڭ ھەرۋاقى ــالھ تائاالنى ئال

ئــەڭ روشــەن بولۇشــى الزىــم«]1]. 

ــنى  ــۈل بۆلۈش ــە كۆڭ ــقا تەرەپلەرگ ــىي ۋە باش ــي، سىياس ــەر پىكرى ــەزى دەۋەتچىل  ب
ــەپ ھــەر  ــا. ۋاھالەنكــى ئەســلى تەل ــم تەرەپكــە ســەل قارىماقت ــۇ مۇھى ــپ، ب چوڭايتىۋېتى

ــدى. ــاقالش ئى ــى س ــۈش ۋە تەڭپۇڭلۇقن ــۈل بۆل ــدا كۆڭ ــۆز اليىقى ــە ئ تەرەپك

 ئىككىنچى، ئىلىم زاپىسى ۋە مەدەنىيەت ساپاسىغا ئىگە بولۇش.
 بــۇ، خەلقنىــڭ ســوئاللىرىغا جــاۋاپ، قىيىنچىلىقلىرىغــا چــارە تېپىــپ بېرىشــنىڭ مۇھىــم 
ــم  ــڭ ئىلى ــش ئۈچــۈن دەۋەتچىلەرنى ــەت قىلى ئاساســىدۇر. دەۋەت ساھەســىدە ياخشــى خىزم
زاپىســى ۋە مەدەنىيــەت ساپاســىغا ئىگــە بولۇشــى زۆرۈر. ئۇنــداق بولمىغاندا ئاقىۋىتى ياخشــى 
ــى  ــەل قىلغۇچ ــىز ئەم ــى ئىلىمس ــن. »چۈنك ــى مۇمكى ــپ چىقىش ــەر كېلى ــان نەتىجىل بولمىغ
يولســىز يــول يۈرگۈچىگــە ئوخشــايدۇ. ئىلىمســىز ئەمــەل قىلغۇچىنىــڭ بۇزغانلىــرى ئىســالھ 

قىلغانلىرىدىــن كــۆپ بولىــدۇ«]2]. 

ــدۇ:  ــان قىلىنى ــى باي ــداق دېگەنلىك ــڭ مۇن ــۇ ئەنھۇنى ــەل رەزىيەلالھ ــى جەب ــاز ئىبن  مۇئ
»ئىلىــم ئەمەلنىــڭ ئىمامــى، ئەمــەل ئۇنىــڭ ئەگەشكۈچىســىدۇر. ئەگــەر ئەمــەل ئىلىــم بىلەن 

بولمىســا ئازغۇنلــۇق ۋە نەپســى خاھىشــىغا ئەگەشــكەنلىك بولىــدۇ«]3]. 

ــى  ــى مۇرادىن ــۇ ئايەتتىك ــڭ ب ــالھ تائاالنى ــش ئال ــقا ئاتلىنى ــەپ قىلىش ــم تەل  ئىلى
يــِن َولِيُنــِذُروا قَْوَمُهــْم  ُهــوا ِف الدِّ ْنُهــْم طَائَِفــٌة لِيَتََفقَّ ئەمەلىيلەشــتۈرگەنلىك بولىــدۇ: ﴿فَلـَـْولَ نََفــَر ِمــن كُلِّ ِفرْقـَـٍة مِّ
إَِذا رََجُعــوا إِلَيِْهــْم لََعلَُّهــْم يَْحــَذُروَن ﴾. »مۇئمىنلەرنىــڭ ھەممىســىنىڭ جىھادقــا چىقىشــى اليىــق ئەمەس 

)ئۇالرنىــڭ بىــر تۈركۈمــى جىھادقــا چىقتــى(، ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ھــەر بىــر جامائەدىــن 
يەنــە بىــر تۈركۈمــى دىنىــي ئالىــم بولــۇپ، ئــۇالر قەۋمىنىــڭ قېشــىغا قايتقاندىــن كېيىــن، 
ــقا  ــىتىدە نېمىش ــدۇرۇش مەقس ــى ئاگاھالن ــۈن، ئۇالرن ــى ئۈچ ــن قورقۇش ــڭ ئالالھتى قەۋمىنى

]1] مع الله، ص190.
]2] املصدر نفسه )130/1(. 

]3] مجموع فتاوى ابن تيمية )135/28، 136(.
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ــدى؟«]1]. ــقا( چىقمى ــەپ قىلىش ــم تەل )ئىلى

ــپ  ــن ئايرىلى ــنى دەپ جىھادتى ــەرىئەت ئۆگىنىش ــڭ ش ــالم ئۈممىتىنى ــاال ئىس ــالھ تائ  ئال
قېلىــپ گۇناھــكار بولــۇپ قالماســلىقى، جىھــات قىلىشــنى دەپ شــەرىئەت ئۆگىنىشــتىن مەھرۇم 
قېلىــپ توغــرا يولدىــن ئېزىــپ كەتمەســلىكى ئۈچــۈن، ئۇالرنــى ئىككــى پىرقىگــە بۆلــۈپ، 
بىرىگــە ئالــالھ تائاالنىــڭ يولىــدا جىھــات قىلىشــنى، يەنــە بىرىگــە ئالــالھ تائاالنىــڭ دىنىدا 
ئالىــم بولۇشــنى پــەرز قىلــدى. ئىســالمنى مۇجاھىدلــەر بىلــەن، شــەرىئەتنى ئۆلىمــاالر بىلــەن 
ــدى.  ــقا بۇيرى ــەت قىلىش ــا مۇراج ــىلىرىدە ئۆلىماالرغ ــەن نەرس ــى بىلمىگ ــدى، خەلقن قوغدى
كْــِر إِن كُْنتـُـم لَ تَْعلَُمــوَن ﴾. »بىلمىســەڭالر، ئىلىــم  ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿فَاْســأَلُوا أَْهــَل الذِّ

ئەھلىلىرىدىــن ســوراڭالر«]2]. 

ــتۇرۇپ  ــى ئاسانالش ــش يولىن ــە كىرى ــش جەننەتك ــا مېڭى ــش يولىغ ــەپ قىلى ــم تەل  ئىلى
ــدۇ: }مــن ســلك  ــان قىلىنى ــى باي ــداق دېگەنلىك ــاالمنىڭ مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــدۇ. پەيغەمب بېرى
ــش  ــەپ قىلى ــم تەل ــى ئىلى ــا مــن طــرق الجنــة{. »كىمك ــه طريًق ــه ب ــه علــام ســهل الل ــا يلتمــس ب طريًق

ــتۇرۇپ  ــى ئاسانالش ــەت يوللىرىن ــەن جەنن ــڭ بىل ــاال ئۇنى ــالھ تائ ــەن، ئال ــا ماڭىدىك يولىغ
ــدۇ«]3].  بېرى

ــايدۇ.  ــا ئوخش ــەكۈچ چىراغالرغ ــول كۆرس ــەر ي ــان دەۋەتچىل ــم ئالغ ــك ئىلى  يېتەرلى
ــان  ــداق دېگەنلىكــى باي ــم رەھىمەھۇلالھنىــڭ يېتــۈك ئۆلىمــاالر ھەققىــدە مۇن ئىبنــى قەييى
قىلىنىــدۇ: »ئــۇالر ھەقىقەتــەن قاراڭغــۇ زۇلمەتتــە يــول كۆرســىتىپ بېرىدىغــان يۇلتۇزالرغــا 

ــايدۇ«]4].  ئوخش

ــم  ــەڭ مۇھىمــى ئىلى ــڭ ئ ــان ئىلىملەرنى ــەت بېرىشــى زۆرۈر بولغ ــڭ ئەھمىي  دەۋەتچىلەرنى

تەلــەپ قىلغۇچىــالر ئارىســىدا كــەم تېپىلىدىغــان ئاخىرەتنــى قازىنىــش ئىلىمىــدۇر. كىتاپالرنــى 
يادلىغــان تەقدىردىمــۇ، بــۇ ئىلىمنــى ئىگىلىمىگــەن كىشــى ئالىــم ھېســابالنمايدۇ. بــۇ ئىلىــم 
پۈتــۈن ئىلىملەرنىــڭ غايىســى بولــۇپ، ھەربىــر مۇســۇلمان بولۇپمــۇ، دەۋەتچــى ئۆلىمــاالر 
ــى  ــڭ ياخش ــاھابە كىرامالرنى ــم س ــۇ ئىلى ــاج. ب ــق مۇھت ــكە قاتتى ــى ئۆگىنىش ــۇ ئىلىمن ب
ــىگە  ــتا مۇسابىقىلىشىش ــالرنى قىلىش ــى ئىش ــەدەر، ياخش ــقانغا ق ــرى توش ــىنىپ، ئەجەللى چۈش

تۈرتكــە بولغــان ئىلىمــدۇر]5].

 ئىلىــم زاپىســى ۋە مەدەنىيــەت ساپاســىغا ئىگــە بولــۇش تۆۋەندىكىــدەك ئىككــى تەرەپنــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ: 

 A. شەرئىي ئىلىم زاپىسىغا ئىگە بولۇش: 

ــدۇر.  ــەرئىي ئىلىمى ــم ش ــەۋزەل ئىلى ــەڭ ئ ــۈن ئ ــەر ئۈچ ــى، دەۋەتچىل ــش زۆرۈرك  بىلى

]1] سۈرە تەۋبە 122-ئايەت.
]2] سۈرە نەھل 43-ئايەت.

]3] أبو داود، كتاب العلم، باب الحث عى العلم )57/4( رقم 3641.
]4] أعالم املوقعن )9/1(.

]5] اصول الدعوة، ص328.
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ــدۇ، شــەرئىي  ــدا ماڭاالي ــرا يول ــەن توغ ــى بىلىــش بىل چۈنكــى ئىنســانالر شــەرئىي ئىلىمىن
ــدۇ]1].  ــەپ كېتى ــن چەتن ــرا يولدى ــەن توغ ــلىك بىل ــى بىلمەس ئىلىمن

 دەۋەتچىلەرنىــڭ ئــەڭ ئــاز دېگەنــدە، ئىســالم ئەقىــدە ئىلىمــى، تەپســىر ئىلىمــى، ھەدىس 
ئىلىمــى، فىقھــى ئىلىمــى، ســىيرەت ۋە تارىــخ ئىلىمــى، ئۇســۇلفىقھى ئىلىمــى، تىــل ئىلىمــى 

ــق ئىلىملەرنى بىلىشــى زۆرۈر. قاتارلى

ــي  ــى ئومۇمى ــتە تۆۋەندىك ــى ئىگىلەش ــىي ئىلىملەرن ــۇ ئاساس ــەر ب  دەۋەتچىل
ــدۇ:  ــاج بولى ــا مۇھت تەلىماتالرغ

ــى  ــي تەرەقق ــا تەدرىجى ــاندىن قىيىنغ ــتۈنگە، ئاس ــن ئۈس ــتە تۆۋەندى ــم ئىگىلەش  1. ئىلى
ــپ  ــان قىلى ــى باي ــنىڭ يولىن ــم ئىگىلەش ــڭ ئىلى ــدۇن رەھىمەھۇلالھنى ــى خەل ــش. ئىبن قىلى
ــەي،  ــن، پەيدىنپ ــتە ئاز-ئازدى ــم ئىگىلەش ــدۇ: »ئىلى ــان قىلىنى ــى باي ــداق دېگەنلىك مۇن

ــۇر«]2].  ــۆپ پايدىلىقت ــش ك ــي قىلى ــي تەرەققى تەدرىجى

 2. ھــەر ئىلىمنــى شــۇ ســاھەدە يېتىشــكەن ئۇســتازالردىن ئېلىــش ۋە يۈزەكــى ئوقــۇپ 
قويــۇش بىلــەن كۇپايىلەنمەســلىك. چۈنكــى، بــۇ ئىلىملــەر يۈزەكــى كــۆز يۈگۈرتــۈپ قويســا 
ــن  ــۆزى كىتاپتى ــا ئوخشــىمايدۇ. ئۇســتاز تۇتمــاي ئ ــان گېزىــت، ژۇرنالالرغ ــە قىلىدىغ كۇپاي
ئۆگىنىۋالغــان كىشــىنىڭ خاتاســى توغرىســىدىن كــۆپ بولىــدۇ. »ئۇســتازى كىتــاپ بولغــان 

كىشــىنىڭ خاتاســى توغرىســىدىن كۆپتــۇر«]3]. 

ــم ئېلىشــنىڭ  ــدۇ: »ئىلى ــان قىلىنى ــداق دېگەنلىكــى باي  شــاتىبىي رەھىمەھۇلالھنىــڭ مۇن
ئــەڭ مەنپەئەتلىــك يوللىرىنىــڭ بىــرى ئىلىمنــى ئــۆز ساھەســىدە كامالەتكــە يەتكــەن ئىلىــم 

ئەھلىدىــن ئېلىشــتۇر«]4]. 

 3. بىــر ئىلىمنــى تاماملىمــاي تــۇرۇپ، يەنــە بىــر ئىلىمگــە، بىــر ئۇســتازدىن تولــۇق 

مەنپەئــەت ئالمــاي تۇتــۇپ يەنــە بىــر ئۇســتازغا، بىــر كىتاپنــى تۈگەتمــەي تــۇرۇپ يەنــە 
بىــر كىتاپقــا يۆتكەلمەســلىك. زەرنۇجــى رەھىمەھۇلــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: »ئىلىــم تەلــەپ 
قىلغۇچــى بىــر ئۇســتازدىن تولــۇق مەنپەئــەت ئالمــاي تــۇرۇپ يەنــە بىــر ئۇســتازغا، بىــر 
كىتاپنــى تولــۇق تۈگەتمــەي تــۇرۇپ يەنــە بىــر كىتاپقــا، بىــر پەننــى پۇختــا ئىگىلىمــەي 
تــۇرۇپ يەنــە بىــر پەنگــە، زۆرۈر بولمــاي تــۇرۇپ يەنــە بىــر شــەھەرگە يۆتكەلمەســلىكى 
ــغۇل  ــى مەش ــان، كۆڭۈللەرن ــالرنى چېچىۋېتىدىغ ــى ئىش ــڭ ھەممىس ــى، بۇالرنى ــم. چۈنك الزى
قىلىدىغــان، ۋاقىتنــى زايــە قىلىۋېتىدىغــان، ئىلىمگــە زىيــان ئېلىــپ كېلىدىغان ئىشــالردۇر«]5]. 

 B. يېتەرلىك مەدەنىيەت ساپاسىغا ئىگە بولۇش: 

 دەۋەتچىلــەر ئومۇمىــي مەدەنىيــەت ۋە شــۇنىڭدەك ھازىرقــى ئەســىر مەدەنىيىــەت ساپاســىغا 
]1] انظر: مقومات الدعوة والداعية الناجح، ص53-51. 

]2] مقدمة ابن خلدون، ص533.
]3] مقومات الداعية الناجح، ص54.

]4] املوافقات للشاطبي، )9/1(.
]5] تعليم املتعلم للزرنوجي، ص44.
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ــى كــەڭ دائىرىلىــك ھەرىكــەت  ــم. »چۈنكــى دەۋەتچىلەرنىــڭ ھەرىكىت ئىگــە بولۇشــى الزى
ــۇ  ــانغا ش ــەر ئىنس ــدۇ. ھ ــىپ تۇرى ــەن ئۇچرىش ــانالر بىل ــل ئىنس ــۇالر ھەرخى ــۇپ، ئ بول
ئىنســاننىڭ مەدەنىيىتىگــە كــۆرە خىتــاپ قىلىشــى ئۈچــۈن، يېتەرلىــك مەدەنىيــەت ساپاســىغا 

ــدۇ«]1].  ئىگــە بولۇشــى زۆرۈر بولى

ــان  ــەتلىرىنى باي ــەرىئەت مەقس ــى، ش ــالم گۈزەللىكلىرىن ــە ئىس ــڭ خەلقق  دەۋەتچىلەرنى
ــە  ــدا رەددىي ــەتىلىرىگە اليىقى ــكۈچىلەرنىڭ سەپس ــى مۇنازىرلەش ــالمغا قارش ــى، ئىس قىلىش
بېرىشــى، ئىســالمنىڭ ئىجتىمائىــي، ئىقتىســادىي ۋە باشــقا نىزاملىرىدىكــى كامالەتنــى ئىزھــار 
قىلىشــى، شــۇنىڭدەك دەۋەتچىلەرنىــڭ ھازىرقــى ئەســىر پىكرىــي ئېقىملەرنــى ۋە ئۇالرنىــڭ 

ــى زۆرۈردۇر.  ــى بىلىش ــى ياخش ــت تەرەپلىرىن ــالمغا زى ئىس

ــڭ  ــى ئۇالرنى ــە بولۇش ــىغا ئىگ ــەت ساپاس ــى ۋە مەدەنىي ــم زاپىس ــڭ ئىلى  دەۋەتچىلەرنى
ــابلىنىدۇ. ــەۋەبلىرىدىن ھېس ــم س ــىنىڭ مۇھى ــەت قازىنىش مۇۋەپپەقىي

 ئۈچىنچى: زېھنى ئۆتكۈر ۋە دەلىل-پاكىتى كۈچلۈك بولۇش

ــدۈرۈش، ئىشــالرنى  ــل قاراشــالرنىڭ ئارىســىدىن توغرىســىنى كۈچلەن ــەر ھەرخى  دەۋەتچىل
توغــرا ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن زېھنــى ئۆتكــۈر ۋە دەلىل-پاكىتــى كۈچلــۈك بولۇشــى زۆرۈر.

 دەۋەتچىلــەر سېلىشــتۇرۇش ئۇســۇلى، ئىزاھــالش ئۇســۇلى، تەســتىقالش ۋە بىــكار قىلىــش 
ــم ۋە  ــان كەرى ــم. قۇرئ ــنى بىلىشــى الزى ــدا قوللىنىش ــق ئۇســۇلالرنى جايى ئۇســۇلى قاتارلى
ــۇ  ــن ب ــۇپ، دەۋەتچىلەردى ــۆپ بول ــى ك ــاللىرى ناھايىت ــڭ مىس ــەرىپلەردە بۇنى ــس ش ھەدى

ــدۇ.  ــەپ قىلىنى ــش تەل ــرا پايدىلىنى ــىنىش ۋە توغ ــالالرنى ياخشــى چۈش مىس

ــۈك  ــى كۈچل ــۈر ۋە دەلىل-پاكىت ــى ئۆتك ــڭ زېھن ــەن دەۋەتچىلەرنى ــرى ئۆتك  ئىلگى
ــار. ــەر ب ــە ۋە ھېكايىل ــۇن قىسس ــان نۇرغ ــەت قىلىدىغ ــە داالل ئىكەنلىكىگ

 تۆتىنچى: كۆكسى-قارنى كەڭ ۋە مېھرى-شەپقەتلىك بولۇش

 ئىخالســمەن دەۋەتچىلــەر ئادەتتــە كۆكســى-قارنى كــەڭ ۋە مېھرى-شــەپقەتلىك بولىــدۇ. 
ــۈزەل  ــۈل بۆلۇشــكە، ســەمىمىيلىككە، گ ــا، كۆڭ »ئىنســانالر مېھرى-شــەپقەتكە، مۇاليىملىقق

مۇئامىلىگــە مۇھتاجــدۇر«]2]. 

ــا  ــى مان ــى ۋە مۇئامىلىس ــان ھايات ــەن بولغ ــانالر بىل ــاالمنىڭ ئىنس ــەر ئەلەيھىسس  پەيغەمب
مۇشــۇنداق ئىــدى. »ئــۇ زات ئــۆزى ئۈچــۈن ھەرگىــز غەزەپلەنمەيتتــى ۋە ئىنتىقــام ئالمايتتى. 
ئــۆزى ئۈچــۈن بىــر نەرســە ســاقلىمايتتى، ئىلكىدىكــى نەرســىلەرنىڭ ھەممىســىنى باشــقىالرغا 
بېرىۋېتەتتــى، ئۇالرغــا مۇاليىملىــق، مېھرىبانلىــق ۋە دوســتانىلىق بىلــەن مۇئامىلــە قىالتتــى، 
ــەن بىرگــە  ــڭ بىل ــى ئۈچــۈن، ئۇنى كۆكســى-قارنى كــەڭ ۋە مېھرى-شــەپقەتلىك بولغانلىق

ياشــىغان كىشــى تەبىئىــي ھالــدا ئۇنــى ياخشــى كــۆرۈپ قاالتتــى«]3]. 
]1] الدعوة قواعد وأصول، ص71.

]2] ف ظالل القرآن )500/1–501(.
]3] أصول الدعوة، ص343، 344.
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 »دەۋەتچىلــەر خەلققــە مېھرى-شــەپقەتلىك بولۇشــى، خەلىققــە داۋاملىــق ياخشــى تىلەكتــە 

ــم.  ــى الزى ــى كۆرۈش ــى ياخش ــى كۆرگەنن ــە ياخش ــۈن ئۆزلىرىگ ــۇالر ئۈچ ــى ۋە ئ بولۇش
ــڭ  ــا مېھرى-شــەپقەتلىك بولغانلىقىنى ــى ئۇالرغ ــى ئىســالمغا دەۋەت قىلغانلىق ــڭ خەلقن ئۇالرنى
جۈملىســىدىندۇر. چۈنكــى خەلقنــى ئىســالمغا دەۋەت قىلغانلىــق خەلقنى دوزاختىــن قۇتقۇزغانلىق 

ۋە ئۇالرنــى ئالــالھ تائاالنىــڭ رىزاســىغا ئېرىشــتۈرگەنلىكتۇر«]1]. 

ــي  ــن جىددى ــى ھاالكەتتى ــۆز ئالدىدىك ــى ك ــۇش ئۇالرن ــەپقەتلىك بول ــە مېھرى-ش  خەلقق

قۇتقۇزۋېلىشــقا تۈرتكــە بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا مۇنــداق خىتــاپ 
قىلــدۇ: ﴿فَلََعلَّــَك بَاِخــٌع نَّْفَســَك َعــَى آثَارِِهــْم إِن لَّــْم يُْؤِمُنــوا ِبَهــَذا الَْحِديــِث أََســًفا ﴾. »ئەگــەر ئــۇالر قۇرئانغا 
ــى  ــن ئۆزۈڭن ــۈز ئۆرۈگەنلىكىدى ــن( ي ــڭ )ئىماندى ئىمــان ئېيتمىســا، ئەپسۇســلىنىپ، ئۇالرنى

ھــاالك قىلىۋېتىشــىڭ مۇمكىــن«]2]. 

 دەۋەتچىلــەر يەنــە كۆكســى-قارنى كــەڭ، كويۈمچــان ۋە كەچۈرۈمچــان بولۇشــى الزىــم. 

ــى  ــَن ﴾. »ئەپۇن ــِن الَْجاِهلِ ــرِْض َع ــرِْف َوأَْع ــْر ِبالُْع ــَو َوأُْم ــِذ الَْعْف ــدۇ: ﴿ُخ ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ئال
دوســت تۇتقىــن، ياخشــىلىققا بۇيرۇغىــن، نادانــالر بىلــەن تــەڭ بولمىغىــن )يەنــى نادانالرنىڭ 

قىلغىنىنــى قىلمــاي، ئۇالرغــا مۇاليىــم بولغىــن(«]3]. 

 ياخشــى خىســلەتلەر ئارقىلىــق يامــان ئىللەتلەركــە تاقابىــل تۇرغانــدا، خەلقنــى ياخشــى 
ئىســالھ قىلغىلــى بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿اْدفـَـْع ِبالَِّتــي ِهــَي أَْحَســُن فـَـِإَذا الَّــِذي 
بَيَْنــَك َوبَيَْنــُه َعــَداَوٌة كَأَنَّــُه َويِلٌّ َحِميــٌم ﴾. »ياخشــى خىســلەت ئارقىلىــق )يامــان ئىللەتكــە( تاقابىــل 

تۇرغىــن، )شــۇنداق قىلســاڭ( ســەن بىلــەن ئۆزىنىــڭ ئارىســىدا ئــاداۋەت بــار ئــادەم گويــا 
ســىرداش دوســتۇڭدەك بولــۇپ قالىــدۇ«]4]. 

ــڭ ئىشەنچىســىگە،  ــان كىشــى خەلقنى ــەپقەتلىك بولغ ــەڭ ۋە مېھرى-ش  كۆكســى-قارنى ك
ياخشــى كۆرۈشــىگە ئېرىشــەلەيدۇ]5]. 

 تەدرىجىيلىككە رىئايە قىلىش

 دەۋەتچىلەرنىــڭ تەدرىجىيلىككــە رىئايــە قىلىشــى ئىنتايىــن مۇھىمــدۇر. زىرائــەت، مېــۋە-

چىۋىلــەر ۋاقىتتىــن بــۇرۇن يىغىۋېلىنســا كۈتۈلگــەن مەنپەئەتكــە ئېرىشــكىلى بولمايــدۇ، بەلكى 
زىيــان ئېلىــپ كېلىــدۇ. بــەزى ئۆســۈملۈكلەرنىڭ تەييــار بولۇشــى ئۈچــۈن بىــر قانچــە ئــاي 
كەتســە، بــەزى كۆچەتلەرنىــڭ مېــۋە بېرىشــىگە بىــر قانچــە يىــل كېتىــدۇ. ئىــش قانچــە 

چــوڭ بولســا نەتىجىســىنى كــۆرۈش شــۇنچە كېچىكىــدۇ. 

 تەدرىجىيلىــك غەلىبــە ۋە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشــىش ئۈچــۈن رىئايــە قىلىنىشــى زۆرۈر بولغــان 
ئالــالھ تائاالنىــڭ مەخلۇقــات ۋە كائىناتتىكــى قانۇنىيەتلىرىنىڭ جۈملىســىدىندۇر.

]1] أصول الدعوة، ص343، 344.
]2] سۈرە كەھف 6-ئايەت.

]3] سۈرە ئەئراف 199-ئايەت.
]4] سۈرە فۇسسىلەت 34-ئايەت.

]5] الخالق اإلسالمية )443/2(. 
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ــان  ــە قىلىنغ ــە رىئاي ــۇ تەدرىجىيلىكك ــى دەۋەتم ــاالمنىڭ زامانىدىك ــەر ئەلەيھىسس  پەيغەمب
ــدى]1].  ــان ئى ــپ بېرىلغ ــدا ئېلى ھال

 بــەزى دەۋەتچىلــەر غەلىبــە ۋە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشــىش ئۈچــۈن ئانچــە ئــۇزۇن ۋاقىــت 
ــق  ــى تەييارلى ــتىن، ياخش ــى چۈشەنمەس ــارائىتالرنى ياخش ــدۇ، ش ــدۇ دەپ ئويالي كەتمەي
ــەل  ــە ھ ــۇپ ئاچقۇچ ــۆز يۇم ــالرنى ك ــەن كىرزىس ــى دۇچ كەلگ ــالم ئۈممىت ــتىن، ئىس قىلماس

ــدۇ]2].  ــكە ئۇرۇنى قىلۋېتىش

 ئالــالھ تائــاال ئاســمان-زېمىنالرنى كۆزنــى يۇمــۇپ ئاچقۇچــە يارىتىشــقا قادىــر تــۇرۇپ، 
ئۇالرنــى ئالتــە كۈنــدە يارىتىــش ئارقىلىــق نەزىرىمىزنــى تەدرىجىيلىــك قانۇنىيىتىگــە قاراتقان.

ــۆپ  ــىدىمۇ ك ــا قويۇلۇش ــڭ يولغ ــالم قانۇن-تۈزۈملىرىنى ــى ئىس ــك قانۇنىيىتىن  تەدرىجىيلى
ئۇچرىتىمىــز. بۇمــۇ ئىســالمنىڭ ئىنســانالرغا ئاســانلىق يارىتىــپ بېرىشــىنىڭ جۈملىســىدىندۇر. 
نامــاز، روزا، زاكاتالرنــى مىســالغا ئالســاقمۇ، بــۇ ئىبادەتلــەر ھازىرقــى ھالىتىگــە كەلگۈچــە 

بىــر قانچــە باســقۇچالرنى بېســىپ ئۆتكــەن]3].

ــۇپ  ــى يورۇت ــىلىنى ياخش ــۇ مەس ــۇ ب ــىدىكى تەدرىجىيلىكم ــارام قىلىنىش ــڭ ھ  ھاراقنى

ــدۇ]4].  بېرى

 ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا ئانىمىزنىــڭ ئىســالم قانۇن-تۈزۈملىرىنىڭ يولغا قويۇلۇشــىدىكى 
تەدرىجىيلىــك قانۇنىيىتىگــە ئىشــارەت قىلىــپ مۇنــداق دېگەنلىكــى بايــان قىلىنىــدۇ: »قۇرئان 
كەرىمــدە جەننــەت-دوزاخ تىلغــا ئېلىنغــان ســۈرىلەر نازىــل بولــۇپ، ئىنســانالر توپ-تــوپ 
ــۈرىلەر  ــان س ــا ئېلىنغ ــارام تىلغ ــن ھاالل-ھ ــن، ئاندى ــن كېيى ــالمغا كىرگەندى ــۇپ ئىس بول
ــۈرىلەر  ــار س ــالر ب ــەن مەزمۇن ــاڭالر دېگ ــا قىلم ــەڭالر، زىن ــاراق ئىچم ــان. ھ ــل بولغ نازى
ــە ئــۇالر: ھــاراق، زىنانــى ھەرگىــز تاشــلىمايمىز  ئــاۋۋال نازىــل بولغــان بولســا، ئەلۋەتت

دەيتتــى«]5]. 

 غەلىبــە ۋە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشىشــتە دەۋەت قىلىش باســقۇچىنىڭ رولى ئىنتايىــن مۇھىمدۇر. 
بــۇ باســقۇچنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشــى كېيىنكــى باســقۇچالرنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشــىغا 
كاپالەتلىــك قىلىــدۇ، غەلىبە ۋە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشىشــنىڭ ھۇلىنى مۇســتەھكەملەيدۇ. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن، غەلىبــە ۋە ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشــىش ئۈمىدىــدە بولغــان ھــەر بىــر مۇئمىندىــن بــۇ 

باســقۇچقا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىــش قاتتىــق تەلــەپ قىلىنىدۇ.

- داۋامى كېيىنكى ساندا...

]1] منهج أهل السنة والجامعة ف قضية التغير، ص68، 69.
]2] آفات عى الطريق–السيد محمد نوح )27/1(.

]3] انظر: التمكن لألمة اإلسالمية، ص127.
]4] انظر: التمكن لألمة اإلسالمية، ص228.

]5] رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: تأليف القرآن.
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بىزنــى يوقتىــن بــار قىلغــان، سان-ساناقســىز نېمەتلــەر بىلــەن ياشــاتقان رەببىمىــز ئالالھقا 
ــز. يولباشــچىمىز مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا،  چەكســىز ھەمدۇســانا ئېيتىــپ شــۈكۈر قىلىمى
ــق  ــان بارلى ــن ماڭغ ــڭ ئىزىدى ــاھابىلىرىگە ۋە ئۇالرنى ــا، س ــڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغ ئۇنى

مۇســۇلمانالرغا ئالالھنىــڭ ســاالمى، رەھمىتــى ۋە بەرىكىتــى بولســۇن. 

ــش،  ــراپ قىلى ــىلىقىنى ئېتى ــىنىڭ ياخش ــان كىش ــىلىق قىلغ ــە ياخش ــۇكۈر قىلىش–ئۆزىگ ش
ياخشــىلىق قىلغۇچىغــا قولىدىــن كېلىشــىچە ياخشــىلىق قايتــۇرۇش، ھېــچ بولمىســا ئۇنىڭغــا 
رەھمــەت ئېيتىــپ مىننەتتارلىقىنــى بىلــدۈرۈش بولــۇپ، بــۇ ئالــالھ تائــاال ئىنســانغا ئاتــا 
قىلغــان گــۈزەل ئەخالقتــۇر. بىزگــە ســاناپ تۈگەتكۈســىز نېمەتلەرنــى بېرىــپ تۇرىدىغــان 
ۋە شــۈكۈر قىلىشــىمىزغا ئــەڭ اليىــق بولغــان زات ئالــالھ تائــاالدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز 

تۆۋەنــدە رەببىمىــز ئالالھقــا شــۈكۈر قىلىــش ھەققىــدە توختىلىمىــز: 

شۈكۈر قىلىشنىڭ مەنىسى: 

شــۈكۈر–نېمەتنى ئېتىــراپ قىلىــش، ھەمدۇســانا ئېيتىــش ۋە نېمەتنــى توغــرا ئىشــلىتىش، 
دېگــەن مەنىلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. يەنــى ئالــالھ تائاالغــا شــۈكۈر قىلىشــنىڭ ئــۈچ 

ئاساســى بــار: 

1-ئالــالھ تائاالنىــڭ نېمەتلىرىنــى ئېتىــراپ قىلىــش. يەنى قولىدىكــى ئۆمۈر، ســاالمەتلىك، 
باال-چاقــا، پۇل-مــال، ئىلىــم، مەنســەپ، ئېتىبــار ۋە باشــقا سان-ساناقســىز نېمەتلەرنــى 

شۈكۈر قىلىشنىڭ ھاياتىمىزدىكى ئەھمىيىتىشۈكۈر قىلىشنىڭ ھاياتىمىزدىكى ئەھمىيىتى

ئابدۇلئەھەد ھاپىز
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ــراپ  ــن ئېتى ــن دىلىدى ــى چى ــا قىلغانلىقىن ــەن ئات ــى بىل ــى كەرەم ــۆز پەزل ــاال ئ ــالھ تائ ئال
قىلىــش ۋە ئالــالھ تائاالغــا مۇھەببــەت ۋە مىننەتتارلىــق ھېــس قىلىــش. 

ــا ھەمدۇســانا  ــالھ تائاالغ ــەپ، ئال ــق ئىپادىل ــى ئارقىلى ــى تىل 2-قەلبىدىكــى مىننەتتارلىقن
ــن  ــن كېيى ــاق يېگەندى ــاالم تام ــەر ئەلەيھىسس ــۇڭا پەيغەمب ــش. ش ــۈكۈر قىلى ــش ۋە ش ئېيتى
»ئەلھەمــدۇ لىلــالھ )ئالالھقــا ھەمدۇســانا ئېيتىــپ شــۈكۈر قىلىمــەن(« دېيىشــنى، ئەتتىگەندە 
ئۇيقىدىــن ئويغانغانــدا »ئەلھەمــدۇ لىلــالھ« دېيىشــنى، قانــداق ئەھۋالىڭىــز؟ دەپ ســورىغان 
كىشــىگە جاۋابــەن »ئەلھەمــدۇ لىلــالھ« دېيىشــنى، شــۇنىڭدەك ھەرقانــداق بىــر ياخشــىلىققا 

ئېرىشــكەندە »ئەلھەمــدۇ لىلــالھ« دېيىشــنى ئۆگەتكــەن. 

3-نېمەتنــى توغــرا ئىشــلىتىش. قولىمىزدىكــى بارلىــق نېمەتلەرنــى ئالــالھ تائــاال بەرگــەن 
ــى  ــم. يەن ــلىتىش الزى ــەكىلدە ئىش ــان ش ــالھ رازى بولىدىغ ــى ئال ــۇ نېمەتلەرن ــەن، ئ ئىك
ئۆزىمىزنىــڭ، باال-چاقىلىرىمىزنىــڭ تۇرمۇشــىغا بېخىللىــق قىلماســتىن، ئىســراپ قىلماســتىن 
ئىشــلىتىش، ئۆزىگــە، جەمئىيىتىگــە ۋە ۋەتىنىگــە پايدىلىــق ئىشــالرنى قىلىــش، ھــەر تۈرلــۈك 
گۇناھ-مەســىيەتلەردىن ســاقلىنىش الزىــم. ئەكســىچە قىلغانــدا، ئالالھنىــڭ نېمىتىنــى ئالالھقــا 
ئاســىلىق قىلىشــقا ئىشــلەتكەن تۇزكــور بەنــدە بولــۇپ، جازالىنىشــقا ھەقلىــق بولــۇپ قالىدۇ. 

شۈكۈرنىڭ دىنىمىزدىكى ئەھمىيىتى: 

ــى ياخشــى بىلىــش ئۈچــۈن  ــن چــوڭ. بۇن ــى ئىنتايى شــۈكۈرنىڭ دىنىمىزدىكــى ئەھمىيىت
ــز:  ــان قىلىمى ــدا باي ــر نەچچــە ماددى ــى بى ــدە شــۈكۈرنىڭ ئەھمىيىتىن تۆۋەن

ــۈزەل  ــڭ 99 گ ــالھ تائاالنى ــى ئال ــۈپىتى. يەن ــڭ س ــالھ تائاالنى ــش ئال ــۈكۈر قىلى 1-ش
ــڭ  ــالھ تائاالنى ــى(«دۇر. ئال ــۇل قىلغۇچ ــۈكۈرنى قوب ــەكۇر )ش ــرى »ش ــىملىرىدىن بى ئىس
ــا  ــپ، ئۇنىڭغ ــۇل قىلى ــلىرىنى قوب ــى ئىش ــان ياخش ــىنىڭ قىلغ ــى، بەندىس ــۈكۈر قىلىش ش
ھەسســىلەپ مۇكاپــات بەرگۈچــى دېگــەن بولىــدۇ. قۇرئــان كەرىمــدە بىــر نەچچــە ئايەتتــە 
ئالــالھ تائاالنىــڭ شــەكۇر ئىســمى زىكىــر قىلىنغــان. مەســىلەن: ﴿َواللَّــُه َشــُكوٌر َحلِيــم﴾ »ئالــالھ 
ئــاز ياخشــىلىققا كــۆپ مۇكاپــات بەرگۈچىــدۇر، جازاالشــقا ئالدىــراپ كەتمىگۈچىــدۇر.«]1] ﴿إِنَّ 
ــاز  ــدۇر، ئ ــرەت قىلغۇچى ــى مەغپى ــەن ناھايىت ــز ھەقىقەت ــڭ رەببىمى ــا لََغُفــوٌر َشــُكوٌر﴾ »بىزنى َربََّن

ــدۇر.«]2] ــۆپ ســاۋاب بەرگۈچى ياخشــىلىققا ك

2-ئالالھقــا شــۈكۈر قىلىــش ئىنســاننى يارىتىشــنىڭ غايىلىرىدىــن بىرىــدۇر. ئالــالھ تائــاال 
ــدۇ:  ــداق دەي ــدۈرۈپ مۇن ــى بىل ــۇن دەپ ياراتقانلىقىن ــۈكۈر قىلس ــە ش ــانالرنى ئۆزىگ ئىنس
ــْمَع َواْلَبَْصــاَر َواْلَفِْئــَدَة، لََعلَُّكــْم تَْشــُكُروَن﴾  َهاتُِكــْم َل تَْعلَُمــوَن َشــيْئًا، َوَجَعــَل لَُكــُم السَّ ﴿َواللَّــُه أَْخرََجُكــْم ِمــْن بُطـُـوِن أُمَّ
»ئالــالھ ســىلەرنى ئاناڭالرنىــڭ قارنىدىــن ھېــچ نەرســىنى بىلمەيدىغــان ھالىتىــڭالر بىلــەن 

]1] تەغابۇن سۈرىسى، 17-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]2] فاتىر سۈرىسى، 34-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ــا  ــى ئات ــۆز ۋە دىلالرن ــۇالق، ك ــۇن دەپ، ق ــۈكۈر قىلس ــىلەرگە ش ــالھ س ــاردى. ئال چىق
قىلــدى.«]1] يەنــى ئىنســان دۇنياغــا كەلگەنــدە ھېچنەرســىنى بىلمەيدىغــان ھالەتتــە كېلىــدۇ. 
ئالــالھ تائــاال ئىنســاننىڭ ۋۇجۇدىــدا كــۆز، قــۇالق ۋە دىلدىــن ئىبــارەت بىلىــش ئەزالىرىنــى 
ــدۇ،  ــۆرۈپ بىلى ــەن ك ــۆزى بىل ــدۇ، ك ــاڭالپ بېلى ــەن ئ ــى بىل ــان قۇلىق ــى. ئىنس ياراتت
ئەقلــى بىلــەن ئويــالپ بىلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال ئىنســاننى مۇشــۇنداق قابىلىيەتلــەر بىلــەن 
يارىتىشــىنىڭ ســەۋەبى، ئىنســانالر بــۇ بىلىــش ئەزالىــرى بىلــەن ياراتقۇچىســىنى بىلســۇن ۋە 

ئۇنىــڭ سانســىز نېمەتلىرىنــى تونــۇپ شــۈكۈر قىلســۇن ئۈچۈنــدۇر.

3-شــۈكۈر ئــۆز ئالدىغــا ئىبادەتتۇر. ئالــالھ تائاالنىــڭ نېمەتلىرىگــە شــۈكۈر قىلغانلىقىمىز، 
ــدۇ.  ــز بولى ــادا قىلغانلىقىمى ــى ئ ــن بىرىن ــق ئىبادىتىمىزدى ــان قۇلچىلى ــا بولغ ــالھ تائاالغ ئال
ــەر  ــُدوَن﴾ »ئەگ ــاُه تَْعبُ يَّ ــْم إِ ــِه إِْن كُْنتُ ــُكُروا لِلَّ ــدۇ: ﴿َواْش ــداق دەي ــە مۇن ــۇ ھەقت ــاال ب ــالھ تائ ئال
ــا  ــالھ تائاالغ ــڭالر.«]2] ئال ــۈكۈر قىلى ــا ش ــاڭالر، ئالالھق ــان بولس ــادە قىلىدىغ ــا ئىب ئالالھق
ــن  ــان ئىكــەن، شــۈكۈر قىلماســلىق ئاســىيلىق ۋە ئىبادەتتى ــادەت بولغ شــۈكۈر قىلىــش ئىب

بــاش تارتىــش بولىــدۇ.

ــەڭ  ــا ئ ــالھ تائاالغ ــەر ئال ــۈپىتى. پەيغەمبەرل ــڭ س ــش پەيغەمبەرلەرنى ــۈكۈر قىلى 4-ش
كــۆپ شــۈكۈر قىلىدىغــان ۋە ئۈممىتىگــە بــۇ گــۈزەل ئەخالقتــا ئۈلگــە بولغــان زاتــالردۇر. 
ئالــالھ تائــاال نــۇھ ئەلەيھىسســاالم ھەققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إِنَّــُه كَاَن َعبـْـًدا َشــُكوًرا﴾ »نــۇھ 
ھەقىقەتــەن كــۆپ شــۈكۈر قىلغۇچــى بەنــدە ئىــدى.«]3] ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ھەققىــدە 
ــاُه  ــُك ِمــَن الُْمْشِكَِن * َشــاكِرًا ِلَنُْعِمــِه اْجتَبَ ــْم يَ ــا َولَ ــِه َحِنيًف ــا لِلَّ ــًة قَانِتً ــەن: ﴿إِنَّ إِبْرَاِهيــَم كَاَن أُمَّ ــداق دېگ مۇن
ــتۈرگۈچى(  ــلەتلەرنى ئۆزلەش ــى خىس ــەن )ياخش ــم ھەقىقەت ــتَِقيٍم﴾ »ئىبراھى ــَداُه إِىَل ِصَاٍط ُمْس َوَه

ــى ھــەق  ــا بۇرالغۇچــى يەن ــن ھــەق دىنغ ــل دىنالردى ــەن )باتى ــا ئىتائەتم پېشــىۋا، ئالالھق
دىنغــا ئېتىقــاد قىلغۇچــى( ئىــدى. ئــۇ ئالالھقــا شــېرىك كەلتۈرگۈچىلەردىــن ئەمــەس ئىــدى. 
ئىبراھىــم ئالالھنىــڭ نېمەتلىرىگــە شــۈكۈر قىلغۇچــى ئىــدى. ئالــالھ ئۇنــى )پەيغەمبەرلىككــە( 

تاللىــدى ۋە ئۇنــى توغــرا يولغــا باشــلىدى.«]4] 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئالــالھ تائاالغــا اليىقىــدا شــۈكۈر قىلىــش يۈزىســىدىن كېچىلىرى 
ســائەتلەرچە نامــاز ئوقــۇپ پۇتلىــرى ئىششــىپ كېتەتتــى. ھەزرىتــى ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھا 
ــق  ــر بارلى ــىلىنىڭ ئاۋۋال-ئاخى ــالھ س ــۇلەلالھ! ئال ــا رەس ــۇپ، »ي ــران بول ــا ھەي بۇنىڭغ
ــال؟« دەپ  ــاز ئوقۇيدى ــۋاال نام ــە ئۈچــۈن بۇنچى ــان تۇرســا، نېم ــۇ قىلغ ــى ئەپ گۇناھلىرىن
ــۈكۈر  ــۆپ ش ــا ك ــكوًرا؟{ »ئالالھق ــًدا َش ــاالم: }أفــال أكــوُن عب ــەر ئەلەيھىسس ــورىغاندا، پەيغەمب س
ــادەت  ــۆپ ئىب ــۇلۇلالھ ك ــەردە رەس ــۇ ي ــەن.]5] ب ــۇ؟(« دېگ ــدە بولمايمەنم ــى بەن قىلغۇچ

]1] نەھل سۈرىسى، 78-ئايەت. 
]2] بەقەرە سۈرىسى، 172-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

]3] ئىسرا سۈرىسى، 3-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]4] نەھل سۈرىسى، 120-121-ئايەتلەر. 

]5] بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. 
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ــى ئۈچــۈن  ــۆپ بولغانلىق ــرى ك ــەت گۇناھلى ــەش پەق ــرەت تىل ــن مەغپى ــش ۋە ئالالھتى قىلى
ئەمــەس، بەلكــى ئالــالھ تائاالغــا شــۈكۈر قىلىــش ئۈچــۈن ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلغــان. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنــە ھــەر كۈنــى ئەتتىگەنــدە مۇنــداق دۇئــا قىالتتــى: }اللهــم 
ــكُر{  ــَك لــك، فلــك الحمــُد ولــك الشُّ ــَح )أمــى( يب مــن نعمــٍة أو بأحــٍد مــن خلِقــك فمنــك وحــَدَك ل رشي مــا أصب

ــا  ــامدا( ئات ــدە )ئاخش ــىگە ئەتتىگەن ــن بىرەرس ــى بەندىلىرىڭدى ــاڭا ياك ــم! م ــى ئالالھى »ئ
قىلىنغــان قانــداق بىــر نېمــەت بولمىســۇن، ئــۇ ســەندىندۇر. ســەن يالغۇزســەن، ســېنىڭ 

ــۇر، ھەمدۇســانا ســاڭادۇر، شــۈكۈر ســاڭادۇر.«]1]  ــچ شــېرىكىڭ يوقت ھې

ــى شــۈكۈر  ــاال مۇئمىنالرن ــالھ تائ ــدۇر. ئال ــڭ ئەمرى ــالھ تائاالنى ــش ئال 5-شــۈكۈر قىلى
ــْم  ــا َويَُزكِّيُك ــْم آيَاتَِن ــو َعلَيُْك ــْم يَتْلُ ــولً ِمْنُك ــْم رَُس ــلَْنا ِفيُك ــاَم أَرَْس ــەن: ﴿كَ ــداق دېگ ــرۇپ مۇن ــقا بۇي قىلش
ــُروِن﴾  ــُكُروا يِل َول تَْكُف ــْم َواْش ــُرويِن أَذْكُرْكُ ــوا تَْعلَُموَن * فَاذْكُ ــْم تَُكونُ ــا لَ ــْم َم ــَة َويَُعلُِّمُك ــاَب َوالِْحْكَم ــُم الِْكتَ َويَُعلُِّمُك

ــۆز  ــدەك( ئ ــە يەتكۈزگىنىم ــى كامالەتك ــەن نېمىتىمن ــىلەرگە بەرگ ــى س ــۇنىڭدەك )يەن »ش
ــىلەرنى  ــان، س ــپ بېرىدىغ ــالۋەت قىلى ــى تى ــڭ ئايەتلىرىمىزن ــىلەرگە بىزنى ــن س ئىچىڭالردى
ــى(  ــى قۇرئانن ــى )يەن ــىلەرگە كىتابن ــان، س ــاك قىلىدىغ ــن( پ ــرىكلىك ۋە گۇناھدى )مۇش
ــى  ــىلەرگە بىلمىگەنلىرىڭالرن ــان، س ــى( ئۆگىتىدىغ ــي ئەھكامالرن ــى دىنى ــى )يەن ۋە ھېكمەتن
بىلدۈرىدىغــان بىــر پەيغەمبــەر ئەۋەتتــۇق. مېنــى )تائــەت ئىبــادەت بىلــەن( يــاد ئېتىــڭالر، 
مەنمــۇ ســىلەرنى )ســاۋاب بېرىــش بىلــەن، مەغپىــرەت قىلىــش بىلــەن( يــاد ئېتىمــەن. مــاڭا 
ــا ۋە  ــانالرنى دۇني ــڭ ئىنس ــالھ تائاالنى ــاڭالر.«]2] ئال ــۈكۈرلۈك قىلم ــڭالر، ناش ــۈكۈر قىلى ش
ئاخىرەتتــە پايدىلىــق بولغــان ئىشــالرغا باشــالش ۋە زىيانلىــق ئىشــالردىن ئاگاھالنــدۇرۇش 
ــۈكۈر  ــۈرگەنلىكى، ش ــى چۈش ــان كەرىمن ــا قۇرئ ــى، ئۇنىڭغ ــەر ئەۋەتكەنلىك ــۈن پەيغەمب ئۈچ

ــدۇر.  ــوڭ نېمەتلەردىن ــەڭ چ ــلىك ئ ــقا تىگىش قىلىش

ســۇھەيب رەزىيەلالھــۇ ئەھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنداق 
دېگــەن: }َعَجبًــا ِلَْمــِر الُْمْؤِمــِن إِنَّ أَْمــرَُه كُلَّــُه َخــْرٌ، َولَيْــَس َذاَك ِلََحــٍد إِلَّ لِلُْمْؤِمــِن؛ إِْن أََصابَتـْـُه رَسَّاُء َشــَكَر فـَـَكاَن َخــْرًا 
لـَـُه، َوإِْن أََصابَتـْـُه َضَّاُء َصــَرَ فـَـَكاَن َخــْرًا لـَـُه{ »مۇئمىنالرنىــڭ ئىشــىغا ھەيرانمــەن، ئۇنىــڭ ئىشــلىرىنىڭ 

ــاللىق  ــر خۇش ــا بى ــتۇر: ئۇنىڭغ ــال خاس ــۇش مۇئمىنگى ــداق بول ھەممىســى ياخشــىدۇر، بۇن
يەتســە، ئالالھقــا شــۈكۈر قىلســا، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن خەيرلىــك بولىــدۇ؛ ئەگــەر بېشــىغا بىــر 

خاپىلىــق كەلســە، ســەۋر قىلســا، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن خەيرلىــك بولىــدۇ.«]3]

ــالھ  ــى ئال ــان. چۈنك ــقا چاقىرغ ــۈكۈر قىلىش ــانالرنى ش ــۈل ئىنس ــاال پۈتك ــالھ تائ 6-ئال
تائــاال بارلىــق ئىنســانالرنى مۇســۇلمان-كاپىر ئايرىماســتىن ياشــاش ئۈچــۈن كېرەكلىــك ھــەر 
تۈرلــۈك نېمەتلەرنــى يارىتىــپ بەرگــەن. ئەقلىنــى ئىشــلەتكەن، ياشــاش ئۈچــۈن كېرەكلىــك 

]1] ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى. 
]2] بەقەرە سۈرىسى، 151-152-ئايەت. 

]3] ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 
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ــى،  ــداق كىش ــەن ھەرقان ــى كۆرگ ــە بېرىلىۋاتقانلىقىن ــڭ ئۆزىگ ــق نېمەتلەرنى ــان بارلى بولغ
بــۇ نېمەتلەرنــى بەرگۈچىگــە شــۈكۈر قىلىشــى كېرەكلىكىنــى ھېــس قىلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال 
َّلَْناَهــا لَُهــْم  ــَرْوا أَنَّــا َخلَْقَنــا لَُهــْم ِمــامَّ َعِملَــْت أَيِْديَنــا أَنَْعاًمــا فَُهــْم لََهــا َمالُِكوَن * َوَذلل ــْم يَ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿أَولَ
فَِمْنَهــا َركُوبُُهــْم َوِمْنَهــا يَأْكُلُوَن * َولَُهــْم ِفيَهــا َمَناِفــُع َوَمَشــارُِب أَفـَـاَل يَْشــُكُروَن﴾ »ئــۇالر بىلمەمدۇكــى، ئــۇالر 

ــى  ــۇالر ھايۋانالرن ــۇق، ئ ــق ئەتت ــەن خەل ــز بىل ــۇدرەت( قولىمى ــى )ق ــۈن ھايۋانالرن ئۈچ
ــۇ  ــۇالر ئ ــەردۇق، ئ ــۇندۇرۇپ ب ــا بويس ــى ئۇالرغ ــالردۇر. ھايۋانالرن ــقۇرۇپ تۇرغۇچى باش
ھايۋانالرنىــڭ بەزىســىنى مىنىــدۇ، بەزىســىنى يەيــدۇ. ئــۇالر شــۇ ھايۋانالردىــن پايدىلىنىــدۇ 

ۋە ســۈتلىرىنى ئىچىــدۇ، ئــۇالر )بــۇ نېمەتلەرگــە( شــۈكۈر قىلمامــدۇ؟«]1]

شۈكۈر قىلىشنىڭ پايدىلىرى: 

شــۈكۈر قىلىشــنىڭ مۇشــۇ دۇنيــادا ۋە ئاخىرەتتــە نۇرغــۇن پايدىلىــرى بولــۇپ، تۆۋەنــدە 
بەزىلىــرى قىســقىچە بايــان قىلىمىــز: 

ــش  ــۈكۈر قىلى ــە ش ــتۇر. نېمەتك ــۈكۈر قىلىش ــى ش ــنىڭ يول ــدا تۇتۇش ــى قولى 1-نېمەتن
ئۇنــى قەدىرلەشــنى تەقــەززا قىلىــدۇ. نېمەتنــى قەدىرلىگــەن ۋە ئۇنــى بــۇزۇپ چاچماســتىن 
ئــۆز جايىغــا، ئــۆز اليىقىــدا ئىشــلەتكەن ۋە نېمەتنــى بەرگۈچــى رەببىگــە شــۈكۈر قىلغــان 
بەندىگــە ئالــالھ تائــاال نېمىتىنــى تېخىمــۇ زىيــادە قىلىــپ بېرىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق 
دەيــدۇ: ﴿َوإِْذ تـَـأَذََّن َربُُّكــْم لـَـِنْ َشــَكرْتُْم َلَِزيَدنَُّكــْم َولـَـِنْ كََفرْتـُـْم إِنَّ َعــَذايِب لََشــِديٌد﴾ »ئــۆز ۋاقتىدا رەببىڭالر: 
»نېمىتىگــە شــۈكۈر قىلســاڭالر، )ئۇنــى( تېخىمــۇ زىيــادە قىلىمەن. ئەگــەر )كۇفرانــى نېمەت( 

قىلســاڭالر، مېنىــڭ ئازابىــم، ئەلۋەتتــە، بەكمــۇ قاتتىــق بولىــدۇ« دەپ جاكالىــدى.«]2] 

2-نېمەتكــە شــۈكۈر قىلىــش، ئالــالھ تائاالنىــڭ ئازابىدىــن ســاقاليدۇ. ئالــالھ تائاالنىــڭ 
نېمىتىگــە شــۈكۈر قىلغــان كىشــى، ئالالھقــا ئىبــادەت قىلغــان بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال ئۆزىگە 
ــداق دېگــەن:  ــاال مۇن ــالھ تائ ــدۇ. شــۇڭا ئال ــازاب قىلماي ــان بەندىســىنى ئ ــادەت قىلغ ئىب
﴿َمــا يَْفَعــُل اللَّــُه ِبَعَذاِبُكــْم إِْن َشــَكرْتُْم وَآَمْنتـُـْم وَكَاَن اللَّــُه َشــاكِرًا َعلِيــاًم﴾ »ئەگــەر )ئالالھنىــڭ نېمەتلىرىگــە( 
ــدۇ؟  ــە قىلى ــپ نېم ــازاب قىلى ــان ئېيتســاڭالر، ئالــالھ ســىلەرگە ئ شــۈكۈر قىلســاڭالر ۋە ئىم

ئالــالھ شــۈكۈر قىلغۇچىنــى مۇكاپاتلىغۇچىــدۇر، ھەممىنــى بىلگۈچىــدۇر.«]3] 

3-شــۈكۈر قىلىــش ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇكاپاتلىشــىغا ئېرىشــتۈرىدۇ. ئالــالھ تائاال شــۈكۈر 
ــدۇ:  ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــى باي ــە مۇكاپاتاليدىغانلىقىن ــا ۋە ئاخىرەتت ــى دۇني قىلغۇچىالرن

ــاكِِريَن﴾ »ئالــالھ شــۈكۈر قىلغۇچىالرنــى مۇكاپاتاليــدۇ.«]4] ﴿َوَســيَْجِزي اللّــُه الشَّ

ناشۈكرىلىك قىلىشنىڭ ئېلىپ كېلىدىغان زىيانلىرى: 

]1] ياسىن سۈرىسى، 71-72-73-ئايەتلەر. 
]2] ئىبراھىم سۈرىسى، 7-ئايەت. 
]3] نىسا سۈرىسى، 147-ئايەت. 

]4] ئال ئىمران سۈرىسى، 144-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
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ــەت  ــۇرۇپ نېم ــپ ت ــن پايدىلىنى ــان، نېمەتتى ــۈكۈر قىلمىغ ــە ش ــاال نېمەتك ــالھ تائ ئال
ــۇلدا  ــل ئۇس ــى ھەرخى ــىلىق قىلغانالرن ــا ئاس ــى ئۇنىڭغ ــان، بەلك ــى تونۇمىغ بەرگۈچىن

ــداق:  ــرى مۇن ــۇلالرنىڭ بەزىلى ــۇ ئۇس ــدۇ. ب جازاالي

1-نېمەتتىــن مەھــرۇم قىلىــش. ئالــالھ تائاالنىــڭ ئىنســانالرنى جــازاالش قانۇنــى بــار. 
ئــۇ بولســىمۇ »جــازا ئەمەلنىــڭ جىنســىدىن بولىــدۇ« دېگــەن قانــۇن. يەنــى كىــم قانــداق 
گۇنــاھ قىلســا، قانــداق جىنايــەت ئۆتكۈزســە، شــۇ ئىشــقا مۇناســىۋەتلىك جــازا بېرىــدۇ. 
مۇشــۇ قانۇنغــا ئاساســەن، نېمەتكــە شــۈكۈر قىلمــاي تۇزكورلــۇق قىلغۇچىنــى ئاشــۇ نېمەتتىن 
مەھــرۇم قىلىــش بىلــەن جازااليــدۇ. ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقىقەتنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق 
ــًة يَأْتِيَهــا ِرزْقَُهــا َرَغــًدا ِمــْن كُلِّ َمــَكاٍن فََكَفــرَْت ِبأَنُْعــِم اللَّــِه  دەيــدۇ: ﴿َوَضََب اللَّــُه َمثَــاًل قَْريَــًة كَانَــْت آِمَنــًة ُمطَْمِئنَّ
فَأََذاقََهــا اللَّــُه لِبـَـاَس الُْجــوِع َوالَْخــْوِف ِبَــا كَانـُـوا يَْصَنُعــوَن﴾ »ئالــالھ مۇنــداق بىــر مىســالنى كەلتۈرىــدۇ: 

ــدى.  ــەم ئى ــچ خاتىرج ــلىدە( تىن ــۇپ، )ئەس ــى( بول ــە ئاھالىس ــى مەكك ــەھەر )يەن ــر ش بى
ئۇنىــڭ رىزقــى تــەرەپ تەرەپتىــن كەڭتاشــا كېلىــپ تۇراتتــى، )ئۇنىــڭ ئاھالىســى( ئالالھنىــڭ 
ــڭ ۋە  ــدن ئاچلىقنى ــلىرى تۈپەيلى ــا قىلمىش ــالھ ئۇالرغ ــدى، ئال ــق قىل ــە كۇفرىلى نېمەتلىرىگ
قورقۇنچنىــڭ ئەلىمىنــى تېتىتتــى.«]1] يەنــى ئالالھنىــڭ خاتىرجــەم قىلىــش ۋە كەڭتاشــا رىزىق 
ــالھ تائــاال ئۇالردىــن بــۇ نېمەتنــى  بېرىــش نېمىتىگــە شــۈكۈر قىلمىغانلىقــى ئۈچــۈن، ئال

تارتىــپ ئېلىــپ، ئۇالرنــى ئاچلىــق ۋە قورقۇنچىــدا قېلىــش بىلــەن جازالىــدى. 

2-نېمەتكــە شــۈكۈر قىلمىغــان كىشــىنى ئاشــۇ نېمــەت بىلــەن جــازاالش. ئالــالھ تائــاال 
نېمەتكــە شــۈكۈر قىلمىغــان كىشــىگە بېرىۋاتقــان نېمىتىنــى ئازابقــا ئايالندۇرىــدۇ. ئۆزىنىــڭ 
جازاالنمىغانلىقىنــى كۆرگــەن تۇزكــور ئىنســان ئاســىلىقتا تېخىمــۇ ھەددىدىــن ئېشــىپ، ئېغىــر 
جازاغــا ھەقلىــق بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقىقەتنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: 
نْيَــا َوتَزَْهــَق أَنُْفُســُهْم َوُهــْم كَاِفــُروَن﴾  بَُهــْم ِبَهــا ِف الَْحيَــاِة الدُّ ـَـا يُِريــُد اللَّــُه لِيَُعذِّ ﴿فـَـاَل تُْعِجبـْـَك أَْمَوالُُهــْم َوَل أَْوَلُدُهــْم إِنَّ
ــۇ  ــى ب ــالھ ئۇالرن ــېنى ئەجەبلەندۈرمىســۇن، ئال ــەۋالدى س ــال مۈلكــى ۋە ئ ــڭ م »ئۇالرنى
ــنى  ــان ئۈزۈش ــى ج ــر پېت ــڭ كاپى ــنى ۋە ئۇالرنى ــەن ئازابالش ــىلەر بىل ــۇ نەرس ــادا ش دۇني

ئىــرادە قىلىــدۇ.«]2] 

ھەســەن بەســرى رەھمەتۇلالھــى ئەلەيھــى مۇنــداق دېگــەن: »ئالــالھ تائــاال بىــر بەندىنى 
ــۇ  ــالھ ئ ــۇ شــۈكۈر قىلمىســا، ئال ــدۇ. ئەگــەر ئ ــەن بەھرىمــەن قىلى ــان نېمــەت بىل خالىغ

نېمەتنــى ئازابقــا ئۆرىۋېتىــدۇ.«]3]

3-ئالــالھ تائــاال شــۈكۈر قىلماســلىقنى زۇلــۇم ۋە كۇفرىلىــق دەپ ئاتىــدى. ئالــالھ تائــاال 
ــاَمِء َمــاًء فَأَْخــَرَج ِبــِه ِمــَن الثََّمــرَاِت ِرزْقـًـا  ــاَمَواِت َواْلَرَْض َوأَنـْـزََل ِمــَن السَّ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿اللَّــُه الَّــِذي َخلـَـَق السَّ

]1] نەھل سۈرىسى، 112-ئايەت.
]2] تەۋبە سۈرىسى، 55-ئايەت. 

]3] »عدة الصابرين« 194-بەت.
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َر  ــْمَس َوالَْقَمــَر َدائِبَــْنِ َوَســخَّ َر لَُكــُم الشَّ َر لَُكــُم اْلَنَْهاَر * َوَســخَّ َر لَُكــُم الُْفلـْـَك لِتَْجــِرَي ِف الْبَْحــِر ِبأَْمــرِِه َوَســخَّ لَُكــْم، َوَســخَّ

ــاٌر﴾  ــِه َل تُْحُصوَهــا، إِنَّ اإْلِنَْســاَن لَظَلُــوٌم كَفَّ وا نِْعَمــَة اللَّ ــْم ِمــْن كُلِّ َمــا َســأَلْتُُموُه َوإِْن تَُعــدُّ ــَل َوالنََّهاَر * َوآَتَاكُ لَُكــُم اللَّيْ

»ئالــالھ ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى ياراتتــى، بۇلۇتتىــن يامغــۇر ياغــدۇرۇپ بــەردى، يامغــۇر 
ســۈيى بىلــەن ســىلەرگە رىزىــق قىلىــپ نۇرغــۇن مېۋىلەرنــى ئۆســتۈرۈپ بــەردى، ئالــالھ 
ــزدا قاتنايدىغــان كېمىلەرنــى بويســۇندۇرۇپ بــەردى،  ســىلەرگە ئــۆز ئەمــرى بويىچــە دېڭى
ــك  ــى تەرتىپلى ــەن كۈنن ــاي بىل ــىلەرگە ئ ــەردى. س ــۇندۇرۇپ ب ــى بويس ــىلەرگە دەرياالرن س
ــى  ــەن كۈندۈزن ــەردى، ســىلەرگە كېچــە بىل ــپ بويســۇندۇرۇپ ب ــان قىلى ــپ تۇرىدىغ ئايلىنى
ــەردى،  ــىنى ب ــەڭالرنىڭ ھەممىس ــورىغان نەرس ــىلەرگە س ــالھ س ــەردى. ئال ــۇندۇرۇپ ب بويس
ســىلەر ئالالھنىــڭ نېمەتلىرىنــى ســاناپ تۈگىتەلمەيســىلەر، كاپىــر ئادەم، شــەك شۈبھىســىزكى، 

زۇلــۇم قىلغۇچىــدۇر، )ئالالھنىــڭ نېمەتلىرىگــە( كۇفرىلىــق قىلغۇچىــدۇر.«]1] 

شۈكۈر قىلىش ئەخالقىنى يېتىلدۈرۈش ئۇسۇلى: 

ــراپ  ــە ئۇچ ــڭ غەزىۋىگ ــپ، ئۇنى ــىلىق قىلى ــا ئاس ــالھ تائاالغ ــۇش. ئال ــۋادار بول 1-تەق
قېلىشــتىن قورققــان كىشــى، قولىــدا بولغــان بارلىــق نەرســىلەرنى ئالــالھ تائاالنىــڭ نېمىتــى 
دەپ بىلىــپ، شــۈكۈر قىلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َولََقــْد نََرَكُــُم اللَّــُه ِببَــْدٍر َوأَنْتـُـْم 
أَِذلَّــٌة فَاتَُّقــوا اللَّــَه لََعلَُّكــْم تَْشــُكُروَن﴾ »ئالــالھ ســىلەرگە بەدرىــدە نۇســرەت ئاتــا قىلــدى، ھالبۇكى، 

ــىلەرگە  ــڭ س ــدى(. ئالالھنى ــاز ئى ــڭالر ئ ــانىڭالر ۋە قورالى ــڭالر )س ــىز ئىدى ــىلەر كۈچس س
بەرگــەن نۇســرىتىگە شــۈكۈر قىلىــش يۈزىســىدىن ئالالھتىــن قورقــۇڭالر.«]2]

ــۇش.  ــالھ تائاالنىــڭ بەرگىنىگــە رازى بول ــەت قىلىــش، ئال 2-قولىدىكــى نېمەتكــە قانائ
ئالــالھ تائــاال بەزىلەرگــە ئــاز، بەزىلەرگــە كــۆپ نېمــەت بېرىــدۇ. بەزىــدە كۆپ ئىشلىســىمۇ، 
ئــاز پايدىغــا ئېرىشــىدۇ. مەيلــى ئــاز مەيلــى كــۆپ ھەممىســى ئىمتىھانــدۇر. كىشــى كۈچىنىڭ 
يېتىشــىچە ئىشــلەش الزىــم. ئاندىــن ئالالھنىــڭ بەرگىنىگــە رازى بولــۇپ، قانائــەت قىلســا، 
قولىدىكــى نېمەتنــى قەدىرلــەپ شــۈكۈر قىالاليــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ھەقىقەتنــى 
بىلــدۈرۈپ مۇنــداق دېگــەن: }كــن قنعــا تكــن أشــكر النــاس{ »قانائەتلىــك بولغىــن، ئىنســانالرنىڭ 

ئــەڭ شــۈكۈر قىلغۇچىســى بولىســەن.«]3]

ــىلەرگە  ــرى كىش ــن يۇقى ــاراش؛ ئۆزىدى ــىلەرگە ق ــۆۋەن كىش ــن ت ــتا ئۆزىدى 3-تۇرمۇش
ــى  ــڭ خېل ــڭ ئەھۋالىنى ــى، ئۆزىنى ــان كىش ــىگە قارىغ ــۆۋەن كىش ــن ت ــلىق. ئۆزىدى قارىماس
ياخشــى ئىكەنلىكىنــى ۋە قولىدىكــى نېمەتلەرنــى كۆرەلەيــدۇ-دە، ئالــالھ تائاالغــا شــۈكۈر 
قىلىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: }انْظُــُروا إِىَل َمــْن هــو أَســَفل ِمْنُكــْم َول تَْنظُــُروا 
ــىلەرگە  ــۆۋەن كىش ــن ت ــْم{ »ئۆزەڭالردى ــه َعلَيُْك ــزَْدُروا نعمــَة اللَّ ــَدُر أَن ل تَ ــَو أَْج ــم؛ فُه ــَو فَوقَُك ــْن ُه إِىَل َم

]1] ئىبراھىم سۈرىسى، 32-33-34-ئايەتلەر. 
]2] ئال ئىمران سۈرىسى، 123-ئايەت. 
]3] ئىبنى ماجە رىۋايىتى. سەھىھ ھەدىس.
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قــاراڭالر؛ يۇقىرىڭالردىكــى كىشــىلەرگە قارىمــاڭالر. مۇشــۇنداق قىلىــش ئالالھنىــڭ ســىلەرگە 
بەرگــەن نېمىتىنــى كىچىــك كۆرمەســلىك ئۈچــۈن ئــەڭ ياخشــىدۇر.« ]1]

4-ئالالھنىــڭ نېمىتىنــى ســۆزلەش. ئالالھنىــڭ نېمىتىنــى ســۆزلەش ھــەم ئۆزىگــە ھــەم 
باشــقىالرغا بولىــدۇ. بەنــدە ئۆزىگــە ئۆزى ئالــالھ تائــاال مــاڭا مۇنداق-مۇنــداق نېمەتلەرنى 
بېرىپتــۇ، بۇنىڭغــا شــۈكۈر قىلىشــىم كېــرەك، دېســە، بــۇ ســۆز يۈرىكىگــە تەســىر قىلىــدۇ، 
ــدا پەخرىلەنمەســتىن ۋە  ــدۇ. شــۇنىڭدەك كىشــىلەرنىڭ ئالدى شــۇكۈر قىلىشــقا تۈرتكــۈ بولى
كىبىرلەنمەســتىن ئالــالھ تائــاال مــاڭا مۇنــداق نېمــەت بــەردى، دەپ ئالالھنىــڭ نېمەتلىرىنــى 
ــش تۇيغۇســى  ــە شــۈكۈر قىلى ــۇ نېمەتك ــدە ئ ــى ســۆزلىگۈچىنىڭ قەلبى ــا ئالســا، ئۇن تىلىغ
ْث﴾ »رەببىڭنىڭ )ســاڭا  ــا ِبِنْعَمــِة َربِّــَك فََحــدِّ پەيــدا بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوأَمَّ
بەرگــەن( نېمىتىنــى )كىشــىلەرگە( ســۆزلەپ بەرگىــن )چۈنكــى نېمەتنــى ســۆزلەپ بەرگەنلىــك 

نېمەتكــە شــۈكۈر قىلغانلىــق بولىــدۇ(.«]2]

ــۈكۈر  ــدەك ش ــان قىلىنغان ــدا باي ــش. يۇقىرى ــى بىلى ــنىڭ پايدىلىرىن ــۈكۈر قىلىش 5-ش
قىلىشــنىڭ نۇرغــۇن پايدىلىــرى بــار. بــۇ پايدىالرنــى بىلگــەن ۋە ئويلىغــان كىشــى شــۈكۈر 

ــدۇ.  ــقا رىغبەتلىنى قىلىش

6-شــۈكۈر قىلماســلىقنىڭ زىيانلىرىدىــن ھــەزەر ئەيلــەش. شــۈكۈر قىلماســلىقنىڭ زىيانلىرىنى 
ــش ئۈچــۈن شــۈكۈر  ــن ســاقلىنىپ قېلى ــا ئەكەلگــەن كىشــى، ئاشــۇ زىيانالردى ــۆز ئالدىغ ك

قىلىــدۇ. 

ــەپ  ــاردەم تىل ــقا ي ــۈكۈر قىلىش ــە ش ــن نېمەتلىرىگ ــالھ تائاالدى ــش. ئال ــا قىلى 7-دۇئ
دۇئــا قىلســا، ئالــالھ تائــاال ئــۇ كىشــىنى شــۈكۈر قىلىشــقا مۇۋەپپــەق قىلىــدۇ. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ھەزرىتــى مۇئــاز ئىبنــى جەبــەل رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا ناھايىتــى ئۇلــۇغ بىــر 
دۇئانــى ئۆگىتىــپ مۇنــداق دېگــەن: }يــا معــاذ! واللــه إين لحبــك، أوصيــك يــا معــاذ! ل تــدع ف دبــر كل 
صــالة أن تقــول: }اللهــم أعنــي عــى ذكــرك، وشــكرك، وحســن عبادتــك«{ »ئــى مۇئــاز! مــەن ســېنى بــەك 

ياخشــى كۆرىمــەن. ئــى مۇئــاز! مــەن ســاڭا بىــر دۇئــا ئۆگىتىــپ قويــاي، ئــۇ دۇئانــى 
ھــەر نامازنىــڭ ئارقىســىدىن ئوقۇشــنى تــەرك ئەتمىگىــن. ›ئــى ئالالھىــم! مــاڭا ســېنى زىكىر 
قىلىشــقا، ســاڭا شــۈكۈر قىلىشــقا ۋە ســاڭا ياخشــى ئىبــادەت قىلىشــقا يــاردەم بەرگىــن‹.«]3]

ئالــالھ تائــاال بىزلەرگــە نېمەتلىرىگــە شــۈكۈر قىلىشــقا يــاردەم قىلســۇن. نېمەتلىرىدىــن 
مەھــرۇم بولىدىغــان ۋە غەزىپىگــە ئۇچــراپ كېتىدىغــان ئىشــالردىن ساقلىســۇن. ئامىــن. 

]1] بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. 
]2] زۇھا سۈرىسى، 11-ئايەت. 

]3] ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى. 
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قىسقىچە مەزمۇنى

ــەكىللەنگەنلىكى،  ــداق ش ــڭ قان ــۇش مۇكاپاتىنى ــدە ئوق ــالم مەدەنىيىتى ــدە ئىس ــۇ ماقالى ب
تارىخىــي ئارقــا كۆرۈنۈشــى، تەرەققىياتــى، مۇئەسسەسەلىشــىش جەريانــى، ئىســالمدىكى ئورنى 
ــن  ــاالمنىڭ دەۋرىدى ــەر ئەلەيھىسس ــۇنداقال پەيغەمب ــى، ش ــلىرى، ئەھمىيىت ــي ئاساس ۋە فىقھى
تارتىــپ پۈتــۈن مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ مەســىلىگە قانچىلىــك ئەھمىيــەت بېرىــپ كەلگەنلىكــى، 
ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ۋە مائارىــپ ئىشــلىرىنىڭ مۇســۇلمان جەمئىيەتلىرىــدە قانــداق ئەھمىيەتكــە 

ئىگــە ئىكەنلىكــى ھەققىــدە قىســقىچە توختىلىــپ ئۆتىمىــز.

ئىسالمدا ئوقۇش ۋە ئىلىمنىڭ ئەھمىيىتى

قەدىمدىــن بۈگۈنگــە قــەدەر دۇنيــا سەھنىســىگە چىققــان بارچــە ئالەمشــۇمۇل تەرەققىياتــالر 
ــان.  ــالر ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ مەھســۇلى ئىكەنلىكــى ھەممىگــە ئاي ــۋى پەن-تېخنىكى ۋە زامانى
شــۇنداقال ئىســالم دىنىنىــڭ ئىلىمگــە ۋە ئىلىــم ئېلىشــنىڭ بىردىنبىــر يولــى بولغــان ئوقــۇ-
ئوقۇتــۇش ۋە مائارىــپ ئىشــلىرىغا ئەزەلدىــن ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەلگەنلىكــى قىــل 
ســىغمايدىغان ھەقىقەتتــۇر. مۇســۇلمانالرنىڭ مۇقــەددەس دەســتۇرى بولغــان قۇرئــان كەرىمنىڭ 
ــڭ  ــالھ تائاالنى ــەن باشــالنغانلىقى، ئال ــرۇق بىل ــەن بۇي ــۇ!«]1] دېگ ــۇپ »ئوق تۇنجــى بول
تۇنجــى ئىنســان ئــادەم ئەلەيھىسســاالمنى شــۇ ئىلىــم تۈپەيلىدىــن كاتتــا مەرتىۋىگــە ئىگــە 
قىلغانلىقــى ۋە مۇشــۇ ســەۋەبتىن پەرىشــتىلەرنى ئۇنىڭغا ھۆرمــەت سەجدىســى قىلدۇرغانلىقىمۇ]2] 

]1] سۈرە ئەلەق، 1-5-ئايەتلەر.
]2] سۈرە بەقەرە، 30-34-ئايەتلەر.

ئىسالم مەدەنىيىتىدە ئوقۇش مۇكاپاتىئىسالم مەدەنىيىتىدە ئوقۇش مۇكاپاتى

ھەبىبۇلال مەتقۇربان
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ئىســالم دىنىنىــڭ ئىلىمگــە نەقــەدەر ئەھمىيــەت بېرىدىغانلىقىنــى كۆرســىتىدۇ. ھەتتــا قۇرئــان 
ــەڭ  ــالمدىكى ئ ــىلەرنىڭ ئىس ــۈم كىش ــر تۈرك ــۇم بى ــى مەل ــۇلمانالر ئىچىدىك ــدە مۇس كەرىم
ــقا  ــىل قىلىش ــم تەھس ــماي ئىلى ــۇ قاتناش ــانىلىدىغان جىھادقىم ــن س ــك ئەمەللەردى پەزىلەتلى
ــەڭ  ــڭ ئ ــەت بېرىدىغانلىقىنى ــەدەر ئەھمىي ــە نەق ــڭ ئىلىمگ ــالم دىنىنى ــى]1] ئىس بۇيرۇلغانلىقىن

يارقىــن ئىپادىلىرىدىــن بىــرى دېيىشــكە بولىــدۇ.

ئۇنىڭدىــن باشــقا كۆپلىگــەن ئايــەت ۋە ھەدىســلەردە ئىلىمنىــڭ ۋە ئىلىم ئېلىشــنىڭ نەقەدەر 
ــا  ــى قايتا-قايت ــڭ پەزىلىت ــۇنىڭدەك ئالىم-ئۆلىماالرنى ــى، ش ــەل ئىكەنلىك ــك ئەم پەزىلەتلى
تەكىتلەنگــەن. يەنــە شــۇنىڭدەك ئىســالم دىنــى ئىلىمنىــڭ نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى تەكىتلــەش 
بىلــەن بىرگــە، ئىلىــم يولىــدا ماڭغانالرنىــڭ ۋە ئۇالرغــا يــاردەم بەرگەنلەرنىــڭ كاتتا ســاۋابقا 
ــۇ  ــقا تېخىم ــم ئېلىش ــۇلمانالرنى ئىلى ــق مۇس ــۇش ئارقىلى ــا قوي ــىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغ ئېرىش
ــم  ــن مۇســۇلمانالر دەســلەپتىن باشــالپال ئىلىمگــە ۋە ئىلى رىغبەتلەندۈرگــەن]2]. شــۇ ۋەجىدى
يولىــدا ماڭغــان ئوقۇغۇچى-ئۇســتازالرغا يېقىندىــن كۆڭــۈل بۆلــۈپ، قولالپ-قۇۋۋەتلــەپ، 
تۈرلــۈك شەرت-شــارائىتالرنى ھازىــرالپ بېرىــپ كەلگــەن. مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىــدە ئىلىــم 
يولىدىكــى ئوقۇغۇچىالرغــا تۈرلــۈك ياردەملەرنــى بېرىــش ئىشــىمۇ مۇشــۇنىڭ جۈملىســىدىن 
ــى  ــىپ، بۈگۈنك ــېرى سىستېمىلىش ــش بارغانس ــۇ ئى ــەن ب ــى بىل ــڭ ئۆتۈش ــۇپ، ۋاقىتنى بول
كۈنگــە كەلگەنــدە ھــەر قايســى خەلقلــەر ئىچىدىكــى »ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلــى« دەيدىغــان 

نــام ئاســتىدىكى بىــر خىــل يــاردەم كۈلتۈرىنىــڭ شەكىللىنىشــىگە ئاســاس ســالغان.

ئىسالمدا ئوقۇش ياردەم پۇلىنىڭ يولغا قويۇلۇشى

تارىخقــا نەزەر ســالىدىغان بولســاق، مائارىپنــى، ئوقۇغۇچىالرنــى، ئوقۇتقۇچى-ئۇســتازالرنى 
ۋە ئۇنىڭدىــن باشــقا تۈرلــۈك ئىلمىــي تەتقىقاتالرنــى مەبلــەغ بىلــەن تەمىنلــەش پىكىرىنــى 
ــتە  ــق رەۋىش ــدا جانلى ــي ھاياتى ــى ئەمەلى ــدە ئۇن ــان ھەم ــا قويغ ــدۇر ئوتتۇرىغ ــەڭ بال ئ
تەتبىقلىغانــالر مۇســۇلمانالردۇر. بىــز تۆۋەنــدە بۇنىــڭ ئەمەلىــي ھــەم جانلىــق ئۆرنەكلىرىنــى 

مىســالالر ئارقىلىــق يورۇتــۇپ بېرىشــكە تىرىشــىمىز.

ئىسالمدا ئوقۇش مۇكاپاتىنىڭ تەسىس قىلىنىشىدىكى فىقھىي ئاساس

ئىســالمىيەتنىڭ دەســلەپكى دەۋرلىرىــدە رەســۇلۇلالھ ســاھابىلىرىنىڭ زېھنىگــە ســىڭدۈرگەن 
ــن  ــا ئىنتايى ــڭ ھاياتىغ ــالم ئۈممىتىنى ــى« ئىس ــىش روھ ــارا ياردەملىش ــق ۋە ئۆزئ »ھەمكارلى
چوڭقــۇر تەســىر كۆرســەتكەن بولــۇپ، بــۇ روھ ئىســالم ئۈممىتىنىــڭ مەدەنىــي ھاياتىنىــڭ 
ــق  ــىدىكى ھەمكارلى ــۇلمانالر ئارىس ــەن. مۇس ــپ كەتك ــمىغا ئايلىنى ــر قىس ــاس بى ئايرىلم

]1] سۈرە تەۋبە، 122-ئايەت.
]2] ســۈرە تاھــا، 114-ئايــەت؛ ســۈرە فاتىــر، 28-ئايــەت؛ ســۈرە زۇمــەر، 9-ئايــەت؛ ســۈرە مۇجادەلــە، 11-ئايــەت؛ 
بۇخارىــي، ئىلــم، 100-ھەدىــس؛ مۇســلىم، ۋەســىييەت، 1631-ھەدىــس؛ ئىبنــى ھىببــان، ئىلــم، 88-ھەدىــس؛ تىرمىزىــي، 
زۇھــد، 2322-ھەدىــس. ئىمــام غەززالىــي: »إحيــاء العلــوم الديــن«، 11-19-بەتلــەر، »دار ابــن حــزم«، بىيرۇت-لىــۋان، 2005-

يىلــى نەشــرى.
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ــدە  ــۇ ئاالھى ــي پەتىۋاالرنىڭم ــىم فىقھى ــر قىس ــىدا بى ــۈك بولۇش ــۋاال كۈچل ــڭ بۇنچى روھىنى
ــە«  ــەرز كۇپاي ــن« ۋە »پ ــەرز ئەي ــى »پ ــالر پەرزن ــۇناس ئالىم ــان. فىقھىش ــى بولغ رول
دەپ ئىككــى تۈرگــە ئايرىغــان بولــۇپ، پــەرز ئەيــن بىــر كىشــىنىڭ ھــەر ۋاقىــت ئــۆزى 
بىۋاســىتە ئورۇندىشــى تەلــەپ قىلىنغــان خۇسۇســىي ئىبادەتلەرنــى كۆرسەتســە، پــەرز كۇپايــە 
ــن  ــر تۈركــۈم كىشــىلەر تەرىپىدى ــۇم بى ــر مۇســۇلمان جەمئىيىتىدىكــى مەل ــداق بى ھــەر قان
ئورۇندالســا پۈتــۈن جەمئىيــەت ئەزالىرىدىــن ســاقىت بولىدىغــان، ئەگــەر ھېچكىــم قىلمىســا 
پۈتــۈن جەمئىيــەت ئەزالىــرى گۇناھــكار بولىدىغــان ۋە جاۋابكارلىققــا تارتىلىدىغــان ئەمــەل-
ــە(  ــەرز كۇپاي ــى پ ــەرز )يەن ــى پ ــۇ تۈردىك ــالر ب ــىتىدۇ]1]. فىقھىشۇناس ــى كۆرس ئىبادەتلەرن
ھەققىــدە: »پۈتــۈن ئۈممەتتىــن ئورۇنــداش تەلــەپ قىلىنغــان ھــەر قانــداق شــەرەپلىك بىرەر 
ــا  ــقىالر ئۇنىڭغ ــا، باش ــان بولس ــتىگە ئالغ ــى ئۈس ــوپ كىش ــر ت ــى بى ــر ياك ــى بى ۋەزىپىن
ياردەملىشىشــى ۋە ھەمكارلىشىشــى كېــرەك« دەپ قارىغــان. ئەبــۇ مەنســۇر ماترۇدىــي: »ئىلىم 
ــەر  ــرەك. ئەگ ــتىگە ئېلىشــى كې ــۈن مۇســۇلمانالر ئۈس ــى پۈت ــڭ چىقىمىن ــدا ماڭغانالرنى يولى
ــقا  ــادا قىلىش ــى ئ ــۇددى زاكاتن ــا، خ ــقا ئۇنىمىس ــتىگە ئېلىش ــى ئۈس ــڭ چىقىمىن ــۇالر ئۇنى ئ
ــن  ــر يۇرتتى ــۇم بى ــە مەل ــىپ جەھەتت ــەن. پىرىنس ــدۇ«]2] دېگ ــدەك مەجبۇرلىنى مەجبۇرالنغان
ــا يۆتكــەش چەكلىنىدىغــان بولســىمۇ، ئىلىــم يولىــدا  يىغىلغــان زاكاتنــى باشــقا بىــر يۇرتق
ماڭغــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ چىقىمىنــى قامــداش ئۈچــۈن يۆتكــەش جائىــز، دەپ قارىلىــدۇ]3].

ئىمــام نــەۋەۋى: »شــەرئىي ئىلىــم يولىدىكــى بىــر ئوقۇغۇچــى گەرچە ئىشلەشــكە شــەرت-
شــارائىتى يــار بېرىدىغــان بولســىمۇ، ئىشــلەش ئۇنىــڭ ئىلىم ئېلىشــىغا توســالغۇ بولســا زاكات 
ــە«]4]  ــەرز كۇپاي ــش پ ــىل قىلى ــم تەھس ــى ئىلى ــدۇ. چۈنك ــە دۇرۇس بولى ــى ئىشلەتس مېلىن
دېگــەن. يەنــە شــۇنىڭدەك بىــر قىســىم ئۆلىمــاالر: »تالىبــۇل ئىلىملەرگــە كېتەرلىــك بولغــان 
ــن  ــرى زاكات مېلىدى ــۇش الزىمەتلىكلى ــدەك ئوق ــىياھ دېگەن ــەم، س ــەر، قەل ــاب، دەپت كىت

قامدالســا بولىــدۇ«]5] دەپ قارايــدۇ.

بۇنىڭدىن ســىرت، فىقھىشۇناســالر دۆلەتنىــڭ تالىبالرنىــڭ ۋە ئۆلىما-ئۇســتازالرنىڭ ھالىدىن 
ــەت مالىيەســىدىن ئۇالرغــا مەخســۇس  ــاراپ، دۆل ــار دەپ ق ــى ب خــەۋەر ئېلىــش مەجبۇرىيىت
مەبلــەغ ئاجرىتىشــى كېــرەك، دەپ پەتىــۋا بەرگــەن. ھەنەفىــي فەقىھلىرىدىــن ئىبنــى ئابىدىــن 
»رد املحتــار عــى الــدر املختــار« ناملىــق كىتابىــدا شــەرئىي ئىلىملــەر بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان ئالىمــالر 

ۋە ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئوقــۇش خىراجىتــى دۆلــەت مالىيەســىدىن قامدىلىشــى كېــرەك، دېگــەن. 

ــەد  ــل ئەھم ــەيخ ئادى ــى: ش ــرگە تەييارلىغۇچ ــەت، نەش ــد، 257-258-ب ــار«، 2-جىل ــن: »رد املحت ــى ئابىدى ]1] ئىبن
ئابدۇلمەۋجــۇد، شــەيخ ئەلىــي مۇھەممــەد مۇئــەۋۋەز، »دار عــامل الكتــب« ، رىيــاد، 2003-يىلــى نەشــرى؛ »موســوعة الكويتيــة الفقهيــة«، 

35-جىلــد، 6-7-بــەت، »دار الصفــوة-وزارة الوقــاف«، كۇۋەيــت، 1995-يىلــى نەشــرى.
]2] ئىبنــى ئابىدىــن، »العقــود الدريــة ف تنقيــح فتــاوى حامديــة«، 1-جىلــد، 145-بــەت، »دار الكتــب العلميــة«، بىيرۇت-لىــۋان، 2008-

يىلــى نەشــرى.
]3] ئىبنى ئابىدىن: »رد املحتار«، 3-جىلد، 285-بەت، »دار عامل الكتب«، رىياد، 2003-يىلى نەشرى.

]4] ئىمــام نەۋەۋىــي: »املجمــوع«، 6-جىلــد، 171-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھەممــەد نەجىيــب ئەلمۇتىيئىــي، »مكتبــة 
اإلرشــاد«، ســەئۇدىي ئەرەبىســتان-جىددە.

]5] ئىمام بۇھۇتىي: »كشف القناع«، 2-جىلد، 271-بەت، »عامل الكتب«، بىيرۇت، 1983-يىلى نەشرى.
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ــاي بولســىمۇ زاكات مېلىدىــن  ــەر گەرچــە ب ــم يولىدىكىل ــۈك ئۆلىمــاالر ئىلى ــر بۆل ــە بى يەن
ئىشلەتســە بولىــدۇ، دەپ قارايــدۇ]1].

رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىن ئۆرنەكلەر

ئىســالمدا ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىغا ماددىــي يــاردەم بېرىــش رەســۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىــال 
باشــالنغان. رەســۇلۇلالھ ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ نېمىلىكىنــى بىلمەيدىغــان، ھەتتــا ســاناقلىق بىــر 
ــە  ــر مىللەتك ــان بى ــەۋج ئالغ ــىزلىق ئ ــۈك ساۋاتس ــىرت، ئومۇميۈزل ــىلەردىن س ــە كىش قانچ
ــەر  ــدە ئەرەبل ــۇپ كەلگەن ــەر بول ــۇ پەيغەمب ــۇپ، ئ ــەن بول ــپ ئەۋەتىلگ ــەر قىلى پەيغەمب
ــەت  ــدە خ ــى ئىچى ــش قەبىلىس ــان قۇرەي ــە دەپ قارىلىدىغ ــار قەبىل ــەڭ ئىلغ ــى ئ ئىچىدىك
ــەر ئەلەيھىسســاالم  ــدى. پەيغەمب ــون نەچچــە ئى ــال ئ ــڭ ســانى ئاران يېزىشــنى بىلىدىغانالرنى
نەزەرىيــە جەھەتتىــن ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ۋە ئىلىمنىــڭ تولىمــۇ پەزىلەتلىــك ئەمــەل ئىكەنلىكىنى 
ئوتتۇرىغــا قويىدىغــان بىــر دىننــى ئېلىــپ كەلگــەن بولســا، ئەمەلىيەتتــە مۇســۇلمانالرنى ئىلىم 
ــى  ــي ئۆرنەكلەرن ــتە ئەمەلى ــاردەم بېرىش ــە ي ــم يولىدىكىلەرگ ــپ، ئىلى ــب قىلى ــقا تەرغى ئېلىش

ياراتقــان.

ــزدە،  ــدە ئىزدەنگىنىمى ــى ھەققى ــۇش خىراجىت ــى ئوق ــى چاغدىك ــز ئەين ــىلەن، بى مەس
ــكەنلەرنىڭ  ــىرگە چۈش ــرىكالردىن ئەس ــدا مۇش ــەدرى غازىتى ــاالمنىڭ ب ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
تۆلىمىنــى مۇســۇلمان پەرزەنتلىرىنىــڭ خــەت ســاۋادىنى چىقىرىــپ قويــۇش بەدىلــى قىلىــش 
ــى  ــى ئۆرنىكىن ــنىڭ تۇنج ــەغ سېلىش ــن مەبل ــي جەھەتتى ــقا ماددى ــق ئوقۇ-ئوقۇتۇش ئارقىلى
ــكەن  ــىرگە چۈش ــدا ئەس ــەدرى غازىتى ــۇلۇلالھ ب ــز. رەس ــى ئۇچرىتىمى ــپ بەرگەنلىكىن يارىتى
ھەربىــر ئەســىرنىڭ تۆلىمىنــى 4000 )تــۆت مىــڭ( دېرھــەم قىلىــپ بېكىتكــەن بولــۇپ]2]، 
ــپ  ــاۋاتلىق قىلى ــى س ــون بالىن ــن ئ ــۇلمان پەرزەنتلىرىدى ــى مۇس ــن كىمك ــىرلەر ئىچىدى ئەس
ــان]3].  ــالن قىلغ ــى ئې ــۈرۈم قىلىدىغانلىقىن ــى كەچ ــان تۆلەمن ــن ئېلىنىدىغ ــا، ئۇنىڭدى قويس
ــەن 400  ــى تەخمىن ــۇش خىراجىتىن ــڭ ئوق ــر ئوقۇغۇچىنى ــى بى ــى چاغدىك ــن ئەين بۇنىڭدى

ــدۇ. ــكە بولى ــدا دەپ مۆلچەرلەش ــەم ئەتراپى دېرھ

ــڭ  ــم ئەھلىنى ــم« ئىلى ــان كەرى ــەردە »قۇرئ ــان دەۋرل ــى پارلىغ ــى تۇنج ــالم قۇياش ئىس
ــە ۋە مەرتىۋىــدە ئۈســتۈن ئىكەنلىكىنــى جاكارلىغــان بولــۇپ، ئالــالھ  باشــقىالردىن پەزىلەتت
ــالر  ــەن بىلمەيدىغان ــالر بىل ــى، بىلىدىغان ــەن: ﴿ئېيتقىنك ــداق دېگ ــە مۇن ــۇ ھەقت ــاال ب تائ
بــاراۋەر بوالمــدۇ؟﴾]4]. يەنــە باشــقا كۆپلىگــەن ھەدىســلەردىمۇ ئىلىــم ئېلىشــنىڭ پەزىلىتــى 
ئاالھىــدە تەكىتلەنگــەن. رەســۇلۇلالھ ســاھابىلەرنى، بولۇپمــۇ »ســۇففە ئەھلى«نــى ئىلىــم 

]1] ئىبنى ئابىدىين: »رد املحتار«، 3-جىلد، 304-بەت، »دار عامل الكتب«، رىياد، 2003-يىلى نەشرى.
]2] ئىبنــى ســەئد: »طبقــات«، 2-جىلــد، 19-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھەممــەد ئابدۇلقادىــر ئەتــائ »دار كتــب العلميــة«، 

بىيرۇت-لىــۋان، 1990-يىلــى نەشــرى.
]3] ئەينى ئەسەر، 2-جىلد، 16-بەت.

]4] سۈرە زۇمەر، 9-ئايەت.
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ئۆگىنىشــكە ئىلھامالنــدۇرۇپ، ئۇالرنىــڭ چىقىمىغــا ئــۆزى كېپىــل بولــۇپ، پۈتــۈن ۋاقتىنــى 
ــفەھانىي  ــم ئەس ــۇ نۇئەي ــەن]1]. ئەب ــرالپ بەرگ ــارائىت ھازى ــىغا ش ــەرپ قىلىش ــە س ئىلىمگ
)ھىجرىيــە 430-يىلــى ۋاپــات بولغــان( »ھۇليەتــۇل ئەۋلىيــا« ناملىــق كىتابىــدا ئەنــەس 
ئىبنــى مالىكتىــن رىۋايــەت قىلىــپ: »پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم ئاچلىقتىــن 
ــۇففە  ــى. س ــىقىنى تويغۇزاتت ــڭ قورس ــۇففە ئەھلىنى ــۇپ س ــپ قوي ــاش تېڭى ــىقىغا ت قورس

ــەن. ــدى«]2] دېگ ــش ئى ــەم ئۆگىنى ــىنىش ھ ــى چۈش ــۈن ئىشــى قۇرئانن ــڭ پۈت ئەھلىنى

ــەدىقە،  ــۇپ، س ــان بول ــرى« دەپ قارايدىغ ــالمنىڭ مېھمانلى ــى »ئىس ــۇلۇلالھ ئۇالرن رەس
ــلىتەتتى.  ــا ئىش ــۇالرنىڭ چىقىمىغ ــاالمالرنى ئاش ــەن سوۋغا-س ــە كەلگ ــقا ئۆزىگ زاكات ۋە باش
ــۇد  ــم م ــۈن يېرى ــى ئۈچ ــك تەمىنات ــىنىڭ كۈندىلى ــەر كىش ــن ھ ــقا ئۇالردى ــن باش بۇنىڭدى
خورمىنــى مۇقىــم تەمىنــات قىلىــپ بېكىتىــپ بەرگــەن]3]. ســۇففە ئەھلىنىــڭ ســانى تەخمىنــەن 
70 ئەتراپىــدا بولــۇپ، ئەبــۇ نۇئەيــم ئۇالردىــن 52 ئادەمنىــڭ ئىســمىنى تىلغــا ئالغــان]4]. 
رىۋايەتلــەردە ئېيتىلىشــىچە، ئۇالرنىــڭ ســانى بەزىــدە كۆپىيىــپ، بەزىــدە ئازىيىــپ تۇراتتى]5]. 
ــەدەر  ــدا 400 گــە ق ــەڭ كــۆپ بولغان ــڭ ســانىنىڭ ئ ــەردە ســۇففە ئەھلىنى ــەزى رىۋايەتل ب
ــى  ــۇففەنىڭ ھازىرق ــى س ــى دەۋردىك ــالر ئەين ــەزى ئالىم ــدۇ]6]. ب ــل قىلىنى ــى نەقى بارغانلىق
ــۈرگەن]7].  ــرى س ــى ئىلگى ــدا تۇرىدىغانلىقىن ــىتېتنىڭ ئورنى ــق ئۇنىۋېرس ــى ياتاقلى دەۋردىك
ــەلمان فارىســىي،  ــرە، س ــۇ ھۇرەي ــدە ئەب ــاھابىلەر ئىچى ــەن س ئاشــۇ ســۇففەدە تەربىيەلەنگ
ــال  ــۈم كىشــىلەر خېلى ــر تۈرك ــق بى ــي قاتارلى ــۇ زەر غىفارى ــي ۋە ئەب ــۇ ســەئىيد خۇدرى ئەب
يۇقىــرى ئىلمىــي ســەۋىيەگە يەتكــەن بولــۇپ، پەتىــۋا بېرىــش ۋە باشــقا ســاھەلەردە خېلىــال 

كۆزگــە كۆرۈنگــەن كىشــىلەردىن ئىــدى.

رەسۇلۇلالھتىن كېيىنكى دەۋرلەردىن ئۆرنەكلەر

ــىز  ــۇ ئۈزلۈكس ــى دەۋرلەردىم ــى كېيىنك ــات پۇل ــۇش مۇكاپ ــدە ئوق ــۇلمانالر ئىچى مۇس
ــاالر  ــقەدەم ئۆلىم ــۋالىرى ۋە پېش ــەب پېش ــەر قايســى مەزھ ــەر ھ ــۇپ، ئەگ ــقان بول داۋامالش
ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ تۇرمــۇش چىقىملىرىنــى ۋە ئوقــۇش خىراجەتلىرىنــى ئــۆز ئۈســتىگە ئالمىغان 
ــرى  ــڭ مەزھەبلى ــم ئۇالرنى ــپ، بەلكى ــەن قېلى ــى بىل ــۇش ھەلەكچىلىك ــۇالر تۇرم ــا ئ بولس
ــي  ــەم تارىخى ــول ھ ــۋاال م ــان ئۇنچى ــتان بولغ ــالردا داس ــى تىل ــدە نام ــى كۈن بۈگۈنك

]1] بۇخارىــي، رىقــاق، 6452-ھەدىــس؛ تىرمىزىــي، ســىفەتۇ يەۋمىلقىيامــە، 2477-ھەدىــس؛ ئىبنــى ســەئد: »طبقــات«، 
1-جىلــد، 196-197-بەتلــەر، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھەممــەد ئابدۇلقادىــر ئەتــائ، »دار كتــب العلميــة«، بىيرۇت-لىــۋان، 

1990-يىلــى نەشــرى.
ــۋان،  ــەت، »دار الفكــر«، بىيرۇت-لى ــد، 342-343-ب ــم ئەســفەھانىي: »حليــة الوليــاء وطبقــات الصفيــاء«، 1-جىل ــۇ نۇئەي ]2] ئەب

ــى نەشــرى. 1996-يىل
]3] ئەينى ئەسەر، 1-جىلد، 374-بەت.

]4] ئەينى ئەسەر، 2-جىلد، 26-77-بەتلەر.
]5] ئەينى ئەسەر، 1-جىلد، 339-341-بەتلەر.

]6] مۇســتافا باكتىــر، تۈركىيــە دىيانــەت ئىســالم ئېنىسىكلوپېدىيەســى، »ســۇففە« ماددىســى، 470-بــەت، ئىســتانبۇل، 
2009-يىلــى نەشــرى.

ــان  ــەت، بەي ــازگان، 634-ب ــەت ي ــتۈرگۈچى: مەھم ــرى«، تۈركچىلەش ــالم پەيغەمبى ــالھ: »ئىس ــەد ھەمىيدۇل ]7] مۇھەمم
ــرى. ــى نەش ــتانبۇل، 2019-يىل ــرىياتى، ئىس نەش
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ئىلمىــي بايلىقالرغــا ئىگــە بولمىغــان بوالتتــى. مەســىلەن، ھەنەفىــي مەزھىبىنىــڭ پېشۋاســى 
ئىمــام ئەبــۇ ھەنىيفــە شــاگىرتى ئەبــۇ يۇســۇفنىڭ تاالنتىنــى بايقــاپ، ئۇنىڭغــا ئوقۇشــىنى 
داۋامالشتۇرۇشــى ئۈچــۈن ئىقتىســادىي يــاردەم بېرىــپ، ئىلىمگــە ئۆزىنــى بېغىشلىشــى ئۈچــۈن 

ــەن]1]. ــپ بەرگ ــارائىت يارىتى ش

ــداق  ــي مۇن ــم ھەربى ــس ئىبراھى ــىچە، مۇھەددى ــەت قىلىش ــڭ رىۋاي ــۇت ھەمەۋىينى ياق
دېگــەن ئىكــەن: »بىــر قېتىــم ئىشــىك ئالدىــدا ئولتۇراتتىــم. بــۇ، ھاجىــالر خۇراســاندىن 
كېلىۋاتقــان ۋاقىــت ئىــدى. شــۇ ئەســنادا بىرەيلــەن لىــق ئوزۇق-تۈلــۈك ئارتىلغــان ئىككــى 
ــم  ــۇ ئىبراھى ــۇزۇپ: »ب ــا تۇتق ــى قولۇمغ ــڭ چۇلۋۇرىن ــپ، تۆگىنى ــەپ كېلى ــى يېتىل تۆگىن
ــلىققا  ــمىنى ئېيتماس ــڭ ئىس ــى ئۆزىنى ــى مېن ــدى. ئىگىس ــەر ئى ــان تۆگىل ــە بېرىدىغ ھەربىيگ

ــدى«]2]. ــپ قال ــال كېتى ــى، دەپ ــدۇرۇپ ئەۋەتت قەســەم قىل

بەزىــدە ئىلىــم يولىدىكىلەرگــە يېمەك-ئىچمــەك ۋە كىيىم-كېچــەك دېگەنــدەك تۇرمــۇش 
ــى  شــەيخ  ئەالئۇددىــن  ــە 831-يىل ــى. ھىجرىي ــپ تۇراتت ــە قىلىنى الزىمەتلىكلىرىمــۇ ھەدىي
ــت  ــەز رەخ ــڭ گ ــۈچ مى ــن ئ ــەھىرىنىڭ ھاكىمىدى ــا ش ــتاندىكى كەلبىرج ــا ھىندىس بۇخارىيغ
ئەۋەتىلگــەن.  شــەيخ  ئــۇ رەختتىــن 1000 گەزنــى يېنىــدا ئوقۇيدىغــان تالىپالرغــا تارقىتىــپ 

بەرگــەن]3].

ــە ۋە  ــھۇر خەلىپ ــتە مەش ــات بېرىش ــا مۇكاپ ــم ۋە ئۆلىماالرغ ــۇل ئىلى ــدا تالىب ــۇ نۇقتى ب
ــى(،  ــە 119-يىل ــىد )ھىجرىي ــارۇن رەش ــى ھ ــىيالر خەلىپىس ــدە ئابباس ــۇلتانالر ئىچى س
ئۇنىــڭ ئوغلــى مەئمــۇن )ھىجرىيــە 218-يىلــى( ۋە ســۇلتان نۇرىددىــن مەھمــۇد زەنكىــي 
)مىالدىيــە 569-يىلــى ۋاپــات بولغــان( قاتارلىقالرنــى ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىشــقا ئەرزىيــدۇ. 
ئــۇالر مائارىــپ ئىشــلىرىغا ۋە ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىالرغــا كۆڭــۈل بۆلــۈش بىلــەن داڭــق 
ــم  ــورۇنىدا ئىلى ــىيدنىڭ س ــارۇن رەش ــىچە، ھ ــالرنىڭ ئېيتىش ــدى. تارىخشۇناس ــان ئى چىقارغ
ئەھلــى ۋە ئوقۇغۇچى-تالىپــالر ئاالھىــدە قەدىرلىنەتتــى. ئــۇ تالىپالرغــا ۋە ئۆلىماالرغــا ھــەر 
ۋاقىــت سوۋغا-ســاالمالرنى ئەۋەتىــپ تۇراتتــى. مەئمۇننىــڭ دەۋرىــدە »بەيتــۇل ھېكمــەت« 
ــدە  ــۆز دەۋرى ــۇپ، ئ ــى گۈللەنگــەن بول ــۇ ناھايىت ــات مەركىزىم ــان ئىلمىي-تەتقىق دېيىلىدىغ
ــدە  ــا ئاالھى ــا ۋە تەرجىمانالرغ ــا، ئۆلىماالرغ ــۇن تالىپالرغ ــدى. مەئم ــھۇر ئى ــا مەش دۇنياغ
ــەن  ــش بىل ــەت بېرى ــە ئەھمىي ــۇ ئىلىم-مەرىپەتك ــالر دەۋرىم ــى. ئەييۇبىي ــار بېرەتت ئېتىب
ــەپ  ــدا مەدرىســەلەر كۆپل ــڭ ھەرقايســى جايلىرى ــەردە دۆلەتنى ــۇ دەۋرل ــان. ب مەشــھۇر بولغ
ــدە  ــەت ئاالھى ــن دۆل ــڭ ئەھۋالىدى ــالر ۋە ئالىم-ئۆلىماالرنى ــە، تالىپ ــەن بىرگ ــېلىنىش بىل س

]1] خەتىــب ئەلباغدادىــي: »تاريــخ مدينــة اإلســالم« )تاريــخ بغــداد(، 16-جىلــد، 361-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: دوكتــۇر 
بەششــار ئــەۋۋاد مەئــرۇف، »دار الغــرب اإلســالمي«، 2001-يىلــى نەشــرى.

]2] ياقــۇت ھەمەۋىــي: »معجــم اإلدبــاء«، 1-جىلــد، 43-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: دوكتــۇر ئېھســان ئاببــاس، »دار الغــرب 
اإلســالمي«، بىيرۇت-لىــۋان، 1993-يىلــى نەشــرى.

ــۇر  ــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: دوكت ــد، 401-402-ب ــى ھەجــەر ئەســقەالنىي: »إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر«. 3-جىل ]3] ئىبن
ــى نەشــرى. ــرە، 1972-يىل ھەســەن ھەبەشــىي، »لجنــة إحيــاء الــراث اإلســالمي«، قاھى



34

مەرىپەت ژۇرنىلى             2020-يىللىق 4- سان 

ــان]1]. ــەۋەر ئالغ خ

تاالنت ئىگىلىرىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش

ئىمــام زەھەبىيدىــن رىۋايــەت قىلىنىشــىچە، ئەبــۇ جەمــرە مۇنــداق دېگــەن: »بىــر قېتىــم 
ئىبنــى ئاببــاس بىلــەن ھەمســۆھبەتتە بولــدۇم. ئــۇ مېنــى يېنىــدا ئولتۇرغــۇزۇپ: − مېنىــڭ 
يېنىمــدا تۇرغىــن. ســاڭا مال-مۈلكۈمدىــن بىــر ئۈلــۈش بېــرەي، دېــدى. شــۇنىڭ بىلــەن 
مــەن ئۇنىــڭ يېنىــدا ئىككــى ئــاي تــۇردۇم«]2]. ئەبــۇ جەمــرە ئىبنــى ئابباســنىڭ يېنىــدا 
ــزال  ــى تې ــس تىلىن ــڭ پارى ــۇ جەمرەنى ــن ئەب ــان]3]. بۇنىڭدى ــق قىلغ ــچە تەرجىمانلى پارىس
ــى ھەجــەر ئەســقەالنىي  ــز ئىبن ــۇم. ھاپى ــى مەل ــى بارلىق ــش تاالنت ــە قىلى ــي تەرجىم ئاغزاكى
بىــر قىســىم ئۆلىماالرنىــڭ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ بــۇ ئىشــىدىن »ئوقــۇ-
ــى  ــدۇ« دېگــەن قاراشــنى دەلىللىگەنلىكىن ئوقۇتــۇش ئىشــلىرى ئۈچــۈن ھــەق ئالســا بولى

ئېيتقــان]4].

نامــرات بىــر ئائىلىــدە دۇنياغــا كەلگــەن ئەبۇ يۇســۇف ئائىلىســىنىڭ ئىقتىســادىي شــارائىتى 
ــىنى  ــۈن ئوقۇش ــش ئۈچ ــى يەڭگىللىتى ــادىي يۈكىن ــىنىڭ ئىقتىس ــن ئائىلىس ــار بەرمىگەنلىكتى ي
ــا  ــپ، ئۇنىڭغ ــپ كېلى ــى چاقىرى ــە ئۇن ــۇ ھەنىيف ــام ئەب ــدا، ئىم ــۇر بولغان توختىتىشــقا مەجب
يــۈز دىنــار )شــۇ دەۋردىكــى ئالتــۇن پــۇل( ســېلىنغان بىــر ھەمياننــى بەرگەندىــن كېيىــن: 
− نــاۋادا بــۇ پــۇل تۈگــەپ قالســا، مــاڭا ئېيتقىــن، − دېگــەن. شــۇنىڭ بىلــەن ئەبــۇ 
ــم ســورۇنىدىن  ــڭ ئىلى ــۇ ھەنىيفەنى ــام ئەب ــۈزۈپ، ئىم ــول ئ ــقا ئىشــالردىن ق يۇســۇف باش
ئايرىلمىغــان. ئىمــام ئەبــۇ يۇســۇف ئاشــۇنىڭدىن كېيىــن ئىمــام ئەزەمنىــڭ يەنــە ئۆزىگــە 

پات-پــات خىراجــەت بېرىــپ تۇرىدىغانلىقىنــى ئېيتقــان]5].

ــا، باشــالنغۇچ ئوقــۇش خىراجىتىنىمــۇ  ــە چــوڭ بولغاچق ئىمــام شــافىئىيمۇ كەمبەغەلچىلىكت
تۆلىيەلمىگــەن. شــۇ ۋەجىدىــن ئوقــۇش خىراجىتــى كەچۈرۈمىگە ئېرىشــىش ئۈچۈن ئۇســتازىنىڭ 
ئۇششاق-چۈششــەك ئىشــلىرىغا قارىشــىپ بەرگــەن. ئىمــام شــافىئىينىڭ شــاگىرتى، شــۇنداقال 
ــى  ــە 219-يىل ــي )ھىجرىي ــرى ئەلھۇمەيدى ــان ئەبۇبەك ــتازى بولغ ــڭ ئۇس ــام بۇخارىينى ئىم
ــداق دېگــەن: ئىمــام شــافىئىي  ــەت قىلىــپ مۇن ــات بولغــان( ئىمــام شــافىئىيدىن رىۋاي ۋاپ

]1] مۇھەممــەد ئەھمــەد ئىســمائىيل ئەلمۇقــەددەم: »علــو الهمــة«، 396-397-بەتلــەر، »دار اإلميــان«، ئىســكەندەرىييە، 2004-
ــۋان،  ــس«، بىيرۇت-لى ــەر، »دار النفائ ــة العباســية«، 91-136-بەتل ــخ الدول ــۇش: »تاري ــۇھەيل تەقق ــەد س ــرى؛ مۇھەمم ــى نەش يىل
ــار«،  ــەر، »مؤسســة املخت ــة العباســية«، 130-131-، 193-204-بەتل ــك: »الدول ــي بې ــەد خۇزەرى ــرى؛ مۇھەمم ــى نەش 2009-يىل
قاھىــرە، 2003-يىلــى نەشــرى؛ ئەلىي مۇھەممــەد ســەلالبىي: »نــور الديــن محمــد زنــي«، 177-204-بەتلــەر، »مؤسســة اقــرأ«، قاھىرە، 

ــى نەشــرى. 2007-يىل
]2] بۇخارىي، ئىمان، 53-ھەدىس.

]3] ئەبــۇ ئابدۇلــالھ مۇھەممــەد ئىبنى ئەبــى بەكرى ئىبنى ئۆمــەر ئەددەمامىينىــي: »مصابيــح الجامــع الصحصيــح« )ســەھىيھۇلبۇخارىي 
ــب العلمــية«،  ــالھ ئەلمەھــالۋى، »دار الكت ــد ئابدۇل ــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: ھامى ــد، 214-ب شەرھىســى(، 1-جىل
ــرگە  ــەت، نەش ــد، 277-ب ــاري«، 1-جىل ــح الب ــقەالنىي: »فت ــەر ئەس ــى ھەج ــرى؛ ئىبن ــى نەش ــۋان، 1971-يىل بىيرۇت-لى

تەييارلىغۇچىــالر: شــۇئەيب ئەرنائــۇت، ئادىــل مۇرشــىد، »دار الرســالة العامليــة«، بىيــرۇت، 2013-يىلــى نەشــرى.
]4] ئەينى ئەسەر، 1-جىلد، 227-بەت.

]5] خەتىــب ئەلباغدادىــي: »تاريــخ مدينــة اإلســالم« )باغــدات تارىخــى(، 16-جىلــد، 361-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: دوكتۇر 
بەششــار ئەۋۋاد مەئــرۇف، »دار الغــرب اإلســالمي«، 2001-يىلى نەشــرى.
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مۇنــداق دەيــدۇ: »مــەن ئانامنىــڭ ھامىيلىقىــدا چــوڭ بولغــان بىــر يېتىــم بــاال ئىدىــم. 
ــاراپ،  ــا ق ــك بالىالرغ ــدا كىچى ــوق چاغ ــتازىم ي ــم. ئۇس ــى تۆلىيەلمەيتتى ــۇش خىراجىت ئوق
ئۇنىــڭ يۈكىنــى يەڭگىللەتســەم مەندىــن ئوقــۇش راســخوتى ئالماســلىققا ماقــۇل بولغــان«]1]. 
ــم ســورۇنىغىمۇ  ــدە مۇھەممــەد ھەســەن شــەيبانىينىڭ ئىلى ئىمــام شــافىئىي ياشــلىق مەزگىلى
ــىز  ــا ئۈزلۈكس ــاپ، ئۇنىڭغ ــى بايق ــي تاالنتىن ــڭ ئىلمى ــەد ئۇنى ــام مۇھەمم ــقان. ئىم قاتناش

يــاردەم قىلىــپ تۇرغــان]2].

ــەۋەر  ــن خ ــلىرىنىڭ ھالىدى ــۆز دەۋرداش ــڭ ئ ــدا ئۆلىماالرنى ــالم تارىخى ئىس
ــى: ــپ تۇرىدىغانلىق ئېلى

ئۆلىما-ئۇســتازالرمۇ ئوقۇغۇچىلىرىغــا ۋە ساۋاقداشــلىرىغا پات-پــات ياردەملەرنــى ئەۋەتىــپ 
ــھۇر  ــەن مەش ــش بىل ــاردەم بېرى ــا ي ــە تالىپالرغ ــۇ ھەنىيف ــام ئەب ــىلەن، ئىم ــى. مەس تۇراتت
ــان  ــەن بولغ ــۇف بىل ــۇ يۇس ــاگىرتى ئەب ــڭ ش ــدى. ئۇنى ــرى ئى ــن بى ــان ئالىمالردى بولغ
قىسسەسىســىنى يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتتــۇق. مىســىرنىڭ داڭلىــق ئىمامــى لەيــس ئىبنــى 
ســەئد ئىلىــم ئىشــلىرى بىلــەن مەشــغۇل بولغــاچ تىجارەتمــۇ قىلىدىغــان بولــۇپ، مەدىنــە 
مۇنەۋۋەرەدىكــى دەۋردىشــى ئىمــام مالىكنىــڭ پۈتــۈن ۋاقتىنــى ھەدىــس ۋە فىقىــھ ئىلمىنــى 
ئۆگىتىشــكىال ئاجراتســۇن ئۈچــۈن ئۇنىــڭ تۇرمــۇش خىراجىتىنــى قامدىشــىغا مۇقىــم مائــاش 

ئەۋەتىــپ تۇراتتــى]3].

ــس  ــىچە، لەي ــل قىلىش ــرىيدىن نەقى ــا ئەلمىس ــى يەھي ــە ئىبن ــڭ ھەرمەل ــام زەھەبىينى ئىم
ئىبنــى ســەئد ئىمــام مالىكقــا ھــەر يىلــى يــۈز دىنــار )تەخمىنــەن 15 مىــڭ دولالرغــا تــەڭ( 
ئەۋەتىــپ تۇراتتــى. بىــر قېتىــم ئىمــام مالىــك لەيــس ئىبنــى ســەئدكە قــەرزدار بوپقالغانلىقىنى 
ئېيتىــپ خــەت يازغانــدا لەيــس ئۇنىڭغــا بىــر قېتىمدىــال 500 دىنــار )تەخمىنــەن 75 مىــڭ 

دولالرغــا تــەڭ( ئەۋەتىــپ بەرگــەن]4].

ــۇ  ــد قەيرەۋانىيم ــۇ زەي ــۋالىرىدىن ئەب ــى پېش ــي مەزھىب ــتىكى مالىكى ــۇنداقال، تۇنىس ش
ئــۆز دەۋرداشــلىرىنىڭ ھالىدىــن خــەۋەر ئېلىــپ تۇرىدىغانالردىــن بىــرى ئىــدى. ئەبــۇ زەيــد 
دەببــاغ ئەلئەنســارىي »مەئالىمــۇل ئىيمــان« ناملىــق كىتابىــدا ئەبــۇ زەيــد قەيرەۋانىينىــڭ 
ــەن  ــەر بىل ــەك ۋە يېمەك-ئىچمەكل ــپ، كىيىم-كېچ ــى قىلى ــڭ خىراجىتىن ــۇل ئىلىملەرنى تالىب
ــا  ــي يەھي ــد قەيرەۋانى ــۇ زەي ــن ئەب ــان. جۈملىدى ــل قىلغ ــى نەقى ــەپ تۇرىدىغانلىقىن تەمىنل

]1] ئىمــام شــافىئىي: »الم«، 1-جىلــد، 6-7-بەتلــەر، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: رىفئــەت فەۋزىــي ئابدۇلمۇتتەلىــب، »دار 
الوفــاء«، مەنســۇرە، 2001-يىلــى نەشــرى.

]2] ئەبۇلھەســەن ئەلىــي ئىبنــى مۇھەممــەد ئىبنــى ھەبىيــب ئەلماۋەردىــي: »الحــاوي الكبــر«، مۇقەددىمــە، 10-بــەت، نەشــرگە 
تەييارلىغۇچىــالر: شــەيخ ئەلىــي مۇھەممــەد مۇئــەۋۋەز، شــەيخ ئادىــل ئەھمــەد ئابدۇلمەۋجــۇد، »دار الكتــب العمليــة«، بىيــرۇت-

لىۋان.
]3] ئىبنــى كەســىير: »البدايــة والنهايــة«، 10-جىلــد، 578-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئابدۇلمۇھســىن 

تۈركىــي، »دار هجــر«، 1998-يىلــى نەشــرى.
]4] ئىمــام زەھەبىــي: »ســر أعــالم النبــالء«، 8-جىلــد، 148-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھەممــەد نەئىيــم ئەرقسۇســىي، 

»مؤسســة الرســالة«، بىيــرۇت، 1982-يىلــى نەشــرى.
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ــپ  ــار ئەۋەتى ــا 150 دىن ــدا ئۇنىڭغ ــەن چېغى ــا كەلگ ــي قەيرەۋانغ ــالھ مەغرىبى ــى ئابدۇل ئىبن
ــى  ــا قالغانلىقىن ــا قىيىنچىلىقت ــازى ئابدۇلۋەھھابنىــڭ باغدادت بەرگــەن. ھەمســاۋاق دوســتى ق
ئــاڭالپ ئۇنىڭغــا 1000 دىنــار )تەخمىنــەن 150 مىــڭ دولالرغــا توغــرا كېلىــدۇ( ئەۋەتىــپ 

ــەن]1]. بەرگ

ــن  ــڭ ھالىدى ــۇل ئىلىملەرنى ــلىرىنىڭ ۋە تالىب ــۆز دەۋرداش ــۇ ھەســەن نىيســابۇرىيمۇ ئ ئەب
ــۇل  ــي »تەزكىرەت ــام زەھەبى ــۇپ، ئىم ــرى بول ــن بى ــان ئالىمالردى ــپ تۇرىدىغ ــەۋەر ئېلى خ
ــەپ،  ــرى« دەپ تەرىپل ــن بى ــى ئىمامالردى ــى »تىجارەتچ ــىرىدە ئۇن ــق ئەس ــاز« ناملى ھۇفف
ــم  ــۇ ئىلى ــب ئەلباغدادىيم ــەن]2]. خەتى ــى، دېگ ــاردەم قىالتت ــۆپ ي ــە ك ــم يولىدىكىلەرگ ئىلى
ئەھلىلىرىگــە كــۆپ يــاردەم قىلىدىغانالردىــن بىــرى بولــۇپ، تاجۇددىــن ســۇبكىي »تەبەقات« 
ــۆپ  ــە ك ــۇل ئىلىملەرگ ــي تالىب ــب ئەلباغدادى ــدە: »خەتى ــڭ ھەققى ــىرىدە ئۇنى ــق ئەس ناملى
ــەن]3].  ــى« دېگ ــى بېرەتت ــۇن پۇلالرن ــۆپ ئالت ــا ك ــى. ئوقۇغۇچىالرغ ــى قىالتت ياردەملەرن
شــۇنداقال ئىمــام زەھەبىــي مەشــھۇر تارىخشــۇناس ئىززۇددىــن ئىبنــى ئەســىيرنىڭ ئۆيىنىــڭ 
تالىپالرنىــڭ پاناھگاھــى بولغانلىقىنــى نەقىــل قىلىــدۇ]4]. مەشــھۇر ئۆلىماالردىــن ئىززۇددىــن 
ئىيجىينىڭمــۇ ئىلىــم يولىدىكىلەرگــە كــۆپ ياردەملەرنــى قىلىدىغانلىقــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ]5].

ئىسالم تارىخىدا مائارىپ ياردىمىنىڭ مۇئەسسەسەلىشىشى

رەســۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىــن ئــۇزۇن ئۆتمەيــال ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى بىلــەن تەمىنلــەش 
ئىســالم مەدەنىيىتىــدە كــەڭ كۆلەمــدە تارقالغــان بولــۇپ، ئىســالم جەمئىيىتــى خېلــى بۇرۇنقى 
دەۋرلەردىــال تاالنتلىقالرغــا ئوقــۇش مۇكاپاتــى بېرىــش ئەنئەنىســى بىلــەن تونۇلغــان ئىــدى. 
ــش  ــەرەپلىك ئى ــۇ ش ــۈش تولىم ــۈل بۆل ــىلەرگە كۆڭ ــى كىش ــم يولىدىك ــى دەۋردە ئىلى ئەين
ھېســابلىنىدىغان بولــۇپ، تىجارەتچىلــەر، ئۆلىمــاالر ۋە ھــەر قايســى مەزھــەب ۋە مىللەتكــە 
مەنســۇپ كىشــىلەر بــۇ ئىشــنى بەس-بەســتە تالىشــىپ قىالتتــى. ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى 
بېرىــش ئارقىلىــق ئوقۇغۇچىالرنــى ئوقۇشــقا ئىلھامالنــدۇرۇش مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىــدە خېلى 
بۇرۇنــال بىــر مەدەنىيەتكــە ئايالنغــان ھەمــدە ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىغا 
يــاردەم بېرىــش ئــەڭ چــوڭ ياخشــى ئىــش دەپ قارىلىــپ، ئاشــكارا ۋە مەخپىــي يوســۇندا 

ئوقۇغۇچىالرغــا يــاردەم بېرىدىغــان كەيپىيــات خېلىــال جانالنغــان.

ئىســالم تارىخىدىكــى ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىنى يــاردەم بىلــەن تەمىنلــەش مەقســىتىدە 
ــد،  ــلم«، 1-جىل ــد املس ــم بفوائ ــەر: »املعل ــى ئۆم ــي ئىبن ــى ئەلى ــەد ئىبن ــالھ مۇھەمم ــۇ ئابدۇل ــي، ئەب ــام مازۇرى ]1] ئىم
15-16-بەتلــەر، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھەممــەد شــازىلىي ئەسســىفر، »دار التونســية«، تۇنىــس، 1987-يىلــى نەشــرى.
ــى  ــۋان، 1998-يىل ــەر، »دار الكتــب العلميــة«، بىيرۇت-لى ــد، 222-226-بەتل ــي: »تذكــرة الحفــاظ«، 3-جىل ــام زەھەبى ]2] ئىم

نەشــرى.
ــاھ مۇھەممــەد  ــالر: ئابدۇلفەتت ــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچى ــد، 34-ب ]3] ئىمــام ســۇبكىي: »طبقــات الشــافعية الكــرى«، 4-جىل

ــى نەشــرى. ــي، »دار إحيــاء الكتــب العربيــة«، 1964-يىل ــەد ئەتتەنناھى ــۇد مۇھەمم ــۇۋ، مەھم ئەلھۇل
ــەۋۋاد مەئــرۇف،  ــد، 354-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچىــالر: بەششــار ئ ]4] ئىمــام زەھەبىــي: »ســر أعــالم النبــالء«، 22-جىل

مۇھيىــي ھىــالل ســەرھان، »مؤسســة الرســالة«، بىيــرۇت، 1985-يىلــى نەشــرى.
]5] ئىمــام ســۇبكىي: »طبقــات الشــافعية الكــرى«، 10-جىلــد، 46-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچىــالر: ئابدۇلفەتتــاھ مۇھەممــەد 

ئەلھۇلــۇۋ، مەھمــۇد مۇھەممــەد ئەتتەنناھىــي، »دار إحيــاء الكتــب العربيــة«، 1964-يىلــى نەشــرى.
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ــان  ــزى بولغ ــڭ مەركى ــالم دۆلىتىنى ــرى ئىس ــەلەردىن بى ــھۇر مۇئەسسەس ــان مەش قۇرۇلغ
باغداتتىكــى »مۇستەنســىرىيە« مەدرىسەســىگە ئاجرىتىلغــان يــاردەم تــۈرى بولــۇپ، مەزكــۇر 
مەدرىســەنىڭ قۇرۇلۇشــى ھىجرىيــە 625-يىلــى )مىالدىيــە 1228-يىلــى( باشــلىنىپ، ھىجرىيە 
630-يىلــى )مىالدىيــە، 1234-يىلــى( جەمادىلئاخىــر ئېيىــدا )ھىجرىيــە 656-يىلــى باغــدات 
ــۇ  ــان. ب ــرى( تامامالنغ ــازراق ئىلگى ــتىن ئ ــىغا ئۇچراش ــاراج قىلىش ــڭ تاالن-ت مۇڭغۇلالرنى
مەدرىســەدىكى ئوقۇتقۇچى-ئۇســتازالرنىڭ مائاشــى، ئوقۇغۇچىالرنىــڭ تۇرمــۇش كاپالىتــى ۋە 
ئۇنىڭدىــن باشــقا تۈرلــۈك چىقىملىــرى ئۈچــۈن غايــەت زور مىقــداردا ۋەخپــە مېلــى تەســىس 
ــەگە  ــۇ مەدرىس ــان( ب ــات بولغ ــى ۋاپ ــە 748-يىل ــي )ھىجرىي ــام زەھەبى ــان. ئىم قىلىنغ
ئاجرىتىلغــان مەبلەغنىــڭ ئومۇمىــي سوممىســىنى 900 مىــڭ ئالتــۇن دىنــار )تەخمىنــەن 150 
مىليــون ئامېرىــكا دوللىــرى ئەتراپىــدا( دەپ مۆلچەرلىگــەن. ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: »مــەن 
ــىرىيە  ــدا، مۇستەنس ــابقا ئالمىغان ــىنى ھېس ــىنىڭ ۋەخپىس ــق جامىيس ــادا دىمەش ــۈن دۇني پۈت

ــى بىلمەيمــەن«]1]. ــە بارلىقىن ــرەر ۋەخپ مەدرىسەســى ۋەخپىگــە تــەڭ كېلىدىغــان بى

دەۋرىمىــزدە مەيلــى مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىــدە بولســۇن ياكــى باشــقا ئەللــەردە بولســۇن، 
تۈرلــۈك ئوقــۇش يــاردەم مۇئەسسەســەلىرى بارلىققــا كەلگەن بولــۇپ، ئوقۇغۇچىالرنــى ۋە ھەر 
قايســى ســاھەلەردە تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىۋاتقــان تەتقىقاتچىالرنــى قولالپ-قۇۋۋەتلەيدىغانــالر 
ــى«  ــات پۇل ــۇش مۇكاپ ــى ئوق ــفورد لۇغىت ــىلەن، »ئوكس ــە. مەس ــېرى كۆپەيمەكت كۈنس
دېيىلىدىغــان يــاردەم تۈرىمــۇ شــۇالردىن بىــرى بولــۇپ، مائارىــپ ئىشــلىرىنىڭ ئۈزلۈكســىز 
داۋاملىشىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــش مەقســىتىدە بېرىلىدىغــان بــۇ مۇكاپــات ئوقۇغۇچىالرنىــڭ 
ــرى  ــا ئەللى ــە. بىرىنچــى دۇني ــپ كەلمەكت ــا بېرىلى ــي نەتىجىســى ۋە الياقىتىگــە قارىت ئەمەلى
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئوقــۇش مۇكاپاتىغــا ئېرىشــىش يولىدىكــى كەســكىن رىقابەتلىرىگــە شــاھىت 
بولۇۋاتىــدۇ. بولۇپمــۇ ئاكادېمىــك ســاھەگە قــەدەم قويغانــالر ئارىســىدىكى رىقابــەت تېخىمــۇ 
ــۋى  ــقا ئاممى ــرى ۋە باش ــەت ئورگانلى ــۈن ھۆكۈم ــەر ئۈچ ــۇ ياردەمل ــا. ب ــكىن بولماقت كەس
ــى  ــىلەن، ئامېرىكىدىك ــدى. مەس ــەر ئاجرىتىل ــەت زور مەبلەغل ــن غاي ــالر تەرىپىدى ئورگان
ئۇنىۋېرســىتېتالر ۋە مائارىــپ مىنىســتىرلىكى تەرىپىدىــن تەســىس قىلىنغــان يىللىــق ئوقــۇش 

مۇكاپــات پۇلــى 46 مىليــارد دولالرغــا يېتىــدۇ.

شــۇنداقال تــۈرك ئەللىــرى ئىچىدىمــۇ تەلىم-تەربىيــە ئىشــلىرىنى ماددىــي ھــەم مەنىــۋى 
ــا  ــال بارلىقق ــى بۇرۇن ــرى خېل ــاردەم بېرىــش تۈرلى ــا ي ــن قولــالش ۋە ئوقۇغۇچىالرغ جەھەتتى
كەلگــەن بولــۇپ، ھازىــر بــۇ خىــل يــاردەم تۈرلىــرى خېلىــال كــۆپ. مەســىلەن، تۈركىيــە 
ئىچىنــى ئېلىــپ ئېيتســاق، مائارىــپ ساھەســىدىكى ئوقۇغۇچــى ۋە ھــەر قايســى ســاھەلەردىكى 
ــرى، خۇسۇســىي  ــەت ئورۇنلى ــان ھۆكۈم ــەن تەمىنلەيدىغ ــى بىل ــاردەم پۇل ــى ي تەتقىقاتچىالرن
جەمئىيەتلــەر، ھەتتــا شەخســلەر ســاناپ بواللمىغــۇدەك دەرىجىــدە كــۆپ. تۈركىيــە تەۋەلىكىدە 
ــاالم  ــەر ئابدۇس ــى: ئۆم ــرگە تەييارلىغۇچ ــەر، نەش ــد، 6-8-بەتل ــالم«، 46-جىل ــخ الإس ــي: »تاري ــام زەھەبى ]1] ئىم

ــرى. ــى نەش ــۋان، 1998-يىل ــاب العــريب«، بىيرۇت-لى ــي، »دار الكت تەدمۇرى
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ــۇ  ــۇپ، ب ــان بول ــل تۈرلەرگــە ئايرىلغ ــەر ھەرخى ــان ياردەمل ــپ ساھەســىگە بېرىلىدىغ مائارى
ــۇق  ــەپ، تول ــۇرا مەكت ــان ئوتت ــى بولغ ــى ياخش ــۇش نەتىجىس ــدە ئوق ــڭ ئىچى ياردەملەرنى
ئوتتــۇرا مەكتــەپ، ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىغــا بېرىلســە، يەنــە بىــر قىســمى ئۇنىڭدىــن 
يۇقىــرى ســەۋىيەدە ئوقۇيدىغــان ئوقۇغۇچىالرغــا ۋە ئاكادېمىكالرغــا بېرىلىــدۇ. شــۇنداقال بــۇ 
ياردەمنىــڭ ئىچىــدە ئائىلىســىدە مېيىــپ ياكــى ســوزۇلما خاراكتېرلىــك كېســەللىككە گىرىپتــار 
ــن  ــە ئەزالىرىدى ــۇ، ئائىل ــا بېرىلىدىغانلىرىم ــان ئوقۇغۇچىالرغ ــى بولغ ــرەر كىش ــان بى بولغ
ئەســكەرلىكتە قــازا قىلغانــالر بــار ئوقۇغۇچىالرغــا بېرىلىدىغانلىرىمــۇ بــار. يەنــە مەلــۇم تۈردە 
ئۇتــۇق قازانغانالرغــا بېرىلىدىغــان ياكــى ھــەر قانــداق بىــر ئىلمىــي نەتىجــە ياراتقانالرغــا 
بېرىلىدىغانلىرىمــۇ بــار. بــۇ خىــل ياردەملەرنىــڭ مائارىــپ ساھەســىگە قوشــقان تۆھپىلىــرى 
ســەل قارىغىلــى بولمىغــۇدەك دەرىجىــدە زور بولــۇپ، ئىلىــم ۋە تەتقىقــات ساھەســىدىكىلەرنىڭ 
ــى  ــك رول ئويناۋاتقانلىقىن ــىدە تۈرتكىلى ــاي ئىلگىرىلىش ــەن توختىم ــەت بىل ــكىن رىقاب كەس

كۆرۈۋاتىمىــز.

ھەرخىل شەرتلىك ئوقۇش مۇكاپاتلىرى

ئەينــى چاغدىكــى مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىــدە ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى پەقــەت مۇســۇلمان 
ــن  ــقا دى ــان باش ــدە ئوقۇيدىغ ــۇلمان دۆلىتى ــتىن، مۇس ــپ قالماس ــال چەكلىنى ئوقۇغۇچىالرغى
مەنســۇپلىرىغىمۇ بېرىلەتتــى. ئىمــام زەھەبىينىــڭ رىۋايــەت قىلىشــىچە، ھىجرىيــە 6-ئەســىردە 
ئــۆز دەۋرىنىــڭ »بۇقراتــى« دەپ نــام ئالغــان ئەمىينۇددۇلــە ئىبنــى تىلمىيــز ئەلباغدادىــي 
مېدىتســىنا ئىلمىــدە شــۆھرەت قازانغــان كىشــى بولــۇپ، تالىبــۇل ئىلىملەرگــە ۋە باشــقا ياقــا 
يۇرتتىــن كەلگــەن غەيــرى دىندىكــى ئوقۇغۇچىالرغــا 20 مىــڭ دىنــار )تەخمىنــەن 30 مىليــون 
ئامېرىــكا دوللىرىغــا توغــرا كېلىــدۇ( خىراجــەت قىلىــپ بەرگــەن]1]. رىۋايــەت قىلىنىشــىچە، 
ئۇنىــڭ ئۆيــى باغداتتىكــى نىزامىيــە مەدرىسەســىگە قوشــنا بولــۇپ، مەدرىســەدىكى ئۆلىمــا 
ۋە ئوقۇغۇچىالردىــن بىرەرســى ئاغرىق-ســىالق بوپقالســا، ئۇنــى ئــۆز ئۆيىــدە كۈتۈۋېلىــپ 
ــداردا  ــۇم مىق ــا مەل ــۇ قولىغ ــان ۋاقىتتىم ــپ قويىدىغ ــىرت، ئۇزىتى ــن س ــىز داۋالىغاندى ھەقس

پــۇل تۇتقــۇزۇپ قويىدىغانلىقىنــى نەقىــل قىلىنغــان]2].

ئىســالم تارىخىــدا بــۇ خىــل ياردەملــەر بەزىــدە ئوقــۇش مۇكاپاتــى »ئىلمىــي تەتقىقــات 
ياردىمــى« دېگــەن نــام بىلــەن بېرىلەتتــى. بۇنــداق ۋاقىتــالردا مۇكاپاتنىــڭ سوممىســى ۋە 
ــى.  ــق بوالتت ــا پەرقلى ــا قارىت ــى ئورنىغ ــى ۋە مەزھەبتىك ــەرنىڭ قىممىت ــي ئەس ــۈرى ئىلمى ت
ــل  ــى ئادى ــەززەم ئىبن ــۇلتانى مۇئ ــالر س ــىچە، ئەييۇبىي ــل قىلىش ــڭ نەقى ــام زەھەبىينى ئىم
ــر  ــى بى ــق كىتابن ــۇپ »املفصــل« ناملى ــادەم بول ــان ئ ــى كۆرىدىغ ــى ياخش ــي مەزھىبىن ھەنەفى

ــاالم  ــەر ئابدۇس ــى: ئۆم ــرگە تەييارلىغۇچ ــەر، نەش ــد، 321-324-بەتل ــالم«، 38-جىل ــخ اإلس ــي: »تاري ــام زەھەبى ]1] ئىم
ــرى. ــى نەش ــۋان، 1995-يىل ــاب العــريب«، بىيرۇت-لى ــي، »دار الكت تەدمۇرى

ــاس، »دار صــادر«،  ــان ئابب ــى: ئېھس ــرگە تەييارلىغۇچ ــەت، نەش ــد، 77-ب ــان«، 6-جىل ــات العي ــكان: »وفي ــى خەللى ]2] ئىبن
ــرۇت. بىي
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قېتىــم ئوقــۇپ چىققانالرغــا 100 دىنــار، »الجامــع الكبــر« ناملىــق كىتابنــى بىــر قېتىــم ئوقــۇپ 
ــى]1]. ــات بېرەتت ــار مۇكاپ ــا 200 دىن چىققانالرغ

ھەمــەۋى ھافىــز ئەبىــي ســالىھ نىيســابۇرىينىڭ قەدىمىــي ئەســەرلەرنى ساقالشــقا مەســئۇل 
ــدۇ.  ــل قىلى ــى نەقى ــي بولغانلىقىن ــى ۋە مۇھەددىســلەرنىڭ ۋەخپىســىگە مۇتەۋەللى قىلىنغانلىقىن
ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچە، ھاپىــز ئەبــۇ ســالىھ ئوقۇغۇچى-ئۇســتازالرنى كىتــاب، ســىياھ دېگەندەك 

الزىمەتلىكلــەر بىلــەن تەمىنلەشــكە مەســئۇل بولغــان ئىكــەن]2].

ئەممــا بۈگۈنكــى كۈنــدە ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىغا ئاجرىتىلغــان مۇكاپاتقــا ئېرىشــىش 
ئۈچــۈن كۆپىنچــە ۋاقىتتــا بىــر قاتــار شــەرتلەر قويۇلىدىغــان بولــۇپ، مەيلــى ئوقۇتقۇچــى 
ــۇر شــەرتلەرگە توشــمىغانالر ياردەمگــە ئېرىشــەلمەيدۇ.  ــالر بولســۇن، مەزك ــى ئوقۇغۇچى ياك
مەســىلەن، بەزىــدە دىــن ياكــى مەزھەبنىــڭ ئوخشىماســلىقىمۇ ئوقــۇش ياردىمىنىــڭ توختــاپ 
ــى چاغدىكــى مۇســۇلمان  ــن ئەين ــالر مەۋجــۇت. لېكى ــان ئەھۋال قېلىشــىغا ســەۋەب بولىدىغ
ــەن  ــەن ھەممەيل ــن ئاساس ــۇش ياردەملىرىدى ــان ئوقۇ-ئوقۇت ــا قويۇلغ ــدە يولغ جەمئىيەتلىرى
ــەرتلەر  ــىم ش ــر قىس ــدەك بى ــۈن ھازىرقى ــاردەم ئۈچ ــۇپ، ي ــان بول ــەن بوالاليدىغ بەھرىم

ــى. قويۇلمايتت

ۋەخپە تىپىدىكى ياردەملەر

ئىبنــى كەســىر ئۇســتازى ئىمــام زەھەبىيدىــن نەقىــل قىلىشــىچە، ھىجرىيــە 160-يىلــى بىنا 
قىلىنغــان ئەمــەۋى جامىيســىنىڭ غەربىــي قۇببىســىدە تالىبــۇل ئىلىملەرگــە ۋەخپــە قىلىنغــان 
كۆپلىگــەن كىتابــالر بــار بولــۇپ، ئۇالردىــن ھــەر قانــداق ئوقۇغۇچــى پايدىلىنااليتتــى]3]. 
ئەبــۇل قاســىم مۇســىلىي )ھىجرىيــە 323-يىلــى ۋاپــات بولغــان( بىــر كۇتۇپخانا ســالدۇرغان 
بولــۇپ، ئۇنــى »دارۇل ئىلىــم« دەپ ئاتىغــان. كۇتۇپخانىغــا ھــەر ســاھەدىكى قىممەتلىــك 
ــەن]4].  ــە قىلىۋەتك ــە ۋەخپ ــۇل ئىلىملەرگ ــىنى تالىب ــپ، ھەممىس ــى يىغى كىتاب-ماتېرىيالالرن
ــوڭ  ــى چ ــان( ناھايىت ــات بولغ ــە 485-ۋاپ ــاھ )ھىجرىي ــۇلتانى مەلىكش ــەلجۇقىيالر س س
تىپتىكــى بىــر كۇتۇپخانــا ســالدۇرۇپ، ئوقۇغۇچىالرغــا ۋەخپــە قىلغــان. تارىخىــي مەنبەلــەردە 
ــاقالنغان.  ــاب س ــۇق كىت ــن ئارت ــڭ پارچىدى ــون مى ــدا ئ ــىچە، كۇتۇپخانى ــل قىلىنىش نەقى
مەزكــۇر كۇتۇپخانىــالر ھــەر ۋاقىــت ئوقۇغۇچىالرنىــڭ پايدىلىنىشــىغا ئېچىۋېتىلگــەن بولــۇپ، 
ــەن  ــەر بىل ــۈك مۇالزىمەتل ــقىمۇ تۈرل ــن باش ــڭ ئۇنىڭدى ــەن ئوقۇغۇچىالرنى ــا كەلگ ــۇ جايغ ئ
ــى، دوختۇرخانىالردىكــى  ــران قاالرلىق ــدۇ]5]. تېخىمــۇ ھەي ــەت قىلىنى ــى رىۋاي تەمىنلىنىدىغانلىق

]1] زەينۇددىــن قاســىم ئىبنــى قۇتلۇبۇغــا: »تــاج الراجــم«، 226-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھەممــەد خەيــر رامــازان 
يۇســۇف، »دار القلــم«، دىمەشــق-بىيرۇت، 1992-يىلــى نەشــرى.

]2] ئىبنــى ئەســاكىر: »تاريــخ مدينــة دمشــق«، 71-جىلــد، 280-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھىببۇددىــن ئەبىــي ســەئىيد 
ئۆمــەر ئىبنــى غەرامــە ئەلئەمــرەۋى، »دار الفكــر«، بىيرۇت-لىــۋان، 2001-يىلــى نەشــرى.

]3] ئىبنــى كەســىير: »البدايــة والنهايــة«، 12-جىلــد، 600-بــەت، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئابدۇلمۇھســىن 
تۈركىــي، »دار هجــر«، جىيــزە، 1998-يىلــى نەشــرى.

]4] مۇستافا سىبائىي: »من روائع حضارتنا«، 249-بەت، »دار الوراق«، بىيرۇت، 1999-يىلى نەشرى.
ــالر:  ــرگە تەييارلىغۇچى ــەر، نەش ــد، 389-390-بەتل ــان«، 18-جىل ــخ العي ــي: »مــراة الزمــان ف تواري ــۇل جەۋزى ــت ئىبن ]5] بەس
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دوختــۇر ۋە بىمارالرنىــڭ پايدىلىنىشــى ئۈچــۈن دوختۇرخانىالرغىمــۇ نۇرغــۇن تېببىــي كىتابــالر 
ۋەخپــە قىلىنغــان ھەمــدە مەزكــۇر كىتابالرنــى ئوقــۇپ، چۈشــەندۈرۈپ قويىدىغــان خادىمالرمۇ 
تەيىنلەنگــەن. بــۇ ھەقتــە تۈگىمــەس ھېكايىلــەر بــار بولــۇپ، ئوقــۇش مۇكاپاتــى ســۈپىتىدە 
تەســىس قىلىنىــپ، ئوقۇغۇچىالرغــا ۋەخپــە قىلىنغــان قۇرۇلۇشــالرنىڭ كۆپلۈكــى ھــەم ســەر 

خىللىقــى كىشــىنىڭ ئەقلىنــى الل قىلىــدۇ.

ئىســالم مەدەنىيىتىنىــڭ ئايرىلمــاس بىــر قىســمىغا ئايلىنىــپ كەتكــەن مائارىــپ ياردىمــى 
ــا  ــېلىش ۋە ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىالرغ ــەلەرنى س ــم مەدرىس ــچىتلەردىن ئايرى ــدە مەس ئىچى
ئىقتىســادىي يــاردەم بېرىــش ئىشــلىرى خېلىــال ئومۇمالشــقان. مائارىــپ ئىشــلىرىنى دۆلــەت 
مەبلــەغ ســېلىپ قوللىغاندىــن ســىرت، شەخســلەر ۋەخپــە قــۇرۇش، مال-مۈلكىنىــڭ مەلــۇم 
ــلىرىغا  ــۇش ئىش ــەن ئوقۇ-ئوقۇت ــەكىللەر بىل ــدەك ش ــاش دېگەن ــە ئات ــمىنى ۋەخپىگ قىس
يېقىندىــن ياردەمــدە بولــۇپ كەلگــەن. نىيســابۇردىكى »بەيھەقىي مەدرىسەســى« ۋە »ســەئدىيە 
ــەلەرنىڭ  ــۇر مەدرىس ــۇپ، مەزك ــەلەر بول ــېلىنغان مەدرىس ــلەپ س ــەڭ دەس ــى« ئ مەدرىسەس
بۇرۇنقــى مەدرىســەلەرگە ئوخشــىمايدىغان تەرىپــى بــۇ مەدرىســەلەر ئوقۇ-ئوقۇتۇش ئىشــلىرىدا 
مەســچىتلەردىن مۇســتەقىل ئىــدى. بىــر قىســىم تارىخشۇناســالر ســەلجۇقىي خانىدانلىقىنىــڭ 
بــاش ۋەزىــرى نىزامۇلمۇلــك تەرىپىدىــن بىنــا قىلىنغــان »نىزامىيــە مەدرىسەســى«نى ئىســالم 
ــىمۇ،  ــان بولس ــە دەپ قارايدىغ ــى مەدرىس ــېلىنغان تۇنج ــم س ــچىتتىن ئايرى ــىدا مەس دۇنياس
ــان  ــا ئېلىنغ ــدا تىلغ ــالر يۇقىرى ــىم تارىخچى ــر قىس ــە بى ــق يەن ــۇبكىي قاتارلى ــام س ئىم
ئىككــى مەدرىســەنىڭ »نىزامىيــە مەدرىسەســى«دىنمۇ بــۇرۇن بىنــا قىلىنغانلىقىنــى ئىلگىــرى 

ــۈرگەن]1]. س

ــڭ  ــرى ئۇنى ــىنىڭ ســەۋەبلىرىدىن بى ــەڭ مەشــھۇر بولۇش ــە مەدرىسەســى«نىڭ ئ »نىزامىي
تۇنجــى بولــۇپ ئوقۇغۇچــى ۋە ئۇســتازالرغا ئايلىــق ئوقــۇش پۇلــى ۋە تەمىنــات 
ــى تېخىمــۇ تىرىشىشــقا  ــم يولىدىكىلەرن ــق ئىلى ــى ۋە شــۇ ئارقىلى ــا قويغانلىق بېرىشــنى يولغ
رىغبەتلەندۈرگەنلىكىــدۇر. بــۇ مەدرىســەنىڭ ئوقۇغۇچــى ۋە ئۇســتازالرنىڭ خىراجىتــى ئۈچــۈن 
ۋەخپــە قىلغــان نۇرغــۇن مال-مۈلكــى بــار ئىــدى. ئىبنــى ســاالھ »تەبەقاتۇششــافىئىييە« 
ــدە توختالغــان]2]. ئىمــام  ــرى ھەققى ــدا مۇشــۇ مەدرىســە ۋە ئۇنىــڭ ۋەخپىلى ــق كىتابى ناملى

ــەن]3]. ــلىرىنى كۈچلەندۈرگ ــى قاراش ــۇ ھەقتىك ــاالھنىڭ ب ــى س ــۇ ئىبن زەھەبىيم

ــۇلمانالر  ــپ مۇس ــن تارتى ــدە قەدىمدى ــالم مەدەنىيىتى ــدا، ئىس ــپ ئېيتقان ــە قىلى خۇالس
مائارىپنــى مەنىــۋى جەھەتتىــن قولــالپ، ئىلھامالندۇرۇپــال قالماســتىن، ماددىــي جەھەتتىنمــۇ 

مۇھەممەد ئەنەس ئەلخىنن، كامىل مۇھەممەد خەررات، »دار الرسالة العاملية«، دىمەشق، 2013-يىلى نەشرى.
ــى:  ــرگە تەييارلىغۇچ ــەر، نەش ــكام املســاجد«، 32-33-بەتل ــالم الســاجد بأح ــىي: »إع ــالھ زەركەش ــى ئابدۇل ــەد ئىبن ]1] مۇھەمم

ــرى. ــى نەش ــرە، 1996-يىل ــاف«، قاھى ــي، »وزارة الوق ــتافا مەراغى ــا مۇس ئەبۇلۋەف
]2] ئىبنــى ســاالھ: »طبقــات الفقهــاء الشــافعية«، 1-جىلــد، 446-450-بەتلــەر، نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: مۇھيىددىــن ئەلىــي 

ــۋان، 1992-يىلــى نەشــرى. نەجىيــب، »دار البشــائر اإلســالمية«، بىيرۇت-لى
ــۇت، »مؤسســة  ــۇئەيب ئەرنائ ــى: ش ــرگە تەييارلىغۇچ ــەت، نەش ــد، 94-ب ــي: »ســر أعــالم النبــالء«، 19-جىل ــام زەھەبى ]3] ئىم

ــرى. ــى نەش ــرۇت، 1984-يىل الرســالة«، بىي
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ناھايىتــى كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەلگــەن. مۇســۇلمان ئاممىســىنىڭ ئىلىــم يولىدىكــى ھــەر ســاھە 
ۋە ھــەر قاتــالم ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىنى ماددىــي ھــەم مەنىــۋى جەھەتلەردىــن قولــالپ-
قۇۋۋەتلىشــى نەتىجىســىدە ئوتتــۇرا ئەســىرلەردە ئىســالم دۇنياســى پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ئىلىــم 
مەرىپــەت مەركىزىگــە ئايالنغــان. ئوتتــۇرا شــەرقتە باغــداد، ياۋروپــادا ئەندۇلــۇس )ھازىرقــى 
ئىســپانىيە( ۋە قۇرتۇبــە، ئوتتــۇر ئاســىيادا ســەمەرقەند ۋە بۇخــارا قاتارلىــق جايــالر ئىلىــم-
ــى  ــى دەۋرىدىك ــە دۆلىت ــى ئۇمەيي ــۇ ئىككىنچ ــان. بولۇپم ــە ئايالنغ ــەت مەركەزلىرىگ مەرىپ
ئەندۇلــۇس، قۇرتۇبــە قاتارلىــق رايۇنالردىكــى مەدرىســەلەر ياۋروپانىــڭ ئىلمىــي ئويغىنىشــىغا 
چوڭقــۇر تەســىر كۆرســەتكەن. ئەينــى چاغدىكــى ئىســالم دۆلەتلىرىنىــڭ نەچچــە مىــڭ يىللىــق 
ــرى  ــەۋەبلىرىدىن بى ــىنىڭ س ــىپ كېتىش ــن ئېش ــە دۆلەتلەردى ــىگە ئىگ ــەت ئەندىزىس مەدەنىي
ئىســالم دۇنياســىدىكى ئىلىم-مەرىپــەت پائالىيەتلىرىنىــڭ كــەڭ ئومۇملىشــىپ، ناھايىتــى تېــز 
تەرەققىــي قىلغانلىقــى، ئىســالم دىنىنىــڭ مەنىــۋى جەھەتتىــن ئىلىــم ئېلىشــقا ئىلھامالندۇرۇشــى 
ۋە ئىلىــم ئېلىشــنى ئىســالمدىكى ئــەڭ چــوڭ پەرزلەردىــن بىــرى دەپ قارىغانلىقــى بولســا، 
يەنــە بىــر ســەۋەبى مائارىــپ ئىشــلىرىغا ماددىــي جەھەتتىنمــۇ ياخشــى شەرت-شــارائىتالرنى 
ــدۇر.  ــۈل بۆلگەنلىكى ــدە كۆڭ ــا ئاالھى ــي تەرەققىياتق ــق ئىلمى ــش ئارقىلى ــرالپ بېرى ھازى
ــى  ــا ئاتالنغانالرن ــم يولىغ ــدەك، ئىلى ــەرز دەپ بىلگىنى ــنى پ ــم ئېلىش ــۇلمانالر ئىلى مۇس
قولالپ-قۇۋۋەتلەشــنىمۇ ئوخشاشــال پــەرز، دەپ قــاراپ كەلگــەن. شــۇ ۋەجىدىــن ئــۇالر يــا 
ــي  ــۇغۇللىنىدىغانالرغا ماددى ــەن ش ــلىرى بىل ــۇش ئىش ــى ئوقۇ-ئوقۇت ــى ياك ــۆزى ئوقۇيتت ئ
ــى  ــۇناتتى. بۈگۈنك ــى س ــاردەم قولىن ــىچە ي ــن كېلىش ــن قولىدى ــۋى جەھەتلەردى ــەم مەنى ھ
ــا ئەللىرىدىكــى ئالەمشــۇمۇل  ــى بىرىنچــى دۇني ــەرب دۇنياســىدىكى، مەيل ــى غ ــدە مەيل كۈن
تەرەققىياتــالر ماھىيــەت جەھەتتــە مۇســۇلمانالر تەرىپىدىــن ئۇنتــۇپ كېتىلگــەن ئەنئەنىلەرنــى 
ــر  ــز. ھازى ــىۋەتلىك، دېســەك ئاشــۇرۇۋەتكەن بولمايمى ــچ مۇناس ــەن زى قەدىرلىگەنلىكــى بىل
ــۋى  ــەم مەنى ــي ھ ــۈك ماددى ــى تۈرل ــپ يولىدىك ــەن ۋە مائارى ــىدا ئىلىم-پ ــالم دۇنياس ئىس
قىيىنچىلىقــالر تۈپەيلىدىــن كۆپلىگــەن كىشــىلەر ئوقــۇش ئىمكانىيىتىدىــن مەھــرۇم قالماقتــا. 
ــالر ھۆكۈمەتنىــڭ ياردىمــى  ــدە مائارىــپ ساھەســىدىكى بــۇ خىــل قىيىنچىلىق غــەرب ئەللىرى
ۋە ھــەر خىــل فوندالرنىــڭ ياردىمــى بىلــەن ھــەل قىلىنىــپ كەلمەكتــە. ئىســالم دۇنياســى 
ۋە مۇســۇلمانالر ئىلگىرىكــى شان-شــەرىپىنى قايتۇرۇۋالىمىــز دەيدىكــەن، چوقــۇم ئىلگىرىكــى 
ئەجدادالرنىــڭ ئېســىل ئەنئەنىلىرىگــە ۋارىســلىق قىلىــپ، مائارىپقــا ھــەر قايســى جەھەتتىــن 

ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلۈشــى تەخىرســىز مەســىلىلەردىن بىرىــدۇر.
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ــە  ــۇرۇپ جەننەتك ــاي ت ــە ئۇچرىم ــان كۈلپەتلەرگ ــەر ئۇچرىغ ــى ئىلگىرىكىل ــىلەر تېخ »س
ــا،  ــەر ئېغىرچىلىقالرغ ــەن )مۇئمىن(ل ــرى ئۆتك ــىلەردىن ئىلگى ــىلەر؟ س ــنى ئويالمس كىرىش
ــەر:  ــەر ۋە مۇئمىنل ــا پەيغەمب ــدى، ھەتت ــەن ئى ــان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگ ــە ئۇچرىغ كۈلپەتلەرگ
»ئالالھنىــڭ )بىزگــە ۋەدە قىلغــان( ياردىمــى قاچــان كېلىــدۇ؟« دېگــەن ئىــدى. بىلىڭالركى، 

ــدۇر«]1]. ــەن يېقىن ــى ھەقىقەت ــڭ ياردىم ئالالھنى

ــان  ــى غىدىقاليدىغ ــپ، ھېس-تۇيغۇلىرىن ــپ قىلى ــى جەل ــڭ مەيلىن ــادا ھەممىمىزنى دۇني
ــۆيۈملۈكلىرى،  ــان س ــدەك، ۋاز كېچەلمەيدىغ ــەيئىلەر بولغىنى ــۇن ش ــۋى نۇرغ ماددىي–مەنى
ــاتلىرى،  ــۆي بىس ــەك، ئ ــەن يېمەك–ئىچم ــى كۆرگ ــلىرى، ياخش ــەن سىرداش ــۈل بەرگ كۆڭ
باغۇ–بوســتان ســەيلىگاھلىرى، ئالتۇن–كۈمــۈش زىبۇ–زىننەتلىــرى، ماقام–مەنســەپ ۋە نام–
ئابرۇيلىــرى بولىــدۇ. بــۇ شــەيئىلەر ئادەتتە ئىنســان تەبىئىتىنىڭ تەقەززاســى ۋە نەپســانىيىتىنىڭ 
خاھىشــىدىن ئىبــارەت يوقلۇقــى ھەســرەت، مولچىلىقىئىمتىھــان، خاراكتېــرى ياخشــى–يامان، 
ئىككــى بىســلىق ھايــات زۆرۈرىيەتلىرىدىــن بولغــان بولســىمۇ، لېكىــن ئىنســانالردىن مۆرىتــى 
كەلگەنــدە ئــۆزى ئىشــىنىپ، كۆڭــۈل بەرگــەن دەۋاســى ئۈچــۈن ئۇالرنــى ئىككــى قولىنىــڭ 

ئارقىســى بىلــەن ئىتتىرىشــتەك ئالىــي پىداكارلىــق روھىمــۇ تەلــەپ قىلىنىــدۇ. 

ئالالھنىــڭ رازىلىقــى غايە–مەقســەت قىلىنغــان دەۋا يولىــدا تۆلەنگــەن ھەرقانــداق بــەدەل 
ۋە قىلىنغــان ھەرقانــداق ياخشــى ئىش–ئەمــەل قىلچــە زايــە بولــۇپ كەتمەيــدۇ]2]. ياخشــى 

]1] سۈرە بەقەرە، 214–ئايەت.
]2] »ان الله ليضيع أجر املحسنن«، »چوقۇمكى ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى زايا قىلىۋەتمەيدۇ«.

قىلىــدۇ
تەلــەپ 

اكارلىــق 
ۋا پىد

دە

قىلىــدۇ
تەلــەپ 

اكارلىــق 
ۋا پىد

دە

تاھىرجان ئابباس
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ئىش–ئەمــەل ۋە تىرىشــچانلىق ھەقىقىــي مۇئمىننىــڭ ســاداقەتمەنلىكىنى كۆرســىتىدىغان قۇربان 
ــىلىنىڭ  ــۇ مەس ــالردۇر. ب ــلىق ئامىل ــتۈرىدىغان ئاساس ــى ئۆس ــق روھىن ــش ۋە پىداكارلى بېرى
تېخىمــۇ ئىنچىكــە نۇقتىســىنى ئىخــالس ۋە ســەمىمىيەت تەشــكىل قىلىــدۇ. ئىنســان ئۆزىنىــڭ 
ــەمىمىي ۋە  ــك س ــدە قانچىلى ــداق ئىش-ھەرىكىتى ــان ھەرقان ــى بولغ ــى قىلماقچ ــان ياك قىلغ
ئىخالســمەن بولســا، قەلبىدىكــى مەنىــۋى باياشــاتلىقى ھــەم شــۇنچە چوڭقــۇر ۋە ئەھمىيەتلىك 
بولىــدۇ. بۇنىــڭ تەســىراتىنى ھاياتىــدا ئەمەلىــي ياشــاپ كۆرگەنلــەر ئــەڭ ياخشــى ھېــس 
قىلىــدۇ. ئەمەلىيەتتــە بــۇ خىــل خۇسۇســىيەتلەر پەقــەت دەۋا يولىــدا ســاداقەتمەنلىك بىلــەن 
ــە  ــگارت مۇئمىنلەرگ ــەتكەن ئاۋان ــق كۆرس ــەن پىداكارلى ــەمىمىيلىك بىل ــەن، س ــان بەرگ قۇرب
ــالھ  ــى ئال ــلىدە جاناب ــى، ئەس ــڭ نامايەندىس ــي مۇئمىنلىكنى ــۇر. ھەقىقى ــاس ئاالھىدىلىكت خ
تەرىپىدىــن بەلگىلەنگــەن پىرىنســىپ ئاساســىدا ھەرىكــەت قىلىــش خاراكتېرىغــا ئىگــە، روھــى 
ســاغالم، ئەقلــى ســەلىم، كامالــەت ســاھىبقىرانلىرىنىڭ ئەمەلىــي ھاياتىــدا جــەۋالن قىلىــدۇ. 

ــدا،  ــل قىلىنغان ــان ئېنىــق ســۈرە نازى ــە: »... جىھــاد زىكــرى قىلىنغ ــر ئايەتت ــە بى يەن
دىللىرىــدا كېســەل بــارالر )يەنــى مۇناپىقالرنىڭ( ســاڭا ئۆلــۈم ئالدىــدا )ئۆلۈمدىــن قورقۇپ( 
ــە  ــۇ ئايەتت ــەن. ب ــى كۆرىســەن...«]1] دېيىلگ ــدەك قاراۋاتقانلىقىن ــەن ئادەم ــپ كەتك ئايلىنى
جانابــى ئالــالھ ئىمانــى تېخــى قەلبىگــە بېكىمىگــەن كىشــىلەر ئۈچــۈن، دەۋا يولىــدا بــەدەل 
ــەن  ــان. ھەقىقەت ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــىز بولىدىغانلىقىن ــن ۋە ئىمكانس ــەدەر قېيى ــەش نەق تۆل
بۇنــداق كىشــىلەرگە ۋەزىپــە تاپشــۇرۇش، ســەپەرۋەرلىك تەلــەپ قىلىــش ئۇالرغــا نىســبەتەن 
ــى ۋە  ــڭ ئەھمىيىت ــا ۋەزىپىنى ــدۇ. ئۇالرغ ــر كېلى ــن ئېغى ــەپ قىلغاندى ــى يۆتكەشــنى تەل تاغن
ــدە قانچــە چۈشــەنچە بەرســەڭ، ئۈمىتســىزلىكى شــۇنچە چوڭقۇرلىشــىدۇ.  ــى ھەققى مۇھىملىق
ــەن  ــە يەتك ــى كامالەتك ــدۇ. ئىمان ــراپ قالى ــەي گاڭگى ــىنى بىلم ــە قىلىش ــتا نېم گاڭگىراش
ھەقىقىــي مۇئمىنلەرگــە كەلســەك، ئــۇالر ئالــالھ ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىــرى ياخشــى كۆرىدىغــان 
ئىش-ئەمەللەرگــە ســەپەرۋەر بولۇشــقا ئالدىرايــدۇ. ھەرقانــداق بــەدەل ۋە پىداكارلىقالردىــن 
ــدا  ــڭ يولى ــڭ پەيغەمبىرىنى ــالھ ۋە ئۇنى ــن ئال ــقان مۇئمى ــى پىش ــدۇ. چۈنك ــاش تارتماي ب

بارلىقىنــى قۇربــان قىلىشــنى ئۆزىنىــڭ ئالــى بۇرچــى بىلىــدۇ.

ســاھابە كىرامــالر بــۇ خوسۇســتا ئــەر بولســۇن، ئايــال بولســۇن، قېرى–يــاش ھەممىســى 
ئىنتايىــن ئىلغــار ۋە تولىمــۇ ســەۋىيەلىك ئىــدى. شــۇڭا ئــۇالر مەزكۇر ئــاڭ بويىچــە ھەرىكەت 
قىلىــپ، ئازغىنــە ۋاقىــت ئىچىــدە تارىخنىــڭ رىتىمىنــى ئۆزگەرتكەنتــى. »ئۇممــۇ ھەبىبــە«-
ئــۇ، ئەبــۇ ســۇفياننىڭ قىــزى ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايالــى ئىــدى. ئەبۇ ســۇفيان 
مۇســۇلمان بولۇشــتىن بــۇرۇن، بىــر كۈنــى ئــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئۆزىنىــڭ بىــر 
ئىلتىماســىنى يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن، قىــزى ئۇممــۇ ھەبىبىنىــڭ ئۆيىگــە كەلگەنتــى، ئۆيــدە 
ــتى،  ــۇلمان ئەمەس ــى مۇس ــۇفيان تېخ ــۇ س ــدى، ئەب ــوق ئى ــاالم ي ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

]1] سۈرە مۇھەممەد، 20–ۋە 21-ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى. 
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ــە  ــۇ ھەبىب ــى. ئۇمم ــپ كەلگەنت ــە كىرى ــۇدۇل ئۆيگ ــتىنال ئ ــىكنى چەكمەس ــۇ ئىش ــۇڭا ئ ش
ــى،  ــەن كىش ــپ كەلگ ــتۇمتۇت كىرى ــىغا ئۇش ــارەك خانىس ــاالمنىڭ مۇب ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
گەرچــە ئــۇ ئــۆز دادىســى-ئەبۇ سۇفيان-بولســىمۇ، يەنىــال ئــۇ نېمــە قىلىشــنى بىلەلمــەي 
تەمتىــرەپ قالغانتــى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئەبــۇ ســۇفيان ئۆيگــە كىرىــپ، ئــۇدۇل پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇبــارەك خانىســىغا بېرىــپ ئولتۇرۇشــقا تەمشــىلىۋاتاتتى. ئۇممــۇ ھەبىبــە 
ــۇفياننىڭ  ــۇ س ــال دادىســى ئەب ــى-دە، دەرھ ــۇ جىددىيلىشــىپ كەتت ــۆرۈپ تېخىم ــى ك بۇن
ئالدىغــا ئۆتــۈپ: »دادا!... ســېنىڭ بــۇ ئورۇنــدا ئولتۇرۇشــۇڭ توغــرا ئەمــەس« دېــدى؛ 
ئەبــۇ ســۇفيان قىزىنىــڭ بــۇ مۇئامىلىســىدىن ھەيــران بولــۇپ: »قىزىــم ســەن مېنــى بــۇ 
ــدە،  ــن قىزغىنىۋاتامســەن؟« دېگەن ــى مەندى ــۇ ئورۇنن ــى ب ــن قىزغىنىۋاتامســەن ياك ئورۇندى
ــۇلمان  ــى مۇس ــەن )تېخ ــى، س ــاالمنىڭ ئورن ــەر ئەلەيھىسس ــۇ پەيغەمب ــە: »ب ــۇ ھەبىب ئۇمم
بولمىغانلىقىــڭ ئۈچــۈن( ناپــاك ھېساپلىنىســەن، بــۇ ئورۇنــدا ئولتــۇرۇش ئەمــەس، ھەتتــا 
تۇتــۇپ سېلىشــىڭغىمۇ بولمايــدۇ«، دېگەنتــى. چۈنكــى ئىمــان ئېيتىــپ مۇســۇلمان بولمىغــان 
مۇشــرىكالر قۇرئاننىــڭ ھۆكمــى بويىچــە نىجىــس ئىــدى. مانــا جاســارەت مانــا ســاداقەت مانا 
پىداكارلىــق... بىــر ئايــال چېغىدا-شــۇ دەۋردىكــى مەككــە مۇشــرىكلىرىنىڭ كاتتىبېشــى ئەبۇ 
ــڭ پىرىنســىپىنى،  ــى، قۇرئاننى ــڭ دادىســى تۇرۇقلۇق،-ئىســالمنىڭ ھۆرمىتىن ســۇفيان ئۆزىنى
ــاغ ئاســتىغا ئېلىــپ،  پەيغەمبەرنىــڭ شــەرىپىنى قوغــداش يولىــدا دادىســىنىڭ ھۆرمىتنــى ئاي
پىداكارلىــق كۆرســەتكەنلىكىگە ھەيــران قالمــاي تۇرالمايمىــز. دېمــەك، دەســلەپكى ئــەۋالد 
ــى ۋە  ــاداقىتى، پىداكارلىق ــان س ــە بولغ ــا ۋە پەيغەمبىرىگ ــا، كىتابىغ ــۇلمانلىرىنىڭ دىنىغ مۇس

جاســارىتى شــۇ دەرىجىــدە يۈكســەك ۋە ئاڭلىــق ئىــدى. 

ئەينــى چاغــدا، زەيــد ئىبنــى دەســىنە ئىســىملىك بىــر ســاھابىگە »ســېنى ھازىــر قەتــل 
ــڭ  ــېنى ئەھلى-ئەۋالدىڭنى ــپ، س ــى قىلى ــى قەتل ــدا مۇھەممەدن ــەر ئورنۇڭ ــز؛ ئەگ قىلىمى
يېنىغــا قويۇۋېتىشــقا توغــرا كەلگەنــدە، قانــداق قىالتتىــڭ؟« دېيىلگەنــدە، ئــۇ زات قاتتىــق 
ــم  ــڭ جېنى ــار، مى ــم ب ــر جېنى ــڭ بى ــۇ مېنى ــەن: »ھېلىغ ــاۋازى بىل ــۈن ئ ــپ، پۈت غەزەپلىنى
بولــۇپ، ھەممــە جېنىــم قۇربــان بولغاندىمــۇ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ بىــر تــال مويىغا 
زىيان-زەخمــەت يېتىشــىنى، بولۇپمــۇ مېنىــڭ ئورنۇمغــا چۈشــۈپ قېلىشــىنى ئەســال ۋە قەتئىي 
ــۇنىڭدەك  ــان. ش ــا قويغ ــاداقىتىنى ئوتتۇرىغ ــۇپ، س ــېھىت بول ــەن ۋە ش ــەن« دېگ خالىمايم
ســەئد ئىبنــى رەبــى، ئابدۇلــالھ ئىبنــى جەھــش، ســۈمەييە ۋە نۇســەيبە قاتارلىــق نۇرغــۇن 
ســادىق قەھرىمــان ئابىدىلىرىنىــڭ پىداكارلىقــى تارىخىــي كىتابــالردا تىلالرغــا داســتان بولــۇپ 

كەلمەكتــە.

شــۇنداق، مانــا كۈنىمىــزدە مەزكــۇر روھ ۋە ئىــدراك ســىڭگەن، پىداكارلىق ئېڭىغا مەنســۇپ 
بىــر تۈركــۈم ئاۋانگارتــالر يېتىلمــەي تۇرۇپ، بېشــىمىزدىكى بۇ زۇلــۇم ۋە خورلــۇق كەتمەيدۇ. 
ــڭ  ــەن پاالكەتلەرنى ــىغا كەلگ ــرى بېش ــىردىن بې ــە ئەس ــر قانچ ــۇ بى ــڭ ب ــالم ئالىمىنى ئىس
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ــق  ــش ۋە پىداكارلى ــان بېرى ــدا قۇرب ــۇلمانالرنىڭ دەۋا يولى ــز مۇس ــلىدە بى ــى، ئەس ھەممىس
كۆرســىتىش روھــى يېتىلمىگــەن خــام ئــەرۋاھ كىشــىلەردىن بولــۇپ قالغانلىقىمىزدىــن بولغــان. 
ــىزلىككە  ــىزلىككە، ئادالەتس ــى تەڭس ــالم تۇپراقلىرىدىك ــەن ئىس ــالردا ئومۇم ــى چاغ كېيىنك
ــا  ــن بۇالرغ ــدى، لېكى ــۇ بول ــۇپ كەلگەنم ــرى بول ــىلىق ھەرىكەتلى ــپىي قارش ــى نىس قارش
ــۇل  ــا ئۇسس ــمەننىڭ دېپىغ ــەي دۈش ــمى بىلىپ–بىلم ــۆپ قىس ــڭ ك ــك قىلغانالرنى يېتەكچىلى
ــىغا  ــپ چىقىش ــڭ كېلى ــقۇنلۇق ھەرىكەتلىرىنى ــمى ئاش ــر قىس ــە بى ــا، يەن ــان بولس ئوينىغ
ســەۋەب بولــۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ، شــۇنداقال پۈتــۈن مۇســۇلمانالرنىڭ شــەنىگە داغ تەگكــۈزدى. 
ــەم ۋە  ــەرۋا، بىغ ــەن بىپ ــۇلمانلىرىمىز تامام ــۇن مۇس ــە نۇرغ ــۇق يەن ــۇ تۇرۇغل ــەت ب ھەقىق
دەرتســىزدۇر. ئــۇالر ھاياتىــدا بىــر قېتىــم بولســىمۇ دىنــى، ۋەتىنــى ۋە مىللىتــى ئۈچــۈن 
ئاچلىــق، سۇســىزلىق دەردى چېكىــپ باقمىغــان، يۇرتىنــى، ئائىلىســىنى نەپســىدىن ئالدىنقــى 
ئورۇنــدا قويــۇپ باقمىغــان، ئۆتكۈنچــى ۋە قىســقا مۇددەتلىــك بىــر قىســىم قىيىنچىلىــق ۋە 

ــەرۋا ناتەۋانــالردۇر.  مۇشــەققەتلەر ئالدىــدا ســىناقتىن ئۆتەلمىگــەن، خــام روھ ۋە بىپ

ــۇپ،  ــى قوي ــۈن ئارزۇ-ئارمانلىرىن ــڭ پۈت ــۇرۇن ئۆزلىرىنى ــن ب ــق ھەممىدى پىداكارلى
ــدە  ــان دەرىجى ــۇپ كېتەلەيدىغ ــاللىقىنى ئۇنت ــڭ خۇش ــاللىقى ئۈچــۈن ئۆزىنى ــڭ خۇش ئومۇمنى
ــداق پىداكارلىــق دەۋاســى  ــدۇ. ئەكســىچە، ھەرقان ــەت تاپى ــەن كامال يېتىلگــەن روھــالر بىل

ــۆلەتتۇر.  ــاختا س ــارەت س ــتىن ئىب ــەق قىلىش ــى ئەخم ــق ۋە خەلقن ئالدامچىلى

پىداكارلىــق ھەرقانــداق بىــر دەۋا مەنســۇبىنىڭ ئــەڭ مۇھىــم خۇسۇســىيەتلىرىدىن بىرىدۇر. 
پىداكارلىقنــى باشــتىال ئۆزىنىــڭ ئاساســلىق غايىســى قىلمىغــان كىشــىلەر قەتئىــي دەۋا ئادىمــى 
ــەۋداالنمىغان  ــا س ــدە دەۋاغ ــي مەنى ــى ھەقىقى ــان ياك ــى بولمىغ ــدۇ. دەۋا ئادىم بواللماي
ــز  ــدۇ. شــۇنداق، بى ــى بولماي ــۈك نەتىجــە كۈتكىل ــان ئىشــىدىن ئۈنۈمل ــىلەرنىڭ قىلغ كىش
كېــرەك بولغانــدا مېلىنــى، جېنىنــى، ئەھلى–ئەۋالدىنــى ماقام–مەنســەپ ۋە شان–شــەرىپىنى، 
ــەن  ــۈل بەرگ ــىنىپ كۆڭ ــۆزى ئىش ــى ئ ــق ئارزۇ–ئارمانلىرىن ــق دۇنيالى ــۇنىڭدەك بارلى ش
ــا  ــە يېتەلەيدىغانلىقىغ ــىپ، مەنزىلگ ــڭ داۋان ئېش ــان قىالاليدىغانالرنى ــۈن قۇرب ــى ئۈچ دەۋاس

ئىشــىنىمىز. 

ئەينــى ۋاقىتتــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مەككىــدە ئىســالم دەۋىتىنــى باشــلىغان چېغىــدا، 
باشــتا ئۆزىدىــن باشــالپ دەۋاغا كۆڭــۈل بەرگــەن پۈتــۈن مۇئمىنلەرنىــڭ قەلبىــدە پىداكارلىق 
روھىنــى ســىڭدۈرگەن. ئالىدىغــان بولســاق، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ دەســلەپكى ئايالــى 
ھەزرىتــى خەدىچــە ئانىمىــز ئۆزىنىــڭ پۈتــۈن مال–مۈلكىنــى دەۋا يولىــدا ســەرپ قىلغــان. 
ــان  ــرى بولغ ــن بى ــەڭ زەردار بايلىرىدى ــڭ ئ ــۇرۇن مەككىنى ــز خەدىچــە ئىســالمدىن ب ئانىمى
بولســىمۇ، لېكىــن ۋاپــات بولغانــدا كېپەنلىــك قىلغــۇدەك ئىمكانىيىتــى قالمىغانلىقــى مەلــۇم. 

كۈنىمىزدىكــى دەۋا ســاھىبلىرىمۇ، داۋاملىــق ئــەڭ يۇقىــرى پەللىىنــى قولدىــن بەرمىگــەن 
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ــە شــۇ ســاھابى كىرامــالر تەرىپىدىــن ئۈلگــە قىلىنغــان مەزكــۇر يۈكســەك پىداكارلىــق  ئەن
ــى ئونتۇماســلىقى  ــۇر ئىكەنلىكىن ــدا ماياكالشتۇرۇشــقا مەجب ــات يولى ــڭ ھاي ــى ئۆزلىرىنى ئېڭىن

الزىــم. 

قاچانكــى بىــزدە ئۆزلىرىنىــڭ قۇتۇلۇشــىنى باشــقىالرنىڭ قۇتۇلىشــىغا تەقدىــم قىالاليدىغــان، 
باشــقىالرنىڭ ئىســتىقبالى ۋە خۇشــاللىقى ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ دۇنيالىــق مەنپەئەتىنــى 
ــى  ــي مەپكۇرىس ــى روھى ــۈن ھال–ھەرىكىتىن ــان، پۈت ــان قىالاليدىغ ــەي قۇرب ئىككىلەنم
بىلــەن جىپسىالشــتۇرۇپ، پۈتــۈن ئىنســانىيەتكە قۇچــاق ئاچااليدىغــان پىــداكار ۋە شــەپقەت 
ئابىدىلىــرى كۆپلــەپ يېتىلگەنــدە، ئاندىــن بىزنىــڭ شــۇ بىــر قانچــە ئەســىرلىك چېكىنىــش، 
چۈشــكۈنلۈك ۋە خار–زەبۇنلۇقتىــن ئىبــارەت تىراگېدىيەلىــك ئەلەملىرىمىــز تېنىــدۇ؛ بەلكىــدە 
ــە ئــۆز مەركىزىگــە قايتىــدۇ. شــۇ چاغــدا ئاندىــن بۇنچــە ۋاقىتتىــن  ــا قايتىدىــن يەن دۇني

ــدۇ.  ــەد كۆتۈرى ــدە ق ــر ئابى ــەك بى ــا ئۆرن ــاۋارە روھالرغ ــان ئ ــا قالغ ــرى زاۋاللىقت بې

بىزنىــڭ داۋاملىــق توختىلىدىغىنىمىــز، باشــقىالرنى ياشــىتىش ئۈچــۈن ئۆزلىرىنىــڭ جېنىنــى 
ــى  ــدا قەلب ــقان، دەۋا يولى ــدە چوڭقۇرالش ــان دەرىجى ــم قىالاليدىغ ــالپ تەقدى ــى قول ئىكك
ــەركىلىرى  ــر دۋەر س ــداق بى ــچ قان ــوقىدىغان، ھې ــق« دەپ س ــەمىمىيەت ۋە ۋاپادارلى »س
ــىدۇر.  ــەپ يېتىلىش ــاھىبلىرىنىڭ كۆپل ــتۈن روھ س ــان ئۈس ــىپ كېتەلمەيدىغ ــن ئېش ئۇالردى
ئۇالرنىــڭ يېتىلىــپ بارلىققــا كېلىشــى ئالدىنــى ئالغىلــى بولمايدىغــان شــۇنداق بىــر كۈچلــۈك 
ــى  ــر ئەزاس ــەر بى ــڭ ھ ــى، ئۇالرنى ــى كېرەكك ــى قوزغىش ــەپەرۋەرلىك توپان ــۇن ۋە س دولق
ــى،  ــە ئايلىنىش ــش مەركىزىگ ــپ قىلى ــە جەل ــقىالرنى ئۆزىگ ــۇن، باش ــا بولس ــەردە بولس قەي
كىــم بولســا بولســۇن ئــۇ رەببانىيلــەر قوشــۇنىغا قېتىلىــش ئىشــتىياقى بىلــەن پۇچۇلىنىــپ 

ــرەك.  ــى كې تۇرۇش

 ئــۇالر شــۇنداق ھەقىقىــي پىــداكار رەببانىيالركــى، نام-شــۆھرەتنىڭ نېمىلىكىنــى، ماقــام–
مەنســەپنىڭ لەززەتلىــك ســېزىمىنى ئۆزلىــرى ئىشــىنىپ كۆڭــۈل بەرگــەن دەۋانىــڭ يالقونلــۇق 
ــۇالر  ــالردۇر. ئ ــۆزۈك روھ ــاپ ۋە س ــان س ــالپ، تازىالنغ ــدۈرۈپ تاش ــەن كۆي ــى بىل تەپت
ئۆزلىرىنىــڭ قەلبىدىكــى »مەنلىــك« تۇيغۇلىرىنــى شــامدەك ئېرىتىــپ، ئىخــالس، ســەمىمىيەت 
ۋە ســاداقەت نۇرىــدا جۈملــە جاھاننــى يورۇتىۋەتكــەن تەقدىردىمــۇ، بۇنىڭــدا ئۆزىنىــڭ زەررە 
قــەدەر ھەسسىســى بارلىقــى چۈشــىگىمۇ كىرىــپ قالمايــدۇ. ئــۇالر داۋاملىــق: »يــول ياســاش 
ــن، مول-ھوســۇل  ــۈرۈش باشــقىالرغا، ئەمگــەك ۋە تىرىشــچانلىق بىزدى ــە، راھــەت ي بىزگ
ــەن ھەرىكــەت قىلىــدۇ. مېنىڭچــە ئۇالرنىــڭ  ۋە نەتىجــە باشــقىالرغا...« دېگــەن ئــاڭ بىل
بــۇ ئۆزگىچــە ئاالھىدىلىكلىرىنــى بــۇ بىــر قانچــە قــۇر ســۆزلەر بىلــەن ئىپادىلــەپ بولــۇش 

مۇمكىــن بولمىســا كېــرەك! 

ــان  ــىتىدە، پىالنالنغ ــۇزۇش مەقس ــى قۇتق ــۇكى، ئومۇمن ــىلە ش ــم مەس ــر مۇھى ــە بى يەن
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ــاس  ــىز ۋە توغم ــالر نەتىجىس ــەك ۋە پىالن-پروگرام ــە ھەرىكــەت، يەككــە ئەمگ يەكك
ــس– ــى ھې ــەم قەلبىدىك ــرى، ھ ــىدىكى ئوي-پىكىرلى ــلەرنىڭ كاللىس ــدەك، شەخس قالغىنى
ــمەي  ــەن پۈتۈنلەش ــالر بىل ــر ۋە پىالن ــپ پىكى ــر كوللېكتى ــقان بى ــرى سىسىتېمىالش تۇيغۇلى
تــۇرۇپ، پائــال تەســىرى كۈچكــە ئىگــە بواللمايــدۇ، جەمئىيەتنــى، شــۇنداقال ئىنســانالرنىڭ 
ــدۇرۇش  ــقىالرنى قۇتۇل ــۇنداق، باش ــدۇ. ش ــپ رول ئوينىيالماي ــتە ئاكتى ــى ئۆزگەرتىش ئېڭىن
ــالن  ــداق پى ــۇش ئۈچــۈن تۈزۈلگــەن ھەرقان ــۇرۇپ، قۇتۇل ــاي ت ئاساســلىق نىشــان قىلىنم
ــنى  ــى قۇتۇلدۇرۇش ــۇنىڭدەك ئۆزىن ــدۇ. ش ــل قالى ــى غورىگى ــڭ نەتىجىس ۋە پىروگرامالرنى
ــى  ــتىقبال يول ــە ئىس ــۇپ، مىللەتك ــى بول ــڭ، قۇتقۇزغۇچ ــول ئالغانالرنى ــپ ي ــەت قىلى مەقس

ــدۇ.  ــى بولماي ــەن قارىغىل ــەنچ بىل ــۇ ئىش ئاچااليدىغانلىقىغىم

ــم  ــان مۇھى ــى بەلگىلەيدىغ ــڭ ھال–ھەرىكىتىمىزن ــى، بىزنى قىسقىســى، ياشــىتىش قىزغىنلىق
ــق  ــەر قېتىملى ــڭ ھ ــۇش بىزنى ــاالھىيەتلىك بول ــە س ــر خىزمەتك ــداق بى ــدۇر. بۇن ئامىل
ــەن  ــى بىل ــەكرات ئاچچىق ــڭ س ــى، ئۆلۈمنى ــۇ قەدەرك ــا ش ــزدۇر. ھەتت ــۇ ۋە دەردىمى قايغ
جــان تالىشــىۋاتقاندىمۇ، باشــقىالرنى ياشــىتىش ئۈچــۈن، قىلچــە ئەلــەم ھېــس قىلماســلىقىمىز، 
ــەن  ــق بىل ــەۋدا ۋە قىزغىنلى ــەك س ــۇ يۈكس ــتىن تېخىم ــەك ھېرس ــەڭ يۈكس ــدا ئ ــۇ يول ب
ھەقتائاالنىــڭ رازىلىقىنــى چىقىــش قىلىشــتىن باشــقا ھەرقانــداق ســەۋدا شــەربىتىگە مەســتانە 

ــم.  ــلىقىمىز الزى بولماس

ــەن  ــۇپ كەتك ــەن ئۇنت ــى تامام ــڭ پاراۋانلىقىن ــداكارالر ئۆزلىرىنى ــي پى ــرا، ھەقىقى توغ
ســەۋدايى ئاشــىقالردۇر. پىداكارلىــق ئۇالرنىــڭ روھىــي ئالىمىــدە يېتىلگــەن گۈل–گۈلىســتان 
ــۇالر  ــدۇر. ئ ــەر گۈلزارى ــڭ نېلۇپ ــۈل بېغىنى ــڭ كۆڭ ــق ئۇالرنى ــدۇر. پىداكارلى ــرەم بېغى ئى
ــىتىش  ــقىالرنى ياش ــۇالر باش ــدۇ. ئ ــىنا بولماي ــە ئاش ــۇ، ھىدىگ ــىل بولغاندىم ــلىگە ۋاس ۋەس
ئارزۇســى بىلــەن كۆيــۈپ كــۈل بولغاندىمــۇ، شــامغا ئوخشــاش باشــقىالرغا ئۈمىــد چىرىغــى 
ــە  ــى گۈل–چىمەنگ ــب بېغىن ــپ، قەل ــى ئېقىتى ــاللىق يېش ــەن خۇش ــتىياقى بىل ــۇش ئىش بول

ــدۇ.  ــال ۋاز كەچمەي ــن ئەس ــدۈرۈش ئۈمىدىدى پۈركەن
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ھاياتلىــق يولىــدا مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــنىڭ، جۈملىدىــن جىســمانىي ۋە روھىــي 
ــي ســاغالم كىشــىلىك يېتىلدۈرۈشــنىڭ ئاچقۇچــى ئۆزىگــە ئىشىنىشــتىن  كېســەللىكلەردىن خالى
ئىبارەتتــۇر. شــۇنىڭدەك، دىــن ۋە مىللــەت دەۋاســىنىڭ غەلىبــە قىلىشــى ئۈچــۈن، دەۋا يولىدا 
ــا نىســبەتەن  ــەت قىلىۋاتقانالرغ ــر تەشــكىالت سايىســى ئاســتىدا خىزم ــر ســەپ ياكــى بى بى

ــە. ــە ئىگ ــم ئەھمىيەتك ــن مۇھى ــى ئىنتايى ــەنچنىڭ رول ئىش

ئىشــىنىش ياكــى ئىشــەنچنىڭ ئىســالمدىكى دائىرىســى ناھايىتــى كــەڭ، مەنىســى ئىنتايىــن 
ــىنىش،  ــە ئىش ــىنىش، ئۆزىگ ــا ئىش ــالھ تائاالغ ــى ئال ــىلەن، ياراتقۇچ ــۇ مەس ــۇر. ب چوڭق
رەھبەرلەرگــە ئىشــىنىش، دەۋاغــا ئىشــىنىش... دېگەنــدەك نۇرغــۇن ســاھەلەرنى ئــۆز ئىچىگــە 

ئالىــدۇ. 

ــىنىڭ  ــلىك ئىشىنىش ــقا تېگىش ــالردا بولۇش ــەت قىلىۋاتقان ــدا خىزم ــتا، دەۋا يولى ــۇ ئاساس ب
ــدۇ:  ــقا بولى ــدەك خۇالسىالش ــى تۆۋەندىكى تۈرلىرىن

ئالالھ تائاالغا ئىشىنىش:   -1

ــىغا  ــەت دەۋاس ــەن ۋە مىلل ــن، ۋەت ــى دى ــز، ئۆزىن ــىنىش دېگىنىمى ــا ئىش ــالھ تائاالغ ئال
ئاتىغــان ھــەر بىــر مۇســۇلمان، »پۈتــۈن خااليىــق ســاڭا بىــر پايــدا يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن 
ــر پايــدا يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىغــا،  يېغىلســىمۇ ئالــالھ تەقدىــر قىلغــان نەرســىدىن باشــقا بى
يەنــە پۈتــۈن خااليىــق ســاڭا بىــرەر زىيــان يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن يېغىلســىمۇ ئالــالھ تەقدىــر 
ــۈن  ــڭ پۈت ــالھ تائاالنى ــا«، ئال ــان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىغ ــقا زىي ــىدىن باش ــان نەرس قىلغ
پادىشــاھالرنىڭ پادىشــاھى ۋە ھەممــە ئىشــنىڭ ئۇنىــڭ ئىلكىــدە ئىكەنلىكىگــە، ئالــالھ تائــاال 
خالىغــان كىشــىنى ئەزىــز قىلىدىغانلىقىغــا، خالىغــان كىشــىنى خــار قىلىدىغانلىقىغــا، ھەممە ئادەم 

ھمىيىتى
شەنچنىڭ ئە

ولىدا ئى
دەۋا ي

ئابدۇلئەھەد ئۇجات ئۆزلەشتۈرگەن د. مەجدى ھىاللى
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يالغــۇز تاشــالپ قويســىمۇ، ئالــالھ تائاالنىــڭ ھەرگىزمــۇ يالغــۇز تاشــالپ قويمايدىغانلىقىغــا 
ــى  ــە شــۇنداق ئىشىنىشــىنىڭ مۇھىملىقىن ــدۇ. ئەن ــەپ قىلى ــن ئىشىنىشــىنى تەل ــن قەلبىدى چى
ــم ئەلەيھىسســاالم  ــا ئەلەيھسســاالم، ئىبراھى ــان مۇس ــرى قىلىنغ ــدە زىك ــان كەرىم ــز قۇرئ بى

ــز.  ــڭ قىسســىلىرىدىن كۆرۈۋاالاليمى ــق پەيغەمبەرلەرنى قاتارلى

ــانىڭ  ــدۇ: »مۇس ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــالھ قۇرئ ــى ئال ــان بولســاق، جاناب ئالىدىغ
ــلىككە  ــڭ زىيانكەش ــن، ئۇنى ــانى ئېمىتكى ــى: »مۇس ــەن بىلدۈردۇقك ــام بىل ــىغا ئىلھ ئانىس
ــىغا(  ــل دەرياس ــى نى ــا )يەن ــېلىپ( دەرياغ ــاندۇققا س ــاڭ، ئۇنى)س ــىدىن قورقس ئۇچرىش
تاشــلىغىن، ئۇنى)ھــاالك بوالرمىكىــن دەپ( قورقمىغىــن، )ئۇنىــڭ پىراقىدىــن( قايغۇرمىغىــن، 

ــز«.]1] ــن قىلىمى ــى پەيغەمبەرلەردى ــز ۋە ئۇن ــۇم قايتۇرىمى ــاڭا چوق ــى س ئۇن

ئىبنــى قەييىــم رەھىمەھۇلــالھ بــۇ ئايەتنىــڭ تەپســىرى ھەققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: مۇســا 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئانىســىنىڭ مۇســا ئەلەيھىسســاالمنى ئىككىلەنمــەي دېڭىزغــا ئېتىشــى بــۇ 
پەقــەت ئۇنىــڭ ئالــالھ تائاالغا بولغــان ئىمانىنىــڭ مۇكەممەللىكــى ۋە قەتئىي ئىشــەنگەنلىكىنىڭ 
ناماياندىســىدۇر. ئەگــەر، ئۇنىــڭ ئالالھقــا بولغــان ئىمانــى قەتئىــي ۋە ئىشەنچىســى كامىــل 
بولمىغــان بولســا ئىــدى، ئۆزىنىــڭ يــۈرەك پارىســى ئوغلىنــى دولقۇنــالپ تۇرغــان دېڭىــز 

قاينىمىغــا تاشــلىمىغان بوالتتــى. 

ئــۆز ۋاقتىــدا، پىرئــەۋن ۋە ئۇنىــڭ قوشــۇنى مۇســا ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنىڭغــا ئەگىشــىپ 
ــدە،  ــتاپ كەلگەن ــا قىس ــز بويىغ ــالپ، دېڭى ــى قوغ ــرائىل ئوغۇللىرىن ــان ئىس ــا چىقق يولغ
ــۇم  ــە چوق ــۇنى( بىزگ ــڭ قوش ــەۋن ۋە ئۇنى ــى پىرئ ــۇالر: )يەن ــرى: »ئ ــرائىل ئوغۇللى ئىس

ــدى.]2] ــدى« دې ــىۋالىدىغان بول يېتىش

ــەن  ــەنچ بىل ــان ۋە ئىش ــى ئىم ــان، قەلب ــۇرۇپ ئالغ ــي تاپش ــن ۋەھى ــن، رەببىدى  لېكى
تولغــان ئالالھنىــڭ پەيغەمبىــرى ھەزرىتــى مۇســا ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىــڭ ياردىمــى چوقــۇم 
كېلىدىغانلىقىغــا مۇتلــەق ئىشــەنگەنلىكى ئۈچــۈن ئۇالرنــى تىنچالنــدۇرۇپ، مۇنــداق دېگــەن 
ئىــدى: »ئۇنــداق بولمايــدۇ )يەنــى ھەرگىــز يېتىشــەلمەيدۇ( رەببىــم ھەقىقەتــەن مــەن بىلەن 
بىللــە، مېنــى )قۇتۇلــۇش يولىغــا( باشــاليدۇ«.]3] پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم 
ۋە ئــۇ تەربىيلــەپ يېتىلدۈرگــەن ســاھابە كىرامالرنىــڭ ھايــات ئىزلىرىغــا قارايدىغان بولســاق، 
ــى  ــل ئىكەنلىكىن ــەك ۋە كامى ــەدەر يۈكس ــە ق ــى ن ــان ئىشەنچىس ــا بولغ ــڭ ئالالھق ئۇالرنى

كۆرۈۋاالاليمىــز. 

ــەن  ــرى بىل ــۇ بەك ــى ئەب ــاالم ھەزرىت ــەر ئەلەيھىسس ــا پەيغەمب ــى ۋاقىتت ــىلەن: ئەين مەس
ــرىكلىرىنى  ــە مۇش ــڭ مەكك ــدا، ئۇالرنى ــا چىققان ــاراپ يولغ ــە ق ــە مۇنەۋۋەرەگ ــە مەدىن بىرگ
بىخۇدالشــتۇرۇش ئۈچــۈن غــارى ســەۋرىگە بېرىــپ بىــر قانچــە كــۈن ســاقالپ تۇرۇشــىغا 
ــە  ــڭ ئېغىزىغىچ ــالپ غارنى ــز قوغ ــرىكلىرى ئى ــە مۇش ــنادا مەكك ــۇ ئەس ــەن. ب ــرا كەلگ توغ

]1] قەسەس سۈرىسى، 7-ئايەت.
]2] شۇئەرا سۈرىسى، 61-ئايەت.

]3] شۇئەرا سۈرىسى، 62-ئايەت.
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يېقىنــالپ كېلىــدۇ. ھەزرىتــى ئەبــۇ بەكــرى شــۇ چاغدىكــى ئۆزىنىــڭ ئەھۋالــى ۋە پەيغەمبــەر 
ــۆزلەپ  ــى س ــەدەر چوڭقۇرلۇقىن ــە ق ــىنىڭ ن ــان ئىشەنچىس ــا بولغ ــاالمنىڭ ئالالھق ئەلەيھىسس
مۇنــداق دەيــدۇ: »مــەن پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم بىلــەن غــاردا ئىدىــم، 
ــڭ  ــي ئالالھنى ــۆرۈپ: ئى ــى ك ــرىكالرنىڭ پۇتلىرىن ــەن مۇش ــزدەپ كەلگ ــى ئى ــەن بىزن م
ئەلچىســى ئۇالرنىــڭ بىــرى ئىككــى پۇتىنىــڭ ئۇچىغــا شــۇنداقال قارىســا بىزنــى كــۆرۈپ 
قالىــدۇ، دېدىــم. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مــاڭا »ئىــي ئەبۇبەكــرى ئۈچىنچىســى ئالــالھ 
بولغــان ئىككــى ئادەمگــە بولغــان گۇمانىــڭ قانــداق؟ دېــدى«.]1] ئەھــزاب ئۇرۇشــىدىمۇ 
ــڭ  ــن ئۇالرنى ــەن. لېكى ــە دۇچ كەلگ ــۇق خەتەرگ ــدە قورقۇنچل ــلەپكى قەدەم ــەر دەس مۇئمىنل
ئالالھقــا بولغــان چوڭقــۇر ئىمانــى ۋە قەتئىــي ئىشەنچىســى ســەۋەبلىك دۈشــمەن چېكىنىــپ 
قايتىشــقا مەجبــۇر بولغــان. ئالالھقــا ھەقىقىــي ئىمــان ئېيتقــان قەلىبلــەر مۇشــۇنداق قورقۇنچ 
ۋە خەتەرگــە يولۇققاندىمــۇ ھــۇزۇر ۋە ئەمىنلىــك ھېــس قىلىــدۇ. جانابــى ئالــالھ ئۇالرنىــڭ 
بــۇ ئاالھىدىلىكىنــى تەرىپلــەپ قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: »مۇئمىنلــەر ئىتتىپاقداش 
قوشــۇننى كۆرگــەن چاغــدا: »بــۇ )يەنــى قېيىــن ئەھۋالــدا قالغانــدا دۈشــمەن ئۈســتىدىن 
غەلىبــە قىلىــش( ئالــالھ ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىــرى بىزگــە ۋەدە قىلغــان ئىشــتۇر. ئالــالھ ۋە 
ئۇنىــڭ پەيغەمبىــرى راســت ئېيتتــى« دېيىشــتى. )بــۇ ئىــش( ئۇالرنىــڭ )ئالالھقــا بولغــان( 

ــا بولغــان( بويسۇنۇشــىنى تېخىمــۇ كۈچەيتتــى«.]2] ئىمانىنــى ۋە )ئالالھنىــڭ بۇيرۇقلىرىغ

ــم  ــان كەرى ــالنغاندا، قۇرئ ــە ئاساس ــڭ رىۋايىتىگ ــۇ ئەنھۇمانى ــاس رەزىيەلالھ ــى ئابب ئىبن
ئــال ئىمــران سۈرىســى 173-ئايەتتــە بايــان قىلىنغــان: »بىزگــە ئالــالھ كۇپايــە، ئالــالھ 
ــاالم  ــم ئەلەيھىسس ــا ئىبراھى ــى ۋاقىتت ــۆزنى ئەين ــەن س ــي!« دېگ ــى ھامى ــەن ياخش نېمىدېگ
نەمــرۇد ۋە ئۇنىــڭ ياردەمچىلىرىگــە قارشــى ئېيتقىنىــدەك، پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالممۇ »قۇرەيشــلەر ســىلەرگە قارشــى قوشــۇن توپلىــدى، ئۇالردىــن قورقــۇڭال« 

دېگۈچىلەرنىــڭ ســۆزىگە قارشــى ئېيتقــان، دېيىلىــدۇ. 

يۇقىرىقــى ئايــەت ۋە ھەدىســلەردىن، ئالالھنىــڭ ياردىمــى ۋە نۇســرىتىنىڭ نۇرغــۇن ســىناق 
ۋە ئىمتىھانالردىــن كېيىــن كېلىدىغانلىقىنــى روشــەن كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ. 

2-ئالالھنىڭ ياردىمىگە ئىشىنىش: 

ھەرقانــداق بىــر مۇســۇلمان، بولۇپمــۇ دەۋا يولىدىكــى ھەر بىر كىشــى ۋاقىتنىــڭ قانچىلىك 
ــك  ــىلىقى قانچىلى ــڭ قارش ــل كۈچلەرنى ــى باتى ــە قارش ــەزەر، ھەقق ــي ن ــىدىن قەتئى ئۆتۈش
كۈچەيســە كۈچەيســۇن، ھامــان بىــر كۈنــى ئالالھنىــڭ ياردىمــى چوقــۇم كېلىدىغانلىقىغــا ۋە 
بــۇ دەۋانىــڭ كۈچىيىــپ غەلىبــە قىلىدىغانلىقىغــا چىــن قەلبىدىــن ئىشــىنىدۇ. چۈنكــى ھەقنىــڭ 
باتىــل ئۈســتىدىن غەلىبــە قىلىدىغانلىقــى ۋە جانابــى ئالالھنىــڭ مۇئمىــن بەندىلەرگــە ھامــان 
ــان  ــە قۇرئ ــۇ ھەقت ــەت. ب ــر ھەقىق ــان بى ــپ بولغ ــن يېزىلى ــى ئەزەلدى ــاردەم قىلىدىغانلىق ي
كەرىمــدە نۇرغــۇن ئايــەت زىكىــر قىلىنغــان: »بىــز لەۋھۇلمەھپــۇزدا )ئەزەلــدە( يازغاندىــن 

]1] بىرلىككە كەلگەن ھەدىس.
]2] ئەھزاب سۈرىسى، 22-ئايەت.
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كېيىــن، )داۋۇدقــا نازىــل قىلىنغــان( زەبــۇردا زېمىنغــا )يەنــى جەننــەت زېمىنغــا( ھەقىقەتــەن 
ــڭ  ــى ئالالھنى ــازدۇق«]1]. »كىمك ــدۇ دەپ ي ــلىق قىلى ــم ۋارىس ــى بەندىلىرى ــڭ ياخش مېنى
دىنىغــا يــاردەم بېرىدىكــەن، ئەلۋەتتــە ئالــالھ ئۇنىڭغــا يــاردەم بېرىــدۇ، ئالــالھ ئەلۋەتتــە 
ــم  ــڭ پەيغەمبەرلىرى ــەن ۋە مېنى ــا(: »م ــۇر«]2]. »ئالــالھ )لەۋھۇلمەھپۇزغ ــۇر، غالىبت كۈچلۈكت

ــازدى«]3]. ــە قىلىمىــز« دەپ ي چوقــۇم غەلىب

»شــەك شۈبھىســىزكى، بىــز پەيغەمبىرىمىزگــە، مۇئمىنلەرگــە ھاياتىــي دۇنيادا ۋە )پەرىشــتە، 
ــالر  ــان( گۇۋاھچى ــۇۋاھ بولىدىغ ــە گ ــڭ ئەمەللىرىگ ــن بەندىلەرنى ــەر ۋە مۇئمىنلەردى پەيغەمب
ھازىــر بولىدىغــان كۈنــدە ئەلۋەتتــە يــاردەم بېرىمىــز«.]4] »ئالــالھ ئىچىڭالردىكــى ئىمــان 
ئېيتقــان ۋە ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــان كىشــىلەرگە، ئۇالردىــن بــۇرۇن ئۆتكەنلەرنــى زېمىندا 
ھۆكۈمــران قىلغانــدەك، ئۇالرنىمــۇ چوقــۇم ھۆكۈمــران قىلىشــىنى، ئــۇالر ئۈچــۈن تاللىغــان 
ــا  ــىنى ئامانلىقق ــڭ قورقۇنچىس ــنى ۋە ئۇالرنى ــپ بېرىش ــتەھكەم قىلى ــۇم مۇس ــى چوق دىنىن

ئايالنــدۇرۇپ بېرىشــنى ۋەدە قىلــدى«.]5] 

ــدە  ــڭ قەلبى ــر مۇئمىننى ــداق بى ــدەك، ھەرقان ــا قويۇلغىنى ــەردە ئوتتۇرىغ ــۇر ئايەتل مەزك
ــڭ  ــۇ مۇئمىننى ــى، ش ــا ئىشىنىش ــاردەم قىلىدىغانلىقىغ ــۇم ي ــڭ چوق ــى ئالالھنى ــا قارش باتىلغ
ــى  ــدۇ. خاتىرجەملىكىن ــادە قىلى ــارىتىنى زىي ــدۈرۈپ، جاس ــى كۈچلەن ــى ئىمانىن قەلبىدىك

ــدۇ.  ــەۋرچانلىقىنى چىڭىتى ــۇرۇپ، س ئاش

ــەت  ــتىدىكى ئەزىي ــۇلمانالرنىڭ ئۈس ــۇ، مۇس ــۇ ئەنھ ــەرت رەزىيەلالھ ــى ئ ــاب ئىبن خەبب
ــەپ  ــنى تەل ــا قىلىش ــاالمنىڭ دۇئ ــەر ئەلەيھىسس ــۈن پەيغەمب ــى ئۈچ ــڭ يېنىكلىش ۋە زۇلۇمنى
قىلغانــدا، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ســىلەردىن ئىلگىرىكــى ئۈممەتلــەردە 
ــۈپ بېشــى ئىككــى  ــپ تاشــلىنىپ، ھــەرە كەلتۈرۈل ــورەك كولىنى ــە ئ ــەزى كىشــىلەر يەرگ ب
پارچــە قىلىــپ تىلىناتتــى. بــۇ قىيىــن قىســتاق ۋە ئازابــالش ئۇالرنــى دىينىدىــن توســاپ 
قااللمايتتــى. يەنــى، گۆشــىنىڭ ئاســتىدىكى ئۇســتىخان بىلــەن نېرۋىلىــرى تۆمــۈر تارغــاق 
بىلــەن تارىالتتــى، بــۇ قىيناشــمۇ ئۇالرنــى دىينىدىــن توســاپ قااللمايتتــى، ئالــالھ بىلــەن 
قەســەمكى، ئالــالھ بــۇ ئىشــنى )دىنىنــى( چوقــۇم تاماملىمــاي قويمايــدۇ، ھەتتاكــى ئۇالققــا 
مىنگــەن يولۇچــى ســانئادىن ھەزرەمەۋتكــە قــەدەر پەقــەت ئالالھتىــن ۋە قويلىرىغــا بۆرىدىــن 
ــراق ســىلەر  ــدۇ، بى ــدا خاتىرجــەم يۈرەلەي ــان ھال ــن قورقمىغ قورقۇشــتىن باشــقا ھېچنېمىدى

ــراپ كېتىســىلەر« دېــدى.]6]  ئالدى

شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىزنىــڭ ۋە دىنىمىزنىــڭ دۈشــمىنى بولغــان كاپىرالرنىــڭ، مۇســۇلمانالرغا 
ــەتلىرى  ــقۇرۇش سىياس ــەت باش ــرى ۋە دۆل ــىيانە زۇلۇملى ــان ۋەھش ــپ بېرىۋاتق ــا ئېلى قارىت

]1] ئەنبىياسۈرىسى، 105-ئايەت.
]2] سۈرە ھەج 40-ئايەتنىڭ بىر قىسمى

]3] سۈرە مۇجادەلە 21-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]4] سۈرە غافىر 51–ئايەت.

]5] سۈرە نۇر 55-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
]6] بۇخارى رىۋايىتى.
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بىزنــى بىئــارام قىلماســلىقى الزىــم. چۈنكــى، ئــۇالر قانچىلىــك ھەددىدىــن ئېشــىپ چوڭچىلىق 
ــالھ  ــە ئال ــۇ ھەقت ــدۇ. ب ــىپ كېتەلمەي ــكەرلىرىدىن ئېش ــڭ ئەس ــەۋن ۋە ئۇنى ــىمۇ پىرئ قىلس
تائــاال مۇســا ئەلەيھىسســاالمغا خىتــاب قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: »ســەن پىرئەۋننىــڭ قېشــىغا 

بارغىــن، ئــۇ ھەقىقەتــەن ھەددىدىــن ئاشــتى«.]1] 

»شۈبھىســىزكى، پىرئەۋن )مىســىر( زېمىنىــدا )زومىگەرلىكتە( ھەددىدىن ئاشــتى، ئاھالىســىنى 
بۆلەكلەرگــە بۆلــۈپ، ئۇالردىــن بىــر تائىپــە )يەنــى بەنــى ئىســرائىل( نــى بــوزەك قىلــدى. 
ــك  ــۈن( تىرى ــېلىش ئۈچ ــە س ــى )خىزمەتك ــۈرۈپ، قىزلىرىن ــى ئۆلت ــڭ ئوغۇللىرىن ئۇالرنى
ــدۇردى، پىرئــەۋن ھەقىقەتــەن بۇزغۇنچىالردىــن ئىــدى«.]2] بــۇ ھەددىدىــن ئېشىشــنىڭ  قال
نەتىجىســى نېمــە بولــدى؟ »پىرئەۋننــى ۋە ئۇنىــڭ قوشــۇنىنى جازالىــدۇق، ئۇالرنــى دېڭىزغا 
ــىدا،  ــنىڭ بېش ــۈرە قەسەس ــاال س ــالھ تائ ــدۇر« ]3]. ئال ــەۋن ئەيىبلەنگۈچى ــلىدۇق، پىرئ تاش
ــرائىل  ــرى ئىس ــل ئىلگى ــون يى ــە ئ ــىدىن نەچچ ــا كېلىش ــاالمنىڭ دۇنياغ ــا ئەلەيھىسس مۇس
ــز  ــەن. »بى ــى بىلدۈرگ ــى بېرىدىغانلىقىن ــۇش ئىمكانىن ــم بول ــە ھاكى ــەر يۈزىگ ــا ي ئەۋالدىغ
ــى  ــز، ئۇالرن ــرادە قىلىمى ــەت قىلىشــنى ئى ــا مەرھەم ــوزەك قىلىنغانالرغ ــدا ب )مىســىر( زېمىنى
ــس  ــە( ۋارى ــڭ )مۈلكىگ ــڭ قەۋمىنى ــەۋن ۋە ئۇنى ــى پىرئ ــنى، ئۇالرن ــچىالردىن قىلىش يولباش
قىلىشــنى ئىــرادە قىلىمىــز. ئۇالرنــى مىســىر زېمىنىــدە كــۈچ قۇۋۋەتكــە ئىگــە قىلماقچىمىــز، 
ــوزەك  ــى ب ــۇالر )يەن ــۇنىغا ئ ــڭ قوش ــا ۋە ئۇالرنى ــرى( ھامانغ ــە، )ۋەزى ــز پىرئەۋنگ بى
ــران  ــىرغا ھۆكۈم ــرائىلنى مىس ــى ئىس ــى بەن ــىنى )يەن ــان نەرس ــن قورقىدىغ ــالر( دى قىلىنغان

ــىتىمىز«]4].  قىلىشــنى( كۆرس

دىــن ۋە مىللــەت ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىۋاتقانالرنىــڭ بــۇ ھەقىقەتكــە ئىشىنىشــى، ئالــالھ 
بىلــەن بولغــان ئاالقىســى ســەۋەبلىك ئۆزىنــى ئىززەتلىــك ھېــس قىلىشــى، ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ئــۇالر بىلــەن بىرگــە ئىكەنلىكىگــە، ئۇالرغــا يــاردەم قىلىــپ توغــرا يولغــا باشــاليدىغانلىقىغا، 
كىشــىلەر ئۇنــى تاشــالپ كەتكەنــدە ئۇالرنــى قوغدايدىغانلىقىغــا، ياردەمگــە ئېھتىيــاج بولغاندا 
يــاردەم قىلىدىغانلىقىغــا، ئالالھنىــڭ ھەردائىــم ئــۆزى بىلــەن بىرگــە ئىكەنلىكىگــە، زېمىندىكى 
ــا،  ــاردەم بېرىدىغانلىقىغ ــاردەم بەرمىســە، ئاســماندىن ئەســكەرلەر چۈشــۈرۈپ ي ئەســكەرلەر ي
ــتىلەرگە:  ــڭ پەرىش ــدا رەببى ــۆز ۋاقتى ــرەك. »ئ ــلىرى كې ــەن ئىشىنىش ــان بىل ــكىن ئىم كەس
ــڭالر،  ــاباتلىق قىلى ــدا( س ــۇرۇش مەيدانى ــى )ئ ــە، مۇئمىنلەرن ــەن بىلل ــىلەر بىل ــەن س »م
ــە  ــەن ئايەتت ــدى«.]5] دېگ ــي قىل ــالىمەن« دەپ ۋەھى ــچ س ــا قورقۇن ــڭ دىللىرىغ كاپىرالرنى
ــەم،  ــى خاتىرج ــىنىڭ قەلب ــان كىش ــدە قىلىدىغ ــن ئەقى ــە چى ــان ھەقىقەتك ــا قويۇلغ ئوتتۇرىغ

ئۈمىــدى بۈيــۈك، ئالالھغــا بولغــان ئىشەنچىســى كاتتــا بولىــدۇ. 

3-ئالالھنىڭ مۇكاپاتلىرىغا بولغان ئىشەنچ: 

]1] سۈرە نازىئات 17-ئايەت.
]2] سۈرە قەسەس 4-ئايەت.

]3] سۈرە زارىيات 40–ئايەت.
]4] سۈرە قەسەس 6–ئايەت.
]5] سۈرە ئەنفال 12-ئايەت.
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دىــن ۋە ۋەتــەن دەۋاســى يولىــدا خىزمــەت قىلىۋاتقــان ھــەر بىر مۇســۇلمان ئالــالھ يولىدا 
ــا مۇشــەققەتلىرى  ــى ۋە چەككــەن جاپ ــر قەدىمــى، ئىش-ھەرىكىت خالىــس باســقان ھــەر بى
ئۈچــۈن ئالالھنىــڭ ھەسســىلەپ ســاۋاب ۋە مۇكاپاتىغــا ئېرىشــىدىغانلىقىغا جەزمــەن ئىشىنىشــى 
كېــرەك. بــۇ ھەقتــە ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: »ئــۇالر ئالالھنىــڭ يولىــدا ئۇچرىغــان 
ــا  ــى خاپىلىقق ــڭ كاپىرالرن ــق، ئۇالرنى ــەققەت ۋە ئاچلى ــا مۇش ــان جاپ ــۇزلۇق، تارتق ئۇسس
ســالىدىغان ھــەر بىــر قەدىمــى، دۈشــمەنلەر ئۈســتىدىن ئېرىشــكەن )ئۇالرنــى ئۆلتــۈرۈش، 
ــڭ  ــۈن )ئالالھنى ــى ئۈچ ــر نەرسىس ــەر بى ــق( ھ ــش قاتارلى ــۇپ قىلى ــش، مەغل ــىر ئېلى ئەس
دەرگاھىــدا( ئۇالرغــا ياخشــىلىق )يەنــى ســاۋاب( يېزىلىــدۇ، ئالــالھ تائــاال ئەلۋەتتــە ياخشــى 
ئىــش قىلغۇچىالرنىــڭ ئەجرىنــى بىــكار قىلىۋەتمەيــدۇ. ئۇالرنىــڭ )ئالالھنىــڭ يولىــدا( مەيلــى 
ــۈن  ــاد ئۈچ ــى ۋە جىھ ــان نەرسىس ــەرپ قىلغ ــوڭ بولســۇن، س ــى چ ــۇن ياك ــك بولس كىچى
باســقان ھــەر بىــر مۇساپىســى ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئەمەللىرىگــە ئەڭ ياخشــى مۇكاپــات بېرىش 
يۈزىســىدىن ئۇالرغــا يېزىلىــدۇ«.]1] شــۇڭا توغــرا يولدىكــى ھــەر بىــر دەۋا ئادىمــى، ئالــالھ 
يولىــدا بىــر ئىــش قىلىۋېتىــپ ئۇسســاپ قالســا، ئــاچ قالســا ياكــى ئەزىيــەت، تىل-ئاھانەت 
ۋە ئېغىــر ســىناقالرغا دۇچ كەلســە، بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئالــالھ تائاالنىــڭ تولــۇق ۋە ھەسســىلەپ 
ــات  ــى مۇكاپ ــڭ ھۇزۇرىدىك ــى، ئالالھنى ــم. چۈنك ــى ئەسلىشــى الزى ــات بېرىدىغانلىقىن مۇكاپ
ــلىكنى  ــەت پەرەس ــقا، راھ ــەززەت ئېلىش ــن ل ــەن جاپادى ــدا چەكك ــالھ يول ــۇلماننى ئال مۇس
تاشالشــقا ۋە تېخىمــۇ غەيرەتلىــك ۋە شــىجائەتلىك بولۇشــقا ئۈندەيــدۇ. بــۇ ھەقتــە ئالــالھ 
تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: »دۈشــمەننىڭ ئارقىســىدىن قوغالشــقا سۇســلۇق قىلمــاڭالر؛ ئەگــەر 
ســىلەر قىينالســاڭالر، ئۇالرمــۇ خــۇددى ســىلەرگە ئوخشــاش قىينىلىــدۇ، ســىلەر ئــۇالر ئۈمىــد 
قىلمايدىغــان نەرســىنى )يەنــى شــېھىت بولۇشــىنى، ســاۋابنى ۋە غەلىبىنــى( ئالالھدىــن ئۈمىــد 

قىلىســىلەر ئالــالھ ھەممىنــى بىلگۈچىــدۇر، ھېكمــەت بىلــەن ئىــش قىلغۇچىــدۇر«.]2]

4-ئۆزىنىڭ توغرا ۋە ھەق يولدا ئىكەنلىكىگە ئىشىنىش: 

بــۇ ماقالىــدە تەكىتلىمەكچــى بولغــان دەۋا يولىدىــن مەقســەت، باشــقىالر تەرىپىدىن ئىشــغال 
قىلىنغــان ئىســالم تۇپراقلىرىنىــڭ ئــازات قىلنشــى، خەلقىنىــڭ مۇســتەقلىققە ئېرىشىشــى، زۇلۇم، 
ئىســكەنجە ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىقتىــن قۇتۇلۇشــى ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــش، ئىمكانىيەتنىــڭ 
يېتىشــىچە ھەرىكــەت قىلىــش، مۇجادىلــە قىلىــش ۋە جىھــاد قىلىــش يولىــدۇر. شــۇڭا ئۆزىنى 
بــۇ دەۋاغــا ئاتىغــان ۋە ئەمەلىــي قــەدەم باســقان ھەرقانــداق بىــر كىشــىنىڭ، بــو يولــدا 
ــى  ــدا داۋام قىاللىش ــۇ يول ــە ب ــڭ ئاخىرىغىچ ــى، ھاياتىنى ــتەھكەم تۇرالىش ــەي مۇس تەۋرەنم
ئۈچــۈن، ئالــدى بىلــەن ئۆزىنىــڭ ئالــالھ يولىدىــن ئىبــارەت، توغــرا يولــدا مېڭىۋاتقانلىقىغــا 
چىــن ئىشىنىشــى كېــرەك. چۈنكــى، كىشــى ئۆزىنىــڭ ھــەق ۋە توغــرا يولــدا ئىكەنلىكىگــە 
ــى، دۇچ  ــۇددەت ماڭالىش ــۇزۇن م ــدا ئ ــو يول ــۇرۇپ، ب ــاي ت ــەت قىلم ــەنمەي ۋە قانائ ئىش

]1] سۈرە تەۋبە 120-121-ئايەت. 
]2] سۈرە نىسا 104-ئايەت.
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كەلگــەن جاپا-مۇشــەققەت ۋە ھەرخىــل ســىناقالرغا بەرداشــلىق بېرەلىشــى مۇمكىــن ئەمــەس. 

ــەن  ــۇ ۋەت ــەر ئ ــش، ئەگ ــە قىلى ــن ھىماي ــى ســۆيۈش، دۈشــمەنلەرنىڭ ھۇجۇمىدى ۋەتەنن
ــالم  ــە ئىس ــەرز ئىكەنلىكىگ ــنىڭ پ ــازات قىلىش ــا ئ ــىۋېلىنغان بولس ــن بېس ــقىالر تەرىپىدى باش
تەســتىقلىغان، پۈتــۈن ئۆلىمــاالر ئىتتىپــاق كەلگــەن بولــۇپ، ۋەتىنىمىز شــەرقىي تۈركىســتانمۇ 
ــارى ۋە  ــالم دىي ــان ئىس ــغال قىلىنغ ــن ئىش ــى تەرىپىدى ــاي ھاكىمىيىت ــغالىيەتچى خىت ئىش
مۇســۇلمانالرنىڭ زىمىنــى ئىكەنلىكــى، جۈملىدىــن شــەرقىي تۈركســىتان دەۋاســىنىڭمۇ دىــن، 

ــۇر.  ــچ شــەك يوقت ــدە ھې ــەت دەۋاســى ئىكەنلىكى ــەن ۋە مىلل ۋەت

ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە، ئىنســانالرنىڭ قەلبىنىــڭ ئانــا ۋەتىنىگــە تەلپۈنىدىغانلىقى، 
ۋەتىنىدىــن ھەيــدەپ چىقىرىلىشــىنىڭ بولســا، ئىنســان ئۈچــۈن چــوڭ مۇســىبەتلەرنىڭ بىــرى 
ھېســاپلىنىدىغانلىقىنى بايــان قىلىــش بىلــەن بىرگــە، ۋەتەننــى ياخشــى كۆرۈش بىلەن نەپســنى 
ياخشــى كۆرۈشــىنى بىــر ئورۇنــدا زىكــرى قىلىــدۇ: »ئەگــەر بىــز ئۇالرغــا: »ئۆزۈڭالرنــى 
ئۆلتــۈرۈڭالر ياكــى يۇرتۇڭالردىــن چىقىــپ كېتىــڭالر« دەپ ئەمــر قىلغــان بولســاق )يەنــى 
ــڭ  ــدۇق، ئۇالرنى ــەك( ئى ــا يۈكلىس ــى ئۇالرغ ــر تەكلىپن ــدەك ئېغى ــە يۈكلىگەن ئىلگىرىكىلەرگ
ئازغىنىســىدىن باشقىســى بۇنــى ئىجــرا قىلمايتتــى«.]1] يەنــە بىــر ئايەتتــە ۋەتــەن بىلــەن 
دىننــى بىــر ئورۇنــدا زىكــرى قىلىپ مۇنــداق دەيــدۇ: »ئالــالھ ئىــي مۇئمىنلــەر! كاپىرالردىن 
ــدەپ  ــن ھەي ــان ۋە ســىلەرنى يۇرتۇڭالردى ــۇرۇش قىلمىغ ــن توغرىســىدا ئ ــەن دى ســىلەر بىل
ــك  ــتىن ۋە ئادالەتلى ــىلىق قىلىش ــا ياخش ــىلەرنى ئۇالرغ ــالھ س ــەك، ئال ــا كەلس چىقارمىغانالرغ
بولۇشــتىن توســمايدۇ، شەكســىزكى، ئالــالھ گەپ-ســۆزىدە ۋە ئىش-ھەرىكىتىــدە ئادالەتلىــك 

بولغانالرنــى دوســت تۇتىــدۇ«.]2] 

ــى  ــر رايونن ــۈم بى ــمەننىڭ مەل ــدۇ: دۈش ــداق دەي ــالھ مۇن ــى رەھىمەھۇل ــام قۇرتۇب ئىم
ــمى  ــا رەس ــۈرۈپ زېمىنىغ ــانالرنى ئۆلت ــى ئىنس ــۇ رايوندىك ــى ش ــى ياك ــغال قىلىش ئىش
ــك،  ــرى، چوڭ-كىچى ــان، ياش-قې ــى خالىغان-خالىمىغ ــۇ رايوندىك ــەن ش ــى بىل يەرلىشىش
پۈتــۈن ئىنســانالرنىڭ جىھادقــا چىقىشــى ۋاجىــپ بولىــدۇ. بۇنىڭغــا ھەممــە كىشــى ئۆزىنىــڭ 
قۇدرىتــى يېتىشــىچە ئەمــەل قىلىــدۇ. ھەتتــا دادىســى ھايــات كىشــىمۇ دادىســىدىن رۇخســەت 
ــر  ــداق بى ــر بولســۇن ھېچقان ــى فېقى ــاي بولســۇن ياك ــدۇ. ب ــا چىقى ــتىنال جىھادق سورىماس
كىشــىنىڭ جىھادتىــن ئايرىلىــپ قېلىشــىغا ياكــى چىقماســلىقىغا رۇخســەت قىلىنمايــدۇ. ئەگــەر 
شــۇ رايوندىكــى كىشــىلەر دۈشــمەنلەرگە قارشــى تۇرۇشــقا قادىــر بواللمىســا، شــۇ رايونغــا 
ئــەڭ يېقىــن بولغــان شــەھەر ئەھلىگــە، ئۇنىڭدىــن كېيىــن شــۇ شــەھەرگە قوشــنا بولغــان 
ــن  ــمەنلەر تەرىپىدى ــۇ دۈش ــۈم ش ــۇ ھۆك ــدۇ. ب ــپ بولى ــاد ۋاجى ــە جىھ ــەھەر ئەھلىگ ش
بېســىۋېلىنغان رايوندىكــى خەلــق دۈشــمەنگە يالغــۇز قارشــى تۇرالىغــۇدەك ياكــى بولمايــدۇ 
ــدۇ.  ــەدەر داۋام قىلى ــا ق ــە بولغانغ ــە ئىگ ــۈچ قۇۋۋەتك ــۇدەك ك ــە قىاللىغ ــى ھىماي ئۆزىن
شــۇنىڭدەك، شــۇ رايوندىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ باشــقا مۇســۇلمانالرنىڭ ياردىمىگــە مۇھتــاج 
ــاد  ــان باشــقا مۇســۇلمانالرغىمۇ جىھ ــر بولغ ــاردەم قېلىشــقا قادى ــى بىلگــەن ۋە ي ئىكەنلىكىن

]1] سۈرە نىسا 66-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
]2] سۈرە مۇمتەھىنە 8-ئايەت. 
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ــان.( ــل قۇرئ ــئ لىئەھكامى ــدۇ. )ئەلجامى ــپ بولى ۋاجى

5-ئىش بېشىدىكى مەسئۇلالرغا ۋە رەھبەرلەرگە ئىشىنىش: 
ــى  ــەمىمى قەلب ــە س ــئۇلالرغا ۋە رەھبەرلىرىگ ــىدىكى مەس ــش بېش ــۇلمان، ئى ــر مۇس ھەربى
بىلــەن ئىشىنىشــى كېــرەك. يــول باشــچىمىز پەيغەمبىرىمىــز ئەلەيھسســاالمنىڭ ســاھابىلىرىنىڭ 
بــۇ ھەقتىكــى كــۆز قاراشــلىرى ۋە پۇزىتســىيەلىرىنى بايــان قىلىــپ بېرىدىغــان مىســالالرنى 

ئۇالرنىــڭ ھايــات ئىزلىرىدىــن روشــەن كۆرۈۋاالاليمىــز.

 ئىســرا ۋە مىــراج ۋەقەســىدە، مۇشــرىكالر ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ يېنىغــا 
كېلىــپ: ئىــي ئەبــۇ بەكــرى دوســتۇڭنىڭ نېمــە دەۋاتقانلىقىدىــن خەۋىرىــڭ بارمــۇ؟ ئۇنىــڭ 
دېيىشــىچە، ئــۇ بۈگــۈن كېچــە بەيتۇلمۇقەددەســكە بېرىــپ نامــاز ئوقــۇپ، مەككىگــە قايتىــپ 
ــىلەر،  ــان سۆزلەۋاتىس ــىلەر يالغ ــا س ــا قارىت ــرى بۇنىڭغ ــۇ بەك ــتى. ئەب ــش! دېيىش كەلگەنمى
ــچىتتە  ــاالمنىڭ مەس ــەر ئەلەيھىسس ــدۇق دەپ، پەيغەمب ــان ئېيتمى ــاق يالغ ــۇالر ي ــدى. ئ دې
ــەر  ــەر پەيغەمب ــال، ئەگ ــرى دەرھ ــۇ بەك ــى. ئەب ــى ئېيتت ــۇنداق دېگەنلىكىن ــلەرگە ش كىش

شــۇنداق دېگــەن بولســا، ئالــالھ بىلــەن قەســەمكى ئۇنىــڭ دېگىنــى توغــرا دېــدى. 

رەھبەرگــە ئىشنىشــنىڭ يەنــە بىــر مىســالى، ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھاغــا بوھتــان چاپالش 
ــڭ  ــدى. »بوھتاننى ــان ئى ــا چىقق ــەكىلدە ئوتتۇرىغ ــر ش ــۇق بى ــى ئوچ ــىدىمۇ ناھايىت ۋەقەس
چــوڭ قىســمىنى تارقاتقــان ئــادەم )يەنــى ئابدۇلــالھ ئىبــن ئۇبــەي( قاتتىــق ئازابقــا دۇچــار 
ــى  ــقا ئۆزلىرىن ــەر نېمىش ــال مۇئمىنل ــەر ئاي ــڭالردا ئ ــان چاغلىرى ــى ئاڭلىغ ــدۇ. بوھتانن بولى

ياخشــى دەپ قــاراپ، بــۇ ئېنىــق بوھتــان دېمىــدى؟«]1]

ــڭ  ــۇ ئەنھۇنى ــارى رەزىيەلالھ ــۇب ئەنس ــۇ ئەيي ــدۇ: ئەب ــداق دەي ــھاق مۇن ــى ئىس  ئىبن
ئايالــى )ئەييۇبنىــڭ ئانىســى( ئۇنىڭغــا: »ئىــي ئەبــۇ ئەييــۇب! ئائىشــە ھەققىدە كىشــلەرنىڭ 
ــۇ،  ــم. ئ ــۇنداق ئاڭلىدى ــۇب: ش ــۇ ئەيي ــورىدى. ئەب ــۇ؟« دەپ س ــۆزلىرىنى ئاڭلىدىڭم س
ئوپئوچــۇق يالغــان. ئىــي ئەييۇبنىــڭ ئانىســى: »ســەن بولســاڭ شــۇنداق قىالمتىــڭ؟« دەپ 
ســورىدى. ئايالــى: »ئالــالھ بىلــەن قەســەم ئۇنــداق قىلمايتتىــم«، دەپ جــاۋاب بەرگەنــدە، 

ئەبــۇ ئەييــۇب: »ئالــالھ بىلــەن قەســەمكى ئائىشــە ســەندىن ياخشــىدۇر« دېگــەن. 

ھۈدەيبىييــە ۋەقەســىدە بولســا، كاپىــرالر بىلــەن ئىتتىپــاق تۈزۈشــكە، ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھــۇ قارشــى ئىــدى. ئــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالدىغــا كېلىــپ: ئىي رەســۇلۇلالھ! 
ــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى  ــرى ئەمەســمۇ؟ دەپ ســورىدى. پەيغەمب ــڭ پەيغەمبى ســەن ئالالھنى
ۋەســەللەم ئەلۋەتتــە شــۇنداق دەپ جــاۋاب بــەردى. بىــز ھــەق ئۈســتىدە، ئــۇالر باتىــل 
ــە  ــەللەم: ھەئ ــى ۋەس ــەللەلالھۇ ئەلەيھ ــەر س ــورىدى. پەيغەمب ــمۇ؟ دەپ س ــتىدە ئەمەس ئۈس
ــەرتلەرگە  ــر ش ــدە ئېغى ــز ھەققى ــە دەپ دىنىمى ــە نېم ــە ئەمس ــۇ يەن ــدى، ئ ــۇنداق دېۋى ش
قــول قۇيىمىــز؟ نېمىشــقا ئالالھنىــڭ بىــز بىلــەن مۇشــرىكالر ئوتتۇرىســىنى كەســكىن بىــر 
تــەرەپ قىلىشــىنى كۈتمــەي تــۇرۇپ قايتىــپ كېتىمىــز؟ دەپ پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى 

]1] سۈرە نۇر 11-12-ئايەت.
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ــەللەلالھۇ  ــەر س ــدا پەيغەمب ــۇ چاغ ــدى. ب ــا قوي ــىنى ئوتتۇرىغ ــڭ قارىش ــەللەمغا ئۆزىنى ۋەس
ــىيلىق  ــا ئاس ــرى ئۇنىڭغ ــڭ پەيغەمبى ــەن ئالالھنى ــەر! م ــي ئۆم ــەللەم: ئى ــى ۋەس ئەلەيھ
قىاللمايمــەن. ئالــالھ مــاڭا نۇســرەت ئاتــا قىلغۇچــى، ئــۇ مېنــى ھەرگىــز تاشــلىۋەتمەيدۇ، 
دېــدى. ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىدىــن چىقىــپ، ئەبــۇ بەكــرى 
رەزىيەلالھۇنىــڭ قېشــىغا كەلــدى ۋە پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمگە دېگەنلىرىنى 
ئۇنىڭغــا قايتــا دېــدى. ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ئۇنىڭغــا پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ 
ئەلەيھــى ۋەســەللەم قايتۇرغانــدەك جــاۋاب قايتــۇردى ۋە ئۇنىــڭ پېشــىگە چىــڭ ئېســىلغىن، 
ئالــالھ بىلــەن قەســەمكى، ئــۇ ھــەق ئۈســتىدە، ئالالھنىــڭ ئەمرىگــە خىالپلىــق قىلمايمىــز، 

ئالــالھ ئۇنــى ھەرگىــز تاشــلىۋەتمەيدۇ، دېگــەن گەپنــى قوشــۇپ قويــدى. 

ــاالمغا  ــەر ئەلەيھسس ــاھابىلىرىنىڭ، پەيغەمب ــاالمنىڭ س ــەر ئەلەيھىسس ــۇالر پەيغەمب ــا ب مان
ــاللىرىدرۇ.  ــەن مىس ــىنىڭ روش ــى ۋە ئىشىنىش ــان ئىشەنچىس بولغ

ــە ۋە  ــۆز رەھبەرلىرىگ ــڭ، ئ ــۇ دەۋا يولىدىكىلەرنى ــۇلمانالرنىڭ، بولۇپم ــۇ مۇس كۈنىمىزدىم
ئىــش بېشــىدىكى مەســئۇللىرىغا بولغــان ئىشــەنچىنىڭ قەلبىگــە مۇســتەھكەم يەرلىشىشــى ۋە 
ــى  ــى، ھاياتىن ــن تۇنۇش ــى يېقىندى ــۈن رەھبەرلىرىن ــى ئۈچ ــدا ئەمەلىيلىش ــك ھاياتى كۈندىلى
ــڭ  ــڭ ۋە ئىمكانىيىتىنى ــۈن تاقىتىنى ــەت ئۈچ ــن ۋە مىلل ــڭ دى ــى، ئۇالرنى ــۇپ چىقىش ئوق
يېتىشــىچە كــۈرەش قىلىدىغانلىقىغــا، ئۇالرنىــڭ ســاداقەت، ســەمىمىيەت ۋە ئىخالســىغا چىــن 
ــز  ــا ھەرگى ــەمىمىيىتى ۋە پىداكارلىقىغ ــاداقىتى، س ــڭ س ــەنچ قىلىشــى، ئۇالرنى ــن ئىش قەلبىدى
شــەك قىلماســلىقى، بەلكــى ئىــش بېشــىدىكى مەســئۇل ياكــى لىدرەلىرىنىــڭ دىــن ۋە مىللــەت 
ئىشــىغا بىزدىــن بەكــراق بــاش قاتۇرىدىغانلىقــى، دىــن، ۋەتــەن ۋە مىللــەت ئۈچــۈن قايســى 
پايدىلىــق بولســا شــۇنى قىلىدىغانلىقىغــا چىــن قەلبىدىــن ئىشىنىشــى كېــرەك. ئەنــە شــۇنداق 
ــىدىكىلەرنىڭ  ــش بېش ــڭ ۋە ئى ــال، رەھبەرلىنى ــەۋىيە يېتىلگەندى ــاڭ س ــى ئ ــەنجە ياك چۈش
ــق  ــان، ئېنى ــەت قىلىدىغ ــۇق ئىتائ ــان، تول ــداق ئىككىلەنمەســتىن ئاڭاليدىغ ســۆزىنى ھېچقان
بولمىغــان بىــرە مەســىلە ئۈســتىدە دەرھــال كۆرۈشــۈپ، مەســىلىنى ھــەل قىلىشــتا نەســىھەت 

قىالاليدىغــان بولىــدۇ.

6-دەۋا يولىدا خىزمەت قىلىۋاتقان سەپداشلىرىغا ئىشىنىش: 
ــڭ  ــا، ئۆزىنى ــڭ ياردىمىگــە، ســاۋاب ۋە مۇكاپاتىغ ــا، ئالالھنى مۇســۇلمان كىشــى، ئالالھق
ــەن  ــىنىش بىل ــە ئىش ــۇ رەھبەرلەرگ ــىدىكىلەرگە، بولۇپم ــش بېش ــا، ئى ــان يولىغ مېڭىۋاتق
بىرگــە، بــۇ يولــدا بىرگــە ماڭىدىغــان ھەربىــر سەپداشــلىرىغا چىــن قەلبىدىــن ئىشىنىشــى، 
ــەن  ــڭ بىل ــۆۋەن كۆرمەســلىكى، بەلكــى ئۇنى ــر كىشــىنى ت ــداق بى سەپداشــلىرىدىن ھېچقان
بىــر ســەپتە ماڭغــان كىشــىنىڭ، بــۇ يولــدا مېڭىــپ توختــاپ قالغــان ياكــى ھېــچ مېڭىــپ 
ــىنى  ــن ئىش ــن كۆڭلىدى ــە چى ــەۋزەل ئىكەنلىكىگ ــن ئ ــداق ئادەمدى ــقا ھەرقان ــان باش باقمىغ
ــۇر،  ــا، توك ــىز )ئەم ــن ئۆزرىس ــدۇ: »مۇئمىنلەردى ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــرەك. ئال كې
كېســەلگە ئوخشــاش ئۆزرىســى بــارالر بۇنىڭدىــن مۇستەســنا( جىھادقــا چىقمىغانــالر ئالــالھ 
ــدۇ.  ــاراۋەر بولماي ــەن ب ــالر بىل ــاد قىلغۇچى ــپ جىھ ــى تىكى ــى، جانلىرىن ــدا ماللىرىن يولى
ئالــالھ ماللىرىنــى، جانلىرىنــى تىكىــپ جىھــاد قىلغۇچىالرنــى جىھادقــا چىقمىغانالردىــن بىــر 
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دەرىجــە ئۈســتۈن قىلــدى. بــۇ ئىككــى خىــل كىشــىلەر )يەنــى ئۆزرىســى بولــۇپ جىھادقــا 
ــدى.  ــى ۋەدە قىل ــالھ جەننەتن ــالر( نىــڭ ھەممىســىگە ئال ــا چىققۇچى ــالر ۋە جىھادق چىقالمىغان
ــۇرۇپ  ــى )ئۆزرىســىز ت ــپ، ئۇالرن ــا قىلى ــر ئات ــۈك ئەجى ــا بۈي ــاد قىلغۇچىالرغ ــالھ جىھ ئال

ــدى.]1] ــۇق( قىل ــن ئارت ــا چىقمىغانالردى جىھادق

پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمنىڭ ســاھابىلىرى ئەنــە شــۇنداق تەربىيىلەنگــەن 
بولــۇپ، خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد رۇم قۇماندانلىرىدىــن بىرىگــە: بىز، ســىلەر ھاياتقا ھېرىســمەن 
بولغانــدەك، ئۆلۈمگــە ھېرســمەن ئەســكەرلەر بىلــەن كەلــدۇق دېگــەن. خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد 
بىــر قېتىملىــق ئۇرۇشــتا يۇقۇرىدىــن يــاردەم قوشــۇن تەلــەپ قىلغانــدا، ئۇنىڭغــا قەئقەئــە 
ــى كــۆرۈپ ئەجەبلەنگــەن،  ــە« ن ــرال »قەئقەئ ــۇز بى ــۇ يالغ ــەر ئەۋەتىلگــەن. ئ ــى ئۆم ئبىن
لېكىــن ئۇنىڭغــا: »قەئقەئــە قاتناشــقان ھەرقانــداق ئــۇرۇش مەغلــۇپ بولمايــدۇ« دېيىلگــەن. 
ئەمــر ئىبنــى ئــاس مىســىرنى پەتھــى قىلىــش ئۈچــۈن، ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاب رەزىيالــالھ 
ئەنھۇدىــن يــاردەم تەلــەپ قىلغانــدا، ئۇنىڭغــا زۇبەيــر ئىبنــى ئــەۋۋام، مىقــداد ئىبنــى ئەمر، 
ــۇن(  ــن رازى بولس ــالھ ئۇالدى ــەد )ئال ــى مۇخەلل ــلەمە ئىبن ــامىد ۋە مەس ــى س ــادە ئىبن ئۇب
ــە  ــر پارچ ــداق بى ــە، مۇن ــەن بىرگ ــش بىل ــكەر ئەۋەتى ــچىلىقىدا 4000 ئەس ــالر باش قاتارلىق
ــەن  ــۇالر بىل ــم. ئ ــر قوشــۇن ئەۋەتتى ــڭ كىشــىلىك بى ــان: »ســاڭا 4000 مى خــەت يوللىغ
بىرگــە ھەربىــرى مىــڭ كىشــىگە بــاراۋەر كېلىدىغــان 4 كىشــىى بــار، دېمــەك يېنىڭــدا 12 

مىــڭ كىشــى بــار. بــۇ 12 مىــڭ كشــىنى ھېچكىــم مەغلــۇپ قىاللمايــدۇ«.

ــىدىنمۇ  ــش ۋەقەس ــەت قىلى ــا تۆھم ــۇ ئەنھاغ ــە رەزىيەلالھ ــەن، ئائىش ــدا ئۆتك يۇقىرى
ــڭ  ــدۇ. ئەييۇبنى ــى بولى ــى كۆرۈۋالغىل ــنىڭ مۇھىملىقىن ــە ئىشىنىش ــالرنىڭ بىر-بىرىگ سەپداش
ــان  ــدا بولغ ــەفۋاننىڭ ئورنى ــەن س ــدۇ: »س ــداق دەي ــىغا مۇن ــڭ دادىس ــى، ئەييۇبنى ئانىس
ــڭ؟  ــدا بوالمتى ــان گۇمان ــدە يام ــى ھەققى ــاالمنىڭ ئايال ــۇلۇلالھ ئەلەيھىسس ــاڭ، رەس بولس
ــدۇ:  ــداق دەي ــى مۇن ــڭ ئانىس ــدۇ. ئەييۇبنى ــاۋاب بىرى ــاق دەپ ج ــى ي ــڭ دادىس ئەييۇبنى
ــم.  ــان بۇالتتى ــەت قىلمىغ ــۇلالھقا خىيان ــام، رەس ــان بولس ــدا بولغ ــەنىڭ ئورنى ــەن ئائىش م
ئائىشــە مەندىــن ياخشــى، ســەفۋانمۇ ســەندىن ياخشــى«. دېمــەك بىــر مۇســۇلمان، بــۇ دەۋا 
يولىــدا بىرگــە ماڭغــان يەنــە بىــر مۇســۇلمان قېرىندىشــىغا مۇشــۇنداق ئىشىنىشــى الزىــم. 
لېكىــن بــۇ ئىشــنىش، بىــر ئىنســاننىڭ ھىممىتــى ۋە ئىرادىســى ئاجىــزالپ قالغــان ۋاقىتــالردا 

ــدۇ.  ــت كەلمەي ــق ئۆتكــۈزۈپ قېلىشــىغا زى خاتالى

ــاي  ــالرنى قىلم ــەۋزەل ئىش ــى ئ ــە ياك ــق كۆرۈلس ــىدىن خاتالى ــڭ بىرەرس ــەر ئۇالرنى ئەگ
ــلىك،  ــى چۈشۈرمەس ــڭ ئېتىبارىن ــا، ئۇالرنى ــان بولس ــالرنى قىلغ ــەت ئىش ــال رۇخس نورم
كەمسىتمەســلىك، بەلكــى چىرايلىقچــە نەســىھەت قىلىــش ئارقىلىــق خاتالىقىنــى تۈزىتىۋېلىشــىغا 

ــم.  ــى الزى ــى بولۇش ياردەمچ

ــىنىڭ  ــۇ كىش ــەن ئ ــى بىل ــق ئۆتكۈزۈش ــتا خاتالى ــر ئىش ــۈم بى ــىلەرنىڭ مەل ــەزى كىش ب
ــىمۇ، دەۋا  ــى بولس ــوال كەمچىلىك ــى، ئاز-ت ــەس. چۈنك ــرا ئەم ــۈرۈش توغ ــى چۈش ئېتىبارىن
ــەن،  ــى بىل ــر كىش ــان بى ــپ ماڭغ ــى تىكى ــى جېنىن ــپ ياك ــا ئېلى ــى ئالقىنىغ ــدا جېنىن يولى

]1] سۈرە نىسا 95-ئايەت.
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قورققانلىــق ياكــى ئېھتىيــات قىلغانلىقتىــن ھېــچ ئىــش قىلمــاي ئولتۇرغــان كىشــى ئوخشــاش 
ــى ئېنىــق  ــە ۋەقەســىدە بۇنىــڭ مىســالىنى ناھايىت ــى بەلتەئ ــى ئەب ــپ ئىبن ــدۇ. ھاتى بولماي
ــۇلۇلالھ  ــە رەس ــە ئەھلىگ ــە مەكك ــى بەلتەئ ــب ئىبن ــدۇ. ھاتى ــى بولى ــتە كۆرۈۋالغىل رەۋىش
ــرى  ــق خەۋى ــق قىلىۋاتقانلى ــۈن تەييارلى ــش ئۈچ ــۇم قىلى ــە ھۇج ــاالمنىڭ مەككىگ ئەلەيھىسس
يېزىلغــان بىــر مەكتــۇپ يوللىغــان. بــۇ ئىــش پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ۋەھيــى ئارقىلىــق 
ــەن  ــۇ بىل ــۇ ئەنھ ــى رازىيالالھ ــى ئەل ــاالم ھەزرىت ــەر ئەلەيھس ــان. پەيغەمب ــەۋەر قىلىنغ خ
ــا چۈشــۈپ  ــڭ قولىغ ــە ئەھلىنى ــڭ مەكك ــپ، مەكتۇپنى ــى ئەۋەتى ــۇ ئەنھۇن ــداد رازىيالالھ مىق
ــر خىيانەتكــە ئوخشــاپ قالىدىغــان ئىــش  ــە بى قېلىشــتىن توســۇپ قالغــان. بــۇ ئەمەلىيەتت
ــەپ  ــنى تەل ــىنى ئېلىش ــڭ كاللىس ــۇ زاتنى ــۇ ئ ــەر رەزىيەلالھ ــى ئۆم ــن، ھەزرىت بولغانلىقتى
قىلغــان، لېكىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: ئۆزۈڭنــى بېســىۋال ئــى ئۆمــەر! ئــۇ دېگــەن 
بــەدرى ئورۇشــىغا قاتناشــقان. ســەن بىلەمســەن، ئالــالھ بەدرىگــە قاتناشــقانالرغا ئىلتىپــات 
قىلىــپ: خالىغىنىڭالرنــى قىلىــڭالر، مــەن ســىلەرگە مەغفىــرەت قىلىۋەتتــى، دېگــەن، دېــدى. 

7-ئۆزىگە ئىشىنىش: 

دىــن، ۋەتــەن ۋە مىللەتكــە خىزمــەت قىلماقچــى بولغــان كىشــىدە ئىلىــم، قابىلىيــەت ۋە 
تەجرىبــە ســاۋاققا ئوخشــاش بىــر قانچــە تەرەپتىــن قابىلىيــەت ۋە ئاالھىدىلىكلــەر بولــۇش 
بىلــەن بىرگــە ئۆزىگــە ئىشنىشــمۇ ئىنتايىــن مۇھىــم. چۈنكــى ئۆزىگــە ئىشــەنگەن كىشــى، 
ــى  ــدۇ. كەلگۈس ــرا مۆلچەرلىيەلەي ــى توغ ــت ۋە ئىمكانىيەتلىرىن ــەت، تاالن ــى قابىلىي ئۆزىدىك
نىشان-مەقســەتلىرى بىلــەن قابىلىيىتــى، تاالنــت ۋە ئىمكانىيەتلىــرى ئوتتۇرىســىدا تەڭپۇڭلۇق 
ســاقلىيااليدۇ. ھىممەتســىز ئېزىلەڭگــۈ بولمايــدۇ. ھەددىدىــن زىيــادە ھېسســىياتقا بېرىلىــپ 
ــۇل  ــى قوب ــقىالرنىڭ تەنقىدلىرىن ــدۇ. باش ــۇش قىلماي ــقا تۇت ــان ئىش ــا چىقىرالمايدىغ ئاخىرىغ
ــى  ــقا ۋە ئۆزىن ــەدەر پايدىلىنىش ــن ق ــتىن مۇمكى ــارام بولماس ــا بىئ ــد قىلىنس ــدۇ. تەنقى قىلى
تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا تىرىشــىدۇ. مەســئۇلىيەتتىن قاچمايــدۇ، ئۈســتىگە ئالغــان مەســئۇلىيەتنى 
ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســىتىدۇ، مەســئۇلىيەتنى ئــادا قىلىــش جەريانىــدا 
دۇچ كەلگــەن قىيىنچىلىقالرغــا بەرداشــلىق بېرىــپ، ھەرقانــداق ئىشــنى مۇكەممــەل ۋە تولــۇق 
ئــادا قىلىــدۇ. ئىشــالرنى تەمكىــن ۋە ئېغىــر بېســىقلىق بىلــەن بىــر تــەرەپ قىلىدۇ. باشــقىالر 
بىلــەن مۇناســىۋەت قىلىشــقا ماھىــر كېلىــدۇ. تېــز ئاچچىقالنمايــدۇ، ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنى 

چۈشــىنىدۇ، ئۇالرنىــڭ شــارائىتىغا قــاراپ ئىــش قىلىــدۇ.

ــۇل  ــەن قوب ــىجائەتلىك بىل ــىنى ش ــان ئىشــالرنىڭ نەتىجىس ــەن بولغ ــارى بىل ــۆز ئىختىي ئ
قىلىــدۇ. غەلىبــە قىلغــان ۋە نەتىجــە قازانغــان ئىشــلىرى ئۈچــۈن رەببىگــە شــۈكرى ئېيتىــدۇ، 
ــن  ــتىن، يېڭىدى ــا مەيۈسلەنمەس ــە يولۇقس ــەر مەغلۇبىيەتك ــدۇ. ئەگ ــي مەغرۇرالنماي قەتئى

ــىتىدۇ.]1]  ــچانلىق كۆرس تىرىش

]1] د. پەرغەلى ھارۇن: ئۆزىگە ئىشىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە ئۇنى يېتىلدۈرۈش يوللىرى



59

مەرىپەت ژۇرنىلى             2020-يىللىق 4- سان 

ــڭ  ــرىمىغان، ئالىملىرىمىزنى ــى ئاس ــەن، كىچىكلەرن ــى ھۆرمەتلىمىگ ــى چوڭالرن »ئارىمىزدىك
ھۆرمىتىنى قىلمىغان كىشى مېنىڭ ئۇممىتىمدىن ئەمەس.«]1] 

 ئالىم-بىــر مىللەتنىــڭ بىباھــا بايلىقــى، كەلگۈســى ئۈمىــدى، ھىدايــەت يۇلتــۇزى، بەخــت 
ســائادىتى، ئىســتىقبال كاپالىتــى دېمەكتــۇر.

 ئالىــم جەمئىيــەت بىناســىنى تۇتــۇپ تۇرىدىغــان مەنىــۋى تۈۋرۈكتــۇر. تــۈۋرۈك يىقىلســا 
بىنــا يىقىلىــدۇ. ئــۆز ئالىمىنــى قەدىرلىمىگــەن مىللــەت ھېچقاچــان رونــاق تاپالمايــدۇ. بىــر 
مىللەتنىــڭ خار-زەبۇنلۇققــا مەھكــۇم بولىدىغانلىقىنىــڭ روشــەن ئاالمەتلىرىدىــن بىــرى ئــۆز 
ئالىملىرىنــى خــارالپ، ئېتىبارسىزالشتۇرۇشــى، گېپــى ئۆتمــەس، ھۆكۈمــى كەســمەس قىلىــپ 

پالــەچ ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويۇشــىدۇر. 

ــاش  ــا ئوخش ــالر توپىغ ــان قوي ــىدىن ئايرىلغ ــەت پادىچىس ــان مىلل ــن ئايرىلغ  ئالىملىرىدى
تەرەپ-تەرەپكــە تارقىلىــپ تىرىپىــرەن بولــۇپ، ئاخىرىــدا بۆرىلەرگــە يــەم بولىــدۇ. ئالىملىــرى 
ھۆرمــەت قىلىنمىغــان بىــر جەمئىيەتتــە ئۆســۈپ يېتىلگــەن ئەۋالدالردىــن ياخشــىلىق كۈتــۈش 

تېرەكتىــن ئامــۇت كۈتكــەن بىلــەن بــاراۋەردۇر. 

 ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم جاھىلىيــەت زۇلمىتــى ئىچىــدە قالغان 
بــۇ ئىنســانىيەت دۇنياســىنى نۇرلــۇق مەدەنىيەتلەرنىــڭ ئىگىســى بولغــان مۇقــەددەس ئىســالم 
ــۆز  ــۇلمانالر ئ ــرى مۇس ــن بې ــۇق زاماندى ــن ئارت ــتۇرغان 1400 يىلدى ــەن تونۇش ــى بىل دىن
ئالىملىرىنــى قەدىرلــەپ كەلگــەن، ئۇالرغــا ئىتائــەت قىلغــان ھەمــدە ئۇالرنــى چىــن قەلبىدىــن 
ياخشــى كــۆرۈپ كەلگــەن. ئــۇالر شــۇ ۋاقىتــالردا شانۇ-شــەۋكەتلىك، بەخت-ســائادەتلىك، 

بىرلىك-ئىتتىپاقلىققــا تولغــان گــۈزەل ھاياتــالردا ياشــىغان.
]1] مۇھەممەد ناسىرىددىن ئەلبانىنىڭ سەھىھ ھەدىسلەر توپلىمى 5443-ھەدىس

ئىلگىرىكى مۇسۇلمانالر ئ ۆلىماالرغا 
قانداق ھۆرمەت قىالتتى؟!

مۇھەممەتئىمىن بېشارەت
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ــەت  ــەت ۋە مۇھەبب ــا ھۆرم ــن ســۆيۈپ، ئۇالرغ ــن قەلبىدى ــى چى ــۇالر ئالىم-ئۆلىمالىرىن  ئ
ــى. ــى قوللىناتت ئىپادىلىرىن

 بــۇ ھەقتــە شــانلىق ئىســالم تارىخىمىــز تــاالي مىســالالر بىلــەن تولغــان بولــۇپ، مــەن 
بــۇ ماقالىــدە ئۇالردىــن بىــر قانچىســىنى بايــان قىلىــش بىلــەن كۇپايىلىنىمــەن.

زەيــد ئىبنــى ســابىت رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇ]1] بىــر كۈنى ئاتقــا مىنمەكچــى بولغانــدا ئابدۇلالھ �	
ئىبنــى ئابباســرەزىيەلالھۇ ئەنھــۇ]2] ئاتنىــڭ ئۈزەڭگىســىنى تۇتــۇپ بېرىــش ئۈچۈن ئېڭىشــتى، 
ــىنىڭ  ــاالمنىڭ تاغىس ــەر ئەلەيھىسس ــەي پەيغەمب ــدى: ئ ــداق دې ــد مۇن ــەن زەي ــى كۆرگ بۇن
ــۇنداق  ــا مۇش ــە مان ــا ۋە بۈيۈكلىرىمىزگ ــز ئۆلىمالىرىمىزغ ــىال! بى ــداق قىلمىس ــى، ئۇن ئوغل
ــاس رەزىيەلالھــۇ  ــى ئابب ــالھ ئىبن ــدى ئابدۇل ــان ئىدۇق،-دې ــەت بىلدۈرۈشــكە بۇيرۇلغ ھۆرم
ئەنھــۇ ھۆرمــەت بىلــەن. ئۇنداقتــا، قوللىرىنــى چىقارســىال! دېــدى زەيــد تۆۋەنگــە ئېڭىشــىپ 
تــۇرۇپ. ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئاببــاس قولىنــى چىقىرىۋېــدى، زەيــد ئۇنىــڭ قولىغــا ســۆيۈپ 

قويــۇپ: بىزمــۇ پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغــا مۇشــۇنداق قىلىشــقا بۇيرۇلغانىدۇق،-
دېدى.]3]

ئىمــام شــافىئى مۇنــداق دەيــدۇ: مەن ئىمــام مالىكنىــڭ ئالدىــدا ئۇنــى ھۆرمەتلىگەنلىكتىن، �	
بىئــارام قىلماســلىق ئۈچــۈن كىتابنىــڭ بەتلىرىنــى ئىنتايىن ســىلىقلىق بىلــەن ئۆرۈيتتىم.

رەبىئــە]4] مۇنــداق دەيــدۇ: ئىمــام شــافىئى مــاڭا قــاراپ تۇرســا، ئۇنىڭدىــن ئەيمىنىــپ، �	
ســۇ ئىچىشــكىمۇ جۈرئــەت قىاللمايتتىــم.

ھەزرىتــى ئەلــى مۇنــداق دەيــدۇ: ئالىمنىــڭ ئۈســتۈڭدىكى ھەقلىرىدىــن بىــرى ســېنىڭ �	
كىشــىلەرگە ئومۇمــەن ســاالم قىلغاندىــن كېيىــن، ئالىمغــا تېخىمــۇ بــەك ھۆرمــەت بىلــدۈرۈپ 

ســاالم قىلىشــىڭدۇر.

ــەپ، �	 ــى ھۆرمەتل ــپ، ئۇن ــى توختىتى ــە گېپىن ــى كۆرس ــەئىد]5] رەبىئەن ــى س ــا ئىبن يەھي
ــى. ــپ تۇراتت ــۈكۈت قىلى س

ئەبــۇ زۇرئــە مۇنــداق دەيــدۇ: مــەن ئىمــام ئەھمەدنىــڭ يېنىــدا ئىدىــم، ئارىدىــن بىــرى �	
ــپ  ــەللىكتىن يۆلىنى ــەد كېس ــام ئەھم ــدى. ئىم ــى قىل ــڭ]6] گېپىن ــى تۇھماننى ــم ئىبن ئىبراھى
ئولتۇراتتــى، ئــۇ شــۇ ھامــان رۇســلىنىپ ئولتــۇرۇپ: ئۇلۇغالرنىــڭ گــەپ ســۆزى بولۇنغانــدا 

بەخىرامــان يۆلىنىــپ ئولتۇرۇۋېلىــش اليىــق ئەمــەس، دېگەن ئىــدى.]7]

ئەبــۇ مۇســئەپ مۇنــداق دەيدۇ: كىشــىلەر ئىمــام مالىكتىــن ئىلىم ســوراپ، دەرۋازىســىنىڭ �	
]1] مەشھۇرســاھابىلەرنىڭ بىــرى بولــۇپ ئــۇ قارىيالرنىــڭ شــەيخى، مەدىنىنىــڭ مۇفتىســى، ۋەھيــى خاتىرىلىگۈچىســى، 

مۇســۇلمانالرنىڭ ئاقىللىرىدىــن بىــرى ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەرجىمانــى ئىــدى ئىبرانــى تىلنىمــۇ بىلەتتــى.
ــڭ  ــۇ ئۇممەتنى ــۇپ، ئ ــى بول ــنىڭ ئوغل ــاالمنىڭ تاغىســى ئابباس ــەر ئەلەيھىسس ــپە يغەمب ــى ئابباس ــالھ ئىبن ]2] ئابدۇل

ــدى.  ــەردارى ئى ــى س ــتازى، فىقھ ــس ئۇس ــىر پېشىۋاســى، ھەدى ــى، تەپس ــڭ تەرجىمان ــى، قۇرئاننى ئالىم
]3] مەشھۇر شەخسلەر تەرجىمىھالى )سير أعالم النبالء( 2-قىسىم 437-بەت

ــۇپ، مەشــھۇر شــەرىئەت ئالىمــى ۋەھەدىــس  ــى ســۇلەيمان ئىمــام شــافىىئىينىڭ شــاگىرتلىرىدىن بول ــە ئىبن ]4] رەبىئ
ــابلىنىدۇ. ــن ھېس ــىنىڭ تۆھپىكارلىرىدى ساھەس

]5] تابىئىنلــەر زامانىــدا ياشــىغان مەشــھۇر ئالىــم، فىقھىشــۇ نــاس، ھەدىسشــۇناس، مەدىنــە مۇپتىســى، مەدىنىدىكــى 
يەتتــە فەقىھنىــڭ بىــرى

]6] نىساپوردا كېيىن مەككىدە ئىلىم تارقاتقان خۇراسانلىق مەشھۇردىنى ئالىم، شۆھرەتلىك ھەدىسشۇناس.
]7] مەشھۇر شەخسلەر تەرجىمىھالى )سير ءعالم النبالء( 7-قىسىم 381-بەت.
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ــدە  ــا كىرگەن ــڭ ھوزۇرىغ ــام مالىكنى ــا ئىم ــى. ئەمم ــدا توپلىشــىپ، قىستىلىشــىپ كېتەتت يېنى
ــم بىر-بىرىگــە قاراشــقىمۇ جۈرئــەت قىاللماســتىن، بېشــىنى تــۆۋەن تۇتــۇپ،  بولســا ھېچكى

قــول باغــالپ تۇراتتــى. ســۇلتان، ئەمەلدارالرمــۇ ئۇنىڭدىــن ئەيمىنەتتــى.

ئەبۇلھەســەن ئىبنــى ئەتتــار مۇنــداق دەيــدۇ: ئىمــام ئەھمــەد داۋۇد ئىبنــى قۇشــەيرى]1] �	
ئاتقــا مىنمەكچــى بولســا ئۈزەڭگىســىنى پۇتىغــا تۇتــۇپ بېرەتتــى.]2]

يەھيــا ئىبنــى جەئفــەر]3] مۇنــداق دەيــدۇ: ئىمــام بۇخارىنىــڭ ئۆمرىگــە مېنىــڭ ئۆمرۈمدىن �	
ــم، چۈنكــى  ــان بوالتتى ــۇم شــۇنداق قىلغ ــدى، چۇق ــا ئى ــن بولس ــش مۇمكى قوشــۇپ بېرى
ــى  ــڭ ئۆلۈم ــا ئىلىمنى ــى بولس ــڭ ئۆلۈم ــۈم، ئۇنى ــىلىك ئۆل ــر كىش ــۈم بى ــڭ ئۆلۈم مېنى

ئىــدى.]4]

ــام �	 ــۇ ئىم ــىچە، ئ ــڭ دەپ بېرىش ــدۇ: دادامنى ــداق دەي ــۇپ مۇن ــى ياق ــەد ئىبن مۇھەمم
مۇســلىمنىڭ ئىمــام بۇخــارى ئالدىــدا ناھايىتــى كەمتەرلىــك بىلــەن تــۇرۇپ، كىچىــك بالىدەك 

تەمتىــرەپ ســوئال ســورىغانلىقىنى كۆرگــەن ئىكــەن.

ــڭ �	 ــڭ ئىككــى كۆزىنى ــاۋۋال ئۇنى ــپ ئ ــا كىرى ــڭ يېنىغ ــام بۇخارىنى ــام مۇســلىم ئىم ئىم
ئارىســىغا ســۆيۈپ ئاندىــن ئۇنىڭغــا: »پۇتىڭىزغا ســۆيۈۋاالي، ئەي ئۇســتازالرنىڭ ئۇســتازى، 

ھەدىسشۇناســالرنىڭ پېشۋاســى« دېگــەن ئىــدى.]5]

مۇھەممــەد ئىبنــى ياقۇپنىــڭ رىۋايىتىگــە قارىغانــدا، ئىمــام بۇخــارى نىســاپۇرغا كەلگەندە، �	
ــادەم  ــقا 4000 ئ ــن باش ــىرتىغا پىيادىلىكلەردى ــەھەر س ــۈن ش ــش ئۈچ ــى ئېلى ــى قارش ئۇن

ئاتلىــق چىققــان ئىكــەن.

خەلــالل مۇنــداق دەيــدۇ: ئەبــۇ بەكــرى مــەرۋەزى]6] غازاتقــا چىققانــدا، ئۇنى ســامۇرادىن �	
باغداتقىچــە تەخمىنــەن 50000 كىشــى ئۇزىتىــپ چىققــان ئىدى.

يۇقىرىقــى بىــر قانچــە مىســالالر بۇرۇنقــى مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆلىمالىرىغــا بولغــان ھۆرمــەت 
ــر  ــاز بى ــى ئ ــۇ ناھايىت ــبەتەن ئېيتقاندىم ــە نىس ــالردا خاتىرىلەنگەنلىرىگ ــڭ كىتاب نەمۇنىلىرىنى
قىســمى بولــۇپ، بۇالرغــا ئوخشــاش ھۆرمــەت ئىپادىلىــرى ھەرخىــل ئورۇنالردىكــى تۈرلــۈك 
ــدا  ــى قاتالملىرى ــەر قايس ــڭ ھ ــان ۋە جەمئىيەتنى ــى تاپق ــۆز ئورنىن ــەن ئ ــلىرى بىل كۆرۈنۈش

ئومۇمىــي تــۈس ئالغــان.

ــەت  ــۇنداق ھۆرم ــە ش ــا ئەن ــۇلمانالر ئۆلىماالرغ ــى مۇس ــا، ئىلگىرىك ــوش، ئۇنداقت  خ
قىلغــان ئىكــەن ۋە ھۆرمەتنــى پەقــەت قەلبىدىــال ساقلىماســتىن، بەلكــى ئــۆز ئەمەلىيىتىــدە 
تۈرلــۈك ئىپادىلــەر بىلــەن كۆرســەتكەن ئىكــەن، بــۇ ئارقىلىــق مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىــدە 
ئالىمالرغــا، بۈيۈكلەرگــە، تۆھپىكارالرغــا ئېھتىــرام بىلــدۈرۈش مەدەنىيىتــى، ھۆرمــەت قىلىــش 

]1] بەسرەلىك مەشھۇر ئالىم، تەپسىرشۇناس، ھەدىسشۇناس، بەسرە مۇپتىىسى.
]2] مەشھۇر شەخسلەر تەرجىمىھالى )سير ءعالم النبالء( 11-قىسىم 131-بەت.

]3] ماۋەرائەننەھىر دىيارلىرىنىڭ مۇھەددىسى، بۈيۈك شەرىئەت ئالىمى
]4] مەشھۇر شەخسلەر تەرجىمىھالى )سر أعالم النبالء( 10– قىسىم 92-بەت
]5] مەشھۇر شەخسلەر تەرجىمىھالى )سر أعالم النبال( 12-قىسىم 432-بەت

]6] ھىجرىيەنىــڭ 275-يىلــى ۋاپــات بولغــان خاۋارىزملىــق مەشــھۇر مۇھەددىــس، فىقھىشــۇناس، ئىمــام ئەھمەدنىــڭ 
ئــەڭ چــوڭ شــاگىرتلىرىنىڭ بىــرى، باغداتتــا ياشــىغان، نامــى مەشــھۇر، بۈيــۈك ئالىــم.
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ئەنئەنىســى ئىلگىرىكىلەردىــن كېيىنكىلەرگــە، چوڭالردىــن كىچىكلەرگــە مىــراس قېلىــپ ئــۇالر 
ــۇ  ــز ب ــا، بى ــەن، ئەجىب ــەن ئىك ــەدەر يەتكۈزگ ــا ق ــى زامانىمىزغ ــانلىق مەدەنىيەتن ــۇ ش ب

ــۇ؟  ــلىق قىاللىدۇقم ــە ۋارىس مەدەنىيەتك

ــان  ــى قوللىمىغ ــان، تۆھپىكارلىرىن ــى تونۇمىغ ــەن، ئۇلۇغلىرىن ــى قەدىرلىمىگ ئالىملىرىن
ــى؟  ــە بولماقچ ــىدە نېم ــز كەلگۈس ئەۋالدلىرىمى

ۋەتەندىكــى ۋاقىتــالردا شــۇ قــەدەر ھۆرمەتلەنگــەن، ئەزىزلەنگــەن ئۆلىمالىرىمىــز بۈگــۈن 
نېمــە ئۈچــۈن خــار بولــۇپ قالىــدۇ؟ 

ــڭ  ــق جەمئىيەتنى ــچى-خىزمەتچى قاتارلى ــان، ئىش ــەل، كادىر-دېھق ــۇالر باي-كەمبەغ ئ
ھەرقايســى قاتالملىرىنىــڭ قىزغىــن ھۆرمىتىگــە ئېرىشــكەن ھەتتــا ئۇالرنــى ھــەق ســۆزلەتكەن 
ــدا  ئەمەســمىدى؟ جەمئىيەتتىكــى پۈتــۈن كىشــىلەرنىڭ، بايالرنىــڭ ئارزۇســى بالىلىرىنــى دىن
ــەت كادىرلىرىمــۇ بالىلىرىنــى مائاشــلىق كادىــر  ــا دۆل ئالىــم قىلىــش بولــۇپ قالغــان، ھەتت
ــىتىدە  ــش مەقس ــتۈرۈپ چىقى ــپ يېتىش ــم قىلى ــى ئالى ــتىن، بالىلىرىن ــنى ئويالشماس قىلىش
دىنىــي ئۇســتازالرغا تۇتقۇزغــان ھەمــدە يوشــۇرۇن شــارائىت چىقىرىــپ بەرگــەن ئەھۋالــالر 

ــمۇ؟ ــى ئەمەس ــۈپ تۇراتت ــە كۆرۈن ــپ، كۆزلىرىمىزگ ــا ئاڭلىنى قۇالقلىرىمىزغ

 بۇنــداق يارقىــن كۆرۈنۈشــلەرنىڭ تەســىرىدە، ھەتتــا ھۆكۈمــەت خادىملىــرى، ئەمەلدارالر، 
ســاقچىالرمۇ ئۆلىماالرغــا ھۆرمەتســىزلىك قىلىشــقا پېتىنالمايدىغــان بولغــان ئىدى.

 ئويــالپ باقايلــى، بۇالرنىــڭ ھەممىســى نېمــە ئۈچــۈن؟ كىشــىلەرنى ئاشــۇنداق ئاددىــي-
ســاددا ئۆلىماالردىــن ئەيمەندۈرگــەن نەرســە زادى نېمە؟

 خەلقنىــڭ ئۆلىمالىرىنــى ئــەڭ مۇھىــم ئورۇنغــا قويغانلىقــى، قەلبىــدە ۋە ئەمەلىــي ھاياتىــدا 
يۈكســەك ســۆيگۈ ئېھتىــرام بىلدۈرگەنلىكــى ھەمــدە ئۇالرنــى يېتىــم قالدۇرماســتىن قولــالپ-
قۇۋۋەتلــەپ ھەممــە كىشــىدىن ئۈســتۈن بىلگەنلىكــى ئــەڭ ئاساســلىق ســەۋەپلەرنىڭ بىــرى 

ئەمەســمۇ؟

ــۇر  ــا چوڭق ــى قاتالمالرغ ــىپ، ھەرقايس ــالمنىڭ ئومۇملىش ــى ئىس ــە ۋەتەندىك  ئەمەلىيەتت
ســىڭىپ كىرىشــى، ھەمــدە ئىمكانىيەتنىڭ يــار بېرىشــىچە، شــەرىئەتنىڭ بارلىــق ئەھكاملىرىنىڭ 
ــالمىي  ــات ۋە ئىس ــي كەيپىي ــى، دىنى ــاراپ يۈزلىنىش ــقا ق ــتا تەدبىقلىنىش ــي تۇرمۇش ئەمەلى
تۈســنىڭ ئومۇملىشىشــى، ھەتتــا مىــراس تەقســىماتى، قاتنــاش ۋەقەلىــرى، جېدەل-ماجىــراالر 
ۋە تۈرلــۈك دەۋا-غەۋغــا قاتارلىــق ئىجتىمائــى مەســىلىلەرنىڭ ئۆلىماالرنىــڭ ھۆكۈمــى بىلــەن 
بىرتــەرەپ قىلىنىشــى ۋە كىشــىلەرنىڭ بۇنىڭغــا تامامــەن تەســلىم بولۇشــى قاتارلىــق ئاجايىــپ 
يارقىــن، گــۈزەل ئىســالمىي كۆرۈنۈشــلەرنىڭ مەيدانغــا كېلىشــى-خەلقنىڭ ئۆلىمالىرىغــا بولغــان 
مۇھەببــەت، ئىتائــەت ۋە ھۆرمىتىنىــڭ ئومۇملىشــىپ، جەمئىيــەت تۈســىنى ئالغانلىقىدىــن دەپ 

قــاراش تامامــەن ھەقلىــق ئەمەســمۇ؟

 بۈگۈنكــى كۈنــدە نامــاز ئوقۇشــنى بىلمەيدىغــان، دىندىــن نېسىۋىســى ئاز ياكــى بولمىغان، 
ھەتتــا دىننــى، ئۆلىماالرنــى ھاقارەتلەيدىغــان زىيالىيالرنىــڭ بىــر ئىككــى قېتىملىــق قــۇرۇق 
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نەزەرىيىــۋى لېكســىيەلىرىنى خــۇددى ئاســماندىن ۋەھيــى چۈشــكەندەك تۇيغۇ بىلــەن ھاڭۋېقىپ 
تىڭشــاپ، ئۇالرنــى ئۆلىماالردىــن ئارتــۇق كــۆرۈش يامراشــقا باشــلىدى. بۇنىڭغــا ئەگىشــىپ 
كىشــىلەرنىڭ ئۆلىماالرغــا بولغــان ھۆرمىتــى سۇســالپ، پىتنىخورالرغــا ئەگىشــىپ قارىغۇالرچــە 
ــە  ــداق ئەخمىقان ــدى. بۇن ــا كەل ــەت مەيدانغ ــك ھال ــان خەتەرلى ــان، ھاقارەتلەيدىغ تىلاليدىغ
ــان،  ــي ئوقۇشــالرغا قىزىقمايدىغ ــىلەر دىنى ــز كىش ــى ئاجى ــىرلەنگەن روھىيىت ــن تەس كەيپىياتتى
دىنــدا ئوقۇيدىغانالرنىــڭ ســانى بەكمــۇ ئــازالپ كەتكــەن، ئوقۇۋاتقانالرنىمــۇ ئۈمىدســىزلىك 
ئــۆز ئىسكەنجىســىگە ئېلىۋالغــان ئەھــۋال كۆرۈلمەكتــە. بــۇ ئەھــۋال داۋاملىشىۋەرســە يېقىــن 
ــىپ  ــڭ يېتىش ــان ئۆلىماالرنى ــى يېتەكلەيدىغ ــان، خەلقن ــلىق قىلىدىغ ــا ۋارىس ــىدە دىنغ كەلگۈس

چىقىشــىدىن گــەپ ئاچقىلــى بولمايــدۇ.

ئەلۋەتتــە، ئۆلىمالىــرى بىلــەن زىيالىلىــرى قۇچاقالشــقان، بىر-بىرىنىــڭ كــەم يەرلىرىنــى 
ــدۇ.  ــارالق بولى ــڭ كەلگۈســى پ ــان مىللەتنى ــەدەم ئالغ ــاراپ ق ــالپ مۇكەممەللىككــە ق تولۇق
ئەممــا ئاتالمىــش ئىلغــار پىكىرلەرنــى قوغلىشــىپ، مۇقــەددەس دىنىمىزدىــن ئۇزاقلىشــىۋاتقانالر 
ياكــى دىننىــڭ ئەقىــدە، شــەرىئەت ۋە ئەخــالق قىســىملىرى ھەققىــدە قااليمىقــان بىلجىــرالپ، 
ــالر،  ــتۈن قىلىۋاتقان ــى ئاستىن-ئۈس ــىنىڭ پىكىرلىرىن ــق ئاممىس ــۇلمان خەل ــاددا مۇس س
مىللەتنىــڭ خار-زەبۇنلۇقىدىكــى پۈتــۈن مەســئۇلىيەتنى ئۆلىماالرغــا يۈكلــەپ، ئۇالرنــى خەلق 
ئاممىســىغا قەبىــھ كۆرســىتىپ، يۈرىۋاتقانــالر، ماھىيەتتــە، دىنغــا دۈشــمەنلىك قىلغانــالردۇر، 

مىللەتنىــڭ قاغا-قۇزغۇنلىرىــدۇر، ئىســالمنىڭ يوشــۇرۇن قاتىللىرىــدۇر. 

 خۇالســە كاالم، ئۆلىماالرغــا بولغــان ھۆرمەتســىزلىك، ئىتائەتســىزلىك، ماھىيەتتــە، دىننىــڭ 
يىلتىزىغــا پالتــا ســالغانلىقتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس. دىــن ئۆلىمــاالر بىلــەن بەرپــا بولــۇپ 
تۇرىــدۇ. ئۆلىمــاالر دىننىــڭ تۈۋرۈكــى، ئۆلىمــاالر يىقىلســا دىــن يېقىلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن 

ئۇالرنىــڭ قەددىنــى كۆتۈرۈشــىمىز ۋە ئۇالرغــا ئىگــە چىقىشــىمىز الزىــم. 

ــى  ــەۋەبلىك ئۇالرن ــق س ــە خاتالى ــىڭىز، ئازغىن ــەن دېس ــى قوغدايم ــىز دىنن ــەر س ئەگ
يەرگــە ئۇرىمــەن دېمــەڭ. خاتالىقســىز ئالىــم بولمايــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە نۆۋەتتىكــى بــار 
بولغــان پېشــقەدەم، ئىلىمــدا پىشــقان، تەجرىبىلىــك، تەدبىرلىــك، قابىلىيەتلىــك، تۆھپىــكار، 
خەلــق ئېتىــراپ قىلغــان ئۆلىمالىرىمىزنــى يــەر بىلــەن يەكســان قىلىۋېتىــپ، ئۆزىڭىــز باشــقا 
ئۆلىماالرنــى ۋەتەندىــن ئىمپــورت قىاللمايســىز ياكــى باشــقا مىللەتنىــڭ ئۆلىمالىــرى بىزنىــڭ 
ئارىمىزغــا كىرىــپ خىزمــەت قىلمايــدۇ ھــەم قىاللمايــدۇ. نۆۋەتتىكــى بۇزۇلغــان جەمئىيەتتــە 
ــدا يېڭىدىــن ئۆلىمــا  ــۈك ئوقــۇش ھاياتى جانلىــق روھتىــن، تەقۋادارلىقتىــن ئايرىلغــان ئۆل

ــە. يېتىشــتۈرۈپ چىقىــش مۈشــكۈل كۆرۈنمەكت

ــزدا  ــك، تارىخىمى ــەي رەھمەتلى ــدا »ھ ــات بولغان ــز ۋاپ ــى ئۆلىمالىرىمى ــەڭ ياخشىس  ئ
ــخ  ــەپ، تارى ــپ، مەدھيىل ــرەت چېكى ــدى« دەپ ھەس ــا ئى ــا ئۆلىم ــوق، كاتت ــى ي تەڭدىش
ــات  ــۆرە، ھاي ــن ك ــەپ ئولتۇرغاندى ــدا مەدھىيىل ــازە نامىزى ــۇپ، جىن ــىيە ئوق ــپ، مەرس يېزى
ۋاقتىــدا مەدھىيلىســىڭىز، قەدىرلىســىڭىز، ھۆرمــەت ۋە ئىتائــەت قىلســىڭىز دىننىڭ يۈكسېلىشــى 
ــاالر  ــۇنكى، ئۆلىم ــەمىڭىزدە بولس ــىز. س ــقان بولىس ــە قوش ــۈن ھەسس ــى ئۈچ ۋە تەرەققىيات

ــدۇر. ــا بايلىقلىرى ــڭ بىباھ مىللەتنى
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 ﴾ ــْرِ ــْوا ِبالصَّ ــقِّ َوتََواَص ــْوا ِبالَْح ــاِت َوتََواَص الَِح ــوا الصَّ ــوا َوَعِملُ ــَن آََمُن . إِلَّ الَِّذي ــْرٍ ــي ُخ ــاَن لَِف . إِنَّ اْلِنَْس ــْرِ ﴿َوالَْع
»زامــان بىلــەن قەســەم قىلىمەنكــى، ئىنســان چوقــۇم زىيــان ئىچىدىــدۇر. پەقــەت ئىمــان 
ئېيتقــان، ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــان، بىر-بىرىگــە ھەقنــى تەۋســىيە قىلىشــقان ۋە )ئۇنىڭدا( 

چىداملىــق بولۇشــنى تەۋســىيە قىلىشــقان كىشــىلەرال زىيــان تارتمايــدۇ«.

ئالــالھ تائــاال ئىنســان ئۈچــۈن زامــان )يەنــى ۋاقىــت( بىلــەن قەســەم قىلــدى. ئىنســان 
ئەمەلىيەتتــە زاماننىــڭ ئۆزىــدۇر. چۈنكــى ئىنســاننىڭ ئۆمــرى كۈنلەردىــن تەركىــب تاپقــان 
بولــۇپ، ئۇنىــڭ ھاياتىدىــن ئۆتكــەن ھەربىــر كــۈن ئۇنىــڭ ئۆمرىنــى قىســقارتىدۇ. ئالــالھ 
ــت  ــۇكى، ۋاقى ــى ش ــڭ مەنىس ــدۇر دېگەنلىكىنى ــان ئىچىدى ــۇم زىي ــان چوق ــڭ ئىنس تائاالنى
ــان  ــى قازىنىدىغ ــىتى، جەننەتن ــش پۇرس ــى قىلى ــى ئەمەللەرن ــى، ياخش ــاننىڭ دەسمايىس ئىنس
سەرمايىســى بولــۇپ، ئىنســاننىڭ ھاياتىدىــن ئۆتكــەن ھەربىــر دەقىقــە، ھەربىــر مىنــۇت ۋە 
ھەربىــر ســائەت ئۇنىــڭ ئۆمرىنــى يــەپ ماڭىــدۇ. چۈنكــى ئۆتــۈپ كەتكــەن ۋاقىتالرنىــڭ 
ھەممىســى ئۇنىــڭ ئۆمرىنــى بىللــە ئېلىــپ كېتىــدۇ. مانا بــۇ ھەقىقىــي زىيانــدۇر. تىجارەتتىكى 
ھەقىقىــي زىيــان تىجارەتكــە ســالغان دەســمايىدىن ئايرىلىــپ قېلىــش بولغانــدەك، ئىنســاننىڭ 
ــۈپ  ــا ئۆت ــىز، بىكارغ ــڭ مەنىس ــڭ، ئۆمرىنى ــڭ ۋاقتىنى ــان ئۇنى ــي زىي ــى ھەقىقى ھاياتىدىك
كېتىشــىدۇر. شــۇڭا ئۆمرىنــى ۋە ۋاقتىنــى ئىمــان بىلــەن، ياخشــى ئەمەللــەر بىلــەن، بىــر-
ــش  ــىيە قىلى ــنى تەۋس ــق بولۇش ــدا چىداملى ــۇ يول ــنى، ب ــڭ تۇرۇش ــە چى ــە ھەقىقەتت بىرىگ
بىلــەن ئۆتكۈزگــەن ئىنســان زىياندىــن مۇستەســنادۇر. چۈنكــى بۇنــداق ئىنســان ئۆمرىنــى 
زايــە قىلىۋېتىشــتىن ســاقالنغان ۋە ھاياتىنــى ياخشــى ئەمەللــەر بىلــەن تولدۇرغــان بەختلىــك 

ئىنســاندۇر.

مۇھەممەد يۈسۈپ

ۋاقىت ئۆمۈر دېمەكتۇر
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ئالــالھ تائــاال بــۇ ســۈرىدە زامــان بىلــەن قەســەم قىلىــش ئارقىلىــق، ئىمــان ئېيتقــان، 
شــۇ ئىمانىنىــڭ تەقەززاســى بويىچــە ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــان، بىر-بىرىگــە ھەقىقەتتــە 
چىــڭ تۇرۇشــنى ۋە تائەت-ئىبادەتتــە، ئالــالھ تائاالغــا ئىتائــەت قىلىشــتا، ئۇنىــڭ ئەمــر-
پەرمانلىرىنــى ئورۇنداشــتا چىدامچــان بولۇشــنى تەۋســىيە قىلىشــقانالردىن باشــقىالرنىڭ زىيــان 
ئىچىــدە ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلغــان. دېمــەك، يۇقىرىدىكــى تــۆت ئىشــنى قىلغانــالر قەتئىي 

زىيــان تارتمايــدۇ.

ئىمــان ئىنســاندىن ئىبــارەت ئــۆزى ئاجىــز، ئۆمــرى چەكلىــك بىــر مەخلۇقنىــڭ كائىناتنىڭ 
ئىگىســى بولغــان مەڭگۈلــۈك قۇدرەتلىــك زاتقــا باغاليدىغــان ھالقــا بولــۇپ، ئالــالھ تائاالغــا 
ئىمــان ئېيتقــان ئىنســان ئۆزىنىــڭ چەكلىــك دۇنياســىدىن ھالقىــپ چەكســىز ئالەمگــە، ئۆزىنىڭ 
ــۇ باغلىنىــش  ــدۇ. ب ــان بولى ــي مۇتلەقكــە باغالنغ ــك ئىالھى ــن چىقىــپ قۇدرەتلى ئاجىزلىقىدى
ئىنســانغا كۈچ-قــۇۋۋەت ئاتــا قىلغاندىــن باشــقا، ئۇنىڭغــا ھەقىقىــي ئامانلىق ۋە ســائادەتنى 
بېغىشــاليدۇ. ئىنســان بىــر ئالالھقــا باغلىنىــش ئارقىلىــق ئۆزىنــى كۈچلــۈك ھېــس قىلىــدۇ. 
ــى  ــى ۋە پىكرىن ــتىن ئۆزىن ــانالرغا خارلىنىش ــق ئىنس ــش ئارقىلى ــەت قىلى ــا ئىتائ ــۇ ئالالھق ئ

ئــازاد قىلغــان بولىــدۇ.

ــاننى  ــان ئىنس ــى ئىم ــىدۇر. چۈنك ــى ۋە نامايەندىس ــڭ مېۋىس ــەل ئىماننى ــى ئەم  ياخش
ــقا  ــان قىلىش ــى ناماي ــان ئۆزىن ــەر زام ــۇ ھ ــۇپ، ئ ــە بول ــى ئېنېرگىي ھەرىكەتلەندۈرگۈچ
ــڭ مېۋىســى  ــن، ئۇنى ــقاندىن كېيى ــتەھكەم ئورۇنالش ــە مۇس ــان قەلبت ــۇڭا ئىم ــىدۇ. ش تىرىش
بولغــان ياخشــى ئەمــەل ئوتتۇرىغــا چىقمــاي قالمايــدۇ. چۈنكــى »قازانــدا بــارى چۆمۈچكــە 
چىقــار« دەيدىغــان ھېكمــەت بــار. نــاۋادا قەلبتىكــى ئىمــان ئادەمنــى ياخشــى ئەمەللەرنــى 
قىلىشــقا ھەرىكەتلەندۈرەلمىســە، ئــۇ ھەقىقىــي ئىمــان ئەمــەس، بەلكــى يالغــان ئىمــان ياكــى 

ــدۇر.  ــۈك ئىمان ئۆل

ھەقىقەتتــە چىــڭ تــۇرۇش ئــوڭاي ئەمــەس، چۈنكــى ھاياتتــا ئادەمنــى ئــۆز غايىســىدىن 
ئاداشتۇرۇشــقا، يولىدىــن ئازدۇرۇشــقا ئۇرۇنىدىغــان نەرســىلەر ئــاز ئەمــەس. نەپســى خاھىش، 
شــەيتان، شەخســىي مەنپەئــەت، مۇھىتنىڭ تەســىرى، خىزمــەت بېســىمى، ئائىلــە قىيىنچىلىقلىرى 
ــەتمەي  ــىر كۆرس ــەلبىي تەس ــا س ــاننىڭ پائالىيەتچانلىقىغ ــى ئىنس ــڭ ھەممىس قاتارلىقالرنى
قالمايــدۇ. شــۇڭا، مۇســۇلمانالر بىر-بىرىگــە ھەقىقەتنــى تەۋســىيە قىلىشــقا موھتــاج. ئــۇالر 
بىر-بىرىنــى غەپلەتتىــن ئاگاھالنــدۇرۇپ، ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمر-پەرمانلىرىنــى ئورۇنداشــقا 
تەرغىــب قىلىــپ تــۇرۇش ئارقىلىــق بىر-بىنــى تولۇقاليــدۇ ۋە بىر-بىرىگــە مــەدەت بېرىــدۇ. 
ــر- ــە، بى ــى مۇكەممەللەشتۈرس ــەن ئۆزىن ــەل بىل ــى ئەم ــان ۋە ياخش ــادەم ئىم ــن ئ مۇئمى
بىرىگــە ھەقىقەتنــى تەۋســىيە قىلىــش بىلــەن باشــقىالرنى مۇكەممەللەشــتۈرىدۇ. بــۇ ئارقىلىــق 
مۇســۇلمانالر جەمئىيىتــى رونــاق تاپىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر ئالــالھ تائاالنىــڭ ياردىمىگە 

الياقەتلىــك بولىــدۇ. 

 ئالــالھ تائــاال بــۇ دۇنيانــى ئىمتىھــان ۋە ســىناق دۇنياســى، شــۇنداقال ھەقىقــەت بىلــەن 
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ــل  ــۈش ۋە باتى ــۇپ، ســىناقالردىن ئۆت ــان بول ــپ ياراتق ــدان قىلى ــل ئېلىشــىدىغان مەي باتى
ــۇش  ــەۋر-تاقەتلىك بول ــق ۋە س ــۈك، چىداملى ــۈن، كۈچل ــش ئۈچ ــە قىلى ــتىدىن غەلىب ئۈس
ــىمىزنىڭ  ــە، نەپس ــەيتاننىڭ نەيرەڭلىرىگ ــە، ش ــل كۈچلەرگ ــۇڭا، باتى ــدۇ. ش ــەپ قىلىنى تەل
خاھىشــىغا تاقابىــل تــۇرۇش، ئالــالھ تائاالنىــڭ بۇيرۇغانلىرىنــى ئورۇنــداش يولىــدا بىــر-

بىرىمىزگــە چىداملىــق بولۇشــنى تەۋســىيە قىلىشــقا موھتاجمىــز. 

ــا  ۋاقىــت باشــقۇرۇش دېگەنلىــك قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــنى قىلىشــقا تېگىشــلىك ۋاقىتت
ــاۋۋال نىشــاننى بەلگىلــەش  ــدا قىلىــش، ئ ــۇر. ھــەر ئىشــنى ئــۆز ۋاقتى قىلىــش دېگەنلىكت
ــق  ــقۇرغانلىقتۇر. ئەقىللى ــى باش ــەڭ ياخش ــى ئ ــۇرۇش ۋاقىتن ــە ئاش ــى ئەمەلگ ــن ئۇن ئاندى
ــى  ــز ۋاقتىمىزن ــەر بى ــدۇ. ئەگ ــا ئۆتكۈزۈۋەتمەي ــۇ بىكارغ ــۇت ۋاقتىنىم ــر مىن ــىلەر بى كىش
بىكارغــا ئۆتكۈزۈۋەتكــەن بولســاق، ئۇنــى زايــە قىلىۋەتكــەن بولىمىــز. ئەگــەر ئۇنىڭدىــن 
پايدىالنغــان بولســاق، ئۇنىــڭ نەتىجىســىنى بۈگــۈن، ئەتــە، كېلەچەكتــە چوقــۇم كۆرىمىــز، 
ــدە داۋاملىشــىۋاتقان  ــڭ نەزىرى ــت مۇســۇلمان ئادەمنى ــدۇ. ۋاقى ــۇ كۆرى ــن كېيىنكىلەرم بىزدى
ــالھ  ــۇرۇپ ئال ــپ ت ــمايە قىلى ــى دەس ــادەم ۋاقىتن ــۇلمان ئ ــى مۇس ــۇر، چۈنك ئىبادەتت
ــڭ  ــەن، ئۇنى ــان ئىك ــاال بولغ ــالھ تائ ــى ئال ــڭ غايىس ــدۇ، ئۇنى ــادەت قىلى ــا ئىب تائاالغ
ــا دەم ئېلىشــى....  ــۈن ئىشلىشــى، ھەتت ــق ئۈچ ــۆزلىرى، رىزى ــلىرى، گەپ-س يۈرۈش-تۇرۇش

ــدۇ.  ــۇپ پۈتۈلى ــادەت بول ــى ئىب ــڭ ھەممىس ۋەھاكازاالرنى

ــالھ  ــادەم ئال ــۇر. چۈنكــى مۇســۇلمان ئ ــدا ۋاقىت-ئىبادەتت ــڭ ھاياتى مۇســۇلمان ئادەمنى
تائاالغــا قۇلچىلىــق قىلىــش )يەنــى ئالــالھ تائــاال كۆرســەتكەن بويىچــە ھايــات كەچــۈرۈش( 
ــُدوِن﴾  ــَس إِلَّ لِيَْعبُ ــنَّ َواإْلِنْ ــُت الِْج ــا َخلَْق ــڭ ﴿َوَم ــالھ تائاالنى ــۇر. ئال ــادا مەۋجۇتت ــۇ دۇني ــال ب ئۈچۈن
»جىنالرنــى، ئىنســانالرنى پەقــەت مــاڭا ئىبــادەت قىلســۇن دەپــال ياراتتىــم«]1] دېگەن ســۆزى 
ــڭ  ــەن، ماتېرىيالىزمچىالرنى ــلەرنىڭ، خۇسۇس ــۇلمان ئەمەس ــا مۇس ــدۇ. ئەمم ــى ئىپادىلەي بۇن
ــەن  ــەپىنى ھەس ــۇ پەلس ــۈرىدۇ. ب ــۈم س ــەپە ھۆك ــەن پەلس ــدۇر« دېگ ــدا »ۋاقىت-پۇل ئېڭى
بەســرىينىڭ »مــەن ھاياتىمــدا ئۆزىنىــڭ ۋاقتىنــى ئالتــۇن، كۈمۈشــتىن قىممەتلىــك بىلىدىغــان 
كىشــىلەرنى كــۆردۈم« دېگەن ســۆزىگە سېلىشــتۇرغىنىمىزدا، مۇســۇلماننىڭ ھاياتىــدا، ۋاقىتنىڭ 
نەقــەدەر قىممەتلىــك، نەقــەدەر ئەھمىيەتلىــك ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ يېتىمىــز. چۈنكــى ئالتۇن، 
ــە  ــۈر زاي ــا ئۆم ــدۇ، ئەمم ــى بولى ــى ئىشــلەپ تاپقىل ــۇپ كەتســە، ئۇن ــە بول ــۈش زاي كۈم

بولــۇپ كەتســە، ئۇنــى قايتــۇرۇپ ئەكەلگىلــى بولمايــدۇ.

ئەقىللىــق مۇســۇلمانغا نىســبەتەن ۋاقىــت پۇل-مالدىــن ئەلۋەتتــە قىممەتلىكتــۇر. چۈنكــى 
پۇل-مالنىــڭ ئورنىنــى تولدۇرۇۋالغىلــى بولىــدۇ، ئەممــا ئۆتــۈپ كەتكــەن ۋاقىتنىــڭ ئورنىنى 
تولدۇرغىلــى بولمايــدۇ. كىشــىلەر جىددىــي ئوپېراتســىيە قىلىنىشــقا مەجبــۇر بولــۇپ قالغانــدا، 
ــى  ــەن ئۆي-جايلىرىن ــد بىل ــن دېگــەن ئۈمى ــراپ قاالرمىكى ــم ئۇزى ــات ياشــايدىغان ۋاقتى ھاي
ســېتىپ بولســىمۇ ئوپېراتســىيە قىلدۇرىــدۇ. مانــا بــۇ ۋاقىتنىــڭ پۇل-مالدىــن قىممەتلىــك 

]1] زارىيات سۈرىسى، 56-ئايەت.
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ئىكەنلىكىنىــڭ دەلىلىــدۇر. بىــراۋ بىــر ســىقىم پۇلنــى كۆيدۈرۈۋەتســە، ئۇنــى چوقــۇم ســاراڭ 
دەيمىــز، ئەپسۇســكى، پۇلدىــن قىممەتلىــك بولغــان ۋاقتىنــى زايــە قىلىۋەتكــەن كىشــىلەرنى 
ــە  ــى زاي ــاراڭدىن ۋاقتىن ــەن س ــى كۆيدۈرۈۋەتك ــلىدە پۇلن ــدۇ. ئەس ــاراڭ دېمەي ــم س ھېچكى

قىلىۋەتكــەن ســاراڭ بەكــرەك ســاراڭدۇر. 

ئادەتتــە كىشــىلەر كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەتمەيدىغــان قىســقا بىــر ۋاقىــت ئىچىدىمۇ نەتىجىســى 
ئاددىــي بولمىغــان كاتتــا ئىشــالرنى قىلغىلــى بولىــدۇ. مەســىلەن: بىــر مىنۇتلــۇق ۋاقىــت 
ئىچىــدە بىــر ســەھىپە قۇرئــان ئوقۇغىلــى بولىــدۇ ياكــى ئىككــى بــەت كىتــاب ئوقۇغىلــى 
بولىــدۇ. بىــر مىنۇتلــۇق ۋاقىــت ئىچىــدە ئالــالھ تائاالغــا زىكىــر ئېيتىــپ قاتمۇقات ســاۋاب 
تاپقىلــى بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »كىمكــى كۈنــدە يــۈز قېتىــم 
}ُســبْحاََن اللــِه َوِبَحْمــِده{ يەنــى »ئالــالھ تائــاال بارچــە نۇقســانالردىن ئەلۋەتتــە پاكتــۇر، ھەمدۇســانا 

ــرى  ــۆپ گۇناھلى ــدەك ك ــڭ كۆپۈكى ــڭ دېڭىزنى ــەن، ئۇنى ــتۇر« دەيدىك ــا خاس ئۇنىڭغ
ــە  ــاالم يەن ــەر ئەلەيھىسس ــدۇ«]1]. پەيغەمب ــرەت قىلىنى ــرى مەغپى ــق گۇناھلى ــىمۇ بارلى بولس
مۇنــداق دېگــەن: »تىلغــا يېنىــك مىزانــدا ســالماق كېلىدىغــان ۋە ئالالھقــا ئــەڭ يېقىملىــق 
ئىككــى كەلىمــە بــار، ئــۇالر: }ُســبْحاََن اللــِه َوِبَحْمــِدِه، ُســبْحاََن اللــِه العظيْــِم{ »ئالــالھ تائــاال بارچــە 
ــالھ جىمــى  ــۇغ ئال ــا خاســتۇر، ئۇل ــۇر، ھەمدۇســانا ئۇنىڭغ ــە پاكت كەمچىلىكلەردىــن ئەلۋەتت

نۇقســانالردىن پاكتــۇر[ دېگــەن كەلىمــەدۇر«]2].

ۋاقىــت ھاياتنىــڭ ئاساســى ۋە خــام ماددىســى بولــۇپ، بارچــە مەدەنىيەتلــەر، تەرەققىياتــالر 
ۋە پەن-تېخنىكىــالر ۋاقىــت بىلــەن ۋە ۋاقىــت چىقىرىــپ ئىشــلەش بىلــەن قولغــا كېلىــدۇ، 
جەننەتكىمــۇ ۋاقىتنــى چىــڭ تۇتــۇپ ئەمەل-ئىبــادەت قىلىــش بىلــەن ئېرىشــكىلى بولىــدۇ. 
كاتتــا ئىشــالرنى قىلىشــقا ۋاقتــى يەتكــەن كىشــىلەرنىڭ ئەلۋەتتــە رەببىنــى تونــۇش، ئۇنىڭغــا 
ئىبــادەت قىلىــش ئۈچۈنمــۇ ۋاقتــى يېتىــدۇ. چۈنكــى مۇنــداق كىشــىلەر ۋاقىتنىــڭ قىممىتىنــى 
بىلگەنلىكتىــن، ئۇنــى قەتئىــي زايــە قىلمايــدۇ ۋە ئۆمرىنىــڭ ھەربىــر لەھزىســىنى نەتىجىلىــك 
ــم  ــەڭ مۇھى ــڭ ئ ــش كەلمەيدىغانالرنى ــن ئى ــا قولىدى ــدۇ. ئەمم ــەن ئۆتكۈزى ــالر بىل ئىش
ئىشــالرغىمۇ ۋاقتــى چىقمايــدۇ. ۋاقىتنــى پۇلغــا ســېتىۋالغىلى ياكــى كىراغــا ئالغىلــى ۋە ياكــى 

قايتــۇرۇپ كەلگىلــى بولمايــدۇ، پەقەتــال ئۇنــى جايىــدا ئىشــلىتىپ پايدىالنغىلــى بولىــدۇ.

ــۇن  ــپ: »نۇرغ ــان قىلى ــى باي ــاالم بۇن ــەر ئەلەيھىسس ــۇر. پەيغەمب ــا نېمەتت ــت كاتت ۋاقى
ــاقلىقى،  ــەن س ــرى ت ــار. بى ــەت ب ــى نېم ــان ئىكك ــەي قالىدىغ ــى بىلەلم ــىلەر قىممىتىن كىش

ــەتكەن.  ــۇر«]3] دەپ كۆرس ــرى ۋاقىتت ــە بى يەن

ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »بەندىنىــڭ  ۋاقىــت چــوڭ مەســئۇلىيەتتۇر. پەيغەمب
ــەن  ــش بىل ــە ئى ــى نېم ــڭ ئۆمرىن ــال ئۇنى ــىم بىلەن ــا تاشلىنىش ــەت مەيدانىغ ــى قىيام قەدىم
تۈگەتكەنلىكــى، ئۆگەنگــەن ئىلمــى بىلــەن نېمــە قىلغانلىقــى، پۇل-مالنــى نەدىــن تېپىــپ، 

]1] ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
]2]ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

]3] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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نېمىگــە ئىشــلەتكەنلىكى ۋە بەدىنىنــى نېمــە ئىشــقا ئىشــلەتكەنلىكى ھەققىــدە سوراق-ســوئال 
ــدۇ«]1]. قىلىنى

ۋاقىــت دىــن ۋە دۇنيالىــق ئۈچــۈن تىرىشــىپ، تىرمىشــىپ ئىشلەشــنىڭ بىردىنبىر پۇرســىتى 
بولغانــدەك، ئەمەل-ئىبادەتلەرنــى ئورۇنــداش ئۈچــۈن بېرىلگــەن نېمەتتــۇر. ئەلالمــە ئىبنــى 
ــەن  ــى بىلگ ــڭ قىممىتىن ــادەم ۋاقىتنى ــق ئ ــەن: »ئەقىللى ــداق دېگ ــەۋزى مۇن ــم ج قەييى
ئادەمــدۇر. نــاۋادا ئۇنىــڭ ۋاقتــى زايــە بولــۇپ كەتســە نۇرغۇنلىغــان مەنپەئەتلىــرى زايــە 
بولــۇپ كېتىــدۇ، بارلىــق مەنپەئەتلــەر پەقــەت ۋاقىتتىــن كېلىــپ چىقىــدۇ، ۋاقىــت قولدىــن 
كېتىــپ قالســا، ئۇنىڭغــا قايتــا ئېرىشــكىلى بولمايــدۇ. ئىنســاننىڭ ۋاقتــى ئۇنىــڭ ئۆمرىــدۇر. 
ــا  ــۈك ئازابق ــى مەڭگۈل ــنىڭ ياك ــە ئېرىشىش ــۈك نېمەتك ــە مەڭگۈل ــڭ ئاخىرەتت ــت ئۇنى ۋاقى
قېلىشــىنىڭ سەرمايىســىدۇر. ۋاقىــت بۇلۇتتىنمــۇ تېــز ئۆتــۈپ كېتىــدۇ. ھەربىــر ئىنســاننىڭ 
ۋاقتىنىــڭ ئالــالھ ئۈچــۈن ۋە ئالــالھ بىلــەن بولغــان چاغلىرىــال ئۇنىــڭ ھەقىقىــي ھاياتــى 
ۋە ئۆمرىــدۇر. بۇنىڭدىــن باشقىســى ئۇنىــڭ ھاياتىدىــن ســانالمايدۇ. ئەگــەر ئــۇ شــۇنداق 
غەپلــەت ئىچىــدە ياشىســا، ئــۇ پەقــەت ھايۋانالرنىــڭ ھاياتىنــى ياشــىغان بولىــدۇ. ئەگــەر 
ئــۇ ۋاقتىنــى غەپلــەت بىلــەن، شــەھۋەت بىلــەن ۋە قــۇرۇق ئــارزۇالر بىلــەن ئۆتكۈزىدىغــان 
ــدۇ.  ــۇپ قالى ــىراق بول ــى ياخش ــەن ئۆتكۈزگىن ــق بىل ــۇ ۋە بىكارلى ــڭ ئۇيق ــا، ئۇنى بولس
ــازدا  ــان نام ــدۇ. ئىنس ــىراق بولى ــى ياخش ــن ئۆلگىن ــات تۇرغىنىدى ــاننىڭ ھاي ــداق ئىنس بۇن
ــەردە، ئۇنىــڭ  ــال نامازغــا ھېســابالنغان ي ــەن تۇرغــان ۋاقتى ــدا، ئەقلى-ھوشــى بىل تۇرغىنى

ئۆمرىدىــن ئالــالھ بىلــەن بولغــان ۋاقىتلىرىدىــن باشقىســى ئۇنىــڭ ئەمــەس«]2]. 

ۋاقىــت چىرايالرغــا قــورۇق، بەدەنلەرگــە ئاجىزلىــق، چــاچ ۋە ســاقالالرغا ئاقلىــق ئېلىــپ 
كېلىــش بىلــەن بىللــە ئەجەلنىمــۇ چاقىرىــپ كېلىــدۇ. ۋاقىتنــى توختىتىــپ قالغىلــى بولمايــدۇ. 
ــڭ  ــت. مۇشــۇ ۋاقىتنى ــا بۇ-ۋاقى ــدۇ. مان ــا چېكىندۈرەلمەي ــى ئارقىغ ــى ئۇن ئىنســان قۇدرىت
ئــۆزى بىلىــم ئېلىــش، ئىجــاد قىلىــش، دىنــى، مىللىتــى ۋە ۋەتىنى ئۈچــۈن جــان كۆيدۈرۈپ 

ئىشــلەش، ئاخىرەتلىكــى ئۈچــۈن ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلىــش پۇرســىتىدۇر. 

دېمــەك، بــۇ ھاياتلىــق مۇساپىســى ئــۇزۇن مۇســابىقىلەرگە تەييارالنغــان مەيــدان بولــۇپ، 
بــۇ مۇســابىقىدە ۋاقىتنــى قەدىرلەشــنى بىلگەنلــەر ۋە ئۇنــى چىــڭ تۇتۇپ قىلىشــقا تېگىشــلىك 
ــەن ئالالھنــى ۋە خەلقىنــى  ــدا ۋە مۇكەممــەل قىلىــپ نەتىجــە يارىتىــش بىل ئىشــالرنى ۋاقتى

مەمنــۇن قىالاليدىغانــالر ئۇتــۇپ چىقىــدۇ.

ۋاقىت-ھايــات، ۋاقىت-پــۇل، ۋاقىت-ئىلىــم، ۋاقىت-ســاالمەتلىك، ۋاقىت-پەن-تېخنىــكا، 
ــت  ــۇق ۋاقى ــر مىنۇتل ــى بى ــىركەتلەر ئاخىرق ــەزى ش ــە. ب ــەر نەرس ــك ھ ۋاقىت-قىممەتلى
ــۇت كېچىكىشــى ســەۋەبلىك  ــر مىن ــا ئېرىشســە، بەزىســىنىڭ بى ــدە ھەسســىلەپ پايدىغ ئىچى
ۋەيــران بولىدىغانلىقــى، جىددىــي قۇتقۇزۇشــقا ئېھتىياجلىــق بــەزى كېســەللەرنىڭ داۋاالشــقا 

]1] ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.
]2] ئەلالمە ئىبنى قەييىم جەۋزىينىڭ »الجواب الكاف ملن سأل عن الدواء الشاف« ناملىق ئەسىرى، 201-بەت.
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ــر رېئاللىــق.  ــۈپ كېتىدىغانلىقىمــۇ بى ــۇت كېچىكىــش ســەۋەبلىك ئۆل ــر مىن بى

ئىنســاننىڭ ئىلكىدىكــى ئــەڭ قىممەتلىــك نەرســە ۋاقىتتــۇر. ۋاقىــت ئىنســاننىڭ ئــەڭ چوڭ 
ــڭ  ــان ۋاقىتنى ــان ئىنس ــى بولغ ــل ئىگىس ــەن، ئەقى ــداق ئىك ــۋال بۇن ــىدۇر. ئەھ دەسمايىس
قەدرىنــى بىلىشــى، ئۇنــى بىھــۇدە ئۆتكۈزۈۋەتمەســلىكى، ئۇنــى ئۆزىنىــڭ ۋە باشــقىالرنىڭ 
مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئىشلىتىشــنى بىلىشــى، شــۇنداقال باشــقىالرنىڭ ۋاقتىنىمــۇ زايە قىلماســلىقى 

الزىــم. 

ــدا  ــەن ۋاقتى ــى بەلگىلەنگ ــرەر ۋەزىپىن ــلىق، بى ــدا قىاللماس ــنى ۋاقتى ــر ئىش ــال بى قانداق
ئورۇندىيالماســلىق ۋە قانداقــال بىــر ئىشــقا ياكــى بىــرەر جايغــا ئۆلگۈرەلمەســلىك دېگەنــدەك 
كىرزىســالرنىڭ بىــرال ســەۋەبى بــار. ئــۇ بولســىمۇ، »تېخــى ۋاقىــت بارغــۇ« دەپ ئۆزىنــى 
ئالداشــتىن ئىبارەتتــۇر. ھەممــە ئىشــنى ئــەڭ ئاخىرقــى ۋاقتىــدا ئالدىراپ-تېنــپ قىلىدىغــان 
ئادەملــەر ھەقىقەتــەن ئۆزىنــى بىھــۇدە ئازاباليدىغــان ئەخمەقلــەردۇر. مۇنداقالرنىــڭ قىلغــان 
ئىشــى ھەمىشــە كەمتــۈك، چولتــا بولىــدۇ، ھەرگىــز غەلىبىلىــك بولمايــدۇ. چۈنكــى ۋاقىتقــا 
رىئايــە قىلمايدىغــان ئــادەم ھەرقانــداق بىــر ئىشــقا »ۋاقتىــم بــار« مۇئامىلىســىنى قىلىــپ، 
باشــقا ئىشــالر بىلــەن بولــۇپ قالىــدۇ. نەتىجىــدە قىلىدىغــان ئىشــىنى كېچىكتــۈرۈپ قويىدۇ، 
ــىنى  ــدۇ، ئىش ــراپ چېكى ــۆپ ئىزتى ــدا ك ــۇ ئارى ــدۇ. ب ــپ بارى ــە كېچىكى ــان يېرىگ بارىدىغ
ئالدىراپ-تېنــەپ چاال-پۇچــۇق قىلىــدۇ. ئەممــا ۋاقىتقــا رىئايــە قىلىدىغــان ئــادەم ھەرقانــداق 
ئىشــنى ۋاقتىــدا ئــادا قىلىــدۇ، بارىدىغــان يېرىگــە ۋاقتىــدا بارىــدۇ، ئىزتىــراپ چەكمەيــدۇ، 
كېچىكىــپ قېلىــپ ئاقىــزادە بولمايــدۇ، ھەممــە ئىشــنى تەمكىنلىــك بىلــەن قىلىــدۇ. مۇنــداق 

ئــادەم ھــۇزۇر ۋە خاتىرجەملىــك ئىچىــدە بولىــدۇ.

چــوڭ ئىشــالرنى قىلغــان ۋە كاتتــا نەتىجىلەرنــى ياراتقــان ئىنســانالرنىڭ كەچۈرمىشــلىرىگە 
قارايدىغــان بولســاق، ئــۇالر ھەمىشــە ۋاقىتنىــڭ تارلىقىدىــن دەرتلىنىدىكەن، بۈگۈنكى ئىشــنى 
ــت  ــەر ئۈچــۈن ۋاقى ــۇالر دىلىدۇكــى، تىرىشــچان ئادەمل ئەتىگــە قويمايدىكــەن. چۈنكــى ئ
ئالتۇندىــن قىممەتلىكتــۇر. تىرىشــچان ئادەملــەر ھەمىشــە ۋاقىتنىــڭ تارلىقىدىــن دەرتلىنىــدۇ 
ۋە كۈندۈزنــى كېچىگــە ئۇلىغۇســى كېلىــدۇ. ئەممــا بىــكار تەلەپلــەر ئۈچــۈن كــۈن ئۆتســە، 
ــى  ــەر ھەمىشــە باشــقىالرنىڭ ۋاقتىن ــى بىلمىگەنل ــڭ قەدرىن ــدى. ۋاقىتنى ســائەت توشســا بول

ئوغرىاليدىغــان بىپــەرۋاالردۇر.

ــدۇ،  ــرى دەپ ئەيىبلەي ــىلەر ئوغ ــى كىش ــان ئادەمن ــى ئوغرىلىغ ــقىالرنىڭ پۇل-مېلىن  باش
ــم  ــى ھېچكى ــان بىپەرۋاالرن ــى ئوغرىاليدىغ ــك ۋاقتىن ــىلەرنىڭ قىممەتلى ــكى، كىش ئەپسۇس
ــىدىن  ــىنىڭ قىلمىش ــال ئوغرىس ــى م ــىنىڭ قىلمىش ــت ئوغرىس ــى، ۋاقى ــدۇ. ھالبۇك ئەيىبلىمەي
ــى  ــڭ ئۆمرىن ــق ئۇنى ــى ئوغرىلىغانلى ــڭ ۋاقتىن ــر ئادەمنى ــى بى ــردۇر. چۈنك ــە ئېغى ئەلۋەتت

ــە. ــدۇر، ئەلۋەتت ــن يامان ــى ئوغرىلىغاندى ــڭ پۇل-مېلىن ــۇ ئۇنى ــۇر. ب ئوغرىلىغانلىقت
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ســائەت مانچىگــە دەپ ۋەدە بېرىــپ قويــۇپ، ۋەدىلەشــكە جايغــا ۋاقتىــدا بارماســلىق ئــەڭ 
قەبىــھ ئەخالقســىزلىق ۋە باشــقىالرنىڭ ۋاقتىنــى، ئۆمرىنــى ئوغرىلىغانلىقتۇر.

ــدۇ ۋە  ــايمان قىلى ــق پۇش ــم قاتتى ــى قېتى ــادەم ئىكك ــەن ئ ــى بىلمىگ ــڭ قىممىتىن ۋاقىتنى
شــۇ چاغــدا ۋاقىتنىــڭ قىممىتىنــى بىلىــدۇ، ئەممــا ئــۇ چاغــدا بىلگەننىــڭ ئۆزىگــە قىلچــە 

ــدۇ. پايدىســى بولماي

ــە  بىرىنچىســى، ســەكراتقا چۈشــكەندە ئۆزىگــە ۋاقىــت بېرىلىشــىنى ۋە گۇناھلىرىغــا تەۋب
ــن  ــاال بۇنىڭدى ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــارزۇ قىلى ــىنى ئ ــى قىلىۋېلىش ــى ئەمەللەرن ــپ، ياخش قىلى
ــِه  ــِر اللَّ ــْم َعــْن ِذكْ ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمُنــوا َل تُلِْهُكــْم أَْمَوالُُكــْم َوَل أَْوَلُدكُ ــداق دېگــەن: ﴿يَ ــدۇرۇپ مۇن ئاگاھالن
وَن . َوأَنِْفُقــوا ِمــْن َمــا َرزَقَْناكـُـْم ِمــْن قَبْــِل أَْن يـَـأِْتَ أََحَدكـُـُم الَْمــْوُت فَيَُقــوَل رَبِّ  َوَمــْن يَْفَعــْل َذلـِـَك فَأُولَِئــَك ُهــُم الَْخــارِسُ

الِِحــَن﴾ »ئــى ئىمان ئېيتقانــالر! پۇل-ماللىرىڭالر ۋە  َق َوأَكُــْن ِمــَن الصَّ ــدَّ رْتَِنــي إِىَل أََجــٍل قَِريــٍب فَأَصَّ لـَـْوَل أَخَّ

بالىلىرىــڭالر ســىلەرنى ئالالھنــى يــاد ئېتىشــتىن غەپلەتتــە قالدۇرمىســۇن، كىمكــى شــۇنداق 
قىلىدىكــەن، ئەنــە شــۇنداقالر زىيــان تارتقۇچىــالردۇر. ســىلەر بېشــىڭالرغا ئۆلــۈم كېلىــپ: 
ــپ  ــەن ســەدىقە قىلى ــاز كېچىكتۈرگــەن بولســاڭ، م ــى بىرئ ــڭ ئەجىلىمن ــم! مېنى ــى رەببى ›ئ
ــر  ــن بى ــىلەرگە بەرگەنلىرىمىزدى ــۇرۇن، س ــتىن ب ــم‹ دەپ قېلىش ــوالر ئىدى ــىالردىن ب ياخش

ــڭالر«]1]. قىســمىنى ســەدىقە قىلى

ئىككىنچىســى، ئاخىرەتتــە دوزاخ ئەھلــى بولغانــالر بــۇ دۇنياغــا قايتىــپ ياخشــى ئەمەللەرنى 
قىلىــپ جەننەتكــە اليىــق بولۇشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال كاپىرالرنىــڭ ئاخىرەتتىكــى 
ئەھۋالىنــى بايــان قىلىپ مۇنــداق دېگــەن: ﴿َوالَِّذيــَن كََفــُروا لَُهــْم نـَـاُر َجَهنَّــَم َل يُْقــَى َعلَيِْهــْم فَيَُموتـُـوا َوَل 
ــُف َعْنُهــْم ِمــْن َعَذاِبَهــا كََذلـِـَك نَْجــِزي كُلَّ كَُفــوٍر . َوُهــْم يَْصطَرُِخــوَن ِفيَهــا َربََّنــا أَْخرِْجَنــا نَْعَمــْل َصالًِحا َغْرَ الَّــِذي كُنَّا  يَُخفَّ

﴾ »كۇفرىدا چىڭ  رْكـُـْم َمــا يَتََذكَّــُر ِفيــِه َمــْن تََذكَّــَر َوَجاءَكـُـُم النَِّذيــُر فَُذوقـُـوا فـَـاَم لِلظَّالِِمَن ِمــْن نَِصــرٍ نَْعَمــُل أََولـَـْم نَُعمِّ

تۇرۇۋالغانالرغــا كەلســەك، ئــۇالر دوزاخ ئوتىغــا مەھكــۇم بولىــدۇ، ئۇالرنىــڭ )ئۆلــۈم بىلــەن 
ئــارام تېپىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن( جانلىــرى ئېلىنمايــدۇ، ئۇالردىــن ئازابمــۇ يېنىكلىتىلمەيدۇ، 
ــۇالر  ــز. ئ ــۇنداق جازااليمى ــە ش ــى ئەن ــداق كاپىرن ــقان ھەرقان ــن ئاش ــدا ھەددىدى كۇفرى
ــادا( قىلغــان ئەمەللىرىمىزدىــن باشــقىچە  ــا: ›رەببىمىــز! بىزنــى چىقىرىۋەتســەڭ )دۇني دوزاخت
ــىلەرگە ۋەز- ــا( ›س ــدۇ. )ئۇالرغ ــۋۇرۇپ توۋالي ــاق‹ دەپ يال ــى قىلىۋالس ــى ئەمەللەرن ياخش
نەســىھەت ئالىدىغــان ئــادەم ۋەز-نەســىھەت ئااللىغــۇدەك بىــر ئۆمــۈر ۋاقىــت بەرمىدۇقمــۇ؟ 
ــى  ــدى ئازابن ــڭالر؟( ئەم ــان ئېيتمىدى ــقا ئىم ــۇ، )نېمىش ــى كەلدىغ ــىلەرگە ئاگاھالندۇرغۇچ س

تېتىــڭالر، زالىمالرغــا يــاردەم بەرگۈچــى يــوق‹ دېيىلىــدۇ«]2].

]1] مۇنافىقۇن سۈرىسى: 9-10-ئايەتلەر.
]2] فاتىر سۈرىسى: 36-37-ئايەت.
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مەرىپــەت ئاســمىنىدىكى كاشــىغەرىيلەردىن باغداتتــا چاقنىغــان چولپــان− ئەلالمــە ئىبراھىــم 
كاشىغەرىيدۇر.

 ئەلالمــە ئىبراھىــم كاشــىغەرىي ئەلالمــە ئوســمان كاشــىغەرىينىڭ پەرزەنتــى بولــۇپ، ئــۇ 
ئاتىســىغا ئوخشاشــال فەقىــھ، شــۇنداقال ئــۆز نۆۋىتىــدە بەلگىلىــك ئورۇنغــا ئىگــە ھەدىــس 
ــڭ مۇســنىدى]1]«  ــپ، »ئىراقنى ــەت قىلىشــتا شــۆھرەت قازىنى ــس رىۋاي ــۇ ھەدى ــى. ئ ئالىم

ــان. دەپ ئاتالغ

ئىســالم دۇنياســىدا بۈيــۈك »ھافىزالر]2]«دىــن: »التقييىــد ملعرفــة رواة الكتــاب والســانيد« ناملىق 
ــق  ــداد« ناملى ــخ بغ ــل تاري ــە )570ھ-629ھ(، »ذي ــى نۇقت ــز ئىبن ــى ھافى ــەرنىڭ مۇئەللىپ ئەس
ئەســەرنىڭ مۇئەللىپــى ھافىــز ئىبنــى نەججــار)578ھ-643ھ(، »تارىخأربــل« ناملىــق ئەســەرنىڭ 
ــىغەرىينىڭ  ــم كاش ــە ئىبراھى ــالر ئەلالم ــتەۋفىي )؟-637ھ( قاتارلىق ــۇل مۇس ــى ئىبن مۇئەللىپ

ــاگىرتلىرىدۇر. ش

ــمان  ــە ئوس ــى ئەلالم ــىغەرىي ۋە ئاتىس ــم كاش ــە ئىبراھى ــەردە ئەلالم ــە مەنبەل ئۇيغۇرچ
كاشــىغەرىي توغرىســىدا مەلۇمــات بولمىغــاچ، كەمىنــە دەســلەپتە ئەلالمــە ئوســمان كاشــىغەرىي 
ــىغەرىي]4]  ــم كاش ــە ئىبراھى ــدى ئەلالم ــم]3]. ئەم ــەن ئىدى ــپ ئۆتك ــۇر بېرى ــدە ئۇچ ھەققى

ــۇنماقچىمەن. ــە س ــە تامچ ــر قانچ ــنالىرىغا بى ــەت تەش ــدە مەرىپ ھەققى
]1] مۇســنىد: ھەدىــس ئىلىملىرىنــى بىلمەســتىن ياكــى پۇختــا بىلمەســتىن ھەدىســلەرنى ئــاڭالش ۋە ئاڭلىتىــش بىلەنــال شــۇغۇللىنىدىغان 

كىشــى.−ئەھمەد شــاكىر: »الباعــث الحثيــث«، 143-بەتكــە قاراڭ.
ــە ھەرخىــل قاراشــالر مەۋجــۇت، بەزىلەرنىــڭ  ــۇپ، بــۇ ھەقت ــۇم ســەۋىيەگە يەتكــەن كىشــى بول ــدە مەل ]2] ھافىز-ھەدىــس ئىلمى

ــاراڭ. ــەككار: »بلــوغ المــال«، 53-بەتكــە ق ــدۇ. −مۇھەممــەد ب ــۇق بىلگــەن كىشــى دەپ قارىلى ــڭ ھەدىســنى تول قارىشــىدا: يۈزمى
]3] ئابدۇلــالھ روزىمۇھەممەدنىــڭ »مەرىپــەت ژۇرنىلــى« 2020–يىللىــق 3–ســانىدىكى: »باغداتتــا چاقنىغــان مەرىپــەت يۇلتــۇزى− 

ئەلالمــە ئوســمان كاشــىغەرىي« ناملىــق ماقالىســىگە قــاراڭ.
]4] ئەلالمە ئىبراھىم كاشىغەرىي ماقالىدە »ئەلالمە كاشىغەرىي« ياكى»كاشىغەرىي« دەپ ئېلىنىدۇ.

باغداتتــا چاقنىغــان مەرىپــەت يۇلتــۇزىباغداتتــا چاقنىغــان مەرىپــەت يۇلتــۇزى−−
ئەلالمــە ئىبراھىــم كاشــىغەرىيئەلالمــە ئىبراھىــم كاشــىغەرىي

ئابدۇلال رۇزىمۇھەممەدئابدۇلال رۇزىمۇھەممەد



72

مەرىپەت ژۇرنىلى             2020-يىللىق 4- سان 

ئەلالمە كاشىغەرىينىڭ تولۇق ئىسمى

ــى  ــۈف ئىبن ــى يۈس ــمان ئىبن ــى ئوس ــم ئىبن ــھاق ئىبراھى ــۇ ئىس ــمى ئەب ــۇق ئىس تول
ئەييــۇب ئۇزارتــۇق كاشــىغەرىي باغدادىــي زەركەشــىي ھەنەفىــي بولــۇپ، ھىجىرىيــە 554–
ــك  ــا مەرىپەتلى ــى باغداتت ــڭ 12-كۈن ــۇال ئېيىنى ــى( جۇمادىيەلئ ــە 1159-يىل ــى )مىالدىي يىل

ــەن]1]. ــا كەلگ ــدە دۇنياغ ئائىلى

ئەلالمــە كاشــىغەرىينىڭ بوۋىســى يۈســۈف ئىبنــى ئەييــۇب ئۇزارتــۇق]2] ئەســلى قەشــقەرلىك 
ــتەزھىرنىڭ  ــى مۇس ــىيالر خەلىپىس ــۇ ئابباس ــان. ئ ــۇرۇپ قالغ ــپ ت ــا كېلى ــۇپ، باغداتق بول
)487ھ–512ھ( ئاتخانىســىدا ئىشــلىگەن. كاشــىغەرىينىڭ ئاتىســى ئەلالمــە ئوســمان 

ــان]3]. ــا تۇغۇلغ ــىغەرىيمۇ باغداتت كاش

ئەلالمە كاشىغەرىينىڭ ئۇستازلىرى

ئەلالمــە كاشــىغەرىي ئىســالم دىيارلىرىدىكــى بۈيــۈك ئالىمــالردا ئىلىــم تەھســىل قىلغــان. 
ئــۇ كىچىكىدىنىــال ئالىمالرنىــڭ ئىلىــم ســورۇنلىرىغا ھازىــر بولــۇپ، ئۇالردىــن تەلىــم ئالغان. 

ــى  ــەد ئىبن ــي، ئەھم ــھ ئىبنۇلبەتتى ــى ئەبۇلفەتى ــى ئۇن ــىغەرىينىڭ ئاتىس ــە كاش ئەلالم
مۇھەممــەد ئەلكاغەدىــي، ئەبۇلھەســەن ئەلــى ئىبنــى تاجىلقــۇررا، يەھيــا ئىبنــى ســابىت، ئەبۇ 
بەكــرى ئىبنــۇل نەققــۇر، ھىبەتۇلــال ئىبنــى يەھيــا ئەلبۇقىــي، ئەھمــەد ئىبنــى ئابدۇلغەنــى 

ــان]4]. ــالردا ئوقۇتق ــق ئالىم ئەلباجىســرائىي قاتارلى

ئەلالمــە كاشــىغەرىي يۇقىرىقــى ئالىمالرنىــڭ بەزىلىرىنىــڭ ھۇزۇرىغــا ئاتىســى بىلــەن بىرگــە 
كېلىــپ ئىلىــم تەھســىل قىلغــان. 

ئەلالمە كاشىغەرىينىڭ شاگىرتلىرى

ئەلالمــە كاشــىغەرىي كــۆپ شــاگىرتالرنى يېتىشــتۈرگەن. ئــۇ باغداتتىــال تۇرماســتىن يەنــە 
دەمەشــىق، ھەلــەب، ئەربىــل قاتارلىــق شــەھەرلەرگە بېرىــپ، ھەدىــس تەلىــم بەرگــەن.

ــان. ــەھىرىگە بارغ ــل ش ــدا ئەربى ــر ئېيى ــى جامادىيەلئاخى ــە 620-يىل ــىغەرىي ھىجرىي كاش
ئىمــام ئىبنۇلمۇســتەۋفى ئۆزىنىــڭ »تاريــخ أربــل« ناملىــق ئەســىرىدە: كاشــىغەرىينىڭ ھىجرىيــە 
ــان.  ــان قىلغ ــى باي ــەھىرىگە كەلگەنلىكىن ــل ش ــدا ئەربى ــر ئېيى ــى جامادىيەلئاخى 620-يىل
ئۇنىــڭ شــاگىرتلىرىدىن: ھافىــز ئەبۇمۇھەممــەد بــەدەل ئىبنــى ئەبــۇ مۇئەممــەر، ئەبۇتاھىــر 
مۇھەممــەد ئىبنــى يۈســۈپ مۇۋســىلىي، ئەھمــەد ئىبنــى يەھيــا يەمەنىــي قاتارلىق بىــر مۇنچە 

]1] ئىمام ئابدۇلقادىر قۇرەشىي: »الجواهر املضية«، 1-جىلد، 42-بەت، ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلد، 265-بەتكە قاراڭ.
]2] »ئۇزارتۇق« بەزى مەنبەلەردە »ئۇرتۇق« دەپ ئېلىنغان.

ــا چاقنىغــان مەرىپــەت يۇلتــۇزى−  ]3] ئابدۇلــالھ روزىمۇھەممەدنىــڭ »مەرىپــەت ژۇرنىلــى« 2020–يىللىق3–ســانىدىكى: »باغداتت
ئەلالمــە ئوســمان كاشــىغەرىي« ناملىــق ماقالىســىگە قــاراڭ.

ــەززازە ئىســىملىك ئايــال ئالىمەدىنمــۇ تەلىــم ئالغــان. −ئىمــام زەھەبىــي: »تاريــخ اإلســالم«، 47- ــە نەفىســە ئەلب ]4] كاشــىغەرىي يەن
ــاراڭ. جىلــد، 265-بەتكــە ق
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شەخســلەرنى ســاناپ، ئۆزىگىمــۇ كاشــىغەرىينىڭ ئىجازە]1]بەرگەنلىكىنــى قەيــت قىلغــان]2]. 

ــپ،  ــۇ بېرى ــق جايالرغىم ــەب قاتارلى ــىق، ھەل ــى دەمەش ــە 621-يىل ــىغەرىي ھىجرىي كاش
ــى  ــدا باغداتتىك ــدە ئېيى ــى زۇلقەئ ــڭ 641-يىل ــۇ ھىجىرىينى ــەن. ئ ــم بەرگ ــس تەلى ھەدى
ــۇپ  ــتازى بول ــس ئۇس ــە ھەدى ــىرىييە مەدرىسەســى]3]دىكى دارۇلھەدىس]4]ك ــھۇر مۇستەنس مەش

ــەن]5]. تەيىنلەنگ

ئىمــام زەھەبىــي »تاريــخ الســالم« ناملىــق ئەســىرىدە، كاشــىغەرىينىڭ شــاگىرتلىرىدىن: ئىمــام 
ئىبنــى نۇقتــە، ئىمــام ئىبنــى نەججــار، قــازى ئەلمەجــد ئىبنۇلئەلدىــم، ئەلالمــە مۇھيىددىــن 
مۇھەممــەد ئىبنــى يەئقــۇب ئىبنــى نەھھــاس ھەنەفىــي]6] قاتارلىق بىرمۇنچــە كاتتــا ئالىمالرنى 
ــاگىرتلىرى  ــىغەرىينىڭ ش ــتازلىرىنىڭ كاش ــۈك ئۇس ــر بۆل ــۇ بى ــەتكەن. ۋە ئۆزىنىڭم كۆرس

ــى بىلدۈرگــەن]7]. ئىكەنلىكىن

ــار  ــۇ ب ــدە ئايالالرم ــان شــاگىرتالر ئىچى ــان، ئىجــازە ئالغ كاشــىغەرىيدىن ھەدىــس ئاڭلىغ
ــدە  ــى ئەســىرىدە كۆرســەتكەن كاشــىغەرىينىڭ شــاگىرتلىرى ئىچى ــي يۇقىرىق ــۇپ، زەھەبى بول
شــۇھىدەت بىنتــى ئىبنۇلئەدىــم ئىســىملىك بىــر ئالىمەمــۇ ئــورۇن ئالغــان]8]. ئىمــام ئىبنــى 
ھەجەرمــۇ »الــدرر الكامنــة« دېگــەن ئەســىرىدە زەينــەب بىنتــى نەجمــى ئىســمائىل ئىســىملىك 

ئايالنىڭمــۇ كاشــىغەرىيدىن ئىجــازە ئالغانلىقىنــى بايــان قىلغــان]9].

ــى  ــى تۆۋەندىك ــب ھەققىدىك ــاگىرتى ئەلمۇھى ــڭ ش ــەن ئۇنى ــىغەرىي بىل ــەردە كاش مەنبەل
ــان. ــورۇن ئالغ ــۇ ئ ھېكايىم

كاتتــا ئالىــم ئەلمۇھىــب ئابدۇلــال ئىبنــى ئەھمــەد ســەئدى باغداتقــا كېلىپــال كاشــىغەرىيدە 
ئوقــۇش ئۈچــۈن ئۇنــى ئىزدىگــەن، ئەلمۇھىــب كاشــىغەرىينى بىــر دۇككانــدا ئۇچراتقــان. 
ــەن،  ــىنى ئۆتۈنگ ــم بېرىش ــن تەلى ــىنىڭ كىتابىدى ــە ئەلبانياس ــىغەرىيدىن ئۆزىگ ــۇ كاش ئ
كاشــىغەرىي بــوش ۋاقتىــم يــوق دەپ ئۇنمىغــان، ئەلمۇھىبمــۇ تەلىۋىــدە چىــڭ تۇرۇۋالغــان. 
شــۇنىڭ بىلــەن كاشــىغەرىي ئۇيەردىــن مېڭىــپ كەتكــەن، ئەلمۇھىــب كاشــىغەرىينىڭ كەينىگــە 

ــا بەرگــەن  ــل قىلســا بولىدىغانلىقىغ ــى نەقى ــەر ياكــى كىتابالرن ــۇم ھەدىس-خەبەرل ــن مەل ]1] ئىجازە-ئۇســتازنىڭ شــاگىرتىغا ئۆزىدى
ئىجازەتتــۇر، بۇنــداق ئىجازەتلــەر بەزىــدە ئاغزاكــى بېرىلســە، بەزىــدە نامــە شــەكلىدە ئايرىممــۇ پۈتىلىــدۇ، يەنــە بەزىــدە ئوقۇشــلۇق 

كىتابالرنىــڭ ئۆزىگىمــۇ يېزىــپ بېرىلىــدۇ.
]2] ئىمام ئىبنۇل مۇستەۋفى: »تاريخ أربل«، 1-جىلد، 358–بەتكە قاراڭ.

]3] مۇستەنســىرىييە مەدرىسەسى−ئابباســىالر خەلىپىســى مۇستەنســىر تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان . ھىجرىيــە 625-يىلــى )مىالدىيــە 1227-
ــۇ  ــۇش باشــلىغان. ب ــپ ئوق ــى( مەدرىســە ئېچىلى ــە 1233-يىل ــى )مىالدىي ــە 631-يىل ــى( مەدرىســە قۇرۇلۇشــى باشــالنغان، ھىجرىي يىل
ــى. مۇستەنســىرىييە مەدرىسەســى ئىســالم دۇنياســىدا  ــەر بىرگــە ئوقۇتۇالتت ــەن بىرگــە ھەرقايســى پەنل ــەر بىل مەدرىســەدە شــەرئىي ئىلىمل
تــۆت مەزھــەپ فىقھســىنى بىــر ئورۇنــدا ئوقۇتــۇش ئېلىــپ بارغــان تۇنجــى مەدرىســە دەپ قارىلىــدۇ. ئەينــى دەۋردىكــى مۇستەنســىرىييە 
ــامء  ــخ عل ــرۇف: »تاري ــەدۇر.−ناجى مەئ ــي مۇئەسسەس ــەۋىيەدىكى ئىلمى ــرى س ــىتېتالردىنمۇ يۇقى ــى ئۇنۋېرس ــى دەۋردىك ــى ھازىرق مەدرىسەس

ــاراڭ. ــە ق املســتنرية«، 1-ۋە 9-بەتلەرگ

]4] دارۇلھەدىس-ھەدىسكە ئاالقىدار ئىلىملەر ئوقۇتۇلىدىغان ئورۇن.
]5] ئىمام زەھەبىي: »سر أعالم النبالء«، 23-جىلد، 149-بەتكە قاراڭ.

]6] كاشــىغەرىينىڭ شــاگىرىتلىرىدىن. مۇھيىددىــن مۇھەممــەد ئىبنــى يەئقــۇب ئىبنــۇل نەھھــاس ھەلەبىــي ھەنەفىــي ئىســىملىك بــۇ 
زات ئــۆز دەۋرىــدە دەمەشــىقتە ھەنەفىــي مەزھىپىــدە ئــەڭ كۆزگــە كۆرۈنگــەن ئۆلىمــا بولــۇپ، ئــۇ مىززىــي، بىرزالىــي، ئىبنــى تەيمىييــە 
قاتارلىــق ئۆلىماالرنىــڭ ئۇســتازىدۇر.−ئىمام ئابدۇلقادىــر دىمەشــقىي: »الــدارس فــي تاريــخ المــدارس«، 1-جىلــد، 403-بەتكــە قــاراڭ.

]7] ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلد، 266-بەتكە قاراڭ.

]8] ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلد، 266-بەتكە قاراڭ.
]9] ئىمام ئىبنى ھەجەر: »الدرر الكامنة«، 2-جىلد، 119-بەتكە قاراڭ. 
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ئەگىشــىۋېلىپ كىتابنــى ئوقۇشــنى باشــلىغان، ئەمدىــال بىــر ۋاراق ئوقۇشــىغا، كاشــىغەرىيمۇ 
ئۆيىنىــڭ ئالدىغــا كېلىــپ قالغــان، شــۇنىڭ بىلــەن كاشــىغەرىي ھاسىســى بىلــەن ئەلمۇھىبنــى 
ئىككــى قېتىــم ئۇرغــان، بىــرى كىتابقــا تەگكــەن، ئاندىــن كاشــىغەرىي ئۆيىگــە كىرىۋېلىــپ 
ئىشــىكنى تاقىۋالغــان. زەھەبىــي بــۇ ھېكايىنــى بايــان قىلىــپ: گۇنــاھ ھــەر ئىككىلىســىدىن 

ئۆتكــەن دېگــەن]1].

ئەلالمە كاشىغەرىينىڭ شۆھرىتى

ئەلالمــە كاشــىغەرىينىڭ داڭقــى چىقىــپ، شــاگىرتلىرى كۆپەيگــەن. ئىمــام زەھەبىــي »ســر 
أعــالم النبــالء« ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق دېگــەن: »ئۇنىڭ )كاشــىغەرىينىڭ( داڭقــى يىراقالرغا 

تارىغــان ئىــدى، ئۇنىڭغــا شــاگىرتالر كــۆپ كەلگــەن ئىــدى«]2].

زەھەبىــي يەنــە »تاريــخ الســالم« ناملىــق ئەســىرىدە: »ئــۇ )يەنى كاشــىغەرىي( ئــۇزۇن ئۆمۈر 
كۆرگــەن ئىــدى، ئۇنىــڭ ئىســمى مەشــھۇر بولغــان ئىــدى، ئۇنىڭغــا شــاگىرتالر كۆچــۈپ 

كېلەتتــى. ئۇنىڭدىــن بۈيــۈك ھافىــزالر رىۋايــەت قىلغــان ئىــدى« دېگــەن]3].

ــرەت  ــاگىرتالر ھىج ــن ش ــى جايالردى ــا ھەرقايس ــپ، ھۇزۇرىغ ــى چىقى ــىغەرىينىڭ داڭق كاش
ــتۈرگەن.  ــۇ مۇئەييەنلەش ــۇل ئىمادالرم ــام ئىبن ــي، ئىم ــام يافىئى ــى ئىم ــپ كېلىدىغانلىقىن قىلى
ــڭ  ــەن: »ئۇنى ــداق دېگ ــىرىدە، مۇن ــق ئەس ــڭ »مرآةالجنــان« ناملى ــي ئۆزىنى ــام يافىئى ئىم
)يەنــى كاشــىغەرىينىڭ( ھۇزۇرىغــا شــاگىرتالر يىراقالردىــن ۋە ھەرقايســى تەرەپلەردىــن كۆچۈپ 

ــى«]4]. كېلەتت

ــرى:  ــن بى ــن نۇقتىالردى ــىدىكى يارقى ــپ قىلىش ــە جەل ــاگىرتالرنى ئۆزىگ ــىغەرىينىڭ ش كاش
ئۇنىــڭ ئىشــەنچلىك بــەش كىشــى ئارقىلىــق ئىمــام مالىكقــا تۇتىشــىدىغان ئالــى ســەنەد]5] 
ســاھىبى بولغانلىقىــدۇر. كاشــىغەرىي ئەينــى ۋاقىتتــا بــەش كىشــى ئارقىلىــق ئىمــام مالىكقــا 

ئۇلىنىدىغــان ئالىمالرنىــڭ ئىچىــدە ھايــات قالغــان ئــەڭ ئاخىرقىســى ئىــدى]6]. 

ئەلالمە كاشىغەرىينىڭ ۋاپاتى

ئىمــام زەھەبىينىــڭ »ســر أعــالم النبــالء« ناملىــق ئەســىرىدە بەرگــەن مەلۇماتىغــا قارىغانــدا، 
ــدە  ــۇپ، ئۆيى ــپ، كېســەل بول ــق يېتى ــىغەرىيگە قېرىلى ــە كاش ــى ئەلالم ــە 643-يىل ھىجرىي
ــى(  ــە 1247-يىل ــى )مىالدىي ــە 645–يىل ــۇ ھىجرىي ــان. ئ ــپ قالغ ــۇپ يېتى ــورۇن تۇت ئ

ــان]7]. ــات بولغ ــا ۋاپ ــى باغداتت ــڭ 11-كۈن ــۇال ئېيىنى جامادىيەلئ

»الجواهــر املضيــة« ناملىــق ئەســەردە، كاشــىغەرىينىڭ ئەســلى قەشــقەرلىك بولــۇپ، يۇرتــى 
ــان قىلىنغاندىــن كېيىــن، كاشــىغەرىينىڭ  ۋە ۋاپــات بولغــان جايــى باغــدات ئىكەنلىكــى باي

]1] ئىمام زەھەبىي: »سر أعالم النبالء«، 23-جىلد، 150-بەتكەقاراڭ.
]2] ئىمام زەھەبىي: »سر أعالم النبالء«، 23-جىلد، 149-بەت.

]3] ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلد، 266-بەت.
]4] ئىمام يافىئىي: »مرآة الجنان«، 4-جىلد، 88-بەت.

]5] سەنەد-ھەدىس ئىلمىدىكى ئاتالغۇ.
]6] ئىمام ئىبنى ئىماد: »شذرات الذهب«، 7-جىلد، 399-بەتكە قاراڭ.

 ]7] ئىمام زەھەبىي: »سر أعالم النبالء«، 23-جىلد، 150-بەتكەقاراڭ.
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ــە  ــۇپ، ھىجرىي ــى تۇغۇل ــڭ 12-كۈن ــۇال ئېيىنى ــى جۇمادىيەلئ ــە 554-يىل ــا ھىجرىي باغداتت
645-يىلــى ۋاپــات بولغانلىقــى نەقىــل قىلىنغــان]1].

ــان  ــات بولغ ــتا ۋاپ ــىغەرىي 91 ياش ــابلىغاندا كاش ــە ھېس ــخ بويىچ ــى تارى يۇقىرىدىك
بولىــدۇ. لېكىــن »شــذرات الذهــب« ناملىــق ئەســەردە، كاشــىغەرىينىڭ ھىجرىيــە 645-يىلــى 
ــڭ  ــىمۇ، ئۇنى ــى بىلدۈرۈلس ــات بولغانلىق ــا ۋاپ ــى باغداتت ــڭ 11-كۈن ــۇال ئېيىنى جۇمادىيەلئ
ــت  ــدا 89 ياشــتا ئىكەنلىكــى قەي ــات بولغان ــڭ ۋاپ ــى بېرىلمىگــەن ۋە ئۇنى ــان ۋاقت تۇغۇلغ

ــان]2]. قىلىنغ

»العــر« ناملىــق ئەســەردىمۇ كاشــىغەرىينىڭ ۋاپــات بولغانــدا 89 ياشــتا ئىكەنلىكــى قەيــت 
. [3 ن] قىلىنغا

ئەلالمە كاشىغەرىينىڭ ئەسەرلىرى

»الــدرر الكامنــة«، »انباءالغمــر بابنــاء العمــر« قاتارلىــق مەنبەلەردىكــى ئۇچۇرالرغــا كــۆرە، ئەلالمە 
ــرى  ــان رىۋايەتلى ــىغەرىينىڭ قىلغ ــن كاش ــى ۋە ئۇالردى ــتازلىرى تىزىملىك ــىغەرىينىڭ ئۇس كاش
بېرىلگــەن، مەنبەلــەردە: »مشــيخة الكاشــغري« )كاشــىغەرىي ئۇســتازالر توپلىمــى( دەپ ئاتالغــان 
بىــر توپلىمــى بارلىقــى مەلــۇم]4]. باشــقا ئەســەرلىرى بار-يوقلىقــى ھەققىــدە ئېنىــق مەلۇمات 

يــوق. لېكىــن بۇھەقتــە تۆۋەندىكــى ئۇچــۇرالر مەۋجــۇت: 

ئىمــام زەھەبىــي »ســر أعــالم النبــالء« ناملىــق ئەســىرىدە، ئۆمــەر ئىبنــى ھاجىبنىڭ كاشــىغەرىي 
ــەر- ــۇپ، ئۇنىڭدىن)خەب ــار بول ــرى ب ــىغەرىينىڭ( مەنبەلى ــى كاش ــڭ )يەن ــدە: ئۇنى ھەققى
ھەدىــس( ســۆزلەپ بېرەتتــى دېگەنلىكىنــى نەقىــل قىلغــان]5]. بــۇ مەنبەلــەر كاشــىغەرىينىڭ 
قەلىمىگــە مەنســۇپمۇ ياكــى ئۇســتازلىرىنىڭ قەلىمىگــە مەنســۇپمۇ بــۇ تەرىپــى نامەلۇمــدۇر. 

»بغيــة الطلــب ف تاريــخ حلــب« ناملىــق ئەســەردە كاشــىغەرىيدىن نەقىــل قىلىنغــان ھەدىــس 
رىۋايەتلىــرى كــۆپ بولــۇپ، ئەســەردە: »ئەبــۇ ئىســھاق ئىبراھىــم ئىبنــى ئوســمان ئىبنــى 
ــپ  ــە يېزى ــى بىزگ ــان كىش ــھۇر بولغ ــۇق دەپ مەش ــى ئۇزەرت ــىغەرىي ئاتىس ــۈپ كاش يۈس
ــن  ــڭ كىتابىدى ــىغەرىي ئۆزىنى ــمان كاش ــى ئوس ــم ئىبن ــھاق ئىبراھى ــى«، »ئەبۇئىس بەردىك

ــۇت. ــۇرالر مەۋج ــەن ئۇچ ــى«]6] دېگ ــەۋەر بەردىك ــە خ بىزگ

ــۇ  ــاگىرتلىرىغا يېزىپم ــى ش ــس رىۋايەتلەرن ــدە ھەدى ــىغەرىينىڭ بەزى ــن كاش يۇقىرىقىالردى
بېرىدىغانلىقــى، ســۆزلەپ بەرگەنــدە بولســا تايىنىدىغــان كىتابىنىــڭ بارلىقــى ئىســپاتلىنىدۇ. 
لېكىــن بــۇ كىتابىنىــڭ يۇقىرىدىكــى ئۇنىــڭ ئۇســتازالر توپلىمىمــۇ ياكــى باشــقا كىتابىمــۇ 

ــرەك. ــش كې ــەپ ئىزدىنى ــە تېخىمــۇ ئىلگىرىل ــۇ ھەقت ب

]1] ئىمام ئابدۇلقادىر قۇرەشىي: »الجواهر املضية«، 1-جىلد، 42-بەتكە قاراڭ.
 ]2] ئىمام ئىبنى ئىماد: »شذرات الذهب«، 7-جىلد، 399-بەتكە قاراڭ.

]3] ئىمام زەھەبىي: »العر«، 3-جىلد، 252-بەتكە قاراڭ.
]4] ئىمام ئىبنى ھەجەر: »الدرر الكامنة«، 3-جىلد، 345-بەت، »إنباء الغمر«، 1-جىلد، 90-بەتلەرگە قاراڭ.

]5] ئىمام زەھەبىي: »سر أعالم النبالء« 23-جىلد، 149-بەت.
]6] ئىمام ئىبنۇلئەدىم: »بغية الطلب ف تاريخ حلب« 2-جىلد، 860-ۋە 962-بەتلەر.
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ــەر  ــېئىرالر، ھېكايىل ــلەر، ش ــان ھەدىس ــەت قىلغ ــىغەرىي رىۋاي ــە كاش ــەردە يەن مەنبەل
خېلــى كــۆپ ســالماقنى ئىگىلەيدىغــان بولــۇپ، بــۇالر كاشــىغەرىيدىن قالغــان ئىزناالردىــن 
ــدۇر.  ــش مۇمكىن ــۇپ قىلى ــىغەرىيگە مەنس ــالپ كاش ــى توپ ــە بۇالرن ــابلىنىدۇ. ئەلۋەتت ھېس

ئەلالمە ئىبراھىم كاشىغەرىيگە ئالىمالرنىڭ بەرگەن باھالىرى:

ــق  ــاھەدە داڭ ــۇ س ــپ، ب ــەت قىلى ــس رىۋاي ــۆپ ھەدى ــىغەرىي ك ــم كاش ــە ئىبراھى ئەلالم
چىقارغــان ۋە »ئىراقنىــڭ مۇســنەدى« دەپ ئاتالغــان. شۇڭالشــقا مۇناســىۋەتلىك ئەســەرلەردە 

ــۇم ســالماقنى ئىگىلەيــدۇ. ئۇنىڭدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان ھەدىســلەر مەل

ھەدىــس رىۋايــەت قىلغۇچــى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن كاشــىغەرىيگىمۇ ھەدىسشۇناســلىق 
ئىلمىدىكــى رىۋايــەت قىلغۇچىالرغــا باھــا بېرىشــتە قوللىنىدىغــان ئىلمىــي ئاســاس بويىچــە 
باھــا بېرىلىشــى كېــرەك. ئەلۋەتتــە، بــۇ ئىلمىــي ئامانــەت نۇقتىســىدىن مەجبۇرىيەتتــۇر. يەنە 
ــى  ــدۇرۇش زۆرۈرىيىت ــپ قال ــى يېزى ــنىڭ تەرجىمىھالىن ــھۇر شەخس ــىغەرىيدەك مەش ــرى كاش بى
بىلــەن ئۇنىــڭ تولــۇق ئىســمى، شــۆھرەتلەنگەن نام-ئاتاقلىــرى ۋە ســۈپەتلىرى بېرىلىشــى 

كېــرەك. بۇمــۇ ئــۆز نۆۋىتىــدە زۆرۈرىيەتتــۇر.

ــى  ــۇن ياك ــلىرى بولس ــىغەرىينىڭ دەۋرداش ــپ، كاش ــش قىلى ــى چىقى ــۇ نۇقتىالرن مۇش
ــل  ــىغەرىيگە ھەرخى ــۇن كاش ــالر بولس ــى ئالىم ــى دەۋردىك ــى كېيىنك ــاگىرتلىرى ۋە ياك ش
باھاالرنــى بەرگــەن. ھەرخىــل نام-ئاتاقــالر بىلــەن ســۈپەتلىگەن. ئۇالردىــن تۆۋەندىكىلەرنــى 

ــن:  ــىمىز مۇمكى كۆرسىتىش

ــن  ــەن ئۇنىڭدى ــداق دېگــەن: »م ــپ مۇن ــە كاشــىغەرىيگە باھــا بېرى ــى نۇقت ــام ئىبن ئىم
ــەھىھتۇر«]1]. ــلىرى( س ــرى )ھەدىس ــڭ ئاڭلىغانلى ــم، ئۇنى ــس( ئاڭلىدى )ھەدى

ئىمــام ئۆمــەر ئىبنــى ھاجىــب كاشــىغەرىي ھەققىــدە مۇنــداق دېگــەن: »ئــۇ مۇاليىــم، 
ــۇپ،  ــار بول ــرى ب ــڭ مەنبەلى ــدى، ئۇنى ــدى، كۈلگۈنچــەك ئى كــەڭ قورســاق، ئۇســتاز ئى
ئۇنىڭدىــن )ھەدىــس( ســۆزلەپ بېرەتتــى. ئىچكــى دۇنياســى ســاغالم ئىــدى، ئۆز مەشــغۇالتى 
بىلــەن ئىــدى، لېكىــن ئــۇ شــىئە بولــۇپ كەتكــەن ئىــدى، ئۇنىڭدىــن پەقــەت گۈزەللىــك 

ئاشــكارا بوالتتــى«]2].

ــرى  ــڭ ئاڭلىغانلى ــداق دېگــەن: »ئۇنى ــدە مۇن ــى نەججــار كاشــىغەرىي ھەققى ــام ئىبن ئىم
)ھەدىســلىرى( ســەھىھتۇر، لېكىن ئــۇ ناھايىتــى قىيىنچىلىق تۇغدۇرىــدۇ، ئــۇ مۇئتەزىلە]3]لەرگە 
مايىــل ئىــدى، ئۇنــى پەيالســوپالرنىڭ قاراشــلىرىغا قايىــل بولغــان دېيىلىــدۇ، ئــۇ ئۆزىدىكى 

ئوچــۇق ئەخمەقلىــق ۋە ئــاز ئىلىــم بىلــەن بىرگــە دىنىــي ئىشــالرغا ســەل قارايتتــى«]4].

]1] ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلد، 266-بەت.

]2] ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلد، 266-بەت.
ــان  ــا چىقق ــدا ئوتتۇرىغ ــە 1-ئەســىرنىڭ ئاخىرىلىرى ــە ھىجرىي ــۇ پىرق ــر پىرقىســى، ب ــە: ئىســالم پەلســەپەچىلىرىنىڭ بى ]3] مۇئتەزىل
ــد،  ــەت«، 2–جىل ــوڭ لۇغ ــە چ ــالىھ: »ئەرەبچە-ئۇيغۇرچ ــەد س ــە مۇھەمم ــا. −ئەلالم ــى ئەت ــىل ئىبن ــى ۋاس ــۇپ، قۇرغۇچىس بول

ــاراڭ. ــە ق 1180-بەتك
]4] ئىمام زەھەبىي: »سر أعالم النبالء«، 23-جىلد، 150-بەت.
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ــى  ــىغەرىينىڭ تەرجىمىھالىن ــىرىدە، كاش ــق ئەس ــالء« ناملى ــي »ســر أعــالم النب ــام زەھەبى ئىم
بەرگەنــدە، ئۇنىــڭ تولــۇق ئىســمىنىڭ بېشــىغا: »ئۇزۇن ئۆمــۈر كۆرگــەن ئۇســتاز، ئىراقنىڭ 
مۇســنىدى« دېگــەن ســۈپەتنى ئالغان]1]. ئــۇ »تاريــخ الســالم« ناملىق ئەســىرىدىمۇ كاشــىغەرىينى 
ــىغەرىي  ــىرىدە، كاش ــۇر ئەس ــە مەزك ــۇ يەن ــۈپەتلىگەن. ئ ــنىدى« دەپ س ــڭ مۇس »ئىراقنى
ــقان  ــى يامانالش ــڭ ئەخالق ــدى، ئۇنى ــەن ئى ــۈر بېرىلگ ــۇزۇن ئۆم ــا ئ ــدە: »ئۇنىڭغ ھەققى
ــا  ــۆزلەيتتى، ئوقۇغۇچىالرغ ــس( س ــپ )خەبەر-ھەدى ــى ئېلى ــش ھەقق ــق ئى ــدى، داۋاملى ئى
قىيىنچىلىــق تۇغدۇراتتــى« دېگــەن]2]. ئىمــام زەھەبىــي »ميــزان العتــدال« ناملىــق ئەســىرىدە 
ــە ئىــدى. ــدا يېگان بولســا كاشــىغەرىي ھەققىــدە: »ئــۇ ھەددىدىــن ئېشــىش بىلــەن زامانى
ئۇنىڭــدا شىئەلىشــىش بــار ئىــدى، دىنىــدا يېنىكلىــك مەۋجــۇت ئىــدى« دېگــەن]3]. ئــۇ يەنە 
»املغنــي ف الضعفــاء« ناملىــق ئەســىرىدىمۇ كاشــىغەرىي ھەققىــدە توختىلىــپ: »ئىبراھىــم ئىبنــى 

ئوســمان كاشــىغەرىي، شــىئە بولــۇپ كەتكــەن مەشــھۇر كىشــى، ئۇنىــڭ دىنــى يېنىــك«، 
دېگــەن]4]. 

ئىمــام ئىبنــى تەغــرى بــەردى ئۆزىنىــڭ »املنهــل الصــاف« ناملىــق ئەســىرىدە، كاشــىغەرىينىڭ 
ــۈپەتلىگەن.  ــس« دەپ س ــام، مۇھەددى ــتاز، ئىم ــى »ئۇس ــپ، ئۇن ــمىنى بېرى ــۇق ئىس تول
ئىمــام ئىبنــى تەغــرى بــەردى يەنــە: ھافىــز شــەرفۇددىن دىمياتىنىــڭ ئۇســتازلىرى توپلىمىدا، 
ــك،  ــىغەرىينى »دىيانەتلى ــڭ كاش ــۆزلەپ، دىمياتىنى ــى س ــا ئالغانلىقىن ــىغەرىينى تىلغ كاش
ــل  ــى نەقى ــى« دېگەنلىكىن ــۇپ كەتكەنت ــىئە بول ــن ش ــدى، لېكى ــھ ئى ــس، فەقى مۇھەددى

ــان]5].  قىلغ

ئىمــام تەقىييۇددىــن تەمىميمــۇ ئۆزىنىــڭ »الطبقــات الســنية« ناملىق ئەســىرىدە، كاشــىغەرىينى 
»فەقىــھ« دەپ ســۈپەتلەپ ئاندىــن دىمياتىنىــڭ ســۆزىنى نەقىــل قىلغان]6].

ــۇنى  ــدا ش ــن، ئاخىرى ــۆزلىرىدىن كېيى ــى س ــى يۇقىرىق ــىغەرىي ھەققىدىك ــڭ كاش ئالىمالرنى
ئەســكەرتىپ قويــۇش كېرەككــى، يۇقىرىقــى ســۆزلەرنى باھانــە قىلىــپ، كاشــىغەرىينىڭ ئىلمىي 

ئورنــى ۋە ئىلمىــي قىممىتىنــى يوققــا چىقارماســلىق الزىــم]7]. 

]1] ئىمام زەھەبىي: »سر أعالم النبالء«، 23-جىلد، 150-بەت.
]2] ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلد، 266-بەت.

]3] ئىمام زەھەبىي: »ميزان العتدال«، 1-جىلد، 48-بەت.
]4] ئىمام زەھەبىي: »املغني ف الضعفاء«، 1-جىلد، 55-بەت.

]5] ئىمام ئىبنى تەغرى بەردى: »املنهاللصاف«، 1-جىلد، 119-بەتكە قاراڭ.
]6] ئىمام تەقىييۇددىن تەمىمىي: »الطبقات السنية«، 1-جىلد، 241-بەتكە قاراڭ.

ــڭ  ــە ئىمامالرنى ــۇ ھەقت ــدۇ، ب ــان بولى ــى ئاي ــۇپ كەتكەنلىك ــىئە بول ــىغەرىينىڭ ش ــن كاش ــى بايانالردى ــىغەرىي ھەققىدىك ]7] كاش
كاشــىغەرىي ھەققىدىكــى ســۆزلىرى يېتەرلىــك. بىــز پەقــەت بــۇ ســەۋەبلىك كاشــىغەرىينىڭ ئىلمىــي ئورنــى ئىنــكار قىلىنماســلىق كېــرەك دەپ 
قارايمىــز. بىــز يۇقىرىــدا ئىلمىــي ئامانــەت نۇقتىســىدىن ئىمامالرنىــڭ كاشــىغەرىي ھەققىدىكــى بايانلىرىنــى كۆرســىتىپ ئۆتكــەن بولســاق، 
ــى  ــى بايانن ــن تۆۋەندىك ــى بايانلىرىدى ــىغەرىي ھەققىدىك ــڭ كاش ــىئە ئۆلىمالىرىنى ــىدىن ش ــەت نۇقتىس ــي ئامان ــۇ ئىلمى ــال ش ــدى يەنى ئەم

كۆرســىتىش بىلــەن كۇپايىلىنىمىــز: 

شــىئە ئۆلىمالىرىدىــن ســەييىد مۇھســىن ئەمىــن »أعيــان الشــيعة« ناملىــق ئەســىرىدە، كاشــىغەرىينىڭ تەرجىمىھالىنــى بېرىــپ، كاشــىغەرىي 
ھەققىدىكــى يۇقىرىــدا بىــز كۆرســىتىپ ئۆتكــەن، باھاالرنىمــۇ بەرگــەن، ئاندىــن بــۇ توغرۇلــۇق ئۆزىنىــڭ كــۆز قارىشــىنى بايــان قىلىــپ 
مۇنــداق دېگــەن: »مــەن دەيمەنكــى قارىماققــا، كاشــىغەرىيگە نىســبەت بېرىلگــەن »ھەددىدىــن ئېشــىش«، ئۇنىــڭ ئېتقــادى ســەۋەبلىك 
ــى  ــەت قىلغانلىق ــڭ رىۋاي ــى ئۇنى ــەزى پەزىلەتلىرىن ــڭ ب ــى بەيتنى ــان ئەھل ــلىق بېرەلمەيدىغ ــىلىرى بەرداش ــڭ نەپس ــى ئۇالرنى ــان ياك بولغ
ســەۋەبلىك بولغــان. كاشــىغەرىيگە مەنســۇب قىلىنغــان مۇئتەزىلەلىــك قــاراش بولســا، ھەممــە ئەقىدىســىدە ئەمــەس، بەلكــى تونۇشــلۇق 
بــەزى ئاساســالردا مۇئتەزىلەلەرگــە مۇۋاپىــق كېلىــپ قېلىشــتۇر. بــۇ ئۇالرنىــڭ ســەييىد مۇرتــەزا ۋە ئۇنىڭدىــن باشــقىالرغا ئوخشــاش كــۆپ 
شــىئە ئۆلىمالىرىنــى مۇئتەزىلەلىككــە مەنســۇب قىلىۋەتكەنلىكىــدەكال ئىــش. )كاشــىغەرىينىڭ( »دىنىنىــڭ يېنىك«لىكىگــە كەلســەك زەھەبىــي 
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ئەينــى دەۋردە ئابباســىالر خەلىپىلىكىنىــڭ پايتەختــى باغداتتــا خەلىپــە مۇستەنســىر )-623
640ھ( تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان مۇستەنســىرىييە مەدرىسەســىدىكى دارۇلھەدىســكە كاشــىغەرىينىڭ 
ھەدىــس ئۇســتازى بولــۇپ تالالنغانلىقــى، ئۇنىــڭ ئىلمىــي قىممىتىنىــڭ ئــۆز دەۋردە ئېتىــراپ 

قىلىنغانلىقىنىــڭ كۈچلــۈك ئىســپاتىدۇر]1].

ــكەن،  ــىدىكى كۆلەملەش ــالم دۇنياس ــە ئىس ــۇ مەدرىس ــان ب ــن قۇرۇلغ ــە تەرىپىدى  خەلىپ
ــۇش ئەمەلىيلەشــتۈرۈلگەن  ــدا ئوقۇت ــر ئورۇن ــى بى ــەر ۋە ھەرقايســى پەنلەرن شــەرئىي ئىلىمل
تۇنجــى ئالىــي ئىلىــم يۇرتــى ئىكەنلىكــى]2]، مانــا مۇشــۇ ئىلىــم يۇرتىغــا ئۇســتاز بولــۇپ 
ــلىقى  ــاقىت قىلىنماس ــن س ــى نەزەردى ــىغەرىينىڭمۇ بارلىق ــدا كاش ــالر قاتارى ــان ئالدىنقى تالالنغ

ــرەك.  كې

ــىدىكى  ــىرىييە مەدرىسەس ــىرىدە مۇستەنس ــق ئەس ــخ الســالم« ناملى ــي »تاري ــام زەھەبى ئىم
دارۇلھەدىســكە تۇنجــى بولــۇپ ئۇســتازلىققا تەيىنلەنگــەن كىشــىنىڭ كاشــىغەرىي ئىكەنلىكىنــى 
ئەبۇتالىــب ئىبنۇلســائىدىن نەقىــل قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ كاشــىغەرىينى ئىبنۇلقۇببەيتىدىــن كېيىــن 
ــۇ  ــىغەرىي ب ــۇن كاش ــال بولمىس ــەن]3]. قانداق ــى بىلدۈرگ ــەن دەپ قارايدىغانلىقىن تەيىنلەنگ
مەدرىســەگە ئۇســتاز بولــۇپ تەيىنلەنگــەن تۇنجــى كىشــى بولمىســىمۇ، ئــاۋۋال تەيىنلەنگەنلەر 

قاتارىدىــن ئــورۇن ئالغانلىقــى ئېنىــق.

ئەگــەر بىــز كاشــىغەرىينىڭ ئىلمىــي ئورنىنىــڭ نەقــەدەر ئۈســتۈنلۈكىنى تېخىمــۇ يارقىــن 
ــىنىڭ  ــىرىييە مەدرىسەس ــدا مۇستەنس ــەن ھال ــەدەم ئىلگىرىلىگ ــر ق ــاق، بى ــى بولس كۆرمەكچ
ــدۇ.  ــاق بولى ــاراپ چىقس ــەرتلىرىگە ق ــەش ش ــتاز تەيىنل ــش، ئۇس ــۇل قىلى ــى قوب ئوقۇغۇچ

تارىخچــى ناجــى مەئرۇفنىــڭ »تاريــخ علــامء املســتنرية« ناملىق ئەســىرىدە بايان قىلىنىشــىچە، 
ئەينــى ۋاقىتتــا بــۇ مەدرىســەگە قوبــۇل قىلىنىدىغــان ئوقۇغۇچىــالر مەلــۇم ئىلمىي ئەســەرلەرنى 
يېزىــپ ياكــى ئوقۇتــۇش بىلــەن شــۇغۇللىنىپ داڭ قازانغــان فەقىھالردىــن تاللىنىدىكــەن. بــۇ 
مەدرىســەدە ئوقۇتقۇچىلىققــا بېكىتىلىدىغــان ئۆلىمــاالر بولســا ئىــراق، شــام، مىســىر قاتارلىــق 

ئىســالم دىيارلىرىدىكــى ئــەڭ كاتتــا ئۆلىماالردىــن تاللىنىدىكەن.

بــۇ مەدرىســەگە ئوقۇتقۇچىلىققــا تالالنغانــالر: يۇقىــرى ســەنەدگە ســاھىب بولغــان ياكــى 
ــا  ــش روھىغ ــۇر ئىزدىنى ــى چوڭق ــان ۋە ياك ــە ياراتق ــەك پەلل ــەڭ يۈكس ــىدە ئ ــۆز ساھەس ئ
ئىگــە، يازغــان ئەســەرلىرى ئىســالم ئىلىــم ساھەســىدە مۇھىــم مەنبەلــەر قاتارىدىــن ئــورۇن 

ئۇنــى تەپســىلىي ســۆزلىمىدى. شــۇنىڭدەك ئىبنــى نەججارمــۇ )كاشــىغەرىينى( »پەيالســوپالرنىڭ قاراشــلىرىغا قايىــل« دېگــەن سۈپەتلەشــتە 
تايانغــان ئاساســىنى ســۆزلىمىدى. ئىبنــى نەججارنىــڭ كاشــىغەرىينىڭ »ئاڭلىغانلىــرى ســەھىھتۇر« دەپ بەرگــەن گۇۋاھلىقــى تۇرســىمۇ، يەنــە 
بــۇ ۋە بۇندىــن باشــقا كاشــىغەرىيگە ئېتىلغــان گەپلەرنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى، ئۇنىــڭ شــىئە بولــۇپ كەتكەنلىكىدىــن بولغانلىقــى يېقىــن 
تۇرىــدۇ. كاشــىغەرىينى رىۋايەتتــە »قيىنچىلىــق تۇغدۇرىــدۇ« دېگــەن گەپتىــن بولغــان مەقســەت ئوچــۇق بولمىــدى«. −ســەييىد مۇھســىن 

ئەمىــن: »أعيــان الشــيعة«، 2-جىلــد، 134-بــەت.
ــام  ــا ئىم ــى، ھەتت ــورۇن ئالغانلىق ــڭ ئ ــىغەرىينىڭ تەرجىمھالىنى ــەرلىرىدە كاش ــىۋەتلىك ئەس ــڭ مۇناس ــا ئىمامالرنى ــلىدە كاتت ]1] ئەس
زەھەبىــدەك كاتتــا ئىمامنىــڭ ئەســەرلىرىدە كاشــىغەرىينىڭ تەرجىمھالىنىــڭ تەكــرار بېرىلىشــلىرى ئۇنىــڭ ئىلمىي ئورنىنــى مۇئەييەنلەشتۈرۈشــكە 

يېتەرلىكتــۇر. 
]2] ناجى مەئرۇف: »تاريخ علامءاملستنرية«، 1-ۋە 9-بەتلەرگە قاراڭ.
]3] ئىمام زەھەبىي: »تاريخ اإلسالم«، 47-جىلىد، 266-بەتكە قاراڭ.
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ــاالر ئىكــەن]1]. ــان ئۆلىم ئالغ

بۇنىڭدىــن كاشــىغەرىينىڭ ئەينــى دەۋردە باغداتتىكــى بۈيــۈك ئۆلىمــاالر قاتارىدىــن ئــورۇن 
ــراپ  ــى ئېتى ــي ئورنىن ــىغەرىينىڭ ئىلمى ــقا كاش ــدۇ. شۇڭالش ــقا بولى ــى كۆرۈۋېلىش ئالغانلىقىن

قىلىــش كېــرەك.

 ئالالھ تائاال كاشىغەرىينىڭ گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلغاي!

پايدىالنغان مەنبەلەر: 

ناجى مەئرۇف: »تاريخ علامء املستنرية«، باغدات »مطبعة العاين« نەشرىياتى، 1959-يىل . 1
نەشرى، بىرىنچى باسما.

ئەبۇھاجىر مۇھەممەد سەئىد زەغلۇل نەشرگە تەييارلىغان ئىمام زەھەبىنىڭ »العر« ناملىق . 2
ئەسىرى، لىۋان »دار الكتب العلمية« نەشرىياتى، 1985-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

ناملىق . 3 الذهب«  ئىمادنىڭ »شذرات  ئىبنۇل  ئىمام  تەييارلىغان  نەشرگە  ئەرنائۇت  مەھمۇد 
ئەسىرى، دەمەشىق »دار ابن كثر« نەشرىياتى، 1991-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

دوكتور سۇھەيىل نەشرگە تەييارلىغان ئىمام ئىبنۇلئەدىمنىڭ »بغية الطلب ف تاريخ حلب« ناملىق . 4
ئەسىرى، »دار الفكر« نەشرىياتى.

أربل« . 5 »تاريخ  مۇستەۋفىنىڭ  ئىبنۇل  ئىمام  تەييارلىغان  نەشرگە  خەماس  سەييىد  بىن  سامى 
ناملىق ئەسىرى، باغدات »دار الرشيد« نەشرىياتى، 1980-يىل نەشرى.

ھەسەن ھەبەشى نەشرگە تەييارلىغان ئىمام ئىبنى ھەجەرنىڭ »إنباء الغمر« ناملىق ئەسىرى، . 6
قاھىرە »املجلس العى للشئون اإلسالمية«، 1969-يىل نەشرى.

ئىمام ئىبنى ھەجەر: »الدرر الكامن« ناملىق ئەسىرى، لىۋان »دار احياء الراث العريب« نەشرىياتى.. 7

نامىلق . 8 بالوفيات«  »الواف  سەفەدىينىڭ  ئىمام  تەييارلىغان  نەشرگە  قاتارلىقالر  دېدېرىڭ  س. 
ئەسىرى، لىۋان »فرانز شتايز شتوتغارت« نەشرىياتى، 1991-يىل نەشرى.

ئابدۇلفەتتاھ مۇھەممەد نەشرگە تەييارلىغان ئىمام تەقىييۇددىن تەمىمىينىڭ »الطبقات السنية« . 9
ناملىق ئەسىرى، قاھىرە »املجلس العى للشئون السالمية« 1970-يىل نەشرى. 

دوكتور ئۆمەر ئابدۇساالم تەدمۇرىي تەرىپىدىن نەشىرگە تەييارالنغان ئىمام زەھەبىينىڭ »تاريخ . 10
اإلسالم« ناملىق ئەسىرى، لىۋان »دار الكتاب العريب« نەشرىياتى، 1998-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

خەلىل مەنسۇر نەشرگە تەييارلىغان ئىمام ئابدۇلالھ يافىئىينىڭ »مرآة الجنان« ناملىق ئەسىرى، . 11

]1] ناجــى مەئــرۇف: »تاريــخ علامءاملســتنرية«، 15-ۋە 16-بەتلەرگــە قــاراڭ. مۇستەنســىرىييە مەدرىسەســىنىڭ ئوقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىش، 
ئۇســتاز تەيىنلــەش شــەرتلىرىنى يەكۈنلــەپ چىققــان تارىخچى−ناجــى مەئــرۇف مەزكــۇر ئەســىرىنىڭ »دارۇلھەدىســنىڭ ئۇســتازلىرى« دېگــەن 
ــى  ــىغەرىينىڭمۇ تەرجىمھالىن ــدا كاش ــاالر قاتارى ــان ئۆلىم ــۇپ تالالنغ ــتاز بول ــىگە ئۇس ــى دارۇلھەدىس ــىرىييە مەدرىسەس ــدە، مۇستەنس بۆلۈمى

بەرگەن.−ناجــى مەئــرۇف: يۇقىرىقــى ئەســەر، 207-ۋە 208-بەتلەرگــە قــاراڭ. 
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لىۋان »دار الكتب العلمية« نەشرىياتى، 1997-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

تاريخ . 12 ف  »الدارس  دىمەشقىينىڭ  ئابدۇلقادىر  ئىمام  تەييارلىغان  نەشرگە  شەمسۇددىن  ئىبراھىم 
بىرىنچى  نەشرى،  1990-يىل  نەشرىياتى،  العلمية«  الكتب  »دار  لىۋان  ئەسىرى،  ناملىق  املدارس« 

باسما، 

دوكتور نۇرۇددىن ئىتىر تەرىپىدىن نەشىرگە تەييارالنغان ئىمام زەھەبىينىڭ »املغني ف الضعفاء« . 13
ناملىق ئەسىرى، قاتار »ادارة إحياء الراث السالمي« باسمىسى.

نەشرگە . 14 قاتارلىقالر  سەرھان  ھىالل  مۇھيى  دوكتور  ۋە  مەئرۇف  ئەۋۋاد  بەششار  دوكتور 
نەشرىياتى،  لىۋان »مؤسسة الرسالة«  ناملىقئەسىرى،  النبالء«  زەھەبىينىڭ »سر أعالم  ئىمام  تەييارلىغان 

1985-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

دوكتور مۇھەممەد مۇھەممەد ئەمىن ۋە دوكتور سەئىد ئابدۇلفەتتاھ ئاشۇر قاتارلىقالر نەشرگە . 15
تەييارلىغان ئىمام ئىبنى تەغرى بەردىنىڭ »املنهل الصاف« ناملىق ئەسىرى، مىسىر »الهيئة املرية العامة 

للكتاب« نەشرىياتى، 1984-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

ئەلى مۇھەممەد نەشرگە تەييارلىغان ئىمام زەھەبىنىڭ »ميزان العتدال« ناملىق ئەسىرى، لىۋان . 16
»دار املعرفة« نەشرىياتى.

ئىمام ئابدۇلقادىر قۇرەشىي: »الجواهر املضية«، ھىندىستان »مجلس دائرة املعارف النظامية« . 17
نەشرى، بىرىنچى باسمىسى.

سەييىد ھەسەن ئەمىن نەشرگە تەييارلىغان سەييىد مۇھسىن ئەمىننىڭ »أعيان الشيعة« ناملىق . 18
ئەسىرى، لىۋان »دار التعارف للمطبوعات« نەشرىياتى.

نامىلق . 19 ئابدۇلفەتتاھ ئەبۇغۇددە نەشرگە تەييارلىغان ئىمام ئىبنى ھەجەرنىڭ »لسان امليزان« 
ئەسىرى، لىۋان »مكتبة املطبوعات السالمية« نەشرىياتى، 2002-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

ئەلالمە مۇھەممەد سالىھ: »ئەرەبچە-ئۇيغۇرچە چوڭ لۇغەت«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، . 20
2008-يىل نەشرى، بىرىنچى باسما.

ئوسمان . 21 ئەلالمە  يۇلتۇزى−  مەرىپەت  چاقنىغان  »باغداتتا  رۇزىمۇھەممەد:  ئابدۇلالھ 
كاشىغەرىي«، »مەرىپەت ژۇرنىلى«، 2020–يىللىق 3–سان.

ئەھمەد شاكىر: »الباعث الحثيث«، رىياز »مكتبة املعارف« نەشرىياتى، 1995-يىل نەشرى، . 22
بىرىنچى باسما.

مۇھەممەد بەككار: »بلوغ المال«، مىسىر »دار السالم« نەشرىياتى، 2012-يىل نەشرى، . 23
بىرىنچى باسما. 

                                    — بۇ ماقالىنىڭ تەكلىپلىك تەھرىرى فارۇق مۆھتەرەم
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نۇرغۇن ئىنسان زىيان ئىچرە غاپىل يۈرەر ئۆمىالقمان،

پەقەت ئىمان، ئەمەل، دەۋەت نەپ ئەپ كېلەر ئۆمىالقمان.

ئاقىل كىشى قىزىقماستىن دۇنيادىكى مەئىيىشەتكە،

چىن ئەقىدە، ھەق رىزاسى، جەننەت تىلەر ئۆمىالقمان.

ئىمان بىلەن ھايات كۆكلەر، تۇرار مەزمۇت يېقىلماستىن،

شېرىن-شەربەت مېۋە تىلغا لەززەت بېرەر ئۆمىالقمان.

قانچە كاتتا بىلىنسىمۇ باتىل شوئار، شېرىك يولالر،

يىپ ئۆزۈلگەن لەگلەك كەبى ئۆمۈر سۈرەر ئۆمىالقمان.

سوراپ قالساڭ »بەخىت نەدە«، دېسەم بەلكىم ئىشەنمەسسەن،

»ئالالھقا چىن ئېسىلغان دىل خوشال يۈرەر ئۆمىالقمان«.

بولۇپ كەتسۇن مىليونىر باي، يا ھۆكۈمران ئىمانسىزالر،

ئۈمىدسىزلىك قاينىمىدا ئاچچىق كۈلەر ئۆمىالقمان.

تۇردىمۇھەممەد ئابدۇلالتۇردىمۇھەممەد ئابدۇلال

ئۆمىالقمانئۆمىالقمان
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ئىمان دېگەن ئالالھ بىزگە ئاتا قىلغان كاتتا نېئمەت،

چۈشەنگەنلەر ئۇنى جاندىن قىممەت بىلەر ئۆمىالقمان.

ئىمان دېگەن ئەڭ چوڭ ئۇزۇق، قۇۋۋەت بېرەر روھىمىزغا،

ئىمانسىز دىل بۇزۇالر تىز، چىرىپ تۈگەر ئۆمىالقمان.

ئىمان بىلەن قەدىر- قىممەت، بارچە ئىززەت ئاڭا تالىق،

ئالالھ دەپال ياشىغانالر ئەزىزلىنەر ئۆمىالقمان.

ئىمان بىلەن ئازات ئىنسان جىمى مەخلۇق قۇللۇقىدىن،

يوقار ئۇندا زۇلۇم، خارلىق، تۈن-پەردىلەر ئۆمىالقمان.

ئىمان بىلەن دۇنيا گۈزەل، مۇھەببەتكە ئۇرۇق سالغاچ،

تاش قەلىبمۇ ئۇنىڭ بىلەن سۇ بوپ ئېرەر ئۆمىالقمان.

ياشاشتىكى غايە-نىشان ئىمان بىلەن بوالر يۈكسەك،

تارىخقا باق، ئەينا نۇرغۇن بار ئۈلگىلەر ئۆمىالقمان.

ئىمان دېگەن نۇرلۇق قوياش ئاق-قارىنى كۆرسەتكۈچى__

ئورىنى كىم كوالر بولسا ئۆزى كىرەر ئۆمىالقمان.

ئىمان بىلەن بىر ئادالەت، سەۋىر تاقەت، ئەقىل-ھېكمەت...

شۇنداق، ھەممە ئېسىل گۈللەر ئۇندىن ئۈنەر ئۆمىالقمان.]1]

]1]  ئۆمىالقمان خوتەن شېۋىسى بولۇپ، ھەمىشە، ھەر دائىم... دېگەن مەنىدە. 
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)1(

مېنى بالقىغان كۆكسۈم ھىجىر بارخانىدىن ئىزدەڭ،

غېرىب قارلىغاچ ئۇۋا سالغان كۆڭۈل ئايۋانىدىن ئىزدەڭ.

تىنەپ بۇلبۇلغا قونداق بۇپ ئىگىلگەن ناتىۋان بىر شاخ،

ۋە يا كېچە پەرۋانە،كۆيۈك گۈلخانىدىن ئىزدەڭ.

قىيىلغان كۆكتىكى قۇزغۇن،غېرىب كىرپىكتىكى دەمدەر،

ئازابتىن ئىڭرىغان كىيىك،قارا پىغانىدىن ئىزدەڭ.

مۇئەللەق چېھرىدە كۈلگەن شۇ ئەزم بۇلۇتالردىن،

ۋە يا گۈلدىكى شەبنەم،يىغا-قىيانىدىن ئىزدەڭ.

بولۇپ سۈلكەتكە مەھكۇملۇق،تولۇنئايغا مايىللىق،

ئىشىق چۆلىدە سەرسان،ئازاب ۋەزخانىدىن ئىزدەڭ.

سېلىپ تەختىمنى ئەرشكە،ماڭا غىلماننى جور ئەيلەڭ،

لېكىن قەلبىمدىكى مەردنى ئەرك مەيدانىدىن ئىزدەڭ.

ئۆلۈرسەم گەر ئاشۇ چۆلدە،قىزىل بەرقۇت خىياباندا،

مېنى بۇ يولدا يىگانە،ئىشىق كارۋانىدىن ئىزدەڭ.

ئىشىق چۆلىئىشىق چۆلى

ئالىمجان مەتقاسىم )ناقىس(
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)2(

مەسنەۋىي ھىجران

ئاھ، غېرىب پەيۋەندە مەھشەر ئالدى دىلنى ئىختىيار،

بۇ ناگاھ چىمەندە ياشلىق گۈللىرى ئاچمىدى يار.

شۇنچە گۈلگۈن ماھى بىر نۇر جىلۋىسى قىلدى خاراپ،

بۇلبۇلى قالدى ۋەتەنسىز، سايرىماي بولدى بىتاپ.

نە ئاجايىپ دەۋرى-دەۋران، بىزنى تەنگە باغلىدى،

سۈرگۈن ئەتتى يارىنى، خار دىلنى دەرتتە داغلىدى.

بىناۋا تورغاي مىسالى، قىر-ئىدىرالردا ياياق،

مەجھۇلى بىر ھېچ كەبى قۇلدىن يەيمەن تاياق.

مەن ئۆزۈمنى قەھرى ياشقا مەھكۇم ئەتكەندىن بېرى،

دەۋرى پەلەك زۇلمىدىن يۈرىمەن سەندىن نېرى.

ھەر كېچە ئاي ۋەسلىگە ئىنتىزار بولساممۇ مەن،

ھېچ كۆرۈنمەس ماڭا بىر نۇر، بەلكى زۇلمەت بەندىمەن.

ئۆرتىنىپ يۇلتۇزغا باقسام ياكى كۆكتە چاقنىسام،

مېنى قەلبىڭگە كۆمۈۋەت! ئاھ، ۋەتەنسىز ساقىسام.
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